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شهروند| »با استعانت از ارواح پاک شهدای اسالم، 
فرمان پــرواز بالگردهــای امــدادی هالل احمر صادر 
می شود. امیدوارم با ورود این 6 فروند بالگرد امدادی به 
ناوگان امداد هوایی کشور جمعیت هالل احمر بیش از 
گذشته در خدمت به مردم و ایران اسالمی و همچنین 
افراد در سایر مناطق بکوشد.« این فرمان »پرواز بالگردها« 
است؛ پروازی که تنها مقصودش رسیدن به داد محرومان 
و آسیب دیدگان است؛ رسیدن به داد آنهایی که امیدشان 
در شــرایط بحرانی در نام رسای »هالل احمر« خالصه 
می شود. داستان از چه قرار اســت؟ صبح روز گذشته 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهوری، رئیس جمعیت هالل احمر، نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و دیگر مسئوالن ارشد 
جمعیت از 6 فروند بالگــرد جدید هالل احمر رونمایی 
شــد. با اضافه شــدن این 6 فروند بالگرد 412 ای. پی، 
 ناوگان امداد هوایی به 23 فروند بالگرد مجهز شد. دکتر
 اســحاق جهانگیــری در این آییــن، فرمــان پرواز 
بالگردها را صادر کرد تا از این پس روند امدادرســانی به 

آسیب دیدگان و نیازمندان شتاب بیشتری بگیرد. 
»هالل احمر«؛ مهره نخست در کنترل بحران

معــاون اول رئیس جمهــوری در ســخنان خود در 
این مراســم از لزوم الگوگیری دســتگاه های مختلف 
از جمعیت هالل احمــر برای اســتفاده از توان داخلی 
گفت. جهانگیری با بیان این که در بین ســازمان هایی 
کــه در کنترل بحــران نقــش کلیدی دارنــد، یقینا 
هالل احمــر مهره اول بوده و تاکنون توانســته اســت 
بیشــترین تأثیرگذاری را داشته باشــد، اذعان داشت: 
»دولت باید ســازمانی را که گســتردگی خدمات آن 
تا خارج از مرزهای کشــور پیشــرفت کرده اســت، از 
 لحاظ تجهیز به امکانات مدرن پشتیبانی کند.« دکتر

 اســحاق جهانگیری با تقدیر از خدمات این جمعیت 
اظهار کرد: »نخستین نهاد و دستگاهی که در حوادث 
و بالیا در صحنه حضور پیدا می کند تا تســکینی برای 
آالم حادثه دیدگان و رفع گرفتاری مردم باشد، جمعیت 
هالل احمر اســت که این موضوع باعث شــده جایگاه 
ویژه ای در بین مردم داشــته باشــد.« او با بیان این که 
کشور در معرض حوادث و بالیای طبیعی و غیرطبیعی 
متنوعی قرار دارد، ادامه داد: »تقریبا سالی نیست که با 
سیل و زلزله در کشور مواجه نباشیم که اخیرا نیز موضوع 
ریزگردها تعدادی از اســتان های جنوب غرب و شرق 
کشور را تحت تأثیر قرار داده و مشکالتی را برای ساکنان 
این مناطق به وجود آورده اســت؛ همچنیــن روزانه با 
حوادث متفاوت جاده ای و کوهستانی نیز مواجه هستیم 
که خسارت مادی و انسانی نیز به دنبال دارد.« معاون اول 
رئیس جمهوری ادامه داد: »وظیفه ما به عنوان دولت این 
است که برای کاهش حوادث طبیعی و غیرطبیعی و تا 
جایی که می توانیم برای پیشگیری از آنها برنامه ریزی 
کــرده و در مورد حوادثی که امکان پیشــگیری از آنها 
میسر نیست ، مدیریت بحران مطلوبی داشته باشیم.« 
جهانگیری با اشاره به این که مهم ترین ویژگی جمعیت 
هالل احمر مردمی بودن این نهاد است، گفت: »وابستگی 
کمتر به منابع دولتی باعث شده جمعیت هالل احمر با 

