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هالل

رئیسجمعیتهاللاحمر:

توزیع اقالم غذایی و بهداشتی میان 
زلزله زدگان اندیکا

کسیناسیون مردم زلزله زده اندیکا آغاز شد  وا

دکتــر کریــم همتی بــا اشــاره بــه اینکــه اقــام حمایتــی در میان 
رونــد  آغــاز  از  اســت،  توزیــع شــده  ایــذه  و  اندیــکا  زلزلــه زدگان 

کسیناسیون شهروندان مناطق زلزله زده خبر داد. وا
دکتــر کریــم همتــی، رئیــس جمعیــت هال احمــر درخصــوص 
آخرین وضعیت امدادرســانی به مردم زلزله زده شهرســتان های 
اندیکا و ایذه گفت: »تعداد افراد امدادرسانی شده در شهرستان 
اندیکا 4هزار و 360 نفر و در شهرستان ایذه 96 نفر بوده است که 

در زلزله های اخیر به نحوی خسارت دیده اند.«
او افــزود: »بیــش از یک هــزار تختــه پتــو، 753 تختــه موکــت، 
یک هزار و 381 کیلوگرم نایلون پوششی، یک هزار و 745 کیلوگرم 
برنــج، یک هــزار و 301 کیلوگــرم قنــد و شــکر، 4هــزار و521  قوطی 
کنســرو، 254 بســته چــای، 629 کیلوگــرم حبوبــات، 646 قوطی 
پودر لباسشــویی و 891 قالب صابون در میــان زلزله زدگان توزیع 

شده است.«
رئیس جمعیت هال احمر خاطرنشان کرد: »تا روز چهارشنبه 
21 مهــر، 627 چادر امــدادی در میــان خانواده هایــی که منازل 
آنها آســیب دیــده، توزیع و شــرایط اســکان اضطــراری بــرای آنها 
فراهم شــده اســت. همچنین 847  شــعله والور و 150 مخزن آب 

نیز بین خانواده های متاثر از زلزله توزیع شد.«
کمک هــای انجام شــده از ســوی  همتــی بــا اشــاره بــه ســایر 
جمعیت هال احمر بــه مردم زلزله زده شهرســتان اندیــکا ادامه 
داد: »75 ست ظروف، 338 شــعله فانوس، 91 بسته غذایی 72 
ســاعته، 167 عدد گالــن آب و 60 لیتر مایع شــوینده نیز در میان 

زلزله زدگان توزیع شده است.«
او افــزود: »بــا تاش هــای شــبانه روزی 26 تیم امدادونجــات 
کــه در بخش هــای مختلــف  جمعیــت هال احمــر خوزســتان 
شهرستان اندیکا در حال خدمت هستند، عملیات امداد رسانی 
در  اســت.  جریــان  در  بی وقفــه  زمینــی  و  هوایــی  صــورت  بــه 
مجموع 2هزار و 829 خانوار در اندیکا مورد ارزیابی قرار گرفته اند 
و 15 باب خانه روســتایی نیز در بخش سوســن شهرســتان ایذه 
تخریــب شــده اســت کــه کار امدادرســانی بــه اهالی ایــن مناطق 

ادامه دارد.«
کسیناســیون  همتــی بــا اشــاره بــه ضــرورت غافل نشــدن از وا
کســن های مقابله با ویروس کرونا  عمومی عنوان کرد: »تزریق وا
کسیناســیون  در مناطــق صعب العبــور اندیکا بــا همکاری تیم وا
شبکه بهداشــت  دانشــگاه علوم پزشــکی و جمعیت هال احمر 
در حال انجام اســت و عاوه بر آن به منظور پیشــگیری از شیوع 
بیماری های دامی، غربالگری دام ها نیز توســط تیم دامپزشــکی 

