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لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا ند| شهرو
حسن آبادی گفت: اعضای جمعیت هالل احمر 
همچــون لحظــات ابتدایــی حادثه تــا پایان 
شرایط سخت معیشتی و بازگشــت به زندگی 
عادی زلزلــه زدگان در کنارشــان خواهند بود. 
حجت االسالم والمسلمین حسن آبادی با اشاره 
به وقوع زلزله در این استان افزود: در ساعات اولیه 
پس از وقوع زلزله جلســه ستاد حوادث در مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات برگزار شد و بالفاصله 
تیم های ارزیاب و جســت وجو و نجات در جهت 
ارایه خدمات امدادی بالفاصله به مناطق زلزله زده 
اعزام شدند. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه در همین 
زمینه ادامه داد: تیم هــای امدادی این جمعیت 
با حضور در منطقه نسبت به آواربرداری و نجات 
مصدومان و انتقــال به مراکز درمانــی اقدامات 
الزم را انجام دادند. حجت االسالم والمســلمین 
حسن آبادی با تأکید بر ماموریت فرهنگی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: 
از آن جا که پرداختن به مســائل روحی و روانی 
حادثه دیدگان نیز از اولویت های امدادرســانی 
اســت، تیم هایی از طالب و روحانیون به همراه 
اکیپ های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمانشــاه در همین زمینه 
ادامه داد: در روز نخســت پس از زلزله با حضور 
در مناطق زلزله زده، از نزدیک برای مشــکالت 
مردم حادثه دیــده تصمیمــات و اقدامات الزم 
صورت گرفــت. وی گفت: روحانیــون و طالب 
از روزهای نخســت در مناطق زلزله زده مستقر 
شدند و با برپایی خیمه های نماز در این مناطق، 
عمده فعالیت های خــود را در زمینه های اجرای 
برنامه های فرهنگی و پاسخگویی سواالت فقهی 
متمرکز کردنــد. حجت االسالم والمســلمین 
حسن آبادی در همین زمینه ادامه داد: این حضور 
برای حادثه دیدگان این زلزله بسیار آرامش بخش 
و دلگرم کننده بود و مورد اســتقبال قرار گرفت و 

تسکینی بر آالم آنان بود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمانشاه با اشــاره به سفر 
نماینده  معــزی،  حجت االسالم والمســلمین 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر به مناطق 
زلزله زده بیان کرد: در این سفر نماینده رهبر فرزانه 
انقالب پس از حضور در جمع مردم و شــنیدن 
دغدغه هایشان، مشــکالت موجود را بررسی و 
در جهت تســریع در رسیدگی به مشکالت آنان 
راهکارهــای الزم را ارایــه کردند. وی همچنین 
ادامــه داد: حضور حجت االسالم والمســلمین 
معــزی در این ســفر موجبات آرامــش روحی 
مــردم مصیبت دیــده را فراهم کــرد و موجب 
تســلی خاطر مردم مصیبت زده این حادثه شد. 
حجت االسالم والمسلمین حسن آبادی بازدید از 
حوزه های علمیه شهرســتان های حادثه دیده را 
از دیگر اقدامات این حوزه بیان کرد و گفت: پس 
از بررسی های الزم و ارزیابی خســارات وارده بر 
این مکان ها، نســبت به برطرف کردن مشکالت 
اقدامــات الزم صورت گرفــت و از این فضاها در 

جهت تسریع روند خدمت رسانی بهره گیری شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان کرمانشاه با اشاره به بازدیدهای 
مکرر از مناطق زلزله زده، افزود: با توجه به حجم 
عظیم خسارات وارده به 7 شهر و 1900 روستا در 
این استان، در طی روزها و هفته های اول تالش شد 
تا از مناطق آسیب دیده بازدید شده و بررسی های 
الزم صورت بگیرد تا مشکالت مردم در سریع ترین 
زمان برطرف شــود. حجت االسالم والمسلمین 
حسن آبادی در همین زمینه ادامه داد: همچنین 
در این بازدیدها که مسئوالن استانی و شهرستانی، 
فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مراجع عظام 
حضور داشــتند، از انبارهــای امدادی جمعیت 
هالل احمر و سایر مجموعه های امدادی نیز بازدید 

