
در  آذربایجان شرقی صورت گرفت

عضویت استاد کریمی مراغه ای در 
هالل احمر

اس��تاد میرزاحس��ین کریم��ی، ادیب و ش��اعر 
آذری زبان کشور در مراسمی با حضور مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجان شرقی، عضو داوطلب جمعیت هالل احمر 
شد. حجت االسالم والمسلمین محمدعلی احمدیان، 
مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولی فقی��ه در جمعیت  
هالل احمر اس��تان آذربایجان ش��رقی با تجلیل از 
شخصیت ادبی استاد کریمی، اشعار این شاعر را در 
رثای ائمه اطهار زبانزد خاص و عام دانست و از درگاه 
خداوند متعال طول عمر توام با صحت و سالمتی را 
برای استاد خواستار ش��د. استاد حاج میرزاحسین 
کریمی مراغ��ه ای ه��م در ای��ن دیدار ب��ا تجلیل از 
خدمات هالل احمر، همت و پش��تکار را مهمترین 
عامل موفقیت بشر دانست. استاد حاج میرزاحسین 
کریمی مراغه ای با امضای ف��رم داوطلبی جمعیت 
هالل احمر و پوش��یدن لباس داوطلبان به عضویت 

داوطلبانه جمعیت هالل احمر درآمد.

در دهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک جوانان 
کسب شد

مقام سومی تیم تکواندو هالل احمر 
استان مازندران

تیم تکواندو هالل احمر اس��تان مازندران مقام 
س��وم دهمین دوره مس��ابقات لیگ دسته یک 
جوانان و بزرگساالن بانوان کش��ور )جام کوثر( را 
کسب کرد. در مراسم اختتامیه که در تهران برگزار 
شد حکم قهرمانی و مدال سوم این مسابقات را تیم 
س��ازمان جوانان هالل احمر از رئیس فدراسیون 
تکواندو دریافت کرد. گفتنی اس��ت در این دوره 
از مسابقات سوسن حاجی پور از تیم هالل احمر 

عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان خبر داد

برگزاری 15 دوره طرح 
ایمنی و سالمت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کردستان 
گفت: »آموزش رکن اساسی برنامه های جمعیت 
هالل احمر است و در همین راستا 15دوره طرح 
ایمنی و سالمت نوروزی در سطح استان کردستان 
برگزار شده اس��ت.« دکتر حسن خدابنده لو روز 
پنجشنبه در نشست استانی طرح ایمنی و سالمت 
حوزه جوانان اظهار کرد: »ایجاد بستری مناسب و 
رفاهی کامل برای مسافران نوروز در ایام تعطیالت 
یکی از اولویت ه��ای کاری جمعیت هالل احمر 
است.« او افزود: »انتظار می رود با برنامه ریزی های 
مناسب این طرح در ش��هرهای مرزی با توجه به 
حضور گسترده مسافران با اهتمام بیشتری اجرا 
شود.«  مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان 
بیان کرد: »برگزاری ایستگاه سالمت، خیمه های 
نماز، ایس��تگاه های اس��کان مس��افران و افتتاح 
طرح غنچه های هالل در ایام تعطیالت از جمله 
اقداماتی است که در راستای رفاه بیشتر مسافران 
انجام شده اس��ت.« دکتر خدابنده لو یادآور شد: 
»همچنین سایت »سفر سالم« که به همت حوزه 
جوانان هالل احمر راه اندازی شده  تمامی اطالعات 
را به لح��اظ وضع ترافی��ک، نق��اط حادثه خیز، 
بارندگی ها، جاذبه های گردشگری و آثار باستانی 

در اختیار مسافران نوروزی قرار می دهد.«

توسط خیران ورزقانی صورت گرفت

 تأمین یخچال و بخاری
 خانواده محروم روستایی

همزمان با اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت 
در سراسر کشور، داوطلبان جمعیت هالل احمر 
شهرس��تان ورزقان در یک اقدام خداپس��ندانه 
مایحتاج زندگی یک خانواده فقیر روس��تایی را 
تهیه کردن��د. اعضای خان��ه داوطلبان جمعیت 
هالل احمر شهرس��تان ورزقان در اجرای فاز اول 
طرح فرش��تگان رحمت در این اق��دام به کمک 
خانواده محروم و ناتوان ساکن روستای نهریق از 
توابع بخش مرکزی ورزقان شتافته و یک دستگاه 
یخچال و یک دستگاه بخاری گازسوز به آنها اهدا 

کردند.

