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استاندار خوزستان با بیان اینکه جعیت هالل احمر در ارایه خدمات حد و مرز ندارد و می تواند به همه حوزه ها وارد شود، گفت: 
»باید عالوه بر خدمات اجرایی، خدمات پژوهشی، علمی و درمانی جمعیت هالل احمر و خیرین گسترده شود.« دکتر غالمرضا 
شریعتی در همایش تجلیل از داوطلبان و خیرین جمعیت هالل احمر خوزستان که )۱۹ دی ماه( در سینما هالل اهواز برگزار شد، 
اظهار کرد: »یکی از مبناهای آفرینش رسیدن به کمال است و کمال و نیکی میسر نمی شود جز با انجام کار خیر؛ فلسفه وجودی 
رسیدن به کمال کمک به همنوع امدادرسانی و همراهی است. کمک به همنوع و تالش جهت به خیر رساندن آنها فارغ از مرزها یک 

سیاست کلی و اساس جمعیت هالل احمر است که این سازمان با ابتکار عمل و جدیت به این امر همت گماشته اند.«

استاندار خوزستان: 
لزوم ارایه خدمات 
 پژوهشی و درمانی

 در جمعیت هالل احمر

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
و  بلند  اشیای  و  گاز  اجاق 
بست  با  سنگین  باید  بسیار 
یا تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

پیگیرادامهفعالیتبیمارستاندوبیهستیم
محمدجواد جمالی با بیان این که زمین بیمارستان ایرانیان دوبی 
از سوی شیخ محمد هبه شده است و امکان فروش بیمارستان 
به هیچ عنــوان وجود ندارد، گفت: »مدیریت این بیمارســتان 
۲۰۰تخت خوابی با جمعیت هالل احمر ایران اســت و  تا چند  
ســال قبل حدود نیمی از نیروهای شاغل در بیمارستان از ایران 
اعزام می شدند.« نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که چند سالی است 
جمعیت هالل احمر در اعزام نیرو به بیمارستان ایرانیان دوبی با 
مشکل مواجه شده است، افزود: »در سال گذشته تنها ۹ نیروی 
اعزامی از ایران به کشور امارات داشته ایم.« وی درباره نحوه ارایه 
خدمات به مراجعان بیمارستان ایرانیان دوبی، عنوان کرد: »۶۰ تا 
۷۰ درصد مراجعان تحت پوشش بیمه های اصلی یا اتکایی هستند 
و بنابر بیمه ای که دارند، خدمت دریافت می کنند.« جمالی با تاکید 
بر این که هزینه انرژی در امارات متحده عربی بسیار زیاد است، 
گفت:   »گران ترین خدمات در دوبی، خدمات انرژی است، اما چون 
زمین بیمارستان از سوی شیخ امارات هبه شده، این بیمارستان از 
پرداخت هزینه انرژی معاف است، البته انتقال دارو از ایران به کشور 
امارات هم در گذشته بسیار آسان بود.« وی با اشاره به جلسه حدود 

یک ماه گذشته کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی با مسئوالن هالل احمر 
و ریاست جمهوری درباره حل مشکل 
بیمارستان ایرانیان دوبی اظهار داشت: 
»در این جلســه مباحثی درباره اداره 
بیمارستان به صورت خیریه یا اخذ مجوز 
اقتصادی برای ادامه فعالیت بیمارستان 
مطرح شــد، اما امــکان ادامه فعالیت 
بیمارستان به صورت خیریه وجود ندارد؛ 
بنابراین تنها راه پیش رو اخذ مجوز تجاری 

اســت، در این روش باید یک فرد مقیم کشور امارات ۵۱ درصد و 
هالل احمر ایران ۴۹ درصد سهام را داشته باشد، در این مورد نیز 
مباحثی مطرح است که باید بررسی های دقیق و موشکافانه ای 
انجام شود.« نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:   »در کنار همه اقداماتی 
که از سوی جمعیت هالل احمر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس انجام می شود، باید از ظرفیت رجال سیاسی هم 
برای حل مشکل استفاده شود و تا آن جا که منافع و عزت ملی اجازه 

