
صفر عاشقی

شهروند| دبی��رکل فدراس��یون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر در نامه به معاون اول رئیس جمهوری 
آمادگی و تعهد این فدراسیون نسبت به حمایت از هالل احمر 
ای��ران را اعالم ک��رد. الحاج اس س��ی، دبیرکل فدراس��یون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در نامه ای 
به دکتر اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمهوری 
گفت: »این فدراسیون نس��بت به هالل احمر ایران متعهد و 
آماده هرگونه حمایت از این جمعیت هنگام نیاز است.« الحاج 
اس س��ی در این نامه از فراهم ش��دن فرصت دیدار با وی در 
س��فر به ایران و گفت وگو در زمینه چگونگی حمایت بهتر از 

آسیب دیدگان و زلزله زدگان منطقه کرمانشاه تقدیر و تشکر 
کرد. اس س��ی با اش��اره به بازدید خود از مناط��ق زلزله زده 
کرمانش��اه اظهار کرد: »با وجود متاثرش��دن از خرابی های 
پیش آمده بر اثر زلزل��ه، از تاب آوری جوامع آس��یب دیده و 
روش همکاری جمعیت هالل احمر ای��ران با مقامات محلی 
خرس��ند هس��تم، چراکه این همکاری منجر به پاسخگویی 
س��ریع و حمایت بیش��تر از اف��راد آس��یب دیده و نیازمند 
می ش��ود.« دبیرکل فدراس��یون بین الملل��ی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر با بیان این که در کرمانشاه کارکنان 
و داوطلبان فعالی را مش��اهده کردم که به افراد و خانواده ها 

برای از سرگیری زندگی ش��ان کمک می کردند، تأکید کرد: 
»پاس��خگویی جمعیت هالل احمر ایران به حوادث، تصویری 
از عمل به اصول نهضت ازجمله انسان دوس��تی، بی غرضی و 
خدمات داوطلبانه است.« اس س��ی همچنین در این نامه با 
تحسین دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر 
ایران برای رهبری اش در القای توانای��ی و تعهد در کارکنان 
و داوطلب��ان هالل احمر ایران در ارایه خدم��ات داوطلبانه به 
نیازمندان تأکید کرد: »فدراس��یون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر نس��بت به هالل احمر ایران متعهد 

و آماده هر گونه حمایت از این جمعیت به هنگام نیاز است.«

در نامه دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد 

تعهد فدراسیون نسبت به هالل احمر ایران 
پاسخگویی هالل احمر ایران به حوادث، تصویری از عمل به اصول نهضت جهانی صلیب سرخ و هالل احمر است

نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای 
اسالمی مطرح کردند:

قول مساعد نمایندگان بر افزایش 
میزان بودجه هالل احمر 

شــهروند| موضوع امدادونج��ات کارآمد و 
مدیریت بحران رابطه  مس��تقیمی با امکانات و 
داش��ته های س��ازمان های امدادی دارد. بودجه 
کافی در حوزه بحران از موضوعات مهمی اس��ت 
که همواره توسط کارشناس��ان این حوزه بر آن 
تاکیده شده است. موضوعی که روز گذشته توسط 
نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
نیز مطرح شد. مس��عود رضایی و فرج اهلل رجبی، 
نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
در دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس 
بر حمایت و تقویت جایگاه جمعیت هالل احمر 
تأکید داش��تند. این دو نماینده با اشاره به این که 
در روزهای پایانی  س��ال گذش��ته ش��اهد رأی 
قاطع نمایندگان مجلس به تثبیت قدرالس��هم 
42 درصدی هالل احم��ر از حق الثبت اس��ناد 
رسمی بودیم، قول مساعد دادند که این حمایت 
در افزایش میزان بودجه هالل احمر در سال های 

