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رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به چهار هزار و ۵۷۸ نفر از زائران در پایگاه های ثابت و موقت خبر  داد و اعالم کرد: 
»یک هزار و ۳۹۱ تن از زائران در قرارگاه های مرزی به صورت موقت اســکان داده شدند .«  مرتضی سلیمی درباره گزارش خدمات امدادونجات در 
مراسم اربعین ١٣٩٨ در سطح کشور، گفت: »از ۱۰ تا ۱۵ مهرماه سال  جاری چهارهزار و ۵۷۸ نفر با مراجعه به پایگاه های ثابت و موقت جمعیت 
هالل احمر در داخل کشور از خدمات امدادی الزم  برخوردار شدند و در این زمینه ۹۸۹ نفر از خدمات درمان سرپایی بهره برده و  هشت نفر هم توسط 
نیروهای امدادی هالل احمر به  مرکز درمانی منتقل شدند.« وی به اسکان موقت زائران در قرارگاه های مرزی جمعیت هالل احمر اشاره کرد و یادآور 
شد: »در این  مدت یک هزار و ۳۹۱ نفر از زائران به صورت موقت اسکان داده شدند .« رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر با اشاره  به ارایه 

خدمات پزشکی شامل تست قند خون و فشار خون، خاطرنشان کرد: »از ۲ هزار و ۱۹۰ نفر از زائران تست قند خون و فشار  خون گرفته شد. «

گزارش خدمات امدادونجات 
در مراسم اربعین

   اسکان موقت ۱۳۰۰ 
نفر در قرارگاه های 
مرزی
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

نمایش تخصص و توانمندی امداد و نجات در سایه 
امنیت نیروی انتظامی

در ایــن رزمایش که با حضــور ۸۰ نفــر از امدادگران و 
نجاتگران هالل احمر استان تهران برگزار شد، ۲۰ دستگاه 
آمبوالنــس و خودروی عملیاتی و امــدادی، یک بالگرد و 
دو تیم آنست برای امدادرســانی و نجات جان مصدومان 
فرضــی آماده عملیات بــود. به عــالوه، تیم های واکنش 
سریع و تیم های جست وجو و نجات شهری و جست وجو 
و نجات در آب های خروشان به همراه تجهیزات تخصصی 
هم حاضر بودند تا از توانایی کامل خــود برای واکنش در 
بحران های واقعی خبر دهند. بانوان امدادگر تیم های توانا 
هم در این رزمایش حضور داشتند تا توانایی حرفه ای خود 
را در خدمت رسانی به مردم در مواقع بحران به رخ بکشند. 
رزمایش با صعود نمایشــی بالگرد امــداد و نجات در مقر 
فاتب شروع شد. تیم های عملیات راپل شروع کننده مانور 
مشترک بودند، زمانی که از بالگرد معلق به زمین آمدند و 
مصدومی را که توسط تیم های واکنش سریع آماده انتقال 
شــده بود، از محل حادثه دور کردند. ارایه خدمات امدادی 
اولیه، جست وجو و نجات توســط نجاتگران با استفاده از 
تجهیزات امــدادی و برپایی اردوگاه اســکان اضطراری با 
همکاری یگان های ویژه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت 
و جلوگیری از اختالل در روند امدادرســانی قسمت های 
دیگر این برنامه مشترک را تشــکیل می داد تا توانمندی 
و تخصص امدادی هالل احمر در ارایه خدمات امدادی در 
بحران و توانایی یگان های فاتب در ایجاد آرامش و امنیت 
در شرایط بحران را به نمایش بگذارد. عالوه بر هالل احمر 
و فاتب، نیروهای آتش نشانی، اورژانس، آبفا، اداره برق و گاز 
استان تهران نیز با حضور نیروهای عملیاتی و امدادی در این 

مانور مشارکت داشتند.
 تعامل و همفکری بین دستگاهی

 الزمه خدمت رسانی شایسته
دکتر پیوندی در این مراسم ضمن تبریک هفته نیروی 
انتظامی و ابراز امیدواری نســبت بــه این که همه بتوانیم 
قدردان زحمات نیروی انتظامی در سراســر ایران اسالمی 
باشیم، گفت: »حقیقت این اســت که بدون امنیت هیچ 
رویدادی به درســتی رخ نمی دهد و اصل اساســی و مهم 
در جامعه بحث امنیت اســت و این مهم برعهده عزیزان 
خدمتگزار در نیروی انتظامی اســت. خوشحالیم که برای 
اولین بار شــاهد برگزاری مانور حادثــه فرضی و همکاری 
مشترک نیروهای امدادی هالل احمر و یگان های نیروی 
انتظامی بودیم و این موضوع را بــه فال نیک می گیریم تا 
نقطه عطفی بین نیروی انتظامــی و جمعیت هالل احمر 
باشــد.« پیوندی افزود: »مــا به عنــوان ارگان امدادی و 
فرهنگی- اجتماعی درســت اســت که در کار نظامی و 
انتظامی دخالتی نداریم، اما بی شک در حوادثی که اتفاق 
می افتد، امنیت شرط اول امدادرسانی محسوب می شود. 
بدون امنیت مطمئنا همــکاران امدادگر، داوطلب و جوان 
ما نخواهند توانست خدمت رسانی شایسته و مطلوبی به 
مردم حادثه دیده ارایه دهند. فرقی نمی کند حادثه سیل 
باشد یا زلزله. الزم است تعامل، همفکری و هماهنگی بین 

