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دکتر کولیوند در سفر به گلستان از آمادگی تمام و کمال هال لاحمر برای مقابله با یک تاثیر جهانی مهم گفت

هالل احمر ،ایستاده در مقابل تغییرات اقلیمی
شــهروند | بازدیــد از دوره آموزشــی دادرس
پیشــرفته ،دیــدار بــا مقامــات اســتانی و ســر
زدن بــه کارخانــه روغــن زیتــون گلســتان کــه
بهتازگــی افتتــاح شــده ازجملــه دالیــل ســفر
رئیس جمعیت هال لاحمر به استان گلستان
بود .دکتــر پیرحســین کولیوند در این ســفر به
ســراغ کارخانه زیتون گلســتان رفت کــه اخیرا
راهانــدازی شــده و قدمــی اســت در راســتای
مولدسازی در جمعیت هال لاحمر .اختتامیه
طرح دادرس پیشرفته با حضور دکتر کولیوند
در گلستان انجام شد .رئیس جمعیت در این
ســفر درباره عــزم هــال احمر بــرای کمــک به
مقابله با تغییــرات اقلیمی گفــت «:نجاتگران،
امدادگــران و امکانــات لجســتیکی مــا در
خدمــت افزایــش آمادگــی بــه منظــور کاهــش
آثار مخرب ســیالبها و خشکســالی همزمان
است».
پیرحســین کولیونــد به منظــور بازدیــد از دوره
آموزشــی دادرس پیشــرفته بــا محوریت اســکان
و تغذیهاضطراری به اســتان گلســتان ســفر کرد.
طرح دادرس پیشرفته در اســتان گلستان از روز
 30آبان شروع و تا دوم آذرماه ادامه داشت .دوره
آموزشــی دادرس پیشــرفته بــا محوریت اســکان
و تغذیهاضطــراری از  ۳۰آبــان مــاه بهصــورت
منطقــهای بــا حضــور اســتانهای مازنــدران،
خراسان شــمالی ،خراســان رضوی ،سمنان ،قم
و گلستان در اردوگاه کشوری مرحوم امیرمحمد
قاسمیدلند استان گلستان آغاز شده و در دوم
آذرماه با حضور دکتر کولیوند پایان یافت.
در حاشــیه دیدار رئیــس جمعیــت هاللاحمر
از اســتان گلســتان ،او بــا اســتاندار گلســتان و
نماینده ولیفقیه در گلستان دیدار و از کارخانه
روغن زیتون در بندرگز بازدید کرد.
دیدار با استاندار گلستان
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر در دیــدار بــا
اســتاندار گلســتان ،گفت« :جوانان در جمعیت
هاللاحمــر بــرای پیشــگیری از ســوانح و پاســخ
مناســب به حوادث تحت آموزش قــرار میگیرند
و آماده میشوند».
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر در ایــن ســفر
اســتانی خود بــه دیــدار علیمحمــد زنگانه رفت
و موضوع ســوانح ناشــی از تغییــرات آبوهوایی
بخش اصلی این گفتوگوها بود.
زنگانــه در این دیدار گفــت« :ا گر خلیــج گرگان
خشــک شــود ،جنگلهای هیرکانی ،کشــاورزی
اســتان و محیطزیســت در خطر نابــودی جدی
قرار میگیرد».
اســتاندار گلســتان افــزود ۲ « :کانــال اصلــی
ارتباط خلیج با دریا مســدود بودنــد .یکی از آنها
کامال بســته و دیگــری هــم در حد یک متــر برای
عبــور آب بــاز مانــده بــود ».او هشــدار داد« :ا گــر
ایــن کانالهــا الیروبــی نشــود اســتان گلســتان
نابود میشــود .ایــن خســارت کمتــر از تخریب و
خشک شــدن دریاچه ارومیه نیست ».استاندار
گلســتان همچنیــن به مشــکل تجمیع رســوبات
در رودخانههــای اســتان و تاثیــر ایــن موضــوع
بــر تشــدید خســارت ســوانح طبیعــی گفــت:
«ســیل ســال  ۹۸نشــان داد که گلســتان در برابر
سیالب تا چه میزان آســیبپذیر است .ا کنون با
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عدمالیروبی رودخانهها ا گر ســیل اتفاق بیفتد،
ممکن اســت تــا  ۱۰برابــر الیروبــی از ســیل ۱۳۹۸
خسارت برجا بگذارد».
او توضیح داد« :ا کنون رسوبات  ۱۱۰هزار هکتار
اراضــی شــیبدار وارد رودخانههــا میشــود.
 ۶۰۰کیلومترمربــع از ایــن رودخانههــا از مناطــق
پرجمعیــت میگذرد که رســوبات در آنها تجمیع
شــده اســت ».او ادامه داد« :حتــی دهانه پلها
پر از رسوب است« .گرگانرود» از وسط بسیاری
از شهرهای استان رد میشــود و ا کنون گلستان
در معرض این تهدید بزرگ است».
اســتاندار گلســتان بــر مشــکل کمآبــی ایــن
اســتان تا کیــد کــرد و گفــت« :در اســتان ســبز
گلســتان ،ســیالبهایی بهعلــت عدمکنتــرل
آبهــای ســطحی اتفــاق میافتــد .در حالــی
کــه نزدیــک بــه صددرصــد آب آشــامیدنی را از
سفرههای زیرزمینی تامین میکنیم که منجر به
فرونشست زمین در اغلب مناطق شده است».
زنگانــه افزود« :همــه اینهــا در حالی اســت که ما
مشــکل جــدی آب و نیــاز بــه  ۱۸۰۰لیتــر در ثانیه
آب شــرب داریم ».استاندار گلســتان ادامه داد:
«اســتان ما از نظــر مواهــب الهــی و ظرفیتهای
موجــود از اســتانهای مهــم کشــور اســت ،امــا
بسترهای توســعه در آن از زیرساخت نامناسبی
برخوردار است».
در ایــن جلســه رئیــس جمعیــت هاللاحمــر
بــا تا کیــد بــر اهمیــت پیشــگیری بــرای کاهــش
خســارت در ســوانح ناشــی از تغییــرات اقلیمــی
و گرمایــش زمیــن گفــت« :شــناخت مــا در ایــن
ی کــم بــوده
ســالها از موضــوع تغییــرات اقلیمــ 
و متاســفانه بــا عدمپیشــگیری ،خســارتهای
جبرانناپذیــری از ســوانح ناشــی از تغییــر اقلیم
دریافــت کردهایــم .ایــن هزینــه ســرمایهگذاری
کشــور بــرای کاهــش خســارتهای ســنگین و
جبرانناپذیر است.
کولیونــد تا کیــد کــرد « :نجاتگــران ،امدادگــران
و امکانــات لجســتیکی مــا در خدمــت افزایــش
آمادگی به منظــور کاهش آثار مخرب ســیالبها
و خشکسالی همزمان است».
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر بــه خدمــات
تیمهای سحر (سفیران حمایت روحی و روانی)
برای کاهش آســیبهای روحی و روانی متاثرین
از ســوانح اشــاره کــرد و گفــت« :تیمهــای ســحر،
مــردم حادثهدیــده را بــه خودباوری میرســانند

