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گفت وگو با مدیر اجرایی خانه های هالل مازندران

راه اندازی 221 خانه روستایی 

راه اندازی خانه های هالل روســتایی از ســال 1394 به 
منظور کمک به توانمند ســازی افراد و جوامع محلی برای 
مواجهه با هر گونه شــرایط اضطراری، تأمین ســالمت و 
ایمنی افــراد جامعه، ترویج فرهنگ صلح و نوع دوســتی، 
تحقق شعار داوطلب محوری، ارتقای مهارت های زندگی 
روســتاییان، تالش برای ایجاد محیطی ایمن و تاب آور و 
دستیابی به فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی انجام شده 
اســت. گفت وگوی ما با »نرگس دامــادی« مدیر اجرایی 
خانه های هالل استان مازندران را درباره عملکرد این خانه ها 

می خوانید. 
 مهمترین چالشی که خانه های هالل روستایی با 

آن مواجه هستند چیست؟
این ســؤال پاســخی چندجانبه دارد. طــرح راه اندازی 
خانه های هــالل با هدف افزایش آگاهی و توانمندســازی 
جامعه نسبت به حوادث و مخاطرات تهدیدکننده در شهرها 
و روستاها و واکنش سریع و به موقع در هنگام بروز حوادث 
و سوانح احتمالی ارایه شد. الزمه موفقیت آن برنامه ریزی و 
تعامل همه دستگاه های مرتبط از طریق به کارگیری تمام 
ظرفیت ها و توان موجود آنهاست. برای تحقق و گسترش 
این امر الزم است از طریق وزارت کشور نسبت به این موضوع 
حساس سازی شود که تاکنون محقق نشده است. از طرفی 
یکی دیگــر از اهداف راه انــدازی خانه های هالل تجمیع و 
همسان سازی فعالیت ها و برنامه های جمعیت هالل احمر در 
حوزه های مختلف کاری مربوط به روستاها و شهرها شامل 
خانه های داوطلب، کانون های جوانــان، طرح های امداد و 
نجات و ... است که تاکنون هیچ یک از سازمان های جمعیت 
هالل احمر برنامه هایشان را در قالب خانه های هالل تعریف 
نکرده اند. اگر این موارد برطرف شــود طرح بســیار خوب 

خانه های هالل روستا تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
 هر واحد روســتایی تا چه اندازه می تواند در 
کاهش حوادث و سرعت بخشیدن به امدادرسانی 

مؤثر باشد؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان بسیاری از روستاها 
در مناطق کوهســتانی حادثه خیز با دسترسی دشوار قرار 
دارند که در صورت بروز حادثه، امدادرسانی و ارایه خدمات 
با مشکل مواجه می شود. هر یک از این خانه های هالل که 
خود نوعی هالل احمرکوچک به شــمار می روند بی شک 
اثرات ناشی از حوادث در ساعات اولیه و تا رسیدن تیم های 
امدادی را کاهش می دهد. این مکان ها براساس کارشناسی 
توسط افراد متخصص دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران 

و دهیار روستاها تهیه شده است.
  تاکنون چه تعداد امدادگر را جذب کرده اید؟

تاکنون 3هزار و 800 عضو خانه های هالل شده اند. برای 
جذب برحسب جمعیت هر روستا سرانه جذب تعریف شده 
است. با برگزاری جلســات متعدد با دهیاران، بخشداران، 
فرمانداران و افراد بانفوذ و تأثیرگذار روستاها خانه های هالل 

را معرفی کرده ایم.
 چه تجهیزات امــدادی در این خانه ها وجود 

دارد؟
امسال نخستین بار در استان تفاهم نامه ای بین جمعیت 
هالل احمر با اداره های کل امور روســتایی و شوراها، پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران منعقد و قرار شد تجهیزات 131 
خانه هالل مراکز دهســتان ها هر یک به ارزش صد میلیون 
ریال توسط اداره کل امور روستایی و شوراها تأمین شود که 
تاکنون بخشی از آن از جمله موتور برق، لباس شبرنگ دار 
امدادی، کیف کمک های اولیه و کاله کاسکت ایمنی تهیه 
شده است. تجهیزاتی مانند موتور لجن کش، اره موتوری و 

موتور کف کش نیز نیاز داریم.
  با توجه به اهمیت و تأثیــر فعالیت خانه های 
روستایی هالل احمر در کاهش آثار حوادث چه تعداد 

از این مراکز در استان مازندران ساخته خواهد شد؟
اولیــن خانه هالل در روســتای خطیرکال شهرســتان 
قائمشهر راه اندازی شد. درگام نخست اولویت با 131 مرکز 
دهستان های استان است که از این تعداد تاکنون90 خانه 
هالل، تأسیس و راه اندازی بقیه تا پایان سال در دستور کار 
این جمعیت است و قرار است در تمام روستاهای مازندران 
 که قابلیت راه اندازی خانه های هــالل را دارند این خانه ها 

تأسیس شود.

