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 مقدمه :

از اولویت هاي سازمان نگهداري اقالم و تجهیزات امدادي مورد نیاز آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح 

کشور براي هر درصد جمعیت آسیب پذیر 2اجراي این مهم تاکنون براساس میزان امداد و نجات می باشد  که 

از اجراي این مدل ذخیره سازي، کشف  یان متماديبصورت یکسان محاسبه می گردید. لیکن با گذشت سال و استان

سازمان امدادونجات را بر آن داشت تا و آمادگی اشکاالت و نواقص اخذ شده از استان ها، معاونت لجستیک 

که از روش توزیع یکسان به سمت  بدست آوردادي روش نوینی در محاسبه میزان درصد ذخیره سازي اقالم امد

در امر انبارش و ذخیره سازي کاال  ،بخش عمده اي از هدر رفت منابعجبران  تا ضمنتوزیع متوازن حرکت نموده 

 به نوعی بهینه سازي بعمل آورده شود.نیز در سطح کشور 

 : اهداف

 توزیع بهینه بودجه اقالم امدادي وهمچنین احداث انبارهاي امدادي در کشور  •

 دستیابی به زیرساخت هاي لجستیکی مناسب (فضاي انباري مکانیزه) و نیروي انسانی •

 پاسخگویی به نهادهاي نظارتیشفافیت در  •

رویکرد پاسخگویی رسانی با  تعیین میزان دپوي اقالم امدادي براساس چند شاخص تأثیر گذار در امداد •

 در روش پیشین) "جمعیت"(به جاي تک عامل  سریع و مناسب در حوادث و سوانح

 جلوگیري از سررسید اقالم و عدم مصرف در مدت تعیین شده •

 کاال در جامعه غیر هدفغیرضروري جلوگیري از مصرف  •

 از امکانات استانی در حوادث  و سوانحبهینه استفاده  •

 مناطق پشتیبانی کشور در حوادث ملی استفاده از حداکثر ظرفیت •
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تمرکز زدایی و توزیع متوازن امکانات و تجهیزات بین شعب و استان هاي کشور بر اساس متغیر هاي  •

 موثر در تصمیم گیري

 دامنه کاربرد: 

 کلیه استان هاي کشور و سازمان امداد ونجات

 اسناد باال دستی:

 )1(قانون برنامه ششم توسعه کشور 77ماده  -1

 هالل احمر تیساله جمع 5 یاتیبرنامه عمل -2

  هالل احمر تیاساسنامه جمع -3

 نامه امداد و نجات نیآئ -4

 بحران در کشور تیریقانون مد -5

 

 تعاریف و اصطالحات:

تأثیر گذار در جمعیت کل کشور  به هراستان جهت  ضریبعددي که بصورت  استاندارد ذخیره سازي : 

 تخصیص اقالم امدادي تعلق می گیرد و برگرفته از اطالعات بدست آمده از چند شاخص می باشد.

که در حال حاضر در  از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد خانوار بعد خانوار بدست می آید. بعد خانوار : 

 نفربراي هر خانوار لحاظ می گردد. 3.4عدد  95سال مطابق آخرین سرشماري این دستورالعمل
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شاخصی که بیشترین تأثیر در نحوه امدادرسانی 7در این دستورالعمل :  شاخص هاي آمایش سرزمینی 

سال اخیر داشته اند، شناسایی و بعنوان شاخص هاي آمایش سرزمینی 10و توزیع اقالم امدادي در سطح کشور طی 

 . گردیده است لحاظدر نحوه فرمول نویسی 

براي تمایز دادن اهمیت هر شاخص نسبت به شاخص دیگر از ضرایب اهمیت استفاده  ضریب اهمیت : 

این ضریب بصورت درصد می باشد که اولویت بندي هر شاخص پس از مشورت تیم کارشناسی تعیین  شده است.

 گردیده است . 

