
شهروند|  هفته گذشته 100میلیارد تومان از بودجه هالل احمر 
در مجلس شورای اسالمی کاهش پیدا کرد. این تصمیم با واکنش ها 
و انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس و مدیران هالل احمر روبه رو 
شــد. در این میان، همــه نگرانی ها متوجه مردم می شــود؛ مردم 
حادثه دیده ای که هنگام وقوع حادثه، امیدشــان در حضور به موقع 
سرخ پوشــان هالل احمری خالصه می شــود. مرتضی ســلیمی، 
قائم مقام ســازمان امداد و نجات، یکی از افرادی اســت که نسبت 
به این تصمیم ابراز نگرانی کرده اســت. او با اشــاره به این که کشور 
ایران حادثه خیز اســت و 31 حادثه از 41 حادثه دنیا در این کشور 
تعریف شده است، به ایســنا گفت: »جمعیت هالل احمر در صف 
اول امدادرســانی در زمان بروز این حوادث قرار دارد.« او بیان کرد: 
»برای امدادرســانی به این حجم حوادث نیازمند تقویت جمعیت 
هالل احمر هستیم؛ چراکه هالل احمر کشــور هنگام بروز حوادث 
به عنوان نخســتین گروه به حادثه وارد  و آخرین نفری اســت که 
خارج می شود؛ از این رو تجهیز و تقویت این جمعیت و به روزکردن 
امکانات و انبار امدادی آن ضروری است.« سلیمی در مورد کاهش 
100 میلیارد تومانی بودجه جمعیت هالل احمر اظهار کرد: »به دلیل 

محدودیت های موجود، این میزان کاهش را در بودجه هالل احمر 
شاهد بودیم.« او با تاکید بر این که کاهش بودجه هال ل احمر به لحاظ 
حجم حوادثی که در کشــور به وقوع می پیوندد، نگران کننده است، 
تصریح کرد: »اگر بودجه الزم و کافی به هالل احمر تخصیص داده 
نشود، قطعا به صورت مناسب پاسخگوی حوادث و حادثه دیدگان 
نخواهیم بود. در همین زمینه مجلس باید توجه بیشتری به جمعیت 

هالل احمر داشته باشد تا در امدادرسانی با مشکل مواجه نشویم.« 
طرحی برای »یک امدادگر در هر خانواده«

ســلیمی در ادامه گفت: »در حوزه آموزش نیز باید قطعا تالش 
کنیم تا در هر خانــواده یک امدادگــر تربیت شــود و در مواقع 
اضطراری یاریگر هالل احمر باشــند که تحقق ایــن امر نیازمند 
تخصیص بودجه کافی اســت.« قائم مقام ســازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر کشور با اشاره به سیالب اخیر و زلزله دماوند 
و حضور امدادگران افزود: »اگر مجلس بررســی بیشــتری انجام 
دهد، قطعا اعتبار بیشتری از 400 میلیارد تومان تخصیص خواهد 
داد.« سلیمی در پاسخ به پرســش دیگری درباره اورژانس هوایی 
استان مرکزی نیز بیان کرد: »در صورت تامین بسترهای الزم برای 

آشیانه بالگرد، تخصیص بالگرد امدادی به استان مرکزی در اولویت 
قرار می گیــرد و هم اینک نیز امداد هوایی به صورت مشــترک با 
استان قم درحال اجراست. 15 روز بالگرد در استان مرکزی و 15 
روز در اســتان قم امدادرســانی می کند و این دو استان همدیگر 
را پوشش می دهند.« ســلیمی درباره امدادرسانی به سیل زدگان 
اخیر نیز گفت: »بارندگی در استان هایی مثل خوزستان، لرستان 
و ایالم در 50 سال گذشته بی ســابقه بوده است.« او با بیان این که 
جمعیت هالل احمر با تمام توان و امکانات خود وارد عرصه شــده 
است، افزود: »در استان لرستان حادثه کنترل شده و زندگی مردم 
در حالت عادی قرار دارد.« قائم مقام سازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر کشــور با بیان این که در 22 استان امدادرسانی انجام 
شده اســت، افزود: »به 29 هزار نفر در 447 شهر، روستا و مناطق 
عشایرنشــین امدادرسانی شــده اســت. در امدادرسانی مناطق 
سیل زده اخیر به 9100 نفر با برپایی 1610 چادر امدادی اسکان 
اضطراری داده شــد.« او تاکید کرد: »14 اردوگاه در اســتان های 
خوزستان، لرســتان، ایالم و گلســتان برپا شــد و امدادرسانی 

