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سفیر کره جنوبی در تهران در دیدار با دبیرکل جمعیت هالل احمر از اهدای کمک ۲۰۰ هزار دالری کره جنوبی به سیل زدگان ایران از  طریق 
فدراسیون بین المللی هالل احمر و صلیب سرخ خبر داد. یوجانگ هیان سفیر کره جنوبی در دیدار با دکتر محمودرضا پیروی  دبیرکل جمعیت 
هالل احمر گفت: »کمک ۲۰۰ هزار دالری دولت کره در حمایت از سیل زدگان ایرانی به فدراسیون بین المللی صلیب  سرخ و هالل احمر تقدیم 
شده و ما از فدراسیون درخواست کردیم که هرچه سریع تر این کمک ها در اختیار هالل احمر ایران برای  کمک به سیل زدگان قرار گیرد.« یو جانگ 
هیان با اعالم همدردی با خانواده های داغدیده و آسیب دیدگان بحران سیل در ایران، از  خدمات هالل احمر ایران در حمایت از سیل زدگان تقدیر 
کرد . وی در ادامه با اشاره به روابط نزدیک میان دو کشور ایران و کره جنوبی  پیشنهاد کرد که جلسات و کنفرانس های مشترک میان دو مجموعه 

سفارت کره جنوبی و جمعیت هالل احمر در زمینه حوادث و بالیا  برگزار شود . 

اهدای کمک ۲۰۰ هزار دالری 
 کره جنوبی

به سیل زدگان ایران
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

نگاهی به حضور تیم های جوانان جمعیت هالل احمر که برای پاکسازی و کمک به پلدختر رفته اند  

تا وقتی که گل باشد می مانیم
 فعالیت جوانان هالل احمری از تخلیه ِگل تا حمایت های روانی  

ِ
شــهروند| در روزهایی که جمعیت هالل احمر 
هنوز درگیر سیل لرســتان بود و خوزستان داشت 
روستا به روستا زیر آب  می رفت، رودخانه ها طغیان 
کردند و لرستان ناگهان در عرض چند ساعت اسیر 
سیلی شد که پلدختر، معموالن و روستاهای  زیادی 
را تحت تأثیر قرار داد. امدادرســانی به این مناطق 
کار ســختی بود. جاده های زمینی برای دسترسی 
به آنها تخریب شــده  بودند و به دلیل شرایط جوی 
منطقه امدادرســانی هوایی نیز کار ساده ای نبود. 
جمعیت هالل احمر اما با 7 بالگرد از همان  ساعات 
نخست سیل کار امدادرســانی را آغاز کرد. حاال 
با گذشــت 2 هفته از وقوع ســیل در لرستان کار 
امدادونجات و اســکان  موقت در مناطق سیل زده 
تقریبا به پایان رســیده، اما هنــوز هم در مناطق 
سیل زده می توان کاورپوشان هالل احمری را دید. 
 پلدختر، معموالن و روستاهایشان این روزها میزبان 
جوانان هالل احمری هستند که داوطلبانه یا در قالب 
تیم های سحر به  مردم خدمت می کنند. داوطلبان 
بیل به دســت برای الیروبــی داوطلبانه می روند 
و تیم های ســحر طبق روال همیشگی خودشان 
 حمایت روانی از آســیب دیدگان را آغاز کرده اند. 
 بهزاد جودکی، مسئول امور جوانان در شهرستان 
پلدختر از این می گوید که کار جوانان هالل احمری 
پلدختری که 50 نفری  می شوند قبل از سیل شروع 
شده، آنها پیش از ســیل چند روز مشغول مطلع 
کردن مردم و دادن هشــدار تخلیه بودند و حتی 
تا  زمان وقوع سیل کارشــان را ادامه دادند، بعد از 
آن هم مشغول امدادرســانی و بسته بندی اقالم 
و توزیع شــدند تا این که جوانان  شهرهای دیگر 
به پلدختر آمدند و کارشــان را از چند روز بعد از 
ســیل آغاز کردند. جوانان از استان های مرکزی، 
همدان،  چهارمحــال و بختیاری، اصفهان، تهران و 
چندین شهر دیگر خودشان را برای کمک رساندند 
و نخســتین کاری که کردند  الیروبــی خانه های 
آسیب دیده و مدارس بود و شــب ها هم مشغول 
بسته بندی اقالم شدند. تا امروز که بیشتر از 2  هفته 
از سیل لرستان گذشته است نزدیک به 700 جوان 
هالل احمری در مناطق سیل زده حضور داشتند و 
شبانه روز در کنار  خانواده های سیل زده هستند و 
به آنها کمک می کنند تا زودتر بتوانند زندگی شان 
را از گل و الی ســیل بشــویند و لبخند  بهار را به 

چهره های شان بازگردانند. 
در همین رابطه شــهاب الدین صابونچی، رئیس 
سازمان جوانان هالل احمر عنوان می کند که بعد از 
ارزیابی های صورت گرفته در  استان لرستان، این 
نیازمندی به حضور جوانان هالل احمری احساس 
شد و  طی هفته های گذشته شاهد حضور کانون های 
 مختلف سازمان شــامل حدود 700 نفر از جوانان 
هالل احمر از ۸ استان کشور برای امدادرسانی در 
پلدختر بودیم؛ جوانانی که  آمده بودند تا گل و الی 

خانه های مسیر سیالب را تخلیه کنند. 
حمایت های روانی و اجتماعی، کار دیگری است 
که توســط تیم های ســازمان جوانان هالل احمر 
پیگیری می شــود. به ویژه  کمک به کودکان که به 
این حمایت ها نیاز بیشتری دارند. به گفته صابونچی 
این سازمان پس از به پایان رســیدن مرحله اول 
 امدادونجات، عملیات انجــام حمایت های روانی 
و اجتماعی را در اســتان های گلستان، لرستان و 
خوزســتان به صورت ویژه آغاز  کرده است. هدف 
این ســازمان تأکید بر کمیت نیرو های ســازمان 
جوانان نیست، زیرا به اندازه کافی نیرو وجود دارد، 
بنابراین بر  حسب نیاز و کارآمدی نیرو ها به مناطق 
مختلف سیل زده اعزام می شــوند. جوانان هالل 
احمری همپای سیل زدگان هستند و  در این بین از 
کارهای فیزیکی برای تخلیه گل و الیروبی گرفته تا 
حمایت های روانی و بازی های کودکانه برای روشن 
کردن  امید در دل این مردم آســیب دیده از هیچ 
کمکی دریغ نمی کنند و بــا افتخار اعالم می کنند 
تا گل و الی در مناطق ســیل زده  باقی مانده باشد، 
مرحمت و مهربانی جوانان و داوطلبان هالل احمری 

نیز با حضورشان در صحنه به قوت خود باقی است. 
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