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روایت هایی از امداد در جاده های برفی زمستان 

این جاده به عشق می رسد
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امدادگرانــی که در پایگاه های امــدادی هالل احمر 
شیفت می دهند با مشکالت خاصی مواجه اند. از یک 
طرف از میان 609 پایگاه  ثابت امداد و نجات، تعدادی 
از آن ها به شکل کانکس هستند و ساختمان ندارند. از 
طرفی تجهیزات فردی زمستانه مثل کفش و کاپشن، 
هم گران اســت. گرانی لوازم و کم پولی هالل احمر 
باعث شــده تعمیر و پشــتیبانی خودروها و تقویت 
تجهیزات لجستیکی نجات هم به سختی و با تاخیر 

انجام شود.
همه ایــن محدودیت ها در فصل زمســتان و در زمان 
اجرای طــرح امداد و نجات زمســتانه بیــش از دیگر 
وقت ها خود را نشــان می دهد. وقتی تعدادی از مردم 
در خودروهــای خود و در گردنه های برف گیر کشــور 
گرفتار می شــوند، امدادگران برای حضور در عملیات 
امدادونجات، نه تنها باید لوازم امدادی کافی و ســالم 
همراه داشته باشند، بلکه باید پوشاکی در اختیار آنها 
قرار گیرد که در معرض سرمای طوالنی مدت، انگشتان 
پا یا دستشان دچار یخ زدگی نشود. سال گذشته تصاویر 
تعدادی از نجاتگران جاده های کوهســتانی کشــور 
منتشــر شــد که به »صورت یخی ها« معروف شدند. 
رئیس جمعست هالل احمر صورت یخی ها را از سراسر 
کشــور به دفتر کارش در تهران دعوت کرد و از آن ها 

دلجویی کرد. اما آیا مســئوالن دولتــی و قانون گذار و 
مسئوالن برنامه و بودجه کشور با خطراتی که بعضا جان 
امدادگران هالل احمر را تهدید می کند، آشنا هستند؟ 
مگر نــه اینکه هالل احمر در بحث نجــات و حضور در 
جاده ها به عنوان وظیفــه ای حاکمیتی، نقش معین و 
پشــتیبان دولت را برعهده دارد پس چــرا در موضوع 
رسیدگی به وضعیت شغل، معیشت و رفاه امدادگران 

آن طور که باید از این نهاد حمایت نشده است. 
این گزارش قرار نیست به این ســوال و مسائل مطرح 
شــده در باال پاســخ دهد. اما 2 روایت از 2 نجاتگر در 
عملیات هــای زمســتانه را مطرح می کند تــا دوباره 
یادآوری شود که عوامل شرکت کننده در عملیات های 
زمســتانه با همه کمبودها چگونه در میدان عمل تنها 

حق دارند به نجات جان نیازمندان بیندیشند. 

گرفتار شدن یک زن باردار 
در برف 3 زمستان متوالی 

نجاتگر یکم، نیما احمدی ســال 97 در شــیفت تیم 
واکنش ســریع جمعیت هالل احمر کرمانشــاه بود. 
»صبح که شــیفت را تحویل گرفتیم، آسمان صاف و 
آفتابی بود. اما پیش بینی هواشناسی درست از کار در 
آمد و تا ساعت 3 عصر نه تنها ابرها در آسمان بودند بلکه 

باران مفصلی باریده بود و اکنون برف سنگینی در حال 
باریدن بود.«

در گردنه »عین الکش« در محور کرمانشاه به اسالم آباد 
تعداد زیادی خودرو گرفتار شده بودند. رهاسازی آن ها 
و کمک به سرنشینان تا ساعت 11 شب به پایان رسیده 
و اکنون تیم واکنش سریع به ستاد هالل احمر کرمانشاه 
رسیده است و تا دقایقی دیگر یک عملیات سخت آغاز 

خواهد شد.
»قبل از نیم شب مرکز اورژانس به مرکز کنترل عملیات 
هالل احمر درخواســت کمک کرد. خانم بارداری در 
روستای هلشی بخش ســرفیروز آباد، گیر افتاده بود و 
آمبوالنس اورژانس نمی توانســت از جاده های مسدود 
شده با برف عبور کند. ما سریع حرکت کردیم و با خودرو 
آمبوالنس کمک دار هالل احمر در کمتر از نیم ساعت 
به اولین روستا رســیدیم. آنجا مرکزیت داشت. از این 
روستا به بعد مسیرها خاکی و البته مسدود بود. یکی از 
محلی ها راهنمای ما شد و با ما آمد. نزدیک 2 ساعت بود 
که هر چند دقیقه یکبار پیاده می شدیم تا هم خط جاده 
را گم نکنیم و هم را باز کنیم. بیش از نیمه از راه را طی 
کرده  بودیم. که دیگر حجم انباشت برف به میزانی بود 

که امکان بازگشایی مسیر برایمان میسر نبود.«
اینجا بود که روستایی ها با تراکتور به کمک آمدند. راه 

ماموریت با دست خالی
خاطرات امدادگران از عملیات های سخت امدادی در جاده های برف گرفته

رضا واعظی زاده|    باد سرد، زبانه می کشید و از البالی کاله و لباسی که بر تن داشت  ، بر عمق جانش  می پیچید. سوز برف و کوالک زمستان، چشمانش 
را آب انداخته بود اما آنقدر در فکر نجات مردم گیرافتاده در جاده بود  که متوجه نشد  سرما بر روی صورتش  تبدیل به یخ شده. برف و بوران همه جا را 
سفیدپوش کرده بود و حرکت را سخت. جاده های بوران زده در اوایل بهمن ماه سال قبل، کم کم امید زنده ماندن را در مسافران در راه مانده کمرنگ 

می کرد اما امدادگران هالل احمر بدون ترس از خطری که خودشان را تهدید می کرد؛ برای نجات جان همشهریانشان به دل خطر زده بودند. 
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را باز می کردند تــا آمبوالنس هالل احمر به 
روستا برسد. به کدام روستا؟ »ما هرچه در مپ 
جست وجو کرده بودیم این روستا را ندیدیم. 
روستایی اســت محروم در مرز استان های 
کرمانشاه و لرستان، در منطقه ای کوهستانی 
که نه تنهــا آب لوله کشــی، گاز و حتی برق 
ندارد. بلکه تلفــن و آنتن دهی موبایل در آن 

منطقه وجود ندارد.«
حال و مادر و نــوزاد در آســتانه تولد اصال 
خوب نبود. نیما احمــدی و نجاتگران همراه 
او اقدامات مامایی را نمی دانســتند و امکان 
ارتباط تلفتی با ماما نبود تا بدانند که باید چه 
کنند. فقط می دانستند که باید زودتر آن زن 
را از این منطقه خارج کنند و به اولین مرکز 

درمانی برسانند.
»راه افتادیم. همسر آن مرد جلوی آمبوالنس 
می دوید و هر چند متر می ایســتاد و سعی 
می کرد حجــم برف روی جــاده را کم کند. 
محلی ها هم هرکاری می توانستند کردند اما 
با همه این ها در مسیر برگشت گیر کردیم و 
به جایی رسیدیم که دیگر امکان جلو رفتن 
نبود. من پیاده شدم بیش از یک کیلومتر در 
برف رفتم تا به ارتفاع و محلی که گفته بودند 
رســیدم که آنجا آنتن موبایل داشت. به ماما 
زنگ زدیم و مشروح عملیات را به ستاد خبر 

