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رئیس جمعیت هالل احمر:
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رئیس جمعیت هالل احمر خدمــات این جمعیت بــه زائران در 
مراسم اربعین حسینی را تشریح کرد و از برنامه ریزی برای برگزاری 

کیفیت تر این مراسم در سال های آینده خبر داد. هرچه با
دکتــر پیرحســین کولیونــد در برنامــه زنــده تلویزیونــی »صــف 
کــم بر خدمــات این  اول« با تشــریح اصــول و سیاســت های حا
جمعیــت در مراســم اربعیــن حســینی گفــت: »هالل احمــر در 
اربعیــن امســال ظرفیــت پایگاه هــا، نیــروی انســانی و تجهیزات 
خــود را بین 3 تــا ۵ برابــر افزایش داد. بــرای جبران کمبود ســرم 
نیــز طــی یــک تفاهمنامــه در عــراق 2 میلیــون خریــداری شــد 
کــه هالل احمر ایــران تجربــه خیلی خوبــی در پیشــگیری و  چرا
درمان گرمازدگی بــه دلیل تجربه حج داشــت. بنابراین بهترین 
روش درمــان گرمازدگــی را چه در پیشــگیری از طریــق آموزش و 
چه درمان آن، هالل احمر داشــت. تیم های درمانی ما با تزریق 

سرم خنک کمک زیادی به درمان زائران گرمازده کردند.«
تمام زائران بیمار از خدمات بیمه بهره مند بودند

رئیــس جمعیــت هالل احمر با بیــان اینکه تمــام زائــران بیمار 
از خدمــات بیمــه مســئولیت مدنــی بهره منــد شــدند، افــزود: 
» 1140بیمــار بســتری، ۹17 نفــر نیــز خدمــات درمــان ســرپایی 
دریافــت کردند. همــکاری بین هالل احمــر و بیمه نیــز از طریق 

ایجاد اتاق فرماندهی و با یک تلفن هماهنگی انجام می شد.«
 کولیوند گفــت: »بیمارانی که شــرایط پایداری داشــتند، برای 
اینکه حجم بیمارســتان های عراق پر نباشــد، خیلی ســریع به 

ایران منتقل کردیم.«
او ادامــه داد: »2 هواپیمــا بــه صــورت بیمارســتان هوایــی بــا 
تمام تجهیزات آی ســی یو در اختیــار هالل احمر بود امــا به آنها 
نیــاز نشــد. همچنیــن بــرای اولیــن بــار مجــوز ورود بالگردهای 
هالل احمــر ایــران را بــه عــراق گرفتیــم تــا بــرای انتقــال ضروری 
مصدومــان و بیمــاران اســتفاده کنیــم. ۹ بالگــرد هــم در مرزهــا 
مســتقر بود تا در شــرایط اضطراری اســتفاده کنیم. تعداد قابل 
توجهی از پزشکان و تیم درمانی هالل احمر را از مرز خسروی با 

بالگرد عراق به داخل این کشور انتقال دادیم.«
1200 امدادگر و 2800 کادر درمــان هالل احمر در عراق فعال 

بودند
رئیــس جمعیــت هالل احمــر در ادامــه ایــن برنامــه از فعالیت 
در  هالل احمــر  کنش ســریع  وا تیــم  اعضــای  از  امدادگــر   1200
داخــل عــراق خبــر داد و گفــت: »هالل احمــر حتــی در اقلیــم 
کید کرد:  کردستان هم پایگاه امدادونجات داشت.« کولیوند تا
»برنامه ریــزی برای ارائه خدمات کیفی تر در ســال های آینده با 
برگزاری جلســات مشــترک ماهیانه با طرف های عراقی در حال 
انجام اســت تا آمادگــی خود را برای ســال آینــده افزایش دهیم. 
با کمک ســازمان نظام پزشــکی، کتابــی هم تالیــف می کنیم که 
همه دستورالعمل ها و شــیوه نامه های اربعین را به طور مفصل 
در بر داشته باشد. اربعین امســال پیچیدگی خاصی داشت اما 

هالل احمر با جان ودل و بی نظیر خدمت رسانی کرد.«
دکتــر کولیونــد: تــا جــان در بــدن دارم پــای  کار و معیشــت 

