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مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزســتان گفت: »نگاه هالل احمر باید آموزش محور و پژوهش محور باشد و برنامه های عملیاتی براساس هالل

پژوهش تعریف شوند.« علی خدادادی در جلسه شورای مدیران این مجموعه در شــوش دانیال اظهار کرد: »جمعیت هالل احمر یک برنامه 
راهبردی ۵ ساله دارد که فعالیت ها و طرح های هالل احمر باید براساس آن تعریف و عملیاتی شود.« وی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی 
 سال ۹۸ هالل احمر استان خوزستان افزود: »برنامه عملیاتی این جمعیت باید براساس برنامه ۵ ساله و رفع نیازهای هالل احمر باشد.« مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خوزستان ادامه داد: »نگاه هالل احمر باید به برنامه های اجرایی، آموزش محور و پژوهش محور باشد و برنامه های عملیاتی 

براساس پژوهش تعریف شوند.« 

اجرای طرح های 
جامعه محور به منظور 
افزایش دامنه نفوذ 
اجتماعی هالل احمر

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

 آبگرمکـن ، یخچـال ، فریـزر، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

شهروند|  طرح امدادونجات نوروز 98 با افزایش 3درصدی منابع و تجهیزات 
امدادی بکارگیری شده از 25 اسفند ماه آغاز می شود. این طرح امسال با هدف 
کاهش زمان حضور در صحنه حوادث، افزایش امدادرســانی و باال بردن سطح 
آگاهی و ارتقای نشاط و سالمت مسافران در ســفرهای نوروزی اجرا می شود. 
اقدامات و خدمات سازمان امدادونجات، امســال با توان و امکانات گسترده ای 
نسبت به سال گذشته به صورت همزمان در 31 استان کشور  اجرا خواهد شد. 
مرتضی سلیمی، رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر در نشست 
خبری که صبح دیروز برگزار شــد به شــرح جزییات این طرح پرداخت که در 
ادامه آورده شده است. در نشســت خبری گزارش اقدامات و خدمات نوروزی 
هالل احمر، مرتضی سلیمی با اشاره به این که امسال به علت افزایش روزهای 
تعطیالت نوروزی، طرح امدادونجات نوروزی از 25 اسفندماه 9۷ تا 1۷ فروردین 
98 به مدت 22 روز در سراسر کشور اجرا می شود، گفت: »مهمترین اولویت ما در 
بحث امداد و نجات نوروز در سال جدید، کاهش زمان حضور و افزایش توانمندی 
امدادگران و نجاتگران بوده اســت و این که با افزایش تعــداد پایگاه ها، بتوانیم 
سرعت امدادرسانی را در جهت کاهش آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی در 

محور های برون شهری باال ببریم.« 
وی به اهداف اصلی طرح امدادونجات نوروزی اشــاره کرد و گفت:   »کاهش 
زمان حضور در صحنه حوادث و افزایش سرعت امدادرسانی در سوانح مختلف، 
کاهش آسیب جانی ناشــی از حوادث ترافیکی در محورهای برون شهری، باال 
بردن ســطح آگاهی و ارتقای نشاط و ســالمت هموطنان در حین سفرهای 
نوروزی، افزایش توانمندی مسافران نوروزی در مواجهه با سوانح مختلف از طریق 
توصیه های ایمنی )نصب بنر و توزیع تراکت( و آموزش های چندرسانه ای موبایل

EOC، شبکه های مجازی و اینفوگراف و کوشش برای برقراری 
ارتباط موثر، بهینه و پویا با دستگاه های همکار به منظور 

کاهش زمان پاســخگویی در حوادث مختلف )پلیس 
راهور، ســازمان راهداری، اورژانس کشــور و ستاد 
هماهنگی خدمات سفر( ازجمله اهداف اصلی اجرای 

طرح نوروزی 98 است.«
 5 هزار و 400 امدادگر 

آماده خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز
ســلیمی با اشــاره به منابع بکارگیری شده در 

طرح نوروز 98 و آماده باش هالل احمر در 
یک هزار و ۴21 پایگاه و پست امدادی 

اظهار کرد: »بر این اســاس 5 هزار 
و ۴۴2 نیروی امــدادی نجاتگر 
و ایثــار در 559 پایــگاه ثابت، 
838 شعبه و پست موقت و 2۴ 

