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هالل

ورود ۶ محموله ۶ میلیون دوزی به کشور در دو هفته

کسن   هالل احمر ۸۸ میلیون دوز وا
وارد کرد

از  شــده  تهیــه  کرونــا  کســن  وا محمولــه  بیســت ونهمین 
کســن،   ســوی جمعیــت هالل احمــر حــاوی ۶ میلیــون دوز وا
بیســت ونهم مهرمــاه در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( بــه وزارت 

بهداشت تحویل داده شد.
کســن همچنان  کیــد بــر اینکــه واردات وا رئیــس جمعیت بــا تا
وزارت  بهداشــت،  وزارت  در  »تالش هــا  گفــت:  دارد  ادامــه 
امورخارجــه و هالل احمر بــا نظارت معــاون اول رئیس جمهوری 
کســن به طــور مســتمر ادامــه دارد و نتیجــه  این  بــرای واردات وا
کســن کرونا  تالش ها ورود ۶ محموله به میزان 3۶ میلیون دوز وا
از نــوع ســینوفارم طــی دو هفته توســط جمعیــت هالل احمر به 
کشــور بوده اســت.« او افــزود: »جمعیت هالل احمــر در مجموع 
کســن  کنــون، ۸۸ میلیــون و 3۹0 هزار دوز وا از اردیبهشــت ماه تا
بــه کشــور وارد کــرده اســت.« دکتر کریــم همتی بــا بیــان اینکه به 
کســن ســینوفارم وارد شــده و نگرانــی از این بابت  انــدازه کافی وا
کســن  وجود نــدارد، گفت: »در مهرمــاه حدود 42 میلیون دوز وا
سینوفارم وارد کردیم و ظرف دو هفته آینده 30 میلیون دوز دیگر 
کســن ســینوفارم وارد خواهیم کرد.« او در پایان بــا اعالم اینکه  وا
کسن را  هالل احمر بنا به درخواســت وزارت بهداشــت واردات وا
ادامه می دهد، اظهار کرد: »خوشــبختانه تولیدات داخلی رشد 
خــوب و امیدوارکننــده ای دارد بــا این حال جمعیــت هالل احمر 
آمادگــی دارد براســاس درخواســت وزارت بهداشــت، درمــان و 

کسن وارد کند.« آموزش پزشکی به میزانی که نیاز کشور باشد وا

توانمندسازی اعضای جوان؛ اولویت 
سازمان جوانان هالل احمر است

نشست هم اندیشــی نمایندگان معاونین جوانان هالل احمر 
اســتان ها و مدیــران ســتادی ســازمان جوانــان هالل احمــر بــا 
هدف توانمندسازی اعضا به میزبانی استان البرز و به مدت دو 

روز برگزار شد.
گلفشــان، رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت  دکتــر محمــد 
هالل احمــر گفــت: »در این نشســت طرح های جدید ســازمان 
، یاس و ماه نگار مورد  جوانان همچون؛ دادرس پیشرفته، سحر
بحث وبررســی قرار گرفت که نتایج مثبت و قابل قبولی را در پی 
داشــت.« او افــزود: »یکــی از مهم تریــن برنامه هــای پیش روی 
سازمان، توانمندسازی اعضا با هدف پیشرفت و مهارت آموزی 
جوانــان در امور فرهنگی و هنری اســت که با عنایــت پروردگار و 

