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در  و  گذشته  روز  هالل احمر  جمعیت  امدادگران  و  ارشد  مسئوالن  ]شهروند[ 
چهل ویکمین سالروز پیروزی پرشکوه  انقالب اسالمی در مراسم راهپیمایی ٢٢بهمن، 
حضوری پررنگ و پرشور داشتند. نماینده ولی فقیه در  هالل  احمر، دبیرکل هالل  احمر، 
امدادگران و داوطلبان در راهپیمایی پرشکوه ٢٢بهمن حضور یافتند.  عالوه بر این، 
جمعیت هالل احمر با برپایی چادرها و ایستگاه های سالمت، خدماتی ازجمله تست  قند 

و فشار خون رایگان در مسیرهای راهپیمایی به مردم ارایه داد.  

 »هالل«، همراه با مردم
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در مسیر راهپیمایی پرشور مردم تهران 
»حضور  کرد:  تصریح  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  مناسبت  سالگرد  به  در 22بهمن 
پرشور مردم در راهپیمایی 22بهمن بسیار  ارزشمند است و با هیچ کلمه ای قابل وصف 
نیست .« به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، 
حجت االسالم والمسلمین معزی در حاشیه راهپیمایی یوم اهلل 22بهمن و  در بازدید از 
پایگاه های امدادی، میان مسئوالن و امدادگران جمعیت هالل احمر حضور پیدا  کرد و 
گفت: »خدماتی که در جشن بزرگ انقالب به مردم ارایه می دهید، نشان دهنده حضور 

همیشگی و  باشکوه شما در کنار ملت است.«  

مردم همیشه در میدان
حجت االسالم والمسلمین معزی در ادامه با اشاره به جشن باشکوه انقالب اسالمی، 
گفت: »برگزاری این  جشن و حضور همیشگی مردم از برکات انقالب و  نعمت بی بدیلی در 
کشور ما محسوب می شود و در  هیچ جای دنیا نظیر ندارد.« نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر حضور و ایستادگی غیرتمندانه مردم  ایران را نعمت بی بدیل دانست و افزود: 
»در طول سال های گذشته جشن بزرگ انقالب در هر شرایطی  حتی در زیر بمباران دشمن 
بعثی در جنگ تحمیلی برگزار شد و نشان از آن دارد که مردم شجاع و  غیور با دل و جرأت به 

میدان وارد شده اند.«    

قدردانی از امدادگران
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تأکید بر حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران 
تصریح کرد: »مردم  شریف ایران از روز آغاز نهضت به رهبری امام خمینی)ره( که استوار در برابر 
تمامی مشکالت ایستاد، تا  پیروزی و دوران جنگ و تا امروز در سایه هدایت های داهیانه 
مقام معظم رهبری در همه صحنه ها  حضور داشتند و همین پایمردی ها باعث اعتال و 
اقتدار نظام شده است.« حجت االسالم والمسلمین  معزی در ادامه با تقدیر از عملکرد 
مناسب امدادگران جمعیت هالل احمر استان تهران در این جشن  مردمی گفت: »من 
به عنوان یکی از خدمتگزاران جمعیت از حضور در جمع صمیمانه شما بسیار  خرسندم و 
احساس شادمانی می کنم. درواقع امروز به عنوان یکی از اعضای جمعیت هالل احمر در 
 دریای جمعیت مردم حضور پیدا کرده ام و این موضوع برای من باعث افتخار است .« در این 
مراسم  حجت االسالم والمسلمین معزی را مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 

استان  تهران و مدیرعامل جمعیت هالل احمر این استان همراهی کردند. 

خدمت با یک هزار و ۱۳۰ پایگاه  
سرخپوشان هالل مثل هر  سال کنار راهپیمایان یوم اهلل 22بهمن قرار گرفته اند تا با 
خدمِت به موقع  آرامش را به آنان هدیه دهند، در این روز بیش از 6 هزار نفر از راهپیمایان  
برای دریافت  خدمات امدادی و درمانی به پایگاه های امدادی جمعیت هالل احمر مراجعه 
کردند. بنا به گفته رئیس  سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر پشتیبانی مراسم 
22بهمن با استفاده از یک هزار و ۱۰۰  دستگاه آمبوالنس، ۳6۴ دستگاه خودروی نجات 

