
شماره دهم  |   فروردین ماه MAR 2016   |  1395  |  ویژه نامه نوروز 95 

مــــا آمـــاده ایم
بـرای سـالمت شمـا

آم��اده باش بیش از 18 هزار و 500  کارش��ناس فوریت های پزش��کی و نزدیک به پنج هزار 
دس��تگاه آمبوالنس 115 وهمچنین 50 هزار کارشناس پرستاری در اورژانس های سراسر 

کشور برای طرح امداد نوروزی 95

مسابقه عکس سلفی
سلفی با فرشتگان بی بال!

نش��ریه داخلی مرک���ز مدیریت ح���وادث و ف���وریت های پزشک��ی کشور
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ویژه نامه نوروز 95
صفحه 6

پیام تبریک نوروزی 
دکتر آقاجانی 

معاون درمان وزارت 
بهداشت

ن��وروز، طلیع��ه ش��کوه و دگرگونی 
طبیعت و بازآفرین��ی جلوه دیگری از 
عظمت پروردگار یکتاست. این تغییر 
ش��گرف ، ه��م نوای��ی هم��ه عناص��ر 
خلقت را می طلبد و چه زیباس��ت که 
حافظان سالمت مردم، پرچمدار این 
هم آوایی باش��ند و لبخن��د رضایت را 

بر لبانش��ان بنش��انند.
ای��ن می��ان جای��گاه هم��کاران  در 
س��خت کوش��م در بخش فوریت های 
پی��ش  اورژان��س  و  پزش��کی 
بیمارستانی، بس حیاتی و سرنوشت 
س��از و نماد تالش ه��ای مجدانه همه 
دس��ت اندرکاران حوزه درمان کشور 

اس��ت  .
آنچ��ه تالش جدی ت��ر همکارانم را 
افزای��ش  می طلب��د،  ای��ام  ای��ن  در 
آن،  تب��ع  ب��ه  و  ن��وروزی  س��فرهای 
افزای��ش نیاز ب��ه خدم��ات درمانی به 
اورژانس��ی  و  ف��وری  خدم��ات  وی��ژه 
اس��ت، تا کام هموطن��ان عزیزمان به 
واس��طه عدم دسترس��ی ب��ه خدمات 
درمانی م��ورد نیاز، تلخ نش��ود و بهار 

خاطرش��ان پریش��ان نگردد.
ب��ا  را   95 ن��وروز  ک��ه  اس��ت  امی��د 
کمترین حجم تصادفات و آس��یب ها 
پش��ت س��ر گذاری��م و این ام��ر جز با 
هم��ت و جدی��ت واالی همکارانم در 
پزش��کی،  ه��ای  فوری��ت  بخ��ش 
بیمارس��تان ها، مراکز درمانی و سایر 
س��المت،  ح��وزه  ان��درکاران  دس��ت 
سازمان های همکار و مردم فهیم و با 
فرهن��گ، محق��ق نخواه��د ش��د. لذا 
امی��د اس��ت به فض��ل پ��روردگار و در 
سایه همدلی و همراهی همه مردم و 
با رعای��ت ن��کات ایمنی، ب��ه ویژه در 
دید و بازدید ها و س��فرهای نوروزی، 
س��الی هم��راه ب��ا س��المتی و آرامش 

برای آحاد مردم ایران باش��د.
 از همه ش��ما مردم عزیز خواستارم 
ک��ه در ضمن اهمی��ت و ارج نهادن به 
دید و بازدید و تفریح و مس��افرت -که 
غذای روح و ضرورت زندگی اس��ت- 
به رعایت ایمنی در س��فر و پیشگیری 
دقت��ی  خط��ر،  گون��ه  ه��ر  ب��روز  از 
دوچن��دان داش��ته باش��ید ت��ا خدای 
ناک��رده هی��چ هموطن ایران��ی دچار 

آس��یب نش��ود  .
ن��وروز 95 را برای همه ش��ما مردم 
ای��ران زمی��ن، ایام��ی سراس��ر خیر و 
برک��ت آرزومن��دم و از خداوند متعال 
خوانن��ده  ش��ما  ب��رای  را   95 س��ال 
محت��رم ای��ن نش��ریه س��الی ت��وام ب��ا 
روزاف��زون  توفی��ق  و  موفقی��ت 

خواس��تارم.

پیام تبریک نوروزی 
دکتر صابری نیا

 رئیس اورژانس کشور
 ضم��ن س��الم و خ��دا قوت ب��ه تمام 
کارکن��ان اورژانس های بیمارس��تانی و 
پی��ش بیمارس��تانی؛ اعم از پزش��کان، 
نیروه��ای  و  پیراپزش��کان  پرس��تاران، 
اداری  وخدمات��ی ک��ه در س��ال 1394 
ب��دون هیچ گونه چشم داش��ت مالی در 
جهت کاهش آالم بیماران و مصدومان 
ت��الش ک��رده و در ط��رح تح��ول نظام 
س��المت س��عی کردند خدمات خود را 
به صورت مناس��ب و درخ��ور مردم عزیز 
ایران ارائه نمایند مراتب تقدیرو تش��کر 

خودرا اعالم می دارم.
کارکن��ان  ک��ه  اس��ت  ش��ایان ذکر 
زحمت کش وف��داکار اورژانس در نوروز 
1395 ب��ا بیش از 2 ه��زار و 180 عدد 
پای��گاه اورژانس پیش بیمارس��تانی، 3 
هزار دستگاه آمبوالنس اعم از زمینی، 
دریای��ی و 21 بالگ��رد هوای��ی و  570 
وزارت  پوش��ش  تح��ت  بیمارس��تان 
بهداش��ت، 24 س��اعته به ارائه خدمات 
حیات بخش اورژانس��ی می پردازند. در 
تم��ام بیمارس��تان های تح��ت پوش��ش 
وزارت بهداش��ت، متخصصی��ن محترم 
به ص��ورت مقی��م در 2 ت��ا 8 تخص��ص 
موردنیاز آماده ارائه خدمات هس��تند تا 
در تعطیالت نوروز خدمات فوریت های 
پزش��کی تحت الش��عاع ق��رار نگی��رد و 
فضایی مطمئن برای مسافران نوروزی 

فراهم شود.
هر ش��غل و حرفه ای به��اری دارد که 
اوج تقاضای مردمی را شامل می شود و 
به��ار اورژان��س مصادف اس��ت ب��ا بهار 
طبیعت و نوروز پیروز. کارکنان اورژانس 
بیمارس��تانی و پی��ش بیمارس��تانی در 
سراس��ر کش��ور از مس��افرت و تفری��ح 
خوی��ش گذش��ته اند ت��ا مب��ادا حیاتی 
ارزش��مند در مواجه با طوفان سوانح به 
خط��ر افتد. امید اس��ت ک��ه همه مردم 
کشورم با خادمان خویش در اورژانس، 
کاه��ش  و  س��المتی  حف��ظ  جه��ت 
صمیمان��ه ای  هم��کاری  تصادف��ات، 
داش��ته باش��ند تا در انتهای ن��وروز 95 
کاهش چش��مگیر تصادفات و آسیب ها 

را شاهد باشیم انشاءا... .
در پایان این پیام تبریک نوروزی الزم 
است از زحمات تمام نیروهای اورژانس 
و   بیمارس��تانی  پی��ش  و  بیمارس��تانی 
فوریت های پزش��کی و کارکنان س��تاد 
هدایت عملیات بحران که به صورت 24 
آم��اده  ارائ��ه خدم��ت  س��اعته جه��ت 
می باش��ند تش��کری وی��ژه کن��م. ای��ن 
دلیرمردان و ش��یر زنانی که هرساله در 
اوص��اف ف��داکاری و ایثار س��نگ تمام 
گذاش��ته اند و ن��وروز 95 را نی��ز همانند 
سال های گذشته از استراحت و تفریح 
خوی��ش می گذرن��د ت��ا آرام��ش م��ردم 
عزیزم��ان حفظ ش��ود و صدالبته که در 
ای��ن زحمت ب��زرگ، خداوند اس��ت که 
می توان��د جبران کنن��ده زحم��ات این 

عزیزان باشد.
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کالم امام
محبت روحی و مداوای جسمی

