
امداد و نجات

گزارشی از فعالیت های امدادی هالل  در 9 ماه نخست امسال
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فعالیت های امدادی هالل  در 9 ماه نخست سال
کل ماموریت های امداد و نجات: 34743 مورد

عملیات امداد و نجات:  23661  مورد )68درصد از کل ماموریت ها(
خدمات امدادی:  11082 مورد )32درصد از کل ماموریت ها(

امدادرسانی:  508457  نفر
نجات یافته:  31105  نفر

انتقال به مراکز درمانی: 19571 نفر
خدمات سرپایی: 253161  نفر

اسکان: 258370 نفر
اسکان اضطراری: 196898 نفر )سیل، زمین لرزه، برف و کوالک و...(

اسکان مسافرین: 61972  نفر )خدمات حضوری و مناسبتی و...(
عملیات رهاسازی: 3776  مورد

رهاسازی در سوانح ترافیکی: 3393 مورد )رهاسازی 5145 مصدوم 
در سوانح ترافیکی(

رهاسازی در سایر عملیات های نجات: 343 مورد
عملیات پروازی: 2071 سورتی 

انتقال مصدومین هوایی: 988 نفر )انتقال به مراکز درمانی و مناطق امن(

امدادی هالل  در 9 ماه نخست سال
بیشترین عملیات امداد و نجات در استان ها  

مازندران: 3230 مورد
اصفهان: 2130 مورد 

 قزوین: 1186 مورد

بیشترین مصدوم انتقالی به مراکز درمانی
 از مجموع 19571 نفر: 

مازندران: 2393 نفر
 اصفهان: 2149 نفر

خراسان رضوی: 1150 نفر 
 گلستان: 1071 نفر

اهم عملیات امداد و نجات در حوادث ترافیکی  
تصادف زنجیره ای در محور باغچه – مشهد ) 4 فروردین 1396(

 اعزام 3 مصدوم به مراکز درمانی – اسکان اضطراری 600 نفر 
سقوط وانت نیسان در پلدختر – کبیرکوه ) 12 فروردین 1396( 

 اعزام 15 مصدوم به مراکز درمانی 
واژگونی اتوبوس در محور داراب – بندرعباس )10 شهریور 1396( 

 اعزام 10 مصدوم به مراکز درمانی 
انحراف اتوبوس در هراز – السم ) 9 اردیبهشت 1396( 

 اعزام 8 مصدوم به مراکز درمانی
تصادف اتوبوس با هیوندا و 206 و واژگونی اتوبوس - گدوک - سوادکوه )14 آبان 96 ( 

مصدوم: 24 نفر )انتقالی هالل احمر: 6 نفر - اورژانس: 18 نفر( فوتی: 14 نفر

اهم عملیات امدادو نجات در حوادث سیل و آبگرفتگی
فروردین 1396 استان آذربایجان غربی )ارومیه، اشنویه، میاندوآب و نقده( 

امدادرسانی 17656 نفر – اسکان اضطراری 5314 نفر 
فروردین 1396 استان آذربایجان شرقی )امدادرسانی در 14 شهرستان( 

امدادرسانی 1758 نفر – اسکان اضطراری 290 نفر
فروردین 1396 استان بوشهر ) بوشهر، تنگستان، دشتی و دیر(

امدادرسانی 2438 نفر – اسکان اضطراری 2355 نفر
فروردین 1396 استان فارس ) امدادرسانی در 13 شهرستان( 

امدادرسانی 2792 نفر – اسکان اضطراری 690 نفر
فروردین 1396 استان کرمان ) امدادرسانی در 18 شهرستان(

امدادرسانی 3326 نفر – اسکان اضطراری 924 نفر
تیر 1396   سیستان وبلوچستان )ایرانشهر، دلگان، سیب و سوران و فنوج( 

امدادرسانی 2643 نفر – اسکان اضطراری 1280 نفر
شهریور 1396 استان گیالن ) آستانه اشرفیه، رودسر، الهیجان و لنگرود( 

