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کشــور ســازماندهی شــدهاند و در طــول تابســتان
شهــای حضــوری و مجــازی مســتمری را
آموز 
فــرا میگیرنــد تــا در  14آبــان و همزمــان بــا ســالروز
تاســیس ســازمان جوانــان جمعیــت هاللاحمــر
فعالیتهایرسمیخودراشروع کنند.

خبر

 7روز پس از حادثه؛بازدید میدانی رئیس جمعیت هالل
احمر ،استاندار تهران و نمایندگان سازمانهای بینالمللی
از مناطق سیل زده تهران

کنارتان میمانیم

نماینده سازمان بهداشت جهانی :تالش هالل احمر ایران
ستودنی است

رئیس جمعیــت هاللاحمــر بههمراه نماینده ســازمان بهداشــت
جهانی در جمهوری اســامی ایــران و عطا دورانــی مدیر هماهنگی و
بســرخ و هاللاحمــر در تهران از مناطــق متاثر از
همکاریهای صلی 
سیلشرقاستانتهرانبازدید کردند.
در ایــن بازدیــد دکتــر کولیوند ضمــن تقدیــر از امدادگــران جمعیت
هاللاحمر گفــت« :امدادگران جمعیــت هاللاحمر بالفاصلــه بعد از
وقــوع ســیل در منطقــه حاضر شــدند و با کمــک دیگر دســتگاههای
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 ب ـ ه صورت
شــبانهروزی در حال خدمت هســتند ».رئیس جمعیــت هاللاحمر
با تا کیــد بر حضــور نیروهــای جمعیــت هاللاحمر در منطقــه گفت:
«تــا زمانی که آرامــش و ثبات به مناطق متاثر از ســیل بازگــردد ،حضور
نیرویهایجمعیتهاللاحمر در آنمناطقادامهخواهدداشت».
تالشهایهال لاحمر ستودنیاست
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 بحرانهای مختلفــی حضور داشــتم ،اما
تالشهای جمعیت هاللاحمر ایران ســتونی و ممتاز اســت ».جعفر
حســین در ادامــه تصریح کــرد« :حضــور رئیس جمعیــت هاللاحمر
در منطقــه باعــث دلگرمــی امدادگران اســت و همیــن دلگرمی باعث
یشــود تا جمعیت هاللاحمر در کمتر از  ۴۸ســاعت بتوانــد راهها و
م
شریانهایاصلیراباز کند».
حضور رئیسجمعیتدر منطقهباعثدلگرمیاست
در ادامه ایــن بازدید عطا دورانی ،مدیــر هماهنگی و همکاریهای
صلیبسرخوهاللاحمر در تهران گفت«:مندر جمعیت کشورهای
مختلف حضــور داشــتم ،امــا روســای هیچ یــک از آنهــا ماننــد رئیس
جمعیت هاللاحمر ایران یک ســاعت پس از حادثــه حضور فعال در
منطقه ندارند ».او تصریح کرد« :همین حضور فعال در منطقه است
کهباعثمیشودامدادرسانیسرعتبگیرد».
رئیس جمعیت هاللاحمر:

تعداد قربانیان سیلهای اخیر
به  90نفر رسید
رئیس جمعیت هاللاحمر گفت« :شمار هموطنان جانباخته در
سیالبهایاخیر براساسآخرینآمار به۹۰نفر رسید».
پیرحســین کولیوند با اعــام این مطلــب افزود« :تعــداد هموطنان
مفقودشدهدر اینسیالبهانیز هشتنفر است  ».
سیالبهای ناشــی از پدیده مانســون از اول مرداد آغاز شد .در این
سیالبها ۲۴استان شامل آذربایجانشرقی ،اصفهان ،البرز ،بوشهر،
تهــران ،چهارمحالوبختیــاری ،خراســانجنوبی ،خراســانرضوی،
خوزســتان ،زنجان ،ســمنان ،سیستانوبلوچســتان ،فارس ،قزوین،
قم ،کرمان ،کهگیلویهوبویراحمد ،گلستان،لرستان،مازندران،مرکزی
هرمــزگان ،همــدان و یــزد درگیر شــدند .رئیــس جمعیــت هاللاحمر
پیشتر با اشــاره بــه آمادگی این جمعیت بــرای تامین اقــام غذایی و
موارد مورد نیاز سیلزدگان گفته بود که عملیات امدادرسانی در ۶۶۱
نقطه کشور همچنانپیگیریمیشود.
علیاصغر باقرزاده ،نماینده بابلسر و فریدونکنار در
صحن علنی مجلس مطرح کرد

