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امدادرسانی به سیلزدگان در نقاط مختلف کشور

وقوع سیل در سیستان و بلوچستان مشکالت زیادی به بار آورده که امدادگران و مسئوالن مربوطه در این استان در تالش برای رفع آنها هستند

عکس:صمد کردی

گــروه ایــران زمیــن /بهدنبــال
تغییــرات جــوی و بــارش بارانهــای
سیل آسا در روزهای پنجشنبه و جمعه
گذشــته و براســاس آمارعملیاتهای
انجــام شــده از ســوی هــال احمــر،
در  48ســاعت گذشــته بــه  ۱۳شــهر و
روســتا در  ۱۰استان آذربایجان شرقی،
آذربایجــان غربــی ،البــرز ،خراســان
رضــوی ،زنجــان ،ســمنان ،سیســتان
و بلوچســتان ،کرمــان ،هرمــزگان و
همــدان امدادرســانی شــده اســت.
«شــاهین فتحــی» معــاون عملیــات
ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت
هالل احمر با اشــاره به اینکه در طول
ایــن عملیاتهــا مجموعــاً بــه ۸۶۶
نفــر امدادرســانی شــده و امدادگــران
هــال احمــر  ۳۰نفــر را هــم از حادثه
نجــات دادهانــد ،افــزود ۶۵ :نفــر نیــز
بــه مناطق امن منتقل شــده و  ۹۲نفر
هــم اســکان اضطــراری داده شــدند
کــه یک نفر مفقودی ســیل در منطقه
ییالقــی «برغــان» اســتان البرزهنــوز
پیدا نشده اســت ،ازطرفی وقوع سیل
در سیســتان و بلوچســتان هــم در این
مدت مشکالت زیادی به بار آورده که
امدادگران و مسئوالن مربوطه در این
استان در تالش برای رفع آنها هستند.
ëëوقوعسیلدرایرانشهرومهرستان
«غالمرضــا اربابــی» ،مدیــرکل
مدیریت بحران استانداری سیستان و
بلوچستان با تشریح آخرین جزئیات
حادثه ســیل گفت :مســیر مهرســتان
 ایرانشــهر و مهرســتان  -ســرباز درجنوب استان که به دلیل وقوع سیل و
طغیان رودخانههای فصلی از ساعت
 21جمعه شب گذشته بسته شده بود،
بازگشایی شده است .مسیر نیکشهر -
بنت و ایرانشهر  -خیر آباد نیزبه دلیل
طغیان رودخانههای فصلی از  2شب
گذشــته همچنــان بســته اســت .برق

 25روســتای ایرانشهر هم که به دلیل
شکســتگی  50اصلــه تیــر بــرق بــر اثر
وزش باد قطع شــده بــود و پمپهای
آب  25روســتای ایرانشــهر نیــز کــه به
دلیــل قطــع شــدن بــرق از کار افتــاده
بــود با تالش نیروهــای امدادی وصل
شــده اســت .اربابی ادامه داد :مشکل
شکســتگی لولــه اصلــی تأمیــن آب
آشــامیدنی شــهر بمپور برطرف و آب
این شهر وصل و امکانات و تجهیزات
مــورد نیــاز توســط هــال احمــر بــه
شهرستان ایرانشهر برای امدادرسانی
ارسال شده است.همچنین حدود 20
واحد آموزشی برای اسکان اضطراری
خســارت دیدههــا در ایرانشــهر
پیشبینی شده است.
ëëفــوت یــک نفر بــر اثــر ریزش ســقف
منزلیدرایرانشهر
«محمدرضــا ناصــح» ،مدیــر
مرکــز حــوادث و فوریتهای پزشــکی
ایرانشهر نیز گفت :بر اثر بارندگیهای
روزهــای گذشــته در این شهرســتان و
بــه دنبــال آن نم کشــیدن یــک منزل
خشــت وگلی و فرو ریختن سقف آن،
یک دختر  4ســاله فــوت و  3نفر دیگر
مصــدوم شــدند .وی ادامــه داد :در
چند روز اخیر و از زمان وقوع بارندگی
مصدومیــت چنــد نفــر در خیرآبــاد و
داخــل شــهر ایرانشــهر بــر اثــر ریزش
دیــوار و ســقف منــزل گــزارش شــده
اســت .از ایــنرو بــا توجــه بــه نمناکی
دیوارها و سقف منازل مردم از اسکان
در ایــن اماکن خــودداری کنند .ناصح
از مــردم خواســت ،بــه علــت گرفتــار
شــدن برخــی افــراد در رودخانههــای
فصلــی ،از تجمــع و شــنا کــردن در
ایــن رودخانههــا خــودداری کــرده و
درصورت مشاهده مشکل در رابطه با
بحثهای بهداشتی و درمانی با مرکز
اورژانس ایرانشهر تماس بگیرند.

افزایش دمای هوا در کشور

برش

«امیر ســرکرده» ،کارشناس سازمان هواشناسی از افزایش تدریجی گرما در بیشتر مناطق کشور تا پایان
هفتــه جــاری خبرداد و گفت :روند کند افزایش دما از امروز (یکشــنبه) آغاز شــده و تــا پایان هفته ادامه
مییابد .فعالیت ســامانه بارشــی که از چند روز پیش کشــور را تحت تأثیر قرار داده بود همچنان ادامه
دارد و بارشها بیشــتر در ســاعات بعدازظهر خواهــد بود .در این مدت ،اســتانهای آذربایجان غربی،
آذربایجان شــرقی ،اردبیل ،گیالن ،مازندران ،گلســتان و در جنوب کشــور جنوب سیستان و بلوچستان،
شــمال و شــرق هرمــزگان و جنــوب و ارتفاعــات کرمان ،غــرب یزد و جنوب و شــرق فــارس تحت تأثیر
بارشهای پراکنده خواهند بود.

ارسال اقالم مورد نیاز به ایرانشهر
«رســول راشــکی» ،مدیرعامــل
جمعیــت هــال احمــر سیســتان و
بلوچستان نیز اظهار داشت :با تالش
امدادگــران ایــن نهــاد  2نفــر از اهالی
اطراف رودخانه «سرومیچ» ایرانشهر
در جنوب اســتان که بــه دلیل طغیان
رودخانــه گرفتار شــده بودنــد ،نجات
یافتنــد .با اعالم ســازمان هواشناســی
مبنــی بر بارندگــی و وقوع ســیالب در
جنــوب سیســتان و بلوچســتان تمــام

نیروهــای امــدادی منطقه بــه حالت
آماده باش کامل درآمدند.
وی از توزیع اقالم امدادی ضروری
از قبیــل چــادر ،موکــت ،پتــو ،نایلــون
ســنگری و کنســرو در بیــن خانوارهای
آســیب دیــده خبــر داد و گفــت :بــه
منظــور امدادرســانی مطلوبتر اقالم
امــدادی مورد نیــاز نیز به شهرســتان
ایرانشهر ارسال شده است.
ëëطوفان ادامه دارد
در همین حال« ،رضا آزاد منش»،

کارشــناس هواشناســی سیســتان و
بلوچســتان نیــز اظهار داشــت :میزان
بارشهــا در ایرانشــهر  50میلیمتــر
و در مهرســتان  7میلیمتــر گــزارش
شــده است .ســاکنان جنوب اســتان از
تردد و اســکان در حاشــیه رودخانهها
خــودداری کننــد .طوفانــی با ســرعت
 101کیلومتــر بــر ســاعت عصــر دیروز
شهرســتان ایرانشــهر در جنــوب
سیستان و بلوچســتان را درنوردید که
دید افقی را به کمتر از  100متر کاهش

داد .آزادمنــش گفــت :بــرای منطقــه
شمال اســتان امروز(یکشــنبه) پدیده
وزش بــاد پیشبینــی میشــود کــه در
برخی ســاعات شــدید و همراه با گرد
وغبار خواهد بود.
«علــی مالشــاهی» ،کارشــناس
هواشناســی سیســتان و بلوچســتان
هــم از آغــاز مجــدد وزش بــاد شــدید
در شــمال اســتان خبــر داد و افــزود:
در شــمال اســتان در برخــی ســاعات
باد نســبتاً شــدید همراه با گردوخاک
خواهیــم داشــت ،به طوری کــه امروز
و فــردا (یکشــنبه و دوشــنبه) در ایــن
نواحــی بر ســرعت و شــدت وزش باد
افزوده شده و در نقاط مستعد همراه
با طوفان گردوخاک خواهد بود.
ëëخســارت  8میلیــارد ریالــی ســیل
در ساوجبالغ
«ابوالقاســم پالیزگیــر» فرمانــدار
ســاوجبالغ هــم گفــت :بــر اســاس
برآوردهــای اولیــه ،بــه تأسیســات
زیربنایــی روســتایی ایــن شهرســتان
براثــر وقــوع ســیل پنجشــنبه شــب
گذشــته حــدود  8میلیــارد ریــال
خســارت وارد شــده است .ســیل اخیر
بــه امــور آب  500میلیــون تومــان،
آبفــای روســتایی  250میلیــون تومان
و راههــای روســتایی ایــن شهرســتان
 100میلیون تومان خسارت وارد کرده
اســت .خســارتهایی نیز بــه باغهای
شهرســتان وارد شــده که هنــوز برآورد
نهایی برای آن صورت نگرفته است.
ëëنجات۶۰گردشگرازسیالبمهدیشهر
«علــی یحیایــی» ،معاون امــداد و
نجات هاللاحمر استان سمنان نیز از
نجــات  ۶۰گردشــگر گرفتار در ســیالب
منطقه «چاشم» شهرستان مهدیشهر
خبــر داد و افزود :این ســیالب که عصر
روزجمعه گذشــته رخ داد ،تعدادی از
گردشگران در این منطقه را گرفتار کرد.
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پاداش نقدی برای صرفه جویی برق
در آذربایجان غربی

