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هالل معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر از اعزام تیم های بهداشت و درمان اضطراری استان  های تهران، چهارمحال وبختیاری، 

یزد و کهگیلویه وبویراحمد به منظور ارایه خدمات درمانی به مناطق ســیل زده استان خوزستان خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هالل احمر به نقل از ایرنا، دکتر حسن صفاریه با اعالم این خبر گفت: »تیم های بهداشت و درمان اضطراری به منظور ارزیابی مستمر مناطق سیل زده 
خوزستان، هماهنگی عملیات و خدمت رسانی به آسیب دیدگان و متاثران از سیل و آبگرفتگی به مناطق سیل زده این استان اعزام شده است.« وی 
افزود: »تیم های بهداشت و درمان استان های تهران در شهرستان سوسنگرد با پوشش شهرهای هویزه و حمیدیه، چهارمحال وبختیاری در پایگاه 
دارخوین و با پوشش شهر شادگان، یزد در شهر مالثانی و با پوشش شهر باوی و کهگیلویه وبویراحمد در شهرستان عبدالخان مستقر شده اند و با 

پوشش شهرهای شاوور و الوان مشغول انجام وظیفه هستند.«

۴تیمبهداشتو
درماناضطراری
بهاستانخوزستان
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

گزارش فعالیت جمعیت هالل احمر در مناطق سیل زده در یک ماه )از ۲۵ اسفند تا ۲۵ فروردین( 

یک ماه مهربانی
شهروند| یک ماه عملیات نفسگیر و بدون وقفه در 31 
استان کشور؛ جمعیت هالل احمر در طول یک ماه گذشته 
پرچالش ترین بهار  سال های اخیر را تجربه کرده است و از 
روزهای پایانی ســال 97 تا امروز در کنار مردم سیل زده و 
آسیب دیده استان های کشور بوده  است. از روزی که هالل 
احمری ها اقدام به امدادرسانی به استان های درگیر سیل 
کرده اند، عملیات هــای زیادی در بیش از ۲14۵ شــهر، 
 روستا و محورهای کوهستانی انجام گرفته و به طورکلی به 
4۵7 هزار نفر از هموطنان امدادرسانی شده است. در این 
بین بیش از   ۲39 هزار نفر اســکان اضطراری داده و ۸17۰ 
نفر توسط نیروهای امدادی و بالگرد به مناطق امن منتقل 
شــده اند. در طول این مدت 4۸۰9  دستگاه خودرو از برف 
رهاسازی و بیش از ۵۸۵3  مورد تخلیه آب از منازل انجام 
شد و بیش از 1۸ هزار نیروی عملیاتی در قالب 43۰۰  تیم 
امدادی درحال فعالیت هستند .  باتوجه به محاصره برخی از 
روستاها توسط آب و تخریب راه های ارتباطی، یکی از نکات 
برجسته  عملیات روزهای گذشــته، استفاده از توان امداد 
هوایی جمعیت هالل احمر بوده که در این مدت نسبت به 
انتقال بیش از 7۵۶ هزار  کیلوگرم اقالم غذایی و زیستی طی 
۸۲3 ســاعت پرواز بالگردهای جمعیت و انتقال ۲737 از 
امدادگران و نجاتگران اقدام کرده اند .   این آمار  و ارقام درحالی 
است که امدادرسانی در استان های ایالم، خراسان شمالی، 
فارس، کرمانشاه، کهگیلویه بویر احمد، گلستان، خوزستان، 

 مازندران و لرستان همچنان ادامه دارد .
 اقالم زیستی و غذایی توزیع شده در سطح کشور

 43۲۰1    دستگاه چادر و 14۲4۵1 بسته غذایی، 41۲۰۰ 
ست بهداشــتی و اقالم دیگری ازجمله پتو، موکت، ست 
ظروف، کنسروجات، نان،  خرما و والور، قند و شکر، روغن 
و برنج ازجمله اقالمی بود که در طول یک ماه در ســطح 
کشور توزیع شده است. در استان های  آسیب دیده کشور 
نیز ۶۵۲۲3 دستگاه چادر، 947۶۵ بسته غذایی یک ماهه 
و 7۲ ساعته، موکت، نایلون، والور، پتو، چکمه و … توزیع 

