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نوزدهم  از  کوالک  و  برف  در  امدادرسانی  گزارش  اعالم  با  سلیمی  مرتضی 
بهمن تا ساعت ۰۵ و ۳۰ دقیقه صبح بیست وپنجم بهمن می افزاید: »۲۲ استان 
چهارمحال وبختیاری،  تهران،  ایالم،  اصفهان،  اردبیل،  غربی،  و  آذربایجان شرقی 
خوزستان، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کرمان، 
کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران و همدان در ۶ روز گذشته 
تحت تأثیر برف و کوالک بودند و امدادگران در ۱۶۹ محور کوهستانی خدمات امدادی 
الزم را به ۳۶ هزار و ۷۸۶ نفر از هموطنان ارایه کردند.« او با اشاره به انتقال ۱۳۰ نفر به نقاط 
امن و ۷۱ نفر به مراکز درمانی می گوید: »همچنین ۹ هزار و ۶۳۷ نفر از خدمات اسکان 

اضطراری استفاده کردند و ۹۱۱ خودرو نیز از برف رهاسازی شده است.«
 پانصدوشصت وهفت تیم امدادی شامل ۲ هزار و ۸۳۶ امدادگر و نجاتگر برای 
ارایه خدمات امدادی به متأثران از برف و کوالک در این ۶ روز فعالیت داشته اند؛ 
۹ هزار و ۷۱۷ تخته پتو، ۸ هزار و ۷۱۱ بسته غذایی، ۲هزار و ۷۸۳  کیلوگرم خرما، ۳۸ هزار 
و ۶۶۸ قرص نان، ۱۲ هزار و ۹۷۹ بطری آب معدنی، ۱۸ هزار و ۷۴۷ بسته بیسکویت 
و ۷ هزار و ۸۸۴ قوطی کنسرو میان متأثران توزیع شده و امدادرسانی در اردبیل، 

گیالن و خوزستان ادامه دارد.

جزئیات امدادرسانی در ۶ استان برف گیر در ۶ روز گذشته
استان های برف گیر گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، قزوین و اردبیل 
جزو اصلی ترین مراکز بحران برفی این ۶ روز به حساب می آیند. مرتضی سلیمی 
با اشاره به خدمات هالل احمر در استان های برف گیر گیالن، آذربایجان شرقی و 
غربی، کردستان، قزوین و اردبیل از نوزدهم تا بیست وپنجم بهمن عنوان می کند: 
»در استان گیالن ۱۶ شهرستان متأثر از برف و کوالک بوده که امدادگران به ۸ هزار 
و ۳۸۱ نفر خدمات امدادی و به یک هزار و ۶۴۴ نفر خدمات اسکان اضطراری ارایه 

کردند. همچنین ۱۹مصدوم و بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند.«
 او با اشاره به فعالیت ۱۷۶ تیم امدادی شامل یک هزار و ۱۹۵ امدادگر و نجاتگر 
برای ارایه خدمات به هموطنان افزود: »۱۷۶ خودرو عملیاتی و دو فروند بالگرد 
امداد هوایی را برعهده داشتند که با ۲۸ سورتی پرواز معادل ۲۰ ساعت و حمل 
۴هزارو۹۰۰ کیلوگرم اقالم غذایی و انتقال یک مصدوم و چهار در راه مانده به مناطق 
کردند.« سلیمی به استقرار خودروهای  ارایه  را به هموطنان  امن خدمات الزم 
امدادی و خودروهای آفرود داوطلبان به همراه مواد غذایی و آب در محورهای 
استان گیالن اشاره می کند: »تاکنون ۴ هزار و ۸۷۵ تخته پتو، ۴ هزار و ۶۴۵ بسته 
مواد غذایی، یک هزار و ۴۲ کیلوگرم خرما، ۲۹ هزار و ۷۵۰ قرص نان، ۶ هزار و ۹۳۶ 
بطری آب معدنی، ۳ هزار و ۵۳۴ قوطی کنسرو و ۶ هزار و ۱۹۵ بسته بیسکویت میان 

