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هیچ امدادگری از روزی که 
ع شده، به خانه  سیل شرو
نرفته است؛ بلیده این را با 

اطمینان می گوید و ادامه 
می دهد:  »نجات مردم در 

روستاهای دورافتاده برای 
جمعیت هالل احمر در 

اولویت است. وضع شهرها 
مشخص است و کمتر 

آسیب دیده اند و  درحال 
حاضر همه تمرکز ما روی 

روستاهاست و تالش 
می کنیم تا اندازه ای که 

امکانات و توان مان اجازه 
می دهد، جلوی آسیب هایی 
را که سیل ایجاد کرده است، 

بگیریم

سیستان وبلوچستان  محمودخواه[  ]ملیحه     
سه روز است که زیر آب رفته و همان آب داروندار مردم را 
با خودش برده؛ با وجود اینکه این منطقه امکانات زیادی 
نداشته، این سیالب ها دل شان به حال همان چراغ والر و 
فرش و یخچال دست دومی که در خانه مردم بود، نسوخته، 
آب از پنجره خانه وارد شده و آنها را از در خارج کرده است. این 
آب های وحشی سیلی محکمی را هم به زمین های کشاورزی 
زده اند و انگار همه زورشان را زده اند که هر چه بال می خواهند 
بر سر روستاهای کنارک، چابهار، زرآباد و نیکشهر بیاورند. 
نیروهای هالل احمر اما سدی شده اند تا آسیب های سیل 
را کمرنگ کنند. روزهای نخست محکم تر بودند، اما هر 
چقدر از زمان وقوع سیل بیشتر می گذرد، نیاز به کمک سایر 
استان ها بیشتر احساس می شود.  بیش از 100 روستا با 
خاک یکسان شده است و مردم در محاصره سیل گرفتار 
شده اند، 500 روستا راه دسترسی شان را از دست داده اند. 
هالل احمر  جمعیت  عملیات  فرمانده  بلیده،  داوود 
نیکشهر نگران آب آشامیدنی مردم است و دغدغه مردمی 
را دارد که هنوز راه دسترسی و کمک به آنها باز نشده، زیرا 
هنوز آب سِد راه امدادگران برای کمک به برخی از روستاها 
شده است و اجازه نمی دهد کسی پایش برای کمک به این 

روستاها برسد. 

بالگرد تنها راه کمک به برخی از مردم در روستاها
بالگرد هالل احمر مدام در آسمان شهرهای سیل زده 
درحال حرکت است و چند بیماری که شرایط شان حاد 
شده بود و باید به بیمارستان منتقل می شدند، با این 
تأکید  موضوع  این  بر  بلیده  شده اند.  جابه جا  بالگرد 
می کند و ادامه می دهد: »شغل مردم روستاهای اطراف 
نیکشهر و ایرانشهر یا کشاورزی یا صیادی است، اما حاال 
و  شده اند  امدادگر  خودشان  منطقه  صیادهای  بیشتر 
قایق هایشان کمکی به امدادگران برای نجات مردم شده 

است.«   
به  نیکشهر  هالل احمر  جمعیت  عملیات  فرمانده 
شدت نگران است، نگران مردمی که هنوز در محاصره 
سیل قرار دارند و مجبورند تشنگی خود را با آب گل آلود 
برطرف کنند. او می گوید: »اگر به این مردم آب آشامیدنی 
پاکیزه نرسد، مریض می شوند و باید هر طوری شده، راهی 
برای رسیدن به روستاهای دوردست که در محاصره سیل 

قرار گرفتند، پیدا شود.«  
باران بدون وقفه از جمعه بعدازظهر شروع شده و تمام 
زورش را بر سر مردم ریخته، برخی از خانه ها کامال تخریب 
شده است و بیم آن می رود که باران و نم که بر خانه ها 
نشسته است خانه های خشت و گلی را که هنوز  سرپا 
بریزد. فرمانده عملیات نیکشهر توضیح  هستند، فرو 
می دهد براساس گفته های سازمان هواشناسی سامانه 
آینده  بارشی جدید در راه است که شرایط  را در روزهای 
سخت تر می کند، زیرا آب گرفتگی در برخی از مناطق به 8 متر 
هم رسیده و آنچه این روزها بیشتر مورد نیاز مردم است، 

