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جــواد صفایــی رابــط خــوش ذوق و 
عضــو جــوان جمعیــت هالل احمر اســتان 
چهار محال و بختیــاری از روز هــای خــوش 

هالل احمر می گوید:    
نمونــه  دبیرســتان  ۱۳۸۷در  ســال 
عالمه طباطبایی شــهرکرد یــک دوره کالس 
آموزشــی کمک های اولیه برای دانش آموزان 
برگزار شــد که پس از پایان دوره آموزشــی 
بنده بر حســب عالقه عضو ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر شــدم و سه ســال بعد با 
عضویت در شــبکه اجتماعی مــاه نو و حضور 
در جمــع صمیمی دوســتان هالل احمری و 
بامشــاهده انعکاس فعالیت های بشردوستانه، 
میل و انگیزه ام نســبت به فعالیت در جمعیت 
هالل احمر افزایش یافت و درحال حاضر رابط 
خبری ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
در اســتان چهارمحال وبختیــاری هســتم و 
بســیار خوشــحالم از این که عامــل انعکاس 
فعالیت ها هســتم. کمک به همنوع را دوست 
دارم، خداونــد در ســوره مبارکه اســراء آیه 
۷ می فرماینــد: »اگر نیکی کنیــد به خودتان 

نیکی می کنید.«
اصول و اهــداف جمعیــت هالل احمر نیز 
منطبق با همین کالم الهی اســت، پس یقینا 
فعالیت داوطلبانــه در هالل احمــر عالوه بر 
ایجاد آرامش خاطر در زندگی انســان ها، اجر 

و پاداش دنیوی و اخروی نیز به همراه دارد.
فعالیــت در جمعیــت هالل احمــر به من 
آرامش می دهد. حضور در کنــار جوانانی که 
محبت و مهربانی را به مــردم هدیه می کنند 
هیچ وقــت خســته کننده نیســت، وجــود 
دست های پاکی که دغدغه شان تسکین آالم 

بشری است، باعث دلگرمی است.
جوانــان هالل احمــر همواره بــه صورت 
داوطلبانــه در مراکــز امور جوانان مشــغول 
فعالیت هســتند، لذا انعکاس و پوشش خبری 
برنامه های اجراشده باعث دلگرمی بیشتر آنها 
نسبت به ادامه فعالیت در هالل احمر می شود. 
همچنین آگاه ســازی ســایر اقشــار جامعه 
از برنامه هــای بشردوســتانه و عام المنفعــه 
جمعیت هالل احمر و شناســاندن ارزش های 
واالی انســانی این نهاد مردمی باعث افزایش 

جذب داوطلبانه و نگاه مثبت افراد نســبت به 
جمعیت هالل احمر می شود.

مریــم حقيقت مهام عضو جوان اســتان 
از  علوم اجتماعــي  کارشــناس  و  همــدان 
دانشگاه بوعلي سینا از شیرین ترین خبری که 

فرستاده می گوید:    
در طی یــک اقــدام فرهنگی شــهربازی 
رنگین کمان به عنوان نخســتین شــهربازی 
بشردوستی کشــور معرفی شد. در این مراسم 
با حضور مدیرعامــل و معاون امــور جوانان 
جمعیت هالل احمــر همچنیــن مدیرعامل 
مجموعه شــهربازی رنگین کمان کلید خورد. 
این انتخاب به این دلیل بود که تفاهم نامه ای 
بین جمعیت و شــهربازی منعقد شــد. طی 
ایــن تفاهمنامــه شــهربازی رنگیــن کمان 
امکان اســتفاده رایگان کودکان ســرطانی و 
دانش آموزان بیماری های خاص را فراهم کرد 
و با همکاری دو مجموعه، کــودکان مبتال به 
سرطان لحظات شــاد و فرح بخشی را در این 
مجموعه ســپری می کردنــد و تابلوی زرینی 
ازسوی جمعیت هالل احمر به جهت تقدیر از 
خدمات شــهربازی در این مراسم رونمایی و 

عنوان شهربازی بشردوستی به آن اعطا شد.
شهربازی رنگین کمان از ســاعت ۱۷:00 تا 
2:00بامداد فعال است که دارای مجموعه های 
مختلفــی از جمله ســالن سرپوشــیده، باغ 
آسمانی ویژه کودکان، کارتینگ و ماشین های 
کوبنده، قایقرانی، فســت فود و رستوران های 
اســکای، ســالتو، تــرن هوایی و… اســت و 
مطابــق تقاهم نامــه به کــودکان ســرطانی 
به صــورت رایــگان خدماتی ارایــه می کند.  