قدردانی از امدادرسانی و نوعدوستی
نجاتگران هاللاحمر در سیلهای اخیر
علیاصغر باقرزاده ،نماینده بابلســر و فریدونکنار در صحن علنی
مجلس ،ضمن قدردانی از نجاتگران هاللاحمر برای امدادرسانی
بــه حادثهدیــدگان ســیلهای 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 هم ـه
نمایندگان در مجلس و دولت محترم درخواست دارم هرچه سریعتر
اقدام عاجــل در تعیین تکلیف و بهکارگیری نجاتگــران هاللاحمر که
بعضا 240ســاعت در ماه خدمت میکننــد 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 هاللاحمــر و دیگــر همــکاران او در
پاسخ به سانحه ســیلهای اخیر کشور ،تشــکر و قدردانی کرد و ادامه
داد« :تشــکر میکنــم از همــه امدادگــران و نجاتگــران هاللاحمــر کــه
بدون هیچ چشمداشــت مادی و فقط براســاس نوعدوستی و اصول
بشردوســتانه در خدمترســانی بــه مــردم حادثهدیده از ســیلهای
اخیر کشور خوشدرخشیدند».

طرح شوق رویش با عنوان «جوانی ،فراغت ،پویایی» از سوی سازمان جوانان هال لاحمر در حال اجراست

تابستانی پرهیجان برای
جوانان هاللاحمری
یشــود
فاطمــه عســگرینیا| تابســتان کــه م 
ســازمان جوانــان جمعیــت هاللاحمر بهواســطه
برگزاریویژهبرنامههایاوقاتفراغتسرششلوغ
یشــود .تابستان امســال اما حالوهوای دیگری
م
برایجوانهایعضواینسازماندارد،چرا کهبعد
از دوسال کروناییدوبارهبرنامههایتابستانهاز سر
گرفته شده و قرار است در ویژهبرنامه شوق رویش و
یهــای تابســتان گــرم امســال کلــی خاطره
دورهم 
خوش به یــادگار بگذارنــد .به گفته رئیس ســازمان
جوانان جمعیــت هاللاحمر طرح شــوق رویش از
 21خــرداد همزمــان بــا والدت باســعادت حضــرت
امــام رضا(ع) در سراســر کشــور بــا عنــوان «جوانی،
فراغــت ،پویایــی» در راســتای بیانیــه گام دوم
انقالب آغاز شــده و تا پنجم مهر ادامه دارد .طرحی
نهــای هاللاحمــر
لکــردن کانو 
کــه در آن بــا فعا 
یســازی اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان با
غن 
رویکرد آ گاهسازی ،توانمندســازی و افزایش نشاط
اجتماعیدر تابستانامسالدنبالمیشود.
تربیت کارآفرینانشایستهفردا
جمعیــت هاللاحمــر امســال بــا تعریــف طــرح
کاشــف یــا کارآفرینــان شایســته فــردا بــا همــکاری
دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران در  31اســتان
کشــور شــعار «تولید ،دانشبنیان ،اشتغالآفرین»
را در اســتان البــرز ،کرمانشــاه و قزویــن دنبــال
میکنــد .در واقــع قــرار اســت با اجــرای ایــن طرح،
راهانــدازی کس ـبوکارهای کوچــک و متوســط را با
شهــای اصولــی بــه داوطلبــان  15تا 35
ارایــه آموز 
ســال اجــرا کنــد .شــرکتکنندگان در ایــن طــرح بــا
شهــای الزم در حوزه تولیــد و فروش،
دریافت آموز 
شبکههای حرفهای کارآفرینی را تشکیل میدهند
و میتواننــد از ایــن فرصــت بهعنــوان یک ســکوی
پرتاببرای کسبتجاربارزندهدر بازارهایواقعی

