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طرح بهرفت
در تابستان هم
اجرا میشود؟

در هر بار تمرین پناهگیری ،در
محلهای امن پناهگیری کنید
تا انجام این عمل در زمان
وقوع زلزله ،نیاز به صرف وقت
نداشته باشد.

پیوندی در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به خبرنگاری در مورد اجرای طرح بهرفت در تابستان
گفت« :طرح بهرفت در تمام روزهایپرتردد جادههای کشــور قابل اجراست؛ یکی از راههای مقابله با
افزایشتلفاتجادهایوترافیکی،باالبردنفرهنگرانندگیاست.طرحبهرفتکمکمیکندتافرهنگ
خود را ارتقا دهیم و جلوی مصدومیتهایی که سالیانه نیروی فعال و غالبا جوان ما را از جامعه میگیرد،
بگیریم.درایام تابستان هم طرح را دنبال خواهیم کرد و این طرح 365روزه است.»

رئیس جمعیت هاللاحمر در نشست خبری صبح دیروز به تشریح
خدمات و اقدامات جمعیت در استانهای درگیر در سیل و دریافت
کمکها و محمولههای بشردوستانه خارجی پرداخت

کمک 100میلیارد تومانی
مردم ،سد مهربانی را شکست

هزینهکردن 126میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی جمعیت هاللاحمر
در مناطق سیلزده
تا به امروز حتی یک دالر و یورو کمک نقدی خارجی به دلیل تحریمها به
حسابهای جمعیت هاللاحمر واریز نشده است