یاری مسئوالن و همکاری اعضا محقق خواهد شد.«
رئیس سازمان جوانان هالل احمر گفت: »با توجه به استقبال و 
نتایج درخشان طرح ملی دادرس )دانش آموز آماده در روزهای 
ســخت( که بــا همــکاری وزارت آموزش وپــرورش اجرا شــد، طرح 
دادرس پیشــرفته دانشجویان و ســنین باالتر اجرا خواهد شد.« 
دکتــر ســیدعلی منیــری، معــاون دانشــجویی ســازمان جوانــان 
جمعیت هالل احمر نیز در این نشســت خاطرنشــان کرد: »این 
ســازمان می تواند اصول بنیادین و اهــداف جمعیت هالل احمر 
را در میــان جوانــان تســری دهد و از همیــن روی توجــه به نقش 
ارزنــده این ســازمان، راهگشــای بســیاری از مســائل و معضالت 
جامعه خواهد بود.« او در ادامه با اشــاره به بیانیه گام دوم مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( افزود: »در این بیانیه، مقام معظم 
کید  رهبری به همت، هوشیاری، سرعت و ابتکار عمل جوانان تا
دارد و ما امیدواریم با فعالیت های جوانان هالل احمر، کشوری با 
الگوی پیشرفته نظام اسالمی داشته باشیم.« محمد باقرخلفی، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان البرز با اشــاره به برگزاری 
نشســت هم اندیشــی نماینــدگان معاونیــن جوانان اســتان ها و 
مدیران ستادی سازمان به منظور بررسی کارگاه های هشت گانه 
توانمندسازی اعضا در شهرستانک کرج، گفت: »در این نشست 
رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمــر، نماینده ولی فقیه 
در ســازمان جوانــان هالل احمــر، معاونــت دانشــجویی، رئیــس 
اداره دانشــجویی، معاونیــن امور جوانان اســتان های خراســان 

رضوی، قم، مازندران، فارس و قزوین حضور داشتند.«

راه  از  کــه  تابســتان  فاطمــه عســگری نیا| 
می رســد مراجعــه مــردم بــه نقــاط ســاحلی 
کشــور هم افزایش می یابــد. شــمال و جنوب 
هــم نــدارد. بــا شــیوع کرونــا و افزایــش اقبــال 
مردم بــه ســمت مقاصــد گردشــگری طبیعی 
سواحل دریاها و رودخانه ها بیش از هر نقطه 
دیگــری میزبــان مــردم بودند. همین مســأله 
باعث شــد تــا جمعیــت هالل احمــر ایــران با 
تمرکــز بــر تقویــت اجــرای طــرح امدادونجات 
ساحلی از بروز حوادث در این بخش بکاهد. 
به طوری که به گفته »محمد قوسیان« دبیرکل 
جمعیــت هالل احمر کشــور، در شــش ماهه 
نخســت امســال 345 ماموریت در ســواحل 
و رودخانه های کشــور انجام شــده است که 
طــی آن جــان 82 نفــر از غرق شــدگی حتمــی 
کز  نجات داده شــده و 38 مصدوم هــم به مرا
درمانــی منتقــل شــده اند. تمرکــز نجاتگــران 
جمعیت هالل احمر بر اجرای عملیات های 
امدادونجات ســاحلی در قالــب طرح نجات 
ســاحلی باعث شــده تا آمار حوادث امسال 
3 درصد در مجموع نســبت به مدت مشابه 
سال قبل کاهش یابد. براســاس آمار اعالمی 
هالل احمــر  جمعیــت  دبیــرکل  ســوی  از 
ایــران اســتان مازنــدران 18.2 درصــد از کل 
ماموریت های ســاحلی را به خود اختصاص 
داده  و در رتبه نخست کشور قرار گرفته است. 
بعد از اســتان مازندران، اســتان های گیالن و 
خوزستان قرار دارند که به ترتیب 13.3 و 7.2 
درصد از کل ماموریت های ســاحلی کشور را 

