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خبرنامه

«شهروند» از خدمترسانی امدادی جمعیت هالل احمر در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گزارش میدهد

رئیس هاللاحمر کنگان خبر داد:

فعالسازی کانونهای دانشآموزی
در مدارس
شــهروند| رئیــس جمعیــت هاللاحمر
شهرســتان کنگان از برگزاری اجرای طرح امید
اجتماعی(پیشگیریاولیهازاعتیاد)درشهرستان
کنگان و عسلویه خبر داد .ابراهیم هوشمندیان
اظهار داشــت :طرح امید اجتماعــی از طریق
استانداری به جمعیت هاللاحمر استان واگذار و
مقرر شده است در همه شهرستانها اجرا شود.
وی اضافه کرد :این طرح در شهرســتان کنگان
بهخصوص در روســتاهای پرک ،برکه چوپان،
شــیرینو ،تمبک و نخل غانم برگزار شــد که با
اســتقبال خوب مردم و جوانان گروههای هدف
از ســن  ۱۸به باال همراه بود و همچنین به مدت
دو ساعت توسط مربیان هاللاحمر که قبال برای
آموزشدورهبهاستاناعزامشدهبودند،برگزارشد.
رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستانکنگانبیان
کرد :در شهرستان عسلویه جلسهای با بخشدار
چاه مبارک و روستاهای سهمو جنوبی و سهمو
شــمالی ،کالت و بندو گرفته شــده و در آینده
نزدیک برگزار میشود .هوشمندیان آسیبهای
اجتماعی و موادمخــدر را یکی از معضالت مهم
اجتماعی دانســت و افزود :توسعه بیش از پیش
برنامههای ورزشی و توجه جدی به فعالیتهای
مختلف فرهنگی ازجمله مهمترین عواملی است
که در پیشــگیری از اعتیاد در بین جوانان نقش
خواهد داشــت .وی خاطرنشــان کرد :اعتیاد به
موادمخدر یک آسیب و بیماری جدی اجتماعی
اســت؛ اعتیاد ،فقر ،بیکاری ،طالق ،خودکشی و
موارد دیگری مثل انحرافات اجتماعی برخوردار
اســت .رئیس جمعیت هاللاحمر شهرســتان
کنگان از فعالسازی کانونهای دانشآموزی در
مدارس شهرستان خبر داد و افزود :در شهرستان
کنگان ۱۰مدرسه در پایههای هشتم و همچنین
در عسلویه هشت مدرسه در پایه هشتم راهاندازی
شده است .هوشمندیان از برگزاری مانور بزرگ
نجات غریق و اطفای حریق در حوضچه اســکله
بندر کنگان با حضور نیروهای امدادی و عملیاتی
ازجمله شیالت ،اداره بندر و دریانوردی کنگان،
دریابانی ،هاللاحمر ،اورژانس و آتشنشانی خبر
داد و گفت :هــدف از این مانور باالبردن ســطح
آمادگی نیروهای امدادی است .رئیس جمعیت
هاللاحمر شهرســتان کنــگان از همه مردم
شهرستان کنگان ،جوانان و نوجوانان خواست تا
در این دورههای آموزشی امداد و کمکهای اولیه
کهبهصورترایگانبرگزارمیشود،شرکتکنند.

 20هزار خانواده؛ سهم خراسان رضوی
در ارایه آموزشهای «خادم»
شهروند| معــاون آموزشوپژوهش هاللاحمر
خراسان رضوی گفت :جلسه آموزشی تسهیلگران
طرح خادم با حضور 60تسهیلگر داوطلب و پرسنل
در مرکز آموزشهای تخصصی مشــهد (مقدس)
برگزار شد .مصطفی ذاکر ،معاون آموزشوپژوهش
هاللاحمر اســتان با اعالم این خبــر اظهار کرد:
طرح خادم یک تالش دســتهجمعی برای آموزش
خانوادههای ایرانی در برابر مخاطراتی است که آنها
را تهدید میکند و هدف ما جلب مشارکت خانوادهها
براییادگیریویاددهیدرجهتتحققجامعهآماده
در برابر مخاطرات است .وی افزود :تسهیلگرانی که
موفق به دریافت گواهینامه میشوند ،باید با توجه
به ســهمیه شهرســتان به ازای هر  100خانوار در
شهرســتان  2داوطلب را آموزش دهند تا بتوانند با
ارایه خدمات آموزشی در محل زندگی مردم سطح
آمادگیخانوادههارادرمخاطراتارتقادهند.
درســال نخســت اجرای طرح خادم  300هزار
خانواده آموزش میبینند که 20هزار خانواده سهم
اســتان خراســان رضوی اســت و طی یک برنامه
پنجساله برنامه خادم شاخص آمادگی خانوادهها از
9درصدبه30درصدمیرسد.

