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بازدید رئیس جمعیت هالل احمر از 
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

 شــهروند| رئیس جمعیــت هالل احمر در 
بندرانزلی از خانه سبز وطن، مرکز نگهداری کودکان 
و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بازدید کرد. 
رئیس جمعیت که به منظور بازدید از اردوهای نشاط 
و امید به بندر انزلی ســفر کرده است، در خانه سبز 
وطن حاضر شد و با اسماعیل پوروطن، مسئول این 
مرکز دیدار و گفت وگو کرد. دکتر ضیایی همچنین با 
حضور بر مزار شهید جانباز اصغر پاسبان وطن، رئیس 
اسبق هالل احمر انزلی و شهید حاج بهرام گل آور، 
مدیر پرورش اسالمی جوانان هالل احمر انزلی فاتحه 
قرائت کرد. رئیس جمعیت هالل احمر همچنین بر 
مزار علیرضا سایه بان، نابغه ریاضی کشور از بندر انزلی 

حاضر شد و فاتحه قرائت کرد.

 ایجاد »تونل سرد« برای جلوگیری 
از گرمازدگی حجاج ایرانی

حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی 
عسکر ؛ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
روزگذشته از بخش های مختلف مرکز پزشکی 
حج و زیارت جمعیــت هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران در مدینه منــوره بازدید کرد. 
در این بازدید سید علی مرعشی رئیس مرکز 
پزشــکی حج و زیارت جمعیــت هالل احمر 
توضیحات الزم را در مورد بخش های مختلف 
این بیمارســتان که بــه تازگــی راه اندازی 
شده اســت ارایه کردند. ایجاد »تونل سرد« 
برای جلوگیری از گرمازدگــی حجاج ایرانی 
موضوعی بود که معاون مرکز پزشــکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر به آن اشاره داشت. 
سید علی مرعشــی در تشریح این خبر گفت: 
برای درمــان بیمارانی که دچــار گرمازدگی 
شوند با کمک متخصصان ایرانی »تونل سرد« 

پیش بینی و آماده شده است.

 اردوهای نشاط و امید 
فرصتی برای جوانان

ابوالفضــل امینی هرنــدی، دبیر مجمع 
کشوری کانون های جوانان| جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان  مردم نهادی است 
که پایه فعالیت اعضا و داوطلبان آن سازمان جوانان 
هالل احمر اســت؛ این ســازمان به  عنــوان درگاه 
ورودی جمعیت، نقش ایجاد ســرمایه های انسانی 
در جمعیت هالل احمر را عهده دار اســت. سازمان 
جوانان با اعتماد به نسل جوان در عرصه های فرهنگی 
توانسته صحنه های بی بدیل مهرورزی را خلق  کند. 
در این میان آنچه نیروی محرکه توان جوانی اعضا 
شده، حمایت مدیران ارشد جمعیت هالل احمر و 
سازمان جوانان اســت؛ حضور جوانان در برنامه ها و 
تصمیم گیری های ســطح کالن این مجموعه مهر 

تاییدی بر این اعتماد است.
این موضوع پس از شکل گیری مجامع کانون های 
جوانان و دانشجویی در ســطح کشور بیشتر مورد 
توجه قــرار گرفت؛ با شــکل گیری ایــن مجامع 
استعدادها و پرورش افکاری ناب و خالقانه، بیش از 
پیش برای اعضای جوان فراهم شد و پس از انتقال 
نظرات افــراد از دل کانون ها و مجامع در ســازمان 
جوانان، برنامه ریزی متفاوتی برای اردوهای نشاط و 
امید تابستان ۹۶ رقم خورد. موضوعی که حتی مورد 
توجه دکتر سیدامیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت 
هالل احمر نیز قرار گرفت. رئیس جمعیت هالل احمر 
صبح روز جمعه در جمع صمیمی دبیران و اعضای 
فعال کانون های دانشجویی مستقر در اردوگاه مهر 
بندرانزلی حاضر شد تا از نزدیک شاهد امواج سرشار 
از انرژی این جوانان پویا باشد. دکتر سیدامیر محسن 
ضیایی و همراهانش پس از بازدیــد از اردوگاه مهر 
بندرانزلی و بخش های مختلف اردو، در نشستی به 
گفت وگو با اعضای جوانان این مجموعه پرداختند 
و با اهمیت فراوان، پاســخگوی نظرات و گفته های 
آنان بودند و بر ایــن مهم که بزرگترین ســرمایه 
جمعیت هالل احمر، جوانان آن هســتند بار دیگر 
تأکید داشتند. اما اکنون و پس از گذشت تقریبا یک 
سال از فعالیت منسجم و شبکه ای مجامع جمعیت 
هالل احمر همه با اهداف آن به خوبی آشنا هستند 
و هدف از تشکیل مجامع سازمان جوانان هالل احمر 
را ارایه نظرات و پیشــنهادات جوانان به بخش های 
تصمیم ساز هالل احمر و تبدیل این نظرات به برنامه 