او همچنین به تیمهای درمان اضطراری اشاره کرد و گفت:
«به دلیل آسیبهای روحی و روانی که کودکان و بزرگساالن
تتأثیرقرارمیدهد،تیمهایسحررابهمناطقسیلزده
راتح 
اعزامکردیم».
کنقدیمردم
بیشاز100میلیاردتومانکم 
پیوندی با اشاره به اینکه کمکهای مردمی بسیار گسترده
و فراگیر بوده است ،توضیح داد« :تا امروز ،مردم بشردوست و
خواهدشد».
نیکوکار ما بیش از 100میلیارد تومان به سیلزدگان کمک
هزینه۱۲۶میلیاردیهاللاحمردرسیلکشور
کردهاند که اگر این مبلغ را تقسیم کنیم به هر ایرانی 1250
ازمحلمنابعوذخایرداخلی
تومان میرسد .انتظار میرود با توجه به توان و خصلتی که در
رئیس جمعیت هاللاحمر به گزارش پزشــکی قانونی از
ایرانیهاستکمکهایبیشتریازجانبمردمدریافتکنیم،
تعداد فوتشدگان در حادثه سیل اشــاره کرد و توضیح داد:
زیرا وسعت حادثه بسیار گسترده است و جمعیت هم وظیفه
«براســاس گزارش پزشــکی قانونی 70 ،نفر در استانهای
دارد در کنار دولت تمام تالش خود را برای کمکرســانی به
مختلف بر اثر سیل درگذشتهاند که مبلغ10میلیون تومان به
آسیبدیدگاننجامدهد».
خانوادههای این عزیزان پرداخت میشود تا کمکی اولیه برای
او همچنین بــه کمکهای غیر نقدی مردم اشــاره کرد و
آنهاباشدتادرآیندهبتوانیمبراساسبرآوردوزارتهایمختلف
گفت« :کاالهایی که مردم عزیز در سراسر کشور به استانهای
وجمعیتهاللاحمرازخسارات،مبالغجمعآوریشدهرابین
سیلزده ارسال کردهاند حدود 30میلیارد تومان است که به
آسیبدیدگانتقسیمکنیمتازندگیبهسرعتبهاستانهای
شکل اقالمخوراکی ،موکت،نایلونو ستبهداشتیبه مناطق
درگیرسیلبازگردد».
مختلفارسالشدهاست».
او با اشاره به اینکه ســیل تبعات وسیعی دارد و مشکالت
سیلمهربانیبسیاروسیعتراست
روحی و روانی و معیشــتی فراوانی را بــرای خانوادهها ایجاد
او به همدلی و همراهی نیروها و ارگانهای مختلف در روند
میکنــد ،ادامه داد« :ما تالش میکنیــم بهعنوان یک گروه
امدادرسانیهااشارهکردوگفت«:وسعتسیلبسیارگسترده
امدادی و عامالمنفعه در کنار مردم باشــیم و به وظیفه اصلی
بود و از بین رفتن زیرساختها و راههای ارتباطی خصوصا در
خودمان جامه عمل بپوشانیم و
استان لرســتان ،امدادرسانی
نقطه قوت دیگر این سیل همدلی خوب این مهم با همکاری مردم و همه
را با مشکالت بســیاری روبهرو
سازمانها و ارگانها امکانپذیر
کرد ،اما همدلی در بین مردم و میان نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه و بسیج
میشــود .باید خودمان را برای
نیروهای مسلح و همه ارگانها
بسیار زیاد بود که میتوانیم اسم بود که با تمام توان خود در کنار جمعیت حوادث تلخ آماده کنیم و نهتنها
آن را ســیل مهربانی بگذاریم .هاللاحمر در خدمت مردم بودند .این
جمعیت هاللاحمر بلکه همه
امیدواریــم مــردم همچنان از همدلی باعث شد خدمترسانی با سرعت ســازمانهای امدادی آمادگی
الزم را داشته باشند تا بتوانیم به
طریقهاللاحمرکمکهایشان
خوبی انجام شود
محض وقوع حادثه اقدامات را به
افزایش پیدا کنــد و ما بتوانیم
سرعتانجامدهیم».
گوشهای از مشکالت و خساراتی
رئیسجمعیتهاللاحمردرادامهبااشارهبههزینهخدمات
را که به مردم عزیز در استانهای مختلف رسیده است ،جبران
و اقالم زیســتی و بهداشتی ارایهشــده در مناطق سیلزده
کنیم و حس همدردی ،محبت و بشردوستی را که زبانزد عام و
کشور گفت« :تا به حال ۱۲۶میلیارد تومان از منابع داخلی
خاصاستبهجهانیاننشاندهیم».
هاللاحمر که از محل اعتبارات داخلی و دولتی و همچنین
پیوندی در بخشی از صحبتهای خود به کمک نقدی در
ذخایر انبارهای امدادی هاللاحمر بوده ،در مناطق سیلزده
زلزله کرمانشاه اشاره کرد و گفت« :در چهار یا پنج ماه بالغ بر
هزینه شده است .همچنین توزیع کمکهای مردمی تحت
63میلیارد تومان کمک نقدی جمعآوری شد که بعد از زلزله
نظر افــراد صاحب صالحیت انجام خواهد شــد و این کار به
بهره پولی بانکها نیز به آن اضافه و براساس پروتکل مشخص
شفافیتواطمینانبیشترمردمنسبتبهجمعیتهاللاحمر
وباهماهنگیاستانداریومقاماتمسئولبینآسیبدیدگان
کمکخواهدکرد».
توزیع شــد و گزارش شفاف و روشنی را برای اطمینان خاطر
نکاتیکهدرسیل 98قابلتوجهبود
مردم منتشر کردیم .بعد از پایان عملیات در استانهای درگیر
او به اثرات مثبت و منفی ســیل اخیر در کشــور نیز اشاره
سیل ،مبالغ جمعآوریشده براساس خسارت وارده تقسیم

