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رئیس ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر ایران در مدینه از اعزام دومین گروه نیروهای عملیاتی به  مکه خبر داد و گفت: »درمانگاه های مرکز 
پزشکی در مدینه منوره برای ارایه خدمات به زائران آغاز به کار کرده است.«    دکترحجت اهلل روستا با اعالم این که درحال حاضر چهار درمانگاه در مجموعه هتل های 
محل استقرار زائران ایرانی در  مدینه منوره با حضور پزشکان عمومی و متخصص و داروخانه، شبانه روز آماده ارایه خدمات درمانی به زائران ایرانی  است، گفت: »پیش 
از اعزام نخستین گروه از زوار حج به مکه مکرمه، تیم های عملیاتی برای راه اندازی و آماده سازی  مراکز درمانی به مکه مکرمه اعزام شدند  « .وی افزود: »همچنین گروه 
دوم پزشکی عالوه بر همکاری در ساماندهی و  تجهیز درمانگاه های مدینه، روز سه شنبه ۱۸ تیر برای تسریع در تجهیز و راه اندازی بیمارستان و درمانگاه ها،  راهی مکه 

مکرمه شد و درحال حاضر سه درمانگاه مرکز پزشکی در مدینه میزبان زائران است .«

 اعزام دومین 
 گروه  پزشکی حج 
به مکه مکرمه  
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عطیه کریمی|  ایرانی ها امســال نوروز خود را به شکلی 
متفاوت از سال های گذشته آغاز کردند؛ درحالی  که طبق 
هر سال خود را برای تعطیالت طوالنی مدت آماده می کردند، 
بارندگی های شدید و بی سابقه مردم را در برخی از استان های 
کشور بشدت غافلگیر کرد و سیلی ویرانگر میهمان ناخوانده 
خانه های آنها شد، سیلی که گویا در چند سال اخیر بی سابقه 
بود و کمتر کسی مانند آن را به چشــم دیده بود. گلستان 
نخستین استانی بود که در روزهای آغازین  سال نو با سیل 
دست به گریبان شد و حجم عظیمی از ویرانی را تجربه کرد. 
آب در گلستان فروکش نشده بود که بارندگی های سیل آسا 
دیگر استان های کشور را نیز درگیر خود کرد. تصاویری که 
از لرستان، خوزستان، ایالم و گلستان منتشر می شد، گویای 
خرابی های بســیار و درد و رنج مردم بود. تصاویری که دل 
هموطنان مان را بشــدت لرزاند و باعث شد تا همگی دست 
به دســت هم بدهند و  از هر طریقی کمک های خود را به 
دست سیل زدگان برسانند. در آن روزهای بحرانی دغدغه 
تمام ایرانی ها آن بود که بتوانند تا حد امکان آالم و رنج های 
مردم آسیب دیده در مناطق ســیل زده را کاهش دهند. در 
این میان چندین سازمان مردم نهاد که در سال های گذشته 
توانسته بودند با اقدامات شان اعتماد مردم را به خود جلب 
کنند، پاپیش گذاشتند تا محلی برای جمع آوری کمک های 
مردمی هموطنان سیل زده باشــند.  جمعیت هالل احمر 
به عنوان یک نهاد سازمان یافته و مردمی محل مناسب تری 
برای کمک به ســیل زدگان در میان مردم شــناخته شد و 
مانند تجربه زلزله کرمانشاه این بار هم مردم به هالل احمر 
اعتماد کردند و بــا اعالم آمادگی جمعیت بــرای دریافت 
کمک های مردمی، مبالغ نقدی و کمک های غیرنقدی مردم 
به هالل احمر واگذار شــد تا به دست سیل زدگان برسد. در 
زلزله کرمانشــاه حدود 64 میلیارد تومان کمک غیرنقدی 

