سخن نخست

فرصت یک درود
دکتر حمید پارسائیان

سرپرست جمعیت هاللاحمر استان یزد

امدادرسانی به آنان که نیازمند یاری و کمک هستند ،امریست که هم در
فرهنگ ملی ما بر آن تأکید شده و هم ارزشی مذهبی و اخالقی و مورد توصیه
بزرگان دینی ماست.
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران ،باالترین افتخار خود را نقشآفرینی
در عرصههای سخت و صعب حوادث و بالیای طبیعی و امدادرسانی و کمک به
آسیبدیدگان و زخمخوردگان این حوادث میداند.
امدادگران و پرسنل این جمعیت در جایجای ایران اسالمی و گاه در فراسوی
مرزهای میهن ،اولین و واالترین هدف خود را کاهش درد و رنج همنوعانی
میدانندکه به هر دلیل گرفتار حادثهای شده یا در متن یک رویداد تلخ ،به کمک
و امداد نیازمندند.
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ساخت هواپیمای
بدون سرنشین
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ایشان میکوشند تا با رعایت اصول جهانی هفتگانه جمعیت هاللاحمر که
منشأ پیدایش خوبیها و مهرورزیهای بیشماری با هدف تسکین آالم بشریت و
انسانهای دردمند و گرفتار است؛ نقش ارزنده خود را در راستای اهداف بشردوستانه
به نیکی ایفا نمایند.
دستان توانا و ذهن سرشار از امید امدادگران و پرسنل واالگهر این جمعیت در
هر کجا ،نویدبخش زندگی و تداوم حیات و نشانهای از کاهش افسردگی و درد و
اندوه انسانهاست.
فرصت را غنیمت میشمارم و در این مجال ،به همه پرسنل نوعدوست و
یاریرسان جمعیت هاللاحمر ،به ویژه همکاران ارجمندم در شهرستان اردکان
درود میفرستم و توفیق روز افزون و موفقیت یکایک این عزیزان را از درگاه خداوند
متعال طلب میکنم.
رجای واثق دارم که این عزیزان همچون گذشته با عزمی راسخ و جانی آکنده
از مهر و نگاهی سرشار از امید و زندگی ،تمامی توان خود را در راه امدادرسانی
به نیازمندان و نقشآفرینی در مدیریت آسیبها و بالیای طبیعی به کار خواهند
گرفت و در این راه بیش از پیش وجدان کاری و نوعدوستی خود را به نمایش
خواهند گذاشت.
برگزاری سه دوره
تخصصی امداد
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مصاحبه با سرپرست
جمعیت هاللاحمر

اه 1391

آبانم

دوهفتهنامه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی استان یزد
دوشنبه ،اول آبان  1391ـ سال دوازدهم
شماره  328ـ  4صفحه

پیشرفت  50درصدی ساخت
پایگاههای نجات بینشهری اردکان
صفحه 2

آیین شب شعر «تلنگری بر حادثه»
برگزار شد

آیین شب شعر تحت عنوان «تلنگری بر حادثه»
با حضور شاعران اردکانی برگزار شد.
در این برنامه که همزمان با  ۲۰مهرماه ـ روز
ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی ـ برگزار شد؛
شاعران حاضر اشعار مرتبط با موضوع حوادث
و ایمنی را در جمع اعضا ،داوطلبان و امدادگران
هاللاحمر قرائت نمودند.
این برنامه به همت جمعیت هاللاحمر اردکان
و مدیریت بحران شهرستان با حضور فرماندار و
جمعی از مسئوالن در سالن آمفیتئاتر کتابخانه
آیتاهلل حائری برگزار شد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهدای
هدایایی ،از ده نفر از شاعران تجلیل به عمل آمد.

فراخوان مسابقه قرآنی
«ندای آسمانی امداد»

برای نخستین بار ،مسابقه قرآنی با عنوان
«ندای آسمانی امداد» برگزار خواهد شد .در این
دوره از مسابقات که با هدف غنیسازی اوقات
فراغت امدادگران و نجاتگران (فعال و مستقر
در پایگاههای نجات بینشهری) با انوار الهی
قرآن برگزار میشود؛ عالقهمندان در زمینههای
روخوانی ،حفظ و تفسیر جزء سیام قرآن کریم
با هم به رقابت خواهند پرداخت .مرحله استانی
مسابقات ،نیمه اول آذرماه و مرحله کشوری
آن ،نیمه اول دیماه سالجاری برگزار میشود.
امدادگران و نجاتگران عالقهمند به حضور در
مسابقه قرآنی برای ثبتنام به واحد امداد جمعیت
هاللاحمر شهرستان اردکان مراجعه نمایند.
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ویژهنامه جمعیت هاللاحمر
شهرستان اردکان

مروری بر رویدادها و اخبار هاللاحمر اردکان طی  4ماه گذشته

پیشرفت  50درصدی ساخت پایگاههای نجات بینشهری

ضمیمه رایگان

دوهفتهنامه آیینه کویر

اعزام کاروان نیـکوکاری به روستـاهای محروم

موفقیت امدادگران اردکانی

کاروان نیکوکاری هاللاحمر شهرستان اردکان در سیام شهریورماه عازم روستاهای

امدادگر هاللاحمر شهرستان اردکان مقام قهرمانی مسابقات کشوری شنا را از آن

این کاروان متشکل از پزشک داوطلب و تعدادی جوان عضو جمعیت با حضور

شد در دسته  ۵۰متر آزاد عنوان اول را بدست آورد.

ویزیت رایگان روستاییان ،برگزاری کالس آموزش کمکهای اولیه ،تست فشار

نجاتگران هاللاحمر استان یزد صاحب اکثریت آرا شدند.

تابعه عقدا شد.

