ﻧﻮداﺷﺘ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ "در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد  ۱۷آورﯾﻞ  ۲۰۱۹ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ۹۸
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و در  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه
ﭘﺲ از وﻗﻔﻪ ﭼﻨﺪروزه در ﺳﺎﻟﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر"ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی"ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺣﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان و ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﻫﺪف ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
دوﻟﺘ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻤ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘ و ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻧ اﺳﺎﺳ در راه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
"اﮐﺒﺮ ﻗﻮﯾﺪل" ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ارﺟﻤﻨﺪ را دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﺪن دوﻟﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه از ﺳﯿﻤﺎی ﺗﻠ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻗﻮﯾﺪل اداﻣﻪ داد :در ﺳﯿﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۰اﻟ ۳۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﺸﻼت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨ و ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻧ اﺳﺎﺳ درراه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﻫﻤﺎری رﺳﻤ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان
"ﺑﯿﻢ ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﺎن"ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ"ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی" ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﺷﺪه دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻫﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻟﻮح اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران در ﺣﻮزهﻫﺎی رﻓﺎﻫ و اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻋﺰام در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﺑﺗﻮﺟﻬ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ و رﻓﺎﻫ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ از دﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺗﻮﺟﻬ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ
و رﻓﺎﻫ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﻔ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ و از ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﯾﺎدآوری را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺎﻣﯿﻠ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۵ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی داوﻃﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ در اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻫﺪف ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﯿﻞ ﯾ از اﺑﺘﺎرات ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﯿﺴﻠ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان ﺗﺰﯾﯿﻦﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾ از ﻫﻤﺪﻟ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
دو ﺟﻮان ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺎزﯾﺎر و ﺑﻧﻈﯿﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن ﭘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾ از ﺧﯿﺮﯾﻦ از ﯾ از ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠ
ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾ از ﺑﯿﻤﺎراﻧ ﮐﻪ
ﻟﺜﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻤ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دارد و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾ از ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ،
اﻧﻌﺎس ﻋﻮارض ازدواجﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن از ﻫﻤﺎری ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و در رأس آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد.

