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هالل

در دیدار رئیس جمعیت هالل احمر با مدیر عملیات دفتر 
فدراسیون بین المللی در ایران عنوان شد:

همگرایی نیروهای جوان و انقالبی 
می تواند منجر به ارایه خدمات کم نظیر 

به نیازمندان شود
رئیس جمعیت هالل احمر در دیدار با مدیر عملیات دفتر فدراسیون 
بین المللی صلیب ســرخ در ایران گفت: »همگرایی نیروهــای جوان و 

انقالبی می تواند منجر به ارایه خدمات کم نظیر به نیازمندان شود.«
پیرحســین کولیونــد، رئیــس جمعیــت هالل احمــر ضمــن اشــاره 
بــه مقبولیــت عمومــی ســازمان داوطلبــان در کشــور و جــذب خــوب 
سرمایه های اجتماعی از سوی این سازمان تصریح کرد: »به طور حتم 
تمامــی کارکنان این ســازمان بــا دغدغه منــدی درخصــوص خدمت 
مضاعف به مــردم به خصوص قشــرهای آســیب دیده و آســیب پذیر، 
همواره منشــأ اثر و بــرکات در جامعه بوده اســت.« کولیوند با اشــاره به 
بیانیه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( درخصوص گام دوم انقالب 
ابــراز امیــدواری کرد تا بــا پیــروزی از بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی، با 
همگرایی نیروهای جوان و انقالبی می توان خدمــات کم نظیری را به 
نیازمنــدان ارایه کرد.او انطباق فلســفه وجودی جمعیــت هالل احمر 
ایران با فدراسیون جهانی صلیب ســرخ را مورد اشاره قرار داد و تصریح 
کرد: »با افزایش همکاری ها و تعامل ها می تــوان به راه حل های خوبی 

برای مرتفع کردن نیازهای مردم دست یافت.«

دهمین دوره طرح ملی دادرس آغاز شد
دهمیــن دوره طرح ملــی دادرس، بــا حضور رئیس ســازمان جوانان 
هالل احمــر، معاون وزیــر آموزش وپــرورش و مدیران عامل اســتان ها، 
دوم آذر به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شــد.  در افتتاحیه دهمین 
دوره طــرح دادرس، دکتــر محمــد گل فشــان، رئیس ســازمان جوانان 
هالل احمر گفت: »المپیاد آماده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
می شــود تا شــور و نشــاط به جوانان بازگردد.«رئیس ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه هشتم آذر مانور سراسری در مدارس 
برگزار می شود، افزود: »طرح دادرس باید به صورت عملیاتی در زمینه 
مقابله با حــوادث به یک فرهنگ تبدیل شــود و گســترش یابــد.«او با 
کار علی  اشــاره به اینکه دهمیــن دوره طــرح دادرس به یاد شــهید فدا
لندی و محمدرضا محمودیان که با اهدای اعضایش جان چندین نفر 
را نجات داد، نام گذاری شــده است، افزود: »برای توسعه طرح دادرس 
باید از زبان هنر اســتفاده کــرد و با تولید و پخش فیلم های آموزشــی در 
رســانه ها و فضای مجازی از آثار بالیای طبیعی بکاهیم.«گل فشــان با 
اشاره به اینکه امســال دانش آموزان برای حضور در طرح دادرس باید 
در ســامانه ثبت نام کنند، افــزود: »امیدواریم المپیاد آمــاده به صورت 
حضــوری برگــزار شــود.«رئیس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
بــا بیــان اینکــه آموزش هــای طــرح ملــی دادرس، امســال بــا توجــه به 
اهمیت آموزش های خودامدادی برای دانش آموزان برگزار می شــود، 
افزود: »طــرح ملــی دادرس گام مهمــی در جهت کاهش آســیب های 
اجتماعــی و غیراجتماعــی و افزایــش ســالمت اجتماعی و جســمانی 
نوجوانــان آینده ســاز کشــورمان اســت.«الزم به ذکــر اســت؛ این طرح 
ارزشمند با همکاری آموزش وپرورش وارد دهمین سال خود می شود 
و در طول سال تحصیلی همراه دانش آموزان است. با اجرای این طرح 
دانش آموز عضو تیم دادرس یاد می گیرد زمان حادثه یا اتفاق غیرقابل 

پیش بینی در مدرسه و خانه درست رفتار کند.

