
1فروردین 
پوشش امدادی س��خنرانی مقام معظم رهبری 
به مناس��بت  س��ال نو در حرم امام رضا)ع( توسط 

180امدادگر.
دیدار ن��وروزی نماینده ولی فقی��ه در جمعیت 

هالل احمر با مددجویان سرای احسان کهریزک.
2فروردین

پوشش امدادی مراسم تشییع پیکر والده مکرمه 
رئیس جمهوری.

بازدید رئیس جمهوری از پایگاه های هالل احمر در 
شهرستان های آرادان و پاکدشت.

بازدید حجت االسالم والمسلمین معزی از پایگاه 
امدادی آبعلی.

3فروردین
ارس��ال محموله 1۳ تنی اقالم دارویی و پزشکی 

جمعیت هالل احمر به  یمن.
بازدید معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری از پای��گاه امدادی - 

آموزشی منطقه ۲۲ تهران.
بازدید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
و نماینده مردم شهرس��تان های گچساران و باشت 
از پست امداد و نجات نوروزی جمعیت هالل احمر 

استان کهگیلویه و بویراحمد.
بازدید سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور 
ناج��ا از طرح های نوروزی جمعی��ت هالل احمر در 

شهرستان چالوس.
4فروردین

اس��تقرار اکیپ های امدادی ویژه در اطراف حرم 
حضرت معصومه و جمکران به مناس��بت شهادت 

حضرت زهرا)س(.
5 فروردین

نجات پدربزرگ 80ساله و نوه اش که در روستای 
قهرمان آباد به داخل چاه سقوط کرده بودند توسط 

امدادگران جمعیت هالل احمر.
6فروردین

بازدید رئیس پلیس پیش��گیری ناج��ا از کمپ 
نوروزی مشترک ناجا و جمعیت هالل احمر گلستان.

7فروردین
فرهاد قائمی والیبالیست گنبدکاووسی به همراه 
دو همش��هری دیگر خود رسول آقچلی و اسماعیل 
مسافر، کاپیتان و عضو تیم ملی والیبال نوجوانان با 
حضور در پس��ت برج قابوس این شهرستان به ارایه 

خدمات پرداختند.
نجاتگران پ��س از تالش 1۴ س��اعته در کوالک 
ش��دید موفق به نجات و انتقال دو بیمار خانم ۴۵ و 

مرد ۵۵ساله شدند.
8فروردین

دیدار ن��وروزی رئی��س جمعی��ت هالل احمر با 
کارکنان ساختمان صلح.

بازدی��د رئی��س س��ازمان داوطلب��ان جمعیت 
هالل احمر از پست های نوروزی آبیک.

بازید سرپرست س��ازمان امدادونجات از اردوگاه 
اسکان موقت راهیان نور.

9فروردین
بازدی��د محمدمه��دی زاه��دی، رئیس مجمع 
نمایندگان اس��تان و نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی از پست های امداد نوروزی، 

ایمنی و سالمت سازمان جوانان.
دو همیار پس��ت های ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی استان آذربایجان غربی که از شروع طرح در  
سال 1۳۹۴ نیز حضور مستمر داشتند، در یازدهمین 
روز از اجرای این طرح در پس��ت این شهرس��تان با 

یکدیگر ازدواج کردند.
در پی سقوط هواپیمای آلمانی در جنوب فرانسه، 
رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی مراتب تسلیت 
هالل احمر ایران را به روسای جمعیت های آلمان و 

اسپانیا اعالم کرد.
قدردانی رئیس سازمان داوطلبان از تنها مسئول 

زن پایگاه امداد جاد ه ای قزوین.
10فروردین 

احمد ناطق نوری، مش��اور عالی وزیر نفت ضمن 
بازدی��د از طرح های ن��وروزی جمعیت هالل احمر 
شهرستان نور، از فضاسازی و اقدامات انجام گرفته 
در پس��ت های ایمن��ی و س��المت و فعالیت های 

بشردوستانه جمعیت هالل احمر تقدیر و تشکر کرد.
ویزیت رایگان اهالی روستای محروم  اهلل وجه سر 

