www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7255
سه شنبه  24دی 1398

editorial@iran-newspaper.com

تلف شدن احشام و تخریب گسترده روستاها ،باغها و زمینهای کشاورزی در کنارک ،دلگان ،دشتیاری ،فنوج و قصر قند

روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان  4تا  8متر زیر آب

 سیل تمساح پوزه کوتاه سیستان و بلوچستان را هم آواره کرد

خطر وجود گاندو در مناطق خارج از زیستگاه اصلی

شبکه های اجتماعی

ایرنا

گروه ایران زمین /عکس کم کیفیت و
بدون منبعی که دیروز در شــبکههای
اجتماعــی به ســرعت باز نشــر شــد و
گفتــه میشــود مربــوط بــه وضعیــت
ســاکنان یکــی از روســتاهای محاصره
شــده در سیل دشتیاری چابهار است،
بهتریــن روایتگــر اوضــاع بحرانــی و
نابســامان مردم ســیلزده سیســتان و
بلوچســتان اســت .درنگاه اول در این
عکــس حدود  15نفــر از مردم محلی
را میتوان شــمرد که نگران و هراسان
از تنــه یــک نخــل بــاال رفتهانــد و در
وضعیتی بسیار دشوار ،سعی کردهاند
جــان خود را از ســیالب نجــات دهند.
ایــن عکــس البته بــه مــا نمیگوید که
ایــن مردم نگــران و هراســان که فقط
فرصت داشــتهاند جان خود را نجات
دهنــد ،تا چــه مدت روی تنــه درخت
درهم گره خوردهاند .ما با این عکس
نمیتوانیــم حــدس بزنیــم کــه چنــد
نفر دیگر از روستانشــینان دشــتیاری،
دلــگان ،ســرباز ،کنــارک و قصــر قنــد
تنهــا پناهگاهشــان همیــن درختــان
نخــل و مــوز یــا تپههــای مرتفــع بوده
است؛ تا عصر روز دوشنبه که این خبر
تنظیم میشــد ،عباسعلی ارجمندی
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان
سیســتان و بلوچســتان در گفتوگو با
«ایران» یک خبر تلــخ داد« :به دلیل
تخریــب شــدید و گســترده راههــای
محلــی و فرعی ،بــه  500روســتا هنوز
نتوانســتهایم دسترســی پیــدا کنیــم.
انتظار میرود و احتمال میدهیم در
این روســتاها تخریبهای گستردهای
بویــژه در زمینهای کشــاورزی دلگان
و کنــارک بوســیله ســیالب رخ داده
باشــد و احشام روستاییان از بین رفته
باشــد زیرا عمق آبگرفتگــی در برخی
روســتاها بــه  4تــا  8متــر میرســد .به
محــض اســکان اضطــراری مــردم به
وضعیت آنها رسیدگی خواهد شد».
با گذشت سه روز از سیالب گسترده
در جنــوب سیســتان و بلوچســتان،
بخاطــر در دســترس نبــودن مناطــق
ســیلزده ،نمیتوان حجم خسارتها
را بــرآورد کــرد .مدیــرکل مدیریــت
بحــران این اســتان میگویــد« :به جز
خســارتهای فراوانی که به کشاورزی
این اســتان وارد شــده ،بیــش از 330
میلیــارد تومــان بــه زیرســاختهای
شهری و راههای سیستان و بلوچستان
خسارت وارد شده است.
بــه گفتــه ارجمنــدی بــه دلیــل
وســعت و دربرگیرندگــی گســترده
ســیالب ،هماکنون  6فروند بالگرد کار
امدادرسانی هوایی را دنبال میکنند.
اما همچنان  20راه فرعی سیستان
و بلوچســتان زیر آب قــرار دارد که این
مسأله امدادرسانی زمینی را با مشکل
مواجــه کــرده اســت .هرچنــد در 24
ســاعته ظهر یکشنبه تا دوشــنبه  11راه
فرعی استان بازگشایی شد ،اما مناطق
غیر قابل دسترس وسعت زیادی دارد
و متأسفانه حجم تخریب جادهها هم
باالســت .قطع آب وبرق صدها روستا
از مشــکالت بــزرگ دیگــری اســت که
این اســتان سیلزده با آن مواجه است.
مدیــر کل مدیریت بحران سیســتان و
بلوچســتان در این خصوص میگوید:
«بــا وجــود تمــام تالشهــای صــورت
گرفته از  179روســتایی که با قطع برق
مواجه بودند تنها برق  45روستا وصل
شــده و شــبکه آب  231روســتا کماکان
خارج از مدار است .به گفته ارجمندی
نخســتین محمولــه هالل احمــر برای
رفــع نیازهــای اولیــه مــردم ســیلزده

