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رئیس جمعیت هالل احمر و نماینده 
ولی فقیه عازم عراق شدند

بــه منظــور افتتــاح بیمارســتان امــام علــی)ع( هــال احمر در 
شــهر نجــف و دیدار بــا مســئوالن عتبــه علویــه، دکتــر کولیوند و 

حجت االسام و المسلمین معزی عازم کشور عراق شدند.
ظهــر دیــروز حجــت االســام و المســلمین معــزی، نماینــده 
، دکتــر پیرحســین کولیوند،  ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر
رئیس جمعیت هــال احمر با همراهی جمعــی از مدیران عازم 
کشــور عراق شــدند. هدف از این سفر شــرکت در مراسم افتتاح 
بیمارســتان امام علی)ع( هــال احمر در نجف اشــرف، دیدار و 
گفت وگو با مســئوالن ارشــد این کشور و بررســی راه های تداوم و 

افزایش همکاری های بین جمعیت های ملی است.

سرپرست سازمان داوطلبان خبر داد

 کمک 10 میلیارد تومانی خیرین 
به مناطق سیل زده

از  هال احمــر  جمعیــت  داوطلبــان  ســازمان  سرپرســت 
جمــع آوری مبلــغ 10 میلیارد تومان بــرای مناطق متأثر از ســیل 

و آبگرفتگی خبر داد.
جمعیــت  داوطلبــان  ســازمان  سرپرســت  ســلیمی  وحیــد 
هال احمر اظهــار کرد: با توجه بــه لزوم جمــع آوری کمک های 
، در  مردمــی از طــرف ســازمان داوطلبــان جمعیــت هال احمــر
، با شــرکت  خصــوص خانواده های متأثر از ســیاب اخیر کشــور
مــردم نوع دوســت و بنگاه هــای اقتصــادی بالغ بــر 10 میلیــارد 

تومان کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده است.
وی ادامه داد: بخشــی از کمک ها در قالب بسته های غذایی 
و بلوچســتان،  اســتان سیســتان  کنــارک  در شهرســتان های 

رودبار در استان کرمان و میناب استان هرمزگان توزیع شد.
ســلیمی بیان کرد: ســازمان داوطلبان جمعیت هال احمر تا 
امروز در استان های متأثر از سیل و آبگرفتگی 10 هزار ۵00 بسته 
غذایی و بهداشــتی توزیع کرده اســت. پیش تر این ســازمان در 
فراخوانی از مردم و خیرین خواســته بود تــا کمک های نقدی و 

غیر نقدی خود را به این سازمان تحویل دهند.

120 هزار نفر امدادرسانی شدند

 رهاسازی بیش از 2800 خودرو 
ک از برف و کوال

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر با اشاره به 
ک، از تداوم امدادرســانی  رهاســازی 2871 خودرو از برف و کوال

در 16 استان خبر داد.
مهدی ولــی پــور در خصوص حــوادث جــوی کــه از تاریخ 24 
دی لغایــت دوم بهمن مــاه در کشــور رخ داد، گفت: 31 اســتان 
کشــور تحت تاثیر ســامانه جــوی قــرار گرفتند و در همین راســتا 
جمعیــت هال احمــر در 244 شهرســتان به 120 هــزار و 63 نفر 

امدادرسانی کرد.
وی افــزود: در این بازه زمانی بــرای 16 هزار و 646 نفر شــرایط 
اســکان اضطــراری فراهــم و 112 نفــر بــه مناطــق امــن منتقــل 
کــز درمانی منتقل  شــدند. 136 مجروح ســوانح جوی نیز به مرا
و به 22 نفر نیز خدمات ســرپایی درمانی ارائه شــد. همچنین با 
، 2871 خودرو  تاش بی وقفــه امدادگران جمعیت هال احمــر

