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ره
پرت ویژه برنامه آغاز طرح های تابستانی ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر با حضور رئیس این سازمان برگزار شد.  ویژه برنامه افتتاح برنامه های تابستانی 

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در ســالن ایوان شمس برگزار و از پوسترهای طرح های تابستانی جمعیت هالل احمر نیز رونمایی شد. رئیس سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر در این برنامه گفت: »با شــروع فصل تابستان برنامه های ویژه سازمان جوانان آغاز شــده و اردوهای مختلفی در این ایام برگزار 
می شود. همچنین طرح آفتابگردان ویژه خانواده هالل احمر آغاز شده و امیدواریم با کمک خانواده هالل احمر بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم، تا عزیزان 
هالل احمری ازجمله کارمندان و داوطلبان در تمام رده های جوانان، امدادگران و نجاتگران با آرامش خاطر و انگیزه بیشتری به مردم خدمت کنند. شهاب الدین 
صابونچی با اشاره به برگزاری اردوهای منطقه ای در استان های مختلف کشور گفت: »امسال استان های بیشتری در برنامه های منطقه ای مشارکت می کنند و 

همین طور برنامه های متنوعی برای گروه های مختلف دانش آموزی، دانشجویی، طالب و غنچه های هالل در نظر گرفته ایم.«
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آغاز رسمی 
برنامه های تابستانی 

سازمان جوانان 
هالل احمر

شــهروند|برنامهریزیبرایاوقاتفراغتنوجوانانوجوانانمیتواندزمینهسازرشدبسیاری
ازتوانمندیهایآنانشود.زمانفراغتایامتابستانفرصتیاستکهجمعیتهاللاحمرمیتواند
برنامههایمختلفآموزشی،بشردوستانه،فرهنگیواجتماعیرادرسراسرکشوراجراییکندتا
توانمندیهایجواناندرراهدرستوصحیحهدایتشــود؛اگربرنامهایبرایاوقاتفراغتوجود
نداشتهباشد،اینزمانبهعنوانتهدیدیجدیمطرحخواهدشد.هرسالههمزمانباایامتابستان
وطرحغنیسازیاوقاتفراغتدانشآموزان،ســازمانجوانانهاللاحمربابرگزاریالمپیادهاو
برنامههایمختلفوطرحویژهتابستانهشوقرویشاقدامبهبرنامهریزیبرایغنیسازینوجوانان
وجوانانکردهاست.بهرهگیریحداکثریازجوانانعضودربرنامهریزیواجرایبرنامهها،آشنایی
جوانانبااصولواهدافجمعیتهاللاحمر،جذبنوجوانانوجواناندرسازمانوایجادبسترمناسب
برایانجامفعالیتهایداوطلبانه،عامالمنفعهواستفادهحداکثریازفصلتابستانجهتغنیسازی
اوقاتفراغتاعضاازجملهاهدافاجرایطرحغنیسازیاوقاتفراغتجواناندرجمعیتهاللاحمر
است.جوانانونوجواندرطولتابستاندرطرحهایایمنیوسالمتمسافراننوروزيوتابستانی،
غنیسازیاوقاتفراغتنوجوانانوجوانان،همایشهاومسابقاتورزشي،همایشهاوكنگرههاي
علمي–امدادي،مسابقاتواردوهاینشاطحضوردارند.اگرچهاوقاتفراغتبهصورتعام،بیشتر
بهتعطیالتتابستانیدانشآموزاناطالقمیشود،زمانیکهدانشآموزانازتحصیلدرمدرسهفارغ
شدهاند.اینزمان،هممیتواندیکفرصتبرایافزایشمهارتودانشنوجوانوهمتهدیدیبرای
مواجههآنانباآسیبهایاجتماعیباشد.بههمینجهتاینموضوعمیطلبدبرایایامتابستان
برنامهریزیهایصحیحودرستیداشتهباشیم،چراکهاوقاتفراغت،زمانیبرایتربیتغیررسمی
نوجواناننیزتلقیمیشود.درچندروزگذشتهنیزویژهبرنامهافتتاحبرنامههایتابستانیسازمان
جوانانجمعیتهاللاحمردرسالجاریدرسالنایوانشــمسبرگزاروازپوسترهایطرحهای

تابستانیجمعیتهاللاحمرنیزرونماییشد.

