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یک سفر جهادی
ســی و نهمین ســالگرد انقــاب در جمعیت 
هال احمــر با خبرهای خوشــی شــروع شــد؛ 
افتتاح های پی در پی. دکتر علــی اصغر پیوندی 
رئیــس جمعیــت هال احمر در نیمه شــرقی و 
بخشــی از جنوب کشــور و دبیــرکل جمعیت 
در نیمه غربــی. جمعیــت  هال احمــر ایران در 
طول ٣٩ ســال از انقاب  اســامی در شــرایط 
مختلف انقاب، دفاع مقدس، دوران ســازندگی 
و در دودهــه ٨٠ و ٩٠ در کنــار حاکمیــت بــه 
ارایــه خدماتی همچــون بهداشــت و درمان و 
امــداد و خدمــات خیرخواهانه پرداخته اســت. 
ازجملــه خدمــات هال احمــر در طــول این 
٣٩ ســال می توان به فعالیت بیش از ٥٣1 پایگاه 
امدادونجــات جــاده  ای، کوهســتانی و دریایی، 
بیــش از ٤٠ درمانــگاه تخصصــی و عمومــی، 
بیش از ٢٠ بیمارســتان سریع االســتقرار، 11٩ 
مرکز توانبخشــی و ارتوپدی و ٤ بیمارســتان و 
مرکزدرمانی داخل کشور اشاره کرد. آمارهایی که 
دکتر علی اصغر پیوندی در پیام خود به مناسبت 
سی ونهمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی نیز 
به آن اشاره داشته است. امسال نیز همزمان با  ایام 
دهه فجر، ٢٢ پروژه عمرانی در 1٢ استان کشور با 
حضور مسئوالن هال احمر افتتاح شد. ماموریت 
افتتاح در هفت استان با مرد شماره یک جمعیت 
یعنی دکتر علــی اصغر پیوندی بــود؛ ماموریت 
صد ساعته ای که با 1٨ ســاعت پرواز همراه بود. 
مقصد اول خراسان شــمالی و مقصدهای بعدی 
بــه ترتیب خراســان رضوی، خراســان جنوبی، 

کرمان،هرمزگان،فارس و بوشهر بود. 
به گزارش »شــهروند«، پایگاه امــداد جاده ای 
جاشک در استان بوشــهر، پایگاه امداد جاده ای 
مســجد شــکر شهرســتان طبس در اســتان 
خراســان جنوبی و ســوله ورزشــی و ساختمان 
امور جوانان شهرســتان گناباد، پایگاه چهار برکه 
الرستان، مرکز اداری و امدادی شعبه شهرستان 
المرد و ســوله انبار امــدادی شهرســتان قیر و 
کارزین در اســتان فارس، پایــگاه امداد جاده ای 
پــل بهادرآباد و پایــگاه امداد جــاده ای گل گهر 
شهرستان سیرجان در استان کرمان، ساختمان 
اداری و امدادی میناب و انبــار امدادی خمیر در 
اســتان هرمزگان، آشــیانه بالگرد و ســاختمان 
امدادی بجنورد در استان خراسان شمالی ازجمله 
پروژه هــای افتتاح شــده در ایــن ماموریت صد 
ساعته به شــمار می آمد. در کنار این پروژه های 
عمرانی جمعیت هال احمر پروژه هایی همچون 
پروژه های درمانی و رفاهــی و همچنین بازدید از 
توانمندی جمعیت اســتان ها و دیدار با خانواده 
شــهدا و منطقــه زلزلــه زده کوهبنــان از دیگر 

