
یک اتفاق خوب برای نوروز 94 

23 س��ال دارم و به عنوان جوان داوطلب در 
جمعیت هالل احم��ر قم فعالی��ت می کنم. از  
سال 79 همکاری خود را با س��ازمان جوانان 
آغاز کردم و ح��اال مثل 20 هزار ج��وان دیگر 
در طرح ایمنی و س��المت مس��افران نوروزی 
ش��رکت دارم. س��ازمان جوانان در طرح های 

نوروزی بیش از 15 سال سابقه فعالیت دارد.
»کمپین ملی کاهش تصادفات« یک اتفاق 
خوب برای ن��وروز 94 اس��ت. آرزو می کنم با 
اجرای این طرح از آمار تصادفات و خس��ارات 
در ن��وروز پی��ش رو کاس��ته ش��ود. ب��ا وجود 
مشارکت جوانان جمعیت هالل احمر و حضور 
20 هزار داوطلب فعال و اطالع رس��انی ای که 
در پایگاه »س��فر س��الم« ص��ورت می گیرد، 
پیش بینی می شود نتیجه خوبی در این زمینه 

مشاهده کنیم.
تصادفات ج��اده ای یک��ی از دردناک ترین 
رویداد هایی اس��ت ک��ه در ذهن اف��راد نقش 
می بن��دد. ب��ا توجه ب��ه عدم رعای��ت صحیح 
فرهنگ رانندگی در کش��ور، هر فرد در میان 
بستگان و نزدیکان خود اتفاقی ناگوار را تجربه 
کرده است؛ مثال سه تن از آشنایان من هم در 
یکی از حوادث رانندگی جان باختند و همین 
مس��أله دلیل و انگیزه ای شد برای شرکت من 

در این طرح.
نهادینه س��ازی فرهنگ صحی��ح رانندگی 
نیازمند ش��کل گیری یک حرکت اجتماعی- 
فرهنگ��ی دقی��ق در جامعه اس��ت و من هم 
سعی می کنم در این طرح حداکثر تالش خود 
را داش��ته باش��م و بتوانم در نتیجه نهایی که 

به دست می آید موثر واقع شوم.
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نگاه 1

شهید امدادگر

کوی سخاوت

قسمتی از وصیتنامه شهید امدادگر محمدتقی 
صفری، متولد روس��تای جاس��ب دلیجان که در 
کله قندی مهران به شهادت رسید:  » بار خدایا تو 
شاهدی که فقط به  خاطر تو به جبهه آمدم نه به 

خاطر هوی و هوس های نفسانی. 
 ای خدا من به  خاطر تو و مکتب انسان س��ازت 
به جبهه آمدم نه به خاطر وسوسه های شیطانی 
درونم و اینک از تم��ام جهانیان می خواهم که در 
راه اهلل قدم نهند و ت��الش و تکاپو نمایند و اال دنیا 
فانی اس��ت و زودگذر و بی ارزش و حتی پشیزی 
ارزش ندارد. دنیا را مانند مزرع��ه ای قرار دهید و 
این دنیا را پلی قرار دهید برای رسیدن به آخرت.« 
گفتنی است در طول 8 سال جنگ تحمیلی، 487 
امدادگر جمعیت هالل احمر به مقام رفیع شهادت 

دست یافتند.

 26س��ال پیش در تاریخ 1367/12/24 آقای 
خلیل بنایی در شهرستان زنجان یک قطعه زمین 

را به جمعیت هالل احمر صلح کرد.

حس�ام خراس�انی | س��ازمان جوان��ان جمعیت 
هالل احمر برای افزایش آگاهی بخشی و نهادینه سازی 
فرهنگ صحیح س��فر، طرح ایمنی وسالمت مسافران 
نوروزی را از 27اس��فند آغ��از و ت��ا 15فروردین ادامه 
می دهد؛ این طرح امروز در مراسم »کمپین ملی کاهش 
تصادفات« و با ش��عار »بی گدار به ج��اده نزنیم؛ ظریف 
برانیم« کلید می خورد. به همین منظ��ور، گروه هالل 
روزنامه »شهروند« گفت وگویی با دکتر وحید قبادی دانا 
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر انجام داده. 