متأثران توزیع شده است.«

امداد هوایی ۴ کوهنورد را در ارتفاعات اسالم به خلخال نجات داد
چهار  نجات  و  امدادرسانی  از  گیالن  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
کوهنورد در مسیر اسالم به خلخال با بالگرد جمعیت هالل احمر خبر داد. مهدی 
ولی پور با اعالم این خبر به »شهروند« می گوید: »چهار کوهنورد که البته افراد حرفه ای 
نبودند و می توان گفت ماجراجویی در کوهستان های برفی را پیش گرفته بودند، از 
سه روز قبل در ارتفاعات ییالقی روستای کرمان در مسیر اسالم به خلخال گیر کرده 

بالگرد  نزدیک شدن  اجازه  جوی  شرایط  بودند. 
به این منطقه را نمی داد که نهایتا روز پنجشنبه با 
بالگرد هالل احمر استان گیالن نجات پیدا کردند 
شدند.«  خانه  راهی  سالمت  به  خوشبختانه  و 
جمعیت  به  نفر  چهار  این  اقوام  اینکه  بیان  با  او 
تصریح  دادند،  اطالع  را  آنها  گم شدن  هالل احمر 
کرد: »نجاتگران جمعیت هالل احمر در سه مرحله 
به محل اعزام شدند، اما با توجه به نبود امکان 
دسترسی زمینی به علت بارش برف دو متری در 
طریق  از  امدادرسانی  برای  برنامه ریزی  منطقه، 
بالگرد انجام شد. درحالی که با این افراد در ارتباط 
و از سالمت آنها مطمئن بودیم، با مساعدشدن 
شرایط آب و هوایی با بالگرد این چهار کوهنورد را 

نجات دادیم.« 
گیالن  هالل احمر  مدیرعامل   ، ولی پور مهدی 
یکی از استان هایی که در چند روز گذشته بیشترین 
تأثیر را از برف و کوالک داشته است، او در گفت وگو 
و  روستاها  به  امدادرسانی  روند  از  »شهروند«  با 
مناطق برف گیر می گوید: »حسب وظیفه جمعیت 
هالل احمر ۱۳ هزارو۶۴۳ نفر از خدمات هالل احمر 
بهره مند شده اند. در این روزها دو منزل مسکونی 
رودبار  رشترود  روستای  در  بهمن  سقوط  اثر  بر 
نفر فوتی  که متاسفانه سه  تالش تخریب شد  و 
نجات  هالل احمر  امدادگران  را  نفر  دو  و  داشتیم 

دادند.«
گیالن  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
همچنین عنوان می کند: »۹۰درصد مشکل مناطق 
بحران زده از برف سنگین در گیالن حل شده است 

نبرد برفی  2 هزار و 800 امدادگر 
  گزارش آماری از 6 روز فعالیت شبانه روزی هالل احمری ها 

برای کمک به مردم گرفتار در برف

چهار کوهنورد که البته 
افراد حرفه ای نبودند و 
می توان گفت ماجراجویی 
در کوهستان های برفی 
را پیش گرفته بودند، از 
سه روز قبل در ارتفاعات 
ییالقی روستای کرمان در 
مسیر اسالم به خلخال گیر 
کرده بودند. شرایط جوی 
اجازه نزدیک شدن بالگرد 
به این منطقه را نمی داد 
که نهایتا روز پنجشنبه با 
بالگرد هالل احمر استان 
گیالن نجات پیدا کردند و 
خوشبختانه به سالمت 
راهی خانه شدند

