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جلسه مدیران ارشد جمعیت و مسئوالن حوزه علمیه برگزار شد

  تدوین برنامه اقدامات مشترک 
حوزه علمیه و جمعیت هالل احمر 

]شهروند[ مدیران ارشد جمعیت هالل احمر در نشستی با مسئوالن مرکز مدیریت و مرکز 
خدمات حوزه  علمیه ضمن بررسی روند همکاری های گذشته، برای تدوین برنامه مشترک 
اقدامات اجرایی توافق کردند. در این نشست که به میزبانی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی 
ولی فقیه و با حضور روسای سازمان های داوطلبان و جوانان و معاونان درمان و توانبخشی 
و آموزش جمعیت برگزار شد، آموزش های عمومی و تخصصی، تقویت کانون های طالب، 
بهره مندی از ظرفیت تشکل ها و گروه های جهادی و ارایه خدمات درمانی و توانبخشی بررسی 

و درباره آن گفت وگو شد.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی و امور استان های حوزه نمایندگی ولی  فقیه در جمعیت 
هالل احمر هدف از این نشست را بهره گیری از ظرفیت طالب و روحانیون در بخش های 
آموزش همگانی و ارتقای مشارکت  اجتماعی در قالب کانون های طالب عنوان کرد و افزود: 
»آموزش طالب در حوزه امداد و نجات یکی از مهم ترین بخش هایی است که در سال های اخیر 

در جمعیت هالل احمر دنبال شده است.«
معاون فرهنگی و امور استان های حوزه نمایندگی ولی  فقیه در جمعیت هالل احمر 
انسجام و سرعت گیری در آموزش را یکی از اهداف این نشست دانست و اضافه کرد: »تقویت 
و توسعه کانون های طالب و بهره گیری از ظرفیت آنان در مقابله با آسیب ها، امداد در بحران ها 
و نیز مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی هالل احمر و حضور در مجامع داوطلبی از 
دیگر موضوعاتی است که به همت سازمان جوانان مد نظر خواهد بود.« چگونگی بهره گیری 
از ظرفیت طالب و روحانیون در خدمات اجتماعی در سازمان های جوانان و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر و  بهره مندی از ظرفیت علمی - پژوهشی حوزه های علمیه از دیگر موضوعات 
مورد توجه بود که معاون فرهنگی و امور استان های حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر به آن اشاره کرد.در ادامه این نشست، حجت االسالم قوامی، نماینده ستاد 
مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، به ارایه توضیحاتی 
در مورد آموزش  به طالب و روحانیون در حوزه امداد و نجات پرداخت.حجت االسالم قوامی 
یکی از ضرورت های آموزشی در حوزه بحران را ارایه آموزش  همگانی به خانواده های طالب و 
روحانیون عنوان  و بیان کرد: »آموزش به خانواده   طالب یکی از موضوعات پراهمیت به شمار 
می آید که امیدواریم با استفاده از توان آموزشی جمعیت هالل بتوانیم اقدامات انجام شده را در 
این زمینه سرعت ببخشیم.«حجت االسالم قوامی در ادامه با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران 
حوادث غیرمترقبه مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور برای همکاری با جمعیت هالل احمر 
آمادگی الزم دارد، افزود:     »ضرورت دارد کارگروهی برای تولید محتوا و سرفصل آموزشی ایجاد 
شود تا با انسجامی جامع تر برنامه ها را دنبال کرد. باید در این برنامه ریزی ها تبیین شود که طلبه 

