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اجرايي شدن طرح »خادم« در جهرم
شــهروند| رئیــس جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان جهرم از اجرایي شــدن طرح خادم 
)خانواده آماده در مخاطرات( در این شهرســتان 
خبــر داد. رامیــن جعفرنژاد گفــت: طرح ملی 
خانواده آماده در مخاطرات )خادم( یا برنامه ملی 
طرح خادم، تالش دســته جمعی برای آموزش 
خانواده های ایرانی اســت کــه در برابر حوادثی 
که آنها را تهدید می کند، آماده شوند. جعفرنژاد 
گفت: از آنجا که خانــواده به عنوان کوچکترین 
واحد اجتماعی نقش عمده ای در پیدایش جامعه 
و عملکــرد اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی آن 
دارد، شــعار عمومی این برنامه »خانواده آماده، 
جامعه آماده« است. وي با اشــاره به اینکه بدنه 
اصلی برنامه خادم را داوطلبانی تشکیل می دهند 
که برای ســالمت هر چه بیشــتر جامعه تالش 
می کنند، افزود: در این برنامه داوطلبان پس از آنکه 
آموزش های الزم را می بینند، برای آموزش دادن به 

مردم به درِ منازل آنان مراجعه می کنند. 
جعفرنژاد خاطرنشان کرد: سهمیه شهرستان 
جهرم در  ســال ۱۳۹۵ یک هزار خانوار است که 
به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد و در طی 
۱۲ ماه آینده، مربیان داوطلب جمعیت هالل احمر 
با ارایه کارت شناسایی معتبر، ۱۲بار به درِ منازل 
مراجعه می کنند. رئیــس جمعیت هالل احمر 
جهرم  گفت: این مربیان نکات ایمنی و مشکالت 
سازه ای منزل و پرکردن پرسشنامه و رسم نقشه 
خطر بالیا توســط افراد خانواده را به سرپرســت 

خانواده آموزش خواهند داد. 

 ارايه خدمات درمانی رايگان 
در مناطق محروم اردبیل

شهروند|  مدیرعامل جمعیت جوانان هالل احمر 
اســتان اردبیل گفت: خدمات درمانــی رایگان در 
مناطق محروم و روستایی اردبیل ارایه می شود. بهرام 
غیبی در نشست با مسئوالن سازمان های مردم نهاد 
اردبیل اظهار داشــت: سازمان هالل احمر خود یک 
موسسه بوده که فعالیت های مختلفی در چارچوب 
اهداف تعریف شده در اساسنامه به نمایش می گذارد. 
وی افزود: ارتقای حوزه خدمات درمانی و ســالمت 
در طول ۵ ســال اخیر ازجمله تشــکیل تیم های 
درمان اضطراری در وقوع حوادث، داروهای رایگان 
و درمان رایگان، تجهیز مراکز درمانی، فیزیوتراپی، 
دندانپزشکی و دو شیفت کردن استقرار پزشکان به 
صورت 8 ساعته در داروخانه هالل احمر از بارزترین 

فعالیت های سازمان هالل احمر در این حوزه است.
مدیــر عامــل جمعیــت جوانــان هالل احمر 
اســتان اردبیل تصریح کرد: احــداث پایگاه های 
اردبیل -ســرچم، بیله سوار- خروســلو، بیله سوار -

جعفرآباد، اردبیل- مغان، اردبیل –مشگین شــهر و 
اردبیل – سرعین درمجموع یک هزار و ۵48 متر در 
طول ۵ ســال اخیر احداث شده اند در حالی که قبال 
نیروهای امدادی در کانکس استقرار داشتند. غیبی 
گفت: احداث ساختمان اداری نمین، احداث محل 
نگهداری سگ های تجسس که به تعداد سه مورد 
برای نخستین بار خریداری شده که 4 مربی نیز به 
آنها آموزش می دهند، احداث سالن ورزشی توپی و 
بدنسازی، اردوگاه فرهنگی و امدادی شهرستان نیر و 
خوابگاه شهرستان نیر از اقدامات مطلوب هالل احمر 
به شمار می رود. وی احداث مجتمع اداری و تجاری 
نبش ایســتگاه ســرعین در ۵0 هــزار مترمربع و 
ساختمان یک هزار و ۲00 متری مشگین شهر و نیز 
احداث انبار امدادی بیله سوار، گرمی و پارس آباد به 
متراژ یک هزار و 6۳0 متر مربــع و نیز انبار امدادی 
شهرستان کوثر که درحال احداث است، امداد هوایی 
و آشــیانه بالگرد و پد موقت را از دیگر اقدامات این 

سازمان در چند ساله اخیر عنوان کرد.

