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امدادرسانی از زمین و آسمان
قرار  سیل  محاصره  در  هنوز  سیستان وبلوچستان  زرگری[  راضیه   [    
داروندار  و  زندگی  به  خسارت های  شدیدی  گذشته  روز  چهار  در  سیل  دارد. 
است؛  کرده  وارد  سیستان وبلوچستان  جنوب  زیرساخت های  و  مردم 
ارتباطی  راه  بارش ها،  کم شدن  و  آب  فروکش کردن  با  پیش بینی  می شد 
راه های  تقریبا  هم  دیروز  از  صبح  شود؛  باز  سیالب  در  محاصره  روستاهای 
ارتباطی روستاها درحال بازشدن است، اما هواشناسی می گوید بارش های 
دارد.  ادامه  هفته ها  تا  شاید  سیستان  بحرانی  وضع  و  است  راه  در   جدیدی 
 ، نیکشهر دلگان،  مردم  زندگی  شده،  غروب  شروع  جمعه  از  که  بارش هایی 
و  بزمان  کنارک  زراباد،   ، چابهار دشتیاری  سراوان،  کنارک،  دلگان،  خاش، 
از  بسیاری  و  داده  قرار  تحت تأثیر  به شدت  را  اطراف شان  روستاهای  و 
جمعیت  است.  کرده  تلف  را  دام های  روستاییان  و  نابود  را  کشاورزی  ع  مزار
از  بحران ها ،  به  پاسخگویی  به  مسئول  نهاد  نخستین  به عنوان  هالل احمر 
گرفت و همه توان لجستیک و  کامل قرار  آماده باش  همان دقایق اول در 
بی وقفه  و  آمدند  کار  پای  سیل زدگان  کمک  به  برای  استان  انسانی  نیروی 
مسیرهای  مواصالتی  هستند؛  سیل زدگان  وضع  به  رسیدگی  دنبال  به 
بسیاری از روستاها هنوز هم بسته است، اما قایق های هالل احمر مردم و 
آسیب پذیر  گروه های  و  رسانده  محاصره شده  به  روستاهای  را  کمکی  اقالم 
بالگردهای  و  معلوالن.  بیماران   ، باردار زنان  کرده اند؛  دور  خطر  منطقه  از  را 
، هوانیروز و نیروی انتظامی هم مرتب درحال رفت وآمد  جمعیت هالل احمر
در  گرفتار  روستاییان  به  سریع تر  هرچه  کمک ها  تا  هستند  بررسی  شرایط  و 
سیالب برسد.  مسدود بودن مسیرهای مواصالتی به روستاهای سیستان 
و بلوچستان امدادرسانی را سخت کرده ، سیل بسیاری از جاده ها را از بین 
برده و شرایط  جوی امدادرسانی را کند کرده است. بالگردها به سختی اجازه 
عهده  بر  را  امدادرسانی  در  نقش  بیشترین  قایق ها  و   می کنند  پیدا  پرواز 
محض  به  هستند  حاضر  منطقه  در  که  بالگردهایی  بین  این  در  گرفته اند. 
آب  محاصره  در  که  روستاهایی  به  را  خود  می شود  کمتر  بارندگی ها  اینکه 
هستند می رسانند،  مسیر دسترسی به چند روستا نیز باز  شده با این حال 
و  نیست  آسان  آنها  به  دسترسی  که  هستند  زیادی  روستاهای  هم  هنوز 

دستگاه های مسئول باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکل اقدام کنند.