برنامه های جمعیت بوده است. 
 خراسان شمالی؛ مقصد اول

افتتاح 5 پروژه عمرانی
زمان آغاز ماموریت ساعت 6 صبح روز دوشنبه 
بود، استان خراسان شــمالی هم اولین مقصد. در 
این ســفر که مرتضی ســلیمی رئیس ســازمان 
امدادونجــات نیز رئیــس جمعیــت را همراهی 
می کرد، پنج پروژه عمرانی در خراسان شــمالی 
افتتاح شد. بالگرد در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد 
آماده بود برای پرواز به ســمت بجنــورد. اولین 
مقصد اســتان خراسان شــمالی و شهرســتان 
بجنورد بود، بهره برداری از ســاختمان امدادی – 
اداری - آموزشــی هال احمر شهرستان و پایگاه 
امدادونجات هوایی استان خراسان شمالی. اینها 
دو پروژه در شهرستان بجنورد بود که به مناسبت 
ایام دهه فجر بــه بهره برداری رســید. مجموعه 
امداد هوایی شــامل آشــیانه، پد و باند بالگرد و 
پایگاه پشــتیبانی عملیات یکی از طرح های مهم 
امداد و نجات اســت که با حضور رئیس جمعیت 

هال احمر به بهره برداری رسید. 
برای بهره برداری از این طــرح امداد هوایی که 
عملیات ســاخت آن از  ســال ٨٩ آغاز شد، بیش 
از دو میلیــارد و ٥٤٠میلیون تومــان از اعتبارات 
جمعیت هال احمر، سفر رهبری و تملک استانی 
هزینه شــد. افتتاح انبار  هــزار مترمربعی پایگاه 
پشــتیبانی عملیات اســتان، بازدید از بازگشایی 
معابر، آســفالت و جدول بندی پایگاه پشــتیبانی 
عملیات و افتتاح ســاختمان پایگاه امداد و نجات 
بین شهری سنخواست از دیگر برنامه های رئیس 
جمعیت در اســتان خراسان شــمالی است. دکتر 
پیونــدی همچنین در ایــن اســتان از درمانگاه 
تخصصی و فوق تخصصی امام رضا)ع( نیز بازدید 
کــرد. رئیس جمعیــت هال احمــر همچنین از 
اختصاص ٣فروند بالگرد به نــاوگان امدادهوایی 
هال احمــر در آینــده نزدیک خبــر داد. رئیس 
جمعیــت هال احمــر در پایــگاه امــداد هوایی 
اســتان خراسان شــمالی همچنین یک نشست 
خبری برگزار کرد. پیونــدی ارزش پروژه های به 
بهره برداری رســیده در اســتان خراسان شمالی 
را هشــت میلیاردتومــان عنــوان کــرد و افزود: 
خراسان شــمالی اســتان پهناوری است. حوادث 
مختلفــی ایــن اســتان را تهدید می کنــد. زیر 
ســاخت ها در این استان بســیار بهتر شده است. 
پیوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به این که امدادونجات، پیشانی فعالیت هال احمر 
محسوب می شــود، افزود: در حوزه امدادونجات 
همه دستگاه های اجرایی نقش دارند. باید مطالبه 
گری در جامعه را افزایــش داد و درنهایت جامعه 
شادتری داشته باشــیم. ما به عنوان ارگان اجرایی 
باید در مســیر پیشــرفت حرکت کنیــم. دکتر 
پیونــدی در ادامه با قدردانــی از دولت و مجلس 
درخصــوص تخصیص اعتبــارات بــه جمعیت 
هال احمــر افزود: اعتبارات ما نســبت به  ســال 
گذشته افزایش یافته است؛ اما با توجه به انتظارات 
ما این موضوع نیاز به پیگیری های بیشــتر دارد. 
رئیــس جمعیت هال احمر با اشــاره بــه افتتاح 
چهاردهمین آشــیانه امداد هوایی افزود: درحال 
حاضر ٢٤ بالگرد در جمعیت هال احمر داریم که 
امیدواریم با اختصاص بودجــه این تعداد افزایش 

یابــد. پیوندی در ادامه از اختصاص ۷٥ دســتگاه 
آمبوالنــس و خودرو نجــات به نــاوگان امدادی 