اتکا به قشر داوطلب، سازمانی چاپک و فعال باشد.«
سرمایه ای ارزشمندتر از سرمایه های اجتماعی   

نیست
معــاون اول رئیس جمهوری تصریح کــرد: »یکی از 
مســائلی که در فرهنگ ما از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت توجه به کارهای خیــر و داوطلبانه اســت که 
متأسفانه به سنین باال منتقل می شــود؛ اما جمعیت 
هالل احمر این محدوده را تغییر داده و حس نوع دوستی 
و انسان دوستی را در همه سنین جامعه گسترش داده 

اســت.« جهانگیری با بیان این که جمعیت هالل احمر 
توانسته است سرمایه های اجتماعی و روح نوع دوستی 
و انسان دوستی را تقویت کند، اذعان داشت: »شاید در 
بین تمام سرمایه هایی که کشــور آنها را در اختیار دارد 
هیچ سرمایه ای ارزشــمندتر از سرمایه های اجتماعی 
نباشــد؛ هالل احمر باید ســرمایه اعتمادی را که بین 
داوطلبان و مردم دارد، قدر دانســته و از آن پاســداری 
کند.« او خاطرنشــان کرد: »دولت نیز باید سازمانی را 
که گســتردگی خدمات آن تا خارج از مرزهای کشور 
پیشرفت کرده است، از لحاظ تجهیز به امکانات مدرن 

پشتیبانی کند.«
 ضرورت الگوگیری از هالل احمر

 و بهره مندی از توان داخلی
معــاون اول رئیس جمهوری در ادامه بــا قدردانی از 
جمعیــت هالل احمر برای تــالش و اهمیت به تأمین 
بالگردهای امدادی تصریح کرد: »این سازمان نیازمند 
چنین تجهیزاتی بوده و خرسندیم که به سمت تأمین 
این تجهیزات حرکت کرده است. این سازمان باید به حد 
نیاز بالگرد در اختیار داشته باشد تا در هنگام بروز حوادث 
و پاســخگویی به آن موفق تر عمل کند.« او در پایان با 
اشاره به این که دستگاه های دولتی برای تأمین تجهیزات 
مورد نیاز خود تمایل بیشتری به خرید خارجی دارند از 
جمعیت هالل احمر برای تأمین تجهیزات خود از توان 
داخلی تقدیر کرد و گفت: »دستگاه های دیگر برای تأمین 
تجهیزات مورد نیاز خود باید از هالل احمر الگو گرفته و از 

توان داخلی بهره ببرند.«
تجهیز ناوگان با وجود موانع تأمین اعتبار

دیگر سخنران این مراســم امیرمحسن ضیایی بود. 
به گزارش »شــهروند«، او صحبت های خود را با اشاره 
به نقش مهــم تجهیز ناوگان امــدادی در ارتقای توان 
عملیاتی هالل احمر شــروع کرد. ضیایی همچنین با 

ابراز خرسندی نســبت به این که با حضور معاون اول 
رئیس جمهــوری 6 فروند بالگرد بــه ناوگان جمیعت 
هالل احمر اضافه شده، گفت: »این بالگردها که در نوع 
خود از پیشــرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات امداد 
هوایی به حســاب می آیند، می توانند تأثیر باالیی در 
ارتقای توان عملیاتی کشور ایفا کنند.« رئیس جمعیت 
هالل احمر با تأکید بر این که با تصمیم گیري هاي انجام 
شده قرار بر این شد که نیازهای جمعیت با استفاده از 
توان داخل کشور تأمین شود، افزود: »با توجه به این که 
توان داخلی کشور مبتنی بر اســتانداردهای روز دنیا 
بود، این بالگردها با سرمایه گذاری جمعیت هالل احمر 
و با همکاری سازمان پنها تولید و به ناوگان حمل ونقل 
هوایی افزوده شد.« ضیایی خاطرنشان کرد: »این تجهیز 
ناوگان در حالی صورت گرفت که موانع بسیاری در سر 
راه وجود داشت و درخصوص تأمین اعتبار با مشکالتی 

