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هــال احمر نام یــک انجمن و ســازمان 
غیردولتی انسان دوستانه است که به همراه 
صلیب ســرخ مجموعه ای از سازمان های با 
اهداف و اساســنامه مشترک می باشد و در 
بیش از ۱۹۰ کشــور دنیــا نمایندگی های 
بومی دارند که به صــورت بین المللی عمل 

می کنند.
جمعیت هــال احمر جمهوری اســامی 
ایــران نیــز به عنــوان عضــوی از نهضت 
بین المللی صلیب ســرخ و هال احمر، در 
داخل کشــور ایران و در برخــی موارد در 
دیگر مناطق جهان به فعالیت های امدادی 
و بشردوستانه می پردازد. هال احمر طبق 
وظایف بین المللی خود )کمیته بین المللی 
صلیب سرخ( باید در مواقع بروز بحران هایی 
نظیر سیل، زلزله و جنگ و غیره در داخل 
و خــارج مرزهــا به امدادرســانی و خروج 
مصدومــان و قربانیان ایــن حوادث کمک 

کند.
جمعیت هال احمر لرســتان نیز پا به پای 
ســایر نقاط ایران و حتی دنیا انجام وظیفه 
می کند و هر گاه احســاس نیاز شــود در 
انجام کارهای انسان دوســتانه پیشرو می 

شود.
این ســازمان ســال 1397 را پشــت سر 
گذاشــت و در عملیات های مختلفی چون 
زلزلــه کرمانشــاه، نجات کوهنــوردان در 
یاسوج  اشترانکوه، حادثه سقوط هواپیمای 
و غیره حضور فعال داشته و حائز رتبه های 

برتر در سطح کشور گردیده است.
جمعیــت هــال احمر لرســتان در حالی 
روزهای آغازین ســال 1398 را شروع کرد 
که بسیار حائز اهمیت بودند و آزمونی دیگر 
برای جمعیت هال احمر اســتان به شمار 

می رفت.
اوایل سال نیروهای امدادی بر خاف سایر 
ارگان ها، در پســت های عملیاتی،  که از 
23 اسفند آغاز شــده بود و قرار بود تا 17 
فروردین ادامه داشــته باشد وظیفه خطیر 
خدمت رســانی به مســافران و میهمانان 

نوروزی  را بر عهده داشتند. 
با شروع بارش های سیل آسا در ایام نوروز، 
بیشتر شهرستانهای اســتان درگیر سیلی 
شدند که در طول ســالیان بی سابقه بوده 

است.
بســیاری مردم خانه و کاشانه خود را از در 
اثر خشــم طبیعت از دست دادندو راههای 
ارتباطی مناطق سیل زده قطع شد، میزان 
خســارت به حدی بود که نیــاز حمایت از 

سراسر کشور را می طلبید.
جمعیــت هال احمر به مانند همیشــه با 
ورود به دل حادثه به یاری آسیب دیدگان 
شــتافت و خدمات ارزنده ای به مردم عزیز 
در مناطق ســیل زده ارائه نمود. نیروهای 
امــدادی در اولیــن گام طــی تماس های 
متعدد موفق شدند ســاعاتی پس از وقوع 
سیل از طریق بالگرد خود را به محل حادثه 
برسانند و اولین محموله های اقام ضروری 
را شــامل پک های غذایی و بهداشــتی به 
دست اسیب دیدگان برسانند و افرادی که 
بر روی پشــت بام ها پنــاه گرفته بودند را 

نجات داده به مکان امن انتقال دهند.
 با امید به اینکه دیگر شاهد اینگونه حوادث 

در هیچ کجای دنیا نباشیم.
بنا داریم در سال جاری نیز با چاپ ماهنامه 
جمعیــت هال احمر لرســتان،  مجموعه 
اقدامات این ســازمان در لرســتان، چه در 
زمینــه فرهنگی، امداد و نجــات، جوانان، 
آمــوزش و غیره را بازنشــر دهیم تا مردم 

بیشتر با فعالیت های جمعیت آشنا شوند.

خدمت صادقانه هزار و 200 نفر
 از اعضای جوانان به مردم 

سیل زده پلدختر 

توزیع بیش از 14 هزار چادر امدادی بین سیل زدگان در لرستان
به بیش از 118 هزار نفر امداد رسانی شده است

انبارهایی لبریز 
از کمک های مردمی

سیل آزمونی دیگر برای 
جمعیت هالل احمر لرستان

نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر:  

هالل احمر با تمام وجود 

در کنار سیل زدگان بوده است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر لرستان:

 انتقال اقالم امدادی
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رئیس هال احمر شهرستان پلدختر 
گفت: قبل از وقوع ســیل به ساکنان 
پلدختــر و اهالی روســتاهای حریم 
رودخانه هشــدار داده شده بود. علی 
کیانی با بیان اینکه شب قبل از وقوع 
ســیل 4 کمپ در ســالن های سپاه، 
تعاونی روســتایی، مدرســه شاهد و 
ســالن ادب برپا کــرده بودیم، گفت: 
به ســاکنان حریم رودخانه از طریق 
از جملــه فرمانداری  مراجع مربوطه 
در مورد وقوع ســیاب هشــدار داده 
شــده بود و در روســتاهای چم گز، 
چم مهر، بابازید، ماوی و روستاهای 
حریم رودخانه چادر توزیع شده بود. 
وی افزود: در حین ســیل با توجه به 
قطع بودن راههــای ارتباطی و اینکه 
آب 5 متر از پــل باال زده بود و باعث 
تخریب آن شده بود، نزدیک به 100 
نفر از اهالی بر روی پشــت بامها قرار 
داشتند و درخواست بالگرد می کردند. 
رئیس جمعیت هال احمر شهرستان 
پلدختر بــا ابراز خرســندی از اینکه 
تلفات جانی نداشته ایم، تشریح کرد: 

ساعت حدود 22 که اب کمی فروکش 
کرد و ماشــین آالت با ریختن شن در 
ســمت مخالف پل موفق بــه ایجاد 
راههای ارتباطی شــدند توانستیم تا 
نزدیک به ساعت 3 نیمه شب، مردم را 

از روی پشت بامها نجات دهیم. 
کیانــی در پایــان در خصوص حمله 
به ســاختمان اداری هــال احمر در 
پلدختر، اظهار داشت: روز بعد از سیل 
مردم که اغلب آنها از افرادی بودند که 
آسیب ندیده بودند به ساختمان اداری 
هجــوم آورده انبارها را غارت کردند و 

شیشه ها را شکستند.
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کنان حریم رودخانه به سا
 هشدار وقوع سیل داده شده بود

     روابط عمومی جمعیت هالل احمر لرستان      

درصورت بروز 

هرگونه حوادث طبیعی و غیر طبیعی

 با تلفن ندای امداد تماس بگیرید

تلفن ندای امداد

  بازدید معاون عملیات امداد و نجات سازمان امداد کشور 
از انبارهای ستاد استان

دکتر فتحی معاون عملیات ســازمان 
امداد و نجات کشــور بــه همراه مدیر 
عامــل جمعیت هال احمر کشــور از 

انبارهای ستاد استان بازدید کرد.
وی در روز 12 فروردین اظهار داشــت: 
خوشــبختانه مشــکل موجودی اقام 

زیستی، مواد غذایی و امدادی نداریم، 
علیرغم این، ســه محموله اقام مورد 
نیاز از ســازمان ارسال شده و تا کنون 
یک محموله وارد انبــار و دو محموله 

دیگر  وارد استان شده است.
در ادامــه صــارم رضایــی مدیر عامل 
جمعیت هال احمر اســتان لرســتان 
گفت: کلیه اقام امدادی، زیستی و مواد 
غذایی به اندازه کافی در انبارهای استان 
موجود می باشد و بالگردهای جمعیت 
به تیم های واکنش سریع جهت فرود 
و صعــود احتمالی و نجات جان حادثه 
دیدگانی که بخاطر سیاب به پشت بام 

پناه اورده اند، مجهز شده اند.



حضور 5 هزار 
روحانی در مناطق 
سیل زده لرستان  صفحه6

رئیس جمعیت هالل احمر پلدختر:

 ولی بهاروند                                       
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گزارشــی از کمک های مردمی ارسال 
شــده از کل کشــور به لرستان که دو 

هفته بعد از سیل هنوز ادامه دارد.
در روزهایی که سیل در لرستان تعداد 
زیــادی از هموطنانمان را درگیر کرده 
بود، ویدیویی در فضای مجازی دست 
به دســت چرخید که در آن این ادعا 
مطرح می شــد که انبار اقام جمعیت 
هال احمر است و در اوج بحران خالی 

مانده است.
 ایــن امــر بافاصله توســط جمعیت 
هال احمــر تکذیــب شــد. انبارهای 
امدادی جمعیت هال احمر در لرستان 
به انــدازه کافی پر بودنــد و این انبار 
جایی بود که برای تخلیه و بسته بندی 
اقام اهدایی ارســالی از سمت مردم از 
سراســر ایران درنظر گرفته شده بود. 
انباری کــه از روز بعد از وقوع ســیل 
روزانــه 450 داوطلب در آن مشــغول 
تفکیک، بسته بندی، بارگیری و ارسال 
اقام اهدایی توســط مردم به مناطق 
سیل زده در لرســتان بودند. حاال بعد 
از گذشتن بیشــتر از 2 هفته از وقوع 
سیل در لرستان به این انبار رفته ایم که 
هنوز هم هر روز صبح از اقام ارســالی 
پر می شود و داوطلبان تا نیمه شب برای 

کمک در آن حضور دارند.
انبار بســته بندی کمک هــای مردمی 
ارسال شــده از سراسر کشور در حیاط 
لرســتان  باالی جمعیــت هال احمر 
قرار دارد. داوطلبانــی که برای کمک 
آمده اند دارند یک تریلی را برای ارسال 
آماده می کنند، از هر ســن و قشــری 
را می توان میانشــان دید؛ دانش آموز، 
کارمند، کارگر، معلم و حتی دکتر. در 
این دو هفتــه داوطلبان زیادی در این 
انبار برای بســته بندی اقام و بارگیری 
کمک کرده اند، یکی از داوطلبان از زنی 
می گوید که سال هاست خارج از ایران 
زندگی می کند و امسال برای یک سفر 
10روزه به خرم آباد ســفر کرده بود اما 
7روز کامل در ایــن انبار کمک کرده 

است.

از روز اول شروع سیل هر روز 
450 عضو داوطلب در این انبار 

برای کمک حضور داشته اند
سیدعابدین الماســی حسینی، معاون 
لرستان  هال احمر  جمعیت  داوطلبان 
مردمی  بسته بندی کمک های  انبار  در 
ارسال شده از سراسر کشور به جمعیت 
هال احمــر لرســتان دارد هماهنگی 
ارســال یــک تریلی اقــام اهدایی به 
پلدختــر را انجام می دهــد. صدایش 
گرفته و به سختی می تواند حرف بزند، 

می گوید: »تمام اقامی که در این انبار 
وجود دارند، اقام اهدایی از سمت مردم 
ایران هستند؛ اقام خوراکی مانند برنج، 
روغن، تن ماهی، کنسرو لوبیا، روغن و 
ماکارونی، ســویا، رب گوجه؛ نان و آب 
معدنی، اقام بهداشتی، پتو، لباس های 
زنانه، مردانه و بچگانه، کفش و چکمه  و 

بسیاری موارد دیگر.«
اقامی که به انبار ارسال می شوند، ابتدا 
تفکیک شده، سپس بسته بندی و بعد 
هم آماده ارســال به نقاط آسیب دیده 
می شــوند. الماســی می گوید: »اقام 
غذایــی را در پک هایــی به تناســب 
چیزهایی که ممکن است به درد مردم 
اقام  می کنیم.  تقســیم بندی  بخورد، 
بهداشتی، پتو، لباس های زنانه، مردانه 
و بچگانه همــراه کفش و چکمه ای که 
مردم ارســال کرده اند هم، در کارتن ها 
بسته بندی می شوند و درنهایت با توجه 
به شــرایطی که وجود دارد، اقام را به 
مناطق ارسال می کنیم، مثا چکمه ها 
را به ســمت پلدختر می فرســتیم اما 

کفش را به سمت کوهدشت.«
به گفته الماسی، از روز اول شروع سیل 
تا بیشتر از 10روز 450 عضو داوطلب 
در ایــن انبار حضور داشــته اند: »این 
داوطلبان بدون هیچ چشم داشتی کار 
دلی انجام دادند و به ما در بسته بندی 

کمک کردند. 
بیشــتر ایــن داوطلبان از قبــل با ما 
همــکاری داشــتند اما بعــد از وقوع 
سیل بســیاری از نیروهای مردمی هم 

برای کمک به ما اضافه شــدند و روزی 
حدود 4 هزار بســته آماده کردیم و هر 
روز تمام اقام به مناطق آســیب دیده 
ارسال شــدند. با توجه به درخواستی 
که از ستاد جمعیت استان به ما اعام 
می شد، اقام را تحویل امداد می دادیم 
تا در مناطق تقســیم کنند و البته این 
اقــام در کنار پک های 72ســاعته و 
قرار  اختیار ســیل زدگان  در  یک ماهه 

می گیرند.«
به گفته معاون داوطلبان لرستان، نکته 
جالبی که در این کمک داوطلبانه وجود 
داشــت این اســت که آن چه تا  به حال 

همــه افراد داوطلبانــه کار بارگیری را 
انجام داده اند و حق الزحمه ای نگرفتند؛ 
همه خودروها هم داوطلبانه کار کردند، 
در اصــل می توان گفــت کل کار این 
مجموعه از اهدا، بسته بندی، بارگیری و 

ارسال داوطلبانه انجام شده است.
مرضیه پــور ســرتیپ، مســئول خانه 
داوطلبان شهرستان خرم آباد از کسانی 
است که از ساعات اولیه وقوع سیل در 
12 فروردین ماه به عنــوان یک نیروی 
داوطلب کارش را آغــاز کرده و همراه 
با اعضای خانه داوطلب مشغول کمک 
و بســته بندی بودند. می گوید: »تعداد 
نیروهایی که برای کمــک به ما آمده 
بودند تا بسته بندی اقام را انجام دهیم، 
خیلــی زیاد بود، هم اعضای داوطلب و 
هم نیروهــای مردمی کنار هم بودند و 

کار با همکاری و همدلی پیش رفت.«
این داوطلبــان هــر روز از 8 صبح تا 
11شب و حتی بیشــتر در انبار بودند 
و کار انجام می دادنــد؛ کارهایی مانند 
تفکیک اقام بهداشــتی و بسته بندی 
آنها که همــراه با لباس نــو و ظروف 
پاســتیکی بــه مناطق آســیب دیده 

فرستاده شوند.  