جمع آوری شد اما این بار در پی وقوع سیل این رقم افزایش 
چشمگیری داشت و مردم نوع دوست ایران رکورد کمک های 
مردمی در زلزله کرمانشاه را شکستند، به طوری که به گفته 
دکتر پیوندی، ریاست جمعیت هالل احمر مرز کمک های 
نقدی از 200 میلیارد تومان گذشــت. جمعیت هالل احمر 
از محل منابع خود نیز برای کمک به ســیل زدگان هزینه 
کرده اســت اما پس از پایان دوره بحرانی و بازگشت مردم 
به زندگی عادی، ســیل زدگان نیاز به کمک های بیشتری 
برای جبران خســارات خود دارند. به همین دلیل جمعیت 
هالل احمر در پی درخواســت از مردم ایران برای مشارکت 
در جبران خسارت های این سیل، به مردم و رسانه ها وعده 
داد کمک های جمع آوری شــده را فقط صــرف نیازهای 
مستقیم ساکنان مناطق آسیب دیده کند و گزارش دقیق 
و شفاف هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده را نیز اعالم کند. 
در گام نخســت جمعیت هالل احمــر از محل کمک های 
جمع آوری شــده، 10 هزار بســته لوازم ضروری زندگی را 
برای تعدادی از هموطنان آســیب دیده خریداری و آنها را 
به مناطق سیل زده ارسال می کند. بسته های لوازم خانگی 
مهرانه شامل 5 قلم لوازم اولیه و ضروری شامل پتو)2قلم(، 
یخچال و  فریزر، اجاق گاز و فرش است که برای سیل زدگان 
تهیه شده و قرار است به  زودی به دست هموطنان سیل زده 
برسد. در همین راستا، صبح دیروز مراسم بارگیری و ارسال 
اقالم خریداری شــده برای مناطق سیل زده با حضور دکتر 
پیوندی، ریاست جمعیت هالل احمر در کارخانه لوازم خانگی 
سینجر برگزار شد. درحاشیه این برنامه، دکتر پیوندی از خط 
تولید و روند ســاخت محصوالت کارخانه بازدید کرد و در 
پایان در نشست خبری و درجمع خبرنگاران جزییات روند 
جمع آوری کمک های نقدی و آماده سازی بسته های اهدایی 

لوازم خانگی برای ارسال به مناطق سیل زده را تشریح کرد.

 5 میلیون و 500 هزار تومان
 هزینه هر بسته لوازم خانگی

دکتــر پیوندی، رئیــس جمعیت هالل احمر بــا اظهار 
امیدواری برای رفع مشــکالت مردم آسیب دیده از طریق 
کمک های مردمی گفت:  »امیدواریم با این کار که جمعیت 
هالل احمر آغاز کرده اســت و در واقع خود مردم بنیانگذار 
آن بوده اند، بتوانیم مشکالت و مسائلی که برای مردم عزیز 

ســیل زده ایجاد شده است 
را بــا توزیع منطقــی لوازم 
خانگی شــامل اجــاق گاز، 
یخچــال، فــرش و پتو که 
به شــکل مقدماتی است، 
برطــرف کنیــم.« وی به 
زمان توزیع بسته های لوازم 
خانگی اشــاره کرد و گفت: 
»از شــنبه رســما توزیــع 
10 هزار بسته لوازم خانگی 
تحت عنوان »مهرانه«، یعنی 
)مهری کــه از طرف مردم از 
طریق هالل احمر به دست 

 مردم عزیز و شــریف استان های ســیل زده می رسد( آغاز
 خواهد شد.« 

ریاســت جمعیت هالل احمر با اشــاره به آن که قیمت 
تقریبی هر بسته لوازم خانگی حدود 5 میلیون و 500 هزار 
تومان است، بیان کرد:  »به طورکلی حدود 55 میلیارد تومان 
بابت 10 هزار بسته لوازم خانگی از محل 200 میلیارد تومان 
کمک های نقدی مردم به هالل احمر هزینــه کرده ایم. در 
آینده نزدیک راهکارهای مشخصی را برای ادامه هزینه کرد 
باقیمانده کمک های مردمی به هالل احمر در نظر خواهیم 

گرفت و گزارش آن را نیز اعالم خواهیم کرد.«
افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی

رئیس جمعیت هالل احمر با تشکر از مردم بزرگوار ایران 
و کارخانه هایی کــه محصوالت خود را بــا قیمت کمتر و 
کیفیت باالتری در اختیار هالل احمر گذاشته اند، بیان کرد: 
»توانستیم از این طریق لوازم مورد نیاز را راحت تر و با کیفیت 

