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]شهروند[ باران های تابستان غافلگیر کننده است و تندرهای این فصل از سال هم 
معموال مخرب. زمین بر  اثر تابش خورشید داغ تابستان به اندازه ای خشک می شود که به 
این راحتی ها آب را جذب نمی کند و  همین می شود که سیالب های تابستانی به راه بیفتد. 
مدیریت بحران استان اردبیل براساس پیش بینی  هواشناسی مبنی بر وقوع رگبار و رعد و 
برق های موقت تابستانه از ابتدای هفته جاری به ساکنان این  استان هشدارهای الزم را داده 
بود، با این حال تعدادی از روستاها و شهرستان های این استان روزهای  گذشته متحمل 
خسارت های ناشی از سیالب شدند و متأسفانه دو نوجوان اردبیلی در طغیان رودخانه جان 
 خود را از دست دادند.   به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل در منطقه ای مابین 
روستاهای چات قیه و تقی دیزج شهرستان  اردبیل عصر سه شنبه سه نوجوان هنگام بازی 
در کنار رودخانه گرفتار سیالب شدند که در این حادثه دو  نوجوان دوازده و چهارده ساله 
جان خود را از دست دادند. عبدالعلی پور با اعالم اینکه نیروهای امدادی هالل احمر استان 
اردبیل درحال جست وجوی اجساد این دو نوجوان هستند، از نجات یافتن فرد سوم گرفتار 

در  سیالب به وسیله اهالی حاضر در محل خبر داد.
بیشترین خسارت ها به روستای مصطفی لو واقع در 45کیلومتری شهرستان خلخال 
از تخریب ۲۰ تا صد درصدی منازل روستای  اردبیل  وارد شده؛  مدیریت بحران استان 
مصطفی لو در شهرستان  خلخال براثر سیالب خبر داد؛ روز سه شنبه تقریبا حوالی بعدازظهر 
مدیریت بحران استان خسارت  و آبگرفتگی در این منطقه را به جمعیت هالل احمر اعالم 
کرد.   رامین معبودی، رئیس جمعیت هالل احمر استان اردبیل در مورد عملیات هالل احمر 
برای کمک به آسیب  دیدگان از سیالب به »شهروند« گفت: »تقریبا سه شهرستان از روز 
سه شنبه و چهارشنبه بر اثر سیالب  آسیب دیده اند که با اعالم مدیریت بحران، 16 تیم ارزیاب 
به منطقه اعزام شدند. در روستای مصطفی لو   1۲1 خانوار شامل 4۰۰ نفر ساکن هستند که 
براساس ارزیابی های هالل احمر مشخص شد 33 خانوار  آسیب دیده اند. منظور از آسیب 
آبگرفتگی منازل و وارد شدن گل و الی به وسایل زندگی این خانواده  هاست که جمعیت 
هالل احمر استان وسایل اسکان موقت ۲۰ خانوار را فراهم کرده و اقالمی مانند پتو،  موکت 
و دیگر وسایل مورد نیاز در اختیار آسیب دیدگان گذاشته است.  معبودی با بیان اینکه با 
تاریک شدن هوا کار امدادرسانی به صبح چهارشنبه موکول شد، توضیح داد: »در  حال 

حاضر امدادگران هالل احمر درحال لکه گیری و توزیع اقالم مورد نیاز مردم هستند. «
ساعت 19 روز سه شنبه بود که به معاونت امدادونجات هالل احمر اردبیل گزارش 
مفقود شدن دو  نوجوان اعالم شد. به گفته معبودی پنج تیم متشکل از یک تیم ارزیاب 
و چهارتیم جست وجو در سیالب به منطقه  اعزام شد. در منطقه ای مابین روستاهای 
چات قیه و تقی دیزج شهرستان اردبیل، دو نوجوان هنگام بازی  به رودخانه طغیان کرده 
افتاده بودند؛ البته نفر سوم را اهالی منطقه نجات دادند. به گفته مدیرعامل  جمعیت 