آب های روان در  روزهای 
آینده فروکش می کند، اما 

از طرفی هواشناسی خبر از 
بارندگی های دوباره می دهد 
که همین کار  امدادرسانی را 

سخت تر می کند. حتی گفته 
می شود در شرایط جوی 

نامساعد فعلی اجازه پرواز 
مداوم به  بالگردهای امدادی 

هم داده نمی شود. به گفته 
مصفا، امدادگران و داوطلبان 

هالل احمر از راه های هوایی 
و  زمینی به کار خود ادامه 

می دهند. درحالی که می دانیم 
شرایط سختی در روستاهای 

محصور در سیالب  وجود 
دارد، امیدواریم با تثبیت 

اوضاع و بازشدن مسیرهای 
مواصالتی بتوانیم روند 

امدادرسانی و به ویژه رساندن 
اقالم زیستی به مردم را به 

 سرعت پیش ببریم

 »معاون امداد و  نجات جمعیت هالل احمر سیستان درحالی  که همکارانش 
در استان، سه روز است که در عملیات شبانه  روز هستند، صحبت هایش را در 
آغاز می کند که امدادگران  مورد اوضاع روستاهای سیل زده استان با این نکته 
چهار روز است مشغول امدادرسانی هستند. او ادامه می  دهد: »خبرها را باید 
از ما بپرسید که در بطن ماجرا هستیم. روند امدادرسانی در این شرایط بسیار 
شدید شده  است؛ هم از مسیر هوایی با بالگردهای جمعیت و دوبالگرد کمکی 
از هوانیروز و نیروی انتظامی؛ و هم از طریق  مسیرهای زمینی که از صبح یکشنبه 
روستاهای  دیگر  رفته رفته  و  شده  باز  ارتباطی اش  راه های  روستاها  از  تعدادی 
هم مسیرهای شان باز می شود و خیلی سریع می توانیم اقالم کمکی را به مردم 
برسانیم. عده ای بیکار  نشسته و فقط خبرسازی می کنند. نمی دانم می خواهند 
می گوید:  »شهروند«  به  حسن  مصفا  دارند.«  دیگری  قصد  یا  کنند  سیاه نمایی 
»تقریبا 8-7 روستا راه های ارتباطی شان باز شده و امدادگران و اقالم کمکی را به 
 سرعت به این مکان ها فرستاده ایم.« گزارشی که آمده، می گوید: در این روستاها 
تنها یک باب خانه تخریب  شده است که آن هم در محل چادر و اقالم مورد نیاز 
را دریافت کرده اند و واقعا تالش های ما بی وقفه ادامه  دارد. مسأله مهم برای 
پشتیبانی  هم  که  است  غذایی  مواد  حاضر  درحال  آب  در  محاصره  روستاهای 
هوایی و  هم زمینی داریم و تالش ما رساندن اقالم زیستی و غذایی به مردم گرفتار 

در برف است.  

 عالوه بر تجهیزات استان
 11 هزار بسته غذایی 72ساعته به سیستان ارسال شده است

در همه شهرستان ها، نیروهای امدادی و پشتیبانی درحال تالش هستند. به گفته 
این مسئول هالل  احمر سیستان، مشکل اصلی امدادرسانی درحال حاضر بسته بودن 
راه هاست که هالل احمری ها در  نزدیک ترین مکان به روستاها مستقر هستند تا به محض 
بازشدن راه ها اقالم را به مردم  برسانند. او درحالی این شرایط را توصیف می کند که معاون 
لجستیک و آمادگی سازمان امدادونجات  جمعیت هالل احمر اعالم کرده است عالوه بر 
بسته های غذایی موجود در انبارهای امدادی هالل احمر استان  سیستان و بلوچستان، 
۱۱ هزار بسته غذایی ۷۲ساعته و ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه چادر از سازمان امدادونجات  و سایر 

استان ها بارگیری و به استان سیستان وبلوچستان ارسال شده است . 
سعید متانی درباره ارسال و توزیع اقالم امدادی از سوی جمعیت هالل احمر میان 
سیل زدگان استان  سیستان وبلوچستان می گوید:   »براساس ارزیابی های صورت گرفته 
و اعالم مدیران استانی، بیشترجاده های  شهری و روستایی در این استان مسدود شده 
و انتقال اقالم امدادی و غذایی تا ساعتی قبل به دلیل مساعد  نبودن آب و هوا امکان پذیر 
نبود، اما درحال حاضر نیروهای امدادرسان جمعیت هالل احمر در منطقه به  همراه خلبانان 
امداد هوایی این جمعیت درحال انتقال بسته های امدادی و غذایی به مناطق سیل زده 
هستند.  به همین منظور عالوه بر بسته های غذایی موجود در انبارهای امدادی هالل احمر 
سیستان وبلوچستان ۱۱هزار بسته غذایی هم از انبارهای سازمان امدادونجات و سایر 
استان ها بارگیری و به استان ارسال شده  است .« متانی درباره اقالم ارسالی برای توزیع در میان 
سیل زدگان استان  سیستان وبلوچستان، توضیح می دهد از  زمان وقوع سیل تاکنون ۳ هزار 
و ۲۰۰ تخته چادر امدادی، ۳ هزار و ۲۸۰ تخته پتو، ۵ هزار کیلوگرم نایلون،   ۷ هزار و ۸۲۰ بسته قند، 
۱۳ هزار و ۳۸۷ بسته شکر، ۱۷هزار و ۵۹۱ بسته حبوبات، ۳ هزار بسته غذایی یک  ماهه، ۵ هزار 
و ۲۰۰ قوطی کنسرو لوبیا چیتی، یک هزار و ۴۰۰ بسته چای، ۱۱ هزار و ۵۲۰ بطری روغن و  یک هزار 
قوطی کنسرو برای توزیع در میان سیل زدگان استان  سیستان وبلوچستان به این استان 
ارسال شده  است . معاون لجستیک و آمادگی سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
با اشاره به مشکالت سیالبی بودن  شهرستان های چابهار، کنارک، فنوج، نیکشهر و دلگان، 
تصریح می کند: »با بسیج امکانات منطقه و کشور  درصدد رفع مشکل مردم سیل زده استان 

سیستان وبلوچستان هستیم .«

  4 بالگرد در اختیار داریم و قرار است 2بالگرد دیگر هالل احمر هم 
به سیستان منتقل شود

به  بارندگی  دوباره  شروع  هشدار  برای  هالل احمر  امدادگران  گذشته  روزهای  در 
روستاهایی منتقل  شده بودند که خودشان در مناطق محصور در آب گرفتار شدند. مصفا 
توضیح می دهد وقتی امدادگران  را در مرکز عملیات دیدیم، فهمیدیم راه ها باز شده و از 

