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مدیرعامل مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران:  

باید به دنبال گسترش توریسم درمانی 
در اردبیل بود

شهروند|  مدیرعامل مجتمع دارویی- درمانی 
هالل ایران از ضرورت برنامه ریزی برای گســترش 
توریسم درمانی در استان اردبیل سخن گفت. حمید 
چوبینه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اردبیل گفت: استان اردبیل دارای ظرفیت های 
مختلفــی در زمینه توریســم درمانی اســت که 
هالل احمر استان دراین زمینه می تواند ورود داشته 
باشد. وی با اشــاره به مرز مشترک استان اردبیل با 
کشور جمهوری آذربایجان تصریح کرد: وجود مرز 
مشــترک و گمرک و همچنین ارتقای سطح علم 
پزشکی استان اردبیل، این استان ظرفیت های الزم 
را برای جذب بیماران کشور همسایه دارد. چوبینه 
با بیان این که مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران 
آماده هرنوع اقدام مشترک درمانی در سطح استان 
اردبیل اســت، اضافه کرد: این همــکاری می تواند 

درحوزه های مختلف درمانی و بهداشتی باشد.
مدیرعامل مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران با 
اشاره به این که برای موفقیت بیشتر باید هم افزایی 
درون سازمانی را تقویت کرد، ادامه داد: درجمعیت 
هالل احمر این هم افزایی بیشــتر از نهادهای دیگر 
دیده می شود، اما قطعا باید بیش ازپیش دراین زمینه 
تالش کرد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل با بیان این که جمعیت هالل احمر این استان 
جزو 10 استان برتر کشــور است، اظهار کرد: اعضا، 
داوطلبان و نجاتگران جمعیت هالل احمر به سبب 
کمک رســانی به مردم در زمان حوادث و سختی ها 
به خود می بالند.بهــرام غیبی با اشــاره به این که 
هالل احمر استان اردبیل فعالیت های خود را محدود 
به امدادونجات نکرده است، ادامه داد: این جمعیت 
در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ورود کرده 
و کارنامه قابل قبولی از خود ارایه کرده است. وی با 
اشاره به این که جمعیت هالل احمر استان اردبیل در 
زمینه بهداشتی و آموزشی هم برنامه های مختلفی 
اجرا کرده است، افزود: این برنامه ها بیشتر درمناطق 

محروم و کم برخوردار اجرا شده است.

مدیرعامل هالل احمر زنجان:  

آموزش خانواده ها یکی از اصلی ترین 
مباحث در زمان بحران است

شهروند|  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت:   آمــوزش خانواده هــا درقالب طرح 
خادم یکی از اصلی ترین مباحــث در زمان بحران 
اســت. کارگروه امدادونجات و آموزش همگانی با 
موضوع اجرای طرح خــادم و امدادونجات نوروزی  
و پیش بینی آمادگی دســتگاه ها درپاسخگویی به 
حوادث و بالیا و اسکان در استان زنجان برگزار شد. 
سرپرست جمعیت هالل احمر استان دراین جلسه 
و درجمع نمایندگان دســتگاه های عضو کارگروه 
امدادونجات و آموزش همگانی با اشــاره به این که 
یکی از بحث های مهم مدیریت بحران پیش بینی، 
پیشــگیری، مقابله و بازتوانی اســت که ازطریق 
گسترش آموزش درســطح جامعه می توان افرادی 
توانمند و باتجربه تربیت کرد که در زمان بروز حوادث 
بهترین عملکرد را داشته باشند. وی افزود: تجربیات 
گذشته نشان داده که در زمان بروز حوادث تا رسیدن 
نیروهای امدادی، مردم به عنوان نخستین کسانی 
هســتند که به کمک یکدیگر می روند و ما باید در 
راستای توانمندســازی عموم به عنوان امدادگران 
محلی و منطقه ای قدم برداریم. شــهرام میرزایی 
گفت: هدف از تشکیل کارگروه آموزشی، آموزش و 
انتقال مفاهیم امدادی ازطریق اعضای کارگروه در 
ادارات و خانواده هاســت تا درجهت تقویت مفاهیم 
اصلی مدیریت بحران یعنی پیشــگیری ازطریق 
آموزش حرکت کنیم. میرزایی بــا تأکید بر انتقال 
مفاهیم توســط اعضای کارگروه درسطح ادارات و 
خانواد هایشــان افزود: هدف ما شناساندن یکی از 
اهداف اصلی هالل احمر به عنــوان متولی آموزش 
امدادی است که باید بتوانیم مردم را متوجه ضرورت 
دریافت آموزش های امــدادی درقالب طرح خادم  
کنیم و افراد در هرسطحی برای دریافت آموزش های 
امدادی اقدام کنند تا در زمان بروز حوادث با تشکیل 
خانواده های آماده درمخاطرات کمترین خسارات و 

تلفات را داشته باشیم. 