برای همیاری در حادثه چه آموزشی ببیند و در حادثه چه وظیفه ای به عهده دارد.«

اهمیت ارایه آموزش های معتبر
در ادامه این نشست، مجید حدادی منش، معاون سالمت و امور بیمه های مرکز 
خدمات به معرفی فعالیت های مرکز خدمت حوزه علمیه پرداخت. بنا به گفته حدادی منش، 
این مرکز در چهار عرصه مسکن، معیشت، سالمت و بهداشت و فرهنگی به ارایه خدمت 
می پردازد.او در ادامه با تأکید بر اهمیت سالمت و بهداشت در کشور افزود:    »جامعه هدف 
ما چهار گروه طالب برادر ایرانی، طالب خواهر ایرانی، طالب خارجی جامعه المصطفی و برادران 
اهل سنت و خانواده های این چهار گروه هستند. گستره فعالیت های مرکز خدمت حوزه 
علمیه شامل جامعه آماری بیش از 600 هزار نفر است.«حدادی منش با تأکید بر اهمیت ارایه 
آموزش های معتبر در حوزه سالمت افزود: »تمام محتوای آموزشی ارایه شده در این مرکز با 

همکاری نهادهایی همچون وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر تولید و ارایه می شود.«

خدمت در چهار عرصه
علی یوسفی فرد، مدیر کل بهداشت و سالمت مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز به ارایه 
توضیحاتی درباره فعالیت آموزشی این مرکز در حوزه سالمت پرداخت.یوسفی فرد با بیان 
اینکه بخش بهداشت و سالمت مرکز خدمات حوزه های علمیه در چهار عرصه سالمت 
جسم و روان، سبک زندگی و تغذیه، طب سنتی و امداد و نجات فعالیت دارد، افزود:    »تاکنون 
80 هزار نفر از این جامعه 600هزار نفری، دوره های آموزشی مرتبط را به صورت غیرحضوری و 
حضوری گذرانده اند.«او با تأکید بر اینکه تمام محتوای ارایه شده مورد تأیید نهاد رسمی بوده 
است، اضافه کرد: »ما محتواهایی را که از نهادهای رسمی دریافت می کنیم در اختیار گروه هدف 
خود قرار می دهیم.«  بنا به گفته این مقام مسئول، مرکز خدمات حوزه های علمیه در راستای 
ترویج بهداشت سالمت تاکنون فعالیت هایی همچون آموزش سالمت، سنجش سالمت 

برای طالب جدیدالورود و استادان، ارایه شناسنامه سالمت الکترونیک و تأسیس مرکز 
مشاوره تلفنی داشته است.

یم طالب لزوم حفظ جایگاه و تکر
خدمات  مرکز  سالمت  و  مسکن  معاون  احمدی،  میر  حجت االسالم والمسلمین 
حوزه های علمیه نیز در این نشست با اشاره به ابعاد فعالیت نوعدوستانه طالب در حوادث 
و بالیا بر لزوم حفظ جایگاه و تکریم طالب و روحانیون تأکید کرد و افزود: »هدف ما از برگزاری 
نشست های مختلف با دستگاه  حاکمیتی همکاری و بهره گیری از ظرفیت طالب در رشد و 
ارتقای کشور است.« در این نشست همچنین سید قادر پیغمبری، مدیر کل امور بیمه های 

مرکز خدمات به بیان چالش های درمانی طالب پرداخت .

ضرورت آشنایی مردم با آموزش همگانی
خسرو رحمانی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر نیز در این 
نشست ضمن اعالم آمادگی برای همکاری مشترک با حوزه های علمیه سطح کشور افزود: 
»هدف ما از آموزش ارزشمند است. ما به دنبال کاهش آسیب به مردم هستیم و با توجه به این 
هدف ارزشمند، آماده همکاری با تمام دستگاه ها  و نهادهای کشور هستیم.« رحمانی در ادامه 
به معرفی دوره های مختلف آموزشی در جمعیت هالل احمر پرداخت.او با بیان اینکه جامعه 
هدف آموزش های ما همه مردم و شهروندان کشورند، افزود: »وجود مخاطرات گوناگون در 
کشور، برگزاری جلسات مستمر برای هم افزایی و برنامه ریزی های بیشتر در قالب پروژه های 
مشترک و ضرورت آشنایی مردم را با آموزش همگانی درباره مخاطرات و کمک های اولیه به 
صورت حضوری، نیمه حضوری، مجازی و ایستگاهی ملموس تر کرده است.«معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر با اشاره به وظیفه جمعیت هالل احمر در مسأله 
آموزش همگانی در سوانح، حوادث و بالیا خاطرنشان کرد: »اصناف، سازمان های عشایری، 
نهادهای روستایی و... بر حسب کار، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و موقعیت جغرافیایی 
افراد ساکن شناسایی می شوند و برنامه ریزی  برای آموزش آنها در جمعیت هالل احمر صورت 