هالل احمر استان جست وجو تا ساعت 11 شب ادامه داشت. از 6 صبح چهارشنبه هم 
تیم های  جست وجو دوباره دست به کار شدند که نهایتا جسد یکی از دو نوجوان پیدا و به 
پزشکی قانونی تحویل داده  شد.   جست وجو برای یافتن نوجوان دیگر ادامه دارد. معبودی 
گفت:   »به طورکلی 36 نفر از جمعیت هالل  احمر  متشکل از نجاتگران سیالب، تیم های 
آنست و واکنش سریع به همراه یک تیم از شهرستان مشگین  شهر مشغول جست وجو 
برای یافتن نفر دوم هستند.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر اردبیل در مورد  آبگرفتگی 
منازل در شهرستان گیله سوار نیز توضیحاتی داد: »موتور آب برای تخلیه آب 11منزل در  این 
شهرستان به کار گرفته شد.« همین طور در منطقه ییالقات سرعین که عشایرنشین است 

نیز اعزام اقالم  کمکی و غذایی را  در روزهای اخیر داشتیم. 
فرمانداران، نیروهای امدادی هالل احمر و دیگر اعضای ستاد مدیریت بحران استان 
اردبیل با توجه به  حوادث طبیعی روزهای اخیر در نقاط مختلف این استان در آماده باش 
کامل بوده و به یاری آسیب دیدگان  شتافته اند. بارش بیش از 5۲ میلی متر باران رگباری 
چهارشنبه همچنین در شهرستان مشگین شهر سبب  سیالب شد که بر اثر آن لوله اصلی 
خط انتقال آب این شهر شکست و مأموران امدادی هالل احمر و آب  و فاضالب این خط 
انتقال آب را ترمیم کردند. بر اثر این اغتشاشات جوی خساراتی به کشتزارها و مراتع  در نقاط 
مختلف استان اردبیل ازجمله خلخال، مشگین شهر، جعفرآباد و گرمی وارد شده که 
کارشناسان  در حال برآورد میزان آن هستند. شهرام ابراهیمی رئیس شعبه هالل احمر 
مشگین شهر درباره خسارت های  وارد شده به مردم این شهر به »شهروند« توضیح 
داد:»درحال حاضر وضع شهرستان عادی است؛  نیروهای امدادی به یاری مردمی رفته اند که 
خانه هایشان بر اثر سیالب دچار آبگرفتگی و گل و الی  شده بود. خسارت هایی به تأسیسات 
آب شرب شهری، مغازه ها و مهم تر از همه باغ ها و زمین های  کشاورزی وارد شده است که 
امدادگران هالل احمر کمک ها برای برطرف شدن خسارت ها و توزیع  اقالم به مردم آسیب 
دیده را انجام داده اند.«      مدیریت بحران منطقه با هشدار به ساکنان استان اردبیل مبنی بر 
ادامه تندرهای شبانه در بعضی نقاط این  استان به ویژه در منطقه اصالندوز مغان خواستار 
رعایت موارد احتیاطی و ایمنی شده است. پیش بینی ها از  ادامه وقوع تندرهای متناوب 
به ویژه در ساعات عصر تا پاسی از شب تا اواخر هفته جاری در این استان  حکایت دارند. نفوذ 
امواج ناوه ای مستقر در شرق و شمال اروپا از فراز دریای سیاه به شمال غرب ایران از  چند روز 
گذشته به شکل متناوب سبب وقوع رگبار و رعدو برق های تابستانه در بعضی نقاط این 
پهنه از  کشورمان شده است.تندرهای تابستانه باتوجه به خشکی زمین ها و عدم نفوذ 
فوری آب ناشی از بارش های  رگباری به درون خاک و از سوی دیگر ریزش حجم هنگفتی از آب 
باران در زمانی کوتاه سبب  شکل گیری روان آب های مخرب در نقاط مستعد به ویژه در 

کوهپایه ها می شود.  

خبر

تالشبیوقفهامدادگرانهاللاحمر
1300نفر برایامدادرسانیبهبیشاز

]شهروند[ رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر با اشاره به تالش 
بی وقفه 84 تیم عملیاتی برای امدادرسانی به یک هزار  و 357 نفر در 1۲ استان، اعالم 

کرد: »با برپایی 4۰ دستگاه چادر به 138 نفر خدمات اسکان اضطراری داده شد.«
از  جوی  حوادث  امدادونجات  عملیات  گزارش  به  اشاره  با  ولی پور  مهدی 
تیرماه،  گفت:  بیست وپنجم  چهارشنبه  6صبح  ساعت  تا  تیرماه  بیستم  روز 
»هم وطنان در 1۲استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان 
و  گیالن  گلستان،  قزوین،  سیستان وبلوچستان،  سمنان،  زنجان،  جنوبی، 

