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حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
با  مرتبط  تصادفات  باعث  که 
خواب می شوند، مرد هستند 
آنها  سوم  یک  حدود  و 

حداکثر ۳۰سال دارند.

هزینه30میلیاردتومانیدرنذرآبازمحل
اعتباراتداخلیجمعیت

رئیس جمعیت هالل احمر در این نشســت  به ارایه 
گزارشــی مختصر از فعالیت های اخیر این جمعیت 
پرداخت و گفت: »دو کار خــارج از وظایف جمعیت 
هالل احمر بود و ما براســاس احســاس مســئولیت 
در حوزه اجتماعی آنها را شــروع کرده ایم. نخســت 
بحث نذر آب اســت که با توجه به مسائل و مشکالت 
سیستان به واسطه خشکســالی مزمن چندین ساله 
اتفاق افتاده است، جمعیت هالل احمر در این معضل 
ورود پیــدا کرد تا مقداری از تنش هــای اجتماعی را 
کاهش دهد و احساس همدردی با مردم این منطقه 
داشته باشــد. در همین راســتا جمعیت هالل احمر 
حدود 30 میلیــارد تومان از اعتبــارات داخلی خود 
را برای خریداری منبع آب، انتقال آن و بســته های 
معیشــتی برای مردم هزینه کرد. در این طرح حدود 

اســتان  کل  در  روســتا   521
تحــت  سیستان وبلوچســتان 
پوشــش قرار گرفــت.« وی  با 
بیان این که برای نخســتین بار 
به فکر افتادیم تا در یک مشکل 
اجتماعــی ورود پیدا کنیم، ابراز 
امیدواری کرد بتوان این طرح را 
در اســتان های کرمان، خراسان 
جنوبــی و دیگــر مناطقی که 
درگیر خشکسالی و محرومیت 

هستند، ادامه داد.
پیوندی به دیگر اقدام اخیر جمعیت هالل احمر در 
حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: »حدود 
یک ماه پیــش حادثه تلخ آتش ســوزی بخاری های 
غیراستاندارد در اســتان سیستان وبلوچستان روی 
داد و عواطــف مــردم جریحه دار شــد. در جمعیت 
هالل احمر با وجود کمبود اعتبارات، احساس کردیم 
باید نقشــی مردمی در حل این مشکالت ایفا کنیم، 
به همین دلیــل جمعیت هالل احمــر هزینه تامین 
سیستم گرمایش اســتاندارد مدارس پیش دبستان 
و دبستان این اســتان را قبول کرده است. در همین 
هفته 200 بخاری نصب می شــود و تا پایان امســال 
590 کالس کامال به گرمایش تابشی مجهز می شوند 

و درنهایت براساس برنامه ریزی های انجام شده تا اول 
مهر ماه 98حدود دو هزار کالس به انواع سیستم های 

گرمایشی و استاندارد مجهز می شوند.« 
ازبرفوکوالکتازلزله

برف و کوالک و طرح زمستانه جمعیت هالل احمر 
در جاده های کوهســتانی و برفی موضــوع دیگری 
بود که دکتــر پیوندی به آن اشــاره کــرد و گفت: 
»امدادگران بســیاری در گوشــه و کنار شــهرها و 
مسیرهای پربارش درحال خدمت رســانی به مردم 

هستند.« 
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به زلزله  سال 
گذشــته کرمانشــاه اظهار داشــت: »در این حادثه 
غم انگیز، جمعیت هالل احمر با توجه به وظیفه ذاتی 
خود حدود 250 میلیارد تومــان از منابع خود هزینه 
کرد و کمک های مردمی هم بســیار خوب بود. برای 
نخســتین بار کمک های مردمی به عالوه ســودی 
بابــت ســپرده کمک های  که 
نقدی در بانک ها بود، به شــکل 
کامال شــفاف و روشن براساس 
اطالعاتی که از بنیاد مســکن و 
هدفمندی یارانه ها گرفته بودیم، 
در بین افرادی که آســیب دیده 
ایــن  شــد.  توزیــع  بودنــد، 
شفاف سازی ها کمک می کند که 
مردم به خوبــی بدانند کمک ها 
در چه مسیری هزینه شده و به 
دست چه کسانی رسیده است و در حوادث بعدی هم 

