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روی خط خبر
کمک یکمیلیاردریالی داوطلب
هاللاحمر بابل برای ساخت پایگاه
امدادونجات جادهای
داوطلب عضو جمعیت هاللاحمر شهرس��تان
بابل ،یکمیلیارد ریال برای اح��داث پایگاه امداد و
نجات جادهای در این شهرس��تان اختص��اص داد.
دکترابوالحس��ن عاصمی ،دارنده م��درک دکترای
داروس��ازی یکی از خیران و داوطلبان ارزش��مند و
نیکس��یرت عضو جمعیت هاللاحمرشهرستان
بابل اس��ت .این خی��ر داوطلب در راس��تای تحقق
اهداف بشردوس��تانه جمعیت هاللاحمر و توسعه
زیرس��اختهای امدادی در اقدامی خداپس��ندانه،
یکمیلیارد ریال برای احداث پای��گاه امدادونجات
جادهایشهرستانبابلکمککرد.

رئیس مرکز مستقل جمعیت هاللاحمر کیش در گفتوگو با «شهروند»:

کیش را به اولین مرکز خودگردان تبدیل میکنیم

امدادرسانیبه  ۲۳۸۳حادثهدیده
از سوی هاللاحمر اصفهان
معاون امدادونجات جمعیت هاللاحمر اس��تان
اصفهان گفت« :در نخس��تین ماهسال جاری ۴۲۱
حادثهبهمرکزکنترلوهماهنگیعملیاتاضطراری
هاللاحمر اس��تان اصفهان گزارش شده که در این
حوادث به ۲هزار و  ۳۸۳نفر توسط نیروهای امدادی
هاللاحمر استان امدادرسانی شده است ».داریوش
کریمی به حوادث تحت پوشش هاللاحمر استان
اشاره کرد و افزود« :در فروردین ماه امسال۲۱۶مورد
حادثه ج��ادهای ۱۰۳ ،م��ورد خدم��ات حضوری،
 ۳مورد حادثه دریایی–س��احلی۴ ،مورد س��یل و
آبگرفتگی ۶۶ ،مورد حادثه ش��هری ۷ ،مورد حادثه
صنعتی ،کارگاه��ی و  ۲۲مورد حادثه کوهس��تان
توسط نیروهای امدادی هاللاحمر استان پوشش
داده شد ».او با اشاره به انجام ۴۵عملیات رهاسازی
در نخس��تین ماه س��ال  ۹۴تصریح ک��رد« :در این
مدت همچنین ۹۳۰نف��ر درراهمانده در پایگاههای
امدادونجات بین شهری هاللاحمر اسکان یافتند».
معاون امدادونج��ات جمعیت هاللاحمر اس��تان
اصفهان مجموع کل تیمهای عملیاتی اعزام ش��ده
در ای��ن ح��وادث را  ۵۰۱تیم اعالم و خاطرنش��ان
کرد« :یکهزار و  ۴۳۶نفر نیروی عملیاتی به همراه
تجهیزاتامدادیدرعملیاتهاییادشدهبکارگیری
شدهاند».

