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سخن نخست

سال نو، رنِگ نو 
يک سال ديگر از عمر حرفه ای نشريه ماه نو گذشت. 
ش�ماره پيش رو پنجاه و س�ومين باری است كه در 
كنار ش�ما هس�تيم. با فراز و نش�يب و كم و زياد ما 
ساخته ايد. با نوشته ها و گفته های ما كنار آمده ايد 
و هربار كه به ميان شما آمده ايم جز مهر و محبت و 
توجه نديده ايم. گاه آنچنان نقدهای جدی می شنويم 
كه تلنگری می شود در ذهن همه ما: حواست باشد 
ك�ه خواننده ها جدی هس�تند و باي�د كار را جدی 
گرفت. همين تلنگرهای ساده  و مدام است كه فكر 
بهبود و تغيير موقعيت به چارچوبی بهتر را برايمان 
جدی می كند و تالش می كنيم هرشماره حرفی تازه 
و اصالحی رو به جلو داشته باش�يم. در هفته هايی 
كه گذش�ت دكتر ضيايی، رياست محترم جمعيت 
از سازمان جوانان بازديد كردند و َسری هم به ماه نو 
زدند و صحبت هايش�ان برای ما دلگرم كننده بود، 
نشان داد كه ماه نو جای خود را ميان مديران جمعيت 

باز كرده است.
امس�ال را با يک تحول مهم آغاز می كنيم. مس�ير 
پيش روی ماه نو در سال جديد تبديل شدن به رسانه 
تخصصی بشردوستی س�ازمان جوانان هالل احمر 
است. رسانه ای با مخاطبان و سوژه های دغدغه دار 
و تالش گر در مس�ير صلح و بشردوس�تی. تمامی 
صفحات ماه نو عالوه بر انعكاس فعاليت های گسترده 
مديران و كارشناس�ان و اعضای س�ازمان جوانان، 
به بي�ان تجربه ها، اخب�ار و تحليل هاي�ی در حوزه 
بشردوستی، مدارا و رواداری می پردازند. اين رسالت 
ذيل اهداف و اصول جمعي�ت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ايران معنا می يابند و شكل می گيرند. 
تغيير كوچک ديگری كه در مجله شاهد آن هستيد، 
اضافه شدن صفحاتی به زبان انگليسی است. حجم 
باالی فعاليت های بين المللی و همكاری های سازمان 
جوانان با نهادهای بين المللی )مانند نشس�تی كه 
اسفندماه در تهران برگزار شد( ضرورت گزارش دهی 
مختصر و مفيد به زبان انگليسی را روشن ساخت. 
گام اول در اين مسير انتشار صفحات مختصر و مفيد 
انگليسی است. اميدوارم در چشم انداز بلندمدت، 
ماه ن�و صفحاتی مس�تقل و منظم ب�رای مخاطبان 

غيرايرانی اش نيز داشته باشد. 
در اين ش�ماره ابتدا به ص�ورت مفصل فعاليت های 
بی دريغ صورت گرفته در س�ازمان جوانان در ايام 
نوروز را مرور می كنيم و بعد س�راغ نشس�ت نقش 
جوانان در سالمت پس از باليا كه به ميزبان تهران و 
با ميهمانانی از 19 كشور جهان برگزار شد می رويم 
و بعد مجموع�ه ای از گزارش ه�ای خواندنی درباره 
مدرس�ه و نق�ش آن در آم�وزش صل�ح و رواداری 
خواهيد خواند. تجربه فعاليت های محيط زيس�تی 
هالل احمر در اسفند امسال و انبوهی از گزارش های 
خواندنی ديگر در ادامه نشريه منتظر شما هستند. 
اميدواريم كه تغييرات را مناس�ب بدانيد و نظرات 
خود را درباره آن برای ما از طريق واتس�پ يا وايبر 

بفرستيد. 

جوانان هالل احمری برای تعامل و انسجام سازمانی 
می توانند عضو شبکه اجتماعی ماه نو شوند:

حساب كاربری سازمان جوانان در آپارات را دنبال 
كنید و گزارش تصويری فعالیت های جوانان را ببینید:

ماه نو منتظر شماست

تماس با واتسپ و وايبر 09213261866 

پل هاي ارتباطي شما با ماه نو

بکارگیری ظرفیت های جوانان در 
پاسخگویی به سوانح و غلبه 
بر چالش های بشردوستانه 27
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نقش جوانان در سالمت پس از بالیا

پیش به سوی صلح جهانی 26

کار ما تازه 
شروع شده است... 06

نََفس نسترن به 14 نفر دیگر 
زندگی بخشید

10

تعداد کشته شدگان سوانح جاده ای، بیشتر از شهدای جنگ

جنگ در جاده ها باید 
متوقف شود

بازدید سرزده 
رئیس جمهوری از ایستگاه های 
ایمنی و سالمت باحضور 6 هزار نفر از اعضای سازمان جوانان برگزار شد:04

جشنواره  قرآنی 
به یاد آیت اهلل غیوری 36

32
44

58

46

ایران جزو 
کشورهای پیشرو 

در حمایت های 
روانی پس از 

بالیاست

کشته شدن 4 پلنگ ایراني در 20 روز 
ابتداي سالجاري، سال سیاهي را 
براي حیات وحش ایران ترسیم کرده است

ستم کاري بر پلنگ 
تیزدندان

ناجي خستگی نا پذیر 
کودکان
کایـالش ساتیـارتی 

افتتاح نخستین 
مدرسه 
بشردوستی 
در همدان

ماراتنی برای دادن امید 
به بیماران سرطانی 
تـری فاکس و راهی 
که  باید ادامه یابد

تأکید صلیب سرخ جهانی بر وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن

یمن، نیازمند آتش بس فوری برای 
دریافت کمک های پزشکی

تاجر نیکوکار پس از مرگ 
بیمارستان مي سازد

90 سال از تاسیس نخستین مدرسه 
ناشنوایان در کشور گذشت

جبار باغچه بان
معلم سکـوت

بسیاري از کشمكش هاي اجتماعي، منطقه اي و بین المللي ریشه در 
سیستم آموزشي یك کشور دارند
مـدرسه مـدارا

دکتر حمیدرضا خانكه:
کاهش تلفات در 

بالیا با کمک جوانان 
ممکن است

33

تجربه نهضت سبز در کنیا
اگر جنگل ها بمیرند، 
زندگی می میرد 42

نهضـت سـبز 
گامی به سوی زندگی 
بهتر برای مردم جهان

40

48

50

54

56

62

64

66

68

اهدای آب،آرد وبرنج رایگان مجازی به نیازمندان جهانی

نیکوکاری با چند کلیک

16
ایمنـي و سالمت مسافران 
نجات جان 4400 مسافر به روایـت استـان ها

نوروزی

آمـوزش کـودکـان 
و مانعي به نام فقر

90درصد از کودکان غنا به مدرسه می روند

08

https://instagram.com/
helal.javanan

سازمان جوانان را در اینستاگرام دنبال کنید

http://maheno.net
فیلم ها و عكس های فعالیت های خودتان در 

http://www.aparat.com/youthهالل احمر را برای ما در وایبر و واتسپ بفرستید

پاسخ سودوكوها را برايمان 
بفرستید و در مسابقه 

شركت كنید

عاطفه زارع از ابركوه 
برنده سودوكوی شماره 

51 ماه نو هستند. 
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بررسی طرح ملی 
ایمنـی و سـالمت 
مسافران نوروزی

مديران س��ازمان جوانان در نوروز از ايس��تگاه های طرح ملی ايمنی 
و س��امت مس��افران بازديد کردند. دکتر قبادی دانا از محور شمالی 
کش��ور بازديد کرد. س��عید بابايی از تهران تا اردبی��ل را ديد، دکتر 
عطوف به سمت خوزستان و جاده جنوبی رفت. امیر لل�ه گانی هم در 
چادگان اصفهان و چارمحال و بختیاری از برخی ايس��تگاه ها بازديد 
کرد. اين بازديدها عاوه بر همدلی و قوت قلب به جوانان داوطلب در 
ايستگاه های نوروزی زمینه ساز آش��نايی و دقت نظر بیشتر مديران 
سازمان با مشکات و چالش های طرح هم ش��د که می تواند در بلند 

مدت به بهینه کردن فعالیت های جوانان منجر شود.

رئیس ستاد مرکزی اقامه نماز با توصیه مسافران نوروزی برای اقامه نماز در خیمه های نماز جمعیت 
هال احمر، گفت: بايد از خدمات نهادهای خدمت رس��ان چون هال احمر در ايام نوروز به ويژه در 
برپايی خیمه های نماز تشکر کرد. حجت االسام والمسلمین قرائتی در برنامه درس هايی از قرآن با 
اشاره به برپايی خیمه های نماز جمعیت هال احمر در ايام نوروز، گفت: برپايی اين خیمه ها از جمله 
اقدامات موثر جمعیت هال احمر بود که اين حرکت مثبت امسال هم به خوبی اجرا شده است. وی با 
توصیه به مسافران نوروزی به منظور استفاده از خیمه های نماز جمعیت هال احمر، گفت: مسافران 
می توانند با توقف در جاده ه��ا، وضو گرفتن و اقامه نماز عاوه بر رفع خس��تگی و خواب آلودگی از 
میزان خطاهای احتمالی به دنبال اين خستگی ها و در نتیجه رخداد حوادث و تصادفات احتمالی 
جاده ای پیشگیری کنند. وی با اشاره به ضرورت همراه داشتن لوازم کمک های اولیه در سفرهای 
نوروزی، از زحمات نیروهای خدمت رس��ان در ايام نوروز از جمله هال احمر، پلیس، راهداری و ... 
تقدير و گفت: اين نیروها برای تأمین سامت مسافران نوروزی شبانه روز به مردم خدمت می کنند.

»جناب آقای حجت االسالم و المسلمين دكتر روحانی
رئيس محترم جمهوری اسالمی ايران

با سام و تحیات
در نخستین روزهای س��ال دولت و ملت، همدلی و همزمانی، حضور شما در طرح ويژه نوروزی 
موجب دلگرمی و دلخوش��ی خانواده بزرگ جمعیت هال احمر جمهوری اس��امی ايران شد. به 
نمايندگی از اعضای جوان، داوطلب و همه امدادگرانی که در بهار همدلی و همزبانی برای س��فری 
ايمن و شاد به مردم شريف و دوست داشتنی ايران اسامی خدمت می کنند، اين حضور و همراهی 
را ارج نهاده و نشانه خوبی در سال هزار و س��یصد و نود و چهار، برای هر چه بهتر خدمت رسانی به 
اين کهن سرزمین پهناور و مهربان دانسته و برای دولت خدمتگزار؛ دوام توفیقات در ظل توجهات 

حضرت ولی عصر)عج( مسئلت می نمايم.
سيد اميرمحسن ضيائی
رئيس جمعيت هالل احمر«

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری روز چهارم 
فروردين به همراه رئیس سازمان جوانان از ايستگاه ايمنی و سامت مسافران نوروزی در چیتگر 
تهران بازديد کرد. اين بازديد روز پنجم از آغاز طرح انجام می شد و دکتر قبادی دانا به تشريح 
فعالیت های برنامه ريزی شده و صورت گرفته در ايستگاه های نوروزی سازمان جوانان پرداخت. 
دکتر سلطانی فر که رئیس ستاد هماهنگی سفر نیز است، گفت که بررسی های انجام شده در 
نقاط مختلف کشور حکايت از اين است که مجموعه اعضای ستاد هماهنگی سفر با همگرايی 
و هم افزايی خیلی خوبی توانسته اند خدمات خوبی به مسافران نوروزی ارائه بدهند. سلطانی فر 
گفت: جمع ۰۰5 هزارنفری که به عنوان نوروز بانان بی نوروز در دستگاه های مختلف نوروز 
مشغول به فعالیت هستند همانطور که مشاهده می کنید در دستگاه های مختلف به صورت 
شبانه روزی با توجه به مسئولیت های قانونی کار خدماتی رسانی را انجام می دهند و امیدواريم 

امسال با تعامل دوجانبه با مردم نوروز کم حادثه ای داشته باشیم.

پیام تشکر 
دکتر ضیایی 
از ریاست جمهوری

تقدیر از 
خیمه های نماز 
سازمان جوانان

مدیران سازمان 
در میان جوانان

بازدید 
دکتر سلطانی فر

 از ایستگاه های 
سازمان جوانان

هالل احمر در جاده و مسافران ِگرد ايران!
دومين روز ن�وروز بود كه خب�ر دلگرم كننده 
رسيد، رئيس جمهوری از ايستگاه های هالل احمر 
در پاكدش�ت بازديد كرده اس�ت و برای بچه های 
هالل احمر هم پيام داده اس�ت، پيامی كه نش�ان 
می ده�د مأموري�ت م�ا در س�ازمان جوان�ان و 
طراحی ای كه برای در كنار مردم بودن داريم، مورد 
توجه مس�ئولين كش�ور قرار گرفته است. دكتر 

حسن روحانی برای جوانان هالل نوشت:
همواره از خدم�ت به مردم عزيز خوش�حال و 
س�رافرازم. همه تالش�گران جمعيت هالل احمر 
در طول س�ال بويژه ايام نوروز كمک ارزشمندی 
نسبت به مردم و مسافرين دارند. از زحمات همگی 

متشكرم. 
حسن روحانی رئيس جمهوری اسالمی ايران  94/2/1

طرح ملی ايمنی و سالمت مسافران نوروزی از 
چند روز پيش از شروع رسمی تعطيالت آغاز شد. جوانان هالل احمر چادرها را برپا كردند و آماده  
پذيرايی از مسافران نوروزی هس�تند. بسته های آموزش�ی و راهنمايی از مسافران توزيع شد. 

چادرهای نماز و فضاهای دوست دار كودک هم آماده بودند. 
در تهران هم مديران سازمان عضو فعال ستاد تسهيالت سفرهای نوروزی بودند. دو وب سايت 
به صورت منظم در تمام طول تعطيالت به روز می شوند. يكی سايت خبری- اطالع رسانی سازمان 
جوانان و ديگری سايت سفرسالم كه هدفش فراهم كردن اطالعات و اخبار الزم برای راهنمايی و 
هدايت مسافران نوروزی است. برروی سايت سازمان در روزهای نوروز بيش از 39۰ خبر از گوشه 
و كنار كشور منتشر شد. سايت سفر سالم كه رسانه تخصصی سفر بود و پشتيبانی شبانه روزی در 

ايان نوروز هم داشت، حجم خبری بيشتری به خود ديد )گزارش كامل را در صفحه 15 بخوانيد(.
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گزارش نوروز

بیس��ت روز همراه��ی بی دريغ هال 
احمری ها با مردم، فرات��ر از گزارش های 
اداری و اع��داد روی کاغذ، يک دل س��یر 
رضايت برای همه هم��کاران اين طرح به 
دنبال داشت. نوروز پرباران و پرباد و توفان 
امسال هم نتوانست برابر اراده بچه ها هال 
احمر ت��اب بیاورد. عکس هاي��ی که از راه 
وايبر و ايمیل دس��ت به دست می شدند، 
نش��انه خوبی از اراده مس��تحکم جوانان 
برای خدمت رس��انی به هم نوعانشان در 
نوروز بود. بشردوس��تی به معنای احترام 
به زيس��ت و زندگی ديگران و تاش برای 
بهب��ود و ارتقای آن، مس��یری اس��ت که 
هال احمری ها بیش از يک دهه اس��ت 
در جاده ها دنبال می کنند. بی توجهی به 
مقررات و اصول رانندگی صحیح، ضرورت 
ايمن سازی برخی مس��یرهای جاده ای، 
ناآش��نايی راننده ها با پیچ و خم جاده ها 
و کنترل نک��ردن ايمن��ی خودروها قبل 

کار ما تازه شروع شده است...

نوروز پیروز 
جوانان هالل

طرح ايمنی و سالمت مسافران نوروزی

از س��فر، از جمله داليلی اس��ت که تعداد تصادف ها و به 
دنبال آن مرگ و می��ر و معلولیت و جراح��ت جاده ای را 
افزايش می دهد و در س��ال گذش��ته نزديک به 17هزار 
ايران��ی را قربانی کرد. به اين ها هزين��ه 8 میلیارد تومانی 
سخت افزاری مربوط به تعمیر يا از رده خارج شدن هزاران 
خودرو به صورت ساالنه را هم بايد اضافه کرد. همه اينها، 
به عاوه استقبال مردم و ساير نهادهای درگیر اين موضوع، 
هال احمری ه��ا را قانع کرده  اس��ت که مس��یر انتخاب 
شده درست اس��ت. به همین دلیل هم در نشست خبری 
پايان طرح ملی ايمنی و سامت مسافران نوروزی، دکتر 
وحید قبادی دانا رئیس س��ازمان جوانان خبرداد که اين 
طرح تمام شدنی نیس��ت و در طول سال نیز ادامه خواهد 
يافت. قبادی دانا گفت: در کمپین پیشگیری از تصادفات 
با حض��ور يک میلیون ج��وان هال احم��ری و همچنین 
هنرمندان و ورزشکاران و چهره های شاخص در عرصه های 
مختلف تاش می شود با تولید نش��ريه، تیزر و کلیپ ها و 
انیمیشن های متنوع پیام های آموزشی به مردم ارائه شود. 
قبادی دانا با اش��اره به داوطلبانه بودن فعالیت ها در نوروز 
94 و تأکید بر افزايش کیفیت خدم��ات گفت: با توجه به 
استراتژی ۲۰۲۰ و مفاد اين اس��تراتژی وظیفه جمعیت 
هال احمر نجات جان انس��ان ها و تغییر ذهنیت هاست و 
برهمین اساس در نوروز امسال جوانان به صورت داوطلبانه 

به فعالیت پرداختند. 
به گفته قبادی دانا در نوروز امس��ال آموزش به جوانان 
و مس��افران نوروزی در اولويت کار قرار گرفت و بر همین 

اس��اس ابتدا 37 تن از جوانان به مدت س��ه روز در زمینه 
مباحث مختلف مرتبط با ايمنی و سامت، سفر و همچنین 

روابط عمومی آموزش ديدند و در مرحله بعدی اين اعضا 
آموزش ها را به سرتیم های پست های نوروزی انتقال 
دادند. در نوروز امسال همچنین از فناوری های نوين 
همانند ش��بکه های ارتباطی مختلف، شبکه های 
اجتماعی و اپلیکیشن سفر س��الم به منظور اطاع 

رسانی به مسافران استفاده شد. وی افزود: در مرحله بعدی 
سرتیم های پست های ايمنی و سامت مسافران نوروزی 
آموزش های الزم را به جوانان حاضر در طرح ارائه کردند و 
اين آموزش ها به صورت چهره به چهره به مسافران نوروزی 

نیز منتقل شد.

عددها چه می گويند؟
دکتر قبادی دان��ا درباره خدمات ارائه ش��ده در طرح 
ايمنی و سامت مسافران نوروزی گفت: در نوروز امسال 
54 هزار نفر روز جوان داوطل��ب در يک هزار و 57 پايگاه 
ثابت و س��یار به مس��افران نوروزی خدمات ارائه دادند. 
همچنین 4۲۲ هزار تن در خیمه های نماز به اقامه نماز 
پرداختند و از فضاه��ای معنوی س��ازمان جوانان هال 

احمر بهره بردند.
دکتر قبادی دانا با اش��اره به برگزاری جشنواره آشتی 
در طرح ايمنی و سامت مس��افران نوروزی در خصوص 
خدمات ارائه شده در فضاهای دوستدار کودک گفت: در 
طول طرح 494 هزار کودک از خدمات س��ازمان جوانان 

هال احمر در فضاهای دوس��تدار کودک بهره بردند و با 
حضور در پست های ايمنی و س��امت مسافران نوروزی 
در موضوعات مختلف امدادی، بشردوس��تی و دوستی و  
نقاشی کشیدند. اين نقاشی ها در برنامه »نقاشی نقاشی« 
شبکه پويا به نمايش گذاشته می شود و از آثار برتر تقدير 

می شود.
قبادی دانا همچنین با اش��اره به اينک��ه بیماری های 
قلبی و عروقی دومین عامل مرگ و میر پس از تصادفات 
است، افزود: بر همین اساس بر روی 491 هزار تن تست 
قند خون و فش��ار خون صورت گرفت. ب��ه گفته رئیس 
س��ازمان جوانان هال احمر همچنین تعداد 8 میلیون و 
5۰۰ هزار قلم کاال در طول طرح ايمنی و سامت مسافران 

نوروزی توزيع شد.

در نشست خبری پايان 
طرح ملی  ايمنی و سالمت 

مسافران نوروزی، دكتر وحید 
قبادی دانا رئیس سازمان جوانان 
خبرداد كه اين طرح تمام شدنی 

نیست و در طول سال نیز 
ادامه خواهد يافت

طرح ملی ايمنی و سالمت مسافران نوروزی 
با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به 

مسافران درجاده های سرتاسر كشور با 
حضور جوانان پرشور هالل احمری اجرا 

شد. اين طرح نسبت به سال های گذشته 
تغییراتی كرده بود. مهمترين تغییر پرهیز 

از موازی كاری و تخصصی شدن خدماتی 
بود كه از سوی جوانان هالل احمر به 

مسافران نوروزی ارائه می شد. خدمات 
كلیدی عبارت بودند از: تست قند و 

فشارخون، راه اندازی خیمه های نماز و 
راه اندازی فضای دوست دار كودک.

7,570,000

491,000

400 دقیقه

494,000

در اين طرح هفت میلیون و 570 هزار مسافر نوروزی 
از خدماتی كه در ايستگاه های نوروزی سازمان جوانان 

وجود داشت، استفاده كردند.

491هزار بار كنترل قند و فشار خون

400 دقیقه برنامه راديويی با 
محوريت سفر سالم و ايمن تولید ودر 
قالب لوح فشرده در اختیار مسافران 

قرار گرفته است. 

استفاده 494هزار كودک از 
فضای دوست دار كودک

422,000
54,000

 اقامه نماز توسط 422 هزار نفر 
از مسافران نوروزی 

حدود 54 هزار نفر-روز اعضای 
سازمان جوانان در خدمت مسافران 

نوروزی بوده اند.  

8,500,000
بیش از 8 میلیون و 500 هزار قلم كاال 

شامل نقشه، بروشور، ادعیه سفر و محصوالت 
فرهنگی و آموزشی مرتبط با ايمنی و سالمت 
در سفر و محصوالت مناسبتی مرتبط با ايام 

فاطمیه در اين ايستگاه ها توزيع شده است. 
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گزارش نوروز

رئيس سازمان جوانان هالل احمر در مراسم كمپين ملی پيشگيری از تصادفات، نجات جان انسان ها و تغيير 
ذهنيت نسبت به گستره فعاليت های بشردوستانه را از مهمترين بندهای استراتژی 2۰2۰ ارزيابی و تأكيد كرد: 
نجات جان انسان ها و گس�ترده كردن چتر بشردوس�تی، وظيفه جمعيت های ملی صليب سرخ و هالل احمر 
است، از همين روست كه كمپين ملی پيشگيری از تصادفات در س�ازمان جوانان برگزار می شود.« به گزارش 
روابط عمومی سازمان جوانان هالل احمر؛ كمپين ملی پيشگيری از تصادفات با حضور فرماندار تهران، مديركل 
فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش، معاون گردشگری س�ازمان ميراث فرهنگی، رئيس انجمن علمی 
آموزشی ارتقای سالمت، مديرمسئول خبرگزاری ايسنا و جمعی از هنرمندان كشور برگزار شد. رئيس سازمان 
جوانان هالل احمر در ابتدای اين مراسم كه در روزهای پايانی سال 93 برگزار  شد، خطاب به مسئوالن و داوطلبان 
حاضر در سالن گفت: با اجرای اين طرح سعی داريم با تغيير رفتار در شهروندان در كاهش تصادفات كه دومين 
عامل مرگ و مير پس از بيماری های قلبی و عروقی است، تاثير گذار باشيم. همچنين بايد سعی كنيم با تغيير 
رفتار شهروندان موجب ايجاد فضايی سالم در جامعه شويم. اين آموزش ها بايد از غنچه ها و مدارس شروع شود 
و تا سطوح باال ادامه يابد. وی با انتقاد از تعداد باالی تصادفات جاده ای و مرگ و مير ناشی از اين تصادف ها، گفت: 
»شايسته كش�ور ما نيس�ت كه تعداد تلفات جاده ای بعد از جنگ به ميزان تعداد شهدای دوران دفاع مقدس 
باشد.« دكتر قبادی دانا درباره شعار سازمان جوانان هالل احمر در ايام نوروز توضيح داد: »امسال با شعار “بی گدار 
به جاده نزنيم و ظريف برانيم” در جاده های كشور حاضر خواهيم شد. بی گدار به جاده نزدن يعنی رعايت نكات 
ايمنی قبل از سفر و ظريف راندن يعنی در رانندگی به ديگران احترام بگذاريم و قوانين راهنمايی و رانندگی را 
رعايت كنيم.« دكتر قبادی دانا از آموزش همساالن به عنوان روش آموزشی سازمان جوانان هالل احمر ياد كرد 
و توجه به مسائل ترافيكی برای پيشگيری از تصادفات را از وظايف اصلی سازمان جوانان هالل احمر معرفی كرد.
در اين مراس�م »عيس�ی فرهادی« فرماندار تهران، »رحمانی موحد« معاون گردش�گری سازمان ميراث 
فرهنگی، »علی متقيان« مديرعامل خبرگزاری ايس�نا، »علی اكبر زاده« مدي�ركل فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش، »تقديس�ی« رييس انجم�ن علمی آموزش ارتقای س�المت و همچنين هنرمندان�ی چون عليرضا 
خمسه،آناهيتا همتی، كمند و سپند اميرسليمانی، صداپيشگان برنامه تلويزيونی كاله قرمزی و شخصيت های 

فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.

منصور 
ضابطيان، اجرای 
اين مراسم را به 
عهده داشت و 
محمد لقمانيان 

)صداپيشه 
عروسک فاميل 

دور(، محمد 
بحرانی )صداپيشه 
عروسک همساده 

و ببعی( و كاظم 
سياحی)صداپيشه 
عروسک جيگر( 

از هنرمندان 
مجموعه كاله 

قرمزی نيز ديگر 
مهمانان حاضر در 
اين برنامه بودند.

اين كمپين نقش 
تعيين كننده ای در آگاهی 

مردم دارد
سپند و کمند امیرسلیمانی نیز ديگر مهمانان 
اين مراسم بودند که در صحبت هايی ضمن تشکر 
از س��ازمان جوان��ان هال احم��ر، عن��وان کردند: 
»راه اندازی کمپین پیشگیری از تصادفات می تواند 

به عنوان يک عامل تعیین کننده در آگاهی 
مردم موثر باشد و در ادامه منجر به کاهش 

تصادفات و سوانح در ايام نوروز باشد.«

هماهنگی همه دستگاه ها برای ايمنی مسافران نوروزی
»مرتضی رحمانی موحد« معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز که در 
اين نشست حاضر شده بود، با اشاره به اينکه همه 
دس��تگاه های کش��ور به نحوی در تاش برای 
کاهش تصادفات جاده ای هستند، گفت:»با ايجاد 
ستاد سازماندهی س��فرهای نوروزی در بخش 
معاونت گردش��گری رئیس جمهوری در سال 
گذشته شاهد تاش همه دستگاه ها برای کاهش 
تصادفات و رونق مسافرت ها بوديم.« به گزارش 
روابط عمومی س��ازمان جوان��ان هال احمر؛ 
رحمانی موحد در ادامه با اشاره به هدف نهايی 
اين س��تاد گفت: »فعالیت س��تاد سازماندهی 
سفرهای نوروزی به صورت نیمه پنهان غیر قابل 
رويت است، اما اين ستاد در تاش است که همه 
مردم در نهايت آرامش نوروز را س��پری کنند.« 
رحمانی موح��د درباره اين س��تاد توضیح داد: 
»اعضای متنوعی از دستگاه ها و وزارتخانه ها در 

اين ستاد حضور دارند و افتخار ماست که سازمان 
جوانان هال احمر مش��ارکت ارزنده ای داشته 
اس��ت  و موفقیت اين س��تاد به کمک و تاش 
يکايک و همه ۲۰ هزار داوطلب کش��ور وابسته 
اس��ت.« وی ابراز امیدواری کرد امسال با توجه 
به تجاربی که از س��ال گذشته و هماهنگی بین 
دستگاه ها و همکاری بین دستگاهی در مديريت 
سفرهای نوروزی ايجاد شد، آمار تعداد تصادفات 
پايین بیايد و تعداد سفرها بیشتر شود. رحمانی 
موحد درباره شعارهای اين دوره از طرح نوروزی 
بیان کرد: »دو ش��عار بزرگ بی گ��دار به جاده 
نزنیم و ظريف برانیم کمک می کند تا فرهنگ 
س��فر کردن در کشور ايجاد ش��ود و با طراحی 
انیمیش��ن ها و کلیپ هايی که توسط سازمان 
جوانان هال احمر ساخته شده است، می توان 
در راستای اين شعار به دستاوردهای خوبی در 

زمینه سفر دست پیدا کرد.«

 اشتباهات رانندگی را 
به يكديگر گوشزد كنيم

آناهیتا همتی، يکی ديگر از بازيگران حاضر در اين برنامه 
بود که با حضور در جمع جوانان هال احمری، گفت: »چنین 
حرکت هايی خیلی خوب و امیدوارکننده است. زمانی که ما 
کودک بوديم، پدر و مادرها خیلی از آموزش ها را به بچه ها ارائه 

می کردند، اما حاال اين بچه ها هس��تند که به والدين خود 
تذکر می دهند و به ويژه در زمان رانندگی اشتباهات آنها 
را متذکر می شوند و اين بسیار کمک کننده است.« 
اين بازيگر افزود: »نیروهای داوطلب سازمان جوانان 
که در ايام نوروز در جاده ه��ا حضور دارند و به مردم 
خدمات رسانی می کنند، کار سختی پیش رو دارند 
و بسیار از خودگذش��ته هستند که تعطیات خود را 

صرف انجام خدمت داوطلبانه می کنند.«

كاهش تصادف با رويكرد ايمنی و 
سالمت در نوروز

دکتر تقديس��ی؛ رئیس انجمن علمی و آموزشی 
ارتقای سامت که از جمله سخنرانان اين مراسم بود 
با اشاره به حرکت خوب سازمان جوانان هال احمر 
در زمینه پیشگیری از سوانح، رويکرد ايمنی و سامت 
و توجه به اين دو نکته در سفر را اثر بخش و پیشگیرانه 
ارزيابی کرد و گفت: چنین رويکردی حتما می تواند 
باعث کاهش تصادف ها و فوتی ها شود.« وی همچنین 
اين رويکرد را کاهش دهنده هزينه ها ارزيابی کرد و 
افزود: »کاهش تصادف ه��ا و فوتی ها می تواند حتی 
از نظر مالی نیز س��ودکانی به سیس��تم مالی کشور 
وارد کند و از پرداخت خیلی از ديه ها و خس��ارت ها 

جلوگیری شود.«

تعداد كشته شدگان سوانح جاده ای، بيشتر از شهدای جنگ

آرزومند سالی بدون خبر تصادف هستيم
علی متقیان مديرعامل خبرگزاری ايس��نا نیز در اين مراس��م با بیان اينکه 

امیدواريم در س��ال جديد در ايس��نا خبرهای بد، 
تصادف و ناراحتی های مردم را منتشر نکنیم، 
گفت: »ايام نوروز ، ايام صله رحم است و اين 
ديد و بازديدها اغلب با سفرهايی همراه است 

بنابر اين و همه ديده ها منتظر هستند؛ 
از جوانترها می خواهم 
ب��ا رانندگ��ی ب��د و 
اي��ن  نادرس��ت 
ديدگان منتظر را 

گريان نکنند.«

راهی كه انتخاب كرده ايد سراسر خدمت و نوع دوستی است
علیرضا خمس��ه بازيگر تئاتر، تلويزيون و سینما 
يکی ديگر از حاضران در اين نشست بود که با حضور 
در اين مراسم، ضمن تشکر از انجام چنین حرکتی، آن 
را خدمت بی منت به مردم ارزيابی کرد و گفت: »الزم 
است به همه داوطلبان س��ازمان جوانان هال احمر 
تبريک بگوي��م، زيرا راه��ی را انتخ��اب کرده اند که 
سراس��ر خدمت و نوع دوس��تی اس��ت، همچنین از 
برگزارکنندگان کمپین ملی پیشگیری از تصادفات 
نیز تش��کر می کنم که با برگزاری چنین همايش��ی 

مقدمات اجرای طرح ايمنی س��فر و سامت را مهیا 
می کنند ک��ه در نهايت به کاهش آس��یب هايی که 
مردم در جاده ها می بینند کمک کرده باشند.« وی با 
اشاره به اينکه اين حرکت يک اقدام فردی و سازمانی 
نیست، افزود: »اين يک اقدام ملی و حتی فراملی است 
که نبايد به يک مقطع خاص محدود شود، بايد کاری 
کرد تا در تمام ايام، اين اقدامات پیش��گیرانه، انجام 
شود.« خمسه ادامه داد: »خوشبختانه کشور ما عضو 
سازمان های بین المللی متعددی است که می تواند از 

تجربیات بین المللی در 
زمینه های مختلف استفاده 

کند و اگر اي��ن کار را نکنیم مانند 
کش��ورهايی که ب��ه اين ام��ر بی توجه 

هستند، همچنان بايد شاهد افزايش تلفات 
باشیم. متاسفانه در فرهنگ رانندگی ما تخلفات 
زيادی مانند سبقت بیجا، چراغ زدن های بی مورد 
و ... ديده می شود که به هیچ وجه زيبنده نیست و 

اين فرهنگ غلط بايد اصاح شود.«
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گزارش نوروز

عضويت او در هال احمر را ش��نیده اس��ت، گفت: از عضويت نسترن در هال احمر و 
فعالیت های او در اين زمینه بی خبر بوديم اما اينطور که به ما گفتند در برنامه های کانون 

دانشجويی که در آن عضو بوده، برگه های اهدای عضو پخش می کرده است. 