آینده نیز ادامه خواهد داشت.
عملکرد موفق در مناطق حادثه دیده

مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اس��المی در دیدار با مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر ف��ارس گفت: »عملک��رد موفق در 
مناطق حادثه دیده نیازمند هماهنگی و همدلی 
دس��تگاه های متولی مدیریت بحران اس��ت و 
جزیره ای کار کردن و پراکنده عمل کردن، آفت 
مدیریت در ش��رایط اضطراری است.« مسعود 
رضایی ب��ا بیان این که هالل احمر منش��أ خیر و 
خدمات فراوان برای مردم بوده و هس��ت و مردم 
همواره به چشم پناهگاه و ملجأ در زمان حوادث 
به این س��ازمان می نگرند، تأکید کرد: انس��جام 
مدیریتی و کس��ب آمادگی بیش از پیش برای 
مواقع بحرانی، دو مولفه مهم برای دس��تور کار 
هالل احمر است. رضایی از آمادگی مجلس شورای 
اس��المی برای دریافت اهم مشکالت جمعیت 
هالل احمر و تبدیل آن به طرح نمایندگان جهت 

ارایه در صحن علنی خبر داد.
هالل احمر؛ نهادی مردمی

رجبی، دیگر نماینده مردم ش��یراز در مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در این دی��دار، جمعیت 
هالل احمر را نهادی مردمی توصیف کرد و گفت: 
»تنها سازمانی که می تواند فارغ از نگاه های دولتی 
و سیاسی، اعتماد عمومی مردم را جلب کند و آن 
را محور فعالیت های خ��ود قرار دهد، هالل احمر 
اس��ت.« فرج اهلل رجبی با اشاره به عملکرد موفق 
جمعیت هالل احمر در جریان زمین لرزه منطقه 
غرب کش��ور، بر نقش محوری این جمعیت در 

مقوله مدیریت بحران تأکید کرد.
رجب��ی گفت: ارای��ه آموزش های ام��دادی و 
مدیریت بحران به سطوح مختلف مدیران ازجمله 
نمایندگان، اس��تانداران، فرمانداران و... س��طح 
آگاهی آنها ب��رای تصمیم گیری صحیح و موجه 
در زمان وقوع حادثه را افزایش خواهد داد و دیگر 
شاهد برخی ناهماهنگی ها و تصمیم گیری های 

احساسی و نادرست نخواهیم بود.
ارتقای سرمایه اجتماعی

در جریان دیدار مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
فارس ب��ا دو نماین��ده مردم ش��یراز در مجلس 
شورای اس��المی، بر جایگاه محوری جمعیت در 
مقوله مدیریت بحران تأکید ش��د و نمایندگان 
خواس��تار تقویت اعتماد عمومی مردم به عنوان 
یکی از مولفه ه��ای مهم س��رمایه اجتماعی به 
بزرگترین سازمان امدادی و بشردوستانه کشور 
ش��دند. فیض اله جعفری در دی��دار و گفت وگو 
با دو نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای 
اسالمی، در س��خنانی گفت: »عملکرد مطلوب 
جمعیت هالل احمر ایران در حوزه های ماموریتی 
مختلف ازجمله امداد و نج��ات، این جمعیت را 
جزو برترین جمعیت های ملی عرصه بین المللی 
قرار داده است.« جعفری با اشاره به پتانسیل ها و 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل جمعیت هالل  احمر 
ای��ران ازجمله اعضا و داوطلب��ان و نقش آفرینی 
موثر در عرصه های گوناگون آموزش��ی، امدادی، 
اجتماعی و خدمات بشردوستانه اظهار کرد: اگر 
به این ظرفیت ها با رویکرد فرصت نگریسته شود، 
شاهد حفظ، نگهداشت و ارتقای سرمایه اجتماعی 

کشورمان خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل 
جمعیت هالل احمر فارس پرداخت و با اشاره به 
امدادرس��انی این جمعیت به بیشترین حوادث 
کوهس��تان در ایام طرح امدادونج��ات نوروزی، 
تصریح کرد: گس��تردگی و وسعت فارس در کنار 
حادثه خیزی آن و همچنین تنوع اقلیمی، تعداد 
ماموریت های عملیات��ی امدادونجات جمعیت 
هالل احم��ر ای��ن اس��تان را هم��واره در صدر 
آمارهای کشور نشانده است. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر فارس از درجه بندی و حضور فعاالنه 
و داوطلبان��ه 4500 امدادگ��ر آموزش دیده در 
سطح استان خبر داد و افزود: جمعیت فارس در 
مدیریت کارگروه امدادونجات و آموزش همگانی 
بسیار موفق عمل کرده است. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر فارس نیز در این دیدار با ارایه گزارش 
عملکرد این جمعیت در جریان حادثه کرمانشاه، به 
نقش محوری هالل احمر در کارگروه امدادونجات و 
آموزش همگانی و همچنین جمع آوری کمک های 
مردم��ی در زمان حوادث اش��اره کرد. جعفری با 
طرح آسیب شناسی فرآیند امدادرسانی به مناطق 
حادثه دیده زمین لرزه غرب کشور، بر لزوم بازنگری 
و دوباره خوانی ماموریت های امدادی و پشتیبانی 

