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 رئیس جمعیت هالل احمر 
در اولین جلسه شورای مدیران تاکید کرد:

 تدوین برنامه 5 ساله هالل احمر 
کید بر 4 رکن با تا

رئیــس جمعیــت هالل احمــر با اشــاره بــه تدویــن برنامــه پنج 
ســاله برای این جمعیت اظهار کرد: »این برنامــه بر چهار حوزه 
امدادونجات در حوادث، توجه ویــژه به بیانیه گام دوم انقالب 
با توجه بــه ظرفیــت بــاالی هالل احمر در ایــن زمینــه، مباحث 
اقتصــادی، درمانــی و تــدارکات و امور حــوزه بین الملــل متمرکز 
خواهد بود؛ امدادونجات اصلی ترین وظیفه هالل احمر است. 
در بیانیــه گام دوم انقــالب نیــز دوســتان بایــد ســرعت کار را بــه 
انــدازه ای افزایــش دهنــد تا اعتمــاد مردم و ســایر دســتگاه ها را 

جلب کنیم.
 در حوزه مباحــث اقتصــادی، درمانی و تدارکات پزشــکی هم 
بــرای بهترشــدن رونــد کار بایــد از همــه  اعضــا از کوچک تریــن 
امدادگــر و داوطلــب گرفتــه تــا باالتریــن مســئول کمــک گرفت. 
کمــک از افــراد متخصــص تغییــر  بودجــه ســال1401 را هــم بــا 
خواهیــم داد تا جمعیــت بهتر از گذشــته به لحــاظ مالی تامین 
پررنگ تــر و   ، بایــد محکم تــر نیــز  بین الملــل  شــود. در حــوزه 
گام برداریــم و ردپــای خوبــی از خــود در  درخشــان تر از قبــل 
فدراسیون به جا بگذاریم. همچنین همکاری های چندجانبه 

با سایر کشورها را هم باید گسترش دهیم.«
بهره مندی از توانایی مدیریت زنان در سطوح مختلف

کــرد: »کار در  کیــد  رئیــس جمعیــت هالل احمــر در ادامــه تا
جمعیت هالل احمر شبانه روزی اســت. انتظار دارم فعالیت ها 
در جمعیــت بدون توجــه به شــرایط بــا باالترین کیفیــت انجام 
شود. ما باید کالم های مقدس رهبر انقالب را چراغ راه کرده و با 
تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب حرکــت و نیروهای مومن، جوان 

و انقالبی را برای آینده کشور تربیت کنیم.«
گفــت: »انتصاب هــا قطعــا از داخــل جمعیــت و از  کولیونــد 
اعضــای جــوان اســت تــا همــواره شــادابی و جوان گرایــی در 
هالل احمــر وجــود داشــته باشــد و گســترش یابــد. همچنیــن 
بــا  تــا  کــرد  اســتفاده  بایــد  خواهــران  مدیریتــی  ظرفیــت   از 
نگاه مثبت و جدی به خواهــران بتوانیم این ظرفیت را نیز ارتقا 

دهیم.«
تقویت ارتباطات و تعامالت با دستگاه های همکار

کولیوند به لزوم گســترش و تقویت ارتباطــات و تعامل مدیران 
کید کــرد و افزود: »حتما  جمعیت با دســتگاه های همــکار نیز تا
ارتباطات با ســایر دســتگاه ها از جمله آموزش وپرورش، نیروی 
نظامــی و انتظامــی، بســیج و ... حفــظ شــود. بــه طــور منظــم 

همکاری های مشترک نیز گسترش یابد.«
او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از تمــام ظرفیت هــا در 
هالل احمر اســتفاده شــود، افزود: »منابع قدرت در هالل احمر 
فــراوان اســت و بایــد از همــه منابــع قــدرت نهایــت بهــره را برد. 
، نیروهــای  اصلی تریــن ســرمایه و منبــع قــدرت در هالل احمــر

جمعیت، داوطلبان و خیرین هستند.«
ســازمان های  روســای  کنفرانــس  ویدیــو  ایــن  ادامــه  در 
اقدامــات  از  گزارشــی  هالل احمــر  جوانــان  و  امدادونجــات 
انجام شــده ارایه کردند، همچنیــن مدیران عامل اســتان های 
زلزلــه زدگان  بــه  خدمت رســانی  رونــد  خوزســتان  و  هرمــزگان 

بندرعباس و اندیکا را تشریح کردند.

