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 ۱۶آذر ،سمبل جانفشانی نخبگان
دانشگاهی برای مردم
دکترسیدحمیدجمالالدینی

معاون آموزش ،پژوهش و
فناوری جمعیت هاللاحمر

دکتر ضیایی در نهمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه در حوزه هنری تهران :

جامعه بدون فعالیتهای داوطلبانه ،جامعه بیروحی است
نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر :بنیادیترین اصل در درون هاللاحمر داوطلبان هستند
مجلس در گذشته به منظور تأمین هزینههای وظایف حاکمیتی این جمعیت 42درصد از حق ثبت درکشور را دراختیار هاللاحمر قرار داده بود که
متأسفانه در الیحه بودجه امسال دیده نشده است ،اما امیدواریم نمایندگان مجلس این موضوع را اصالح کنند

حمیدرضا عظیمی| آذر به نیمه رســیده و ماه
دســامبر میالدی به پنجمین روز خود .روزی که
در تقویم کارهای عامالمنفعه و خیریه ،روز ویژهای
اســت؛ «روز جهانی داوطلبان» .سال  2016برای
این روز شــعار خاصی هم دارد «تشویق و تحسین
جهانی»؛ شــعاری که به نظر میرســد برای این
تدارک دیده شــده که فرصتی باشــد تا از آنهایی
که خدمات داوطلبانه ارایه میدهند ،تقدیر شــود.
تقدیر در این قد و قواره که بتواند «تشویقی» باشد
تا آنهایی هم که هنوز گامی در این راه نگذاشتهاند،
بتوانند فرصت را غنیمت شمارند و گامی هر چند
کوچک (به این معنا که به نظر خودشــان کوچک
باشــد) بردارند .ســازمان داوطلبــان جمعیت
هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران به همین منظور
برنامهای را در روز دوشــنبه تدارک دید و در پایان
هم از داوطلبان برگزیــده ،تقدیر و تجلیل به عمل
آورد.
«تاالر اندیشه» حوزه هنری ،تقریبا پر از جمعیت
است؛ جمعیتی متشکل از داوطلبان کوشه و کنار
این مرز و بوم کــه خود را به پایتخت رســاندهاند
تــا در ویژهبرنامهای که به مناســبت «روز جهانی
داوطلب» برگزار شده ،شــرکت کنند .دور تا دور
سالن ،گروههایی که برخی از آنها لباسهای خاص
جمعیت هاللاحمــر را به تن دارند ،نشســتهاند.
هر گروه «پالکاردی» هم به دســت دارد و معلوم
میشــود که از کجــا آمدهاند؛ پشــت لباس فرم
هاللاحمر که تن برخی از افراد اســت ،کلمهای به
زبان انگلیسی خودنمایی میکند»volunteer« :
که همان «داوطلب» خودمان است .میهمانان ویژه،
ردیف اول تاالر نشستهاند .در میان میهمانان ویژه،
دکتر سید امیر محســن ضیایی ،رئیس جمعیت
هاللاحمر جمهوری اســامی ایران و علیاصغر
احمدی ،دبیرکل جمعیت دیده میشــوند .هنوز
چیزی از آغاز برنامه نگذشــته که مجــری ورود
حجتاالسال موالمســلمین عبدالحسین معزی،
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هاللاحمر را اعالم
میکند .غالمرضا کاتب ،عضو هیأترئیسه مجلس
شــورای اســامی هم به جمع میهمانــان ویژه
میپیوندد ،امــا در میان میهمانان خبری از حضور
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری که
پیش از برگزاری حضورش در این ویژهبرنامه اعالم
شده بود ،نیست .جهانگیری گویا به دلیل تداخل
برنامهای نتوانسته است در جمع داوطلبان جمعیت
هاللاحمر حضور داشته باشــد .در این ویژهبرنامه
تعــدادی از میهمانان ویــژه به ایراد ســخنرانی
پرداختند.
داوطلبان؛افتخارهاللاحمر
حجتاالسال موالمســلمین معــزی ،نماینــده
ولیفقیه در هاللاحمر نیز طی ســخنانی در این
مراسم ،بر اهمیت کار داوطلبانه تأکید کرد .معزی
گفت :هاللاحمر بر پایه کار داوطلبی شکل گرفته
و این افتخار هاللاحمر است که با افرادی داوطلب
کار میکند که کارشان بیغرض است .افرادی که
هیچ غرضی ندارند ،نه غرض نــام و نه غرض نان و
فقط هدفشــان انشاءاهلل خدمت اســت و ایثار و
فداکاری.