دستگاهی قوی برای ارایه خدمت درخور انجام شود.«
نزدیکی پلیس به مردم در تهران بزرگ

همه ارگان ها یک هدف دارند و آن خدمت رسانی به مردم 

شریف ایران است. در این مسیر هماهنگی هرچه بیشتر 
تسهیل کننده امور اســت. پیوندی با بیان این که ارتباط 
بین نیروی انتظامی و جمعیت هالل احمر از پیش وجود 
داشته است، تأکید کرد: »بنا داریم این ارتباط و تعامل بهتر 
و بیشتر شــود. رضایتمندی مردم هدف اصلی ماست.« 
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به خدمات شایسته 
نیروی انتظامی استان تهران ادامه داد: »در استان تهران 
شاهد چهره ای جدید از پلیس و نیروی انتظامی هستیم که 
همین تحوالت مثبت باعث نزدیکی بیشتر مردم و پلیس 
و ارتقای اعتماد عمومی به این نهاد خدمتگزار بوده است 
که بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.« پیوندی تأکید کرد: 
»درست است که یک هفته به عنوان هفته نیروی انتظامی 
نام گذاری شده است، اما درواقع همه روزها متعلق به نیروی 
انتظامی اســت که در همه ساعات شبانه روز و در همه جا 
به فکر امنیت مردم و در حال تالش برای حفاظت از آنها 

هستند.« 

افزایش 40 درصدی خدمت رسانی به زائران اربعین
پیوندی اشــاره کرد: »اوج همــکاری و هماهنگی  بین 
دستگاهی در این ایام در مراسم پیاده روی اربعین و مسیر 
زائران اباعبداهلل الحســین)ع( دیده می شــود. جمعیت 
هالل احمــر با پلیس و نیــروی انتظامــی در پایگاه های 
مرزی ارتباط نزدیکی دارد و همین باعث می شود بتوانیم 
خدمت رسانی شایسته ای به عاشقان امام حسین)ع( داشته 
باشیم و به عالوه شرایطی را فراهم کنیم که در داخل کشور 
و در عراق، زائران بتوانند از برکات معنوی این ایام بهره مند 
شــوند.« او در توضیحی درباره خدمت رســانی جمعیت 
هالل احمــر در ایام اربعین گفــت: »جمعیت هالل احمر 
حدود 6۰ مرکز درمانی در حله، کربال، نجف و بین مســیر 
کربال و نجف و کاظمین و ســامرا برقرار کرده  است. حدود 
۲ هزار و 5۰۰ نفر کادر پزشــکی و درمانی شامل پزشکان 
عمومی، متخصص و پیراپزشکان با تجهیزات کامل به عراق 
اعزام شده اند. 5۰ دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس 

به عراق اعزام شده اســت. به واقع شــرایطی ایجاد شده 
است که اگر زائران کشورمان دچار مشکلی شدند، بتوانیم 

خدمت رسانی شایسته ای به آنها داشته باشیم.« 
او بــه پیش بینی هایی کــه از افزایش تعــداد زائران خبر 
می دهد، اشــاره کرد و گفت: »ما در همین راســتا خدمات 
امدادی و امــداد و نجات خود را 4۰ درصــد افزایش داده ایم 
تا شــاهد افزایش رضایتمندی مــردم از خدمات جمعیت 
هالل احمر باشیم.« رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که 
امروز شــاهد مانور تعامل و مانور محبــت و همدلی بودیم، 
تأکید کرد: »از همه همــکاران خود در جمعیت هالل احمر 
و همه عزیزان نیروی انتظامی کــه در این رزمایش حضور 
داشتند، تشــکر و قدردانی می کنم که این فرصت را ایجاد 
کردند تا تعامل یک نماد بیرونی داشته و الگویی باشد برای 
خدمتگزاری. امیدواریم این تعامل را به ایجاد نشاط و شادابی 
در جامعه تبدیل و شرایط خدمتگزاری بیشتری را برای مردم 

شریف خود فراهم کنیم.« 

گزارشی از رزمایش مشترک جمعیت هالل احمر وفاتب به مناسبت هفته نیروی انتظامی

  تمرین وحدت  و همدلی در بحران  
رئیس جمعیت هالل احمر: امنیت شرط اول امداد و نجات است

