
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
یکشنبه  25 فروردین 1398 |  سال هفتم |  شماره 1668

11
هالل رئیس جمعیت هالل احمر با تشکر از کمکی که رسانه ها در اطالع رسانی به مردم در مورد سیل اخیر داشتند، گفت: »فضای داغ کمک های مردمی را رسانه ها 

زنده نگه داشتند و باید ادامه داشته باشد. بحث دیگری در این مورد مطرح است که نمایندگان مردم می گویند  آسیب دیدگان دوست دارند در کنار خانه خود باشند 
و از اموال خود مراقبت کنند. درست است که مردم دوست ندارند از خانه هایشان  دور شوند، اما قاعده کار در بحران به این شکل نیست. ارایه خدمات و نظارت بر 
آسیب دیدگان و ارایه بسته های کمکی و سرویس های  بهداشتی براساس قاعده کار کمپ بهتر و منظم تر است. این درخواست ها گاهی به صالح مردم هم نیست. 
برخی گله ها بود که با کمک  نیروی انتظامی برطرف شد.  سلبریتی ها و  هنرمندان حضور فعالی در جمع آوری کمک های مردمی و کمک رسانی به سیل زدگان 
 داشتند.« پیوندی در این رابطه گفت:»همه عزیزانی که در جامعه مرکز کانون های اجتماعی دارند و نفوذی دارند؛ اعم از هنرمندان و  ورزشکاران تشکر و قدردانی 

می کنیم که همراه مردم بودند و کمک کردند. سیل فضای دوستی و رفاقت ایجاد کرد که همه در آن نقش  داشتند. «
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

کمک 500 هزار یورویی فدراسیون جهانی به 
سیل زدگان ایران پشت درهای بسته تحریم

کمک های بین المللی، موضوع ســوال یکی از خبرنگاران رسانه خارجی بود که 
پیوندی در توضیحاتی اشاره کرد: »استمدادی که ما برای کمک های خارجی کردیم 
براساس یک روالی است که در فدراسیون جهانی وجود دارد. بیشتر به خاطر همدلی 
و همدردی مردم دیگر کشورها با جمعیت جمهوری اسالمی ایران بود؛ همان طور که 
ما هم در حوادث دیگر کشورها مداخله کردیم. بنگالدش و سومالی نمونه های بارز 
سال های اخیرش است، بنابراین درخواست ما بر این مبنا بود که اگر کشورهایی دوست 
داشتند کمکی به ما بکنند، ما کمک ها را قبول می کنیم. با این حال به دلیل مسدود 
بودن حساب ارزی ما و سوئیفتی که کامال بسته است، به دلیل تحریم ها تراکنش مالی 
نمی تواند اتفاق بیفتد. همین باعث شد تا جمعیت هالل احمر از کمک های ایرانی های 
خارج از کشور  محروم شود؛ مردمی که تمایل داشتند براساس توانمندی خود مبلغی 
به مردم آسیب دیده هموطن خود کمک کنند. همین طور دیگر کشورها که تمایل به 
کمک داشتند، با درهای بسته تحریم مواجه هستند. فدراسیون جهانی صلیب سرخ 
مصوب کرده است که ۵00 هزار یورو به ســیل زدگان ایران کمک کند، ولی تا به حال 
نتوانسته اند این کار را انجام دهند. همین طور اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشورها 
هم مصوب کردند تا مبالغی را به جمعیت هالل احمر ایران کمک کنند.  درخواست ما از 
فدراسیون جهانی این بود که تحریم ها نباید به مردم آسیب برساند. ما کار بشردوستانه 
انجام می دهیم؛ مردمی از سراســر جهان عالقه مند هستند تا به مردم ایران کمک 
کنند، ما باید راهشان را تســهیل کنیم؛ بنابراین درخواست کردیم به هر طریق که 
خود فدراسیون صالح می داند، این مسیر را هموار کند. جمعیت ها در کل کشورهای 
دنیا کارهای بشردوستانه انجام می دهند. امیدواریم این مسیر هم باز شود و بتوانیم از 

