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امدادرسانی تیم های عملیاتی 
هالل احمر به ۵۰تن

سرپرس��ت جمعی��ت هالل احم��ر ش��یراز از 
امدادرس��انی تیم های عملیاتی این جمعیت به ۵۰ 
تن که عمدتاً دچار مش��کالت تنفسی و گرمازدگی 
در مراسم سخنرانی رئیس جمهوری در حرم مطهر 
ش��اهچراغ)ع( ش��ده بودند، خبر داد. محمدجواد 
رشیدی با بیان این که ۶۰ تیم امدادی ۴ نفره جمعیت 
شیراز، اعم از امدادگران خواهر و برادر، ارایه خدمات 
امدادی در جریان مراس��م سخنرانی دکتر روحانی 
در س��ومین حرم اهل بیت)ع( را برعهده داش��تند، 
گفت:  »در همین زمینه امدادگران امروز به ۵۰ تن 
که عمدتاً دچار مشکالت تنفسی و گرمازدگی شده 
بودند، امدادرسانی کردند و درصورت نیاز مصدومان 
را به محل اس��تقرار آمبوالنس های اورژانس انتقال 
دادند.« رشیدی از به کار گیری ۶ دستگاه آمبوالنس، 
۲ دس��تگاه موتورس��یکلت آمبوالنس و ۲ دستگاه 
خودرو پشتیبانی عملیات به همراه تجهیزات امدادی 
مورد نیاز مانند برانکارد و کیف کمک های اولیه برای 
ارایه خدمات ه��ر چه بهتر امدادی در این مراس��م 
خبر داد و افزود: »عالوه ب��ر فعالیت های امدادی، با 
همکاری معاونت امور داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اس��تان فارس و با برپایی ۲ دس��تگاه چ��ادر، اقالم 
تبلیغاتی مراسم سخنرانی رئیس جمهوری در شیراز 
شامل پرچم، پوستر و کاله بین شرکت کنندگان در 

این مراسم توزیع شد.«

مدیرعاملهاللاحمراستانمرکزی:

۶۰هزار دانشجو، دانش آموز و معلم 
آموزش کمک های اولیه می بینند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزی 
گفت: »۶۰هزار دانش��جو، دانش آم��وز و معلم در 
استان مرکزی آموزش کمک های اولیه می بینند.« 
مرتضی س��لیمی با اش��اره به ض��رورت آموزش 
کمک های اولیه در جامعه اظهار داش��ت:  »کشور 
ما ایران به علت موقعیت خاص جغرافیایی و زمین 
شناختی، ش��رایط آب و هوایی و اقلیمی جزو  1۰ 
کش��ور حادثه  خیز مهم دنیا تلقی می ش��ود و این 
عوامل جزو عوامل طبیعی اس��ت که در کنار اینها 
می توان به حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی ها، 
تصادفات جاده ای، ح��وادث صنعتی و کارگاهی و 
امثال آنها اشاره کرد که س��االنه جان  صدها نفر از 
هموطنان را تهدید می کند و دچار صدمات جدی 
می ش��ود.« او افزود:  »صدمات یکی از جدی ترین 
مش��کالت س��المت عمومی اس��ت که می تواند 
منجر به مرگ و یا ناتوانی در کودکان و  بزرگساالن 
شده، سالمت، زندگی و معاش میلیون ها انسان را 
مختل سازد.« سلیمی تصریح کرد: »اینکه مردم 
تا چه اندازه آمادگی رویاروی��ی با اینگونه حوادث 
را دارند   و آیا مردم با اصول کمک های  اولیه آش��نا 
هس��تند و یا در مواقع بروز حوادث توانایی کمک 
به خود و دیگران را دارند نکته بسیار مهمی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد.« او بااشاره به آموزش 
کمک های اولیه ویژه ۶۰هزار دانشجو، دانش آموز و 
معلم تصریح کرد: »به منظور آشنایی عموم مردم 
با آموزش کمک های اولیه در استان مرکزی، دوره 
آموزش��ی ویژه 1۰هزار دانشجوی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی و ۵۰هزار دانش آموز و معلم استان 

