
4  1401 4 خــرداد   چهارشــنبه  |  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

هالل ســال دهــم | شــماره  2535

 کولیوند با حضور در صحنه عملیات متروپل:

هالل احمر با تمام توان برای امدادرسانی 
حاضر است

رئیس جمعیت هالل احمر با تشــریح آخرین وضعیت امدادرسانی 
در ســانحه آبادان گفت: »در جلسه با وزیر کشــور راهکارهای افزایش 
سرعت امدادرسانی و دسترسی به زیرزمین ساختمان متروپل آبادان 

بررسی و نتایج خوبی حاصل شد.«
 پیرحســین کولیونــد با حضــور در صحنه عملیــات امدادرســانی در 
کید کــرد: »هالل احمر با  ســانحه ریزش ســاختمان تجاری آبــادان، تا

تمام توان برای امدادرسانی در این سانحه حضور یافته است.«
او افزود: »وسعت حادثه ریزش ســاختمان تجاری آبادان، سنگین 
اســت، ســازه کامال فروریخته و 32 مصدوم و 11 جانباخته داشتیم که 
مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند و با تالش و حضور تیم های 
آنســت )ســگ های زنده یــاب( و اســتفاده از دســتگاه های زنده یــاب 
هالل احمر، هفت نفر از زیر آوار نجات پیدا کرده اند.« رئیس جمعیت 
هالل احمر با اشــاره به جلسه مدیریت بحران اســتانداری خوزستان 
با حضور وزیر کشــور، اظهار کرد: »برنامه ریزی دقیق تر، تقسیم بندی 
خوبی و کارهای تخصصی تری انجام شــد تا بتوانیم با توجه به حجم 
گر فردی در زیرزمین  آوار، دسترسی سریع تری به زیرزمین پیدا کنیم و ا
گرفتار شده باشد، نجات دهیم.« کولیوند گفت: »تیم های مختلفی 
در صحنــه عملیات حضــور دارند و همــکاری دســتگاه های امدادی 
 خــوب اســت. تمام تــالش مــا ایــن اســت کــه ســرعت امدادرســانی را 

افزایش دهیم.«
 فعالیت شبانه روزی نیروهای جمعیت هالل احمر در آبادان

تــوان  »تمــام  کــرد:  کیــد  تا هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
امــر  بــرای تســریع در  عملیاتی ولجســتیکی جمعیــت هالل احمــر 
جســت وجو و نجات حادثه دیدگان بسیج شده اســت.«  پیرحسین 
کیــد بــر تــداوم عملیــات  کولیونــد، رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــا تا
امدادرســانی در آبــادان و فعالیــت شــبانه روزی نیروهــای جمعیــت 
هالل احمر گفت: »در حال حاضر 23 تیم شامل 112 نفر  در حال انجام 
عملیات جست وجو و نجات در طبقات زیرین ساختمان هستند.« 
او افــزود: » ۷ نفــر از زیــر آوار توســط ســگ های آنســت )جســت وجو( 
هالل احمــر  جمعیــت  زنده یــاب  الکترونیکــی  دســتگاه های   و 

نجات یافتند.«
کیــد کرد: »عــالوه بر نیروهــای حاضر  رئیس جمعیــت هالل احمر تا
در منطقه بســیاری از اســتان ها نیــز بــرای کمک رســانی در عملیات 

امدادونجات این حادثه اعالم آمادگی کرده اند.«
کیــد بر تداوم عملیــات امدادرســانی در آبــادان و  دکتــر کولیوند با تا
فعالیت شبانه روزی نیروهای جمعیت هالل احمر گفت: »متاسفانه 
حجم آوار پایدار نیست و این وضعیت شرایط را برای امدادگران دشوار 
کرده است.« رئیس جمعیت هالل احمر کشور با بیان اینکه ساختمان 
مجاور متروپل تخلیه شده اســت، افزود: »با توجه به شرایط موجود، 
امدادرســانی از چند جبهه در حال انجام اســت.« او تصریــح کرد: »با 
کنون امدادرســانی به افراد احتمالی گرفتار  تقســیم کار صورت گرفته ا
زیــرآوار رونــد بهتــری گرفته اســت.« کولیونــد با اشــاره به اینکــه تعداد 
زیــادی از نیروهــای جمعیت هالل احمــر خوزســتان در محل حادثه 
حاضر هستند، تصریح کرد: »هدف نخست ما برداشتن آوار است تا به 
گر فردی زیر آوار مانده  بیرون کشیده  زیرزمین دسترسی پیدا کنیم تا ا
شــود.«  رئیس جمعیــت هالل احمر که خــود برای مدیریــت میدانی 
عملیات در خوزستان به ســر می برد خاطرنشــان کرد: »هالل احمر و 
وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات جهت تقویت سیگنال تلفن همراه 
در محــل حادثــه ریزش ســاختمان در آبــادان هماهنگی هــای الزم را 

