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هالل

7 روز پس از حادثه؛ بازدید میدانی رئیس جمعیت هالل 
احمر،  استاندار تهران و نمایندگان سازمان های بین المللی 

از مناطق سیل زده تهران 

کنارتانمیمانیم
 نماینده سازمان بهداشت جهانی: تالش هالل احمر ایران

 ستودنی است

 رئیس جمعیــت هالل احمــر به همراه نماینده ســازمان بهداشــت 
جهانی در جمهوری اســالمی ایــران و عطا دورانــی مدیر هماهنگی و 
همکاری های صلیب ســرخ و هالل احمــر در تهران از مناطــق متاثر از 

سیل شرق استان تهران بازدید کردند.
در ایــن بازدیــد دکتــر کولیوند ضمــن تقدیــر از امدادگــران جمعیت 
هالل احمر گفــت: »امدادگران جمعیــت هالل احمر بالفاصلــه بعد از 
وقــوع ســیل در منطقــه حاضر شــدند و با کمــک دیگر دســتگاه های 
امدادی توانســتند پایــداری نســبی را به منطقــه برگردانــد.« کولیوند 
ضمن تشــکر از اســتاندار تهران گفت: »دکتر منصوری از چند ساعت 
پــس از وقــوع ســیل در منطقــه حضور پیــدا کــرد و تــا امروز بــه   صورت 
شــبانه روزی در حال خدمت هســتند.« رئیس جمعیــت هالل احمر 
کیــد بر حضــور نیروهــای جمعیــت هالل احمر در منطقــه گفت:  با تا
»تــا زمانی که آرامــش و ثبات به مناطق متاثر از ســیل بازگــردد، حضور 
نیروی های جمعیت هالل احمر در آن مناطق ادامه خواهد داشت.«

  تالش های هالل احمر ستودنی است
در ادامه این بازدید دکتر جعفر حسین، نماینده سازمان بهداشت 
جهانــی در ایــران بــا ممتــاز برشــمردن خدمــات ایــن جمعیــت در 
ســیل گفت: »مــن بارهــا در بحران های مختلفــی حضور داشــتم، اما 
تالش های جمعیت هالل احمر ایران ســتونی و ممتاز اســت.« جعفر 
حســین در ادامــه تصریح کــرد: »حضــور رئیس جمعیــت هالل احمر 
در منطقــه باعــث دلگرمــی امدادگران اســت و همیــن دلگرمی باعث 
می شــود تا جمعیت هالل احمر در کمتر از 4۸ ســاعت بتوانــد راه ها و 

شریان های اصلی را باز کند.«
  حضور رئیس جمعیت در منطقه باعث دلگرمی است

در ادامه ایــن بازدید عطا دورانی، مدیــر هماهنگی و همکاری های 
صلیب سرخ و هالل احمر در تهران گفت: »من در جمعیت کشورهای 
مختلف حضــور داشــتم، امــا روســای هیچ یــک از آنهــا ماننــد رئیس 
جمعیت هالل احمر ایران یک ســاعت پس از حادثــه حضور فعال در 
منطقه ندارند.« او تصریح کرد: »همین حضور فعال در منطقه است 

که باعث می شود امدادرسانی سرعت بگیرد.«

رئیس جمعیت هالل احمر:

تعدادقربانیانسیلهایاخیر
رسید به90نفر

 رئیس جمعیت هالل احمر گفت: »شمار هموطنان جان باخته در 
سیالب های اخیر براساس آخرین آمار به 90 نفر رسید.«

پیرحســین کولیوند با اعــالم این مطلــب افزود: »تعــداد هموطنان 
مفقودشده در این سیالب ها نیز هشت نفر است.«  

سیالب های ناشــی از پدیده مانســون از اول مرداد آغاز شد. در این 
سیالب ها 24 استان شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، 
تهــران، چهارمحال وبختیــاری، خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خوزســتان، زنجان، ســمنان، سیستان وبلوچســتان، فارس، قزوین، 
قم، کرمان، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی 
هرمــزگان، همــدان و یــزد درگیر شــدند. رئیــس جمعیــت هالل احمر 
پیش تر با اشــاره بــه آمادگی این جمعیت بــرای تامین اقــالم غذایی و 
موارد مورد نیاز سیل زدگان گفته بود که عملیات امدادرسانی در ۶۶1 

نقطه کشور همچنان پیگیری می شود.

علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدونکنار در 
صحن علنی مجلس مطرح کرد

امدادرسانیونوعدوستی قدردانیاز
سیلهایاخیر در نجاتگرانهاللاحمر

علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلســر و فریدونکنار در صحن علنی 
مجلس، ضمن قدردانی از نجاتگران هالل احمر برای امدادرسانی 
بــه حادثه دیــدگان ســیل های اخیــر خواســتار توجه ویــژه دولت و 
مجلــس بــه تعییــن تکلیــف وضعیــت اســتخدامی امدادگــران این 

جمعیت شد.
باقــرزاده صبــح دیــروز در صحــن علنــی مجلــس گفــت: »از همــه  
نمایندگان در مجلس و دولت محترم درخواست دارم هرچه سریع تر 
اقدام عاجــل در تعیین تکلیف و به کارگیری نجاتگــران هالل احمر که 
بعضا 240 ســاعت در ماه خدمت می کننــد و از حداقل حقوق و بیمه 
محروم هســتند، صورت پذیــرد و با توجــه به اینکه طرح ســاماندهی 
نیروهای شــرکتی و غیره در مجلس مطرح است، این افراد هم در این 
طرح لحاظ شــوند.«  باقــرزاده از حضــور میدانــی و مدیریت جهادی 
دکتــر کولیونــد، رئیــس جمعیــت هالل احمــر و دیگــر همــکاران او در 
پاسخ به سانحه ســیل های اخیر کشور، تشــکر و قدردانی کرد و ادامه 
داد: »تشــکر می کنــم از همــه امدادگــران و نجاتگــران هالل احمــر کــه 
بدون هیچ چشم داشــت مادی و فقط براســاس نوعدوستی و اصول 
بشردوســتانه در خدمت رســانی بــه مــردم حادثه دیده از ســیل های 

اخیر کشور خوش درخشیدند.«

می شــود  کــه  تابســتان  عســگری نیا|  فاطمــه 
ســازمان جوانــان جمعیــت هالل احمر به واســطه 
برگزاری ویژه برنامه های اوقات فراغت سرش شلوغ 
می شــود. تابستان امســال اما حال وهوای دیگری 
که بعد  برای جوان های عضو این سازمان دارد، چرا
از دو سال کرونایی دوباره برنامه های تابستانه از سر 
گرفته شده و قرار است در ویژه برنامه شوق رویش و 
دورهمی هــای تابســتان گــرم امســال کلــی خاطره 
خوش به یــادگار بگذارنــد. به گفته رئیس ســازمان 
جوانان جمعیــت هالل احمر طرح شــوق رویش  از 
21 خــرداد همزمــان بــا والدت باســعادت حضــرت 
امــام رضا)ع( در سراســر کشــور بــا عنــوان »جوانی، 
دوم  گام  بیانیــه  راســتای  در  پویایــی«  فراغــت، 
انقالب آغاز شــده و تا پنجم مهر ادامه دارد. طرحی 
کانون هــای هالل احمــر  کــه در آن بــا فعال کــردن 
غنی ســازی اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان با 
گاه سازی، توانمندســازی و افزایش نشاط  رویکرد آ

اجتماعی در تابستان امسال دنبال می شود. 

تربیت کارآفرینان شایسته فردا
جمعیــت هالل احمــر امســال بــا تعریــف طــرح 
کاشــف یــا کارآفرینــان شایســته فــردا بــا همــکاری 
دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران در 31 اســتان 
کشــور شــعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
دنبــال  قزویــن  و  کرمانشــاه  البــرز،  اســتان  در  را 
می کنــد. در واقــع  قــرار اســت با اجــرای ایــن طرح، 
راه انــدازی کســب وکارهای کوچــک و متوســط را با 
ارایــه آموزش هــای اصولــی بــه داوطلبــان 15 تا 35 
ســال اجــرا کنــد. شــرکت کنندگان در ایــن طــرح بــا 
دریافت آموزش هــای الزم در حوزه تولیــد و فروش، 
شبکه های حرفه ای کارآفرینی را تشکیل می دهند 
و می تواننــد از ایــن فرصــت به عنــوان یک ســکوی 
پرتاب برای کسب تجارب ارزنده در بازارهای واقعی 

استفاده کنند.