همچنان ادامه دارد.«

قائم مقام سازمان امدادونجات: 

کاهش بودجه هالل احمر نگران کننده است رئیس سازمان داوطلبان خبر داد:

اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم 
در هفته سالمت

رئیس ســازمان داوطلبــان جمعیت هالل 
 احمر با اشــاره به برنامه های این ســازمان در 
هفته ســالمت گفت: »تیم های پزشکی برای 
ارایه خدمات درمانی رایگان به بیماران نیازمند 
به مناطق محروم اعزام می شوند.« فرحناز رافع 
با اعالم این خبر به فارس اظهار کرد: »امســال 
همزمان با هفته ســالمت دو شاخص آموزش و 
مشــارکت پذیری جامعه به منظور بهره مندی 
هرچه بیشــتر مــردم از خدمات بهداشــتی و 
سالمت مدنظر ســازمان داوطلبان قرار گرفته 
است و درصدد هستیم که مردم در هر سطحی 
از جامعه با هر فرهنگ، سواد و امکان مالی بتوانند 
از خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان در حوزه 
پیشگیری از بیماری و آســیب های اجتماعی 
بهره منــد شــوند.« او اضافه کرد: »ســازمان 
داوطلبان با برپایی چادرهای سالمت در سراسر 
کشور خدمات ســالمت ازجمله ویزیت، تست 
فشــار و قند خون را به مردم ارایه کرده اســت؛ 
همچنین پزشکان و پیراپزشــکان داوطلب در 
قالب کاروان های ســالمت بــه مناطق محروم 
شهری و دورافتاده روســتایی اعزام می شوند.« 
رئیس سازمان داوطلبان هالل  احمر به برگزاری 
نمایشگاه تخصصی بهداشت و سالمت اشاره و 
بیان کرد: »تاکید اسناد باالدستی در جمعیت 
هالل  احمــر جایگاه تامین ســالمت جامعه را 
به عنوان حاصل آموزش و ارتقای فرهنگی یک 
ملت می داند و طبیعی است در حوزه برنامه های 
آموزشی این سازمان دو مقوله خانواده و آموزش 
همگانی مورد توجه قرار گیرد.« او خاطرنشــان 
کرد: »چندیــن دوره آموزشــی کوتاه مدت در 
سطوح مختلف با محوریت بیماری های واگیردار 
و ویروسی، محیط بهداشــت فردی،  عمومی و 
پیشــگیری از معلولیت ها در هفته سالمت به 

همت سازمان داوطلبان برگزار می شود.«

همزمان با هفته سالمت به همت جوانان هالل  احمر 
برگزار می شود

 دومین دوره طرح ملی 
»محله عاری از دخانیات«

معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان 
جوانــان از برگــزاری دومیــن دوره طرح ملی 
»محله عاری از دخانیات« با مشارکت کانون های 
دانش آموزی هالل  احمر در سراسر کشور خبر 
داد. سعید بابایی گفت: »باتوجه به این که یکی 
از اهداف هالل  احمر ارتقاي سطح سالمت افراد 
جامعه اســت، این طرح به منظور آگاه ســازی 
افراد جامعه از مضرات دخانیات اجرا می شود.« 
او افزود: »در طرح »محله عــاری از دخانیات« 
اعضای کانون های دانش آموزی جمعیت هالل 
احمر با اهــدای گل به افراد ســیگاری و توزیع 
بروشورهای هشداردهنده درخصوص استعمال 
دخانیات، از ایــن افراد درخواســت می کنند 
که ســیگار نکشــند.« معاون پیش دبستانی و 
دانش آموزی ســازمان جوانان ادامه داد: »این 
طرح  سال گذشته با مشارکت 7 هزار دانش آموز 
در 350 شهرســتان کشور برگزار شــد که از 
اثــرات مثبت آن می تــوان به تاثیر در ســطح 
جامعه و همچنین تاثیر بر دانش آموزان مجری 
این طرح اشــاره داشــت.« بابایی تصریح کرد:  
»کانون های دانش آموزی هالل  احمر در سراسر 
کشور سه ماموریت اصلی را دنبال می کنند که 
آموزش خودامدادی، فعالیت های بشردوستانه 
و فعالیت در حوزه ســالمت سه شاخص اصلی 
این کانون هاست که طرح سالمت محور »محله 
عاری از دخانیات« نیز یکی از این طرح هاست.« 
الزم به ذکر است این طرح با مشارکت معاونت 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
از اول تا هفتم اردیبهشــت ماه همزمان با هفته 

سالمت در سراسر کشور اجرا می شود.