و ۱۱فروند بالگرد انجام  شده است. مرتضی سلیمی در  تشریح این خدمت رسانی گفت: 
»یک هزار و ۱۳۰ پایگاه امدادونجات )ثابت و موقت( به صورت  شبانه روزی در سطح کشور در 
روز 22بهمن درحال  آماده باش بودند.« رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هالل احمر 
گفت: »همچنین پوشش امدادی مسیر راهپیمایی یوم اهلل 22بهمن در سطح  کشور با 
استفاده از ۸26 پایگاه پایگاه موقت با استفاده از ۹ هزار نفر )۱۸۰۰ تیم امدادی(، ۸۳۰  خودروی 
عملیاتی، ۴6۷آمبوالنس، ۳۵۷خودروی کمک دار سبک و 6دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

 انجام  شد .«

ارایه خدمات پزشکی به راهپیمایان
   رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر در گفت وگو با »شهروند« درباره ارایه 
خدمات پزشکی  به هم وطنان در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن، اظهارداشت: »٥٤١٧ نفر 
از هم وطنان  از خدمات پزشکی و سالمت شامل تست قند خون و فشار خون بهره مند 
شدند .« مرتضی سلیمی درباره  پوشش امدادی مراسم 22بهمن در سراسر کشور گفت:  
»بیش از 6 هزار  نفر  در یوم اهلل 22بهمن از  خدمات امدادی جمعیت هالل احمر بهره مند 
شدند که از این تعداد ٦٧٣ نفر از هم وطنان به صورت سرپایی  مداوا شدند؛ به عالوه ۳نفر 
از راهپیمایان نیز به منظور ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل  شدند.«   رئیس سازمان 
امدادونجات همچنین از پشتیبانی ٢٤فروند بالگرد در راهپیمایی یوم اهلل 22بهمن خبر 

داد.  

خدمت رسانی امدادگران پایتخت در قالب ۱۶۱  تیم
امدادگران جمعیت هالل احمر استان تهران همانند سایر استان های کشور در روز 
22بهمن با ارایه  خدمات امدادی به هم وطنان چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را گرامی داشتند . مدیرعامل  جمعیت هالل احمر استان تهران از ارایه خدمات 
امدادی-درمانی به یک هزار و ۴۳۵ نفر در راهپیمایی   22بهمن تهران خبر داد. شاهین 
فتحی با اعالم این خبر گفت:   »هالل احمر استان تهران همانند سال  های گذشته پوشش 
امدادی مراسم یوم اهلل 22بهمن را در پایتخت برعهده داشت و با ۸2۹نیروی  عملیاتی کادر 
و داوطلب، در قالب ۱6۱تیم با بهره گیری از ۷2 خودروی عملیاتی از قبیل اتوبوس  آمبوالنس، 
آمبوالنس، خودروی عملیاتی و موتورالنس در خدمت هم وطنان بود.«  او گفت: »نیروهای 
 عملیاتی از ساعت ۱۷ روز گذشته تا ساعت ۱۳ روز 22بهمن به خدمت رسانی پرداختند که 
در  این 2۱ساعت به یک هزار و ۴۳۵ نفر خدمات مختلفی ازجمله تست فشار و قند خون، 
درمان سرپایی  ارایه کردند که از این تعداد هفت نفر که نیاز به مراقبت های پزشکی بیشتری 

داشتند، به مراکز درمانی  منتقل شدند.« 

آشنایی با آموزش های همگانی
  در مسیرهای راهپیمایی یوم اهلل 22بهمن تهران، 2۷پایگاه و پست امدادی شامل دو 
پست امدادی-  درمانی، ۱6پست امدادی و ۹پایگاه امدادی مستقر بود تا عوامل عملیاتی 
مدیرعامل  کنند .  امدادرسانی  هم وطنان  به  لزوم  در  مواقع  تهران  استان  هالل احمر 
افراد  جمعیت هالل احمر استان تهران افزود: »۱۴  دستگاه چادر نیز برای استراحت 
به خصوص سالمندان در مسیرها برپا بود که در این خصوص هم  توانستیم خدمت رسان 
از  دیگر  نیز  فرهنگی-آموزشی  غرفه های  برپایی  باشیم.«  هم وطنان  از  زیادی  تعداد 
برنامه های هالل احمر استان تهران در یوم اهلل 22بهمن بود که به خوبی اجرا شد و 
هم وطنان با  مراجعه به این غرفه ها با جمعیت هالل احمر و آموزش های همگانی آشنا 
شدند . الزم به ذکر است،  محمودرضا پیروی، دبیرکل جمعیت هالل احمر در روزهای 
گذشته، چند نوبت از وضع آمادگی و  استقرار عوامل عملیاتی پوشش امدادی مراسم 

چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در تهران  بازدید داشت.

