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مدیرعامل و معاونان جمعیت هالل احمر استان یزد با حضور در شرکت فوالد آلیاژی ایران با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت وگو کردند. 
محسن حرازی زاده یزدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان یزد در این دیدار ضمن تشریح خدمات و فعالیت های هالل احمر استان گفت: 
»تالش این مجموعه محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و هر زمان و هرکجا که نیاز باشد هالل احمر وظایف خود را به خوبی ایفا می کند.«  وی 
با اشاره به مردم نهادبودن این مجموعه گفت: »هالل احمر متعلق به همه مردم بوده و در خدمات و ماموریت های خود، فراتر از نگاه به قومیت، 
مذهب و اعتقادات افراد عمل می کند.« حرازی زاده با اعالم این که همکاری خوبی میان هالل احمر و سایر دستگاه های استان برقرار است، گفت: 

»پتانسیل کمک خیرین به جمعیت هالل احمر استان و همچنین در شعب، باالست و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.«

عضویت داوطلبانه 
مدیرعامل شرکت 
فوالد آلیاژی ایران 
در هالل احمر
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 تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

شهروند|تمرکز ویژه بر مسئولیت اجتماعی، ارتقای 
ســطح آگاهی، آموزش های همگانــی و آمادگی مردم 
در بحران ها در کنار خدمــت موثرتر در بالیای طبیعی 
و حوادث دلیلی بســیار قوی بــرای امضای تفاهمنامه 
همکاری میان جمعیت هالل  احمر و دانشــگاه پیام نور 
است؛ بهانه ای که صبح دیروز روسای هر دو نهاد را کنار 
هم نشاند تا بر استفاده از ظرفیت یکدیگر برای خدمت 
موثرتر به مردم و عمل به مسئولیت اجتماعی نهاد خود 
تأکید کنند. تفاهمنامه همکاری جمعیت هالل  احمر و 
دانشگاه پیام نور با حضور رئیس جمعیت، رئیس دانشگاه 
پیام نور و مسئوالن و معاونان دو نهاد در جمعیت هالل 
 احمر به امضا رسید. دکتر علی اصغر پیوندی در این مراسم 
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( ابراز 
امیدواری کرد که امضای این تفاهمنامه نقطه عطفی باشد 
در همکاری و فعالیت دو نهادی که در زمینه گســترش 
خدمات عمومی در جامعه تالش می کنند. پیوندی افزود: 
»دانشگاه پیام نور با ظرفیت ویژه ۴۰۰ هزار دانشجو و ۵۰۰ 
نمایندگی در سراسر کشور به عنوان بزرگترین دانشگاه 
دولتی فعالیت دارد که این ظرفیت باال می تواند در جهت 
ارتقای سطح آگاهی و آمادگی مردم و همچنین کمک به 

ارایه آموزش های همگانی به دانشجویان استفاده شود.
 ترویج فرهنگ داوطلبی

با بهره بردن از ظرفیت کانون های دانشجویی
رئیس جمعیت هالل  احمر گفــت: »این جمعیت در 
مواقع عــادی و غیر حوادث، فعالیت هــای اجتماعی و 
داوطلبی همچون اجرای طرح نذر آب را برای حل معضل 
اجتماعی کمبود و نبود آب در برخی استان های کشور و 

در راستای کاهش آالم مردم آسیب دیده از خشکسالی 
اجرا می کنــد و با تمام توان از ظرفیــت داوطلبان که از 
مردم کشور هستند، برای خدمت به خود مردم استفاده 
می کند.« پیوندی با تأکید بر این که شاکله اصلی وظایف 
هالل احمر ترویج فرهنگ کار داوطلبی در کشور است، 
گفت: »بر این اســاس از هر کانون اجتماعی قدرتمند 
ازجمله دانشگاه، حوزه، گروه های مرجع و… برای اجرای 
وظایف اصلی هالل  احمر و همچنین ترویج این فرهنگ 
کمک می گیریم.« وی در ادامه بــه دیگر وظایف هالل  
احمر هم اشاره کرد: »یکی از وظایف عمده ما در مراکز و 
کانون های قدرتمند اجتماعی گسترش آموزش همگانی 
اســت و از هر ظرفیتی در این زمینــه ازجمله آموزش 
کادر پرسنلی در این مراکز و کانون ها استفاده می کنیم. 
دانشگاه پیام نور هم در این زمینه ظرفیت باالیی دارد. ما 
باید اصول آموزشی حفظ جان خود در حوادث را به مردم 
آموزش دهیم تا بتوانیم از عواقب حوادث بکاهیم. دانشگاه 
در زمینه آموزش های همگانی ظرفیت بسیار مناسبی 