مازندران متأثر از حوادث جوی بوده اند .«
او درباره امدادرسانی به ساکنان 41 شهر و روستا، ادامه داد:»84 تیم عملیاتی 
شامل ۲96 امدادگر و نجاتگر به یک هزار و   357 نفر از هم وطنان در مناطق متأثر 
جمعیت  امدادونجات  سازمان  رئیس  کردند .«  امدادرسانی  جوی  حوادث  از 
اثر  آمل استان مازندران بر  هالل احمر با تأکید بر اینکه یک نفر در شهرستان 
رعدوبرق جان باخت و  یک نفر هم بر اثر وقوع سیل در شهرستان تالش استان 

گیالن، افزود: »دونفر هم در سیل استان اردبیل مفقود شده اند .«
او اضافه کرد: »138 نفر به صورت اضطراری اسکان و 35 نفر هم ضمن نجات، به 

مناطق امن منتقل شدند.«
ولی پور درباره توزیع اقالم امدادی میان افراد متأثر از حوادث جوی و تخلیه آب از 
واحد های مسکونی، گفت: » 118 واحد مسکونی  از آب تخلیه شد و4۰ دستگاه 
، ۲37تخته پتو، 161بسته غذایی،64 قوطی انواع کنسرو، 8۰ کیلوگرم برنج و 8۲  چادر
آذربایجان شرقی و  کیلوگرم  حبوبات میان متأثران توزیع شد و امدادرسانی در 

غربی،گیالن و اردبیل همچنان ادامه دارد. «

جشنواره »پرسش مهربانی« برگزار می شود

منجایرئیسجمعیتبودمچهمیکردم؟ اگر
برگزاری جشنواره  از  ]شهروند[ رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
»پرسش مهربانی« با موضوع »اگر من جای رئیس  جمعیت بودم چه می کردم« ویژه 

اعضای جوانان و امدادگران هالل احمر خبر داد.
محمد گل فشان با اعالم این خبر گفت: »با توجه به مصوبات جلسه ویدیو 
کنفرانس رئیس جمعیت با منتخبان سومین مجمع دبیران  استانی و تأکید بر 
افزایش مشارکت اجتماعی اعضا در عرصه های مختلف  ازجمله تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها، این  سازمان در نظر دارد جشنواره پرسش مهربانی را با موضوع 
اگر من جای رئیس جمعیت بودم چه می کردم، ویژه اعضای جوانان  و امدادگران 

برگزار کند .«
او افزود:»عالقه مندان می توانند تا هجدهم مردادماه، پاسخ سوال جشنواره را 
حداکثر در هشت سطر و با ذکر نام و نام خانوادگی،  محل سکونت و شماره تماس 

خود، به شماره ۰9۰۲1685178 واتساپ کنند .«

سیلوآبگرفتگیگیالن در امدادرسانیهاللاحمر
وقوع  اعالم  با  هالل احمر  جمعیت  امدادونجات  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
آبگرفتگی در استان گیالن گفت:»پنج شهرستان  استان، متأثر از این  سیل و 
حادثه بودند که عالوه بر امدادرسانی به آسیب دیدگان، امدادگران هالل احمر در 

16 شهرستان به همراه  تجهیزات الزم در حالت آماده باش کامل هستند .«
مهدی ولی پور با اعالم این خبر گفت: »روز دوشنبه بیست وسوم تیرماه براثر 
شدت بارش باران در استان گیالن، دو شهرستان تالش و  سیاهکل متأثر از سیل 
و آبگرفتگی بودند که در تالش، منطقه ییالقی کیش دیبی واقع در محور تالش به 

مریان براثر بارش ها به پنج  باب منزل مسکونی خسارت وارد شد .«
از  نفر  پنج  شامل  ارزیاب  تیم  یک  حادثه،  این  گزارش  دریافت  با  افزود:»  او 
امدادگران هالل احمر به وسیله خودروی کمک دار و به  منظور امدادرسانی به 

حادثه دیدگان به محل وقوع سیل و آبگرفتگی اعزام شدند .«
ولی پور همچنین اضافه کرد: »ساعت ۲۲ دوشنبه، وقوع سیل و آبگرفتگی 
در منطقه عین شیخ دیلمان شهرستان سیاهکل و آسیب  به هفت باب منزل 
( به محل حادثه  مسکونی به امدادگران اعالم و یک تیم ارزیاب )شامل پنج نفر