و از تالش های نیروهای امدادی تقدیر شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان کرمانشــاه با اشاره به برپایی 
57 خیمه نماز در مناطق زلزله زده، گفت: حضور 
روحانیون در ایــن مناطق و حتــی در نقاطی 
که برادران اهل ســنت حضور دارند با استقبال 
بســیار خوبی روبه رو شــد و حضور روحانیت 
در مناطــق زلزلــه زده مختــص فعالیت های 
فرهنگی نبــوده و عالوه بر آن نســبت به انجام 
فعالیت های امدادی و عمرانی و ساخت وساز نیز 
مشارکت داشــته و در حال امدادرسانی هستند 
تا تســکینی بر آالم مصیبت دیدگان باشــند. 
حجت االسالم والمسلمین حســن آبادی ایجاد 
برنامه های شــاد برای کودکان مناطق زلزله زده 
را از دیگــر برنامه های انجام شــده عنوان کرد و 
گفت: عیادت از کودکان حادثه دیده و بستری در 
بیمارستان و همچنین برگزاری برنامه های شاد و 
مفرح ازجمله اقدامات دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان کرمانشاه بود. مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کرمانشاه در پایان با تأکید بر پیشتاز بودن جمعیت 
هالل احمر در ارایه خدمــات امدادی، بیان کرد: 
از لحظات ابتدایی حادثــه تاکنون فعالیت های 
بسیاری در جهت برطرف کردن مشکالت مردم 
شده است و این روند تا پایان بحران ادامه خواهد 

داشت.
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گزارش خبری

شهروند| تیم هــای »سحر« سازمان جوانان 
همچنان در مناطق زلزله زده کرمانشــاه حضور 
دارند. مدام تیم های تازه نفس به ســرپل ذهاب 
اضافــه و حمایت هــای روانی انجام می شــود. 
روز نخســت فعالیت های تیم ســحر جمعیت 
هالل احمر گلســتان در روســتاهای زلزله زده 
ســرپل ذهاب کرمانشــاه با موجــی از امید و 
شادی نشــاط برای کودکان همراه شد. اعضای 
تیم ســحر جمعیــت هالل احمر گلســتان در 
روستاهای زلزله زده ســرپل ذهاب با بازی های 
متنوع، شــعرخوانی، نمایش عروسکی و کارگاه 
نقاشــی فضایی مفرح و بانشاط را برای کودکان 
رقم زدند. اعضای روانشناس تیم سحر گلستان 
در روســتاها و مــدارس کارگاه های مشــاوره 
مهارت هــای زندگی و تحصیلــی را ویژه اهالی 
و کودکان روســتاهای مرکزی ســرپل ذهاب 
عملیاتی ســاختند. نماینده ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمــر با حضور در روســتاها از 
نزدیک بر روند اجرای اقدامات نظارت داشــت. 
تیم  ســحر گلســتان در کنار ارایــه خدمات با 
طراحی بازی هــای متنــوع هدایایی همچون 
لوازم التحریر و اســباب بازی را به کودکان اهدا 

کرد.
تیم»سحر«البرز۲۰روستایزلزلهزدهرا

تحتپوششقرارداد
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان 
البرز از تحت پوشــش قراردادن ۲0 روســتاي 
زلزله زده توسط تیم ســحر این استان خبر داد. 
مهناز قائم پناه با اشــاره به این که تیم ۲۴ نفره 
ســحر هالل احمر اســتان البرز طی سفر چهار 
روزه به ثالث باباجانی بیش از ۲0 روستا را تحت 
پوشش قرار داده است، اظهار کرد: تیم سحر در 
قالب دو تیم حمایت هــای روانی روزانه بیش از 
۳00 نفر را تحت پوشش حمایت های خود قرار 
دادند. معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر 
اســتان البرز در ادامه افزود: تیم سحر خدماتی 
از قبیل بازی درمانی کودکان، مشاوره کودکان، 
نوجوانان و بزرگساالن، شعرخوانی، قصه خوانی، 
مســابقات ورزشــی، آموزش هــای مربوط به 
فعالیت هــای اجتماعــی در رابطه با شــرایط 
خاص ماننــد زلزله، آموزش های بهداشــتی و 
غیره را به زلزله زدگان ارایه دادند. وی دلجویی 
از آســیب دیدگان را یکی از مهمترین اقدامات 
انجام شده توســط تیم سحر اســتان البرز در 
مناطق زلزلــه زده اعالم کرد. قائم پنــاه با بیان 
این که پرداختن به قرآن و امور مذهبی موجب 
تقویت روحیه و صبوری زلزله زدگان می شــود، 
خاطرنشــان کرد: اعضای تیم سحر استان البرز 
در این ســفر چهــار روزه برای بهبــود روحیه 

زلزله زدگان تالش کردند.

