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ره
رئیس جمعیت هالل احمر شوشتر از ارسال اقالم اهدایی هالل احمر به روستاهای سیل  زده بخش شعیبیه این شهرستان خبر پرت

داد. احمدعلی آهنگر شوشتری گفت: »اقالم اهدایی جمعیت هالل احمر به روستاهای سیل زده ضحاک، یریح، سری یک، ابو 
گروا دو، فارسیه یک و دو، سریی دو، شیخ حسین و خضر یک بخش شعیبیه شوشتر ارسال و در بین ساکنان این روستاها توزیع 
شد.« وی گفت: »سومین و چهارمین مرحله توزیع اقالم اهدایی هالل احمر توسط عوامل این جمعیت در ۹ روستای مذکور انجام 
شد تا مرهمی بر دردها و آالم مردم سیل زده این منطقه باشد.« رئیس جمعیت هالل احمر شوشتر با اشاره به این که اقالم غذایی، 
بهداشتی، البسه و پتو، کفش و پوشاک ازجمله مواردی است که به این روستاها ارسال شده است، گفت: »با گذشت بیش از سه ماه 

از وقوع سیل در بخش شعیبیه شوشتر، همچنان ارسال اقالم و بسته های اهدایی هالل احمر به مناطق سیل زده ادامه دارد.«
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توزیع اقالم اهدایی 
در روستاهای سیل زده 
»شعیبیه«

استانداردهایی معدود، تلفاتی گسترده
سیداحمدقریشیتبار

پژوهشگر و مدرس، مسئول مرکز 
کنترل و هماهنگی هالل احمر اصفهان 

هر از چند گاهی در برخی از نقاط کشور سوانح جاده ای 
گریبان شــهروندان را می گیرد؛ خانواده هایی را داغدار و 
خسارت های عظیمی را در ابعاد روانی، جسمی و اقتصادی 
بر پیکره  اجتمــاع تحمیل می کند. پرســش  اصلی این 
اســت چه باید کرد؟ واژگونی یک دستگاه مینی بوس با 
۲۲ نفر سرنشین در جاده ای که برای خودروهای جمعی 
نامناسب و ناایمن اســت، تعدادی از شهروندان را به کام 
مرگ کشاند . بی توجهی به استانداردهای رانندگی اعم از 
تخطی از سرعت مطمئنه، عدم بازدیدهای دوره ای، فقدان 
کنترل های فنی، عبور از تعداد مجاز سرنشین و حرکت 
در مسیری ناآشنا و ناایمن دالیلی کم اهمیت برای وقوع 

سانحه ای دلخراش اند. 
براساس برآورد کارشناسان در  ســال ۹۷ هر تصادف 
منجر به فوت یک نفر به غیــر از زیان ها و صدمات روحی 
و عاطفی که بــر خانواده ها تحمیل می کنــد، افزون بر 
۱۲ میلیارد ریال  خسارت اقتصادی بر پیکر اقتصاد ملی 
وارد می سازد . محاسبه این حجم بزرگ از تلفات و صدمات 
مادی و معنوی  از ناحیه حوادث جاده ای بایستی تلنگری 
محکم بر پیکر اجتماع انسانی ما باشد. روزمرگی در قصه  
پرغصه  ســوانح جاده ای تار و پود جامعه انســانی مان را 
فرا گرفته است. تلفات ســوانح  هوایی به طور متوسط به 
اندازه تلفات جاده ای در دو روز است، اما اهمیت خبری و 

واکنش های اجتماعی این کجا و آن کجا؟
پررنگ شدن مطالبه گری شهروندان، توجه ویژه اقشار 
مختلف اجتماع به ویژه گروه های اجتماعی و ســمن ها، 
تأکید بر آموزش های جامعه محور، استفاده از هم افزایی 
رســانه های جمعی به ویژه رســانه های مجازی، حضور 
پررنگتر موسسات آموزش عالی و صدا و سیما، هماهنگی 
بیشــتر ســازمان های متولی، تولید محتوا برای مقاطع 
و سنین مختلف آموزشی و فرهنگ ســازی و ایجاد باور 
عمومی برای پیشگیری از ســوانح در کنار افزایش تعهد 
خودروسازان و ارتقای استانداردهای خودرویی و ارتقای 
الزامات اجرای برنامه های اردویی موسســات فرهنگی 
نکاتی است که می تواند شیب افزایشی تلفات جاده ای را 
تاحد قابل مالحظه ای کاهش دهد و مسئوالن را در تدوین 
برنامه های مبتنی بر آمایش سرزمینی به ویژه در بخش 

افزایش امکانات و تجهیزات امدادی یاری رساند.

