محمد بحرانی صداپیشه و بازیگر ،بهعنوان عضوی از هاللاحمر آرزوی شادی برای همه مردم
کشوردارد .او یکی از افرادی است که هر ســاله در کمپینهای هاللاحمر علیه تصادفات جاده
شرکت میکند.صدا پیشه جنابخانسال گذشــته آرزوی جالبی برای هالل احمریها داشت:
«آرزو میکنم در نوروزکه قرار اســت به همه خوش بگذرد ،اتفاق ناگــواری در جادهها نیفتد .ما
میتوانیم با باالبردن درک وآگاهی عمومی شاهد این موضوع باشیم .در پایان آرزو میکنم کسی
سالشراباغصهشروعنکند،مخصوصابهدلیلتصادفاتجادهای».

آرزوی صداپیشه جنابخان
برای هاللاحمریها

کسی سالش را
با غصه شروع نکند

حدود  ۸۵درصد از رانندگانی
که باعث تصادفات مرتبط با
خواب میشوند ،مرد هستند
و حدود یک سوم آنها حداکثر
۳۰سال سن دارند.
میلیونتومانکمترهمانساختمانراتهیهکردهایم.
بحث گزینش پزشــکان برای حج تمتع به چه
صورتاست؟
برای انتخاب  ۵۷۰پزشک که شامل پزشکان عمومی،
داخلی ،اورژانس ،قلب و عفونی میشــوند ،مصاحبههای
اولیه انجام و  ۱٫۵برابر ظرفیت مورد نیاز اســامی پزشکان
به هالل احمر استانها ارسال شده است .ما سعی کردهایم
۷۰درصد از این پزشکان تجربه ارایه خدمات در حج عمره و
عتبات را داشته باشند و۳۰درصد نیز از داوطلبان متقاضی
خدمت انتخاب میشــوند تا هر سال درصدی از نیروهای
تازهنفس به مجموعه اضافه شوند و اعزام پزشکان فقط به
تعدادی خاص محدود نباشد و از این طریق اعتراض کمتر
شــود؛ میزان عالقهمندان چون جمعیت وسیعی است،
به همین علت ناچار به گزینش هستیم .این هم برایمان
مهم است که فردی که برای خدمت به زائر میرود ،فارغ
از اعمال حج باشد و با فضای حج آشنایی داشته باشد .افراد
اعزامیبایدافرادیباشندکهالفبایمارابدانند.

تشریح آخرین اقدامات
مرکز پزشکی حجوزیارت هاللاحمر از زبان دکتر محمدتقیحلیساز در گفتوگو با «شهروند»:

آمادگی هالل برای خدمت به
زائران نوروزی عراق

شــهروند| مرکز پزشــکی حجوزیارت هاللاحمر
یکی از بخشهای جمعیت هاللاحمر است که وظیفه
خدمترســانی بهداشــتي و درماني زائران ایرانی را در
کشورهای زیارتی همچون عربستان ،عراق و سوریه دارد.
ســرآغاز ارایه این فعالیتها از حج سال  ۱۳۴۵آغاز شد و
هماکنون این مجموعه در دهه ششم خدمترسانی خود
ل احمر در
است .مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال 
ت و سیار به زائران ایرانی
این سالها با احداث درمانگاه ثاب 
شهرهای مذهبی عربستان ،عراق و سوریه خدمات خود
را اریه داده اســت .آنچه در ادامه میخوانید ،گفتوگوی
«شهروند» با دکتر «محمدتقی حلیساز» ،رئیس مرکز

پزشــکی حج و زیــارت جمعیت هالل احمــر در مورد
فعالیتهایاینمجموعهدرسالآیندهاست.
برای شروع در مورد خدماتمرکز پزشکی حج و
زیارتدرمکهومدینهصحبتکنید.
درحالحاضرحجعمرهتعطیلاستودرنتیجهدرمانگاه
فعالی در کشور عربســتان نداریم؛ اما در حال برنامهریزی
برای حج تمتع هســتیم .معاینه حدود  ۹۰هزار زائر حج
تمتع  ۹۸از  ۲۰اسفندماه آغاز شده است .در ایام حج تمتع
دو بیمارستان ثابت در مکه و مدینه با تجهیزات رادیولوژی،
اورژانسو...برقراراستوعالوهبرایندوبیمارستانبراساس
میزان تجمع زائران در هتلها ،چهار مجتمع درمانگاهی در

