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خبرنامه
فعالیت  44کانون دانشجویی هالل
در خوزستان
شهروند|معاونامورجوانانجمعیتهاللاحمر
خوزستانگفت 44:کانوندانشجوییهاللاحمردر
دانشگاههای استان فعالیت میکنند .علی پهلوان
در همایش تجلیل از دانشــجویان فعــاالن کانون
دانشجویی دانشــگاه پیامنور آبادان با تبریک دهه
فجر و گرامیداشت ســیونهمین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی اظهار کرد :هر جا سخن از تغییر و
تحول و بهبود است ،نامی از جوانان و بهویژه جوانان
دانشــگاهی به میان میآید .وی گفت :اگر به تاریخ
انقالب اسالمی نگاه کنیم روز دانشجو روز شهادت
سه تن از دانشجویانی اســت که درسال  1342در
اعتراضبهتبعیدامامبرخاستندوشهیدشدند.
معاون امور جوانان جمعیتهاللاحمر خوزستان
با بیــان اینکه کانونهای دانشــجویی مرکز ثقل
حرکتهای فرهنگــی ،جهادی و بشردوســتانه
هستند ،افزود :در حال حاضر  44کانون دانشجویی
هاللاحمر در دانشگاههای اســتان خوزستان در
زمینههای مختلف فعالیت میکنند .پهلوان گفت:
هدفی که برای کانونهای دانشــجویی هاللاحمر
تعیین شــده ترویج فرهنــگ ایرانی ،اســامی و
بشردوســتانه در فضای حقیقی و مجازی بهعنوان
فرماندهان دفاع نرم اســت .وی ادامــه داد :نقش
دانشــجویان در پیروزی انقالب اســامی و دفاع
مقدس و پیشــرفت علم و فناوری در کشور گویای
این است که تأثیرپذیری اجتماع از قشر فرهنگی و
علمی بیشتر از سایر اقشار است .پهلوان اضافه کرد:
در هاللاحمر باالترین درجه نشــان ایثار است که
برگرفته از ایثار شهدا و گویای این نکته است که برای
فعالیتهای فرهنگی نیز باید ایثار ،ازخودگذشتگی
و برنامهریزی داشــت؛ زیرا اگر برنامهریزی نداشته
باشیمدشمنانبرایمابرنامهریزیمیکنند.

برگزاری ششمین المپیاد آماده
در ایالم
شــهروند| ششــمین المپیاد آماده مرحله
شهرستانیباافتتاحیهتیمهایمدارسخواهرانآغاز
شدوبارقابت تیمهایمدارسپسرانهبهپایانرسید.
این المپیاد با حضور آقــای علی اکبری معاون امور
جوانان ،آقای کریمی رئیس جمعیت شهرســتان،
خانم غیاثی رئیس اداره دانشآموزی جوانان ،خانم
رهنورد مسئول امور جوانان در محل کانون حضرت
فاطمه (س) برگزار شــد .مســابقات شهرستانی
ششمین المپیاد آماده (تیمهای دادرس) با حضور
 ۹مدرسه پسرانه و  ۱۳مدرسه از خواهران در قالب
تیمهای ۱۴نفره در شهرســتان ایالم برگزار شــد.
معاون جوانان جمعیت هاللاحمر استان ایالم بیان
کرد:دراینالمپیاد۱۲۶نفردانشآموزاناز ۹مدارس
پسرانه و  ۱۸۲نفر دانشآموز از  ۱۳مدارس دخترانه
شهرســتان ایالم در آیتمهای آزمون کتبی ،آزمون
ارزیابی و کنترل عالیم حیاتــی ( ،)CPRآزمون
حمل مصدوم به صورت گروهی ،آزمون پناهگیری
و خروج ایمن ( )DCHبا هم به رقابت پرداختند.
آقای علی اکبری عنوان داشت :با توجه به برگزاری
المپیــاده آماده طــرح ملــی دادرس در دو بخش
خواهران و برادران در ســطح شهرستانها سپس
مسابقات مرحلهای استانی جهت انتخاب تیمهای
برترواعزامبهمرحلهکشوریانجامخواهدپذیرفت.