سطرهای پیش رو، شرح این گفت وگو است. 
  برای شروع از برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای برگزاری »کمپین مل�ی کاهش تصادفات« 

صحبت کنید.
»کمپی��ن مل��ی کاه��ش تصادف��ات« بع��د از 
برنامه ریزی های مطالعاتی پس از 18ماه شکل گرفت. 
در ش��روع میزان آسیب و تلفات تصادفات در سال های 
متوالی، علت و نحوه ش��کل گیری حادثه از پایگاه های 
رس��می دریافت و م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت. برای 
این اقدام، مطالعات اس��تادان دانش��گاه، فعالیت های 
فدراسیون صلیب سرخ و صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیس��ف( و برنامه ریزی های کشورهایی مثل آلمان 

مورد مطالعه قرار گرفت.
  از ض�رورت تش�کیل »کمپی�ن ملی کاهش 

تصادفات« بگویید.
در س��ال های گذشته در کش��ور وظیفه پیشگیری 
و اطالع رس��انی از تصادفات -تا حدودی- تنها بر دوش 
نیروی انتظامی بود و س��ایر نهادها مشارکت کمتری 
داشتند و جای خالی بسیج اطالع رسانی و کمپین جدی 

برای کاهش تلفات جاده ای در کشور قابل مشاهده بود. 
با توجه به تأثیر آموزش همس��االن بر یکدیگر، حضور 
سازمان جوانان می توانس��ت در این زمینه بسیار موثر 
باشد چرا که از طرف دیگر بخش عمده تصادفات توسط 
رانندگان جوانی که کمتر از یک سال از اخذ گواهینامه 
آنها می گذرد، اتفاق می افتد. این موارد باعث ش��د که 
وجود »کمپین ملی کاه��ش تصادفات« بیش از پیش 

مهم تلقی شود.
  نحوه اطالع رسانی در این طرح چگونه است؟

موت��ور محرک ای��ن طرح، بس��یج اطالع رس��انی، 
آموزش و ترغیب افراد اس��ت. س��ازمان جوانان با بیش 
از یک  میلیون عضو جوان از ظرفیت بسیار خوبی برای 
ایجاد چنین حرکتی برخوردار اس��ت. ما برای هرکدام 
از پایگاه ها یک س��رتیم انتخاب کرده ایم و با وجود  هزار 

پایگاه به  هزار سرتیم آموزش های الزم ارایه شده است.
  در این کمپین به کدام ی�ک از عوامل موثر بر 

تصادفات رانندگی توجه شده است؟
س��ه عامل در یک حادثه جاده ای موثر است:  جاده، 
وسیله نقلیه و راننده؛ در این طرح به عامل انسانی یعنی 

راننده توجه شده است.
  در آیین افتتاحیه کمپین چه برنامه هایی در 

نظر گرفته شده؟
در این برنامه از تیزرها، انیمشن ها و بازی های رایانه ای 
که تهیه شده رونمایی خواهد شد؛ همین طور از سی دی 
صوتی آموزش��ی که یک میلیون نسخه برای مسافران 
نوروزی تدارک دیده ش��ده و قرار اس��ت در پایگاه های 

مختلف توزیع شود، رونمایی خواهد شد.
  چه گروه هایی در این کمپین مشارکت دارند؟

دانش آموزان، دانش��جویان و جوان��ان پایگاه های 
روستایی و ش��هری، همه در کنار هم در این کمپین 
مشارکت خواهند داشت. باید بدانیم که این کمپین 
ش��روعی اس��ت ادامه دار. بیش از 20 هزار جوان فعال 
در سازمان، آموزش های الزم را دریافت می کنند؛ در 
این طرح سازمان ها و نهادهای مختلف از قبیل ستاد 
تس��هیالت نوروزی سفر، س��ازمان میراث فرهنگی 
و نی��روی انتظامی مش��ارکت داش��ته اند. از تمامی 
رس��انه های تصویری، مکت��وب و خبرگزاری ها برای 
پوش��ش خبری برنامه دع��وت به عمل آمده اس��ت. 