نماینده ولی فقیــه در هاللاحمــر جمهوری
اســامی ،بر تحســین و تشــویق کار داوطلبانه،
تأکید کرد و گفــت :داوطلبان هر کدام در کارهای
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جنبــش دانشــجویی همیشــه بــا روحیه
مدافعهگری و مطالبهگری حضور موثر اجتماعی
خود را نشان داده است ۱۶ .آذر یادآور این موضوع
است که دانشــگاه در ایران هیچ زمانی محیطی
جدا افتاده و منزوی کــه به کار تحقیقات علمی
مشغولاست،نبودهومراسم 16آذروگرامیداشت
آن در دانشگاهها نشاندهنده این است این روند
ادامهخواهدداشت.
دانشــگاه کالبدی اســت که ه ر ســال خون
تازهای از جوانان به رگهای آن تزریق میشــود،
گردهمایی جوانان مملکــت در محیطی علمی
که  ۱۶آذر ه ر سال است ،یادآوری میکند که این
اجتماع پذیرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال
مردم است و آن را فراموش نمیکند.
جمعیت هاللاحمر از جهات بســیاری با این
اجتماع خیرخواه ،جــوان و علمی قرابت فکری
و عملی دارد .تسکین آالم بشری ،دفاع از حقوق
انســانها و تمرکز بر فعالیتهای داوطلبانه که
خیر عمومی را به دنبــال دارد ،ازجمله اهداف و
مأموریتهای جمعیت است؛ از همین رو ترویج
مســئولیتپذیری اجتماعی در قبال آسیبها
و دردهــای جامعه از راهبردهای مهم به شــمار
میآید .این همان مســئولیتپذیری اجتماعی
است که  ۱۶آذر سمبل و نماد آن است.
دانشجویان در طول ســالها نشان دادهاند که
بهترین و قابل اتکاترین نیروهایی هستند که در
فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکت
دارند ،نســبت به مســائل اجتماعی بیتفاوت
نیستند و در برابر منافع مادی و سیاسی تسلیم
نمیشوند .دانشگاه هر بار نشــان داده است که
بدون تبدیلشــدن به یک حزب سیاسی ،بنگاه
بوکاری و یا حتــی محیطــی علمی اما
کســ 
بیتفاوت مقاومت میکند و نقش خود را بهعنوان
بازیگریکلیدیدراینمیانپذیرفتهاست.
از ســوی دیگــر جمعیــت هاللاحمــر نیز
سالهاســت که در دردها و رنجهــا و صدمات
مردم امدادگر آنها بوده اســت؛ بیهیچ تبعیضی
یاریگری کرده و از تمام توان خــود برای بهبود
وضع آسیبدیدگان استفاده کرده است .همین
امروز نیز سازمان جوانان و داوطلبان این جمعیت
دو بازوی مهم برای رسیدن به اهداف آن بودهاند
و البته که در آینده نیــز همراهیهای موثرتر و
سازماندهیشدهتر دانشــگاهیان این بازوها را
قدرتبیشتریخواهدبخشید.
با وجود آنکه پس از پیروزی انقالب اسالمی،
تأکید همیشــگی رهبــران سیاســی و ملی بر
مشارکت دانشجویان در امر سیاسی و اجتماعی
بوده است ،اما هنوز فضاهای زیادی برای مشارکت
باز مانده است .اندیشیدن به راههای جدید برای
همکاری میان ایــن دو جمعیت از وظایف آینده
اســت .جمعیت هاللاحمر با تکیه بر ســرمایه
اجتماعیخودکهریشهدرفعالیتهایداوطلبانه،
شفافیت و اعتماد عمومی دارد ،میتواند در کنار
دانشگاه که ســرمایه اجتماعی خود را از خرد و
دانش ،جمعیت جوان و حساســیت به آسیبها
و مسائل اجتماعی میگیرد ،بایستد و مأموریت
خود را در تســکین آالم بشــری به شــیوهای
درخشانترازقبلبهانجامرساند.
ســمتدهی فعالیتهای پژوهشی به سمت
تولید دانش و توسعه فناوری در حوزههای آسیب،
به وجود آوردن فضای بحث و نقد روشنگرانه در
این حوزهها ،اســتفاده از شور و انرژی و نیت پاک
دانشجویانودانشگاهیاندرموقعیتهایبحرانی
ودرنهایتیافتنمکانیزمهاییبرایهمکاریهای
موثرتر در همه حوزههــای مأموریتی با اهداف
بشردوستانه سرفصلهای مهمی هستند که این
دو نهاد را در کنار هم قرار میدهد.
در دانشجویانی که همت خود را داوطلبانه در
خدمت مردم و رنجهای آنها قرار میدهند ،قرابتی
زیباست با امدادگران هاللاحمر که هر جا رنج و
