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 نوشاد عالمیان، مرد شماره یک تنیس روی میز ایران پاسخ می دهد 
چرا هالل احمری شدم؟

روایتی از 5ساعت عملیات در دل چاه 
رمز موفقیت، صبر و حوصله 

عضویت من در هالل احمر بر مبنای یک خواست قلبی 
بود. هالل احمر مجموعه ای پرتالش و پرمسئولیت است؛ 
یک مجموعه مردم نهاد بزرگ که باید بیشتر مورد حمایت 
قرار بگیرد. این مجموعه وظایف سنگینی را به دوش گرفته 
اســت. هر جا حادثه ای – چه طبیعی و چه غیرطبیعی – 
رخ می دهد، داوطلبان این مجموعه حضــور فعال دارند. 
موضوع دیگر، عام المنفعه بودن فعالیت های این جمعیت 
اســت؛ فعالیت هایی که منفعتش برای دیگران ملموس 
است. اما یک نکته را هم بگویم که من نمی خواهم به صورت 
اسمی تنها در یک مجموعه عضو شوم. دوست دارم که هر 
جا احساس نیاز شود به صورت عملی حضور داشته باشم. 
همه جوانان این سرزمین می توانند عضوی از این جمعیت 
باشند. من از عضویت در جمعیت  هالل احمر خوشحالم. 
چرایی این خوشحالی هم روشــن است. کار، کار انسانی و 

اخالقی است. انجام چنین کارهایی جدای از حس خوب 
مشــارکت اجتماعی، نشــاط فردی را نیز به دنبال دارد. 
مهمترین انگیزه من هم برای عضویت و حضور در این نهاد، 
فعالیت اجتماعی جوان پسندی است که سازمان جوانان 

هالل احمر دنبال می کند.

راوی : امیر کریمی| ماجرا از آن جا شروع شد که چندنفر 
در روستای حسن خان در 20کیلومتری جاده قروه به بیجار 
برای حفاری غیرمجاز اقدام می کنند، اما  با توجه به شرایطی 
که در زمین حفاری به وجود می آید، دیواره چهارمتری چاه 
ریزش می کند، و دونفر از افراد در شــرایط بسیار حساس و 
خطرناک زیر خاک ها مدفون می شــوند، نفر ســوم بعد از 
گذشت چندساعت ناکامی تالش برای رهاسازی مصدومان، 
نیرو های امدادی را در جریان قرار می دهد. به دنبال تماس 
تلفنی با مرکز کنتــرل و هماهنگــی عملیات جمعیت 
هالل احمر استان کردســتان مبنی بر گرفتارشدن دو فرد 
در چاه، بالفاصله سه تیم از نجاتگران جمعیت هالل احمر 
شهرستان قروه و واکنش سریع استان به محل اعزام شدند. 
»هیوا احمدی« یکی از اعضای تیم واکنش سریع جمعیت 
هالل احمر استان کردستان در توصیف این حادثه می گوید: 
»این حادثه با تمام حوادثی که رفتــه بودیم، متفاوت بود. 
دونفر تا قفسه ســینه در زیر خاک و سنگ مدفون بودند و 
هر لحظه امکان داشت دیواره ای از سنگ ریزها و خاک روی 
آنان ریزش کند و مرگ را به دنبال داشته باشد.« دسترسی 
به افراد به علت دهانه بسیار باریکی که در دل چاه به وجود 
آمد، بسیار سخت و حساس بود؛ زیرا نیروهای امدادی باید با 
صبر و حوصله بسیار اقدام می کردند که خود باعث ریزش 

آوار نشوند و هم جان نیروهای امدادی و مصدومان به خطر 
نیفتد. متاسفانه قبل از حضور نیروهای امدادی به صورت 
غیراصولی اقدام به کشیدن با جرثقیل و طناب  کرده بودند 
که این کار باعث شــده از وضع جسمی و روحی مناسبی 
برخوردار نباشند و این کار نیروهای امدادی را سخت تر کرد.