انجام دادند.«
 احتمال ریزش قسمت دیگری از ساختمان متروپل وجود دارد

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه احتمال ریزش قسمت 
دیگری از ساختمان متروپل وجود دارد، از شهروندان درخواست کرد 
تا از محل حادثه فاصله گرفته تا در صورت وقوع حادثه ثانویه، آسیبی 
به شــهروندان وارد نشود. او افزود: »با توجه به احتمال باالی خطر در 
اطراف محل ســانحه و احتمال ریزش قســمت دیگری از ســاختمان 
متروپــل، در همیــن راســتا ایمن ســازی محیط آغاز شــده اســت تا به 

سایرین آسیبی وارد نشود.«
کــرد: »محیــط پیرامونــی  رئیــس جمعیــت هالل احمــر تصریــح 
ک اســت و شــهروندان باید هرچه  ســاختمان متروپل بســیار خطرنا
ســریع تر محل را ترک کرده و حتی در ســاختمان های خیابان امیری 
نیز حاضر نشــوند تا میزان آســیب دیدگان حادثه افزایــش پیدا نکند 
و امدادرســانی امدادگــران هالل احمــر بــه گرفتارشــدگان احتمالی در 

زیرزمین ساختمان متروپل بدون مشکل صورت گیرد.«

می گوینــد شــوتی ها  موســوی|   مرضیــه 
 »یــا َرّکیــن، یــا تَرّکیــن!« حتــی ایــن جملــه 
هــم  ماشین شــان  شیشــه  پشــت  را 
نوشــته اند؛ یا رد می شــویم یــا می میریم! 
جمعیــت  امدادگــران  کــه  پیامــی 
هالل احمــر ســراوان به خوبــی معنای آن 
را درک می کننــد. نشــان بــه ایــن نشــان 
پرشــماری  جــاده ای  تصادف هــای  کــه 
رخ  ســراوان  جاده هــای  در  هفتــه  در 
می دهد کــه اغلب شــان ربط مســتقیمی 
به ایــن خودروهای قاچاق انســان دارد. 
تصادفات مرگبار شــوتی ها در جاده های 
صــدر  در  را  شهرســتان  ایــن  ســراوان، 
پرتلفات ترین محورهای جــاده ای ایران 
قرار داده اســت؛ تصادف هایی که تعداد 
افــراد متاثــر از آن 10 برابــر تصادف هــای 

معمول در هر جاده ای است.
 

تــا 10 ســال پیش که مرزهای شــرقی شــرایط 
دیگری داشــت، از ســاعت 3 تا 6 بامداد صف 
جاده هــای  ســوخت،  قاچــاق  خودروهــای 
ســراوان را درمی نوردیــد که گاهی تعدادشــان 

به هزار خــودرو هم می رســید. کافــی بود یکی 
از ایــن خودروهــای حمــل گازوییــل چــپ یــا 
کنــد و ســوخت روی زمیــن جــاری  تصــادف 
شود؛ سلسله تصادف های مرگباری در جاده 
کــه رســیدگی بــه آن کار هرکســی  رخ مــی داد 
نبــود. بعــد از بسته شــدن مرزهــا گرچــه ایــن 
شرایط تفاوت زیادی کرد، اما همچنان جاده 
ســراوان از هجــوم گازوییل کش ها و شــوتی ها 

خالی نشد. 
»احســان اطهریان« مســئول امدادونجات 
ابتــدای  »از  می گویــد:  ســراوان  شهرســتان 
کنــون 3 حادثه جاده ای ســنگین در  هفتــه تا
ســراوان داشــتیم. اغلــب تصادف هــا توســط 
یــا  کــه  می دهــد  رخ  قاچاق بــر  خودروهــای 
ســوخت جابه جــا می کنند یــا مهاجــران اتباع 
را. در هــر ماشین ســواری از 20 تــا 30 مســافر را 
گر باشد، تعداد  جا می دهند. تویوتای وانت ا
مســافرانش بــه 45 نفــر هــم می رســد. کافــی 
است دو ماشــین قاچاق بر با هم تصادف کند 
که فاجعــه بزرگی در این جــاده رخ دهد. برای 
همین اســت که آمار مصدومــان و فوتی های 