ش��غل شما یک شغل ش��ریفی اس��ت و پرارزش. تماس لمسی 
ش��ما داری��د با آن برادره��ای گرفتار، توجه کنید ک��ه خوب انجام 
بدهید. با آنها خوب رفتار کنید. یک نفری که اآلن گرفتار اس��ت، 
و مثاًل زیر اتومبیل رفته اس��ت یا زخم خورده اس��ت یا زلزله دیده 
اس��ت یا چه، این آنقدری که احتیاج به مداوا دارد بیشتر احتیاج 
به لطف دارد. این کسی که می رود او را نجات می دهد، پرستاری 
می کن��د، می آورد طبیبی ک��ه او را می بیند، آنق��دری که این آدم 
اآلن احتی��اج دارد که به او تلط��ف کنند، ترحم کنند، خوب رفتار 
کنند، بیش��تر از آن اندازه ای است که مداوا کنند. این یک لطف 
روحی اس��ت و آن یک گرفتاری جسمی. خیلی باید توجه داشته 
باش��ید ب��ه اینک��ه ب��ا اینهایی که س��ر و کار داری��د و اینه��ا گرفتار 
هس��تند، ب��ا اینها ط��وری رفتار کنید ک��ه این گرفتاری هایش��ان 
س��بک بشود. وقتی با آن ها رفتاِر خوب باشد، مثل یک پدری که 
اوالدش را می خواه��د نج��ات بده��د، ای��ن م��ادری ک��ه بچه اش 
گرفتاری دارد و می خواهد نجاتش بدهد، آنقدری که الطاف این 
م��ادر او را آرام می کن��د، م��داوا آنقدر در او تأثیر ن��دارد، این اآلن 

احتیاج به این دارد که روحش آرام بشود. 
صحیفه امام خمینی جلد 7 صفحه 501 و 502

نش��ریه یک یک پنج حدودا یک سالی می شود 
که پا به عرصه مطبوعات گذاشته است. اینکه چرا 
و چگون��ه ای��ن نش��ریه متول��د ش��د و رش��د یافت 
بماند... اما آنچه ک��ه قصد داریم در این ویژه نامه 
آن را ب��ه طور مختص��ر و مفید معرفی کنیم نیازی 
محسوس در راستای وجود رسانه ای قوی و موثر 
اس��ت جه��ت ارتب��اط بین مردم ش��ریف ای��ران و 
کارشناس��ان فوری��ت های پزش��کی در سیس��تم 
اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی یا هم��ان اورژانس 

.115
نشریه یک یک پنج در حال حاضر پرتیراژ ترین 
نش��ریه کاغذی )مطبوعات( در وزارت بهداشت-
درم��ان و آم��وزش پزش��کی اس��ت که ب��ه صاحب 
امتی��ازی مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
کش��ور )اورژانس 115 کشور – وزارت بهداشت( و 
خدم��ات  و  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  توس��ط 
بهداش��تی-درمانی فس��ا )اس��تان فارس( منتشر 

می گردد.
 این نشریه پیش رو در حال حاضر دارای توزیع 
داخل��ی وزارت بهداش��ت ب��وده و می ت��وان گفت 
نخستین و تنها نشریه تخصصی اورژانس در ایران 
است. امید است که با عنایات باری تعالی و توجه 
مردم ش��ریف ای��ران در آینده ای نزدی��ک بتوانیم 
توزیع عمومی این نشریه را بر روی کیوسک های 

مطبوعاتی شاهد باشیم.  
اورژانس 115 یا همان مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی ک��ه در کتب علم��ی آن را 
اورژانس پیش بیمارستانی خوانده اند، سیستمی 
اس��ت که تحت مدیریت وزارت بهداشت-درمان و 
آموزش پزش��کی ب��ه ارائه خدم��ات درمانی از نوع 
فوریت ها در حوزه پیش از بیمارستان می پردازد.
 در نخستین کالم برای معرفی این سیستم باید 
بگوییم که خاس��تگاه و ماهیت و رسالت اورژانس 
115 از س��ازمان هالل احمر کشور کامال منفک و 
مجزاست. صد البته که دوستان ما در هالل احمر 
نی��ز زحمات زیادی متقبل می ش��وند، اما ماهیتا 
اورژانس 115 سیس��تمی تخصصی اس��ت که به 
ارائه خدم��ات و مداخالت درمان��ی از نوع فوریت 
ه��ای پزش��کی م��ی پ��ردازد ک��ه از ای��ن جهت از 
حساسیت و اهمیتی ویژه و خاص بهره مند است.
امید اس��ت ک��ه در آین��ده ای نه چن��دان دور با 
نش��ریه ای وزی��ن و درخ��ور م��ردم ش��ریف ایران، 
میهمان خانه های شما مردم عزیز باشیم و بتوانیم 
با تعاملی خوب و س��ازنده ارتباطی مفید و ارزنده 
را بین مردم عزیز کش��ورمان و کارشناسان فوریت 
های پزشکی ایجاد نماییم. نوروزی سراسر شاد و 

پرسرور را برای شما مردم ایران آرزومندم.

یا مقلب القلوب و االبصار
قلوبم��ان در تکاپ��وی نجات ج��ان هموطنان 
عزیزمان می تپد. آن هنگام که آمبوالنس��ی به 
حرک��ت در می آید تا قلبی از تپش ایس��تاده را 
حیاتی دوباره بخش��د. آن هنگام که انگش��تان 
لرزان و نیمه جانی شماره های یک یک پنج را 
می فش��ارد تا ندای مددجوی��ی ورای خطوط و 
امواج نامرئی، دست عنایتی را به امید اجابتی 
ب��ه س��وی اورژان��س 115 روانه کند. ن��ه اینکه 
بیم��اران و مصدومان ب��ه ما نیازمند باش��ند...
نه... م��ا به این خدم��ت مق��دس نیازمندیم... 
پ��س بارخدایا تغیی��ر دهنده قلب ه��ا و نگاه ما 
باش تا به این خدمت مقدس مشتاق تر شویم.

یا مدبراللیل و النهار
شب و روزمان را به تدبیر و تقدیر باری تعالی 
در انتظار نشس��ته ایم تا کجا و کی نیازمندی ما 
را فراخواند و مددجویی آژیر آمبوالنس هایمان 
را به صدا در آورد. آژیر آمبوالنس هایمان همان 
ندای آس��مانی حیات بخش��ی اس��ت که ش��ما 
مردم ش��ریف در اوقات مختلف ش��بانه روز می 
ش��نوید. ندایی که صدای حیات بخش��یدن به 
انس��انی را طنی��ن ان��داز اس��ت. و ش��ما مردم 
شریف را می ستاییم در ارج نهادن و حق تقدم 

نهادن بر این ندای آسمانی.

یا محول الحول و االحوال
حال و هوایمان وقتی خوش است که واسطه 
بخشش حیات به انسانی می شویم و تحولی را 
در درونمان احساس می کنیم. حال و هوایمان 
خوش است با وجود تمام مشکالت و کمبودها 
در خدم��ات رس��انی مطل��وب. آن هنگامی که 
کودک��ی در آمبوالن��س هامان چش��م به جهان 
می گش��اید، گریه ش��وق نوزاد و خنده رضایت 
م��ادر در گوش مان صوت خوش الحانی اس��ت 

که حال و احوال مان را خوب می کند.

حول حالنا الی احسن الحال
احس��ن الحال ما در اورژانس آن زمانی است 
که در کش��اکش مرگ و حی��ات، زندگی دوباره 
ای را س��بب می ش��ویم. خدای من این احوال 
خ��وش را از ما مگیر تا همچنان خدمت گزاری 
ص��ادق  و بی ادعا بمانیم. بارخدایا این نوروز را 
بر هموطنانم ایامی بی خطر و سراس��ر ش��ادی 
ق��رار ده... بارالهی این عی��د را عیدی واقعی و 
همیش��گی برای ما گردان و مپس��ند که لباس 
س��پید خدمت ب��ر تنمان گش��ادی کن��د و یا بر 

سپیدی آن لکه ای نشیند. 