گروه های مختلف اجتماعی مثل هنرمندان، 
ورزش��کاران و استادان دانش��گاه امروز 

 در کنار ه��م در ای��ن کمپین حاضر 
خواهند بود.

  اگ�ر م�وردی ب�رای اضافه 
کردن باقی مانده، بفرمایید.

می خواه��م بگویم ک��ه نمونه 
این حرکت در ط��رح ملي ایمني 
و سالمت مس��افران در شهرهاي 
ساحلي در تابستان امسال صورت 
 گرفت که توانست میزان تلفات را 

تا 50 درس��ت کاهش دهد. این طرح توسط جوانان 
جمعیت هالل احمر با آگاهی بخشی به افراد در مورد 
مناطق شنای ممنوعه اجرایی شد. با توجه به بیانات 
رهبر معظم انقالب که می فرمایند: »همه دستگاه های 
مسئول باید تالش کنند تا سوانح و حوادث سفرهای 
ن��وروزی به حداق��ل ممکن برس��د« ایجاد بس��یج 
اطالع رس��انی ج��ز مهمترین برنامه ه��ای جمعیت 
هالل احمر محسوب می ش��ود؛ این امر می طلبد که 
رسانه ها، هنرمندان و ورزشکاران حمایت الزم را داشته 
باشند و به عنوان رسوالن پیش��گیری از تصادفات در 
کنار جوانان جمعیت هالل احمر حضور و مش��ارکت 
فعال داشته باش��ند. آمار تلفات تصادفات 
بعد از جنگ با میزان ش��هدای 8 سال 
دفاع مقدس برابری می کند و با توجه 
به هدف اصلی جمعیت هالل احمر و 
صلیب سرخ که نجات انسان هاست 
ما وظیف��ه خ��ود می دانی��م که از 
حداکثر توان م��ان در کاهش آمار 
تصادفات اس��تفاده کنی��م؛ به امید 
آن که فرهنگ صحیح رانندگی میان 

مردم نهادینه شود.

دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان جوانان در گفت و گو با »شهروند« از کمپین کاهش تصادفات می گوید

این کمپین شروعی است ادامه دار
   در طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران در شهرهای  ساحلی توانستیم میزان  تلفات را تا 50درصد کاهش دهیم

روی خط خبر

 ارسال کمک های امدادی 
هالل احمر ایران به افغانستان

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوس��تانه 
جمعی��ت هالل احمر با اع��الم ارس��ال 20 تن 
محموله امدادی ایران برای افغانس��تان، گفت:  
»این محموله ش��امل کنس��رو، چادر، زیرانداز و 
پتو برای کمک به مردم افغانس��تان ارسال شده 
است.« محمدشهاب الدین محمدی عراقی ادامه 
داد: »محمول��ه کمک های ام��دادی هالل احمر 
ایران برای کمک ب��ه مردم افغانس��تان به وزن 
20/20 کیلوگرم شامل 20 هزار قوطی کنسرو، 
170 دس��تگاه چ��ادر، 500 تخت��ه زیران��داز و 
یک هزار و 500 تخته پتو به کش��ور افغانس��تان 
 ارس��ال و تحوی��ل هالل احم��ر ای��ن کش��ور 

شده است.«

 برگزاری همایش اسالم
 و حقوق بین المللی بشردوستانه در قم

همایش دو روزه اس��الم و حق��وق بین المللی 
بشردوستانه در موسسه فقهی ائمه اطهار در شهر 
قم و با مش��ارکت جمعی از طالب، دانشجویان و 