برگزاری طرح محله عاریاز دخانیات
با مشارکت کانونهای دانشآموزی تایباد
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرس��تان تایباد
اعالم کرد« :با هم��کاری آموزشوپرورش تایباد و
جمعیت هاللاحمر شهرس��تان همزمان با هفته
سالمت طرح ملی محله عاری از دخانیات توسط
اعضایکانونهایدانشآموزیهاللاحمرمدارس
حضرت زینب(س) و شهید مودودی برگزار شد».
غالمرضا صیادی گفت« :باتوج��ه به اینکه یکی
از اهداف هاللاحمر ارتقای س��طح سالمت افراد
جامعه اس��ت ،این طرح بهمنظور آگاهسازی افراد
جامعه از مضرات دخانیات اجرا شد که با مشارکت
کانونهای دانشآموزی در ۲دبیرس��تان پسرانه
ش��هید مودودی و دبیرس��تان دخترانه حضرت
زینب(س) ب��ا برپایی  ۲چادر جوانان در قس��مت
تردد عابران پیاده انجام شد و کتاب «محله عاری
از دخانی��ات» در کانونه��ای دانشآموزی توزیع
ش��د تا اعضای این کانونها به سواالت 4گزینهای
که از س��وی معاونت دانشآموزی سازمان جوانان
طراحی ش��ده ،پاس��خ دهند و درنهایت به نفرات
برگزیدهجوایزیاهداخواهدشد».رئیسجمعیت
هاللاحمرشهرستانتایبادافزود«:درطرح«محله
عاری از دخانیات» اعضای کانونهای دانشآموزی
جمعیت هاللاحمر ،با اهدای گل به افراد سیگاری
و توزیع بروش��ورهای هش��داردهنده درخصوص
استعمالدخانیات،ازاینافراددرخواستمیکنند
کهسیگارنکشند».

خبر
معرفی داوران جشنواره هالل و رسانه

سیاستهایی را پیش خواهیم گرفت که جمعیت کیش درآمدزایی داشته باشد و روی پای خودش بایستد

بهدنبال ایجاد یک کلوپ تفریحاتدریایی در جزیره هستیم تا ظرفیتهای اقتصادی خود را افزایش دهیم

 ۴داستان جدید
در سامانه تلفنی مهرگویان
معاون پیشدبس��تانی و دانشآموزي س��ازمان
جوان��ان هاللاحمر از اضافه ش��دن  4داس��تان در
سامانه تلفني مهرگویان (سامانه قصهگوي سازمان
جوانان هالل احمر) خبر داد .سعید بابایی افزود« :با
هدف آموزش س�لامتی و نوع دوستی به کودکان،
داس��تانهای آخرین س��یب ،بادکنک زنگولهدار،
دوستی با مس��واک و دوس��ت جدید به این شبکه
اضافه شد تا تعداد داستانهای این سامانه به عدد۴۱
برسد».آخرینسیب،داستانکودکیاستکهدرایام
محرم مادر خود را گم کرده است و با کمک مهربان،
مادر خ��ود را پیدا میکند .بادکن��ک زنگولهدار هم
داستان کودک خجالتی است که سرانجام با دوست
جدیدش ،بادکنک بازی میکند .دوستی با مسواک
نیزداستانموشیاستکهمسواکنمیزندودوست
جدید ،داستان کودک ناشنوایی است که همسایه
جدید مدد و مهربان اس��ت .معاون پیشدبستانی و
دانشآموزی س��ازمان جوانان هاللاحمر ادامه داد:
«کودکان میتوانند با شمارهگیری و ورود به شبکه
تلفنیمهرگویان،داستانهایاینسامانهرابشنوند».
بابایی تصریح کرد« :ش��نیدن این داستانها تقریبا
رایگان اس��ت و غیراز مبلغ پالس عادی تلفن ،وجه
اضافهای مانند شبکههای مشابه از مشترکان کسر
نمیشود ».گفتنی است برای تماس با سامانه تلفنی
مهرگویان میبایست ابتدا با ش��ماره ۰۲۱ -۶۴۲۷
تماس گرفته ش��ود .برای مثال اگر مایل به شنیدن
داس��تانهای کودکانه با موضوعات بشردوس��تانه و
امدادی هستید عدد  ۱را شماره گیری کنید .سپس
میتوانید با استفاده از کدهای ۰۱تا ۴۱داستانهای
متنوعرابشنوید.
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گروه هالل| تمرکززدایی ،افزایش توان و اختیارات
در واحده��اي مختلف مدیریتی موضوعی اس��ت که
نهادهای مختلف کش��ور ب��رای ارتقا و اداره مناس��ب
سازمان خود در دس��تور کار قرار دادهاند .ضرورت این
موضوعدرجمعیتهاللاحمرباتوجهبهحیطهوظایف
خود -که مدیریت حوادث و امدادرس��انی در ش��رایط
سخت را شامل میشود -بیش از هر نهاد دیگری است؛
موضوعی که «دکتر سید امیر محسن ضیایی» رئیس
جمعیت هاللاحمر نیز عنوان کردند و در س��فر خود
به استان خوزستان بر آن تأکید داشتند .دکتر ضیایی
با اشاره به اینکه تمرکززدایی ،توانمندسازی و افزایش
اختیاراتاستانهاازجملهبرنامههایهاللاحمراست،
گفت« :با توجه به اینک��ه درحال حاضر با محدودیت
منابع هم روبهرو هس��تیم ،افزایش اختیارات استانها
موجب بهرهمندی بیش��تر از توان و ابت��کار آنها برای
خدمترسانی خواهد شد ».او افزود« :باید با بهرهگیری
از ظرفیتهای اجتماعی موجود ،جمعیت هاللاحمر
اس��تان خوزس��تان را به جمعیتی توانمند ،متناسب
با نیازهای اس��تان تبدیل کنیم ».یک��ی از برنامههای
جمعیت هاللاحم��ر که در راس��تای همین هدف به
نتیجهرسیده،تشکیلمرکزمستقلدر«جزیرهکیش»
بهعنوان مرکز مستقل جمعیت هاللاحمر است ،که
در بهمنماهس��ال  92با تصویب شورایعالی جمعیت
هاللاحمرصورتپذیرفت.بههمینمنظورگروههالل