در روستاهای اشتیجه و ملکوه به انجام فعالیتهای بشردوستانه مبادرت ورزید.
خون و سنجش سالمت ،عطرافشانی قبور شهدا ،دیدار با خانواده بزرگوار دو شهید،

رنگآمیزی مدرسه روستا ،دیوارنویسی ورودی روستا و ...از مهمترین فعالیتهای
اعضای این کاروان بود .همچنین تعدادی از جوانان ،اهالی روستا را در انجام امور

روزمره کمک و همراهی نمودند.

برگزاری دوره بازآموزی جستجو و نجات در آوار

خود کرد .صادق افخمی در این دوره از مسابقات که در استان خراسان شمالی برگزار
همچنین دو نفر از امدادگران هاللاحمر اردکان در انتخابات باشگاه امدادگران و
حیدر کالنتری و مریم فتوحی از میان  ۳۷کاندیدای حضور در مرحله استانی انتخابات

باشگاه ،ضمن اخذ رأی اعتماد از امدادگران و نجاتگران حاضر ،به جمع شورای

پنجنفره باشگاه استان راه یافتند.

برگزاری سه دوره تخصصی امداد
به همت واحد آموزش هاللاحمر اردکان و پس از اخذ مجوزهای مربوطه ،تاکنون
سه دوره تخصصی برای امدادگران و نجاتگران واجد شرایط شهرستان برگزار شده
است .اولین دوره ،آموزش تخصصی اسکان و سرپناه اضطراری بود که در  ۲۴تیرماه

پس از اخذ مجوز ایجاد و استقرار دو پایگاه نجات بین شهری دیگر در شهرستان

در هاللاحمر اردکان برگزار شد.

سالجاری طی مراسمی عملیات اجرایی احداث دو پایگاه نجات بینشهری هاللاحمر

جمعیت هاللاحمر استان یزد برگزار گردید؛ فرماندار اردکان با اشاره به احتمال

اردکان و پیگیریهای الزم در جهت تملک زمین ،سرانجام در هشتم خردادماه

در آیین آغازین این دوره که با حضور معاون امداد و رئیس اداره آموزش و پژوهش

در محورهای اردکان ـ طبس و اردکان ـ چوپانان آغاز شد.

وقوع حوادث متنوع در شهرستان ،ضرورت برگزاری چنین دورههای آموزشی را برای

در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرحهای عمرانی ،مدیر کل بحران استانداری،

عوامل امدادی یادآور شد.

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان ،فرماندار اردکان ،سرپرست جمعیت هاللاحمر

وی ضمن اظهار خرسندی از احداث ساختمان پایگاه امدادی امامزاده سیدنورالدین

اردکان و جمعی دیگر از مسئولین حضور داشتند.

در محور اردکان ـ نایین و تقدیر از هاللاحمر اردکان بهخاطر اخذ مجوز و پیگیری

در این مراسم ،برزگری مدیر کل بحران استانداری به بودجه و اعتبارات تخصیصی

عملیات ساخت دو پایگاه امداد جادهای دیگر در محورهای اردکان ـ طبس و اردکان

ستاد حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و در خصوص تأمین  150میلیون ریال اعتبار

ـ چوپانان ،آمادگی فرمانداری و ستاد حوادث شهرستان را برای تخصیص اعتبارات

جهت تجهیزات آتشنشانی پایگاه امداد جادهای خرانق قول مساعد داد.

مورد نیاز به منظور تسریع در اتمام و بهرهبرداری از پایگاههای مزبور اعالم داشت.

احمد کمالی ،فرماندار اردکان نیز گفت :با توجه به اینکه بخش خرانق در محور
طریقالرضا (ع) قرار گرفته؛ ساخت پایگاه امداد و نجات جادهای در این محور میتواند

نقش بهسزایی در ایمنی زائران حضرت علیابن موسیالرضا (ع) داشته باشد.

جمعیت هاللاحمر اردکان اولین دوره بازآموزی «جستجو و نجات در آوار» را برگزار

مسئولین سپس راهی محور اردکان ـ چوپانان شده و در جریان احداث پایگاه امداد

کرد .در این دوره آموزشی ،تعداد  ۱۲نفر از خواهران نجاتگر هاللاحمر شهرستان

الزم به ذکر است پایگاه امدادی شهید احمدی روشن خرانق در زمینی به وسعت 5

بصورت تئوری و عملی مرور کردند.

و نجات بینشهری در این محور قرار گرفتند.

هزار مترمربع و پایگاه امدادی غزال سیاه کوه نیز در زمینی به وسعت  6هزار مترمربع
و در مجموع با اعتباری بالغ بر  4میلیارد ریال از محل اعتبارات ستاد حوادث استان
احداث خواهد شد.

امدادگران جوان اردکانی بر فراز قله آرارات ترکیه

ضمن آشنایی با تجهیزات تخصصی امداد در آوار ،مباحث و تکنیکهای مربوطه را

برگزاری کارگاه آموزشی نجات در کوهستان
با حضور  ۲۲نفر از جوانان و امدادگران هاللاحمر اردکان ،کارگاه آموزشی نجات در

کوهستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که بمدت دو روز در روستای کرمینگ از توابع بخش خرانق

برگزار گردید؛ فراگیران ضمن مرور آموزشهای مربوط به کوهپیمایی و کمکهای

اولیه در کوهستان ،مباحثی چون روشهای صعود و فرود ،جهتیابی ،آشنایی با

ابزارهای کوهنوردی ،کار با طناب و انواع گرهها را فراگرفتند .الزم به ذکر است
آقای احسانپور از استان چهارمحال بختیاری بعنوان مربی هاللاحمر (مورد تأیید
فدراسیون کوهنوردی) تدریس این دوره آموزشی را عهدهدار بود.

رونمایی از هواپیمای بدون سرنشین
دستساخته جوان هاللاحمری

الزم به ذکر است  ۲۵نفر از امدادگران هاللاحمر اردکان در این دوره تخصصی حضور
داشتند و طی مدت سه روز مباحث مربوط به دوره شامل مدیریت اردوگاه ،طراحی

و اجرای اردوگاه ،روشها و استانداردهای اسکان اضطراری ،آشنایی با دفترچههای
خانوار در اردوگاه ،شرح وظایف امدادگر سرپناه ،شناخت بیماریهای شایع در اردوگاه

و ...را فراگرفتند.