روزانه حدود 250 تا 300 خانم 
در این جا مشغول کمک رسانی 

هستند
انســیه طهماسبی، دبیر مجمع جوانان 
اســتان شــورای مرکزی کشــوری از 
فعال ترین داوطلبان لرســتان اســت، 
اتفاقی  از  می گوید: »بسیار متاســفیم 
که افتاد اما خوشــحال هســتیم بابت 
این که خداوند توفیق داد تا بتوانیم در 
این عرصه به هم اســتانی های عزیزمان 

خدمت رســانی کنیــم. خدا را شــکر 
می کنم که توانستیم به  عنوان یک نهاد 
اصلی قدم عظیمی را برداریم و رضایت 

مردم را جلب کنیم.«
او که تمــام زندگی اش از 12 فروردین 

در کمک کردن خاصه شــده اســت، 
به  مردمی  می کند: »کمک های  تأکید 
این سالن ورزشــی آورده می شود، در 
این جا اقام را به بســته های غذایی و 
بهداشــتی تفکیک می کنیم. جدای از 

اینها  اقام دیگری مانند شیرخشــک 
و مــواردی که مــورد احتیاج مردم در 
مناطق اســت را دسته بندی می کنیم. 
ســاعت کاری هم معمــوال از 8 صبح 
تا 12 شــب اســت؛ حتی گاهی بار از 
فرودگاه ساعت یک ونیم شب می رسد 
و ما همچنــان بدون هیچ خســتگی 

مشغول کارکردن هستیم.«
به گفته انسیه این سالن ورزشی هر روز 
صبح از اقام پر می شود و تا آخر شب 
تمام بســته ها ارسال می شوند: »روزانه 
حــدود 250 تا 300 خانــم در این جا 
عاوه  هســتند؛  کمک رسانی  مشغول 
بر داوطلبــان آموزش دیــده جمعیت 
هال احمر، نیروهای مردمی در کنار ما 
بودند و خوشبختانه مردم به ما اعتماد 
داشتند، از نزدیک شاهد اقدامات بودند 
و روزانه اقامی را برای ما می آوردند تا 

در این جا بسته بندی شود. 
حتی از استان های مجاور مانند استان 
قــم، یزد، قزوین، اصفهــان و مرکزی، 
نیروهای جوانان، امدادگران و داوطلبان 
کنار ما بودند. حتی میهمانان نوروزی 
که به استان ما آمده بودند،  برای انجام 

کمک رسانی ها اعام آمادگی کردند.«
مونــا جورابــی از نجاتگران ســازمان 
امدادونجــات خودش هم  ســه بار به 
منطقه رفته و می گوید: »خداروشــکر 
همه مردم در کنار ما هســتند و کمک 
می کننــد، اقام مختلفــی را برای ما 
می آورند. عملیاتی ها در مناطق هستند 
کســانی که این جا در حــال خدمت 

هســتند، معموال از 8 صبح تا 12 شب 
کار می کنند. روزهای اول شرایط برای 
مــردم خیلی بد بود با ایــن حال آنها 
بودند.  امدادگــران همراه  پابه پای  هم 
امدادگران همه اقامــی که مورد نیاز 
بود را به مــردم می دادند، روزهای اول 
کار سخت تر بود اما روز به روز شرایط 

بهتر شد و کار درست تر پیش رفت.«
آمیتیس محمدی هم از دختران فعال 
داوطلب است؛ 12 سال دارد و از روزی 
که فهمیده همشــهریانش ســیل زده 
شده اند، به پدرش که کارمند جمعیت 
هال احمر است التماس کرده که او را 

برای کمک بیاورد. حاال هم که مدرسه 
باز شــده هر روز بعد از مدرســه برای 
کمک می آیــد و می گوید بعد از دیدن 
این روزها دیگر شاید بخواهد امدادگر 

شود.

جمعیت هالل  احمر را برای کمک 
به مردم قابل اعتماد می دانم

فــرض اهلل فرجی، کارمند بازنشســته 
بنیاد مسکن انقاب اسامی لرستان از 
کسانی اســت که از ساعات اولیه وقوع 
بســته بندی کمک های  انبار  در  سیل 
مردمی ارسال شــده از سراســر کشور 
حضور داشته است. همه با تحسین از 
او حرف می زننــد و این که از انجام هر 
کمکی ابایی نداشــته است؛ از بار زدن 
اقام گرفته تا بسته بندی و جارو زدن. 
خــودش می گوید: »چو عضوی به درد 
آورد روزگار دگــر عضوها را نماند قرار؛ 
وقتی شرایط مردم ســیل زده را دیدم 
داوطلب شدم و از روز 14 فروردین هر 
روز از 8 صبح تا 8 شــب این جا حضور 

داشتم.«
او دلیلش برای حضور در انبار جمعیت 
هال  احمر را این گونه توضیح می دهد: 
»مــن زمان جنگ هم بــا هال  احمر 
همکاری داشتم، به همین دلیل با این 
نهاد آشــنایی داشــتم. جمعیت هال  
احمــر را از دیگر نهادها برای کمک به 
مردم و امدادرسانی بیشتر قبول دارم و 
قابل اعتماد می دانم. حاال هم هر کاری 
نیاز باشد انجام می دهم، کارکردن برای 
مردم اعتراض و عصبانیت ندارد وقتی 
می بینیم هم وطن و هم استانی مان خانه 
و کاشانه خودش را از دست داده و نیاز 
به کمــک دارند، دیگــر نمی توان آرام 
نشست، حاال هم هر کاری که از دستم 

بر بیاید، کوتاهی نمی کنم.«
ولــی بهارونــد، مدیر روابــط عمومی 
جمعیت هال  احمر لرستان می گوید: 
»روز اول تعداد نفرات از اقام ارســالی 
بیشــتر بود، بعد ناگهان آن قدر حجم 
اقام زیاد شــد که مجبور شدیم برای 
حضور بیشتر داوطلبان فراخوان بزنیم. 
واقعا هم هر کســی آمده و دیده گفته 
مردم لرســتان انــرژی مضاعفی برای 
کمک به سیل زدگان گذاشته اند، نه تنها 
برای مناطق سیل زده این جا حتی برای 

خوزستان. 
بین داوطلبان از بچه های هشــت ساله 
داشــتیم تا پیرزن هفتاد ســاله. حتی 
کســی که  از آلمان برای سفر و دیدن 
خانواده اش آمده بود، تمام آن چند روز 
را برای کمک در این جا زمان گذاشته 

بود.«

رئیس جمعیت هال احمر کشــور گفت: مردم 
در واریز کمک هــای نقدی و غیر نقدی رکورد 

زدند.
علی اصغر پیوندی در جلسه ستاد بحران سیاب 
لرستان اظهار کرد: عمق فاجعه در لرستان زیاد 
بود به گونه ای که مجبور شــدیم برای کنترل 

بحران، از خارج لرستان نیرو اعزام کنیم.
وی افزود: وســعت، دربرگیری آن، پراکندگی 
روســتاها و نبود راه ارتباطی باعث شــده است 
سیل لرستان، مردم را با مشکات خاص همراه 

کند و حل آن را نیز دشوارتر کرده است.
 رئیس جمعیت هال احمر کشور با بیان اینکه 
بحران ســیاب لرستان ملی اســت و حیثیت 
جمعیت را نیز درگیر کرده است، اظهار داشت: 
طبق اساســنامه ما باید با برنامه اصلی خودمان 
پیش برویم از همین رو استان های دیگر برای 

کمک پای کار  آمدند.
وی افــزود: مشــکات مــردم لرســتان برای 
مسئوالن کشور مهم است از همین رو بسیاری 
از مسئوالن ارشــد به استان سفر کرده اند چرا 

که سامتی و جان مردم برای آنها مهم بود.
پیوندی در ادامه گفــت: امیدواریم با مدیریت 
موجود، مشکات به پایان برسد و وظایف اصلی 
خودمان را پیش ببریم کاری که به آن عشــق 
می ورزیم و اعتقاد داریم در بحران ها، همیشه 
مشــکات بوده و هست و حواشــی نیز وجود 

داشته است.
وی به مشــکات موجود در بحث توزیع چادر 
نیز اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات سنجیده، 
رضایتمندی مــردم را جلب کنیم چرا که همه 
اموال و اجنــاس موجود در هال احمر از خود 
مردم است و باید به مردم و افرادی که نیازمند 

واقعی آن است تحویل دهیم.
رئیــس جمعیت هــال احمر کشــور افزود؛ 
فاجعه ی لرســتان فراتر از حوادث مشابه است 
که برای کنترل آن برخی از معاونین و روسای 
ســازمان ها در جمعیت هال احمر برای حل 

این مشــکل به لرستان اعزام شــدند تا با یک 
مدیریــت هدفمند کارها را پیش ببریم و همان 
گونــه که همه می داننــد جمعیت هال احمر 
سمبل دوستی و رفاقت اســت و باید کارها بر 
اســاس آن پیش برود و مهمترین کار ما، انجام 

کارها برای مردم است.
وی افزود: برای پیشــبرد حل بحران ســیاب 
نیازمند گزارش های ریــز وارزیابی دقیق تراز 
وضعیت مناطق اســتان هستیم تا بتوانیم بهتر 

از روزهای گذشته امدادرسانی کنیم.
رئیــس جمعیــت هال احمــر اظهــار کرد: 
بسیاری از ســیل زدگان، همه اندوخته، هست 
و نیست شــان نابود شده است که همین بحث 
مشکات زیادی را به وجود آورده است و مردم 
انتظار دارند به کمک آنها بشــتابیم و این یک 

مطالبه به حق است.
پیوندی بــا بیان اینکه از افــرادی که کمتر از 
خدمات جمعیت هال احمر بهره مند شــدند 
عذرخواهی مــی کنم، گفت: هــدف اصلی ما 
ایجاد آرامش است و با سایر نهادها نیز همکاری 
می کنیم، دستگاه ها نیز وظایف مشخص خود را 

دارند اما مردم در روزهای نخست همه چیز را 
از هال احمر می خواهند.

وی تصریح کرد: اینجا ســرعت و عمق فاجعه 
زیاد اســت و اگر زودتر توجه می کردیم شاید 
مشکات پلدختر کمتر از شرایط فعلی بود زیرا 
اعتقاد داریم با رفاقت موجود و ارائه پیشنهادها، 
وضعیت موجود را بهبود می بخشــیم و تاش 

کنیم مردم بیش از این دچار مشکل نشود.
رئیس جمعیت هال احمر، از نیروهای مردمی 
که در استان در حال تاش هستند تشکر کرد 
و گفت: اینجا فضای بسیار مطلوبی وجود دارد 
مردم لرســتان انرژی مضاعفــی دارند وهمین 
مــردم می توانند به بحث امدادرســانی کمک 
کنند که امیدواریم از آن به خوبی استفاده شود 

تا بتوانیم امدادرسانی را بهتر پیش ببریم.
پیوندی افزود: در جریان سیاب 130 میلیارد 
تومان براي حل مشكل سیل زدگان هزینه شده 
اســت که مردم  بیش از 160 میلیارد تومان به 
حساب های هال احمر واریز کرده اند و حدود 
130 میلیارد تومــان در قالب اقام غیر نقدی 

کمک کرده اند.

واریز بیش از 160 میلیارد تومان کمک های مردمی به حساب های جمعیت؛

رئیس جمعیت هالل احمر کشور از مردم لرستان عذرخواهی کرد

 معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر لرستان گفت: 
قبل از وقوع سیل اقام امدادی را از شرق استان به غرب 

استان انتقال دادیم.
عزیزعلی امرایی گفــت: کار خوبی که صورت گرفت این 
بود کــه به محض اعام احتمال وقوع ســیل در غرب و 
جنوب اســتان، بافاصله دستور دادیم اقام امدادی را از 
شرق استان به غرب  انتقال دهند و باعث شد در لحظات 

آغازین پس از حادثه کمبودی وجود نداشته باشد.
وی افزود: بعد از سیل و پس از ورود به شهرستان پلدختر 
در اولین اقدام شــروع به نجات جان افرادی که در پشت 
بامهــا گیر افتاده بودند نمودیم چون با توجه به حجم اب 
هر لحظه امکان داشت ســاختمان ها به زیر آب بروند و 
جان این عزیزان به خطر بیفتد ســپس به توزیع اقام و 

کمک رسانی به روستاها پرداختیم.
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان لرستان 
خاطر نشان ساخت: امدادرسانی در شهر پلدختر به چند 
طریق صــورت گرفت، در ابتدا از طریق انبارها، ســپس 
امداد هوایی و پس از ان به وسیله امداد زمینی توانستیم 

به هموطنان عزیز اسیب دیده خدمت کنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای وقوع سیل در پلدختر و دیگر 
مناطق سیلزده مســتقر بوده اند، اذعان داشت: تا زمانی 
که مردم احساس نیاز کنند آماده خدمت رسانی هستیم 
زیرا هنوز افرادی هســتند که یا غرورشان اجازه دریافت 
کمــک را نمی دهــد یا مصیبت زده هســتند و یا تعداد 
بســیار معدودی هم وجود دارند که به علت عدم آگاهی 
موفق به دریافت کمک نشده اند و این وظیفه ماست این 
عزیــزان را پیدا کنیم و کمک هــا و اقام مورد نیاز را به 

دست آنها برسانیم. 