امام جمعه میاندوآب عنوان کرد

مدارا کردن؛ ويژگی مهم اعضای هالل
شهروند| امام جمعه میانــدوآب گفت: باید از 
توانمندی مردم و مجمع خیرین در خدمات رسانی 
به آســیب دیدگان اســتفاده کرد و هالل احمر را 
توســعه داد؛ چرا که مردم می توانند به هالل احمر 
کمک کنند. حجت االسالم والمســلمین حمید 
حسن زاده روز گذشته در دیدار مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربی با تقدیر از تالش های 
اعضای جمعیت هالل احمر، اظهار کرد: هالل احمر 
در مواقع بحرانی در کنار مردم اســت. امام جمعه 
میاندوآب با اشاره به اینکه هالل احمر با بحران ها 
دســت و پنجه نرم می کند، افــزود: تالش اعضای 
هالل احمر در خدمات رسانی به مردم قابل تقدیر 
است. وی با بیان اینکه اعضای هالل احمر با توجه 
به وظایف خود باید چند ویژگی مهم داشته باشند، 
گفت: صبر و مدارا کردن دو ویژگی مهمی هستند 
که باید اعضای هالل احمر در خود داشته باشند تا 
بتوانند به بهترین نحو به مردم خدمات ارایه کنند. 
حسن زاده با اشــاره به اینکه در برخورد با حوادث، 
نوع رفتار اطرافیان آنها با حادثه پیش آمده متفاوت 
اســت، تصریح کرد: نیروهای هالل احمر باید در 
طول دوره خدمت خــود آموزش های مختلف را 
در مورد نحوه مواجهه با افراد در شرایط مختلف و 
حتی درس اخــالق را بگذرانند و نیروهایی هم که 
تازه جذب می شوند در این کالس ها شرکت کنند. 
امام جمعه میاندوآب با تأکید بر استفاده از ظرفیت 
خیرین در خدمات رسانی به مردم اظهار کرد: باید از 
توانمندی مردم و مجمع خیرین در خدمات رسانی 
به آسیب دیدگان استفاده کرد و هالل احمر را توسعه 
داد، چرا که مــردم می توانند به هالل احمر کمک 
کنند همان گونه که مجامع خیرین مختلفی در شهر 

وجود دارد.
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شــهروند|  مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
خوزستان اظهار کرد:   وجود ضریب خطر 8 از ۱0 
و آمادگی ۳ و ۹دهم  درصد در کشور نشان می دهد 
مردم ما از آمادگی الزم برخوردار نیستند و نیاز به 
آموزش جدی در حوزه هــای همگانی دارند. دکتر 
علی خدادادی روز گذشــته در نشســت شورای 
راهبردی آموزش و پژوهش جمعیت با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب اســالمی اظهار کرد: 
در دوران دفاع مقدس کســانی را داشــتیم که به 
خاطر این مرز و بوم توانستند یک جنگ تحمیلی 
را به مدت 8 سال اداره کنند. کارهای بزرگی انجام 
دادند. با تمام دنیا درگیر شدند تا به تمامیت ارضی ما 
خدشه وارد نشود و امروز امنیت و آسایش پایدار این 
کشور مرهون این عزیزان است. وی افزود: اولویت 
نخست ما در جمعیت هالل احمر خوزستان با امداد 
و نجات اســت و پس از آن آموزش های همگانی و 