استفادهکنند.
تشکیل1414تیمدانشجوییدادرس
یکیاز طر حهایی کهامسالتابستاندر راستای
یشــود،
یســازی اوقــات فراغت جوانــان اجرا م 
غن 
سازماندهی تیمهای دادرس(دانشجوی آماده در
روزهای سخت) است .این طرح در  1414دانشگاه
یشــود و با اجرای آن ،از هر دانشگاه
کشور دنبال م 
دو نفــر بــه تی مهــای دادرس جمعیــت هاللاحمر
یشــود .افراد شرکتکننده در این طرح در
افزوده م 
حوزه کمکهای اولیه ،روانشناختی ،کارگاههای
نیکــوکاری و اردوهای جهــادی در مناطق محروم
یشــود
آموزشهای الزم را میبینند .پیشبینی م 
در تابســتان امســال از طرف 1414دانشــگاه5هزار
سرتیم معرفیشوند تا بعد از فرا گیری آموزشهای
الزم و شــروع فعالیــت تی مهــای دادرس در ابتدای
سال تحصیلی دانشگاهها هرکدام از این سرتیمها
ساماندهی 14نیرویداوطلبدانشجو راعهدهدار
شوند و درنهایت در پایان سال شاهد یک اجتماع
70هزار نفریاز دانشجویاندر جمعیتهاللاحمر
خواهیــم بــود .گفتنــی اســت دفاتــر طــرح دادرس
عمدتــا در خوابگا ههــای دانشــجویی مســتقر
یشــود و از دانشــجویان ســا کن در خوابگا ههــا
م
یشــود تــا اهــداف عالیــه
عضوگیــری الزم انجــام م 
فشــده در ایــن بخش اعــم از افزایــش ضریب
تعری 
امدادیوسالمتیدانشگاههامحققشود.
تشکیلتیمهاییاسدر 1000نقطه
امسال تابســتان قرار اســت جمعیت هاللاحمر
نــگاه ویژ هتــری بــه ظرفیــت جوانان داشــته باشــد
کهــزار
آن هــم بــا تشــکیل تی مهــای یــاس در ی 
نقطــه آســیبخیز کشــور .نقطــه قــوت ایــن طــرح
هم بهرهگیــری از تــوان مددجویــان تحت حمایت

ســازمانهای حمایتــی هــر منطقــه بــرای ارائــه
خدماتفرهنگیواجتماعیبه کودکان،نوجوانان
و بانوان است .هدف مهم هم در این طرح تبدیل
مددجوهــا بــه مــددکاران اجتماعــی اســت .البتــه
هاللاحمــر این طــرح را با کمــک کمیته امــداد زیر
یبــرد و در تالش
ســقف خان ههــای هــال پیــش م 
اســت تــا از ایــن طریــق بســتر ارتقــای شــخصیت و
منزلــتاجتماعــی افــراد را فراهــم کنــد .شــیوه کار
هم بــه ایــن صــورت اســت کــه افــراد ســرگروهی که
خــود از مددجویــان کمیتــه امــداد هســتند ،بعــد
از جــذب بهعنــوان مســئول جوانــان خانــه هــال
فشــده را دنبــال میکننــد.
مســئولیتهای تعری 
به همیــن منظور تا کنــون 5هزار نفر در  32اســتان