صاح��ب امتیاز: مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی کشور

مدیر مسئول:دکتر مجید نجفی کلیانی
سردبیر:عباس نظریان

تحریری��ه: فرخن��ده آش��وری، عب��اس عاب��دی، موع��ود 
معرفاوی، احمد دادمهر، سید رضا مرتضوی اسدآبادی

طراح وگرافیست: وحید رضا دهقانی
تیراژ: 50.000 نسخه

آدرس دبیرخانه مرکزی : فارس، فس��ا، میدان امام 
حسین )ع(، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
فسا                    تلفن )دفتر شیراز(: 32359600 071    

نمابر: 32309884 071

پیام رهبری   
پرس��تار کار سختی را بر عهده دارد، اجر بزرگی را هم دارد؛ اما    
وظیفه ی س��نگینی ه��م دارد. این تعادل می��ان وظیفه و پاداش، 
میان حق و تکلیف، یکی از ارکان بزرگ مفاهیم اسالمی و مبانی 
اس��المی اس��ت. حقیقتا باید منش��ور اخالقی پرس��تارها فراهم 
شود، میثاق پرستاری و معاهده ی پرستاری باید تعلیم داده شود 
و تدری��س ش��ود؛ پرس��تار عظمت کار خ��ود را - که ب��ه طبع این 
عظمت کار، مالزم بااهمیت شخصیت خود اوست - بداند؛ کار را 

آن چنان که شایسته است، انجام دهد.
پرستار چون با بیمار سر و کار دارد، با بیداری و دردکشی سر و 
کار دارد و رنج��ش بیش��تر از دیگ��ران اس��ت؛ بنابراین حرفه اش 
حرفه عزیز و باارزش��ی است. اینها حقایق است؛ نه این که مردم 
بخواهن��د با پرس��تاران - چه م��رد و چه زن - تع��ارف کنند. واقع 
مطلب چنین است. وقتی کاری خیلی بزرگ و خیلی عزیز باشد، 
دو طرف در مقابل آن مس��ئولند: یکی مردمند؛ که باید آن کار را 
عزیز به حس��اب بیاورن��د و صاحب آن را معّزز بش��مارند؛ دیگری 
خوِد آن ش��خص اس��ت که این ش��ی ء عزی��ز و ای��ن کار بزرگ در 

اختیار اوست. خود او هم باید آن را گرامی بدارد.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله( در جمع     

پرستاران   

یادداشت سر دبیرسخن مدیر مسئول

عباس نظریان |||||||||||||||||||||||
دوست داریم مردم بدانند...

به قلم علی موالیی 
کارشناس فوریت های پزشکی – اورژانس 115 بم

م��ردم ایران س��الم. من یکی از کارکن��ان فوریت های 
پزشکی شاغل در اورژانس 115 هستم. صحبت کردن 
در مورد حرفه ام برایم س��خت است چراکه باوجود تمام 
آموزش ه��ا و فرهنگ س��ازی رس��انه ها بازهم احس��اس 
می کنم حرفه ما و اصول کار اورژانس پیش بیمارستانی 

از سوی بعضی از اقشار جامعه درک نمی شود.
خیلی از اوقات س��عی می کن��م خودم را جای مردمی 
ق��رار ده��م ک��ه یک��ی از نزدیکانش��ان دچار بیم��اری یا 
س��انحه ای شده و کنترل اعصاب برایشان سخت است؛ 
اما می خواهم بگویم جنس ما هم از آهن نیس��ت. دیدن 
گریه دختربچه چهارساله بر بالین پدر بی جانش سخت 
اس��ت و چه ش��ب ها که از فکر اتفاق��ات روزانه خواب از 
آن  متوج��ه  کس��ی  ام��ا  می ش��ود  رب��وده  چش��مانمان 
نمی ش��ود. دوس��ت داری��م م��ردم بدانن��د حت��ی 
خان��واده خودم��ان ه��م از خدمتی که ب��ه مردم 
می رس��انیم مح��روم هس��تند و اگ��ر اتف��اق 
ناگ��واری برایش��ان بیفت��د ب��ه 
ش��یفت های  دلی��ل 

ش��بانه روزی در جاده ه��ا و          ع��دم ام��کان ت��رک 
ش��یفت، رس��یدگی به خانواده برایمان ممکن نیس��ت. 
زمانی که برای استراحت به منزل می رویم فکر حوادث 

روزهای گذشته استراحت را هم سخت می کند.
دوس��ت داری��م م��ردم بدانند هی��چ حق��وق و مزایایی 
نمی توان��د روحیه در حال فرس��ایش م��ا را در برخورد با 
ح��وادث تلخ و زج��رآور که هرروز با آن ها روبرو هس��تیم 

التیام بخشد. 
دوس��ت داریم م��ردم بدانند وقتی که به دس��تور مرکز 
پی��ام اورژانس ب��ه مأموریتی اعزام می ش��ویم، جان را بر 
ک��ف گرفت��ه و باوج��ود ام��کان تص��ادف و حادث��ه برای 
خودمان، به هیچ چیز جز رسیدن سریع تر بر بالین بیمار 

فکر نمی کنیم.
دوس��ت داریم م��ردم بدانند اگر گاه��ی اندکی دیر به 
صحن��ه حادث��ه ای می رس��یم ممک��ن اس��ت ب��ه خاطر 
ترافیک، یا دوری مس��یر، یا حض��ور درصحنه حادثه ای 
دیگر و یا کمبود آمبوالنس باشد؛ اما در آن لحظه ای که 
می رس��یم، ج��ز وضعیت بیمارم��ان نمی توانی��م به چیز 
دیگ��ری فکر کنیم، درحالی که حاضرین در آن ش��رایط 
س��خت، بیمار خود را فراموش ک��رده و از ما توضیحات 
می خواهند. اگر بخواهیم وقت بگذاریم و برای جمعیت 
حاض��ر درصحنه ی��ا همراهان بیم��ار توضیحات بدهیم 

وقت طالیی رسیدگی به بیمار از دست می رود.
دوس��ت داریم م��ردم بدانند بای��د در ح��وادث یاور ما 
باش��ند، راه را ب��رای خودروهای امدادی ب��از کنند و از 

تجمع درصحنه حوادث پرهیز کنند.
دوس��ت داریم مردم بدانند کنجکاوی کردن خارج از 
عرف بعضی اقش��ار جامعه درصحنه حوادث و بعضا 
تمایل شدید به فیلم برداری با گوشی موبایل از 
صحنه های تصادف به ش��دت خارج از فرهنگ 

نوع دوستی ما ایرانی هاست.
دوس��ت داریم مردم بدانند روزانه هزاران نفر 
از خدم��ات رای��گان اورژان��س 115 اس��تفاده 
می کنند و صدها نفر ب��ه لطف خداوند و تالش 
پی��دا  نج��ات  حتم��ی  م��رگ  از  همکارانم��ان 
می کنن��د؛ و ای��ن وظیف��ه ما ح��ق تم��ام مردم 

قدرشناس و فهیم مردم کشورمان است.
باش��د روزی بیاید که تمام کارکنان اورژانس 
هی��چ دغدغ��ه ای ج��ز ارائ��ه بهتری��ن خدمات 
دی��دگان  حادث��ه  و  بیم��اران  ب��رای  درمان��ی 

زجردیده نداشته باشند.

دل ن�وشت�������������ه
دکتر مجید نجفی کلیانی|||||||||

رئیس اوژانس 115 فسا
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م��وش  روز  اون 
و  خوش��حال  خیل��ی  کوچول��و 

هیج��ان زده ب��ود. آخه اون��ا روزهای 
زی��ادی منتظ��ر بودن��د که هواگرم بش��ه و 

باالخره بتونند توی برک��ه کنار علفزار آب تنی 
کن��ن. به خاطر همی��ن موش کوچول��و و خرس 
مهربون برای آب تنی به س��احل برکه رفتن. شیر 
دان��ا که از تصمی��م اونا خبردار ش��ده بود کمی 
نگران ش��د و به خ��رس مهربون گفت: خیلی 

احتیاط کن، قس��مت هایی از برکه واس��ه 
موش کوچولو عمیقه باید دقت کنی 

که اون قسمت شنا نکنید.

راه رو واسه خرگوش زبل باز کنیم!