هالل احمری ها در مراسم تشییع پیکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به  558نفر خدمات درمانی ارایه و 69نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند
هاللاحمریها با انتشار کارت داوطلبی یار دیرین امام (ره) به بازنشر فعالیتهای اجتماعی آیتاهلل پرداختند
شهروند| صدهاهزار نفر از اقشار مختلف مردم ،از
هنرمند تا کارگر و بازاری در یک حضور حزنآلود برای
تشییع پیکر آیتاهلل اکب ر هاشمى رفسنجانى ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حرم مطهر حضرت
امام(ره)گردهمآمدند؛برایخداحافظیبامردیکهدر
کارنامه زندگی سیاسی ،اجتماعیاش بیش از نیم قرن
مجاهدت و مبارزه را میتوان مالحظه کرد« .آیتاهلل»
روز یکشنبه 19دیماه در 82سالگی درگذشت و مردم
از هر قشر و با هر نگاهی با شنیدن خبر درگذشت این
مجاهدومبارزسیاسیباحزنواندوههمراهشدند.
هاللاحمردرسوگ«آیتاهلل»
داوطلبان و امدادگران جمعیت هاللاحمر با انتشار
هلل هاشمی ،تأثر خود را از
عکس کارت داوطلبی آیتا 
اینحادثهدردناکبیانکردند.رئیسمجمعتشخیص
ن سال
مصلحت نظام همزمان با عضویت در دوازدهمی 
اجرای برنامه ملی همــای رحمت داوطلبان جمعیت
هاللاحمر (ویژه کمک به ایتام و خانوادههای نیازمند
در ماه مبارک رمضان) مبلغی را نیز برای تهیه سبدهای
غذایی به این امر خداپسندانه اختصاص داده بود .این
برنامههرسالدرماهمبارکرمضان،بههمتداوطلبان
خیران نیکوکار با تأسی
و با حضور جمعی از مسئوالن و ّ
از ســیره موال علی(ع) برای رساندن سبدهای غذایی
حاویمایحتاجیکماههافرادمحرومشناساییشدهدر
تهرانوشهرهایمختلفکشوراجرامیشودکهرئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در این حرکت
خداپسندانهسابقههمراهیومشارکتداشت.
پیامهایجداگانهتسلیترؤسایسازمان
جوانانوداوطلبان
رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر ارتحال
ملکوتی یار دیریــن انقالب ،امــام(ره) و مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتاهللهاشمی رفسنجانی را تسلیت
گفت .پیام تســلیت دکتر مسعود حبیبی بدین شرح
اســت« :اناهلل و انا الیه راجعون .ضایعه ارتحال ملکوتی
هلل هاشمی رفســنجانی ،ایران اسالمی
حضرت آیتا 
را عزادار نمود .این فقدان بزرگ ،تأثر و تألم رهبر عزیز
انقالب اسالمی و مردم بزرگوار ایران را رقم زد .ایشان که
با فداکاری و از خودگذشتگی دوران نوجوانی و جوانی
عمر خویش را در راه اعتالی ایران اسالمی گذراند و پس
از پیروزی انقالب اسالمی نیز با حضور در عرصههای
مختلف یاریگــری مطمئن و خســتگیناپذیر برای
امام(ره) ،انقالب و مقام معظم رهبری بود ،با اندیشــه
واالی خود همواره در راه تربیت نســل جوان امیدوار و
آیندهساز کشور کوشش فراوان نمود .اینجانب فقدان
ایشان را از طرف خود و کلیه کارکنان و جوانان داوطلب
جمعیت هاللاحمر به محضر مقــام معظم رهبری،
خانواده معزز آن مرحوم و ملت بزرگ ایران تســلیت
عرض مینمایم ».رئیس سازمان داوطلبان جمعیت
هاللاحمر نیز با صدور پیام تســلیتی به مناســبت
هلل هاشمی
رحلت آیتا 
رفسنجانی گفت :آن
مرحــوم ،مرکز و مبدأ
حرکت خیل عظیمی
از مــردم نیکخــواه
در مســیر نهضــت
جهانی صلیبسرخ و
هاللاحمر و عملیات
انساندوستانه فراوانی
در سطح ملی و فراملی

