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هالل مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم با اشاره به اجرای برنامه ها و طرح های نوروزی در سه بخش امدادونجات، جوانان و داوطلبان، از آغاز به کار ارایه 

خدمات نوروزی هالل احمر در آستانه  سال جدید خبر داد. دکتر محمد گل فشان با اشاره به حضور فعال جمعیت هالل احمر در ارایه خدمات در روزهای 
پایانی  سال جاری و آغاز سال نو، اظهار کرد: »در این راستا، معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمر استان قم همچون سنوات گذشته با استقرار ۱۶ پایگاه 
ثابت و موقت امدادونجات در نقاط حادثه خیز استان قم، در امر امدادونجات و همچنین درمان اضطراری ارایه خدمت خواهد کرد.« وی افزود: »در اجرای 
طرح امدادونجات نوروزی  ۸۵نفر روز پزشک، پرستار، امدادگر و نجاتگر در پایگاه ها حضور خواهند یافت و این طرح از ۲۴ اسفندماه  سال جاری آغاز و تا ۱۶ 

فروردین ماه  سال ۹۸ ادامه دارد.« 

اجرای طرح های 
نوروزی جمعیت 

 هالل احمر استان قم 
در ۴۲ پست ثابت و سیار

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

 اگـر احسـاس خواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
جاده ای،  پارکینگ هـای  مانند 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

خـودداری کنیـد.

شهروند |   شهاب الدین صابونچی، رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر در بخش دوم نشست خبری با اصحاب 
رســانه پیرامون طرح های نــوروزی جمعیت هالل احمر 
پاسخگوی ســواالت خبرنگاران بود. وی در پاسخ به سوال 
»شهروند« درباره برنامه های آموزشی سازمان  جوانان برای 
ترویج فرهنگ داوطلبی به ویژه با اســتفاده از فرصت ایام 
نوروز گفت: »در ایام نوروز شاید هدف اصلی ما این مباحث 
نباشد و  با توجه به سفرهای نوروزی بازوی همراه در کاهش 
سوانح و حوادث هستیم و سعی می کنیم از بار حوزه امداد و 
نجات بکاهیم. با این  حال نوروز فرصت خوبی برای مواجهه 
با هموطنان و برقراری ارتباط نزدیک با جوانان است و ما از 
این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.«  رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر ادامه داد: »بسیاری از هموطنان شاید 
با مفهوم کار داوطلبانه و فرصت های کار داوطلبانه  آشنایی 
نداشته باشند. در این فرصت چون تمام اعضایی که هستند، 
داوطلبانه آموزش های الزم را دیده اند می توانند این  فرصت 
را غنیمت شمرده و اطالعات را به هموطنان منتقل کنند.« 
عضوگیری در پایگاه های ســازمان جوانان سوال دیگری 
بود که  صابونچی در پاسخ گفت: »طبیعتا از همین مسیر، 
حضور جوانان در پایگاه ها می تواند برای جذب مفید باشد. 
البته عضوگیری ها کمتر به  صورت دستی و کاغذی است و 
از طریق سایت و سامانه عضوگیری صورت می گیرد. ولی در 
کنار این پایگاه ها عالقه مندان می توانند  راهنمایی شوند و از 

روش های عضویت در پایگاه ها اطالع پیدا کنند.« 
نوروز 98 سازمان جوانان هزار و 226 پست ثابت و سیار در 
سراسر کشور دارد؛ 166 پست سیار و دو نفره سیار هستند و  
هزار و 60  پایگاه ثابت. به گفته صابونچی پایگاه های ثابت در 
دو بخش خدمات آموزشی و راهنمایی و خدمات فرهنگی 
کار می کنند. محتوای  آموزش هایی که ارایه می شود در چند 
دسته است. بخش مهمی از این آموزش ها به ماموریت های 
ذاتی هالل احمر برمی گردد.  همچنین آموزش مخاطرات 
و کمک های اولیه است که همراه با بسته های کمک های 
اولیه به مردم ارایه می شود. همچنین آموزش های سالمت را 
خواهیم داشت که بیشتر مختص ایام نوروز و نکات سالمت 
بهداشت است. بخش دیگر آموزش ها آشنایی با هالل احمر 

و  ماموریت ها، بخش ها و فرصت های همکاری با جمعیت 
هالل احمر اســت که محتواهایی تهیه شــده و در اختیار 

هموطنان قرار می  گیرد.  
 بهرفت برای تأثیرگذاری بر رانندگان

 سفرهای نوروزی
وی دربــاره طرح بهرفت و این که ســال گذشــته چه 
نتایجی از این طرح دریافت شــده اســت، گفت: » ســال 
گذشته عنوان طرح، بهرفت نبود در  واقع )نه به تصادفات 

