
سید مصطفی نجفیان- »روح ا... جمشیدیان« مدیر 
جمعیت هالل احمر اسفراین در گفتگو با خراسان )ویژه 

اسفراین( از رسالت ها و ماموریت های جمعیت هالل احمر 

گفت و به تبیین نقشه راه و برنامه های این نهاد در شهرستان 

اسفراین پرداخت.مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین با 

اشاره به ماموریت ها و رسالت های جمعیت هالل احمر 

در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پیشنهاد »هانری دومان« به 

تاسیس جمعیت های ملی صلیب سرخ و هالل احمر منجر 

و به تصویب قراردادهای حقوق بین المللی بشردوستانه 

منتهی ش��د.»روح ا... جمشیدیان« با اش��اره به اینکه در 

نخستین قراردادهای ژنو بر اهمیت تاسیس جمعیت های 

امدادی به منظور کمک به مجروحان جنگ در کلیه کشورها 

تاکید شد، افزود: با گذشت زمان این قراردادها توسعه یافت 

و ق��رارداده��ای بعدی در این زمینه، سبب بنیان گذاری 

»جمعیت های کمک به مجروحان جنگ« در کلیه کشورها 

شد.وی انسانیت، بی غرضی، بی طرفی، استقالل، خدمات 

داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی را از اصول هفت گانه 

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر دانست و خاطر نشان 

کرد: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران موسسه 

ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل 

است که به کلیه تعهدات و قراردادهای بین المللی مربوط 

به اهداف و وظایف جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر و 

نیز مقررات اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر 

پایبند بوده و در مسائل امدادی، بهداشتی، درمانی برون 

مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاست 

های دولت جمهوری اسالمی ایران طبق اساسنامه عمل 

می کند.مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین با بیان اینکه 

جمعیت هالل احمر ایران بزرگترین سازمان امداد سوانح 

در داخل کشور است، اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 

ایران در سطح بین المللی نیز خدمات گسترده، موفقیت 

آمیز و تحسین برانگیزی ارائه داده است.وی با اشاره به 

وظایف جمعیت هالل احمر در داخل و خارج از کشور، 

تصریح کرد: ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث 

و سوانح طبیعی مانند زلزله، سیل و ... در داخل و خارج 

از کشور، ارائه کمک های اولیه در حوادث غیر مترقبه به 

وسیله امدادگران، برنامه ریزی و اقدام در راستای آمادگی 

مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه 

از طریق تربیت ک��ادر ام��دادی و نیروی انسانی، ارسال 

کمک و اعزام عوامل ام��دادی و درمانی به سایر کشورها 

در مواقع لزوم از رسالت ها و ماموریت های جمعیت هالل 

احمر است.»روح ا... جمشیدیان« با اشاره به اولویت های 

جمعیت هالل احمر اسفراین، تصریح کرد: تشکیل و توسعه 

تیم های واکنش سریع، تشکیل منظم کارگروه ام��داد و 

نجات و آموزش های همگانی با مسئولیت جمعیت هالل 

احمر، برگزاری مانورهای عملیاتی برای هماهنگی بیشتر 

با اعضای کارگروه تخصصی امداد و نجات از اولویت های 

جمعیت هالل احمر اسفراین در بخش امداد و نجات است.

وی خاطر نشان کرد: تشکیل و توسعه کانون های دانش 

آموزی، تشکیل و توسعه کانون های دانشجویی با رویکرد 

علمی و پژوهشی، تشکیل و تقویت کانون های غنچه های 

هالل، تشکیل و توسعه کانون طالب و استفاده از ظرفیت 

روحانیون برای مقابله با بحران ها، برگزاری دوره های 

آموزشی مهارت های زندگی، مبارزه با اعتیاد، ایدز، هپاتیت 

و... همراه با فرهنگ سازی بین اعضای جوان از مهم ترین 

ماموریت های جمعیت هالل احمر اسفراین در امور جوانان 

است.وی اظهار داشت: تشکیل و تقویت خانه های هالل 

روستایی، تشکیل مجمع خیرین شهرستان، برگزاری و 

اجرای طرح های ملی کاروان سالمت، همای رحمت در پی 

دستگیری از نیازمندان با یاری خیران از برنامه های پیش 

روی جمعیت هالل احمر اسفراین در امور داوطلبان است.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه های امداد و نجات بین شهری 

اسدلی )شهید رگبار( و ایرج )شهید نوری حقانی( و پایگاه 

موقت امداد و نجات بین شهری عباس آباد، اضافه کرد: 13 

نفر نجاتگر با 3 دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه خودرو ست 

نجات به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی در بخش 

امداد و نجات هستند.وی در خاتمه با اشاره به همکاری 

گسترده با آموزش و پرورش اسفراین و منطقه بام وصفی 

آب��اد، عنوان کرد: اج��رای آموزشی طرح دادرس )دانش 

آموزان آماده در روزهای سخت( در 21 مدرسه شامل 16 

مدرسه اسفراین و 5 مدرسه منطقه بام و صفی آباد و تشکیل 

تیم امداد و نجات دادرس در مدارس در دستور کار جمعیت 

هالل احمر شهرستان قرار گرفته است.

