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رئیس جمعیت هالل احمر کالت گفت: »در پی بارش های شدید شب گذشته ۵۰ خانه در این شهر دچار آب گرفتگی شدند و  امدادرسانی به ساکنان 
این منازل انجام شد .   مهدی رفیعی افزود:   »در پی بارش های سیل آسای شب گذشته و بامداد روز یکشنبه   ۲۵ فروردین، ۷ تیم امدادی تا صبح امروز 
درحال تخلیه ۵۰ منزل مسکونی و گرفتاران در سیالب هستند.« وی با بیان این که  بیشترین بارش ها در سطح شهر کالت بود، اظهار کرد: »۴ تیم 
امدادی از کالت و ۳ تیم امدادی از پایگاه پشتیبانی عملیات هالل  احمر استان و مشهد با خودروهای کمکدار و با چهار دستگاه موتور پمپ تخلیه آب 
و نیز یک خودرو ایسوزو حاوی اقالم امدادی  جهت کمک به آسیب دیدگان سیل در منطقه گرفتار سیالب فعال بودند .« وی تشریح کرد: »تعداد ۳۹ 
بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۶۰  تخته موکت، ۳۰ دستگاه چادر امدادی و برخی اقالم مورد نیاز اضطراری  مانند نایلون و آب آشامیدنی سالم پس از وقوع 

سیل از  هالل احمر استان ارسال شد .«

 امدادرسانی هالل احمر
  به ۵۰ منزل مسکونی 
آب گرفته در کالت

شروعصفحهآرایی
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

شهروند|  از اواخر سالی که گذشــت و اوایل  سال 98 شاهد 
وقوع ســیالب ناگهانی در بیش از نیمی از اســتان های کشور 
بودیم که علی رغم پیش بینی های انجام شــده در استان های 
متاثر از سیل، تلفات و خسارات وسیعی را به بار آورد، به طوری 
که با نزدیک شــدن به یک ماه از آغاز سیل هنوز امدادرسانی ها 
در استان های درگیر در سیل خصوصا لرستان و خوزستان ادامه 
دارد. جمعیت هالل احمر براســاس وظایف ذاتی خود همچون 
گذشــته در زمینه های مختلف خدمــات الزم را به هموطنان 
متاثر از سیل ارایه می کند، همچنین تمامی دستگاه ها به منظور 
رسیدگی به مشکالت مردم در مناطق سیل زده اقداماتی را انجام 
می دهند و هالل احمر را در امر امدادرسانی یاری می کنند. آن چه 
در ادامه آمده، گزارشــی از آخرین اقدامــات صورت گرفته در 

استان های لرستان و خوزستان است.
 اقدامات صورت گرفته در استان لرستان

 از 4 تا 23 فروردین 98
در استان لرستان نیز در ۱۱ شهرســتان به تعداد 95 هزار 
نفر امدادرسانی شــده و بیش از ۴۴ هزار نفر اسکان اضطراری 
داده و 2۱6۰ واحد مســکونی از آب تخلیه شده است و تعداد 

9۰5 نفر به اماکن امن انتقال یافتند. )ازنا، پلدختر، الشــتر، 
کوهدشــت، نورآباد، الیگودرز، خرم آباد، دورود، دوره چگینی 
و بروجرد(. 6 فروند بالگرد امدادی در منطقه مستقر هستند 
و فعالیت می کنند، همچنین 6فروند بالگرد ارتش و دو فروند 
بالگرد سپاه برای توزیع اقالم و جابه جایی حادثه دیدگان درحال 
فعالیت هستند. تیم های امدادی از استان های معین اصفهان، 
کردستان، همدان، چهارمحال وبختیاری، مرکزی، البرز، زنجان 
و قم به لرستان اعزام شده اند، همچنین از ظرفیت داوطلبان 
و جوانان جهت بســته بندی اقالم غذایی در استان استفاده 

می شود.
در منطقه لرستان یک دســتگاه خودروی ارتباط سیار برای 
برقراری ارتباط در بستر ماهواره مستقر است و در شهرستان های 
نورآباد، الیگودرز، پلدختر و دورود، اردوگاه های اسکان اضطراری 
برای سیل زدگان ایجاد شده است. در این میان انبارهای امدادی 
استان و شعب از تجهیزات اسکان و تغذیه اضطراری تقویت شده 
و جهت تسهیل در امر امدادرســانی شهر پلدختر به 9 منطقه 
تقسیم شده اســت. تیم های عملیاتی لرستان متشکل از 227 
تیم است که ۱35۴ نیروی انسانی جمعیت هالل احمر را شامل 

