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شهروند| رئیس جمعیت هالل احمر در برنامه 
سفر نوروزی خود به استان های مختلف کشور روز 
گذشته با حضور در پایگاه های امدادونجات نوروزی 
و سازمان جوانان استان های تهران و قم به گفت وگو 
با امدادگران مس��تقر در پایگاه ه��ا پرداخت. دکتر 
علی اصغر پیوندی، رئی��س جمعیت هالل احمر در 
نخستین برنامه از پایگاه های امدادونجات جاده ای 
 و س��ازمان جوانان در عوارضی مح��ور قم- تهران 

بازدید کرد.
رئی��س جمعی��ت هالل احمر ضم��ن بازدید از 
بخش های مختلف ای��ن دو پای��گاه و گفت وگو با 
امدادگران، میثاق نامه طرح مل��ی بهرفت )بهبود 
رفتاره��ای ترافیکی( را ه��م امضا ک��رد. در ادامه 
بازدیدهای نوروزی، رئیس جمعیت هالل احمر به 
پایگاه امداد جاده ای حسن آباد شهر ری یادمان امام 
خمینی)ره( رفت و با امدادگران گفت وگو کرد. دکتر 
پیوندی پای سفره هفت سین این پایگاه نشست و 
از فعالیت های امدادگ��ران در جریان طرح نوروزی 
جمعیت هالل احمر تقدیر ک��رد. رئیس جمعیت 
هالل احمر با همراهی استاندار، از پایگاه امدادونجات 

استان قم هم بازدید کرد.
ادامه بازدید نوروزی رئیس جمعیت هالل احمر 

با حضور در پایگاه معصومیه
در ادام��ه بازدیدهای ن��وروزی، دکتر علی اصغر 
پیون��دی، رئیس جمعی��ت هالل احمر از پس��ت 
امدادونجات جاده ای پای��گاه معصومیه قم بازدید 
کرد. در این بازدید دکتر محمد گل فشان، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر قم توضیحاتی درباره امکانات و 

تجهیزات این پایگاه ارایه داد.
 پاسخ جالب یک امدادگر

 به پرسش رئیس جمعیت هالل احمر
در جریان بازدید س��رزده دکتر پیوندی از پایگاه 
امدادونج��ات ج��اده ای س��لفچگان، گفت وگوی 
صمیمانه ای با امدادگران این پایگاه انجام شد که نکته 

جالبی به همراه داشت. 
بابک کاوندی، یکی از امدادگران داوطلب پایگاه 
سلفچگان در پاسخ به س��وال دکتر پیوندی که با 
توجه به حق الزحمه کم با چه انگیزه ای در جمعیت 
کار می کند، گفت: عشق به خدمت رسانی و نجات، 

دل کندن از هالل احمر را دشوار می کند.
هالل در خدمت مردم

رئیس جمعیت هالل احمر در حاش��یه بازدید از 
پایگاه های امدادونجات استان قم گفت: 800 پایگاه 
موقت و 530 پایگاه دایم هالل احمر در ایام نوروز به 

مس��افران خدمات ارایه می کنند. دکتر علی اصغر 
پیوندی با بیان این که جمعیت هالل احمر به عنوان 
یک ارگان امدادی، فرهنگی و اجتماعی همیش��ه 
و در تم��ام لحظات خود را در کن��ار مردم می بیند، 
افزود: اجرای طرح امدادونجات نوروزی هالل احمر 
همه ساله با آغاز س��فرهای نوروزی شروع می شود 
که جمعیت ب��ا اجرای این طرح ب��رای نجات جان 
مصدومان حوادث و همچنین فرهنگ س��ازی در 
زمینه کاهش تصادفات تالش می کند. وی با بیان 
این که در طرح امدادونجات ن��وروزی، 800 پایگاه 
موقت به 530 پایگاه ثابت هالل احمر اضافه ش��ده، 
اظهار کرد: در کنار پایگاه های ام��دادی، نیروهای 
سازمان جوانان هالل احمر و سازمان داوطلبان نیز 
در مبادی ورودی شهرها مستقر هستند و در زمینه 
فرهنگ سازی با مردم در ارتباط خواهند بود. وی با 
تأکید بر این که نیروهای هالل احمر در لحظات اولیه 
پس از حادثه در کنار حادثه دیدگان خواهند بود، ابراز 
امیدواری کرد: با بهبود و اصالح رفتارهای ترافیکی، 
مصدومان حوادث کاهش پیدا کرده و از تلفات انسانی 