»اهدای خون« خدمت به مردم است

»محمد فرامرزی« نام یکی از اهداکنندگان مستمِر 
خون است. او فرهنگِی بازنشسته و اهل خراسان رضوی 
است. فرامرزی از انگیزه  خود برای اهدای خون می گوید: 
»من دنبال انجــام کار خیرخواهانــه ام؛ کاری که در 
راستای خدمت به مردم باشد. برای همین سال هاست 

که خون اهدا می کنم.«
این داوطلِب قوچانی که نزدیک به 20ســال سابقه 
حضور در جمعیت هالل احمــر را دارد، ادامه می دهد: 
»همیشه دغدغه  کسانی را دارم که به خون نیازمندند. 
فکر می کنم با اهدای داوطلبانه و مستمِرخون می توانم 
قدم کوچکی برای حــال خوِب دیگران بــردارم. این 
چیزی است که من را از لحاظ روحی تقویت می کند و 

برایم یک انگیزه  اساسی محسوب می شود.«
آقای فرامرزی توضیح می دهــد: »از همان ابتدای 
عضویتم در هالل احمر، کار اهدای خون را آغاز کردم. 
حاال ســالی چندبار خون می دهم. ســالی نشده که 
حداقل یک بار این فعالیت را انجام ندهم. اهدای خوِن 
من، یک سری از اطرافیانم را تشویق کرده که به این کاِر 
خیر عالقه مند شوند و بعضا با من در مراکز اهدای خون 
حاضر شوند.« او در ادامه اضافه می کند: »من معموال 
لیالی قدر یا اربعین خون اهدا می کنم. اعتقادات مردم 
به  شکلی است که در این شب ها عالقه  بیشتری برای 
کار نیک از خود نشان می دهند. آدم ها در این  شب ها با 
تعلقات دنیوی کاری ندارند و با شادکردن دیگری، شاد 

می شوند.«
محمد فرامرزی در پایان به دیگر فعالیت های خود در 
جمعیت هالل احمر اشاره می کند: »من در کنار اهدای 
خون، به طور داوطلبانه در دیگر برنامه های هالل احمر 
هم مشارکت داشته ام. برای نمونه، در جلسات تبلیغی 
برای جذب خّیــران و اعضای داوطلــب حضور پیدا 
کرده ام. زمانی هــم که در مدارس حاضر می شــدم، 
مسئول جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی بودم. 
این کمک هــا پس از جمــع آوری در اختیار جمعیت 
هالل احمر خراســان رضوی قرار می گرفت و آنها هم 
کمک ها را بنا به ضرورت در اختیار آســیب دیدگان و 

محرومان قرار می دادند.«

تذکره

یکگپکوتاه

شهروند|ســاده و بی ریا آماده شدند برای مهربانی. در 
مورد اعضای داوطلب  جمعیت هالل احمر حرف می زنم. 
جوانان و داوطلبانی که بی آالیش و بــه  دور از مزد و منت 
خدمت داوطلبانه را انتخاب کرده اند. در مورد آنها باید گفت: 
»مشتاق و پرانرژی هســتند، سراسر شور جوانی، نشاط، 
همیشه لبخند بر لبانشان نشسته، با هرکدام که هم صحبت 
می شــوی پر از عشــق و ایثار و مهربانی اند.« یک بازدید 
متفاوت هم گزارشی اســت از همین دسته مهربانی ها.  
همزمــان با هفته کرامــت اعضای خانه هــالل و پایگاه 
داوطلبی هالل احمر در خانه سالمندان سرای مجد اردکان 
حضور یافتند. به گزارش »شهروند« در لحظات سخت و 
ناگوار زندگی، امیدواری تنها عاملی اســت که جنبه های 
مثبت زندگی را متجلی می کند. اعضای خانه هالل اردکان 
جمعیت هالل احمر نیز با همین هدف در سرای سالمندان 

