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گزارش
دادرسانجوانکشورچطورفعالیتمیکنند؟

سربازان مقابله با آسیبهای طبیعی

تقدیر وزیر کشور از خدمات هاللاحمر به مردم سیلزده
شهروند| وزیــر کشــور در جلسه ســتاد مدیریت بحران
آذربایجانشــرقی از نقش مهــم و تاثیرگــذار هاللاحمر در
یاری رســاندن به مردم تقدیر کرد .عبدالرضا رحمانی فضلی
در جلسه ســتاد مدیریت بحران آذربایجانشرقی در آذرشهر
گفت :هاللاحمر در حوزه امداد و نجات نقش مهم یاریرسانی
به مردم را برعهده دارد و جا دارد از زحمات همه تالشــگران
این عرصه بهخصوص در خدمترســانی به ســیلزدگان در
استانهای مختلف کشور تقدیر و تشــکر کرد .وی با تأکید بر
اهمیت آموزش در پبشــگیری از حوادث افزود :ضروری است
تا در حوزه آموزش و تقویت و توســعه آموزشهای همگانی با
سرعت بیشتری فعالیت کرد.
ارایه گزارش خدمــات امدادی هاللاحمر به ســیلزدگان
استان
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیــت هاللاحمر نیز در
سفر به استان آذربایجانشرقی در جلسه مدیریت بحران این

استان با حضور وزیر کشور شرکت و گزارش عملیات خدمات
هاللاحمر در ســیل و آبگرفتگی را ارایه کرد .مرتضی سلیمی
در این جلسه ضمن ارایه گزارش خدمات هاللاحمر در حادثه

ســیل و آبگرفتگی از  2۵تا  ۳۰فروردیــن  ،9۶گفت :تاکنون
یکهزار و  ۳۸7تن از متاثران ســیل در آذربایجانشــرقی در
 1۸شهرستان استان خدمات امدادی الزم را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به اسکان اضطراری  29۰متاثر از سیل و انتقال ۶
تن به مراکز درمانی ،تصریح کرد ۶۶ :تیم عملیاتی هاللاحمر
در هفته اخیر شــبانهروز در خدمترســانی به هموطنان در
آذربایجانشــرقی بودند و ســیالب را از  1۵۳واحد مسکونی
تخلیه و  4۰خودرو را از مسیر سیالب رهاسازی کردند.
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر با اشاره
به برپایی  ۵1دســتگاه چــادر و توزیع  ۶۰۰تختــه پتو میان
ســیلزدگان ،گفت :بهعالوه 11هــزار و  911قوطــی انواع
کنسرو ،پنجهزار و  1۳۰کیلوگرم برنج۳ ،هزار و  ۶۸9کیلوگرم
حبوبات ،یکهزار و  ۶4۳کیلوگرم قند و شکر 2۵۰ ،تخته پتو،
 2۰۰ست شستوشو و  1۶۰شعله والوور میان متاثران توزیع
شده است.

دبیرکلهاللاحمر:

دولت توان هالل را افزایش داد

10هزارنیرویامدادونجاتدرهاللساماندهیشدهاند  آموزشوآگاهیالزمامتیازمثبتیدرجهتارایهبهتریناقدامدرزمانوقوعحوادثوبالیاست 
شــهروند| دبیرکل جمعیــت هاللاحمر گفت:
جمعیت هاللاحمر 1۰هزار نیروی امدادگر و نجاتگر
دارد و معتقدیــم که تمامــی خدمتگــزاران دراین
مجموعه باید قدر و ارزش لباســی را کــه بر تن دارند،
بدانند .مصطفی محمدیون ظهر روز گذشته درمراسم
تجلیل از امدادگران و نجاتگران فعال درحوادث اخیر
خراســانرضوی اظهار داشت :مســئوالن جمعیت
هاللاحمر کشور جهت رسیدگی به امور زلزلهزدگان
درفاصله کمتر از ۳ســاعت از تهران وارد منطقه محل
حادثه شــدند و این مجموعه مردمی هیچگاه مردم را
تنها نمیگذارد و تمام ســعی و تالشمان ارایه بهترین
خدمات و امکانات با برترین تجهیزات است .وی افزود:
جمعیت هاللاحمر 1۰هزار نیروی امدادگر و نجاتگر
دارد و معتقدیم که تمامی خدمتگزاران دراین مجموعه
باید قدر و ارزش لباسی را که بر تن دارند ،بدانند زیرا این
لباس،لباستقواوخدمتاست.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر کشــور با بیان اینکه
آموزش و آگاهــی الزم امتیاز مثبتــی درجهت ارایه
بهترین اقــدام در زمان وقــوع حوادث و بالیاســت،
خاطرنشــان کرد :بیشــک تهیه ،تــدارک و ایجاد
ظرفیتهای آموزشی برای عموم مردم سبب کاهش
خسارات و تلفات در زمان وقوع حوادث و بالیای طبیعی
و غیرطبیعی همچون زلزله میشود .وی بیان کرد :این
مهم در دستور کار جمعیت هاللاحمر قرار دارد و دراین
رابطهمانورهایمختلفیدرطولسالدرجهتآمادگی
هرچه بیشتر و بهتر مقابله با این بالیا و تصمیمگیری
مناسبترومطلوبتردرزمانحادثهبرگزارمیشود.
محمدیون گفت :در زلزله اخیر سفیدســنگ تعداد
 1۰2خودرو عملیاتی و امــدادی ازجمله آمبوالنس،
مینیبوس ،ســت نجات ،خودرو ارتباطــات ،خودرو
سنگین ،خودرو آنســت و بالگرد  MI17و همچنین
بیش از  ۵۰۰نیروی امدادگر و نجاتگر فعالیت داشتند
و  ۶7روستای آسیبدیده امدادرسانی شدند .مصطفی
محمدیون درمراســم تجلیــل از امدادگــران فعال
درحوادث اخیر خراســانرضوی درجمع خبرنگاران
عنــوان کرد :هاللاحمر درحد بضاعتــی که برایش
تعریف شده ،آمادگی مقابله با بحرانها را دارد ،اما این
به این معنی نیســت که اگر زلزلهای در تهران رخ داد،
ما آمادهایم؛ درچنین شرایطی نهتنها هاللاحمر بلکه
هیچکسآمادهنیست.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر با تأکید بر نبود آمادگی
برای زلزله تهران گفت :ایران ،کشور بحرانخیزی است
و به همین دلیل باید مســئوالن عالی کشور تدابیری
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شــهروند| «دانشآموزان آماده درشــرایط
ســخت»؛ هرکدام از حرفهای اول کلمههای این
جمله را که کنار هم بگذارید« .دادرس» درســت
میشــود .منظور از این طرح تربیت دانشآموزان
آماده درشرایط سخت اســت .دراین طرح که زیر
نظر ســازمان جوانان جمعیت هاللاحمر برگزار
میشود،دانشآموزانتوسطیکمربیکهازدبیران
خودشان انتخاب میشــود ،آموزشهایی از قبیل:
پناهگیری و تخلیه اضطــراری ،ارزیابی و کنترل
عالیم حیاتی ،پانســمان ،بانداژ و آتلبندی ،تریاژ
مقدماتی ،حمل مصدوم ،اطفای حریق و چادرزنی
را میآموزند .پس از آموزش ،این موارد هر مدرسه
حداقل یــک گروه 14نفری به منظور مســابقه با
مدارسدیگربهجمعیتهاللاحمرمعرفیمیکند
و درپایان دانشآموزان مســابقه داده و گروه برتر
راهیمسابقاتاستانیمیشود.