تخصصی بسیار حایز اهمیت است.
هالل برای توانمندسازی و مقابله با 
آسیب ها، نقشی اساسی ایفا می کند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: 
جمعیت هالل احمر با توجه به وســعت فعالیت و 
تالشــی که در حوزه های مختلف اجتماعی دارد، 
برای توانمندســازی و مقابله با آســیب ها، نقشی 
اساسی را ایفا می کند و زیربنای همه فعالیت های 
هالل احمــر را آموزش هــای همگانی و تخصصی 
تشکیل می دهد. خدادادی افزود: با تشکیل معاونت 
آموزش، پژوهش و فناوری نگاهی نوین و آکادمیک 
بر هالل احمر حاکم شده که براساس فعالیت های 
آموزشــی که پژوهش محور باشــد، برنامه هایش 
تنظیم خواهد شــد. وی با بیان این کــه با تدوین 
برنامه پنج ســاله جمعیت هالل احمر نگاه آموزش 
و پژوهش محور در این نهاد خدمت رســان حاکم 
می شود، تصریح کرد: این برنامه می تواند جمعیت 
را به پویایــی و مولد بودن برســاند که هالل احمر 
خوزســتان نیز به تبع این برنامه با کمک اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه فعالیت های خود را اصالح 

کرده و به پیش خواهد برد.
مردم ما از آمادگی الزم برخوردار نیستند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان اظهار 

کرد: وظیفــه ذاتی هالل احمر در وهله نخســت، 
امــداد و نجات اســت و تمام فعالیت هــای دیگر 
جمعیت باید براساس همین حوزه تنظیم شود. با 
توجه به شرایطی که در کشور درخصوص حوادث 
وجود دارد، باید فعالیت های آموزش همگانی را به 
صورت جدی پیگیری کرد. خــدادادی بیان کرد: 
وجود ضریب خطــر 8 از ۱0 و آمادگی ۹/۳ درصد 
در کشــور نشــان می دهد مردم ما از آمادگی الزم 
برخوردار نیســتند و نیــاز به آمــوزش جدی در 
حوزه های همگانــی دارنــد. وی همچنین افزود: 
در حوزه هــای دیگر نیز آمار قابــل دفاعی نداریم؛ 
مثال در بیماری های غیرواگیــر و آلودگی های آب 
و هوا مشــکالت جدی داریم که در این راستا هم 
فعالیت های دقیق انجام نشــده است. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خوزســتان گفــت: در حوزه 
آسیب های اجتماعی مانند طالق و اعتیاد و مسائل 
دیگری که در جامعه وجود دارد خیلی نمی توانیم 
از حرکت ها و فعالیت هایی که تاکنون انجام شــده 
است، دفاع کنیم. از سوی دیگر فضای مجازی که 
به صورت افسارگسیخته آسیب های دیگر از قبیل 
طالق و مشکالت روحی و روانی را تشدید می کند 
نیز به عنوان یک آسیب نوظهور محسوب می شود 

که باید برای مهار آن فکری اساسی کرد.

ضرورت ایجاد آمادگی در آحاد جامعه
عضــو هیأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
جندی شــاپور اهواز با اشــاره به بحث ریزگرد ها 
به عنوان یکــی از مشــکالت جدی خوزســتان 
تصریح کرد: ما هنوز به یک جمع بندی کلی برای 
خودمراقبتی و افزایش توان مقابله با بیماری های 
مربوط و فوریت های پزشــکی و اولیه درخصوص 
ریزگرد ها و ذرات معلق نرسیده ایم و برای رسیدن 
به نقطه مطلوب باید تالش جــدی صورت گیرد. 
خدادادی بــا تأکید بر ضرورت ایجــاد آمادگی در 
آحاد جامعه درخصوص مواجهه با بالیای طبیعی 
و انسان ســاخت گفــت: امیدواریم بــا پیگیری و 
اجرای برنامه ملی خادم بتوانیم برای تحقق شــعار 
اصلی و نوین جمعیــت هالل احمر یعنی »خانواده 
آماده، جامعه آماده« یا »انسان آگاه، انسان آماده« 
گام برداریم که مســتلزم فعالیت های همه جانبه 
به خصوص توســل به فضاهای آکادمیک استان و 
اســتمداد از اعضای هیأت علمی دانشگاه هاست. 
وی با اشــاره به وجود دومیلیون جوان در اســتان 
خوزســتان به عنوان هدفی مناســب در راستای 
پیاده ســازی برنامه های آمــوزش همگانی افزود: 
آموزش ها بایــد به صورت ســاده و در راســتای 