پس از ۶ ساعت جست وجوی بی وقفه

۱۰ فرد گمشده درمنطقه کوهستانی 
امجز در کرمان پیدا شدند

شهروند| پس از ۶ســاعت جست وجو و تالش 
گروه امدادونجات کوهســتان جمعیت هالل احمر 
شهرســتان عنبرآباد، 10 فرد گمشــده  درمنطقه 
کوهســتانی امجز پیدا شــدند. علی گنج کریمی، 
مدیرعامل جمعیت استان دراین باره گفت: یکی از 
اهالی عنبرآباد به فرمانداری شهرستان مراجعه و از 
وضع فرزند و ۳نفر از دوســتانش در سه روز گذشته 
اظهار بی اطالعی کرد. گنج کریمــی افزود: درپی 
تماس فرماندار با شــعبه هالل احمر شهرســتان، 
گروه امدادونجات کوهســتان به سرپرستی وحید 
جبالبارزی در ســاعت 1۳ به منطقه کوهستانی و 
صعب العبور امجز از توابع مرکــزی عنبرآباد اعزام 
می شود. وی اظهار کرد: عالوه بر ۴ فرد گم شده که 
برای تفریح به کوهســتان های منطقه رفته بودند، 
۶ فرد دیگر نیز برای یافتن افراد گمشده به منطقه 
می روند که از وضع ســالمتی آنها نیز اطالعاتی در 
دست نبود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان  خاطرنشان کرد:   با وجود مه گرفتگی شدید 
و شــرایط نامطلوب منطقه، با تــالش ۶ امدادگر و 
تعــدادی از اهالی شهرســتان، افراد مفقودشــده 
 در ســاعت  18 پیدا و به خانواده هایشــان تحویل 

داده شدند.
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گزیده اخبار

ســمیرا زمانی| امدادگران هالل احمــر در ایران 
یکی از معــدود نیروهایی در دنیا هســتند که بدون 
هیچ دســتمزدی فقط درقالب طرح هــای داوطلبانه 
و بشردوســتانه درحــوادث بــه مصدومــان و دیگر 
حادثه دیدگان کمک رسانی می کنند. این امدادرسانی ها 
کار ساده ای نیســت و حتی هر از چندگاهی اخباری از 
آســیب دیدن این نیروهای دوست داشــتنی درحین 
امدادرسانی هم به گوش می رسد. در آخرین اتفاقی که 
برای امدادگران هالل احمر درحین امدادرسانی رخ داد، 
یکی از امدادگران هالل احمر ساوه درجاده قدیم ساوه-

همدان درحال کمک به یک مصدوم سانحه رانندگی 
خودش هم دچار سانحه شد.

دراین حادثه یک دستگاه خودروی 20۶ به راننده ای 
که درکنار جاده درحال بستن زنجیر چرخ بود، برخورد 
می کند و درحادثه دوم خودروی دیگری »شهریار طاری 
وردی زاده« امدادگر هالل احمر را درحین امدادرسانی به 
مصدوم سانحه اول بین دو خودرو قرار می دهد و مصدوم 
می کند. ایــن امدادگر از ناحیه لگــن و پای چپ دچار 
آسیب شدید شــده و به علت وخامت حال، پس از یک 
شب بستری شدن در  آی سی یو بیمارستان مدرس ساوه 

به تهران اعزام شد.
محمد رضایی، رئیس جمعیت هالل احمر ســاوه با 
بیان این که شهریار طاری وردی زاده، امدادگر تبریزی 
با 20 سال ســابقه که ۶ماه در ســاوه مأموریت داشته، 

مسئول پایگاه امداد جاده ای است، به »شهروند« گفت: 
دوشنبه شب با اعالم یک تصادف جاده ای نیروهای امداد 
به محل اعزام شدند، بعد از گذاشتن مصدوم وقتی آقای 
طاری وردی زاده درحال بســتن در آمبوالنس بودند، 
متأسفانه یک خودرو شاسی بلند که مقصر هم شناخته 
شده است، از پشت با شدت با ایشان برخورد می کند و 