برگزار می شود.«

معاوناستانداراردبیل:

توان امدادرسانی هالل احمر اردبیل 
فوق العاده است

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: »توان 
امدادرسانی هالل احمر اردبیل فوق العاده است.« 
علی  آذرنژاد در بازدی��د از معاونت امداد و نجات و 
جمعیت هالل احمر اس��تان اردبی��ل، از آمادگی 
کامل جمعیت هالل احمر اس��تان اردبیل برای 
امدادرس��انی در حوادث خبر داد. او تصریح کرد:  
»جمعیت هالل احمر اس��تان مجموعه ای خوب 
تدارک دیده ک��ه در صورت ح��وادث طبیعی و 
غیرطبیعی می تواند با آمادگی باالیی در خدمت 
هموطنان باش��د.« معاون امور عمرانی استاندار 
اردبیل اب��راز امیدواری کرد:  »هیچ وقت ش��اهد 
حوادثی نباش��یم که نیاز به امدادرس��انی باشد، 
اما حوادث هم جزیی از زندگی اس��ت و باید برای 
امدادرسانی در حوادث برنامه ریزی کرد.« آذرنژاد 
با بی��ان این که انب��ار نگهداری اق��الم مصرفی و 
غذایی هالل احمر دارای اقالم زیس��تی موردنیاز 
است، گفت: »اقالم ذخیره شده در مورد اسکان و 
تغذیه هم از نظر بس��ته بندی و هم از نظر کفایت 
از اس��تاندارد الزم برخوردار است.« در این بازدید 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اردبیل 
نیز با اشاره به فعالیت های معاونت امداد و نجات 
هالل احم��ر اف��زود:  »معاونت ام��داد و نجات به 
صورت شبانه روزی در محل اداره حضور دارند تا در 
کمترین زمان ممکن اقدام به امدادرسانی کنند.« 
بهرام غیبی با یادآوری این که هر شب چهار نفر در 
محل معاونت امداد و نجات حضور دارند، بیان کرد: 
»دو نفر از آنها کشیک بوده و دو نفر دیگر در مرکز 

کنترل هستند.« 
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روی خط خبر

معاون پیش دبس��تانی و دانش آموزی س��ازمان 
جوانان هالل احمر گفت: »ط��رح ملی محله عاری 
از دخانیات با هم��کاری وزارت آم��وزش و پرورش، 
وزارت بهداش��ت و س��ازمان جوان��ان هالل احم��ر 
در 7۰۰ محل��ه از 3۵۰ شهرس��تان توس��ط 7 هزار 
دانش آموز عضو کانون های دانش آموزی هالل احمر 
اجرا شد.« سعید بابایی با اش��اره به این که این طرح 
با هدف حفظ سالمت انسان ها و کاهش بیماری های 
ناشی از مصرف سیگار اجرایی شده است، افزود: »بر 
همین اس��اس، از 7 ماه گذشته همکاری خوبی بین 
معاونت سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش 
و اداره س��المت معاونت س��المت وزارت بهداشت 
آغاز و بیش از ۲۲ هزار بس��ته آموزش��ی متناسب با 
گروههای س��نی مختلف و با هدف ارتقای سالمت، 
تدوین ش��د.« او با بیان این که یکی از اهداف اصلی 
وزارت بهداشت، کاهش شیوع بیماری های غیرواگیر 
است، اجرای طرح هایی مانند طرح ملی محله عاری 
از دخانی��ات را گام موثری در این جهت دانس��ت.« 
معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان 
تصریح کرد: »بیماری های غیرواگیر مانند سرطان ها، 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و... در بلندمدت بار 
مالی زیادی ایجاد می کنند، که سرطان های مرتبط 
با استعمال دخانیات نیز جزو این بیماری ها هستند، 
بنابراین پیشگیری از آنها بس��یار مهم و قابل توجه 

