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دکتر علی اصغر پیوندی در حاشیه بازدید از اردوگاه اسکان اضطراری ناصرخسرو اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:   »بسته های غذایی یک ماهه 
در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و به مناســبت والدت امام زمان)عج( میان خانوارهای استان های سیل زده توزیع می شود.« او افزود: »هدف از 
توزیع این بسته های غذایی، آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان و تأمین امنیت غذایی سیل زدگان در این ماه پربرکت است.«  رئیس جمعیت 
هالل احمر با بیان این که امیدواریم سیل زدگان هرچه زودتر به منازل خود برگردند، گفت: »کمک رسانی این نهاد تا پایان بحران سیالب و پس از 
آن ادامه دارد.« او با اشاره به تخلیه منازل در مناطق سیل زده ادامه داد: »ساکنان این منازل در اسکان های اضطراری مستقر شده اند و باید مقدمات 
بازسازی و بهسازی برای بازگشت آنها فراهم شود.«  پیوندی تصریح کرد: »وظیفه جمعیت هالل احمر پس از امدادرسانی، اسکان و تغذیه اضطراری 

است که با توجه به خسارتی که سیالب به سیل زدگان وارد کرده، تالش کردیم از همان ابتدا در کنار آنها و تسکین دهنده آالم شان باشیم. «

توزیع بسته های غذایی 
 یک ماهه در

استان های سیل زده 
به مناسبت ماه  رمضان
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

عطیهکریمی|فداکاری ها و تالش های شــبانه روزی 
امدادگــران و نجاتگــران جمعیت هالل احمــر از آغازین 
روزهای  ســال جدید و در روزهای اخیر برای امدادرســانی 
به افراد گرفتار در سیل و آب گرفتگی بسیار ستودنی است. 
داوطلبان و امدادگرانی که بی هیچ چشمداشتی در شرایط 
ســخت و بحرانی، در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، به دور 
از خانواده های خــود، در پایگاه های امــدادی و اردوگاه ها و 
همچنین پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی حضور 
دارند، تا با فعالیت های خود باعث تسکین آالم سیل زدگان 
و آسیب دیدگان شوند. در حقیقت زمانی که مصیبت دیدگان 
خانه و زندگی خود را از دست می دهند، انسان هایی داوطلب 
و فداکار با لباسی به رنگ عشــق حاضر می شوند تا در کنار 
مردم، امید رفته آنها را بازیابند. امدادگران و نجاتگران استان 
خوزستان نیز با وجود سپری شــدن یک ماه از  سال جدید 
و وقوع ســیل، هنوز هم با تمام توان و عشــق خود به مردم 
خدمت می کنند و سختی کار، از تالش های آنها کم نمی کند. 
»برخورد مردم با امدادگران به گونه ای اســت که بیشــتر 
تشویق می شویم تا به آنها خدمت کنیم. کار در هالل احمر 
ســختی های زیادی دارد، اما همین که مردم شــاد شوند و 
کمک حالشان باشــیم برای ما کافی است.« اینها بخشی از 
صحبت های فاطمه جماسی از نجاتگران شهرستان کارون 
است. او که این روزها با وجود شرایط سخت بارداری باز هم در 
کنار همسرش در فعالیت های امدادی و کمک رسانی حضور 
دارد، معتقد اســت: »در آینده فرزندم کاری را که امروز من 
انجام می دهم را دنبال می کند، پس چه بهتر که کار خوب 
را یاد بگیرد.« با وی گفت وگویی کردیم تا از شرایط سخت 

روزهای پس از ســیل و حال وهوای مردم برایمان بگوید که 
خواندن آن خالی از لطف نیست.