پالستیک برای پوشاندن سقف خانه هایشان است. 
هیچ امدادگری از روزی که سیل شروع شده، به خانه 
ادامه  و  می گوید  اطمینان  با  را  این  بلیده  است؛  نرفته 
برای  دورافتاده  روستاهای  در  مردم  »نجات  می دهد:  
شهرها  وضع  است.  اولویت  در  هالل احمر  جمعیت 
مشخص است و کمتر آسیب دیده اند و  درحال حاضر همه 
تمرکز ما روی روستاهاست و تالش می کنیم تا اندازه ای که 
امکانات و توان مان اجازه می دهد، جلوی آسیب هایی را که 

سیل ایجاد کرده است، بگیریم.«

درخت های بلوچستان نجاتگر شده اند 
درخت های استوار سیستان وبلوچستان خودشان 
درختان  چش ها)نام  کرده اند،  مردم  نجاتگران  را 
پناهگاه های مردم در دشت ها  سیستان وبلوچستان( 
شده اند. بلیده توضیح می دهد در مناطقی که به صورت 
دشت است، شکستن پل ها سبب می شود آب به صورت 
ناگهانی به سمت روستاها هجوم بیاورد، به همین دلیل 
مردم از این چش ها باال می روند تا آب آنها را نبرد، البته در 
چند مورد این آب ها پایین نیامدند و نیروهای امدادی ناچار 
شدند با بالگرد مردمی را که روی این درخت ها گیر کرده 

بودند، نجات دهند. 
وقتی در کشاکش جنگ بین آب و انسان، کودکی برای 
به دنیا آمدن عجله دارد، کار امدادگران را مشکل می کند، 
اما به دنیا آمدن کودک سالم و گریه اش در آغوش مادر 
خستگی را از دوش امدادگران برمی دارد. فرمانده عملیات 
جمعیت هالل احمر نیکشهر از به دنیا آمدن 14 کودک در 
گیرودار سیل در این مناطق خبر می دهد و می گوید: »انتقال 
برخی از این مادران باردار به شدت سخت بود، زیرا در برخی 
از مناطق کل مسیر ارتباطی بسته و حتی برق قطع شده بود،  
دسترسی به روستاها به سختی امکان پذیر است، اما با 

وجود این، وقتی اطالع داده می شد که زنی باردار و زمان وضع 
حملش است، نیروهای امدادی تالش می کردند با خودرو یا 
قایق خودشان را به مادر باردار برسانند. گاهی صحنه هایی 
پیش می آمد که بسیار متأثر کننده بود، نیروهای ما مجبور 
بودند برانکارد را چند نفری روی دست بگیرند تا زن باردار 
را به مرکز درمانی منتقل کنند، با اینکه این شرایط بسیار 
سخت بود، اما همه این عملیات ها با موفقیت همراه بود. 
صدا قطع و وصل می شود و این نشان می دهد که خطوط 
تلفن هنوز هم به صورت کامل راه اندازی نشده است. او 
برایمان از شرایط مردمی می گوید که در روستاهای صفر 
مرزی قرار دارند و دسترسی به آنها سخت تر است، زیرا تا ظهر 
روز دوشنبه راه برای رسیدن به آنها باز نبود و تازه چند گروه 
با قایق خودشان را به این روستاها رساندند و هنوز از وضع 

مردم در این مناطق خبری نیست. 

خانه های کپری آسیب کمتری دیده اند
باورش سخت است، اما خانه های کپری این بار یک 
سر و گردن از خانه های خشت و گلی باالتر ایستاده اند.  
بلیده می گوید خانه های کپری که در ارتفاعات قرار داشتند، 
هیچ آسیبی ندیدند و مردم در آنها از سیل در امان اند. اما 
خانه های خشت و گلی بیشترین آسیب را دیدند و باید 
پس از فروکش کردن آب فکری به حال مردمی کرد که 
باران خانه هایشان را در این مناطق از بین برده است، زیرا 
باران های بعدی در راهند.  او عمده مشکل مردم در این 
منطقه را جاده ها می داند و می گوید: »باید با کمک وزارت راه 
به مردم در این مناطق دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم به آنها 
آب و غذا برسانیم، چراکه عمده مشکل ما راه هایی هستند 

که درحال حاضر از بین رفته اند.« 
متاسفانه  هنوز خطر از باالی سر استان عبور نکرده، 
موج جدید ابرهای باران زا از سمت دریای عمان به سمت 
سیستان وبلوچستان درحال حرکت و آن قدر این موج 
جدید شدیدتر است که سازمان هواشناسی توصیه کرده 
حتی بالگردهای امدادی از آشیانه خارج نشوند و قایق های 

صیادی دور دریا را خط بکشند. 