است.«
تغییردرسبکزندگی
باکاهشمصرفسیگار

بابایی گفت: »براس��اس آمارهای موجود، درحال 
حاضر سرطان ها دومین عامل و بیماری های ریوی 
نیز، جزو ۵ عامل اول مرگ ومیر در کش��ور هستند. 
بنابراین ب��ا هدف تغییر در س��بک زندگ��ی افراد و 
کاهش مصرف س��یگار در جامع��ه، هدف گذاری و 
تصمیم گرفته شد که از سنین پایین، آموزش هایی 
را به صورت غیرمس��تقیم به نوجوان��ان ارایه کنیم 
تا آنها یاد بگیرند س��یگار مصرف نکنن��د.« او افزود: 

»بر مبنای این رویکرد، داس��تانی نوآورانه را طراحی 
کردیم که این داس��تان در یک محله اتفاق می افتد 
و نوجوانان ما با حضور در محالت و براس��اس همین 
داس��تان، به افراد توصیه می کنند سیگار نکشند.« 
معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان 
ادامه داد: »در این فرآیند چن��د نکته موردنظر بود، 
یکی این که تأکید داشتیم توسعه محلی را آن هم به 
کمک جوانان هر محله مدنظر قرار دهیم چراکه این 
در دنیا به اثبات رسیده است که اگر بخواهیم سالمتی 
را در ی��ک جامعه ارتقا دهیم، می بایس��ت از جوامع 
محلی ش��روع کنیم.« بابایی با بیان این که از عنوان 
طرح نیز اهمیت توجه به محل��ه در کاهش مصرف 
دخانیات مشخص می ش��ود، تصریح کرد: »درواقع 
نوجوان ما که به مدرسه می رود، در محله تردد دارد 
و تا حدودی افراد محله را می شناس��د و می داند چه 
کسانی سیگاری هستند و بر همین اساس می تواند 

نقش خود را ایفا کند.«
اجرایداوطلبانهطرحبامشارکت

دانشآموزان
او خاطرنشان کرد: »اما رویکرد دیگر ما در اجرای 
طرح ملی محله عاری از دخانیات این بود که کار به 
صورت داوطلبانه و با مش��ارکت نوجوانان داوطلب 
کانون های دانش آموزی انجام شود. باتوجه به اعتماد 
مردم به هالل احمر، این نوجوان��ان بهتر می توانند 
اف��راد را جذب کنند و از طرفی با هدف فعال ش��دن 
کانون های دانش آموزی، این طرح در کانون ها اجرایی 
شد.« معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان 
جوانان گفت: »اما پیام این طرح، در قالب یک داستان 
و به گونه ای بود که خود دانش آموز محور و مخاطب 

باشد.
 به این شکل، دانش آموزان، می توانند مسئولیت 
خود را به خوبی ایفا کنند و مسئولیت پذیر باشند.« 
بابایی اف��زود: »نوجوانان کانون ه��ای دانش آموزی 
س��ازمان جوانان هالل احمر با هم��کاری آموزش و 
پرورش در محالت حاضر شدند و با اهدای گل به افراد 

سیگاری، آنها را به ترک سیگار تشویق می کردند.« او 
با اش��اره به این که طرح ملی کاهش مصرف سیگار 
به هفته سالمت محدود نمی شود، ادامه داد: »قصد 
داریم در طول  سال و در مواقعی که بحث های مرتبط 
با سالمت مطرح می ش��ود، طرح را اجرایی کنیم.« 
معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان 
تصریح کرد: »فراموش نکنیم که بیماری های مزمن 
در کشور افزایش یافته که ریش��ه آن در شیوه غلط 
زندگی انس��ان ها ازجمله تغذیه نامناسب، نداشتن 

فعالیت فیزیکی و استعمال دخانیات است.« 
حضوردانشآموزان

درروستاهایاطرافتهران
معاون امور جوانان استان تهران درخصوص اجرای 
این طرح گفت: »طرح ملی محله عاری از دخانیات 
در 1۲ شهرس��تان اس��تان تهران با حضور پرش��ور 
دانش آم��وزان در ۲۴ کانون دانش آم��وزی اجرایی 
ش��د.« علی حیدری نج��ات افزود: »ع��الوه بر این، 
ویژه برنامه ای نیز در پارک ملت اجرا شد و نوجوانان 
با حضور در میان مردم، کار آگاهی بخش��ی را انجام 