حضورتیم»سحر«استانقم
در۱۷روستایسرپلذهاب

تیم حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی 
)سحر( معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان قم نیز با اســتقرار در مرز خسروی اقدام 
به ارایه خدمــات متنوعی در حوزه حمایت های 
روانی مردم آســیب دیده در روستاهای منطقه 
ســرپل ذهاب کــرد. محمد مصباحــی با بیان 
این که دو تیم ســحر اســتان قــم همزمان در 
روســتاهای منطقه آســیب  دیده سرپل ذهاب 
مشغول ارایه خدمات هســتند، اظهار کرد: در 
دو روز گذشــته، اعضای تیم های سحر با حضور 
در روستاهای سراب گرم، قیطک، تپه عظیمه، 
مشــکنار، نــوده، طایفه مصطفی، قلعه شــیخ 
حسن، دارتوت، عثمان، ســراب قلعه شاهین، 
آب باریــک، زرین جــو، زیلوبســطام، خاتون، 
قلخانچک شــاه طوطیا و قلعه ذهــاب اقدام به 
خدمت رســانی در حوزه هــای مختلف کردند. 
وی با اشــاره به فعالیت های این تیم ها در گروه 
فرهنگی تصریح کرد: توزیع اسباب بازی، توزیع 
کتاب های کودکان و لوازم نقاشــی، توزیع اقالم 
کمک آموزشی بین کودکان و نوجوانان، حمایت 
روانی از طریق بازی های هدفمند و فعالیت های 
فیزیکی، نقاشی کودکان و نقاشی روی صورت، 
نقاشی روی دیوار به استعداد 17۳۴ نفر در این 

مناطق اجرایی شد.

ارایهبرنامههایعادیزندگی
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان 
قم افزود: در گروه اجتماعــی با حضور اعضا در 
بین مردم مصیبت دیده و بررسی نیازهای آنان 
و تشــویق مردم به از سرگیری فعالیت ها و ارایه 
برنامه های عادی زندگی، کمک به مردم جهت 
جابه جایی وسایل و... به 1۳9۶ نفر خدمات ارایه 
شــد. مصباحی ادامه داد: در گروه آموزشــی با 
آموزش امداد و کمک هــای اولیه، اهدای کیف 
امدادی )شــامل اقــالم مورد نیــاز کمک های 
اولیه و...( تعداد ۲۶۴ نفــر و 100 خانوار تحت 
پوشش خدمات تیم سحر قرار گرفتند. وی بیان 
کرد: در گروه ورزشــی اعضای تیم های سحر با 
برگزاری مسابقه طناب کشی، مسابقه های منچ 
و دوز، برگزاری مســابقه فوتبــال و بازی های 
کودکان )گرگم به هوا، زنجیــره، قطار زندگی 
و...( و اجرای مســابقه دارت و... به تعداد 1۸۴5 
نفر ارایه خدمــت کردند. معاون امــور جوانان 
جمعیت هالل احمر استان قم خاطرنشان کرد: 
همچنین در گروه حمایت روانی آموزش نکات 
حمایتی مورد نیاز برای خانواده آســیب دیده، 
کمک بــه بررســی و شناســایی گروه های در 
معرض آســیب های اجتماعی و آســیب دیده، 
حمایت های روانی از معلوالن و ســالمندان به 
تعداد ۴۸0 نفر صــورت گرفت. مصباحی گفت: 
در گروه بهداشــتی آموزش نکات بهداشــتی 

)فردی و محیطی(، پاکسازی و جمع آوری زباله 
و...، ارایه کیسه زباله به خانوارهای آسیب دیده 
تعداد 10۶ نفر و 1۲0 خانــوار از دیگر خدمات 
انجام شده توسط تیم های ســحر معاونت امور 
جوانــان جمعیــت هالل احمر قــم در دو روز 