امدادگران هالل احمر هستم
بیمــه  برقــراری  بــه  اشــاره  بــا  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
امدادگــران ایــن جمعیــت پــس از 20 ســال و افزایــش دســتمزد 
کید کــرد: »مــن صدای  ایــن امدادگــران تــا 4 میلیــون تومــان تا
امدادگــران هالل احمــرم و تــا جــان در بــدن دارم، پــای کار آنهــا 

هستم که سرانجام و معیشت خوبی داشته باشند.«
دکتر پیرحســین کولیوند گفت: »عزیزانی که به عنوان امدادگر و 
نجاتگر با هالل احمر همکاری دارند، بسیار جهادی کار می کنند، 
بنابرایــن دغدغــه اصلــی مــن، بیمــه و معیشــت ایــن امدادگــران 
داوطلب بود که طی تفاهمنامه با سازمان بیمه تامین اجتماعی، 
این مهم محقق شد و امدادگران هالل احمر می توانند وارد سامانه 

شوند و از خدمات بیمه استفاده کنند.«
کنون  ، تا کید کــرد: »امدادگران داوطلب هالل احمر کولیوند تا
، ماهانــه فقط یک  هیچ بیمه ای نداشــتند و بــا 240 ســاعت کار
میلیــون و 200 هــزار تومــان بــرای هزینــه ایاب وذهــاب دریافــت 
می کردنــد. امســال ایــن هزینــه بــه2 میلیــون و 400 هــزار تومان 
افزایش یافت و در مرحله بعدی 4 میلیون تومان خواهد شــد و 

بیمه آنها هم کامل می  شود.«
گــر امــروز از من ســوال  رئیــس جمعیــت هالل احمــر افــزود: »ا
شــود که رزمندگان دفاع مقــدس چه روحیاتی داشــتند، حتما 
می گویــم خدمــت امدادگــران را در پایگاه های امــدادی ببینید 

که چطور با عشق وعالقه کار می کنند.«
کولیوند افــزود: »من صدای امدادگــران هالل احمرم و تا جان 
در بدن دارم، پای کار آنها هستم که سرانجام و معیشت خوبی 
داشــته باشــند. امروز بیمــه مســتمری، غرامت، بازنشســتگی و 
بیمه تکمیلی امدادگران بعد از 20 ســال برقرار شده و در مراحل 
بعدی؛ معیشت و ســپس ثبات و امنیت شــغلی این امدادگران 
کار هالل احمــر اســت. هالل احمــر ایــران در حــال  در دســتور 
حاضر جزو ۵ جمعیت برتر دنیاســت بنابرایــن باید تالش کنیم 
ایــن ســرمایه انســانی را از دســت ندهیــم، پــس بــا تمام تــوان و 

جان ودل کنارشان هستم.«

شــهروند| »مجتمع دانش آموزی قائن« 
خراســان  روســتاهای  بچه هــای  بــرای 
جنوبــی حکم خانــه ای را دارد که اعضای 
نوجوانش 7 سالی از زندگی خود را در آن 
می گذراننــد؛ خانه ای که قرار اســت جای 
خالی مدارس روســتاهای محروم را برای 
نوجوانــان پــر کنــد تــا شــاید فرصت های 
بهتری پیش رویشان قرار بگیرد. مجتمع 
دانش آمــوزی  مجتمــع  دومیــن  قائــن، 
از  یکــی  و  اســت  جنوبــی  خراســان 
قدیمی تریــن مجتمع هــای دانش آمــوزی 

 . هالل احمر
دانش آمــوزان قدیمــی ایــن مرکــز حــاال 
دوره کارشناســی و ارشــد را هــم بــه پایان 
رســیدن  راه  تحصیــل،  و  رســانده اند 
بــه شــغلی مطلــوب را بــرای آنهــا فراهــم 
برخــی  شــعب  روســای  از  اســت.  کــرده 
شهرســتان های خراســان جنوبــی گرفته 
غ التحصیالن  تا معلمــان و ... در میان فار
و  می خورنــد  چشــم  بــه  مجتمــع  ایــن 
تعــدادی از آنهــا حــاال در همیــن مجتمــع 
مشــغول به کار هســتند؛ افــرادی که خود 
« بلکه فرزندان خانه ای  را نه »دانش آموز
قائــن  دانش آمــوزی  مجتمــع   نــام  بــه 
گرچــه ظرفیت هــای پذیــرش  می داننــد. 
همچنــان  و  اســت  محــدود  کــز  مرا ایــن 
روســتاهای  در  زیــادی  دانش آمــوزان 
ادامــه  از  جنوبــی،  خراســان  محــروم 
تحصیــل در مقاطــع متوســطه اول و دوم 

بی بهره اند.

