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از همان روزهایی که ویروس کرونا در چین سروصدا راه انداخته بود و همه دنیا نگران 
ورود این ویروس به کشورشان بودند، جمعیت هالل احمر فعالیت خود را برای آشنایی 
مردم با این ویروس آغاز کرد. کار با توصیه ها و راه های پیشگیری از این ویروس در این 
جمعیت کلید خورد اما از زمانی که ویروس خودش را به ایران رساند و شیوع پاندمی این 
ویروس آغاز شد، فعالیت ها در جمعیت هالل احمر رنگ و بوی دیگری گرفت و برای حضور 
پررنگ تر این نهاد برای مبارزه با این ویروس داوطلبان نیز پای  کار آمدند. در صد روزی که از 
زمان اعالم رسمی ورود کرونا و فوت دونفر در قم می گذرد، خیرین و مردم بیش از 320 میلیارد 
ریال کمک نقدی به حساب های جمعیت هالل احمر واریز کردند و بیش از 606 میلیارد ریال 
کمک نقدی نیز توسط این نهاد جمع آوری و در اختیار افرادی قرار گرفت که آسیب بیشتری 
از کرونا دیده بودند.  فعالیت سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در این روزها پررنگ تر 
شده و یک هزار خانه داوطلب هالل احمر در سراسر کشور فعال و 72 هزار و 694 داوطلب 
به میزان 96۵ هزار و 6۸9 نفر ساعت در فعالیت های جمعیت هالل احمر حضور پیدا کردند. 
تهیه پک های بهداشتی و تولید ماسک از فعالیت هایی بود که در روزهای کرونایی به شدت 
پررنگ بود. به گفته محمد نصیری، سخنگوی جمعیت هالل احمر در این مدت بیش از 
211 هزار پک آماده و در اختیار اقشار آسیب پذیر در سراسر کشور توزیع و با هماهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵00 هزار پک و بسته بهداشتی که از محل مشارکت های 
فعالیت  تنها  این  شد.  توزیع  خاص  بیماران  میان  در  بود،  شده  تهیه   مردمی  نقدی 
جمعیت برای کمک به اقشار آسیب پذیر نبود، داوطلبان باز هم آستین همت باال زدند 
و بیش از 200 هزار بسته سبد حمایتی و معیشتی با کمک مردم آماده و این بسته ها را میان 

خانواده هایی که کرونا شرایط آنها را سخت تر کرده بود، توزیع کردند.

تولید ماسک ها در روزهای کرونایی پررنگ تر شده است 
سخنگوی جمعیت هالل احمر درباره فعالیت کارگاه های تولید ماسک در سراسر کشور 
می گوید: »9۵9 کارگاه تولید ماسک و لباس سرهمی بیمارستان توسط داوطلبان خانه های 
هالل برپا شد و داوطلبان فعال در این کارگاه ها موفق شدند یک میلیون و 636 هزار و 429 
عدد ماسک، 147 هزار و 3۵4 جفت دستکش و ۸0 هزار و 771 لباس سرهمی تولید و آن را در 
اختیار مراکز بهداشتی و درمانی قرار دهند.«اما در کنار این فعالیت های تبلیغاتی و آگاه سازی 
مردم برای مشارکت در امور خیریه از سرفصل های فعالیت داوطلبان جمعیت هالل احمر 
بود. به گفته نصیری، 3 میلیون و ۵۵3 هزار پیامک به مردم و خیرین ارسال و 62۸ هزار و 7۵9 
بروشور تهیه و برای آگاه سازی داوطلبان و عموم مردم برای شرکت در پروژه ها و برنامه های 

جمعیت هالل احمر بین مردم توزیع شده است. 