در روستای چال انجیره صورت پذیرفت.«
رئیــس جمعیــت هال احمــر در پایــان گفــت: »بــا شــکل گیری 
از جمعیــت هال احمــر، ســپاه  قــرارگاه امدادرســانی متشــکل 
حضرت ولیعصر)عج(، بنیاد احسان، بنیاد برکت و مجموعه های 
از  پرهیــز  هــدف  بــا  بین بخشــی  هماهنگی هــای  مردم نهــاد، 
فعالیت های موازی، مشارکت خیرین و تسریع در توزیع اقام مورد 
نیاز آســیب دیدگان صــورت پذیرفتــه اســت. الزم به ذکر اســت که 
مناطق زلزله زده خوزســتان، جزو مناطق محروم کشــور هستند و 
هال احمر با تمام توان روند امدادرسانی به این مردم عزیز را ادامه 

خواهد داد تا مشکات آنها هر چه سریع تر برطرف شود.«

194 هزار تست کرونا از مسافران گرفته شد
رئیــس ســازمان امدادونجــات از غربالگــری و پایــش ســامت 
713هزار و 277 مســافر ورودی در مبادی مرزی رســمی کشــور به 

منظور کنترل شیوع بیماری کرونا خبر داد.
کیــد بــر تــداوم اجــرای طــرح کنتــرل  مهــدی ولی پــور ضمــن تا
بهداشــتی مســافران در مبادی مرزی کشــور گفت: »ایــن طرح با 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ٢٠ اسفندماه 
99 آغــاز شــده و تــا صبــح 21 مهرمــاه 1400، 713هــزار و 277 نفــر از 

مسافران کنترل و غربالگری شده اند.«
او افزود: »در این مدت 110هزار و 712 مورد تست فوری و 83هزار 
و 600 مورد تســت پی ســی آر از مســافران مشــکوک به کرونــا گرفته 
شده و 213 نفر از مسافران نیز به صورت موقت قرنطینه شده اند.«

رئیس ســازمان امدادونجات گفت: »این طرح با مشــارکت 471 
نیروی عملیاتی در ١6 استان در حال اجراست.«

زمین لرزه 5و7دهم ریشــتری هفته گذشــته اندیکا تلفات 
جانــی در پــی نداشــت. امــا تخریــب صددرصــدی برخــی 
از روســتاها و از بیــن رفتــن دام هــای عشــایر ایــن منطقــه، 
بزرگ تریــن تاثیر ایــن زمین لرزه در معیشــت مــردم زلزله زده 
این شهرســتان به شــمار می رود. امدادگران برای لکه گیری 
و کمک رســانی به افرادی که هنوز بــه تیم های امدادی نیاز 
، لوازم  دارنــد، در مناطــق روســتایی گشــت می زننــد. چــادر
گرمایشــی، پتو و دیگر اقام اضطراری به دست شان رسیده 
و بســته های غذایــی 72 ســاعته در اختیارشــان اســت. 
ســرمای پاییزی کم کم خودش را به این منطقه کوهستانی 
می رســاند و مانــدن در چــادر را بــرای عشــایر و روســتاییان 
زلزله زده سخت تر می کند. زندگی در اندیکا هنوز به روزهای 

عادی برنگشته.

صدوبیســت روســتای اندیــکا از زمین لــرزه متاثــر شــدند. 
بیــش از 400 خانــه به طور کامــل تخریب شــده و اصطبل ها 
کــز نگهــداری از دام هــا از بیــن رفته اســت. ایــن عمده  و مرا
خســارت مالــی  اســت کــه زمین لــرزه 5و7دهــم ریشــتری و 
پس لرزه هــای بعــد از آن بــه روســتاهای شهرســتان اندیــکا 
وارد کــرده. از وقوع اولیــن زمین لــرزه 10 روز می گــذرد، با این 
حال امدادگران هنوز مشــغول کمک رســانی به روســتاهای 
این شهرســتان هســتند. »ایمان نــوروزی« رئیس جمعیت 
هال احمــر شهرســتان اندیکا می گویــد: »مناطــق زلزله زده 
اغلب عشایرنشــین هســتند. در زمان وقوع زلزله بسیاری از 
این خانواده ها هنوز بــه اندیکا کوچ نکرده بودند، به همین 
دلیل خوشــبختانه تلفــات جانی نداشــتیم. امــا خانه های 
عشــایر در برخــی از روســتاها تخریــب 100درصــدی شــده. 
برخــی خانه ها هم با وجود ســرپا بودن، دچار ترک و آســیب 
شده. با وجود پس لرزه های متعدد و ناایمن بودن خانه ها، 
مردم معموال راضی به سکونت در این خانه ها نمی شوند.«