تعطیلــی دو ســاله کرونــا، گرچــه پذیــرش 
دانش آمــوزان را در مجتمــع قائــن و ســایر 
وقفــه  دچــار  دانش آمــوزی  مجتمع هــای 
هالل احمــر  حمایت هــای  امــا  بــود،  کــرده 
از دانش آمــوزان همچنــان ادامــه داشــت؛ 
دانش آمــوزان  درســی  وضعیــت  پیگیــری 
از  مالــی  حمایت هــای  و  مجتمــع  ســابق 
بــه  دانش آمــوزان،  برخــی  خانواده هــای 
مشــارکت فراخواندن آنها و حفــظ ارتباط با 
دانش آمــوزان و خانواده هایشــان ازجملــه 

این اقدامات بود. 
و  مــدارس  دوبــاره  بازگشــایی  بــا  حــاال 
حضــوری شــدن کالس هــای درس، دوباره 
مجتمــع  خوابگاه هــای  بــه  دانش آمــوزان 
دانش آموزی هالل قائن آمده اند. »مجتبی 
کبری«، مدیر مجتمــع دانش آموزی قائن  ا
می گوید: »دانش آمــوزان در این مرکز عالوه 
بــر اینکــه خدماتــی مثــل اســکان و تامیــن 
وعده هــای غذایــی را در اختیــار دارنــد، در 
اولیــه،  کمک هــای  آموزشــی  کالس هــای 
آمــوزش آشــنایی بــا فعالیت هــا و اهــداف 
جمعیــت و همچنیــن آمــوزش فــوق برنامه 

برخی از دروس شرکت می کنند.«
امســال ۵0 دانش آمــوز پســر از روســتاها 
جنوبــی  خراســان  محــروم  مناطــق  و 
میهمان ایــن مجتمــع هســتند؛ مجتمعی 
صددرصــدی  قبولــی  افتخاراتــش،  از  کــه 
در  دانشــگاهی اش  پیــش  دانش آمــوزان 
کنکــور بــود و در طــول ســال های گذشــته، 
رتبه هــای خوبــی را در کنکــور کارشناســی،  
ارشــد و دکتــرا نصیــب دانش آموزانش کرده 

است. 
کبری می گوید: »در بســیاری از روســتاها  ا
 ، به دلیــل نبودن مــدارس در مقاطــع باالتر
دانش آمــوزان مجبــور بــه رفتــن بــه شــهر و 
کــه  کســانی  روســتاهای دیگــر می شــوند. 
در  تحصیــل  هزینه هــای  تامیــن  امــکان 
ندارنــد، معمــوال شــانس  را  شــهری دیگــر 
تحصیل را از دست می دهند. مجتمع های 
، دانش آمــوزان  دانش آمــوزی، از ایــن نظــر
چتــر  زیــر  را  محــروم  روســتاهای  مســتعد 
حمایت خود می آورد. افتخار ما این اســت 
که نفر اول کارشناسی ارشد، نفر اول دکترا و 
رتبه های برتر کنکور در سال های مختلف، 

از بیــن دانش آمــوزان ایــن مجتمــع بودند. 
بیــش از ۵00 نفــر از دانش آمــوزان مجتمــع 
کنــون وارد دانشــگاه  قائــن، از ســال 71 تا

شده اند.«
 

دانش آمــوزان  ســر  بــاالی  هــالل  چتــر 
مستعد

دانش آمــوزی  مجتمــع  حمایت هــای 
قائن تنها به اســکان دانش آمــوزان خالصه 
نمی شــود؛ برخــی از ایــن دانش آمــوزان که 
سرپرســت خانــوار ندارنــد یــا خانــواده آنهــا 
بــا مشــکالت مالــی روبــه رو هســتند، مــورد 
حمایت هــای جمعیــت هالل احمــر قائــن 