تشکیل500تیمسحر در سراسر کشور
یکــی دیگــر از برنام ههــای اوقــات فراغت امســال
جمعیــت هاللاحمــر ،تشــکیل  500تیــم ســحر
در سراســر کشــور اســت .در واقــع تی مهــای ســحر
حهــای حمایــت روانــی از
در راســتای اجــرای طر 
یشــود و امســال
نهــا اجــرا م 
آســیبدیدگان بحرا 
شــاهد تشــکیل یک تیم ســحر در هر شهرســتان و
پنج تیم ســحر در مرا کز بزرگ اســتانها با عضویت
 14نفــر در هــر تیــم خواهیــم بــود .دانشــجویان
و کارشناســان رشــتههای یاورانــه اعضــای ایــن
شهــای
تی مهــا در طــول تابســتان امســال آموز 
تهــای روانــی ،فضــای
الزم را درخصــوص حمای 
دوســتدار کودک ،باشــگاه رســانه و فضای مجازی
با رویکرد حمایتهای روانــی و خدمات اجتماعی
فرامیگیرندتا هنگامبروز حوادثو شرایطبحرانی
در کنــار ســازمانهای حمایتی نســبت بــه تامین
بهداشتروانافراداقدام کنند.
 110خانــه هــال میزبــان طــرح پیشــگامان
پیشرفتوعدالت
در کنار تمامی برنامههای پیشبینیشده برای
یســازی اوقــات فراغــت جوانــان در جمعیــت
غن 
هاللاحمــر اجــرای طــرح پیشــگامان پیشــرفت و
عدالت نوجوانــان  9تا  18ســاله قرار اســت در حوزه
مهارتهای زندگی ،تحصیــل و … آموزشهای الزم
را ببیننــد .این طــرح در 11اســتان واقــع در مناطق
کمبرخــوردار از منظــر آســیبهای اجتماعــی و
یشــود :درواقــع جمعیت
حــوادث طبیعی اجــرا م 
هاللاحمــر میکوشــد تــا بــا جــذب نوجوانــان و
جوانان مســتعد در مناطــق آســیبخیز و آموزش
آنهــا با کمک مربیــان خبــره و تقویت دانــش آنها در
حوزه مــورد هدف آمــوزش ،آنهــا را برای تــداوم این
شهــا در مناطــق ،آمــاده کنــد .تربیــت 5هــزار
آموز 
نیروی خبره در این زمینه در قالــب  110خانه هالل
کشــور هــدف بزرگــی اســت کــه در این طــرح پیش
بینی شده است .گفتنی است تیمهای فوق در هر
خانه هالل 45نوجوان در قالب ســه تیم15نفره در
گروههای سنی 9تا 12ســال 12،تا 15سال و  15تا18
سالراتشکیلمیدهند.

افزایشنشاطاجتماعیدر طرح تابستانههاللاحمر

دکتــر محمد گلفشــان ،رئیس ســازمان جوانان هاللاحمــر با بیان اینکه طرح تابســتانه ســازمان
جوانــان جمعیت هاللاحمــر بــا رویکــرد آ گا هســازی و توانمندســازی و افزایــش نشــاط اجتماعی ،با
تشکیلپایگاههایفرهنگی -آموزشیدر مرا کز امور جوانانسراسر کشور اجرامیشود ،گفت«:حضور
نوجوانانوجواناندر اینپایگاهها،زمینهمناسبیرابرایمشارکتاینعزیزاندر عرصهفعالیتهای
فرهنگی،اجتماعی،بشردوستانهوعامالمنفعهفراهممیسازد».
او هدف سازمان جوانان هاللاحمر از برگزاری طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان را فعالشدن
یســازی
خان ههــای هالل و کانونهای ســازمان ،اســتفاده حدا کثری اعضــا از امکانات موجود در غن 
اوقــات فراغت آنــان ،اســتفاده از اوقات فراغــت نوجوانــان و جوانان در مرا کز و آشــنایی آنها بــا اهداف
و برنام ههــای ســازمان جوانــان و تربیــت اعضــا در راســتای اهــداف هاللاحمــر ،جــذب نوجوانــان و
تهــای بشردوســتانه و عامالمنفعه ،سال مســازی محیــط جامعه از
جوانــان برای همــکاری در فعالی 
ناهنجاریهای ناشــی از بیکاری و ســرگردانی جوانــان و نوجوانان و کاهش آســیبهای اجتماعی در
جامعه،توانمندسازیاعضادر زمینه کسبمهارتهایفنیوحرفهایو کارآفرینی،باروری،شکوفایی
استعدادها و رشد و تعمیق باورهای دینی ،اخالقی و رفتارهای اجتماعی جوانان و نوجوانان ،ارتقای
نشاطاجتماعیبیننوجوانانو جوانان،توجهو تا کیدبر ترویجفرهنگو تفکر ارزشیدر ارائهو انجام
فعالیتهای آموزشــی ،ورزشــی ،فرهنگی و فوقبرنامه و همچنین شناســایی و بهکارگیــری جوانان و
داوطلبانتوانمندهاللاحمر در امر تدریسومربیگریعنوان کرد.