درد و حادثهای هست ،حاضرند و تا پای جان در
شرایطسختدرکنارمردممیمانند.
معاونت آمــوزش ،پژوهش و فناوری جمعیت
هاللاحمر ضمن گرامیداشت  ۱۶آذر بهعنوان
سمبل جانفشانی نخبگان دانشگاهی برای مردم،
عزم خود را بــرای بازکردن راههایــی جدید در
همکاری و همراهی با دانشگاهیان اعالم میکند.
ما در فعالیتهای جمعیت به دنبال بهینهکردن،
خردمحور کــردن و جاندادن بــه فعالیتهای
داوطلبانهانساندوستانههستیم.احتراموکرامت
انسانی ســرلوحه فعالیتهای ماست و دانشگاه
نشان داده اســت که با این اهداف نهتنها همراه
است ،بلکه آن را از مسئولیتهای خود میداند.
آیندهای بدون رنج و تبعیض برای جوامع انسانی،
امدادرســانی جامعهمحور و توأم با حفظ کرامت
انسانیاستکهمیتوانداهدافاینهمراهیباشد
و البته که هر دو نهاد پیشاپیش حسننیت خود را
درآنبهاثباترساندهاند.
منش علمی و انسانی دانشگاه ،نظرگاه عالمانه
به موضوعات به همراه روحیه فعال و مثبت نسبت
بهفعالیتدرحوزههایاجتماعیازسویدانشگاه
در کنار اهدافی همچون تســکین آالم بشری و
رسیدن به صلح و دوستی در جمعیت هاللاحمر
میتواند منجر به ساختهشدن سازوکاری ماندگار
و خردمحور باشد که نهتنها در تولید علم و دانش
پیشتاز است بلکه کرامت نوع بشر را در این تولید
علمسرلوحهکارخوددارد.
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شایستهای که انجام میدهند ،به فراخور حال ،یکی
با مالاش ،یکی با علم و دیگری با توش و توان خود
قدم در این مسیر گذاشتهاند و اگر قرار بر تحسین
و تقدیر از آنها باشــد ،آنطور که شایســته است،
نمیتوانیم این اقــدام را انجام دهیم .معزی با طرح
ســوالی گفت :آیا این ،همه تقدیری است که باید
انجام شود؟ به نظر من نه ،این همه تقدیر و تحسین
نیست بلکه مقداری است که ما در توان داریم.
به گفته نماینــده ولی فقیــه در هاللاحمر ،در
دنیای امروز بســیارند افرادی که به جهانی غیر از
این جهان اعتقاد ندارند یا به خدای این جهان هم
ایمان ندارند اما به مردم خدمت میکنند .آنها هم
خدمتگزارند و داوطلب؛ خالصانــه هم وارد میدان
شدهاند .این گروه از داوطلبان در نقاط مختلف دنیا
نهتنها کار داوطلبانه انجام میدهند بلکه برای کار
داوطلبانه خود ،حق عضویــت هم میدهند و غیر
از این ،پول صرف میکنند و امکانات میدهند .در
کشورهای اسالمی آنهایی که کار داوطلبانه انجام
میدهند ،خدمتشان دارای پشتوانه دینی است.
این خدمت در منابع دینی ما نامهای گوناگونی دارد.
در قرآن به آن صدقه میگویند .صدقه این نیست
که پولی در کف دست انسان نیازمند بگذاریم .اگر
انسان در راه پر کردن خألیی که در جامعه به وجود
آمده ،تالش کند این به معنای صدقه اســت که در
جامعه اشتباه جا افتاده است زیرا صدقه یعنی کار
راستین و سخن شایسته و قول معروف که در قرآن
هم آمده است.
معزی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت:
علی(ع) شبی که در بســتر پیامبر(ص) خوابید و
اسالم جریان پیدا کرد تا امروز ما مسلمان باشیم،
چه میخواست به دست بیاورد؟ او نه میخواست
نام علی(ع) بماند و نه میخواست من و شما برایش
کف بزنیم .برای او احساس رضایت خداوند اهمیت
داشت .این شــعار رهبران دینی ماست زمانی که
احســان میکنند «ال نرید منکم جزاء و ال شکورا»
یعنی نه از شــما پاداش میخواهیم و نه ســپاس.
من انســان است اما
این تشویق و تحســین نیاز ِ
بزرگان آیین ما ،هر گاه احسان کنند همین آیه را
میخوانند.
نماینده ولیفقیــه در هاللاحمر در ادامه افزود:
افتخار هاللاحمر این است که جمعیتی مردمنهاد
و معین حکومت است نه حکومتی ،به همین دلیل
بنیادیترین اصــل در درون هاللاحمر داوطلبان
هستند؛ داوطلبانی اینچنین که بیمنت و بیغرض
این سازمان را تشکیل دادهاند.