و امدادگران همچنان در آماده باش برای پاسخگویی به بحران هستند. عملیات ها 
این روزها کمتر شده و بارش باران هم به آب شدن برف ها و باز شدن معابر کمک 
کرده است. با این حال شرایط قطعی برق و تأمین انرژی هنوز هم در مناطقی گزارش 
کنند.  اقدام  به رفع مشکل  زودتر  امیدواریم مسئوالن مربوطه هرچه  که  می شود 
جمعیت هالل احمر استان با همه توان و تجهیزات و در اختیار داشتن دو بالگرد که 
کار توزیع اقالم کمکی و نجات افراد در مناطق برف گیر را پیگیری می کنند، در آماده باش 
کامل است و  چنانچه احساس نیاز و تقاضا برای حضور امدادگر یا تجهیزات امدادی 

باشد، حضور پیدا خواهیم کرد.« 

شرایط در میانه و سراب بحرانی شده است 
در  امدادی  خدمات  ارایه  به  همچنین  هالل احمر  امدادونجات  سازمان  رئیس 
۱۴ شهرستان آذربایجان شرقی و بحرانی شدن شرایط در میانه، سراب و بستان آباد 
اشاره می کند؛ بر این اساس خدمات امدادی به ۷ هزار و ۴۰۱ نفر ارایه شد و ۲ هزار و 
۴۵۳ نفر اسکان اضطراری یافتند، همچنین ۲۱ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. 
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از فعالیت ۵۴ تیم شامل ۲۷۰ نیروی 
عملیاتی و به کارگیری ۷۷ خودرو عملیاتی در این استان می گوید: »۵۲۱ تخته پتو، ۲۶۲ 
بسته غذایی، ۲کیلوگرم خرما، یک هزار و ۴۹۰ قرص نان، یک هزار و ۷۰۱ بطری آب معدنی، 
۹۰۳ قوطی کنسرو و ۲ هزار و ۶۱ بسته بیسکویت اقالم امدادی در بین حادثه دیدگان 
کردستان  استان  شهرستان  پنج  در  عملیاتی  اقدامات  به  او  است.«  شده  توزیع 
به خصوص در دو شهرستان بحرانی سقز و بیجار اشاره کرد و گفت: »به یک هزار و ۹۳۰ 
نفر امدادرسانی و به یک هزار و ۸۳ نفر خدمات اسکان اضطراری ارایه شده و ۴ نفر به 

مراکز درمانی منتقل شدند.«
او با اشاره به فعالیت ۲۳ تیم شامل ۱۱۶ نیروی عملیاتی گفت: »۲۸ دستگاه خودرو 
عملیاتی به کارگیری شد و ۶ تخته پتو، ۱۲۶ بسته غذایی، ۳۰ کیلوگرم خرما، ۳۰۸ قرص 
نان، ۳۶۵ بطری آب معدنی، ۹ قوطی کنسرو، یک هزار و ۲۰۵ بسته بیسکویت اقالم 

امدادی در بین حادثه دیدگان توزیع شده است.«
  اقدامات عملیاتی در چهار شهرستان قزوین را نیز هالل احمر این استان به طور 
جدی پیگیری کرده؛ به طوری که طی هفته گذشته به ۴ هزار و ۴۹۳ نفر امدادرسانی 
شده است و یک هزار و ۳۵ نفر از خدمات اسکان اضطراری استفاده کردند. به عالوه 
۴۴ تیم شامل ۲۱۹ نفر با ۹۰ خودرو عملیاتی، خدمات الزم را شامل توزیع ۳ هزار و 
۱۵ تخته پتو، ۳ هزار و ۲۹۲ بسته غذایی، یک هزار و ۵۴۳ کیلوگرم خرما، ۵ هزار و ۷۷۰ 
قرص نان، ۳ هزار و ۴۸۵ بطری آب معدنی، ۲ هزار و ۴۵۰ قوطی کنسرو و ۸ هزار و ۲۶۷ 
بسته بیسکویت ارایه کردند. سلیمی با این توضیحات به اقدامات عملیاتی در ۹ 
شهرستان استان اردبیل به خصوص در اردبیل، خلخال، نمین و نیر و امدادرسانی 
، اسکان اضطراری ۹۱۵ نفر و انتقال چهار نفر به مراکز درمانی اشاره  به ۳ هزار و ۷۲ نفر
می کند: »۸۳ تیم )۴۱۴ نفر نیروی عملیاتی( با ۳۷ خودرو عملیاتی خدمات الزم ازجمله 
توزیع ۵۸۴ تخته پتو، ۲۰ بسته غذایی، ۴۱ کیلوگرم خرما، یک هزار و ۹۰ قرص نان، ۱۰۴ 
بطری آب معدنی، ۳۲۲ قوطی کنسرو و ۲۲۹ بسته بیسکویت را به حادثه دیدگان ارایه 

