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خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار 
نیاز به هم افزایی همه ارگان ها دارد

پیرحســین کولیوند، در دیدار با روســای دانشــگاه های علوم 
پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بر هم افزایی هالل احمر و 
مجموعه های پزشکی و دانشــگاهی در راستای خدمت رسانی 

کید کرد. به مناطق کم برخوردار تا
حســین قناعتــی، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران، 
عبدالرضــا پازوکــی، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و 
علیرضــا زالی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با 
حضور در ســاختمان صلح با دکتــر پیرحســین کولیوند، رئیس 
جمعیــت هالل احمر دیــدار و گفت وگو کردند و انتخاب ایشــان 
از ســوی شــورای عالی جمعیت هالل احمــر و انتصاب از ســوی 

رئیس جمهوری را تبریک گفتند.
در جریان این دیدار همکاری بین بخشــی شامل مشارکت در 
کید  پیشــگیری و امدادرســانی در حوزه حــوادث و بالیا مــورد تا
قــرار گرفــت. همچنیــن همــکاری بیشــتر در خصــوص مقابله با 
بیمــاری کرونــا به عنــوان یکــی از اولویت هــا، در دســتور کار قــرار 
گرفت.دکتــر پیرحســین کولیونــد، با اشــاره بــه اینکــه هم افزایی 
در خصوص خدمت رســانی بــه مناطق کم برخــوردار از اهمیت 
بســزایی برخــوردار اســت، بــر همــکاری بــا ســایر دســتگاه ها از 
جملــه، بســیج، کمیتــه امــداد و خیرین در حوزه ســه دانشــگاه 
کیــد کرد.رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــا اشــاره بــه اهمیــت  تا
هم افزایی جهت ارایه خدمات بین المللی، خواســتار همکاری 

چندجانبه در زمینه های پزشکی و درمانی شد.
 

همسر شهید »مسعود علی محمدی« 
سفیر صلح هالل احمر شد

همســر شــهید هســته ای؛ »دکتر مســعود علی محمــدی« در 
، عضــو داوطلب هالل احمر  دیدار با رئیس جمعیت هالل احمر

و سفیر صلح این جمعیت شد.
، با دکتر  منصوره کرمی، همســر اولین شــهید هسته ای کشــور
پیرحسین کولیوند دیدار و در این دیدار به عضویت داوطلبانه 

هالل احمر درآمد.
، تکریــم خانــواده شــهدا را  دکتــر کولیونــد نیــز در ایــن دیــدار
وظیفه همه دانســت و گفــت: »دیدار با خانواده شــهدا موجب 
قــوت قلــب و یــادآوری روحیــه ایســتادگی و شــجاعت شــهدا 
می شود.«شــهید »مســعود علی محمــدی« از جملــه شــهدای 
هسته ای ایران بود که مورد حمله ناجوانمردانه تروریستی قرار 
گرفــت. او، فروردیــن 1۳40 خورشــیدی در خانــواده ای مذهبی 
در یکی از روســتاهای شهرســتان ایذه چشــم به جهان گشــود. 
شــهید علی محمــدی، مــدرک کارشناســی را از دانشــگاه شــیراز 
در 1۳۶4 خورشــیدی و کارشناســی ارشــد را در 1۳۶7 و دکترای 
فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشــگاه صنعتی شــریف در 
1۳71 خورشیدی، کسب کرد. او از دانشــجویان نخستین دوره 
دکترای فیزیک در داخل ایران بود و نخســتین شــخصی اســت 
که در ایران دکترای خــود را در فیزیک دریافت کرده  و همچنین 
دانش هــای  پژوهشــگاه  در  پســادکترا  دانشــجوی  نخســتین 
بنیادی بود.شــهید علی محمدی، 22 دی 1۳۸۸ خورشــیدی 
درحالی کــه قصــد خــروج از منزلش را داشــت بــر اثــر انفجار یک 

بمب کنترل از راه دور و به دست عوامل موساد ترور شد.