همچنین دوره تخصصی دیگری تحت عنوان «تغذیه ،آب و بهداشت در زمان اضطرار»

نیز در محل جمعیت هاللاحمر اردکان برگزار شد .الزم به ذکر است دوره تخصصی
مزبور از تاریخ  ۲۷لغایت  ۲۹تیرماه با حضور  ۲۴نفر از امدادگران هاللاحمر در

اردکان برگزار شد و امدادگران مباحثی همچون شرح وظایف امدادگر بهداشت ،آب
سالم و نحوه تأمین آن ،اصول تغذیه در سوانح ،آشنایی با انواع جیره غذایی ،تغذیه و

بهداشت گروههای آسیبپذیر ،استانداردهای جهانی بهداشت ،آب و تغذیه در بالیا بر

برای نخستین بار دو نفر از امدادگران جوان هاللاحمر اردکان موفق به فتح قلهای

مبنای پروژه اسفیر را فراگرفتند.

در خارج از کشور شدند .آقایان حامد افخمی و علی بهجتی به همراه کوهنوردانی از
شهرهای تهران ،کرج ،مشهد و بروجن ،صعود خود را از تاریخ 18تیرماه آغاز کردند و

در روز  20تیرماه با اهتزاز پرچم هاللاحمر ،موفقیت خود را در فتح قله  5200متری
آرارات کشور ترکیه به نمایش گذاشتند.

 140میلـیون ریال مشارکت مالی داوطلبـان در طرح
«همای رحمت»
طرح ملی همای رحمت در خانه داوطلب هاللاحمر اردکان با مشارکت چشمگیر

در مراسمی که با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی ،مدیر عامل

در این طرح که همهساله در ماه مبارک رمضان با هدف کمک معیشتی به نیازمندان

هاللاحمر اردکان برگزار شد ،از هواپیمای بدون سرنشین دستساخته جوان خالق

میشود تا نسبت به خرید اقالم غذایی و بستهبندی آنها در سبدهای اهدایی اقدام

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در سخنانی با تأکید بر ایجاد زمینه

داوطلبان به اجرا درآمد.

به اجرا درمیآید مشارکت مالی اعضا و داوطلبان نیکوکار هاللاحمر به خدمت گرفته

گردد.

جمعیت هاللاحمر استان ،سرپرست شعبه اردکان و اعضای شورای اجرایی جمعیت

اردکانی و عضو جمعیت هاللاحمر رونمایی شد.

الزم برای جذب و حمایت از ایدههای نوین و کاربردی ،نوآوری و خالقیت را الزمه

در طرح همای رحمت امسال تعداد  ۵۰۰سبد کاالیی شامل اقالمی چون برنج ،نخود،

توسعه و پیشرفت عنوان کرد .محدرضا تابش ضمن ابراز خرسندی از پشتکار و تالش

نیازمند توزیع شد .همچنین با همت یکی از داوطلبان بزرگوار هاللاحمر اردکان،

از چنین حرکتهای ابداعی خواستار شد و ابراز امیدواری کرد این هواپیمای بدون

عدس ،ماکارونی ،رب گوجهفرنگی ،سویا ،شکر و حلواارده بستهبندی و بین خانوارهای

گوشت قرمز نیز در سبدهای اهدایی امسال قرار گرفت .الزم به ذکر است ارزش هر

کدام از سبدها به میزان  ۲۷۰هزار ریال بود.

این جوان ،حمایت مسئوالن و نهادهای ذیربط بویژه سازمان جوانان هاللاحمر را

سرنشین بتواند در مباحث امداد و نجات بصورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

هواپیمائی طراحی کند که قابلیت حضور در صحنههای حوادث را داشته باشد و با
امدادی هاللاحمر تسهیل و برآوردی از میزان خسارات و تلفات احتمالی ارائه نماید.

در این دوره آموزشی تعداد  ۳۰خواهر امدادگر مباحث مربوط به دوره شامل پیامدهای

ساخته و برای ساخت آن بیش از  17میلیون ریال هزینه کرده است.

و مدیریت آن در زمان حادثه را طی مدت  3روز فراگرفتند.

کاالیی بودند حضور یافت و با اشاره به ارزش و اهمیت انجام امور خیر در ماه مبارک

قرار گرفت.

فرماندار شهرستان با برشمردن اهمیت بهروزرسانی اطالعات امدادگران اظهار داشت:

در بالیای طبیعی نظیر سیل و زلزله که افراد دچار بحران روحی و روانی شدید

تهیه عکس و فیلمبرداری از منطقه حادثهدیده ،امکان ارزیابی اولیه را برای عوامل

در حاشیه این بازدید ،در جریان فعالیتهای خانه داوطلب و خانه پیشاهنگی نیز

با حضور امام جمعه موقت و اعضای شورای اجرایی هاللاحمر اردکان برگزار گردید؛

مصطفی مذکوری در حاشیه این مراسم در توضیحاتی با بیان اینکه هواپیمای

فرماندار اردکان در بازدید از روند اجرای این طرح در خانه داوطلب هاللاحمر ضمن

رمضان ،از تالش و مشارکت آنها برای رفع نیاز از نیازمندان تشکر نمود .فرماندار

هاللاحمر شهرستان اردکان برگزار شد .در آیین آغازین این دوره که روز دهم مهرماه

امدادرسانی تنها در مقوله کمکهای اولیه و نجات جسمی افراد آسیبدیده خالصه

ساختهشده یک مدل آموزشی محسوب میشود اظهار امیدواری کرد در آینده

تقدیر از جمعیت هاللاحمر ،در جمع زنان داوطلب که مشغول بستهبندی سبدهای

دوره آموزش تخصصی «حمایت روانی در حوادث» نیز سومین دورهای بود که در

گفتنی است آقای مذکوری این هواپیمای یک کیلوگرمی را در مدت  3سال و نیم

نمیشود؛ بلکه تقویت روحی بازماندگان حوادث نیز برای خدمترسانی بیشتر بهویژه
میشوند نیز فوقالعاده مهم میباشد.

