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به بهانه گردهمایی معاونان جوانان کشور

تبلور»جوانباوری«

گردهمایی معاونان جوانان سراسر کشور و مسئولين 
ستادی سازمان جوانان اول شهریور امسال به ميزبانی 
اســتان آذربایجان غربی با حضور دبيــران و اعضای 
شورای مرکزی مجامع کشوری کانون های جوانان و 
دانشجویی برگزار شد. حضور نمایندگان جوانان در این 
جلسات معاونان با عنایت و توجه ویژه ریاست محترم 
و جوان باور ســازمان جوانان جمعيت هالل احمر در 
راستای تحقق استراتژی ۲۰۲۰ صورت گرفت. مداخله 
جوانان در تصميم گيری ها و تصميم سازی های بزرگ 
در سطح کشور در هر زمينه ای هميشه بازخوردهای 
مثبت و نتایــج قابل قبولی در بر داشــت. همچون 
جنگ های صدر اسالم با واگذاری فرماندهی لشگرها 
به جوانان، همچون فرماندهی نيروها و عمليات های 
بزرگ و مهم در هشت  سال دفاع مقدس و... اکنون این 
اعتماد، حمایت و حسن توجه به دیدگاه های جوانان در 
خانواده بزرگ جمعيت هالل احمر نيز نمود پيدا کرده 
است.جوانان در عرصه های مختلف تصميم گيری و 
تصميم سازی ورود پيدا کرده و عالوه بر انتقال نظرات 
سایر جوانان کشور در طرح های مختلف، درباره سایر 
مسائل مهم نيز مشارکت کرده و موثر واقع می شوند. 
گردهمایی معاونان جوانان سراسر کشور و مسئولين 
ســتادی ســازمان جوانان با موضوعات مختلفی در 
حوزه آموزش، معاونت دانش آموزی، معاونت جوانان 
و دانشــجویی، روابط عمومی و همچنين گسترش 
و ارتقاي فعاليت هــای مجامع کانون هــای جوانان 
و دانشــجویی برگزار شد.این جلســه که با حضور 
نمایندگان مجامع کانون های جوانان و دانشــجویی 
همراه بود، پس از ارایه گزارشــی اجمالی از عملکرد 
یک  سال گذشته تشــکيل مجامع، انتظارات جوانان 
از مســئولين و معاونين امور جوانان استان ها مطرح 
و موضوعاتی درخصوص برنامه هــای آینده مجامع 
کانون ها بيان شــد.پس از مطالبه گری خواسته های 
مجامع از معاونان، در ادامه معاونان جوانان نيز مسائل 
و مشــکالت موجود در مسير گسترش فعاليت های 
مجامع در استان ها را تشــریح کردند و راهکارهایی 
برای تسهيل ارتباط جوانان با مسئوالن و بالعکس برای 
فعاليت جوانان توانمند به صورت مبسوط ارایه شد. 
تشکيل مجامع و حضور جوانان که موضوع و محوریت 
اصلی تمامی جلســات ســازمان جوانان جمعيت 
هالل احمر اســت، نقطه عطفی اســت که با عنایت 
مسئوالن دلسوز، سختکوش و تالشگر سازمان به ثمر 
رسيده اســت. جوانانی که با قدرت و توانمندی های 
منحصــر به فردشــان، بهاری ترین قســمت عمر و 
زندگی شان را وقف بشردوســتی کرده اند و سازمان 
جوانان جمعيت هالل احمر بســتر بسيار مناسب و 
آماده ای اســت که می تواند این بالندگی و شکوفایی 
را پرورش، رشــد و توســعه دهد. دبيــران و اعضای 
شورای مرکزی مجامع کشــوری کانون های جوانان 
و دانشــجویی با ارتباط مســتمر با اعضای کانون ها 
و آشــنایی با دغدغه ها و مســائل موجود در شعب و 
استان های سراسر کشور و با علم به نقاط ضعف و قوت 
طرح ها و برنامه ها که حاصل نشست های صميمانه 
در کارگاه های  تخصصی مجامع در اردوهای نشاط و 
اميد  سال جاری بود، می توانند در تدوین برنامه های 
آینده سازمان مفيد و موثر واقع شوند. با تأکيد ریاست 
محترم سازمان در این گردهمایی نسبت به بهره گيری 
از پتانسيل و توانمندی های جوانان در سطح کانون ها و 
شعب، معاونان نيز اعالم حمایت و همکاری با دبيران 
و شورای مرکزی مجامع استانی کردند. اکنون بستر 
برای فعاليت و رشد جوانان بيش ازپيش و با همياری و 
تعامالت جامع تر با معاونان محترم و جوان باور سازمان 
جوانان جمعيت هالل احمر آماده شــده است، اميد 
است از این فرصت های پيش آمده نهایت استفاده در 
جهت تعالی اهداف واالی سازمان جوانان بکار گرفته 
شود. گفتنی است در حاشيه این گردهمایی، شرکت 
در جشنواره هالل دوستی با معرفی غذاهای بومی- 
محلی، زنجيره حمایت از دریاچه اروميه و احيای آن با 
حضور اعضای کانون ها و همچنين برنامه بازدید از قره 