با تشکیل تیمهای تخصصی در خانههای هالل صورت می گیرد

ایجاد تحولی عظیم در حوزه امدادونجات
یعقــوب ســلیمانی بــا حضــور در دوره
آموزشــی تشــکیل تی مهــای تخصصــی
امدادونجــات در خان ههــای هــال،
تشکیلتیمهایتخصصیدر خانههای
هاللرااتفاقیمهمدانست.
یعقــوب ســلیمانی ،دبیــرکل جمعیت
هاللاحمــر در دوره آموزشــی تشــکیل
تی مهــای تخصصــی امدادونجــات در
خان ههــای هــال گفــت« :نیروهــای
جمعیــت هاللاحمــر امروز در مســیری
گام برمیدارند کــه ائمه اطهار نیــز در آن
مســیر قرار داشــتند و به مســتضعفین و
نیازمنــدان کمــک میکردنــد و ایــن یک
ارزش واال بــرای جمعیــت هاللاحمــر
اســت ».او افــزود« :نمون ـهای از ایثارگری
نیروهــای هاللاحمــر را در روزهای اخیر
مشــاهده کردیــم که بــا ازخودگذشــتگی
و تقدیــم جــان خــود بــه کمــک مــردم
ســیلزده شــتافته و بــا تمــام تــوان

امدادرســانی کردنــد و مصــداق آیــات
جهادیقرآنشدهاند».
دبیــرکل جمعیــت هاللاحمــر ادامــه
داد« :در ســیلهای روزهــای اخیــر
تصاویری واضح از جهاد و ایثار نیروهای
هاللاحمــر مشــاهده شــد کــه در
ســالهای اخیر بینظیر بود .امدادگران
و داوطلبــان بــا جانفشــانی وارد میــدان
شدندتابهمردمیاریرسانیومفقودین

را پیــدا کننــد ».ســلیمانی بــا اشــاره بــه
شهــای هاللاحمــر بــرای
تــداوم تال 
کمکرســانی به مناطق سیلزده گفت:
«خان ههــای هــال نقــش موثــری بــرای
کمکرســانی بــه مــردم دارنــد و در ســایر
عرص ههــا نیز میتوانند منجر به توســعه
شــوند .امــروز خان ههــای هــال عالو هبــر
تبیین مســائل آموزشــی میتواند عامل
محرومیتزدایــی و توســعه در مناطــق

باشــد ».این مقام مســئول در جمعیت
هاللاحمــر تصریــح کــرد« :در حادثــه
قطار طبس نخســتین مجموع ـهای که
از حادثــه آ گاه شــد و اطالعرســانی کــرد،
خانه هــال آن منطقــه بود و این نشــان
میدهد کهتاچهمیزانخانههایهالل
میتواننــد موثــر واقع شــوند .این مســیر
درست باید با اندیش ـهورزی و همفکری
بهشکلی دقیقتر پیش رود و خانههای
هاللبهتوانمندیمناسبیبرسند.باید
توســعه خانههای هاللاحمر هدفمند
تهــا در هــر
باشــد و بــا شــناخت ظرفی 
محلیخدماتمتناسبارائهشود».
ســلیمانی خاطرنشــان کــرد« :امــروز
آمــوزش از اهمیــت بســزایی برخــوردار
اســت و هاللاحمــر بایــد بــا اتــکا بــه این
اصل به بهترین شکل ممکن عمل کند.
امــروز بایــد ارزش لبــاس ســرخ و ســفید
هاللاحمــر دانســته شــود ،زیــرا یکــی از

مقدستریــن جایگاههایــی اســت کــه
انســان میتوانــد در آن قــرار گیــرد ».او
افزود« :امــروز خانههای هالل میتوانند
این جایــگاه واالی هاللاحمر را نهادینه
کردهونقشیمحوریدر مناطقمختلف
کشــور ایفا کننــد .خانههای هــال نباید
از مســیر ترسیمشده خارج شــوند و باید
شهــای همگانــی در
بســتری بــرای آموز 
کشــور باشــند و تــابآوری جامعــه را ارتقا
دهنــد ».دبیــرکل جمعیــت هاللاحمــر
بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل تی مهــای
تخصصــی امدادونجــات در خان ههــای
هالل گفــت« :کشــور ما ســاالنه متحمل
یشــود و
حــوادث و ســوانح مختلــف م 
مشــخصا تشــکیل تی مهــای تخصصــی
امدادونجــات در خان ههــای هــال و
مناطق دوردست کشور میتواند تحولی
عظیــم در عرصــه امدادرســانی کشــور
ایجاد کند».