استادان این حوزه برگزار شد. 
مراس��م افتتاحیه این همایش دو روزه با قرائت 
پیام رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران توس��ط آقای دکتر گل فش��ان )مدیرعامل 
محترم جمعی��ت هالل احمر قم( ش��روع به کار 
کرد. پنل اول و تخصصی این همایش با موضوعات 
تخصصی ازجمله بررس��ی و تبیین مبانی حقوق 
بشردوستانه و رابطه وجوه مشترک میان اسالم و 
حقوق بین المللی بشردوستانه و همچنین بررسی 
حمالت سایبری به عنوان چالشی فراروی حقوق 

بین الملل بشردوستانه برگزار شد. 
در روز دوم، موضوع��ات مختلف و چالش های 
فراروی اجرای حقوق بشردوستانه طی پنل های 
مختلف در دو نوب��ت صبح و بعدازظهر توس��ط 
اس��تادان و صاحب نظران دانش��گاهی و حوزوی 
مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. مراسم اختتامیه 
همایش بعدازظهر روز پنجشنبه در موسسه فقهی 

ائمه اطهار به پایان رسید.

 طراحی و تولید آتل چسبی 
توسط هالل احمر 

برای نخس��تین بار در هالل احمر کش��ور، آتل 
چس��بی توس��ط کارکنان جمعیت هالل احمر 
شهرس��تان مالیر طراحی و به تولید انبوه رسید. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان مالیر در این 
رابطه گفت: »یکی از شایع ترین آسیب هایی که در 
تصادفات جاده ای به چش��م می خورد، تروماهای 
اسکلتی و شکستگی ناشی از حوادث جاده ای است 
و آتل های چسبی یکی از ابزارهای مناسبی است 
که در این گونه تروماها به کارگرفته می شود و در 
جلوگیری از این آسیب ها و افزایش سرعت عمل 

نجات گران نقش بسزایی ایفا می کند.« 
علی مرتضی میرزایی با اشاره به وارداتی بودن 
این محصول و قیمت باالی آن، تصریح کرد:  » هر 
ست آتل چسبی وارداتی به قیمت 4 تا 5 میلیون 
ریال به فروش می رسد که به دلیل باال بودن قیمت 
آن، نجاتگران ناچار به استفاده از آتل های سیمی و 
چوبی می شوند که از نظر کاهش آسیب، سهولت 
در استفاده و زمان به کارگیری قابل مقایسه با ست 

چسبی نیست.
 او ادامه داد: »کارکنان این جمعیت حسب نیاز 
جدی به این محصول به فکر طراحی و ساخت آتل 
مورد نیاز خود افتادند که در شهریورماه  سال  جاری 
تالش آنها نتیجه داد و موفق به طراحی و ساخت 
آتل چسبی با یک ششم قیمت وارداتی آن شدند.«

صبیه  خلج
جوان داوطلب حاضر در کمپین

طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزییک ورودی برای پوشه »کمپین کاهش تصادفات«

آماره��ا می گویند که 512 نفر در ن��وروز 93 بر اثر 
حوادث رانندگی -سر صحنه- کشته  شده اند؛ آمارها 
می گوین��د: 91700 نفر در نوروز 93 ب��ر اثر حوادث 
رانندگی مجروح ش��ده اند. کدام آماره��ا؟ آمارهایی 
که از زبان س��ردار احمدی مقدم، رئیس وقت نیروی 
انتظامی گفته شده است. ما سعی می کنیم از یاد ببریم 
که چه مقدار از این ارقام مرب��وط به ایمنی جاده ها و 
وضع خودروها می ش��ود. ما سعی می کنیم فراموش 
کنیم که چه مقدار از این ارقام مربوط به اس��تاندارد 
نبودن زیرس��اخت ها می شود. ما س��عی می کنیم از 
یاد ببریم که چه مق��دار از آدم هایی که این ارقام را به 
وجود آورده اند قربانی فرس��ودگی خودروها و مقاوم 
نبودن بدنه آن ها، مجهز نبودن خودروها به کیس��ه 
هوا و ترمزهای ضدقفل و کمربندهای ایمنی مناسب، 
ظرفیت کِم راه ها، پایین بودن سطح استاندارد فنی و 

