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معاون بهداشت، درمان و توانبخشــی جمعیت هالل احمر گفت:   »واکسیناســیون متقاضیان حج تمتع در ۱۷۰ مرکز واکسیناسیون 
هالل احمر و اماکن برگزاری دوره های آموزشی انجام می شود.« دکتر حسن صفاریه افزود: »براساس تقسیم وظایف صورت گرفته، معاونت 
بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اقدامات مربوط به واکسیناسیون حجاج ایرانی را انجام و عوامل این سازمان مسئولیت آن را 
برعهده گرفته اند.« وی گفت: »فرآیند واکسیناسیون حجاج ایرانی آغاز شده و معموال واکسیناسیون حجاج یک تا دوماه قبل از سفر حج انجام 
می شود و هنوز واکسیناسیون شمار زیادی از حجاج انجام نشده است.« معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر افزود: »۱۷۰ 
مرکز واکسیناسیون کشوری آماده ارایه خدمات به زائران خانه خدا در حج تمتع امسال هستند، واکسیناسیون این زائران عالوه بر این مراکز 

توسط کارشناسان اعزامی به اماکن برگزاری دوره های آموزشی به حجاج مانند مساجد نیز انجام می شود.«
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در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکان های امن را تعیین 
کنید. این مکان می تواند زیر یک 

میز محکم، یا کنار دیوار داخلی 
به دور از پنجره باشد.

آغاز 
واکسیناسیون 
حجاج در مراکز 
هالل احمر

عطیه کریمی| درحالی که مردم لرستان به رسم هر  سال، 
خود را برای پذیرایی از میهمانــان نوروزی آماده کرده بودند، 
سیل در نخستین روزهای بهار میهمان ناخواسته مردم شد 
و خسارات بسیاری برجا گذاشت. سیالب گسترده در بسیاری 
از مناطق لرستان ازجمله خرم آباد و پلدختر موجب تخریب 
ابنیه، زیرساخت ها و راه های دسترسی شد؛ بارانی که این بار 
باعث شادمانی مردم نشد، بلکه غمی بزرگ را بر دل آنان نشاند. 
سیل اخیر، بی ســابقه بود. موجی از گل و الی وارد خانه های 
مردم شد و دار و ندار آنها را با خود برد. به دلیل تخریب راه ها، 
امداد زمینی با مشکل مواجه شد و تنها راه دسترسی به مردم 
محاصره در آب، امــداد هوایی بود. در آن روزهای ســخت، 
تمام ارگان هــا ازجمله هالل احمر پــای کار بودند و وظیفه 
امدادرسانی به مردم آســیب دیده را برعهده داشتند. یکی از 
اقداماتی که از طریق امدادگران هالل احمر معموال در زمان 
حوادث و بحران ها انجام می شود، آمارگیری از شرایط مردم 
آسیب دیده است تا کمک ها به شکل مناسب و سریع به دست 
مردم برسد و هیچ فرد و خانواده ای از قلم نیفتد. به همین دلیل 
پس از سیل و زلزله تیم های تخصصی برای کارهای آماری وارد 
مناطق آسیب دیده می شوند تا از وضع مردم اطالعات دقیقی 

برای کمک رسانی جمع آوری کنند. 
سعید نصرتی یکی از امدادگران جمعیت هالل احمر بروجرد 
است که در روزهای نخست پس از سیل، در مناطق روستایی 
و شهرستان پلدختر همراه یک تیم تخصصی از امدادگران، 
مشغول امدادرسانی و جمع آوری آمار از مناطق سیل زده بود. 
وقتی از او می خواهیم از سابقه فعالیت های خود در هالل احمر 
بگوید، توضیح می دهد: »از بهمن ماه  سال 9۱ به هالل احمر 
پیوسته ام و حدودا هشت سال است که سابقه نجاتگری دارم. 
از اسفندماه  ســال 96 بود که وارد تیم واکنش سریع بروجرد 
شدم. تیم واکنش سریع، تیمی است که باید نسبت به سایر 
نجاتگران فعالیت درخشان تر و مشخص تری در شیفت های 
24ساعته داشته باشــد. البته این تیم اکنون تنها در سطح 

استان وجود دارد.«
نصرتی از ماجرای سیل و اعزام تیم های امدادگر به مناطق 
آســیب دیده می گوید: »۱2 فروردین بود که اعالم کردند در 
منطقه قلعه شمسی که یک منطقه روستایی کوچک است، 
ســیل آمده و ما آماده امدادرسانی شــدیم. بعد از آن برای 
شهرستان پلدختر اعالم نیاز کردند و ما در قالب سه تیم 2۱ 
نفره، ۱۰ نفره و 3 نفره همــراه امدادگران به منطقه پلدختر 