سیســتان و بلوچســتان صبــح دیــروز
(دوشنبه) از طریق هواپیما وارد استان
شــد و دومیــن محموله از اســتانهای
کرمــان ،خراســان شــمالی و تهــران
دیشب به دستمان رسید.
بــه گفتــه وی هماکنــون  65گــروه
جهــادی ســپاه شــامل  3500نفــر بــه
کمک امدادرســانان اســتان سیســتان
و بلــو چســتان شــتافتهاند و  10تیــم
تخصصی پزشــکی و دامپزشکی وارد
استان شدهاند.
وی کمبــود مردم ســیلزده اســتان
را آب معدنــی ،پتــو و ســبد غذایــی
عنــوان کرد و گفت :مــردم در صورت
تمایل میتوانند این اقالم را به هالل
احمر اســتانهای خــود تحویل دهند
تا به دســت مردم برســد ضمن اینکه
شــماره حســاب 5263636353
بانــک ملت بــرای کمکهــای نقدی
مردم در نظر گرفته شده است.
ëëاختالل در امدادرسانی
درهمیــن حــال «نویــد برهــان
زهــی» فعــال اجتماعی رســانهای در
سیســتان و بلوچســتان در گفتوگــو
بــا «ایــران» میگویــد« :بــا گذشــت 4
روز از وقــوع بارشهــای ســیل آســا
در جنــوب سیســتان و بلوچســتان
هنــوز امدادرســانی در ایــن منطقه به
قدرکافی نیســت .آنطور که مســئوالن
گفتنــد 6 ،فرونــد بالگــرد در منطقــه
مشــغول امدادرســانی هســتند ،امــا
فرمانــدار چابهــار گفــت کــه بــا توجه
بشدت ســیالب تنها برای یک منطقه
 5فرونــد بالگــرد نیــاز اســت و وجــود
 6فرونــد بالگــرد بــرای کل مناطــق
ســیلزده ناکافــی اســت .زرآبــاد و
دشــتیاری هم نیازشــان بیشــتر از این
تعداد بالگرد است.
بــه گفتــه یکــی از اعضای شــورای
شــهر بنت ،بــا این کــه از هــال احمر
تقاضای بالگرد شده ،اما با گذشت 3
روز هنــوز کاری صورت نگرفته اســت.
هماکنون نزدیک به  60روســتا با 500
نفــر جمعیت در منطقه بنت به هیچ
چیزی دسترسی ندارند .همه راههای
ارتباطی قطع شــده و زیرســاختها و
محصــوالت کشــاورزی روســتای بنت
نیــز بهطــور کامــل از بین رفته اســت.
در منطقه دشــتیاری هم اوضاع بهتر
از ایــن نیســت و مــردم بــا قایقهــای
شــخصی خــود از چابهــار آمــده و
امدادرســانی میکنند .از طرفی250 ،
روستای نیک شــهر راه ارتباطی ندارد
و بــرق  130روســتای ایــن منطقه نیز
همچنان قطع است.
پیرزنی از اهالی روستای «عورکی»
منطقــه دشــتیاری کــه در کنــار بچــه
معلولــش آواره و خانــهاش پــراز آب
شــده و تمــام وســایل منزلــش از بین
رفته ،گفت که همه دام ما ازبین رفته
و خودمــان هــم نیاز شــدید بــه کمک
داریم .وضعیت اکثر مردم زرآباد هم
همین طور است؛ خانهها و مزارع موز
کشاورزان از بین رفته است.
ایــن ایــام در مناطــق کوهســتانی
ســیلزده بنــت ،نیــک شــهر و قصرقند
شــبها خیلی ســرد اســت و بــه دلیل
وقوع ســیل ،بــرق خیلی از روســتاهای
منطقــه قطــع شــده و برخــی از مردم
روســتاهای بنــت بــه دلیــل ضعــف
امدادرســانی حتــی نان بــرای خوردن
ندارنــد .درســت اســت کــه بعضــی از
راههــا باز شــده ،امــا راه ارتباطــی 250
روســتای نیــک شــهر همچنــان قطــع
اســت و مردم نیاز به پتو ،دارو و غذای
گرم دارند.