دارد.«
 لزوم استفاده از ظرفیت خالقیت دانشجویان

برای توسعه اهداف هالل احمر
رئیس جمعیت هالل  احمر افزود: »با توسعه و گسترش 
کانون های دانشجویی هالل  احمر در دانشگاه های پیام 
نور سراسر کشور و آموزش دانشجویان عضو این کانون ها 
که همه به  عنــوان نیروی مولد در خانواده ها هســتند، 
می توانیم نیروهای آموزش دیده بیشتری را در حوادث 
برای کمک به مردم در کنار خود داشته باشیم. بنابراین 
همکاری با دانشگاه پیام نور که منجر به خدمت گسترده تر 

به مردم کشور می شــود برای جمعیت هالل  احمر یک 
افتخار بزرگ اســت.« پیوندی در ادامه به ظرفیت های 
دانشــگاه پیام نور در حوادث نیز اشــاره کــرد و گفت: 
»استفاده از فناوری های جدید که با خالقیت دانشجویان 
و تالش دانشگاه ها ایجاد شده یکی از ظرفیت های دانشگاه 
برای توسعه فعالیت ها و تجهیزات امداد و نجات است. از 
طرفی جمعیت هالل  احمر نیز تمام ظرفیت خود را برای 
گسترش کانون های دانشجویی هالل  احمر در دانشگاه 
پیام نور به کار می گیرد تا ارتبــاط دو نهاد هالل  احمر و 
دانشگاه پیام نور الگوی خوبی برای سایر دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی برای خدمت به مردم کشور باشد.«
 تاکید بر ظرفیت عمل به رسالت اجتماعی

در دانشگاه
محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور، نیز در این 
مراسم تأکید کرد: »همکاری با جمعیت هالل  احمر که 
پیام رسان صلح و دوستی در ایران و در سراسر دنیاست، 
برای دانشــگاه پیام نور یک افتخار بزرگ است و انتظار 
داریم این دو نهاد گســترده هر چه سریع تر، تفاهمنامه 
را اجرایی کرده تا مردم از ثمرات آن بهره مند شــوند.« 

زمانی افزود: »دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی 
کشــور با جمعیتی حدود نیم میلیون دانشجو است که 
اگر بتواند در زمینه ای خاص فرهنگسازی کند، می تواند 
با احتساب اعضای خانواده دانشــجویان ۲ تا ۳ میلیون 
تبلیغ و ترویج کننده در سراســر کشــور داشته باشد.« 
وی گفت: »یکی از مهمترین شاخص های درجه بندی 
دانشگاه های خارج از کشور، میزان تاثیرگذاری اجتماعی 
آنهاست. بنابراین ما هم در دانشگاه پیام نور از  سال قبل 
تالش کردیم رسالت اجتماعی خود را در زمینه هایی که 
می توانیم پیش ببریم. بر همین اساس امضای تفاهمنامه 
و همکاری با جمعیت هالل  احمر که مهمترین زمینه و 
ظرفیت عمل به رسالت اجتماعی دانشگاه را در اختیار ما 

می گذارد، در دستور کار قرار گرفت.«
به گفته زمانی کانون های دانشجویی هالل  احمر در 
دانشگاه پیام نور فعال اســت و می توان این کانون ها را 
با ارایه آموزش های الزم توســعه داده و فعالیت آنها را 
گســترده تر کرد. دانشــگاه پیام نور بستر الکترونیکی 
یکپارچه ای در اختیار دارد که سراسر کشور می توانند 
در یــک زمان بــه این سیســتم متصل شــوند. اگر 