دادند.«
 او با بی��ان این که در مجموع حدود ۵ ه��زار نفر از 
دانش آموزان استان در مدت زمان اجرای طرح ملی 
محله عاری از دخانیات، تحت آموزش قرار گرفتند، 
ادامه داد: »در برخی شهرس��تان ها باتوجه به شیوع 
مص��رف موادمخ��در در ای��ن نق��اط، آموزش ها در 
سطح روستاهای شهرستان نیز انجام شد تا کاهش 

آسیب های مرتبط با آن را شاهد باشیم.«
مردکردستانیدیگرسیگارنمیفروشد

معاون امور جوانان اس��تان کردس��تان نیز با بیان 
این ک��ه قب��ل از اجرای ط��رح ملی محله ع��اری از 
دخانیات، جلس��ات توجیهی با حضور دانش آموزان 
و دبی��ران کانون ها برگزار ش��د، اف��زود: »۲۰ کانون 
دانش آم��وزی در قال��ب ۶۰ تیم در س��طح محالت 
حاضر ش��دند و با اهدای گل به افراد سیگاری، آنان 
را به ترک سیگار تش��ویق می کردند.« بابک قنبری 

افزود: »در طول اجرای طرح، اتفاقات جالبی افتاد که 
یکی از آنها تغییر شغل فردی بود که سیگارفروشی 
می کرد و با دریافت پیام های نوجوانان ما، به صورت 
داوطلبانه اعالم کرد که شغل خود را عوض می کند.« 
او تصریح کرد: »اهمیت اجرای طرح ملی محله عاری 
از دخانیات به اندازه ای ب��ود که از تمام ظرفیت های 
استان بهره بردیم و امیدواریم در آینده نیز شرایطی 
محقق ش��ود تا کانون ه��ای دانش آم��وزی بیش از 

گذشته فعال شوند.«
حضورفعالدانشآموزانقمیدرطرح

اما معاون امور جوانان اس��تان قم دراین باره گفت: 
»همزمان با هفته سالمت، طرح ملی »محله عاری از 
دخانیات« در استان قم نیز طبق دستورالعمل اجرایی 
شد و در طول اجرای این طرح، دانش آموزان حضور 
فعال و موثری داشتند.« محمد مصباحی موحد افزود: 
»برگزاری مس��ابقه، توزیع س��ی دی های آموزشی، 
بروش��ور و اهدای گل ازجمله برنامه های اجرا شده 
توسط دانش آموزان هالل احمری در طرح ملی محله 
عاری از دخانیات بود.« او خاطرنشان کرد: »باتوجه 
به تک ش��عبه بودن اس��تان قم، طرح در سه مرحله 
اجرایی شد و مردم اس��تان نیز از حضور و مشارکت 

دانش آموزان در اجرای این طرح، استقبال کردند.«
حضورفعالیزدیها

معاون امور جوانان اس��تان یزد نی��ز گفت: »طرح 
ملی محله ع��اری از دخانیات به هم��ت ۴۵کانون 
دانش آموزی و ۲ هزار و ۲۰۰ دانش آموز یزدی انجام 
ش��د.« حامد صدیقی افزود: »در طول مدت اجرای 
طرح مردم نیز همکاری خوبی با دانش آموزان داشتند 
و در سطح شهر با آنها همراه می شدند که بازتاب این 
کار در رسانه های استان نیز به خوبی منعکس شد.« او 
با اشاره به این که حضور جوانان در اجرای این طرح، 
موجب می ش��ود تا خود آنان در سنین بزرگسالی از 
مصرف دخانیات دور بمانند، ادامه داد: »در این زمینه 
به فرهنگ س��ازی و برنامه های بیشتری نیاز است تا 

