
 
 

 جمعیت امام علی )ع( هایفعالیتگزارش مرحله اول 

 1398 زمستان از سیل دیدهآسیبدر مناطق 
 

 
 

 

  1398  زمستان



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 2 

 فهرست مطالب

 9 ............................................................................................................. شان را برده!(ِ چی آب، همقدمه )-1

 12 ............................................................................. )ع( یامام عل یمردم ییت امداد دانشجویجمع یمعرف-2

 14 ......................................................................................................... هیو اقدامات اول لیعلت وقوع س- 3

  د ی از آن از د ی و خسارات ناش 1398و بلوچستان در زمستان سال   ستانیدر استان س لی علت وقوع س  -3-1

 14 ی عیپژوهشکده سوانح طب 

 22 ............................................................. )ع( یامام عل تیجمع  یمحل نیبه گزارش رابط لیس هیاول تیوضع-4

ستان و  یدر استان س  ل یاز س دهیدب یت مناطق آسی)ع( از وضع ی امام عل تین جمعیش رابطر گزا -4-1

 22 ( 22/10/98بلوچستان )

 22 (22/10/98)ع( )  یامام عل  تی جمع  ین محل یل جنوب کرمان توسط رابطیگزارش س -4-2

 23 هیاول یریگجه ینت -4-3

 24 ................................................................................................................. لیدر س تیاقدامات جمع- 5

 24 و بلوچستان   ستانیس - 5-1

 24............................................................................................... قه دلگان منط -5-1-1

 41................................................................................................ منطقه کاجو  -5-1-2

 55    کرمان -5-2

 55............................................................................................ یم اعزام یورود ت -5-2-1

 56 .................................................................................................... ییشناسا -5-2-2

 60 ................................................................................................. ارسال اقالم  -5-2-3

 61 .................................................................................................. ع اقالم یتوز -5-2-4

 64 هرمزگان  -5-3

 64 ............................................................................................ یاعزام  میورود ت -5-3-1

 69 .................................................................................................... ییشناسا -5-3-2

 82................................................................................................. ارسال اقالم  -5-3-3

 83.................................................................................................. اقالم  عیتوز -5-3-4

 88 ................................................................................................................................     یگزارش مال-6

 91 ....................................................................................................... هایاز نگاه خبرگزار لیس تیوضع-7



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 3 

 92 ....................................................................................      نهادمردم یهانهادها و سازمان  ریعملکرد سا- 8

 93 .......................................................................................................      یاقدامات آت یبرا یزیربرنامه -9

 93 ی شنهادیمناطق پ -9-1

 98 ساخت مدارس  ا ی یبازساز  نه یهز  نیتخم-9-2

 98 پروژه  ییسازوکار اجرا -9-3

 100 یبندجمع  -9-4

 102 ..........................................................................................................................       فهرست منابع- 10

 103 ............................................................................. شده( یداریاقالم خر یاز فاکتورها  ی)بخش وستیپ-11

 

  



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 4 

 تصاویرفهرست 

 15 ....................................................................................... ی عیساعته تجم 24مجموع بارش  -1ر یتصو

 17 ............................................................................................. ز شده یسرر ی ت سدهایموقع  -2ر یتصو

منبع:   ی ار ماهوارهیسوتان و بووسسوتان بر اسواص تصواویالب در جنوب اسوتان سو یاز سو  یناشو   گرفتگیآبت یموقع-3ر  یتصوو

 18 ................................................................................................... مسوح ی روهاین ییا یسازمان جغراف 

ر ی سوتان و بووسسوتان بر اسواص تصواو یالب در جنوب اسوتان هرمزگان و سو یاز سو  یناشو   گرفتگیآبت  یموقع-4ر  یتصوو

 19 .............................................................................مسوح(  ی روهاین ییای)منبع: سازمان جغراف ی اماهواره 

 یسوتان و بووسسوتان که بارنآ آبیمختوف جنوب اسوتان سو   ی هار در بخشیالب اخیحاصو  از سو   یرواناب سوط  -5ر  یتصوو

 20 ................................................................... ران(. یا ییع: سازمان فضاشده است )منبنشان داده  ی روزهایف

 24 ........................................................................................................ برق  ی رهایت بی تخر-6ر یتصو

 25 ........................................................................................... رانشهر یجاده جوگه به ا بیتخز-7ر یتصو

 25 ................................................................................................. تجمع افراد در مقاب  انبار -8ر یتصو

 26............................................................................... باغباغون ی روستا  ی بر اثر سها توفات دام -9ر یتصو

 26...........................................................................   یباغباغون بر اثر س ی منازل روستا  بی تخر-10ر یتصو

 26...................................................................................... بازار  میان ی در روستا  یگ  گرفتگ-11ر یتصو

 27 ..............................................................................  یموتور سراغ بر اثر س ی روستا بیتخر  -12ر یتصو

 27 ................................................................................. ساه دنوک ی منازل در روستا بیتخر  -13ر یتصو

 28 .............................................................................. باقرآباد  ارتیز ی منازل در روستا بی تخر-14ر یتصو

 28 ................................................................................................ ی جاده موتور زبود یخراب-15ر یتصو

 28 ........................................................................... ارت یز ی در روستا ها ساختمان یگ  گرفتگ-16ر یتصو

 31 .............................................................................................. انبار اقالم در منطقه دلگان -17ر یتصو

 32 ......................................... ارت یز ی روستا و ... در  شیر خشک پتو، پوشک،  ،یشی گرما  یوسا عی توز-18ر یتصو

 32 ................................................................ ساربان ی در روستا  یشیو گرما یپخش اقالم بهداشت-19ر یتصو

 32 ......................................................... ی موتور زبود ی در روستا  یشیو گرما یاقالم بهداشت  عی توز-20ر یتصو

 33 ........................................................................... آباد جالل   ی در روستا یش یاقالم گرما عی توز-21ر یتصو

 33 ....................... باقرآباد  ی ( و پخش اقالم در روستاآبادتوک  ساه شورک ) ی در روستا بازی اسباب  عی توز-22ر یتصو

 33 ....................................................................................... ی موال عو ی انتقال تانکر به روستا-23ر یتصو

 34 ................................................................... شهر جوگه  هیدر حاش یشیشبانه اقالم گرما عی توز-24ر یتصو

 34 ........................................................................ دو ساهک  ی اقالم در روستا عیو توز ییشناسا-25ر یتصو

 34 ....................................................................................... آباد توک  ی انتقال تانکر به روستا-26ر یتصو

 35 .......................................... باغباغون ی ساه سنگک و پخش اقالم در روستا ی انتقال تانکر به روستا-27ر یتصو

 41 .................................................................................... آباد سراغ  ی کپرها در روستا بی تخر-28ر یتصو

 43 ................................................................. منطقه کاجو  ی روستاها  ییشناسا العبورصعب  ری مس-29ر یتصو



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 5 

 43 ........................................................................... کوشات ی در روستاها با بچه ی و باز ینقاش-30ر یتصو

 44 .............................................................. گان یدر م وه دمب  یبهداشت های س ی سرو یگ  گرفتگ-31ر یتصو

بخش متوقف شوده و تنها باران  نیدر ا  یسو   وبندی)با توجه به وجود سو   گانیسوقف منازل در م وه دمب  بیتخر-32ر  یتصوو

 44 ............................................................................................... شده است(ها ب یتخر ن یموجب بروز ا

 45 ...................................................................................... جموک  ی منازل در روستا بی تخر-33ر یتصو

 46.................................................................... در منطقه کاجو  شدهییشناسا ی روستاها تیموقع-34ر یتصو

 47 ...................................................................................... 1کوشات  ی ارسال اقالم به روستا-35ر یتصو

 47 ............................................................................... آبادسراغ  ی و پخش در روستا ییشناسا -36ر یتصو

 48 ............................................................................................. پخش اقالم در منطقه کاجو -37ر یتصو

صوعبالعبور شوده آب   به عوت باال آمدن سوطح  ریمسو  نیمنطقه کاجو در مجاورت رودخانه )ا  ی روسوتاها  ریمسو -38ر  یتصوو

 48 .................................................................................................................................... است.(

 49 ......................................................................................... جموک  ی پخش اقالم در روستا-39ر یتصو

 49 ........................................................................................ ک یدروا ی پخش اقالم در روستا-40ر یتصو

 49 ................................................................................ ی تیبوفکا و سر ی پخش اقالم در روستا-41ر یتصو

 50 ................................................ پخش انجام شده در منطقه کاجو ها  که در آن  ییروستاها تیموقع-42ر یتصو

 56................................................................................ تک  حسن ی در روستاهاها با بچه  ی باز-43ر یتصو

 56......................................................................................... پنآ  ی روستاهای با بچه  ینقاش-44ر یتصو

 57 .................................................................................. تک  حسن ی در روستاها گرفتگیآب -45ر یتصو

 58 ............................................................... تک  حسن ی در روستاآب  منازل و نفوذ یگ  گرفتگ-46ر یتصو

 58 .................................................................................. تک  حسن ی منازل در روستا بی تخر-47ر یتصو

 59 ........................................................................... کپرها  بی پنآ و تخر ی روستا   یگ  گرفتگ-48ر یتصو

 59 ............................................................................... به کپرها آب  به عوت ورود  یوسا هی تخو-49ر یتصو

در ها  پک  ی کهور )کمک دانش آموزان در آماده سواز  ی در منطقه رودبار روسوتا جمعیت امام عوی )ع(انبار اقالم  -50ر  یتصوو

 60...................................................................................................................................... انبار( 

 61............................................................................................. پنآ  ی اقالم در روستا عی توز-51ر یتصو

 61...................................................................................... تک  حسن ی پخش اقالم در روستا-52ر یتصو

 66 .................................................................................. منطقه یاصو ی هادر جاده  گرفتگیآب -53ر یتصو

 67................................................ شهرستان بشاگرد به کمک بالگرد  یکهوران ی پخش اقالم در روستا-54ر یتصو

 68................................................................................... کی ها در شهرستان گابرجاده  بی تخر-55ر یتصو

 69................................................... در استان هرمزگان   یبر اثر س دهیدب یآس یمناطق اصو  تیموقع -56ر یتصو

 70 ................................................................................ ی ا ره یل  ی روستا ی هاخانه  یگ  گرفتگ-57ر یتصو

 70 ....................................................................................... کروچ  ی طبخ غذا در کمپ روستا-58ر یتصو

 71 ...................................................................................... ی ا رهیل ی منازل در روستا بی تخر-59ر یتصو



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 6 

 72 ............................................................................... چیبا کودکان در کمپ کروچ و سد ی باز-60ر یتصو

 74 ................................................................................. سرخکوه ی در منازل روستا واریترک د- 61ر یتصو

 74 .............................................................................. کنده  یشانیپ ی سکونت در کپر در روستا-62ر یتصو

 75 .............................................. کودکان( ی باز  یوسا عیدر کودکان)توز ی بهداشت فرد تیعدم رعا- 63ر یتصو

 76................................................................. کروچ ی کودکان روستا نیدر ب یپوست  ی ماریب وع یش -64ر یتصو

 76.............................................................................................. اهان یگ شه یمردم از ر هی تغذ- 65ر یتصو

 77 ............................................................................... ینگرشرق ی به روستا یدسترس ی دشوار-66ر یتصو

 77 .......................................................................................... خوشاب  ی پخش آرد در روستا- 67ر یتصو

 78 .......................................................................................... ی پخش اقالم در منطقه جانور- 68ر یتصو

 79 ............................................................. در شهرستان جاسک شدهییشناسا ی روستاها تیموقع -69ر یتصو

 80 ............................................................. در شهرستان بشاگرد  شدهییشناسا ی روستاها تیموقع-70ر یتصو

 81 .................................................................... در بخش گافر و بشاگرد  یینمونه حمام و دستشو-71ر یتصو

 83 ....................................................................... ها پک  ی ب  ، آماده ساز ی انبار ستاد در روستا -72ر یتصو

 84 ............................................................................. چیسد ی در روستا  راندازی پخش سکمه و ز-73ر یتصو

 84 ....................................................................................... ینگرشرق ی اقالم در روستا عی توز-74ر یتصو

 84 .......................................................................................... تکن یت ی اقالم در روستا عی توز-75ر یتصو

 

  



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 7 

 فهرست جداول
 14 ........................................ ها آن ی ران به همراه توفات انسانیر در ایرانگر سهار دهه اخ ی و ی هاالبیس -1جدول  

 30 ........... 1398زمستان     یو بووسستان شهرستان دلگان در س ستانیدر استان س  شدهیی شناسا ی روستاها-2جدول  

ها انجام شوده در آن عیتوز  1398زمسوتان    یو بووسسوتان شوهرسوتان دلگان که در سو  سوتانیاسوتان سو   ی روسوتاها-3جدول  

 35 ...................................................................................................................................... است

 36............................................. و بووسستان شهرستان دلگان ستانی در استان س شدهع یتعداد اقالم توز-4جدول  

 45 .... 1398زمستان    یو بووسستان شهرستان منطقه کاجو در س ستانیدر استان س  شدهیی شناسا ی روستاها-5جدول  

ها انجام اقالم در آن عیتوز  1398زمسوتان     یو بووسسوتان منطقه کاجو که در سو   سوتانیروسوتاها در اسوتان سو -6جدول  

 49 .................................................................................................................................. رفته یپذ

 51 ................... 1398زمستان    یو بووسستان منطقه کاجو در س ستانی در استان س شدهع یتعداد اقالم توز-7جدول  

 52 ........ 1398زمستان   یو بووسستان در منطقه کاجو در س  ستانیدر استان س شدهعیاقالم توز  یالیارزش ر-8جدول  

 62........................ رفته یها انجام پذع اقالم در آن یتوز 1398زمستان    ی روستاها در استان کرمان که در س-9جدول  

 62.................................................... 1398زمستان    یدر استان کرمان در س شدهعیتعداد اقالم توز-10جدول  

 63............................................ 1398زمستان    یدر استان کرمان در س شدهعیاقالم توز یالیارزش ر-11جدول  

 82 ............................................ 1398زمستان    ی در استان هرمزگان در س شدهییشناسا ی روستاها- 12جدول  

 85 ....................... ها انجام شده استدر آن عیتوز  1398زمستان   یاستان هرمزگان که در س ی روستاها- 13جدول  

 85 ............................................................................. در استان هرمزگان  شدهعیتعداد اقالم توز-14جدول  

 86...................................................................... در استان هرمزگان  شدهعیاقالم توز یالیارزش ر-15جدول  

 88 .................................................................. ها   نهیسرفص  هز کیانجام شده به تفک ی هانهی هز-16 جدول

 90 .............................................................................. مقصد  کیبه تفک شدهع یتوزهای م موله-17جدول  

 93 ............................................................ مرحوه دوم  یعمرانهای طرح  ی شده برا شنهادیمناطق پ-18 جدول

 93 ........................................................... کشهر یشهرستان ن  -ده منطقه الشار ی مدارص خسارت د-19جدول  

 94 ............................................................. کشهر یشهرستان ن -ده منطقه بنت یمدارص خسارت د -20 جدول

 96............................................................ کشهر ی در شهرستان ن  ه مناطقیده بقیمدارص خسارت د -21 جدول

 97 .......................................................... میرجاوه   شهرستان یده منطقه مرزش یمدارص خسارت د -22 جدول

 97 ............................................................ رندگان شهرستان خاش ی ده منطقه ایمدارص خسارت د -23 جدول

 98 .......................................................... میرجاوه   شهرستان یده منطقه مرزش یمدارص خسارت د -24 جدول

 98 .............................................................................. و ساخت مدارص  ی بازساز نهیهز نیتخم -25 جدول

 99 ............................................................................................... یی اجراهای م یساز و کار ت-26 جدول

 

  



 ()ع یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع 

 های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستانمرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 8 

 فهرست نمودارها
 39 .... شدهعیبا ک  اقالم توز  سه یو بووسستان شهرستان دلگان در مقا ستانی در استان س شدهع یتعداد اقالم توز-1نمودار 

ک    یالیبا ارزش ر سوهیو بووسسوتان شوهرسوتان دلگان در مقا  سوتانیدر اسوتان سو   شودهعیاقالم توز یالیارزش ر -2نمودار  

 40 ......................................................................................................................... شد  عیاقالم توز

 54 .... شدهعیبا مجموع اقالم توز  سهیو بووسستان منطقه کاجو در مقا ستانی در استان س شدهع یتعداد اقالم توز-3نمودار 

 54 ..... ها با مجموع کمک سهیو بووسستان منطقه کاجو در مقا ستانیدر استان س شدهعیاقالم توز  یالیارزش ر-4نمودار 

 64...................................... شدهعیبا مجموع اقالم توز سهیشده در استان کرمان در مقاع یتعداد اقالم توز-5نمودار 

 64........................................ هابا مجموع کمک  سهیدر استان کرمان در مقا شدهعیاقالم توز  یالیارزش ر-6نمودار 

 87 ....................................... شده عیبا ک  اقالم توز سهیدر استان هرمزگان در مقا شدهع یتعداد اقالم توز-7نمودار 

 87 ............... شدهع یک  اقالم توز یالیبا ارزش ر سهیدر استان هرمزگان در مقا شدهعیاقالم توز یالیارزش ر -8نمودار 

 89 ........................................................... ( الیر ونیویکرد )م  نهیهز  خیو تارها نه یسرفص  هز زان ی م-9نمودار 

 100 ........................................................................... پروژه   ریمختوف درگ های م ین وه ارتباط ت -10 نمودار

 
 



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 9 

 (را برده! شان ِچهی آب،) همقدم -1
ی اعضای جمعیت امام  . براسرخدیو بووسستان دست به دست م ستانیس ی مربوط به روستاها ی هاو عکس  هاومیف

گذشته هم احواالت مردم   ی ها  یو در سند ادهید نیرنشیحضور در م الت فق انیمختوف را در جر ی هاکه م   عوی )ع(

  تیفراتر از فقر و م روم   یسط   شودیمالحظه م  انو بووسست  ستانیآنچه در س  ،ندمناطق مختوف کشور را مشاهده کرده ا

ها و  کنان از درون عکس از هر امکان؛ و فقر، قهقهه یها خالخانه ده،یها تکسهره  د؛یآی نقاط کشور به نظر م رینسبت به سا

 .دیگویبا تو سخن م هاومیف

 نیا  بتیغ   یب ران کشور، دل  تیریستاد مد  نیاز مسئول  یکیپخش شد    مایصدا و س  ک ی که از شبکه    ای برنامه   در  اما

منطقه در   نیدر ا  یدانست که س نیو بووسستان را ا ستانی به مردم س یرسان آن در کمک  ی جد سازمان و عدم مداخوه 

اما  شودیسند روز مشاهده م نیکه در ا ی زیشهر و استان قاب  رفع است. س اناتحد شهر و استان است و با همان امک

 به سند نکته توجه ننموده اند. ایمربوطه گو نی. مسئولکندیم تی و بووسستان روا انستیرا در س گرید یتیحکا

جمعیت امداد دانشجویی مردمی    ماهدی   20جنوب و جنوب شرقی کشور در تاریخ    های از ابتدای وقوع سی  در استان

از طریق شبکه رابطین م وی به مسئوه مدیریت این ب ران ورود کرد. اولین  آمدهش ی پامام عوی )ع( با پیگیری شرایط 

اولیه بررسی گردید. در   شدهگزارشدر م   دفتر جمعیت در تهران برگزار و شرایط    ماهدی   21جوسه ستاد سی  در تاریخ  

دو بخش رودبار )واقع در جنوب کرمان( و دلگان )واقع در استان سیستان و  شدهگزارش  های آسیب  ادامه با توجه به

اولین تیم   ماهدی  24شرایط موجود انتخاب شد و در روز  تراعزام نیروهای داوطوب و شناسایی دقیق  منظوربهبووسستان( 

دسترسی ورود به م دوده دلگان ساعات ابتدایی  های ت نفر( وارد بندرعباص شد. با توجه به م دودی 6اعزامی )متشک  از 

ام وارد منطقه شد. در ادامه با توجه به   25نفر( در تاریخ  4انجام پذیرفت. تیم رودبار نیز )متشک  از  ماهدی  25روز 

شرایط به این   تربررسی دقیق  منظور بهنفر(  2ارسال شده از استان هرمزگان، تیم دیگری از اهواز )متشک  از  های گزارش 

 منطقه اعزام شد.

هماهنگی تهیه   منظوربهرا به تیم مرکزی  هاآننیازهای اولیه و  روستا را شناسایی 45 ماهدی  29تا تاریخ  هااین تیم

و  ها طراحی شده برای گروه  های اقالم ارسال کردند. اقالم انتخاب شده بر اساص تجارب قبوی جمعیت در ب ران و پک 

 انتخاب و در زمان مناسب تهیه گردید. امدادرسانیمختوف در دوره  های زمان

  صورتبهدر شیراز سپرده شد.  جمعیت امام عوی )ع(  کاهش زمان و هزینه ارسال اقالم، تهیه اقالم به اعضای    منظوربه

بازگشایی شد. در ادامه ستادهای   ماهدی   25در تاریخ    شیرازدریافت اقالم اهدایی مردم    منظوربهموازی سه ستاد در این شهر  

 د.شهرهای کرمان و بوشهر نیز بازگشایی ش

ارزیابی شد که در تاریخ    ای گونهبهشرایط موجود در منطقه قصرقند )کاجو( نیز بر اساص نیازهای ارسال شده  در ادامه  

 تیم جمعیت به این منطقه اعزام شد. ماهدی  26

در کانال توگرام و   زدگانسی مردمی برای کمک به   های کمکدریافت    ورمنظبهحسواب جمعیت  ماهدی   23در تاریخ  

  صف ه اینستاگرام رسمی جمعیت اعالم گردید.

 هاجاده . شوودمی دیده وضووحبه شودهشوناسواییفقر در مناطق  .  ی سیز سندانی را با خود نبردول  مدآ  هاخانهآب درون  

و گاز آب    کشویلولهنبود که خراب شود. اکرر روسوتاها فاقد  ای هداشوتیبسورویس   .اندبودهپیش از آمدن سوی  نیز ناهموار  

مواردی مر  احداث دک  موبای  و یا سواخت پ   را دارند تا اقالم مصورفی.  هازیرسواخت تأمینمردم بیشوتر تقاضوای هسوتند.  
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در روستاها تنها تا سطح ابتدایی مدرسه وجود دارد و ت صی  در سطوح .  دهدنمیشنیده شد. در اکرر مناطق موبای  آنتن  

 .سدمیر به نظر غیرممکننامناسب تقریباً  ی هابه جادهباالتر با توجه 

هم با کمبود مدرسوه   یاز سو   شیبووسسوتان پو   سوتانیسو  اسوتان  سوت یس   یاز سو   دهیدبیکودکان آسو    یت صو   فتکوی

هم آن    رفتند؛یمجاور م  ی هابه شووهر دیبا   یادامه ت صوو  ی از کودکان برا  ی اریکه بسوو  ی و کمبود معوم مواجه بود؛ به طور

مجاور در صوورت  ی در شوهرها   یادامه ت صو  یحت  منطقه. نیا منیناا  ی هاسون وانت در جاده یناامن  ی هاسیسووار بر سورو

 بود. ریپذآن امکان ی هانهیهز نیمتا ی خانواده برا یقدرت مال

کودکان نه فقط    یت صو   یها و وسوارفتن کتاب نیمدارص، از ب  بیرفت و آمد، تخر  ی ها براجاده  بآسوی به توجه با

وزارت آموزش و پروش  ی از سوو ی ریسه تدب ،آسویب دیده از سوی مناطق   ریو بووسسوتان بوکه در سوا سوتانیدر اسوتان سو 

 .مشکالت اتخاذ خواهد شد نیح  ا ی برا

  ی ت ص نهی. فراهم نکردن زمباشدیم   یاز س  دهیدبیکودکان آسو   امیالت  ی هااز راه یکی   یت صو   ی سرخه به  بازگشوت

 .باشدیم  یآموزش و ت ص ی نهیدر زم شانیا ی هیگرفتن حق اول دهیمناطق، ناد نیکودکان ا

 غیرممکنبیرونی بوه نظر  هوای کموکبرای مردم م وی بودون  هوادامکشووواورزی و جبران توفوات  هوای زمینتخریوب 

 .آیدمی

. در روسوتاهایی که حتی اندوابسوتهبسویار به یکدیگر   ؛ کهانددادهو فقر مسوال  اصووی منطقه را شوک  اعتیاد، بیماری 

. در برخی مناطق بیکاری شوودمی رند هم مواد مخدر یافتفاقد مسویر دسوترسوی ماشوین هسوتند و کیوومترها راه پیاده دا

 موجب روی آوردن اهالی به قاساق سوخت شده است.

در همین راسوتا  شوایان ذکری داشوته باشود.  تواند تأثیرمی در زمینه دسوترسوی خصوو بهی اسوتان هازیرسواختبهبود 

 مرکز خواهد داشت.های مرحوه دوم جمعیت امام عوی )ع( نیز بر ساخت مدارص تفعالیت

بهمن مواه  13بهمن مواه )کواجو(،  7بهمن مواه )رودبوار(،  3هوای هوای اعزامی پس از پخش خودموات اولیوه در تواریختیم

 22تا   20بهمن ماه )دلگان( از منطقه خارج شودند. پخش بخشوی از تانکرها در منطقه رودبار جنوب در تاریخ    4)جاسوک(، 

 ذیرفت.بهمن ماه توسط تیمی دیگر انجام پ

های جمعیت امام عوی )ع( در شهرستان نیکشهر با توجه به وجود رابط های م وی قاب  الزم به ذکر است که فعالیت 

اعتماد توسط این رابطین انجام پذیرفت و آمار پخش اقالم در این شهرستان در آمار پخش شهرستان دلگان در قالب پخش  

سایر موسسات مردم نهاد در این منطقه نیز بر عدم اعزام نیرو به این شهرستان  اقالم تویط شبکه یاری آمده است. حضور 

 و کاهش حجم توزیع اقالم در این شهرستان تاثیرگذار بوده است.