رئیس جشنواره »هالل و رسانه«: 

بخش »تیتر« به جشنواره »هالل و 
رسانه« اضافه شد

رئیس جشنواره »هالل و رســانه« از افزودن 
بخش »تیتر« به جشــنواره »هالل و رســانه« 
خبــر داد. وحید رحمتی با اشــاره بــه افزودن 
بخش »تیتر« به جشــنواره »هالل و رســانه« 
گفت: »امســال عالوه بر بخش های تصویری، 
رسانه های مکتوب و دیداری-شنیداری، داستان 
و کاریکاتور، بخش ویژه نیز به جشنواره اضافه 
شد تا امدادگران، کارمندان و عموم مردم بتوانند 
آثار مرتبــط خود در زمینــه خدمات جمعیت 
هالل  احمر را به دبیرخانه این جشــنواره ارسال 
کنند که تاکنون با اســتقبال خوبی نیز مواجه 
بوده است.« او با اشــاره به این که تاکنون بیش 
از 250 اثر به دبیرخانه سومین جشنواره »هالل 
و رسانه« ارسال شده است، افزود: »عالقه مندان 
می توانند آثار خود را بــا محوریت فعالیت های 
جمعیت هالل  احمر و با تاکید بر اصول هفتگانه 
جمعیت هالل  احمر که از ابتدای  ســال 94 تا 
دهم اردیبهشت 95 منتشر شده یا می شوند را 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.« رئیس 
جشــنواره »هالل و رســانه« خاطرنشان کرد:  
»عالقه مندان به شــرکت در جشنواره »هالل 
و رســانه« می توانند بعد از مطالعــه فراخوان 
شــرکت در جشــنواره، تنها یک اثــر برای هر 
بخش و در مجموع 3 اثر خود را برای شرکت در 
جشنواره حداکثر تا 10 اردیبهشت 95 به پست 

الکترونیک NEWS@RCS.IR ارسال کنند.«

www.shahrvand-newspaper.ir شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | سال چهارم | شماره ۸۳۰ 6

خبرنامه

شهروند|  تفاهمنامــه توســعه همکاری های 
بشردوستانه و آموزش مدیریت سوانح میان جمعیت 
هالل احمر ایران و صلیب ســرخ اسپانیا امضا شد. 
این تفاهمنامه میان دکتر سیدامیرمحسن ضیایی، 
رئیس جمعیــت هالل احمر کشــورمان و خاویار 
ســننت، رئیس جمعیت صلیب سرخ اسپانیا امضا 
و مقرر شــد تا دو جمعیت ملی همکاری های خود 
را در زمینه تامین نیازهای بشردوستانه در مناطق 
سانحه دیده و آموزش های مشترک مدیریت حوادث 
و توان افزایی توسعه دهند. انتقال تجربیات در زمینه 
جست وجو و نجات، پاسخگویی و آموزش و تحقیق 
با اســتفاده از تکنولوژی های جدید و همکاری در 
زمینه برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و تســهیل 
برای شرکت طرفین در دوره های آموزشی ازجمله 
دیگر مفاد این تفاهمنامه اســت. به عالوه در این 

تفاهم دوســاله مقرر شده است تا دو جمعیت ملی 
همکاری های خود را در زمینه اقدامات مشــترک 
در هیأت حاکمه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر به منظور بهبود اقدامات در فدراسیون 
افزایش دهند. رئیس صلیب سرخ اسپانیا همچنین 
در بازدیــد از مجتمــع دارویی- درمانــی هالل با 
مدیرعامل مجتمع دیدار و برای همکاری مشترک 
در بخش درمان اعالم آمادگــی کرد. دکتر حمید 
چوبینه در دیدار با خاویار سننت، رئیس صلیب سرخ 
اسپانیا به توانمندی های جمعیت هالل احمر ایران 
اشاره کرد و گفت: »جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران با ظرفیت هایی که دارد، توانسته است 
در بخش های مختلف همراه مردم در سراسر کشور 
و در حوادث و بالیا در ســایر کشــورها یاری رسان 
باشــد.« او با تاکید بر این که جمعیت هالل احمر 