کمک های بین المللی بهره مند شویم.«
وی تاکید کرد: »کمک های بین المللی باعث بیشــتر و عمیق تر شدن رابطه ها و 
دوستی ها بین کشورها می شود و اســاس و نفس کمک ها در این قالب می گنجد؛ نه 
این که هر کشور آسیب دیده ای نیاز به کمک های بین المللی داشته باشد. این کمک ها 
بیشتر با هدف نشان دادن حس همدردی و همراهی با آسیب دیدگان بحران هاست.« 
دکتر پیوندی به کمک های غیرنقدی بین المللی اشاره کرد و گفت: »کمک ها شامل 
قایق، چادر، پتو، دستگاه تصفیه آب و دیگر ملزومات است که بخشی از آن توزیع شده 
و بخشی از آن درحال توزیع است. اقالمی هم در آینده به مناطق آسیب دیده ارسال 
خواهد شد و گزارش عملکرد آن هم به مردم و هم به جمعیت های کمک کننده ارایه 

خواهد شد.«

رئیس جمعیت هالل احمر در بخش دیگری از نشســت خبری 
با اصحاب رســانه، به آمار اقدامات امدادی جمعیت هالل احمر از 
25اسفند 97 تا 17 فروردین 98 اشــاره کرد و گفت: »طرح امداد 
نوروز همیشــگی ما در طول 22 روز، در دو قسمت امدادو نجات و 
ایمنی و سالمت انجام گرفت که این کار همه ساله ما است. در بخش 
امدادونجات حدود  هزار و 400 پایگاه ثابت و ســیار داشتیم که با 
توجه به سفرهای نوروزی مردم عزیز، با بسیج 5 هزار و 500 امدادگر 
و نجاتگر در پایگاه های نوروزی فعال بودند تــا بتوانند در حوادث 
ترافیکی احتمالی کمک های جدی به مردم داشته باشند. در عین 
حال در طرح ایمنی و سالمت، نگاه ما صرفا امدادونجات نیست، هم 
دنبال فرهنگ سازی و هم لذت بردن مردم از سفر هستیم. در همین 
راستا با برپایی خیمه های دوستدار کودک و غرفه های فرهنگی و 
آموزشی تالش شد تا فضای سفر نوروز فرهنگی هم شود و در این 
بین بیش از 10 هزار جوان هالل احمــری داوطلبانه در  هزار و 200 

پایگاه، در مبــادی ورودی و خروجی و گاهی در داخل شــهرها به 
شکل تیم های سحاب و دوچرخه سوارانی که به مکان های پرتردد 
می رفتند، تالش کردند تا خدمات فرهنگی به مردم ارایه دهند. با 
این که بسیاری از استان ها تحت تاثیر سیل قرار گرفتند، با این حال 
در استان های دیگر که آرام تر بودند، این طرح های امدادی و فرهنگی 
به طور جدی اجرایی شــد و مردم توانســتند از تفریحات نوروزی 

بیشترین استفاده را ببرند.« 
وی تصریح کرد: »همین طرح هایی که برای همراهی با رانندگان 
در رانندگی ایمن داشتیم باعث شد تلفات حوادث رانندگی کاهش 
پیدا کند و درواقع براساس اعالم پلیس راهور، تلفات جاده ای امسال  
37 درصد نسبت به  ســال قبل کاهش داشــته و از 57 نفر تلفات 
رانندگی روزانه در نوروز پارســال، امســال به 37 نفر در روز رسید. 
همه تالش ها اگــر به جلوگیری از مرگ یک نفر هم منجر شــود، 
کمک بزرگی به جامعه اســت.« به گفته پیوندی حدود 3 میلیون 

و 500 هزار نفر از مردم عزیز کشــورمان به پایگاه های ثابت و سیار 
هالل احمر در طرح نوروزی مراجعــه کردند، بیش از 240 هزار نفر 
از خیمه نماز اســتفاده کردند و از خدمات ایستگاه های سالمت ما 
شامل تست فشار خون و موارد آموزشی حدود 774 هزار نفر بهره 
بردند، محصوالت فرهنگی جمعیت هالل احمر بین مسافران در این 
پایگاه ها توزیع شد و حدود 544 هزار نفر از فضای دوستدار کودک 

جمعیت هالل احمر استفاده کردند.
پیوندی در ادامه توضیحاتش در بحث طرح ایمنی و ســالمت 
به کمپین بهرفت اشاره کرد: »در امضای بهرفت که درواقع بهبود 
رفتار ترافیکی و رانندگی بود، امضای رئیس جمهوری و تعدادی از 
وزرای دولت و هنرمندان زیادی را داشــتیم و مردم عزیز هم حدود 
744 نفر این میثاق نامه بهرفت را امضا کردند. همه این تالش ها در 
راستای ایجاد نشاط در سفرهای نوروزی در کنار فرهنگ سازی برای 

