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نخستین جلسه پرسش و پاسخ رئیس جمعیت هالل احمر با کارکنان برگزار شد     

با سیاسی کاری و اقدامات خالفکارانه 
مبارزه می کنیم

رئیس جمعیت هالل احمر 
از هلی کوپتری نوید یاد 

کرد و گفت: »با وجود تمام 
هزینه هایی که در این 

قسمت صرف شده، وضع 
خوبی نداریم. برای همین 

در چنین وضعیتی نباید 
انتظار شق القمر داشت. 

حتی در پروژه ای 117 میلیارد 
تومان هزینه بیمه وسایل 
نقلیه قرارداد بسته بودند 

که ما با چانه زنی آن را به 
50 میلیارد تومان رساندیم، 
بنابراین ابهاماتی در زمینه 
این قراردادها وجود دارد.«

احکام جدید در جمعیت هالل احمر
]شهروند[ رئیس جمعیت هالل احمر طی احکامی انتصابات جدید این نهاد را 
اعالم کرد. بر این اساس، با حکم کریم همتی، بهمن سنجابی به عنوان رئیس 
بیمارستان فوق تخصصی موقوفه و خیریه نورافشار، طاهره نظری به عنوان مشاور 
فراهانی  حسن  و  هالل احمر  جمعیت  داروخانه های  امور  در  جمعیت  رئیس 
به عنوان مسئول هماهنگی خانه های هالل جمعیت هالل احمر منصوب شدند. 

رضا فالح نیز به عنوان مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان ابقا شد. 

 پیام رئیس جمعیت هالل احمر 
به مناسبت گرامیداشت واقعه هفتم تیر

 ]شهروند[ رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی، یاد شهدای واقعه هفتم تیر 
را گرامی داشت.

در متن پیام کریم همتی آمده است:  
»هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده  اند مرده مپندار بلکه زنده  اند که نزد 

پروردگارشان روزى داده می  شوند« )آیه 169 سوره آل عمران(.
واقعه تروریستی هفتم تیر 1360 که با نیت خبیث منافقین قرار بود تیر خالص بر 
پیکر نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد، به فضل پروردگار متعال و امدادهای 
الهی تبدیل به آبیاری نهال انقالب امام)ره( و مردم مومن ایران شد تا از برکت خون 
پاک شهیدان واالمقام هفتم تیر و دیگر شهیدان عزیز جمهوری اسالمی، درخت 
تنومند انقالب امروز سایه ای بر سر مظلومان و آزادگان عالم و نمونه ای برجسته 
از استقالل و آزادی باشد.برافراشتگی پرچم ایران اسالمی بر قله های افتخار نتیجه 
ریختن خون پاک شهیدانی است که در جبهه های مختلف انقالب و نظام از جان 
خویش گذشتند و الگویی برای نسل های بعد شدند؛ چنان که جبهه شهید 
آیت اهلل بهشتی که جبهه قضاوت و عدالت بود، امروز از تابناک ترین جبهه های 

نظام به شمار می رود.
، از پروردگار مهربان برای ارواح طیبه  ضمن گرامی داشتن یاد شهیدان هفتم تیر
را به تمامی  آنان رحمت و رضوان الهی مسئلت دارم و نیز هفته قوه قضائیه 

مسئوالن و خدمتگزاران عرصه خطیر قضا و دادرسی تبریک عرض می کنم. 

دبیرکل جمعیت هالل احمر در جلسه شورای معاونان سازمان جوانان:    

برای ایجاد شور و نشاط در جوانان تالش می کنیم   
]شهروند[ دبیرکل جمعیت هالل احمر در جلسه شورای معاونان سازمان 
در  خود  جایگاه  واقعی  به  جوانان  سازمان  بازگشت  برای  تالش  از  جوانان 
شورای  جلسه   در  قوسیان  داد .محمدحسن  خبر  بشردوستانه  فعالیت های 
معاونان سازمان جوانان گفت: »با عشق و عالقه دوباره به جمعیت هالل احمر 
برگشتم اما با  شرایط موجود کار سختی پیش رو خواهیم داشت که باید در این راه 
به یکدیگر کمک کنیم. بدون تردید روی سازمان جوانان و  اعضای آن حساب 
، جوانان همیشه  ویژه ای باز خواهیم کرد تا  با اقدامات، حمایت  و تالش  بسیار
پیشگام باشند .«او افزود: »جوانان به دلیل شرایط سنی و عالقه بسیار به انجام 
کارهای بشردوستانه ظرفیت های بسیار باالیی دارند. هیچ سازمانی  در کشور از 
چنین ظرفیتی برخوردار نیست. سازمان جوانان باید با استفاده از این فرصت به 
داوطلبانه  و  دوستانه  بشر  انجام  کارهای  در  خود  اصلی  و  نخست  جایگاه 
برگردد .«قوسیان ادامه داد: »با توجه به شرایط کنونی کشور در مسائل اقتصادی 
جمعیت  و  امدادگران  اعضا  داد.  انجام  توجه  قابل  کارهای  می شود  هم  باز 
هالل احمر نگاه مالی و مادی ندارند و با انجام کارهای داوطلبی نیاز های روحی و 
درونی خود را برطرف  می کنند که بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. اگر کودکان را 
آشنا  کنیم  مهربانی  و  خیرخواهانه  مفاهیم  با  هالل  غنچه های  کانون های  در 
محسوب  بزرگ  موفقیتی  مورد  این  که  باشیم  تأثیرگذار  جامعه  در  می توانیم 
می شود .«او افزود: »با نگاهی به تاریخچه و عملکرد سازمان جوانان، می توانیم 
مشکالت و چالش ها را بهتر بشناسیم و  با کمک یکدیگر نقاط  قوت را گسترش 
داده و نقاط ضعف را از بین ببریم.«گفتنی است؛ در پایان این جلسه دکتر قوسیان 