از سوی پزشکان داوطلب در ایام نوروز.
11فروردین

طی بازدید سرپرس��ت س��ازمان امدادونجات از 
استان لرستان، تفاهمنامه همکاری میان استانداری 

لرستان و سازمان امدادونجات کشور منعقد شد.
امدادرس��انی ۳0 تی��م هالل احم��ر قزوی��ن به 

حادثه دیدگان طوفان در قزوین.
حضور سرپرست سازمان امدادونجات در منطقه 

طوفان زده اسفرورین قزوین.
12فروردین

مس��عود س��لطانی فر، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس ستاد مرکزی خدمات سفر کشور از خدمات 
و تمهی��دات جمعیت هالل احمر در راس��تای ارایه 
خدمات در کوتاه ترین زمان و راهنمایی مسافران و 

گردشگران نوروزی تقدیر کرد.
دکتر سیدامیرمحس��ن ضیایی به هم��راه دکتر 
چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات و گنج آبادی، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران و جمعی 
دیگر از مقامات اس��تانی و شهرستانی از پایگاه های 
کوهستانی جمعیت هالل احمر شمیرانات همچون 

پایگاه دربند، میگون و شمشک بازدید کردند.
13فروردین

ب��ه مناس��بت روز طبیعت، جوان��ان هالل احمر 
اق��دام به توزی��ع کیس��ه زبال��ه میان مس��افران، 
توزیع بروش��ورهای آموزش��ی در مورد حفاظت از 
محیط زیست، نصب پالکارد و بنرهای هشداردهنده 
در اماکن تفریحی و تفرجگاه ها و نصب خیمه های 

نماز در اماکن تفریحی و تفرجگاه ها کردند.
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بسته خبری نوروز

رئیس جمعیت هالل احمر در گفت وگو با مهر به 
تش��ریح مهم ترین برنامه های جمعیت هالل احمر 
در  س��ال ۹۴ پرداخ��ت. دکتر سیدامیرمحس��ن 
ضیائ��ی گف��ت: »آنچ��ه باعث ش��ده تا م��ردم به 
جمعیت هالل احمر بیش��تر توجه نش��ان دهند، 
موضوع امدادونجات و خدماتی اس��ت که جمعیت 
هالل احمر ارایه می دهد.« او با اشاره به حادثه خیز 
بودن کشورمان، گفت: »از اول برنامه این بوده است 
که خدمات امدادی در زمان وقوع حوادث را تقویت 
کنیم و بتوانیم، بیشتر از آنچه که مردم انتظار دارند، 
خدمات ارایه بدهیم. از همین رو، توسعه و گسترش 
پایگاه ه��ای امدادونجات در دس��تورکار جمعیت 
هالل احمر قرار دارد.« ضیائی همچنین به موضوع 
تکمیل پرسنل پایگاه های امدادونجات و تجهیز این 
پایگاه ها اشاره کرد و افزود: »همین طور با اورژانس 
وزارت بهداش��ت ک��ه در خیلی از جاه��ا ماموریت 
مش��ترک داریم، برای انجام کارهای مش��ترک، به 
تعامل و همکاری بیشتری دست پیدا کنیم.« رئیس 
جمعیت هالل احمر، تأکید کرد: »ماموریت مهم این 
جمعیت در  سال جدید، تقویت حوزه امدادونجات 

است.«
خرید بالگردهای امدادی

ضیائی در ارتب��اط با خرید بالگرده��ای امدادی 
نی��ز، توضی��ح داد: »خرید بالگ��رد کار س��اده ای 
نیس��ت و نمی ش��ود رفت بازار و بالگرد خرید. اوال، 
محدودیت هایی برای خرید و انتقال پول و اعتبارات 
داری��م ولی درح��ال رایزن��ی از کانال های مختلف 
هس��تیم که بتوانیم مذاکراتی با کشورهای غربی 
برای خرید این بالگردها داش��ته باشیم.« او با اعالم 
این که برنامه جمعیت هالل احمر در  س��ال ۹۴ این 
 اس��ت که هر اس��تان حداقل یک بالگ��رد امدادی