قرار می گیرند. 
کبری می گویــد: »دانش آموزان مجتمع،  ا
به کمــک دهیاری ها و شــوراهای روســتاها 
میــان  از  معمــوال  و  می شــوند  شناســایی 
بی بضاعــت  و  مســتعد  دانش آمــوزان 
هستند. ما عالوه بر حمایت های تحصیلی 
از دانش آمــوزان، از خانواده هــای آنهــا هــم 
، در حــد  غافــل نیســتیم و در صــورت نیــاز
تــوان جمعیــت، بــه آنهــا کمــک می کنیــم. 
مــا بعــد از پایــان دوره تحصیــل هــم ارتباط 
خودمان را بــه یکباره بــا ایــن دانش آموزان 
قطع نمی کنیــم. بــرای مثــال دانش آموزان 
و  اداره هــا  بــه  را  غ التحصیل شــده  فار
ارگان هایی که تقاضای نیــروی کار کرده اند 
از  بخشــی  بتواننــد  تــا  می کنیــم  معرفــی 
دانشــگاه  در  خــود  تحصیــل  هزینه هــای 
هزینــه  کمــک  پرداخــت  کننــد.  تامیــن  را 
تحصیــل در دانشــگاه هم بخــش دیگری از 
فعالیت هــای مــا در مجتمــع دانش آمــوزی 

قائن است.«

مجتمع، خانه ما بود
در میان مسئوالن جوان شهرستان قائن 
و دیگــر شهرســتان های خراســان جنوبی، 
کــه بخشــی از دوران  کــم نیســتند افــرادی 
تحصیــل خــود را در مجتمــع دانش آموزی 

قائن گذرانده اند. 
»الهیار توسلی« رئیس جمعیت سربیشه 
خراســان جنوبی یکی از ایــن دانش آموزان 
اســت. او می گویــد: »تحصیــل در روســتای 
امیرآبــاد سرچشــمه کــه مــن در آن زندگــی 
می کــردم، تنهــا تــا مقطــع پنجــم ابتدایــی 
ممکن بود. بسیاری از دانش آموزان روستا 
بعد از پایــان تحصیالت ابتدایــی مجبور به 
ترک تحصیل می شــدند و از ادامه تحصیل 
بــاز می ماندنــد. مــن و چهــار نفــر دیگــر از 
پایــان دوره  از  بعــد  همســاالنم در روســتا 
ابتدایــی بــه مجتمــع دانش آمــوزی قائــن 

رفتیم و خوشبختانه به دلیل معدل باالیی 
که داشــتیم، پذیرفته شــدیم. این مجتمع 
از ســال 72 تــا زمــان قبولــی در دانشــگاه، 
خانه من بــود و سرپرســتان مجتمــع، مثل 
اعضــای خانواده، نگــران تحصیــل و زندگی 

ما بودند.« 
دوستانش حاال فرمانده انتظامی، ستوان 
شهرســتان های  انتظامــی  ســرهنگ  و   2
خراســان جنوبــی شــده اند. او هــم کم کــم با 
آشــنایی با فعالیت هــای جمعیت و شــرکت 
در  حضــور  راه  آن،  آموزشــی  دوره هــای  در 
گرفتــه و حــاال هــم  هالل احمــر را در پیــش 
رئیس جمعیت شهرســتان سربیشــه است. 
توسلی می گوید: »دوستان مان در مدرسه، 
ما را مثل اعضای یک خانواده می دانستند. 
زنگ هــای تفریــح، همیشــه دور هــم جمــع 
را داشــتیم.  هــوای همدیگــر  و  می شــدیم 
بعــد از پایــان دوره دانش آمــوزی و قبولــی در 
دانشــگاه و همچنیــن مقطــع ارشــد، همــه 
مــا ارتباط مــان بــا مجتمــع و سرپرســتان آن 
را حفــظ کردیــم. این عزیــزان زمانی بــرای ما 
نقش اعضای خانواده را داشتند و ما بخش 
مهمی از موفقیت خودمان را مدیون تالش 

آنها هستیم.«
راهــی  کــه  دانش آموزانــی  هــم  هنــوز   
بــا  را  خــود  ارتبــاط  می شــوند  دانشــگاه 
حفــظ  قائــن  دانش آمــوزی  مجتمــع 
می کننــد. مثل دو دانشــجویی که روزهایی 
و  می گذراننــد  مجتمــع  در  را  هفتــه  در 
ســری بــه دانش آمــوزان پیــش دانشــگاهی 
می زننــد تــا در درس ها بــه آنها کمــک کنند 
کمک حــال  مجتمــع  فعالیت هــای  در  و 

سرپرستان آن باشند. 