شرکت تیم بهداشت و درمان اضطراری
خوزستان در مانور منطقهای
شهروند| معاون بهداشت ،درمان و توانبخشی
جمعیت هاللاحمر خوزستان گفت :تیم بهداشت
و درمان اضطراری این جمعیت در مانور منطقهای
زلزله با محوریت آســیب به روســتاها در اســتان
کهگیلویه و بویراحمد شــرکت کرد .دکتر مجید
فرهادیاظهارکرد:مانورمنطقهایدرماناضطراری
با حضور سه استان خوزستان ،کهگیلوی هوبویراحمد
و چهارمحالوبختیــاری بــه میزبانــی اســتان
کهگیلوی هوبویراحمــد برگزار شــد .وی افزود :این
مانــور با هدف ارتقای ســطح علمــی و آمادگی و
پاســخ دهی به ســوانح در چارچوب سیاستهای
پشتیبانی از افراد آســیبدیده در بالیای طبیعی
برگزار شد .معاون بهداشــت ،درمان و توانبخشی
جمعیتهاللاحمرخوزستانتصریحکرد:سناریوی
مانور این بود که زلزلــهای به صورت پیشفرض در
روستاها رخ میدهد و به تیمهای بهداشت و درمان
اینسهاستاناعالمنیازميشودوآنهابهمنطقهاعزام
میشوند و اقدام به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی
میکنند.دکترفرهادیگفت:کهگیلوی هوبویراحمدو
چهارمحالوبختیاری و ایالم تیم  BHCUخود را به
مانور اعزام کردند اما استان خوزستان به دلیل سطح
باالی کاری و عملکرد بسیار خوب تیم RDHخود را
به مانور اعزام کرد .وی در خصوص مفهوم تیمRDH
توضیح داد RDH :بیمارســتان سریعاالستقراری
است که در 24ساعت نخست سانحه در محل واقعه
برپا میشود و خدمات بهداشتی و درمانی حیاتی و
اساسی را به آســیبدیدگان ارایه میکند .معاون
بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت هاللاحمر
خوزســتان ادامه داد :این نوع بیمارســتان شامل
بخشهای جراحی ،پزشــک متخصص و پزشک
عمومی ،پرستار ،تریاژ ،بستری مردان و زنان است.
بقیه تیمها فقط  BHCUو سامانه هستند و سه روز
بعد از بحران وارد محل سانحه میشوند و فقط کار
ویزیت و معاینه را انجــام میدهند .دکتر فرهادی
گفت :تیم اعزامی خوزســتان به این مانور  20نفر و
شامل یک جراح ،دو پزشــک عمومی ،کارشناس
اتاق عمل ،تکنيسین فنی ،تکنيسین دارویی ،چهار
راهانــداز ،چهار راننده بود .خوزســتان در این مانور
استانمعینمحسوبمیشد.

عضو کمیســیون بهداشــت مجلــس ،عدم
هماهنگــی نهادهــای امدادرســان را نوعــی
موازیکاری دانســت که در صورت تجمیع آنها
میتوان با تعیین اعتبارات مشترک مانع از افزایش
توگو با خانه ملت،
هزینهها شد .اکبر ترکی در گف 
در مورد تأکید دبیرکل جمعیــت هاللاحمر بر
پیگیری افزایــش اعتبارات این نهــاد به منظور
توسعه پایگاههای امداد گفت :بر اساس یکسری
پروتکلهای موجود در هاللاحمر باید به فاصله
هر  35کیلومتر یک پایگاه امداد در جادهها ایجاد
شود و در این راستا شــاخصهایی را نیز تعریف
کردهاند .نماینــده مردم فریدن ،فریدونشــهر و
چادگان در مجلس شــورای اســامی ادامه داد:
هماکنونبراساسنیازیکههاللاحمراعالمکرده
کمبودهایی در زمینه افزایــش پایگاههای امداد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

هالل برای ارتقای تجهیزات با کمبود جدی مواجه است

وجود دارد؛ با این حال در کشور منابعی هم وجود
دارد که بر مبنای آن میتوان اعتبارات هر بخش
را تعیین کرد ،ضمن اینکــه هر کدام از بخشها
تالش میکنند که منابع بیشتری را به دست آورند
تا در حوزه اختیاراتی که دارند بهترین خدمات را
ارایهدهند.
عضو کمیســیون تلفیق بودجــه  97مجلس
یادآور شد :ما در کمیسیون تلفیق نیز برای تأمین
اعتبارات بخشهایی که درآمد آنها واقعی بوده و
افزایش ردیفهای بودجــه آنها به دیگر بخشها
آسیب وارد نمیکند ،کمک میکنیم؛ اما واقعیت
این اســت که نمیتــوان ردیفهــای بودجه را