تشریح عملکرد امداد هوایی در 
امدادرسانی به مناطق زلزله زده هرمزگان

رئیس ســازمان امدادونجات از انتقــال 2۵00 کیلوگرم اقــالم امدادی 
طی ۶ ســورتی پــرواز بــرای امدادرســانی به مناطــق زلزلــه زده هرمزگان 
خبــر داد. مهدی ولی پــور، رئیــس ســازمان امدادونجات درخصوص 
آخرین وضعیــت امدادرســانی به شــهرهای زلزله زده اســتان هرمزگان 
گفــت: »تا تاریــخ 2۹ آبان مــاه مجموعــا ۶0۳ نفر نیروی عملیاتــی برای 
خدمت رســانی به مردم و انجام عملیات هــای امدادونجات فعالیت 
کرده انــد.«او افــزود: »همچنین 242 خــودرو عملیاتی نیز بــرای انجام 
اقدامات امــدادی فعال بوده انــد. به عــالوه در فرآیند امدادرســانی به 
بخش های زلزله زده جنوب کشــور، دو فروند بالگرد امــدادی نیز برای 
انتقــال مصدومــان، مــواد غذایــی و تجهیــزات امــدادی بــه کار گرفته 
شده است.«ولی پور با تشریح عملکرد امداد هوایی در عملیات های 
امدادی مناطق زلزله زده جنوب کشــور بیان کرد: »مجموعا ۶ سورتی 
پــرواز در امدادرســانی بــه مناطــق زلزلــه زده هرمــزگان انجــام شــده 
اســت.«رئیس ســازمان امدادونجات ادامه داد: »امداد هوایی کشــور 
تــا روز 2۹ آبان مــاه مجموعا ۳ ســاعت و 4۵ دقیقه پرواز داشــته و 2۵00 
کیلوگــرم محموله امــدادی را جابه جا کرده اســت.«ولی پور با اشــاره به 
اقدامــات هالل احمر و ســازمان امدادونجات برای اســکان اضطراری 
زلزله زدگان تصریح کرد: »از 2۳ آبان تا 2۹ آبان ماه، آماده سازی ورزشگاه 
خلیج فــارس در شــهر بندرعبــاس انجــام و 2۸۸ دســتگاه چــادر برای 
اسکان هموطنان زلزله زده برپا شده است.«او عنوان کرد: »همچنین 
مناطق آسیب دیده به سه بخش شامل محدوده شهری بندرعباس، 
بخش فین و روستاهای شمال آن و روستاهای حد فاصل بندرعباس 
تا بخش فین تقســیم شــده اند. در همین راســتا نیــز اقالم امــدادی از 
اســتان های معیــن و ســازمان امدادونجــات بــرای تقویــت انبارهــای 

امدادی ارسال و میان این سه منطقه توزیع شده اند.«

برف یکدستی دماوند را پوشانده. سرمای هوا، 
امدادگران شــیفت پایــگاه را دور بخاری کم جان 
جمع کرده اســت. گوش به زنگ، منتظر پیامی 
از مرکــز کنتــرل و هماهنگی عملیات هســتند تا 
خودشان را به محل حادثه برسانند. تجربه پنج 
ســاله این پایگاه امدادی به آنها نشــان داده که 
با سردشــدن هــوا و آغاز بارش بــرف، صعودهای 
تفریحی افــراد غیرحرفه ای بــه دماوند هم کمتر 
می شــود و در عوض پــای کوهنــوردان حرفه ای 
برای صعود به دماوند یا دره یخار و ... بیشــتر به 
منطقه رینه بــاز می شــود. اوایل آبان بــود که دو 
نفــر از همیــن کوهنــوردان، موقــع صعــود، پیکر 
کوهنــوردی را دیده بودنــد کــه در دره یخار جان 
خود را از دســت داده بود. سرما و نبود تجهیزات 
برای حمل پیکر این کوهنورد، آنها را دست خالی 
از صعود به پایین کوه فرستاده بود. اما خبرش به 
گوش هالل احمر رســید تا تیم های جست وجو 
برای برگرداندن این کوهنــورد یخ زده در دماوند 
به کوه بزنند. سه روز عملیات برای صعود به دره 
یخار و برگشــت از آن، کوهنورد مفقودشــده را به 

تهران برگرداند.