روانی و اجتماعی سوانح ،گروههای آسیبپذیر ،بهداشت روانی آسیبدیدگان ،استرس

ضمیمه رایگان

دوهفتهنامه آیینه کویر

اهم فعالیتهای هاللاحمر اردکان در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی

درخشش تیمهای نجات هاللاحمر اردکان
مرحله استانی مسابقات تخصصی توانافزایی ،در پایگاه امداد یزد برگزار شد که طی
آن هر دو تیم اعزامی از هاللاحمر اردکان موفق به کسب باالترین امتیاز و عنوان
اولی مسابقات شدند .تیم «نجات در جاده» متشکل از آقایان احسان شاکر ،علی
بهجتی ،علی طالعی ،وحید سیفی و امید چهرآزاد با کسب  ۸۶امتیاز و تیم «نجات در
کوهستان» متشکل از آقایان امید نوعخواه ،پوریا پیری و حسین نامزد ضمن کسب
مقام نخست استان ،راهی مرحله کشوری مسابقات شدند.

یوسف سرافراز
yoosofsarafraz@yahoo.com

برداشت اول :انسان کیست؟ انسانیت چیست؟
جواب این سؤاالت هر چه باشد؛ بر مفهومی داللت دارد که به طور غریزی در
وجود انسانها متبلور است؛ که اگر نبود؛ نه انسانی شکل میگرفت و نه حتی
سؤاالت فوق!
شاید یکی از مهمترین فاکتورهای انسان ،اجتماعی بودن این حیوان ناطق باشد.
نکتهای که علت شکلگیری تمدنها ،اجتماعات و حتی ادبیات است .اما آنچه
مربوط به این نوشتار میشود؛ پیوند انسان با انسانیت است .مطلبی که در عین
سادگی میتواند نظرات متفاوت و متضادی را به خود جلب کند.
حال که اجتماعیبودن را به انسان منسوب داشتیم؛ باید پیوند آن را با انسانیت
بررسی نماییم .انسانیت در یک معنای عام و ابتدایی و از منظر توده مردم عبارت
است از بهکارگیری احساس خوب عملکردن در ارتباط با دیگران .اینجاست که
اجتماع هم در تعریف انسان و هم در تعریف انسانیت نقاب از رخ میگشاید!

برگزاری مانور حضور خواهران امدادگر
خواهران امدادگر هاللاحمر اردکان ،آمادگی خود را برای مواجهه با حوادث به
نمایش گذاشتند .در مانور حضور که در سایت امدادی جمعیت برگزار شد؛ خواهران
امدادگر به محض دریافت پیامک مبنی بر وقوع حادثه فرضی ،خود را به محل تجمع
رسانده و در ادامه با هدف اسکان اضطراری حادثهدیدگان ،نسبت به استقرار سه چادر
امدادی اقدام نمودند.

برپایی نمایشگاه عکس حوادث

نمایشگاه عکس حوادث در اردکان برپا شد .در این نمایشگاه که در طول هفته کاهش
اثرات بالیای طبیعی در ورودی مصالی حضرت امام خمینی (ره) برپا گردید تعداد
 ۶۰عکس از حوادث مختلف که توسط امدادگران و نجاتگران جمعیت هاللاحمر
شهرستان اردکان پوشش داده شده در معرض دید عموم قرار گرفت .همچنین
تصاویری از فعالیتهای آموزشی و توانافزایی واحد امداد و نجات هاللاحمر اردکان
نیز به نمایش درآمد.

هماندیشی اعضای خانه داوطلب

هالل سرخ ،فرصتی برای اجتماع

جمعی از اصحاب رسانه و دستاندرکاران نشریات محلی اردکان از پایگاه امداد
جادهای هاللاحمر شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید که بمناسبت هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی انجام شد؛ حاضران
از نزدیک در جریان فعالیت این پایگاه و عوامل امدادی مستقر در آن قرار گرفتند.
جواد شجاعالدینی معاون جمعیت هاللاحمر اردکان طی سخنانی کوتاه در جمع
اهالی رسانه ،گزارشی از حوادث جادهای در این محور را ارائه داد و ابراز امیدواری کرد
با بهرهبرداری از پایگاه نجات بین شهری در محور اردکان ـ چوپانان ،خسارات و تلفات
ناشی از حوادث در شهرستان تا حد زیادی کاهش یابد.
در پایان این بازدید ،به سؤاالت خبرنگاران در حوزه امداد و نجات پاسخ داده
شد و امدادگران مستقر در پایگاه مورد تجلیل اهالی مطبوعات و رسانه اردکان
قرارگرفتند.

برداشت دوم :هاللاحمر! سازمانی که در تمام فرهنگها و جوامع ،حضور آن
مبرهن است .سازمانی که در جامعه ایران تا آنجا که این عضو کوچک آن مطلع
است؛ بیش از هر چیز متکی بر حضور آحاد مردم به خصوص قشر جوان خارج از
چارچوبهای فاکتورالیزه سیاسی بوده است .حضور جوان همراه با نیروی جوانی در
هر سازمان و نهادی نشان از پویایی و تحرک و کار خالصانه در آن نهاد و سازمان
است .هاللاحمر شاید از معدود سازمانهایی باشد که در نگاه مردم نمادی از
خدمت و پررنگتر از آن ،نوعدوستی باشد.
آنچه در این نگارش بر عهده نگارنده میباشد و یا بهتر بگویم بیشتر در تخصص
نگارنده است؛ «توجه به جوان» است.
حال که هاللاحمر را جوانطلب یافتیم؛ نیکوست که از خود سؤال نماییم
مسئولیت جوان نسبت به هاللاحمر و مسئولیت هاللاحمر نسبت به جوان
چیست؟
قسمت دوم سؤال که از حیطه نگارنده خارج است؛ اما قسمت اول :به زعم نگارنده
بزرگترین مسئولیت یک جوان ،جوانی است .جوانی یعنی حضور فعال و مؤثر در
اجتماع به قصد شناخت و معرفی هویت خود به عنوان سرمایهای عظیم برای جامعه
و فرهنگ .امید که هاللاحمر بستری مناسب برای این امر باشد.