اونا با ش��وق فراوان به سمت برکه 
علفزار رفتن و مش��غول آب تنی شدن. مدت 

زی��ادی از ب��ازی اونا تو آب نگذش��ته بود که موش 
کوچولو دنبال خرس مهربون به قس��مت های عمیق رفت 

و تو یک لحظه زیر آب رفت. خرس مهربون که با دیدن این 
صحنه ترسیده بود برای نجات موش کوچولو به سمت اون شنا 

کرد و موفق شد بعد از چند دقیقه تالش اون رو به ساحل برسونه. 
ای��ن صحنه رو پرنده علفزار دید و به همه خبر داد و بالفاصله همه 
دور موش کوچولو که بیهوش دراز کش��یده بود جمع ش��دن. همه 
فقط ایس��تاده بودن و نگاه میکردن. تا اینکه شیر دانا از راه رسید 
و با دیدن موش کوچولو دس��تور داد هر چه سریع تر با شماره 
115 تم��اس بگی��رن و خرگوش زبل رو خبر کنن که واس��ه 

نج��ات جان موش کوچولو مثل همیش��ه با س��رعت برق 
آسای خودش بیاد. شیردانا به خرس مهربون گفت:  

مگر م��ن نگفتم بعضی از قس��مت های برکه 
واسش عمیقه؟ چرا رفتید؟

بع��د  دقیق��ه  چن��د 
آق��ا  آمبوالن��س  آژی��ر  ص��دای 

خرگوشه به گوش رسید و خودش رو به 
نزدیک��ی برکه رس��وند. ولی متاس��فانه همه 

حیوانات جنگل دورموش کوچولو جمع شده بودن 
و خرگوش زبل راهی رو واس��ه رسیدن به اون پیدا 
نمی کرد. ش��یر دان��ا که دید جان م��وش کوچولو در 
خطره با یک غرش حیوانات جنگل رو از دور اون دور 
ک��رد و اجازه داد تا خرگوش زبل به کارش برس��ه. 
خوش��بختانه ب��ا س��رعتی ک��ه خرگ��وش زب��ل و 

آمبوالنس��ش داش��ت، تونس��تن به موقع موش 
کوچولو رو به بیمارستان برسونند و موش 

کوچولو نجات پیدا کرد.

•کاراکترهای این صفحه متعلق به موسسه فرهنگی گل گندم می باشد. •نویسنده: موعود معرفاوی
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پرس��ه زدن در کوچه پس کوچه ه��ای تاری��خ 
همیش��ه ش��یرینی خاصی را مهمان لحظه ه��ای کنار هم 
بودنم��ان می کند. از تاریخچ��ه افتتاح اورژان��س 115 در 
ایران چقدر می دانید؟ این سؤال برای اکثر قریب به اتفاق 
ما یک پاس��خ دارد: »در حادثه دردناك فروریختن س��قف 
سالن انتظار فرودگاه مهرآباد -به دلیل ارتعاشات ناشی از 
س��روصدای موتور جت های غول پیکر- در ساعت 2 و 50 
دقیقه بعدازظهر روز چهاردهم آذرماه سال 1352 بود که 
در  آن 16 نفر کشته و 11 تن مجروح شدند. این در حالی 
بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و 
انتق��ال مجروح��ان در این گون��ه ح��وادث ناگهان��ی وجود 
نداشت. بعدازآن حادثه سیستم فوریت های پزشکی کشور 
با همکاری کش��ور آمریکا تأس��یس ش��د و ای��ران به عنوان 
پی��ش  اورژان��س  خدم��ات  دارن��ده  کش��ور  چهارمی��ن 
بیمارس��تانی در جهان شناخته شد که این خود افتخاری 

بزرگ است.«
تنها مطلب مرتبط نوشته ش��ده در سایت های اینترنتی 
همین نوش��ته است و هیچ کس از آن مردانی که در جریان 
انقالب شکوهمند اسالمی پا به پای مردم و علیرغم فشار 
و مخالفت دس��تگاه های امنیتی به مردم انقالبی خدمات 
پزش��کی ارائ��ه می کردن��د و همچنی��ن در بحبوحه جنگ 
تحمیل��ی لب��اس رزم را بالب��اس خدمت یک��ی کردند و با 
حضور در جبهه های جن��گ در درمان و انتقال مجروحان 
نقش مهم و فراموش ناش��دنی داشتند و از کیان میهنمان 
دف��اع کردن��د، نام��ی نمی ب��رد. م��ردان و زنان��ی ک��ه در 
سخت ترین شرایط کش��ورمان جوانی خود را به پای نهال 
نوپای اورژانس گذاشتند و اجازه ندادند آن نهال بخشکد.
وزارت به��داری پیش از انقالب اس��المی، پس از حادثه 
دردن��اک ف��رودگاه مهرآب��اد تصمی��م گرف��ت ب��ه تقلید از 
ایاالت متحده امریکا دس��ت به ایجاد س��ازمانی با توانایی 
ارائه خدمات پزشکی اولیه درصحنه حادثه بزند. در همین 
راس��تا توس��ط یکی از بهترین تکنس��ین های وقت کشور 
امریکا به نام جیم پاترسون، مرکز اطالعات اورژانس تهران 
در 26 ش��هریور 1354، به صورت رسمی آغاز به کارکرد و 
اورژان��س کش��ور اکنون ب��ا 56 مرک��ز مدیریت ح��وادث و 

فوریت های در سراسر ایران مشغول به خدمت می باشد.
پی��ش  اورژان��س  نخس��تین  کار  ب��ه  ش��روع  تاری��خ  از 
بیمارس��تانی در کش��ور، یعنی س��ال 1354، چهل س��ال 
گذشته است. نخس��تین کارشناسان فوریت های پزشکی 
در ابتدای دهه هش��تاد گرد پیری بر چهره شان نشست و 
اکثرش��ان بازنشس��ته ش��دند که به قول ش��اعر: چون پیر 

شدی حافظ از میکده بیرون رو!
اوایل دهه هش��تاد انقالبی قابل توجه در اورژانس پیش 
بیمارس��تانی رخ داد و رش��ته جدی��دی بان��ام فوریت های 
پزش��کی پا به دانش��گاه های علوم پزش��کی گذاش��ت. در 
نیمه های دهه هش��تاد برای نخس��تین بار بع��د از انقالب 
اسالمی 3 هزار دستگاه آمبوالنس  تازه نفس بنز  به ناوگان 
اورژان��س کش��ور اضاف��ه ش��د و فصل��ی ن��و در خدم��ات 

فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی آغاز گردید.
 حاال بعد از 40 س��ال زمزمه سازمان ش��دن اورژانس از 
زبان وزیر فعلی بهداشت به گوش می رسد و این به معنای 
خدمات رسانی گس��ترده تر به مردم است. کارکنان فعلی 
اورژانس چش��م امید به سازمان شدن دارند تا هم شرایط 
شغلی خودشان و هم خدمت رسانی در راستای سالمت و 

نجات مردم بهبود یابد.
نکت��ه ای که الزم اس��ت در چهل س��ال خدمات رس��انی 
اورژانس پیش بیمارستانی ذکر شود، تقدیم بیش از چهل 
ش��هید خدمتی در این چهل سال اس��ت. شهید خدمتی 
یعنی کارشناس��انی که حین مأموریت های اورژانس در اثر 
واژگون��ی آمبوالنس ها جان خویش را ف��دا نمودند و حاال 
خانواده ش��ان در قف��ای س��ایه س��ری ازدست رفته ش��ان 
عزادارن��د و این در حالی اس��ت که حتی کش��ته های این 
صنف را جزئی از ش��هدا محسوب نمی کنند که این خورد 
ظلمی مضاعف اس��ت. برای ش��ادی روح تمامی شهدای 

اورژانس فاتحه ای قرائت فرمایید.

مروری بر تاریخچه چهل سال خدمات 
پایگاه های اورژانس هوایی در سراسر کشوررسانی در اورژانس پیش بیمارستانی

آیا می دانید اورژانس 115 پیش بیمارستانی در ده 
ماه��ه اول س��ال 94 بی��ش از 2 میلی��ون ماموری��ت 

اورژانسی را به انجام رسانده است؟ 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی یا همان 
اورژانس 115 با در اختیار داشتن 2 هزار و 180 پایگاه 
اورژانس شهری و جاده ای و 21 پایگاه اورژانس هوایی 
و 57 اتوبوس آمبوالنس در تمامی استان ها و با بیش از 
18 ه��زار و 500  کارش��ناس فوریت ه��ای پزش��کی و  
نزدیک به پنج هزار دس��تگاه آمبوالنس 115 خدمات 
رای��گان خ��ود را ب��ه عم��وم مردم ش��ریف ای��ران ارائه 

می کند. 

اورژان��س هوایی کش��ور از ابتدای م��رداد ماه 
س��ال 93 یعنی ش��روع طرح تحول س��المت، تا 
انته��ای بهمن ماه س��ال 94،  2 هزار و 46  مورد 
ماموریت هوایی انجام داده است که در این مدت 
به 3 هزار 250 بیمار اورژانسی حیات دوباره  ای 

بخشیده است.

