
پیام تبریک رئیس جمعیت هالل احمر به مناسبت 
فرارسیدن اعیاد شعبانیه

جانبازان سرافراز ایران اسالمی سند 
زنده ایثارگری هستند

دکتر س��ید امیرمحس��ن ضیای��ی در متن پیام 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه آورده 
است: »سوم شعبان س��الروز میالد فرخنده پاسدار 
تاریخ ساز اسالم و آزادگی، سرور و پیشوای آزادمردان 
و زنان جهان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و چهارم 
شعبان المبارک سالروز خجسته میالد جانباز بزرگ 
کربال، حضرت ابوالفضل العباس)ع( که به پاسداشت 
این ایام خجسته و مبارک روز پاس��دار و روز جانباز 
نام گرفته در تقویم اس��الم و انقالب اسالمی یادآور 
رش��ادت، جهاد و مقاومت اس��ت. پنجمین روز ماه 
مبارک ش��عبان نیز با والدت اختر چهارم آس��مان 
امامت زینت بسته شده که بیش از پیش اهمیت و 
تبرک این ماه را به ش��یعیان و رهروان سلسله پاک 
امامان معصوم نش��ان می دهد. جانبازان س��رافراز 
ایران اس��المی س��ند زنده ایثارگری و الگوی واالی 
جانفشانی و فداکاری در راه حفظ ارزش های اسالم 
ناب محمدی)ص( و جهاد ب��رای برپا ماندن پرچم 
ارزش های انقالب هس��تند.  دریادالنی که به دنیا و 
متعلقاتش پشت کردند و رودررو با دشمنان اسالم 
ایس��تادند و برای دفاع از نظام مق��دس جمهوری 
اس��المی و حفظ وجب به وجب این خاک گهرخیز 
از جان و مال خود دس��ت شستند. آنها که به تعبیر 
زیبای رهبر معظم انقالب، با عضوی شهید در بدن 

خود، همچنان شکرگزار نعمت زندگی هستند.
 اینجانب با گرامیداش��ت این ایام خجس��ته، روز 
پاس��دار و روز جانباز و همچنین والدت باس��عادت 
سیدالس��اجدین را به همه ش��یعیان، پاس��داران و 
جانبازان گرانقدر به ویژه به امدادگران و نجاتگرانی که 
در راه حفظ ارزش های انس��انی و اسالمی به افتخار 
جانبازی نائل شده اند تبریک و تهنیت عرض کرده 
و امیدوارم در س��ایه الطاف الهی و توجهات حضرت 
ولی عصر)عج( بتوانیم خدمتگ��زار و قدردان وجود، 

ایثار و جانفشانی این عزیزان باشیم.«

رئیس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هالل: 

کتابخانه دیجیتال در مرکز آموزشی 
هالل کرمانشاه راه اندازی خواهد شد

دکتر داوود شجاعی زاده، رئیس موسسه آموزش 
عالی علمی-کاربردی هالل ایران در بازدید از مرکز 
علمی-کاربردی هالل کرمانشاه اظهار کرد: »این 
مراکز آموزش��ی برای جذب بیشتر دانشجویان و 
افزایش سطح علمی آنها باید از بهترین تجهیزات 
آموزش��ی برخوردار باش��د.« دکتر شجاعی زاده 
اخذ مجوز برای ایجاد رش��ته های جدید را صرفا 
با ارزیابی هایی که از سوی مرکز علمی-کاربردی 
ه��الل انجام می ش��ود، دانس��ت و عن��وان کرد: 
»طبق ارزیابی های مرکز علمی-کاربردی هالل 
از مرکز آموزشی هالل کرمانشاه به دلیل داشتن 
پتانس��یل مطلوب، مجوز چندین رش��ته جدید 
کارشناسی ارشد برای جذب بیشتر دانشجو ارایه 
شده اس��ت.« او اذعان کرد: »رشته های بهداشت 
روانی، لجس��تیک و امداد و نج��ات برای مقطع 
کاردانی و پرس��تاری و فوریت های پزشکی برای 
مقطع کارشناس��ی ازجمله رشته هایی هستند 
که مجوز ارای��ه در مرکز علمی-کاربردی هالل را 
کسب کرده اند.« رئیس موسس��ه آموزش عالی 
علمی-کاربردی هالل خاطرنشان کرد: »کتابخانه 
دیجیتال جهت تخصص های میدانی و تحقیقاتی 
در مرکز آموزشی هالل کرمانشاه راه اندازی خواهد 

