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رئیس جمعیت هالل احمر در بازدید از پایگاههای اقماری
البرز و تهران وضعیت این مراکز را نابسامان ارزیابی کرد

پایگاههایبحرانزده
هزینه ازدواج صرف مبارزه با کرونا

زوج جوان جمی هزینه مراسم ازدواج خود را برای مبارزه با کرونا اهدا کردند
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بررسی میدانی رئیس جمعیت از کارکرد و مشکالت خانههای هالل روستایی

خانههای هالل طرحی ملی
برای توسعه آموزش همگانی
رئیس جمعیت هاللاحمر بــا حضور در
روســتای «کند علیا» از توابع شمیرانات
اســتان تهران ،از خانه هالل این روســتا
بازدید و در گفتوگو با مدیران ســتادی
و مســئوالن محلی راهکارهای توســعه
خانههای هالل را بررسی کرد.
دکتر کریم همتی در ایــن بازدید بر لزوم
ارتقای خدمــات داوطلبانه ،ســرعت در
امدادرســانی و توســعه آموزش همگانی
در کشور سخن گفت و از خانههای هالل
بهعنوان یک طرح ملی برای رســیدن به
اهداف مذکور نام برد.
وی پس از این بازدید و در جمع مسئوالن
محلی گفت« :امروز در شرایط عادی و یک
روز آفتابی بیشتر از یک ساعت زمان برای
رسیدن به روســتای کند علیا صرف شد.
صرف این زمان در هنگام بارش برف ممکن
است تا  3برابر هم بیشتر شود و یا در هنگامه
ریزش کوه پس از یک حادثه به این راحتی
نتوان به روستا دسترسی پیدا کرد .همین

موضوع اهمیت تقویت و گسترش خانههای
هالل روستایی را نشان میدهد .افرادی که
در این خانهها آموزش میبینند میتوانند
در صورت وقوع هر حادثهای ،تا رســیدن
نیروهای امدادگر اقدامــات اولیه را برای
نجات جان مصدومــان انجام دهند .حتی
اگر در کل سال جان یک نفر از این طریق
نجات داده شــود ،این اقدامات ارزشمند
هستند و میتوان گفت که زحمات به ثمر
رسیده است».
تقویت خانههای هالل روســتایی در کل
کشور برنامهای اســت که رئیس جمعیت
هاللاحمر به آن اشــاره کرد« :توســعه
خانههای هالل روســتایی از برنامههایی
اســت که بهصــورت جــدی بــه دنبال
آن هســتیم .از  40هزار خانــه هاللی که
باید دایر شــود تاکنون کمتر از هزار خانه
هالل راهاندازی شده و فعال است .در این
مراکز به دنبال توســعه آموزش همگانی و
خدمات داوطلبانه هســتیم .در این زمینه

باید برنامههای هدفمند و یکپارچهای در
سراسر کشور انجام شود .بهزودی و پس از
بازبینی دستورالعملها این برنامهها برای
تمام خانههای هالل اعالم و آموزش افراد
داوطلب آغار میشود».
دکتر همتــی با اشــاره به لــزوم تقویت
تابآوری شــهروندان در هنگام حوادث
گفت« :تجربــه حوادثی مثــل زلزله بم و
رودبار نشــان داده حضور بــه موقع افراد
آموزش دیده در هنگام حوادث چقدر مهم
است .ما نیاز به آموزشهای عملیاتی هم
داریم و برای آن باید فضا و امکانات کافی در
اختیار خانههای هالل قرار بگیرد .به کمک
دهیاران و شورای روســتا و بخشداریها

بازدید دکتر همتی از پایگاههای
امداد و نجات کوهستان تهران

این فضــا ایجاد میشــود و میتــوان در
عرصههای مختلف از ظرفیتهای دهیاری
و بخشداریها اســتفاده کنیم .بخشی از
دپوی انبارهای شهری میتواند به انبارهای
روستایی منتقل شود تا بضاعت و ظرفیت
این مناطق در مقابله با حوادث باالتر رود و
در عین حال در صورت وقوع حادثه در شهر
از آن استفاده کرد».
فشرده کردن آموزشهای اولیه در خانههای
هالل از برنامههایی است که رئیس جمعیت
با اشاره به آن بر مشــارکت هرچه بیشتر
ســاکنان مناطق روســتایی در دورههای
آموزشی تأکید کرد تا همه افراد زمان کافی
برای شرکت در این دورهها را داشته باشند.
فرماندار شمیرانات:

هاللاحمر مایه
آرامش مردم است

تجهیزات هاللاحمر
به روز میشود

رئیــس جمعیت بــه همــراه جمعی از
مدیران و فرماندار شمیرانات از پایگاههای
امدادونجات کوهستان کلکچال و دربند
بازدید کرد.
دکتر کریــم همتــی در ایــن بازدید به
تقویت لجستیک و ظرفیتهای امدادی
هاللاحمر اشــاره کرد و گفت« :ما زمانی
میتوانیم در هاللاحمــر خدمات خوبی
هنگام حــوادث ارائه دهیم کــه امکانات
مناســبی داشته باشــیم .ما در سالهای
گذشــته حوادث پــی در پی داشــتیم و
شــاید کمتر مجــال پیگیــری نیازهای
پایگاهها وجود داشت .از طرفی امکانات و
ظرفیتهای دولتی به خاطر تحریمها کم
بود .در بازدید هفته گذشته از پایگاههای
اقماری تهران از نزدیک شــاهد بودم که
انبارهای ما اقالم امدادی چندانی نداشتند
و در شــرایط خوبی به ســر نمیبردند .با
گزارشــی که به رئیسجمهور ارائه شد و
رایزنیهایی که با مسئوالن دولت درباره
تجهیز انبارهــا و به روز کــردن امکانات
جمعیت داشتیم بنا ،بر این شد که بهزودی
کمکهایی در این زمینــه به هاللاحمر
صورت گیرد».

رئیس جمعیت با اشــاره به دشواریهای
عملیاتهای امدادی در کوهستان تأکید
کرد« :عملیاتهای امداد کوهســتان از
جمله عملیاتهای دشــوار هستند که به
تجربه ،مهــارت ،نیروی جســمانی باال و
داشتن تجهیزات استاندارد و به روز نیازمند
اســت .در بازدید امروز معلوم شد اگرچه
نیروهای ماهــر و باتجربه زیادی داریم اما
از بابت تجهیزات و پشتیبانی ضعفهای
بسیاری هست که باید در کوتاهمدت آنها

کرونا
وکمکهای بینالمللی

سفر دبیرکل جمعیت هاللاحمر
به استانهای کردستان
کرمانشاه و گیالن

را کاهش دهیم و این اتفاق باید در سراسر
کشــور بیفتد».وی افزود« :هم خاموش
کردن آتش در جنگلها و کوهســتانها
و هم امدادونجات در کوهســتان نیازمند
بالگردهای ویژهای هستند که هیچکدام
در کشور موجود نیست ،و در شرایط فعلی
با وضعیت تحریمها نمیتوان در آیندهای
نزدیک آنها را تأمین کــرد اما با این حال
بالگردهای امدادی هاللاحمر با خلبانهای
ماهــر و باتجربه از هیچ خدمتــی در این
زمینهها دریغ نمیکنند.
دکتر همتــی در این بازدیــد ضمن ارائه
پیشــنهاداتی بــرای بهبــود وضعیــت
پایگاههــای امــدادی ،بر تجهیــز پایگاه
امدادونجــات کوهســتان کلکچال برای
آموزشهای تخصصی امداد کوهســتان
تأکید کرد.

سید مهدی ساداتی ،فرماندار شمیرانات
نیز که در ایــن بازدید مدیران جمعیت
هاللاحمر را همراهــی میکرد ،حضور
نیروهای هاللاحمــر در حوادث را مایه
دلگرمی مردم و هرگونه بهبود در وضعیت
امدادگران را موجــب افزایش اعتماد و
آرامش در میان آحاد مردم دانست.وی
با تشریح وضعیت شهرستان شمیرانات
تأکیدکرد«:مدیریتبحراندرشهرستان
شــمیرانات وضعیت پیچیدهای دارد.
جمعیت شمیرانات در روزهای تعطیل
 3برابر میشود و وفور مناطق روستایی
با بافت کوهســتانی همیشه مشکالت
را در ایــن زمینه دو چنــدان میکند.
همین موضــوع از اهمیت توان امدادی
در این شهرستان خبر میدهد .توسعه
پایگاههای امــدادی و خانههای هالل
روستایی در شــمیرانات میتواند قدم
مهم و مؤثری برای آمادگی بیشتر در برابر
حوادث باشد .در صورت وقوع حادثه در
هریک از روستاهای شمیران ،زمان قابل
توجهی صرف رسیدن نیروهای امدادی
میشــود .در حالی که خانههای هالل
روستایی میتوانند با تربیت نیروهای
امدادگر و آموزش همگانی ،کارهای اولیه
را تا رسیدن امدادگران انجام دهند».