ک نجات داده شدند. از برف و کوال
کــرد:  ایــن مقــام مســئول در جمعیــت هــال احمــر تصریــح 
متاســفانه در حــوادث و ســوانح ناشــی از ســامانه جــوی 6 نفــر 
مفقود شــده و یک نفر در اســتان کردســتان، یک نفر در استان 
، چهــار نفــر در اســتان کرمــان و 2 نفــر در اســتان هرمزگان  البــرز
جان خود را از دســت دادند.ولی پور با اشــاره بــه عملیات های 
نــاوگان هوایی جمعیــت هــال احمر ادامــه داد: هشــت فروند 
بالگرد از نــاوگان هوایی جمعیــت هال احمر در هفته گذشــته 
در ســوانح جــوی فعــال بــوده و 97 ســورتی پــرواز در قالــب ۵9 
ســاعت ماموریــت بــرای جابه جایــی 19 تــن محمولــه امــدادی 
و زیســتی انجــام شــد. بالگردهــای جمعیــت هال احمــر 3۵7 
نیروی عملیاتی را به مناطق صعب العبور منتقل و 14 نفر نیز به 
وسیله بالگرد نجات داده شدند. رئیس سازمان امداد و نجات 
گفت: جمعیت هال احمر در جهت امدادرسانی به متاثرین از 
ســوانح جوی، 6399 نیروی امدادی در قالــب 1۵9۵ تیم به کار 
گرفت. همچنین 24 هزار و 429 تخته پتــو، 4741 تخته موکت، 
38 هزار و 464 کیلوگرم نایلون، ۵36 والور شــعله، 10 هزار و 360 
بســته غذایــی، 4028 بطری آب معدنــی، 10 هــزار و 794 قوطی 
 12۵ ، کنسرو، ۵2 هزار و 342 قرص نان، 372 کیلوگرم قند و شکر
کیلوگــرم چای، 1۵34 کیلوگرم خرما و ۵184 بســته بیســکوییت 
ک توزیع شــد.این مقام  در میــان متاثرین از ســیل، بــرف و کوال
مسئول در جمعیت هال احمر خاطرنشــان کرد: امدادرسانی 
در اســتان هــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجان غربــی، اردبیل، 
ایام، خراســان شمالی، خراســان جنوبی، کرمانشــاه، سمنان، 
فــارس، کردســتان، کرمــان، هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان، 

لرستان، گلستان و مازندران ادامه دارد.

مرضیه موسوی| می گوید: »همه نوزادان 
روستاهای اندیکا، بچه های من اند.« سن 
و ســالی نــدارد. »ونــوس منصــوری« بعد از 
غ التحصیلی در رشته مامایی به اندیکا  فار
آمد تــا کمک حال مــادران پا به ماه باشــد. 
از آن ســال تا کنون به تولد بیش از 30 نوزاد 
کمــک کــرده اســت؛ بــه نوزادانی که قبــل از 
رســیدن مــادر بــه بیمارســتان و درمانگاه، 
در آمبوالنس هالل احمر یا حتی در مســیر 
صعب العبور کوهســتانی به دنیــا آمده اند. 
بــه خاطر همیــن همراهی در ســخت ترین 
ســاعات زندگــی زنان روســتایی اســت که 

همه اهالی اندیکا ونوس را دوست دارند. 
    

آمده بود تا مادران پا به ماه را برای رســیدن 
همراهــی  بیمارســتان  و  درمانــی  مرکــز  بــه 
کنــد. همــان ماه های نخســت شــروع کارش 
بــه عنــوان مامــا در اندیــکا، تولــد نــوزادی در 
آمبوالنس حســاب کار را دســتش داد؛ اینجا 
با روســتاهای کوهســتانی ای مواجــه بود که 
برخــی از آنهــا حتــی در فصل های گرم ســال 
هم جاده ای برای دسترســی نداشــتند. آمار 
تک تــک زنان بــاردار روســتاها را دارد و تاریخ 
دقیــق زایمانشــان را در تقویــم ســاالنه خــود 
یادداشــت کرده تا حواســش بــه روزهای آخر 
بارداری شــان باشــد. طی کردن این راه های 
ناهموار گاهی تنها با همراهی آمبوالنس های 
هال احمر ممکن می شود. برای همین هم 