سیدامیر محســن ضیایی رئیس جمعیت هالل
احمر جمهوری اسالمی ایران نیز ،در این ویژهبرنامه
از اهمیــت داوطلبان درجمعیــت هاللاحمر و از
گسترش خدمات داوطلبانه به حوزه اجتماعی که
مهمترین بخش خدمات داوطلبانه است ،صحبت
به میان آورد .ضیایی گفت :فعالیتهای داوطلبانه
درجمعیت هاللاحمر ،مایه افتخار و مباهات ماست
و اگــر هاللاحمر را از داوطلبانش جــدا کنیم ،به
آفت کارهای داوطلبانه دچار میشویم و خدمات و
فعالیتهای داوطلبانه دراین صورت را گامبرداشتن
به سوی فعالیتهای دولتی میدانیم.
فعالیتهایداوطلبانه
جامعه امنتری را نوید میدهد
رئیس جمعیت هاللاحمر ،با طرح این سواالت
که ارزش اقتصــادی فعالیتهای داوطلبانه و تأثیر
اجتماعــی فعالیتهای داوطلبانه چقدر اســت و
نوع تأثیر فعالیتهای داوطلبانه بر خود داوطلبان
چگونه است ،آثار فعالیتهای داوطلبانه درجامعه
را تشــریح کرد .ضیایی گفت :ســاالنه ۲۷۰هزار
داوطلب هاللاحمر ایران در فعالیتهای مختلف
شــرکت میکنند .ارزش اقتصادی ســاالنه این
فعالیتها معادل ۱۵۰میلیارد تومان اســت که در
تولید و مشارکت اقتصادی و خدمات عمومی موثر
اســت .این فعالیتها عالوه بر تأثیرات اقتصادی،
تأثیر اجتماعی زیــادی دارد که نمیتــوان آن را
با اعداد و ارقام محاســبه کــرد .رئیس جمعیت
هاللاحمــر ازمطالعــات مختلــف درحــوزه
فعالیتهــای داوطلبانه بحث به میــان آورد و
گفــت :فعالیتهای داوطلبانــه جامعه امنتری
را نوید میدهد و باعث تقویت و همبســتگی آن
میشــود .فعالیتهای داوطلبانــه رابطه میان
دولت ،مردم ،صاحبان حرف و بخش خصوصی را
منطقی و با ترویج مهربانی از رفتارهای نامتعارف
و غیراجتماعی درجامعــه جلوگیری میکند .به
گفته او ،فعالیتهای داوطلبانه بیشــترین سهم
را درکاهش آســیبهای اجتماعی دارد و جامعه
بدون فعالیتهای داوطلبانــه ،جامعه بیروحی
است .وی با اشاره به اینکه جمعیت هاللاحمر
تنها بخشــی از ســهم خدمــات و فعالیتهای
داوطلبانه را درجامعه برعهده دارد و NGOها و
دیگر موسسات مردمنهاد و ...نیز دراین امر سهم
دارند ،افزود :مــا درجمعیت هاللاحمر حاضریم
بــا اســتفاده از ظرفیتهای جمعیــت ،کانونی
برای ایجاد همگرایــی و همافزایی فعالیتهای
داوطلبانــه ایجاد کــرده تا با تعریف و توســعه