دهد، ادامه کار بیمارستان را پیگیری می کنیم.
هاللاحمر؛اهلعملوخدمتاست

غالم محمد زارعی؛ نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا 
در مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: »جمعیت هالل احمر یکی 
از نهادهایی است که در صحنه عمل ثابت کرده اهل عمل و خدمت 
است و نمونه آن را هم در حادثه تلخ سقوط هواپیمایی آسمان شاهد 
بودیم که انصافا جمعیت هالل احمر به درستی همه آالم و سختی ها 
را با تالش های خود تا حدودی کاهش دادند.« وی دراین باره افزود: 
»امدادگران در ارتفاعات باالی ۴ هزار متر و در شرایط بسیار سخت 
فداکاری کردند که این فداکاری را در سایر حوادث نیز شاهد بودیم، 
کما این که اکنون هم شاهدیم در هر حادثه ای که پیش می آید، 
عنصر اصلی امدادی و دولتی که همواره حضور دارد، هالل احمر 
اســت.« وی ادامه داد: »جمعیتی از استان یزد قرار بود به کربال 
مشرف بشوند و اتوبوسی که حامل زائران به سمت جنوب بود، در 
مسیر دچار حادثه شد و تعداد زیادی از مسافران زخمی شدند و 
تعدادی در صحنه جان خود را از دســت دادند؛ در این حادثه هم 
نخستین گروهی که در صحنه حادثه حضور داشت، هالل احمر 
بود. خوشبختانه هیچ یک از حادثه دیدگان بعد از رسیدن نیروهای 
امدادی به علت رسیدگی، امداد و انتقال به موقع فوت نکردند و 
سالمت خود را بازیافتند، به هرحال این شرایط مستلزم این است 

که همه ما برای تقویت هالل احمر تالش کنیم.«
لزومراهاندازیدرمانگاههاومراکزدرمانی

برایپاسخگوییبهنیازمردم
منصور مرادی؛ نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در 
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از خدمات هالل احمر و حضور 
به موقع در صحنه حوادث و سوانح گفت: »شرایط برخی از استان ها 
به گونه ای است که نیاز به توجه بیشتر از نظر امکانات و تجهیزات 
امدادی دارند. در برخی شهرها و استان ها نیز نیاز است تا درمانگاه ها 
و مراکز  امدادی برای پاسخگویی به نیاز مردم راه اندازی شود.« وی 
ادامه داد: »ما نمایندگان مجلس نیز باید به هالل احمر کمک کنیم، 
چراکه هر اقدامی که در راســتای برطرف شدن مشکالت انجام 

دهیم، انگار که گامی در جهت رفع مشکالت مردم برداشته  ایم.«
مدیرانیجسور،ریسکپذیروقدرتمند

برایاستانهاالزماست
سید احســن علوی، نماینده مردم شهرستان های سنندج، 
دیواندره و کامیاران در مجلس شواری اسالمی نیز در این نشست 
گفت:   »خدمت بی منت هالل احمر به مردم، شاهکار است و جا 
دارد از همه هالل احمری ها که شب و روز خود را صرف خدمت 
می کنند، تشکر کرد.« وی در این نشست تاکید کرد: »استان های 
صعب العبور را هم باید بیش از پیش از 
نظر امکانات و تجهیزات و پایگاه ها مورد 
توجه قرار داد. با توجه به مشکالت زلزله 
باید آمادگی خود را بیش از پیش کنیم و 
معتقدم هالل احمر در استان ها نیازمند 
مدیرانی جسور،  ریسک پذیر و قدرتمند 