رویکرد ما
انتخاب مدیران
بومی در
استانهاست

دبیرکل جمعیت به اســتانهای کردستان ،کرمانشاه و گیالن
ســفر کرد و در این سفرها عالوه بر حضور در مراسم تکریم و
معارفه مدیران عامل هاللاحمر ،با مسئوالن استانی نیز دیدار
و گفتوگو کرد.
دبیــرکل جمعیــت هاللاحمر در آییــن تکریــم و معارفه
مدیرعامل سابق جمعیت هاللاحمر گیالن و سرپرست جدید
این جمعیت با اشــاره به جایگاه ویژه این جمعیت در ســطح
بینالمللی گفت :اصولی در جمعیت هاللاحمر حاکم است که
بسیاری از آن به مبانی دینی شباهت داشته و فعالیتهای ما
بر همین اساس است.
وی درباره اصول هفتگانه جمعیت هاللاحمر افزود :باید این
اصول برای مردم بازگو شــود ،چراکه بســیاری از اعضای این
جمعیت ،جوانان عاشــق و از میان مــردم بوده و در بحرانها
در کنار مردم هســتند تا بتوانند آسیبهای روحی به افراد را
کاهش دهند.

خدماترسانی در بحرانها

دبیرکل جمعیت با اشاره به خدمترسانی هاللاحمر در همه
بحرانها ،گفت :اعضا و داوطلبان جمعیت هالل باید با خدمت
به مردم از هالل ســر خ روی لباسشان دفاع کنند که این امر
تاکنــون در هاللاحمر اجرایی شــده و اعتمــاد مردم به این
جمعیت روزبهروز در حال افزایش است.
به گفته وی ،جوانــان هاللاحمر میتوانند بــه عملکرد این
جمعیت نظارت کنند و با تغییر اساســنامه انتخابات ،جوانان
میتواننــد بر انتخابات و عملکرد هاللاحمر در ســطح کالن
نظــارت کرده و رأی نماینــدگان جوانان بهانــدازه مقامهای
کشوری در انتخابات ارزش دارد.
دکترقوســیان مقدم با تأکید بر استفاده از نیروهای بومی در
انتخاب مدیرعامل جمعیت هاللاحمر در همه استانها افزود:
رویکرد جمعیت هاللاحمر اســتفاده از ظرفیتهای بومی در
انتخاب مدیرعامل جمعیت هاللاحمر در همه استانها است.
این افراد به مشکل و توانمندیهای هاللاحمر استانهای خود
آشنایی داشته و میتوانند بهدرستی از تمامی امکانات و افراد
کارشناس استفاده کنند.

 تأکید بر تقویت تجهیزات امداد و نجات

دبیرکل جمعیت همچنین با اســتاندار گیــان نیز دیدار و
گفتوگو کرد .وی در این دیدار با اشاره به ظرفیت بخشهای
مختلف امداد و نجات ،جوانان و داوطلبان برای انجام خدمات
گوناگون ،گفت :این ظرفیتها ،برآمده از مردم و از عوامل مؤثر
در انجام خدمات اســت و جعیت هاللاحمــر از مردم و برای
مردم است و باید تالش کنیم اعتماد عمومی به آن بیشتر شود.
در ادامه این دیدار ارســان زارع با اشــاره به شرایط طبیعی
اســتان گیالن اظهار کرد :گیالن اســتانی است که همواره با
حوادث طبیعی مواجه است ولی درعین حال مسئولیت مدنی
و همبســتگی اجتماعی مردم در این استان مثالزدنی است و
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باید تالش کرد تا هاللاحمر استان از لحاظ تجهیزات امداد و
نجات تقویت شود.
زارع ضمن قدردانی از تالشهای هاللاحمر در مقابله با کرونا،
گفت :اولویت امروز کشور ،مها ر شیوع ویروس کرونا و خدمت
به آســیبدیدگان و همیاری با کادر پزشکی است و جمعیت
هاللاحمر در این مبارزه ملی ،فعاالنه به ایفای نقش میپردازد.

 تالش برای رسیدن به جایگاه واقعی
دبیــرکل جمعیت با حضور در اســتانهای کردســتان و
کرمانشــاه ضمن حضور در آیین تکریم و معارفه مدیران
عامل سابق و جدید کردستان و دیدار با استاندار کرمانشاه
از انبارهای امــدادی و بخشهای مختلف هاللاحمر هر 2
استان بازدید کرد.
دکتر قوســیان مقدم با حضور در اســتان کردستان در آیین
تکریم و معارفه سرپرست جمعیت هاللاحمر کردستان ،گفت:
وظیفــه داریم علم و دانش امداد و نجات را در حد مطلوب به
اقشار مختلف مردم انتقال دهیم؛ چراکه کمک بسیار خوبی به
مدیریت در زمان وقوع بحران و حوادث خواهد بود .از آنجایی
که هدف ما ارائه خدمات انساندوستانه به حادثهدیدگان است،
بایــد تمام تالش خود را به کار گیریم تا به جایگاه واقعی خود
برسیم.

تقدیر استاندار کرمانشاه
از خدمات هاللاحمر

دبیرکل جمعیت در کرمانشاه با
استاندار این استان نیز دیدار و
گفتوگو کرد .هوشنگ بازوند
در این جلســه ضمن تبریک
انتصاب دکتر قوسیان مقدم
بهعنوان دبیــرکل جمعیت
هال لاحمــر ،از اقدامــات
پیشگیرانه جمعیت هاللاحمر
استان کرمانشاه در مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرد و
گفت :اقدامات جمعیت هاللاحمر استان کرمانشاه در
پیشگیری از ویروس کرونا بینظیر بود و حتی به جرئت
میتوانگفتکهعملکردهاللاحمراستاندرمقایسهبا
سایر دستگاههای اجرایی باالتر بوده است.
در ادامه دکتر قوسیان مقدم با اشاره به فعالیت نیروهای
هاللاحمراستانکرمانشاهبهعنوانسربازانخدمتگزار
استان ،گفت :نیروهای هاللاحمر میتوانند در بحرانها
نقش مؤثری داشته باشند و تقدیر استاندار از زحمات
نیروهای هاللاحمر مایه غرور و افتخار است.

اکنون که ویــروس منحــوس کرونا همه
کشورهای جهان را درگیر کرده است ،یک
بار دیگر جمعیتهای ملی برای امدادرسانی
دست یاری به سوی یکدیگر دراز کردهاند.
ایــن روزها کمکهای نقــدی و غیرنقدی
کشــورهای دیگر هم به تدریج در اختیار
تیمهای عملیاتــی هاللاحمر قرار میگیرد
تا هرچه زودتر بساط این ویروس منحوس
و پیامدههای آن برچیده شــود .در ادامه
گــزارش معاونت امــور بینالملل جمعیت
هاللاحمــر را از دریافت کمکهای نقدی و
غیرنقدی خارجی از تاریخ  25اسفند 1398
میخوانید.

کمکهای نقدی

 200هزار دالر

کمک نقدی خیر ایرانی مقیم پاکستان ،از
استانبول خرید شده و به ایران ارسال
میشود.

 100هزار دالر

تعهد نقدی کشور ژاپن که هنوز وصول
نشده است.

 500هزار فرانک

سوییس که  IFRCتعهد کرده و به دنبال
روش حواله آن به ایران است.

 40هزار
کیت تشخیصی کرونا
در  4مدل مختلف از
مبدا چین به ارزش
 280هزار یورو که
تحویل وزارت بهداشت
شده است.

100,080
عدد ماسک حفاظتی
صورت به تعداد
 278کارتن از مبدا
شانگهای
که تحویل اتاق
بازرگانی شده است.

569
جعبه اقالم بهداشتی
شامل دستکش
التکس ،ماسک
صورت ،سرنگ،
سوزن و ...تحویل
وزارت بهداشت

4
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زوج هاللی

امداد و نجات

رئیس جمعیت هالل احمر در بازدید از پایگاههای
اقماری البرز و تهران وضعیت این مراکز را
نابسامان ارزیابی کرد

هزینه ازدواج صرف
مبارزه با کرونا

پایگاههای
بحرانزده

رئیس جمعیت هالل احمر عازم 6پایگاه اقماری و استراتژیک شد
تا با بازدید میدانی ،از ذخایر آنها باخبر شود و گزارشی از وضع
انبارها و کمبودهایشان برای رئیس جمهوری آماده کند.
بازدید دکتر کریم همتی و همراهانش ســاعت ۷صبح در محل
سازمان امدادونجات آغاز شد و تا ساعت ۴بعدازظهر ادامه پیدا
کرد .او ابتدا به دو پایگاه اقماری در استان البرز ،محمدشهر و هیو،
رفت و سپس در پایگاههای نصیرشهر ،حسنآباد ،ثامنالحجج
و چناران حاضر شد .این 6پایگاه برای خدمترسانی در حوادث
احتمالی ،بهویژه زلزلهی احتمالی تهران احداث شد ه که شامل
سوله ،انبارهای بزرگ امدادی و همچنین پد و آشیانه بالگرد است.