رینه در برف
وقتــی خبــر پیــدا شــدن اتفاقــی پیکــر یــک 
کوهنــورد در دره یخار به هالل احمر رســید، این 

منطقه کوهســتانی بــه دلیل بارش همیشــگی 
ســنگ ها، ناامن شــده بود. صعــود ممکن نبود 
گر کســی هم می توانســت خودش را به محل  و ا
حادثــه برســاند، بــارش بی امــان ســنگ های 
بــزرگ و کوچــک از ارتفــاع باالتــر، جانــش را بــه 
خطر می انداخــت. آخرین روزهای آبــان بود که 
بارش برف و بعد هم سقوط بهمن در دره یخار، 
ســنگ ها را از جنب وجوش همیشگی انداخت 
و شــرایط را بــرای صعود بــه دره یخــار فراهم کرد. 
»داوود لشــکری« مســئول پایــگاه امــداد رینــه 
می گوید: »برف باریده بود و منطقه را بهمن زده 
بود. خیال مان بــرای صعود راحت تر شــده بود. 
چــون هــم احتمــال ریزش ســنگ ها کمتر شــد 
و هم اینکه با ســقوط بهمــن، بــاری از برف های 
باالدست منطقه کم شده بود و احتمال سقوط 
بهمن دوبــاره را کم کــرد. با این حال رســیدن به 
ارتفــاع 4۶۵0 متــری، جایی که پیکر کوهنــورد را 

پیدا کرده بودند، کار بسیار سختی بود.«
خبر پیدا شــدن پیکر یک کوهنــورد در ارتفاع 
4۶۵0 متــری را دو کوهنورد به امداد کوهســتان 
داده بودنــد. اتفاقی، هنــگام عبــور از آن نقطه از 
دره یخــار کوهنــورد را دیدنــد. اوایــل آبــان بــود و 
هنوز بهمــن، آن ارتفــاع را در خود نبلعیــده بود. 
اولیــن تالش تیم جســت وجو 20مهر مــاه انجام 
شــد تا پیکر پیداشــده را به پاییــن برگردانند. اما 

ریــزش ســنگ ها در دره مانــع از ایــن کار شــد. 
دومین تالش در روزهای پایانی آبان انجام شــد 
و به نتیجه نشســت. لشــکری می گویــد: »اینکه 
می دانستیم پیکر کوهنورد دقیقا کجا قرار دارد، 
کار را راحــت کرده بود. اما رســیدن تــا آن منطقه 
کار سختی بود. هوا بســیار سرد شده و برداشتن 
هر قدم در آن برف بسیار سخت بود. جنازه این 
کوهنورد، زیر بهمن و برف دوباره گم شــده بود و 
باید به دنبالــش می گشــتیم. درنهایــت، با پیدا 
کردن لباس و وســایلش توانســتیم به او برسیم. 
تــا بهمــن را کنــار بزنیــم و بتوانیــم پیکــر را بیرون 
بیاوریم، غروب شده بود. به کمپ سه برگشتیم 

و فردا هم خود را به پایگاه رساندیم.«
خطر بهمــن مجــدد، تیــم عملیــات را تهدید 
می کــرد. بــا ایــن حــال بعــد از ســاعت ها تــالش 
توانســتند پیکــر را از زیــر خروارهــا بــرف بیــرون 
بکشند و به کمک تجهیزاتی که همراه شان بود، 

با خود به پایین حمل کنند.
کوهنورد ناشناس

هنوز هویــت کوهنــورد پیداشــده در دره یخار 
دماونــد شناســایی نشــده اســت. بــا ایــن حال 
امدادگــران حــدس می زننــد شــاید ایــن فــرد 
پیکــر یکــی از کوهنوردانــی اســت کــه تابســتان 
گزارش مفقــودی اش را اعالم کــرده بودنــد. ۹ روز 
جســت وجوی تیم هــای امــدادی در دره یخــار 

