
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

11
هالل

پنجشنبه  23 خرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1715

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر در مراسم افتتاحیه دوره مدیریت پروژه گفت: »تمام اقدامات جمعیت هالل احمر در رویکرد 
۱۰ساله و برنامه های 5 ساله اول و دوم در قالب پروژه ها انجام خواهد شد و بنابراین با استفاده کاربردی از آموخته های این دوره می توانیم در مسیر برنامه و 
زمان بندی تعیین شده، حرکت کنیم.« دکتر حسن صفاریه در افتتاحیه دوره های تخصصی مدیریت پروژه که برای کارکنان این معاونت برگزار می شود، 
اظهار کرد: »جایگاه معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر از نظر نوع کار، برنامه های پیش رو، برنامه 5ساله جمعیت و... ضرورت 
برگزاری این دوره ها را ایجاب می کند.« وی با بیان این که امروزه در سطح دنیا تمامی کارهای مهم در قالب پروژه انجام می شود و عمال دوران کارهای 
سنتی سال هاست که به اتمام رسیده است، افزود: »تمام اقدامات جمعیت هالل احمر در رویکرد ۱۰ساله و برنامه های 5ساله اول و دوم در قالب پروژه ها 

انجام خواهد شد و بنابراین با استفاده کاربردی از آموخته های این دوره می توانیم در مسیر برنامه و زمان بندی تعیین شده، حرکت کنیم.«
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آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

دیدار رئیس جمعیت هالل احمر با استاندار قم

مذاکرهبرایتجهیزوساخت
پایگاههایامدادیجدید

  مشکالت پس از سیل هنوز ادامه دارد، اما از حالت حاد خارج 
شده ایم و دولت هم تمام تالشش را برای بهبود شرایط می کند

شــهروند| رئیس جمعیــت هالل احمر در 
ســفر یک روزه به اســتان قم در دیدار با استاندار 
این اســتان در مورد تجهیز و ساخت  پایگاه  های 
امدادی جدید و همچنین اختصاص یک دستگاه 
خودروی نجات بــه این اســتان گفت وگو کرد . 
دکتر علی اصغر پیوندی  صبح سه شنبه به همراه 
مرتضی سلیمی، رئیس ســازمان امداد و نجات؛ 
شهاب الدین صابونچی، رئیس ســازمان جوانان 
و محمد  نصیــری، رئیس ســازمان داوطلبان به 
استان قم ســفر کرد و پس از زیارت حرم حضرت 
معصومه)س(، با بهرام سرمست، استاندار قم  دیدار 
کرد . سرمست، استاندار قم در این دیدار با تقدیر از 
خدمات جمعیت هالل احمر در ایام نوروز و سیل 
فروردین گفت:   »اســتان  قــم در آن زمان درگیر 
سیل شد و خوشــبختانه با هوشیاری هالل احمر 
استان و سایر اعضای ســتاد بحران این موضوع به 
خوبی  مدیریت شد و هالل احمر به خوبی به وظایف 
خود عمل کرد.« وی به ضرورت تقویت پایگاه های 
امداد جاده ای استان قم اشاره کرد  و گفت: »کلنگ 
احداث دو پایگاه جدید زده شد و امیدواریم در مسیر 
تهران- قم و جاده گرمســار با حمایت هالل احمر 
به زودی  شــاهد بهره برداری این دو پایگاه باشیم. 
حمایت و پشتیبانی ســایر برنامه های جمعیت 
هالل احمر در حوزه های دیگر به جز امداد و  نجات 
همچون اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی در اولویت های اســتانداری اســت.« 
استاندار قم گفت: »جمعیت هالل  احمر استان از 
نظر تجهیزات و امکانات نیاز به حمایت دارد، استان 
قم به لحاظ موقعیت ترانزیتی و زیارتی، همواره  بار 
جمعیتی  مضاعفی را به دوش می کشــد و لذا باید 
جمعیت هالل احمر در اختصاص امکانات به این 