دستگاه های متولی مدیریت بحران تأکید کرد.
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گزارش خبری

شهروند| روز گذشته در ساختمان صلح جمعیت 
هالل احمر یکی از جلسات مهم این جمعیت با حضور 
اعضای ش��ورایعالی جمعیت برگزار شد. به  گزارش 
»شهروند«، با توجه به زلزله های اخیر کشور و استفاده 
از ظرفیت دپویی انبارهای امدادی؛ در جلس��ه روز 
گذشته موضوع کاهش ذخایر انبارهای امدادی هالل 
به عنوان اصلی ترین سرفصل ها مورد بحث و گفت وگو 
قرار گرفت. موضوعاتی همچون بودجه سالیانه این 
جمعیت؛ روند فعالیت های حمایتی در زلزله غرب 
کشور از دیگر مسائل مطرح ش��ده در این جلسه به 

شمار می آمد.
 تجهیز انبارهای امدادی
نیازمند اعتبارات کافی

دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر 
در جلسه ش��ورایعالی جمعیت بر ضرورت تجهیز 
انبارهای امدادی هالل احمر در سراسر کشور تأکید و 
اظهار کرد: »اولویت هالل احمر درحال  حاضر، تجهیز 
انبارهای امدادی اس��ت و این مهم، نیازمند تزریق 
اعتبارات کافی است تا در صورت وقوع حوادث جدی، 
جمعیت بتواند خدمات الزم را به آسیب دیدگان ارایه 
کند.« پیوندی در جلسه ش��ورایعالی این جمعیت 
با اشاره به زلزله کرمانش��اه گفت: »بیش از 50روز از 
فاجعه زلزله کرمانشاه می گذرد و هالل احمر در این 
مدت، کارنامه قابل قبولی داشته است.« وی با بیان 
این که درحال حاضر این جمعیت در مناطق زلزله زده، 
فعالیت هایی ازجمله پشتیبانی و حمایت های روانی 
مردم زلزله زده را در دس��تور کار خ��ود دارد، افزود: 
»فعالیت تیم های سحر سازمان جوانان هالل احمر 
که ساماندهی حمایت های روانی در بالیا را برعهده 
دارند، در شهرها و روستاهای زلزله زده تا پایان سال 

ادامه دارد.«
ارایه خدمات توانبخشی رایگان به 

زلزله زدگان
دکتر پیوندی، دیگر حوزه فعالیت هالل احمر در 
خدمت به زلزله زدگان کرمانش��اه را، ارایه خدمات 
توانبخشی به آسیب دیدگان عنوان کرد و گفت: »ارایه 
خدمات توانبخشی و توجه به آسیب های جدی که 
به مردم زلزله زده وارد ش��ده، در مراکز توانبخش��ی 
هالل احمر کرمانش��اه و همچنین در استان تهران 
به  صورت رایگان درحال انجام اس��ت. عالوه بر این، 
نیازهای دیگر زلزله زدگان ازجمله ترمیم و تعویض 
چادرهای اس��کان اضطراری و... در صورت نیاز رفع 
می شود.« رئیس جمعیت هالل احمر با ابراز امیدواری 
از این که اسکان موقت زلزله زدگان تا روزهای آینده 
در مناطق زلزله زده پایان یاب��د، تأکید کرد: پس از 
زلزله کرمانشاه در دیگر مناطق کشور ازجمله استان 
کرمان، ایالم، بوشهر، تهران و... هم شاهد وقوع زلزله 
بودیم که خوشبختانه علیرغم خساراتی که زمین لرزه 
در کوهبنان اس��تان کرمان بر جای گذاشت، تلفات 
انسانی نداشتیم اما شرایط فعلی می طلبد که ارایه 
آموزش های همگانی به م��ردم را به صورت جدی 

