
41401 25 اســفند   | پنجشــنبه   2768 هاللســال دهــم | شــماره  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

ح نوروزی هالل احمر آغاز به کار طر

ایمنی، سالمت و نشاط اجتماعی در جاده های کشور
کرده است. عملیات سراسری  آغاز  را  کار خود   ستاد نوروزی هالل احمر 
نوروزی هالل احمر در سراسر کشور هم آغاز شده و امدادگران و داوطلبان و 

جوانان در شیفت های از پیش تعیین شده مستقر هستند.

با  هالل احمر  نوروزی  گفت:»ستاد  نوروزی  ستاد  جلسه  اولین  در  کولیوند 
و  امدادونجات  جوانان،  درمان،  و  بهداشت  اطالع رسانی،  کمیته های  تشکیل 
داوطلبان به ریاست دبیرکل جمعیت تشکیل و به شکل روزانه اخبار و فعالیت های 
براساس  می شود.  اطالع رسانی  و  ارزیابی  رصد،  ستاد؛  این  طریق  از  هالل احمر 
کشور  سراسر  در  هالل احمر  نوروزی  فعالیت های  شده،  انجام  برنامه ریزی های 
طبق دستورالعمل هایی مشخص، انجام می شود و سخنگوی ستاد نوروزی این 

فعالیت ها را اطالع رسانی می کند.«
  مسافران نوروزی از 24 اسفندماه از خدمات طرح نوروزی هالل احمر در ورودی 
شهرها و نقاط تعیین شده بهره مند می شوند. وحید سلیمی، سخنگوی جمعیت 
گفت:» هر ساله هالل احمر  هالل احمر درباره خدمات هالل احمر در ایام نوروز 
در راستای انجام ماموریت های امدادی و بشردوستانه در ایام نوروز برنامه های 
متنوعی را ارائه می کند. عملیات نوروزی هالل احمر از 24 اسفند ماه آغاز شده و تا 15 

فروردین ماه ادامه دارد.«
کمک به نیازمندان جامعه،  هالل احمر در سه حوزه امدادی، بشردوستانه و 
خدمات خود را ارائه می دهد و امسال هالل احمر به دلیل تقارن نوروز با ماه رمضان، 
جذب  و  رحمت  هالل  پویش  قالب  در  نیازمندان  غذایی  بسته های  تهیه  برای 

کمک های مردمی اقدام می کند.
 ، امدادگر هزار   69 مجموع  در  داد:»  توضیح  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
داوطلب و جوان هالل احمری در این طرح خدمات رسانی خواهند کرد که از این 

تعداد 19 هزار امدادگر در حوزه امدادو نجات فعالیت خواهند داشت.«
سلیمی در ادامه با بیان اینکه این تعداد نیرو نسبت به سال گذشته 46 درصد 
رشد داشته خاطرنشان کرد:» بالغ  بر 1960 پایگاه و پست سیار و ثابت در جاده ها و 
کز استان ها برقرار شده که 578 پایگاه ثابت در سطح جاده ها فعالیت می کنند.  مرا
کنش سریع با تجهیزات کامل در پایگاه ها مستقر هستند و 3 هزار و  بالغ بر 30 تیم وا
500 دستگاه خودروی امدادی و خودروی نجات و... در این عملیات حضور دارند.«
او در ادامه با بیان اینکه ناوگان پهپادی هالل احمر هم در حالت آماده باش قرار 
دارند و در صورت لزوم در مناطق صعب العبور برای امدادرسانی حضور پیدا خواهند 

کرد ادامه داد:» 18 بالگرد هالل احمر آماده ارائه خدمات امدادی هستند.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر با بیان اینکه سال 1401 سال پرحادثه ای برای 
این جمعیت بود، توضیح داد:» متروپل، زلزله خوی، زلزله ترکیه و سوریه، از جمله 

حوادثی بود که هالل احمر در آن مشغول امدادرسانی شده است.«
سلیمی با بیان اینکه امسال بالغ بر 500 پایگاه با 50 هزار نفر نیروی جوان سازمان 
جوانان در سطح کشور مشغول امدادرسانی هستند گفت:» تیم های سحاب در 
تفرجگاه ها حضور پیدا می کنند و در صورت بروز آسیب، خدمات امدادی به مردم 