جمعیت هال احمر قبل از پایان سال خبر داد. 
مقصد دوم؛ خراسان رضوی

استان خراسان رضوی دومین مقصد بود. رئیس 
جمعیت هال احمر از توانمندهای هال خراسان 
رضوی بازدید کرد. افتتاح مرکــز اقامتی رفاهی 
مرحومه ربانی یکی از برنامه های رئیس جمعیت 
در شهر مشهد بود. ساختمان این بنا وقف مرحومه 
داوود ربانی بوده است. رئیس جمعیت هال احمر 
در ســفر استانی  خود به خراســان رضوی با علی 
رضارشیدیان استاندار این اســتان دیدار و گفت 
و گو داشــت. گناباد یکی دیگر از شهرهای استان 
خراسان رضوی بود که رئیس جمعیت هال احمر 
در آن حاضر شــد. هــدف از این حضــور افتتاح 
مجتمع امــدادی فرهنگی - ورزشــی جمعیت 
هال احمر گنابــاد بود. افتتاح یــک مرکزافتتاح 
مجتمع امدادی فرهنگی - ورزشــی در یک شهر 
کم برخوردار از دیگــر برنامه های رئیس جمعیت 
در استان خراسان شمالی بود. پیوندی در سفر به 
گناباد از ایجاد اردوگاه اسکان اضطراری، تکمیل 
ســاخت انبار اقــام امدادی،ســاخت دو پایگاه 
امدادونجات در منطقه، اضافه شــدن دو دستگاه 
آمبوالنس به ناوگان خودرویی شهرستان گناباد و 
بجستان  و همچنین تکمیل تجهیزات کوهستان 
خبر داد. او در ادامه ســفر خود در شهر مشهد با 
خانواده نجاتگر جان باخته سیدعلی حسینی که 
در حادثه بهمن اشــترانکوه جان خود را از دست 
داد دیدار کرد. رئیس جمعیت هال احمر در این 
دیدار از ایجاد یک پایگاه امدادی کوهستان با نام 
زنده یاد سیدعلی حســینی خبر داد. او همچنین 
از محمد حســین فاضل امدادگر قدیمی استان 

خراسان رضوی عیادت کرد. 
مقصد سوم؛ خراسان جنوبی

رئیس جمعیت هال احمر در ادامه ســفرهای 
اســتانی  خود بــا ورود بــه شهرســتان فردوس 
در اســتان خراســان جنوبــی دو پــروژه پایگاه 

امدادونجات شــهر طبس و مرکــز اقامتی آبگرم 
فردوس را افتتاح کرد. دکتــر علی اصغر پیوندی 
در مراسم افتتاح پایگاه امدادونجات شهید منتظر 
قائم ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
انقاب عنوان کرد: امدادونجــات یکی از وظایف 
اصلــی هال احمر اســت که در طول ٩٣ ســال 
خدمت این سازمان مردم نهاد کارنامه درخشانی 
هم داشــته اســت. پیوندی از اضافه شــدن یک 
خودرو امدادونجات به نــاوگان امدادی جمعیت 

هال احمر طبس خبر داد.
پیوندی با بیان این که وظیفه 
ما در جمعیــت هال احمر با 
توجه بــه حادثه خیــز بودن 
کشور بسیار خطیر است گفت: 
ایــن وظیفه در طبــس باید با 
دقت بیشــتری صورت پذیرد 
زیرا ایــن شهرســتان تجربه 
حادثه تلخ فراوانی را داشــته 
اســت. دکتر پیوندی از اضافه 

شدن یک خودرو امدادونجات به ناوگان امدادی 
جمعیت هال احمر طبس خبر داد. 