دنبال کنیم. وی همچنین بر لزوم مستندس��ازی 
سمعی و بصری به همراه گزارش های کتبی و شفاهی 
و بررسی نواقص و مشکالت ارایه خدمات هالل احمر 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه به منظور استفاده در 
دیگر حوادث و انتقال تجربیات جمعیت در این زمینه 

تأکید کرد.
حضور طالب داوطلب، در مناطق زلزله زده 

حجت االسالم والمسلمین معزی؛ نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر هم در این جلس��ه با تأکید 
بر این ک��ه حمایت های روان��ی از اهمیت باالیی در 
زمان وقوع بحران ها دارد، بیان کرد: یکی از وظایفی 
که برعه��ده نمایندگ��ی ولی فقیه اس��ت، حضور 
اعضای کانون های طالب جمعی��ت هالل احمر در 
بحران ها و ارایه خدماتی چ��ون حمایت های روانی 
از آس��یب دیدگان اس��ت. وی گف��ت: 300 کانون 
طالب جمعیت هالل احمر در سراسر کشور فعالیت 

دارند که تعداد زی��ادی از اعضای کانون های طالب 
جمعیت در قالب تیم های سحر س��ازمان جوانان 
هالل احمر در مناطق زلزله زده حضور یافته و خدمات 
متنوعی ازجمله حمایت ه��ای روانی و اجتماعی به 

آسیب دیدگان ارایه داده اند.
لزوم به روزرسانی خدمات و تجهیزات 

جمعیت
مهندس محمود محمدی نسب؛ دبیرکل جمعیت 
هالل احمر نیز در جلسه ش��ورایعالی هالل احمر با 
اش��اره به نزدیک بودن فصل بودجه و لزوم تعامل با 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص 
بودجه جمعیت هالل احمر تأکید کرد: بودجه فعلی 
جمعیت، ارایه خدمات هالل احمر را در سطح فعلی 
امکان پذیر می کند اما با توجه به لزوم به روز رس��انی 
خدمات و تجهیزات جمعیت برای آمادگی بیشتر در 
برابر حوادث و بالیا و همچنین با توجه به خالی بودن 

انبارهای امدادی جمعیت، هالل احمر نیازمند تزریق 
اعتبارات بیش��تری اس��ت و این موضوع در تعامل 
با نمایندگان مجلس، پیگیری خواهد ش��د. وی به 
تقسیم اس��تان تهران به مناطق 22گانه و واگذاری 
مسئولیت هر منطقه به یک استان در زمان حوادث 
و بحران های احتمالی اظهار کرد: مذاکرات مقدماتی با 
رئیس سازمان امداد ونجات برای توجیه مدیران عامل 
هالل احمر در استان ها انجام شده و هالل احمر باید 
امکانات و تجهیزات الزم را در جهت آمادگی بیشتر 

در اختیار جمعیت های هالل احمر استانی قرار دهد.
ارایه برنامه عملیاتی هالل احمر در تمامی 

شعب تا 2ماه آینده
مرتضی س��لیمی؛ رئیس س��ازمان امداد ونجات 
جمعی��ت هالل احمر ه��م در این جلس��ه با بیان 
این که مستندس��ازی زلزله کرمانش��اه در 4 بخش 
مدیران، گروه های ارزیاب، پیشکس��وتان و انجمن 
جامعه شناسان درحال انجام است، افزود: به  منظور 
ارایه خدماتی با کیفیت باالتر، آمایش س��رزمینی 
از اس��تان سیستان وبلوچستان آغاز ش��ده است و 
بر این اساس ش��عب هالل احمر سراس��ر کشور از 
پایین ترین س��طح یعنی پایگاه ها تا باالترین سطح 
که شعب استانی هستند، باید برای پوشش حوادث 
و بحران های احتمالی، برنامه عملیاتی داشته باشند 
و این برنامه را تا دوماه آینده به سازمان امداد ونجات 

ارایه کنند.
تبعات زلزله از جنگ بیشتر است

فریدون نوری؛ عضو شورایعالی جمعیت هالل احمر 
هم در این جلسه با بیان این که به عنوان یک سرباز و 
عضو داوطلب جمعیت هالل احمر در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه حضور داشتم، از خدمات هالل احمر در این 
منطقه و حضور رئیس جمعیت برای ششمین بار در 
مناطق زلزله زده و بررسی و ارزیابی روند ارایه خدمات 
به آسیب دیدگان تقدیر کرد و افزود: »خطرات و آثار و 
تبعات زلزله از جنگ هم بیشتر است و این می طلبد 
که اجرای مانورهای آمادگی را در س��طوح مختلف 
از پایین ترین رده های مدیریت��ی تا مدیریت کالن 