خبر

  »شهروند« از فعالیت امدادی جمعیت هالل احمر 
در ۱6 استان درگیر برف و کوالک گزارش می دهد:  

امدادرسانی به ۶ هزار نفر 
 روایت ۱2ساعت جست وجو در ارتفاعات »مکو«

سراسر  در  را  پرحادثه  هفته ای   ، اخیر روز  چند  کوالک  و  برف  ]شهروند[ 
زمستانی  نامساعد  هوای  درگیر  کشور  استان   ۱6 کشید.  تصویر  به  کشور 
شدند، شهر و روستا و گردنه دچار آسیب های برف و بوران شدند، اما قصه 
به همین جا ختم نشد؛ سرما و وزش باد شدید، مسدودشدن مسیر و ریزش 
ارتفاعات مکو شهرستان جم  کوهنورد در  باعث مفقودی  ناگهانی بهمن 
شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر از جست وجو و یافتن 
تالش  با  استان  این  جم  شهرستان  مکو  ارتفاعات  در  مفقودی  کوهنورد 

امدادگران خبر داد. 
برای  جوانی  دوشنبه  روز  صبح  اینکه  به  اشاره  با  حاجیانی  غالمرضا 
و  کرده  عزیمت  جم  شهرستان  مکو  کوه  ارتفاعات  سمت  به  کوهنوردی 
این  مفقودی  جم  شهرستان  هالل احمر  رئیس  با  تماس  در  چهارصبح 
کوهنورد اعالم می شود، افزود: »پس از دریافت خبر مفقودی بالفاصله سه 
تیم امداد کوهستان شامل ۱۵ نجاتگر با تجهیزات کامل به منطقه مورد نظر 
اعزام شد.« او با اشاره به اینکه کوهستانی بودن منطقه و نداشتن موقعیت 
دقیق فرد گمشده عملیات را با دشواری روبه رو کرد، افزود: »تیم های امدادی 
به همراه دو تیم محلی به جست وجوی میدانی پرداختند و کوهنورد مفقود 
را پیدا کردند. این کوهنورد دارای عالیم حیاتی و هوشیاری بسیار پایینی بوده 
و تیم عملیاتی با اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت مصدوم، او را به مرکز 

درمانی منتقل کردند.«

پنجه در پنجه برف
نجاتگران در ۱6 استان دیگر هم پنجه در پنجه برف و کوالک برای آرامش و 
آسایش در راه ماندگان قدم برداشتند. آنها با تالش بی وقفه خود کوشیدند 

در راه ماندگان را نجات دهند و آنها را به مناطق امن منتقل کنند.
چهار  ایالم،  اصفهان،  اردبیل،  غربی،  و  آذربایجان شرقی  استان های   
محال وبختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، 
گیالن، لرستان، مازندران و همدان در این مدت متأثر از برف و کوالک بوده 
است.حامد سجادی با اشاره به امدادرسانی در برف و کوالک، افزود: »تا ظهر 
سه شنبه امدادگران به 6 هزار و ۴۱۱ متأثر از برف و کوالک خدمات امدادی ارایه 
کرده و ٣٨نفر را به مناطق امن و ۱۴نفر را به مراکزدرمانی منتقل کردند.« او به 
رهاسازی ۳۵۷ خودرو از برف اشاره و اظهار کرد: »١٠٣ تیم عملیاتی شامل ۵١6 