مقصد چهارم؛ کرمان
رئیــس جمعیت هال احمر کشــور در ادامه با 
همراهی رئیس سازمان به منظور بازدید از مناطق 
زلزله زده شهرستان کوهبنان و افتتاح پروژه های 
عمرانی به مناســبت دهه فجر وارد استان کرمان 
شــد. دکتر پیوندی در اولیــن دقایق حضورش 
در شهرســتان کوهبنان از مناطق آســیب دیده 
از زلزله بازدید کرد و در ادامــه با حضور در خانه 
شهید »علی عرب« با مادر شهید دیدار و گفت وگو 
کرد. در این دیدار رئیس جمعیت ضمن قدردانی 
از صبر، اســتقامت و بردباری خانواده های شهدأ 
وجایگاه واالی شــهیدان، با اهــدای لوح تقدیر و 
کانکس اهدایی از ســوی خیرین داوطلب استان 
کرمــان به این خانواده شــهید از آنهــا قدردانی 
کرد. وی در حاشــیه دیدار با خانواده شهید علی 
عرب در گفت وگو با خبرنگاران گفت: هال احمر 

به عنوان خــادم مردم، در زمان حــوادث در کنار 
حادثه دیــدگان خواهد بود. وی با اشــاره به فرا 
رسیدن ایام نوروز خاطرنشان کرد: در  سال جدید، 
جمعیت هال احمر کشور به استان های کرمانشاه 
و کرمان با توجــه به زلزله های هــای اخیر، نگاه 
ویژه ای خواهد داشت. دکتر علی اصغر پیوندی در 
ادامه بازدیدها در شهرســتان کوهبنان با چندین 
خانواده ازجمله خانــواده معلول دیدار و با اهدای 
کانکس اهدایی از ســوی خیرین، از این خانواده 
نیز دلجویی کرد. رئیس جمعیــت هال احمر با 
حضور در پایگاه کوهســتانی 
امدادگر فقید احمدتوکلی در 
شهرســتان کرمان با خانواده 
این مرحــوم دیــدار و گفت و 
گو کــرد. در ادامــه ٢ پایگاه 
امــداد و نجات بین شــهری) 
جــاده ای( گل گهر ســیرجان 
یادمان »شهید علی شیر آبیار« 
و پایگاه پــل بهادرآباد یادمان 
»شهید جواد خانه گیر« با حضور رئیس جمعیت 
هال احمــر در اســتان کرمان بــه بهره برداری 
رســید. وی با تأکید بر این که بیشــتر پایگاه های 
جمعیت هال احمر با کمک خیرین و نیکوکاران 
احداث، تجهیز و به بهره برداری رســیده اســت 
افــزود: از آن جایی که جمعیــت هال احمر یک 
نهاد مردمــی از مردم و برای مردم اســت از همه 
نیکــوکاران، خیرین و مجموعه هــای مردم نهاد 
می خواهیم تا به جمعیت برای ســاخت، تجهیز و 
تکمیل مجموعه های امدادی کمک کنند تا مسیر 
امدادرسانی و خدمت به مردم تسهیل و هموارتر 

شود. 
در ادامــه پایــگاه امدادونجات بین شــهری 
)جــاده ای( پل بهادرآبــاد یادمان شــهید جواد 
خانه گیر نیز در شهرســتان رودبار جنوب افتتاح 
شــد. دکتر پیوندی در مراســم افتتاح این پایگاه 
نیز بر اهمیــت ارتقای تجهیــزات در پایگاه های 
امدادونجات تأکید کرد. در این مراسم همچنین 