 داش��ته باش��د، ادامه داد: »در حال حاض��ر در 1۷ 
اس��تان بالگرد داریم و 1۴ اس��تان نیازمند بالگرد 
امدادی است. درحالی که برخی استان های کشور 
پهناور هس��تند و نی��از دارند که دو بالگرد داش��ته 
باشند.« به گفته ضیائی، ماموریت دیگر هالل احمر 
در  س��ال جاری موضوع آمبوالنس هوایی اس��ت. او 

در همین ارتباط اف��زود: »وزارت بهداش��ت مایل 
اس��ت که اگر هالل احمر این ماموری��ت را برعهده 

می گیرد، به ص��ورت کامل انجام ده��د. در این 
صورت، نی��از جمعیت هالل احمر ب��ه بالگرد، 

بیشتر از این تعدادی است که 
عنوان کرده ایم.« ضیائی با اعالم 
این که برای تأمین ۲8 بالگرد به 
صورت یکجا مذاکراتی داشته 
 اس��ت، تأکید کرد: »همچنین

 ۳ بالگ��رد را از ش��رکت پنه��ا 
تحوی��ل می گیریم ک��ه تا 1۵ 
انجام می شود.«  اردیبهش��ت 
رئی��س جمعی��ت هالل احمر 
در ادامه به س��ایر اولویت های 
در  س��ال جاری  هالل احم��ر 
اش��اره کرد و افزود: »توس��عه 
فعالیت های جوانان و آشنایی 
آنه��ا ب��ا ماموریت ه��ای هالل 
احمر، ازجمل��ه ماموریت های 
هالل احمر در  سال ۹۴ خواهد 
ب��ود.« ضیائ��ی از تخصصی تر 
ش��دن آموزش های داوطلبان 

خبر داد و گفت: »در این ش��رایط، شرط ماندگاری 
داوطلبان نیز بیشتر خواهد شد.«

واگذاری خدمات توانبخشی به هالل احمر
ضیایی همچنین در ارتباط با واگذاری خدمات 
توانبخش��ی از س��وی وزارت بهداشت به جمعیت 
هالل احمر، اظهار داشت: »با توجه به اینکه توانایی 
هالل احمر باالس��ت و این که ج��زو ماموریت های 
هالل احمر اس��ت، وزارت بهداش��ت آماده اس��ت 
خدمات کامل توانبخش��ی را در اختیار هالل احمر 
بگذارد. م��ن فکر می کنم که باید برای هر اس��تان 
حداقل ی��ک مجتمع کامل خدمات توانبخش��ی 
داشته باش��یم به ش��رطی که تعرفه های آنها قابل 
قبول باش��د که بتوانند حداقل خودش��ان را اداره 
کنند. چون از نظ��ر اعتبارات در تنگنا هس��تیم و 
نمی توانیم برای ای��ن قبیل مراک��ز هزینه زیادی 

کنیم.« رئی��س جمعیت هالل احمر ادام��ه داد: » 
در همین ارتباط مطالعات آغاز ش��ده و تعدادی از 
صاحب نظ��ران را فراخوانده ایم ک��ه یک الگوی 
تیپ برای مجتمع های کامل توانبخشی در هر 
اس��تان ارایه دهیم و سپس این 
مراکز را در س��ایر شهرستان ها 

توسعه دهیم.«
توافق دارویی با وزارت 

بهداشت
ضیائی به موض��وع همکاری 
هالل احمر با وزارت بهداش��ت 
در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: 
»در حال حاضر مثل گذش��ته 
در تأمی��ن داروه��ای موردنیاز 
بیم��اران کش��ور، ب��ه وزارت 
بهداشت کمک می کنیم و این 
وزارتخانه مایل اس��ت داروهای 
تک نس��خه ای و داروهای��ی که 
در فارماکوپه دارویی نیس��ت و 
مورد نیاز کشور است، منحصرا 
وارد،  هالل احم��ر  طری��ق  از 
نگهداری و توزیع شود. این کار 
هم در  سال ۹۴ اتفاق خواهد افتاد و وزارت بهداشت 
می خواهد این مجوز فق��ط در اختیار هالل احمر 
باشد. زیرا، با توجه به آمادگی و توانایی هالل احمر 
در تامین، نگهداری و توزیع این قبیل داروها و شبکه 
دارویی که وزارت بهداش��ت به آن اعتماد دارد، این 
کار در  س��ال جدید از طریق مجموعه هالل احمر 