  59 س�ال پیش در تاریخ 1334/12/16 
آقای حاج میرزامحمود رضویان در شهرس��تان 
شاهرود استان سمنان یک باب خانه را به جمعیت 

هالل احمر صلح کرد.
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روی خط خبر
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 می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.

سامانه پیام کوتاه 3000097
helal@shahrvand-newspaper.ir

گروه هالل| همزمان با هفته مناب��ع طبیعی و روز 
درختکاری جوانان و نوجوانان جمعیت هالل احمر در 
طرحی با عنوان »طرح ملی نهضت سبز« شرکت کردند. 
این طرح با ش��عار »جوان سالم، جهان سالم می سازد« 
به همت س��ازمان جوانان جمعی��ت هالل احمر اجرا 
می شود. رئیس سازمان جوانان هالل احمر درخصوص 
جزییات ای��ن طرح گفت: »طرح ملی نهضت س��بز به 
مناسبت هفته منابع طبیعی و همزمان با 15اسفند و روز 
درختکاری آغاز و تا پایان 15فروردین 94 ادامه خواهد 
داش��ت.« دکتر وحید قبادی دانا با اش��اره به توافقنامه 
فدراسیون صلیب سرخ جهانی، سازمان محیط زیست و 
سازمان جوانان هالل احمر برای توسعه و احیای منابع 
طبیعی گفت: »در س��فر اخیر الحاج اس سی، دبیرکل 
فدراسیون صلیب سرخ جهانی به ایران این توافقنامه به 

امضا   رسید.«
افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار بالیای طبیعی

قبادی دان��ا در بخش دیگری از س��خنان خود به 
جزییات این طرح اش��اره کرد و گف��ت: »به همین 
منظور و در راس��تای برنامه فدراس��یون بین المللی 
صلیب س��رخ مبنی بر کاش��ت ۲ میلیارد اصله نهال 
تا  س��ال ۲۰1۸ و نیز پیشبرد طرح ملی نهضت سبز 
برای حمایت از زندگی و سالمت انسان ها و حفاظت 
از کرامت انسانی، سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
برنامه ه��ای بشردوس��تانه خ��ود را در هفته منابع 
طبیعی با هدف افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار 
بالیای طبیعی و برنامه های بشردوستانه حفاظت از 

محیط زیست اجرا می کند.« رئیس سازمان جوانان 
هالل احمر با اشاره به این که طرح ملی نهضت سبز 
در 3 بخش برنامه ه��ای بشردوس��تانه، برنامه های 
آموزش��ی و ترویج��ی و برنامه ه��ای فرهنگی اجرا 
می شود، ادامه داد: »برنامه های بشردوستانه در قالب 
کاشت نهال با همراهی اقشار آسیب پذیر اجتماعی، 
اعزام کاروان های نیکوکاری با حضور جوانان به منظور 
پاکس��ازی مناطق آلوده، بوت��ه کاری در نقاط اصلی 
ریزگردها، کاشت نهال صلح و دوستی در استان ها و 

... اجرا خواهد شد.«

 اهدای کیسه های غیرپالستیکی
 به مسافران نوروزی

قبادی دانا با بی��ان این که ترویج فرهنگ اس��تفاده 
صحیح و بهینه از آب و س��ایر مناب��ع طبیعی در قالب 
فعالیت های آموزش��ی و ترویجی، اجرایی می ش��ود، 
گفت: »برگزاری کارگاه توان افزای��ی در زمینه اصول و 
مهارت های تولید و کاش��ت نهال، اهدای کیس��ه های 
غیرپالستیکی و بروش��ورهای آموزش��ی به مسافران 
نوروزی، ترویج فرهنگ تولید و کاش��ت نهال و گیاهان 
مثمر و تجاری از قبیل گیاهان دارویی و درختان میوه از 

