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بنا بر گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، در دو سال گذشته میزان رضایت مردمی از  پاسخ های هالل احمر در زمینه دسترسی به اطالعات 
این جمعیت، در میان ۳۵۴ سازمان/نهاد باال  برآورد شده است.    این جمعیت در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۶ به سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطالعات  که قانون آن 
در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، متصل شد و با حکم رئیس جمعیت هالل احمر، کمیته  اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هالل احمر با دبیری 
مدیرکل روابط عمومی و  ارتباطات مردمی جمعیت تشکیل و همچنین وی به عنوان نماینده هالل احمر در دبیرخانه کمیسیون  انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات معرفی شد. براین اساس، در مدت دوسال گذشته ۳۱ درخواست  مردمی در سامانه ثبت شده که با تعامل خوب واحدهای تابعه هالل احمر، به تمامی 
این سواالت پاسخ داده  شده و طبق گزارش مندرج در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، میزان رضایت مردمی از  پاسخ های جمعیت به جز پاسخ یک 

درخواست، در بین ۳۵۴ سازمان/نهاد باال برآورد شده است.

پاسخگویی رضایت بخش 
هالل احمر به درخواست های 
 مردمی در سامانه  انتشار 
و دسترسی آزاد اطالعات

شروعصفحهآرایی
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

شــهروند|  جمعیت هال احمر جمهوری اســامی 
ایران بر اساس مصوبه ستاد ملی اربعین حسینی در وزارت 
کشور به عنوان مسئول کمیته امداد و نجات معرفی شده 
است؛ بدین صورت که در داخل کشور متولی اصلی امداد و 
نجات به ویژه ایجاد آمادگی در مرزهای خروجی است و در 
خارج کشور وظیفه بهداشت، درمان و همچنین پاسخگویی 
اضطراری در حوادث و ســوانح را عهــده دار خواهد بود. در 
همین راستا، جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران در 
این عملیات عظیم دو ماموریت را در داخل و خارج از کشور 
برنامه ریزی و اجرا کرده اســت. بدین ترتیب که در داخل 
کشور و تا رسیدن به مرزهای زمینی )مهران، چزابه، شلمچه 
و خســروی( ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر 
خدمات الزم را به زائران ســاالر شــهیدان)ع( ارایه خواهد 
کرد و در خارج از مرزها )کشــور عراق( مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هال احمر خدمــات درمانی مربوطه را به 
زائران اربعین حسینی در شهرهای کربای معلی، کاظمین 
شریفین، سامرا، کوت، حله و نجف اشرف ارایه خواهد کرد. 
در ادامه با مرتضی سلیمی، رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر هم صحبت شده ایم تا از جزییات تدابیر 
و اقدامات هال احمر در عملیات بزرگ اربعین حسینی آگاه 

شویم.
   اقدامات جمعیت هالل احمر برای اربعین حسینی 

در داخل و خارج از کشور شامل چه مواردی است؟
هر ساله با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی خیل عظیمی 
از عاشــقان اباعبداهلل الحســین)ع( از اقصی نقاط کشور و 
همچنین خارج از کشور برای زیارت عتبات عالیات به ویژه 
کربای معلــی به مرزهای چزابه و شــلمچه در اســتان 
خوزستان، مرز مهران در اســتان ایام و مرز خسروی در 

استان کرمانشــاه مراجعه می کنند. کثرت زائران 
در این حرکت حســینی در پشــت مرزها و 

اضافه شدن لحظه به لحظه جمعیت مشتاق 
اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( از طرفی 
و محدودیت هــای تــردد در خروجی 
مرزها به دلیل بازرسی و مسائل امنیتی 
از طرف دیگر، باعث بروز مشکاتی در 
اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان برای 
زائران می شود، لذا جمعیت هال احمر 
به منظــور امدادرســانی به زائــران با 