روزنامه «شهروند» با رئیس این مرکز« ،دکتر محسن
آسوبار» گفتوگویی داشته اس��ت .آسوبار ضمن ارایه
گزارشی از فعالیتهای این مرکز از تالش برای تبدیل
شدنبهعنواناولینمرکزخودگردانازلحاظاقتصادی
در جمعیت هاللاحمر کشور میگوید .آنچه در ادامه
میآید،شرحاینگفتوگواست.
برای ش�روع از فعالیتهای مرکز مس�تقل
جمعیتهاللاحمرکیش بگویید.
در بهمنماه س��ال  92در شصت و هشتمین جلسه
شورایعالی جمعیت هاللاحمر کش��ور مصوب شد تا
جمعیت هاللاحمر کیش بهعنوان یک مرکز مستقل
فعالیت خود را ادامه بدهد .ما هم با آغازسال 93فعالیت
خود را به صورت یک مرکز مس��تقل ش��روع کردیم.
تمامی فعالیتهای هاللاحمر که در س��طح استانها
برگزارمیشود،دراینمرکزهمدنبالخواهدشد.
چند پای�گاه امدادونج�ات در جزیره کیش
وجوددارد؟
تا قبل ازسال  93این جزیره فاقد پایگاه امدادونجات
بود؛ اما خوشبختانه در ابتدای س��ال  93سه پایگاه در
جزیره احداث و راهاندازی ش��د .یک پایگاه س��احلی-
دریایی ،یک پای��گاه جادهای و یک پای��گاه هم داخل
فرودگاه بینالمللی کی��ش که با هم��کاری فرودگاه
راهاندازی شد و با توجه به قراردادی که با فرودگاه منعقد
ش��ده ،هزینههای جاری و حقالزحم��ه امدادگران از