بتوانیم شاهد نتایج بهتری باشیم.«

گروههالل| هواپیمای ش��رکت ماهان که حامل 
محموله کمک های بشردوستانه جمعیت هالل احمر 
برای مردم یمن بود، با دخالت جنگنده های عربستانی 
برای دومین بار مجبور به بازگش��ت به ایران شد. این 
اقدام درحالی توس��ط عربس��تان صورت گرفت که 
جمعی��ت هالل احمر ای��ران از شش��م فروردین ماه 
آمادگی خود را برای ارس��ال این محموله اعالم کرده 
ب��ود و تاکنون دو ب��ار هواپیم��ای حامل کمک های 
بشردوس��تانه از تهران به مقصد صنعا پرواز داش��ته 
که در هر دو ب��ار با دخالت جنگنده های عربس��تان 
مجبور به بازگشت به تهران شده اس��ت. به گزارش 
دفتر معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوس��تانه 
جمعیت هالل احمر؛ این هواپیما، حامل کمک های 
غذایی و دارویی با اخذ مجوز از کشور عمان از طریق 
آسمان هوایی این کش��ور عازم پایتخت یمن بود که 
در لحظه آمادگی برای فرود هواپیمای امدادی ایران، 
فرودگاه صنعا توسط جنگنده های سعودی به شدت 
بمباران ش��د و پس از این بود ک��ه هواپیما به دلیل 
شرایط غیراستاندارد ایمنی و وضع پرمخاطره  به ایران 
بازگش��ت. بنابر این گزارش برنامه ریزی شده بود، با 
تحویل محموله بشردوستانه هالل احمر ایران به یمن، 
تعدادی از زخمیان و مجروحان نیز با این هواپیما به 
تهران منتقل شوند. این اقدام جنگنده های عربستان 
در ممانع��ت از فرود محموله جمعی��ت هالل احمر 
باعث شده است تا خسارت بسیاری به فرودگاه صنعا 
وارد شود. میدان اصلی فرودگاه، بمباران شده  و یک 
هواپیمای متعلق به ش��رکت الس��عیده یمن هدف 
قرار گرفته و به آتش کش��یده شده است. همچنین 
جنگنده ها چهار حمله به فرودگاه بین المللی الحدیده 
در غرب یمن انجام دادند که احتماال برای پیشگیری 

از فرود هواپیما  در این فرودگاه ها بوده است.

تنهادروازهورودبهیمن
در همین ارتباط، خالد الش��ایف، مدیرکل فرودگاه 
صنع��ا در یم��ن گفته اس��ت: »بمب��اران ف��رودگاه 
صنعا همچنان ادام��ه دارد. فرودگاه صنعا همیش��ه 
از درگیری های سیاس��ی ب��ه دور بوده  و در راس��تای 
خدمت رس��انی به همه قش��رهای جامع��ه فعالیت 
می کرده اس��ت. این فرودگاه تنها دروازه ورود به یمن 
اس��ت و به همه خدمات بشردوستانه ارایه می کند. « 
او ادامه داد: »با حمله به این فرودگاه مش��خص شد، 
سخنان کسانی که ادعا می کنند به مسائل بشردوستانه 
و کمک های انسانی توجه دارند، دروغ است. عملکرد 
آنها درس��ت برخالف چیزی اس��ت که ادعای آن را 
دارند. این فرودگاه غیرنظامی  بی هدف بمباران شده 
و تأسیسات غیرنظامی هدف قرار گرفت. این مسائل 

نشان می دهد که دشمن نه به تأسیسات غیرنظامی ما 
رحم می کند و نه توجهی به مسائل بشردوستانه دارد. 
بمباران همچنان ادامه دارد و جنگنده های دش��من 

تجاوزکار همچنان بر فراز ما به گشتزنی می پردازند.«
اقدامیغیرانسانیوکینهتوزانه

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران نیز در 
اولی��ن اظهارنظر خ��ود در این خص��وص ممانعت 
هواپیماهای نظامی عربستان از فرود هواپیمای حامل 
کمک های دارویی هالل احمر جمهوری اس��المی 
ایران در فرودگاه صنعا را اقدامی کامال غیرانس��انی 
و کینه توزانه توصیف ک��رد. مرضیه افخم تحرکات 
نظامی هواپیماهای سعودی را در جهت وارد ساختن 
فشار هرچه بیش��تر به مردم بی گناه دانس��ت. او از 
سازمان های بین المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی 

خواست زمینه های الزم برای ارایه کمک های غذایی 
و دارویی به مردم یمن را فراهم آورند.

بیانیهنمایندگانمجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز روز گذشته 
در پایان جلسه علنی بیانیه ای در این خصوص قرائت 
کردند. در ای��ن بیانیه  ضمن محکومی��ت اقدامات 
جنایت��کاران آل س��عود در یم��ن، خواس��تار اقدام 
صلیب سرخ جهانی برای امدادرسانی به مردم بی پناه 
این کشور شدند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: 
»ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن محکوم کردن 
شدید این اقدام ضدانسانی، از صلیب سرخ جهانی و 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قویا خواستاریم 
که به فریاد ملت مظلوم یمن برس��ند و اجازه ندهند 
دیکتاتوری حاکم بر آل س��عود بی��ش از این به این 
نسل کش��ی ادامه دهد.« در پایان بیانی��ه نیز از کادر 
پرواز، خلبان شجاع و همه کس��انی که برای کمک 
به مردم مظلوم یمن جان خود را به خطر انداخته اند، 
صمیمانه تشکر و قدردانی ش��ده است. نمایندگان 
مجلس پس از قرائت این بیانیه ب��ا فریادهای مرگ 
بر آل س��عود انزجار خود را از اقدام��ات جنایتکارانه 
عربس��تان اعالم کردند. این بیانیه ب��ه امضای همه 

نمایندگان مجلس رسیده است.
عربس��تان بیش از یک ماه است که طی عملیاتی 
موس��وم به طوفان قاطعی��ت یم��ن را زیر حمالت 
هوای��ی ق��رار داده و ضمن از بین بردن تأسیس��ات 
زیربنایی این کش��ور فقیر، مردم بی دف��اع را هم زیر 
آتش جنگنده ه��ای خود قرار داده اس��ت. جمعیت 
هالل احمر ایران تا کنون سه محموله با مجموع  37 
تن ش��امل دارو، مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی و 
پزش��کی در یمن توزیع کرده که تماما قبل از حمله 

گروه ائتالف به این کشور بوده است.

بمبارانباندوبرجفرودگاهصنعاتوسطجنگندههایعربستان

روایت بازگشت هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه هالل احمر ایران 
سخنگویوزارتامورخارجه:تحرکاتنظامیهواپیماهایسعودیدرجهتواردساختنفشاربهمردمبیگناهاست

نمایندگانمجلسباصدوریکبیانیه،خواستاراقدامصلیبسرخجهانیبرایامدادرسانیبهمردمیمنشدند

گزارشیازاجرایطرحملیمحلهعاریازدخانیاتدر۳۵۰شهرستان

»گل« به جای »سیگار«

خبر 2

باراهاندازیدانشگاهبینالمللیهاللایران

آموزش دانشجویان در سطوح 
بین المللی در دستورکار قرار می گیرد

رئیس موسس��ه آموزش عالی علم��ی کاربردی 
هالل احمر ایران در دی��دار و گفت وگو با مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان فارس، اهم برنامه های این 
موسسه در زمینه های آموزشی و پژوهشی را تشریح 
کرد. دکتر داود ش��جاعی زاده در دیدار با مدیرعامل 
جمعیت فارس گفت: »توس��عه و ارتقای رشته های 
تحصیلی این موسس��ه در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکترا جزو برنامه ه��ای درحال مطالعه و پیگیری 
است.« او از تالش برای راه اندازی رشته های پزشکی 
حوادث و پزش��کی س��فر در مقطع دکترا خبر داد 
و افزود: »ایجاد رش��ته های حقوق بشردوس��تانه و 
اعضای مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد از دیگر 
برنامه های موسسه عالی علمی کاربردی هالل ایران 
در آینده ای نزدیک اس��ت و همزمان در تالش برای 
کسب مجوز تأسیس رشته های پرستاری و پرستاری 
داوطلبانه هستیم.« داود شجاعی زاده با بیان این که 
هم اکنون ۲۹ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی 
هالل احمر در سراسر کشور درحال تحصیل هستند، 
تصریح کرد: »افزایش این تعداد به ۴۶ هزار دانشجو 
در آغاز  سال تحصیلی جدید، جزو دیگر برنامه های 
ما است.« او به انجام نیازسنجی طرح های پژوهشی 
در بخش های مختلف جمعیت هالل احمر اشاره و 
اضافه کرد: »با راه اندازی دانش��گاه بین المللی هالل 
ایران، آموزش دانشجویان در سطوح بین المللی در 
دستورکار موسس��ه قرار خواهد گرفت و 7۰ درصد 
دانش��جویان ای��ن دانش��گاه از کش��ورهای حوزه 