ساعت 8و15دقیقه؛ پایگاه محمدشهر

نخســتینپایگاه اقماری که میزبان رئیس جمعیت شد ،پایگاه
محمدشــهر در اســتان البرز بود .دکتر کریم همتی با بازدید از
آشیانه بالگرد و انبارهای امدادی این پایگاه در جریان کمبودها
و نقاط قوت محمدشــهر قرار گرفت؛ پایگاهی که  12سوله دارد
و متراژ آن تقریبا 22هکتار است .همتی در این بازدید بر تسریع
در روند تکمیل بخشهــای نیمهتمام تاکید کــرد .بهگفتهی
مســئوالن منطقه ،انبارهای هاللاحمر در البرز در ســالهای
اخیر صرفا خروجی داشته و شــاهد ورودی خاصی نبوده است.
همتی درواکنش به این مسئله گفت« :انبارهای امدادی استانی
با یکمیلیون و 600هزارنفر نباید چنینوضعی داشــته باشد».
یکی از مشــکلهای اساســی در پایگاههای اقماری ،نداشتن
چارت تشکیالتی است .درواقع بودجهی مشخصی برای ادارهی
آن تخصیص داده نمیشــود؛ آنقدرکه حتــی تعیین نگهبان
برای مراقبت از ســولهها با دردسر روبهرو میشــود .بازدید از
پایگاه محمدشهر تیم کارشناسی جمعیت هاللاحمر را با یک
غافلگیری مواجه کرد .آنها انتظار داشــتند که با یک استان
برخوردار مواجه شــوند ،اما آنچه در البرز دیده شــد ،حتی از
استانهای محروم هم محرومتر بود .یکی از مسئوالن منطقهای
مشــغول توضیحدادن از وضع پایگاه شــد که رئیس جمعیت
هاللاحمر با نگاهکردن به سولهها نقصهایی را دید که میتواند در
حادثه برای خود پایگاه هم حادثهساز شود« :عدم وجود سیستم
اعالم و اطفای حریق ».این بازدید نکتههای قابلتوجه و مهمی
داشت .مثال اینکه درحالحاضر برای کرج105چادر ذخیره وجود
دارد ،درصورتیکه این عدد باید دستکم به 2هزار برسد .برای هر
انبار اقالم16گانه تعریف شده است که در این پایگاه بعضی از قلمها
اصال وجود نداشتند .سال ۹۵در استان البرز56هزار دستگاه چادر
وجود داشته که حاال در سطح استان مجموعا10هزار موجود است.
درواقع انبارهای این استان ورودی نداشتهاند و صرفا در حوادث
کمکرسان بودهاند .رئیس جمعیت هاللاحمر با بررسی وضع
این پایگاه گفت« :در آیندهی نزدیک خودروهای امدادی
به ناوگان البرز تزریق میشــود .وضع انبارها مناسب
نیست .کمبودها باید
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جبران شــود .امیدواریم با اختصاص اعتبار الزم بتوانیم با شارژ
انبارها برای پاسخگویی در حوادث آماده باشیم».
در ادامــه عزیزاهلل شــهبازی اســتاندار البرز ارتبــاط تلفنی با
رئیس جمعیت هاللاحمر برقرار کرد تا آمادگــی خود را برای
تقویت انبارهای امــدادی اعالم کند .دکتــر همتی هم گفت:
«رئیسجمهوری تاکید ویــژهای بر آمادگی در بحــران دارند.
بههمینمنظور وضع انبارها بررسی و درادامه به ایشان گزارش
داده میشود .اگر بخواهیم واقعبینانه حرف بزنیم ،باید بگوییم که
با وضع حاضر حتی امکان مدیریت یک بحران کوچک هم وجود
ندارد .شرایط فعلی اصال زیبندهی کشور نیست و باید با جدیت
برای اصالح آن قدم برداشت».

 ساعت ۹و۴۰دقیقه؛ پایگاه هیو
مقصد بعدی رئیس جمعیت پایگاه اقماری هیو در ســاوجبالغ
بود .او و تیم همراهش ساعت  9و 40دقیقه به منطقه رسیدند و از
سولههای موجود بازدید کردند .اینبار یکپای مشکلها دعاوی
حقوقی بر سر مالکیت زمینها بود .همانمشکل همیشگی که
تعداد قابلتوجهی از بناهای متعلق به هاللاحمر از آن رنج میبرند.
پایگاههیو هم مثل پایگاه محمدشهر فقط «خروجی» داشته است.
طی این سالها خبری از تزریق کاالی جدید نبوده.
دکتر همتی باز هم بر ضرورت حلوفصلکردن مشکالت حقوقی
تاکید کرد و گفت« :با همکاری استاندار البرز و دیگردستگاههای
استان مشــکالت مربوط به پایگاه را حل میکنیم تا با آمادگی
حداکثری با حوادث مواجه شویم .باید توجه داشت که حل دعاوی
حقوقی باعث افزایش خدمترســانی به مردم میشود .درواقع
هاللاحمر از مردم و برای مردم است .امیدواریم اختالفهایی که
در این زمینه با شرکت سیمان آبیک وجود دارد به سرانجام برسد».
 ساعت ۱۰و۳۰دقیقه؛ پایگاه نصیرشهر
بالگرد دوباره به پرواز درآمد و همراه با مســافرانش به رباطکریم
و پایگاه اقماری نصیرشهر رسید .فرماندار رباطکریم به استقبال
رئیس جمعیت هاللاحمر آمد و بر همراهی همدالنهی خود با
جمعیت هاللاحمر برای تقویت انبارها تاکید کرد .کمبودهایی که
در پایگاه نصیرشهر مشاهده شد ،تقریبا مثل همانچیزهایی بود
که در دوپایگاه قبلی موردتوجه قرار گرفت :کمبود اقالم امدادی
و مشکالت ایمنی سولهها .کل موجودی چادرهای استان تهران
کمتر از50هزار دستگاه است .عددی که هشداری جدی به همهی
ما میدهد .رئیس جمعیت هاللاحمر با تاکید بر ضرورت تجهیز
پایگاههای اقماری مطرح کرد« :نیازمند کمک بزرگ دولت برای
تقویت انبارهاییم .بالغبر هزارمیلیاردتومان برای تقویت لجستیک
و شارژ انبارها در سراسر کشور تا رسیدن
به استانداردها الزم است».

دکتر همتی همچنین در جمع خبرنگاران گفت« :بعد از تجربهی
حوادث پیدرپی ،موجودی انبارها به کمترین میزان ممکن رسیده
است .بهدلیل عدمپیگیری و همچنین وجود تحریمهای ظالمانه
این وضع پیچیدهتر هم شده است .ما ازنظر سختافزاری مشکلی
نداریم؛ اما برای شارژ انبارها و نوسازی ناوگان امدادی به همراهی
دولت نیازمندیم».

 ساعت 11و25دقیقه؛ پایگاه حسنآباد

«حوادث سریالی انبارها را خالی کرده است ».این جملهای است که
در بازدیدهای رئیس جمعیت هالل احمر از پایگاهها بسیار شنیده
شد و البته در پایگاه اقماری حسنآباد شهرستان ری .بهگفتهی
دکتر همتی ،انبارها باید دســتکم متناســب با نیاز 2درصد از
جمعیتمنطقهیتحتپوششموجودیداشتهباشند،درحالیکه
این عدد در استان البرز به کمتر از یکدهم درصد رسیده است.
میانگین کشوری هم9دهمدرصد است« .ارزیابیهای کارشناسانه
نشان میدهد که پایگاهها برای تقویت به حمایت جدی نیاز دارند
تا بتوانیم موجودی آنها را دستکم به استانداردها نزدیک کنیم».
ساعت ۱۲و۲۰دقیقه؛ پایگاه ثامنالحجج
دکتر همتی و همراهانش در ادامه به شهرستان پاکدشت رفتند
تا از پایگاه اقماری ثامنالحجج بازدید کنند .در زلزلهی کرمانشاه
15هزار دستگاه چادر و در سیل نوروز  98هم 2هزاردستگاه چادر
از این پایگاه خارج شده و تابهحال جایگزینی برایش درنظر گرفته
نشده است.

 ساعت ۱۴و۳۰دقیقه؛ پایگاه چناران

مقصد نهایی دماوند و پایگاه اقمــاری چناران بود .مجموع اقالم
موجود در این پایگاه برای پوشش جمعیت127هزارنفرهی دماوند
کافی بهنظر میرسید؛ اما جمعیت این منطقه در مواقع تعطیلی به
350هزارنفر هم میرسد و منطقهای زلزلهخیز است .اینجاست
که ماجرا توجه ویژهتری را طلب میکند.
ساعت  16همه به سازمان امدادونجات رسیدند؛ پایان یک بازدید
8ساعته .دکتر کریم همتی رئیس جمعیت هاللاحمر در آخر
گفت« :شارژ انبارها یکی از مهمترین مطالبات ماست .برآوردهای
کارشناسانه نشان میدهد که این کار هزارمیلیاردتومان اعتبار
نیاز دارد .در تهران کمتر از 50هزار دستگاه چادر و در کل کشور
کمتر از۳۰۰هزار دستگاه چادر وجود دارد که برای بحران جوابگو
نیست .نمیتوان حادثه را پیشبینی کرد .نیازمند کمک ویژهی
دولت و رئیسجمهوری هستیم تا قبل از هر اتفاقی آمادگی الزم
را داشته باشیم».

زوج جوان جمی هزینه مراسم ازدواج
خود را برای مبارزه با کرونا اهدا کردند
«خوشبختی زندگی در آرامش و اتفاقات خوب است نه در
تجمل گرایی ».این جمله اعتقاد و هدف مشترک زوج جوانی
است که زندگیشــان را با یک تصمیم خیرخواهانه آغاز
کردهاند .نوروز امسال «مختار هنرمند» و «ریحانه هنرمند»
داوطلبان جوان جمی قرار بود زندگی مشترکشــان را با
برگزاری جشن ازدواج آغاز کنند اما با شیوع ویروس کرونا و
تعطیلی تجمعات ،تصمیم گرفتند هزینه این مراسم را برای
مقابله با ویروس کرونا هزینه کنند .در ادامه گفتگوی ما را با
این این زوج داوطلب میخوانید.

