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شهروند| رئیس جمعیت هالل احمــر در دیدار با 
اعضای مجموعه روابط عمومی های هالل احمر یکی از 
مهمترین وظایف روابط عمومی را پاسخگویی منطقی 
به مردم عنوان و تأکید کرد: اطالع رسانی شفاف حق 

همه مردم است و حق مردم از تمام حقوق باالتر است.
دکتر علی اصغــر پیوندی در 
دیدار با اعضــای روابط عمومی 
ستاد، ســازمان ها، معاونت ها و 
اســتان های جمعیت بــا تقدیر 
از تالش هــای شــبانه روزی این 
مجموعــه و همچنیــن تبریک 
فرارســیدن روز روابط عمومــی 
و ارتباطات، بر نقــش مدیران و 
مســئوالن جمعیت در ارتقای 
جایگاه و عملکرد روابط عمومی 

تأکید کرد.
وی با اشــاره به تأثیــر اعتماد 

مدیران به مجموعه روابط عمومی در بازخورد مثبت 
فعالیت ها و خدمات هالل احمــر در داخل مجموعه 
و در ســطح جامعه گفت: در گام اول بــرای ارتقای 
جایگاه و موقعیت مجموعــه روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر، شورای اطالع رسانی جمعیت را تشکیل 
دادیم که در این شــورا سیاست های کلی هالل احمر 
در حوزه روابط عمومی و رسانه بررسی، احصا و تبیین 
می شود تا اگر در مسیر خدمت این مجموعه، گره ای 

وجود دارد، برطرف شود. رئیس جمعیت هالل احمر 
همچنین با اشــاره به انتظار باالی جامعــه از واحد 
روابط عمومی و سختی دوچندان کار در این مجموعه 
افــزود: روابط عمومی؛ رکن اساســی مدیریت برای 
پیشبرد امور و انجام صحیح وظایف و فعالیت هاست. 
بنابراین در گام هــای بعدی باید 
ضمــن اولویت بنــدی نیازها در 
روابط عمومی، به مقوله کار فنی 
و تخصصی در این مجموعه توجه 

بیشتری داشته باشیم.
دکتر پیوندی باور و اعتقاد قلبی 
به اهمیــت کار روابط عمومی را 
پیش نیاز ارتقــای این جایگاه در 
نگاه مدیران، مسئوالن و جامعه 
دانست و تأکید کرد: عالوه براین، 
برای بهبود عملکرد روابط عمومی 
به تقویت زیرســاخت های الزم، 
اســتفاده از فناوری و تکنولوژی های روز و پشتکار و 
مداومت برای نیل به این هدف در روابط عمومی نیاز 
داریــم. رئیس جمعیت هالل احمــر در ادامه یکی از 
مهمترین وظایف روابط عمومی را پاسخگویی منطقی 
به مردم و همچنین پرســنل جمعیت عنوان کرد و 
گفت: در برابر حوادث، اتفاقات، و مسائلی که در حیطه 
وظایف جمعیت هالل احمر وجود دارد، روابط عمومی 
باید موضعگیری منطقی داشته و پاسخگو باشد؛ چراکه 

اطالع رسانی شفاف حق همه مردم است و حق مردم از 
تمام حقوق باالتر است.

پیوندی بــا تأکید بــر لــزوم امتنــاع مجموعه 
روابط عمومــی هالل احمــر از فعالیت های تبلیغی 
عامه پسند، تأکید کرد: وظیفه روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر این است که واقعیت فعالیت ها و خدمات 
هالل احمــر در حوزه های مختلــف از امدادونجات، 
جوانان، داوطلبان و... برای مردم به درستی تبیین شود 
که این مهم به سرعت عمل، دقت، وسواس و قاطعیت 