خودتانرامعرفیکنیــدوبگوییدازچــهزمانیوارد
هاللاحمرشدید؟

من فاطمه جماسی متولد  سال ۱۳۶۹ و از نجاتگران استان 
خوزستان شهرستان کارون هستم. بنده از  سال ۱۳۸۸ وارد 
جمعیت هالل احمر شدم و اکنون 10 سال سابقه حضور در 

این جمعیــت را دارم. از آنجایی که 
6 ماهه باردار هستم، بیشتر کارهای 

اداری را انجام می دهم.
درســیلاخیــرخوزســتان،
فعالیتهایشماازچهزمانیآغاز

شد؟
در حــال گذرانــدن طرح های 
نــوروزی بودیم که از تاریخ ســوم 
فروردین با اعالم آماده باش امدادی 
مبنی بر وقــوع ســیل و احتمال 
ســیالب در شهرستان اینجانب به  
همراه کلیه عوامل امدادی در حالت 

آماده باش قرار گرفتیم و شروع به برنامه ریزی جهت اسکان 
ســیل زدگان در مدارس، سالن های ورزشی، حسینیه ها، 
مساجد و غیره شدیم. بنده به همراه همسرم که ایشان هم 
از داوطلبان فعال هالل احمر هستند، در کنار هم شروع به 

فعالیت کردیم.
فعالیتاصلیشمادراینروزهایبعدازسیلچیست؟

اصلی ترین فعالیت ها و کارهایی کــه انجام دادیم، برپایی 

اســکان اضطراری در مدارس بود،  پس از بازگشایی مدارس 
سیل زدگان را به سالن های ورزشــی و حسینیه ها منتقل 
کردیــم. از فعالیت های دیگر مــا تامین مایحتــاج روزانه 
ســیل زدگان مانند خوراک، پوشاک،  لوازم بهداشتی و غیره 

است. 
برخوردمردمباامدادگرانهاللاحمردراینبحرانچگونه

است؟
برخورد مردم با مــا امدادگران به 
گونه ای اســت که بیشــتر تشویق 
می شــویم تا به آنهــا خدمت کنیم 
و خوشــحالیم کــه از کارهــای ما 
راضی هســتند. مــن کــه در اداره 
مشغول هستم، هر روز تعداد زیادی 
مراجعه کننده داریم. در میان افرادی 
که در اردوگاه هستند، چادر و وسایل 
اولیه توزیع کردیم، برای آنهایی هم که 
راضی به ترک خانه هایشان و آمدن 
به چادرها نشدند، چادر و پتو بردیم و 

مایحتاجشان را فراهم ساختیم.
ازسختیکاربعدازسیلبرایمانبگویید.

این روزها شرایط کاری بسیار سخت است و ما 24 ساعته 
آماده باش هستیم. بعضی روزها مجبور می شویم شبانه روز 
بیدار باشــیم و در اداره یا اردوگاه ها حضور داشته باشیم، هر 
کاری سختی خود را دارد. کار با هالل احمر نیز سختی های 
زیادی دارد، اما همین که مردم شاد شوند، برای ما کافی است. 
درست است که االن شرایط سخت است، ولی با همه اینها، 

هم خودم و هم همسرم با اشتیاق دوست داریم در کنار مردم 
فعالیت در جمعیت هالل احمر را ادامه دهیم.

باوجودبارداریکارکردنبرایتانسختنیست؟
تا حدودی سخت است، اما همسرم در کنارم هست. ایشان 
هم از امدادگران هســتند و چهارسال است که در جمعیت 
هالل احمر فعالیت دارد، البته من بیشــتر کارهای اداری و 
هماهنگی را انجام می دهم. همســرم در کارهای اسکان و 
رسیدگی به سیل زدگان و همچنین در ساخت سیل بندها به 

مردم کمک می کند. 
چهعاملیانگیزهشمابرایکاردرهاللاحمرمیشود؟

همین که می توانیم به مردم خدمتی کنیم و کمک حالشان 
باشیم، به ما انگیزه کار کردن می دهد.