از قسمت ها و بخش های مختلف سازمان جوانان بازدید کرد .  

خ در جزیره افتتاح رسمی خانه هالل کیش؛ ماه سر
]شهروند[ خانه هالل احمر جزیره کیش از اواخر دی ماه  سال 98 به همت جوانان 
هالل احمر و کمک خیرین فعالیت خود را آغاز کرد. این خانه تیرماه امسال به طور رسمی 
افتتاح شد تا بار بزرگی از فعالیت های بشردوستانه و آموزشی هالل احمر را در این جزیره 
به دوش بکشد.مصطفی رنجبر، مسئول خانه هالل احمر جزیره کیش می گوید: 
»خانه های هالل مجموعه کوچکی از هالل احمر است که فعالیت  های جزیی در مناطق 
روستایی و محروم انجام می دهند. یکی از اهداف تأسیس خانه هالل احمر کمک به 
افزایش آگاهی و آمادگی ساکنان جزیره کیش برای مقابله با حوادث و خطراتی مثل 
مارگزیدگی و حوادث غیرمترقبه است تا اهالی قبل از رسیدن نیروهای امدادی فرصت 
طالیی را از دست ندهند و خود اقدامات اولیه را برای نجات جان مصدوم انجام 
دهند.«برگزاری کالس  های آمادگی و امداد و نجات، حمل مصدوم و سی پی آر یکی از 
اصلی  ترین برنامه  های خانه هالل احمر سردار شهید قاسم سلیمانی است که یکی یکی 
اجرا می شوند. خانه هالل جزیره کیش برنامه هایی هم برای ارتقای سالمت ساکنان 
جزیره دارد. تشخیص بیماری های زمینه ای مثل دیابت و فشار خون و اطالع رسانی در 
این زمینه از اولین قدم های برنامه ارتقای سالمت در این خانه هالل است.خانه هالل 
جزیره کیش که به نام شهید سردار قاسم سلیمانی است، کار خود را با حضور دو نفر از 
اعضا آغاز کرد و حاال 20 نفر عضو دارد. این اعضا با مشارکت شهروندان کیش در مدتی کم 
فعالیت های ُپر شاخ و برگی انجام داده اند. مسئول خانه هالل کیش می گوید: »آغاز 
فعالیت های هالل احمر با شیوع بیماری کرونا در کشور همزمان شد. تعدادی از اعضای 
آموزش دیده در ورودی فرودگاه و بندرگاه  ها به شناسایی مسافران مشکوک به کرونا 
پرداختند و بیماران مشکوک را به بیمارستان از پیش تعیین شده یا شبکه ملی سالمت 
ارجاع دادند. بسیاری از اهالی بومی جزیره از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه 
محسوب می  شوند و نیاز به کمک های مالی و معیشتی دارند. کمک به ستاد رزمایش 
مهر یکی دیگر از فعالیت  های اعضاست که در بین خانواده های بی بضاعت بسته های 
معیشتی و اقالم بهداشتی توزیع کردند.« از دیگر طرح  های خانه هالل کیش اجرای طرح 
خادم است که اعضای آموزش دیده به خانه اهالی جزیره می روند و نقاط امن هر خانه، 

نکات ایمنی و بهداشتی و اصول امدادی را به اعضای هر خانواده آموزش می دهند.

