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فاطمــه عســگری نیا| دو روز آخــر هفتــه 
بــاز هــم بــارش بــرف و بــوران در محورهــای 
مواصالتی پرتردد کشــور خودروهــای زیادی 
را متوقف کــرد. برای رهایــی خودروهــا از این 
ترافیک زنجیره ای و نجات سرنشــینان آنها از 
ســرمای شــدید نجاتگران پایگاه هــای امداد 
جــاده ای راهــی ایــن مناطــق شــدند. توزیــع 
اقالام غذایی، انتقال درراه ماندگان به مناطق 
امن و کمک به بازگشایی مسیرهای برفگیر از 
جمله کمک  هایی بــود که نجاتگــران در این 
ماموریت هــا شــبانه روزی خود دنبــال کردند 
تا نشان دهند زمستان امســال هم مانند هر 
ســال آماده ارایــه خدمــات بــه درراه ماندگان 
زمســتانی هســتند. به گفتــه رئیس ســازمان 
امدادونجــات جمعیــت هالل احمــر 12هــزار 
نیروی عملیاتــی و آموزش دیده بــا بهره گیری 
از 3هــزارو400 خــودروی امــدادی در طــرح 
ملی امدادونجات زمستانه امسال مشارکت 
دارند و تمامــی این نیروهــا از اول آذرماه تا 25 
اســفندماه امســال بــه مــدت 115 روز آمــاده 
ارایه خدمات به هموطنان هســتند. در این 
طــرح ، عــالوه بــر 5۶7 پایــگاه امدادونجــات 
ثابــت کــه در طــول ســال و به طــور شــبانه روز 
خدمــات خــود را ارایــه می کننــد، ۶11 پســت 
کز عملیاتی   موقت در نقاط حادثه خیز و مرا
استان ها و شهرستان های کشور برقرار شده 
تــا امدادرســانی احتمالــی در طــول فصــل 
ع وقت انجام شــود. جمعیت  ســرما، در اســر
هالل احمــر عــالوه بــر ایــن از 20 فرونــد بالگرد 
نیز جهت ارایــه خدمات امــدادی در نقاطی 
که  امــکان خدمات بــه صورت زمینــی وجود 

ندارد، بهره می گیرد. 

دم دمای غروب جمعه شب بود که شروع 
برف و بوران در محور گرگان به ســمنان آغاز 
شــد. محــور پرپیچ وخمی که آخــر هر هفته 
محل تــردد جمعیت زیــادی از اهالی گرگان 
در  هواشناســی  گرچــه  اســت.  ســمنان  و 
روزهــای منتهی بــه آخر هفته هشــدارهای 
الزم درخصــوص ضــرورت همــراه داشــتن 
تجهیــزات زمســتانی را بــه خودروهــا داده 
کــه در ایــن  بــود، امــا تعــداد خودروهایــی 
شــبانگاهی  بــرف  و  ک  کــوال اســیر  محــور 
بــه خاطــر همــراه نداشــتن ایــن امکانــات 
شــدند، کم نبودنــد. از جمله یک دســتگاه 
خــودرو 405 کــه راهی گــرگان بود. جــاده به 
شــدت لغزنده بود. راننده خودرو که همراه 
همســر و کودک ســه ســاله اش بــود، جرات 
بــه خاطــر همــراه  را  پیــش روی در جــاده 
نداشتن زنجیر چرخ نداشــت و ترجیح داد 
کنار جــاده توقف کند. هوا هر لحظه ســردتر 
می شــد و تحمــل ایــن شــرایط به خصــوص 

برای کودکی که همراه داشتند، سخت بود. 
راننده برای رهایــی از این گرفتاری موضوع 
را به مرکــز فوریت های امــدادی هالل احمر 
اطــالع داد تــا نجاتگــران پایــگاه »چهارباغ« 
خــود را بــرای کمــک بــه ایــن خانــواده بــه 
کی«  محــل توقف آنهــا برســانند. »پوریــا خا
از نجاتگــران ایــن پایــگاه همراه با دوســتان 
دیگــرش ســاعت 49 دقیقــه بامــداد بــرای 
کمــک بــه ایــن خانــواده راهــی شــدند: »ما 
در حالــی بــرای انجام ایــن ماموریــت راهی 
جاده شــدیم که طبق آخرین اظهارات پدر 
خانواده همگی اعضای خانواده اش ســالم 
بودند و فقط نیــاز به انتقال بــه محل امنی 
برای گذران شــب داشــتند. وقتــی به محل 
رسیدیم، خوشبختانه شــرایط آنها تغییری 
نکــرده بــود، امــا بــوران و ســرمای شــدید 
باعث شــده بود بــه علت نگرانی از ســالمت 
فرزندشــان شــرایط روحــی خوبی نداشــته 
نباشند. به توصیه نجاتگران راننده خودرو 
را در همــان محــل رهــا کــرد و بــا خــودروی 
امدادی ما به سمت پایگاه حرکت کردند.«