انجام خواهد شد.«
اداره بیمارستان های جدید

رئیس جمعیت هالل احمر به موضوع طرح تحول 
س��المت و همکاری با وزارت بهداشت اشاره کرد و 
افزود: »این طرح جنبه های مختلفی دارد که یکی 
از موارد آن، بحث بهبود در دس��ترس بودن دارو و 
تجهیزات پزشکی است که هالل احمر در این بخش 
نقش آفرینی می کند. همچنین در تکمیل زنجیره 
درمان، موضوع توانبخش��ی اس��ت که هالل احمر 

در این بخ��ش نیز ب��ا وزارت بهداش��ت همکاری 
می کند. بخ��ش دیگری که  باید به آن اش��اره کنم، 
موضوع درمان غیردولتی در مراکز درمانی اس��ت 
که دولت به آنها کمک می کن��د. در همین ارتباط، 
اداره بیمارس��تان های جدیدی که وزارت بهداشت 
می خواهد افتتاح کن��د و نمی خواهد تصدی گری 
داشته باش��د، به هالل احمر س��پرده شود که البته 
جمعیت هالل احمر سابقه زیادی در این زمینه دارد 
و این موضوع یکی دیگر از سرفصل های همکاری با 
وزارت بهداشت است. البته برای اجرایی شدن این 
توافق ها و همکاری ها، باید کارگروه هایی تش��کیل 

شود و روی آنها کار شود.«
بازمهندسی مراکز سالمت خارج از کشور

ضیائی در ارتباط با مراکز ارایه خدمات س��المت 
در خارج از کشور، بر ضرورت بازمهندسی این قبیل 
مراکز تأکید کرد و گفت: »مراکز س��المت خارج از 
کش��ور، سال هاس��ت که خدمات ارایه می دهند و 
استانداردهای کشورهای مقصد تغییر کرده و ممکن 
است مراکز ما این قبیل استانداردها را نداشته یا به 
سختی داشته باشند. بنابراین، الزم است که بازنگری 
درباره خدماتی که این مراکز ارایه می دهند، انجام 
شود.« او ادامه داد: » باید نقش مراکز سالمت خارج 
از کشور هالل احمر در بعضی از کشورها تغییر کند و 
بدانیم که از این مراکز چه می خواهیم. یعنی از یک 
مرکز درمانی ساده به یک پایگاه جمعیت هالل احمر 
تبدیل شوند و بدانیم آن کش��ورها چه نیازی دارند 
که متناسب با نیاز آن کشورها، خدمات ارایه دهیم 
یا این که ممکن اس��ت الزم ش��ود ک��ه پایگاه های 
خودمان را از یک نقط��ه ای به جای دیگری منتقل 
کنیم. بنابراین، الزم است روی این موضوع کار کنیم 
و بازمهندسی الزم روی مراکز سالمت خارج از کشور 
انجام ش��ود.« رئیس جمعیت هالل احمر در بخش 
دیگری از صحبت ه��ای خود درخصوص همکاری 
هالل احمر در ماموریت اورژانس هم با اعالم این که 
مقدمات واگذاری این ماموریت از وزارت بهداش��ت 
به هالل احم��ر انجام ش��ده، گفت: »انش��اءاهلل در 