سرمایههایاصلیجامعه
«با آموزش مهارتهای امدادی ،اعضای تیمهای
دادرس به ســربازان مقابله با آسیبهای طبیعی
تبدیل میشــوند ».ایــن جمله علی خــدادادی
درمراسم اختتامیه مرحله اســتانی المپیاد آماده
بخش برادران در دزفول است .مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر خوزســتان گفته« :نوجوانان و جوانان
افتخار و امید آینده جمهوری اسالمی هستند که
با آموختههایشان در آینده میتوانند با مخاطراتی
که وجود دارد ،مقابله کنند .عالوه بر آســیبهای
طبیعی ،آسیبهای اجتماعی مثل طالق و اعتیاد
وجود دارد که جامعه را به ورطه ورشکســتگی و
جوانان را به انحراف میکشند و مشکالتی را برای
آنها فراهم میکنند .آموزشهایی که برای جوانان
برنامهریزی شده ،آنها را بهعنوان سفیران مقابله با
آسیبها تربیت میکند .امیدواریم که نوجوانان و
جوانان در آینده بهعنوان سرمایههای اصلی جامعه
مورد توجه قرار گیرند تا از بینرفتن استعدادهای
آنهاجلوگیریشود».
نوجوانی؛بهترینمقطعسنی
برایآموزشوانتقالآموختهها
معاون دانشآموزی ســازمان جوانان جمعیت
هاللاحمر هم دراین مراســم صحبت کرده« :با
آمــوزش مهارتهای امــدادی درقالب طرح ملی
دادرس میخواهیــم دانشآمــوزان را درمواجهه
با حوادث و بالیا توانمند ســازیم ».ســعید بابایی
گفته« :نوجوانی بهترین مقطع سنی و زمان برای
آموزش و انتقال آموختههایی اســت که میتواند
جامعه را سعادتمند کند .آموزش انسان را توانمند
میکند .عصر امروزی ،عصر ارتباطات است و هرچه
مهارتها ،دانستهها و آموختههای نسل نوجوان ما
بیشتر باشد ،آسیب کمتری میبینند .هدف از این
رقابتها ،برد و باخت نیســت بلکه میخواهیم به
نوجوانان یاد دهیم که بهتر زندگی کنند .دادرس
طرحی راهبردی و مهم برای ماست و همواره تالش
میکنیم ازظرفیت دانشآموزان برای ارتقای سطح
فرهنگآنهاقدمبرداریم».
تجلیلازتیمهایبرتر
تیمهای برتر پنجمین المپیــاد دادرس مرحله
اســتانی با حضور معاون دانشآموزی کشــور و
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان خوزستان
و معاون جوانان استان کرمانشاه معرفی و تجلیل
شدند .به گفته علی پهلوان ،معاون جوانان جمعیت
هاللاحمر استان خوزســتان «امسال با توجه به
همسانسازی و همترازی معلومات امدادی که در
اجرای مرحله شهرستانی انجام شد ،شاهد رقابتی
تنگاتنگ بودیم و این نشــاندهنده سطح باالی
آمادگی در شهرستانهای استان است .بیتردید
فعالیتهای دادرسی درجامعه بیتأثیر نخواهد بود
و قطعا موجب نجات جان بسیاری از انسانها شده و
این امر از ارزش باالیی برخوردار است.
به گزارش «شهروند» 24 ،تیم 14نفره دربخش
برادراندرفضایمهیجبایکدیگربهرقابتپرداختند
کهدرپایانتیمهایاندیمشک،اندیکاودزفولمقام
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .تیم دهدز نیز
برنده جام بشر دوست بهعنوان تیم اخالق انتخاب
شد .این دوره ازمسابقات  ۸آیتم امدادی به صورت
انفرادی برگزار شــد که درپایان از برگزیدگان این
آیتمها تقدیر به عمل آمد .پنجمین مرحله المپیاد
آماده به میزبانی شهرستان دزفول درحال برگزاری
اســت که تاکنون رقابت دربخش برادران خاتمه
یافتهورقابتدربخشخواهرانادامهخواهدداشت.
یکیازبهترینطرحهایمدرسه
«مرضیه باغســتانی» را که میشناسید؟ همان
جوان فعال اســتان اصفهان کــه روایتگر فعالیت
جوانان این استان و سراسر کشــور است .او بارها
با دادرســان جوان همصحبت شــده و از شــور و
اشتیاقشان برای یادگیری و آموزش نوشته است.