در عمل نیاز دارد.
رئیس جمعیت هالل احمر به فعالیت شــبکه های 
اجتماعی در ســال های اخیر و نقش این شبکه ها در 
انعکاس اخبار بحران ها هم اشاره و اظهار کرد: با وجود 
شــبکه های اجتماعی جدید، فرهنگ پاســخگویی 
شفاف، ســریع، دقیق و منطقی در حوزه فعالیت ها و 
وظایف جمعیت هالل احمر باید تقویت شود؛ چراکه 
پاسخگویی شفاف و منطقی از ایجاد شایعات در سطح 
جامعه پیشــگیری می کند. پیوندی در پایان بر لزوم 
تعامل و ارتباط مجموعــه روابط عمومی هالل احمر 
با رســانه ها و پذیرش دیدگاه های موافق و مخالف و 
همچنین تعامل با روابط عمومی ســایر سازمان ها و 
ارگان ها تأکید کرد و گفت: بنابر حساســیت وظیفه 
روابط عمومی هالل احمر، به تعامل گسترده تر با سایر 
ارگان ها و تبیین خطوط و مســیر مشترک فعالیت و 

همکاری با این مجموعه ها نیاز داریم.

شهروند| نماینده ولی فقیه در هالل احمر پیش 
از ظهر دیروز در مراسم بازگشایی دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در ســازمان داوطلبان که با حضور دکتر 
پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر برگزار شــد، 
گفت: این دفتر، مجموعــه ای برای تعریف بیش  از 
پیش فعالیت های این سازمان در بین مردم، خیرین 

و نیکوکاران خواهد بود.
در  معــزی  حجت االسالم والمســلمین 
یکصد وشــصت ودومین نشست شــورای معاونان 
جمعیت هالل احمر به میزبانی سازمان داوطلبان 
به منظور معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در ســازمان داوطلبان و ضمن تبریک فرا رسیدن 
ماه مبــارک رمضان گفت: در مــاه مبارک رمضان 
برکات و رحمت الهی افزون شده و مغفرت و آمرزش 

پروردگار همواره شامل حال بندگانش می شود.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر با اشاره به این که 
ســازمان داوطلبان به منظور جلب مشارکت های 
مردمی و ارتباط بــا جامعه خیریــن و نیکوکاران 
از مهمتریــن بخش های هالل احمر اســت، افزود: 
فعالیت هــای عام المنفعه ایــن مجموعه در جهت 

کمک به اقشار ضعیف و مستمند باید تقویت شود.
وی با یادآوری این نکته که قشــر ضعیف جامعه 
نیازمنــد توجــه و مســاعدت بیشــتر نهادهای 
خدمت رسان هستند، خاطرنشان کرد: در سازمان 
داوطلبان باید تالش کنیم تا بــا برنامه ریزی برای 

جلب اعتماد مردمی، شرایط مناســبی برای ارایه 
خدمات نوع دوستانه و عام المنفعه در جامعه ایجاد 

شود.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر سپس با تبیین 
فلســفه وجودی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در 

هالل احمر تصریح کرد: هدایت 
و نظــارت بــر تمامی امــور در 
هالل احمر و همچنین کمک به 
ارتقای سطح فرهنگ کارکنان از 
مهمترین وظایف این مجموعه 

نظارتی-فرهنگی است.
حجت االسالم والمســلمین 
معزی با تاکید بــر این که دفاتر 
براســاس  نمایندگی ولی فقیه 
هالل احمر  جمعیت  اساسنامه 
در مجموعه هــای اســتانی نیز 
فعالیت می کنند، خاطرنشــان 

کرد: این دفاتر وظایف هدایتی-نظارتی و همچنین 
موضوعات فرهنگی هر مجموعه استانی را برعهده 
داشــته و هم تراز با مدیرعامل هالل احمر استان در 

پیشبرد اهداف عالی هالل احمر فعالیت می کنند.
حجت االسالم والمسلمین معزی در ادامه وجود 
دفتر نمایندگــی ولی فقیه در هالل احمر ســتاد، 
استان ها و سازمان های تابعه را یک رکن برای جلب 
حداکثری اعتماد خیرین و مشارکت های مردمی 

دانست و گفت: پس از موسســه علمی-کاربردی 
هالل احمر ایران و سازمان امدادونجات، امروز شاهد 
بازگشــایی دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســازمان 