تصادفات جاده ای در سراوان باالست.«

  شوتی ها از سد عبور می کنند
پشــت ماشــین ها نوشــته شــده »یا َرّکیــن، یا 
تَرّکیــن!« یعنی یــا از ســد پلیس عبــور می کنیم 
کمک فنرهــای ماشــین را بــاال  یــا می میریــم. 
آورده انــد تــا حجــم 10 برابــری مســافران ســوار 
شــده را تــاب بیــاورد. بــا ســرعت بــرق در جاده 
گرفتــار پلیــس  پــر از چاله چولــه می تازنــد تــا 
یــا  »شــوتی ها  می گویــد:  اطهریــان  نشــوند. 
افغان برهــا چنــان باســرعت در جــاده حرکــت 
بگیــرد.  را  آنهــا  نتوانــد  پلیــس  کــه  می کننــد 
کــه  در واقــع تندوســریع در جــاده می راننــد 
بی خیــال  سرعت شــان  دیــدن  بــا  پلیــس 
 تعقیب وگریــز شــود و نتوانــد بــه ســمت آنهــا 

شلیک کند.«
مهاجــران غیرقانونی را به ســمت ایرانشــهر و 
زاهدان می برند تا از آنجا راهی مرکز ایران شوند؛ 
ماجرایی کــه با افزایش تنش ها در افغانســتان 
همیــن  بــه  و  پیــدا  بیشــتری  متقاضیــان 
 انــدازه، احتمــال وقــوع تصادفــات جــاده ای را 

بیشتر می کند.
 

ک یک تصادف صحنه های دردنا
دیــدن؟!«  ماننــد  بــود  کــی  »شــنیدن 
از  بســیاری  بــا  ســراوان  جــاده ای  تصادفــات 
کشــور شــاهدش هســتیم  کــه در  تصادفاتــی 
تفــاوت دارد؛ خودروهایــی کــه بــا ســرعت زیاد 
کــه  بــا هــم شاخ به شــاخ شــده اند در حالــی 
هرکدام بیش از 20 مســافر را جابه جا می کنند، 
مقابــل  تلخ وتکان دهنــده ای  صحنه هــای 
چشــمان امدادگــران از خود به جــا می گذارند. 
»عبدالســالم ســپاهیان« از امدادگران قدیمی 
پایــگاه شــهیدآرام هوشــک می گویــد: »مدتــی 
قبــل در حــال تــرک شــیفت پایــگاه بودیــم کــه 
اعــالم حادثــه شــد 3 خــودروی شــوتی بــا هــم 
تصــادف کــرده و هــر ســه آتــش گرفتــه بودنــد. 
بیــش از 46 جنــازه ســوخته در حادثــه بود که 
که گرمای  حتی نمی شــد آنها را تــکان داد. چرا
آتش آنها را از بین برده بود. صحنه های بســیار 
تصادف هــا  ایــن  در  تلخ وناراحت کننــده ای 
می بینیــم کــه تــا مدت هــا نمی گــذارد زندگــی 
عادی داشته باشــیم. دیدن بچه های بی گناه 
کــه در تصادف ها کشــته می شــوند، مهاجرانی 
که حتــی جای تکان خــوردن در ماشــین را هم 
ندارنــد و بعــد از تصــادف ، گاهــی می بینیــم که 
جنازه هــا در هــم فرو رفتــه، صحنه های بســیار 

کی است.« دردنا
روزهــای اول فعالیــت هــر امدادگــری در این 
جاده، روزهای ســختی اســت و تحمــل دیدن 
آنچــه در تصادف هــا رخ می دهــد را ندارنــد: 
»در یکــی از تصادف ها، خودروی ســومی که از 
دور صحنــه تصادف را دیده بــود با تصور اینکه 
ایست پلیس اســت پا روی گاز گذاشته بود تا از 
معرکه عبور کنــد. غافل از اینکــه چند مصدوم 
تصــادف قبــل را زیــر گرفتــه بود. بــا وجــود این 
ک، امدادگران سرصحنه  صحنه های وحشتنا
فقــط به ایــن فکــر می کنند کــه کرامت انســانی 
افــراد مصــدوم یــا کشته شــده در حادثه حفظ 

شود و مسئوالنه به وظیفه خود می رسند.