کیمیا رصافی بهعنوان یکی از اعضای تیم دادرس
اســتان اصفهان دراین مورد گفته« :طرح دادرس
یکی ازبهتریــن طرحهای کانــون دانشآموزی
مدرسه اســت .با کمک این آموزشها و شرکت در
المپیاد آموختیم تا اگــر درحادثهای قرار گرفتیم،
چطور خود و صحنه را مدیریت کنیم تا جان افراد را
نجات دهیم ».فاطمه قادری یکی از دادرسان استان
سیستانوبلوچستانهمگفتهکه«باتوجهبهاینکه
یکــی از اصول جمعیت هاللاحمر بشردوســتی
است ،ما بهعنوان دادرســان و اعضای کانونهای
دانشآموزی باید بکوشــیم تا مطابق اصول رفتار
کنیم».
نخستیناختراعجهتتسریعروندکار
«پریا میرطالبی» هم مثل دوست اصفهانی خود،
راوی تالشهای جوانان است؛ با این تفاوت که در
اســتان مرکزی فعالیت میکند .او هم با دادرسان
همراه شــده و از آنها و تالشهایشان نوشته است.
حسن رستمی 1۶ساله دانشآموز پایه نهم و جزو
دادرســان پرتالش و مستعد جمعیت هاللاحمر
شهرستان غرقآباد است که با اختراعات ساده ولی
مفیــد و کارآمدش کمک زیادی بــه تیم قهرمان
اســتان مرکزی کرده ،دراین رابطه بیان داشــت:
نحوه آشــنایی من با جمعیت هاللاحمر ازطریق
برادرم بود که هماکنون بهعنوان نجاتگر درپایگاه
امداد جادهای فعالیت میکند و سپس با عضویت
درکانون دانشآموزی مدرسهای که در آن مشغول
تدریس هستم .رستمی با اشاره به زمین سخت و
نامناسب جهت تمرین چادرزنی گفت :درهمین
راستا و درجهت تسریع درکشیدن میخها و کاهش
اتالف وقت دراین زمین سخت تصمیم بر ساختن
میخکشــی با کمترین امکانات گرفتم و با این کار
زمــان را تا ۵۰درصد کم کردیم و نام ســاختهام را
میخکش اوس حســن گذاشــتم .وی افزود :همه
ما این موفقیت بزرگ را عــالوه بر تالش بیقفه و
دلسوزانه مربیان خود ،با تالش و پشتکار یکدیگر به
دست آورده و به همه ثابت کردیم به دستآوردن
موفقیتهای بزرگ درسطح کشور ،با وجود هرمانع
ومشکلیهمامکانپذیراست،فقطبایدارادهکنیم.
حضورمداومدرکالسها
مهمترینعلتموفقیت
حدیثه امیــری 1۵ســاله و دانشآموز پایه نهم
است که به نمایندگی از دیگر اعضای تیم دادرس
شــهر غرقآباد در رابطه با موفقیــت تیمی خود
درسطح کشور ،بیان داشــت :ابتدا با عضویت در
کانون دانشآموزی مدرســه خود و حضور مداوم
درکالسهــا و برنامهها ،ازطریق مدرســه جهت
حضور درتیم دادرس انتخــاب و تمرینات بعدی
جهت حضور درمسابقات شهرســتانی و استانی
را شــروع کردیم .امیری با اشاره به خاطرهای تلخ و
درنهایت شیرین از مرحله استانی مسابقات که در
ذهنشان ماندگار شد ،افزود :پس از پایان مسابقه
و دربرنامه اختتامیه از آنجا که برای به دست آوردن
مقام اول ماهها تالش کــرده بودیم ،وقتی مجری
برنامه ،مقام تیم ما را ســوم اعــالم کرد ،آن لحظه
خیلی برایمان ســخت و باورنکردنی بود ،ولی بعد
ازچند لحظه مجری از اینکه نتایج را اشتباه اعالم
کرده ،عذرخواهی کرده و تیــم ما را بهعنوان مقام
اول مسابقات اعالم نمود ،همه اعضای تیم از شوق
اشک میریختیم و خوشحال از اینکه به حق خود
رسیدیم.ویضمنقدردانیاززحماتمربیانخود،
اظهارداشت:امیداستمربیاندلسوزوزحمتکشی
که طی این مدت برای پیــروزی ما تالش کردند و
همچنین هم تیمیهای خود درچهارمین مرحله
ازطرح ملی دادرس ،آرزوی ســربلندی و موفقیت
روزافزون دارم.
محرکیبهنام«امید»
حدیثه مداح متولد  1۳۸1و درپایه نهم مشغول
تحصیلاست،اونیزماننددوستانشازدانشآموزان
فعال و مستعد دادرس بود .در رابطه با روال کاری و
تمرینات مســتمر این تیم ،بیان داشــت :پس از
آزمونهای امدادی در تیم دادرس انتخاب شدم و
همین بودن درکنار اعضــای تیم و مربیان دادرس
ازمرحله استانی تا کشوری ،جزو بهترین روزهای
زندگی ما بود که پر از تجارب و اندوختههای مفیدی
بودکهبایکدیگربهدستآوردیم.مداحتصریحکرد:
ما با وجود کمترین امکانات هم لحظهای از تالش
دستبرنداشتهوباانرژیبهتریادامهدادهومحرک
ما برای پیروزی تنها امید بود ،امیــد به روزی که
نتیجه تمام زحماتمان را خواهیم دید .وی با اشاره
بهکارآمدبودنآموختههایامدادیدادرسدرسایر
امور زندگی خود افزود :امسال در مانور زلزله مدرسه
خود ،پناهگیری و خروج ایمن ،بانداژ و آتلبندی را
به دیگر دانشآموزان یــاد دادیم و مانور فرضی را با
کمکیکدیگربهخوبیاجراکردیم.
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درنظر بگیرند .وی ادامه داد :متاســفانه کشــور ایران
کشور بحرانخیزی است و مسئوالن عالی کشور باید
تدابیری درنظر بگیرند و اینکه تصور شــود جمعیت
هاللاحمر میتواند تمام مشکالت درحوادث را با تمام
ابعادحلکند،اصالچنینچیزینیست.همهمسئوالن
باید دراین موضوع بیدار بوده و به وحدت رویه برسند.
همچنینآمادهمقابلهبابحرانهایبزرگباشند.
فعالیت50هزارنیرویداوطلبهاللاحمر
درکشور
دبیرکل جمعیت هاللاحمــر اظهار کرد :جمعیت
هاللاحمر درکشــور 1۰هزار نیروی رسمی و ۵۰هزار
نیروی داوطلب دراختیــار دارد که درمواقع اضطراری
فعالیتمیکنندوبخشعمدهایازاقداماتهاللاحمر
درکمک به هموطنان با اســتفاده از نیروهای داوطلب