عکس :میزان

شــهروند| مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
اســتان آذربایجانغربــی گفــت :فعالیــت
انساندوســتانه نیروهای هاللاحمر در جامعه
موجب امیدبخشی و آرامش در بین مردم است.
حسن محمودی در مراسم تجلیل از امدادگران
فعال جمعیت هاللاحمر شهرستان بوکان افزود:
فعالیت نیروهای هاللاحمــر در مأموریتهای
مختلــف نجات جان انســانها ،تســکین آالم
نیازمندان و ایجاد امیــد و آرامش در جامعه را به
دنبــال دارد .وی با بیان اینکه مشــارکت واقعی
جوانان در برنامههــای هاللاحمر جدی گرفته
شده است ،اظهار کرد :فعالیتهای انساندوستانه
جوانان و امدادگران این جمعیت آرامش روحی و
روانی امدادگران را به دنبال دارد .محمودی ادامه
داد :باید آمادگی نیروهــای امدادی هاللاحمر
بهطور مســتمر حفظ و تجهیــزات و امکانات با
نیازهای روز هماهنگ شود تا کارها نتیجهبخش
باشــد .وی از راهانــدازی خانــه هاللاحمر در
ن غربی در آینده
روستاهای پرجمعیت آذربایجا 
نزدیک خبر داد و گفــت :خانههای هاللاحمر
روســتایی با هدف افزایش ســطح آموزشهای
همگانی در بخش امدا دونجــات و فعالیتهای
بشردوســتانه در میان روســتايیان راهاندازی
خواهد شــد .مدیرعامل جمعیــت هاللاحمر
اســتان آذربایجانغربی درخصــوص ظرفیت
جوانان شهرستان بوکان اظهار کرد :شهرستان
پرجمعیتی همچون بــوکان دارای ظرفیتهای
مختلف و جوانــان مســتعد و توانا اســت که
تواناییهای خود را با طرحهای جدید برای مردم
ارایهمیکند.
فرماندار بوکان نیز در این مراسم گفت :اساس
فعالیتهــای جمعیــت هاللاحمر بــر محور
انساندوستیبوده و این امربه دست جوانان شکل
گرفتهاست.جمالخسرویاضافهکرد:شهرستان
بوکان با داشتن جوانان خالق و مستعد میتواند
با حضور در جمعیــت هاللاحمر مقابل بالهای
طبیعی خوب عمل کــرده و تواناییهای خود را
به نمایــش بگذارپد .وی گفــت :حضور بهموقع
امدادگران جمعیت هاللاحمر در شرایط سخت
و بحرانی باعث کاهش تلفات انســانی در مواقع
بروز بحران میشود .فرماندار بوکان از مدیرعامل
جمعیت هاللاحمــر اســتان آذربایجانغربی
خواست که نسبت به تجهیز پایگاه امدادرسانی
حضرت رســول(ص) در مســیر جاده بوکان-
میاندوآب اقــدام کنند ،چون وجــود این پایگاه
باعث کاهش تلفات جادهای در این مسیر پرخطر
میشود.
در این مراســم همچنین از 14نفر عضو فعال
جمعیتهاللاحمرشهرستانبوکانتجلیلشد.
شهرستانبوکاندرجنوباستانآذربایجانغربی
قرار دارد.