همیــن طــور کــه مســیر پایــگاه را در پیــش 
گرفتند، بــا خودروهــای در راه مانــده دیگری 
روبــه رو شــدند. از چنــد نیســان دارای بــار 
گرفتــه تــا دو دســتگاه ســواری پــژو پــارس و 
405 کــه منتظــر رســیدن یدک کــش بودنــد: 
آنهــا  سرنشــینان  و  نیســان  »راننده هــای 
داشــتند،  همــراه  کــه  بارهایــی  خاطــر  بــه 
نمی توانســتند خودروی خود را رهــا کنند. از 
طرفی دو خــودروی ســواری دیگر هم منتظر 
یدک کش بودند، اما با توجه به اینکه شــرایط 
فــوق را پیش بینــی نکــرده بودند، هیــچ مواد 
غذایی و وســایل گرمایشــی همراه نداشتند. 
ســریعا نســبت بــه توزیــع اقــالم غذایــی 72 
ســاعته، پتو و ... بین آنها اقدام کردیم و با این 

کار امنیت خاطرشان فراهم شد.«
تیــم نجاتگــران پایــگاه چهاربــاغ همــراه بــا 
پایــگاه  بــه  درراه مانــده  نفــره  ســه  خانــواده 
رســیدند: »اســکان آنهــا در این شــرایط باعث 

شــد تــا از لحــاظ روحــی و روانــی آرام بگیرنــد و 
صبــح روز جمعــه بــه محــض بهبــود شــرایط 
جوی، نجاتگران این خانواده را تا خودرویشان 

همراهی کردند تا به مسیر خود ادامه دهند.«

زمســتان های ســرد در محــور گــرگان به 
سمنان

پایگاه امداد جــاده ای چهاربــاغ در ابتدای 
روستای چهارباغ و 40 کیلومتری گرگان واقع 
شــده اســت. در مســیر پردتــردد و برف گیری 
که هر ساله زمســتان بر حجم ماموریت های 
نجاتگران آن می افزاید: »وجود دو قله مرتفع 
»بافکشان« و »شــاهوار« در این محور باعث 
شده تا ما زمستان های سخت و برف گیری را 
در منطقه تجربه کنیم. شــرایطی کــه همواره 
کــه  دســته  آن  خصــوص  بــه  راننــده  بــرای 
همــراه داشــتن تجهیــزات زمســتانه را جدی 
نمی گیرنــد، بــا دردســرهای خــاص خــودش 

همراه است.«

 خانه هــای هــال ظرفیــت خوبــی برای 
مسافران  

جمعیــت  رئیــس  غالمــی،  غالمرضــا 
هالل احمــر گــرگان هم با اشــاره بــه فعالیت 
دو پایــگاه امــدادی ناهارخــوران و چهارباغ 
در این شهرستان از آمادگی کامل نیروهای 
امــدادی هالل احمــر در فصــل ســرما خبــر 
می دهد: »با توجه به محورهای پردد ما در 
فصل زمســتان همــواره نیروهــای امدادی 
پایگاه هــای فــوق آمــاده ارایــه خدمــات بــه 
هموطنــان هســتند. هرچنــد گاهــی حجم 
ترددها و نیاز به کمک به گونه ای اســت که 
مجبور می شــویم نســبت به اعزام نیروهای 

کمکی هم اقدام کنیم.«
درســت اســت ترددهــای جــاده ای ایــن 
محور بسیار زیاد است و تعداد درراه ماندگان 
هم بســیار اما امکانــات در اختیــار جمعیت 
هالل احمر شهرســتان گــرگان برای اســکان 
اضطراری مسافران درراه مانده زیاد نیست: 