جاده ای(یک شــعار جانبی  بود برای ارتباط با هموطنان، 
امسال هم فکر می کنیم پرداختن به این موضوع ضرورت 
 دارد.  سال گذشــته بالغ بر 100 هزار نفر اعالم همکاری در 
کمپین سازمان جوانان کردند و به طرق مختلف عضو این 
کمپین شدند. یک  سری از دوستان هم حضوری آمدند  و 
میثاق نامه را امضا کردند. امســال سعی شده فضا راحت تر 
شود و دسترســی ســاده تری صورت  بگیرد؛ هم از طریق 
صفحه اینستاگرام ســازمان جوانان و هم از طریق سایت. 

امیدواریم در روزهــای آینده که ابعاد مختلف این کمپین 
 مشخص شود، اطالع رسانی توسط رسانه ها به خوبی صورت 
بگیرد. در کل برآورد ما این است که امسال شاهد رشد قابل 
توجهی در  همراهان این طرح باشــیم. طبیعتا گروه اول و 
هدف ما راننده ها هستند ولی سعی می کنیم تأثیرگذاری بر 
راننده ها بیشتر باشد که  بخشی از آن به همراهان راننده ها 
برمی گردد. یعنی تجربه های موفقی که در سایر موضوعات 
بوده، بچه های عضو کانون غنچه های   هالل سازمان جوانان 

با کارت هایی که در پایگاه ها دریافت می کنند، به نوعی یک 
دیده بان برای پدران و مادران و راننده ها هستند.  ضمنا سعی 
می کنیم حساس سازی و آگاهی بخشی را برای خانواده ها 
انجام دهیم.« وی ادامه داد: »اگر بخواهیم آماری اعالم کنیم 
این  رقم دقیق نخواهد بود چراکه ما متولی آمار تصادفات 
نیستیم. اما برآورد ما می گوید بازخورد این طرح در میان 
مردم با رویکرد مثبتی  مواجه بوده  و امسال هم تالش ما در 

طرح نوروزی رقم زدن اتفاق بهتری است. «
 به دنبال توانمندسازی جوانان 
و داوطلبان هالل احمری هستیم

آموزش های فنی و حرفه ای به داوطلبان و اعضای سازمان 
جوانان  مورد ســوال خبرنگار دیگری بــود که صابونچی 
پاســخ داد: »یکی از  رویکردهایی کــه دنبال می کنیم در 
حوزه جوانان در راســتای فرهنگ داوطلبی است چراکه 
ظرفیت ما محدود اســت، درحالی که صدها  هــزار نفر از 
جوانان و داوطلبان در جمعیت هالل احمر به صورت کامال 
داوطلبانه همکاری می کنند. اساســا رویکرد هالل احمر 
براساس  فعالیت داوطلبانه اســت، بر همین اساس تالش 
می کنیم جو.انان  و اعضا را کمک کنیم تا توانمند شوند و 
آینده شغلی خود را دنبال کنند.« وی توضیح داد: »بخشی 
از آن کارهای استارتاپی است که آموزش مبانی کسب و کار 
را از سال گذشته شــروع کرده ایم؛  5 هزار نفر از  اعضا در 31 
استان  آموزش های جدی در این حوزه دیده اند و 500 نفر 
از برگزیدگان در دوره های پیشرفته شرکت کردند. در بحث 
 توسعه کسب و کارهای خرد، با هماهنگی وزارت کشور با 
تمرکز بر حاشیه شهرها کارهایی را شروع کرده ایم؛ بخش 
دیگر کار با ســازمان  فنی و حرفه ای در کنار  تفاهمنامه ای 
با ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســت که بر همین اساس 
سهمیه هایی را برای استان های  مختلف درنظر گرفته ایم. 
تعدادی از اعضا امســال برای اولین بار توانســتند از این 
آموزش ها استفاده کنند. در حال حاضر نیز درحال رایزنی و 
 پیگیری موضوع هستیم تا سال آینده براساس بازخوردهای 
امسال و نیازسنجی که صورت گرفته است، جامع تر و بهتر 
آموزش های  کاربردی برای جوانان هالل احمری را دنبال 

