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معاون آموزش، پژوهش و فناوری هالل احمر 
مطرح کرد:  

 »خادم«
 چتر آموزش های همگانی در هالل 

 اعتبار آموزش همگانی را تا 3برابر 
افزایش داده ایم

شــهروند| معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
جمعیــت هالل احمر با اشــاره به افزایــش اعتبار 
آموزش های همگانی، خاطرنشــان کــرد: اعتبار 
آمــوزش همگانی را تــا 3 برابر افزایــش داده ایم و 
آموزش های همگانی و آموزش تخصصی و داوطلبان 
جدا از یکدیگر نیستند. ما زیر چتری زندگی می کنیم 
که در راستای سرمایه های اجتماعی است و مردم 
باید شــیرینی حضور هالل احمــر را لمس کنند. 
دکتر سید حمید جمال الدینی ظهر روز گذشته در 
جلسه دیدار با مربیان و آغاز طرح خادم در شهرستان 
بیرجند اظهار داشت: طرح خادم به معنی خانواده 
آماده در برابر مخاطرات است. وی با اشاره به این که 
آموزش همگانی 15 شــاخص دارد که یکی از این 
شــاخص ها کمک های اولیه اســت و تحت عنوان 
شاخص ملی معرفی می شود، گفت: تا پایان امسال 
250 هزار نفر در کشــور به صورت پایلوت آموزش 
می بینند و در این راستا سهم خراسان جنوبی  از این 
آموزش ها 2 هزار و 300 خانوار است.  جمال الدینی 
با بیان این که در طرح خادم 12 مرتبه به درِ منازل 
مراجعه می شود، اضافه کرد: در خراسان جنوبی هر 
چه همکاری مســئوالن استانی بیشتر باشد تعداد 
افراد برای آموزش در این طــرح پایلوت را می توان 
افزایش داد. وی تأکید کــرد:   در ابتدا 500 نفر در 
کشــور آموزش مقدماتی بحران دریافت کردند و 
درحال حاضر نیز دوره های آموزش پیشــرفته آغاز 
شــده که در این روش، ســبک آموزش تغییر داده 
می شود. معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر درباره اجرای طرح خادم در کشور اظهار 
داشــت: چتر آموزش های همگانی در هالل احمر، 
طرح خادم اســت. وی خراســان جنوبی را استانی 
زلزله خیز عنوان کرد و افزود: در  سال 30 زلزله باالی 
3 ریشتر در این اســتان به وقوع می پیوندد که 10 
سامانه زلزله نگاری در استان زلزله ها را ضبط می کند. 
جمال الدینی زلزله، ســیل و خشکسالی را ازجمله 
بحران های خراســان جنوبی بیان کــرد و یادآور 
شد:  تغییرات آب و هوایی هم  یک بحران محسوب 
می شود. معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر درباره تایید مرکز تحقیقات هالل احمر 
توســط وزارت بهداشــت، گفت: به زودی 2 مرکز 
تحقیقات هالل احمر توسط وزارت بهداشت تأیید 
و ابالغ می شود. همچنین مرکز پژوهش هالل احمر 
راه اندازی شــده اســت. معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری جمعیــت هالل احمر با اشــاره به افزایش 
اعتبار آموزش هــای همگانی، خاطرنشــان کرد: 
اعتبار آموزش همگانی را تا 3 برابر افزایش داده ایم و 
آموزش های همگانی و آموزش تخصصی و داوطلبان 
جدا از یکدیگر نیستند. ما زیر چتری زندگی می کنیم 
که در راستای سرمایه های اجتماعی است و مردم 

باید شیرینی حضور هالل احمر را لمس کنند. 