امدادگر و نجاتگر خدمت رسانی به هموطنان را برعهده داشتند.«

امدادرسانی ادامه دارد
تیم   26 امدادرسانی  از  اردبیل  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
عملیاتی این جمعیت به هم وطنان در محورهای مواصالتی استان خبر داد. 
رامین معبودی با اعالم این خبر افزود: »۱2 پایگاه ثابت، ۴ پایگاه موقت، یک 
پایگاه کوهستان و ۹ اکیپ سیار درحال امدادرسانی به خودرو های گیرافتاده 
در محورهای مواصالتی استان هستند. عالوه بر پایگاه های ثابت و موقت، 
، دو تیم سیار در شهرستان نمین و یک تیم  یک تیم سیار در شهرستان نیر
سیار در خلخال و پنج تیم نیز از معاونت امدادونجات استان در نمین درحال 

ارایه خدمات به هموطنان و مسافران هستند.«

تا جای ممکن سفر نکنید!
 26 آمادگی  به  اشاره  با  اردبیل  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
شهرستان  در  »۱2۰نفر  گفت:   ، نجاتگر ۹۹نفر  با  جمعیت  این  عملیاتی  تیم 
، ۵۴نفر در نمین، ۳نفر در اردبیل و ۹نفر در خلخال اسکان موقت داده  نیر

شدند.« 
، ۴۰۰نفر در  معبودی با اشاره به امدادرسانی به 6۴۳نفر گفت: »2۰۰نفر در نیر
تغذیه  و  شدند  امدادرسانی  خلخال  در  2۱نفر  و  اردبیل  در  22نفر  نمین، 
اضطراری نیز توزیع شده است.« این مسئول ادامه داد: »نیروهای امدادی 
جمعیت هالل احمر استان با ۱6 دستگاه خودروی آمبوالنس، ۱۳ خودروی 
ست نجات و ۹ خودروی پشتیبان درحال یاری رساندن به هموطنان هستند. 
سراب،   - نیر حیران،  نمین-  محورهای  در  جمعیت  این  امدادی  نیروهای 
عملیات  و  هستند  امدادرسانی  مشغول  کوثر  اردبیل-  و  اسالم  خلخال- 
از  عزیز  »هم وطنان  گفت:  پایان  در  معبودی  دارد.«  ادامه  همچنان 
مسافرت های غیرضروری اجتناب کرده و درصورت مسافرت حتما وسایل و 

تجهیزات زمستانی با خود همراه داشته باشند.«

   هم قدم با »مردم« 
 مسئوالن، امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر در راهپیمایی ٢٢بهمن شرکت کردند

: حضور و ایستادگی غیرتمندانه مردم ایران نعمت بی بدیل خداوند است  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
 رئیس سازمان امدادونجات در گفت وگو با »شهروند«:  »در پوشش امدادی روز 22بهمن بیش از 6 هزار نفر

 از خدمات  پزشکی و سالمت جمعیت هالل احمر بهره مند شدند.« 

بنا به گفته رئیس سازمان 
امدادونجات جمعیت 
، پشتیبانی  هالل احمر
مراسم ۲۲بهمن با 
استفاده از یک هزار و ۱۰۰ 
 دستگاه آمبوالنس، ۳۶۴ 
دستگاه خودروی نجات و 
۱۱ فروند بالگرد انجام  شده 
است. 
بیش از 6 هزار نفر  در 
یوم اهلل 22بهمن از 
خدمات امدادی جمعیت 
هالل احمر بهره مند شدند 
که از این تعداد 6٧٣ نفر 
از  هم وطنان به صورت 
سرپایی مداوا شدند؛ به 
عالوه ٣ نفر از راهپیمایان 
نیز به منظور ادامه روند 
درمان به مراکز درمانی 
 منتقل شدند
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محور های امداد رسانی شده

امدادرسانی 

انتقال به مناطق امن

انتقال به مراکز درمانی

اسکان اضطراری

رهاسازی خودرو از کوالک برف

تیم

پتو

بسته غذایی

خرما

نان

آب معدنی

بیسکویت

کنسروجات

١٦ استان

٧١محور کوهستانی

٦٤١١نفر

٣٨نفر

١٤نفر

١٣٤٩نفر

٣٥٧دستگاه

) ١٠٣ تیم )٥١٦نفر

 ٣١٨ تخته

٣٥٨بسته

٥٩کیلوگرم

٤١٤ قرص

١٧٣٠ بطری

٢٧١٩ بسته

١٨١ قوطی