فرهنگ سازی مناسب آغاز شود که درحال حاضر 
با توجه به وجود پدیده های شــوم در جامعه باید 
فعالیت در حوزه پیش دبستانی و دبستانی متمرکز 
شــود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان 
تصریح کرد: اگر آموزش ها را در حوزه پیش دبستانی 
و دبستان متمرکز کنیم شاید بتوانیم در سال های 

آینده بسیاری از مشکالت کنونی را نداشته باشیم.
ضرورت تدوین برنامه عملیاتی یک ساله

 خدادادی بــه ضرورت تدویــن برنامه عملیاتی 
یک ساله برای ارتقای ســطح آمادگی خانواده های 
خوزســتانی در برابر مخاطرات تأکید کرد و گفت:   
یکی از طرح های بسیار مهم در راستای ایجاد جامعه 
آماده طرح ملی دادرس اســت کــه با هدف تربیت 
دانش آموزان آماده در شرایط سخت صورت می گیرد. 
وی اظهار کرد: با ارتقای کیفی و کمی دانش آموزان 
آماده در شرایط سخت و اجرای صحیح طرح دادرس، 
کاری اساسی صورت می گیرد که مستلزم همکاری، 
هم افزایی و همگرایی مدیران و همکاران آموزش و 
پرورش و هالل احمر خوزستان خواهد بود؛ هرچند 
این عالقه مندی و پشتکار وجود داشــته و دارد و با 
نگاه وســیعی که در مدیرکل آمــوزش و پرورش و 
معاونان ایشان و البته همه مشکالت موجود از قبیل 
کمبود منابع مالی وجود دارد، می توان به آینده طرح 
دادرس خوشبین بود. رئیس کارگروه امداد و نجات 
و آموزش همگانی مدیریت بحران استان بیان کرد: 
افق ترسیم شــده پیــش روی جمعیت هالل احمر 
خوزســتان، افقی اســت با فعالیت های آموزشی، 
پژوهش محور در حوزه های مختلف جمعیت و اگر 
بتوانیم الگوی مناســبی را در استان معرفی کنیم و 
با همکاری های بین بخشی تیمی قوی و مجرب را 
به عنوان نیروهای آموزشــی در حوزه امداد و نجات 
با تخصص کافی ایجاد کنیم، بی شــک در راستای 

پیشبرد اهداف جمعیت مفید خواهد بود.
در نشست شــورای راهبردی آموزش و پژوهش 
جمعیت هالل احمر خوزستان که با حضور نخبگان 
و فرهیختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های 
استان برگزار شــد، راهکار ها و راهبردهای جدید 
آموزش های همگانی و تخصصی مواجهه با حوادث 

به بحث و بررسی گذاشته شد.

شهروند| رئیس ســازمان جوانــان از برگزاری 
نخستین جشنواره ملی »هالل وصل« با محوریت 
آزادگان و در راســتای تبیین و نشر نقش جمعیت 
هالل احمر در دفاع مقدس بــا همکاری دفتر امور 
ایثارگران ایــن جمعیت خبر داد. دکتر مســعود 
حبیبی جوانان را به عنوان بازوان توانمند جمعیت 
هالل احمر برشــمرد و افزود:   ویژگی های سازمان 
جوانان منحصربه فرد اســت و ارتباط با قشر جوان 
که یک الیه فکری هســتند، همیشه نقش موثری 
در رسیدن اهداف سازمان به برنامه های محوله شده 