بهتری تهیه کنیم تا در اختیار هموطنانمان قرار دهیم.«
پیوندی با تاکید بر آن که این 
کار خیر از یک طرف باعث رفع 
نیازمندی های مردم می شود 
و از طرف دیگر موجبات رونق 
اقتصادی و تولید داخلی لوازم 
خانگی را فراهم کرده و  فضای 
نشاط و شادی را به محیط های 
تولیدی وارد می کنــد، افزود: 
»امیدواریم این خیر مضاعف 
که مردم ایجــاد کردند برای 
خود و خانواد هایشان باقیات و 
صالحات باشد و از طرف دیگر 
مردمی که دچار سیل شده اند 
را نیز شادمان سازد. همچنین امیدواریم با کمک هایی که 
دولت و بنیاد مسکن برای ساخت وساز و ترمیم ساختمان ها 
می کند، بتوانیم مشکالت مردم را رفع کنیم و  امانتدار خوبی 

برای کمک های مردم باشیم.«
هزینه 150 میلیارد تومان از منابع داخلی هالل احمر

وی با ذکر ایــن نکته که  از محــل کمک های نقدی که 
مردم به هالل احمر کرده اند، ریالی بــرای مصارف داخلی 
و ذخیره کردن انبار مواد غذایی هزینه نشــده است، گفت: 
»ســعی کرده ایم امانتدار بســیار صادق و درستی باشیم، 

حتی بهره پولی که در این مدت در بانک ها بوده، به مبالغی 
که جمع شده است، اضافه خواهیم کرد و در آینده نزدیک 
گزارش شفاف آن را برای مردم و رسانه ها اعالم خواهیم کرد. 
همچنین کمک های غیرنقدی مردم نیز بالغ  بر 145میلیارد 
تومان بوده اســت که خوشــبختانه تمام آن را به مناطق 

سیل زده ارسال کرده ایم، تا مورد استفاده آنها قرار گیرد.« 
رئیس جمعیت هالل احمر به مبلغ هزینه شــده از محل 
اعتبارات جمعیت اشاره کرد و گفت: »جمعیت هالل احمر 
نیز بالغ بر 150 میلیارد تومــان از منابع داخلی اش را صرف 
تجهیز ناوگان هوایی خود، اقالم امدادی و توزیع وســایل 
معیشتی کرده اســت که جزو وظایف ذاتی جمعیت تلقی 
می شود و این افتخاری اســت که ما توانسته ایم به گونه ای 
گوشه ای از مشکالت مردم شریف و بزرگوار را برطرف کنیم. 
امیدواریم این کار خیر چرخش و افزایش پیدا کند و با تعامل 
و همدلی و رفاقت بتوانیم روز به روز مشــکالت همه مردم 
آســیب دیده را در جای جای ایران اسالمی از روستا تا شهر 

برطرف سازیم.«
وی به ارزش واقعی بسته های اهدایی جمعیت هالل احمر 
اشاره کرد و گفت: »بسته هایی که تهیه شده است با وجود 
آن که 5 میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد، در بازار ارزش 
واقعی آنها بالغ  بر 8 میلیون تومان است. کارخانه های تولید 
داخلی ســعی کردند با تخفیف هایی که داده اند، در این کار 

خیر سهیم باشند.«
 طی کردن روند قانونی 

برای تهیه بسته های لوازم خانگی
بهرام غیبی، معاون توســعه منابع انســانی و پشتیبانی 
جمعیت هالل احمر که در این بازدید همراه ریاست جمعیت 
برای بارگیری بسته های لوازم خانگی حضور داشت، در رابطه 
با فرآیند تهیه این لوازم توضیح داد و گفت: »مراحل تهیه و 
خرید این اجناس زیستی و ضروری به صورت قانونی و طی 
فرآیند مناقصه که در سامانه الکترونیک دولت ثبت شده بود 
و در سامانه خرید و آگهی روزنامه ها که به صورت مرحله ای 
منتشر شد، انجام گرفت. تاکید ریاست جمعیت بر آن بود که 
خرید ها از تولید ملی و داخلی باشد. در هر مرحله برای این 
اقالم حدود چهار شرکت از شرکت های معتبر تولید داخلی 
حضور داشتند و با همکاری وزارت سمت شرکت هایی که 
دارای توانگری مالی بودند، در مناقصه شرکت کردند. بنا بر 
تاکیدی که ریاست جمعیت بر کیفیت داشتند، شرکت ها 
محصوالت خود را با کیفیت مناسب تر تولید کردند و تخفیف 
ویژه ای را نیز جهت حمایت از سیل  زدگان در نظر گرفتند. 
همچنین فرش ماشینی، پتو و یخچالی که خریداری شده 
 اســت، با برند ایرانی و با کیفیت باال و طــی فرآیند قانونی