اســت .وی گفت :جمعیت هاللاحمر جهت نوسازی،
بازسازی و بهسازی ناوگان و نیروهای عملیاتی خودش
تمام امکانات و تجهیزات را بســیج کرده و برنامه این
جمعیتدرسالجاریارتقایناوگانبالگردهاست.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر کشور خاطرنشان کرد:
درســال  ،94تعداد بالگردها  17فروند بود که درسال
 9۵به  24فروند رسید و امیدواریم درسال  9۶بتوانیم
این تعداد را به ۳۰فروند افزایش دهیم.
محمدیون با اشاره به اینکه برای لجستیک حدود
 2۸۰دستگاه تویوتا لنکروز قرارداد بسته شده که وارد
شود،گفت:بهترینتجهیزاتدنیاراشناساییکردهایمو
هفته آتی برای خرید آنها ازطریق اقدامات قانونی عمل
میکنیم.
وی عنوان کــرد :میزان اعتباری که برای ســال 9۶

جمعیت هاللاحمر درنظر گرفته ،حدود2هزارمیلیارد
تومان اســت که بخشــی از آن بــه مصوبات مجلس
برمیگردد .ریال به ریال بودجه را در راســتای تجهیز
امکاناتنیروهایامدادیهزینهمیکنیم.
تالشدولتیازدهمبرایکمکبههاللاحمر
محمدیون درخصوص همکاری دولــت یازدهم با
جمعیت هاللاحمر تصریح کــرد :دولت یازدهم تمام
تالش خود را برای کمک به هاللاحمر معطوف کرده
و هیچ کمبودی از ناحیه دولت احســاس نمیشود و
آنچه را که نیاز داشتهایم ،دولت درحد مقدورات فراهم
کرده اســت .وی درخصوص سیل اخیر در استانهای
شمالغربی کشور خاطرنشان کرد :هاللاحمر با تمام
توان خود در اســتانهایآذربایجان غربی ،شــرقی و
کردستانحضوریافت.

سرپرستسازمانداوطلبان :

«همایرحمت»باهمکاریسمنهابرگزارمیشود
دریافتوپایشخدماتداوطلبانهبهصورتالکترونیکانجاممیشود