وضع نامناسب جاده ها بوده اند. ما سعی می کنیم از یاد 
ببریم و به امید آگاه سازی مردم دست به پایین آوردن 
این آم��ار و ارقام بزنیم و همه نیروی مان را روی عامل 

انسانی تصادفات  بگذاریم.
مطالب ام��روز صفحه هالل روزنامه »ش��هروند«، 
همراه با »طرح ایمنی و س��المت مسافران نوروزی« 
و »کمپین ملی کاهش تصادفات« سعی دارد قدمی 
در راس��تای بی گدار به جاده ن��زدن و ظریف راندن 
خانواده های ایرانی بردارد. آنچه پیش روی شماست، 
ماحصل این تالش اس��ت؛ پوش��ه ای برای »کمپین 
ملی کاهش تصادفات«؛ کمپینی که آیین افتتاحیه 
آن امروز در ایوان شمس با حضور مسئوالن کشوری، 
جمعی از هنرمن��دان، ورزش��کاران و اعضای جوان 
داوطلب با ش��عار »بی گ��دار به ج��اده نزنیم؛ ظریف 
برانیم« برگزار می ش��ود. کمپینی که می خواهد به 
س��ال های زندگی خانواده های ایران��ی بیفزاید. اگر 
خودتان را دوست دارید، اگر حواس تان به خانواده تان 
 هس��ت، اگر از زندگی ک��ردن خوش ت��ان می آید... 

همراه  شوید.

بخش هایی از دستورالعمل پانزدهمین دوره 
طرح مسافران نوروزی 

چهاردهمین طرح ملی ایمنی و س��المت با هدف 
پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن و سالم 
در ای��ام نوروز با هم��کاری و همیاری س��ازمان های 
مرتبط و تالش 20هزار نفر از داوطلبان جوان در نوروز 

93 به مرحله اجرا درآمد. 
ازمهم ترین ویژگی های چهاردهمین مرحله طرح، 
واقعی شدن آمار مراجعه کنندگان به پست ها، تنوع و 
به روز شدن ارایه خدمات و همین طور کاربردی شدن 
فضاهای ارایه خدمات به مس��افران ب��ود. از 25500 
پرسشنامه تکمیل ش��ده توسط مس��افران، تعداد 
21973 نف��ر یعنی 86 درصد از خدمات ارایه ش��ده 
در پس��ت ها رضایت داش��ته اند. ماموریت این طرح، 
ارتق��اي آگاهی و تغیی��ر نگرش ش��هروندان جهت 
کاه��ش رفتارهای پرخط��ر در مس��افرت و افزایش 
بهداش��ت جس��می و روانی خانواده ها در طول سفر 
اس��ت. از اهداف ای��ن طرح می ت��وان »نمایش توان 
عملیاتی تیم های بشردوستانه س��ازمان جوانان در 

حمایت از زندگی و سالمت انس��ان ها«، »استفاده از 
فناوری های نوین در کمک به سفری ایمن و سالم«، 
»ترویج فرهنگ پیش��گیری از طریق ارتقاي سطح 
آگاهی های عمومی م��ردم در امر حوادث و س��وانح 
کشور« و »معرفی قابلیت ها و ظرفیت های سازمان در 
ارایه خدمات امدادی و بشردوستانه در سطح ملی و 
بین المللی« را نام برد. این طرح برنامه های مختلفی 
را شامل می شود که برای نمونه می توان به موارد زیر 
اش��اره کرد: به روز رسانی سایت اینترنتی سفر سالم 
ب��ه نش��انی:  www.safaresalem.ir/ دریاف��ت 
گزارشات کمی و کیفی طرح از طریق سایت/ برگزاری 
دومین جش��نواره ملی عکس و فیلم بشردوس��تی/ 
تهیه بسته آموزشی امدادی-بشردوستی-ترافیکی/ 
تهیه لوح فشرده صوتی با مضامین ایمنی و سالمت 
مس��افران/ برپایی فضای دوس��تدار کودک از سوی 
استان ها/ احداث ایستگاه های سالمتی جهت انجام 
تست قند خون و کنترل فشار خون/ نصب خیمه های 
نماز و برپایی نماز جماعت/ برگزاری کمپین س��فر 