ضرایب اهمیت، فاصله اي در خص ها و تخصیص با عنایت به اینکه عدد بدست آمده از جمع شا ضریب تعدیل :

ها  لذا به کلیه اعداد بدست آمده از شاخص ،داردکمتر از استاندارد مورد نظر کارشناسان  درصد 65حدود 

 عدد افزوده می گردد. همان )%65,315(بطور دقیق درصد65

 :بیان مسئله

 درصد جمعیت آسیب پذیر):2بر مبناي  ذخیره سازي اقالم امداديقدیم (استاندارد 

تا  1376سال ( از سال  9کارشناسان با استناد به آمارهاي استخراجی،  میانگین تعداد افرادي که طی  در گذشته،

نفر و بطور میانگین   4,014,985) خدمات امداد و نجات جمعیت هالل احمر را دریافت کرده اند را   1384سال 

 4,214,800نی دو ساله، کشور ایران پذیراي نفر ارزیابی می نمایند. از طرفی در طول بازه زما 446,109در هر سال 

. آمار وارد کشور شده اندنفر  2,030,685نفر از پناهجویان و آوارگان جنگی می باشد که بطور متوسط در هر سال 

اسکان و تغذیه  %15و ارقام جمعیت هالل احمر حاکی از این قضیه می باشد که جمعیت هالل احمر پاسخ گوي 

.  با این محاسبات تعداد افراد تحت تاثیر حوادث  بوده استنفر )  304,602جنگی ( حدود  پناهجویان و آوارگان
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جمعیت ایران (در تاریخ تعیین استاندارد)  %1نفر برآورد می گردد که این مقدار حدود  750,711هر ساله در کشور 

ت پشتیبانی عملیات امداد و را شامل می شود . با عنایت به پیش بینی کارشناسان ، جمعیت هالل احمر به جه

که به همین علت رقم  برآورد می گرددنیاز به ذخیره احتیاطی در انبارهاي امدادي نیز )  %1به همین میزان ( ،نجات

جمعیت کشور به عنوان جمعیت آسیب پذیر و تحت تاثیر حوادث مبنایی براي محاسبات ذخیره سازي در  2%

 انبارهاي امدادي قلمداد میگردد.

د که البته یلحاظ می گرد اقالم در انبارهاي امدادي ذخیره سازيمبناي محاسبات  سالها بعنوان ،ن شیوه محاسبهای 

 د. یگردنهیچگاه این میزان ذخیره سازي در استانها محقق  در عمل ،و نواقص با داشتن اشکاالت

 

 :)آسیب پذیرخانوار برذخیره سازي اقالم امدادي بر مبناي شاخصهاي تاثیر گذار جدید ( استاندارد

از آن ملحوظ نمودن شرایط اجرایی با اجراي سیاست هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري و 

، ذخیره سازي اقالم دارایی هاي مالی جمعیت هالل احمرکید بر حفظ أتبا پدافند غیر عامل جمله رعایت اصول 

قرار  امداد و نجات سازمان معاونت لجستیک و آمادگیگروه اقالم زیستی، غذایی و بهداشتی در دستور کار  3در 

عنوان بندي شعب بهاولویتمی باشد،  حادثه خیز دنیا کشور 10همچنین با توجه به اینکه کشور ایران جزء گرفت. 

احمر، هم پوشانی شعب معین، استفاده از امکانات استانی در حوادث  خط مقدم عملیاتی پاسخگویی جمعیت هالل

اي، استفاده از حداکثر ظرفیت مناطق پشتیبانی کشور در حوادث ملی، تمرکز زدایی در توزیع متوازن امکانات منطقه

در این است که  اهدافیاز جمله  ،هاي کشور بر اساس ضریب خطرپذیريو تجهیزات بین شعب و استان

 گذشتهوجود اشکاالت اساسی در روش ذخیره سازي از سوي دیگر  .گرفته استمورد توجه قرار  ورالعملدست
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اهمیت تغییر نگرش در نحوه ذخیره سازي اقالم امدادي را بیش از پیش مهم و حیاتی می سازد. نمونه اي از 

