دبیرکلجمعیتهاللاحمرازتشکیلکمیتهایبرایهمکاریباسامانهانتشارودسترسیآزادبهاطالعاتدراینجمعیتخبرداد.دکترمحمودرضا
پیروی در گفتوگو با ایسنا درباره پیوستن جمعیت هاللاحمر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اظهارکرد« :در این خصوص کمیتهای که
دبیر آن مدیرکل روابط عمومی و مرکز ارتباطات مردمی جمعیت هاللاحمر است ،تشکیل شده و مدیران مرتبط نیز عضو آن هستند ».وی با اشاره به
لاحمرپرسیدهشود،اپراتورسامانهآنرابهکمیتهارجاعمیدهد
نحوهفعالیتسامانهشفافیتگفت«:بهمحضاینکهدرسامانهشفافیتسوالیازهال 
لاحمربابیاناینکه
کهاگرپاسخآنروشنودردسترسباشددرکوتاهترینزمانممکنپاسخبهآنطبققانوندادهخواهدشد».دبیرکلجمعیتهال 
ممکن است پاسخ برخی از پرسشها نیازمند بررسی و جمعبندی اطالعات باشد ،گفت« :پاسخ این دسته از پرسشها نیز ممکن است به دلیل همین
فرآیندکمیزمانبرباشد ».بهگفتهپیرویجمعیتهاللاحمرکامالشفافبودهوسوالیازهاللاحمردرسامانهشفافیتبدونپاسخباقینخواهدماند.

تشکیل کمیته
دسترسی آزاد
به اطالعات
در هالل احمر

اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین
ظروف شیشهای ،ظروف چینی و
سایر اشیای شکستنی و ظروف
ی را
حاوی مواد خوراکی و شیمیای 
در قفسههای پایین کابینت و کمد
قرار دهید.
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خدمات گسترده درمانی ،اجتماعی و حمایتی جمعیت هاللاحمر
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

۹مانور  ۴۳۲ +کاروان

اولین مانور از۹مانور بزرگ منطقهای تیمهای بهداشــت و
درمان اضطراری و ارایه خدمات فرهنگی ،اجتماعی و حمایتی
جمعیت هاللاحمربا حضــور رئیس جمعیت هاللاحمر در
شهرستانبوئینزهراآغازش د.
این مانورها که در مناطق حادثهخیز کشور برگزار میشود به
تدریجاز ۱۵تا ۲۵بهمندراستانهایگلستان(گنبدکاووس)،
خراسان جنوبی(قاینات) ،بوشهر(شُ نبه و دشتی) ،آذربایجان
شــرقی(ورزقان) ،قزوین(بوییــن زهــرا) ،کرمان(کرمان)،
همدان(رزن)،اصفهان(بــن رود) و خوزســتان(آبادان) آغاز
میشود.
با برگزاری این مانورها خدمات مختلف بهداشتی ،درمانی،
اجتماعیوحمایتیبهمردممناطقاطرافتوسطاستانمیزبان
وهمکاریاستانهایمعینارایهمیشود.
این درحالی اســت که عالوه بر این مانورهــا در قالب 432
کاروانسالمتونیکوکارینیزبهمناسبتدههفجرتاپایانسال
بههموطناندراستانهایمختلفخدماتبهداشتی،درمانیو
حمایتیارایهخواهدشد.

هممانورهمخدمت
دکتر علی اصغــر پیوندی ،رئیس جمعیــت هاللاحمر
روز گذشــته میهمان یکی از این مانورها بــود .وی در مانور
بهداشت و درماناضطراری که به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران در بوئین زهرا برگزار شد با بیان
اینکه هدف ازبرگزاری این مانورها ،کسب آمادگی در کنار
خدمترسانی به مردم است ،گفت« :مانور درمان و سالمت
اضطراری به مناســبتدهه فجر  ۹۷در  ۹منطقه کشور که
تجربه حوادثی از قبیل سیل ،زلزله و غیره را داشتند ،برگزار
میشود و هدف از برگزاریمانور عملیاتی امداد و نجات همراه
با درمان و توانبخشــی و همچنین خدمت رسانی و در عین
حال کسب آمادگی بیشتر جمعیتهالل احمر در هنگام بروز
ت.
حوادث اس 
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری اســتانهای مختلف
در برگزاری ایــن مانورها و همچنین کاروانهای ســامت و
نیکوکاریبتوان خدمت شایستهای را به مردم در سراسر کشور
ارایه داد و برخی از مشکالت و محرومیتها را رفع کر د.