است.«
هاللاحمریکنهادتخصصی

امدادرساناست
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده 
مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان این که نگاه ما 
به هالل احمر یک نهاد تخصصی امدادرسان مردمی است و همواره 
در تالش برای کمک به این نهاد مردمی هستیم، گفت: »در زلزله 
 سال گذشته خدمت رسانی هالل احمر را مشاهده کردم و توزیع 
چادر و بسته های تغذیه ای و حمایتی به خوبی انجام شد.«  وی 
اضافه کرد: »هالل احمر بســیار عالی ظاهر شد و به مردم کمک 

کرد.«
آموزشهایامدادیواردکتبدرسیشود

حمایت میرزاده، نماینده مردم اردبیل، با اشاره به این که نباید 
گفت نوشدارو بعد از مرگ سهراب؛ بلکه باید گفت ماهی را هر وقت 
از آب بگیری تازه است، گفت: »مجلس همواره حامی هالل احمر 
است. من به  عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش می گویم که 

هالل احمر هر چقدر بودجه داشــته 
باشد، شاید نتواند پاسخگوی بحران های 
بسیار باشد. بحث مهم آموزش و آگاهی 
و اطالع رســانی به مردم اســت که در 
این حوزه یک وزارتخانه داریم به اســم 
آموزش وپرورش که اصوال باید 40  سال 
بعد از انقالب بخشــی از آموزش های 
امدادونجات وارد کتب درسی می شد. 
بخشــی از دانش آموزان که به شاخه 
کارودانش می روند می توانند بر اساس 

این تعریف رشــته مرتبط با هالل احمر وارد شوند و مثال دیپلم 
امدادونجات تا مدیریت بحران بگیرند. این کار باعث ایجاد ظرفیت 

خوبی برای جذب نیروی شما هم می شود.«
تعریفسامانهیکپارچهبرایدستگاههایامدادی

علی اکبری، نماینده مردم شیراز، نیز در این نشست با تشکر 
از خدمات هالل احمر، اشاره کرد: »استان فارس نوعی مرکز ثقل 

خدمات جنوبی کشور است. تصادفات زیادی در این استان اتفاق 
می افتد؛ امکانات جمعیت در این استان پاسخگوی نیازها نیست 
و درخواســت دارم که به تجهیز امکانات در استان فارس توجه 
ویژه داشته باشــید. به نظر من باید نوعی سامانه یکپارچه برای 
دستگاه های کمک رسان تعریف شود؛ مثال هالل احمر و کمیته 
امداد و دیگر نهادها تا در ارایه خدمات و کمک ها کیفیت بهتری 

شاهد باشیم.«
تشکرازخدماتهاللاحمردرزلزلهکرمانشاه

احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
هم در این جلســه اظهار کرد: »به نمایندگی از مردم از خدمات 
هالل احمر به مردم زلزله زده کرمانشــاه که شبانه روز و ماه ها در 
کنار مردم و پای کار بودند و جهادی خدمت رسانی کردند، تشکر 
می کنم. باید همه تالش خودمان را به کار بندیم تا هر استان مجهز 

به بالگرد شود.«
هاللاحمریکنهادعمومیاستوبایددرآمدزاباشد

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
تأکید بر این که خدمات هالل احمر بر هیچ کس پوشیده نیست، 
بیان کرد: »هالل احمر یک نهاد عمومی است و باید درآمدزا باشد و 
نباید به بودجه دولت نگاه کند. بخش اقتصادی هالل احمر باید فعال 
شود.«  وی درباره شفاف سازی کمک های مردمی به هالل احمر و 
مصارف و منابعی که مصرف می شود، گفت: »باید منابع و مصارف 
را به صورت شفاف برای مردم مطرح کرد و  درباره بیمارستان دوبی 

هم اطالع رسانی انجام شود.«
تاکیدبرحمایتازجمعیتهاللاحمر

نظر افضلی، نماینده مردم بیرجند هم در این جلسه با تأکید بر 
این که  سال گذشته نیز مجلس به هالل احمر کمک بسیاری کرد، 
افزود: »استان خراسان جنوبی مرز زیادی با افغانستان دارد که 
عالوه بر لزوم توجه به این شرایط و نیاز به تجهیز امکانات و ساخت 
انبارهای امدادی در استان الزم است در نهبندان هم جایگاه خاصی 