در آستانه هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی ،جلسه هماندیشی اعضای خانه
داوطلب هاللاحمر اردکان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،سرپرست جمعیت هاللاحمر شهرستان ضمن ارائه گزارشی از
بازدید مناطق زلزلهزده آذربایجان ،بر تالش و برنامهریزی در راستای افزایش آمادگی
برای مواجهه با حوادث و بالیای احتمالی تأکید کرد .جواد کمالآبادی تبیین ضرورت
فراگیری آموزشهای امدادی را برای مردم بر آموزش مقدم شمرد و ابراز امیدواری
کرد خانه داوطلب با استفاده از ظرفیت و توانمندی اعضا و داوطلبان بتواند به تشریح
این ضرورت در جامعه بپردازد و مردم را برای فراگیری اصول امداد و کمکهای
اولیه تشویق و ترغیب نماید .وی همچنین با اشاره به مراجعه روزافزون بیماران
نیازمند برای دریافت کمک هزینه دارو و درمان ،ارائه راهکار اعضای خانه داوطلب
را برای جبران بخشی از این هزینهها و رفع دلنگرانی از خانواده بیماران بیبضاعت
خواستار شد.
در ادامه ،هریک از اعضای حاضر ،دیدگاهها و پیشنهادات خود را در خصوص
فرایند توسعه و تعمیم فرهنگ کار داوطلبی در شهرستان و بهرهگیری از توانمندی
داوطلبان نیکوکار بیان کردند.

زمان دادن تنفس مصنوعي براي بازكردن دهان مصدومين دچار آسيب نخاعي
در
ِ

هنگام وقوع طوفان:
فورا ً دستگاههای گازسوز یا نفتسوز را خاموش کنید.

از انجام ماساژ قلبي و تمرين آن بر روي افراد سالم جدا ً خودداري كنيد .اين كار

از پنجره دورشوید تا از خطر پرتاب شیشه در امان بمانید.

برگزاری مانور نجات در حادثه جادهای

در صورت قرار گرفتن در شرایط بحرانی ،ابتدا خود را از موقعیت خطر نجات دهید

کنید.

در شرایط بحرانی به زمان بسیار دقت کنید و بنا به شرایط تصمیم بگیرید.

این کار را انجام دهید.

آنچه باید بدانیم
كمکهای اوليه در برخورد با مصدوم

در هنگام مواجه شدن با مصدومي كه داراي تشنج است؛ از محكمگرفتن وی براي

بيحركت نگهداشتن او خودداري كنيد.

اولین کار در مواجهه با مصدومی که احتمال شوك دارد؛ خوابانيدن وی به پشت و

باال گرفتن پاهاي مصدوم است ( 20الي  30سانتيمتر).

در مواجهه با مصدوماني كه ضربه شديد به سر دارند از تكاندادن آنها خودداري

كنيد (در صورت لزوم به آهستگي).

از دادن مايعات به مصدوم بيهوش جدا ً بپرهيزيد.

و آسيب ستون مهرههاي گردني به هيچوجه گردن مصدوم را حركت ندهيد.
ميتواند منجر به ايست قلبي در افراد سالم گردد.
و بعد به یاری دیگران بشتابید.

از هرگونه داد و بیداد بیمورد خودداری کنید .سعی کنید با خونسردی تمام

تصمیم بگیرید.

نکنید.

از بیلهای فلزی استفاده نکنید.

پناهگرفتن در زیر درختان یا نزدیکشدن به آنها ممکن است خطر جانی داشته

باشد.

زیر سیمهای برق هوایی ،مخازن و شیشهها پناه نگیرید.

به اشیای فلزی از قبیل دوچرخه و نردههای فلزی دست نزنید.
اگر در حال شناکردن هستید فورا ً از آب بیرون بیایید.
اقدامات ایمنی هنگام وقوع طوفان

اگر وقت کافی دارید پنجرههای منزل خود را با تختهها محکم کنید.
هر چیزی را که ممکن است در داخل و خارج از ساختمان پرتاب شود محکم

اگر مقامات مسئول به شما توصیه کردهاند که محل مسکونیتان را تخلیه کنید

اگر خارج از منزل هستید به پناهگاه بروید.

به عنوان آخرین راه چاره ،در یک گودال یا حفره بخوابید.

در ارزیابی اولیه حادثه باید تمامی سیستمهای بهداشتی آب و فاضالب سالم و

اگر امکان خارجشدن از خودرو و پناهبردن به نقطه امن وجود دارد این کار را

زمانبندی یکی از اصول مهم برای ارزیابی اولیه است که به محض رخداد حادثه

بعد از طوفانهای شدید ،خطر سیل و طغیان آبهای جاری و راکد وجود دارد.
اصول ایمنی در مورد سیل را حتماً رعایت کنید.

تخریبشده مورد بررسی قرار گیرد.
باید انجام گیرد.