همراهی داوطلبان در گندزدایی 
داوطلبان هالل احمری در ضدعفونی و گندزدایی معابر و خیابان ها با سازمان های 
درگیر مانند شهرداری نیز همراه شدند. داوطلبان هالل احمری ضدعفونی و گندزدایی 
17 هزار و 220 معبر و خیابان به مسافت 92 هزار کیلومتر، 4۸ هزار و 99۵ واحد اتوبوس، تاکسی 
و سواری، اماکن عمومی شامل 96 گرمخانه، 43 زندان، 3 هزار و ۵71 مسجد، یک هزار و 9۸ 
همراه سرا و ۵2 هزار و 440 مورد سایر اماکن را با استفاده از ۵ میلیون و 361 هزار و ۸۸1 لیتر مواد 
ضدعفونی کننده و 23 هزار و 70۸ لیتر الکل اهدایی مردمی برعهده گرفتند. همچنین با توجه 
به کمبود ذخیره خون در کشور باز هم داوطلبان هالل احمر ورود و بیش از 20 هزار واحد خون 

در این روزها اهدا کردند. 

همه پای کار بودند 
پزشکان داوطلب جمعیت هالل احمر نیز در این 100 روز فعال تر از قبل در کنار این نهاد 
حضور پیدا کردند. نصیری می گوید:   »۵79 پزشک و پیراپزشک داوطلب در 67 نقاهتگاهی که 
جمعیت هالل احمر برپا کرده بود، حضور داشتند و بیش از  ۵6 هزار و ۸92 نفر ساعت در این 
مراکز حاضر شدند. یک هزار و 334 منطقه حاشیه نشین و کم برخوردار برای اجرای پروژه های 
داوطلبانه و طرح های پیشگیری از کرونا  شناسایی شدند و داوطلبان با حضور در این مراکز 
تالش کردند نقشی در کاهش آمار ابتال به کرونا ایفا کنند. همچنین در کنار داوطلبان کادر 
پزشکی جمعیت هالل احمر،130 بنگاه اقتصادی در اجرای طرح ها و برنامه ها با جمعیت 
هالل احمر همکاری کردند و در این زمینه 46 مجوز برای تشکل های مردم نهاد، هماهنگی و 
تعامل برای تأمین خیریه ها و تشکل های پشتیبان و بیمارستان های درگیر با بیماری کرونا 

صادر شد.«

یل  روز ُپرکار جمعیت هالل احمر با خروج قطار از ر
قطار  گذاشت.  پشت سر  نیز  را  ریل  از  قطار  خروج  حادثه  هالل احمر  جمعیت 
مسافربری از همدان به سوی مشهد در حرکت بود اما درحوالی پرندک در 10کیلومتری 
دو  حادثه  این  در  شد.  حادثه  دچار  »جدایش«  ایستگاه  ورودی  پل  ابتدای  و  پرند 
لکوموتیو و یک سالن قطار به داخل پل سقوط کردند و دو سالن مسافربری نیز حد 

ج شدند. فاصل پل و خطوط از ریل خار
 با وجودی که  این حادثه مصدوم جدی نداشت، چهار تیم امدادی شامل یک تیم 
آنست و سه تیم عملیاتی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، که شامل  1۵ 
نجاتگر  بود، به محل حادثه اعزام شدند. تیم های هالل احمر شهرستان های شهریار 
و مالرد نیز به حالت آماده باش درآمدند تا در صورت لزوم وارد عمل شوند. این قطار 
حامل  4۵ مسافر و 1۵ خدمه بود، اما خوشبختانه پنج مصدوم بیشتر نداشت. یک 
قطار از شرکت راه آهن برای انتقال مسافران به تهران اعزام شد تا آنان را به مقصد 

برساند. 