تــا زندگــی را از نــو شــروع کننــد ».او همچنیــن
دربــاره دورههــای دادرس پیشــرفته افــزود« :در
ایــن طــرح دانشآمــوزان و جوانــان کشــور برای
پیشگیری از ســوانح و پاسخ مناســب به سانحه
آماده میشوند که اختتامیه دوره منطقهای آن
در استان گلستان برگزار شد».
کارخانــه روغنگیری زیتــون در بندر گز فعال
شد
رئیس جمعیــت هاللاحمر گفــت« :کارخانه تازه
لشــده روغنگیری زیتــون بندر گز بــا همکاری
فعا 
شــرکتهای دانشبنیــان توســعه مییابــد تــا در
خارج از فصل برداشت محصول نیز فعالیت کند».
پیرحســین کولیونــد در جریــان ســفر اســتانی بــه
گلســتان بــه شــهرک صنعتــی بنــدر گــز رفــت تــا در
بیســتمین روز از افتتاح کارخانه روغنگیری زیتون
هاللاحمــر گلســتان از ایــن مجموعــه بازدیــد و بــا
کارگران این کارخانه گفتوگو کند.
کولیونــد در جمــع کارگــران ایــن واحــد صنعتــی
گفــت« :همــه تــوان خــود را بــرای توســعه ایــن
مجموعــه بــه کار خواهیــم گرفــت و در ایــن راه از
تــوان شــرکتهای دانشبنیــان در زمینــه فــرآوری
محصوالت کشاورزی استفاده میکنیم».
کولیونــد افزود« :توجه بــه مرا کز تولیدی وابســته
بــه هاللاحمــر در چارچــوب سیاس ـتهای
مولدســازی امکانــات جمعیــت در سراســر کشــور
شتاب گرفتهاست».
در ایــن بازدیــد مهــدی جعفــری ،نماینــده
مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمــر گلســتان در این
واحــد صنعتــی گفــت« :ایــن کارخانــه از  ۱۱آبانماه
تحویــل هاللاحمــر اســتان شــده و از همــان روز
فعالیــت روغنگیری زیتون را در ســه شــیفت کاری
آغــاز کردهایم ».جعفــری ادامه داد« :بــا توجه ویژه
دکتــر کولیونــد در حــال برنامهریــزی روغنگیــری از
ســایر محصــوالت کشــاورزی و دان ههــای گیاهــی و
همچنیــن محصــوالت جانبــی و بستهبندیشــده
از زیتــون هســتیم تــا در فصولــی کــه ایــن محصول
برداشت ندارد ،کارخانه فعال بماند».
ایــن واحــد صنعتــی در ســال  ۱۳۹۸بــه جمعیت
هاللاحمر وا گذار شده بود.
وا گذاری کارخانه تولید روغــن زیتون هالل به
جمعیت هال لاحمر گلستان
رئیس جمعیــت هاللاحمر در حاشــیه بازدید