 سال جاری به نتیجه مشترک خواهیم رسید.«

گروه هالل| داوطلب��ی، تعطیلی ن��دارد. بهار یا 
تابس��تان فرقی نمی کند؛ هر فصل، ه��ر روز، برای 
داوطلب��ان بهار خدمت رس��انی و داوطلبی اس��ت. 
ایام نوروز هر کجای کش��ور که رفته باشید، حتما با 
سرخ پوشانی مواجه ش��ده اید که دور از خانواده های 
خود مش��غول خدمت رس��انی هس��تند. جمعیت 
هالل احم��ر جمه��وری اس��المی ای��ران به عنوان 
بزرگتری��ن ارگان مردم نه��اد در کش��ور یک��ی از 
پرکارترین سازمان ها در ایام نوروز است و داوطلبان 
و کارکنان این مجموعه، نوروزی پرکار را می گذرانند. 
یک میلیون داوطلب  جوان، پنج هزار و 800 امدادگر و 
1۵00 پزشک داوطلب نوروز  سال ۹۴ را با داوطلبی 
آغ��از کردند. طرح ه��ای امداد و س��المت جمعیت 
هالل احمر که از ۲۵ اسفندماه آغاز شده بود، در طول 
ایام نوروز به همت سه س��ازمان داوطلبان، جوانان و 
امدادونجات با همکاری دیگر معاونت های جمعیت 
به بیش از ۴ هزار تن در حوزه امداد و بیش از ۴00هزار 
نفر در حوزه ایمنی و سالمت خدمات ارایه کرد. گروه 
هالل روزنامه شهروند به ارایه گزارشی از این خدمات 
پرداخته که شرح این گزارش به تفکیک سازمان ها در 

ادامه آورده شده است.
سازمان امدادونجات

مهم ترین بخش خدمت رسانی جمعیت هالل احمر 
در ایام نوروز امدادرس��انی به مسافران بود که متولی 
این امر، س��ازمان امدادونجات با ۵800 امدادگر در 
1۳00 پایگاه کشور به همراه ۳۲00 خودرو و 11۵0 
آمبوالنس بود. از ابتدای اج��رای طرح امداد و نجات 
نوروزی تا صبح روز گذش��ته، امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر ۴ هزار و ۴00 تن را نج��ات دادند. در این 
مدت از میان ۵ هزار و ۴00 مورد عملیات و خدمات، 
۳ هزار مورد عملیات و ۲ه��زار و ۴00 مورد خدمات 
بوده است. امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر 
همچنین ب��ه 110 هزار ت��ن از مس��افران نوروزی 
امدادرس��انی کردند و ۷۵ ه��زار تن نی��ز به صورت 
اضطراری اس��کان داده ش��دند. همچنین ۴ هزار و 
۴00 تن نیز از نخستین روز اجرای طرح امدادونجات 
نوروزی تاکنون نجات داده ش��ده اند. ۳۵هزار نفر از 
مسافران نوروزی از خدمات درمان سرپایی بهره مند 
شدند و ۲ هزار و 800مصدوم نیز توسط امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر به مراکز درمانی انتقال 
داده ش��دند و همچنین ۴۷۵خودرو نیز رهاس��ازی 
شده است. دکتر ناصر چرخساز، سرپرست سازمان 
امدادونجات در مورد برنامه های جمعیت هالل احمر 
کشور بعد از ایام نوروز گفته: »یکی از برنامه ها، تحلیل 
آماری حوادث است؛ باید تک تک محور ها را تحلیل 
کرده تا بتوانیم در آینده تلفات را کاهش داده و نیروها 

را قوی تر کنیم.«
سازمان داوطلبان

استقرار پزشکان و پیراپزشکان داوطلب جمعیت 
هالل احمر در قالب ط��رح امدادیار داوطلب، اجرای 
طرح نیابت توس��ط داوطلبان جمعیت هالل احمر 

و توزیع اقالم و بس��ته نوروزی در طرح فرش��تگان 
رحم��ت ازجمل��ه برنامه های ن��وروزی س��ازمان 
داوطلبان بوده است. داوطلبان جمعیت هالل احمر 
در طرح نیابت از س��المندان مختلف کشور تقدیر 
کردن��د. فرحناز راف��ع، رئیس س��ازمان داوطلبان 
گفته: »در ایامی که تمام م��ردم به تفریح یا گذران 
اوقات خود با خانواده می پردازند، برخی قشرها برای 
تأمین آسایش، س��المت و امنیت دیگران از تفریح 
خود می گذرند که پزشکان و پیراپزشکان داوطلب 
هالل احمر نیز ازجمله این اقشار به شمار می روند و 
به صورت رایگان به مردم خدمت می کنند.« رئیس 
س��ازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر خدمت به 
مردم را موجب جلب رضایت خدا و خلق دانس��ت 
و خواس��تار تالش برای افزایش بی��ش از پیش این 
خدمات به منظور جلب رض��ای الهی و نیز تحقق 
اهداف بشردوستانه جمعیت هالل احمر شد. او در 
مورد طرح فرشتگان رحمت گفته: »برنامه فرشتگان 
رحمت برای شش��مین  س��ال اجرا ش��د و به تهیه 
سبدهای غذایی با کمک نیکوکاران و خیران و توزیع 
آن در بین نیازمندان و زنان بی سرپرست و سرپرست 