بر پایه قرار دادن مفاهیم انسان دوســتانه، برادری 
و برابری در فعالیت ها نقش ایفا می کند، افزود: »بر 
پایه همین اهــداف، جمعیت هالل احمر به بخش 
درمان و کمک به ســالمت مــردم ورود پیدا کرده 
است.« دکتر چوبینه خاطرنشان کرد: »با توجه به 
مشــترکات دو جمعیت این آمادگی وجود دارد تا 
مقدمات همکاری های مشترک در بخش درمان و 
خدمات پزشکی فراهم شود و به عنوان نخستین قدم 
پیشنهاد می کنم زمینه مالقات با همتای اسپانیایی 
برای بررسی زمینه همکاری ها فراهم شود.« رئیس 
صلیب ســرخ اســپانیا هم در این دیدار با اشاره به 
این که ما مدت ها عالقه مند بــه بازدید از جمعیت  
هالل احمر ایران بودیم، گفت: »جمعیت هالل احمر 
ایران از جمعیت های قوی دنیا است و توانسته است 
خدمات مفید و باکیفیت ارایه کند.« خاویار سننت 

تاکید کرد: »با توجه به نگاه و چشم انداز مشترک دو 
جمعیت به دنبال افزایش سطح همکاری مشترک 
هســتیم.« او با تاکید بر این کــه در بخش درمانی 
تجربیات مشــترکی وجود دارد، افزود: »ما عالوه 
بر مراکز بیمارستانی که در اختیار داریم در بحث 
مداخالت اجتماعی ورود پیدا کرده ایم که می توانیم 
در همه زمینه ها مقدمات انتقال تجربیات را فراهم 
کنیم.« رئیس صلیب سرخ اسپانیا با اشاره به این که 
همکاری های بســیار مستمر با کشورهای منطقه 
ازجمله سوریه و فلســطین داریم، افزود: »آمادگی 
داریم همکاری های مشــترک خود را در منطقه و 
به ویژه با جمعیت هالل احمر ایران گسترش دهیم.« 
رئیس صلیب سرخ اسپانیا به همراه هیأت همراه از 
بخش های مختلف مجتمع دارویی- درمانی هالل 

ایران بازدید کردند.

شهروند|  اختتامیه طرح ملی ایمنی و سالمت 
مسافران نوروزی در سنندج با حضور رئیس سازمان 
جوانان، مســئوالن اســتانی و مدیــران جمعیت 
هالل احمر در استان کردســتان برگزار و از فعاالن 
این طرح تجلیل شــد. در این مراسم دکتر مسعود 
حبیبی گفت:  »ذات جمعیت هالل احمر، خدمت 
به انسانیت است و تحرکات حوزه جوانان جمعیت 
هالل احمر سرشــار از تمرین مهربانــی و خوبی 
کردن به دیگران اســت و هرچقدر مهربان بودن و 
مهربانی کردن در ســطح جامعه گسترش یابد، به 
همان میزان از آالم بشــری کاسته خواهد شد.« او 
رویکرد اصلی سازمان جوانان در برخورد با اعضای 
جوان و نوجوان را واگذاری مســئولیت به جوانان و 
پاسخگوبودن آنان در قبال مسئولیت محول شده 
عنوان کرد و افزود: »براین اســاس جوانان جایگاه 
واقعی خود را درمیان اجتماع پیدا کرده و می توانند 
نقش آفرینی موثری درجامعه داشته باشند.« رئیس 
سازمان جوانان درخصوص نقش جوانان در توسعه 
گفت: »توسعه امری است که تحقق آن نیازمند یک 
همت و اراده گروهــی و هماهنگی تمامی الیه ها و 
اقشار مختلف اجتماعی است و در این میان جوانان 
از رسالت ویژه ای برخوردار هستند، رسالتی که طی 
آن جوانان با شــناخت واقعی از محیط خود ضمن 
شــناخت آســیب ها در راه رفع آنها و تقویت نقاط 
قوت گام بردارند.« دکتر حبیبی در ادامه با اشــاره 
به نظام مشــورتی حاکم بر جمعیت هالل احمر و 
برخورداری از سیستم مشاوره ای داوطلبان جمعیت 
هالل احمر، ادامه داد: »جوانان در قالب شــوراهای 
نمایندگی استانی و کشــوری ساماندهی خواهند 
شــد تا از این طریق، توانایی ها و ظرفیت های آنان 
در مسیر شکوفایی قرار گیرد.« او با اشاره به اهمیت 
فعالیت حرفه ای و کاری جوانان و نوجوانان در سطح 
اجتماع، بر ضرورت آگاهی بیشــتر جوانان تأکید و 
تصریح کرد: »در آینــده نزدیک مقدمات برگزاری 
دوره های آموزشــی کارآفرینی و اشــتغالزایی در 