گرفته است. ما آمادگی داریم این اقدام در مورد جامعه طالب و روحانیون نیز دنبال شود.«
رحمانی با بیان اینکه آموزش  در جمعیت هالل احمر به صورت هدفمند دنبال می شود، 
افزود: »بحث آموزش با استفاده از ابزارهای رسانه ای به دلیل وسعت پوشش مخاطبان در 
صدر برنامه ریزی هایمان قرار داده شده است، اما همسو با این فعالیت ها، گروه های مرجع 
نیز دسته بندی  و به صورت حضوری و غیرحضوری آموزش ها به آنها ارایه می شود.«او با اشاره به 
اینکه ارایه آموزش بر حسب کار، موقعیت فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی افراد در دستور کار 
جمعیت هالل احمر قرار دارد، اضافه کرد: »ما سعی داریم با تربیت مربی در نهادهای مختلف از 
ظرفیت موجود در این نهادها برای ارتقای سطح آموزش همگانی در کشور استفاده کنیم. این 
موضوع با توجه به گستره فعالیت طالب و حضور فعال آنان در میان مردم  از سایر گروه های 

مرجع تأثیرگذارتر است.«

توانمندسازی طالب در امر آموزش
محمد گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز در این نشست 
به ارایه برخی پیشنهادها در راستای بهره گیری بیشتر از ظرفیت طالب در فعالیت های 
جمعیت هالل احمر پرداخت: »یکی از رویکردهای مهم، توانمندسازی طالب در امر آموزش 
و امداد تخصصی و دوره های تربیت مربی در راستای اهداف هالل احمر در سطح کشور است. 
توانمندسازی طالب در امر آموزش و برگزاری دوره های امداد تخصصی و دوره های تربیت 
مربی در راستای اهداف هالل احمر و بهره مندی از اعضای کانون طالب، از ظرفیت های مهم 
برای تحقق اهداف جمعیت هالل احمر است.«گل فشان با ذکر مشاهداتی از مشارکت 
طالب در حوادث  سال های گذشته خاطرنشان کرد: »طالب و روحانیون علوم دینی به واسطه 
ارتباط مستقیم با مردم و اعتماد و اقبال عمومی نسبت به آنان و حضور موثر و ارزشمند آنان 
در دورترین نقاط کشور و روستاها می توانند پیام آوران موفقی در عرصه  ترویج اندیشه های 
بزرگی چون نوعدوستی، مهرورزی، خدمات بشردوستانه و… در بین مردم باشند. اعضای 
کانون های طالب می توانند براساس نیاز با سازمان امداد و نجات همکاری کنند و مهارت و 
آمادگی الزم را برای حضور در حوادث به دست آورند. حضور روحانیون در حوادثی مثل سیل و 
زلزله در منطقه باعث قوت قلب بازماندگان و اطمینان خاطر آنها می شود.«محمد نصیری، 
رئیس سازمان داوطلبان ضمن اشاره به خدمات بی نظیر و گسترده هالل احمر و ظرفیت های 
عظیم این مجموعه عام المنفعه خاطرنشان کرد: »باورهای دینی در تقویت روحیه مشارکت و 