1- تهران

2- شیراز

3- قزوین

4- تبریز

5- کرمانشاه

6- خرم آباد

7- همدان

8- سبزوار

9- اصفهان

10- اهواز

11- قم

12- بیرجند

13- مشهد

14- زاهدان

15- کرمان

16- ساری

17- بوشهر

18- شاهرود

19- دزفول

20- اردبیل

21- بندر عباس
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1. اتومبی��ل را قبل از حرکت از نظر فنی بررس��ی کنید. 
)الس��تیک ، چ��راغ های راهنما ، ترمز، تیغ��ه برف پاک کن 

و...(
2. حتمًا از پر بودن باک بنزین اطمینان حاصل نمایید.

3. حف��ظ فاصل��ه مناس��ب از وس��یله نقلیه جلویی ب��ا توجه به 
س��رعت ه��ای تعیین ش��ده ض��روری اس��ت.)یکی از راه های 
محاس��به فاصله مناس��ب طولی از وس��یله نقلیه جلویی حفظ 
مس��افت الزم با طول زمان 2 ثانیه اس��ت.این فاصله را به گونه 
ای اتخ��اذ نمایی��د که پس از م��دت زمان 2 ثانی��ه از محلی که 
خودروی جلویی شما از آن نقطه عبور نموده است ، بگذرید(.

4. از مناس��ب بودن شرایط آب و هوایی و جاده ها اطمینان 
حاصل نمایید.

5. بارهای داخل صندوق عقب و روی باربند را کاماًل محکم 
نموده  و از حمل بارهای سنگین و حجیم خارج از ظرفیت و 

حدود ابعاد اتومبیل بپرهیزید.
6. از نش��اندن ک��ودکان زی��ر 12 س��ال در صندل��ی جلوی 
اتومبیل خودداری نموده و آن ها را در صندلی کودک قرار 

دهید.
7. جعبه کمک های اولیه ، کپسول آتش نشانی و تجهیزات 
ایمن��ی ترافیک )چراغ ق��وه، مثلث احتیاط( را همیش��ه به 

همراه داشته باشید.
8. همراه داش��تن دفترچه بیمه و داروه��ای مورد نیاز برای 

بیماران الزامی است .
9. از قرار دادن و روش��ن نمودن وسایل حرارتی یا روشنایی 
)نظی��ر گاز پیک نی��ک ( در اتومبیل به عل��ت احتمال ایجاد 

گازگرفتگی و آتش سوزی بپرهیزید.
10. ب��ا بس��تن کمربند ایمنی در تمام طول مس��یر احتمال 

مرگ های ناشی از ضربه به سر را کاهش دهید.
11. از حم��ل بارهای خطرناک نظیر کپس��ول گاز، بنزین ، 
نفت ، مواد ش��یمیایی قاب��ل احتراق و .... ج��دا خودداری 

نمایید.
12. در حی��ن رانندگ��ی ، جه��ت حفظ تمرکز، از کش��یدن 
سیگار ، صحبت کردن با تلفن همراه ، خوردن و آشامیدن ، 

مشاجره و شوخی خودداری بفرمایید.
13. در صورت مش��اهده صحنه تصادف از ازدحام در محل 

بپرهیزید.
14. در ص��ورت وقوع تصادف راه را برای عبور آمبوالنس ها 

ونیروهای امدادی باز کنید.
15. با نیروهای امدادی نهایت همکاری را انجام دهید.

16. در صورت مصرف داروهایی که بر هوش��یاری و سرعت 
عمل شما حین رانندگی اثر دارند، از رانندگی بپرهیزید.

17. ب��ه کودکان خ��ود آموزش دهید ک��ه در حین حرکت از 
بازی کردن با دس��تگیره های اتومبیل ، بازکردن در و خارج 

کردن دست و سر از پنجره خودداری کنند.
18. در صورت بروز تصادفاتی که منجر به آس��یب های انسانی 

شده است با شماره های 115 و 110 تماس بگیرید.
چگونه در هنگام سرخوردن توقف کنیم؟

1. از ترمز کردن بپرهیزید، ضربه زدن به ترمز بر روی یخ چرخ ها را 
قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می شود.

2. در جهتی حرکت کنید که قس��مت عقب اتومبیل سر می 
خورد، همین که اتومبیل به حالت مستقیم در آمد در جهت 
دلخواه خود حرکت کنید خیلی آهس��ته بر روی ترمز فش��ار 
دهید تا از س��رعت اتومبیل کاسته ش��ود و یا آرام بر روی گاز 

فشار دهید تا اتومبیل به حرکت خود ادامه دهد.
3. از سبقت گرفتن بپرهیزید، چرخانیدن فرمان به مقدار زیاد 
ضرب��ه ای به عقب اتومبیل می زند که موجب س��ر خوردن آن 

می شود و اتومبیل در جهت عکس حرکت ، بر می گردد.
4. اتومبیل را در گیر دنده نگاه دارید زیرا این حالت به کم شدن 

سرعت کمک می کند و حداکثر کنترل را به راننده می دهد.
5. در جاده های یخ زده اتومبیل را در دنده سنگین تر نگاه دارید.
6. وقت��ی در گل ، ب��رف و ی��خ رانندگ��ی می کنید س��رعت 

اتومبیل خود را کم و ثابت نگاه دارید.
7. در فصول س��رد و ش��رایط برفی همیش��ه قبل از حرکت 

موارد زیر را بازرسی کنید: 
 ضد یخ | الس��تیک ها | روغن با درجه زمس��تانی  | باطری  | 
زنجیر چرخ | چراغ ها | تنظیم کننده ولتاژ | فرمان | تیغه برف 

پاک کن | بخاری | راهنماها | دیفرانسیل | روشنایی | 
جک و ابزار  | ترمز ها

ب�������رای  ایمن�����ی  نک����ات 
پیشگیری از حوادث در سفر تا رسیدن آمبوالنس ...

در صحنه های تصادف هنگام برخورد با مصدومان اورژانسی تا رسیدن آمبوالنس چه کنیم؟

در هنگام برخورد با بیماران قلبی تا رسیدن آمبوالنس چه کنیم؟

اولین قدم شناس��ایی س��ریع عالی��م حمله قلبیه... تاسیس��تم . 1
کمک رسانی رو سریع ترفعال کنیم.

ه��ر دردی از ناف تا گ��ردن درد قلبیه... مگ��ه این  که خالفش . 2
ثابت بشه.

شایع ترین عالمت سکته قلبی درد قفسه سینه است... چه تند . 3
وتیز باشه چه کند ومبهم.

تهوع واس��تفراغ  یا تعریق ش��دید اگه با درد قفسه سینه همراه . 4
بشه... یه زنگ هشدار جدیده.

بیشترین ضرر رو زمانی به مریض می زنیم که وقتمون رو صرف . 5
خود درمانی کنیم.

خ��وش ش��انس تری��ن بیمارکس��یه که خ��ودش ی��ا اطرافیانش . 6
درمورد عالیم حمله قلبی حساس تر باشن وزودتر اورژانس روخبر 

کنن.
دردناگهانی، تیز یافش��ارنده، درقفس��ه سینه... نش��انه اینه که . 7

قلب دچارمشکل اساسی شده.
فعالی��ت وحرکت ب��رای یک بیمار قلبی س��مه... یادمون نره یه . 8

بیمارقلبی به هیچ وجه نباید راه بره.
عالی��م ایس��ت قلبی روهمیش��ه درنظر داش��ته باش��یم: جواب . 9

ن��دادن ب��ه تحری��کات )ص��دا، درد و...( و قطع ش��دن یا نداش��تن 
فعالیت تنفسی.

ای��ن عالیم یعنی اوض��اع بدجوری داره قرمز میش��ه: کاهش . 10
سطح هوشیاری، بدترشدن وضعیت تنفس بیمار.

اگ��ه عالیم س��کته قلبی رو درکس��ی دیدیم، ش��ک نکنیم که . 11
اشتباه کردیم.مساله مرگ و زندگی درمیونه.

یادم��ون باش��ه همیش��ه اورژانس 115ی��ه راه مطمئ��ن برای . 12
ماست چه برای کمک چه برای مشاوره.