فعالیتهای جدیــد بتوانیم برای جامعه کارهای
بزرگی صورت دهیم.
رئیس جمعیت هاللاحمر در ادامه با اشاره به
تأثیرات فعالیتهای داوطلبانه بر داوطلبان گفت:
یکی از تأثیرات فعالیتهــای داوطلبانه ،افزایش
اعتمادبهنفــس در افراد اســت .ایــن فعالیتها
باعث ارتقای مهارتها و بهبود موقعیت شــغلی
افراد بــا ایجاد رزومه مثبت بــرای فرد و افزایش
طول عمر داوطلبان میشــود .عالوه براین ،یکی
از مهمترین اثرات فعالیتهای داوطلبانه ،ایجاد
ســامت معنوی در فرد داوطلب است .ضیایی با
بیان اینکه اساس کار ما فعالیتهای داوطلبانه
اســت و ما به این فعالیتهای داوطلبانه افتخار
میکنیم ،افــزود :آفت جمعیــت هاللاحمر را
جداشــدن از خدمات و فعالیتهای داوطلبانه و
رفتن به سمت فعالیتهای دولتی میدانیم.
امیدواریم الیحه بودجه اصالح شود
علیاصغــر احمــدی ،دبیــرکل جمعیــت
هاللاحمــر نیز بهعنــوان یکی از ســخنرانان،
از عالقهمنــدی هاللاحمــر بــرای واگــذاری
فعالیتهایــی به مردم خبــر داد .او گفت :پیش
از این هم بخشــی از این اقدامات انجام شــده و
خانههای هالل نمونه این برنامه اســت .احمدی
از اشــکال موجود در الیحه بودجه  96بحث به
میان آورد و گفت :مجلس شــورای اسالمی در
دورههای گذشــته به منظور تأمین هزینههای
وظایف حاکمیتی این جمعیت 42درصد از حق
ثبت درکشــور را دراختیار هاللاحمر قرار داده
بود که متأســفانه در الیحه بودجه امسال دیده
نشده است ،اما امیدواریم نمایندگان مجلس این
موضــوع را اصالح کنند .بههرحــال این بودجه
صرف امدادرســانی درهنگام بحرانها و حوادثی
همانند تصادف قطار درسمنان ،حوادث اربعین
و سایرموارد امدادی میشود.
احمدی تعداد داوطلبــان هاللاحمر در ایران
را درمقایسه با دیگر کشورها مطلوب دانست .از
مسئوالن خواست تا بستر فعالیتهای داوطلبانه
را فراهم کننــد .دبیرکل جمعیــت هاللاحمر
درپاســخ به ایراداتی که ممکن اســت به ایجاد
خانههای هالل وارد شــود ،گفــت :برای ایجاد
خانههای هالل قرار نیســت ســاختار جدید یا
کارمند استخدام شــود ،بلکه تنها میخواهیم از
فضاهای موجود مثل مدارس و مساجد و آموزش
همگانی نیروهــای مردمی بهرهمند شــویم تا
درهنگام بروز سانحه و حوادث مردم همان روستا
و محل کــه آموزشهای الزم را فــرا گرفتهاند تا
رسیدن امدادرســانان به مصدومان کمک کنند.
در آغاز این برنامه ،فرحناز رافع رئیس ســازمان
داوطلبان هاللاحمر جمهوری اســامی به ایراد
سخنرانی پرداخت .رافع بهعنوان میزبان توضیح
داد که این برنامه نهمین آیین نکوداشــت برای
تقدیــر از خدمــات داوطلبانه اســت .او آماری
از داوطلبــان داد و گفــت17 :میلیون داوطلب
هاللاحمر درسراسر جهان وجود دارند که فقط
هفتمیلیون نفرشان فعال هستند .رافع در ادامه
این را هم اضافه کرد :از  190کشــوری که عضو
صلیبســرخ جهانی هســتند ،حدود  50کشور
بیش از 80هــزار داوطلب دارند و به همین دلیل
وجود تعداد زیادی داوطلب عضو هاللاحمر در
ایران مایه افتخار است.