لعنت بر این راه های صعب العبور 
چادرهای امدادی را با سختی بنا می کند، زیرا باد اجازه 
نمی دهد پایه های چادر درست روی زمین محکم شوند، 
اما چاره ای نیست مردم باید از این مهلکه خارج شوند و 
شرایط اسکان برایشان مهیا شود. خلیل سعیدی، امدادگر 
جمعیت هالل احمر در  نیکشهر مستقر شده است. 
او معتقد است امدادگران هر کاری را که از دست شان 
برمی آید، در این روزها انجام داده اند و موج فداکاری در بین 

امدادگران سیستانی در حرکت است. 

سعیدی در گفت وگو با »شهروند« می گوید: »لعنت بر 
این راه های صعب العبور. این راه های سخت و روستا هایی 
که در محاصره آب مانده اند، ما را برای کمک رسانی فلج 
کرده اند. تمام پل ها و جاده های روستایی از بین رفته اند که 

کار را برای امدادرسانی سخت کرده است.«
می شود،  انجام  بی وقفه  »کمک ها  می دهد:  ادامه  او 
اما باران هم بی وقفه کار را سخت می کند، همین موضوع 
سبب می شود برخی از روستاییان از میزان امدادرسانی ها 
گله داشته باشند، درحالی که نیروهای امدادرسانی همه 
تالش شان را می کنند تا مردم گرفتار در سیل را نجات دهند 
اما شرایط جوی گاهی سد راه امداد رسانی می شود.« این 
امدادگر معتقد است کسانی که از نزدیک وضع مردم را در 
این منطقه دیده اند، می دانند اوضاع به شدت بد است 
و در محدوده هایی مانند قصر قند که هالل احمر ندارد، 
وظیفه امدادرسانی با مراکز دیگر است، به همین دلیل در 
این محدوده اردوگاهی بنا کردیم که مردم از روستاهای 
مجاور به این اردوگاه منتقل شوند. مهم ترین مشکل 
مسدودبودن راه هاست، به طور مثال تیم امدادی ما برای 
رسیدن به یک روستا عصر روز یکشنبه حرکت کرده اند و 
حوالی ظهر روز بعد به این روستا رسیده  و توانسته اند به 

مردم آب و غذا برسانند.  
با آنکه باران شدید باریده و تمام روستاها را آب برداشته 
سبب  که  نیست  سرد  آن قدر  منطقه  این  اما  است، 
مرگ ومیر شود. این موضوع را سعیدی می گوید و تأکید 
دارد که امدادرسانی های به موقع و شرایط دمایی منطقه 

سبب شده است که آمار تلفات زیاد نباشد. 
بارش ۱۷۵ میلی متری باران در پاییز و زمستان خاش 
گرچه در مقایسه با بارش های ۳۰۰ میلی  متری سال های قبل 
فاصله دارد، اما همین میزان بارندگی کافی بود تا بسیاری از 
زیرساخت های استان از بین برود. سعیدی معتقد است 
بسیاری از زیرساخت های استان از بین رفته است و درحال 
حاضر نباید از این موضوع نیز غافل بود. در کنار امدادرسانی، 
دوباره  ساخت  برای  را  کارشان  باید  متولی  سازمان های 
بزرگ  استان  از  پهناوری  قسمت  زیرا  کنند،  آغاز  استان 
سیستان وبلوچستان زیر آب رفته است و نیاز به همتی 

ملی برای دوباره ساختن آن دارد. 
شرایط برای امدادرسانی نیز آسان نیست و امدادگران در 
روزهای سختی به سر می برند، این موضوعی است که 
سعیدی به آن اشاره می کند و می گوید: »روز یکشنبه پنج نفر 
در روستای رادو در چابهار مفقود شدند و دوتیم عملیات و 
آنها را پیدا کردند. ما که از طریق  نجات بسیج شدند تا 
دوستان پیگیر آنها بودیم، متوجه شدیم پس از 5 ساعت 
جست وجو آنها در رودخانه و کانال روستای جماعت زهی 

