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 جلسه شورای عالی جمعیت هالل احمر 
با حضور تمامی اعضا برگزار شد

دوشنبه سوم آبان 1400، جلسه  شورای عالی با حضور تمامی اعضا و 
به ریاست دکتر کریم همتی برگزار شد.

در ابتــدای این جلســه گزارشــی از عملکــرد جمعیــت هالل احمر در 
حوزه های مختلف توسط رئیس جمعیت ارایه شد؛ دکتر کریم همتی 
راه اندازی بیش از ۶ هزار خانه هالل، ساماندهی و شناسایی موقوفات، 
اصالح ســاختار شــرکت های زیرمجموعــه، شــارژ انبارهای امــدادی، 
نوســازی و اورهال کردن ناوگان بالگردی و خودرویی، تبدیل وضعیت 
کسن  ۸00 امدادگر دارای درجه ایثار و واردات بیش از 100 میلیون دوز وا
کرونا به همراه عملیات های امدادونجات در زلزله های سی سخت در 
کهگیلویه وبویراحمد، زلزله چهارمحال وبختیاری و اندیکا در خوزستان 

را از مهم ترین اقدامات انجام شده طی دوسال گذشته عنوان کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 
به این سازمان غیردولتی را شــاخصه و نمود حرکت مثبت در دو سال 
گذشته دانســت. در ادامه این جلسه و به پیشنهاد نمایندگان رئیس 
جمهــوری به منظور تعیین رئیس جدید یا تثبیت مدیریت مقرر شــد 
ضمن دعــوت از کاندیداهای ریاســت جمعیت طی یــک هفته آینده 
مقدمــات برگزاری انتخابــات در شــورای عالی انجــام و دو نفر به رئیس 
جمهــوری معرفــی شــوند. بــا توجه بــه اینکــه اســتعفا فقط بــه رئیس 
جمهوری داده می شود خبر تصویب استعفا در شورای عالی، وجاهت 
کان دکتر همتی سکاندار  قانونی ندارد و تا تعیین یا تثبیت مدیریت، کما
جمعیــت هالل احمــر خواهــد بــود.الزم بــه ذکر اســت پیش تــر برخی 
منابع خبری از پذیرش استعفای رئیس جمعیت توسط شورای عالی 

هالل احمر خبر داده بودند که بدین وسیله اصالح می شود.

کسن هالل احمر ۱۰۰ میلیون  واردات وا
دوزی شد

  تحویل هشتمین محموله ۶ میلیونی سینوفارم 
به وزارت بهداشت

کســن کرونا تهیه شــده از ســوی جمعیت  ســی ویکمین محموله وا
کسن، سه شنبه؛ چهارم آبان ماه در  هالل احمر حاوی ۶ میلیون دوز وا

فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
کسن  رئیس جمعیت با ابراز خرسندی از 100 میلیونی شدن واردات وا
کرونــای این جمعیــت گفت: »خوشــبختانه با خوش قولی مســئوالن 
صلیب سرخ کشور چین و همکاری خوب بین دســتگاهی در ایران با 
کسن سینوفارم  نظارت معاون اول رئیس جمهوری، ۶ میلیون دوز وا
کســن هالل احمر را  دیگر هم وارد کشــورمان شــد و مجمــوع واردات وا
به بیش از 100 میلیون دوز رساند.«او افزود: »به طور کلی این جمعیت 
کســن به کشور  کنون 100 میلیون و 3۹0 هزار دوز وا از اردیبهشــت ماه تا
کســن  وارد کرده اســت.«دکتر کریم همتی با بیان اینکه روند واردات وا
در بهتریــن حالت پیش مــی رود، گفــت: »هالل احمــر آماده اســت به 
هر میزانی که وزارت بهداشــت اعالم کند و نیاز کشــور تشــخیص داده 
کید بر تزریق  کســن وارد کند.«رئیس جمعیت هالل احمر با تا شــود وا
دوز یــادآور برای ایمنی بیشــتر اظهار کــرد: »همزمان با تزریــق دوز اول 
و دوم، دوز بوســتر یا یادآور بــرای کادر درمــان و گروه های خاص تزریق 
می شود و براســاس آنچه که وعده داده شــده تا اوایل آذرماه به ایمنی 
کسیناسیون جمعیت می رسیم و این مهم با  جمعی یعنی 75 درصد وا
کسن خارجی در کنار تولیدات داخلی به زودی محقق  واردات خوب وا
کان فعالیت های این جمعیت  خواهد شد.«به گفته  دکتر همتی کما
برای مقابله با کرونا ادامه دارد که تداوم غربالگــری در مرزها، راه اندازی 
کسیناسیون، تقویت بانک امانات پزشکی و همکاری خیرین با  کز وا مرا

هالل احمر در این زمینه از جمله اقدامات مهم به شمار می آید.