پس از پاالیش می دانند. 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز با استفاده 
از همین ظرفیت ها با طرح ریزی و برنامه های متنوع 
ویژه اوقات فراغت جوانان تالش می کند تا مســیر 
روشــنی فراروی آنان گشوده شــود و درس های 
ارزشمندی برای زندگی و آینده خود ذخیره سازند 
و اســتمرار حمایت های مســئوالن در این مسیر 
بی انتها، باعث انتشــار امواج نوع دوستی در سراسر 
کشور شده و به تحقق سخنان رهبر معظم انقالب 
و رئیس جمهوری محترم در راستای حضور پرشور 
جوانان در تمامی عرصه ها تا ســاختن جهانی آرام 

کمک خواهد کرد.
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گزیده اخبار

یادداشت

شــهروند| آموزش از بدو کودکــی، از عوامل 
مهم و حیاتی تعلیمی جمعیت هالل احمر اســت. 
مســئوالن هالل احمر نیــز بارها ایــن عامل مهم 
را خاطرنشــان و به اهمیــت آن اشــاره کرده اند. 
یکی دیگر از عوامل مهــم در جمعیت هالل احمر، 
مشــارکت بخش خصوصی در اقدامات آموزشــی 
جمعیت هالل احمر است. اتفاقی که در مهدکودک 
الفبا به وقوع پیوســت، نمونه ای توأمــان از هر دو 
عامــل مهــم در فعالیت های آموزشــی جمعیت 

هالل احمر است.
در راســتای همکاری ســازمان های مردم نهاد 
غیردولتــی با بخــش خصوصی و عمــوم مردم و 
افزایــش ضریب آمادگــی و تــاب آوری مهدهای 
کودک منطقه 3 شــهر تهران، جمعــی از اعضای 
شــوراهای اجرایــی جوانــان و امــداد جمعیت 
هالل احمر منطقه 3 شهر تهران با همکاری مربیان 
و مدیریت مهدکودک الفبا در روز چهارشنبه مورخ 
18مردادماه پس از مشــخص کــردن نقاط امن 

مهدکودک و کالس ها با نمادهای مثلث قرمز و سبز 
به عنوان نقاط امن تجمع ایمن، مانوری تحت عنوان 
آمادگی در برابر زلزله احتمالی تهران و تخلیه امن 
برگزار کردند تا عالوه بر آشناســازی کودکان عضو 
کانون غنچه های هالل احمر مهدکودک با شرایط 
اضطراری، بــه مربی ها و پرســنل مهدکودک نیز 
چگونگی عملکرد در شــرایط بحرانی آموزش داده 
شــود که ازجمله آن تشــکیل کارگروه مدیریت 

شرایط اضطراری مهدکودک است. 

هدف از این گونه مانور ها عالوه بر افزایش مهارت 
و قدرت تصمیم گیری کودکان در شرایط اضطراری 
یک نوع فرهنگ ســازی در حوزه مدیریت بحران 
اســت، چرا که اگر این گونه مســائل از کودکی در 
درون نســل آینده نهادینه شــود، در زمان رخداد 
حوادث شــاهد خســارات جانی و مالــی کمتری 
خواهیم بود و این مهم میســر نخواهد شد مگر با 
افزایــش انگیزه مــردم برای حفاظــت از خود در 

شرایط بحرانی از طریق آموزش همگانی.

شهروند| پنجشــنبه 1۹مردادمــاه سیل در 5 
استان شمالی کشور جاری شد. به گزارش »شهروند« 
بارش های شدید باران در استان های گلستان، گیالن، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان موجب 
جاری شدن سیل شد که براثر آن 1۲ نفر جان خود 
را از دست دادند، یک نفر در استان خراسان شمالی، 
4 نفر در استان گلســتان و 7نفر در استان خراسان 
رضوی. در خراسان شمالی 4نفر در یک خودرو بودند 
و آب خودرو آنها را با خود برد که در این حادثه یک نفر 
از آنها جان خود را از دست داد. مفقود شدن چند نفر 
نیز باعث نگرانی مردم شده است. قطعی برق و بسته 
شدن جاده ها از خســاراتی است که این سیل ایجاد 