هرگز خسته نمی شوم! با این که بنده شاغل 
هســتم ولی همچنان به فعالیــت داوطلبانه 
در جمعیــت هالل احمر ادامــه می دهم و در 
برنامه ها مشــارکت فعــال دارم، حتی در ایام 
نوروز صبح ها در حوزه معاونــت امور جوانان 
اســتان به عنوان رابط خبری مشغول فعالیتم 
و از آن جا بــدون فوت وقت، تــا دو بامداد در 

شهربازی مشغول به کار هستم.

سميه بيریایی جــوان فعال و رابط خبری 
اســتان لرســتان از حضــورش در جمعیت 

هالل احمر می گوید:    
ارتباط من با جمعیت از زمان دانش آموزی 
بود. عالقه فراوان بــه کار جمعیت و خدمات 
امدادی باعث شــد عضو جمعیت شوم. بعدا با 
ورود به دانشــگاه و هدفدار و جهت دارشــدن  
برنامه هــای هالل احمر ارتباطــم با جمعیت 

بیشتر و پررنگ تر شد.
فعالیــت داوطلبانــه همان طــوری که از 
نامش معلوم اســت انجــام کار یــا خدماتی 
بدون هیچ چشمداشــتی است. انجام کار خیر 
همان طوری که خداوند در نهاد انســان قرار 

داده جزیی از فطرت انسان است.
عالوه بر این که مربی امداد ســازمان امداد 
و نجــات و مربی داوطلب ســازمان داوطلبان 
بــودم، در ســال های اخیر به علــت کمبود 
نیروی اداری در کارهــای اداری جمعیت نیز 
همکاری داشــته ام و به طور مســتقیم و مدام 
در واحد هــای جوانان و داوطلبان شــعبه ازنا 

همکاری می کنم.
اعتقادم این اســت که هر فــردی که وارد 
جمعیت می شــود یک عضو و داوطلب است 
و فعالیت های حوزه جوانان همیشــه جذاب و 
تالش ها و آموزش های حــوزه امداد کاربردی 
است. هر حوزه نیز فعالیت های خاص  خودش 
را دارد. بنده به عنــوان یک عضو باخلق وخوی 
جوانی همــواره دوســت دارم داوطلبانه یک 

امدادگر آموزش دیده باشم.

اميد یوسفی عضو شــورای اجرایی کانون 

دانشجویی دانشــکده فنی و مهندسی شهید 
یزدان پناه سنندج، دانشجوی رشته مهندسی 
کامپیوتر گرایش نرم افزار یکی از این رابطین 
جوانی اســت که از عملکرد و شــرایط کاری 

رابطین خبری جوان می گوید:    
بــا توجــه بــه اهمیــت اطالع رســانی و 
ارســال گزارش هــا و اخبــار از  فعالیت های 
ســازمان جوانان در چند ســال اخیر اهمیت 
اطالع رســانی  به خوبی در بیــن جوانان بیان 
شد و مورد استقبال خود اعضا قرار گرفت که 
در دو ســال اخیر به اوج خود رسیده و اکنون 
در سطح کشــور رابطین جوان عامل انعکاس 
فعالیت هــا و رویداد هــای اســتان های خود 

هستند.
رابطیــن خبــری در ســازمان جوانــان 
مســئولیت مهمی را به عهــده دارند، چرا که 
هر چه بتواننــد در انعکاس اخبــار و گزارش 
برنامه ها و فعالیت های بشردوســتی بهتر کار 
کننــد می توانند جامعــه را بیشــتر و بهتر با 
فعالیت های عام المنفعه جمعیت آشــنا کنند 
که داشــتن آگاهی کامل و کافی در این راستا 

الزمه موفقیت در این امر است.
رابطین خبر صدای رســای سازمان جوانان 
هســتند، چراکه بــا فعالیت هــای خوبی که 
از خــود نشــان می دهند و با انعــکاس اخبار 
فعالیت هــای ســازمان به نحو احســن نقش 
ویــژه ای در پیشــبرد اهــداف و ترویــج امر 

بشردوستی در جامعه دارند.

همان طور که همه مــا می دانیم اگر چندین 
برنامه و فعالیت خیلی خوب هم انجام شود اما 
اخبار و مستنداتی در رســانه ها منتشر نشود 
همانند این اســت که آن فعالیت ها هیچ وقت 

صورت نگرفته است.