شد.«

در دیدار با جانشین مدیرعامل هالل احمر 
خراسان رضوی اعالم شد:

تقدیر نماینده واحد بهداشتی کمیته 
صلیب سرخ از پیشرفت پروژه گلشهر

»هولمفرویدور گارادارسدوتیر« نماینده واحد 
بهداشتی کمیته صلیب س��رخ در ژنو و »سنوپ 
چاکارجان« روانپزشک دفتر کمیته بین المللی 
صلیب س��رخ در ژنو با حضور در دفتر »محس��ن 
نجات«، جانشین مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان رضوی از همکاری هالل احمر استان در 
اجرای پروژه ارایه خدمات بهداش��تی به ساکنان 
منطقه گلشهر مش��هد اعالم رضایت نموده و از 
پیشرفت پروژه نیز تقدیر کردند. در این دیدار که 
با حضور معاونان داوطلبان و درمان و توانبخشی 
هالل احم��ر اس��تان و نماین��ده دفت��ر کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ در تهران برگزار ش��د، 
خانم هولمفریدور گفت: »بازدیدها و بررسی های 
انجام ش��ده از پ��روژه مذکور نش��ان می دهد که 
پیش��رفت پروژه مثبت بوده است. ضمن این که 
نیازمند تجارب ارزنده هالل احمر خراسان رضوی 
هس��تیم.« در این دیدار و پس از ارایه گزارشی از 
برنامه های معاونان داوطلبان و درمان و توانبخشی 
هالل احمر اس��تان درخص��وص اع��زام کاروان 
سالمت ویژه منطقه گلشهر، آقای محسن نجات 
نیز گفت:  »در مجموعه هالل احمر استان همدلی 
بسیار خوبی بین مدیران ستادی و نیروها وجود 
دارد و همواره برنامه هایی که در قالب تفاهمنامه 
و پروتکل اجرا می شود به صورت جدی پیگیری 
خواهد شد.« او ادامه داد: »نشست ها و هم اندیشی 
طرفین همواره راهگشای فعالیت های بشردوستی 
و تس��کین آالم بش��ری که از اهداف هالل احمر 
است، می باشد و ما دنبال شناسایی نقاط ضعف و 

تقویت نقاط قوت هستیم.«
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ش�هروند| گردهمایی نمایندگان اس��تانی مرکز 
پزش��کی حج و زی��ارت جمعیت هالل احم��ر با هدف 
یکسان س��ازی اطالعات و وحدت رویه پزش��کان حج 
و ارایه بهترین خدمات بهداش��تی و درمان��ی به زائران 
حج تمتع برگزار ش��د. در این مراس��م رئیس جمعیت 
هالل احمر، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي، رئیس 
سازمان حج  و  زیارت و مس��ئوالن مرکز پزشکی حج و 

زیارت هالل احمر حضور داشتند.
تقدیر از فعالیت های هالل احمر

معاون وزیر فرهنگ  و ارشاد  اسالمی و رئیس سازمان 
حج  و  زیارت در این مراسم ضمن تقدیر از فعالیت های 
هالل احمر در امور حج اظهار داشت: »خدمات پزشکی 
منحصربه فردی از س��وی تیم پزش��کی هالل احمر به 
زائران خانه خدا ارایه می شود.« مهندس سعید اوحدی 
با اش��اره به اهداف برگزاری این گردهمایی گفت:  »در 
این گردهمایی می توان از تجربیات گذش��ته و اتصال 
آن به موسم حج  سال جاری استفاده کرد، همچنین در 
این گردهمایی می توان انسجام و هماهنگی میان مرکز 
پزشکی حج و زیارت هالل احمر و سازمان حج و زیارت 