گزیده اخبار

پوشش دو و نیم میلیونی

مدیرعامل هاللاحمر آذربایجان غربی:

فعالیت نیروهای هالل موجب
آرامش مردم است
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شد .متن پیام فرحناز رافع بدین شرح است« :بسماهلل
الرحمن الرحیــم .انا هلل و انا الیه راجعون .درگذشــت
حضرت آیتاهلل اکبرهاشمی رفســنجانی ،داوطلب
پیشکسوت و ثابتقدم ،از عناصر تاثیرگذار در تحقق
اهداف بلند و متعالی جمعیت هاللاحمر و همچنین
چهره ممتاز و دلسوز واقعی مردم ،موجب تأسف و تأثر
خانواده بزرگ این ســازمان شــد .آن مرحوم از زمره
سابقوناعضایبزرگواروواالمنشیبودکهبااندیشهبلند
و تجربه گرانسنگ سالهای متمادی دانش ،اخالق و
ادب بخشندگی را توأمان در خدمت تربیت نسل اعضا
و داوطلبانی نوآور و نواندیــش و توانمند گرفته بود و
مرکز و مبدأ حرکت خیل عظیمی از مردم نیکخواه در
مسیرنهضتجهانیصلیبسرخوهاللاحمروعملیات
انساندوستانهفراوانیدرسطحملیوفراملی شد.مشی
آن زندهیاد ،صدق گفتــار و عمل بود که در طول عمر
شریفخودبهمعنایواقعیکلمهدرعرصهنوعدوستی
نشان داد و تا پایان حیاتش بر آن پایبند ماند .خانواده
اعضاوداوطلبانجمعیتهاللاحمریادآنفقیدسعید
و مشی اخالقی او را گرامی میدارد و از خداوند متعال
برای آن ســفرکرده ،رحمت بیکران و رضوان و برای
خاندان مکرمش ،صبر و بردباری مسألت مینماید».
پوششامدادیمراسمتشييعپيكرآيتاهلل
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هاللاحمر با
اشاره به پوشش امدادي مراسم تشييع پيكر حضرت
آيتاهللهاشمي رفسنجاني ،اظهار داشت 185 :نیروی
امدادی به همراه پزشــكان داوطلب در سرتاسر مسير
برگــــزاري مراســم
براي امدادرســاني به
هموطنان حضور پیدا
کردند .مرتضي سليمي
با اشــاره به بكارگيري
 ٥٢دستگاه آمبوالنس
تاكيــد كرد :عــاوه بر
اســتقرار آمبوالنــس
در سرتاســر مســير،
 ١٠دســتگاه خــودرو

هلل هاشمی رفسنجانی
رئیس جمعیت هاللاحمر در پیامی ارتحال آیتا 
را تسلیت گفت
هلل هاشمی
رئیس جمعیت هاللاحمر در پیامی ارتحال یار دیرین امام و رهبری ،حضرت آیتا 
رفسنجانی را تسلیت گفت .متن پیام تسلیت دکتر ضیایی بدین شرح است« :ضایعه درگذشت
هلل هاشمی رفسنجانی ،یار صدیق امام و رهبری را از طرف خود و کلیه کارکنان ،امدادگران،
آیتا 
نجاتگران ،داوطلبان و جوانان جمعیــت هاللاحمر به محضر مقام معظم رهبری ،خانواده آن
مرحوموملتبزرگایرانتسلیتعرضمینمایم».

حبیباله آتشی| اعتیاد یک «بیمارى اجتماعی»
اســت که عوارض جســمى و روانى دارد و تا زمانى که
بـــه علل گرایش «بیمار» توجه نشود ،درمان جسمى
و روانى فقط براى مدتى نتیجهبخش خواهد بود و فرد
معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» میشــود .اعتیاد
به موادمخدر یکى از مهمترین مشــکالت اجتماعی،
اقتصادى و بهداشــتى اســت که عوارض ناشى از آن
تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب و موجب
رکوداجتماعىدرزمینههاىمختلفمىشود.همچنین
ویــرانگریهاى حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیارى
از ارزشهــا و هنجارهاى فرهنگى و اخالقى شــده و
بدین ترتیب سالمت جامعه را بهطور جدى به مخاطره
مىاندازد .تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این
باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی ،پدیده مواد مخدر
مهمترین عامل به تباهى کشــیدن و انحطاط اخالقى
جوامع بهشمار میرود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف
مواد مخدر در جامعه امروزى به حدى اســت که حتى
قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده
است .مبارزه با اعتیاد نیز قطعا بیش از آنکه ماموریتى
درراستاىوظایفمصرحهنیروىانتظامىباشد،اقدامى
است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانى در
انحطاط اخالقى جوامع با اهداف خاص سیاسی .اعتیاد
بهعنوان یک آســیب اجتماعی ،هیچگاه بهطور کامل
ریشــهکن نخواهد شــد ،اما با تدبیر ،اندیشه و تالشى
مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنتــرل درآورد .در
این راستا ،تالش اعضای سازمان جوانان بر این است تا