کليسای ماکو بود.

تمامیزائرانایرانیاز
خدماتدرمانیبهرهمندخواهندشد

نماینده مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعيت 
هالل احمر ایران در عراق با بيــان این که با توجه 
به بــرآورد و تجربيات قبل، پيش بيني مي شــود 
یک تا ۲برابر تعــداد زائران شمســا؛ زائران ایراني 
)آزاد- متفرقه و...( همزمان با ایــام عرفه در عراق 
حضور داشته باشند؛ اظهار کرد: تمامی این زائران 
از خدمــات الزم بهره مند خواهند شــد و زائران 
بيمار، ابتدا به پزشــکان ایراني حــاذق مراجعه و 
خدمات درماني ازجمله ویزیت، دارو، پلي کلينيک، 
تزریقات، آزمایش، پانســمان و بخيه، نوار قلب و 
احياي قلبــي و عروقي را دریافــت مي کنند. وی 
توضيح داد: چنانچه زائر بيمــاري نياز به خدمات 
سطح دوم باليني داشــته باشد؛ از طریق سيستم 
ارجاع که متشــکل از کارشناســان و آمبوالنس 
مرکزدرمانی هالل احمر ایران اســت، در نجف به 
بيمارســتان هاي حکيم، صدر و زنان و در کربال به 
بيمارستان هاي امام حسين)ع(، الکفيل و زنان و در 
کاظمين به بيمارستان الکاظمين منتقل مي شود. 
وی افزود: در این زمينه چنانچه زائر بيماري نياز به 
اعزام به ایران داشت، با هماهنگي بيمه و واحد امداد 
شرکت شمسا در شهرهاي مذکور، هماهنگي الزم 
انجام شــده و با آمبوالنس هاي زميني یا هوایي به 

ایران اعزام خواهد شد.
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یادداشت

خبر

روز  هــالل  فرهنگــی  مجتمــع  شــهروند| 
گذشــته با حضور رئيــس جمعيــت هالل احمر در 
سيستان وبلوچستان افتتاح شد. این مجتمع بزرگترین 
مجموعه چندمنظوره استان به حساب می آید. دکتر 
سيداميرمحسن ضيایی در مراسم افتتاح ضمن تبریک 
به مناسبت فرارسيدن هفته دولت و گراميداشت یاد، نام 
و خاطره بزرگمردان شهيد رجایی و باهنر، اظهار داشت: 
خوشحال و خرسندیم که یک پروژه نيمه تمام فرهنگی 
در استان سيستان وبلوچستان به اتمام رسيد و این یک 
موفقيت است. رئيس جمعيت هالل احمر با بيان این که 
توسعه، نيازمند زمينه انسانی اســت، عنوان کرد: اگر 
توسعه زمينه انسانی نداشته باشد، آن توسعه نامتقارن و 
ناپایدار است و به عوارض می انجامد و به جای پيشرفت، 

