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پیرحسینکولیوند/رئیسجمعیتهاللاحمر

 ترویج فرهنگ پیاده روى اربعین 
در بین جمعیت هاى هالل احمر

ترویج فرهنگ پیاده روى اربعین در بین جمعیت هاى 
در  ایران  هالل احمر  اقدامات  ازجمله  هالل احمر 
راهپیمایی اربعین ۱۴۰۱ بوده است. با توجه به اینکه ساالنه 
بالغ بر بیست میلیون نفر از سراسر دنیا اعم از مرد و زن و پیر و جوان در مراسم اربعین 
شرکت می کنند و نیاز به ارائه خدمات به آنها در حوزه هاى بهداشتی، درمانی، آموزشی، 
امدادونجات و ... می باشد، هالل احمر ایران در راستاى انجام وظایف خود نسبت به ارائه 
خدمات بشردوستانه به زائران از طریق همکارى با جمعیت هالل احمر عراق و وزارت 

بهداشت این کشور اقداماتی را انجام می دهد.
برگزارى اولین کنگره بین المللی سالمت در اربعین حسینی در سپتامبر 2۰22 با دعوت 
افغانستان، سوریه، یمن،  کستان،  پا ایران،  کشور هاى عراق،  از نمایندگان سالمت 
هندوستان، ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی و کویت، تقویت هماهنگی بین بخشی 
کید بر نقش آموزش در  میان گرو ه هاى ارائه کننده خدمات سالمت در زیارت اربعین،  تا
کاهش بیمارى ها و خطرات ناشی از حوادث از جمله برخی از اقدامات هالل احمر بوده 
است. تقویت انسجام و یکپارچگی خدمات سالمت و امدادونجات، تقویت همگرایی 
دستگاه ها و هیأت ها گروه هاى خدمت رسان در بخش سالمت و امدادونجات، ترویج 
و بسط تاثیرات مثبت معدنی دیپلماسی سالمت، بهره گیرى از فرصت اربعین به عنوان 
کثرى  منبع الیزال تولید قدرت نرم اسالم در بخش سالمت و امدادونجات و رعایت حدا
اخالق اسالمی و آداب زیارت و خدمت رسانی در اربعین ازجمله اقدامات این حوزه بوده 
است. شناخت تهدیدات، چالش ها و مخاطرات احتمالی و بیمارى هاى نوپدید با هدف 
پیشگیرى و مقابله با آنها، تقویت همکارى هاى بهداشتی، درمانی دو کشور در راستاى 
کمیت قانون به منظور  کیفیت و ایجاد هم افزایی و همچنین حا ارائه خدمات بهینه و با
ایجاد نظم و امنیت سالمت از شاخص هاى راهبردى هالل احمر می باشد. رعایت 
جایگاه وزارت بهداشت عراق، سازمان هاى مردم نهاد  و هالل احمر عراق، رعایت قوانین 
و مقررات کشور عراق با هماهنگی کامل و حفظ اقتدار جمهورى اسالمی  با هماهنگی و 

همکارى و افزایش تعامالت و هم افزایی خوب مورد توجه قرار گرفته بود.
مردم محورى و تعامل با گروه هاى جهادى یکی دیگر از اصول جمعیت هالل احمر در 
برگزارى مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۱ بود. سازماندهی و مشارکت در خدمات داوطلبانه 
مردم و نهادهاى اجتماعی و مردمی در ارائه خدمات سالمت و امدادونجات اربعین، 
تسهیل گرى نقش مردم و گروه هاى جهادى در این خصوص و همچنین فراهم کردن 
زمینه هاى قانونی فعالیت مردمی ازجمله شاخص هاى راهبردى این اصل بوده است. 
هدایت، کنترل و مدیریت ارائه خدمات سالمت و امدادونجات در اربعین نیز از اصول 
دیگر فعالیت هاى این جمعیت در برگزارى مراسم اربعین حسینی بود که در این خصوص 
برنامه ریزى دقیق بر اساس تجارب و آسیب شناسی سال هاى گذشته، نظارت بر اجراى 
برنامه هاى محوله و برنامه ریزى آموزشی، پژوهشی و اطالع رسانی به عنوان شاخص هاى 

راهبردى جمعیت هالل احمر مورد توجه قرار گرفت.