به یاری هم نوعان خود بیایند.« 
ماجرایبیمارستانهاللاحمردردوبیو

قوانینتجاریامارات
پیوندی به مبحث بیمارســتان ایرانیان هالل احمر 
در دوبی اشــاره کرد و گفت: »این بیمارستان پیش 
از انقالب تاسیس شده و از سه سال پیش اخطارهای 
متعدد رســیده اســت که اگر تــا اول نوامبر 2018 
براســاس مســیر تعیین شــده حرکت نکنیم، این 
بیمارســتان رو به تعطیلی می رود. با توجه به فضای 
سیاســی بین ایران و امارات، رایزنی هــای زیادی با 
وزارت خارجه و دیگر نهادها شــروع شــده است، تا  
راهکاری ارایه دهیم که بیمارستان به کار خود ادامه 

دهد.« 
وی با بیــان این کــه بیمارســتان هالل احمر در 
دوبی حــدود 850 نفــر پرســنل دارد که شــاید 
نیمی از آنهــا ایرانــی و بقیه از مردم همان کشــور 
هســتند، عنوان کرد: »دو مســیر در ایــن موضوع 
برای مشخص شــدن وضع این مرکــز درمانی برای 
ما متصور اســت؛ با توجــه به قوانین حاکــم در این 
کشور، یک راه پیش رو خیریه شــدن بیمارستان بود 
که در این صــورت حاکمیت جمعیــت هالل احمر 
از آن ســلب می شــود، که مسلم اســت کسی این 
گزینــه را نپذیرفت؛ مســیر دیگر هم ایــن بود که 
مجوز تجاری بگیریم، در ایــن صورت باید ۵۱ درصد 
ســهام بیمارســتان به یک فرد اماراتی یا ایرانی که 
پاســپورت اماراتــی دارد، واگذار شــود. برای پیش 
گرفتن راه دوم باید تالش کنیم تمام منافذ احتمالی 
برای سوءاســتفاده فردی که ســهام دار بیمارستان 
می شــود را ببندیم، اما تا به حال نتوانســتیم مسیر 
قانع کننــده ای را پیدا کنیم تا فــردی که ۵۱ درصد 
ســهام بیمارســتان به او واگذار می شــود، تضمین 
عملی بدهد کــه از هر گونه سوء اســتفاده احتمالی 
 جلوگیری می شــود و منافع جمعیت هالل احمر به

خطر نیفتد.« 
وی با بیــان این که این مســیر چالش های زیادی 
داشــته و تمام گزارشــات به دولت و وزارت خارجه 
اطالع داده شده اســت، گفت: »به دلیل چالش های 
زیادی که  در مســیر حقوقی و سیاســی این فرآیند 
وجود دارد، نتوانســتیم تا زمان تعیین شــده یعنی 
یکم نوامبر به اتفاق آرای داخلی و توافق با اماراتی ها 

برسیم.«
رئیــس جمعیت هالل احمــر ادامــه داد: »دولت 
امارات پس از مهلت تعیین شــده یعنــی بعد از یکم 
نوامبر، براســاس قوانین و مقررات خــود بیمه ما را 
لغو کرد. این درحالی اســت که ۶۰ درصد بیماران ما 
با شــرکت های بیمه ای امارات قــرارداد دارند و این 
یعنی افت ۶۰ درصدی مراجعان که بیمارســتان را با 
کاهش درآمد و مشــکالت متعدد روبه رو می کند. به 
همین دلیل عمال درآمــد جمعیت هالل احمر از این 
مرکزدرمانی  تا50 درصد کاهش پیدا کرده است. این 
شرایط تا ۵ماه دیگر می تواند ادامه داشته باشد و اگر 

نتوانیم به تفاهم الزم با کشــور امارات برسیم، پروانه 
بهره برداری بیمارستان باطل می شود.«