مشکل ایجاد می کند.
 اساس فعالیت های هالل احمر

فعالیت های مبتنی بر مردم است
دکتر ضيایی با تأکيد بر این که هالل احمر سازمانی 
اجتماعی با ماموریت های فرهنگی اســت، اضافه کرد: 
اساس فعاليت های هالل احمر، فعاليت هایی مبتنی بر 
مردم است و رشد اجتماعی بزرگترین جایگاه محسوب 
می شود. رئيس جمعيت هالل احمر درباره فعاليت های 
جمعيت هالل احمر گفت: فعاليت های این جمعيت تنها 
در امدادونجات و خدمات ســالمت خالصه نمی شود، 
بلکه این نهاد عمومی و مردمی، در گســترش فرهنگ 
صلح و بشردوستی پيشگام است. وی به تدوین برنامه 
1۰ساله جمعيت هالل احمر و ایجاد جامعه ای تاب آور، 
اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از تاب آوری، تاب آوری 
اجتماعی است؛ یعنی فرهنگ تحمل دیگران در شرایط 
ناپایدار و سخت، احترام گذاشتن و نفی خشونت را ایجاد 
کنيم. دکتر ضيایی با بيان این که امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر که در این جمعيت فعاليت می کنند، برای 
تأمين سالمت روانی و معنوی خود تالش می کنند و به 
غير از آن، هيچ توقعی ندارند و این ارتقای فرهنگی نوعی 

سرمایه اجتماعی محسوب می شود.
خدمات هالل در دنیا زبانزد است

وی به نقش هالل احمر در عرصه های بين المللی اشاره 
و بيان کرد: خدمات هالل احمر در تمام دنيا زبانزد است و 
این مهم به دليل سرمایه مردمی آن که داوطلبانه فعاليت 
می کنند، محقق شــده است. به گفته رئيس جمعيت 
هالل احمــر، هالل احمر ایران به عنــوان پرآوازه ترین 
جمعيت هالل احمر در دنيا در 14 کشور جهان حضور 
مستمر دارد و خدمات الزم را به مردم ارایه می کند. دکتر 
ضيایی با اشــاره به نظر مردم درباره نحوه ارایه خدمات 
از ســوی عوامل امدادی هالل احمر گفت: افرادی که 
در سوانح و حوادث از کمک های امدادی هالل احمر و 
ارگانی دیگر بهره مند شده اند، معتقدند که نوع و جنس 
خدمات امدادگران هالل احمر کامال متفاوت اســت. 
رئيس جمعيت هالل احمر خاطرنشان کرد: تجهيزات 
الزم به منظور تکميل ظرفيت امدادونجات هالل احمر 
اســتان سيستان وبلوچســتان به  زودی برای استان 
ارسال می شود؛ به عالوه اعتباراتی هم از محل جمعيت 
هالل احمر مرکز برای اجرای ماموریت های امدادی در 
اختيار جمعيت هالل احمر استان سيستان وبلوچستان 
قرار می گيرد.در ادامه حجت االسالم اصغری؛ مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقيه در جمعيت هالل احمر استان 
سيستان وبلوچستان درباره افتتاح مجتمع سينمایی 
و فرهنگی هــالل، عنوان کرد: دین مبين اســالم هم 
به مســائل عبادی و دینی می پردازد و هم به مســائل 
دنيایی. بنابراین افتتاح چنين مرکزی برای اســتفاده 
 تمامی هموطنان در استان سيستان وبلوچستان قابل

 تقدیر است.
 مجتمع فرهنگی هالل

تنها سینمای استاندارد سیستان وبلوچستان
استاندار سيستان وبلوچستان نيز مجتمع سينمایی 
و فرهنگی هالل را مقصد فرهنگی ارزشــمند استان 
سيستان وبلوچســتان عنوان کرد و گفت: هالل احمر 
به عنوان نهادی فاقد هرگونه پيروی از رنگ، نژاد، مرز و 
تعلق خاطر شناخته می شود و هر جا اثری از درد برای 
مردم هســت، هالل احمر در نقش تســکين دهنده و 
درمانگر ظاهر می شود و هرجایی که ویرانی، سختی و 
مصيبت اســت، هالل احمر موجب آرامش و پشتيبان 
مردم خواهد بود. علی اوسط هاشــمی ادامه داد: استان 
سيستان وبلوچســتان از ظرفيــت فرهنگی بســيار 
ارزشمندی برخوردار است، به گونه ای که این فرهنگ 
حتی در افغانستان و بخشی از پاکستان نيز سایه افکنده 
اســت. وی با تأکيد بر این که بهترین کار برای توسعه 
رفتارها و ارتقای رضایت فارغ از نگاه قدرت که با فطرت 
همخوانی دارد، فرهنگ است، بيان کرد: با استفاده از این 
ظرفيت می توان در ميان مردم ارزش قابل توجهی پيدا 