خلیج فارس، آفریقا و حوزه منا خواهد بود.«
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان فارس در 
دیدار با رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
هالل ای��ران، از آمادگی این جمعیت ب��رای انعقاد 
تفاهمنامه همکاری ب��ا پارس جنوبی در زمینه های 
آموزش��ی و خدم��ات ام��دادی خب��ر داد. فیض اله 
جعفری با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های استان 
فارس در این زمین��ه، تصریح ک��رد: »در قالب این 
تفاهمنامه مدیران، تکنسین ها، کارشناسان و عوامل 
پارس جنوبی و نیروگاه اتمی بوشهر از آموزش های 
امداد و نج��ات جمعیت هالل احمر اس��تان فارس 
بهره مند خواهند شد و در زمینه آموزش های پودمانی 
و دوره های آموزش عالی نیز بین دو طرف همکاری 
الزم صورت می پذی��رد.« او همچنین ارایه خدمات 
بالگرد امدادی را از دیگر زمینه های همکاری مشترک 
میان هالل احم��ر فارس و پارس جنوبی برش��مرد. 
مدیرعامل جمعی��ت هالل احمر اس��تان فارس در 
بخش دیگری از سخنان خود از نیاز مبرم جمعیت 
هالل احمر استان فارس به پایگاه پشتیبانی عملیات 
و مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات خبر داد 
و یادآور شد: »این پایگاه، به زیر بخش های مختلفی 
مانند مرکز کنت��رل و هماهنگی عملی��ات، مرکز 
پش��تیبانی عملیات، مرکز آموزش های تخصصی 
امداد و نج��ات در زمینه های آوار، ج��اده و حوادث 
ترافیکی، سیالب و آب های خروشان، ارتفاع و اسکان 
اضطراری، مجموعه اداری و پش��تیبانی و آش��یانه 
بالگرد نیاز دارد.« او تربیت نیروی انسانی متخصص و 
اجرای فراگیر آموزش های تخصصی امداد و نجات در 
منطقه جنوب کشور را ازجمله اهداف مهم راه اندازی 

این پایگاه برشمرد. 

خبر 1

رئیسمرکزپزشکیحجوزیارتهاللاحمر
مطرحکرد

افزایش تعداد پزشکان زن در کاروان ها

رئیس مرکز پزش��کی ح��ج هالل احم��ر گفت: 
»داروی افزایش ایمنی در برابر عفونت تنفسی، پس 
از تأیید نهایی به زائران تمتع ارایه می ش��ود.« دکتر 
سید علی مرعش��ی افزود: »بررسی های نهایی روی 
این دارو درحال انجام اس��ت و نتای��ج آن تا دو هفته 
دیگر اعالم می شود.« مرعشی همچنین گفت: »سال 
گذشته به صورت آزمایشی حدود ۵۰۰ زائر این دارو 
را دریافت و مصرف کردند.« رئیس مرکز پزشکی حج 
و زیارت هالل احمر درباره ش��مار پزش��کان اعزامی 
ایران به حج تمتع نیز اظهار داشت: »امسال سهمیه 
اعزام ۲۸۰ پزش��ک را داریم.« این مقام مس��ئول در 
مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر افزود: »تعداد 
کاروان های اعزامی ایران به حج ۴3۵ کاروان اس��ت 
و هر پزشک به ۲ و یا 3 کاروان، خدمات پزشکی ارایه 
می دهد.« او در رابطه با افزایش ش��مار پزشکان زن 
در کاروان ها نیز گفت: »س��ال گذشته ۶3 پزشک و 