 هركسی شايسته معامله با خداوند نيست
داماد خانواده علیجان نیز با بیان اينکه تاش پزش��کان برای بازگرداندن نسترن به 
زندگی، نتیجه ای نداشت، گفت: اين اتفاق با همه تلخی و داغ بزرگی که داشت چیزهای 
زيادی به من آموخت، اينکه پدرومادر نس��ترن با بزرگی تمام حاضر شدند اعضای بدن 
جگرگوشه خود را به بیماران اهدا کنند و به راحتی اين موضوع را پذيرفتند. به نظر من 
پدرومادر نسترن برای اين بخشش انتخاب شده بودند چراکه هرکسی شايسته معامله 

با خداوند نیست. 
وی اف��زود: راضی کردن خانواده برای انجام اهدای عضو به عهده من بود و وقتی به 
مادر نس��ترن گفتم وقت معامله با خداست و بايد نسترن را بدهی و چند نسترن ديگر 

بگیری، با آرامش کامل اين موضوع را پذيرفت. 

می دانستم كه ديگر برنمی گردد... 
اما پدر نسترن که در طول مدت گفت وگو، پريشان بود و حال خوشی نداشت تنها 
در يک جمله گفت: وقتی که نس��ترن از خانه به بیمارستان رفت، می دانستم که ديگر 
برنمی گردد. فرزند من از دس��ت رفته بود اما از اينکه توانس��تیم اعضای بدنش را اهدا 

کنیم، خدا را شاکرم.

فقط چند روز از س��ال 94 گذش��ته بود که خبری در 
مجموعه هال احمر پیچی��د. با اهدای چهارده عضو بدن 
نس��ترن علیجان طرقی، عض��و فعال کانون دانش��جويی 
هال احمر در دانش��گاه آزاد پرند، 14 بیمار زندگی دوباره 
يافتند. تصمیمی دش��وار که خانواده نس��ترن گرفتند  و 
مطابق خواسته خود او هم بود. نسترن در طرح ملی حیات 
دوباره داوطلب اهدای عضو شده بود و مرگ مغزی ناگهانی 
او خانواده اش را به اين نتیجه رساند که به خواسته قلبی و 
ديرين او جامه عمل بپوشانند و دم مسیحايی نسترن را بر 
بالین 14 بیمار نیازمند ديگر ببرند. حضور در جمع خانواده 
علیجان و صحبت با پدر، مادر و خواهری که تنها چند روز 
از داغ بزرگشان می گذشت، سخت بود. از قبل می توانستم 
فضای خانه را تصور کنم. در و ديواری که عکس نس��ترن 
بر هر گوش��ه آن نشس��ته بود و خانواده ای که در بهت از 
دست دادن ناگهانی فرزندشان، اشک می ريختند.  در تمام 
مدتی که مادر نسترن صحبت کرد، صدايش بغض آلود و 
چشمانش گريان بود. يادآوری تلخ ترين اتفاق زندگی اين 
مادر، س��خت و نفس گیر بود و تنها يک مادر می توانست 
در آن لحظ��ات حال او را درک کن��د. او صحبت هايش را 
اينطور ش��روع کرد: روز چهارم فروردين بود که نس��ترن 
با سردرد شديد و حال پريش��ان از خواب بیدار شد. هیچ 
سابقه بیماری نداشت و نمی دانستیم علت اين همه بی تابی 
چیست. تحمل درد برايش سخت بود و تا اورژانس برسد، 
حال خوبی نداشت. مادر نسترن در ادامه گفت: دخترم را با 
اورژانس به بیمارستان حضرت رسول برديم و با تشخیص 
پارگی مويرگ کار انتقال او به بیمارستان تريتا انجام شد اما 
در اين مدت مدام حال او بدتر می شود و باتوجه به تعطیلی 
روزهای عید، اقدامات پزشکی، کندتر انجام می شد. گريه 
صحبت هايش را قطع کرد تا ادامه ماجرا را خواهر نسترن 
بیان کند. ياسمن هم که چندان روحیه مناسبی نداشت، 
اينط��ور گفت: خواهرم از من 6 س��ال کوچک ت��ر بود اما 
مهربان��ی و نگرانی های خواهرانه اش موجب ش��ده بود تا 
همیشه پشتیبان من باشد. از زمانی که او را به بیمارستان 
برديم تا قبل از اينکه پزشکان مرگ مغزی را تايید کنند، به 
خودم می گفتم نسترن خوب می شود. نمی توانستم بپذيرم 

که او ديگر در اين دنیا نیست. 

بافت های بدن نسترن به مصدومان حادثه 
اسيدپاشی اصفهان رسيد

ياس��من ادامه داد: وقتی ک��ه به عنوان آخرين نفر برگه 
اهدای عضو را امضا کردم دس��تم می لرزيد اما مطمئنم که 
نس��ترن به اين کار راضی بود و زمانی بیشتر مطمئن شدم 
که ش��نیدم بافت ه��ای بدنش به دونف��ر از قربانیان حادثه 
اسیدپاشی اصفهان رسیده است. خاطرم هست که در زمان 
حادثه اسیدپاشی، خیلی بیشتر از همه ما دلش برای قربانیان 

اين اسیدپاشی می سوخت و مدام از آن ها حرف می زد. 

حكمت خداوند بود
اما مادر نس��ترن که کمی آرام تر شد، صحبت هايش را 
ب��ا اين جمله که مرگ دخترم را باور نمی کنم ادامه داد و 
گفت: دخترم به قدری برای ادامه زندگی ش��ور و اشتیاق 
داش��ت که نمی توان��م بپذيرم او ديگر در کنارم نیس��ت. 

فقط يک ترم ديگر مانده بود تا مدرک کارشناس��ی اش را 
بگیرد، تصور واژه مرگ برای دختری در آن س��ن و سال 
غیر ممکن است و جز حکمت خدا چیز ديگری نمی توانم 
بگويم.  وی در پاس��خ به اين سوال که چطور برای اهدای 
عضو راضی ش��ديد، گفت: فرزندم امانتی از طرف خدا بود 
و ب��ه او بازگرداندم و چه چیز از اين بهتر که با خواس��ت 
خدا توانس��تیم اعضای بدنش را ب��ه بیماران اهدا کنیم تا 
آن ها بتوانند به زندگی ادامه دهند. مادرنسترن افزود: همه 
چیزهايی که در فیلم ها اتفاق می افتد برای خانواده ما تکرار 
ش��د و ما در واقعیت دور يک میز نشستیم که در نهايت 
تصمیم گرفتیم، اعضای بدن دخترمان را اهدا کنیم و تنها 
چی��زی که اين روزها اي��ن داغ را برايم کمی قابل تحمل 
می کند، همین است و خوش��حالم که توانستیم تصمیم 
درستی بگیريم و همان طور که دخترم در زندگی بسیار 
مهربان و از خودگذشته بود، ما نیز کار خداپسندانه انجام 
دهیم. وی با اش��اره به اينکه از دوس��تان نسترن ماجرای 

وحي�ده س�ليمانی: در آخرين روزه��ای طرح ملی ايمنی و س��امت 
مسافران نوروزی 94 به سراغ جوانانی رفتیم که شهرشان معروف به باغ شهر و 
مروايد تاريخی کوير ايران است. شهر ماهان شهر باغ ها و کاروانسرا ها شهری 
در 35 کیلومتری جنوب ش��رقی کرمان که هر س��اله باب��ت باغ های ايرانی، 
قله های بلند س��فیدپوش، معماری قديمی و محص��والت منحصر به فردش 
صد ها مسافر را از راه های دور و نزديک به سمت خود می کشاند. جوانان هال 
احمر در شهرستان ماهان مثل خیلی از اعضا در ساير استان ها خدمت رسانی 
را ارجح بر مسافرت و تفريح دانسته و در شرايط نامناسب آب و هوايی به عشق 
خدمت رس��انی پارکاب و پیاده راهی خیابان و جاده ها می شوند يا در ورودی 
شهر در چادری سرد و نمناک با رويی گش��اده به استقبال مسافران نوروزی 
می روند. در میدان ورودی ش��هر ماهان میان خودرو ه��ای منتظر چادرآبی 
رنگ جوانان هال احمر يک س��ر و گردن از ساير س��ازمان ها باال تر است. در 
هوای بارانی و س��رد ماهان اعضا آب کف چادر را خالی و موکت ها را تعويض 
می کنند. میان بازار شام پوسترهای نم کش��یده، چادر خیس، نم باران، ترمز 
خودرو و مسافرانی که بارندگی و س��رما مانع از پیاده شدن آنان می شود، اين 
اعضا هستند که با لبخندی بر لب سمت مسافران می روند و آنان را راهنمايی 
می کنند. محمد عرفان فاحی تازه 18 ساله ش��ده و به قول خودش از وقتی 
چش��م باز کرده بخاطر ش��غل مادرش همیش��ه در فعالیت های هال احمر 
حضور داش��ته و با هال بزرگ ش��ده اس��ت االن هم به هال احمر به چشم 
خانواده اش نگاه می کند و 6 سال است که عضو شاخه دانش آموزی و جوانان 
ماهان است و امسال هم به عنوان سر تیم اکیپ سحاب ماهان در طرح ايمنی 

و س��امت حضور دارد. با خنده از او می پرسیم سر تیم سحاب و 
پست ثابت نکند از رکاب زدن خسته شده ايد که با لبخند 

پاسخ می دهد نه سرماخورده ام و نمی توانستم توی 
اين هوا رکاب بزنم برای همین امروز در پس��ت 

ثابت هس��تم. کن��ار او محمد امی��ن نادرنژاد 
دانشجوی 19 ساله ای که 3 سال است عضو 
هال احمر شده و س��ابقه فعالیت در اکیپ 
سحاب و پست های س��امت محور هال 
احمر ماهان را دارد. دانش��جوی مترجمی 
زبان اس��ت و مس��لط به زبان انگلیسی و به 

واسطه همین تحصیات مترجم هال احمر 
ماهان هم شده اس��ت و در روز افتتاحیه طرح 

ايمنی و س��امت فعالیت ه��ای غنچه های هال 
احمر و سرود هفت س��ین آن ها را برای توريست های 

آلمانی ترجمه کرده است. محمد امین دلیل حضورش در 
هال احمر را عاقه بسیارش به کمک رسانی می داند و می گويد هیچ 

شادی باال تر از نجات جان يک انس��ان و کمک کردن به مردم نیست. شادی 
وصف ناشدنی که هیچ جای ديگر قابل تجربه نیس��ت. حمید رضا می گويد 
جالب ترين خاط��ره من از حضور در طرح ايمنی و س��امت طوفان اس��ت و 
شرايط ما در طوفان پوس��تر ها و بروش��ور های پرنده در هوا، چادری که بايد 
محکم نگهش داريم تا پرواز نکند و طوفانی که همیشه زورش بیشتر از ما بوده 
و هست ولی نمی تواند مانع از فعالیت ما شود. محمد در ادامه می گويد: امسال 
طوفان آدم آدوری های )آدمک های ساخته ش��ده از خار( ما را با خودش برد 
و به زحمت توانستیم باقی مانده اش را جمع آوری کنیم و از دوتا آدم آدوری 
يکی درست کنیم، طوفان قوی هست ولی ما اجازه نمی دهیم طوفان مانع از 
خدمت رسانی ما به مسافران ش��ود. مصطفی جالب ترين خاطره خودش از 
حضور در پست سحاب را مربوط به سال قبل می داند و می گويد زمانی که از 
جاده هفت باغ به سمت باغ شاهزاده ماهان در حرکت بوديم متوجه برخورد 
يک دس��تگاه پژو با گاردريل ش��ديم و فورا با اکیپ امداد تماس گرفتیم و با 
کمک آنان مصدومین را    رها س��ازی و اقدامات اولیه را انجام داديم.  مصطفی 
خوشحال است که توانس��ته بودند جان خانواده ای را نجات دهند و امیدوار 

است همیشه بتواند ناجی انسان ها باشد. 

َنَفس نسترن به 14 نفر  زندگی بخشید
سارا ميرسلطانی 

علی حيدری نجات، معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان تهران به همراه فخرالدين محمدی، رئيس 
جمعيت هالل احمر شهرس�تان رباط كريم،  دكتر معتمدی مع�اون آموزش و پژوهش و گنج آبادی مديرعامل 

جمعيت هالل احمر استان تهران در مراسم بزرگداشت نسترن شركت كردند.

خانواده نسترن عليجان طرقی، كه بزرگوارانه با اهدای عضو موافقت كردند.

درباره طرح ملی حيات دوباره
در اين طرح سعی بر آن است تا با اطالع رسانی درست به مردم و نهادينه كردن فرهنگ بشردوستی و نيكوكاری، جان بسياری از بيماران نيازمندی 
كه در انتظار پيوند عضو هس�تند از مرگ حتمی نجات داد. فدراس�يون بين المللی صليب سرخ و هالل احمر از اين طرح ملی به عنوان بزرگترين پروژه 
بشردوستانه سازمان جوانان جمعيت هالل احمر تقدير كرده است.  بسط و توسعه فرهنگ نوع دوستی و مهرورزی در بين جوانان و نوجوانان، كوشش 
برای نهادينه كردن تأمين س�المت انس�ان ها، تالش برای تسكين آالم بشری، فرهنگ سازی و اطالع رس�انی در بين مردم برای اهدای عضو به بيماران 
نيازمند، آگاهی خانواده ها از رضايت فردی كه آمادگی خود را برای اهدای عضو اعالم كرده است و اهميت به دستورات قرآن كريم و دين مبين اسالم در 

مورد نجات جان انسان ها از اهداف اجرای اين طرح است.

وقتیبادآدمآدوریها
رابرد! درگذشت و اهدای عضو يكی از اعضای كانون 

دانشجويی هالل احمر خبر تلخ و شيرين 
نوروزی ما بود

روایت شما-1
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گزارش نوروز

محمدمهدی اقبالی: شهر بافق، شهری در دل کوير 
که به نخل و آهن و آفتاب مشهور است، زيبايی های کوير 
و معدن توريستی سنگ آهن چغارت و همچنین زادگاه 
شاعر بزرگ وحشی بافقی همگی باعث شده گردشگران 
زيادی در نوروز اين نقطه را برای سفر نوروزی خود انتخاب 
کنند. جوان��ان هال هم در اين منطقه روزهايی پرکار را 
می گذرانند. ايستگاه ايمنی و سامت در ورودی شهر بافق 

قرار دارد و جوانان در اين پست مشغول به فعالیت اند. 
س��ید رسول حسینی 18 ساله که چهار سال قبل به 
عضويت هال احمر در امد حاال بعد از س��ه سال تجربه 
حضور در پس��ت های ايمنی و سامت مسافران نوروزی 
سر تیم پست شهرستان بافق شده است. او تمام کارهای 
پس��ت را همه روزه زير نظر دارد. رسول می گويد جوانان 
داوطلب اين پس��ت را با همکاری رئیس جمعیت هال 
احمر بافق س��ازماندهی کرده و در چند جلسه توجیهی، 
آموزش هايی که گذرانده را به اعضا منتقل کرده اس��ت. 
بخاطر اينکه بچه ها امادگی کامل را داشته باشند از اساتید 
روان شناس��ی هم دعوت شده تا درباره شیوه های ارتباط 
موث��ر و مفید توضیحاتی به اعضا ارائه بدهند. حس��ینی 
توضیح می دهد: خوشبختانه تا امسال در شهرستان شاهد 
حجم خوبی از مس��افرت بوديم طوری که مجبور شديم 
يک نف��ر ديگر هم به راهنمايان اضافه کنیم. امس��ال با 
حمايت های مسئوالن هال احمر فضاهای بسیار مناسب 
تری را برای مسافران ايجاد کرده ايم. حامد حقیقت عضو 
17 س��اله و فعال ايس��تگاه ايمنی و س��امت مسافرين 
نوروزی است. او که خیلی قبراق و سرحال به نظر می رسد 
و اصا خستگی برايش معنا ندارد، می گويد: از خدمت به 
مردم خس��ته نمی شوم و بعضی شب ها حتی در مواقعی 

که ش��یفت نباش��د با هماهنگی با مسئوالن هال احمر 
در ايستگاه می مانم و به راهنمايی مسافرين و مراجعین 
می پردازم. از 1۲ سالگی در پست های راهنمای مسافران 
ن��وروزی حاضر بودم و داوطلبانه همکاری می کردم. امیر 
حس��ین رنجبر ک��ه از نوجوانان قديمی هال اس��ت و 
دوره ه��ای تکمیلی و حتی چند تا از دوره های تخصصی 
را گذرانده است می گويد: امسال با دوره های آموزشی که 
گذرانده ايم هم از لحاظ روابط عمومی و هم آموزش های 
امدادی در س��طح بااليی هستیم. امسال فضای دوستدار 
کودک جذاب��ی ايجاد کرديم و چ��ون در منطقه گاهی 
بادهای ش��ديد می وزد با پیگیری الزم مس��ئوالن هال 
احمر شهرستان کانکس نصب کرديم تا بچه ها  ها راحت تر 
بتوانند فعالیت کنند. او ادامه می دهد: سفره هفت سین 
با همکاری هنرمندان محلی و با استفاده از درخت نخل 

و خرما و کارهای دس��تی درست کرديم که مورد توجه 
مس��افران قرار گرفت. همچنین خیمه نماز برپا کرديم و 
با همکاری شهرداری آب شرب جهت استفاده مسافران 

فراهم کرده ايم. 

جوانان حامی يوز ايرانی شدند
بچه های بافق امس��ال به يک��ی از نادر ترين جانداران 
شهرستان توجه ويژه ای کرده اند. اين شهرستان کويری 
دارای منطقه حفاظت شده ای است که زيستگاه حیوانی 
گونه های کمیاب��ی همچون يوزپلنگ آس��یايی، پلنگ، 
کاراکال و پرندگان ش��کاری اس��ت. آن ه��ا در يک اقدام 
ابتکاری در کنار وظايف ايس��تگاه ايمنی و س��امت در 
جهت حفاظت از يوز آس��یايی، نمادی از يوز س��اخته اند 
که بس��یار مورد توجه مس��افران و مراجعین قرار گرفته 

س�ليمه تركيان: بوی عید که می آيد با آمدن تعطیات نوروزی خیلی از دستگاه ها 
روزهای پر کارش��ان ش��روع می شود و خدمت رسانی مطلوب را س��رلوحه کارخود قرار 
می دهند، در اين میان چادرهای ايمنی و سامت مسافران نوروری بیش از هرچیز نظر ها 
را جلب می کند. چادرهايی که امس��ال برای برقراری سفری و ايمن و سالم برپا شده اند. 
پیوند زوج هال احمری در پس��ت های نوروزی خوزس��تان بهانه ای شد تا سراغ اين زوج 
خدمتگزار و حال و هوای طرح نوروزی در استان خوزستان برويم. هال احمری ها در همه 
حال خدمت گزار مردم هستند حتی اگر در گیر و دار ازدواج باشند. سجاد حسنوند متولد 
7۲ از شهرس��تان انديمشک است. آدمی خاکی، خوش خلق، متدين، مودب و مهربان با 
پشتکار فوق العاده باال. ديپلم گرافیک دارد اما از اطاعات پزشکی گرفته تا روان شناسی 
و… همه را از بر اس��ت. او س��ال 9۲ عضو جمعیت هال احمر ش��د و پس از گذراندن 
دوره های مقدماتی يا   همان 35 ساعته امدادی، 8۰ساعته و تخصصی جاده به فعالیت های 
خود در مرکز امور جوانان اين شهرستان ادامه داد و امسال از همیاران پست های ايمنی و 

سامت در نوروز است. سجاد که عاشق هال احمر است، می گويد: سرنوشت زندگی من 
در هال احمر رقم خورد و ديدگاهم به جامعه و زندگی تغییر پیدا کرد. هیچ وقت از هال 

احمر خداحافظی نمی کنم و بچه دار هم بشوم او را عضو همین ارگان می کنم. 

ماجرای پيوند سجاد و فروغ
سجاد می گويد: آشنايی من با همسرم در هال احمر از شرکت در دوره مشاوره زندگی 
با موضوع ازدواج شروع شد، از کاس و دوره خوشم آمده بود و راضی بودم، کم کم کاس 
را به تصرف خودم درآوردم و راجع به مسائل مختلف از پزشکی گرفته تا غیره توضیحات 
الزم را می دادم و توانس��تم کنترل کاس را به دس��ت بگیرم و آنجا بود که با ديدن فروغ 
برای اولین بار و از نحوه برخورد و متانتی که داش��ت خوشم آمد. فروغ رشیدی هم سن 
و س��ال سجاد است و ديپلم طراحی و دوخت دارد. او ۲ سال است عضو فعال انديمشک 
شده تا جايی که هرروز در شعبه حضور دارد و دوره های مختلف امدادی و غیرامدادی را 

اس��ت. جعفر حسن پور سرپرس��ت جمعیت هال 
احمر بافق درباره  اين موضوع می گويد: ما براساس 
وظیفه و با توجه به استراتژی ۲۰۲۰ و با شعار جوان 
برای حفاظت از حیات وحش که بخش��ی از کمک 
به نگهداری پايدار طبیعت اس��ت اين طرح را اجرا 
کرديم و با توجه به اينکه منطقه حفاظت شده کوه 
بافق بیشترين يوزپلنگ آسیايی را در خود جای داده 
اس��ت وظیفه خودمان را در حفاظت از اين گونه در 
معرض انقراض دوچندان می دانیم و همواره و از هر 
فرصتی استفاده کرده ايم تا حساسیت مردم و امنیت 
به اين گونه را افزايش دهیم و سعی کرده ايم آگاهی 
روس��تائیان را درخصوص يوزپلنگ آسیايی افزايش 
دهیم. او در ادامه می گويد: با توجه به س��یل عظیم 
مس��افرت ها در اين ايام به شهرستان بافق فرصتی 
ارزشمند يافته ايم تا با بهره از يک طرح ابتکاری در 
افزايش آگاهی عمومی در خصوص يوزپلنگ آسیايی 
فعالیت کنیم. ش��عارهايی را برای اين طرح انتخاب 
کرديم سه جمله کاربری است که مسافران را به فکر 
وام��ی دارد: يوز هنوز می دود؛ جوان برای حفاظت از 

وحش؛ بافق زيستگاه اصلی يوز آسیايی
حس��ن پور توضیح می دهد: در واقع با اين س��ه 
جمله ب��ه همه يادآوری می کنی��م اگر کم توجهی 
کنند يوز تیز پا به داس��تان ها خواهد پیوس��ت و از 
طرف ديگر وظیفه خطیر جمعیت هال احمر را در 
حفاظت از حیات وحش به همگان اموزش می دهیم 
و البته به آن ها ي��ادآوری می کنیم مکانی که برای 
مسافرت انتخاب کرده اند زيستگاه اصلی يوز آسیايی 
اس��ت.  جالب است عده زيادی از هموطنان در اين 
ايستگاه توقف می کنند و با اين نماد عکس يادگاری 
می گیرند و س��والهايی را درخصوص يوزآسیايی از 

بچه ها می پرسند. 

جوانانیخستگیناپذیروحافظانمحیطزیست

وقتیگاوآقایچوپاندرپستایمنی
وسالمتمسافراننوروزیزائید

گذرانده است. فروغ هم از همیاران پست های ايمنی و سامت مسافران نوروزی است و 
به اين فعالیت عشق می ورزد. 

ازدواج در پست ايمنی و سالمت
س��جاد و فروغ زوج سال94 در پست های ايمنی و سامت مسافرين 
نوروزی، يک س��ال در عقد بودند و جشن عروسی نگرفته بودند. سجاد 
هم برای غافل گیر کردن شريک زندگی اش تصمیم می گیرد جشن را در 
پست نوروزی هال احمر برگزار کند. مسئوالن جوانان هال احمر هم با 
اين موضوع موافقت می کنند. فروغ که از اين موضوع با خبر نبود در روز 

عروسی متوجه می شود همه چیز يک مراسم آبرومند در پست های ايمنی 
و سامت مسافرين نوروزی برای او و همسرش فراهم شده است و حسابی از 

اين اتفاق شگفت زده می شود. سجاد از اهداف کارش می گويد: هدف من ار اين کار 
روحیه دادن به اعضای پرتاش در حوزه جوانان برای ادامه کار بود. خداراش��اکرم که با 
اين حرکت توانسته باشیم اعضای فعال و خوبمان را که از هال احمر فاصله گرفته بودند 
نزديک  کنیم. او در ادامه می گويد: يکی ديگر از اهداف من معرفی جمعیت هال احمر 
به مردم بود که بدانند جمعیت هال احمر دارای فعالیت های بی شماری است و کسب 
اطاعات در مورد اين جمعیت و نحوه فعالیت هايش در سازمان ها و حوزه های مختلف 

خالی از لطف نیست. سجاد ادامه می دهد: مردم ما هال احمر 
را فقط به نام امداد و نجات می شناس��ند در حالیکه هال احمر 
شامل بخش های مختلفی است و يکی از اين بخش ها سازمان جوانان 
اس��ت. س��ازمانی که از مديران و اعضای توانمندی تشکیل شده است که بدون چشم 
داشت برای آرامش و آسايش اين مردم تاش می کنند نمونه ای از اين تاش را در نوروز 
می بینیم که با راهنمايی مردم به روش های مختلف و تذکر دادن به آن ها در سفرهای 
نوروزی به مهم بودن نقش رانندگان در اين سفر ها اشاره می کنند و شعار بی گدار به جاده 

نزنیم و ظريف برانیم را سرلوحه کار خود قرار می دهند. 

زوججوانخوزستانیدرپستایمنی
جالب وسالمتمسافریننوروزیازدواجکردند

است اين زوج دو 
روز بعد از برگزاری مراسم 
عروسی در پست نوروزی 

هالل احمر به سركارشان در 
پست های نوروزی بازگشتند 

 و مشغول فعالیت 
شدند

فاطمه پاک سرشت: جمعیت هال احمر و به خصوص سازمان جوانان بیش از هر چیز جايی برای کسب 
تجربه های متفاوت است. محمد رزانی هم که عضو ۲6 ساله اين سازمان و دانشجوی سال پنجم پزشکی است در 
پست نوروزی شهرستان رفسنجان خیلی غیرمنتظره تجربه متفاوتی کسب می کند. اين عضو که سال 89 عضو 
سازمان جوانان شد و از    همان سال با طرح ايمنی و سامت مسافران نوروزی فعالیتش را شروع کرده درباره تجربه 
متفاوتش می گويد: خیلی دلم می خواست فرصتی برايم مهیا می شد تا به همنوعانم کمک کنم، از مسئول جوانان 
شهرستان، خواستم اجازه دهد آزمايشی در طرح ايمنی و سامت مسافران نوروزی داوطلبانه فعالیت کنم و از    
همان سال با خودم عهد بستم هرسال حتی اگريک روزهم که شده درخدمت مسافران باشم و با توجه به رشته 
تحصیلی ام، چادر س��امت را انتخاب کردم.  محمد ادامه می دهد: هیچ وقت فکر نمی کردم در پست نوروزی با 
بیماری اورژانسی آن هم از نوع گاو روبرو شوم. دم دم های عصر در چادر سامت نشسته بودم که چوپانی به چادر 
مراجعه کرد و گفت گاوش در حال زايمان است و از من خواست کمک کنم گوساله اش را به دنیا بیاورد. رزانی که 
هنوز هم حین تعريف ماجرا استرس و هیجان   همان موقع را دارد، ادامه می دهد: گاو خیلی بدحال بود و هر آن 
احتمال از بین رفتنش بیشتر می شد. شوکه شدم و فکر می کردم چوپان شوخی اش گرفته. اما قضیه کاما جدی 
بود. از چوپان خواستم با دامپزشکی شهر تماس بگیرد، اما خط ها اشغال بود و تماس برقرار نشد.  او ادامه می دهد: 
پی چاره بودم که يک آن ياد دوستم افتادم. با او که دانشجوی دامپزشکی بود تماس گرفتم و از او خواستم به چوپان 
کمک کند. بحمداهلل گوساله بدنیا آمد و در کارنامه طبابتم مورد غیر آدمیزاد از نوع گاو هم اضافه شد. رزانی که از 
تعريف اين خاطره و يادآوری آن خنده اش گرفته، در خصوص داليل حضورش در جمعیت هال احمر و فعالیت 
در کنار ديگر اعضا می گويد: خدمت داوطلبانه به همنوع برايم بسیار ارزشمند تر است تا در مطب بنشینم و بیمار 
ويزيت کنم. زمانی که خدمتی برای مسافری انجام می دهم خوشحالی که در چهره شان می بینم تمام خستگی ام 

را رفع می کند و باعث می شود با انگیزه بیشتری به کارم ادامه دهم.

روایت شما-2

روایت شما-3

روایت شما-4
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گزارش نوروز

صب��ح آفتاب نزده در ب��رف و بورانی 
غافلگیران��ه، جوان��ان قم و الب��رز که به 
تهران نزديک تر بودند و به همین خاطر 
به مانور دعوت شده بودند، زودتر از همه 
خودش��ان را به محوطه سازمان امداد و 
نجات رس��انده بودند، اي��ن محوطه هر 
س��ال محل برگ��زاری مان��ور طرح های 
نوروزی هال احمر است. امسال قمی ها 
که زود تر رس��یده بودند چادر ها و غرفه 
سازمان جوانان را برپا کردند. غرفه ای که 
امسال ش��لوغ تر از سال های پیش بود و 
محصوالت بیشتری در آن ديده می شد. 
محصوالت مختلف فرهنگی و آموزشی 
با دس��تمايه س��رگرمی برای مسافران 

نوروزی تدارک ديده شده بودند. 

قبل از اج��رای مانور ط��رح نوروزی 
نشس��ت خبری رؤس��ای س��ازمان های 
جوانان، داوطلبان و امداد ونجات برگزار 
شد، تاکید بر ايجاد کمپین پیشگیری از 
تصادفات با حضور هنرمندان، ورزشکاران 
و چهره ه��ای مطرح در کش��ور در کنار 
مش��ارکت داوطلبان��ه و گس��ترده يک 
میلیون عضو جوان ه��ال احمر، توجه 
به شعار »بی گدار به جاده نزنیم، ظريف 
برانیم« و همچنین تأکید بر رويکرد مقام 
معظم رهب��ری بر تاش دس��تگاه های 
مس��ئول برای به حداقل رساندن سوانح 
در س��فرهای ن��وروزی از جمله مباحث 

مطرح شده در اين نشست خبری بود.