مشــترکان بــا کاهــش  10درصدی مصــرف برق در
آذربایجان غربی ،پاداش نقدی دریافت میکنند.
بــه گــزارش ایرنــا« ،اکبر حســن بگلــو» مدیرعامل
شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربی بــا تأکید بر
اینکــه هر مشــترکی کــه مصرف خود را نســبت به ســال قبــل کاهش دهد،
ش نقــدی و متنوع دیگــر دریافت میکنــد ،افزود :با توجــه به مصرف
پــادا 
بــاالی بــرق در کشــور ،مردم باید در کاهــش مصرف برق همــکاری کنند تا
قطع برق رخ ندهد.

از سرگیری فعالیت کارخانه قند ورامین
بــا مســاعدت محمدرضا نعمــتزاده وزیــر صنعــت ،معدن و
تجــارت و بــا تأمین مواد اولیــه موردنیاز کارخانه قنــد ورامین به
مــدت دو ســال ،فعالیت ایــن کارخانه از ســر گرفته میشــود.به
گزارش ایرنا« ،محمدرضا یوســفی» فرمانــدار ورامین گفت :در
جلســهای که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزارشد،
مشــکالت کارخانه قدیمی قند ،کارخانه شــیر و لبنیات و صنایع
آهن ســازنده میل لنگ مطرح شد و وزیر دستورات الزم را برای
رفــع مشــکالت ایــن واحدهــا صادر کــرد .بــه گفتــه وی فعالیت
مجــدد کارخانــه تصفیه قند ورامیــن که در دولــت قبل تعطیل
شــد ،از مطالبات مردم این شهرســتان است.یوسفی با تأکید بر
اینکــه تعطیلی این کارخانه بیش از  400نفر را بیکار کرد ،افزود:
با دســتور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،قرار شــد تا شــکر خام
مورد نیاز فعالیت مجدد این کارخانه برای مدت دو سال تأمین
و کارگران مشغول کار شوند.

بهرهبرداری از بزرگترین آمفی تئاتر روباز در تبریز
بزرگتریــن آمفی تئاتر روباز شــمال غرب کشــور به منظور تأمین بخشــی
از نیازهــای فرهنگــی -اجتماعی مــردم ،با ظرفیت یک هــزار نفر در پارک
«ائــل گلــی» تبریــز به بهرهبــرداری رســید.به گــزارش ایرنــا ،ســازههای به
کار رفتــه در ایــن آمفی تئاتر بهدلیل ســازگاری مناســب با اقلیــم منطقه از
نوع ســنگ «اســپراخن» است که در موسم یخبندان و ســرما مقاوم بوده و
ترک خوردگی در آن ایجاد نمیشــود .از قابلیتهــای ویژه این آمفی تئاتر
میتوان به امکانات سینمای روباز و گود روباز سنتی برای آن اشاره کرد.

«هرمز ایر» راهاندازی میشود
کارهــای ثبت خــط هوایی با محوریــت هرمزگان به نــام «هرمز
ایر» انجام شده و اکنون در مرحله خرید هواپیماست.
بــه گــزارش ایرنا «جاســم جادری» اســتاندار هرمزگان با اشــاره
بــه اینکــه ایــن خــط هوایــی بــزودی فعالیت خــود را در اســتان
آغــاز میکنــد ،ادامــه داد :همچنیــن در تــاش بــرای راهاندازی
خط هوایی مســتقیم بین بندرعباس و مســقط و پیگیر اســتقرار
هواپیمای «آ.تی.آر» که از سوی هما خریداری شده هستیم.