امسال 7۵ پزشک زن را اعزام خواهیم کرد.«

داوطلبان

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ضمن 
تشریح برنامه های داوطلبان در هفته سالمت، بر لزوم 
آگاهی بخشی و تسهیل دسترسی جامعه به خدمات 
پیش��گیرانه و خودمراقبتی با بهره گی��ری از ظرفیت 
مناس��ب خیرین و داوطلبان جمعی��ت هالل احمر 
تأکید کرد. فرحناز رافع درخصوص فعالیت سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر در هفته سالمت گفت: 
»امسال همزمان با هفته سالمت، دو شاخص آموزش 
و مشارکت پذیری جامعه در زمینه بهره مندی بیشتر 
جامعه از خدمات بهداشتی–سالمت و ارتقای سطح 
آن به عنوان اهداف برنامه های داوطلبان قرار گرفت.« او 
ادامه داد: »بهره مندی به معنای بهره مندی آحاد مردم 
از خدمات است؛ به این صورت که مردم در هر سطحی 
از هر فرهنگ، س��واد و امکانات مالی در سراسر کشور 
بتوانند بنا بر نیاز خود از خدمات پیش��گیرانه رایگان 
بهره مند شوند و حتی اگر مردم نیاز خود را تشخیص 
ندادند، خیرین و داوطلبان س��المت موظفند بدون 
هیچ چشمداشتی این خدمات را در اختیار مردم قرار 
دهد.« او در تش��ریح کیفیت و کمیت برنامه های این 

سازمان در هفته سالمت س��ال جاری اظهار کرد: »با 
برپایی ۵۲3 چادر سالمت در سراسر کشور، خدمات 
س��المت ازجمله ویزیت، تست فش��ار و قندخون به 
۵۵ هزار و ۶۲۹ نفر از مردم ارایه شد.« رئیس سازمان 

داوطلبان جمعی��ت هالل احمر در ادام��ه، برگزاری 
۶7نمایشگاه تخصصی بهداشت و سالمت و همچنین 
جشنواره غذاهای سالم را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
»تأکید اس��ناد باالدس��تی در جمعیت هالل احمر، 

جای��گاه تأمین س��المت جامعه را به عن��وان حاصل 
آموزش و ارتقای فرهنگي یک ملت می داند و طبیعي 
است در حوزه برنامه های آموزش��ی این سازمان، دو 
مقوله بیش از همه مورد توجه هستند؛ نخست خانواده 
و سپس آموزش  همگانی، بر همین اساس ۴۹۵ دوره 

آموزشی در سطوح مختلف در هفته مذکور برپا شد.«
فرحن��از رافع در بخ��ش دیگری از س��خنانش به 
برنامه عیادت از بیم��اران به ویژه بیم��اران خاص در 
بیمارستان ها و منازل س��المندان پرداخت و تصریح 
کرد: »س��نت حس��نه عیادت درحالی در ایام هفته 
س��المت ترویج ش��د که در کنار آن داوطلبان تالش 
می کنند در جه��ت هم��دردی و نیز رس��یدگی به 
مشکالت این گونه از بیماران با ارایه خدمات پزشکی 
و پیراپزشکی با مراکز درمانی همکاری کنند.« رئیس 
س��ازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر خاطرنشان 
ک��رد: »در این هفته، بیش از ۵۵ ه��زار و ۶17 بیمار و 
۲ هزار و ۸۶1 نفر از معلوالن و س��المندان از خدمات 
داوطلبان بهره مند ش��دند.« ب��ه گفت��ه او آمار فوق 

براساس اطالعات دریافتی از ۲۶ استان است.

بهره مندی بیش از 114هزار نفر از خدمات سازمان داوطلبان 
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