گزارش خبری

دیدار نماینده یونیسف در ایران با رئیس سازمان جوانان هالل احمر  

 اعالم آمادگی کامل یونیسف 
برای همکاری با سازمان جوانان 

]شهروند[ رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در دیدار با نماینده یونیسف 
در ایران گفت: »با هدف توسعه همکاری میان دو مجموعه در زمینه حمایت از کودکان، 
کارگروهی با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل خواهیم داد.«دکتر گل فشان در دیدار 
با خانم مندیپ اوبرایان گفت: »توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از مواردی است که 
سازمان جوانان نسبت به آن توجه ویژه ای دارد. مربیان این سازمان با حضور در مهدهای 
کودک، آموزش های مختلف امدادی و مهارتی به کودکان ارایه می دهند.«رئیس سازمان 
جوانان گفت: »کاهش خشونت هایی که در حال حاضر در دنیا انجام می شود نیاز به 
آموزش های مختلفی در راستای کسب مهارت های اجتماعی دارد. سازمان جوانان 
هالل احمر هم به عنوان سازمانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کند، اقدامات 
قابل توجهی انجام داده است.«او افزود: »تشکیل تیم های سحر به عنوان تیم های 
ساماندهی حمایت های روانی پس از بالیا یکی از اقدامات مهم سازمان است که به 
منظور حمایت روانی، اجتماعی و فرهنگی از افراد آسیب دیده ناشی از حوادث به ویژه 
کودکان و بانوان سازماندهی شده است.«گل فشان گفت: »جمعیت هالل احمر و به 
تبع آن سازمان جوانان در سراسر کشور 400 شعبه فعال دارد که فعالیت ها و اقدامات 
خوبی در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان دارد. بی تردید هیچ سازمانی به این اندازه 
دارای گستردگی نیست که می توان از این ظرفیت بهره برداری مناسبی کرد.«رئیس 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر افزود: »فعالیت های سازمان جوانان هالل احمر، 
نقاط اشتراک فراوانی با یونیسف دارد که با هدف توسعه همکاری میان دو مجموعه، 
کارگروهی با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل خواهیم داد.«گل فشان در ادامه گفت: 
»کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی دارای 42 نوع بالی طبیعی است. البته بروز بالیای 
طبیعی غیرقابل پیشگیری است، اما آنچه مهم است، آماده بودن برای مواجهه و مقابله 

با آن است که باید با آموزش های مستمر این آمادگی را افزایش داد.«

سابقه طوالنی همکاری مشترک هالل احمر و یونیسف
مندیپ اوبرایان، نماینده یونیسف در ایران نیز در این دیدار ضمن تسلیت جان 
باختن تعدادی از هم وطنان ایرانی به دلیل بیماری کرونا گفت: »از سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر ایران به واسطه تالش های زیادی که در مقابله با ویروس کرونا انجام 
واقعا  ایران  جوانان  بانشاط  و  بی منت  تالش های  می کنم.  قدردانی  و  تشکر  داد، 
امیدوار کننده است. آرزو دارم روزی شاهد همه این فعالیت های خداپسندانه از نزدیک 
باشم.«او با اشاره به سابقه طوالنی در همکاری های مشترک و موفق با سازمان جوانان 
به خصوص در زلزله کرمانشاه گفت: »ارسال بسته های کمک های اولیه و ساخت و 
تجهیز محیط های بازی کودکان در استان های گلستان و لرستان از دیگر اقدامات 
موفقیت آمیز بود که امیدوارم این پروژه ها سریع تر به بهره برداری برسد.«نماینده 
یونیسف در ایران گفت: »یونیسف آمادگی کامل برای همکاری با سازمان جوانان در 
حوزه حمایت های روانی و کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس و روستاها در راستای 
حقوق کودکان دارد و می توانیم با کمک یکدیگر، اقدامات قابل توجهی در سطح ملی در 
این زمینه انجام دهیم.«او افزود: »سازمان جوانان نیز تجربیات و دانش بسیار خوبی در 