را تقویت کرد.«
انسجام در خانواده حج  و  زیارت

اوحدی در ادامه به جلس��ه هفته گذشته شورایعالی 
حج که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، 
اشاره داشت و گفت:  »در آن جلسه انسجام در خانواده 
ح��ج و زیارت، صیان��ت از حقوق زائر و افزایش س��طح 
کیفی خدمات به عنوان سه محور سیاست های سازمان 
حج و زیارت اعالم شد؛ بر همین اساس هرچه شناخت 
ما نسبت به این سه محور بیشتر ش��ود به همان اندازه 

می توان در انجام ماموریت ها موفق تر باشیم.«
ماموریت متفاوت

رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت با بی��ان این که تیم 
درمانی هالل احمر به میهمانان خانه خدا، خدمات ارایه 
می دهند، عنوان کرد:  »مخاطب��ان ما میهمانان خانه 
خدا هس��تند که برای کادر پزشکی هالل احمر توفیق 
بزرگی اس��ت، بنابراین باید بهترین خدمات به زائران 
خانه خدا ارایه ش��ود.« اوحدی با بیان این که ماموریت 
تیم پزشکی اعزامی به حج با تمام ماموریت های جمعیت 
هالل احمر متفاوت اس��ت، اذعان کرد: »نخستین گام 
برای ارایه خدمت به زائ��ران خانه خدا با انجام معاینات 
پزشکی از سوی هالل احمر صورت می گیرد و در حین 
انجام مناسک حج نیز خدمات پزش��کی به زائران ارایه 

می شود.«
خدمت صادقانه و ایثارگرانه

رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت با تأکید ب��ر این که 
رسالت تیم پزشکی هالل احمر فراتر از رسالت سازمان 
حج و زیارت اس��ت، صحبت های خ��ود را ادام��ه داد و 
افزود: »زائران خانه خدا اختیار انتخاب س��ایر خدماتی 
که در حج ارایه می ش��ود را دارند اما در زمینه دریافت 
خدمات پزشکی، به واسطه آن که پزش��کان اعزامی از 
سوی جمعیت هالل احمر امین مردم هستند، همواره 
مورد اعتماد زائران بوده و خدمات بهداشتی و درمانی را 

صرفا از پزشکان هالل احمر مطالبه می کنند.« او با اشاره 
به فعالیت های جمعیت هالل احمر در امور حج یادآور 
شد: »خدماتی که از سوی هالل احمر در مناسک حج 
و اربعین حس��ینی به زائران خانه خدا و عتبات عالیات 
ارایه ش��ده به قدری چش��مگیر بوده که ب��ا زبان قابل 
تقدیر نیست.« معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
فعالیت های جمعیت هالل احمر در اربعین حسینی سال 
گذشته نیز اشاره کرد و یادآور ش��د: »به عنوان رئیس 
ستاد اربعین از تمامی دست اندرکاران هالل احمر که با 
گذشت و ایثار به مردم خدمت کردند، سپاسگزارم؛ این 
خدمت صادقانه و ایثارگرانه هالل احمر در تاریخ کشور 

عراق و ایران ثبت شده است.«
ارائه خدمات ویژه

رئیس س��ازمان حج و زی��ارت در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با تأکید بر این که هیچ کشوری در دنیا 
خدمات پزش��کی هالل احمر ایران را ب��ه زائرانش ارایه 
نمی دهد، گفت: »وزیر حج عربستان نیز اذعان کرد که 
خدمات پزشکی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به 
زائرانش خدمات ویژه ای است و از خدمات کیفی بسیار 

