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در حاشیه

سیل ، نیروهای امدادی و نحوه کمک مردم
با ورود حجم بی سابقه ســیالب ناشی از 
هدایت آب های باالدستی و همچنین سرریز 
شدن آب سدهای شرق گلستان، منطقه آق 
قال به محاصره سیالب درآمده و وضعیت آنجا 
اضطراری است. حجم بی سابقه سیالب وارد 
شــده به این مناطق، خارج از کنترل است و 
ماشین آالت ســنگین مانند لودر و بولدوزر 
قادر بــه فعالیت در این شــرایط نیســتند. 
عملیات امداد و تخلیه و اسکان سیل زدگان 
توســط نیروهای هالل احمر با قوت در حال 
انجام اســت.دکتر پیونــدی از همه مدیران 
و امدادگران خواســته تا تمام توان و قدرت 
انسانی، امدادی و لجســتیکی خود را برای 
یاری شــهرهای درگیر ســیل و مسیرهای 

پرحادثه به کار گیرند.
نحوه برخورد مردم و رســانه ها با حوادث 
گاه بصــورت هیجانی بــروز پیــدا کرده و 

همین امر باعث بروز مشــکالتی در ارایه خدمات امدادی 
به هم میهنان سیبل زده می شود. خبرهایی مبنی بر اینکه 
»آذوقه روستاهای گرفتار در سیل رو به اتمام است؛ مردم 
روستاهای استان گلستان به کمک احتیاج دارند و به گفته 
برخی دهیاران روستاهای گرفتار، آذوقه اهالی رو به اتمام 
است و هرچند هالل احمر تالش می کند که آذوقه برساند 
اما کافی نیست، اخباری است که در برخی شبکه ها منتشر 

شده است.«
این در حالی است که رئیس جمعیت هالل احمر از مردم 
درخواست کرده است که به مناطق سیل زده نروند چرا که 
تجهیزات و اقالم اضطراری به حد کفایت در منطقه وجود 
دارد. به گفتــه او حضور هموطنان ممکن اســت در روند 
امدادرســانی خلل ایجاد کند. او از مردم خواســت که بعد 
از گذشت شــرایط بحرانی برای جبران خسارات به مناطق 

سیل زده کمک کنند.
البته برخــی از اقدامات صورت گرفتــه مردمی در خور 
ستایش و تقدیر اســت از جمله اقدام مردم ثالث باباجانی. 
آنان در حالی که هنوز از آسیب های زلزله کرمانشاه رهایی 
نیافته اند، ســتادی را برای جمع آوری هدایا به مردم سیل 
زده گلســتان تشکیل داده اند که نشــان از روحیه جمعی 
و درک باالی مردم خوب کشــورمان دارد. یا حضور سردار 
آزمون در میان هموطنان و کمک رســانی به ایشان امری 

تحسین برانگیز است.
عالوه بر کمک های مالی برای خسارت های ناشی از سیل 
که با کد دستوری #112*780*  قابل انجام است، اطالع 
رســانی و رعایت نکات ایمنی اولین کمکی است که همه 

هموطنان با توجه به اینکه هفته پربارشــی را در پیش رو 
داریم و احتمال تشدید خطرات ســیل و بروز آن می رود 
می توانند انجام دهند. اطالعاتی از این دست:  باید به خاطر 
داشت سیل کم عمق و پرشتاب نیروی بیش از حد تصوری 
را ایجــاد می کند و خطرناک تریــن کار در این زمان انجام 
رانندگی و یا شــنا کردن در جریان تند ســیالب است. در 
چنین مواقعی افراد باید تنها از محل هایی که ســطح آب 
پایین تر از زانوی افراد اســت عبور و به سرعت مناطق کم 
ارتفاع را ترک کرده و به ســمت ارتفاعــات بروند. چنانچه 
افراد مجبور به ترک خانه هســتند باید پیش از ترک خانه 

شیرهای اصلی گاز، آب و برق را قطع کنند.
 زمانی که افراد در خودروی خود در میان ســیالب گیر 
افتاده اند و چنانچه خودرو روشــن نمی شود و سطح آب در 
حال باال آمدن اســت بهتر اســت تالش بیهوده به منظور 
روشــن کردن خودرو و یا هل دادن آن را کنار گذاشــته و 
به سرعت خودرو را ترک کرده و به محل های مرتفع بروند. 
ارتفاع 15 تا 30 سانتیمتری آب به راحتی می تواند به کف 