همان مسیرها کمک های غذایی و بسته های زیستی  در حال ارسال است. به طورکلی راه هر 
روستایی باز شود به سرعت امدادرسانی و توزیع اقالم شروع می شود.  مسیرها که رفته رفته 
باز شود مردم خودشان هم می توانند برای بازگشتن به زندگی عادی از روستاها خارج  شوند. 
مگر کسانی که خانه هایشان خراب شده که آنها هم از امکانات اسکان جمعیت هالل احمر 
برخوردار  می شوند. تعداد روستاهایی که محصور در آب هستند بسیار زیاد است؛ در 
چابهار هنوز آب دارد از باال دست می آید؛ آبی  که از نیکشهر و فنوج سرازیر شده به چابهار و 
روستاهای زیاد اطراف شهر می رسد. این آب های روان در  روزهای آینده فروکش می کند، اما 
از طرفی هواشناسی خبر از بارندگی های دوباره می دهد که همین کار  امدادرسانی را سخت تر 
می کند. حتی گفته می شود در شرایط جوی نامساعد فعلی اجازه پرواز مداوم به  بالگردهای 
امدادی هم داده نمی شود. به گفته مصفا، امدادگران و داوطلبان هالل احمر از راه های هوایی 
و  زمینی به کار خود ادامه می دهند. درحالی که می دانیم شرایط سختی در روستاهای محصور 
در سیالب  وجود دارد، امیدواریم با تثبیت اوضاع و بازشدن مسیرهای مواصالتی بتوانیم 
روند امدادرسانی و به ویژه رساندن اقالم زیستی به مردم را به  سرعت پیش ببریم. او با بیان 
اینکه دو بالگرد جمعیت هالل احمر و یک بالگرد هوانیروز در خدمت مردم  سیل زده هستند 
می گوید  یک بالگرد نیروی انتظامی به این تعداد اضافه شده و قرار است دو فروند بالگرد  دیگر 
به ناوگان هوایی امدادی هالل احمر در سیستان وبلوچستان افزوده شود.    در شرایط فعلی 
مشخص نیست پشت خبرسازی های منفی چه نیتی وجود دارد؛ اما کاش این فراموش 
نشود  که رسالت ذاتی هالل احمر در حمایت از آسیب دیدگان و پاسخگویی به بحران ها 
حتی دقیقه ای فراموش  نمی شود و خانواده هالل احمر در هر شرایطی وظیفه اش را زمین 

نمی گذارد. 
مصفا بر همین اساس توضیح می دهد: »دبیرکل هالل احمر از دوروز پیش در مناطق 
سیل زده حاضر شد و  از نزدیک شرایط را مشاهد و دستورهای الزم را اعالم کرد. همه اقالم و 
بسته های غذایی آماده است و  هماهنگی ها برای انتقال اقالم از استان ها انجام شده؛ انبارها 
پر هستند و ما داریم کارمان را انجام می دهیم.  با توجه به اینکه روستاهای محصور بسیار زیاد 
هستند؛ با افزایش ناوگان امدادهوایی از یکشنبه توزیع اقالم  سرعت می گیرد. چیزی که 
درحال حاضر نیاز اساسی ما محسوب می شود  بیشتر و بیشتر شدن سبدهای  غذایی 
72ساعته است که از استان های دور و نزدیک اقالم می رسد چراکه وقتی راه ها باز شود دیگر 
نباید  منتظر بمانیم؛ آن زمان فقط باید به سرعت ارسال را داشته باشیم. تاجایی که اطالع داریم 
و از مسئوالن  سازمان امدادونجات هالل احمر شنیده ایم، بسته ها و اقالم در کامیون ها از 
استان ها  راه افتاده  و  به منطقه رسیده اند. به عالوه هالل احمر با ارگان های دیگر هم کامل 
هماهنگ است از نیروی انتظامی  و سپاه گرفته که در امداد هوایی ورود پیدا کرده اند تا دیگر 
ارگان ها که تجهیزات و خودرو در اختیار هالل  احمر قرار می دهند. حتی نامه ای از سازمان 
شیالت مرکز از تهران داشتیم مبنی بر اینکه نیروی های  امدادی هر گونه همکاری نیاز دارند یا 

تجهیزاتی می خواهند باید در اختیارشان قرار بگیرد.

تالش شبانه روزی هالل احمری ها برای پاسخ به بحران سیل سیستان ادامه دارد

تسنیم

: ارسال ۱۱ هزار بسته غذایی و 3هزار   معاون لجستیک و آمادگی سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر
و200  دستگاه چادر عالوه بر تجهیزات استانی، برای کمک به سیل زدگان سیستان وبلوچستان

 نیاز اساسی مردم روستاهای محصور در سیالب، بسته های غذایی 72ساعته است که با تجهیز ناوگان 
هوایی  امدادونجات، توزیع اقالم سریع تر پیش می رود


