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نخستین جلسه شورای اجرائی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور رئیس سازمان جوانان برگزار شد و در این جلسه فعالیت های این سازمان در 
مناطق سیل زده از جمله حضور تیم های سحر و انجام سایر فعالیت های اجتماع محور مورد استقبال و تقدیر اعضا قرار گرفت.شهاب الدین صابونچی با اشاره 
به اینکه در اولین جلسه شورای اجرائی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری گزارشی از عملکرد جمعیت هالل احمر در خصوص کودکان و 
نوجوانان در استان های سیل زده ارایه کرد، گفت: اعضای حاضر در جلسه از اعزام تیم های سحر، ارسال نوشت افزار و سایر اقالم مورد نیاز کودکان و فعالیت های 
اجتماع محوری که درحال حاضر در این مناطق در جریان است، استقبال و تقدیر کردند. وی در ادامه گفت: همچنین فعالیت های سازمان جوانان هالل احمر 
در مورد فراهم آوردن زمینه حضور داوطلبانه نوجوانان و کودکان درکنار عملیات پشتیبانی از سیل زدگان با رویکرد فرهنگی آموزشی که به نوبه خود می تواند 

الگوی  مناسبی برای مشارکت های اجتماعی داوطلبانه باشد،  مورد توجه و تقدیر قرار گرفت.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
می شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر ۳۰سال 

سن دارند.

 تقدیر از فعالیت 
 سازمان جوانان
  در مناطق سیل زده
  در مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک

وقایع اتفاقیه
 13حادثه مهم سال 97

 که تیم های امداد و نجات را درگیر کرد
سالیکهگذشتازوقوعحوادثطبیعیوغیرطبیعیچیزیکمنداشتیم؛ازوقوع
ســیالبوبرفوکوالکگرفتهتازمینلرزهوتصادفاتجادهایوریزشکوه.سیلو
آبگرفتگیدرنیمهنخستسال،شهرهاواستانهایشمالیراتحتتأثیرخودقرارداده
بودونیمهدومسالدامناستانهایجنوبوجنوبغربیراگرفت.پایانعملیاتجستوجو
پیکرجانباختگانحادثهدناازدیگرعملیاتهایبزرگامدادگراندرسالیکهگذشتبود.در
میانتماماینرخدادها،کرمانشاهمداممیلرزیدوزمینلرزههایچندریشتریاشدههامجروح
وآسیبدیدهبرجامیگذاشت.گزارشزیرمرورکوتاهیاستازمهمترینحوادثیکهدرسال97،

امدادگرانجمعیترادرگیرخودکردهبود.

12فروردین97بودکهزمینلرزهای
4و2دهمریشتریپایتخترالرزاند.
بااینکهاینزمینلرزهخســارتیدر
پینداشــت،نیروهایهاللاحمردر
تهرانواستانهایهمجواردرحالت
آمادهباشبودندتــادرصورتوقوع
پسلرزههایشــدیدتر،واردعمل
شوند.همزمانباوقوعاینزمینلرزه
درتهران،زلزلهای5و3دهمریشتری

همکرمانشاهرالرزاند.

زمینلرزهتهران

سیلوآبگرفتگیازابتدایفروردین
15اســتانآذربایجانشرقیوغربی،
اصفهان،ایالم،چهارمحالوبختیاری،
خراسانجنوبیورضوی،خوزستان،
سمنان،کرمان،کرمانشاه،کهگیلویه
وبویراحمد،فارسلرســتانویزدرا
دربرگرفت.اسکاناضطراریوتوزیع
بستههایغذاییازاقداماتجمعیتدر

اینماههادراستانهایسیلزدهبود.

سیلوآبگرفتگیدر15استان
جستوجوبراییافتنپیکرجانباختگان
هواپیمایتهرانـیاسوجدرارتفاعاتدناکه
درزمستان96رخدادهبود،درنیمهاولسال
97همچنانادامهداشــت.امدادگرانحتی
لحظهتحویلســالهممشغولجستوجو
درارتفاعاتبودند.اینعملیاتدرتیرماهبه
پایانرسید.351تیممتشکلاز1272امدادگر
ازآغازعملیاتجستوجودرسال96تاپایان

آندرتیرماه97درگیراینعملیاتبودند.

پایانعملیاتجستوجویپیکر
جانباختگانحادثهدنا

ساعاتیازشبگذشــتهبودکهخبرگم
شدنتیم18نفرهکوهنوردیدرارتفاعات
برفریزاعالمشــدودوتیــمعملیاتی
همزمانبهاینکوهستاناعزامشدند.این
کوهنوردانبههمراه3کوهنورددیگریکه
درنیشابورگمشدهبودندبهکمکتیمهای

امدادکوهستاناستاننجاتپیداکردند.

نجات21کوهنوردگمشده
ســالینیســتکهریزشغاریخی
کوهرنگدرفصلگرماوگرفتارشــدن
تعــدادیازگردشــگراندراینغار
دردسرسازنشود.شهریور97همریزش
اینغاریخیپنجاکیپامدادیرادرگیر
خودکرد.امدادگرانموفقبهنجاتاین
گردشــگرانازبرفهایانباشتهشده
درداخلغارشــدند.دراینحادثهیک
نوجوان15سالهبهعلتشدتجراحات

جانخودراازدستداد.