در آستانه روز دانشجو صورت گرفت

تقدیر از  ۵عضو جوان هاللاحمر در آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان
رئیس سازمان جوانان هاللاحمر :باید فرصت بیشتری برای شکوفایی و ارایه الگوهای شاخص جوانان فراهم کرد
شهروند|رئیسسازمانجوانانجمعیتهاللاحمر
با اشــاره به اینکه جوانان داوطلب بســیاری در این
سازمانودرپایگاههایسراسرکشوربرایتحققاهداف
جمعیت ،تالش میکنند ،ابراز امیدواری کرد تا بتوان
فرصت بیشتری برای شــکوفایی جوانان درجمعیت
هاللاحمر و ارایه الگوهای شــاخص به جامعه فراهم
کرد.دکترمسعودحبیبیدرمراسمتقدیرازبرگزیدگان
ششمینآییناعطایتندیسملیفداکاریدانشجویان
ایران و تقدیر از  ۵عضو جوان هاللاحمر با گرامیداشت
 ۱۶آذر و روز دانشــجو گفت :یکی از بارزترین مصادیق
ایثار و از خودگذشــتگی ،از جان گذشــتن است و روز
دانشــجو یادآور رشــادت سه تن از دانشــجویان این
مرزوبوم است که با خون خود پایههای استبداد را به لرزه
انداختند.
ایثارگران،ستونهایجامعههستند
وی با اشــاره به اینکه آرامش و امنیت امروز کشور،
مرهون شهدای انقالب ،دفاع مقدس و شهدای مدافع
حرم است ،افزود :ایثار ،باالترین درجه انسانیت است و
کســی که قدم در این راه میگذارد ،بهترین انتخاب را
داشته است .رئیس ســازمان جوانان افزود :کسانی که
خوبی را انتخاب میکنند ،برای کاهش آالم بشــری،
حفظ جان و زندگی انســانها و پیشرفت کشور قدم
برمیدارنــد و وجه مشــترک تمام این خدمــات ،از
خودگذشتگی اس��ت .وی با تأکید براینکه ایثارگران،
ستونهای جامعه هستند ،تصریح کرد :ملتی که قدر
ایثارگریها را بداند ،سربلند خواهد بود و شناسایی این
افراد ،برای ما افتخار اس��ت .دراین مراسم ،دانشجویان
برتر سازمانها و نهادهای مختلف که شایسته دریافت
تندیس ملی و لــوح تقدیر فــداکاری بودند ،معرفی