رفتیم و کارهای تونل آماری را انجام می دادیم.«
»تونل آمار« اصطالحی اســت که بچه های امدادگر برای 
جمع آوری اطالعات مردم آسیب دیده هنگام حوادثی مانند 
ســیل و زلزله به کار می برند. نصرتی در توضیح این اصطالح 

می گوید: »لحظه ای که وارد پلدختر شدیم، با آن که پیش از ما 
اطالعات آماری جمع آوری شده بود، اما این آمار بسیار ضعیف 
بود. در آن زمان من در تیــم 2۱ نفره کارهای انفورماتیک را 
انجام می دادم. یکسری از اهالی پلدختر از میان مردم به عنوان 
معتمد می آمدند و با تیم ما برای جمع آوری اطالعات مردم 
همکاری می کردند. براســاس آمارهای جمع آوری شــده، 
دفترچه های اقالم را میان مردم توزیع می کردیم. وظیفه تیم 
ما دسته بندی اطالعات آماری مردم، خروجی انبارها و تعداد 
دفترچه های توزیع شده بود. این کار برای زمانی است که فرد 
و خانواده هایی که از قلم افتاده اند، مشــخص شوند تا به همه 
عزیزان آسیب دیده به شکل شایســته رسیدگی شود. تمام 
تالش ما این بود که اگر کسی برای کمک به ما مراجعه کرد، 

دست خالی بازنگردد.«
مشکل اصلی در سیل لرســتان، شهرستان پلدختر بود و 
وضع بسیار خطرناکی داشــت، چون تمام آب های استان در 
این شهرستان جمع و سپس از طریق این شهرستان خارج 
می شد. نصرتی از شرایط بحرانی آن روزها می گوید: »مردم 
وضع بسیار بدی داشتند. مخصوصا قسمت هایی از پلدختر 
که حالت گودال داشــت، آب تا ســقف خانه ها باال آمده و به 
همراه خود گل والی و چوب وارد خانه ها کرده بود که تا سقف 
می رسید. به کمک نیروهای جهادی و هالل احمر ِگل ها تخلیه 
شد. نیروهای راهداری نیز ِگل ها را جابه جا می کردند تا مردم 
حداقل بتوانند وسایل خود را بیرون بیاورند که البته وسایل 

خاصی هم برایشان نمانده بود.« 
بیشتر مردم چون وسایل و اموال خود را از دست داده بودند، 
بســیار عصبی و ناآرام بودند. نصرتی ادامه می دهد: »مردم 
ناراحت بودند و می گفتند  ای کاش وسایلی داشته باشیم تا غذا 
درست کنیم یا خودمان را گرم نگه داریم. هوا هم بسیار سرد 
بود. خدا را شکر از طریق هالل احمر و سپاه به نیازهای مردم 
رسیدگی شد، اما هنوز هم کارهای زیادی باید انجام شود. باید 
تیمی اعزام شود تا بسته های غذایی یک ماهه بین مردم توزیع 

شود.«
از او می خواهیم تا از مهمترین کارهایی که پس از سیل انجام 
می شد، برایمان بگوید: »تیمی که پیش از ما برای جمع آوری 
اطالعات از مردم اعزام شــده بود، آمار ناقصی را جمع آوری 
کرده بود. تیمی که از بروجرد بــرای کمک به پلدختر اعزام 
شد، بیشتر کارهای آماری را انجام می داد. در روزهای آخر که 
کار تیم تمام شد، بچه ها  اقالمی مانند پتو و والور را بین مردم 
پخش می کردند. در حقیقت پخش اقالم را نیز انجام دادیم، اما 
کار اصلی ما آمارگیری بود. در زمان حوادث معموال کارهای 
انفورماتیک را انجام می دهم، اما من هم مانند همه امدادگران 
در مواقع غیر از بحران، در پایگاه های جاده ای فعالیت می کنم؛ 
مثال برای کرمانشاه ما کار انفورماتیک را در پنج، شش روز انجام 
دادیم و چون تیم آخری بودیم که به منطقه اعزام شــدیم و 
عملیات امدادرسانی تقریبا به پایان رسیده بود، بیشتر کارهای 
رسیدگی به نیازهای مردم را انجام می دادیم و در روز های آخر 