 انتخاب شدند.«
تالش برای باال بردن کیفیت محصوالت 

صمد رحیم تبریزی یکی از اعضای هیأت مدیره کارخانه 
ســینجر نیز در این دیدار عنوان کرد: »مــا در این مناقصه 
شرکت کرده و توانســتیم در آن برنده شویم و تمام تالش 
خود را  کردیم تا بتوانیم کیفیــت کاالی خود را باال ببریم و 
اجاق گاز ها را با استیلی ســاختیم که مناسب شرایط افراد 
سیل زده باشد. این انتخاب از طرف جمعیت هالل احمر بود 
که از ما درخواســت کردند محصوالت را با بهترین کیفیت 
تولید کنیم، زیرا هدیه باید بهترین باشد، تا به مردم تقدیم 
کنیم. سعی بچه های کارخانه نیز بر آن بود تا زحمت بیشتری 

بکشند و در موقع معین تعهدات خود را به انجام رسانیم.« 

شهروند| رئیس جمعیت هالل  احمر در حاشیه بارگیری بسته های لوازم  خانگی اهدایی برای مناطق 
سیل زده در جمع خبرنگاران عنوان کرد: »براساس کمک های مردمی مردم شریف و بزرگوار به مناطق 
سیل زده که بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده اســت، در دهه کرامت به کارخانه ای که برای تأمین لوازم 
خانگی برنده مناقصه شــده آمده ایم و این لوازم به مناطق سیل زده ارسال می شود. پیوندی ارزش لوازم 
خانگی تهیه شده برای خانواده های این مناطق را 5 میلیون و 500 هزار تومان عنوان کرد و گفت:   »این 
اقالم را اگر بخواهیم در بازار تهیه کنیم بالغ بر 8میلیون تومان قیمت دارد؛ این تخفیف لطفی است که 
کارخانه های تولید کننده داخلی به مردم سیل زده داشته اند. این لوازم شامل یخچال های 20 فوت، اجاق 

گاز 5 شعله، پتو و فرش می شود که به استان های آسیب دیده ارسال خواهد شد.« 
به گفته پیوندی 80 درصد این لوازم 10 هزار بسته ای به استان های لرستان، خوزستان، ایالم، مازندران 
و گلستان  ارسال خواهد شــد و 20 درصد آن به بقیه استان هایی که در سیل ماه های گذشته خسارت 

دیده اند، فرستاده می شود. 
پیوندی ابراز امیدواری کرد که جمعیت هالل احمر توانسته باشد به قول و تعهدش نسبت به کمک های 
مردمی عمل کند. رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: »درباره مابقی مبلغ کمک های نقدی 
مردم که چیزی حدود 150 میلیارد تومان اســت، براساس نیازهای مردم منطقه و سیاست های ستاد 
بازسازی این مناطق سیل زده ان شاءاهلل تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شد و در تأمین لوازم خانگی 
یا اهدای کمک هزینه برای بازسازی خانه هزینه می شود که اطالعات و جزییات دقیق آن حتما به مردم 

اطالع رسانی خواهد شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر همچنین عنوان کرد: »10 هزار بسته لوازم خانگی در این مرحله از برنامه 
کمک رسانی به مردم سیل زده رسانده می شود؛ با توجه به این که همکاران ما در دیگر نهادها مثل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( یا ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز همزمان کمک رســانی می کنند. جمعیت 
هالل احمر براساس سیاست های کلی ستاد بازســازی کمک ها را توزیع می کند و در این میان در این 
مرحله ما حدود 55 میلیارد تومان هزینه می کنیم و 150 میلیارد تومان پول دیگر نزد ما باقی خواهد ماند 

که براساس نیازمندی های مردم سیل زده هزینه می شود.«
پیوندی در پاسخ به سوالی پیرامون معیار انتخاب کارخانه ها و شرکت های تولید کننده لوازم خانگی 
داخلی در مناقصه توضیح داد: »ما براســاس قوانین جاری کشور که براساس مناقصه است و در سایت 
دولت اعالم می شود، به همه تولیدکنندگان داخلی اعالم کردیم تا در مناقصه شرکت  کنند؛ طبیعتا هر 

تولیدکننده ای که کیفیت مطلوب و قیمت مناسب داشته است، برنده شده و ما با آن قرارداد بستیم. تاکید 
ما بر تولیدکنندگان داخلی بود تا رونق اقتصادی و ایجاد نشاط در کارخانه های تولیدی داخلی را در کنار 

