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هالل

بیش از 85 هزار تست فوری کرونا از 
مسافران ورودی به کشور گرفته شد

رئیــس ســازمان امدادونجــات از غربالگــری و پایــش ســامت 
610 هــزار و 695 مســافر ورودی در مبادی مرزی رســمی کشــور 
به منظور کنترل شــیوع بیمــاری کرونا خبــر داد.مهدی ولی پور 
کید بــر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشــتی مســافران  ضمن تا
در مبــادی مــرزی کشــور گفــت: »ایــن طرح بــا همــکاری وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از ٢٠ اســفندماه 99 آغــاز 
شــده و تا صبح 23 شــهریورماه، 610 هزار و 695 نفر از مسافران 
کنتــرل و غربالگــری شــده اند.«او افــزود: »در ایــن مــدت 85 
هــزار و 270 مــورد تســت فــوری و 70 هــزار و 467 مــورد تســت 
پی ســی آر از مســافران مشــکوک بــه کرونا گرفتــه شــده و 211 نفر 
از مســافران نیــز بــه صــورت موقــت قرنطینــه شــده اند.« رئیس 
سازمان امدادونجات گفت: »این طرح با مشارکت 471 نیروی 

عملیاتی در ١6 استان در حال اجراست.«

مشارکت ۶۶۰ عضو جوان جمعیت 
هالل احمر استان مرکزی در طرح ملی 

ایران یاران جوان
معــاون امــور جوانــان جمعیــت هال احمــر اســتان مرکــزی از 
کسیناســیون عمومی در  مشــارکت اعضای جوانــان در طــرح وا
اجرای طرح ایران یاران جوان خبر داد.آرش اشــتری گفت: »با 
توجــه به موج جدید ویــروس کرونا و ضرورت سرعت بخشــی در 
کسیناســیون و ضــرورت این اقــدام در جامعــه 660 عضو  امــر وا
هال احمر با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی این طرح را اجرا 
کردنــد.«او افــزود: »از ابتــدای پیــک پنجم بــا توجه بــه منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر حضور دســتگاه های اجرایی برای 
پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا ایــن جمعیــت بــا همکاری 
دانشگاه علوم پزشــکی در 18 مرکز حضور یافته و تعداد 38هزار 
کســن تزریــق کردند.«اشــتری گفــت: »470 عضــو  و 53 دوز  وا
خواهــر و تعــداد 191 عضــو بــرادر در ایــن طــرح مشــارکت دارنــد 
کــه در قالــب کانون هــای دانشــجویی، آزاد و طــاب بــا حضــور 
یکپارچه توانستند تعهد اصول هفتگانه و اهداف هال احمر را 
به نمایش گذاشــته و ســبب جلب اعتماد عمومی در بین عامه 

مردم شوند.«

آخرین وضعیت زمین لرزه در خراسان رضوی

 ترک خوردگی 343 منزل
گفــت:  معــاون امدادونجــات هال احمــر خراســان رضــوی 
»در پی وقوع زمین لرزه 5/2 ریشــتر در خراســان رضوی شــاهد 
ترک خوردگــی 343 منــزل بودیــم.« غامرضــا صیــادی افــزود: 
»صبــح  بیســت و دوم شــهریورماه 1400 زلزلــه ای بــه بزرگی 5.2 
ریشتر در ســاعت 08:32 صبح در منطقه 30 کیلومتری قوچان 
و 35 کیلومتری چاپشلو درگز رخ داد.«او افزود: »در این حادثه 
، چناران، کات و نیشــابور و خوشاب درگیر  شــعب قوچان، درگز
شــدند.«معاون جمعیــت هال احمــر خراســان رضــوی ادامــه 
داد: »عــاوه بــر مناطــق فــوق 59 روســتا از قبیــل روســتاهای 
جعفرآبــاد شــرقی، داودلــی، قــره جقه قوچــان و بعضــی مناطق 

شهری نیز درگیر حادثه شدند.«
او ادامــه داد: »بر اســاس گزارش اعام شــده تعــداد 343 باب 
منزل ترک خوردگی مشهود داشت و 4 باب منزل تخریب شد.«

صیــادی تعداد تیم عملیاتــی به کار گرفته شــده را 10 تیم اعام 
کرد و افزود: »تعداد 38 نیروی عملیاتی در قالب 12 نفر پرسنل، 
، امدادگر 17 نفر و 10 خــودرو آمبوالنس، خودروی  نجاتگر 9 نفــر