گذشته است.
برگزاریجلسهویدیوکنفرانسبررسی

فعالیتتیمهای»سحر«
به گزارش »شهروند« ارتباط زنده تصویری از 
طریق ویدیو کنفرانس رئیس و معاونین سازمان 
جوانان با معاونین و کارشناســان امور جوانان 
اســتان های سراسر کشــور جهت هم اندیشی 
و بررســی فعالیت هــا و همچنین نحــوه ادامه 
کار تیم های سحر ســازمان جوانان در مناطق 
آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه برگزار شد. 
در این جلسه رئیس ســازمان جوانان با تشکر 
از همکاری اســتان ها در اعزام تیم های ســحر 
به روســتاها و شهرهای آســیب دیده از حضور 
داوطلبانــه جوانان هالل احمــر در این حرکت 
خداپســندانه تقدیر کرد. در ادامه این جلســه 
اســتان های حاضــر در این ارتباط، گزارشــی 
از فعالیت های تیم های ســحر اســتان خود در 
مناطق آســیب دیده از زلزله کرمانشــاه ارایه 
دادند و سپس نظرات و پیشنهاداتی درخصوص 
ارتقــاي فعالیت هــا و ارایه خدمات بیشــتر به 

خانواده ها به خصوص کودکان و زنان ارایه شد.

حضورتیمهای»سحر«درمناطقزلزلهزدهکرمانشاهادامهدارد
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نگاه

عملیاتتجسسدرارتفاعاتاشترانکوه
ادامهدارد

روزششم

محمدکبــادی-رئیــسپایگاههای
امدادونجاتکوهســتانهالل|پس از 
اتمام عملیات تجسس در روز ۲1 آذرماه، کلیه 
تیم های عملیاتی در ســاعت 15 توسط بالگرد 
جمعیت هالل احمر با ســه ســورتی پرواز از 
منطقه حادثه به مقر عملیاتــی واقع در پایگاه 
امدادونجــات اباذر )شهرســتان ازنــا( انتقال 
پیدا کردنــد. پس از حضور تیم هــا در منطقه 
عملیاتی، طبــق برنامه از پیش تعیین شــده 
نظر به نوســازی تجهیزات تجســس توسط 
ســازمان امدادونجات جمعیــت هالل احمر، 
تیم ها پس از عالمت گــذاری مناطق مختلف 
بهمن با بکارگیری شــیوه ای جدید و اقدام به 
حفر ۶ کانال و تونل به طــول حدود ۲00 متر 
و عمق یک متر به انجام مجدد عملیات سونداژ 
پرداختند. کلیه نفرات در ســاعت 15 با توجه 
به برودت هوا و شــروع وزش باد توسط بالگرد 
جمعیت هالل احمر با ســه ســورتی پرواز به 
قرارگاه عملیاتی اباذر در شهرستان ازنا انتقال 
پیدا کردند. یــک تیم ۴ نفــره از کوهنوردان 
زبده شهرســتان الیگودرز جهت شــب مانی 
 در منطقه بــه همراه تجهیزات مناســب باقی

ماند.
پس از انتقال نفرات در ســاعت 15، یک تیم 
7 نفره متشــکل از دکتر محمد کبادی، رئیس 
پایگاه های امدادونجات کوهستان سراسر کشور 
در جمعیت هالل احمر؛ مجیــد نعمت اللهی، 
هیمالیا نورد و استاد زبده و باتجربه کوهنوردی 
و آشــنای کامل به منطقه؛ امید هوشــنگی از 
اعضای سابق تیم ملی کوهنوردی امید کشور و 
هیمالیانورد؛ محمد عبد الوند تیم امدادونجات 
کوهســتان جمعیت هالل احمر ازنــا؛ وحید 
خورشیدی از کوهنوردان شهرستان الیگودرز؛ 
حسین قدرتی از امدادگران کوهنورد اعزامی از 
استان خراسان و مجید زحمتکش از امدادگران 
کوهنورد اعزامی از استان خراسان تشکیل شد. 
اقدام به تجسس زمینی به صورت دشتبان با 
در نظر گرفتن نکات ایمنی و انتخاب مسیر های 
اصولی و منطقی با توجه به احتمال قریب الوقوع 
ســقوط بهمن در منطقــه از مســیر پناهگاه 
تا روســتای کمندان کلیه دهلیزهــا، اطراف 
سنگ های بزرگ و کوچک که امکان پناهگیری 
برای فرد حادثه دیده باشــد و مسیر های عبور 
آب، چشــمه و نهرهای جــاری در منطقه که 
منتهی به روســتای کمندان بود تا ساعت ۲0 
مورد تجســس قرار گرفت و هیچ مورد خاصی 