کرد. استاندار سيستان وبلوچســتان با اشاره به این که 
هيچ کشوری با پيشــرفت های عمرانی و اقتصادی به 
توسعه دست نمی یابد، افزود: اساس توسعه بر محوریت 
انسان خردورز است، فردی که در توسعه فرهنگ به بلوغ 
رسيده است. وی با اشاره به افتتاح مجتمع سينمایی و 
فرهنگی هالل، ابراز داشــت: تکميل این مجتمع در 
 سال 93 مصوب شد و براساس دستور استانداری هيچ 
سازمان و ارگانی در استان سيستان وبلوچستان مجاز به 
استفاده ارگانی از فضاها در اختيار خود نيست و تمامی 
فضاهای در اختيار سازمان ها و ارگان ها برای استفاده 
عموم مردم سيستان وبلوچســتان درنظر گرفته شده 
اســت؛ چراکه این امکانات برای ملت است.  هاشمی با 
تأکيد بر این که اراده ما بــر این بود تا تمامی پروژه های 
ناتمامی که برای مردم قابل استفاده است، تکميل و مورد 
بهره برداری قرار بگيرد، تصریح کرد: مجتمع فرهنگی و 
سينمایی هالل به عنوان تنها سينمای استاندارد استان 
سيستان وبلوچستان افتتاح شد تا مورد استفاده عموم 
مردم قرار گيرد. وی مجتمع سينمایی و فرهنگی هالل 
را مقصد فرهنگی ارزشمند استان سيستان وبلوچستان 

عنوان کرد و گفت: هالل احمر به عنوان نهادی مستقل 
از هر رنگ، نژاد، مرز و تعلق خاطر شــناخته می شود و 
هرجا اثری از درد و رنج برای مردم است، هالل احمر در 
نقش تسکين دهنده و درمانگر ظاهر می شود و هرجایی 
که ویرانی، سختی و مصيبت است، هالل احمر موجب 

آرامش و پشتيبان مردم خواهد بود.
 امدادرسانی به بیش از 290هزار نفر از 

شهروندان سیستان وبلوچستان
مدیرعامل جمعيت هالل احمر سيستان وبلوچستان 
نيز در افتتــاح مجتمع فرهنگی و ســينمایی هالل 
اظهار داشــت: جمعيت هالل احمر به عنوان سازمانی 
عام المنفعه و خيریه برای کمک به افراد نيازمند، بدون 
چشمداشت خدمت می کنند. رسول راشکی با اشاره 
به فعاليت 4 سال گذشــته جمعيت هالل احمر استان 
سيستان وبلوچستان گفت: در طول این مدت، 3 هزار و 
453 ماموریت امدادونجات در سطح استان انجام شده 
اســت و ۲9۰ هزار و 138 تن از هموطنان سيستانی از 
خدمات امــدادی امدادگران و نجاتگــران هالل احمر 
بهره مند شدند. مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان 

سيستان وبلوچســتان با بيان این که تيم امدادونجات 
کوهستان طی 4ســال اخير، 194 تن از مصدومان در 
کوهســتان را نجات دادند، عنوان کرد: به عالوه 97نفر 
نيز در ماموریت های امداد ســاحلی نجات داده شدند. 
وی به برگزاری 98۰ مانور در شــرایط واقعی در استان 
سيستان وبلوچستان اشاره کرد و اظهار داشت: طوفان 
شن در شمال استان سيستان وبلوچستان موجب شد 
تا با اختصاص اعتبارات از سوی استانداری و جمعيت 
هالل احمر 4۰ هزار سبد کاال در ميان افراد کم برخوردار 