اقدامات ایمنی هنگام وقوع رعد و برق

مانور امداد و نجات در حادثه جادهای توسط هاللاحمر اردکان برگزار شد .در
چهارمین روز از هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی ،امدادگران و نجاتگران هاللاحمر
اردکان حادثه تصادف فرضی بین یک خودروی سواری پیکان با یک دستگاه کامیون
را پوشش دادند .در این مانور که ساعت  ۴بعد از ظهر در خیابان شهید مطهری به
اجرا درآمد؛ عوامل امدادی هاللاحمر به محض اطالع از وقوع حادثه خود را به محل
رساندند و بعد از تثبیت جاده ،خودرو و مصدومان ،عملیات رهاسازی دو سرنشین
خودوروی سواری که در داخل ماشین گیر افتاده بودند را آغاز کردند .این مانور با
نجات مصدومان حادثه و انتقال آنها به مرکز درمانی به پایان رسید.
الزم به ذکر است این مانور در حضور معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی ،فرمانده
نیروی انتظامی ،سرپرست هاللاحمر و جمع زیادی از مردم شهرستان و با فراخوان
عوامل آتشنشانی ،اورژانس ،آبفا ،پلیس  ۱۱۰و نیروهای انتظامی برگزار شد.

3
یادداشت

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه امداد جادهای

ویژهنامه جمعیت هاللاحمر
شهرستان اردکان

زمانی که رعد و برق رخ میدهد:

در منزل بمانید و بیرون نروید.

انجام دهید.

اقدامات ایمنی هنگام وقوع سیل

در صورت مشاهده سیل:

به نقطه مرتفعی دور از رودخانهها  ،نهرها و جوبیارها بروید.

به منظور جلوگیری از آتشسوزی ناشی از صاعقه بر روی ساختمانهای بلند

از مناطق سیلزده دور شوید؛ مگر آنکه از شما درخواست کمک شده باشد.

دوشاخه وسایل برقی مانند تلویزیون و رادیو را از برق بکشید.

از سیمهای آویزان برق ،منابع اصلی آب و شبکههای تخریب شده آب دور شوید.

برقگیر نصب کنید.

از در ،پنجره و یا دیگر هادیهای الکتریکی دور شوید.

اگر منزل شما در محل مرتفعی است همانجا بمانید.

به علت شیوع بیماریها پس از سیل ،یکی از راههای پیشگیری از ابتال به

در ارتفاعات و مناطق باز قرار نگیرید و از باالی تپهها و مناطق مرتفع پایین

بیماریهای عفونی ،شستوشوی دستها با آب و مواد ضدعفونیکننده است.

اگر در فضای باز گرفتار شدهاید زانو بزنید ،پاهای خود را نزدیک یکدیگر قرار دهید

کنید.

بیایید.

و سر خود را خم کنید.

از تجهیراتی مانند تراکتور ،موتورسیکلت ،دوچرخه و ماشین چمنزنی استفاده

جریان آب ،برق و گاز را برای اجتباب از آتشسوزی ،برقگرفتگی و انفجار قطع

از خانهسازی یا اقامت موقت در حریم رودخانهها بپرهیزید.

در منطقه سیلزده مراقب مارها باشید؛ زیرا سیل ،مارها را از النه بیرون میکشد.

ضمیمه رایگان

دوهفتهنامه آیینه کویر
صاحبامتیاز و مدیرمسئول :جواد انصاریفرد
سردبیر :سیدحسین میرحسینی اردکانی
مدیر هنری :مجید میرابزاده اردکانی
طراحی و صفحهآرایی :داود شجاعالدینی اردکانی
آگهیها :گروه هفتنقش ()7231070
امور مشترکین و توزیع :گروه هفتنقش ()7221213

دوهفتهنامه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ورزشی استـان یزد
دوشنبه ،اول آبان  1391ـ سال دوازدهم
شماره  328ـ  4صفحه

•

دفتر اردکان:
خیابان حایری ،خانه تقدیری ،صندوق پستی 89515/174
تلفکس ،7221213 :پیامک20001031 :
دفتر یزد:
صندوق پستی  ،89165/911تلفکس5250145 :
آیینه در اصالح و ویرایش آزاد است.
مطالب چاپشده لزوم ًا دیدگاه آیینه نمیباشد.

آقای کمالآبادی ،به عنوان عضوی از جامعه بزرگ

هاللاحمر ،ضرورت آمادگی و مواجهه با حوادث و سوانح
طبیعی در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

كشور ايران با توجه به شرايط اقليمي خاص بهعنوان يكي از

حادثهخيزترين كشورهاي دنيا محسوب ميشود؛ بهگونهای که

از بين  43مورد بالي طبيعي شناخته شده و به ثبت رسیده در
دنیا ،بيش از  30مورد آن در ايران قابلیت رویداد دارد .جامعه

امروز ایران همواره از یکسو در معرض تأثیرات ناشی از بالیای

طبیعی است و از سوی دیگر بروز برخی سوانح انسان ساخت
همچون تصادفات جادهای ،آتشسوزیها ،حوادث کارگاهی و

صنعتی ساالنه جان هزاران نفر از هموطنان را مورد تهدید قرار

میدهد .فراواني و تنوع بسيار زياد حوادث و سوانح در ايران،
ضرورت آمادگی و مواجهه با آن را بیش از پیش برای ما گوشزد

میکند.

عملیات نجات یک مصدوم توسط امدادگران جمعیت هاللاحمر شهرستان اردکان

در طول زندگی خود چندین بار آن را تجربه میکند و یا شاهد
و ناظر وقوع آن برای دیگران است .لذا بهنظر من «حادثه خبر

میکند» یا بهتر است بگوییم «حادثه خبر کرده است» .مهم آن
است که چهقدر این خبر کردن را جدی گرفته باشیم.

آموزش؛ نقشی بهسزا در ارتقای سطح آگاهی مردم در

رویارویی با بالیای طبیعی و حوادث انسانساخت دارد .آموزش
بهعنوان برجستهترین رکن پیشگیری قبل از وقوع حادثه،
فرایندی ضروری ،ارزان و البته مقدم بر امداد و نجات پس از

وقوع حادثه است .اما من معتقدم در حال حاضر تشریح ضرورت

• رخدادهای طبیعی و حوادث غیرمترقبه ،چه عوارضی

فراگیری آموزش کمکهای اولیه برای مردم ،مهمتر از اصل

حوادث در زمانی کوتاه رخ میدهند ولی بعضاً آثار و عوارضی

آموزشهای امدادی به یک تقاضا و نیاز در جامعه تبدیل میشود

در جامعه بر جای میگذارند؟

شدید و طوالنیمدت را بر جای میگذارند .صرفنظر از

خسارتهاي اقتصادي كه به هر حال بر روند توسعه اقتصادي

آموزش است .چرا که اگر این ضرورت بدرستی تبیین شود

و هر انسانی ،خود بهدنبال آموختن و یادگیری آن برمیآید.