در حوزه امدادونجات در نظر گرفته شود.«
درپویش»نذرآب«بهجنوبکرمانهمتوجهشود

احمد حمزه، نماینده کهنوج در خانه ملت نیز در این نشست تأکید 
کرد: »همه ما حامی هالل احمر هستیم و برای تداوم ارایه خدمات 
بی منت هالل احمر هر کاری که الزم باشد، انجام می دهیم. وی با بیان 
این که امداد هوایی را نباید محدود به مناطق کوهستانی و صعب العبور 
کرد، افزود: »فواصل بین مناطق در استان کرمان بسیار زیاد است و با 
توجه به تعدد حوادث جاده ای در استان نیاز به انبار امدادی مناسب 
در جنوب استان به منظور پوشش حوادث وجود دارد. دکتر حمزه 
همچنین با اشاره به اجرای طرح »نذر آب« جمعیت هالل احمر در 
استان سیستان وبلوچستان اظهار کرد: در بحث نذر آب الزم است 

با توجه به مشکالت موجود جنوب استان کرمان هم دیده شود.
هالل احمر در ایام اربعین کمک 

بزرگی برای استان است
سام امینی، نماینده مردم شریف ایام 
در خانه ملت، هم در این نشست با اشاره به 
این که هر ساله با راهپیمایی بزرگ اربعین 
در اســتان ایام روبه رو هستیم و در این 
ایام هال احمر در تمام زمینه ها به استان 
کمک می کند، تأکید کرد: »امسال از نظر 
بارش دومین استان بوده ایم و با توجه به 
تمام این مسائل، نبود امکانات به خصوص 

بالگرد در استان ما کاما قابل لمس است.«
دوران فعلی مدیریت هالل احمر شکوهمند است

یوسفیان، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسامی نیز 
تأکید کرد: »دوران فعلی مدیریت هال احمر بدون تعارف بسیار 
شکوهمند است؛ بنابراین تاش می کنیم تا در مجلس بیشترین 

حمایت را از هال احمر داشته باشیم.«

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دیدار با مسئوالن جمعیت هالل احمر تاکید کردند

حمایت از هالل احمر ضرورت دارد
لزوم تجهیز ناوگان امدادونجات و آموزش نیروی انسانی

شهروند|سهشنبهشبساختمانصلحجمعیتهاللاحمرمیزبانتعداد
زیادیازنمایندگانملتبود؛نمایندگانیکهعضوبزرگترینفراکسیون
مجلسشورایاســالمی،فراکسیونهاللاحمرهســتند.درنشست
مشــترکمســئوالنجمعیتهاللاحمرونمایندگانعضوفراکسیون
هاللاحمرمباحثبسیاریمطرحشد؛ازمشکالتوکمبودهاییکهدرحوزه
امدادونجاتوجودداردتاچارهجوییبرایرفعآنهاوحمایتهاییکهکانال

مجلسمیتواندبهایننهادمردمیداشتهباشد.آنچهدرادامهمیخوانید
نظراتبرخیازنمایندگاندرموضوعــاتمرتبطباجمعیتهاللاحمر
است؛نکتهقابلتوجهدرایننشســتاذعاننمایندگانملتبرخدمات
مفیدوبدونمنتجمعیتهاللاحمردرحوزههایمختلفبهمردمولزوم
حمایتهایبیشتربرایتجهیزناوگانامدادیوارتقاینیرویانسانیدر

جمعیتهاللاحمربود.