براساس تمام مشــکالت هر بخش تعیین کرد؛
ک سال
چرا که قرار نیســت همه آنها در طول ی 
برطرف شوند .ترکی با بیان اینکه اظهارنظرهایی
که در کشور مطرح میشود باید کارشناسیشده
باشد چرا که برخی مواقع ناخواسته موازیکاری
میکنیم ،تصریح کرد :هماکنون برای امدادرسانی
بخشهای مختلفی وجــود دارد اعــم از پایگاه
اورژانس ،115ایستگاههای هاللاحمر ،افرادی که
از اداره راه در بخش حوادث فعالیت دارند ،پلیس
راهورونیرویانتظامیکهدرحوزهمشابهیبهارایه
خدمات میپردازند .وی اظهارکرد :بیتردید ایجاد
بخشهای مختلف امدادرسانی هم موازیکاری
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محسوب شــده و هم به اعتبارات زیادی نیاز دارد
و این در حالی اســت که اگر این بخشها تجمیع
ت بهتری ارایــه میدادند
میشــدند هم خدما 
و هم این اقــدام باعث صرفهجویــی در منابع و
هزینهکردها میشد .این نماینده مردم در مجلس
دهم خاطرنشان کرد :هماکنون هم هاللاحمر در
زمینهایجادپایگاههاوارتقایتجهیزاتشباکمبود
جدی مواجه است ،هم اورژانس 115و هر کدام نیز
در حیطه اختیاراتشان تالش میکنند که بهترین
خدماترسانی را داشته باشند .عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تأکید
کرد :البتــه امیدواریم قبــل از تجمیع نهادهای
امدادرســان بتوانیم در حد امکان اعتباراتشان را
افزایش دهیم تا آنها نیز بتوانند کیفیت و سرعت
ارایهخدماتشانراارتقابخشند.

تیمهای «سحر» هالل همچنان بین زلزلهزدگان حضور دارند

تقویت مهارتهای اجتماعی و کمک به ساماندهی دوباره جامعه
شهروند| زلزلــه کرمانشــاه آزمون ســختی برای
مردم بود .زلزلهزدگان به تداوم کمکها بهویژه در حوزه
روحی و روانی همچنان محتاجنــد .در این میان یکی از
آسیبپذیرترین گروهها در هنگام بروز حوادث و بالیای
طبیعیکودکانونوجوانانهستندکهشایددربسیاریاز
حوادث به دلیل حجم مشکالت ناشی از بحرانها چندان
توجهی به آنان نمیشود و نباید با آنها به صورت سلیقهای
رفتار شــود .از آنجا که آســیبهای روانی و اجتماعی
کودکان زلزلهزده را تهدید میکند ،مهم است که هر چه
سریعتر این کودکان و نوجوانان به شرایط عادی زندگی
روزمرهخودبرگردند.بههمیندلیلضروریاستحداقل
امکانات تحصیل ،مطالعه ،بازی و ورزش برای کودکان و
نوجوانان مهیا شود .وجود اســباببازیها و کتابهای
مناســب و امکانات تحصیلی به این کودکان و نوجوانان
احســاس برگشــت به وضع عــادی را میدهد .حضور
تیمهای سحر سازمان جوانان هاللاحمر از استانهای
گوناگون در ایــام زلزله و پس از آن و تــداوم این حضور
بیانگر رسالت واضح و روشنی است که داللت بر یک اصل
هاللاحمرمیکند«:همیشهدرکنارمردمبودن»!
کمکیکهاینتیمهامیتوانندبهاینکودکانونوجوانان
داشته باشند این است که شرایطی را فراهم کنند تا آنان
بتوانند به زندگی عادی برگردند .بازی ،شوخی ،تحصیل،
مطالعه ،وقتگذاشتن و حرفزدن با کودکانونوجوانان
مناطق زلزلهزده از کمکهایی است که اعضای تیمهای
سحرمیتوانندارایهدهند.
نقاشیکشیدن و خاطرهگویی میتواند در کاهش آالم
شهروند| دوشنبه روز شــلوغ جمعیت هاللاحمر