توزیع شود. 
ارایه آموزش های همگانی به 23 هزار و 300 

خانوار در  سال 96
راشکی درباره اعضای داوطلب جمعيت هالل احمر 
بيان کرد: 35 هــزار و 9۲8 داوطلب هالل احمر درحال 
فعاليت در استان سيستان وبلوچستان هستند؛ به عالوه 
8 هزار و 5۰۰ خانواده در  ســال 95 در قالب طرح خادم 
آموزش های همگانی را فرا گرفتند و در  ســال 96 نيز 
۲3 هــزار و 3۰۰ خانوار این آموزش هــا را فرا خواهند 
گرفت. وی با اشاره به فعاليت تيم های درمان اضطراری 
عنوان کرد: 11 تيم درمان اضطراری در سراسر استان 
تشکيل شد و مرکز درمان اضطراری نيز درحال تشکيل 
است. راشکی در گفت وگو با »شهروند« نيز اظهار کرد: 
این مجتمع بزرگترین سينما در سطح استان را در خود 
دارد و عالوه بر آن، محلی بــرای برگزاری همایش ها و 
کنفرانس هاســت و به صورت کلی 3۲۰۰متر زیربنا 
دارد. او گفت: با افتتاح این مجموعه 56۰نفر به ظرفيت 

صندلی سينمای استان اضافه شد. 
 روحیه خستگی ناپذیر امدگران 
و نجاتگران هالل ستودنی است

همچنين رئيــس جمعيت هالل احمر در ســفر 
یک روزه خود به اســتان سيستان وبلوچســتان، از 
پایگاه امدادونجات جاده ای زاهــدان بازدید کرد و به 
گفت وگــوی صميمانه با امدادگران نشســت. دکتر 
سيداميرمحسن ضيایی در این بازدید به گفت وگوی 
صميمانه با امدادگران و نجاتگران حاضر در این پایگاه 
امدادی پرداخت. رئيس جمعيت هالل احمر خطاب 
به عوامل امدادی حاضر در پایگاه امدادونجات جاده ای 
زاهدان با بيان این که شــما موجب افتخار جمعيت 
هالل احمر هســتيد، گفت: جمعيت هالل احمر به 
خاطر داشــتن نيروهای فداکاری چون شما به خود 
می بالــد. وی با تأکيد بر این کــه کاری که امدادگران 
هالل احمر قادر به انجــام آن هســتند، از عهده هر 
فردی برنمی آید، اظهار داشت: امدادگران هالل احمر 
زمانی که به یکی از هموطنان که در حوادث و سوانح 
گرفتار شده اند، کمک می کنند، آن فرد حس محبت 
و انسان دوستی امدادگران را حس می کند، حتی اگر 
آن فرد بيهوش و روی برانکارد باشد. دکتر ضيایی ضمن 
تشکر از امدادگران و نجاتگران زحمتکش هالل احمر 
خاطرنشان کرد: نيروهای امدادی هالل احمر از کمک 
به همنوعان خود در هيچ جای کشور خسته نمی شوند 
و در ســرما و گرما برای نجات جــان هموطنان خود 
تالش می کنند. رئيس جمعيت هالل احمر با تأکيد بر 
این که روحيه خستگی ناپذیری امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر ستودنی هستند، یادآور شد: هالل احمر به 

داشتن نيروهای جان برکف و مخلص خود می بالد.

مجتمع فرهنگی هالل به عنوان بزرگترین مجموعه چندمنظوره سیستان وبلوچستان با حضور رئیس جمعیت هالل احمر افتتاح شد

هالل؛پیشگامدرگسترشفرهنگبشردوستی
  امیرمحسن ضیایی: هالل احمر سازمانی اجتماعی با ماموریت های فرهنگی است

  استاندار سیستان وبلوچستان: هالل احمر موجب آرامش مردم است
  مدیرعامل هالل سیستان وبلوچستان در گفت وگو با »شهروند«: با افتتاح این مجتمع، 560نفر به ظرفیت صندلی سینمای استان اضافه شد