دعای خیر آهنا برکت زندیگ ماست
اگرچه شــیوع ویروس کرونا برنامهریزی آنها
را برای برگزاری مراســم ازدواج و شــروع
زندگی مشترک برهم زد اما زوج جوان جمی
مثل همه این ســالها که در کسوت داوطلب
هاللاحمــر خدمترســانی کردهاند ،هزینه
مراسم ازدواجشان را صرف مقابله با ویروس
کرونــا کردند« .مختار هنرمنــد» میگوید«:
نوروز را برای برگزاری مراسم ازدواج و شروع
زندگی مشــترکمان انتخاب کرده بودیم اما
شــیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری
مراســم ،برنامهریزی ما را هم برهم زد .من و

همسرم اما برای شــروع زندگی مشترکمان
تصمیم دیگری گرفتیم .وقتی دیدیم داوطلبان
جمعیت هم مثل پرســتاران ،کادر پزشــکی
و گروههــای جهادی بــرای مقابله با ویروس
کرونا بسیج شــدهاند ،تصمیم گرفتیم هزینه
مراســم را صرف تهیه مواد ضدعفونی کننده
کنیم .در محله ما چند جوان گروهی جهادی
برای ضدعفونی کــردن خانهها و خیابانهای
 8روســتای جم تشــکیل داده بودند .سراغ
آنها رفتیم و مــواد ضدعفونی کننده و لوازم
بهداشــتی مورد نیاز گروه را تامین کردیم».

زوج جوان جمی ،به فکر خانوادههای نیازمند
محلههای حاشیه شــهر هم بودهاند« .ریحانه
هنرمند» میگوید «:قرنطینه خانگی و تعطیلی
بسیاری از مشاغل ،لطمه زیادی به خانوادههای
کم بضاعت وارد کرد .چند خانوار نیازمند را هم
شناسایی کردیم و بخشی از هزینه مراسم را
به تامین مایحتاج روزمره آنها اختصاص دادیم.
خوشبختی زندگی در آرامش و اتفاقات خوب
است نه در تجمل گرایی .خوشحال هستیم که
ابتدای مسیر زندگی این همه دعای خیر پشت
سر خودمان می بینیم».

امداد و نجات در ارتفاعات جم
فعالیتهای خیرخواهانه زوج جوان جمی به
همینجا ختم نمیشــود .اگرچه  3سال است
لباس داوطلبی جمعیت را بــه تن کردهاند
اما در فعالیتهای بشردوســتانه ،حوادث و
عملیاتهای بسیاری حضور داشتهاند .مختار
هنرمند به عنوان امدادگر داوطلب شــانه به
شانه دیگر امدادگران دلسوز این شهرستان
در حــوادث و علمیاتهــای مختلف حضور
داشــته و ریحانه هنرمند هم در کنار دیگر
بانوان داوطلب جم پای ثابت ایســتگاههای
سالمت بود ه است .وقتی حرف از امدادرسانی
میشــود ،مختار هنرمند از همکاریاش با

امدادگران حوزه امداد و نجات کوهســتان
میگوید «:شهرستان جم ارتفاعات مناسبی
برای کوهنــوردی و کوهپیمایی دارد .همین
مسئله باعث شــده در مقاطع مختلف سال
حوادث متعددی هم در مناطق کوهســتانی
داشته باشیم .دوره کار در اتفاع را گذراندهام
و چند ســالی هســت که در عملیاتهای
کوهســتان دیگر امدادگــران را همراهی
میکنم ».هنرمند یکی ازخاطرات امدادیاش
را برایمان تعریف میکنــد «:یک امدادگر
باید هــر لحظه برای امدادرســانی به افراد
آسیبدیده آماده باشد .من هم همیشه لوازم

امدادی و کیف کمکهــای اولیه را به همراه
دارم تا در مواقع لزوم ازآن استفاده کنم .در
یکی از این موارد ،وقتی برای کوهپیمایی به
ارتفاعات غرب جم رفته بودم ،ناگهان به یک
کوهنورد آسیبدیده رسیدم .مرد جوان در
اثر سقوط از صخر به شدت آسیب دیده بود.
همنوردانش با هاللاحمر تماس گرفته بودند
اما از آنجایی که لوازم مورد نیاز همراهم بود
پیش از رسیدن دیگر امدادگران ،امدادرسانی
اولیه را با فیکس کردن ســر و گردن شروع
کردم .وقتی امدادگران رســیدند ،اقدامات
اولیه انجام شده بود».

5
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مقابله با کرونا ادام ه دارد

 30بهمن سال گذشته بود که ورود ویروس کرونا به ایران به
صورت رسمی تایید شد .طولی نکشید که ویروس منحوس
در آخرین ماه سال  98به سرعت در همه شهرها و استانهای
کشور منتشر شد و در همان روزهای نخست همهگیری ،شمار
زیادی از هموطنانمان را راهی تختهای بیمارســتان کرد.
ت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران اما از همان ساعات
جمعی 
نخست اعالم رسمی ورود کرونا به مرزهای ایران ،فعالیتهایش
را در حوزههای مختلف برای مقابله با بیماری کرونا آغاز کرد.
انتشار ویروس در ما ه پایانی ســال و آغاز تدریجی سفرهای
نوروزی میتوانست به شــیوع گســترده آن دامن بزند .اما
امدادگران ،نجاتگران و داوطلبان جمعیت در نخستین گامهای
مقابله با کرونا با برپایی ایستگا ه تبسنجی در مبادی شهرها
برای قطع زنجیره انتشار ویروس آستین همت باال زدند .مقابله
با ویروس اما بدون آگاهی بخشی به عموم مردم درباره نحوه
جلوگیری از انتشار آن امکان پذیر نبود .معاونت آموزش هالل
احمر هم با مشــارکت مربیان ،داوطلبان و پرسنل دلسوز ،با
تشکیل کارگروههای مطالعاتی برای تهیه ،ترجمه و تدوین
محتوای علمی مورد نیاز وارد میدان مبارزه با کرونا شد.
عالوه بر اطالع رســانی در فضای مجازی ،ساخت کلیپهای
آموزشی و انتشار در شبکههای اجتماعی مختلف ،حتی عوامل
اجرایی طرح آموزش چهره به چهره به عموم مردم را با برپایی
ایستگاههای آموزشــی در دســتور کار قرار دادند .همگا م با
گروههای جهادی و دیگر نهادهای امدادی ،داوطلبان دلسوز
هاللی هم برای تامین لوازم و تجهیزات بهداشــتی مورد نیاز
عموم مردم و کادر درمانی دست به دست به هم دادند.
ل کمکهای داوطلبانه آنها مثل روزهای سخت زلزله و
ســی 
سیل ،برای کمک به هموطنان جاری شد و طولی نکشید که
عالوه بر تهیه و توزیع ماسک ،دستکش و ...توزیع بستههای
معیشتی برای خانوارهای کمبضاعت و ضدعفونی کردن معابر
و اماکن عمومی با مشــارکت داوطلبان و عوامل اجرای طرح
آغاز شد.
وقتی با زحمات و تالشهای فداکارانه پرســتاران و پزشکان
درمراکز درمانی کشور ،نخستین بیماران کرونایی ترخیص
شدند ،امیدها برای شکست دادن این ویروس منحوس قوت
گرفت .با بهبودی نخستین گروه بیماران کرونایی ،جمعیت
هاللاحمر هم با برپایی نقاهتگاههایی در چند استان کشور،
شرایط را برای مراقبت و نگهداری از بیماران بهبودیافته پس
از ترخیص از مراکــز درمانی فراهم کــرد .نقاهتگاههایی در
استانهای قم ،قزوین ،زنجان ،گلستان و ...که با حضور دلسوزانه
و فداکارانه عوامل اجرایی برای مراقبت و نگهداری از بیماران با
ریسک باال راهاندازی شده است.
دراین میان تیمهای سحر سازمان جوانان هم برای حمایت
روانی از خانــواده جانباختگان ،بیماران و عمــوم مردم وارد
میدان شدند .جوانان فعال هاللی عالوه بر مشارکت در ارائه
آموزشهای همگانی برای مقابله با بیماری کرونا ،با راهاندازی
پویشهای لبخند ،با خانواده ،هال ل آماده و ...هموطنانمان را
برای ماندن در خانه و رعایت موارد بهداشتی برای قطع زنجیره
شیوع کرونا تشــویق کردند .در صفحات پیش رو گزارشی از
عملکرد واحدهای مختلف جمعیــت هاللاحمر در مقابله با
بیماری کرونا را میخوانید.

پرونده

نقاهتگاهها

بیماران کرونایی پس از شکســت دادن این ویروس نیز نیاز به مراقبت دارند .بــه ویژه بیمارانی که به دلیل
ریسک باال امکان نگهداری آنها در خانه وجود ندارد .معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت هاللاحمر
از همان نخســتین روزهای شیوع ویروس با راهاندازی نقاهتگاه در چند استان درگیر با ویروس کرونا ،شرایط
را مراقبت و نگهداری از این بیماران تا بهبودی کامل و بازگشــت آنها به روال عادی زندگی فراهم کرده است.
در ادامه گزارش عملکــرد این معاونت برای مقابله با ویروس کرونا را در بازه زمانی  19اســفند  1398تا22
اردیبهشت 1399میخوانید.
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غربالگری و تبسنجی در پایگاههای بازرسی سالمت
روزهای پایانی ســال و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی بود که ورود کرونا به کشور و فوت نخستین مبتالیان به این ویروس منحوس به طور رسمی تایید شد .در روزهایی که
پرستاران و پزشکان در همه شهرهای آلوده به ویروس ،فداکارانه در خط مقدم مقابله با کرونا ایستادند ،امدادگران و نجاتگران جمعیت هم با برپایی ایستگاههای غربالگری در
مبادی شهرها و اماکن پرتردد برای قطع زنجیره شیوع ویروس آستین همت باال زدند .این ماموریت مهم از سوی ستاد ملی کرونا به طور اخص در  13استان به جمعیت هالل احمر
واگذار شد در ادامه گزارش فعالیت سازمان امداد و نجات را از  9اسفند  1398تا زمان اجرای طرح و استقرار اکیپهای بازرسی سالمت و پایان طرح در14فروردینمیخوانید.