پیدا و به بیمارستان منتقل شدند.«

 در چهار روزی که از سیل می گذرد، امدادگران هالل احمر بیش از ۱4 مادر باردار را به مراکز درمانی منتقل کردند
 موج جدید بارشی در راه است

 خرابی جاده ها مهمترین مشکل برای امدادرسانی در سیستان و بلوچستان

 جمع آوری کمک های نقدی مردمی امدادرسانی به موقع باعث کاهش تلفات شد
برای کمک به سیل زگان

جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچستان به منظور کمک به هموطنان متأثر از سیل 
و آبگرفتگی در این استان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی نوعدوستانه مردم برای 

یاری رساندن به هموطنان مان کرد.
به دنبال وقوع سیل و آبگرفتگی در استان سیستان وبلوچستان و شدت یافتن طغیان 
رودخانه های فصلی و در نتیجه زیرآب رفتن بسیاری از شهرستان های استان به خصوص در 
جنوب سیستان وبلوچستان؛ بسیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل مسکونی خود و 
زندگی در اردوگاه های اسکان اضطراری شده اند.بر این اساس و به منظور تأمین نیازهای 
مردم آسیب دیده از سیل در استان سیستان وبلوچستان، جمعیت هالل احمر این استان 
اقدام به جمع آوری کمک های نقدی مردم نوعدوست کشورمان برای هموطنان خود در 
سیستان وبلوچستان کرده است. بر این اساس، هموطنان برای کمک به سیل زدگان 
سیستان وبلوچستان می توانند #۵۴*۱۱۲* را شماره گیری کرده یا از طریق شماره حساب 

۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ نزد بانک ملت شعبه امام علی)ع( به نام کمک های خیرین اقدام کنند.

 برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری در کنارک
 فنوج و قصرقند

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از برپایی سه اردوگاه اسکان 
اضطراری در کنارک، فنوج و قصرقند خبر داد و گفت: »یک هزار و ۱۴۴نفر از سیل زدگان در 

اردوگاه ها اسکان داده شدند.«
استان  آبگرفتگی  و  سیل  در  امدادرسانی  جزئیات  به  اشاره  با  سجادی  حامد 
سیستان وبلوچستان در چهار روز گذشته، گفت: »هموطنان ساکن در ۱۳ شهرستان 
ایرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، زاهدان، سرباز، سراوان، سیب و سوارن، فنوج، کنارک، 
میرجاوه، نیکشهر و هیرمند متأثر از سیل و آبگرفتگی بوده اند و در این مدت به ۳ هزار و 
۴۲۸ نفر در ۹۸ شهر و روستا امدادرسانی شد و متأسفانه یک نفر بر اثر وقوع سیل در 
شهرستان سرباز جان باخت.« او با اشاره به اسکان اضطراری یک هزار و ۱۴۴ نفر در استان 
سیستان وبلوچستان، تأکید کرد: »۵۲۱ امدادگر و نجاتگر در قالب ۱۰۴ تیم عملیاتی درحال 

امدادرسانی به هموطنان متأثر از سیل و آبگرفتگی در این استان هستند.«
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر درباره برپایی اردوگاه اسکان 
اضطراری در کنارک، فنوج و قصرقند افزود: »تاکنون ۲۵۲ دستگاه چادر، یک هزار و ۸۵ تخته پتو، 
۵۰۹ تخته موکت، ۲ هزار و ۹۶۱ کیلوگرم نایلون، یک هزار و ۱۸۲ قوطی کنسرو و ۱۳۰ بسته غذایی 
میان متأثران توزیع شده است.«سجادی با اشاره به مناطق نیازمند به خدمات امدادی در 
سیل سیستان وبلوچستان به دلیل انسداد مسیرها، گفت: »۲۹۲ روستا در این استان 
نیازمند به خدمات امدادی هستند که از این تعداد ۱۲ روستا در خاش در بخش نوک آباد، 
ایراندگان و مرکزی، ۲۴ روستا در قصرقند در بخش کاجور، ۱۸۴ روستا در سرباز بخش سرباز 
کالت، پارود، پیشین و مرکزی، ۲۶ روستا در دلگان بخش گنبد و مرکزی، ۳۵ روستا در سراوان 
بخش جالق، مهرگان و دهستان ناهوک و  ۷ روستا در کنارک بخش مرکزی- همچنان در 

محاصره آب بوده و نیازمند کمک هستند.«

ثر از سیل  امدادرسانی به بیش از ۵۵۰۰ متأ
برف و کوالک در استان کرمان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی به بیش از ۵۵۰۰ گرفتار در 
سیل، برف و کوالک استان توسط  نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد .

رضا فالح گفت: »در ۷۲ساعت گذشته با توجه به بارندگی های شدید در استان و وقوع 
سیل، برف و کوالک نیروهای امدادی این  جمعیت به بیش از ۵۵۰۰ حادثه دیده امدادرسانی 
کردند .«او به وقوع سیل و آب گرفتگی در شهرستان های منوجان، کهنوج، ساردوئیه، ارزوئیه، 
قلعه گنج، ریگان، فاریاب و رودبار  جنوب اشاره کرد و گفت: »امدادگران جمعیت هالل احمر 
استان به   4هزار و ۸۷۷ گرفتار در سیل در ۵۱روستا و مرکز شهر  در مناطق مذکور امدادرسانی 
کردند .« فالح با اشاره به وقوع برف و کوالک در مناطق کوهستانی در شهرستان های کرمان، 
ساردوئیه، سیرجان، رابر و محور سیرچ -  شهداد افزود: »امدادگران این جمعیت به بیش از 
۶۲۵ نفر گرفتار در برف و کوالک امدادرسانی و ۱۰۰ خودرو گرفتار  در جاده های برفی را نیز رهاسازی 
کردند.« امدادگران جمعیت هالل احمر استان کرمان در ۷۲ ساعت گذشته، به ۲۸۰ نفر 

اسکان اضطراری دادند .

ارسال هزار بسته غذایی از هالل احمر قم به مناطق سیل زده 
سیستان وبلوچستان

نخستین محموله کمک های جمعیت هالل احمر استان قم در قالب هزار بسته غذایی 
۷۲ساعته به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد .

معاون  سلیمی،  قم،  هادی  استان  هالل احمر  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
امدادونجات جمعیت هالل احمر استان قم در تشریح  ارسال کمک های مردمی به مناطق 
سیل زده سیستان وبلوچستان گفت: »با توجه به بارندگی های اخیر و وقوع سیل در این 

مناطق،  نخستین محموله کمک   های جمعیت هالل احمر قم به این استان ارسال شد .«
او بیان کرد: »محموله کمک های هالل احمر قم، صبح امروز به سازمان امدادونجات 

هالل احمر تحویل داده شد تا به صورت  هوایی به منطقه ارسال شود .«
سیل اخیر، خسارت زیادی به مناطقی از استان سیستان وبلوچستان وارد کرده و 

محموله های کمک های مردمی از سوی  هالل احمر به منطقه درحال ارسال است. 

 ارسال ۴۰۰ چادر امدادی از هالل احمر خراسان جنوبی 
برای کمک به سیل زدگان سیستان وبلوچستان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: »یکشنبه شب یک دستگاه تریلی 
حامل ۴۰۰ دستگاه چادر تیپ دو برای کمک  به سیل زدگان استان سیستان وبلوچستان از 

هالل احمر این استان ارسال شده است .«
محمد رحیم شهریاری با اعالم این خبر افزود: »در صورت بروز هرگونه حادثه فرا استانی در 
استان های همجوار، هالل احمر این  استان خود را موظف به همکاری در امر امدادرسانی 
می داند.« او، خراسان جنوبی را یکی از استان های معین سیستان وبلوچستان برشمرد و 
گفت: »با توجه به همجواری استان با سیستان وبلوچستان در زمان بروز حوادث، آماده هر 
نوع همکاری با این استان هستیم .« مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با بیان 
 اینکه در این راستا تاکنون یک دستگاه تریلی حامل ۴۰۰دستگاه چادر به مناطق سیل زده 
سیستان وبلوچستان ارسال شده است،  بیان کرد: »تمامی نیروهای امدادی این جمعیت 

برای اعزام به مناطق سیل زده کشور آمادگی دارند.« 

خبر

زهرا مشتاق