مهم توجه کند .«
رئیس جمعیــت هالل احمر هــم در این دیدار 
با تشــکر از کمک های مردم اســتان قم در سیل 
فروردیــن، گفت: »اســتان قم همــواره در  تمام 
صحنه های اجتماعی پیشــگام و پیشــرو بوده 
است.  استان قم تنها یک استان با استانداردهای 
جمعیتی مختص به خود نیســت؛  بلکه به دلیل 
خطوط مواصالتی، زائرپذیری و حضور مراجع عظام 
تقلید، در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شرایط 
ویژه ای دارد و  عالوه بر آن در حوادث نیز به واسطه 
سهولت دسترسی، استان معین تهران محسوب 
می شود، لذا نگاه ما هم به این استان تنها بر  اساس 
استانداردهای جمعیتی نیست .« دکتر علی اصغر 
پیوندی با بیان این که اســتان قم ۷ پایگاه امداد و 
نجات جاده ای دارد که دو  پایگاه کانکسی هستند 
و کلنگ پایگاه دایمی آن زده شــده است، افزود: 
»در حد توان تالش می کنیم تا روند ســاخت این 
دو پایگاه  تسریع و تا هفته دولت یا دهه فجر افتتاح 
شود. باید از ظرفیت های اجتماعی که در استان قم 
وجود  دارد ازجمله کانون های اجتماعی قدرتمند، 
گروه های مرجع و ثمن ها و مراجع عظام تقلید برای 

انجام کارهای مردمی استفاده  کرد .«
پیوندی همچنین به شرایط مناطق سیل زده 
کشور اشاره کرد و گفت: »مشکالت پس از سیل 
هنوز ادامه دارد، اما از حالت حاد  خارج شــده ایم 
و دولت هم تمام تالشــش را برای بهبود شرایط 
می کند و مردم هم به صورت ویــژه وارد صحنه 
شده اند؛ بنابراین  امیدواریم مشکالت باقی مانده 
با توجه تاکیدات مقام معظم رهبری و دســتور 
رئیس جمهوری برطرف شود.« وی درباره ساخت 
پایگاه  جدید در مسیر تهران- قم نیز توضیح داد: 
»ضرورت این موضوع احســاس می شود و ما هم 
در حد توان در خدمت هســتیم؛ به عالوه  تالش 
می کنیم تا یــک خودروی نجات به اســتان قم 
تحویل داده شــود .«  رئیس جمعیت هالل احمر 
همچنین به گســترش شــبکه ارتباط  مویرگی 
در جامعه اشــاره کرد و در مورد اقدامات مناسب 
اســتان قم در زمینه فعالیــت خانه های هالل، 
گفت: »در این اســتان ۱۰۶  خانه هالل به عنوان 
یک عملکرد ارزنده، فعال است و وقتی این شبکه 
فعال باشــد، در حوادث پاسخگویی مناسب تری 
خواهیم  داشت. گسترش خانه های هالل عالوه بر 
مسئولیت اصلی هالل احمر به عنوان یک دستور از 
سوی رئیس جمهوری از کارهای  اساسی است که 

مدنظر قرار دارد.«

گزارش دیدار رئیس و مسئوالن جمعیت هالل احمر با علما و مراجع عظام تقلید در سفر به قم 