دیگر برنامه های آموزشی طرح ملی نهضت سبز است.« 
او ادامه داد: »برپایی نمایشگاه عکس و ایستگاه نقاشی 
و کاریکاتور، معرفی و تقدی��ر از اعضای فعال در زمینه 
کاش��ت نهال، بازدید از مناطق حفاظت شده طبیعی و 
تحت نظارت سازمان محیط زیست و موزه حیات وحش 
و منابع طبیعی و همچنین فرهنگ سازی جهت کاهش 
نهال در افتتاح و راه اندازی کانون ها، پروژه ها و طرح ها از 

جمله برنامه های فرهنگی در این طرح است.« 
اجرای طرح تعویض نهال با کاغذهای باطله

رئیس س��ازمان جوانان هالل احمر در بخش پایانی 
س��خنان خود گفت: »انجام طرح های ابتکاری اعضای 
داوطلب از جمله کاشت نهال به تعداد اعضای داوطلب 
طرح ایمن��ی و س��المت مس��افران ن��وروزی از دیگر 
برنامه های فرهنگی طرح ملی نهضت س��بز اس��ت.« 
قبادی دانا ادامه داد:»همچنین پ��الک کوبی درختان، 
برگزاری نمادین مراسم جشن تولد ویژه کهنسال ترین 
درخت شهرستان ها، ایجاد و نام گذاری بوستان های ویژه 
جوانان و واگذاری مسئولیت کاشت و نگهداری تا پایان 
عضویت، اجرای طرح تعویض نهال با کاغذهای باطله و 
موادبازیافت، اجرای شیوه های ابتکاری در آبیاری نهال و 
پوشش گیاهی محل تحصیل یا کانون جهت صرفه جویی 
و هدررفت آب، همگی تحت عنوان برنامه های فرهنگی 
اجرا می شود.« او خاطرنش��ان کرد:  »امیدواریم اجرای 
طرح ملی نهضت س��بز با مش��ارکت فعال جوانان، گام 
اساس��ی جهت حفظ و حراست از محیط زیست باشد و 

بتوانیم از منابع طبیعی به خوبی محافظت کنیم.«

گروه هالل| جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ای��ران در کن��ار فعالیت ه��ای ام��دادی و عام المنفعه 
در زمینه صنعت��ی و اقتص��ادی نی��ز از توانمندترین 
فدراسیون های دنیا محسوب می شود. بازوی اقتصادی 
هالل احمر، شرکت س��رمایه گذاری هالل ایران است 
که در  سال 13۸5، با هدف شناسایی فرصت های برتر 
سرمایه گذاری، رش��د و توس��عه همه جانبه کشور در 
راستای گسترش س��طح رفاه جامعه تأسیس شد و در 
حال حاضر در 4 حوزه عمرانی، ساختمانی، کشاورزی 
و دامپروری به صورت عم��ده فعالیت می کند. رئیس 
جمعیت هالل احمر در دیدار ب��ا اعضای هیأت مدیره و 
مدیران این شرکت با تأکید بر اهمیت چگونگی فعالیت 
اقتص��ادی در هالل احمر گفت: »می توان با تش��کیل 
اتاق فکر برای انجام فعالیت های اقتص��ادی از دانش و 
تجربیات افراد توانمند در عرصه های اقتصادی استفاده و 
در این زمینه موفق تر عمل کرد.« دکتر سیدامیرمحسن 
ضیایی با تأکید بر این موضوع که فعالیت های اقتصادی 
در جمعیت هالل احمر باید براساس برنامه باشد، گفت: 
»ای��ن کار باعث می ش��ود تا از س��لیقه ای عمل کردن 