ارائه خواهد شد.«
رئیس سازمان داوطلبان در ادامه توضیح داد:» با توجه به اینکه در وضعیت 
کنونی ممکن است برخی از خانواده ها در آغاز نوروز با مشکل رو به رو باشند در قالب 
پویش هالل رحمت *112*9# به این پویش بپیوندید و ما را در کمک به نیازمندان 

کمک کنید.«

ح نوروزی مشارکت جوانان هالل احمری در طر
که با حضور داوطلبان،  طرح نوروزی هالل احمر عملیاتی مشترک است 
امدادگران و جوانان جمعیت هالل احمر به سرانجام می رسد. »سیدهاشم 
حسینی المدنی« رییس سازمان جوانان با اشاره به برگزاری بیست و سومین 
طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافرین توسط سازمان جوانان جمعیت 
اعضای  از  نفر  هزار   50 حضور  با  امسال،  نوروزی  طرح  گفت:»   ، هالل احمر
تلفات  کاهش  هدف  با   ، هالل احمر جمعیت  جوانان  سازمان  آموزش دیده 
حوادث جاده ای در ایام نوروز ١4٠٢ با مشارکت اعضا و اجرای طرح های ابتکاری 

استان ها، برگزار می شود.«
او ادامه داد:» در طرح نوروزی امسال، 250 پست ثابت ایمنی و سالمت، 150 
کیپ دوچرخه  سوار سحاب، 250 منطقه دوستدار کودک، 250 جایگاه پویش  ا
، درنظر گرفته  بهرفت و 250 خیمه نماز به کمک سازمان جوانان در سراسر کشور
نشاط  و  سالمت  ایمنی،  سفیران  جوانان،   ،1402 نوروز  شعار  است.«  شده 
نوروز  در  نیز  ترافیکی(  رفتارهای  )بهبود  #بهرفت  پویش  و  است  اجتماعی 
در  نیز  احمر  هالل  امدادگر  جوان  هزار   19 همچنین  می شود.  راه اندازی 
جاده های سراسر کشور در ایام نوروز 1402 خدمات امدادی الزم را به مسافران 

ارائه می دهند.
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دوازده سالی می شود که به عنوان عضو داوطلب با جمعیت هالل احمر همکاری 
دارد. وقتی عاشق فعالیت در جمعیت هالل احمر شد که از قاب جادویی تلویزیون 
عملیات امدادرسانی به مردم زلزله زده بم را می دید. صحبت از محمد شیرزاد 30ساله 
کی بود. تمام صحنه هایی که از امدادرسانی به مردم زلزله زده  است: »زلزله وحشتنا
نشان داده می شد، تصاویری از امدادگران هالل احمری بود. همان جا آرزوی فعالیت 
که بود، پای  آموزش های امدادی و  در این جمعیت در دلم جوانه زد.« نوجوان 
کمک های اولیه در قالب کانون های دانش آموزی به مدارس باز شد: »برگزاری این 
دوره ها و شرکت در آنها بهترین فرصت بود برای اینکه به آرزوی قدیمی ام جامه عمل 

