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جمعیت هالل احمر در اطالعیه ای اعالم کرد رکورد کمک های نقدی داخلی مردم به جمعیت هالل احمر که ۶۳ میلیارد تومان در زمان زلزله 
کرمانشاه بود، برای سیل زدگان کشور شکسته شد. جمعیت هالل احمر ضمن قدردانی از حسن اعتماد مردم نوعدوست ایران اسالمی اعالم کرد 
رقم مشارکت های نقدی مردم )واریز مستقیم به حساب( تا ساعت ۸ صبح دوشنبه ۱۹ فروردین ماه به مبلغ ۶۹۰۱۷۶۳۲۰۲۵۱ ریال رسیده است. 
این بدان معناست که مردم نوعدوست ایران رکورد کمک های مردمی در زلزله کرمانشاه را شکسته اند. براساس این اطالعیه؛ جمعیت هالل احمر 
از محل منابع داخلی خود برای سیل زدگان بالغ بر ۶۶۳۱۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه کرده است که مبلغ کمک های مردمی جایگزین آنها نخواهد 

شد و به منظور جبران خسارات سیل زدگان مصرف می شود و پس از آن گزارش اقدامات به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.

رکورد کمک های 
نقدی مردم به 

جمعیت هالل احمر 
شکسته شد
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

عطیه کریمی| این روزها ســیل زدگان و وضعیت آنها و شرایط خانه و زندگی شان از 
دغدغه های هر ایرانی نوعدوستی است؛ در صحبت های روزمره اکثر آدم ها غم و ناراحتی از 
این بالی طبیعی که صدها هزار نفر را بی  خانمان کرده، شنیده می شود؛ شبکه های مجازی 
پر از تصاویر و ویدیوهایی است که از شرایط بد مردم سیل زده حکایت دارد. در این میان هر 
کسی به سهم خود و در حد توان مالی اش می تواند از طریق جمعیت هالل احمر کمک 
نقدی به سیل زدگان بکند تا این قطره ها جمع شود و مرهمی هر چند کوچک بر دل های 
ماتم زده این روزهای شان باشد. مردم نوعدوست که همیشه در بحران ها پای کار و در کنار 
هالل احمر هستند، این بار هم سنگ تمام گذاشته اند و رکورد کمک های نقدی به جمعیت 
هالل احمر را شکسته اند. از منظر بین المللی جامعه جهانی بشردوستی در قالب صلیب 
سرخ جهانی و جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر سراسر جهان با اعالم آمادگی برای 
کمک و ارســال محموله های کمکی و تجهیزات امدادی دغدغه خود را برای حل بحران 
سیل در ایران نشان داده اند. در همین راستا مراسم تحویل رسمی محموله بشردوستانه 
صلیب ســرخ آلمان شامل قایق و تجهیزات انفرادی برای ســیل زدگان با حضور رئیس 
سازمان امدادونجات، سفیر آلمان و نماینده صلیب سرخ این کشور صبح دیروز در سازمان 
امدادونجات برگزار شد. این محموله از امروز، ۲۰ فروردین ماه، در مناطق سیل زده کشور 
به خصوص خوزستان مورد استفاده قرار می گیرد. محموله کمک های دریافتی از کشور 
آلمان به ارزش ۳۰۰ هزار یورو شامل 4۰ دستگاه قایق و ۸۰ ست نجات انفرادی است که به 
دلیل شرایط خاصی که در خوزستان حاکم است، نزدیک به ۸۰درصد این تجهیزات به این 
استان ارسال می شود. با توجه به اینکه استفاده از این قایق ها نیازمند آموزش است، تیم های 
تخصصی سیالب از استان های مختلف شناسایی شده اند و پس از تحویل رسمی قایق ها 

و تجهیزات از آنها برای توزیع اقالم و انتقال به هموطنان به نقاط امن استفاده خواهد شد.
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر در مراسم رسمی 
تحویل محموله بشردوستانه صلیب سرخ آلمان با اشــاره به وقوع سیل و آبگرفتگی  از 
۲۵ اسفند در ۲4 استان کشور گفت: »بیشترین فعالیت های نیروهای ما در استان های 

گلستان، لرستان، خوزستان، ایالم و کرمانشاه مشغول عملیات بوده اند.«
در طی این مدت ۲۹۰ هزار نفر از هموطنانمان خدمات امدادی دریافت کرده اند، ۱۱۱ 

هزار نفر اسکان اضطراری یافته اند، یک هزار و ۱۵۲ نفر به مناطق امن منتقل شده اند. 
او به ویژگی های خاصی که سیل های اخیر داشت، اشاره کرد و گفت: »در استان های 
گلستان و لرستان کلیه راه های ارتباطی شــهرهای اصلی مسدود شدند. در شهرهای 
معموالن و پلدختر بــه دلیل قطع بــودن راه های ارتباطــی،  از طریق امــداد هوایی 

کمک رسانی ها انجام شد.  

سلیمی با اشاره به سرعت کمک رســانی ها از طریق بالگرد بیان کرد: »تاکنون با ۶۱۲ 
ساعت پرواز توســط بالگردهای جمعیت هالل  احمر و بالگردهایی که نیروهای مسلح 
در اختیار جمعیت قرار دادند، توانستیم کمک های امدادی را سریع تر به مناطق منتقل 

کنیم.«
رئیس سازمان امدادونجات در ادامه به امدادرسانی به شهرستان پلدختر اشاره کرد و 
گفت: »در پلدختر همکاران ما جزو اولین نیروهای امدادی بودند که در ساعات اولیه به 

منطقه رسیدند و توانستند کمک شایانی را به مردم داشته باشند.« 
او با اشاره به توزیع اقالم زیســتی، غذایی و بهداشتی 
در مناطق متأثر از ســیل گفت: »تا این لحظه ۱۸ هزار و 
۷۲۳ تخته چادر، ۱۳4 هزار سبد غذایی )شامل سیدهای 
غذایی ۷۲ ساعته و یک ماهه(، ۳۵ هزار تخته موکت، ۷۰ 
هزار تخته پتو و باقی اقالم مورد نیاز بین آسیب دیدگان 

توزیع شده است.«
ســلیمی با بیان اینکه پیش از وقوع ســیل با توجه به 
اعالم سازمان هواشناسی به تمام استان ها و مناطق متأثر 
وضعیت آماده باش ابالغ شده بود، توضیح داد: »انبار های 
امدادی این مناطق تقویت شــده بودند. بالغ بر 4۶ هزار 
تخته چادر به این استان ها ارسال شــده،  ۹۳ هزار سبد 
غذایی، ۵۱ هزار تخته موکت و اقــالم مورد نیاز دیگر به 
مناطق پیش بینی شده ارسال شده است. در این مناطق 
مردم را به مناطق امن منتقل کردیم و اردوگاه های اسکان 
اضطراری را برای پیشگیری از تلفات جانی ایجاد کردیم.«

رئیس ســازمان امدادونجــات در ادامه صحبت های 
خود از تالش های سفیر آلمان و صلیب سرخ این کشور 
برای ارسال این محموله و عملیاتی شدن این تجهیزات 
در مناطق ســیل زده قدردانی کرد و گفــت: »ارتباطات 
آموزشی صلیب سرخ آلمان و جمعیت هالل احمر ایران 
بسیار مستحکم است و بخشی از آن به بحث تربیت مربیان 

سگ های جست وجوگر است و متقابال تربیت مربیان کوهستان توسط جمعیت هالل 
احمر ایران مربوط است. امیدواریم این همکاری ها با صلیب سرخ آلمان گسترده تر از قبل 

شود.«

 محموله 300 هزار یورویی آلمان
 تحویل شد

   رئیس سازمان امدادونجات در مراسم تحویل محموله بشردوستانه صلیب سرخ آلمان آخرین 
اقدامات انجام شده در مناطق سیل زده را تشریح کرد

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر در جمع خبرنگاران:  

تخلیه و اسکان اضطراری در خوزستان اولویت است
  استفاده از 100 دستگاه مکنده برای تخلیه منازل مسکونی

سفیر آلمان در مراسم تحویل محموله بشردوستانه صلیب سرخ از همکاری بلندمدت صلیب سرخ آلمان با جمعیت 
هالل احمر ایران می گوید    

بعد از هر تاریکی روشنایی است  
  دولت آلمان از مردم سیل زده حمایت می کند و پشت آنهاست