با حضوری شدن مدارس، مجتمع های دانش آموزی هالل میزبان دانش آموزان مناطق محروم می شوندخبر3

فرصتی به نام »تحصیل«

کسانی که امکان تامین هزینه های 
تحصیل در شهری دیگر را ندارند، 

معموال شانس تحصیل را از 
دست می دهند. مجتمع های 

 ، دانش آموزی، از این نظر
دانش آموزان مستعد روستاهای 

محروم را زیر چتر حمایت خود 
می آورد. افتخار ما این است که نفر 
اول کارشناسی ارشد، نفر اول دکترا 
و رتبه های برتر کنکور در سال های 
مختلف، از بین دانش آموزان این 

مجتمع بودند

دانش آمــوزان زیادی هر ســال به دلیــل دور بــودن از مدارس 
کز آموزشــی، از غافلــه تحصیل باز می ماننــد. مجتمع های  و مرا
ایــن  تحصیــل  ادامــه  بــه  کمــک  بــرای  هــالل  دانش آمــوزی 
دانش آموزان تشکیل شدند و کار خود را از سال 6۹ آغاز کردند. 
ایــن مجتمع ها بــا کمــک هالل احمــر، در مناطق محروم کشــور 
کز شــبانه روزی راه اندازی شــدند. در این مجتمع ها  به صورت مرا
دانش آموزان مســتعدی پذیرش می شــوند که در روستای محل 
سکونت شــان، امکانی بــرای ادامــه تحصیل در مقطع متوســطه 
وجود ندارد. همچنین این دانش آموزان از خانواده هایی پذیرش 
می شــوند که تــوان تامین هزینه هــای تحصیــل فرزندان شــان در 
شــهرها و روســتاهای دیگــر را ندارند.محــل ســکونت اغلــب ایــن 
دانش آموزان حداقل ۵0 کیلومتر با اولین مرکز آموزشی فاصله دارد. 
معــدل بــاالی 17 در مجتمع هایــی که تقاضا بــرای پذیــرش در آن 
باالســت و معدل باالی 1۹ یکی از شــروط پذیرش دانش آموزان در 

این مجتمع های دانش آموزی است.  
دانش آموزان در این مجتمع ها عالوه بر شرکت در کالس های 
فوق برنامــه، آموزش هــای مختلفــی در زمینه کمک هــای اولیه 
و امدادونجــات را می بیننــد و در مانورهــای مختلفــی حضــور 
پیــدا می کننــد. آشــنایی بــا اهــداف و وظایــف هالل احمــر در 

ایــن مجتمع هــا، دانش آمــوزان را بــه تعامل بیشــتر بــا جمعیت 
تشویق می کند و اغلب جذب جمعیت می شوند. در دهه های 
گذشــته ایــن مجتمع هــا توانســته کمــک زیــادی بــه تحصیــل 
دانش آمــوزان روســتایی در مناطــق محــروم کنــد. عــدم وجود 
مجتمع هــای دانش آموزی کافی کــه توســط آموزش وپرورش و 
همچنین کمیته امداد تاسیس و اداره می شوند، یکی از دالیل 
لــزوم فعالیت هــای مجتمع هــای دانش آمــوزی هالل احمــر در 

استان های مختلف است.

اطالعات عددی
1369 اولیــن مجتمع هــای دانش آمــوزی هــالل احمــر بــه 

صورت غیررسمی آغاز به کار کردند.
دانش آمــوزی  مجتمع هــای  فعالیــت   آغــاز  ســال   ،1374

به طور رسمی بود. 
11 مجتمــع دانش آمــوزی در حــال حاضــر در کشــور فعالیــت 

می کنند.
5 اســتان گیــالن، سیستان وبلوچســتان، خراســان جنوبــی، 
کرمــان، چهارمحال وبختیــاری اســتان هایی هســتند کــه ایــن 

مجتمع ها در آن فعالیت دارند.

مجتمع هایــی برای تمام فصول