ریزشغاریخیکوهرنگ

22آبان،نخســتینحادثهسیالبدرشهرستان
دزفولرخداد.میانگینبارشهاســال97امسال
دراســتانهایباالدستیخوزســتان،نسبتبه
سالگذشتهافزایشی60برابریداشت.مازادآب
پشتسد،راهیمســیررودخانهشدوباشکستن
ســیلبندها،کوچههاومحلههاوروســتاهارادر
نوردید.حدود3هزارنفــرازکارکنانوامدادگران
جمعیتدرســال97درگیرسیلخوزستانبودند.
تخلیهروستاهایدرمعرضخطر،اسکاناضطراری،
توزیعبستههایغذایی،نجاتازسیالبگوشهای
ازفعالیتهــایامدادگراندرنیمهدومســالدر

خوزستانبود.

سیالبخوزستان

بعــداز3روزجســتوجو،
19کوهنــوردیکــهدرارتفاع
3500متریزردکوهگمشــده
بودند،توســطتیمهایامدادی
چهارمحالوبختیاریپیداشدند
وازخطرمرگنجاتپیداکردند.
اینکوهنوردانبهکمکتیمهای
امدادیهاللاحمربهپایینکوه

منتقلشدند.

عملیاتدرارتفاع
3500متری

ریزشکوهدرآبانماه،باعثمســدودشدن
مســیردرمحورهایلردکانـایــذهودهدزـ
لردکانشدهبود.15تیمعملیاتی،امدادرسانی
به1410نفرازهموطنــاندرراهماندهرابرعهده
داشتند.710نفرازاینافراددرپایگاههایامدادو
نجاتهاللاحمروهمچنینسالنورزشیاسکان
دادهشدند.توزیعبستههایغذاییوآبدربین
افراددرراهماندههمازدیگرخدماتهاللاحمر

دراینحادثهبود.

امدادرسانیبه1۴00درراهمانده
براثرریزشکوه

فروردین و اردیبهشتفروردین

مهرشهریور

آبانآبان

بعداززلزلهسال96زمینلرزههنوزدست
ازسرکرمانشاهبرنداشتهاستوماهینیست
کهخبرازوقــوعزمینلرزهتــازهایدراین
استانبهگوشنرســد.زمینلرزه6و4دهم
ریشــتریآذرماه،یکیازبزرگترینزمین
لرزههایکرمانشاهدرسالگذشتهبود.اعزام
تیمهایامدادونجاتواسکاناضطراریافراد
آســیبدیدهوتوزیعبســتههایغذاییاز
اقداماتمعمولانجامشدهتوسطهاللاحمر،

بعدازوقوعهرزمینلرزهدرایناستاناست.

زلزله6و4ریشتریکرمانشاه

آذر

24دیمــاهبودهواپیمایباربــریدچارحادثه
شدوبعدازبرخوردبایکویالیخالیازسکنهدر
کنارفرودگاه،متالشیشــد.81امدادگرونجاتگر
بابهکارگیری15دستگاهخودروشامل۷دستگاه
آمبوالنس،5خودرووانتکمکدار،یکدســتگاه
خودروینجاتو2تیمآنستدرمحلحادثهحضور
داشتند.15سرنشیناینپروازجانخودراازدست
دادندوتنهایکنفرازآنهاازاینحادثهجانسالم

بهدربرد.

سقوطهواپیمایباربری
درفرودگاهفتح

دی

نخستینعملیاتهایامدادونجاتزمستانهازآذرماهآغازشدو
تاروزهایپایانیاسفند،حدود80هزارنفرگرفتارشدگاندربرفو
کوالک،امدادرسانیشدند.حدود4500امدادگردراینطرحزمستانه
حضورداشــتند.دراینمدتیکهزارو۲۴5پایگاهامدادونجات
)شامل55۹پایگاهثابتو6۸6پایگاهسیار(بهصورتشبانهروزیبا
استفادهازیکهزارو100دستگاهآمبوالنس،36۴دستگاهخودروی
نجات،5۲دستگاهخودرویویژهعملیاتیآرگووپشتیبانیتوسط
تیمامدادهواییجمعیتهاللاحمربهوسیله۲۴فروندبالگردویک
هزارو3۲۸دستگاهخودروهایکمکداردرطولزمستان۹۷،خدمات

امدادیرابههموطنانارایهدادند.

امدادرسانیدردمایزیرصفر
اسفند

حادثهتروریســتیچابهاردر
را امدادگــرانجمعیت آذرماه
راهیمحلوقوعحادثهکرد.در
اینحادثه4نفــرازهموطنانبه
شهادترسیدندو35نفرمصدوم

شدند.

حادثه
تروریستیچابهار

آذر

4آذرماه،خبرمفقودشدن12کوهنورددر
ارتفاعاتاسالم،تیمهایامدادکوهستانرا
راهیعملیاتدراینکوههایپربرفکرد.
دوتیمامدادکوهستانازاستانگیالن،یک
تیمامدادکوهستانازاستاناردبیلویک
تیمازافرادمحلیوهیأتکوهنوردیتالش

بهمنطقهاعزامشد. 

12کوهنوردمفقود
درارتفاعاتاسالم

آذر

آذر

تیر