زلزله در کهگیلویه و بویراحمد 
خبر زلزله در بخش هایی از استان کهگیلویه  و بویراحمد بامداد روز دوشنبه روی 
خروجی خبرگزاری ها رفت. مرکز این زلزله ۵.2 ریشتری چرام و عمق آن در 10 کیلومتری  
، در مناطقی که  استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شد. به گزارش جمعیت هالل احمر
خ داد، ٢6 هزار و ٩٣۵ نفر سکونت داشتند که  ٧ هزار و ٢١4 خانوار هستند. به  زلزله در آن ر
همین دلیل  ١٢ تیم شامل چهار تیم از  کهگیلویه و بویراحمد، دو تیم از استان فارس، دو 

تیم از بوشهر  و چهار تیم از خوزستان  به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته ابوالفتح بهنامیان، جانشین مدیرعامل و مسئول روابط عمومی جمعیت 
و  باشت  گچساران،  شهرستان های  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  هالل احمر 
سعادت آباد هیچ خسارت جانی نداشت، اما دیوارها در برخی از نقاط روستایی تخریب 
شد و میزان خسارات در برخی از روستاها باالست. ریزش تپه در کنار یک روستا  و ریزش 
سنگ در جاده دیل به گچساران از دیگر اتفاقاتی بود که زلزله رقم زد، اما این حوادث نیز 
خسارت جانی نداشت. تنها 6 نفر بر اثر ترس و هنگام فرار از خانه مصدوم و سرپایی 
درمان شدند. در خوزستان و بوشهر هم که این زلزله احساس شد، خسارتی گزارش 

نشد، فقط در شهرستان ممسنی در منطقه بابا کالن کوه ریزش کرد. 

خبر

دیدار رئیس جمعیت هالل احمر با خانواده نخستین 
امدادگر شهید هالل احمر در دفاع  مقدس

آزادسازی خرمشهر و در آستانه  ]شهروند[ همزمان با سوم خرداد، سالروز 
،  کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر با حضور در منزل شهید  عیدسعید فطر

جالل عزیزیان، از خانواده این شهید تجلیل کرد.
شهید جالل عزیزیان، نخستین امدادگر شهید جمعیت هالل احمر است که 
در هنگامه شروع جنگ تحمیلی در  سال 13۵9 در خرمشهر داوطلبانه به رزمندگان 
جبهه ها و مردم خرمشهر خدمت رسانی می کرد و در همان سال در منطقه عملیاتی 

شهید شد.
شهید عزیزیان، اهل خرمشهر و همرزم شهید جهان آرا بود که در 21سالگی شهید 

شد. این شهید در هنگام شهادت دانشجو نیز بود.
یکی دیگر از پسران خانواده عزیزیان )شهید محمدتقی عزیزیان( هم شهید شده و 

پسر دیگر این خانواده جانباز شیمیایی است.

مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید 
سازمان امدادونجات برگزار شد

سازمان  جدید  سرپرست  و  سابق  رئیس  معارفه   و  تکریم  ]شهروند[مراسم 
امدادونجات با حضور دبیرکل جمعیت هالل احمر برگزار شد. در این مراسم از »مرتضی 
سلیمی« به  پاس پنج سال حضور در سازمان امدادونجات قدردانی شد و »مهدی 

ولی پور« به عنوان سرپرست جدید این سازمان آغاز به کار کرد.
محمدحسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هالل احمر در این مراسم گفت: 
»بار دیگر این توفیق را به  دست آوردم تا در خدمت خانواده  بزرگ هالل  احمر باشم. 
امیدوارم این حضور منشأ خیر برای مردم و هالل احمری ها باشد. امروز که در سازمان 
این  است.  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  با  مصادف  شده ام،  حاضر  امدادونجات 
مناسبت را به فال نیک می گیرم و خوشحالم که نخستین حضور عمومی ام در سازمان 

امدادونجات اتفاق افتاده است.«
قوسیان مقدم با یادی از مرحوم بیژن دفتری ادامه داد: »یکی از افتخارات مجموعه 
هالل احمر وجود سازمان امدادونجات پویاست. دو مأموریت اصلی برای این سازمان 
درنظر گرفته ایم؛ نخست توسعه آموزش های تخصصی و همگانی، و دوم ارایه  خدمات 
امدادی به آسیب دیدگان در حوادث. همواره توقع اصلی از سازمان امدادونجات این 