برگزاری 2۰2 دوره آموزش همگانی 
امدادونجات توسط هالل احمر 

چهارمحال وبختیاری
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال وبختیاری گفت: 
کنــون 202 دوره آموزش هــای  »از ابتــدی فروردین مــاه ســال جاری تا
همگانی و کمک هــای اولیه با رعایــت پروتکل های بهداشــتی در این 

استان برگزار شده است.«
ایرج کیانی بروجنی افزود: »آموزش همگانی یکی از مسئولیت های 
اصلــی جمعیــت هالل احمــر به شــمار مــی رود کــه بــرای تحقــق ایــن 
مهــم در صــدد بهره منــدی شــهروندان از آموزش هــای موردنیــاز در 
کیــد کــرد: »از ابتــدای فروردین مــاه  خانه هــای هــالل هســتیم.«او تا
کنــون 202 دوره آمــوزش همگانــی و کمک های اولیــه، برای  امســال تا
گاهــی شــهروندان در شــهرها و  505۹ نفــر بــه منظــور ارتقــای ســطح آ
روســتاهای ایــن اســتان در برابــر حــوادث احتمالــی ارایــه شــده و این 
روند همچنان ادامــه دارد.«مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان، 
هدف از ارایــه آموزش های همگانــی را ارتقای فرهنــگ خودامدادی و 
ترویج  فعالیت های آموزشــی بــرای مخاطبان اعــالم کرد.کیانی گفت: 
» 72۸ نفــر در 3۶ دوره تخصصــی شــرکت کردند و موفق بــه اتمام این 
دوره ها شدند.«کیانی افزود: »آموزش های تخصصی شامل دوره های 
مقدماتی امداد، مقدماتی نجات، حمایت های روانی، تغذیه در شرایط 
اضطراری، اقدامات پیش بیمارستانی، جست وجو و نجات در جاده و 
جست وجو و نجات در ســیالب بوده و با هدف باال بردن سطح علمی 
و مهارت اعضــا و امدادگــران جمعیت برگزار شــده اســت.«مدیرعامل 
گیران  جمعیــت هالل احمر اســتان با بیــان اینکــه برای همــه ایــن فرا
گواهینامه صادر می شــود، گفــت: »این آموزش ها در شهرســتان های 

دهگانه استان در حال برگزاری است.«

خبر3

هشــدار  هواشناســی  موســوی|  مرضیــه 
بارش بــاران شــدید در گیالن را اعــالم کرده 
و مدیریــت بحــران اســتان، وقــوع ســیالب 
و آبگرفتگــی را. تجربــه بارش هــای پاییــزی 
سال گذشــته هنوز در یاد امدادگران است؛ 
رودخانه هــا  طغیــان  کــه  بارندگی هایــی 
داشــت.  خــود  به دنبــال  را  غرق شــدگی  و 
یــا در شــهرها، بــه ســاختمان ها خســارت 
در  پاییــزی  باران هــای  بــارش  کــرد.  وارد 
گیــالن و اســتان های حاشــیه خزر عــالوه بر 
ســیالب، امداد جــاده و کوهســتان را هم با 
مشکل روبه رو کرده اســت. گوشه ای از این 
کنــش  مشــکالت را از زبــان اعضــای تیــم وا
سریع اســتان گیالن مرور می کنیم؛ اعضای 
آموزش دیده ای کــه در تمام ماموریت های 
مهــم اســتان، از ســیل و آبگرفتگی تــا امداد 

کوهستان و جاده و ... حضور دارند. 

مکان یابی موثر
فومــن،  صومعه ســرا،   ، پیربــازار رشــت،   
الهیجان، آســتارا و دیگر شــهرهای اســتان 
گیالن برای بارندگی های پاییزی و حوادثی 
که در پــی آن رخ می دهند، آماده هســتند. 
طغیــان رودخانــه در تمــام شــهرها بــه جــز 
رودبــار حتمی اســت. بــه گفته رئیــس اداره 
اســتان  هالل احمــر  جمعیــت  عملیــات 
گیالن، گرچــه عملیات در حوادث ســیالب 
بر عهده هالل احمر نیست، اما اتفاق هایی 
که در پــی وقوع ایــن حادثه در گوشــه وکنار 
اســتان می افتــد، بــه درخواســت مدیریــت 
بحران، پــای امدادگــران جمعیــت را هم به 
میان می کشــد. »محرم آقابیگی« می گوید: 
از  آب  تخلیــه  بــرای  امــدادی  »تیم هــای 
، به  منازل درگیر ســیل یا فعالیت های دیگر
دستور رئیس سازمان مدیریت بحران وارد 
عمــل می شــوند. بخشــی از خســارت های 
راهــداری و  اداره هایــی مثــل  بــه  ســیالب 
اداره جهاد کشــاورزی و ... مرتبط است، اما 
امدادرســانی به افــرادی که از ایــن حوادث 
متاثر شــده اند بــه کمک هالل احمــر انجام 

