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هالل

ماجــرا از اینجا شــروع شــد؛ امدادگر باســابقه کردســتان 
در عملیات های بزرگی مثل ســیل و زلزله و مأموریت های 
بین المللــی جــای خالــی امکانات اولیــه را بــرای تیم های 
امدادی خالی می دیــد. بیش از 29 ســال از آغاز همکاری 
دو  می گــذرد.  کردســتان  احمــر  هــال  در  زنــدی  رضــا 
ســالی اســت که او با فریــد اله ویســی دیگر امدادگر اســتان 
کــرده و اخیــرا  کردســتان »ســت خــودرو بقــا« را اختــراع 
آن را بــه ثبــت رســانده اســت. همــراه داشــتن امکانــات 
گــرم و جای  اولیــه ازجملــه آب آشــامیدنی ســالم و غذای 
گی هــای ایــن ســت  اســتراحت و اتــاق فرماندهــی از ویژ

خودرو است. 

کــه گاهــی هفته هــا  حــوادث ســخت را بــه خاطــر دارنــد 
عملیاتــی  مناطــق  در  را  امدادگــران  ماه هــا  حتــی  و 
گرفته تــا حوادثــی مثل  کــرده اســت؛ از زلزلــه بــم  مانــدگار 
کرمانشــاه و ســیل لرســتان و حتــی عملیات هــای  زلزلــه 
بین المللــی بــه عــراق و ترکیــه و دیگــر کشــورها. تاریخچــه 
حضور ســت خودرو نجــات، آمبوالنــس و دیگــر تجهیزات 
چگونــه  کــه  دارنــد  خاطــر  در  را  حــوادث  در  امــدادی 
بــاری از دوش تیم هــای عملیاتــی و مــردم حادثه دیــده 

برداشته اند. 
کــه از ســال 83 بــه جمعیــت پیوســته و  فریــد اله ویســی 
درجــه ایثــار دارد، می گویــد: »همــان طور که بــرای کمک 
بــه مــردم حادثه دیــده و بــرای تســریع در امدادرســانی 
بــه ابزارهایــی مثــل آمبوالنــس و ســت خــودرو نجــات و 
دیگــر تجهیــزات نیــاز داریــم، بــرای بهترشــدن بهــره وری 
امدادگــران و همچنیــن تــاب آوری آنهــا در محــل وقــوع 
حادثــه و محل عملیات هم به ســت بقا نیاز هســت. ایده 

طراحی و اختراع خودرو بقا هم از همین جا آمد.«
از ســال 96 او و دیگر همکارش در هال احمر کردســتان 
ایده خودرو بقا را در ذهن پــرورش داده  و با پیگیری های 
ثبــت  بــه  اختــراع  ثبــت  اداره  در  را  آن  گذشــته،  ســال 

رسانده اند. 

مانور با ست بقا
خــودرو بقا شــکل بزرگ شــده و کاملــی از کیف بقاســت؛ 
خودرویــی که در آن نیازهای اولیــه امدادگران در مناطق 
عملیاتــی برطــرف می شــود. اله ویســی می گویــد: »بــرای 
رسیدن به مناطق عملیاتی معموال امدادگران راه درازی 
کیلومترهــا از  را طــی می کننــد؛ مثــا در زلزلــه ورزقــان مــا 
کردســتان دور شــدیم تا به این شهر رســیدیم. امدادگران 
وقتی خســته از راه بــه مناطــق عملیاتی می رســند نیاز به 
تجدیــد قوا دارنــد تــا بتوانند بــا بهــره وری بــاال عملیات را 
آغــاز کننــد. در حالــی که معمــوال به دلیــل نبــود امکانات 
اولیه ممکن اســت ایــن عملیات را با خســتگی آغاز کنند. 
گــر تیم هــای عملیاتــی خودروهــای بقــا را در تجهیــزات  ا
لجستیکی خود داشته باشــند می توانند کمک زیادی به 

کنند.«  تجدید قوای اعضای خود 
در خــودرو بقــا امکانــات و تجهیــزات مختلفــی طراحــی 
شــده اســت؛ از امــکان ذخیــره ســوخت مــورد نیــاز بــرای 
زمــان طوالنــی گرفتــه تا فضایــی بــرای طبخ غــذای گرم و 

ذخیره کردن آب آشامیدنی سالم و .... 
اله ویســی می گوید: »این خودرو را با توجــه به تجربه ای 
که در ســال های حضور در هــال احمر داشــتیم، طراحی 
کردیــم، در مانورهای مختلفی در اســتان کردســتان از آن 
اســتفاده کردیم و در طول سال های گذشته به مرور آن را 
کامل تر از قبل کرده ایم. ما به طور آزمایشــی از این خودرو 