می شود.
این بخش با توجه به عدم دسترسی زمینی تیم های عملیاتی 
به مناطق آسیب دیده، تعداد 6 فروند بالگرد جمعیت  هالل احمر 
در استان مستقر شده و فرآیند انتقال محموله های امدادی، نیرو و 

تجهیزات را برعهده گرفتند.
در حوزه امداد هوایی با توجه به عدم دسترسی زمینی تیم های 
عملیاتی به مناطق آسیب دیده در شهرهای سیل زده لرستان، 
تعداد 6 فروند بالگرد جمعیت هالل احمر در استان مستقر شده 
و فرآیند انتقال محموله های امدادی، نیرو و تجهیزات را برعهده 
گرفتند. در بخش معموالن با انجام پروازهای مســتمر، اقالم 
امدادی مورد نیاز به روستای حادثه دیده ارسال شد و همچنین از 
طریق راه زمینی نیز بسته های غذایی بین روستاهای در دسترس 

منطقه توزیع شد.
ساعت پروازی: 25۰ ساعت
سورتی پرواز: 636 سورتی

نیروی جابه جاشده: 2785 مسافر
محموله جابه جاشده: 3۰2 هزار کیلوگرم

در حوزه تیم هــای عملیاتی با توجه به وســعت منطقه 

عملیاتی و عدم راه دسترســی به آن مناطق با فراخوان ۴۰ 
تیم عملیاتی از جمعیت  هالل احمر اســتان های کردستان، 
همــدان، اصفهان، مرکــزی، قزویــن، قم، زنجــان، البرز، 
چهارمحال وبختیاری و سازمان امدادونجات )۴۰۰ نیروی( 
عملیاتی روند ارزیابی و امدادرسانی به مناطق آسیب دیده مهیا 
شد. این تیم ها مجهز به تلفن های ماهواره ای و بی سیم بوده، 
تا با توجه به شرایط حاکم بر منطقه بتوانند وضع ارتباطی و 
اطالعاتی خود را با مرکز استان و سازمان امدادونجات حفظ 
کنند. همچنین با استقرار خودروی ارتباطات استان اصفهان 
نخســتین ارتباط تصویری و رادیویی دیجیتال )بی سیم( از 
طریق ماهواره با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ســازمان 

امدادونجات برقرار شد. 
اقدامات صورت گرفته در استان خوزستان از 25 

اسفند97 تا 23 فروردین 98
در 2۱ شهرستان اســتان خوزستان 25۴ شــهر، روستا، 
مناطق عشایرنشین و محور کوهســتانی به بیش ۱63 هزار 
نفر امدادرسانی شــده و حدود ۱۱7 هزار نفر اسکان اضطراری 
داده و تعــداد 558۰ نفر به مناطق امن انتقال داده شــدند و 
67 اردوگاه اســکان اضطراری در مدارس و سالن های ورزشی 
شهرهای دزفول، اهواز، کارون، دشت آزادگان، شوش، شوشتر، 
شادگان، باوی، حمیدیه، سوسنگرد ایجاده شده است. انبارهای 
امدادی اســتان از تجهیزات اسکان و تغذیه اضطراری تقویت 

شده اند و جهت اسکان 2۰۰ هزار نفر در شهرستان ها آمادگی 
و هماهنگی های الزم انجام شده است. تا 23فروردین ماه هفت 
محموله امدادی از طریق هواپیمایی به مناطق ارســال شده 
است. 226 روســتا تخلیه و ۱۰5 روســتا آب گرفته شده اند. 
جهت تســریع در امدادرســانی تعداد قایق های جیمینی به 
2۰ عدد افزایش یافته است و تیم های پشتیبان از استان های 
اصفهان، فــارس، البرز، کرمان و تهران در خوزســتان حضور 
دارند. انبار تفکیک بسته بندی اقالم اهدایی جهت توزیع بین 
آسیب دیدگان فعال سازی شده و روزانه ۱53 هزار پرس غذای 
گرم میان آســیب دیدگان توزیع می شود. ۱96 تیم عملیاتی 