به بهانه آغاز رسمی برنامه های تابستانی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

تابستان با طعم »داوطلبی« 
جوانان داوطلب هالل احمر اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند؟

نخستین چیزی که با شنیدن کلمه »تابستان« به 
ذهن ها خطور می کند، تعطیلی و فراغت است؛ فراغت 
از  تحصیل و امتحانات دانشــگاه و یک عالمه فرصت 
برای انجام کارهایی که شــاید در طول  سال وقت و 
مجال  کافی برای انجام دادنش مهیا نباشد و تابستان با 
روزهای بسیار طوالنی اش این امکان را فراهم می کند. 
مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که در این اوقات 
فراغت بمب انرژی مثبت می شوند و دنبال  مکان  ها 
و محیط هایی برای تخلیــه آن می گردند؛ جایی که 
عالوه بر تخلیه این شــور و نشاط جوانی، باعث  رشد 
و شــکوفایی صفات خداوندی که در ذات هر انسانی  
است، شــود. ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
 یکی از آن محیط هایی اســت که این شور و هیجاِن 
طبیعِی دوران جوانی را به خوبی مدیریت و در جهت 
 بالندگی هر چه بیشتر روح بزرگ انسانیت مسیردهی 
می کند. جایی که نوع دوستی و بشردوستی سرلوحه 
 فعالیت های آن است و آرمان های امن و ایمن آن هم 

جنبه های فیزیکی - جسمی و هم جنبه های روحی 
-  روانی جوانان را غنی و سیراب می کند. مدیریت این 
هیجانات و انرژی دوران جوانی اگر به درستی  انجام 
نشود و در مسیر الهی قرار نگیرد، یقینا منجر به اتفاقات 
ناگواری خواهد شد که شاید سالیان سال  پشیمانی 
و عوارض ناگوار آن همراِه زندگی شخص شود. پس 
اهمیت پرداختن به آن، نه دوچندان که  صدچندان 

است. 
جوانان داوطلب هالل احمر که به خوبی جایگاه 
خود را به عنوان یک انســان صلح دوسِت جامعه 
بشریت  شــناخته اند، با برنامه های ویژه این ایام 
عالوه بر گذراندن اوقات طالیی تابســتانی، شور 
و انرژی خــود را  مدیریــت و اندوختــه معنوی 
نیز کســب می کنند و نمی گذارنــد حتی کمتر 
از ذره ای این شــور و نشــاط هــرز  رود، چرا که 
برای لحظه لحظــه گذران این ایــام جوانی باید 

پاسخگویی خالق مهربانی ها باشند. 

امیر کریمی
عضو داوطلب

جمعیت هالل احمر در ســه ســازمان جوانان، 
داوطلبــان و امداد و نجات همواره ســعی کرده در 
فصل تابســتان با  تدوین برنامه هایی غنی سازی 
اوقات فراغت را در ســنین و در شاخه و حرفه های 

مختلف به انجام برساند. 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر به عنوان 
دروازه ورودی هالل احمر هر  سال تابستان اقدام به 
برگزاری  طرح هایی تحت عنوان غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان می کند که در تمام استان ها، شعب، 
نمایندگی ها و  کانون های شــش گانه این سازمان 
برگزار می شود. هدف از برگزاری این کالس ها در 
درجه اول آشنایی  جوانان شرکت کننده با طرح و 

برنامه های هالل احمر و آماده کردن جهت حضور 
در فعالیت های  بشردوستانه و عام المنفعه است و 
در ســطح باال تر به عنوان مثال شرکت یک جوان 
در کالس خیاطی یا  گل ســازی جدا از غنی سازی 
راهی است برای شــکوفایی استعداد های آنان که 
خود می تواند منشــأ یک کار  بزرگ و کارآفرینی 
باشــد و این خود یکی از کار هایی اســت که باید 
توســط همه ارگان هــای متولی جوانــان  به آن 
پرداخته شــود. جوانان بازوان توانمند فعالیت ها 
در جمعیت هالل احمر هســتند و یکی از وظایف 
این  سازمان جلوگیری از آســیب های اجتماعی 
در کمین جوانان اســت و حضور آنان در کالس ها 
و برنامه هــای  هالل احمر خود یک عامل بســیار 
تاثیرگذار در کاهــش به دام افتادن آنــان در این 
آسیب ها بوده؛ زیرا هر  جوان نماینده یک خانواده 

و اجتماع است.