در عملیات ســیل لرســتان در ســال 98 اســتفاده کردیم و 
گرفتیم.« بازخورد بسیار خوبی از آن 

امکانات ارتباطی
کابیــن و سرنشــین دارد. در  ســت خودرو بقــا دو بخــش 
قســمت کابین می تــوان انواع وســایل ارتباطی مــورد نیاز 
امدادگران را دید و بی ســیم هایی که امکان ارتباط با مرکز 
کنتــرل فرماندهــی را فراهــم می کنــد. در کابین سرنشــین 
هــم دیگر امکانــات ازجمله ســرویس بهداشــتی و حمام و 

دیگر امکانات مورد نیاز به چشم می خورد. 
بیســت ونه  ســابقه  کــه  امدادگــری  دیگــر  زنــدی  رضــا 
»تــا  می گویــد:  دارد،  احمــر  هــال  جمعیــت  در  ســاله 
پیــش از ایــن امدادگــران وقتــی بــه مناطــق حادثه دیــده 

می رســیدند بــرای تأمیــن نیازهــای اولیــه خــود متکی به 
شــهر آســیب دیده بودند؛ یعنی برای اســکان امدادگران، 
تغذیه و پشــتیبانی از این تیم ها باید از انبارهای امدادی 
اســتفاده می شــد که درواقع برای شــرایط بحــران و مردم 
آن شــهر تدارک دیده شــده بــود. گاهی دسترســی به این 

امکانات به دلیل شــرایط خاص موجود در حادثه دشــوار 
کــه باید و  می شــد. بــرای همیــن امدادگران هــم آن طــور 
گر هر تیم  شــاید بهره وری باالیی نداشــتند. در حالی کــه ا
امدادی ای این ســت بقا را به همراه داشــته باشد بی نیاز 
از هر نهاد پشــتیبانی ای می تواند به محل عملیات برود و 

مأموریت خود را به سرانجام برساند.«
روزهای دور از خانه

آب آشــامیدنی ســالم و وجــود فضایــی برای اســتحمام، 
امــکان  همچنیــن  و  امدادگــران  بــرای  کمــپ  امکانــات 
تبدیــل برق خــودرو به بــرق شــهری از مهم تریــن امکانات 
این خــودرو بقاســت.زندی می گوید: »ما از ایــن خودرو در 
ســیل لرســتان به صــورت آزمایشــی اســتفاده کردیــم. تیم 
مــا غروب بــه پلدختــر رســید و بــا اســتفاده از امکانــات این 
خــودرو فرصت بــرای ریــکاوری تیــم فراهــم بود. صبــح روز 
بعد بچه هــا که اســتراحت کافی داشــتند و امکانــات اولیه 
در اختیارشــان بــود آماده تریــن تیــم حاضر در محل ســیل 
بودند. حتــی تیم های دیگر اســتان ها هــم از امکانات این 
خودرو اســتفاده و از آن اســتقبال می کردند. خودرو امکان 
تبدیل برق ماشــین به برق شهری را هم دارد و امدادگرانی 
کــه در محــل عملیــات ممکــن اســت هفته هــا از خانــه دور 
باشــند، می توانند موبایل خود را به راحتی شــارژ کنند و با 
خانواده در ارتباط باشــند. امکانات موجود در این خودرو 
گرچه ســاده بــه نظر می رســد اما دسترســی راحــت به همه 
ایــن امکانات در مناطــق حادثه دیده که گاهــی تا هفته ها 
در آن خبری از آب آشــامیدنی و غذای گرم نیســت، بســیار 

ضروری و حیاتی به نظر می رسد.«

کمپ فرماندهی
خــودرو بقــا امکانات الزم را بــرای کمپ تیــم  امدادی به 
همــراه دارد و عاوه بر آن امکان ایجــاد کمپ فرماندهی را 