به خود اختصاص داده اند.
پــارک »داریــون« در  شوشــتر کــه محــل گــذر 
رودخانــه کارون اســت، روزهــای آخــر هر هفته 
اســتان  مــردم  از  زیــادی  جمعیــت  میزبــان 
خوزستان می شود. منطقه خوش  آب وهوایی 
که ســاحل رودخانه آن هرساله شــاهد حوادث 
بســیار اســت و تکرار این حــوادث باعث شــد تا 
پایگاه موقت امدادونجات ســاحلی شوشتر در 
آن فعــال شــود. »احمدعلی آهنگر شوشــتری« 
که ایــن روزها به عنــوان رئیس شــعبه جمعیت 
هالل احمر شوشــتر بخش عمده فعالیت های 
خــود را در این منطقه ســپری می کند خاطرات 
تلخ وشیرین زیادی از حوادث ساحلی و نجات 
جان افراد در آن دارد: »با توجه به باز شدن سد 
باالدست بوستان داریون به منطور تامین برق 
خوزستان و جریان یافتن آب در رودخانه، مردم 
زیادی برای سپری کردن اوقات فراغت و شنا به 
این منطقه مراجعه می کننــد و این حضور گاها 
تا نیمه های شــب هــم ادامــه دارد. عدم تجهیز 
حاشــیه رودخانــه بــه امکانــات رفاهــی و ایمــن 
نبــودن آن هــرروزه مــا را درگیــر ماموریت هــای 

امدادونجات می کند.«
شــیب تنــد رودخانــه و خروشــان بــودن آن 
همیــن  می گیــرد.  زیــادی  قربانیــان  همیشــه 
چندوقت پیش بود که تیم های امدادونجات، 
کــودک 4 ســاله ای را از مــرگ حتمــی در ایــن 
رودخانه نجــات دادند: »در حال گشــت زنی در 
حاشــیه رودخانــه بودم کــه خانواده ای بســاط 
پیک نیــک خــود را در حاشــیه رودخانــه پهــن 
کردند و کــودک خردسال شــان بــه فاصله کمی 
از آنهــا در ســاحل رودخانــه مشــغول آب بــازی 
بود.ســعی کــردم بــا هشــدارهای اولیــه از وقوع 
ک جلوگیــری کنــم اما کــو گوش  حادثــه خطرنــا
شــنوا؟ مطمئن بودم خطــر، این بچــه را دنبال 
می کند، به خاطر همین، چشم از او برنداشتم و 
همانطور که انتظار می رفت بچه کم کم وارد آب 
شد و جریان آب او را با خود برد. سریعا تیم های 
امــدادی حاضر در منطقــه را بــرای نجات جان 
بچــه داخــل رودخانــه اعــزام کــردم و نجاتگران 
موفق شــدند بچه را از آب بردگــی خالص کنند. 
وقتی همراه با بچــه نجات یافته از مهلکه مرگ،  
نزد پدر و مادرش برگشــتیم باورشــان نمی شــد 
چه اتفاقی افتاده است. جالب اینجا بود که اصال 

گر تیم های  متوجه حادثه هم نشــده بودنــد و ا
امدادی ما در صحنه حاضر نبودند معلوم نبود 

چه بالیی سر این بچه خواهد آمد.«
او از ســال 72 کار امدادونجــات را در ســواحل 
رودخانه ای شوشتر که یکی از حادثه خیزترین 
ســواحل رودخانه ای اســتان خوزســتان است 
دنبــال می کنــد و حــاال بعــد از 23 ســال بــا 40 
نجاتگــر داوطلــب شوشــتری در رأس جمعیت 
هالل احمر این شهرستان مشغول کار است. به 
گفته او در استان خوزستان عالوه بر شوشتر در 
خرمشهر، شوش و دزفول هم پایگاه های امداد 
ســاحلی فعالند اما اغلب حــوادث رودخانه ای 
و ســاحلی در مناطقــی کــه زیــر پوشــش طــرح 
ساحلی نیستند، اتفاق می افتد: »پل اللی یکی 
از حادثه خیزترین مناطق ما هست. اغلب افراد 
از روی ایــن پــل با پــرش آزاد به ســمت آب های 