ســرما از راه می رسد. عشــایری که در زمان وقوع زمین لرزه 
در اندیکا حضور نداشــتند هم کم کم از راه می رسند و سراغ 
خانه هــای خــود می رونــد. برخــی در ســیاه چادرها و برخی 
، ایــن روزها را ســر می کنند.  دیگــر در چادرهــای هال احمر
نــوروزی می گوید: »یکــی از دالیلی کــه همچنــان امدادگران 
هال احمــر در اندیــکا حضــور دارنــد این اســت کــه برخی از 
خانواده های عشــایر تازه از راه رســیده اند و نیاز به حمایت 

و دریافــت اقــام اضطــراری دارنــد. مــا همچنــان در 
مناطق روستایی حضور داریم تا با رسیدن این افراد، 

پاسخگوی نیازهای ضروری و اولیه آنها باشیم.«

معیشت متاثر از زلزله
کــه تــا پیــش از زمین لــرزه هــم جــاده  روســتاهایی 
آســفالتی بــرای دسترســی به آن وجــود نداشــت، این 
روزهــا از آســیب پذیرترین روســتاهای اندیــکا بعــد از 
زلزلــه هســتند. بــرای رســیدن بــه اهالــی ایــن مناطق 
یــا بایــد از بلــد راه کمــک گرفــت و ســختی کوهنوردی 
در مســیرهای صعب العبــور را بــه جــان خریــد یــا باید 
از امــداد هوایــی بــرای رســاندن اقــام ضــروری بــه 
« از  مــردم زلزلــه زده اســتفاده کــرد. »پیــام حاجت پــور
امدادگرانی است که از اولین ساعات بعد از زلزله برای 

ارزیابــی و بعد، امدادرســانی به مناطــق صعب العبور اندیکا 
رفتــه اســت. او می گویــد: »امــداد و کمک رســانی جمعیــت 
هال احمر به مــردم زلزله زده  در روزهــای اول بعد از حادثه 
اســت. بعد که شــرایط بحرانی بــه پایان می رســد، ماموریت 
هال احمــر برای کمک رســانی هم تمام می شــود. اما مردم 
زلزلــه زده به خصــوص در روســتاهای صعب العبــور نیــاز بــه 
حمایت هــای بیشــتری از ســوی دولــت دارنــد. خانه هــای 
این افراد که اغلب از ســنگ و گل ســاخته شــده بود، از بین 
رفته. دام هایشان تلف شده و اندک وسایلی که برای زندگی 
ک مانده. آنچه در این مناطق  داشــتند هم زیر ســنگ  و خا
به شــدت احســاس می شــود این اســت کــه مــردم زلزله زده 
اندیکا برای معیشــت خود در ماه های آینده دچار مشــکل 

می شوند و برای همین نیاز به حمایت فوری دارند.«

درآمد روستانشــینان اندیــکا اغلب از راه دامــداری تامین 
می شود، در حالی که در این زمین لرزه دام های زیادی تلف 
شــده اند. حاجت پور می گوید: »تقریبا بیشتر خانواده های 
عشایر اندیکا تعدادی از دام های خود را از دست داده اند. 
، میزان تلفات  از 10 رأس دام گرفتــه تــا 40 رأس دام یا بیشــتر
دامــی ایــن افــراد اســت. همچنیــن احشــام زیــادی بــر اثــر 
تخریــب اصطبــل، آســیب دیده انــد و باید بــرای آنهــا فکری 