کرده است.  هم فراهم 
دکتــر پیــام جالــی، مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر 
بقــا می توانــد در  کردســتان، می گویــد: »خــودرو  اســتان 
بــر  عــاوه  باشــد.  تأثیرگــذار  بســیار  مهــم  عملیات هــای 
کمک هایی که بــه امدادگــران می کند، امکاناتــی هم برای 
فرماندهــی عملیــات در اختیــار مــا قــرار می دهــد. از کمپ 
فرماندهــی گرفتــه تــا امــکان ارتبــاط بــا شــهرهای دیگر به 
وســیله این خودرو فراهم می شــود. در حوادثــی مثل زلزله 
بــم، زلزلــه کرمانشــاه، ســیل و دیگــر حــوادث مهــم معموال 
راه های مخابراتی و ارتباطی قطع می شــود و حتی موبایل 
امدادگــران هــم مــدت محــدودی می توانــد شــارژ داشــته 
باشــد. اما این خودرو با تولید برق شــهری می تواند امکان 
کنــد. همچنیــن  ارتبــاط بــا امدادگــران را بــرای مــا فراهــم 
امکانــات ارتباطی دیگر در ایــن خودرو در نظر گرفته شــده 
کردســتان،  گفتــه مدیرعامــل هــال احمــر  اســت.«  بــه 
خودرو بقای طراحی شده به وســیله امدادگران کردستان 
می توانــد 30 امدادگــر را به مــدت 30 روز بی نیــاز از امکانات 
کنــد: »در حــال حاضــر  اولیــه در محــل حادثــه پشــتیبانی 
خودروهایــی در هــال احمــر داریم کــه می توانیم بــا توجه 
به امکانات و ظرفیت های هر اســتان، ســت بقــا را روی آن 
طراحــی و در حــوادث مختلــف از آن اســتفاده کنیــم. این 
کــه بــر اثر  خودروهــا امــکان تــردد در مناطــق صعب العبــور 
حوادثی مثل ســیل و یا زلزله دچار آســیب شده اند را دارد و 

این امتیاز بزرگی برای آن است.«

 پد بالگرد آزادراه تهران-شمال 
افتتاح شد

عامــل  مدیــر  امدادونجــات،  ســازمان  رئیــس  حضــور  بــا 
جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران و دیگــر مســئوالن پــد 

بالگرد آزادراه تهران-شــمال افتتاح شد.
بــا حضــور رئیــس ســازمان امدادونجــات جمعیــت هــال 
احمــر، مدیــر عامــل و معــاون امدادونجــات جمعیــت هــال 
احمــر اســتان تهــران، مدیــرکل بحــران اســتانداری تهــران و 

دیگر مسئوالن پد بالگرد آزادراه تهران-شــمال افتتاح شد.
مهــدی ولی پــور، رئیــس ســازمان امدادونجــات جمعیــت 
دســتگاه های  همــکاری  از  تقدیــر  ضمــن  احمــر،  هــال 
خدمت رســان بــه هموطنــان در حــوزه ســفر، به ویــژه پلیــس 
گفــت: »از پیگیری هــای مدیرعامــل و همکاران مــان در  راه، 
حــوزه امدادونجات جمعیــت هال احمر اســتان تهران برای 
آماده شــدن پدهــای بالگــرد آزادراه تهــران- شــمال قدردانی 
کــه بــا بکارگیــری ایــن پدها،  می کنیــم و باعــث افتخــار اســت 
ســرعت و کیفیت امدادرســانی به حوادث و ســوانح احتمالی 

در این آزادراه کاهش قابل توجهی خواهد داشــت.«
او ادامــه داد: »در چنــد ســال اخیــر و باالخــص در جمعیت 
بسترســازی  بــه  امدادرســان  دســتگاه های  و  احمــر  هــال 
و توســعه نــاوگان امــداد هوایــی بــه دلیــل تأثیر بســزای آن در 
ســوانح  و  حــوادث  در  هموطنــان  بــه  ســریع  امدادرســانی 
توجه ویژه ای شــده اســت که امیدوارم به زودی بــا همکاری 
مســئوالن امــر هــر روز باعــث پیشــرفت و افزایــش نــاوگان و 
تجهیزات و زیرســاخت های امدادرســانی همچــون پد بالگرد 

برای جلب رضایت هموطنانمان باشــیم.«
رئیس ســازمان امدادونجات جمعیــت هال احمر در پایان 
این مراســم اضافه کرد: »این پــد بالگرد کمتر از یک ســال و با 
همــکاری وزارت راه، شــرکت های ســازنده و بهره بردار آزادراه 
تهران-شــمال و جمعیــت هــال احمر آمــاده و عملیاتی شــد 
کمــال  کــه در اینجــا جــا دارد از تمامــی دســت اندرکاران آن 