مان��ور با رژه تیم ه��ای امدادی و 
نمايش توان لجستیک و خودرويی 
آغاز ش��د. در نوروز امسال يک هزار 
و 15۰ دس��تگاه خ��ودرو نج��ات، 
عملی��ات، فرمانده��ی ارتباط��ات و 
موتورس��یکلت آمبوالن��س ب��ه کار 
گرفته ش��د، که در اين مراس��م رژه 

اين تجهیزات انجام شد.
بع��د از رژه خودروه��ا، نوبت به 
انجام عملیات هوايی رس��ید. بالگرد 
هال احمر بر فراز محوطه سازمان 
ام��داد و نجات ب��ه پ��رواز درآمد و 
امدادگ��ران با خودروه��ای آرگو که 
برای عبور از مسیرهای صعب العبور 
استفاده می شوند، مصدوم فرضی را 
به نقطه ای مش��خص در زير بالگرد 
رس��اندند. امدادگران آموزش ديده 
ب��ا عملی��ات راپل مص��دوم فرضی 
را باال بردند و س��وار بالگرد کردند. 
چرخ س��از، سرپرست سازمان امداد 
و نج��ات، گفت امس��ال 19 فروند 
بالگ��رد ب��ه کارگرفته ش��دند و در 
خدمت م��ردم حادثه دي��ده بودند. 
47۰ دس��تگاه تلفن ماه��واره ای، 7 
هزار ست انفرادی امدادگران و 575 
دستگاه اکسیژن ساز از ديگر امکانات 
جمعیت هال احمر در نوروز امسال 
ب��ود که در اين مان��ور نمايش داده 

شد.
نمايش توان امدادی که به پايان 
رس��ید نوبت به امدادگ��ران توانای 
جمعی��ت رس��ید ک��ه از ديوارهای 
س��ازمان به صورت عملی��ات راپل 
پايین بیاين��د. امدادگران زن و مرد 
که ب��رای انج��ام اين عملی��ات در 
طول س��ال آموزش های س��ختی را 
می گذرانن��د و از اي��ن توانايی برای 
امدادرس��انی در مناطق کوهستانی 
استفاده می کنند. بعد از اين بخش 
نوبت به اجرای مانور تیم های آنست 
يا س��گ های زنده ياب هال احمر 
ب��ود که در عملی��ات نجات کارکرد 

زيادی دارند. 

گزارشی از مانور آغازين طرح نوروزی 
سازمان جوانان هالل احمر

آم�ادگی 
ب�رای روز مب�ادا

كمپينی برای 
پيشگيری از تصادفات

بعد از نمايش توان و آمادگی تیم های 
امدادی س��ازمان امداد و نجات نوبت به 
جوانان و داوطلبان هال احمر رس��ید. 
زنان و مردان هرک��دام لباس ويژه خود 
را به ت��ن کرده و آماده خدمت رس��انی 
در نوروز بودن��د. در بین جوانان، حضور 
تیم های دوچرخه س��وار و پیاده سحاب 
چش��م گیر ب��ود. رژه تیم های س��ازمان 
جوانان هال احمر و سازمان داوطلبان 
آخرين پرده اين مان��ور بود. همزمان با 
اين مانور در س��اير اس��تان ها مانورهای 
مشابهی برگزار شد و همه اعضای هال 
احمر در سراس��ر کش��ور آماده شدند تا 
نوروزی ايمن و س��الم را برای مسافران 

در پیش باشد. 

رژه مشترک جوانان و 
داوطلبان هالل احمر 

نمايش توان امدادی 
جمعيت هالل احمر 
با همكاری مشترک 

سه سازمان
نوروز برای همه  ايرانيان پيام آور زنده ش�دن طبيعت 
و آغاز سال نو است. موعدی اس�ت برای تجديد ديدار با 
اقوام و آش�نايان و البته گذراندن تعطيالت در س�فر، از 
زيارت تا طبيعت گردی و بازديد از ميراث فرهنگی و ديد و 
بازديد با رفقا و آشناها در دوردست ها. تنوع آب و هوايی 
و تعدد اماكن تاريخی و گردشگری، موجب شده تا خوان 
گسترده  اين سفرها از گرگان در شمال تا بوشهر در جنوب 
و از بيرجند در ش�رق تا ايالم در غرب گسترده شود. اين 
سفرها گرچه خاطرات شيرين زيادی در حافظه ايرانيان 
برجای می گذارند، اما با مخاطرات زيادی نيز همراه هستند. 
به همين دليل و با نگاهی به آماری كه در سال های دورتر 
از ميزان مرگ و مير و آسيب هم وطنان در اثر تصادف های 
جاده ای منتشر می شد، و با توجه به نقش مؤثر فرهنگ و 
سبک نگاه به سفر و جاده در كاهش اين آسيب ها، نهادهای 
مختلف كشور از جمله جمعيت هالل احمر فعاليت هايی 
ترويجی و فرهنگ س�از در اين حوزه را آغاز كردند. يكی 
از تالش هايی كه از سال گذشته در سازمان جوانان هالل 
احمر برنامه ريزی و سازمان دهی شده اس�ت، راه اندازی 
يک پايگاه خبری با محوريت اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
در حوزه سفر بوده است. تالشی كه به نظر می رسد نوروز 

امسال به بلوغ نسبی خود رسيد.
گروه خبری س�فر س�الم با هدف كمک به مس�افران 
نوروزی در همه ابعادی كه برای پش�ت سر گذاشتن يک 
س�فر امن و مطمئن و پرخاطره نياز دارند، ش�كل گرفته 
اس�ت. اين گروه از يک هس�ته  مركزی و جمعی از ياران 
و خبرنگاران س�ازمان جوانان هالل احمر در اس�تان های 
سراسر كشور تشكيل شده است. در روزهای پايانی سال 
گذشته و روزهای آغازين امسال، پرمشغله ترين روزهای 
س�ال و پرترددترين روزهای س�فرهای ن�وروزی، گروه 
خبری سفر سالم در البه الی هياهوهای آغاز بهار مجدانه 
مشغول بررسی و درج اخبار در س�ايت سفر سالم بودند. 
عالوه بر اخب�اری كه هر روز از طرف خبرنگاران اس�تانی 
مخابره می ش�د، درج نقاط حادثه خي�ز، مطالب مرتبط با 
گردشگری و ايمنی در سفر و همچنين اطالعات مربوط به 
پايگاه های هالل احمر در سراسر كشور در برنامه اين گروه 
قرار داش�ت. مجموعه اين فعاليت های شبانه روزی مملو 
از غم ها و شادی ها بود. همزمان با درج اخبار برای فراهم 
آوردن آسايش مسافران نوروزی، اخبار مرتبط با حوادث 
طبيعی و جاده ها از سخت ترين لحظه ها بودند. در مقابل 

اخبار مرتبط با ان�واع همايش ها و ُجنگ ه�ا و برنامه های 
ديدنی در اماكن تاريخی، گردشگری و فرهنگی سراسر 

كشور جذابيت خاصی داشتند.
خبرنگاران اس�تانی هم ب�ا اخبار مختل�ف و متنوعی 
برای س�فر س�الم می فرس�تند. برخی عالقه من�د اخبار 
جاده ها و راه ها و تصادفات بودند و حتی از مخابره واژگون 
ش�دن يک ماش�ين در شهرشان نمی گذش�تند و برخی 
هم با عالق�ه ی وصف ناپذي�ری به درج اخب�اری در قالب 
معرفی اماك�ن ديدنی شهرش�ان می پرداختند. همه اين 

تفاوت ها در كنار يكديگر سبب شد تا در دوره فعاليت 
نوروزی گروه خبری سفر س�الم پوشش خبری 24 

ساعتی از جاده ها، مراسم ها و آب و هوا در اختيار 
مخاطب های سفرسالم قرار گيرد. 

بازدي�د مس�ئوالن جمعي�ت ه�الل احمر 
كشور از پايگاه های نوروزی و انتشار اخباری 

از تالش ه�ای وصف ناپذي�ر مس�ئوالن اين 
پايگاه ها و امدادگران جاده ای بخشی داخلی 
و جذاب از اخبار را به خود اختصاص می داد. 

كه به نوعی خبره�ای تش�كيالتی و درون 
سازمانی گروه بودند.

گروه خبری س�فر س�الم طی بيست روز 

فعاليت شبانه روزی خود، در مجموع به بررسی 56۰7 خبر 
در سايت سفر سالم پرداخت. همچنين سايت سفر سالم 
امسال با طراحی اپليكيشن سفر سالم امكان دسترسی 
آس�ان به اخبار و وضعيت آب و ه�وا و ترافيک جاده ها را 
نيز فراهم آورده بود. اما با اين وجود اين تازه آغاز كار اين 
سايت به حساب می رود و راه درازی تا آرزوی تيم خبری 
و پشتيبانی سايت يعنی مبدل شدن به بزرگترين مرجع 

سفر در ايران باقی است.

سفر سالم مسافران ،آرزوی »سفر سالم« است

خبر در سايت 
سفرسالم درج 

شد

روز كار خبری 
شبانه روزی 
صورت گرفت
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اخبار استانی

با همت امدادگران جوان، 17 هزار و ۲11 مسافر از خدمات ايستگاه های سامت جمعیت هال احمر 
در سطح استان گیان بهره مند شدند. اين تعداد با حضور در ايستگاه های سامت جمعیت هال احمر 
از خدماتی از جمله دارويی، تست فشار خون ، قند خون و ارجاع به پزشک بهره بردند. طرح سحاب را از 
ديگر برنامه های هال احمر گیان در حوزه جوانان در اي��ام نوروز بود. در اجرای اين طرح، امدادگران 
با دوچرخه در محورهای کم تردد و فرعی برای امدادرسانی اقدام کردند. اين طرح های امدادی در 51 
پايگاه درون شهری و برون ش��هری از ۲5 اسفندماه آغاز ش��د و تا 17 فروردين در استان گیان ادامه 
داشت. در اين رابطه، ريیس سازمان جوانان از طرح های ايمنی و سامت سازمان جوانان هال احمر و 
امدادونجات نوروزی سازمان امدادونجات جمعیت هال احمر در خطه شمالی کشور بازديد کرد. وحید 
قبادی دانا و هیات همراه در حاشیه بازديد از پست های ايمنی استان گیان،  با حضور در مجتمع دانش 

آموزی در استان گیان مسائل و مشکات اين مجتمع ها را بررسی کرد.

بخش کودکان سرطانی بیمارستان بعثت همدان، پذيرای مديرعامل جمعیت هال احمر استان، معاون جوانان اين نهاد 
و جمعی از اعضای واحد جوانان بود تا در نخستین روزهای سال نو، گل لبخند به لبان اين کودکان هديه شود. اعضا با آرزوی 
بازگشت سامتی برای کودکان سرطانی بستری شده در اين بخش، اقدام به اهدای بسته های فرهنگی ای کردند که در طول 
اجرای طرح ملی ايمنی و سامت مسافرين نوروزی 94 به کودکان مسافران اهدا می شود. آنها عنوان کردند با توجه به اينکه 
کودکان سرطانی نمی توانند همچون ساير کودکان به پايگاه های نوروزی هال احمر مراجعه کنند، هدايای آنها را برايشان به 
بیمارستان آورده ايم. در جريان بارديدهای نوروزی از پايگاه های امداد و نجات، مدير عامل جمعیت هال احمر استان همدان 
که برای حضور در مراسم بازديد مسئوالن جمعیت هال احمر استان همدان راهی پايگاه های امداد بود، با حضور به موقع وی 
در صحنه تصادف، کودک 5 ساله را از مرگ حتمی نجات داد. بهروز کارخانه ای، در توضیح اين سانحه رانندگی گفت: در جريان 
بازديد از پايگاه های امدادی، حین عبور از حدفاصل اسدآباد و جنت آباد، شاهد برخورد سهمگین يک دستگاه خودروی سواری 
پیکان با يک دستگاه خودروی سواری پژو بوديم. با رسیدن نیروهای امدادی، به 6 سرنشین اين دو خودرو امدادرسانی شد و به 
لطف خدا، در نتیجه احیا قلبی و عروقی و اقدامات اولیه پزشکی، نبض حیات در رگ های يکی از مصدومین اين حادثه که يک 
کودک پنج ساله بود، جاری شد اما متاسفانه يکی ديگر از کودکان مصدوم در اين حادثه، به دلیل شدت جراحات وارده جان 
خود را از دست داد. اعضای تیم دوچرخه سوار سحاب در صحنه تصادف جاده ای شهرستان اسدآباد حاضر و خدمات رسانی 
کردند. اين دوچرخه س��واران به موقع در محل حادثه حاضر شدند و به ياری مصدومان پرداختند. همچنین پس از رسیدن 

نیروهای امداد و اورژانس، اين افراد کنترل ترافیک محل حادثه را به عهده گرفتند.

قهرمان المپیک ۲۰1۲ لندن شانه به شانه جوانان هال احمر در پست های ايمنی و سامت شهرستان آمل به مردم و 
مسافران استان مازندران خدمت کرد. قاسم رضايی کشتی گیر فرنگی کار آملی با حضور در پايگاه های امداد و نجات ويژه 
نوروزی، خدمت در هال احمر را افتخاری بزرگ دانست و در کنار اعضا در پست ايمنی و سامت به ارائه خدمت پرداخت. 
رضايی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان و امدادگران جمعیت هال احمر و با اشاره به عاقمندی به شرکت در 
فعالیت های بشردوستانه گفت: خدمت خالصانه به مردم موهبتی از الطاف خداوند کريم است و بايد قدرشناس اين نعمت 
عظیم بود. در ادامه برنامه های نوروزی اعضای جمعیت هال احمر، به مناسبت گرامیداشت 1۲ فروردين روز جمهوری 
اسامی ايران پرچم جمهوری اسامی در پست های ايمنی و سامت مسافران نوروزی شهرستان نور به مسافرين اهدا شد. 
اعضای جوان اين جمعیت در راستای پاسداشت مقام شامخ امام و شهدای انقاب در اين روز تاريخی، اقدام به اهدای پرچم 
مقدس جمهوری اسامی ايران و بروشور نکات ايمنی در سفر به مراجعین پست های ايمنی و سامت مسافرين نوروزی 
شهرستان نور نمودند. و همگام با سراسر کشور اين روز باشکوه را جشن گرفتند. از ديگر اقدام های انجام شده به مناسبت 
اين روز بزرگ، برپايی ايستگاه نقاشی و پخش موس��یقی کودکانه و اهدای هديه به کودکان در پارک سراج قائمشهر بود. 
همچنین در پست شهید اسام موسوی آمل اعضا با لباس سنتی حضور يافته و ضمن خیرمقدم به زبان محلی، از مسافران 

با لباس سنتی و سوغاتی های استان مازندران پذيرايی کردند.

نماينده مجلس شورای اسامی و عضو فراکسیون هال احمر مجلس به همراه مدير عامل 
جمعیت هال احمر استان  مرکزی از پست های ايمنی و س��امت و پايگاه های امداد جاده ای 
تفرش و آشتیان بازديد کرد. در اين بازديد عباس صاحی از خدمات و فعالیت های جمعیت هال 

احمر استان مرکزی که در راستای کمک به همنوعان خويش گام برمی دارد  تشکر ويژه کرد.

مديرعامل جمعیت هال احمر استان اصفهان به همراه معاون امداد و نجات و مدير حراست هال 
احمر استان اصفهان سرزده از طرح های نوروزی منطقه شمال غرب استان بازديد کردند. محسن مومنی 
با حضور در پايگاه های طرح ملی امدادونجات و پست های ايمنی و سامت مسافرين نوروزی میمه و 

شاهین شهر از روند اجرای طرح های نوروزی بازديد کردند.

رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی کشور از پست ايمنی و سامت مسافرين نوروزی واقع در میدان امیر کبیر کرج 
بازديد بعمل آورد. سردار اسکندر مومنی ضمن تبريک به مناسبت فراررسیدن سال نو به اعضا جوانان مستقر در پست 
برای تمامی مسافرين عزيز سفری همراه با کمترين خطر و حادثه و برای تمامی جوانان و امدادگران خدمت رسان در 

پايگاه های جمعیت هال احمر موفقیت و سربلندی را آرزو کردند.

نماينده شهرستان های بويراحمر و دنادر مجلس شورای اسامی  همراه جمعی از مسوالن استانی و شهرستانی 
از پست های طرح ايمنی و سامت مسافران نوروزی جمعیت هال احمر استان کهگیلويه و بوير احمد بر پا شده در 
سطح شهرستان بوير احمد بازديد کرد. غام محمد زارعی از نزديک با راهنمايان جوان حاضر در پست ها به گفتگو 
پرداخت و نحوه خدمت رسانی آن ها را ارزيابی کرد. وی خدمات جمعیت هال احمر را قابل ستايش عنوان کرد و 

افزود:  مردم و جامعه می توانند از ظرفیت های اين نهاد در هر بخش و هر سطحی بهره مند شوند.

استاندارسیستان و بلوچستان از پست نوروزی جمعیت هال احمر واقع در پلیس راه استان بازديد 
کرد. علی اوسط هاشمی در اين بازديد که با حضور معاونان خود و مسئوالن امداد هال احمر انجام شد 
در جريان آخرين اخبار و اطاعات و آمار امدادرسانی جمعیت هال احمر در طرح نوروزی قرار گرفت. وی 
همچنین از نیروها، تجهیزات و توان امدادی مستقر در اين پست بازديد و ضمن تشکر از تاش بی وقفه 

نیروهای امدادونجات کاور هال احمر را انرژی بخش و موثر دانست.

نمايشگاه لباس های محلی و صنايع دستی با هدف معرفی لباس های محلی شهرستان سیريک 
و صنايع دستی به مهمانان نوروزی در چادرهای طرح ملی ايمنی و سامت امور جوانان جمعیت 
هال احمر برپاشد. اعضای سازمان جوانان سیريک با پوشیدن لباس های محلی اين منطقه در 
چادرهای ايمنی و سامت حضور پیدا کردند. آنها با ايجاد مکانی جهت عکاسی مهمانان نوروزی 
با لباس های محلی، فضای دوس��تانه ای را برای اين مهمانان فراهم آوردند. عاوه بر آن، جمع 
کثیری از کودکان ضمن حضور در طرح ملی ايمنی و سامت مسافرين نوروزی جوانان جمعیت 
هال احمر سیريک اقدام به کشیدن نقاش��ی با موضوع ايمنی و سامت در سفر کردند. در اين 
طرح که فضای مورد نیاز فعالیت هنری کودکان آماده سازی گرديده است کودکان و نوجوانان با 
حضور در اين طرح اقدام به کشیدن نقاشی با موضوعات ايمنی در سفر، سامتی در مسافرت ها، 
حفظ محیط زيست ومنابع طبیعی، حفاظت از آثار تاريخی ومیراث فرهنگی و بازی های دومینو 

، پازل کردند.

ایمنـي و سالمت مسافران 
به روایـت استـان ها

مازندران: پهلوان آملی به دنبال خدمت خالصانه به مردم

كهگیلويه و بوير احمد: ممنون كه با لبخند پذيرای مردم هستید

گیالن: دستان ياری رسان به هزاران میهمان نوروزی

استان مركزی: تقدير مجلسی از خدمات جمعیت 

اصفهان: سركشی ريیس از طرح های ايمنی

البرز: ايمنی و پلیس در كنار هم

همدان: هالل احمر لبخند را بر لبان كودكان سرطانی نشاند

سیستان و بلوچستان: میزبان استاندار

هرمزگان: امدادگران حافظان سنت شدند
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اخبار استانی

پست ايمنی و سامت مسافرين شهرستان بافق استان يزد با ساخت نمادی از يوز آسیايی که زيست بوم آن در اين 
شهرستان است توجه مردم و مسافرين را به حفظ اين گونه از حیات وحش جلب کردند. بر اساس آماری که جمعیت 
حفاظت از يوزپلنگ ايرانی اعام کرده است، عمده زيستگاه يوزپلنگ ايرانی در استان يزد که در استان نیز شهرستان 
بافق بیشترين جمعیت و يوزپلنگ آسیايی را در مناطق حفاظت شده دارد. تعداد يوزهای موجود در ايران بین 7۰ تا 

1۰۰ قاده تخمین زده می شود که بیشترين تعداد در نايبندان، بافق، دره انجیر و اوران است.

اعضای بدن عضو فعال کانون دانشجويی هال احمر به 14 بیمار نیازمند اهدا شد. نسترن علیجان 
طرقی از اعضای فعال کانون دانشجويی هال احمر دانشگاه آزاد اسامی واحد پرند استان تهران بود که 
پس از مرگ مغزی اعضای بدنش به 14 فرد نیازمند، اهدا شد. مراسم ياد بودی برای اين عضو جمعیت 

هال احمر با حضور جمعی از مديران و مسئوالن اين جمعیت برپا شد.

جمعیت هال احمر استان زنجان تعداد ش��رکت کنندگان در طرح ايمنی و سامت مسافرين نوروزی را 767 نفر عنوان 
کرد. در روزهای برپايی طرح ايمنی و سامت از سوی جمعیت هال احمر اين استان، 5 هزار و 7۲9 نفر به چادرهای خیمه 
نماز جمعیت هال احمر زنجان مراجعه کردند. همچنین 41هزار و 3۲5 عدد اقام فرهنگی و 45 هزار و 341 عدد انواع نقشه 

در بین گردشگران توزيع شد.

اعضا جوان جمعیت هال احمر استان بوشهر با طبیعت يک دست شدند و میهمانان طبیعت 
را نیز به اين کار دعوت کردند. اين اعضا در روز طبیعت با توزيع بسته های فرهنگی-آموزشی 
و اهدای کیسه های پاستیکی در راستای آشنايی با جايگاه و نقش منابع طبیعی فعالیت های 
زيادی انجام دادند. به منظور حمايت از زندگی و س��امت انسانها و پیشبرد طرح ملی نهضت 
سبز جوانان همیار استان بوش��هر با حضور در پارک ها به منظور حفاظت از محیط زيست و با 
شعار نوروز بدون زباله در جمع مسافرين و مردم عزيز استان بوشهر حضور پیدا کردند. در ادامه 
برنامه های نوروزی، جشنواره غذا در دو بخش پخت غذاهای س��نتی و پخت غذا برگزار شد و 
برای اولین بار غرفه های معرفی فعالیت های فرهنگی و غرفه های تولید کننده مواد غذايی در 

کنار اين جشنواره برپا بود.
در مراسم بازديدهای مسئوالن از طرح های ايمنی و سامت، استاندار بوشهر نیز از پست های 
امداد و نجات بازديد کرد.  مصطفی ساالری ضمن حضور در شهرستان کنگان و بازديد هوايی 
استان، از نزديک پست های ايمنی و سامت و پايگاه های امداد و نجات نوروزی را رصد کرد. وی 
گفت: حال که توفیق حاصل شده تا از ايستگاه طرح ملی ايمنی و سامت مسافرين ديدن کنم، 
تاش شما عزيزان را در بخش سامت، امداد و هدايت آنان بسیار پر اهمیت و قابل تقدير می دانم.

امدادگران قمی با برگزاری برنامه پاکسازی محیط زيست، رنگ و بوی حیات را به طبیعت قم هديه کردند. در روز طبیعت اعضای جوانان 
حاضر در طرح ملی ايمنی و سامت مسافرين نوورزی و غنچه های هال احمر با استقرار در محل های تجمع عمومی مردم و مناطقی که 
برای گردشگری در روز طبیعت توسط آنها انتخاب شده بود، چادرهای راهنمايی و دوستدارکودک را برپا کردند. همچنین، طرح ايمني و 
سامت مسافرين نوروزي در قم  از سوی جوانان جمعیت هال احمر اين استان زمینه بهره مندی بیش از 3۰ هزار زائر و مسافر از امکانات 
و برنامه هاي اين طرح ايمني را فراهم کرد. در اين طرح ۲85 نفر آقا و 4۰ نفر از بانوان داوطلب جوان جمعیت هال احمر قم در حال خدمت 
رسانی به مسافرين نوروزی قم بودند. در اين رابطه، رئیس جمعیت هال احمر کشور با حضور در شهر مقدس قم از روند اجرای طرح امداد 
و نجات و طرح ايمنی و سامت مسافران نوروزی بازديد کرد. در اين بازديد که با حضور حجت االسام صالحی منش، استاندار قم، محمد 
گل فشان مدير عامل و جمعی از معاونان و مديران جمعیت هال احمر استان قم انجام شد، سید امیرمحسن ضیايی با حضور در دو پست 
میدان 7۲ تن و عوارضی قم � کاشان از نزديک با امدادگران، نجاتگران و جوانان داوطلب جمعیت هال احمر ديدار و در جريان اجرای طرح 
بزرگ نوروزی قرار گرفت. در کنار اقدامات نوروزی، جمعي از دواطلبان جوان جمعیت هال احمر استان قم به نمايندگي از اين جمعیت در 

مراسم ختم مادر رئیس جمهور در قم شرکت کردند و مراتب همدردی خود را با دکتر حسن روحانی بیان کردند.

مسئول دفتر نمايندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان اردبیل در حاشیه بازديد از ايستگاه های 
طرح ايمنی و سامت شهرستان های اردبیل و نمین با بیان اينکه اعضای داوطلب و پرسنل جمعیت هال احمر 
در تعطیات نوروزی با ايثار و فداکاری به مردم استان و کشور خدمت می کنند، افزود: خدمات هال احمر به 
مردم در طول سال ايثارگرانه است اما در تعطیات نوروزی اين افراد برای خدمت به مردم از مسافرت و خانواده 
خود دور می شوند تا ايمنی و سامت را به مسافران به ارمغان بیاورند. حسن اسماعیلی در نهمین روز از طرح 
ايمنی و سامت مسافرين نوروزی با بیان اينکه خدمات افراد در ايستگاه های طرح ايمنی و سامت قابل تقدير 
است، ادامه داد: خدمات هال احمر به خصوص در ايامی که احتمال حوادث جاده ای بیشتر است، بر کسی 

پوشیده نیست و بايد از افرادی که چنین خدماتی می دهند قدردانی کرد.

دو همیار پست های ايمنی و سامت مس��افرين نوروزی شهرستان شوط استان آذربايجان 
غربی که از شروع طرح در سال 1394 نیز حضور مستمر داشتند، در يازدهمین روز از اجرای اين 
طرح در پست اين شهرستان با يکديگر ازدواج کردند. در اين مراسم که با حضور مدير عامل، معاون 
امور جوانان و ديگر مسئوالن هال احمر استان برگزار شد، ولی صالحی و فريده کاشی از اعضای 
سازمان جوانان هال احمر در شهرستان شوط استان آذربايجان غربی به عقد يکديگر در آمدند.

طرح ايمنی و سامت مسافرين نوروزی سال94 با حضور فرماندار و شهردار شهرستان چرداول افتتاح شد. 
در اين طرح، 45  عضو سازمان جوانان در ۲پست ثابت ورودی شهر سرابله و محور شباب ايام پذيرای مسافران 
عزيز از تمامی نقاط ايران بودند. در اين طرح عاوه بر استقرار دو چادر  خیمه نماز، اعضای سازمان اقدام به برپايی 
اردوگاه اسکان موقت به تعداد4۰تخته چادر جهت استفاده جهت اسکان مسافرين در پست شهید ولی اله عباسی 
در محور شباب_حمیل کردند. همچنین امدادگران به برپايی نمايشگاه عکس با موضوع فعالیت های حوزه جوانان 
و برگزاری مسابقات نقاشی در فضای دوستدار کودک پرداختند.  عاوه بر آن، با توجه به حضور در ايام فاطمیه، 

ايستگاه صلواتی جهت پذيرايی از مراجعان تدارک ديده شد.

پست ايمنی و سامت مسافران نوروزی واقع در پارک پرچ خرم آباد از مهم ترين پس��ت های استان لرستان است که روزانه در آن 
به چندين هزار نفر خدمات ارائه می شود. در اين پست نورزی با مشارکت مدير عامل جمعیت استان لرستان و معاون سازمان جوانان، 
نمازخانه ای تجهیز شده و در اختیار مسافران نورزی قرار گرفته است که با همت کانون طاب نماز جماعت در آن نیز برپا می شود. در 
مراسم بازديد از پايگاه های جمعیت هال احمر، فرماندار خرم آباد به همراه معاونان خود در پست های ايمنی و سامت مسافران نوروزی 
جمعیت هال احمر خرم آباد حضور پیدا کرد. در اين بازديد، حبیب اهلل خجسته پور خدمات جمعیت هال احمر لرستان را به مسافران 

نوروزی بسیار مطلوب ارزيابی کرد و از اعضای جوانان هال احمر به خاطر حضور داوطبانه در طرح نوروزی تشکر و قدرانی بعمل آورد.

تیم های سحاب در روز طبیعت با هدف ارائه خدمات به همشهريان و مسافران نوروزی در سطح استان کرمانشاه حضور داشتند. با توجه به اينکه در 
روز طبیعت حضور و تراکم مردم در پارک ها، مناطق تفرحی و آثار باستانی افزايش می يابد، تعداد اعضای جوانان جمعیت هال احمر استان کرمانشاه 
مستقر پست های ايمنی و سامت و راهنمای مسافران نوروزی از ابتدای صبح تا پايان شب در روز طبیعت جهت تسهیل در امر ارائه خدمت رسانی 

و راهنمايی مسافران نیز بیشتر می شود.

در اجرای طرح ملی ايمنی و سامت مسافران نوروزی بیش از 3 هزار و 5۰۰ کودک از امکانات و فضای دوستدار کودک 
پست شهید علم الهدی طرح جمعیت هال احمر اهوازاستفاده کردند. در اين فضا کودکان به دنبال استراحت والدين، ضمن 
بازی و کشیدن نقاشی، با آموزه های بشردوستانه هال احمر و روش های ارائه کمک های اولیه در قالب پوستر ها و لوازم کمک 

آموزشی آشنا شدند. والدين نیز از امکانات تفريحی ورزشی مانند تنیس روی میز و دارت استفاده کردند.