ایــن فعــال اجتماعــی مــی گویــد:
مــردم دشــتیاری مــی پرســند اگــر
مســئوالن پیشبینــی ایــن بــارش را
داشــتند چــرا آب پشــت ســد زیــردان
در چابهــار را زیرســازی نکردنــد .زیرا
ایــن آبــی کــه جــاری شــده تنهــا آب
بــاران نیســت بلکــه آب پشــت ســد
اســت که ســرریز کرده و فاجعه به بار
آورده اســت .این ســد بــرای مردم به
معضلــی تبدیــل شــده کــه نــه موقع
بیآبــی بــه دردشــان خــورده و نــه در
چنیــن شــرایطی؛ مســئوالن گفتهانــد
کــه ایــن ســد بــا هــدف مهار ســیالب
ســاخته شــده ،امــا خــودش درحــال
حاضرمعضــل بزرگــی را در منطقــه
دشتیاری به وجود آورده است.
ëëبحران اسکان سیلزدگان
حســینعلی شــهریاری نماینــده
مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای
اســامی میگویــد که مناطق ســیلزده

هنوز تخلیه نشدهاند و مردم سیستان و
بلوچستان به اسکان ،وسایل گرمایشی
و مواد غذایی احتیاج دارند .همچنین
بیماران و ســیلزدگانی وجــود دارند که
باید از طریق بالگرد جابهجا شوند.
توگو با
این نماینده مجلس در گف 
ایرنا میافزاید :جنوب استان سیستان
و بلوچستان خصوصاً اطراف ایرانشهر
و چابهــار ،مشــکالت جــدی دارد.
تعــداد زیــادی از مردم مجبور شــدند
خانههایشــان را تــرک کننــد .راههــای
مواصالتــی و سیســتم مخابراتــی در
مناطق سیلزده مشکل پیدا کرده است
و مــردم با توجه به ســرما و هــوای بد،
خانههایشان را ترک کردهاند.
در حاشــیه شــهر زاهــدان نیــز،
خانههــا غالبــاً خشــت و گلی هســتند
کــه وقتــی بــاران شــدیدی میبــارد،
از ســقف خانههــا آب چکــه میکنــد.
همچنیــن در بلوچســتان مردم باالی

سقف خانههایشان رفتهاند ،اما چون
خانهها خشــتی ،گلی و کپری هستند،
ممکن است ریزش کنند.
وی همچنیــن اعــام کــرد :انــواع
مشــکالت در مناطق ســیلزده وجود
دارد؛ خصوصاً اســکان افراد سیلزده،
وســایل گرمایشــی ،بازکــردن راههای
مواصالتــی ،مــواد غذایــی و سیســتم
مخابراتی مردم سیلزده باید سریعتر
اتفــاق بیفتــد .عــاوه بر ایــن بیماران
و آســیبدیدگانی وجــود دارنــد کــه
بــرای رســیدگی بــه آنهــا هــال احمر
از ارگانهــای مختلــف و بالگردهــای
ســپاه کمک خواســته تــا نیروهای این
ســازمان حداقــل بتواننــد بیمــاران
مناطــق ســیلزده ،را جابهجــا کننــد.
بایــد بســیج مردمــی شــکل بگیــرد
تــا ارتباطــات برقــرار شــود و نیــرو و
امکانات زیادی برای برقراری راههای
ارتباطی صرف شود.