نجات، کمک دار سبک، خودروی حمل نیرو به کارگیری شد.«

مرضیه موســوی| بازنشســته کارخانه ذوب آهن ســمنان 
اســت و 20 ســال از عضویــت داوطلبانــه اش در هال احمــر 
می گــذرد. نــام دورافتاده تریــن روســتاهای کشــور بــه گوش 
»محمدرضا شــیرازیان« آشناســت؛ روســتاها و مناطقی که 
در ســال های فعالیــت داوطلبانــه اش بــه همــراه گروهــی از 
دوســتان خیر بــه آنها ســر زده تا به مشــکات آنها رســیدگی 
ک  کند. می گوید اینکه روســتای محروم کجای این آب و خا
واقــع شــده اســت برایــش فرقــی نمی کنــد؛ وجب به وجــب 
ک را خانــه خــود می دانــد و بــرای آبادانــی و جاری  ایــن خــا
شــدن شــور زندگی در آن روســتا هــر کاری الزم باشــد انجام 
می دهــد. امدادگــران اســتان ســمنان هــم او را بــه عنــوان 
کــه در آمــوزش  امدادگــر داوطلــب می شناســند و فــردی 
امــداد و کمک هــای اولیــه و هر برنامــه دیگــری در جمعیت 
گری خودش را  ، پیشقراول است و بی هیچ اما و ا هال احمر

برای کمک می رساند.
    

یــک تنــه کاروان محرومیت زدایــی خــودش را هدایــت و 
رهبــری می کنــد؛ 20 ســال فعالیــت داوطلبانــه محمدرضــا 
شــیرازیان در روســتاها و گوشــه و کنــار کشــور او را بــه عنوان 
خیــر و داوطلــب فعــال در ایــن مناطــق شناســانده اســت. 
حاال کافیســت دوســتانش از نیازمنــدی یک خانــواده به او 
خبر بدهنــد. فرقی نمی کند کدام اســتان این کشــور باشــد 
و کــدام روســتا. جمعــی از دوســتان و داوطلبــان را بــا خــود 
همراه می کند و به جاده می زند تا به مشــکات همنوعانش 
رســیدگی کنــد.  او می گوید: »ســال های زیادی اســت که در 
زمینــه کارهــای خیــر و داوطلبانه فعالیــت می کنــم. در این 
کــز مختلفی که بــه نوعی مــددکاری اجتماعی و  مــدت با مرا
حمایتــی انجام می دادند آشــنا شــدم، اما هیچ کــدام از این 
نهادهــا به انــدازه هال احمــر فعالیت هــای جامــع و کاملی 
نداشــت. برای همیــن عضــو داوطلب جمعیــت هال احمر 

شدم.«

دوستان داوطلب
مــرزی  و  حــد  داوطلبانــه اش  فعالیت هــای  می گویــد 
ندارند:»مگر می تــوان برای کار داوطلبانــه حد و مرزی تعیین 
کرد؟ مثا چگونه به خانواده ای که نیاز دارویــی و درمانی دارد 
بگوییــم نــه! ما فقط بــه موضــوع تامین اقــام ضــروری زندگی 
ک می پردازیــم؟ نیازهای افــراد در  یا تحصیل یــا تامیــن پوشــا
مناطق محروم خانه به خانه و فردبه فرد با هم متفاوت است. 
حتی اولویت های رسیدگی به این نیازها هم برای آنها متفاوت 
اســت. برای همین وقتی فردی را بــه ما معرفی می کنند پیش 
از هــر کاری نیازهای این فرد را از او جویا می شــویم و آنچه برای 
حــل مشــکات نیــاز اســت را بــا خیــران و داوطلبــان در میان 
می گذاریم.« سال ها فعالیت داوطلبانه در گوشه و کنار کشور، 
گروهی از داوطلبان و خیران را با او هم داستان کرده است تا به 
وقت نیاز به سراغ شــان بــرود و از آنها کمک بگیرد. از پزشــک و 
متخصص گرفته تا کاسب و تولیدکننده و ... شیرازیان می گوید: 
»بیشــتر وقتــم را در حــال ســر زدن بــه روســتاهای مختلــف و 
برنامه ریزی برای انجام کارهای داوطلبانه هســتم. این کار به 

من انرژی می دهد.«

دستاوردی به نام تجربه
همســرش را بــه عنــوان پــای ثابــت همــه فعالیت هــای 
داوطلبــی اش معرفــی می کنــد. ســال ها تجربــه در زمینــه 

کارهــای داوطلبانــه باعث شــده تا امکانــات اولیــه ای برای 
ســفر بــه مناطــق محــروم بــرای خــود دســت وپا کنــد. کــم 
نیســت تعــداد دفعاتی که بــه همراه همســرش بــرای توزیع 
کمک هــای غیرنقــدی یــا مــواد غذایــی و... به اســتان های 
محــروم و روســتاهای دورافتــاده ســفر کرده انــد. شــیرازیان 
می گویــد: »3 هــزار داوطلــب در دامغــان داریم. بــا تعدادی 
از ایــن افــراد ارتباطــی نزدیک تــر داریــم و آنهــا هــم در اغلب 

برنامه ها مشارکت دارند. 