مشاهده نشد. 
پس از پایان تجســس منطقه مورد اشــاره، 
توسط دو دســتگاه خودرو عملیاتی جمعیت 
هالل احمر نفرات به مقر عملیاتی منتقل شدند. 
در ســاعت ۲1 کمیته فنی جلسه بررسی روند 
عملیات تجســس و برنامه ریزی جهت تداوم 
عملیــات در روز آینده را برگزار کــرد و مقرر 
شــد تیم های عملیاتی به اســتعداد 70 نفر از 
طریق زمینی و هوایی توســط بالگرد جمعیت 
هالل احمر با سه ســورتی پرواز و خودروهای 
عملیاتی نیز از مسیر زمینی الیگودرز به منطقه 
حادثه اعزام شــوند. در ســاعت ۲۲ جلسه ای 
با حضــور رئیس محتــرم اداره هواشناســی 
شهرســتان ازنا جناب آقای مهندس قیصری 
گودرزی جهت اطالع از آخرین وضع و شرایط 

جوی حاکم بر منطقه عملیاتی برگزار شد. 
در ساعت ۲۳ جلسه ای با حضور آقای آزادی، 
رئیس محترم امداد هوایی اورژانس الیگودرز و 
کارشناسان و تکنیسین های تخصصی مربوطه 
برگزار و مقرر شــد یک تیم تخصصی متشکل 
از دکتر محمد کبــادی، آرش خلیلی از مربیان 
زبــده و باتجربه امداد کوهســتان هالل احمر 
ازنا و جواد نوروزی از کوهنــوردان بین المللی 
و هیمالیانوردان استان خراسان توسط بالگرد 
اورژانس مســیر قله کول جنو با پایین و داخل 
دهلیز محل وقوع بهمن و مســیر های اطراف 
و از پیش تعیین شــده را مورد تجسس هوایی 

قراردهند.
همچنین اعالم می دارد کمــاکان عملیات 
تجســس بــا جدیــت و حداکثر تــوان برای 
دستیابی به پیکر ســید علی حسینی آخرین 
بازمانــده حادثه در زیــر بهمن ادامــه دارد. 
باتوجه به پیش بینی احتمــال وقوع بهمن در 
منطقه عملیاتی کلیه موارد ایمنی با قرار دادن 
دیدبان هــای متعدد در مکان های مشــرف به 
دهلیز و دره های دارای اســتعداد بهمن جهت 
پایش و اطالع ســریع به تیم تجسس همراه با 
سیستم ارتباطی و بیسیم مســتقر می شوند. 
مجددا کلیه موارد ایمنی و راهکارهای نجات در 
بهمن پیش از شروع عملیات تجسس در محل 
به کلیه تیم های مســتقر در منطقه یادآوری 
می شود. با تمســک به امام رئوف آقا علی ابن 
موســی الرضا)ع( و دعای خیر مردم شــروع 
عملیات با نیروهــای تازه نفس و تجهیزات نو از 

سرگرفته شد.
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اولین تیــم بهداشــت و درمــان اضطراری 
)UCHB( یزد به منظــور ارایه خدمات درمانی 
و بهداشــتی به منطقه زلزله زده ثالث باباجانی 

کرمانشاه اعزام شد.

مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات اســتان 
کرمان با توجه به زلزله های اخیر روزهای شلوغی 
را ســپری می کند. تصویر پایین گویای چنین 

موضوعی است. 

نماینده هالل سوریه در نشست بین المللی 
آگاهی رســانی از خطرات مهمات انفجاری 
گفــت: 5۶ امدادگر درطــول درگیری های 

سالیان اخیر کشته داده ایم. 

ســه دســتگاه کامیون در محور منجیل - 
رودبار تصادف کردند. نجاتگران پایگاه جاده ای 
شهیدرزاق ملکی عملیات رهاســازی را انجام 

می دهند.

قاب

شهروند| سمینار آموزشی خزانه داران و عاملین ذیحساب جمعیت 
هالل احمر با محوریت اصالح و تقویت نظام مالی و با هدف بررســی و 
ابالغ آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مالی این جمعیت به مدت 
دو روز در مشهد برگزار شــد. مهدی علیپور، خزانه دار کل و ذیحساب 
جمعیت هالل احمر در سمینار آموزشی خزانه داران و عاملین ذیحساب 
جمعیت هالل احمر اظهــار کرد: حضور طیف هــای مختلف مردم در 
مناطق زلزله زده و دیــدن خدمات هالل احمر موجــب ارتقای میزان 
رضایتمندی و اعتماد عمومی در جامعه شــده اســت. وی افزود: فقط 
بیش از 100 هزار چادر در روزهای نخســت حادثه توسط هالل احمر 
به منطقه زلزله زده غرب کشور ارسال شــد که این حجم باالی کمک 
مردمی برای ارســال، صدها کامیون و تریلر و به نوعی باربری ویژه ای 