استان کردستان برگزار خواهد شد.«
 جوانان هالل احمری، 
سفیران مهربانی هستند

رئیس ســازمان جوانان ظرفیت های فرهنگی، 
هنری، گردشگری و اجتماعی استان کردستان را 
بی نظیر خواند و گفت: »اســتان کردستان قابلیت 
میزبانی برنامه های سراسری و کشوری را داراست 
و برهمین اســاس درنظر داریــم »همایش ملی 
کوهپیمایی« را در این استان برگزار کنیم.« حبیبی 
با بیان این که جوانان هالل احمری سفیران مهربانی 
هســتند، افزود: »از فعالیت های انسان دوســتانه 
این عزیزان در اجــرای برنامه های متنوع جمعیت 
هالل احمــر به ویژه حضــور موثر آنــان در طرح 
نوروزی سپاسگزارم.« او معاونت جوانان هالل احمر 
استان کردستان را از معاونت های موفق جمعیت 
هالل احمــر برشــمرد و این موفقیــت را حاصل 
برنامه ریزی خوب جمعیت استان و تالش و همت 

گروهی اعضای جوانان جمعیت هالل احمر استان 
دانست. رئیس سازمان جوانان همچنین خواستار 
راه اندازی پروژه فرهنگی و چندمنظوره در اســتان 
کردستان شــد و گفت: »از توانمندی خیران برای 
راه اندازی هرچه ســریع تر این پــروژه بهره گیری 

شود.«
 سخنان نمایندگان کانون ها

 و فعاالن حوزه جوانان کردستان
در ادامه این مراســم 10نفــر از دبیران کانون ها 
و فعاالن حــوزه جوانان هالل احمر از شــهرهای 
مختلف استان کردستان به بیان دیدگاه های خود 
درخصوص برنامه ها و فعالیت های اجرا شده در سال 
گذشته و پیشــنهادهایی جهت برنامه های آینده 
ســازمان جوانان پرداختند. در پایان این مراســم 
رئیس سازمان جوانان به آن تعداد از اعضای سازمان 
جوانان استان کردستان که در سال گذشته متاهل 

شده بودند، هدایایی را اهدا کرد.
عطرافشانی مزار شهدا همراه با رئیس 

سازمان جوانان و جوانان کردستانی
در ابتدای حضور رئیس سازمان جوانان در استان 
کردستان، او به همراه مسئوالن هالل احمر استان 
و اعضای کانون دانشــجویی دانشــکده یزدان پناه 
ســنندج با حضور در مزار شــهدای ســنندج و با 
آرمان های مقدس انقالب اســالمی تجدید بیعت 
کردند. مسعود حبیبی با اشاره به مقام واالی شهدا 
گفت: »شهدا نمونه بارز از خودگذشتگانی هستند 
که در راه احترام به شرافت و کرامت انسانی از جان 
شیرین خود گذشــتند و امدادگران نیز با تأسی از 
همین فرهنگ ایثــار و از خودگذشــتگی در راه 
پاسداشت کرامت انســانی از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهند کرد.«
غایت نهایی در هالل احمر گسترش 

مهربانی است
حضــور درجلســه شــورای اداری جمعیــت 
هالل احمر استان کردســتان از دیگر برنامه های 
سفر رئیس ســازمان جوانان هالل احمر به استان 
کردســتان بود. در ابتدای این جلسه دکتر حسن 