پشتيباني ٣ ،دستگاه اتوبوسآمبوالنس ،يك دستگاه
خودرو فرماندهي و ارتباطات و  ٢فروند بالگرد نيز براي
پوشــش امدادي مراسم تشييع پيكر حضرت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني بكارگيري شــد .رئيس سازمان
امدادونجاتجمعيتهاللاحمرعنوانكرد:فرماندهي
و هدايت عمليات پوشــش امدادي مراســم برعهده
جمعيت هاللاحمر اســتان تهران قرار داده شــد .در
مراسمتشییعپیکرآیتاهللهاشمیرفسنجانیدرحرم
امام(ره) ،با نامساعد شدن حال آیتاهلل امامی کاشانی
و آیتاهلل حسن صانعی با حضور امدادگران هاللاحمر
خدمات امدادی الزم ارایه شد و با همکاری تیم پزشکی
و امدادی آیات از صحن مطه ر امام راحل خارج شدند.
ارايهخدماتدرمانسرپاییبه 558نفر
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان تهران نیز با
اشاره به اینکه فرماندهي و هدايت عمليات پوشش
امدادي مراســم تشــییع پیکر رئیس فقید مجمع
تشــخیص مصلحت نظام برعهده این جمعيت قرار
داشــت ،از ارایه خدمات درمان سرپایی به  558تن
از شــرکتکنندگان در این مراسم خبر داد .حسین
کتابدار گفت :تعداد  74تیــم عملیاتی هاللاحمر
متشکل از  2پزشک 2 ،پرستار 130 ،نجاتگر کادر و
 205نجاتگر داوطلب ،پوشش امدادی مراسم تشییع

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر در پی ارتحال
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
حجتاالسالموالمسلمین معزی ،نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر نیز در پی ارتحال
هلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پیام تسلیتی صادر
آیتا 
کرد .متن پیام نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر به این شرح است« :بسم اهلل الرحمن
هلل هاشمی
الرحیم «انا هلل و انا الیه راجعون» ارتحال اسفبار و جانکاه عالم و مجاهد ،حضرت آیتا 
رفسنجانی ،یار راستین امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمی را به رهبر عظیمالشأن
انقالب اســامی و ملت شــریف ایران تســلیت و تعزیت میگویم .مرحوم آیتاهللهاشمی
رفسنجانی ،مردی که از عنفوان جوانی با عشق و دلدادگی در محضر امام خمینی رشد یافت و
از آغازین روزهای نهضت اسالمی برای امام ،یاری شجاع ،سختکوش و فداکار بود .سختی و رنج
دوران پیش از پیروزی و زندان و شکنجه در آن دوران نهتنها وی را از پای درنیاورد که آبدیدهتر
کمر به خدمت انقالب اسالمی بست .از هنگامه پیروزی انقالب ،بهعنوان یکی از استوانههای
انقالب ،همراه با ملت سلحشور و شهیدپرور ایران در کنار امام ،نستوه و استوار ایستاد .از آن روز
تا پایان عمر پربرکت خویش ،تمام اندیشه و همت و شجاعت خویش را به کار بست تا انقالب
اسالمیرادرایرانبهعنوانیکنظامدینیمردمساالربهجهانیانبنمایاند.درتمامدورانرهبری
آیتاهللالعظمی خامنهای ،همراه با عشق و عالقه و مهرورزی ،رهبر انقالب را همراهی کرد و از
یاریرساندنبهویهمدریغنورزید.بهحقبایدگفتکهآیتاهللهاشمیرفسنجانیازمصادیق
بارز «رجال صدقوا ما عاهدو اهلل علیه» است که با دلی لبریز از ایمان و کولهباری از عمل صالح به
پیشگاهحضرتحقباریافت.اینمصیبتجانکاهرابهملتشریفایرانوخانوادهمحترمومعزز
وی و همچنین جمعیت هاللاحمر تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن بزرگمرد غفران و
رحمتالهیخواستارم».

