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مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان شمالی هدف از برگزاری جشنواره آب را ترويج فرهنگ صرفه جويی و نهادينه کردن مصرف آب در جامعه مدرسه امداد
به خصوص در ميان کودکان دانست. محسن نجات در اين جشنواره گفت: «تالش می کنيم با اجرای اين برنامه ها و طرح هميار آب، غنچه های 
هالل نقش موثری در صرفه جويی مصرف آب داشته باشــند.» او افزود: «با توجه به مشکل بی آبی  در سطح کشور و کم آبی استان، هدف اين 
است که از ابتدای زندگی به کودکان فرهنگ حفظ آب و ارزش گذاری برای اين سرمايه حيات آموزش داده شود.» نجات اضافه کرد: «کودکان با 
يادگيری راه های صرفه جويی در مصرف منابع، خانواده ها را به سمت مديريت مصرف آب هدايت می کنند.» مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
با ابراز خرسندی از حضور غنچه های هالل گفت: «اميدواريم در ايام دهه فجر مانور تخليه اضطراری با مشارکت مديران و مربيان برگزار شود.»

برگزارى جشنواره 
آب ویژه اعضاى 
کانون غنچه هاى 
هالل احمر

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـى  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـاى جاده اى 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـوددارى 

 تا به حال چه قله هايي را فتح كرده ايد؟ 
قله هايي چون دنا، آتــش كوه، ريزان و... را فتح كرده ام اما رشــته 
تخصصي ام غارنوردي اســت و در اين حوزه نيز ركورددار پيمايش و 

اكتشاف عميق ترين غار ايران و جهان هستم. 
 اين غارها در كجا هستند؟ 

اولين و تنها بانوي ايراني هستم كه تا به امروز غار كروبرا در جمهوري 
آبخازيا كه عميق ترين غار كشف شده جهان است را پيمايش كرده ام. 
در واقع عضوي از تيم اكتشاف اين غار بودم و توانستم به همراه گروه 
ديگــري از غارنوردان به پيمايش به عمــق ٢٠٨٠ متري اين غار كه 
عميق ترين غار شناخته شده جهان محســوب مي شود آن را كشف 
و معرفي كنيم. همچنين عضوي از تيم اكتشاف غار جوجار كرمانشاه 

نيز بوده ام كه عميق ترين غار ايران به شمار مي رود. 
 به عنوان يك بانوي امدادگر هالل احمر از حضور در تيم 

اكتشاف غارها چه هدفي داريد؟ 
غارنــوردي عالقه مندان زيــادي دارد و گروه هاي بســياري براي 
پيمايش غارهاي كوچك و بزرگ به نقاط مختلف ايران و جهان سفر 
مي كنند. در نتيجه همواره احتمال بروز حادثه در غارها وجود دارد. 
به ويژه غارهايي كه تا به حال كشف نشــده و خطرات بسياري براي 
غارنوردان خواهد داشت. در عمليات اكتشــاف غار، اقداماتي چون 
طناب ريزي، نقشــه برداري، بازگشايي مســير توسط تيم اكتشاف 
انجام مي شــود. در نتيجه اگر درآينده حادثــه اي در آن غار رخ دهد 
تيم هاي امداد و نجات براي انجام عمليات نجات با داشــتن نقشــه 
غار كار آســان تري پيش رو دارند و از طرفي احتمال بروز حادثه نيز 
براي غارنوردان كمتر مي شــود. در نتيجه يكي از اهداف اصلي من و 
غارنوردان ديگر از اكتشــاف غارها هموار كردن اين مسير براي ديگر 

غارنوردان و تيم هاي امداد و نجات است. 
 در ماجراي اكتشاف غار جوجار به عنوان عميق ترين غار 

ايران چه نقشي داشتيد؟ 
از آنجايي كه دوره هاي امداد و نجات را نيــز گذرانده ام، در صورت 
بروز حادثه براي هر يك از غارنوردان توانايي الزم براي امدادرســاني 
را دارم. از طرفي هر ســال در مانورهاي غارنوردي كه براي آموزش و 
حفظ توان بدني براي امدادرســاني در مواقع لزوم برگزار مي شــود 
شركت مي كنم تا براي امدادرســاني نيز آمادگي كامل داشته باشم. 