حضور یافتند.
جــواد کمال آبــادی، رئیس جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان اردکان هم یکی از افرادی بود که در این 
بازدید متفاوت حضور داشت. کمال آبادی در مورد این 
دیدار گفت: »همزمان با گرامیداشــت هفته حجاب 
و عفاف و به منظور ارج نهادن به مقام شــامخ مادران 
و بانوان همچنین هفتــه کرامت، یک دیدار صمیمی  
به همــت خانه  هــالل و پایگاه داوطلبــی جمعیت 
هالل احمر اردکان مســتقر در واحد فوالد ایرانیان در 
خانه ســالمندان ســرای مجد اردکان صورت گرفت. 
داوطلبان با حضور در بخش هــای مختلف این مرکز 
ضمن اهدای شاخه های گل به سالمندان و دلجویی از 
آنها به گفت وگو با مادران و بانوان این مرکز پرداختند. 
پاکسیما، مدیرعامل فوالد غدیر ایرانیان که یکی دیگر 
از داوطلبان حاضر در این دیــدار متفاوت بود، گفت: 
»تمامی دســتگاه های متولی در این زمینه مســئول 
بوده و باید جایگاه این قشــر در جامعه بیش از پیش 
حفظ شــود، همچنین در این زمینه زیرساخت های 
الزم برای خدمات رســانی بهتر به این قشر در جامعه 
باید فراهم شود.« رضا کریمی، رئیس خانه هالل یکی 
دیگر از داوطلبان حاضر در ایــن دیدار صمیمانه بود 
و گفت: »امیدواریم با همراهی و مســاعدت های ویژه 

جهت رفاه بیشــتر مادران سالمند این مرکز در جهت 
موارد ذیل که از نیاز های اساســی این مرکز اســت، 

اقدامات بسیار خوبی صورت گیرد.«
طرحنیابت

طرح نیابت نام و عنوان طرح سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر است که به منظور تکریم سالمندان  سال های 
متوالی است در جمعیت هالل احمر اجرا می شود. اعضا و 
داوطلبان عالقه مند پس از ثبت نام و سازماندهی براساس 

توان و تعهد خود در زمان های مخصوصی در طول   ســال 
)براساس عالقه و توان داوطلب( انتخاب و سازماندهی شده 
و پس از شناسایی سالمندان مورد نظر، در زمان یادشده 
به عنوان فرزند ازدســت  رفته یا نداشته خانواده انجام امور 
خانواده را براساس تعهد، تخصص و زمان مورد نظر خود 
برعهده می گیرند. در طرح نیابــت، داوطلبان جمعیت 
هالل احمر سراغ سالمندان و بیماران می روند، همچنین 
تکریم خانواده شهدا و ســرزدن به آنها در برنامه های این 

طرح است. داوطلبان در این جمعیت به اجرای برنامه هایی 
از قبیل گرفتن فشار خون، تســت قند خون و کمک در 

امورات منازل آنها پرداختند.
  برخی از این افراد نیاز به کسی دارند که در انجام برخی 
از کارهای روزمره به آنها کمک کند، از خرید خانه گرفته 
تا کمک به نظافت منزل و کارهــای دیگر. برخی هم این 
کارها را خودشان انجام می دهند، اما تنها هستند و نیاز به 

هم صحبت دارند. 

گزارش»شهروند«ازحضورداوطلبانهاعضایپایگاهداوطلبیهاللاحمردرخانهسالمنداناردکان

دیدار به نیابت از سوی فرزندانی که نیستند! 

شهروند|اهمیت دوره هاي آموزش عمومي در آموزش فكري نسل جوان بر كسي 
پوشیده نیست؛ آموزش هایی که هم می تواند در ارتقای دانش عمومی جوانان موثر 
باشد و هم شرایطی را برای ایمن سازی آنان از آسیب های اجتماعی فراهم آورد. به 
همین منظور در ســال های اخیر یکی از فعالیت های »ان جی او« ها و سازمان های 
مردم نهاد در کشور ما برگزاری کارگاه های مختلف همچون کارگاه پیشگیری از ایدز 
و اعتیاد بوده است. جمعیت هالل احمر هم یکی از سازمان های مردم نهادی است 
که با ورود به عرصه آموزشی کشور توانسته در ارتقای دانش عمومی جامعه معین و 
همیار نظام آموزشی کشور باشد. برگزاری چنین دوره هایی برای ارتقای توان امدادی 
اعضا بسیار الزم است و جوانان عضو تیم سحر باید مطالعات تخصصی خود در این 
بخش را افزایش دهند تا با افزایش سطح آگاهی و مهارت خود نقش کارآمدتری در 

بحران ها ایفا کنند.
کارگاهآموزشیشیوهبرپاییچادرهایراپل

کارگاه آموزشــی شــیوه برپایی چادرهای بزرگ )250 نفره( امدادی جمعیت 
هالل احمر که با عنوان چادرهای راپل معرفی شده اند ویژه امدادگران، نجاتگران و 