پســت امداد هوایی در نوروز 98 به هموطنان خدمات الزم را ارایه خواهند داد. 
همچنین 31 تیم واکنش سریع )۴65 نفر اعضای تیم(، که از سال پیش کار خود 
را شروع کردند، به عنوان یک تجربه بسیار موفق در استان ها فعالیت خواهند کرد. 
تفاوت دیگر طرح امسال، حضور 31 تیم از خواهران است که روزانه در هر استان 

فعالیت می کنند.«
رئیس ســازمان امدادونجات به اقدامات صورت گرفته در طرح نوروزی 98 
اشاره کرد و گفت: »تشکیل ســتاد طرح ملی امدادونجات نوروزی از اواخر آذر 
و برگزاری چندین جلسه، تشکیل ســتاد خدمات نوروزی به ریاست دبیرکل 
جمعیت در بهمن ماه، تهیه و تدوین دســتورالعمل طرح برای ابالغ از ســوی 
دبیرکل، برنامه ریزی برای برگزاری دوره بازآموزی و بازتوانی برای نیروی عملیاتی 
کشور )31 استان(، بازبینی کامل تجهیزات عملیاتی شعب و پایگاه های جمعیت 
هالل احمر استان های سراسر کشور در طرح ســاماندهی انبارها، هماهنگی 
با دســتگاه های همکار )پلیس، اورژانس، راهداری، ستاد هماهنگی خدمات 
سفر(، نشست های تخصصی با سازمان ها و اعضای کارگروه امدادونجات و 
بکارگیری توان امداد هوایی برای پوشــش هوایی کل کشور از اقدامات ما 

برای اجرای طرح نوروزی بوده است.
وی با اشاره به افزایش 3درصدی منابع و تجهیزات امدادی بکارگیری 
شده و ابالغ دســتورالعمل جامع طرح خدمات و اعتبارات طرح نوروزی 
98 برای تمامی سازمان های همکار بیان کرد: »پوشش کامل امدادهوایی 
در سطح کشور )بالگردهای جمعیت( در طول اجرای طرح، افزایش توان 
عملیاتی پایگاه ها و پســت های موقت در حوزه تجهیزات 
امدادونجات )افزایش ۷5 دســتگاه خودروی نجات 
تیپ 2 و توزیع آن در 31 استان کشور(، تیم بندی 
نیروهای عملیاتی و تشــکیل پرونده ســالمت 
برای تمامــی امدادگران و نجاتگــران، توزیع 
البســه امدادی در 31 استان کشور جهت 

طرح نوروزی 98، شارژ انبارهای امدادی سراسر کشور به  بسته های غذایی ۷2 
ساعته و یک ماهه تغییر محتوایی ارزیابی پایگاه ها و پست های امدادی توسط 
ارزیابان اعزامی جمعیت به سراسر کشور، استقرار مرکز فرماندهی عملیات طرح 
نوروزی در محل EOC سازمان امدادونجات، برنامه ریزی جهت اعزام امدادگران 
و نجاتگران حاضر در طرح به اردوهای زیارتی و ســیاحتی بعد از پایان طرح، از 
ویژگی ها و تفاوت های طرح امســال نسبت به  سال 9۷ اســت.« وی ادامه داد: 
»امسال در زمینه راه اندازی تجهیزات ارتباطات رادیویی و مخابراتی اجرایی کردن 
پروژه زون بندی شبکه VHF کشــوری جهت یکسان سازی شبکه رادیویی 
درخصوص پاسخگویی به سوانح و حوادث توسط کارشناسان ارتباطات رادیویی 

ســازمان صورت پذیرفت، همچنین  16استان کشور به سیستم بی سیم های 
دیجیتالDMR مجهز شده است.«

پوشش هوایی امدادونجات نوروزی  با 24 فروند بالگرد
سلیمی به ویژگی های امدادگران شــرکت کننده در طرح نوروزی اشاره کرد 
و گفت: »همه دوستانی که به عنوان امدادگر و نجاتگر با جمعیت همکاری دارند، 
دوره های بازآموزی را طی کرده اند، عالوه برآن باید تخصص های نجات بین شهری، 
کوهستان و پیش بیمارستانی را هم داشته باشند تا بتوانند در این طرح با ما همکاری 
کنند.« رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به امداد هوایی در طرح نوروزی اظهار 
کرد: »عالوه بر خدمات دیگر، امداد هوایی با 2۴ فروند بالگرد، هرکدام در شعاع 150 
کیلومتری تمام کشور را پوشش می دهند، تا بتوانیم با استفاده از این پتانسیل و 
قابلیت سرعت امدادرسانی را در ایام نوروز باال ببریم. همچنین پایگاه های کوهستان 
و ساحل نیز با توجه به مسافرپذیری استان های ساحلی و استان هایی که پایگاه 