خانوار پرداخته شد.«
سازمان جوانان

از ابت��دای اجرای ط��رح ملی ایمنی و س��المت 
مس��افران ن��وروزی ت��ا 1۲ فروردی��ن، 6میلیون و 
۴6۴ هزار و ۳۵6 تن از مس��افران از خدمات متنوع 
سازمان جوانان بهره مند شدند. طرح سازمان جوانان 

با ش��عار »بی گدار به جاده نزنیم؛ ظری��ف برانیم« از 
۲۷ اسفند با هدف پیشگیری از تصادفات رانندگی 
و کاهش آن اجرا شده اس��ت. این سازمان در ارتقای 
فرهنگ ترافیکی نقش ویژه ای داشته و ۲0 هزار نفر از 
جوانان عضو آن در قالب 1000 پایگاه در سراسر کشور 
حضور پیدا کردند. همچنین یک میلیون از جوانان 
داوطلب کمپین پیش��گیری از حوادث رانندگی را 
تشکیل دادند. دکتر وحید قبادی دانا درخصوص این 
طرح گفته: »راهنمایی مسافران، برپایی خیمه های 
نماز و تش��کیل چادرهای دوستدار کودکان ازجمله 
خدمات ارایه ش��ده در این طرح بوده است.« رئیس 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با اشاره به تعداد 
اقالم توزیع ش��ده در این مدت شامل نقشه، بروشور 
و س��ایر محصوالت فرهنگی مرتبط با مقوله س��فر 
اذعان کرد: »از ابتدای اجرای طرح تا 1۲ فروردین ماه، 
۲ میلی��ون و ۳۴۵ ه��زار و 1۷8 نقش��ه، ۳ میلیون و 
۲8۵ هزار و 818 بروشور و یک میلیون و 81۲ هزار و 
۹10 عدد از سایر محصوالت میان مسافران نوروزی 
توزیع شده است.« به گفته او در این مدت ۳۹۴ هزار 
و ۹80 تن از مس��افران نوروزی از فضای دوس��تدار 
کودک استفاده کردند و اقامه نماز توسط ۳۵8 هزار 
و ۷1۵ تن از مسافران نیز در خیمه های نماز صورت 
پذیرفت. رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
با تأکید بر این که تمامی پایگاه های ثابت س��ازمان 
جوانان که در بوستان ها و مراکز پرتردد مسافران قرار 
دارند و همچنین پایگاه های سیار و تیم های سحاب 

آماده خدمت رس��انی به هموطنان هس��تند، بیان 
کرد: »جوانان جمعیت هالل احمر در قالب تیم های 
س��حاب به صورت پیاده یا به همراه دوچرخه اقدام 
به خدمات رس��انی می کنند؛ البته تیم های سحاب 
همگی به کیف کمک های اولیه مجهز بوده و خدمات 

درمان سرپایی را به مردم ارایه می دهند.« 
حضور مسئوالن 

جوانان و امدادگران جمعیت هالل احمر در طول 
اجرای طرح نوروزی تنها نبودند، مسئوالن مختلف 
دولتی و لش��کری با حض��ور در پایگاه های مختلف 
جمعیت هالل احمر موجب دلگرمی آنها می شدند. 
دکتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور، رئیس جمعیت هالل احمر و روسای 
سازمان های وابسته به جمعیت، فرماندهان نیروی 
انتظامی کشور، نمایندگان مجلس و استاندار های 
مناطق مختل��ف در پایگاه ه��ای هالل احمر حاضر 
شدند. رئیس جمهوری دوم فروردین ماه از پایگاه های 
هالل احمر در شهرس��تان های آرادان و پاکدشت به 
صورت سرزده بازدید و در یادداشتی در دفتر یادبود 
این پایگاه ها از خدمات جمعیت هالل احمر قدردانی 
کرد. رئیس جمهوری در این بازدید در جریان روند 
اجرای طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی 
ق��رار گرف��ت و از تالش ه��ای جوان��ان هالل احمر 
در پیش��گیری و کاه��ش تصادف��ات و همچنین 
خدمت رس��انی جمعیت هالل احمر به مس��افران 

نوروزی قدردانی کرد.