اغلــب بــا همراهــی تعــدادی از ایــن داوطلبــان و تیــم 4 
نفره ای از پزشــکان داوطلب بــه کویر دامغــان می رویم و به 
گــر دارو در  ویزیت رایــگان در مناطــق محــروم می پردازیم. ا
اختیار نداشــته باشــیم کمک  هزینه ای برای تامین دارو به 
افراد نیازمنــد می دهیم. در کنار ایــن ویزیت ها، کمک های 
غذایی و بســته های معیشــتی هم همراه خود به روســتاها 
می بریــم.« همیــن فعالیت ها را در دیگر اســتان های کشــور 
هــم دنبــال می کننــد. نمونــه اش کاروان ســامت و ویزیــت 
کــه مــاه گذشــته در منطقــه کیاســر مازنــدران راه  رایگانــی 
انداختــه بودنــد. او می گویــد: »در این ســال ها به روســتاها 
گــر کارهــای  و مناطــق محــروم بســیاری پــا گذاشــته ام کــه ا

داوطلبانــه نبود احتمــاال هرگز گــذارم به آنجــا نمی افتاد. در 
ازای این فعالیت ها، عاوه بر حس خوبی که از مهرورزی به 
دیگران می گیرم، تجربه های زیادی به دست می آورم. برای 
همین فکــر می کنم کارهــای داوطلبانــه و محرومیت زدایی 
هم برای خیران و هم برای مددجوها منفعت دارد و اتفاقی 
پربار اســت. بعد از بازنشسته شدن و آزاد شــدن وقتم، این 

فعالیت ها هم به اوج خود رسید.«

آموزش در کنار حمایت
راه انــدازی خانــه هــال روســتای »جــزن« یکــی دیگــر از 
فعالیت هایی اســت کــه او به همراه همســرش به ســرانجام 
رســانده اســت. حــاال همســرش مدیریــت ایــن خانــه هال 
را برعهــده گرفتــه و زنان روســتای جــزن را به انجــام کارهای 
داوطلبانــه دعــوت می کنــد. همچنیــن کمک هــای خیران 
را بــه ســمت ایــن روســتا هدایــت می کننــد تــا خانواده های 
نیازمنــد را حمایــت کننــد. شــیرازیان می گویــد: »مــردم در 
مناطــق محروم هم به آمــوزش و هم به حمایــت نیاز دارند. 
مــن سال هاســت در هال احمــر بحــث آمــوزش را پیگیــری 
می کنم و در این زمینه هم فعالیت دارم. برای همین هرکجا 
کــه می رویــم تا جــای ممکــن اطاعات اولیــه و مهمــی برای 
پیشــگیری از حادثــه و مواجهــه با حادثــه به مــردم آموزش 
می دهــم. بارهــا در حــوادث مختلفــی مثــل تصادف هــای 
جــاده ای، زلزلــه، ســیل و ... با ایــن موضوع روبــه رو بودم که 
گاهانــه چقــدر می تواند آســیب زننده باشــد. یک  کمــک ناآ
اطاع ســاده از چگونگی کمک رســانی می تواند گاهی جان 
یک انســان را نجــات دهد  یــا برعکس، با یک خطای ســاده 
در حین کمک رســانی ممکن است جان انســان ها به خطر 

بیفتد.« 
کاروان هــای نــذر آب راهــی اســتان های  کــه  ایــن روزهــا 
کمــک خیــران و  او هــم  آبــی هســتند،  درگیــر تنش هــای 
داوطلبــان دامغــان را بــه ســمت ایــن روســتاها می فرســتد 
تا بــا ظرفیت هــای ایجادشــده در طــرح نذر آب، مشــکات 
وســیع تری از روســتاهای محــروم جنــوب و جنــوب شــرق 

کشور برطرف شوند.

هالل احمری ای که برای کار داوطلبانه جاده های کشور را زیر پا می گذاردخبر3

خانهمناند همهروستاهایکشور

بارها در حوادث مختلفی مثل 
تصادف های جاده ای، زلزله، سیل و ... 

با این موضوع روبه رو بودم که کمک 
گاهانه چقدر می تواند آسیب زننده  ناآ

باشد. یک اطالع ساده از چگونگی 
کمک رسانی می تواند گاهی جان یک 

انسان را نجات دهد  یا برعکس، با یک 
خطای ساده در حین کمک رسانی ممکن 

است جان انسان ها به خطر بیفتد