جلوگیری   شود.«
 فعالیت های اقتصادی

 همسو با اهداف هالل احمر
ضیایی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
این که در فضاهای اقتصادی جمعیت هالل احمر باید 
در درجه اول پراکندگی فعالیت ها کاهش یابد، تصریح 
کرد: »جمعی��ت هالل احمر باید حداکثر ۲ ش��رکت 
سرمایه گذاری داشته باشد که به عنوان بنگاه اقتصادی 
فعالیت کنند.« او ادامه داد: »برای بنگاه های اقتصادی 
باید سیاس��ت گذاری های الزم صورت گی��رد چراکه 
جمعیت هالل احمر نمی تواند در هر زمینه ای فعالیت 
اقتصادی داش��ته باش��د و باید این فعالیت ها همسو با 
اهداف این جمعیت و در جهت خدمت رسانی بیشتر به 

مردم باشد.«

برنامه ریزی برای بازدهی بنگاه های اقتصادی
رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر این که در دنیای 
پر رقابت ام��روز باید به گونه ای س��رمایه گذاری کرد که 
سوددهی ها واضح، روشن و هم راس��تا با مأموریت های 
هالل احم��ر باش��د، اذع��ان ک��رد:  »ش��رکت صنایع 
نساجی هالل به عنوان یک ش��رکت اقتصادی همسو با 
عملیات های هالل احمر فعالیت می کند و در مواقعی که با 
بحران مواجه نیستیم، می تواند برای جمعیت هالل احمر 
سودآور باشد و البته این سودآوری نیز پشتوانه ای برای 

افزایش ظرفیت خدمت رسانی است.«

کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها 
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه تبدیل شرکت های 
س��رمایه گذاری هالل به بنگاه های اقتص��ادی را الزم و 
ضروری دانس��ت و تأکید کرد: زمانی که ش��رکت های 
س��رمایه گذاری به بنگاه اقتصادی تبدیل ش��وند، باید 
کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها را در پی داشته باشند. 
دکتر ضیایی با بیان این که بای��د چالش ها و فرصت ها را 
بشناسیم، گفت: »باید متناسب با مزیت هایی که داریم، 
سرمایه گذاری کرده و منابع محدود را در مزیت ها متمرکز 
کنیم.« رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به تشکیل اتاق 

فکر برای انجام فعالیت های اقتصادی  افزود: »با تشکیل 
این اتاق و اس��تفاده از دانش و تجربیات افراد توانمند در 
عرصه های اقتص��ادی می توان در ای��ن زمینه موفق تر 
عمل کرد.« او خاطرنشان کرد: »در انجام امور اقتصادی 
به دنبال فعالیت های دانش بنیان باشیم چراکه فعالیت 
در این امور با سرمایه گذاری کم و سود چشمگیر همراه 
است.« گفتنی است، در ادامه این جلسه، قائم موهبتی، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هالل احمر نیز گزارشی 
از عملکرد سال های اخیر این شرکت و پروژه های عمرانی 

و ساختمانی در دست اقدام،  ارایه کرد.

در دیدار رئیس جمعیت هالل احمر با مدیران شرکت سرمایه گذاری هالل ایران مطرح شد

تشکیل اتاق  فکر برای فعالیت اقتصادی هدفمند

جوانان جمعیت هالل احمر در طرح »نهضت سبز« شرکت کردند

جوانسالم،جهانسالممیسازد

آموزش

دستور العمل  فوریت های دندانی

درد دندان
دهان را با فشار آب گرم، آب بکشید تا آلودگی های 
دهان پاک شود. برای پاک کردن غذا از الی دندان ها 
نیز از نخ دندان اس��تفاده کنی��د. )روی بافت لثه یا 
دندانی ک��ه درد می کند آس��پرین نگذارید( هرچه 

زودتر به دندانپزشک مراجعه کنید.
مشکالت   ارتودنتیک

اگر س��یم باعث تحریک می ش��ود تا زمانی که به 
دندانپزشک می رسید سر سیم را با یک تکه پنبه یا 
موم عسل یا یک گاز بپوشانید. اگر سیم در بافت نرم 
دهان یا زبان یا لثه فرو رفته باشد، سعی نکنید آن را 
دربیاورید. خیلی س��ریع به دندانپزشکی بروید. اگر 
وسیله ای شل شده بود یا قطعه ای از آن شکسته بود 