 دهد.ماه پوشش میبهمن 22ماه تا دی  24های جمعیت امام عوی )ع( را در م دوده زمانی این گزارش فعالیت 

های مرحوه دوم جمعیت امام عوی )ع( با تمرکز بر استان سیستان و بووسستان در این عالیت های اولیه در زمینه ف بینی پیش 

 های مرحوه دوم نیز آغاز خواهد گردید.  های اولیه فعالیت گزارش اراله شده است که پس از انجام بررسی
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 بود،  تیم روم ادیقدم قدم فر

 از نان،  یخال

 ،یاز روح زندگان یخال

 د،ین خشککودکا لبخند

  خت،یو سقف ها ر اوردیتاب ن آسمان

 را شست.... اهایشد و ته مانده رو ی ها جارآب
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 امام علی )ع( یمردم ییامداد دانشجو تیجمع یمعرف -2
 و  یاسوو یرسوو یغ،  ، کامالً مسووتقنهادمردمسووازمان   کی (ع ) یعوامام    یمردم -  ییامداد دانشووجو مسووتق   تیجمع

از   یرسوم  خود را با مجوز  تیو فعال  دیبه ثبت رسو   19061با شوماره    یرسوم  صوورتبه  1378که در سوال    باشودمی  یردولتیغ

سوازمان م    در  خا  یبا ثبت مقام مشوورت  1389در سوال   نیهمچنجمعیت امام عوی )ع( .  کندمی  وزارت کشوور دنبال

، 1397در سوال   عام یو ثبت مقام مشوورت  یالموونیبسوازمان  نیا  یاجتماع-ی امور اقتصواد ی در شوورا تیمت د و عضوو

 است. دهیگرد یمعرف یالموونیب حدر سط یالت اجتماعمعض کاهش نهیدر زمفعال  ی هاسازماناز  یکی عنوانبه

 و خصو   در ی و امداد  یداوطوبانه اجتماع  های فعالیتو مردم، به  انیجودانشو   ام، شو )ع(جمعیت امام عوی   ی ااعضو 

 ی و تهران دارا   فیشر  ینعتص  های دانشگاهدر  جمعیت امام عوی )ع(  .  پردازندمی  در جامعه  ازمندیکمک به کودکان و زنان ن

در   تیجمع  ی دارد. اعضوا  فعالو  عضو   10000به   کینزد  هاشوهرسوتانتهران و   های دانشوگاه  ریو در سوا  باشودمی  یدفتر رسوم

کردند و نام خانه   ییبازگشووا ی مولوه  خود را در جنوب شووهر تهران و در م و  یمردم  یدفتر رسووم  نینخسووت  1384سووال  

در جمعیت امام عوی )ع( . یرانیا  انیجودانشو  توسوط رانیا  یآبادان ی بزرگ برا  یشود از قدمبا ی را بر آن نهادند تا نماد  یرانیا

و   لب خطدروازه غار،   د،یفخاک سوو  ،ی مولو  های م وه) فعال در شووهر تهران  یندگینما  10و   یرانیخانه ا  33  رحال حاضوو 

و   ستانیاصفهان، کرمان، قوسان، بوشهر، بندرعباص، س  ز،یتبر  مشهد،  راز،یش  ،یاحمدآباد مستوف  ،ی ررهش  ،نی، ورام(فرحزاد

 ... دارد. گرگان، کرج و ،ی بووسستان، کرمانشاه، سار

 کودکان  ژهیو به  پذیرآسوویببه افراد    ژهیگاه وبا ن حعدالت و صووو یهاسووتوار بر پا یبه جهان دنیرسوو   تیجمع تیمأمور

کودک   3500  حدود  شورمان، درک  زیستمر جوانان و مردم عزو تالش م  تیسال فعال  19ستا و پس از  را  نی. در همباشدمی

بتوانند   ی تا فردا روز  باشوندمی جمعیت امام عوی )ع(ش خدمات  ت ت پوشو  یرانیا  ی هاخانهر کشوور در  راسو معصووم در سو 

 دهند. رییسهره و نام م وه خود را تغ

 یو بازخوان  یاجتماع  ی هااسوتیسو در    ختگانیحضوور فره  ژهیوبه یمشوارکت عموم تیبه تقو جمعیت امام عوی )ع(

دسار   افراد  یسوت. تمامدر جامعه معتقد ا یسوانو ان  یاجتماع  تیدر جهت ارتقاء وضوع  یمذهب -یمو  ی هامناسوبتو   هانییآ

خا ،   های بیماری   ت خانوار، کودکان دسارپرسوو رزنان سوو   ابان،یکودکان کار و خ  اد،یاعم از فقر و اعت  یاجتماعمعضووالت  

 .هستند تیجمع های برنامهش ت ت پوش دهید و کودکان معارض قانون و بزه دیدهآسیبدختران 

 ری در موارد ز توانمی  گذشووته را  های سووالدر   جمعیت امام عوی )ع(مهم   های فعالیتاز    یبرخ یکو ی شووما کی  در

 کرد: خالصه

 خانه ایرانی بانام هیحاش های م وهخدمات به کودکان در  ۀلجهت ارا ی مرکز امداد 33از  شیب اندازی راه – 1

 سوتیدو  گاه تا  هاآن  یۀد  سونگین  های هزینه تأمینو    قصوا  م کوم بهنوجوان   47 ی برا  تنو بخشوش گرف  ی آزاد -  2

 طفالن مسوم نییآ بدر قال یمردم های کمک قیاز طر یهر زندان ی تومان برا میویون

 ریسال اخ کیمادران سرپرست خانواده در  ی خانه اشتغال در سراسر کشور برا 8 اندازی راه – 3

 ت ت به کودکان  گانیرا  یکو پزشو   کیخدمات دندانپزشو   لهارا ی هر تهران برادرمان در شو   یرانیخانه ا  اندازی راه –  4

 تیحما

 هزار کودک افغان م روم کیاز  شیقراردادن ب تیو ت ت حما سفیونی یمشترک با سازمان جهان ی ارکهم - 5

 95 - 94و  94 - 93 یویت ص های سال در – گانیرا یآموزش ۀپروژ کیدر کشور در   یت ص از

 و تریندیدهآسیبدر  ازمندیخانواده ن 8000از  شیدر ماه رمضان به ب ییمواد غذا  تاجیما های کیسه ی اهدا - 6



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 13 

 1397تابستان –یمردم های کمک  تومان از م  میویارد کیاز  شیب ای هزینهور با کش قمناط تریندورافتاده

، اناز کودک  هاییتیمدر کشوووور با حضوووور  نیفوتبال پرشووو   آیفوتبال کودکان کار بانام ل  آیدوره ل 4  ی برگزار -7

 –  1394) از سراسر کشور در تهران جمعیت امام عوی )ع(ت ت پوشش   هیو حاشو   دیدهآسویب  های م وهو جوانان  نوجوانان

1395 – 1396 - 1397) 

 (1397 - 1396)پسران  دوومیدانی آیدو دوره ل ی برگزار - 8

 تابسووتان –پناهندگان در کردسووتان عراق    های اردوگاهاز جنآ داعش در    دیدهآسوویببه آوارگان    یامدادرسووان -  9

1394 

 1396 – هیدر شهر طرطوص سور هیدر جنآ سور دگانید بیو کمک به آوارگان و آس امدادرسانی - 10

 1396و زلزله کرمانشاه  1392زلزله اهر سال ، 1395گرگان سال   یو کمک در س امدادرسانی - 11

 :ریدر سراسر کشور در طول سال به شرح ز ای منطقهو  یمو ۀطرح و برنام نیسند ی برگزار - 12

 ومکم  یِپس از خروج از کودکان و نوجوانان زندان تیو حما  ی بخشوش و آزادسواز  ی ریگپی –طفالن مسووم   نییآ. 1

 (م رم امیدر ا)جرم شدهاند.  کبهجده سال مرت ریز سنبه قصا  که در 

 در ماه رمضان ازمندیبه هزاران خانواده ن غذا رسانی – قگردان عاش کوسه نییآ. 2

 یحضرت عو الدیم کودکان کار و کودکان م روم در آرزوهای  ساختت برآورده – مانیکر ۀکعب نییآ. 3

 حج امیاز مادران سرپرست خانواده با دعوت از حجاج در ا تیحما – یسع ی صفا نییآ. 4

 دگانید  بیآسوو   از تیور در کنار حمادر کشوو   ریفراگ  ادیاز اعت  رانیا انیجودانشوو   ی زاریاعالم ب -  ارانیام عشوو   نییآ. 5

 آنان های خانوادهو  ادیاعت

 هاآنو فرزندان  هیحاش های م وهدر  بیاز مادران باردار در معرض آس تحمای –طرح مادرانه . 6

 در سراسر کشور هیحاش های م وهسال در کنار کودکان   ت وی –برکت  سینهفت نییآ. 7

 در کنار کودکان کار و م روم در سراسر کشور گرگونهید ییودای بش –فقر  های کوسهدر  ودای نییآ. 8

 ریاخ های سالدر  یاجتماع های آسیب ۀنیدرزم یتخصص ی نارهایسم ی برگزار. 9

 1392 اسفند – رانیکودکان کار ا یتخصص ناریسم نینخست -

 1393 آذر – ی و باردار ادیاعت ناریسم نینخست -

 1393 اسفند – هیحاش های م وهکودکان و نوجوانان در  ادیاعت ناریسم نینخست -

 1395 آذر –ازدواج کودکان  ناریسم نیاول -

 1396 بهمن – نیرنشیفق ی هاسکونتگاهدر  ی آزارکودک ناریسم نیاول -

 (ب یآسو   معرض  زنان و کودکان درضوالت  الت و معکمشو   تیبا م ور)طرح مادرانه    یصو تخصو   شیدوره هما 6 -

 1397 یال 1393از سال 

 حگسترش صو ی در راستا انهیسازمان م  مت د و در منطقه خاورم ی در فضا الموویبین های فعالیت. 10
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 علت وقوع سیل و اقدامات اولیه -3
شرایط مختوف طبیعی و مصنوعی سط ی زمین و نیز    تأثیرکه ابعاد آن ت ت    استسی  از فرآیندهای هیدرولوژیکی  

نماید. این پدیده در صورت عدم شناخت، کنترل و مهار، از بالیای طبیعی به شمار آمده و  می شرایط مختوف اقویمی تغییر 

سی   برای کاهش خطر    توانمی  خسارات و توفات جانی همواره در پی خواهد داشت. با تعیین خطر سی  و توزیع مکانی آن

عام  شام    7بر اساص ت قیقات  . های مناسب تهیه و از خسارات مالی و توفات جانی ناشی از رخداد سی  کاستبرنامه

 یو اراض   یمراکز مسکون   ،یدر معرض س  تیجمع   ،یس  یتوفات جان   ،یخسارات س   ،یوقوع س  یفراوان  ،ی ز یخ  یشدت س

 .]1[ شدند ن ییتع   یخطر س  یاصو ی پارامترها عنوانبه( خیز سی  )پهنه    یدر معرض س

و خسیارات ناشیی از   1398زمسیتان سیال   در اسیتان سییسیتان و بلوچسیتان در   علت وقوع سییل -1-3

 آن از دید پژوهشکده سوانح طبیعی

 فرا یمیو بووسستان در پهنه اقو  ستانی، استان سشدهاراله بندی پهنهو نقشه  رانیدر ا یمیاقو بندی تقسیماساص  بر

 . است قرارگرفته خشکنیمه خشک، خشک و 

  یطیم   عنوانبه  ها رودخانهو    اد یارتفاع ز    یبه دل  نییپا   گیری سی  با    ی و مناطق  ها ناهمواری   ترینمهم  عنوانبه   هاکوه

  ن یدر ا ز ین  هادریاسه نکه یا ضمن .آیندمی  به شمار الب یس د یو تشد جادیعوام  مرتبط با ا ازجموه  البیآغاز س ی برا ایمه

 .نمایندمی  فایآن را ا دی از تشد ی ریو جووگ البیاز س یناشآب  در جذب ای کننده تعییننقش  میان

  رینفوذناپذ ی پوشانده شدن از بسترها در صورتکم وجود دارد که   بیبا ش  های دامنه  ، یعیدو ساختار طب ن یا نیب در

 ،شوندمی  تیهدا  دستپایین به سمت مناطق    ییکه با سرعت باال  هاکوهموجود در    های آبراهه از    شدهآوری جمعآب    در انتقال

 .نمایندمی  فایا البیگرفتن س درشدت اتیح ینقش

. در بووسستان استمنطقه  نیا یاتیاست که شاهرگ ح ستانیدر س رمندیمهم استان شام  رودخانه ه های رودخانه

در   ریکاجو و که های رودخانه رودخانه سرباز در شهرستان سرباز،  رانشهر،ی مهم شام  رودخانه بمپور در ا های رودخانه

. اندگردیده   عی، توز زی حوضه آبر  5در    ها رودخانه  ن یا.  در سراوان است  د یرودخانه باهوکالت در سابهار و رودخانه ماشک  کشهر،ین

 اسه یدر ترینبزرگمتر  5و عمق متوسط  وومترمربعیک 4000با مساحت  ستانیهامون در منطقه س ویالموبین  های تاالب 

  ن یریشآب    به عوت  اسهیدر  نیا  تیاست. اهم  شدهتقسیم   رمندیو ه  ی کشور است و به سه قسمت پوزک، صابور  نیریشآب  

  ی در مواقع پرآب   نی. همچناستآن    ی زارهایو ن  هیحاش  قی از طر  هادام عووفه    تأمینو    ی پرآب  های سال در    یماه  دی و امکان ص

 .گرددبرمیبه مرز افغانستان  وهیآبراه ش قی از طرآب  انی، جرهاتاالب 

 

  های سیالب ترینمهم بوده است. از  دی شد های سیالب شدن  ی شاهد جار دفعاتبهو بووسستان  ستانیس استان

 .اشاره نمود 95سال  البیبه س توانمی استان نیدر ا  ریاخ های سال 

 
 هاآن  یانسان تلفات  همراه به رانیا در  ریاخ دهه چهار  رانگریو  یهاالب یس - 1 جدول

 تعداد توفات انسانی  سال وقوع  نام ردیف 

 کشته و مفقود  300بیش از  1366 دربند تجریش  1

 کشته 10بیش از  1369 هیرمند 2

 کشته 57 1377 ماسوله  3

 کشته 60بیش از  1378 نکا 4
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 تعداد توفات انسانی  سال وقوع  نام ردیف 

 کشته و مفقود  500بیش از  1380 1گوستان  5

 کشته 50 1381 2گوستان  6

 کشته و مفقود  10 1386 گونهسی  ناشی از طوفان  7

 کشته و مفقود  14 1387 شهرکرد  8

 کشته و مفقود  3 1387 هیرمند 9

 کشته و مفقود  7 1388 قم 10

 کشته و مفقود  28 1394 مازندران تهران و  11

 کشته و مفقود  8 1394 ایالم  12

 -  1395 هیرمند 13

 خسارت  میویارد ها هزارنفر کشته و ده  70بیش از  1398 ( شمال، غرب و جنوب غرب یهااستان  تیبا الواستان کشور )  22سیالب در  14

 

 ماهدی   24تا    البیس  نی از ا  یناش  گرفتگیآب آغاز شد و    1398  ماهدی   20و بووسستان از روز    ستانیاستان س  البیس

 .ادامه داشت

 ی ایدر  یشرق   هیالی، از منته98  ماهدی   18از اواسط روز سهارشنبه    یسامانه بارش  یعیپژوهشکده سوانح طب  تیبه روا 

 ب کشور وارد شده و مناطق واقع در شمال غرب، غرب،حرکت کرده و با حرکت به سمت شرق خود، از سمت غر ترانهیمد

از   ،یجنوب اناتیجر ت یقرار داده است. سپس با تقو تأثیرت ت  ا ر یالبرز جنوب های دامنه واقع در  های استان و  غرب  جنوب

  ی است. نقشه ناهنجار  شدهافزوده   تدریجبه  یجنوب  های استاندر    هابارش   میزان  و   برشدت   ماهدی   19اواخر وقت روز پنجشنبه  

 .شده است اطقمن نی در ا هاناپایداری  دیو تشد تیمنجر به تقو  ماهدی   21جو، در روز شنبه   باالی  ترازسرعت باد  

جنوب، جنوب شرق، شرق و   ی بارش را بر رو نهیشیاستقرار هسته ب ی عیساعته تجم 24مجموع بارش   یذ نقشه

 شمال شرق کشور نشان داده است

 
 یع یتجم ساعته  24 بارش مجموع  - 1 ری تصو
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 نشان  ی د   22  کشنبهی  روزبه   یساعته منته  138  یبرف تجمع  ی نقشه الگو  یعیپژوهشکده سوانح طب  گزارش ساص    بر

به   هابارندگی   ،یجنوب  های عرض کشور و انتقال رطوبت از    یجنوب  یسامانه به نواح  داریشدن امواج ناپا  دهیکه با کش  دهدمی

  مه ین  ی بر رو  هابارندگی بوده و با گسترش    یزاگرص جنوب  ین برف، کوالک در مناطق کوهستا  ده یپد  ن یشک  رگبار و همچن

 .است  دادهرخهوا  ی ش موموص دماکاه ی از استان خراسان رضو هاییبخش کشور و بارش برف در  یشرق

  خبندانی هوا و  ی دما ای درجه  10کاهش  ،گرفتگیمهبارش برف،  ،ای ل ظهباران و رگبار، وقوع تندباد   نی سنگ زش یر

کرد. شدت   ریو بووسستان را درگ  ستان یس استان ،البیسه روز رخداد س یبودند که در ط  هاییپدیده  ترینمهم شبانه از 

 باوجودو جنوب استان بود.    ی مرکز  ینواح  طورکویبه دلگان و    ،، کنارک، سابهارفنوج  ،کشهرین   های شهرستاندر    هابارش   نیا

و باهوکالت روستاها در م اصره   ی اریدر منطقه دشت هاآنشدن  زی سرر  یدر منطقه، به دل  ردانی و ز نیشی سد بزرگ پ 2

 .قرار دارند  یس

  اداره ک  یمطابق اظهارات روابط عموم ز یو بووسستان ن ستانیاستان س یهواشناس های ایستگاه در  شدهثبت  آمار 

را  ای سابقهبی های بارش  ریسال اخ 20با  سهیو بووسستان در مقا  ستانیکه استان س دهدمی استان، نشان نیا یهواشناس

از   شیاستان ب یافت ی بارش در میزان ،سنجیباران ستگاهیا 15از  یافتیاطالعات در آخریننموده است. بر اساص  افتیدر

  در خصو  شدهاراله استان در بوندمدت است. طبق آمار  یسال زراع کی های بارش که معادل  شدهگزارش  مترمیوی  100

 ،یرندگبا   ستگاهیا  145و از    اندنموده را ثبت    متر میوی   186تا    100  نیب  یاستان بارش  نیا  ستگاهیا  17،یافتی بارش در  میزان

غرب و جنوب غرب   ،ی مرکز  یمربوط به نواح   هابارندگی   شتری . باندنموده  افتیرا در  مترمیوی  50از    شیبارش ب  ستگاه یا  94

 .استاستان 

بارش تا اواسط   میزان نیشتریو بووسستان، ب ستانیاستان س یتوسط اداره ک  هواشناس شدهاراله اساص اطالعات  بر

تا    هابارش   میزان  نیبوده است؛ همچن   کشهری»دستگرد« از توابع شهرستان ن  ستگاهیو مربوط به ا  مترویمی  186،  ام  21روز  

کنارک   ریکه  ،مترمیوی   5/149مومان باال کنارک    ،مترمیوی  150  کشهرینمسکوتان در    های ایستگاهبارش    میزان  ام  22روز  

بنت   ،مترمیوی 117دلگان  ،مترمیوی  5/126 کنارک ،مترمیوی 127بزمان  ،مترمیوی  129سرباز  آبادرلیس  ،مترمیوی  149

  متر میوی   8/107راسک    ،مترمیوی  109، ساربوک در قصرقند  متر میوی  113سورکمب در سابهار    ،مترمیوی  115  کشهریدر ن

 ن یموجود، ا  ی آمارها اساص  بر بوده است. مترمیوی 104در خاش  دی و کهنوک دهپاب مترمیوی 105/ 5و ترشاب در خاش 

بوده است و   سابقهکم  ،سالیخشک سال گذشته آن هم بعد از دو دهه  51 یو بووسستان ط ستانیحد بارش در استان س

  دهیگرد گرفتگیآب و    یاز استان دسار س یع یوس های بخش شده و  ی ری استان آبگ ی سدها تی درصد از ظرف 60از  شیب

 .است

پس از پر شدن  آب  حجم کهطوری بهمقاطع اشاره نمود  یدر برخ البیس یبه دب توانمی  سان ه نی ابعاد ا ازجموه

 شد زی سرر هیمترمکعب در ثان 3500به  دیدهحادثه در منطقه  (خیرآباد کوک و   ن،یش یزبردان، پ)سدها  یبرخ
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 شده ز یسرر  یسدها  ت یموقع   -2 ری تصو

آب    شدن  سرریز  ی برابر  6در گوستان نشان از شدت    د  98سال    ی ابتدا  البی با س  سهیمنطقه در مقا  نیا  البی س  حجم

و بووسستان    ستانی استان س  یجنوب  مهیبوده است. ن  اثرگذار  بی آس  دیبر تشد  زی ن   هابارش و بووسستان دارد. تداوم    ستان یدر س 

  رجاوه، می  و سوارن، فنوج، کنارک، بیزاهدان، سرباز، سراوان، س لگان،سابهار، خاش، د رانشهر،یا های شهرستان ویژهبه

 .قرار گرفتند البیس نیا  تأثیرت ت  رمندی و ه کشهرین
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  سازمان  منبع: ایماهواره  ری تصاو اساس بر  بلوچستان و ستانیس استان جنوب در  البیس از  ی ناش گرفتگیآب  تیموقع -3 ری تصو

 مسلح   یروهاین ییایجغراف
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 منبع:) ایماهواره   ریتصاو  اساس بر بلوچستان و ستانیس  و هرمزگان استان جنوب  در  البیس از یناش گرفتگی آب  تیموقع -4 ری تصو

 ( مسلح یروها ین یی ایجغراف سازمان

داشته   ریدرگ  های استان مختوف  های بخش و شدت آن در  الب یشدن س ی را در ن وه جار تأثیر نیشتریب یتوپوگراف

 .اندقرارگرفته  البی س تأثیرت ت   یتوپوگراف طیمشخص با توجه به شرا یاستان هرمزگان به شکو یجنوب بخش .است
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  نشان یروزهایف  یآب بارنگ  که بلوچستان و ستانیس استان جنوب مختلف یهابخش  در ریاخ البیس  از حاصل یسطح   رواناب  -5 ری تصو

 . (رانی ا ییفضا سازمان منبع:) است  شدهداده

 

  رانشهر، یشام  ا  هاشهرستان   ن یقرار گرفتند. ا  تأثیرت ت    ریاخ   البیو بووسستان در س  ستانی شهرستان در استان س  14

بودند.   رمندیو ه کشهر ین ،میرجاوه و سوران، فنوج، کنارک، مهرستان، بیسابهار، خاش، دلگان، زاهدان، سرباز، سراوان، س

 های شهرستان، دلگان، سابهار و سرباز که جزو  فنوج  کنارک،  های شهرستانو بووسستان    ستانیدر استان س  ر ی اخ  البیدر س

 .ا تجربه کردند ر  یب ران طی استان بودند شرا یجنوب مهین

روستا، از مدار خارج شدن   130قطع برق  ،یفرع یم ور ارتباط 26روستا، بسته شدن  500 ی ارتباط ی م ورها قطع

 کشهر،ین های شهرستانقطع شبکه ارتباط توفن در  ،یو جنوب ی روستا در مناطق مرکز 300 یدنیآشامآب  عیشبکه توز

و  ی در مناطق شهر یمعابر و منازل مسکون گرفتگی آب  نیاز دلگان، سرباز، کنارک، قصرقند و همچن  هاییبخش فنوج، 

 .استان بود نیا از سی   دیدهآسیبوارده به مناطق   های زیان  ازجموه ییروستا

موارد خالصه نمود. الزم به ذکر است   نیدر ا توانمی را هابخش  یدر برخ ریاخ البیاز س یخسارات ناش هیاول آمار

 .است  دهیمربوطه اراله گرد های وزارتخانهاعالم  آخرین بر اساص  یذ ی آمارها

 در سطح استان؛ یو آب مید یهکتار از اراض 27000  بیتخر -

 حوقه ساه در سطح استان؛ 1454هکتار از باغات و   7800خسارت به  -

 ؛ زنبورعس   یکوون 952و   ی دامدار 691کام    بیو تخر نیدام سبک و سنگ رأص 3200توف شدن  -

 مزارع؛  نیجاده ب وومتریک 161رشته قنات و    546واحد گوخانه،  15  بیتخر -

 .و بووسستان ستانیدر استان س یهزار واحد مسکون 20  بیش ازدرصد به   100تا   20 نی ب یخسارت -

به ساح   کیو نزد یو بووسستان در مناطق ساحو ستانیدر استان س از سی  دیدهآسیب یتمرکز مناطق مسکون

روستا در    12تعداد    نیکردند که از ا  دای پ  از ین  ی استان به خدمات امداد  ی روستا  291  البیس   نیاست. در ا  دهیگزارش گرد
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در سرباز بخش سرباز  روستا  184، روستا در قصرقند در بخش کاجو 24 ،ی و مرکز راندگانی، اآبادنوکخاش در بخش 

روستا در سراوان بخش جالق، مهرگان و   35،ی روستا در دلگان بخش گنبد و مرکز 26 ،ی و مرکز نیشی کالت، پارود، پ

  ن یشتریب  بودند.آب    م اصره  رهمچنان د   الب،ی روز پس از رخداد س  3تا    ی روستا در کنارک بخش مرکز  7دهستان ناهوک و  

 .[2] و دلگان گزارش شد  کشهری سابهار، کنارک، فنوج، ن  های شهرستانبووسستان در  و    ستانی در استان س  البیمشکالت س
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 )ع(جمعیت امام علی وضعیت اولیه سیل به گزارش رابطین محلی  -4

در اسییتان   از سیییل  دیدهآسیییبمناطق    تیاز وضییعجمعیت امام علی )ع(   نرابطی  شرگزا -1-4

 (22/10/98و بلوچستان ) ستانیس

 ک: نیبنت، آبگاه و کوچ منطقه  ،نیکشهر شهرستان  -

بسته  ، در حال حاضر ای ماهواره و توفن  میسی ب یقطع بودن ارتباط توفن، روستا و م اصره  دیشد یبارندگ

 هاراه بودن 

 ی:عورک یمنطقه  چابهار، شهرستان  -

از سابهار به   یوجود داشته است و امکانات   یس براثرخانه  بی منطقه تخر نی ا ی ها در روستاهاطبق گزارش 

 هستند.  یس ی در م اصره  تیهزار نفر جمع 12روستا با   24طبق ص بت با شهردار،  ،  دهینرس  هاآن

 : تفتان یمنطقه   خاش، شهرستان  -

 ارتباط توفن برقرار است.، یدسترس ی ها رفتن راه  نیاز ب ، روستاها در برف ی م اصره 

 .شدهاعالم  احمر هاللسادر از طرف  ی رو  میضخ پالستیک  و  راندازی : زازنی  اعالم

 :رگواز یش ،یار یدشت  منطقه  -

 ن ی تخم ی اریدر دشت برقرار است. یارتباط توفن .دهدمی  خبرآب  سند روستا در ی از م اصره  یگزارش کو

 عیتوز یاقالم کمک ری)سادر و سا شدهانجام  ی وجود دارد و تنها کمک م دود دهیدب یخانواده آس 6000

 ( یو پک بهداشت ییشام  مواد غذا بالگردبا  ی کمک م دود جزبهمسدود است؛  هاراه  ی نشده؛ سون همه

 :رانشهرایمنطقه  -

 .ستیهمراه برقرار نارتباط توفن  به کمک دارند. ازیسمت بزمان ن احتماالً ی طبق ص بت با فرماندار

 : دلگان منطقه  -

  یامکان امدادرسان  هاراه مسدود شدن     یبه دل،  ی ها و مزارع، طبق ص بت با فرماندارخانه   بیبودن تخر  یقطع

 ی خانوار( جوو 2000) دهیدبی آس ی هااکرر خانواده خسارت در ک  شهرستان دلگان وجود دارد. .ستین

 هاشم باشد.ساه ی سمت جوگه  شتریب  ی از س یخسارت ناش سدمیر  به نظر اند.خود سادر زده  ی خانه

 .(شدهتأمین یو بهداشت  ییپک غذا 800تعداد،   نی)از ای پک بهداشت 1200  یی،پک غذا 1200اعالم نیاز: 

 :قصرقند منطقه  -

 .ستی برقرار ن یارتباط توفن  کشهریمر  ن، م اصره در آب

 (22/10/98) جمعیت امام علی )ع( یمحل نیجنوب کرمان توسط رابط لسی گزارش -2-4

 است. دهی بار ی شتریگنج باران بصهوالن به قوعه ریمس -

در   مخصوصاًمنطقه اتفاق افتاده؛  ی در کشاورز هاب یتخر شتریوجود نداشته. ب یو دام یمال ،یتوفات جان -

 است. اتفاق افتاده بیدرصد تخر  90داد خدا که ساه  ی روستاها

 است. اند که خوشبختانه رفع شدهداشته گرفتگیآب  شتریها بخانه -



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 

 23 

 گنج همچنان قطع است.به سمت قوعه یارتباط ی هار یمس -

 اولیه گیرینتیجه -3-4

جمعیت امداد دانشووجویی   ماهدی   20جنوب و جنوب شوورقی کشووور در تاریخ    های اسووتاناز ابتدای وقوع سووی  در  

از طریق شوبکه رابطین م وی به مسوئوه مدیریت این ب ران ورود کرد.   آمدهپیشمردمی امام عوی )ع( با پیگیری شورایط 

اولیه بررسوی   دهشو گزارشدر م   دفتر جمعیت در تهران برگزار و شورایط   ماهدی   21اولین جوسوه سوتاد سوی  در تاریخ 

دو بخش رودبار )واقع در جنوب کرمان( و دلگان )واقع در اسوووتان   شووودهگزارش  های آسووویبگردید. در ادامه با توجه به 

 ماهدی   24شورایط موجود انتخاب شود و در روز    تردقیقاعزام نیروهای داوطوب و شوناسوایی   منظوربهسویسوتان و بووسسوتان( 

دسووترسووی ورود به م دوده دلگان   های نفر( وارد بندرعباص شوود. با توجه به م دودیت 6اولین تیم اعزامی )متشووک  از  

ام وارد منطقه شود. در ادامه   25نفر( در تاریخ   4انجام پذیرفت. تیم رودبار نیز )متشوک  از   ماهدی   25سواعات ابتدایی روز  