ایسنا

امدادرسانی به سیل زدگان روستاهای چابهار

شــیما جهان بخش /باران کــه در لطافت
طبعش خالف نیســت این بــار بر خالف
برش
عــادت همیشــگیاش چهــره دیگــری از
خــود را بــه مردم سیســتان و بلوچســتان
نشــان داده است .ســال گذشته در چنین
ایامی هم ه ســدهای این اســتان بیآب بودند و در  ۲۰۰روســتا
آبرســانی سیار انجاممیشــد اما حاال حجم باالی بارشها به
حدی بوده که «ســد پیشــین» واقع در شهرستان سرباز بعد از
سالها خشکسالی این بار سر ریز کرده است.
سر ریز این سد به جز خسارت زیادی که به پوشش گیاهی و
جانوری وارد کرده ،سبب شده تمساحهای پوزه کوتاه معروف
به «گاندو» از محل اصلی زندگی خود که در حاشــیه رودخانه
باهــوکالت قــرار دارد ،جابــه جا شــوند و به روســتاها نزدیک و
خطراتی را برای ساکنان حاشیه این رودخانه ایجاد کنند.
وحیــ د پورمــردان ،مدیــر کل محیــط زیســت سیســتان و
بلوچســتان بــا اعــام اینکــه امــکان حضــور گانــدو در مناطق
حاشیهای رودخانهها وجود دارد؛ به «ایران» میگوید :محدوده
پراکنــش و زیســتگاه ایــن گونــه جانــوری در حاشــیه رودخانــه
باهــوکالت ،سرچشــمه «ســد پیشــین» قــرار دارد .در چند روز
گذشــته بارشهای کمسابقه ســبب طغیان این رودخانه و در
نهایت ســر ریز شــدن این سد شــده اســت .در چنین شرایطی
احتمــال دارد تمســاح پــوزه کوتــاه از محل زندگی خــود جا به
جا شــده و به مناطقی دیگری منتقل شــده باشد .البته تاکنون
موردی مشــاهده نشده اما کارشناسان بر این باورند این اتفاق
رخ داده اســت .وی با اشاره به خطرات احتمالی حضور گاندو
میافزایــد :در محــدوده  50کیلومتــری رودخانــه باهــوکالت،
روستاهای زیادی قرار دارند که احتمال حضور گاندو در مناطق
نزدیک به آنها وجود دارد لذا خواهشمند است افراد نسبت به
تردد در مناطق سیالبی ،حاشیه رودخانه باهوکالت ،هوتکها،
مردابهــا و مناطق حاشــیهای که محل تجمــع آبهای راکد
شــده با احتیاط بیشتری برخورد و حتیاالمکان از تردد در این
مناطق خودداری کنند.
پورمــردان میافزایــد :مــردم منطقه بــا این گونــه جانوری
آشــنایی کامــل دارنــد از ایــنرو نگرانی مــا در خصــوص افراد
نا آشــنا به منطقه است که برای امدادرسانی آمدهاند .از اینرو
یگان اداره کل حفاظت محیط زیست در آمادهباش کامل قرار

دارد .مــردم باید بدانند در چنین شــرایطی حتی گونه منزوی
گاندو نیز به علت تنش و شــوک وارده ناشــی از جابه جایی در
حالت تهاجمی قرار دارد .البته این موضوع در خصوص دیگر
گونههای جانوری نیز صدق میکند.
در حقیقــت حیوانــات با جابــه جایی زیســتگاه و همچنین
سرد شدن یکباره هوا در منطقه دچار استرس شده و در حالت
تهاجمی قرار گرفتهاند لذا افراد باید در این زمینه به هشدارها
توجه کنند؛ خواهشــمند اســت مــردم به جهت پیشــگیری از
وقــوع حوادث تلخ وحمالت احتمالی حیــات وحش در زمان
مشــاهده هر گونه جانوران وحشــی گرفتار در مناطق انســانی،
مراتــب را به اداره حفاظت محیط زیســت اعــام کنند و از هر
گونه اقدام خودسرانه بپرهیزند.
مدیــر کل محیط زیســت سیســتان و بلوچســتان میگوید:
گرچه ســیالب اخیر خسارتهای زیادی به بار آورده اما همین
بارشها ســبب آبگیری بیشــتر تاالبهای اســتان شــده که در
کنترل گرد و غبار حایز اهمیت است 21.7.میلیون متر مکعب
آب به عمق  70ســانت وارد تاالب جازموریان شده است .وی
با اشاره به اینکه نباید خسارت پوشش گیاهی منطقه را نادیده
گرفت ،ادامه میدهد :با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان از
نظر پوشش گیاهی ضعیف بوده و تنوع گونههای گیاهی در این
استان کم است ،برای ما حفظ این گونهها اهمیت زیادی دارد.
در ســیل اخیر به جز جا به جایی گونههای جانوری متأســفانه
بســیاری از گونههــای گیاهــی منطقــه ریشــهکن شــده و از بین
رفتهاند .این موضوع ســبب خســارت زیادی به محیط زیست
منطقه خواهد شد.