زنجان: حضور پررنگ ياوران سرخ

يزد: امدادگران ناجی يوز آسیايی

تهران: اينجا مهربانی تمام نمی شود

بوشهر: امدادگران بوشهری، منجی طبیعت شدند

اردبیل: ايثارگرانه به ياری می آيندقم:  امدادگران قم همسو با طبیعت

آذربايجان غربی: پیوند آدم های اهل دل

ايالم: مسافران چرداول میهمان امدادگران شدند

لرستان: بازديد فرماندار خرم آباد از پست های امدادی

كرمانشاه: هالل احمری ها با طرح سحاب میزبان شدند

اهواز: كودكان درس عشق می آموزند



۲3 ۲۲

53
ره 

شما
   

 13
94

ت  
هش

ديب
 و ار

ين
ورد

 فر
ي 

ماع
جت

ي - ا
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

 

دوربيـن هالل

مهدی حسن زاده ، سيد جالل الجوردی،سيدمحمد الجوردی، 
حس�ين س�عيدی ، س�عيد اكبری )جوانان هالل احم�ری( در 
پس�ت های راهنمايان نوروزی در شهرس�تان فردوس )استان 

خراسان جنوبي (

استقبال مسافرين با طرح ابتكاری برپايی سياه چادر بلوچی  از 
جوانان هالل احمر / عبدالرئوف يادگاری، خاش

سجاد شهبازی/ شهرستان قصرشيرين

محمد رضا گويا استان مركزي شهرستان آشتيان

جواد عابدينی از استان يزد

سجاد نسيم دوست از استان گيالن

تصادف محور فالرد ياسوج/ دبير كانون روستايی كهيان عاطفه رحيمی

دوچرخه سواران طرح سحاب/ اردكان يزد
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دوربيـن هالل

سيستان وبلوچستان / خاش

هادي محمودزاده/ كرمان

استان گلستانسيستان و بلوچستان

مهدي كرمي/ اسدآباد همدان

فرشاد توكلي / ايالماستان گيالن

احمد منتشري/ البرز

عكس: ياسر نظري / قم صادق بلوكي/ برازجان
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اخـبار سازمان

رئيس سازم�ان جوانان بعد از اج�رای طرح های 
ن�وروزی اين سازم�ان در سراسر كش�ور در نامه ای 
از حض�ور داوطلبانه جوانان سراسر كش�ور در كنار 
اين سازمان تش�كر كرد و گف�ت: »بی شک حضور 

خستگی ناپذير جوانان هالل احمر و ايثار 
آنها در اجرای »ط�رح ملی ايمنی و 

سالمت مس�افرين ن�وروزی« و 
»كمپي�ن مل�ی پيش�گيری از 

تصادفات« در ايام نوروز تاثير 
بسزايی در كاهش تصادفات 
در سفرهای نوروزی امس�ال 
ب�ه دنب�ال داشت�ه است كه 
جای قدردانی مضاعف دارد.«

به گ�زارش رواب�ط عمومی 
سازمان جوانان هالل احمر، دكتر 

قب�ادی دانا درپي�ام ن�وروزی خود 
ضم�ن تاكيد ب�ر تاثير طرح ه�ای نوروزی 

سازمان در كاه�ش تصادفات از حض�ور جوانان در 
اين طرح تش�كر كرد و اف�زود:  با سپاس از پرودگار 
متع�ال ك�ه توفي�ق خدمت رسانی به خل�ق خدا را 

بر م�ا ارزانی داشت، بر خ�ود الزم می دانم در پايان 
اج�رای پانزدهمي�ن »ط�رح ملی ايمن�ی و سالمت 
مس�افرين نوروزی« از خدمات بی دريغ و ارزشمند 
همه مجريان ط�رح از جمله جوانان داوطلبی كه در 
تعطيالت نوروز و حتی در شرايط نامساعد 
ج�وی، خالصانه خدمت به خلق خدا 
را برگزيدند و با حضور پر انگيزه 
در پس�ت های ايمنی و سالمت 
نوروزی كوشيدند تا اين طرح 
هرچ�ه پربارت�ر اج�را شود، 

تشكر و قدردانی كنم.
وی همچنين از تالش های 
ست�ادی،  همك�اران  هم�ه 
مدي�ران عام�ل، معاونين امور 
جوانان، كارشناسان امور جوانان و 
كاركنان خدوم جمعيت هالل احمر در 
سراسر كش�ور كه در اين ايام نهايت سعی 
و تالش خود را در هموار كردن امر خدمت رسانی به 

همنوع به كار گرفتند، تشكركرد.
يك�ی از رويدادهای مهم سازم�ان در ايام نوروز، 

حضور رئيس جمهوری در پايگاه »طرح ملی و ايمنی 
و سالمت مس�افرين نوروزی« بود. دكتر قبادی دانا 
ني�ز در پيام ش�ان از رئيس جمهوری تش�كر كرد و 
گفت: »از رئيس جمهوری محترم، جناب آقای دكتر 
حس�ن روحانی كه با وجود غ�م از دست دادن مادر 
گرامی ش�ان، به ط�ور سرزده در پايگ�اه »طرح ملی 
ايمنی و سالمت مس�افرين نوروزی« در شهرستان 
پاكدش�ت حاضر شدند و از نزدي�ک خدمت رسانی 
جوان�ان داوطل�ب هالل احم�ر را به مردم مش�اهده 
كردند و به ما برای ادامه اين راه قوت قلب بخشيدند، 

تشكر می كنم.«
همچني�ن رئي�س سازمان جوان�ان هالل احمر از 
دكتر ضيايی؛ رئيس جمعيت هالل احمر نيز تش�كر 
ك�رد و افزود: »ب�دون ش�ک حض�ور و بازديدهای 
جن�اب آقای دكتر ضيائی رئي�س محترم جمعيت و 
حجت االسالم والمسلمين معزی از پايگاه های ايمنی 
و سالمت مس�افرين نوروزی و رهنمودهای ايش�ان 
دلگرم�ی ديگر م�ا در ارائه خدمات به مس�افرين و 
م�ردم عزيز بود كه ج�ا دارد از حمايت های بی دريغ 

ايشان در انجام هرچه بهتر اين طرح تشكر كنم.«

رئیس جمعی��ت هال احمر ايران با انتش��ار نامه ای 
از تاش های اعضای اين جمعی��ت در اجرای طرح های 
مختلف نوروزی تش��کر کرد، در بخش��ی از نامه ضیايی 
خطاب ب��ه اعض��ای هال احم��ر آمده اس��ت: »حضور 
مس��ئوالنه و قاب��ل تحس��ین امدادگ��ران، داوطلبان و 
جوانان هال احمر در امر خدمات رس��انی به مردم عزيز 
کش��ورمان بار ديگر موجب ش��د تا جمعیت هال احمر 
نم��ره قابل قبولی را در ارائه خدمات بی منت، شايس��ته 
و رضايت بخش به مردم و گردش��گران در ايام تعطیات 

نوروز 94 کسب کند.«
دکتر سید امیرمحس��ن ضیائی در پیام نوروزی خود 
با اش��اره به نمره قابل قبول جمعیت هال احمر در ارائه 
خدم��ات بی منت به م��ردم در ايام ن��وروز، گفت: » در 
بهار فاطمی و س��ال مزين به ن��ام دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی، حضور مس��ئوالنه و قابل تحسین امدادگران، 
داوطلبان و جوانان هال احمر در امر خدمات رس��انی به 
مردم عزيز کش��ورمان بار ديگر موجب ش��د تا جمعیت 
هال احمر نمره قابل قبولی را در ارائه خدمات بی منت، 
شايس��ته و رضايت بخ��ش به م��ردم و گردش��گران در 
ايام تعطیات نوروز 94 کس��ب کند ک��ه به فضل الهی 
نويدبخش سالی پرثمر و سرشار از توفیقات بزرگ خواهد 

بود.«
همچنی��ن دکتر ضیاي��ی جوانانی ک��ه در طرح های 
ن��وروزی جمعی��ت هال احمر ش��رکت ک��رده بودند را 

نوروزبانان بی نوروز خواند و افزود: »ضمن سپاس به درگاه 
الهی، جا دارد به مصداق حديث قدس��ی»من لم يش��کر 
المخلوق لم يشکر الخالق« با پايان يافتن ايام تعطیات 
نوروز س��ال 94 در اتم��ام طرح های ن��وروزی جمعیت 
هال احم��ر از تمام نوروزبانان بی ن��وروز هال احمر که 
زحمت کش��یدند تا هموطنان عزيز ب��دون کوچکترين 

مشکلی به مسافرت بروند، تش��کر و قدردانی می کنم.« 
رئی��س جمعیت هال احمر در پاي��ان پیام نوروزی  خود 
از اهالی رس��انه نیز تش��کر کرد و گفت:  « تش��کری هم 
از اصحاب رس��انه و خبرنگاران سراسر کشور دارم که به 
بهترين نحو و هنرمندانه ترين ش��یوه ها زحمات عزيزان 

هال احمری را پوشش  دادند.«

تش�كر رئيس سازمان جوان�ان هالل اح�مر
از حضور جوانان در طرح های نوروزی

هالل احمر بار ديگر از مردم نمره قبولی گرفت

دکت��ر ضیايی؛ رئیس جمعی��ت ها ل احمر در ديدار 
نوروزی ب��ا کارکنان س��ازمان جوان��ان هال احمر، اين 
س��ازمان را نمونه يک س��ازمان خاق و ج��وان ارزيابی 
کرد و در بازديد از اين س��ازمان گفت: »سازمان جوانان 
هال احمر در اجرای طرح های مختلف خاقیت، نوآوری 
و نظم دارد و هر آنچه که از يک سازمان در سازماندهی 
جوانان انتظار می رود در اين سازمان محقق می شود.«

دکتر سید امیرمحسن ضیايی در ديدار خود با مديران 
و کارکنان س��ازمان جوانان به عملکرد س��ازمان جوانان 
هال احمر در نوروز اشاره کرد و گفت: »عملکرد سازمان 
جوانان هال احمر در نوروز امس��ال همانند سازمان های 
ديگر حاض��ر در طرح های نوروزی بی نظیر و قابل تقدير 
بود و از س��ازمان جوانان با اين فعالیت انتظار می رود در 
کارهای آينده همه جوانان کشور را به اين سازمان متصل 

کند.«
رئیس جمعیت هال احمر، پتانسیل و توان بالقوه برای 
حضور همه جوانان در سازمان جوانان را امری الزم برای 
س��ازمان دانست و گفت: »در سازمان جوانان هال احمر 
پتانس��یل و توان بالقوه برای حضور همه جوانان با انواع 
س��ايق و عايق مختلف وجود دارد و از سازمان جوانان 
هال احمر می خواهیم که خوراک الزم برای جذب همه 
جوانان را فراهم کند. زيرا اين جوانان آينده و امید کشور 
هستند و اداره جامعه کشور در آينده برعهده آنهاست.«

دکت��ر ضیايی ک��ه در طول طرح ايمنی و س��امت 
مسافران نوروزی نیز از پست های نوروزی در استان های 

کش��ور بازدي��د کرده بود، درباره فعالی��ت جوانان در اين 
پس��ت ها گفت: »فعالیت  در اين پست ها کاما داوطلبانه 
بود؛ به گونه ای که با حضور در بین جوانان انرژی زيادی 
گرفتم. فعالیت جوانان تنها برای انجام يک وظیفه محوله 
نب��ود و با رضاي��ت کامل و رضايت قلب��ی خدمات ارائه 

می شد.«
وی اف��زود: »اين منتهای آمال و خودش��کوفايی يک 

سازمان اس��ت که اعضای آن بدون چشم داشت فعالیت 
کنند و باالترين س��طح تعهد را داش��ته باشند. فعالیت 
اعضای س��ازمان جوانان هال احم��ر از جنس عاقه به 
مردم است و اين نوع تفکر بايد در جامعه گسترش پیدا 
کند. بايد تاش کنیم با گسترش فعالیت های داوطلبانه، 
جامعه از حالت در خودماندگی رها ش��ود و در کمک به 

مردم و عطوفت و مهربانی به سطح بااليی برسد.«

حضور رئیس جمعیت هالل احمر 
در سازمان جوانان

امضای تفاهم نامه ميان يونيسف و سازمان جوانان هالل احمر
در ديدار نماينده يونیس��ف و رئیس سازمان جوانان 
هال احمر، تفاهم نامه ای دوس��اله برای برنامه سازمان 
درباره معضات مربوط به نوجوانان و جوانان امضاء شد.
در اي��ن ديدار رئیس س��ازمان جوان��ان هال احمر 
گزارش��ی از کوش��ش های اي��ن س��ازمان و همچنین 
برنامه هاي��ی که ب��راي پیش��گیری از بیماری ها انجام 
می ش��ود، ارائ��ه ک��رد و در ادامه تفاهم نام��ه ای درباره 
معضات مربوط به نوجوانان و جوانان، میان س��ازمان 

جوانان هال احمر و يونیسف )صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد( امضاء شد.

اين تفاهم نامه  محورهايی از قبیل حمايت از تدوين 
و اج��رای م��دل اطاع رس��انی و آگاه س��ازی در زمینه 
ايمنی جاده ای برای جوانان، حمايت از تدوين و اجرای 
مدل مداخ��ات با تمرکز بر پیش��گیری از اچ آی وی و 
سوء مصرف مواد مخدر برای جمعیت مخاطب سازمان، 
افزايش ظرفیت مشارکت پذيری جوانان با اجرای طرح 

تربیت مديران آينده با رويکرد بش��ر دوستانه و توسعه 
محور، تقويت ظرفیت ملی و بهبود همکاری ها در زمینه 

حمايت از کودک در زمان بحران، را شامل می شود.
هريک از اين محوره��ا نیز اهدافی را دنبال می کند 
ک��ه ط��ی س��ال های ۲۰15 و ۲۰16 برای ه��ر يک از 
اين محورها طبق اين اهداف برنامه ريزی خواهد ش��د. 
براس��اس اين تفاهم نامه يونیس��ف درب��اره محورهای 
تفاهم نامه، متعهد به حمايت مالی و ارائه مش��اوره های 

تکنیکی و چاپ کتاب شده است.
دکت��ر امیر معتم��دي؛ معاون پژوهش��ي و آموزش 
س��ازمان جوانان در تش��ريح بندهاي زيرمجموعه اين 
محورها گفت: »برگزاری دو کارگاه ظرفیت س��ازی در 
زمین��ه حمايت از کودک در زمان بحران، در راس��تای 
حمايت از ايجاد يک مدل اطاع رس��انی جوان محور در 
زمینه ايمن��ی جاده و ترويج رفتاره��ای ايمن، تطبیق 
س��ازی مدل موف��ق پیش��گیری از س��وءمصرف مواد 
مبتنی بر جامعه محلی )با تمرکز خاص بر محرک های 
امفتامین( برای نوجوانان و جوانان، از جمله بندهای اين 

تفاهم نامه است.«
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گزارش ماه

»براساس تجارب و دانش��ی که توسط جمعیت های 
ملی از طريق مباحثات و مذاکرات اشاعه پیدا کرده است 
به اين نتیجه رس��یده ايم که جوانان توانايی ايفای نقشی 
ارزشمند در مديريت بايا و سامت پس از بايا را دارند. 
تاش ها و يکپارچه س��ازی ها بايد بسته به جوامع ملی و 
نوع بايا پايه گذاری ش��وند و همواره مداخله جوانان در 
تاثیرگذاری مديريت در بايا ايفاگر نقشی ويژه در شبکه 
صلیب س��رخ و هال احمر است.« اين بخشی از بیانیه 
اعضای حاضر در نشس��ت بین الملل��ی نقش جوانان در 
س��امت پس از بايا بود که به دس��ت خود جوانان در 

طول نشست تدوين شد. 
دهم و يازدهم اسفند 1393 برابر با يکم و دوم مارس 
۲۰15، نمايندگانی از کش��ورهای افغانستان، ارمنستان، 
سوريه، تاجیکستان، ايتالیا، قزاقستان، کويت، آذربايجان، 
ع��راق، ترکمنس��تان، فلس��طین، مص��ر و نماين��دگان 
منطقه ای آس��یا و اقیانوسیه، منا و اروپا در ايران دور هم 
جمع ش��دند تا به منظور ايفای نقش جوانان در حوادث 
و بايا تصمیم گیری کنند و در انتها هم بیانیه جلس��ه را 

تدوين و قرائت کنند. 
به گفت��ه معاون آموزش و پژوهش س��ازمان جوانان 
ه��ال احمر ه��دف س��ازمان از برگزاری اين نشس��ت 
تاکید بر نق��ش و اهمیت جايگاه جوانان در فعالیت های 
فدراسیون صلیب سرخ و هال احمر به ويژه در حوادث 

و بايا است. 
در اين نشس��ت هم مثل س��اير برنامه های س��ازمان 
جوانان هال احمر اساس کار، استراتژی ۲۰۲۰ در نظر 
گرفته شده بود. استراتژی ای که  مسئله جوانان و توجه 

به اين دوره سنی را در بر دارد. 
براساس اس��تراتژی ۲۰۲۰ فدراسیون صلیب سرخ و 
هال احمر حفاظت از جان انس��ان ها به ويژه در بايا و 
حوادث طبیعی در اولويت فعالیت ها قرار گرفته اس��ت. 
همچنین بر اساس اس��تراتژی YES )جوانان به عنوان 
مداخله گر( که در دل استراتژی ۲۰۲۰ توسط فدراسیون 
و با همکاری کشورهای دنیا تدوين شده، بر نقش کلیدی 
جوان��ان به عن��وان مديران، داوطلب��ان و بهره مندان در 

فعالیت های جمعیت های ملی تاکید شده است. 
ب��ا توجه ب��ه اي��ن دو اس��تراتژی س��ازمان جوانان 
هال احمر اي��ران اين نشس��ت دو روزه را برگزار کرد. 
در اين نشس��ت دو روزه اساتید علمی کشور سخنرانی 
کردند و بعد هم جوانان در کارگروهی حاضر ش��دند و 
پیرامون س��واالت مطرح شده از جانب اساتید به بحث 

و نظر پرداختند. 
در روز اول نشس��ت دکتر »حمیدرضا خانکه« عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم بهزيستی با موضوع بازتوانی 
در بايا و با تأکید بر اهمیت مداخات روانی و اجتماعی 
در بايا سخنرانی کرد. او در اين سخنرانی ابعاد مختلف 
حوادث طبیعی در ايران را شرح داد و بعد هم به صورت 
کار کارگاهی از جوانان کش��ورهای مختلف خواس��ت تا 

راهکارهای مورد نظر خود را ارائه دهند. 
در روز دوم نشس��ت دکتر »ياسمین ايزدخواه« عضو 
هیئت علمی پژوهش��گاه بی��ن المللی زلزله شناس��ی و 

مهندس��ی زلزله با موضوع آموزش مردم محلی در بايا، 
نقش جوانان به عنوان داوطلب س��خنرانی کرد و سپس 
در قالب دو کارگروه به بررس��ی ارتقا سامت در بايا در 
موضوعات ايدز، اعتیاد، امنیت غذايی و بهداشت باروری 
در باي��ا و چگونگی آموزش مردم محل��ی پیرامون آن 

پرداخت. 

معرفی جمعيت های ملی
اعضای جوان جمعیت های کش��ورهای حاضر در اين 
نشس��ت در روز اول هرکدام فعالیت های خود را معرفی 

کردند. 
»کامیا ديندار« اولین س��خنران جلس��ه بود. او که 
عضو جوان جمعیت هال احمر کش��ور افغانستان است 
از فعالیت ه��ای داوطلبانه جوانان اين کش��ور در زمینه 
پیش��گیری از بیماری هايی نظیر ايدز گفت و همچنین 
انگیزه ه��ای باالی جوانان اين کش��ور ب��رای حضور در 
فعالیت های داوطلبانه را تش��ريح کرد. بعد از او نوبت به 

ارمنستان رسید.
»ويکتوريا گاس��اپاريان« که ب��ه نمايندگی از جوانان 
ارمنس��تان در اين نشست حاضر شده بود، گفت: بخش 
جوانان جمعیت صلیب س��رخ اين کشور از سال 199۲ 
تش��کیل ش��ده و در 13 منطق��ه ش��عبه دارد. به گفته 
ويکتوريا اين جمعیت 35 هزار عضو 16 تا 3۰ ساله دارد.  
ارمنستانی ها در پروژه ای مشترک با صلیب سرخ اتريش 
پ��روژه ای با عنوان کلوپ لبخن��د راه اندازی کرده اند که 
در اين پروژه به 7۰ کودک در خوابگاه های صلیب سرخ 

اقامت داده شده است. 
او در ادام��ه گفت: برنامه ای با همکاری صلیب س��رخ 
دانمارک برای حمايت از کودکان س��وری و ارمنی انجام 
داده اي��م و ه��دف از آن برابری و يکس��ان س��ازی بین 
کودکان اين دو کشور اس��ت؛ به گفته خانم گاساپاريان 
پروژه هايی نظیر پیشگیری از بیماری HIV با همکاری 
صلیب سرخ ايتالیا و روش زندگی سالم در حوزه سامت 

اين کشور درحال انجام است. 
آذربايجان کش��ور بع��دی بود که نماين��ده اش برای 

توضی��ح فعالیت ه��ای جوانان صلیب س��رخ آن پش��ت 
تريبون رفت؛ »سابینا محبوبی« عضو داوطلب اين کشور 
در تشريح فعالیت های کشور متبوعش گفت: در راستای 
اجرای اهداف استراتژی ۲۰۲۰ در جذب جوانان فعالیت 
خوبی انجام ش��ده و روابط حسنه ای با دولت آذربايجان 
برقرار ش��ده است و چند قانون در خصوص فعالیت های 
هال احمر تصويب ش��ده و در برنامه چهار ساله دولت 
قرار گرفته است.  سابینا همچنین از اجرای پروژه ترويج 
فرهن��گ اهدای خون و همچنین زندگی س��الم در اين 

کشور خبر داد. 
آم��وزش دان��ش آموزان ب��رای رد ش��دن از خیابان، 
برگ��زاری کاس ه��ای آموزش��ی ترک��ی-آذری ب��رای 
مهاج��ران، برگزاری برنامه های حمايت��ی برای کودکان 
بی سرپرست، س��اخت زمین های بازی و ترويج فرهنگ 
صلح از جمله برنامه های اين جمعیت برای جوانان است. 

قزاقستان سازمانی برای جوانان صليب 
سرخ ندارد

»نورزيبک بیسیمبانووا« نیز به عنوان سخنران بعدی 
و به نمايندگی از کشور قزاقستان در میان حاضران اين 
نشس��ت آمد و گفت: جمعیت صلیب س��رخ اين کشور 
بخ��ش مجزايی برای جوانان ن��دارد، اما داوطلبان جوان 
اين کش��ور در هم��ه فعالیت ها حضور دارن��د و فعالیت 
می کنند. همچنین به گفته نورزيبک جوانان اين کشور 
بیش��تر ايفاگر نقش ترويج دهنده فرهنگ داوطلبی در 

بین مردم هستند. 
»احمد جعیص��ه« داوطلب مصری هم گفت: فعالیت 
عمده ای در زمینه آم��وزش کنترل بحران به جوانان در 
اين کشور انجام می شود. همچنین جوانان کشور مصر در 
خصوص حمايت های روانی اجتماعی و کنترل اس��ترس 

آموزش های متنوعی می بینند. 
احمد می گويد داوطلبان جوان اين کش��ور در زمینه 
آموزش ه��ای روانی پس از بايا آم��وزش می بینند و در 
بحران های مختلف حاضر می ش��وند و داوطلبانه فعالیت 

می کنند. 

شهرهايی كه از روی رويای كودكان زلزله زده 
سربرآورد

»فرانچس��کو آنجیولین��ی« عض��و ايتالیايی اين نشس��ت بود. 
فرانچسکو در خصوص فعالیت های صلیب سرخ کشور خود گفت: 
در ايتالی��ا برای جلب کمک های داوطلبانه و رش��د همکاری های 
مردم��ی، آموزش های متنوعی به جوانان ارائه می ش��ود.  او درباره 
نقش صلیب سرخ اين کش��ور می گويد: نقش صلیب سرخ ايتالیا 
ش��امل پیش��گیری، کمک به مردم نیازمند، عم��ل در زمان نیاز، 
برگزاری کاس های آموزش��ی و پیشگیری از بیماری های جنسی 
اس��ت.  فرانچسکو در ادامه می گويد: در س��ال ۲۰1۲ زلزله ای در 
ايتالی��ا زندگ��ی مردم را ب��رای 6 ماه مختل کرد، برای بازس��ازی 
ش��هرهای ويران ش��ده قرار ش��د هرماه يک کودک، شهر رويايی 
خودش را توصیف کند، ش��هرهای توصیف شده توسط معماران 
ايتالیايی و داوطلبان به صورت ماکت در آمدند و در ادامه طرح های 
ماکت ش��ده به اداره شهرس��ازی ارائه شد. »ازهر جعیفری« عضو 
جمعیت هال احمر کش��ور عراق به عنوان س��خنران بعدی اين 
نشس��ت، خطاب به حاضران گفت: اهداف جوانان هال احمر در 
عراق شامل جذب داوطلب، برگزاری کارگاه، برگزاری کاس های 
کمک ه��ای اولیه برای دان��ش آموزان و دانش��جويان و کمک به 
پناهندگان س��وری و عراقی است. به گفته او تعداد داوطلبان اين 
کشور ۲5۰ هزار نفر است.  از کويت نیز »يوسف العنزی« در اين 
نشست شرکت کرده بود، او در تشريح وضعیت جوانان در کشورش 
گف��ت: پی��ام هال احمر کوي��ت حمايت از زندگ��ی و وقار مردم 
اس��ت.  جمعیت هال احمر کويت بیشتر در زمینه نیرومندسازی 
لجستیکی، فعالیت های عام المنفعه و برگزاری کارگاه و جشن های 
ملی فعالیت دارد.  به گفته يوس��ف جمعی��ت هال احمر کويت 
شامل گروهی از داوطلبان کارکشته است که در زمان وقوع بايا و 

بحران به شايستگی وارد عمل می شوند. 

4ميليون بی خانمان و 2 ميليون پناهنده در 
سوريه

داوطلب سوری، »سعاده زينو« نیز در تشريح وضعیت خدمات 
داوطلبانه جوانان در کش��ورش، گفت: جمعیت جوانان هال احمر 
س��وريه، 11 هزار عضو داوطلب دارد که 3 هزار تن از آن ها فعال 
هستند. به گفته س��عاده برنامه های ويژه حمايت های روانی برای 
ک��ودکان و افراد در خطر در اين کش��ور اجرا می ش��ود و با توجه 
به اينکه اين کش��ور در ش��رايط بحران به سر می برد و بیش از 6 
میلیون فرد آسیب ديده و 4 میلیون بی خانمان و بیش از ۲ میلیون 
پناهنده دارد، اعضای هال احمر اين کشور فعالیت سخت و طاقت 
فرس��ايی دارند.  سعاده همچنین گفت که 45 داوطلب سوری در 
درگیری های اين کش��ور جان خود را از دست داده اند و تجهیزات 
هال احمر در اين کشور به آتش کشیده می شود و از بین می رود. 
»س��عدی میرزو« که به نمايندگی از تاجیکستان به اين نشست 
آمده بود نیز، گفت: 11 مرکز پاس��خ به بايا در اين کش��ور وجود 
دارد و بی��ش از 7 هزار داوطلب دارند. پیش��گیری از بیماری هايی 
نظیر ايدز، فلج اطفال و سل از جمله برنامه های اين کشور در حوزه 
سامت است. او همچنین گفت که برنامه های آموزشی کمک های 
اولی��ه ب��ه صورت بی وقف��ه در مدارس اين کش��ور جري��ان دارد. 
همچنین رسیدگی به سالمندان تنها از ديگر برنامه های داوطلبانه 
اين کش��ور است. از کشور ترکمنستان »داولت رجی پوو« در اين 
نشست حاضر شده بود، او گفت که کشورش 3 هزار و 565 عضو 
دارد که اين اعضا در مدارس آموزش می بینند. مبارزه علیه مصرف 
دخانیات و همچنین پیشگیری از بیماری ايدز از جمله برنامه های 
اين کشور است. او می گويد: در سوانح و حوادث مردم برای کمک 
ب��ه ما مراجعه می کنند و ما هم مراک��زی برای آموزش داوطلبان 

داريم و به آن ها در اين مراکز آموزش های الزم ارائه می شود.

تهران، ميزبان اولين نشست بين المللی نقش جوانان در سالمت پس از باليا

پیش به سوی صلح جهانی

رئی��س جمعی��ت هال احمر اي��ران از ديگر 
مس��ئوالن ايرانی حاضر در اولین نشس��ت نقش 
جوانان در سامت پس از بايا بود. وی با حضور 
در اين نشس��ت عاوه بر ديدار ب��ا مهمانانی که 
از کش��ورهای ديگر برای حضور در اين نشس��ت 
حاضر ش��ده بودن��د، با جوانان ايران��ی حاضر در 
نشس��ت نیز ديدار و گفت و گو کرد. وی در اين 
نشس��ت خطاب به جوانانی که از ايران و س��اير 
کشورها در نشس��ت حاضر ش��ده بودند، گفت: 
برای انجام هرکاری، نیاز است فعالیت ها از دوران 
کودکی شروع ش��ود، بايد به جوانان اعتماد کرد 
و احترام گذاش��ت، بايد از آن ه��ا حمايت کرد و 
اطمینان داشته باشیم که آن ها می توانند مجری 
مناس��بی برای برنامه ها باشند. دکتر امیرمحسن 
ضیايی در ادامه سخنان خود با بیان اينکه جوانان 
آينده ساز نظام اجتماعی و جوامع خود و بالطبع 
تاثیرگ��ذار بر روابط و ارتباطات هس��تند و نقش 
جوانان در ارتق��اء فعالیت های امدادی، درمانی و 
توان افزايی در نهضت بس��یار حائز اهمیت است، 
افزود: ارتقاء نقش ش��ما دوستان در سايه انگیزه 
و روحی��ه فراگی��ری تجارب از رهب��ران باتجربه 
ديروز و درآمیخت��ن آن ها با ابتکارات و ايده های 
نوين امکان پذير خواهد ب��ود. در دنیای امروزی 
جوانان ديگر نه تنها از اقشار آسیب پذير محسوب 
نمی ش��وند بلکه ب��ه عنوان افرادی که مس��ئول 
پاسخگويی و کمک به مردم آسیب پذير هستند 
بش��مار می آيند. لذا توجه خاص به برنامه ريزی 
جهت ارتقا توانمندی و انسجام فعالیتهای جوانان 
به نفع س��ازمانهای بشردوستانه پاسخگو و مردم 

آسیب پذير در هر جای دنیا می باشد. 
وی اب��راز امیدواری کرد که نظ��رات جوانان 
حاض��ر در نشس��ت، اعضای نهض��ت بین المللی 
صلیب سرخ و هال احمر را در اتخاذ شیوه هايی 
جه��ت رويايی ب��ا چالش های دنی��ای پیچیده و 

پريشان امروز ياری کند.
رئیس جمعیت هال احمر ايران با بیان اينکه 
جوانان بايد از موقعیت کسب مهارتهای مناسب 
و تج��ارب عالی برخوردار گردن��د، افزود: جوانان 
نمايندگان امروز و فردای جهان و بهترين شانس 
در غلبه بر چالش ها  هستند و امور بشردوستانه 
جمعیت های ملی تنها در سايه همت و از طريق 
تعه��د فعاالنه و افزايش دخالت مس��تمر جوانان 
و داوطلبان رش��د چش��مگیر و فزاين��ده خواهد 
داش��ت؛ عاوه ب��ر اين خاقیت، عاق��ه، انرژی، 
تعامل احترام به ديگران، درک تمايل به کش��ف 
پديده ه��ای جدي��د، کنج��کاوی، مش��ارکت در 
ش��ادی ها و غم ها همگی امتی��ازات و نقاط قوت 
حضور جوانان در عرصه های امدادی اس��ت.  وی 
تأکید کرد: وجود بحران ه��ای روزافزون، نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هال احمر را بیش از هر 
زمان ديگری نیازمن��د تقويت توان جوانان کرده 
اس��ت و بکارگیری مؤثر ظرفیت های ارزش��مند 
آنان در آمادگی و پاس��خگويی به س��وانح و غلبه 
بر چالشهای بشردوستانه يکی از ضروريات صلیب 
س��رخ و هال احمر است. در سطح ملی، هريک 
از جوانان رکنی از ش��بکه جوانان در بزرگ ترين 
س��ازمان بشردوستانه جهان هستند و هم اکنون 
اين ش��ما هستید که بايد فعاالنه در جايگاه خود 
قرار بگیريد و عايق، ايده ها، چالش ها، نگرانی ها 
و راه حل های خود را برای ارتقا س��امت جوامع 
آس��یب ديده ارائه نمايید. ضیايی با تأکید بر اين 
نکته که جمعیت هال احمر جمهوری اسامی 
اي��ران از جمل��ه جمعیت هايی اس��ت که توجه 
خاصی به ل��زوم همکاری با جوان��ان دارد افزود: 
هدف اين همکاری مرتفع نمودن نیازهای آسیب 
پذير ترين اقش��ار مردم است و هال احمر دست 
جوان��ان را در تحقق آرمان ها و ماموريت خود به 

گرمی می فشارد.

بكارگيری ظرفيت های جوانان 
در پاسخگويی به سوانح و غلبه بر 

چالش های بشردوستانه
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گزارش ماه

دکتر وحید قبادی دانا رئیس س��ازمان 
جوانان هال احمر اي��ران از مهمانان ويژه 
نخستین نشست بین المللی نقش جوانان 
در س��امت پ��س از بايا ب��ود؛ وی در اين 
نشس��ت در حضور نمايندگان کشورهای 
دعوت شده و همچنین جوانان ايرانی حاضر 
در نشس��ت، بر اس��تراتژی مداخله جوانان 
و نقش گس��ترده اين اس��تراتژی در بهبود 
وضعی��ت جمعیت های ملی تاکی��د کرد و 
گفت: جوانان نیروی پر توان جنبش هال 
احمر و صلیب س��رخ هس��تند که قريب به 
5۰ درص��د داوطلبان را تش��کیل داده اند، 
استراتژی YES به استفاده از روشی تاکید 
دارد که از جوانان برای فعالیت بیشتر، تبحر 
و دست يابی بیشتر در جامعه هايشان و فرا تر 
از آن بهره ببرد. قبادی دانا بر اين نکته تأکید 
کرد ک��ه با اجرای اين اس��تراتژی توس��ط 
جمعیت های ملی، جوان��ان به ايفای نقش 
کلیديش��ان در چالش های انسانی و شکل 
دادن آينده ادامه می دهند. رئیس سازمان 
جوانان هال احمر ايران تصريح کرد: ما به 
نیروی درون داوطلب��ان جوان که ظرفیتی 
فوق العاده در کس��ب دان��ش و انتقال آن 
دارند، ايمان داريم و اين نیرو بر گس��ترش 
پیام جهانی اص��ول صلیب س��رخ و هال 

احمر تاثیر شگرف می گذارد؛ ما ايمان داريم 
که پش��تکار و تمرکز روی اين اس��تراتژی 
می تواند روشنگر جنبش جمعیت های ملی 
در آينده باشد. ما اينجا هستیم که به اهداف 
استراتژیYES برس��یم. با اين استراتژی 
بر اي��ن هدفیم ک��ه از ش��رکت جوانان در 
تصمیم گیری ها در تمام سطوح مديريتی، 
دولتی و خدماتی اطمین��ان حاصل کنیم. 
قبادی در ادام��ه به اهمیت نق��ش جوانان 
در جمعیت های تاکید کرد و افزود: ما قويا 
اعتقاد داريم جوانان نیروی پیش برنده اين 

جنبش هستند. نقش آن ها به عنوان عامان 
تغییر رفتار، در تعامل در داخل جامعه شان 
و حماي��ت و برآورده ک��ردن نیازهای افراد 
آسیب پذير جامعشان معنی پیدا می کند. 
وی همچنی��ن درباره اهداف اين نشس��ت 
گفت: با اين نشست و از طريق تبادل بهترين 
کارهای عملی، کارگاه ها، برنامه های جهانی 
جوانان، سمینار ها و همايش های تکنیکی، 
همکاری ها را نه تنها در جمعیت های ملی 
در سرتاسر منطقه، بلکه با بازيگران خارجی 
به ويژه در سطوح بین المللی ارتقا می دهیم. 

