
 

 

  

استان  گزارش فعالیت های مردمی در اپیدمی کرونا در  

 آذربایجان شرقی 
 

این گزارش مربوط به فعالیت های سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه ، خیرین، فعالین  

تحت عنوان حرکت مردمی تا محو   اجتماعی، داوطلبان مردمی که در یک مجموعه

در قالب یک گروه مجازی گرد هم آمده اند می باشد.   )حمتاک(روناک  

 

 تاریخ گزارش اول :

1399فروردین  6   
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 بنام حق 

 حرکت مردمی تامحو کرونا )حمتاک(

تعدادی از سازمان های مردم نهاد گرد هم آمدند تا فعالیت هایی در زمینه کمک به  1398اسفند  18در تاریخ  مقدمه و تاریخچه:

کنترل اپیدمی در استان و بخصوص شهر تبریز انجام دهند . به دنبال هماهنگی های انجام شده یک گروه مجازی تشکیل شد و افراد 

گروه ی را به تدریج در گروه وارد کردند. در حال حاضر این نمایندگان سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و خیرین و فعالین اجتماع 

  عضو دارد  700و پیج اینستاگرام بیش از  نفر    200حدود  واتس آپ  

 بعدی چند و پیچیده چنین ای  مسئله تبعات از کاستن برای که مینگرد بینش این با( حمتاک)  کرونا محو تا مردمی حرکت پویش

 مواجه  آن  با  نیز  جهانی  سطح  در  البته  که  انسانهاست،  جان  جدی  تهدید  همه  از  مهمتر  و  اقتصادی  اجتماعی،  گسترده  تبعات  دارای  که

 بهداشت  سازمان جهان، در 19 کویید ویروس شیوع و ابتال مدتی از بعد که شکلی به. داد انجام جدی اقدامی است الزم هستیم،

 وقوف. داد خبر رو ویروس این با ها کشور همه درگیری و گیری همه مرحله یعنی پاندمی به ورود و اپیدمی مرحله از خروج جهانی

 مسیری ایجاد لزوم و ضرورت کشور، جمعیت درصد ۷۰ حداقل ابتال یعنی ویروس، این به ابتال بودن اپیدمیک و جدی خطرات به

 این فعالین فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، های سرمایه و ها ظرفیت از استفاده و حداکثری مشارکت جلب و مثبت مداخله انجام برای

 های  سمن بر مشتمل اجتماعی، سالمت زمینه در کنندگان مشارکت و آفرینان نقش و حقوقی و حقیقی افراد تمامی از ها، حوزه

 و  آگاه بازاریان روانشناسان، و پزشکان آزاد، داوطلبان ها، دانشگاه علمی هیئت اعضای اجتماعی، فعالین استان، و شهر سطح در فعال

 با و ادامه در. شد( حمتاک) کرونا محو تا مردمی حرکت کمیته در مشارکت به دعوت... و علمی های انجمن و دانشجویان نفوذ، با

 برای   کمیته این  که  است  موقعیتی  از  ناشی اینها  همه  که گری،  مطالبه  و  اجتماعی  مسولیت  اجتماعی،  نظارت مهم  مفهوم  سه  بر  تکیه

 های  گروه  از  حمایت  و  بخشی  آگاهی  اجتماعی،  حساسیت  ایجاد  با  تا  کرد  سعی  کنونی  بحران  در  بیشتر  بخشی  اثر  و  جمعی  اراده  ایجاد

 جامعه  افراد  سالمت  جدی  تهدید  همه  از  مهمتر  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  گسترده  تبعات  از  کاستن  در  سهمی  اجتماعی،  مختلف

 .باشد داشته

 اهداف:  

 اهداف ایجاد این گروه و این حرکت مردمی به شرح زیر است:

 هم افزایی منابع و نیروی انسانی سازمان ها و افراد  -1

 ک به کنترل اپیدمی تعیین مشکالت اولویت دار در کم -2

 همفکری و تبادل نظر بین سازمان ها و افراد در راستای یافتن راه حل برای مشکالت اولویت دار -3

 هم افزایی در اجرای برنامه های اجرایی توافق شده در بین سازمان ها و افراد -4
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 لیت های انجام شده:فعا

 

به همت سمن ها و فعالین در این کمیته،  1398اسفند ماه سال  18پس از آغاز پویش و ایجاد گروه مجازی در تاریخ 