طریقفرودگاهپرداختمیشود.
س�امانه اضطراری 112در منطقه کیش فعال
است؟
بله ،در بهمنس��ال  93س��امانه اضط��راری  112با
همکاری سازمان امدادونجات طی سفر رئیس سازمان
امدادونجاتفعالودراینجمعیتراهاندازیشد.
مهمتری�ن نی�از در هاللاحمر کی�ش را چه
میدانید؟
باتوجهبهشرایطجغرافیاییویژهایکهجزیرهکیش
داردوباتوجهبهاینکهاگرروزیاینجزیرهبایکحادثه
مواجهشود،برایایجادشرایطعادینیازمندتجهیزات
و امکانات امدادی الزم هستیم ،با حمایت ستاد مرکزی
جمعیت هاللاحمر و س��ازمان امدادد ونج��ات ،انبار
امدادی جمعیت را بازسازی و تجهیز کردیم؛ اما با این
وجود نیازمند امکانات خاصی مثل بالگرد هستیم که
رایزنیهایی هم در این جهت داش��تهایم .بخش دیگر
نیازها مربوط به کمبود نیروی انس��انی میش��ود که
درحالپیگیریاینموضوعنیزهستیم.
تمرکززدای�ی و تفوی�ض اختی�ار از جمل�ه
برنامههایی اس�ت که دکتر ضیایی بر آن تأکید
دارند؛ به نظر ش�ما جمعی�ت هاللاحمر کیش
ظرفیتایناقدامرادارد؟
باقاطعیتبایدبگویم«بله»؛اتفاقایکیازسیاستهایی
که دنبال میکنیم همین موضوع است .ما میخواهیم

جمعی��ت هاللاحمر کی��ش بهعنوان اولی��ن مرکز
خودگردان در کش��ور مطرح شود؛ سیاستهایی را در
پیشخواهیمداشتکهاینجمعیتدرآمدزاییداشته
باش��د و بتواند روی پای خودش بایستد؛ این موضوع
نیازمند زیرساختهایی اس��ت که در تالش هستیم
هرچه سریعتر شکل بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد کیش
رادرسال 94بهاولینمرکزخودگرانتبدیلمیکنیم.
منابع مالی الزم برای رسیدن به این جایگاه
رادارید؟
منابع مالی هیچ گاه به خودیِ خود در اختیار ما قرار
نمیگیرند ،ما باید به دنبال فکر اقتصادی برای رسیدن
به این توانمندی باش��یم .این انتظار غلط اس��ت که ما
بخواهیممنابعمالیبدونصرفهیچفعالیتیدراختیار
ما قرار بگیرد .جزیره کیش با توجه به آب و هوای خوب
برای تفریحات دریایی و حضور س��االنه یکمیلیون و
 500هزارگردشگر از داخل و خارج از کشور از ظرفیت
بسیار خوبی در زمینه اقتصادی برخوردار است؛ بهطور
مثال به دنبال ایجاد یک کلوپ تفریح��ات دریایی در
جزیره هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
برنامهریزیهایی صورتگرفته و درسال آتی جمعیت
هاللاحمر کی��ش در این زمین��ه ورود خواهد کرد .با
رایزنیهایی که با سازمان منطقه آزاد کیش شده ،قرار
است زمینی به همین منظور در اختیار ما قرار بگیرد؛
در این زمین ضمن ایجاد کل��وپ تفریحی در صورت
امکاندرحوزهامدادونجاتدریاییهمفعالیتخواهیم
داشت.
در خص�وص ج�ذب داوطلب چ�ه برنامهای
دارید؟
زمانی که بهعنوان یک مرک��ز فعالیت خود را در این
کیش آغاز کردیم ،تنه��ا در ح��دود  60 ،50داوطلب
داشتیم و امروز این تعداد به 300تا 450عضو داوطلب
رسیده است و خیران زیادی هم به ما کمک میکنند،
اما ظرفیت و پتانس��یل این منطقه بیشتر از این مقدار
است.
برنامهخاصیدرماههایآیندهدارید؟
برنامههایمتعددیبهمناسبتهفتههاللمثلسال
گذشتهداریمکهطیروزهایآتیاعالمخواهیمکرد.
اگرنکتهخاصیباقیمانده،بفرمایید.
در پایان از تمام همکاران ،امدادگران و نجاتگران که
در گذشته و حال در جمعیت هاللاحمر کیش فعالیت
کردهاند،تشکرمیکنم.فعالیتآنهاباعثشدهجمعیت
هاللاحمر بهعنوان یک سازمان کلیدی در منطقه آزاد
کیش شناخته شود و اگر حمایت و تالش این عزیزان
در صف اول خدمترس��انی نبود ،ام��روز ما در چنین
جایگاهیقرارنمیگرفتیم.

