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مدرسه امداد دبیرکل جمعیت هالل  احمر از تشکیل کمیته ای برای همکاری با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در این جمعیت خبر داد. دکتر محمودرضا 
پیروی در گفت وگو با ایسنا درباره پیوستن جمعیت هالل  احمر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اظهارکرد: »در این خصوص کمیته ای که 
دبیر آن مدیرکل روابط عمومی و مرکز ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر است، تشکیل شده و مدیران مرتبط نیز عضو آن هستند.« وی با اشاره به 
نحوه فعالیت سامانه شفافیت گفت: »به محض این که در سامانه شفافیت سوالی از هالل  احمر پرسیده شود، اپراتور سامانه آن را به کمیته ارجاع می دهد 
که اگر پاسخ آن روشن و در دسترس باشد در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ به آن طبق قانون داده خواهد شد.« دبیرکل جمعیت هالل  احمر با بیان این که 
ممکن است پاسخ برخی از پرسش ها نیازمند بررسی و جمع بندی اطالعات باشد، گفت: »پاسخ این دسته از پرسش ها نیز ممکن است به دلیل همین 
فرآیند کمی زمانبر باشد.«  به گفته پیروی جمعیت هالل  احمر کامال شفاف بوده و سوالی از هالل  احمر در سامانه شفافیت بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
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اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین 
و  ظروف شیشه ای ، ظروف چینی 
ظروف  و  شکستنی  اشیای  سایر 
حاوی مواد خوراکی و شیمیایی  را 
در قفسه های پایین کابینت و کمد 

قرار دهید.

همکاری های جمعیت هالل احمر و سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور با انعقاد تفاهمنامه ای بین ســازمان داوطلبان هالل  احمر و معاونت 

عمران توسعه شهری و روستایی وزیر کشور گسترش می یابد.
این تفاهمنامه به منظور برنامه ریزی و سیاســت گذاری برای توســعه 
مهارت ها و توانمندی های روستاییان با هدف افزایش  مشارکت های محلی 
و بهبود فعالیت های اجتماعی در راســتای حمایت از اقشار آسیب دیده و 
آسیب پذیر جامعه روســتایی در حوادث با  بهره گیری از ظرفیت دهیاران و 

شوراهای اسالمی روستا در زمینه فعالیت های بشردوستانه امضا شد .
اســتفاده حداکثری از ظرفیــت  مدیریت های محلــی در مواقع عادی 
و زمان وقوع حــوادث و ســوانح به منظــور حمایت از آســیب دیدگان، 
 تقویت مشــارکت های مردمی در پروژه های داوطلبی ســازمان داوطلبان 
و ســازمان های تابعه جمعیت هالل احمر در راســتای اجرای  برنامه های 
بشردوســتانه و عام المنفعه به ویــژه در عرصه های فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصادی، اشاعه و ترویج فرهنگ داوطلبی و  مشارکت در امور عام المنفعه 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، تالش برای ایجاد فضای تعامل به منظور 
اســتفاده از امکانات و  ظرفیت های طرفین در روستاها از اهداف عمده این 

تفاهم است.
  برخی تعهدات سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر

در این تفاهمنامه
جذب دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستا به عنوان نیروی داوطلب 
در جمعیت هالل احمر، ارایه آموزش های عمومی ،  تخصصی و امدادونجات 
از طریق تأمین و اعزام مربی برای آموزش دهیاران و اعضای شورای اسالمی 
روستاها برای ارتقای  سطح آمادگی جامعه روستایی برای آمادگی و مقابله 
با بالیا و حوادث، برگــزاری دوره های کارآموزی و کارورزی برای افراد دارای 
 اســتعداد در حوزه مأموریت های جمعیت هالل احمر، آموزش روستاییان 
از طریــق برنامه های جمعیت هالل احمر درخصــوص  مدیریت بحران در 
روستاها با استفاده از قابلیت های طرفین به منظور تاب آوری جامعه روستایی 

در زمان وقوع بحران و ایجاد  تیم های امدادونجات روستایی است .
همچنین همکاری در آموزش دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها 
جهت آمادگی برای مدیریت بحران، انجام هماهنگی های  الزم برای استفاده 
از امکانات و فضاهــای در اختیار دهیاری ها به منظــور برگزاری دوره های 
آموزشی، جلســات و همایش ها در  راســتای اجرای برنامه های آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی مشــترک، همکاری در اجــرای برنامه های آموزش 
همگانی و تخصصی با  قابلیت های موجود در طرفین تفاهمنامه و همکاری با 
سازمان داوطلبان جهت بهره گیری از توانایی های علمی و عملی حسب نیاز 
 طرح های پژوهشی آنها برخی تعهدات سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور در این تفاهمنامه است . 
محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در حاشیه 
امضای این تفاهمنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:    »بیشترین آسیب ها 
بعد از وقوع بحران ها چه سیل و چه زلزله در روستاها رخ می دهد و روستاهای 

زلزله زده استان کرمانشاه در  سال گذشته شاهدی بر این مدعا است .«
وی ادامه داد: »هدف ما از امضای این تفاهمنامه همکاری های مشــترک 
با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،  آماده سازی  جوامع روستایی 

برای کاهش مخاطرات حوادث طبیعی، غیرطبیعی و انسان ساخت است .«
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر اضافه کرد: »دو سال پیش 