خروشان، دچار حادثه می شوند.«

کاهش آمار با فعالیت پایگاه موقت
از ســال ۸4 تا به امــروز که پایــگاه موقت امداد 
ســاحلی در شوشــتر ایجــاد شــده اســت آمــار 
کاهــش  کشته شــدگان حــوادث ســاحلی هــم 
یافته اســت. آهنگر می گویــد: »در ســه ماه اخیر 
بالغ بر 70 نفر را از دل حوادث ساحلی به صورت 
زنــده نجــات دادیم. ایــن در حالیســت که قبل 
از فعالیــت پایــگاه امــداد ســاحلی، تابســتان ها 
بیــش از 40 نفــر را آب می بــرد و جنازه هایشــان 
را بایــد پیــدا می کردیم.« پایــگاه امداد ســاحلی 
شوشــتر هــر روز با انجام گشــت های ســاحلی و 
انجــام ماموریت های امــدادی از تلفــات جانی 
در ســواحل رودخانه هــای خروشــان منطقــه 
جلوگیری می کند: »شهریورماه امسال بود که در 
منطقه تنگه عقیلی که از مناطق بکر گردشگری 
طبیعی اســتان اســت یک قایق همراه با شش 
سرنشین در پی برخورد با صخره ای بزرگ چپ 
شد و همه شــش نفر همراه با یک کودک داخل 
گــر امدادگــران ما حین گشــت زنی  آب افتادنــد ا
ایــن قایق را نمی دیدند قطعــا از این حادثه هم 

کسی جان سالم به در نمی برد.«

11 پایگاه ساحلی در مازندران
در اســتان مازنــدران هــم نجاتگــران ســاحلی 
همــواره گــوش به زنــگ هســتند تــا از خســارت 
حــوادث ســاحلی بکاهنــد. بــه گفتــه محمــود 
جمعیــت  امدادونجــات  معــاون   قاســمی، 
هالل احمــر اســتان مازنــدران در طــرح امــداد 
ســاحلی امســال 11 پایــگاه ســاحلی در اســتان 
مشغول به کار و موفق شــدند با مشارکت در 5۶ 
عملیات امدادونجات جــان 7۸ حادثه دیده را 
نجات دهند که 4۸ نفر از آنها به صورت سرپایی 
درمان شدند و 1۹ نفر برای پیگیری روند درمان 
کز درمانی شدند. به گفته قاسمی 24۸  راهی مرا
نجاتگــر ســاحلی جمعیــت هالل احمر اســتان 

مازنــدران بــا فعالیــت در قالــب طــرح ســاحلی 
موفق شــدند تا 23 درصد کل عملیات ساحلی 
انجام شده در کشور را به نام خود ثبت کنند: »5 
درصــد از کل عملیات های امدادونجــات ما در 
شش ماهه اول امسال در بخش امداد ساحلی 

بوده است.«

عمده حوادث خارج از طرح ساحلی 
بــه گفتــه او ســواحل بابلســر، محمودآبــاد و 
سرخ رود بیشترین حوادث ساحلی را در استان 
مازندران داشــته اند هرچند اجــرای قوی طرح 
مدیریت ساحلی نسبت به ســال های گذشته 
در کل، کاهش حوادث را در پی داشــته اســت: 
»عمــده حــوادث مــا در بخــش رودخانه هــای 
خروشان اســتان اتفاق می افتد و امدادونجات 
۸ حادثه در حاشیه رودخانه های غرب تنکابن 
گــواه ایــن امــر اســت. مســأله ای کــه متاســفانه 
ناشی از عدم آشنایی مردم به خطرات حاشیه 
خطــرات  و  رودخانه هــا  عمــق  رودخانه هــا، 

احتمالی آنهاست.«

کاهش 35 درصدی حوادث در گیالن
طــرح  نجاتگــران  هــم  گیــالن  اســتان  در 
ساحلی امسال حسابی سرشان شــلوغ بود اما 
چشــم های بیدار و هوشــیار آنها در قالب طرح 
نجــات ســاحلی کاهــش 35 درصدی حــوادث 
ایــن بخــش را موجــب شــد. محــرم آقــا بیگــی، 
رئیــس اداره عملیات اســتان گیالن با اشــاره به 
پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان در راستای افزایش 
پایگاه های امداد ساحلی در قالب طرح نجات 
می گویــد: »از خــرداد 1400 تــا 5 مهرمــاه امســال 
شــاهد اجــرای  طرح ســاحلی در اســتان گیالن 
بودیــم. این طــرح کــه از ســواحل آســتارا تــا مرز 
رامسر را شامل می شد حدود 300 کیلومتر بود و 