اوقات طالیی تابستانی

هر جوان نماینده یک خانواده و اجتماع است

|  رویا ذوالفقاری|   عضو داوطلب|

ثریازندیار|»زلزله آمد« آن هم در شهری صنعتی و سرشار 
از نفت و گاز در »مسجدسلیمان« که به شهر  اولین ها در کشور 
معروف است؛ دیار مردمانی رنج کشیده.  سرزمین جوانانی 
که در این وانفسای اقتصادی  حاال زلزله را نیز بایستی تجربه 
کنند. خانه هایشان را یعنی تنها دارایی شان که با هزار سختی و 
مرارت به  قول پیرمرد سیه چرده »با هزار قرض و قوله« ساخته 
بودند، زلزله آمد و به سرعت تخریب کرد.  تصاویری از تخریب 
شدن خانه ها و فروشگاه ها از سوی شهروندان در شبکه های 

اجتماعی  دست به دست بازنشر شد.   
پیگیرییکجوانوامدادرسانی

در یکــی از فروشــگاه ها:  روی زمین و کف فروشــگاه پر 
شده بود از شکسته شیشــه های مربا و  آبلیمو و ترشیجات 
و خوراکی هایی از این دست، یکی خودرویش زیر آوار دچار 
خسارت جدی شده،  یکی که خیلی درد می کشید، گلفروشی 
بود که به قول خودش»همیشــه با گل هایش حرف  می زد« 
و وقتی زلزله ناجوانمردانه همه گلدان هایش را ُخرد و خمیر 
کرد با حسرت، میان شکسته هایشان نشسته و به گل های 
گلدان هایش زل زده بود. پیرمردی هم بود که روی تکه سنگی 
جلوی خانه اش نشســته بود و خون از سرش روی صورتش 
سرازیر شده بود. جوانی از او پرسید چرا سرت خون  می آید؟ 
می گوید: »زلزله خانه ام را خراب کرد و سنگ روی سرم افتاد« 
و آن جوان با نیروی ها  امدادرسان تماس می گیرد تا پیرمرد 
را مداوا می کنند. زن میانسالی هم که سرپرست خانوار است، 
در  بیمارستان بستری شــده، می گوید:  »دادگاه بودم، رفته 
بودم حقم را از کسی بگیرم، زلزله که آمد چون  ناراحتی قلبی 
دارم، افتادم روی زمین و بیهوش شدم تا این که االن خودم را 
در بیمارستان می بینم.« در  محله ای دیگر که بافت فرسوده 
شهر محســوب می شود»ســبزآباد« خانه ها بیشتر آسیب 
دیده اند، خانه ها  بین کوه ها و با گل و سنگ ساخته شده و البته 
بسیاری بازسازی و نوسازی کرده اند، اما بیشتر همان  نوسازها 
فروریخته اند، یکی تمام آشپزخانه اش روی زمین ریخته بود و 

