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 در سطح کشورخدمات امداد و نجات ارائه شده 
 (همدان و شمالی، گیالن، اردبیل تهران، خراسان جز به) استان 2٦: متاثر استان های

 کوهستانی محور 52 و روستا و شهر 153: شده امدادرسانی مناطق

 نفر 29143: امدادرسانی

 نفر ٦9: امن مناطق به انتقال

 نفر 9030: اضطراری اسکان

 (نفر 1 سیستان و بلوچستان سرباز  نفر و 1 نفر، بشاگرد هرمزگان 1مه والت خراسان رضوی ) نفر 3: فوتی

 دستگاه 435: برف کوالک از خودرو رهاسازی

 دستگاه 433خودروی عملیاتی: 

 واحد 240: مسکونی منازل از آب تخلیه

 (نفر 2٦00)تیم 537: تیم

 فروند بالگردهای نظامی( 4فروند هالل احمر و  3فروند )  7بالگرد : 

 هزارکیلوگرم اقالم امدادی 10و انتقال حدود  ساعت 34سورتی به میزان  41پرواز امدادی : 

 :اقالم امدادی توزیع شده 

 برنج موکت پتوی مینگ نایلون پوششی چادر امدادی بسته غذایی 

 کیلوگرم 1942 تخته 2222 تخته 7258 کیلوگرم 10077 تخته 1308 بسته 3834

 خرما حبوبات و شکر قند آب معدنی روغن والور

 2348 کیلوگرم 957 بطری 720 قوطی ٦79 شعله 275

 کیلوگرم

 کیلوگرم 111

 

 .دارد ادامه بلوچستان و سیستانو  کرمان هرمزگان، در امدادرسانی

 در سطح کشور: یالبوع ساقدامات صورت گرفته قبل از وق 

 هواشناسی سازمان های بینی پیش به باتوجه تاثیر تحت های استان در( باش آماده) نارنجی وضعیت اعالم .1

 پایگاه های امداد ونجات و  آماده باش به کلیه شعب .2

 آماده باش به مراکز امداد و نجات هوایی .3

 امداد و نجات سازمان EOC توسط ها استان پایش و مانیتورینگ .4

 اضطراری تغذیه و اسکان اقالم و تجهیزات از شعب و استانی مراکز امدادی انبارهای شارژ و تقویت .5

 هشدارها و  اخطاریه دریافت و یکبار ساعت ٦ هر صورت به هواشناسی سازمان با اطالعات تبادل .٦

 استانی مدیران به فرامین و هشدار ها، بینی پیش رسانی اطالع های پیامک ارسال .7

 ها استان در احتمالی حوادث زمان در مطلوبتر پاسخگویی برای عملیاتی طرح و برنامه بینی پیش .8

 امدادرسانی جهت خیز حادثه نقاط در امدادی بالگردهای استقرار .9

 راه های کشور مدیریت ارتباط مستمر با مرکز .10

 های آسیب دیدهارتباط مستمر به صورت ویدیو کنفرانسی با استان  .11

 دریافت اطالعات مناطق آسیب دیده ، پایش و ارسال اخبار مرتبط با اقدامات امداد و نجات .12
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 استان سیستان و بلوچستان

 :اطالعات مناطق تحت تاثیر 

 خاش، چابهار، ایرانشهر،) شهرستان 13تعداد شهرستان درگیر حادثه: 

سوارن، فنوج، کنارک،  و سیب سراوان، سرباز، زاهدان، دلگان،

 (هیرمندمیرجاوه، نیکشهر و 

 شهرستان های بحرانی: کنارک، فنوج، دلگان، چابهار، سرباز

 روستا و شهر 159: شده امدادرسانی مناطق 

 نفر 3440: امدادرسانی 

 نفر 2٦27: اضطراری اسکان 

 (شهرستان سرباز) نفر 1: فوتی 

  :نفر 10مصدوم انتقالی 

 (نفر 1257) تیم 272: شدهعملیاتی بکارگیری  تیم  

  : فروند بالگردهای نظامی( 4فروند هالل احمر و  2فروند )  ٦بالگرد 

  : هزارکیلوگرم اقالم امدادی 9ساعت و انتقال حدود  23سورتی به میزان  27پرواز امدادی 

 ایجاد سه اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان های فنوج، دلگان و قصرقند 

 مورد 1 سوران و مورد، سیب 1 زاهدان مورد،  1 مورد، نیکشهر 1 میرجاوه مورد، 1 مورد )کنارک 5باردار:  مادر انتقال و نجات 

 نفر( 7 چابهار و نفر ٦ دلگان نفر، 4 کنارک نفر، 5 نفر )سرباز 22رودخانه:  طغیان از نجات 

 خانوار( 245روستا ) ٦روستا:  تخلیه 

  :منزل مسکونی 195تخلیه آب گرفتکی منازل 
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 قبل و حین عملیاتهالل احمر  اقدامات جمعیت: 

  هواشناسی به دنبال ورود سامانه بارشی به استانامداد و نجان مبنی بر اخطار سازمان سازمان از دریافت هشدار  

  سیل با ستان ها جهت مواجههشهرتقویت انبارهای امدادی استان و 

  عملیاتی هر شهرستان در  های برنامهمرورEOC استان و شهرستان های تحت تاثیر 

 مکان یابی مناطق امن جهت ایجاد و برپایی اردوگاه های اسکان اضطراری و همچنین دپوی اقالم امدادی 