داشته اند و این خود جای قدردانی دارد.
 هر زمان به جوان اعتماد شد

رضایت بخش بوده است
مســعود حبیبی به نقش جوانان در دوران دفاع 
مقدس اشــاره و اظهار کرد: هر زمــان که به جوان 
در زمینه های مختلــف همچون دفاع ازکشــور، 
امدادونجــات درآن دوران و غیــره اعتماد شــد، 
بحمداهلل رضایت بخــش بوده و می تــوان گفت؛ 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر معتبرترین 
و قابــل اعتمادترین مجموعه هاســت تا جایی که 
از هرقشــری دراین ســازمان درحال فعالیت های 
بشردوستانه هســتند و انسانیت را درجهان ترویج 
می کنند. حبیبی با اشاره به ســخنان اخیر رهبر 
جمهوری اســالمی حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 

)مدظله العالی( پیرامون اهمیت الگوسازی در بین 
جوانان تصریح کرد: چه الگویــی باالتر از آزادگان 

می توان نام برد.
ارایه خدمات جوان هالل در کل کشور 

چشمگیر است
در ادامه دبیر جشــنواره فرهنگی، ادبی و هنری 
»هالل وصل« با بیان این که ارایه خدمات توســط 
اعضای جوان جمعیت هالل احمر در کل کشــور 

چشمگیر است، گفت: عمده فعالیت های خانواده 
بزرگ هالل احمر بر دوش جوانان عضو این جمعیت 
است که شبکه ای منسجم را درکشور شاهد هستیم 
و از این پتانســیل و ظرفیت می توان در برگزاری 
هرچه بهتر و بیشتر جشــنواره استفاده کرد. دکتر 
محمدرضا پورساداتی به اهداف و محوریت های این 
جشنواره اشــاره کرد و افزود: جشنواره هالل وصل 
درسطح ملی انجام خواهد شد و با توجه به حضور 

اعضا و اقشــار مردم می تــوان  از فضاهای موجود 
اســتفاده کافی را برده و ملموس تر وارد این حوزه 

خواهند شد.
این حرکت یک قدم ارزشــمندی است، چراکه 
ارتباط جوان امروزی را با جوانان دیروز و ایثارگران 
حاضر،  قــوی و محکم تر می کند. یــاد آزادگان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، به همین منظور 
و درجهــت دریافــت ســریع تر و راحت تــر آثار، 
دبیرخانه ای با این هدف درمعاونــت امور جوانان 
استان ها مستقر خواهد شــد و مرکزیت دبیرخانه 

درتهران خواهد بود.
مشــاور رئیس جمعیــت هالل احمــر در امور 
ایثارگران خاطرنشــان کرد: فراخوان جشنواره در 
دهه فجر خواهــد بود و آثار رســیده درموزه دفاع 
مقدس نگهداری خواهد شد که برای نسل های آتی 

مجموعه ای ارزشمند را داشته باشیم.
جشــنواره هالل وصــل با همــکاری دفتر امور 
ایثارگران درجمعیت هالل احمر، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، موسسه میام آزادگان درنظر دارد تا قشر 
جوان را با رشادت ها و دالوری های آزادگان و اسرای 
دفاع مقدس آشناتر کند و حلقه اتصال با افرادی که 
امنیت کشور به برکت  وجود آنهاست و نیز الگوی 
مناسب  و مروج شهامت های جوانان ارزشی برای 

آیندگان باشد.

رئیس سازمان جوانان از برگزاری جشنواره »هالل وصل« خبر داد:

بازخوانی نقش هالل در دفاع مقدس
 »هالل وصل« درنظر دارد تا جوانان را با دالوری های آزادگان و اسرای دفاع مقدس آشناتر کند

مدیرعامل هالل خوزستان:  

زیربنای فعالیت هالل، آموزش همگانی است

یادداشت

پرچم صلح در دست های دانشجويان

حامد صدیقی
معاون جوانان هالل یزد

 در کنار کســب علم و دانش و ارتقای ســطح 
علمــی، دانشــجویان از طریق مشــارکت در 
فعالیت های گروهی تشکل های دانشجویی ابعاد 