از خانواده شــهید جواد خانه گیر نیز تقدیر شد . 
بنابراین گزارش پایگاه امداد و نجات بین شهری 
)جاده ای( گل گهر سیرجان یادمان »شهید علی 
شیر آبیار« در محور ســیرجان - شیراز قرار دارد 
که زمین آن توســط مجتمع معدنی گل گهر به 
جمعیت هال احمر اهدا شده است. پروژه احداث 
این پایگاه در زمینی به مســاحت ٥ هزار مترمربع 
و زیربنای ٢٥٠ مترمربع از  سال ٩٣ آغاز شد و به 
بهره برداری رسید. همچنین پایگاه امداد و نجات 
بین شهری )جاده ای( پل بهادرآباد یادمان »شهید 
جواد خانه گیر« واقع در دوراهی شهرســتان های 
کهنوج و رودبار جنوب قــرار دارد که زمین آن به 
جمعیت هال احمر اهدا شده است. پروژه احداث 
این پایــگاه در زمینی به مســاحت ٢ هزار و ٥٠٠ 
مترمربــع و زیربنای ٢٥٠ مترمربع از  ســال ٩٣ 
آغاز شد، به بهره برداری رسید در ادامه سفرهای 
استانی رئیس جمعیت هال احمر،مرکز جراحی 
و دندانپزشــکی تحت بیهوشــی هال کرمان با 
حضور دکتر علی اصغر پیوندی افتتاح و همچنین 
مرکز جدید کنترل مدیریت بحران Eoc اســتان 
راه انــدازی شــد. رئیــس جمعیــت هال احمر 
همچنیــن از مانور امــدادی نجاتگــران و مرکز 
درمانی جمعیت هال احمر در شهرستان کرمان 

بازدید کرد. 
مقصد پنجم؛ استان هرمزگان

رئیس جمعیت هال احمر در ادامه ســفرهای 
خود به اســتان های شــرقی و جنوبی کشور وارد 
اســتان هرمزگان شــد. او در اولین بخش از سفر 
خود در اســتان هرمزگان با حضور در شهرستان 
مینــاب ســاختمان جدیــد اداری جمعیــت 
هال احمر میناب را افتتاح کرد. در این مراســم 
دکتر پیوندی با بیــان این که جمعیت هال احمر 
دو وظیفه مهم در سطح کان به عهده دارد گفت: 
یک بحث امدادونجات اســت که ما در این بخش 
معین دولت در حوادث هســتیم. کشور ما از ٤٣ 
حادثه شناخته شــده در دنیا ٣٣ حادثه را تجربه 
کرده است. او در بخش دیگری از سخنان خود به 

مردمی بودن جمعیت هال احمر اشــاره و گفت: 
فلسفه هال احمر وابسته به مردم است. ما حیات 
مان به ارتباط با مردم وابســته است و تمام سعی 
ما هم همین اســت که بتوانیم به مردم نزدیک تر 
شویم. پیوندی به نقش دیگر هال احمر در جامعه 
اشــاره کرد و افزود: هال احمــر چتری حمایتی 
برای ایجاد آرامــش در جامعه اســت. ما اعتقاد 
داریم می توانیم واسطه ای برای ارتباط حاکمیت 

با مردم باشیم. 
 افتتــاح انبــار امدادی بنــدر خمیــر یکی از 
برنامه های رئیس جمعیت در اســتان هرمزگان 
بود. این انبار با مساحت ٩٠٠ متر به بهره برداری 
رســید. در آیین افتتاح این انبــار امدادی رئیس 
جمعیت هال احمر با تأکید بر اهمیت ســاخت 
انبارهــای امــدادی در کشــور گفت: بــا توجه 
به گســتردگی اســتان های کشــور و همچنین 
حادثه خیز بودن کشــور موضوع ساخت انبارهای 
امدادی و دپو اقام امــدادی از برنامه های اصلی 
جمعیت هال احمر است. پیوندی با بیان این که 
وظیفه هال احمر خدمت به مردم در زمان حادثه 
و رفع آالم و دردهای آنان در زمان حادثه اســت، 
افزود: ما می بینیم کشورهای پیشرفته دنیا امروز 
بیشترین هزینه و توجه خود را در بخش آموزش 
همگانی در برابر بحران دنبــال می کنند. رئیس 
جمعیت هال احمر در پایان سخنان خود در این 
مراســم از پیگیری برای ساخت ساختمان اداری 
جمعیت هال بندر خمیر، یک پایگاه امدادونجات 
ساحلی و همچنین یک ســاختمان آموزشی در 
این شهرســتان خبر داد. در این مراسم همچنین 
حجت االسام و المســلمین صفایی حایری امام 
جمعه و محمد موالیی فرماندار شهرســتان بندر 
خمیر از فعالیت هــای جمعیت هال احمر در این 
شهرستان تقدیر کردند. دکتر پیوندی همچنین 
در ســفر به اســتان هرمزگان با خانواده شــهید 