مواجه بودیم.«
افزودن ٣ بالگرد دیگر تا پایان سال

رئیس جمعیــت هالل احمر در ادامه با اشــاره به 
این که تولید و تجهیــز در همه بخش های جمعیت 
ادامــه پیدا خواهــد کرد، گفــت: »در این راســتا 
مذاکرات مختلفی با معاونت علمی رئیس جمهوری و 
شرکت های دانش بنیان صورت گرفته و به طور حتم 

تا پایان  سال شاهد قراردادهای مختلفی در این زمینه 
خواهیم بود.« ضیایی با اشاره به 18 هزار ساعت پرواز 
انجام شده از سوی شرکت هلی کوپتری نوید گفت: 
»با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ضمن این که 
توانایی پرواز امدادی کشور در حداکثر خود نگه داشته 
شد، خدمات امدادی نیز با ارتقاي گسترده ای همراه 
شد.« رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر این که 
تا پایان  سال جاری 3 فروند بالگرد به ناوگان امدادی 
جمعیت اضافه خواهد شــد، افــزود: »برنامه ما این 
است که در هر استان یک بالگرد مستقر باشد و برای 
دســتیابی به این هدف باید حداقل 40 فروند بالگرد 
در جمعیت موجود باشــد که امیدواریم با همکاری 
دولت، مجلس شــورای اسالمی و سایر بخش ها این 
مهم فراهم شود.« ضیایی با اشــاره به این که تا سه 
هفته آینده تمام پایگاه های امدادی کشور به ست های 
نجات و تجهیزات روزآمد مجهز می شود، گفت: »این 
تجهیز پایگاه ها در شــرایطی صورت می گیرد که از 
لحاظ تأمین اعتبارات در مضیقه هستیم و با وجود این 
نگذاشته ایم در توان عملیاتی کشور کمترین کاستی 

وارد شود.«
کمک به جامعه تاب آور و ایمن با توسعه صلح

رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »در 3  ســال 

گذشــته 3 میلیون و 1٥0 هزار خدمات مختلف در 
سطح جمعیت ارایه شده که ارزش تقریبی آن  هزار 

و 800 میلیارد تومان برآورد شده است.« 
او با تأکید بر لزوم توجه به موضوع پیشــگیری و 
خطرپذیری قبــل از وقوع حوادث، افــزود: »در این 
زمینه آموزش همگانی نقش موثری ایفا می کند که 
جمعیت هالل احمر سرمایه گذاری مناسب برای آن 
در نظر گرفته و حتی در بحث آسیب های اجتماعی 
نیز ورود پیــدا کرده اســت.« او در پایان تأکید کرد: 
»شعار 10ساله پیش روی جمعیت، کمک به جامعه 
تاب آور و ایمن با توسعه صلح و بشردوستی و با تکیه 
بر ظرفیت جوانان است؛ چرا که باید توجه داشت از 
حضور جوانان برای پیشبرد اهداف جمعیت حداکثر 

بهره برده شود.«
عضویت داوطلبانه معاون اول 

رئیس جمهوری در هالل
گفتنی است، در حاشیه مراسم رونمایی از 6 فروند 
بالگرد جمعیت هالل احمر دکتر اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهوري با بر تــن کردن لباس 
داوطلبان به عضویت داوطلبانه جمعیت هالل احمر 
درآمــد. همچنین در این مراســم از کارت عضویت 

داوطلبی جهانگیری نیز رونمایی شد.