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
برگزار شد

جلسه هماهنگی اعضای شورای 
مرکزی مجمع تخصصی کانون های 

هالل احمر و وزارت بهداشت 

شهروند| نخســتین جلسه شــورای مرکزی 
مجمع تخصصی بــا حضور دکتر حســام الدین 
عالمه، مدیرکل محترم فرهنگی وزارت بهداشت، 
امیر لـــله گانی، معــاون دانشــجویی و جوانان 
سازمان جوانان هالل احمر، دکتر جزنی، معاونت 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و اعضای منتخب شورای مرکزی مجمع 
برگزار شــد. در این مراســم دکتر جزنی ضمن 
خوشامدگویی و ابراز خرســندی از برگزاری این 
جلسه در دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
حضور کانون های هالل احمر در دانشــگاه را برای 
جذب حداکثری دانشــجویان ضروری برشمرد. 
در ادامه دکتر حسام الدین عالمه گفت: از همین 
ابتــدای راه مستندســازی کرده و یــک برنامه 
آینده نگرانه داشته باشــید. وی از اعضای مجمع 
خواســت در حوزه فعالیت های عمومی مجمع، 
توانمندسازی اعضای مجمع، فعالیت های ترویجی 
برای ســایر دانشــجویان و عموم مردم، برگزاری 
مسابقات، نمایشگاه، تولید محصول و ارایه خدمات 
به صــورت ویژه فعالیت کننــد.وی همچنین در 
حوزه تخصصی مجمع هالل احمر توانمندی های 
امدادگری، فعالیت های بشردوســتی برای اتباع 
خارجی و فرهنگ گفت وگو و وحدت و همدلی را 
از فعالیت های مهم این کانون ها در دانشگاه های 
علوم پزشکی برشمرد. براساس این گزارش، امیر 
لـــله گانی، معاون دانشجویی سازمان جوانان نیز 
در سخنان خود تشــکیل مجامع کانون ها را مهم 
قلمداد کرد و ضمن تقدیر از تشــکیل این مجمع 
در وزارت بهداشت، در رابطه با بستر شکل گرفته 
از اعضای داوطلب هالل احمر، خواستار بها دادن 
به کارهای تیمی و تشکیالتی شــد و فعالیت در 
راه کمک به هموطنان و تســکین آالم نیازمندان 
را مقدس شــمرد. وی در ادامه در جهت راه های 
ارتباطی مجمع تخصصی وزارت بهداشت و مجمع 
دانشجویی سازمان جوانان بیان داشت که با تعامل 
و برگزاری جلسات مشــترک می توان هم افزایی 
در فعالیت ها ایجاد کــرد و راه را برای برنامه های 
مشترک هموار ساخت. در پایان این نشست اعضای 
مجمع کشــوری کانون هــای هالل احمر وزارت 
بهداشت به بیان مشکالت کانون های دانشجویی 

هالل احمر پرداختند.
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خبرنامه

شــهروند|  رئیس جمعیت هالل احمر به منظور 
شرکت در جلسه شورای معاونین و بازدید از چند پروژه 
عمرانی هالل احمر خراسان جنوبی صبح  روز گذشته 
وارد بیرجند شد.  دکتر سید امیرمحسن ضیایی در بدو 
ورود به بیرجند از پایگاه  امداد و نجات بین شهری مزینی 
در بهلگرد شهرستان بیرجند بازدید کرد.  بازدید از پروژه 
شرکت سرمایه گذاری هالل، ساختمان و سایت امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر استان نیز از دیگر برنامه های 
ســفر دکتر ضیایی به بیرجند است.  رئیس جمعیت 
هالل احمر همچنین با استاندار و نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی دیدار کرده و پس از آن در جلسه 
شــورای معاونین جمعیت هالل احمر شرکت خواهد 

کرد. 
 اختصاص بالگرد به خراسان جنوبی 

با ساخت آشیانه 
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به این که کشور 
ما همواره در معرض حوادث طبیعــی بوده و این مهم 
تعارف بردار نیست، گفت:   حقیقتا کسی به فکر آمادگی 
و پیشــگیری در برابر حوادث نیست؛ چراکه اگر غیر از 
این بود، اکنون باید اعتبارات دستگاه هایی چون سازمان 
مدیریت بحران و هالل احمر ده ها برابر می شد؛ نه این که 
انبارهای هالل احمر خالی بماند.  دکتر سیدامیر محسن 
ضیایی در ســفر به بیرجند و دیدار با ســید علی اکبر 
پرویزی؛ استاندار خراسان جنوبی، اظهار کرد: متاسفانه 
همواره فکر می کنیم باید اتفاقی بیفتد تا ما اقدامی بکنیم 
و در این شرایط است که کسی به آمادگی، پیشگیری و 
مدیریت بحران فکر نمی کند؛ چراکه اگر غیراز این بود 
اعتبارات دستگاه هایی چون سازمان مدیریت بحران و 
هالل احمر ده ها برابر می شــد، در این شرایط است که 
برای یک اتفاق کوچک دســت استانداری ها به عنوان 
نماینده دولت برای یک کار معمولی بســته اســت و 
انبارهای هالل احمر، خالــی می ماند.  وی همچنین با 
اشاره به این که در جریان مسائل و مشکالت پیش  روی 
استان و فعالیت های هالل احمر استان قرار دارد، گفت:    
خراسان جنوبی استانی پهناور بوده و مشکالت زیادی 
پیــش رو دارد و لذا امیدواریم بتوان در کنار اســتاندار 
خوب، فهیم و کاربلد و ســایر همکارانشــان، گام های 