به نتیجه نرســیده و پایان موقت عملیات اعالم 
شــده بود. لشــکری می گوید: »دره یخار منطقه 
وسیعی است و جست وجوی فرد گمشده بدون 
دانســتن نقطه دقیق آن، کار ســاده ای نیست. 
هر ســال افراد زیادی در این منطقه گــم یا دچار 
حادثه می شــوند. پیکر برخــی از این افــراد هرگز 
پیدا نشده و برخی هم بعد از پایان سرما ممکن 

است پیدا شوند.«
با این حال با هر گزارش مفقودی یا سرمازدگی 
ایــن  بــه  رینــه  امدادگــران  دماونــد،  در   ... و 
منطقــه اعــزام می شــوند و روزها به جســت وجو 
جــان  بــه  را  زیــادی  خطرهــای  می پردازنــد. 
می خرنــد؛ از جســت وجو در منطقه بهمن خیز 
گرفته تا امدادرسانی در صخره های صعب العبور 
و حمــل مصدومــان در ایــن مســیرها. لشــکری 
یادآوری می کند که به جز ســه نجاتگر شــیفت و 
یک پرسنل هالل احمر مســتقر در پایگاه، همه 
20 کوهنــوردی کــه در عملیات هــای امــدادی 
همراهی شــان می کننــد، داوطلــب هســتند. او 
می گوید: »بچه های امدادگر کوهســتان نه تنها 
وســایل و تجهیزات شــخصی خــود را بــه رایگان 
برای امدادرسانی و عملیات های جست وجو و 
نجات به کار می گیرند و هیچ هزینــه ای در قبال 
آن دریافت نمی کنند، بلکه از جان خود هم برای 

این عملیات ها مایه می گذارند.«

خبر3

پایگاه کوهستان شهر رینه پنج سالی است که راه اندازی شده. اغلب ماموریت های 
امدادگران در این پایگاه مربوط به حوادث کوهســتان اســت. این حوادث تابستان و 
زمســتان ندارند و در هر فصلی از سال امدادگران را به ســمت دماوند می کشانند. گاه 
. گم شــدگی در کوهســتان، ســرمازدگی، ســقوط  در ارتفاعــات ۵هــزار متری و گاه کمتر
از ارتفــاع، بهمن زدگــی و... از جملــه مهم تریــن ماموریت هایــی اســت کــه پــای آنهــا را 
بــه ماموریت هــا بــاز می کنــد. حــوادث جــاده ای منجــر به ســقوط خــودرو بــه دره هم 
از دیگــر حوادثی اســت کــه تیم امــداد کوهســتان رینــه را به محــل حادثه می کشــاند. 
حادثه دیــدگان دماونــد در فصل های گرم ســال اغلــب کوهنوردان و افرادی هســتند 
که برای تفریح به این منطقه ســر می زنند و اطالع چندانی از جغرافیای منطقه و نوع 
حــوادث آن ندارنــد. صعودهــای انفرادی بــه خصوص در ایــن فصل ها، دردســرهای 
بزرگــی بــرای کوهنــوردان می آفرینــد و تیــم عملیــات را هــم درگیــر خــود می کنــد. ایــن 
عملیات ها در زمســتان شــکل و شــمایل دیگری به خود می گیرد؛ اغلــب کوهنوردان 
حرفه ای به دلیل سرما و شرایط ســخت از صعود باز می مانند و حادثه رقم می خورد. 
امدادگــران کوهســتان متفق القــول هســتند کــه حوادثــی کــه کوهنــوردان حرفــه ای 
دچارشــان می شــوند، حــوادث ســخت تر و پیچیده تــری اســت؛ چــون کوهنــوردان 
حرفــه ای بــا طی کــردن دوره هــای الزم، اطالعــات اولیــه ای بــرای مواجهه بــا حادثه را 

دارند و معموال در نقاط سخت و صعب العبور است که زمینگیر می شوند. 

پایگاهی  برای تمام فصول

روایتی از عملیات جست وجو و انتقال پیکر کوهنوردی که در دماوند جان سپرده بود

عملیات تلِخ دره یخار