  »من از سال هاى گذشته با طرح ملی نذرآب که توسط جمعیت هالل احمر در 
مناطقی که دچار تنش کم آبی و خشکسالی مواجه هستند و خدمات بشردوستانه 
و عام المنفعه ارائه می شود، آشنایی مختصرى داشتم.« این را سیدجواد هاشمی، 
هنرمند سینما و تلویزیون می گوید و ادامه می دهد: »کام تشنه مناطق بحران زده 
کم آب در منطقه خاش با طرح ملی نذرآب سیراب شد. نذرآب اتفاق بسیار مهم 
براى مردمانی که با مهم ترین معضل حیات )بی آبی و خشکسالی( دست وپنجه نرم 

می کنند، خواهد بود.«
اهالی شهرستان خاش، پیش از این سیدجواد هاشمی را از قاب تلویزیون 
می دیدند و حاال خبر حضورش در خاش، شادى و امیدوارى را به این مناطق 
آورده است. او از نخستین ساعات حضورش در سیستان وبلوچستان می گوید: »با 
بچه هاى هالل احمر همراه شدم. پس از یک ساعت پیمایش و گذر از بیابان برهوت 
و بدون هیچ امکانات و جاده آسفالتی، باالخره به روستایی کم برخوردار با جمعیتی 
حدود 100الی 150نفر رسیدیم. در این روستا خبرى از برق و آب و دیگر امکانات نبود و 
مردم در گرما و سرماى سرسخت آن، در کپرها زندگی می کردند. سیستان وبلوچستان، 
کنده بسیارى دارد و خشکسالی هاى دو دهه  استان پهناورى است که روستاهاى پرا

اخیر، آسیب زیادى به معیشت مردم در این مناطق زده است.«

بدون آتش، بدون گرما
صبح زود، به مناطق کپرنشین که رسیدند، دماى هوا زیر صفر بود و اهالی هنوز 
در کپرها بودند. سوز سرما روى دست وصورت شالق می زد و تصور زندگی روزمره در 
چنین سرمایی، بدون هیچ وسیله گرمایشی، براى او سخت بود. هاشمی می گوید: 
»از اهالی آن منطقه سؤال کردم شما براى روشنایی و گرما در شب چه می کنید؟ آنها 
گفتند در هنگام غروب با روشن کردن آتش، ساعات اولیه شب را سپرى و بعد از آن 
می خوابیم و استراحت می کنیم و صبح زود بیدار می شویم. قبل از اینکه پا به مناطق 
کپرى بگذاریم، تصور سختی بود اینکه چطور مردم می توانند در مناطقی، بدون آب 

و برق و گاز  زندگی کنند.«
نذرآب را، طرحی براى کمک به زندگی مردمی می داند که از حداقل ها هم دور 
هستند و بهانه اى براى اینکه صداى مردم مناطق محروم را به گوش دیگر نقاط کشور 
برساند. او می گوید: »کودکان و اهالی این منطقه با مصرف آب هاى آلوده که از بارش 
باران در برکه ها جمع آورى شده، دچار مشکالت و بیمارى هاى مختلفی می شوند. 
این موضوعی بسیار دردآور است، اما خوشبختانه جمعیت هالل احمر با اجراى 
نذرآب و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، معیشتی و تامین آب شرب سالم در این 

مناطق الگوى بسیار خوبی در مشارکت سایر دستگاه هاى متولی خواهد بود.«
او با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر یک نهاد بین المللی است که هیچ گاه وارد 
بازى ها و دعواهاى سیاسی خاص نمی شود و بدون هیچ چشمداشتی به نیازمندان 
و دردمندان کمک می کند، ادامه داد: »همه اقشار جامعه به خاطر اصول و اهداف 
جمعیت هالل احمر به این نهاد مردمی اعتماد دارند و هنرمندان، ورزشکاران و 

سلبریتی ها می توانند با کمک هالل احمر به نیازمندان کمک کنند.«

لحظه شیرین لبخند کودکان
تجربه حضور چندروزه هاشمی در سیستان وبلوچستان، خاطرات زیادى از 
اهالی این استان در ذهن او بر جاى گذاشته. این بازیگر سینما و تلویزیون می گوید: 
»در حوزه درمانی شاهد فعالیت هاى منحصربه فرد پزشکان متخصص، داوطلب و 
دلسوز در حوزه زنان، بهداشت دهان و دندان و... بودم و همچنین براى افرادى که 
شرایط ُبغرنجی دارند، امکانات درمانی جمعیت هالل احمر خیلی خوب بود. با توزیع 
بسته هاى غذایی، لوازم التحریر و ملزومات آموزشی، فرهنگی و هدایایی که توسط 

جمعیت هالل احمر به خانواده ها و کودکان اهدا شده بود، شاهد خنده وشادى 
کودکان بودم که جلوه هاى بسیار دوست داشتنی براى من با بغض واشک شادى 