مطلوبی برخوردار است.«
پیشرفت های قابل توجه

رئیس جمعیت هالل احمر نیز در این مراسم، مرکز 
پزشکی حج و زیارت را بازوی س��المت سازمان حج و 
زیارت دانست و اعالم کرد:  »باید در این مرکز موضوعات 
بهداشتی و پیشگیری مورد توجه ویژه قرار گیرد.« دکتر 
سید امیرمحس��ن ضیایی گفت: »مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر در طول سالیان متعدد ارتقا و 
پیشرفت های قابل توجهی داشته است و به همین دلیل 
نمایندگان استانی مرکز پزش��کی حج و زیارت وظیفه 
سنگینی برعهده دارند؛ چراکه باید پزشکانی را معرفی 
کنند که در تعیین صالحیت و سالمت جسمانی زائران 
مصر باشند.« او با بیان این که ارایه خدمات پزشکی در 
موسم حج که در یک کشور خارجی و در زمان محدود 
ارایه می شود ممکن است با مسائل و مشکالتی همراه 
باشد، گفت: »به همین منظور باید مرکز پزشکی حج 
و زیارت هالل احمر به صورت کامل برنامه ریزی شده و 
منظم عمل کند، البته این مرکز سیر تکامل خود را به 

خوبی طی کرده است.«
ضرورت دسترسی به سوابق پزشکان

رئی��س جمعیت هالل احم��ر در ادامه اذع��ان کرد:  
»س��ازمان حج و زی��ارت جمه��وری اس��المی ایران 
منظم ترین و با برنامه ترین س��ازمانی اس��ت که زائران 
توسط آن به حج مشرف می ش��وند.« او ادامه داد:  »در 
گذشته هر کاروان حج دارای یک پزشک بود، اما درحال 
حاضر به دلیل کاهش تعداد کارگزاران در حج، هر ۲ یا 
۳ کاروان یک پزش��ک دارند، اما به رغم محدودیت های 
منابع انس��انی در موس��م حج می توان ب��ا بکارگیری 
تجربیات انبوه سال های گذشته وظیفه خود را به نحو 
احس��ن انجام داد.« ضیایی با اش��اره به این که درحال 
حاضر »پزش��ک کاروان« به »پزشک مجموعه« تغییر 
نام پیدا کرده اس��ت و هر پزش��ک مس��ئول رسیدگی 
به مسائل پزش��کی بیش از یک کاروان اس��ت، یادآور 
شد: »بایستی ش��رایطی فراهم باشد تا حتما به سوابق 
پزشکان دسترسی الزم وجود داش��ته باشد.« او درباره 
فعالیت های مرکز پزش��کی حج و زیارت در موسم حج 
نیز افزود: »پزشکان هالل احمر عالوه بر توجه به مسائل 
درمانی نسبت به سایر موضوعات نیز مداقه الزم را داشته 

باشند.«
توجه به مقوالت علمی 

رئی��س جمعیت هالل احم��ر با بی��ان این که مرکز 
پزشکی حج و زیارت باید ضمن توجه به مسائل پزشکی 
به مقوالت علمی نیز توجه کند، گفت: »این استعداد در 
مرکز پزش��کی حج و زیارت هالل احمر وجود دارد تا از 
پتانسیل دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی استفاده کند 
تا دید این مرکز صرفا درمان محور نباشد و در این زمینه 
باید سمینارهای متعددی نیز برگزار شود.« او ادامه داد:  
»می توان از تجربیات و تحلیل فعالیت ها در موسم های 

حج گذشته برای برنامه ریزی های بعدی بهره برد.«
تدوین راهنما

او ب��ه تدوی��ن راهنم��ای عملیات��ی ثاب��ت در امر 
خدمات رسانی به زائران خانه خدا اش��اره کرد و یادآور 
ش��د: »تدوین چنین راهنماهای ثابتی می تواند ضمن 
تأمین وحدت رویه در شناسایی بیماری های شایع میان 
زائران نیز تالش بیشتری داشته باشند.« رئیس جمعیت 

هالل احمر خطاب به نمایندگان استانی مرکز پزشکی 
حج و زیارت خاطرنش��ان کرد: »شما به عنوان خادمان 
حجاج انجام وظیفه می کنید و این افتخار بزرگی است 