نظرخانوادهوهمسرتاندرموردکارکردنشماباوجود
بارداریچیست؟شرایطکارکردننسبتبهقبلبرایتان

سختترنشده؟
در مورد نظر خانواده درباره کار کردن در شرایط بارداری ام، 
همان طور که گفتم همسرم در تمام لحظات کنارم هست و 
مخالفتی ندارد. خانواده اوایل مخالف بودند، اما این روزها، هم 
برادر و هم پدرم در جریان سیل کمک زیادی به من کردند. 
در کل شرایط کاری سخت اســت، اما عادت کرده ام. آن قدر 
خدمت کردن به مردم لذت بخش اســت که خودمان دیگر 

نمی توانیم دست از کار بکشیم.
قبلازبارداریهمکارهــایاداریانجاممیدادیدیادر

فعالیتهایدیگرنیزمشارکتداشتید؟
هم کارهای اداری را انجام مــی دادم و هم در فعالیت های 
دیگر شرکت داشتم. در طرح های نوروزی همراه دوستان در 

چادرهای امداد نوروزی و همچنین در طرح خادم نیز فعالیت 
داشتم. در طرح خادم همکاران ما به روستاها می رفتند و مردم 
را نســبت به خطراتی که ممکن است برایشان اتفاق بیفتد، 
آگاه می ساختند و کمک های اولیه را به روستاییان آموزش 
می دادند. در همین سیل اخیر نیز از قبل آمادگی داشتیم و 
به روستاها آموزش هایی را داده بودیم. البته من خودم دبیر 
طرح خادم بودم و بیشتر کارهای هماهنگی را انجام می دادم، 
گاهی اوقات نیز همراه همسرم برای فعالیت های آموزشی به 

خانه های مردم می رفتیم. 
بهنظرتانکارهایامدادیوبشردوستانهکهانجاممیدهید
رویفرزندتانهمتاثیرمیگذارد؟اورادرآیندهبهچنین

کارهاییتشویقمیکنید؟
صد درصد. کارهایی که من انجام می دهم روی فرزندم هم 
تاثیر می گذارد. فکر می کنم هر کاری که امروز انجام بدهم، 
فرزندم در آینده همین کار را ادامه می دهد، پس چه بهتر است 
که کار خوب را یاد بگیرد. همان طور که گفتم برادر و پدرم هم 
در هالل احمر فعال هستند، در آینده نیز فرزندم را به این کار 

تشویق می کنم.
دراینروزهایسختکاری،خاطرهایهمدارید؟

خاطرات زیادی اســت، هم خوب و هم بد، اما بهتر است 
خاطرات خوب همیشه روی زبان جاری شود. برای مثال یک 
شب همراه همســرم و رئیس اداره برای بازرسی جاده رفته 
بودیم، تا وضع آبگرفتگی را بررسی کنیم. در آن جا خودرویی 
را دیدیم که تا نصفه در داخل آب رفته بود، همسرم به همراه 
حاضرین همگی کمک کردند و خودرو را از آب بیرون آوردند. 

خدارو شکر تلفات جانی نداشتیم.
اینروزهاحالوروزمردمسیلزدهچگونهاست؟

زندگی مردم در شهرها و روستاها بسیار آسیب دیده است. 
آنها زمین و خانه هایشان را از دست داده اند و بسیار ناراحت و 
عصبانی هستند. البته این چند روز آب کمی فروکش کرده 
و شرایط درحال بهترشدن است. مردم به سختی زندگی را 
می گذرانند، با آن که نیروهای امدادی تالش می کنند شرایط 
بهتری را برایشان فراهم کنند، باز هم هیچ جا خانه خودشان 
نمی شــود. حرف آخر این که مردم این شهر بسیار مقاومت 
کردند، به قول یکی از روستایی ها که سر سیل بند بود، ما این جا 
داریم می جنگیم، این وضع یک جنگ است که ما از زمین ها و 

خانه هایمان دفاع می کنیم.  
این را هــم اضافه کنم 

که بچه هــای هالل، 
رئیــس اداره و همه 
عوامل در جریان این 
سیل بسیار زحمت 

کشیدند.