در انتصابات جدید بود .رئیس سازمان داوطلبان ،معاون
مجلس و امور حقوقی جمعیت هاللاحمر و مدیرعامل
خراسانشمالی کسانی بودند که جایشان را با افراد جدید
عوض کردند ،اما جدیدها همگی یــک خصلت دارند و
آن این اســت که هیچکدام خارج از جمعیت هاللاحمر
نیستند و سالهاست در این نهاد مشغول به خدمتاند.
حبیب درگاهی سرپرست ســازمان داوطلبان ،محسن
نجات ســمت سرپرســت جمعیت هاللاحمر استان
خراسانشــمالی و روحاله فروزش معاون مجلس و امور
حقوقی جمعیت هاللاحمر انتصابات جدید هســتند
و علی لیالی نیز به سمت مشــاور مجلس و امور حقوقی
رئیسجمعیتمنصوبشدهاست.
دکتــر داود باقــری ،رئیس حوزه ریاســت جمعیت
هاللاحمر روز گذشته در مراسم معارفه و تکریم حبیب
درگاهی سرپرست جدید سازمان داوطلبان و دکتر رضا
اندام رئیس سابق این سازمان با اشاره به جایگاه خطیر و
حساس این ســازمان بهعنوان مبدأ و منشأ تحقق اصل
خدمات داوطلبــی نهضت بینالمللی صلیبســرخ و
هاللاحمر،خاطرنشانکرد:سیاستجمعیتهاللاحمر
ایناستکهمدیریتسازمانهایتابعهومراکزآن،بهافراد
متخصص با تجربه بدنه سازمانی و کسانی که عالقهمند و
پایبند به اصول خدمات انساندوســتانه هستند ،سپرده
شــود .دکتر اندام در مقطع دشواری ریاست این سازمان
را قبول کرد که عملکرد بسیار خوبی داشت و من از طرف
مدیران جمعیت هاللاحمر از او تشــکر میکنم .دکتر
باقری ابراز امیدواری کرد تا در طلیعه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،به پاس و حرمت خون شهدای
گرانقدر و دعای خیر صاحبنفســان و مسئوالن میهن
اســامی ،بتوان با بهرهگیری و به کاربستن تجربههای
پیشین و موثر روسای سابق سازمان داوطلبان ،بیش از
گذشته در نشر و ترویج خدمت داوطلبی و عامالمنفعه در
جامعه وارد میدان عمل شد .وی افزود :حبیب درگاهی،
مدیری صادق ،خدوم و با تجربه در کار داوطلبی است که
تاکنون توفیقات بســیار خوبی را داشته است و مطمئن
هستیم که کارشان در این بخش ماندگار خواهد شد .با
نوعنگرشنوینرئیسجمعیتهاللاحمر،نظامخدمات
داوطلبانه در کشور با یک شرایط مساعد برای پیشرفت
روبهروخواهدشد.
نتیجهفعالیتهایداوطلبانهدرجامعه
ملموسمیشود
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر نیز
ضمن تقدیر از حســن اعتماد مسئوالن ارشد جمعیت
هاللاحمر و سپردن مســئولیت خطیر این سازمان به
وی ،گفت :بیترید موفقیت در اجــرای برنامهها ،بدون
مشــارکت و همفکری بدنه کارشناسی سازمان ،میسر
نخواهد بود .حبیب درگاهی با ابراز خرسندی از فعالیت
درحوزهخدماتداوطلبیافزود:عوایدوثمرهفعالیتهای
داوطلبانه بهطور مســتقیم به جامعــه و بهخصوص به
قشرهای فرودست اقتصادی برمیگردد ،بنابراین به قطع
یقین با تکیه بر حضور و همراهی صاحبــان ایده و توان
توانمندان ،میتوان امیدوار بود که بیش از گذشته ،نتیجه
فعالیتهایداوطلبانهدرجامعهملموسترشود.
توسعهفعالیتهایداوطلبی
جزازطریقتوسعهعلمیامکانپذیرنیست
همچنین دکتر رضا اندام نیز ضمن تقدیر از همراهی و
مشارکت کارکنان این سازمان طی دوران مدیریتی خود