 شده است .
 ۷00نفر امدادگر در کنار مازندرانی ها

تغییرات شرایط جوی در 14 شهرستان استان مازندران 
باعث شد تا در 11۶ شهر، روستا و محورهای کوهستانی 
به بیش از 1۵ هزار نفر  امدادرســانی صورت بگیرد و تعداد 
۵۰9 نفر اســکان اضطراری داده شــدند. همچنین 44۵ 
دستگاه خودرو از برف رهاسازی شــد و ۸۸۰ منزل  از آب 
تخلیه شدند . در این استان نیز تعداد 7۰۰ نفر در قالب 1۸۰ 
تیم امدادی با 19 فروند قایق )امدادی و محلی( امدادرسانی 
و  اقالم را میان حادثه دیدگان توزیع کردند . در ۶فروردین 
عملیات در اســتان مازندران به اتمام رســید، اما در موج 
جدید بارش مجددا  از  تاریخ ۸ فروردین عملیات در منطقه 

سوادکوه آغاز شده و همچنان ادامه دارد . 
   گلستان؛ ازاسکان اضطراری 1۵ هزار نفر تا فعالیت 

فرهنگی ۵۲ تیم سحر
   در 1۰ شهرســتان گــرگان، بندرترکمن، آزادشــهر، 
آق قال، گنبدکاووس، بندرگز، علی آباد، کالله، کردکوی و 
مینودشت، تعداد 1۲4 شهر،  روستا و محورهای کوهستانی 
به بیش از ۶۲ هزار نفر امدادرسانی شده و قریب به 1۵9۵9 
نفر اســکان اضطراری و بیش از ۶1 هزار بسته  غذایی بین 
آسیب دیدگان توزیع شــد و تعداد 3۵ نفر از مصدومان به 
بیمارستان منتقل شده  و 1۰۶۲۲ خانه نیز از آب تخلیه شد . 
باتوجه  به محاصره برخی از روستاها توسط آب و تخریب 
راه های ارتباطی، یکی از نکات برجسته عملیات استفاده از ۶ 
فروند بالگرد امدادی  جهت ایجاد راه دسترسی هوایی برای 
انتقال بیش از ۲73 هزار کیلوگرم اقالم غذایی و زیستی طی 
۲3۰ ساعت پرواز بالگردها )جمعیت   ۲۰۰ ساعت، سپاه و 

ارتش 3۰ ساعت( بوده است . 
همچنین با ایجــاد اردوگاه هایــی در مناطق مختلف 
شهرستان آق قال و گرگان، بخش عمده ای از آسیب دیدگان 
در این اماکن اسکان  اضطراری داده شدند و جهت تغذیه 
نیز با هماهنگی خیرین تعداد 1۵3۵۲۸ پرس غذای گرم 
توزیع شد . در میان آســیب دیدگان این استان نیز 37۲۲ 
دستگاه چادر، ۶1۶13 بسته غذایی، بیش از 1۲۰۰ شعله 
والور، 3۲1۸ ست بهداشتی،  موکت، پتو، کنسروجات، نان 
آب معدنی برنج قند و شکر و… توزیع شد. در این استان 
روزانه بیــش از ۲4۰  نجاتگر در قالــب ۵۰ تیم  عملیاتی 
درحال فعالیت و امدادرسانی بوده و همچنین ۶۰ دستگاه 
خودروی امدادی و آمبوالنس نیز با همکاری سازمان های 
دیگر و مردم  محلی روزانه 33 فروند قایق درحال توزیع اقالم 

غذایی و امدادی میان آسیب دیدگان هستند . 
در طول یک ماه گذشــته تیم های بهداشــت و درمان 
جمعیت هالل احمــر نیز در مناطق حادثه دیده اســتان 
گلستان حاضر شدند که  خدمات ارایه شده از سوی آنها به 

شرح زیر است :
پزشک و پرستار:   131 نفر خدمات پزشکی:   ۲4۲1 
مورد| خدمات پرســتاری:   4۵۰3 مــورد| خدمات 