کنیم.«   

شــهروند|  جــدای از امدادگرانی کــه در پایگاه های 
هالل احمر به کمک مســافران می شتابند، سازمان جوانان 
هالل احمر نیز با انبوهی از  برنامه های آموزشی و فرهنگی، 
قرار است در ایام تعطیالت در کنار مسافران باشد تا نوروزی 
ایمن و شــاد را برای خانواده های ایرانی رقم  بزند. مسافران 
نوروزی می توانند شاهد خدمات بی چشمداشت نیروهای 
جوان و داوطلب جمعیت در پایگاه های ثابت و ســیار هالل 
 احمر باشند که تعطیالت نوروز را چگونه در مسیر خدمت 
به مردم سپری می کنند. دکتر صابونچی در توضیح اقدامات 
نوروزی سازمان جوانان  هالل احمر در ایام نوروز، این گونه 

شرح می دهد. 
دکتر شــهاب الدین صابونچی، رئیس ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر در نشســت خبری تشریح طرح های 
نوروزی 98 با اشــاره به  اینکه امسال نوزدهمین سالی است 
که ســازمان جوانان طرح ویژه نوروز را دنبال می کند، بیان 
کرد: » در طی این سال ها تغییراتی را  در طرح های نوروزی 
داشــته ایم به گونه ای که این طرح ابتدا در قالب راهنمای 
مسافران و ســپس با عنوان ایمنی و سالمت  مسافران اجرا 

شده است.« 
وی به رویکرد اصلی طرح امسال اشاره کرد و گفت: »یکی 
از رویکرد های مهمی که امسال ســازمان جوانان در اجرای 
طرح نوروزی  دنبال کرده است، هم افزایی و هماهنگی بیشتر 
بین واحدهای عملیاتی مجری طــرح نوروزی در جمعیت 
هالل احمر بوده است.  طبیعتا هر کدام از سازمان ها براساس 
تخصص و ماموریتی که دارند محتوای خودشــان را دنبال 

می کنند. همچنین عالوه بر  سازمان جوانان و امدادونجات 
که با هماهنگی خوبی فعالیت کرده اند، سایر ظرفیت های 
جمعیت، روابــط عمومی، معاونــت آموزش  و ســازمان 
داوطلبان نیز بکار گرفته شده است تا شاهد انسجام بیشتری 

در طرح نوروزی امسال باشیم.« 

صابونچی با اشــاره به بخش آماری طــرح اظهار کرد: » 
امسال 1226 پست ثابت و سیار  تعبیه شده است که شامل 
6۷۴ پایگاه اســت  که خدمات ایمنی و سالمت و همچنین 
بحث های آموزشــی، اطالع رســانی و محتواهایــی که با 
هماهنگی معاونت آموزش تولید شــده  است را به مسافران 
ارایه می دهند. عالوه بر آن، 386 پایگاه نیز خدمات فرهنگی 
را  به خانواده هــا ارایه می کنند. در ایــن پایگاه ها  فضاهای 
دوســتدار کودک ایجاد شده اســت که خانواده ها بتوانند 
دقایقی را در آن ســپری کنند و خســتگی سفر را کاهش 

دهند.  همچنین خیمه های نماز نیز در فضاهایی که به دور از 
شهرها هستند، پیش بینی شده است. «

  رئیس سازمان جوانان با اشاره به این که امسال ششمین 
دوره جشــنواره ملی و دومین دوره بین المللی جشــنواره 
نقاشی صلح و  دوستی است، گفت: »بسیاری از آثار کودکان 
در پایگاه های نوروزی برای این جشنواره دریافت می شود تا 
در فرصتی دیگر در قالب  نمایشــگاه، مورد نمایش گذاشته 

شود. «
 وی با اشــاره بــه فعالیــت تیم هــای ســحاب گفت:

» 166 تیم سحاب یا همان ســامانه حرکت های امدادی و 
بشردوستانه در نقاط پرتردد و  گردشگرپذیر شهرها حضور 
پیدا می کنند که هم فعالیت های آموزشی را انجام می دهند 
و هم در حد ضــرورت، خدمات مربوط به  کمک های اولیه و 

امدادی را به مسافران ارایه می دهند. «
صابونچی با اشاره به ارزیابی فعالیت های نوروزی نسبت 
به سال گذشته گفت: »با نظرسنجی که از مخاطبان انجام 
شده است،  دربعضی از فعالیت ها بازنگری هایی داشته ایم و 
در همین راستا در جانمایی بعضی از پایگاه ها دقت بیشتری 
شده اســت.  محل تعدادی از پایگاه ها که در مکان مناسبی 
برای توقف خودروها قرار نداشتند را تغییر دادیم. همچنین 
سعی شده اســت در  نقاط پر تردد شــهرها هم در تهران و 
هم در شهرهای دیگر پایگاه هایی را داشته باشیم.«  رئیس 
سازمان جوانان به مکمل بودن فعالیت های امداد ونجات و 
سازمان جوانان اشاره کرد و گفت: »هر چقدر بتوانیم از سوانح 
 پیشگیری کنیم، باری که بر دوش امدادونجات است، کمتر 