داوطلبان هستیم.
وی افزود: دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســازمان 
مجموعــه ای  داوطلبــان 
بــرای تعریف بیــش  از پیش 
فعالیت های این سازمان در بین 
مردم و همچنین ارتباط مستمر 
و مــداوم با خیریــن در جامعه 
خواهد بــود. نماینده ولی فقیه 
در هالل احمر در پایان گسترش 
معــارف و فرهنگ اســالمی، 
ارتباط مســتمر بــا خیرین و 
داوطلبــان، تحکیــم پایه های 
اعتقــادی، معنــوی، اخالقی 
و انقالبی مدیــران و کارکنان 
ســازمان داوطلبان و همچنین نظارت بــر امور و 
تالش در جهت رعایت موازین شــرعی در ســطح 
این سازمان را از مهمترین وظایف دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در سازمان داوطلبان دانست.
یادآور می شود حجت االسالم والمسلمین زاهدی 
از ســوی نماینده ولی فقیه در هالل احمر به عنوان 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان 

داوطلبان منصوب شد.

رئیس جمعیت هالل احمر در دیدار با اعضای مجموعه روابط عمومی های جمعیت تأکید کرد: 

اطالع  رسانی شفاف هالل احمر در حوزه 
ارایه خدمات و فعالیت ها حق همه مردم است

نماینده ولی فقیه در هالل احمر بیان کرد: 

 فعالیت های عام المنفعه در جهت کمک
به اقشار ضعیف و مستمند باید تقویت شود

شــهروند| انتظار بر این اســت که جمعه ها 
روز نماز جمعه و اســتراحت باشــد، امــا از زمان 
خشــونت ها در غزه، جمعه تبدیل به شلوغ ترین 
روز هفته برای کارکنان بیمارستان ها شده است؛ 
با وجود کمبود منابع و قطعی مرتب برق، روزهای 
جمعه بیمارســتان های غزه با سیل زخمی های 
نیازمند درمان روبه رو است. به گزارش دفتر کمیته 
بین المللی صلیب سرخ در ایران، پرستاری می گوید: 
»تمام هفته منتظر جمعه هســتیم و با خود فکر 
می کنیم این جمعه چطــور می گذرد.« تحت هر 
شرایطی، جمعه ها همه دکترها و پرستارها از صبح 

زود سر شیفت حاضر هستند.
نوار غزه؛ وسط عمل جراحی، اتاق عمل برای چند 
لحظه به طور کامل تاریک شد. فقط دو نمایشگر 
کوچک عالیم حیاتی بیمار روشن بودند، وقتی برق 
آمد، کادر پزشکی به کار خود ادامه داد. چند هفته 
پیش و همزمان با افزایش خشــونت ها در منطقه 
مرزی غزه، حدود 2 هزار زخمــی نیازمند درمان 
اورژانســی بودند. به گفته پزشــکان و پرستاران، 
بحران اخیر، زخم جنگ  ســال 1393 را برای آنها 
تازه کرد، تعدادی از کارکنان بیمارستان از این که 
کار بیشتری از دست شان برنمی آمد، ناراضی بودند.

بخش خدمات درمانی غزه درنتیجه کمبود دارو و 
ملزومات درمانی، محدودیت های شدید جابه جایی، 
بحران مزمن انرژی و وضع بد اقتصادی این منطقه، 
برای تأمین نیاز سیل مجروحان با چالش شدیدی 

مواجه شده است.
کارکنان بیمارستان دچار مشکل اولویت بندی 
هم هستند. دکتر احمد، یکی از پزشکان بیمارستان 
اندونزیایی غزه می گوید: »هر روز باید تصمیم بگیرم 
که کدام بیمار را مرخص کنم و کدام یک را نگه دارم 
و می دانم که اگر بیماری را مرخص کنم، خدمات 
درمانی مورد نیازش را در خانه دریافت نمی کند، 
اما اگر هم او را ترخیص نکنم، شاید به اندازه کافی 
تخت نداشته باشیم.« کارکنان بیمارستان معنی 
مشکالت مالی را به خوبی می دانند، زیرا بعضی از 
آنها حتی کرایه آمدن به محل کار را هم ندارند، اما 
با همه این مشکالت، جمعه ها که شلوغ ترین روز 
کاری آنهاست، خونســرد و آماده سرکار هستند، 
به سرعت وضع هر بیمار را بررســی و بستگان را 