امدادگران جمعیت هال احمر اندیکا قبل از 
رسیدن موعد زایمان زنان روستایی، مامای 
این شهرســتان را به روســتا می برند تا انتقال 
کز درمانی کمترین ریســکی  زنان باردار به مرا

به دنبال نداشته باشد.
»اندیــکا  می گویــد:  منصــوری  ونــوس 
در  کــه  دارد  صعب العبــوری  روســتاهای 
زمســتان دسترسی به آنها مســدود می شود 
و تنهــا خودروهــای آمبوالنــس هــال احمــر 
امــکان رفتن به ایــن روســتاها را دارند. عاوه 
بــر آن، روســتاهایی هم هســتند کــه نه فقط 
در فصل ســرد ســال، بلکه در هــوای گرم هم 
امکان دسترســی به آنهــا وجود نــدارد. برای 
همیــن از زمانی که به عنــوان ماما بــه اندیکا 
آمــدم، بــرای رفتن به ایــن روســتاها و ویزیت 
مریضــان بدحــال، همچنیــن انتقــال زنــان 
باردار از هال احمر کمک گرفتم. هال احمر 
هــم انصافــا در تمــام ایــن ســال ها همــکاری 
بســیار خوبی با من داشــت و در سخت ترین 
شــرایط، موقعیتــی را فراهــم کــرد کــه مــادر و 

کودک به خطر نیفتند.«

بچه هایی به نام ونوس
تعــداد زنــان بــارداری کــه بــرای زایمــان بــه 
کز درمانی منتقل کرده از دستش در رفته  مرا
اســت. می داند که بیــش از 30 نــوزاد تا کنون 
بــه کمــک او، در آمبوالنــس هال احمــر یا در 
راه رســیدن به بیمارســتان و مرکــز درمانی به 

دنیــا آمده انــد؛ ســاعات نفس گیری کــه با به 
دنیــا آمــدن نــوزاد و صــدای اولیــن گریه اش، 
در  زندگــی اش  روزهــای  شــیرین ترین  بــه 
ســال های اخیر ختم شده اســت. منصوری 
می گویــد: »بچه هــای زیــادی بودنــد کــه در 
آمبوالنــس بــه دنیــا آمدنــد. یــا حتــی در راه 
رسیدن به آمبوالنس و در مسیر صعب العبور 
کوهســتانی. بــودن در ایــن شــرایط ســخت، 
باعث شده تا زنان اندیکا خاطره خوبی از من 
در ذهن شان داشته باشند. حتی نام دو نفر 
از بچه هایی را که در شرایط خیلی سخت در 
آمبوالنــس هال احمــر به دنیــا آمده انــد، به 

خاطر من »ونوس« گذاشته اند.«

کوهپیمایی با پای شکسته
هشــت ســال رفــت و آمــد در مســیرهای 
بــه  را  او  اندیــکا،  روســتاهای  کوهســتانی 
ناجی ای برای مــادران باردار و نوزادان شــان 
تبدیــل کــرده اســت. حضــورش بــرای مردم 
روســتایی که حتی از داشتن جاده ای هموار 
محــروم هســتند، قوت قلــب بزرگی اســت. او 
می گویــد: »به دنیا آمــدن بچه که روز و شــب 
نمی شناسد. بارها شــده که نیمه های شب 
تمــاس گرفتــه و گفته انــد زائو حالــش خوش 
نیســت. همــان موقــع بــه کمــک امدادگران 
هال احمر به روستا رفته ایم. برخی روستاها 
هیچ راه ماشــین رویی ندارند. برای رســیدن 
به یکی از این زنان، در حالی که پایم شکسته 

بود،  مجبور شــدم ســوار بــر خر دو ســاعتی از 
مســیر را طی کنم. موقع برگشــت هــم زن زائو 
ســوار خر شــد و من بــا پــای شکســته، از کوه 
پاییــن می آمــدم. در حالی کــه از شــدت درد 