ایمن و سالم.

زاویهیادداشت

امیر هاتفی نیا
روزنامه نگار

به خاطر چیزی به  نام »همنوع«

21 ساله و از اهالی پایتخت هستم. به عنوان 
دبیر کانون دانش��جویی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد پرن��د در جمعیت هالل احم��ر فعالیت 
می کنم. از 8 س��ال پیش همکاری خ��ود را با 
س��ازمان جوانان آغ��از کردم و حاال 4س��الی 
می ش��ود ک��ه در »ط��رح ایمنی و س��المت 

مسافران نوروزی« مشارکت دارم.
ای��ن طرح ب��ا توجه ب��ه اس��تراتژی 2020 
و  صلیب س��رخ  بین الملل��ی  فدراس��یون 
هالل احمر که مشارکت جوانان در برنامه های 
آموزش��ی ای��ن س��ازمان را دنب��ال می کند، 
طرح ریزی ش��ده اس��ت. جوانان در این طرح 
آموزش ه��ای الزم را کس��ب و ب��ا اطالع��ات 
و دان��ش الزم ب��ه آگاهی س��ازی مس��افران 

می پردازند.
من س��ابقه خدم��ت امدادگ��ری داوطلبانه 
را ه��م دارم و در حوادث مختل��ف رانندگی، 
عدم آگاه��ی الزم حادثه دی��دگان و آدم های 
اطراف مح��ل حادث��ه را دیده ام ک��ه گاه این 
عدم اطالع��ات و دان��ش کافی منج��ر به یک 
حادثه دیگر هم شده است. متاسفانه خیلی ها 
با »خونس��ردی« که اولین اصل ب��رای مقابله 
با یک حادثه اس��ت هم آش��نا نیستند. همین 
مسأله باعث ش��د که من انگیزه پیدا کنم و در 

این طرح مهم، پرتالش حاضر شوم.
انگیزه دیگر من دوس��ت داشتِن همنوعانم 
بود چراکه باید دوس��ت داشت و چون دوست 
داش��تن یکی از بهترین لذت های آدمی است 
در این طرح حاضر ش��دم. امیدوارم بتوانم در 
این بازه زمانی 20روزه بیش��ترین تأثیر را در 

ارتقا دانش و اطالعات همگان داشته باشم.

نگاه 2

میالد حسنی 
جوان داوطلب حاضر در کمپین

   پوس�تر ط�رح مل�ی ایمنی و س�المت 
مسافرین نوروزی.

این طرح  با شعار »بی گدار به جاده نزنیم، 
ظریف برانیم« از تاریخ 1393/12/27 آغاز و 

تا تاریخ 15فروردین 94 ادامه پیدا می کند.

گزارش

گروه ه�الل| »کوله قه��وه  ای کمرنگ«، »ماهی 
قرم��ز«، »گل« و جمل��ه »بی گ��دار به ج��اده زنیم؛ 
ظریف برانی��م«؛ اینها قس��مت هایی از ن��وار باالیی 
پایگاه اطالع رسانی »سفر سالم« را تشکیل داده اند؛ 
پایگاهی ک��ه در راس��تای طرح ایمنی و س��المت 
مسافران نوروزی و کمپین ملی کاهش تصادفات از 
سوی س��ازمان جوانان جمعیت هالل احمر ترتیب 
داده شده اس��ت. این پایگاه عالوه بر دسترسی آسان 
و س��رعت باال در رویت داده ها، محصوالت مختلفی 
را به بازدیدکنندگان ارایه می دهد. اگر می خواهید از 
امکانات رایگان این پایگاه باخبر ش��وید، این گزارش  