 منظوربهنفر(   2یم دیگری از اهواز )متشوک  از  از اسوتان هرمزگان، ت  شودهارسوال  های با توجه به گزارش ماهدی   25در تاریخ  

 شرایط به این منطقه اعزام شد. تردقیقبررسی 
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 اقدامات جمعیت در سیل -5

 سیستان و بلوچستان -1-5

 منطقه دلگان -1-1-5

 یاعزام میورود ت -1-1-1-5

اعزام نیروهای   منظوربهدلگان )واقع در اسووتان سوویسووتان و بووسسووتان(   در منطقهگزارش    های با توجه به آسوویب

نفر( وارد بندرعباص شود. با  6اولین تیم اعزامی )متشوک  از   ماهدی   24شورایط موجود در روز    ترداوطوب و شوناسوایی دقیق

 پذیرفت.انجام  ماهدی  25دسترسی ورود به م دوده دلگان ساعات ابتدایی روز  های توجه به م دودیت

 ی روسووتا   7 بود در این جوسووه  و صوو بت با دهدارها  ی با فرماندار  ای جوسووه با ماهدی   25در روز    هافعالیتشووروع  

 تی امن کالً .سوتین  ییدر سوطح باال  تینظر امن  از  متر با م   اسوکان فاصووه دارد.  20شود. م   انبار   یمعرف  شودهتخریب

 اکرر روستاها اسو ه دارند. یداشتند. اهال تأکیدهوا  یکیاز تار شیاز الزام برگشت پ یهست اهال نییمنطقه پا

 ی برا  نیخودرو سونگ  تأمینشود. مسوئوه   دیبازد ماهدی   25روز   آن  زیرمجموعه 7اول به اسوم باغ باغون و    ی روسوتا

و بهداشت  ییغذا  های پک ،یشیمادر فاز اول پخش لباص، لوازم گر  سدمیر  و پخش در منطقه وجود دارد. به نظر ییشناسا

. در ردیکپرها در دسوتور کار قرار گ  ی و حمام و بازسواز یهداشوتب  سیفاز دوم بهتر اسوت سواخت سورو ی سوت و برا یکاف

 کار را انجام دهند. نیا توانندمی زین یمصالح افراد بوم تأمینصورت 

روسوتاها اعزام شودند. انبار در  هیبق ییشوناسوا ی برا  یم و  نیمجزا به کمک رابط  ییشوناسوا میسوه ت ماهدی   26روز    در

روسوتا   23 ییروز شوناسوا نیو وارد انبار شود. در ا   یروز ت و  نیشود. م موله اول در ا  آماده یبوم  ی روهایروز توسوط ن نیا

روز با بخشوودار جوگه و  نیدر ا  زین  یاعزام  میت  ی از اعضووا یکی شوود. ع اقالم شوورو عیتوز  ماهدی   27. از روز  رفتیانجام پذ

م و  انبوار بوه عووت  تیو امن توأمین. افوتیو اداموه  مواهدی  28اقالم در روز  عیتوز نودیجوسوووه برگزار کرد. فرا  ارانیو از ده ی تعوداد

اقالم ادامه داشوت.   شپخ ماهدی   30منطقه بدل شود. تا روز   نیا یبه سالش اصوو  مرورزمانبهآن   تیشودن موقع ییشوناسوا

 در منطقه شد. هیاول میت نیگزیجا ی دیجد میروز ت نیدر ا

 
 برق  تیرهای  تخریب-6 ری تصو
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 ایرانشهر  به جلگه جاده  ب یتخر -7 ری تصو

ساه سنگک و   ارتیز  ی به روستاها  شدهارسال  ی تانکرها  ماهبهمن  2پخش را ادامه دادند. در روز    ندیفرا  زین  دیجد  میت

ها نهاد نیا  یم و ی درخواسوت از نهادها  باوجودانبار مطرح شود.   هیتخو  شونهادیروز پ نی. در اافتیانتقال   یموال عو  ارتیز

 در منطقه دامن زده بود. ومرجهرجبر مسئوه  زین گرید های گروهنکردند. ن وه پخش  تأمینانبار را  تیامن

انبار  ماهبهمن  4در روز   .افتیاقالم در روسوتاها ادامه    عیو توز ییشود و شوناسوا عیتوز  گریتانکر د  3 ماهبهمن  3روز    در

انجام   سیخروج از منطقه با اسوکورت پو  ی ریاجتناب از درگ  ی از منطقه خارج شودند. برا  یاعزام میت  ی شود و اعضوا  هیتخو

 شود. عیتوز ی اریتوسط شبکه  ای افتیانتقال  ی اقالم به انبار ریشد. سا

 
 انبار مقابل در  افراد تجمع -8 ری تصو

 ییشناسا -2-1-1-5

بیشوتر روسوتاها توفات دام دارند این روسوتا شوناسوایی شود.    زیرمجموعهروسوتا   7روسوتا باغباغون و    ماهدی   25در روز  

مشوک  کمبود و نبود  شودتبهاسوت.   از بین نرفته بود( و کپرها از بین رفته  هاداممشواهده شود. الشوه   جاننیمه  های دام)

 های سرویسبود و بعضی جاها ریزش داشت. عمدتاً به عوت سی     والی گ پر از    هادستشوییسرویس بهداشتی هست. ساه  

 شرایط حاد درمانی در روستاها مشاهده نشد. است. شدهتخریببهداشتی 
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 باغباغون روستای سیل  اثر بر هادام تلفات-9 ری تصو

 
 سیل  اثر بر باغباغون روستای  منازل  تخریب- 10 ری تصو

 
 بازار میان  روستای در  گرفتگی گل-11 ری تصو
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 سیل  اثر  بر چراغ  موتور  روستای تخریب - 12 ری تصو

سوه تیم مجزا در منطقه به شوناسوایی پرداختند. دو تیم به سومت شورق عزیمت کردند و یک تیم به  ماهدی   26در روز  

 سمت غرب عازم شد.

توسوط تیم اول انجام شود. تخریب روسوتاها  دولیکان/دمویی/ریگتی/ساه دنوک/سواربان/آبادشوناسوایی روسوتاهای جان 

حتی یک عدد  کهی طوربهم روم بود  شودتبهتخریب کم  باوجودسواربان    ی روسوتا دنوک و ریگتی خیوی زیاد نبود.  جزبه

وجود   هشوداردهندهعاللم   گونههیچخطر سوقوط بود اما   هرل ظهریزش کرده بود و  شودتبهدسوتشوویی هم ندارد. جاده  

برگشوت راهداری مشوغول بازسوازی جاده بود. عموم روسوتاها گ  سسوبنده در مسویر داشوتند که مشوکالت   مسویر  در نداشوت.

 هادام گفته بسیج برای خسارات وارد شده به   طبق بنیاد برکت مشاهده شدند.  های ماشینمسیر    در تردد ایجاد کرده است.

 .اندآماده

 
 دنوک  چاه روستای در  منازل تخریب - 13 ری تصو

، توسووط تیم دوم انجام 3 ،2 ،1موتور زبودی(/زیارت  آباد )جاللگ  نبات/ساه نواب//حیدرآبادشووناسووایی روسووتاهای  

گرفتگی نسووبت به روسووتاهای دیگر  گ   را داشووتند.  گرفتگیآببیشووترین تخریب و    3 ،2  ،1روسووتاهای زیارت  پذیرفت.  

باز بودند اما   هاراه (.شوودمی  در این منطقه هندوانه و گوجه کاشوتاند )دیدهآسویب  شودتبهکشواورزی    های زمین بیشوتر بود.

زیاد   دیدهآسویب  برقسراغ این مسویر تعداد تیرهای    در .شودمی  و ریزش آسوفالت دیده گرفتنمیدسوترسوی به سوهولت انجام  

شده وجود نداشت   تسویهآشامیدنی  آب    موبای  نبود که مربوط به قب  سی  است.  آنتن  اداره برق مشغول تعمیر بود.  بود و
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این   در اکرر مردم سواخت سوی  بند بود.  خواسوته  .کنندمی  شورب  کردندمی  و اهالی از همان آبی که برای کشواورزی اسوتفاده

 سوخت بر زیاد بود. های شوتیمسیر تردد 

 
 باقرآباد  زیارت   روستای در  منازل  تخریب - 14 ری تصو

 
 زبودی   موتور جاده  خرابی-15 ری تصو

 
 زیارت  روستای  در هاساختمان گرفتگی گل-16 ری تصو
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 کندباغ نی //خیرآبادمیر//آبادبهشوتشوورک/کی ماص/  ساه  آبادشومسبخش(/ 2شوورک )اه  شوناسوایی روسوتاهای دهنو/س

 در روسوتاها مشواهده شود. ساه  هاخانهپایین در همین روز توسوط تیم سووم انجام پذیرفت. تخریب کپر و سوقف   کندباال و 

. مسویر ندکردمی  بود. جاده در بعضوی نقاط بسوته بود و باید از مسویر ان رافی عبور  شودهتخریبو فاضوالب اکرر روسوتاها  آب  

ماهه باردار و  8این روسوتا یک خانم    در شوورک بسوته بود از جاده اصووی تا روسوتا گ  گرفتگی شودید بود.اه  روسوتای س

این روسوتا مسوکن مهر روسوتایی در حال   در  حضوور داشوتند.  احمرهاللاعضوای    آبادشومسروسوتای    در نگران مسویر بود.

 سک تعبیه کرده بود. تورم شکم کودکان در روستاها مشاهده شد.کوآب  ساخت بود و کمیته امداد یک منبع ذخیره

 شود. تأمینروستاها آب  آن از طریق خرید تانکر جای به شودمی پیشنهاد معدنیآببا توجه به ضایعات منتج از 

 . رابطین عوت این امر را قاساق سووووختشووودمی  طبقاتی زیاد دیده  اختالف روسوووتاهای این منطقه همگن نبودن.

 مشک  تنفسی بین کودکان شایع شده بود. هاخانه. به عوت بوی نم در دانستندیم

، بر اسواص شوناسوایی روز دوم شوام ، لباص گرم و وسوای  گرمایشوی، وسویوه بازی برای کودکان  شودهاسوتخراجنیازهای  

 دیبا نتیجه نداده اسوت.  اندسواختهبا تراکتور  بند )سواخت سوی  ، حمام و سورویس بهداشوتی، آشوامیدنیآب   ،وسوای  بهداشوتی

ک  منطقه جوگه دو مرکز بهداشوت دارد بهداشوت )پزشوک و مرکز  ، سواخته شوود(، مدرسوه راهنمایی و دبیرسوتان  بولدوزربا 

. عدم وجود دسووترسووی به مراکز بهداشووتی شوودمی  باید تا دلگان یا ایرانشووهر بروند(،  مارانیب که هر دو امروز تعطی  بود.

 موجب تشنج و فوج شدن سندین کودک بر اثر تب شده بود.

به این بخش را   رسوانیخدماتبود ولی شوهرداری به عوت نبود بودجه امکان   دیدهآسویبحاشویه شوهر جوگه نیز بسویار   

 نداشت. آمار اعتیاد در این منطقه بسیار باالست.

 ( ومیردوسوت موتورباغباغون )شوناسوایی روسوتاهای شوناسوایی روسوتاهای باغنی ، قسومت انتهایی  ماهبهمن  2در روز  

ه اسوت. بوی آشوامیدن شود  غیرقاب   هاساهآشوامیدنی به دلی  خراب شودن آب   انجام پذیرفت. در روسوتای دوساهک  آبادمیر

 11گذر   باوجود. شوودمی  گرفتگی شودید در روسوتا همچنان مشواهده گ  خیوی آزاردهنده اسوت.  هاخانهنم گرفتگی شودید  

 .شودمی . آثار سو تغذیه در کودکان روستا دیدهاندنشدهنهادهای عمومی وارد روستا  و هاسازمانروز 

 ساه بر اثر سی  اهالی تمای  به دریافت تانکر داشتند. به نظر  بارهسندیندر روستای ساه شورک به عوت خراب شدن 

 منطقه بیشتر نیاز به زیرساخت دارد. سدمیر

 انجام پذیرفت. ماهبهمن 3و موتور مهدی در روز  شیرم مدشناسایی روستاهای موتور 

 1.5تا   1در این روسوتاها عمدتاً بین آب    اسوت. ارتفاع   شودهشوناسواییعزامی  روسوتا توسوط تیم ا  29در م دوده دلگان  

درصود از روستاها   30، گ  گرفتگی و نشوسوت شوده بودند، در گرفتگیآبمتر در زمان سوی  بوده اسوت. اکرریت منازل دسار  

که بر اثر  بوده اسوتآب   هروسوتا ساآب   منبع شودهشوناسواییدرصود از روسوتاهای    25شوود. در  می  تخریب منازل نیز مشواهده

 کنند. بقیه روسوتاها در حال حاضورمی  ساه اسوتفادهآب    از شودهشوناسواییدرصود از روسوتاهای    58اسوت.   شودهتخریبسوی  

درصود(   90درصود از روسوتاها تا روز شوناسوایی وصو  شوده اسوت. عمدتاً )  93قطع اسوت. برق    هاآنآب    ندارند و یا منبعآب  

 6در   شناساییالزم است به ن وه شارژ شدن آن فکر شود. تیم    ؛ کهشودمی  تأمینهای گاز  گاز روستالیان از طریق کپسول

د احداث سوورویس بهداشووتی اسووت. به گفته روسووتا نیازمن 9 طورکویبهاند. های فاضووالب بودهروسووتا شوواهد تخریب ساه

سواخته شوود. هزینه سواخت هر سورویس بهداشوتی،   هاآنسواکنین بهتر اسوت این سورویس بهداشوتی به شویوه م وی و توسوط 

کشواورزی از بین   های زمیناز   توجهیقاب تومان برآورد شوده اسوت. بخش   میویون  4تا   3بر اسواص اطالعات رابطین م وی 

 اند.داشته توجهیقاب توفات  هادامرفته است و 
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 منطقه شام  موارد ذی  است: موردنیازاقالم 

 لباص، آیو د  ظرف،  نیکپیک،  کفش، پویور،  کاپشوونی، بخار،  بازی اسووباب،  میمتر ضووخ 4  ای 3با عرض    کیپالسووت

 لباصا،  کپره  ریتعمسواخت و ،  و حمام یبهداشوت  سیسورو،  معدنیآب یشو یگرما  یگرم پتو وسوا  لباص، پک بانوان، کودک

سواخته شوود(   بولدوزربا   دیبا نداده.  جهیاند نتبا تراکتور سواختهبند )  یسواخت سو  ی،بهداشوت  یوسوا  یشو یگرما   یگرم و وسوا

 رستانیو دب ییمدرسه راهنما
 1398 زمستان سیل در دلگان شهرستان بلوچستان و  سیستان استان در شدهشناسایی  روستاهای-2 جدول

 ردیف 
 نام استان

نام 

 شهرستان 
 نام روستا  نام دهستان

 جمعیت روستا 

 )خانوار(  95سرشماری 

بر اساس   جمعیت روستا

 اطالعات ثبت شده در شناسایی 

 8 -  ی موتور جعفر  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 1

 12 5 ی ربخشیموتورپ جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 2

 4 -  موتور سراغ  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 3

 5 -  )دوساهک( موتور مختار جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 4

 180 178 باغباغون  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 5

 50 21 بازار  انیم جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 6

 4 5 میرآباد جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 7

 420 288 باال  ندم ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 8

 100 90 خیرآباد  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 9

 110 97  یباغن جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 10

 9 6 آبادبهشت جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 11

 50 10 ماصیک جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 12

 60 45 شورک ساه  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 13

 135 86 (شورکه سا) آبادشمس  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 14

15الی  9 14 (ساه دمی آباد )توک  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 15  

 360 274 دهنو  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 16

 50  باقرآباد  ارتیز جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 17

  53 ساه سنگک   ارتیز جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 18

 60 51 موال عوی  ارتیز جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 19

 50 -  آبادجالل  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 20

 53 35 نواب  ساه جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 21

 50 -  گونبات جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 22

 60 58 حیدرآباد  جوگه ساه هاشم  دلگان  و بووسستان ستانیس 23

 25 13 ساربان ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 24

 155 66 ساهدنوک  ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 25

 60 41 ی گتیر ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 26

 20 5 یی دمو ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 27

 150 16 کان ی دوال ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 28

  35 آباد  جان ساه عوی  دلگان  و بووسستان ستانیس 29
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 مارسال اقال -3-1-1-5

اول بر   های منظور اجتناب از فوت وقت، م مولهبهم موله به دلگان ارسووال شوود. با توجه به مسووافت و    9  درمجموع 

 ی برا  ی ریشود. تداب  افتیدر منطقه در  ماهدی  26م موله اول در روز  اسواص تجربه پیش از عزیمت تیم اعزامی ارسوال شود. 

م موله سهارم از  ماهدی   28شد. روز    افتیدر ماهبهمن  27شد. م موله دوم و سوم در روز    دهیشیانبار اند  تیباال بردن امن

 و انبار شد. افتیدر رازیاز ش شدهارسالدو م موله  ماهدی  30شد. در روز  افتیدر رازیش

  
 دلگان منطقه در  اقالم انبار-17 ری تصو

 اقالم عیتوز -4-1-1-5

و   سوانیپنج دسوتگاه ن  وسویوهبه، دو و سوه ک،ی  ارتیز  ی و پتو در روسوتاها  یشو یگرما  یپخش وسوا ماهدی   27  خیدر تار

داشووتند.   یآرام  هیب ران روح  طی. مردم منطقه به نسووبت شوورارفتیانجام پذ ،یم و  ی رویبه همراه ده نفر ن ی دو سوووار

اطراف   ی انجام شود. مردم از روسوتاها عیتوز  سوتیدوم بر سواص ل  ی انجام شود. از روسوتا عیاول را خانه به خانه توز  ی روسوتا

 تماص  یاسووت، مرتباً اهال  یاعزام  میت  ییاز توان اجرا  شووتریا ب. تعداد روسووتاهآمدندمی  شووده بودند و به روسووتا  باخبر  زین

و به آنجا آمدند.   ردندک ییم   انبار را شوناسوا  زین  مرورزمانبهرا داشوتند.   شوانیبه روسوتا  متیو درخواسوت عز  گرفتندمی

 .ردیبهتر است زودتر پخش اقالم انجام پذ

 ی زبودموتور   ی در روسووتاها  یو اقالم بهداشووت پتو  ،راندازیز  ،لباص  ،یشوو یگرما  یپخش وسووا ماهدی   28  خیتار  در

 انجام پذیرفت. شهر جوگه هینواب و حاش ساه ،ی نباد موتور (،آبادجالل)

 ،درآباد یح  ،آبادشومس  ی در روسوتاها  یو اقالم بهداشوت پتو  ،راندازیز  ،لباص  ،یشو یگرما  یپخش وسوا  ماهدی   29روز    در

از  زیتا تانکر ن 3روز   نیانجام شود. در ا یموتور مختار( و سوه بندوساهک )  ،باقرآباد  ارتیسگردک(، زجوگه )شوهر    هیحاشو 

 گذاشته شد. ی در بخشدار عیو تا توز دیکرمان رس
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 زیارت  روستای  در ...  و خشک  شیر   پوشک، ،پتو  گرمایشی، وسایل  توزیع-18 ری تصو

 هستند. تفاوتبی یاقالم بهداشت افتیدارند و نسبت به در ی بخار افتیبه در  یتما شتریب یم و مردم

سواربان و موتور   ردل،یموتور شو  ،ی موتور جعفر ،یسوه بن ،ی موتور جعفر  ی پخش اقالم در سوه روسوتا  ماهدی   30روز    در

سوه   ی روز همچنان راه روسوتا نی. در ارفتیانجام پذ  زین  تانکرهانصوب    منظوربهالزم    های هماهنگی.  رفتیانجام پذ ی زبود

 .کردمی شواررا د وآمدرفتامر  نیبود. ا والی گ پر از  یبن

 
 ساربان روستای  در گرمایشی  و  بهداشتی اقالم پخش- 19 ری تصو

 
 زبودی   موتور  روستای  در گرمایشی  و  بهداشتی اقالم توزیع-20 ری تصو
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 آبادجالل  روستای   در  گرمایشی اقالم توزیع - 21 ری تصو

 

 های هماهنگیو   افتیانتقال   یموال عو  ارتیساه سووونگک و ز  ارتیز  ی به روسوووتاهاآب    دو تانکر ماهبهمن 2در روز   

 ارتیز  (، دوساهک،آبادتوک شورک )ه  سا  ی در روستاها  یینصب آن با دهدار روستا انجام شد. پخش پک غذا  منظوربهالزم  

 .رفتیانجام پذ زی، نحیدرآباد، باقرآباد

  
 باقرآباد  روستای   در اقالم پخش  و (آبادتوکل)  شورک چاه روستای در بازیاسباب توزیع-22 ری تصو

 
 علی  موال روستای  به تانکر  انتقال-23 ری تصو
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 جلگه  شهر  حاشیه در گرمایشی اقالم شبانه  توزیع -24 ری تصو

  
 چاهک دو  روستای در اقالم توزیع  و  شناسایی-25 ری تصو

. پخش اقالم افتی( انتقال  آبادتوک شوورک )ه  و سا  یگتیر،  1ساه دنوک   ی به روسوتاهاآب   تانکر  3 ماهبهمن  3روز    در

 .رفتیروز انجام پذ نیدر ا زیبخش( ن میموتور کرآباد )کریم ی در روستا

 
 آبادتوکل روستای  به تانکر  انتقال-26 ری تصو
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 باغباغون روستای در  اقالم  پخش  و سنگک چاه روستای  به تانکر  انتقال-27 ری تصو

 3تا   ماهدی   27توزیع اقالم از  ریال بوده اسوت.    4,106,691,060  شوهرسوتان دلگاندر    شودهتوزیعارزش ریالی اقالم  

 انجام پذیرفت. ماهبهمن
 است  شده  انجام هاآن  در توزیع 1398 زمستان سیل در  که دلگان شهرستان بلوچستان و  سیستان استان روستاهای-3 جدول

 ردیف 
 نام استان

نام 

 شهرستان 
 نام روستا 

 جمعیت روستا 

 )خانوار(  95سرشماری 

بر اساس اطالعات ثبت شده   جمعیت روستا

 شناسایی در 

   باقرآباد  ارتیز  دلگان  سیستان و بووسستان 1

 دلگان  سیستان و بووسستان 2

موتور  دوساهک )  

 -  مختار(

5 

  8 ی( سبونسه نبی )  دلگان  سیستان و بووسستان 3

 25 13 ساربان  دلگان  سیستان و بووسستان 4

  36 ی زبود موتور  دلگان  سیستان و بووسستان 5

15الی  9 45 شورک  ساه دلگان  بووسستانسیستان و  6  

 60  حیدرآباد  دلگان  سیستان و بووسستان 7

 دلگان  سیستان و بووسستان 8

)موتور   دوساهک 

  مختار(

5 

   باقرآباد  ارتیز دلگان  سیستان و بووسستان 9

 50 51 ی مالعو ارتیز دلگان  سیستان و بووسستان 10

 60 53 ساه سنگک   ارتیز دلگان  سیستان و بووسستان 11

  -  ردوست یم دلگان  سیستان و بووسستان 12

 4 5 میرآباد دلگان  سیستان و بووسستان 13

 155 66 دنوک  ساه دلگان  سیستان و بووسستان 14

 60 41 ی گتیر دلگان  سیستان و بووسستان 15

   بخش  میکر موتور  دلگان  سیستان و بووسستان 16

   سگردک  دلگان  سیستان و بووسستان 17
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 دلگان شهرستان بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد-4 جدول

نام 
کاال

 

ب
چاه نوا

حیدرآباد 
ک   

)دوچاه
موتور  

ختار 
م

ت  ( 
زیار

ت   
زیار

باقرآباد
ن 

ساربا
ی  

سبون
 

س 
شم

آباد
ی  

موتور زبود
 

جلگه 

(
ک( 

چگرد
ک 

چاه دنو
ک  

شور
چاه

 

ک 
چگرد

حیدرآباد 
ک 

دوچاه
 

رودبار 
ی  

ریگت
ت   

زیار

باقرآباد
ت چاه   

زیار

ک
سنگ

ت   
زیار

ی 
العل

م
ن 

ساربا
ی  

شبکه یار
ی  

موتور زبود
موتور کریم   

ش 
خ

ب
میرآباد  

ت  
میردوس

 

ل
جمع ک

 

  اتو 

        

1  

               1 

 12  اسکاچ

28  

23 

25 

31  

45 

17  

               181 

انواع ظرف و ابزار  

  آشپزخانه

  

17  

17 

302  

 

104  

               

440 

 بخاری برقی

25 

12 

28 

139 

21 

25 

30 2 

62 

17  

 

2  

 

75  

   

3  

 

5  

10 

456 

  برنج

     155  

   

75  

60 

115  

 115  

 125 

2350 

225 

30 

200 

50 

3500 

 پتو

50 

25  

503  

75 

58 4 

100 

41  

              

10 

866 

 12  پک بانوان

21  

42 

25 

29 4  

18  

               151 

  1پک غذایی 

     

31  

   

18  

12 

23  

 

23  

 

25 

468 

45 5 

40 

10 

700 

  2پک غذایی 

     

31  

   

18  

12 

23  

 

23  

 

21 

472 

45 5 

40 

10 

700 

  پالستیک رولی

 

28  

20  

29  

                  

77 

 24  پودر لباسشویی

56  

46 

50 

62  

90 

34  

          3694  

   4056 

 پوشاک

129 

96 

210 

69 

76 

200 

203 

20 

158 8  

               1169 

 پوشک

16  7 

80  

21  2 

24 9  

               159 
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نام 
کاال

 

ب
چاه نوا

حیدرآباد 
ک   

)دوچاه
موتور  

ختار 
م

ت  ( 
زیار

ت   
زیار

باقرآباد
ن 

ساربا
ی  

سبون
 

س 
شم

آباد
ی  

موتور زبود
 

جلگه 

(
ک( 

چگرد
ک 

چاه دنو
ک  

شور
چاه

 

ک 
چگرد

حیدرآباد 
ک 

دوچاه
 

رودبار 
ی  

ریگت
ت   

زیار

باقرآباد
ت چاه   

زیار

ک
سنگ

ت   
زیار

ی 
العل

م
ن 

ساربا
ی  

شبکه یار
ی  

موتور زبود
موتور کریم   

ش 
خ

ب
میرآباد  

ت  
میردوس

 

ل
جمع ک

 

  4000تانکر 

  لیتری

         

2 1  

   

1  1 1 1  

    

7 

  تشک

  

4  

 

2  

                  

6 

  سادر

        5
 

          

1  

    

6 

سراغ خوراک  

  پزی

 

2 

123 2  

   

2  

               

129 

  1 36  حوله

   

2 

19  

                58 

  خرما

     62  

                  62 

 12  خمیر دندان

28  

23 

25 

31  

45 

17  

               181 

 36  دستمال کاغذی

84  

69 

75 

93  

135 

51  

               543 

 12  زیرانداز 

28 4 

15 

25 

29  

34 1  

               148 

ژل ضدعفونی 

 24  کننده دست

56  

46 

50 

62  

90 

34  

               

362 

 24  ژیوت

56  

46 

50 

62  

90 

34  

               362 

 24  شامپو

56  

46 

50 

62  

90 

34  

               362 

 شمع و کبریت

68 

12 

28 

142 

12 

25 

29 4 

86 

12  

               418 

 شیر خشک

10  6 

115  

16  

 

35 4  

               186 
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نام 
کاال

 

ب
چاه نوا

حیدرآباد 
ک   

)دوچاه
موتور  

ختار 
م

ت  ( 
زیار

ت   
زیار

باقرآباد
ن 

ساربا
ی  

سبون
 

س 
شم

آباد
ی  

موتور زبود
 

جلگه 

(
ک( 

چگرد
ک 

چاه دنو
ک  

شور
چاه

 

ک 
چگرد

حیدرآباد 
ک 

دوچاه
 

رودبار 
ی  

ریگت
ت   

زیار

باقرآباد
ت چاه   

زیار

ک
سنگ

ت   
زیار

ی 
العل

م
ن 

ساربا
ی  

شبکه یار
ی  

موتور زبود
موتور کریم   

ش 
خ

ب
میرآباد  

ت  
میردوس

 

ل
جمع ک

 

  شیشه شیر

 

5 

122  

14  

 

20 9  

               170 

 36  صابون

84  

69 

75 

93  

135 

51  

               543 

  کاالی خواب

 115  

24  

                    139 

کرم مرطوب 

 12  کننده

28  

23 

25 

31  

45 

17  

               

181 

 12  کیسه زباله

28  

23 

25 

31  

45 

17  

               181 

 12  مایع دستشویی

28  

23 

25 

31  

45 

17  

          491  

   672 

 12  مایع ظرفشویی 

28  

23 

25 

31  

45 

17  

          1154  

   1335 

 36  مسواک

84  

69 

75 

93  

135 

51  

               543 

  نوار بهداشتی

     

62  

   

30  

24 

24  

 

24  

 

36  

90 

10 

80  

380 

 جمع کل

298
 

481 

1123
 

1318
 

741 

1018
 

1765
 

38
 

1573
 

622 2 

142 2 

108
 

185
 

75
 1 

185
 1 1 

212 

8629 

405
 

55
 

360 

90 

19430 
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 شده توزیع  اقالم کل با مقایسه در دلگان شهرستان بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد-1 نمودار

 

زیرساخت 
سایر 

تجهیزات 

شوینده و 

اقالم 

بهداشتی 

شیر خشک 

و پوشاک 
مواد غذایی 

وسای  

گرمایشی 
جمع ک  

دلگان  7 889 10,091 515 4,962 2,968 19,432

مجموع ک  مناطق  7 1,891 26,929 1,944 28,706 4,564 64,041

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000
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شد  توزیع   اقالم کل ریالی  ارزش  با مقایسه  در  دلگان شهرستان بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع   اقالم ریالی ارزش  - 2 نمودار

زیرساخت  سایر تجهیزات 
شوینده و اقالم 

بهداشتی 

شیر خشک و 

پوشاک 
مواد غذایی  وسای  گرمایشی  جمع ک  

دلگان  164,107,360 11,254,400 13,617,200 3,120,000 18,067,000 131,950,000 342,115,960

مجموع ک  مناطق  164,107,360 12,109,400 20,515,200 7,401,730 40,592,300 165,220,000 409,945,990

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

 350,000,000

 400,000,000

 450,000,000
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 منطقه کاجو  -2-1-5

 یاعزام میورود ت -1-2-1-5

ارزیابی  ای گونهبه ساکن قصرقند  جمعیت امام عوی )ع(توسط اعضای منطقه قصرقند )کاجو(  از شدهگزارش شرایط 

وارد  ماهدی  27در روز  جمعیت امام عوی )ع(اعضای تیم جمعیت به این منطقه اعزام شد.  ماهدی  26شد که در تاریخ 

در روز   در منطقه امکان پخش اقالم در روز اول فراهم شد. جمعیت امام عوی )ع(منطقه شدند. با توجه به حضور اعضای 

توزیع   ماهدی  30م موله دریافت و روز  اولین ماهدی  29در روز زامی شناسایی شد. عروستا توسط تیم ا 13 ماهدی  28

انجام پذیرفت. در روز    ماهبهمن  2و    1شد. بقیه پخش در مسیرهای نامناسب به کمک کامیون، تراکتور و تویوتا در روزهای  

  ها گی هماهنانجام  باوجودولی  با فرماندار انجام پذیرفت. یهایهماهنگی بالگرد  وسیوهبه ها منظور پخش والوربه ماهبهمن 2

 ماهبهمن  5کندر انجام شد. روز اشناسایی و پخش روستاهای جموک و ج ماهبهمن 4لغو شد. در  ماهبهمن 4پخش در روز 

شد و مقرر    آوری جمعاقالم موجود در ستاد    ماهبهمن  6باالجبار پخش والورها در بخش کاجو توسط تراکتور انجام شد. روز  

 اهوران جهت پخش ارسال شود و اعضای تیم اعزامی از منطقه خارج شدند.به منطقه ماه بهمنام  7شد روز 

بدون احتساب فعالیت اعضای بومی ساکن    میزان  نفر روز اعضای اعزامی در منطقه فعالیت داشتند. این  29  درمجموع 

 نفر به منطقه اعزام شدند. 6 درمجموع در منطقه است. 

