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هالل

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
در گفت وگو با »شهروند«:

کولیوند« سرمایه و فرصتی نیک  « 
برای حوزه بحران کشور است

بــا انتصــاب دکتر پیرحســین 
رئیــس  عنــوان  بــه  کولیونــد 
و  هالل احمــر  جمعیــت 
برنامه هــای  اهــداف و  تعریــف 
جدیــد ایــن نهــاد عام المنفعــه 
بین المللی در حوزه پیشگیری 
بحران هــای  ســاماندهی  و 
طبیعی و غیرطبیعی قرار است 
در این ســتون ضمــن گفت وگو 

با مسئوالن، کارشناسان و پیشکســوتان حوزه بحران و امدادونجات، 
از آنهــا دربــاره ضرورت های فعالیــت و افق های پیــش روی هالل احمر 
در این حــوزه بپرســیم. صحبت هایی کــه می تواند راهگشــای تحقق 
اهــداف جمعیــت در دوره مدیریــت جدید باشــد. چراغ این ســتون را 
گپی کوتاه با دکتر علی نصیری، سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران روشن کرد.   سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران گفت: »پیرحسین کولیوند، رئیس جدید جمعیت 
هالل احمر  ایران سرمایه و فرصتی نیک برای کشور در حوزه پیشگیری 

و ساماندهی بحران های طبیعی و غیرطبیعی احتمالی است.«
دکتــر علی نصیــری با اشــاره بــه تجــارب رئیس جمعیــت هالل احمر 
در حوزه بحــران افزود: »امیدواریم با حضور ایشــان تحول خوبــی را در 
بخش های مختلف عملیاتی، لجستیکی و پیشگیری از حوادث  شاهد 
باشــیم.«او در ادامه از مصوبات اخیر ســتاد مدیریت بحران کالنشــهر 
تهران خبر داد و گفت: »براساس این مصوبات، ریاست جدید جمعیت 
هالل احمر باید با به روزرسانی طرح های جست  وجو و نجات، اسکان 

اضطراری و آموزش شهروندان، مدیریت بحران تهران را یاری کند.«
سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه 
بر ضــرورت توجه ویــژه جمعیت هالل احمــر به تقویــت امدادهوایی و 
کید کــرد و افزود: »خوشــبختانه  به روزرســانی تجهیزات ایــن بخش تا
تهیه دو دستگاه بالگرد برای هالل احمر از مصوبات جلسه اخیر ستاد 
بحران به ریاســت وزیر کشــور بود و امیدوارم این مهــم با پیگیری دکتر 
کولیوند هرچه سریع تر به سرانجام برسد.«نصیری در ادامه با اشاره به 
تشکیل کارگروه مشترک امدادونجات کوهستان با محوریت جمعیت 
هالل احمر در ستاد بحران شهر تهران اظهار امیدواری کرد که در سایه 
نگاه ویژه رئیس جمعیت هالل احمر به این حوزه امــدادی، اقدامات 
خوبی در راستای پیشــگیری از حوادث کوهستان و تسریع در بخش 

امدادرسانی به حادثه دیدگان این بخش صورت پذیرد. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب دکتر 
کولیوند را تبریک گفت