آرام می کنند و به کار مشــغول می شوند. فضای 
آرام و ساکت بیمارســتان ناگهان تغییر می کند:  
آمبوالنس ها می رســند و مجروحــان به همراه 
دوســتان و بستگان شــان به ســرعت به داخل 
بیمارستان منتقل می شوند و فضایی احساسی بر 
بیمارستان حاکم می شود. هر کمکی به کار گرفته 
می شــود: دانشجویان پزشــکی هم داوطلبانه به 

کمک می آیند.
ریم، دانشجوی پزشکی می گوید: »نخستین باری 
است که در شرایطی مثل این هستم. ابتدا ترسیده 
بودم، اما بعد شــروع کردم به فکرکردن درباره این 
شــرایط و به کار ادامه دادم.« فضــا پر از اضطراب 
است، با این حال، همه می دانند که چه کار کنند، 
زیــرا برنامه های اورژانســی از پیش آماده شــده 
است. پزشــکان و پرستاران ســاعت های زیادی 
برای پاسخگویی به نیاز مجروحان کار می کنند، 
اما هیچ اثری از خســتگی و ضعف از خود نشــان 
نمی دهند. بیمارانی که مورد اصابت گلوله جنگی 

قرار گرفته اند، احتیاج به درمان زیادی دارند. وقتی 
جسم آنها درمان می شــود، زخم روانی همچنان 

باقی می ماند.
کمیته بین المللی صلیب ســرخ با فراهم کردن 
ملزومات پزشــکی، تجهیزات جابه جایی بیماران 
و خدمات تخصصی و آموزشی از بیمارستان های 
غزه پشتیبانی می کند. بخش اورژانس سریعا تمیز 
می شود تا برای بیماران بعدی آماده باشد. در چند 
هفته اخیر پزشکان و پرستاران برای درمان سیل 
زخمی ها و در شــرایط کمبود نیروی انسانی، به 
کار خود ادمه داده اند؛ مدیریت ســیل زخمی ها 
در شــرایط کمبــود دارو و ملزومــات درمانی 
برای ارایه خدمات در غزه، کار دشــواری است. 
یکی از چالش های مهم تکاپــوی بحران اخیر 
و ادامه جریــان عادی، ارایــه خدمات درمانی 
به صورت همزمان اســت. تمام جراحی هایی 
که حیات بخش نبوده، کنســل شــده اســت. 
بیمارســتان ها فقط روزی 4ساعت برق دارند. 
پزشکان و پرستاران بعد از یک روز پراضطراب، 
بیرون بیمارستان استراحت کوتاهی می کنند. 
آمبوالنس هــا آماده پاســخگویی بــه تماس 

اورژانسی بعدی هستند.

پس از تشدید خشونت ها در چند هفته اخیر 

شهروند| رئیــس ســازمان داوطلبان جمعیت بیمارستان های غزه تعطیلی ندارد
هالل احمر گفــت: خیرین و داوطلبــان می توانند 
عالوه بر کمک در تهیه و خرید ســبد غذایی کمک 
به نیازمندان، در بســته بندی و توزیع آن نیز سهیم 

باشند.
به  گــزارش فارس، حبیب درگاهی در نشســت 
خبری ای که در ارتباط بــا اجرای طرح ملی همای 
رحمت برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با تأسی 
از حضرت علی)ع( برای پانزدهمین  سال متوالی در 
سراسر کشــور در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.  
وی با بیان این که این طــرح فرصتی طالیی برای 
قدم نهادن به سمت رســتگاری و با تکیه بر اعتقاد 
دینی و بهره گیری از توان خیرین برگزار می شــود، 
گفت: ترویج فرهنگ انفاق، ایثار و سنت های حسنه 
و ارزش های انسان دوســتانه و حفظ کرامت انسانی 