سوگ کودکان موثر باشــد؛ گوشدادن به موسیقی نیز
میتواند کمک کند .برای این بچهها نباید داستانسرایی
کردونبایداطالعاتمبهمبهآنهاداد.بایدحقایقراتعریف
کنیم و اجازه صحبتکردن و طرح سوال را به آنان بدهیم.
نهتنها کودکان و نوجوانــان در این موارد صدمات زیادی
تجربه میکنند بلکه عوارض منفی این حوادث بر والدین
و سایر اعضای خانواده نیز نقش تعیینکنندهای بر آسیب
کودکان و نوجوانان دارد .وقتی والدین و ســایر اعضای
ت تأثیر منفی بیشــتری از زلزله باشند ،قادر
خانواده تح 

نخواهند بود از فرزندان و عزیزان خود مراقبت کنند و در
نتیجهکودکانونوجوانانخسارتهایمتعددوضررهای
سنگینتریراتجربهمیکنند.
در این شــرایط تمام اتفاقات سنگین و تلخ زندگی در
یک دوره کوتاهمدت برای انسان رخ داده است ،هنگامی
کهزلزلهزدهکودکاست،اینهمهتغییراتسنگینوتلخ
زندگی در طی این مدت کوتاه وی را پریشان و بحرانزده
میکند و در این شــرایط نیاز بــه کمکهای تخصصی
روانشناسی و روانپزشــکی وجود دارد تا کودک از چنین

دکتر پیوندی افرادی از بدنه هالل را در سمتهای جدید منصوب کرد
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سرپرست سازمان داوطلبان ،معاون مجلس و امور حقوقی ،مشاور مجلس و امور حقوقی
رئیس جمعیت و سرپرست هاللاحمر استان خراسانشمالی انتصابات جدید هالل هستند