تجارب و شایستگی های علمی و عملی 
پشتوانه موفقیت شماست

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، انتصاب دکتر کولیوند را به ریاســت 
جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســالمی ایــران، بیانگــر تعهــد، لیاقت و 
توانمندی هــای او بــرای خدمــت در ایــن ســنگر خطیــر و مهم دانســت 
و مراتــب تبریــک صمیمانه خــود را با صــدور پیامــی اعالم کرد.سرلشــکر 
محمــد باقــری در پیامــی به دکتــر پیرحســین کولیونــد، انتصــاب او را به 
ریاست جمعیت هالل احمر تبریک گفت و یادآور شد: »بی تردید تجارب 
و شایســتگی های علمــی و عملی و ســوابق دیریــن مدیریتی شــما برادر 
گرامی، پشــتوانه مطمئن و راهگشــا بــرای موفقیــت آن بــرادر ارجمند در 
تحقق اهداف، برنامه ریزی و آمادگی همه جانبه برای حوادث غیرمترقبه 
و امدادرســانی در آینده خواهد بود.«رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
در بخشــی از این پیام، خطاب به دکتر کولیونــد آورده: »امیدوارم با مدد 
سرمایه علم و تجارب ارزنده خود و عشق و ارادتی که به اسالم عزیز، انقالب 
اســالمی، حضــرت امام خمینــی)ره( و حضــرت امام خامنه ای)مدظلــه 

 العالی( دارید در مسئولیت جدید خود موفق و پیروز باشید.«
 

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

خدمات داوطلبانه، اصلی ترین وظیفه 
هالل احمر است

نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر در دیــدار بــا سرپرســت و اعضای 
شــورای معاونان ســازمان داوطلبــان جمعیت بر محوریــت خدمات 
داوطلبانــه در هالل احمــر، ضــرورت توجه بــر مردمی کــردن خدمات 

کید کرد.  داوطلبانه و ترویج فرهنگ داوطلبی در جامعه، تا
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی اظهار کرد: »در امور 
اجتماعی بر اســاس اندیشه های اســالم، رفع گرفتاری و برطرف کردن 
مشکالت اجتماعی دارای باالترین ثواب است و همه مومنان به انجام 
کارهای نیک با حفظ تقوای الهی و احســان به همنوعان امر شده اند 
که همان گونــه که لطف و رحمت پروردگار شــامل همه موجودات  چرا
می شود، بنابراین از آنها دعوت شــده است تا با نیکی به دیگران با آنها 

همدلی کنند و نیت الهی، ارزش آن را مضاعف می کند.«

فاطمه عســگری نیا| همــواره در بحران های 
مختلــف، جمعیــت هالل احمــر به عنــوان یکی 
از پیشــگامان کاهش آالم بشــری نقش پررنگی 
داشــته و دارد. شــیوع کرونــا یکــی از بحران های 
بهداشــتی و درمانــی بــود کــه از بهمن ماه ســال 
گر  98 سایه سنگینش را بر سر کشور انداخت و ا
ورود به موقــع و زودهنــگام جمعیت هالل احمر 
نبود کنترل این بحران در همان روزهای نخست 
برای کشور گران تمام می شد. از حرکت جهادی 
و ضرب االجلــی این نهاد بین المللــی مردم نهاد 
در تولیــد ملزومــات بهداشــتی مقابله با شــیوع 
کرونــا اعــم از ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده 
در همــان روزهــا و هفته های نخســت که باعث 
ایجاد ثبات و آرامش در بازار تقاضا شد، بگذریم، 
مشــارکت در اجــرای طرح هایــی چــون طــرح 
شهید قاسم سلیمانی باعث شد تا روند بیماری 
کرونا در سراسر کشــور هرروز کندتروکندتر شود. 
به طوریکــه بــه گفتــه وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی تا نیمــه آبان مــاه 1400 بیــش از 
کســن در کشــور تزریق شــده  93میلیــون دوز وا
که ســهم جمعیــت هالل احمــر کشــور در قالب 
کســینه کردن بیش از  طرح شهید سلیمانی، وا
9 میلیــون نفر بوده اســت. طرحی کــه تداومش 
به عنوان یکی از اولویت های مهم کاری از سوی  
پیرحســین کولیونــد، رئیــس جدیــد جمعیــت 
هالل احمــر کشــور اعالم شــده و قــرار اســت این 
طرح تا پایان اپیدمی کرونا با جدیت و مشارکت 
داوطلبــان جــوان جمعیــت در سراســر کشــور 

دنبال شود.
   