هزار کلمه ای را بخوانید.
طرح راهنمایی مسافران نوروزی

طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی از  سال 1379 
با تأکید بر راهنمایی مسافران به اماکن تاریخی و نقاط 
دیدنی شهر از طریق توزیع بروشور، نقشه، کاتولوگ 
و همین طور ترویج فرهنگ نوعدوستی در بین اعضا 
راه اندازی شد. در طول این مدت به فراخور نیاز جامعه، 
هرساله فعالیت های جدید امدادی و بشردوستانه به 
فعالیت های سال های پیشین طرح اضافه شده است 
و حاال پس از گذش��ت 13سال، س��ازمان جوانان با 
بازنگری در این طرح ضمن پرهی��ز از موازی کاری با 
سایر سازمان های متولی در ارایه خدمات به مسافران 
از ائتالف نیروی انسانی و هزینه تخصیصی جلوگیری 
کرده و به خدمات رس��انی اعضا داوطلب براس��اس 
نیازهای فعلی مس��افران و در قالب اص��ول و اهداف 
سازمانی می پردازد. از جمله دغدغه های روز مسئوالن 
کشوری کاهش تلفات انس��انی در جاده های کشور، 

کاستن جرایم اجتماعی ناش��ی از رفتارهای پرخطر 
جوانان، ایجاد روحیه نشاط و پویایی در سطح جامعه، 
کاس��تن تلفات انس��انی در حوادث طبیعی کشور با 
آموزش های همگانی و فرهنگ س��ازی در بین آحاد 
مردم است و برای همین مسأله پانزدهمین مرحله این 
طرح با هدف پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری 
ایمن و سالم در ایام نوروز با همکاری و تالش داوطلبان 
جوان به مرحل��ه اجرا درمی آید. این طرح امس��ال با 
عنوان »طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی« 
و با ش��عار »بی گدار به جاده نزنی��م، ظریف برانیم« 
اجرا می شود و امسال 20 هزار نفر از اعضای سازمان 
جوانان به صورت داوطلبانه در حدود یک هزار پست 

در سراسر مشارکت می کنند.
سامانه تلفنی  مهرگویان

شبکه مهرگویان با برخورداری از امتیاز و تجربیات 
شبکه واگو از ابتدای  سال 1390 فعالیت خود را آغاز 
و برای نخستین بار در ایران جهت اهداف عام المنفعه 
با س��ازمان جوان��ان جمعیت هالل احمر ش��روع به 
همکاری کرده اس��ت. با توجه به این ک��ه مکان ها و 
شیوه های آموزشی متفاوت بوده و هر شیوه مناسب 
مکان خاصی است )مثال برای بعضی پیام ها بهترین 
راه انتقال ش��بکه اینترنت اس��ت( در برخی شرایط 
بهترین راه انتقال صحبت و پخش پیام شفاهی است؛ 
مثالً تجربیات شخص امدادگر در یک زلزله؛ این فرد 
در ش��رایط و محیط قرار داش��ته و شنیدن صدایش 
می تواند تأثیر بیش��تری بر مخاطب داشته باشد. یا 
مثال در استان های شمالی و حادثه خیز دریا نصب بنر 
در نقاط مختلف درباره تجارب دیگران پیرامون شنا 

