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رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه پیش از 
شیوع کرونا آموزش های همگانی پیشگیری از 
این بیماری از سوی جمعیت هالل احمر و با 
همکاری سازمان نظام پزشکی از طریق فضای 
مجازی انجام شد، گفت: »خوشبختانه بیش از 70 
میلیون بازدید از آموزش های مجازی پیشگیری 
از کرونا انجام شده است. بیش از یک میلیون و 

300 هزار آموزش ارائه شده است.«

لزوم آموزش همگانی 
وی در رابطه با وضعیت خانه های هالل نیز گفت: » 
محور فعالیت های ما تا شهریور ماه تقویت خانه های 
هالل و آموزش همگانی خواهد بود. چرا که با 
تأکید رئیس جمهور الزم است تا آموزش همگانی 
به صورت جدی دنبال شود. با توجه به فرا رسیدن 
فصل تابستان و انجام سفرهای تابستانی، موج دوم 
کرونا در پیش است و این قضیه را باید به صورت 
خاص مد نظر داشته باشیم. حدود 40 هزار نقطه 
روستایی در کشور برای احداث خانه های هالل 
پیش بینی شده که تاکنون اقدامات اولیه برای هزار و 
300 خانه هالل انجام شده است. در واقع 40هزار 
خانه هالل احمر در شهرهای مختلف راه اندازی 
خواهد شد. داوطلبان هالل احمر اولین امدادگرانی 
هستند که در حوادث حاضر می شوند. این خانه 
های هالل احمر می تواند فاصله زمانی رسیدن 
داوطلبان به حوادث را کاهش دهد. این خانه ها 
با مرکزیت داوطلبان جمعیت پیگیری می شوند. 
نمی خواهیم تشکیالت اداری جدیدی ایجاد کنیم. 
این کار را در شرایط اقتصادی موجود پیگیری 
می کنیم، به شکلی که کار در تهران و 400 محله  
آغاز شده و تالش می کنیم در کنار آموزش همگانی 
با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، تاب آوری مردم را 
افزایش دهیم و آمادگی برای برخورد با حوادث 

را افزایش دهیم.«

وضعیت نامناسب انبارهای هالل احمر
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه و در رابطه 

با وضعیت لجستیکی و انبارهای هالل احمر نیز 
گفت: »وضعیت انبارهای امدادی اصال خوب 
انبارهای  در  موجود  چادرهای  تعداد  نیست. 
امدادی هالل احمر استان تهران 45 هزار چادر 
است و این تعداد چادر برای حتی یک محله 
در تهران کافی نیست. حوادث پی در پی در 
کشور متأسفانه باعث شده موجودی انبارهای 
ما کاهش پیدا کند به شکلی که  در بازدیدی که 
از 6 پایگاه اقماری و همچنین پایگاه های غیر 
اقماری داشتیم مشاهده شد موجودی انبارها بسیار 
ضعیف است به ویژه از حیث 16 قلم بحرانی که 
باید در انبارها موجود باشد. این وضعیت را به 
رئیس جمهور منتقل کرده و قرار شد جلسه ای 
با سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم که این 
جلسه برگزار و قرار شد کمک های خوبی در 
این حوزه ارائه شود. ضمن اینکه تصمیماتی که 
در سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده است. هزار 
و 900 میلیارد تومان برای شارژ انبارها و خرید 
لجستیکی نیاز داریم که تامین این منابع مالی 
در شرایط موجود کمی سخت به نظر می رسد. 
با این حال مقرر شده طی روزهای آینده 300 
میلیارد تومان به ما داده شود تا آمادگی حداقلی 

را بتوانیم کسب کنیم.«

اقدمات هالل احمر در دوره پساکرونا
وی با بیان اینکه برای دوران پسا کرونا و عمل به 
توصیه مقام معظم رهبری اقداماتی را انجام داده ایم، 
اظهار کرد: » بر حسب دستور مقام معظم رهبری 
300 هزار بسته غذایی در مناطق محروم توزیع 
کردیم. در هر بسته به قیمت 300 هزار تومان 
اقالم غذیی وجود داشت، که در بین اقشار محروم 
و آسیب دیده توزیع شد، ضمن اینکه  امسال در 
25 استان با بارش های زیادی در روزهای اول 
سال مواجه بودیم که البته به بحران تبدیل نشد. 

