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ش  ر گـزا
مردم به 

21 آبان 1396 ساعت 21:48 زلزله بزرگ دیگرى کشورمان را لرزاند. این بار دیار مردان و زنان 
غیور کرمانشاه مرکز این حادثه بود. خانه ها آوار شد و خانواده هاى زیادى به ماتم نشستند اما 
دستان پرتوان مردم نوع دوست ایران اسالمى از سراسر کشور براى یارى زلزله زدگان دراز شد.

در این میان، جمعیت هالل احمر واسطه اى قابل اعتماد براى کمک به مردم حادثه دیده قرار 
گرفت. در اینجا گزارش آمارى از میزان و نحوه هزینه کرد کمک هاى مردمى و همچنین میزان 

هزینه هاى مستقیم هالل احمر از منابع داخلى خود در زلزله کرمانشاه را مشاهده مى کنید.

٣

٢
١

٣

٢
١

ھزینه از محل کمک ھای مردمی
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واریز به حساب از محل سود سپرده

بلند مدت کمک های مردمی
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واریز به حساب ارزی به نرخ
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پرداخت به حساب ٢٤٤ نفر از

متولدین و خانواده های متوفیان
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پرداخت به حساب ٢٩٢٠٦ خانوار
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ریال به  ریالمبالغ  به  مبالغ 

شارکت های
حساب م

مردمی هالل احمر
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میزان کمک ها

نحوه هزینه کرد

سود مبلغ کمک های

مردمی در بانک عامل

جمع کل کمک های جمع آوری شده

٦٨٣٫٧١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
جمع کل هزینه های انجام شده

٢٫٥٦٧٫٣٨٦٫٧٣٨٫٠١٢
جمع کل هزینه های جمعیت هالل احمر
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١٤٢٫٧٢١ یورو١٥٫٩٠٠ دالر

٣ میلیون ریالهر خانوار

خانوارهای زلزله زده بر حسب
خانه های تخریبی نوع ١ و ٢ از
سوی بنیاد مسکن شناسایی
و معرفی شده است

با فضاهای کوچک و کولر آبی متناسببابت خرید فرش، یخچالهر خانوار٢٠ میلیون ریال
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توزیع شدهاقالم امدادی
چادر، پتو، موکت
چراغ، گالن آب

لوازم ضروری و...

امداد هواییعملیات
١٠ فروند بالگرد 
و هزینه نیروی

عملیاتی

(١٢٥ نفر)لجستیکاعزام نیروهای

خودروهای
امدادی

(٤٣٧ دستگاه)

و هیتر برقیخرید بخاری
٣٥٢٣٨
دستگاه

کمک بالعوض کمک به ساخت
و اجاره منزل

٥٢٩٨٤
نفر

خرید مواد غذایی

(بسته های

یک ماهه و

 ٧٢ ساعته)

چای، برنج، قند
و شکر، حبوبات

پشتیبانی و

اعزام نیروهای 

امدادی و عملیاتی

بسته بندی
(نایلون، کارتن

٣ دستگاه
تسمه کش)

خرید ست خواب

لوازم پارک بازی

کودکان

بستری و درمان١٨ نفر

زلزله زدگان

تامین شده از
مازاد هزینهسوی هالل احمر

بر  واریز
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مازاد هزینه بر واریز

(تامین شده از سوی هالل احمر)