»هیوا احمدی« در مــورد نحوه اجــرای عملیات هم 
می گوید: »با تجهیزات نجات در آوار دیواره های کانال را تا 
حد زیادی محکم کردیم و هربار یک نفر می توانست با طناب 
به محل مصدومان ورود و بعد با دســت خالی خاک های 
اطرف را جمع و به باال منتقل می کرد و این کار با توجه به 
اینکه مصدومان ساعت بسیاری درون خاک بودند، باید به 
آرامی و با صبر و حوصله صورت می گرفت. طوالنی شدن 
حادثه هم باعث شده بود؛ روحیه مصدومان بسیار ضعیف 
شود و ما مجبور بودیم هم امدادرسانی و هم حمایت های 
روانی را انجــام دهیم.« بی قراری مصدومــان کار را برای 
نجاتگران سخت تر  کرد، مصدومان مدام بی قراری می کردند 
و امیدشــان را از دســت داده بودند، اما پس از 5ســاعت 
عملیات، نهایتا با صبــر و تالش های نیرو هــای امدادی 
هالل احمر و همکاری نیروهای آتش نشانی شهرداری قروه 

هر دو مصدوم سالم از زیر خروارها آوار خارج شدند.

این جمع دلگرم کننده...

مرضیه باغستانی| سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر که قدمتی بالغ بر 7 دهه را در تاریخچه خود ثبت 
کرده اســت، همواره تالش نموده تا بتواند در مســیر 
بشردوستی به ارایه خدمات فرهنگی در سطح جامعه 

خصوصا میان مخاطبان خود بپردازد.
این ســازمان که با توجه به ســاختار خود و وجود 
کانون های متنوع از جملــه غنچه های هالل احمر، 
دانش آموزی، روستایی، طالب، دانشجویی و جوانان 
به عنوان درگاه ورودی اعضا به جمعیت هالل احمر 
نقش بسزایی در جذب جوانان سرزمین سرافرازمان 
به این نهاد بین المللــی دارد، برنامه های گوناگونی 
متناسب با شرایط، توانمندی ها و حیطه فعالیت هر 
گروه از اعضای خود تدارک می بینــد تا بتواند زمان 
فعالیتشان در مســیر خدمت به همنوع را به بهترین 

نحو ممکن مدیریت کند.
گستردگی این سازمان و عظمت شــاخ و برگ این 
درخت تنومند جوان در سراســر کشــور، روند اجرای 
برنامه ها را تســهیل می بخشــد و کمک می کند تا در 
سریع ترین زمان ممکن، هر طرح ابالغی از سوی سازمان 

یا حتی طرح های ابتکاری اعضــای هر بوم و منطقه، با 
سرعت و دقتی مثال زدنی اجرا شود. اما آن چه تکمیل 
کننده و منعکس کننده این حجم از اطالعات اســت، 
انتشار به موقع و دقیق اخبار این برنامه ها در پایگاه های 
اطالع رسانی، نشریات و گروه های موجود در فضاهای 

مجازی درون و برون سازمانی است.
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، با درایت هر 
چه تمام تر و با بهره گیری از پتانســیل اعضای جوان 
و پرانگیزه خود، این نیاز را نیز پاســخگو بوده است و 
از سال 93 با تشکیل ساختار منسجم شبکه رابطان 
خبری در سراسر کشــور، موفق شده اخبار دورترین 
کانون خود را در کمتریــن زمان ممکن دریافت و در 
پایگاه اطالع رسانی خود درج کند. هیچ خبری از قلم 
روان و لنز تیزبین رابطان جوان دور نخواهد بود و به 
بهترین شــکل ممکن، کامال سامان یافته و هدفمند 
منتشر خواهد شــد. از ویژگی های بارز و مثبت این 
ساختار، انتشار به موقع، متحد و یکسان اخبار سراسر 
کشــور اســت که این موضوع، خود نقش موثری در 

جذب و نگهداشت اعضای جوان دارد.

نگا ه داوطلبی

ستاره های سرخ

خاطرات و مخاطرات

مدرسه امداد جمعی از ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان کشور ظهر روز گذشته با حضور در بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی نورافشار 
از کودکان و جانبازان و ســایر بیماران بستری در بیمارستان عیادت کردند. میثم بائو، بازیکن تیم فوتبال استقالل، محمد 
نصرتی بازیکن پرســپولیس، بهنام محمودی والیبالیست، یوسف کرمی هنرمند، علی کاظمی بازیگر سینما و تلویزیون و 
مهراب، محمد و حسین فاطمی قهرمانان پرورش اندام کشور پیش ازظهر روز گذشته با حضور در بیمارستان فوق تخصصی 
نورافشار ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان ازجمله بخش های ارتوپدی، اورژانس، پزشکی ورزشی و... از بیماران 

بستری در بخش سالمندان، اطفال و جانبازان نیز عیادت کردند.