کانون های دانشجویی را ساماندهی کنیم، دانشجویان 
و اعضای کانون های دانشــجویی می توانند در حوادث 
بــه امدادرســانی کمک کــرده و با وظایــف از پیش 
مشخص شده و تحت یک فرماندهی واحد در خدمت به 
مردم موثر باشند.« وی تأکید کرد: »همچنین می توانیم 
ارایه برخی واحدهای درســی جدیــد در زمینه ارایه 
آموزش های همگانی به دانشجویان را از طریق وزارت 
علوم پیگیری کنیم. ما تمام ظرفیت و توان دانشــگاه 
پیام نور را در اختیار جمعیت هالل  احمر قرار می دهیم 
تا بتوانیم در کنار این جمعیت که برای گرفتن دســت 
حادثه دیدگان و نیازمندان تالش می کند، بایســتیم. 
بنابراین دانشــگاه پیام نور در هر لحظه ای که جمعیت 
هالل  احمر نیاز داشــته باشــد، تمام نیروی انسانی، 
لجستیک و مکان های دانشــگاه خود را در اختیار این 

جمعیت برای خدمت به مردم قرار می دهد.«
در پایان این مراسم عالوه بر امضای تفاهمنامه همکاری 
میان دو نهاد، رئیس دانشگاه پیام نور نیز با پوشیدن لباس 
هالل  احمر و دریافت کارت داوطلبی به عضویت جمعیت 

هالل  احمر درآمد.

شهروند| دانشــگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور 
است که بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو دارد؛ به عالوه این دانشگاه در نزدیک به 
۵۰۰ منطقه در سراسر کشور مرکز و شعبه دارد. سلطانی، معاون آموزش، 
پژوهش و فنــاوری جمعیت هالل احمر در رابطه با اســتفاده از ظرفیت 
دانشــگاه ها برای توســعه خدمات هالل احمر در امدادونجات و آموزش 
همگانی، به بهانه امضای تفاهمنامه همکاری هالل احمر و دانشگاه پیام نور  
در گفت وگو با »شهروند« می گوید: »در حوزه آموزش همگانی هدف ما 
این است که سراغ جامعه برویم. دانشگاه پیام نور از این منظر ظرفیت بسیار 

خوبی دارد، چراکه در شهرهای کوچک هم شعبه داشته 
و می توان از این ظرفیت تقسیم جغرافیایی استفاده 

کرد.« 
ســلطانی معتقد اســت: »این پراکندگی شعب 

می توانــد فرصتی بــرای تعمیق ارتباط بــا جامعه 
محسوب شود. با توجه به ماهیت دانشگاه پیام نور که 

از دوره های آموزشی کوتاه مدت و غیرحضوری 
و آموزش هــای از راه دور اســتفاده می کند و 
دوره های آموزش حضوری در آن کمرنگ تر 
اســت، تجربه کار آموزش مجــازی  در کنار 

بسترهای آموزشــی که در موضوعات هالل احمری فراهم است، امکان 
خوبی پدید می آورد که باید آن را توسعه بدهیم. به بیان دیگر  بستر بسیار 
مناسبی فراهم می کند تا بتوانیم آموزش های امداد و آمادگی در مخاطرات 

را ارایه دهیم.«
هر دانشجو در دانشگاه پیام نور خانواده ای دارد که این آموزه ها را می تواند 
در خانواده خود توسعه دهد؛ نکته ای که سلطانی به آن تاکید کرده و ادامه 
می دهد: »بحث دیگر فراهم کردن بستر الکترونیک و رسیدن به امکانی 
است که نه تنها دانشجوها بلکه بقیه اقشار جامعه هم بتوانند از این آموزش ها 
برخوردار شــوند. در بحث آموزش های همگانی پراکندگی جغرافیایی 
دانشــگاه پیام نور، حضور در بطن جامعه و تجربــه آموزش غیرحضوری 
می تواند به جمعیت هالل احمر در انتقــال آموزش های همگانی کمک 
کند. همان طور که تاکید شد در ابزارهای انتقال مطالب آموزشی دانشگاه 
پیام نور از بستر بسیار خوبی برخوردار است و می توان در ادامه این ظرفیت 
آموزشی را برای افراد عالقه مند که دانشجو هم نیستند، فراهم 
کرد، با این تفاوت که آموزش برای دانشجویان به 
اخذ مدرک دانشــگاهی منجر می شود و برای 
افراد عــادی صرفا جنبه یادگیــری موارد را 
دارد. البته در این تفاهمنامه به مواردی مثل  

استفاده از ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه برای پاسخگویی به بحران ها و 
استفاده از ظرفیت های ساختمانی این دانشگاه برای دپوی اقالم  امدادی 