برای پیشبرد طرحهای برنامههای سازمانی ،خاطرنشان
کرد :توســعه فعالیتهای داوطلبی جز از طریق توسعه
علمیوآموزشامکانپذیرنیست.
دکتر علیاصغر پیوندی؛ رئیس جمعیت هاللاحمر در
حکم حبیب درگاهی ،آورده است« :نظر به شایستگی،
تعهد و سوابق ارزشــمند جنابعالی به موجب این ابالغ با
حفظ ســمت بهعنوان «سرپرست ســازمان داوطلبان
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران» منصوب
میشــوید .با عنایت به اهداف انساندوســتانه جمعیت
هاللاحمر مبتنی بر تالش در جهت تسکین آالم بشری،
کمک به امر سالمت جامعه ،دفاع از ارزشهای انسانی و
صلح پایدار میان
کوشش در برقراری دوستی و تفاهم و ِ
ملتهاانتظاردارمضمنبهرهگیریازتجاربارزندهخودو
تمامیافرادصاحبنظر،تمامهمتوتوانعلمیواجرایی
خویشرابهمنظورگسترشاستفادهازخدماتداوطلبانه
افراد و ســازمانها ،مشــارکت عمومی و افزایش آگاهی
مردم در زمینه مقابله با آسیبها در هنگام بروز سوانح و
حوادث به کار گیرید .بالندگی و توفیق روزافزون شما را
در خدمت به مردم شــریف ایران در جهت تحقق اهداف
واالیجمعیتهاللاحمرازدرگاهخداوندیگانهومهربان،
مســئلت دارم».علیاصغر پیوندی در نامهای جداگانه از
زحمات دکتر رضا اندام؛ رئیس سابق سازمان داوطلبان
قدردانی کرد .برخی ســوابق اجرایی سرپرست سازمان
داوطلبانجمعیتهاللاحمربدینشرحاست:
/رئیس هاللاحمر شهرستان آبیک به مدت سهسال
/عضو تیم امدادرسانی در کشــور اندونزی در سال / 85
مســئول امور ایثارگران اســتان قزوین به مدت 8سال /
مسئول بازرســی و نماینده اداره کل بازرسی هاللاحمر
در اســتان قزوین به مدت 8سال/سرپرســت جمعیت
هاللاحمر شــعبه قزوین بــه مدت یکســال /عضو
هیأتمدیره جمعیت هاللاحمر استان قزوین به مدت
2.5سال/مشاور مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
قزوین به مدت یکسال /معاون امور داوطلبان جمعیت
هاللاحمر اســتان قزوین به مدت 10سال /مدیرعامل
جمعیتهاللاحمرکیشبهمدتحدود11ماه
محسننجاتسرپرستجمعیتهاللاحمر
استانخراسانشمالیشد
رئیس جمعیــت هاللاحمر همچنیــن در حکمی
محسن نجات را به سمت سرپرست جمعیت هاللاحمر
استان خراسانشــمالی منصوب کرد .دکتر علیاصغر
پیوندی؛ رئیس جمعیت هاللاحمر در حکم محســن
نجات آورده است« :نظر به شایســتگی ،تعهد و سوابق

مفید و ارزشمند جنابعالی ،به موجب این ابالغ بهعنوان
«سرپرست جمعیت هاللاحمر استان خراسانشمالی»
منصوب میشــويد .با عنايت به وظايف و مأموريتهاي
متعدد و گســترده جمعيت هاللاحمــر ،از جنابعالي
انتظــار دارم ضمن بهرهگيري از پتانســيلهاي درون و
برونسازماني ،تمام سعي ،تجربه و توان علمي و اجرايي
خويش را در راستاي توســعه كيفي و كمي مجموعه و
بهبود ارایه خدمات جمعيت در اســتان بــه كار گيريد.
بالندگی و توفیق روزافزون شــما را در خدمت به مردم
شــریف ایران در جهت تحقق اهــداف واالی جمعیت
هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران ،از درگاه خداوند یگانه
و مهربان مســئلت دارم ».علیاصغر پیوندی در نامهای
جداگانه از زحمات حســن شکورینســب؛ مدیرعامل
سابق خراسانشمالی قدردانی کرد .سوابق کاری محسن
نجات به شرح زیر اســت :قائممقام و مشاور مدیرعامل
جمعیت هاللاحمــر خراســانرضوی/معاون جوانان
هاللاحمر خراسانرضوی درســال /95عضو کارگروه
فرهنگی-اجتماعیپدافندغیرعاملاستان/دبیرکارگروه
امدادونجات پدافند غیرعامل/عضو کارگروه بهداشــت،
سالمت ،بیولوژیک پدافند غیرعامل استان -استانداری
خراسانرضوی/عضوشورایفرهنگیجمعیتهاللاحمر
خراسانرضوی/عضوشورایهماندیشیفرهنگیامدادی
صداوسیمای اســتان/عضو شــورای اجرایی جمعیت
هاللاحمر گناباد /عضو شورای جوانان هاللاحمر استان/
آغاز مســئولیت و ورود رسمی از دانشــگاه آزاداسالمی
به هاللاحمر خراسانرضویســال  ۸۹بهعنوان مشاور
مدیرعامل و رئیس حراســت هالل استان/مشاور رئیس
دانشــگاه و مدیر روابطعمومی و مدیر فرهنگی دانشگاه
آزاداسالمیاستانخراسانرضوی/انتخاببهعنواناستاد
نمونهمدیریتدانشگاه.سال۹۶-۹۵
روحالهفروزش
معاونمجلسوامورحقوقیهاللشد
رئیسجمعیتهاللاحمرهمچنیندرحکمیروحاله
فروزش را بهعنوان معاون مجلس و امور حقوقی جمعیت
هاللاحمر منصوب کرد.دکتر علیاصغر پیوندی؛ رئیس
جمعیت هاللاحمر در حکم روحاله فروزش آورده است:
«نظر به تعهد ،شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به
موجب اين حکم بهعنوان «معاون مجلس و امور حقوقي
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران» منصوب
میشــويد .قدر مســلم اهميت قوانين و مقررات جاري
كشور كه چارچوب تعامالت دستگاههاي مختلف است،
مبينبسياريازارتباطاتحقوقيفيمابيناست.ازاينرو