دریچه

وقفمنزلیکمیلیاردتومانیبرای
بیمارانمبتالبهسرطاندرشهرکرد

شهروند| یک باب منــزل مسکونی به ارزش 
بيش از یک ميليــارد تومان در شــهرکرد وقف 
شــد. مدیرکل اوقاف و امور خيریه چهارمحال و 
بختياری با اشــاره به این که اعيان یک باب منزل 
مسکونی از ســوی حاجيه خانم عفت شکوهی 
دهکردی وقف شــده اســت، به ایسنا گفت: این 
منزل مســکونی به مســاحت 3۰۰متر مربع و 
زیربنای 38۰ متر در گودال چشــمه واقع شده 
است. حجت االسالم مرتضی عزیزی افزود: ارزش 
این موقوفه منفعتی یک ميليارد تومان بوده که با 
نيت بيماران سرطانی و اولویت قراردادن کودکان 
بيمار وقف شده است. عزیزی خاطرنشان کرد: از 
ابتدای  سال جاری تاکنون در استان1۰ وقف در 
سامانه به ثبت رسيده که 9 مورد مسجد و حسينيه 
و یک مورد موقوفه منفعتی بوده است. وی گفت: 
ميزان ارزش موقوفه های انتفاعی به ثبت رسيده 

در این مدت، یک ميليارد تومان بوده است.
 Donating of a million

 residential home worth
 for cancer patients in

Shahr-e kord

 Shahrvand| The General
 Director of the Endowment
 and Charity Affairs of
 Chaharmahal Bakhtiari
 announced a donation of a
 residential house worth more
 than one billion Toman in
 .Shahr-e-Kord
 Morteza Azizi, referring
 to the fact that a residential
 building by Efat Shokouhi
 Dehkordi have been
 dedicating, said: This
 300 residential home is
 square meters and is located
 380 in an infrastructure of
.meters in Cheshmeh pit
 He added: “The value of
 this endowment is one billion
 Toman worth of dedicating
 money to cancer patients and
“,prioritizing sick children
 Azizi noted: since the
 beginning of this year in
 dedicated home 10 ,province
 have been registered in
 cases of 9 the system, with
.mosques
 He said: the rate of values
 of the value-added revenues
 registered for this period of
.billion 1 time was
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شهروند|  رئيس ســازمان داوطلبان جمعيــت هالل احمر گفت: ارتقاي 
ســرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش مشــترک برای جامعه در راســتای برنامه 
پنجساله جمعيت هالل احمر از طریق مشارکت پذیری داوطلبان حقيقی و 
حقوقی )موسسات و نهادهای دولتی و غيردولتی( و با هدف بهبود زندگی اقشار 
آسيب پذیر ازجمله مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار این سازمان قرار 
دارد. دکتر رضا اندام در دیدار با استفان کرتس، مدیر اجرایی شبکه تجاری اروپا 
با بيان این که بخش عمده ای از نيازهای اساسی و به خصوص هزینه های درمانی 
افراد محروم و آســيب پذیر از طریق کمک های خيران و داوطلبان جمعيت 
هالل احمر مرتفع می شود، افزود: تفاوت جمعيت هالل احمر ایران با جمعيت 
سایر کشورها در این است که بسياری از فعاليت های خيریه که در دیگر کشورها 

از سوی مردم عادی به صورت محدود و در حجم کم صورت می گيرد، در ایران 
از سوی داوطلبان با وسعت گسترده محقق می شــود. وی ادامه داد: بنابراین 
ارتقای سرمایه اجتماعی پایدار اهميت ویژه ای برای سازمان دارد و در این راستا 
با همکاری موسسات و صاحبان حرف و صنایع به دنبال ارزش مشترک برای 
جامعه از طریق اجرای پروژه های انسان دوستانه هستيم که به زودی شاهد نتایج 
این تعهدات و همکاری های موثر خواهيم بود. رئيس سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر توضيح داد: مشــارکت در برنامه های عام المنفعه در کشور به ویژه 
مناطق محروم با هدف بهبود کيفيت زندگی مردم از وظایف اصلی این سازمان 
است. همچنين مدیرعامل شبکه مسئوليت اجتماعی اتحادیه اروپا نيز با اشاره به 
این که مشاهده طيف وسيعی از فعاليت های داوطلبانه ایرانی، دید من را نسبت 