گزارش »شهروند« از برگزاری طرح های نوروزی جمعیت هالل احمر 

بهار خدمت رسانی، بهار داوطلبی
   رئیس جمهور با حضور در پایگاه های هالل احمر در شهرستان های آرادان و پاکدشت از امدادگران قدردانی کرد

رئیس جمعیت هالل احمر در تشریح مهم ترین برنامه های هالل احمر در  سال 94 عنوان کرد 

تو سعه و گسترش پایگاه های امداد و نجات در دستو رکار هالل احمر
 ماموریت مهم جمعیت در  سال جدید، تقویت حوزه امدادونجات است

جهان

بنا بر گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ: 

جنگ، کم آبی در خاورمیانه را 
به مرحله بحرانی رسانده است

بر اساس گزارش جدیدی که از سوی کمیته 
بینالمللی صلیب س��رخ منتشر ش��ده، به دلیل 
ادامه نبردهای سنگینی که موجب از هم پاشی 
س��وریه و عراق ش��ده اس��ت و نیز نظر به اینکه 
مردم بس��یاری کماکان در حال دس��ت و پنجه 
نرم کردن با آثار درگیری های لبنان، اسرائیل و 
سرزمینهای اشغالی هستند، وضع منابع آبی و 
سیس��تم های انتقال آب فرسوده این منطقه به 
نقطه بحرانی رسیده اس��ت. حتی بدون در نظر 
گرفتن آث��ار مخرب خشکس��الی ها و نبردهای 
اخی��ر، بس��یاری از کش��ورهای خاورمیان��ه و 
خلیج فارس در تالش��ند تا پاسخگوی نیازهای 
آب��ی جمعی��ت رو به رش��د ش��هری و تقاضای 

فزاینده به محصوالت غذایی باشند.
اکنون با ح��دود ۷/6 میلیون آواره در س��وریه 
و ح��دود ۳/8 میلی��ون س��وری دیگ��ر ک��ه در 
جس��ت وجوی امنیت به کش��ورهای همسایه 
گریخته اند، در کن��ار ۲/۵ میلیون آواره در عراق، 
شرایط از این هم وخیمتر شده است. آقای پیتر 
مائورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب س��رخ 
گفته: »سیستمهای آبرسانی منطقه تحت فشار 
زیادی هس��تند. منابع آبی به س��رعت در حال 
اتمام هستند و زیرس��اختهای آبی در مناطقی 
که مقامات محلی از قبل نیز برای پاس��خگویی 
به نیازه��ای جمعیت رو به رش��د خ��ود تحت 
فشار بوده اند، به ش��دت صدمه دیده اند. آوارگی 
گس��ترده به دلیل درگیری فقط باعث تشدید 
مشکل شده است. اگر اقدامی فوری اتخاذ نشود، 
به زودی ب��ه نقطه بحرانی می رس��یم. به همین 
دلیل بای��د هم اکنون اقدام��ات الزم را انجام داد 
تا این منبع بس��یار ضروری و حیاتی را حفظ و 

