
11 2001 ســال هشــتم | شــماره     1399 7 تیــر    | هاللشــنبه  
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

خّیر اراکی در اوج کرونا بیش از 500 هزار میلی لیتر ماده ضدعفونی کننده در اختیار هالل احمر قرار داد

مردم از هالل احمر توقع دارند 
 ]ملیحه محمودخواه[ دختربچه پنج ساله کنار دام ها ایستاده و محو فعالیت مردهای کاورپوشی بود که ناجی شان شده بودند. کارش که تمام شد، عرقش را 
با گوشه آستینش پاک کرد، هنوز دختربچه همان جا ایستاده بود و نگاهش می کرد. کیفش را نگاه کرد، تنها چند جفت جوراب دخترانه مانده بود. یکی را برداشت و به 
دختربچه داد. دخترک نگاهی به مرد کرد و گفت: »عروسک می خواهم.« وقتی برگشت تا چند روز فکر دختربچه از ذهنش پاک نمی شد. چند روز بیشتر طاقت نیاورد، 
. برای دختربچه و بچه های روستا آن قدر اسباب بازی خریده بود که نمی توانستند به تنهایی آن را به چادرهایشان ببرند. بابک  دوباره به روستا برگشت. این بار با دست پر
نوابی خّیر اراکی است که این روزها اراکی ها بیشتر او را می شناسند، زیرا بخش زیادی از مواد ضدعفونی کننده ای که در این شهر با کمک جمعیت هالل احمر توزیع شده، 
خ داده، به عنوان داوطلب به این مناطق رفته و دام های روستاییان در  اهدایی او بوده است. دامپزشک است و در چند حادثه سیل و زلزله ای که از  سال 96 در کشور ر

روستاهای معموالن، نورآباد و پلدختر را با هزینه شخصی خودش درمان کرده است. »شهروند« در گزارشی به روایت کمک های این خّیر اراکی پرداخته است.  

همه داوطلبانی که در 
حوزه دامپزشکی تخصص 

دارند، می توانند در قالب 
یک تیم حاضر و در شرایط 

بحرانی برای رسیدگی به 
وضع دام ها به مناطق 

حادثه دیده اعزام شوند، 
زیرا درحال حاضر تنها یک 

ع وجود  تیم برای این موضو
دارد، درحالی که این ظرفیت 

وجود دارد که گروه های 
منسجم برای کمک به 

دام ها در مناطقی که دچار 
 حادثه شده اند،

تشکیل شود

رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد:

تعطیلی شرکت های واسطه ای و سرانجام یک پرونده  قضائی 
رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر پیگیری شفافیت مالی و عملکردی در این دوره 
از مدیریت این سازمان گفت: »در این راستا  چند شرکت واسطه ای که در کشورهای 
مختلف ایجادشدند و شفافیت کاری نداشتند، تعطیل شدند و قرار است تمام 
حساب های متفرقه  هالل احمر در سطح کشور را ببندیم.« کریم همتی در گفت وگو با 
ایسنا   درباره پرونده  هالل احمر در حوزه سازمان تدارکات دارویی گفت: »به نظر من درباره 
سازمان تدارکات دارویی و مشکالتی که در چند ماه گذشته در جمعیت هالل احمر وجود 
داشت، دستگاه قضائی و ناظران ورود خوبی داشتند، زیرا یکی از وظایف ما این است 
که اگر نمی توانیم کار خوبی انجام دهیم، حداقل وضع موجود را خراب نکنیم. به هرحال 
جمعیت هالل احمر از قدیم و از زمانی که نشان شیر و خورشید داشت، تاکنون نام نیکی 