فریاد می زدم.«
زایمــان  کــه  دارد  خاطــر  بــه  را  روزی 
زودهنــگام یکی از زنــان در آمبوالنس هال 
، باعث توقف شــان در میانه راه شــده  احمر
بــود: »زن آنقــدر بــا عجلــه ســوار آمبوالنس 
شــده بــود کــه هیــچ حولــه و لباســی بــرای 
نــوزاد بــه همــراه نداشــت. بچــه که بــه دنیا 
شــدیم.  موضــوع  ایــن  متوجــه  تــازه  آمــد 
روپــوش پزشــکی ام را دور نــوزاد پیچیــدم و 
گونه هایش را بــه صورت مادر نزدیک کردم. 
آرامشــی را که مادر و نوزاد تجربه می کردند، 

هرگز از یاد نمی برم.«
زنان اندیکا هر از گاهی که گذرشــان به مرکز 
بهداشت می افتد، بچه ای را نشان می دهند 
و می گویند: »این بچه توســت؛ همانی که در 
فــان روز برفــی، در آمبوالنــس بــرای بــه دنیا 
آمدنــش کمک مــان کــردی.« روز مــادر از راه 
نرســیده، پیام های تبریک زنانی به دستش 
می رســد کــه شــاهد تولــد نوزادشــان بــوده. 
ونــوس منصــوری می گویــد: »گرچــه خــودم 
فرزندی ندارم، اما بــا دیدن بچه هایم، حس 
خوبــی همــه وجــودم را فــرا می گیــرد و بــا هــر 
بــار دیدن شــان رنجــی کــه بــرای رســیدن به 

روستاها طی می کنیم، فراموشم می شود.«

خبر3

      ماجرای مامایی که با همراهی هالل احمر، تولد بیش از 30 نوزاد را در کارنامه اش دارد

من »ونوس«، مادر 30 فرزندم

بــا افزایش بــارش  بــرف و بــاران و انســداد محورهــای مواصاتی کشــور بــه خصوص در 
جاده های روســتایی و مناطق کوهســتانی، از 24 دی ماه گذشــته تا 2 بهمــن، ۵۵ مادر 
کــز درمانــی منتقل  بــاردار با تــاش نجاتگــران هــال احمــر از نقــاط صعب العبور بــه مرا

شدند.
، از آغاز سیاب  طبق اعام روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر
، دسترســی به بسیاری از  در جنوب ایران و بارش ســنگین برف در غرب و شــمال کشــور
مناطق مســکونی به خصوص در نقاط روســتایی و عشــایری مســدود شــد و بسیاری از 

کز درمانی در وقت الزم دچار مشکل شدند. مادران باردار برای انتقال به مرا
۵۵ زن بــاردار با تاش نجاتگران هال احمر و اغلب بــا آمبوالنس های این جمعیت در 

کز درمانی رسیدند.  12 استان کشور به موقع به مرا
حتی در مــواردی تعدادی از این زنان، فرزندان خــود را در جاده های محصور در برف 
ک، در آمبوالنس هال  احمر به دنیا آوردند.« ولی پور گفت: »در استان کرمانشاه  و کوال
کــز درمانی منتقل  12 زن باردار بــا تاش های تیم های امــداد و نجات هال  احمر به مرا
، اســتان زنجان 8  ، آذربایجــان غربی 9 نفر شــدند. همچنیــن در آذربایجان شــرقی 9 نفر

، کردستان و کرمان هر کدام 2 نفر و استان های گیان،  ، لرســتان 3 نفر ، اردبیل 6 نفر نفر
هرمزگان، خراســان رضوی و خوزســتان نیز هر کدام یــک مادر باردار توســط امدادگران 

کز درمانی منتقل شدند. هال احمر به مرا

نجات ۵۵ مادر باردار و انتقال آنها به مراکز درمانی