خدابنده لو، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کردســتان ضمن تقدیر از حضور رئیس سازمان 
جوانان در استان کردســتان، گزارشی از عملکرد 
جمعیت هالل احمر در 3 ســال گذشته ارایه کرد. 
او در ادامه به اقدامــات و فعالیت های نرم افزاری 
درحوزه جوانان و نوجوانان اشــاره و خاطرنشان 
کرد: »در زمینه مســائل فرهنگی، آموزشــی و 
اجتماعی مناســبات و برنامه هــای قابل توجهی 
به اجرا درآمده که موجب گســترش فعالیت های 
انسان دوستانه در سطح اســتان شده است.« در 
ادامه این جلسه دکتر حبیبی با تأکید بر گسترش 
فعالیت های انسان دوستانه و مهربانی برای جلب 
اعتمــاد مردم، گفــت: »گســترش فعالیت های 
انسان دوســتانه و گســترش مهربانی در جامعه 
رســالت هالل احمر اســت.« او افــزود: »غایت 
نهایی درجمعیت هالل احمر، گســترش مهربانی 
و رفتار صحیح درجامعه اســت که این مهم جز با 
گسترش فعالیت های انسان دوســتانه جوانان و 
نوجوانان دست یافتنی نیســت.« رئیس سازمان 
جوانان اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه جمعیت 
هالل احمر دانســت و ادامه داد: »باید با یگانگی و 
یکپارچگی واحدهای مختلف جمعیت هالل احمر 
اعم از امداد، داوطلبان و جوانان و هماهنگی بیش 
ازپیش در برنامه ریزی و انجــام امور در راه حفظ 
و نگهداری این ســرمایه ارزشــمند تالش کرد.« 
دکتر حبیبی فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی و 
اجتماعی را دارای حساســیت های ویژه دانست و 
از روسای شعب و مدیران جمعیت خواست که در 
این زمینه با دانش و آگاهی بیشتر و با بهره گیری 
از رهنمودهــا و نظرات کارشناســان متخصص 
دستاوردهای بهتر و بیشتری را کسب کنند. او در 
ادامه بر توانمندی مســئوالن و کارشناسان حوزه 
جوانان تأکیــد کرد و افزود: »درنظــر داریم تا در 
خردادماه ســال جاری کنگره بزرگ آموزشــی-

توجیهی جهت توانمندســازی کارشناسان حوزه 
جوانان هالل احمر سراســر کشور را با بهره گیری 

از کارشناسان مجرب برگزار کنیم.«

نشست مطبوعاتی رئیس سازمان جوانان 
در کردستان

درآخرین برنامه ســفر دکتر حبیبی به استان 
کردســتان، او در نشســت مطبوعاتی با اصحاب 
رسانه این اســتان از عضویت بیش از یک میلیون 
نفر در سازمان جوانان خبر داد. حبیبی به تشریح 
فعالیت های سازمان جوانان هالل احمر پرداخت و 
گفت: »این سازمان دریچه ورود اعضا به جمعیت 
هالل احمر اســت و وظیفه آموزش فعالیت های 
امدادی و بشردوســتانه و فرهنگــی را به جوانان 
عضو برعهده دارد.«رئیس سازمان جوانان افزود: 
»برگزاری دوره های آموزشــی، جشنواره نقاشی، 
جشنواره آشتی، برنامه ســیاره مهربانی، سامانه 
قصه گو رایگان 6427- 021 و توزیع نشریه »ماه 
مهربان« ازجمله برنامه هایی اســت که در کانون 
غنچه های هالل مهدکودک های سراســر کشور 
اجرا می شــود.« دکتر حبیبی همچنین فعالیت 
کانون هــای دانش آموزی، دانشــجویی، جوانان، 
آزاد، طالب و روستایی را از دیگر فعالیت های این 
سازمان برشمرد و اعالم کرد: »بالغ بر ۸ هزار کانون 
دانش آموزی و 900 کانون دانشجویی در مدارس 
و دانشگاه های سراسر کشور برپا شده است.« دکتر 
حبیبی به فعالیت های نوروزی جوانان هالل احمر 
در نوروز 95 نیز اشــاره کرد و گفت: »امسال 700 
پست ثابت ایمنی و سالمت مســافران نوروزی و 
250 پســت ســیار این ســازمان در قالب طرح 
سحاب به مردم خدمات رسانی کردند.« او با اشاره 
به فعالیت 20 هزار نفــر از اعضای جوان جمعیت 
هالل احمــر در طرح هــای نــوروزی، راه اندازی 
کمپین »نه بــه تصادفات جــاده ای« را ازجمله 
اقداماتی برشمرد که در راستای کاهش تصادفات 
جاده ای توسط این جمعیت صورت گرفته است. 
رئیس ســازمان جوانان در ادامه بــه برنامه های 
پیش روی این سازمان در  سال جاری اشاره و بیان 
کرد:  »مسئولیت پذیری و پاسخگوکردن جوانان 
یکی از برنامه های  سال جاری است که با تشکیل 
شــورای نمایندگان و برگــزاری انتخابات آن در 
هفته هالل احمر درصــدد تحقق این امر خواهیم 
بود.« دکتر حبیبی ارتقای ظرفیت های اجتماعی 
را یکی دیگر از اهداف این ســازمان برشمرد و این 
مسأله را در کاهش آســیب های اجتماعی بسیار 