دوره بحرانی و ســنگین بگذرد .ما نبایــد ابتدای حادثه
قهرمانانه قدم جلو بگذاریــم و بعد از مدتی که هیجانات
فروکش کرد ،مســأله را به فراموشی بسپاریم؛ حمایت
اجتماعی فردی بهویژه به کودکان بازمانده از زلزله کمک
شایانی خواهد کرد .در کنار برطرفکردن نیازهای اولیه
زلزلهزدگان،بهحمایتهایروحیومعنویهمبایدتوجه
کنیم و به حمایتهای خود ادامه دهیم که در درازمدت
آسیبهایروانیزیادیمتوجهآنهاوجامعهخواهدبود.
نگاهی به عکسهایی که از برپایی غرفه بازیدرمانی
با هدف ایجاد روحیه نشاط در کودکان روستای آبداالن
توسطتیمسحرهاللاحمرخوزستانکهبرایسومینبار
راهی مناطق زلزله شدهاند ،میتواند حکایت صمیمی،
همدلی و تداوم حضور هاللیها در منطقه را به ترســیم
نشیند .مســعود حبیبی ،رئیس ســازمان جوانان در
مورد تیمهای ســحر هالل میگوید :این تیمها با هدف
کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض
روانی بالیا ،تقویت مهارتهــای اجتماعی بازماندگان و
کمک به ساماندهی مجدد جامعه ،افزایش توان انطباق
و آمادهســازی بازماندگان با کمک جامعه محلی شامل
گروههای اجتماعی ،ورزشــی ،حمایت روانی ،بهداشتی
و هنری به منطقه زلزلهزده اعزام میشــوند که با اهدای
هدایا به کودکان ،برگزاری مراســم متناســب با عقاید
دینی منطقه ،بررسی وضع بهداشــتی آسیبدیدگان،
ایمنسازی مناطق ،برگزاری بازیها و اجرای نمایشها
جهت تسکین آالم کودکان و نوجوانان در قالب تیمهای
 12نفرهدرمناطقآسیبدیدهحضورخواهندداشت.
با عنايت به گستره وسيع مأموريتها و اهداف جمعيت ،از
جنابعاليانتظاردارمضمنبرقراریارتباطوتعاملمثبت
و شایسته با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و
با بهرهگيري موثر و كارآمــد از قوانين و مقررات و نظرات
کارشناسانوصاحبنظرانباجديتوتالشمستمر،تمام
ظرفیت ،توان و تجارب ارزنده فردی و اجتماعی خويش
را در راســتاي ارتقاي كيفي فعاليتها ،بروزرساني بانك
اطالعاتــي امالك ،ســاماندهي و برنامهريزي به منظور
استفادهصحيحوبهينهوبهرهبرداریمناسبازموقوفاتو
امالك و حفظ صرفه و صالح جمعيت در تمامي معامالت
و تفاهمنامههاي بين بخشــي به كار گيريد .بالندگی و
توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در
جهت تحقق اهداف واالی جمعیت هاللاحمر جمهوری
اســامی ایران ،از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت
دارم».برخی از ســوابق تحصیلی ،فرهنگی ،آموزشی و
پژوهشي و اجرایی معاون مجلس و امور حقوقی جمعیت
هاللاحمربدینشرحاست :دکترایتخصصیحقوقجزا
و جرمشناسی/مدیرکل امور مجلس جمعیت هاللاحمر
و تالش چشــمگیر در شــکلگیری روابط مناســب
چندینساله مجلس و جمعیت و همچنین دستاوردهای
قانونی بهویژه در بودجه جمعیــت هاللاحمر و دفاع از
حقوق قانونی جمعیت  /مشــاور حقوقي در بخشهای
مختلف /مشــاور نمایندگان در مجلــس  /عضویت در
هیأتمدیره برخی موسســات پژوهشی/عضو و رئیس
شعبه اول هیأت رســیدگی به تخلفات اداری کارکنان
جمعیت /مدیرمسئول و عضو شورای سردبیری برخی
نشریاتورسانههایمکتوبومجازی/تالیفدههامقالهبا
موضوعاتمختلفدررسانههایمکتوبوفضایمجازي/
عضو کمیته تدوین پیشنویس اصالح قانون اساسنامه،
کمیته تدوین آییننامه تبصره ماده  22قانون اساسنامه،
کمیته تدوین آییننامه استخدامی جمعیت هاللاحمر/
مدرس دانشــگاه و تدریس دروس تخصصی حقوقی در
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد /ترجمه چندین
کتاب و مقاله در موضوعات تخصصی مرتبط /راهنمایی
و مشــاوره و داوری پایاننامههای متعدد دانشــجویان
کارشناسیارشد
علیلیالیمشاوررئیسجمعیتهاللاحمر
درمجلسوامورحقوقیشد
رئیس جمعیت هاللاحمــر در حکمی جداگانه علی
لیالی را به سمت مشــاور مجلس و امور حقوقی رئیس
جمعیت منصوب کرد؛ متن حکم بدین شــرح اســت:
«ضمنتقدیروتشکراززحماتجنابعالیدرمدتتصدی
پست معاون مجلس و امور حقوقی و نظر به شایستگی،
تعهد و سوابق مفید و ارزشمند جنابعالی ،به موجب این
حکم بهعنوان «مشــاور مجلس و امــور حقوقی رئیس
جمعیت» منصوب میشــويد .مأموریتهای متعدد و
گسترده جمعیت ،بکارگیری ظرفیتهای مختلف برای
نیل به اهداف آن را ضروری کرده اســت .از اینرو انتظار
دارم جنابعالی با بهرهگیری از تجارب گذشــته و با نگاه
کارشناسانهخودودرنظرگرفتنقوانین،مقرراتوضوابط
مربوطه ،کمکهای فکــری و راهکارهای اجرایی خود را
در حوزههای مجلس ،امور حقوقی ،امالک و موقوفات و
همچنینبهرهبرداریازپتانسیلهایموجوددراینزمینه
در اختیار اینجانب قرار دهید .بالندگی و توفیق روزافزون
شــما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت تحقق
اهدافواالیجمعیتهاللاحمرجمهوریاسالمیایران،
ازدرگاهخداوندیگانهومهربانمسئلتدارم».