عملکردهاللاحمردرسیل،سندافتخارنظاماست
شهروند| دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر روز سه شنبه، در سفر 
یک روزه به استان قم با تعدادی از علما و مراجع عظام تقلید دیدار کرد و به ارایه گزارشی 
در مورد فعالیت ها و اقدامات جمعیت هالل احمر در جریان سیل اخیر پرداخت. در 
این دیدار مرتضی سلیمی رئیس سازمان امدادونجات، شهاب الدین صابونچی رئیس 
سازمان جوانان و محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان دکتر پیوندی را همراهی 
می کردند. اقدامات صورت گرفته در ســیل فروردین ماه در پنج حوزه امدادونجات، 
اسکان و تغذیه اضطراری، بهداشت و درمان، خدمات روانی-اجتماعی و مشارکت های 
مردمی از مهمترین مباحث گزارش دکتر پیونــدی در دیدار با علما و مراجع تقلید 
بود. در این ســفر یک روزه آیت اهلل صافــی گلپایگانی، آیت اهلل جعفر ســبحانی و 
 آیت اهلل علوی گرگانی  از مراجع عظام تقلید، آیت اهلل سعیدی تولیت حرم حضرت

 معصومه )س(، حجت االسالم والمســلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت اهلل 
سیستانی در ایران و حجت االسالم رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران میزبان 
رئیس جمعیت هالل احمر بوده و ضمن تاکید بر عملکرد خوب جمعیت هالل احمر 

 در واقعه ســیل اخیر بر لزوم ادامه کمک به ســیل زدگان از سوی مسئوالن کشور 
تاکید کردند.

رتبه سوم استان قم در کمک به سیل زدگان
به گفته دکتر پیوندی در ســیل فروردین جمعیت هالل احمــر با ۲۸ هزار 
نیروی عملیاتی به ۶۸۰ هزار نفر خدمات امدادی ارایه دادند و کســانی را که در 
معرض ســیل بودند به مناطق امن منتقل کردند. وی با بیان این که در جریان 
امدادرسانی بالگردهای جمعیت هالل احمر  هزار ساعت پرواز انجام دادند، گفت: 
»با استفاده از این پتانســیل  هزار تن اقالم امدادی و هزاران مصدوم و نیروهای 
امدادی جابه جا شــد.« رئیس جمعیت هالل احمر تاکید کرد: » ۶۰ هزار چادر، 
۲۰۰ هزار پتو و بسته های غذایی ۷۲ ساعته را در میان مردم توزیع و تالش کردیم 
با تامین ضروریات و اسکان اضطراری بیش از ۳۲۰ هزار نفر از افزایش آسیب ها 
و تلفات جلوگیری کنیم.« پیوندی با اشــاره به فعالیت های جمعیت در حوزه 
درمان اضطراری در مناطق سیل زده اظهار کرد: »تیم درمان اضطراری جمعیت 

هالل احمر مجوز امدادرسانی در سطح بین المللی را دارد و در آسیا پس از ژاپن ما 
دومین کشوری هستیم که اجازه مداخله درمانی در حوادث بین المللی را داریم. 
در مناطق حادثه دیده حضور این تیم ها منجر به کنترل بیماری ها و جلوگیری 
از سرایت آنها شد.« وی همچنین به فعالیت تیم های حمایت روانی )تیم های 
سحر( اشــاره کرد و گفت: »آسیب های روحی و روانی از مسائل مهم در حوادث 
است که ممکن اســت گاهی مورد غفلت قرار بگیرد، از همین رو تیم های سحر 
ســازمان جوانان با ۲۲۰۰ نیروی آموزش دیده در این امر ورود کردند تا از اثرات 
روانی حادثه به خصوص بر گروه های آسیب پذیر ازجمله کودکان، زنان باردار و 
افراد مسن بکاهند.« رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به این که استان قم در 
جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان علی رغم وسعت و جمعیت کمتر، 
رتبه سوم کشور را در میان استان های مختلف به خود اختصاص داده است، اظهار 
کرد: »این جایگاه نشان نگاه حمایتی ویژه مردم قم نسبت به هموطنان سیل زده و 

رهنمودهای مراجع در این زمینه است.«

آیت اهلل صافی گلپایگانی: 