ایشان بین در آمبوالنس و خودرو گیر می کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه شدت آسیب به لگن و زانوی 
ایشان زیاد بود و بعد از یک شب بستری شدن درساوه 
سه شنبه صبح به بیمارستان سینای تهران اعزام شده و 
بستری شدند و درنهایت روز چهارشنبه جراحی داشتند 
و به دلیل خطر قطع پای راســت هنوز در آی ســی یو 
هستند. رئیس جمعیت هالل احمر ساوه با بیان این که 
تمام مراحل درمانــی این امدادگر تــا به حال رایگان 

انجام شده است، ادامه داد: یکی از افراد جمعیت از روز 
نخست به همراه برادر این نیروی هالل احمر درکنارشان 
حضور داشــته و معاون بهداشت و درمان استان هم به 

مالقاتشان رفته اند.
رخ دادن حادثه برای امدادگران درحین امدادرسانی 
تنها محدود به همین یک بار نیســت و تا به حال بارها 
اتفاق افتاده است. دریکی از تلخ ترین این اتفاقات  سال 
گذشته »محمد عرفانیان« یکی از امدادگران جمعیت 
هالل احمر درحین امدادرســانی و انتقال مصدومان 
حادثه تصادف یک کاروان جشن عروسی به بیمارستان 
بر اثر برخورد با یک دســتگاه کامیون جــان خود را از 
دست داد. این امدادگر که راننده آمبوالنس هالل احمر 
بود، درحین انتقال مصدومان به بیمارســتان آیت اهلل 
علیمرادیان نهاوند، به علت لغزندگــی جاده و انحراف 
ازمسیر با یک دستگاه کامیون برخورد شاخ به شاخ کرد 

و متأسفانه از این حادثه جان سالم به در نبرد.
مأموریت های امدادی با چنیــن اتفاقات و حوادثی 
همراه بوده اســت. با این حال وقــوع چینین اتفاقاتی 
هرچند بار هم که تکرار شــوند، از تلخیشــان کاسته 
نخواهد شــد. درســت اســت که ذات کار امدادگران 
هالل احمر کمک رســانی داوطلبانه است و امدادگران 
مردان و زنان روزهای سخت هستند، اما زمانی که ازجان 
خود می گذرند تا مرهمی بر زخم های آسیب دیدگان 

شوند، نمی توان به راحتی چشم بر این کار بزرگ بست.

شهروند|  »کلینیک تخصصی هالل احمر با امکانات 
رادیولوژی، کلینیک های تخصصی، بخش اورژانس و 
آزمایشگاه درکربال تا 10ماه آینده به بهره برداری خواهد 
رسید.« این را معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج 
و زیارت گفته است. دکتر علی حیدری با تشریح روند 
ساخت کلینیک 10 طبقه تخصصی هالل احمر درکربال 
بیان کرد: درحال حاضر ســقف 10 طبقه از کلینیک 
ساخته شده و درحال ساخت بنای داخلی ساختمان 
هستیم. براســاس برنامه ریزی انجام شــده طبقه اول 
اورژانس، طبقه دوم داروخانه و آزمایشگاه، طبقه سوم 
قســمت درمانی، طبقات بعدی به سیستم مدیریت، 
محل اســکان کادرپزشکی و تأسیســات ساختمانی 
متعلق است. حیدری بیان کرد: درنظر داریم دوطبقه 
از ساختمان را برای مناسبت ها آماده سازی کنیم تا یک 
طبقه مختص آقایان و یک طبقــه هم به صورت عام با 

هدف ایجاد ظرفیت بیشتر دراختیار خانم ها قرار بگیرد.
زمین کلینیک به نام جمعیت هالل احمر است

معاون عتبات عالیات مرکز پزشــکی حج و زیارت با 
اعالم این که کلینیــک تخصصی جمعیت هالل احمر 
در کربال تا 10ماه آینده به بهره برداری خواهد رســید، 
گفت: براســاس این برنامه ریزی و با توجه به راه اندازی 
بخش رادیولــوژی، کلینیک هــای تخصصی، بخش 
اورژانس و آزمایشگاه کامل، روند ارایه خدمات به زائرین 
عتبات عالیات به شکل چشــمگیری متحول خواهد 
شــد. وی افزود: یکی از مزیت های این کلینیک به نام 
جمعیت هالل احمربودنش است؛ به این معنا که زمین 
این کلینیک به نام جمعیت هالل احمر اســت و ما هر 
هزینه ای داشته باشیم، برای همه موارد مربوطه به آن 
ازجمله مدیریت کلینیک متعلق به جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
حیدری با اشاره به میزان پرسنل مورد نیاز و میزان 
پذیــرش بیمار درایــن کلینیک گفــت: درحقیقت 
ساختمان طوری طراحی شده اســت که هم درموارد 