معاون جوانان جمعیت هال احمر لرستان گفت: هزار و 
200 نفر از اعضای جوانان جهت خدمت رسانی به مردم 

سیل زده پلدختر در حال خدمت رسانی هستند.
حمید جمشــیدی اظهار کرد: به دنبال بارش سهمگین 
نزوالت در نوروز ســال جاری و وقوع سیاب در لرستان، 
عاوه بر تخریب راه های روســتایی بســیاری در  استان، 

تعداد زیادی نیز دچار خسارت شدند.
وی افزود: سازمان جوانان جمعیت هال احمر با فراخوان 
گســترده در بین استان های کشــور هزار و 200 نفر از 
اعضای خود را به مناطق سیل زده لرستان اعزام کرد که 
هم اکنون در حال خدمت رســانی به مردم اسیب دیده 

می باشند.
معــاون جوانان جمعیت هال احمر لرســتان بیان کرد: 
سیاب ویرانگر در لرستان، همچنین باعث محاصره شدن 
چند شــهر در این استان شــد و با توجه به پیش بینی 
هایی که از قبل شــده بود، اعضــای جوانان در قالب تیم 
هایی ضمن هشدار های الزم به مردم مناطق هدف، باعث 
کاهش تلفات انسانی نیز شدند و بعد از وقوع سیل اعضای 
جوانان با حضور گســترده در امدادرســانی، جمع آوری 
کمکهای مردمی، بســته بندی، بارگیری  وتخلیه منازل 

ازگل والی نقش مهمی را دراین بحران ایفا نمودند.
وی اذعان کرد: در این عملیات امدادرسانی اعضای کانون 
های دانشجویی، جوانان، طاب و روستایی در قالب تیم 
های ســحر که حضور گســترده ای در مناطق شهری و 
روستایی داشــتند، باعث خدمات رسانی به خانواده های 

آسیب دیده از سیاب اخیر شدند.
جمشــیدی تصریح کرد: تاش صادقانــه اعضای جوانان 
مثال زدنــی بود که پیشــتر در کمتر حادثــه ای قابل 
مشاهده بوده اســت و جا دارد از ریاست محترم سازمان 
جوانــان جمعیت هال جنــاب آقای دکتــر صابونچی، 
معاونین ایشــان، معاونین  اســتان ها و اعضای  شرکت 
کننده بابت احســاس مسئولیت، کمک وهمراهی در این 

بحران  تشکر وقدردانی کنم.

خدمت صادقانه هزار و 200 نفر
 از اعضای جوانان به مردم 

سیل زده پلدختر 

انبارهایی لبریز از کمک های مردمی
اخبار ستاد استان

 گزارش از ُسمیرا زمانی                   

 انتقال اقالم امدادی 
به غرب لرستان قبل از وقوع سیل
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هالل احمر برای سیل زدگان لرستان شناسنامه صادر کرد

یادداشت

سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این 
است که آیا می توان دولت را ملزم به ترمیم خرابی های 
حاصل از بالیای طبیعی که در وقوع آنها نقشی نداشته 

نمود یا خیر ؟
در جواب این سوال بایستی بیان داشت که بنا به دالیل 
ذیل می توان قائل به پذیرش مســولیت دولت مبنی بر 

جبران خسارت در این خصوص گردید :
اوال : از جمله تکالیف دستگاههای اجرایی و مردم نهاد 
در این خصوص این امر بوده که مراجع یاد شده بایستی 
کلیه اقدامات الزم مبنی بر پیشگیری از حادثه و اثرات 
ناشــی از حوادث طبیعی بعمــل آوردند که به نظر می 
رسد مراجع یاد شده به تکالیف خویش در این خصوص 
نســبت به سیل های رخ داده در کشور عمل ننموده اند 
از طرف دیگر موازین حقوق بشــری بیانگر این مطلب 
بوده که بر فرض ورود ضرر به افراد دولت موظف اســت 
در بــازده زمانــی معینی حداقل های زندگــی را برای 
سانحه دیدگان ناشی از حوادث طبیعی را فراهم نمایند

بنابرایــن با توجه به موارد بیان شــده می توان قائل به 
پذیرش دولت نســبت به حوادث رخ داده اخیر ناشی از 

سیل گردید.
ثانیــا :در نظام قانونگذاری ما هر چند در خصوص الزام 
دولت به ترمیم زیان حاصل از بالیای طبیعی متناسب 
با موضوع قانون خاصی وجود ندارد ولی به شرط وجود 
ارکان مسولیت مدنی و اثبات آنها براساس قانون اساسی 
و قوانین عام موجود در کشور من جمله قانون مسولیت 
مدنی مصوب ۱۳۳۹ بخصوص مواد یک و دو و یازده آن 
و همچنین قانون مدنی می توان دولت را ملزم به ترمیم 

زیان حاصل از بالیای طبیعی نمود.
ثالثــا :نظر به اینکــه در نظام قضایی مــا رویه قضایی 
خاص و واحدی که در برگیرنده موضوع امر باشد وجود 
نــدارد بنابراین با طرح دعوی مناســب در دادگاههای 
دادگستری وســایر مراجع قانونی صالحیتدار می توان 
در این خصوص رویه قضایی مناسبی ایجاد نمود بگونه 
ای که مراجع قانونی یاد شــده با ارجاع موضوع امر به 
کارشناســی ودر نظر گرفتن شــرایطی من جمله ورود 
ضرر، رابطه سببیت، اثبات قصور دولت و تعیین میزان 
و موارد دیگــری از این قبیل مــی توانند آرا متعددی 
در این خصوص مبنی بــر محکومیت دولت به جبران 
خســارت حوادث ناشــی از بالیای طبیعی با استناد به 
قانون اساســی و قانون مدنی و قانون مســولیت مدنی 

صادر نمایند
رابعا : در توجیه مسولیت دولت می توان به سه نظریه، 
نظریه )مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی( به دلیل 
اســتثنایی بودن حادثه طبیعی؛  نظریه ) قرارداد بیمه 
با محتوای دو ایــده پرداخت مالیات و مالکیت حقیقی 
افراد بر منابع ثروت( به دلیل عدم امکان محاسبه سهم 
افــراد از منابع ثروت؛  و نظریه ) تضمین مشــروعیت 
با ایده های حقوق طبیعــی، قرارداد اجتماعی و برابری 
فرصت( که ایده های حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی 
به دلیل توســعه زیاد دامنه حقوق انسانی از استحکام 
کمتری برخوردارند ولی نظریه تضمین مشــروعیت با 
ایده برابری در فرصت که نظریه مناسب تری در توجیه 

مسولیت دولت بوده، استناد نمود.
نتیجه اینکه یکی از ابعاد اساســی حقوق شــهروندی 
تکلیــف دولت در مقابل ملت اســت و دولــت باید با 
احساس مسولیت وپاسخگویی به ملت نسبت به جبران 
خســارت های وارده اقدام کند و ایــن امر الینفک در 
حقوق شهروندی است در ضمن چنین حقی در قوانین 
جاری مملکتی من جمله قانون اساســی، قانون مدنی 
و قانون مســولیت مدنی پیش بینی شــده و با استناد 
به قوانین بیان شــده و قواعــد فقهی من جمله ضمان، 
تســبیب، الضرر و اتــالف و همچنین لحــاظ حقوق 
شــهروندی و رعایت موازین حقوق بشری و بین اللملی 
ودر نظــر گرفتن نظریه های فــوق الذکر می توان قائل 
به پذیرش الــزام دولت به ترمیم زیان حاصل از بالیای 

طبیعی گردید
در پایان پیشــنهاد می شــود دولت باید در مواجهه با 
حوادث و ســوانح تمهیداتی را پیش بینی و لحاظ کند 
بگونه ای که هر ساله از ســوی دولت و دیگر نهادهای 
پاسخگو باید ردیف بودجه ای برای جبران خسارت های 
وارده به شهروندان پیش بینی شود و همچنین با توجه 
به وضعیت بحران خیز کشور می توان با تصویب قوانین 
خاص متناســب با موضوع و ارتقای پاسخگویی دولت 
در برابر افراد جامعه، افراد متحمل خسارت را در اسرع 

وقت به حق و حقوق از دست رفته شان برسند.

* نائب رئیس کانون وکالی دادگستری لرستان

در ابتدایی ترین روزهای سال نو شمسی، درست 
زمانی که زمین لباس بهاری را به تن می کرد و 
درختان آبستن برگ ها و شکوفه های نو بودند، 
ســیل مهمان ناخوانده وطن شــده بود و بعد از 

گلستان و شیراز قرعه فال به نام لرستان افتاد.
یکی از مســیر هــای اصلی جاده خــرم آباد به 
پلدختر بسته شــده و براساس گفته پلیس این 
مسیر آنقدر شرایط نامطلوبی بر اثر سیالب پیدا 
کرده است که بازگشایی آن توسط دستگاه های 

اجرایی مرتبط دولت نیز ناممکن می باشد .
حاال بایداز مسیر آزاد راه مسیر خوزستان باید به 

این شهر رسید .
وارد شــهر که می شــوی انگار به تمام خیابان 
هایش خاک پاشــیده اند و به تمام ماشــین ها. 
گوشه خیابان ماشین های آسیب دیده ناشی از 
ســیل دیده می شوند. شهر خاکی و هنگام دم و 
بازدم حضور این گــردو خاک را کامال می توان 

حس کرد.
هجوم سیالب به شهرســتان پلدختر در استان 
لرستان آنقدر ســریع اتفاق افتاد که مردمانش 
بــدون هیچ آمادگی میزبان این مهمان ناخوانده 

شده و فقط جانشان را از خانه ها به در بردند.
برخی خانه ها را آب برد و برخی را سراســر گل 
فرا گرفت. کســی کاری از دستش بر نمی آمد، 
نه برای نگه داشــتن خانه اش نه برای برداشتن 

وسائل خانه اش؛ حتی ضروریات شخصی.
نه تنها تعلقات مادی ودارایی هایشــان که هیچ 
بلکــه تمام خاطره ها و تعلقات عاطفیشــان در 
همه رده های سنی را سیل آمده بود و می برد.

این مهمان خود دعوت کرده به این شهر ، همه 
را در ایــن بازی که خود آغــاز کرد به خانه اول 
برگرداند و باز تاس را به دســت مردمان غیور لر 
داد تا انداختن آنرا برای رسیدن به نقطه مطلوب 
بازی زندگی دوباره از ســر بگیرند و او به نظاره 

بنشیند.
یکی از شهروندان پلدختری به خبرنگار آسمان 
دوســتی می گفت: بــا توجه بــه بارندگی قبل 
از ســیالب اعالم شــده بود که به دلیل سیراب 
شــدن زمین احتمال سیل وجود دارد ولی فقط 
در حــد احتمال بود نه قطعی بــه همین دلیل 
ســاکنین هیچ گونه اقدامی برای تخلیه منازل 

خود نکردند.
وی با اعــالم اینکه اگر مانند شهرســتان درود 
حکم قضایی برای تخلیه منازل صادر می شــد 

امکان خارج کردن یک ســری از وسایل منازل 
برای ساکنین وجود داشت .

ســید محمد فرجی که از ساکنین حاشیه پارک 
ساحلی فدم در ابتدای ورودی شهر پلدختراست 
، ادامــه می دهد که : در این قســمت از شــهر 
بالغ بر ۵۰ خانه مسکونی را سیالب با خود برده 
و هیچ اثری از موقعیــت های مکانی منازل نیز 

وجود ندارد .
در این قسمت شهر ساکنین مربوطه در چادرهای 
هالل احمر مســتقر شده اند و با گذشت بالغ بر 
دو هفته از ســیل به امکانات بهداشــتی مانند 
سرویس بهداشــتی و حمام دسترسی ندارند و 
کودکان در فضایی سراسر از گرد و خاک و دلی 
کــه در خانه های بازی های کودکانه شــان جا 
گذاشتند هر از گاهی با هم بازی کرده و یکدیگر 

را صدا می کنند .
بر اســاس اعالم مســئوالن به شــهروندان این 
بخش از پلدختر، این قســمت از شهربا توجه به 
قرار گرفتن در مســیر اصلی رودخانه دیگر قابل 
سکونت و مناسب برای ساخت و ساز نیست ،هر 
چند هنوز هیــچ وعده وعیدی برای دادن زمین 
به این شــهروندان در نقطه دیگری از شهر داده 
نشــده و آنها هنوز در شوک این اتفاق هستندو 

بالتکلیف از داشتن یک سقف دوباره.
یکی از بانوان شــهروند پلدختــر از خدمات غذا 
توسط گروههای مستقر جهادی در منطقه اظهار 
رضایت داشته ولی با بغضی که هی آن را فرو می 
خورد می گفت : همه زندگی چند ساله ام رفت، 
حتی یک قاشــق هم برایمان نمانده تا در کنار 
هم بتوانیم در زیر همین چادر ها زندگی کنیم.