شهروند| سیلی که سین هشتم بســیاری از سفرههای
هفتسین ایرانی در نوروز  98شد و خرابیها و خسارتهای
بسیاری به بار آورد ،از سوی دیگر سیل همدلی و مهربانی همه
ایرانیها را به تصویر کشید .وقوع سیل در استانهای کشور
نزدیک به یک ماه است که فعالیت شبانهروزی امدادگران و
داوطلبان جمعیت هاللاحمر و دیگر نهادهای کمککننده
را به همراه داشــته اســت .ماموریت جمعیــت هاللاحمر
همچنان در استانهای لرســتان و خوزستان برای اسکان و
امدادرسانی و هشــدار به مردم مناطق پرخطر بهطور جدی
ادامه دارد .صبح دیــروز ،دکتر علیاصغــر پیوندی ،رئیس
جمعیتهاللاحمردرنشستیخبریباحضوراصحابرسانه
خدمات و اقدامات جمعیت در اســتانها ،گزارش کمکها و
محمولههای بشردوســتانه خارجی و همچنین برنامههای
آتی برای کمکرسانی به مردم سیلزده را تشریح کرد .کمک
100میلیارد تومانی مردم نوعدوســت ایران به استانهای
درگیر سیل ،خدمات شــبانهروزی جمعیت در ایام نوروز و
اســتانهای درگیر در سیل ،گوشــهای از عملکرد جمعیت
هاللاحمر در سیل نوروز  98و طرح امداد نوروزی مهمترین
موضوعاتی بود که پیوندی در نشست یکساعته با خبرنگاران
رسانههایداخلیوخارجیمطرحکرد.
مهمترینابعادخدمترسانیازاسکاناضطراریتا
فعالیتتیمهایدرمانی
پیوندی با تأکید بر ویرانگری و تفاوتهای سیل امسال با
دیگر حوادث بیان کرد« :سیل 98به دلیل اینکه در ایام نوروز
و فصلی که همه خانوادهها به مسافرت میروند ،اتفاق افتاد و
همچنین تخریب راههای ارتباطی و زیرساختها باعث شد
روند امدادرسانی با مشــکالت زیادی مواجه شود .این سیل
گستردگی بسیاری داشت .شاید بتوان گفت تنها نقطهای که
در امان ماند ،جزیره کیش بود و  31استان درگیر سیل بودند.
استانهاییکهبیشترینآسیبرادیدندشاملاستانگلستان،
مازندران ،لرستان ،ایالم و خوزســتان بودند که در گلستان
و مازندران ســیل تقریبا فروکش کرده است ،اما در لرستان،
خوزستانوایالمامدادرسانیهمچنانادامهدارد».
پیوندیبهمهمترینابعادخدمترسانیبهمصیبتدیدگان
اشــاره و آن را در پنــج بُعد تشــریح کرد« :نخســت بحث
امدادونجات اســت که در این ایام به بیــش از 445هزار نفر
امدادرسانی کردهایم و توانســتیم مردم را به مکانهای امن
منتقل کنیم .بالغ بر 227هزار نفر اسکان اضطراری شدهاند
که از این تعداد ،به دلیل موقعیت خاص و گســتردگی سیل
دراستانخوزستان،بیشاز100هزارنفردرایناستاناسکان
یافتهاند.دربحثتغذیهاضطراریتالشکردیممایحتاجاولیه
را بهصورت بستههای  72ساعته و یکماهه در اختیار مردم
سیلزده قرار دهیم .بیش از 40هزار چادر را با توجه به وسعت
کاردرمیانمردمتوزیعکردهایم».

هزینههای  خدماتجمعیتهاللاحمردرسیلکلکشور
ردیف

شرحخدمات

مبلغ(ریال)

1

هزینهنیروهایعملیاتیاعزامیبهمناطقعملیاتی

۸,۱۷۵,۱00,000

2

هزینههایعملیاتامدادهواییبا 6فروند

۱۵۷,۲۵۰,000,000

3

هزینهاقالمامدادیتوزیعشده

۱,090,590,010, 000

4

هزینههایلجستیکوانتقالاقالم

۷,۳۰۰,000,000

جمعهزینهها(ریال)