عادی و هم در زمان اوج مراجعه زائران بتواند پاسخگو 
باشد. وی اظهار کرد: کربال همیشه یک حجم ثابت از 
زائرین را ندارد؛ بــه این معنی که درماه مبارک رمضان 
با توجه به توقف اعزام زائرین در 15روز نخست ماه، به 
 شدت خلوت است و در زمان هایی نظیر اربعین با حجم 
انبوهی از زائرین مواجه می شود، به همین دلیل تعداد 
مطب ها و سایر امکانات کلینیک طوری طراحی شده 
اســت تا در هر زمان بهترین خدمات را بدون کاستی 
ارایه کنیم. حیدری با بیان این که تعداد پرسنل بستگی 
به شرایط دارد، افزود: در زمان اربعین ما معموال 1500 
نیرو داریم و در زمان عادی همچون االن 71 نیرو مستقر 
است، این شرایط هم به معنی تعیین میزان حجم زائر و 

مناسبت هاست که ما این نوسان را پذیرفتیم.
وی با اشاره به تفاوت همه مناقب ائمه اطهار درعراق 
و حج عمره و تمتع گفت: دربحــث حج عمره و تمتع 
یک حجم ثابتی وارد عربســتان می شوند و همه ۶ماه 
تقریبا تعداد زائران ثابت اســت، اما درعراق با توجه به 
فعال بودن درطول سال، شــرایط اعزام متفاوت است. 
وی افزود: با توجه به زمان هایی همچون عید نوروز که 
مناسبت ملی خاص ایرانیان است، تنها زائران ایرانی را 
درعراق داریم و نیز در زمان اربعین که مناسبت مذهبی 
جهانی است، ازهمه نقاط دنیا زائر درعراق است، نوسانات 
را پذیرفتیم و شرایط خود را برای ارایه خدمات تطبیق 
دادیم. با افزایش تعداد زائران، تعداد درمانگاه ها و پرسنل 
افزایش پیدا می کند و با کاهش آن امکانات هم کاهش 
می یابد. حیدری با تأکید بر این که همه پرسنل کلینیک 
ازجمعیت هالل احمر نخواهد بود، گفت: درحال حاضر 
هم 71 پرسنل موجود درعراق از داخل جمعیت نیست، 
بنابراین اصال محدودیت اعــزام نداریم و فقط به اعزام 
پرسنل جمعیت بسنده نخواهیم کرد. وی درپایان تأکید 
کرد: ما نقشه ساخت بیمارستان در نجف را هم طراحی 
کردیم و درمراحل اخذ مجوز از استانداری و شهرداری 

هستیم.

شهروند| امدادرســانی های بی وقفه هالل احمری ها 
درمحورهای برفگیر و درگیر ســیل و آبگرفتگی کشور 
همچنــان ادامــه دارد و تاکنــون 15 هــزارو200 تن 
ازهموطنان دربرف و کوالک 22 اســتان و 8 هزار تن در 
سیل و آبگرفتگی 11 استان کشور از خدمات امدادی الزم 
بهره بردند. آخرین گزارش عملیات امدادی در استان های 
برفگیر و متأثر از سیل و آبگرفتگی درسطح کشور حاکی 
از درگیربودن ۳1 اســتان کشور دربرف و کوالک و سیل 
و آبگرفتگی اســت که دراین زمینه همــت امدادگران 
منجر به ارایه خدمات امدادی به بیــش از 2۳ هزار تن از 
هموطنان شده اســت. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان 
امدادونجات هالل احمر با ارایه گزارش خدمات امدادی 
برف و کوالک در 22 اســتان آذربایجان شرقی و غربی، 
اردبیل، چهارمحال وبختیاری، تهران، خراسان شمالی، 
زنجــان، قزوین، ســمنان، فارس، کرمان، کردســتان، 
کرمانشاه، گیالن، گلستان، مازندران، مرکزی، لرستان، 
همدان، قم، یزد و اصفهان گفــت: 892 تن از امدادگران 
پرتالش هالل احمر از 2۳ تا 27 بهمن )تا ساعت ۶ صبح( 
در 11۶ محور برفگیر این استان ها به 15 هزارو200 تن 
ازهموطنان خود خدمات امدادی الزم را ارایه کرده اند. وی 
با اشاره به ارایه خدمات اسکان اضطراری به 2 هزارو۶۳۳ 
متأثر از برف و کوالک، اظهار کرد: براین اســاس 2۳ تن 
از مصدومان و 10 زن باردار به مراکزدرمانی منتقل شده 
و عملیات رهاســازی یک هزارو۴90 خــودرو از برف و 
کوالک انجام شده است. سلیمی گفت: به  منظور اسکان 