بپوشانم. برای همین فرصت را غنیمت شمردم و عضو جمعیت هالل احمر شدم.«

مربی هالل احمر شدم
را در جمعیت  امدادی  اینکه موفق شد دوره های عمومی و تخصصی  از  بعد 
بگذراند، هم به عنوان امدادگر به فعالیت های داوطلبانه خود در هالل احمر ادامه 
داد، هم در جایگاه مربی. شغل اصلی اش معلمی در دوره ابتدایی است، اما بخش 
اولیه  کمک های  آموزش  برای  احمر  هالل  در  داوطلبانه اش  فعالیت های  اعظم 
و امدادی است. برایش فرقی هم نمی کند این آموزش ها را به کودکان قد و نیم قد 
آموزش  من،  اعتقاد  »به  خانواده ها:  و  جوانان  و  نوجوانان  به  یا  بدهد  دبستانی 
کمک های اولیه و امدادی از اولویت های مورد نیاز هر جامعه است و مسئوالن باید 
تقویت این حوزه را در دستور کار خود قرار دهند.« او که حاال سال های سال است 
به عنوان مربی در جمعیت هالل احمر فعالیت دارد، وقتی دید منابع علمی موجود 
در حوزه آموزش کمک های امدادی پاسخگوی نیاز موجود نیست، این نیازسنجی 
را با همکاران علمی خود در بخش های مختلف در میان گذاشت و تصمیم گرفتند 
گروهی و تیمی  کاری  کتاب آموزش کمک های اولیه صلیب سرخ آمریکا را در قالب 
کتاب دو سال پیش با همراهی تیمی از مربیان هالل احمر و  کنند: »این  ترجمه 
در  و  شد  ترجمه  احمر  هالل  جمعیت  آموزشی  سرفصل های  با  مطابق  اورژانس 
 نهایت با همکاری یکی از شرکت های صنعتی فعال در استان خراسان رضوی به 

چاپ رسید.«

همه اعضای تیم از خراسان رضوی اند
به گفته او، همه اعضای تیم از استان خراسان رضوی هستند: »فرآیند ترجمه و 
طراحی این کتاب حدود یک سال طول کشید. از آنجا که هیچ اعتباری برای چاپ 
کار کمک  این کتاب اختصاص نیافت، مجبور شدیم از بخش خصوصی برای این 

بگیریم و 500 نسخه از این کتاب را به چاپ برسانیم.«
موضوع این کتاب که حاال موفق شده است جایزه کتاب سال را از آن خود کند، 
آموزش کمک های اولیه برای عموم مردم است: »تمامی نسخه های چاپ شده این 
کز ذیصالح توزیع کردیم و امیدواریم حاال با توجه به  کتاب را به صورت رایگان در مرا
این موفقیت، حمایت مسئوالن را جلب کنیم و شاهد چاپ نسخه های بیشتری از 

این کتاب باشیم.«

آموزش خسارت ها را کاهش می دهد
محمد شیرزاد معتقد است آموزش می تواند آمار خسارت های ناشی از حوادث را 
کاهش دهد و سرمایه گذاری در این بخش ضروری است: »کشور ما حادثه خیز است، 
بنابراین از آنجا که حادثه خبر نمی کند و آمادگی در برابر حوادث اصلی اجتناب ناپذیر 
است، ما باید حوزه آموزش را تقویت کنیم تا با تجهیز مردم به این آموزش ها بتوانیم 
ضریب استفاده از زمان طالیی در امدادرسانی هنگام بروز حوادث را افزایش دهیم و 

از مرگ و میر ناشی از این حوادث بکاهیم.«
کاری  گیری آموزش های امدادی را در اولویت  گر همه مردم فرا او معتقد است ا
خود قرار دهند، هنگام بروز حوادث تا رسیدن نیروهای امدادی اورژانس و هالل 

، کمک های اولیه به مصدومان ارائه می شود و آمار مرگ و میر کاهش می یابد.  احمر

نجات با امداد پیش بیمارستانی
کمک های اولیه و دوره های تخصصی هالل، به عنوان  که عالوه بر آموزش  او 
امدادگر هم در صحنه های حوادث زیادی حضور داشته است، با مرور خاطراتش 
می گوید: »یک سال در ماموریتی حاضر شدیم که در حادثه ترافیکی تمامی اعضای 
خانواده دچار جراحت های سطحی و عمیق فراوانی شده بودند، اما در میان این 
که به دلیل ضربه مغزی دچار ایست قلبی شده بود و  کودکی 4ساله بود  خانواده 
ما مجبور بودیم تا بیمارستان نسبت به احیای او اقدام کنیم. تمام 10 دقیقه ای که 
در مسیر بیمارستان بودیم، ناامید نشدیم و او را احیا کردیم تا اینکه نزدیکی های 
بیمارستان ضربان قلبش برگشت و ما خوشحال از هدیه دادن زندگی دوباره به او، 
گر زنده مانده حاصل عملیات  اشک شوق می ریختیم. امروز آن دختر 9ساله است و ا
پیش بیمارستانی و امدادی است. بنابراین همین مثال کوچک نشان می دهد که 

کمک های اولیه و امدادی چقدر می توانند در حوادث نجات بخش باشند.«

سفیر هالل احمرم 
او که حاال به عنوان معلم در دوره ابتدایی مشغول به کار است، هر وقت که زمان 
اضافه ای داشته باشد، سعی می کند درباره آموزش های امدادی برای بچه های 
گر دنبال کسب نتیجه  مدرسه صحبت و آنها را با این آموزش ها آشنا کند: » معتقدم ا
بهتر از آموزش های امدادی هستیم باید این آموزش ها را از سنین پایین به بچه ها 
گیری این آموزش ها  ارائه کنیم تا ملکه ذهن شان شود. بچه ها باید یاد بگیرند که فرا
کنند.« همین آموزش ها باعث  از ضروریات زندگی شان است و باید به آنها توجه 
کادر آموزشی مدارس به عنوان سفیر آموزشی هالل احمر   شده است تا در میان 

مشهور شود.

کافی است اعتبارات آموزش نا
کید بر ضرورت اختصاص اعتبارات ویژه به حوزه آموزش در  شیرزاد در ادامه با تا
جمعیت هالل احمر می گوید: »حوزه آموزش کلید تمامی ماموریت ها و برنامه های 
گر نتوانیم مربیان به روز و امدادگران خبره تربیت  جمعیت هالل احمر است. ما ا
کنیم.  کسب  حوادث  در  امدادرسانی  حوزه  در  مطلوبی  نتایج  نمی توانیم  کنیم، 
متاسفانه امروز اعتبارات این بخش بسیار محدود است و انگیزه  کافی برای مربیان 
وجود ندارد. تقویت این حوزه می تواند به تقویت تمامی بخش های هالل احمر 

منجر شود.«
این مربی هالل احمر در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در ترویج آموزش های 
امدادی و جلب توجه مردم به این سمت و سو ادامه می دهد: »رسانه ها باید با 
اختصاص صفحه ای به آموزش های امدادی، آن را ترویج و زمینه تشویق مردم برای 

گیری این آموزش ها را فراهم کنند.« فرا

 »راه و رسم امدادگر شدن« درخشید 
 جایزه بخش ویژه ســومین دوره جایزه ملی »کتاب ســال جوانان ایران« به مربی جمعیت هالل احمر رســید

  ] فاطمه عسگری نیا[مراسم پایانی سومین دوره جایزه ملی »کتاب سال جوانان ایران« با همکاری کانون فرهنگ و اندیشه ایرانیان و با همراهی معاونت امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان و خانه کتاب و ادبیات ایران همزمان با هفته جوان، به میزبانی تاالر جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف  برگزار شد و در این 
مراسم مربی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی، به نمایندگی از تیم تالیف و ترجمه کتاب آموزش کمک های اولیه )راه و رسم امدادگر شدن(، جایزه بخش ویژه 
جشنواره کتاب سال جوانان ایران را دریافت کرد. در مراسم برترین های این دوره، پدیدآورندگان 7 عنوان کتاب در مقام برگزیده و 16 عنوان کتاب در مقام شایسته 
، کار گروهی موفق جوانان، جوان مهاجر )مهاجران افغانستانی( و جایزه ویژه دبیر  تقدیر معرفی شدند. بخش ویژه کتاب سال جوانان نیز به تقدیر از ناشران برتر
اختصاص یافت. محمد شیرزاد، مربی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی، به نمایندگی از تیم تالیف و ترجمه کتاب آموزش کمک های اولیه )راه و رسم امدادگر 

شدن(، جایزه بخش ویژه جشنواره کتاب سال جوانان ایران را دریافت کرد.

گزارش خبری

اخبار به روایت اعداد

 بسته غذایی به ارزش یک میلیارد  توسط جمعیت هالل 
احمر استان مرکزی میان نیازمندان شهرستان خمین توزیع شد.

دانش آموز یتیم و نیازمند خراسان جنوبی 800 میلیون ریال 
عیدی از جمعیت هالل احمر این استان دریافت کردند.

ایثارگر هالل احمر در سومین همایش ملی بزرگداشت 
شهدا مورد تقدیر قرار گرفتند.
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