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از 6 فروند بالگرد جدید هالل احمر:

 هالل، الگوی کشور 
در استفاده از توان داخلی است

   اسحاق جهانگیری: هالل احمر مهره اول در کنترل بحران است
                    امیرمحسن ضیایی: تا پایان سال، ٣ فروند بالگرد به ناوگان امدادی جمعیت اضافه خواهد شد

    رئیس مرکز ملی فضایی در گفت وگو با »شهروند«: 2 بالگرد در حال ساخت است و تا قبل از دهه فجر رونمایی می شود

قائم  مقام سازمان امدادونجات در گفت و گو با »شهروند« از ویژگی های 
بالگردهای جدید می گوید

پرواز درشب، روی آب و در ارتفاع بیش از 1٣هزار پا
شــهروند| بالگرد AP 412 از 
بزرگترین هلی کوپترهای نیمه 
ســنگین فعال در نــاوگان ایران 
خواهد بود کــه 31٥9 کیلو گرم 
وزن دارد. دو خلبان و 13 مســافر  
ظرفیت آن اســت که بــا یک بار 
سوخت گیری 663 کیلومتر پرواز 
می کند. حمل مســافر و مجروح 
در مناطق خشــکی و دریا قدرت 
پایداری زیاد و قابلیت پرواز در شب 

ازجمله ویژگی های این هلی کوپتر است. مرتضی سلیمی،  قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر کشور درخصوص ویژگی های بالگردهای اضافه شده به هالل احمر می گوید: »پرواز درشب، 
پرواز روی آب و پرواز در ارتفاع بیش از 13هزار پا از پارامترهای این بالگردها است.« بنا به گفته قائم مقام 
سازمان امدادونجات امکاناتی همچون امنیت باال از تفاوت های برجسته این بالگردها با نمونه های قبلی 
است.« سلیمی ادامه می دهد: »سه فروند از بالگردها در داخل کشور ساخته شده که این خود مهم ترین 
ویژگی به حساب می آید.« ســلیمی در پایان می افزاید: »بررسی های الزم جهت تحویل بالگردها به 

استان ها انجام شده است و تا چند روز آینده به استان ها تحویل داده خواهد شد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر:    

هالل احمر حداقل ٣9 فروند بالگرد نیاز دارد
شــهروند| ســامانه مدیریت 
اطالعات ســازمان  یکپارچــه 
پاسخگویی  شامل  امداد و نجات 
ســامانه112،  اضطــراری،  
سامانه اطالعات مکانی، سامانه 
حــوادثDMIS، تجهیــزات 
امدادی و امــداد هوایی با حضور 
هالل احمر  جمعیــت  دبیرکل 
در مرکــز فرماندهــی عملیاتی 
سازمان امدا د و نجات افتتاح شد. 

مهندس علی اصغر احمدی با اشاره به این که رونمایی از 6 فروند بالگرد امدادی گوشه ای از توان 
همه جانبه این جمعیت بود، گفت:  »جمعیت هالل احمر حداقل 31 فروند بالگرد به تعداد هر 
استان یک فروند، برای پوشش حوادث و حداقل 8 فروند برای پشتیبانی نیاز دارد که امیدواریم با 
کمک دولت این مهم محقق شود.« دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به این که مرکز کنترل 
عملیات جمعیت هالل احمر با به روز کردن سامانه خود می تواند در فرماندهی بهتر عملیات ها 
موثر باشد، گفت: »این سامانه امکان هماهنگی بیشــتر با ارگان هایی چون اورژانس، وزارت راه 
و پلیس را تقویت کرده که از نقاط قوت جمعیت هالل احمر اســت.« مهندس احمدی با تأکید 
بر این که میزان آمادگی جمعیت هالل احمر حتی باید بیشتر از نیروهای نظامی باشد، تصریح 
کرد: »تهدیدات نظامی قابل پیش بینی اســت؛ اما حوادث در بیشتر مواقع غیرقابل پیش بینی 
 هستند که بر این مبنا جمعیت هالل احمر باید میزان آمادگی بیشتری نسبت به سایر ارگان ها 

داشته باشد.«

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:      

وجود بالگردهای امدادی برای مواجهه با حوادث 
انکارناپذیر است

  | ند و شــهر
حجت االسالم والمســلمین 
معــزی بــر لــزوم حمایت و 
تقویت ســازمان امداد و نجات 
هالل احمر تأکید کرد. نماینده 
ولی فقیه در هالل احمر با اشاره 
به گســتردگی و پهناور بودن 
کشــور، وجــود بالگردهای 
امدادی برای مواجهه با حوادث 
را یک نیاز انکارناپذیر خواند و 