مهمی در خدمت به مردم استان برداشت. 
ضرورت برنامه ریزی جامع برای فعال کردن 

امکانات کم نظیر بالقوه خراسان جنوبی 
رئیس جمعیــت هالل احمر گفــت:   ظرفیت های 
بالقوه ای در خراســان جنوبي وجود دارد که متاسفانه 
بالفعل نشده اســت؛ همچون چند صد کیلومتر مرز و 
همجواری با بســیاری از اســتان ها، در مسیر ترانزیت 
بودن و داشــتن 10 درصد معادن کشور و رتبه نخست 
معادن زغال سنگ کشور؛ لذا باید برنامه ریزی جامعی 
برای تبدیل این امکانات بالقوه به بالفعل در نظر گرفته 
شود.  وی با اشاره به این که جمعیت کم و وسعت زیاد، 
خدمت رسانی در خراســان جنوبی را با مشکل مواجه 
می کند، عنوان کرد:   از آن جا کــه در زمان اختصاص 
امکانات، همواره  جمعیت استان ها مالک عمل است، 
لذا استان هایی چون خراسان جنوبی، با وجود وسعت 
بسیار و مشکالت بســیار پیش  رو، در انتهای فهرست 

امکانات قرار می گیرند. 
 بیشترین تخصیص بودجه 

به خراسان جنوبی رسیده است
دکتر ضیایی تأکید کرد: بر این اساس ضروری است 
تا شــاخص های واقعی را در نظر گرفــت تا در محیط، 
جوابگوی نیازها باشــد و بتواند ارزیابی خوبی از وضع 
به منظور توزیع عادالنه امکانات در اختیار قرار دهد.   وی 
با اشاره به این که در تخصیص اخیر اعتبار 100 میلیارد 
تومانی به هالل احمــر بعد از قریب 2 ســال که  رقم 
چشمگیری هم نیست، بیشترین تخصیص بودجه به 
خراسان جنوبی رسیده است، گفت:   هرچند هالل احمر 

درحال حاضر از نظر اعتبارات در وضع مناســبی قرار 
ندارد، اما تالش کردیــم تا همین اعتبارات کم را نیز به 
نحوی صحیح توزیع کنیم و مواردی چون حادثه خیزی، 
پروژه های مهم در دست اجرا، شــرایط استان ها و ...  را 
نیز در نظر گرفته و بر همین اساس هم خراسان جنوبی 
بیشترین رقم را از تخصیص اعتبارات جدید دارد و با این 
تخصیص، بسیاری از پروژه های هالل احمر در استان، تا 

پایان  سال تمام خواهد شد. 
سه تهدید استان؛ زلزله، تغییرات اقلیمي و سیل

رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که فرصت های 
زیادی در خراســان جنوبی وجــود دارد، عنوان کرد:   
یکی از این فرصت ها، مردم خوب، نجیب، عالقه مند به 
خدمت، قانع، زحمتکش و شکرگزار استان است و ما نیز 
وظیفه داریم تا تالش خود را در خدمت به این مردم، دو 
چندان کنیم.  وی همچنین به سه تهدید مهم در استان 
خراسان جنوبی اشاره و تصریح کرد:   یکی از تهدیدات 
استان، زلزله است که البته کل کشور نیز در معرض این 
تهدید است و لذا باید با این پدیده طبیعی کنار آمده و 