 ییشناسا -2-2-1-5

این روسووتا   خانوار دارد.  20روسووتا   نیاانجام شوود.   آبادسراغ ش در روسووتای  شووناسووایی و پخ  ماهدی   27اول    در روز

دارد که دو  یبهداشوت  سیسورو  3در ک    روسوتاسواخته شوده اسوت. نیز   کپرهامدرسوه با مصوالح به سوبک   کیدارد اما  مدرسوه

روستا نامناسب است و تنها اعتیاد در روسوتا شایع است. راه  سواخته اسوت.    تیهم جمع یکیمدرسوه اسوت و   ی آن براعدد از  

 راهی که توسط اهالی ساخته شده است تنها با ماشین سنگین قاب  عبور است.

 
 آبادچراغ  روستای در کپرها تخریب- 28 ری تصو

 شناسایی به سمت روستاها عزیمت کردند. منظوربهدو گروه  ماهدی  28در روز 

را بازدید روسووتا   9رودخانه کاجو   ریدر مسوو   از اعضووای جمعیت و یک نفر رابط م ویگروه اول، متشووک  از دو نفر  

. باز اسوت  دسوترسوی روسوتاراه   .جنگ  اسوت  ی روسوتا اولین روسوتا که در نزدیکی شوهر قصورقند واقع شوده اسوت.  ردند.ک
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و برق دارد. آب   مرکز بهداشوت. گرادک  روسوتا اسوت نیا  تیو باال اسوت. هزار نفر جمع  نییگرداک پا  ی روسوتا روسوتا  نیدوم

بر روی   یپ  ارتباط کی  جادیروسوتا ا نیمسوئوه ا  ترینمهماسوت. موقعیت روسوتا مناسوب اسوت. مدرسوه تا دوره متوسوطه  

 از نظر فرهنگی مانند سایر اقوام بووچ هستند.هست.   جنگ ی در مقاب  روستا رودخانه کاجو

 تیهستند اما وضع  کپرنشین  اهالی روستای شادکام دپ  اکرر ت.دپ اسو شادکام    دهداری   ی روستا ی بعد  ی روسوتاها

 ندارند و در باال دست رودخانه ساکن هستند. یمیوخ

 نجایتا ا  هاکمکاکرر    راه دسوترسوی خودرو دارد.هسوت که    ییروسوتا  آخریناسوت که   یگرت  ی روسوتا ی بعد  ی روسوتا

 ندارند. ییمواد غذادر زمینه  الخصو کمک عوی به ازیهستند ن یکه تا قب  از گرت ییروستاها درنتیجه رسیده است.

وجود بیایند.  روسوتا   نیتا ا  توانندمی  بوندیشواسو   های ماشویناز    یهسوت که برخ موتوران  ی روسوتا ی بعد  ی روسوتا

تا ارتفاع یک متر باال آمده بود. این آب   رود و تنها  زیرآبمانع از آن شووده بود که ک  روسووتا به کنار رودخانه    درسوودبند 

 روسووتا نیگرفتن تماص تا ا ی باالتر برا  ی روسووتاها  یاهال دهد.می  روسووتایی سووت که موبای  در آن آنتن  آخرینروسووتا  

 .ندیآمی

حدود دو سواعت راه . رفت  ادهیپ  دیبابرود و  تواندمی  و فقط بودوزر شوودمی کام  راه قطع  طوربهروسوتا   نیبعد از ا  از

هسووت. در این مسوویر به کرات الزم اسووت عرض رودخانه طی شووود و حتی از روی آزادگز    ی تا روسووتادر کنار رودخانه  

 عبور کنند.ها صخره

 ی ر ی قرارگاسوت و با توجه به  شوده  هاخانهموجب ریزش و ترک    ی روزشوبانهشودید و های  در این روسوتا تنها بارندگی

ور کوی طاسوتفاده اسوت ولی به   غیرقاب ساه روسوتا  آب   ی روسوتا سونگی اسوت.هاخانه وارد روسوتا نشوده اسوت.آب   در ارتفاع 

 ندارند.آب  تأمینمسئوه 

 73با    تیپر جمع  ی روستا  کیروستا    نیا  قرار دارد.  زاد گزکیوومتری آ  5ستای بعدی درواسک است. این روستا در  رو

 20 اسوت.  شودهتخریب  به عوت بارندگی  کام  طوربه  هاخانهاز   یکی وارید  سوه خانه کپری هسوتند. خانوار جمعیت اسوت.

 هیروسوتا از تسوو نیاآب   اسوت.  ی ورزاو کشو   ی دامدارمردم این روسوتا  اکرر   شوغ در روسوتا وجود دارد.   یبهداشوت  سیسورو

در این روسوتا اعتیاد به شویشوه و تریاک زیاد اسوت. در این  اسوت.  شوده   یتعط  ریکه در سند روز اخ شوودمی  تأمینخانه 

 سال است. 14روستا سن ازدواج باالی 

به عوت م دودیت زمانی، تاریک   د.بادرواسوک فاصووه دار  وومتریک 3که حدود   اسوت  یرکیانج  ی روسوتا ی بعد  ی روسوتا

خانوار   11دود  ح ازدید از روسوتا نشودند. این روسوتا بنا بر گفته رابطین م ویموفق به ب  ریمسو ن بود یطوالنو  شودن هوا

درواسوک و   هیشوب  اریبسو   روسوتا  طیشورااسوت.   شودهتخریبدرصود    20هسوتند. حدود    کپرنشوینخانواده   4  ای 3دارد.  جمعیت  

 زادگرد است.آ
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 کاجو منطقه  روستاهای  شناسایی العبورصعب  مسیر-29 ری تصو

جاده فرعی بسویار خراب .  فتندر  گوریبه سومت جاده جک  وومتریده ک  حدود  ماهدی ام   28در شوناسوایی روز  گروه دوم  

 منطقه  ی روسووتا  نیتر  تیپرجمع .عبور از رودخانه نیز الزم بود بود و با ماشووین سوونگین نیز به سووختی عبور ممکن بود.

 دارند. ازین هیبسته بودن راه به مواد اول  یبود. اکرر مردم روستا خانه دارند. به دل 3روستای کوشات 

 اعتماد  ارینداده اسوت. اصوال به ده  یکه به روسوتا اورده شود را انبار کرده و به اهال  ییبارها  اریگفته مردم روسوتا ده به

. اورده شود اما اصوال مناسوب نبود  ییهاحضوور ما پک  درزماناسوت.   کرده  دییرا تا امر  نیا عضوو م وی جمعیت نیز  .ندارند

 است.در روستا زیاد  شدتبه ادیخشک شده بودند. اعت زیها نکوسک بود که نان ییغذا هداشام  نان و سند م هاآن

 بودند. ترضعیفقب   ی از روستا یبودند. از نظر فقر مال کپرنشینک  روستا  تقریباً. بود 2کوشات  ی بعد ی روستا

 .کندمی دادیفقر ب و فراوان است ادیاعت شدتبه زیروستا ن نیا در. ندرفت 1کوشات  ی ن به روستاآاز  بعد

 
 کوشات  روستای   در  هابچه  با بازی  و  نقاشی-30 ری تصو

شوناسوایی روسوتاهای جموک و  قصورقند انجام شود. شوهر هیدر حاشو   گانیدمب  شوناسوایی م وه ماهبهمن  3در روز  

 انجام شد. ماهبهمن 4جاکندر در روز 
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 دمبیگان  محله در  بهداشتی  هایسرویس  گرفتگی گل-31 ری تصو

 
  این بروز موجب  باران تنها و  شده متوقف بخش  این در سیل سیلبند  وجود  به توجه  )با دمبیگان  محله  در  منازل سقف  تخریب-32 ری تصو

 است(  شده  هاتخریب 

مسویر رودخانه کاجو   دو بخش این روسوتاها در روسوتا در منطقه کاجو در سوی  زمسوتان شوناسوایی شود.  10  درمجموع 

 و در زمان ورود تیم اعزامی نرفته اند  زیرآبهیچ یک از روسوتاهای این بخش به  د.و مسویر روسوتای جکیگور واقع شوده ان

روسوتاها از  درصود   50مسویر  . شوودمی گ  گرفتگی و نشوسوت خانه دیده  هاخانهدرصود از   60در   در روسوتا نبوده اسوت.آب  

رودخانه بوده اسوت که با توجه به باال درصود دیگر مسویرشوان از کنار    50اسوت. ماشوین سونگین قاب  عبور   وسویوهبهتنها  

هیچ یک از   وجود دارد.  رکام  مسوودود اسووت و تنها با تراکتور و از روی رودخانه امکان عبو طوربهمسوویرشووان  آب   آمدن

از رودخانه یا تسوویه خانه وجود دارد. آب   م وی  کشویلولهدرصود از روسوتاها    55در  .  اندنشودهروسوتاها به عوت سوی  تخویه  

درصد از روستاها برق دارند. در یک روستا نیز برق به کمک   87. شودمی  مشاهدهآب    کشیلولهی از روستاها تخریب  در یک

وضوعیت بهداشوتی در ندارند.   زگا  کشویلولههیچ یک از روسوتاها   شوده اسوت ولی ضوعیف اسوت. تأمینخورشویدی  های  باتری 

 و با کمبود سرویس بهداشتی مواجه هستند. شودمیروستاها بسیار ضعیف است. بهداشت فردی رعایت ن

کشواورزی نیز   های زمینبخشوی از  آسویب سندانی نداشوته اند تنها کپرها خراب شوده اند.   هاخانهدر این روسوتاها  

 انجام شده بود.ها در سه روستا پخش اقالم توسط دیگر نهاد اند. شدهتخریب

 فراگیر بود. شدتبهنیز اعتیاد مسئوه اصوی در این بخش بود. بیکاری و فقر 
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 جموک  روستای در  منازل تخریب- 33 ری تصو

 .شودمی در منطقه شام  وسای  گرمایشی و مواد غذایی موردنیازاقالم 
 1398 زمستان  سیل در  کاجو منطقه شهرستان بلوچستان و  سیستان استان در شدهشناسایی  روستاهای- 5  جدول

 ردیف 
 نام روستا  نام شهرستان  نام استان

 جمعیت روستا 

 )خانوار(  95سرشماری 

 بر اساس اطالعات ثبت شده در شناسایی  جمعیت روستا

 38 37 1کوشات  قصرقند سیستان و بووسستان 1

 34 30 2کوشات  قصرقند سیستان و بووسستان 2

 150 120 3کوشات  قصرقند سیستان و بووسستان 3

 11 11 انجیرکی قصرقند سیستان و بووسستان 4

 332 61 درواسک  قصرقند سیستان و بووسستان 5

 18 15 آزادگز  قصرقند سیستان و بووسستان 6

 19 8 سریتی  قصرقند سیستان و بووسستان 7

 20 14 آبادسراغ  قصرقند بووسستانسیستان و  8

 34 20 جموک  قصرقند سیستان و بووسستان 9

 16 4 جکاندر  قصرقند سیستان و بووسستان 10
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 کاجو منطقه  در شدهشناسایی   روستاهای موقعیت-34 ری تصو

 مارسال اقال -3-2-1-5

و انبار در منطقه دریافت    ماهدی   29م موله اقالم در روز    ناولیاسوت.   شودهارسوالم موله به قصورقند    3  درمجموع 

 بهمن والرها از نیکشهر به قصرقند رسید. 3در روز  دریافت شد. ماهدی  30دومین م موله نیز در روز  شد.

 452بچه   شوامپو،  عدد  823بچه   پوشوک، بسوته  4582 یبهداشوت  نوار، عدد  920 تیکارتن جمع :1محموله   -

 عیما،  عدد  1002دندان    ریخمد،  عد  649 صووابون،  عدد  384  ریشوو   شووهیشوو ،  عدد  72بدن بچه   روغن،  عدد

 شووووار،  عدد  20قوه   سراغ ،  عدد  316  ی تریل 5  ی بطرآب    ،عدد  151زباله    سووهیک،  عدد 36  ییدسووتشووو

 یمسووافرت  پتو،  عدد  71  بالشووت، عدد  289 پتو،  عدد  24و تشووک    ل اف، عدد  8  راندازیز،  عدد  30دخترانه  

 عدد 403

 کینخود   )شوام ،  عدد  304 یخوراکهای بسته، وویک 1500 برنج، وویک 3000 آرد :2محموله  -

 روغن، عودد 2 ییوویک کیو  عودصد، عود 1 ییوویک کیو  رب، عودد 3 ییوویک کیو  شوووکر، عودد 2 ییوویک

 500 نموکد، عود 1 یگرم 500 قنود، عودد 1 یگرم 160 اهیو سووو  ی سوا، عودد 1 یووگرمیک 2.7آفتوابگردان 

 خرما،  عدد 1  یگرم  100 فوف ،  عدد 1  یگرم  100  زردسوبه، عدد  1 ییوویک 1خشوووک   نان،  عدد 1  یگرم

 عدد 20 برنج، عدد 300 ییوویک کی ربعدد،  300 ییوویک کی تیسکولیب، (عدد 1 یگرم 1000

 عدد والود 200 :3محموله  -
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 اقالم عیتوز -4-2-1-5

که جمعیت پیش از سوووی  نیز فعالیت داشوووت آغاز   آبادسراغ   ورود در روسوووتای   ماهدی   27توزیع اقالم در روز اول  

 1تن ماهی   تا  2رب   تا  2لوبیا   کنسورو  2 شوام ،بسوته مواد غذایی   19، کیوویی  10کیسوه برنج  19در این روسوتا  گردید.  

 ماهدی   30در روز   3و   2،  1پخش اقالم در روسوتاهای کوشوات،   پخش شود.  بهداشوتی نوار  1  پوشوک 1شوکر   وویک  1 ییسا

 .کردمی میون به سختی از مسیر روستا عبوراک انجام پذیرفت.
 

 
 1 کوشات روستای   به اقالم  ارسال-35 ری تصو

 
 آبادچراغ  روستای  در پخش و  شناسایی  -36 ری تصو

اهالی   توسووط دو تیم انجام پذیرفت. تیم به سوومت روسووتای سریتی عزیمت کردند.  ماهبهمنتوزیع اقالم در روز اول  

به  وتایبار تو کیبار تراکتور و  یا یکاز سوتاد  تیم دوم    این روسوتا از دیگر روسوتاها فقیرتر بودند و همدلی بیشوتری داشوتند.

. منتظر شودیرد نم وتایبعد تو  ندرفتها  نیماشو   نیرود خانه با هم  نیتا اول حرکت کردند.  جنگ   ی روسوتا یسومت جاده اصوو

رسیدند. بیشتر از این امکان عبور با خودرو   یترگ  ی روسوتابه . تا  ند. بار را به آن انتقال دادندبوند تر شود  یشواسو   نیماشو  کی

تیم اعزامی کردند.   ریبود و تراکتورها سند بار گ یسوخت  یویخ ریمسو   ند.روسوتاها رفت. سوپس با دو تراکتور به سومت نبود

 و آزاد گز پخش انجام شد. یرکیدرواسک و انج ی در روستا ماهبهمنروز دوم  صبح شب را در روستای درواسک ماندند.
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 کاجو منطقه  در اقالم پخش-37 ری تصو

با توجه به انجام پذیرفت.  در روسوتاهای جموک و جاکندر توسوط دو تیم مجزا   ماهبهمن 4پخش اقالم در عصور روز  

این اقالم نیز بوا کموک  مواهبهمن 5در روز بوا کموک بوالگرد در منطقوه کواجو موفقیوت آمیز نبود. هوا آنکوه پیگیری پخش والور

 تراکتور در درواسک و آزادگز پخش گردید.

 
 است.(  شده  العبورصعب آب  سطح  آمدن باال  علت به  مسیر )این رودخانه مجاورت در کاجو  منطقه  روستاهای   مسیر - 38 ری تصو
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 وکجم روستای   در اقالم پخش-39 ری تصو

 
 دروایک  روستای   در اقالم پخش -40 ری تصو

  
 چریتی  و بوفکا روستای   در اقالم پخش-41 ری تصو

 پذیرفته  انجام  هاآن  در  اقالم توزیع   1398 زمستان سیل  در که کاجو منطقه بلوچستان و سیستان استان در  روستاها-6 جدول

 نام روستا نام شهرستان نام استان  ردیف 
 جمعیت روستا

 )خانوار(  95سرشماری 

 بر اساص اطالعات ثبت شده در شناسایی  جمعیت روستا

 20 14 آبادسراغ  قصرقند سیستان و بووسستان 1

 38 37 1کوشات  قصرقند سیستان و بووسستان 2

 34 30 2کوشات  قصرقند بووسستانسیستان و  3

 150 120 3کوشات  قصرقند سیستان و بووسستان 4

 19 8 سریتی  قصرقند سیستان و بووسستان 5

  4 بوفکان قصرقند سیستان و بووسستان 6
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 نام روستا نام شهرستان نام استان  ردیف 
 جمعیت روستا

 )خانوار(  95سرشماری 

 بر اساص اطالعات ثبت شده در شناسایی  جمعیت روستا

 332 61 داروسک  قصرقند سیستان و بووسستان 7

 18 15 آزاد گز  قصرقند سیستان و بووسستان 8

 11 11 انجیرکی قصرقند بووسستانسیستان و  9

 16 4 جکاندر  قصرقند سیستان و بووسستان 10

  148 دمبیکان قصرقند سیستان و بووسستان 11

   نژنژ قصرقند سیستان و بووسستان 12

  423 پاسک  قصرقند سیستان و بووسستان 13

 

 

 
 کاجو منطقه  در  شده انجام پخش هاآن  در  که روستاهایی  موقعیت-42 ری تصو

 

 شودهتوزیعروسوتا    13این اقالم در   ریال بوده اسوت.  1,451,134,000در منطقه کاجو  شودهتوزیعارزش ریالی اقالم  

 است. بخشی از اقالم نیز در اختیار شبکه یاری قرار گرفت تا در بخش اهوران توزیع شود.
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 1398 زمستان سیل  در کاجو منطقه بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد-7 جدول

 نام کاال

آزادگز
ی 

انجیرک
 

ن )شبکه 
آهورا

ی(
یار

ن 
بوفکا

 

ک 
پاس

جکاندر 
ک 

جمو
 

چراغ
آباد 

 

ی
چریت

ک  
داروس

ک  
درواس

ن 
دمبیگا

ت اول 
شا

کو
ت دوم 

کوشا
ت سوم 

شا
کو

 

نژنژ
ل 
 جمع ک

 180 آرد
17

0 
 40  

16

0 
360  

19

0 
730   

21

5 

18

5 

150

0 
 3730 

 180 برنج
10

0 
 20    24 95 365   

43

0 

37

0 
750  2334 

اد بسته مو

 غذایی
23 13  4 12   1 19 73   43 37 160 34 419 

 194    98   73         23 بیسکوییت

 201  3 56 84  10 3 20   4 12 4  5  پتو

 211 68    27     72 32 12     فرتیپتو مسا

 619 48 5 2  32 5 2  19  6   500   پوشک

 65     27    38        تن ماهی

 19         19        چای

 624        20     4 600   خمیر دندان

 70         38  32      رب

 92     54    38        روغن مایع

 290     27  73 19  68 64  4  10 25 چهشامپو ب

 46     27    19        شکر

 300              300   رشیشه شی

 34    20 51 صابون
17

0 
  73  27     375 

 65     27    38        وبیاکنسرو ل

 100              100   الهکیسه زب

بعد از لوسیون 

 گزیدگی 
     16           16 

قبل از  لوسیون

 گزیدگی 
     16           16 

ت  مایع دس

 شویی
     16 20          36 

 32           32      نمک 

   داشتینوار به
350

0 
  32 98 19    27     3676 

 122      75   20      10 17 نفتیوالوور 

 499 جمع کل
32

8 

500

0 
76 36 

44

4 

78

8 

27

3 

36

3 

139

2 
90 

27

5 

87

0 

65

0 

241

8 
150 

1365

2 
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 1398 زمستان سیل  در  کاجو منطقه  در بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع   اقالم ریالی  ارزش-8  جدول

 آزادگز نام کاال
انجیر

 کی

آهوران 

 )شبکه یاری(

بوفک

 ان
 جموک جکاندر پاسک 

آچراغ

 باد 
 چریتی

داروس

 ک

درواس

 ک

دمبیگا

 ن

کوشات 

 اول

کوشات 

 دوم

کوشات 

 سوم
 نژنژ

جمع 

 کل

 آرد

31500

00 

29750

00 
 

7000

00 
 

28000

00 

63000

00 
 

33250

00 

12775

000 
  

37625

00 

32375

00 

262500

00 
 

652750

00 

 برنج

11520

000 

64000

00 
 

1280

000 
   

15360

00 

60800

00 

23360

000 
  

27520

000 

23680

000 

48000

000 
 

149376

000 

بسته مواد 

 غذایی

23920

000 

13520

000 
 

4160

000 

12480

000 
  

10400

00 

19760

000 

75920

000 
  

44720

000 

38480

000 

166400

000 

35360

000 

435760

000 

 بیسکوییت

31740

00 
        

10074

000 
  

13524

000 
   

267720

00 

  پتو

40000

00 
 

3200

000 

96000

00 

32000

00 
  

16000

000 

24000

00 

80000

00 
 

67200

000 

44800

000 

24000

00 
 

160800

000 

     پتو مسافرتی

56400

00 

15040

000 

33840

000 
    

12690

000 
   

31960

000 

99170

000 

   پوشک
97500000 

  

11700

00 
 

37050

00 
 

39000

0 

97500

0 

62400

00 
 

39000

0 

97500

0 

93600

00 

12070

5000 

        تن ماهی

45220

00 
   

32130

00 
    

77350

00 

        چای

12350

000 
        

12350

000 

   خمیر دندان
20400000 

1360

00 
    

68000

0 
       

212160

00 

      رب

22400

00 
 

26600

00 
        

49000

00 

        روغن مایع

27930

00 
   

39690

00 
    

676200

0 

 شامپو بچه

87500

0 

35000

0 
 

1400

00 
 

22400

00 

23800

00 
 

66500

0 

25550

00 
 

94500

0 
    

10150

000 

        شکر

10260

00 
   

14580

00 
    

24840

00 
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 آزادگز نام کاال
انجیر

 کی

آهوران 

 )شبکه یاری(

بوفک

 ان
 جموک جکاندر پاسک 

آچراغ

 باد 
 چریتی

داروس

 ک

درواس

 ک

دمبیگا

 ن

کوشات 

 اول

کوشات 

 دوم

کوشات 

 سوم
 نژنژ

جمع 

 کل

   شیشه شیر
35019000 

             

35019

000 

 صابون

10710

00 

42000

0 
   

71400

0 

35700

00 
  

15330

00 
 

56700

0 
    

78750

00 

        کنسرو لوبیا

12540

00 
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 شده توزیع   اقالم مجموع   با مقایسه  در کاجو منطقه بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد- 3 نمودار

 

 
 هاکمک مجموع  با مقایسه  در کاجو منطقه بلوچستان و سیستان استان در  شدهتوزیع   اقالم ریالی  ارزش-4 نمودار
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اقالم 

بهداشتی 

شیر خشک 

و پوشاک 

مواد 

غذایی 

وسای  

گرمایشی 
جمع ک  

قصر قند 5133 919 7066 534 13652

مجموع ک  مناطق  7 1891 26929 1944 28706 4564 64041
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 کرمان -2-5

 یاعزام میورود ت -1-2-5

اسوتان کرمان  رودبار جنوبوارد منطقه   نفر  4تیم اعزامی جمعیت مشوک  از    ماهدی   25  بعد از ظهر روز سهارشونبه

و در مکان ستاد ساکن  در همان شهر رودبار هماهنآ کرده بودند  شانیکه ا یم   اسکاندر    . با هماهنگی رابط م ویشود

 شدند. هبه افراد ستاد جهت کمک اضاف زیکرمان ن تیجمع ی ساعت دو نفر از اعضا کیبعد از حدود شدند. مستقر 

انجام شووود. طبق   هیاول  ی زیربرنامهو   هیاول  یبا رابط منطقه جهت بررسووو   ییاسوووتراحت، جوسوووه ابتدا یاز کم  پس

 هی اول  یابیو ارز  قیدق ییشوناسوا  ی برا میدو ت ط،ینقشوه و مشوخص کردن شورا  ی بر رو  ی گذارنقطهانجام شوده و   های صو بت

 روز بعد مشخص شدند. ی برا

 متأسوفانهبود که   ییجهت شوناسوا   یاز سو   دیدهآسویبقرار بر حرکت به سومت مناطق    8سواعت   ماهدی  26  صوبح

جهت صو بت با   دو نفر از تیم اعزامیافتاد.   قیبه تعو ییکنسو  کرد و برنامه شوناسوا  هارانندهاز   یکیصوبح  میو ن 7سواعت  

 ی همکار  متأسوووفانهانجام شوووده   های صووو بت یرودبار رفتند که ط  ی رودبار به همراه رابط منطقه به فرماندار  ی فرماندار

در منطقه صووورت   ی فقط سند تماص جهت همکار و  رفتیصووورت نپذ هینقو  وهیجهت وسوو   ی از طرف فرماندار یخاصوو 

  ییشووناسووا  گروهدو   11و حدود سوواعت   شوودهماهنآ   ییدر م   شووناسووا  نفر کی  یرابط م و  قیاز طر. مجدداً  رفتیپذ

 عازم شد. ییبه سمت مناطق شناسا نفرهسه

پخش و هوای میت ندیو ، سونقو حمو   یو از قب، منواطق در سوادرهوا هیو پخش اول ی ، مقودموات الزم برامواهدی  27روز  در

پخش  ی برا  ییهادیخر  .رفتیالزم صوورت پذ  های هماهنگیجهت   یم وهای  بارابط  زین  یهایصو بتانجام شود.  ییشوناسوا

 پخش شد.از مناطق  یشب سادر در بخش مهین 3تا  9ساعت  ازهماهنآ شد.  در مناطقاقالم 

موزان دختر نوجوان  آبوه کموک دانش هواآن ی بوار و پوک بنود هیو تخو دریوافوت شووود. یبوار اقالم بهوداشوووت ام 28در روز 

نیز از   از سوی   دیدهآسویبسادر در مناطق   یمابق  پخشانجام پذیرفت. انبار سوتاد نیز مرتب شود.   در مکان سوتاد  ی رودبار

 این روز بود. های فعالیت

 ی نفر در فرماندار   کیبا  آن  درنتیجهکه   ی با راهنمایی و رانندگی انجام پذیرفتهایصو بت ماهدی   29روز   صوبحدر  

پخش اقالم و   دیمناطق جد ییشوناسوا  این روز  در عصورمعرفی نمودند.  ییشوناسوای برا  ار ی دیکه مناطق جد ندشونا شودآ

 نیز خرید شد. از سی  دیدهآسیبمردم  موردنیازانجام شد. پتوی  یبهداشت

 میتانجام پذیرفت.    از سی   دیدهآسیبدر مناطق    یو اقالم بهداشت  ی بخار  ،پتو،  ییاقالم غذا  پخش  ماهبهمن  1در روز  

کودکان به   الخصوو عویمردم و   یعاطف  یروح  دیشود  ازیندر روسوتاها حضوور یافتند.   هاآنبا   یو نقاشو  ی کودکان جهت باز

 موموص است. و فضا طیشرا رییتغ
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 حسن  تکل  روستاهای  در هابچه  با بازی -43 ری تصو

 
 پنگ روستای  هایبچه  با  نقاشی-44 ری تصو

انبار رودبار تخویه و تمامی اعضووا از  ماهبهمن  3روز    و در  نیز پخش روسووتای پنآ انجام پذیرفت ماهبهمن  2در روز  

یکی از   ماهبهمنروز نیز در دهه آخر    3روز در این منطقه فعالیت داشوتند.   9نفر نیرو در   6  درمجموع  منطقه خارج شودند.