پیوندی با اشــاره به مکاتبات و دیدار با مســئوالن 
دولت و وزارت خارجه بر اهمیت  و جایگاه بیمارستان 
هالل احمــر در دوبی تأکید کرد و ادامــه داد: »ما به 
دنبال راهی هستیم که براساس قانون تجاری امارات 
باشد اما منافع ما حفظ شود و یک اطمینان خاطر در 

این موضوع برایمان به وجود بیاید.«  
وی ادامه داد: »باید اشــاره کنیم که مراجعان این 
بیمارستان تنها ایرانی ها نیســتند و خود اماراتی ها 
در رده دوم مراجعه کننــدگان هســتند. هندی ها و 
بنگالدشــی ها در رده های بعدی هستند. در کل یک 
اتفاق آرای بســیار مثبتی در مورد بیمارســتان در 
دوبی وجــود دارد و همه ایــن مرکزدرمانی را از نظر 
تکنیکی و تخصصی خوب می دانند که این نشــان از 
ارایه خدمات خوب این بیمارســتان است. امیدواریم 

در ادامه مســیر موفق شویم و با 
حفظ حاکمیت خودمان، قانون 
این کشور را هم رعایت کنیم.« 
پیوندی در واکنش به شــایعات 
تعطیلی بیمارستان دوبی تأکید 
کرد: »ارایــه خدمات تخصصی 
در این مرکــز ادامه دارد؛ درآمد 
ما 50درصدی کم شــده اما به 
هیچ وجه هیچ کــدام از بخش ها 

تعطیل نشده است.«
لزومبهسازیوتجهیزناوگانامدادونجات 

در ادامه این نشســت دوســتانه رئیــس جمعیت 
هالل احمر به چند مشکل عمده در این نهاد اشاره کرد و 
گفت: »در پایگاه های امدادونجات جمعیت هالل احمر 
خدمات بسیار حیاتی به مردم ارایه می دهیم؛ درحال 
حاضر حــدود 570 پایــگاه امدادونجات در شــهر و 
روســتاهای اســتان های مختلف داریم، درحالی  که 
استاندارد حداقلی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر، حدود  هزار و 200 پایگاه درکشور است 
و این یعنی تعداد زیادی پایگاه کم داریم. برای تکمیل 
این تجهیزات به هزینه زیادی نیاز است و تا امروز هم 
برای تجهیز پایگاه های فعلــی از منابع داخلی هزینه 
کرده ایم.« وی با اشــاره به امداد هوایی ادامه داد: »در 

جمعیت هالل احمر 24 فروند بالگرد داریم که بعضی 
استان ها، این بالگردها را مشترکا با استان مجاور خود 
استفاده می کنند. این درحالی است که برخی استان ها 
براساس وسعت ارتفاعات و کوهســتان ها به دو یا سه 
فروند بالگرد نیاز دارند، بنابراین الزم اســت یک توجه 
جدی به امداد هوایی شود که البته این بحث به تحریم 
ارتباط پیــدا می کند. نکتــه بعدی نــاوگان امدادی 
هالل احمر اســت؛ برخی تجهیزات چندین سال است 
بازسازی و نوســازی نشده اســت، البته از اواخر  سال 
گذشته تا به حال حدود 50 خودروی نجات گرفته ایم 
که با مشکالت شماره گذاری گمرک و غیره مواجه شد 
و امیدواریم با برطرف شدن این مسائل به  زودی توزیع 