استفاده از ظرفیت های استانی )ستادی 
و پشــتیبانی( علی الخصوص استان های 

مرزی ایام، خوزستان و کرمانشاه که در همسایگی کشور 
عراق هستند، اقدامات و تدابیر الزم را به عمل آورده است. 
ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر ضمن پوشش 
و ارایه خدمات در جاده های مواصاتی منتهی به مرزهای 
یاد شده در داخل کشــور، همکاری الزم را برای پشتیبانی 
از مرکز پزشکی حج و زیارت این جمعیت در ارایه خدمات 
امدادرســانی به زائران با استفاده از امکانات منابع انسانی و 
لجستیکی این سازمان در مسیرهای مواصاتی مرزهای 
خروجی کشور تا شهرهای کربای معلی و نجف  اشرف به 

عهده خواهد داشت.
  این عملیات چه هدف هایی را دنبال می کند؟

اهداف عملیات بزرگ اربعین حســینی شــامل موارد 
متعددی می شود: ســاماندهی نیروها و امکانات مورد نیاز 
برای ارایه خدمات شایسته به زائران اباعبداهلل الحسین)ع(؛ 
استفاده از توان و ظرفیت استان ها و مشارکت آنها در ارتقای 
ســطح خدمات  به زوار اباعبداهلل الحسین)ع(؛ وحدت رویه 
در انجام ماموریت ها؛ مشــارکت در عزای حسینی با ارایه 
خدمات به زائران و مســافران داخل و خارج کشور )زائران 
کشورهای پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و ...(؛ 

ر  پرصابــت کادر پزشــکی حضــو
و نیروهــای امــدادی 
جمعیت هال احمر 
در امدادرســانی به 
زائــران؛ باالبــردن 
آمادگــی جمعیــت 
در  هال احمــر 
پاسخگویی به سوانح و 
حوادث احتمالی؛ تسهیل 
و تســریع در ارایه 
ت  ما خد

امدادی مناسب به زائران در داخل و خارج از کشور و همراهی 
زائران در طول مســیر پیاده روی از نجف  اشرف تا کربای 

معلی )حدود80 کیلومتر(.
  مدت زمان اجرای طرح به چه صورت است؟

بیســت و یک روز؛ از روز شــنبه مورخ 98/07/13 تا روز 
جمعه مورخ 98/08/03.

  جمعیت هالل احمر چه اقداماتی را در کشور عراق 
انجام می دهد؟

همان طورکه اشــاره شــد، خدمات هال احمر ایران در 
عراق هم ارایه خواهد شــد. اعزام 12 نماینده به شهرهای 
کربای معلی، نجف اشرف، کاظمین و حله در طول برگزاری 
مراسم؛ اعزام هشت دستگاه خودروی اتوبوس آمبوالنس به 
همراه 64 نفر شامل پزشک، پرستار، نجاتگر و راننده؛ اعزام 
42 دستگاه خودروی آمبوالنس به همراه 84 نفر نجاتگر و 
راننده و اعزام سه دستگاه خودروی ارتباطات به همراه 9 نفر 

کارشناس و کاربر خودرو ازجمله این خدمات است.
   اقدامات هالل احمر در داخل کشور چیست؟

فعال سازی ســتاد مرکزی در مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات در )EOC( ســازمان امــداد و نجات؛ هماهنگی 
برای ایجاد چهار قرارگاه مرزی اربعین حسینی در مرزهای 
مهران، شــلمچه، چزابه و خسروی؛ اســتقرار نمایندگان 
جمعیت هال احمــر در طول طرح در اســتان های ایام، 
خوزستان و کرمانشــاه؛ حضور یک نفر به عنوان نماینده 
جمعیت هال احمر در ستاد ملی اربعین حسینی وزارت 
کشــور؛ انتقال و آماده نگه داشــتن تجهیزات مورد نیاز 
قرارگاه ها؛ اســتقرار چهار تیم عملیاتی در قرارگاه های 