مامایی:   99 مورد| کارشــناس بهداشت:   ۲4 نفر| 
خدمــات بهداشــت روان:   39۲ مــورد| خدمات 
بهداشــت محیط:   ۶۶۵ مــورد| خدمات بهداشت 

تغذیه:   ۲۲9 مورد
  اعضای ســازمان جوانان نیز در منطقه به ارایه خدمات 
هنری، فرهنگی و مشــارکت در بسته بندی اقالم اهدایی 
پرداختند. ۲۵1 نفر در  قالب ۵۲ تیم در منطقه حاضر شدند 
و همین طور ۸۲9۸ نفر نیز از خدمات تیم های ســحر این 

سازمان بهره بردند . 
 لرستان؛ هزار و 3۵۴ امدادگر فعال

 در ۲۲۷ تیم عملیاتی
در استان لرستان نیز در 11 شهرستان به تعداد 1۰۰ هزار 
نفر امدادرسانی شد و بیش از ۵۵ هزار نفر اسکان اضطراری 
داده و ۲1۶۰  واحد مســکونی از آب تخلیه شــده است.  
همچنین تعداد 9۰۵ نفر در ازنا، پلدختر، الشتر، کوهدشت، 
نورآباد، الیگودرز، خرم آباد، دورود،  دوره چگینی و بروجرد 
به مکان امن منتقل شــدند .  برای امدادرسانی در مناطق 
حادثه دیده استان لرستان ۶ فروند بالگرد امدادی در  منطقه 
مستقر شدند و همچنین ۶ فروند بالگرد ارتش و ۲ فروند 
بالگرد سپاه برای توزیع اقالم و جا به جایی حادثه دیدگان 
حاضر  شــدند. همچنین تیم های امدادی از استان های 
معین اصفهان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، 

مرکزی، البرز، زنجان و قم نیز  حاضر شدند . 
در شهرستان های نورآباد، الیگودرز، پلدختر و دورود نیز 
اردوگاه اسکان اضطراری ایجاد شد. 13۵4 امدادگر در قالب 
۲۲7 تیم عملیاتی  در این استان فعالیت کردند .   در مناطق 
آسیب دیده 1۰۶1۲ دستگاه چادر، ۲۸۶۶۰ بسته غذایی، 
نان، ست بهداشتی، والور آب معدنی  کنسروجات و .. توزیع 
شد .  با توجه به عدم دسترسی زمینی تیم های عملیاتی به 
مناطق آسیب دیده، تعداد ۶ فروند بالگرد جمعیت هالل 
 احمر در استان مستقر شــد و فرآیند انتقال محموله های 
امدادی، نیرو و تجهیزات را برعهده گرفتند. امداد هوایی با 
۲۶۰ ساعت و ۶۵۶  سورتی پرواز انجام شد که در این بین 
3۰9 هزار کیلوگرم اقالم امدادی و ۲۸۲۲ نفر جابه جا شدند. 
امدادرسانی در معموالن با انجام  پرواز های مستمر صورت 
گرفت .  4۰    تیم عملیاتی از جمعیت هالل احمر استان های 
کردستان، همدان، اصفهان، مرکزی، قزوین، قم،  زنجان، 
البرز، چهار محال و بختیاری و ســازمان امداد و نجات که 
مجموعا شامل 4۰۰ نیروی عملیاتی بود کار امدادرسانی به 

مناطق  آسیب دیده را انجام دادند . 
  خوزستان؛  ایجاد 91 اردوگاه اسکان اضطراری و 

انتقال 6 هزار و ۵00 نفر به مناطق امن   
در پی ســیالب در استان خوزســتان 9۶۶ امدادگر در 
قالب ۲۰3 تیم به ۲1 شهرستان این استان و در ۲۵4 شهر، 
روستا، مناطق  عشایرنشین و محورهای کوهستانی به بیش 
از 1۶۶ هزار نفر امدادرسانی کردند و نزدیک به 119 هزار نفر 
نیز اســکان اضطراری داده  شدند. همچنین تعداد ۶۵۰9 
نفر نیز به مناطق امن انتقال داده شــدند. همچنین برای 
اســکان حادثه دیدگان 91 اردوگاه اســکان اضطراری  در 
مدارس و سالن های ورزشی شهرهای دزفول، اهواز، کارون، 
دشت آزادگان، شوشو، شوشتر، شادگان، باوی، حمیدیه، 

