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در دیدار رئیس جمعیت هاللاحمر با مدیر عملیات دفتر
فدراسیون بینالمللی در ایران عنوان شد:

همگرایی نیروهای جوان و انقالبی
میتواند منجر به ارایه خدمات کمنظیر
به نیازمندان شود

رئیسجمعیتهاللاحمر در دیدار بامدیر عملیاتدفتر فدراسیون
بســرخدر ایران گفت«:همگرایی نیروهــایجوانو
بینالمللیصلی 
انقالبیمیتواندمنجر بهارایهخدمات کمنظیر بهنیازمندانشود».
پیرحســین کولیونــد ،رئیــس جمعیــت هاللاحمــر ضمــن اشــاره
بــهمقبولیــتعمومــیســازمانداوطلبــاندر کشــور و جــذبخــوب
سرمایههایاجتماعیاز سویاینسازمانتصریح کرد«:بهطور حتم
تمامــی کارکنان این ســازمان بــا دغدغهمنــدی درخصــوص خدمت
مضاعف به مــردم به خصوص قشــرهای آســیبدیده و آســیبپذیر،
همواره منشــأ اثر و بــرکات در جامعه بوده اســت ».کولیوند با اشــاره به
بیانیهمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)درخصوص گامدومانقالب
ابــراز امیــدواری کردتابــاپیــروزیاز بیانیــه گامدومانقالباســامی،با
همگرایی نیروهای جوان و انقالبی میتوان خدمــات کمنظیری را به
نیازمنــدان ارایه کرد.او انطباق فلســفه وجودی جمعیــت هاللاحمر
بســرخ را مورد اشاره قرار داد و تصریح
ایران با فدراسیون جهانی صلی 
یتــوان به راهحلهای خوبی
کرد« :با افزایش همکاریها و تعاملها م 
برایمرتفعکردننیازهایمردمدستیافت».

دهمین دوره طرح ملی دادرس آغاز شد
دهمیــندورهطرحملــیدادرس،بــاحضور رئیسســازمانجوانان
هاللاحمــر،معاونوزیــر آموزشوپــرورشو مدیرانعاملاســتانها،
دوم آذر به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شــد .در افتتاحیه دهمین
دورهطــرحدادرس،دکتــر محمــد گلفشــان،رئیسســازمانجوانان
هاللاحمر گفت«:المپیادآمادهبارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزار
یشــود تا شــور و نشــاط به جوانان بازگردد».رئیس ســازمان جوانان
م
جمعیتهاللاحمر بابیاناینکههشتمآذر مانور سراسریدر مدارس
برگزار میشود،افزود« :طرحدادرسبایدبهصورتعملیاتیدر زمینه
مقابله با حــوادث به یک فرهنگ تبدیل شــود و گســترش یابــد».او با
اشــارهبهاینکهدهمیــندورهطــرحدادرسبهیادشــهیدفدا کار علی
لندیومحمدرضامحمودیان کهبااهدایاعضایشجانچندیننفر
رانجاتداد،نامگذاریشــدهاست،افزود«:برایتوسعهطرحدادرس
بایداز زبانهنر اســتفاده کــردو باتولیدو پخشفیلمهای آموزشــیدر
رســانههاو فضایمجازیاز آثار بالیایطبیعیبکاهیم».گلفشــانبا
اشاره به اینکه امســال دانشآموزان برای حضور در طرح دادرس باید
در ســامانه ثبتنام کنند ،افــزود« :امیدواریم المپیاد آمــاده به صورت
حضــوری برگــزار شــود».رئیس ســازمان جوانان جمعیــت هاللاحمر
شهــایطــرحملــیدادرس،امســالبــاتوجــهبه
بــابیــاناینکــه آموز 
یشــود،
اهمیت آموزشهای خودامدادی برای دانشآموزان برگزار م 
افزود« :طــرح ملــی دادرس گام مهمــی در جهت کاهش آســیبهای
اجتماعــی و غیراجتماعــی و افزایــش ســامت اجتماعی و جســمانی
نوجوانــان آیند هســاز کشــورمان اســت».الزم به ذکــر اســت؛ این طرح
ارزشمند با همکاری آموزشوپرورش وارد دهمین سال خود میشود
ودر طولسالتحصیلیهمراهدانشآموزاناست.بااجرایاینطرح
دانشآموز عضو تیمدادرسیادمیگیردزمانحادثهیااتفاقغیرقابل
پیشبینیدر مدرسهوخانهدرسترفتار کند.