فرهنگی اجتماع خود را نیز باال می برند. 
دوره دانشــجویی یکــی از خاطره انگیزترین 
دوران زندگی اســت و فعالیت های این دوره در 
زندگی جوانان تأثیر بســیار دارد. در کنار کسب 
علم و دانش و ارتقای ســطح علمی، دانشجویان 
از طریــق مشــارکت در فعالیت هــای گروهی 
تشکل های دانشــجویی ابعاد فرهنگی اجتماع 
خود را نیز باال می برند. برخی گروه ها به آن دلیل 
تشکیل  شده اند که بر دامنه فعالیت اجتماعی فرد 
بیفزایند و زندگی دانشــجو را پربار کنند. یکی از 
کانون هایی که دانشجو می تواند با عضویت در آن 
هویت اجتماعی خود را شــکل دهد، کانون های 

دانشجویی هالل احمر است. 
یکی از تأثیرات مثبــت اجتماعی کانون های 
دانشــجویی هالل احمر هویت یابی و گسترش 
سرمایه اجتماعی خواهد بود. هنگامی  که دانشجو 
از طریق عضویت در کانون دانشجویی هالل احمر 
هویت گروهی  در سازمانی با اهداف بشردوستانه 
و عالی پیدا کند مطمئنا این امر بر هویت وی نیز 

تأثیر خواهد گذاشت. 
ســازماندهی انرژی جوانی از دیگر آثار مثبت 
کانون های دانشــجویی هالل احمر اســت و هر 
چه فعالیت فرد در کانون بیشتر باشد، این انرژی 
بیشتر بروز پیدا خواهد کرد.  از سوی دیگر، انجام 
فعالیت های داوطلبانه به دانشجو کمک می کند 
مهارت های شــخصی و کاری خــود را افزایش 
ببخشــد چراکه با فعالیت داوطلبــی می تواند 
مهارت های کارگروهی، مذاکره، رهبری، ارتباط 
موثر و دیگر مهارت های شخصی خود را توسعه 
دهد و از این طریق و دیگر مهارت های موثر قادر 
باشد در بازار کار نسبت به دیگر رقبا برتری داشته 

باشد. 
ایران کشــور جوانی است و چهار و نیم میلیون 
جوان ایرانی در دانشــگاه های کشــور تحصیل 
می کنند.  این تعداد باالی دانشــجویان ظرفیت 
بسیار خوبی را برای هالل احمر فراهم می کند تا 
بتواند از آن در راستای اهداف و اصول خود استفاده 
کند و به همیــن دلیل کانون های دانشــجویی 
هالل احمر در دانشگاه های مختلف تأسیس  شده 

و فعالیت می کند. 
یکــی از راه هایــی کــه می تــوان از ظرفیت 
دانشجویان برای اهداف بشردوستانه هالل احمر 
اســتفاده کرد آشــنایی با کمک هــای اولیه و 
فعالیت های امدادی است، چراکه ایران کشوری 
حادثه خیز اســت و فراگیری کمک های اولیه و 
فعالیت های امدادی به دانشــجویان برای ایمن 
ماندن از خطرات کمک خواهد کرد و با توجه به 
این که این گروه توان بیشتری برای انتقال مفاهیم 
دارند، می توانند سفیران خوبی برای آموزش های 
امــدادی باشــند. از ســوی دیگــر، فراگیری 
آموزش های امدادی باعث می شود هنگام حادثه 
و بحران نیاز به مداخله کمتر هالل احمر باشــد، 
چراکه با افزایش توان و تاب آوری جوانان شــاهد 

کاهش مخاطرات و بالیا خواهیم بود. 
استفاده از ظرفیت دانشجویان در فعالیت های 
بشردوســتانه و خیریه از دیگر اقداماتی است که 
بین دانشــجویان طرفداران زیادی دارد. از سوی 
دیگر می توان از طریق افزایش تاب آوری در جوامع 
کاهش فقر را شاهد بود. شاید بعضی از دانشجویان 
حضور در اردوهای جهادی از طرف سازمان های 