اعضای جوان جمعیت هالل احمر برگزار می شود.
کارگاهآموزشیحمایتروانیازکودکدربالیا

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشــی حمایت روانی از کودک در بالیا، تربیت 
و تقویــت تیم های متخصص در بالیــا، ارایه خدمات حمایــت روانی به کودکان 
آسیب دیده در حوادث طبیعی و توانمندسازی روحی و روانی اعضا برای امدادرسانی 
در حوادث غیرمترقبه است. این طرح توسط تیم های سحر با هدف حمایت روانی 
پس از بالیا توسط اعضای سازمان جوانان در سطح کشور راه اندازی شده که کارگاه 
آموزشی حمایت از کودکان در شرایط اضطراری یکی از سرفصل های آموزشی این 

تیم است. .

کارگاهآموزشیتفکرخالقویژهاعضایکانونطالب
کارگاه آموزشی دوره مهارت های زندگی ویژه کانون طالب جامعه الزهرا)س( و 
مربیان غنچه های هالل احمر با موضوع تفکر خالق برگزار می شود. هدف از برگزاری 
این دوره آموزش مهارت های هفتگانــه زندگی به اعضای کانون طالب و مدیران و 
مربیان کانون غنچه های مرکز علوم اســالمی طالب است. در این کارگاه آموزشی 
اعضا با مهارت هایی ازجمله خودآگاهی، همدلی، تفکر انتقادی و مهارت تفکر خالق، 
مهارت های برقراری ارتباط موثر، جرأت مندی، مقابله با استرس، مهارت های کنترل 

خشم، حل مسأله و تصمیم گیری آشنا شدند.
کارگاهآموزشیمهارتهایزندگیویژهمادرانغنچههایهالل

دوره مهارت های زندگی با موضوع »کودک امــروز، امید فردا« با حضور مادران 
غنچه های هــالل در هالل احمر برگزارمی شــود. با توجه به اهمیــت آموزش و 
آگاهی بخشی در زمینه مهارت های زندگی که نیاز امروز جامعه ماست، این دوره 

آموزشی به همت واحد امور جوانان گرمسار و با هدف ارتقای سطح آموزش عمومی و 
زمینه سازی در بهبود مهارت های زندگی مادران برگزار شد.

برگزاریکارگاههایپیشگیریازاعتیاد
دوره توانمندسازی اعضای ســازمان جوانان در زمینه پیشگیری از اعتیاد پیرو 
تفاهمنامه میان سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر دوره 
جدیدی از کارگاه های توانمندسازی اعضای سازمان جوانان در زمینه پیشگیری از 
اعتیاد است. سازمان جوانان شبکه ای به هم پیوسته از اعضای جوان داوطلب دارد 
که به صورت مویرگی در سطح کشور فعال هستند و این شبکه می تواند نقش بسیار 

موثری برای آگاه سازی جامعه در زمینه پیشگیری از اعتیاد داشته باشد.
برگزاریکارگاهآموزشراههایپیشگیریازایدز

با مشــارکت اعضای کانون های دانشــجویی و جوانان کارگاه های آموزشی با 
هدف آشنایی جوانان با بیماری ایدز و راه های انتقال و پیشگیری از آن در جمعیت 
هالل احمر برگزار می شود. شعار این مجموعه درخصوص ایدز »درمان HIV کلید 
پیشگیری است. بیماران را برای درمان حمایت کنیم« است که معتقدند حمایت از 

درمان بیماران در کاهش ابتال به بیماری موثر است.
برگزاریکارگاهآموزشیترویجازدواجسالم

با همکاری سازمان جوانان جمعیت و معاونت بهداشتی استان ها، کارگاه آموزشی 
ترویج ازدواج ســالم جوانان با حضور در جمعیت هالل احمر برگزار می شود. این 
کارگاه آموزشی که با اســتقبال اعضای فعال در کانون های مختلف برگزار شد، به 
ارایه مباحثی همچون ازدواج سالم، باید ها و نباید ها و مهارت های ازدواج، مالک های 
انتخاب همسر، دوره نامزدی و اهداف آن، اشتباهات عمده هنگام انتخاب همسر، 
توجه به ویژگی های قابل تغییر و غیرقابل تغییر افراد، اهمیت نشان دادن خود واقعی، 

کنترل روابط عاطفی و… پرداخت.

7 فرصت تابستانی برای آموختن
باکارگاههایآموزشیجمعیتهاللاحمرآشناشویم