نگاهی به عملکرد جمعیت هاللاحمر استانها در پنجمین روز هفته سالمت

اعزام تیمهای درمان اضطراری به روستاهای محروم
پزش��کان ،پرس��تاران و بهیاران داوطلب جمعیت
هاللاحمر با حض��ور در چادرهای س�لامت اقدام به
ویزیت رایگان بیماران کردند؛ این اقدام در استانهای
مختلف انجام ش��د .آنچه در ادام��ه میآید نگاهی به
عملکرد جمعیت هاللاحمر اس��تانها در پنجمین
روز از هفته س�لامت است .محمد زارع سروی ،رئیس
جمعیت هاللاحمر شهرس��تان یزد درباره اقدامات
انجام شده از سوی این استان گفت« :هر ساله مقارن با
روزجهانیبهداشتباانجامبرنامههایی،اشاعهفرهنگ
توجهبهسالمتوارتقایسطحسالمتآحادجامعهدر
زمینههای مختلف روحی و جسمی بیش از هر زمان
دیگر مورد توجه قرار میگی��رد ».او افزود« :داوطلبان
جمعیت هاللاحمر بهعنوان یک حوزه سالمت محور،
بر حمایت از زندگی و س�لامت انسانها تاکید دارند و
امور داوطلبان هر س��اله از دس��تاندرکاران فعال در
برگزاریبرنامههایویژههفتهملیسالمتدرجمعیت
اس��ت ».رئیس جمعیت هاللاحمر شهرستان یزد با
بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر نیز
همهس��اله در برگزاری هفته ملی س�لامت با انجام
برنامههای متنوع حض��وری فع��ال دارد ،اذعان کرد:
«مطابق با دس��تورالعمل اجرایی هفته سالمت که از
سوی س��ازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر کشور
ابالغ شده اس��ت ،در این هفته چادرهای سالمت برپا
ش��د ».او انجام تست فش��ارخون ،آموزش در راستای
اقدامات خودمراقبتی و توزیع بروش��ورهای آموزشی
در چادرهای س�لامت را از خدمات انجام شده در این
چادرها اعالم کرد و افزود« :این طرح اهدافی همچون
کمک به بهبود س��طح س�لامت افراد و خانوادهها با
حفظ کرامت انسانی ،ایجاد حس مشارکت موثر میان
داوطلبان ،مش��ارکت در امر گسترش نظام سالمت از
طریق ارایه خدمات سالمت در حوادث و شرایط عادی
و س��ازماندهی توان و تخصص داوطلبان در راستای
بهبودوضعسالمتدرجامعهرادنبالمیکند».
آذربایجانشرقی
جمعیت هاللاحمر شهرس��تان مل��کان همچون
سالهای گذشته با همکاری شبکه بهداشت و درمان
و پزش��کان داوطلب ای��ن جمعیت اقدام ب��ه برپایی
ایستگاههای سالمت کرده اس��ت .در این ایستگاهها
ویزیت و تست فشار خون و قند خون به صورت رایگان
توسط پزش��کان داوطلب انجام میش��ود .حبیباله
انتظاری،رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستانملکان
اظهار امی��دواری کرد که از این پس ش��اهد همکاری
هرچه بیشتر ش��بکه بهداش��ت و درمان با جمعیت
هاللاحمر شهرستان باشیم .به منظور تحقق اهداف