بوده که با جدیدترین تجهیزات در بحران ها حضور پیدا کند.« 
دبیرکل جمعیت هالل احمر با ذکر روایت هایی از حضور میدانی در زلزله  بم عنوان 
کرد: »هروقت که صحبت از »امدادرسانی« به  میان آمده، جمعیت هالل احمر به عنوان 
اولین  نهاد حضور داشته است. باید این »اولین بودن« حفظ و تقویت شود. برای 
همین، ضروری ا ست که کمبودهای لجستیکی و انسانی برطرف شود.« او توضیح داد: 
»چشم انداز این است که هالل احمر توانمندترین و کارآمدترین جمعیت در منطقه و 
جهان شود. البته درحال  حاضر این موقعیت را در منطقه داریم و باید آن را حفظ کنیم. در 

واقع باید این رتبه را ارتقا و بهترین، موثرترین و فراگیرترین خدمات ارایه دهیم.«
قوسیان مقدم ادامه داد: »امیدوارم روزبه روز شاهد تقویت سازمان امدادونجات 
باشیم. براساس ماده سه اساسنامه، هالل احمر هشت  وظیفه دارد که چهارمورد 
اول آن مربوط به حوزه  امدادونجات است. سازمان امدادونجات مهم ترین مجموعه  
هالل احمر است. بنابراین انتظار می رود که قوی ترین و بهترین باشد. دبیری ستاد 
بحران در هالل احمر با رئیس این سازمان است. این موضوع نشان دهنده حساسیت 
کار در امدادونجات است. حوزه وظایف هالل احمر در قانون مدیریت بحران کشور را 

هم که مرور کنیم، متوجه حضور پررنگ سازمان امدادونجات می شویم.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر در پایان تأکید کرد که از تجربه های مرتضی سلیمی 
رئیس سابق سازمان امدادونجات در هالل احمر استفاده خواهد شد و مهدی ولی پور 
رئیس جدید این سازمان را نیرویی قدیمی اما تازه نفس دانست. قوسیان مقدم 

همچنین بر بازدیدهای سرزده  خود از سازمان امدادونجات تأکید کرد.
مرتضی سلیمی، رئیس سابق سازمان امدادونجات هم در این مراسم گفت: 
»از همه همکارانم که در طول نزدیک به پنج سال حضور در سازمان برای تسریع 
پاسخگویی حوادث به مجموعه یاری رساندند، قدردانی می کنم. از حمایت های دکتر 
همتی ریاست جمعیت هالل احمر هم سپاسگزارم که طی این چندماه حضوری 
همدالنه و همراهانه داشتند. به  واسطه  مسائل شخصی توفیق خدمت از من سلب 
شد.« او ادامه داد: »در طول این  مدت توانستیم پس از 1۸سال آیین نامه امدادونجات 
را در شورای عالی تصویب کنیم. این موضوع پاسخگویی به حوادث را هموارتر می کند و 
شرح  وظایف مشخص تر می شود. به همه  آنچه در برنامه پنج ساله مشخص شده بود، 
دست پیدا کردیم. با تأکید بر اصل تفویض اختیار شاهد افزایش سرعت پاسخگویی 
در بحران ها بودیم. بالغ  بر 20 دستورالعمل بازنویسی شد. از همه مهم تر تیم های 

واکنش سریع را تشکیل دادیم و در همه  استان ها فعال کردیم.«
مهدی ولی پور، سرپرست سازمان امدادونجات نیز با تبریک عید سعید فطر و 
سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: »از اواخر  سال 72 به توصیه مرحوم بیژن دفتری که 
استاد ما بودند، وارد هالل احمر شدم. تا به امروز هیچ گاه فکر نمی کردم که پا در جای پای 
بزرگانی مثل ایشان بگذارم. از ُحسن  اعتماد دکتر همتی ریاست جمعیت هالل احمر 
تشکر می کنم و امیدوارم با حمایت و هدایت ایشان و دبیرکل محترم بتوانم این وظیفه 

را به  خوبی انجام دهم.«
او ادامه داد: »از زحمات همه افرادی که طی این سال ها به سازمان امدادونجات 
کمک کردند، تشکر می کنم. سازمان با فرازونشیب هایی روبه رو بوده است. االن در 
مقطعی هستیم که مدیران جدید هالل احمر پیش از این در جمعیت فعالیت کرده اند 
و انتخاب هایشان هم از بدنه  هالل احمر است. این فرصت را باید غنیمت شمرد. 