برای آن تدابیر الزم را اندیشید. 
 پدیده طبیعی به علت عملکرد نامناسب

 به بال تبدیل می شود
دکتر ضیایی با یادآوری تلفات 30 هزار نفری زلزله بم 
و از بین رفتن 90 درصد شهرهای بم، گفت:   چند سال 
پس از زلزله  ســال 82، زلزله دیگری به بزرگای 6. 5 در 
بم رخ می دهد، اما به علت تغییر زیرســاخت ها، علمی 
شدن نگاه ها و افزایش آمادگی، شاهد هیچ اتفاق ناگواری 
نبودیم و این بدان معناســت که می توان کار را درست 
انجام داد و یک واقعه طبیعی را به بال تبدیل نکرد.   وی با 
اشاره به این که پدیده طبیعی به علت عملکرد نامناسب، 
به بال تبدیل می شود، اظهار کرد: بال زمانی رخ می دهد 
که ما خوب عمل نکرده، آمادگی، پیشگیری و کاهش 
ریسک نداشته باشیم آسیب پذیری باالیی داریم و همه 
این موارد در کنار شــدت انرژی زلزله، ما را با بال روبه رو 

می کند. 
رئیس جمعیــت هالل احمر به موضــوع  تغییرات 
اقلیمی اشــاره و عنوان کرد:   بحران آب مســأله مهم 
کشور، تهدید بعدي استان خراســان جنوبی است و 
اکنون آبرسانی در چند صد روســتای استان، با تانکر 
انجام می شود و از ســویی دیگر 18 سال است که این 
استان با خشکسالی روبه رو است و به نظر نمی رسد به 
این زودی از این مشــکل رها شود.  به گفته وی معضل 
مهم دیگر، سیل است؛ به عبارتی اگر بارشی هم داشته 
باشیم با اشکاالت مدیریتی، برداشت از منابع زیرزمینی 

و از بین بردن تمامی ذخیره هــا، نعمت ها را تبدیل به 
نقمت می کنیم؛ اینها همه بحران های خودســاخته و 
انسان ساز است و در این شرایط هر اندازه نهادهایی چون 
هالل احمر تالش کنند؛ گویا کمتر صدای آنها شنیده 

می شود.  
هالل احمر هر آنچه در اختیار دارد، برای 
خدمت به مردم در طبق اخالص می گذارد

دکتر ضیایی با بیان این کــه هالل احمر هر آنچه در 
اختیــار دارد، برای خدمت به مــردم در طبق اخالص 
می گذارد؛ تصریح کرد:   وجب به وجب سرزمین ایران 
برای ما ارزشمند اســت و لذا همه تالش خود را برای 
پشتیبانی از خراسان جنوبی به کار خواهیم بست.  وی 
درباره تجهیز خراســان جنوبی به بالگرد، گفت:   مقرر 
شده است تا هر استانی که آشیانه بالگرد دارد در اولویت 
قرار گیرد، لذا اگر استانداری برای ساخت آشیانه کمک 
کند، ما نیز از نخستین سری بالگردهایی که وارد کشور 

شود، به خراسان جنوبی اختصاص خواهیم داد. 
امیدواریم شارژ انبارهای امدادی به سرعت 

انجام شود
رئیس جمعیــت هالل احمــر در زمینه توضیحات 
استاندار خراسان جنوبی مبنی بر اختصاص تنخواه به 
اســتانداری ها از اعتبارات 10 و 12 بودجه، اذعان کرد:   
اختصاص این اعتبار به استان ها برای این که بتوانند در 
موارد حساس به موقع عمل کنند، از ضروریات است و 
این مشابه همان اتفاقی است که برای هالل احمر افتاده 
است؛ شهریور امسال دولت مصوب کرد تا 200 میلیارد 
تومان از اعتبارات 10 و 12 به هالل احمر اختصاص یابد 
که تا این لحظه فقط  100 میلیــارد تومان اختصاص 
یافته که همین رقم برای خدمت به مردم در استان ها 
توزیع شده است و امیدواریم شارژ انبارهای امدادی به 
سرعت انجام شود تا آمادگی بیشتری برای خدمت به 