وماموریتهایعامالمنفعهجمعیتهاللاحمرجهت
تسکین آالم بشری و کمک به بهبود سالمت انسانها
و س��ازماندهی توان و تخصص داوطلبان در راستای
بهبود وضع سالمت جامعه همزمان با هفته سالمت
با همکاری دانش��گاه علوم پزش��کی مراغه چادرهای
سالمت در س��طح شهر مراغه برپا ش��د .براساس این
گزارش داوطلبان مراغهای با برپایی چادر سالمت در
میعادگاه عاش��قان نماز جمعه به آموزش فرد به فرد
خودمراقبتی و پیش��گیری از انواع آسیبها ،شناخت
بیماریهای واگیردار و ویروس��ی و زندگی سالم اقدام
کردند و با انجام تس��تهای غربالگری و گرفتن فشار
خون و تست قند خون و پخش بروشورهایی در زمینه
ارتقایسالمتبهارایهخدماتپرداختندکهبااستقبال
کمنظیر خیل عظیم نمازگزاران مواجه شد .همچنین
بهمناسبت هفته س�لامت کمپین سنجش سالمت
میان اهالی ش��هر ورزقان برپا ش��د .در این کمپین به
مراجعان مشاورههای حفظ س�لامت تن و سنجش
سالمتی ارایه و با کنترل فش��ار خون و وزن مراجعان،
توصیههای بهداشتی و سالمتی ارایه شد .این کمپین
بهمدت یک هفت��ه در خدمت اهالی ورزق��ان بوده و
خدمات ارایه ش��ده بهصورت داوطلبی و بشردوستانه
اس��ت .در این کمپین بی��ش از  ۱۰داوطلب جمعیت
هاللاحمر ورزقان بههمراه پرسنل جمعیت فعالیت
انساندوستانهداشتند.
زنجان
قاسم موس��وی ،رئیس جمعیت هاللاحمر طارم
اظهار کرد« :طرح کاروان س�لامت یکی از طرحهای
مهم ملی جمعیت هاللاحمر است که با هویتبخشی

به فعالیتهای داوطلبانه هاللاحمر و رسالتی که در
راستای انساندوس��تی و حفظ روحیه بشردوستی و
کمک به همنوع دارد ،به مناطق محروم و آسیبدیده
خدمات ارایه میدهد ».او تصریح ک��رد« :تیم درمان
اضط��راری جمعی��ت هاللاحمر طارم به روس��تای
سرخهس��نگ با ۱۰۰خانوار از توابع دهستان تاریخی
درا ،واقع در  ۴۵کیلومتری اعزام شد ».موسوی افزود:
«این کاروان با تمامی امکانات و تجهیزات الزم پزشکی
اعمازحضورپزشکعمومی،پرستار،تکنسیندارویی،
ماما و مشاور بهداش��ت روان و بهداشت محیط در این
تیم برای ارایه خدماتی همچون ویزیت رایگان ،توزیع
دارو ،مداوای بیماران ،تست فشار و قند خون به صورت
رایگان به مردم این روس��تا خدمترسانی کردند ».او
اظهار کرد« :در این طرح ۴۹نفر از روستاییان از ویزیت
رایگانوخدماتپرستاریبهرهمندشدند».
اصفهان
دکت��ر محس��ن مومن��ی ،مدیرعام��ل جمعیت
هاللاحمر استان اصفهان با اشاره به شعار «عزم ملی
برای دسترسی عادالنه به خدمات سالمت» در هفته
س�لامت گفت« :این هفته فرصت مناس��بی است تا
اهدافی همچون کمک به بهبود سطح سالمت میان
افراد و خانوادهها ،سازماندهی توان تخصصی داوطلبان
در راستای بهبود وضع سالمت در جامعه و مشارکت
در امر گسترش نظام س�لامت از طریق ارایه خدمات
س�لامت در حوادث و ش��رایط عادی مورد توجه قرار
گیرد ».او با بیان اینکه در هفته س�لامت برنامههای
متنوعی در ستاد و ش��عب جمعیت این استان برگزار
شد ،افزود« :اطالعرسانی از طریق نصب پوستر ،بنر و