خودرو رسیده و کنترل خودرو را مختل نماید.
افراد از خودروها و نیز درختان در مسیر سیالب به عنوان 
نقاط امن استفاده نکنند. افراد به هنگام سیل باید به شدت 
مراقب مارها باشند، زیرا سیالب مارها را از النه هاشان بیرون 
می کشــد که البته وقوع چنین مواردی بیشتر در حاشیه 
رودخانه و در نقاط خارج از شهر مشاهده می شود. افراد در 
زمان بروز سیل، آتش ســوزی های کوچک احتمالی ناشی 
از آســیب خطوط برق را خاموش کرده و مانع گسترش آن 

شوند و به سرعت نیروهای امدادی را در جریان بگذارند.

 گفت وگوی »شهروند« با 
دختری که طی 9 سال حبس، 
هیچ مالقات کننده ای نداشت

برنده جایزه اصلی موسسه 
بین المللی موسیقی آقاخان 

معرفی شد

 غم از دست دادن 
 دو مامور پلیس و

یک تکنسین اورژانس

 عزم ملی
 برای تولید ملی

 کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« از راه های
 تحقق رونق تولید  می گویند:

   صفحه3

   صفحه 3   صفحه 2   صفحه های 4 و 5

فکر نمی کردم 
 نوروز 98 
را   ببینم

 یک عمر 
فعالیت هنری 

محمدرضا شجریان

 3 شهید 
 در اولین 

روزهای سال شمال ایران در محاصره سیل
  امدادرسانی هالل احمر به 40 هزار نفر از متاثرین سیالب در مناطق مختلف گلستان

  سخنگوی وزارت کشور از اختصاص 20 میلیارد تومان جهت مدیریت بحران اولیه
 به 4 استان سیل زده خبر داد

   صفحه 2

اطالعیه

 اطالعیه مهم جمعیت هالل احمر
  درباره مناطق سیل زده و سفرهای نوروزی 

در شرایط نامساعد جوی
جمعیت هــالل احمر بــا توجه به 
شرایط جوی و سیالبی شدن مسیل ها 
و رودخانه ها در ایام عید نوروز اطالعیه 
مهمی صادر کرد. در این اطالعیه آمده 

است:
الف: از مســافرین نــوروزی 
خواهشــمندیم که موارد ذیل را 

رعایت نمایند:
1. پیش بینی های  هواشناســی در 
تعطیالت طوالنی مدت نوروز ۹8 نشان 
می دهد شرایط جوی و ناپایداری هوا به 
نسبت سالیان گذشته نامساعدتر است و 
می تواند مسافران نوروزی را در برخی 
از مواقع غافلگیر نماید. بنابراین اکیدا 
الزم است مســافرین نوروزی خصوصا 
در مناطق کوهستانی با تجهیزات کامل 
امدادی و جیره غذایی کافی و ســایر 
ملزومات ضروری سفر نمایند و از قبل 

هوای مسیر و مقصد را چک کنند.
2. با توجه به ســیالبی شدن مسیل 
ها در مناطق شــمالی و غربی  کشور 
چنانچه مقدور باشد، هموطنان گرامی 
از ســفر به این مناطق تا عادی شدن 

اوضاع پرهیز کنند.
3. مســافران الزم اســت کــه در 
مسیرهای اصلی سفر نمایند و از ورود 
به مسیرهای فرعی کم تردد و ناشناخته 

پرهیز کنند.
۴. اطراق در حاشــیه رودخانه ها و 

مسیل ها اکیدا توصیه نمی شود.
5. سی ســانتیمتر آب گل آلود قادر 
است یک خودرو سواری سبک را معلق 
کرده و از مســیر خــود منحرف کند. 
بنابراین الزم است قدرت آب را دست 
کم نگیریم و از ورود به مسیرهایی که 
آب های خروشان در آنها جاری است 

اکیدا خودداری نماییم.
۶. سیالب تماشــا ندارد. چنانچه در 
مسیر مسافرت به نقاط سیالبی برخورد 
کردیم حتما الزم است سریعا از محل 
دور شــویم. آب خروشــان به تدریج 