سوسنگرد و …  ایجاد شد . 
طی عملیات در اســتان خوزســتان از ۲۰ فروند قایق 
جیمینی جهت تسریع امدادرسانی استفاده شد و 1۰۸۵ 
نفر از مردم و ۶ مصدوم  منتقل شدند. همچنین 11۲9۰ 
کیلوگرم اقالم امدادی نیز توسط این قایق ها منتقل شد . 
تیم های پشتیبان نیز از استان های فارس،  اصفهان، البرز، 

کرمان و تهران در خوزستان حضور یافتند . 
همچنین انبار تفکیک و بسته بندی اقالم اهدایی جهت 
توزیع میان آســیب دیدگان توسط ســازمان داوطلبان 
فعال شــد. بیش از 1۸۰ هزار  پرس غــذای گرم نیز میان 
حادثه دیدگان توزیع شد . در اســتان خوزستان هم امداد 
هوایی مجموعا 19۰ ساعت و 4۰۸ سورتی پرواز انجام  داد 
که 9۰۵ نفر و 1۰۵ هزار کیلوگرم بار جابه جا شد . در طول 
این مدت در اســتان خوزســتان ۲14۲۰ دستگاه چادر، 
۲99۰۸ بسته  غذایی، پتو، نایلون، ست بهداشتی، برنج نان 

و… توزیع شد . 
   ایالم؛ امدادرسانی به 19 هزار و ایجاد 8 اردوگاه 

اسکان اضطراری
در استان ایالم نیز در 9 شهرســتان ایالم، آبدانان، ایوان 
غرب، سیروان، دهلران، ملکشــاهی، چرداول، دره شهر، 
ماژین، بدره و مهران  به  بیش از 19 هزار نفر امدادرســانی 
شــده و 3343 نفر اســکان اضطراری داده و ۲37 واحد 
مسکونی از آب تخلیه شده است . جهت تسریع  امدادرسانی 
دو فروند بالگرد امدادی در منطقه مستقر شد و ۸ اردوگاه 
اسکان اضطراری در شهرستان های ملکشاهی، دره شهر، 
ماژین و  مهران ایجاد شد. همچنین عالوه بر تقویت انبارهای 
امدادی استان و شعب، تیم هایی از استان کردستان برای 

پشتیبانی عملیات اعزام  شدند .    

 
خانههایسستیکهدیگرجایماندننیست

خانه های پلدختر به خصوص آنهایی که بیشــتر به آب نزدیک 
بوده اند و آسیب بیشتری دیده اند، شرایط مناسبی ندارند. بسیاری 
از مردم بعد از تمیزکاری خانه حاال آمده اند تا زندگی را از نو شروع 
کنند، اما اجازه اقامت در خانه ها داده نمی شود. بسیاری از خانه ها 
پایه های اساسی ندارند، سال هاست از ساخته شدنشان می گذرد و 
موقع ساخت هم اصول را کامل رعایت نکرده اند و همین باعث شده 
تا امنیتی برای زیر سقف رفتن باقی نماند. بارش باران یا کوچکترین 
خبری از سیل جدید باعث می شــود مردم نگران بیرون خانه ها به 
تماشای این بنشینند که شاید دیوارها فروبریزد. تمیزکاری های بعد 
از سیل هم به این سست شــدن دامن زده است. آب فاضالب هنوز 
هم مانده و هر لحظه پایه های خانه ها سست تر می شود. کسانی که 
خانه شان را کامال از دست داده اند، به تعداد خانه های غرق شده در 
گل نیستند، اما تکلیفشان معلوم است؛ در چادر مانده اند و منتظر 
فرصتی هســتند تا تکلیف زندگی برایشان معلوم شود، اما آنهایی 
که خانه شان نصفه و نیمه قربانی سیل شده، این روزها همه مردد 