یکی دیگر از شهروندان این شهرکه داخل خانه 

اش تا ارتفاع یک متر و نیم گل و رســوب گرفته 
بــود، با قدر دانی از ایثار هم وطنان در سراســر 
کشور و حضورشان برای همراهی و هم دلی در 
زدودن این آسیب و غم ، گفت: حاال بعد از جمع 
آوری ایــن گل و الی به بیرون از خانه ها،معابر 
و مغازه ها به حاشــیه شهر باید منتظربرگشتن 
دوباره آنها به صورت گرد و خاک بعد از خشــک 

شدن به داخل شهر باشیم.

“همدلی از هم زبانی بهتر است”
مهربانــی همــواره جز جــدا نشــدنی از مردم 
نوعدوست و وطن پرست ایران است که همواره 
نه تنها برای هم وطنــان خود، بلکه آن را برای 
ســایر مردم دنیا هزینه می کننــد. مهربانی از 
جنس خالص انسانیت که با هیچ چیزی در دنیا 

قابل معاوضه نیست.
در هر کجای شــهر آسیب دیده از سیل پلدختر 
که نگاه می کنی، اقشــار مختلف را با زبان ها و 
گویــش های متفاوت می بینی که داوطلبانه بی 
هیچ چشــم داشتی در کنار یکدیگربرای زدودن 
آالم این شهر و مردمان نجیبش در کنار هم قرار 

گرفته اند .
اینجا از هر چه رنگ و بوی تظاهر و تعلق آزادند 
و همه تنها به یک چیز فکر می کنند ، اینکه هر 
چه بهتر و زودتر حال و هوای بهاری را به شــهر 

هدیه دهند.
نیروهای بســیج، سپاه، ارتش، روحانیت و عموم 
مردم بدون نگاه برتری نسبت به یکدیگردر کنار 
هم گل و الی را نه تنها از ســطح شهر ، خانه ها 
و اماکن عمومی و بــازار جمع می کنند بلکه با 
این حضور انگاردردهای کهنه تنهایی این شــهر 

را نیز پاک می کنند.
در این بین لباس اقشارمختلف و جایگاه همه در 
کنار هم یکی شده و تنها رنگ و بوی مهر، عشق 
،صداقت، خلوص نیــت را می بینی که عطرش 

سراسر این شهر را فراگر فته است.
همچنین کمک های جهادی و مردمی در سطح 
شــهر دیده می شود که از شــهرهای مختلف با 
برپایی چادر ها و کانکس در صدد رفع نیازهای 

عموئمی و روزانه مردم هستند.
مــردم نجیب مــا همواره در همــه عرصه های 
مختلف در طــول تاریخ نشــان داده اند که در 
راه ســربلندی مام وطن ،زدودن آالم و دردهای 
داخلی و خارجی همواره دســت در دست هم و 
کنار یکدیگردر زیر پرچم کشــورحرکت کرده و 

پشتیبان یکدیگر هستند.

“به عمل کار برآید به سخنرانی نیست”
هرچند حضور نیروهای ســپاه،ارتش، بسیج در 
شــهر ســیل زده پلدختر در کنار امداد رسانی 
هایی که صورت می گیــرد از نظر ایجاد امنیت 
درمنطقــه حائزاهمیت اســت ولی بایــد از یاد 
نبریم که بعد از پاکســازی شــهر از گل و الی 
عمده نیاز اساســی مردم که نمــود پیدا خواهد 
کرد وضعیت بهداشــت جســمی و روانی آن ها 
بوده که می طلبد دولت و دستگاه های اجرایی 
مرتبط دربرابر وعده هایی که داده اند احســاس 

مسئولیت داشته وآن ها را اجرایی کنند.
امیــد که قول های داده شــده بــه مرحله اجرا 
رســیده، مردم پلدختر و سایر مناطق سیل زده 

بهار امسال به فراموشی سپرده نشوند.
همچنین اســتفاده نکردن ابــزاری از مردم در 
پهنه سیاســت کالن وخرد کشــور در شــرایط 
فعلی ازضروریاتی اســت که می طلبد مشتاقان 
حضور در عرصه سیاست، از آن به نفع خود بهره 

برداری نکنند.
همچنین حضور نیروهای امدادی جمعیت هالل 
احمر کشور، اســتان لرستان وهمیاری جمعیت 
های هالل احمر سایر استان ها در مناطق سیل 
زده ازنقــاط بارز در این مناطــق بوده که قوت 

قلبی برای آسیب دیدگان است.
از همیــاری مدیریــت محترم روابــط عمومی 
جمعیــت هالل احمر کشــور خصوصــا روابط 
عمومی اســتان لرستان در راستای فراهم کردن 
شــرایط مناســب برای بازدید میدانی ما از این 

مناطق صمیمانه سپاسگزاریم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 1006 
روستا در لرستان امدادرسانی شده است.

صارم رضایی با اشــاره به عملکرد جمعیت 
هالل احمــر اســتان در روزهای ســیالب، 
بیــان کــرد: در جریان ســیالب اخیر که 
پنجــم فروردین ماه ۱۳۹۸ رخ داد نیروهای 
عملیاتــی جمعیت هالل احمر لرســتان با 
تالش جان سوز خدمتگزار مردم در مناطق 

سیل زده بوده اند.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم نوع دوست 
و همیشــه در صحنه لرســتان، اظهار کرد: 
در قالــب کمک هــای خودجــوش مردمی 
و نیــز نیروهــای داوطلب در امــر تفکیک 
دوشــادوش جمعیت  اقالم  بســته بندی  و 
مناطق  مــردم در  یاری رســان  هالل احمر 
سیل زده بودند که جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
در خصــوص مدیریت بهتــر در مخاطرات 
خاطرنشــان کرد: از مــردم تقاضا داریم در 
شرایط بحرانی، احساسی و هیجانی با قضایا 

برخورد نکنند و جهت ارائه بهینه خدمات، 
هماهنگی هــای الزم را با عوامــل امدادی 

جمعیت هالل احمر به عمل آورند.
رضایــی در خصوص اقالم توزیع شــده در 
مناطــق ســیل زده ادامــه داد: کمک های 
هالل احمــر در قالب اقالم امــدادی، چادر، 
پتو، پالستیک، چراغ والور و ... اقالم غذایی 
شامل پک های 24 و 72 ساعته و یک ماهه( 
بسته های بهداشتی و ...در مناطق سیل زده 

توزیع شده است.

اجــرای عملیات تیم درمان معاونت توانبخشــی 
جمعیت لرستان در روستای"چهارآب" برگزار شد.

چهــار آب دورافتاده ترین روســتای شــاهیوند 
واقع درمرز شهرســتان نورآبادمی باشــد که تیم  
BHCU این بار با اعزام تیم های مجرب حمایت 
روانی و کارشناســان مامایی برگ زرین دیگری 

از خدمات دهی را در این بخش به ارمغان اورد.
روز سه شنبه مورخ۲۷ فروردین یک تیم با تجربه 
از کارشناســان حوزه درمان معاونت توانبخشی 
ضمن جذب وسایل کمک آموزشی و اسباب بازی 
و اقالم بهداشتی از خیرین شهرتهران با طی مسیر 

3 ســاعته فرعی، ضمن برقراری رابطه صمیمانه 
بااهالی ،با اجــرای بازیهای گروهی تالش زیادی 
درجهت رفع اثرات نامطلوب ناشــی از اســترس 
های  سیل اخیر دربین بچه های روستای مذکور 
داشته و همچنین خدمات بهداشت مادر وکودک 

به کلیه بانوان روستای مذکور ارایه گردید.

اولین بالگرد جمعیت هالل احمر ساعت ۷:۱۵دقیقه 
صبــح روز ۱۳فروردین به پرواز درامد. مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر اســتان لرستان گفت: اولین 
بالگرد جمعیت برای امدادرســانی به سیل زدگان 

به سمت شهرستان پلدختر به پرواز درآمد. صارم 
رضایی که فرماندهی عملیات ســوانح استان را در 
مرکز کنترل و هماهنگــی را به عهده دارد، گفت: 
دکتر خادمی اســتاندار لرستان، دکتر پیروی دبیر 
کل جمعیت کشــور ، ملکشاهی رادنماینده مردم 
خرم ابــاد و دوره چگنی، امرایی معــاون امداد و 
نجات جمعیت اســتان به همراه یک تیم ارزیاب 
عملیاتی و مقداری اقالم زیستی و امدادی در اولین 

پرواز به شهرستان پلدختر اعزام شدند.

 اســتاندار لرســتان گفت: بــه دنبال 
تشکیل نشست ستاد بحران استان مقرر 
شــد که هر گونه کمک به سیل زدگان 
بر اساس شناســنامه صادره انجام شود 
و جمعیــت هالل احمر بــا مراجعه به 
خانه ها شناســنامه صادر کند. ســید 
موسی خادمی در این باره اظهار کرد: با 
این کار در مناطق سیل زده روند امداد 
رســانی نظم بهتری گرفت و همچنین 
در روستاها نیز وضعیت توزیع کمک ها 

بهتر  شد.
وی افــزود: تغذیه و بهداشــت در کنار 
اولویت های  از  زدگان  اســکان ســیل 
نخســت مسووالن بود با توجه به حجم 
نیازها و دامنه آســیب ها اختالالتی در 

توزیع ایجاد شــد که به مرور این روند 
بهتر شد. استاندار لرســتان ادامه داد: 
زمانی که حادثه ای رخ می دهد برخی از 
افراد که ممکن است دچار مشکل نشده 
باشــند، بخواهند از امکانات اســتفاده 
کنند و برخی افراد که حق دارند و دچار 
مشکل شــده اند فرصتی برای دریافت 

کمک پیدا نکنند.
افزود: خطای نخســت ممکن  خادمی 
اســت قابل قبول باشد و برخی ها اضافه 
دریافت کنند و یا ســیل زده نباشند و 
مراجعه کنند اما خطای دوم این است 
که فرد ســیل زده نمی تواند کمکی را 

دریافت کند که این قابل قبول نیست.
در اثر ســیل روز دوشنبه 12 فروردین 

در لرســتان رودخانه های این استان در 
شهرســتان های مختلف طغیان و سد 
مروک دورود نیز ســرریز کرد ســتاد 
مدیریت بحران استان قبل از وقوع سیل 
اطالع رسانی وســیعی را انجام داد و به 

صدها هزار نفر از اهالی هشدار داده شد 
منزل خود را ترک کنند.

بعد از ســیل برق، آب و گاز بسیاری از 
مناطق شهری و روســتایی قطع شد، 
پل های بســیاری در مسیرهای اصلی و 
فرعی فروریخت و بسیاری از روستاهای 
شهرســتان  در  جملــه  از  ســیل زده 
پل دختر، دلفان، الیگودرز و دوره چگنی 
نداشتند. مردم شهرهای  راه دسترسی 
پلدختر و معموالن و روستاهای اطراف 
حاشــیه کشــکان از 12 فروردین 24 
ساعت و به مدت یک شبانه روز را بدون 
امــدادی و هرگونه  دریافت خدمــات 
امکاناتی در پشت بام منازل یا کوه های 
اطراف گذراندند. تمامی راه های ارتباط 

زمینی به منطقه قطع شده بود و شرایط 
جــوی اجازه پرواز هوایی را نمی داد، اما 
از نخســتین ســاعات 13 فروردین با 
بهبود شــرایط جوی و ایجــاد یک راه 
دسترسی در مســیر آزادراه خرم آباد - 
پل زال کار امدادرســانی به مردم آغاز 
شــد. برآورد اولیه از خسارت سیل در 
لرســتان تا تاریخ 17 فروردین ماه، 15 
هزار میلیارد ریال بوده و بر اساس اعالم 
پزشــکی قانونی تا تاریخ مذکور 14 نفر 
در این سیل جان خود را از دست دادند 
و گزارش رســمی مبنی بر تلفات جانی 
در پل دختر اعالم نشــد که ناشــی از 
اطالع رسانی خوب صورت گرفته قبل از 

سیل در این منطقه بوده است.

ترمیم زیان سیل زدگان
 وابسته به حمایت دولت است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان؛

مردم از برخورد احساسی و هیجانی در مخاطرات پرهیز کنند
 امدادرسانی به  1006 روستای سیل زده در لرستان 

اولین بالگرد جمعیت هالل احمر 
ساعت ۷:۱۵دقیقه صبح روز 
۱3فروردین به پرواز درامد

تالش تیم مجرب حمایت روانی
 در رفع اثرات نامطلوب ناشی از 

سیالب در بین بچه ها

گزارش میدانی از منطقه سیلزده پلدختر؛

تالش همه برای بهبود حال و هوای شهر

 یوسف رضایی مفرد                   

 آسمان دوستی/سیده نیر قیمی                                   
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پاکسازی 100 واحد مسکونی پلدختر از گل  و الی توسط جوانان هالل احمر

تیم BHCU روز یکشنبه مورخ ۱۸فروردین 
با امیدخدمت موثر به هم اســتانیهای محصور 
در آبهای ســیمره، با دو دســتگاه مینی بوس 
)رانندگان شخصی ای که خودشان ابرازتمایل 
بــه همکاری باهال احمرنمــوده بودند( عازم 
کوهدشــت-کوهنانی_فرعی رودبار و در پایان 
مناطق روستایی که دچارآبگرفتگی شده بودند 

شدند.
دکتربهروز عطایی معاون درمان و توانبخشــی 
جمعیت هال احمر اســتان لرســتان با اعام 
ایــن خبرافزود: تیم درمــان باهماهنگی های 

قبلی که با مســئولین اجرایی منطقه ازجمله 
آقای حســینی رئیس هال احمر شهرستان۶ 
کوهدشــت، آقای فرهادی بخشــدارکوهنانی 
وآقــای گرانمایــه دهیار ،صــورت گرفته بود 
داروها واقام بهداشــتی را نهایتا به دو فروند 
قایق منتقل وبه روســتای “چغاسبزنقدعلی” 
منتقل وازآنجا باتراکتور به داخل روستا منتقل 
کرد و افراد تیم نیز مورد اســتقبال گرم اهالی 
قرارگرفته و پس از اســتقرار در خانه بهداشت 
روســتایی بافاصلــه اقدام به ارائــه خدمات 

درمانی نمود.