به اینگونه از برنامه ها تغييــر داد، افزود: تا پيش از این تصور من از فعاليت های 
ایران تنها محدود به ارایه خدمات امدادی بود، اما اکنون می توان گفت تنوع این 
خدمات بسيار تحسين برانگيز است. استفان کرتس با اشاره به الگوهای موفق 
جهانی در خصوص مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت ها و موسسات اقتصادی، 
آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و ارایه مشاوره با این سازمان اعالم کرد. 
وی خاطرنشان کرد: ماهيت مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت ها و موسسات 
به گونه ای است که موقعيت آنها را به بهترین نحو در عرصه های اقتصادی تثبيت 
می کند. مدیرعامل شبکه مسئوليت اجتماعی اتحادیه اروپا تمرکز بر حوزه های 
اصلی تغذیه، آب و توسعه روستایی و بهداشت را به عنوان موضوع های همکاری 

مشترک با جمعيت هالل احمر ایران مطرح کرد.

در دیدار رئیس سازمان داوطلبان با مدیر اجرایی شبکه تجاری اروپا مطرح شد 

ایجادارزشمشترکبرایجامعهازطریقمسئولیتپذیریاجتماعی

مدیر شهرسازي و معماري راه و شهرسازی هرمزگان 
گفت: با توجه به اهميت شهر بندرعباس به عنوان مرکز 
استان، در ساليان اخير  شــاهد رشد شتابان و بي رویه 
این شــهر هم به لحاظ جمعيت و هم به لحاظ وسعت و 
از طرف دیگر شاهد رشــد و رونق کمتر شهرهاي غرب 
و شــرق اســتان بودیم.  به گزارش روابط عمومی راه و 
شهرســازی هرمزگان، دکتر ابراهيم رســتم گورانی با 
اشاره به نقش و موقعيت مهم استان هرمزگان در زمينه 
توســعه اقتصاد غيرنفتی و ترانزیــت کاال و همچنين 
توسعه ســواحل مکران ، افزود: عملکرد شبکه شهري 
استان هرمزگان گویاي وجود شکاف بين مرکز استان 
با شهرهاي متوســط و همچنين شــهرهاي متوسط 
با کوچک اســت.  وی افزود: توجه به توســعه متوازن 
شهرهاي شرق و غرب اســتان به لحاظ توسعه شهري 
پایدار مي تواند مشکالت شــهر مرکز استان را کاهش 
داده و از بارگذاري هاي غيرضروري در این شهر بکاهد و 
همچنين روند مهاجرت را معکوس نماید. از طرف دیگر 
تعيين تکليف زمين ها و اراضي که به عنوان ذخيره در 
طرح هاي توسعه شــهري در نظر گرفته شده اند باعث 
جلوگيري از تصــرف بي رویه و بي برنامــه این اراضي 
مي گردند که در این راســتا اداره کل راه و شهرسازي 
استان اقدام به آماده ســازي این اراضي با توجه به نياز 
مردم هر شهر به ســکونت و ســایر خدمات شهري با 
همکاري شــهرداري ها نموده است. گوراني گفت: این 
امر گام مثبتي در راستاي تحقق توسعه شهرهاي شرق 
و غرب استان هم به لحاظ توسعه متوازن شهري و هم 
جلوگيري از تصرف اراضي و جلوگيري از تضييع حقوق 
دولت در این شهرها مي باشد. از آنجایي که این اراضي 
 هم براي ســکونت و هم خدمات شــهر درنظر گرفته
 شــده اند، تصرف آنها مــي تواند شــهر را از خدمات 
زیربنایــي و روبنایي محروم نماید. مدیر شهرســازي 
و معماري راه و شهرســازی هرمزگان اظهار اميدواري 
کرد که با توجه به ایــن برنامه بتوانيــم گام موثري از 
لحاظ اجراي ضوابط و مقررات شهرســازي و معماري 
و همچنين حفظ و اســتفاده بهينه و برنامه ریزي شده 
از اراضي، بهبود ســيما و منظر شــهري در اســتان و 
مهمترین اولویت اصلي که تامين نيازهاي ســکونتي، 
رفاهي و خدماتي شــهروندان اســت برداریم.  به گفته 
وی، در این راســتا در شــهرهاي ميناب، ســيریک و 
جاسک در شرق استان و همچنين بندرلنگه، بندرکنگ 
و بستک در غرب اســتان اقداماتي صورت پذیرفته که 

مي تواند زمينه توسعه همه جانبه را فراهم نماید.