اما عمليات اكتشــاف غارهاي عميق، 
عملياتي زمان بر است. به عنوان مثال 
اكتشاف غار جوجار حدود ٤ سال طول 
كشيده اســت و تيم هاي اكتشاف غار 
جوجار يك ماه در سال را به اكتشاف 

اعماق غار اختصاص مي دهند. من نيز عضو تيم اكتشاف غار جوجار 
بودم و درست مانند اكتشاف غار كروبرا نامم به عنوان يكي از اعضاي 
تيم اكتشاف و ركورددار اكتشاف عميق ترين غار ايران و جهان ثبت 

شده است. 
 عالوه بر فعاليت در حوزه غارنوردي به عنوان يك بانوي 
امدادگر فعال در پايگاه امداد و نجات كوهستان شميرانات، 

تا به حال در عمليات امداد و نجات هم حضور داشته ايد؟ 
بله. در مدت ٢ ســالي كه به عنوان كوهنورد و امدادگر داوطلب با 
هالل احمر همكاري مي كنم، در عمليات هاي امداد و نجات بسياري 
در حوزه شــميرانات و ارتفاعات توچال همراه با ديگر بانوان و آقايان 

امدادگر پايگاه حضور داشته ام. 
 ماجراي يكي از اين عمليات ها را تعريف كنيد. 

از آنجايي كه ارتفاعات توچال فاصله چندانــي با تهران ندارد، در 
روزهاي تعطيــل و آخرهفته ها مقصد بســياري از طبيعت گردان 
است. اين ميان اما برخي از افراد كه تخصص و مهارتي در كوهنوردي 
ندارند بدون تجهيزات و امكانات مناسب تصميم به صعود مي گيرند. 
حتي در مواردي برخي به صورت انفــرادي اقدام به صعود مي كنند 
كه نتيجه اي جز حادثه دربرندارد. مدتي پيش دو نفر از كوهنوردان 
غيرحرفه اي بــدون كمترين تجهيزات ايمنــي و تخصصي صعود 
به تصور اينكــه در ارتفاعات نزديك تهران حادثه اي برايشــان رخ 
نمي دهد تصميم صعود كردند. اما بارش بــرف و ديد ناكافي باعث 
شده بود مسير بازگشت از ارتفاعات را گم كنند و از آنجايي كه غذا و 
لباس مناسب هم نداشتند دچار سرمازدگي شديد شدند. وقتي خبر 
گم شدن آنها به پايگاه رسيد همراه گروهي از امدادگران به منطقه 
اعزام شدم و با پيمايش مسير صعود، آنها را درحالي كه سرمازدگي 
و افت فشار تمام توان شــان را گرفته بود پيدا كرديم. حمايت هاي 
رواني را انجام داديم و با انجام اقدامات اوليه آنها را به پايين قله منتقل 

كرديم. 
 با توجه به اينكه مدرك مربيگــري و داوري يخ نوردي و 
كوهنوردي فدراسيون را هم گرفته ايد، دوره آموزشي هم 

براي امدادگران برگزار مي كنيد؟ 
بله. در پايگاه امداد و نجات كوهســتان شميرانات حدود ١٥ بانوي 
امدادگر اين حوزه فعاليت مي كنند. با توجه به اينكه مدرك مربيگري 
فدراسيون كوهنوردي را در اختيار دارم، آموزش هاي 
الزم را در اختيــار امدادگــران در تمرينات داخلي 
پايگاه قرار مي دهم. اما عالقه زيادي دارم تا مربيگري 
كالس هاي آموزشي و تخصصي در اين حوزه را هم 

در جمعيت هالل احمر برعهده بگيرم.

در ماجراي اكتشاف غار جوجار به عنوان عميق ترين غار 
ايران چه نقشي داشتيد؟ 

از آنجايي كه دوره هاي امداد و نجات را نيــز گذرانده ام، در صورت 
بروز حادثه براي هر يك از غارنوردان توانايي الزم براي امدادرســاني 
را دارم. از طرفي هر ســال در مانورهاي غارنوردي كه براي آموزش و 
حفظ توان بدني براي امدادرســاني در مواقع لزوم برگزار مي شــود 
شركت مي كنم تا براي امدادرســاني نيز آمادگي كامل داشته باشم. 

اما عمليات اكتشــاف غارهاي عميق، 
عملياتي زمان بر است. به عنوان مثال 
٤اكتشاف غار جوجار حدود ٤اكتشاف غار جوجار حدود ٤ سال طول 
كشيده اســت و تيم هاي اكتشاف غار 
جوجار يك ماه در سال را به اكتشاف 

رواني را انجام داديم و با انجام اقدامات اوليه آنها را به پايين قله منتقل 
كرديم. 