هالل در رسانهها
صدور 39هزار دفترچه امدادی
در مناطق زلزلهزده
شــهروند| مدیرعامل جمعیــت هاللاحمر
استان کرمانشاه روز گذشته با «خبرگزاری فارس»
همصحبت شد و با بیان اینکه امدادرسانی و توزیع
اقالم امدادی در مناطق زلزلهزده اســتان براساس
توزیع دفترچه امدادی همچنــان ادامه دارد ،گفت:
39هــزار و  318دفترچه امــدادی در این مناطق
توگو
صادر شــده اســت .محمدرضا امیری در گف 
با این خبرگزاری گزارشــی از کمکهای جمعیت
هاللاحمر به زلزلــهزدگان غرب کشــور ارایه داد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمانشاه با
اشارهبهحضوراینجمعیتدرلحظاتنخستزلزله
 7.3ریشــتری  21آبا ن ماه اظهار داشت :بعد از این
ب  EOCاســتان فعالسازی و بالفاصله
حادثه مهی 
آمادهبــاش و حالت اضطراری بــه تمامی تیمهای
عملیاتیاستاناعالمشد.
اعــزام نزدیکترین تیمهــای عملیاتی برای
ارزیابی اولیه به نقاط آســیبدیده ،آغاز عملیات
جســتوجو و نجــات ،اعالم حالــت اضطرار به
استانهای معین کرمانشــاه ،فعالسازی مرکز
کنترل و هماهنگی عملیات( )EOCســازمان
با حضــور رئیس و معاونــان ،برقــراری ارتباط
ویدیوکنفرانسی با اســتانهای مرکزی و غربی
و معین استان کرمانشــاه ،آغاز عملیات اسکان
اضطراری در شهرستانهای سرپلذهاب ،ثالث
باباجانی و قصرشیرین ،هماهنگی اعزام تیمهای
عملیاتی از اســتانهای معین و پشتیبان ،اعزام
تیمهای عملیاتی و اقالم امدادی از  25اســتان
کشور به منطقه مطابق برنامه زمانبندی ،ارتباط
مســتمر با مرکز هدایت و عملیات بحران وزارت
بهداشت،ارتباطبامرکزراههایکشوردرخصوص
مســدودبودن برخی از محورهای اصلی و فرعی
استانکرمانشاه،ارتباطمستمربامرکزپیشبینی
و هشدار سریع سازمان هواشناسی ،فعالسازی
ستادپشتیبانیانبارهایامدادیدرپایگاهبیستون
وفرودگاهکرمانشاه،استقراردوخودرویارتباطات
رادیوییدرثالثباباجانیوسرپلذهابوبرقراری
ارتباط در بستر ماهواره برای سهولت در عملیات
امدا دونجات ازجمله اقداماتــی بود که امیری در
همانساعاتنخستزلزلهعنوانکرد.
فعالسازی15مرکزفرماندهی
وی به ارسال نیرو و تجهیزات امدادی از سوی
سازمان امدا دونجات 24 ،استان و شهرستانهای
استان کرمانشاه اشــاره و بیان کرد :ارسال نیرو و
تجهیزات تا مورخه  12آذر ماه ادامه داشــت .این
مســئول تیمهای عملیاتی در منطقه را در قالب
 569تیم امدا دونجات(تیمهای واکنش ســریع،
آواربرداری ،اسکان اضطراری ،درمان اضطراری)
اعالم کرد و گفت2 :هزار و  848نیروی عملیاتی
و 418خــودروي عملیاتــی از ابتــدای حادثه
تاکنون به مناطق زلزلهزده اســتان کرمانشــاه
اعزام شده اســت .به گفته امیری ،یکهزار و 84
نیروی عملیاتی فعال و  174دســتگاه(در قالب
خودروهای آمبوالنس ،کمکدار ،نجات ،کامیون،
کامیونت و تریلی) در مناطق زلزلهزده غرب کشور
حضوردارند.
عملکردمرکزامدادهواییدرزمینلرزه
کرمانشاه
وی با بیان اینکه عملکرد امداد هوایی در زلزله
ن ماه تــا مورخه  12آذر ماه ادامه داشــت،
 21آبا 
خاطرنشــان کرد 10 :فروند بالگــرد در مدت 11
روز با  263ســاعت پــرواز و  256ســورتی پرواز
 197مصدوم 717 ،نیروی امــدادی و 129هزار و
300کیلوگرم بــار را انتقــال داده و حمل کردند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان کرمانشاه
به فعالیت تیمهای ســگهای زندهیاب (آنست)
نیز در این حادثه اشــاره و تصریح کرد :با فعالیت
 31تیم در این مدت  6نفر زنده و  15جســد از زیر
آوار پیدا شد.براســاس اظهارات امیری 102هزار و
 277دســتگاه چادر امدادی166 ،هزار تخته پتو،
22هزار عدد گالــن آب43 ،هــزار تخته موکت،
29هزار ســت ظروف282 ،هزار کیلوگرم نایلون
پوششــی60 ،هزار شــعله چراغ والــور23 ،هزار
کیلوگرم برنج494 ،هــزار بطری (منابع جمعیت
هاللاحمر و کمکهای مردمی)494 ،هزار بطری
(منابع جمعیت هاللاحمر و کمکهای مردمی)،
673هــزار قوطی (منابع جمعیــت هاللاحمر و
کمکهای مردمــی)60 ،هزار برگ شناســنامه
امدادی خانوار40 ،هزار جلد دفترچه امدادی اقالم
امدادی تحویلشده به جمعیت هاللاحمر استان
کرمانشاه تا ساعت هشــت صبح تاریخ  12آذرماه
بوده اســت.مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
کرمانشاه اشاره مختصری به موجودی اقالم مهم
انبارهای امدادی این اســتان قبل زمین لرزه 7.3
ریشتری 21آبانماه داشت و افزود12:هزار دستگاه
چادر امدادی9 ،هــزار تخته موکت26 ،هزار تخته
پتو7 ،هزار ســت ظروف8 ،هزار شعله چراغ والور،
17هزار قوطی کنسروجات و 7هزار کیلوگرم برنج
اقالم مهم انبارهای امدادی استان قبل از این حادثه
مهیب بود .وی به کمکهای بینالمللی اشــاره و
بیان کرد :سازمان بهداشت جهانی در مورخه 25
آبانماه  45تن اقالم دارویی و تجهیزات پزشــکی
و درمانی به وزارت بهداشــت تحویل داد  .امیری با
اشارهکمکهایانساندوستانهکشورپاکستانادامه
داد :پاکستان  165چادر ،یکهزار تخته پتو200 ،
تخته زیرانداز حصیری و  200عدد محافظ چادر را
در مورخه  26آبانماه ارسال کرد .وی ارسال 7هزار
و  500عدد مخزن پالستیکی  20لیتری19 ،هزار
تخته زیرانــداز چادر7 ،هزار و  500ســت ظروف
آشپزخانه10 ،هزار بسته لوازم بهداشتی را در قالب
کمکهایکمیتهبینالمللیصلیبسرختامورخه
 30آبانماهعنوانکرد.