رقم زد.«
این بازیگر و هنرمند تلویزیون، از اینکه خود را یک هالل احمرى و عضو داوطلب 
گر قرار است با  می داند، راضی است: »امیدوارم حرکت هاى خودجوش و مردمی ا

واسطه باشد، به واسطه انجمن ها و جمعیت هایی مانند هالل احمر ارائه  شود.«

وقتی تانکرها، جایگزین هوتک می شوند
همراهی اش با هالل احمر تنها مختص نذرآب نیست و در حوادثی مثل زلزله 
و سیل هم شاهد اقدامات هالل احمر براى کمک رسانی به مردم بوده است. او 
می گوید: »خاطرات خوب در دوران رنج وسختی مردم کم به وجود می آید، شاید در 
دل مرداب، دیدن یک گل زیبا که از مرداب بیرون می زند براى آدم، خوشایند باشد 
و من این لحظه را در شرایط سخت مردم در زمان سیل و زلزله در سال هاى گذشته از 
نزدیک دیدم. درواقع این اتفاق هاى امیدبخش را به واسطه همراهی با هالل احمر 
ک و آوار نجات  تجربه کردم. من از نزدیک دیدم چگونه یک کودک را از زیر سنگ، خا
دادند و همه بابت این موضوع خوشحالی می کردند و صلوات می فرستادند و لبخند 

رضایت بر لب خانواده اش نشست؛ من این لحظات را در بم، رودبار و زنجان دیدم.«
حضورش در میان مردم رنج دیده، خاطرات تلخی هم براى او به همراه داشته: 
»صحنه تلخی که از پشت پنجره ماشین دیدم را هرگز فراموش نمی کنم؛ وقتی که یک 
کودک با َدبه اى از برکه اى، آب آلوده اى برداشت. از او پرسیدم این آب را براى چی 
می خواهی و او گفت براى خوردن و نوشیدن. خیلی حالم بد شد. این ماجرا را 2سال 
پیش در اطراف شهر سرباز دیدم اما هنوز مقابل چشمانم است، اما امروز که در خاش 
شاهد نصب تانکرهاى آب آشامیدنی سالم بودم، خدارا شکر کردم که دیگر کودکان 

به خاطر مصرف آب، بیمار نخواهند شد.«
سیدجواد هاشمی قدردان خدمات و فعالیت هاى جمعیت هالل احمر است و 
می گوید: »مسئوالن و مدیران این نهاد مردمی و بین المللی در راستاى اصول 
هفتگانه به همه اقشار جامعه کمک می کنند. اقدامات این نهاد، دور از هرگونه 
سیاست و اعمال سلیقه اى است. در منطقه خاش، خوشحالی و خرسندى مردم 
وقتی  بودم.  شاهد  را  هالل احمر  جمعیت  رایگان  خدمات  از  تسنن  اهل 
هالل احمرى ها مشغول توزیع اقالم حمایتی و معیشتی بین مردم روستاهاى محروم 
بودند، به شعار معروف سازمان داوطلبان فکر می کردم که »جمعیت هالل احمر 

حلقه واسطه به توان توانمندان و نیاز نیازمندان است.««

سینماوتلویزیوندرباره گفتوگوی»شهروند«باسیدجوادهاشمی،بازیگر
آب تجربههمراهیاشباکارواننذر

 اتفاقات امیدبخشی را با هالل احمر 
تجربه کرده ام

  ]فاطمه پاک سرشت[   آخرین ایستگاه نذرآب 5 توسط جمعیت هالل احمر در منطقه خاش با حضور هنرمند سینما و تلویزیون، لحظات شیرین و ماندگاری 
برای اهالی این منطقه رقم خورد. »سیدجواد هاشمی«، هنرمند سینما و تلویزیون، عضو داوطلب جمعیت هالل احمر با حضور در نذرآب 5 در کنار پزشکان و 
نیروهای داوطلب در منطقه خاش حضور یافت تا با حضور گرم و سرسبزش مرهمی بر دل های مردم این مناطق باشد. این بازیگر سینما و تلویزیون همواره 
از  داوطلبان  دیگر  کنار  در  سخت  بحران های  و  وقایع  در  و  است  نگذاشته  تنها  را  جمعیت  این   ، هالل احمر جمعیت  عام المنفعه  و  بشردوستانه  برنامه های  در 