در میان مردم داشته است.«
او افزود: »به هرحال در سازمان تدارکات دارویی حواشی وجود داشت که به نظر من 
دستگاه های قضائی خوب ورود کردند. در روزهای آینده پرونده افرادی که به هر نحوی در 
این قضایا و ایجاد این مشکالت دخیل بودند، به دادگاه ارجاع می شود و دادگاه حتما رأیی را 
که صالح بداند، خواهد داد. در حوزه ای هم که مربوط به هالل احمر بود، در هر جایی که 
احساس کردیم فردی با این پرونده در ارتباط است و می تواند در ایجاد مشکالت به وجود 
آمده گذشته سهیم باشد، او را جابه جا و سعی کردیم بدون هیچ گونه شلوغ کردن و ایجاد 
حواشی کار را در بستری آرام پیش ببریم.« همتی تأکید کرد: »درحال حاضر می توانم ادعا کنم 
که بخش عمده ای از افرادی که با آن پرونده در ارتباط بودند، دیگر به عنوان مسئول یا 
انجام دهنده اقدامات در هالل احمر حضورندارند. حداقل هفت نفر از افرادی که ما دیگر با 
آنها همکاری نمی کنیم، در این موضوع در سطوح مختلف دخیل بودند. برخی افراد هم 
مستقیما درگیر نبودند، بلکه به عنوان تاییدکننده امور بودند. تأکیدمی کنم که هم 
دستگاه های امنیتی و هم دستگاه قضائی ورود خوبی داشتند و شاید بزرگ ترین 
خدمت شان ایجاد اعتماد عمومی است. فکر کنید در آن شرایط که حواشی ایجاد شده 
بود، مگر هالل احمر می توانست در حوزه کرونا کاری انجام دهد؟ در آن زمان حواشی خیلی 
پررنگ بود.«رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »این در حالی است که افرادی که اکنون 
به هالل آمدند، اعم از رئیس سها یک و سها دو و رئیس سازمان تدارکات دارویی دیگر آن 
حواشی را ندارند، اما اینکه چه مقدار در کار توانا هستند، باید صبر کنیم و در روزهای پیش رو 
نتیجه را ببینیم. اقدامی که در این فاصله زمانی کوتاه انجام دادیم،  در راستای شفاف سازی 
بود. اگر می خواهیم کاری را انجام دهیم، باید به صورت شفاف و بدون هیچ گونه الپوشانی 
باشد، حتی کمک هایی که به ما شده، در روزهای آینده به صورت تفکیکی به اطالع مردم 
می رسانیم که چه هزینه هایی شد، به عنوان مثال اعالم می کنیم کمک های مردمی در چه 
شفاف سازی  برای  اقداماتی  حوزه  آن  در  بنابراین  است،  شده  هزینه   حوزه هایی 
انجام می شود. «همتی همچنین اظهار کرد: »مسائلی مانند شیر خشک یا مواردی که از 
قدیم در وزارت بهداشت هم در حوزه تاالسمی و هموفیلی و... مطرح بوده است، 
پول هایی که پرداخت شده و آبروریزی که متعاقب آنهاست، بیش از اعداد و ارقامی است 
که می شنویم. در وزارت بهداشت کار ما همین بود که غرامت های آنان را امضا و پرداخت 
می کردند. در این راستا دوستان خطوط تولید مورد نیاز را در یک قالب رقابتی ایجاد خواهند 
کرد. در عین حال هیچ یک از کسانی که با ما آمدند، سهمی در شرکت داری و سود ثانویه در 
شرکت داری و واردات و صادرات ندارند.«او تأکید کرد: »چند شرکت واسطه ای هم که در 
کشورهای مختلف ایجاد شده بودند، چون شفافیت  کاری نداشتند، آنها را بستیم. اقدام 
خوب دیگری که در هالل احمر داریم انجام می دهیم این است که تمام حساب های 
متفرقه ای را که در سطح کشور داریم، ببندیم. به عنوان مثال ممکن است در یک بانک 
۱۰۰حساب داشته باشیم که کل موجودی آن ۲۰ میلیون تومان هم نباشد، چرا باید این 
حساب ها باز شود. اعالم کردیم که تمام اینها را ببندیم، باید همه چیز شفاف باشد. 
شفافیت مالی و عملکردی چیزی است که در هالل احمر دنبال آن هستیم، حال اینکه 
چقدر موفق می شویم، باید عنایت پروردگار و همراهی دوستان مان باشد.« رئیس 
جمعیت هالل احمر گفت: »در مجموع پرونده های تدارکات دارویی در یک قالب و یک 
شعبه درحال پیگیری است. البته برخی دوستان در خارج از جمعیت هالل احمر هم 
پرونده هایی دارند که مسیر خاص خودش را دارد.  آنانی که در جمعیت هالل احمر بودند، با 
توجه به نوع کاری که انجام شده است، اعم از بحث شرکت ها، پرداخت های غیرمجاز به 