سازمان مدیریت بحران کشــور ابالغی مبنی بر تشکیل خانه های هالل در 
روســتاها با همکاری سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور داشت تا 
بتوانیم روستاییان را در موضوع آموزش  برای مقابله با زلزله و سایر حوادث 
طبیعی آماده کنیم .« نصیری توضیح داد: »نخستین افرادی که پس از وقوع 
حوادث در جوامع روستایی حضور دارند، سازمان ها و گروه های امدادرسان 
 نیســتند، بلکه ساکنان محلی روســتاها ازجمله همســایه ها و اقوام افراد 
حادثه دیده هستند که گسترش این آمادگی ها باعث می شود  خسارت های 
بعدی کاهش پیدا کند.« مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور نیز در حاشــیه امضای این تفاهمنامه همکاری های 
مشترک در  جمع خبرنگاران اظهار داشــت: »بیش از ۲۰ میلیون جمعیت 
کشور روستایی هستند و باید در بحث پیشگیری و موضوعاتی که به  ایمنی 

روستاها بازمی گردد، دغدغه داشته باشیم و پیگیر موضوعات آنها باشیم .«
وی ادامه داد: »تفاهمنامه ای که امروز امضا شــد کار ارزشمندی در ادامه 
ایجاد خانه های هالل در روستاهای مختلف است که  توانستیم روستاییان 
را توانمند کنیم و مشــارکت آنها را برای ایمن شدن روستاهایشان داشته 
باشیم. این تجربه را در شهرها داشتیم  و هر  شهری به تبع وضع خود یعنی 
کالنشهرها، شهرهای میانی و شهرهای کوچک دارای آتش نشانی هستند و 

ظرفیت ها و تجهیزات  مختلف در آنها وجود دارد .«
معاون عمران و توســعه امور شــهری و روســتایی وزیر کشــور اضافه 
کرد:»۹۲ درصد جمعیت روستاها تحت پوشش دهیاری های هستند  و نیاز 
است به صورت مویرگی و شبکه ای برای امنیت روستاها برنامه ریزی شود. 
تفاهمنامه ای که امروز بین سازمان شــهرداری ها و هالل احمر انجام شد، 
تصمیم گیری سیاست گذاری برای توانمند کردن روستاییان با آموزش دادن 
و آشنا کردن آنان با اقدامات  قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران است تا 
بتوانیم این افراد را با موضوع درگیر کرده و با این اقدام بسیاری از دغدغه های 

 دولتمردان را کاهش دهیم .«
جمالی نژاد تصریح کرد: »تجربه همکاری با هالل احمر و شبکه ای که در 
روستاها برای پیشگیری ایجاد کردیم، در زلزله  کرمانشاه نمود بسیار خوبی 
داشــت و اگر همکاری دهیاران نبود مشکالت روستاییان به مراتب بیشتر 
می شد؛ به همین دلیل فکر  می کنم 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 
هالل احمر و مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه  شهری و روستایی وزیر 

کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسید .

اولین مانور از  ۹    مانور بزرگ منطقه ای تیم های بهداشــت و 
درمان اضطراری و ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی 
جمعیت هالل احمر  با حضــور رئیس جمعیت هالل احمر در 

شهرستان بوئین زهرا آغاز شد . 
این مانورها که در مناطق حادثه خیز کشور برگزار می شود به 
تدریج از ۱۵ تا ۲۵ بهمن در استان های گلستان)گنبد کاووس(، 
 خراسان جنوبی)قاینات(،  بوشهر)ُشنبه و دشتی(، آذربایجان 
شــرقی)ورزقان(، قزوین)بوییــن زهــرا(، کرمان)کرمان(، 
همدان)رزن(،  اصفهان)بــن رود( و خوزســتان)آبادان( آغاز 

می شود .
با برگزاری این مانورها خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، 
اجتماعی و حمایتی به مردم مناطق اطراف توسط استان میزبان 

و  همکاری استان های معین ارایه می شود .
این درحالی اســت که عالوه بر این مانورهــا در قالب 43۲ 
کاروان سالمت و نیکوکاری نیز به مناسبت دهه فجر تا پایان سال 
به  هموطنان در استان های مختلف خدمات بهداشتی، درمانی و 

حمایتی ارایه خواهد شد .

هم مانور هم خدمت
دکتر علی اصغــر پیوندی، رئیس جمعیــت هالل احمر 
روز گذشــته میهمان یکی از این مانورها بــود. وی در مانور 
بهداشت و درمان  اضطراری که به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در بوئین زهرا برگزار شد با بیان 
این که هدف از  برگزاری این مانور ها، کسب آمادگی در کنار 
خدمت رسانی به مردم است، گفت:   »مانور درمان و سالمت 
اضطراری به مناســبت  دهه فجر ۹۷ در ۹ منطقه کشور که 
تجربه حوادثی از قبیل سیل، زلزله و غیره را داشتند، برگزار 
می شود و هدف از برگزاری  مانور عملیاتی امداد و نجات همراه 
با درمان و توانبخشــی و همچنین خدمت رسانی و در عین 
حال کسب آمادگی بیشتر جمعیت  هالل احمر در هنگام بروز 

حوادث است . 
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری اســتان های مختلف 
در برگزاری ایــن مانورها و همچنین کاروان های ســالمت و 
نیکوکاری  بتوان خدمت شایسته ای را به مردم در سراسر کشور 

ارایه داد و برخی از مشکالت و محرومیت ها را رفع کرد . 

همکاری هالل احمر با سازمان شهرداری ها گسترش می یابد

 خدمات گسترده درمانی، اجتماعی و حمایتی جمعیت هالل احمر
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
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