و ارایــه خدمــات الزم به هموطنان محصــور در برف و 
کوالک ۳ هزارو1۴0 تخته پتو، 2 هزارو 180 قوطی انواع 
کنسرو،  2 هزارو۳00 قرص نان، 8 هزار بسته بیسکویت، 
یک هزارو۳20 بطری آب معدنی، ۴00 بســته غذایی و 
۳20کیلوگرم خرما میان هموطنان توزیع شــده است. 
به گفته وی، امدادرســانی در 5 اســتان اردبیل، تهران، 
کردســتان، قزوین و همدان ادامه دارد. رئیس سازمان 
امدادونجات  هالل احمر همچنین به ارایه خدمات امدادی 
در سیل و آبگرفتگی اســتان های اصفهان، ایالم، فارس، 
تهران، خراســان رضوی و شــمالی، خوزستان، بوشهر، 
کرمان، کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان )از 2۴ تا ساعت ۶ 
صبح 27 بهمن( اشاره و عنوان کرد: در 92 شهر و روستای 
این استان ها نیز خدمات امدادی الزم به 8 هزارو100 تن 
از هموطنان ارایه شــده و 900 تن نیز از خدمات اسکان 
اضطراری استفاده کرده اند. وی به تخلیه آب از ۴00واحد 
مسکونی و رهاسازی ۶۶ دستگاه خودرو از مسیر سیالب 
اشــاره و اظهار کرد: به منظــور ارایه خدمــات امدادی 
مناسب به هموطنان متأثر از سیالب 120 دستگاه چادر، 
9 هزارکیلوگرم نایلون، یک هــزار تخته پتو، 220 تخته 
موکت، ۳ هزارو100 قوطی انواع  کنسرو، یک هزارو100 
قرص نان و 17کیلوگــرم خرمــا، ۳00کیلوگرم برنج، 
50کیلوگرم حبوبــات، 55کیلوگرم قندوشــکر میان 
هموطنان متأثر از ســیالب توزیع شده اســت و دراین 
زمینه همچنان امدادرسانی ها درفارس، بوشهر، کرمان، 

کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان ادامه دارد.

خبرنامه

ارایه خدمات رایگان درمانی 
درمناطق محروم اردبیل

شهروند|  معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر استان اردبیل از توزیع ۶50 
بسته بهداشتی بین مردم مناطق محروم در دهه 
فجر خبر داد. داود  هــادی با اعالم این خبر افزود:   
این بسته ها شامل خمیردندان، مسواک و... بود. 
وی با اشــاره به ویزیت رایگان مــردم درمناطق 
محروم شهرســتان های اســتان تصریح کرد: 
دراین مناطق ۶۴0 مورد ویزیت پزشک عمومی، 
119 مورد ویزیت مامایــی، ۳5۳ مورد خدمات 
پرستاری، 1۳8 مورد خدمات مادر و کودک، 11۳ 
مورد خدمات بهداشت محیط، 8۶ مورد مشاوره 
تغذیه، 8۳ مورد خدمات بهداشت روان و 1۳ مورد 