که نصیبتان شده است.«
3 پزشک در هر کاروان

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
نیز در این گردهمایی گفت: »ت��ا این لحظه ماموریت 
بیش از ۲۰۰ پزش��ک مورد تأیید ق��رار گرفته و انجام 
معاینات زائران آغاز شده است.« دکتر سیدعلی مرعشی 
اظهار داشت: »در این گردهمایی پیرامون هماهنگی ها 
و نظ��ارت بر انج��ام معاینات و همچنی��ن اطمینان از 
استطاعت جسمی زائران بحث و تبادل نظر می شود.« او 
با بیان این که امس��ال ۴۵۳ کاروان زیارتی به حج اعزام 
می شوند، گفت:  »۲۸۰ پزشک ویزیت و معاینات زائران 
را برعهده خواهند داشت که از این تعداد ۴۰ تن پزشک 
به عنوان پشتیبان در نظر گرفته شده اند«. رئیس مرکز 
پزش��کی حج و زیارت هالل احمر با اشاره به این که هر 
۲ یا ۳ کاروان یک پزش��ک خواهند داشت، خاطرنشان 
کرد: »تا این لحظه ماموریت بیش از ۲۰۰ پزشک مورد 
تأیید قرار گرفته و انجام معاینات زائران آغاز شده است.«

همچنین در این گردهمایی عالوه بر تشریح فرآیند 
پزشکی حج  س��ال جاری، نمایندگان استانی مرکز در 
جریان فرآیند انتخاب و س��اماندهی پزش��کان، انجام 
معاینات و لزوم آن و همین طور مبحث کمیسیون های 
پزش��کی قرار گرفتند. دکت��ر مقصودی ن��ژاد، معاون 
حج و عمره مرکز پزش��کی ح��ج و زی��ارت از برگزاری 
جلسات مشابهی در سطح اس��تانی نیز خبر داد. عادل 
مقصودی ن��ژاد، مع��اون ح��ج و عمره مرکز پزش��کی 
حج و زیارت هالل احم��ر درخصوص جزییات معاینات 
زائران حج تمتع ۹۴ نیز گفت: »در حج تمتع امس��ال 
۲۸۰ پزش��ک به همراه کاروان ه��ای حج تمتع جهت 
معاینات پزشکی حجاج اعزام می شوند.« او افزود: »در 
حال حاضر احکام ماموریت ۲۰۰ پزش��ک ابالغ ش��ده 

است و این عزیزان کار اجرایی خود را آغاز کردند.«
حضور ۷۰پزشک زن در حج تمتع امسال

مع��اون حج و عم��ره مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت 
هالل احمر ادامه داد:  »در حج امس��ال حدود ۶۰ تا ۷۰ 
پزشک زن همراه کاروان های حج تمتع اعزام می شوند 
که این پزشکان نیز به زودی کار عملیاتی خود را از ایران 
آغاز می کنند و به ویزیت زائران خواهند پرداخت.« او با 
بیان این که طب��ق برنامه ریزی انجام گرفته درمانگاه ها 
و بیمارس��تان های مخصوص حجاج ایرانی در مدینه 
منوره و مکه مکرمه در ایام حج تمتع دایر خواهد ش��د، 
گفت: »افزون بر این پزش��کان متخصص در هتل های 
محل اس��تقرار زائران ایرانی نیز مستقر خواهند شد.« 
مقصودی نژاد در پای��ان تأکید کرد:  »همچون  س��ال 
گذش��ته در اقامتگاه های زائران ایرانی دارای جمعیت 
۷۰۰ زائر در مکه مکرمه یک پزشک زن و اقامتگاه های 
زائران ایرانی در مدینه منوره ب��ه ازای هر ۵۰۰ زائر یک 
پزشک زن مستقر خواهد شد تا زائران بتوانند بدون هیچ 