زمین های اطراف را سســت کرده و به 
راحتی می تواند افراد حاضر در صحنه 

را غافلگیر نماید.
7. مراقب رانش زمین و ریزش کوه در 

مسیرهای کوهستانی باشید.
8.  از حضــور در مناطق خلوت و کم 

رفت و آمد در طبیعت خودداری کنید.
ب: از هموطنــان مــان در مناطق 
ســیل زده و یا در معرض خطر سیل 
خواهشــمندیم که در مــوارد زیر با 

دستگاه های امدادرسان همکاری کنند.
1.  در روســتاها و مناطق در معرض 
سیل خواهشمندیم که در صورت اعالم 
خطر از سوی دستگاههای امدادرسان 
در برابــر تخلیه خانــه و منطقه محل 
زندگی خود مقاومت نکنند. وقتی جان 
مان در معرض خطر است مال ارزشی 

ندارد.
2. کــودکان و افراد زیر 12 ســال را 
به هیچ وجه تنهایی بــه خارج از منزل 

نفرستید.
3.  در پاکســازی بام، جلــو و داخل 
خانه هــا از برف و ســیالب با نیروهای 
امدادی همکاری کنید. قطعا نیروهای 
امدادی - اغلب داوطلبانه- برای کمک 
به شــما در منطقه حاضر شــده اند و 
مســئول و یا مقصر حادثه پیش آمده 

نیستند.
۴. چنانچــه منزل شــما در منطقه 
هشــدار و نزدیکی رودخانه قرار دارد و 
یا از اســتحکام کافی برخوردار نیست، 
در صورت امکان تا زمان پایان روزهای 
بارانی به جای دیگری نقل مکان کنید. 
امکان اسکان موقت و تغذیه اضطراری 
در اغلب شهرها )در مساجد، ورزشگاه ها 
و...( از ســوی جمعیت هالل احمر نیز 

وجود دارد.
5. در صورتــی کــه بــه محل های 
اســکان موقت رجوع کرده اید تا زمان 
عادی شدن اوضاع، به محل خانه خود 

بازنگردید.
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 بارش برف
 در کدام محورها

 بارش باران 
در کدام محورها

وضعیت ترافیک 

)محورهای قوچان-درگز , قوچان-فاروج و مشهد-کالت( و 
استان خراسان شمالی)محورهای بجنورد-آشخانه,بجنورد-

اسفراین و بجنورد-شیروان( شاهد بارش برف هستیم

در استان خراسان رضوی )اکثر محورها( و استان کرمان )محور 
کرمان-بافت( بارش باران و در اســتان مازندران و ارتفاعات 
خراسان شمالی مه گرفتگی همراه با کاهش دید داریم. تردد در 
استان سمنان )محورهای خوش ییالق، توسکستان و کیاسر( 

نیز نیازمند استفاده از زنجیر چرخ است

در مسیر جنوب به شــمال محور کرج-چالوس)از بیلقان تا 
کیلومتر4(نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان است.
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شنبه همراه با صفحه های ویژه 
سرگرمی و طنز

 »شهرونگ« هم
 تعطیل نیست!

+
در صورت تمایل برای جبران خسارات ناشی 
از ســیل به هموطنان در استان های شمالی 
کشــور می توانید از طریق کد دستوری فوق 

اقدام نمایید.

*780*112#

#بهرفت نوزدهمین دوره طرح ملى خدمات نوروزى سازمان جوانان جمعیت هالل احمر (نوروز 1398)     

میثاق نامه

www.rcsy.ir

*سرعت مجاز را رعایت نمایم.
*سبقت بى جا نگیرم.

*کمربند ایمنى را ببندم.
*در هنگام رانندگى ازتلفن همراه استفاده نکنم.
*موقع خواب آلودگى توقف نموده و استراحت کنم؛ 
حتى اگر فاصله اندك تا مقصد باقى مانده باشـــد.

دیرتر مى رسم اما خانواده اى را عزادار نمى کنم.

برای پیوسنت به کمپنی 
بهرفت و بهره مندی 
از جوایز ویژه آن  به 

سایت مجعیت هالل امحر 
مراجعه کنید

www.rcs.ir
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