شود وگرنه تلف می شوند.«

روستاهایی که نیاز به رسیدگی فوری دارند
روستاهای کوچ نشــین اندیکا با فاصله های بسیار از هم، 
در مســیری صعب العبور و کوهســتانی قــرار گرفته اند. برای 

همین هم دسترســی به این روستاها کار ســاده ای نیست. 
کــی و پــر از کلــوخ و ســنگ ایــن روســتاها بــه  جاده هــای خا
کتور یا  جز چارپایان، تنهــا با خودروهای ســنگینی مثــل ترا
خودروهــای دو دیفرانســیل قابل تــردد اســت. »احمدرضا 
عبدالهی« از امدادگران اندیکا می گوید: »به جز کمک های 
، تقریبــا هیــچ کمک رســانی دیگــری بــه مــردم  هال احمــر
روستاهای زلزله زده نمی رسد. از طرفی مردم برای بازسازی 
خانه هــای خــود نیــاز حتمی بــه کمک دولــت دارنــد. حتی 
صرفا با دادن وام به زلزله زده ها، بسیاری از این افراد امکان 
ســاخت خانــه ندارنــد. چــون ایــن روســتاها در مســیرهای 
 صعب العبــور قــرار دارنــد و خودروهــا بــرای حمــل مصالــح 
و ... نمی توانند در مسیرهای ســنگاخی روستا تردد کنند. 
بــرای همیــن هــم خــود مــردم روســتایی خانه هــای خــود 
در ایــن مناطــق را بــا مصالــح ســنگ و گل و چــوب ســاخته 
بودند؛ خانه هایی کــه ایمنی الزم را ندارند و در همین زلزله، 
بســیاری از آنهــا فروریختــه و تخریــب 100درصــدی داشــته. 
بــرای بازســازی ایــن خانه هــای روســتایی تنهــا ارایــه وام از 
طرف بنیاد مســکن کافــی نیســت. درواقع ایــن وام اصا به 
درد مردم نمی خــورد، در حالی که نمی توانند با آن خانه ای 

بسازند.«
کــه بــه وســیله بالگــرد بــه ایــن  کمک هایــی می گویــد  از 
روســتاها ارســال می شــود. خانه هــای ناایمــن روســتاهای 
اندیــکا کــه از زلزلــه جــان ســالم بــه در برده انــد، ایــن روزهــا 
بــه حســاب  ایــن مناطــق  مــردم  بــرای  ســرپناه مناســبی 
نمی آینــد؛ ســنگ هایی کــه بی هیچ پایــه ای روی هم ســوار 
شــده اند و تنهــا با انــدک گلی کــه روی آن گذاشــته شــده به 
هم وصــل شــده اند. عبدالهی می گویــد: »فصل ســرما از راه 
می رســد. مردم به ســرپناهی دائمی نیاز دارند و نمی توانند 
بــرای همیشــه در چــادر زندگــی کننــد. از طرفــی خانه های 
ترک خــورده هم چندان ایمن نیســتند و با یــک بارش باران 
احتمال ریزش ســقف و دیوارها وجود دارد. عــاوه بر اینها، 
دام های روســتاییان هم در معرض خطر هستند. بسیاری 
از ســاختمان های نگهــداری از دام هــا از بیــن رفتــه اســت. 
دام هــا نمی تواننــد برای مدت زیادی ســرمای ایــن مناطق 
کوهســتانی را دوام بیاورنــد و احتمال تلف شــدن آنها وجود 
دارد، بــرای همیــن ایــن مناطــق نیــاز بــه رســیدگی فــوری 

دارند.«
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پشت  »اندیکا« به امدادگران گرم است
امدادرسانی هالل احمر در مناطق زلزله زده خوزستان ادامه دارد