۱,263,۳۱۵,۱۱۰, 000

کرد و گفت« :سیلی که اتفاق افتاد هم نقاط قوت و هم نقاط
ضعف داشــت .یکی از این نقاط قوت ،تلفات اندک در مقابل
گستردگی سیل بود .هر چند از دستدادن جان یک انسان
هم بسیار دردناک و رنجبار اســت ،اما با توجه به گستردگی
سیل در استانها 70 ،نفر آمار کمی است که این مهم ناشی
از عملکرد خوب نیروهای امدادی در روند امدادرسانیها بوده
اســت .از این 70نفر حدود  20نفر مربوط به حادثه ناگهانی
شیراز بوده است .پشــتیبانی که نهتنها جمعیت هاللاحمر
بلکه دیگر نیروها داشتند ،باعث شد امدادرسانیها با سرعت
بیشتری انجام شــود ».پیوندی با بیان اینکه ما قبل از وقوع
سیل براساس پیشبینیهای هواشناســی ،اقالم امدادی و
زیستیرادرانبارهایاستانهایدرمعرضسیلواستانهای
معین دپو کرده بودیم ،بیان کرد« :تقویت انبارهای امدادی در
لحظات اولیه وقوع ســیل در کشور ،کمک زیادی به ما کرد و
اعزام نیروها و اقالم امدادی از استانهای معین باعث شد ما در
منطقه اشراف باالیی داشته باشیم و امدادرسانیها به سرعت
انجامشود».
او دیگر نکته مثبت در مدیریت ســیل کشور را همدلی و
انسجام تمامی دستگاههای دخیل در مدیریت بحران کشور
دانستوتوضیحداد«:نقطهقوتدیگراینسیلهمدلیخوب
میان نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه و بسیج بود که با تمام توان
خود در کنار جمعیت هاللاحمر در خدمت مردم بودند .این
همدلی باعث شد خدمترسانی با سرعت خوبی انجام شود.
اســکان اضطراری با هماهنگی بــا وزارت ورزش و آموزش و
پرورش و مساجد انجام شد تا بتوانیم مردم را در مناطق امن
ساکن کنیم .نکته بعدی مشارکت گســترده مردمی است.
این سیل مهربانی ،ســد کمکها را نسبت به زلزله کرمانشاه
شکستوبالغبر100میلیاردتومانجمعآوریشد.امیدواریم
با توجه به گستردگی سیل باز هم کمکها افزایش پیدا کند،
زیراشرایطبعدازسیلبهمراتباززلزلهسختتراست».
هرحادثهایفینفسهخودبینظمیایجادمیکند
رئیس جمعیت هاللاحمــر در مورد آســیبهایی که
در ســیل ایجاد میشــود ،توضیح داد« :در مــورد راههای
ارتباطی شاید بتوان گفت حتی هنوز در استان لرستان در
بعضی از روستاها راههای ارتباطی صددرصد برقرار نیست و
از طریق امداد هوایی اقالم غذایی و زیستی توزیع میشود.
گستردگی خرابی راههای ارتباطی ،پلها و ساختمانهای
کمکرســان مثل فرمانداریها ،بخشداریها و مکانهایی
که برای مراجعات مردم و امور شهری فعالیت میکردند روند
امدادرسانی را دچار مشکل کرد؛ با اینحال عزم امدادگران و
تالشگران برای رفع خرابیها و بهبود وضع باعث شد تا حد
قابل قبولی مشکالت رفع شود ».پیوندی با اشاره به اینکه
ممکن اســت نکتهای در ذهن مخاطبان و مردمان در مورد
روزهای اول حادثه باشد ،تأکید کرد« :هر حادثهای فینفسه
خود بینظمــی ایجاد میکند و التهابــات خاصی بهوجود
میآورد .مردمی که عزیزان خود را از دست دادهاند یا خانه و