توزیع بروشورهای آموزش��ی با هدف ترویج پیامهای
بهداشت و سالمت در س��طح جامعه و ارتقای دانش
عمومیبخشیازفعالیتهایانجامشدهتوسطجوانان
و داوطلبان این جمعیت ب��ود ».مومنی تصریح کرد:
«برگزاری کارگاه بهداشت و سالمت بانوان با محوریت
پیشگیری از سرطانهای شایع در زنان همراه با جلسه
پرسش و پاسخ با حضور ۸۰تن از اعضای خواهر ،اعزام
کاروانهای س�لامت به مناطق محروم و آسیبپذیر
استان ،برپایی چادرهای سالمت در مناطق پرتردد و
انجام تس��ت غربالگری و کنترل فشار خون ،برگزاری
کارگاهه��ای پیش��گیری و خودمراقبت��ی ،برگزاری
همایش کوهپیمایی و پیادهروی با همراهی ۱۷۰تن از
اعضایجوانانهمچنینارسالپیامکهاییبامضامین
آموزشیواطالعرسانیازجملهبرنامههایاجراشدهدر
این هفته بود ».مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
اصفهان با اش��اره به طرح «محله عاری از دخانیات» با
مشارکتاعضایکانونهایدانشآموزیاینجمعیت
خاطرنشان کرد« :این طرح به منظور آگاه سازی افراد
جامعه از مضرات دخانیات همزمان با سراسر استان در
میدانحضرتامام(ره)اصفهاننیزبرگزارمیشود».
فارس
همزمان با شروع هفته س�لامت کارکنان و جمعی
از داوطلب��ان جمعی��ت هاللاحمر قی��ر و کارزین ،از
بیماران دیالیزی در بیمارستان امام محمدباقر(ع) این
شهرستان عیادت و با اهدای گل از آنها دلجویی کردند.
در حاش��یه این برنامه ،کریمی مقدم ،مس��ئول واحد
داوطلبان جمعیت هاللاحمر قیر و کارزین به تشریح
اقدامات این جمعی��ت در زمینهه��ای درمانی ،طرح
ویزیت رایگان در روستاهای محروم و تامین داروهای
مورد نیاز بیماران توسط خیران و داوطلبان پرداخت.
برگزاری یک دوره آموزش��ی با موض��وع بیماریهای
شایع و تغذیه س��الم با همکاری خانههای داوطلب و با
حضور اعضای داوطلب از دیگ��ر برنامههای جمعیت
هاللاحمر قیر و کارزین به مناسبت هفته سالمت بود.
علی بابا ولیپور ،رئیس جمعیت هاللاحمر اقلید نیز
با بیان اینکه هفته س�لامت فرصت مناس��بی برای
برنامهریزی منسجم در مس��یر ارتقای سطح سالمت
مردم اس��ت ،گفت« :این جمعیت در هفته س�لامت
عالوه بر برپایی ایستگاه سنجش سالمت و غرفههای
تخصصی ،برنامههای مختلف دیگری مانند عیادت از
بیماران،حضوردرنمازجمعهوکوهپیماییرااجراکرده
است ».ولیپور اضافه کرد« :اندازه گیری قد و وزن ،فشار
خون،تعیینتودهبدنیوارایهمشاورهسالمت،ازاهداف
اصلیبرپاییایستگاهسنجشسالمتبودهاست».