افزایش دهیم.«
جمع آوری 59 میلیارد تومان کمک مردمی

مهدی علیپ��ور؛ خزانه دار جمعی��ت هالل احمر 
نیز در این جلسه، گزارشی از کمک های مردمی به 
زلزله زدگان کرمانشاه ارایه کرد و گفت: تا روز یازدهم 
دیماه، حدود 59 میلیارد تومان کمک های مردمی 
به جمعیت هالل احمر ب��رای کمک به زلزله زدگان 
کرمانشاه جمع آوری شده است که مردم استان های 
تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین سهم را 
در اهدای کمک های مردمی داشته اند. الزم به ذکر 
است؛ بررسی بیش��تر درباره موضوع و نحوه اعطای 
»نشان خدمت داوطلبانه« در جمعیت هالل احمر و 
همچنین تاریخ برگزاری دو جلسه مجمع عمومی 
جمعی��ت هالل احمر به جلس��ه آتی ش��ورایعالی 

جمعیت هالل احمر موکول شد. 

در جلسه شورایعالی جمعیت هالل احمر مطرح شد: 

 تجهیز انبارهای امدادی؛ اولویت اصلی »هالل«
   رئیس جمعیت هالل احمر: تجهیز انبارهای امدادی، نیازمند تزریق اعتبارات کافی است

   نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر: اعضای کانون طالب هالل در مناطق زلزله زده کرمانشاه حضور داشتند

خبرنامه

قاب

در عملیات برف و کوالک 24ساعته روز سه شنبه در 
6 استان کشور صورت گرفت 

امدادرساني به 306 تن 

شهروند| در عملیات برف و کوالک 24 ساعته روز 
سه شنبه در 6 استان کشور به 306 تن امدادرساني و 
رهاسازي 70 خودرو از برف و کوالک صورت گرفت. 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با 
اشاره به وقوع برف و کوالک در 6 استان کشور طی 24 
ساعت روز سه شنبه گفت: امدادگران هالل احمر در 
عملیات برف و کوالک 24 ساعت گذشته درمجموع 
ب��ه 306 تن خدم��ات ام��دادی الزم را ارایه دادند. 
مرتضي سلیمي با اشاره به وقوع برف و کوالک در 6 
استان کشور اظهار کرد: اس��تان هاي اردبیل،  ایالم،  
چهارمحال وبختیاري، قزوین، لرس��تان و مازندران 
در 24ساعت گذشته متأثر از برف و کوالک بودند و 
از همین رو 10 تیم متش��کل از 33 امدادگر در 10 

منطقه عملیات امدادرساني انجام داده اند.

ویژه تیم های بهداشت و درمان اضطراری 4 استان 
برگزار شد

اردوی منطقه ای بقا در شرایط سخت
شهروند| مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل از برگزاری اردوی منطقه ای بقا در ش��رایط 
سخت ویژه تیم های بهداش��ت و درمان اضطراری 
به میزبانی شهرستان نیر در اردبیل خبر داد. بهرام 
غیبی با اعالم این خب��ر افزود: ای��ن اردو با حضور 
اس��تان های آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، 
ویژه تیم های بهداشت و درمان اضطراری با حضور 
۸0نفر از پزشکان، کارشناسان پرستاری، کارشناسان 
روانشناس��ی، کارشناس��ان مامایی، کارشناسان 
بهداشت محیط و کارشناس��ان تغذیه تیم درمان 

اضطراری 4 استان برگزار شد. 