کردن می تواند موثر باشد. این شبکه توانسته خدمات 
زیر را در اختیار تماس گیرندگان قرار دهد:  تولید و نشر 
پیام های گویا با موضوعات آموزشی و امدادی از طریق 
تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و نمابر و همین طور 
گردآوری و ضبط نظرات مردمی در مقیاس گسترده 
و اطالعات ایرانشناسی و قصه های کودکان با محتوای 
آموزش��ی- امدادی. بعضی از پیام ها هم با استفاده از 
صندوق ضبط تجربه تلفنی ش��بکه ایجاد می شود. 
برای استفاده از پیام های این شبکه می توانید با شماره 
0216427 تماس گرفته، سپس کد پیام موردنظر را 
وارد کرده تا پیام موردنظر را بشنوید. مثال می توانید با 
ارسال این کد )6427921185( به اطالعاتی درباره 

»دره دوهزار استان مازندران« دست پیدا کنید.
اپلیکیشن  سفر سالم

با نصب این اپلیکیشن که مخصوص سیستم های 
اندروید اس��ت می توانید ب��ه اخبار راه ه��ا و جاده ها، 
نقاط حادثه خیز، پایگاه های مختل��ف هالل احمر و 
معرفی استان های مختلف دسترسی داشته باشید. 
با داشتن این اپلیکیش��ن در تمام لحظات سفر خود 
از این اطالعات برخوردار خواهید بود؛ نرم افزاری که 
تنها 16 مگابایت از فضای آزاد گوشی شما را به خود 
اختصاص خواهد داد، اما در عوض بیشتر از آنچه تصور 
می کنید به ش��ما امکانات می دهد. به گفته مسعود 
آسیما مدیر روابط عمومی سازمان جوانان هالل احمر 
»اپلیکیشن سفر سالم به منظور دسترسی ساده تر به 
نکات ایمنی و سالمت در سفر و همچنین با توجه به 
رش��د روز افزون استفاده از تلفن همراه طراحی شده 
اس��ت.« او در ادامه گفته: »سفر س��الم یک نرم افزار 

آفالین است که کاربران حتی بدون اتصال به اینترنت 
نیز می توانند از آن اس��تفاده کنند. این اپلیکیش��ن 
هن��گام اتصال به اینترنت به روزرس��انی می ش��ود و 
بعد از به روزرس��انی دیگر نیازی ب��ه اینترنت ندارد.« 
 گفتنی اس��ت این اپلیکیشن در نش��انی اینترنتی

 app.safaresalem.com قابل دریافت است.
گزارش فعالیت استان ها

با انتخاب زبانه »گزارش گیری از فعالیت استان ها« 
می توانید ب��ه »نمای کل��ی اس��تان«، »پایگاه های 
ن��وروزی«، »مناط��ق دیدنی«، »صنایع دس��تی«، 
»آب وهوا«، »گزارش ترافیک« و »نقاط حادثه خیز« 
استان موردنظر خود دس��ت پیدا کنید؛ البته همراه 
با تصاویر و نقشه استانی که انتخاب کرده اید. در این 
بخش می توانی��د از اخبار فعالیت های اس��تانی هم 
باخبر ش��وید؛ مثال در جریان قرار بگیری��د که »در 
تاریخ پنجشنبه 21 اس��فندماه نشست کمیته های 
ستاد تسهیالت سفرهای اس��تان با حضور استاندار 
یزد، معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری و دبیر کش��وری ستاد 
تسهیالت س��فر، معاون امور عمرانی اس��تاندار یزد، 
فرمانداران شهرستان ها و دستگاه های اجرایی عضو 
این ستاد در سالن ش��هید موحدین استانداری یزد 
برگزار ش��د که در آن از جمعیت هالل احمر اس��تان 
به عنوان دس��تگاه برتر در این س��تاد تفدیر ش��د.« 
از دیگر زبانه های تعبیه ش��ده در پایگاه س��فر سالم 
می توان به »ایمنی در س��فر«، »س��المت در سفر«، 
 »ظریف برانیم«، »فرهنگ سفر« و »محیط زیست«

 اشاره کرد.

آنچه در پایگاه اطالع رسانی »سفر سالم« می بینید

کوله ای برای یک سفر آسوده