دغدغه ای اعمال حج خود را انجام دهند.«

معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور بشردوستانه با 
رئیس جمعیت هالل احمر دیدار کرد. در این دیدار که 
در محل سالن کنفرانس ساختمان صلح برگزار شد، دو 
طرف ضمن تأکید بر سرعت بخشیدن در امدادرسانی به 
مردم مظلوم یمن درخصوص راهکارهای مناسب برای 

انتقال محموله بشردوستانه رایزنی کردند.
فعالیت بیش از 2میلیون داوطلب

رئیس جمعی��ت هالل احمر در این دی��دار در مورد 
فعالیت های بشردوستانه جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران، اظهار کرد:  »از جمعیت ۷۰۰ میلیون نفری 
داوطلبان جمعیت های هالل احمر و صلیب سرخ در دنیا 
بیش از ۲ میلی��ون نفر از آن��ان در جمعیت هالل احمر 
جمهوری اس��المی ایران فعالیت می کنند که این رقم 
در مقایس��ه با کل داوطلبان جمعیت های صلیب سرخ 
و هالل احمر، آمار قابل توجهی اس��ت.« او با اش��اره به 
این که بیشترین فعالیت جمعیت هالل احمر ایران در 
زمینه امداد و نجات و توانبخش��ی است، تصریح کرد: 
»جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران در ۲۱ 
کشور دنیا دارای درمانگاه و بیمارستان است تا به مردم 

خدمات رسانی کند.«
نقض آشکار حقوق بشر 

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به حمالت متعدد 
عربستان س��عودی به یمن و کش��تار زن��ان و کودکان 
بی دفاع یمن��ی و جلوگیری از رس��اندن محموله های 
امدادی به افراد نیازمند به کمک در این کش��ور، گفت: 
»جلوگیری از دسترسی افراد نیازمند به کمک، نقض 
آشکار حقوق بشر است که در این زمینه باید سازمان ملل 
و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر وارد 
عمل شوند تا ورود محموله های امدادی به کشور یمن 
تسهیل شود؛ چراکه جمعیت هالل احمر ایران حرکات 
ناقض حقوق بشر نیروهای عربستان سعودی را محکوم 
می کند.« ب��ه گفته او هم��کاری خوبی میان جمعیت 
هالل احمر و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ وجود 
دارد تا بتوان اقالم و محموله های امدادی را به دس��ت 

مردم مظلوم و بی دفاع یمن رساند.
آمادگی هالل احمر برای اعزام تیم درمانی به یمن

رئی��س جمعیت هالل احم��ر در ادام��ه تأکید کرد: 

»جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
کامل دارد تا نسبت به اعزام کادر ویژه جراحی و پزشکی 
برای کمک به مصدومان یمنی اقدام کن��د.« او درباره 
ارس��ال محموله های امدادی و تجهیزات پزش��کی به 
یمن نیز گفت:  »تاکنون چهار محموله به وزن ۹۴ هزار 
و ۷۷۳ کیلوگرم به ارزش ۷۷۶ هزار و ۳۳۲ دالر ش��امل 
چادرام��دادی، پتو، وس��ایل آش��پزخانه، موادغذایی 
و تجهیزات پزش��کی و درمانی به یمن ارس��ال ش��ده 
است.« دکتر ضیایی با اشاره به ارسال محموله امدادی 
و کمک های بشر دوس��تانه به وزن ۲ ه��زار و ۵۰۰ تن 
جمعیت هالل احمر ایران به مردم یمن که به وس��یله 
کش��تی نجات به این کش��ور ارسال ش��ده است، بیان 
کرد: »این محموله امدادی نیز شامل موادغذایی، چادر 
امدادی، دارو و تجهیزات پزش��کی به ارزش ۴ میلیون و 