 : ایرادات عبارتند از

 در هیچیک از ادوار مختلف شده نییتع زانیبه م يعدم تحقق مقدار موجود •

 با توجه به میزان باالي ذخیره سازي ازیانبار مورد ن يعدم تحقق فضا •

 آنها در طول تاریخ انقضا اقالم و عدم مصرفبعضی از  دیسررس •

 هدف ریمصرف کاال در جامعه غ •

 زمان  مرور طیاقالم  تیفیکاهش ک •

 انبار و ... ی،انسان يروین  اعم ازمناسب  یکیلجست يها رساختیکمبود ز •

 ی مانند نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، استانداري ها و ... نظارت ينهادها عدم اقناع •

عدم توجه به مواردي که نیاز استانها به اقالم و  تیصرفاً براساس جمع ياقالم امداد يمحاسبه دپو •

 امدادي را از یکدیدگر متمایز می نماید

 توزیع نامتوازن اقالم امدادي در استانهاي کشور  •

معاونت لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات با برگزاري جلسات متعدد با حضور اساس همین  بر

در سطح کشور و تجربیات ایشان در پشتیبانی عملیات مختلف  مسئولین ، کارشناسان و نخبگان لجستیک و عملیات

این متغیرها که  نمود هر یک از استانهاخطر پذیري  تأثیر گذار در میزان شاخص 7اقدام به شناسایی  امدادي،

 عبارتند از:
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 حادثه خیزي

کشور بر پایه زلزله ،سیل و آبگرفتگی در  96تا  91ساله  6تعداد حوادث بر اساس اطالعات و آمار  

محاسبه  شاخص حادثه خیزي ، است که از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان اخذ گردیدهاستانها 

 است. شده

 

 

 

 

 
 

 راهنما

 طیف رنگ محدوده

  10,1باالي 

5,1-10  

3,1-5  

1,1-3  

0,51-1  

0-0,5  

 
 

 

  



 

11 
Relief and Rescue Organization 

 
 

يامداد اقالم يساز رهیذخ درصد دستورالعمل   

 میزان تراکم با احتساب جمعیت و وسعت

در هر استان می امدادي ی استانها از شاخص هاي مهم تصمیم گیري در میزان ذخیره سازي اقالم یوسعت جغرافیا

باشد. با تقسیم جمعیت هر استان به وسعت آن استان، میزان تراکم بدست آمده که این میزان در مناطق غرب کشور 

 .بیش از سایر مناطق کشور می باشدبیشتر از مناطق شرقی و در نوار شمالی 

 

 

  

 راهنما

طیف  محدوده

 رنگ

باالي 

20,1 

 

5,1-20  

4,1-5  

2,1-3  

1,1-2  

0-1  
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 پایتخت 

و چه هاي فراوان هاي البرز، وجود گسلکوهلحاظ عوامل طبیعی از قبیل محدود شدن بین رشته چه از شهر تهران

رویه هاي فرسوده و ناکارآمد در دل شهر، ساخت و سازهاي بیاز جمله وجود بافت  عوامل انسان ساخت از لحاظ

که در ساعات اداري از شهرستانهاي (جمعیت حبابی شاغل هاي متعدد وبرج بدون رعایت حریم گسل،و و فراوان 

مستعد مخاطرات بسیاري می باشد.  به  )اطراف وارد تهران و پس از پایان ساعت اداري از تهران خارج می گردند

 همین منظور شاخص پایتخت بصورت ویژه براي تهران مدنظر قرار گرفته است.

