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مدرسه امداد 

سه شنبه  26 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1792

شــهروند| نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر در اختتامیــه گردهمایــی معاونــان 
امدادونجات، بر لزوم  مستندسازی خدمات امدادی 
بــه هموطنان در حــوادث و ســوانح تأکیــد کرد. 
حجت االسالم والمســلمین معــزی،  در اختتامیــه 
گردهمایی معاونان امدادونجات جمعیت هالل احمر 

بــا تأکید بــر جایــگاه اخالق 
امدادگری و  لزوم توجه به اصول 
و معارف دینی در فعالیت های 
امدادی هالل احمر، امدادگری 
را بر چهــار پایــه و  اصل مهم 
استوار دانست . وی اصل نخست 
را محبت برشمرد و خاطرنشان 
کرد که در کنار یادگیری  اصول 
امدادی باید به فلسفه کمک به 
مصیبت دیدگان و مظلومان که 
همانا محبت به انسان هاســت 
توجه  داشــت؛ چرا کــه اصوال 
اســالم دین محبت است و در 
همین زمینه امــام صادق)ع( 
یکی از وظایف مومن را  محبت 
بر مومنین می دانند. اصل و پایه 

دوم امدادگری، وظیفه اســت. امدادگران و پرسنل 
هالل احمر  عالوه بر تکالیف سازمانی، نسبت به افراد 
وظیفه انسانی دارند و کمک به همنوع مصیبت دیده 

و مظلوم  از وظایف انسانی و اسالمی ماست .
نماینده ولــی فقیه در هالل احمــر، تعهد  را اصل 
ســوم امدادگری بیان کرد و افزود: »ما از نظر ایمانی 
و  فطرت انسانی نسبت به انسان ها و به ویژه مظلومان 
تعهد داریم که از اصول اســالم است. کرامت انسانی 
 نیــز چهارمیــن پایه و اصــل امدادگری اســت. ما 
در فعالیت هــا و امدادرســانی هایمان بایــد همواره 
مراقبت کنیم  تا کرامت انســانی افراد مصیبت دیده 
نادیــده گرفته نشــود، چرا که این مســأله عالوه بر 
وظیفه ســازمانی یک  تعهد انســانی و اسالمی نیز 
محسوب می شود.« وی افزود: »جمعیت هالل احمر 
ســازمان های زیر مجموعه مختلفی دارد، اما در نگاه 
مردم ایران، امدادو نجات است و سازمان امدادونجات 
چهــره متبلــور و درخشــنده هالل احمر اســت.  
امدادونجات یک شــغل  و حرفه است، این حرفه نیاز 

به دانش روز دارد؛ چرا که در دنیا برای امدادونجات، 
مقاالت علمــی و  تحقیقاتی متعــددی وجود دارد و 
البته در کنار دانش، مهارت هم الزم اســت و افرادی 
که در ســازمان امدادو نجات خدمت می کنند از هر 

حیث باید ماهر و توانمند باشند .«
حجت االسالم والمسلمین معزی به لزوم برگزاری 
رزمایش های متعدد در سازمان 
امدادونجــات اشــاره  کــرد و 
یــادآور شــد:   »رزمایش هایی 
که توسط سازمان امدادونجات 
انجــام می شــود در حــوادث 
طبیعــی و انســان  ســاز باید 
روزآمد شــود و برگزاری چنین 
گردهمایی هایــی از ضروریات 
بــوده و در ایــن زمینــه الزم 
اســت کــه  هماهنگی ها بیش 
از پیش باشــد .« وی درباره به  
روز کــردن اطالعــات و دانش 
در زمینه امداد و نجات، تأکید 
 کــرد: »اســاتید دانشــگاه ها 
هر چهار ســال یک بــار حدود 
یک سال فرصت مطالعاتی دارند 
تا معلومات و دانش  خود را به روز کنند، در حرفه های 
مربوط به امدادونجات نیز این موضوع صدق می کند 
و الزم است  اطالعات، دانش و معلومات به  روز باشد .« 
به گفته نماینده ولی فقیه در هالل احمر، الزم است 
تا نیروهای امدادی هالل احمر در زمان امدادرسانی 
 به هموطنان در حوادث و ســوانح نیز مستندسازی 
کنند و از رونــد فعالیت های خود گزارشــی مفصل 
 داشته باشــند. خداوند از ما خواســته هر آن چه را 
که آموخته ایــم به دیگران بیاموزیــم. خدمت برای 
خدا، خدمت  به ســاحت دین است و بخش عمده ای 
از اعمال انســان ها با نیــت تقرب برای خــدا انجام 
می شود و کاری که  انجام می دهید بهشت را برایتان 
به ارمغان می آورد و براســاس روایات »هر فردی که 
گروهی از  مســلمانان را از آب یا آتش دور نگه دارد، 
بهشت بر او واجب می شــود .«  وی خاطرنشان کرد: 
»هرچه  ســازمان امدادونجــات روزآمدتر، چابک تر 
و هوشــمندتر عمل کند، افتخــاری برای جمهوری 