مختلف را تجربه کرده باشند. 
ســازمان جوانــان هالل احمر نیز بــا تعریف 
فعالیت هایی همچون کاروان هــای نیکوکاری 
اجتماع محــور، جشــن ها، بازارچه های خیریه، 
فعالیت های داوطلبانه برای کمک به مردم محروم 
و ... توانسته تا حدی در این زمینه فعالیت کند و 
از این طریق نیز می توان دانشجویان را جذب کرد. 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی یکی از 
مشکالت بزرگ ایران است و به خصوص در بین 
جوانان این آســیب ها وجود دارد. آســیب هایی 
همچون ســوءمصرف مواد مخدر و الکل، روابط 
پرخطر و ... جوانان را تهدید می کند. در صورتی  
که کانون های دانشــجویی بتوانند در این زمینه 
برای همساالن خود ســفیران تغییرات رفتاری 
باشند مطمئنا بســیاری از این مشکالت کاسته 

خواهد شد. 
کانون هــای دانشــجویی جمعیت های ملی 
صلیب سرخ در بسیاری از کشورهای جهان بر این 
امر تمرکز کرده اند و فعالیت های بسیار گسترده ای 
درخصوص پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
بین جوانان از طریق همســاالن خود با تمرکز بر 

دانشگاه ها انجام می دهند. 
با توجه به مطالب بــاال می توان نتیجه گرفت 
جمعیت هالل احمر و دانشــجویان بــا تعامل با 
یکدیگر می توانند جامعه ای زیبا رقم بزنند چراکه 
دانشــجویان با عضویــت در هالل احمر روحیه 
بشردوستی، هویت اجتماعی، مهارت های کاری، 
افزایش تــاب آوری و … را به دســت آورده اند 
و از ســوی دیگر جمعیــت هالل احمر با کمک 
دانشجویان عضو توانسته به باال بردن مهارت های 
امدادی، تاب آوری جوامع، کاهش فقر، پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و … کمک کند و هر دو 
این نتایج جامعه ای خوب و زیبا را شــکل خواهد 

داد. 
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شــهروند|  معاون امــور داوطلبان جمعیت 
هالل احمر اســتان اردبیل از اجــرای یک هزار و 
8۵۵ طرح همای رحمت در ۹ ماه  ســال  جاری 
خبر داد. بیش از یک هزار مورد طرح همای رحمت 
در اســتان اردبیل اجرا شــد. عزت اهلل ضربی روز 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
طرح ها با صرف یک میلیــارد و ۲80 میلیون ریال 
اجرا و  هزار و 8۵۵ خانوار بهره مند شــده اند. وی با 
اشاره به ارایه خدمات حمایتی در این مدت اظهار 
کرد: ۹۹ خدمات حمایتی در  سال جاری ارایه شده 

است. 
ضربی با بیان اینکه در مــدت ۹ ماه ۹۵۹ نفر از 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اردبیل اقدام 
به اهدای خون کرده اند، تشــریح کرد: این تعداد 
درمجموع 4۳۱ هزار و ۵۵0 سی ســی خون اهدا 
کرده اند.  معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان اردبیل همچنین با اشاره به اجرای ۵۵ طرح 
نیابت گفت: این طرح برای ۳08 نفر اجرا شــده 

است. 
ضربی با بیان اینکه تا پایان آذر ۵0 دوره آموزشی 
در استان اجرا شده است، اظهار کرد: ۲ هزار و ۲7 
نفر در این دوره ها حضور داشــته اند.  معاون امور 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت: 

۳4 کاروان سالمت  سال جاری توسط داوطلبان 
راه اندازی شــده و به یک هزار و ۹۵0 نفر خدمات 

داوطلبانه در حوزه بهداشت و درمان ارایه شد. 
او با بیان اینکه هفت پروژه داوطلبی اجرا شده 
اســت، ادامه داد: این پروژه ها با ۱80 میلیون ریال 
هزینه اجرا شده و ۵۹0 نفر از آن بهره مند شده اند. 
وی با بیان اینکه تا پایان آذر ۱۲6 سفره مهربانی 
بر پا شــده تشــریح کرد: این ســفره ها با صرف 
7۲0 میلیون ریال اجرا شده و چهار هزار نفر در این 
طرح اطعام داده شــده اند.  معاون امور داوطلبان 
جمعیت هالل احمر استان اردبیل افزود: در ۹ ماه  
سال جاری همچنین 8۹8 نفر به عنوان داوطلب و 