«شهروند» از اجرای طرح امید اجتماعی در بوشهر گزارش میدهد

آگاهسازی جوانان؛ کلید پیشگیری از اعتیاد
با ارتقای سطح آگاهى اقشار مختلف جامعه پیشگیرى
از اعتیاد را بر درمان معتادان مقدم بداریم .به امید روزى
که جامعهاى داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادى
وجود دارد ،درصدد نجات خویشــتن باشد .معاون امور
جوانان بوشــهر درباره طرح همتایان جوان پیشگیری
اولیه از اعتیاد اظهار کرد« :مواد مخدر در هزاره سوم از
عوامل مهم تخریب جامعه اســت .به منظور گسترش
فرهنگ پیشگیری و تقویت دانش بومی در برنامههای
پیشگیری با توجه به اینکه هاللاحمر بستر مناسبی را
برایمشارکتجواناندراختیاردارد،یکیازقابلیتهای
اساسی هاللاحمر در این امر دسترسی به مخاطب است
و میتوان از این ظرفیتها در امر پیشــگیری از ابتال به
مصرفموادمخدراستفادهکرد».مریمآلبوغبیشگفت:
«یکی از نگرانیهای عصر حاضر در مباحث آسیبهای
اجتماعی ،توســعه مصرف مواد مخــدر و روانگردانها
است که جوانان را مورد تهدید جدی قرار داده و به یکی
از چالشهای متولیان و دســتاندرکاران امر بدل شده
است .بر این اساس بهتر است با شناخت صحیح چنین
پدیدههایی و ارایه نســخههای کاربــردی و عملیاتی،
تالشیرابرایمهاروکنترلآنآغازکنیم ».ناصرسنایی،
دانشجوی رشته ایمنی بوشهر است .او که ۵سال است

پیکر آیتاهلل رفســنجانی را که با حضور حدود  2و
نیممیلیون نفری هموطنان از سراسر کشور همراه
بود ،بر عهده داشتند .وی با بیان اینکه درمجموع339
امدادگر و نجاتگر در قالب تیمهای عملیاتی در مراسم
روز گذشته حضور داشــتند ،افزود :این امدادگران از
صبح تا پایان مراسم به  558تن از شرکتکنندگان
در مراسم تشــییع ،خدمات درمان ســرپایی ارایه
دادند .کتابدار همچنین با اشاره به مصدومیت 627
نفر در طول برگزاری مراســم گفت 69 :نفر توسط
نیرهای امدادگر و نجاتگر جمعیت هاللاحمر برای
اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان تهران با اشاره
به اینکه پوشــش امدادی مراسم با حضور نیروهای
عملیاتی و تجهیزات امدادی  5اســتان معین تهران
انجام شــد ،افزود :درمجموع عالوه بر اســتقرار 52
آمبوالنس در سراسر مسير تشــییع پیکر از اطراف
دانشگاه تهران تا مســیرهای منتهی به حرم مطهر
امام راحل (ره) ١٠ ،دســتگاه خودروي پشتيباني٣ ،
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس ،يك دستگاه خودروي
فرماندهي و ارتباطات و  ٢فروند بالگرد براي پوشش
هلل هاشمي
امدادي مراسم تشييع پيكر حضرت آيتا 
رفسنجانيبكارگيريشد.