وحید سلیمی سرپرست سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر شد

هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس  کولیونــد،  پیرحســین  دکتــر 
جمهــوری اســالمی ایــران طــی حکمــی وحیــد ســلیمی را بــه 

سرپرستی سازمان داوطلبان این جمعیت منصوب کرد.
در حکم انتصاب او آمده است:

نظــر بــه شایســتگی، تعهــد و ســوابق ارزشــمند جنابعالــی بــه 
موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان سرپرســت »ســازمان داوطلبان 
منصــوب  ایــران«  اســالمی  جمهــوری  هالل احمــر  جمعیــت 
جمعیــت  انساندوســتانه  اهــداف  بــه  عنایــت  بــا  می شــوید. 
هالل احمــر مبتنــی بــر تــالش در جهــت تســکین آالم بشــری، 
کمــک بــه امــر ســالمت جامعــه، دفــاع از ارزش هــای انســانی 
و کوشــش در برقــراری دوســتی و تفاهــم و صلــح پایــدار میــان 
ملت هــا، انتظــار دارم ضمن بهره گیــری از تجارب ارزنــده خود و 
، تمام همت و تــوان علمــی و اجرایی  تمامــی افــراد صاحب نظــر
خویــش را بــه منظور گســترش اســتفاده از خدمــات داوطلبانه 
افراد، ســازمان ها، تشــکل های مردم نهــاد و خیریه ها در جهت 
افزایش میزان مشــارکت عمومی، توســعه موقوفــات و بهره وری 
گاهی مردم در زمینه مقابله  مناسب از آنها و همچنین ارتقای آ

با آسیب ها در هنگام بروز سوانح و حوادث به کار گیرید.
بالندگــی و توفیــق روزافــزون شــما در خدمت به مردم شــریف 
ایران و در راســتای تحقق اهداف واالی جمعیــت هالل احمر و 
همچنین تحقــق آرمان های نظام اســالمی، به ویــژه بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

بــه گردنگاه کــه رســیدند هنوز ظهــر نشــده بــود. 135 کیلومتر از 
یاســوج دور شــدند تا خودشــان را به این روستا برســانند. جوانان 
هالل احمر از قبل اینجا را شناسایی کرده بودند. نه خبری از خانه 
بهداشت بود و نه امکانات فرهنگی و آموزشی. همه دانش آموزان 
روستا در تنها مدرسه آنجا و در کالس های مشترک، مقطع ابتدایی 
را پشت سر می گذاشتند؛ در مدرسه ای فرسوده که کفاف جمعیت 
دانش آموزی گردنگاه را نمی داد. تیم های سحر، جوانان و پزشکان 
داوطلب یاســوج اردویی یک روزه به راه انداختند تا سری به مردم 