استان قزوین
 100نفر ظرفیت نقاهتگاه
 35نفر عوامل اجرایی
 55نفر بستری
 46نفر ترخیص
 5نفر ارجاع به بیمارستان

استان زنجان-شهر زنجان
 73نفر ظرفیت نقاهتگاه
 98نفر بستری
 35نفر ترخیص
6نفر ارجاع به بیمارستان

استان زنجان-شهرستان ابهر
 100نفر ظرفیت نقاهتگاه
 36نفر بستری
 13نفر ترخیص

3149

835

 3نفر ارجاع به بیمارستان

اکیپ فعال بازرسی سالمت
در مدت زمان اجرای طرح با استقرار
در مبادی شهرها و اماکن پرتردد
کشور فعالیت کردند.

گل

س
تان
قز
وین

زنجان

تعداد عوامل اجرایی اکیپهای
بازرسی سالمت در شهرها و
استانهای کشور بود.

21.387.742
نفر در بازه زمانی اجرای طرح
توسط اکیپهای بازرسی سالمت
تب سنجی شدند.

قم

استان گلستان
 200نفر ظرفیت نقاهتگاه

اصفهان

 68نفر بستری
 62نفر ترخیص
 6نفر ارجاع به بیمارستان

7,618,986

14.288

دستگاه خودرو توسط اکیپهای
بازرسی سالمت تبسنجی شدند.

نفر به مراکز درمانی
ارجاع داده شدند.

543
استان اصفهان
 500نفر ظرفیت نقاهتگاه
 210نفر بستری
 196نفر ترخیص
 14نفر ارجاع به بیمارستان

خودرو در این طرح به کار گرفته شد که شامل

استان قم
 700نفر ظرفیت نقاهتگاه
 251نفر بستری
 220نفر ترخیص
 31نفر ارجاع به بیمارستان

 1673نفر تعداد کل ظرفیت نقاهتگاهها است.
 718مورد بستری در این نقاهتگاهها گزارش شده است.
 572مورد ترخیص در این نقاهتگاهها گزارش شده است.
 65نفر به بیمارستان ارجاع داده شدند.

182

143

218

خودروی آمبوالنس

خودروی کمکدار

سایر خودروها

8
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شکست کرونا با آموزش همگانی

کمکهای داوطلبانه و جلب مشارکتهای مردمی

وقتی ســیل شهرها و روســتاهای مختلف کشــور را به زیر آب برد و یا زلزله خانهها را آوار و دلهای بســیاری را داغدار کرد ،داوطلبان جمعیت هاللاحمر با دل دریایی و
بخشندهشــان برای کمک به آسیب دیدگان پای کار بودند .این روزها که در سایه ســیل و زلزله ،ویروس منحوس کرونا هم در نقاط مختلف کشور قربانی میگیرد ،داوطلبان
دلسوز جمعیت یک بار دیگر برای کمک به آسیبدیدگان ،بیماران و عموم مردم آستین همت باالزدهاند .در ادامه گزارش عملکرد سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر را از19
اسفند  1398تا  28اردیبهشت 1399در مقابله با بیماری کرونا میخوانید.

رعایت نکات بهداشــتی توصیه شده توسط پزشــکان ،همچنان مهمترین و کارآمدترین سالح برای شکست ویروس کرونا
است .معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هاللاحمر هم بالفاصله پس از اعالم رسمی ورود ویروس کرونا به کشور ،با تشکیل
کارگروههــای مطالعاتی برای تهیه ،ترجمه و تدوین محتوای علمی مورد نیاز عموم مردم ،مربیان ،داوطلبان و عوامل اجرایی
مقابله با کرونا ،فعالیتش را برای مقابله با این ویروس منحوس آغاز کرد .فعالیتهایی چون تهیه کلیپهای آموزشــی ویژه
مخاطبان عام و خاص ،تهیه بســتههای آموزشی ویژه مربیان و عوامل اجرایی ،ارائه آموزشهای چهره به چهره در مکانهای
عمومی و ...در ادامه گزارش عملکرد این معاونت را از تاریخ  1اسفند  1398در مقابله با کرونا میخوانید.

تولید محتوا

560

میلیارد ریال
کمکهای
غیرنقدی
مردمی برای
مقابله با بیماری
کرونا ساماندهی
و هدایت شد.

48995

1500

پروژه داوطلبی
در طول اجرای
طرح مقابله
با کرونا اجرا
شده است.

5361881

140

206

هزار بسته
غذایی با
مشارکت
داوطلبان
جمعیت تهیه و
توزیع شد.

هزار بسته و
پک بهداشتی
با مشارکت
داوطلبان
جمعیت تهیه و
توزیع شد.

20

579

دستگاه
اتوبوس،تاکسی
 ،سواری با
همراهی
داوطلبان
ضدعفونی شد.

لیتر مواد
ضدعفونیکننده
و 23708لیتر
الکل برای
ضدعفونی معابر،
اتوبوسها،امکان
عمومی و...

هزار واحد خون
توسط داوطلبان
جمعیتهاللاحمر
برای کمک
به بیماران
اهدا شد.

13269150

72694

953

پزشک و
پیراپزشک
داوطلب در 62
نقاهتگاهبرپاشده
به میزان 56892
نفر ساعت
فعالیت کردند.

3553000
پیامک در مدت
زمان اجرای

هزار قطع
بروشور

طرح ارسال

تهیه و توزیع

شده است.

1320

607

شد.

منطقه حاشی 
ه
کم برخوردار
در پروژههای
مختلف پیشگیری
از کرونا پوشش
داده شد.

579

تشکلمردمنهاد
و  127بنگاه
اقتصادی در
اجرای طرحها و
برنامهها با
سازمان داوطلبان
همکاری کردند.

46
مجوز
تشکلهای
م نهاد برای
مرد 
مقابله با بیماری
کرونا
صادر شد.

1393

ایستگاه
غربالگری و
تبسنجی در
مبادی شهرها
و اماکن عمومی
برپا شد.

تولید اقالم بهداشتی توسط داوطلبان

نفر تعداد
بهرهوران از
طرح غربالگری
و تبسنجی در
ایستگاهها بود.

اماکن
ضدعفونی
شده در
مدت زمان
اجرای طرح

داوطلب با
965989
نفر ساعت کار
داوطلبی در
طرحهای مقابله
با کرونا همکاری
کردهاند.

43

زندان

کارگاه تولید
ماسک توسط
داوطلبان
راهاندازی شد.

96

گرمخانه

147354

1595081
ماسک

3568
مسجد

جفت دستکش

52429

سایر اماکن

1095

همراهسرا

80771
ثوب لباس
سرهمی

881

2950

9

71,900,000
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تجهیز تیمهای عملیاتی
از همان روزهای نخســت شــیوع ویروس کرونا،
امدادگران ،نجاتگــران ،داوطلبان و جوانان فعال
جمعیــت همگام با دیگر نهادهــای امدادی برای
مقابله با شــیوع ویروس و قطع زنجیره انتشار آن
بسیج شــدند .موفقیت تیمهای عملیاتی جمعیت
اما بدون امکانــات و تجهیزات الزم ،ماســک،
دستکش ،ژلهای ضدعفونی ،گان امدادگری و...
امکانپذیر نبود .معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
جمعیت هم در این روزهای حســاس با تمام توان
برای تامین و تجهیز تیمهای عملیاتی وارد میدان
شــد تا موفقیت امدادگران ،داوطلبان و جوانان
هاللی در مقابله با ایــن ویروس منحوس تضمین
شود .در ادامه گزارش عملکرد این معاونت را از 25
اسفند  1398در مقابله با بیماری کرونا میخوانید.

441,300

پوستر و اینفوگرافی با
محتوای آموزشی و علمی
مورد نیاز برای عموم
مردم ،مربیان ،داوطلبان
و ...تولید شد.

مورد مستند
کلیپ و فیلم با
محتوای آموزشی آموزشی برای
با تعیین گروههای مقابله با بیماری
کرونا تولید و
هدف تولید و
پخش شد.
منتشر شد.

23,100,000

اطالع رسانی
و انتشار

بار
بازدید از
شبکههای
اجتماعی
انجام شد.

1,424,000

نفر از سایت آموزشی
بازدید کردند.
مورد تست کرونا
با راهاندازی نسخه
فارسی و انگلیسی
تست کرونا انجام شد.

مورد پیامک با محتوای
آموزشی و اطالعرسانی
درباره بیماری کرونا
ارسال شد.

94000
نفر از داوطلبان در
دورههای مجازی آموزشی
شرکت کردند.

60,700

نفر از پرسنل در
دورههای مجازی آموزشی
شرکت کردند.

448,540
عدد ماسک
سه الیه

28,860

نفر اطالع رسانی
همگانی

11,600,000

عدد دستکش
التکس

عدد ماسک
N95

14,794
عدد کیف

29,350,000

دورههای مجازی
آموزشی

33,312

بطری ژل ضد
عفونی کننده

444

دستگاه
تب سنج

22000
نفر از مربیان
ت در
جمعی 
دورههای مجازی
ش مقابله
آموز 
با بیماری کرونا
شرکت کردند.