محمد تابدار دیدار  و گفت وگو داشت. 
مقصد ششم؛ استان فارس

افتتاح پایگاه امــداد و نجات چهاربرکه در یکی 
از پر حادثه ترین جاده های اســتان فارس از دیگر 
برنامه های رئیــس جمعیت در این ســفر چهار 
روزه بود. این پایگاه در مســاحتی با ٥ هزار متر و 
با همراهی خیرین شهرســتان الرستان مرتضی 
عزیزپور و جمعیت هال احمر ساخته شده است . 
دکتر پیونــدی به تعداد ٥٣1 پایــگاه امدادی در 
سراسر کشور اشــاره کرد و ادامه داد: براساس بر 
آوردهای صورت گرفتــه ما نیازمند  1٢٠٠ پایگاه 
جاده ای دریایی و هوایی در کشور هستیم، ما باید 
اطمینان خاطر مردم را در سفر فراهم کنیم. او با 
اشــاره به این که تمام دســتگاه و تمام مردم باید 
هال احمر را در امر پاســخگویی به حوادث یاری 
کنند ادامه داد: ســاخت این پایگاه امدادونجات 
نمونه ای از همراهی یک خیر، دســتگاهی اداری 
استان و جمعیت هال احمر است. رئیس جمعیت 
هال احمر ادامه داد: هال احمــر از درون  مردم 
است؛ ما دست خود را به سوی مردم و خیرین دراز 
می کنیم ، جمعیت یک نهاد اداری و تشکیاتی و 
رسمی نیست یک ســازمان مردم نهاد است، یک 
حرکت داوطلبانه که از درون مردم شــکل گرفته 
اســت . رئیس جمعیت هال احمــر همچنین از 
اضافه شــدن یک آمبوالنس تا قبل از شروع طرح 
امدادونجــات  نوروزی به این پایــگاه و همچنین 
پیگیری برای تأمین اعتبار ســاخت ســاختمان 
اداری و انبــار اقام در این شهرســتان خبر داد. 
رئیس جمعیت هال احمر در اســتان فارس روز 

شلوغی را داشت. 
رئیــس جمعیــت هال احمر که به مناســبت 
ایام دهه فجر از روز دوشــنبه ســفرها ی استانی  
خود را آغاز کرده بود، در ادامه  ســفرهای خود دو 
پروژه عمرانی انبار اقام امــدادی در قیروکارزین 
و همچنیــن ســاختمان امداد شــهری در المرد 
را نیز افتتاح کرد. او در مراســم افتتــاح انبار اقام 
امدادی در شهرســتان قیر و کارزین گفت: در این 
دهه ٢٢ پروژه عمرانی به ارزش ٣1 میلیارد تومان 
در جمعیــت هال به بهره برداری خواهد رســید. 
پیوندی همچنیــن از تجهیز این انبــار به اقام تا 
اردیبهشت ماه ٩۷ خبر داد. او به نیازهای جمعیت 
هال احمر قیر و کارزین هم اشــاره و عنوان کرد: 
ســعی می کنیم آغاز احداث پایگاه امدادی را نیز 
در این شهرستان در آینده نزدیک پیگیری کنیم. 
دکتر پیوندی در مراســم آیین افتتاح ســاختمان 
امدادشــهری بــا بیــان این که تــاش جمعیت 
هال احمر حضور در لحظــات اول حادثه در میان 
مردم اســت گفــت: جمعیــت هال احمر تاش 
می کند تا مــاوا و پناهگاهی بــرای حادثه دیدگان 
باشــد. گفتنی اســت پیش از این دو افتتاح نیز با 
حضور رئیس جمعیت هال احمر صبح امروز یک 
پایگاه امدادونجات در شهرســتان الرستان و نیز 
یک پایگاه امداد شهری دیگر در شهرستان مهر با 
حضور مرتضی سلیمی رئیس سازمان امدادونجات 
بــه بهره برداری رســید. در مجموع چهــار پروژه 