مصدوم به کمک تخصصی نیاز داره، همیشه راه رو برای حرکت . 1
نیروهای امدای باز نگه داریم.

ترافی��ک صحنه تصادف کارکمک رس��انی رو مخت��ل می کنه... . 2
نزدیک محل تصادف ماشینمون رو پارک نکنیم. 

مصدومان به نیروهای امدادی بیش��تر ازما نی��از دارن... دوروبر . 3
مصدوم رو شلوغ نکنیم.

با گذاش��تن عالیم خط��ر )20 تا30 متر قب��ل ازصحنه تصادف( . 4
دیگران رو از وجود خطر آگاه کنیم.

یادمون باش��ه تو صحنه تصادف قبل ازهرچی��ز باید به فکر افراد . 5
سالم باشیم که امینیت شون به خطر نیفته.

کمک خودمون به مصدوم رو با تماس تلفنی به اورژانس )115( . 6
و پلیس راهور)110( شروع کنیم.

یادم��ون باش��ه حرک��ت دادن بیم��ار تصادف��ی ی��ه کارتخصصی . 7
هست... حرکت دادنش ممکنه وضعیتش رو بدتر کنه.

ش��لوغ ک��ردن صحنه تص��ادف ممکنه ب��ه قیمت ازدس��ت رفتن . 8
لحظه های طالیی برای کمک به بیمار منجربشه.

هرتصادف��ی ممک��ن هس��ت که تصادف ی��ا خطر دیگ��ه ای رو به . 9
دنبال داشته باشه... مواظب ایمنی خودمون باشیم.

در ی��ک صحن��ه تص��ادف عوام��ل خطرزا مث��ل انفج��ار و... رو . 10
همیشه درنظر داشته باشیم.

اگه خواس��تیم خونریزی مصدوم رو کنترل کنیم فقط با فش��ار . 11
مستقیم درمحل زخم این کار رو انجام بدیم.

خونریزی موجب س��رد شدن بدن مصدوم میشه... یادمون نره . 12
که بدن مصدوم رو گرم نگه داریم.

احمد دادمهر |||||||||||||
کارشناس فوریت های پزشکی
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کمیک استریپ
محسن ایزدی|||||||||||||||||||||||||||||||||||

کارتونیست

سلفی بگیرید و جایزه ببرید
سلفی با فرشتگان بی بال

خواننده گرامی؛ با کارشناس��ان فوریت های پزش��کی در ایستگاه های سالمت نوروزی و یا آمبوالنس های 115 
مستقر در کنار جاده  ها عکس سلفی بگیرید و به شماره تلگرامی: 09393302100  و

یا ایمیل: journal115@gmail.com ارسال نمایید.
به تعدادی از بهترین سلفی ها جوایزی اهداء خواهد شد.

در صورت تمایل می توانید به کانال تلگرامی نش��ریه یک یک پنج به آدرس زیر پیوس��ته و سلفی های منتشر 
شده را مشاهده کنید.

@yekyekpanj115

مسابقه عکس سلفی

1013

12

56

82

11

4

7

1

9

3

طراح : سید رضا مرتضوی اسدآبادی
این جدول به صورت مارپیچی طراحی شده است

در ای��ن جدول حرِف آخر پاس��خ س��وال قب��ل، حرِف اول 
پاسخ سوال بعد می باشد.

خانه های رنگی شروع پاسخ هر سوال است.
پس از حل جدول با کنار هم قرار دادن خانه های شماره 

دار، رمز جدول به دست می آید.
1- در موارد ترافیک و فاصله زیاد بین محل حادثه و مرکز 

درمانی با این روش امداد رسانی می شود.
2- نخستین نشریه تخصصی اورژانس در ایران

3- بعلت اهمیت غذایی،از هزاران سال قبل بعنوان ماده 
ی اصل��ی س��منو در س��فره ی هف��ت س��ین ایران��ی قرار 

گرفت.
بیم��اری  تری��ن  خانمانس��وز  بعن��وان  آن  مص��رف  از   -4

اجتماعی  یاد می شود.
5- کلیه خدمات اورژانس بصورت ..... انجام می پذیرد.

6- از آن به عنوان سم سفید یاد می شود.
7- در ح��ال حاض��ر مص��رف آن یک��ی از ج��دی تری��ن 
مش��کالت مرب��وط به م��واد مخ��در در دنی��ا بخصوص در 

آمریکا است.

دس��تگاه  از  را  کلس��یم  ج��ذب  آن  نوش��یدن   -8
گوارش دچار اختالل می کند.

9- یک��ی از پ��ر مخاطب ترین وس��ایل ارتب��اط جمعی که 
توسط مارکونی ایتالیایی اختراع شد.

10- موثر ترین نقش را در سالمت انسان ایفا می کند.
11- یکی از ورزش های مورد تایید و تاکید اسالم

12- مصرف آن س��رعت عملکرد سلول های عصبی بدن 
را کاهش می دهد.

13- از غدد گوارشی ، هورمونی است که ترشح انسولین 
را در بدن به عهده دارد.

14- نوعی بیماری ویروسی که از طریق سرنگ آلوده نیز 
منتقل می شود

15-- ب��رای جل��و گی��ری از زخم بس��تر در بیم��اران کم 
تحرک استفاده می شود

س��اختار  لح��اظ  از  بیمارس��تانی  پی��ش  اورژان��س   -16
جغرافیایی به این دو دسته تقسیم می شود

17- از گل های خوش بوی بهاری
����������������������������������������������������������������������

خوانن��ده گرام��ی رم��ز ج��دول را ب��ه انضم��ام ن��ام و نام 
خانوادگی و نام شهر و ش��ماره تماس به شماره تلگرامی 
09393302100 ارس��ال کنید و در قرعه کش��ی جوایز 

این ویژه نامه شرکت کنید.

جدول
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چهل سال خدمت... بیش از 40 جانباخته خدمتی 
اورژانس 115 پیش بیمارس��تانی در طی چهل س��ال خدمت رسانی بیشتر از 40 

شهید خدمتی تقدیم کرده است
 این عزیزان در حین ماموریت اورژانسی جان خویش را تقدیم کرده اند. لطفا برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت فرمایید. 

خالد حسینی
کرمانشاه

سید منوچهر مهدوی
کهکیلویه و بویر احمد

کامران امیرقلی
خوزستان

تاریخ عروج: 89

محمود حیاتی
سراوان

یاسر حسینی
کرمانشاه

تاریخ عروج: 90

اقبال مرادی
کردستان

تاریخ عروج: 92

تقی ناظریه
سمنان

تورج امیریان
شهر کرد

تاریخ عروج: 84

حسین تیموری پابندی
زنجان

تاریخ عروج: 89

علیرضا امینیان
سمنان

غالمرضا فرسادی 
بیرجند

تاریخ عروج: 81

عمر ویسی زاده
کرمانشاه

تاریخ عروج: 90

محب ا... فاضلی
سراوان

حبیب ا... رشیدی
ایالم

تاریخ عروج: 82

حسین میری
زاهدان

تاریخ عروج: 94

علیرضا ریگی
زاهدان

محمود هدایت
خوزستان

تاریخ عروج: 81

نوروز قائد رحمت
لرستان

تاریخ عروج: 83

محمد اعظم هرمزی
سراوان

محمدرضا قدرت آبادی
گلستان

رضا رادمان
پاکدشت

شاهو نگهداری
کردستان

تاریخ عروج: 92

ناصر بازار خاک
شهریار

تاریخ عروج: 79

مسعود کیوان
چابهار

رضا مهری
سبزوار

تاریخ عروج: 81

شمس الدین عباسیان
شهریار

محبعلی خلیلی پور
زابل

تاریخ عروج: 84

احمد موالیی
چابهار

وحید قنبری
مرودشت  فارس
تاریخ عروج: 84

مصطفی قربانی
مشهد

مهدی مهدیزاده
مشهد

تاریخ عروج: 91

محمود قلی زاده
زاهدان

ناصر محرابی
داراب فارس

تاریخ عروج: 86

محمد سهمی

محمد عارف رحمانی
سراوان

علی هراتی
لرستان

اسدا ... رضا پور
نیریز فارس

تاریخ عروج: 80

باقر ولی پور
لرستان

تاریخ عروج: 92

صادق اصالنلو
خوزستان

تاریخ عروج: 89

امیرحسین مرتضوی
کهکیلویه و بویر احمد

پیمان لطیفی
سنندج

تاریخ عروج: 88

صباح کریمی
کردستان

تاریخ عروج: 92

محمود هدایت
خوزستان

عبدالغفور یلقی
گلستان

تاریخ عروج: 81



آدرس محور ایستگاهنام ایستگاهدانشگاهردیف

اصفهان1

جنب عوارضی اتوبان اصفهان- کاشانعوارضی اصفهان-کاشان
شهرضا- شیراز بعداز شهر منظریه مقابل روستای وشارهوشاره