دکتر قبادی دانا در ادامه به اهمیت آموزش 
فعالیت های بشردوستانه در دوران کودکی 
اشاره کرد و افزود: کاهش خطر در بايا اول 
از همه بايد بر روی ک��ودکان و نوجوانان با 
برنامه هايی که از    همان س��ال های ابتدايی 
در م��دارس و در جامعه، کاه��ش خطر را 
به آن ها آم��وزش می دهد، متمرکز ش��ود. 
وی درب��اره اهمی��ت س��امت در بايا نیز 
گفت: هر چی��زی که به کاه��ش خطر در 
بايا ربط داشته باشد، با سامتی در ارتباط 
اس��ت. مديريت بايا، هم اکنون براس��اس 
آموزش های ام��داد و نجات ب��اال به پايین 
اس��ت که کودکان و جوانان قربانیان ناآگاه 
آن هستند که هیچ نقشی در آگاهی دادن و 
يا جلوگیری و پاسخ دادن به بايا ندارد. وی 
افزود: اين همايش اين ف��رض را به چالش 
می کش��د. ما به نق��ش جوان��ان اطمینان 
داريم. آن ها می توانند مناب��ع و گیرندگان 
اطاعات مديريت بايا باشند. يافته ها نشان 
می دهد که نقش جوانان به عنوان آگاهان 
بالقوه در شبکه های رس��می و غیر رسمی 
اطاع رسانی، به طور معنی داری دست کم 
گرفته شده که نقش فعال آن ها در کاهش 
 خطر در بايا بايد در زير بار مسئولیتش��ان 

ديده شود.

دكتر قبادی دانا در نشست بين المللی نقش جوانان در سالمت پس از باليا:

نقش جوانان در انتقال آگاهی ناديده گرفته شده است

نماينده صن��دوق جمعیت ملل متحد 
نیز يکی ديگر از مهمانان نخستین نشست 
نقش جوانان در س��امت پس از بايا بود 
که با حضور در افتتاحیه اين نشست برای 
حاضران س��خنرانی کرد. وی در س��خنان 
خ��ود تأکید کرد که بايد تاش همه جانبه 
انج��ام داد ت��ا نق��ش جوانان در مس��ائل 
اضط��راری و فعالیت در مواق��ع بحران پر 
رنگ تر گ��ردد. به گ��زارش روابط عمومی 
س��ازمان جوان��ان ه��ال احمر؛ س��ودابه 
احمدزاده در اين نشست با بیان اينکه اين 
نشس��ت فرصت خوبی است تا از يکديگر 
ي��اد بگیري��م و از س��ازمان جوانان هال 
احمر برای فراهم آوردن اين فرصت تشکر 
می کنم، افزود:  همانطور که همه می دانیم 
در حال حاضر تعداد جوانان بیش��تر از هر 
زمانی است. و يک میلیارد  و 8۰۰ میلیون 
نفر از مردم جهان در سنین بین ده تا ۲4 
س��ال قرار دارند و اکثرشان در کشورهای 
توسعه يافته زندگی می کنند. وی در ادامه 

تاکید کرد: بايد به اين جوانان کمک کرد 
تا از س��نین جوانی آموزش ه��ای الزم را 
دريافت کنند. احمدزاده درباره فعالیت های 
صندوق س��ازمان ملل نیز گفت: صندوق 
س��ازمان ملل برای اين حیطه اس��تراتژی 
کاملی دارد که با مش��ارکت افراد مختلف 
در تمام دنیا به آن تحقق می بخش��د. اين 
صندوق در تمام دنیا به دنبال کاهش فقر 
اس��ت و در اين چهار چوب اولويت هايی را 
برای جوانان در نظر می گیرد. بعنوان مثال 
امروزه 175 میلیون جوان در کش��ورهای 
ک��م در آمد، نمی تواتن��د کاری کنند و با 
در آم��د کمتر از ي��ک دالر در روز زندگی 
می کنن��د. همچنین ب��رای دختر ها موانع 
بیشتری وجود دارد و با توانمند کردن اين 

افراد می توان تغییر به وجود آورد. 
وی در خص��وص وضعی��ت جوانان در 
ايران نی��ز گفت: تعداد جوانان در ايران رو 
به افزايش است و در حال حاضر يک سوم 
جمعیت ايران را جوانان و نوجوانان تشکیل 

می دهن��د ک��ه اين اتف��اق خود، 
فرصت خوبی است و می تواند در 
بهبود وضعیت اجتماعی کش��ور 
کارساز باش��د. احمد زاده با اشاره 

به اهمیت حض��ور جوانان در زمان 
وقوع باي��ا، گفت: معم��وال وضعیت 

اضطراری باعث می شود وظايف را بزرگان 
برعهده بگیرند، اما اين نکته نیز مهم است 
ک��ه جوانان بتوانند در اين مواقع در التیام 
دردهای آسیب ديدگان شرکت کنند و در 
وضعیت های اضطراری با چالش های بسیار 

بزرگی روبرو شوند. 
وی افزود: در ش��رايط بحرانی حمايت 
سازمان ها از بین می رود و حمايت الزم از 
نوجوان��ان و جوانان به عمل نمی آيد؛ بايد 
توجه کرد که جوانان در برابر س��ختی ها 
مقاوم هس��تند و در عین آس��یب پذيری 
می توانن��د هم به دول��ت و جوامع کمک 
کنن��د و هم ب��ا آموزش آن��ان می توان به 

توسعه کشور کمک کرد. 

احم��دزاده در ادام��ه گف��ت: ب��ا اين 
سیاس��ت هم��کاری، در س��ال ۲۰1۲ با 
س��ازمان جوانان هال احمر ش��روع شد؛ 
با توجه به اينکه تع��داد زيادی داوطلبان 
در جمعی��ت هال احمر فعالیت می کنند 
مهم است که اين اعضا را در باره بهداشت 

باروری در زمان بايا آگاه سازيم. 
وی اف��زود: در س��ه س��ال گذش��ته 
کارگاه های تعاملی بسیاری در استان های 
مختلف داش��ته ايم و امیدواري��م جوانان 
بتوانن��د اين آموزش ها را ب��ه ديگران نیز 

ارائه دهند.

نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در افتتاحيه نشست: 

بايد نقش جوانان را پررنگ ديد

حجت االس��ام معزی  نماينده ولی فقیه در جمعیت 
جوان��ان هال احم��ر از ديگر ش��خصیت هايی بود که در 
نخستین نشست بین المللی نقش جوانان در حمايت های 
روانی پس از بايا ش��رکت کرد و با حاضران در نشس��ت 

سخن گفت.
حجت االس��ام معزی که در اختتامیه اين نشس��ت 
به میان جوانان حاضر در نشس��ت آمده بود با تش��کر از 
س��ازمان جوانان هال احمر جمهوری اس��امی ايران و 
صن��دوق جمعیت ملل متحد بخاطر برگزاری  نشس��ت 
»نقش جوانان در سامت پس از بايا و ارتقا آن«، گفت: 
مس��ئله اساسی برای صلیب س��رخ جهانی و هال احمر، 
بعنوان جمعیت های بشردوستی که می خواهند نیروهای 
داوطل��ب و بشردوس��ت جهان را به هن��گام پديد آمدن 
حوادث و بايا و يا جنگ ها و به ويژه پس ازآن بسیج کنند 
و به کار گیرند، بايد نخس��ت جوانان را دريابند و آنگاه از 

نیروی سازنده آنان بهره مند شوند. 
وی با بیان اينکه جهان امروز، باوجود توسعه اجتماعی 
و پیش��رفت های صنعتی با چالش های عمده و بزرگی در 
زمینه از دست دادن ارزش های اخاقی به ويژه در دنیای 
جوانان، دس��ت وپنجه نرم می کند، اف��زود: جمعیت های 
صلیب س��رخ و هال احمر بايد ايمان داشته 

باش��ند ک��ه جوان��ان می توانن��د با 
بهره گیری درس��ت از دانش و ارزش های اخاقی نه تنها 
به س��امت حادثه دي��دگان بپردازند و جوان��ان را از دام 
اعتی��اد و ايدز برهانند، بلکه جهانی سرش��ار از عدالت و 

صلح پايدار و مهرورزی و عشق پاک بسازند. 
نماينده ولی فقیه در جمعیت هال احمر در بخشی 
از س��خنان خود با بیان اينکه انس��ان مدرن با کس��ب 
دان��ش و مهارت ه��ای الزم، جهان طبیعت را مس��خر 
خودساخته است، تأکید کرد: متاسفانه فزون خواهی ها، 
س��ودجويی ها، خودخواهی ها، نابرابری های اقتصادی و 
سیاسی، جهان امروز را سرشار از تضاد ها و بی حرمتی ها 
و خش��م و خش��ونت ها نموده اس��ت و جوانان بیش از 
همه از اين فضای لبريز از تباهی و س��تم، رنج می برند، 
متأس��فانه جهان امروز شاهد آن است که جوانان براثر 
آنچه ياد شد باروحی لبريز از بیم و ترس نسبت به آينده 
خويش و جهان نا امید و نگران هستند و سرخوردگی ها 
و افس��ردگی ها زندگی جوانانه آن ها را همچون موريانه 

ويران می سازد. 

وی تأکی��د کرد: صلیب س��رخ جهان��ی و هال احمر 
بايد روح و روان جوان��ان را دريابند و با برنامه ريزی های 
دقیق و حساب ش��ده، جان خسته آنان را لبريز از نشاط 
و تحرک س��ازند و آنان را به آين��ده خويش و نیز جهان 
امی��دوار نمايند؛ زيرا در دنی��ای کنونی که تأکید فراوان 
بر فردگرايی و حقوق ف��ردی وجود دارد، بايد به جوانان 
آموخت که به ديگر انسان ها عشق بورزند 
ب��ه  نس��بت  و 

ش��خصیت انس��انی آن ها، ف��ارغ از نژاد 
قومیتش��ان احترام بگذارند و در تکريم آن بکوشند؛ بايد 
ب��ه جوانان آموخت که نس��بت به انس��ان ها و نیکبختی 
آن ها مسئولیت سرنوشت س��از دارند؛ و بیاموزند که رنج 

انسان ها، رنج آنان و شادی انسان ها شادی آن هاست. 
مع��زی تصريح کرد که جوانان در پرتو اين احس��اس 
مسئولیت بايد بیاموزند که همواره اراده خود را نیرومند 
س��ازند و باهمتی بلند و کوشش��ی مس��تمر، در انديشه 

سامان بخشیدن به کارهای برجسته و بزرگ در جهان 
باشند. 

وی در ادامه س��خنان خ��ود خطاب به 
مسئوالن س��ازمان جوانان گفت: بايد 

به جوانان آموخت که سرش��ت 
بدخ��واه  و  ش��رور  بش��ر، 

دوری  بلکه  نیس��ت، 

از ارزش های اخاقی اس��ت که انس��ان را به دس��تیاری 
ش��یطان ها می گمارد وزندگ��ی خ��ود و همنوعان خود 
را تباه س��اخته و به نابودی می کش��اند. صلیب س��رخ و 
هال احمر بايد به جوانان به عنوان سرمايه های گران قدر 
انس��انی برای س��ازمان خويش بنگرند و به گرامیداشت 
ش��خصیت آنان اهتمام ورزند. بايد آغوش پرمهر خويش 
را درنهايت احترام به آنان در جهت نیل به اهداف انسانی 
اين سازمان ها که يکی از آن ها تأمین سامت انسان های 

باديده هست، بگشايند. 

جهاني بسازيد سرشار از عدالت و صلح پايدار
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دكتر حميدرضا خانكه، دبير كميته علمی 
همايش سالمت در حوادث و باليا از جمله 

سخنرانان اين نشست بود.

در مراسم افتتاحيه عالوه بر رياست محترم 
جمعيت، دكتر ضيايی، معاون امور بين الملل 
و حقوق بشردوستانه جمعيت، شهاب الدين 

محمدی عراقی نيز حضور داشت.

در پن�ل اصل�ی ب�ا حض�ور هم�ه جوان�ان  و 
كارشناسان شرك�ت كننده خط مش�ی كلی 

نشست تعيين شد. 

گفت وگوی گرم و صميمی و چند زبانه حجت  االسالم  معزی با 
شركت كنندگان به خصوص جوانان سوری 

مشاركت  فعال جوانان در جريان پنل های جنبی باعث پربار 
شدن اين نشست بود.

از راست نفر اول نماينده ايتاليا و نفر دوم آقای ماتاندا  نماينده فدراسيون 
جهانی صليب سرخ و هالل احمر است. 

جوانان كشورمان در كنار فرستادگان كشورهای ديگر سرگرم 
بررسی ظرفيت های مشاركت جوانان هستند. 

جوانان ايرانی حاضر در نشست اجرای سرود غنچه های هالل در مراسم افتتاحيه

جوانان شركت كننده 
با تبيين ديدگاه ها و 
تجربيات كشورهای 

خودو تبادل نظر 
و تجربه با ديگران 

برای رسيدن به بستر 
مشترک نظری و عملی 

تالش می كردند.
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گزارش ماه

اسفندماه سال گذشته نشست »نقش جوانان در سامت 
روانی پس از بايا« با هدف بررسی جايگاه جوانان در فعالیت ها 
و برنامه هايی که معموال پس از يک حادثه اتفاق می افتد، برگزار 
شد. کمک به سامت روانی افراد پس از وقوع حوادث و بااليای 
طبیعی و غیر طبیعی نقشی اس��ت که جوانان می توانند در 

راستای اهداف صلیب سرخ و هال احمر ايفا کنند.
در حال حاضر بسیاری از جمعیت ها و نهادهای بشردوستی 
به استفاده از کمک جوانان در فعالیت هايش��ان رو آورده اند؛ 
سازمان جوانان هال احمر ايران نیز بعنوان يکی از مهمترين 
نهادهای بشردوستی فعال در کش��ور که بیشترين ارتباط با 
جوانان را دارد؛ در سال های اخیر با عزم جدی به دنبال اين بوده 
که يک استراتژی مشخص و پیش��رو برای افزايش نقش های 

جوانان در جمعیت هال احمر و صلیب سرخ داشته باشد. 
همايش نقش جوانان در س��امت روانی پس از بايا نیز با 

همین ه��دف و با هم��کاری صندوق 
جمعیت مل��ل متحد و فدراس��یون صلیب س��رخ به صورت 
بین المللی طراحی ش��د، و در  آن بیشتر کش��ورهای منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفريقا و همس��ايگان ايران و کشورهايی 
از ح��وزه اروپا حضور داش��تند. برای اين هماي��ش ۲1 نفر از 
چهره های برتر اين حوزه از 16 کشور دعوت سازمان جوانان 
هال احمر ايران را پذيرفتند و اين همايش بین المللی با حضور 

اين میهمان��ان خارجی در کنار مديران و اعضای س��ازمان 
جوانان طی دو روز و در دو حوزه برگزار شد.

در روز اول اي��ن هماي��ش پیرامون بحث 
مداخات روان��ی و اجتماعی در بايا 

و نقشی که جوانان می توانند 
در اين حوزه  ايفا کنند، 

بحث هايی مطرح شد که س��ازمان جوانان با توجه به تجربه 
اجرای طرح سحر و حمايت های روانی و اجتماعی برای افراد 
آسیب ديده از بايا الگوی به دست آمده برای اين اقدامات را 
برای حاضران در نشست تشريح کرد و در کنار اين اتفاق يک 
تمرين علمی هم با توجه به تجربیات س��ازمان در اين زمینه 

انجام شد.
دومین روز همايش بیش��تر به موضوع نق��ش جوانان در 
س��ازمان دهی محلی پس از بايا با هدف کاهش آسیب های 
محلی اختصاص داش��ت و هدف از آن بح��ث و انتقال تجربه 
پیرامون اين موضوع بود که پس از وق��وع يک حادثه عوامل 
مرتبط با سامت چگونه در معرض خطر قرار می گیرند و با چه 
راهکارهايی می توان مانع گسترش اين خطرات شد؛ خطراتی 
مانند ايدز، اعتیاد و يا کاهش بهداشت باروری که افراد درگیر 

حادثه را تهديد می کنند. 
کارشناسانی که از کشورهای مختلف در اين نشست حضور 

داش��تند، نظرات قابل توجهی درباره فعالیت های هال احمر 
در زمینه سامت روانی بعد از بايا داشتند، بیشتر کشورهای 
حاض��ر و نمايندگان آن��ان تجربه س��ازماندهی جوانان برای 
حمايت های روانی پس از بايا به اين شکل را نداشتند، از اين 
جهت اطاعات ارائه ش��ده در همايش برای آنها بسیار جالب 
بود؛ کشورهای منطقه و همس��ايگان تجربه اين سازماندهی 
برای سامت روانی را نداش��تند؛ در دنیا کشورهای معدودی 
هستند که در اين زمینه تجربه داشته باشند. مرکز مداخات 
روانی و اجتماعی فدراسیون صلیب سرخ در دانمارک در سال 
1993 تشکیل شده است و از 189 کشور که عضو صلیب سرخ 
هستند، تنها۲۰ کشور عضو اين مرکز هستند که همین موضوع 
اهمیت تاش س��ازمان جوانان در گسترش خدمات حمايت 

روانی نشان می دهد.
بر اساس تجربه سازمان جوانان يکی از راهکارهای اساسی 
پیش بینی شده در اين حوزه، مداخله روانی گروه های درونی در 
جوامعی است که دچار بحران شده اند؛ به اين ترتیب که بخش 
آموزش ديده ای از اين جمعیت های بحران ديده خودشان به 
صورت محلی تیم های به اصاح توسعه محلی تشکیل 
بدهند و مسايل س��امت مردم آسیب ديده را 
بررسی و رفع کنند. هدف ما در اين نشست 
اين بود که بر اين مه��م تاکید کنیم که 
جوانان جمعی��ت هال احم��ر وقتی 
وارد يک منطقه آسیب ديده می شوند 
می توانند نقش��ی پررن��گ و فعال در 
تش��کیل اي��ن س��ازمان دهی محلی 
داشته باشند و کمک کنند تا جامعه 
بح��ران زده بتوان��د مواجه��ه دقیق و 
مناسبی با مس��ائل مرتبط با سامت 

خود داشته باشد. 
شايد اين سوال پیش بیايد که 
چرا اين همايش در ايران برگزار 
شد و چه اهمیتی داشت که 
سازمان جوانان ايران درگیر 
برگ��زاری چنین همايش��ی 
شود، در پاس��خ بايد گفت که با توجه 
به تجارب خیلی خوبی که در سازمان 
جوانان ايران داش��تیم و ب��ا توجه به نقش 
جوانان در مداخات روان��ی و  اجتماعی در 
منطقه، برآورد ما اين بود که می توانیم تجارب 
خودمان را به بقیه منتقل کنی��م و از تجارب 
آنها نیز استفاده کنیم؛ يعنی عاوه بر پرداختن به 
مسائل ملی سعی بر اين شد که از تجارب کشورهای ديگر نیز 

استفاده کنیم. 
اگرچه درب��اره تداوم برگزاری چنین نشس��ت هايی هنوز 
برنامه ريزی يا پیش بینی خاصی انجام نداده ايم، اما همچنان 
به اهمیت حض��ور جوانان در روزه��ای پس از وق��وع بايا و 
حمايت های روانی از سوی آنان باور داريم و موضوعات مختلف 
درباره نقش جوانان مورد توجه ماس��ت؛ حال ممکن اس��ت 

نق�ش جوان�ان در كاه�ش آسيب ه�ا و صدم�ات باليا، 
بس�يار موثر و پررنگ است و بايد ب�ه خوبی از اين ظرفيت 
استفاده كرد. جوانان می توانن�د در حوادث، خدمات امداد 
و نجات، جستجو و نجات، كمک های اوليه، كمک های پيش 
بيمارستانی و بيمارستانی و خدمات توانبخشی انجام دهند 
و بنابراي�ن ني�از است كه اي�ن نيروه�ا را شناسايی كرده و 
آم�وزش دهيم. در بهترين حالت، 6 ساعت طول می كش�د 
تا نيروه�ای دولتی به محل حادثه برسن�د، در اين شرايط 
می ت�وان از جوان�ان محلی كمک گرفت و ب�ا آموزش امداد 
و نج�ات به آنها، اوضاع را مديريت ك�رد و تلفات را كاهش 
داد. البته مش�كلی كه وجود دارد اين اس�ت كه جوانان به 
شدت احساسی هستند و گاهی بيش از حد درگير اتفاقات 
می شوند و ممكن است بدون فكر، واكنش هايی انجام دهند، 
در خيل�ی از ح�وادث حجم مصدومين و معل�والن ناشی از 
مش�اركت بدون برنامه اين افراد است كه بايد اين مش�كل 

را كنترل كرد.

همه كشورها در باليا دركنار يكديگر باشند
حداقل فاي�ده برگزاری همايش بين الملل�ی نقش جوانان 
در ح�وادث پ�س از باليا ، تب�ادل تجربي�ات و دستاوردهای 
كش�ورهای شركت كننده در همايش است. در اين نشس�ت 
توانايی ه�ای اي�ران در هنگام باليا، معرفی شد و كش�ورها با 
پيش�رفت های ما آشنا شدند. درحالی كه تا قبل از اين خيلی 
از شركت كنندگان در اين همايش، جمعيت هالل احمر ايران 

را نمی شناختند.
ام�روز نمی توان در فضای بين الملل�ی، جزيره ای زندگی 
ك�رد و بحث ارتباطات به ص�ورت خيلی قوی، مطرح است. 
پ�س بايد همه كش�ورها در باليا دركن�ار يكديگر باشند و 
امدادرسان�ی كنند تا ميزان صدم�ات و تلفات كاهش يابد. 
باوجود تمام دستاوردهای آكادميک در زمينه دانش حضور 
در بالي�ا، در اجرا آسيب پذيری زي�ادی داريم و به ساخت 
سازه ه�ا دق�ت نمی كني�م و همچنان توسعه شه�ری ما در 
مناطق پرخطر اتفاق می افتد. تا زمانی كه اتفاقی رخ ندهد، 

اين مباحث را جدی نمی گيريم.

ايران جزو کشورهای پیشرو 
در حمايت های روانی پس از بالياست

بخشی از اين نقش مرتبط با بايا و 
بخش ديگر با صل��ح  و مخالفت با 
جنگ و فعالیت های بشردوستانه 
در ارتباط باش��د، اما به هر تقدير 

بخشی از نقش جوانان است که سازمان با نهايت 
جديت برای گسترش آن فعالیت می کند.

به عنوان مثال در زلزله های اخیر کشورمان، 
سازمان جوانان در بحث سامت روانی بعد از بايا 
فعالیت قابل توجهی داشته است؛ تجربه گرانبهايی 
که بعد از وقوع زمین لرزه های سال های اخیر به آن 
رسیديم اين بود که مبنای فعالیت های سازمان در 
زمینه مداخات روانی بايد علمی تر و سازمان دهی 
شده تر بشود. از همین رو دوره های آموزشی برگزار 
شد؛ بس��ته های آموزشی تهیه ش��د و تاش شد 
کارهای علمی در اين زمینه گسترش يابد. در زلزله 
ورزقان بیشترين تجربه را در اين زمینه داشتیم. 
جوانان در برپايی چادر دوستدار کودک و آموزش 
و بازی با کودکان که خود دچار آسیب شده بودند، 
فعالیت هايی داشتند و جدای از کودکان نیز بقیه 
گروه های آسیب ديده، از خدمات سازمان جوانان 
در زمینه مداخات روانی و اجتماعی برای کاهش 
آسیب های روانی و اجتماعی بهره مند شدند که 
اين خود باعث شد تا سازمان جوانان بتواند همین 
تجربیات را در قالب طرح س��حر سازمان دهی و 

تدوين کند.
ممکن ب��رای برخی اين س��وال پی��ش بیايد 
که چرا در اين نشس��ت و اصا بص��ورت کلی در 
بحث حمايت های روانی اينقدر به جوانان تاکید 
می شود، در پاس��خ اين س��وال بايد گفت نقش 
حمايت روانی پ��س از وقوع بايا را همه اقش��ار 
می توانن��د در جمعیت های مختل��ف ايفا کنند؛ 
اما با توجه به تجربیات گذش��ته در اين زمینه، با 
جرأت می توانیم بگويیم که جوانان ارتباط بهتر و 
عمیق تری را با افرادی که از بايا آسیب ديده اند، 
برقرار می کنند.  اين جوانان اگر آموزش ديده باشند 

قطعا ارتباط آنان موثرتر هم خواهد بود. 

دلیل دوم اين اس��ت که به لح��اظ تخصصی 
بحث های تخصصی صلیب سرخ به عهده تیم های 
تخصصی است. مثل اينکه چادرهای امدادی برپا 

شود .افراد از زير آوار نجات پیدا کنند.
 اورژانس پیش بیمارستانی برايشان انجام شود 
و به بیمارستان متقل شوند. اينها در صلیب سرخ 
و هال احم��ر به عهده تیم های تخصصی اس��ت 
و ش��ايد جوانان نتوانند نقش پررنگی در آن ايفا 
کنند که اين هم از نظر علمی درس��ت است؛ اما 
می توانیم از جوانان در دو زمینه سامت روانی پس 
از بايا و پشتیبانی از خدمات تخصصی استفاده 
کنیم. مداخات روانی  و اجتماعی پس از حادثه 
تخصص کمتری به نس��بت عملیات های امداد و 

نجات نیاز دارد. 
بايد توجه داشت آسیب های جسمانی از بايای 
طبیعی حداکثر بعد از چهل روز برطرف می شود. 
حتی بیشترين آسیب های جس��مانی هم بعد از 
چهل روز به حدی از تس��کین می رسد، اما اثرات 
آسیب های روانی و اجتماعی تا سال های بسیاری 
حتی تا ۲۰  س��ال در روح و جان فرد آسیب ديده 
باقی می ماند. پاسخ های افراد به بايا، آنها را دچار 
بیماری های روحی و روانی می کند؛ بیماری هايی 
مثل افسردگی و اضطراب گريبان فرد حادثه ديده 
را می گیرد و اوا درگیر می کن��د، توجه به همین 
مسئله مهم بود که کارشناس��ان را به اين نتیجه 
رساند که سامت روانی بحث بسیار مهمی است و 

بايد برای آن برنامه ريزی جامعی داشت.

دكتر حميدرضا خانكه:

كاهش تلفات در باليا با 
كمک جوانان ممكن است

 يکی از راهکارهای اساسی 
پیش بینی شده در اين حوزه، 

مداخله روانی گروه های درونی در 
جوامعی است كه دچار بحران 

شده اند
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اخـبار سازمان

جوانان، نيروی بی مانند فعاليت های 
بشردوستانه

حجت االسام معزی در سخنان خود ضمن تشکر از  
رئیس سازمان جوانان هال احمر برای برگزاری نشستی 
با هدف به حرکت در آوردن جوانان در کشور، از جوانان 
به مثابه ظرفیت های نیازمند کش��ف، ي��اد کرد و گفت: 
انس��ان جوان مثل يک زمین آماده برای کش��ت است، 
خیلی بايد روی آن کار ش��ود تا قابل کشت شود، جوان 
مثل زمین باير و پیر نیست که بهره نداشته باشد، اما اين 
جوان را بايد آموزش داد و آماده کرد، جوان همه چیز را 
خیلی سريع می آموزد و چیزهايی که در جوانی می آموزد 

همواره در ياد نگاه می دارد. 
وی افزود: جوانان نیروی بسیار زيادی دارند و با توجه 
ب��ه بنیه ای که دارن��د آماده ب��رای فعالیت های متنوعی 
هس��تند و در ش��رايط مطلوبی قرار دارند. نمونه آن هم 
جوانانی هس��تند که در س��ال های اخی��ر در زمینه های 
علم��ی افتخار آفريدند و يا جوان هايی که در س��ال های 
نه چندان دور در دوران دفاع مقدس فعالیتی درخش��ان 

داشتند. 

نماينده ول��ی فقیه در جمعیت هال احم��ر، با بیان 
اينکه دانشمندان بزرگی در طول تاريخ در سنین جوانی 
و نوجوانی به مدارج باالی علمی دس��ت يافته اند و نبايد 
آن ها را دس��ت ک��م گرفت، به فعالیتی که در س��ازمان 
جوان��ان هال احم��ر جريان دارد، اش��اره ک��رد و افزود: 
حال اين جوانان يا به ش��ما س��پرده شده اند يا بايد شما 
به دنبال جذب آن ها باش��ید. اگر سپرده شده باشند که 
مسئولیت شما سنگین است و اگر به آن ها توجه نداشته 
باش��ید و تنها به فکر موقعیت خود باشید در قیامت بايد 
پاسخگوی بی توجهی به نعمت الهی باشید. نعمت همین 
جوانان هستند و از شما سوال می شود با اين جوانان چه 

کرده ايد و به آن ها آيا حرکت و وقوف داده ايد يا خیر. 
وی با اشاره به اهمیت حرکت دادن به جوانان افزود: 
شما بايد برای حرکت جوانان امید آفرين باشید. جوانان 
نیروی متحرکی هس��تن ک��ه هم خود حرک��ت دارد و 
هم حرکت آفرين می ش��وند و نباي��د اين موضوع را دور 
از تصور دانس��ت که همین جوانان ممکن اس��ت روزی 

حرکت آفرين شود. 
حجت االس��ام والمس��لمین معزی در ادامه سخنان 
خود درباره برخی مش��کات منطقه خاورمیانه و جهان 
نیز، گفت: فکر نکنید تنها شرق گرفتار مسائل و معضات 
اجتماعی اس��ت، بس��یاری از اين مشکات در غرب هم 
وجود دارد و در برخی مواقع حتی در کش��ورهای غربی 

بیشتر نمايان است و ديده می شود. 
معزی افزود: صهیونیست ها در چهار محور مواد مخدر، 
روابط نامش��روع، موسیقی انحرافی و مشروبات الکلی در 
دنیا فعالیت می کنند و به معضات جهان دامن می زنند. 
معزی همچنین ب��ا مخاطب قراردادن افراد حاضر در 
اين گردهمايی، از معاونان امور جوانان حاضر در نشست 
خواست به جوانان مسئولیت بیاموزند و همتشان را بلند 
کنند؛ وی در ادامه گفت: به جوان بیاموزيد سرشت بشر 

شرور نیست، بلکه سرش��ت بشر خداجوی، علم جوی و 
خدمت گذار خداست، به جوانان بايد کمک شود تا هدف 
زندگی و معنابخش��ی به زندگ��ی را پیدا کنند. و بايد به 
جوان��ان آموخت که می توانند و ما خود نیز ايمان آوريم 

که می توانند. 