آن قطعه را بردارید و به دندانپزشکی بروید.
دندان کنده شده

اگر دندان کثیف است آن را به آرامی آب بکشید، 
آن را نس��ایید تا تکه های بافتی که به آن چسبیده 
است، حفظ شود. به آرامی دندان را در حفره خودش 
بگذارید و آن را نگه دارید. اگر این کار میس��ر نشد، 
دندان را در یک ظرف شیر یا یک محلول نگه دارنده 
دندان بگذارید. بالفاصله )در صورت امکان در عرض 
3۰ دقیقه( به دندانپزش��کی بروید. فراموش نکنید 

دندان را نیز با خود ببرید.
شکستگی دندان

با آب کش��ی دهان با آب گرم به آرامی آلودگی یا 
غبار را از منطقه آسیب دیده پاک کنید. برای کاهش 
التهاب، روی صورت و در منطقه دندان آسیب دیده 
کمپرس سرد بگذارید. خیلی سریع به دندانپزشکی 

بروید.

خاطرات سولفرینو

در نهایت، جای چندان تعجب��ی نخواهد بود اگر 
تو را در دعای مراسم تدفینت فقط با کلمه  مختصر 
مفقود االثر» گمنام « بخوانند. اکنون آن روح از خود 
بیخودکننده ای که مبارزان را تحریک می کرد، چه 
ش��ده اس��ت؟ روحی که آنها را به خروش و هیجان 
در می آورد و چن��ان رازگونه به اعماق وجودش��ان 
نفوذ می کرد، در زمانی که جنگ آغاز ش��د و در روز 
نبرد س��ولفرینو وقتی که زندگی خود را به مخاطره 
انداختند و وقتی دلیری و شجاعت آنها ریختن خون 
مردانی از جنس خودشان را طلب می کرد، چه عاملی 
آنان را به طغیان و خونریزی جلو می راندی؟ اکنون 
آن عشق به افتخار کجاس��ت؟ آن حرارت و شوری 
که ب��ا صدای پرغ��رور و خوش آهنگ، دس��ته های 
نظامی و غرش موش��ک های فلزی، بلندتر می شد 
و صدای ش��یپورهایی که به وس��یله سفیر گلوله ها 
تیزترمی ش��د، غرش بمب ها و موش��ک های فلزی 
و توپ هایی که منفجر می ش��د، در ساعت هایی که 
غیرت و شور، جاذبه خطر و تندخویی و هیجان های 
غیرقاب��ل کنترل، منط��ق را از ذهن ه��ای آنان دور 
کرده و اجازه هیچ گونه تفکری را به آنها نمی داد؟ در 
بیمارستان های لمباردی این واقعیت را می شد دید و 
درک کرد که آن کاالیی که با آب و تاب آن را افتخار 
می نامند با چه بهای گزافی خریده می شود! جنگ 
سولفرینو تنها جنگ قرن نوزدهم است که از لحاظ 
تلفاتی که داده است، نمی تواند با نبردهای بورودینا، 

الیپزیگ و واترلو مقایسه شود.
ادامه دارد...