محوراصفهان-لرستان پلیس راه دامنه شهرستان فریدنپلیس راه دامنه
محور نایین - خور جنب پایگاه اورژانس سه راهی جندقسه راهی جندق

کیلومتر40محورخور-طبس،کارخانه تاس جنب کانکس پلیسراهپتاس
محور سمیرم-یاسوج، روستای چهارراهچهارراه سمیرم

اردبیل2
محوراردبیل-نمین 5کیلومتری  اردبیلمقدس اردبیلی

محور نمین-آستارا گردنه حیران بعدازتونلحیران
محوراردبیل-سراب گردنه صائینصائین

محور اردبیل-خلخال سه راهی هیرسه راهی هیر

آذربایجان شرقی3

تبریز-مرندپلیسراه تبریز-مرند
تبریز-زنجانپلیسراه تبریز-زنجان

تبریز-آذرشهرخسروشهر
تبریز-ارومیهجزیره اسالمی

بستان آباد-اردبیلدوزدوزان
سراب- اردبیلکلیان

مرند-جلفاعریان تپه
میانه- زنجاندادلو

آذرشهر-بنابعجب شیر
تبریز -میانهبستان آباد

آذربایجان غربی4
محور ارومیه- تبریز، کیلومتر 10شهید کالنتری

محور خوی –تبریز ،کیلومتر 25سه راهی ایواوغلی
محور تکاب –تخت سلیمانتخت سلیمان

محور میاندواب -بوکانسیمینه بوکان

ایالم5
کیلومتر25 محورایالم- تهرانسه راهی جنداله

پایانه مرزی مهرانپایانه مرزی
دهلران-یادمان شرهانیشرهانی

محورسه راهی کارزان-لومارکیلومتر35لومار

بابل6

امیرکال به بابلسر میدان امام علیامیرکال
جاده بابل-آمل جنب پایگاه امین آبادترمینال

جاده بابل به قائمشهر روبروی اکبرجوجه شعبه 2هکته پشت
جاده گنج افروز)بابل-سوادکوه(هلیدشت

جاده کیاکال بابل-سیمرغسلطان محمد طاهر
پمپ بنزین گلوگاهسه راه گلوگاه

بوشهر7

خیابان ساحلی بوشهر جنب پست بانکبوشهر
خیابان ساحلی پارک شغاببوشهر

جاده برازجان – طلحه جنب امام زاده شاهزاده ابراهیم  برازجان
جاده ساحلی دیردیر

جاده ساحلی دیلمدیلم
جاده ساحلی کنگانکنگان

جاده ساحلی عسلویهعسلویه
جاده ساحلی گناوهگناوه
ساحل دلوار شهرستان تنگستاندلوار

تهران8

جاده دماوند – جنب پلیس راه جاجرود – کیلومتر 15جاجرود
جاده دماوند – ابتدای ورودی بومهن – کیلومتر 30بومهن

بهد گردنه قوچک – کیلومتر 15لشکرک
جاده خراسان – بعد سه راه سیمان – کیلومتر 5شریف آباد

عوارضی اتوبان تهران – پردیس – کیلومتر 20عوارضی پردیس
جاده خراسان – 5 کیلومتر بعد پلیس راه – پمپ بنزین خانی – کیلومتر 45سه راه سیمان

اتوبان کرج تهران – کیلومتر 16قوری چائی
جاده دماوند – تقاطع اتوبان بابائیبابائی

اتوبان تهران – قم - عوارضیعوارضی تهران - قم
اتوبان تهران – قم ، کیلومتر 42حافظیه

اتوبان تهران – قم ، کیلومتر 30فرودگاه امام خمینی )س(
جاده خراسان – کیلومتر 15خاورشهر

اتوبان تهران – کرج – کیلومتر 18وردآورد
اتوبان تهران - ساوهعوارضی تهران – ساوه 
اتوبان تهران – کرج – کیلومتر 10عوارضی تهران - کرج

خراسان رضوی9

چناران به قوچان-ورودی شهر-جنب پلیس راهقوچان
کیلومتر15محورفریمان-مشهدمقابل پایگاه فرهادگردفریمان

کیلومتر40محوردرگز-قوچاندرگز
ورودی شهر مقابل پایگاه اورژانس شهیدمدرسکاشمر

ورودی شهرازطرف مشهد مقابل پمپ بنزینتایباد
حاشیه جاده مقابل پایگاه اورژانس شهریچناران

کیلومتر30مشهد-نیشابور خروجی آزادراهمشهد
کیلومتر17 اتوبان باغچه به مشهدمشهد
مشهد جاده قوچان- مشهد سه راه فردوسیمشهد
محورکالت-مشهد ورودی شهرزاوین کیلومتر55کالت

محورسرخس-مشهد کیلومتر100 مقابل پایگاه مزداوندسرخس
بیرجند – قاین - مشهدقاینخراسان جنوبی10

بیرجند – زاهدان نهبندان

خراسان شمالی11
منطقه بابا امان)حصار گرمخان(بجنورد1- 

منطقه امین اللهامین الله
 مسجد امام سجاد کیلومتر 15 جاده فاروج شیروانشیروان-

مجتمع خدمات رفاهی دشتگرمه

خوزستان12

دهدز-ایذهسراک
اندیمشک- شوش شهدای گمنام 

یادمان شهذای هویزههویزه
اهواز - خرمشهرزید

یادمان طالئیهطالئیه
پایانه مرزی چزابهچزابه

سوسنگرد - چزابهدهالویه
یادمان هورسردار شهید هاشمی

پل زمانخان-سامانسامانچهارمحال و بختیاری13
اصفهان-شهرکردشهرکرد

زنجان14

کیلومتر23اتوبان زنجان - قزوین الین جنوبیمروارید
کیلومتر35اتوبان زنجان - تبریز الین جنوبیاسفناج

کیلومتر105جاده قدیم زنجان - قزوینقروه
کیلومتر25 جاده زنجان -بیجارپاپایی

کیلومتر45جاده زنجان- طارم - شمالبادامستان
کیلومتر 62جاده زنجان - خدابنده- همداندهجالل

کیلومتر75اتوبان زنجان- قزوینغزال
کیلومتر40جاده زنجان-دندی-تکابچایرلو
عوارضی زنجان-تبریز الین جنوبیسهند

کیلومتر80جاده قدیم زنجان-میانهسلطان آباد

سمنان15
محورسمنان- گرمسار زائرسرای گرمسارآرادان
محورسمنان- گرمسار روبروی پلیس راه سرخهسرخه

محوردامغان- سمنان 5کیلومتری دامغان زائرسرای قمربنی هاشمدامغان

سیستان و بلوچستان16

محورزاهدان-بمپلیس راه زاهدان-بم
محور زاهدان-خاشپلیس راه خاش به زاهدان

محور خاش- ایرانشهرپلیس راه خاش به ایرانشهر
محورایرانشهر-نیکشهر به چابهارگیت شمالی ورودی منطقه آزادچابهار

منطقه آزاد چابهارپالژ ساحلی تیس
محورنیکشهربه کنارک-چابهارسه راهی کهیر

فارس17

شیراز - اصفهانسعادت شهر
شیراز- کازرون- بوشهرسه راه راهدار

ورودی شهر نورآبادنورآباد
ورودی شهر دارابداراب

ورودی شهر شیراز از کازرونکازرون
ورودی شهر شیراز از فسافسا

ورودی شهر شیراز از سپیدانسپیدان

آدرس محور ایستگاهنام ایستگاهدانشگاهردیف

فارس17
ورودی شهر شیراز از اصفهاندروازه قرآن

ورودی شهر قیر و کارزینقیر و کارزین
ورودی شهر خنجخنج

شیراز-فسا داخل پایگاه امام زاده اسماعیلامامزاده اسماعیلفسا18
ورودی شهر فسا از سمت شیراز میدان جام جمورودی شهرفسا