با توجه به اينكه مدرك مربيگــري و داوري يخ نوردي و 
كوهنوردي فدراسيون را هم گرفته ايد، دوره آموزشي هم 

براي امدادگران برگزار مي كنيد؟ 
١٥بله. در پايگاه امداد و نجات كوهســتان شميرانات حدود ١٥بله. در پايگاه امداد و نجات كوهســتان شميرانات حدود ١٥ بانوي 
امدادگر اين حوزه فعاليت مي كنند. با توجه به اينكه مدرك مربيگري 
فدراسيون كوهنوردي را در اختيار دارم، آموزش هاي 
الزم را در اختيــار امدادگــران در تمرينات داخلي 
پايگاه قرار مي دهم. اما عالقه زيادي دارم تا مربيگري 
كالس هاي آموزشي و تخصصي در اين حوزه را هم 

در جمعيت هالل احمر برعهده بگيرم.
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کانون غنچه هاى  ماننـد پارکینگ هـاى جاده اى 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـوددارى 

اکتشاف
در دل 

عمیق ترین
 غار جهان

بانوي امدادگر پایگاه کوهستان 
شمیرانات رکورددار پیمایش

و اکتشاف عمیق ترین
غارهاي ایران و جهان است 

بانوي امدادگر پایگاه امداد و نجات کوهســتان شمیرانات، هم کوهنورد 
است، هم غارنورد حرفه اي و هم مربی یخ نوردي فدراسیون کوهنوردي ایران. 
اگرچه 8 سال اســت ورزش کوهنوردي را به صورت حرفه اي آغاز کرده و با 
عضویت داوطلبانه در هالل احمر در بســیاري از عملیات هاي امداد و نجات 
کوهســتان شمیرانات حضور داشته است اما همه او را با پیمایش و اکتشاف 
غارهاي بکر ایران و جهان می شناســند. هســتی مهریزي از 3 سال پیش 
شروع به پیمایش و اکتشاف بسیاري از غارهاي ایران کرده و اکنون به عنوان 
رکورددار پیمایش و اکتشــاف عمیق ترین غارهاي ایران و جهان شناخته 
می شــود. در ادامه گفت وگوي ما را با این بانوي ورزشکار و امدادگر داوطلب 

پایگاه امداد و نجات کوهستان شمیرانات می خوانید. 

سابقه عضویت: 
2سال

هستى مهریزى

امدادگر  پایگاه شمیرانات
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ادامه از صفحه اول

دبيرکل جمعيت هالل احمر پيش از 
حضور در مدرســه روستاي پدگي، با 
استاندار سيستان و بلوچستان ديدار و 

گفت وگو کرد. 
دکتر پيروي در اين ديدار با تقدير از 
ورود و همراهي بنياد برکت احسان در 
اين طرح ابراز اميدواري کرد که با ورود 
مردم و خيرين به اين موضوع و مشارکت 
در  طــرح، امکان تجهيــز مدارس به 
سيستم گرمايشي استاندارد در ابعاد و 

مختصات وسيع تر فراهم شود. 
دبيرکل جمعيت هالل احمر همچنين 
با بيان اينکه در زمــان وقوع حوادث 
نخســتين گروهي که بــراي کمک 
به آســيب ديدگان به صحنه حادثه 
مي رسند، مردم  هســتند، گفت: «بر 
همين اساس الزم است تا آموزش هاي 
الزم به همه مردم ارايه شود تا در صورت 
نياز بتوانند هم به خود و هم به ســاير 

مردم کمک کنند. »
دکتر پيروي با اشاره به اهميت ارايه 
آموزش هاي الزم بــه دانش آموزان در 
مدارس، افزود: «دانش آموزان در زمان 
وقوع حادثه آتش سوزي مي دانستند 
که بايد به  نوعي خــود را از آتش دور 
نگه دارنــد، اما به درســتي آموزش 
نديده بودند تا از محل آتش ســوزي 
بگريزند، بنابراين اگر دانش آموزان از  
دوره دبستان آموزش ها را فرا  بگيرند 
مي توانند در زمان وقوع حوادث از خود 

محافظت کنند. »
وي با بيان اينکــه ارايه آموزش هاي 
همگانــي از دوران کودکــي موجب 
نهادينه شــدن آموزش ها و در نتيجه 
پيشگيري از وقوع حوادث مي شود، 
بيان کرد: «شاهد تاثير  اين آموزش ها 
در بلند مدت و در دوران بزرگســالي 
خواهيم بــود، البته ايــن آموزش ها 
نيازمند برنامه ريزي ميان مدت و بلند 

مدت است. »