بازدید جمعی 
از ورزشکاران 
و هنرمندان از 

بیمارستان  نورافشار
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

چطور یک دانش آموز امدادگر می شود؟

یک میلیون ارتش امدادی 
  ارایه آموزش های امدادی به یک میلیون دانش آموز در ۶ سال گذشته

  بررسی نحوه  عضویت دانش آموزان در جمعیت هالل احمر به بهانه آغاز  سال تحصیلی

شهروند| یادگیری تقریبــا  ۴00 هزار دانش آموز در 
٨  هزار مدرسه، یعنی ایجاد یک گردان برای یک ارتش 
امدادی؛ یعنی حاال پس از 6  سال، آموزش دانش آموزان، 
کشور یک ارتش امدادی یک میلیونی دارد، یک میلیون 
ســرباز برای یک ارتش بشردوست، یک میلیون سرباز 
برای برقراری صلح پایدار، برای تســکین آالم بشری. 
ارتشی که در تمام کشور سرباز دارد، یعنی در هر نقطه ای 
که حادثه رخ دهــد، یک دانش  آموز کــه مهارت های 
امدادی را آموخته حاضر اســت. در مورد طرح دادرس 
صحبت  می کنم، طرحی که مخفف عبــارت »دانش 
آموز آماده در روزهای ســخت« است. در طرح  دادرس 
تیم های ١۴ نفره دانش آموزی در مرحله نخســت در 
مدرســه و در مرحله بعد در شهرستان و استان با هم به 
رقابت می پردازنــد و در آخرین مرحلــه نیز به صورت 
کشوری در رقابتی به  عنوان »المپیاد آماده« آموخته ها و 
دانسته های خود را در زمینه امدادی به مقایسه و ارزیابی 
نهایی می گذارند. حاال با شروع  سال تحصیلی هفتمین 

دوره المپیاد آماده با حضور دادرسان برگزار خواهد شد.

 طرحی با قدمت 70ساله!

 تشــکیل کانون هــای دانش آموزی از 
70 سال پیش در جمعیت هالل احمر آغاز 
شــده اســت. با اجرای طرح دادرس در 
مدارس طی ۶ ســال گذشته، یک میلیون 
تعامل  برای  پایه  آموزش های  دانش آموز، 
و پیشگیری از مخاطرات را فراگرفته اند. 
فعالیت کانون های دانش آموزی از 70 سال 
پیش آغاز شــده و هدف ما این است که 
در جمــع دانش آمــوزان ورود کنیم و به 
آنها آموزش های امــدادی و آموزش های 
پایه برای تعامل و گفت وگو و پیشــگیری 
از مخاطــرات را بدهیــم، همچنیــن از 
آموزش وپرورش  مــدارس  ظرفیت های 
در مواقع خطر برای کمــک به مردم بهره 
می بریــم. این کانون به منظــور جذب و 
آماده  ســازی دانش آمــوزان عالقه مند 
به انجــام داوطلبانه خدمــات امدادی و 
عام المنفعه براساس توافقنامه منعقدشده 
بــا وزارت آموزش وپــرورش و همچنین 
ســازمان دانش آموزی در مدارس تحت 
پوشش )براساس ســهمیه مورد توافق( 
ایجــاد می شــود. در ایــن کانون ها با 
برنامه ریزی جهت ثبت نــام و آموزش و 
سازماندهی دانش آموزان عالقه مند ضمن 
فرهنگ سازی در انجام خدمات داوطلبانه 
و امدادی، زمینه ای مناسب جهت شناخت 
عینی دانش آمــوزان از نوعدوســتی و 
مصادیــق آن به وجود می آید.  ســال۹۳ 
با توجه بــه تفاهم نامه ای کــه با وزارت 
آموزش وپرورش منعقد شــد، کانون های 
دانش آموزی که پیش از این منحل شــده 
بودند و فعالیتی نداشتند دوباره در مدارس 
شروع به کار کردند و در قدم نخست ۸ هزار 
کانون در مدارس سراسر کشور افتتاح شد 
و قرار اســت این تعداد به ۲0 هزار کانون 

افزایش پیدا کند.