نیازمندان از اهداف اجرای این طرح است. 
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ادامه 
داد: ایتام، بیماران صعب العالج، زنان سرپرست خانوار 
محروم، خانوارهای بدسرپرســت و بی سرپرست، 
خانواده های کم برخــوردار و معلولیــن نیازمند و 
خانواده های زندانیان و محرومین از جامعه هدف در 

اجرای این طرح هستند. 
درگاهــی عنوان کــرد: هر ســبدغذایی حدود 
یک میلیون ریال ارزش داشــته که با کمک خیرین 
تهیه و توزیع می شود. همچنین شناسایی محرومین 
و خانواده های نیازمند و فعال کــردن خانواده های 
داوطلبی هالل انجام شــده و برخی نیــز درحال 

اجرا شدن است. 
وی بــا بیان این کــه دریافت اقــالم غیرنقدی و 
کمک های نقدی از طریق واریز شــماره حســاب 
1500000042 بانک ملت دریافت می شود، افزود: 
اقالم سبدغذایی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند، 

شکر، حبوبات،  چای و اقالم ضروری است. 

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از 
برگزاری پنجمیــن بازارچه خیریه جهت کمک به 
نیازمندان خبر داد و اعالم کرد: برنامه باران مهربانی 
با دعوت از افراد تاثیرگذار جامعه نیز در ماه مبارک 
رمضان انجام می شود و در واقع سفره های مهربانی 
هنگام افطار با دعوت از دو قشر نیازمند و خیر با حفظ 

کرامت نیازمندان صورت می گیرد. 
درگاهی اظهار داشت: خیرین و داوطلبان می توانند 
عالوه بر کمک در تهیه و خرید اقالم در بسته بندی و 
توزیع آن نیز سهیم باشند،  همچنین در ماه مبارک 
رمضان  سال گذشته 118 هزار سبدغذایی و در نوروز 
بیش از 103 هزار سبدغذایی میان نیازمندان توزیع 

شد. 
وی گفت: بیــش از 10 هزار خیــر و داوطلب در 
اجرای طرح همــای رحمت مشــارکت دارند و در 
شــب های قدر اوج توزیع سبدهای غذایی است که 
البته از ابتدای ماه مبارک رمضان این مسأله مدنظر 
قرار دارد، همچنین سفره های مهربانی در مکان های 
مناسبی ازجمله هتل ها با کمک خیرین برپا می شود. 
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر این که برخی از افراد اعالم 
کردند که اعتماد مردمی به هالل احمر کاهش یافته 
است، گفت: این موضوع را تکذیب می کنم، هرچند 
که همه نظرها قابل احترام اســت، ولی ســخنان 
مقام معظم رهبری در مــورد کمک های جمعیت 
هالل احمر در میانمار و واریز کمک های ایشــان به 
این جمعیت به نظرم اتمام حجت اســت و راه برای 

سایرین باز می کند. 
وی با اشــاره به آمادگی صددرصدی ســازمان 
داوطلبــان هالل احمر در ســاماندهی کمک های 
مردمی گفــت: در مناطــق زلزله زده نیــز، در ایام 
ماه مبــارک رمضان کمک به نیازمنــدان در قالب 

سبدغذایی صورت می گیرد.

رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر: 

بیش از 10 هزار خیر و داوطلب در اجرای طرح همای رحمت مشارکت دارند

با وجود شبکه های اجتماعی 
جدید، فرهنگ پاسخگویی 

شفاف، سریع، دقیق و منطقی 
در حوزه فعالیت ها و وظایف 

جمعیت هالل احمر باید تقویت 
شود؛ چراکه پاسخگویی 
شفاف و منطقی از ایجاد 
شایعات در سطح جامعه 

پیشگیری می کند

حجت االسالم و المسلمین 
معزی با بیان اینکه قشر ضعیف 
جامعه نیازمند توجه و مساعدت 
بیشتر هستند، خاطرنشان کرد: 
در سازمان داوطلبان باید تالش 
کنیم تا با برنامه ریزی برای جلب 
اعتماد مردمی، شرایط مناسبی 
برای ارایه خدمات نوع دوستانه 

ایجاد شود