مانور تیم های آنست بوشهر - تنگستان
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شهروند| »رفیق و همراه شده اند. در میان بچه ها 
به خاله و عمو شهره اند. در این پنجاه و چند روز همراه 
با بچه ها دویده اند، بازی کرده ان��د و همراه و رفیق 
بوده اند.« در م��ورد داوطلب های جوان هالل احمر 
صحبت می کنند. داوطلب هایی که در قالب تیم های 
سحر به ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی 

پرداختند؛ اسم تیم شان هم شد سحر. 
این سحر را پایانی نیست

تیم های سحر با هدف کاهش شیوع و پیشگیری 
از پیشرفت و تشدید عوارض روانی بالیا، تقویت 
مهارت ه��ای اجتماعی بازمان��دگان و کمک به 
س��اماندهی مجدد جامعه، افزایش توان انطباق 
و آماده سازی بازماندگان با کمک جامعه محلی 
شامل گروه های اجتماعی، ورزشی، حمایت روانی، 
بهداش��تی و هنری فعالیت می کنند. این تیم ها 
با اهدای هدایایی به کودکان، برگزاری مراس��م 
متناس��ب با عقاید دینی منطقه، بررسی وضع 
بهداشتی آس��یب دیدگان، ایمن سازی مناطق، 
برگزاری بازی ها و اجرای نمایش ها جهت تسکین 
آالم کودکان و نوجوانان در قالب تیم های 12نفره 
در مناطق آسیب دیده فعالیت نوع دوستانه خود را 

دنبال می کنند.

خدمت رسانی در چله زمستان
یکی از این تیم ها تیم سحر استان اصفهان است. 
محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان با اش��اره به ضرورت حمایت و 
یاری رسانی همه جانبه به زلزله زدگان اظهار کرد: 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان در ادامه 
امدادرس��انی ها به زلزله زدگان استان کرمانشاه، 
با هدف انج��ام حمایت های روان��ی، فرهنگی و 
اجتماعی در بالیا اقدام به اعزام 37 تن از اعضای 

تیم سحر و تیم تخصصی روانشناسی در معیت 
معاون جوانان این اس��تان به منطق��ه زلزله زده 
سرپل ذهاب کرده است. او ادامه می دهد: خدمات 
اعضای تیم سحر در قالب فعالیت های مددکاری 
اجتماعی و حمایت های روانی در راستای تسکین 
آالم و ایجاد محیطی ش��اد و مفرح برای کودکان 
مناطق زلزل��ه زده بوده و در ای��ن زمینه خدمات 
متعددی اعم از توزیع لوازم التحریر، اسباب بازی، 
بسته های فرهنگی و بهداشتی، برگزاری مسابقه 

نقاش��ی با رنگ انگش��تی روی پارچه و نقاشی 
روی کاغذ، مس��ابقات دارت و طناب کشی و ارایه 
آموزش های ام��دادی و روانی به کودکان و بانوان 

آسیب دیده ارایه می شود.
 »خان عمو« در جمع کودکان کوهبنانی

تیم های س��حر اما تنها محدود به زلزله غرب 
کشور نیس��تند؛ آنها داوطلبند هر جا که نیاز به 
داوطلبی اس��ت، حاضرند. کوهبنان کرمان هم 
یکی از همان مناطقی است که تیم های سحر این 
روزها در آن منطقه فعالیت خود را دنبال می کنند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان کرمان 
در ای��ن خصوص می گوید: »ب��ا هماهنگی های 
صورت گرفته از سوی س��ازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر ویژه برنامه کودک با اجرای »خان عمو« 
در مناطق آسیب دیده از زلزله زده در شهرستان 
کوهبنان برگزار ش��د.« رضا فالح ب��ا بیان این 
خبر افزود: با توجه به زلزله اخیر در شهرس��تان 
کوهبنان، در راس��تای ایجاد فضای دوس��تدار 
کودک ویژه کودکان مناطق آسیب دیده از زلزله 
با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر ویژه برنامه کودک »خان عمو« 

در این شهرستان برگزار شد. 