1250

عدد گان
بیمارستانی

7,137

عدد گان
امدادگری
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میان وعدهها را به مراکز درمانی میرسانیدم
کادر درمان در روزهای اوج شــیوع کرونا خستگی
خود را با میان وعدههایی از تن بیرون میکردند که
به همت جوانان هالل احمر شمیران تهیه میشد.
از قهوه و شــیرینی گرفته تــا آب میو ه و غذاهای
ســبک دیگر .پویش «درمانگر قهرمــان» ولولهای
بود که از اســفندماه در میان جوانان به راه افتاد و
بسیاری از کسبه شمیران را هم با خود همراه کرد.
«محمد فضلی» مســئول امور جوانان هالل احمر
شمیران میگوید «:جوانان هالل احمر کمک کردند
تا به بیش از  27مرکز درمانی و بهداشتی شمیران

و تهران میان وعدههای ســالم ارسال کنیم .در این
پویش میان وعدههایی مثل قهوه و آب میوه و کیک
و شیرینی به صورت کامال بهداشتی تهیه میشد و به
موقع به کادر درمان بیمارستانها میرسید .زمانی
که ما این پویش را آغاز کردیم تعدادی از کافهداران
شمیران به صورت خودجوش این کار را آغاز کرده
بودند .اما برای هدفمند شدن این اقدام به جمع ما
پیوستند .مثال ممکن بود تعداد زیادی میان وعده
از جاهای مختلف به بیمارســتان مسیح دانشوری
برســد اما در همان روز کادر درمانی در بیمارستان

شهدای تجریش میان وعدهای نداشتند .تجمیع این
فعالیتهــا و برنامه ریزی کلی برای آن کمک کرد
تا بتوانیم این میان وعدهها را در تعداد بیشــتری از
مراکز درمانی توزیع کنیم و عالوه بر شــمیران به
دست پرسنل درمانی تهران هم برسانیم ».تیمهای
 15نفــرهای هر روز این میــان وعدهها را از محل
آماده سازی به موقع به مراکز درمانی میرساندند.
جوانان هالل احمری در گردنه قوچک هم در طرح
غربالگری شهروندان و شناسایی موارد مشکوک به
امدادگران کمک میکردند.

غربالگری و تب سنجی در گردنه
تعطیلی مدارس و ادارهها و خانه نشینی شهروندان
در روزهای پایانی ســال موجــی از جمعیت را به
سمت کوههای شــمیران روانه کرده بود .با وجود
هشــدارها برای مانــدن در خانــه ،کوهپایههای
شمیران در اســفندماه به مقصدی برای سفر یک
روزه شهروندان تبدیل شد .غربالگری و تب سنجی
در گردنه قوچک از اقدامات امدادگران هالل احمر
در این روزها بود تا از ورود افراد مشکوک به کرونا
به کوهپایهها و روســتاها جلوگیری شود« .محمد
بدری» مسئول امداد و نجات هالل احمر شمیران
میگوید «:از  27اسفند ماه غربالگری و تب سنجی

یک فنجان قهوه گرم برای کادر درمان
فعالیتهای هالل احمر شمیران حول محور کرونا
اهالی شــمیران به دیدن لباسهای سرخ و سفیدشان در حوادث مختلف عادت کردهاند .حتی در روزهایی که کرونا اهالی تهران را خانه نشین کرده بود جوانان و داوطلبان
شــمیرانی خود را به مراکز درمانی میرســاندند و برای کمک به کادر درمان و پزشکان ایدههای خالقانهای برای خود داشتند .از تهیه و توزیع ماسک گرفته تا توزیع قهوه
و میان وعده در مراکز درمانی و بین کادر درمان .غربالگری و تب ســنجی در ورودیهای لواســان و رودبار قصران هم از دیگر اقدامات این گروه داوطلبی در شمیران بود.
هاللاحمر این روزها به اطالع رسانی و آموزش در زمینه کرونا میپردازند و با وجود حیات این ویروس در دامنههای کوه ،عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

داوطلبان همراه ما بودند
شــیوع کرونا در تهــران خیریههــا و فعالیتهای
داوطلبانه در شــمیران را با هم همدست کرده بود
تا به کمک همدیگر ،نیازها و کاســتیهای موجود
را برطرف کنند .از تولید و توزیع ماســک گرفته تا
تهیه مواد ضد عفونی کننده و رساندن آن به دست
بیماران و کادر درمانی« .یلدا یزدان» مســئول امور
داوطلبــان هالل احمر شــمیران میگوید «:خیران
و موسســههای خیریه در شــمیران ارتباط خوب و
موثری با ما دارند .با آغاز شــیوع کرونا در شمیران
و تهــران  80میلیــون تومان پول نقــد برای تهیه
ماســک و ضد عفونی کننده توســط این خیران و
داوطلبان به هالل احمر شمیران اهدا شد .ماسکها
و مــواد ضدعفونی کننده به کمک همین داوطلبان
به دســت کادر درمان در منطقه رسید تا بخشی از
نیاز بیمارستانها در این زمینه تامین شوند .حدود

 40هزار ماســک توســط داوطلبان و خیران هالل
احمر در شمیران توزیع شد ».کمکهای داوطلبانه
تنها به خرید و توزیع ماســک و ضد عفونی کننده
خالصه نشد و با کمکهای نقدی مردم شمیران دو

دســتگاه ونتیالتور خریداری و به بیمارستان مهدیه
و بیمارســتان امــام خمینی (ره) اهدا شــد .یزدان
میگویــد «:این روزها که معیشــت مردم هم دچار
مشکل شده است در طرحهای مختلف هالل احمر
بســتههای معیشــتی و مواد غذایی و بهداشتی به
دست نیازمندان میرسانیم .این افراد از قبل توسط
نیروهای معتمد ما شناسایی شدهاند و تحت حمایت
هالل احمر هســتند 570 .بســته مــواد غذایی به
کمک داوطلبان تهیه و شب عید میان خانوادههای
نیازمند توزیع شد .از ابتدای ماه رمضان تا کنون هم
 570بسته حمایتی دیگر بین این خانوادهها توزیع
شده اســت .در ماههای گذشته به کمک مددکاران
بیمارستانها افراد نیازمند دیگری شناسایی شدهاند
تــا داوطلبان هالل احمر بــه آنها در تامین معاش
خود و هزینههای درمان کمک کنند».

در گردنه قوچک آغاز شــد و تا  8فروردین ادامه
داشت .هر روز به طور متوسط هزار خودرو در این
ورودی غربالگری میشد .امدادگران ما به صورت
 24ســاعته در این گردنه فعــال بودند و هر روز
 12امدادگر و نجاتگر به تب ســنجی و غربالگری
میپرداختنــد .در این روزها عــاوه بر غربالگری
امدادگران در شــیفتهای همیشــگی خود آماده
باش بودند تا حوادث مختلف جادهای و کوهستان
را هم پوشــش دهند .تیمی هم به صورت آنکال
و آماده باش برای پشتیبانی بهتر حوادث انتخاب
شده بود».

کرونا در کنار عملیاتهای امداد و نجات
پایگاه هالل احمر شــمیران اســتان تهران
فعالیتهای امــدادی و داوطلبانه خود را در
روستاهای شــمیران هم انجام میدهد .تنها
خانه داوطلب روستایی شمیران در روستای
کند علیا هم این روزهــا به عنوان پایگاهی
برای کارهای داوطلبانــه و امدادی فعالیت
میکند« .حســن فراهانی» رییس شــعبه
هالل احمر شــمیران میگوید «:فعالیتهای
هالل احمر شمیران به دلیل قرار داشتن در
محدوده کوهســتانی تهران گستره زیادی
دارد .از طرفی شــیوع کرونا در کشــور هم
بار تازهای به دوش امدادگــران و جوانان و
داوطلبان این جمعیت گذاشت .در این مدت
خیریهها و انجمنهای مختلفی با ما همکاری
داشــتند تا برنامه ریزی بــرای توزیع اقالم
بهداشتی و کمکهای مردمی بهتر و دقیقتر
انجام شــود .فعالیتهای نیروهای ما در این
روزها هم قابل تقدیر است ».از عملیاتهای
امداد و نجات کوهســتان میگوید که حتی

در روزهای شیوع کرونا هم در شمیران ادامه
داشت .بررسی و ارزیابی روستاهای شمیران
بعد از زلزله هفته گذشته تهران هم از دیگر
اقدامات این روزهــای جمعیت هالل احمر
شــمیران بود «:بالفاصله بعد از وقوع زمین

لرزه تیمهای ارزیاب به روســتاهای شمیران
رفتند .خوشــبختانه این زمین لرزه خسارت
جانی در پی نداشت و تنها حدود  15خانه در
روستای کند علیا دچار ترک خوردگی شده
بود».
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سنگ صبور گرفتاران
داوطلب شیرازی به همشهریانش مشاوره روان شناسی میدهد

نفس بکش  ،بگو زندگی

اهدای ونتیالتور به بیماران مبتال به کرونا توسط داوطلب اهوازی
آشــنایی اش با هالل احمر به سالهای
نوجوانــی برمیگــردد و فعالیتهــای
داوطلبانه .دکتر «علی محمد آخوندعلی»
حاال  63سال دارد و استاد تمام دانشگاه
اهواز است .از نوجوانی تا این روزها ،کار
و فعالیت داوطلبانه را کنار نگذاشــته و
جمعیت را همراهی کرده اســت .همین
هفته پیش بــود که با همیــاری دیگر
اســتادان دانشــگاه مبلغی بــرای تهیه
ونتیالتــور به هالل احمر اهواز اهدا کرد.
او میگوید «:این روزها با شیوع کروتا در
اهواز با تعدادی از دوستان و همکارانمان
به ایننتیجه رســیدیم که برای بیماران
دستگاه تنفسی بخریم و آن را در اختیار
بیمارستان طالقانی اهواز قرار بدهیم.
خیلی زود ایــن تصمیم را عملی کردیم
و روی بــرد دانشــگاه اطالعیهای نصب
کردیم .مبلــغ قابل توجهــی به کمک
دانشجویان و اساتید دانشگاه جمعآوری
شد که برای خرید دســتگاه تنفسی به
هالل احمر سپردیم».
اعتمــاد بــه هالل احمــر دلیلــی بود
برای ســپردن این امانت بــه جمعیت.
او میگوید«:ســالها از نزدیک شــاهد
فعالیتهــای هــال احمر بودم .ســال
گذشــته خوزســتان در زمینه سیالب
کمکهای تخصصــی به مدیریت بحران
منطقــه میکردیــم و در جریان همین
فعالیتها میدیدیــم که نیروهای هالل
احمر چگونه به کمک مردم میشتابند».