»مــا یــک فضــای 50 متــری بــرای اســکان 
و  داریــم  زمســتانی  درراه مانــده  مســافران 
شرایط خانه های هالل ما به گونه ای نیست 
که بتوانیم از این فضا استفاده کنیم. حدود 
52خانه هــالل در روســتاهای گــرگان داریم 
و  امیدواریــم بــا تجهیــز ایــن خانه هــا امکان 
اســکان اضطراری مسافران زمستانی هرچه 

سریع تر در منطقه فراهم شود.«

15 روستا آماده پذیرش درراه ماندگان
برف و بــوران در گیــالن و محور ســیاهکل 
بــرای  را  هالل احمــر  نجاتگــران  هــم 
امدادرســانی بــه درراه ماندگان بــه دل این 
جاده هــا کشــاند. به گفتــه »ســعید رجبی« 
رئیــس شــعبه هالل احمــر ســیاهکل توقف 
زنجیــره ای خودروهــا در محورهای برف گیر 
محــور  در  خصــوص  بــه  شهرســتان  ایــن 
ســیاهکل به دیلمان قصه تکراری هر ســال 
زمستان اســت: »جمعه شــب باز ما در این 
محــور شــاهد در راه مانــدن خودروهایــی 
بودیم کــه بــه خاطــر همراه نداشــتن زنجیر 
چرخ و تجهیــزات زمســتانی از ادامه مســیر 
در محورهای پرپیچ وخــم منطقه بازمانده 
بودنــد. به محــض اطــالع از این شــرایط دو 
تیم ســه نفــره از پایــگاه آغــوزی و نمایندگی 
دیلمــان بــه محــل توقــف ایــن خودروهــا 
فرســتادیم. هــوا بــه شــدت در گردنــه ســرد 
بود و بــوران و بــارش بــرف راه دیــد راننده را 

محدود کرده بود.«
کشــید تــا طــی  حــدود 3 ســاعتی طــول 
و  راهــداری  بــا  عمــل  بــه  هماهنگی هــای 
کمک نیروهــای امدادی هالل احمر مســیر 
ک شــد: »نجاتگــران بــه یــاری  برف گیــر پــا
راننده هایــی رفتنــد کــه زنجیر چــرخ همراه 
داشــتند، امــا بســتن آن را بلــد نبودنــد. بــا 
بستن زنجیر چرخ و بازشدن مسیر از برف، 
خودروهــا از ترافیــک ایجادشــده خــالص 

شدند و به مسیر خود ادامه دادند.«
بــه گفتــه او انبارهــای امدادی شهرســتان 
مســافران  از  پذیرایــی  بــرای  ســیاهکل 
درراه مانــده زمســتانی شــارژ شــده و بــرای 
اســکان آنها حتــی 15 خانه هالل روســتایی 
آماده شــده اســت: »مــا در محور ســیاهکل 
بــه دیلمــان 15روســتا داریــم که تمامــی این 
روســتاها به خانه هالل تجهیز هســتند و ما 
کز برای اسکان  می توانیم از امکانات این مرا

اضطراری مسافران کمک بگیریم.«
در ســیاهکل مجموعــا 21 روســتا از خانــه 
هالل بهره مند هستند: »راه اندازی و تجهیز 
خانه هــای هــالل بــه منظــور تقویــت رونــد 
امدادرسانی در منطقه از اولویت های کاری 

جمعیت هالل احمر سیاهکل است.«

ح ملی امدادونجات زمستانه امسال مشارکت دارند 12 هزار نیروی عملیاتی و آموزش دیده در طر

ک نجاتگران در نبرد با کوال

استاندار تهران در گفت و گو با »شهروند« تاکید کرد:

 روستاهای محروم تهران
 نیازمند خدمات آموزشی و امدادی هالل احمر

بــا انتصــاب دکتــر پيرحســین کولیونــد بــه  عنــوان رئیــس جمعیــت 
هال احمر و تعریف اهداف و برنامه های جدید این نهاد عام المنفعه 
بین المللــی در حــوزه پيشــگیری و ســاماندهی بحران هــای طبیعــی 
و غیرطبیعــی قرار اســت در این ســتون ضمــن گفت وگو با مســئوالن، 
کارشناسان و پيشکسوتان حوزه بحران و امدادونجات، از آنها درباره 
ضرورت های فعالیت و افق های پيــش  روی هال احمر در این حوزه 
بپرسیم. صحبت هایی که می تواند راهگشای تحقق اهداف جمعیت 
در دوره مدیریــت جدید باشــد. این بار محســن منصوری، اســتاندار 
تهران در حاشیه مراســم گازرسانی به روستای پس قلعه شمیرانات 

با ما به گفت و گو  نشست.