آنها شروع شود.« 
کمکمجلسبرایرفعمشکالتاستخدامی

امدادگرانهاللاحمر 
نکته آخری که پیوندی در دیدار با نمایندگان عضو 
فراکســیون هالل مجلس به آن 
اشاره کرد، مســائل استخدامی 
امدادگــران هالل احمر بود؛ وی 
در این رابطه گفت: »در جمعیت 
هالل احمــر 50 هــزار امدادگر 
با درجات متفــاوت از امدادگر 
تا نجاتگر داریم. ایــن افراد 10 
تا 15 ســال اســت در سیستم 
هــال ل احمــر کار می کنند. بار 
اصلی مــا درحــوادث جاده ای 
و کوهســتان و دریا برعهــده این افراد اســت. این 
عزیزان 10شــب در ماه شیفت هســتند و از مجلس 
می خواهیم برای وضع اســتخدامی ایــن نیروها به 
ما کمک کند. دلمــان می خواهد همــه امدادگران 
را اســتخدام کنیم، زیرا انســان های بسیار دلسوزی 
هســتند و پول ناچیزی که می گیرنــد، تنها هزینه 
رفت وآمدشان می شود. این امدادگران فقط به خاطر 
عشق خودشان برای کمک به مردم پای کار هستند. 
ما باید جواب قانع کننده ای بــه این عزیزان بدهیم و 
با کمک مجلس شورای اســالمی امیدواریم بتوانیم 
به آنها قول بدهیم مســیر استخدامی شــان باز شده 
 و طی چند ســال به جایی ختم می شود که برایشان

مطلوب باشد.«

به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، صبح امروز محمودرضا پیروی، دبیرکل جمعیت هالل احمر به همراه مرتضی سلیمی، رئیس 
سازمان امداد و نجات، محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان و روح اهلل فروزش، معاون  حقوقی و امور مجلس جمعیت هالل احمر به اصفهان 
سفر  کرد. در این سفر ابتدا جلسه ای با حضور دبیرکل و هیات همراه، محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، تعدادی از 
نمایندگان اصفهان در مجلس و اعضای هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار شد. وی در  مورد سایر فعالیت های جمعیت هالل 
احمر اظهار کرد: درست است که امداد و نجات تابلوی فعالیت های ما است اما در کنار آن داوطلبان  و جوانان نیز باید مورد توجه باشد.  وی در مورد 
فعالیت های هالل احمر استان در حوزه جوانان گفت: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته و کانون های ما در سطح استان مطرح هستند  در 

امور بشردوستانه فعالیت می کنند. 

 گزارش یک دیدار؛ رئیس و مدیران جمعیت هالل احمر 
با اعضای فراکسیون هالل احمر مجلس شورای اسالمی، چالش های 

گذشته و چشم انداز آینده را مرور کردند:  

مجلس همراه هالل
شــهروند|دكترعلياصغرپیوندي،معاونانومســئوالنهاللاحمرهفتهگذشــتهمیزبان
اعضايفراكسیونهاللمجلسشوراياســالميبودند.61نمایندهمجلسشورایاسالمیاز
کمیســیونهایمختلفبرایشنیدنگزارشــیازفعالیتهایهاللاحمردرایندیدارحاضر
شدهبودندوهرکدامپیشنهادهاییبرایهرچهبهترشــدنخدماتجمعیتهاللاحمرارایه
دادند.فراكسیونهاللاحمریکیازبزرگترینفراکسیونهایمجلسشورایاسالمیاستکه
بابرگزاریجلساتمنظموسالیانهباجمعیتهاللاحمردرجریانماموریتهاواموراتجمعیت
هاللاحمرقرارمیگیرد.رئیسجمعیتهاللاحمردرنشستمشترکبااعضایاینفراکسیون
مجلسشورایاسالمیبااشارهبهاینکهایننشستدرادامهنشستهاییاستکههردوفصل
یکباربااعضایفراکســیونهاللاحمرداریمومســائلیکهدرجمعیتوجودداردرامطرح
میکنیم،گفت:»هموارهازنظراتوراهکارهایپیشــنهادینمایندگانبرایکاهشمشکالتو
افزایشسطحخدماتبهرهمیبریموســعیمیکنیمباتبادلنظروارایهگزارشازراهکارهای