۹ شهرستان ساحلی ما را در بر می گرفت.«
عملیــات  مــورد  انجــام 104  بــا  او  گفتــه  بــه 
امدادونجــات در این طرح که نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل 35 درصــد کاهــش داشــت 
خوشبختانه از بروز حوادث تلخ برای هموطنان 

جلوگیری شده است.

ح نجات 1400خبر3 کاهش حوادث ساحلی کشور در قالب طر

 نجات جان 82 نفر 
در ماموریت های ساحلی هالل احمر

یت های امدادی  ین مامور  هرمزگان بیشتر
در حوزه حوادث جوی

»محمدحســن قوســیان مقدم«، دبیرکل جمعیــت هالل احمر در خصــوص حوادث 
نیمه نخست سال جاری و امدادرسانی جمعیت هالل احمر به شهروندان حادثه دیده 
گفت: »در ماه نخست سال جاری مجموعا جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، 
15 هــزار و 53۶ ماموریت انجــام داد که 2.۶ درصــد در حوزه حوادث ســاحلی و دریایی و 

2.۸ درصد مربوط به امدادرسانی در حوزه حوادث جوی بوده است.«
او افــزود: »در همیــن راســتا بــه 21 هــزار و ۸50 نفر از شــهروندان آســیب دیده از ســوانح 
جوی امدادرســانی شــد که در قالب 374 ماموریت امدادونجات صــورت گرفت. در این 
ماموریت ها بــه 2 هــزار و 234 نفر نیز اســکان اضطــراری داده شــد. عملیات هــای حوزه 
سوانح جوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 43.۶ درصدی همراه شده 
اســت.« این مقام مســئول در جمعیت هالل احمر تصریح کرد: »در شش ماهه نخست 
امســال، بیشــترین ماموریت های امــدادی در حوزه حــوادث جوی در اســتان هرمزگان 
انجام شــد که منجر به امدادرســانی به 5 هزار و 1۸7 نفر شــد. پس از هرمزگان، بیشترین 
ماموریت هــا در کهگیلویه وبویراحمد، مازنــدران و کرمان انجام شــد.« دبیرکل جمعیت 
هالل احمر با اشاره به خدمات رسانی جمعیت هالل احمر به حوادث ساحلی و دریایی 
گفت: » 345 ماموریت در شــش ماهه نخست امسال در ســواحل و رودخانه های کشور 
انجام شــد که نســبت به مدت مشــابه با کاهــش 3 درصدی همراه شــده اســت. در این 
کز درمانی منتقل شــدند.«   ماموریت هــا ۸2 نفر نجات داده شــد و 3۸ مصدوم نیز به مرا
او توضیــح داد: »اســتان مازنــدران 1۸.2 درصــد از کل ماموریت هــای ســاحلی را به خود 
اختصاص داد و در رتبه نخســت کشــور قرار گرفت. پس از اســتان مازندران، استان های 
گیالن و خوزستان قرار دارند که به ترتیب 13.3 و 7.2 درصد از کل ماموریت های ساحلی 
کشــور را به خود اختصاص داده اند.« قوسیان مقدم در پایان با اشاره به اینکه در آستانه 
آغاز فصل سرما در کشور قرار گرفته ایم، اظهار کرد: »جمعیت هالل احمر همچون سنوات 
گذشــته در آمادگی کامل به ســر می برد تا در ســوانح جوی احتمالی با تمام توان به مردم 
خدمت رســانی کند و در ایــن عرصه از تمامی نیروهای امدادی اســتفاده خواهد شــد تا 

فصل سرما بدون تبعات پشت سر گذاشته شود.«