جوانان با فعاليت های داوطلبانه 
در برابر معضالت اجتماعی محافظت 

می شوند
دکتر محمودگلزاری از ديگر چهره های شرکت کننده 
در دومین گردهمايی معاونان امور جوانان استان ها بود، 
دکتر گلزاری که در عالم روانشناس��ی چهره ای شناخته 
ش��ده به ش��مار م��ی رود اين روزه��ا عه��ده دار معاونت 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است و از 
همین رو حضور وی در اين گردهمايی به حضوری موثر و 
مفید برای سازمان جوانان بدل شد و رنگ و بويی علمی 

به نشست های معاونان داد.
دکتر محم��ود گلزاری ب��ا حضور در دومی��ن روز از 
برگ��زاری گردهماي��ی معاون��ان امور جوان��ان جمعیت 
هال احمر در اس��تان ها، از معاونان امور جوانان استان ها 
خواست تا وظیفه خود را در قبال جوانان جدی بگیرند، 
وی خط��اب به حاضري��ن در اين گردهماي��ی، گفت: با 
تش��ويق جوانان به فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه 
و تش��کیل گروه های مردم نهاد می توان آن ها را در برابر 

معضات اجتماعی محافظت کرد. 
وی با اش��اره به اهمیت رهايی انس��ان ها از فردگرايی 
و ايج��اد رويکرد جم��ع گرايی، گفت: بیش��تر معضات 
اجتماعی، افس��ردگی ها، خودکش��ی ها و دين گريزی ها 
ناش��ی از تنهاي��ی اف��راد در اجتماعات مختلف اس��ت. 
همچنین معضل خودخواهی، خودبینی و عدم تمايل به 

ازدواج ناشی از همین تنهايی هاست. 
گل��زاری در ادامه به اس��تفاده از ظرفیت های جوانان 
در درم��ان معضات اجتماعی تاکی��د ويژه کرد و دراين 
ب��اره گفت: ب��رای حل معض��ات بايد از خ��ود جوانان 
اس��تفاده کرد و نبايد با جوان به صورت نصیحت و تذکر 
برخورد کرد. يک جوان همسال می تواند با خوشرويی و 
خوشرفتاری و همچنین بدون تحمیل عقايد خود، جوان 
ديگری که به انحراف کشیده شده است را نجات دهد. 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در ادامه با تأکید بر اين نکته که بايد توجه داشته باشید 
ما تسهیل گر هستیم و بايد زمینه را برای نجات جوانان 
آماده کنی��م، افزود: در اين راه تش��کل های داوطلبانه و 
س��من های جوان��ان و داوطلبان بس��یار تعیی��ن کننده 

هستند. 
وی از معاون��ان امور جوانان هال احمر در اس��تان ها 
خواس��ت تا جوانان را با آغوش ب��از بپذيرند، وی در اين 
باره گفت: متاس��فانه گاهی مسئوالنی بوده و هستند که 
دچار جوان هراس��ی هس��تند و اجازه فعالیت به جوانان 
نمی دهن��د، نبايد از جوانان هراس��ید، بلکه بايد آن ها را 

جلب کرد. 
دکتر گلزاری همچنین از مس��ئوالن سازمان جوانان 
هال احمر خواس��ت تا از گنجینه معرفتی و دانشی علما 
و بزرگان گذش��ته به خصوص شاعر بزرگ سعدی و باب 
دوم بوس��تان در جهت تعلیم و تربیت جوانان اس��تفاده 
کنند و در قالب جزوه هايی حکايات و قصص اين ش��اعر 
و نويس��نده بزرگ را در اختیار اعضای جوان هال احمر 

قرار دهند. 
وی در ادامه با اش��اره به فعالی��ت خوب و تاثیر گذار 
س��ازمان جوانان هال احم��ر در زمینه ح��ل معضات 
جوانان، گف��ت: راه اندازی کانون ها در س��ازمان جوانان 
هال احمر اتفاق خوبی اس��ت و بايد در اين راه بیش��تر 
تاش کرد؛ بايد  بدانید که اين فعالیت عاوه بر سعادت 
اخروی در دنیا نیز ش��امل برکاتی می ش��ود. جوانی که 
آم��وزش می دهی��د و ب��ه او کمک می کنی��د، در آينده 
سرنوش��ت اين کش��ور را می سازد که ش��ما نیز در اين 

سرنوشت سهیم هستید. 
گلزاری در خصوص روش ه��ای جذب جوانان گفت: 
برای جذب بیشتر جوانان بايد فعالیتی که انجام می دهیم 
باور داش��ته باش��یم و در کنار باور بايد آدم ها را دوست 

بداريم. کس��ی که درون س��المی نداشته باشد علم او بر 
سخنانش اثری نمی گذارد. 

وی در ادامه خطاب به حاضرين در گردهمايی از سه 
موضوع سامت، توانايی و مهارت به عنوان موارد تعیین 
کننده در خصوص فعالیت با جوانان و جذب بیشتر آن ها 
ياد کرد و گفت: در ابتدا يک مس��ئول بايد س��الم باشد، 
س��پس بايد به دنبال کس��ب دانش و توانايی باش��د، در 
هر زمینه ای که فعالیت داريد بايد هر روز در پی کس��ب 
علم بیش��تری باشید و بدانید بدون علم اگر کاری کنید 
ب��ه بی راهه م��ی رود و در   نهايت مهارت ه��ای مختلف را 
بیاموزيد، مهارت هايی همانند مهارت های ارتباطی که در 

برخورد با جوانان اهمیت بسیاری دارد. 
دکتر گلزاری در ادامه به واژه همدلی و تفاهم اش��اره 
کرد و گف��ت: در برخورد با جوانان بايد همدلی و تفاهم 
برقرار ش��ود. آراس��تگی ظاهری، حس��ن خلق و خوش 
اخاقی، نرم خويی، تواضع، حلم و وقار در برقراری هرچه 

بهتر همدلی و تفاهم تاثیرگذار است. 
وی در پايان سخنان خود از همه مسئوالن و معاونان 
امور جوانان هال احمر در اس��تان ها خواست تا در انجام 
فعالیت خود به دنبال انگیزه ها و خواس��ته های شخصی 
نباش��ند و در تربیت و ايجاد نسل جوانی که سرنوشت و 

آينده کشور را تعیین می کنند، کوشا باشند. 

رونمايی از پيش نويس برنامه راهبردی 
سازمان جوانان هالل احمر

رئیس سازمان جوانان هال احمر نیز که در گردهمايی 
معاونان امور جوانان استان ها و مديران ستادی جمعیت 
هال احمر، حاضر بود و در بخش��ی از اين گردهمايی با 
معاونان امور جوانان س��خن می گفت ب��ا تأکید بر اينکه 
برنامه ريزی راهبردی برای رسیدن به اهداف، در سازمان 
جوان��ان هال احمر اهمیت بااليی دارد، گفت: در همین 
راستا برنامه میان مدت برای سه سال آينده تدوين شده 
اس��ت که پس از تصويب آن در ش��ورای عالی جمعیت 

هال احمر، عملیاتی می شود. 
دکتر وحید قبادی دانا با بیان اينکه اين برنامه ريزی 
از درون س��ازمان و با رعايت جايگاه صف و س��تاد انجام 
شده است افزود: بايد بتوانیم توانمندی ستاد را در برنامه 
ري��زی، اجرای بهبود نظارت و افزاي��ش توان کمی ارتقا 

دهیم.
 وی ادام��ه داد: چهارش��نبه ه��ر هفت��ه جلس��ات 
برنامه ريزی و کارگاه عملیاتی برای توانمندسازی سازمان 
جوان��ان هال احمر برگزار می ش��ود ک��ه در جريان اين 

برنامه به تصمیمات مناسبی رسیده ايم. 
رئیس سازمان جوانان هال احمر تصريح کرد: با توجه 
به اهمیت برنامه ريزی در تحقق اهداف تمام فعالیت های 
سال 93 از سال 9۲ تدوين شده بود و برای انجام کار ها 
در س��ال آينده نیز برنامه ريزی ها با نظم و دقت خاصی 

انجام شده است. 

تنظيم برنامه اجرايی سازمان جوانان 
هالل احمر برای افق 14۰4

در ادامه اين نشس��ت مشاور راهبردی و برنامه ريزی 
سازمان جوانان هال احمر با حضور در جمع معاونان امور 
جوانان استان ها، خطاب به آنان گفت: برای حرکت يک 
مجموعه در مسیر درست خود و برای رسیدن به اهداف، 
بايد شناخت کاملی از مجموعه داشت؛ به همین منظور 
کار شناسان ما برای تدوين برنامه اجرايی سازمان جوانان 
با ش��ناخت درست از اين مجموعه تاش کردند بهترين 
برنامه را تدوين کنند؛ به گونه ای که تا رس��یدن به افق 

14۰4 قابلیت اجرا و به روزرسانی داشته باشد. 
س��عید جوان افزود: از ط��رف ديگر برای يک مجوعه 
فرهنگی می بايس��ت افراد فرهنگی برنامه ريزی کنند تا 
بتوانند نیازهای س��ازمان را اس��تخراج کرده و کلیات و 

موارد ريز عملیاتی را به خوبی در نظر بگیرد. 
وی با اش��اره به اينکه در س��ال گذشته تنها 5 درصد 
برنامه يک س��اله س��ازمان جوان��ان هال احمر از طرف 
استان ها ارائه شده بود، افزود: پیش بینی شده است اين 
سهم در سال آينده حداقل به ۲5 درصد برسد و استان ها 

بیش از گذشته در برنامه ريزی ها دخیل شوند. 
مش��اور س��ازمان جوانان ادامه داد: به طور کلی بايد 
ب��رای برنامه ري��زی در س��ازمان جوان��ان هال احم��ر، 
راهبردهای کشوری برای امور جوانان در نظر گرفته شود 
و برای اجرای برنامه ها نیز توانمند شدن استان ها ماک 

عمل باشد. 

برنامه ريزی راهبردی بر اساس اسناد 
باالدستی

حاج آقال��و مدرس دوره ه��ای برنامه ريزی س��ازمان 
جوان��ان يکی ديگر از کس��انی بود که ب��ا حضور در اين 
گردهمايی برای حاضرين سخن گفت، وی با بیان اينکه 
نظام برنامه ريزی در صلیب سرخ جهانی يک نظام آينده 
نگر است، تأکید کرد: برای گزينش اهداف بايد به آينده 
توج��ه کرد و اين امر نیازمند داش��تن اطاعات کافی از 

گذشته است.
وی همچنی��ن اف��زود: جمعی��ت هال احم��ر يک 
ستاد ملی است و س��ازمان جوانان زيرشاخه آن است؛ 
بنابراين برای انجام مطلوب برنامه ها و رسیدن به اهداف 
راهبردی بايد در س��طح س��تادی، تاکتیکی و اجرايی 
اف��راد، نقش خ��ود را بشناس��ند و در وظايف يکديگر 

مداخله نکنند.  
وی تأکی��د ک��رد: راهبرده��ای س��ازمان جوان��ان 
هال احمر براس��اس اسناد باالدس��تی تعريف شده اند و 
 امیدواريم بتوانیم با کمک همکاران اين اهداف را محقق

 کنیم.

جوانان با فعالیت های داوطلبانه 
در برابر معضالت اجتماعی محافظت می شوند

سازم�ان جوان�ان هالل احم�ر در آخرين 
روزهای س�ال 93 ميزبان دومين گردهمايی 
معاون�ان ام�ور جوان�ان استان ها ب�ا حضور 
در  ب�ود؛  كش�ور  سراس�ر  از  چهره هاي�ی 
اي�ن گردهماي�ی عالوه ب�ر معاونان�ی كه از 
استان ه�ای سراسر كش�ور به ته�ران آمده 
بودن�د، چهره هاي�ی مانن�د حج�ت االسالم 
والمس�لمين مع�زی نماينده ولي�ه فقيه در 
جمعي�ت هالل احمر و دكت�ر محمود گلزاری 
روانش�ناس و مع�اون ام�ور جوان�ان وزارت 
ورزش ني�ز حض�ور داشتند. هم انديش�ی با 
معاون�ان امور جوان�ان در استان ه�ا و بحث 
پيرام�ون برنامه ري�زی راهب�ردی سازم�ان 
و جوان�ان و افق ه�ای پي�ش روی جمعي�ت 
هالل احم�ر از جمل�ه اه�داف برگ�زاری اين 
گردهماي�ی سراس�ری ب�ود. حجت االسالم 
والمس�لمين مع�زی نماين�ده ولی فقي�ه در 
جمعي�ت هالل احم�ر، ضمن حض�ور در اين 
گردهماي�ی مس�ئله جوان�ان را از مهم ترين 
مباحث مطرح در جمعيت هالل احمر ارزيابی 
كرد و گف�ت: سازمان جوان�ان هالل احمر با 
يک ميليون عضو در سراسر كشور، با توجه 
به اه�داف بش�ردوستانه جمعي�ت، فعاليت 
چشمگيری دارد و حقيقت اين است كه كار 
ك�ردن در كنار اين اعضا توفيق بزرگی است 
كه نصيب سازمان جوانان شده و بايد به اين 

توفيق باور داشت و از آن استفاده كرد. 
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گزارش سازمان

اولین جشنواره سراسری قرآن و عترت 
که به يادواره مرحوم آيت ا... غیوری نماينده 
س��ابق مقام معظ��م رهب��ری در جمعیت 
هال احم��ر اختصاص داش��ت، در آخرين 
روزهای س��ال 93 به کار خود پاي��ان داد. 
اين جشنواره با حضور 6 هزار نفر از اعضای 
س��ازمان جوان��ان هال احم��ر در س��طح 
اس��تانی برگزار ش��د و پس از رقابت میان 
ش��رکت کنندگان اين يادواره، نفرات برتر 
مشخص ش��دند و طی مراسمی که بعنوان 
اختتامیه اين جش��نواره برگزار شد، جوايز 

خود را دريافت کردند.
دکتر وحید قبادی دانا، رئیس سازمان 
جوانان هال احمر از تداوم جشنواره قرآنی 
خبر داد و ب��ا اعام اينکه مرحله کش��وری 
جش��نواره قرآن و عترت ارديبهش��ت ماه و 

همزمان با هفته هال احمر برگزار خواهد 
ش��د، از تاش بخش ه��ای مختلف در 
برگزاری مرحله استانی اين جشنواره 
که ب��ه محملی برای بزرگداش��ت ياد 
و خاطره آيت اهلل غی��وری اختصاص 
يافته بود، تشکر کرد و گفت: »مرحله 

استانی اين رقابت ها با تاش همکاران 
به ويژه مس��اعدت ح��وزه نمايندگی ولی 

فقیه در جمعیت هال احمر به خوبی برگزار 
شد و ارديبهشت ماه امسال نیز برگزيدگان 

کشوری مشخص خواهند شد.«
وی با اش��اره به س��خنان مق��ام معظم 
رهبری مبن��ی براينکه وظاي��ف جمعیت 
هال احمر منطبق بر اس��ام و قرآن است، 
افزود: »جای خوشبختی است که ما بتوانیم 
در جمعیت هال احمر آموزه های قرآنی را 
به کار ببنديم و از درس های قرآن استفاده 

کنیم و با توسل به اين آيات الهی برای انجام 
بهتر وظايف خود تواناتر شويم.«

ريیس س��ازمان جوان��ان هال احمر با 
تأکید بر اينکه يکی از اهداف اصلی سازمان 
جوانان، خدمت داوطلبانه به مردم اس��ت، 
تصريح کرد: کسی که برای خدمت داوطلبانه 
به مردم پیش��قدم می ش��ود، بدون درنظر 
گرفتن منفعت مالی و برای به دست آوردن 
رضايت خداون��د وارد اين مقام می ش��ود و 
حقیق��ت اين اس��ت که از يک س��و چنین 
رويکردی بدون توسل به قرآن و آموزه های 

آن به دست نمی آيد و از سوی ديگر انجام 

چنین اقدامی خود اجرای آ»چه در قرآن 
آمده است، به شمار می رود.« وی همچنین 
افزود:» بايد اين اتفاق را به فال نیک بگیريم 
که آخرين روزهای کاری سال 93 با تقدير 
از نفرات برتر جشنواره قرآنی همزمان شد؛ 

همچنین امیدواريم با کمک نفرات برتر در 
سال های آتی، برای داوری جشنواره نیز از 

همکاران سازمانی کمک بگیريم.«

حضور 6 هزار جوان 
هالل احمری در اولين 

جشنواره قرآنی
امیر لل�ه گانی معاون دانشجويی 
و جوانان سازمان جوانان هال احمر 
نیز با اش��اره به حضور 6 ه��زار نفر 
در اولین جش��نواره قرآنی سازمان 
جوانان، گفت: اين جش��نواره در دو 
بخش خواهران و برادران برگزار ش��د 
و از چند ماه پیش فعالیت های اجرايی 
آن آغاز ش��ده بود ک��ه باتوجه ب��ه اطاع 
رسانی های صورت گرفته، هدف جشنواره 
که اس��تقبال و توج��ه همکاران س��تادی 
س��ازمان جوانان بود، محقق شد و به ياری 
خدا همکاران از اين جشنواره بسیار خوب 
استقبال کردند.« امیر ل�له گانی ضمن تأکید 
بر مش��ورت هیأت اجرايی اين جشنواره با 
اساتید صاحب نام فعالیت های قرآنی، افزود: 
با اساتید خوبی مش��ورت کرديم، تاش ما 

بر اين بود که محور مس��ابقات به مفاهیم و 
اهداف جمعیت هال احمر نزديک باش��د؛ 
البته در نهايت رتبه های خوبی به دست آمد 
و همکاران فعال در عرصه قرآنی شناسايی 
ش��دند تا در آينده اين ن��وع فعالیت  ها در 
جمعیت هال احم��ر با هم��کاری همین 
عزيزان در س��طحی گس��ترده تر و بیشتر 

انجام شود.

بايد به مفاهيم قرآنی در كار 
و زندگی كاركنان هالل احمر 

توجه كنيم
مع��اون فرهنگ��ی و امور اس��تان های 
نه��اد نمايندگی ول��ی فقی��ه در جمعیت 
هال احمر از جمله مس��ئوالنی بود که در 
مراس��م اختتامیه اولین جش��نواره قرآن و 
عترت حض��ور داش��تند، وی ضمن حضور 
در مراس��م تجلیل از برگزيدگان س��تادی 
اولین جشنواره سراسری قرآن و عترت، از 
برگزاری اين جشنواره توسط سازمان جوانان 
و دکتر وحید قبادی دان��ا، ريیس، مديران 
و همکاران اين سازمان تشکر کرد و گفت: 
»بنده و همکارانم در معاونت فرهنگی و امور 
استان ها مسابقات قرآن و عترت را در تمام 
استان ها رصد کرديم و خوشبختانه در همه 
مناطق، مسابقات به نحو احسن برگزار شد 
و همه همکاران از نحوه برگزاری آن رضايت 
داشتند؛ خدا را ش��کر می کنیم که مشکل 
خاص��ی در اجرای اين جش��نواره که به نام 

آيت اهلل غیوری مزين بود، وجود نداشت.«
»ظاهر رس��تمی« با اش��اره ب��ه اينکه 
مسئوالن اجرايی جش��نواره قرآن و عترت، 
در ط��ول برگ��زاری مس��ابقات، تاش ها و 
پیگیری های زيادی برای برگزاری مطلوب 
آن داش��تند، اف��زود: »برای اولی��ن بار بود 

پيام تسليت رئيس جمعيت هالل احمر به امدادگر جوان هالل احمر

لحظه دردناك امدادگر جوان 
بر بالین پدر 

»س��خن درمورد بزرگ مردان و زنانی است که سودای نام 
و نان ندارند و در راه بشردوس��تی گام می نهند، روی س��خن 
پیش روی خوبانی است که حضورشان اشارتی است که شايد 

دردمند و حادثه ديده ای به دستانشان، امید بسته باشد.«
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عموم��ی و ارتباطات مردمی 
جمعیت هال احمر، دکتر س��ید امیر محسن ضیائی، رئیس 
جمعیت ه��ال احمر در پیام تس��لیتی به »بهنام قاس��می« 
امدادگ��ر جوان ه��ال احمر ک��ه بع��د از حض��ور در يکی از 
عملیات های امدادی و رهاسازی يکی از اجساد متوجه شد که 
فرد فوت شده پدر اوست، گفت: »برخی اوقات در گوشه کنار 
اين کش��ور، آدم هايی زندگی می کنند ک��ه در عین گمنامی، 
کارش��ان آنقدر هويداس��ت که مانند نور خورشید از پشت ابر 
متجلی می ش��وند و تصوير زيبايی را می س��ازند که چشم هر 
بیننده ای را به خود جلب می کن��د امدادگران جمعیت هال 

احمر از اين تبارند. 
س��خن درمورد بزرگ مردان و زنانی اس��ت که سودای نام 
و نان ندارند و در راه بشردوس��تی گام می نهند، روی س��خن 

پیش روی خوبانی است که حضورشان اشارتی است که شايد 
دردمند و حادثه ديده ای به دستانش��ان، امید بسته باشد! در 
بخش��ی از پیام تس��لیت رئیس جمعیت هال احمر به بهنام 

قاسمی، آمده است: 
به درس��تی که ش��ما از اين خوبانی هس��تید که در مسیر 
امدادرسانی به هموطنان خود اين بار قرعه به نام پدر عزيزتان 
بود و در عین دردمندی از فراق پدر مصمم تر از گذشته در اين 
مسیر الهی گام نهاديد.در حقیقت اين تصوير، عرصه پرفتوح و 
شکوهمند فداکاری و ايثارگری انسان های بصیری است که در 
جهت نجات همنوعان خويش از جان مايه می گذارند، تا ترقی و 
تعالی جامعه انسانی را رقم زنند. امیر محسن ضیايی در انتهای 
نامه خود ضمن عرض تسلیت به خانواده اين امدادگر، گفت: به 
نوبه خود و به نمايندگی از خانواده بزرگ جمعیت هال احمر 
جمهوری اس��امی درگذش��ت پدر بزرگوارتان را به ش��ما و 
خانواده محترمتان تس��لیت عرض می کنم و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واس��عه و ب��رای جنابعالی و 

خانواده محترم صبوری و شکیبايی مسئلت می نمايم.«

اعالم نتايج مسابقات 
خالصه نويسی كتاب 

خاطرات سولفرينو
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جوانان هال احمر از اعام 
اسامی برندگان مسابقه خاصه نويسی کتاب خاطرات سولفرينو 
خبر داد. »مسعود آسیما« با اعام اين خبر گفت: »هیئت داوران 
اداره روابط عمومی س��ازمان جوانان هال احمر پس از بررسی 
آثار ارسال شده 6 نفر را به عنوان برندگان اين مسابقات معرفی 
کردند.« به گفته مدير روابط عمومی سازمان جوانان با بررسی 
آثار ارسال شده »بهاره خیری هفش��جانی«، »حجت ظاهر«، 
»زهره فخاری زواره«، »صالحه جعف��ری«، »فردين خضری« 
و »سجاد مازندرانی« به عنوان نفرات برتر اين مسابقه انتخاب 
شدند. وی درباره نوع داوری اين مسابقات گفت: »رعايت قوانین 
مسابقه، سالم نويسی و ابتکار در نوشتن خاصه ها از جمله موارد 
حائز اهمیت در انتخاب آثار برتر بود.« اين مس��ابقه به منظور 
آشنايی اعضای جوان جمعیت هال احمر با تاريخچه تشکیل 
جمعیت های صلیب سرخ و هال احمر و بنیان گذار آن هانری 

دونان برگزار شد.

باحضور 6 هزار نفر از اعضای سازمان جوانان برگزار شد:

جشنواره ای  قرآنی به 
ياد آيت اهلل غیوری

که چنین حرک��ت بزرگ��ی در جمعیت 
هال احمر انج��ام می ش��د، درواقع اگر 
همکاری ها و تاش همه همکاران نبود، 

روند کار به اين خوبی انجام نمی شد.«
مع��اون فرهنگ��ی و ام��ور اس��تان 
های نه��اد نمايندگ��ی ول��ی فقی��ه در 
جمعیت هال احمر با تاکید بر لزوم توجه 
به مفاهیم قرآن��ی در کار و زندگی افراد، 
گفت: »با کمک قرآن و عمل به درس های 
آن بس��یاری از مش��کات و امور زندگی 
مرتفع می ش��ود و از همین روس��ت که 
همه بايد اين حساسیت را درنظر داشته 
باشند و از قرآن و قرائت آن غافل نشوند.« 
رس��تمی با بیان اينکه با توجه به اهداف 
جمعیت هال احمر، توجه به قرآن برای 
کارکنان و اعضا بس��یار ضروری اس��ت، 
افزود: »برای ما بد است که نتوانیم مفاهیم 
قرآنی را در زندگی افراد جاری کنیم، برای 
اين هدف بايد همه ت��اش خود را به کار 
بگیريم که الحمدهلل برگزاری اين جشنواره 
قرآنی، حرکت خوبی در اين راس��تا است 
و به فضل الهی ادامه پی��دا خواهد کرد.« 
وی ادامه داد: »هر انس��انی در زندگی دو 
کوله پشتی دارد که يکی از آنها خوبی ها و 
ديگری بدی ها را درخود جای می دهد و 
ما بايد از فرصت زندگی استفاده کنیم تا 
کوله پش��تی خوبی ها را از نیک انديشی، 
صداقت و اخاق خوب پرکنیم.« معاون 
فرهنگی و امور استان های نهاد نمايندگی 
ولی فقیه در جمعیت هال احمر در پايان، 
جشنواره قرآن و عترت را زمینه ساز انجام 
فعالیت های بیش��تر قرآنی دانست و ابراز 
امیدواری ک��رد گام نخس��تین برگزاری 
جش��نواره های قرآنی، آغازی برای تداوم 
فعالیت های منسج س��ازمان جوانان در 

حوزه قرآن و عترت باشد.

در شماره آینده ماه نو گزارش این رویداد تأسف بار و گفت وگوي همكاران ما با 
بهنام قاسمي و دوستانش و تجربه آن لحظه تلخ  را بخوانید.
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گزارش سازمان

شبكه گسترده هالل احمر با 35۰ شعبه در سراسر كشور
دکتر وحید قبادی دانا در اين ديدار 
ب��ا اع��ام اينک��ه جمعی��ت هال احمر 
35۰ شعبه در اس��تان های کشور دارد، 
از ظرفی��ت زير مجموعه اين ش��عبه ها 
از جمل��ه کانون های مختلف س��ازمان 
جوانان هال احمر برای ارتباط گسترده 
با عموم مردم کش��ور خبر داد و گفت: با 
استفاده از اين ظرفیت می توان در بخش 
اطاع رسانی با تربیت خبرنگاران بحران 

فعالیت مشترک مناسبی با خبرگزاری ها 
و رسانه ها برقرار کرد. دکتر قبادی دانا در 
اي��ن ديدار از مديرعامل خبرگزاری ايرنا 
درخواست کرد تا در زمینه پوشش اخبار 
بحران، با س��ازمان جوان��ان هال احمر 
همکاری و همراهی داش��ته باشد و اين 
سازمان را از نظر تامین محتوا و آموزش 
نیروهای الزم برای پوشش اخبار بحران 

ياری دهد. 

رئیس س��ازمان جوان��ان هال احمر 
در اي��ن دي��دار همچنی��ن ب��ه اهمیت 
اصل س��امت و صحت خب��ر در اطاع 
رسانی اش��اره کرد و گفت: خوشبختانه 
خبرگزاری ايرنا در اي��ن زمینه فعالیت 
بس��یار خوبی داشته اس��ت و مجموعه 
رسانه های ديگر هم بايد به همین میزان 
تاش کنند اخبار موثق و دقیق را انتشار 

دهند. 

رابطين خبری هالل احمر را آموزش می كنيم 
مديرعامل  دکت��ر محم��د خ��دادی 
خبرگ��زاری ايرنا نی��ز در اي��ن ديدار به 
اهمیت تربیت خبرنگاران بحران اش��اره 
کرد و گفت: در ش��رايط بح��ران، جمع 
آوری و ارسال اطاعات به هر شکلی که 
باشد، مهم و تعیین کننده است؛ از همین 
رو بايد در اين زمینه همکاری مناس��بی 
بین خبرگزاری ها و ساير دستگاه ها ايجاد 
شود؛ بعنوان مثال می توان دروسی ويژه 
تحت عنوان مديريت بحران در دانشکده 
خبر تشکیل داد و با ايجاد دروس مرتبط 
با مديريت بحران و دوره های آموزش��ی 
پیوس��ته و مداوم برای اصحاب رس��انه، 
آمادگی الزم برای پوشش اخبار بحران را 

کسب کرد. دکتر خدادی از ضعف مستند 
س��ازی به عنوان مشکل اصلی سازمان ها 
ي��اد کرد و گف��ت: مستندس��ازی باعث 
می ش��ود تا نقاط ق��وت و ضعف از نقطه 
نظر مردم و مس��ئوالن و دستگاه ها مورد 
توجه قرار گیرد و در جمعیت هال احمر 
نیز اي��ن کار در زمینه خب��ر بحران بايد 

مدنظر قرار گرفته شود. 
وی با تأکید بر اهمیت اطاع رس��انی 
و پرداختن به اين اصل خطاب به رئیس 
س��ازمان جوانان، گفت: توصیه می کنیم 
3۰ درصد وقت خود را به اطاع رس��انی 
اختصاص دهید؛ زي��را امروز ديگر امکان 
موفقیت دس��تگاهی بدون اينکه دغدغه 

اطاع رسانی داشته باشد، موجود نیست؛ 
بايد مهارت تولید اطاعات را در مجموعه 
خود ايجاد کنید و با بستر سازی مناسب 
همانند ايجاد و تربیت خبرنگاران بحران 

فعالیت های خود را ارتقا دهید. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه ايجاد 
صفح��ه ای با عن��وان جوانان در س��ايت 
خبرگ��زاری ايرنا، اف��زود: اين صفحه در 
صورتی که محتوای غنی داش��ته باشد، 
می تواند بس��یار مفید باش��د و اين اتفاق 
در صورت همکاری توأمان با س��ازمان ها 
و دس��تگاه های مرتب��ط با جوان��ان و به 
خص��وص س��ازمان جوان��ان هال احمر 

تحقق پیدا می کند. 

سازمان جوانان آماده آموزش 
خبرنگاران بحران

هزار نفر از جوانان هالل احمر 
به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

معاون دانشجويی و جوانان سازمان جوانان هال احمر 
از برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب کش��ور با حضور 
هزار نفر از اعضای س��ازمان جوانان جمعیت هال احمر 
خبر داد و هدف از اين اقدام را ارتقای روحیه داوطلبی و 

رشادت در میان جوانان عضو سازمان اعام کرد. 
تأثی��رات فرهنگی و معنوی اردوه��ای راهیان نور و 
ضرورت انتق��ال فرهنگ ايث��ار در دوران دفاع مقدس 
به جوانان بر کس��ی پوشیده نیس��ت، اين اردو ها تاثیر 
مطلوبی در ترويج ارزش های انقاب اسامی و فرهنگ 
ايثار و شهادت در میان نسل جوان دارد؛ ازهمین روست 
که سازمان جوانان بعنوان نهادی بشردوست و متکی به 

جوانان، همواره بر انتقال اين فرهنگ تأکید دارد. 
 »امی��ر ل�له گان��ی« مع��اون دانش��جويی و جوانان 
س��ازمان جوانان هال احمر در همین راستا با اشاره به 
اينکه جوانان با بازدي��د از مناطق عملیاتی دوران دفاع 
مقدس و آش��نايی بیش��تر با جانفش��انی های شهدای 
واالمق��ام، نس��بت به حفظ هوي��ت ايرانی و اس��امی 
خويش، مصمم تر می ش��وند؛ افزود: اشاعه فرهنگ ايثار 

و ش��هادت، الگوپذيری از چهره های ش��اخص هش��ت 
س��ال دفاع مقدس و احیای روحیه جه��ادی و ارتقای 
روحیه خودباوری و خود شناسی در جوانان، از نتايج بارز 

اردوهای راهیان نور است. 
ل�له گانی با بیان اينکه اهداف اصلی اين اردو ها تجديد 
پیمان با ش��هدا و آشنايی بیشتر اعضای سازمان جوانان 
با فرهنگ ايثار و ش��هادت امدادگران و روشنگری درباره 
ابعاد مختلف جنگ تحمیلی بوده اس��ت؛ گفت: در طول 
اين اردو ه��ا فعالیت های فرهنگی مختلفی ش��امل نماز 
جماعت، ادعی��ه، صبحگاه، بازدي��د از يادمان های دفاع 
مقدس، س��خنرانی و روايتگری اساتید و نخبگان عرصه 
فرهنگی کش��ور، روايتگری فرماندهان و امیران ارتش و 
سپاه و همچنین روايتگری راويان برجسته کاروان ها در 

محل يادمان ها انجام می شود. 
وی ب��ا بیان اينک��ه مدت زمان اردوه��ای راهیان نور 
اعضای سازمان جوانان پنج روزه بوده است، افزود: برنامه 
روز اول شامل استقبال از زائران کربای ايران، بازديد از 
نمايشگاه فرهنگی مس��تقر در مقر شهید حبیب اللهی، 

برنام��ه رزمی و نمايش ويژه بود؛ بازدي��د از يادمان های 
کربای ايران و حرکت به س��مت يادم��ان هويزه و مزار 
شهید علم الهدی را از جمله برنامه های روز دوم بود؛ در 
روز سوم نیز از منطقه عملیاتی چزابه، فکه و مقتل شهید 

آوينی و 1۲۰ شهید مظلوم فکه بازديد شد. 
حضور در يادمان دهاويه و بازديد از محل شهادت 
دکت��ر چمران، حرکت به س��مت طايی��ه و بازديد از 
مناطق عملیاتی بدر و خیبر، بازديد از منطقه عملیاتی 
شلمچه نیز برنامه های روز سوم اردوهای راهیان نور بود 
و در چهارمی��ن روز اين اردو ها نی��ز اعضای کاروان در 
يادمان نهر خین و س��پس در يادمان کربای 4 علقمه 
حاضر ش��دند و در روز آخر اردوهای راهیان نور، پس از 
خداحافظی تیم هدايت و خادمین شهدا با زائرين شهدا 

کاروان، مقر شهید حبیب اللهی را ترک کردند. 
اردوه��ای راهیان نور اعضای س��ازمان جوانان در دو 
دوره خواه��ران و برادران برگزار ش��د، دوره خواهران از 
16 ت��ا ۲۰ اس��فند و دوره برادران از 17 تا ۲1 اس��فند 

برگزار شد.