انتقال 57 مصدوم حوادث آخر هفته 
کز درمانی به مرا

محمدحســن قوســیان مقدم با اشــاره به اینکــه در تعطیالت 
کــز  آخــر هفتــه  57 مصــدوم ســوانح و حــوادث مختلــف بــه مرا
درمانی منتقل شــده اند، از آماده باش کامل نیروهای امدادی 

هالل احمر در راستای خدمت رسانی به مردم خبر داد.
محمدحســن قوســیان مقدم، دبیــرکل جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران در خصــوص امدادرســانی هالل احمر 
به حــوادث 24 ســاعت گذشــته گفــت: »از ســاعت ۸ صبــح روز 
جمعــه لغایت ســاعت ۸ صبــح روز شــنبه، 97 عملیات توســط 
نیروهــای امــدادی هالل احمــر انجــام شــد کــه 50 مــورد از آن 
مربوط بــه حــوادث جــاده ای و نجات جــان شــهروندان پس از 
تصادفــات بــوده اســت.«او افــزود: »همچنیــن 19 عملیــات نیز 
در حــوزه کوهســتان و 2۸ عملیــات در ســایر حوزه هــا از جملــه 
شــهری، صنعتــی و خدماتــی انجــام شــد.«دبیرکل جمعیــت 
هالل احمــر خاطرنشــان کــرد: »در ایــن ماموریت هــا از 11۳ تیم 
عملیاتی اســتفاده شــد و بــه 29۶ نفر از شــهروندان کــه متاثر از 
حــوادث بودنــد، خدمت رســانی شــد. الزم به ذکر اســت که این 
حوادث 20۸ مصدوم داشــت که 57 نفر از آنها توسط نیروهای 
امــدادی جمعیــت هالل احمــر جهــت درمــان تخصصــی بــه 
کــز بیمارســتانی منتقــل شدند.«قوســیان مقــدم بــا اشــاره  مرا
به ورود ســامانه های جوی به کشــور گفــت: »با توجه بــه اینکه 
ســامانه های بارشــی به صورت پی درپی در حال ورود به کشــور 
اســت، جمعیت هالل احمر در آماده باش کامل به ســر می برد و 

آماده خدمت رسانی به مردم در تمام نقاط کشور است.«

گذشــت  از  بعــد  عســگری نیا|  فاطمــه 
، ســرانجام 4 صیــاد دیــری بــا کمــک  5 روز
از   ، دیــر هالل احمــر  جمعیــت  نجاتگــران 
میــان آب هــای بوشــهر نجــات پیــدا کــرده 
کــه  و بــه زندگــی برگشــتند. حادثــه تلخــی 
بعــد از وقــوع طوفــان دریایــی بــرای ایــن 
افتــاد.  اتفــاق  آزاد  آب هــای  در  صیــادان 
خانواده هایشــان گمان نمی کردند بعد از 5 
روز ســرگردانی در دریا بتوانند آنهــا را دوباره 
زنــده ببیننــد. می گفتنــد معجــزه ای بــزرگ 
در دل آب های خلیج فــارس رخ داده. این 
تفسیر مدیرعامل جمعیت هالل احمر دیر 
از این حادثه اســت. به گفته او گشــت های 
هوایی ردی از این صیادان در دریا ندیدند 
و حدس و گمان هــا حکایت از غرق شــدگی 
این افراد داشت، اما داوطلبان و نجاتگران 
کار  در  اســتمرار  بــا  هالل احمــر  جمعیــت 
جست وجو موفق شــدند 4 صیاد مفقودی 
، بزرگ ترین  را در 12 مایلی ســاحل بندر دیر
بنــدر صیــادی ایــران پیــدا و خوشــحالی را 

میهمان خانواده های آنها کنند.  
  

صبــح روز سه شــنبه بــود. ناخــدای  55 
ســاله بندر دیر همراه با ۳ ملــوان جوان ۳0 
تــا ۳5 ســاله بــار و بنه بســتند و بــرای صید، 
دل به دریا زدند. گرچه هواشناسی روزهای 
گذشــته صیــادان را از رفتــن بــه دریــا منــع و 
هشــدار طوفــان دریایــی اعــالم کــرده بــود، 
اما آســمان آبــی و هــوای آفتابی باعث شــد 
تــا صیــادان بی خیــال این هشــدارها شــده 
و  عــازم صیــد شــوند. 50 مایلــی از ســاحل 
دور شــدند. همانجــا لنگــر انداختــه و تــور 
ماهیگیــری خــود را پهــن کردند. هــر لحظه 
ضربه موج ها محکم تر و ارتفاع شان بزرگ تر 
نگذشــته  از حضورشــان  می شــد. چیــزی 
بــود کــه  آســمان در هــم پیچیــد و طوفــان 
ســایه اش را بر ســر دریــا انداخــت. ملوان ها 
تصمیــم بــه برگشــت گرفتند اما تالش شــان 
برای روشــن کردن موتور قایق راه به جایی 
نبرد. باطری خالی بود و قایق بدون روشن 
شــدن موتور امکان حرکت نداشت. با از کار 
افتادن باطــری جی پی اس قایــق هم از کار 
افتــاد. نگرانــی در چهــره هرکدام شــان موج 
مــی زد. طوفان شــدید و شــدیدتر می شــد. 
»ماچله« هایشــان، جیره غذایــی که همراه 
داشــتند، به انــدازه همــان دو روزی بود که 
پیش بینی کــرده بودند روی دریا هســتند. 
دلشان گرم همین داشته ها بود که طوفان 
با همــه قدرتش قایــق ماهیگیری آنهــا را در 
گون کرد. هیچ شانســی برای نجات  دریا واژ