شدند و پنج جوان فداکار هاللاحمر درمراسم معرفی
برگزیدگانششمینتندیسملیفداکاریدانشجویان
ایران،تقدیرشدند.
تقدیراز ۵عضوجوانهاللاحمر
رقیه وظیفهشناس ،دانشــجوی کارشناسیارشد
ناپیوسته آموزش پزشکی از استان آذربایجانشرقی به
پاس امدادرســانی و حضور در تیم درمان اضطراری در
زلزله ارسباران بهعنوان کارشناس مامایی ،امدادرسانی
و کمک به تولد سه نوزاد درشرایط دشوار در بیمارستان
صحرایی شهرســتان چارویماق در روستای برازین،
شــرکت درچندین عملیــات نجات کوهنــوردان و
حضور درسایر عملیات کوهستانی و هوایی ،مشارکت
درعملیات نجات مادر باردار در روســتای اردشــیر و
عملیات نجات پاراگالیدرسوار درجنگلهای ارسباران،
حضــور 10روزه درمنطقه محروم کنــارک زاهدان و
ویزیت بیماران و ...تندیس ملی فداکاری دانشجویان

ای��ران را دریافت ک��رد .همچنین فرهاد پــاک دین،
دانشجوی کارشناســی مدیریت امداد و سوانح مرکز
علمی -کاربردی هاللاحمــر ارومیه به پاس برگزاری
دورههای آموزشــی اعتیاد و خطرات آن ،مین و مواد
منفجره ،جهتیابی و بقــا ،اینترنت و خطرات آن برای
دانشجویان ،حضور داوطلبانه درپوشش امدادی مراسم
رحلت امامخمینی(ره) ،امدادرســانی در سیل ارومیه
و کوالک مرز بازرگان و ترکیه ،نجات غریقهای ســد
ارومیهوسلماس،حضوردرزلزلهورزقان،نجاتمرزبانان
از بهمن و کوالک درنقطه صفر مرزی ارومیه و اشنویه،
پوشــش امدادی زائران امام حسین(ع) درمرز مهران و
کشور عراق و ...لوح تقدیر فداکاری دریافت کرد .یونس
چاووشثانی ،دانشجوی امداد و سوانح دانشگاه علمی-
کاربردیرشتنیزبهپاسحضوردرعملیاتجستوجو
ونجاتهواپیمایتفریحی،حضوردرجستوجوونجات
هواپیمایدونفرهاتباعخارجی،حضوردرعملیاتنجات

سقوطاتوبوساتباعخارجیدرمنطقهسیاهبیشه،نجات
فرد غرقشده و عملیات احیای قلبی ،نجات حادثهدیده
از رودخانه خروشان منطقه اشــکورات ،احیای قلبی
جوان غرقشده ،نجات پدر و دختر از دره ۸۰متری لوح
تقدیر فداکاری گرفت .میثم اخالقدوست ،دانشجوی
رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران
هم به پاس همکاری با یونیسف ،حضور بهعنوان نجاتگر
در سازمان امدادونجات ،اخذ  ۱۶گواهینامه بینالمللی
از فدراسیون جهانی صلیبسرخ ،بازدید از مراکز خیریه
محکوشیرخوارگاهآمنه،عضوثابتشورایپیشگیری
از ایــدز و اعتیاد ســازمان
جوانان ،پزشک مقیم هتل
بینالمللی توچال و مدرس
جمعیــت هاللاحمر لوح
تقدیــر فــداکاری دریافت
کرد.دراینمراسمهمچنین
سجاد شهبازی ،دانشجوی
مدیریت بازرگانی دانشگاه
پیام نور واحد قصر شیرین
به پــاس حضــور بهعنوان
نجاتگر درحوادث طبیعی و
غیرطبیعی ،حضور بهعنوان
نجاتگــر در زلزلــه ورزقان
تبریــز ،حضــور بهعنوان
نجاتگر درحادثه تروریستی
عراق ،نجــات ۳۰نفر طی
۹ســال و امدادرســانی به
۵۰۰نفــر و ...لــوح تقدیر
فداکاریگرفت.