عکسها :مهدی حسنی  /شهروند

همکاری هاللاحمر با سازمان شهرداریها گسترش مییابد

عکس :برنا

همکاریهای جمعیت هاللاحمر و سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور با انعقاد تفاهمنامهای بین ســازمان داوطلبان هاللاحمر و معاونت
عمران توسعه شهری و روستایی وزیر کشور گسترش مییابد.
این تفاهمنامه به منظور برنامهریزی و سیاســتگذاری برای توســعه
مهارتها و توانمندیهای روستاییان با هدف افزایشمشارکتهای محلی
و بهبود فعالیتهای اجتماعی در راســتای حمایت از اقشار آسیبدیده و
آسیبپذیر جامعه روســتایی در حوادث بابهرهگیری از ظرفیت دهیاران و
شوراهای اسالمی روستا در زمینه فعالیتهای بشردوستانه امضا شد.
ت مدیریتهای محلــی در مواقع عادی
اســتفاده حداکثری از ظرفیــ 
و زمان وقوع حــوادث و ســوانح به منظــور حمایت از آســیبدیدگان،
تقویت مشــارکتهای مردمی در پروژههای داوطلبی ســازمان داوطلبان
و ســازمانهای تابعه جمعیت هاللاحمر در راســتای اجرایبرنامههای
بشردوســتانه و عامالمنفعه بهویــژه در عرصههای فرهنگــی ،اجتماعی،
اقتصادی ،اشاعه و ترویج فرهنگ داوطلبی ومشارکت در امور عامالمنفعه
در عرصههای فرهنگی و اجتماعی ،تالش برای ایجاد فضای تعامل به منظور
اســتفاده از امکانات وظرفیتهای طرفین در روستاها از اهداف عمده این
تفاهماست.
برخیتعهداتسازمانداوطلبانجمعیتهاللاحمر
دراینتفاهمنامه
جذب دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستا بهعنوان نیروی داوطلب
در جمعیت هالل احمر ،ارایه آموزشهای عمومی،تخصصی و امدادونجات
از طریق تأمین و اعزام مربی برای آموزش دهیاران و اعضای شورای اسالمی
روستاها برای ارتقایسطح آمادگی جامعه روستایی برای آمادگی و مقابله
با بالیا و حوادث ،برگــزاری دورههای کارآموزی و کارورزی برای افراد دارای
اســتعداد در حوزه مأموریتهای جمعیت هاللاحمر ،آموزش روستاییان
از طریــق برنامههای جمعیت هاللاحمر درخصــوصمدیریت بحران در
روستاها با استفاده از قابلیتهای طرفین به منظور تابآوری جامعه روستایی
در زمان وقوع بحران و ایجادتیمهای امدادونجات روستایی است.
همچنین همکاری در آموزش دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها
جهت آمادگی برای مدیریت بحران ،انجام هماهنگیهایالزم برای استفاده
از امکانات و فضاهــای در اختیار دهیاریها به منظــور برگزاری دورههای
آموزشی ،جلســات و همایشها درراســتای اجرای برنامههای آموزشی،
فرهنگی و اجتماعی مشــترک ،همکاری در اجــرای برنامههای آموزش
همگانی و تخصصی باقابلیتهای موجود در طرفین تفاهمنامه و همکاری با
سازمان داوطلبان جهت بهرهگیری از تواناییهای علمی و عملی حسب نیاز
طرحهای پژوهشی آنها برخی تعهدات سازمان شهرداریها و دهیاریهای
ت.
کشور در این تفاهمنامه اس 
محمد نصیری ،رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر در حاشیه
امضای این تفاهمنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:«بیشترین آسیبها
بعد از وقوع بحرانها چه سیل و چه زلزله در روستاها رخ میدهد و روستاهای
زلزلهزده استان کرمانشاه درسال گذشته شاهدی بر این مدعا است».
وی ادامه داد« :هدف ما از امضای این تفاهمنامه همکاریهای مشــترک
با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،آمادهسازیجوامع روستایی
برای کاهش مخاطرات حوادث طبیعی ،غیرطبیعی و انسان ساخت است».
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر اضافه کرد« :دوسال پیش

