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موعود بنیادیفر ،داور بینالمللی فوتبال
عضو سازمان جوانان هاللاحمر شد
یفــر ،داور بینالمللــی فوتبــال بــا حضــور در جمعیت
موعــود بنیاد 
هاللاحمر چهارمحالوبختیاری ،عضو ســازمان جوانان هاللاحمر
شد.
ایرج کیانیبروجنی،مدیرعاملاینجمعیتباارزشمندخواندن
اقــدام داور بینالمللــی فوتبــال کشــور گفــت« :مشــارکت و حضــور
داوطلبانه جوانان و نقش محوری آنها در فعالیتهای عامالمنفعه
هاللاحمر بر هیچ کس پوشــیده نیســت و این جمعیت به واســطه
حضور جوانان فرهیخته و با انگیزه به خودمیبالد ».کیانی در ادامه
بر نقش مهــم هاللاحمر در حوادث و ســوانح نیز تأ کیــد کرد و گفت:
«در حــوادث طبیعــی اولیــن ارگان امدادرســان کــه خــود را به محل
حادثهمیرساند،جمعیتهاللاحمراست».
دکتر موعود بنیادیفر ،داور بینالمللی فوتبال کشــور نیز در این
دیــدار با تجلیل از زحمات پرســنل و اعضــای جمعیت هاللاحمر
در حوادث و سوانح بر توجه بیشــتر به نیروهای جوان تأ کید کرد و
افزود« :از اینکه امروز قدم به این مکان بســیار مقدس گذاشتهام،
به خودم افتخار میکنم ،چرا که انسانیت انسان در این مجموعه
بــه خوبی دیــده میشــود ».بنیادیفر گفــت« :گاهی بازیکنــان در
برخی مســابقات ورزشــی دچار کشــیدگی عضالت پا ،ایست قلبی
و انــواع شکســتگیها میشــوند و چنانچــه هر داور رشــته ورزشــی
بهویــژه فوتبــال ،آمــوزش کمکهــای اولیــه را گذرانــده باشــد،
میتوانــد در حداقل زمان ممکــن به مصدوم امدادرســانی کند».
در پایــان این دیدار ،موعود بنیادیفر با پوشــیدن لباس ســازمان
جوانان جمعیت هاللاحمر بهشکل رسمی عضو جوان جمعیت
هاللاحمراستانچهارمحالوبختیاریشد.

امدادرسانی به بیش از  1500نفر در سیل
و آبگرفتگی  15استان
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر از امدادرسانی به
 1502نفردر حوادثجویواقلیمیپنجروز گذشتهدر کشور خبرداد.
مهــدی ولیپور با تشــریح گــزارش امدادرســانی در حــوادث جوی و
اقلیمی کشــور از روز  23تیرماه تــا 28تیرماه گفــت« :در حوادث جوی
روزهای گذشــته عالوه بر امدادرسانی به 1502ســیلزده 254،نفر نیز
اسکاناضطراریدادهشدند.همچنینباتالشبیوقفهامدادگران،
54نفربهمناطقامنمنتقلشدند».
اوبااشارهبهاینکهدر سیلوآبگرفتگیپنجروز گذشتهدر  15استان،
 6نفر(سیالبپنجنفر،رعدوبرقیکنفر)جانخودرااز دستدادهو2
نفر نیز در بافت کرمان مفقود شدهاند ،اظهار کرد 124«:تیم عملیاتی
شــامل  507امدادگر هاللاحمر در عملیــات امدادرســانی در حوادث
جوی و اقلیمی کشور ،مشارکت داشتند ».در سیل اخیر 51،دستگاه
چادر امدادی 799،تختهپتو 202،تختهموکت 754،کیلوگرمنایلون
پوششی 252،بســته غذایی 820،قوطی کنسرو 240،کیلوگرم برنج،
 149کیلوگرم روغن 218،کیلوگرم قند و شــکر 384،بطری آب معدنی
و 228کیلوگرم حبوبات و ســایر اقالم زیســتی میان متأثران از ســیل و
عشدهاست.
آبگرفتگیدر15استان کشور توزی 