مردم داشته باشیم.  
 هالل احمر همواره در امدادرسانی ها 

حضور خوبی داشته است
سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی هم 
در این دیدار با اشــاره به این که هالل احمر همواره در 
امدادرســانی ها حضور خوبی داشته است، اظهار کرد:   
نگاه دولت به هالل احمر هم مثبت اســت و لذا باید از 
این ظرفیت به خوبی اســتفاده کرد.  وی با بیان این که 
خراسان جنوبی به علت وسعت بسیار، مشکالت خاص 
خود را دارد، گفت: مشکالت بسیاری پیش  روی استان 
است که باید برای آنها تدابیر الزم در نظر گرفته شود و 
امیدواریم زیرساخت های مناسب برای استقرار بالگرد 

در استان هم فراهم شود تا دست کم یک فروند بالگرد 
در استان، مستقر تا سرعت عمل و رسیدگی  به موقع 
در حادثه بیشتر شود. استاندار خراسان جنوبی با اشاره 
به این که این استان 10 درصد وسعت کشور را داشته و 
راه های دسترسی به بخش های مختلف آن سخت است، 
اظهار امیدواری کرد تا بخش های ضروری در اســتان 
تقویت شود و در این زمینه استانداری نیز کمک خواهد 
کرد تا  پشتیبانی از نهادهایی چون هالل احمر بیشتر 

شود. 
موفقیت هالل احمر در گرو نزدیک بودن به 

مردم است
رئیس جمعیت هالل احمر  همچنیــن در بازدید از 
پایگاه امدادی بین شهری بیرجند در خراسان جنوبی 
تأکید کرد: هرچه هالل احمر به مردم نزدیک تر باشــد 
و هرچه از ظرفیت مردمی بتواند بهتر اســتفاده کند 
در مسیر نیل به اهداف خود موفق تر خواهد بود. دکتر 
سیدامیر محســن ضیایی در بازدید از پایگاه ....با بیان 
این که درکشور ما انسان هایی با افکاری نیک، جمعیت 
هالل احمر را در حدود 95 ســال پیش تشکیل دادند، 
افزود:   این جمعیت طی سال های گذشته تا امروز مسیر 
مشخصی طی کرده و خدمات موثری را ارایه داده است. 
وی با اشــاره به این که جوانان، داوطلبان و امدادگران 
ما روحیه نوعدوســتی و بشردوســتی را از اصولی که 
در دین مبین اســالم وجود دارد، یــاد گرفتند، تأکید 
کرد:   ما مفتخریم که چنین شــبکه داوطلبانه ای را در 
کشور داریم. رئیس جمعیت هالل احمر اظهار کرد: این 
جمعیت نهادی است که بدون در نظر گرفتن رنگ، مرز، 
نژاد و جنسیت در هر زمان و مکانی که نیاز به امدادرسانی 
باشــد، خدمات خود را ارایه می دهد. دکتر ضیایی در 
ادامه با تأکید بر این که جمعیت هالل احمر ســرمایه 
اجتماعی بزرگی که همان اعتماد مــردم به این نهاد 
مردمی و بشردوستانه است، در اختیار دارد، خاطرنشان 
کرد: با وجود این ظرفیت، هالل احمر قصد دارد درباره 
آسیب های اجتماعی که بخشی از این آسیب ها جوانان 
ما را درگیر کرده وارد عمل شده و برنامه هایی را نیز در 
دست اجرا داریم تا بتوانیم از سرمایه های اجتماعی در 
جهت کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنیم. وی 
با اشاره به این که هالل احمر ازجمله نهادهای محدودی 
است که مقام عظمای والیت برای آن نماینده ای انتخاب 
کرده اند، تأکید کرد:   هرچــه جمعیت هالل احمر به 
مردم نزدیک تر باشد و هرچه از ظرفیت مردمی بتواند 
بهتر استفاده کند در مسیر نیل به اهداف خود موفق تر 

خواهد بود. 