اسالمی  ایران خواهد بود.«

گزارش
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 شهروند| نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در عتبات عالیات با حضور در بعثه مقام معظم رهبری با حجت االسالم والمسلمین 
نجف نجفی روحانی، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق، دیدار و گفت وگو کرد. دکتر حیدری، نماینده مرکز 
پزشکی حج و زیارت، با ارایه گزارشی از فعالیت های این مرکز در عراق از تالش شبانه روزی همکاران خود در بخش های مختلف برای 
خدمت رسانی به زائران ایرانی خبر داد. حجت االسالم والمسلمین نجفی روحانی، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در 
عراق نیز در این دیدار با تقدیر و تشکر از ارایه خدمات پزشکی به زائران ایرانی در عتبات این مهم را در درگاه الهی بسیار ارزشمند و 
افتخار بزرگی برای خادمان اباعبداهلل الحسین )ع( دانست. وی بر افزایش خدمات پزشکی در بخش های مختلف به زائران در عتبات 
تأکید کرد و گفت: »هر چه برای خدمت به زائران سرور و ساالر شهیدان بیشتر تالش شود، موجب اجر و پاداش بیشتری خواهد بود.«

تاکید بر افزایش ارایه 
خدمات پزشکی به 
زائران عتبات عالیات

شروع صفحه آرایی
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اتمام صفحه آرایی
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شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
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تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

شــهروند| ســازمان امدادونجــات جمعیــت 
هالل احمــر بــا توجه به  مســئولیتی کــه در حوزه 
عملیاتی جمعیت  دارد، نقش ارزنده ای  در پاسخگویی 
سریع و به موقع در حوادث و ســوانح درجمعیت  ایفا 
می کند. یکی از  مســائل و چالش هــای عمده پیش 
روی  جمعیــت هالل احمر در ســنوات اخیر رشــد 
فزاینده خطر حوادث  و  ســوانح طبیعی و غیرطبیعی 
در سطح کشــور و تاثیرات منفی  آن در جامعه است. 
در این راســتا، وقوع  زلزله های ســنگین و  سیل های 
ویرانگر در طی سال های اخیر و  ســال جاری بیانگر 
 این مهم اســت.  پاســخگویی بهینه به این حوادث 
آنچنان دارای  اهمیت است که در برنامه های توسعه 
اقتصادی و  اجتماعی  ابالغــی دولت، تالش درجهت 
پاسخگویی مناسب به حوادث و  ســوانح در راستای 
وظایف محوله  به  جمعیت تأکید فراوان شــده  است  . 
در ادامه »شــهروند« در گفت وگو با مرتضی سلیمی، 
رئیس  ســازمان  امدادونجات جمعیــت هالل احمر 
به بررســی این مهم  پرداخته و در ایــن گفت وگو به 
جزییات تدابیر و  اقدامات  سازمان امدادونجات اشاره 

کرده است. 
 اگر موافق هســتید، بــرای شــروع در مورد 
 برنامه هایی کــه در ســازمان امدادونجات دنبال 

 می کنید،  توضیح دهید.
سازمان امدادونجات با نگاه نوین محوریت استان ها 
در چند ســال  اخیر تالش کرده است با تقویت منابع 
 انسانی و لجســتیکی  اســتان ها به عنوان خط مقدم 
پاســخگویی به حوادث و سوانح،  نســبت به افزایش 
میزان  آمادگی و پاســخگویی مناســب اســتان ها 
 قدم هایی  جــدی را بردارد. همچنین این ســازمان 
در راســتای  ارتقای  تــوان عملیاتی و به روزرســانی 
اطالعــات و آموزش هــای  تخصصــی و مدیریتی  و 
افزایش ســطح مهارت  و توانمندی های  امدادونجات 
در سطح مدیران استانی برگزاری دوره های  آموزشی 
و مهارتی امدادو نجــات را در دســتور کار قرار داده 
اســت  .  به منظورحضور به موقع شــعب و پایگاه های 
 امدادونجات  جمعیت هالل احمر در حوادث و سوانح 
متناسب با  ضریب خطرپذیری هر شهرستان و استان 
   webبراساس  طرح   جامع آمایش سرزمین  سامانه

  GIS  )  ســامانه اطالعات  مکانــی مدیریت حوادث( 
تهیه و  اجرایی شده است  . از ســویی  دیگر به منظور 
برقراری ارتباط موثر با استان های کشور  پیاده سازی 
و زوم  بندی سیستم ارتباطات و مخابرات رادیویی  در 
همه شعب اجرا شــد. هم اکنون در 17 استان  کشور 

سیستم  ارتباطات رادیویی دیجیتال فعال شده و در 
آینده نزدیک   31استان کشــور به سیستم دیجیتال 

 متصل خواهد شد. 
 ســازمان امدادونجات به منظور افزایش سرعت 
 امدادرســانی هم برنامه  داشته است، در مورد  این 