سیلمردمبهکمکمردمآمدند

در جریان این دیدارها دکتر پیوندی در بیت آیت اهلل صافی گلپایگانی حضور یافت و در این دیدار پس از استماع 
گزارش رئیس جمعیت هالل احمر، آیت اهلل صافی گلپایگانی از عملکرد جمعیت هالل احمر در جریان این حادثه 
تقدیر کرد و گفت: »گزارش عملکرد شما از سیل اخیر سند افتخار نظام جمهوری اسالمی است. فردی که بیش 
از همه از این عملکرد خوشــحال شده، 
امام عصر)عج( اســت.« این مرجع تقلید 
با اشاره به وسعت حادثه و همراهی مردم 
برای کمک به ســیل زدگان گفت: »من 
هم وقتی از این اتفاق باخبر شــدم بسیار 
دوست داشــتم که در صحنه حضور پیدا 
کنم، اما متاسفانه امکان پذیر نبود. مردم 
به خوبی در صحنه حضــور یافتند و در 
این شرایط کمک کردند. درواقع در سیل 
مردم به کمک مردم آمدنــد و این واقعا 

خوشحال کننده بود.«

 آیت اهلل سبحانی: 

آرامشبهاستانهایسیلزدهبرگشته،امافراموششاننکنید
آیت اهلل جعفر ســبحانی با اشــاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: »نجات یک فرد برابر با نجات کل مردم است که این موضوع 
نشان دهنده اهمیت فعالیت جمعیت هالل احمر و دستگاه های امدادی است.« این مرجع تقلید  با اشاره به اهمیت بارش رحمت 
الهی افزود: »برای استفاده از مزیت های باران باید دوراندیشی و تدبیر جدی وجود داشته باشد، بارش های اخیر به خاطر سلسله 

غفلت های ایجادشده با معضل همراه شد. نزول 
رحمت الهی همواره بــا رحمت و برکت همراه 
بوده است، آثار منفی باران به دلیل مشکالتی 
بوده که از جانب ما برخاســته است.« آیت اهلل 
سبحانی با تاکید بر این که باید اتاق فکری برای 
تدبیر ســیالب در هالل احمر کشور تشکیل 
شود، گفت: »مسئوالن نباید با بازگشت آرامش 
به اســتان های درگیر ســیالب، بحران های 
اخیر را فرامــوش کنند. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید که اگر مردم و جامعه پاکدامن باشند، 
 نعمت های الهی بــه صورت باران از آســمان

 فرود می آید.«

 حجت االسالم شهرستانی: 

کمکهایمردمیبهسیلزدگانکشورقابلتوجهبود

نماینــده آیــت اهلل سیســتانی در ایران هــم در دیــدار رئیس 
جمعیــت هالل احمــر بــا تاکیــد بــر حــس انسان دوســتی 
شــدید مــردم کشــور گفــت: »همــکاری و تعامل مــردم در 
 ســیل فروردین مــاه ســال جاری بســیار رضایت بخــش بود.«

حجت االسالم والمســلمین ســیدجواد شهرســتانی تاکید کرد: 
»کمک های مردمــی و دولتــی هالل احمر به خســارت دیدگان 
ســیل باید با حفظ کرامت کامل انســان انجام شــده و نگاه های 
مثبت مردم نســبت به امدادرســانی ها تقویت شــود.« وی افزود: 
»جمعیــت هالل احمر کمک های خود را به شــکلی انجام دهد که 
سبب سرشکستگی و آزردگی خاطر مردم خسارت دیده نشود. فرد 
خسارت دیده و داغدار در درجه نخســت نیازمند عاطفه و مهربانی 
بوده که از نظر روحی و روانی بســیار موثر اســت.« شهرســتانی 
با تمجید از حضور پرشــور مــردم در صحنه کمک رســانی گفت: 
»کمک های مردم ایران در این حوادث بسیار قابل توجه و ارزشمند 
اســت.« وی همچنین بیان کرد: »بارش های اخیر در کشور بخش 
مهمی از مشکالت کم آبی را جبران کرد. مسئوالن باید با طرح های 
آبخیزداری مانع از هدررفــت و هرز آب های حاصل از بارندگی های 
اخیر شوند.« به گفته شهرستانی برخی از مردم مناطق درگیر سیل 
تمام دارایی خود را از دست داده اند، بعضی از گله های مردم از دولت 

نیز بجا بوده و باید به مطالبات آنان رسیدگی درستی شود.