ساعت کاری داروخان ه مرکزی هاللاحمر
در روزهای تعطیالت اعالم شد
ساعات کاریداروخانههایتحتپوششسازمانشاملداروخانه
مرکزی هاللاحمــر و شــماره( ۲تهرانپارس) در تعطیــات کرونا و عید
سعید قربان به منظور ارایه خدمات به هموطنان به شرح ذیل اعالم
شــد :داروخانــه مرکزی هاللاحمــر در ایــام تعطیالت همــه روزه حتی
روزهای تعطیل مصادف با عید ســعید قربان و روز جمعه از ســاعت۸
صبحتا ۱۳خدماتداروییبهشهروندانارایهخواهد کرد.همچنین
داروخانــه شــماره ( ۲تهرانپارس) در ایــن ایام از ســاعت ۸تــا ۱۳به جز
جمعه و عید ســعید قربان آماده خدمترســانی به هموطنان گرامی
اســت .داروخانــه مرکــزی هاللاحمــر در تهــران -خیابــان طالقانــی-
تقاطعسپهبدقرنیواقعشدهاست.داروخانهشماره۲هاللاحمرنیز
در شــرق تهران ،فلکه دوم تهرانپارس ،خیابان جشنواره و در محوطه
مجتمعداروییودرمانیهاللایران(تهرانپارس)واقعشدهاست.

پایش ۴۶۸هزار نفر در مرزهای کشور
دبیــرکل جمعیــت هال لاحمــر از غربالگــری و پایــش ســامت
468هــزار و  710مســافر در مبــادی مــرزی رســمی کشــور بــه
منظور کنترل شــیوع بیمــاری کرونا خبر داد .دکتر محمدحســن
قوســیانمقدم ضمــن تأ کیــد بــر تــداوم اجــرای طــرح کنتــرل
بهداشــتی مســافران در مبادی مرزی کشــور گفت« :این طرح با
همکاری وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از  ٢٠اسفند
 99آغــاز شــده و تــا صبــح امــروز  28تیرمــاه 468هــزار و  710نفر از
مســافران ،کنتــرل و غربالگری و  177نفــر قرنطینه شــدهاند ».او
افزود« :در این مدت 66هزار و  437مورد تســت فوری و 46هزار
و  330مورد تســت پیسیآر از مسافران مشــکوک به کرونا گرفته
شــده اســت ».قوســیانمقدم گفت« :این طرح با مشارکت 471
نیروی عملیاتی در حال اجراســت».

چند روایت از  19ساعت عملیات سخت و نفسگیر امدادگران در اشترانکوه

نجات  8کوهنورد از ارتفاعات آلپ ایران
فاطمــه عســگرینیا| نجــات هشــت
کوهنــورد ارا کــی از ارتفاعــات اشــترانکوه
بعــد از  19ســاعت عملیات یکــی از خبرهای
خوبی بــود کــه از نجاتگــران شهرســتان ازنا
به ما رســید 19.ســاعت عملیــات آن هم در
شرایط ســخت و پر از ریسک شبانه .تحمل
 19ســاعت بیخوابــی و طــی مســیرهای
ســخت کوهســتانی بهصــورت دســت
بهســنگی فقط در یــک صورت امــکان دارد
و آن عمــل بــه تعهــد و قــول و قراری بــود که
امدادگران با خودشان بسته بودند ،نجات
جــان انســانها .امدادگرانــی کــه علیرغــم
منــع قانونــی بــرای انجــام مأموریــت نجات
شــبانه ،همه خطرات را به جان میخرند و
برای بخشــیدن زندگی به افراد راهی کمک
میشوند.
***
قلــه پیــارو ،یکــی از جذابتریــن قلههای
اشــترانکوه اســت کــه همــواره کوهنــوردان
زیــادی را بــرای فتــح قلــهاش بــه ســمت
خــود میکشــاند؛ قلــهای بــا مســیر ســخت
و پردهلیــز .کافیســت کوهنــوردان بــه
اشــتباه وارد یکــی از ایــن دهلیزهــا شــوند
دیگــر محال اســت بــدون کمــک نجاتگران
مســیر بازگشــت را پیــدا کننــد .مثــل بالیــی
کــه ســر هشــت کوهنــورد ارا کــی آمــد .یــک
صعــود یــک روزه بــه ارتفاعــات اشــترانکوه
 .راه رفــت را بهخوبــی طــی کردنــد و بعــد
از بازگشــت در میانههــای راه بــه اشــتباه
وارد یکــی از دهلیزهــا شــدند .مســیری
ســخت و رعبآور .کمکــم تمام آذوقــه آب و
غذایشــان تمــام شــد و کوهنوردان خســته
و تهــی از امکانــات غذایی به راه خــود ادامه
دادنــد .ســقوط ســنگی از ارتفاعــات قلــه
باعــث شکســتگی ســر یکــی از کوهنــوردان
شــد و این حادثه همــه آنهــا را متوقف کرد.
کمکــم تاریکــی شــب بر سرکوهســتان ســایه
انداخــت .تاریکــی ،ســرمای کوهســتان در
کنار تشــنگی و گرســنگی ،شرایط ســختی را
بــر آنها مســتولی کرد .تمــاس با مرکــز کنترل
و هماهنگی عملیاتهای فوریتی جمعیت
هاللاحمــر تنهــا امیدشــان بــرای رهایی از
مهلکهای بود که در آن گرفتار شده بودند.
مسیر دســت بهسنگ و سنگی .با هر قدمی
کــه برمیداشــتند ریــزش ســنگها شــروع
میشد.
سایه مرگ بر سر کوهنوردان
ساعت حوالی  21و  30دقیقه بود که تلفن

مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیاتهــای
فوریتــی جمعیــت هاللاحمــر بــه صــدا در
آمــد .جوانــی از آن ســوی خــط هراســان و
سراســیمه ســخن میگفــت« :مــا یــک تیــم
هشــت نفره ارا کی هســتیم که بــرای صعود
به قله پیارو آمده بودیم اما در حین برگشت
راه را گــم کــرده و در مســیری صعبالعبــور
گرفتار شــدهایم .یکی از اعضای تیم به علت
مصدومیت حــال خوبی نــدارد و شــش نفر
دیگــر هــم ب ـیآب و غــذا ماندهانــد ».صــدا
آهســتهتر از چنــد ثانیــه قبل میشــود« :ا گر
امشــب به کمکمــان نیایید حتمــا تلفات
زیادی خواهیم داشت».
ســاعتی که اعــام وضعیــت و درخواســت
کمــک ثبــت میشــود خــارج از محــدوده
زمانــی قانونــی بــرای انجــام عملیاتهــای
نجــات اســت .تصمیــم دربــاره انجــام
عملیــات بــا امدادگــران اســت« .محمــد
همولــه» معــاون امدادونجــات جمعیــت
هاللاحمر شهرستان ازنا موضوع را با مدیر
جمعیــت شهرســتان در میــان میگــذارد و
بعد از بررســی موقعیت کوهنــوردان فرمان
انجــام عملیــات بــا فراخــوان تیــم امــداد
کوهســتان شهرســتان صــادر میشــود.
نجاتگــران کوهســتان از مناطــق مختلــف
خــود را بــه پایــگاه ابــاذر میرســانند« :در
ایــن پایــگاه مجــددا لوکیشــن دقیــق محل
گرفتــاری ایــن افــراد را بــا آنهــا چــک و بــا
بهرهگیــری از نقش ـههای ماهــوارهای نقطه
دقیــق آنهــا را شناســایی کردیــم .اعضــای
تیم کوهســتان که به منطقه اشــراف کامل
داشــتند میدانســتند چــه مســیر ســخت و
صعبالعبــوری را پیــش رو دارند بــه همین

قله پیارو ،یکی از جذابترین
قلههای اشترانکوه است که
همواره کوهنوردان زیادی را
برای فتح قلهاش به سمت خود
میکشاند؛ قلهای با مسیر سخت
و پردهلیز .کافیست کوهنوردان
به اشتباه وارد یکی از این
دهلیزها شوند دیگر محال است
بدون کمک نجاتگران مسیر
بازگشت را پیدا کنند