مانده اند که به خانه برگردند یا نه؟

که تصــور می کردند. پیرزن ها می گوینــد تا پنج پدر 
ما چنین ســیلی را ندیده اند، چرا باید فکر می کرد  یم 
که سیل می آید؟ حمایت های روانی از مردم سیل زده 
برای فراموش کــردن این ترس، این روزها شــاید به 
همین دالیل یکــی از نیازهای اصلی پلدختر اســت؛ 
فراموش کردن، نیاز مردمی است که در پلدختر از آب 

گریزانند.
سربازان، حال خوش به مردم هدیه می دهند

یکی از چیزهایی که این روزهــا حال و روز پلدختر 
را کمی خوش می کند، ســربازان هســتند. آنها که از 
شهرهای مختلف داوطلبانه برای کمک به مردم شهر 
پلدختر برای الیروبی آمده اند، روزهاســت در شــهر 
حضــور دارنــد و می گویند تا گل هســت در پلدختر 

می مانند. 
کارشان سخت اســت و طاقت فرسا؛ همگی سر تا پا 
گل شده اند و تالش می کنند خانه های مردم را دانه به 
دانه از گل خالی کنند؛ اما با وجود همه این سختی ها 
و خســتگی ها، دایم درحال خندیدن و شوخی کردن 
با مردم هســتند؛ با بچه ها بــازی می کنند و با مردان 
و زنان هم صحبت می شوند. شــاید این که هنوز سن 
کمی دارند، در این امر بی تاثیر نباشــد اما بیشــتر از 
هر چیزی همراهی شــان اســت که به چشم می آید. 
هر روز از 7 صبح تا 7 شــب وظیفه الیروبی را برعهده 
گرفته انــد؛ خیابان ها را دانه به دانــه قرق می کنند و 
پیش می روند؛ سربازان سپاه یک جا و سربازان ارتش 
جای دیگر. تعدادشــان هم کم نیســت؛ شاید در هر 
خیابان بیشتر از صدها سرباز مشغول الیروبی باشند؛ 
حسابی از گل ها شــاکی اند و می گویند گل ها خیلی 
ترسناکند اما حریفشان می شویم. در هر حال سربازان 
این روزها شــخصیت های محبوب پلدخترند؛ آن قدر 
که مردم بهت زده از ســیل راه می روند و برایشان دعا 

می کنند.
آشغال ها، نگرانی جدید بعد از سیل در شهر

اما یکی از نگران کننده تریــن اتفاقاتی که این روزها 
در پلدختر رخ داده این اســت که شهر از آشغال ها پر 
شده است؛ از لوازمی که سیل آنها را بالاستفاده کرده 
گرفته تا ظــروف یکبارمصرف غذا، شــیرهای پاکتی 
و لیوان هــای یکبارمصــرف و هزاران شــکل دیگر از 
پالستیک و نایلون که سرتاسر شهر به حال خودشان 

رها شده اند. 
در حاشــیه رودخانه آشــغال ها تلنبار شــده اند. با 
حال وهوای ناخوشی که شهر دارد، تلنبار شدن آنها به 
مرور می تواند مشکل بزرگی به وجود بیاورد. گروهی از 
روحانیون داوطلبانه بخش هایی از آشغال های شهر را 

جمع می کنند اما توان آنها برای این کار کافی نیست 
و درنهایت شــاید بعد از گل ها، بیشــترین چیزی که 
در پلدختر در حاشــیه کوچه ها و خیابان ها می بینید، 

آشغال ها و پالستیک های یکبارمصرف است.
سلفی بگیرانی که مردم را حسابی خشمگین 

کرده اند
مانند هــر حادثه دیگــر، ســلفی بگیران هم هنوز 
بازارشــان در پلدختر داغ اســت. محلی ها می گویند 
روزهــای اول و از وقتی که راه های ارتباطی باز شــد، 
تعداد این افراد خیلی بیشتر بود؛ هنرمندان، مسئوالن 
و سلبریتی های اینســتاگرامی که برای گرفتن عکس 
می آمدند و فقــط به دنبــال این بودند کــه با چهره 
ناخوش و خانه خراب مردم سلفی بگیرند. مردم البته 
هوشمندانه حســاب این افراد را از کسانی که واقعا به 
آنها کمک کرده اند، جدا می داننــد اما دلخوری هنوز 
در دلشان مانده که چرا پای چنین افرادی در روزهای 