این روستا بزنند و احوالی از آنها بپرسند.
وضعیت وخیم سالمتی

اهالی روســتا همین که شنیدند سروکله چند پزشــک در روستا 
پیدا شــده، خودشــان را رســاندند؛ بعضی کیســه دارو به دســت و 
برخی هم عکس های رادیولوژی و ســونوگرافی در بغل. همین که 
الزم نبــود بــرای ویزیت خودشــان را به بخــش »لوداب« برســانند، 
غنیمتی بود. سالمندان و میانساالن بیشترین مراجعان تیم های 
پزشــکی بودند.  »عســکر حکمتــی« معــاون درمان و توانبخشــی 
جمعیــت هالل احمــر کهگیلویه وبویراحمــد یکــی از حاضــران در 
ایــن کاروان بــود. او می گوید: »روســتای گردنگاه زیرســاخت های 
بهداشــتی و درمانــی مناســبی نــدارد. بــرای همین وقتــی معاون 
جوانان اســتان موضــوع برگــزاری ایــن اردوی داوطلبانــه را مطرح 
کردند، با اســتقبال تیم پزشــکی مواجه شــد. با اســتقرار پزشــکان 
در این روســتا فهمیدیــم که وضع ســالمت در گردنــگاه وخیم تر از 
آن چیــزی اســت که فکــرش را می کردیــم. اغلــب افراد میانســال یا 
سالخورده فشــارخون و قندخون باال داشتند. فشــار 180 یا 190 در 

بین این افراد بسیار رایج بود.«
گزارش شیوع قندخون و فشارخون باال در روستا را به گوش شبکه 
بهداشــت رســاندند تا مراقبت های الزم برای ماه های آینده برای 
اهالی روســتا انجام شــود. مشــکل دیگری که در این روستا بسیار 
شــیوع داشــت، عفونت های زنان بود که با دارو و ارجاع به پزشک 

برای ادامه درمان به آن رسیدگی کردند. 
حکمتی می گوید: »مردم روستا از وضعیت اقتصادی و معیشتی 
خوبی برخوردار نبودند. همین موضوع باعث کم شدن دسترسی 
آنها به پزشک و خدمات درمانی هم می شود. ما عالوه بر همراهی 
پزشــکان، مقــداری اقــالم دارویی هــم همراه خــود به روســتا برده 
بودیم تــا در حد تــوان هالل احمر به صــورت رایــگان در بین مردم 
توزیــع کنیم. اما این موضوع نیــاز به مداومــت دارد و باید از طریق 

شبکه بهداشت و درمان کشور پیگیری شود.«
ویزیــت 160 مراجعه کننــده تنها در یــک روز، انجام 30 تســت نوار 
قلب، 80 تزریق، 30 مورد مراقبت مادر و کــودک و ... در برنامه های 

این تیم پزشکی به چشم می خورد.
جای خالی آموزش

بچه هــای روســتا هــم کم کــم از راه رســیدند و دور اعضای 
جوانــان حلقه زدنــد. صحبــت از مراقبت هــای اولیــه بعــد 
از حادثــه شــد و آموزش هــای فشــرده ای کــه بــه کــودکان و 
نوجوانان روســتا ارایه کردند. »مراد عدالت دوست« معاون 
امــور جوانــان هالل احمــر کهگیلویه وبویراحمــد می گویــد: 
»در طرح مهربانی مهر ســراغ تعــدادی از روســتاها از جمله 
روســتای گردنگاه رفتیم. هدف مان توزیــع لوازم تحریر بین 
دانش آموزان بود. وقتی برای شناســایی به این روســتا رفته 
بودیم، متوجــه نیازهای بهداشــتی و درمانی آنجا شــدیم و 
از معاونت بهداشــت و توانبخشی درخواســت کردیم تا تیم 

پزشکی هم در این برنامه حضور داشته باشند.«
تیم هــای ســحر بــا مشــاوره و جلســه های عمومی ســراغ 

مهارت هــای فــردی و اجتماعــی اهالــی روســتا بــرای مواجهــه بــا 
مشــکالت روحی رفتند و بچه ها چند ســاعتی به همــراه اعضای 
جوانان بــازی کردنــد. عدالت دوســت می گوید: »وقتــی با بچه ها 
دربــاره آمــوزش مراقبت هــای اولیه صحبــت کردیم، تــازه متوجه 
شــدیم که خــأ آموزشــی چقــدر در این روســتا زیــاد اســت. مثال از 
بچه ها پرســیدیم برای کم کردن سوزش جای سوختگی باید چه 
ک و خمیردندان را نمی دانســتند  کنیــم؟ و آنها حتی فــرق مســوا
ک بزنیم! تعجبی هم ندارد، چون  و می گفتند باید روی آن مســوا
در این روســتا هیچ امکانات رفاهی و آموزشــی ای برای بچه ها به 
چشــم نمی خورد. بچه ها حتی وســیله ای بــرای بازی کــردن هم 