اعزام شد .«
شهرستان  گفت:»پنج  هالل احمر  جمعیت  امدادونجات  سازمان  رئیس 
تالش، سیاهکل، رضوانشهر، فومن و ماسال در استان گیالن  متأثر از سیل و 
آبگرفتگی بودند که شدت بارش ها در منطقه ییالقی کیش دیبی واقع در محور 
تالش به مریان، منجر به آسیب دیدن  هفت خانوار و دو دهنه پل و همچنین 
مسدود شدن مسیر شده بود که با دریافت گزارش حادثه، دو تیم ارزیاب )شامل 
( با یک  خودروی کمک دار و یک خودروی سمند به منظور امدادرسانی به  1۰ نفر

منطقه اعزام شد .«
، بارش ها  ولی پور افزود: »در منطقه عین شیخ دیلمان شهرستان سیاهکل نیز
منجر به خسارت هفت باب منزل مسکونی شده بود که دو تیم امدادی )شامل 1۰ 
( با یک خودروی کمک دار و خودروی سمند به منطقه اعزام شد و اقالم زیستی  نفر
و بهداشتی شامل 7۰ کیلوگرم  برنج، 7شعله بخاری برقی، 7بسته پودر لباسشویی، 
، 14 بسته غذایی 7۲ ساعته، 14 بطری روغن، 7 تخته  موکت،  56  7شعله چراغ والور
تخته پتو، 35 کیلوگرم نایلون و 3.5 کیلوگرم چای میان آسیب دیدگان از سیل و 

آبگرفتگی توزیع شد .«
او افزود: »محور پونل به خلخال - رودخانه شفارود در شهرستان رضوانشهر 
نیز متأثر از سیل و آبگرفتگی بود که براساس  ارزیابی تیم پنج نفره اعزامی، وقوع 
ماسوله  شهرک  نداشت.  پی  در  خسارتی  منطقه  این  در  آبگرفتگی  و  سیل 
شهرستان فومن نیز   متأثر از سیل و آبگرفتگی بود که براساس گزارش تیم پنج 
نفره امدادگران اعزامی، در این منطقه نیز به جز آسیب به یک  دستگاه خودروی 

سواری، خسارت دیگری گزارش نشده است .«
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر گفت: »شهرستان ماسال، 
محور ماسال به اولسبالنکا )ییالقات ماسال( نیز متأثر از  سیل و آبگرفتگی بوده 
که با اعزام تیم پنج نفره امدادی هالل احمر، میزان خسارات احتمالی وارد شده 
دراین منطقه در دست بررسی  است .« ولی پور افزود: »به دلیل شدت بارش ها در 
پنج شهرستان استان گیالن، امدادگران هالل احمر در 16 شهرستان در قالب 16 
تیم پنج  نفره به همراه تجهیزات الزم و همچنین دو تیم واکنش سریع هالل احمر 

استان در حالت آماده باش هستند.« 

تقریبا سه شهرستان از روز 
سه شنبه و چهارشنبه بر 
اثر سیالب  آسیب دیده اند 
که با اعالم مدیریت بحران، 
16 تیم ارزیاب به منطقه 
اعزام شدند. در روستای 
مصطفی لو   121 خانوار 
شامل 400 نفر ساکن 
هستند که براساس 
ارزیابی های هالل احمر 
مشخص شد 33 خانوار 
 آسیب دیده اند

تسنیم

سیل در برخی روستاهای اردبیل:

آسیبدیدهاز اسکانموقت20خانوار
شهرستانخلخال سیالبدر

   36 نجاتگر هالل احمر در جســت وجوی   جســد نوجوان اردبیلی  

]ادامه از صفحه یک[ همتی درباره معافیت های مالیاتی خرید این خودروها، گفت: »با مجوز 
دولت، خودروهای وارداتی معافیت های مالیاتی خاصی  دارند و با اضافه شدن این خودروها 
بخش زیادی از مشکالت جمعیت هالل احمر در بحث خودرویی حل می شود. تهیه و بازسازی 
 بالگرد، شارژ انبارهای امدادی و خرید تجهیزات لجستیکی باعث شد جمعیت هالل احمر به 
نقطه آمادگی قابل قبولی در زمینه  پاسخگویی به حوادث و سوانح مختلف کشور برسد. جا دارد 
از مسئوالن دولت به خصوص رئیس جمهوری تشکر ویژه داشته  باشیم .« به گفته او، امسال 
سفارش خرید 65دستگاه داده می شود. مجوزی که برای خرید 9۰۰ دستگاه خودروی امدادی 
صادر شده تا  سال 14۰1 اعتبار دارد و این خودروها در مدت سه سال به ناوگان خودرویی جمعیت 
هالل احمر اضافه خواهد شد . رئیس جمعیت هالل احمر درباره شارژ انبارهای امدادی، گفت:   
»مدتی قبل از نزدیک بازدیدی از انبارهای امدادی هالل احمر استان  های تهران و البرز داشتم، 
با توجه به اینکه این انبارها تقریبا خالی بودند، از محل اعتبارات اختصاص داده شده، سفارش 
خرید 31  هزار دستگاه چادر، 5۰ هزار تخته پتو و ۲۰ هزار بسته غذایی داده شده است که طی روزهای 
آینده خریداری خواهد شد و به  انبارها اضافه می شود .« او ادامه داد: »1۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی 
پایگاه های اقماری استان تهران و 1۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی خودروها در  نظر گرفته شده 
و در مجموع 3۰ میلیارد تومان برای به روز شدن انبارهای اقماری در تهران و انبارهای امدادی در 

استان ها در  زمینه تأمین روشنایی، تجهیزات داخل انبارها و ... هزینه خواهد شد .«

همتی تأکید کرد: »بعد از 1۰ سال، جمعیت هالل احمر خرید خودروهای امدادی را در دستور 
کار دارد و این حجم از اعتبار در هیچ  دوره ای سابقه نداشته است .«

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جمعیت هالل احمر درباره اختصاص بودجه از محل 
تبصره 13، تأکید کرد: »بودجه ای  بالغ بر ۲5۰ میلیارد تومان از محل تبصره 13 در اختیار جمعیت 
هالل احمر قرار گرفته است که از همه افرادی که در این زمینه  به ما کمک کردند تشکر می کنیم.« 
رئیس جمعیت هالل احمر همچنین اعالم کرد: »یک میلیون واکسن آنفلوآنزا وارد می شود تا 
بیماری آنفلوآنزا و کرونا  را به صورت همزمان نداشته باشیم.« کریم همتی درباره اقدامات جمعیت 
هالل احمر در زمینه مقابله با کرونا، گفت: »با توجه  به شیوع کرونا در کشور، تمهیدات الزم در 
زمینه مقابله با آن اندیشیده شده است و واردات واکسن را در دستور کار داریم که در  مرحله 
نخست یک میلیون واکسن وارد می کنیم .« او افزود: »کارهای اولیه انجام شده و به هر مقدار که 
نیاز باشد واکسن از سوی جمعیت هالل احمر وارد خواهد شد تا  بیماری آنفلوآنزا و کرونا را به 
صورت همزمان نداشته یا حداقل در افراد پر خطر شاهد کمترین میزان بیماری باشیم تا  بتوانیم 
بر هر دو بیماری فائق بیاییم .« همتی با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم پیاده روی اربعین بستگی به 
وضع کرونا در ایران و عراق دارد، بیان کرد: »با  توجه به ارتباط نزدیک دو کشور، اگر کرونا قابل کنترل 
شود مراسم پیاده روی زائران اربعین را داریم. جمعیت هالل احمر به  عنوان مسئول کارگروه 
ع  امدادونجات، آمادگی دارد هر زمان که ستاد مرکزی اربعین تصمیم بگیرد و ابالغ کند در اسر
وقت همه  سازوکارهایی را که از قبل اندیشیده، به کار بگیرد تا مردم با راحتی و آرامش برای زیارت به 
کشور عراق عزیمت  کنند .« او تأکید کرد: »تا این لحظه ابالغ رسمی در زمینه برگزاری مراسم 
پیاده روی اربعین داده نشده است و منتظریم  ستاد  مرکزی اربعین نتیجه را اعالم کند و ما آمادگی 

کامل داریم تا در خدمت زوار گرانقدر باشیم.«

 انبارهای امدادی هالل احمر
در روزهای آینده شارژ می شود