هشدار دکتر ضیایی درباره کمبود بودجه و خالی ماندن انبارهای امدادی

 اگر مسئوالن دغدغه پیشگیری از حوادث داشتند
 اعتبار هالل  اينچنین نبود 

خبر

 در دومین روز از سفر رئیس سازمان داوطلبان 
به استان خراسان جنوبی صورت گرفت   

افتتاح خانه های هالل شهرستان های 
سه قلعه و آيسک 

شهروند| همزمان با دومین روز از سفر رئیس 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر به مناطق 
محروم اســتان خراســان جنوبی، 2خانه هالل و 
بانک امانات تجهیزات پزشکی به طور همزمان در 
شهرستان های سه قلعه و آیسک استان خراسان 
جنوبی افتتاح شــد. فرحناز رافع  اظهار کرد: در 
راستای تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر و اشاعه 
آموزش های همگانی برای مقابله و رویارویی موثر 
در برابر حادثه ها  و بالیای طبیعی و انسان ساخت، 
امروز 2 خانــه هــالل در این شــهرها با حضور 
مسئوالن شهری افتتاح شــد. وی با اعالم این که 
برنامه های تخصصی ویــژه ای در حوزه  اقدامات 
پیشــگیرانه و تأمین ســالمت نیازمندان و اقشار 
محروم  در طرح های  سالمت جمعیت هالل احمر 
تعریف شده اســت، بیان کرد: بسته های خدمتی 
برای ایــن افراد در تمامی مناطق محروم کشــور 
با مشــارکت پذیری خیرین و حامیان اجتماعی 
این ســازمان درحال اجراســت. رئیس سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر با اشــاره به درصد 
باالی جمعیت بیمــاران نیازمند دریافت خدمات 
بهداشتی - درمانی استان خراسان جنوبی، از اقدام 
نیکوکاران جمعیت هالل احمر برای تأمین اعتبار 
ســاخت و تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی 
تقدیر کــرد  و گفت:  ویزیت هــای ادواری، ارجاع 
بیماران و سالمندان  به مراکز تخصصی برحسب 
نیازسنجی دقیق و غربالگری  و همچنین بسته های 
خدمتی در حوزه های تخصصی تغذیه و سالمت 
روان به منظور برخورداری اقشــار آسیب پذیر  از 
خدمــات جامع تر ازجملــه کارکردهــای موثر 
خانه های هالل  و پزشکان و پیراپزشکان داوطلب 
اســت. رافع با اشــاره به ایجاد مراکز کارآفرینی و 
اجرای طرح بزرگ توانمندسازی ساکنان مناطق 
حاشــیه ای و کم برخوردار از سوی این سازمان در 
اســتان های پایلوت، از ضرورت و  افزایش اجرای 
پروژه های محرومیت زدایی  داوطلبی در این استان 
خبر داد. الزم به ذکر اســت، در دیدار امروز رافع، از 
ســوی فرماندار، امام جمعه و مســئوالن شورای 
شهر، بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی آموزش های 
همگانی و آمادگی در برابر حادثه ها تأکید شــد.  
نشست صمیمانه با امدادگران پایگاه امداد جاده ای 
و  بازدید از روند ســاخت پروژه اداری ساختمان 
جمعیت هالل احمر شهرستان سرایان و برگزاری 
نشست های متعدد با شورای شهر،فرماندار و ائمه 
جماعات، بخش های دیگر برنامه های آخرین روز 
سفر رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

به استان خراسان جنوبی بود.

گزارش خبری

پنجمین دوره طرح ملی دادرس استان خراسان 
جنوبی با حضور رئیس سازمان جوانان افتتاح شد