نداشتند.«
چند ســاعتی از بازی بچه ها در کنار هم گذشــته بــود و برخالف 
روزهای دیگر، اشــتیاقی بــرای رفتن به خانه نداشــتند، چون بعد 
از مدت هــا فرصــت بازی های جمعــی برایشــان فراهم شــده بود. 
عدالت دوست می گوید: »بچه ها مدام می پرسیدند دوباره کی به 
اینجا می آیید؟ نمی خواستند ما برویم و اصرار داشتند چند روز در 

روستا بمانیم تا آنها یک دل سیر بازی کنند.«
تصویر پاهــای بدون کفش بچه های روســتای گردنگاه و شــور و 
اشــتیاقی که حین بــازی و صحبــت در چهره شــان دویده بــود، در 
خاطــرش نشســته: »برای اجــرای ایــن طــرح و تهیــه لوازم تحریر، 
جوانــان هالل احمــر اســتان فــارس و البــرز بــه مــا کمــک کردنــد. 
گر این  آموزش وپــرورش هــم همکاری هــای خوبی با مــا داشــت. ا
همراهی ها و همکاری ها ادامه داشته باشد، می توانیم روستاهای 

بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.«

با کمک جمعیت های همسایه
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر کهگیلویه وبویراحمــد ارزش 
ریالی خدمات ارایه شــده در طــرح ملی مهربانی مهــر در گردنگاه را 
475میلیون ریال اعالم کرد و گفت: »این مبلغ با همکاری سازمان 
جوانــان جمعیت هالل احمــر و  جمعیت هالل احمر اســتان های 
فارس و البــرز، معاونت بهداشــت، درمــان و توانبخشــی و معاونت 
امور جوانان جمعیت هالل احمــر کهگیلویه وبویراحمد و خیرین 
تامین شــده اســت.« »ســیدامان اهلل جهان بین« دربــاره اقدامات 
کلــی انجام شــده در این طــرح گفــت: »دو تیــم بهداشــت و درمان 
و آموزشــی و نیکــوکاری هالل احمــر اســتان کهگیلویه وبویراحمــد 
بــه روســتای گردنــگاه بخــش لــوداب شهرســتان بویراحمــد اعزام 
شدند. در این برنامه که به مناسبت هفته بسیج اجرا شد، به 250 
نفر خدمات بهداشــتی، درمانــی و مراقبتی ارایه شــد و تعــداد 250 
بســته لوازم تحریر، کفش، البســه، کتاب و اقالم بهداشــتی نیز بین 
دانش آموزان و مردم شریف این منطقه توزیع شد. مربیان آموزشی، 
کارشناسان فرهنگی و پرسنل معاونت امور جوانان این جمعیت در 
برنامه حضور داشــتند. آموزش های فرهنگی و ضروری بهداشــت 
و کمک های اولیه به دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی این 
روستا توسط این افراد نیز ارایه شد. در آخر هم با اجرای مسابقات 
ورزشی و بومی محلی به نفرات برتر جوایزی اهدا کردند.«روستای 
گردنگاه در 135کیلومتری یاسوج، روستایی از توابع لوداب، یکی از 
روستاهای محروم استان کهگیلویه وبویراحمد است که حدود 200 
خانوار جمعیت دارد. کشــاورزی و دامداری مهم ترین منبع درآمد 

مردم این روستا به شمار می رود.
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ح ملی مهربانی مهر« توسط هالل احمر در روستای محروم کهگیلویه وبویراحمد گزارشی از اجرای »طر

میهمانی مهر در گردنگاه