بانوی امدادگر و دبیر طرح خادم شهرستان کارون 
در گفت وگو با »شهروند« از روزهای سخت پس از 
سیل و حال این روزهای مردم می گوید  

 آنقدر خدمت کردن به مردم لذت بخش است که 
دیگر نمی توانیم دست از کار بکشیم

 دفاع از زمین ها
و خانه ها، در جنگ با سیل

فکرمیکنمهرکاری
کهامروزانجامبدهم،
فرزندمدرآیندههمین
کارراادامهمیدهد،
پسچهبهتراستکه
کارخوبرایادبگیرد

شهروند|نوروز امسال تقریبا تمام استان های کشور درگیر سیل بودند؛ 
در این میان ۵ استان مازندران، گلستان، لرستان، ایالم و  خوزستان شرایط 
ویژه ای داشتند. جمعیت هالل احمر نیز مثل همیشه به واسطه وظیفه اش 
وارد عمل شد و از دقایق نخســت بعد از حادثه در  کنار سیل زدگان حضور 
داشت.  بر اســاس گـــزارش عملیات امدادونجات، با توجه به گستردگی 
سیل، اولویت اصلی جمعیت هالل  احمر امدادونجات بود و با کمک مردم، 
داوطلبان، امدادگران و نجاتگران و پرسنل جمعیت هالل احمر در سیل و 
آبگرفتگی و برف  و کوالک از تاریخ ۲۵ اســفند ۹۷ لغایت ۲اردیبهشت ۹۸ 
در ۳۱ استان کشور بیش از ۳۸۰۰ شهر، روستا و محورهای کوهستانی     به 
۶۰۵ هزار نفر از هموطنان امدادرسانی شده و بیش از ۲۹۲ هزار نفر اسکان 
اضطراری شــدند و      ۸۳۴۵    نفر با قایق و بالگردهای  جمعیت به مناطق امن 
انتقال یافتند .   در این روزها ۴۸۲۱ دستگاه خودرو از برف رهاسازی و بیش از 
۷۹۳۰ مورد تخلیه آب از  منازل انجام شد  و  بیش از ۲۱ هزار نیروی عملیاتی 
در قالب ۵۱۶۵ تیم امدادی درحال فعالیت هستند  . باتوجه به محاصره برخی 
از  روستاها توسط آب و تخریب راه های ارتباطی، یکی از نکات برجسته این 
عملیات ها، اســتفاده از توان امدادهوایی جمعیــت هالل احمر  بود.   در این 
مدت نســبت به انتقال بیش از ۷۹۰ هزار کیلوگرم اقالم غذایی و زیســتی 
طی ۹۲۰ ساعت پرواز بالگردهای جمعیت و  انتقال ۲۸۱۲ نفر از امدادگران 

و نجاتگران اقدام شده اســت . امدادرسانی در ۱۰ استان کشور شامل ایالم، 
گلســتان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراســان شمالی، سمنان، 

سیستان وبلوچستان، هرمزگان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد . 
گزارشامدادونجاتدرروزهایآغازیناردیبهشتسرد

این روزها درحالی وارد دومین ماه بهار می شــویم که بیشتر استان های 
کشور  آب و هوای زمستانی را دوباره تجربه می کنند؛  کاهش محسوس دمای 
هوا و بارش های جدید، اردیبهشــت امسال را سردتر از همیشه کرده است. 
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان  امدادونجات جمعیت هالل احمر صبح دیروز 
در گزارش حوادث جوی روز سه شنبه و عملیات امدادونجات در 11استان 
متاثر   )آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراســان رضوی، زنجان، فارس، 
کردستان، کرمان، لرســتان، مازندران و یزد( از امدادرسانی در ٣4روستا  و 
محور های کوهستانی خبر داده است، به طوری که 1420 نفر امدادرسانی و 
5 نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند. همچنین   190 دستگاه خودرو از برف 
رهاسازی شده است. به گفته سلیمی این عملیات ها توسط 40 تیم با 1٣7 

نیروی عملیاتی صورت  گرفته است. 
سازمانداوطلبانومسئولیتپذیریاجتماعی

ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر دیگر بازوی توانای این نهاد در 
پاسخگویی به بحران ها، در سیل اخیر یکی از مهمترین  اقدامات را مدیریت 