۵۵۵ هزار و ۸۶۹ دالر است.«
بارگیری محموله امدادی برای ارسال به یمن

رئیس جمعی��ت هالل احمر عنوان ک��رد: »محموله 
دیگ��ری از کمک های امدادی و بشردوس��تانه جمعیت 
هالل احمر جمهوری اس��المی ایران درحال آماده شدن 
و بارگیری به کشتی برای ارس��ال به کشور یمن است.« 
دکتر ضیای��ی آمادگی جمعی��ت هالل احمر جمهوری 
اس��المی ایران را برای ارس��ال محموله ه��ای امدادی به 
کشور یمن با کمک و نظارت س��ازمان ملل و فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر اعالم و خاطرنشان 
کرد: »حاضریم برای تسریع کمک به مردم مظلوم یمن 
محموله های ام��دادی جمعیت هالل احمر ای��ران را در 
اختیار فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر قرار 

دهیم تا به فوریت به دست مردم ستمدیده یمن برسد.«

آمادگی برای استفاده از افراد باتجربه هالل احمر
والری آموس، معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور 
بشردوس��تانه هم با بیان این ک��ه جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران یکی از جمعیت های قدرتمند 
دنیاست، افزود:  »جمعیت هالل احمر ایران کمک های 
بشردوستانه بسیاری به مردم سومالی، پاکستان، عراق، 
سوریه و اخیرا یمن داشته است.« او به ارسال محموله 
امدادی و بشردوستانه جمعیت هالل احمر ایران به یمن 
به وسیله کشتی نجات، اشاره و اذعان کرد:  »در جریان 
ارسال محموله امدادی ایران از طریق کشتی و آب های 
آزاد به کشور یمن هستیم.« معاون دبیرکل سازمان ملل 
در امور بشردوستانه آمادگی این سازمان را برای استفاده 
از افراد باتجربه جمعیت هالل احمر ایران برای انجام امور 

امدادی و بشردوستانه اعالم کرد.

رئیس جمعیت هالل احمر در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه: 

 جلوگیری از دسترسی افراد  نیازمند به کمک
 نقض آشکار حقوق بشر است

  والری آموس:  جمعیت هالل احمر ایران یکی از جمعیت های قدرتمند دنیاست

رئیس سازمان حج  و  زیارت در گردهمایی نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج  و  زیارت هالل احمر: 

فعالیت های هالل احمر در امور حج با زبان قابل تقدیر نیست
 رئیس جمعیت هالل احمر: مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر بازوی سالمت سازمان حج  و  زیارت است

گزارش خبری

فعالیت های هالل احمر آذربایجان شرقی 
در سفر رئیس جمهوری

جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان ش��رقی 
همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان، اقدام به 
پشتیبانی امدادی استقبال کنندگان در مسیر و در 
محوطه و داخل ورزشگاه جهان  پهلوان تختی تبریز 
کرد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، امدادگران، نجاتگران، 
پزش��کان و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان با 
اس��تقرار در مس��یرهای منتهی به ورزشگاه جهان 
پهلوان تختی اقدام به پش��تیبانی امدادی مراس��م 

استقبال کردند.
استقرار نجاتگران در 1۰نقطه

حمید حسین پور، معاون امداد و نجات استان گفت:  
»امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر اس��تان 
عالوه بر حضور پر شور در مراسم استقبال، با استقرار در 
۱۰نقطه مسیر منتهی به ورزشگاه جهان  پهلوان تختی 
اقدام به پشتیبانی امدادی استقبال کنندگان کرده و با 
برپایی ۲ دستگاه چادر به همراه ۱۲نفر امدادگر جهت 
ارایه خدمات سفر با عوامل استانداری همکاری کرده و 
عالوه بر پش��تیبانی امدادی مس��یرهای منتهی به 
ورزشگاه جهان  پهلوان تختی تبریز در محوطه و داخل 
ورزشگاه نیز اقدام به پوشش امدادی مراسم کردند.« 
او افزود: »همچنین بالگرد جمعیت هالل احمر استان 
در پایگاه کوهس��تان عون بن علی تبریز به همراه تیم 
تخصصی امداد هوایی مستقر شد.« حسین پور ادامه 
داد:  »ب��ا توجه به آماده باش کام��ل نیروهای امدادی 
در سرتاسر اس��تان، در امر پشتیبانی امدادی مراسم 
اس��تقبال از رئیس جمه��وری بیش از ۵ پزش��ک و 
۳۵ نفر نجاتگر تخصصی همکاری داشته و به لحاظ 
گستردگی مسیر استقبال و محل تجمع مردم جهت 
استماع سخنان رئیس جمهور، تیم های امدادی شعب 
نیز فراخ��وان و در محل به حال��ت آماده باش در آمده 