امدادرسانی 1806 نفر – اسکان اضطراری 500 نفر

امدادرسانی سیل و آبگرفتگی
 از 25 فروردین الی  11 اردیبهشت 96

سیل و آبگرفتگی در 9 استان کشور
مناطق امدادرسانی شده: 124 شهر و روستا 

امدادرسانی: 19963 نفر
اسکان اضطراری: 5714 نفر

انتقال به مناطق امن: 17 نفر
انتقال به مراکزدرمانی: 8 نفر

کل فوتی سیل و رانش زمین: 48 نفر )منبع: مدیریت بحران(
تخلیه آب از 334 واحد مسکونی

رهاسازی 44 خودرو از مسیر سیالب
موتور پمپ و لجن کش: 43 دستگاه 

چادر: 1473 دستگاه
پتو: 5770 تخته

موکت: 2518 تخته

اهم عملیات امداد و نجات در زلزله های کشور
 استان خراسان رضوی 16 فروردین 1396

 )زمین لرزه 6.1 ریشتری سفیدسنگ(
امدادرسانی 36204 نفر – اسکان اضطراری 12319 نفر 

 استان خراسان شمالی 23 اردیبهشت 1396 
)زمین لرزه 5.7 ریشتری پیش قلعه(

امدادرسانی 16786 نفر – اسکان اضطراری 16765 نفر
استان ایالم 29 آبان 1396 )زمین لرزه 5.3 ریشتری مهران(

امدادرسانی 152 نفر – اسکان اضطراری 152 نفر
استان کرمان 10 آذر 1396 )زمین لرزه 6.1 ریشتری هجدک(

امدادرسانی و اسکان اضطراری 1370 نفر 
استان بوشهر 14 آذر 1396 )زمین لرزه 4.9 ریشتری دیر( 

امدادرسانی و اسکان اضطراری 400 نفر
استان کرمان 21 آذر 1396 )زمین لرزه 6.2 ریشتری هجدک(

امدادرسانی و اسکان اضطراری 880 نفر 
استان کرمان30 آذر 1396 )زمین لرزه 5.2 ریشتری کوهبنان(

امدادرسانی و اسکان اضطراری 23690 نفر

عملیات امدادو نجات در انفجار معدن زغال سنگ 
زمستان یورت گلستان 13 اردیبهشت 1396

مصدوم: 103 نفر
انتقال به مراکز درمانی: 73 نفر

انتقال زمینی و هوایی توسط جمعیت هالل احمر: 16 مصدوم
انتقال توسط اورژانس: 57 مصدوم

خدمات سرپایی: 30 نفر )توسط اورژانس(
فوتی: 35 نفر )منبع مدیریت بحران(

تیم عملیاتی: 26 تیم 
نیروی عملیاتی: 150 نفر

مهمترین  اقدامات 
صورت گرفته از نیمه دوم  سال  

95 تا به امروز
 افزایش پرداختی بــه امدادگران و نجاتگران در 

قالب افزایش مبلغ کمک هزینه ایاب و ذهاب
 شروع فرآیند بازنگری آیین نامه امدادونجات

 تفویض اختیار قسمتی از خدمات امداد هوایی جهت 
افزایش سرعت عمل و پاســخگویی در زمان بحران 
و اضطرار به حوزه های اســتانی جمعیت هالل احمر

 تشکیل اتاق فکر با حضور پیشکسوتان، نخبگان 
و مدیران عامل حــوزه امدادونجات کشــور در 

سازمان

تدوین و بازنگری های 
در دستورالعمل ها

 )دســتورالعمل پایگاه های جاده ای، کوهستان 

و ساحلی،دستورالعمل جامع انبارهای امدادی، 
دســتورالعمل رتبه بنــدی انبارهــای کشــور، 
دســته بندی و تیپ بنــدی پایگاه هــا، بودجه 
مورد نیــاز پایگاه هــا، دســتورالعمل تیم های 
واکنش ســریع، دســتورالعمل ارزیابی حوادث،  
فراخــوان تیم هــای واکنــش ســریع منتخب 
شــعب، دســتورالعمل ارتباطات رادیویی، طرح 
درجه بندی مراکز کنترل و هماهنگی عملیات و 

دستورالعمل تیم های آنست(
 تدوین دستورالعمل اقالم امدادی از 22 قلم به 

16 قلم کاالی امدادی

تغییر نحوه ذخیره سازی اقالم 
16گانه آسیب دیدگان 

 بر ایــن اســاس ذخیره ســازی اقــالم طبق 
حادثه خیزی منطقه، تراکــم جمعیت منطقه و 

شرایط اقلیمی اســتان های مختلف کشور انجام 
خواهد شد. درحال حاضر ذخیره سازی براساس 
2درصــد اســتان ها و 10درصد تهــران صورت 

می پذیرد.