وی درادامــه افــزود: مقصد بعــدی این تیم 
روستاهای “قبربابامراد” و”چم لتور” بود که 
متاسفانه به دلیل عدم همکاری صاحبان قایق 
ها و اتمام بنزین موتورقایق ها دسترســی به 
مناطق فوق میسر نشد وتیم باتوجه به نزدیک 
شدن تاریکی هوا راه بازگشت را درپیش گرفت 
و حدود ســاعت دوازده شب برنامه رابه پایان 

رساند.
گفتنی اســت تیم پزشــکی اصفهان نیز تیم 
لرســتان را در این سفر همراهی کرد که جای 

تقدیر و تشکر دارد.

تیم درمان اضطراری هالل احمر لرستان آب های پشت سد سیمره را برای خدمات رسانی درنوردید

خبر کوتاه

 مدیرعامــل جمعیت هــال احمر لرســتان اظهار کرد: 
عملیات امــداد هوایی جمعیت هال احمر شهرســتان 
الیگــودرز با ۱۰ ســورتی پرواز در مناطــق صعب العبور 
انجام شد. صارم رضایی افرود: بالگرد جمعیت هال احمر 
اســتان و امدادگران این جمعیت در شهرستان الیگودرز 
با ۱۰ سورتی پرواز به ۱۱ روستای بخش بشارت ذلقی و 

ززو ماهرو امداد رسانی نمودند. 
وی خاطر نشــان ساخت: این عملیات شامل انتقال آرد و 

آذوقه بود که در بین اهالی این مناطق توزیع شد.
مدیرعامل جمعیــت هال احمر لرســتان تصریح کرد: 
دراین عملیات همچنین ۸ بیمار از روستاهای کور، ایلرد، 
ســوزر و نیز ۳ مادر باردار که شــرایط مناسبی نداشته و 
نیازمند مداوای فوری بودند بــه مراکز درمانی الیگودرز 

انتقال داده شدند.
الزم بذکر است که اهالی این روستاها راه ارتباطی ندارند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان لرســتان با اشاره 
به رانش زمین در روســتای قلعه رســتم ازنا گفت: کلیه 
ســاکنان این روســتا منازل خود را تخلیه و در اردوگاه 
اسکان موقت مســتقر شــدند. صارم رضایی با اشاره به 
رانش زمین در روستای قلعه رستم اظهار داشت: اردوگاه 
اسکان اضطراری در روســتای قلعه رستم شهرستان ازنا 
برپا شــد. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع رانش 
زمین در این روســتا طی جلسات ستاد مدیریت بحران، 
مصوب شــد که کلیه ساکنان این روســتا منازل خود را 
تخلیه و در چادرهای هال احمر به صورت موقت اســکان 

یابند تا تصمیم نهایی برای روستا گرفته شود.
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان لرستان عنوان کرد: 
امدادگران پرتوان هال احمر ازنــا در فاصله زمانی چند 

ساعته اقدام به برپایی اردوگاه کرده اند.

رئیس جمعیت هال احمر شهرســتان کوهدشت با اشاره 
به توزیع تخته چادر بین سیل زدگان منطقه رودبار گفت: 
اقــام امــدادی را از طریق بالگــرد و خودروهای آفرود 

اعزامی از تهران در کوهدشت شمالی توزیع کرده ایم.
محمد شریف حسینی اظهار داشت: مردم منطقه رودبار 
در محاصــره آب قــرار داشــتند ، اما برخی از ســاکنان 
منــازل خود را تخلیه نکرده  بودنــد، مردم این منطقه به 
راه ارتباطی زمینی دسترســی نداشــته و از طریق قایق 
رفت وآمــد می کردنــد. وی افزود: جمعیــت هال احمر 
شهرستان کوهدشت با تمام توان به مردم منطقه رودبار 
خدمت رســانی کرده است، از هیچ کمکی دریغ نکرده و 
تخته چادرهایی را بین خانوارهــای این منطقه از طریق 
هوایی و زمینی توزیع کــرد. رئیس جمعیت هال احمر 
شهرســتان کوهدشــت عنوان کرد: برخی از واحدهای 
مســکونی در مناطق شــمالی کوهدشــت بر اثر ســیل 
تخریب شــد، جمعیت هال احمر این شهرستان از طریق 
بالگرد و خودروهای آفرود که از تهران به این شهرســتان 
اعزام شدند مواد غذایی و اقام امدادی را بین سیل زدگان 

منطقه توزیع نمود.

دبیرکل جمعیت هال احمر کشور: هال احمر با تمام توان را در 
بحران سیاب احتمالی دورود به کار گرفت.

دبیرکل جمعیت هال احمر کشور گفت: جمعیت هال احمر با 
بسیج همه امکانات و نیروی انسانی، خود را برای امدادرسانی در 

سیاب احتمالی لرستان به کار گرفت.
دکتر پیروی در جلسه بحران که روز10 فروردین سال جاری که 
در شهرستان دورود برگزار شد گفت: تاش شد اسکان اضطراری 
و موقت به صورت کمپ در مدارس، مساجد، سالن های ورزشی 
و همچنین مصلی شهر دورود دایر شود و برای همین موضوع یک 

هزار چادر امدادی به لرستان منتقل شد.
وی افــزود: قریب پنــج هزار پک مــواد غذایی یــک ماهه نیز 

آماده سازی و به شهرستان دورود ارسال شد.
دبیر کل جمعیت هال احمر کشــور گفت: در برنامه ای تدارک 
دیده شده شهرستان دورود به چند منطقه مشخص تقسیم و هر 

منطقه مســئول و عوامل و تجهیزات امــدادی خود را در اختیار 
گرفت.

وی افــزود: برای چند روز چادرهای اســکان اضطراری از طریق 
سازمان امداد کشور تهیه و به لرستان ارسال شد.

دبیرکل جمعیت هال احمر کشــور بیان کرد: مصوب شــد در 
صورت کســری نیرو در اســتان، درخواست  شــود از استان های 

همجوار به لرستان نیرو اعزام شود.
وی اظهار کرد: کفش، قایق موتوری و اقام مورد نیاز نیز از طریق 

رئیس سازمان امداد تهیه شد به لرستان انتقال داده شوند.
پیروی تصریح کرد: تمام نیروها و وعوامل امدادی برای ۷۲ ساعت 
در آماده باش کامل قرار داشتند و باپیش بینی های به عمل آمده 

شاهد کاهش آسیب های احتمالی در لرستان بودیم.

به گزارش جمعیت هال احمر استان صارم 
رضایی با اعام این خبر اظهار داشت: روز 
11 فروردین سال جاری تصادف رخ به رخ 
خودرو پژو ۲۰۶ با پراید که در روســتای 
دهکرد شهرستان بروجرد رخ داد منجر به 
کشته شدن پنج نفر از هموطنان عزیزمان 
شــد. صارم رضایی در خصــوص اقدامات 
جمعیت هال احمر لرســتان پس از وقوع 
حادثــه  گفت: بافاصله بعــد از تماس با 
مرکز هماهنگــی کنترل عملیات جمعیت 
هــال احمــر عوامل امــدادی در صحنه 
حاضــر با کمــک آتش نشــانی خودروی 
۲۰۶ دچار حریق شــده را خاموش شــده 
وعوامل امــدادی جمعیت اقدام به تثبیت 
صحنه نمودند.  مدیرعامل جمعیت هال 
احمر اســتان تصریح کرد: چهار نفر دیگر 
ازمصدومین توسط عوامل امدادی جمعیت 
با استفاده از ست نجات رهاسازی شدند که 
یک نفر توســط نیروهای امدادی جمعیت 
هال احمر و ۳ تن دیگر توســط اورژانس 

۱۱۵ بیمارستان منتقل شدند.
رضایی در پایان گفت: بــا توجه به بارش 
های باران با لغزندگی جاده ها و همچنین 
طغیــان رودخانــه از هموطنــان عزیــز 
درخواست نمودیم از سفرهای کوهستانی 
و غیرضــروری جداً خــودداری کنند و در 
صورت مشــاهده هر گونــه حادثه با مرکز 
هماهنگی کنتــرل عملیات جمعیت هال 
احمر اســتان )۱۱۲( تماس تماس حاصل 

فرمایند.

معــاون جوانان جمعیت هال احمر لرســتان، از 
پاکسازی 100 واحد مسکونی پلدختر از گل والی 

توسط جوانان هال احمر خبر داد.
حمید جمشیدی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
با توجه به پیش بینی ســازمان هواشناسی نسبت 
به وقوع ســیاب در لرســتان، اعضای جوانان در 
قالــب تیم هایی با همکاری حوزه معاونت امداد و 
نجات و از طریق پایگاه های طرح ایمنی و سامت 
مسافران نوروزی ضمن هشدارهای الزم به مردم 
مناطق در معرض خطر در شهرستان های استان 
نقش چشمگیری در کاهش تلفات انسانی داشتند.

وی افزود: بعد از وقوع سیاب نیز اعضای جوانان 
به امداد رســانی، جمع آوری کمک های مردمی 
برای افراد آســیب دیده، بارگیــری اقام اهدایی، 
تفکیک، بســته بندی، توزیع بسته های غذایی و 
بهداشتی پرداختند که تنها در این بخش بیش از 

2 هزار 200 نفر روز مشارکت داشته اند.
معاون جوانان جمعیت هال احمر لرستان گفت: 
3 هــزار و 500 نفر روز از اعضای کانون طاب با 
همکاری حوزه های علمیه نیز به مناطق آســیب 
دیده اســتان اعزام شــدند و توانستند به خدمت 

رسانی بپردازند.

وی اظهار داشــت: در ســیاب اخیر که منجر به 
آســیب دیدن به هموطنان در شهرهای مختلف 
استان شــد، اعضای کانون های دانش آموزی نیز 
برای نخســتین بار در ســطح کشــور نسبت به 
حوادث سطح ملی حضور مهم و بسزایی داشتند 
کــه در این راســتا نیز ۴۰ کانــون دانش آموزی 
استان با بهره گیری از ۵۰۰ نفر روز از اعضای خود 
عمدتا در بحث پشتیبانی عملیات شرکت داشتند.

جمشــیدی بیان کرد: طبق هماهنگی با سازمان 
جوانان کشور در گام نخســت تعداد ۵۰۰ نفر از 
اعضای جوانان استان های همدان، تهران، مرکزی، 

قــم، چهارمحال و بختیــاری، قزوین ســمنان، 
اصفهان و لرســتان جهت پاکســازی گل و الی 
ناشی از ســیاب در شهر پلدختر اعزام شدند که 
قریب به یکصد منزل مسکونی از مناطق روستایی 

و شهری را نظافت کردند.
 وی یادآور شد: در گام دوم نیز 3 استان کرمانشاه، 
مازنــدران و آذربایجان غربی نیــز از دیروز وارد 
لرستان شــدند و در چند روز آینده نیز به بحث 

امداد و نجات در شهر پلدختر می پردازند.
معاون جوانان جمعیت هال احمر لرستان تصریح 
کرد: در نظر داریم در گام بعدی اعضای تیم های 
حمایت روانی سحر نیز با حضور در مناطق آسیب 

دیده فعالیت های خود را آغاز کنند

خدا را شاکر و سپاس گذاریم که در ابتدای سال 
جدیــد در این فصل بهار با نــازل کردن رحمت 
الهی بر ملت ایران لطف و توجه خودش را نسبت 
به این مردم شریف و متدین برای بار دیگر عنایت 
فرمود لکن بارش نزوالت آسمانی این رحمت الهی 
در بعضی از شهرســتانهای استان به دلیل ضعف 
در زیرســاخت ها و ساخت و ســازهای بی رویه 
در مسیر رودخانه ها و سیاب ها متاسفانه باعث 
ایجاد خســارت هایی در برخی از شهرســتان ها 
گردید و مردم مــا را متاثر از این بارش ها نمود. 
جمعیت هال احمر استان با توجه به رسالتی که 
در خصوص پیشــگیری و امدادرسانی در حوادث 
و بایا دارنــد با پیش بینی های الزم توانســت 
خســارت های جانی و مالی مردم شــریف ما را 
به حداقل برســاند و بعد از وقوع سیل با تمامی 
امکانات و با آماده بــاش کامل نیروهای اداری و 
داوطلبان و امدادگران خود، به خدمت رسانی به 

سیل زدگان بپردازد.
 در بســیاری از روستاها و مناطق استان با توجه 
به قطع شدن راه ارتباطی در ابتدای بروز حادثه، 
امدادرســانی را ســخت و مشــکل می نمود اما 
جمعیت هال احمر اســتان با درخواست بالگرد 
از جمعیت مرکــز و همچنین هوانیــروز ارتش 
جمهوری اسامی ایران توانست در اسرع وقت به 

کمک رسانی به آسیب دیدگان بپردازند.
 آن چیزی که در این حادثه نمود و ظهور بسیار 
خوبی داشــت و از آن به عنــوان یکی از الطاف 
خفیه الهــی و برکات بارندگی های اخیر نام برد، 
ایجاد اتحاد همدلی و تقویت روحیه نوع دوستی 
در میان تمامی ملت ایران و سازمانها و ارگانهای 
دولتی و حکومتی بود. هر چند که ملت شــریف 
ایران اســامی بارها در صحنه هــای مختلف از 
جمله پیروزی انقاب اسامی هشت سال جنگ 
تحمیلی فشــارهای فرهنگی و اقتصادی دشمن 
حوادث مختلف و گوناگون ثابت کردند که همگی 
بــه مثابه اعضای یک پیکرند، واحد در کنار هم و 