آیت اهلل علوی بروجردی:  

عبادتیپراجرترازخدمتبهمردمنداریم
آیتاهللعلویبروجردینیزدرجمعرئیسومسئوالنجمعیتهاللاحمربا
تقدیرازعملکرداینمجموعهدرسیلاخیرگفت:»درآنشرایطکهتعطیالت
همبود،شمامشغولکارشــبانهروزیبودیدوازعهدهکاربهخوبیبرآمدید.
زحماتشماجایتقدیروتشکردارد.اینتقدیرهمبهبیانکافینیست،آنکه
بایدتقدیرکند،خودخداونداست«.اینمرجعتقلیدادامهداد:»یکواقعیتی
درکارشــماوجوددارد؛کارهاللاحمردرسیلوزلزلهوسایرحوادثمعلول
درستکارنکردنبرخینهادهایدیگراست.تصرفبهطبیعتمنجربهبروز
حوادثمیشود.درماجرایسیلهمتصرفاتیدردامنطبیعتانجامشدهبود
وقصهسیلشیرازهمهمینطوربود.کناردروازهقرآن،مسیلرودخانهبودو
مادرآنجابدونآنکهقابلیتانتقالسیالبرادرنظربگیریم،تغییراتیایجاد
کردیم.اینآبراهخودشرارفتهومابهمسیرآنتجاوزکردیم.«آیتاهللعلوی
بروجردیبااشارهبروجودهماهنگیدرخدمترسانیدرحوادثوبحرانها
گفت:»دراینامورهماهنگیبسیارمهماست.شماازاینناهماهنگیهاوموارد
دیگردرحوادثمشابهدلسردنشوید.درسیلهمهنهادهاازجملهنظامیو
غیرنظامیخدمتکردندامااینکاربایدتحتفرماندهیواحدباشد.هماهنگی
دراینکارهابسیاربااهمیتاستوبایدیکمدیریتواحدباشدکهمردمکمتر
صدمهببینند.اگرهربخشــیبخواهدکارخودشراانجامدهد،کاربهجایی
نمیرسد.اینتالشهامفیداستامابایددرحدیباشدکهبهرهوریالزمرا
داشتهباشد.اینمسألهبسیارمهماستوامیدواریمدراینسیلکهتلنگری
بودازجهاتمختلفدرسبگیریم.«ویهمچنینگفت:»همهافرادشغلدارند
امابعضیشــغلهاغیرازاینکهیکشغلهستند،یکعبادتهممحسوب
میشوندورســالتیبهعهدهدارندوکارشماهمدرایندستهقرارمیگیرد.

خدمتوعبادتیپراجرترازخدمتبهمردمنداریم.«


آیت اهلل علوی گرگانی: 

سیل،آزمایشعجیبیبودکهنعمتهاییهمداشت
در ادامه دیدارها رئیس جمعیت هالل احمر در بیت آیت اهلل علوی گرگانی حضور یافت و وی نیز پس از استماع گزارش دکتر پیوندی 
اظهار کرد: »آمدن شما فرصتی مغتنم است که هم می توان از وجودتان در سیل استفاده کرد و هم افاده رساند و همچنین از فعالیت های 
شما تقدیر و تشکر کرد. گزارش های رسیده هم حاکی از عملکرد قابل قبول شما در این حادثه بود.« این مرجع عالیقدر افزود: »مسأله ای 
که در سیل پیش آمد، حادثه ای ناگوار بود، اما چه بسا دارای خصوصیات خیر هم باشد. این سیل آزمایشی برای ملت ایران و تمام ارگان ها 
بود. این آزمایش عجیبی بود که نعمت هایی هم داشت.« وی افزود: »سیل در پنج استان کشــور رخ داد و درست است که این یک 
مصیبت است، اما یک نوع آزمایش برای بخش های مختلف کشور بود تا ببینیم هر گروه و مسئولی در حوزه خود چگونه عمل کرده 
است. همچنین این حادثه بهترین موقعیت برای همکاری بود. در گذشته حوادث مختلفی را شاهد بودیم، اما هیچ کدام چنین وسعتی 
را نداشتند.« آیت اهلل علوی گرگانی گفت: »عملکرد مردم در این حادثه بسیار عالی بود و مسئوالن هم عملکرد قابل تقدیری داشتند. اگر 