مکه و چهار مجتمع درمانگاهی نیز در مدینه دایر شده و به
زائران خدمات الزم درمانی ارایه خواهد داد.
  مشکلیدربرنامهریزیهاوجودندارد؟
ما در برنامهریزیهای حجتمتع در حال حاضر مشکلی
نداریموبراساسبرنامههاوتفاهمنامههاحرکتمیکنیم.
البتهببینیدیکسریموانعاستکهتاحدودیمشکلساز
میشود؛ مثال انتقاالت مالی بانکی و ....اما سعی کردهایم با
تفاهمنامههای مشترک موضوعات را حل کنیم .ما امسال
ســعی کردهایم تا میتوانیم هزینههایمــان را کاهش
دهیم؛ به طور مثال ساختمانی را که هر ساله در مکه برای
خدمترسانی اجاره میکردیم ،امســال در حدود 700

خواهر و برادر داوطلب یزدی از انگیزههای خود برای فعالیتداوطلبانه به «شهروند» میگویند

«هاللاحمر» قانون خودش را دارد
قانون داوطلبی

محمدمهدیاقبالی|خانوادهایداوطلب؛درموردخانواده
منیریپور حــرف میزنم؛ خانوادهای که بیشــتر اعضای آن
داوطلبجمعیتهاللاحمرهستند.محمدمهدیمنیریپور
تفتی متولد  2تیرماه  1370و سمیه منیریپور تفتی متولد
 14مهرماه ،1368خواهر و برادر این خانواده یزدی هستند که
حدود 10سال سابقه عضویت در جمعیت هاللاحمر دارند.
«شــهروند» گفتوگویی کوتاه با این خواهر و برادر داوطلب
داشتهاست.
  چطورباهاللاحمرآشناشدید؟
محمدمهدی :از طریق دو خواهر بزرگترم .حدود 15ســال
توآمد خواهر بزرگترم به هالل باعث شد که من
داشتم که رف 
خیلی زودتر از او پایم به هالل باز شود.
ســمیه :خیلی اتفاقی؛ هر روز که از مدرسه برمیگشتم ،از
روبهروی هاللاحمر رد میشدم .خالصه همین ردشدنها ما
را با هاللاحمر گره زد.
  درموردانگیزهتانبرایحضوردرهاللاحمربگویید.
محمدمهدی :جمعیت هاللاحمر از نظر من سازمانی فعال
و جذاب است.
ســمیه :هاللاحمر قانون خودش را دارد؛ قانون داوطلبی.
اســتانداردها و ظرف و ظرفیت خودش را دارد .من وقتی در
این ظرف نشســتم ،قالب آن ظرف بودم .این رمز ماندگاریام
در هالل بود.
  تعریفتانازجوانعضوهاللاحمرچیست؟
محمدمهدی :جــوان هاللاحمــر فردی آمــاده بهکار با
روابطعمومیباالومهربانبرایکمکبههمنوعانخوداست.
ســمیه :جوان هاللاحمری شاعر اســت؛ عاشق است؛ در
پی ساختن راهی اســت که دیگران حتی در پی یافتنش هم

نبودهاند .دلش برای کمک میتپد و وجودش زنده است برای
نجات.
  مهمترین تاثیری که هاللاحمر بر رفتارهای فردی
شماگذاشتهاست،چیست؟

کمککردن به دیگران قطعا احساس
خوبی در هر انسانی ایجاد میکند و بنده
نیز از این قاعده مستثنی نیستم.

محمدمهدی :ایجاد احساس خواســتن توانستن است به
معنای واقعی کلمه .به فال نیکگرفتن هر اتفاقی و آشنایی با
هرفردی.
سمیه :تعامل با افرادی که اساسا ارتباط با آنان برایم دشوار
بود .پیش از این ،یک الک در دســت میگرفتم و افراد را الک
میکردم.تحملهیچکسبرایمآساننبود.
  بهترین تجربهای که در طول این سالها در جمعیت
هاللاحمرداشتهایدچهبودهاست؟
محمدمهدی:اعزامبهکربالیمعلیدرایاماربعینحسینی.
سمیه :تجربه مربیبودن در جمعیت و تالش برای آموزش
آنچهموجبنجاتدیگراناست.
  خانوادهتان تا چه اندازه حامی و پشــتیبان شما
بودهاند؟
محمدمهدی :بهواســطه حضور خواهرهایــم قبل از من،