کردند.«
ارومیه، سلماس و خوی، سه منطقه بحرانی در آذربایجان غربی بوده اند؛  رئیس 
 ۹ در  عملیاتی  اقدامات  به  اشاره  با  هالل احمر  جمعیت  امدادونجات  سازمان 
شهرستان آذربایجان غربی به خصوص شهرستان های ارومیه، سلماس و خوی و 
وقوع کوالک در محورهای ارومیه به سلماس، گردنه قوشچی سلماس به ارومیه 
مسیر خان تختی  آبگرم  سلماس به خوی و خوی به سلماس گردنه قره تپه مسیر 
خدمات  نفر   ۱۵۰ و  یک هزار  »به  می گوید:  سلماس  توابع  از  کانیان  روستای  فرعی 
امدادی و ۹۵ نفر خدمات اسکان اضطراری با تالش ۲۸ تیم )۱۴۰ نیروی عملیاتی( با 
۱۲۱ دستگاه خودرو خدمات الزم ارایه شد. امدادرسانی در سه شهرستان تکاب، 
خوی و اشنویه ادامه داشته و به دلیل کوالک و گرفتاری خودروها، تیم های امدادی 
شهرستان نقده به محور اشنویه و نیز پیرانشهر به محور گمرک مرزی تمرچین اعزام 
شده است. اقالم امدادی توزیع شده در بین حادثه دیدگان شامل ۳۸تخته پتو، 
۱۳ کیلوگرم خرما، ۸۰ قرص نان، ۲۵۲ بطری آب معدنی، ۷۰ قوطی کنسرو و ۲۵۳ بسته 

بیسکویت بوده است.«

ثران از کوالک در ۴ استان  ۴۵ ساعت پرواز ۶ بالگرد هالل احمر برای نجات متأ
به  هوایی  امداد  خدمات  ارایه  اعالم  با  امدادونجات  سازمان  عملیات  معاون 
متأثرین از برف و کوالک در چهار استان عنوان کرد: »۵۰ سورتی پرواز برای ارایه خدمت 
به هموطنان انجام شده است.« حامد سجادی با اعالم خدمات امدادونجات هوایی 
از برف و کوالک در استان های لرستان، خوزستان، کردستان و گیالن  به متأثرین 
می افزاید: »تیم امداد هوایی با ۶ فروند بالگرد و در ۵٠ سورتی معادل ۴۵ ساعت پرواز 
امدادرسانی به هموطنان در این استان ها را برعهده داشتند. ۱۱ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم 
اقالم امدادی برای متأثران از برف و کوالک منتقل شد و همچنین چهار نفر به مناطق 

امن منتقل شدند و یک بیمار به بیمارستان انتقال یافت.«

ثران از برف و کوالک در 22 اســتان کشور   خدمت رســانی 567  تیم امدادی به متأ
  مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان گیالن: 90درصد مشــکل مناطق بحران زده از برف ســنگین 

در گیالن حل شــده اســت و امدادگران همچنان در آماده باش برای پاســخگویی به بحران هستند