و اجرایی کرد؛ جمــع آوری کمک های مردمی. محمد نصیری، رئیس این 
سازمان در جمع بندی عملکرد و  اقدامات  فراخوان جمع آوری کمک های 
مردمی به نفع سیل زدگان تا روز سوم اردیبهشــت ماه از حضور 11 هزار و 
745 داوطلب بــه  مدت 497 هزار و 2٣ نفر ســاعت تحت نظارت معاونت 
داوطلبان استان های کشور در مراحل مختلف جمع آوری کمک های مردمی 
 خبر داده است. به گفته این مسئول     تشکیل خط تولید بسته های غذایی، 
پذیرایی، بهداشتی و غیره و تهیه 1٣9 هزار و 600  بسته به همت داوطلبان 
در استان های سیل زده ایالم، گلستان، لرستان و خوزستان از دیگر اقدامات 

داوطلبان هالل احمری بوده  است. 
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، مفهومی است که سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر با تعامل و مشــارکت با بنگاه های  اقتصادی در تالش 
برای رسیدن به این هدف مهم نوعدوستانه بوده است. در بحران ها و حوادث 
طبیعی مسئولیت پذیری  اجتماعی از سوی نهادهای اقتصادی می تواند به 
افزایش کمک ها و ترویج فعالیت های نوعدوستانه و داوطلبانه بینجامد. در 
همین  راستا در سیلی که استان های زیادی را درگیر کرد، در مجموع 111 
شرکت و بنگاه اقتصادی در ارایه کمک های نقدی و غیرنقدی  و اجرایی شدن 
سایر بخش های فراخوان  سازمان داوطلبان مشارکت داشته اند. در آخرین 
آمار     مشارکت 24 بنگاه اقتصادی شامل  هواپیمایی زاگرس، بستنی میهن، 

اتوانژکتور شهرکی، شرکت کوشــش رادیاتور، تضامنی چکینی، شرکت 
آمیکو، شرکت قدرکار،  فروشگاه نورالرضا، فروشگاه لطیفی، فروشگاه بلوط، 
شرکت زرماکارون، شرکت کیمیا دارو، شرکت بازرگانی مشعل گاز، شرکت 
تاک  آریا، شرکت سوالن سبز، شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران، شرکت 
آریا، فروشــگاه رفاه )فیروزکوه(، شرکت مهرآب، شرکت  سیماران، شرکت 
تولیدی نیکو )ویلچر(، شــرکت اهتمام گستر ماهشــهر، شرکت تولیدی 
الکتروپارس و شرکت یاران جنوب کوشک  برای کمک رسانی به سیل زدگان 

عنوان شده است.     
   در زمینه تعامل با تشکل های مردم نهاد،   در روزهای گذشته همکاری با 
موسسه طلوع مهرآفرینان آینده انجام شــده و     همکاری   42 تشکل و نهاد 
حقوقی درخصوص تبلیغات و جمع آوری کمک هــای مردمی با توجه به 
تشکیل کمیته همکاری مشترک بین این  سازمان و تشکل های مردم نهاد  
 صورت گرفته است. به گفته نصیری اقدامات ویژه ای در روزهای اخیر توسط 
این سازمان پیگیری  می شــود؛     ادامه تبلیغات گسترده برای کد دستوری 
جدید هالل احمر#112*  و سایر درگاه های کمک نقدی به جمعیت هالل 
 احمر و     جلب مشارکت بنگاه های اقتصادی و سازمان های رسمی و برگزاری 
گلریزان های استانی در کنار     ارسال کمک های  غیرنقدی مردمی به منطقه از 

مهمترین کارهای درحال انجام است. 

آخرین گزارش آماری جمعیت هالل احمر از عملیات امدادونجات  سیل و آبگرفتگی  

امدادرسانی به 605 هزار نفر  در عملیات 37 روزه امدادونجات
 افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در تعامل سازمان داوطلبان با بنگاه های اقتصادی                       امدادرسانی در 10 استان ادامه دارد