جلوگیری از حوادث ناخواسته در ایام نوروز بوده است.«

تاریخورودمحمولهامدادینامجمعیتملی/دولتردیف

اقالم زیستی و بهداشتی:جمعیت هالل احمر ترکیه 1.
320 دستگاه چادر ، 1000 عدد ملحفه، 100 کیت بهداشتی، 1625 تخته پتو، 360 ست ظروف آشپزخانه، 60 عدد والور

98/1/11

دولت آلمان از طریق صلیب سرخ 2.
آلمان

40 دستگاه قایق بادی موتوری
تجهیزات انفرادی نجات در سیالب

98/1/15

اقالم زیستی، خوراکی و امدادی به وزن تقریبی 100 تن:دولت عمان3.
برنج، آرد، خرما، عدس، شکر، روغن، چایی، شیر خشک، چادر 4 در 6 متر، پتو، بالش، مالفه و 10 دستگاه قایق 

22و 98/1/21

98/1/17دو دستگاه توزیع آب آژانس توسعه و همکاری سوییس4.

محموله امدادی اول: جمعیت هالل احمر کویت5.
40 تن اقالم امدادی، غذایی،  دارویی و تجهیزات پزشکی و 4 دستگاه پمپ آب 

محموله امدادی دوم:
40 تن اقالم امدادی )1000 بسته غذایی خانوار به وزن هر بسته 23 کیلوگرم، 600 بسته غذایی خانوار به وزن هر 

بسته 10 کیلوگرم و 1200 کیسه برنج برای خانوار به وزن هر کیسه 5 کیلوگرم(
- اعزام دونماینده از هالل احمر کویت جهت خرید اقالم غذایی و غیر غذایی در ایران

98/1/16

98/1/18

آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 6.
)جایکا(

محموله امدادی به وزن  تقریبی 6 تن: 
140 دستگاه چادر گنبدی، 50  دستگاه چادر سبک، 1150 پک خواب، 100   قطعه نایلون

98/1/22

وزارت وضعیت های اضطراری 7. 
ارمنستان – دولت روسیه

محموله امدادی:
)M30( و 20 دستگاه چادر )M10( 250 تخته زیرانداز، 4000 تخته پتو، 20 دستگاه چادر

98/1/20 مرز جلفا 
– تبریز

سازمان غیر دولتی کمک های مردمی 9.
فرانسه

محموله امدادی :
4960 تخته پتو، 274 ست ظروف آشپزخانه

98/1/22

دفترکمیته بین المللی صلیب سرخ 10. 
در تهران

کمک نقدی:
100,000 یورو

98/1/20

اقالم امدادی و زیستی:دولت جمهوری آذربایجان11.
پتو، مالفه، بالش، روبالشتی، روتختی، لوازم آشپزخانه، جلیقه نجات، چادر 5 نفره، پمپ تخلیه آب، قایق، لباس کار، 

لباس نجات و دو عدد بیل مکانیکی کاتر پیالر 

98/1/21

فهرستکمکهایاهداییدولتها،جمعیتهایملیوسازمانهایبینالمللیجهتکمکبهسیلاخیردرکشور

پیوندی در تشریح اقدامات صورت گرفته در طرح امدادونجات نوروزی 

5 هزار و 500 امدادگر یاریگر رانندگان سفرهای نوروزی
 بیش از ۷00 هزار نفر میثاق نامه رانندگی ایمن )بهرفت( را امضا کردند