مرزی؛ استقرار 38 دستگاه خودروی عملیاتی )کمک دار( 
در قرارگاه های مرزی؛ اســتقرار 36 دستگاه موتورسیکلت 
عملیاتی و موتورالنس در قرارگاه های مرزی؛ اســتقرار 94 
دســتگاه آمبوالنس آماده عملیات در قرارگاه های مرزی؛ 
استقرار 20 دستگاه آمبوالنس آماده عملیات در قرارگاه های 
مرزی؛ اســتقرار چهار دســتگاه خودروی ارتباطات )تیپ 
یک( در قرارگاه های مرزی و استقرار چهار فروند بالگرد در 

قرارگاه های مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه.
  درباره کادر درمانی و افراد حاضر در این عملیات 

صحبت کنیم. چند نفر به صورت فعال حضور دارند؟
یک هــزار و 224 نفــر کادر درمانی در بیمارســتان ها، 
درمانگاه ها و پایگاه های درمانی در کشــور عراق مســتقر 
می شوند. 72 نفر پزشک متخصص در رشته های مختلف؛ 
277 نفر پزشک عمومی؛ 195 نفر پرستار )خانم(؛ 84 نفر 
نیروی پذیرش؛ 10 نفر نیروی انفورماتیک؛ 142 نفر نیروی 
اورژانس 115؛ 126 نفر مترجم عرب زبان؛ 62 نفر امدادگر؛ 
158 نفر تکنیسین دارویی؛ 40 نفر کارشناس بهداشت و 

بیماری ها و 58 نفر نیروی خدمات.
 کدام پایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

پایگاه هــای درمانی مورد نیاز در کربای معلی شــامل 
درمانــگاه شــبانه روزی در هتل الماس شــرق، درمانگاه 
شــبانه روزی در هتل ماک، پایــگاه درمانی تخصصی در 
بیمارستان الحسین)ع(، پایگاه درمانی پارک متنزه الحسین 
)طب سنتی( و درمانگاه هتل بلداالولیاء در باب القبله حضرت 

عباس)ع( برای ارگان ها و نهادهای همکار ایران است.
پایگاه های درمانی مســیر نجف اشرف تا کربای معلی 

شــامل عمود 285، بیمارســتان حیدریه عمــود 690، 
پایگاه مجمع زائران امام حســن مجتبی)ع( عمود 790، 
عمود1080، عمود 1092 و عمــود 1120 برای ارگان ها و 

نهادهای همکار ایران است. 
پایگاه های درمانی مورد نیاز در نجف اشرف شامل درمانگاه 
شبانه روزی هتل نباء، درمانگاه شبانه روزی در هتل ام القری، 
پایگاه درمانی در صحن جدید حضرت الزهراء)س( و پایگاه 

کمیل)مسجد کوفه( می شود. 
پایگاه های درمانی مورد نیاز در شــهر کاظمین شــامل 
درمانگاه شبانه روزی هتل جنه الفردوس، پایگاه درمانی در 
خیابان صاحب الزمان)عج( و پایگاه درمانی در خیابان امام 
علی)ع( است.. پایگاه  های درمانی هم در شهرهای سامراء و 

حله در نظر گرفته شده است. 
  و صحبت پایانی؟

پیش بینی می شــود جمعاً 2059 نفر نیروی درمانی – 
عملیاتی در داخل و خارج کشور حضور داشته باشند.480 
پایگاه امداد و نجات بین شــهری در سراســر کشور برای 
پوشش امدادی زائران آمادگی کامل دارند. 80 پایگاه بین 
شهری استان های معین در محورهای مواصاتی منتهی به 
مرزهای خروجی آماده باش اند.90 پایگاه امداد و نجات ثابت، 
موقت و سیار در اســتان های ایام، خوزستان و کرمانشاه 
فعال خواهد شد. 118 دستگاه آمبوالنس، هشت دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس، 20 دستگاه موتورسیکلت آمبوالنسی، 
42 دســتگاه خودروی نجات و عملیاتی، چهار دســتگاه 
خودروی فرماندهــی ارتباطات و چهار فرونــد بالگرد در 

قرارگاه ها مستقر می شوند.