 اســتاندار تهران بر ضرورت تقویت فعالیت هــای امدادی جمعیت 
هالل احمــر در روســتاهای صعب العبــور و دور افتــاده اســتان تهــران 
کید بر این مهم گفت: »رئیس جدید  کید کرد. محسن منصوری با تا تا
جمعیــت هالل احمــر باید بــا تمرکز بــر تقویــت برنامه های آموزشــی و 
امــدادی خــود در روســتاهای صعب العبــور و دورافتــاده تهران بســتر 

آرامش و امنیت روانی را برای اهالی این مناطق فراهم کند.« 
او با اشاره به شرایط سخت زندگی در برخی از روستاهای کوهستانی 
تهــران گفــت: »مــا در پایتخــت شــاهد زندگــی مــردم در روســتاهایی 
هســتیم که متاســفانه هنــوز از داشــتن جــاده دسترســی مطلــوب و 
امکانــات درمانــی محــروم هســتند و تمرکــز جمعیــت هالل احمــر بــر 
ایجــاد خانه هــای هالل  و آمــوزش کمک هــای اولیه بــه این جمعیت 
می تواند آنها را در رویارویی با شــرایط اضطراری آماده کند.«  استاندار 
کید بر ضــرورت تقویــت نــاوگان هوایی جمعیت  تهــران در ادامه بــا تا
هالل احمــر گفــت: »گرچــه اغلب فعالیت هــای جمعیــت هالل احمر 
در خارج پایتخت و به خصــوص حوزه امداد جاده ای متمرکز اســت، 
ما در اســتان تهران مناطق محــروم زیادی داریم کــه نیازمند دریافت 
خدمات آموزشــی و امدادی جمعیت هالل احمر اســت و پیرحسین 
کولیوند باید با بهره گیری از  تجارب خوب و ارزنده خود  در حوزه بحران 
موجبــات بهر ه منــدی همــه مناطــق محــروم و نیازمنــد از امکانــات 

جمعیت هالل احمر را فراهم آورد.«

رئیس جمعیت هالل احمر : 

 کاروان های راهیان نور 
اثرگذارترین برنامه فرهنگی انقالب است

دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، 
راهیان نور را اثرگذارترین برنامه فرهنگی انقالب دانست و از آمادگی این 

جمعیت برای همراهی کامل با کاروان های راهیان نور خبر داد.
دکتر پیرحسین کولیوند صبح با شرکت در نشســت ماهانه شورای 
سیاست گذاری راهیان نور کشور، کاروان های راهیان نور را اثرگذارترین 
برنامه فرهنگی انقالب دانســت. این جلســه با ریاســت ســردار بهمن 
کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با حضور سردار علی فضلی 
نماینــده رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح، فرماندهــان و دبیــران 
قرارگاه هــای راهیــان نور و نماینــدگان دســتگاه های اجرایی کشــور با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، در موزه ملی انقالب اســالمی و 

دفاع مقدس برگزار شد.

حجت االسالم معزی :

 اعتبار هالل احمر 
به مردمی بودن آن است

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: »اعتبار هالل احمر 
به مردمی بودن آن است و این سرمایه ای گران بهاست.«

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی در نشست شورای 
ثالثه جمعیت هالل احمر خراسان رضوی که شــامل شوراهای اقامه 
نمــاز، امــر به معــروف و نهــی از منکــر و فرهنگــی اســت، با بیــان اینکه 
کید کرد: »هالل احمر هدفی جز  فرهنگ روح حیات جامعه اســت، تا
خدمت به خلق خدا ندارد و این بزرگ ترین نعمت اســت که خداوند 
کر قرار گرفتن در این مسیر مقدس که در  به ما ارزانی داشــته و باید شا

راه اسالم هم هست، باشیم.«
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