می شود.«
الیروبــی  موقــع  بــه  کــه  رودخانه هایــی 
نشــده اند یکــی از مشکل ســازترین نقــاط 
گیــالن در ایــن فصل هســتند ؛ جمع شــدن 
تنــه درختان شکســته، چــوب و دیگر اشــیا 
آب  تجمــع  بــه  نهایــت  در  آب  مســیر  در 
و ســیالبی شــدن شــرایط  نقطــه  یــک  در 
و  کشــاورزی  زمین هــای  می شــود.  منجــر 
دام هــا دچــار خســارت و آســیب می شــوند 

و ماموریت هــای امــدادی مختلفــی بــرای 
می خــورد.  رقــم  جمعیــت  امدادگــران 
آقابیگــی می گویــد: »خــراب شــدن پل هــا 
گهانــی رودخانــه و حــوادث  یــا طغیــان نا
، غرق شــدگی را در پــی دارد. هفتــه  دیگــر
گذشــته نوجــوان 14 ســاله ای در نزدیکــی 
 رودبار غرق شــده بــود و تیم هــای امدادی 
عملیــات  وارد  او  جســت وجوی  بــرای  مــا 

شدند.«
آقابیگی از ســال های گذشــته می گوید که 
موقعیت مکانی فرد مفقودشــده به صورت 
نقطــه ای به تیم هــای امــدادی هالل احمر 
اعــالم می شــد و کار جســت وجو و نجــات را 
با ســرعت بیشــتری پیش می برد. در حالی 
کــه در ســال گذشــته مکان یابــی نقطــه ای 
توســط نهادهــای مربوطه اعالم نمی شــود 
و همیــن موضــوع محــدوده جســت وجو را 

برای تیم های عملیاتی گسترده تر می کند.
 

سیالب در روزهای آفتابی
ســروکله ســیالب تنهــا در روزهــای بارانــی 
در اســتان گیــالن پیــدا نمی شــود؛ تــا چند 
از بارش هــای مــداوم هــم خطــر  روز بعــد 
ســیالب در هــر گوشــه ای از ایــن اســتان در 
می خــورد.  به چشــم  رودخانه هــا  مســیر 
کنــش  ســریع  وا ســرتیم  مومنــی«  »امیــر 
استان گیالن که در حوزه تخصصی سیالب 
فعالیــت می کنــد، می گویــد: »بــارش بــاران 
باعــث جمــع شــدن آب رودخانه ها پشــت 
شــاخه های قطــع شــده درختــان و دیگــر 
گاهــی  می شــود.  آب  در  موجــود  اشــیای 
چنــد روز بعــد از بارندگــی، بــا آفتابی شــدن 
هوا شاهد این هســتیم که جابه جایی یک 

ســنگ کوچــک در ایــن نقطــه از رودخانه، 
اشــیا  ایــن  پشــت  آب  شــدن  آزاد  باعــث 
بــه راه می افتــد. چنیــن  می شــود و ســیل 
ســیلی برای افرادی که در حاشیه رودخانه 
بســیار  می کننــد  زندگــی  یــا  دارنــد  حضــور 
ک اســت. چون کســی انتظــار وقوع  خطرنا

این سیل را در روز بارانی ندارد.«
تنهــا در یــک ســال گذشــته پیکــر 1۸ فــرد 
بــه  غــرق شــده در رودخانه هــای اســتان 
کمک او پیدا شــده اســت و 4 فــرد گرفتار در 
ســیالب را از مــرگ حتمــی نجــات داده. او 
کمی در اســتان  می گویــد: »بارش های مترا
گیــالن داریــم کــه باعــث شــدت حرکــت آب 
گاهــی  حتــی  می شــود.  رودخانه هــا  در 
را  ماهــی  پــرورش  حوضچــه  دیواره هــای 
هــم می کنــد و با خــود می بــرد. در 22 ســال 
جمعیــت  امدادگــر  به عنــوان  کــه  گذشــته 
مشغول فعالیت هســتم، به یاد ندارم کسی 
در ســیالب غرق شــده باشــد و بتواند جان 
ســالم به در ببرد. حتی شانس زنده ماندن 
زیــر آوار زلزله بیشــتر از نجات از غرق شــدن 