خانواده راحتتر با این مســأله کنار آمدند تا جایی که حضور
نداشــتن در خیلی از محافل خانوادگی را بر من بخشیدند و
هرگزشماتتمنکردند.
سمیه:تقریباهاللهمهزندگیمناست.
  بهنظرشمابرایمعرفیهاللاحمردرسطحجامعه
چهبایدکرد؟
محمدمهدی :آموزش تخصصی امداد برای افرادی که
رشت هتحصیلیآنهاغیرازحوزهپزشکیوامداداست.
سمیه :باید با آموزش صحیح ،بهروز و بهموقع و
البتهتخصصیبهافرادمتعهد،چترنجاتشرادر
تمامخانههابگشاید.
چه احساســی نســبت به انجام
فعالیتهای داوطلبانه و عامالمنفعه
درجمعیتدارید؟
محمدمهــدی :کمککردن به دیگــران قطعا
احساس خوبی در هر انسانی ایجاد میکند و بنده نیز
ازاینقاعدهمستثنینیستم.
سمیه :مگر میشود انسان در مسیری با ایمان به
خیربودنشقدمبرداردواحساسخوبینداشتهباشد.
  تا به حــال چند نفر را با هاللاحمر آشــنا
کردهاید؟
محمدمهدی:نزدیکبه 20نفرازدوستاننزدیکم.
سمیه :برای ورود افرادی غیر از خودم به جمعیت
خیلیگزینشیعملکردم.درواقعمنبرایدعوت
دوستانمبههاللیکظرفتعیینکردهام.
از نظر شــما بزرگترین نقطه قوت جمعیت
هاللاحمرچیست؟

در حال برنامهریزی برای حج تمتع
هستیم .معاینه حدود ۹۰هزار زائر حج
تمتع  ۹۸از  ۲۰اسفندماه  آغاز شده است
در مورد خدمترســانی به زائران عراق صحبت
کنیم.
ل احمر در ایام نــوروز ویژه زائران
خدمات درمانی هال 
عتبات عالیات مطابق روال گذشته از  ۲۵اسفند آغاز شد
ت درمانی
و تا پایان تعطیالت ادامه دارد .برای ارایه خدما 
شایسته به زائران ایرانی در دو شهر کربال و نجف ۶درمانگاه
جدید دایر شده است و در صورت فراهمشدن شرایط یک
درمانگاهنیزدرشهرسامرادراینایامدایرخواهدشد.
  آیادرسوریههمدرمانگاهیداریم؟
آمادههستیمکهدرمانگاههایمرکزپزشکیحجوزیارت
را در سوریه راهاندازی کنیم؛ رایزنیهای الزم در مورد سفر
سوریه صورت گرفته است .هر زمانی که وضعیت حضور
زائران در سوریه فراهم شود ،مرکز پزشکی حج و زیارت هم
خدماتخودراارایهمیدهد.

محمدمهدی:نقطهقوتجمعیتحضوردرتمامیصحنهها
وکسبآبرودرمیانتمامیاقشاراست.
ســمیه :بزرگترین نقطه قوت هاللاحمر عضومحوری و
تجمعجوانانخودباوروفعالدراینسازماناست.
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نگاهداوطلبی
با بخشی از فعالیتهای داوطلبانه جمعیتهالل احمر
در نوروز آشنا شویم