نداشــتند قایق های کوچــک محلی جرأت 
تــردد در دریــای طوفــان زده را نداشــتند. 
کشــتی های تجــاری بــزرگ کــه از دوبــی بــه 
ســمت بنــدر در حرکــت بودنــد هــم آنهــا را 
نمی دیدنــد. چــاره ای نداشــتن جــز شــنا 
کــردن در دریــا و رســاندن خــود به ســاحل. 
دو روز گذشــت. خانواده هایشــان نگران در 
حاشــیه ســاحل چشــم به راه برگشت شــان 

بودند اما خبری  از چهار صیاد نبود. 

حرکت به سمت ساحل با موج ها
بودنــد  ماهــری  گران  شــنا کــه  صیادهــا 
خــود را بــا کمک موج هــای بــزرگ و کوچک 
بــه جلــو می راندنــد. در پایــان ســومین روز 
غیبت شــان موضــوع از طریــق خانواده هــا 
بــه فرمانــداری و جمعیــت هالل احمــر دیر 
اطــالع داده شــد. »حســن بدیعــی« بــرادر 
یکــی از ملوان هــا پیگیــر ایــن موضــوع بود: 
»معمــوال ملوان هــا دو روز برای صیــد راهی 
گذشــت و  دریــا می شــوند. وقتــی روز دوم 
خبری از آنها نشد با توجه به طوفانی بودن 
دریــا گمانه زنی هــا دربــاره وقــوع حادثــه ای 
بــرای آنهــا قــوت گرفــت. موضــوع را ســریعا 
بــه جمعیــت هالل احمــر و فرمانــداری دیر 
اطــالع دادیــم. عملیــات جســت وجو برای 
کــردن بــرادرم و دوســتانش آغاز شــد.  پیدا
گرچــه ســریعا  هــوا به شــدت طوفانــی بــود 
امــداد هوایــی در منطقــه حاضــر شــد، امــا 
ردی از ایــن ملوان هــا پیــدا نشــد. در روز 
چهــارم بــاز جســت وجو توســط نیروهــای 
امدادی شروع شــد، اما تالش ها نتیجه ای 
پنجــم  روز  در  اینکــه  تــا  نداشــت  بــر  در 
تیم هایــی متشــکل از داوطلبــان مردمی و 
هالل احمر بــا قایق هایی که سوخت شــان 
تامیــن  منطقــه  فرمانــداری  توســط 

کــه  شــده بودنــد، راهــی دریــا شــدند. چرا
می دانســتیم جســت وجوی افقــی نتیجــه 
بهتــری از جســت وجو بــا بالگــرد و از فاصله 

دور دارد.«

نجات در روز پنجم
جمعیــت  مدیرعامــل  ریزیــان،  عبــاس 
تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  دیــر  هالل احمــر 
تیم هایــی از میــان نجاتگــران و بومی هــای 
داوطلــب منطقــه می گویــد: »بــا شــروع کار 
جست وجو توســط این نیروها در پنجمین 
روز مفقــودی ملوان هــا، خوشــبختانه هــر 
چهار ملــوان در 12 مایلی ســاحل صحیح و 

سالم پیدا شدند.«
هــر چهــار ملــوان ســالم بودند اما شــنای 
طوالنــی و تمام شــدن جیــره غذایــی باعث 
شــده بود تــا از ضعف شــدیدی رنــج ببرند. 
به گفته بدیعــی برادر یکی از ایــن ملوان ها، 
جان ســالم به در بردن آنها معجزه ای بزرگ 
بود: »تشــنگی و گرســنگی در کنار خستگی 
شــدید توان شــان را کم کرده بود اما همین 
گــر نجاتگران  . ا کــه زنده بودنــد خدا را شــکر
تمــام  جمعیــت هالل احمــر نبودنــد و در 
ایــن پنــج روز همــراه بــا خانواده هــا در پــی 
نمی کردنــد  جســت وجو  مــا  گمشــده های 
فشــار روانی تحمیلی بــه خانواده ها بیشــتر 