بودند.«
تامین اقالم امدادی مورد نیاز

معاون امداد و نجات استان همچنین از همکاری 
تیم آنس��ت جمعیت هالل احمر اس��تان خبر داد و 
گفت: »واحد آنست استان نیز در این مدت با عوامل 
مربوطه همکاری الزم را به عم��ل آورده و جمعیت 
هالل احمر استان در راس��تای تأمین اقالم امدادی 
مورد نیاز سفر نهایت همکاری را با عوامل استانداری و 

نهاد ریاست جمهوری داشته است.«
خدمات گسترده داوطلبان 

صم��د ش��ریفی، مع��اون داوطلب��ان جمعیت 
هالل احمر اس��تان آذربایجان ش��رقی ب��ا تقدیر از 
زحمات داوطلبان جمعیت هالل احمر استان گفت: 
»داوطلبان جمعیت هالل احمر اس��تان به صورت 
خودجوش همگام با سایر مردم در مراسم استقبال 
از رئیس جمه��وری ش��رکت و خدمات ش��ایانی را 
ارای��ه کرده ان��د.« او ادامه داد:  »بی��ش از ۲۰۰نفر از 
اعضای داوطلب جمعیت هالل احمر اس��تان در امر 
بازگشایی نامه های مردمی و پاسخگویی به تلفن های 
مردمی ۱۱۱ با اس��تانداری و مرک��ز ارتباطات نهاد 

ریاست جمهوری همکاری داشته اند.«
برپایی نمایشگاه

همچنین با مش��ارکت داوطلبان، امداد و نجات، 
جوانان، بهداش��ت و درمان و توانبخش��ی و علمی-

 کارب��ردی و رواب��ط عموم��ی هالل احمر اس��تان 
نمایشگاهی از تجهیزات جمعیت هالل احمر ترتیب 
یافت که با استقبال مراجعه کنندگان مواجه شد. در 
این نمایش��گاه که کارت داوطلبی رئیس جمهوری 
در هالل احمر هم به نمایش گذاشته شد، داوطلبان 
جمعیت هالل احمر اقدام به تس��ت فش��ار خون و 
قند خون مراجعان کرده و بروش��ور و سی دی های 

آموزشی و امدادی در میان آنها توزیع کردند.

خبر

کشتی دوم  برای کمک به مردم یمن 
آماده بارگیری است

دکتر ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر با تأکید بر این که کش��تی دوم 
کمک های امدادی، موادغذایی و تجهیزات پزشکی 
جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران برای 
بارگیری در بندر امام خمینی)ره( پهلو گرفته است، 
اذعان کرد: »پ��س از طی سلس��له مراتب مربوطه 
مبنی ب��ر بارگیری ای��ن کش��تی،۱۲ هزار تن مواد 
غذایی، تجهیزات پزش��کی، درمان��ی و دارو به یمن 
ارس��ال خواهد ش��د.« او یادآور ش��د:  »۷ تا ۱۰ روز 
برای بارگیری این کش��تی زمان الزم است که پس 
از بارگیری بالفاصله به سمت یمن حرکت می کند.« 
دکتر چرخساز خاطرنشان کرد: »۶ نیرو از سازمان 
ام��داد و نجات ب��رای تحویل محمول��ه کمک های 
امدادی و موادغذایی هالل احمر جمهوری اسالمی 

ایران کشتی دوم را همراهی خواهند کرد.«
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