رئیسجشنوارههاللورسانهازبرگزاریاختتامیه
دومین جشنواره هالل و رسانه در روز سهشنبه ۲۲
اردیبهشتماه خبر داد .وحید رحمتی با بیان اینکه
جشنوارههاللورسانهامسالبهمراتبپربارترازسال
گذشته برگزار خواهد ش��د ،افزود« :این جشنواره با
هدفتوجهبیشتربهقدرترسانهدرامراطالعرسانی
و آگاهیبخشی به مردم در برخورد با حوادث و سوانح
برگزارمیشود».
او با اشاره به استقبال گسترده اهالی رسانه از این
جشنواره خاطرنشان کرد« :تمامی آثار توسط هیأت
داوران متش��کل از آقایان علی درستکار کارشناس
رس��انه ،فاضل نظری نویسنده و ش��اعر ،رضا رفیع
روزنامهنگار و طنزپردار ،مس��عود فراس��تی منتقد،
داریوش محمدخانی عکاس مورد داوری قرار خواهد
گرفت ».رئیس جشنواره هالل و رسانه افزود« :بعد از
انجام مرحله نهایی داوری ،اختتامیه این جشنواره و
معرفی برگزیدگان در هفته هالل و در روز سهشنبه
 ۲۲اردیبهش��تماه برگزار خواهد ش��د ».بنابر این
گزارش ،ای��ن جش��نواره در  ۵قالب اصلی ش��امل
رس��انههای مکتوب ،دیداری و شنیداری ،تصویری
و داستان و کاریکاتور برگزار شده که عالقهمندان و
اهالیرسانه میتوانند تادهماردیبهشتماهآثارخود
را به دبیرخانه جشنواره واقع در ساختمان صلح یا به
آدرسایمیل News@rcs.irارسالکنند.

جهان
کمیته بینالمللی صلیبسرخ:

اوضاع انسانی در یمن فاجعهآمیز است

پایگاه خب��ری الجزیرهنت روز گذش��ته به نقل از
کمیتهصلیبسرخجهانی،اوضاعانسانیوبهداشتی
دریمنرافاجعهآمیزتوصیفکرد.
این پایگاه خبری همچنین به نقل از س��خنگوی
دبیرکلسازمانمللمتحد،نسبتبهعواقبفروپاشی
بخشبهداشتیمنوخساراتانسانیناشیازآنکه
در اثر حمالت هوایی یکماهه عربس��تان رخ داده،
بهطورجدیهشدارداد.
بر اساس این گزارش ،اوضاع انسانی در شهرهای
عدن ،کریتر ،خور ،مکسر ،المعال و دارسعد در جنوب
یمن ک��ه بارها م��ورد هجوم هوایی عربس��تان قرار
گرفتهاند ،بسیار بحرانی ش��ده است .پایگاه خبری
الجزیره در این گ��زارش افزود« :اوضاع معیش��ت و
بهداشتی مردم در شهرهای بریقه ،المنصوره ،ابین،
لحج ،حضرموت نیز رقتبار اس��ت و مردم از تأمین
کمترین نیازهای بهداشتی و غذایی محروم شدهاند
و حتی امکان خروج از این شهرها برای تأمین حداقل
مایحتاجخودرانیزندارند».اینگزارشافزود«:اماکن
ارایه خدمات عمومی در این ش��هرها بهطورکلی به
حالت تعطیل درآمده و ب��ازار از مواد غذایی اصلی و
بهداشتی خالی شده اس��ت ».این درحالی است که
یوهانس ون دیرکالو ،سرپرست کمیته هماهنگی
کمکهایانساندوستانهسازمانمللدریمن،پیش
از این در گزارشی از وضع مردم این کشور اعالم کرده
بودکهادامهحمالتهواییعربستانسعودیبهیمن
موجب گسترش روزافزون شمار تلفات غیرنظامی
و مانع رس��یدن کمکهای الزم بهدست میلیونها
فرد نیازمند ش��ده است .عربس��تان که با همراهی
 9کشورعربیوآمریکاازیکماهپیشحمالتهوایی
و دریایی گستردهای را علیه مردم و زیرساختهای
یمن آغاز کرده ،از چند روز قبل با تغییر نام عملیات
طوفان قاطعیت به عملیات بازگشت امید ،حمالت
هوایی به این کشور را گسترش داده است .عربستان
تاکنون به نهادهای بینالمللی اجازه کمکرس��انی
به یمن را نداده اس��ت .در اثر بمبارانهای گسترده
هواپیماه��ای عربس��تان ،تاکن��ون ح��دود 3هزار
ش��هروند یمنی کش��ته و چندینهزار نف��ر دیگر
زخمیشدهاند.

قاب
استقبال غنچههای هالل از نماینده
ولیفقیه در جمعیتهاللاحمر