دادیم تا بالگرد اعزام کنند.«
ســاعت حدود 4 صبح بود که درخواســت 
بالگرد در حال پیگیری بود. در گرگ ومیش 
هوا هلیکوپتر هالل احمر همراه با یک ماما و 
تیم امدادهوایی اعزام شد و این مادر و کودک 
را در حالی سوار کرد که نیما و همکارانش در 
زمان انتظار برای رسیدن بالگرد تمام تالش 
خود را کرده بودند که نوزاد از بدن مادر خارج 
نشــود! اما این روایت نکته عجیب تری دارد. 
»آن زن در زمستان ســال بعد یعنی 1398 
هم دوباره برای تولد فرزند دوم در روســتای 
خود پشت جاده های مســدود گیرافتاد. هوا 
بســیار بارانی بود. البته من در آن عملیات 
نبودم اما آمبوالنس هالل احمر بارها در گل 
گیر کرده بود تا توانسته بود آن را نجات دهد 
و جالب تر اینکه در ســال ســوم 1399 نیز 
همین اتفاق برای والدت نوزاد ســوم همین 
زن اتفاق افتاد. در زمستان برفی 99 و در اوج 
روزهای همه گیری کرونا، این بار نفربر ارتش 
بود که به کمک آمــده بود و نجاتگران هالل 
احمر مسیرهای برفی تا آن روستای محروم 
و کم امکانات را در این ماشــین نظامی طی 

کرده بودند.«
آن زن اسم نوزادی که با کمک نیما احمدی 
و نجاتگران تیم واکنش سریع در زمستان 97 
به سالمت به دنیا آمد را »هالل« گذاشت. اما 

از نام دو نوزاد بعدی او خبری نداریم.

عبور از دیوار بلند شاهو
جمعه یکم بهمن ماه 1400 بود. یک هفته بود که بارش های سنگین جوی زندگی در آن مناطق را دچار مشکالتی 
کرده بود. 545 نیروی عملیاتی در قالب 62 تیم امدادرسانی در 30 محور کوهستانی و 12 شهرستان به مردم 
امدادرسانی کردند. از هالل احمر خواسته شد که به داد افسران و سربازان پاسگاه مرزی .... برسد. چند ده نفر 
بودند که چندین روز در برف محصور شــده بودند و آذوقه آن ها تمام و راه دسترسی به پاسگاه دورافتاده مرزی 

مسدود بود.
هالل احمر بالگرد پر از جعبه های کمک های غذایی 72 ســاعته را در هلیکوپتر بٍــل 412 خود قرار داده بود و 
نیما گلیاری برای ما روایت می کند که چگونه بالگرد در هنگام فرود دچار حادثه شد. » کاپیتان یکم شهبازی و 
همکارش کاپیتان خوشکار در شرایط نسبتا غیر استانداراد، ریسک پرواز را پذیرفته بودند. عبور از ارتفاعات بلند 
»شاهو« برای رسیدن به شهرستان های پاوه و ثالث باباجانی بسیار سخت و دلهره آور بود. هلیکوپتر تکان های 
شدیدی می خورد و لحظاتی از میان ابرهای ضخیم عیور می کردیم که دید نداشت. یعنی نه آسمان و نه زمین 
معلوم نبود. بالگرد مثل هواپیما نیست که سیستم های مجهز ناوبری داشته باشــد و اتکا به خلبان و دید او از 

مسیر است.«
اکنون بالگرد هالل احمر آماده فرود در مقابل پاسگاه است. حمیدرضا رمضانی مهندس فنی پرواز و خلبان ها پد 
فرود را نمی بینند. پٍد بتنی که  بیش از یک متر برف در آن نشسته دیده نمی شود. اما سربازها توانسته اند محل 

آن را به بالگرد که هنوز در آسمان است نشان دهند.
نیما می گوید: »استدالل خلبان ها این بود که برف سازگاری خوبی است و بالگرد به راحتی در برف می نشیند. اما 
ما و آن ها خبر نداشتیم که الیه برف نازک است و سرمای هوا الیه های عظیمی از یخ را زیر پوشش برف ایجاده 
کرده است. به محض اینکه بالگرد نشست روی یک سرسره قرار گرفته بود. و خارج از کنترل خلبان روی برف ها 

سر می خورد  و به سمت یکی از برجک های کنج ساختمان پاسگاه حرکت می کرد.«
نیروهای نظامی گیج شده بودند و با تعجب حرکت بالگرد بر یخ ها را تماشا می کردند. بالگرد سنگین بود. چند نیرو 
و تعداد زیادی بسته غذایی. اما خوشبختانه سربازان در روز قبل توانسته بودند سقف و باالی دیوارهای پاسگاه را 
تا حدی برف روبی کنند و اکنون دپویی از برف ها تپه ای شکل داده بود در مقابل برجک و درست در مسیر حرکت 

خارج از کنترل بالگرد. دماغه هلیکوپتر به برف ها خورد. متوقف شد و آرامش برگشت. 
او درباره امداد و نجات در شرایط سخت می گوید: »بارها شاهد بوده ام که امدادگران برای نجات جان افراد حادثه 
دیده، خود را به آب و آتش می زنند. امدادرسانی در سرمای زیر صفر، امداد در ارتفاع باالی 4 هزار متر، امداد در 
میانه سیل و ...، همگی شرایط پر خطری است که عالوه بر مهارت امدادگر، به تجهیزات و ابزارهای حرفه ای هم 
نیاز دارد. این در حالی است که کم بودن تجهیزات تخصصی امداد، این روزها بار بیشتری بر دوش امدادگران 

می گذارد.« 
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گزارشی از 
عملیات های 

امدادی در برف و 
کوالک زمستان 

نجات از 
دره وزان

زمســتان فصلی زیباســت که با درخشش بلورهای 
برفش دل ها را شــاد می کند امــا در دل زیبایی ها 
و سرمای طاقت فرســای این فصل، حوادث بسیاری 
در کمین انسان هاســت که اگر دســتان گرمابخش 
نجاتگران همیشه آماده هالل احمر، یاری رسان نباشد، 
گاهــی حوادثی تلــخ و جبران ناپذیــر را در زندگی 
انســان ها رقم می زند. در جاده ها و مناطق سردسیر 
و کوهستانی در فصل زمستان این نجاتگران همچون 
فرشــتگان الهــی در دل حوادث از راه می رســند و 
ناجی سرما و رنج حاصل از حوادث می شوند. در این 
روزهای سرد زمســتانی پای صحبت تعدادی از این 
فرشتگان نجات نشســتیم تا خاطرات زندگی بخش 

آنها را با هم مرور کنیم.

همه تلخ و شیرین های عملیات در برف و کوالک!
مهران قدیم خانی 24 ســاله دانشــجوی کارشناسی 
رشــته امداد سوانح اســت که فعالیت خود را از 13 

ســالگی در کانون های دانش آموزی اسالم شهر شروع 
کرده و اکنون به عنوان کوچکترین عضو تیم واکنش 
ســریع جمعیت هالل احمر اســتان تهران در پایگاه  
امدادی اســتان مشــغول به فعالیت است. او با توجه 
ســن کم در بیش از 90 درصد عملیات های پایگاه به 
ویژه عملیات های کوهستان و از طریق بالگرد شرکت 
داشــته و طی ایام خدمتــش در جمعیت هالل احمر 

جان افراد زیادی را نجات داده است.
او می گوید: یکــی از ســخت ترین عملیات هایی که 
شــرکت کردم، عملیات نجات در قله خشچال قزوین 
بود، افراد در برف و کوالک شدید گیر افتاده بودند و 
تقریبا هیچ امیدی برای زنده ماندن نداشتند، از شدت 
هیپوترمی تقریبا توان حرکت نداشتند، نمی دانم هر 
چه بود عشــق و تعهد بود که توانم را در کار مضاعف 
می کرد. عملیات های زمســتان سختند و پیچیده؛ 
همه افراد را یک به یک سوار بالگرد کردیم. یادم می 
آید پس از رساندن آخرین مصدوم خودم روی زمین 

افتادم و بیهوش شــدم و من را نیز بــه همراه دیگر 
مصدومین به بیمارستان منتقل کردند.