  19/10/98شروع بارش های وسیع در سطح استان سیستان و بلوچستان از شامگاه 

 اعالم وضعیت آماده به عملیات برای تمامی نیروهای استان 

 کز کنترل و هماهنگی عملیات استان و مانیتورینگ لحظه به لحظه شهرستان هافعال شدن مر 

  دستگاه ها سایرتخلیه اضطراری روستاها و مناطق در معرض خطر با همکاری سازمان مدیریت بحران و شروع عملیات 

  جویاعزام دو فروند بالگرد به منطقه جهت تسهیل در امر امدادرسانی در صورت مناسب بودن شرایط 

 اعالم آماده باش و حالت وضع اضطراری در روستاها و شهرستان های ای استان در باال دست رودخانه ها، به دنبال سر ریز سده

 پایین دست رودخانه های استان

  زمینی از طریق هوایی و اقالم امدادی از استان های معین و سازمان امداد و نجاتارسال 

  مناطق حادثه دیده ل احمر از هالدبیرکل جمعیت و بازدید  حضور 

 

 اقالم امدادی ارسال شده به استان: 

 قند  پتوی مینگ نایلون پوششی چادر امدادی ساعته 72بسته غذایی 

 بسته 7820 تخته 3280 کیلوگرم 5000 تخته 3200 بسته 10200

 شکر  چای حبوبات کنسرو لوبیا بسته غذایی یکماهه

 بسته 13387 بسته 1400 بسته 1٦091 قوطی 4800 بسته 3000
 

  شده: توزیعاقالم امدادی 

 پتوی مینگ نایلون پوششی موکت چادر امدادی ساعته 72بسته غذایی 

 تخته 3544 کیلوگرم 4823 تخته 8٦9 تخته 549 بسته 1979

 حبوبات و شکر قند برنج کنسروجات والور

 بسته 279 بسته 229 کیلوگرم 530 قوطی 2438 شعله 199

 

 امدادی خدمات به نیازمند مناطق : 

 روستا 292: مسیرها انسداد دلیل روستاهای نیازمند امدادرسانی به

 (مرکزی و آباد،ایراندگان نوک بخش)روستا 12: خاش 

 (کاجور بخش)روستا 24: قند قصر 

 (مرکزی و کالت،پارود،پیشین سرباز بخش)روستا 184: سرباز 

 (مرکزی و گنبد بخش)روستا 2٦: دلگان 

 روستا 35: سراوان 
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 کرماناستان 

 :اطالعات مناطق تحت تاثیر 

 شهرستان 1٦تعداد شهرستان درگیر حادثه: 

 قلعه گنج، و سیری منوجان، کهنوجشهرستان های بحرانی: 

 روستا و شهر 50: شده امدادرسانی مناطق

 نفر 5584: امدادرسانی

 نفر 339: اضطراری اسکان

 (نفر 144) تیم 42: عملیاتی بکارگیری شده تیم

 دستگاه 3پمپ و لجن کش: 

 دستگاه 41خودروی عملیاتی: 

 خودرو 143رهاسازی خودرو از آب: 

 باب منزل 188تخلیه آب از منازل: 

 :اقالم امدادی توزیع شده 

 موکت پتوی مینگ نایلون پوششی چادر امدادی ساعته 72بسته غذایی 

 تخته 72 تخته 317 کیلوگرم 1712 تخته 45 بسته 575

 برنج قند و شکر روغن کنسروجات والور

 کیلوگرم 282 بسته 24 بطری 80 قوطی 73 شعله 21

 هرمزگاناستان 
 :اطالعات مناطق تحت تاثیر 

 شهرستان 13تعداد شهرستان درگیر حادثه: 

 و سیریک ، بشاگرد، قشمجاسکشهرستان های بحرانی: 

 روستا و شهر ٦8: شده امدادرسانی مناطق

 نفر 92٦5: امدادرسانی

 نفر 1780: اضطراری اسکان

 (شهرستان بشاگرد)نفر  1: فوتی

 (نفر 398) تیم 79: عملیاتی بکارگیری شده تیم

 دستگاه 13پمپ و لجن کش: 

 دستگاه 28خودروی عملیاتی: 

 هزارکیلوگرم اقالم امدادی یکساعت و انتقال حدود  8سورتی به میزان  7پرواز امدادی : 
 

  شده: توزیعاقالم امدادی 

 موکت پتوی مینگ نایلون پوششی چادر امدادی بسته غذایی یکماهه ساعته 72غذایی  بسته

 تخته 1183 تخته 2537 کیلوگرم 38٦5 تخته 35٦ بسته 125 بسته 872

 برنج حبوبات و شکر قند روغن کنسروجات والور

 کیلوگرم 770 بسته 317 بسته 307 بطری 24٦ قوطی 490 شعله 29
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 خراسان رضویاستان 

 :اطالعات مناطق تحت تاثیر 

 شهرستان 11تعداد شهرستان درگیر حادثه: 

 و محور مواصالتی روستا و شهر 33: شده امدادرسانی مناطق

 نفر 5050: امدادرسانی

 نفر 4482: اضطراری اسکان

 (نفر 183) تیم 5٦: عملیاتی بکارگیری شده تیم

 دستگاه 57خودروی عملیاتی: 

 فروند  1بالگرد : 

 مجروح 2ساعت و نجات جان  3سورتی به میزان  7امدادی : پرواز 

 

 

 :اقالم امدادی توزیع شده 

 نایلون پوششی ساعته 24بسته غذایی  ساعته 72بسته غذایی 

 کیلوگرم 90 بسته 720 بسته 220

 خرما کنسروجات پتوی مینگ

 کیلوگرم 3٦ قوطی ٦74 تخته 2250

 