تشریح عملکرد امداد هوایی در
امدادرسانی به مناطق زلزلهزده هرمزگان
رئیسســازمانامدادونجاتاز انتقــال ۲۵۰۰کیلوگرماقــامامدادی
طی ۶ســورتی پــرواز بــرای امدادرســانی به مناطــق زلزل ـهزده هرمزگان
یپــور ،رئیــس ســازمان امدادونجات درخصوص
خبــر داد .مهدی ول 
آخرین وضعیــت امدادرســانی به شــهرهای زلزلهزده اســتان هرمزگان
گفــت«:تاتاریــخ ۲۹آبانمــاهمجموعــا ۶۰۳نفر نیرویعملیاتــیبرای
تهــای امدادونجات فعالیت
خدمترســانی به مردم و انجام عملیا 
کردهانــد».او افــزود«:همچنین ۲۴۲خــودرو عملیاتینیز بــرایانجام
اقدامات امــدادی فعال بودهانــد .به عــاوه در فرآیند امدادرســانی به
بخشهای زلزلهزده جنوب کشــور ،دو فروند بالگرد امــدادی نیز برای
انتقــال مصدومــان ،مــواد غذایــی و تجهیــزات امــدادی بــه کار گرفته
شده است».ولیپور با تشریح عملکرد امداد هوایی در عملیاتهای
امدادی مناطق زلزلهزده جنوب کشــور بیان کرد« :مجموعا ۶سورتی
پــرواز در امدادرســانی بــه مناطــق زلزل ـهزده هرمــزگان انجــام شــده
اســت».رئیس ســازمان امدادونجات ادامه داد« :امداد هوایی کشــور
تــاروز  ۲۹آبانمــاهمجموعا ۳ســاعتو ۴۵دقیقهپرواز داشــتهو۲۵۰۰
کیلوگــرممحمولهامــدادیراجابهجا کردهاســت».ولیپور بااشــارهبه
اقدامــات هاللاحمر و ســازمان امدادونجات برای اســکان اضطراری
زلزلهزدگانتصریح کرد«:از  ۲۳آبانتا ۲۹آبانماه،آمادهسازیورزشگاه
جفــارسدر شــهر بندرعبــاسانجــامو ۲۸۸دســتگاهچــادر برای
خلی 
اسکان هموطنان زلزلهزده برپا شده است».او عنوان کرد« :همچنین
مناطقآسیبدیدهبهسهبخششاملمحدودهشهریبندرعباس،
بخشفینوروستاهایشمالآنوروستاهایحدفاصلبندرعباس
تا بخش فین تقســیم شــدهاند .در همین راســتا نیــز اقالم امــدادی از
اســتانهای معیــن و ســازمان امدادونجــات بــرای تقویــت انبارهــای
امدادیارسالومیاناینسهمنطقهتوزیعشدهاند».