 توزیع تانکرها در این منطقه حضور یافت. منظوربهاعضای جمعیت 

 ییشناسا -2-2-5

 ی الزم را انجام دادند و دو روسوتا های  یدر مناطق بررسو   ییشوناسواهای  می، تماهدی   26روز    17سواعت  تا   11از سواعت  

 25 شوام  ،اش  زیرمجموعه  ی تک  حسون و روسوتاها) شودند یکام  بررسو  طوربهو پِنآ   2تک  حسون   دیدهآسویب یاصوو

 .(استآب  موتور

در آن   گریدها  بچه   یکرده و امکان ت صوو   جاجابه   یبوده که آن را سوو   ییمقطع ابتدا ی کانکس مدرسووه روسووتا برا

مقاطع باالتر مدرسوه ندارد و به  ی برا  2روسوتای تک  حسون  .خوانندمی  تپه درص ی روها  وجود ندارد در حال حاضور بچه

 .کودکان پر خطر است ی خراب شدن جاده تردد برا  یدل
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 حسن  تکل روستاهای  در  گرفتگیآب -45 ری تصو

بعد از هر  نکهیحمام و مهمتر از همه نبود خانه بهداشووت و پزشووک با توجه به ا ،ییدسووتشووو  ،یدنیآشووامآب   نبود

اسوت.   23و   22،  21 ،16آب    روسوتای موتوراز معضوالت بزرگ   شوودمی  تردد  غیرقاب کام    طوربهروسوتا   ی جاده  یبارندگ

 ،ی و دسوترسو   ریمسو   تیبند دارند. وضوعمبرم به پشوه  ازیکرده و نوزادان ن  دایپ  شیو مگس افزاها  پشوه  تعداد ، یبعد از سو 

 .ستیاصال مناسب ن یبهداشت تیوضع

بعد از هر  نکهیحمام و مهمتر از همه نبود خانه بهداشووت و پزشووک با توجه به ا ،ییدسووتشووو  ،یدنیآشووامآب   نبود

آب   را  انییروسوتاهای  کفش. اسوتروسوتا   نیاز معضوالت بزرگ ا شوودمی  تردد  غیرقاب کام    طوربهروسوتا   ی جاده  یبارندگ

آب  شوو و حم  ووشورایط سوخت شوسوت  هسوتند. ییخردسوال بدون کفش و دمپا کودکان  .کنندمی  تردد  ییبرده و با دمپا

 موجب آسیب شدید زنان روستاها شده است.

شوده اسوت و در    یبند دسارسو   یسو   نیبه خاطر شوکسوتن ا  2اسوت و کال تک  حسون   20آب   موتور  کیبند نزد  سوی

 .شودمی ی جار  یبند درست نشده باشد باز س  یصورت بارش مجدد اگر س
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 حسن تکل  روستای در  آب  نفوذ و  منازل گرفتگی گل-46 ری تصو

، قاسوم آبادتک  های  روسوتا  شوام ، 1  حسون  تک شوناسوایی روسوتاها با مراجعه به روسوتاهای   ماهبهمنام    29در روز  

 بند  یسو   تکمی  گردید. (تک  حسون اسوت  زیرمجموعه  )این روسوتا  آبادم مد   شوهرک تک  حسون،  ،1 تک  ،ی هجو  ،آباد

 شکسته اند. آبادقاسم و  1حسن  تک  کهور عب ،

 
 حسن  تکل  روستای در  منازل تخریب-47 ری تصو

پیش از جاری شودن سوی  نیز این منطقه مشوک  دسوترسوی داشوته اسوت. این امر موجب مرگ بیماران در مسویر 

 بیمارستان شده است.

موجود به  طیشورامناسوب وجود نداشوت،  یدنیآشوامآب   بود.  ادیز  اریمناطق بسو  نیحاکم بر ا دیفقر شود ،یکو  صوورتبه

. تمام هسوتند یو بهداشوت ییغذا  دیفقر شود  ریمناطق و روسوتاها در گ نیا یکو  صوورتبهبوکه   سوتیآمده ن  شیپ   یخاطر سو 

مناطق  نیدر تمام ا عیفقر شوا  هسوتند.  ییو غذا یبد بهداشوت  طیشورا  ریدرگ   یاز سو   دهیند  بیو آسو   دیدهآسویب  ی روسوتاها

 دلی  اصوی جاری شدن سی  در این منطقه شکسته شدن سی  بندها بوده است. است.
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 نبود برق، برق از روی زمین عبور کرده اسوت که این امر سوالمت مردم را در معرض خطر قرار داده اسوت.های  سویم

 نیز کپر هستند. هاخانه. شودمی و گاز در روستاهای این منطقه دیدهآب 

 
 کپرها تخریب   و پنگ روستای  گرفتگی گل-48 ری تصو

در زمان آب   ارتفاع   شدهارسالهای  است. بر اساص گزارش  شدهشناساییمجموعه روسوتا   5در این م دوده    درمجموع 

ها شوده اند. در رودبار بیشوتر تخریب کپر   گرفتگیآبسوی  در این م دود حدوداً نیم متر بوده اسوت همه روسوتاها دسار  

درصود کپرها خراب شوده و دیگر قاب  اسوتفاده نیسوتند. در این بخش همچنین   100اسوت. حتی در روسوتاهایی    شودهگزارش

درصوود از روسووتاهای   40ارتباطی نامناسووب هسووتند. دسووتیابی به های  د. راهانشوواهد گ  گرفتگی و نشووسووت منازل بوده

 نیست. ریپذامکانبا وسیوه نقویه معمولی حتی در حال عادی  شدهشناسایی

 
 کپرها  به  آب ورود  علت به  وسایل  تخلیه-49 ری تصو

 هیچ یک از روستاها به عوت سی  تخویه نشدند.
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 غیرقاب شووور و  آب   سووال گذشووته این 6شووود که در  می تأمینآب   از طریق موتورآب    روسووتاهای این بخشدر  

گاز وجود ندارد. آنتن دهی موبای  در این بخش   کشیلولهآشوامیدن شوده است. همه روستاها برق داشتند. در این م دوده  

 رو هستند.فقدان سرویس بهداشتی روبهبا کمبود و یا  شدهشناساییمشکوی نداشته است. تمامی روستاهای 

 سرماخوردگی در این م دوده شایع شده است. وضعیت بهداشتی نامناسب ارزیابی شده است.

 .انددیدهآسیبکشاورزی بر اثر سی   های زمیندرصد  90دام در این م دوده توف شده اند.  42

 آباد، شوهرک تک  حسون، م مد  1تک    ،ی هجو ،آباد، قاسوم  آبادتک   های  شوام  روسوتا،  1_حسون_تک در روسوتاهای  

، تنها نیروهای جهادی از مشوهد حضوور داشوتند. در سوایر روسوتاها نیز نیروهای سوپاه و تک  حسون اسوت  زیرمجموعهکه 

 حضور داشتند. احمرهالل

 منطقه شام  موارد ذی  است: موردنیازاقالم 

، زیرانداز ، نوزادان ی خشووک برا  ریشوو ، نوار بهداشووتی،  کپرها  میها تا ترماسووکان خانواده ی سادر براه، لباص بچ به  ازین

، لباص ییو دمپا کفشی،  های آتیم افظت از بارندگ ی کپرها برا  ی رو ی برا  کیپالسوت، پتوی،  شو یگرما   یوسوا، معدنیآب

، بزرگ )اولویت نیست(   بندپشه نوزاد،  بندپشه، )بخصو  آرد(مواد غذایی  ،  مکم  غذایی برای زنان باردار و شیرده، بخاری برقی زیر،
 شیشه شیر

 ارسال اقالم -3-2-5

در منطقه دریافت شود. مبدا این م موله شوهر  ماهدی   26ارسوال و روز    ماهدی   25اولین م موله این منطقه در روز  

در  وبود   دهیبه منطقه رسو  که  شوده از تهرانبار اقالم فرسوتاده    نی، اولماهدی   26در روز  ها  ییاز انجام شوناسوا بعدتهران بود. 

صووورت   ی جهت انباردار  قیشوومارش دق  و در مکان انبار  تخویهرودبار،    ی وومتریک  15مکان انبار هماهنآ شووده در حدود  

 .رفتیپذ

 

 
 انبار(  در  هاپک  یساز آماده  در آموزان دانش )کمک کهور روستای  رودبار  منطقه  در )ع( علی  امام جمعیت اقالم انبار-50 ری تصو

در منطقه  ماهدی   30و   29،  28، 26اند. این بارها در روزهای    شودهارسوالخاور و یک تک به این منطقه   3  درمجموع 

 ریال هزینه داشته است. 54،000،000 جاییجابهاین  درمجموع  دریافت شده اند.
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، عدد   123 سکمه،  عدد  15  نجات  قهیجو، عدد  51  ی خوراک پز  سراغ ، عدد  55  خوابسووهیک محموله اول: -

 تی جمع یگون،  عدد  350آب    هیتصوووف ین، عدد  6,460 شووومع،  عدد  11ی منیا  دسوووتکش،  عدد  10 پوکه

 عدد 56 تیجمع سادر، عدد 2,000

 320  وتیژ غیت،  عدد  660یی ظرفشوو عیما،  عدد 664 شوامپو،  عدد  1,992ی دسوتپودر لباص    محموله دوم: -

، عدد   648دسوتکش  ، عدد  1,000  ی کاغذ  دسوتمال، عدد  1,000صوابون ،  عدد  336 ییدستشو عیما، عدد

 عدد 700زباله  سهیک، عدد 648اسکاچ ، عدد 336 ردندانیخم، عدد 1,800مسواک 

مورطووب کونونووده کورم، عوودد 1119 یبهداشت نوار، وویک 1500برنج ، وویک 3000آرد  محموله سوم: -

)هر بسووته شووام ،   300 یخوراکهای  بسووته،  عدد  100بچه   پوشووک،  عدد  100 ی نوزاد  پتو،  عدد  132 

، عودد  2 ییوویک کیو  عودص، عودد 2 ییوویک کیو  رب، عودد 3 ییوویک کیو  شوووکر، عودد 2 ییوویک کیو نخود 

 500  نمکد،  عد  1  یگرم  500  قند،  عدد  1  یگرم  160  اهیس  ی سا،  عدد  1  یووگرمیک  2.7آفتابگردان    روغن

، عدد  1  یگرم  100  زردسوبه،  عدد  1 ییوویک 1خشووک   نان،  عدد 1 ییوویک  کی تیسووکولیب،  عدد 1  یگرم

 280کننده   یضودعفون  ژل، عدد  88خشوک    ریشو ،  عدد  150زنان   ریشو  مکم (،  عدد  1 یگرم  1000  خرما

 1  اکیخشوک مخصوو  سور نان،  عدد 1  اکیمخصوو  سور تیسوکولیب،  عدد 1  اکیمخصوو  سور  آرد،  عدد

 عدد 300 حولهد، عد

 عدد 152فن بدون  یبرق ی بخار محموله چهارم: -

 اقالم عیتوز  -4-2-5

در این   شوودهتوزیعارزش ریالی اقالم   توزیع اقالم در روسووتاهای ... انجام پذیرفت. ماهبهمنو اول    ماهدی   30در روز  

 توزیع گردید. 2بوده است. این اقالم در روستاهای پنآ و تک  حسن  2,716,571,000استان 

 
 پنگ روستای   در اقالم توزیع-51 ری تصو

 
 حسن تکل روستای   در اقالم پخش-52 ری تصو
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در روستاهای   جمعیت امام عوی )ع(توسط اعضای    ماهبهمن  22و    21،  20و در تاریخ    تأمینتانکر به کمک خیرین    9

 توزیع گردید. 2تک  حسن 
 

 پذیرفته  انجام هاآن  در اقالم  عتوزی  1398 زمستان سیل  در که کرمان استان در  روستاها-9 جدول

 نام روستا نام شهرستان نام استان  ردیف 
 روستاجمعیت 

 )خانوار(  95سرشماری 

 بر اساص اطالعات ثبت شده در شناسایی  جمعیت روستا

  413 پنآ  جازموریان  کرمان 1

 150 88 2تک  حسن  جازموریان  کرمان 2

 شود.  این دو روستا، شام  اقالم توزیع شده در روستاهای زیر مجموعه این دو روستا نیز می توزیع اقالم در  

 
 1398 زمستان سیل در  کرمان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد-10 جدول

 جمع کل 2تکل حسن  پنگ نام کاال

 3000 2140 860 آرد 

 6 6  آرد سریاک 

 648 428 220 اسکاچ 

 117 42 75 بخاری برقی

 1500 1050 450 برنج

 4 4  بیسکویت سریاک 

 221 173 48 پتو 

 98 78 20 پتو نوزادی 

 300 217 83 1پک غذایی 

 175 175  2پک غذایی 

 1022 642 380 پودر دستی 

 44 43 1 پوشک 

 57 56 1 سادر 

 336 224 112 خمیر دندان 

 1000 650 350 دستمال کاغذی 

 324 103 221 دفتر نقاشی

 96  96 ژل ضدعفونی کننده

 320 214 106 ژیوت 

 193 193  یبرق  یبخار

 664 434 230 شامپو 

 96 60 36 شیر خشک 

 1000 650 350 صابون

 282 187 95 کرم مرطوب کننده

 2 2  کیسه زباله

 143  143 گونی آرم دار جمعیت

 336 168 168 مایع دست شویی 

 660 536 124 ظرف شویی مایع 

 333 103 230 مداد رنگی 

 1663 1083 580 مسواک 
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 جمع کل 2تکل حسن  پنگ نام کاال

 150 50 100 مکم  شیر زنان 

 1 1  نان سریاک 

 474 181 293 نوار بهداشتی

 15265 9893 5372 جمع کل

 
 1398 زمستان  سیل در کرمان استان در  شدهتوزیع   اقالم ریالی ارزش-11 جدول

 جمع کل 2تکل حسن  پنگ نام کاال

 70000 52500 17500 آرد 

 آرد سریاک 
 

200000 200000 

 60000 45000 15000 اسکاچ 

 2100000 1050000 1050000 بخاری برقی

 272000 204000 68000 برنج

 بیسکویت سریاک 
 

130000 130000 

 2400000 1200000 1200000 پتو 

 1500000 1000000 500000 پتو نوزادی 

 4420000 3315000 1105000 1پک غذایی 

 2پک غذایی 
 

1170000 1170000 

 36000 27000 9000 پودر دستی 

 390000 195000 195000 پوشک 

 8000000 4000000 4000000 سادر 

 148000 111000 37000 خمیر دندان 

 4000000 3000000 1000000 دستمال کاغذی 

 105000 70000 35000 دفتر نقاشی

 50000 ژل ضدعفونی کننده
 

50000 

 168000 126000 42000 ژیوت 

 یبرق  یبخار
 

202,650,000 202,650,000 

 44000 33000 11000 شامپو 

 285000 190000 95000 شیر خشک 

 116000 87000 29000 صابون

 105000 70000 35000 کرم مرطوب کننده

 کیسه زباله
 

134000 134000 

 15000 گونی آرم دار جمعیت
 

15000 

 168000 112000 56000 مایع دست شویی 

 115000 92000 23000 مایع ظرف شویی 

 150000 100000 50000 مداد رنگی 

 80000 60000 20000 مسواک 

 730000 365000 365000 مکم  شیر زنان 

 نان سریاک 
 

325000 325000 

 99000 49500 49500 نوار بهداشتی

 27585000 17513000 10072000 جمع ک  



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 64 

 

 
 شدهتوزیع  اقالم مجموع  با مقایسه در  کرمان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد-5 نمودار

 

 
 هاکمک  مجموع با مقایسه   در کرمان استان در  شدهتوزیع   اقالم ریالی  ارزش-6 نمودار

 

 هرمزگان -3-5

 ورود تیم اعزامی -5-3-1

وارد شوهر بندرعباص شود. با توجه به   1398  ماهدی   24تاریخ    11تیم اول اعزام شوده به منطقه جاسوک در سواعت 

کیوومتری بندر جاسوک( م   اول اقامت تیم اعزامی روز اول امکان شوناسوایی   10سواعت نیم تا روسوتای گزدان ) 5مسوافت  

زیرساخت
سایر 

تجهیزات

شوینده و 

اقالم 

بهداشتی

شیر خشک 

و پوشاک
مواد غذایی

وسای  

گرمایشی
جمع ک 

رودبار جنوب 850 8503 290 4986 493 15122

مجموع ک  مناطق 7 1891 26929 1944 28706 4564 64041

0
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شوینده و 

اقالم 

بهداشتی

شیر خشک 

و پوشاک
مواد غذایی

وسای  

گرمایشی
جمع ک 

رودبار جنوب 255000 5323000 1405000 6587000 14000000 27570000

مجموع ک  مناطق 164107360 12109400 20515200 7401730 40592300 165220000409945990
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منطقه جاسوک روسوتاهای گنجک،   ماهدی   25در روز    شودهانجامفراهم نشود. بر اسواص شوناسوایی   از سوی   دیدهآسویبمناطق  

الزامی تشوخیص داد. بر این اسواص در انتها   امدادرسوانی، تیم اعزامی حضوور در منطقه جاسوک را برای گرندوای،  یرهلکروچ،  

الزم را برای اعزام نیروی انسوانی کمکی و تعیین مکان انبار و   های هماهنگیاین روز درخواسوت مجوز برای فعالیت نمود و 

نفر بود. م دوده فعالیت این تیم بخش جاسوووک  2منطقه متشوووک  از   سوووتاد انجام داد. تیم اول اعزامی )ارزیاب( به این

در شوهرسوتان بشواگرد بخش گافر نیز توسوط همین تیم   امدادرسوانیآتی،   های فعالیتدهسوتان گابریک بود. مقرر شود در 

دسووترسووی به در این تاریخ امکان   شوودهثبتگزارش شوود. بر اسوواص اطالعات   ماهدی   25انجام پذیرد. این نیاز نیز در روز  

ارتبواطی بوه این منطقوه، شوووامو  توفن، اینترنوت و مسووویرهوا   هوای راهروسوووتوا در این منطقوه وجود نودارد. تموامی  30حودود 

 های بینیپیشفضوا برای سوتاد در   تأمینبرای  کیوومتری دهسوتان گابریک قرار دارد.    240اسوت. این منطقه در    شودهقطع

 ود.روز اول دو روز زمان در نظر گرفته شده ب

با فرمانداری جاسووک م   سووتاد با هماهنگی بخشوودار ب     شوودهانجام  های هماهنگیبر اسوواص  ماهدی   26در روز  

تنها  .در روسوتای ب   تعیین گردید. عوت این امر حضوور بخشودار در فرمانداری و موافقت ایشوان برای همکاری بود ای خانه

از نظر فرماندار مناسوب ورزشوگاه در شوهرسوتان جاسوک   کیگرندو و   ی روسوتا  یکیدخترانه در نزد  روزی شوبانهمدرسوه   کی

 بود. نگاری نامهنیاز به  هاآنبود که برای هماهنگی 

ام ستاد در روستای   28ام سه نفر جدید از شهرهای شیراز، مشهد و تهران به تیم اولیه اضافه شد. در روز    27در روز  

مردم مقرر شود از این تاریخ   متغیربودن فرایند ارسوال بار و نیازهای    برزمانفت، ب   بازگشوایی شود. با توجه به بعد مسوا

جدید در منطقه انجام پذیرد. کمبود نیروی اجرایی در بخش شوناسوایی و  شودهشوناسواییاقالم مربوط به نیاز مناطق   تأمین

ام جهت شناسایی اولیه بخش گافر در   29اولیه روز    بینیپیشپخش نیز مقرر شد با کمک نیروهای بومی مرتفع گردد. در  

 این امر به تعویق افتاد. هاراهنظر گرفته شده بود که به عوت مسدود بودن 

صووبح   5/7سوواعت  ام    29برای روز   دو وسوویوه نقویه  تأمینب   مبنی بر با دهیار    ام  28روز    های هماهنگی  رغمعوی

روسوتاهای  ، لذا هر دو گروه بهشود  تأمینتنها یک ماشوین   11دو گروه به مناطق برای شوناسوایی سواعت  اعزام    منظوربه

 مسیر روستای گمشی هنوز مسدود است. .رفتند، لیره ای، کمپ روستای کروچ گنجک و

 بی ن آسو هرمزگااسوتان کرمان و اسوتان   نیمرز بدر    قرارگرفته  ی روسوتاهاام    28بر اسواص اطالعات احصوا شوده در روز  

 به این روستاها وجود ندارد. ای دسترسیراه  فعالً متأسفانهد. هستن ی کپر این روستاها اکرر منازل .اندداشته ی ادیز

در م دوده گافر آب    از توجهیقاب حجم  توسوط یکی از رابطین بومی   ماهدی   28در تاریخ    شودهارسوالبر اسواص ویدلو 

 یاب یکه فردا امکان دسوت سوتا  دی. هنوز امسوتیبخش ن  نیبه ا  یابیرودخانه امکان دسوتآب   با توجه به باال آمدن  یول. هسوت

 نیتا اآب   از  اندشودهسواخته وسوک ی بر رو نکهیابا توجه به   هاخانه  شودهارسوالبر اسواص فیوم  فراهم شوود.به این م دوده  

 .اندفرورفتهآب  ولی کپرها در اندبودهل ظه در امان 

بود که فردی از تهران اعزام شوود که به عوت بارش   مقررشودهتکمی  تیم شوناسوایی    منظوربه  ماهدی ام   29در تاریخ  

وارد   ماهبهمنجایگزین دو نفر از شوهر اهواز به منطقه اعزام شودند که در تاریخ اول    عنوانبهبرف در تهران این امر لغو شود. 

 .انددهشمنطقه 

و   خانم برجعوی، مسووئول بسوویج پزشووکان  ،هاسوومن  کنندههماهنآجوسووه با آقای آنژ، مسووئول    ماهدی   30در روز  

و فاضوالب، گروهای آب   ، شوبکهوپرورشآموزشگروهای فعال در منطقه در فرمانداری )سوپاه، بهزیسوتی، شوبکه بهداشوت، 

انجام پذیرفت. در جوسوه  ها، دهیاری، سوتاد فرمان امام، فرمانداری(، خیریهاحمرهاللجهادی، کمیته امداد، بنیاد مسوکن، 
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خود در منطقه بودند.   تیدادن به فعال انیدر حال پا  هاگروهاز    ی اریو بسو  شود  صو بت  هافعالیتدر مورد ادامه فرمانداری  

این  فعالً  نیزم  تیدر جوسوه مطرح شود که به خاطر مبهم بودن وضوع  هاگروهاز    ی ها از طرف تعدادسواخت خانه  شونهادیپ

 .ردیصورت گ یمنطقه اقدامات شتبهدا تیو قرار شد در مورد وضع مسئوه به آینده موکول شد

 غذایی خشوک و آردمقرر شود پک مواد ،  هاسومن  کنندههماهنآآنژ، مسوئول   ی آقا با  شودهانجام  های صو بتبر اسواص  

خانوار   600، برای زویو د  یدسوک ن،ییکووان باال، کووان پا  ن،یپال  تکن،یسورپ  ،یشوانیکنده، پ  ،ی پرکوه، کالر  ی روسوتاها  در

 پخش گردد.

بر   زین شوانی. نظر اسودیچ انجام شود  در روسوتای  ی منطقه و اقدامات بعد  ی ازمندیمورد ندر   یبا خانم برجعو  هاصو بت

بهداشوت منطقه بود   شودهمطرح ی . مسوئوه بعددندبو  هیمواد اول بود و موافق توزیعکنسورو    ای  آماده  صوورتبهغذا  توزیع قطع 

 سی سواخت سورو   شونهادیبود. پ  قهدر منط وع یو اسوهال در حال شو   کردندمی  اسوتفاده  وشووشوسوت  ی برا  البیکه مردم از سو 

 ی روسوتاها   تیفردا قرار شود به همراه دو نفر از اعضوا جمع  ی برا. بردمی  ی ادیزمان ز  گفتندو حمام مطرح شود که  یبهداشوت

 اتخاذ گردد. دیفردا پس از بازد یینها میو تصم شود ییپرکوه شناسا

روز بوه همراه رابط  4بواالخره مسووویر بخش گوافر بواز شووود. یوک نفر از تیم اعزامی برای مودت  مواهبهمندر تواریخ اول 

 توسوط تیم جمعیت  شودهانجام  های شوناسواییبرق سهار روسوتا بر اسواص    ماهبهمن 2  تا تاریخعازم این منطقه شود.   منطقه

 نداشته است. توجهیقاب فعالیت  هاراهنیز در بهبود  ی دارراهاست. نکرده  ی برق کار شرکتقطع بوده است و 

 
 منطقه  اصلی یهاجاده در  گرفتگیآب -53 ری تصو

را متوقف   امدادرسوانیدانند و فرایند  می  شودهتمامد که مسوئولیت ب ران سوی  را  سو میر  به نظر ماهبهمندر تاریخ دوم  

 مسیرهای مسدود شده هستند. خانوار در پشت 600هنوز  شدهارسالهای شبا توجه به گزار آنکهحال. اندکرده

 والی گ موضووع قاب  توجه جدید گرد و غبار موجود در هوا اسوت که به عوت وزش باد بر روی  ماهبهمندر روز سووم  

 تنفسی در ساکنین شده است.های . این خاک موجب ایجاد بیماری شودمی منتق  شده توسط سی  ایجاد

ریشوه درختان به   هنوز امکانات به بخش گافر از شوهرسوتان بشواگرد نرسویده اسوت. حتی خوردن  ماهبهمن 4در تاریخ  

پیشوین مبنی بر توزیع   های صو بتاسوت. در این تاریخ و با توجه به   شودهگزارشعوت کمبود غذا در روسوتای تومان احمد  
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الزم انجوام پوذیرفوت ولی در این روز توزیع آرد همواهنوآ شوووده انجوام هوای ، پیگیری هواآندیگر ارگو  بوالگرداقالم بوه کموک 

 عدم همکاری بیان نشد.نپذیرفت و عوت مشخصی برای این 

به   احمرهاللسوپاه و های  بالگردمکرر از فرمانداری هنوز امکان اسوتفاده از  های  پیگیری  باوجود  ماهبهمن 5در تاریخ  

ی ها ارگانجمعیت به های  توسوط هویکوپترها م دود اسوت. درخواسوت جاییجابهجمعیت داده نشوده اسوت. حجم قاب  

سووت. مناطق هاآنسوووخت   تأمیندر این زمینه مسووئوه    شوودهمطرح. یکی از مسووال  شووودمیانتقال داده ن  بالگرددارای  

 وجود ندارد. هاآنبه  امدادرسانیو امکان  اندقرارگرفتهآب  میان در ای جزیرهمانند  از سی  دیدهآسیب

مه در این روز در ادا موضوووع ترک منطقه به عوت عدم امکان دسووترسووی به بالگرد مطرح شوود. ماهبهمن  6در روز  

موضووع اعزام نیروی جدید برای پخش شود و پخش در منطقه جانوری انجام شود.   ریپذامکان  احمرهاللاسوتفاده از بالگرد  

در  در این روز مطرح شود ولی تیم موجود که از روز اول در منطقه حضوور داشوت ادامه فعالیت را تا روز پایانی قبول کرد.