س�ال  آخ�ر  روزه�ای 
سازم�ان  رئي�س  گذشت�ه 
جوانان هالل احم�ر به ديدار 
مدي�ران  و  خبرنگ�اران 
خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ايران )ايرنا( رفت، قبادی دانا 
در اي�ن دي�دار از آمادگ�ی 
سازمان جوانان برای همكاری 
با خبرگ�زاری ايرنا و آموزش 
خبرنگاران بح�ران خبر داد. 
وحيد قبادی دان�ا كه در اين 
ديدار از سوی محمد خدادی 
ايرنا  خبرگ�زاری  مديرعامل 
همراه�ی می ش�د در ديدار 
دبي�ران  و  خبرنگ�اران  ب�ا 
به ظرفيت  ايرن�ا  خبرگزاری 
قاب�ل توج�ه جوان�ان عضو 
اي�ن سازمان ب�رای پوشش 
سراس�ر  در  بح�ران  اخب�ار 
كش�ور اشاره كرد و گفت: با 
توجه ب�ه حض�ور داوطلبانه 
جوان�ان در سازم�ان جوانان 
هالل احم�ر ظرفيت مناسبی 
برای آم�وزش اعضا و تربيت 
خبرنگ�اران بحران به عنوان 
خبرگزاری ها  خبری  رابطين 
در حوادث و باليا وجود دارد. 
 رئي�س سازم�ان جوانان 
هالل احمر كه اواخر اسفندماه 
س�ال 93 ب�ه هم�راه معاون 
دانشجويی و جوانان و مدير 
روابط عمومی اين سازمان به 
ديدار خبرگ�زاری ايرنا رفته 
ب�ود، در جريان اي�ن بازديد 
عالوه ب�ر آشنايی با سازوكار 
خبرگزاری جمهوری اسالمی 
اين خبرگزاری  با مديرعامل 
ك�رد.  گفت وگ�و  و  دي�دار 
وی همچني�ن با حض�ور در 
تحريريه ايرنا ضمن گفت و گو 
ب�ا خبرنگ�اران، در جري�ان 
رون�د تهيه و تولي�د اخبار و 
گزارش های خبری و انتش�ار 
آن ه�ا ب�ر روی خروجی های 

مختلف ايرنا قرار گرفت.



43 4۲

53
ره 

شما
   

 13
94

ت  
هش

ديب
 و ار

ين
ورد

 فر
ي 

ماع
جت

ي - ا
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

 

زيـست بـوم

درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد
 نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد 

بهار عمر خواه ای دل، وگرنه اين چمن هر سال
 چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل َهزار آرد

حافظ شيرازی

درخ��ت به عنوان يکی از مهم تري��ن نماد موهبت های 
الهی و شاخص های منابع طبیعی در جهان به شمار می رود 
که اهمیت آن به موازات مزايا وثمرات بشردوس��تانه وعام 
المنفع��ه به منزله موضوعی امدادی با کارکرد پیش��گیری 
وکاهش اثرات بايای طبیعی ازقبیل س��یل، بهمن، پديده 

ريزگرد ها و... تلقی می شود. 
با اين نگرش و رويکرد، ضرورت توس��عه منابع طبیعی 
و حفاظ��ت ازمحیط زيس��ت وچالش ه��ا وفرصت های آن، 
درعرصه های مورد تمرکز استراتژی های دوره ای فدراسیون 
بی��ن الملل��ی صلیب س��رخ و هال احمر از س��ال ۲۰۰5 
تا۲۰۲۰  همواره از زوايا و مناس��بات مختلف مورد تاکید و 
توجه قرارگرفته است. همچنان که اين مهم از بدو تاسیس 
س��ازمان جوانان کش��ورمان تاکنون درتقوي��م برنامه های 
بشردوستانه سازمان به منظور حمايت از زندگی و سامت 
انسان ها هرساله دردس��تور کار سازمان منظور شده است 
که در چارچوب مبادله يادداشت تفاهم همکاری با سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط 
زيس��ت و نیز عضويت درستاد نهضت سبز، در مناسبت ها 

و رويدادهای مختلف خدمات موثری عرضه نموده است. 
واقعیت اين است که سازمان جوانان جمعیت هال احمر 
قديمی تري��ن وبزرگ ترين نهاد بین المللی و بشردوس��تانه 
مرتبط با امورجوانان وخدمات داوطلبانه محسوب می شود 
که به اذعان سازمان متولی به عنوان عضو موثر و مهم ستاد 
نهضت س��بز با مشارکت ساير س��ازمان های عضو هرساله 
برنامه های بشردوستانه-آموزشی وفرهنگی متنوعی برنامه 

ريزی وبرگزار می کند. 
برخورداری از حضور جوانان و داوطلبان س��ازمان دهی 

شده سحاب )سامانه حرکت های امدادی وبشردوستانه( 
وکاروان های نیکوکاری درسراسرکش��ور دررده 

هاوگروه های سنی مختلف، اردوهای متمرکز 
کشوری در ايام تابستان، نشريات مختلف، 
س��ايت س��ازمان و برخورداری از سامانه 
و شبکه اطاع رس��انی و هماهنگی پیام 
کوت��اه، طرح های ملی ک��ه زمینه تعامل 

جوانان را با اقشار مختلف مردم فراهم می نمايد، از فرصت ها 
وظرفیت های ممتاز سازمان جوانان درامر ترويج و تسهیل 

روند توسعه منابع طبیعی قلمداد می شود. 
امس��ال س��ازمان جوانان با رويکردی متمايز به لحاظ 
ماهیت و شکل اجرا و با چشم اندازی بر چالش ها و نیازهای 
ملی و بین المللی با تلفیق طرح ملی نهضت س��بز و طرح 
ملی ايمنی و سامت مسافرين نوروزی و هم راستا وهمگام 

 :SERP با طرح بین المللی
SUSTAINABLE ENVIRONMENT& 

RESTORATION PROGRAMME
مبنی بر »توسعه واحیای منابع طبیعی ومحیط 

زيست پايدار« که از رهنمودهای مهم سازمان ملل 
متحد و اولويت های استراتژی۲۰۲۰ فدراسیون 

محسوب می شود با شعار
)Increasing plant coverage. 

mitigating the effects of 
natural disasters(
»افزايش پوش��ش گیاه��ی، کاهش 

آثارباي��ای طبیعی« ب��ا پیش بینی 
و  بشردوس��تانه  برنامه ه��ای  وي��ژه 

فرهنگ��ی از پانزده��م اس��فند 1393 تا 
پانزده��م فروردي��ن1394 )فراتراز هفته 
منابع طبیع��ی( اقدام نم��ود؛ ضمن آنکه 

در جش��نواره مل��ی فیلم و عکس مس��تند 
بشردوستی نیز فرهنگ استفاده از منابع طبیعی 
و محیط زيس��ت به عنوان يک��ی از موضوعات 

ومحورهای فراخوان اعام شد. 
براين مبنا مقرراست سازمان جوانان کشورمان 

همگام با ساير جمعیت های ملی بامحوريت فدراسیون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ وهال احمر باهدف 

کاشت بیش از ۲ میلیارد اصله نهال درجهان تا سال ۲۰18 
نسبت به توس��عه و احیای منابع طبیعی و محیط زيست 
پايدار مبادرت کند. به منظور حمايت از زندگی وس��امت 
انس��ان ها، حفاظت ازکرامت انس��انی و افزايش 
روحیه امید و نش��اط اجتماعی و تسکین 
آالم آن��ان، اولوي��ت برنامه متناس��ب 
ب��ا مقتضی��ات اقلیم��ی و فرهنگی 
کش��ورمان در مناط��ق در معرض 
س��یل و ريزگرد ه��ا و ب��ا همراهی 
گروه های در حاش��یه و اقشارآسیب 

پذيراجتماعی از قبیل: اف��راد مبتا به بیماری های خاص، 
اعضای کانون اصاح وتربی��ت، اقلیت های دينی، مذهبی، 
قومی، س��المندان، کودکان بی سرپرست وساير گروه های 
اجتماعی- فرهنگی آس��یب پذي��ر باهماهنگی انجمن ها و 

تشکل های مربوطه خواهد بود. 
اي��ن موقعیت می توان��د با توجه به 

الزام��ات بین الملل��ی، 
تمدي��د ومبادل��ه توافق نامه 
همکاری، توانمندس��ازی همیاران طبیعت 
عضو هال احمر به مهارت های الزم براساس 
پیوس��ت آموزش��ی و فرهنگی به طور موثر 
و قدرتمند و با دس��تاوردهای درخشان تر 

ارتقاء و ايفای نقش نمايد. 

بشر در طول تاريخ بسیاری از جنگل ها و درختان را نابود 
کرده است. جنگل هايی که میلیاردها سال وظايف سنگینی 
را به عهده داش��ته اند. جلوگیری از فرس��ايش خاک، جذب 
دی اکسید کربن و دفع اکسیژن که در نهايت مانع گرم شدن 
کره زمین می ش��د؛ جنگل هايی که خاستگاه هزاران گونه 
گیاهی و جانوری بودند و س��ال های س��ال کمک کردند تا 

انسان زندگی بهتری داشته باشد، اما انسان ها چه کردند؟ 
امروز بس��یاری از جنگل های نیم کره ش��مالی نابود شده 
اس��ت. در ايران نیز بنابر برخی آمار  طی پنج دهه گذشته، 
حدود 4 میلیون هکتار از مساحت جنگل         ها کاهش يافته و 
مساحت جنگل ها از 18 میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار 

رسیده است.
البته تمامی انس��ان ها نیز در مس��یر تخريب 
محیط زيست خود قدم برنداشته اند و کسانی 
نیز بوده اند که با تم��ام وجود برای حفظ 
و احی��ای آن ت��اش کرده ان��د و برای 
جلوگیری از رون��د تخريب درختان 
راه حل هايی در س��طح جهانی نیز 
مطرح شده است؛ به طور مثال در 
کشور ما فدراسیون صلیب سرخ 
جهانی، س��ازمان محیط زيست 
و س��ازمان جوانان هال احمر 
در راس��تای اهداف بشردوستانه، 
برای توس��عه و احیای منابع 
طبیع��ی تفاهم نام��ه ای را 
امضا کرده اند که طبق آن ۲ 
میلیارد اصله نهال تا سال ۲۰18 

کاشته خواهد شد.
 س��ازمان جوانان هال احمر 
نی��ز در راس��تای اه��داف بش��ر 
دوس��تانه خ��ود و ب��رای کمک 
ب��ه تحق��ق برنامه ه��ای 
فدراسیون  محیط زيستی 
جهان��ی صلیب س��رخ وارد 
عمل شده اس��ت و ب��رای کمک به 
سازمان مراتع  و  جنگل ها که متولی هفته 
درختکاری در ايران است، وارد همکاری در 
اجرای »طرح ملی نهضت سبز« شده است. اين 
طرح از تاريخ 15 اس��فند تا 15 فروردين ماه در 35۰ شعبه 
هال احمر در سراسر کشور انجام و فعالیت های متنوعی  در 
در راس��تای تفاهم نامه امضا شده بین سازمان ها، برای به بار 

نشستن اين طرح انجام شد.
ط��رح ملی نهض��ت  س��بز در س��ه ح��وزه برنامه های 
بشردوستانه، آموزشی - ترويجی و فرهنگی اجرا شده است. در 
حوزه فعالیت های بشردوستانه چندين برنامه در دستور کار 

سازمان جوانان قرار گرفت که برنامه هايی مانند کاشت نهال 
با همراهی گروه های در حاشیه و اقشار آسیب پذيراجتماعی 
از جمله آنها بودند و در جريان اجرای آنها نیز افراد مبتا به 
بیماری های خاص، اعضای کانون اصاح و تربیت، اقلیت های 
دينی، مذهبی، قومی، س��المندان، کودکان بی سرپرس��ت 
به منظور افزايش روحیه امید و نش��اط اجتماعی و تسکین 
آالم در اين طرح مش��ارکت کردند. کاشت نهال توسط اين 
گروه ها در مناطق مورد نیاز انجام شد. مناطقی مانند محوطه 
اراضی متعلق به جمعیت، دانشگاه ها، مدارس، مجتمع های 
دانش آموزی، مناطق در معرض ريزگردها، س��یل و س��اير 
اماکن مورد نیاز که بر اساس نظر کارشناسان ذيربط متناسب 
با اقلیم هر اس��تان و منطقه به تعداد عمر س��ازمان جوانان 
نهال کاشته شد. بوته کاری و مالچ پاشی در نقاط اصلی و منشا 

پديده ريزگردها، نیز در اين حوزه انجام شد.
در ح��وزه برنامه های آموزش��ی و ترويجی فعالیت هايی 
در زمینه فرهنگ س��ازی انجام ش��د؛ همچنین کارگاه های 
متنوعی در راس��تای ترويج ارزش ها برگزار شد. ارزش هايی 
مانند اس��تفاده صحیح و بهینه از آب و ساير منابع طبیعی 

ک��ه با توجه به ضرورت موض��وع، در برنامه اين کارگاه ها 
قرار گرف��ت. کارگاه های توان افزاي��ی در زمینه اصول 
و مهارت های تولید و کاش��ت نهال يکی ديگر از اين 
کارگاه ها بود. اقام ترويجی و تولید شده منابع طبیعی 
در اين حوزه از طريق پس��ت های ايمنی و س��امت 
مس��افرين نوروزی تامین و توزيع شد. کیسه های غیر 

پاستیکی، بروشورهای آموزشی به منظور ترويج سفر 
سالم همراه با حفظ طبیعت به مسافرين نوروزی اهدا شد. 

سازمان جوانان هال احمر در حوزه برنامه های فرهنگی 
فعالیت های همچون برپايی نمايش��گاه عکس و ايس��تگاه 
نقاش��ی و کاريکات��ور، معرفی و تقدير از اعض��ای فعال در 
زمینه کاشت نهال، بازديد از مناطق حفاظت شده طبیعی 
و تحت نظارت س��ازمان محیط زيست را داشت. همچنین 
انجام طرح های ابتکاری اعض��ای داوطلب در اين حوزه در 
دستورکار قرار گرفت. طرح هايی مانند: پاک کوبی درختان 
با همکاری مراجع ذيربط، برگزاری نمادين مراس��م جشن 

تولد ويژه کهنسال ترين درخت شهرستان و... 
س��ازمان جوانان هال احمر طرح ملی نهضت سبز را در 
اين س��ه حوزه عملیاتی متفاوت با همکاری سازمان مراتع 
و جنگل ه��ا انجام داد. »امیر لل�ه گانی« معاون دانش��جويی 
س��ازمان جوان��ان هال احمر درب��اره هم��کاری جمعیت 
هال احمر با س��ازمان مراتع  و  جنگل ها نیز گفت: »سازمان 
مراتع  و جنگل ها متولی کاشت نهال در کشور است. همکاری 
ما با س��ازمان مراتع و جنگل ها به علت آشنا شدن اعضای 
داوطلب  با درختکاری انجام شد، ما يک میلیون عضو داوطلب 
در کشور داريم؛ اعضای داوطلب در دو زمینه فرهنگ سازی و 
عملیاتی که مربوط به کاشت نهال و نگهداری از آن می شود 

به آموزش نیاز دارند. س��ازمان مرات��ع متخصص اين حوزه 
است، از طرفی همکاری با اين سازمان ها باعث هم افزايی در 
سطح کشور می شود. همکاری با سازمان مراتع و جنگل ها 
باعث می شود شعب ما با اداره کل های منابع طبیعی در هر 
استان همکاری داشته باشند.« سازمان جوانان هال احمر در 
زمینه فعالیت های بشردوستانه تنها با يک سازمان همکاری 
نداشته است. اين همکاری ها در سال گذشته با سازمان های 
مختلفی انجام شده است. امیر لل�ه گانی درباره فعالیت های 
مشابه سازمان در گفت و گو با ماه نو گفت: »سازمان جوانان 
با س��ازمان های مختلفی همکاری دارد. مثا با وزارت علوم، 

بهداشت و دانشگاه آزاد در زمینه کانون های 
دانشجويی تفاهم نامه داشتیم. در حوزه 

دانش آم��وزی تفاهم نامه با وزارت 
درواقع  داريم.  آموزش و پرورش 

ما می خواهی��م هم افزايی با 

سازمان های 
مختلف داشته باشیم 

تا از پتانس��یل آنها در 
اهداف  به  جهت رسیدن 

بشردوستانه س��ازمان استفاده 
مفید را ببريم، ولی در بحث محیط زيس��ت اين 

طرح اولین همکاری ما با س��ازمان حفاظت محیط زيست و 
مراتع و جنگل    ها است.«

يکی از اهداف چهارگانه س��ازمان جوانان هال احمر 
حمايت از انس��ان ها و زندگی آنهاس��ت. محیط زيس��ت 
نقش مس��تقیمی در س��امت انس��ان ها دارد. س��ازمان 
جوانان هال احمر با فعالیت در محیط زيس��ت می تواند 
نقش موثری در س��امت انسان ها داش��ته باشیم، عاوه 
ب��ر  اين پوش��ش گیاهی نقش موث��ری در کاهش بايای 
طبیعی دارد و به اي��ن علت که ما يک مجموعه امدادی 
هم هستیم، می توانیم برای رسیدن به اهداف امدادی مان 

حوزه محیط زيست فعالیت کنیم. 

نهضـت سـبز 
گامی به سوی زندگی بهتر برای مردم جهان

موسی دميرچيلو
 کار شناس مسئول برنامه های بشردوستانه سازمان جوانان

جوانان هالل، هم پای طبیعت
سعيده فراهاني
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زيـست بـوم

محیط زيس��ت، پايه و اساس توسعه 
است. منابع حاصل از محیط زيست مانند 
آب، ان��رژی، تولیدات کش��اورزی، هوای 
با کیفیت و منابع جنگل��ی، صنايع را به 
حرکت در می آورد. ب��ا اين وجود که اين 
منابع در میزان باالدر دس��ترس هستند 
ام��ا يک روز تمام می ش��وند. ب��ه عنوان 
مثال جنگل های کنیا، پوشش��ی کمتر از 
حد معمول جهانی ک��ه بین 1۲ تا %16 
اس��ت، دارد. اين کمبود ب��ا افزايش فقر، 
تقاض��ا ب��رای زمین های زراعی و رش��د 
سريع جمعیت در میان ديگر محرک ها، 
بدتر ش��ده اس��ت. اين موقعیت بدتر هم 
خواهد ش��د. دولت کنیا، از طريق وزارت 
محیط زيس��ت، آب و مناب��ع طبیع��ی و 
صلیب س��رخ کنیا به دنبال يک برنامه با 
هدف کاش��ت 1۰ میلیارد درخت تا سال 
۲۰3۰ است. اين برنامه درحالی است که 
ترمیم اکوسیستم از طريق بهبود اقدامات 
مناسب برای اس��تفاده از زمین، در حال 
افزايش است. هدف از اين برنامه اطمینان 
يافتن از توسعه پايدار و در دسترس بودن 
آب و باال بودن کیفت آب مناطق حوضه 
آبخیز است. از طريق اين برنامه، 
حفاظت و بازس��ازی حوضه 
رودخانه، منابع آب برج  ها 
و مديري��ت زباله ه��ای 
تش��ديد  دردس��ترس، 
  SERP .خواه��د  ش��د

هم��کاری بی��ن وزارت محیط زيس��ت، 
فرمانداری ه��ا،  منابع طبیع��ی،  و  آب 
باش��گاه حیات وحش کنیا و شعبه های 
صلیب س��رخ کنیا اس��ت تا نهالستان ها 
و جوام��ع مح��رک و حس��اس را ب��رای 
بوت��ه کاری و پرورش درختان آماده کند؛ 
پ��رورش درخت��ان و بوته کاری، ش��امل 
يکس��ری اقدامات عملی ب��رای اطمینان 
يافتن از يک محیط تمیز است. خروجی 
مورد انتظار از اين برنامه ش��امل مواردی 
مانند آموزش ۲35۰ جوان برای ايجاد و 
مديريت درختان گلخانه ای در 47 استان، 
احیاء 5 رودخانه شهری، درختکاری ۲5 
زيرحوضه در اس��تانها برای ترويج ترمیم 
محیط زيست می ش��ود که در نتیجه آن 
۲.5 میلیون درخت تا س��ال ۲۰18 رشد 

خواهندکرد.
همكاری وزارت محيط زيست، 
و صليب سرخ كنيا در نهضت 

سبز
وزارت محی��ط زيس��ت کنیا موظف 
اس��ت از محیط زيس��ت و منابع طبیعی 
اين کشور حفاظت و نگهداری کند. اين 
نظ��ارت از طريق بهره برداری پايدار برای 
توس��عه اقتصادی و اجتماعی به منظور 
ريشه کن کردن فقر، بهبود استانداردهای 
زندگی و اطمین��ان از اينکه يک محیط 
تمیز، پايدار است،انجام می شود. عملکرد 
اصلی اين وزارتخانه شامل انجام پژوهش 
و انتش��ار يافته ه��ای پژوه��ش و ترويج، 
نظارت و هماهنگی فعالیت های محیطی 

و انطباق دادن آن با مقررات محیط زيست 
می ش��ود؛ اگرچه بايد تأکید کرد که تمام 
فعالیت ه��ای اي��ن وزارتخانه ب��ه اين دو 
موضوع  محدود نمی ش��ود. صلیب س��رخ 
کنیا نیز يک س��ازمان داوطلبانه است که 
از طريق ش��بکه ای از هشت منطقه و 64 
ش��اخه در سراسر کش��ور اعمال فعالیت 
می کند. اين جمعیت بیش��تر از 7۰ هزار 
داوطلب و عض��و دارد که در فعالیت های 
اجراي��ی در دفترمرک��زی و همچنی��ن 
س��طوح منطقه ای و ش��اخه های محلی 
هم��کاری می کنن��د. آنها قب��ل از وقوع، 
درحال وقوع و بعد از وقوع فجايع فعالیت 
می کنن��د؛ فعالیت هايی مانن��د خدمات 
فوری بهداش��تی ب��رای پاس��خگويی به 
نیازها و بهبود زندگی مردم آس��یب پذير، 
يکی از برنامه های آنان نیز در س��ال های 
اخی��ر کمک ب��ه بهبود زندگ��ی مردم از 
طريق حفظ محیط زيست و نگهداری از 
جنگل های کنیاس��ت. برنامه بر اين است 
که صلیب سرخ کنیا ۲.5 میلیون درخت 
و درختچه ب��کارد و همچنین مداخات 
مديري��ت زيس��ت محیطی را بر اس��اس 
آب وهوا برای کاهش تغییرات آب و هوايی 
انجام دهد که اين مداخله از طريق برنامه  
انتشار اطاعات در س��طح جامعه، انجام 
می ش��ود.  اين برنامه اج��ازه خواهد داد 
تا جامعه و کش��ور  برای م��واردی مانند 
کاهش و انطباق با تغییرات آب و هوايی، 
بهبود محصوالت غذايی و امنیت غذايی 
و تروي��ج ش��یوه ها، اص��ول و ارزش های 

زيست محیطی اقداماتی انجام دهد.

تجربه نهضت سبز در كنيا

اگر جنگل ها بمیرند، زندگی می میرد
چشم انداز كنيا 
برای سال 2۰3۰ 

چش�م انداز2۰3۰ كني�ا، ط�رح 
توسع�ه ای ب�رای كش�ور است كه 
ه�دف از آن اطمين�ان يافت�ن از 
اين اس�ت كه افراد آن كش�ور در 
ي�ک محيط پاي�دار، ام�ن و تميز 
زندگ�ی می كنن�د. اي�ن ط�رح با 
تروي�ج حفاظت از محيط زيس�ت 
برای پش�تيبانی بهتر از پروژه های 
و  اقتص�ادی  ست�ون  شاخ�ص 
دست يابی به اهداف توسعه هزاره؛ 
بهب�ود آلودگ�ی و مديري�ت مواد 
زائد از طريق طراحی و استفاده از 
مش�وق های اقتصادی و راه اندازی 
مشاركت عمومی و خصوصی برای 
بهب�ود به�ره وری در تحويل آب و 

فاضالب، انجام شده است.
اگرچ�ه اي�ن برنامه ب�ه عنوان 
استان ه�ا،  بي�ن  همك�اری  ي�ک 
وزارت محيط زيس�ت،آب و منابع 
كني�ا،  س�رخ  صلي�ب  طبيع�ی، 
فدراسيون بين المللی صليب سرخ 
و هالل احم�ر و چش�م انداز 2۰3۰، 
در ح�ال اجرا است؛ اما نياز بزرگی 
برای حماي�ت از نهاده�ای ديگر، 
هنوز ه�م وج�ود دارد. نهادهايی 
كه بايد در كنار هم برای اين اقدام 

بشردوستانه گام بردارند.

س��یزدهم فروردين ماه مطابق با يک 
رس��م ديرين��ه ايرانی ها از خان��ه بیرون 
می روند، دور هم جمع می ش��وند و دلی 
از ع��زای دوری از طبیع��ت در می آورند. 
طبیعت گردی ن��ه تنها برای مردم عادی، 
بلک��ه برای بس��یاری از گردش��گران و پا 
به رکاب های سفر دوس��ت ما هم پديده 
آش��نايی اس��ت و کمتر پیش آمده است 
که کس��ی يا نهادی برای حل اين مسئله 
پا پیش بگ��ذارد، هم آموزش هايی را ارائه 
دهد و هم امکانات الزم برای حضور سالم 
در طبیعت را فراهم آورد. طبیعت جذاب 
طبیع��ت بک��ر و دس��ت نخوره، آرام و به 
روال معمول است. دستکاری در طبیعت 
به م��رور نظم هزاران س��اله آن را بر هم 
می ريزي��د و از زيبايی، جاذب��ه و آرامش 
آن می کاهد. ش��ايد به همین دلیل است 
که محیط زيس��تی ها فرصت س��یزدهم 
فروردين را برای آش��تی مردم با طبیعت 
غنیمت دانس��ته اند و ت��اش کرده اند با 
اين نام گذاری راهی بگش��ايند. س��ازمان 
جوانان هال احمر هم امس��ال برای روز 
طبیع��ت، همان س��یزدهم فروردين ماه، 
ب��ا هدف فرهنگ س��ازی و آم��اده کردن 
زيرساخت های اولیه برای آسیب کمتر به 

طبیعت برنامه   هايی را تدوين کرد. 
جوانان هال احمر اس��تان فارس در 
روز طبیعت در میادين و خروجی شهرها 
کیس��ه های زباله توزيع کردند. همچنین 
جوانان فارس بروش��ورهای آموزش��ی در 
خصوص حفاظت از محیط زيست توزيع 
کردن��د و پ��اکارد و بنره��ای در اماکن 
تفريحی با محتوای آموزشی و پیش گیرانه 
نصب کردند. راه اندازی خیمه های نماز در 
محل های حضور و استراحت مردم اقدام 
ديگری بود که با استقبال مردم هم روبرو 
ش��د. اين خدمات آموزشی و فرهنگی با 
حضور تیم های سحاب، متشکل از جوانان 
هال احمر اس��تان ها، در اماکن تفريحی 
همراه ش��د. اين گروه ها در صورت نیاز به 

حادثه ديدگان کمک می کنند.
جوان��ان هال احمر اصفه��ان هم در 
روز طبیعت، پاکاردهايی با شعار»نوروِز 
بدوِن زباله« و »حفاظت از محیط زيست، 
وظیف��ه همگان��ی« در میادي��ن پر تردد 
و اماک��ن تجمع مس��افرين نصب کردند 
و در پايگاه ه��ای نوروزی ثابت و س��یار، 
کیس��ه زباله توزيع کردند. توزيع بروشور 
ب��ا موضوع »حفاظت از محیط زيس��ت« 
هم با هدف پیشگیری از آلودگی فضاهای 
گردشگری اصفهان انجام شد. اکیپ های 

دوچرخه س��وار و پی��اده س��حاب ه��م با 
سرزدن به مردم نکات آموزشی و بهداشتی 
متناسب با حفاظت از محیط زيست و روز 

طبیعت را يادآوری می کردند. 

ايمن سازی تفريح گاه ها: 
استقبال از روز بدون 

خطر
برنامه های مشترک جوانان هال احمر 
ب��رای روز طبیع��ت که در اس��تان های 
مختل��ف از جمله ي��زد، قم و خراس��ان 
رضوی اجرا ش��دند. يکی از اين برنامه ها 
ايمن سازی نقاط خطرناک و مهار عوامل 
حادثه خی��ز در تفريح گاه  ه��ا ب��ود. توزيع 
نايلون زباله، توزيع بروش��ور مرتبط با روز 
طبیع��ت، انجام کمک های اولیه توس��ط 
گشت های سحاب در مناطق پرجمعیت 
و گوشزدکردن نکات ايمنی برای خصوص 
حفظ طبیع��ت، توزيع اق��ام تبلیغاتی، 
توزيع و کاش��ت نهال ب��ا همکاری منابع 
طبیعی، فعال کردن گش��ت س��حاب در 
مس��یرهای پرجمعی��ت، توزيع بروش��ور 
تحت عنوان به طبیعت آس��یب نرسانیم، 
هماهنگی با محیط زيست برای پاکسازی 
محیط، برگزاری مسابقه با موضوع حفظ 
طبیع��ت، توزي��ع بازی ه��ای کودکانه و 
پاکس��ازی فضاهای پرجمعیت از زباله از 

جمله اين برنامه ها هستند. 

سحاب: 
همراه مردم، كنار مردم

جوان��ان ه��ال احمر در اس��تان های 
گلستان، مازندران و گیان نیز با توجه به 
حضور پرازدحام مسافران نوروزی در اين 
استان بويژه در روز طبیعت، بین مسافرها و 
مردم حاضر در اماکن تفريحی کیسه زباله 
توزيع کردند. ارائه خدمات مختلف طرح 
سحاب، همکاری با سازمان محیط زيست 
برای اطاع رسانی و فرهنگ سازی، حفظ 
منابع طبیعی، استقرار پست های سیار در 
نقاط پر ازدهام و پر خطر در روز طبیعت، 
راهنمايی مسافران به محل های مناسب 

برای اس��کان ديگر تاش هايی بود که در 
اين روز برنامه ريزی و انجام شد.

همه آماده باش!
در اس��تان های اردبی��ل و آذربايجان 
ش��رقی توزيع کیس��ه زباله بین مردمی 
که راهی طبیعت گ��ردی بودند، برگزاری 
ک��ودکان،  بی��ن  فرهنگ��ی  مس��ابقات 
راهنماي��ی و هداي��ت مس��افران به نقاط 
امن، اطاع رسانی و هش��دار درباره نقاط 
آس��یب پذير و ارائ��ه خدم��ات ام��داد و 
کمک های اولیه از ديگر برنامه های جوانان 

هال احمر اين دو استان بود.
در اس��تان های خوزس��تان و خراسان 
ش��مالی و جنوبی، جوان��ان هال احمری 
خودشان دس��ت به کار شدند و کم کاری 
م��ردم در نگه��داری از طبیعت را جبران 
کردند. پاکسازی پارک ها از زباله و در کنار 
آن توزيع کیس��ه زباله در بین مسافرين 
نوروزی، فضا س��ازی و تبلیغات در سطح 
ايس��تگاه های ايمنی و س��امت و اجرای 
سرود غنچه های هال در روز طبیعت، در 
بعضی ايس��تگاه های ايمنی و سامت در 

اين استان ها صورت گرفت. 
همچنی��ن در اس��تان بوش��هر، ايام، 

کردستان، کرمانشاه، سیستان بوچستان و 
لرستان برنامه هايی از جمله توزيع نايلون 
زباله، توزيع بروشور مرتبط با روز طبیعت، 
انجام کمک های اولیه توسط گشت های 
س��حاب در مناطق پرجمعیت و گوشزد 
کردن نکات مه��م درباره حفظ طبیعت، 
توزيع اقام تبلیغاتی، با هماهنگی منابع 
طبیعی توزيع و کاشت نهال، فعال نمودن 
گشت سحاب در مسیرهای پرجمعیت و 
ارائه تذکرات ارش��ادی در خصوص حفظ 
طبیعت، توزي��ع بروش��ورهايی با عنوان 
»به طبیعت آسیب نرسانیم«، هماهنگی 
با محیط زيس��ت برای پاکسازی محیط، 
برگزاری مسابقه با موضوع حفظ طبیعت، 
توزي��ع بازی ه��ای کودکانه، پاکس��ازی 
فضاه��ای پرجمعی��ت، مراس��م بدرق��ه 
مس��افرين و دادن هش��دارهای ايمن��ی 
ومراقبتی به مسافرين توسط گشت های 

سحاب سواره و پیاده انجام شد.
کمابی��ش  ه��م  ديگ��ر  اس��تان های 
فعالیت های مش��ابهی داش��تند و تاش  
ب��رای همراه ک��ردن م��ردم و طبیعت و 
مراقبت از طبیعت در کنار مردم، همیشه 
فعالیت ه��ای هال احم��ر  فهرس��ت   در 

قرار دارد.