شهروند| «همای رحمت» هــر سال به مناسبت ماه
مبارک رمضان در تمام استانهای ایران و نقاط حاشیهای
و محروم با هدف تأمین امنیت غذایی و تکریم نیازمندان
روزهدار از قبل شناساییشــده برگزار میشــود .حاال در
آســتانه برگزاری این طرح ،سرپرست سازمان داوطلبان
جمعیتهاللاحمرگفتهکهقراراستباهمکاریسمنها،
این طرح امســال متفاوت و مردمیتر از هر ســال برگزار
شود؛ چون تنوعی که حضور سمنها ،در قالب برنامههای
حمایتیامسالایجادمیکنندبسیارچشمگیراست.
به گزارش «شهروند» ،سرپرست ســازمان داوطلبان
جمعیت هاللاحمر اعالم کــرد :به دلیل رفع محدودیت
و تســریع انجام امور خیر و نیکوکارانه ،طیف وســیعی
از بســتههای خدماتی عالوه بر بســتههای غذایی ویژه
نیازمندان در شــبکههای ارتباطی ،به برنامه ملی همای
رحمتاضافهمیشود.
مجتبیاکبریدرجریانبرگزاریجلسهشورایمعاونان
این سازمان با اشــاره به کارکرد اصلی سازمان متبوعش
مبتنی بر ترویج حــس مســئولیتپذیری اجتماعی و
گسترش روحیه داوطلبی در جامعه بهعنوان راهبر نظام
داوطلبانه کشور ،گفت :باید تمامی کارکنان و داوطلبان در
تدوین برنامههای کاربردی و نوآورانه عامالمنفعه بسته به
ظرفیتهای استانی ،ساختاری و شبکهای کمک کنند و
سازمان داوطلبان تنها بهعنوان تسهیلگر این برنامهها به
توانمندسازی،آموزشمشارکتجویانورصدپایشمحور
ومستمر برحسنانجامکارهایداوطلبانهخواهدپرداخت

تا در حداقل زمان نسبت به شناسایی مسیرهای انحرافی
و ترمیم فرآیند کمکرسانی به نیازمندترین افراد جامعه،
مناسبترین واکنش را نشان دهد.وی ادامه داد :سازمان
داوطلبان نزدیکترین سازمان به مفاهیم نهفته در اهداف
انساندوســتانه جمعیت هاللاحمر اســت و بیشترین
ظرفیت را برای کمک به ســاماندهی مشارکتپذیری و
کارآمد شدن علم تجزیه و تحلیل رفتار اعضای داوطلب
در مواجهه با مواقــع اضطراری و حتی شــرایط عادی و
غیرحادثهدرکشوردارد.
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر اضافه

کرد :یکی از مواردی که الزم اســت روی آن برنامهریزی
شود ،مســأله ورود و تعریف برنامههای روزآمد به احترام
حامیان اجتماعی این ســازمان است که نخستین اقدام
گنجاندن طیف وسیعی از بستههای خدماتی (سالمت،
مشاورهای ،پیشگیری و تابآوری در برابر حادثهها ،تکریم
سالخوردگانو)...عالوهبربستههایغذاییویژهنیازمندان
باتوجهبهشرایطمالی،مهارتیوفرصتهاینیکوکاران در
شبکههای ارتباطی به برنامه ملی همای رحمت ویژه ماه
مبارکرمضاناست.
اکبری افــزودن بخش خالقانــه در جلب کمکهای

مردمی ،توسعه شبکه ارتباط دوســویه سازمان با اعضا و
نیکوکاران ،بهرهگیری از ظرفیتهای تبلیغاتی شهری و
مجازی،افزایشمیزانجوایزواهدایامتیازهابهداوطلبان
فعال برنامه ،ارتباط با ادارات ،صاحبــان صنایع و ح َِرف،
ائمه جمعه سراسر کشــور در جهت معرفی تاثیرگذار و
هدفمند برنامههای نیکوکارانه سازمان را ازجمله اقداماتی
دانســت که کارگروه اجــرای این برنامه در ســازمان در
راستای افزایش کمی و کیفی آثار و دستاوردهای همای
رحمت انجام میدهد.وی با بیان اینکه همه بهعنوان یک
مسلمانمسئولیمتاباشناساییدرستفضاهایارتباطیو
جایگاههایصحیحتعامالتوعرضهخدماتخیرخواهانه،
از رشد احســاس نوعدوســتی و دگرخواهی برای ایجاد
نشاط درونی حمایت کنیم ،خاطرنشان کرد :در این راستا
اپلیکیشــنها و نرمافزارهای ویژه فراهمآوری زمینههای
جلب نظرها ،کمکهای مادی و مالی همراهیکنندگان
پروژههای ســازمان راهاندازی شــده و دریافت و پایش
خدماتبهصورتالکترونیکانجاممیشود.
سرپرست ســازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر در
ادامهازعرضهتقویممشترکفعالیتهاباسایرسازمانهای
مردم نهاد خبر داد و خاطرنشان کرد :با همکاری سمنها،
همای رحمت امســال متفاوت و مردمیتر از هر ســال
برگزار میشــود چرا که تنوعی که حضور سمنها ،در
قالب برنامههای حمایتی امســال ایجاد میکنند ،بسیار
چشمگیر است .بهعالوه ما حضور سمنها را تا پایان سال
دربخشهایمختلفخواهیمداشت.