 تشکیل 1414 تیم دانشجویی دادرس
یکی از طرح هایی که امسال تابستان در راستای 
غنی ســازی اوقــات فراغت جوانــان اجرا می شــود، 
سازماندهی تیم های دادرس)دانشجوی آماده در 
روزهای سخت( است. این طرح در 1414 دانشگاه 
کشور  دنبال می شــود و با اجرای آن، از هر دانشگاه 
دو نفــر بــه تیم هــای دادرس جمعیــت هالل احمر 
افزوده می شــود. افراد شرکت کننده در این طرح در 
حوزه کمک های اولیه، روان شناختی، کارگاه های 
نیکــوکاری و اردوهای جهــادی در مناطق محروم  
آموزش های الزم را می بینند.  پیش بینی می شــود 
در تابســتان امســال  از طرف 1414 دانشــگاه 5هزار 
گیری آموزش های  سرتیم معرفی  شوند تا بعد از فرا
الزم و شــروع فعالیــت تیم هــای دادرس در ابتدای 
سال تحصیلی دانشگاه ها هرکدام از این سرتیم ها 
ساماندهی 14 نیروی داوطلب دانشجو را عهده دار 
شوند و درنهایت در پایان سال شاهد یک اجتماع 
70هزار نفری از دانشجویان در جمعیت هالل احمر 
خواهیــم بــود. گفتنــی اســت دفاتــر طــرح دادرس 
مســتقر  دانشــجویی  خوابگاه هــای  در  عمدتــا 
کن در خوابگاه هــا  می شــود و از دانشــجویان ســا
عضوگیــری الزم انجــام می شــود تــا اهــداف عالیــه 
تعریف شــده در ایــن بخش اعــم از افزایــش ضریب 

امدادی و سالمتی دانشگاه ها محقق شود.

تشکیل تیم های یاس در 1000 نقطه
امسال تابســتان قرار اســت جمعیت هالل احمر 
نــگاه ویژه تــری بــه ظرفیــت جوانان داشــته باشــد 
آن هــم بــا تشــکیل تیم هــای یــاس در یک هــزار 
نقطــه آســیب خیز کشــور. نقطــه قــوت ایــن طــرح 
هم بهره گیــری از تــوان مددجویــان تحت حمایت 

ارائــه  بــرای  هــر منطقــه  ســازمان های حمایتــی 
خدمات فرهنگی و اجتماعی به کودکان، نوجوانان 
و بانوان است. هدف مهم هم در این طرح تبدیل 
مددجوهــا بــه مــددکاران اجتماعــی اســت. البتــه 
هالل احمــر این طــرح را با کمــک کمیته امــداد زیر 
ســقف خانه هــای هــالل پیــش می بــرد و در تالش 
اســت تــا از ایــن طریــق بســتر ارتقــای شــخصیت و 
منزلــت  اجتماعــی افــراد را فراهــم کنــد. شــیوه کار 
هم بــه ایــن صــورت اســت کــه افــراد ســرگروهی که 
خــود از مددجویــان  کمیتــه امــداد هســتند، بعــد 
از جــذب به عنــوان مســئول جوانــان خانــه هــالل 
مســئولیت های تعریف شــده را دنبــال می کننــد. 
کنــون  5هزار نفر در 32 اســتان  به همیــن منظور تا

کشــور ســازماندهی شــده اند و در طــول تابســتان 
را  مســتمری  مجــازی  و  حضــوری   آموزش هــای 
فــرا می گیرنــد تــا در 14 آبــان و همزمــان بــا ســالروز 
تاســیس ســازمان جوانــان جمعیــت هالل احمــر 

فعالیت های رسمی خود را شروع کنند.

تشکیل 500 تیم سحر در سراسر کشور
یکــی دیگــر از برنامه هــای اوقــات فراغت امســال 
جمعیــت هالل احمــر، تشــکیل  500 تیــم ســحر 
در سراســر کشــور اســت. در واقــع تیم هــای ســحر 
در راســتای اجــرای طرح هــای حمایــت روانــی از 
آســیب دیدگان بحران هــا اجــرا می شــود و امســال 
شــاهد تشــکیل یک تیم ســحر در هر شهرســتان و 
کز بزرگ اســتان ها با عضویت  پنج تیم ســحر در مرا
14 نفــر در هــر تیــم خواهیــم بــود. دانشــجویان 
ایــن  اعضــای  یاورانــه  رشــته های  کارشناســان  و 
تیم هــا در طــول تابســتان امســال آموزش هــای 
الزم را درخصــوص حمایت هــای روانــی، فضــای 
دوســتدار کودک، باشــگاه رســانه و فضای مجازی 
 با رویکرد حمایت های روانــی و خدمات اجتماعی
 فرا می گیرند تا  هنگام بروز حوادث و شرایط بحرانی 
در کنــار ســازمان های حمایتی نســبت بــه  تامین 

بهداشت روان افراد اقدام کنند.