تشکر را داشته باشم.«
نــوری، معــاون امدادونجــات  در ادامــه ابراهیــم تاجیــک 
از  قدردانــی  ضمــن  تهــران  اســتان  احمــر  هــال  جمعیــت 
کــه در احــداث ایــن پــد بالگــرد  همــکاری تمامــی نهادهایــی 
کــرد: »پدهــای بالگــرد آزادراه تهران- دخیــل بودنــد، اظهــار 
بــرای  آزادراه  ایــن  امدادونجــات  پایــگاه  کنــار  در  شــمال 
امدادرســانی به حــوادث احتمالی یکی از افتخارات مشــترک 
ایمــن  جمعیــت هــال احمــر و حوزه هــای دخیــل در ســفر 

کشــور الگو باشد.« هموطنان خواهد بود و می تواند در 
او ادامــه داد: »بــا افتتــاح ایــن پــد و دو پــد اضطــراری دیگــر 
در آزادراه تهران-شــمال، در ارایــه خدمات امــداد هوایی به 
هموطنــان تســریع خواهــد شــد و حتــی می تــوان در مواقــع 
تهران-شــمال  آزادراه  نزدیــک  روســتاهای  بــه  نیــز  بحرانــی 

کرد.« خدمات امدادی ارایه 
و  امــداد  پدهــا  ایــن  افتتــاح  »بــا  گفــت:  نــوری  تاجیــک 
خدمت رســانی در ایــن آزادراه بــا همــکاری اورژانــس، پلیس 
راه، راهــداری و... بــا قــدرت بیشــتری نســبت به قبــل انجام 
خواهد شــد تــا هموطنان بــا ایمنی و آرامــش خاطر بیشــتری 

بتوانند به ســفرهای خود بپردازند.«
گــزارش، آزادراه تهران-شــمال، از ایــن پس یک  بنــا بر ایــن 
پد اصلی و دو پد اضطراری برای فرود بالگرد خواهد داشــت.

دیدار دکتر همتی بــا نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در ســاختمان صلح

کریــم همتــی، رئیــس جمعیــت، بــا اعضــای مجمــع  دکتــر 
گلســتان و ســه نماینــده از اســتان های  نماینــدگان اســتان 
ایــام، بوشــهر و لرســتان در مجلــس شــورای اســامی دیــدار 

کرد.
آریان پــور، رمضانعلــی  رضــا  آقایــان  کــه  دیــدار  ایــن  در 
کوهســاری  غامعلــی  شــادمهر،  امانقلیــج  ســنگدوینی، 
همچنیــن  گلســتان،  اســتان  از  نــوروزی  رحمت الــه  و 
و  بوشــهر  از  احمــدی  موســی  حجت االسام والمســلمین 
آقایــان محمد خدابخشــی از لرســتان و بهزاد علیــزاده از ایام 
حضور داشــتند، موضوعاتــی در خصــوص تجهیزات امدادی 
و راه انــدازی خانه هــای هال در این اســتان ها مــورد بحث و 

گرفت. بررسی قرار 
اعضــای مجمع نمایندگان اســتان گلســتان در این دیدار از 
رئیس جمعیت هال  احمر درخواســت داشــتند تا با توجه به 
حادثه خیز بــودن و نیــز رتبــه  اول ایــن اســتان در پاســخگویی 
گذشــته و نوروز امســال، نگاه  به حوادث جاده ای طی ســال 

گلســتان داشته باشد. ویژه تری به 
جلســه  ایــن  در  حاضــر  گلســتانی  نماینــدگان  همچنیــن 
اشــاره  مانــده  کــد  را پیش تــر  از  کــه  عمرانــی  پروژه هــای  بــه 
در  ضمــن  داشــتند  درخواســت  همتــی  دکتــر  از  و  کــرده 
دســتورکار قــراردادن ایــن پروژه ها بــرای احیای آنهــا، تقویت 
زیرســاخت های ایــن اســتان را هــم در برنامه هــای جمعیــت 

هال  احمر قرار دهد.

ثبت اختراع ست خودرو بقا توسط امدادگران کردستانخبر3

خودرو »بقا« را ما ساختیم

همان طور که برای کمک به مردم 
حادثه دیده و برای تسریع در امدادرسانی 
به ابزارهایی مثل آمبوالنس و ست خودرو 

نجات و دیگر تجهیزات نیاز داریم، برای 
بهترشدن بهره وری امدادگران و همچنین 

تاب آوری آنها در محل وقوع حادثه و 
محل عملیات هم به ست بقا نیاز هست. 

ایده طراحی و اختراع خودرو بقا هم از 
همین جا آمد

ست خودروی بقا ظاهر شبیه خودرو  نجات دارد و تفاوت آن در امکانات داخلی آن است

امدادگران کردستان در کنار  خودرو بقا در سیل سال 98 لرستان