 درخواست مجدد بالگرد نیز برگزار شد. منظوربهبا فرماندار  ای جوسهاین روز 

 ارزیابی شرایط موجود مجددا بازدید گردید. منظوربهقبوی  شدهشناساییروستاهای  ماهبهمن 7در روز 
م  با کمک بالگرد سپاه در حال انجا امدادرسانیگزارش شد که در منطقه گافر در روستای زمین حسن  ماه بهمن 8در تاریخ 

نیز به کمک بالگرد سپاه و  جمعیت امام عوی )ع(است. امیدوار هستند که در روستاهای دیگر نیز انجام پذیرد. در این روز اقالم 

 از منطقه خارج شدند.   هاآننشدن سوخت    تأمیندو بالگرد سپاه که در این روز وارد منطقه شده بودند به عوت  توزیع شد.    احمرهالل

رابطی از استان داری هرمزگان آمار روستاهایی که مسیرشان مسدود است را جویا شد. به این فرد بسته  ماهبهمن 8در روز 

بخش جانوری شهرستان جاسک، بخش گافر و پارامون  طورکویبهبودن مسیر روستاها در منطقه گافر از موکن تا سرزه سارکان و 

ایشان  تن جاسک نیز نیازمند ماشین کمک دار است، ایر امر نیز به اطالعاشهرستان بشاگرد گزارش شد. بخش لیردف از شهرستا

 رسید. 

به تهران   ماندهیباق نیز اقالم در روسوتاهای درشوهر و کهورانی با کمک بالگرد توزیع شود و اقالم  ماهبهمن  11در روز  

 ه خارج شد.قاز منط ماهبهمن 13تیم اعزامی جمعیت نیز در روز  .ارسال شد

 
 بالگرد  کمک به بشاگرد  شهرستان کهورانی روستای   در اقالم پخش-54 ری تصو

نفر روز در این منطقه فعالیت   58  درمجموع ، ماهبهمن  13تا   ماهدی   25نفر از اعضووای جمعیت در فاصوووه زمانی   6

 داشتند.
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 گابریک شهرستان در  هاجاده تخریب- 55 ری تصو

 
جاری شده است. یکی از این مناطق در شهرستان بشاگرد    ی س در سهار منطقه  در استان هرمزگان    98در زمستان    طورکویبه

گرندو،   ،ی ا رهیکروچ، ل  ی روستاهاو سه منطقه دیگر در شهرستان جاسک واقع شده است. منطقه اول در شهرستان جاسک شام  

 منطقهاین منطقه در نزدیکی جاده قرار دارد و در دسترص هستند. منطقه دوم در این شهرستان  شودمی  یگنجک، گشم چ،یسد

ماه مسدود بهمن  3بخشی از راه دسترسی این م دوده تا تاریخ    ؛ کهشودمی   خانوار  200روستا و    11که شام   است  پرکوه    یکوهستان 

  400روستا و  16 است که شام  (ی )منطقه جانور نیدان و نوگ ش ی گ یکوهستان  منطقهبوده است. منطقه سوم در این شهرستان 

 ی کوهستانمواقع در شهرستان بشاگر منطقه    منطقهماه مسدود بوده است.  بهمن   3به این روستاها تا تاریخ    یراه دسترس  است.خانوار  

 ماه مسدود بوده است. بهمن  3تا تاریخ  مسیر این روستاها روستاست  56که شام   است   سردشتپارامون و   ،گافر

ی، به عوت دسترسی به این بخش و عدم  گنجک، گشم چ،یگرندو، سد  ،ی ا رهیکروچ، ل امکانات عمدتاً در بخش اول روستاهای 

ماه تا پیدا کردن راهی برای بهمن 3های دیگر انباشت شده است. به همین عوت توزیع اقالم پس از تاریخ وجود دسترسی به بخش

 سد تنها راه ساره استفاده از بالگرد باشد. میر  دیگر روستاها متوقف شد. به نظردستیابی به 
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 هرمزگان استان در سیل اثر  بر دیده آسیب اصلی مناطق موقعیت-56 ری تصو

 

 شناسایی -5-3-2

کرده بود. خرابی   تکهتکهرا واژگون و یا  یبت  برق  تیر  های پایهاز    ی ادیز اریتعداد بسوو آب   باالی فشووار    ریطول مسوو   در

. کردمی  در هنگام سوی  حکایتآب   بود. تخریب جزلی و کام  درب و دیوار منازل از فشوار باالی  رؤیتقاب  وضووحبهروسوتا  

( ماهدی   25بود. در روز اول شوناسوایی )گ  نفوذ کرده  نیز   خانه  در .شودمی  دهید گ  ی باال  اریروسوتاها حجم بسو  یتمام  در

 بازدید شدند. ،گرندو و ای یرهلگنجک، کروچ، روستاهای 
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 ای  لیره روستای یهاخانه  گرفتگی گل-57 ری تصو

انتقوال   احمرهاللخوانوار بودنود روسوووتوا را تخویوه کرده و بوه کموپ  110توا  100در روسوووتوای کروچ اهوالی کوه حودود 

 هاخانهگ  گرفته بود بیرون از   کامالًکه    هاخانه  های وسویوهبود و   شودهتخویهکام    طوربهی این روسوتا  هاخانه  .اندشودهداده

از این دو روسوتا   زداییگ ص تیم اعزامی نیاز به تجهیزات سونگین )لودر( برای  بر اسواص تشوخی طوربه بود.  شودهدادهقرار  

)برای گاز    وندریدسوتگاه ژنراتور برق و سو  ،ییشودند، در کمپ موقت اسوکان کروچ نانوا  دهیدر منطقه د  یپزشوک  گروهبود. 

 .وجود داشت آنجاسادرها در  ییروشنا تأمین ی برا ؛ کهروشنایی سادرها( وجود داشت تأمین

 
 کروچ  روستای  کمپ در غذا طبخ- 58 ری تصو

کمپ   ی سادرها  ،باز ی فضوا  رغمعوی. تردد داشوتند  طیدر م   واناتیاحشوام و ح .شودمی  رها  در م یطکمپ    های زباله

 .خوردمی مانند روغن به سشم ی آشپز هیدر سادرها مواد اول .بودند کینزد مه به اریبس

 یخراب  .رفته بود نیاز ب  یراه دسووترسوو   هاکوسهو در    شوودمی دهید  والی گ   وگرند  ی روسووتای  هاخانهدر بعضووی از  

 سایر نهادهای امدادی به این روستا ورود نکرده بودند. بود. رؤیتقاب و نشست منازل  وارهاید

از رد   ریمسو  کیروسوتا   همیان  رفته بودند و در نیخانه از ب نیسند. روبرو بود ییباال  اریبسو   بیبا تخرای  رهیل  ی روسوتا

 ی اد یز اریبسو   های خرابی.  خوردمی به سشوم  هاکوسه  بیفراوان در روسوتا همراه با تخر والی گ .  خوردمی به سشوم البیسو 

. اهالی تنها سادر دریافت کرده ه داشوتفاصوو  وومتریروسوتا حدود دو کاز  اسوکان موقت   م  . شودمی دهید  هاخانه یدر برخ

 بودند.
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 ای  لیره روستای در  منازل تخریب- 59 ری تصو

رفته  نیروسوتا از ب یمیقد  نیریشو آب    ساهاسوت. قطع    یعوت سو  بهو برق  آب    گنجک سهار روز اسوت  ی روسوتادر  

اسوت. نفوذ کرده    والی گ خانه   4در   اسوت.  اسوتفادهغیرقاب   والی گ  نفوذ به عوتروسوتا  مدرسوه و مسوجد   سواختمان. اسوت

  ی به وسوا  ازیها ناکرر خانه .اندندیده ای جدی   بیخانه و منازل روسوتا آسو  هیاما بق؛ از بین رفته اسوت  هاخانهوسوای  این 

 .دارند یشیگرما

منطقه جاسووک روسووتاهای گنجک، کروچ،   ماهدی   25  های شووناسوواییحداقوی اولیه احصووا شووده بر اسوواص    نیازهای 

، پک اضووطراری، لباص گرم، پتو، سکمه یا کفش و )در دهسووتان لیردف( سوودیچ )در دهسووتان گابریک( و  گرندوای،  یرهل

، نوار بهداشووتی، زیرلباصبهداشووتی، شووام  پک غذای خشووک، پک    ذکرشوودهاصوووی عالوه بر موارد    نیازهای بود.   زیرانداز

جمع کن، بی  و فرغون اقالم آب   تی  امدادرسوانیبود. در زمینه تجهیزات    زبالهکیسوهو آب   ، شومع،شویر خشوکپوشوک،  

 عوت درخواست تجهیزات بود. هاخانهتیم اعزامی بود. گ  گرفتگی  موردنیاز

کام  از  طوربه  ی کشواورز  های زمیناسوت.   ی و دامدار  ی ادیصو -ی کشواورز شودهشوناسواییروسوتاهای  لیان در  روسوتا شوغ 

کام  مشوخص  طوربهدر روز شوناسوایی    هادام  تیوضوع.  اندرفته نیاز ب  ی نیزادیصو   های قایق  از  ی ادیز تعداد.  رفته اسوت نیب

دسار نشوسوت   اکرراًروسوتا    های سواختمان.  اندکردهفرار    هاکوهو یا به سومت    اندرفته نیاز ب  هاداماز    ی اریاما بسو   نبوده اسوت

به پتو و   ازیو ن  سوتندین  اسوتفادهقاب   اکرراً  هاخانه   یاسوت، وسوا  ادیز  اریبسو   هاکوسهو    اطیح،  هاخانه  داخ  والی گ شوده و  

 نیستند. استفادهقاب  در روز شناساییبهداشت مرکز مدرسه و  ساختمان. شودمی احساص یشیگرما  یلباص گرم وسا

مشوک  اسوت مام وجود آب   به عوت قطع. گزارش نشوده اسوت ی کودکان مورد نیب  یجز سورماخوردگ  ینظر پزشوک  از

 دارد.

روسووتای سوودیچ بازدید شوود. به عوت بسووته بودن راه تیم اعزامی موفق به بازدید از   ام(  27در روز دوم شووناسووایی )

ق در این جاده نیز مسوئوه مشوابهی داشوت. در روسوتای گشومی نشود. آسوفالت جاده جاسوک سودیچ خراب بود. تیرهای بر

بود. سادر، کنسورو،   دیدهآسویبروسوتا   نیخانه ا 60بودند.   هاخانه  والی گ سوپاه در حال تخویه    های نیروی روسوتای سودیچ 

داشوووتنود. اقالم بین هموه اهوالی  نیکیپیوکبود و برای طبخ غوذا گواز  شووودهپخشو برنج بین اهوالی  نوار بهوداشوووتینوان، 
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بود هرسند که سوی  به همه آسویب نرسوانده بود که این امر موجب نارضوایتی اهالی شوده بود. نیازمندی روسوتا   شودهمتقسوی

 بود. زیرلباص خصو بهکفش، لباص 

فرم  ی تعداد  ،تردقیق  یازسونجین ی براام انجام پذیرفت.    29در روز  ای  روسوتای کروچ و لیره  های کمپبررسوی مجدد  

اسوووت. اهوالی از کمبود لبواص و اهودای لبواص  شووودهتوأمینآب   و ییمواد غوذا .شووود  یو کموپ تکم  ی خوانوارهوا ی خوانواده برا

ها آزادانه سادر نیاحشوام در ب .بود یبهداشوت  سیزنان کمبود سورو ی برا  گرید مسوئوهابراز نارضوایتی داشوتند.    دومدسوت

احتمال توف طبق گفته مردم،  شوده بود.   سوازمشوک اطراف    طیغذا در م   . رها کردن زباله و پسوماندکردندمی  وآمدرفت

 ایاسوت. سکمه   اسوتفادهغیرقاب   شوانیهاادعا داشوتند که خانه  زی. مردم نبه عوت خوردن پسوماند وجود دارد  هادامشودن 

 نی در کمپ حضوور داشوتند. مسوئول  یانتظام  ی رویپزشوکان و ن  ،، سوپاهاحمرهالل  ی روهایبود. ن  ی از موارد ضورور زیکفش ن

 ند.ص بت کرد اریگرفتن آمار با ده ی از تعداد زنان و کودکان نداشتند و برا یقیسپاه( آمار دق ی روهاینکمپ )

 
 سدیچ  و  کروچ  کمپ در کودکان  با بازی -60 ری تصو

 شوانینفر برا کیدادند و    زبالهکیسوهکمپ صو بت شود و گفتند که به مردم    نیها با مسوئولمورد رها کردن زباله  در

 است. یو مشک  فرهنگ کنندنمی ی خودشان همکار یدادند ول حیرا توض یمسال  بهداشت

بودند و احشووام در کمپ   کردهنصووبدور از هم   های فاصوووهمردم خودشووان سادرها را در  ای  کمپ روسووتای لیرهدر  

یک تیم اعزامی  نبودند. کانکس سوورویس بهداشووتی در م   بود و مردم در حال سوواخت ساه فاضووالب بودند. زمان ورود  

نیروی مردمی یک آشپزخانه دایر کرده بود و برای   صورتبهوانت در حال تخویه اقالم در م   بود. در این کمپ یک آشپز  

  آشوپزخانه بود. کردنجمعدر حال   جمعیت امام عوی )ع(تیم  که در زمان ورود    کردمی  آمادهغذا    هاکمپاین کمپ و سوایر 

مواد اولیه آن بر  تأمیناولیه در زمینه    های نگرانیداده شوود.  جمعیت امام عوی )ع(غذا به تیم   تأمیندر ابتدا درخواسووت  

اسواص تعداد غذا و طول مدت طبخ غذا بود ولی در انتها تالید اولیه صوادره شود. در آخر یک نفر دیگر از مردم سواکن کمپ 

)در زبان م وی  شوام  نوار بهداشوتی، پتو، زیرانداز و پودر لباسوشووییدر این تاریخ  مردم    نیازهای   مسوئولیت آن را پذیرفت.

 .صابون( بود

رو به بهبود بود، گروهی جهادی در حال تمیز کردن مسوجد و مدرسوه ام    29ی گنجک در بازدید روز  وسوتاوضوعیت ر

بودند. مردم نیاز   کردهنصووبدرص نیز یک سادر در روسووتا    های ردهها تمیز شووده بود. برای ادامه  تمام خانه .روسووتا بودند

 ضروری نداشتند.

 .م   بودند ای هکاب برق نیز در حال نصب و تعمیر  مأمورین
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 سوتیا  ی وومتریک  5آسوفالت بود و تنها از   یاصوو  ریمسو   انجام پذیرفت.  ماهدی   30تاریخ  شوناسوایی روسوتای گمشوی در  

 نیبود و تردد با ماش یساخته بودند که خاک  یگشوم  ی روسوتا  ی برا یبود. از سومت راسوت جاده راه فرع  دیدهآسویب  ،یبازرسو 

بودند  یراضو   امدادرسوانیاز روند   شوانیاانجام پذیرفت،    در ابتدا مذاکرات اولیه با دهیار. کردمی  روروبهرا با اشوکال  یمعمول

روسووتا ندارد.   ی هازن و بچه  تعداداز    قیآمار دق  اریاما ده؛ خانوار اسووت  60روسووتا    تینداشووتند. جمع  اجیاحت  ی زیو به س

. بوددام توف شوده   ی را برده و تعداد  هاقیقاآب   بود.  ی ادیشوغ  مردم صو بود.   دیدهآسویب  یسوه خانه در اثر سو  طورکویبه

 وندریمردم روسوتا سو   ازیشود. ن   یفرم خانوار تکم  ی و تعداد  انجام پذیرفت  هاصو بت  روسوتابا مردم    تردقیق  یازسونجین ی برا

دیده شده است.   کار کودک به عوت فقر خانواده در این روستا.  بودآب    رهیخذو تانکر  آب    دیخر  ی گاز، بشکه برا  دیخر  ی برا

مردم از روند  طورکویبهبود.   دهیها نرسوو که سون تعدادش م دود بود به تمام خانواده بود شوودهتوزیعدر روسووتا   زیپتو ن

 روستا شرکت داشتند. نیبه ا یو سپاه و پزشکان در امدادرسان احمرهاللبودند و  یراض یامدادرسان

ام تیم اعزامی به روسوتای سودیچ مجدداً سور زدند. در این بازدید نیاز اهالی شوام  پک بانوان، کپسوول گاز   30در روز  

 ی خود بودند.هاخانهامدادی دیگر از روستا خارج شده بودند و مردم در حال تمیز کردند  های تیمو اجاق بود. 

مسوکن مهر با وام  طرح  قیکه از طر  یانیروسوتا  ی هاخانهروسوتای سورخکوه شوناسوایی گردید.   ماهبهمندر روز اول  

 هاخانه  ی وارهاید  ی نشوسوت رو  به خاطر  یبزرگ  ی هاترک .بودند  پذیرآسویب  اریاجرا شوده بود بسو   یتوسوط خود اهال  یپرداخت

 .نشست کرده بودند هاخانهساخته بودند که تمام  میوگرد را بدون شناژ و هاخانه یمصالح اهال یعوت گران به. شدمی دهید

دهسوتان پرکوه  ریبه دهسوتان پرکوه رفتند. مسو   ماهبهمندر تاریخ اول   ییشوناسوا ی شوام  سوه نفر از اعضوا برا  میت کی

 ی تردد کرد و از روسوتا  توانمی آفرود و موتور  نیو تنها با ماشو   شودهتخریب شودتبه  البیاسوت که براثر سو  یجاده خاک

 و همراه اول کالً قطع شود  رانسو یا آنتندر جاده،    ی شورویپ  وومتریک  5پس از حدود   .جووتر رفت تواننمیرخکوه به بعد سو 

در مورد   یاطالعات  نتکیمدرسوه ت ی هاندارد(. دو نفر از معوم  آنتنجاها توفن همراه   یدر بعضو  زیجاسوک ن ی)در جاده اصوو

روزه که بعداً  6نوزاد   کیو فوت   تکنیت  ی خانواده در روسووتا  کیاز   یپوسووت  ی ماریمدرسووه، وجود دو کودک با ب  تیوضووع

روسوتای تیتکن  شودهشوناسواییاولین روسوتای  .  قراردادنددر اختیار تیم جمعیت  کنده اسوت   یشوانیپ  ی مشوخص شود از روسوتا

 بود.

مسکن مهر تعوق گرفته بود.    ی. به همه اهالآوردندیم  آب  مردم از سشمه .نداشت  کشیلولهو گاز  آب    تکنیت  ی روستا

د. مردم روسوتا بشودت کرده بو  بیوارد روسوتا نشوده بود و فقط راه روسوتا را بشودت تخرآب   بود.  ی آشوپزخانه و انبارها کپر

 جهیبه نت  یشووده بود ول یداماتاقآب    حفر ساه ی بود. برا  شوودهحذف  مردم  ییغذا  ی هابرنج از وعده کهطوری بهبودند   ریفق

 بود. دهیند بیآس ی کشاورز نیخانوار داشت و دام و زم 30بودند. روستا  دهینرس

بود و در روز شوشوم و درسوت در روز   فینوزاد از بدو تولد ضوع  ها،هیاز همسوا یکیو   شودهفوتکودک    نیگفته والد  طبق

اجازه پرواز   احمرهالل  بالگردشووب بود و   ،گیردمی  کمک تماص  افتیدر ی که پدر برا  ی. زمانشووودمی  بدحال  یوقوع سوو 

امدادگرها به   دنیهنگام رسو  متأسوفانهکه  شوودمی  صوبح روز بعد فرسوتاده  مارسوتان،یانتقال نوزاد به ب ی برا  بالگردنداشوت. 

و پدر   دهدمی آنتنکوه   ی باال  درجاهاییتنها   ی. الزم به ذکر اسووت که در منطقه پرکوه، موباکندمی روسووتا، کودک فوت

پرونده کودک، عوت   ی. طبق گفته مادر پزشوکان با بررسو فتمیر کوه ی به باال دیبا  احمرهاللتماص با  ی برا  زیکودک ن نیا

 کردند. درج یماهگ 8فوت را تولد در 

در آن در سوه   هاخانهکه  روسوتایی اسوتکنده    یشوانیپ ی روسوتاروسوتای دوم در این بخش روسوتای پیشوانی کنده بود. 

قرار   ترمرتفعدر مناطق    ی کنار جاده و تعداد  ی رودخانه، تعداد  کینزد  ی از هم قرار دارند. تعداد  بافاصوووهمنطقه پراکنده و 



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 74 

در   ی کپرخانه  4  نجایه خانه و در قسومت مرتفع روسوتا قرار داشوت. در اسو   ندرفت ییشوناسوا ی که برا ای منطقهدر    داشوتند.

 زی کنده ن  یشانیپ  ی دام توف شده بود. روستا  50رفته بودند و  نیاز ب  ی کشاورز  های زمینبود، تمام    شدهتخریب  البیاثر س

 است ی دامدار زیمردم ن یخانوار بودند. شغ  اصو 30

 ری مس  بیکنده، شدت تخر  یشانیپ  ی بعد از روستا  ود.سرخکوه ب  ی روستا  ماهبهمنروستای سوم در شناسایی روز اول  

و   بیبرق تخر  ی رهایاز ت  ی مشخص نبود. تعداد  زیبود و جاده ن  ی جارآب    همچنانمناطق   یدر برخ کهطوری به .بود  شتریب

و امکان ادامه  بود  شودهتخریب کامالً  ریمسو   گریبه بعد د  روسوتای سورخکوه بودند. از  آمیختهدرهمو شواخ و برگ    والی گ با 

 مسیر وجود نداشت.

 
 سرخکوه  روستای منازل   در دیوار ترک - 61 ری تصو

 
 کنده پیشانی  روستای در کپر در  سکونت-62 ری تصو

عوت این امر ارتفاع کم  تواندمی) کرده بود  بیرا تخر یاصووو  ی رهایت  البیسوو . سوورخ کوه برق قطع بود  ی روسووتادر  

ان یی. خانه روستاآوردندمی  از سشمهآب    ،کردندمی  گاز استفاده  وندریس  یو گاه  زمیاز ه  شیگرما  ی برا  (.تیرهای برق باشد

 یبزرگ   هاییترکبودند و   پذیرآسویب  اریاجرا شوده بود بسو   یتوسوط خود اهال  یمسوکن مهر با وام پرداخت طرح  قیکه از طر

سواخته   میوگرد را بدون شوناژ و  هاخانه  یمصوالح اهال یبه عوت گران .شودمی  دهید  هاخانه  ی وارهاید  ی نشوسوت رو  به خاطر

خانوار   30روستا    تیجمع. شدمی  دهید  ی کپر  انبارآشپزخانه و    زیروستا ن  نینشست کرده بودند. در ا  هاخانهبودند که تمام  

 جمع  به خاطرنبود   شیب  یاتاق  درواقعکه   هاخانهیکی از  سوقف  .بودند توف شودند  البیسو   ریدام که در مسو   رأص  20بود و 

 دادند. حیتوض هااتاق غیراستاندارددر مورد ساخت  آنجابه سمت داخ ، شکم داده بود و در آب  شدن
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 های بازی مجدداً از روسووتای سوودیچ بازدید انجام شوود. در این بازدید تیم جمعیت با کودکان   ماهبهمندر روز دوم  

 هابچهرا با موضوووع شووغ  آینده کشوویدند.   هایینقاشوویهمچنین    هاآن، فوتبال و ...( انجام داد.  ربافیزنجگروهی )عمو  

طبق   (.شوسوتندآب   مدرسوه دسوتشوان را فقط بااطراف    های زباله  آوری جمع)پس از    کنندنمیرعایت    درسوتیبهبهداشوت را  

 فردا قرار است کفش بچگانه در روستا توزیع شود. مردم با کمبود زیرانداز و کپسول گاز مواجه هستند. هابچهگفته 

 
 کودکان( بازی  وسایل توزیع ) کودکان در فردی بهداشت  رعایت عدم -63 ری تصو

شورایط   بند خرص  درگ ،  سارکان  سورزه، کولن  کروچگزارش شوناسوایی بخش گافر/ پشوت کوه روسوتاهای،    بر اسواص

از   تردد. خراب اسوت  اریموکن به بعد جاده بسو   ی روسوتا  از. گذردمی  از قطع برقروز    15سوه روسوتا   نامناسوبی دارند. در این

داشوتند که مقرر شود   سورماخوردگیو افراد سوالمند    هابچه. اکرر  اسوت  غیرممکنو در زمان بارندگی  دشووار  نیرودخانه جگ

 این موضوع به مرکز بهداشتی منطقه )با توجه به ارتباط مناسب با این مرکز( ارجاع داده شود.