هم ارجاع به مراکز تخصصی انجام شده است.
هادی با اشــاره به نیروهای به کار گرفته شده 
برای ارایــه این خدمات ادامه داد: 9نفر پزشــک 
عمومی، 9نفر پرستار، 9نفر ماما، 7نفر کارشناس 
بهداشت محیط، 8نفر کارشناس بهداشت روان و 
۶نفر کارشناس تغذیه دراین برنامه ها به کار گرفته 
شده بودند. این مسئول ادامه داد: تیم اضطراری 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با بکارگیری 
28نفر کادر و ۴۳نفر امدادگر و نجاتگر این خدمات 
را به مردم مناطق محروم شهرستان های استان 
ارایه کرده اند.معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر استان اردبیل با اشاره به اعزام 
تیم درمان اضطراری جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل به روســتای مرزرود درشهرستان کلیبر 
استان آذربایجان شــرقی خبر داد و افزود: دراین 
روستا و روســتاهای اطراف ۴00 ویزیت پزشک 
عمومی، ۴8 ویزیت مامایــی، ۳0 مورد خدمات 
پرســتاری، 50 مورد مشــاوره تغذیه، 20 مورد 
خدمات بهداشت روان و به خانوار روستای مرزرود 
خدمات بهداشت محیط ارایه شد.  هادی با اشاره 
به نیروهای متخصص به کار گرفته شــده دراین 
شهرستان تصریح کرد: 2نفر پزشک عمومی، 2نفر 
پرستار، یک نفر ماما، یک نفر کارشناس بهداشت 
محیط، یک نفر کارشــناس بهداشت روان و یک 
نفر کارشناس تغذیه به این شهرستان اعزام شده 
بودند. وی اظهار کرد: 5نفر کادر و ۳نفر نجاتگر هم 
به شهرستان کلیبر اعزام شده بودند و 500 بسته 

بهداشتی هم دربین مردم منطقه توزیع شد.

 نجات کوهنورد جمهوری چک
 از مرگ در دماوند

شهروند| نجاتگران جمعیت هالل احمر آمل، 
کوهنورد اهل جمهوری چک را که هنگام صعود 
به قله دماوند دچار سانحه شده بود، نجات دادند. 
مجتبی اکبــری مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
مازندران گفت: یک زن و 2 مــرد از کوهنوردان 
اهل چک با وجود بارش شــدید بــرف و بوران تا 
پناهگاه سوم قله دماوند صعود کردند. وی افزود: 
دوکوهنورد از این تیم ســه نفره از ادامه مســیر 
منصرف شدند، اما کوهنورد حادثه دیده برخالف 
میل دیگر اعضا درشــرایط بد هوایی، تصمیم به 
صعود گرفت و تا ارتفاع ۴200متری قله دماوند 
پیشــروی کرد که درنهایت به علت کاهش دید 
ناشی از برف مسیر را گم کرد. اکبری با بیان این که 
یکی از اعضای گروه، مفقودی این کوهنورد را به 
پایگاه امدادونجات کوهستان جمعیت هالل احمر 
گزارش داد، افزود: با توجه به شــرایط نامناسب 
جوی امکان اعزام بالگرد به منطقه وجود نداشت 
و به علت بســته بودن جاده فرعی شهر به دلیل 
بارش برف قرار داشــت، با هماهنگــی راهداری 
یک دســتگاه گریدر به خودرو آمبوالنس جهت 

بازکردن جاده اضافه شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران افزود: 
تیم امداد کوهســتان، مســیر را براساس نقشه 
ارسال شــده توســط کوهنورد مفقودشده ادامه 
دادند و موفق شــدند وی را پیدا کنند. وی افزود: 
کوهنورد مفقودشده بر اثر شدت کوالک و بوران 
و سرما دچار ضعف شدید شده بود، با اقدامات الزم 
توسط تیم امداد کوهستان به پایین قله بازگردانده 
شــد و درنهایت کوهنوردان چک به فدراسیون 

کوهنوردی مستقر در پلور تحویل داده شدند.
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نوبت اول

3/400/000/000 3 ماه80 درصد170/000/000خرید و نصب نرده های پلیمری

مدت قراردادمیزان تهاترمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ پروژه )ریال(شرح  عملیات

شهرداري کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 95/53/2717 مورخ 95/11/16 صادره از سوی شورای اسالمی کمال شهر اجرای 
پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي گردد با رعایت موارد و شرایط 
ذیل ظرف مدت 10روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 14به آدرس: کرج، کمال شهر، بلوارشهرداري، 

شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل:
الف( ضمانت نامه بانکي ترجیحا از یکي از بانکهاي استان البرز یا تهران که به مدت 

90 روز کاري اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.
ب( واریز فیش نقدي به حساب شماره    0219326211008    نزد بانك ملي 

ایران
نام  بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 به  ج( چك تضمین شده 

شهرداری کمال شهر
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3-شهرداری کمالشهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.