خبرنامه
قدردانی معاون استاندار سمنان از خدمات
چشمگیر و قابل توجه به مصدومان حادثه قطار

نیروهای امدادی بهموقع رسیدند

مهر| معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار
سمنان با بیان اینکه باید از سانحه قطار سمنان
درس گرفت ،گفت :این سانحه نشان داد که باید
با برنامهریزیهای منسجم در کاهش تلفات گام
برداشت .مهدی زندیه وکیلی ،معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار سمنان در نشست مدیریت
بحران استان ســمنان به میزبانی استانداری با
موضوع حادثه قطار ســمنان ،ابراز داشــت :این
روزها سخن درباره عملکرد بالگردها و همچنین
تیمهای امدادی زیاد اســت اما باید اذعان داشت
که عملکــرد نیروهــای امدادی بعد از ســانحه
برخورد دو قطار در منطقــه هفتخوان واقع در
سمنان  -دامغان بسیار چشــمگیر و قابل توجه
بود .وی با بیان اینکه براساس آمارها ،هیچکدام
از مجروحان این حادثه فوت نشــدند ،افزود :این
امر نشاندهنده ارایه خدمات خوب به مجروحان
است .معاون استاندار ســمنان همچنین درباره
تالشهای صورتگرفته برای خاتمه پرونده این
حادثه ریلی ،گفت :کارگروههای تخصصی ستاد
مدیریت بحران استانداری برای افزایش خدمات
به مجروحان سوانح احتمالی در آینده و همچنین
برآورد روشهای کاهش خســارتهای مادی با
دعوت از دســتگاههای ذیربط بهزودی تشکیل
خواهد شــد تا دیگر شــاهد رخ دادن این قبیل
حوادث نباشیم .زندیه وکیلی با تقدیر از اقدامات
صورتگرفته در روز حادثه توســط دستگاههای
حاضر در صحنه ،ابراز داشــت :حضــور نیروی
انتظامی بــرای حفظ آرامش مســافران قطارها
و التی��ام بازماندگان قابل تقدیر ب��ود .وی با بیان
اینکه  ۶۵نیروی امدادی در روز حادثه در محل
حضور داشتند ،افزود :هماهنگی و حضور اداره راه
و ترابری برای ترمیم راه دسترسی به محل حادثه
بسیارخوبارزیابیمیشود،همچنینعملکرددو
بالگردهاللاحمرسمنانواورژانسشاهرود برای
جابهجایی مجروحان بســیار عالی بود که باید از
تمام دستگاههای حاضر در صحنه قدردانی کرد.
حادثه قطار تبریز-مشهد در ایستگاه هفتخوان
سمنان باعث کشته شدن  ۴۹نفر و مصدومیت
 ۱۰۳نفر شد.

هجدهمین مانور سراسری زلزله
و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن-
جامعه تابآور» برگزار شد

شــهروند| هجدهمین مانور سراســری
زلزله و ایمنی با شــعار «مدرسه ایمن -جامعه
تابآور» همزمان در اســتانهای سراسر کشور
برگزار ش��د .این مانور با همکاری دستگاههای
مختلف ازجمله جمعیت هاللاحمــر ،وزارت
علوم و آموزشوپرورش ،وزارت کشور ،سازمان
مدیریت بحران و پژوهشگاه زلزلهشناسی برگزار
شد .دراین مانور ،دانشآموزان پناهگیری داخل
کالس درس ،طبقه همکف ،نزدیک درخروجی،
راهرو و راه پله ،کتابخانه و حیاط مدرسه ،خروج
اضطراری و تخلیه را تمرین و همچنین همراه
بــا خانوادهها پناهگیری درمنــزل و محل کار و
تخلیه امن و حرکت به ســوی مدرســه امن را
اجرا کردند .گفتنی اســت ،مانور زلزله با هدف
آشــنایی دانشآموزان با زلزلــه و خطرات آن،
کاهش خسارات ناشی از زلزله به وسیله ارتقای
فرهنگ خودامــدادی و دگرامــدادی ،ایجاد و
ارتقای مهارتهای فردی و جمعی دانشآموزان
و واکنش صحیح و سریع دربرابر زلزله ،با به صدا
درآمدن زنگ زلزله و ایمنی برگزار شد .این مانور
با حضور دکتر حبیبی ،رئیس سازمان جوانان و
مرتضی سلیمی ،رئیس ســازمان امدادونجات
درتهران و در دبیرســتان دخترانه «دکتر ایوب
آزادحسینی» نیزاجراشد.