دکتر پيروي همچنيــن به اجراي 
طرح «نذر آب» در اســتان سيستان 
و بلوچســتان، اشــاره کرد و افزود: 
«جمعيــت هالل احمــر در قالــب 
اجــراي طــرح نــذر آب در مناطق 
 دچار بحران خشکســالي اســتان 
سيستان وبلوچستان در تابستان سال 
جاري مبلغ ٣٠ ميليارد تومان هزينه 
کرد؛ بــه عالوه به منظــور حمايت از 
خانوارهاي کم  برخوردار و ضعيف نيز 

بسته هاي غذايي اختصاص داده شد. »
تقدير استاندار از ورود هالل احمر در 

طرح تجهيز مدارس
در ادامه اين ديدار احمدرضا موهبتي؛ 
استاندار سيستان وبلوچستان با بيان 
اينکه براســاس اعالم وزارت آموزش 
و پرورش حدود ١٨٠ هزار کالس درس 
در سراسر  کشور اعم از مدارس دولتي 
و غيرانتفاعي فاقد سيستم گرمايشي 
استاندارد اســت، گفت: «در استان 
سيستان وبلوچســتان ١١ هزار کالس 
درس فاقد سيســتم گرمايشي  وجود 
دارد که تامين سيستم گرمايشي اين 
تعداد کالس درس براي وزارت آموزش 
و پــرورش مقدور نيســت، بنابراين 
دستگاه هاي کمک رسان و مردمي مثل 
هالل  احمر مي توانند در اين زمينه ورود 

کرده و کمک کنند. »
وي با اشــاره به اختصاص سيستم 
گرمايشي تابشي از سوي هالل احمر به 
مدارس اين استان، خاطرنشان کرد: « 
٥٢٠ دستگاه سيستم گرمايشي از سوي 
هالل احمر  براي کالس هاي درس مقطع 
ابتدايي اختصاص داده شــده که کار 
بزرگي است. ١٥٠٠ کالس درس ديگر هم 
قرار است از سوي هالل احمر به سيستم 
گرمايشی پکيج  مجهز شوند که ما بابت 
اين احساس مسئوليت از هالل احمر و 

مسئوالن آن سپاسگزاريم. »
تامين بخاري هاي تابشي مدارس 

پيش دبستاني و دبستاني  
در ادامه ايــن ديدار محمد نصيري؛ 

جمعيت  داوطلبان  ســازمان  رئيس 
اختصــاص  دربــاره  هالل احمــر 
سيستم هاي گرمايشــي به مدارس 
اســتان سيستان وبلوچستان،  گفت: 
«پس از نيازســنجي هاي انجام شده، 
آماري از تعــداد کالس هاي نيازمند 
سيستم هاي گرمايشي تابشي، پکيج 
و موتورخانه به دست آمد. اين نيازها 
به سه طيف  تقسيم شــد، طيف اول 
مدارسي که فوري به بخاري هاي تابشي 
نياز دارند، طيف دوم مــدارس ٣ تا ٦ 
کالسه که نيازمند پکيج هستند و طيف 
سوم مدارســي که بايد به  موتورخانه 

تجهيز شوند. »
جمعيت  داوطلبان  سازمان  رئيس 
هالل احمر با تاکيــد بر اين که در اين 
زمينه مقرر شد جمعيت هالل احمر با 
مشارکت بنياد برکت اقداماتي براي 
انجام  گرمايشي  تامين سيستم  هاي 
دهد، اضافه کرد:   «در مرحله نخست 
تعــدادي از بخاري هــا خريداري، 
بارگيري و به سيستان وبلوچســتان 
ارســال شــده اســت و مابقــي 
سيستم هاي  گرمايشي تا پايان هفته 
آينده به اين استان ارسال مي شود. 
فاز بعدي نيز تجهيــز ١٥٠٠ کالس به 
سامانه گرمايشي پکيج است که قطعا 
امسال امکان اجراي آن  وجود ندارد 
و   سال آينده و در هماهنگي با آموزش 

و پرورش اجرا خواهد شد. »
به گفتــه نصيري هموطنــان براي 
هميــاري در اين طــرح مي توانند با 
مراجعه به روبيکا بخش دنياي احسان يا 
شماره گيري #112*780* شريک اين 

احسان شوند.  
بر اســاس توافق با سازمان نوسازي 
مدارس استان سيستان وبلوچستان، 
ورود هالل احمر بــه موضوع گرمايش 
مــدارس بــا تجهيــز ٥٠٠  کالس به 
بخاري هاي تابشي در مرحله نخست و 
١٥٠٠ کالس به سيستم گرمايشي پکيج 

انجام خواهد شد. 

چراغ طرح «ققنوس»
در روستاي پدگی زاهدان روشن شد