علت درخواســت هماهنگــی با بالگــرد را در
صورت نیاز کردند و راهی مسیر شدند».
تاریکــی شــب از یک طرف و مســیر دســت
بهســنگ و صخــرهای هــم بــه یــک طــرف
ایــن مأموریــت را بــرای نجاتگــران ســخت و
همراه با ریســک باال کرد« :بــا هر قدم حجم
زیــادی از ســنگریزههای کــوه میریخت و
صدای ریزش ســنگها در دل تاریکی شب
ترسنا ک بود».
مأموریت سخت
«اباذر جانبزرگی» یکــی از نجاتگران حاضر
در ایــن مأموریــت امــدادی بــود .کســی که
تمــام عمــرش را در ارتفاعــات اشــترانکوه
گذرانــده و قلههای چندگانــه این ارتفاعات
را مثــل کــف دســت میشناســد امــا بــا
همــه ایــن تبحــر و تســلطی کــه بــه منطقــه
داشــت معتقد اســت این مأموریــت یکی از

ســختترین مأموریتهایــش بوده اســت.
مســیر دســت بهســنگ را ســاعتها طــی
میکننــد ،تمــام دهلیزهــا و صخرههــای
ســنگی را بهدنبــال آنهــا میگردنــد امــا
موفق نمیشــوند .ســرانجام به دیــواره 200
متــری عظیمی میرســند کــه تــردد از آن در
تاریکــی شــب ممکــن نبــود« :دیــواره صاف
و ســخت بود .ما درســت زیــر دیــواره بودیم
و آنهــا بــاالی دیــواره .هــر تــکان و حرکتــی
باعــث ریــزش ســنگهای ارتفاعــات باالتــر
بر ســر این  8کوهنورد میشــد .صــدای هم
را میشــنیدیم امــا امــکان قــدم برداشــتن
نبــود .زمــان زیادی بــه صبــح نمانــده بود،
تصمیــم گرفتیــم بــا صحبــت کــردن و آرام
کردن ایــن  7نفــر از آنها خواســتیم تــا طلوع
آفتاب صبــر کنند تــا بتوانیم فــرد مصدوم را
از طریق بالگرد جابهجا کنیم .حوالی صبح
به محــض طلوع آفتــاب درخواســت بالگرد
کردیــم .شــرایط خاصی بــود تمــام بالگردها
در اختیار مانور آموزشی بود به همین علت
از بالگردهــای اورژانــس اســتفاده کردیــم.
بالگرد از راه رســید .فرد مصدوم را به داخل
بالگــرد جابهجــا کردنــد .از طریــق بالگــرد
کمــی آب و مــواد غذایــی بیــن کوهنــوردان
دیگر توزیع شــد تــا تــوان راه رفتن را داشــته
باشــند .از آنجــا کــه امــکان رفتن و رســیدن
مــا بــه آنهــا نبــود از  7کوهنــورد خواســتیم
طبــق راهنمایــی مــا مســیر خطالــرأس را تا
کولجنــو طــی کنند .تــرس همه وجودشــان
را گرفتــه بــود و پاهایشــان رمقــی بــرای راه
رفتن نداشــت .به ناچار مســیر پیشنهادی
را در پیــش گرفتنــد و بــا هر قدم این ســنگ
ریزه هــای کوهســتان بــود که آهنــگ ترس
و وحشــت را در کوهســتان طنیــن انداز می
کــرد ».ســاعت کمکــم بــه  6غــروب نزدیــک
میشــد 18 .ســاعت پیــادهروی ،کوهــروی
و دســت بهســنگی در میــان دهلیزهــا و
مسیرهای سخت و صعبالعبور کوهستان
شرایط سختی بود که نجاتگران هاللاحمر
برای نجــات جان ایــن کوهنــوردان تحمل
کرده بودند به طوری که وقتی همراه آنها به
پایین قله رســیدند و دیواره سنگی و صاف
را دیدند باورشان نمیشد هاللاحمریها
ایــن دیــواره را در دل تاریکــی شــب صعــود
کردهاند .این مأموریت بــا نجات جان همه
 8کوهنــورد گرفتار شــده به پایان رســید اما
مأموریتهــای ســخت در اشــترانکوه قصه
تکــراری اســت کــه هــر روز در ایــن ارتفاعات
اتفاق میافتد.