شکسته های ظروفش را جمع می  کرد.
  مرکز لرزه نگاری دانشــگاه تهران، لحظه وقوع زلزله را در 
ســاعت 11:30:33 با عمق   17 کیلومتری  و به بزرگی 5 و 7 
دهم در مقیاس ریشتر ثبت کرد. این زمین لرزه در بسیاری از 
 مناطق خوزستان ازجمله اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، آبادان 
و… احساس شد. کانون این زمین لرزه  شهر گلگیر مسجد 
سلیمان گزارش شده که در اثر آن 114 نفر مصدوم شدند و 
یک نفر به علت عارضه  قلبی ناشی از ترس جان خود را از دست 
داد. تاکنون به سه هزار واحد مسکونی در شهرها و  روستاهای 
شهرستان مسجد سلیمان آسیب وارد شــده و حدود ۲۰۰ 
واحد دامداری و پرورش ماهی آسیب  دیده و بخشی از زیربناها 
و راه های روستایی نیز تخریب شده است، اینها را مسئوالن 
مربوطه در  جلسه شــورای مدیریت بحران تشریح کرده اند. 
ادارات دولتی و نهادهای خدماتی هم در امان نبودند و به  جهت 
قدیمی بودن ساختمان ها، حجم تخریب ها باال بود، ساختمان 
اداره مالیات شهرستان بشدت آسیب  دیده. الله خدری یکی از 
پرسنل این اداره در همان لحظه ابتدایی وقوع زلزله با وحشت 
و اشاره به  ساختمانی که از آن به بیرون فرار کرده، به خبرنگار 
»شهروند« می گوید: »وحشتناک بود،  وحشتناک، خدا فقط 
رحم کرد، ببینید ساختمان را...« ساختمان مالیات به صورت 
طولی دور تا دور  شــکاف بســیار عمیق و بزرگی برداشته و 
بخشی از آن تخریب شده؛ مدیرکل امور مالیاتی خوزستان 

در  این باره به »شهروند« می گوید: »ساختمان امور مالیاتی 
مسجدسلیمان غیرقابل استفاده است و باید کامل  تخریب 
شــود.« به ســاختمان های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شــبکه بهداشــت و درمان، تعاونی روســتایی و  شهرداری 
مسجدسلیمان آســیب جدی وارد شده و غیرقابل سکونت 
است. در مرکز شــهر اما حجم خرابی ها باالست. ساختمان 
پزشکان به نام)مریم عالیی شهنی( هم که نوساز بوده، ریزش 

زیادی داشته و  خساراتی به اموال مردم وارد کرده است. 
»موضوعجبرانخسارتهاست«

محسن رضایی، دبیر تشــخیص مصلحت نظام هم در 
نشست فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران  در 
فرمانداری مسجد ســلیمان، رسیدگی به مسائل و وضع 
مردم مناطق زلزلــه زده در کنار جبران  خســارت های 
زمین لــرزه ایــن شهرســتان ها را از اولویت های کاری 
مســئوالن در مقطع کنونی عنوان می  کند. او می گوید: 
»رســیدگی به مجروحان و برقراری امنیت برای منازل 
مردم در اولویت اســت. در  مرحلــه دوم، موضوع جبران 
خسارت ها اســت که باید ارزیابی خانه به خانه و همراه 
با تصویر اموال،  خانه ها و واحدهــای صنعتی و تولیدی 
مستند شود.« رضایی بر پیگیری پیاده سازی طرح جامع 
شهر مسجد  سلیمان هم تأکید می کند و می گوید: »این 
شهر ســابقه تاریخی خاص خود را دارد که باید با اجرای 
طرح  جامع، حفظ شــود ولی از ســوی دیگر نباید برای 
پرداخت خسارت ها منتظر پیاده شدن طرح جامع ماند، 

 اصل این است که رسیدگی به مردم در اولویت باشد. «
»زخمهایشانراالتیامببخشید«

 زلزله فعال تمام شد، اما آن چه باقی مانده، رنج بیش از پیش 
مردم مسجدسلیمان است، مردمی که همین  زندگی اولیه را با 
سختی و در شرایط بسیار بحرانی اقتصادی تامین کرده بودند، 
همین سقف لرزان را  اگر می توانستند، طوری می ساختند که 
االن شکاف ها بر خانه هایشــان و دردها بر دل هایشان نقش 
نمی بست  . بگذارید با این جمله این گزارش را تکمیل کنم: 

»زخم هایشان را التیام ببخشید«.