4- شرکت کنندگان مي بایست جهت خرید اسناد مناقصه، نسبت به اخذ فیش از 
شهرداري کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر مي باشد 

مبلغ واریزي جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمي گردد.
5-  در هر شرایطي مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرار داد خواهد بود.

6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر شرکت الزامی 
می باشد.

7- موضوع فعالیت شرکت ها در اساسنامه می بایستی مرتبط با شرع عملیات 
موضوع مناقصه باشد و متقاضیان می بایستی دارای رزومه کارهای مشابه باشند. 

از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك  به غیر  اینکه  8- توضیح 
مربوطه به پیمانکار نزد شهرداری باقی می ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه 

تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
9- مهلت خرید اسناد از مورخ 95/11/28 لغایت 95/12/5 مي باشد. بدیهي 
است  پیشنهادات مناقصه گران  می بایست  در پاکت الك و مهر شده تا پایان وقت 
تحویل  کمال شهر  شهرداري  دبیرخانه  به   95/12/15 مورخ  یکشنبه  روز  اداری 
داده شود. پاکتهای پیشنهادی راس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 95/12/16 در 

کمیسیون عالی معامالت شهرداری بازگشایی می گردد.
10- هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

مهـرداد تـرابیان شــهردار کــمال شــهر

آگهــي منـاقصــه عمـــومي

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت  

کلینیک تخصصی هالل  در کربال  افتتاح می شود 
 ایجاد تمهیدات برای ساخت بیمارستان در نجف

همت نجاتگران منجر به ارایه خدمات امدادی به 23هزار تن از هموطنان شده است

خدمت رسانی بی وقفه امدادگران
 انتقال 23 مصدوم و 10 زن باردار به مراکز درمانی

جهان

جمعیت هالل احمر افغانستان ۶9 تن از کودکانی 
را که از بیماری های شکستگی استخوان یا سوختگی 
عمیق رنج می برند، برای مداوا به آلمان اعزام می کند. 
این چندمین باری است که کودکان افغان برای مداوا 
به آلمان فرستاده می شــوند. اعزام کودکان مبتال به 
شکستگی استخوان یا سوختگی شــدید به آلمان، 
برنامه ای است که از 25 سال پیش به این سو توسط 
جمعیت هالل احمر افغانســتان و موسسه »دهکده 
صلح« آلمان بــه پیش برده می شــود و کودکانی را 
شامل می شود که زیر 11 ســاله بوده و مداوایشان 
در افغانســتان ممکن نباشــد. جمعیت هالل احمر 
افغانســتان گفت که ۴20 کودک بــرای این دوره 
تداوی ثبت نام شده بودند که از این جمله ۶9 تن آنها 

واجد شرایط شناخته شده اند. آمار این سازمان نشان 
می دهد که تا به حال نزدیک به ۴000 کودک افغان از 
طریق این برنامه در آلمان درمان شده و به کشورشان 
بازگشــته اند. میرام صداقت، ســخنگوی جمعیت 
هالل احمر افغانستان به دویچه وله گفت: ۶9 کودک 
دیگر به هدف تداوی به آلمان فرستاده می شوند. به 
گفته او این کودکان به مدت ۶ ماه در آلمان می مانند و 
با انجام تداوی، پس به افغانستان برگشتانده می شوند. 

کودکانی که در این برنامه به آلمان اعزام می شوند، 
درمان شان در افغانستان یا ممکن نیست یا به حدی 
هزینه برمی دارد که خانواد ه های شان توان پرداخت آن 
را ندارند. خانواده های بی بضاعت نمی توانند به صورت 

شخصی این کودکان را برای درمان به خارج ببرند. 

ده ها کودک افغان برای درمان به آلمان فرستاده می شوند

وقتی حادثه از دل حادثه می آید

امدادگرانی که خود قربانی می شوند
     شهریار طاری وردی زاده، امدادگر هالل ساوه درحال کمک به یک مصدوم سانحه رانندگی دچار سانحه شد

    رئیس هالل ساوه در گفت وگو با »شهروند«: شدت آسیب به لگن و زانوی آقای طاری وردی زاده زیاد بود. ایشان به  دلیل خطر قطع پای راست هنوز در آی سی یو هستند

  شهریار طاری وردی زاده، امدادگر تبریزی، با 20سال سابقه، برای ماموریتِ شش ماهه در ساوه حاضر شده بود