ح نذرآب 5 و همراهی با آخرین کاروان نذرآب امسال، فرصتی برای همنشینی با مردم خاش پیدا کرد. آسیب دیدگان، حمایت کرده است. این بار حضور او در طر

 قدردانی از جمعیت هالل احمر 
در بیست ونهمین اجالس سراسرى نماز

بیست ونهمین اجالس سراسرى نماز با عنوان »نماز، مدرسه، خانواده و معلمان آینده« 
با حضور حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهورى و حجت االسالم محسن 

قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز در وزارت کشور برگزار شد.
گیرى ویروس کرونا در کشور برگزار شد؛   در این همایش که پس از گذشت دو سال از فرا
عملکرد برخی از دستگاه هاى اجرایی در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز در طول 
که بر این اساس عملکرد »جمعیت  گرفت  سال هاى  ۱۳۹۹ و  ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار 
هالل احمر جمهورى اسالمی ایران« در سال ۱۳۹۹ از حیث اجراى برنامه هاى مصوب 

»شایسته تقدیر« ارزیابی شد.
در بیانیه این اجالس آمده، در ارزیابی عملکرد اقامه نماز سال ۱۳۹۹ مجموعا 22۰2 گزارش 
در دو سطح ملی و استانی و در ارزیابی عملکرد اقامه نماز سال ۱۴۰۰ مجموعا ۶۷۴۶ گزارش 
در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، توسط هیأت هاى ارزیابی و داورى ستاد اقامه 
نماز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.  متن پیام قدردانی حجت االسالم والمسلمین 

محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز از جمعیت هالل احمر به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِکٌر َعِلیٌم « َ َشا َع َخْیًرا َفِإَنّ اهَّلَلّ » َوَمْن َتَطَوّ
کرم )ص( باالترین هدیه الهی است. پاداشی  توفیق خدمتگزارى به نماز، نور چشم پیامبر ا
که شما با حمایت و پشتیبانی از اقامه نماز ذخیره می کنید، بزرگ ترین پس انداز و حمایت 

و لطفی که در سایه نماز دریافت می کنید؛ بهترین بیمه هاست.
ستاد اقامه نماز کشور در راستاى ماموریت ذاتی خود که برگرفته از اسناد باالدستی نماز 
است با تشکیل هیأت هاى ارزیابی و داورى، براساس شاخص هاى مندرج در پیام مقام 
معظم رهبرى »مدظله العالی« به سیزدهمین اجالس سراسرى نماز و مفاد ماده 2۰ 
آیین نامه ترویج فرهنگ نماز مصوب هیأت محترم وزیران عملکرد هر یک از دستگاه هاى 
اجرایی را در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز مورد ارزیابی قرار داده است که بر این اساس 
عملکرد »جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمی ایران« در سال ۱۳۹۹ از حیث اجراى 
برنامه هاى مصوب »شایسته تقدیر« ارزیابی می شود. اینجانب از همه مسئوالن و 
دست اندرکاران امر اقامه نماز در آن دستگاه تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم تالش هاى 

به عمل آمده مرضی رضاى خداوند متعال قرار گرفته باشد. 

نقلقول

میزخبر

بهروایتاعداد اخبار

صحنه تلخی که از پشت 
پنجره ماشین دیدم را هرگز 
فراموش نمی کنم؛ وقتی 
که یک کودک با َدبه ای 
از برکه ای، آب آلوده ای 
برداشت. از او پرسیدم این 
آب را برای چی می خواهی 
و او گفت برای خوردن و 
نوشیدن. خیلی حالم بد 
شد. این ماجرا را 2سال 
پیش در اطراف شهر سرباز 
دیدم اما هنوز مقابل 
چشمانم است، اما امروز 
که در خاش شاهد نصب 
تانکرهای آب آشامیدنی 
سالم بودم، خدارا شکر 
کردم که دیگر کودکان 
به خاطر مصرف آب، بیمار 
نخواهند شد

 میلیارد ریال کمک های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان گیالن 
توسط هالل احمر این استان اعطا شده است.

 میلیارد ریال برای  آبرسانی سالم و قابل شرب به صورت پایدار 
در قالب نذر آب استان گیالن هزینه شده است. 

 پروژه محالت تاب آور ۲۰۲۰ شامل خدمات بالعوض دارویی، 
درمانی، معیشتی و آموزشی در گیالن اجرا شده است.

کسیدکربن مسموم شده بودند با کمک   نفر که با گاز مونوا
نجاتگران جمعیت هالل احمر هشترود در پایگاه موقت زمستانی 

»نظرکهریزی« نجات یافتند.
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