افراد یا نمایندگان افراد، در کانال های خاص خود در یک شعبه درحال پیگیری است.«

 در نشست نمایندگان امور زنان و خانواده سازمان ها و ادارات داخلی هالل احمر 
ح شد:    با رئیس جمعیت  مطر

ح کنند بانوان هالل احمری ایده های موثرشان را مطر
 ]شهروند[ رئیس جمعیت هالل احمر در نشست صمیمانه با نمایندگان امور   زنان و 
خانواده جمعیت هالل احمر بر لزوم حفظ حرمت بانوان شاغل و همچنین استفاده از 
توانمندی بانوان در پیشبرد اهداف هالل احمر تأکید کرد. کریم  همتی در این نشست با 
تأکید بر  لزوم حفظ حرمت، کرامت و ارزش بانوان در ادارات گفت: »در این حوزه برای ما  
مهم ترین مسأله این است که بانوان در محیط اداری استرس نداشته باشند و با آرامش 
کار کنند.« او افزود: »بانوان در برخی حوزه های کاری می توانند بسیار موفق تر از مردان عمل 
کنند، ازجمله در حوزه خانه های هالل که با ارایه آموزش های همگانی منجر به تاب آوری 
جامعه می شود. در حوزه های تحقیقات، آموزش، IT، برنامه نویسی، برنامه ریزی، خدمات 
روانی اجتماعی و ... نیز می توانیم از توانمندی های بانوان بیشتر بهره مند شویم.« همتی 
خواستار تقویت حس همدلی در میان بانوان جمعیت از طریق ایجاد گروه های فضای 
مجازی شد و از بانوان جمعیت خواست تا با ارایه رزومه و همچنین طرح ایده های موثر 
خود، جمعیت را در رسیدن به اهداف واالی آن یاری کنند.رئیس جمعیت هالل احمر در 
ادامه با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور  باعث تأخیر در پرداخت های کارکنان شده 
است، افزود: »تمام همکاران ما در حوزه های مالی پیگیر رفع مشکل به وجود آمده 
هستند و معوقات کارکنان حتما پرداخت می شود.«شریفی سده، معاون پشتیبانی و 
توسعه منابع انسانی جمعیت هالل احمر نیز در این نشست تأکید کرد: »تمام تالش ما 
این است که هیچ حقی از کارکنان  جمعیت در هیچ نقطه ای از کشور ضایع نشود و ضمن 
حفظ عدالت در موضوع ارتقای شغلی همکاران و در انتصابات، مطابق مّر قانون عمل 
کنیم.«او افزود: »سه کمیته در جمعیت برای بازنگری و اصالح ساختار موجود و تدوین 
آیین نامه استخدامی جمعیت تشکیل شده است. ما به دنبال این هستیم که احراز 
پست ها در جمعیت بر مبنای شایستگی افراد باشد و نه مرد یا زن بودن آنها، همچنین 
پیگیر ارتقای مسیر شغلی همکاران هستیم، چراکه اعتقاد داریم همکاری که با پست 
کارشناسی استخدام  می شود، نباید با همان پست از جمعیت بازنشسته شود.«مشاور 
امور زنان جمعیت نیز در این  نشست با تأکید بر اینکه سعی شده تا برای تمام اقشار زنان 
شاغل در جمعیت برنامه ریزی شود، گفت: »ضعف ها، چالش ها و کاستی ها در این حوزه 
بررسی و تعامل خوبی هم با معاونت زنان ریاست جمهوری در زمینه ارتقای تاب آوری 
بانوان برقرار شده است و به زودی دو مجموعه تفاهم نامه ای در این زمینه خواهند 