سازمان مدیریت بحران کشــور ابالغی مبنی بر تشکیل خانههای هالل در
روســتاها با همکاری سازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشور داشت تا
بتوانیم روستاییان را در موضوع آموزشبرای مقابله با زلزله و سایر حوادث
طبیعی آماده کنیم ».نصیری توضیح داد« :نخستین افرادی که پس از وقوع
حوادث در جوامع روستایی حضور دارند ،سازمانها و گروههای امدادرسان
نیســتند ،بلکه ساکنان محلی روســتاها ازجمله همســایهها و اقوام افراد
حادثهدیده هستند که گسترش این آمادگیها باعث میشودخسارتهای
بعدی کاهش پیدا کند ».مهدی جمالی نژاد ،رئیس سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشــور نیز در حاشــیه امضای این تفاهمنامه همکاریهای
مشترک درجمع خبرنگاران اظهار داشــت« :بیش از ۲۰میلیون جمعیت
کشور روستایی هستند و باید در بحث پیشگیری و موضوعاتی که بهایمنی
روستاها بازمیگردد ،دغدغه داشته باشیم و پیگیر موضوعات آنها باشیم».
وی ادامه داد« :تفاهمنامهای که امروز امضا شــد کار ارزشمندی در ادامه
ایجاد خانههای هالل در روستاهای مختلف است کهتوانستیم روستاییان
را توانمند کنیم و مشــارکت آنها را برای ایمن شدن روستاهایشان داشته
باشیم .این تجربه را در شهرها داشتیم و هرشهری به تبع وضع خود یعنی
کالنشهرها ،شهرهای میانی و شهرهای کوچک دارای آتشنشانی هستند و
ظرفیتها و تجهیزاتمختلف در آنها وجود دارد».
معاون عمران و توســعه امور شــهری و روســتایی وزیر کشــور اضافه
کرد۹۲«:درصد جمعیت روستاها تحت پوشش دهیاریهای هستندو نیاز
است به صورت مویرگی و شبکهای برای امنیت روستاها برنامهریزی شود.
تفاهمنامهای که امروز بین سازمان شــهرداریها و هاللاحمر انجام شد،
تصمیمگیری سیاستگذاری برای توانمند کردن روستاییان با آموزش دادن
و آشنا کردن آنان با اقداماتقبل از بحران ،حین بحران و بعد از بحران است تا
بتوانیم این افراد را با موضوع درگیر کرده و با این اقدام بسیاری از دغدغههای
دولتمردان را کاهش دهیم».
جمالی نژاد تصریح کرد« :تجربه همکاری با هاللاحمر و شبکهای که در
روستاها برای پیشگیری ایجاد کردیم ،در زلزلهکرمانشاه نمود بسیار خوبی
داشــت و اگر همکاری دهیاران نبود مشکالت روستاییان به مراتب بیشتر
میشد؛ به همین دلیل فکرمیکنم این تفاهمنامه بتواند بسیار کمک کند تا
روستاییان در بازسازی و نوسازی کمک موثر باشند».
این تفاهمنامه به امضای محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت
هاللاحمر و مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعهشهری و روستایی وزیر
کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور رسید.