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

تلخ دره یخار
عملیات
ِ

برفیکدستیدماوندراپوشانده.سرمایهوا،
امدادگرانشــیفتپایــگاهرادور بخاری کمجان
جمع کرده اســت .گوش به زنگ ،منتظر پیامی
از مرکــز کنتــرل و هماهنگی عملیات هســتند تا
خودشانرابهمحلحادثهبرسانند.تجربهپنج
ســاله این پایگاه امدادی به آنها نشــان داده که
باسردشــدنهــواو آغاز بارشبــرف،صعودهای
تفریحی افــراد غیرحرفهای بــه دماوند هم کمتر
یشــود و در عوض پــای کوهنــوردان حرفهای
م
برای صعود به دماوند یا دره یخار و  ...بیشــتر به
یشــود .اوایل آبان بــود که دو
منطقه رینه بــاز م 
نفــر از همیــن کوهنــوردان ،موقــع صعــود ،پیکر
کوهنــوردی را دیده بودنــد کــه در دره یخار جان
خودرااز دســتدادهبود.سرماو نبودتجهیزات
برایحملپیکر این کوهنورد،آنهارادستخالی
از صعودبهپایین کوهفرستادهبود.اماخبرشبه
گوش هاللاحمر رســید تا تیمهای جستوجو
برایبرگرداندناین کوهنــوردیخزدهدر دماوند
به کوهبزنند.سهروز عملیاتبرایصعودبهدره
یخار و برگشــت از آن ،کوهنورد مفقودشــده را به
تهرانبرگرداند.
رینهدر برف
وقتــی خبــر پیــدا شــدن اتفاقــی پیکــر یــک
کوهنــورد در دره یخار به هاللاحمر رســید ،این

منطقه کوهســتانی بــه دلیل بارش همیشــگی
ســنگها ،ناامن شــده بود .صعــود ممکن نبود
و ا گر کســی هم میتوانســت خودش را به محل
حادثــه برســاند ،بــارش بیامــان ســنگهای
بــزرگ و کوچــک از ارتفــاع باالتــر ،جانــش را بــه
خطر میانداخــت .آخرین روزهای آبــان بود که
بارش برف و بعد هم سقوط بهمن در دره یخار،
ســنگهارااز جنبوجوشهمیشگیانداخت
و شــرایطرابــرایصعودبــهدرهیخــار فراهم کرد.
«داوود لشــکری» مســئول پایــگاه امــداد رینــه
میگوید« :برف باریده بود و منطقه را بهمن زده
بود .خیالمان بــرای صعود راحتتر شــده بود.
چــونهــماحتمــالریزشســنگها کمتر شــد
و هم اینکه با ســقوط بهمــن ،بــاری از برفهای
باالدستمنطقه کمشدهبودواحتمالسقوط
بهمن دوبــاره را کم کــرد .با این حال رســیدن به
ارتفــاع 4650متــری ،جایی که پیکر کوهنــورد را
پیدا کردهبودند ،کار بسیار سختیبود».
خبر پیدا شــدن پیکر یک کوهنــورد در ارتفاع
 4650متــری را دو کوهنورد به امداد کوهســتان
داده بودنــد .اتفاقی ،هنــگام عبــور از آن نقطه از
درهیخــار کوهنــوردرادیدنــد.اوایــل آبــانبــودو
هنوز بهمــن ،آن ارتفــاع را در خود نبلعیــده بود.
اولیــنتالشتیمجس ـتوجو20مهر مــاهانجام
شــدتاپیکر پیداشــدهرابهپاییــنبرگردانند.اما

پایگاهی برای تمامفصول
پایگاه کوهستان شهر رینه پنج سالی است که راهاندازی شده .اغلب ماموریتهای
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 میکشانند .گاه
در ارتفاعــات 5هــزار متری و گاه کمتر .گمشــدگی در کوهســتان ،ســرمازدگی ،ســقوط
از ارتفــاع ،بهمنزدگــی و ...از جملــه مهمتریــن ماموریتهایــی اســت کــه پــای آنهــا را
بــه ماموریتهــا بــاز میکنــد .حــوادث جــادهای منجــر به ســقوط خــودرو بــه دره هم
از دیگــر حوادثی اســت کــه تیم امــداد کوهســتان رینــه را به محــل حادثه میکشــاند.
حادثهدیــدگان دماونــد در فصلهای گرم ســال اغلــب کوهنوردان و افرادی هســتند
که برای تفریح به این منطقه ســر میزنند و اطالع چندانی از جغرافیای منطقه و نوع
حــوادث آن ندارنــد .صعودهــای انفرادی بــه خصوص در ایــن فصلها ،دردســرهای
بزرگــی بــرای کوهنــوردان میآفرینــد و تیــم عملیــات را هــم درگیــر خــود میکنــد .ایــن
عملیاتها در زمســتان شــکل و شــمایل دیگری به خود میگیرد؛ اغلــب کوهنوردان
حرفهای به دلیل سرما و شرایط ســخت از صعود باز میمانند و حادثه رقم میخورد.
امدادگــران کوهســتان متفقالقــول هســتند کــه حوادثــی کــه کوهنــوردان حرف ـهای
یشــوند ،حــوادث ســختتر و پیچید هتــری اســت؛ چــون کوهنــوردان
دچارشــان م 
یکــردن دور ههــای الزم ،اطالعــات اولی ـهای بــرای مواجهه بــا حادثه را
حرف ـهای بــا ط 
دارند و معموال در نقاط سخت و صعبالعبور است که زمینگیر میشوند.