اما گاهی عملیات امدادی زمستانی تلخ اند و ماندگار. 
مهران می گوید: در اولین حضورم در عملیات امدادی 
در اوایل ماه رمضان بود که پس از اعالم مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیات استان مبنی بر گرفتاری فردی 
در بــرف و کوالک بیــن صخره، پس از رهاســازی 
درخواســت بالگرد دادیم، اول کامال سالم بود و با ما 
حرف می زد ولی به محض نشســتن بالگرد بیهوش 
 cpr شد و با وجود به کارگیری تمام توانم و 40 دقیقه

احیا ناموفق بود و متاسفانه جان باخت. 
اما این پایان کار نیروهای امدادی در روزهای سخت 
زمستانی نیست گاهی به فاصله ای کم یک عملیات 
شــیرین، تلخی عملیاتی را کمرنگ می کند. مهران 
می گوید: بعد آن روز سخت، شیرینی نجات فرد میان 
ســالی پس از 4 روز گرفتاری در کــوه های دارآباد 
تهران، ماندگار شــد. یکجورایی چیزی شبیه معجزه 

عرفانه نعمتیان- پریا میرطالبی| دســتانش را به هم می ساید و "ها" می کند و برای چندمین بار کلید را در قفل خودرو می چرخاند. از باز شدن در 
ناامید که می شــود با نارضایتی می گوید: "ببین توی این سرما حتی ماشین های امدادی ما هم یخ زده اند چه برسد به خودروهای معمولی." عینک 
کوهنوردی اش را نشــان می دهد و می گوید: "دیشب فقط کافی بود 10 دقیقه در سرما بایســتی، قطعا چشمانت یخ می زد. حتی با این عینک هم 
چشــمانت یخ می زد. مجبور بودیم هر چند دقیقه شیشه عینک را از یخ ها پاک کنیم و دوباره عملیات امداد و نجات را ادامه دهیم؛ اوضاع از آنچه 

تعریف می کنم خیلی بدتر بود..."
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بود که تلخی حادثه هــای قبل را کمتر کرد و باعث 
شد باالنس تلخ و شیرین ماموریتهای امدادی ام را به 
جان خریده و همیشه در راه نجات افراد قدم بردارم.

ثانیه های پرالتهاب نجات جان مادر باردار
»ساعت 3 بامداد بود که از مرکز  eocاطالع دادند که 
در گردنه باباحسن، همان مسیر پیست اسکی کاکان 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد که قلمرو حیوانات 
درنده نیز به شــمار می رود، چند نفر گرفتار برف و 
کوالک شــدند. بارش شدید برف باعث مسدود شدن 
مسیر دسترسی شده بود شرایط سختی بود نمی دانم 
خدا کند کســی گرفتار این شرایط نشــود« اینها را 
سیدصادق افروزی نجاتگر شعبه شهرستان بویراحمد 
می گویــد و ادامه می دهد: همراه راننده آمبوالنس و 
یک امدادگر با رعایت احتیاط به ســمت این گردنه 
حرکت کردیم، مســیر ســخت بود اما خوشبختانه  
توانســتیم به گرفتاران برســیم. 2 خودرو به همراه 
سرنشــینانش در برف و کوالک گرفتار شــده بودند. 
سرنشین یکی از آن خودروها یک آقا و خانم بارداری 
بودند و خودروی دیگر نیز یک دســتگاه پژو با راننده 
اش 300 متر جلوتر از خودروی اول گرفتار شده بود.

مادر باردار و زمســتان سرد و گرفتاری در برف از آن 
عملیات های پرالتهاب امدادگران در زمستان است که 
هر بار که عملیات، رنگ و بوی تولد نوزادی زمستانی 
را می گیرد تالش و توان دو چندان می طلبد و عشق 

بسیار.
»باید سریع ترین تصمیم عمرم را می گرفتم، اولویت 
را به خانم بارداری که دچار ترس شــده بود دادم و با 
تماس به راهداری و کمک دیگر دســتگاهای امدادی 
این خانم را منتقل کردیم و پس آن دو نفر را دیگر از 
گردنه باباحسن به نقطه امن منتقل کردیم و ماموریت 

با موفقیت به پایان رسید«.
نوزاد 6 ماهه در زمستانی سخت جان گرفت

 انور دشــتی یکی از نجاتگران شــهر سقز در استان 
کردستان اســت، او از خاطره ای نجاتبخش در امداد 
زمستانی می گوید: به ما خبردادند که نوزادی 6 ماهه 
را تنهــا و بــه دور از پدر و مــادرش در خانه ای در 
روســتای دره وزان که در فاصله 60 کیلومتری شهر 
ســقز واقع شده، یافته اند که ســه روز، شیر نخورده 

است.
»ماجرا از ایــن قرار بود که پدر و مادر این نوزاد قبل 
از آغاز بارش برف برای رســیدگی به امورات خود از 
روســتا به شهر سقز می آیند و پس از اتمام کارشان، 
قصد بازگشــت به روســتای دره وزان را داشتند که 
بارش برف ســنگین مســیر ارتباطی را مسدود می 
کند و آن ها به مدت ســه روز به علت آنکه تردد در 
مسیر مذکور میسر نبود، امکان بازگشت به روستا را 
نداشــتند. بنا براین این خانواده به همراه نجاتگران با 
پای پیاده به سمت روستای دره وزان راهی می شوند 
و با تحمل دمای 20 درجه زیر صفر در فصل زمستان 

و پشت سر گذاشتن نگاه های وحشت انگیز 3 گرگ و 
حیوانات درنده، و طی کردن مسیری چهار ساعته به 

روستا می رسند و نوزاد را نجات می دهند.«
 انور می گوید: پس از پایان عملیات، در مسیر بازگشت 
به علت برفگیری جاده، چند تکه چوب درخت را پیدا 
کردیم و به عنوان عصا یا چوب دســتی برای حرکت 
در برف از آن استفاده کردیم و در آن هوای سرد و یخ 
بندان حدود چهار ساعت دیگر راه را طی کردیم تا به 
شهر سقز رسیدیم وقتی به پایگاه رفتیم اثرات برف و 
کوالک این عملیات 8 ســاعته آن هم با پای پیاده بر 

چهره مان نمایان بود.