در حوادث ترافیکی پیشگیری شود. 
 بودن در کنار مردم را

 به عنوان اصل اولیه خودمان می دانیم
رئیس جمعیت هالل احمر در بازدی��د از پایگاه 
امداد جاده ای جمعیت با بیان این که بودن در کنار 
مردم را به عنوان اصل اولیه خودمان می دانیم، گفت: 

امیدواریم با بضاعت کمی که داریم با همکاری مردم 
و دیگر نهادها به مردم کمک کنیم. دکتر علی اصغر 
پیون��دی در بازدید از پای��گاه امدادونجات جاده ای 
همای سعادت در محور دلیجان- سلفچگان افزود: 
این که ارتباط بیرونی جمعیت هالل احمر گسترده 
شود، وظیفه سازمانی ما تلقی می ش��ود. اگر بنا بر 
انجام کاری است در س��ازمان خودمان به تنهایی 
نخواهیم توانست کار را انجام دهیم و تنها با تعامل 
مردم، کانون های اجتماع��ی قدرتمند در جامعه و 
دیگر سازمان هاست که کار به درستی انجام می شود. 
رئیس جمعیت هالل احمر تأکید کرد: نزدیک شدن 
به مردم و دیگر نهادها از اهداف س��ازمانی ماست تا 
درنهایت به خوبی بتوانیم مشکالت مردم را برطرف 
کنیم و افتخاراتی که در طول س��ال های گذشته 
کسب کرده ایم به واسطه همین امر بوده است. وی 
با بیان این که در  س��ال 96 حوادث زیادی داشتیم و 
تالش کردیم در کنار مردم باش��یم و به آنها کمک 
کنیم، افزود: ب��ا توکل بر خدا امیدواریم  س��ال 97  
سال بی حادثه یا کم حادثه ای برای مردم ایران باشد. 
پیوندی تأکید کرد: قدردان زحمات تمام امدادگران 
و داوطلبان عزیزی هستیم که شبانه روز بدون هیچ 
چشمداشتی تالش می کنند و با عشق و خلوص در 
کنار مردم درحال خدمت رسانی هستند. در حاشیه 
این دیدار طرح های ن��وروزی جمعیت هالل احمر 

استان مرکزی با حضور رئیس جمعیت افتتاح شد.

آغاز بازدیدهای نوروزی رئیس جمعیت هالل احمر از پایگاه های امدادونجات و سازمان جوانان

فعالیت یک هزار و 300 پایگاه امدادی در نوروز
  بازدید از پایگاه های نوروزی تهران و قم و پاسخ جالب یک امدادگر به دکتر پیوندی

داوطلب اند، یعنی بی مزد و بی منت اهل خدمتند؛ در مورد جوانان جمعیت هالل احمر 
حرف می زنم جوانانی که این روزها با شعار نه به تصادفات و با کمپین بهرفت هجدهمین 

طرح ایمنی و سالمت نوروزی مسافران را اجرا کردند. کمپینی که می تواند نقش ارزنده ای 
در کاهش تلفات جاده ای و بهبود رفتارهای ترافیکی داشته باشد. 