حراست کنیم.«
اما کاهش بی سابقه بارش، اضمحالل مخازن 
طبیعی آب، استفاده بیش از حد از منابع کمیاب 
آب و آثار مخرب درگیری، همگی دسترس��ی به 
آب سالم را مشکل کرده اند. طرفهای درگیر نیز 
با حمله به زیرس��اختهای آب و ب��رق  یا با ایجاد 
وقفه عمدی در روند تأمین آب به دالیل نظامی 
یا سیاسی، مشکل را حادتر کرده اند. آقای روبرت 
ماردینی، رئی��س عملیات کمیت��ه بین المللی 
صلیب س��رخ در خاورمیان��ه معتق��د اس��ت: 
»سوءاستفاده از دسترس��ی به آب به عنوان یک 
شیوه یا سالح جنگی یا هدف گرفتن تأسیسات 
آب و انرژی، نه تنها به عن��وان نقض قوانین ناظر 
بر درگیری مسلحانه قلمداد می شوند؛ بلکه آثار 
زیانباری بر سالمت کسانی دارند که خود از قبل 
به شدت آسیب پذیر بوده اند.«  ماردینی در ادامه 
گفته: »چنین حمالتی به خصوص به این دلیل 
زیانبار هس��تند که منابع آبی، بهداشتی، برقی و 
انرژی رابطهای تنگاتنگ با هم دارند. مثاًل حمله 
به یک ایستگاه برق رسانی می تواند تأثیری جدی 
بر روند تصفیه فاضالب، تأمین آب، کیفیت آب 
یا عملکرد تأسیسات بهداش��تی درمانی داشته 
باشد. سازمانهای بشردوس��ت هم برای برآورده 
کردن نیازهای م��ردم از طریق جایگزین کردن 
خدمات مشابه  یا تعمیرات فوری، ظرفیت کافی 

در اختیار ندارند.«
در بس��یاری از موارد فاضالب و دیگر هرزآبها 
به نحوی مناسب تصفیه نمی شوند که این خود 
خطری جدی را برای س��المت مردمی که خود 
از قبل آسیبپذیر بودهاند رقم میزند. شبکه های 
آب رس��انی هم به دلیل عدم رسیدگی مناسب 
که معم��والً نتیجه مس��تقیم درگیری اس��ت، 
مقادی��ر قابل توجه��ی از آب را ه��در می دهند. 
فقط در سوریه مقامات محلی تخمین می زنند 
که در  س��ال ۲01۴، به دلیل وجود درز و شکاف 
در شبکه آبرس��انی که خود میراث جنگ است 
چیزی حدود 60 درصد از آب تلمبه ش��ده هدر 

رفته است.
درحالی که راه حل آس��انی برای مشکالت آب 
در منطقه متصور نیس��ت، کمیت��ه بین المللی 
صلیب س��رخ و ش��رکای ملی آن تاکنون تأثیر 
بس��زایی بر ارتق��ای کیفیت زندگ��ی میلیونها 
انس��انی داش��ته اند ک��ه تحت تأثی��ر درگیری 
هستند. این سازمان در کنار جمعیت های ملی 
صلیب سرخ و هالل احمر و نیز مقامات محلی آب 
و انرژی توانسته است کارکرد خدمات حیاتی را 
حفظ کند. حت��ی در جریان جنگهای ش��دید، 
کمیته توانس��ته به روند تأمین آب س��الم برای 
میلیونها نفر در کشورهای جنگزده کمک کند. 
ماردینی گفت: »دالیلی هس��ت که امیدوارمان 
می کند. این مشکل بیشتر توسط انسان ها ایجاد 
شده و از همین رو باید توسط انسانها حل وفصل 
شود. با این حال، این امر منوط است به حمایت 
و تالش هماهنگ تمامی طرف های مربوطه، از 
جامعه جهانی گرفته تا جوامع محلی. مش��کل 
و راه حل هر دو به همه طرفه��ا تعلق دارند و ما 
باید اطمینان حاصل کنیم که آب به دست همه 

میرسد.«
عملک�رد صلیب س�رخ و هالل احمر در 

سطح خاورمیانه در سال 2014: 
  ۹/۵ میلیون نفر از طریق عملیات اضطراری 
تعمیر یا بازسازِی سیس��تمهای آبرسانی به آب 

دست یافتند.
  600هزار نفر از طریق تانک��ر یا بطری، آب 

دریافت کردند.
  1/1 میلیون نفر از ارتقای تأسیسات ذخیره 

یا توزیع آب بهره مند شدند.

    برنامه جمعیت هالل احمر
 در  سال 94 این است که هر استان 

 حداقل یک بالگرد امدادی
 داشته باشد

    ماموریت دیگر هالل احمر 
در  سال جاری موضوع آمبوالنس 

هوایی است

    باید برای هر استان 
حداقل یک مجتمع کامل خدمات 

توانبخشی داشته باشیم
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