و مسیری که ادامه دارد...
پــای صحبــت امدادگران که بنشــینیم همه شــان 
خاطره ای پررنگ و پرالتهاب از روزهای سرد زمستانی 
دارند. این روزها در نخســتین ماه زمســتان، پایگاه 
امدادونجــات هالل احمر در سراســر کشــور آماده 
خدمات رسانی در محورهای مواصالتی کشور شده اند 
تا زمســتانی امن برای همگان رقم بزنند. پایگاه های 
امدادونجاتی که از شــمال تا جنوب از شرق تا غرب 
کشــور، با امدادگــران مهربان و صبــور، امیدبخش 
روزهایی شاد و آرام هســتند و شاید کسی نداند که 
در روزها و شــب های پربرف چه جان های خستگی 
ناپذیری در تالشند تا آرامش، سهم گرفتاران در برف 

و کوالک شود. 
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 حاال حدود 4 مــاه از امضای طالیی می گــذرد، از امضای انعقاد 
تفاهم نامه بیــن جمعیت هالل احمر کشــور و ســازمان تامین 
اجتماعی برای بیمه شــدن امدادگران. درست است که در ابتدا 
قرار بود که 22 هزار نفر از امدادگران فعال تحت پوشش بیمه قرار 
بگیرند. حاال اما حدود 7 هزار و پانصد امدادگر بیمه شــده اند. راه 
بیمه شدن امدادگران راه پرپیچ و خمی بوده است، بروز مشکالت 
در بیمه درمان اســتحقاقی، رعایــت قوانین بیمــه ای و تمایل 
امدادگران به تحت بیمه قرار گرفتن، باعث شد تا بعد از گذشت 4 
ماه، تعداد مشمولین بیمه به آن سقف مورد قبول نرسد، با این حال 

اما آمار امدادگرانی که بیمه می شوند هر ماه رو به افزایش است.
 برای »وحید میرزاعلی«، »سلیمان یارعلی«، »احسان فردوسی« 
و همه حــدود 65 هــزار امدادگر جمعیت هالل احمر، بیســتم 
شــهریورماه 1401 یکی از روزهــای مهــم در تقویم جمعیت 
هالل احمر به شــمار می  رود؛ زمانی که بعد از مدت ها، بعد از آمد 
و رفت مدیران متنــوع و قول وقرارهای هــر روزه آن ها، یکی از 
مهم ترین حمایت ها از جامعه امدادگران کشور انجام شد. زمانی 
که در بیستم شهریورماه، امضای تفاهمنامه بین سازمان تامین 
اجتماعی کشور و جمیعت هالل احمر برای بیمه کردن امدادگران 
منعقد شد. پس از آن بود که از مهرماه امسال، هر امدادگری که 
فرم خوداظهاری پر کرده بود و تقاضای بیمه شدن داشت، با وجود 

شرایط می توانست به جمع بزرگ مشمولین بیمه بپیوندند.
شرایط بیمه ای

ضوابط همیشه حرف اول را می زند؛ امدادگران جمعیت هالل احمر 
هم برای این که تحت پوشش بیمه قرار گیرند، الزم است تا قوانین 
و ضوابطی را درنظر بگیرند. امدادگــران مردی که در ماه حداقل 
4 شیفت و حداکثر 10 شیفت کاری 24 ســاعته می گذرانند و 
در صورتی که تقاضای بیمه شــدن داشته باشند، بسته به میزان 

ســاعتی که شــیفت کاری می گذرانند، می توانند تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند. شــرایط برای بانوان کمی ساده تر است. بانوان 
امدادگر می توانند با گذراندن 8 شیفت کاری 12 ساعته، مشمول 

بیمه شوند.
به این ضوابط باید ایــن را هم اضافه کرد کــه از حدود 65 هزار 
امدادگری که در سامانه امدادیار )سامانه آماری امدادگران سازمان 
امدادونجات کشور( ثبت نام کرده اند؛ بیش از 44 هزار امدادگر مرد 
و بیش از 20 هزار امدادگر بانو ثبت نــام کرده اند. همه حدود 65 
هزار امدادگر اما همیشه فعال نیستند؛ بیش از 38 هزار امدادگر 
در شش ماه گذشته، در عملیات امدادی حضور داشتند، حال این 
که بیش از 26 هزار امدادگر در شش ماه گذشته، در هیچ عملیات 
امدادی حضور نداشــتند. به همه این آمار و ارقام باید این را هم 
اضافه کرد که برخی از امدادگران جمعیت هالل احمر، مشــمول 
خدمت در ادارات و ســازمان های دیگر هستند و متعاقبا در آنجا 
تحت پوشش بیمه ای قرار دارند و برحسب وظیفه و کار داوطلبانه 
با جمعیت هالل احمر همکاری می کنند. به همین دلیل اســت 
که در ماه جاری، در دی ماه، حدود 7 هزار و 500 امدادگر تحت 

پوشش بیمه ای قرار گرفتند. 
 وقتی مشکالت خود را نشان می دهند

در راه انعقاد بیمه امدادگران، دست اندازهای زیادی وجود داشت. 
یکی از مهم ترین اتفاقات قطع 24 و 48 ســاعته حق استحقاق 
درمان بیمــه امدادگران بــود. بعد از بروز این مشــکل، مدیران 
جمعیت  هالل احمــر با مدیران ســازمان امدادونجات جلســه 
فوق العاده ای تشکیل دادند، آن طور که مرتضی مرادی پور معاون 
عملیات سازمان امدادونجات می گوید: »بندهای تفاهم نامه منعقد 
شده با سازمان تامین اجتماعی اصالح شد.« تا مشکالت قطعی 

بیمه اســتحقاق درمان امدادگران پایان بیابد و بعد  از هم دیگر 
به وجود نیاید. مهم ترین اتفاق امــا این بود که امدادگرانی که در 
زمان قطعی بیمه استحقاقی درمان، مجبور به پرداخت بیمه خود 
به صورت آزاد شده بودند، می  توانستند با به همراه داشتن اسناد 
رسمی خود، به شــعب و مراکز بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 

مراجعه و مابه تفاوت خود را دریافت کنند.
این خبر اما جدید است، زمانی که بدانیم همین چند روز قبل با 
حضور و هم فکری مدیران عامل استان ها جلسه شیوه نامه مدیریت 
پایگاه ها، محلی که امدادگران شیفت کاری خود را می گذرانند، در 
استان قم برگزار شد. مرادی پور می گوید که با تنظیم این شیوه نامه 
امدادگران و نجاتگران بســته به ضوابطی که تعریف شده است، 
شــامل دریافت بیمه، اضافه کاری و حق وحقوق خود می شوند تا 

به انحصارطلبی و مدیریت سلیقه ای در پایگاه ها پایان داده شود.
راه ادامه دارد

 »این حداقل حمایتی اســت که جمعیــت از امدادگران دارد.« 
این سخن مهدی ولی پور رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر است. این سخن درست اســت زمانی که بدانیم فقط 
در دهه نود شمســی، 230 امدادگر جمعیت هالل احمر در حین 
فعالیت امدادی، دچار حادثه شــدند و 22 نفر نیز جان خود را از 

دست دادند.
 به همین دلیل است که به قول ولی پور بیمه کردن امدادگران مهم 

و حیاتی است و البته از دغدغه های مدی
 ران جمعیت هالل احمر اســت. او معتقد است که هر دست انداز 
و مشــکلی را که در این راه پرپیچ وخمی وجود دارد، در حد توان 
حل می کنند تا امدادگران با خیال راحت به »خدمت به خلق که 

برترین عبادت است«، بپردازند.