تصریح کرد: »بر این اساس باید در مسیر تجهیز ناوگان هوایی و زمینی امداد و نجات حرکت 
کرده و به  به روز رســانی آموزش های امدادگران و نجاتگران بپردازیم.« او نقش تأثیرگذار و 
منحصربه فرد هالل احمر در صحنه حادثه را متذکر شــد و افزود: »بهره گیری از تجهیزات 
روز و کارآمد در کنار وجود نجاتگران داوطلب کــه رضای خداوند را هدف فعالیت خود در 
هالل احمر می دانند، این مجموعه را در خدمت به انســان های نیازمند متفاوت می کند.« 
حجت االسالم والمسلمین معزی سپس با تقدیر از مجموعه سازمان امداد و نجات به منظور 
استفاده از ظرفیت تولید داخلی برای خرید 6 فروند بالگرد امدادی و سایر اقالم امدادی در 
 سال اقتصاد مقاومتی افزود: »قطعا باید مسأله حمایت از تولیدات داخلی براساس منویات 
رهبری را جدی بگیریم.« در حاشیه مراسم، نماینده ولی فقیه در هالل احمر همچنین از 
غرفه های شرکت نساجی هالل، شرکت ســرمایه گذاری هالل ایران، سازمان داوطلبان 
و مجتمع دارویی و درمانی مســتقر در نمایشــگاه توانمندی های هالل احمر بازدید کرد. 
حجت االسالم والمســلمین معزی همچنین در غرفه ســازمان جوانان در دیدار با رئیس 
کمیسیون جوانان فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هالل احمر با بیان این که اعضای سازمان 
جوانان هالل احمر ایران با نشاط و روحیه بوده و در مسیر خدمت به بشریت حرکت می کنند، 
گفت: »سازمان جوانان، به عنوان قلب تپنده جمعیت هالل احمر در ایران با تربیت نیروهای 

جوان سرآمد فعالیت های عام المنفعه و خیریه در کشور است.«

رئیس مرکز ملی فضایی در گفت وگو با »شهروند«:      

ایران توانمندی ساخت و طراحی بالگرد را دارد
شهروند|منوچهر منطقی، 
رئیس مرکز ملــی فضایی 
در گفت وگــوی اختصاصی 
بــا »شــهروند« با اشــاره 
بــه توانمنــدی و ظرفیت 
صنعت هوایی کشور گفت: 
»در خصــوص بالگردهایی 
که امــروز رونمایی شــد، 
باید بگویم که نشــانه ای از 
توانمندی ها و ظرفیت های 

کشور در زمینه صنعت هوایی نمایان شد.« منطقی با تأکید بر توانمندهای جمهوری 
اسالمی ایران در صنعت هوایی ادامه داد: »ساخت انواع پهپاد در کشور صورت گرفته 
است. ما در ســاخت بالگرد نیز در کشور توانمندی ساخت مدل های مختلف را داریم 
و باید در این سال ها به سمت رفع نیازهای کشــور در این زمینه حرکت کنیم.« او با 
بیان این که جمهوری اســالمی ایران، هم توانمندی ســاخت و هم طراحی بالگرد را 
دارد، افزود: »دو بالگرد با نام ســورنا و صبا 248 در حال ساخت است و تا قبل از دهه 

فجر از آن دو بالگرد نیز رونمایی خواهد شد.«

ضیایی در جمع خبرنگاران چه گفت؟      

تجهیز پایگاه های هالل به ست های جدید امداد
به گزارش »شــهروند«، دکتر 
ســیدامیر محســن ضیایی 
در حاشــیه این مراســم در 
جمع خبرنگاران حاضر شــد 
و توضیحاتــی درخصــوص 

بالگردها ارایه داد:  
  امروز با حضور معــاون اول 
شــاهد  ریاســت جمهوری 
رونمایی از 6فروند بالگرد 412 
AP از پیشرفته ترین بالگردها 

در دنیا هســتیم که توانایی پرواز و فرود در آب و پرواز در شب را دارند و موجب افزایش توان 
امدادی جمعیت هالل احمر خواهند شد.