گزارش »شهروند« از خدمت داوطلبانه جوانان هالل در مناطق زلزله زده 

شوق خدمت را پایانی نیست

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
همزمان با س��الروز زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله و 
کاهش اثرات بالیای طبیعی، مانور زلزله  در منطقه 11  
اصفهان برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان؛ شهریار انصاری طادی هدف 
از برگزاری این مانورها را آماده س��ازی همشهریان برای 
مقابله با زلزله و اعالم آمادگی جمعیت هالل احمر برای 
امدادرسانی مناسب و به موقع به حادثه دیدگان دانست 
و اظهار داش��ت : تمری��ن عملی برای ارتق��ای آگاهی، 
پناهگیری صحیح، خروج اضطراری و امداد و کمک های 
اولیه از دیگر اهداف برگزاری ای��ن مانور بود. وی افزود : 
ارزیابی منطقه زلزله زده توسط تیم های واکنش سریع ، 
جست وجو و نجات ، آواربرداری ، حمل مصدوم و اسکان 
اضطراری توسط تیم های تخصصی  جمعیت هالل احمر 
از جمله اقداماتی بود که در این مانور اجرا ش��د. انصاری 
طادی تصری��ح کرد :  در این مانور، 40 تن از پرس��نل و 
نجاتگ��ران جمعیت هالل احمر شهرس��تان اصفهان به 
استعداد یک دس��تگاه آمبوالنس، سه دستگاه خودروی 
امدادی، یک دستگاه خودروی نجات و در قالب یک تیم 
ارزیاب ، تیم های جس��ت و جو و نجات ش��امل دو تیم 
آنس��ت، یک تیم  بیو رادار، یک تیم تخصصی آوار و یک 
تیم اسکان اضطراری به مصدومان فرضی، خدمات امداد 
و نجات ارایه کردند. اعالم آمادگی جمعیت هالل احمر 
شهرس��تان اصفهان برای آموزش به همشهریان رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، در ادامه گفت: 
با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما، داشتن آمادگی الزم 
برای مقابله با این حوادث طبیعی در کاهش آس��یب ها 
، تلفات و خس��ارات بعد از آن بسیار حائز اهمیت است. 
وی اظهار کرد : با توجه به محله محور بودن این مانور و 
همچنین به منظور انتقال آموزش های امدادی به سطح 
جامعه و گس��ترش چتر آموزش همگانی، این جمعیت 
آمادگی خود را برای آموزش رایگان امداد و کمک های 
اولیه به همه همشهریان اعالم می کند . انصاری طادی 
در پایان خاطرنشان کرد : این مانور با مشارکت دستگاه 
های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان 
از جمله جمعیت هالل احمر، س��ازمان آتش نش��انی و 
خدمات ایمنی، اورژانس، نی��روی انتظامی، ادارات آب، 
برق، گاز و  س��ازمان آرامس��تان ها، صدا وسیما و .....  به 
منظور هماهنگی بیش��تر برای امداد رس��انی در زمان 
وقوع زلزله و با حضور معاون امدادونجات جمعیت هالل 
احمر استان، شهردار منطقه 11، مدیر بحران شهرداری 
و دیگر مسئولین شهرس��تانی برگزار شد. گفتنی است؛ 
در پایان این مانور جلس��ه جمع بندی و ارزیابی  نقاط 
قوت و ضعف مانور با حضور مسئولین و ارزیابان برگزار 

شد.

همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی برگزار شد

اجرای مانور زلزله با مشارکت جمعیت 
هالل احمر شهرستان اصفهان

استان

آشنایی کوتاه با شورایعالی جمعیت هالل احمر
اعضاي شورایعالي عبارتند از؛ 7نفر عضو منتخب مجمع عمومي به مدت چهار سال، چهارنفر 
از شخصیت هاي برجسته و صاحب نظر کشور، مطلع و مسلط به امور امدادي، بهداشتي، درماني، 
امور جوانان و حقوق بشردوستانه با معرفي رئیس جمهوری به مدت چهارسال، رئیس جمعیت 
هالل احمر،  دبیرکل و خزانه دار کل این جمعیت، یک نفر از مدیران ارش��د اجرایي جمعیت به 

انتخاب رئیس جمعیت بازرسان )بدون حق رأي( و نماینده ولي فقیه در جمعیت هالل احمر.
 وظایف و اختیارات شورایعالي: 
1- تدوین سیاست هاي کالن و پیشنهاد آن به مجمع عمومي. 

2- تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه ساالنه جمعیت و ارایه آن به مجمع عمومي.
3- تدوین راهکارهاي الزم جهت اجراي مصوبات مجمع عمومي. 

4- تصویب آیین نامه هاي داخلي شورایعالي و آیین نامه هاي مالي، محاسباتي، معامالتي و 
استخدامي و ضوابط ساختار تشکیالتي و پست هاي سازماني جمعیت.

5- معرفي دونفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط به رئیس جمهوری جهت انتخاب 
یکي از آنها به عنوان رئیس جمعیت به مدت چهارسال.

6- بررسي و تصویب پیشنهادات رئیس جمعیت.