بعد از گذشت حدود 4 ماه از بیمه شدن امدادگران، مشکالت زیادی سر این راه بوده است:

پیچ و خم بیمه     راه پر
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معصومه اصالنی کارشــناس کشاورزی و دانشجوی 
مددکاری از ســال 97 عضو جوانان و امداد شــده 
است، وی در کنار همسرش محمود واعظی نژاد در 
جمعیت هالل احمر و در حوزه امــداد اپراتور 112 
خدمت رسانی می کند و همچنین در حوزه مددکاری 

و حوزه جوانان نیز فعالیت دارد.
او در خصوص امداد زمســتانی و فعالیت در این ایام 
می گوید: »در فصل زمستان وقتی از نظر هواشناسی 
در وضعیــت هشــدار باشــیم، نیروهــای داوطلب 
متخصص همراه با کارکنان جمعیت بر حسب نیاز با 
توانایی های مختلف به صورت شبانه روزی در حالت 

آماده باش و در دسترس هستند.«
اصالنــی اضافه می کنــد: »امدادگــران باید در این 
شــرایط که سرما، سختی حوادث را دوچندان کرده 
است، آماده و پاسخگو باشــند تا در صورت نیاز در 
ســتاد فرماندهی حاضر شــده و به سرعت به محل 

مورد نظر اعزام شوند.«
این بانوی مددکار کــه در حوزه امداد نیز به عنوان 
نجاتگــر فعالیــت دارد و در بخش هــای امدادی و 
دوره های آموزشــی دارای حضور منسجم است در 
مورد فعالیتش در بخش اپراتــوری 112 می گوید: 
»در این ســامانه پاسخگوی تماس هایی در خصوص 
تصادفات جاده ای هســتیم و نزدیک ترین پایگاه را 
طبق محدوده تصادفات اعزام می کنیم. من امداد را 

بسیار دوســت دارم ولی مددکاری برای من بسیار 
ارزشــمند اســت، گاهی برای نیازمندانی که کمک 
درمانی می خواهند پرونده تشــکیل می دهیم و به 

امور مالی ارسال می کنیم.«
قصه ازدواج و عاشــقی معصومه هم شنیدنی است: 
»ســال 96 از طریق خواهر همســرم با ایشان آشنا 
شدم و پس از ازدواج به دلیل عشقی که به او داشتم 
و عشقی که او به جمعیت هالل احمر داشت، به این 
جمعیت پیوســتم. یکی از قشــنگی های کار ما این 
است که بسیاری از ایام شیفت های همزمان در کنار 

هم داشته ایم.
معصومه آنقدر عاشــق کار در هالل احمر است که با 
لبخند به گذشــته اشاره می کند و می گوید: »اگر به 
گذشــته برگردم باز هم عضو هالل احمر می شــوم، 
چون کمک کردن چه در امداد و مددکاری و خدمت 
به دیگران بسیار دوســت داشتنی است. من برکت 
کارهای خیــر را در زندگی احســاس می کنم و به 
واســطه دعایی که وجود دارد گاهی مشکالتمان به 

راحتی حل شده است.«
او خــود را یک لحظه به جای مســئوالن هالل احم 
می گــذارد و می گوید: »اگر جای مســئوالن هالل 
احمر بودم حتما بــرای اعضایی که همواره پای کار 
و عالقــه مند و دغدغه مند هســتند و عمر خود را 
پای خدمت به مردم گذاشته اند استفاده می کردم و 

چنین ظرفیتی را اجر می نهادم.«
محمود واعظی نژاد همســر معصومه هم از ســال 
81 داوطلب هالل احمر شــده و االن هم در قسمت 
امداد مشــغول به فعالیت است. او به مرور خاطرات 
امدادی اش مشغول است و پس از مکث چند ثانیه ای 
می گوید: »حادثه تلخی در زمستان دهه 80 رخ داد. 
آن زمســتان، در یکی از شب هایی که برف، ریزش 
آرامی داشــت در ساعات نیمه شب نزدیک به گرگ 
و میش، اطــالع دادند که در اتوبان کاشــان به قم 
تصادفی به وقوع پیوســته اســت. بالفاصله به محل 
حادثه اعزام شــدیم. خواب آلودگی راننده منجر به 
فاجعه ای تلخ و مرگ 6 سرنشــین خودرو شده بود، 
عملیات رهاســازی در این حادثه به عهده تیم امداد 
و نجات هالل احمر قم بود که با توجه به ســرمای 
شدید و ســختی این عملیات، چند ساعت طوالنی 
و نفســگیر، درگیر رهاسازی جانباختگان بودیم. آن 
شب به قدری هوا سرد بود که پس از گذشت بیش 

از یک دهه این خاطره را فراموش نکرده ام.«
محمــود تاکیــد می کند کــه تصادفــات از جمله 
خاطراتی است که با تلخی های زیادی همراه است 
و اثرات روحی و روانی زیادی دارد. اگر عالقه ای در 
کار نبــود این فعالیت را رها می کردیم، به خصوص 
اینکه تصادفات کشته و مجروح دارد و بسیار دردناک 

است.

گفت وگو با معصومه و محمود که داوطلبانه در جاده های استان قم مشغول امدادرسانی به هموطنان هستند:

در جاده عاشقی
  ریحانه خلج |هالل احمر جایی برای رشد و خدمت به خلق است، جایی متفاوت که گویی به آسمان نزدیکتر است، آدم هایی که اینجا خدمت می کنند 
زیبایی هایی را به تصویر می کشند که هم دردهای بشری را کاهش می دهند هم به روح خود و جامعه تعالی می  بخشند. اینجا حال همه آدم ها خوب تر 
می شــود، حالی که معنای واقعی و توصیف آن را فقط آنانی که در این مسیر گام نهاده اند با جان و جسم درک کرده اند و چه زیباست در این راه با 

همراه و همدل و رفیق زندگی ات، همراه باشی برای خدمت به خلق.
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پاییز سال 1295 شمســی در کرمان، نوزاد 6 ماهه این 
قصــه، پدرش را بر اثر ابتال به طاعون از دســت می دهد 
و مادرش در فقر و ناتوانی در حال بزرگ کردن اوســت. 
8 ســال به همین روال می گذرد اما پس از این ســال ها، 
طاقت مادر از فقر و تنگدستی طاق شده و کودکش را به 
یتیم خانه می سپارد؛ پرورشگاهی خودگردان و خیریه که 
علی اکبر صنعتــی زاده آن را دایر کرده و کودکان یتیم را 
همراه با فرزندان خود در آن بزرگ می کند. برای مدرسه 
رفتن کودکان یتیم خانه، شناسنامه الزم است. علی اکبر 
صنعتی زاده برای ایتام فاقد شناســنامه درخواست سجل 
می کند و مامور ثبت احوال، شناسنامه کودکان را با فامیل 
صنعتی زاده صادر می کند. صنعتی زاده اصرار دارد که همه 
فرزندان پرورشگاهش عالوه بر درس خواندن، یک مهارت 
یا یک هنر را هم بیاموزند. برای همین است که اکنون دو 
مرد بزرگ در تاریخ معاصر ما »اکبر صنعتی زاده« هستند. 

یکی هنرمند و دیگری موسس یتیم خانه کرمان. 
علی اکبــر صنعتی؛ کودک یتیمی بود کــه در یتیم خانه 
علی اکبرخان صنعتی زاده صاحب سجل شد و صنعتی زاده 
بزرگ و صاحب یتیم خانه را حاجی می خواند. او در دوران 
تحصیل ابتدایی و متوســطه، اســتعداد هنری خود را به 
حاجی اثبات کرده بود و توانست با حمایت مالی و معنوی 
او به مدرســه صنایع مســتظرفه در تهران بیاید و در آن 
مدرسه شاگرد ابوالحسن خان صدیقی شود. ناگفته نماند 
که موســس این مدرسه کمال الملک؛ نقاش شهیر ایرانی 

است و صنعتی تا پایان عمر به او ابراز عالقه می کرد. 