طراحی پکیج های جدید 
موادغذایی و بهداشتی جهت 

مواقع اضطرار 
 الف( پکیج 72 ســاعته بهداشتی و غذایی ویژه 

روزهای نخست حادثه
 ب( پکیج هــای یک ماهه بهداشــتی و غذایی 
ذخیره احتیاطــی موجــودی در انبارهای این 

سازمان و مناطق پشتیبانی 9گانه 
 ج( پکیج غذایی و بهداشتی یک ماهه موجود در 

خط تولید شرکت ها و فروشگاه های بزرگ
 ابــالغ دســتورالعمل تیم بنــدی عملیاتی به 

استان ها )13 تیم مربوط به حوزه امدادونجات و 
4 تیم مربوط به حوزه معاونت بهداشت و درمان(

 راه اندازی تیم های واکنش سریع در 31 استان 
کشور )مراکز استان(

 اجرای طرح رتبه بندی پایگاه های امدادونجات 
جاده ای، کوهستان و ساحلی

 این ســازمان از طریق اجرای طرح رتبه بندی 
پایگاه ها نســبت بــه ادامه فعالیــت، چگونگی 
توزیع امکانات، تجهیزات و بودجه تصمیم گیری 
می کند. شایان ذکر اســت نتیجه این رتبه بندی 
تأثیر مســتقیمی در بودجه، تجهیزات، امکانات، 
نــوع و نحوه فعالیــت پایگاه هــای امدادونجات 

خواهد داشت.
 اجرای طرح، درجه و رتبه بندی مراکز کنترل و 

هماهنگی عملیات استان ها
 طراحی نسخه جدید نرم افزار  EOC موبایل 

 به منظور تسهیل در دستیابی مدیران جمعیت 
به آمــار و اطالعــات تجهیزات، نیروهــا و توان 
عملیاتی استان ها و کشــور در زمان بروز حوادث 
و سوانح و نیز دقت و ســرعت بخشیدن در ثبت 
عملیات در ســامانه DMIS توســط پایگاه های 

امداد و نجات کشور
 راه انــدازی تعمیــرگاه ســت هیدرولیــک و 

پنوماتیک
 تشکیل کمیته های علمی و پژوهشی با حضور 

عوامل سازمان و مدیران عامل استانی
 تدوین نرم افزار و آغاز روند ثبت تجهیزات امدادی 
در نرم افزار تجهیزات امدادی در سراســر کشور

  تشــکیل بانک اطالعات تجهیــزات تخصصی 
امدادونجات و انبارها 

  گذار از سیســتم بی ســیم آنالوگ به دیجیتال با 
DMR خرید تجهیزات ارتباطات رادیویی دیجیتال

 )در مرحلــه نخســت خرید ایــن تجهیزات 
شامل سازمان ها و اســتان های تهران، کرمان، 
کرمانشــاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، 
مرکــزی، خراســان جنوبی و گیــالن صورت 

پذیرفت.(
پلیــس  از  قانونــی  تســهیالت  اخــذ   
راهنمایی ورانندگــی و ســازمان راهــداری و 

حمل ونقل جاده ای در خصوص: 
 الف( تردد تمامی خودروهای امدادی و مسافری 
جمعیــت هالل احمر از عوارضــی الکترونیک و 

آزادراه های کشور بدون پرداخت عوارض
 ب( تــردد خودروهای اتوبــوس و مینی بوس 
ســازمان امدادونجات کشور در خارج از محدوده 

20کیلومتر شهری 
 ج( پیگیری اخذ مجوز تردد خودروهای سنگین 

در آزادراه های کشور

گزارش عملیات و خدمات امدادی
 به زائرین اربعین  حسینی

)قرارگاه های مرزی، مهران، چزابه و شلمچه(
کل مراجعین: 52389 نفر

خدمات سرپایی: 24199 نفر )شامل پانسمان و کنترل فشار خون و...(
خدمات پزشکی: 12745 نفر
اسکان اضطراری: 13974 نفر

انتقال به مراکز درمانی: 234 نفر

گزارش عملیات و خدمات امدادی به زائرین اربعین 
حسینی در کشور عراق

پوشــش امدادی مراسم اربعین حســینی)ع( با اعزام 33 دستگاه خودروي 
آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس و ارســال محموله دارویی به اســتعداد 17 
دستگاه تریلر و اعزام بیش از 100 نفر نیروی عملیاتی و لجستیکی به کربال 

و نجف انجام شد.

زمین لرزه 6 ریشتری 
در بخش سفید سنگ، شهرستان 

فریمان16فروردین 1396
مناطق تحت تأثیر: شهرستان های سرخس، فریمان، تربت جام و مشهد

مصدوم: 40 نفر
فوتی: یک خانم 80ساله روستای دوقلعه

خدمات امداد و نجات: 
اسکان اضطراری: 12319 نفر

برپایی 2687 چادر امدادی
کنسروجات: 58710 قوطی

بسته غذایی: 2411 بسته
پتو: 4456 تخته

موکت: 2294 تخته