روسوتای کروچ گزارش شود. بهیاری پیگیر درمان بوده اسوت های  سوتی بین بچهوشوروع بیماری پ ماهبهمنام   6در روز  

این بیماری  تیم اعزامی تنها در یک روسووتا حاضوور شوود.  هاجادهولی به عوت طوفانی بودن هوا و عدم امکان اسووتفاده از  

 داده شوده بود. صیتشخپوستی زرد زخم 
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 کروچ  روستای نکودکا بین در پوستی  بیماری شیوع - 64 ری تصو

 کیتمامشوان   یبودند ول یو بووک یمانیها اکرراً سو خانهشوناسوایی شود.  ماهبهمن  8سوتای نگر شورقی در تاریخ رودر  

 یفصوو صوورتبهبود و   پروری دامو   ی بودند. شوغ  مردم روسوتا کشواورز ی داشوتند و حدوداً سوه خانه کپر  ی آشوپزخانه کپر

کوه تموامواً  کپر بود ی بهمراه تعوداد هوادام ی و م و  سرا  ی کشووواورز هوای زمینروسوووتوا   ی وومتریک 8. در شوووونودمی جواجوابوه

متر بوده که در حال حاضور   یسوانت  30آب   رفتند. ارتفاع   نیاز ب   یروسوتا بر اثر سو   ی وکپرها  هادام  %90بود.   شودهتخریب

نکرده بود و مردم به مدت دو   تیفعال  ی امداد  ی روین  چیروسوتا ه نیگرفته بود. در اآب   شوده اسوت. پنج خانه  هیکامال تخو

 .کردندمی هیتغذ اهانیگ شهیشبانه روز از ر

 
 گیاهان ریشه   از مردم   تغذیه-65 ری تصو
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 نگرشرقی  روستای  به دسترسی دشواری-66 ری تصو

 

 بی خانه تخر  12 ه اسوت.متر بود  5/1  یدر زمان وقوع سو آب   ارتفاع   دارد.جمعیت  خانوار    50حدود   روسوتای خوشواب

قطع آب   را برده وها  لوله  البی( داشوت، اما سو روکار)  یکشو لولهآبروسوتا    یاز وقوع سو   شیبرده بود. پآب    را  امراص د  50و 

و در   شوودمی  ، برق روسوتا وصو برق یو قطع   یروز از وقوع سو   12. پس از حدود  کردندمی  رودخانه اسوتفادهآب    بود و از

 شوانیبرا  احمرهالل  کباری( تنها  یروز پس از وقوع سو   18) ماهبهمن  9روز  ن مدت توفن همراه در روسوتا آنتن نداشوت. تا  آ

 موتور را  ی و سوه خاور و تعداد ونیکام کیکرده بود،   بیرا تخر  ی کشواورز  های زمینتمام  آب   سواعته برده بود.  72بسوته 

 بود.برده آب 

روستا   تیسردشت قرار داشت. جمع  ی پس از روستا ؛ کهعزیمت کردندزهبارک    ی خوشاب، به روستا  ی از روستا  پس

و   بیتخر  %100  ی کشواورز  های زمین.  کردندمی  سشومه اسوتفادهآب    نوزاد و سوه نفر باردار بودند. مردم از  17خانوار،    52

از وقوع   شی. پدادینممدت توفن همراه هم آنتن   ناید که در  روز برق نداشووتن  12راص بز توف شووده بود، به مدت   200

 نیکرده بود. در ا نفوذآب    هاوارد روسوتا نشوده بود و فقط از سوقف خانه  البیروسوتا جاده آسوفالت نداشوت. سو  زین   یسو 

تنها همراهشوان بود   تینفر از جمع  کیکرد و  عیروسوتا سوپاه آرد توز نی. در اکردندمی هیتغذ  اهیگ یمردم از نوع  زیروسوتا ن

 .شدمی امدادرسانیمنطقه  نیبود که به ا ی بار دومینروز(  16)  یسوقوع  پسکرد.  ییروستا را شناسا که

 
 خوشاب روستای   در آرد  پخش -67 ری تصو

شناسایی و توزیع به کمک بالگرد    ی تنآ دف و باسد  ،میسکنک  سبان،  ،ی جانور  ی پنج روستادر    ماهبهمن  10در روز  

  یاز وقوع سو   شیپ یروسوتاها توفن همراه حت نیزن باردار بودند. در ا  2خانوار و   130  درمجموع روسوتاها   نیا انجام شود.
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توف  یدام  چیرا به مناطق مرتفع برده بودند لذا ه  هادامخبر داشوتند،     یسون مردم از وقوع سو   نجایآنتن نداشوت. در ا  زین

برق    یروز پس از وقوع سوو   14. به مدت کردندمی  رودخانه اسووتفادهآب   بود. از  دیدهآسوویب  شووانیبود اما کپرها  شوودهن

رده بآب   رودخانه هیخانه حاش ی وارد روستا نشده بود و تنها تعدادآب  د.بو  شدهتخریب  ی کشاورز  های زمیننداشوتند. همه  

 بود.

 
 جانوری  منطقه  در اقالم پخش-68 ری تصو

وارد روسوتا نشوده آب   به کمک بالگرد سوپاه انجام پذیرفت. ماهبهمن  11شوناسوایی و پخش روسوتای کهورانی در روز  

به مدت   رکوهی. منطقه زسوال در روسوتا وجود داشوت  2  ریکودک ز  20بودند.   شودهتخریب  ی کشواورز  های زمینبود، تمام  

شد و بالگرد   هیاحداث جاده را داشتند. بار تخو  درخواستآن منطقه   ی ندارد و تمام روستاها  یروز است که راه دسترس  20

 به سمت سردشت رفت.

 ن،یزم طیبخاطر شوورا متأسووفانهعزیمت کردند.    ی در بخش مرکز  خنمی  پس از بارگیری مجدد به سوومت روسووتای 

را از   . اطالعات روسوتاندشود  نیزم ی آرد رو سوهیک  10انداختن   بهبا کاهش ارتفاع مجبور   تیو در نها  ندیایفرود ب  ندوانسوتنت

  ،اسوت  شودهتخریبو سوه خانه   ی ها کپرتمام خانه شوان،یطبق گفته ا  ،ندفرماندار بشواگرد که همراهمان در پرواز بود گرفت

  یراص دام در سو  5برق نداشوتند، حدود     یسو  ی ز ابتدااروز    10رند، توفن همراه آنتن ندارد و به مدت  آومی از سشومهآب  

لذا د کنمی  رودخانه عبورها  م    یو در بعضو  بود  یروسوتا کوهسوتان  نی، زمشودهتخریبکامال    ی کشواورز  های زمینتوف شود، 

 امکان نشست بالگرد نبود.

با کودکان   ی باز ی برا عیپس از اتمام توز.  ددار  خانوار 60. روسوتا  تنددرشوهر در بخش گافر رف  ی از آن به روسوتا  پس

 کهطوری بهها بشوودت بد بود روسووتا با بچه  ترهای بزرگکردند. برخورد    دیها از داخ  بالگرد بازدو بچه  ماندنددر روسووتا  

 نجای. در ابود  شودهتخریب  البیکپر در سو   15.  ار داشوتنددو سوال و دو نفر بارد  ریکودک ز  35. زندمی  بچه را با سونآ  یگاه

 روز روستا برق نداشت. 8به مدت   ی. از زمان وقوع سکردندمی کمک التماص ی مردم بشدت برا

 4خانوار،    80برخورد با کودکان بشودت بد بود.  زین  نجایدر ا نیز در این روز شوناسوایی شود.  جنگ  بخش گافر  ی روسوتا

روسوتا طبق گفته  یمعضو  اصوو نیسوال در روسوتا حضوور داشوت. روسوتا جاده نداشوت و ا ود  ریکودک ز  10خانم باردار و 

راص دام   20. کردندنمی  ی منطقه کشواورز  در  یخشوکسوال   یبودند. به دل  شودهتخریبکپر بخاطر شودت باران    40مردم بود. 

 کرد. عیوزارد ت سهیک 40روستا سپاه  نیتوف شده بود. در ا  یدر س
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 جاسک شهرستان  در شدهشناسایی   روستاهای موقعیت-69 ری تصو
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 بشاگرد شهرستان  در شدهشناسایی   روستاهای موقعیت- 70 ری تصو

 

از این دو شهرستان در  هاییبخشبا توجه به قرارگیری است.  شدهشناسایی روستا  15 و بشاگرد بخش جاسک در درمجموع

کوهستانی مسدود شده بود. در بسیاری موارد این روستاها های مناطق کوهستانی عمدتاً راه دسترسی به روستاهای واقع در بخش

که  ای گونهبه با تاخیر انجام شد ها ازگشایی این راهب  بودند. دیدهآسیب تخریب سندانی نداشتند و تنها به عوت عدم وجود دسترسی 

با کمک بالگرد به عوت تعداد کم بالگرد، مشکالت ها مواد غذایی این روستا  تأمینارزاق مواجه بودند.  تأمین مردم م وی با مشک  

  شدهارسال  ی هابر اساص گزارش.  دش می   بسیار کند انجام ها  سوخت بالگرد و کم توجهی مسئولین به این بخش   تأمین موجود در زمینه  

بوده است. در  متر در بخش بشاگرد  3در بخش جاسک و حدود متر  2تا  1 نیبخش ب نیا ی در روستاها  یدر زمان سآب  سطح

ولی در بخش جاسک تنها مسیر برخی    اندداشته  ی و گ  گرفتگ  گرفتگیآب  دسار  منازل  بخش بشاگرد  شدهشناسایی ی  روستاها  یتمام

شده است.   زین  ساختمانامر موجب نشست  نیاز روستاها ا درصد 30در  وارد روستا نشده است.آب  از روستاها بسته شده است و

آب   وها فاقد ایزوگام است و نم  روستا نیز موجب در امان بودن آن از آسیب بوده است. سقف خانههای  قرارگیری ساختمان در بوندی 

عدد تا  3از  هاخانه درصد از روستاها  26آسیب ندیده است. در ای درصد از روستاها هیچ خانه  46. در شودمی  راحتی وارد خانهبه

نزدیک به دریا و در مجاور جاده اصوی هستند.    در  شدهشناسایی . این روستاها، از گروه روستاهای  انددیدهآسیب ی روستا  هاخانهتمامی  

درصد از روستاها(  26در ی کپری هاخانهی کپری )هاخانه یا تنها  اندده یندب یآس هاخانههای قرار گرفته در ارتفاعات یا در روستا

 .انددیدهآسیب 
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بود.   ریپذامکان سنگین و یا موتور  های ماشین تنها از طریق  امدادرسانی خراب شده بود که  ی ااندازهبه درصد از روستاها   53راه 

و خاکی بود و با  گ  گرفتهوجود داشت. در سایر روستاها مسیر  امدادرسانیدرصد از روستاها تنها از طریق هوایی امکان  20در 

 مردم به کمپ منتق  شده بودند.  بود وبود. تنها دو روستا تخویه شده  عبورامکان  اطیبااحتماشین معمولی 

 کشی لولهآبفاقد  شدهشناساییدرصد روستاهای  53مشاهده نشد.  آب تأمیندر روستاها، مشک  آب  با توجه به وجود منبع

داشتند. سی  آب  جاییجابه منظوربهمبنی بر اهدای گالن  ییهادرخواست. مردم روستا کنندمی  سشمه استفادهآب  هستند و از

داشته اند که تا روز شناسایی قطع بوده است. تنها    کشیلولهآبدرصد از روستاها    33این روستاها نداشته است.  آب    تأمینتاثیری در  

 داشتند. آب  تأمیندرصد نیز مخزن برای  6.  کردندمی  ساه استفادهآب  درصد از روستاها از 6

درصد از روستاها قطع برق را  67روز پس از جاری شدن سی  قطع بوده است.  15 ماه بهمن 3برق در روستاهای بشاگرد تا 

.  کردندمی   هیچ یک از روستاهای این بخش گاز شهری نداشتند از کپسول گاز و سوب استفاده.  برای مدت زمانی طوالنی تجربه کردند

 بود.  شدهتمامگاز های در برخی از موارد کپسول 

مان شناسایی آنتن موبای  نداشتند. این امر ارسال درخواست کمک را نیز در زمان سی  با مشک   درصد از روستاها در ز 40

 پذیرفت. می   انجام  یخوببه آنتن موبای  بود. در سایر موارد آنتن دهی موبای     قطعی برق در یک روستا عوت قطع شدنمواجه نموده بود.  

در است مام وجود ندارد.  یبراآب  )گ  گرفته( است و شدهتخریب های بهداشت سیسرو  یبر اثر سدرصد از روستاها  20در 

 درصد از روستاها کانکس سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد. 33

 
 بشاگرد و  گافر بخش در دستشویی و حمام نمونه -71 ری تصو

 
و عدم امکان  ها گزارش نشده است تنها پس از سی  به عوت مسدود بودن راهدر هیچ یک از روستاها توفات انسانی بر اثر سی  

جمعیت امام  روزه به اطالعات تیم اعزامی  6دسترسی به خدمات پزشکی، مرگ یک مرد مسن به عوت سکته قوبی و مرگ یک نوزاد 

 دیده شد. سرماخوردگی نیز شایع بود.  از روستاهارسید. پوستی زرد زخم در یکی  عوی )ع(

  شدهتخریبکام   طوربه کشاورزی  های زمیندرصد از روستاها  73دام توف شده است. در  1064 شده شناساییدر روستاهای 

 صیادی نیز خسارت وارد کرده بود.های بودند. این سی  ب قایق

سال  این  نصب آنتن در روستاهای مناطق کوهستانی شاید بتواند به کاهش م منظوربهترغیب اوپراتورهای موبای  

و اشتغال ساکنین نیز الزم هست راهکاری اندیشیده شود.  ها  آشامیدنی، بهبود راه آب    تأمینمنطقه کمک کند. برای مسئوه  

 روستاهای قرارگرفته در مسیر رودخانه نیز اهمیت دارد.  جاییجابه مسئوه 



 )ع( یامام عل یمردم  ـ ییامداد دانشجو  تیجمع

 1398های جمعیت امام علی )ع( در مناطق آسیب دیده از سیل زمستان مرحله اول فعالیتگزارش 

 
www.sosapoverty.org 82 

 
 1398 زمستان  سیل در هرمزگان استان در  شدهشناسایی  روستاهای- 12 جدول

 ردیف 
 نام روستا  نام شهرستان  نام استان

 جمعیت روستا 

 )خانوار(  95سرشماری 

 بر اساس اطالعات ثبت شده در شناسایی  جمعیت روستا

 19 19 نزگوار  بشاگرد هرمزگان  1

 50 36 خوشاب  بشاگرد هرمزگان  2

 52 42 زهبارک  بشاگرد هرمزگان  3

 56 39 کولن ج رو وک بشاگرد هرمزگان  4

 20 20 نورآباد  بشاگرد هرمزگان  5

 50 37 گ   در بشاگرد هرمزگان  6

 22 23 سرزه سارکان  بشاگرد هرمزگان  7

 100 72 گرندو جاسک  هرمزگان  8

 14 32 ای لیره جاسک  هرمزگان  9

 36 27 خیرآباد  جاسک  هرمزگان  10

 30 -  سرخکوه  جاسک  هرمزگان  11

 30 34 کنده پیشانی جاسک  هرمزگان  12

 30 25 تیتکن جاسک  هرمزگان  13

 60 47 گشمی جاسک  هرمزگان  14

 180 183 سدیچ جاسک  هرمزگان  15

 

 

 است:  یشام  موارد ذ شدهگزارش موردنیاز اقالم

، بچگانه   کفش،  ینوار بهداشوت،  گرم بچگانه  لباص،  یبهداشوت نوار، خشوک  ریشو ،  یبهداشوت  ندهیشوو مواد، آرد، خشوک ییغذا مواد

کنسورو،   ،ی، سکمه، ژل بهداشوتزیرانداز، پتو،  شومع ر،یلباص ز ،ی طبخ غذا، بخار ی کپسوول برا،  پوشوک،  سوقف کپرها ی برا  کیپالسوت

 .آب رهیذخ تانکر، گاز دیخر ی برا وندریس، نیریشآب  دیخر ی بشکه برا، خشک کن یو ت فرغونو   یب

 ارسال اقالم -5-3-3

ام دریافت گردید. برای تهیه بقیه اقالم با   28اقالم به سومت جاسوک ارسوال شود. این بار در تاریخ   ماهدی   27در تاریخ  

بودن ارسووال اقالم   برزمانخرید از کرمان با توجه به  جای بهمقرر شوود   ماهدی   28توجه به تالید سووتاد مرکزی در تاریخ  

 ذیرد.خرید از منطقه و توسط تیم اعزامی انجام پ

 ی باز اسوباب،  عدد  150 پوشوک،  عدد  312  ریشو  شوهیشو ،  عدد  4428 ینوار بهداشوت  :شیدهارسیالمحموله   -

، عدد   13 یمسوووافرت  پتو، عدد  50  پتو،  عدد  10 سووورکونآ،  عدد  7  یب،  عدد  11 ی فوز سوووط ،  عدد  152

 عدد 383 یدست پودر، عدد 428 راندازیز، عدد 474 سکمه
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 هاپک  یسازآماده  ،بحل روستای  در ستاد انبار-72 ری تصو

 توزیع اقالم -5-3-4

وسوویوه نقویه برای توزیع مطرح شوود. برای این امر نیاز به خاور و  تأمینموضوووع  ماهدی   26از روز سوووم اعزام تاریخ  

 ه این امر انجام پذیرد.کمک به اقتصاد م وی مقرر شد در صورت نیاز با پرداخت هزین منظوربهوانت بود. 

ب  ،   اریطبق گفته دهانجام پذیرفت.  ای  اولین توزیع در این منطقه، در روسوتای لیره ماهدی ام    29در سواعات شوبانه 

را  عیتوز ی داوطوبانه برا  ی صوبح تا غروب اسوت، امکان همکار 3از    شوانیهسوتند و سواعت کار  ریگیماه  ن وانت عمدتاًصواحبا

 شوهیشو ، عدد  30  زیرانداز،  عدد  50 پتوشوام ،   شودهتوزیعاقالم  .  باالجبار توزیع با پرداخت کرایه انجام پذیرفتندارند. لذا 

 ، بود.عدد 30 یدست پودر، عدد 30 یبهداشت نوار، عدد 15 بازی اسباب، عدد 10 ریش

 درنتیجه .مانندمی  خانه اقوام  ، دروزادانشودن ن  ضیهوا و مر ی سورما  به خاطررا    هاشوب  ی ارهیدر کمپ ل  سواکن  مردم

 .از مردها حضور داشتند ی بودند و فقط تعداد یاز سادرها خال ی ادیتعداد ز

، به کمک تن ماهی)یک کیسوووه(،   برنج(، عدد  2)روغن  ،  رب، نخود،  عدصپک مواد غذایی شوووام    200در این روز  

 شد. بندی بستهمردم م وی در ستاد 

از   دیدهآسویبروسوتای    27خانوار سواکن در    600درخواسوت خرید اقالم بهداشوتی و غذایی برای   ماهدی   29در تاریخ  

بر   درخواسوتثبت شود. شوناسوایی حضووری در این روسوتاها به عوت مسودود بودن مسویر انجام نپذیرفته اسوت و این  سوی 

 مسویرهازمان باز شودن   بینیپیشا توجه به عدم امکان اسواص اطالعات رابطین م وی ثبت شود. در این تاریخ مقرر شود ب

موجود اسوووت موکول شوووود. در این تواریخ بوا توجوه بوه گوذر زموان و عودم   تری دقیقاین خریود بوه زموان دیگری کوه اطالعوات  

 مطرح شد. امدادرسانیبرای  بالگردتوزیع اقالم در بسیاری از روستاها به عوت مسدود بودن راه، موضوع استفاده از 

 خشووک  ی پک غذا  30شووام    شوودهتوزیعاقالم  توزیع اقالم در روسووتای تیتکن انجام پذیرفت.    ماهبهمن 2در تاریخ  

 کی، برنج یگون کی،  نخود وویک 1،عدص وویک 1،ییوویک  کی  رب،  ی تریل  کی عیروغن ما  ی بطر  2ی،تن ماه یقوط 2)شام ،

 .بود بازی اسبابعدد  47برنج و  یگون 30 ،یبسته نوار بهداشت 90، ا(خرم وویک

، خیرآباد توزیع اقالم به کمک بالگرد در روسوتاهای   ماهبهمن  10تا   ماهبهمن 6انجام شوده، از روز  های  پس از پیگیری 

 انجام پذیرفت. میخن درشهر، کهورانی و، ی تنآ دف و باسد ،میسکنک سبان،نگر شرقی، خوشاب، جانوری، 
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 سدیچ   روستای در  زیرانداز و چکمه  پخش-73 ری تصو

 
 نگرشرقی  روستای   در اقالم توزیع-74 ری تصو

 
 تیتکن  روستای در  اقالم  توزیع- 75 ری تصو

و   ماهدی ام   28اقالم در تاریخ  زیع وت ریال بوده اسوت.  1,019,369,000در این اسوتان   شودهتوزیعارزش ریالی اقالم  

عدم وجود دسترسی به  ماهبهمن  9تا   5عوت توقف توزیع در روزهای  انجام پذیرفته است.  ماهبهمنام    10و   9 ،6، 3،  2، 1

در این منطقه اقالم ذی    درمجموع  اسوت. بالگرد و الزام توزیع اقالم با اسوتفاده از بالگرد به عوت مسودود بودن مسویرها بوده

 است. شدهتوزیع
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 است  شده انجام هاآن  در توزیع  1398 زمستان سیل  در که هرمزگان استان روستاهای-13 جدول

 یف رد
 نام روستا  نام شهرستان  نام استان

 جمعیت روستا  

 )خانوار(  95سرشماری 

 جمعیت روستا  بر اساس اطالعات ثبت شده در شناسایی 

 30 25 نکتیت جاسک  هرمزگان  1

  50 جانوری  جاسک  هرمزگان  2

 50 36 خوشاب  بشاگرد هرمزگان  3

  27 رآباد یخ جاسک  هرمزگان  4

  49 درشهر  بشاگرد هرمزگان  5

 180 183 سدیچ جاسک  هرمزگان  6

  40 کهورانی  بشاگرد هرمزگان  7

 14 32 لیره ای  جاسک  هرمزگان  8

  22 میخن بشاگرد هرمزگان  9

  107 نگر شرقی جاسک  هرمزگان  10

 
 هرمزگان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد- 14 جدول

 جمع کل نگر شرقی  میخن  لیره ای  کهورانی سدیچ  درشهر  خیرآباد خوشاب جانوری  تکنیت نام کاال

 8000    1600  1200 2000 2000  1200 آرد 

 105 12  10 48     35  بازیاسباب

 2000 250 100  300     1350  برنج

 50   50        پتو

 13   13        پتو مسافرتی 

 382 52  30 58    50 192  پودر دستی 

 150 30       50 70  پوشک 

 437 52 37       288 60 تن ماهی 

 78     78      چکمه

 305         215 90 خرما 

 200 26        144 30 رب 

 400 52        288 60 روغن مایع 

 428 56  30 80 162    100  زیرانداز 

 70 12  10 18     30  شیشه شیر 

 175 26        119 30 عدس 

 175 26        119 30 نخود 

 2820 150  30 1200    150 1200 90 نوار بهداشتی 

 15788 744 137 173 3304 240 1200 2000 2250 4150 1590 جمع کل
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 هرمزگان استان در  شدهتوزیع  اقالم  ریالی ارزش -15 جدول

 جمع کل نگر شرقی  میخن  لیره ای  کهورانی سدیچ  درشهر  خیرآباد خوشاب جانوری  تیتکن نام کاال

 17,500 آرد 
 

17,500 17,500 17,500 
 

17,500 
   

87,500 

 120,000  بازیاسباب
    

120,000 120,000 
 

120,000 480,000 

 64,000  برنج
    

64,000 
 

64,000 64,000 256,000 

        پتو
1,200,000 

  
1,200,000 

        پتو مسافرتی 
320,000 

  
320,000 

 9,000 9,000  پودر دستی 
   

9,000 9,000 
 

9,000 45,000 

 195,000 195,000  پوشک 
      

195,000 585,000 

 115,000 115,000 تن ماهی 
      

115,000 115,000 460,000 

      چکمه
1,700,000 

    
1,700,000 

 87,400 87,400 خرما 
        

174,800 

 76,000 76,000 رب 
       

76,000 228,000 

 79,000 79,000 روغن مایع 
       

79,000 237,000 

 500,000  زیرانداز 
   

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 2,500,000 

 105,000  شیشه شیر 
    

105,000 105,000 
 

105,000 420,000 

 77,000 77,000 عدس 
       

77,000 231,000 

 70,000 70,000 نخود 
       

70,000 210,000 

 47,000 47,000 47,000 نوار بهداشتی 
   

47,000 47,000 
 

47,000 282,000 

 9,416,300 1,457,000 179,000 2,301,000 862,500 2,200,000 17,500 17,500 268,500 1,544,400 568,900 جمع کل
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 شده توزیع  اقالم  کل با مقایسه   در هرمزگان استان در  شدهتوزیع  اقالم تعداد- 7 نمودار

 

 
 شدهتوزیع  اقالم کل ریالی   ارزش با مقایسه در هرمزگان استان در  شدهتوزیع  اقالم  ریالی ارزش -8 نمودار
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شیر خشک 

و پوشاک
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وسای  
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جمع ک 

جاسک و بشاگرد 152 3202 220 11692 569 15835
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

زیرساخت
سایر 

تجهیزات

شوینده و 

اقالم 

بهداشتی

شیر خشک 

و پوشاک
مواد غذایی

وسای  

گرمایشی
جمع ک 

جاسک و بشاگرد 600000 327000 1005000 1884300 5720000 9536300
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 مالیگزارش  -6
  ی وسووا  دیخردسووته اصوووی   7ها در  ریال هزینه ثبت شووده اسووت. این هزینه  6,854,155,189  ماهبهمن 6تا تاریخ 

و اقالم   ندهیشووو  دیخرک، خشووک و پوشووا  ریشوو   دیخری،  بانیپشووت، از سووی   دیدهآسوویببار به مناطق    انتقالی،  شوو یگرما

 ذی  انجام پذیرفته است. جدولیی، به شرح مواد غذا دیخر، و ذهاب و امدادگران ابیای، بهداشت
 هانه یهز سرفصل تفکیک  به  شده  انجام هایهزینه -16 جدول

های انجام شده )ریال(جمع سرفصل هزینه  

خشک و پوشاک ریش دیخر 637,332,000  

یبانیخدمات و پشت 405,714,700  

یو اقالم بهداشت ندهیشو دیخر 1,557,006,000  

از سیل دیدهآسیبانتقال بار به مناطق  532,325,750  

ییمواد غذا دیخر 2,514,165,801  

یشیگرما لیوسا دیخر 1,878,760,000  

تانکر دیخر 165,485,888  

ریکتاب و لوازم التحر دیخر 63,490,000  

ساختمان یزونگهداریتجه ر،یتعم 63,500,000  

 جمع کل 7,817,780,139
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 ریال(  )میلیون کرد  هزینه  تاریخ  و هاهزینه  سرفصل میزان- 9 نمودار

981023 981024 981025 981026 981027 981028 981029 981030 981101 981102 981103 981104 981105 981106 981107 981108 981109 981110 981111 981112 981113 981214 981215 981217

خرید وسای  گرمایشی 0 0 9 0 607.36 275 811 75 33.9 0 67.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

خرید مواد غذایی 0 9.09 4.07 857.367 1.109 1117.15 472.09 0 48.7 0 0 0 1.3275 0.915 0.33 0.195 0.56 0.479 0.375 0 0 0 0 0

خرید کتاب و لوازم الت ریر 0 0.1 0 0 0 22.94 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0

خرید شیر خشک و پوشاک 199.632 367.89 0 0 0 8 50.25 0 0 11.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

خرید شوینده و اقالم بهداشتی 0 1.47 0 1154.73 0 66.6 0 334.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

خرید تانکر 0 0 0 0 0 0 0 70.4859 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

خدمات و پشتیبانی 0 92 12.93 54.125 19.228541.9072 23.993 64.848 2.5 6.76 3.87 16.542 42.885 10.83 2.7 0.35 0.2 0.78 0.2 5.216 0.65 0 0 0

تعمیر،تجهیزونگهداری ساختمان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 13.5

انتقال بار به مناطق سیوزده 0 5.5 76.1635 80.1 95.3 5.55 148.75 4.82 4 0 86.1953 0.4 1.5 0 0 0 0 0 0 24.047 0 0 0 0

0

500

1000

1500

2000

2500
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در دو سورفصو  هزینه اصووی خرید مواد   ماهدی  26همانگونه که در نمودار نیز مشوخص اسوت خریدها عمدتاً در تاریخ   

اسوت. خریدهای انجام شوده در سوه شوهر،  تهیه شوده شودهشوناسواییغذایی و اقالم بهداشوتی و شووینده، بر اسواص نیازهای  

اسوت. جدول ذی    شودهارسوال از سوی   دیدهآسویبله به مناطق  م مو  17تهران، شویراز و کرمان انجام پذیرفت و در قالب  

 نماید.می را به تفکیک هر یک از مناطق مشخص شدهارسالهای تعداد م موله

 
 مقصد  تفکیک  به شدهارسال  هایمحموله -17 جدول

 شده ارسالتعداد محموله  مقصد 

 9 جلگه(بلوچستان )و  ستانیس

 3 قصرقند( بلوچستان )و  ستانیس
 4 رودبار( کرمان )

 1 جاسک( هرمزگان )
 17 جمع کل

 
 از سوی   دیدهآسویبدر مناطق    خصوو بهبا توجه به بعد مسوافت، ناامنی مسویرها )به عوت سوی ( و کمبود سووخت  

به طول انجامیده   روز  1های فعالیت بوده اسوت. عمدتاً فرایند انتقال بار به مناطق  ترین بخشارسوال اقالم از سالش برانگیز

این امر فرایند فعالیت در منطقه را با های شوبکه باربری شوهر شویراز به مشوکالت این بخش دامن زده اسوت. اسوت. کاسوتی

اجتناب از این امر تهیه اقالم در منطقه انجام پذیرفت. در رودبار نیز   منظوربهک  مشوک  مواجه نموده اسوت. در منطقه جاسو 

 بخشی از اقالم در منطقه تهیه شد.
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 هایخبرگزار وضعیت سیل از نگاه  -7
ی ضوعیفی هازیرسواختجمهوری اسوالمی از وقوع سوی  در اسوتانی م روم خبر داد که در حالت عادی   ی خبرگزار