با همدلی در مقابل سختی ها و مشکات ایستاده 
انــد اما در ایــن حادثه جلوه های نو دوســتی و 
خدمت به همنوع با زیبایی بیشــتری تجلی پیدا 

کرد.
 یکــی از جلوه های زیبایی این همدلی و خدمت 
به همنوع، حضور طاب و روحانیون عضو کانون 
های طاب جمعیت هال احمر از سرتاسر کشور 
بود که در همان روزهای ابتدایی حادثه به وضوح 

دیده می شد.
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه 
خرم آباد مســئولیت تمامی امور فرهنگی برنامه 
ریزی و پشتیبانی از حضور روحانیون محترم در 
مناطق سیل زده را به این حقیر واگذار نمود که 
طبق برنامه ریزی های انجام شده بالغ بر ۵ هزار 
روحانــی بزرگوار از ابتدای بروز حادثه تاکنون در 
مناطق حادثــه دیده حضور پیدا کرده و به انجام 

خدمت به مردم پرداختند.
 شــایان ذکر اســت عاوه بر حرکــت جهادی و 
انقابی روحانیون بزرگوار شــیعه و سنی کشور 

عزیزمان از کشــورهای عراق افغانستان پاکستان 
هندوستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی توال 
و علماء شــیعه حضور پیدا کرده و به یاری مردم 

شتافتند.
همین امر باعث شد  که هر حادثه ای ولو دلخراش 
اگر باعث ایجاد همدلــی اتحاد بین این ملت در 
مقابل دشــمنان و مستکبران شود را به حق باید 

لطف و عنایت باری تعالی دانست.
 آنچه که مهم اســت صبر و متانت مردم شریف 
آســیب دیده از حوادث اخیر و تاش و کوشــش 
حداکثــری و جهادی مســئولین محترم جهت 
کاهش آالم این مردم و برطرف نمودن مشکات 
و سختی های آسیب دیدگان است، که امیدواریم 
به فضل الهی با توجه تمامی مردم شــریف ایران 
اســامی و اقدامات تمامی ســازمانها و نهادهای 
خدمتگزار، شــاهد برطرف شــدن آســیب ها و 
مشکات مردم، و رشد و تعالی مردم شهید پرور 
و والیتمدار این خطه از ایران اسامی مان باشیم 

ان شاءاهلل

مدیر کل هال احمر لرســتان گفت: بیش از 
سه هزار درمانده در جاده های لرستان در ایام 

نوروز اسکان داده شدند.
صارم رضایــی بیان کرد: 202 امداد رســان 
جمعیت هال احمر لرستان در 11 شهرستان 
اســتان به کار خدمت رســانی خانواده های 

آسیب دیده مشغول بودند.
وی با بیان اینکه تا روز 11 فروردین به دوهزار 
و 452 خانوار لرســتانی که جمعیتی بیش از 
10 هزار نفر داشتند خدمت رسانی انجام شد، 
افزود: به خانواده های آسیب دیده کمک هایی 
مانند مواد غذایی، وسایل گرمایشی و امکانات 
الزم جهت اســکان موقت ارئه شد. مدیر کل 
هال احمر لرســتان اظهار کرد: تا تاریخ ذکر 
شده، سه هزار و 710 نفر لرستانی را به مراکز 
اسکان موقت استان منتقل کردیم همچنین 
هال احمر لرســتان بــا 81 تیم عملیاتی در 
آمادگــی کامل جهت ارائــه خدمت به مردم 
استان برخوردار بود. رضایی با اشاره به اینکه 
در بارندگی هایی که داشتیم بیشترین خطر 

مربوط به کوهدشــت، دورود، و الیگودرز بود، 
تصریح کرد: تدابیر الزم جهت مقابله با آسیب 
های احتمالی گرفته شــده بود همچنین دو 
فروند بالگرد هوانیروز ارتش و جمعیت هال 
احمر لرستان بیش از 15 عملیات جهت امداد 
رســانی به مردم انجام دادنــد. وی در بخش 
پایانی صحبت های خود خاطر نشــان کرد: 
مــردم می توانند در صــورت نیاز به کمک با 
شماره 112 که متعلق به جمعیت هال احمر 

بوده تماس بگیرند.

امداد هوایی جمعیت هالل احمر 
الیگودرز به ۱۱ روستای صعب العبور

اردوگاه اسکان اضطراری در محل 
رانش زمین در روستای قلعه رستم ازنا

  تصادف رخ به رخ پژو 2۰6 با پراید در محور بروجرد اراک

 5 کشته و ۴ زخمی به جا گذاشت

اسکان بیش از 3 هزار مسافر نوروزی

 در پایگاه های جاده ای لرستان

اقالم امدادی بین  سیل زدگان کوهدشت 
توزیع شد/اعزام خودروهای آفرود

حضور 5 هزار روحانی در مناطق سیل زده لرستان

بکارگیری تمام توان هالل احمر در سیالب احتمالی در لرستان

 بهزاد پیروزفر
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر لرستان
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فقیه  ولی  نماینده 
هالل  جمعیت  در 
منظور  بــه  احمر 
بازدیــد از مناطق 
لرستان  زده  سیل 
اســتان  این  وارد 

شد.
االســالم  حجت 
والمسلمین معزی 
پس از ورود به فرودگاه خــرم آباد، در مصاحبه با 
خبرنگار صدا و ســیما هدف از این سفر را بازدید 
از روند امدادرسانی و ارائه خدمات به سیل زدگان 
و همچنیــن دلجویی و ابــراز همدردی با مصیبت 
دیدگان ســیل زده عنوان کــرد و گفت: از همان 
لحظات ابتدایــی وقوع ســیل در مناطق مختلف 
کشور، امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر 
با حضور به موقع و موثر خود همواره در کنار سیل 
زدگان بوده و به ارائه خدمات امدادی می پردازند 

که قابل تقدیر و ستایش است.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر با 
قدردانی از همه تالشــگران و نیروهای امدادرسان 
مستقر در استان لرستان، فعالیت های خیرخواهانه 
هموطنان نوعدوســت را نیز مــورد تقدیر قرار داد 
و افزود: با توجه به گســتردگی حادثه و خسارات 
وارده به ســیل زدگان، همدلی و همیاری مردم و 
مسئولین می تواند در تسریع روند بازگشت زندگی 

سیل زدگان به شرایط عادی بسیار موثر باشد.

در تاریخ 12 فروردین، با حضور دکتر فتحی 
معاونــت عملیــات امداد و نجات ســازمان 

امداد کشــور و مدیر عامــل جمعیت هالل 
احمر لرســتان، از طریق ویدئو کنفرانس، با 
رئیس ســازمان امداد و نجات کشور جلسه 

اضطراری برگزار شد.
امــداد و نجات کشــور  معاونــت عملیات 
در این جلســه اعالم کرد: ۱۱ شهرســتان 
لرســتان دچار آســیب دیدگی شدید شده 
اند که شهرســتان های کوهدشت، پلدختر، 
رومشــکان و معموالن راه ارتباطی آنها قطع 
می باشد و در اولویت اول امداد رسانی قرار 

دارند.

دکتر فتحی در ادامه گفــت: به دلیل روان 
بودن ســیالب ها احتمــال تخریب منازل 
باال تــر رفته به طوری که ورودی شــهرها 
شدت بیشتری را در بر می گیرد، همچنین 
تعدادی از مردم شهرستان پلدختر از شدت 
ســیالب به پشــت بام خانه ها پناه برده اند 
امیدواریم بتوانیم آنها را به سالمت به جای 

امن انتقال دهیم.
وی افــزود: به علت تاریک شــدن هوا تنها 
می توان از طریق بالگردهای شب پرواز ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، حادثه دیدگانی را 

که به پشت بام ها پناه برده اند نجات دهیم.
وی تصریح کرد: مــردم پلدختر و معموالن 
نیاز به کمک های اولیه از جمله آب معدنی، 
نان، چادر، همچنین اسکان دارند و به علت 
شرایط جوی نامناسب امکان پرواز چرخ بال 

نیز وجود ندارد.
فتحــی در پایــان گفت: کلیــه کمک های 
امدادی ازجملــه آب معدنی، نــان، چادر، 
پتو، موکت، پک مواد غذایی بارگیری شــده 
و آمــاده حرکت از طریق بالگرد به ســمت 

شهرستان پلدختر می باشد.

در حاشــیه ســفر دکتر روحانــی  رئیس 

جمهور از مناطق ســیل زده پلدختر آقای 
دکتر پیوندی با تیم واکنش سریع و آقای 
امرائی معاون امداد ونجات لرستان دیدار، 
و از زحمات این عزیزان و دیگر امدادگران 
برای تالش شبانه روزی تقدیر وتشکر کرد.

بخشداران بربرودغربی، بربرودشرقی و ذلقی 
در اداره جمعیت هالل احمر الیگودرز حضور 
یافتند و  ضمن خداقوت به مدیر و داوطلبان 
جمعیت هالل احمر، از عملیات امدادرسانی 
و سیالب های اخیر تقدیر و تشکر نمودند.به اهالی محترم روستاهای تابعه در بارش ها 

اخبار شعب و فرهنگی

سیل

رئیس شــرکت هواپیمایــی نوید جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران گفت: 14 بالگرد جمعیت هالل 
احمر و ارتش جمهوری اسالمی ایران کار امدادرسانی به 

سیلزدگان لرستان را انجام دادند.
کاپیتان محمدولی بیرانوند گفت: در جریان سیالب اخیر 
که در ایام عید نوروز بیشــتر قســمت های کشور را در 
بــر گرفت کمک همه ارگان ها را جهت امدادرســانی به 

عزیزان سیل زده طلبید.
وی افزود: به موازات این حادثه ناگوار در لرستان، بالگرد 
های هالل احمر و ارتش جمهوری اســالمی ایران نیز به 

کمک سیل زدگان شتافتند.
رئیس شــرکت هواپیمایــی نوید جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه در روزهای اغازین 
پس از ســیالب به علت تخریب راههای ارتباطی، کمک 
به ســیلزدگان تنها از طریــق هوایی امــکان پذیر بود،  
خاطرنشان ساخت: در این سیالب حدود 14 بالگرد هالل 
احمر و ارتش جمهوری اســالمی ایــران در زمینه توزیع 
اقالم امدادی، چادر، جابجایی مصدومان و یا افراد محصور 
در سیالب را انجام دادند و در مجموع تعداد 700 سورتی 

پرواز به نقاط سیل زده داشتیم. 

امدادگر_ پیرایشــگر بروجردی در پلدختر گفت: موهای 
مســئولین، امدادگران و نجاتگــران در پلدختر را کوتاه 
می کنم. محمد کمندی گفت: با توجه به اینکه در رشته 
پیرایشــگری تخصص دارم وقت هــای ازاد و بعد از انجام 
کارهای مربوط به امداد و نجات در شهرســتان پلدختر، 

موهای بچه های نجاتگر و امدادگر را اصالح می کنم.
کمندی بــا بیان اینکه ما دومین تیم از بچه های بروجرد 
هســتیم که به پلدختر امده ایم، اظهار داشت: با توجه به 
اینکه نیروها برای مدت زیادی مشــغول به امدادرسانی 
بوده اند و شــرایط در اینجا ویژه بوده، بچه ها و همچنین 

مسئولین وقت ازاد برای اراستن خود نداشته اند.
وی افزود: این کار با اســتقبال بسیار امدادگرها و عزیزان 
در مناطق ســیل زده مواجه شــد تا با ظاهری اراسته و 
متناسب مشغول خدمت رســانی به عزیزان اسیب دیده 

شوند. 

در خصوص ســرقت از مناطق آسیب دیده که یا به دلیل 
قهــر طبیعت و یا به دلیل علل انســانی دچار ســانحه و 
بحران می شوند در اکثر قوانین جهان واکنش های کیفری 
شدیدی نسبت به مرتکبین این گونه اقدامات و تعرضات 

آن ها در نظر گرفته شده است.  
طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اســالمی هر گاه ســرقت 
در مناطق ســیل زده و جنگی یا آتش سوزی یا در محل 
تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد 
مرتکب به مجازات حبس از ۱ تا ۵ ســال و تا ۷۴ ضربه 

شالق محکوم خواهد شد.