کم کم بهار رخی نشان بدهد و هوا رو به تعدیل دما و جایگزین شدن سوز و سرما با خنکای بهار پیش برود،  انتظار می رود  که  گذشته و در روزهایی  از نیمه  ]شهروند[ زمستان 
کاهش دمای بسیار زیاد در هفته ای که گذشت و برف چند متری در برخی از استان های کشور همه پیش بینی های خوشبینانه را به هم زد و مردم بسیاری از استان های کشور را 
آذربایجان  به معنای واقعی کلمه غافلگیر کرد. خودروها و خانه های زیادی در زیر برف یک ونیم تا دو متری مدفون شدند؛ برق بسیاری از مناطق گیالن و اردبیل قطع شد و اهالی 
بودند،  نکرده  تجربه  را   صفر  زیر  رقمی  دو  دمای  بود  سال ها  شاید  که  هم  تهرانی ها  شد.  مختل  سنگین  کوالک  و  برف  شرایط  در  روزمره شان  زندگی  هم  قزوین  و  کردستان  غربی، 
در روزهای وسط هفته گذشته دمایی بین منفی 7 تا منفی 15 را حس کردند. کمای برفی به مرور زمان و با تالش دست اندرکاران امداد و کمک رسانی مردم تا حد زیادی فروکش 
کرده، اما هشدارهای هواشناسی در مورد کاهش دوباره دما به قوت خود باقی است. جمعیت هالل احمر و نجاتگران متخصص برف و کوالک این روزها پرکارترین روزهای  سال را 
دارند، به طوری که تا صبح دیروز  ۹ هزار و 6۰۰ متأثر از برف و کوالک در 22استان اسکان اضطراری  داده شدند. رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر می گوید: »امدادگران 

هالل احمر در 6 روز گذشته خدمات امدادی الزم را به ۳6 هزار و ۷۸6 نفر از هموطنان متأثر از برف و کوالک ارایه کردند و ۱۳۰ نفر به مناطق امن منتقل شدند.«

 
 
 

 روزنامه محترم شهروند
 

 سالم عليكم

کادر( در دو نوبت در تاريخ های  6احتراماً؛ متن آگهي ذيل جهت درج در آن روزنامه )صفحه داخلي( به صورت )      
 مي گردد.  ارسال 46/11/89و  42/11/89

 

 
 

 سيد علی منيری          
 کل رفاه و امور عمومی مدیر

 

  مناقصه عمومی یک  مرحله ای تجدیدآگهی 
 6900994900999902شماره: 

مورد نياز خود   نسبت به خريد اقالمدر نظر دارد    4989994912999908جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمي ايران  پيرو مناقصه شماره  
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقددام نمايد.کليده    عمومي يک  مرحله ای و از طريقبه شرح جدول ذيل از طريق برگزاری مناقصه  

مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکات به صورت فيزيکدي( و بازگشدايي   
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  www.setadiran.irپاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس

ريخ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تا
 باشد. مي 46/11/89تاريخ  انتشار مناقصه در سامانه 

 
 نوع تضمين تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار تعداد واحد موضوع ردیف

 ضمانت نامه بانکي ريال 999/999/869/4 000/10 دستگاه چادر کامل امدادی  1
 
  42/11/89مورخ  18ساعت مهلت زماني دريافت اسناد از سايت:  حداکثر تا  -
  11/14/89مورخ  18مهلت زماني ثبت پيشنهاد در سامانه :  حداکثر تا ساعت  -
 14/14/89مورخ  زمان تحويل پاکات: تا پايان ساعت اداری  -
 10/14/89 مورخ  19زمان بازگشايي پاکات : ساعت  -

طبقده   -ساختمان صلح جمعيت هالل احمر -نبش خيابان رشيد ياسمي -باالتراز خيابان ميرداماد -خيابان ولي عصر)عج( -نشاني و شماره تماس : تهران
 941-94604922رخانه کميسيون معامالت و تلفن دبي -اول

 94180269و   99868202دفتر ثبت نام:   21802اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 
 معاونت توسعه منابع انسانی و  پشتيبانی                                                                                                                                                                                             

 جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                                                                                             

rcs.ir