با توجه به مسویرهای  ماهدی   23روسوتا در این سوی  خبر داد. در این گزارش در    890ته شودن راه  دارد. این گزارش از بسو 

شوده اسوت. به گزارش این خبرگذاری   تأکید  امدادرسوانینامناسوب و مسودود شودن مسویرها بر لزوم اسوتفاده از هویکوپتر در 

 روستا بر اثر سی  قطع شده است.  783بر برق  در منطقه هستند. بر اساص این خ  امدادرسانیهویکوپترهای ارتش در حال  

در سوی ، قطع شوده اسوت. در این گزارش به مشوک  سورما در   یرسوانآبروسوتا به عوت آسویب رسویدن به شوبکه   345آب  

 . [3] است. شدهگزارشتنفسی و آنفوالنزا نیز های اشاره شده است. شیوع بیماری  از سی  دیدهآسیبمناطق 

دهد. این امر  می روستا در این استان خبر 400تسنیم به نق  از استاندار سیستان و بووسستان از م اصره  ماهدی  23در 

در این گزارش از تخویه مناطق   گذرد.می  روز از این م اصره 4بوده است و  ماهدی  19از ها در حالی ست که شروع بارش 

کرمان در منطقه   احمرهالل . همچنین به حضور بالگرد آیدمی میان سخن به هاآن آب  سرریز شدنو ها پایین دست سد

 . [3] کندمی  اشاره

 ی هاخانه رود انی در شهرستان بشاگرد موجب طغ ماهدی  19 شنبهپنج  یاز بشاگرد بارندگ میتسن ی به گزارش خبرگزار

 ی از روستاها ی ار یبس ی ارتباط ی هاهمچنان راه  ماهدی  25تا تاریخ شده است و  ن یرودخانه جگ الخصو عویو  یفصو

 .[4] بخش گافر و پارامون قطع است در شهرستان بشاگرد مخصوصا 

دهد و این امر را می  تومانی در منطقه سیستان و بووسستان بر اثر سی  خبر میویارد 1100خبر گذاری موت از خسارت 

 . [5] داندمی نشان دهنده عمق فاجعه وارد آمده بر این استان

مان، سی  اخیر در سه استان کر های آسیب ریال برای جبران  میویارد 1120در پایان نیز خبرگذاری مهر از اختصا  

با اتمام   ماهبهمن 17نیز به نق  از همین خبر گذاری در تاریخ  احمرهالل . [6] سیستان و بووسستان و کرمان خبر داد

توسط    ماهدی   21از روز    امدادرسانی  دروز به طول انجامی   25  امدادرسانیاز منطقه خارج شده است. این    امدادرسانیفرایند  

  23خبر داد. در تاریخ  ماهدی  24تا روز آب  این خبر گذاری همچنین از تداوم قطعی . [7] این سازمان آغاز گردیده است 

به این منطقه را به روال عادی گزارش داد. این خبرگذاری همچنین از توامان شدن فقر و   یرسانسوخت نیز فرایند  ماهدی 

 .[8] کندمی  تأکیدها در این استان به عنوان وضعیتی اسفبار، بر لزوم ایجاد زمینه برای زیست بهتر بووچسی  

نامی از استان هرمزگان و کرمان   ییهاگزارش به سی  سیستان و بووسستان اشاره کرده اند ولی در اندک    هاخبرگزاری اکرر  

 .شودمی  دیده
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 نهادمردم هایسازمانعملکرد سایر نهادها و  -8

 های سمنمجمع  ،  موسسه خیریه صابرین زاهدانشام    98مجاز به فعالیت در سی  زمستان    نهادمردم  های سازماناسامی 

 همدالنجی،  نارن مرغ یسووو ،  رانگردیا  نیک ورزی   انجمن، من رانیا  شیپو، مکران شوووهیفرهنوآ و اند  اوران، یو النیجوانان گ

 ادیبن، جیکت  نیخادم  هیریخ موسوسوهی، اریدسوت   هیریخ،  مکران شوهیفرهنآ و اند  اروان، یو بووسسوتان سوتانیسو   نگرآینده

 .شودمی ،هاسبو  فایا، عتیطب نذری، کبر نبیز هیریخ

در منطقوه بنوت انجوام پوذیرفتوه اسوووت کوه بوا توجوه بوه تجمع  نهوادمردمهوای سوووازموانهوای بخش قوابو  توجهی از فعوالیوت

جمعیت   یرسوانکمکوارده به این منطقه در فاز اول  های  سویببا وجود آکه در این بخش تصومیم بر آن شود   یامدادرسوان

 در این منطقه فعالیت نداشته باشد. امام عوی )ع(
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 برای اقدامات آتی یزیر برنامه -9

وارده   ییروسوتاهای به قسومت  الخصوو یعو که سوی  به اسوتان سویسوتان و بووسسوتانای  ت گسوتردهبا توجه به خسوارا

 نیا  نیترمهم از یکی  کندمی  دایپ ییباال  تیمناطق اولو نیمورد اسوتفاده مردم در ا  ی بناها ی و نوسواز  ی بازسواز کرده اسوت

 .باشندمی دارصبناها م

بوه  ازیو ن  یو شووودن سووو   ی جوار ایو و   ریاخ  نیسووونگهوای  منطقوه وجود دارنود کوه بوه عووت بوارش نیدر ا ی متعودد  مودارص

 یفاقد امکانات بوده و حت  یبه طور کو  از سی   دیدهآسیبمناطق   نیهستند که در ا  یمدارس  گریداشته و دسته د  ی بازساز

که فاقد  شودهییشوناسوامناطق   نیکه در ا  سوتنده  ییروسوتاها  زیدسوته سووم ن  اسوتفاده مجدد دارند ی برا  ی به بازسواز  ازین

 .مدرسه دارند سیبه تاس ازیتعداد خانوار و ... ن ،ییایجغراف تیمدرسه و از نظر موقع

 مناطق پیشنهادی -1-9

ترین شووهرسووتان از جموه م روماین .  اسووتبه عنوان مرکز اصوووی این طرح پیشوونهاد شووده    شووهرسووتان نیکشووهر

باشوند از جموه می که از جموه م روم ترین مناطق ک  کشوور  سوتمناطقی در دل خود هاسوتان و دارای  های  شوهرسوتان

 آهوران و ...، منطقه بنت

در شوهرسوتان نیکشوهر امام عوی )ع( های جمعیت  وجود رابطین م وی قاب  اعتماد باعث شود در فاز اول نیز فعالیت

پذیرد. با توجه به دشوواری فعالیت در مرحوه دوم و فاصووه   انجام و از طریق رابطین م وی  بدون اعزام نیرو از سوایر مناطق

در مرحوه بیش از مرحوه اول اسوت.   امداد رسوانی در مرحوه دوم  م    ، اهمیت انتخابآسویب دیده بر اثر سوی های  اسوتان

حضووور   هاهای مردم نهاد در آنها و سووازمانها تالش شوود تا مناطق آسوویب دیده از سوویوی که سووایر ارگاناول فعالیت

 اند انتخاب گردد.نداشته
 دوم  مرحله عمرانی  هایطرح  برای شده  پیشنهاد مناطق -18 جدول

 ردیف  شهرستان  منطقه تعداد 

 1 نیکشهر  بنت 42

 2 نیکشهر  الشار  30

 3 نیکشهر  بقیه مناطق 48

 4 سرباز  آباداسالم  2

 5 خاش  ایرندگان 1

 6 میرجاوه  منطقه مرزی 1

    مدرسه 124مجموعا: 

 

 مدرسوه برای بازسوازی و سواخت پیشونهاد شوده اند که در جداول زیر به تفکیک  107شوهرسوتان   3در مجموع این 

 .شودمی مشخصات این مدارص را مشاهده
 کشهرین شهرستان -  الشار منطقه  دهیدخسارت  مدارس - 19 جدول

 بخش  خسارات وارده  روستا/شهر  کد فضا نام مدرسه  ردیف 
  دیدهآسیب سیل 

 بالاستفاده/ 

 دیدهآسیب الشار  تخریب سرویس بهداشتی روستا  18102425 امام زمان  1

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13748486 فردوص   2
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 بخش  خسارات وارده  روستا/شهر  کد فضا نام مدرسه  ردیف 
  دیدهآسیب سیل 

 بالاستفاده/ 

  دیدهآسیب الشار  سرویس بهداشتی بیو تخرسقف  گرفتگیآب روستا  18102425 ایرار 3

  دیدهآسیب الشار  وار ی و دتخریب م وطه  روستا  12994198 ام حکیمه  4

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13194240 انقالب اسالمی   5

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  12993439 مدرص   6

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب شهر  13724524 فضیوت 7

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13808294 ابوذر  8

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  12994198 رجایی  شهید 9

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  18839463 راهیان نور  10

  دیدهآسیب آهوران  سقف گرفتگیآب روستا  22549558 سیزده آبان  11

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب شهر  22591893 حجاب  12

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13751543 شهدای السکانی  13

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13195919 ابن مسوم  14

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13196550 خدایاوان  15

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13196195 فارابی 16

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب شهر  13724383 سومان فارسی  17

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب شهر  22591893 پیشتازان  18

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب شهر  13724383 راه انبیا 19

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  12992954 حداد  20

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13195609 نور  21

  دیدهآسیب الشار  سقف گرفتگیآب روستا  13045902 شهادت   22

  دیدهآسیب آهوران  سقف گرفتگیآب روستا  13891745 نواب صفوی  23

  دیدهآسیب الشار  دیواروم وطهتخریب    12994198 ام حکیمه  4

  دیدهآسیب الشار  سقف وتخریب سرویس بهداشتی گرفتگیآب روستا  12993439 عفت 24

 بالاستفاده الشار  سقف گرفتگیآب شهر  13724793 یادگارامام  25

 بالاستفاده الشار  وتخریب سقف گرفتگیآب روستا  13723529 جمهوری اسالمی  26

 بالاستفاده الشار  سقف وتخریب سرویس بهداشتی گرفتگیآب روستا  12993688 شهیدپروین  27

 بالاستفاده الشار  سقف وتخریب سرویس بهداشتی گرفتگیآب شهر  22591893 مهراب  28

 بالاستفاده الشار  سقف وتخریب سرویس بهداشتی گرفتگیآب روستا  13196241 شهید مطهری  29

 بالاستفاده آهوران  تخریب دیوارمدرسه  روستا  14318400 م مد امین سرخ رودان  30

 
 کشهرین شهرستان   -   بنت منطقه ده ید  خسارت مدارس  -20 جدول

 ردیف  نام مدرسه  کدفضا شهر/روستا خسارت وارد شده  تعدادخانوار

 1 طاها  14354753 دستگرد  سکه سقف  410

 2 شهید بقایی 14144064 جورانی  سکه سقف  110

 3 رازی  12459205 دهان  سکه سقف  410

 4 فاطمیه 12459617 دهان  نفوذآب به داخ  دیوارها -سکه سقف 410

 5 شهدای هفت تیر  14539736 پیرانی دن  سکه سقف  16

 6 مالک اشتر  14355144 موگوری  سکه سقف  25
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 ردیف  نام مدرسه  کدفضا شهر/روستا خسارت وارد شده  تعدادخانوار

 7 ابوذر غفاری  14355045 عرمان آباد  سکه سقف  60

 8 شهید دستغیب  14542113 گتی سکه سقف  19

 9 امام سجاد(ع)  14145445 بابدویی سکه سقف  67

 10 فروردین 12 14145259 زرداری  سکه سقف  62

 11 یاسین 144147121 بنفشی سکه سقف  17

 12 طریق القدص  12454269 کادیان سکه سقف  1600

 13 باقرالعووم  12454905 بنت سکه سقف  1503

 14 شهید بهشتی  12463415 بنت سقف سکه  1503

 15 شهیدمطهری  12453571 بنت سکه سقف  1503

 16 مریم مقدص (ص)  12454715 بنت سکه سقف ونفوذآب به داخ  دیوارها  1503

 17 امام حسن مجتبی (ع) 12453959 بنت ریختن گچ سقف - سکه سقف 1503

 14543242 دستگرد  سکه سقف وآسیب به پی   -به داخ  دیوار آب  نفوذ 410
 نبی اکرم 

 ( ) 
18 

 19 فتح المبین 14362072 پیرسولکی  سکه سقف  19

 20 استقالل 14363672 گر سکه سقف  20

 21 شهید شیرودی  14362886 دن دستگرد  سکه سقف  50

 22 آزادگان  14362618 شهریری  سکه سقف  120

 23 آبان13 14363069 مووران  سکه سقف  200

 24 حافظ 14362197 سهرک  سکه سقف  70

 25 رشادت  14362953 گوروان  سکه سقف  32

 26 زکریای رازی  14362388 سارپدان  سکه سقف  17

 27 شهید ذوالفقاری  14362768 دن کاپاران  سکه سقف  15

 28 امام عسکری  14353424 مین سکه سقف  51

 29 ابوری ان  14353895 سریزه  سکه سقف  55

 30 میرم 14354306 کالت عویا  سکه سقف  35

 31 شهیدفهمیده 14354281 کالت سفوی  سکه سقف  45

 32 ابن سینا 14361513 کد سکه سقف  81

 33 مهاجر  14363865 دست لنگین سکه سقف  20

 34 آزادی  14361085 توجی  سکه سقف ونم دیوارها وریختن گچ  52

 35 لقمان حکیم 14363928 مورتان کوه  سکه سقف  22

 36 الزهرا(ص)  12455199 بنت سقف،نم دیوارها وریختن گچسکه  1503

 37 سومان فارسی  12456276 موندان  سکه سقف  120

 38 سمیه 14364115 مووران  نم دیوارها  -سکه سقف   200

 39 رضوان  14138519 توتان سکه سقف  700

 40 فردوسی  14353900 سهریندوک  سکه سقف  50
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 ردیف  نام مدرسه  کدفضا شهر/روستا خسارت وارد شده  تعدادخانوار

 41 اسماء  21346047 کنارکمبان سکه سقف  278

 42 شهید رجایی  12461528 وفا سکه سقف  234

  
  
  

  
 ر کشهین شهرستان در  مناطق  هیبق ده ید  خسارت مدارس  -21 جدول

 کدفضا روستا  خسارات وارده 
کد 

 مدرسه 
 ردیف  شهرستان  نام مدرسه 

 1 نیکشهر  شهیداسماعی  کشیک  95005353 14466316 کشیک ریزش دیوار حیاط  -ریزش گچ سقف 

ریزش ستون سالن    -ریرش سقف گچ 

 ورودی 
 2 نیکشهر  مطهری کهورکان  76109804 12941632 کهورکان 

 3 نیکشهر  نامجو سرگرانی  76138600 14492581 سرگرانی  ریزش گچ سقف ودیوارها 

 4 نیکشهر  امینی شریفی رونآ  76138801 14492051 رونآ  ریزش گچ سقف

 5 نیکشهر  دبیرستان یادگارامام کشیک  76130701 22895257 کشیک وریزش گچ سقفآب  نفوذ

 6 نیکشهر  ابوبکر هیتک  76139306 14466584 هیتک  ریزش گچ سقف

 7 نیکشهر  روح اهلل تم تیوآ پایین 76108104 14468318 تم تیوآ  سقف ودیوار کالسها 

 8 نیکشهر  انقالب تواران های غنچه 76110307 14467261 تواران  سقف ودیوار کالسها 

 9 نیکشهر  ابن سینا بندسر  76128403 14470365 بندسر سقف ودیوار کالسها 

 10 نیکشهر  شهید صدوقی ساهان 96040573 14467440 ساهان  کنده شدن گچ دیوارکالسها

 11 نیکشهر  جهاد کوراندپ  95135763 11171190 کوراندپ  کنده شدن گچ دیوارکالسها

 12 نیکشهر  رازی  95091821 14469034 کوشک  سقف ودیوار کالسها 

 13 نیکشهر  ذی النورین تراتی  76811903 11171084 تراتی سقف ودیوار کالسها 

 14 نیکشهر  وحدت بنگوی سول  76123203 11170034 بنگوی سول  سقف ودیوار کالسها 

 15 نیکشهر  شهدای م راب بازیگر 76108506 14487970 بازیگر  ریزش سقف آموزشگاه

 16 نیکشهر  قدص جاللیی کوآ  95005351 14486604 جالیی کوآ  سکهآب   نیاز به ایزوگام

 17 نیکشهر  خدیجه الکبری هشتیک  76104308 12939616 هیچان خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 18 نیکشهر  جکان شریعتی   76108400 14485198 جکان  پشت بام و سقف آموزشگاه

 19 نیکشهر  عصمت هیچان  95135765 14467809 هیچان خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 20 نیکشهر  شهید باهنر شگیم باال  95040730 12941445 شگیم  سقف  و ترک خوردگی دیوار ،  پشت بام

 21 نیکشهر  صداقت کتیچان 76110106 14485696 کتیچان خرابی پشت بام و سقف

 22 نیکشهر  شهید بویده گزمیر  76836905 14484553 گزمیر کشی و سقفسیم 

 23 نیکشهر  ابوری ان بیرونی  76128701 13722440 نوک آباد  پشت بام و سقف آموزشگاه

 24 نیکشهر  آزادی مخت  95005345 14489193 مخت پشت بام و سقف آموزشگاه

 25 نیکشهر  فاطمیه نیکشهر  95091808 12940762 نیکشهر  پشت بام و سقف آموزشگاه

 26 نیکشهر  مهدیه جاهان  95091824 14467585 ساهان  پشت بام و سقف آموزشگاه
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 کدفضا روستا  خسارات وارده 
کد 

 مدرسه 
 ردیف  شهرستان  نام مدرسه 

 27 نیکشهر  فاطمه الزهرا کوسینک  76105301 14485828 کوسینک  پشت بام و سقف آموزشگاه

 28 نیکشهر  حضرت مریم آبگاه  76126401 14467936 آبگاه پشت بام و سقف آموزشگاه

 29 نیکشهر  شهید خزاعی ماهبان 95135761 14138831 ماهبان پشت بام و سقف آموزشگاه

 76101302 14491219 دینارکوآ  پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 
فروردین  12

 دینارکوآ 
 30 نیکشهر 

 31 نیکشهر  هاشمی نزاد آبشکی  76128308 14491016 آبشکی پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 32 نیکشهر  انصار وانان  95135762 14442661 وانان  پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 33 نیکشهر  عفت داروکان  76105204 14492313 عفت داروکان  پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 34 نیکشهر  شهیدقونبرپتان 95005342 14468736 پتان پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 35 نیکشهر  م مدرسول اهلل  76838105 11169641 زیردان  بام و سقف و دیوار کالص ها پشت 

 36 نیکشهر  والیت هنزم  76842301 11170369 هنزم  پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 37 نیکشهر  پرورش نگور  76107102 14469387 نگور  پشت بام و سقف و دیوار کالص ها 

 38 نیکشهر  امام عوی ماهبان  76133400 14139997 ماهبان ها پشت بام و سقف و دیوار کالص  

 39 نیکشهر  پیام اقالب پوتاب  96016117 14490447 پوتاپ  سیکه سقفآب   پشت بام و آب  جمع شدن 

 40 نیکشهر  سعادت جوزدر  96082185 14466938 جوزدر  ترک دیوار 

 41 نیکشهر  والفجر مورتگان  76111404 14467050 مورتگان  خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 42 نیکشهر  عفاف تابکت  96040570 25346306 تابک ت  ازسقفآب  ریزش

 43 نیکشهر  ابوبکرصدیق آدرت  76854100 11169335 آدرت  سرویس بهداشی 

 44 نیکشهر  خوی  اهلل  76139105 14468014 نسفران خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 ریزش گچ سقف خرابی پشت بام و 
رمضان  

 کوآ 
 45 نیکشهر  معراج  95091833 22897372

 46 نیکشهر  دبستان رسول اهلل زیارتجاه 76107906 14485312 زیارتجاه خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 47 نیکشهر  شهید اخالقی 76904401 14469568 زمین بند خرابی پشت بام و ریزش گچ سقف 

 48 نیکشهر  امام حسن  96040575 14490824 حسین آباد  سقف خرابی پشت بام و ریزش گچ 

  
 میرجاوه   شهرستان  یمرزش  منطقه ده ید  خسارت مدارس  -22 جدول

 ردیف  شهرستان  منطقه/  روستا نیاز تعداد نفرات 

 

ساخت سرویس    –تجهیز 

بازسازی  -بهداشتی   

 داخوی 

 1 میرجاوه  تهالب

   
 خاش شهرستان رندگانیا منطقه ده ید  خسارت مدارس  -23 جدول

 ردیف  شهرستان  منطقه/  روستا نیاز تعداد نفرات 
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ساخت سرویس    –تجهیز 

بازسازی  -بهداشتی   

 داخوی 

 1 خاش  ایرندگان

 

 میرجاوه   شهرستان  یمرزش  منطقه ده ید  خسارت مدارس  -24 جدول

 ردیف  شهرستان  منطقه/  روستا نیاز تعداد نفرات 

 1 سرباز  اسالم آباد  تاسیس 

 تخمین هزینه بازسازی یا ساخت مدارس    -9-2

تخمینی سووت که قب  از سووی  برای بازسووازی مدارص در منطقه خاش انجام   اراله شووده در زیرهای  هزینهتخمین   

بررسوی تخمین   ت گرفته در نظر گرفتن سند مورد دربارهاین بررسوی صوور  هاشوده اسوت و بر مبنای آن تخمین و قیمت

ها مدرسووه به صووورت عمده و از کارخانه  110 رای این اقالم ب  اول اینکه. اسووت  هزینه بازسووازی و سوواخت مدارص الزامی

دوم اینکه این اقالم برای خرید در منطقه خاش  شوده  هیته  یفروشو خردهاما تخمین زیر به صوورت   خریداری خواهد شود

با در نظر گرفتن اینکه بسوویاری از این  ونق حم هزینه  .  م اسووبه شووده و اختالف قیمت در مناطق مختوف وجود دارد

باشود که در این تخمین در نظر گرفته نشوده می  هسوتند یکی از اقالم هزینه اصووی پروژه  العبورصوعبهای  مناطق در مسویر

سوازنده های  و تیمها  ارتباط گرفتن با کارخانه، اسوت به طور کوی تخمین دقیق مالی بعد از شوروع کار تیم پشوتیبانی فنی

 م وی انجام خواهد شد.

 مدارس   ساخت و  بازسازی هزینه  تخمین-25 جدول

 ردیف  عنوان  توضی ات تخمین مالی 

 تومان  میویون 30
تعمیرات ، ایزوگام سقف،  شام  گچ کاری

 یکاربرق ، جزلی
 1 کالسه 2بازسازی مدرسه 

 تومان  میویون 20
تعمیرات ، ایزوگام سقف،  شام  گچ کاری

 یکاربرق ، جزلی
 2 کالسه 1بازسازی مدرسه 

 3 کالسه 1احداث مدرسه   تومان  میویون 60

 4 کالسه 2احداث مدرسه   تومان  میویون 100

  
تخمین دقیق بعد از   -م اسوبه نشوده اسوت   ونق حم هزینه   –اسوت  اولیه ی بندجمعکامال حدودی و صورفا برای یک ها *تخمین 

 شروع فعالیت گروه پشتیبانی به صورت موردی مشخص خواهد شد.

 اجرایی پروژه سازوکار  -3-9

 .شودمی برای اجرا و نظارت اراله زیرهای با توجه به گستردگی این پروژه پیشنهاد تشکی  تیم
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 اجرایی  هایتیم  سازوکار-26 جدول

 ردیف  عنوان اعضا شرح وظایف

 دانی بر ساختمی اینظارت دوره

 م ویهای پیمانکارنظارت بر فرآیند ساخت 

 تایید و تص یح لیست خرید پیمانکاران م وی

 مربوطه یهاکارخانهپیگیری خرید اقالم به صورت عمده از 

 پیگیری ارسال اقالم و دریافت فاکتور ها-

 ارتباط با انبار -

پشوووتیبوانی فنی  تیم نفر 3

 ()تهران

1 

 نظارت بر عموکرد پیمانکاران م وی

 پشتیبانی تهرانرابط تیم 

 اراله گزارش هفتگی از ساخت به تیم پشتیبانی

 1هر منطقوه 

 نفر

 2 بومی()ناظر منطقه 

 3 بومی()استان  ناظر نفر 1 نظارت بر عموکرد ناظران مناطق

ارالوه گزارش  و یبنودجمع انبوار، و تیم نواظران بومی تیم پشوووتیبوانی تهرانهوای دریوافوت گزارش -

 جمعیت امام عوی )ع(هفتگی به 

 (ارتباط با مسئول م توا جمعیت)تولید م توا از مراح  ساخت  -

این روسووتاها با توجه ورود به بهانه سوواخت در این روسووتاها   تکمی  اطالعات شووناسووایی خانوار  -

 (ارتباط با مسئول شناسایی جمعیت)

 4 (تهران)تیم نظارت  
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 پروژه   درگیر مختلف  هایتیم  ارتباط  نحوه-10 نمودار

 یبندجمع -4-9

 بووسستان: و ستانیدر استان س ریزمستان اخ  یبعد از س جمعیت امام عوی )ع( یعمران ی هاتفعالی گزارش

مناطق  نیدر ا  یفاز دوم امدادرسووان  ازیمورد ن  ی هابسووته  عیو توز   یسوو   یفاز اول امدادرسووان  ی از اجرا بعد -

 شروع شد.

عنوان  به   یاز سو   دهیدبیمدارص آسو   ی منطقه، بازسواز  طیشورا  یازسونجیو ن  بررسوی  از  پس و  دوم  فاز  در -

 .دیمطرح گرد یاصو شنهادیپ

جمعیت امام عوی   نیتوسووط شووبکه رابط  هایدگیدبیآسوو   میزان مدارص و  نای به مربوط  اطالعات  ادامه  در -

 .دیگرد ی آورو بووسستان جمع ستانیاستان سدر  )ع(
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قرار گرفته و در ادامه  یشووده در تهران مورد بررسوو   جادیا  ی هاشووده توسووط کارگروه  آوری جمع  اطالعات -

مدارص در دسوتور کار قرار   ی بازسواز  طیو شورا  بیسوطح آسو  یبه جهت سونجش فن  یابیارز  ی هامیت   یتشوک

 شوند. ییبعد وارد فاز اجرا ی گرفت تا در مرحوه

 نیمورد توجه ا  هاآن  دهیدبیهسووتند که مدارص آسوو  یمناطق  شووهرکین ی بنت، الشووار و حومه ی منطقه -

 هستند. یمرحوه از امدادرسان
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 فهرست منابع -10

 

-pp. 1 ,آبخیزداری ایران «,های آبخیز کشووردر سوطح حوزهمدلی برای بررسوی خطر سوی  » ,پرهمت .ج

14, 1398. 

[1]   

پژوهشکده  «,در اسوتان سویسوتان و بووسستان 1398 ماهدی  20گزارش سویالب  » ,طبیعیسووانحپژوهشوکده

 .1398 ,تهران ,سوانح طبیعی

[2]   

 «,مدادرسووانی هوایینیاز شوودید به ا/روسووتا در بخش گافر و پارامون بشوواگرد  35وضووعیت ب رانی »

 .1398 10 25 ,خبرگزاری تسنیم

[3]   

زدگان نارضوایتی سوی  /روسوتا در م اصوره سویالب    400 |ترین اخبار از سویالب سویسوتان و بووسسوتانزها»

 .1398 10 23 ,خبرگذاری تسنیم «,کنارک از روند امدادرسانی

[4]   

 10 29 ,خانه موت «,تومانی به سیستان و بووسستان نشان از عمق فاجعه دارد  میویارد  1100خسارت  »

1398. 

[5]   

 12 3 ,خبرگذاری مهر «,ریال برای جبران خسوارات سوی  سوه اسوتان تخصویص یافت  میویارد  1120»

1398. 

[6]   

   [7] .1398 11 17 ,خبر گذاری مهر «,به سیوزدگان سیستان و بووسستان پایان یافت امدادرسانیعمویات »

   [8] .1398 11 1 ,خرگذاری مهر «,دولت با همه توان تالش خواهد کرد /هاستزیست بهتر حق بووچ»

 10 24 ,خبرگذاری جمهوری اسوالمی «,اسوت سوی  با سویسوتان و بووسسوتان سه کرده» ,زاده .خ .ل

1398. 

[9]   
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 (شده یدار یاقالم خر یاز فاکتورها یبخش) پیوست -11
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