شهروند| مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات 
هالل احمر در حاشیه برنامه تحویل کمک های صلیب سرخ 
آلمان به سیل زدگان  اســتان های کشــور، درباره روند 
امدادرسانی در استان های درگیر این بحران عنوان کرد: 
»امدادرســانی در استان لرستان سرعت بیشتری  گرفته 
اســت و توزیع دفترچه ها کمک کرد که کمک رســانی 
سریع تر انجام شــود. تیم های عملیاتی در جهت توزیع 
اقالم بیشتر شدند که باز  شــدن راه معموالن و پلدختر  
در سرعت گرفتن امدادرســانی تاثیرگذار بود.«  رئیس 
سازمان امدادونجات با اشاره به امدادرسانی هوایی  توضیح 
داد:   »بالگردها هم در مناطق حضور دارند؛ به روستاهایی 
که دسترسی زمینی و جاده های آنها از بین رفته است، از 
طریق  هوایی امدادرسانی و کمک رسانی صورت می گیرد.« 
به گفته ســلیمی، کمک هایی که تاکنون توسط دیگر 
کشــورها تحویل جمعیت شده است  شــامل4۰ فروند 
قایق و تجهیزات انفرادی عمان بوده و هالل احمر کویت 
محموله ای را تحویل داده است و خریدی هم در منطقه 
 برای کمک رســانی به سیل کشــور ما انجام می دهد که 
شامل ۱۰۰ دســتگاه پمپ مکنده جهت تخلیه منازل 
مسکونی و۲ هزار  بسته غذایی و هزار تخته چادر و تقریبا 

دو هزار پتو است. 
سلیمی ادامه داد: »دو دســتگاه تصفیه آب هم کشور 
ســوییس به ایران تحویل داده است. هالل احمر ترکیه ۵ 
کامیون اقالم زیستی به  جمعیت ایران تحویل داده بود که 
در منطقه سیل زده استان گلستان توزیع شد. اقالم زیستی 
و بهداشتی هالل احمر کشــور ترکیه در  کمک به سیل 
زدگان کشورمان توســط ۵ کامیون شامل ۳۲۰ دستگاه 
چــادر، ۱۰۰۰ عدد ملحفه، ۱۰۰ عدد کیت بهداشــتی، 
۱۶۲۵ تخته  پتو، ۳۶۰ ست آشــپزخانه و ۶۰ عدد چراغ 
والور ارسال شده است. «به گفته این مسئول هالل احمر،  
بقیه کشورها هم اعالم آمادگی کرده اند، اما تاکنون اقالمی 
به ما نرســیده اســت. فقط اطالع داریم که اقالم کمکی 

صلیب سرخ  ارمنستان در راه است. وی در پاسخ به سوالی 
در مورد این که تجهیزات بین المللی چه زمانی به مناطق 
 سیل زده ارسال می شود، گفت:»از تجهیزات گفته شده، 
۲۰ فروند قایق روز یکشنبه به استان خوزستان و مابقی به 

مازندران و گلستان  ارسال خواهد شد. «
خوزستان این روزها همچنان با خطر طغیان رودخانه ها 
و سیل مواجه اســت؛ سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که مهمترین تدابیر  برای جلوگیری از خســارت ها از 
سوی جمعیت هالل احمر چه بوده است، خاطرنشان کرد: 
»تخلیه اضطراری  مهمترین کار برای روستاهای  در خطر 
سیل است که این روزها  انجام می شود. اسکان اضطراری 
در مرحله بعد در اردوگاه های بنا شده توسط هالل احمر 
انجام می  شــود. با توجه به حجم جمعیت ساکن در این 
روستاها، باز هم مهمترین کمک در نخستین قدم تخلیه 
اضطراری است که نقش زیادی در  کاهش تلفات خواهد 

داشت. «
بدون شــک پاســخگویی به بحرانی با این وسعت به 
همکاری همه دســتگاه ها و نهادهای کشــور نیاز دارد؛ 
همان طور که این هفته ها ارتش و  سپاه و دیگر نهادها در 
کنار امدادگران و تالشگران هالل احمر بوده اند. سلیمی 
درباره همکاری هالل احمر با دســتگاه های دولتی و  غیر 
دولتی  در پاسخگویی به بحران سیل گفت: »اعضای ستاد 
بحران همه در این زمینه در تالش هســتند؛ این اعضا به 
غیراز هالل احمر  اغلب دولتی هســتند و همه در تالش 
برای ارایه بهترین خدمات به مردم آسیب دیده هستند. 
همان طور که می دانیــد 4۰ هزار نفر نیاز به اســکان در 
 اردوگاه ها دارند؛ استفاده از ظرفیت ورزشگاه ها، مدارس و 
مساجد و توزیع غذای گرم در تمام اردوگاه ها نشان دهنده 
هماهنگی بین  بخشی بسیار خوبی به همه دستگاه هاست. 
هر کدام به سهم خود و در همکاری نزدیک با یکدیگر سعی 
می کنیم آالم این مردم آسیب دیده  کمتر شود و به زودی 