فعالیتش را با سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر آغاز
کرده ،دیدگاه خود را پیرامون طرحهای همتایان جوان

اینگونه بیان کرد :این طرح یکی از طرحهای هدفمند
سازمان اســت که با رویکرد ارتقای فرهنگ پیشگیری
به منظور آگاهســازی جوانان از آسیبهای اجتماعی
و سالمســازی محیط جامعه از ناهنجاریهای ناشی از
اعتیاد برگزار میشود .او نکات مهم این طرح را نگرشی
با رویکرد جوانمحور و استفاده از توان نیروی جوان در
بهرهوری و اجرا و پوشش این طرح در جامعه میداند.

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی
در شهرستان صحنه
شــهروند| با هدف ارتقای ســطح شناختی،
مهارتهای فردی ،ارتباطی و بکارگیری روشهای
صحیح ارتبــاط در زندگی به همت امــور جوانان
جمعیت هاللاحمر شهرســتان صحنــه کارگاه
آموزشــی مهارتهای زندگی (ارتبــاط موثر) برای
جوانان این شهرســتان برگزار شــد .معاون جوانان
جمعیتهاللاحمراستانکرمانشاهبابیاناینکهیکی
از مهمترین خصوصیات انسان که او را نسبت به سایر
موجودات برتری میدهد ،قدرت تکلم و سخن گفتن
اوست که با بکارگیری کلمات و جمالت احساسات
و نیتهای درونیاش را بیان کند و دیگــران را از آن
آگاه کند ،گفت :با هدف ارتقاي ســطح شــناختی،
مهارتهای فردی ،ارتباطی و بکارگیری روشهای
صحیح ارتباط در زندگی روز مره به همت امور جوانان
جمعیتهاللاحمرشهرستانصحنهکارگاهآموزشی
مهارتهای زندگی(ارتباط موثــر) برای جوانان این
شهرستان برگزار شد .کیومرث ویسی با بیان اینکه
آموزش مهارتهای زندگی نوعی کوشــش اســت
که در سایه آن جوانان ترغیب میشوند تا خالقیت
خود را بکار گیرند و به طور خودجوش راههای موثر
را برای حل تعارضات و مشکالت زندگی خود بیابند،
افزود :آموزش مهارتهای زندگی گام موثری در این
جهت باشد که استعدادها و توانمندیهای جوانان
بکار گرفته شود تا خود فعاالنه سرنوشت خویش را
به دست گیرند و انتخابگر باشــند .وی یادآور شد:
هنگامی که بتوانید ارتباط موثر برقرار کنید ،دیگران
به شما احترام میگذارند؛ چرا که ارتباط موثر زندگی
را ثمربخش میکند،امابه شرطیکه مهارتهایاین
ارتباط را بیاموزیم و با شیوههای ارتباطی در مواجهه
با افراد متفاوت آشــنا شویم و سعی کنیم خطاهای
ارتباطیخودرااصالحكنيم.
مدیرعامل هاللاحمر اردبیل خبر داد:

رونمایی از بالگرد امدادونجات
طی هفته آینده
شهروند|مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستان
اردبیل گفــت :هفته آینده بالگــرد امدا دونجات
به صورت دایمــی کار خود را در اســتان اردبیل
آغاز میکند .بهرام غیبی با اشــاره به اینکه بالگرد
امدا دونجــات هفته آینــده در اردبیــل رونمایی
میشود ،اظهار کرد :فعالیت این بالگرد به صورت
 15الی  20روز در ماه و محل استقرار آن پد بالگرد
ســاختمان معاونت امدا دونجات واقع در شهرک
سینا خواهد بود .وی گفت :وقوع حوادث طبیعی
و غیرطبیعی به خاطر شــرایط جغرافیایی استان
اردبیل غیر قابل اجتناب بوده و آمادگی هاللاحمر
در امدادرسانی به مناطق دوردست از اولویتهای
این سازمان در استان اســت .غیبی تصریح کرد:
میزان حوادث و بالیای طبیعی در اســتان اردبیل
زیاد است و از این نظر جزو استان پرحادثه هستیم.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر از شایعات موجود
در فضای مجــازی انتقاد کرد و افــزود :داروهای
تاریخگذشته در مجموعه هاللاحمر دور ریخته
میشوند و محصوالت خوراکی که تاریخ مصرف
آنها تمام شده است ،به هیچ عنوان مورد استفاده
قرارنمیگیرد.