آذرمــاه ســال 99 بــود که اجــرای طــرح ناظران 
ســالمت »شــهید حاج قاســم ســلیمانی «  بــا 
آمــوزش   و  بهداشــت،درمان  وزارت  همــکاری 
پزشــکی و با حضور تیم هــای )اعضای ســازمان 
جوانان( جمعیت هالل احمر در سراســر کشــور 
آغــاز شــد. هــدف مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی 
کووید- 19 بود، آن هم به شکل خانه به خانه. به 

گفته »محمد گلفشان« رئیس سازمان جوانان 
جمعیــت هالل احمــر در ایــن طــرح کــه مبتنی 
بر برنامــه هر خانه یــک پایگاه ســالمت، اجرایی 
گردیــد، با جلــب مشــارکت نیروهــای داوطلب و 
هماهنگی های بین بخشی گام های موفقی در 
مسیر کنترل شــیوع بیماری کرونا برداشته شد: 
»ارایه مراقبت ها و خدمات ضروری بهداشــتی، 
شناسایی زودهنگام کووید- 19 و افراد در معرض 
تماس نزدیــک، قرنطینه خانگــی، غیرخانگی و 
مراقبــت از گروه هــای در معــرض خطر، توســعه 
درمــان ســرپایی و ارتقای کیفیــت مراقبت های 

بستری در دستور کار مجریان طرح قرار گرفت.«
اجرای 6 طرح مقابله با کرونا توسط جمعیت 

هالل احمر
کرونــا،  شــیوع  زمــان  از  گلفشــان  گفتــه  بــه 
ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمــر 6 طرح 
را بــا بهره منــدی از ظرفیت هــا و توانمندی های 
اعضای جوان و پرتالش خود اجرایی کرد: »این 
طرح ها با مشــارکت 13 هــزار داوطلب جــوان در 
قالب طــرح »آمــران ســالمت« مســتقر در  4300 
پایــگاه معابــر شــهری کشــور آغاز شــد و بــا طرح 
ناظــران ســالمت ادامه یافــت. در طــرح ناظران 
ســالمت هم داوطلبــان بــر رعایــت پروتکل ها و 
موازین بهداشــتی ابالغ شده از ســتاد ملی کرونا 
بخصوص رعایت فاصله اجتماعی و غربالگری، 
آمــوزش کســبه، ضدعفونــی معابــر و تکالیــف و 
ماموریت هــای تعریــف  شــده در ســتاد اجرایــی 
نظــارت  ســلیمانی  حاج قاســم  شــهید  طــرح 

می کردند«
مشــارکت  بــا  کسیناســیون  وا تســریع 

داوطلبان
از اول آذرماه سال 99 تا دوم آذرماه امسال 212 
هزار و 572 تیم متشــکل از 390 هزار و 602  عضو 
داوطلب، موفق شدند با سرکشی از 2 میلیون و 
101 هــزار و 220 واحد کســبی ماموریت خــود را در 
این بخش انجام دهند: »درست است در قالب 
طرح هــای مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا طرح های 

متنــوع و متعــدد زیادی بــا مشــارکت داوطلبان 
جــوان جمعیــت هالل احمــر در سراســر کشــور 
دنبال شد اما طرح جهادی »ایران یاران جوان« 
کسیناســیون ســرعت بیشــتری  باعث شــد تا وا
در کشــور بگیرد و آمــار مرگ ومیرهــا رو به کاهش 