کرده است.
 »امداد« بدون وقفه

پابه پای ســیل عنوانی اســت برای سرخپوشان 
جمعیت هــالل احمر که بی وقفه بــه ارایه خدمت 
پرداختند. رئیس ســازمان امداد ونجات جمعیت 
هالل احمر با تأکیــد بر این کــه 7۹ تیم عملیاتی 
متشــکل از 31۲ امدادگــر و نجاتگــر نســبت به 
امدادرسانی به هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی 
اقدام کردنــد، عنوان کرد: »با برپایی 11 دســتگاه 
چادر امــدادی ۹۶نفر از هموطنان متاثر از ســیل و 
آبگرفتگی به صورت اضطراری اســکان داده شده و 
33 نفر به مناطق امن منتقل شدند.« مرتضی سلیمی 
درخصوص آمارهای بیشــتر اظهار داشت: »۲ هزار 
تن از هموطنان در ۲1 شــهر و روستای استان های 
درگیر ســیل و آبگرفتگی خدمات امــدادی الزم را 
دریافت کردند.« مرتضی ســلیمی با اعالم گزارش 
عملیات سیل و آبگرفتگی از1۹الی۲1مرداد تا ساعت 
۶:00 صبح، گفت: اســتان های گلســتان، گیالن، 
خراســان رضوی، خراسان شــمالی و سمنان طی 
روزهای گذشته با سیل و آبگرفتگی درگیر بوده اند. 
او با اشــاره به امدادرسانی در ۲1شــهر و روستای 
استان های درگیر ســیل و آبگرفتگی، بیان کرد: تا 
روز شنبه ۲نفر مفقودی در روستای شیرین آباد در 
شهرستان علی آباد وجود دارند که عملیات جست 
و جو و نجات این ۲ نفر درحال انجام اســت. رئیس 
ســازمان امداد ونجات جمعیت هالل عنوان کرد: با 
برپایی 11دستگاه چادر امدادی ۹۶نفر از هموطنان 
متاثر از سیل و آبگرفتگی به صورت اضطراری اسکان 

داده و 33 نفر به مناطق امن منتقل شدند.
ســلیمی با اشــاره به این که امدادگران ۶۹ واحد 
مسکونی را از ســیالب تخلیه کرده اند، خاطرنشان 
کرد: 3۹5 تخته پتو، 175 تخته موکت، 175ســت 
شست و شــو و یک هزار و 53۹قوطی کنسروجات 
میان متاثران از ســیل و آبگرفتگی توزیع شــده و 

امدادرسانی در خراسان رضوی و سمنان همچنان 
ادامه دارد.

انتقال سیل زدگان به مناطق امن
جمعیــت  مدیرعامــل 
هالل احمر اســتان خراســان 
رضــوی از نجــات ۹ تــن از 
آق  روســتای  ســیل زدگان 
دربند سرخس که در محاصره 
آب مانــده بودند توســط تیم 
امدادونجــات هوایی جمعیت 
هالل احمــر خبــر داد. دکتر 
مجتبی احمدی گفــت: ۹ نفر 
از ســیل زدگانی که در روستای 
آق دربنــد از توابع شهرســتان 
ســرخس در محاصره ســیل 
بودند، توسط تیم امداد و نجات 

هوایی جمعیــت هالل احمر و به وســیله بالگرد از 

محدوده سیل نجات داده شدند. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان خراسان رضوی با تأکید بر این که 
پس از نجات ۹ گرفتار در سیل، این افراد به مناطق 
امن منتقل شــدند، بیان کرد: 
این افراد شــامل 3مرد، ۲ زن و 
4کودک بودند که توسط بالگرد 
هالل احمر از منطقه خطر خارج 

و نجات یافتند.
توزیع اقالم غذایی 

و بهداشتی
دکتــر حســین احمــدی 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گلســتان در رابطــه 
بــا رونــد کمک رســانی این 
جمعیت در حادثه ســیل دو 
روز اخیر به »شهروند« گفت: 
»علی آباد، آزادشهر، کالله، مینودشت و گرگان از 

شهرســتان های حادثه دیده در سیل اخیر استان 
گلستان بود  اند.« او با بیان این که مجموع تیم های 
عملیاتی درگیر در این اســتان 4۲تیم بوده است 
ادامه می دهد: »مجموع نیروهای امدادی: 1۶7نفر 
و مجموع خودروهای امدادی: 43دســتگاه بوده 
است.« بنا به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان گلســتان مجموع حادثه دیدگان: 845نفر 
بوده است . احمدی درخصوص اقالم توزیع شده 
نیز گفــت: »موکت 170تخته؛ پتــو 380تخته؛ 
قند85کیلوگرم، کنســرو 1۲10قوطی، حبوبات 
40بسته، ست ظروف 85ســت، کلمن 85عدد، 
روغــن 85قوطــی، برنــج 40 کیلوگــرم، چای 
۲0بسته، پودر لباسشویی 50 عدد، والور 40شعله 
بین آســیب دیدگان توزیع شــده اند. یک نفر از 
مفقودین که خانم 35 ســاله ای بــود روز جمعه 
پیداشد و جســت وجو همچنان برای یافتن ۲نفر 