می طلبید که شگفت آور است.
خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت هالل احمر گفت: مبلغ 55 میلیارد 
و ۳00 میلیون تومان پول نقد تاکنون برای کمک به زلزله زدگان غرب 
کشور به هالل احمر واریز شده که نمایانگر اعتماد شایسته مردم به این 
نهاد عمومی اســت. وی وصول کمک های مردمی را از روز سوم حادثه 
به بعد اعالم کرد و افزود: از مســجدی ها تا بازاریان تهران و آحاد مردم 
و گروه ها از سایر استان ها و شهرهای کشــور در این عزم عمومی برای 
کمک به زلزله زدگان سهیم شــدند که این خود بسیار ارزشمند است. 
علیپور تأکید کرد: کار بســیار بزرگ و عظیمی در جمعیت هالل احمر 
پس از حادثه غرب کشــور رخ داد و سیل کمک های مردمی به مناطق 
زلزله زده نه تنها بــرگ برنده و زرینی برای نظام جمهوری اســالمی و 

نه فقط نهادهای امدادی اســت بلکه افتخار اصلــی این خدمات به نام 
امدادگران داوطلب و حضور ایثارگرانه جوانانی مانند سیدعلی حسینی، 
امدادگر مفقود شــده اشــترانکوه در آن مناطق بود. وی افزود: میزان 
کمک های غیرنقدی به زلزله زدگان نیز تاکنــون بالغ بر 100 میلیارد 
تومان بــوده که در اعــالم عمومی به صــورت تقریبــی صرفا حدود 
70 میلیارد تومان مطرح شده است. خزانه دار کل جمعیت هالل احمر 
خاطرنشــان کرد: هالل احمر پیشگام امدادرســانی به مردم زلزله زده 
از نخســتین لحظات  پس از حادثــه بود و زمان رســیدن کمک های 

هالل احمر استان ها به مناطق زلزله زده بیشتر در ساعات پایانی شب و 
سحر روزهای نخست بود که نشان از وجود روحیه جهادی و ایثارگرانه 
داشت، ضمن این که با وجود مشکالت مالی و تنگناهای اقتصادی، حتی 
هالل احمر یک استان برای حضور در منطقه و امدادرسانی در روزهای 
نخست پس از زلزله هیچ بهانه و سخنی از سختی ها و مسائل نکرد. وی 
با اشاره به فضاســازی تبلیغی نادرســت در رابطه با مبالغ اخذ شده از 
زائران عتبات در ایام اربعین حسینی گفت: امسال فقط حدود 900 هزار 
نفر در ســامانه ســماح حج و زیارت ثبت نام کردند که از هر نفر صرفا 
50 هزار ریال برای انبوه خدمات پزشــکی و امدادی ارایه شــده توسط 
هالل احمر در عراق دریافت شــد. علیپور میزان تجمیع مبالغ واریزی 
توســط زائران از حج و زیارت را حدود چهار و نیم میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: هزینه صورت گرفته دارویی، پزشــکی و خدماتی توســط 

جمعیت هالل احمر ایران ویژه عتبات بیش از دو برابر این مبلغ بود.
ســرفصل عناوین اصلی این دوره آموزشی شــامل ارایه آیین نامه 
تضمین معامــالت، قانون برگــزاری مناقصات، قوانیــن مرتبط با 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای، آشــنایی با استانداردهای 
حسابداری و نظام حسابداری تعهدی و همچنین آموزش آیین نامه 
مالی و محاســباتی موقوفات بود. همچنین در این سمینار آموزشی 
دوروزه، خزانــه دار و عامــل ذیحســاب کل، مدیرعامــل جمعیت 
هالل احمر اســتان خراســان رضوی، مدیران کل حوزه ســتادی 
جمعیت هالل احمــر و ۶0 تن از خزانه داران و ذیحســابان جمعیت 

هالل احمر از سراسر کشور حضور یافتند.

درسمینارآموزشیخزانهدارانوعاملینذیحسابهاللمطرحشد

رکورد جمع آوری کمک های مردمی در کشور شکست 
 بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان کمک نقدی برای زلزله زدگان  کرمانشاه به حساب هالل احمر واریز شده است