قزوین19

آزادراه قزوین-کرج ورودی شهرآبیکآبیک
تقاطع آزادراه قزوین کرجو قزوین زنجان عوارضی 2
ابتدای آزادراه قزوین زنجانعوارضی 3
ابتدای آزادراه قزوین رشتعوارضی 4

محور قزوین همدان ورودی شهرآوجآوج
جاده قدیم زنجان- قزوین، نرسیده به تاکستان، جنب پایگاه شامی شاپایستگاه سالمت شامی شاپ

جاده بوئین زهرا- قزوین، سه راهی آراسنجایستگاه سالمت آراسنج

قم20

کیلومتر20اتوبان تهران-قم واقع درمجتمع رفاهی مهتابمهتاب
کیلومتر47 اتوبان تهران-قم واقع درمجتمع رفاهی تعاونی 57المهدی

عوارضی اتوبان قم-تهرانعوارضی
کیلومتر31اتوبان قم-کاشان مجتمع رفاهی مارال ستارهمارال ستاره

شهرسلفچگان- واقع دردرمانگاه سلفچگانسلفچگان
واقع درمحورقم-گرمسار)درصورت بازگشایی محورقم-گرمسار(امام رضا

کاشان21

اتوبان  کاشان –قم – کیلومتر 39، جنب مسجد شهداء ، ربروی سن سنمنطقه جاده ای 5) سن سن(
اتوبان کاشان – قم –کیلومتر10منطقه جاده ای 6) خزاق(

اتوبان کاشان –نطنز، محل اخذ عوارضی –ابتدای اتوبان کاشان- نطنزمنطقه جاده ای 7) عوارضی(
اتوبان کاشان- نطنز – کیلومتر 31 کاشان ، داخل مجتمع رفاهی سان آرامنطقه جاده ای 8) سان آرا(

جاده ترانزیت کاشان – بادرود – کیلومتر 17 کاشان ، جنب کارخانه سایپامنطقه جاده ای 9) الغدیر(
جاده کاشان – نیاسر- دلیجان، سه راهی شهر نیاسرمنطقه جاده ای 10)ایران گالب(

جاده کاشان – موته – اصفهان، ابتدای ورودی شهر برزك، جنب پاسگاه پلیسمنطقه جاده ای 11) برزك(
جاده کاشان – قمصر ، ابتدای شهر قمصر ، جنب پمپ بنزین قمصرمنطقه جاده ای 12) قمصر(

جاده کاشان – ابوزیدآباد – بادرود ، ابتدای ورودی شهر ابوزیدآبادپایگاه جاده ای ابوزیدآباد
جاده کاشان – میمه – ابتدای روستای چوگانپایگاه جاده ای چوگان 

کردستان22

محور سنندج - همدانسنندج
محورکامیاران-سنندجکامیاران

محورسقز-سنندجسقز
محوربانه-سقزبانه

محورقروه-همدانقروه
محوردیواندره-سنندجدیواندره

محوربیجار-زنجانبیجار
محورمریوان-سنندجمریوان

کرمان23

کرمان – ابتدای محور ماهان – بم )ورودی جنوبی کرمان(هفت باغ
ابتدای محور کرمان- زرند )ورودی شمالی کرمان(والیت

ابتدای محور کرمان – یزد )ورودی غربی کرمان(شهید صدوقی
ابتدای محور سیرجان – کرمان )ورودی شهر سیرجان(میدان نیروی دریایی

ابتدای محور سیرجان – بندر عباس )جنب پلیس راه(پلیس راه
ورودی شهربابك از سمت یزد- جنب پلیس راهپلیس راه شهربابك

ابتدای محور بردسیر – کرمان)ورودی شهر بردسیر(بردسیر
ابتدای محور بافت – کرمان )ورودی شهر بافت(بافت

ابتدای محور ارزوئیه – بافت )ورودی شهر ارزوئیه (ارزوئیه
ابتدای محور رابر – کرمان )ورودی شهر رابر(رابر

ابتدای محور زرند – کرمان )ورودی شهر زرند(زرند
ابتدای محور راور – کرمانراور

ابتدای محور کوهبنان - زرندکوهبنان

کرمانشاه24

کرمانشاه-میدان امام خمینی-ورودی شهرازسمت تهرانمیدان امام خمینی ره
کرمانشاه-میدان آزادگان-خروجی شهربه اسالم آبادغربمیدان آزادگان

قصرشیرین-ورودی شهرازسمت سرپل ذهابقصرشیرین
کنگاور-ورودی شهر ازسمت تهرانکنگاور
روانسر-محورمحورروانسر-جوانرود-سه راهی بن چلهروانسر

کهگیلویه و بویراحمد25

محور یاسوج-سمیرم-اصفهانپاتاوه
محور یاسوج-بابامیدان-بوشهرکوشک
محور گچساران-دیلم-چرامدشنگ

یاسوج-چرام-دهدشتامام زاده علی
یاسوج-شیرازپریکدان

محور بهمئی- تنگ ماغرتنگ ماغر
محور گچساران-بی بی حکیمهبی بی حکیمه

گلستان26
حدفاصل استان گلستان-مازندران جنب پلیسراه نوکندهبندرگز
استان گلستان-خراسان شمالی جنب درمانگاه تنگراهتنگراه

محورگالیکش کالله دوراهی کالله
محور شاهرود-گلستان جنب پایگاه نوده خاندوزنوده خاندوز

محور رشت-قزوین جنب پارک جنگلی سراوانکمپ سراوانگیالن27

لرستان28

خرم آباد-خرم زالابتدای آزادراه خرم زال
خرم آبادخرم آباد-پلیس راه کمالوند

بروجردمیدان آیت اله بروجردی
کوهدشت-درب گنبدامامزاده گنبد

الیگودرزمیدان محمد رسول الله
سپید دشت-�آبشار بیشهمنطقه توریستی آبشار بیشه

خرم آبادپادگان شهید بهشتی
پارک جنگلی علی آبادعلی آباد 

پلدختر-چینه زالابتدای آزادراه پل زال

مازندران29

رامسر-جنب پایگاه اورژانس115کتالمکتالم
نور-جنب بیمارستان امام خمینی نورنور

محمودآباد تلیک سر-جنب پمپ بنزینمحمودآباد
بابلسر پارکینگ صفربابلسر

گلوگاه- جنب پایگاه اورژانس 115 لمسراکلمراسک
سوادکوه-جنب پلیس راه آزادمهرآزادمهر

آمل- جنب مجتمع نارنجستاننارنجستان
چالوس-جنب پایگاه اورژانس 115 مرزن آبادمرزن آباد

جنب پایگاه اورژانس 115 کیاسرکیاسر
جنب پایگاه اورژانس 115زاغمرززاغمرز

ساری-سه راهی محمد آبادمحمدآباد
رامسر فرح آباد روبروی پالژ داراییفرح آباد

محور ساری-سمنان پایگاه کالج خسهکالج خسه
جنب پایگاه ولوجاولوجا

محمود آباد پایگاه سرخ رودسرخ رود
ساری-جنب پایگاه اورژانس 115 تاکامتاکام

مرکزی30

اراک –سه راهی خمین جنب اداره کل راه و ترابریسه راه خمین
محور اراک-بروجرد کیلومتر22 روبروی کارخانه رنگ روناسروناس

کیلومتر 15 محور آشتیان-راهجرد مرکز بهداشت روستای مزرعه نوحضرت قائم
دو راهی آبگرم محالتدو راهی آبگرم

کمیجان روبروی دانشگاه پیام نورامام علی
محور خمین محالت  یک کیلومتر بعد از روستای شهابیهشهابیه

همدان31

شهرهمدان-میدان فرودگاه-محورخروجی ازهمدان به تهرانهمدان
همدان- فامنین-تهرانفامنین

همدان-رزن-قزوینرزن
همدان-فامنین-تهرانسه راهی ساوه

همدان-مالیرمیدان باغ بهشت همدان
همدان-کرمانشاهمیدان کربال

همدان-کرمانشاهسه راهی صالح آباد
خروجی اسد آباد به سمت کنگاوراسد آباد

مالیر-اراکمالیر
محورهمدان به مالیر میدان امام حسنامام حسن

محور نهاوند به کرمانشاه نهاوند

یزد32
محور تهران- یزدعقدا

محوریزد- بندرعباسمسجد ابوالفضل مهریز
محوریزد-مشهدابرکوه
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