عمرانی در جمعیت هال احمر فارس افتتاح شد. 
 پایان سفر چهار روزه

با افتتاح پایگاه امدادونجات جاشک
رئیس جمعیــت هال احمر در آخرین ســفر 
اســتانی خود در ایام دهه فجر پایگاه امداد جاده 
جاشــک  یادمان شــهید احمداحمدی نیــا را در 
اســتان بوشــهر افتتاح کرد. پیونــدی در آیین 
افتتــاح پایگاه بیان کرد: جمعیــت هال احمر به 
دنبال کاهش درد و رنج انســان ها است. پیوندی 
با اشــاره به وجود ٥٣1 پایگاه در کشور گفت: ما 
می بایســت در هر چهل کیلومتر یــک پایگاه در 
کشور داشته باشــیم، این یعنی به 1٢٠٠ پایگاه 
نیازمندیم. پیوندی افزود: استان بوشهر با توجه به 
مناطقی ویژه نفتی و گازی و همچنین همجواری 
با دریا نیازمنــد یک نگاه ویــژه در امداد و نجات 
اســت. امدادونجات دریایی باید در بوشهر تقویت 
شــود. دکتر پیوندی همچنین از اضافه شدن یک 
آمبوالنس و یک خــودرو نجات به ناوگان امدادی 

استان بوشهر در آینده خبر داد. 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

»شهروند« از سفر چهار روزه رئیس جمعیت هالل احمر به مناطق شرقی و جنوبی کشور گزارش می دهد

مقصد؛  قلب حوادث
   رئیس جمعیت هالل احمر در سفر چهار روزه خود از 7 استان و 14 شهر بازدید کرد             22 پروژه عمرانی هالل احمر در دهه فجر به بهره برداری رسید

»این یک مدیریت جهادی است، این یک سفر انقالبی 

اســت. « این جمله تعبیر حجت االسالم والمسلمین 
میرزاحسین معتمدی فر امام جمعه میناب از سفر چهار 
روزه دکترعلی اصغر پیوندی به نقاط شرقی و جنوبی 
کشور است؛ تعبیری از سفر 2661کیلومتری مرد شماره 
یک هالل به 7 استان و 14 شهر. مقصد  از شمال کشور 

آغاز شد و به جنوب کشور خاتمه یافت. دکتر پیوندی در 
ماموریت خود که نزدیک به صد ساعت طول کشید، 18 
ساعت پرواز داشت؛ عددی که خود گویای دشواری این 
ماموریت صدساعته است. اما ماحصل این سفر افتتاح 
بخشی از 22 پروژه عمرانی بود که در 12 استان همزمان 

با دهه فجر در جمعیت هالل احمر به بهره برداری رسید. 
بیشترین سهم را هم از افتتاح ها مناطق کم برخوردار 
و حادثه خیز داشــتند: میناب، گناباد، جاشک و. . . . 
پروژه ها هم شامل پایگاه  های امدادونجات، انبار اقالم 

امدادی، ساختمان امداد و . . . می شد. 

تعبیر امام جمعه میناب از 
سفر چهار روزه دکترعلی اصغر 

پیوندی: این یک مدیریت 
جهادی است؛ این یک سفر 

انقالبی است
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