موثر دانست.
بازدید از پایگاه امداد جاده ای گردنه 

مروارید
رئیس و مدیــر روابط عمومی ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر به همراه مدیرعامل و معاونان 
امدادونجات و جوانان اســتان کردستان از پایگاه 
امداد جــاده ای جمعیــت هالل احمــر در گردنه 
مروارید بازدید کردند و به امدادگــران این پایگاه 
خداقــوت گفتنــد. همچنین دکتــر حبیبی در 
یادداشتی در دفترچه یادبود این پایگاه از راه اندازی، 
تجهیــز و مجهزبــودن ایــن پایگاه تقدیــر کرد.

رئیس سازمان جوانان در سفر به کردستان:  

»جوانان«، بانیاِن توسعه کشور هستند

تفاهمنامه مشترک دوساله جمعیت های ملی ایران و اسپانیا امضا شد

انتقال تجربیات در زمینه جست وجو و نجات، پاسخگویی و آموزش
 آمادگی صلیب سرخ اسپانیا برای همکاری با هالل احمر ایران در بخش درمان 

گزارش خبری

در نشست تخصصی »بررسی گزارش 
جهانی بالیا در سال 2015« مطرح شد
ظرفیت سازی برای مدیریت بهتِر 

»خطرپذیری حوادث«

شهروند| شصت وششــمین نشست علمــی 
ماهانه با عنوان »بررســی گــزارش جهانی بالیا 
در سال 2015« به صورت پنل تخصصی به میزبانی 
موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هالل ایران 
برگزار شد. دکتر حمیدرضا اسکاش، معاون پژوهش 
موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هالل ایران 
در این پنل تخصصی که با هدف بازشناسی نقش 
کنشــگران محلی برگزار شــد، گفت: »هدف از 
برگزاری این پنل تخصصی اطالع رسانی موضوعات 
مهم و به روز ازسوی افراد متخصص بوده که سپس 
هریک از اعضای پنل به تشــریح و تفسیر موضوع 
ذکرشــده و راهکارهای اصولی آن درحوزه کاری 
خود پرداختند.« حسین شریف آرا، مدیر این پنل 
تخصصی به چگونگی تدوین گزارش ساالنه 2015 
و ضرورت بررســی آن به  منظــور تمرکز بر نقش 
کنشگران محلی و اهمیت ایجاد هماهنگی متوازن 
با کنشگران بین المللی و سایر نقش آفرینان عرصه 
ارایه خدمات انسان دوســتانه، برای تسهیل روند 
تاب آوری و رسیدن به راهکاری در برقراری ارتباط 
میان تفکر تمرکز بر اقدامات پاسخگویی به نیازهای 
شدید و فوریتی و اقدامات درازمدت توسعه اشاره 

کرد.
»کنشگران محلی«، نخستین یاری رساناِن 

افراد آسیب دیده
مهندس بیــژن یاور، مشــاور معاونت پژوهش 
موسســه آمــوزش عالــی هــالل بــه مبحث 
ظرفیت ســازی برای مدیریت بهتر خطرپذیری 
حوادث اشــاره و اظهار کرد: »پــروژه تحقیقاتی 
بررســی گزارش جهانی بالیا در سال 2015 در دو 
ســطح مطالعه و پژوهش جهانی و مجموعه ای از 
نمونه های موردی ملی، عمــل می کند و با وجود 
حجم قابل مالحظــه ای از ســرمایه گذاری های 
ســالیانه در بنیان نهادن و توسعه بیشتر ظرفیت 
کنشگران محلی در زمینه مدیریت خطرپذیری 
بالیا  )DRM(، مســتندات به گونه ای که موجب 
عملی شــدن برنامه ها شــود، محدود اســت.« 
دکتر مهراب شریفی ســده، سرپرست دفتر امور 
آموزش هــای تخصصــی و ضمــن خدمت نیز 
کنشگران محلی را جزو نخستین کسانی دانست 
که به کمک افراد آسیب دیده می شتابند و گفت: 
»کنشگران محلی از عوامل اصلی اثرگذاری اقدامات 
بشردوستانه هستند و اثرگذاری آنها صرفا به علت 
نزدیکی شان به محل وقوع حادثه نیست، بلکه به 
علت درک و شناختی است که از موقعیت محلی 
و افراد دارنــد، از این رو جایــگاه منحصر به فردی 
به  منظور کمک رســانی و یافتن راه حل هایی که 
احتمال آسیب پذیری را بعد از وقوع حادثه کاهش 