برود.«
بنابراعــالم رئیــس ســازمان جوانــان جمعیت 
هالل احمــر، 169 هــزار و 537 عضــو داوطلــب 
جــوان ایــن جمعیــت بــا حضــور در 34 هــزار و 
کسینه  کسیناســیون تجمیعی به وا 909 مرکز وا
از  نفــر  هــزار و 554  و 819  شــدن 10 میلیــون 
مردم کشــور تــا تاریــخ دوم آذرماه امســال کمک 
کردنــد: »یکــی از مهم ترین وظایفی کــه در طرح 
شهیدســلیمانی بر دوش جمعیــت هالل احمر 
کسن بود تا در کمک رسانی  قرار داشت، تزریق وا
به وزارت بهداشــت، کارها تسریع یابد. در بحث 
کسیناسیون، نیروهای هالل احمر به صورت  وا
کسن به جز  تجمیعی وارد شدند، در خصوص وا
بحــث اجرایــی، آموزش هــا در فضای مجــازی و 
در ســطح شــهرها انجام شــد. دربــاره تزریق هم 
داوطلبان در دو بخش همکاری داشــتند. گروه 
اول که هم همکاری مستقیم با وزارت بهداشت 
داشــتند هــم کار تزریــق را انجــام می دادنــد و در 
ثبت مدارک بیماران نیز فعال بودند و گروه دوم 
کــز تجمیعــی هالل احمــر فعــال بودنــد و  در مرا
وزارت بهداشت تنها نسبت به اعزام  ناظرین به 
کز اقــدام می کرد یعنی صفر تــا صد کارها  این مرا
توســط نیروهــای هالل احمــر انجــام می شــد، 
البته در زمان قرنطینه و شــدت گرفتن بیماری، 
هنگامی که ظرفیت بیمارستان ها تکمیل بود، 
کــزی ایجــاد کردیــم و به عنــوان یــک بــازوی  مرا
قدرتمند کمــک حال وزارت بهداشــت شــدیم، 
کــزی کــه ایجــاد کردیــم،  به عنــوان مثــال در مرا
تمامــی  می شــد،  تزریــق  رمدیســیویر  داروی 
کارهــای اینچنینی تــا ریشــه کنی بیمــاری ادامه 

دارد.«
رئیس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 

می گویــد: »گرچــه تمامی اســتان های کشــور در 
اجرای این طرح ها موفق عمل کرده اند اما ســه 
استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و البرز 

استان های پیشتاز ما بودند.«
استان های موفق در طرح شهید سلیمانی 

به گفته محمد بــازاده، معــاون حــوزه جوانان 
جمعیــت هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی 
5 هــزار و 409 داوطلــب جــوان ایــن جمعیت در 
کســن در 34 مرکز  تزریــق 331 هــزار و 862 دوز وا
کسیناسیون این مرکز مشارکت داشتند: »در  وا
طرح ناظران سالمت نیز 14 هزار و 898 داوطلب 

در قالب 9 هزار و 736 تیم مشارکت داشتند.«
گفته نماند که طرح فرهنگی ســردار شهید  نا
قاســم ســلیمانی در اولیــن ســالگرد شــهادت 
ایــن شــهید بنابــر پیشــنهاد معاونــت جوانــان 
جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی با برگزاری 
مســابقات فرهنگی وهنری کلید خورد. طرحی 
که در زمان شــیوع بیماری کرونا با اجرای برنامه 
»غمگســاران جوان« برای اولین بار در کشور در 
این استان دنبال شد: »در این طرح داوطلبان 
جوان ما با برگــزاری مجالس ختم مجــازی برای 
درگذشــتگان ناشی از کرونا ســعی بر کاهش آالم  
بازماندگان کردند و این دلجویی های داوطلبانه 
در قالب سرکشــی به بیمارســتان ها و عیــادت از 
بیماران، سرکشــی به خانواده شهدای سالمت 
و بعــد از آن در قالــب طرح هــای کشــوری اعــم از 
آمران ســالمت، ناظران ســالمت، نذر سالمت با 

خادمان حسینی و ... دنبال شد.«
جوانــان  معــاون  نیــز  آذربایجان غربــی  در 
جمعیــت هالل احمــر اعــالم می کنــد 7 هــزار و 
500 نفــر از جوانان داوطلب اســتان با مشــارکت 
در طــرح »ایــران یــاران جــوان« در 58 پایــگاه 
کسیناســیون  وا مرکــز   4 و  کسیناســیون  وا
هالل احمر اســتان در شــهرهای ارومیه، مراغه، 
مهابــاد، میانــدوآب و تــکاب حضــوری فعــال 
داشتند: »در طرح ناظران سالمت هم ما شاهد 