»شهروند« از وضع زندگی مردم مسجدسلیمان پس از زلزله گزارش می دهد

ارزیابی خانه به خانه برای جبران خسارت ها
 هالل احمر؛ میدان دار اصلی ارایه خدمات

»هالل احمر
میدان دار اصلی ارایه خدمات«

حاجی زاده؛ مدیرکل بحران هم که از  ســاعات اولیه 
این زلزله در مسجدسلیمان مستقر شــده، با  اشاره به 
مجروحان این اتفاق می گوید: »با خدمت رســانی کادر 
درمانی، به صورت ســرپایی به اکثر  آســیب دیدگان 
امدادرسانی شــد، در بخش خدمات رسانی تالش شده 
که برق و گاز در سطح شــهر برقرار  بماند، درعین حال 
آب معدنی و پکیج های امدادی در مناطق آسیب دیده 
توزیع شده و ارزیابی های بنیاد  مســکن و شهرداری و 
راهداری ادامه دارد. با همکاری بســیار خوب سازمان 
جمعیت هالل احمر اســتان  برای برخی از مناطق در 
خطر نیز چادرهای اســکان با بالگرد ارسال شده است. 
به طورکلی مجموعه  دولــت پررنــگ و در لحظه، در 
مسجدسلیمان حاضر می شود، شورای مدیریت بحران 
استان را تشکیل می  دهد و بر اســکان موقت مردم در 
محل های امن تاکیــد می کند.  غالمرضا شــریعتی، 
استاندار خوزســتان می  گوید: »منازلی که این میزان 
زلزله را تحمل کرده اند، با یک زلزله ۲ ریشتری ریزش 
می کنند، به همین  دلیل باید مردم را در محل های امن 
اســکان دهیم. هر تعداد چادر هم الزم است، سازمان 
جمعیت هالل احمــر در اختیار مردم قــرار می دهد. 
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر خوزســتان هم از 
آماده باش  نیروهای امدادونجات خبر می دهد و  می گوید: 
»470 خانوار شــامل 2 هزار و 115 نفر در بخش های 
 گلگیر و مرکزی شهرستان مسجدسلیمان  از زمین لرزه 
5.7 ریشتری متاثر شدند که از این تعداد، 378خانوار به 
تعداد یک هزار و 701 نفر از خدمات جمعیت هالل احمر 
بهره مند شده اند .  « خدادادی در مورد مصدومان  زلزله 
مسجدســلیمان صحبت می کند و می گوید: »برخی 
از این مصدومان  از مناطق مرغاب، سوســن، سراک و 
مرکزی شهرســتان ایذه بودند که از خدمات امدادی 
بهره مند شدند.«  او می افزاید: »24تیم عملیاتی به تعداد 
140 نفر اعم از امدادگران و کارکنان جمعیت هالل احمر 
 خوزستان به امدادرسانی در مناطق زلزله زده پرداختند 
و اقالمی مناطق شــامل 475 تخته چادر، 190  تخته 
موکت، 160 تخته پتو، 176 قوطی انواع کنسروجات، 
12 عدد کلمن آب و 20 بســته غذایــی را در  مناطق 
زلزله زده توزیع کردند.« به گزارش »شهروند«، جمعیت 
هالل احمر خوزستان پنج اردوگاه اسکان  اضطراری در 
بخش های مرکزی و گلگیر شهرستان مسجدسلیمان با 
ظرفیت حدود  470 چادر برپا کرد و  خدمات رسانی به 
زلزله زدگان را انجام داد و در آخرین اقدامات، حدود 380  
خانوار اسکان اضطراری  داده شــدند .   در این میان بازار 
شایعات از بروز زلزله با مقیاس باال داغ بود، اما دادستان 
برای این هم  نســخه ای باال بلندتر پیچیــده بود. علی 
اسکندری تاکید می کند: »با همه کسانی که در بحرانی 
مانند زمین  لرزه این شهرستان، شایعه سازی می کنند و 
با نشر اکاذیب، رعب و وحشت در اذهان عمومی ایجاد 
می  کنند، بشدت برخورد می شود و طبق قانون مجازات 
می شــوند.« او همچنین تصریح می کنــد: »هرگونه 
 دست درازی و تعرض به اموال مردم در زمان وقوع زلزله 
هم نسبت به روزهای عادی جرایم  سنگین تری در پی 

دارد. 

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 