حوادث به چه میزان است؟

اگر چه در عصر تکنولوژی ،محیط زندگی بشر بهواسطه

پیشرفت پرشتاب علم و توسعه فنون مختلف در حال تغییر

مداوم است؛ اما همین تغییر فرایند ،آسیبپذیری و خطرات را

نیز به همان نسبت افزایش داده است.

که به نام «روز مـلی کـاهش اثـرات

صورت تأمین اعتبار الزم ،برای نخستین بار طرح سرشماری

سرپرست جمعیت هاللاحمر اردکان

آموزشیـامدادی را در سطح شهرستان اردکان به اجرا بگذاریم

که توجه شما خوانندگان عزیز نشریه

و با استخراج نتایج آن ضمن شناسایی نقاط ایمن و آسیبپذیر

آیینه کویر را بدان جلب میکنیم.

شهرستان ،میزان دانش امدادی همشهریان و آمادگی جامعه را
مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم و برنامههای آینده خود را بر

•

در هنگام رخداد حوادث طبیعی ،معموالً گروههای

علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی ،انسان هنوز در رویارویی

اجتماعي اين سوانح اغلب از زيانهاي اقتصادي آن عظيمتر
عوارض و خسارات آن و جلوگیری از تبدیل آن به فاجعه

همانگونه که عنوان فرمودید به هنگام بروز باليا و سوانح،

مضاعف میشود که آموزشهای الزم و کافی را در نحوه مواجهه

و مقابله با حوادث احتمالی فرا نگرفته باشد.

•

جمله معروفی است که میگوید« :حادثه خبر

نمیکند» .نظرتان در این باره چیست؟

باید بدانیم که حادثه همواره در کمین انسان است و هر فردی

مردمی قبل از امدادگران در محل حاضر هستند .نقش
چگونه ارزیابی میکنید؟

مردم جزء اولين گروههايي هستند كه در محل حادثه حضور

داشته و به آسيبديدگان كمك ميكنند .عدم آگاهي و مهارت

• مهمترین مؤلفه کاهش اثرات بالیای طبیعی چیست؟

آنها نه تنها موجب اخالل در امر امداد میشود؛ بلكه مشکالت

خسارات و تلفات بالیا تلقی میشود و البته الزمه آمادگی،

دانش امداد و كمكهاي اوليه ،عالوه بر اين كه مهارتي را درباره

«افزایش آمادگی جامعه» مهمترین مؤلفه برای کاهش

آموزش است.

طبیعی در دست اجرا دارد؟

با حوادث احتمالی افزایش دهد .همچنین در نظر داریم در

آموزش کمکهای اولیه به مردم در اینگونه مواقع را

دست ساخت خود ،آسیبپذیر است .آسیبپذیری انسان زمانی

را برای آموزش شهروندان جهت مقابله با حوادث و بالیای

میزان آمادگی شهروندان و توان خودامدادی آنها را در مقابله

کوتاه داشتیم با جواد کمالآبادی؛

امکانپذیر میباشد.

•

جمعیت هاللاحمر اردکان چه برنامهها و تمهیداتی

آن فراهم آورد تا با تحقق شعار «در هر خانواده یک امدادگر»

• کارکرد اصل آموزش در برخورد با حوادث و سوانح را

با عوارض بالیای طبیعی و همچنین حوادث ناشی از ابزار

به قصد کمک ،گام به میدان گذاشتهاند.

نهادینهکردن فرهنگ این آموزشها ،زمینه الزم را برای فراگیری

نامگذاری شده است؛ گفتوگویی

است .اگر چه حذف بال غیرممکن است ولی کاستن از میزان

کمکهای اولیه بوده است؛ هرچند که این افراد با حسن نیت و

قرار داده و تالش دارد تا با یک برنامهریزی منسجم ضمن

كشور اثرات منفي ميگذارد از آثار اجتماعي آن نميتوان غافل

تا چه حد مثمر ثمر میدانید؟

مرگ و میرها در حوادث ،نتیجه عدم آگاهی اطرافیان به اصول

برای توسعه و تعمیم آموزشهای امدادی در جامعه مورد بررسی

به مناسبت فـرارسیدن  20مهرماه

شد .در واقع سخنی به گزاف نگفتهایم اگر بگوییم خسارتهاي

میشود بازميدارد .باید اذعان کنیم که متأسفانه درصدی از

جمعیت هاللاحمر شهرستان اردکان راهکارهای مختلفی را

بالیای طبیعی» در تقویم کشـورمان

• در عصر حاضر ،نقش تکنولوژی در پیشگیری از بروز

از انجام اعمالي كه موجب وخيمترشدن اوضاع فرد مصدوم

و عوارضی دیگر را نیز بهوجود ميآورد .بدیهی است فراگیری

نجات جان یک انسان مصدوم آموزش میدهد؛ امدادگر را نیز

مبنای دادههای آماری ترسیم کنیم.

•

سخن پایانی شما در این رابطه به عنوان سرپرست

نهادی که یکی از محوریترین نقشها را در امدادرسانی

به مردم در خالل حوادث و بالیای طبیعی ایفا میکند
چیست؟

ایمن سازی شهر در برابر حوادث و دستیابی به یک جامعه

سالم بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست .مردم هم بدانند

که یادگیری آموزشهای امدادی میتواند در برههای از زمان به

نجات جان یک انسان منتج شود و چه بسا آن انسان نجاتیافته
از مرگ ،از نزدیکان آنها در خانواده باشد.