کوهستان دارند هم به  صورت فعال و 2۴ ساعته فعالیت می کنند.« 
وی با اشاره به آغاز مانور طرح نوروزی از چهارشنبه 22 اسفند ماه بیان کرد: 
»این مانور با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها در مرقد امام برگزار می شود. 
جمعیت هم در جهت این که با ســایر دستگاه ها هماهنگی داشته باشد، مانور 
جداگانه ای را تدارک ندیده اســت.« ســلیمی در پایان صحبت های خود ابراز 
امیدواری کرد: »با همکاری حوزه های اطالع رسانی و نقشی که مردم در رعایت 
نکات ایمنی و توجهــی که به توصیه های عوامل امدادی دارند، بتوانیم  ســال 

کم حادثه ای را رقم بزنیم.«

 همه چیز درباره طرح ویژه جمعیت هالل احمر
 در نوروز 98 

تمام ظرفیت های 
بومی و محلی هالل   
در مأموریت بهاری

شهروند|بهروزهایپایانسالکهنزدیکمیشویم،بیشترخانوادههادرتدارکبرنامهریزی
برایسفرهاینوروزیهستند؛دراینمیاننقشنهادهایحمایتکنندهوتسهیلکنندهشرایط
سفربرایمردمبسیارقابلتوجهاست.جمعیتهاللاحمریکیازایننهادهاستکهبانزدیک
شدنبهروزهایپایانیاسفندماموریتبیســتوچندروزهاشباهمراهیهزارانداوطلب،
امدادگروجوانهاللاحمریبرگزارمیشــود.برنامههایطرحنوروزیجمعیتهاللاحمردر
سالهایاخیردرسراسرکشــورجانیتازهبهفعالیتهایامدادی،فرهنگیواجتماعیستاد
سفرهاینوروزیجمعیتهاللاحمرمیدهد.ویژگیمنحصربهفردطرحنوروزیبدونشکاتکا
بهظرفیتوداشتههایمادیومعنویداوطلبانوامدادگرانبومیومحلیاست،بهطوریکه
جایجایشهرهاوروستاهایکشورآکندهازعطرشکوفههایهمدلیداوطلبانوامدادگران
هاللاحمرمیشود.نشســتخبریگزارشاقداماتوخدماتهاللاحمردرایامنوروز98در
قالبطرحهایملی»امدادونجاتنوروزی«و»ایمنیوسالمتمسافراننوروزی«صبحدیروزبا
حضورروسایسازمانهایامدادونجاتوجوانانجمعیتهاللاحمربرگزارومهمترینبرنامههاو

ظرفیتهایاینجمعیتبرایخدمترسانیبهمسافراننوروزیسراسرکشورمطرحشد.

تعداد  98 نوع ردیف

۱02۶ آمبوالنس ۱

438 خودروی نجات 2

50 خودروی ویژه عملیاتی 3

۱۱ خودروی ارتباطات 4

۱282 خودروی امدادی 5

4۷5 موتورسیکلت امدادی ۶

۱22 موتور آمبوالنس ۷

24 بالگرد امدادی 8

34۷8 جمع کل

سلیمی در آخرین نشست خبری  سال 9۷، برنامه های نوروزی امداد و نجات هالل احمر را تشریح کرد

 بکارگیری تمام توان لجستیکی و امدادی
 در نوروز 98

   اضافه شدن ۷5 دستگاه خودرو به ناوگان لجستیکی جمعیت هالل احمر  
 مهمترین اولویت طرح امسال، کاهش زمان حضور و افزایش توانمندی امدادگران و نجاتگران 

  خودروها و لجستیک به کار گرفته شده:   3478 دستگاه

 

شهروند|مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر در بخش 
دوم نشست خبری صبح دیروز به سواالت خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ 
داد. وی درباره کاهش زمان تا حضور امدادگران در سوانح گفت: »برنامه ای که 
مدنظر ما است، 8 دقیقه اســت، اما فعال روی زمان 10 دقیقه تا 10 دقیقه و 30 
ثانیه تمرکز کرده ایم و تالش ما بر این است که با توجه به افزایش تعداد پایگاه ها 
بتوانیم زمان رســیدن امدادگران را به 8 دقیقه برســانیم.« وضع تیم واکنش 
سریع شهرستان ها یکی دیگر از سواالتی بود که از رئیس سازمان امداد و نجات 
پرسیده شد؛ ســلیمی گفت: »تیم واکنش سریع در مراکز استان ها فعال شده 
و در شهرســتان های بیش از جمعیت 100 هزار نفر، امیدوار بودیم که تا پایان  
سال آموزش هایشان انجام شود که به این هدف دست پیدا کرده ایم. وی توضیح 
داد که برنامه ما در  ســال 9۷ اجرایی کردن تیم واکنش سریع نبوده و ما امسال 
 بر آموزش این نیروها متمرکز بوده ایم که این اتفاق افتاده اســت و  سال آینده