داوطلبان

مدرسه امداد   مجتبی اکبری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مازندران معتقد است : توسعه و ایجاد 131 خانه روستایی هالل احمر دستاورد 
کم نظیری است که در استان مازندران محقق شده است. »برای توسعه و مردمی کردن بحث امداد و نجات از هرظرفیتی استفاده می کنیم. 
چون تنها یا این نگاه می توان سرعت امدادرسانی و نجات را که مهمترین اصل فعالیت های جمعیت هالل احمر است محقق کرد.« او با بیان 
اینکه برای توسعه خانه های روستا در استان با دیگر نهادها و مراکز دولتی اســتان وارد مذاکره شدیم و می افزاید: »تالش کردیم و تفاهم 
نامه هایی با استانداری و دیگر نهادهای استان در زمینه توسعه خانه های روستایی بسته شد. براساس این تفاهم نامه مقرر شد فضا و تجهیزات 

مورد نیاز توسط بخش دولتی و خیرین تامین شود و جمعیت هالل احمر در بحث آموزش های تخصصی ورود پیدا کند. 
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مشارکت برای امداد در 131 خانه روستایی هالل
اهالی روستای »ازباران« فریدونکنار الفبای امداد و نجات رادر خانه هالل می آموزند

سحر رمضانعلیپور - خبرنگار | گاهی در اوج ناامیدی و بال   همچون فرشته مهربان آسیب دیدگان 
را بی پروا در آغوش می گیرند و در مواقع خطر برای نجــات کودکی خود را به آب و آتش می زنند. 
مانند معلمی دلسوز الفبای ایثار و ازخودگذشــتگی را چنان در عرصه عمل می آموزند که در روح 
و جسم مردم جا می گیرد و همگی تنها راه را پیوســتن به آرمان های معلم می دانند. این حکایت 
سرخ پوشانی است که از هیچ فرصتی برای کاشت بذر امید در دل زندگی دریغ نمی کنند. جمعیت 

هالل احمر همواره بدون مرز به یاری انسان ها می شــتابد. اما فعالیتی که می خواهیم درباره اش 
صحبت کنیم کمی متفاوت تر از اینهاست. کاری خودجوش از پشتکار و همت شبانه روزی مدیران 
و اعضای هالل احمر اســتان مازندران برای توســعه خانه های امداد و نجات روستایی. استان 
مازندران با 131 خانه امداد و نجات روستایی رتبه نخست را در کل کشور دارد؛ خانه هایی که ناجی 

روزهای دشوار مردم است.

 خانه اتحاد اینجاست 
همچنان کــه داوطلبــان داخل حیــاط خانه 
هالل احمر در حال آموزش کمک های اولیه هستند 
گروهی از پســران نوجوان روســتایی در یکی از 
کالس های خانه دوره های حمایت روانی در شرایط 
بحران را می گذرانند. وقتی کالس تمام می شود به 
سراغ یکی از داوطلبان می رویم تا از تأثیر برنامه های 
خانه هالل روستا بپرســیم. »مهران رحیمی« در 
این بــاره می گوید: »چند موضوع روســتای ما را 
تهدید می کند. یکی فقر و محرومیت های بعضی 
از اهالی و موضوع دیگر حوادث غیرمنتظره طبیعی 
از جمله سیل و آبگرفتگی خانه های روستایی که 
خســارت های زیادی برای اهالی به همراه داشته 
است. خانه هالل روستایی جدا از آموزش هایی که 
برای روستا داشته مرکز اتحاد بین روستایی ها شده 
است؛ طوری که همگی دست به دست هم داده ایم 

تا در عرصه آبادانی و کمک به یکدیگر وارد شویم.«
امدادگران داوطلب همگی حرف دوستانشــان 
را تأیید می کنند. »رضا نقی پور« می گوید: »بارها 
در سرزمین ما حوادثی مثل شکستگی و مارزدگی 
رخ داده است که همین داوطلبان خانه روستایی 
هالل احمر وارد عمل شــده و بــه حادثه دیدگان 
یاری رسانی کرده اند.« صداهای رعد و برق و قطرات 
باران روی شیروانی بهانه ای برای تعطیلی کالس 
داوطلبان در حیاط می شــود. اما پرندگان مهاجر 
هنوز در برکه ایــن طرف و آن طــرف می روند و 

صدایشان به گوش می رسد.