 اسفند ماه پیشنهاد و بعد اجرا شدند.  ۲۰فعالیت های اولویت دار به شرح زیر در تاریخ 

بند و تاکید بیشتر بر  چندل و دوم( به استاندار محترم در مکاتبه با ستاد مدیریت و کنترل کرونا در نوشتن نامه ) او -1

د بر ضرورت باز بودن صنوف غذایی و بهداشتی، بستن ادارات غیر ضروری، فعالیت ییبستن صنوف غیر ضروری بازار و تا

خرید و  ها و کمپین های خطر آفرین شهرداری) درخت کاری و...( و بانک ها و تاکید بر دور کاری و لزوم بستن مراکز

فروشگاهها به غیر از فروشگاههای ضروری، همچنین در خصوص پیشنهاداتی از قبیل اعالم بسته بودن مبادی ورودی 

شهر در ایام نوروز و عدم اجازه ورود مسافرین نوروزی تا آنها از مبدا تبریز را بعنوان مقصد سفر خود انتخاب نکنند، توقف 

و توقف پروازهای داخلی و خارجی. همچنین ضرورت حفظ و حمایت از جان حرکت ناوگان درون شهری و برون شهری 

 کادر درمان و انتقال خط مقدم از بیمارستان ها به مبادی شهر و کنترل تردد های گوناگون شهری و بین شهری.

شنهاد شورای شهر در خصوص پی 98اسفند  ۲1مکاتبه و حضور نماینده کمیته حمتاک در جلسه فوق العاده تاریخ  -۲

 آمدهای ناوگان اتوبوسرانی شهری و تعامل مشترک با مسولین و شهردارانی که در جلسه حاضر بودند.توقف رفت و

ایجاد ارتباط و تعامل مشترک با شبکه بازاریان تبریز و بیان خطر و اهمیت ورود آنها به صحنه برای کنترل بیماری و  -3

 تبریز. پیشگیری از ابتال و شیوع ویروس در سطح شهر

ایجاد شبکه مجازی مادران و زنان با وظیفه ی پیام آوران سالمت و آگاهی بخشان در خصوص خطرات و شرایط ابتال و -۴

 در محالت و انتقال پیام هایی با محتوای پیشگیری و آموزش به آنان. 19شیوع ویروس کویید 

 اد در بازارچه های محلی و هفتگی.ایجاد شبکه های محلی و روستایی برای کنترل و محدود کردن افر -۵

 کمک کنیم به حفظ سالمت #تشکیل پویش  -۶

 به شرح مراحل زیر: 

الف( تشکیل تیم های مردمی با هدف تهیه ماسک و وسایل بهداشتی با کمک خیرین و کارآفرینان خیر و تدارک وسایل 

اولیه و دوخت هزاران ماسک و صدها لباس محافظ برای کادر درمان و بیماران خاص و هماهنگی با بیمارستان ها برای 

اهدای لباس و ماسک های تولیدی به بیمارستان امام رضا، ضدعفونی کردن آنها و استاندارد و استریل کردن شان و 

 زندگی میکنند.سرطان بیمارستان هادیشهر جلفا و بیمارستان کودکان برای کودکانی که با 

کان مبتال حمایت از کودانجمن ستاد انجام و مدیریت این اقدامات با مشارکت سمن های سبز اندیشان) خانم اسالمی(، 

ری تبریز) آقای امامی ( و دیگر گروه های داوطلب و ) آقای میالنی( و موسسه خیریه نیکوکا     به سرطان) تسکین(

خیرین و کارخانه و کارگاه داران دارای چرخ خیاطی و تجهیزات الزم جهت تولید ماسک با تعداد باال) بالغ بر ده هزار( 

مثل قیچی عمودی و برش چند هزار تایی در یک روز، اهدا کش ماسک از سوی کارخانه تولید آن، دوخت توسط کادر 

 کارگاه و یا خانم های سرپرست خانوار با دریافت حداقل دستمزد و گاها بصورت کامال رایگان انجام پذیرفت.

گی میکنند و به دلیل زند  سرطانپس از شناسایی و تعامل با سمن های بیماران کلیوی، کبدی و دیابتی، بیمارانی که با 

این عزیزان به استفاده از ماسک، تعداد مشخصی نیز به این سمن ها  ضعیف بودن سیستم ایمنی این افراد و نیاز بسیار
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 اهدا شد تا در اختیار گروه های هدف قرار بدهند.