روزشمار حوادث  6ماهه اول سال ( 1391پوششداده شده توسط نجاتگران هاللاحمر اردکان)
اول فروردین ،واژگونی پژو  ،206محور اردکان ـ چوپانان2 ،
نفرمصدوم 2 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 7فروردین ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ چوپانان 4 ،نفر
مصدوم
واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 4 ،نفر مصدوم 1 ،نفر
نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 3 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 8فروردین ،واژگونی پژو آردی ،محور اردکان ـ نائین 3 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 3 ،نفر اعزام
به مراکز درمانی
 10فروردین ،واژگونی سمند ،محور اردکان ـ چوپانان 3 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 11فروردین ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ چوپانان 4 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 13فروردین ،سقوط کودک درون چاه ،محور اردکان ـ نائین1 ،
نفر مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 18فروردین ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 4 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 20فروردین ،تصادف خودرو بنز با ولوو ،محور اردکان ـ طبس،
 1نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 1 ،نفر فوتی
 25فروردین ،واژگونی پژو  ،405محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر
مصدوم
اول اردیبهشت ،مفقود شدن  2نفر در کوهستان چکچک
 2اردیبهشت ،واژگونی ال ،90محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 1 ،نفراعزام
به مراکز درمانی
 3اردیبهشت ،گمشدن فردی در اطراف خرانق
 10اردیبهشت ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 3 ،نفر

مصدوم 2 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
واژگونی بنز آکسور ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر مصدوم
 12اردیبهشت ،تصادف خودرو پراید با خاور ،محور اردکان ـ
طبس 5 ،نفر فوتی
 16اردیبهشت ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 4 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 21اردیبهشت ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین  4نفر
مصدوم 4 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 23اردیبهشت ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ طبس 1 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 4خرداد ،تصادف موتورسیکلت با پراید ،محور اردکان ـ نائین،
 1نفر مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
واژگونی پژو  ،405محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر مصدوم 2 ،نفر
اعزام به مراکز درمانی 1 ،نفر فوتی
 8خرداد ،واژگونی پژو  ،405محور اردکان ـ طبس 2 ،نفر
مصدم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 9خرداد ،واژگونی امویام ،110محور اردکان ـ نائین 4 ،نفر
مصدوم 4 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 1 ،نفر اعزام
به مراکز درمانی
 15خرداد ،واژگونی پیکان سواری ،محور اردکان ـ خرانق6 ،
نفر مصدوم
 23خرداد ،تصادف بنز آتکو با خاور ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 24خرداد ،واژگونی وانت پیکان ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 26خرداد ،تصادف کامیون بنز با ایسوزو ،محور اردکان ـ طبس،
 2نفر فوتی

 27خرداد ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر مصدوم
 28خرداد ،تصادف کامیون با ساختمان مسکونی ،وانت و
موتورسیکلت ،محور اردکان ـ طبس 5 ،نفر مصدوم 1 ،نفر فوتی
 3تیر ،واژگونی پیکان سواری ،محور اردکان -نائین 4 ،نفر
مصدوم 2 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 14تیر ،تصادف پژو با خاور ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر مصدوم
 20تیر ،واژگونی سمند ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر مصدوم
 21تیر ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر مصدوم،
 1نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 1 ،نفر اعزام به مراکز
درمانی
 22تیر ،تصادف وانت نیسان با زانتیا ،محور اردکان ـ نائین4 ،
نفر مصدوم 4 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 2 ،نفر اعزام
به مراکز درمانی
 23تیر ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر مصدوم1 ،
نفر اعزام به مراکز درمانی
 24تیر ،واژگونی وانت پیکان ،محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی
 26تیر ،واژگونی وانت نیسان ،محور اردکان ـ نائین  1نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 27تیر ،واژگونی کامیونت ایسوزو ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر

مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 30تیر ،تصادف تریلر اسکانیا با افهاش ،محور اردکان ـ طبس،
 4نفر مصدوم
 31تیر ،واژگونی موتورسیکلت ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر
مصدوم 2 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 2مرداد ،واژگونی کامیون بنز ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی

 4مرداد ،واژگونی پراید ،محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر مصدوم1 ،
نفر اعزام به مراکز درمانی
 22مرداد ،واژگونی پژو  ،206محور اردکان ـ نائین 1 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 30مرداد ،واژگونی ال ،90محور اردکان ـ طبس 1 ،نفر مصدوم
 2شهریور ،واژگونی پژو  ،206محور اردکان ـ نائین 3 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 4شهریور ،واژگونی کامیونت ایسوزو ،محور اردکان ـ نائین2 ،
نفر مصدوم 2 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 7شهریور ،تصادف وانت نیسان با کامیونت ایسوزو ،محور
اردکان ـ نائین  2نفر مصدوم
 10شهریور ،واژگونی پژو  ،405محور اردکان ـ نائین 2 ،نفر
مصدوم
واژگونی سمند ،محور اردکان ـ نائین 3 ،نفر مصدوم 3 ،نفر اعزام
به مراکز درمانی
 11شهریور ،واژگونی ال ،90محور اردکان ـ نائین 5 ،نفر مصدوم،
 5نفر نجاتیافته طی عملیات رهاسازی 1 ،نفر اعزام به مراکز
درمانی
 12شهریور ،انحراف به چپ سواری پارس ،محور اردکان ـ
نائین 1 ،نفر مصدوم
 17شهریور ،واژگونی تریلر افهاش ،محور اردکان ـ طبس،
 2نفر مصدوم
 23شهریور ،واژگونی پیکان ،محور اردکان ـ نائین 4 ،نفر
مصدوم 1 ،نفر اعزام به مراکز درمانی
 24شهریور ،تصادف سمند با کامیون ،محور اردکان ـ طبس،
 5نفر مصدوم
 28شهریور ،واژگونی روآ  ،محور اردکان ـ نائین 6 ،نفر مصدوم