 »شهروند« در گفت وگو با رئیس سازمان امداد و نجات
 اقدامات هالل احمر در عملیات بزرگ اربعین را بررسی می کند

 2059 نفرنیروی
 درمانی-عملیاتی پای کارند

      یک هزار و ۲۲۴ نفر کادر درمانی در کشور عراق مستقر می شوند

      ۴80 پایگاه امداد و نجات بین شهری در سراسر کشور برای پوشش امدادی زائران آمادگی کامل دارند

امدادگران هالل  احمر در سراسر کشــور در روزهای تاسوعا و 
عاشورای حسینی مراسم عزاداری ســید و ساالر شهیدان)ع( را 
پوشش داده و به عزاداران خدمات امدادی و درمانی ازجمله تست 

قند و فشار خون ارایه کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل  احمر خراسان جنوبی از ارایه خدمات 
امدادی به ۲۵۹ نفر در ایام تاســوعا و عاشــورای حسینی در این 
استان خبر داد. محمدرحیم شهریاری، مدیرعامل جمعیت هالل  
احمر استان با تسلیت ایام عزای امام حسین)ع( بیان کرد: »برای 
امدادرسانی هر چه سریع تر در روزهای تاسوعا و عاشورا ۲۲ پایگاه 
ثابت و 6 پایگاه ســیار آماده خدمت رســانی بوده اند.« وی افزود:   
»همچنین ۱۱ تیم پشتیبان، ۲۷ دستگاه آمبوالنس، ۱۸ دستگاه 
خودروی نجات، یک تیم امداد هوایی، یک تیم واکنش سریع و ۱۱ 
خودروی امدادی پشتیبان برای امدادرسانی به حوادث احتمالی 

تاسوعا و عاشورا در آمادگی کامل بوده اند.«
ارایهخدماتامدادیهاللاحمر

به303عزادارحسینیهاعظمزنجان
 مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان زنجان گفت: »نیروهای 
امدادی مستقر در دسته حســینیه اعظم زنجان به ۳۰۳ عزادار 
اباعبداهلل الحسین)ع( خدمات امدادی ارایه کردند. شهرام میرزایی 
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحســین )ع( افزود: »۱۰ 
دستگاه خودرو شامل چهار دستگاه آمبوالنس، پنج دستگاه موتور 

آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس هالل  احمر به همراه 
امدادگران، مراسم دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان را تحت 
پوشــش خدمات امدادی قرار دادند.« مدیرعامل جمعیت هالل 
 احمر استان زنجان گفت: »امدادگران هالل  احمر زنجان از ۳۰۳ 
نفر به ۳۱ نفر خدمات درمان سرپایی و برای ۲۷۲ نفر هم تست قند 

و فشار خون انجام دادند.«
ارایهخدماتامدادیهاللاحمرقمبه۹65نفر

محمد گل فشان، مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان قم، 
هم اظهار کرد: »از نخستین دقایق تاســوعای حسینی تا پایان 
شب عاشورا،  ۱۸ پزشک و پرستار، ۹۶ نجاتگر و امدادگر داوطلب 
در پست های جمعیت هالل  احمر به زائران کریمه اهل بیت)ع(، 
مســجد مقدس جمکران و پایگاه های امدادونجات بین شهری 
خدمت رسانی کردند.« وی بیان کرد: »در مدت این دو روز، چهار 
نفر از مراجعه کنندگان به پست های هالل احمر، به مرکز درمانی 
منتقل شدند.« او تصریح کرد: »در این ایام تجهیزات هالل  احمر 
در قالب ۶ دستگاه آمبوالنس، هشت دستگاه خودروی نجات، دو 
دستگاه موتورالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس برای ارایه 

خدمت به عزاداران حسینی اختصاص یافت.«
خدماترسانیهاللاحمریزدبه5۲حادثهدیده

محســن حرازی زاده یزدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان یزد از ارایه خدمات امدادی به ۵۲ نفر حادثه دیده همزمان 