 

 

 

 راهنما

 طیف رنگ محدوده

  کالنشهر

  غیرکالنشهر
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 مناطق مرزي

ساله اخیر کشور مشخص گردید که در دوره هاي  30با توجه به بررسی هاي بعمل آمده بروي آمار و اطالعات 

مختلف بخشی از نقاط مرزي کشور ایران درگیر جنگ و تبعات آن، بخشی پذیراي پناهجویان ، بخشی متأثر از 

بخشهاي دیگري از مرزهاي کشور بصورت بالقوه داراي مشکالت ناامنی براي شهرها  تردد زوار میلیونی اربعین و

و استانهاي مرزي می باشد. لذا مرزهاي کشور اعم از آبی و خاکی بعنوان شاخص مهمی که می تواند ظرفیت هاي 

 لجستیک را به چالش بکشد در فرمول جدید ذخیره سازي مدنظر قرار گرفته است.

 

 

 راهنما

طیف  محدوده

 رنگ

  15,1باالي 

10,1-15  

5,1-10  

3,1-5  

1,1-3  

0,1-1  

  غیر مرزي
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 : مسافرنقاط پر 

استاندارد جمعیت  تکه بعنوان شاخص خطر پذیري می تواند شرایط یک استان را از حالیکی دیگر از آیتم هایی 

شرایط ویژه اي در فصول و زمان هاي خاص با باال بردن جمعیت شهر ها بصورت مقطعی شهري خارج نموده و 

یکی از شاخص  توریستی و زیارتی می باشد. درحالی کهاستان هاي  به ، تعدد سفرایجاد نماید حادثه بروز در زمان

پوشش حوادث، جمعیت هر استان می باشد، مغفول ماندن از جمعیت کاذبی که این سفرها در بازه هاي زمانی  هاي

و استانداردهاي تعریف شده را به چالش بکشد. لذا با استفاده  می تواند برنامه ریزي هامختلف ایجاد می نمایند 

اه با اقامت شبانه در طول یک سال محاسبه و بعنوان میزان تردد مسافران همر(مرکز آمار ایران )از داده هاي آماري 

 یکی از فاکتورهاي خطر پذیري در نحوه استانداردسازي جدید مورد محاسبه قرار گرفته است.

 

 راهنما

 طیف رنگ محدوده

  6001باالي 

6000-4001  

4000-2001  

2000-501  

500-1  

0  
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 :گانه  کشور 9مناطق پشتیبانی 

، بعد مسافت تعداد تمرکز زدایی، سرعت بخشیدن به روند امداد رسانیطی تصمیم گیري هاي بعمل آمده به جهت 

استان کشور بعنوان استان معین و پشتیبان استانهاي مجاور  9زیادي از شهرستان ها نسبت به مرکز استان و ...،  

 تند از :  خود انتخاب گردیده اند. این استانها و مناطق تحت پوشش عبار

 آذربایجان شرقی: آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان •

 خراسان رضوي: خراسان شمالی ، خراسان جنوبی •

 اصفهان : یزد ، چهارمحال و بختیاري، مرکزي ، کهگیلویه و بویراحمد •

 مازندران: گلستان ، گیالن •

 کرمان : سیستان و بلوچستان •

 تهران : سمنان ، قم ، قزوین ، البرز •

 بوشهر ، هرمزگانفارس:  •

 کرمانشاه: کردستان ، همدان •

 خوزستان : لرستان ، ایالم •
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 راهنما

 طیف رنگ محدوده

  7,1باالي 

5,1-7  

3,1-5  

2,1-3  

1,1-2  

0,1-1  

  گانه9مناطق غیر
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 :تراکم مراکز استان

می  "شاخص تراکم مراکز استانی"آخرین شاخصی که از نتیجه جلسات مشترك با کارشناسان استانی بدست آمد 

باشد. در شاخص تراکم استان(شاخص اول) استانهاي پهناور حد پایینی از تخصیص چادر را دریافت می کردند. 

شهرها را بسیار باالتر از تراکم کل  در صورتیکه غالب جمعیت استان در مراکز آنها متمرکز هستند که تراکم آن

شاخص هفتم جهت پوشش این نقاط در نظر گرفته شده است که بر مبناي وسعت استان نشان می دهد. لذا 

  شهر(مرکز استان) و جمعیت آن شهر بر اساس داده هاي مرکز آمار محاسبه می گردد.