همواره تغییرات سازمانی برای رشد و تعالی موثر بوده است.«
ولی پور تأکید کرد: »از نام »هالل احمر« در حوادث با افتخار یاد می شود. با توجه به 
تغییراتی که در سطح جامعه شاهد آن هستیم، ضروری  است که سطح سازمانی خود 
را ارتقا دهیم و برای پاسخگویی در حوادث آینده به فناوری روز مجهز شویم. این مسأله 
می طلبد که همه دست به دست هم دهند و با تلفیقی از علم روز و فناوری های روز 

حرکت کنند.«
سرپرست سازمان امدادونجات عنوان کرد: »سازمان امدادونجات بازوی اجرایی 
جمعیت هالل احمر به منظور وظیفه  حاکمیتی اش است. باید به بخش لجستیک و 
تاکتیکی بیشتر توجه شود. هرچقدر در لجستیک قوی  باشیم، در عملیات هم قوی  
خواهیم بود. جا دارد که در زمینه آموزش های تخصصی و ناوگان امدادی فعالیت 
بیشتری صورت گیرد. باید به نوسازی ناوگان و تجهیز هالل احمر به تجهیزات روز بیشتر 
توجه شود؛ در بحث تاکتیک و عملیات هم همین طور. سرعت، دقت و کیفیت عملکرد 
در پاسخ به حوادث باید مورد توجه قرار گیرد. آیین نامه امدادونجات را پیگیری می کنیم 

و دنبال آن هستیم که نیروهای کادر هم آموزش های الزم را فرا گیرند.«

کرونا همچنان اولویت 
جمعیت هالل احمر

در روزهای تعطیالت عید فطر هالل احمر پرکار بود

در صد روزی که از  زمان 
اعالم رسمی ورود کرونا 
و فوت دو نفر در قم  
می گذرد، خیرین و مردم 
بیش از 320 میلیارد ریال 
کمک نقدی به حساب های 
جمعیت هالل احمر واریز 
کردند و بیش از 606 میلیارد 
ریال کمک نقدی نیز 
توسط این نهاد جمع آوری 
و در اختیار افرادی قرار 
گرفت که آسیب بیشتری از 
کرونا دیده بودند

پا شده است   ۹۵۹ کارگاه تولید ماســک و لباس ســرهمی بیمارستان توســط داوطلبان خانه های هالل بر

در  می کردند.  سپری  را  پرکاری  روزهای  هالل احمر  جمعیت  امدادگران  می گذاشتند،  پشت سر  را  فطر  عید  تعطیالت  مردم  که  گذشته  روز  چند  در  محمودخواه[  ]ملیحه     
کهگیلویه و بویراحمد زلزله آمد و با وجود اینکه این زلزله شدید نبود، چندین تیم امدادونجات برای کمک به مصدومان احتمالی به این منطقه عازم شدند. قطار همدان- مشهد در جاده 
ج شد و امدادگران پایگاه های اطراف روز سختی را برای نجات مصدومان قطار پشت سر گذاشتند. با وجود این، بحث کرونا نیز فراموش نشده و  پرندک و در محدوده پرند- رباط کریم از ریل خار

همچنان داوطلبان و امدادگرانی که از شروع کرونا در کشور پای  کار بودند، باز هم همراه جمعیت هالل احمر بودند تا شرایط را برای پیشگیری از شیوع این ویروس آماده کنند. 

مهدی حسنی/ شهروند

زلزله در کهکیلویه و بویراحمر