110  خانــه هــالل میزبــان طــرح پیشــگامان 
پیشرفت و عدالت

در کنار تمامی برنامه های پیش بینی شده برای 
غنی ســازی اوقــات فراغــت جوانــان در جمعیــت 
هالل احمــر اجــرای طــرح پیشــگامان پیشــرفت و 
عدالت نوجوانــان 9 تا 1۸ ســاله قرار اســت در حوزه 
مهارت های زندگی، تحصیــل و … آموزش های الزم 
را ببیننــد. این طــرح در11 اســتان واقــع در مناطق 
و  اجتماعــی  آســیب های  منظــر  از  کم برخــوردار 
حــوادث طبیعی اجــرا می شــود: درواقــع جمعیت 
هالل احمــر می کوشــد تــا بــا جــذب نوجوانــان و 
جوانان مســتعد در مناطــق آســیب خیز  و آموزش 
آنهــا با کمک مربیــان خبــره و تقویت دانــش آنها در 
حوزه مــورد هدف آمــوزش، آنهــا را برای تــداوم این 
آموزش هــا در مناطــق، آمــاده کنــد. تربیــت 5هــزار 
نیروی خبره در این زمینه در قالــب  110 خانه هالل 
کشــور هــدف بزرگــی اســت کــه در این طــرح پیش 
بینی شده است. گفتنی است تیم های فوق در هر 
خانه هالل 45 نوجوان در قالب ســه تیم 15نفره در 
گروه های سنی 9 تا 12 ســال، 12 تا 15 سال و 15 تا 1۸ 

سال  را تشکیل می دهند.

خبر3

ح شوق رویش با عنوان »جوانی، فراغت، پویایی« از سوی سازمان جوانان هالل احمر در حال اجراست طر

تابستانی پرهیجان برای 
جوانان هالل احمری

 یعقــوب ســلیمانی بــا حضــور در دوره 
آموزشــی تشــکیل تیم هــای تخصصــی 
هــالل،  خانه هــای  در  امدادونجــات 
تشکیل تیم های تخصصی در خانه های 

هالل را اتفاقی مهم دانست.
یعقــوب ســلیمانی، دبیــرکل جمعیت 
هالل احمــر در دوره آموزشــی تشــکیل 
در  امدادونجــات  تخصصــی  تیم هــای 
»نیروهــای  گفــت:  هــالل  خانه هــای 
جمعیــت هالل احمــر امروز در مســیری 
گام برمی دارند کــه ائمه اطهار نیــز در آن 
مســیر قرار داشــتند و به مســتضعفین و 
نیازمنــدان کمــک می کردنــد و ایــن یک 
هالل احمــر  جمعیــت  بــرای  واال  ارزش 
اســت.« او افــزود: »نمونــه ای از ایثارگری 
نیروهــای هالل احمــر را در روزهای اخیر 
مشــاهده کردیــم که بــا ازخودگذشــتگی 
کمــک مــردم  و تقدیــم جــان خــود بــه 
تــوان  تمــام  بــا  و  شــتافته  ســیل زده 

آیــات  مصــداق  و  کردنــد  امدادرســانی 
جهادی قرآن شده اند.«

دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر ادامــه 
اخیــر  روزهــای  ســیل های  »در  داد: 
تصاویری واضح از جهاد و ایثار نیروهای 
در  کــه  شــد  مشــاهده  هالل احمــر 
ســال های اخیر بی نظیر بود. امدادگران 
و داوطلبــان بــا جانفشــانی وارد میــدان 
شدند تا به مردم یاری رسانی و مفقودین 

را پیــدا کننــد.« ســلیمانی بــا اشــاره بــه 
بــرای  هالل احمــر  تالش هــای  تــداوم 
کمک رســانی به مناطق سیل زده گفت: 
»خانه هــای هــالل نقــش موثــری بــرای 
کمک رســانی بــه مــردم دارنــد و در ســایر 
عرصه هــا نیز می توانند منجر به توســعه 
شــوند. امــروز خانه هــای هــالل عالوه بــر 
تبیین مســائل آموزشــی می تواند عامل 
محرومیت زدایــی و توســعه در مناطــق 