معصومــه نجفی رابــط خبــری جوانان 
جمعیت هالل احمر استان مازندران:    

موسســه  یــک  هالل احمــر  جمعیــت 
عام المنفعه، غیردولتی و غیرانتفاعی است که 
هم در زمــان حوادث و هــم در زمان آرامش 
فعالیت های مفیدی در راستای خدمت رسانی 
ارایه می دهد. به طور مثال در زمان حادثه و با 
توجه به اقتضای نوع آن بــه امر امدادونجات 
و در زمان هایی که حــوادث رخ نمی دهند در 
زمینه جــذب و ســازماندهی و آموزش مردم 
در زمینه های پیشــگیری و مقابله با خطرات 

می پردازد.
جذب و مشــارکت عمــوم افــراد جامعه از 
کودکان در کانــون غنچه های هالل تا جوانان 
و داوطلبــان همگــی نشــان از گســتردگی 
فعالیت های این جمعیــت دارد و از آن جایی 
که ســازمان جوانان پایه گذار و محرک اصلی 
حضور داوطلبان در این جمعیت اســت تأثیر 
بسزایی در ترویج و گســترش اصول و اهداف 

جمعیت دارد.
سازمان جوانان نقطه تالقی مهربانی هاست، 
انســان هایی کــه بــا آرمان هــای متعالــی 
بشردوســتانه در عرصه خدمت رسانی از هیچ 
تالشــی فروگــذار نمی کننــد و درواقع یکی 
از دالیل اصلــی پویایی برنامه های ســازمان 
جوانان، بهره مندی از خدمات جوانان پرشور، 
توانمنــد و آگاه به اهــداف عالی و انســانی 

جمعیت هالل احمر است.

فاطمه پاک سرشــت رابط خبری و عضو 
فعــال جوانــان جمعیت هالل احمر اســتان 

کرمان:    
از  کلکســیونی  هالل احمــر  جمعیــت 
بهترین هاســت، منظــورم از بهترین ها همان 
اعضــای داوطلبی هســتند که بــدون هیچ 
چشم داشــتی و در هر شرایطی در هالل احمر 
فعالیت می کنند و هیچ وقــت جمعیت را تنها 

نمی گذارند.
»جوانــان، امدادگــران و داوطلبــان« به 
هرکدام از ایــن گروه ها که نــگاه می کنیم 
می بینیــم هر کدام شــان دنیایــی از خوبی 
و ایثــار هســتند. همان طور کــه می دانیم 
کانال ورودی جمعیت هالل احمر، ســازمان 
جوانان اســت، بنــده هم زمانی کــه با این 
سازمان آشنا شــدم روزبه روز به فعالیت ها 
و برنامه هــای جوانان اشــتیاق پیدا کرده و 
انگیزه ام بیشــتر می شد و همین تنوع و شور 
و نشــاط و یکرنگی که بین اعضای سازمان 
جوانان حاکم اســت باعث شــده ســازمان 

جوانان را انتخاب کنم.

آشنایی با جوانانی که بحران نگاری می کنند

رسانه ای پویا با رابطین خبری داوطلبان
 عمرش زیاد نیست اما با انرژی و 

امیر کریمی
روزنامه نگار

پرتــالش در دنیــای اطالعاتی 
امروز قدم برمی دارد و روزبه روز 
بر توانایی هایش افزوده می شود.

می خواهیم در مــورد پالن های 
پشت صحنه یک تیم فعال و همیشه پنهان سازمان جوانان که پویا و باذوق رسانه ای 
شبانه روزی تالش می کنند تا جایگاه بشردوســتی و فعالیت های بشردوستانه را در 
سطوح ملی و بین المللی طنین انداز کنند، حرف بزنیم! آنهایی که وقتی قلم به دست 
می گیرند و می نویســند، نوشــته ها رنگ وبوی جوانی به خود می گیرد، چون هرگاه 
قلم نویسنده ای جوان با روحیه داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی در دست، جانی 
دوباره  می گیرد و می چرخد و بــه زیبایی بر لوح می نگارد و می داند که در خانواده ای 
حضور دارد که انسانیت را ســرلوحه همه کارها قرار داده اند، به یکباره اثری ماندگار 

خلق می شود.
چند سالی اســت که در ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر یک ابتکار صورت 
گرفته و با این که شاید کمتر کســانی بودند که به این امر مهم توجه کردند، اما امروز 
با پشت سر گذاشتن برخی موانع و مشــکالت درون و برون سازمانی به جزء اصلی و 
جدانشدنی رسانه های سازمان جوانان جمعیت هالل احمر تبدیل شده است. رابطین 
خبری جوان در انفجار اطالعاتی دنیای امــروز نقش ویژه ای در جهت انعکاس اخبار 
و رویداد های عام المنفعه و خیرخواهانه جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان دارند، 
به گونه ای که اگر در یک شهر یا اســتان کمتر به اهمیت حضور این رابطین پی برده 