ایران هیچ کمک نقدی از جامعه جهانی
دریافت نکرده است
رئیس جمعیت هاللاحمر با تأکید بر اینکه تا به
امروز حتی یک دالر و یورو کمک نقدی خارجی به
دلیل تحریمها به حسابهای جمعیت هاللاحمر
واریز نشده است ،افزود« :اتحادیه اروپا ،کشورهای
دیگر و فدراســیون جهانی اعــداد و ارقامی اعالم
کردهاند که ما نیــز در آمارهای خود ذکر کردهایم،
اما تا به حال کمکهای نقدی را دریافت نکردهایم.
کمکهای غیر نقدی شامل چادر ،اقالم امدادی،
پتووستهایبهداشتیازکشورهایمختلفمانند
کویت ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،ارمنســتان،
فرانسه ،آلمان و پاکستان وارد ایران شده است که
جا دارد از همه دولتهای مذکور تشکر و قدردانی
کنمکهبهیاریسیلزدگانشتافتهاند.امیدواریمما
هم بتوانیم با توزیع کمکها و با رسیدگی بیشتر در
خدمتمردمعزیزمانباشیم».
زندگیایکهچندینسالبرایساختنشزحمتکشیدهاند،
یکشبه ویران میشود؛ این مسائل هیجانات خاصی ایجاد
میکند .به همین دلیل در برخی شهرســتانها و مناطق
سیلزده شاهد بینظمی بودیم که با همکاری نزدیکی که با
نیروهای نظامی و انتظامی داشتیم ،توانستیم بینظمیها را
جبران کنیم .عدهای بسیار معدود با ایجاد بینظمی تالش
داشــتند وجهه مردم منطقه را بد جلوه دهند ،البته با این
افراد برخورد شد و آرامش به سرعت به مناطق آسیبدیده
بازگشت».
شبترسودلهرهدرمعموالنوپلدختر
«تبعات بعد از حادثه زیاد است؛ دستگاههای مسئول قطعا
در مورد معیشــت مردم فکر جدی خواهند کرد ».پیوندی
با بیان این نکته ،اضافه کرد« :بهویژه مشــکالتی که در بازار
کسبوکار اتفاق میافتد در کنار مشــکالت روحی و روانی
که ممکن اســت گریبانگیر خانوادههای آسیبدیده شود،
باید با تدبیر مسئوالن رفع و رجوع شود .آن شبی که پلدختر
و معموالن دچار سیل شد و راههای ارتباطی قطع شد ،شبی
بســیار ترســناک و التهابآور برای همه مردم و مسئوالن
بود .خدا را شــکر که تلفاتی بر جا نگذاشت با اینکه خرابی و
خســارتهای زیادی به همراه داشت .طبیعتا سیل با ارتفاع
 6-5متر در یک شهر ،حادثهای بسیار بزرگ را رقم خواهد زد.
صداهای مهیب و لحظات دلهرهآور ،ترس و وحشــت زیادی
به مردم وارد کرد که با همدلــی و پایداری و کمک نیروهای
امدادیدرحالرفعمشکالتمردمهستیم».

اقالمزیستیوغذاییارسالشدهبهاستانهایآسیبدیدهدرسطحکشور

اقالمزیستیوغذاییتوزیعشدهدرسطحکشور
چادر
دستگاه

بستهغذایی

موکت
تخته

نایلون
کیلوگرم

پتو
تخته

ستبهداشتی
ست

ستظروف
ست

آبمعدنی
بطری

40904

136134

63097

58015

127731

20909

1956

351953

کنسروجات
قوطی

نان
قرص

خرما
کیلوگرم

برنج
کیلوگرم

روغن
کیلوگرم

قندوشکر
کیلوگرم

حبوبات
کیلوگرم

والور
شعله

238048

705230

۵۵84

70900

17459

19906

16915

4825

چادر
دستگاه

بستهغذایی
یکماههو 72ساعته

موکت
تخته

نایلون
کیلوگرم

پتو
تخته

چکمه
جفت

۶۵۲۲۳

۹۴۷۶۵

۵۸۲۶۴

۴۵۳۰۵

۱۲۷۱۶۸

۱۱۹۰۰

کنسروجات
قوطی

نان
قرص

برنج
کیلوگرم

آبمعدنی
بطری

ست
ظروف
ست

والور
شعله

۱۰۰۰۰۰

75000

38000

126000

1000

۱۰۶۱۴