اعضا جذب شده اند. 
وی با اشاره به نحوه تأمین هزینه های این طرح 
و برنامه ها گفت: تمام هزینه ها توســط داوطلبان 
جمعیت هالل احمر استان تأمین شده و در هیچ 
یک از این طرح ها از اعتبارات جمعیت هالل احمر 
استان هزینه نشده اســت. استان اردبیل جزو ۱0 
استان کشور در زمینه فراوانی وقوع حوادث طبیعی 
است و هرازگاهی بروز حادثه هایی مانند زمین لرزه، 
رانش زمین، سیل، خشکسالی، صاعقه، طوفان، 
سرمازدگی، برف سنگین، سرما و یخبندان شدید 

خسارت ها و تلفات های زیادی بر جای می گذارد. 

اجرای يک هزار مورد طرح »همای رحمت« در اردبیل 
شــهروند| مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
آذربایجان غربــی گفت:   4 پایــگاه هوایی در نقاط 
مختلف اســتان احداث و بهره برداری از آنها تا یک 
ماه آینده آغاز می شود. حسن محمودی در جریان 
بازدید از روند احداث پایگاه های امداد هوایی استان 
با بیان اینکه این 4 پایگاه امدادی در شهرهای ماکو، 
ارومیه، سردشت و بوکان احداث می شود، افزود: تا 
یک ماه آینده بهره برداری از این طرح ها آغاز می شود. 
وی اعتبار هزینه شــده برای ایــن پایگاه های امداد 
هوایی را ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه 
به موقعیت ویژه جغرافیایی، وقوع حوادث و بالیای 
طبیعی و طولی بودن اســتان احــداث پایگاه امداد 
هوایی برای ارایه خدمات امدادی به حادثه دیدگان 

سوانح مختلف ضروری بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از برگزاری 
۱0 دوره جدید آموزشــی برای ۱۹ هــزار امدادگر 
در آذربایجان غربی خبــر داد و عنوان کرد: آموزش 
همگانی امــدادی و کمک های اولیــه از نیازهای 
ضروری است که این امر در اولویت کاری جمعیت 
هالل احمر استان قرار دارد. محمودی در خصوص 
فعالیت جمعیــت هالل احمر و پایگاه هــای امداد 
جاده ای در استان نیز گفت: ۲۲ پایگاه امداد جاده ای 
جمعیت هالل احمر در این استان فعال است که در 

طرح زمســتانی برای مردم خدمات ارایه می دهند. 
وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲ پایگاه ثابت، هشت 
پایگاه موقت امدادی، یک پایگاه کوهســتانی و یک 
پایگاه امداد هوایی است، افزود: ۹0 درصد این پایگاه ها 
برای ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر در طرح زمستانی 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند. محمودی اضافه کرد: به 
 منظور مدیریت حوادث، راه اندازی سایت تخصصی 
آموزشــی هالل احمر و همچنین تقویت سیستم و 
تجهیزات امدادی و تخصصی شهرستان های مختلف 
استان از برنامه های اولویت دار جمعیت هالل احمر 
آذربایجان غربی است تا بتوان توانمندی امدادگران 

هالل احمر را بیش از این باال برد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی در 
ادامه از راه اندازی خانه های هالل احمر روستایی نیز 
خبر داد و اظهار داشت: خانه های هالل احمر با هدف 
توسعه آموزش های امدادی در روستاهای پرجمعیت 
استان راه اندازی می شــود. محمودی با بیان اینکه 
خانه های هالل احمر روستایی با هدف افزایش سطح 
آموزش های همگانی امداد و نجات برای روستاییان در 
روستاهای آذربایجان غربی راه اندازی می شود، افزود: 
خانه هالل احمر در سه بخش خانه جوانان، داوطلبان 
و امداد برای آموزش روستاییان و تربیت امدادگران 

فعالیت خواهند کرد.

4 پايگاه هوايی در آذربايجان غربی احداث می شود
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