می دهد، دارد.
کمک های مالی بین المللی به عملیات 

تحت هدایت دولت ها ارایه می شود
دکتر غزاله نظیف کار، معــاون اداره کل اصول، 
قوانین و حقــوق بین الملل بشردوســتانه نیز به 
توضیح قانون، حاکمیت و نقش کنشگران پرداخت 
و افزود: »در بخش قانونگــذاری و هنجاری برای 
کنشــگران محلی درحوزه حاکمیت و مدیریت 
خطر سوانح، شــکاف هایی وجود دارد و درحوزه 
کاهش خطر سوانح بسیاری از کشورها مسئولیت 
فعالیت های اصلی را در ســطح فروملی متمرکز 
ساختند.« ابراهیم فقیهی، بازنشسته جمعیت و 
فعال امور بین الملل نیز در این نشست به تشریح 
پیگیری اعتبــارات و این که آیا تامیــن اعتبار با 
روندها و مستندات همگام است، پرداخت و اظهار 
کرد: »کمک های مالی بین المللی در اکثر مواقع به 
عملیات تحت هدایت دولت ها ارایه می شــود و به 
کنشگران محلی در پاسخ دهی بین المللی  توجه 
کافی نمی شــود.« او تصریح کرد:  »سازمان های 
بین المللی در تدوین سامانه های مالی از بیشترین 
تاثیر و کنشــگران ملی و محلی از کمترین نفوذ 
برخوردارنــد.« دکتر زهرا مهریــزی، عضو هیأت 
علمی گــروه ارتباطات و علوم انســانی به مبحث 
توانمندسازی کنشــگران محلی با فناوری های 
دیجیتال پرداخت و افزود: »چشمگیرترین تغییر 
مسیر فناوری، ارتباطات دیجیتالی است و امروزه 
شــرکت های بزرگ جهانی نیز به طــور جدی در 
زمینه ارایه خدمات در فضای بشردوستانه فعالیت 
می کننــد.« او اظهار کرد: »همانطــور که دانش 
فناوری افزایش می یابد، جوامع به طور فزاینده ای 
در بکارگیری فناوری در پاسخگویی به بالیا ماهرتر 
خواهند شد. اگرچه آمار نشان می دهد که 4۸ درصد 
مردم جهان همچنان تا  ســال 201۸ به اینترنت 

دسترسی نخواهند داشت.«
مدیریت طرح ها از راه دور به معنی کاهش 

کنترل و نظارت است
دکتر مهــدی نجفی، سرپرســت دفتــر امور 
آموزش های همگانی و عمومی بر کمک رســانی 
در نواحی نا امن تأکید کــرد و گفت:  »مدیریت از 
راه دور مستلزم نوعی سازگاری واکنشی به ناامنی 
و عمدتا محدودشــدن تحرک کادر بین المللی یا 
جابه جایی آنها از موقعیت ناامن است و خطرات و 
مسئولیت عملیات از کادر سازمانی و بین المللی به 
کادر محلی و سازمان های همیار مستقر در محل 
منتقل می شود.« او افزود: »مدیریت طرح ها از راه 
دور به معنی کاهش کنترل و نظارت است که خطر 
تغییر مسیر کمک مالی و کاهش کیفیت طرح را به 
همراه دارد و تقریبا یک چهارم سازمان ها با مدیریت 
از راه دور مخالفند؛ چراکه مدیریت از راه دور، مانع 
اندازه گیری کیفیت کار می شــود، یعنی کنترل 
همه جانبه اطالعات برای مدیریــت موثر برنامه 
دچار مشکل می شود.« حسین شریف آرا درپایان 
به تشریح نقش کنشگران محلی در درگیری های 

درازمدت پرداخت.