 راضیه زرگری| گسترش چتر امنیت و توسعه خدمات امداد و نجات، دو 
مفهوم مکمل اند. هر بحران یا حادثه طبیعی، قطعا به دنبال خود مواردی از 
هرج و مرج و ناامنی خواهد داشت و بی شک بدون ایجاد امنیت و کنترل 
اتفاق های غیر قابل پیش بینی، ارایه خدمات امــداد و نجات به موقع و 
موثر با مشکل جدی مواجه می شود. به بیان دیگر، وظایف دستگاه های 
امدادرســان و حافظ امنیت با یکدیگر گره خورده اســت و یکی بدون 
دیگری امکان پیشرفت درست و رســیدن به نتیجه مطلوب را نخواهد 
داشت. بر همین اســاس، جمعیت هالل احمر به عنوان اصلی ترین نهاد 
پاسخگویی در بحران ها و حوادث طبیعی کشور همواره در تالش است تا با 
دیگر دستگاه های کشور هماهنگی و تعامل خوبی داشته باشد تا در نهایت 

خدمت رسانی به مردم بهتر انجام شود. در این راستا، صبح دیروز رزمایش 
مشترکی برگزار شد که در آن حادثه ای فرضی اتفاق افتاد تا هم سرخ و 
سفیدپوشان هالل احمری خدمات امداد و نجات و تجهیزات و مهارت های 
نیروی انسانی شان را به نمایش بگذارند و  هم یگان های امداد و عملیات 
نیروی انتظامی با ایجاد بســتر مناســب و امنیت و آرامش، کار را برای 
امدادرسانی و ارایه خدمات به مصدومان فرضی تسهیل کنند. رزمایش 
مشترک »تمرین ســناریوی بحران« با حضور دکتر علی اصغر پیوندی، 
رئیس جمعیت هالل احمر  و سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ )فاتب( همزمان با هفته نیروی انتظامی در مقر فرماندهی 

انتظامی تهران بزرگ برگزار شد. 

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ:

وحدت و همدلی در لحظات سخت به داد 
مردم گرفتار می رسد

سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی 
تهران بــزرگ صبح دیروز در رزمایش مشــترک 
تمرین سناریوی بحران  ضمن تبریک هفته  نیروی 
انتظامی و تقدیر از هالل احمر برای همراهی با این 
رزمایش گفت: »از همه عزیزانــی که در رزمایش 
اخوت و همدلی شرکت کرده اند،  تشکر می کنیم 
و حضور همگی را گرامــی می داریم. هفته نیروی 
انتظامی متعلق به شما که خدمتگزار ملت هستید 
هم هست.« وی با بیان  این که رزمایش مشترک بر 
مبنای مدیریت بحران است، تأکید کرد: »بدون شک 
ما در کشور نیروهای امدادی و خدمات رسان بسیار 
ارزنده  ای در سازمان ها و دستگاه ها در اختیار داریم 
که به امکانات بسیاری دسترسی دارند؛ چنانچه این 
دستگاه ها با اخوت و همدلی و با  نگاه هم افزایی به ویژه 
در بحران ها از این امکانات بهــره  نبرند، نمی توان 
خدمات شایسته ای را به هموطنان به خصوص به 
مردم آسیب دیده از  حوادث ارایه کرد . همین وحدت 
و همدلی اســت که در لحظات سخت به داد مردم 

گرفتار می رسد. «
ســردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران 
بزرگ با تشکر از حضور دکتر پیوندی در این مراسم 
گفت:» ارتباط تنگاتنگی  با زحمتکشان هالل احمر 
داریم و باید از حضور دکتر پیوندی در این مراســم 
که برای مانور مشــترک تمرین سناریوی بحران 
میهمان ما  هستند، تقدیر کرد .«   به گفته فرمانده 
نیروی انتظامی تهران بزرگ  اوج خدمت نهادها و 
دستگاه های خدمت رسان را در سیل فروردین ماه 
 امسال شاهد بودیم، این همکاری ها البته در سایر 
بحران ها نیز وجود داشــت و قطعا رزمایش هایی 
همانند امروز میزان وحــدت، همدلی، هم  افزایی 
و بهــره وری را افزایش خواهــد داد؛ هم در بحث 
مدیریت بحران و هم در بحث پدافند غیرعامل که 
دو موضوع مهم در مواقع بحران  هستند. امیدواریم  با 
کمک دستگاه های مختلف که در رأس آن جمعیت 
هالل احمر قدرتمند و توانمنــد ایران حضور دارد، 
بتوانیم بهترین  عملکرد و بهــره وری را به تصویر 
بکشیم و نهایتا  هدف اساسی از چنین همکاری هایی  
محقق و خدمات بهتر و کامل بــه هموطنان ارایه 
 شود.  سردار رحیمی با اشــاره به این که برای این 
رزمایش تالش های زیادی انجام شد تا این سناریوی 
خدمت رسانی در بحران طراحی و  عملیاتی شود، 
گفت: »خدا را ســپاس می گوییم که توانســتیم 
گوشه ای از همکاری و تعامل نیروهای عملیاتی و 

خدمت رسان را به تصویر  بکشیم. «
گفتنی اســت؛ رئیس جمعیــت هالل احمر در 
حاشیه این مانور، در همایش پلیس و اصناف و تقدیر 
از فرماندهان نیروی انتظامی تهران که  همزمان با 
هفته نیروی انتظامی در فرماندهی انتظامی تهران 

برگزار شده بود، شرکت کرد.
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