 جوانان داوطلب هالل احمر
  با طرح نوروزی بهرفت

 به استقبال  سال جدید می روند

 »نوروز«
 با طعم 

داوطلبی 

مهرداداحمدی/ دبیرمجمع جوانان هالل احمر هرمزگان 

همیاران جوان هالل احمر همراه مسافران

رویا ذوالفقاری/ دبیر مجمع جوانان آذربایجان شرقی

جوانان ایستاده بر بلندای مهرورزی

میالد حسنی امیرآبادی/ دبیر مجمع کشوری کانون های دانشجویی هالل

جوانان هالل همراه با مردم در نوروز

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر فرصت فرهنگي 
غني و خوبي براي تحکیم فرهنگ انساندوس��تي 
و ارتقاي کمال انساني در س��ایه وحدت، رحمت و 
مودت است. هر س��اله در ایام نوروز زمانی که مردم 
خ��ود را برای س��فر های نوروزی آم��اده می کنند، 
یقه آبی های سازمان جوانان هالل احمر خود را برای 
استقبال و همراهی با مردم در گوشه گوشه ایران آماده 
کرده و مهیای پذیرایی از آنان می شوند.امسال هجدهمین  سال همراهی جوانان 
هالل احمر با مسافران نوروزی است؛ سالی که همت جوانان برای کاهش و بهبود 
رفتارهای ترافیکی است.جوانان هالل احمر متفاوت تر از جوانان دیگر نوروز خود را 
سپری و سال جدید را آغاز می کنند. شاید خیلی از جوانان در لحظه تحویل  سال 
در آغوش گرم خانواده حضور داشته باشند ولی جوانان هالل احمر هر ساله  سال 

نو خود را با خدمت به مردم و در کنار مردم بودن تجربه وآغاز می کنند.س��الی که 
با تالش برای کاهش تلفات جاده ای در نوروز ش��روع و با توسعه فرهنگ خدمت 
داوطلبانه و فعالیت های بشردوستانه سپری می ش��ود.آری جوانان هالل احمر 
همان جوانانی هس��تند که نوروز خود را با خدمت به مسافران نوروزی گذرانده و 
در فعالیت های بشردوستانه در کنار دیگر دوس��تان خود در پست های سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر ایفای نق��ش می کنند.جوانان هالل احمر متمایزتر 
از جوانان دیگر کش��ور در ایام نوروز دغدغه و فکرشان پیشگیري و کاهش تلفات 
انس��اني به هنگام بروز حوادث و سوانح از طریق ارتقاي س��طح آگاهي امدادي و 
بشردوستانه مسافران نوروزي اس��ت؛ این در حالی است که دیگر جوانان در کنار 
خانواده در حال طی کردن تعطیالت و سفرهای نوروزی خود هستند؛ ولی جوانان 
هالل احمر با پذیرش فعالیت دیگر در تالش برای ماندگاری در اذهان مسافران با 
خدمت به همنوع هستند.به راستی که جوانان هالل احمر ترویج دهندگان فرهنگ 
ایثار و کمک به دیگران در هنگام نیازمندي آنان هستند؛ این فرهنگ را می توان 
بارز و آشکار در خدمات جوانان هالل احمر در ایام نوروز مشاهده کرد، جوانانی که 

شبانه روزی در تکاپوی خدمت هستند. 

سقف و محدوده ای برای »خوب بودن« وجود ندارد؛ 
خوبی و مهربانی و از خودگذشتگی در فطرت و ذات 
عشق است؛ عشق به همنوعان . مگر مهرگستری 
غیراز این است که با آگاهی ساده؛ مانع حوادث ناگوار 
شد؟چه نیکوس��ت اهداف واال و مقدس جمعیت 
هالل احمر! که همچون آهنربایی متاثر از نیرویی 
ماورایی و مغناطیسی تو را به سمت خود همچون 
کهربا جذب می کند!چه زیباست دل در گروِ مهر به همنوعان؛ اسیر سرشت پاک 
انس��انیت گردد.بعد از تب و تاب و شلوغی ها و استرس های اسفند ماه؛ با آمدن 