خبر

مدی��رکل روابط عموم��ی و ارتباط��ات مردمی 
جمعیت هالل احمر با اش��اره به این که نهاد روابط 
عمومی باید در جمعیت هالل احمر تقویت ش��ود، 
بیان کرد: »سال آینده برای روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر  سال مستندسازی از امدادگرانی است که 
در سطح کشور جانفش��انی کرده و خدمت به مردم 
را س��رلوحه فعالیت های خود قرار داده اند.« وحید 
رحمتی در گردهمایی علم��ی - کاربردی معاونان 
امداد و نجات کش��ور که در قم برگزار شد  به تبیین 
برنامه های روابط عمومی جمعی��ت هالل احمر در 
اطالع رس��انی طرح بزرگ امداد نوروزی پرداخت و 
اظهار کرد: »یکی از برنامه هایی که با موضوع معرفی 
افراد الگو و برجسته حوزه امداد و نجات، داوطلبان 
و جوانان جمعیت هالل احمر درحال تولید اس��ت، 
برنامه »نش��ان مهربانی« اس��ت که در نوروز 94 از 
شبکه یک سیما پخش خواهد ش��د.« او ادامه داد: 
»در حوزه رادیو نیز هماهنگی هایی با حوزه معاونت 
صدای رسانه ملی به ویژه رادیو سالمت، رادیو جوان 
و رادیو پیام صورت گرفته اس��ت ت��ا در برنامه های 
مختلف نکات آموزشی و امدادی را برای مردم تبیین 

کنیم.«
مدی��رکل روابط عموم��ی و ارتباط��ات مردمی 
جمعیت هالل احمر کشور تأکید کرد: »اصلی ترین 
حوزه در جمعیت هالل احمر که بسترس��از انتشار 
اخبار مطل��وب و مورد توج��ه مردم اس��ت، حوزه 
امدادونجات اس��ت که باید نس��بت ب��ه آن توجه 
بیشتری داش��ت و اخبار و اطالعات آن را به صورت 
کامل و جامع در اختیار رس��انه ها و مردم قرار داد و 

گزارش ه��ای مس��تند آن به س��مع و نظر همگان 
برس��د.« او با اش��اره به هماهنگی صورت گرفته با 
شبکه خبر سیما برای ایجاد استودیو امداد و نجات 
در نوروز بیان ک��رد: »باید در حوزه خبر اس��تان ها 
نیز اس��تودیویی در مراکز 11۲ ایجاد شود تا اخبار 
مربوط به حوزه های ام��داد و نجات به صورت روزانه 
و مستمر به اطالع مردم برسد و از این طریق به اشاعه 
فرهنگ امدادی و خدمت رسانی به مردم بپردازیم.« 
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت 
هالل احمر کشور در ادامه گفت: »یکی از کارهایی 
که برای تبیین صحیح طرح ب��زرگ امداد و نجات 
نوروزی و تشریح ابعاد آن باید انجام شود، برگزاری 
تورهای رس��انه ای برای رسانه های محلی و استانی 
اس��ت که باید قبل از ش��روع طرح صورت گیرد تا 
رسانه های اس��تانی و محلی بتوانند با آگاهی کامل 
اخبار و فعالیت های نوروزی را پوش��ش رس��انه ای 
دهند.« رحمتی با اشاره به این که نهاد روابط عمومی 
بای��د در جمعی��ت هالل احمر تقویت ش��ود، بیان 
کرد: »س��ال آینده برای رواب��ط عمومی جمعیت 
هالل احمر سال مستندسازی از امدادگرانی است که 
در سطح کشور جانفش��انی کرده و خدمت به مردم 
را س��رلوحه فعالیت های خود قرار داده ان��د.« او در 
پایان با اشاره به ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بودن 
حوادث امدادی خاطرنش��ان کرد: »امدادگران باید 
به اصول اولیه عکاسی، تصویربرداری و خبرنویسی 
آش��نا باش��ند تا در مواقع بحرانی بتوانند خودشان 
به عنوان یک رسانه حرفه ای عمل کرده و مستندات 

و پیوست های خبری حوادث را تهیه کنند.«

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر: 