 اهالی روستا دست به کار می شوند
سکوت میان نیزار را صدای مرغ های دریایی 
می شــکند؛ پرنده هایی که بعد از نخستین 
باران زمســتانی و گذر از هزاران کیلومتر تن 
خسته شــان را به برکه روســتای »ازباران« 
شهرســتان فریدونکنار می زنند. برکه ای که 
کنارش آشیانه سنگی بنا شده مقر امید و نجات 
اســت. همچنان که مرغ های دریایی مهاجر 
دسته دسته به دامنه برکه پناه می آورند نگاه 
روستاییان به پرچم هالل سرخی است که در 
دهیاری روستایشان گرمای زندگی را برایشان 
دوچندان می کند. روستاییانی که بارها خشم 
زمستانی رودهای دیارشان جان عزیزانشان 
را گرفته است. اما این بار می دانند در برابر این 
شرایط باید چه کنند. »حسن عباسی« دهیار 
و مسئول خانه روستایی هالل احمر روستای 
ازباران در دفتر مشــغول مشــخص کردن 
برنامه های آموزشی و کارهایی است که تیم 
داوطلبان باید در طول هفته انجام دهند. او 16 
سال به عنوان داوطلب در جمعیت هالل احمر 

شهرســتان فریدونکنار فعالیت کرده است. 
عباســی بابیان اینکه وجود 6 رودخانه داخل 
بافت روستا هرلحظه خطر سیل و آبگرفتگی 
منازل اهالی روستا را تهدید می کند با تاکید 
بر لزوم استقرار خانه امداد و نجات روستایی 
ازباران توضیح می دهد: »گاهی وقت ها چنان 
باران و طوفانی در این محدوده ایجاد می شود 
کــه در کوتاه ترین زمان ممکن ســیل به راه 
می افتد. این موضوع راه انــدازی خانه امداد 
و نجات روســتایی را در این محدوده الزم و 
ضروری می کند. اینکه قبل از رسیدن تیم های 
امدادی از شهرهای بزرگ استان توسط مردم 
روستا امدادرسانی انجام شود در نجات آسیب 
دیدگان و میزان خسارت ها تا حد بسیار زیادی 

تأثیرگذار خواهد بود.«
200عضو آموزش دیده

هوا سرد نیســت. اما ابری است. پرندگان 
مهاجر در آسمان برکه در حال پرواز هستند. 
روستاییان کاور هالل احمر را به تن کرده اند 
و در محوطــه خانــه هالل احمــر آموزش 

کمک های اولیه می بینند. صدای مربی که با 
ماکت، روند سی.پی.آر را توضیح می دهد تنها 
نوایی است که از جمعیت 50نفری داوطلبان 
به گوش می رسد. مســئول خانه روستایی 
هالل احمر ازباران مشــارکت روستاییان در 
فعالیت ها و برنامه های هالل احمر را چشمگیر 
بیان می کند و می گوید: »خانه هالل این روستا 
بالغ بر 200 عضو دارد کــه اکثر کالس های 
کمک های اولیه و داوطلبــی را طی کرده اند. 
این موضوع دستاوردهای بسیار خوبی برای 
این روستا داشته اســت تا جایی که در تمام 
نقاط روستا افرادی داریم که می توانند عملیات 
امداد و نجات را انجام دهند و حتی در مواجهه 
با بالیای طبیعی اهالــی را رهبری و هدایت 
کنند.« وی با بیان اینکه به طور کلی مشارکت 
اهالی روســتا در کارهای خیر و خداپسندانه 
کم نظیر اســت می گوید: »هالل احمر یک 
ارگان مردمی و محبوب برای همه اســت. به 
همین دلیل در هر عرصه وارد می شویم مردم 

مشارکت می کنند.«