نمایندگاندلسوزملتاستفادهکنیم.«

باکمکمجلسشورایاسالمی
امیدواریمبتوانیمبهامدادگران

قولبدهیممسیراستخدامیشان
بازشدهوبهجاییختمشودکه

برایشانمطلوبباشد

مراجعانبیمارستاندوبیتنها
ایرانیهانیستندوخوداماراتیها

درردهدوممراجعهکنندگان
هستند.هندیهاوبنگالدشیها

درردههایبعدیهستند

رئیس فراکســیون هالل احمر مجلس شورای اسالمی 
گفت: »اکثــر نمایندگان با تمام وجود از رســالتی که 

قانون بر دوش هالل احمر گذاشــته، حمایت و این 
مجموعــه را همراهی می کنند.« محمدحســین 
قربانی در مورد عملکرد جمعیت هالل احمر کشور 
اظهار کرد: »بنــده به عنوان عضو شــورای اجرایی 

هالل احمــر و رئیس فراکســیون هالل احمر مجلس 
شورای اسالمی که تقریبا بزرگترین فراکسیون مجلس 

دهم است، نگاهی ملی به این مجموعه دارم و خوشحالم بگویم 
که اکثر نمایندگان نیــز دید مثبتی به جمعیــت هالل احمر دارند.«

رئیس فراکســیون هالل احمر اضافه کرد: »اکثر نمایندگان با تمام 
وجود از رســالتی که قانون بر دوش هالل احمر گذاشــته، حمایت و 
این مجموعه را همراهی می کنند. ضمــن این که مردم هم در حوادث 

مختلف از جمعیت هالل احمر انتظارات فراقانونی دارند و 
نمایندگان در این راستا حامی جمعیت هالل احمر هستند.« 
وی با اشاره به برگزاری جلسه اعضای فراکسیون هالل احمر با رئیس 
جمعیت هالل احمــر اظهار کرد: »در این جلســه نزدیک به 70 نفر از 
نمایندگان مجلس حضور داشتند که همین موضوع موید عرایض بنده 
اســت.« قربانی افزود: »در مجلس هم می توانیم توجه به هالل احمر را 
مشاهده کنیم. به عنوان مثال وقتی بحثی مطرح  می شود، می بینیم با 

حمایت باالی نمایندگان در صحن علنی مجلس همراه می شود.«
نماینده شهرستان های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر استان گیالن 
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به حضور امدادگران در حوادث 
و ســوانح مختلف گفت: »امروز می بینیم کــه در حوادث و تصادفات 
جاده ای نخســتین بخشی که برای کمک و رســیدگی به آالم مردم 
حاضر می شود، جمعیت هالل احمر است. خوشبختانه ما توانستیم در 
مجلس کمک کنیم تا از نظر سخت افزاری در هالل احمر تحول ایجاد 

شود.« وی تصریح کرد: »با توجه به انتظاراتی که مردم از هالل احمر 
دارند، باید از نظر بودجه ای این ســازمان را حمایت کرد، تا بتوانیم با 
این کار از آالم مردم بکاهیم. این کاری اســت که جمعیت هالل احمر 
به خوبی انجــام می دهد و مصادیق مختلف آن را می توان برشــمرد. 
ازجمله ماموریت اخیر این ســازمان در مراســم پیاده روی اربعین را 
شــاهد بودیم. در این ماموریت دیدیــم که حتی بســیاری از افراد 
غیرایرانی از خدمات جمعیت هالل احمر بهــره بردند.« قربانی ادامه 
داد: »در زلزله کرمانشاه نیز بیشترین بار حمایتی و خدماتی بر دوش 

هالل احمر بود.« 
رئیس فراکســیون هالل احمر در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
شفاف سازی تاکید کرد و گفت: »یکی از بحث های مهم برای هالل احمر 
همین موضوع شفافیت است. هر چه این شفافیت در هالل احمر بیشتر 

باشد، رویکرد مردم نیز بهتر خواهد شد.« 

رئیس فراکسیون هالل احمر مجلس مطرح کرد:  

نمایندگان نگاه مثبتی به هالل احمر دارند
باید از نظر بودجه ای از جمعیت هالل احمر حمایت کرد تا با این کار از آالم مردم بکاهیم
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