هم اشاره شده است.«
موضوع دیگری که معاون آموزشی و پژوهشی هالل احمر به آن تاکید 
می کند، بهره بردن از ظرفیت پایان نامه های دانشــجویان پیام نور است: 
»دانشگاه پیام نور وارد حوزه تحصیالت تکمیلی هم شده است و دانشجویان 
در هر رشته تخصصی که آموزش می بینند، ما می توانیم با ارتباط گیری با 
دانشجویان دوره ارشد پایان نامه ها را به سمت موضوعات مدیریت بحران 
سوق دهیم و کارهای پژوهشی در این موضوعات داشته باشیم. نتیجه هم 
برای هالل احمر خوب است و هم برای مردم. اگر بتوانیم با همکاری دانشگاه 
به موضوعات انتخاب شده در پایان نامه ها جهت دهی داده و اطالعات و منابع 
مرتبط خود را در اختیار دانشجویان قرار دهیم، یک سود دو طرفه خواهد 

داشت.« 
موضوع دیگر در ارتباط با همکاری جمعیت هالل احمر با دانشگاه پیام نور، 
بحث فناوری و انتقال دانش است. سلطانی می گوید: »کارهای خوبی در 
روش های نوین و فناورانه و طراحی اپلیکیشن های آموزشی در موضوعات 
هالل احمری صورت گرفته اســت که می توان از این ایده ها در حوزه های 
مختلف آموزشی استفاده کرد. به طورکلی  پراکندگی شعب دانشگاهی 

دانشــگاه پیام نور، این امــکان را به هالل احمر می دهــد که کانون های 
دانشجویی را در تمام شعب این دانشگاه راه اندازی و آموزش های هدفمند 
خود را به دانشجویان انتقال دهد؛ تا شاهد بستری بسیار خوب برای افزایش 

تاب آوری جامعه باشیم.«
او با بیان این که کار کانون های داوطلبانه فعالیتی فوق برنامه اســت، 
توضیح می دهد که »کانون های دانشــجویی هالل احمر در دانشــگاه 
پیام نور فعال است و درحال حاضر بیش از ۳۰۰ کانون در شعب مختلف 
پیام نور فعالیت دارند که هدف اول تکمیل و توســعه کانون ها در تمام 
شعب دانشــگاه پیام نور بوده و هدف دوم جهت دهی آموزش هاست تا 
انتقال محتوای آموزشی را بهتر و با کیفیت تر پیش برده و نهایتا جامعه ای 

آماده تر داشته باشیم.« 

امضای تفاهمنامه همکاری میان هالل  احمر و دانشگاه پیام  نور

 بزرگترین دانشگاه
دولتی ایران در خدمت 

اهداف بشردوستانه
  رئیس دانشگاه پیام  نور عضو داوطلب هالل  احمر شد

توضیحات معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر درباره همکاری با دانشگاه پیام نور در گفت وگو با »شهروند«

جامعه ای تاب آور با استفاده از ظرفیت آموزش غیرحضوری

 اعالم آمادگی هالل احمر ایران برای ارایه کمک های بشردوستانه
به غیرنظامیان آسیب دیده در کشمیر

رئیس جمعیت هالل احمر در دو نامه جداگانه به روسای 
جمعیت های ملی هند و پاکستان، با توجه به تحوالت اخیر 
کشمیر، برای ارایه کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان 
آســیب دیده در این منطقه اعــالم آمادگی کــرد.  دکتر 
علی اصغر پیوندی در دو نامــه جداگانه به رئیس جمعیت 
هالل احمر پاکســتان و رئیس صلیب ســرخ هندوســتان 

نوشت:    

احترامــا بدین وســیله جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران احترامات فائقه خود را نسبت به جنابعالی 
و کلیه کارکنان و داوطلبان جمعیت هالل احمر پاکســتان 
)هندوستان( اعالم می دارد. همان گونه که مطلع هستید، 
بحران کشــمیر و آخرین تحوالت رخ داده در این منطقه، 
موجــب ایجــاد نگرانی های زیــادی درخصــوص وضع 
غیرنظامیان شده است. از این رو ما به عنوان یکی از اعضای 

نهضت بین المللی و همچنین براساس رسالت و ماموریتی 
که برعهــده داریم، تعهد خــود را به ارایــه کمک و تقلیل 
آالم بشری غیرنظامیان آســیب دیده در این منطقه اعالم 
می داریم. بنابراین، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران آماده همــکاری با جمعیت ملی شــما در این زمینه 
است. برای شــما در انجام فعالیت های بشردوستانه آرزوی 

موفقیت می نمایم.