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
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در گفت وگو با مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین عنوان شد:

رسالت ها و ماموریت های فراگیر هالل احمر

سید مصطفی نجفیان-  »امیرحسین اسکندری« مدیر 
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در 

اسفراین فعالیت ها، ماموریت ها و رسالت های این مرکز را 

در شهرستان تشریح کرد.مدیر مرکز آموزش های تخصصی 

کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در اسفراین با اشاره به فعالیت 

ها، ماموریت ها و رسالت های این مرکز در شهرستان، در 

گفتگو با خبرنگار ما گفت: در بخش آموزش های پزشکی، 

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی 

آماده برگزاری دوره های آموزشی متعدد تکنسین داروخانه، 

دستیار دندانپزشک، فوریت های پزشکی، کاربرد درمانی 

گیاهان داروی��ی و تعمیر تجهیزات و ل��وازم پزشکی را به 

فراگیران عالقه مند دارد.»امیرحسین اسکندری« با اشاره 

به برگزاری دوره های زب��ان خارجه با پیوست مشاوره و 

تعیین سطح رایگان، افزود: دوره ویژه کودکان)سنین 4 

تا 10 سال(، دوره ویژه نوجوانان و جوانان)سنین 11 تا 

18 سال( و دیپلم زبان انگلیسی ویژه بزرگساالن )سنین 

18 سال به باال به ص��ورت ترمیک و فشرده(، دوره های 

مقدماتی تا پیشرفته محاوره و مهارت های 

بزرگساالن،  وی��ژه  شنیداری  و  گفتاری 

آمادگی آزمون TOFEL و IELTS و آمادگی 

آزم��ون Tolimo، گرامر زب��ان انگلیسی 

)ویژه کنکور دانشگاه ها، کارشناسی ارشد 

و دکترا(، دوره زبان انگلیسی برای توریسم، 

مهارت های مصاحبه های علمی، دوره فشرده 

مکالمات و مکالمه زبان های فرانسه از دوره های متعدد 

آموزشی زب��ان خارجه  در مرکز آم��وزش ه��ای تخصصی 

کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین است.وی با اشاره 

به دوره های علوم انسانی شامل برگزاری تربیت مربی مهد 

کودک، مدیر داخلی و مسئول فنی مهد کودک، موسسین 

مهد کودک، تربیت مدرس ابتدایی و حسابداری حرفه ای 

 ICDL خاطر نشان کرد: دوره مهارت های هفتگانه کامپیوتر

1-2 کاربردی و کوتاه مدت، مهارت های هفتگانه کامپیوتر 

ICDL 1-2 ویژه کارکنان دولت، اصول مونتاژ و عیب یابی 

کامپیوتر)سخت افزار(، طراحی صفحات وب، اصول امنیت 

شبکه های کامپیوتری و تعمیر مانیتور و منبع 

تغذیه از دوره ه��ای آم��وزش��ی کامپیوتر 

اس��ت.وی با اش��اره به ب��رگ��زاری کالس 

های آمادگی کنکور و کارشناسی ارشد، 

تصریح کرد: کالس های آمادگی کنکور 

گروهی(،  و  خصوصی  نیمه  )خصوصی، 

کالس های آمادگی کارشناسی ارشد)کلیه 

رشته ها(،کالس های آمادگی وکالت و ارش��د حقوق با 

بهره گیری از اساتید مجرب از فعالیت های مرکز آموزش 

های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی است.وی با 

اشاره به برگزاری دوره های فنی و مهندسی از مقدماتی 

تا پیشرفته در مرکز آم��وزش های تخصصی کوتاه مدت 

جهاد دانشگاهی اف��زود:  برگزاری دوره های آموزشی 

فتوشاپ، اتوکد، 3D MAX، دکوراسیون داخلی، زیمنس، 

 AVR، Safe & etabs، catia، میکروکنترلرهای ،LOGO

premavera، Matlab، PLC، متره و ب��رآورد، مدیریت 

پروژه،GPS، Arc GIS و هوافضا و ساخت ربات در دستورکار 

این مرکز آموزشی است.وی با اشاره به برگزاری دوره های 

عکاسی)مقدماتی تا حرفه ای(، فیلمبرداری، نمایشنامه 

نویسی، بازیگری، تئاتر، موسیقی، روانشناسی زندگی 

مشترک، روانشناسی خانواده، روانشناسی ازدواج در گروه 

دوره های هنری و روانشناسی، اظهار داشت: دوره مقدماتی 

تا پیشرفته کارآفرینی شامل پرورش قارچ، پرورش گل رز، 

مدیریت گلخانه ها، پرورش گیاهان دارویی، طراحی، اجرا و 

نگهداری فضای سبز، پرورش شترمرغ و ده ها دوره کاربردی 

دیگر همراه با مدرک معتبر جهت کارآفرینی و اخذ تسهیالت 

از صندوق های خود اشتغالی از برنامه این مرکز در دوره 

ویژه اشتغالزایی است.وی در خاتمه با اشاره به فعالیت های 

واحد مشاوره مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد 

دانشگاهی اسفراین، تصریح کرد: مشاوره های تخصصی 

در زمینه های حقوقی، کارآفرینی، خانواده، ازدواج، طالق، 

فرزند پروری، تحصیلی و استرس با مشارکت گروه مشاوران 

برتر جهاد دانشگاهی از برنامه های مرکز آم��وزش های 

تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین است.

در گفت وگو با »امیر حسین اسکندری« عنوان شد:

تشریح فعالیت های مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین


