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۱۰۰خیر
فعالیت
ّ
در خانه داوطلبان اراک
خیر با اهدای کمکهای مس��تمر نقدی
یکصد ّ
و غیرنق��دی در خانه داوطلبان شهرس��تان اراک
فعالیتمیکنند.
مری��م محصول��ی ،مس��ئول خان��ه داوطلبان
شهرستان اراک با اعالم این خبر ،گفت« :بهمنظور
تروی��ج و ترغیب بیش��تر خیران به مش��ارکت در
برنامهه��ای بشردوس��تانه جمعی��ت هاللاحمر
در شهرس��تان اراک ،رایزنیهای��ی با مس��ئوالن
صداوس��یما بهمنظور تولید و پخ��ش برنامههایی
بهمنظور معرفی خیران جمعیت هاللاحمر انجام
شده است».
او تصریح کرد « :انتظار میرود در صورت تولید
این برنامهها زمینه برای اس��تقبال بیشتر خیران
از فعالیته��ای عامالمنفع��ه جمعیت هاللاحمر
شهرستان اراک فراهم شود».
محصولی با بی��ان اینکه در پنج ماهه نخس��ت
س��الجاری ،بیش از30میلیون تومان کمکهای
مردمی ب��رای اعطا به نیازمندان ب��ه خانه داوطلب
جمعیت هاللاحمر شهرس��تان اراک اهدا ش��ده
است ،گفت « :نیمی از این کمکها از طریق فعالیت
سازمانهایمردمنهادومابقینیزبامشارکت۴۴تن
از داوطلب��ان در قال��ب زیرمجموعهه��ای مهارت،
حمایت،هدایتومشارکتجذبشدهاست».
محصولی با اش��اره به باال بودن تع��داد بیماران
سرطانی در اراک ،از حمایتهای مستمر و موردی
به این بیماران خبر داد و افزود« :در ارایه کمکهای
داروییس��ال گذش��ته بیش از ۲۰میلیون تومان
از س��وی خیران و داوطلبان هاللاحم��ر به افراد
نیازمند کمک شده اس��ت که سقف این کمکها
۴۰۰هزار تومان برای هر بیمار بوده است».

ویزیت رایگان 10هزار بیمار
در مناطق محروم کرمان
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان از
ویزیت رایگان 10هزار بیمار درسال گذشته در این
استان خبر داد.
به گزارش مهر ،کاووس محم��ودی در همایش
تجلیل از پزش��کان داوطلب جمعیت هاللاحمر
استان کرمان گفت« :با همکاری پزشکان داوطلب
هاللاحمر درسال گذشته 10هزار نفر در مناطق
محروم اس��تان ویزیت رایگان شدند و این درحالی
اس��ت که در منطقه جازموریان و درسال گذشته
پزشکان هاللاحمر به مناطقی سرکشی کردند که
مردم آن منطقه در طول عمر خود پزش��ک ندیده
بودند».
او توجه به س�لامت انس��انها را ازجمله اهداف
جمعیت هاللاحمر بیان کرد و اف��زود «:به دنبال
رفع نیازهای درمانی و س�لامت محرومان در همه
مناطق محروم و دورافتاده استان هستیم».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان کرمان،
گفت « :تیم پزش��کان داوطلب هاللاحمر استان
کرمان با هماهنگ��ی خاص به دنب��ال یک هدف
مقدس است و تالش میکنیم تا هر ماه تیم سالمت
اس��تان در مناطق محروم اس��تان حضور داش��ته
باشند».
محمودی گف��ت « :متولی امر ام��داد و نجات،
هاللاحمر استان اس��ت و در ساعات اولیه حادثه،
حضور گروههای درمانی دارای اهمیت خاص است
و امیدواری��م در این بخش نیز از حضور پزش��کان
درمانیاستفادهکنیم».
در پای��ان ای��ن مراس��م از پزش��کان داوطل��ب
هاللاحمر در اس��تان کرمان با اهدای لوح تقدیر
تجلیلشد.
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اس��تان فارس ،یک قطعه زمی��ن را به جمعیت
هاللاحمرصلحکرد.
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مع��اون امور بینالمل��ل و حقوق بشردوس��تانه
جمعیت هاللاحمر گف��ت« :محموله کمکهای
بشردوس��تانه جمعیت هاللاحمر کشورمان برای
مردم نوارغزه به س��مت گذرگاه رفح حرکت کرده
است».
توگو
محمدشهابالدین محمدیعراقی در گف 
ب��ا «ش��هروند» ،درخص��وص ش��رایط محمول��ه
بشردوس��تانه جمعی��ت هاللاحم��ر جمه��وری
اسالمی ایران که هفته گذشته برای مردم نواز غزه
فرستاده شد ،گفت« :محموله کمکهای جمعیت
هاللاحمر ای��ران به مردم غ��زه ،بعدازظهر جمعه
وارد اسماعیليه ش��د و بعد از انجام هماهنگیهای
الزم از راه زمینی به س��مت گ��ذرگاه رفح حرکت
کرده اس��ت ».مع��اون ام��ور بینالمل��ل و حقوق
بشردوستانه جمعیت هاللاحمر یادآور شد« :این
محموله دارویی ،پزشکی و زیس��تی پس از اینکه
بعدازظهر چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر فرود

آمد ،پنجشنبه شب به س��مت شهر اسماعیليه که
منطقهای در ورودی صحرای سیناس��ت ،حرکت

کرده بود ».او با اش��اره به تدابیر ش��دید امنیتی که
در صحرای س��ینا اعمال میش��ود ،اف��زود« :کلیه

کمکهایی که به مقصد غزه فرستاده میشوند ابتدا
باید در اسماعیليه بازرسی ش��ده و سپس با تدابیر
امنیتی ایجاد ش��ده از س��وی دولت مصر به سمت
گذرگاه رفح عزیمت کنند ».معاون امور بینالملل و
حقوق بشردوستانه جمعیت هاللاحمر از همکاری
جمعی��ت هاللاحم��ر مص��ر و دفت��ر نمایندگی
هاللاحمر فلسطین در قاهره با نمایندگان اعزامی
هاللاحمر ایران در راستای تسهیل برای رساندن
کمکها به غزه ابراز رضایت کرد.
گفتنی است هفته گذشته جمعیت هاللاحمر
جمهوری اس�لامی ایران محمولهای بشردوستانه
را از تهران به وزن 95تن مش��تمل بر  60تن اقالم
امدادی و زیس��تی اعم از 700دستگاه چادر اسکان
اضطراری7 ،هزار تخته پتو4 ،هزار تخته زیرانداز و
 35تن اقالم دارویی و پزش��کی برای مردم نوار غزه
ارسال کرد2 .پزش��ک نیز همراه این محموله عازم
غزه شدهاند.

تشکراستاندارسلیمانیهازکمکبشردوستانهایرانبهآوارگانکردعراقی
اس��تاندار س��لیمانیه عراق از کمک بشردوستانه
جمهوری اس�لامی ایران و مردم استان کردستان به
آوارگانکردعراقیتشکرکرد .دکترحسنخدابندهلو
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان كردستان در
توگوبا«شهروند»درخصوصتحویلکمکهای
گف 
بشردوس��تانه جمهوری اس�لامی ایران به آوارگان
کرد عراقی در استان سلیمانیه در منطقه کردستان
عراق گفت« :محمولهای به وزن 220تن که از محل
کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم استان کردستان

ایران تهیه ش��ده بود در قالب 13کانتينر شامل اقالم
بهداش��تی ،پوش��اک و خوراکی اعم از شیرخشک،
حبوبات ،ماکارونی ،چای ،برنج ،بیس��کویت ،کیف،
کفش ،کنس��روجات ،ش��امپو ،صابون ،پودرشوینده
و دس��تمال کاغذی تحویل استاندار سلیمانیه شد».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان کردستان با
بیاناینکهروزسهشنبههفتهگذشتهمحمولهتحویل
مسئوالن سلیمانیه شد ،ادامه داد« :در دیداری که با
استاندار و فرماندار س��لیمانیه داشتیم پیام استاندار

کردستان را به استاندار س��لیمانیه ابالغ کردیم ».او
خاطرنش��ان کرد« :استاندار س��لیمانیه نیز از کمک
بشردوستانه جمهوری اس�لامی ایران ،دولت ایران و
مردم و استاندار کردستان تشکر کرد ».خدابندهلو با
بیان اینکه ظرفیت اردوگاههای آوارگان در سلیمانیه
 500نف��ره 1000 ،نف��ره و  2000نفره ب��ود ،افزود:
«تعداد آوارگان در منطقه کردستان عراق زیاد است
اما همه پراکنده هستند و در مدارس ،فضاهای خالی
ومراکزعمومیاردوگاههایزیادیبرپاشدهاست».

سرپرست مركز سالمت جمعيت هاللاحمر در سيرالئون خبر داد:

کمکهای بهداشتی به سيرالئون برای پیشگیری از ویروس ُکشنده ابوال

اِبوال از بیماریهای مشترک بین انسان و دام بهشمار
میرود که انس��ان ،میمون و شامپانزه را مبتال میکند.
عامل این بیماری ،ویروسی بهنام ابوال است که از طریق
تماسباخونیادیگرمایعاتبدنوهمچنینترشحاتی
همچون خلط افراد آلوده به افراد سالم منتقل و پس از
وارد شدن به بدن ،نوعی بیماری شدید ،کشنده ،تبدار
و خونریزیدهنده ایجاد میکند که در ۵۰تا ۹۰درصد
بیمارانعالمتداربهمرگمنجرخواهدشد.
عاليم در همه بیماران یکس��ان نیس��ت و با تب باال،
سردرد ،درد عضالت ،دلدرد ،اسهال و خستگی شروع
میشود .بعضی از بیماران در این مرحله دچار گلودرد،
سکسکه،قرمزیوخارشچشم،بثوراتپوستی،اسهال
خونی و استفراغ خونی میشوند .با گذشت یک هفته از
آلودگی ،درد قفسه سینه ،شوک و مرگ اتفاق میافتد.
بیماری با استفاده از آزمایش خون قابل شناسایی است.
تاکنون هیچگونه درمان اختصاصی یا حتی واکس��ن
برای ابوال کشف نشده و تمام داروها و واکسنهایی که
درحال حاضر پیشنهاد میشوند در مراحل کارآزمایی
بالینی هستند .مهمترین اقدام پیش��گیری ،پرهیز از
تماسمستقیمبابیماراست .کارکنانمراکزبهداشتی-

درمانی نخس��تین گ��روه در معرض
خطر هس��تند؛ که این اف��راد باید از
پوشش کامل ،ماس��ک ،دستکش و
عینکاستفادهکنند.
به گ��زارش روابط عمومي معاونت
بهداش��ت ،درم��ان و توانبخش��ی
جمعیت هاللاحمرًٌَُْ ،با شيوع بيماري
كش��نده ابوال در غ��رب آفريقا ،دكتر
سروشصفوينجفآبادي،سرپرست
مركز سالمت جمعيت هاللاحمر در
كشور سيرالئون در گفت و گویی فعاليتهاي اين مركز
را به منظور مقابله و پيش��گيري با بيماري ابوال تشریح
کرد.
بهداشتي ًٌٍَُِْوغذايي

توزيعاقالم
ينجفآبادي گفت « :تهيه و توزيع اقالم
دكتر صفو 
بهداش��تي ،غذايي و آموزش��ي با هماهنگي جمعیت
صليبسرخسيرالئونوپوششبيماراندر4بيمارستان
اقماري و اهداي چادر به شهرداري فريتاون ،پایتخت
سیرالئون،ازجملهاينفعاليتهااست».
سرپرست مركز سالمت جمعيت هاللاحمر ایران در

رفع کامل کمبود واکسن مننژیت حجاج
رئیس س��ازمان تدارکات پزش��کی جمعیت
هاللاحم��ر با بی��ان اینکه با واردات واکس��ن
مننژی��ت از منابع مختلف ،مش��کل کمبود آن
در کش��ور بهطور کامل رفع ش��ده است ،گفت:
« مجوزه��ای الزم برای پالس��ماگیری را نیز از
وزارت بهداشت دریافت کردهایم».
دکت��ر حس��امالدین مدن��ی در گف��ت و گو
با ف��ارس ،درب��اره عملکرد س��ازمان تدارکات
پزشکی جمعیت هاللاحمر برای رفع مشکل
کمبود واکسن مننژیت حجاج کهسال گذشته
رخ داد ،گف��ت« :ب��ا کم��ک وزارت بهداش��ت

توانس��تیم مج��وز واردات از مناب��ع دیگری را
بگیریم».
رئیس سازمان تدارکات پزشکی هاللاحمر
ادامه داد« :به این ترتیب توانس��تیم واکس��ن
موردنیاز کشور را تأمین کنیم ضمن اینکه در
این میان چون مناب��ع متعدد بودند ،قیمت نیز
برای ما ارزانتر تمام شد».
او تصری��ح کرد « :واکس��ن مننژیت به تعداد
تم��ام حجاج ک��ه در حجه��ای تمت��ع و عمره
شرکت میکنند ،تهیه ش��ده و مشکلی در این
زمینه وجود ندارد».

كشور سيرالئون با اشاره به مشاركت
این مركز به منظور انجام فعاليتهاي
مش��ترك گفت« :براي اطالعرساني
عمومي فعاليتهاي��ي نظير تهيه و
توزيع پوستر و بروشور و نیز آموزش
داوطلبانانجامشدهاست».
تهيهفهرستاقالمدرمانی
برايمقابلهباابوال
دكتر صفوينجفآبادي با اشاره به
تهيه ليست اقالم بهداشتي درماني
موردنياز جهت مصرف يكسال فعاليت براي مقابله با
ابوال توسط صليبسرخ اين كشور ،افزود « :اين ليست
كامل و بسيار كاربردي است و آنچه ميتوان به آن اضافه
كرد يك يا دو دس��تگاه آمبوالنس و يكسري تجهيزات
آزمايشگاهي جهت تاسيس يك آزمايشگاه تشخيص
ويروس ابوال در شهر كنيما است .همچنين ساير اقالم
مفيدمانندچادرنيزخواهدبود».
او به ارای��ه پيش��نهاداتي در اين زمين��ه پرداخت و
خاطرنشانكرد«:صليبسرخسيرالئونازكليديترين
ارگانه��اي درگي��ر در مب��ارزه ب��ا ابوال اس��ت كه در

عرصههاي آگاهيرس��اني عمومي ،آموزش داوطلبان،
خدمات سايكو سوشيال ،رديابي موارد تماس ،مديريت
اجساد و غيره فعاليت ميكند و با توجه به روابط نزديك
آن با مركز س�لامت جمعیت هاللاحمر ایران ،ارسال
وجهنقدكهتحتنظارتومشاركتفعالمركزسالمت
وبهوسیلهجمعيتمليسيرالئونهزينهشودبهترينو
سريعترينراهدرشرايطاورژانسيكنونياست».
سرپرس��ت مرك��ز س�لامت جمعي��ت هاللاحمر
کش��ورمان در س��يرالئون افزود« :در صورت اعزام تيم
درماني بايد به مخاط��رات آن توجه جدي ش��ود و در
صورت هرگونه تماس با بيماران ي��ا حضور در منطقه
آلوده الزم اس��ت قبل از بازگش��ت  21روز در قرنطينه
حضورداشتهباشند».
آموزشباهدفپيشگيري
دكتر صفوينجفآبادي همچنين با اشاره به ضرورت
آموزش در اين زمينه گفت « :آموزش بهتر است توسط
نيروهاي بومي صورت گيرد كه به زبان محلي مس��لط
هستند و براي آموزش نيروهاي داوطلب در سيرالئون،
افراد اعزامي شامل پزشك يا پرستار بايد مسلط به زبان
انگليسيباشند».

تقویت تیمهای درمان اضطراری جمعیت هاللاحمر
معاون بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت
هاللاحمر در بازدید از مراکز درمانی هاللاحمر
خراس��ان ش��مالی ،با تأکی��د بر تجهی��ز مرکز
پاراکلینیکی هاللاحمر اس��تان و توسعه مرکز
توانبخشی این جمعیت از تقویت تیمهای درمان
اضطراریهاللاحمردرکشورخبرداد.
به گزارش ایس��نا ،دکتر سیدرضا رئیس کرمی
در سفر به اس��تان خراسان ش��مالی ،راهاندازی و
بهرهبرداری از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
رادرمجموعههاللاحمرایناستانکهباهمکاری
بین بخشی از هاللاحمر و دانشگاه علوم پزشکی

اس��تان محقق ش��ده است ،ارزش��مند و موجب
رضایتمندیمردموکاهشهزینههایمراجعین
توصیف کرد و افزود« :م��ا بهدنبال تأمین منافع
مردم بوده و با همکاری مس��ئوالن استان مصمم
بهتجهیزمرکزپاراکلینیکیهاللاحمرهستیم».
رئیسکرمی تشکیل و تقویت تیمهای درمان
اضط��راری ( )BHCUرا از برنامههای مهم این
معاونت اعالم کرد و گفت« :حضور تیمهای درمان
اضطراری هاللاحمر در حوادث بس��یار سازنده و
اثربخشاستوبهدنبالتقویتلجستیکوتجهیز
اینتیمهاهستیم».

ادامه همکاریهای صلیبسرخ آمریکا و شبکه دیزنی

اهدایعروسکهای«میکیماوس»بهکودکانحادثهدیدهوساختفیلمآموزشی
«صلیبس��رخ آمریکا» و «ش��بکه دیزنی» اعالم
کردند که یک فیلم تلویزیونی با موضوع «آمادگی در
مقابلحوادث»بابازیکامرونبویسستارهاینشبکه
ساختهاند.
به گزارش «شهروند» ،این فیلم که کمک میکند تا
خانوادهها و کودکان اهمیت آمادگی در مقابل حوادث
طبیعی و دیگر حوادث اضط��راری را بیاموزند در ماه
«آمادگی ملی» که در سپتامبر است از شبکه دیزنی
پخشخواهدشد.
نظررئیسصلیبسرخآمریکا
گیل مک گاورن ،رئیس صلیبسرخ آمریکا گفت:
«وقتی حادث��های اتفاق میافتد آمادگ��ی همه افراد
خانوادهبسیارمهماست».
او ادام��ه داد« :حمایت مداوم دیزن��ی به ما کمک
میکند با آم��وزش دادن به ک��ودکان درباره اهمیت
آمادگی در مقاب��ل حوادث که با ش��یوههای مرتبط
و سرگرمکننده ارایه میش��ود ،کودکان را ایمن نگه
داریم».
شیوههایآموزشیلذتبخش
گروه «دوس��تان دیزنی برای تغییر»  -که یک کار
ابتکاری جهانی اس��ت و کودکان و خانوادهها را برای

فعالیتترغیبمیکند
و برای اج��را در محل
زندگیش��ان مؤث��ر
اس��ت -این فیلم را در
وبسایت خود منتشر
میکند ت��ا روشهای
س��ادة داشتن آمادگی
در زمان ح��وادث را به
بچهها نشان دهد .این
فیلم در ش��بکه دیرنی
نیزرویآنتنمیرود.
دراینفیلم«بویس»
و دوس��تانش درب��اره
مقدم��ات آمادگی در زم��ان وضع اضط��راری اعم از
اینکه «ی��اد بگیرید ،تمرین کنید ،مش��ارکت کنید
توگو میکنند .بویس و
تا آماده باش��ید» بحث و گف 
دوستانش ،آمادگی در مقابل حوادث را آسان و با لذت
نشان میدهند و با شیوهای به نمایش میگذارند که
به کاهش نگرانی و اضطراب کودکان در زمان حوادث
غیرمترقبهکمکمیکند.
کتابمیکیودوستان

ما به فکر «بشردوستی» هستیم
پیش��نهادات ،نظرات و نقدهای خود را درباره
صفحه «هالل» با ما در می��ان بگذارید و بگویید
این صفحه چطور میتواند خواستههای شما را از
دنیایزیبایبشردوستیبرآوردهسازد.
helal@shahrvand-newspaper.ir

عکس :سعيد غالمحسيني  /شهروند

نمایشگاه « سیبل سرخ » با آثار  6هنرمند عرصه
تجسمی کش��ور ،برای حمایت از مردم غزه از دیروز
در نگارخانه صلح موزه و مرکز اس��ناد ملی جمعیت
هاللاحمربرپاشدهاست.
این نمایشگاه که روز گذشته افتتاح شد ،ترکیبی
از هنر طراح��ی و چیدمان و با هدف دف��اع از مردم
بیگناه غزه ،عراق و س��وریه به جنگهای اخیر در
خاورمیانهپرداختهاست.
در این نمایش��گاه  40اثر از هنرمن��دان طراح به
نامهایحسینطادی،امینتیمار،مهدیهابوالحسن،
مهدیدندی،محمدرضاعباسیوفرهادعلیاکبری
گاوزن در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نمایش��گاه « سیبل س��رخ » تا  30ش��هریور در
نگارخانه صلح م��وزه و مرکز اس��ناد ملی جمعیت
هاللاحم��ر به نش��انی ته��ران ،خیاب��ان حضرت
ولیعصر(عج) ،باالتر از میرداماد ،ساختمان شماره 2
سازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمربرپاست.

محموله بشردوستانه ایران به سوی گذرگاه رفح حرکت کرد

خبر

نمایشگاه « سیبل سرخ » افتتاح شد

آخرین اخبار از کمک جمعیت هاللاحمر به مردم غزه

خبر

روی خط خبر

15

این فیلم یک��ی از چندین
هم��کاری مش��ترک می��ان
صلیبس��رخ آمریکا و کانال
دیزنی است .این دو سازمان در
یکهمکاریمشترک«،کتاب
کار آمادگی در مقابل حوادث
میکی و دوستان» (Mickey
and Friends Disaster
Preparedness
 )Activity Bookرا
منتش��ر کردند .این کتاب از
طریق مجموع��های از بازیها
و فعالیته��ای گروه��ی ،به
کودکان و خانوادهها آموزش میدهد چطور در زمان
حوادث آماده باش��ند .این کتاب اکنون برای دانلود
شدنبهزبانهایانگلیسیواسپانیاییآمادهاست.
طرحروبالشی
دیزنی در خل��ق و گس��ترش طرح «روبالش��ی»
( )Pillowcaseاز طریق س��رمایهگذاری 3میلیون
دالری ازس��ال  2012مشارکت کرده است .این طرح
در برنامه درسی مدارس وجود دارد و به دانشآموزان

پایههای سوم تا پنجم آمریکا و خانوادههایشان کمک
میکند در حوادث آمادگی داش��ته باش��ند .مربیان
آموزشدی��ده اقدامات ایمن��ی را در حوادث مختلف
آموزش میدهند اع��م از اینکه چطور طرح عملیات
اضط��راری یک خان��واده را رش��د دهن��د و چطور با
بس��تهبندی اقالم ضروری در یک روبالشی به منظور
حملونقلساده،یککیتکمکهایاولیهبرایزمان
حوادثبسازند.
شبکه دیزنی بهعنوان بخش��ی از تعهد خود برای
آمادهس��ازی جوان��ان ،درحال س��رمایهگذاری برای
س��اخت یک برنامه جدید کامپیوتری در تلفنهای
همراه برای جوانان است و باعث میشود صلیبسرخ
آمریکا بیرون از کالسهای درس نیز طرح روبالشی را
اجرا کند .این برنامه ت��ا اوایل نوامبر(دهه اول آبان) در
تلفنهای اندروید وای او اس خواهد بود.
به عالوه ،دیزن��ی با پخش صدها س��اعت خدمت
داوطلبانه از طریق برنامه «داوطلبان» ،به صلیبسرخ
آمریکادرعملیاتهایامداددرسوانحکمکمیکندو
پس از حوادث عروسکهای زیبای میکی ماوس را در
حمایتروانیازکودکانبهآنانهدیهمیدهد.
منبعredcross. org :

سامانه پیام کوتاه 3000097

داستان داوطلبي من
اسماعیل وکیلی
سن39 :سال
تحصیالت:دیپلم
ش�غل :مس��ئول
آتشنشانیشهر
مح�ل س�کونت:
شهر نقاب (شهرستان
جوینخراسانرضوی)
از جوانی عالق��ه زیادی به فعالیته��ای امدادی
و بشردوس��تانه داش��تم و به همینخاط��ر حدود
25سال پیش که جمعیت هاللاحمر در شهرستان
جوین تشکیل شد به صورت داوطلبانه در جمعیت
هاللاحمر شهرس��تان فعالیت خ��ود را آغاز کردم.
دورههای مختلف آموزش��ی مانن��د غریقنجات و
نج��ات از آوار را در جمعیت هاللاحم��ر گذراندم
و همواره س��عی ک��ردم در طرحهای مناس��بتی و
برنامههای مختل��ف هاللاحمر ش��رکت کنم و از
زمانی که مسئول آتشنشانی ش��هر شدهام تعامل
خوبی با جمعیت هاللاحمر ش��هر برقرار کردهایم
تا با همکاری قوی بتوانیم هرچه بهتر به مردم شهر
خدمت کنیم .عالوه بر خودم ،چن��د نفر از اعضای
خان��وادهام نیز در جمعیت هاللاحمر شهرس��تان
جوین حضور دارند مثل خواهرم ،برادرم ،پسر بزرگم
و برادر همسرم؛ سعی کردهام اقوام و آشنایان را وارد
هاللاحمر کنم .آخرین خاطرهای که از همکاری با
جمعیت هاللاحمر دارم این است که یک ماه پیش
بارندگی ش��دیدی در جوین اتفاق افتاد و روستای
قاضی دچار آبگرفتگی ش��دید شد اما با همکاری
امدادگران هاللاحمر و آتشنشانی آبگرفتگی را
مرتفعکردیم.

آموزش
تامین آب در زمان بحران

درشرایطبحران،منابعآبیکهخطرندارندشامل:
یخ،آبموجوددرهیتر(اگرهیترآسیبندیدهباشد)
وآبجاریدرسیستملولهکشیهستند.
مناب��ع نامطمئ��ن عبارتن��داز :آب موج��ود در
رادیاتوره��ا ،آب موج��ود در بویلره��ا (سیس��تم
گرمایشخانه) آب برکهه��ا ،آب فالشتانکها ،آب
استخرهایشناوحوضها
توصیههاییجهتمصرفبهینهآب
آب را دور نریزید مگر اینکه مطمئن شوید دیگر
نمیتوانآنرامصرفکرد.
استفاده از شیرهای مدرن آب.
چند بطری آب آشامیدنی در یخچال بگذاریم تا
ناچار نشویم شیر آب را برای خنککردن باز گذاشته
ومقدارقابلتوجهیآبراهدربدهیم.
با استفاده از یک لیوان آب میتوانیم دندانهای
خود را مس��واک بزنیم و هنگام مسواکزدن جریان
آبراقطعکنیم.
هنگام وضو شیر آب را بدون استفاده باز نگذاریم.
هنگام شس��تن میوه و س��بزی ،ش��یرآب و راه
خروجی ظرفش��ویی را بس��ته و آن را تا نیمه پر از
آب کنید و در آخر س��بزیها را با دوش مخصوص
آبکشیکنیم.
فضای سبز منزل را در هوای خنک و ترجیحا در
شبآبیاریکنیم.
برای شس��تن خودرو از چند سطل آب بهجای
شیلنگاستفادهکنیم.
کولرهای آبی را بازدید کنیم و در صورت اتالف
آب،شیرهایشناوربادوامومحکمبهکارببریم.

خبر
زمین لرزه شیراز خسارت نداشت
بامداد دیروز زمینلرزهای به قدرت  4/3ریشتر
شیرازرالرزاند.
مرتضی مرادیپ��ور ،مدیر کنترل و هماهنگی
عملیاتسازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمر
با اعالم این خبر گفت« :زمی��ن لرزهای به قدرت
 4/3ریشتر ساعت 4:21دیروز منطقه خانه زنیان
در ۴۰کیلومتریشیرازرالرزاند».
اوافزود«:پسازوقوعاینحادثهتیمهایارزیاب
سازمان امداد و نجات هاللاحمر به سرعت خود را
به منطقه حادثه دیده رساندند و ارزیابیهای اولیه
را انجام دادند و در بررسیها مشخص شد که این
زمین لرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی
نداشتهاست».