امسال در بحث سیل مشکل جدی نداشتیم.«
همتی در ادامه با اشاره به دیگر فعالیت های این 
جمعیت در دوران شیوع کرونا، یادآور شد: »ستاد 
ملی کرونا بیش از 10 هزار نقاهت گاه را به جمعیت 

هالل احمر واگذار کرد و در این راستا هزار و 600 
هزار تخت را در استان هایی مانند قم، اصفهان، 
لرستان و قزوین فعال کرد. جمعیت هالل احمر 
برای 44 مؤسسه خیریه مجوز صادر کرد تا به 
عنوان واسط بین این جمعیت و مردم به فعالیت 
بپردازند. بیش از 530 میلیارد ریال کمک های 
ریال کمک های  میلیارد  از 350  بیش  و  نقدی 
نقدی حاصل مشارکت های مردمی برای مقابله 

با کرونا جمع آوری شد.«

مجوز صادرات ماسک
وی با اشاره به ضدعفونی بیش از 52 هزار مکان 
در سطح کشور، گفت: »در این راستا بیش از 
هفت میلیون لیتر مواد ضد عفونی مصرف شد. 
بیماران  بین  بهداشتی  بسته  از 500 هزار  بیش 
خاص توزیع شد و همزمان بیش از 50 هزار 
ماسک، چهار هزار شیلد محافظ و بیش از 10 
هزار لیتر مواد ضدعفونی در کارخانجات هالل 
احمر تولید شد. ضمن اینکه جمعیت هالل احمر 
نخستین ارگانی بود که توانست مجوز صادرات 
به خارج از کشور را کسب کند.  خوشبختانه در 
حال حاضر کشور با توجه به تولید انبوه ماسک 
در داخل از هرگونه واردات آن بی نیاز شده ایم.«

مسدود شدن حساب افرادی که مستقل 
اقدام به جمع آوری کمک کرده بودند

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به همکاری 
تنگاتنگ با مؤسسات خیریه یادآور شد: » در حادثه 
زلزله کرمانشاه خیریه ها و افراد خاص کمک ها را 
جمع آوری کردند اما مشکالتی داشتیم. اما جمع 
آوری کمک ها را به هالل احمر سپردند. هالل 
احمر در این مدت برای 44موسسه که خواهان 
جمع آوری کمک بودند مجوز صادر کرده است 
و دادستانی حساب تمام افرادی را که اقدام به 
افتتاح حساب و جمع آوری کمک کرده بودند 

مسدود کرد.«
به گزارش سپید در این نشست همچنین علی آقا 
محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نیز با اینکه هالل احمر قبل از حادثه باید آماده 
بوده و امر پیشگیری را مورد توجه قرار دهد، 
گفت: »باید آموزش هایی توسط هالل احمر ارائه 
شود تا مردم بدانند اگر زلزله شدیدی آمد باید 
در ساعات اولیه به خودشان کمک کنند. سیستم 
آموزشی »شاد« که از سوی آموزش و پرورش 
راه اندازی شده است می تواند راهی برای آموزش 
دانش آموزان باشد و به آنها گواهینامه اعطا شود. 
این گواهینامه ها باید بین المللی شود تا عالوه 
بر اعتبار در کشورهای دیگر بتواند برای دانش 

آموزان جذاب باشد.«
آقامحمدی ادامه داد: » ۸.5میلیون سالمند در ایران 
داریم که باید به آنها توجه کرد و هالل احمر باید 
نگاه ویژه ای به آموزش آنها داشته باشد. ضمن 
اینکه در شهرک های صنعتی ۸76هزار کارگر بیمه 
شده حضور دارند هالل احمر باید به این شهرک ها 

رفته و این کارگران را آموزش دهد.«
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذبه شعلی از 
طریق جذابیت های ظاهری علی رغم سختی کار 
گفت: »هالل احمر باید به  لباس و ژست توجه 
بیشتری داشته باشد تا جوانان جذب آن شوند. 
کارهای سخت باید با ویژگی لباس جذاب می شود. 
مثال آن خلبانی و نیروی هوایی است؛ خلبانی 
شغل  بسیار سختی است اما زیبایی و جذابیت 
لباس خلبانی این سختی ها را نیز جذاب می کند.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه 
مالی در  اهمیت شفافیت  به  اشاره  با  همچنین 
مالی  کمک های  از  »بیالنی  گفت:  احمر  هالل 
به هالل احمر ارائه داده و تراز مالی هالل در 
این مدت را منتشر کنید. اگر کرونا برود وزارت 
بهداشت رفته است اما اگر کرونا برود هالل اهمر 
همچنان پررنگ می ماند. به نظرم در تجربه کرونا 
باید شغل و سالمت با هم توامان باشد. جامعه 
ما اکثرا به زندگی روزمره وابسته اند. یعنی مردم 
باید بدانند با فاصله گذاری چطور شغل خودشان 
را نگه دارند. این موضوع از طریق اطالع رسانی 
و آموزشی که نهادهایی مانند هالل احمر ارائه 

می کند می تواند محقق شود.«