احمدصفری،بهنمایندگیاز
مردمازخدماتهاللاحمربه
مردمزلزلهزدهکرمانشاهکه
شبانهروزدرکنارمردمو

پایکاربودندتشکرمیکنم

جلیلرحیمی:نگاهمابه
هاللاحمریکنهادتخصصی
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مردمیهستیم

جمعیت هالل احمر سازمانی است مردم نهاد که از توان 
و اشتیاق مردم به کار داوطلبانه استفاده می کند و 

به طورکلی جزو سازمان های عمومی غیردولتی 
موفق است. در مجموع جمعیت هالل احمر 
فعالیت های خوبی در اردبیل و دیگر مناطق 
دارد. اما از آنجایی که استان اردبیل به دلیل 

کوهستانی بودن و وجود برف و بوران، یکی از 
پرحادثه ترین استان های کشــور است، توجه 

و تاکید بیشــتری را از جانب هالل احمر می طلبد. 
جمعیت هالل احمر به طورکلی عملکرد مثبت و مناسبی 

در این منطقه دارد، اما در زمینه تجهیزات ضعف هایی نیز وجود 
دارد. به عنوان مثــال برای بالگرد موجود در اردبیل آشــیانه ای 

موجود نیست که نیاز اســت این مسأله پیگیری شود. 
خودروهای ست نجاتمان ضعیف هستند و باید 
در این مورد اقداماتی انجام شــود. خودروهای 
عملیاتــی نیز در کل کشــور و همچنین در 
اردبیل باید مجهز شوند، همچنین در زمینه 
آموزش تجهیزات مناسبی در اختیار ندارند، 
بنابراین بایــد اقدامات مناســب در جهت 
برطرف کردن این نقاط ضعف انجام شود. البته 
هالل احمر نکات مثبتی نیز دارد و کارهای خوبی 
نیز انجام داده اســت. برای نمونه مرکز دیالیزی را ایجاد 
کرده اند که احتماال تا 22 بهمن به بهره برداری می رسد. همچنین 

درمانگاه نیر کارش را به زودی آغاز می کند.  

جمعیت هالل احمر در اصفهان در زمینه امداد ونجات 
و حوزه جوانان فعالیت ها و طرح های متنوع و بسیار 

خوبی دارد. در رابطه با  بحث امداد ونجات جاده ای 
مرکزی را ایجاد کرده اند که در آن تمام جاده ها 
مانیتورینگ شــده اند و کنترل می شوند. در 
امدادرسانی  در تصادفات سرعت عمل باالیی 

دارند. همچنین پایگاه های جــاده ای  را برای 
مســافرانی که در راه مانده اند، ایجــاد کرده اند. 

یک عدد  بالگرد نیز در اختیار دارند تا در صورت نیاز 
به امداد رسانی هوایی، در اسرع وقت بتوانند کمک رسانی 

به مصدومان را انجام  دهند. همچنیــن می توان گفت هالل احمر 
طرح ها و فعالیت های بسیار خوبی در رابطه با جوانان دارد و کارهای 
فرهنگی متنوعی را  انجام می دهد. برای مثال مسابقات رباتیک که 

بین جوانان روستایی برگزار کردند، یکی از فعالیت هایی 
اســت که در زمینه جوانان  انجام شــده است.  به 
نظر می رســد برای هالل احمر باید بودجه های 
پایدار و ثابت تعریف شود، دقیقا مشابه همان 
بودجه هایی که برای وزارت  بهداشت و درمان 
تصویب کرده ایــم. ماننــد یک درصد ارزش 
افزوده یا 10 درصد هدفمنــدی یارانه ها که از 
این نوع بودجه های پایدار  باید برای هالل احمر 
برنامه ریــزی کنیم. در مجمــوع ارزیابــی من از 
فعالیت های هالل احمر بســیار خوب است. به خصوص 
این که  هالل احمر فعالیت های برون مرزی نیز دارد که می توان گفت 
این فعالیت ها حافظ آبروی نظام هســتند. مانند بیمارستان هایی 
که  هــالل احمــر در دوبی یــا آفریقــا و دیگــر مناطــق دارد.  