 

 راهنما

 طیف رنگ محدوده

  6,1باالي 

5,1-6  

4,1-5  

3,1-4  

2,1-3  

1,1-2  

0-1  
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 :هر استان میزان ذخیره سازي در حوه محاسبهن

میلیون خانوار و بعد  24میلیون نفر با تعداد  80جمعیت کشور بالغ بر  ،مرکز آمار ایران )2(95سرشماري سال  در

تعیین میزان ذخیره سازي هر یک از گروه هاي اقالم زیستی ، غذایی و  که بر همین اساسنفر اعالم گردید  3,4

در نظر محوریت چادر بعنوان کاالي تعیین کننده سایر اقالم جهت توزیع میان خانوار آسیب پذیر  بربهداشتی 

 .گرفته شد

فتگی، رانش) میزان حادثه خیزي (زلزله ، سیل و آبگر شامل:خطر پذیري  شاخص هايدر این روش با بکارگیري 

و تراکم گانه   9مناطق پشتیبانی  ، پر مسافر، نقاط ، پایتخت ، مناطق مرزي استان سال اخیر،تراکم جمعیتی 6طی 

براي هر استان ، درصدي که هریک از شاخص ها نسبت به کل پارامتر مربوطه بدست می آورند، در مراکز استانی 

با جمع نمودن سهم هر شاخص تعداد چادر مورد نیاز  و تضریب )که بصورت درصد می باشند(ضرایب اهمیت 

که بر اساس تجارب مقدار مورد نیاز کشور (جهت تعدیل عدد بدست آمده تا  در نهایت. آن استان بدست می آید 

 وزن  %165,3ادل مع ،)هزار دستگاه چادر امدادي در انبارهاي کشور وجود دارد400کارشناسان حوزه لجستیک بطور ثابت نیاز به ذخیره سازي 

 16بر اساس آن مابقی اقالم  و نهایتاً  از چادر امدادي می باشد استان مدنظر میزان سهم  حاصلهعدد که یابد می 

 .  محاسبه می گرددآن استان گانه امدادي 
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 تخصیص ضرایب اهمیت:

شاخص نسبت به شاخص همانگونه که در قسمت تعاریف اشاره شد هدف از ایجاد این ضرایب، درصد اهمیت هر 

 دیگر می باشد که با نظرات تعدادي از کارشناسان خبره و مجرب محاسبه گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

(براساس آمار مرکز  96تا  91سال  6(زلزله ، سیل و آبگرفتگی، رانش) طی  "حادثه خیزي"شاخص  •

بعنوان یکی از مهمترین پارامترهاي تأثیر گذار،  بیشترین  کنترل و هماهنگی سازمان امداد ونجات)

 محاسبه می گردد. %0,25آن ضریب اهمیت دارد که  ي دیگرضریب اهمیت را در میان شاخص ها

می  %0,2که مشخصاً براي تهران درنظر گرفته شده است داراي ضریب اهمیت  "پایتخت"شاخص  •

 باشد.

 می باشد.  %0,15آن  ضریب اهمیت داراي "استانتراکم "شاخص  •

 می باشد. %0,15  داراي ضریب اهمیت "استان مراکز تراکم"شاخص  •

 .می باشد %  0,1داراي ضریب اهمیت  "مناطق مرزي"شاخص  •

 .می باشد %  0,1داراي ضریب اهمیت  "گانه پشتیبانی 9مناطق "شاخص  •

 می باشد  %0,05داراي ضریب اهمیت  "نقاط پرمسافر"شاخص  •

 

بعنوان مبناي واحد براي تخصیص چادر مورد نیاز کلیه استانها در نظر گرفته  "خانوار کل کشور"تعداد نکته مهم! 