بهار؛ یک آرامش نسبی به زندگی همه بر می گردد ولی دغدغه و استرس جوانان 
هالل احمر در تمامی نقاط دور و نزدیک جغرافیای کشور آغاز می شود.آغازی 
برای یک رسالت بزرگ در جهت کاهش فاجعه های بزرگتر. در روزهای اول بهار 
که همه مردم در تعطیالت و کنار خانواده ها درحال سپری کردن لحظات خوش 
و ثبت خاطره های ماندگار زندگی هستند؛ جوانان هالل احمر برای حفظ این 
امنیت و آرامش؛ جس��ورانه در پُست های طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی؛ برای هموطنان ارایه خدمات می نمایند.با صدای هر زنگ و تلفنی تپش 
قلب ها تندتر می شود که مبادا لبخندی از صحنه روزگار محو شود.روزهای پر 
از آرامش ابتدای بهار و نوروز؛ با ش��ور و ش��وق جوانان و داوطلبان و آگاه سازی 
مسافران برای یک سفر ایمن و سالمت سپری می شود. استقبال از رویدادهای 
دل انگیز زندگِی سایرین در تعطیالت؛ رضایت بشردوستان هالل احمری را به 

همراه دارد.

باید بدانیم مس��أله تصادفات جاده ای اموری نیست 
که فقط به دس��ت راهنمایی و رانندگ��ی تا دولت 
حل وفصل شود باید تمام نهاد ها پا در رکاب بگذارند تا 
با فرهنگسازی صحیح ایمنی رانندگی، باعث کاهش 

چشمگیر اینگونه حوادث شوند 
جمعیت هالل احمر نهادی است که در این زمینه در 
دو مقوله کار و تالش می کند، در وهله اول در حوزه 
پیشگیری که سازمان جوانان هالل احمر می باشد که جوانان، زیر 29 سال عضو این 

سازمان محسوب می شوند 
دانشجویان و جوانانی که با کارهای ابتکاری و خالقیتی با برپا  نمودن ایستگاه های 
متفاوت چه در حوزه سالمت و ایمنی و فضای دوستدار کودک، مسافران را ترغیب 
می کنند تا در این چادر ها ضمن بهره وری کمی استراحت کنند تا نکات ایمنی و 
سالمت بارها یادآوری شود که به این نکات ضمن توجه و حساس سازی، اهتمام 

ویژه ای داشته باشند
در این پست ها به حوزه سالمت ویژه توجه شده است که در این پست، دانشجویان 

پزشکی و پیراپزشک عضو کانون های دانشجویی جمعیت هالل احمر ایستگاهی را 
به خود اختصاص داده اند تا رانندگان و مسافران ضمن مراجعه بتوانند از پیام های 
محوری که در کالس های یونیسف و ستاد مبارزه با موادمخدر تا هالل احمر برای 

آنها برگزار کرده است، استفاده و تست سالمتی خود را در این چادر ها تنظیم کنند
در بخش دیگری از این ایس��تگاه، جوانان هالل احمر از مسافران و رانندگان قول 

می گیرند 
قولی که چاشنی آن برای حفظ ایمنی مسافران است، رانندگان و اعضای خانواده به 
نکات ایمنی مندرج در عهدنامه پایبند می شوند و زمانی که پایبند به این عهدنامه 
ش��دند باید امضا کنند این قول آنها را متعهد به کمپین نه به تصادفات جاده ای 
می کند و کودکی که درون ماشین و عضو خانواده می باشد به عنوان همیار افتخاری 
هالل احمر درمی آید و به پدر در حین رانندگی نمره می دهد و اگر پدر نکات ایمنی 
را رعایت کرد در پست بعدی ایمنی و س��المت هالل احمر هدیه خود را دریافت 
می کند، جوانان هالل احمر حتی در ماش��ین هم مواظب مس��افران هستند و با 
حساس سازی که بوجود می آورند مسافران را ترغیب می کنند که بعد از یک ساعت 
رانندگی یک ربع استراحت کنند، آری به ایمنی تقاضایی است که جوانان هالل 
احمری از مردم طلب می کنند جوانانی که از بهترین دوران زندگی خود، از با هم 
بودن ها در کنار خانواده، از تفریح و... زده اند، البته بی مزد و منت تا مسافرین صحیح 

و سالمت در کنار خانواده از روزهای بهاری استفاده کنند 
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