داستان طرح دادرس با داســتان چهارشنبه سیاه 
شین آباد گره خورده است. چهارشنبه ای که در آن به 
دلیل نقص تجهیزات گرمایشی ٢9 دانش آموز دچار 
جراحت شدید سوختگی شــدند. درست  15 آذرماه 
1391 بود که مدرسه دخترانه انقالب اسالمی شین آباد 
در شهرستان پیرانشهر به دلیل استفاده از بخاری نفتی 
غیراستاندارد، دچار حادثه آتش ســوزی شد و آتش 
به جــان دانش آموزان این مدرســه کوچک انداخت؛ 
آن روز چهارشنبه بود؛ شش سال قبل که ساعت 8 و 
٢0 دقیقه، بخاری دانش آموزان کالس چهارم مدرسه 
روستای شــین آباد آتش گرفت و مسئوالن مدرسه 
با وجود کپسول آتش نشانی که پشــت در کالس در 
راهرو نصب بود، نتوانستند آتش را مهار کنند. ارزیابی 

انجام شده در حادثه شــین آباد از میزان پایین آگاهی 
امدادی در مدارس کشور، چه در میان دانش آموزان و 
چه در میان مربیان خبر مــی داد. طرح دادرس هم به 
همین دلیل یک سال بعد از حادثه شین آباد با تعریف 8 
مهارت امدادی شامل اطفای حریق، اسکان اضطراری، 
حمایت های حیاتی، پناه گیــری و تخلیه اضطراری، 
ارزیابی و کنترل عالیم حیاتی، شکستگی و آتل بندی، 
خونریزی، پانسمان و بانداژ اجرایی شد. از برنامه هایی 
که در هفت دوره این طرح دنبال شــده است، رشد و 
شکوفایی اســتعدادهای امدادی، افزایش روحیه کار 
جمعی دانش آموزان ســازمان جوانان، افزایش سطح 
ایمنی و کاهش خطرپذیــری در مواجهه با حوادث و 

آموزش خودامدادی بین دانش آموزان  بوده است.

کانون دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
را می توان محفل و پاتوق بشروستی معرفی کرد. تشکلی 
که دانش آمــوز به دور از هــر نگاه سیاســی برنامه ها و 
فعالیت های خود را در جهت اهداف جمعیت هالل احمر 
که همان تسکین آالم بشــری، صلح و دوستی و تفاهم، 
حمایت از زندگی و ســالمت انســان ها و تامین احترام 
انسان هاست، دنبال می کند. از مهمترین اهداف تشکیل 
کانون هالل احمــر در مدارس ایجــاد ارتباط صحیح و 
سالم بین اعضای کانون دانش آموزی، تعامل اعضا برای 

انجام فعالیت ها و مشــارکت اعضــا در تصمیم گیری ها 
و برنامه ریزی هــا منطبق بــر نیازهای آنــان، جذب و 
تربیت دانش آموزان به منظور آماده ســاختن آنان برای 
انجام خدمــات امدادی، اجتماعی و عام المنفعه اســت. 
از دیگر اهــداف این کانون  ها می تــوان به تقویت حس 
مشارکت جویی و نیکوکاری بین دانش آموزان و کمک به 
وفاق و همدلی بین آنان و همچنین ایجاد فضای مناسب 
در جهت تحکیم دوستی، صلح و تفاهم در جامعه اشاره 

کرد.

 »دادرس« گره خورده  با حادثه »شین آباد«

کانون دانش آموزی؛ هالل پاتوق بشردوستی

نحوه و شرایط عضویت دانش آموزان در هر پایه تحصیلی 
این گونه است که با مراجعه به )مربی هالل احمر( اعضای 
شــورای اجرایی یا دبیر کانون در مدرســه فرم ثبت نام را 
تکمیل و ظرف یک هفته نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز 
اقدام کرده و پس از آموزش و قبولی در آزمون به عضویت 
کانون دانش آموزی ســازمان جوانان هالل احمر در آیند. 

نحوه تشکیل کانون در مدارس هم به این شیوه است که 
با درخواست کتبی مدیر مدرســه یا مراکز آموزشی بوده  
و حداقل ١0 نفــر از دانش آموزان مدرســه باید داوطلب 
عضویت در کانون باشــند. مدارس درخواست کننده باید 
مکانی مســتقل را برای انجام فعالیت های کانون در نظر 
گرفته باشند. وظایف این کانون ها هم عبارت از عضوگیری 

از بین دانش آموزان داوطلب، تشکیل مجمع عمومی اعضا و 
برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای شورای اجرایی، 
آموزش اعضا به منظور ایجــاد آمادگی در آنان جهت ارایه 
خدمات امــدادی و عام المنفعه، جلب همــکاری مردم و 
نهاد ها، ارایه خدمات اجتماعی به اعضای آســیب پذیر در 

چارچوب اهداف و برنامه های سازمان جوانان است.

چطور عضو شویم؟