باشــد.« این مقام مســئول در جمعیت 
کــرد: »در حادثــه  هالل احمــر تصریــح 
قطار طبس نخســتین مجموعــه ای که 
گاه شــد و اطالع رســانی کــرد،  از حادثــه آ
خانه هــالل آن منطقــه بود و این نشــان 
می دهد که تا چه میزان خانه های هالل 
می تواننــد موثــر واقع شــوند. این مســیر 
درست باید با اندیشــه ورزی و همفکری 
به شکلی دقیق تر پیش رود و خانه های 
هالل به توانمندی مناسبی برسند. باید 
توســعه خانه های هالل احمر هدفمند 
باشــد و بــا شــناخت ظرفیت هــا در هــر 

محلی خدمات متناسب ارائه شود.«
»امــروز  کــرد:  خاطرنشــان  ســلیمانی 
برخــوردار  بســزایی  اهمیــت  از  آمــوزش 
اســت و هالل احمــر بایــد بــا اتــکا بــه این 
اصل به بهترین شکل ممکن عمل کند. 
امــروز بایــد ارزش لبــاس ســرخ و ســفید 
هالل احمــر دانســته شــود، زیــرا یکــی از 

کــه  اســت  جایگاه هایــی  مقدس تریــن 
گیــرد.«   او  انســان می توانــد در آن قــرار 
افزود: »امــروز خانه های هالل می توانند 
این جایــگاه واالی هالل احمر را نهادینه 
کرده و نقشی محوری در مناطق مختلف 
کشــور ایفا کننــد. خانه های هــالل نباید 
از مســیر ترسیم شده خارج شــوند و باید 
بســتری بــرای آموزش هــای همگانــی در 
کشــور باشــند و تــاب آوری جامعــه را ارتقا 
دهنــد.« دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر 
بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل تیم هــای 
تخصصــی امدادونجــات در خانه هــای 
هالل گفــت: »کشــور ما ســاالنه متحمل 
حــوادث و ســوانح مختلــف می شــود و 
مشــخصا تشــکیل تیم هــای تخصصــی 
و  هــالل  خانه هــای  در  امدادونجــات 
مناطق دوردست کشور می تواند تحولی 
کشــور  امدادرســانی  عرصــه  در   عظیــم 

ایجاد کند.«

با تشکیل تیم های تخصصی در خانه های هالل صورت می گیرد

 ایجاد تحولی عظیم در حوزه امدادونجات

دکتــر محمد گل فشــان، رئیس ســازمان جوانان هالل احمــر با بیان اینکه طرح تابســتانه ســازمان 
گاه ســازی و توانمندســازی و افزایــش نشــاط اجتماعی، با  جوانــان جمعیت هالل احمــر بــا رویکــرد آ
کز امور جوانان سراسر کشور اجرا می شود، گفت: »حضور  تشکیل پایگاه های فرهنگی-  آموزشی در مرا
نوجوانان و جوانان در این پایگاه ها، زمینه مناسبی را برای مشارکت این عزیزان در عرصه فعالیت های 

فرهنگی، اجتماعی، بشردوستانه و عام المنفعه فراهم می سازد.«
او هدف سازمان جوانان هالل احمر از برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان را فعال شدن 
کثری اعضــا از امکانات موجود در غنی ســازی  خانه هــای هالل و کانون های ســازمان، اســتفاده حدا
کز و آشــنایی آنها بــا اهداف  اوقــات فراغت آنــان، اســتفاده از اوقات فراغــت نوجوانــان و جوانان در مرا
و برنامه هــای ســازمان جوانــان و تربیــت اعضــا در راســتای اهــداف هالل احمــر، جــذب نوجوانــان و 
جوانــان برای همــکاری در فعالیت هــای بشردوســتانه و عام المنفعه، سالم ســازی محیــط جامعه از 
ناهنجاری های ناشــی از بیکاری و ســرگردانی جوانــان و نوجوانان و کاهش آســیب های اجتماعی در 
جامعه، توانمندسازی اعضا در زمینه کسب مهارت های فنی وحرفه ای و کارآفرینی، باروری، شکوفایی 
استعدادها و رشد و تعمیق باورهای دینی، اخالقی و رفتارهای اجتماعی جوانان و نوجوانان، ارتقای 
کید بر ترویج فرهنگ و تفکر ارزشی در ارائه و انجام  نشاط اجتماعی بین نوجوانان و جوانان، توجه و تا
فعالیت های آموزشــی، ورزشــی، فرهنگی و فوق  برنامه و  همچنین شناســایی و به کارگیــری جوانان و 

داوطلبان توانمند هالل احمر در امر تدریس و مربیگری عنوان کرد.

ح تابستانه هالل احمر افزایش نشاط اجتماعی در طر