 سپاس از خادمین سالمت #ب( ایجاد پویش دیگری توسط موسسه خیریه نیکوکاری تبریز با عنوان 

ناشی از ارائه خدمات پزشکی قرار دارند وشبانه  با اشراف به اینکه کادر درمان بیمارستان ها در معرض بیشترین خطرات

روز خستگی ها را پذیرا شده اند خیریه نیکوکاری تبریز به پاس قدردانی از این تالش ها با مدیریت مرکز سالمت کشوری 

NPMCتوافق کردند که با ارایه خدمات رفاهی و ایجاد فضای مناسب برای استراحت و تجدید قوای این عزیزان در این 

تهیه  . همچنینمرکز قدمی بردارند. بدین منظور برای جلب مساعدت مالی آحاد مختلف جامعه دعوت به همکاری کردند

 بسته های آجیل و میوه برای پرستاران و پزشکان  کشیک بیمارستان ها در شب سال نو 

ج( همچنین کمپین دیگری با مضمون مشابه از سوی انجمن قلب های بزرگ تبریز با مدیر عاملی آقای دکتر قائم مقامی 

 متخصص روانپزشکی ایجاد شد. 

ایجاد پویش تخصصی برای حمایت روانی و مداخله مثبت و درمانی جهت کاستن از تبعات روانی و استرس ناشی از  -۷

روانی از افراد و خانواده هایی که عزیزان خود را از دست میدهد. این _یجاد چتر حمایتیمواجهه با ویروس جدید و ا

پویش تخصصی با مشارکت روان شناس ها و روان پزشکان با تجربه و دلسوز شهرمان و با مدیریت و تالش های مستمر و 

 بی دریغ آقای دکتر شاهرخی متخصص روان پزشکی کودک و نوجوان، به انجام رسید.

 در خانه بمانیم  #تشکیل پویش  -8

ایجاد شبکه های اطالع رسانی جهت آگاهی بخشی و انجام اقدامات پیشگیرانه از ابتال به کرونا در محالت حومه شهر  

با هدایت سمن های محیط زیست)  تبریز و کم برخوردار از امکانات و سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کمک

زشکی تبریز و همکاری سازمان نیروهای داوطلب کمیته حمتاک و دانشگاه علوم پ  خانم دکتر مجتهدی و آقای رحمانی( ،

سالمت شهرداری تبریز، سازمان تاکسی رانی، سازمان آتش نشانی، نیروها و تجهیزات بهداری ارتش و نیروی زمینی 

 ارتش و گروه های هنری و کارگردانی و صدا برداری جهت تهیه فیلم کوتاه و مستند انجام شد. 

ام شد: ایده لو، ماراالن، باغ معروف، خلجان، کوجوار، مایان، طرالن محله هایی که عملیات اطالع رسانی در آنها انج

متری، سه راه بهشتی، شهرک طالقانی، الهیه، آخر الله، خیابان نفت، قراملک، کوی بهشتی، خانه سازی، شنب  ۴۲درسی، 

ه، شهرک اندیشه، بارنج، متری، شهرک تجالیی، قبرستان بقاییه، سیالب قوشخانه، مالزینال، احمدآباد، اخماقی ۲۰غازان، 

 باغمیشه، کرکج، کندرود، سهالن، الوار، یکه توکان، قره باغی.

 کمک کنیم در خانه بمانند  #تشکیل پویش  -9

با کمک خیرین، نیروهای داوطلب کمیته حمتاک، مسولین و کارشناس های دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در محله 

بهداشتی( از اقشار کم درآمد و روزمزد و زنان سرپرست خانوار و خانواده  _ی ایده لو برای ایجاد چتر حمایتی )غذای

زندانیان و خانواده های ترک همسر و دختران خود سرپرست ساکن در محله ایده لو و مالزینال در حاشیه شمالی شهر 

 بهداشتی به دست گروه های هدف رسانده شد. -تبریز بسته های معیشتی

 ی از طریق کانال ها و صفحه های شبکه های مجازی و خبرگزاریهای خبری فعال در استان.اطالع رسانی عموم -1۰

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهدایی گان و ماسک به بیمارستان هادیشهر جلفا 

کودکان تبریزاهدایی ماسک به بیمارستان    

بیماران خاص اهدایی ماسک به    

 گالری عکس

آجیل شب سال نو به کادر بیمارستان  اهدایی    

ماسک توسط زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی برای آنها  دوخت    
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آگاه سازی مناطق حاشیه و حومه تبریز  کمپین   
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کمک کنیم در خانه بمانند  #کمپین   