14 بالگرد کار امدادرسانی به سیل زدگان لرستان 

را انجام دادند

 ۷00 سورتی پرواز  توسط بالگردها

اصالح موهای مسئولین، امدادگران
 و نجاتگران در پلدختر

مجازات سنگین ۱ تا ۵ سال حبس برای 
سرقت در مناطق سیل و زلزله زده

قطع شدن راه ارتباطی چهار شهرستان لرستان  براثر بارش های سیل آسا

دیداردکتر پیوندی از 
تیم واکنش سریع لرستان

تقدیر از مجموعه جمعیت 
هالل احمر الیگودرز 

بر
خ

نماینده رهبر انقالب اســالمی در جمعیت 
هالل احمرگفت: در حادثه سیل، هالل احمر 

با تمام وجود به مردم خدمت کرده است.
حضرت آیت اهلل معزی پس از اقامه نماز ظهر 
در مسجد ولیعصر روستای بابازید شهرستان 
پلدختــر،  با تبریک میالد با ســعادت امام 
زین العابدین علیه السالم، گفت: حادثه سیل 
نوروز امســال که در 24 استان پدید آمد در 

طول قرنها در ایران بی سابقه بوده است.
وی افــزود: این حجــم آب در ظرف زمانی 
محدود پدید امد و خانه و کاشانه و زندگی و 

اسباب و لوازم مردم را بلعید.
نماینده رهبــر معظم انقالب اســالمی در 
جمعیت هــالل احمر با بیــان اینکه باران 
رحمت اســت اما اگر بتوانیم آن را مدیریت 
کنیم، اظهار داشــت: پدیده خشکسالی در 
طول 20 ســال گریبانگیر کشور بوده است 
و از نظر کارشناسان خسارت خشکسالی به 
مراتب بیشتر از خســارت سیل بوده است. 
وی ادامه داد: باید در وهله اول خدا را شاکر 
باشیم زیرا این حجم وسیع آب باید هزاران 
کشته بر جای می گذاشت اما به لطف خدای 
متعال ما کمترین خسارت جانی را داشته ایم 
که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی 
می نماییم. حضرت آیــت اهلل معزی ضمن 
بیان اینکه درد و اندوه برای سیل زدگانی که 
در طول ســالیان زندگی اندوخته اند، بسیار 
سنگین است، گفت: در برابر این حوادث که 
آزمایش الهی هســتند چاره ای جز صبوری 

و تحمل نیســت. وی در بخــش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان ساخت: هالل احمر 
که متعلق به همه است، هدفی بزرگ دارد و 
آن کاهش آالم و رنجهای مردم حادثه دیده 

است.
نماینده رهبــر معظم انقالب اســالمی در 
جمعیت هالل احمر با اشــاره به وجود 700 
نفری روحانیت در پلدختر افزود: نکته قابل 
تامل در این بازدید فعالیت روحانیت و طالب 
است که به وظیفه خود به نحو احسن عمل 
می کنند. وی با بیان اینکه افتخار می کنم 
در هالل احمری هســتم کــه با تمام وجود 
در کنار مردم بوده است، گفت: نباید انتظار 
داشته باشــیم همه مشکالت یک شبه رفع 
شــوند بلکه باید گام به گام و بر طبق اصول 

موانع را برطرف کرد.
حضرت آیت اهلل معزی افزود: به لطف خدا و 
خدمت شبانه روزی نیروهای هالل احمر قدم 
اول یعنی بحث اسکان و تهیه لوازم اولیه، اب 
و غذا به خوبی انجام گرفته و مراحل بعدی 
بازگشت به زندگی ارام نیز انجام گیرد. ایشان 
در پایان خطاب به دشمنان انقالب اسالمی 
گفــت: علیرغم توقع دشــمنان که همانا از 
پای درآمدن ایران اســت، این ســیل باعث 
وحدت بیشتر ملت شد و مردم، دانشجویان، 
سپاهیان و ارتش همه و همه دست در دست 
هم یکدل و یک صدا در خدمت رســانی به 
آســیب دیدگان فعالیت داشــتند و از هیچ 

تالشی فروگذار نبودند.

اخبار فرهنگی 
حضور نماینده رهبر انقالب

 در مناطق سیل زده لرستان

نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر:  

  هالل احمر با تمام وجود در کنار سیل زدگان بوده است
سیل همدلی برای 
بچه های سیل زده 
پلدختر  شهرستان 
مجری  حضــور  با 
صدا و سیما برگزار 

شد.
عامــل  مدیــر 
جمعیــت هــالل 
لرستان اظهار کرد: 

سیل همدلی در شهرستان پلدختر با حضور دوستدار 
بچه ها عمو میالد مجــری توانمند کودک و نوجوان 
صداوسیمای کشــور در کنار مسعود یوسفی مدرس 
تشــکالت دانش آموزی با حضور بچه های سیل زده 
اردوگاه ساحلی ورودی شهر پلدختر برگزار شد. صارم 
رضایی در ادامه گفت: سیل همدلی در مورخ بیست 
و ســوم فروردین ماه ســاعت ۱۱ الی ۱۴ بمدت سه 
ســاعت برگزار شــد. وی تصریح کرد: در این برنامه 
با انجام بازی های کودکانه در ســاعاتی پر از نشاط و 
هیجان در غالب مسابقه های مختلف و اهدای جوایز 
موجب انبساط خاطر این عزیزان آسیب دیده گردید. 
رضایی در پایان افزود: در روستاهای متاثر از سیالب 
اخیر شهرستان پلدختر برنامه های شاد و مفرح برای 
کودکان اجرا و با اهدای هدایا از قبیل اســباب بازی، 
لوازم تحریر و... مورد استقبال کودکان و خانواده های 
آنها گردید. شــایان ذکر اســت این برنامه در سالن 
آمفی تئاتر جمعیت هالل احمر استان با هدف جمع 
آوری هدایای نقدی و غیر نقدی از هم اســتانی های 

عزیز اجرا شد. 

اجرای سیل همدلی در منطقه 
سیل زده شهرستان پلدختر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرســتان،  امداد 
رسانی به روســتاهای آســیب دیده از سیل در 

شهرستان های سلسله و دلفان را تشریح کرد.
صارم رضایــی در تاریخ 15 فروردین ماه ســال 
جاری گفت: عملیات امداد و نجات به 47 روستای 
سیل زده سلسله و دلفان لرستان صورت گرفته به 

گونه ای که از تاریخ ۵ فروردین ماه در پی سیالب 
های اخیر، جمعیت هالل احمر لرســتان به بیش 

از ۴ هزار و ۷۴۰ خانوار امداد رسانی کرده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرســتان تصریح 
کرد: بیش از ۵۹۷۰ هزار نفر در سیالب های اخیر 
نیز اسکان اضطراری داده شده که در این عملیات 
ها از ۹۱ پرســنل و داوطلب بهــره برده ایم و در 
پی آن ۴ دســتگاه آمبوالنس ۱۴ تک کابین و دو 
کابین ۱ بالگرد و از ۱۲ موتور پمپ و لجن کش نیز 
استفاده شده است. رضایی اظهار داشت: ۲۷۲ رول 
پالستیک، توزیع بیش از ۲۷ ست ظروف به همراه 

اقالمی نظیر قند و شــکر، پتو، حبوبات، موکت، 
هیتر برقی، والور و کنسروجات از اقدامات جمعیت 

هالل احمر لرستان به سیل زدگان بوده است.
وی افزود: بیش از ۱۴۱۵ پک ۷۲ ساعته، همچنین 
پک یک ماهه و همچنین ۲۸۰ پک ۲۴ ســاعته 
نیز از دیگر اقالم زیستی ارائه شده جمعیت هالل 

احمر به افراد متاثر از سیالب بوده است.
وی گفت: در ســیالب اخیر با رایزنی های صورت 
گرفتــه از ســوی جمعیت هالل احمر اســتان، 
بالگردهایی در نظر گرفته شده که در روز نخست 
چندین سورتی پرواز به شهرستان های سلسله و 

دلفان انجام شد.
رضایی اظهار کرد: با حمایت رئیس جمعیت هالل 
احمر کشور، دبیر کل و همچنین رئیس سازمان 
امداد و نجات،بیشــتر از آمار افــراد حادثه دیده 
اقالم امدادی و زیســتی به اســتان ارسال شده و 
هیچ نگرانی در بحث امداد رسانی به سیل زدگان 

پلدختر و معموالن وجود ندارد.
رضایی در پایــان گفت: امیدواریــم با همدلی و 
همکاری بتوانیم بیشــتر به مردم فهیم اســتان 
لرســتان خدمت کنیم و شــرایط بهتــری برای 

امدادرسانی فراهم آوریم.

معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر لرســتان گفت: خدمات درمانی 
BHCU بیش از 6 هزار سیلزده در لرستان 

را پوشش داد.
دکتر بهــروز عطایی منصوری گفت: با اعالم 
ســازمان هواشناســی مبنی بر ورود ابرهای 
باران زا و تاکید معاونت بهداشت و توانبخشی 
جمعیت مرکز، دبیر کل و مدیرعامل جمعیت 
اســتان بر احتمال وقوع سیل، این معاونت با 
تشکیل جلســه فوق العاده اعالم آماده باش 

نمود.
وی افــزود: تیــم BHCU ایــن معاونت با 
حضور شــبانه روزی در محل کار شــروع به 
بســته بندی داروهای مورد نیــاز در حادثه 

سیل و اقالم بهداشتی در صندوق های ویژه 
نمود.

معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر لرستان خاطرنشان ساخت: پس 
از ورود تیم های معین از استان های همجوار 
و مشخص شدن محل خدمت آنها، تیم های 
درمانی در روســتاها مستقر شدند و به ارائه 
خدمت در زمینه درمان، توزیع داروها و اقالم 

بهداشتی به اسیب دیدگان پرداختند.
وی در ادامــه گفت: حضور تیم های درمانی 
ســامان دهی شده در بازه زمانی 12 الی 25 
فروردین سال جاری، بااحتساب میزان حضور 
هر فرد آموزش دیده از پزشــک و پرستار تا 
امدادگر حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی 

حدودا معادل 11000 نفر ساعت بوده است.
عطایــی منصوری بــا بیان اینکــه خدمات 

BHCU در پنج شهرستان سیلزده صورت 
گرفته اســت، خاطر نشــان کرد: در مجموع 
به بیش از 6 هزار نفر خدمات شــامل 2907 
ویزیت پزشــک، 1326 مــورد خدمات مادر 
و کودک، 986 مورد بهداشــت روان و بیش 
از 900 مورد خدمات پرســتاری و تغذیه به 

عزیزان اسیب دیده ارائه شده است.
وی در پایان خاطرنشــان ســاخت: با توجه 
به وضعیت ســکونت ســیلزدگان که عموما 
به صــورت پراکنده در چادرهای هالل احمر 
و منازل باقیمانده از ســیل بودند، تیم های 
درمانی لرســتان، اصفهان، مرکزی و همدان 
توانســتند در مجموع به حدود 55 روســتا 

خدمت درمانی و بهداشتی ارائه دهند.

ارائه خدمات درمانی جمعیت هالل احمر به بیش از 6 هزار سیل زده لرستانی

امدادرسانی هالل احمر به روستاهای سلسله و دلفان
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کانال روابط عمومی جمعیت هالل احمر لرستان

صفحه اینستاگرام جمعیت هالل احمر لرستان

وبسایت جمعیت هالل احمر لرستان

در میان اقشــار مختلف، همیشــه افرادی وجود 
دارند که خاص هســتند، کاری کــه انجام می 
دهند رنگ و بوی متفاوتی دارند، افرادی متمایز 

از دیگران.
نمیدانم نام این انســان ها را چه باید گذاشت اما 
هر چه هســت جنس آنها خالص است؛ انسانیت 
در رگ و خون شــان موج مــی زند و هیچ چیز 
نمی تواند سد راه آنها در خدمت به همنوع شود.

محمد شــمس الدینی یکی از این افراد است. او 
متولد 1369 در شــهر خرم اباد،  دارای مدرک 
کارشناسی مکانیک جامدات می باشد که پس از 
فارغ التحصیلی عازم خدمت مقدس سربازی در 
نیروی ارتش زمینی جمهوری اســالمی ایران در 

خوزستان شد.
آقای شمس الدینی داوطلب جمعیت هالل احمر 
لرســتان می باشــد که از ناحیه مچ دو پا دچار 
معلولیت اســت. به این بهانه بــا وی وارد گفتگو 

شدیم.
چه شد که جذب و عالقمند به هالل احمر 

شدید؟
بنــده در کل زندگی م به بحــث کمک و امداد 
عالقه داشــتم، در دوران دبیرســتان، تقریبا 12 
ســال پیش، کــه در حرفه جوشــکاری فعالیت 
داشتم، در بحث ســاخت پارکینگ خودروهای 
ســتاد در زمینه جوشــکاری و نصب با جمعیت 
هالل احمر آشنا شدم، اینکه جمعیت هالل احمر 

که در حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، تصادفات 
جاده ای و... حضور اولیه داشــته اند بسیار برایم 

جالب بود.
سانحه ای که منجر به نقص عضوتون شد 

چی بود؟ 
تازه خدمت ســربازی تمام شده بود تقریبا بعداز 
۳ مــاه، زمانی که کار در حرفه جوشــکاری را از 
ســر گرفتم، بوســیله برق گرفتگی شدید برق 
۲۰k، باعــث قطع دو پــا از ناحیه مچ و پنجه ها 
به همراه سوختگی ۵۰درصد از سطح بدن شدم، 
به مدت 4 ماه و نیم در کما بودم و پزشکان قطع 
امید کرده بودند اما به خواســت خدا، به زندگی 

برگشتم.
با توجه به اینکه آخرین حادثه ای که در 
لرستان رخ داد بحث سیالب بود، سوال 
این است در ســیل اخیرچه فعالیتهایی 
انجام دادید؟ چند روز انجا حضور داشتید؟

ما فعالیتمان را قبل از سیل شروع کرده بودیم، از 
اول بارندگی ها که 8 فروردین شروع شد، بصورت 
شبانه روز با اکیپ اولیه واکنش سریع تمام شهر 
خرم اباد را با ماشین شخصی داخل آب رفتیم و 
کار پیشــگیری و اطالع رسانی به صورت نفر به 

نفر را با تیم اقای سپهوند و عماد، انجام دادیم.
بعد از ان با تشــدید بارندگی ها و وقوع سیل در 
شــهرهایی چون پلدختر و معموالن و... شرایط 
جــوی به گونه ای بــود که امکان پــرواز وجود 
نداشــت و وســعت حادثه آنقدر وســیع بود که 
کمک بیشتری می طلبید و مجبور بودیم اقالم را 

بوسیله ماشین به دست آسیب دیدگان برسانیم.
هــر کاری که با وجود معلولیت دو پا، از دســتم 
بــر می آمد انجام مــی دادم، در بحث فرودگاه و 
رســاندن تجهیزات به همکاران کمک می کردم، 
در کارهای مربوط به دفترچه برای سیل زدگان 
فعالیت داشــتم، و همچنین افــرادی که با هلی 
کوپتر از مناطق صعب العبور می آمدند با ماشین 

شخصی جابجا می کردم.
یادم می آید شــبی که پــل کاکارضا فرو ریخت 
خانواده ی عشــایری از بخش شــاهیوند، دارای 
چند بچه کوچک، که هیچکدام از بستگانشــان 
در لرســتان سکونت نداشــت، و مادر خانواده از 
ناحیه پا دچار شکستگی شده بود را به نهاوند نزد 

اقوامشان رساندم.
من ۳شــبانه روز مداوم در شهر معموالن و ۳روز 
پلدختــر، افرینه، چم حیدر و روســتاهای طول 
رودخانه بودم، بعضا در طول روز ۱۰بار رفت آمد 
به مناطق سیل زده داشتم و تهجیرات و اقالم و 
کمک های مردمی، از مســیر آزادراه روستایی و 

کوهستانی قعله نصیر و چول هول افرینه، حمل 
می کردم.