هالل احمر در نوروز دقیقا چه کار
میکند؟

شهروند| آمادهباش پایگاههای امدادی ،استقرار
آمبوالنسهــا ،بکارگیــری نیروهــای عملیاتی،
اجرایبرنامه ملی «فرشــتگان رحمــت» ،اجرای
طرح «مروجین ســامت» و اجرای كمپين بسيج
اطالعرســانیسفر ايمن و ســالم از سوی جمعیت
هاللاحمر همــه و همه به منظور حفظ ســامت
و ایمنی مســافراننوروزی و رقــم خوردن بهترین
لحظهها در تعطیالت پیشرو خواهد بود .جمعیت
هاللاحمر به منظورایجاد بهترین شــرایط در ایام
نوروز و خدمترسانی مناسب ،فهرست پایگاههای
فعال ،مدیران ومســئوالن پاســخگو در جمعیت
هاللاحمر را بــه همراه زمانبندی ســاعات کاری
داروخانههای هاللاحمراعالم کرده است .عالوه بر
اجرای همه این موارد در سراســر کشور ،برنامههای
تفریحی و فرهنگــینیز در دســتور کار جمعیت
هاللاحمراستانهاقرارخواهدداشت.
برپاییایستگاههایسالمت
با توجه به لزوم حساسسازی مردم به رعایت نکات
حفظسالمتدرطولسفروارایهخدماتبهمسافران
نوروزی هرســاله در کنار چادرهــای طرح ایمنی و
سالمت مسافران نوروزی ایستگاههایسالمت برپا
میشود.دراینایستگاههابهصورترایگانفشارخون
افراد اندازهگیری میشود .همچنینآگاهیبخشی
به مردم درخصوص پیشــگیری از بیماریهای ایدز
و اعتیاد امسال در دستور کار جوانانهاللاحمر در
چادرهایایمنیوسالمتمسافراننوروزیقراردارد.
طرحسحاب
تسيارسحاب(سامانهحرکتهای
يگش 
اكيپها 
ی و بشردوســتانه) به گروههــاي امدادي و
امــداد 
بشردوستانه سازمانيافتهاي اطالق ميشود كه در
قالبتيمهاي٢نفره(بهصورتپيادهيادوچرخهسوار)
بارويكردپيشگيريوايمنسازيجهتارايهخدمات
با اولویتشناســايي ،پيشبيني ،کنترل و مهار علل
آســیبپذیری ،پایش ،پیشــگیری و بازدارندگي و
حوادث انسانیو

خدمات امدادي و بشردوستانه در
زیستمحیطی در ايام مسافرت همميهنان (نوروز و
تابستان) در اوقات اوج تردد و تحرك ،تجمع و تراكم
آنان در شلوغترين و مسافرپذيرتريناماكنو مناطق
ط و ساير مراکز و مجموعههای
ن نقا 
و آسيبپذيرتري 
فرهنگي و فراغتیمحلاجتماعو اتراق مسافران در
محدودهزمانيمعينمبادرتبهگشتميکنن د.
طرحبهرفت
در این طــرح با همکاری یونیســف ،نمایندگان
استانها آموزشهای ایمنی و عبورومرور را دریافت
میکنند و قرار است در طرح نوروزی این آموزشها
را به کــودکان و نوجوانان با طرحهای ابتکاریبومی
هر منطقه ارایه کنند .رانندگانی که در طول سفرهای
خودمرتکبتخلفینشدند،میتوانندباارسالشماره
پالکخودرویخودبهسامانهپیامکی ١٠٠٠١٤٧در
مسابقه بهرفت شرکت کنند .قرار است در اینطرح
پس از اســتعالم از پلیس ،به قید قرعه جوایزی به
شرکتکنندگاناهداشو د.
برنامهملیمروجینسالمت
این برنامه با برپایی حداقل  ٦٠٠چادر و ایســتگاه
سالمت در سراســر کشور و با مشــارکت معاونت
فرهنگی نیروی انتظامی و آموزشوپرورش همزمان
با ایام خطرآفرین پایانیســال «چهارشنبهسوری»
برگزار میشو د.
طرحفرشتگانرحمت
این طرح بهمنظور تأمین بخشی از نیازمندیهای
غذایی و بهداشــتی در قالب تهیه و توزیع سبدهای
غذاییمیان گروههای محروم با همکاری داوطلبان و
خیرین و مشارکت اعضا و داوطلبان در ارایه خدمات
الزمبههموطنانفعالیتمیکند.دراینزمینهانتظار
میرود امسال ٥هزار سبد غذایی تهیه و میان جامعه
هدفتوزیعشو د.
طرحنیابت
اعضــا و داوطلبــان عالقهمند پــس از ثبتنام و
سازماندهی براساس توان و تعهد خود در زمانهای
مخصوصی در طولســال (براســاس عالقه و توان
داوطلــب) انتخاب و ســازماندهی شــده و پس از
شناســاییســالمندان مورد نظر ،در زمان یاد شده
بهعنوان فرزند ازدسترفته یا نداشته خانواده انجام
امور خانوادهرا براساس تعهد و تخصص و زمان مورد
نظر خود برعهده میگیرند و پیشبینی میشــود
تا ١٠هزار نفراز سالمندان از این برنامه در ایام نوروز
بهرهمندشون د.