تدریس در رشــته ســیالب در دانشگاه
اهــواز باعث شــده تا در ســیالبهای
گذشــته بــه مدیریــت بحران اســتان
مشــاورههای تخصصی در ایــن زمینه
ارائه کند و در عملیاتهای مهار ســیل
در اهواز همکاری نزدیکی با هالل احمر
و دیگر نهادهای امدادی داشته باشد .او
میگوید «:شــناخت رفتار سیالبها در
اقلیمهای مختلــف میتواند به ما کمک
کند تا بتوانیــم بهترین راه را برای مهار
ســیالب انتخاب کنیم .برای همین تیم
تخصصی دانشــگاه در زمینه ســیالب
اهواز مشــورتهای خوبی بــه نیروهای
امدادی و مدیریت بحران میداد .ما برای
امدادگران سیالب هم دورههایی برگزار
میکنیــم تا آنها را با انواع جریان آب و
نوع مواجهه با آن آشنا کنیم .در جریان
ســیل هم این آموزشها خیلی سریع و
تخصصی به امدادگران ارائه میشــد تا
بتوانند در کمترین زمان ،بهترین تصمیم
را برای نوع کمک رسانی اتخاذ کنند».

فراخوانهــای خانــه داوطلبــی
مددکاران شــیراز ،بعد از گسترش
کرونا تعداد زیادی از مشــاوران و
روانشناسان را جذب فعالیتهای
داوطلبی هالل احمــر کرد« .علی
شــریفی» که این روزها در مقطع
دکتــری روان شناســی تحصیل
میکند عضو جدید خانه داوطلبی
مددکاران شیراز اســت .کمک به
خانوادههای داغدار از کرونا برای سوگواری یکی از فعالیتهای گروههای
مددکار داوطلب است که شریفی با پیوســتن به آنها ،انجام میدهد.
این داوطلب  28ساله جمعیت میگوید «:بسیاری از خانوادههایی که
عزیزی را بر اثر ابتال به کرونا از دســت دادهاند به دلیل قرار گرفتن در
شرایط خاص ،امکان سوگواری ندارند .نبود امکان سوگواری تحمل این
داغ را برای خانوادهها ســختتر میکند و آنها را با مشکالت روحی و
روانی جدی روبرو .راهنمایی و مشواره به این افراد یکی از کارهایی است
که ما به عنوان روانشناسان داوطلب انجام میدهیم».
تنها مبتالیان به کرونا و یا افراد داغداری نیســتند کــه این روزها به
مشاورههای روان شناســی نیاز دارند؛ افراد زیادی طی ماههای اخیر
دچار اضطراب و وسواس شدهاند که نیاز به درمان دارند .مشاوره و ارائه
راهکارهای مفید برای ترک وسواس و دور شدن از اضطراب کرونا از دیگر
فعالیتهایی است که این مشــاوران در خانههای داوطلبی مددکاری
انجام میدهند.
با افزایش آمار اختالفات زناشویی در روزهای قرنطینه ،زوجدرمانی هم
به دایره فعالیتهای روانشناسان و مشاوران داوطلب اضافه شده است.
شریفی میگوید «:بسیاری از زوجها پیش از این ساعتهای محدودی
را در کنار هم بودند .این افراد در دوران قرنطینه به اجبار ســاعتهای
طوالنی در خانه میمانند در حالی که مهارتهای گفتگوی سالم را بلد
نیستند .این مساله مشکالت و اختالفات زیادی بینشان به وجود آورده
است .این اختالفها حتی باعث بروز خشونتهای خانگی هم میشود.
یکی دیگر از خدمات ما در سامانههای مشاوره ،مشاوره رایگان به زوجین
برای رفع اختالفات و آموزش مهارتهای گفتگوی سالم است ».او که
عضو خانه روانشناســان علوم پزشکی و روانشناســان جهادی است به
نقاهتگاهها و مراکز مختلف درمانی سر میزند و مشاورههای حضوری
به بیمارانی که از لحاظ روانی آمادگی پذیرش بیماری خود را نداشتند
ارائه میهد «.در شــیراز گروههای داوطلبی زیادی فعال هستند و با ما
برای تهیه اقالم ضروری مثل شیلد ،گان و تهیه اغذیه پرستاران مشورت
میکنند و ما راهنماییهای الزم را به آنها رائه میدهیم .در روستاهایی
که امکان حضور مشاوران به صورت حضوری نیست با تهیه کلیپهای
آموزشی مباحث بهداشت فردی ،فاصلهگذاری اجتماعی و بهداشت روانی
را توضیح میدهیم ».او و دیگر اعضا روانشناسان هاللاحمر خود را برای
روزهای بعد از کرونا هم آماده میکنند «:کرونا جنبههای مختلفی را در
زندگی خانوادهها نشان داد .بسیاری از خانوادهها تجربه خوبی از کنار هم
بودن به دست آوردند .اما روی دیگر این سکه این است که پیش بینی
میکنیم بعد از کرونا افراد زیادی دچار سندرم سوگ میشوند و مراجعان
بیشتری با اختالل وسواس خواهیم داشــت .باید از همین حاال خود را
برای مواجه با آن دوران آماده کنیم تا افراد کمتر دچار آسیب شوند».

«آموزش» یادگار ماندگار داوطلب البرزی
یادی از مرضیه حصاری ،داوطلب جمعیت و مادر محیط زیست استان البرز
«مادر محیط زیست اســتان البرز» صدایش میکردند.
فعالیت داوطلبانــه در هالل احمــر را از دوران قبل از
انقالب ،با آموزش کمکهای اولیه آغاز کرد .فعالیت در
زمینه محیط زیست ،همکاری با انجمنهای مردم نهاد
و کار داوطلبانه در جمعیت گوشهای از فعالیتهای عام
المنفعه او بود« .مرضیه حصاری» بعد از  4دهه فعالیت
داوطلبانه در جمعیت ،در اردیبهشت  99درگذشت.
همراهی خود با هالل احمر را از آموزش کمکهای اولیه
در هالل احمر شــهرری آغاز کرد .وقتی اوایل انقالب به
استان البرز نقل مکان کرد ،به همراه همسرش آموزش
هدفمند و برنامه ریزی شــده در هــال احمر کرج را
کلیدزد« .داوود رجبی» معاون داوطلبان اســتان البرز
میگوید «:مرحوم حصاری اوایل انقالب از تهران به البرز
آمد و مربیگری کمکهای اولیه را آغاز کرد .بعد از آن
به واسطه فعالیتهایی که انجام میداد و دورههایی که
دیده بود جذب بخش امداد شــد و مســئولیت آموزش
امــداد زنان را بر عهده گرفــت .خانم حصاری به همراه
همســرش که در دهه هفتاد فوت کرد ،نقش مهمی در
ترویج فرهنگ داوطلبی در استان داشتند».
فعالیت در حوزه محیط زیســت و تشکیل کمپینهای
پاکسازی طبیعت از دیگر فعالیتهایی است که حصاری
در آن مشارکت داشــت .به همین دلیل به عنوان مادر
محیط زیست استان البرز معرفی شد.
«محمد منتظری» رییــس اداره آموزشهای تخصصی
معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر میگوید
«:خانم حصاری و همسرشــان آقای شاه حسینی اولین
افرادی بودند که آموزش مســتمر و برنامه ریزی شــده
را در هــال احمر اســتان البرز آغاز کردنــد .تا قبل از
حضور این داوطلبان ،آموزش در این اســتان به صورت
پراکنده انجام میشــد و روال و نظم مشخصی نداشت.
مرحــوم حصاری در طول فعالیت خود به حدود  5هزار

نفــر آموزش کمکهای اولیــه و آموزشهای تخصصی
امــداد و نجات و  ...را ارائه داد .اما فعالیتهای داوطلبانه
ایشان به حوزه آموزش محدود نبود .کمک به بچههای
بیسرپرســت و همکاری با خیریههای مختلف از دیگر
فعالیتهایی اســت که حصاری در طول حیات خود به
سراغشــان میرفت .منتظری میگوید «:خانم حصاری
همواره نشاط و امید را در میان مددجوها ترویج میداد
و به آنها در حل مســائل و مشکالتشان کمک میکرد.
توجه زیادی به کودکان داشــت و برای خوشحال کردن
آنها از هیچ تالشی فروگذار نمیکرد ».مرضیه حصاری
 8اردیبهشــت  ، 99بعد از ســالها فعالیت داوطلبانه،
درگذشت.
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جوانان