داشت.« 

ح شد، وضع اپیدمی بیماری  از بهمن ماه  سال گذشته که بحث شیوع کرونا مطر
کرونا در اراک در مرحله خطر قرار گرفت. آمارها آن قدر باال رفت که شهر را در وضع قرمز 
قرار داد. نوابی که شرکت پخش دارو دارد، مدام این موضوع را به شرکت های موجود 
در شهر گوشزد و سعی می کرد به هر طریقی که شده است مردم را با خطرات کرونا آشنا 
کند. اما احساس می کرد مردم این موضوع را زیاد جدی نمی گیرند، به همین دلیل 
خودش پیش قدم شد. با جمعیت هالل احمر برای توزیع مواد ضدعفونی کننده مذاکره 
داشت و درنهایت 5۰۰ هزار میلی لیتر ماده ضدعفونی کننده اهدا کرد که این مواد با 
کمک جمعیت هالل احمر، بسیج و سپاه بین مراکز درمانی، مردم شهرها و روستاهای 
اطراف استان توزیع شد. او می گوید: »شروع کرونا سبب شده بود مواد ضدعفونی کننده 
نایاب شود و مردم نگران دسترسی به این مواد بودند، به همین دلیل تصمیم گرفتم 
هر مقدار مواد ضدعفونی کننده که در داروخانه داریم، از طریق جمعیت هالل احمر 
به دست نیازمندان برسانم. اما نگرانی و ترس مردم بسیار زیاد بود و همه اینها باعث 
شد تا گام های بعدی را هم برای تأمین مواد ضدعفونی کننده بردارم. با کمک جمعیت 
، پایگاه شهید مدنی سپاه و دانشکده دامپزشکی به بسیاری از روستاها و  هالل احمر
شهرهای اطراف اراک مثل دلیجان، کمیجان و میالجرد سر زدیم و مواد ضدعفونی کننده 
سازگار با محیط زیست را در اختیار مردم، اداره ها و بیمارستان ها قرار دادیم که این کار 

همچنان ادامه دارد.«
 توزیع مواد ضدعفونی کننده در اراک پس از آنکه وضع این شهر از مرحله قرمز درآمد، 
متوقف شده است، اما با گذشت چهار ماه از آن زمان هنوز در شهرها و روستاهای 
اطراف دلیجان این مواد توزیع می شود تا مردم نیازمند در این مناطق از دسترسی به 
مواد  محروم نمانند. در روزهایی که بسیاری از خانواده ها با مشکالت اقتصادی روبه رو 
بودند، باز هم این خّیر در کنار مردم قرار داشت، این بار هم در کنار جمعیت هالل احمر 

ماند و تالش کرد بسته های غذایی را آماده و آن را بین مردم توزیع کند.

پلذهابشروعآشناییباهاللاحمر زلزلهسر
زلزله را سر پل ذهاب بنای آشنایی این خّیر اراکی با جمعیت هالل احمر بود. وقتی 
خبر زلزله را از تلویزیون شنید، دلش طاقت نیاورد، به همراه چند نفر از دوستانش راه 
افتاد تا هر کمکی از دست شان برمی آید، انجام دهند. او می گوید: »شرایط بدتر از آن 
بود که تصور می کردیم. من دامپزشک هستم و تصمیم گرفتم از تخصصم برای کمک 
به مردم استفاده کنم، نزدیک به دو هفته آنجا ماندیم و تمام دام هایی که بر اثر زلزله 
دچار آسیب شده بودند، درمان کردیم. همان جا با جمعیت هالل احمر آشنا شدیم و 
قرارشد فعالیت مان با همراهی  این نهاد باشد. این اتفاق خوبی بود که در آنجا برایمان 
رقم خورد، زیرا این همراهی و همکاری ادامه پیدا کرد و سبب شد تا امروز با جمعیت 
هالل احمر همراه باشیم.« نوابی اهل گریه کردن نیست و به یاد ندارد حتی در مراسم 
ترحیم نزدیک ترین اقوامش گریه کرده باشد، اما بارها و بارها در سر پل ذهاب گریه کرده 