موضوع  هم صحبت کنیم. 
ســازمان امدادونجات به منظور افزایش ســرعت 
امدادرســانی در  حوادث و سوانح، اقدامات پشتیبانی 
و  لجســتیکی  موثری را  انجام داده است. ازجمله آن 
می توان به ذخیره سازی اقالم  غذایی اضطراری شامل 
 پکیج غذایی 24 و 72 ساعته و  یک ماهه  اشاره کرد. 
در این راستا، همزمان نسبت به  ارتقای  سطح کیفی 
اقالم امدادی شانزده گانه برنامه ریزی و اقدام  شد. در 
بین تمامی فعالیت های جمعیت هالل احمر  نمی توان 

 نقش چشــمگیر  و کلیــدی  امدادهوایی جمعیت را 
نادیده   گرفت. پوشــش هوایی کشــور با  بالگردهای 
موجود و افزایش   پایگاه های امــداد هوایی، بازتوانی 
و تمدید عمر بالگــرد و اورهال  نمودن   3 فروند بالگرد  
در کنار 1800 ساعت پرواز امدادی از  نکات برجسته 

حوزه امداد هوایی در سال  گذشته بوده است .  
 یکی از اقدامات ســازمان امدادونجات  تشکیل 
  »تیم های واکنش سریع« به منظور امدادرسانی  در 
زمان  طالیی امداد است، آمار و ارقامی از تعداد این 

تیم ها در  کشور ارایه می دهید؟
امدادرســانی در زمان طالیی یکــی از برنامه هایی 
اســت که در  جمعیت هالل احمر دنبال می کنیم. به 
همین  منظور یکی از  مواردی که به عنوان برنامه های  
اصلی سازمان امدادونجات در   دستور کار قرار گرفته 
 اســت، تقویت توان عملیاتی شعب  جمعیت است که 
این مهم  با تشــکیل تیم های واکنش سریع در  سطح 
 شــعب جمعیت هالل احمر محقق شد. در این راستا 
به  منظور تقویت توان عملیاتی تیم های مذکورنسبت 
 به تجهیز   این تیم ها بــه تجهیزات انفرادی و گروهی 
اقدام شد.    برنامه  راه اندازی تیم های واکنش  سریع از 
احکام اصلی تکلیفی به  سازمان امدادونجات دربرنامه 
5 ســاله جمعیت اســت. بدین  منظور از  ســال 96 
مقدمات راه اندازی تیم های واکنش ســریع در  سطح 
کشور شروع شد. این برنامه در شهرستان  های دارای 
 جمعیت باالی 120 هزار نفر با  آموزش تعداد 1370 
نفر برای   137شــعبه انجام شــد که در  این خصوص 
درحال حاضر 274  تیم 5 نفره در سطح کشور آماده 
فعالیت و همچنیــن 408 نفر  هــم  در قالب 86 تیم 
عملیاتی در مراکز اســتان ها درحــال انجام  خدمت 

هستند. 
 آماری از  اقدامات امدادی در یک ســال گذشته 

 ارایه می دهید؟
سازمان امدادونجات در طی یک سال و نیم گذشته  
با انجــام  بیش از 63هــزار عملیــات امدادونجات و 
 امدادرســانی به بیــش از 1.020.116 نفر نســبت 
به اســکان اضطراری 573.396 نفــر از  هموطنان 
 اقدام  کــرده و  در مجمــوع 41092 نفــر را نجات

داده  است. 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:    
لزوم مستندسازی خدمات امدادی در حوادث و سوانح

 رئیس سازمان امدادونجات  در گفت وگو با »شهروند«
از اقدامات و تدابیر سازمانش می گوید

  »امداد« در زمان طالیی
برنامه  اصلی 

یادمان چهل ویکمین سالگرد 
زلزله طبس به روایت تصویر

 ،135۷ ســال  شــهریور   ۲5
ریشتر  بشدت 7/8  زمین لرزه ای 
شــهر طبس و روستاهای اطراف 
آن را ویران کــرد؛ زمین لرزه ای 
که به عنوان یکــی از بزرگترین 
زلزله هــا در تاریــخ حــوادث 
طبیعی ایــران ثبت شــده و به 
بین المللی  پژوهشــگاه  نوشته 
زلزله شناســی و مهندسی زلزله، 
پس از این زمین لــرزه چیزی از 
شهر باقی نمانده بود و بازماندگان 
بایــد بــرای یافتــن موقعیت 
جغرافیایی خود به باغ گلشــن 
می رفتند. گفته می شــود در این 
حادثه ناگوار متاسفانه بین 15 تا 
۲5 هزار تن از هموطنان مان جان 

خود را از دست دادند.

امدادرسانی در زمان طالیی یکی از 
برنامه هایی است که در  جمعیت هالل احمر 

دنبال می کنیم. به همین  منظور یکی از 
 مواردی که به عنوان برنامه های  اصلی 

سازمان امدادونجات در   دستور کار قرار 
گرفته  است

هرچه  سازمان امدادونجات 
روزآمدتر، چابک تر و هوشمندتر 

عمل کند، افتخاری برای جمهوری 
اسالمی  ایران خواهد بود

جمعیت هالل احمر سازمان های 
زیر مجموعه مختلفی دارد، اما 

در نگاه مردم ایران، امدادو نجات 
است و سازمان امدادونجات چهره 

متبلور و درخشنده هالل احمر 
است