سال ۹۴،  سال مستند سازی از عملیات های امدادگران است

خبر

امیر ل�له گانی معاون دانشجویی و جوانان سازمان 
جوانان هالل احمر با اش��اره به موفقی��ت الگوهای 
آموزشی در سازمان جوانان هالل احمر در جمعیت 
هالل احمر اظهار کرد: »این الگوها ش��اید در کشور 
ما و در حوزه س��ازمان جوانان برای اولین بار است به 
این شکل اتفاق می افتد و در صورت توفیق با توجه 
به حضور ۲۰ هزار جوان در پست های نوروزی بدون 
هیچ گونه هزینه اضافی بیس��ت هزار جوان آموزش 
می بینند.« او درخصوص اهمیت مقوله آموزش  در 
دوره جدید ریاست سازمان جوانان هالل احمر تأکید 
کرد: »در یک سال گذشته آموزش مقوله ای بوده که 
به آن توجه ویژه ای ش��ده اس��ت و به همین منظور 
معاونت آموزش و پژوهش ش��کل گرفت و وس��عت 
پیدا کرد. باید توجه داشت آموزش یکی از مقوالتی 
است که در مرتبه س��نی جوانان خیلی به آن تأکید 

می شود.«
ل�له گانی در ادامه اظهار کرد: »هدف کلی ما این 
اس��ت امس��ال با پیام ها و آموزش ها و تشکیالتی 
نظام مند بتوانیم بیشترین اثرگذاری را روی مسافران 
داشته باش��یم. تالش همه ما این است بتوانیم در 
س��فرهای نوروزی در کنار دستگاه های همکار در 
نجات جان انسان ها تأثیرگذار باشیم و با تأثیرگذاری 
بر حداقل ی��ک نفر روی س��ایر ه��م تأثیرگذاری 
داش��ته باش��یم.« او همچنین از یک میلیون عضو 
سازمان جوانان هالل احمر به عنوان یک فرصت در 
سازمان برای مشارکت و بسیج همگانی در چنین 
طرح هایی یاد کرد. ل�له گانی افزود: »تاکید داریم در 
طرح امسال تمامی اعضا در سامانه جامع عضویت 

داشته باشند یا اگر هنوز موفق به این کار نشده اند 
عضو ش��وند تا بتوانیم آماری دقیق از حضور اعضا 
داشته باش��یم.« معاون آموزش و پژوهش سازمان 
جوانان هالل احمر هم در این دوره آموزشی گفت: 
»در این طرح به هر عضو سازمان جوانان هالل احمر 
به عنوان منادیان ایمنی و س��المت در جاده ها نگاه 

شده است.«
دکتر امیر معتم��دی معاون آم��وزش و پژوهش 
س��ازمان جوانان هالل احمر هم درخصوص دالیل 
برگزاری این دوره آموزش��ی توضی��ح داد: »تغییر 
رویکرد طرح راهنمایی مس��افران نوروزی به ایمنی 
و س��المت مس��افران نوروزی این نیاز را ایجاد کرد 
تا جایی که ممکن اس��ت طرح رنگ و بوی ایمنی و 
س��المت به خود بگیرد، بنابراین باید ۲۰ هزار عضو 
جوانی که در 1۰۰۰ پایگاه سراس��ر کش��ور فعالیت 
می کنند با محتوای آموزشی مبتنی بر طرح ایمنی 
و سالمت آشنا می ش��دند  تا بتوانند آن را به مردمی 
که به کمپ ها سر می زنند ارایه دهند.« او درخصوص 
ش��کل انجام این طرح توضیح داد: »هر فردی که در 
چادر است باید یک نقش فعاالنه داشته باشد و باید 
یک پیام رسان س��فر ایمن و سالم باش��د، بنابراین 
محتوای این دوره ها مبنی بر این اس��ت که افراد یاد 
بگیرند چطور پیام را تولید و به مخاطب انتقال دهند. 
از چه وسایل ارتباطی برای انتقال پیام استفاده کنند 
و چطور در کمترین زمان ممکن ارتباط موثر برقرار 
کنند.« گفتنی اس��ت در ادامه این مراس��م معاون 
آموزش و پژوهش س��ازمان جوان��ان هالل احمر به 

معرفی آیتم های این دوره آموزشی پرداخت.

در راستای طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی انجام شد

برگزاری نخستین دوره آموزشی مربیان و همیاران

درنگ

داوطلب جمعیت هالل احمر استان تهران در 
حال پخش بسته های غذایی میان شهروندان 
مناطق محروم؛ این حرکت در راس�تای طرح 

فرشتگان رحمت صورت می گیرد.
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