می شد.«

نجات در کوه های نمکی جاشک
در حالــی که گروهــی از تیم هــای امدادی 
جمعیــت هالل احمــر دیــر در بنــدرگاه این 
شهرســتان مشــغول ایــن عملیــات بودنــد 
نجاتگــران پایــگاه امدادونجــات جــاده ای 
شهید احمد احمدی جاشک هم با نجات 
گردشــگری  منطقــه  در  مفقــودی  چهــار 

کوه های نمکی جاشک، لبخند شادی را به 
یک خانواده هدیــه کردند. »حامد خیاط« 
امدادونجــات  پایــگاه  ســاله   2۸ نجاتگــر 
جــاده ای جاشــک از جملــه نجاتگرانی بود 
کــه در ایــن عملیــات حضــور داشــت: »هوا 
تاریــک بــود. خبــر رســید خانــواده ای چهار 
گــم  نفــره در منطقــه کوهســتانی جاشــک 
را  برگشــت  مســیر  نمی تواننــد  و  شــده اند 
پیدا کنند. حق داشتند، مسیر کوهستانی 
و  وهم انگیــز  مســیری  شــب  در  جاشــک 
سخت اســت. تاریکی مطلق منطقه امکان 
پیــدا کــردن راه را بــه گردشــگران نمی دهــد 
همینطــور کــه ایــن خانــواده را هــم گرفتــار 

خود کرده بود.«
حوالــی ســاعت ۶ خبــر از طریــق EOC به 
جاشــک  جــاده ای  امدادونجــات  پایــگاه 
می رســد: »به محض اینکه خبر به ما رسید 
همــراه بــا دو خــودروی نجــات و آمبوالنس 
تماس هــای  طــی  شــدیم.  منطقــه  راهــی 
تلفنــی با پــدر خانــواده موفق شــدیم محل 
گم شــدن آنها را پیدا کنیم. این خانواده در 
یکی از مســیرهای دره ای منطقــه، راه را گم 
کرده و متوقف شــده بودنــد. تاریکی محض 
تمام منطقه را گرفته بود. با کمک نور چراغ 
خودروها به ســمت محلی که این خانواده 
حضور داشــتند رفتیم و از آنها خواســتیم با 
اســتفاده از نور موبایل، ما را به سمت خود 
هدایــت کننــد. حــدود یــک ســاعتی طــول 

کشید تا به آنها رسیدیم.«
کــه از راه می رســند نــور امیــد  نجاتگــران 
در  گم شــده  نفــره  چهــار  خانــواده  دل  در 
میــان دره هــای کوه های جاشــک می تابد: 
»خانواده به شدت ترسیده بودند چون دو 
کودک خردســال همــراه داشــتند. به خاطر 
همیــن وقتــی نیروهــای امــدادی را دیدند 
خیال شــان آسوده شــد. با کمک نجاتگران 
منتقــل  امنــی  محــل  بــه  خانــواده  ایــن 

شدند.«
منطقــه  می گویــد  خیــاط  کــه  اینطــور 
کوهســتانی جاشــک هــر روز بــا حوادثــی از 
کنــار تصادفــات جــاده ای  ایــن جنــس در 
روبه روست: »پایگاه امدادونجات جاده ای 
مــا در 55 کیلومتری شهرســتان دیــر، محور 
کنــگان بــه بوشــهر واقع شــده اســت یکــی از 
محورهــای پرتــردد و پرحادثــه. حادثه های 
جــاده  به خاطــر  بیشــتر  هــم  محــور  ایــن 
پیچ درپیــچ منطقه اســت. از آنجا کــه هر روز 
منطقه گردشــگری مــا پذیــرای گردشــگران 
به طبــع  اســت  زیــادی  و خارجــی  داخلــی 
حوادث زیادی هم در منطقه رخ می دهد.«

خبر3

بعد از 5 روز شناور بودن روی آب های دریای بوشهر با کمک نجاتگران هالل احمر

4 صیاد دیری سالم به خانه برگشتند