]شهروند[ هفته گذشته رئیس حوزه ریاست جمعیت هالل احمر از برگزاری سلسله 
دیدارهای منظم و بی واسطه رئیس جمعیت هالل احمر کشور و کارکنان این نهاد خبر داد. در 
همین راستا، کریم همتی روز گذشته در نخستین جلسه پرسش و پاسخ با کارکنان جمعیت 
هالل احمر، به تشریح وضع هالل احمر و اهداف آینده جمعیت پرداخت و به پرسش های آنها 

پاسخ گفت. 
همتی در این دیدار گفت: »روزهای آغازین فعالیت ما در جمعیت هالل احمر با کرونا آغاز 
شد. البته همزمان اقدامات دیگری هم انجام و به لطف خداوند و مساعدت همکاران بخشی 

از مشکالت جمعیت حل شد.«
او ضمن تشکر از کسانی که پیش از او در این سازمان عام المنفعه و یکی از بزرگ ترین 
سازمان های امدادی در خاورمیانه فعالیت داشتند، افزود: »با این حال باید تالش کنیم از 

گذشتگان عبرت بگیریم و از گرفتاری هایی که آنها دچار شدند، بر حذر باشیم.«
او ادامه داد: »جمعیت   هالل احمر پیش از شروع فعالیت ما و در حین بحران کرونا، دچار 
حاشیه هایی شده بود. ما باعث این حواشی نبودیم، اما وارث آن شدیم. تالش ما بر این 
بود تا بدون تنش موضوعات را حل وفصل کنیم. برای همین ناچار به خداحافظی با بعضی 
از دوستان شدیم. با این اوصاف، برای اینکه سیستم دچار حاشیه و تنش نشود، تالش 

کردیم.«
استان ها،  از  برخی  در  سیل  البته  و  کرونا  بحران  با  همزمان  »درواقع  افزود:  همتی 
جابه جایی هایی هم در جمعیت رقم خورد؛ مانند تغییر دبیر کل، خزانه دار، معاون پارلمانی و 

حقوقی و برخی دیگر از دوستان.«
رئیس جمعیت هالل احمر تأکید کرد: »تمام افرادی که کاری را شروع می کنند، باید در ابتدا 
برنامه ای داشته باشند. تالش من هم بر این بود تا وجهه خوبی را که جمعیت در گذشته 

داشت دوباره برگردانم.«
او به انتقادهایی که در جابه جایی برخی مسئوالن جمعیت رخ داد، اشاره کرد و افزود: »این 
تغییرات برای من هم سخت بود. با این حال هفت، هشت نفر را باید حتما جایگزین می کردم و 
سعی کردم از نیروهایی استفاده کنم که قبال هم در محیط جمعیت هالل احمر کار کرده و با آن 

آشنا بودند. درنهایت حدود 21 نفر جابه جا شدند.«
او ادامه داد: »البته برخی از دوستان اعالم کردند با شرایط موجود نمی توانند کار کنند. 
درنهایت گله مندی هایی ایجاد شد، آن هم نه از طرف دوستانی که با ما خداحافظی کرده بودند، 

بلکه از سوی کسانی که به خونخواهی از آنها برخاسته و کار را پیچیده تر کردند.«
همتی با نام بردن از دکتر قوسیان و شهریاری گفت: »تالشم بر این بود تا افرادی که سابقه 
خوبی داشتند، به کار بگیرم تا از این طریق نقطه تاریکی که در چهره جمعیت ایجاد شده بود، 

برطرف شود.«
او اشاره کرد: »کمتر سازمانی مانند جمعیت هالل احمر به چنین بحران هایی دچار شده 
است. در برخی از شرکت ها و هلدینگ های ما اتفاق های نامطلوبی رخ داد. مثل همه جای دنیا، 
اگر در جمعیت تنها کارهای تخصصی مانند امداد و نجات یا جوانان و داوطلبان انجام می شد، 

کار ما راحت تر بود.«
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »بعد از زلزله دماوند، رئیس جمهوری جویا شدند که 
وضع انبارهای ما چطور است. بررسی کردیم و دیدیم انبارهای لجستیک پشتیبان تهران و البرز 
وضع خیلی بدی دارند.  یک هزار و 900 میلیارد برای تجهیز انبارها نیاز بود. این مسأله را به دستور 
رئیس جمهوری منعکس کردیم و از بودجه درخواستی فعال 200 میلیارد تومان به ما اختصاص 

داده اند.«
همتی به وضع نامطلوب جمعیت هالل احمر در خرید بالگرد هم اشاره کرد: »چندبار ارتباط 
گرفتیم تا با چانه زنی بتوانیم قیمت هلی کوپتر 13 میلیون دالری را به 11 میلیون دالر کاهش 

دهیم. بعد متوجه شدیم قیمت اصلی این هلی کوپتر 7 میلیون دالر است! مانع این کار شدیم 
و قرارداد خرید هلی کوپتر را که قبل از آمدن ما منعقد شده بود، لغو کردیم.«

او همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته به استان کرمان و بازدید از برخی موقوفات 
هالل احمر گفت: »جمعیت هالل احمر در شهرستان رفسنجان 400 هکتار باغات پسته دارد. 
امسال در 200 هکتار از این باغات چیزی وجود نداشت. در  سال 98، صرفا 200 میلیون تومان 
سود در این 400 هکتار بوده است؛ درحالی که اگر مدیریت درستی اعمال می شد، تا 8 میلیارد 
سود عایدی هالل احمر بود. متأسفانه بر اثر همین سوءمدیریت، در  سال 97 به جای سود از 

محل این موقوفات، با زیان 400 میلیون تومانی هم مواجه بودیم.«
او ادامه داد: »جمعیت هالل احمر در شهرستان رفسنجان، 600 باب مغازه و برخی اماکن 
استیجاری دیگر دارد. 29 روستا یا قصبه هم وقف جمعیت شده است، اما چطور ممکن است 

هیچ کدام از آنها یک تومان هم عایدی نداشته نباشد!«
رئیس جمعیت هالل احمر از هلی کوپتری نوید هم یاد کرد و گفت: »با وجود تمام 
هزینه هایی که در این قسمت صرف شده، وضع خوبی نداریم. برای همین در چنین وضعیتی 
نباید انتظار شق القمر داشت. حتی در پروژه ای 117 میلیارد تومان هزینه بیمه وسایل نقلیه 
قرارداد بسته بودند که ما با چانه زنی آن را به 50 میلیارد تومان رساندیم، بنابراین ابهاماتی در 

زمینه این قراردادها وجود دارد.«
او به شرکت داروسازی سها یک هم اشاره کرد: »در  سال 94 خط آزمایشی آنژیوکت در این 
شرکت تعطیل شد. ضمن اینکه آنژیوکت این شرکت از نوع مرغوب بود. ما دوباره آن را به راه 

انداختیم و االن ساالنه می تواند 7میلیون آنژیوکت تولید کند.«
همتی تأکید کرد: »با تمام کسانی که در جمعیت هالل احمر اقدامات خالفکارانه  انجام 
می دهند، برخورد می کنیم. وضع مالی جمعیت خوب نیست و ما هم دوست نداریم کسی 
از این وضع متضرر شود. کارکنان جمعیت مقصر انبارهای خالی آن نیستند، اما نباید انتظار 
داشته باشند بودجه ای که به تأمین انبارها اختصاص داده شده، برای حقوق هزینه شود، 

چون قانونی نیست و می بایست در محل خاص خود هزینه شود.«
او افزود: » سال گذشته 50 درصد به بودجه کارکنان اضافه شد. در حالی  که این مبلغ در 
بسیاری از وزارتخانه ها به علت تعداد زیاد پرسنل اجرایی نشد. می توانم بگویم که از  سال 98 تا 

99، صد درصد به جمع پرداختی کارمندان جمعیت اضافه شده است.«
رئیس جمعیت هالل احمر خطاب به کارکنان ادامه داد: »به ما گفته اند 35 درصد یا 
پرداخت های مناسبتی اعمال نمی شود. درحالی  که ما تاکنون عرف را رعایت کرده  و هیچ کدام 
از پرداخت های عرفی و قانونی را حذف نکرده ایم. اما اگر این پرداخت ها 5 تا 10 روز با تأخیر انجام 

شد، بی تابی نکنید و شکیبا باشید.«
همتی همچنین گفت: »درآمدهای اختصاصی ما در اسفند 98، فروردین و اردیبهشت 99 
صفر بود؛ این اتفاق بدی بود. ما سودی در هالل احمر نداریم، اما برای اینکه بخشی از مشکالت 
حل شود، به کمک شما نیازمندیم. در گذشته به افراد سیاسی و برخی نمایندگان مبالغی برای 

کمک به نیازمندان پرداخت شده که این رویه را اصالح می کنیم.«
رئیس جمعیت هالل احمر در انتهای صحبت های خود پیشنهاد کرد: »اعالم کرده ام در 
پیام  رسان واتس آپ گروهی برای امدادگران و بانوان ایجاد شود. من هم در این گروه ها عضو 
خواهم بود و در جریان موضوعات و مباحث آنها قرار خواهم گرفت. دبیر کل جمعیت هم 
صندوقی برای پیشنهادهای کارکنان و پرسنل در نظر گرفته اند و از این طریق هم می توانید با 

ما در ارتباط باشید.«
همتی اضافه کرد: »در طول سالیان گذشته این اولین بار است که دیداری میان رئیس و 
کارکنان جمعیت انجام می شود. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. مشکالتی را که به ما 

مربوط باشد حل وفصل و موضوعاتی را که از عهده  ما خارج باشد، اعالم می کنیم.« 

محمد جوادزاده / شهروند
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