 شده است.
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 ص اقالم امداديیتخص -1جدول 

 تخصیص براساس چادر شرح کاال گروه

براي هر استان برابر است با : مجموع درصد تعلق گرفته  چادرامدادي  زیستی

) + %0,15(با ضریب اهمیت  استانی از شاخصهاي تراکم

مراکز استانی (با ضریب اهمیت   شاخصهاي تراکم

) + مناطق %0,1نقاط مرزي(با ضریب اهمیت + ) 0,15%

) + حادثه خیزي(با ضریب %0,1نه گانه (با ضریب اهمیت 

) و %0,2+ پایتخت( با ضریب اهمیت )%0,25اهمیت 

تعداد ×   0.05%)نقاط پرمسافر (با ضریب اهمیت 

 وارخان

 3در2موکت  تخته2به ازاي هر چادر  موکت 

 تخته پتو 8به ازاي هر چادر پتو 

 ست 1 به ازاي هر چادر ست تجهیزات خانوار

 گالن نفت 1گالن آب +  1 به ازاي هر چادر گالن آب و نفت 

 عدد 1 به ازاي هر چادر آفتابه 

 کیلوگرم 10 به ازاي هر چادر نایلون پوششی

 شعله والور 1 به ازاي هر چادر گرمایشی 

 شعله فانوس 1 به ازاي هر چادر روشنایی 

 ست انفرادي  4 به ازاي هر چادر انفرادي  بهداشتی

 کیلوگرم 10به ازاي هر چادر  برنج  یک ماهه بسته غذایی

 گرمی 810بطري  3به ازاي هر چادر  روغن مایع

 گرمی 900بسته  6به ازاي هر چادر  حبوبات 

 گرمی 900بسته 3به ازاي هر چادر  شکر 

 گرمی 500بسته 1به ازاي هر چادر  چاي 

 قوطی 20به ازاي هر چادر  کنسروجات 
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 موردنیاز استان آذربایجانشرقی : مثال :          نحوه محاسبه چادرامدادي

) × %2,64درصد تراکم جمعیتی استان (تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص تراکم استان آذربایجانشرقی= 

  تعداد خانوار کل کشور) × %0,15ضریب اهمیت (

642,%   × 150,%   × 865،196،24  = 959 

) %3,21تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص حادثه خیزي استان آذربایجانشرقی= درصد حادثه خیزي استان (

 تعداد خانوار کل کشور) × %0,25ضریب اهمیت (× 

3,21%   × 250,%   × 865،196،24 = 1939 

) %2,93تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص  مناطق مرزي استان آذربایجانشرقی= درصد خطوط مرزي استان ( 

 تعداد خانوار کل کشور) × %0,1ضریب اهمیت (× 

32,9%   × 10,%   × 865،196،24 = 870  

آذربایجانشرقی= درصد استانهاي تحت پوشش گانه استان  9تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص  مناطق  

 تعداد خانوار کل کشور) × %0,1ضریب اهمیت () × 11,93%(

11,93%   × 10,%   × 865،196،24 = 8862  

ضریب ) × % 3,4( تردد مسافر در آذربایجانشرقی= درصد  پر مسافر تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص  مناطق

 کشورتعداد خانوار کل ) × %0,05اهمیت (

3,4%   × 050,%   × 865،196،24 = 411 

ضریب اهمیت ) × % 2,47(تراکم شهر تبریز = درصد تراکم مراکز استان تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص  

 تعداد خانوار کل کشور) × 0,15%(

2,47%   × 0,15%   × 865،196،24 = 897 

تعداد ) × %0,2ضریب اهمیت () × %0( گرفتهتعلق = درصد پایتخت تعداد چادر مورد نیاز براساس شاخص  

 خانوار کل کشور

0%   × 0,2%   × 865،196،24 = 0 
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تا استاندارد تضریب می گردد ضریب تعدیل عنوان ب  165,3در% نهایتاً مجموع اعداد بدست آمده

 :بدست آید

959 + 1939 + 708 + 2886 + 0+897+411  مجموع  7800=

 