حوزه حمایت از کودکان دارد. آماده ایم از این تجربیات و اقدامات استفاده کنیم.« 

بشردوستی و ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی نقش و تأثیر بسزایی دارد.«
بنا به گفته نصیری، حضور روحانیون و طالب هنگام بروز حوادث گوناگون نتایج بسیار 
تأثیرگذار و مهمی به دنبال دارد که نمونه های فراوانی از آن را می توان در حوادث اخیر مشاهده 
کرد.او با بیان اینکه باید فعالیت ها مشخص  و برنامه محور باشد، افزود:    »پیشنهاد ما این 
است که با تبیین برنامه ها، اهداف مشترک دو مجموعه را دنبال کنیم تا در پایان  سال شاهد 
نتایج مثبت این فعالیت ها در کشور باشیم.« برگزاری کارگاه های مشاوره ای، تشکیل 
میزگردهایی درباره مسائل جوانان، فعالیت های داوطلبانه، تأثیر کارهای بشردوستانه بر 
چگونگی رفتار و روحیه جوانان با استفاده از حضور طالب و برگزاری همایش های علمی از 
دیگر موضوعاتی بود که رئیس سازمان داوطلبان در این نشست به آنها اشاره کرد.دکتر فرید 
مرادیان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هالل احمر هم در این دیدار گفت: »ما در حوزه  
بهداشت و درمان اضطراری مکلف به انجام فعالیت هستیم. در بخش بازتوانی و توانبخشی 

هم نیازمند رسیدگی های بیشتری هستیم و باید ضعف های موجود را پوشش دهیم.«
او با بیان اینکه احیای توانبخشی و ارتوپدی فنی از برنامه های مهم معاونت بهداشت و 
درمان جمعیت هالل احمر است، افزود:     »فعالیت های هالل احمر با رویکرد انتفاعی و کسب 
درآمد نیست و ما به عنوان سازمان امدادی وظیفه خود می دانیم در این شرایط سخت در 
کنار مردم باشیم.«مرادیان آموزش امداد و ارایه خدمات بازتوانی و توانبخشی را از مهم ترین 
برنامه های جمعیت هالل احمر برشمرد و با تأکید بر اینکه باید کیفیت خدمات قابل ارایه به 
مردم را افزایش دهیم، گفت: »مردم سزاوار بهترین خدمات هستند و ما باید سطح و کیفیت 

خدمات را به صورت مستمر ارتقا دهیم.«
او ادامه داد: »حضور طلبه ها در تسکین آالم مردم آسیب دیده در حوادث اهمیت بسزایی 
دارد، ضمن اینکه تعامل سازنده با مراکز علمی و تخصصی حوزه های علمیه جهت نشر 
اندیشه های اسالمی با تربیت نیروهای جوان به عنوان سفیران صلح و دوستی، بهره  مندی از 
توانمندی و ظرفیت های علمی و اعتقادی طلبه ها در قالب ارایه مقاالت حمایت های روانی از 
منظر دین در کاهش آسیب های حوادث ازجمله ظرفیت های مهمی است که می توان از آن 
بهره گرفت.«از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست استفاده از ظرفیت های آموزشی 
طرفین، سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب جمعیت با محوریت آمادگی در برابر حوادث، 
همکاری در تدوین و نشر کتاب، نشریات، هفته نامه و … همکاری در برگزاری سمینار، کارگاه و 
دوره های تخصصی، تعامل بیشتر برای ارایه خدمات به موقع در حوادث و سوانح و راه اندازی 
کمیته  سالمت سنجی بود. در پایان این نشست مقرر شد با تشکیل کارگروه های تخصصی، 

مفاد و موضوعات مطرح شده در این جلسه واکاوی، بررسی و اجرایی شود. 

یاسر احمدوند، معاون 
فرهنگی و امور استان های 

حوزه نمایندگی ولی  فقیه:
تقویت و توسعه کانون های 
طالب و بهره گیری از ظرفیت 

آنان در مقابله با آسیب ها، 
امداد در بحران ها و نیز 

مشارکت در برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی 

هالل احمر و حضور در 
مجامع داوطلبی از دیگر 
موضوعاتی است که به 

همت سازمان جوانان مد 
نظر خواهد بود
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