رفع نیازمندی های مردم آسیب دیده همزمان داشته باشیم.« 

رئیس جمعیت هالل احمر در رابطه با آخرین وضع انبارهای امدادی جمعیت هالل احمر که سوال یکی 
از خبرنگاران حاضر در این برنامه بود، توضیح داد: »موجودی انبارهای امدادی ما در جریان سیل که 24 
استان ما را درگیر کرد، بسیار کاهش پیدا کرد؛ ولی خوشبختانه از منابع داخلی خود جمعیت هالل احمر و 
کمکی که دولت توسط بودجه به ما کرد، در حال ترمیم و ذخیره اقالم امدادی هستیم؛ البته هنوز به حجم 
قبل از سیل نرسیده ایم ولی تالش ادامه دارد و امیدواریم به سرعت بتوانیم حداقل موجودی انبارها را به 
میزان قبل از سیل برسانیم تا در صورت وقوع حادثه ای دیگر بتوانیم پاسخگوی خوبی برای مردم باشیم.«

پیوندی در پاسخ به این سوال که بســته های لوازم خانگی در کدام استان ها توزیع می شود و برنامه 
جمعیت برای مابقی مبالغ چیســت، گفت: »در حدود 75 تا 80 درصد از آن برای پنج استان مازندران، 
گلستان، لرستان، ایالم و خوزستان اختصاص داده می شود و 20 درصد آن نیز برای استان هایی که  درصد 

خسارت و آسیب دیدگی مردم کمتر بوده است در نظر گرفته شده است.« 
او درخصوص این که عالوه بر 10 هزار بسته لوازم خانگی تهیه شده آیا قرار است لوازم دیگری نیز برای 
سیل زدگان خریداری شود، گفت: »ما به  عنوان امانتدار مردم موظف هستیم تا ریال آخری را که در اختیار 
داریم، در جهت رفع نیازمندی های مردم هزینه کنیم. براساس نیازهایی که استانداری ها و بنیاد مسکن 
و درواقع وزیر کشور که مسئول نهایی ســتاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده است، تصمیم گیری 
هماهنگی گرفته خواهد شد. درواقع تصمیم گیری می شود که مبالغ باقیمانده را به صورت پک خانگی، 

پول نقد و یا به شکل دیگر هزینه کنیم.«
رئیس جمعیت هالل احمر درباره مدت زمان توزیع بسته ها در مناطق سیل زده افزود: »قرار است حدود 
دو هفته تا بیست روز این اقالم توزیع شود. از شــنبه توزیع اقالم از لرستان آغاز می شود و با هماهنگی 
استانداری ها ، بخشداری ها و براساس لیســت برداری که از قبل شده است، افراد مشخص شده اند و در 

اختیار سرپرست خانوار ها قرار می گیرد.«
او درخصوص ادامه روند کمک های مردمی گفت: »روند کمک رسانی ها از طرف مردم کمتر شده است 
اما همچنان ادامه دارد. آسیب هایی که به زیرساخت ها، خانه ها و لوازم زندگی مردم رسیده، بسیار زیاد 
است، دولت برنامه ریزی های خود را دارد اما ما نیز به عنوان هالل احمر از مردم خواهش می کنیم که از 
کمک به هموطنان خود دست نکشند.« وی همچنین در پایان این نکته را یادآور شد که بسته های لوازم 
خانگی باید به دست افرادی برسد که از دیگر نهادها و ارگان ها بسته لوازم خانگی را دریافت نکرده باشند و 

هماهنگی آن بر عهده استانداری های استان های درگیر در سیل است.
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پیوندی در حاشیه بارگیری بسته های »مهرانه« 

 کمک های مردمی
 رکورد 200 میلیارد تومان را شکست

   150 میلیارد تومان از کمک های مردمی همچنان نزد ما امانت است
 تا براساس نیازهای مردم آسیب دیده هزینه شود

رئیسجمعیتهاللاحمر:سعیکردهایم
امانتداربسیارصادقودرستیباشیم،

حتیبهرهپولیکهدراینمدتدربانکها
بودهاسترابهمبالغیکهجمعشدهاست،

اضافهخواهیمکردودرآیندهنزدیک
گزارششفافآنرابرایمردمورسانهها

اعالمخواهیمکرد

10

آغاز توزیع 10 هزار بسته لوازم خانگی توسط جمعیت هالل احمر در میان سیل زدگان کشور:  

»مهرانه«، امانتی از مردم برای مردم

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.