مفقودی از خانواده 3 نفره ادامه دارد.«

»شهروند« از خدمات جمعیت هالل احمر در سیل و آبگرفتگی اخیر گزارش می دهد

پا به پای »سیل«
   2 هزار تن از هموطنان در 21 شهر و روستای استان های درگیر سیل و آبگرفتگی خدمات امدادی الزم را دریافت کردند

   79 تیم عملیاتی متشکل از 312 امدادگر و نجاتگر نسبت به امدادرسانی به هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی اقدام کردند
   با برپایی 11 دستگاه چادر امدادی 9٦نفر از هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی به صورت اضطراری اسکان داده و 33 نفر به مناطق امن منتقل شدند

آموزش در راستای تاب آوری مهدکودک های تهران

کودکان در نقطه امن

نگاه

 نقش بی نظیر زنان 
در ایجاد یک جامعه تاب آور

مرتضی سلیمی
 رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر

نقش بی نظیر زنــان در ارتقــای فرهنگ هر 
جامعــه و ایجاد یک جامعه تــاب آور، پایدار و 
ایمن بر هیچ کس پوشیده نیست. در جمعیت 
هالل احمر نیــز زنان از جایگاه بــاال و واالیی 
برخوردار هستند و حضور پرشور و مسئوالنه 
در عرصه های مختلف امدادی و نوع دوســتانه 
هویدای ایــن جایگاه رفیع اســت. همچنین 
دقت عمــل و ریزبینی بانــوان امدادگر باعث 
شــده تاثیرات مطلوبی در رونــد فعالیت های 
جمعیت هالل احمر داشته باشند و به ویژه در 
حوزه آموزش که نگاه علمی و عملی ویژه ای را 
می طلبد، توانسته اند چهره های مستعدتری را 
از خود نشان دهند. ســازمان امدادونجات نیز 
باتوجه به هدف اصلی خود که همان کاســتن 
از آالم و رنج آســیب دیدگان است از یک سو 
ارتقای کیفیت ارایه خدمات به زنان وکودکان 
را به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین گروه های 
اجتماعی دردســتور کار خود قرار داده است 
و ازســوی دیگر بــه منظور کاهــش هرچه 
بیشــتر اثرات بالیای طبیعی توانمندســازی 
زنان را ســرلوحه اقدامات خود قرار می دهد. 
در این راســتا جمعیــت هالل احمر آموزش 
و توانمندســازی زنان درزمان وقوع حوادث 
طبیعی برای زنان که کانون خانواده هســتند 
و حضــور طوالنی تر و ارتبــاط نزدیک تری با 
ســایر اعضای خانواده دارنــد را ارایه می کند 
و همچنیــن تربیت بانــوان امدادگــر نیز از 
مهمترین فعالیت های این ســازمان به شمار 

می رود.
دوره های تــوان افزایی یکــی از مهمترین 
فعالیت های ســازمان امداد و نجات در طول 
ســال های اخیر اســت که از خصوصیات این 
دوره هــا می توان به مــوارد زیر اشــاره کرد: 
حضور امدادگران در فضای واقعی و عملیاتی، 
برگــزاری دوره با نــگاه اقتصــاد مقاومتی، 
متکی بودن تیم های عملیاتی شــرکت کننده 
به امکانات خود، بازآموزی و همچنین انتقال 

تجارب به صورت تیمی.
با توجــه بــه اهمیت حضــور بانــوان در 
فعالیت هــای امدادی تاکنون ســه دوره ِویژه 
بانوان تشکیل شده که با فراخوان از استان ها و 
در قالب تیم بندی مشخص و با امکانات استانی 
در مکانی مشخص شــرکت کرده اند و در یک 
فضای آموزشی عملیاتی توان و امکانات خود 
را در معرض آزمایش گذاشته اند. در دوره اخیر 
نیز بانوان امدادگر تیم های جاده ای کشور در 
سیزدهمین دوره توان افزایی سازمان شرکت 
کردند و توان عملیاتی خود را برای حضور در 
عملیات هــای جاده ای که بعضــا در ایام عید 
یا مــوارد خــاص از تیم های بانوان اســتفاده 