جادها وضعیت بســیار بدی داشتند اما به یاری 
خدا از پس سختی ها بر می آمدم، شب ها بیشتر 
اذیت میشدم ولی حس کمک اصال نمی گذاشت 

خستگی بر من غلبه کنند.
راهها وضعیت بســیار بدی داشتند و اکیپ های 
یاری دهنده به جاده ها ناآشنا بودند، کامیون های 
کمک های مردمی که از شهرهای دیگر در اختیار 
جمعیت هالل احمر استان قرار می گرفت و باید 
به دست سیل زدگان می رســید، را همراهی و 
راهنمایــی می کردم، نمی خواســتم امدادگران 

دیگر شهرها اذیت شوند.
یکی از مهمترین کارهایی که به لطف خدا موفق 
شــدم انجام دهم و بنظر خودم از اهمیت خاصی 
برخوردار است همراهی بچه های رسانه است، زیرا 
معتقدم پوشش خبری و اطالع رسانی در شرایط 
بحرانی از اهمیت خاصی برخوردار اســت و اگر 
حضور اصحاب رسانه نبود صدای مردم سیل زده 
شــنیده نمی شد و مردم در نقاط مختلف کشور 
با آنها همصدایی نمی کردند و کمک هایشــان را 

برای آنها ارسال نمی کردند.
آری، کمک به همنوع بهانه نمی پذیرد، اشــرف 
بودن انســان در این گونه مواقع خودنمایی می 
کند، مانعی بر ســر راه این افــراد برای خدمت 
به همنوع وجود نــدارد و معلولیت و نقص عضو 
نمی توانــد از انگیزه آنها بکاهــد و آنها را از پای 
درآورد. افــرادی چون محمد شــمس الدینی از 
جان مایه می گذارند تا در وقت نیاز هر کاری که 
بتوانند انجام می دهند و دین خود را به انسانیت 

ادا کنند.

احمر  هــالل  جمعیت  مدیرعامــل 
لرستان گفت: بیش از 14 هزار چادر 
امدادی بین سیل زدگان در لرستان 

توزیع شده است.
صارم رضایی در جمــع خبرنگاران 
به فعالیت های جمعیت هالل احمر 
لرســتان در ســیل فروردین سال 
جــاری پرداخت و گفــت: به دنبال 
وقوع ســیالب سهمگین در لرستان 
جمعیــت هــالل احمر بــه حالت 
آماده باش کامل در آمد و توانســت 
بــا برنامه ریزی های مناســب نقش 
تلفات  تاثیرگذاری در کاهش  بسیار 
انســانی و همچنین حضور پر رنگی 
در عملیات امداد رســانی به آسیب 

دیدگان داشته باشد.
 وی افــزود: تیم امداد هوایی با بهره 
مندی از 14 بالگــرد بیش از ۷۰۰ 
ســورتی پرواز انجام داد که در پی 
آن به هجده هزار نفر امدادرســانی 

صورت گرفت.
وی افزود: ۱۱ استان کشور نیروهای 
امدادی عملیاتــی و تجهیزاتی خود 
را در اختیــار جمعیــت هالل احمر 
اســتان قرار دادند که با احتســاب 
تیم های امدادی در لرســتان، 28 
هزار نفر روز نیروی امدادی به مردم 

آسیب دیده امدادرسانی کردند.

احمر  هــالل  جمعیت  مدیرعامــل 
لرستان با بیان این که نزدیک به 2 
هزار دستگاه روز خودروی عملیاتی 
در لرســتان حضور داشتند گفت: با 
پشتیبانی بســیار خوب به جمعیت 
هالل احمــر مرکز تمــام تالش ها 
به شــکلی بود که کار امداد و نجات 
تســریع پیدا کند و امداد رسانی به 
مردم آســیب دیده بــا قدرت انجام 

شود.

رضایی اظهار کرد: آب ۲ هزار و 160 
منزل مســکونی در نقــاط مختلف 
شهری و روســتایی اســتان نیز با 
اســتفاده از دستگاه های موجود در 

جمعیت هالل احمر تخلیه شد.
وی افــزود: در حــوزه جوانان نیز با 
تالش های صورت گرفته ســعی شد 

در قالب ســه مرحله اعضای جوانان 
استان  به  کشور  مختلف  استان های 
اعزام شــوند کــه در دو مرحله اول 
تجهیز آنها جهت پاکســازی منازل 
روســتایی و شــهری از گل و الیی 
صورت گرفــت و در مرحله ســوم 

نیــز تیم های حمایت روانی ســحر 
به مناطــق مختلــف پلدختر اعزام 

می شوند.
احمر  هــالل  جمعیت  مدیرعامــل 
لرستان تصریح کرد: اعضای جوانان 
همچنین در بحث آگاه سازی مردم 
از خطر سیالب و پشتیبانی عملیات 
نقش مهم و تاثیر گذاری ایفا کردند.
 رضایی به خدمات تیم های درمانی 
جمعیت هالل احمر به مناطق سیل 
زده اســتان نیز اشــاره کرد و بیان 

)BHCU( داشت: تیم های درمانی
در مناطق سیل زده استان لرستان 
بــه بیــش از ۶ هزار نفــر خدمات 
پزشکی، پرستاری، بهداشت و روان، 
مادر و کودک در مناطق ســیل زده 
پلدختر کوهدشت معموالن، چگنی 

و دلفان ارائه داده است.
احمر  هــالل  جمعیت  مدیرعامــل 
لرســتان به خدمــات داوطلبان در 
ســیالب اخیر نیز گریــز زد و بیان 
داشــت: جمــع آوری بیــش از ۷۷ 
هزار تخته پتــو، 13 هزار متر مربع 
زیر انداز و موکت، ۳۳۰ تخت فرش، 
2266 لباس بچه گانه ۶۷۰۰ لباس 
مردانــه، بیــش از 24هــزار لباس 
زنانــه، کفش مقادیر بســیار زیادی 
خشــکبار، آب معدنی، برنج، روغن، 
ماکارانی، کنســروجات، قند و شکر، 

مربا، بســکویت، خرما، شیر خشک، 
تخم مــرغ، آبمیوه، نــان، پنیر، حلوا 
شــکری، آرد و حبوبات، غذای گرم، 
پوشک بچه، لوازم بهداشتی و لوازم 
خانگی، بخشی از خدمات داوطلبان 
ما بوده اســت که در خالل آن کار 
بسته بندی آنان را نیز انجام داده اند.

رضایی بــا بیان اینکه در ســیالب 
اخیر بیــش از 118 هزار نفر، بیش 
از 27000 خانوار، توســط جمعیت 
امدادرسانی شده است،  احمر  هالل 
گفــت: در این حادثــه نزدیک 67 
هزار نفر اســکان داده شدند و جمعا 
به 1006 روســتا امداد رسانی شد، 
همچنیــن 905 نفر بــه اماکن امن 

انتقال داده شدند.
وی افــزود: جمعیت هالل احمر در 
سیالب اخیر تمام توان خود را جهت 
کاهش آالم آســیب دیدگان به کار 
بست و از هیچ کوششی دریغ نکرد 
و توانست خدمات رضایت بخشی را 

ارائه دهد.

 صاحب امتیاز: جمعیت هالل احمر لرستان

 مدیرمسئول: صارم رضایی
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کمک به همنوع بهانه نمی پذیرد

به گــزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
لرستان، امیر میرزابیگی مشاور فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران با اشاره 
به توزیع بســته های غذایی و حضور نیروهای 
عملیاتــی ارتش در حادثه ســیل اخیر گفت: 
ارتــش جمهوری اســالمی ایران آمــاده ارائه 

خدمت به همنوعان می باشد.

در این دیدار صارم رضایی مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر لرستان ضمن تبریک ۲۹ فروردین 
روز ارتش، حضور موثــر ارتش در حوادث من 
جمله ســیل اخیــر ، زلزله کرمانشــاه و .... را 

ستودنی دانست. 
رضایی در ادامه با بیان اینکه خیل عظیم کمک 
های مردمی قابل ستایش است، اظهار داشت: 

با توجه به پیش رو بــودن ماه مبارک رمضان 
جمعیت هالل احمر اســتان لرســتان در حال 
آماده سازی بســته های غذایی یکماهه برای 

این عزیزان سیل زده می باشد.
مدیــر عامل جمعیت هالل احمر لرســتان در 
پایان گفت: تعامل بین این دو سازمان، آسیب 
سود مردم است .پذیری را به حداقل می رســاند و نتیجه آن به 

دیدار مشاور فرمانده نیروی زمینی ارتش با مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان

„

شعبان ماه عدل و امید است.
به  که  است  شیعیان  ماه های  شریف ترین  از  شعبان 
شده  منسوب  َوآله  َعِلیِه  اهلِل  َصلَّى  انبیاء  سید  حضرت 

است. 
شخصیت های واال و ارزشمند شیعیان در این ماه مبارک 
دیده به جهان گشوده اند و والدت های با سعادت حضرت 
الحسین)ع( در روز سوم ماه شعبان، حضرت  اباعبداهلّل 
ابوالفضل العباس)ع( در روز چهارم و حضرت سجاد)ع( 
در روز پنجم، این ماه را پرخیر و برکت ساخته و میالد 
پربرکت قطب عالم امکان حضرت ولی اهلّل األعظم مهدی 
موعود)عج( شادی و خیر این ماه را به حد اعالی خود 

رسانده است.  
امید  و  عدل  یادآور  شعبانیه،  اعیاد  اوج  شعبان،  نیمه 
است. اصِل امید به آینده ا ی روشن برای بشریت و ظهور 
جهان،  سرتاسر  در  عدالت گستر  منجی  و  موعود  یک 

امیدبخش انسان ها در طول تاریخ بوده است. 
زمان)عج(  امام  با  اسالمی  ایران  مردم  معنوی  رابطه 
همواره امید و انتظار را زنده نگه داشته و خورشید امید 

به آینده، زندگی شیعیان ایران را عظمت داده است. 
پرسنل و امدادگران خدوم این جمعیت همواره با امید 
به ظهور حضرت مهدی)علیه الصالة والسالم(، اعتقاد به 
مهدویت را فراتر از آرمان تصور کرده و عمل خود را با 
این آرمان واال هماهنگ ساخته و در مسیر خودسازی، 
آگاهی و روشن بینی گام بر می دارند تا در عمل نیز به 

امید و انتظار مفهوم بخشند.  
به  ماه شعبان  مبارک والدت های  اعیاد  ویژه  تبریک  با 
است  امید  احمر،  هالل  جمعیت  امدادگران  و  پرسنل 
دراین ایام مبارک و پربرکت، همه ما مشمول ادعیه ی 
از  بیش  و  باشیم  )ارواحنافداه(  بقیةاهللَّ زاکیه ی حضرت 
در مسیر  را  انتظار ظهور  و  امید  اشتیاق،  ارادت،  پیش 

آگاهی و خودسازی سوق دهیم.

صارم رضایی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان

معاون جوانان جمعیت هالل احمر لرســتان گفت: ۲۰ هزار 
بسته آموزشــی و کیف کمک های اولیه بین دانش  آموزان 

مناطق سیل زده لرستان توزیع می شود.
حمید جمشیدی اظهار کرد: با پیگیری های سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر و بانک آینده 10 هزار بســته آموزشی 
بــه همراه 10هزار کیف کمک های اولیه از امروز بین دانش 
آموزان مقطع ابتدایی در مناطق سیل زده استان توزیع می 

شود.
وی افزود: این بسته ها توسط اعضای جوانان جمعیت هالل 
احمر در قالب تیم های ســحر به مدارس جهت تحویل به 

دانش آموزان اهدا خواهد شد.
معاون جوانان جمعیت هالل احمر لرستان بیان کرد:به دنبال 
ســیالب اخیر در لرستان بســیاری از دانش آموزان مناطق 
ســیل زده لوازم آموزشی خود را از دست دادند که به همین 
منظور سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با حمایت بانک 
آینده ۲۰ هزار بسته آموزشی و کیف کمک های اولیه را تهیه 

و به لرستان ارسال کرده است.
جمشیدی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با توزیع این اقالم 
بخشی از نیاز آموزشی دانش آموزان مناطق سیل زده مرتفع 

شود.

  پیام تبریک مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
لرستان به مناسبت اعیاد شعبانیه

 و نیمه شعبان

توزیع بیش از 14 هزار چادر امدادی بین سیل زدگان در لرستان
به بیش از 118 هزار نفر امداد رسانی شده است

  توزیع 20هزار بسته آموزشی
 کیف و کمک های اولیه بین دانش آموزان 

مناطق سیل زده لرستان

 مصاحبه: مهری پهلوانی                             

نوروِز رخت دیدم، خوش اشک بباریدم                              نوروز و چنین باران! باریده مبارک باد!
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