  تــا پایان بهار 96 بالگردهای امــدادی جمعیت به 26 فروند می رســد و تمام پایگاه های 
هالل احمر به ست های جدید امداد تجهیز می شوند؛ این ست ها ظرف 3 هفته در بین  هزار 

پایگاه در استان های کشور توزیع خواهد شد.
  3 فروند از بالگردهای رونمایی شده با توان داخلی و 3 فروند دیگر وارداتی است. با ورود این 
بالگردها به ناوگان هوایی جمعیت هالل احمر تعداد بالگردها به 23 فروند می رسد و امیدواریم 

تا بهار  سال آینده این تعداد را به 26 فروند برسانیم.
  جمعیت 20 پایگاه امداد هوایی در سراسر کشور دارد. با این تعداد بالگرد می توانیم پوشش 
صددرصدی حوادث را در کشور داشته باشیم و در هنگام وقوع حادثه تمام بالگردها قابلیت 
امدادرسانی را خواهند داشــت. جمعیت هالل احمر منتظر حوادث نخواهد بود و در حوزه 
پیشگیری، کاهش ریسک، آمادگی مبتنی بر ریسک، آموزش های تخصصی و همگانی تمرکز 

کرده است.
  در یک  سال و نیم گذشــته بخش عمده ای از اعتبارات جمعیت تخصیص نیافته است؛ اما 
با تمام توان سعی کردیم از توان عملیاتی این جمعیت کاسته نشود. همچنین مذاکراتی با 
سازمان برنامه داشته ایم که نوع بودجه جمعیت هالل احمر را تغییر داده و در بودجه 96 ردیفی 
را قرار دهد تا اعتبارات این جمعیت نه تنها در هنگام بروز حوادث بلکه در تمام طول  ســال 

تخصیص یابد.
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:  

تقویت ناوگان هالل احمر ضروری است 
شــهروند| وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی از 
میهمانان مراســم رونمایی 
از بالگردهــای جدیــد بود. 
دکتر سیدحسن  هاشمی در 
حاشیه این مراســم با اشاره 
به این کــه ایران کشــوری 
حادثه خیــز اســت، گفت: 
»ایــران در منطقــه ای قرار 
گرفتــه کــه بروز حــوادث 

در آن زیاد اســت. بی تردید تقویت ناوگان هوایی هالل احمر ضروری است. امیدواریم همه 
ازجمله مردم و پس از آن دولت و مجلس به  هالل احمر کمک کنند.« او صحبت های خود 
را ادامه داد: »هالل احمر و وزارت بهداشت از یکدیگر جدا نیستند. همکاری هایی در گذشته 
داشــته و اکنون هم داریم. به طوری که بیش از 200 بیمارستان و مرکز درمانی ما متعلق 
به هالل احمر است. در حوزه اورژانس نیز از خدمات امداد و نجات استفاده می کنیم.« وزیر 
بهداشت در پاسخ به ســوالی درباره بالگردهای هالل احمر و کاربردی که در عملیات های 
اورژانسی خواهند داشت، تصریح کرد: »این بالگردها چندان برای آمبوالنس هوایی مناسب 
نیستند. آمبوالنس هوایی بالگرد خاص خود را می طلبد؛ اما در جایی که الزم باشد حتما از 
خدمات بالگردی هالل احمر در زمینه اورژانس استفاده می کنیم.«  هاشمی در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: »سرعت عمل در امداد و نجات بسیار مهم است؛ چراکه کاهش آسیب، 
کاهش مرگ ومیر و معلولیت ها را به دنبال خواهد داشت. این از وظایف ذاتی هالل احمر است. 
در عین حال وزارت بهداشت و هالل احمر همکاری های نزدیکی با یکدیگر دارند؛ به طوری 
که بخشی از مأموریت های وزارت بهداشت در اورژانس را هالل احمر انجام می دهد. برهمین 

اساس بی تردید تقویت هالل احمر کمک به وزارت بهداشت نیز خواهد بود.«