باشند به طبع آن بازخورد مثبتی از فعالیت های خود دریافت نخواهند کرد.
در دنیای امروز جدا از رسانه های مکتوب، رســانه های دیجیتال و الکترونیک هم 
جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و اگر با برنامه ریزی مدون به بهره مندی از این رســانه ها 

پرداخته شود، انعکاس خوبی از رویداد ها و فعالیت ها را شاهد خواهیم بود.
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر تمامی زیرســاخت های الزم جهت حضور و 
فعالیت رابطین را مهیا ســاخته و تعامل و همکاری اســتان ها را می طلبد که به این 
امر توجه بیشتری داشته باشند و استان هایی که اقدام به برگزاری دوره های رابطین 
خبری کرده اند در انعکاس فعالیت های خود موفق تر بوده و بســیاری از رابطین آنان 

در سطح ملی هم فعالیت های خوبی را به انجام رسانده اند.
از مهم ترین فعالیت هایی که رابطین جوان ســکاندار آن هســتند حضور آنان در 
برنامه های کشــوری به عنوان خبرنگار، رابط خبری و عکاس است. اجرای این طرح 
در تابستان امسال با حضور گروهی رابطین در اردو های نشاط و امید و المپیاد آماده 
و انعکاس بسیار خوب فعالیت های صورت گرفته آغاز شد و قطعا در آینده هم حضور 

رابطین خبری در سایر برنامه های استانی و کشوری بیشتر حس خواهد شد.
اهمیت خبرنــگاران داوطلب و رابطیــن خبری جوان به عنوان نشــردهنده های 
بشردوستی در جامعه بسیار حایز اهمیت است و ما امروز با انفجار اطالعات در فضای 
مجازی و حقیقی سروکار داریم که انعکاس خبر یا عکس از یک رویداد بشردوستانه 
و عام المنفعه می تواند عامل تغییر نگرش، فرهنگ ســازی و آشنایی هرچه بیشتر با 

اهداف و برنامه های جمعیت هالل احمر شود.
در بســیاری از اســتان های کشــور رابطین فعالی حضور دارند که در کنار روابط 
عمومی ها تســهیلگر انعکاس اخبار و رویداد ها در سطح استانی و کشوری هستند و 
بسیاری از استان ها در شــعب داری رابطین بوده که ازجمله آنان می توان استان های 

کردستان، قم، خوزستان، تهران، مرکزی، لرستان و اصفهان را نام برد.
در ادامه این گزارش به دیدگاه تعدادی از رابطین فعال ســازمان جوانان در سطح 

کشور که از طریق وب سایت سازمان جوانان انتشار یافته خواهیم پرداخت.

مریم گویا رابط خبری و جوان فعال شــعبه هالل احمر شهرستان آشتیان استان 
مرکزی:     

با توجه به این کــه در دنیای امروز بالیای طبیعی زیادی جوامع بشــری را تهدید 
می کند و کشور ما هم در معرض این تهدید هاســت، رابطین خبری سازمان جوانان 
هالل احمر با اشــراف کامل به اخبار و اطالع رســانی صحیح از حــوادث، بی طرفانه 
و بدون غرض ورزی می توانند نقش موثری در کاهش آســیب های روانی ناشــی از 

حوادث داشته باشند.
رابطین خبری جوانان در شعب هالل احمر می توانند پل ارتباطی موثری در اشاعه 

اخبار در سطح کشور و در بین مردم باشند.
وجود این رابطین جوان در سازمان جوانان هیچ گاه به عنوان حذف صاحبان تجربه 
نیســت، بلکه با توجه به انگیزه های جوانان به فعالیت های اجتماعی و بشردوستانه و 

مثبت اندیشی می تواند گام موثری در تسهیل اخبار شعب داشته باشد.
اهمیت اطالع رســانی در جمعیت هالل احمر بسیار است، زیرا جمعیت هالل احمر 
به گونه ای اســت که آنچه انعکاس پیــدا کند چیزی فرا تر از یک خبر اســت و خود 
می تواند عامل فرهنگ ســازی و آموزش در جامعه باشــد و این کار صرفا با یک نفر 
کارشــناس روابط عمومی محقق نمی شــود و نیاز است در کنار ســایر فعالیت های 
جمعیت هالل احمر رابطین خبری هم مورد توجه همه قرار بگیرد تا هرچه بیشــتر 
شاهد انعکاس فعالیت های عام المنفعه و نوع دوستانه جمعیت هالل احمر در جامعه 

باشیم.
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