ضرورت توجه به توسعه متوازن شهرهاي استان 
هرمزگان؛

عملكردشبكهشهريهرمزگان
گویايوجودشكافبینشهرهای

استاناست

شهرستان

در دیدار دکتر ضیایی با استاندار سیستان وبلوچستان مطرح شد 

 توانمندسازی حاشیه نشینان سیستان وبلوچستان 
در قالب طرح »خدمت«

شهروند| رئيس جمعيت هالل احمر در دیدار با استاندار سيستان وبلوچستان بر ضرورت ارایه خدمات 
بهداشتی و درمانی به حاشيه نشينان شهرها در این استان در قالب اجرای طرح خدمت تأکيد کرد. 
دکتر سيداميرمحسن ضيایی در بدو ورود به استان سيستان وبلوچستان با علی اوسط هاشمی؛ استاندار 
سيستان وبلوچستان دیدار و گفت وگو کرد. علی اوسط هاشــمی در این دیدار با بيان این که استان 
سيستان وبلوچستان از نظر جذب سرمایه خارجی مقام سوم را در کشور داراست، گفت: فرصت های 
قابل توجهی ازجمله فوالد، نيروگاه های برق، انرژی و بندرچابهار برای جذب ســرمایه های خارجی 
وجود دارد. وی با تأکيد بر این که چندین پروژه عظيم ازجمله پست های 88۰ و 54۰ مگاواتی سيکل 
ترکيبی برق در زاهدان درحال احداث است، تصریح کرد: مشکلی از نظر جذب سرمایه در این زمينه 
وجود ندارد. استاندار سيستان وبلوچستان با اشاره به اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
پروژه های درمانی در این استان، اضافه کرد: درحال حاضر احداث ۲ بيمارستان در دست اقدام است 
و بخش سرطان یکی از بيمارستان ها به  زودی افتتاح می شود. وی به جمعيت 5۰۰هزار نفری استان 
سيستان وبلوچستان اشاره کرد و اظهار داشت: وضع استان درحال حاضر کامال متفاوت شده است و 
با ایجاد فضای همکاری با سایر نهادها و ارگان ها نسبت به انجام بيش از یکصد طرح اقدام می کنيم.  
هاشمی با اشاره به ساخت بيمارستان 54۰ تختخوابی برای حاشيه نشينان شهر زاهدان، عنوان کرد: 
این بيمارستان به صورت مشارکتی درحال ساخت است که از جمعيت هالل احمر دعوت می شود تا 
برای سرعت بخشيدن در ساخت این پروژه مشارکت داشته باشد. وی با توجه ویژه به حاشيه شهرها در 
استان سيستان وبلوچستان اشاره کرد و گفت: 3۰ درصد از اعتبارات کل استان برای تقویت و آبادانی 

حاشيه شهرها اختصاص داده می شود.
 استاندار سيستان وبلوچســتان در پایان از رئيس جمعيت هالل احمر خواست تا نسبت به تقویت 

پایگاه های این جمعيت در استان سيستان وبلوچستان، اقدامات الزم صورت گيرد.
در ادامه این دیدار دکتر سيداميرمحسن ضيایی؛ رئيس جمعيت هالل احمر با اشاره به اجرای طرح 
»خدمت« با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خوزستان گفت: در این طرح 
داوطلبان هالل احمر با همکاری وزارت بهداشت نسبت به محروميت زدایی و توانمندسازی هموطنان 
در حاشيه شهرها اقدام می کنند. وی ادامه داد: امکان محروميت زدایی و توانمندسازی حاشيه نشينان 
شهرها در استان سيستان وبلوچستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این استان نيز وجود دارد. رئيس 
جمعيت هالل احمر با تأکيد بر این که استان سيستان وبلوچستان کانون خطرپذیری و بيماری است، 
عنوان کرد: حاشيه نشينی در این استان مسائل و مشکالت خاص خود را دارد و جمعيت هالل احمر در 

حد بضاعت و توان خود نسبت به ارایه خدمات به حاشيه نشينان انجام وظيفه خواهد کرد.

 |  رویا ذوالفقاری  |  
| عضو شورای مرکزی مجمع کشوری جوانان هالل|
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