خبر

درخششهاللاحمر یزددر جشنواره کشوریفیلم کوتاهدانشآموزیمدرسه
معاون امور جوانــان هاللاحمر یزد از درخشــش دو اثــر از اعضای
کانوندانشآموزیهاللاحمر شهرستانمیبددر جشنواره کشوری
فیلم کوتاهدانشآموزیمدرسهخبر داد.
ســیدجواد میرحســینی ،معاون امور جوانــان هاللاحمر اســتان
یــزد بیــان کــرد« :در هشــتمین دوره جشــنواره کشــوری فیلــم کوتاه
دانشآمــوزی مدرســه ،از بین ۷۰۰اثر ارســالی به دبیرخانه جشــنواره
با موضوع هاللاحمر ۱۹،اثر با محوریت هاللاحمر از سرتاســر کشور
برگزیــده شــد کــه دو نفــر از اعضــای کانــون دانشآمــوزی هاللاحمر
شهرســتان میبد حائزرتبه شــدند ».معاون امور جوانان هاللاحمر
استانیزد گفت«:اینجشنوارهباهدف کشفاستعدادهایهنری
دانشآمــوزان سراســر کشــور ،ایجــاد زمینه بــرای بــروز اســتعدادها،

یخــاق و شبک هســازی مســتعدان هنــری ،نزدیــک به
تربیــت نیرو 
یشــود ».میرحســینی بــا بیان اینکــه این
 10ســال اســت که برگــزار م 
جشنوارهباموضوعهایویژهایمثلآشناییباجمعیتهاللاحمر
بســرخ ،حمایــت از دانشآمــوزان مســتعد بــه مناطــق
و صلی 
کمبرخــوردار ،یــک قرن بــا جمعیت هاللاحمــر ،حمایــت از کودکان
جنگ ،آشناییبازندگیدانشآموز شهیدعلیلندیو موضوعویژه
اســتانها در معرفی مشــاهیر بشردوست اســتان برگزار شــد ،عنوان
کرد« :آقــای ابوالفضل دخت جعفری( ،رتبــه اول) بخش نماهنگ با
موضوع«مشاهیر بشردوستاستانمن»و آقای آرشیابیکیمقطع
ابتداییچهارم(رتبهسوم)در بخشنماهنگباموضوع«آشناییبا
جمعیتهاللاحمر وصلیبسرخ»را کسب کردند».

از اســتان گلســتان از کارخانه تولید روغن زیتون
هاللاحمــر در بندرگــز ،کارخانــه روغــن زیتــون
هالل را به جمعیت هاللاحمر اســتان گلســتان
وا گذار کرد.
پیرحســین کولیونــد در حاشــیه بازدیــد از
کارخانــه تولیــد روغــن زیتــون کــه بــا همراهــی
نماینــده غــرب گلســتان در مجلــس شــورای
اســامی ،عضو گلســتانی شــورایعالی جمعیت
هاللاحمــر و فرمانــدار شهرســتان بندرگــز بــود،
گفت« :کارخانــه تولید روغن زیتون یک ســرمایه
ملــی اســت کــه توســط جمعیــت هاللاحمــر
گلســتان فعــال شــده و کار بســیار ارزشــمندی
اســت ».رئیــس جمعیــت هاللاحمــر ادامــه
داد« :تولیــد و ارزش افــزوده منافع ایــن کارخانه
بــه اســتان و کشــور میرســد و مــا در جمعیــت