در سیالب است.«
بــرای  موانــع  مهم تریــن  از  یکــی  او 
امدادرســانی در شــرایط بحرانــی را تجمــع 
غیرضــروری مــردم و حتــی دخالــت افــراد 
می دانــد  امدادرســانی  در  غیرمتخصــص 
عملیات هــای  از  یکــی  »در  می گویــد:  و 
جســت وجو کــه 12 روز طــول کشــید، بارهــا 
فاصله رودبــار تا امامــزاده هاشــم را با قایق 
طی کردیــم. وقتــی فرد غرق شــده را بــا هزار 
کــه  کردیــم، یکــی از افــرادی  زحمــت پیــدا 
برای تماشــا روی پل ایســتاده بود شــیرجه 
زد تــا به ســمت جنــازه پیــدا شــده بــرود. او 

را گرفتــم و مانــع او شــدم. گفتــم بــا چنیــن 
تــو  کــه آب دارد، حتمــا  شــدت و شــتابی 
هــم غــرق می شــدی و بایــد 12 روز دیگــر به 

جست وجوی تو می پرداختیم.«

باران در کوهستان 
مناطــق  تنیــده  درهــم  گیاهــی  پوشــش 
گیــالن، به خــودی خــود راه را  کوهســتانی 
کوهســتان ســخت می کنــد،  امــداد  بــرای 
چــه برســد بــه اینکــه باران هــای شــدید و 
پیوســته  هــم ببــارد و حرکــت در این مســیر 
از  پژمــان«  »محمــود  کنــد.  دشــوارتر  را 
کنش ســریع اســتان گیالن  اعضــای تیــم وا
می گوید: »مناطق کوهســتانی گیالن نقاط 
صعب العبوری هستند که امداد هوایی هم 
امکان دسترســی به آن را ندارد. برای اینکه 
جایــی بــرای فــرود و حتــی پــرواز هلی کوپتر 
در ایــن نقــاط به چشــم نمی خــورد. بــرای 
همین هنــگام وقــوع حادثه تیــم تخصصی 
کوهســتان باید اعزام شــود و گاهی رسیدن 
بــه محــل حادثــه ســاعت ها زمــان می بــرد. 
حــاال تصــور کنیــد در ایــن صعــود ســخت و 
دشــوار بارندگی شدید و ســرمای استخوان 
خردکنــی هــم رخ بدهــد. حرکــت در چنین 
هوایــی تمــام انــرژی امدادگــران را از آنهــا 
می گیرد. چه برســد بــه اینکــه بخواهند فرد 
مصدوم را بســکت و بــا خود به نقطــه امنی 

منتقل کنند.«
مناطــق  از  برخــی  در  پاییــزی  ســرمای 
کوهســتانی ایــن اســتان، بــارش بــرف را بــه 
روی  پیــش  چالش هــای  و  دارد  همــراه 
تجربــه  می کنــد.  بیشــتر  را  امدادگــران 
گذشــته از  کــه در ســال های  اندوختــه ای 
شــرایط جــوی و همزمانــی آن بــا حــوادث 
مختلف به دست آورده اند، توشه ارزشمند 
آنهاســت که ایــن روزها آن را نقشــه راه خود 
قــرار داده انــد. او می گویــد: »مــرور حــوادث 
ســال های گذشــته و به روز کردن اطالعات 
مــا باعــث می شــود در حــوادث پیــش رو 
کمتر غافلگیر شــویم و بتوانیم امدادرسانی 
مثــال  بــرای  باشــیم.  داشــته  مطلوبــی 
گذشــته و  نقشــه های حــوادث ســال های 
شــرایط آب و هوایی فرصــت مطالعه خوبی 
بــرای امدادگــران و مدیریــت بحــران اســت 
که قبل از وقــوع هر حادثــه آن را پیش بینی 
شــدید  آســیب های  از  جلوگیــری  بــرای  و 
کــه همیشــه  کننــد. می دانیــم  آن، اقــدام 
پیشــگیری بهتــر و کم هزینه تــر از درمــان و 

عالج است.«

باز آمد، بوی ماه حادثه
بارش های پاییزی ماموریت های امدادی در شهرهای شمالی را با چالش های زیادی مواجه می کند