اینجا موزه صنعتی در تهران است
مجســمه ی این مرد را ببینید. ابتدا که استاد صنعتی آن 
را خلق کرد، نامش مرد بیکار بود. بعد کم کم صاحب زن 

و فرزند شــد و اسمش را گذاشت مرد عائله مند. این تنها 
یکی از شاهکارهای علی اکبر صنعتی است. مجسمه هایی 
در اندازه های نســبتا واقعی و با چهره های کامال واقعی از 
مردم زمانه، کار این اســتاد برجسته را در جهان کم نظیر 
کرده اســت. رئالیســم مردم گرای او شــاید اولین پیوند 
مفهومی آثــارش با جمعیت هالل احمــر و فعالیت های 

بشردوستانه این جمعیت است.
 اغلــب مجســمه های او همین گونه اند. مــردم عادی. از 
کاسب، دانش آموز، معلم، پاسبان، عابران و دیگر آدم های 
کوچه و خیابان. مثال تعداد زیــادی پرتره ی زندانیان در 
یک قاب تراشیده شده است. یا جمعی از کودکان محروم 

و فقیر را پیرامون پرتره مسیح مصلوب می بینید.

اولین ساختمان هالل احمر ایران کجاست؟ 
در سند همکاری بین شیر و خورشید سرخ ایران و مرحوم 

اســتاد صنعتی به تاریخ 21 آذر 1326 شمســی آمده: 
»نمایشــگاه آثار صنعتی که در قســمت تحتانی عمارت 
دفتر مرکزی جمعیت )حاشــیه میدان سپه( با تابلوها و 
مجســمه های ساخت آقای صنعتی نقاش دائر است، کما 

فی السابق ادامه خواهد داشت.«
همانطور که در این عبارت می بینید، عمارت موزه فعلی در 
میدان توپخانه تهران »دفتر مرکزی جمعیت« بوده است. 
این موضوع هم در قبل و هم بعد شــهریور 1320صادق 
اســت. یعنی جمعیت هالل احمر )شیر و خورشید سرخ 
ســابق( در ســال های حکومت پهلــوی اول و حداقل تا 
سال های نخســت پهلوی دوم در این ساختمان زیبا در 
میدان ســپه، توپخانه یا امام خمینــی)ره( امروزی قرار 

داشته  است.
بســیاری معتقدند که این ســاختماِن دوطبقه قاجاری، 
اولین دفتر جمعیت شیر و خورشید در ایران در نخستین 
سالهای سده 1300 شمسی بوده است. بنابراین در بازدید 
از این موزه از یــک معماری قاجاری با یک مرمت خوب 
در یک »مکان رویداد« مهم لذت ببرید. این عمارت، مکان 
سازماندهی و اقدام برای بسیاری از فعالیت های داوطلبانه 

و عام المنفعه در تاریخ معاصر ایران بوده است.
در بخــش دیگری از این ســند که به امضای »حســن 
ادهــم« ملقب به »حکیم الدولــه« و »علی اکبر صنعتی« 
رسیده اســت؛ نوع تقســیم عواید حاصل از فروش به این 
شکل ثبت شده اســت: »از حاصل فروش بلیط های فوق 
الذکر، کلیه هزینه های اداره نمایشــگاه مزبور از حقوق و 
خرید اشیاء الزم و اجرت برق و مخارج پذیرایی ها و غیره 
که با موافقت قبلی جمعیت بعمل آمده باشــد؛ کسر و از 
بقیه که درآمد خالص را تشکیل می دهد؛ یک ثلث به آقای 
صنعتی نقاش و دوثلث به جمعیت شیر و خورشید سرخ 
عاید و به حساب مخصوص شماره 44828 در بانک ملی 

ریخته می شود.«
همانطور که در عبــارت باال می بینید، صنعتی را اینگونه 
خطاب داده اســت: »آقای صنعتی نقــاش«. اگرچه آثار 
مجســمه زبان زد خاص و عام است اما او تابلوهای نقاشی 
مختلفــی دارد که تعدادی از آن هــا با تکنیک آبرنگ در 

طبقه دوم این موزه در حال نمایش است.

اولین هنرمند داوطلب هالل احمر
صنعتی را اولین »هنرمنــد داوطلب« تاریخ هالل احمر 
می دانند. او با آنکه تا ســال های آخر زندگی اش با 8 سر 
عائله، تمکن مالی چندانی نداشت و از مال دنیا تنها یک 
خانه در خیابان شــکوفه، محله پیروزی خریده بود و آن  
خانــه هم آنقدر بزرگ نبود که هم برای خانواده اش و هم 
تعداد زیاد مجسمه هایش جا داشته باشد ولی آثار کم نظیر 
مجسمه و تابلوهای نقاشی اش را نفروخت. او آثار مهم اش 
را به هالل احمر اهدا کرد تا آن ها برای مردم ایران، تا ابد 
مانا و عواید امانت داری آن برای رفع آالم آدم ها در اختیار 

جمعیت هالل احمر باشد. 
شــرایط رشد و بلوغ صنعتی و تقاضای مکرر صنعتی زاده 
بزرگ از او باعث شد که این هنرمند تا قبل از درگذشتش 
در ســال 1385 فعالیت های مختلفــی از جمله آموزش 

رایگان هنر به کودکان و ایتام را فراموش نکند.

سرنوشت این هنرمند در یتیم خانه رقم خورد
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توصیه هایی
 برای تغذیه زمستانی 

امدادگران 
تغذیه مناســب یکی از مهم ترین مواردی اســت که 
اگر به خوبی رعایت شــود، می توان گفت 70 درصد 
سالمتی شما تضمین می شود. پایه اصلی طب سنتی 
بر اســاس تغذیه ای مناسب و متعادل پایه ریزی شده 
اســت و هر فصلی با توجه به شــرایط آب و هوایی 
و ویژگی هایــی کــه دارد، تغذیه مناســب به خود 
را می طلبد. تغذیه مناســب را می تــوان اولین گام 
سالمتی دانســت اما عده ای به اشتباه تغذیه مناسب 
را در نخــوردن می دانند و عده ای دیگر در زیاده روی 
در مصــرف مواد غذایی کــه در رابطه با خاصیت آن 
شــنیده اند در حالی که تغذیه مناســب زمستان و 
تمامی فصل ها رعایت اعتدال در مصرف مواد غذایی 

است.
در طــب ســنتی زمســتان را بــا طبع ســرد و تر 
می شناسند و توصیه می کنند تا در این فصل از مواد 
غذایی استفاده شود که به این سردی اضافه نکند و با 
این طبع، سازگار باشد. از دیرباز با شروع فصل سرما، 
تغذیه عموم مردم به ســمت غذاهایی گرم و مقوی 
چون سوپ ها و آش های لعابدار می رفت اما امروزه با 
توجه بــه فرصت های کم و گرفتاری های زیاد بدون 
توجــه به فصل، عده زیادی از غذاهای کنســروی و 
یا فست فودی اســتفاده می کنند و سالمت خود را 
ناخواســته به خطر می اندازند. ما در این مقاله قصد 
داریم برای شما همراهان عزیز از تغذیه مناسب فصل 
زمستان بگوییم پس اگر به بحث تغذیه عالقه دارید 
و برایتان مهم است که در این فصل سالم بمانید، ما 

را تا انتهای مقاله همراهی کنید.