0087×%165,3 ازیمورد ن يمجموع چادرامداد                       12896=˜       
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12,896%7,801165.3%1,223,0280.032آذربایجان شرقی
13,069%7,906165.3%935,9560.033آذربایجان غربی

7,124%4,309165.3%377,4230.018اردبیل
11,239%6,799165.3%1,607,4820.028اصفهان

12,878%7,790165.3%856,1160.032البرز
6,457%3,906165.3%159,3100.016ایالم

8,694%5,259165.3%321,8260.022بوشهر
119,890%72,522165.3%4,288,5630.300تهران

7,518%4,548165.3%270,4340.019چهارمحال و بختیاري
10,461%6,328165.3%223,9840.026خراسان جنوبی
15,248%9,223165.3%1,938,7030.038خراسان رضوي
7,121%4,308165.3%254,7470.018خراسان شمالی

13,647%8,255165.3%1,280,6450.034خوزستان
5,265%3,185165.3%321,9830.013زنجان

3,336%2,018165.3%215,5710.008سمنان
13,534%8,187165.3%704,8880.034سیستان و بلوچستان

16,809%10,168165.3%1,443,0270.042فارس
5,116%3,095165.3%397,1650.013قزوین

3,832%2,318165.3%383,5320.010قم
4,782%2,893165.3%471,3100.012کردستان

12,808%7,748165.3%932,7210.032کرمان
12,170%7,362165.3%576,8610.030کرمانشاه

4,849%2,933165.3%186,3200.012کهگیلویه و بویراحمد
10,680%6,460165.3%550,2490.027گلستان

11,587%7,009165.3%851,3820.029گیالن
5,395%3,263165.3%509,0250.013لرستان

21,540%13,030165.3%1,084,7980.054مازندران
2,902%1,756165.3%455,8660.007مرکزي

11,098%6,713165.3%493,6600.028هرمزگان
5,020%3,037165.3%538,8030.013همدان

3,035%1,836165.3%340,6570.008یزد
400,000%241,963165.3%24,196,0351.00جمع کل

استان
شاخص

تعداد خانوار

مجموع درصد تعلق گرفته از 
تخصیص نهاییشاخصها

میزان تخصیص چادر امدادي بر 
مبناي شاخصهاي 6 گانه به ازاي 

هر خانوار 4نفره
ضریب تعدیل
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 : توضیحات

 يریشگیپ جامعه، يآورتاب و یمنیا بیضر شیافزا منظور به رانیا یاسالم يجمهور احمر هالل تیجمع -قانون برنامه ششم توسعه 77 ماده

 :دهد انجام را لیذ اقدامات یسنوات بودجه نیقوان قالب  در بشردوستانه خدمات ارائه سوانح، و حوادث از یناش خطرات کاهش و

 مردم یاجتماع يهامشارکت شیافزا و یمردم يهاتیظرف و توان از استفاده با یاجتماع هیسرما يارتقا و حفظ به کمک -الف

 سوانح و حوادث به موقع به و عیسر ییپاسخگو يبرا یآمادگ و رانهیشگیپ اقدامات هدف با کشور نجات و امداد شبکه تیتقو و توسعه -ب

 کشور

 سوانح و حوادث مقابل در جامعه يآورتاب شیافزا و يریخطرپذ کاهش جهت یهمگان يهاآموزش ژهیو به یعموم يهایآگاه شیافزا -پ

 به یگمرک امور قانون) 163(ماده در مندرج) %5/0(درصدمین سوانح، و حوادث با مقابله نهیزم در داریپا منابع نیتأم يراستا در -ت

 .ردیگیم قرار احمرهالل تیجمع اریاخت در یسنوات بودجه قالب در خزانه به زیوار از پس حاصله منابع و نموده دایپ شیافزا) %1(درصدکی

 

 براساس اطالعات سایت مرکز آمار ایران به آدرس : ) 2(

/https://www.amar.org.ir 

 

 :براساس اطالعات مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات به آدرس  

https://www.rarodmis.ir/ 
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