می شود و در نتیجه حوادث و سوانح کمتری را نیز خواهیم 
داشت.«  

وی در رابطه با دسترسی مسافران به اطالعات مورد نیاز 
در طول سفر افزود: » امسال سعی کرده ایم با کمک بخش 
آی تی جمعیت  و دیگر ســازمان ها، دسترسی شهروندان 
به اطالعات مورد نیاز در ایام ســفر بیشــتر شــود.  ســال 
گذشته سایت سفر سالم را در ســازمان  جوانان داشته ایم، 
امســال مبتنی با همان محتوا و البته همراه با به روزرسانی، 
اپلیکیشــنی طراحی شــده اســت که به زودی در سایت 

 جمعیت بارگذاری خواهد شد. «

صابونچی به همکاری برخی نهادها با سازمان جوانان در 
راستای مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: »امسال چند 
بنگاه اقتصادی  در این زمینه همکاری خوبی با ما داشته اند و 
تعداد قابل توجهی بسته های کمک های اولیه تهیه شده که 

از طریق پایگاه ها  در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت .«

رئیس سازمان جوانان هالل احمر با اشاره به آغاز کمپین 
بهرفت )بهبــود رفتارهــای ترافیکی( گفــت: »در امتداد 
فعالیت هایی که در  سال های گذشته در قالب »سفر ایمن« و 
»نه به تصادفات رانندگی« انجام شد، امسال کمپین بهرفت 
را آغاز می کنیم و امیدواریــم  چهره های فرهنگی، هنری و 
ورزشی در این مسیر همراه سازمان باشند. هرچقدر بتوانیم 
از آمار حوادث و سوانح در ایام نوروز  بکاهیم؛ دستاورد بزرگی 

برای ما است و به هدفمان نزدیک تر شده ایم. «
  وی ادامه داد: » یکی دیگر از ویژگی های طرح امسال این 
اســت که فضایی را فراهم کردیم تا اعضا در شــهری به جز 
جایی که در  کانون هالل احمر آن ثبت نام کرده اند، بتوانند 
در طرح ما مشــارکت کنند . فرضا اگر دانشجویی در کانون 
هالل احمر تهران عضو  است، بتواند در شهر خودش هم در 
کمپین نوروزی فعالیت داشته باشد. امسال ظرفیت برای باال 

بردن مشارکت اعضا فراهم شده  است. «
صابونچی در مــورد تعداد جوانانی کــه در طرح نوروزی 
مشارکت می کنند، بیان کرد: »بیش از 12 هزار نفر از اعضا در 
این طرح با  سازمان همکاری می کنند و هر کدام چند روزی 

را در پایگاه ها پست خواهند داد .«
رئیس ســازمان جوانان در پایان صحبت هــای خود به 
کاهش ساعات پست های اعضای جوانان اشاره کرد و گفت: 
»با توجه به اینکه  جنس کار ما از نوع امدادی نیست، چندان 
به پســت های 2۴ ســاعته نیازی نداریم، اکثر پست های 
پایگاه ها بین 12 تا 16 ساعت  است اما در جاهایی که اقتضا 

می کند پست های 2۴ ساعته نیز خواهیم داشت .«

رئیس سازمان جوانان در نشست خبری گزارش اقدامات و خدمات 
هالل احمر در ایام نوروز خبرداد:   

 نوروزی ایمن و شاد 
 با برنامه های آموزشی 
و فرهنگی برای مسافران

 صابونچی از استقرار بیش از ۱200 پست ثابت و سیار در ایام نوروز خبر داد
 حضور ۱۶۶ تیم سحاب در نقاط پرتردد و گردش پذیر کشور

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در پاسخ به »شهروند«:   

 آشنایی مسافران نوروزی با فرصت های کار  داوطلبانه 
در پایگاه های سازمان جوانان  

باتوجهبهاینکهجنسکارماازنوع
امدادینیست،چندانبهپستهای

۲۴ساعتهنیازینداریم،اکثرپستهای
پایگاههابین1۲تا16ساعتاستامادر
جاهاییکهاقتضامیکندپستهای۲۴

نیزساعتهخواهیمداشت
محلتعدادیازپایگاههاکهدرمکان

مناسبیبرایتوقفخودروهاقرارنداشتند
راتغییردادیم.همچنینسعیشدهاستدر
نقاطپرترددشهرهاهمدرتهرانوهمدر
شهرهایدیگرپایگاههاییراداشتهباشیم
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