طبع فصل زمستان
زمســتان فصلی با مزاج ســرد و تر است و به دلیل 
تابش آفتاب به صورت مایــل و ریزش برف و باران، 
رطوبت هوا در آن بیشــتر می شود. افرادی که دارای 
طبع صفراوی هستند در این فصل راحت ترند، با این 
حال افراد مســن و بلغمی ها زمستان را نمی پسندند! 
در فصل زمســتان، گرمــا به درون بــدن می رود و 
مصرف میوه کم می شــود. مــردم، بیش تر غذاهای 
سبک می خورند و پس از غذا استراحت می کنند و به 
وسایل گرمازا پناه می برند، از این رو دستگاه گوارش 
بهترین حالت را دارد. بیش تر بیماری های این فصل 
بلغمی هستند، مانند زکام، گلو درد، عفونت ریه، درد 
پهلو و پشــت، سردرد، ســکته، صرع و بیماری های 
عصبی )به ویژه افســردگی(، خشکی پوست نیز در 
زمستان شایع اســت. این فصل مایه دردسر پیران و 

راحتی میانســاالن است و بدترین فصل برای بلغمی 
مزاج هاست.

در فصل زمستان بدن به حرارت باالتری نیاز دارد تا 
با سرما مقابله کند، برای همین باز هم نیاز است که 
از غذاهای گرم مزاج بیشــتر استفاده شود. همچنین 
نیاز فرد به غذا در ایــن فصل افزایش پیدا می کند. 
بهتر اســت غذاهایی که با گوشت تهیه می شوند در 
فصل زمستان نسبت به فصل های دیگر بیشتر مورد 

استقبال قرار گیرند.
  گوشــت های گاو و گوســاله به این دلیل که سودازا 
هستند، مصرفشان توصیه نمی شود و بهتر است کمتر 
مورد اســتفاده قرار گیرند اما گوشــت سفید بعد از 
مصرف گوشت گوسفند توصیه می شود. البته در طب 
سنتی در مورد مصرف گوشــت مرغ سواالتی وجود 
دارد برخی بر این عقیده هستند که استفاده نشود و 
برخی معتقدند که مرغ های محلی که عاری از مصرف 

هورمون ها هستند، ممنوعیت مصرف ندارند .

آش و حلیم 
در زمســتان خوردن حلیم توصیه می شود، اما بهتر 
اســت حلیم با کمی نخود پخته و بــه همراه کمی 
دارچین مصرف شود. سوپ جو خاصیت سردی دارد 
و بهتر است از سوپ گندم به جای آن استفاده شود 
.اما اگر دوســت دارید از جو استفاده کنید می توانید 
جو را به همراه عدس بپزید تا یکدیگر را تعدیل کنند.

آش انار هم جز آش های مناسبی است که بهتر است 
در فصل زمستان میل کنید .

از این میوه ها فاصله نگیرید
به، ســیب، گالبی و انار )با گلپر( بایــد در روزهای 
سرد به دلیل گرمی معتدلی که دارند بیشتر مصرف 
شوند تا بدن را هم گرم نگه دارند. مصرف میوه های 
ســرد در این فصل اصال توصیه نمی شود، همچنین 
نوشیدنی های ســرد که با آب سرد تهیه می شوند 
منع مصرف دارند. انجیری که در آب یا شــیر خیس 
خورده باشــد می تواند در فصل زمســتان بخصوص 

برای افراد مســن خیلی مفید باشد؛ چرا که مزاج را 
روان می کند ویبوســت را از بیــن می برد هم اینکه 
ارزش غذایی خوبی دارد. شــیره انگور و کشمش هم 

می تواند نقش موثری در این فصل داشته باشند.

دمنوش های زمستانی
دمنوش آویشــن، بادرنجبویــه و رازیانه جز دمنوش 
هایی هســتند که نوشیدنشــان در فصل زمســتان 
هم دلچســب و هم مفید اســت. برای دم کردن این 
گیاه بهتر اســت این نکته را رعایت کنید: یک قاشق 
مرباخوری از هرکــدام را داخل یک فنجان آبجوش 
بریزیــد و در فنجان را با وســیله ای مثل نعلبکی یا 
درپوش مخصوص ببندید، بعد از 10 دقیقه دمنوش 
را از صافی رد کنید و بنوشید. البته باید توجه داشته 
باشــند که تفاله گیاهان نباید وارد آب صاف شــده 

شوند.

با این ادویه ها غذاها را طعم دار کنید
دارچین یکی از ادویه هایی اســت که بهتر است در 
غذای فصل زمستان بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد 
غیر از دارچین، آویشن، زنجبیل و ادویه هایی که طبع 

گرمی دارند مصرفشان پیشنهاد می شود .

شلغم درمانی کنید
شلغم غذایی است که اکثر اساتید طب سنتی توصیه 
می کننــد روزانه بین دو تا ســه عدد بــه هر طریق 
بخارپز، آب پز و… مصرف شــود چرا که شلغم ضد 
بلغم و ضد ســرما خوردگی اســت و از ابتدا به سرما 
خوردگی پیشگیری می کند. لبو هم خیلی مفید است 
البته در کنار خود چغندر بیشتر توصیه می شود که 
برگش هم استفاده شود چرا که خواص بیشتری دارد 
میزان قند چغندر زیاد است اما میزان کالری اش کم 
است و چاق کننده نیســت و رفع یبوست و تقویت 
بدن مفید است اما به دلیل قند باالیی که دارد توصیه 
می شود افرادی که مشکل دیابت یا ناراحتی معدوی 

دارند از مصرف آن خوداری کنید .
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در دهه های گذشته، بدترین خشکسالی در کشور 
سومالی اتفاق افتاده است و مردم این کشور بیشتر 
از گذشته خانه های خود را برای یافتن مواد غذایی 

و مراتع سبزتر برای دام هایشان ترک کرده اند. 
بر اساس ارزیابی فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر، چنانچه آوارگان کمک 
مورد نیــاز خود را دریافت نکننــد، قحطی در آن 

کشور تا 25 درصد افزایش خواهد یافت.
در ایــن راســتا، جناب آقای محمــد مخیر، مدیر 
محترم دفتر منطقه ای آفریقا فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب ســرخ و هالل احمر می گوید: 
»آوارگی یکی از 4 عامل اصلی گسترش قحطی در 
سومالی است و 3 عامل دیگر، تشدید خشکسالی، 
افزایش قیمت مواد غذایی و درگیری در آن کشور 

است. لذا تامین نیازهای آوارگان، احتمال قحطی را 
کاهش می دهد«.