این روزهای سخت بحرانی سپری شود.«  

شهروند| میخائیل کلــور برشتولد، سفیر آلمان در 
ایران در مراسمی ضمن ابراز خوشحالی نسبت به فراهم 
شدن امکان ارایه کمک های 
بشردوستانه دولت آلمان از 
طریق صلیب سرخ آلمان به 
ایران  هالل احمر  جمعیت 
بیان کرد: »ســعی کردیم 
بدون انجام بروکراســی و 
سریعا این محموله را تحویل 
ایران  هالل احمر  جمعیت 
بدهیم. دولت آلمان از مردم 
سیل زده حمایت می کند و 
پشت آنهاست. ما ابعاد این 
ســیل و فاجعه و عمق درد 
و رنجــی که مــردم ایران 
تحمــل کرده انــد را درک 
می کنیم و خوشحالیم که 
توانســته ایم تا حد امکان 
ســریعا کمک هــای خود 
را به شــرکای خودمان در 
ایران  هالل احمر  جمعیت 

تحویل دهیم.«
او با تأکیــد بر این که این 
عملیات و همکاری موفق میــان ایران و آلمان به دلیل 
رابطه بلندمدت میان صلیب سرخ آلمان و هالل احمر 
ایران به خصوص در ســال های اخیر است، گفت: »این 

همکاری هــا از طریق تمرین ها و عملیات مشــترکی 
که در کوهســتان ها به وســیله گروه هــای امدادی و 
سگ های نجات برگزار شد، منجر به شکل گیری اعتماد 
دوجانبه ای میان صلیب سرخ آلمان و هالل احمر ایران 

شد.« 
سفیر آلمان با اشاره به مشکالت بین المللی موجود 
برای ارسال کمک ها گفت: »ســابقه همکاری خوب و 
تخصصی و اعتماد دوجانبه میان ایران و صلیب ســرخ 
آلمان باعث شــد این کمک ها سریعا ارســال شود و با 
وجود مشکالت بین المللی، این محموله تحویل ایران 

داده شد و آماده ارسال به مناطق سیل زده است.«
او با تأکیــد بر این که این محمولــه تنها کمک های 
بشردوستانه دولت و صلیب ســرخ آلمان در ارتباط با 
ایران نیســت، توضیح داد: »آلمان سال هاســت که از 
پناهجویان افغانستانی که در ایران هستند در چارچوب 
برنامه جهانی غذا و ســازمان مهاجران ســازمان ملل 

حمایت می کند.« 
او در پایــان از تمــام دســت اندرکاران و تالش های 
انجام شــده برای ارایــه خدمات به آســیب دیدگان 
ســیل اخیر و همچنین تمام امدادگرانــی که در حال 
امدادرسانی به سیل زدگان هستند تقدیر و تشکر کرد. او 
صحبت های خود را با ضرب المثلی ایرانی درباره افرادی 
که صدمه دیده اند و عزیزان خود را از دســت داده اند به 
پایان رساند و گفت: »بعد از هر تاریکی روشنایی و بعد 
از هر شبی روزی هســت. فکر می کنم در این شرایط 

سخت باید این نکته را در ذهن داشته باشیم.«

همه چیز از یک توییت کوچک آغاز شد
شــهروند|  مارک  هافمن، نماینده صلیب ســرخ 
آلمان نیز در این مراسم با بیان این که هماهنگی برای 
ارسال این محموله با توییت کوتاه سفیر آلمان آغاز 
شد، افزود: »از طریق حمایت مالی دولت آلمان این 
امکان برای ما فراهم شــد که این تجهیزات فنی را 
تهیه و به ایران ارسال کنیم که جا دارد به نمایندگی از 

صلیب سرخ آلمان از ایشان تشکر کنم.« 
او به همکاری های بلندمدت و خوبی که طی سال ها 
میان هالل احمر ایران و صلیب سرخ آلمان وجود دارد، 
اشاره کرد و گفت: »این سیل به ما نشان داد که چقدر 
این روابط نزدیک و خوب میان کشورها مهم است، 

حتی اگر حادثه ای نیز رخ نداده باشد.« 
نماینده صلیب ســرخ آلمان با تأکید بر این که این 
محموله کمک بســیار کوچکی از طرف این کشور 
اســت، گفت: »جا دارد از نیروهای امدادرسان که در 
منطقه سیل زده حضور دارند و بدون خستگی به مردم 

آسیب دیده خدمت می کنند، صمیمانه تقدیر کنم.«
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