می شود مورد بازیابی قراردادند.
به هرحال درکنارتمامی این موارد،  درصد قابل 
توجه زنان درجمعیت جامعه، روحیه نسبتا آرام 
و منش طبیعتاً امدادگرانه زنان ازجمله دالیلی 
اســت که موفقیت در مهار آســیب های ناشی 
ازحوادث را با توســعه آموزش های امدادی در 
میان زنــان ودختران جــوان تضمین می کند. 
ســازمان امدادونجات نیز، با توجــه به اهداف 
جمعیت هالل احمر وهمچنین توانمندســازی 
زنان درامر امدادونجــات و ارتقای ارایه کیفیت 
خدمات به زنــان وکودکان، بــا درنظر گرفتن 
مالحظات شــرعی و فرهنگی در تالش است تا 
نسبت به توانمندسازی تیم امدادونجات بانوان 

اقدامات الزم را مبذول کند.
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محمدعلی شربتدار:گلستان| به گزارش روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر گلســتان، دکتر حســین 
احمــدی مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلســتان در 

پیامی، هفدهم مرداد روز خبرنگار را تبریک گفتند.
در متن پیام ایشان چنین آمده است:

17مرداد روز تاللو شهادت خبرنگار شهید صارمي هر 
سال بهانه ای اســت تا به جامعه خبری کشورمان خدا 
قوت و دست مریزاد بگوییم. این بهانه را گرامی می داریم 
و برای همه تالش گــران عرصه خبر و اطالع رســانی 
بهروزی و موفقیت در انتشــار اخبار صحیح آرزومندیم. 
از همراهی همیشگی ، توجه و اهتمام خبرنگاران عزیز 
در اطالع رسانی و آگاهی بخشی، چه در روزهای آرامش 
و چه در هنگام وقوع حوادث و ســختی ها در راســتای 
انعکاس خدمات جمعیت هالل احمر اســتان گلستان 
تقدیر و تشــکر می نماییم. قطعا ما بیــش از هر زمان 
دیگری نیازمند همکاری، همیــاری و همدلی اصحاب 
رسانه هســتیم. امید داریم همچون گذشته و با باوری 
مســتحکم تر در جهت  تسکین آالم بشــری ، و برای 
ساختن دنیایی در انتظار صلح وآرامش گام بردارید. به 

امید موفقیت های روزافزون.

پیام تبریک دکتر حسین احمدی 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گلستان به مناسبت روز خبرنگار
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Teaching in order to resilient in Tehran Kindergartens

Children in safe points
Tahmineh Ansari| Education from the 
beginning of childhood is one of the most 
important educational factors of the Red 
Crescent Society. Many of Authorities of 
Iranian Red Crescent Society, also re-
peatedly pointed out this important fac-
tor and its importance. Another import-
ant factor in Red Crescent society is the 
private sector involvement in Red Cres-
cent Society education activities. What 
had happened in the alphabet kindergar-
ten is an example of the combination of 
both important factors in the Red Cres-
cent society.
through the cooperation of NGOs with 
the private sector and the people and 

increasing the readiness and resilience 
of children’s day care centers in the 3rd 
district of Tehran, a group of members 
of the youth executive councils and the 
Red Crescent Society of the 3rd district 
of Tehran, in co-operation with teachers 
and daycare of alphabet kindergarten, on 
Wednesday August 18, after specifying 
safe places for kindergartens and class-
es with red and green triangle symbols as 
secure safe gathering points, a maneu-
ver was hold to prepare for Tehran’s prob-
able earthquake and safe evacuation, in 
addition to getting acquainted The chil-
dren of the Red Crescent clubs members 
in emergency situations Kindergartens , 

staff also teach how to work in critical sit-
uations, including setting up a kindergar-
ten emergency management team. 
The purpose of these maneuvers is in 
addition to increasing the skills and de-
cision-making power of children in emer-
gencies as a kind of cultural development 
in the field of crisis management, be-
cause if such issues are institutionalized 
from childhood for the next generation, 
at the time of the incident, We will have 
little financial damaging and this will not 
be possible except by increasing the peo-
ple’s motivation to protect themselves in 
critical situations through public educa-
tion.

ان
یز

: م
س

عک
  

 موکت 170تخته؛ پتو 
380تخته؛ قند85کیلوگرم، 
کنسرو 1210قوطی، حبوبات 

40بسته، ست ظروف 85ست، 
کلمن 85عدد، روغن 

85قوطی، برنج 40 کیلوگرم، 
چای 20بسته، پودر لباسشویی 

50 عدد، والور 40شعله بین 
آسیب دیدگان سیل استان 

گلستان توزیع شده اند