در این حادثه کمی کوتاهی می شد، شاهد تلفات بیشتری بودیم.«
این مرجلع تقلید به ضرورت هماهنگی میان دستگاه های مسئول اشاره کرد و گفت: » ای کاش میان تمام دست اندرکاران پیشگیری 
و مقابله با سیل، همکاری و هماهنگی به نوعی بود که همه در یک کانال کار می کردند. گاهی دیده شد که چون از موسسه های مختلف 
هم در مناطق کمک رسانی می کردند، برخی چندین بار این کمک ها را دریافت می کردند. این اتفاق ها باعث می شود خیلی از نعمت ها از 
بین برود، اما اگر از یک کانال انجام شود، چنین مسائلی نخواهد بود. امیدوارم این تجربه باعث شود در آینده مسئوالن، گروه های امدادی 
و مردمی با هم هماهنگ تر عمل کنند و از اسراف ها جلوگیری شود.« آیت اهلل علوی گرگانی همچنین گفت: »الزم است از مقام معظم 

رهبری هم تشکر کنیم. تذکر ایشان به مقامات کشوری منشأ اثر بود و جنبه اجتماعی به حرکت ها داد.«

تولیت آستان حضرت معصومه)س(:

سیلآزمونیبرایمردمومسئوالنبود

رئیس جمعیــت هالل احمــر همچنین با آیت اهلل ســیدمحمد 
ســعیدی دیدار کرد. تولیت آســتان حضرت معصومه)س( در این 
دیدار ضمن تقدیر از خدمات ارایه شده، اظهار کرد: »ما نباید اجازه 
دهیم یک حادثه اتفاق بیفتد و بعد در ســوگ افراد ازدســت رفته 
بشــینیم، بلکه باید پیش از وقوع حادثه به دنبال پیشگیری و رفع 
آسیب ها و تهدیدها باشــیم. باران رحمت الهی واقعا رحمت است، 
اما عذاب آن به بی توجهی و پیش بینی نکردن حوادث برمی گردد.« 
تولیت آســتان حضرت معصومــه)س( با بیان این کــه در جریان 
کمک به ســیل زدگان برخــی مجموعه ها با هدف هــای خاص در 
مناطق سیل زده حضور یافتند، مطرح کرد: »مردم به خوبی متوجه 
می شــوند که کدام مجموعه فقط با نیت کمک به مردم در صحنه 
حضور می یابد و این نوع از حضور اســت کــه موجب کاهش آالم 
دردهای مردم می شود.« آیت اهلل ســعیدی با تاکید بر این که سیل 
فرصتی برای آزمودن عملکرد مردم، دستگاه ها و نهادهاست، مطرح 
کرد: »امیدواریم همگی بتوانیم در این آزمون به موفقیت مورد نظر 
برسیم.« وی با اشاره به ضرورت و استمرار توجه به مناطق سیل زده 
پس از گذشت مدتی از حادثه گفت: »در ابتدای کار شور و حرارتی 
وجود دارد و همه حضــور دارند، اما تداوم کار مهم اســت. درحال 
حاضر هم هوا گرم تر شده و مشکالت بیشتر می شود. در این شرایط 

چشم امید مردم به شما مسئوالن است.«

گزارش