متشکل از 933 نفر در منطقه فعال هستند.
عملکرد و اقدامات امداد هوایی  

مجموع ساعت پروازی: ۱77
تعداد سورتی پرواز: 382

نیروی جابه جاشده: 86۰ مسافر
محموله جابه جاشده: ۱۰۰ هزار کیلوگرم

گزارش عملکرد قایق های نجات  
انتقالی توسط قایق: 883 نفر

انتقال مصدوم: 2 نفر )مسمومیت و اسهال خونی شدید کودک 
9ماهه، ترومای پا(

انتقال اقالم امدادی: ۱۰9۴۰ کیلوگرم
انتقال لوازم منزل آسیب دیدگان: 3۰۰ کیلوگرم

آخرین گزارش آماری از اقدامات جمعیت هالل احمر در استان های لرستان و خوزستان چه می گوید

 اعالم آمادگی برای
 اسکان اضطراری 2۰۰ هزار نفر در خوزستان

  در استان لرستان، 44 هزار نفر اسکان اضطراری داده و2۱6۰ واحد مسکونی از آب تخلیه شده است

ساالنه در کشورمان شاهد حوادث زیادی اعم از طبیعی و غیرطبیعی بوده ایم که هر کدام به نوعی زندگی انسان  
را تحت تاثیر قرار داده و گاهی برای مدتی کوتاه تا بازسازی و برگشت به شرایط عادی، زندگی را برای بازماندگان 
مختل کرده و عالوه بر خسارات جانی، خسارات شدید اقتصادی نیز به همراه دارد که همه و همه موجب رنجش 

خاطر و گاهی آسیب های شدید روانی در بازماندگان خواهد شد.
با شروع  سال 98 و بارندگی های اخیر که موجب راه اندازی سیل در بیش از 25 استان کشور اعم از استان های 
شمالی، مرکزی، غرب و جنوب بوده است، با خسارات شدیدی مواجه شده که جمعیت هالل احمر با امدادرسانی 
به موقع و حضور شــبانه روزی از دقایق اول حادثه تاکنون نسبت به حداقل رسانیدن خسارات، امدادرسانی به 
حادثه دیدگان و اخذ تمهیدات الزم با برنامه ریزی استراتژیک و ساماندهی به موقع حادثه، اقدام کرده که در ادامه 

به شرح بیشتری از این گونه اقدامات در جمعیت هالل احمر استان مرکزی خواهیم پرداخت.
در استان مرکزی از لحظات اولیه شروع بارندگی و اعالم اســتانداری جهت آماده باش در حوادث احتمالی 
همچون وقوع سیل و آبگرفتگی در استان، نیروهای امدادی و عملیاتی این جمعیت در قالب تیم های تخصصی 
سیالب، جست وجو و نجات در حوادث شهری، واکنش سریع، BHCU و حمایت روانی،  در حالت آماده باش 
بوده و به محض وقوع سیل در استان گلستان و لرستان، این تیم ها به همراه اقالم ضروری مورد نیاز سیل زدگان 

به مناطق سیل زده اعزام شدند.
در شهرستان پلدختر از ۱2 فروردین ماه تاکنون فعالیت هایی همچون پایش و تحویل 53۰۰ دفترچه خانوار و 
توزیع  بسته های غذایی در مناطق پلدختر، تخلیه و بارگیری اقالم امدادی نظیر 53۰۰ تخته چادر،2۱۰۰ تخته 
موکت، ۱۰ کامیون آب معدنی، 65۰۰ بسته غذایی 72 ساعته، ۱۰8۰۰ تخته پتو، چراغ والور 23۰۰ شعله، تخلیه 
آب و گل والی از برخی منازل، توزیع اقالم امدادی توسط بالگرد با حضور تیم های عملیاتی امدادونجات جمعیت 

هالل احمر استان مرکزی در مناطق محصور در سیل بوده است.
عالوه بر حضور فعال در مناطق ســیل زده اقالم امدادی ارســالی از جمعیت هالل احمر استان مرکزی به 

استان های سیل زده گلستان، لرستان و خوزستان اقالمی همچون 55۰۰ دستگاه چادر امدادی، 3هزار قرص 
نان، 6۰ کیلو خرما، بیش از 2 هزار بسته غذایی 72ساعته و دیگر اقالم ضروری امدادونجات انفرادی کوهستان و 