درد به خانه شان باز شده است.
فاضالبی که دست از سر شهر برنمی دارد

گرفتگــی فاضالب ها از اصلی ترین معضالت شــهر 
ســیل زده و پر از مشــکل پلدختر اســت و این روزها 
بالی جان این شهر شده اســت. آبی که با سیل آمده 
و فاضالب هایی که در سطح شــهر پخش شده  است، 
باعث شده  چاه های آب گرفته و باال بزند، همین باعث 
شــده بوی نامطبوعی در شهر به مشــام برسد. مردم 

هم به محض این که آب شــهر وصل می شــود، شروع 
به شست وشــو و تمیزکاری در خانه هایی که چاه های 
گرفتــه دارد، می کنند و همین باعث می شــود حجم 

بیشتری از آب کثیف راهی خیابان ها شود.
 البته هنوز هم بعد از گذشــتن بیشــتر از دو هفته 
از وقوع ســیل، شــهر قطعی آب، برق و گاز را تجربه 
می کند؛ شیرهای آب در خانه هایی که خالی مانده اند، 
باز می مانند. آب روان اســت تا بار بعــد که دوباره آب 

شهر قطع شود.
فعال حتی جریمه هم نداریم 

در و دیوار شــهر پر از بنرهای تشــکری اســت که 
مردم پلدختر برای مردمی که بــرای کمک آمده اند، 
نوشته اند. قالیشــویی ها رایگان فرش ها را می شویند، 
موکب ها در سراسر شــهر غذای گرم و نان در اختیار 
مردم قرار می دهند؛ چای، شربت، آب و بیسکویت در 
همه شــهر فراوان وجود دارد. داوطلبان از شــهرهای 
مختلف آمده اند و غــذای گرم در اختیــار مردم قرار 
می دهند. هر خوراکی ای که فکــر کنید این روزها در 
پلدختر پیدا می شود و همه توســط کسانی که برای 

کمک آمده اند، توزیع می شود. 
کســانی که برای الیروبی خانه ها هم آمده اند هیچ 
پولی نمی گیرند. این روزهــا زندگی در پلدختر تقریبا 
هیچ هزینه ای ندارد؛ شهری است که انگار تمام ایران 
است. از تمام شــهرها برای کمک آمده اند؛ از هر قوم و 
لهجه و زبان و فرهنگی این روزها در پلدختر می توان 
آدم پیدا کرد؛ همه همزبان شــده اند و کمک می کنند 
و شــاید همین باعث شــده درد تا این اندازه در شهر 
کم شــود و از ترس اولیه روزهای ســیل بکاهد، حتی 
پلیس ها هم همراه شــده اند و این روزهــا در جاهای 

سالم مانده شهر هم خبری از جریمه نیست.
زندگی دارد به پلدختر بازمی گردد

در هر حال پلدختر این روزها مهیای بازگشــت به 
زندگی پیش از آمدن ســیل اســت؛ حتی زندگی در 
نیمه باالیی شهر که از سیل آسیبی ندیده، آغاز شده 
است. مغازه ها باز شده  است و مردم در رفت و آمدند؛ 
حتی ســعی می کنند خاکی که از مناطق سیل زده به 
ســمت باال می آید را نادیده بگیرنــد؛ مغازه ها دانه به 
دانه باز شــده اند و هر روز کارشــان دستمال کشیدن 
میز و صندلی های خاک گرفته است. حتی بانک های 
ســالم مانده هم با فرش هایی که روی پشت  بامشان 
آویزان شــده، کارشان را شــروع کرده اند. این روزها 
در پلدختر، شــهری که بیشترین آســیب را از سیل 
لرســتان دید، زندگی هرچند کاری سخت، اما شدنی 

است.
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