چهار، پنج کامیون بار را با امدادگران بین مردم پخش کردیم.«
نصرتی از شــرایط کنونی مردم سیل زده می گوید: »چون 
حدود یک ماه اســت که برگشته ایم، اطالعات دقیقی ندارم، 
اما مطمئنا وضع مردم بهتر شده است. با آن که خانه هایشان 
آسیب جدی دیده است، اما به زندگی برگشته اند. دیگر چیزی 
برای ارایه به ســیل زدگان نیســت. اگر هم کمکی از طریق 
هالل احمر بخواهیم به دست مردم برسانیم، کمک تغذیه ای 

است. سایر کمک ها به طور کامل به دستشان رسیده است.«
تیم انفورماتیک پیش از ســیل نیز تجربه کار در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه را داشت. نصرتی تعریف می کند: »ما یک 
تیم انفورماتیک هســتیم که این تجربه را در زلزله کرمانشاه 
در سرپل ذهاب در منطقه دشت ذهاب نیز داشتیم. به دلیل 
کارهای کامپیوتری که بلد هستم، بیشتر کارهای آماری را 
انجام می دهم. البته بچه ها کارهای امدادی نیز انجام می دادند. 
چون تخصص تیم ما بیشتر در زمینه انفورماتیک است و هر 
وقت بــرای امداد رفته ایم، کار آمــاری را  به عهده گرفته ایم، 

معموال این کار را  در زمان حوادث انجام می دهیم.«
نصرتی به شرایط سخت کاری در زمان سیل اشاره می کند و 
می گوید: » فشار کاری پس از سیل روی بچه ها بسیار زیاد بود. 
باید در مدت خیلی کم تمام اطالعات را دسته بندی می کردیم 
تا اگر اقالمی هست، توزیع کنیم. بسته های 24 ساعته، ۷2 
ســاعته و یک ماهه را باید در فرصتی محدود به دست مردم 
می رســاندیم. بچه ها  شــبانه روز کار می کردنــد و فرصت 
استراحت نداشــتند. از نظر تغذیه و بهداشت نیز مشکالتی 

برایمان وجود داشت.«
نصرتی به حال و روز مردم پس از ســیل و زلزله کرمانشاه 
اشــاره می کند: »در زلزله کرمانشــاه با آن که در منطقه ای 
روستایی و مرزی بودیم، برخورد مردم بســیار بهتر بود. در 
پلدختر چون از شهرهای اطراف نیز برای کمک آمده بودند، 
بی نظمی به وجود آمده هم مــردم را اذیت می کرد و هم کار 
ما مختل می شد. در کرمانشاه آرامش بیشتر بود. مردم نظم 
را رعایت می کردند و در هشــت روز توانســتیم به کار مردم 

رسیدگی کنیم.«
 او به انگیزه های معنوی خدمت کردن به عنوان امدادگر اشاره 
می کند و می گوید: »من عالقه بســیاری به کارهای امدادی 
داشــتم. حدود هشت ســال پیش در کالس های آموزشی 
شرکت کردم. از طریق معلمی که داشتم، به هالل احمر دعوت 
شدم تا در بخش امداد مشغول به کار شوم. کم کم عالقه ام به 
این کار بیشتر شد. هالل احمر یک جامعه و »ان جی او« خاصی 
است و من هم دوست داشــتم عضوی در این جامعه باشم. 
داوطلبان هالل احمر تنها با انگیزه های معنوی کار می کنند و 

هیچ چشمداشت مادی ندارند.« 

سیلی که منتظریم تمام نشود...
|  علی متقیان  |   مدیرعامل خبرگزاری ایسنا| 

امسال بهار ایران طوفانی آغاز شد. سیل در غرب و جنوب غرب 
کشور بی امان می تاخت. شدت بارندگی ها و سیل بنیان کن بود. 
خانه و پل و مدرسه و مغازه و ... همه برای سیل مثل کاغذی در باد 

شده بود، با خود می کند و می برد.
در گلســتان آبگرفتگی معابر و سیل در شــهرهای آق قال و 
گمیشان، مردم را قایق سوار کرد و تعداد زیادی مجبور به ادامه 
زندگی در کمپ ها شدند. خانه ها خیس می خوردند و یکی یکی 
فرو می ریختند. سیل در لرستان برای مردم معموالن و پلدختر 
تلی از گل و الی حتی تا ارتفاع حدود 3 متر از خود به جا گذاشت. 
زندگی در اکثر این خانه ها که مخزنی برای پسماند سیالب بودند، 

دیگر غیرممکن شد.
سیل در شیراز و ایالم و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد و بوشــهر و...به گونه ای می تاخت که عصبانیتش را 

می شد به راحتی دید.
اما خوزستان...