ریــزش ســنگها در دره مانــع از ایــن کار شــد.
دومین تالش در روزهای پایانی آبان انجام شــد
و به نتیجه نشســت .لشــکری میگویــد« :اینکه
میدانستیمپیکر کوهنورددقیقا کجاقرار دارد،
کار را راحــت کرده بود .اما رســیدن تــا آن منطقه
کار سختیبود.هوابســیار سردشدهو برداشتن
هر قدم در آن برف بسیار سخت بود .جنازه این
کوهنورد ،زیر بهمن و برف دوباره گم شــده بود و
باید به دنبالــش میگشــتیم .درنهایــت ،با پیدا
کردن لباس و وســایلش توانســتیم به او برسیم.
تــابهمــنرا کنــار بزنیــمو بتوانیــمپیکــر رابیرون
بیاوریم ،غروب شده بود .به کمپ سه برگشتیم
وفرداهمخودرابهپایگاهرساندیم».
خطر بهمــن مجــدد ،تیــم عملیــات را تهدید
یکــرد .بــا ایــن حــال بعــد از ســاعتها تــاش
م
توانســتند پیکــر را از زیــر خروارهــا بــرف بیــرون
بکشندوبه کمکتجهیزاتی کههمراهشانبود،
باخودبهپایینحمل کنند.
کوهنوردناشناس
هنوز هویــت کوهنــورد پیداشــده در دره یخار
دماونــد شناســایی نشــده اســت .بــا ایــن حال
امدادگــران حــدس میزننــد شــاید ایــن فــرد
پیکــر یکــی از کوهنوردانــی اســت کــه تابســتان
گزارش مفقــودیاش را اعالم کــرده بودنــد 9.روز
جس ـتوجوی تی مهــای امــدادی در دره یخــار

بهنتیجهنرســیدهو پایانموقتعملیاتاعالم
شــده بود .لشــکری میگوید« :دره یخار منطقه
وسیعیاستوجستوجویفرد گمشدهبدون
دانســتن نقطه دقیق آن ،کار ســادهای نیست.
هر ســال افراد زیادی در این منطقه گــم یا دچار
یشــوند .پیکر برخــی از این افــراد هرگز
حادثه م 
پیدا نشده و برخی هم بعد از پایان سرما ممکن
استپیداشوند».
بااینحالباهر گزارشمفقودییاسرمازدگی
و  ...در دماونــد ،امدادگــران رینــه بــه ایــن
یشــوندو روزهابهجس ـتوجو
منطقــهاعــزامم 
میپردازنــد .خطرهــای زیــادی را بــه جــان
میخرنــد؛ از جس ـتوجو در منطقه بهمنخیز
گرفتهتاامدادرسانیدر صخرههایصعبالعبور
و حمــل مصدومــان در ایــن مســیرها .لشــکری
یادآوری میکند که به جز ســه نجاتگر شــیفت و
یک پرسنل هاللاحمر مســتقر در پایگاه ،همه
تهــای امــدادی
 20کوهنــوردی کــه در عملیا 
یشــان میکننــد ،داوطلــب هســتند .او
همراه 
میگوید« :بچههای امدادگر کوهســتان نهتنها
وســایلو تجهیزاتشــخصیخــودرابــهرایگان
برای امدادرسانی و عملیاتهای جستوجو و
نجات به کار میگیرند و هیچ هزین ـهای در قبال
آندریافتنمیکنند،بلکهاز جانخودهمبرای
اینعملیاتهامایهمیگذارند».