جمعیت هالل احمر نهادی عمومی، خّیر، داوطلبانه 
و بســیار خوشنام اســت و می توان گفت یکی از 

قدیمی ترین نهادهای عمومی و داوطلبانه است 
که در ایران تشکیل شده و سوابق ارزشمند و 
بسیار قابل تقدیری دارد. هالل احمر سرمایه 
بسیار بزرگی است و  با توجه به خواسته های 
مردم و حس داوطلبانه کار کردن و نیکوکاری 

که در مردم ایران به وفــور وجود دارد، جایگاه 
بسیار ارزشمندی دارد. باید از این سرمایه اجتماعی 

مراقبت کرد تا مورد تشکیک و سوءظن مردم قرار نگیرد 
و بتواند مسیر درستی که باید برای کمک رسانی انجام بدهد را 
دنبال کند. مدیریت این مجموعه بسیار مدیریت حساسی  است 
و باید با شفافیت انجام شود، به این معنا که جمعیت هالل احمر 
باید بتواند به راحتی مسائل، منابع، مصارف و حتی درآمدهایش 
را بسیار شفاف و به صورت گزارش در اختیار مردم قرار دهد. هر 
چقدر این گزارش ها بهتر ارایه شود طبیعتا سرمایه اجتماعی 
هالل احمر قوی تر می شــود و مردم اعتماد بیشــتری به این 

مجموعه می کنند.
 جمعیــت هالل احمر باید اعتمادســازی در 
میان مــردم را  به صورت قوی پیگیری کند و 
دایما با مردم در ارتباط باشد و شفاف سازی 
کند. بدین صورت باعث می شود سوءظن ها 
 و شــک هایی کــه گاهــی وجــود دارد

از بین برود.
همچنین باید در جذب نیروی خّیر و نیکوکار 
بسیار فعال باشد. بسیاری از جوان های ما آمادگی 
دارند تا در هالل احمر حتی با درآمد پایین مشغول به 
کار شــوند، بنابراین موضوع هالل، موضوع بسیار مهمی است 
که باید با توجه به بودن با مردم و گزارش شفاف و جذب نیرو و 
پویابودن، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند. در سال هایی که 
در مجلس حضور دارم هر زمان که بحثی در رابطه با هالل احمر 
بوده است، همه نماینده ها طرفدار و حامی هالل احمر هستند و 
این جایگاه بسیار مهمی است که هالل احمر می تواند مجلس 
را به عنوان پشــتوانه قوی داشته باشــد و از آن استفاده کند. 

جمعیــت هالل احمر با توجه بــه بضاعت و 
امکانات موجود عملکرد خوب و مناسبی 

دارد و در حوادث غیرمترقبه یا ســوانح 
طبیعی و حوادث جاده ای فعالیت های 
بسیار خوبی داشته است، اما تعدادی 
ضعف عمده نیز در وضعیت جمعیت 
هالل احمر وجود دارد؛ به عنوان مثال 

نبــود تجهیــزات و امکانات مناســب، 
خصوصــا در بخش کوهنــوردی در منطقه 

اشترانکوه که معموال مورد توجه کوهنوردان است و 
امکانات و پناهگاه های الزم برایشان فراهم نشده است، 
باید ســت های کوهنوردی در آن منطقه فراهم باشد 
تا بتوانند در وقت بحران امدادرســانی داشــته باشند. 
نکته دیگری که وجود دارد، درخصوص فرسوده بودن 

وســایل امدادونجات اســت که الزم اســت 
نوســازی و بازســازی در این تجهیزات 
صورت بگیــرد، مخصوصا ســت ها و 
خودروهــای امدادونجات. همچنین 
تعداد پایگاه های امداد جاده ای کافی 
نیست و باید افزایش پیدا کند. مسأله 
دیگر در حوزه انتخابی من این اســت 
که انبــاری امدادی در دورود ســاخته 
شــده که کارهای عمرانی آن کامل انجام 
نشده و به صورت نیمه تمام باقی مانده است؛ الزم 
است بودجه ای برای تکمیل این انبار درنظر بگیرند تا 
هرچه سریع تر تکمیل شــود تا در مواقع بحران برای 
شرق استان بتوانند از آن برای خدمات رسانی استفاده 

کنند.
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