دادرسان هالل احمر، داوطلب کمک 
به مردم و کاهش آالم بشری

شهروند|  همزمان با ســالروز زلزله بم و با حضور 
رئیس و معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان 
جوانــان، پنجمیــن دوره طرح دادرس در اســتان 
خراسان جنوبی افتتاح شد. دکتر مسعود حبیبی در 
جمع دانش آموزان استان خراسان جنوبی با اشاره به 
سیزدهمین سالروز وقوع زلزله بم گفت: در این حادثه 
تلخ چندده  هزار نفر از هموطنان عزیزمان را از دست 
دادیم و حدود 2۷ هزار نفر نیز مجروح شــدند. وی 
افزود: یادآوری این اتفاقات، اهمیت یادگیری مهارت 
کمک های اولیه را بیش از پیش روشــن می کند و 
شــما به عنوان دادرســان هالل احمری با یادگیری 
8 مهارت امداد و نجات به ســالمت خود و دیگران 
کمک خواهید کرد و در برابر ســوانح، ایمن خواهید 
بود. رئیس سازمان جوانان با بیان این که در تصادفات 
جاده ای نیز روزانه حدود 50 نفر جان خود را از دست 
می دهند، ادامه داد: این آمار بسیار تلخ و تکان دهنده 
است و افراد بسیاری پدر، مادر، فرزند و خواهر و برادر 
خود را از دست می دهند. حبیبی همچنین با یادآوری 
حادثه شین آباد و آسیب دیدگی دانش آموزان تصریح 
کرد: همه این حوادث به ما یادآوری می کند که باید در 
برابر سوانح بیش از پیش آماده باشیم و مهارت های 
امــدادی را یاد بگیریــم؛ چیزی که در بســیاری از 
کشورها به عنوان مهارت های شهروندی آموزش داده 
می شــود و ما در جمعیت هالل احمر این آموزش ها 
را به داوطلبــان ارایه می کنیم. وی با تأکید بر این که 
دادرسان هالل احمر، داوطلب کمک به مردم و کاهش 
آالم بشری و انجام فعالیت های عام المنفعه هستند، 
گفت: خوشــحالم که امروز در جمع شــما عزیزان 
حضور دارم، چراکه بشردوســتی از اصول و اهداف 
اصلی شما در زندگی است. با فراگیری طرح دادرس 
8 مهارت امدادی را می آموزید و در سوانح یاری رسان 
دیگران و برای کشور موثر خواهید بود. رئیس سازمان 
جوانان با اشاره به آموزش سالیانه ۴50 هزار دانش آموز 
در طرح دادرس افزود: ماحصل تالش شما در قالب 
مســابقات المپیاد آماده دیده خواهد شد و امیدوارم 
در پنجمین دوره این المپیاد شاهد درخشش شما 
عزیزان باشــیم.  حبیبی در پایان ضمن تشــکر از 
همکاری وزارت آموزش و پــرورش در اجرای طرح 
دادرس در مدارس خاطرنشــان کرد: این کار بزرگ 
ماحصل نگاه بلند و همکاری این عزیزان با مجموعه 
سازمان جوانان است و این همکاری الگوی خوبی در 
کشور است. گفتنی رئیس سازمان جوانان و معاون 
دانش آموزی و خزانه دار ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر از مجتمع دانش آموزی قائن در خراسان 

جنوبی بازدید کردند.
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دوستی در زمان گرفتاری و حوادث از خصوصیات بارز و مهم جمعیت هالل احمر است
دکتر ســید امیرمحســن ضیایی همچنین صبح روز گذشته 
در دیدار با آیت اهلل عبادی؛ نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان 
جنوبی، اظهار کرد:   جمعیت هالل احمر یک نهاد بشردوســت 
محسوب می شــود که مبنای آن ارایه خدمات داوطلبانه است.  
وی درباره مبنای حرکت جمعیــت هالل احمر در جهت اعتالی 
انسان ها، اظهار داشــت:   مبنای حرکت هالل احمر، کاهش آالم 
بشری، گسترش صلح و دوستی، توسعه سالمت انسان ها و مهم تر 
از آن کرامت انسانی اســت.  رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره 
به سابقه 95 ســاله این جمعیت، گفت:   این نهاد با کمک و افکار 
نیک افرادی تشکیل شد و از آن زمان تاکنون فعالیت های موثر و 
مثمرثمری در جهت تسکین آالم بشری، گسترش صلح، سالمت 
انسان ها و .....  انجام داده است. رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید 
بر این که ســازمان جوانان بخش مهمی از جمعیت هالل احمر را 
تشکیل می دهد، گفت:   یک میلیون جوان در قالب کار داوطلبانه 
با جمعیت هــالل احمر همکاری دارند و مهارت هــای الزم را فرا 
می گیرند تا در زمینه های مختلف از توانمندی آنها در این جمعیت 

استفاده شود. 
ایران جزو 5 جمعیت برتر دارای اعضای داوطلب

ضیایی درباره تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه در جمعیت 
هالل احمر همکاری می کنند، اظهار داشت:   بزرگترین و بیشترین 
داوطلبان در 5 کشور قرار دارند که یکی از این کشورها، ایران است؛ 
چراکه مردم ما با الهام از تعالیم اسالمی در کمک به یکدیگر، سبقت 
می گیرند.  وی با بیان این که مفتخر هســتیم که چنین شبکه 
داوطلبانه ای در کشور داریم، افزود:   سازمان جوانان بخش مهمی از 
فعالیت های جمعیت هالل احمر محسوب می شود و درحال حاضر 
یک میلیون جوان با این جمعیت همکاری دارند و مهارت های الزم 

را فرا می گیرند. 