خبر3

یاردمیشویم،یامیمیریم!
امدادگران پرتلفات ترین جاده کشور، از چالشی به نام »شوتی ها« به »شهروند« می گویند

سوختبرهاشاخبهشاخمیشوند
شاخ به شاخ شــدن با خودروهای ســوخت بر همانا و انفجار خودروها همان؛ خودروهایی 
کســتان هســتند و عدم تسلط شــان به رانندگــی در جاده های  کــه اغلب رانندگان آنها اهل پا
ایران، احتمال تصادف را باال می برد. »ناصر سپاهی« یکی از امدادگران می گوید: »هم وضعیت 
ک و ناایمن است و هم راننده های شوتی یا گازوییل کش با سرعت  جاده ها در سراوان خطرنا
کســتانی در این میان تســلط کمتری به ایــن جاده ها دارند.  باال حرکت می کنند. رانندگان پا
کســتان برعکس رانندگی در جاده های ایران است. برای همین معموال  که رانندگی در پا چرا
خودرویشان به ســمت چپ جاده متمایل اســت و همین باعث شاخ به شــاخ شدن با دیگر 

خودروها می شود.«
حوادث دیگری که در این محور رخ می دهد آنقدر کمرنگ است که امدادگران کمتر درباره 
آنها حرف می زنند؛ مگر آتش ســوزی در فروشــگاه یــا چنین حوادثی رخ دهد که آتش نشــانی 
از هالل احمــر درخواســت کمــک کند. ســپاهی می گوید: »بــرای ما فرقــی ندارد که چه کســی 
دچار حادثه شــده و دلیل حادثه چیســت؟ تا جایی که توان داشته باشیم برای نجات جان 
مصدومــان تالش می کنیم. یکــی دو ماه پیش حادثــه ای در جاده اعالم شــد. وقتی به محل 
گون شــده ای را در دره ای با بیش از 150 متر عمــق پیدا کردیم.  حادثه رســیدیم خــودروی واژ
دسترســی به این دره کار ســاده ای برای ما نبود. با کمک امدادگران کوهستان خودمان را به 
پایین دره رســاندیم. خیلی از سرنشــینان جــان خود را از دســت داده بودند. داخل ماشــین 
کی بود. امکان داشت خودرو به دلیل نشت سوخت منفجر  یکی زنده بود، اما شرایط خطرنا
شود. وضعیت بسیار پرخطر و پرریسکی بود. با این حال به سرعت خودمان را به فرد مصدوم 
رســاندیم و نجاتــش دادیم. بعــد از عملیــات، همــه بچه های تیــم امداد خســته بودنــد، اما 

خوشحال بودیم از اینکه توانسته ایم جان این فرد را نجات دهیم.«

دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر بــا حضــور در موسســه 
آموزش عالــی علمی کاربــردی هــالل ایــران از نزدیــک در 
جریــان ظرفیت هــای موجــود  موسســه قــرار گرفــت و از 

بخش های مختلف آن بازدید کرد.
ایــن جمعیــت در  دکتــر یعقــوب ســلیمانی، دبیــرکل 
نشســت با کارکنان موسســه آموزش عالی علمی کاربردی 
هــالل ضمن ابــراز خرســندی از حضور در جمــع کارکنان 
موسسه گفت: »از رئیس موسسه، کارمندان و همکاران 
کید دارم  او که زحمت زیادی کشیدند، تشکر می کنم و تا
که آموزش کاربردی در هالل احمر یک ضرورت اســت که 

باید در راستای تعالی روزافزون آن تالش کنیم و موضوع 
کید همیشــگی بنده به عنوان یک  آموزش در جمعیت تا

سازوکار علمی وآموزشی با نگاه تخصصی است.«
آموزش عالــی علمی کاربــردی  افــزود: »در موسســه  او 
کنــون اتفاقــات خوبی روی داده اســت که  هالل ایران تا
داشتن باورهای عمیق و اعتقاد به همدلی رمز پیشرفت 

آن خواهد بود.«
احمــد  دکتــر  صمیمــی  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
ســلطانی، رئیــس موسســه آموزش عالــی علمی کاربردی 
موجــود  ظرفیت هــای  معرفــی  ضمــن  ایــران  هــالل 

پیشــنهادات الزم جهت رفع موانع موجود جهت ارتقای 
مجموعه تحت مدیریت را به سمع ونظر دبیرکل رساند.

شــایان ذکر اســت در پایان این رویداد دبیرکل و هیأت 
همراه از بخش های مختلف موسســه بازدید و از نزدیک 
و  دیــدار  حال تحصیــل  در  دانشــجویان  و  کارکنــان  بــا 
گفت وگــو کردند.  دبیرکل جمعیــت هالل احمر همچنین 
با تبریک سوم خرداد، ســالروز آزادسازی خرمشهر گفت: 
ک  »امــام خمینــی)ره( فرمودنــد فتــح خرمشــهر فتح خا
نیست، فتح ارزش هاست و چه بسا پس از فتح خرمشهر 

بود که نگاه جهانیان به ایران تغییر کرد.«
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