 ایجاد اردوگاه برای سیل زدگان 
 برای نظارت و خدمت رسانی بیشتر  

ایجاد کمپ های امدادی یکی از اقدامات شایسته جمعیت هالل احمر برای خدمت رسانی به مردم بود؛ 
سوال یکی از خبرنگاران در نشست  خبری دیروز از دکتر پیوندی، در مورد تجربه ایجاد اردوگاه های استقرار 
مردم سیل زده بود که رئیس جمعیت هالل احمر توضیح داد: » کمپ های امدادی فضایی برای تجمع نفرات 
بیشتر در فضایی بزرگتر است که این فرصت را به همه می دهد تا بتوانند خدمت رسانی را  بهتر و شایسته تر 
انجام دهند. بر همین اساس هم جمعیت هالل احمر نوروز امسال در استان ها و شهرهایی که محل عبور و 
مرور  بیشتر مسافران بود و تراکم مسافران بیشتر بود، کمپ هایی ایجاد کرد. همچنین عزیزانی که بر اثر سیل 
دچار آسیب شدند و محل زندگی  شان را از دست دادند در محلی اسکان داده شدند. ایجاد کمپ ها براساس 
خدمت رسانی و نظارت بیشتر بود که توانستیم کمپ ها را در سالن های ورزشی،  مدارس و مکان ایمنی که 
دور از حادثه سیل بود، دایر کنیم. هم خدمت رسانی و هم نظارت و هم در بحث درمان  مردم آسیب  دیده به 
شکل و قاعده خوبی کار انجام می شود. البته کمپ های بزرگ مشکالتی هم دارند، ولی ایجاد این اردوگاه ها 
برای  اسکان مردم سیل زده بسیار کمک کننده بود. در استان خوزستان حدود 74 منطقه برای کمپ در نظر 
گرفته شده و مردمی که  روستاها و شهرهایشان دیگر قابل سکونت نیست در نزدیک ترین مکان به محل 
زندگی خود اسکان داده شده اند. این فرصت کمک می  کند تا جمعیت هالل احمر با فراغ بال هم به جبران 

خسارت ها بپردازد و هم از آسیب های احتمالی جلوگیری کند. «
 ریالی از کمک های مردمی را صرف اقالم امدادی داخل جمعیت 

و هزینه های جاری جمعیت   نخواهیم کرد
سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد 100 میلیارد تومان کمک های نقدی که مردم به سیل زدگان کشور 
داشته اند، بود؛ این که تا چه  زمانی این شماره حساب دریافت کننده کمک های مردمی است؟ رئیس جمعیت 
هالل احمر با بیان این که داستان سیل و کمک ها هنوز  به پایان نرسیده است، خاطرنشان کرد:   »لرستان و 
خوزستان هنوز به شکلی درگیر هستند. با توجه به این که ما به فرصتی برای بررسی  وضعیت ادامه کار در جهت 
کمک های مردمی نیاز داریم و رسما اعالم خواهیم کرد. بعد از پایان عملیات امدادو نجات و اسکان اضطراری 
 و گذشتن از فاز حاد سیل و سیالب، برای توزیع کمک ها برنامه ریزی می شود. ممکن است نیازهای گلستان و 
مازندران و نیازهای  خوزستان و لرستان متفاوت باشد. باید براساس برآورد اولیه که خسارت ها چقدر بوده و چه 
میزان از اثاثیه شان دچار تخریب شده  است، تصمیم گیری کنیم. اینجاست که ما می توانیم از بنیاد مسکن و 
ارگان های دیگر برای ارزیابی وضع کمک بگیریم. سپس  جمعیت هدف مشخص می شود. تجربه نشان می دهد 
دادن پول نقد به خانواده ها بهترین راه است؛ هرچند خریدن یخچال، قالی و  وسایل خانه هم کار شایسته ای 
است، اما نیازهای مردم ممکن است یکسان نباشد و نیازهای مناطق مختلف متفاوت است.« وی ابراز  امیدواری 
کرد که مثل زلزله کرمانشاه بعد از عملیات امدادونجات، بتوانیم کمک ها را به خانواده های آسیب دیده براساس 
آمار مستند و  برآورد وضیعت حقیقی آنها توزیع کنیم. پیوندی تأکید کرد: »توزیع کمک ها حتما به اطالع مردم 
خواهد رسید.گزارش عملکرد را عینا به  مردم خواهیم داد؛ ما ریالی از کمک های مردمی را صرف هزینه کرد 
اقالم امدادی داخل جمعیت و هزینه های جاری جمعیت هالل  احمر نخواهیم کرد. این کمک ها مستقیم از 
مردم به مردم توسط هالل احمر تقدیم خواهد شد. این که روند کار به چه صورت باشد، هم  به صبر نیاز دارد تا 

مرحله حاد حادثه پشت سر گذاشته شود و هزینه  خسارت ها برآورد شود.«  