هالل احمر یک سرمایه اجتماعی است 
رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر اینکه، جمعیت هالل احمر 
رنگ، نژاد و جنس نمی شناســد، تصریح کــرد:   هالل احمر یک 
سازمان و سرمایه اجتماعی اســت.  وی با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در مورد آسیب های اجتماعی، گفت:   
جمعیت هالل احمر در این زمینه می تواند فعالیت های زیادی را 
انجام دهد و اقدامات انجام می شــود و امیدواریم که بتوانیم از این 
سرمایه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی استفاده شود.  دکتر 
ضیایی یادآور شد:   جمعیت هالل  احمر ازجمله نهادهایی است که 

رهبر معظم انقالب در آن نماینده دارند. 
هالل احمر جمعیتی مردمی است

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به این که ظرفیت این جمعیت 
به مردم است و هرچه به مردم نزدیکتر باشد، بزرگتر است، اذعان 
کرد:   جمعیت هالل احمر دولتی نیســت و هیچگاه نمی خواهد 
نهادی دولتی باشد.  وی با اشاره به این که هالل احمر سعی می کند 
تا حمایت های مردمی را در بخش های مختلف داشته باشد، تأکید 
کرد:   این جمعیت منشأ اثرات خوبی است و در بحث امداد و نجات 
فعالیت های گسترده ای انجام می دهد.  رئیس جمعیت هالل احمر 
با بیان این که خراسان جنوبی استانی با مردم نجیب و مظلوم است، 
خاطرنشــان کرد: جمعیت هالل احمر در حد توان خود به مردم 

این  استان کمک خواهد کرد. 
کار در هالل احمر عبادت محسوب می شود

در ادامه این دیدار آیت اهلل عبادی؛ نماینده ولی فقیه در اســتان 
خراســان جنوبی با تأکید بر این که خراســان جنوبی مشکالت 
فراوانی دارد که امیدواریم با سفر شما به این استان، نقایص برطرف 
و هالل احمر استان تجهیز شود، اظهار داشت:  اگر بتوانیم در تمامی 
امور نیت های خود را از درون وفق دهیم درواقع عبادت کرده ایم.  وی 

با بیان این که کار در هالل احمر که در واقع خدمت رسانی به بندگان 
خداست از نظر حسن فعلی می تواند بسیار ارزشمند باشد، افزود:  اگر 
آن چه را که انجام می دهید همراه با احساس معنوی باشد و بدانیم 

که خداوند از آن راضی است به حق عبادت محسوب می شود. 
دوستی در زمان گرفتاری و حوادث 

نماینده مقام معظم رهبری در استان خراسان جنوبی با اشاره 
به این که اصوالً در اکثر مواقع دوستی ها احساسی است و دوستی 
واقعی مشخص نمی شود، گفت:   دوست بودن در زمان گرفتاری 
از خصوصیات بارز و مهم جمعیت هالل احمر اســت. وی با تأکید 
براینکه گاهی نجات دهنده برای نجات یک انســان از جان خود 
می گذرد که  این بسیار ارزشمند است، عنوان کرد:   براساس آیات 
قرآن کریم هرکس برای مردم مفیدتر باشــد بهتر اســت چراکه 
بهتری به شهرت، ثروت و مقام نیست.  آیت اهلل عبادی به فعالیت 
جمعیت هالل احمر بدون در نظرگرفتن قومیت و نژاد افراد اشاره 
و  بیان کرد:   کمک کردن به همنوع در دین مبین اســالم بسیار 
ارزشمند اســت و هالل احمر در این زمینه به بهترین روش عمل 

می کند. 