سیالب و ... از انبار امدادی جمعیت هالل احمر استان بارگیری و به مناطق سیل زده ارسال شد.
در کنار نیروهای متخصص امدادی و با هماهنگی معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمر استان که خود 
به همراه تیم های اعزامی در منطقه حضور دارد، تیم درمان اضطراری BHCU متشکل از 9  پزشک، پرستار، 
ماما، روانشناس، کارشناس بهداشت و تکنیسین دارویی با تجهیزات کامل دارویی و بهداشتی به ارزش ریالی 

۴۰۰ میلیون ریال  به استان لرستان اعزام شد.
حوزه معاونت امور داوطلبان نیز از همان آغاز  با تمام توان در سراسر استان پای کار آمده و ابتدا در پست های 

ایمنی و سالمت مسافران نوروزی جوانان این جمعیت، صندوق جمع آوری کمک های مردمی را دایر کرده و بعد 
از آن با توجه به افزایش شدت حادثه و در پی دستور رئیس سازمان داوطلبان، پایگاه های جمع آوری کمک های 
مردمی را در سطح استان افزایش دادند. برپایی بیش از 6۰ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به همت ائمه 
جماعات اســتان، جمع آوری مبلغی بالغ بر 65۰ میلیون تومان به صورت نقدی و ارسال بیش از 32 کامیون از 
اقالم کمک های مردمی به مناطق سیل زده همچون  یک کامیون به شهرستان دره شهر و بقیه آنها به استان های 
لرستان و خوزستان که شامل مواد غذایی، پتو، البسه نو، مواد شوینده و دیگر اقالم ضروری مناطق سیل زده طبق 

نیازسنجی به این مناطق بود، از مهمترین کارهای انجام شده توسط این معاونت است.
جلسات مختلف و تعامل با تمامی اصناف با هماهنگی جهاد کشاورزی، بیمارستان ها به خصوص بیمارستان 
سینا و قدس، پتروشیمی، شرکت رنگ روناس و شرکت شهرک های صنعتی اراک و ... از مهمترین فعالیت های 
این معاونت درخصوص جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی این ارگان ها به مردم سیل زده بوده که یکایک 

آنها از این کار خیر استقبال کرده و نهایت همکاری را داشته اند.
عالوه بر کمک 2۰۰ میلیونی خیر محترم ساوه از شهرک صنعتی کاوه که خواست نامش آشکار نشود، کمک 
۱۰۰ میلیونی خیر اراکی و همه کمک های نقدی که تاکنون مردم به حساب جمعیت هالل احمر واریز کردند، 
کمک پاکبان محترمی که در یک دستش جارو و در دستش دیگرش مبلغ اندکی بود که در صندوق جمع آوری 

کمک های مردمی انداخت، بسیار زیبا و تاثیرگذار بود.
 فعالیت های انجام شده حوزه معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان مرکزی در حادثه سیل استان 
گلستان و استان های مرکزی و جنوبی کشور، استقرار صندوق های جمع آوری کمک های مردمی در پست های 
ایمنی و سالمت مسافران نوروزی با همکاری معاونت امور داوطلبان بود که بعد از پایان طرح اعضا، در کانون های 
جوانان خودجوش شــروع به جمع آوری کمک های مردمی کرده و عالوه بر آن به صــورت مداوم و پررنگ در 

جمع آوری و تفکیک کمک های مردمی در محل جمعیت هالل احمر حضور داشته و همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر نیز یک اکیپ ۱۰۰ نفــره از روحانیون و طالب عضو کانــون طالب جمعیت هالل احمر به 
سرپرستی حجت االسالم میرهاشمی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر را در منطقه 
داریم که به مدت 5 روز است در منطقه پلدختر مستقر شده و مشغول امدادرسانی هستند و یک تیم ۴۰نفره از 
جوانان این جمعیت نیز به تازگی به منطقه پلدختر جهت امدادرسانی اعزام شده اند که به محض سازماندهی و 

اسکان، فعالیت خود را شروع خواهند کرد.

بستهغذایییکماههچادر
و72ساعته

کنسروجاتتختهموکت

قوطی

والورتختهپتو

شعله

27۸652527۸5۴765۰۰۰۰۴2۴۰۰2۸۱6
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اقالم توزیع شده در منطقه
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اقالم زیستی و غذایی توزیع شده در استان خوزستان

اقالم ارسال شده به خوزستان
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