بحران گرسنگی رو به افزایش است
تاکنــون بیش از یک میلیون نفــر مجبور به ترک 
خانه هایشان شــده اند، زیرا بحران گرسنگی رو به 
افزایش اســت و انتظار می رود تعــداد افرادی که 
مجبور به ترک خانه هایشان هستند، افزایش یابد. 
همچنین، افزایش تعداد آوارگان در ســرپناه های 
موقتی، دسترســی به آب آشــامیدنی سالم، مواد 

غذایی و خدمات بهداشتی را محدود می کند. 
عــالوه بر ایــن، برخــی از آوارگان با دوســتان و 
خانواده های خود زندگی می کنند که این امر سبب 
می شود تا خانواده های میزبان، مواد غذایی خود را 

با میهمانان تقسیم کنند. 
جمع آوری کمک های بشردوســتانه برای آوارگان، 
یکــی از موثرتریــن روش هــا بــرای حمایت از 
خانواده هــای میزبان در برابر گرســنگی اســت و 
همچنین بــا این کار، برآورده شــدن که نیازهای 

غذایی آوارگان نیز تضمین می شود. 
جمعیت هالل احمر سومالی از تعداد زیادی داوطلب 
در سراسر کشور برخوردار است و برنامه توزیع پول 
نقد را برای رفع نیازهای غذایی، بهداشــتی و سایر 
نیازهــای آوارگان اجرا می کنــد. توزیع کمک های 
نقدی این امکان را به مردم می دهد، تا اقالم مورد 

نیازشان را تهیه کنند.  
منبع: فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر

بین الملل

احتمال گسترش معضل قحطی در کشور سومالی
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 شراره زمانی |با وجود گذشــت 6 ماه از جاری 
شدن ســیالب های ناگهانی در مناطقی از کشور 
پاکســتان، هنوز صدها هزار نفر در این کشور از 
خسارات وارده ناشی از جاری شدن این سیالب ها 

رنج می  برند. 
  یک زن آسیب دیده از سیل شدید در پاکستان 
در پناهگاه موقتی نشســته و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر پاکستان برای بهبود وضعیت سرپناه 

و سالمت در جامعه فعالیت می کنند. 
بر اثر جاری شدن این سیل، خانه ها، ابزار معیشت 
و زمین های کشــاورزی ویران شده و بسیاری از 
مناطق کشور نیز زیر آب رفته اند. به طوریکه، بر 
اساس برآورد انجام شده، 33 میلیون نفر آسیب 
دیده اند  و 20 میلیون نفر هم هنوز در شــرایط 

نامناسبی زندگی می کنند.
اکنون با آغاز فصل زمســتان، بسیاری از جوامع 
آســیب دیده با چالش عدم دسترســی به مواد 
غذایی، آب آشامیدنی سالم و منابع سوخت کافی 

برای تامین گرمای خود مواجه هستند. 
جمعیــت هــالل احمر پاکســتان بــا حمایت 
فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ 
و هالل احمر به خانواده های آسیب دیده از سیل 

به ویژه آنهایی که در مناطق دور افتاده هستند، 
یعنی نزدیک به 600.000 نفر، کمک کرد، غذای 
گرم و بسته های غذایی را در بین آنها توزیع کرده 

است. 
اولویت اصلی برای پاســخگویی به این ســانحه، 
ایجاد سرپناه برای سیل زدگان است و داوطلبان 
آن جمعیــت نیز به ســرعت اقالم اساســی از 
قبیل کلمن های آب جهت نگهداری آب ســالم، 
کیت های بهداشــتی و وســایل پخت و پز را در 

میان آسیب دیدگان توزیع کرده اند. 
بسیاری از مردم پس از این سانحه مجبور به ترک 
خانه هــای خود و اســکان در نزدیک ترین مراکز 
تخلیه شــدند و جمعیت هالل احمر پاکســتان 
با حمایت فدراســیون بین المللی و سایر شرکاء 
چادر، کیت ابزار ایجاد ســرپناه، پوشش برزنتی، 
پتو و پشــه بند را در مناطق مختلف آسیب دیده 
توزیع کرده اســت تا نیازهای فوری مردم برای 

برخورداری از سرپناه تامین شود.     
قبــل از جاری شــدن ســیل، شــاهد وضعیت 
نامناســب بهداشتی در اســتان های بلوچستان، 
خیبر پختونخوا و ســند بودیم و جاری شــدن 
سیل و آبگرفتگی، وضعیت سالمت افراد مناطق 

سیل زده را بدتر کرده است. داوطلبان، واحدهای 
سیار بهداشــتی را برای ارائه مراقبت های فوری 
پزشــکی اداره می کنند. چنانچه، خانم ســابیرا 
سولنگی، یکی از داوطلبان هالل احمر پاکستان 
اظهار می کنــد: »مردم، کودکان خــود را برای 
درمان به این واحدهای سیار بهداشتی می آورند. 
در مناطقی که ســیل فروکــش می کند، مردم 
نگران شیوع بیماری هایی از قبیل وبا، تب دنگ و 
ماالریا هستند که سالمت آنها را تهدید می کند«.

در پاکســتان، بارندگی های غیرمعمول موسمی 
تقریبا ســه برابر بیشــتر از میانگین 30 ســال 
گذشته اســت که به جاری شدن سیل غیرقابل 
کنترل و رانش زمین منجر گردیده و بیش از 33 

میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. 
از اواســط ماه ژوئن تاکنون، بیش از 1000 نفر 
از جملــه حــدود 300 کودک جان خــود را بر 
اثر جاری شدن این ســیالب از دست داده اند و 
بشردوستانه  کمک های  بین المللی،  فدراســیون 
خود را برای حمایت از آســیب دیدگان افزایش 

داده است. 
منبع: فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر

بین الملل

6 ماه پس از سیالب های ناگهانی در پاکستان
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ســالم، می خوام بدونم حتی با سن زیر 18هم 
امدادگر یک به نجاتیار تبدیل میشه آیا!؟ 

 خیر امکانش نیست.

آیا در حال خدمت ســربازی می توان از امتیاز 
کسری سربازی جمعیت استفاده کرد؟

درصورت دستور العمل جدید آیا امکان پذیر هست که 
کسانی که مشــغول گذراندن خدمت سربازی هستن 

کسری خدمت جمعیت شامل بشه؟
سالم شیوه نامه اجرایی در جمعیت با همکاری ستاد 
کل نیروهای مســلح در حال آماده سازی است و پس 

از نهایی شدن ابالغ خواهد شد.

 سالم خســته نباشــید در مورد کارت های 
شناســایی دقیقا مشخص هست که کارت های 
شناســایی اعضا کی صادر میشه، چون خیلی 

وقته که دیگه کارتی صادر نشده؟
 با سالم، درخصوص کارت شناسایی با هماهنگی اداره 

کل حراست تدابیری اندیشیده شده.

دکتر  که  امدادی  ماشــین  دستگاه   ۹00 خرید 
کولیوند قول داده بودند تا پایان ســال توزیع 

میشود را لطفا توضیح دهید!؟
  سالم در حال حاضر مرحله نخست یعنی خرید 300 

دستگاه  آمبوالنس در دست اقدام است.

سالم و خسته نباشید برای پرونده پایه 1
تهران  دوباره  باز  گرفتن  آزمون  اســتان ها  که 

آزمون برای چیه ؟ 
 ســالم، باتوجه بــه اینکه احتمال هســت عدالت در 
برخی استان ها رعایت نشده باشد، به همین دلیل در 

سازمان هم آزمون برگزار خواهد شد .

سالم وقتتون بخیر، آیا میتوان درصورت اتفاق 
یا کار واجب در شیفت عملیاتی جایگزین قرار 

بدیم!؟
 اگر نیســت چرا همکاران اورژانس با جایگزین کردن 

میتوانند به کارهاشون برسن آیا این ظلم نیست؟

 سالم در پایگاه هم در شــرایط اضطراری و اعالم به 
EOC با هماهنگی رئیس شعبه امکان پذیر هست.

 سوالی در خصوص کشیک اداری داشتم
اینکه مجوز دو نفرکشیک در سامانه فعال است 

یا نه؟
ما تو شــعبه ســه نفریم که هر روز یک نفر کشیک 
هســت.  سالم بر شما، مجوز دو نفر کشیک بر اساس 
درخواســت استان و بررســی و تائید ضرورت توسط 

سازمان امکان پذیر هست.
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