 اجرایی می شود.«
سلیمی در پاسخ به سوال دیگر درباره استخدام امدادگران جمعیت هالل احمر 

نیز گفت: »با دستور رئیس جمعیت هالل احمر طرحی آماده شده که این طرح 
مختص نجاتگران و امدادگران پایگاه هاســت. بالغ بر ۷ هزار نفر واجد شرایط 
بودند که برای استخدام مطرح بوده؛ این شرایط شامل آموزش ها و مهارت ها و 
سابقه فعالیت هایی بوده است که این عزیزان داشته اند. به هر صورت براساس 
پروتکل خاصی اطالعات امدادگران را از اســتان ها دریافت کرده ایم، تا حقی از 
کسی ضایع نشود.« به گفته رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر این ۷ هزار 
نفر درحال حاضر در پایگاه های امداد بین شهری فعال هستند و براساس طرحی 
که در دست داریم، می توان گفت از صددرصد روند 30 درصد پیشرفت داشته 
و از این رقم،  3 هزار و ۴00 نفر واجد شرایط استخدام می شوند. مرحله نخست 
که مورد تایید ریاست جمعیت هالل احمر بوده، انجام شده است. کمیته منابع 

انسانی جمعیت هالل احمر قدم بعدی ما است و در این میان، یک کمیته کاری 
اولیه در سازمان امدادونجات تشکیل شد و تیم کارشناسی روند کار را کامال پیش 
برده اند. امیدواریم قبل از پایان  سال در کمیته منابع انسانی موضوع طرح شود و 
مراحل شورای عالی و دیگر مراحل را طی کند. سلیمی توضیح داد که بکارگیری 
و استخدام نیازمند مجوز از نهادهای باالدستی است و موضوع مهم دیگر لحاظ 
شدن بودجه استخدام این نیروها در بودجه جمعیت هالل احمر است. آن چه در 

جمعیت باید انجام شود، به سرعت درحال پیگیری است. 
 همه مردم ۱۱2 را می شناسند

 می توانید در پایگاه های امدادونجات استراحت کنید
پایگاه ها و توسعه آنها مورد ســوال خبرنگار دیگری بود که سلیمی توضیح 

داد: »پایگاه های امدادونجات جمعیت هالل احمر تقریبا از حالت سیار به حالت 
ثابت درآمده است و این روند با آسیب شناسی در نقاط حادثه خیز صورت گرفته 
است. عالوه بر آن، بسیاری از پایگاه ها امسال از کانکس به ساختمان تبدیل شده 
است. ما درحال حاضر تنها 18 پایگاه کانکسی در کل کشور داریم که قرار است 
تا پایان  سال آینده همه پایگاه ها دارای ساختمان ثابت شوند.« به گفته سلیمی 
با آسیب شناسی در نقاط حادثه خیز پایگاه های سیار  برپا شده است و پایگاه های 
ثابت به عنوان محل اسکان اضطراری در نظر گرفته شده و از هموطنان دعوت 
می شود اگر دچار خستگی شــدند یا این که شرایط آب وهوایی مشکل داشت، 
حتما با خانواده در این پایگاه ها استراحت کنند و بعد از رفع وضع بد، با آرامش 
خاطر به راه خود ادامه دهند. شــماره 112 را همه مردم می شناســند؛ بدون 
سیم کارت هم امکان برقراری ارتباط میسر است و در هر شرایطی با این شماره 
تماس گرفته شود، نزدیکترین پایگاه را به اطالع می رساند. طراحی پایگاه ها به 
نوعی است که امکان استقرار 10 خانواده به صورت خانم ها و آقایان جداگانه را 

می دهد و هموطنان می توانند از این موقعیت استفاده کنند. 

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر خبر داد:  
استخدام امدادگران در مرحله بررسی کمیته منابع انسانی

 پروسه استخدام به نهادهای باالدستی بستگی دارد 