اصال نوشتن از خوزستان یک حس غریب و دوست داشتنی 
ایجاد می کند. برای خوزستان نمی توان راحت نوشت. خوزستانی 
که در هشت ســال دفاع مقدس جانانه از کشور دفاع کرده بود، 
حاال اسیر سیلی شده بود که گویا ته ندارد. آب در مخزن سدهای 
باالدست باال می آمد اما خوشبختانه سدها مقاوم بودند. دریچه  

سدها باز شده بود، آب همه دشت و جلگه خوزستان را فراگرفت.
سرریز سیل از استان های شمالی خوزســتان هم برای آرام 
گرفتن راهی دشــت وســیع خوزستان شــده بود. شهرهای 
خوزستان جزیره شدند. شهرهایی که تا چند وقت قبل از گرد و 

خاک اطراف خود رها نمی شدند، حاال در آب گیر افتادند. 
صحنه های ساخت سیل بند توسط جوانان خوزستانی قابل 
توصیف نیســت. هیچ عکس و فیلمی نمی توانســت این همه 
جانفشانی را به تصویر بکشد، به خصوص آن جا که سیل بندی 
از وجود باارزش شان ساختند که از شهر محافظت کنند. کمی 
شبیه رویاســت، اما واقعیت دارد. تاالب های خوزستان در این 
بارش ها جان گرفتند و چه جان گرفتنی. شادگان نفس کشید و 

هورالعظیم خنک شد...
به روایتی این سیل برای هر استانی که به آن حمله کرده بود، 
آثاری به جا گذاشت، اما در کنار سیل آب و باران، سیل دیگری 
در کشور می تاخت. ســیل مهربانی مردم که همیشه در مواقع 
بحرانی چنان گل می کند که قابل وصف نیست، این بار با رنگ 
و بوی بهاری و میهمان نوازی همراه شــد. همه دســت ها برای 
کمک و یاری به هالل احمر که مســئولیت اصلی در رسیدگی 
به سیل زدگان بر دوشــش بود دراز شد. انبارهای هالل احمر پر 
می شد اما خالی نمی شد. گویا کمک های مردم مثل چشمه ای 

که از زمین می جوشید ادامه داشت و دارد...
قسمت اول ســیل که خرابی و کندن بود در همه استان های 
درگیر به جز خوزستان تمام شده و امروز دوره بازسازی و نوسازی 
و پاکسازی اســت. اینها را نوشتم تا بگویم در آخرین سفری که 
روز گذشته به خوزستان داشتم، فرصتی شد تا به همراه رئیس 
جمعیت هالل احمر استان خوزستان در دیدار از انبار کمک های 
مردمی هالل احمر واقع در مجموعه ورزشی کارگران شهر اهواز، 
ایثار و احسان مردم نیکوکار را ببینم و به داوطلبان هالل احمر 
که ایثارگرانه بدون هیچ چشمداشــتی صرفا در جهت رضای 
حق، کمک های رســیده را دســته بندی و آماده ارسال برای 
سیل زدگان می کردند، خسته نباشید بگویم. سازمان داوطلبان  
جمعیت هالل احمر در اهواز با کمک مردم خّیر و نیکوکار ایران 
اسالمی، مسئولیت امدادرسانی به سیل زدگانی را به عهده دارد 
که بر اثر سیل خانه و کاشانه خود را از دست داده و در چادرهای 
هالل احمر یا کمپین هایی که به منظور زندگی موقت سیل زدگان 
تهیه شده، زندگی می کنند. محل تقسیم کمک های مردمی 
سالن ورزشی کارگران بود که پیمانکار بخش خصوصی بدون 
دریافت هیچ گونه وجهی صرفا در جهت امدادرسانی و داوطلبانه 
در اختیار جمعیت هالل احمر گذاشته است. زمین ورزش این 
مجموعه محل فرود بالگرد و فضاهای اطراف این مجموعه محل 
مناسبی برای تخلیه بار کامیون هاست. در بدو ورود به مجتمع 
با یک کامیون ۱۰  تنــی،  با محموله برنج اهدایــی مردم زرند، 
مواجه شدیم؛ برنجی که امروز محتکران مزه آن را در کام مردم 
روزه دار تلخ کرده اند، اما همین مردم با اهدای صدها تن از همین 
برنج  افزایش قیمت  داده شده! به مردم سیل زده، به محتکران 
پیام دادند که اگر شما برای کســب مال دنیا به مردم روزه دار 
اجحاف می کنید،  مردم ایثارگر ســفره های خــود را کوچکتر 
می کنند تا این سفره برای هموطنانی که تا دیروز در خانه امن 
خود در آســایش زندگی می کردند و امروز همه زندگی آنها با 
قهر طبیعت به آب داده شده  است، گســترده شود. داوطلبان 
عاشقانه مشــغول تخلیه برنج بودند. از کنار کامیون وارد سالن 
ورزشی شدیم. همه سالن کمک های مردمی بود که از سراسر 
کشور به اهواز رسیده بود. دلیل حضور شبانه داوطلبان را جویا 
شدم، گفته شد: داوطلبان روزه دار توان کار کردن در این فضای 
گرم را ندارند و بعضا روزها به کار خودشــان مشغولند. تصمیم 
گرفته شد در ماه مبارک  فعالیت شــبانه را گسترش دهیم تا 
بتوانیم از داوطلبان بیشتری جهت بسته بندی کمک بگیریم. 
ترکیب جمعیتی این داوطلبان هم جالب بود. به ما گفتند این 
عزیزان از اقشار مختلف جامعه از هیأت علمی دانشگاه ها گرفته 
تا مدیران و کارمندان و دانشــجویان و دانش آموزان  و... هستند 
که در شب های ماه مبارک رمضان چون عابدان شب به عبادت 
کمک رسانی مشغولند و تا سحر بسته های کمکی مردم را برای 
سیل زدگان آماده می کنند. این سالن بزرگ تا سقف کمک هایی 
بود که از اقصی نقاط به اهواز رســیده بود و به تفکیک روی هم 
گذاشته شــده بود.  بازدید از این سالن و تنوع کمک ها و کثرت 
تعداد هر یک و ذوق و شــوق داوطلبانی کــه از روی عالقه به 
بسته بندی مشــغول هســتند برایم یادآور آیه کریمه معروف 

»ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه« بود.  

یادداشت

 نجاتگر و عضو تیم واکنش سریع لرستان در گفت وگو با »شهروند«
 از روزهای پس از سیل می گوید  

 هنوز هم 
کارهای زیادی باید انجام شود
تمام تالشمان این بود که اگر کسی برای کمک به ما مراجعه 

می کند، دست خالی بازنگردد

از او در مورد خاطره هایی که از روزهای ســخت عملیات 
دارد، سوال می کنیم: »روز هفتم استقرارمان در کرمانشاه 
با توجه به این که از اولین ساعت های صبح گروه و بچه های 
تیم عملیاتی ما تمامی روستاها را پوشش داده بودند و این که 
پاسگاه مرزی نزدیک  مدرســه ای که در آن مستقر بودیم، 
وجود داشت، تصمیم گرفتیم ســری به سربازهای پاسگاه 
بزنیم که دو تا از سربازهایشان نیز در زلزله فوت شده بودند. 
ساعت ۱2شب با سه خودرو عملیاتی و تعداد زیادی لباس و 
خوراکی به صورت خودجوش با هماهنگی فرمانده عملیات 

به پاسگاه رفتیم. بچه های سرحال و پرانرژی پاسگاه بعد از 
آن که ما را دیدند، از روی فنس های تخریب شده پاسگاه به 
سمت ما آمدند و لباس ها را تحویلشان دادیم و در کنار هم 
کلی صحبت کردیم و تنقالت خوردیم و با توجه به سردی 
هوا آتش کوچکی هم روشن کردیم. تقریبا یک ساعتی در 
کنار سرباز ها بودیم و بعد از جداشــدن از سربازان عزیز که 
جا دارد از آنها یادی کنم و خســته نباشید به آنها بگویم، به 
سمت تمامی روستاهای مرزی حرکت کردیم و لباس و اقالم 
بهداشتی را تحویل مردم دادیم. کار آن شب تا ساعت دو و 

نیم طول  کشید که واقعا از خاطراتی بود که خستگی در آن 
معنا نداشت. 

همچنین یک روز رفته بودیم تا اقالمی را در چند روستا 
پخش کنیم. پس از اتمــام کار، حرکت کردیم. بعد از چند 
لحظه متوجه صدای دو دختربچه کوچک شدیم که دنبال 
خودرو می دویدنــد و عموعمو صدا می کردنــد. خودرو را 
متوقف کردیم و مقداری از اقالمی که نیاز داشــتند مانند 
شیر خشک، شیشه شیر و... را به آنها دادیم. این هم یکی از 

خاطراتی بود که از کرمانشاه به یاد دارم.«

هاللاحمریکجامعهو»انجیاو«
خاصیاستومنهمدوستداشتم
عضویدراینجامعهباشم.داوطلبان
هاللاحمرتنهاباانگیزههایمعنویکار
میکنندوهیچچشمداشتمادیندارند