مشارکت 21 هزار داوطلب جوان بودیم.«

رو در رو3

خبر3

ح شهید قاسم سلیمانی استان های آذربایجان شرقی و غربی و البرز؛ پیشروی مشارکت در طر

ایستاده در برابر کرونا
ح »شهید سلیمانی« با هدف مهار کرونا تداوم می یابد رئیس جمعیت هالل احمر: اجرای طر

دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر در جلسه 
کید بــر اینکه اجرای  شــورای معاونین جمعیت هالل احمر با تا
طرح شهید سلیمانی باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها تداوم 
یابد، از تشــدید کنترل مبادی مرزی به منظور جلوگیری از ورود 
کرونا به کشور خبر داد و گفت: »آموزش همگانی و فرهنگ سازی 
از جمله مقوله های مهمی است که امروز باید در جامعه نهادینه 
شــود و باید در این راســتا از ظرفیت رســانه ها و آموزش وپرورش 
بهره گرفت. آمــوزش همگانی جزو تکالیف جمعیت هالل احمر 
است و باید به جد پیگیری شود.«او با بیان اینکه خوشبختانه 
در برهــه ای از زمان قــرار گرفته ایم که میــزان مرگ ومیر ناشــی از 
کرونا کاهش پیدا کرده است اما نباید این امر سبب ساده انگاری 
شــود، ادامه داد: »بنابراین جمعیت هالل احمر با تمام توان در 
کسیناســیون سراســری با  صحنه حاضر خواهــد بود و در امر وا
استفاده از تمام ظرفیت ها مشارکت می کند.«  کولیوند با اشاره 
به اینکه اجرای طرح شــهید سلیمانی امروز از ضروریات کنترل 
کروناســت، خاطرنشــان کــرد: »ضــروری اســت که طرح شــهید 

سلیمانی در سطوح شناســایی، مراقبتی، درمانی و حمایتی با 
اســتفاده از تمامی امکانات و هم افزایی با ســایر دســتگاه های 
مرتبــط تــداوم یابد. این طــرح قابلیت دارد که توســعه یابــد و با 

استفاده از جنبه های مختلف آن، بیماری کرونا را بیش از پیش 
مهار کرد.«رئیس جمعیــت هالل احمــر ادامه داد: »امــروز باید 
کنش سریع با مشارکت وزارت بهداشت تشکیل شود  تیم های وا
تا شیوع ویروس در هر نقطه ای از کشور مشاهده شد، در همان 
محل با آن مقابله شود که بار دیگر همه گیری در کشور رخ ندهد. 
از سوی دیگر هالل احمر تولیدات خود در حوزه دارویی و اقالم 
امدادی را نیز افزایش می دهد تا آمادگی الزم برای مواقع بحران 
کید بر  وجود داشــته باشــد.« رئیس جمعیت هالل احمر با تا
اینکه بایــد کنترل مبــادی مرزی در راســتای مقابله بــا کرونا 
تشــدید شــود، اظهار کــرد: برخی از مســافران یا زائــران مبتال 
بــه کرونا ممکن اســت بر اثر ســهل انگاری وارد کشــور شــوند 
که پــس از هماهنگــی با ریاســت جمهوری مقرر شــد تا هالل 
احمــر بــه عنــوان همــکار وزارت بهداشــت و زیــر نظــر وزارت 
 ، ، مبادی مرزی را جهــت مقابله با ورود کرونا به کشــور کشــور
به جد کنترل کند و تســت های pcr نیز از موارد مشــکوک در 

مرزها گرفته خواهد شد.

زی تشــدید می شود کنترل مبادی مر