مبارزه با کرونا در صف نانوایی
جوانان و دانشجویان اندیمشکی ،نانواییهای شهر را برای مقابله با کرونا تجهیز کردند

جوانان
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آموزش مقابله اب کروان
دربوستانهای هشر
این روزها که استان خوزستان شرایط مناسبی ندارد و بر اساس آمارها
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این استان افزایش پیدا کرده است،
این گروه داوطلب برای توزیع لوازم بهداشتی و آموزش به شهروندان در
بوستانهای این شهر دست به کار شدهاند« .کوثر زرگوش» یکی دیگر
از جوانان فعال این گروه میگوید «:ســالمندان یکی از آن گروههای
پرخطری هستند که ابتال به کرونا میتواند مشکالت بسیاری برای آنها
ایجاد کند .از طرفی در بوستانهای شهر بیش از دیگر گروههای سنی
دیده میشوند و همین مســئله میتواند آنها را بیشتر در معرض ابتال
به این ویروس قرار دهد .برای همین تصمیم گرفتیم عالوه بر آموزش
و توزیع لوازم بهداشتی در نانواییها ،ســراغ بوستانهای شهر برویم.
با سالمندانی که بدون توجه به موارد بهداشــتی در بوستانها حضور
داشــتند ،همکالم شــدیم تا آنها را به رعایت این نکات دعوت کنیم.
عالوه بر توزیع و آموزش نحوه صحیح استفاده از ماسک در  5بوستان
اندیمشک ،سراغ کودکان و دیگر گروههایی که بوستانهای شهر را برای
گذراندن اوقات فراغت انتخاب میکنند ،رفتیم و با توزیع ماسک و ارائه
آموزشهای الزم از آنها هم خواستیم براس قطع زنجیره شیوع ویروس
با دیگران همراه شوند».

غرابلگری و توزیع
سک و دستکش در
ما
یهای هشر
اننوای 
این روزها که با شــیوع ویروس کرونا و اجرای طرح
فاصله گذاری اجتماعی ،همه افراد و گروهها رعایت
نکات بهداشــت فردی و اجتماعی را در اولویت قرار
دادهاند ،برخی مشاغل و صنوف مانند نانواییها که
مایحتــاج روزانه مردم را تأمین میکنند باید به کار
خود ادامهدهند.
از آنجایی که کارشناسان سالمت ،برخی نانواییها
را به دلیل استفاده از پول نقد و تشکیل صف طوالنی
نان در برخی محلهها یکی از اماکن مســتعد برای
انتقال کرونا اعالم کردهاند ،رعایت نکات بهداشــت
فردی توسط مشتریان و نانوایان برای جلوگیری از
شیوع ویروس اهمیت زیادی دارد .این میان گروهی
از جوانــان فعال هاللی هم بــرای آموزش کارکنان

تقدیر از روانشناسان

دانشجویان و جوانان داوطلب اندیمشک ،قدردانی از روانشناسانی که این روزها
با ارائه مشاوره به شهروندان سهم مهمی در مدیریت اضطراب و ارائه مشاوره
تلفنی به خانوادهها دارند ،را نیز در دستور کار قرار دادهاند « .فاطمه زالفی» یکی
دیگر از جوانان فعال گروه در اینباره میگوید «:یکی از راههای مقابله با کرونا
تقویت سیستم ایمنی بدن است در حالی که ترس و اضطراب زیاد باعث تضعیف
و سیستم ایمنی و دفاعی بدن میشود .خوشبختانه این روزها در شبکه بهداشت
اندیمشک ،روانشناسان به کمک کادر درمان آمدهاند و در اورژانس اجتماعی
شهرستان به صورت تلفنی به شهروندان مشاوره میدهند .ما هم با همکاری
کانون جوانان ،همزمان با روز روانشناس ،سراغ این افراد زحمتکش رفتیم و با
اهدای شاخه گل به عنوان نماینده جوانان شهر از آنها قدردانی کردیم».

این روزها که مقابله با ویروس کرونا همراهی همه اقشار و گروههای جامعه را میطلبد ،عالوه بر پزشکان و پرستارانی که در خط مقدم مقابله با کرونا ایستادهاند،
داوطلبان و جوانان هاللی هم برای کمک به قطع زنجیره شیوع کرونا آســتین همت باال زده اند .جوانان فعال هاللاحمر اندیمشک ،به صورت داوطلبانه گروهی
برای ضدعفونی کردن نانواییهای شهر تشکیل دادهاند تا با آموزش کارکنان و مشتریان نانوایی ،به قطع زنجیره شیوع این ویروس منحوس کمک کنند .در ادامه
با اعضای این گروه فعال که طرحهای دیگری هم برای آموزش شهروندان دارند گفتوگو کردیم.

و مشــتریان نانوایی داوطلب شــدهاند .آنها ســراغ
نانواییهای پرمشــتری شهرشــان رفتهاند تا عالوه
بر توزیع اقالم بهداشــتی ،شهروندان را هم با موارد
بهداشتی آشنا کنند.
«رویا هیکیزاده» دبیر کانون دانشجویی هاللاحمر
پیام نور شهرســتان اندیمشــک میگوید «:وقتی
شنیدیم کارشناسان ســامت مراکزی مثل نانوایی
را به دلیل احتمال ازدحام جمعیت در صف نانوایی،
به عنوان مراکز مســتعد برای انتقــال کرونا اعالم
کردهانــد ،تصمیــم گرفتیم گروهی بــرای آموزش
نانوایان تشکیل بدهیم.
با هزینه اعضای گروه ،پکیج بهداشتی شامل ماسک،
دســتکش ،الکل و چنگکهایی برای تحویل پول به

15

مشــتریان تهیه کردیم و در اختیــار نانواییها قرار
دادیم ».نصب بروشــورهای آموزشــی و غربالگری
کارکنــان نانوایی هــم از دیگر اقدامــات این گروه
داوطلب در نانواییهای اندیمشک است.
«ســمیه چگنی» یکــی دیگــر از اعضــای گروه
میگوید«:نحــوه شستوشــوی صحیح دســتها،
رعایت فاصله مناســب در صف نانوایی و دیگر نکات
بهداشتی الزم را در یک بروشور گردآوری کردیم و
عالوه بر آموزش حضوری با نصب این بروشورها در
داخل نانواییها و محل تشــکیل صف ،از کارکنان
نانوایی و مشتریان خواســتیم نکات بهداشتی الزم
را برای کمک به قطع زنجیره شــیوع کرونا رعایت
کنند».

r
مدیر مسئول :اسماعیل رمضانی
تحریریه:مرضیه موسوی ،حسن حسنزاده
مجیدعارفیپور،مجتبی فالح
ویراستار:علیرضا محمودی

i

s

.

c

r

w .

w

w

سردبیر :مهدی علیپور

صاحبامتياز:جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران

مدیرهنری :مهردادهاشمیان
عکس:رضا احمدوند،یعقوب کهربایی
نشریه داخلی جمعيت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران
خرداد  / 1398شوال  /1441جون2020

نشــاني :تهران ،خيابان وليعصر ،نرسيده به تقاطع
نيايش ،ساختمان مركزي جمعيت هاللاحمر ،طبقه
هشتم ،اداره كل روابط عمومي و ارتباطات مردمي،
نشريه پيام هالل

تلفن02188201193:

فكس02188201101 :
شماره پيامك30002700:

بازدید دکتر همتی از مرکز اسناد و موزه هالل احمر

قدم زدن در خاطرات  90ساله

مرکز اسناد و موزه جمعیت پر بازدیدترین موزه تهران است که در طبقه دوم ساختمان توانبخشی جا خوش کرده است .اسنادی از  9دهه فعالیت جمعیت در ایران،
هدایایی از جمعیتهای مختلف دنیا و جوایز و افتخارات هالل احمر در این موزه به نمایش گذاشته شده است .قدم زدن در میان ویترینهای این موزه ،فرصتی
است برای مرور مهمترین رخدادهایی که هالل احمر ایران در ادوار گذشته از سر گذرانده است .دکتر همتی در بازدید از این موزه به حفظ خاطرات و تجربههای
گذشته جمعیت تاکید کرد.

المانهایی
از اهداف و
مسئولیتهای
هالل احمر در
گوشه و کنار
موزه به چشم
میخورد.

ماکت کشــتی فارور یادآور اولین کشــتی بیمارستانی
خاورمیانه اســت که در ادوار مختلف خدمات امدادی و
درمانی به کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میداد.

دکتر همتی بر
حفظ هویت
و تجربههای
جمعیت تاکید
کرد و برای
اثرگذاری
بهتر این موزه،
دستور تغییر
در چیدمان
بصری این
موزه را داد.

گالری مرکز اســناد و موزه جمعیت فرصتی اســت برای
برگزاری نمایشگاههای موضوعی و آثاری که با محوریت
هالل احمر تولید میشود.
بخش مهمی
از فعالیتهای
هالل احمر
در دوران
حیات خود ،به
امدادرسانی در
جنگ اختصاص
دارد .یادبودی
برای شهدای
امدادگر در
موزه اختصاص
داده شده است.

در پایان بازدید رییس جمعیت دستنوشــتهای از تجربه
اولین بازدید خود را در دفتر یادگاری روسای جمعیتهای
دنیا در موزه جمعیت نوشت.