است. وقتی می دید پیرمردی که همه دارایی اش دو رأس گاو بود و یکی از آنها زیر آوار 
مانده است و آرزو می کرد کاش خودش جای گاوش تلف می شد، ساعت ها گریه کرد. 
وقتی نگرانی را در چشم کودکانی می دید که چهره غمگین پدر و مادر را دنبال می کنند، 
دلش می ریخت و اشک از چشمانش سرازیر می شد. یادآوری این خاطرات نیز قلبش 
را به درد می آورد، اما خیالش پیش وجدانش راحت است، زیرا هر کمکی از دستش 
برمی آمده، انجام داده و بارها در میان اشک و غم ها، لبخندی را روی چهره یک دامدار 
نشانده است. این خّیر اراکی در دوره خشکسالی به سیستان وبلوچستان نیز سفر 
آنجا مانده و اقدامات دامپزشکی انجام داده است. به اعتقاد او  کرده، سه روزی در 
بحث دامپزشکی در استان های جنوبی بسیار اهمیت دارد، زیرا تعداد زیادی از مردم در 
این مناطق دامدار هستند. همه زندگی این افراد به دام وابسته است و آسیب دیدن 
دام هایشان می تواند عالوه بر آنکه زندگی آنان را دچار مشکل مالی کند، از نظر روحی و 
روانی هم آنان را به هم می ریزد، به همین دلیل به نظر می رسد وجود تیم های امدادی در 
جمعیت هالل احمر برای رسیدگی به وضع دام ها بسیار اهمیت دارد. همه داوطلبانی 
که در این حوزه تخصص دارند، می توانند در قالب یک تیم حاضر و در شرایط بحرانی 
برای رسیدگی به وضع دام ها به مناطق حادثه دیده اعزام شوند، زیرا درحال حاضر تنها 
یک تیم برای این موضوع وجود دارد، درحالی که این ظرفیت وجود دارد که گروه های 

منسجم برای کمک به دام ها در مناطقی که دچار حادثه شده اند، تشکیل شود. 

حالمانراخوبمیکند خیر کار
نوابی بیش از 5۰۰ میلیون تومان برای خرید مواد ضدعفونی کننده هزینه کرده و 
این سبب شده که حال دلش خوب باشد، زیرا اعتقاد دارد وقتی برای خدا و در مسیر او 
قدمی بردارید، خداوند برای شما قدم های بلندتری برخواهد داشت. به گفته این خّیر 
اراکی زلزله شرایط بدتری نسبت به سیل برای مردم ایجاد می کند، زیرا در سیل فرصت 
تصمیم گیری وجود دارد، اما زلزله به یک باره همه چیز را از بین می برد و این شرایط را 
سخت تر می کند. او ادامه می دهد: » سیل سیستان که آمده بود، مسیری را برای کمک 
رفته بودیم. برای عبور از روستاها باید ایستگاه های ایست و بازرسی را طی می کردیم، اما 
در طی مسیر به روستایی رسیدیم که لباس ها و لهجه اهالی آن متفاوت از آنچه بود که 
ج شده  و  در  روستاهای دیگر دیدیم. پرس وجو که کردیم، تازه متوجه شدیم از مرز خار
به روستاهای عراق رسیده ایم. حضور ما برای مردم آن روستا بسیار تعجب آور بود، 
باورشان نمی شد که ما برای کمک به آنان برویم، حتی پیرمردی گریه کنان ما را در آغوش 

می گرفت و مدام از ما تشکر می کرد.« 
نوابی می گوید: »وقتی نهادی همیشه کمک حال مردم بوده است، توقع ایجاد 
خواهد کرد. بارها شاهد بوده ام که داوطلبان و مسئوالن هالل احمر از اول تا آخر کار پای 
ثابت امدادرسانی در حوادث بوده  و فریادها و اعتراض های مردم را نیز با جان و دل 

پذیرفته اند.« 

خبرنامه

باشگاه خبرنگاران جوان