با تاسوعا و عاشورای حســینی در یزد خبر داد و گفت: »  ۴۰ نفر 
درمان ســرپایی و ۱۲ نفر نیز توســط آمبوالنس هالل احمر به 
نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال پیدا کردند.«حرازی زاده افزود:   
»عمده فعالیت انجام شده در چادرهای جمعیت هالل احمر استان 
یزد با عنوان »ایستگاه سالمت«، کنترل فشار خون و تست قند 

خون بوده است.«
خدماتامدادیهاللاحمراردبیلبه3۸0نفر

 رامین معبودی، مدیرعامل هالل  احمر استان اردبیل، گفت: 
»در ایام تاســوعا و عاشــورای حســینی ۳۸۰ نفر از شهروندان 
خدمات کنترل فشارخون و تســت قند خون دریافت کرده اند و 
دو حادثه دیده هم به صورت ســرپایی درمان شدند.« معبودی با 
بیان این که در این روزها ۱۳ دستگاه آمبوالنس و پنج خودروی 
کمک دار پشتیبانی در محل عزاداری ها مســتقر بودند، یادآور 
شد: » ۱۷۹ نیروی عملیاتی در قالب ۱۸ تیم عملیاتی در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی به مردم خدمات امدادی ارایه کردند.«
بهرهمندییکهزارتنازخدماتهاللاحمرگلستان

درعاشورایحسینی
معاون امدادونجات جمعیت هالل  احمر گلســتان نیز از ارایه 
خدمات امدادی نیروهای عملیاتی به عزاداران عاشورای حسینی 
خبر داد. ســید رحیم میرکریمی با اعالم ایــن خبر گفت: »۴۶ 
نجاتگر در قالــب ۱۰ تیم عملیاتی با بکارگیــری ۸ آمبوالنس و 
خودروی امدادی و موتورالنس مراسم روز عاشورا را تحت پوشش 
امدادی قرار دادند.« وی گفت: »در این روز کنترل فشــار خون و 
قند خون یک هزار تن از عزاداران حسینی در ایستگاه های سالمت 
جمعیت هالل  احمر استان انجام شد.« میرکریمی گفت: »توزیع 
بروشور آموزشــی حوادث از دیگر خدمات هالل  احمر استان در 

ایستگاه های سالمت است.«

امدادرسانیهاللاحمرخراسانرضوی
بهحدود۲هزارعزادارحسینی

تعداد ۳۰۶ امدادگر، نجاتگر، پرســتار، پزشک و عضو داوطلب 
و کارمند جمعیت هالل  احمر  خراســان رضوی در شــهرهای 
بردسکن، بجســتان، خواف، داورزن، رشتخوار، سبزوار، فریمان، 
قوچان، کاشمر، کالت، مشهد، مه والت و نیشابور به خدمت رسانی 
به عزاداران سرور و ساالر جوانان اهل بهشت پرداختند. همچنین 
کنترل فشــار خون ۱۹۶۳ نفر از عزاداران و ۳۲ مورد کنترل قند 
خون در روز تاسوعا در ایستگاه های سالمت جمعیت هالل  احمر 

انجام شد.
بهرهمندی۸۹6تن

ازخدماتهاللاحمرکهگیلویهوبویراحمد
در کهگیلویه و بویراحمد هم ۳۲ نجاتگر در قالب ۸ تیم عملیاتی 
با بکارگیری ۶ دســتگاه آمبوالنس و خودروی امدادی مراســم 
عزاداری روزهای تاسوعا و عاشــورای حسینی را تحت پوشش 
امدادی قرار دادند. در این دو روز کنترل فشــار خون و قند خون 
۸۹۶ تن از عزاداران حســینی در ایستگاه های سالمت جمعیت 

هالل  احمر استان انجام شد.«

هالل احمری های هشت استان کشور در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی چه کردند؟

همگام با عزاداران