هاللاحمر از اقدامــت اینچنینی که باعث تولید
یشــود ،حمایــت میکنیم و بــه دنبال توســعه
م 
آنها هستیم».
او در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامههــای جمعیت
هاللاحمر در تهیــه دارو ،افزود« :با درخواســت
و مجــوز وزارت بهداشــت ،جمعیــت ،ایــن
ظرفیــت را دارد کــه در مــدت زمــان  ۷۲ســاعت
داروهای موردنیاز کشــور را با کمک صلیبسرخ
از کشــورهای دیگــر یــا از طریــق کارخانههــای
تولیدکننــده دارو در داخــل کشــور ،بــا قیمــت
تمــام شــده و بــدون ســود ،تهیــه کنــد ».گفتنــی
اســت ،رئیــس جمعیــت هاللاحمــر در ایــن
بازدید با اعالم رضایــت از عملکرد کارخانه روغن
زیتــون دســتور وا گــذاری کامــل آن بــه جمعیت
هاللاحمر استان را صادر کرد.

نماینده ولیفقیه در استان گلستان:

یکماموریتهاللاحمر برابر بانجاتجانهمهانسانهاست
آی ـتاهلل ســیدکاظم نورمفیــدی در دیــدار بــا
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر و هیأت همــراه او
گفت« :رســالت جمعیــت هاللاحمــر کمک به
انســانها بدون توجه بــه دین ،قومیــت ،نژاد و
آیین است».
نماینــده ولیفقیه در اســتان گلســتان گفت:
تهــای ملــی در کشــورهای مســلمان
«جمعی 
بســرخ دارند
یــک ویژ گــی بارز نســبت بــه صلی 
و آن جنبــه الهــی کمک بــه همنوع اســت که در
اسالم بسیار به آن تا کید شد ه است».
آی ـتاهلل ســیدکاظم نورمفیــدی ادامــه داد:
«بهترین تابلویی که میتوان بر سر در جمعیت
هاللاحمــر جمهــوری اســامی نصــب کــرد،
تابلویی اســت که مزین به این بخــش از آیه ۳۲
در سوره مائده استَ :
«و َم ْن َأ ْح َی َاها َف َک َأ َّن َما َأ ْح َیا
الن َ
اس َج ِم ًیعا ».به این معنی که هرکس انسانی
َّ
را از مرگ برهاند مثل آن است که همه انسانها
را نجــات داده اســت ».امــام جمعــه گــرگان
افــزود« :پیامبــر اســام میفرمایــد« :کســی کــه
صدای استمداد انسانی را بشــنود و بتواند از او
دستگیری کند و از کمک امتناع کند ،مسلمان
نیست».

آی ـتاهلل نورمفیــدی دربــاره لــزوم شــهید
خوانــدن کســانی که بــرای نجات جان انســانی
دیگــر به امــداد رفتهانــد و خــود ،جان ســالم به
در نبردهاند ،گفت« :همــه امدادگران و کارکنان
هاللاحمر که در انجام ماموریت برای کمک به
مردم کشته شوند را باید شهید محسوب کرد».
گفتنی اســت ،در این دیــدار ،رئیس جمعیت
هاللاحمــر بــا ارائــه گزارشــی از ارائــه خدمــات
متنوع ایــن جمعیــت در داخل کشــور و حضور
نمــرزی گفــت:
تهــای برو 
فعــال آن در عملیا 
«جمعیــت هاللاحمــر جمهــوری اســامی
ایــران بــه اعتــراف رئیــس کمیتــه بینالمللــی
بســرخ و رئیس فدراسیون جمعیتهای
صلی 
بســرخ و هاللاحمــر در فهرســت ۵
ملــی صلی 
جمعیت برتر دنیا از نظر توان پاسخ مناسب به
سوانح قرار دارد».
پیرحســین کولیونــد ادامــه داد« :ایــن برتری
تهــا در
بــه دلیل حجــم ســنگین و تنــوع فعالی 
داخل کشــور و حضور پررنگوموثــر در مجامع
بســرخ و هاللاحمر
بینالمللــی نهضــت صلی 
اســت که دیپلماسی بشردوســتانه ایران را ارتقا
داده است».