از حرف تا عمل جوانان:

نوروز بدون زباله

قبادی دانا، رئيس سازمان جوانان هالل احمر با اشاره به فعاليت های برنامه ريزی شده جوانان برای روز طبيعت 
گفت: جوانان جمعيت هالل احمر در قالب گروه های سحاب به صورت پياده ويا به همراه دوچرخه خدمات رسانی 
ميكنن�د؛ البته تيم های سحاب همگی به كيف كمک های اوليه مجهز هس�تند و خدم�ات درمان سرپايی انجام 
می دهند. حفاظت از محيط زيست و نوروز بدون زباله شعار جوانان هالل احمری است كه با حضور در تفرج گاه ها 
و مناطق پرتردد كيس�ه زباله و زغال توزيع می شود. توزيع زغال ب�رای جلوگيری از قطع درختان توسط مردم 

برای روشن كردن آتش انجام می شود.
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زيست بوم

حيات وحش رنجور و نفس بريده ايران سال 94 را با از دست دادن 4 قالده پلنگ كمياب آغاز كرد؛ 
ركوردي كه ترس را در دل دوستداران محيط زيست انداخت و لرزه را بر اندام حيات وحش. براساس اخبار 
منتشرشده در رسانه های رسمی در 12 ماه سال گذشته دست كم 11 پلنگ در گوشه وكنار كشور كشته 
شدند. با اين  حال مرگ چهار پلنگ در كمتر از 2۰ روز، ركوردی غم انگيز و جديد از كشتار در حيات وحش 
به شدت آسيب پذير ايران را ثبت كرده است. براساس اخباری كه پايگاه خبری ديده بان محيط زيس�ت 
منتشر كرده است، اولين پلنگ كشته شده امسال، پنجم فروردين ماه در بردسير كرمان با تعقيب يک 
خودرو وانت توسط دو نفر زير گرفته شد و در ادامه پلنگ زخمی با ضربات سنگين چوب از پای درآمد. 
دومين پلنگ نيز در بامداد روز دهم فروردين، در جاده شيراز به كازرون و در فاصله حدودا 1۰ كيلومتری 
از شهر كازرون بر اثر برخورد با يک خودرو از بين رفت.  الشه سومين پلنگ نيز 16 فروردين در ارتفاعات 
روستای پش�ت كوه  جليل در مرز استان فارس و است�ان كهگيلويه وبويراحمد، توس�ط نيروهای يگان 

محيط زيس�ت شهرستان بويراحمد كش�ف شد؛ پلنگی كه گفته می شود در 
بدنش آثاری از ضرب و ج�رح و گلوله نبود و به نظر می رسي�د با استفاده از 

طعمه آغشته به سم توسط چوپانان محلی از بين رفته است. پلنگ چهارم 
نيز در هفدهم فروردين در شهرستان ايوان، ارتفاعات »شره زول« و 

در منطقه ای به نام »پلنگ كنا« در استان ايالم، از پای درآمده 
اس�ت. آن طور ك�ه پايگاه خب�ری ديده بان 

محيط زيست گزارش داده است عامل 
كش�تار اين پلنگ، فرزند يكی 

از دام�داران منطقه است كه 
بيش�تر اوقات سال را در آن منطقه 

مشغول دامداری هستند.

كشته شدن 4 پلنگ ايراني در 2۰ روز ابتداي ستا 1394 ،چشم انداز تلخی را 
پيش روی حيات وحش ايران ترسيم كرده است

ستم کاری  بر پلنگ  تیزدندان...
بنا به اعالم منابع رسمي تعداد پلنگ ها در ايران 

5۰۰ قالده برآورد مي شود
اعتراض به يک فاجعه

بنا به اعام سازمان حفاظت محیط زيس��ت، از ابتداي 
سال 9۲ تا پانزدهم بهمن ماه همان سال 1۲قاده پلنگ براثر 
عوامل مختلف کشته ش��دند. اين آمار از آن رو تاثر برانگیز 
اس��ت که بنا به اعام مديرکل دفتر حی��ات وحش و تنوع 
زيستي سازمان حفاظت محیط زيست جمعیت کل پلنگ ها 
5۰۰ قاده برآورد مي شود. آمار دور از انتظار تلفات پلنگ ها 
سبب شد تا ش��مار قابل توجهي از طرفداران حیات وحش 
جلوي دفتر مرکزي سازمان حفاظت محیط زيست در پارک 
پرديسان تجمع کنند. آنان با حمل پاکارد و سردادن شعار 
از مسئوالن محیط زيست خواس��تند تا براي نجات حیات 
وحش چاره اي بینديشند. همان روز احمدعلي کیخا، معاون 
طبیعي و تنوع زيس��تي س��ازمان حفاظت محیط زيس��ت 
با حض��ور در آن تجمع اعتراض آمیز براي حفاظت بیش��تر 
از حیات وحش ق��ول مس��اعد داد. در پي اين قول 
مساعد، کمیته اي متشکل از بخش هاي 
مختلف زيرمجموعه ح��وزه معاونت 
طبیع��ي نظی��ر بخ��ش آم��وزش، 
بخ��ش حقوق��ي و کارشناس��ان 
دفترحیات وحش تش��کیل ش��د 
که در آن شماري از کارشناسان 
برجس��ته  صاحب نظ��ران  و 
حیات وح��ش از خارج س��ازمان 
و تشکل هاي زيس��ت محیطي نیز 
حضور داش��تند. نتیجه نخستین نشست 
اين کمیته تدوين س��ازوکارهايي براي پیشگیري از تلفات 
پلنگ ها بود که طي بخشنامه اي که به امضاي رئیس سازمان 
حفاظت محیط زيست رسیده بود به ادارات کل محیط زيست 
در سراسر کشور و نیز اس��تانداري ها، پلیس راه و وزارت راه 
و شهرسازي ارسال ش��د. آموزش و اطاع رساني در جوامع 
محلي و ايجاد سیستم هاي کاهنده سرعت، نصب تابلوهاي 
هش��داردهنده راهنمايي و رانندگي در نقاط حادثه خیز و 
استفاده از ظرفیت هاي تشکل هاي مردمي از ديگر 
راهکارهايي بود که در نخستین نشست 

اين کمیته به تصويب رسید.

مخاطرات يک گونه كم ياب
اين راه کارها درحالی از سوي سازمان 
حفاظت از محیط زيست پیشنهاد مي شود 
که عاوه بر عوامل انس��انی که مس��تقیما 
باع��ث تلف ش��دن اي��ن گونه ارزش��مند 
می ش��ود، خشکس��الی، کمب��ود طعمه، 
تخريب و کوچک شدن زيستگاه ها، عرصه 
حیات را بر بزرگترين گربه سان کشور تنگ 
کرده است. از سوي ديگر اصلی ترين تهديد 
پی��ش روی بق��ای اين حیوان جداش��دن 

زيستگاه ها و قطع ارتباط ژنتیکی گروه های مختلف اين حیوان است که معموالً به تشکیل گروه های بسیار کوچک 
منجر شده  است. در همه قلمرو زيستی اين حیوان هیچ گروه جمعیتی وجود ندارد که دربرگیرنده بیش از 1۰۰ 
پلنگ بالغ باش��د. کاهش طعمه بر اثر شکار انسان ها، گس��ترش زيربنايی، مزاحمت های انسانی و از میان رفتن 
زيستگاه )شامل چیدن گیاهان و قارچ های خوراکی، ساخت معدن، جاده سازی، جنگل زدايی، آتش سوزی و چرای 
دام( عواملی ست که منجر به تکه تکه شدن زيستگاه های حیوان شده است.  شکار مستقیم اين حیوان ممکن است 
به  عنوان شکار افتخاری برای فروش پوست به ويژه در افغانستان، تیراندازی برای حفاظت از حیوانات خانگی در 
ايران و ترکمنستان و کشتن به محض مشاهده بیشتر در قفقاز و شرق ترکیه صورت مي گیرد. اين موارد اگرچه 
شايع نیست ولی با توجه به جمعیت کوچک اين حیوان تأثیر قابل توجهی بر ادامه حیات گروه های کوچک اين 
حیوان دارد. به ويژه در قفقاز که پلنگ ها در تعدادی ناچیز در مناطقی گس��ترده پراکنده اند و از بین رفتن حتی 

يک عدد از آن ها ثبات جمعیتی را برهم می زند. 

یادداشت

 بیمه ها به كمك 
حیات وحش بیايند

من قبول دارم بخش�ی از ماجرای كشتارها در 
حيات وحش- مانند همين ماجرای پلنگ كش�ی- 
ب�ه ناآگاهی و اينكه م�ردم از قواني�ن اطالع كافی 
ندارند مربوط اس�ت. مهم ترين قان�ون موجود در 
اين باره اين است كه دامداران و كش�اورزانی كه از 
حيات وحش خسارت ببينند، سازمان موظف است 
خس�ارت آنها را بپردازد، اما خيلی از كشاورزان و 
دامداران اين قانون را نمی دانند و خود برای حفاظت 
از دارايی خود اقدام می كنند كه نتيجه كار اتفاقاتی 
از اين دست است كه مثال يک دام�دار برای حفظ 
گوسفندان خود پلنگی را می كش�د. با اين حال ما 
سعی كرده ايم ب�ه شيوه های مختل�ف اين آگاهی 
را به مردم بدهيم كه به اي�ن داليل به حيات وحش 
خسارت نزنند. بخش ديگری از مشكل هم به قوانين 
و مش�كالت بوروكراتي�ک و اداری مرب�وط است؛ 
يعنی اگر كش�اورز يا دام�داری دارايی اش توسط 
حيات وحش تخريب ش�د روند گرفتن خس�ارت 
آنقدر طوالنی و خس�ته كننده است كه آنها ناچار 
مجبور می شوند خود در پی حمايت از خود برآيند. 
البته در اين ميان برخی هم سوءاستفاده می كنند 
و با صحنه س�ازی و دروغ ت�الش می كنند زمين يا 
دام های از بين رفته خود را ناشی از تخريب توسط 
حيات وحش جلوه دهند و پول�ی دريافت كنند كه 
همي�ن صحنه سازی ه�ا باعث ش�ده كارشناسان 
سازمان سختگيری كنند. اينها دست به دست هم 
داده كه شاهد اين باشيم كه جوامع محلی خودشان 
به ازبين ب�ردن دشمن�ان دام ها و محصوالتش�ان 
اقدام می كنند، راه اين كار البت�ه بيمه كردن دام و 
محصول است؛ مثل كاری كه در همه دنيا می شود. 
اگر بيمه ك�ردن محصول ب�رای كش�اورز و دامدار 
اجب�اری شود آن وق�ت شركت های بيم�ه فعاالنه 
اين مس�ائل را به جوامع محلی آموزش می دهند، 
همان ط�ور كه شركت ه�ای بيمه ت�الش می كنند 
كيفيت خودروها و رانندگی مردم بهبود پيدا كنند 
تا با كاهش تصادف ها، سود بيشتری ببرند، در چنين 
شرايطی هم اقدام به آموزش كشاورزان و دامداران 
برای بهتر حفاظت ك�ردن از محص�ول خود بدون 
آسيب زدن ب�ه حيات وحش می كنن�د. اين كار در 
شرايطی كه سازمان محيط زيست با مشكالت زياد 
بودجه ای و كمبود اعتبار مواجه است، بهترين روش 
ممكن است. به اعتقاد من اگر شركت های بيمه ای 
فعاالنه تر به صحنه بيايند و كشاورزان و دامداران 
هم موظف شوند كه دام ه�ا و محصوالت خودشان 
را بيمه كنند اين مش�كل به صورتی جدی و پايدار 

حل خواهد شد.
محمد درويش- مديركل اداره آموزش سازمان 
حفاظت محيط زيست

شمار تلفات حيات وحش در سال گذشته 

تلفات سال گذشته: 
6 مورد

4 مورد تصادف جاده اي
يك مورد شكار 

غیرمجاز
يك مورد زنده گیري

تلفات سال گذشته: 11 قالده
4 مورد شكار غیرمجاز

4مورد تصادف جاده اي
يك موردنامعلوم

يك مورد كشتاربا جسم سخت 
توسط افراد محلي

يك مورد بر اثر بیماري

تلفات در سال گذشته: 20 قالده
14 مورد شكار غیرمجاز

4 مورد بر اثر تصادف جاده اي
يك مورد به دلیل استفاده از 

طعمه آغشته به سم
يك مورد زنده گیري توله خرس 

توسط شكارچیان متخلف خرس قهوه ايپلنگ ايرانيگرگ خاكستري

اهميت پلنگ ايراني
پلنگ آس��یايی يا ايرانی، بزرگ تري��ن يا يکی 
از بزرگ تري��ن زيرگونه های پلن��گ و بومی غرب 
آسیاست و در فهرست جانوران »در معرض خطر 
انقراض«) آی. يو.سی. ان( قرار دارد. از تعداد دقیق 
آخرين بازمانده های اين گونه جانوری اطاع دقیقی 
در دست نیست، اما گفته می شود تعداد کل آنها در 
خوش بینانه ترين حالت کمی بیشتر از يک هزار قاده 
در کل جهان است، اين جانور در ايران، افغانستان، 
ترکمنستان، ارمنس��تان، آذربايجان، گرجستان و 
ترکیه مشاهد شده است و ايران زيستگاه اصلی آن 
است و  بیشتر از دوس��وم پلنگ های موجود را در 
خود دارد؛ در ديگر کش��ورها تعداد بسیار اندکی از 

آنها وجود دارد. غ��ذای پلنگ با توجه به منطقه ای 
که در آن زندگی می کند متفاوت است. بخش عمده 
رژيم غذايی پلنگ ايرانی از شکار سم داران میان جثه 
همچون بز کوه��ی )کل و بز(، انواع گ��وزن به ويژه 
مرال، گوسفند وحش��ی )قوچ و میش(، انواع غزال 
به ويژه آهوی گواتردار ايرانی و گراز تأمین می شود. 
در کنار آن از ش��کارهای کوچک تری نظیر موش، 
خرگوش و تشی و گوش��تخواران کوچک تر مانند 
روباه و شغال در کنار انواع پرندگان و خزندگان طعمه 
او می  شوند. در ايران شکار اصلی اين جانور کل و بز 
است و محل زندگی پلنگ نیز تا حد زيادی با محل 

زندگی کل و بز همسانی دارد.

ايمان مشعلچيان
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عكس هايی در جهان هستند كه شناسنامه شـاخه زيتـون
دارند و برای دقايقی بسياری از مردم جهان را 
به فكر فرو برده اند؛ از جنگ جلوگيری كرده اند 
ي�ا به آتش جن�گ دامن زده اند و ي�ا نماد يک 
مب�ارزه و حركت شده اند؛ ت�ک فريم هايی كه 
گاهی با وجود گذشت سال های سال همچنان 
تاثيرات بس�يار دارند و همچنان به عنوان نماد 
يک حركت جهانی شناخته می شوند و در اين 
بين بی شک عكس های »تری فاكس« را بايد در 
جايگاهی ويژه قرار داد، تصاويری برای مبارزه 
جهانی با سرطان.  تری فاكس پسر جوانی بود 
كه سرطان مغ�ز استخوان گرفت ولی برعكس 
بس�ياری از بيماران نااميدی جاي�ی در قلب و 
ذهنش نداشت و تصميم گرفت دور كش�ورش 
يعنی كانادا را بدود و مردم كشورش را به مبارزه 
ب�ا سرطان و كمک برای مب�ارزه با سرطان فرا 
بخواند. عكس هايی كه از او گرفته شد بسياری 
را در جهان به فكر فرو برد، قاب هايی كه »تری 
فاكس« را در شرايطی نشان می دهد كه با يک 
پای مصنوعی در ميان جاده مشغول به دويدن 
است و روی لباسش شعار اونوشته شده است: 
»تری فاكس، ماراتن امي�د«  اميد كلمه ای بود 
كه ت�ری با تمام وج�ود به آن ايم�ان داشت و 
حتی در بد ترين روزهای زندگی و باوجود آنكه 
روزهای پايان�ی زندگی اش را سپری می كرد بر 
آن تاكيد داشت: »بس�ياری اميد خود را برای 
رسيدن به اهدافشان از دست داده اند و دست 
از تالش كش�يده اند ولی اين موضوع برای من 
وجود ندارد، البته روشن است كه ساده نيست 
و نبايد هم باشد ولی من قصد دارم كه اين كار 
را انجام ده�م«. او همچني�ن در يكی ديگر از 
سخنرانی های خ�ود و در بين حاميانش گفت: 
»بس�ياری از انجام كارهای خ�وب برای درمان 
سرطان ناامي�د شده اند ولی م�ن مطمئنم كه 
اگر افراد بيش�تری سخت ت�الش می كردند ما 
2۰ س�ال پيش به عالجی برای بيماری سرطان 

دست يافته بوديم«. 

ماراتنی برای دادن اميد به بيماران سرطانی 

تـری فاکس 
و راهی که بايد ادامه يابد

تری فاكس كه بود؟ 
تری فاکس در ۲8 جوالی سال 1958 در ايالت منیتوبا کانادا و در خانواده ای خون 
گرم و صمیمی متولد ش��د، پدرش کارمند راه آهن ملی کان��ادا و مادرش خانه دار بود، 
مادری که اصلیترين حامی تری در زندگی محسوب می شد. تری از کودکی روحیه رقابت و 
مبارزه داشت تا جايی که پدرش در مصاحبه ای گفته است: »تری از باخت بسیار بیزار بود و آنقدر 
تاش می کرد تا به پیروزی و موفقیت برسد.« اين روحیه تری باعث شد که او از دوران کودکی عاقه 
بس��یاری به ورزش و رقابت های ورزشی داشته باشد و از دوران مدرسه همیشه جذب تیم های ورزشی 
مدرسه شود. ورزش مورد عاقه او بسکتبال بود اما کوتاهی قد بزرگ ترين مانع پیش روی تری محسوب 
می شد و به همین دلیل هیچگاه نتوانست به صورت جدی وارد بسکتبال شود گرچه که در تمام سال های 
مدرس��ه تاش می کرد تا در تیم بسکتبال مدرس��ه جايی داشته باشد. اما در اين بین پیشنهاد همیشگی 
معلم های ورزش تری برای او به دلیل روحیه اش مشخص بود؛ دو استقامت؛ رشته ورزشی که تری درکنار 
بس��کتبال در آن فعالیت می کرد و موفقیت در آن برايش جايزه بهترين ورزشکار سال مدرسه را به همراه 

آورد و البته چند سال بعد او را به شهرتی جهانی رساند. 
تری فاکس پس از پايان دوران مدرس��ه و فارغ التحصیل ش��دن از دبیرس��تان در يک 
دوراهی مهم قرار گرفت، از يک س��و عاقه ش��ديدی به ورود جدی به ورزش قهرمانی 
داش��ت و از سوی ديگر مادر و خانواده اش اصرار داشتند او وارد دانشگاه شود، البته در 
اين بین او راه میانه را در پیش گرفت و در رش��ته تربیت بدنی وارد دانش��گاه سیمون 
فريزر کانادا شد و همزمان به عضويت تیم های دو و بسکتبال دانشگاهدرآمد تا اينکه 

به يکباره زندگی اش تغییری اساسی کرد. 

ماراتنی به نام اميد
ت��ری فاک��س در س��ال 198۰ و 
درش��رايطی که بخش مهمی از پای 
راس��تش از باالی زانو قطع شده بود 
تصمیم گرفت تا در حرکتی نمادين 
از شرقی ترين نقطه کانادا تا غربی ترين 
نقطه را جه��ت آگاهی مردم و جمع 
آوری کمک های مالی برای مبارزه با 
سرطان و تحقیق در اين زمینه بدود؛ 
اگرچه که هیچگاه به خط پايانی که 
تعیین کرده بود نرس��ید ولی به نماد 
جهانی برای مبارزه با سرطان تبديل 
ش��د تا جايی که از يک س��ال بعد از 
مرگ��ش يعن��ی از س��ال 1981 در 
کانادا و بس��یاری از کشورهای جهان 
مس��ابقات دويی ب��ه ي��اد او و برای 
حمايت از بیماران مبتا به س��رطان 
برگزار می شود. مسابقاتی که به يکی 
از بزرگ تري��ن مراس��م جم��ع آوری 
کمک ه��ای مالی ب��رای تحقیقات و 
مبارزه با سرطان در جهان بدل شده 
است و در 35 سال گذشته میلیون ها 
دالر در جريان آن جمع آوری ش��ده 
اس��ت. ت��ری فاکس پیش از ش��روع 
حرکتی که ن��ام آن را »ماراتن امید« 
گذاشته بود تصور می کرد که با جمع 
آوری تنه��ا يک دالر از هر يک از ۲4 
میلیون شهروندکانادايی )جمعیت در 
آن زم��ان( بتواند مبل��غ ۲4 میلیون 
دالر برای تحقیقات در زمینۀ سرطان 
کمک جمع آوری کن��د؛ مبلغی که 

چندين برابر آن جمع آوری شد. 
او پی��ش از ش��روع مارات��ن در 
تاري��خ 15 اکتب��ر 1979 نامه ای به 
انجمن سرطان شناسی کانادا فرستاد 
و از برنام��ه اش برای چیره ش��دن بر 
معلولیت و سرطان برای آن ها نوشت. 
تری نوشت مس��یر تعیین شده را به 
پايان خواهد رساند حتی اگر مجبور 
ش��ود مايل های پايانی را چهاردست 
و پ��ا روی زمی��ن بخزد و به س��مت 
نقطه پايانی برود. او نامه ای هم برای 
شرکت ها و برندهای مختلف فرستاد 

و از آن ها برای اجرايی ش��دن پروژه و 
اسپانسر شدن تقاضای حمايت کرد؛ 
البت��ه نامه ج��واب داد زيرا ش��رکت 
اتومبیل س��ازی فورد خودرويی به او 
داد، ش��رکت نفت ايمپريال بخشی 

از هزينه ه��ا را برعه��ده گرف��ت 

و ش��رکت آديداس نی��ز کفش های 
مخصوص دويدن را برای تری فراهم 
کرد. تری قبل از ش��روع ماراتن پای 
راس��ت خ��ود را در آبه��ای اقیانوس 
اطل��س در نزديکی س��نت جان در 
نیوفنلند فرو برد و همچنین دو بطری 
از آب اقیان��وس اطلس برای خود پر 
کرد تا با رسیدن به نقطه پايان و فرو 
ب��ردن پاهای خ��ود در اقیانوس آرام 
اي��ن بطری ه��ای آب را در اقیانوس 
آرام يعنی آن سوی کانادا خالی کند. 
ماراتن امیداز ش��هر سنت جان ايالت 
نیوفنلند در ماه آپريل آغاز شد و تری 
ه��ر روز تقريباً معادل يک مس��ابقۀ 
دوماراتن )حدود 4۲ کیلومتر( با يک 
پ��ای مصنوعی می دويد و در مس��یر 
رس��یدن به هدف خود با بس��یاری 
از سیاس��ت م��داران، ورزش��کاران، 
هنرمن��دان و... در زمین��ه س��رطان 
صحب��ت می ک��رد. معموال ب��ا ورود 
تری به هر ش��هر جديد مردم زيادی 
به اس��تقبال او می آمدن��د. البته در 
جريان برگزاری ماراتن حال تری رو 

به رو بد تر می شود 
تاجايی که پس از گذشت 143 

روز از ش��روع مارات��ن و طی ش��دن 
مس��یر 5373 کیلومت��ری ريه های 
اوکاما درگیر سرطان شد و او ديگر 
از رس��یدن به نقط��ه نهايی که خود 
مشخص کرده بود، بازماند اگرچه که 
به يک قهرمان ملی تبديل شده بود و 
در ذهن بسیاری تلنگری جدی زده 
بود. او جوان ترين شهروندی است که 
در تاريخ کانادا موفق به دريافت نشان 
افتخار کانادا ش��ده است و بسیاری از 
ساختمان ها، خیابان ها، پارک ها و... در 
اين کشور به نام او نامگذاری شده اند. 
ت��ری فاکس پیش از زمان رس��یدن 
مرگش در 19 جون 1981 در جمع 
حامیانش گفت: »اگر من توانايی اتمام 
کار را نداشته باشم، به کسانی احتیاج 
داريم که کار را تمام کنند، اين راهی 

است که بايد ادامه يابد.«

تری و سرطان مغز استخوان
در زندگی معم��وال بعضی اتفاقات به صورت ناگهانی 
و حادث��ه رخ می دهند و تلنگری اساس��ی به همه چیز 
می زنند، در زندگی تری فاک��س تصادف رانندگی او در 
1۲ نوامبر س��ال 1976 همین نقش را داشت؛ زمانی که 
تری در حال رانندگی به سمت خانه بود با يک خودروی 
باربری تصادف ک��رد و در اثر اين تصادف خودروی او به 
شدت آسیب ديد و تخريب شد اما تری جان سالم به در 
برد و تنها زانوی راستش کمی خراش برداشت؛ شايد فکر 
کنید شانس سالم ماندش در اين حادثه مسیر زندگی اش 
را تغیی��ر داد ام��ا نه، نکته مهم در اي��ن بین اين بود که 
بررس��ی هايی که برای س��نجش میزان آسیب روی پای 
تری فاکس صورت گرفت و دردی که او در ماه های بعد 
از تصادف دچار آن ش��د به پزش��کان نشان داد او مدتی 
است دچار بیماری سرطان مغز استخوان شده است ولی 
به صورت پنهان باقی مانده و پیش از اين خود را نش��ان 
نداده اس��ت. سرطانی که درماه های بعد با سرعت بسیار 
پیشرفت کرد و در   نهايت برای پزشکان چاره ای جز قطع 
پا و ش��روع شیمی درمانی باقی نگذاشت. البته پزشکان 
حتی با وجود ش��روع ش��یمی درمانی و قطع پای تری 
امید چندانی به زنده ماندن او نداش��تند و احتمال زنده 
ماندنش در چند ماه پس از عمل را زير 5۰ درصد دانسته 
بودند. پزشکان تصور می کردند سرطان تری فاکس را به 
زودی از پا خواهد انداخت ولی اين تری بود که نشان داد 
مرد روزهای سخت است و از دو استقامت بسیار آموخته 
اس��ت.  تری چند هفته پس از قطع پ��ا با تاش و اراده 
بسیار توانست با پای مصنوعی روی دوپا راه برود و مدت 
کوتاهی پس از آن نیز دوباره به میادين وزرشی بازگردد 
البته در ش��رايطی کاما جديد، موضوعی که بسیاری را 
به ش��گفتی واداش��ت. تری با پدرش به گلف می رفت و 
جذب انجمن ورزش های معلولین ش��د و پس از آن نیز 
به عضويت تیم بسکتبال نشسته کانادا و يکی از تیم های 
باشگاهی درآمد و توانست سه عنوان قهرمانی کسب کند 
و از سوی انجمن بسکتبال نشسته کانادا به عنوان »ستاره 
همه دوران« نامیده ش��ود. موفقیت هايی که همزمان با 
روزهای س��خت زندگی ت��ری يعنی ش��یمی درمانی و 
دس��ت و پنجه نرم کردن با م��رگ برايش رقم می خورد 
و در همگ��ی يک واژه کلیدی بود امید و تاش تری برای 

زندگی و مبارزه با سرطان. 
در اين بین تری همزمان با مبارزه فردی با س��رطان 
با بیماران بس��یاری و مش��کات آن ها نیز مواجه شد و 
ب��ه اين فکر افتاد که عاوه بر مب��ارزه فردی کاری برای 
ديگر بیماران س��رطانی هم انجام دهد و توجه ديگران را 
نیز به س��رطان، بیماران مبتا به سرطان و البته تحقیق 
برای درمان انواع سرطان جلب کند؛ موضوعی که جرقه 

حرکتی جدی را در او زد؛ »ماراتن امید«. 

ولي خليلي
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کمیته بین المللی صلیب س��رخ وضعیت انسانی در 
يمن را هولن��اک توصیف کرده و خواس��تار آتش بس 
فوری برای کمک رسانی به مردم يمن شد. صلیب سرخ 
در تحلیل خود از وضعیت يمن به يک موقعیت هولناک 
بش��ری در يمن و تماس های بس��یار از سوی نیروهای 
اي��ن جمعیت برای آتش بس فوری در آن جا خبر داده 
 است. آنچنانکه صلیب سرخ تأکید می کند همه مرزهای 
زمینی، هوايی و دريايی بايد بدون هیچ تاخیری حداقل 
برای ۲4 س��اعت، برای دستیابی مردمی که چند هفته 

است به دلیل حمات شديد هوايی و جنگ های زمینی 
وحشیانه در سرتاسر کشور آواره شده اند، باز شود.

متاسفانه رس��اندن نیروهای امدادی و منابع دارويی 
مورد نیاز برخاف تاش های متناوب و ارتباطات مکرر 
صلیب سرخ با همه بخش ها در طول هفته گذشته، هنوز 

امکان پذير نشده است. 
»راب��رت ماردين��ی« سرپرس��ت عملی��ات کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ در خاورمیانه نزديک و ش��رق 
میانه، در باره وضعیت يمن اذعان کرده اس��ت: »توقف 

س��ريع جنگ، نیاز فوری ما اس��ت. اين توقف برای اين 
اس��ت که خانواده هايی که در آسیب پذيرترين  مناطق 
مثل عدن هس��تند، بتوانند به غ��ذا، آب و مراقبت های 

پزشکی دسترسی داشته باشند.«
مناب��ع ام��دادی و پزش��کان جراح صلیب س��رخ و 
هال احم��ر بايد اجازه ورود به کش��ور يمن را داش��ته 
باش��ند و برای کمک رس��انی به مناطق آس��یب ديده با 
امنیت کامل به آن ج��ا بروند. در غیر اين صورت،  ادامه 
اين خش��ونت و سرس��ختی باعث مرگ مردم بیشتری 

تأكيد صليب سرخ جهانی بر وضعيت فاجعه بار انسانی

يمن، نیازمند آتش بس فوری 
برای دريافت کمک های پزشکی

خواهد شد؛ همچنین ش��انس زنده ماندن زخمی ها به 
اقدامات سريع و ساعتی بستگی دارد؛ زيرا بیمارستان ها 
و کلینیک ها، سیل عظیم زخمی هايی را که دچار کمبود 
داروهای ضروری وتجهیزات شده است از سرتاسر يمن، 
درمان می کنند و همین موضوع روند درمان را س��خت 

و بیمارستان ها را نیازمند دريافت کمک کرده است.
در بس��یاری از نقاط يمن، مردم از کمبود س��وخت 
و آب نی��ز رنج می برند، در حالی ک��ه ذخاير غذا هم با 
سرعت در حال تمام شدن است. مردم بسیاری هر روزه 
کشته و زخمی می شوند. جنا زه ها در خیابان های عدن 
افتاده است و مردم از اين که خانه هايشان را ترک کنند ، 

می ترسند.
بی��ش از 48 تن از داروه��ای مورد نیاز و کمک های 
ضروری پزش��کی برای درمان ۲هزار تا 3هزار نفر آماده 
شده اس��ت. در صورت اعام آتش بس اين داروها، با به 
تعويق انداختن امور گمرکی، س��ريعا به وسیله قايق يا 

هواپیما به يمن فرستاده می شود.
صلیب سرخ همچنین آماده است تا چادر، مولد های 
برق و ملزوماتی را که برای تعمیر شبکه آبی، نیاز است 
به يمن ارس��ال کند. يک تیم پزشکی و جراحی نیز در 
جیبوت��ی به حالت آماده باش و منتظرکمک رس��انی به 

بندرگاه جنوبی شهر عدن است.
»سدريک شوآيزر« سرپرست 3۰۰ تیم صلیب سرخ 
در يم��ن؛ درباره ل��زوم امنیت کار تیم های پزش��کی و 
امدادگ��ران در يمن، گفته اس��ت: »امدادگ��ران تاش 
می کنن��د که مجروحان را به بیمارس��تان برس��انند و 
اجساد را از خیابان های عدن به جای مخصوصی ببرند 
تا خانواده هايشان بتوانند عزيزانشان را به خاک بسپارند 
و برای آن ها مراس��م ترحیم مناسبی را ترتیب ببینند. 
متاسفانه سه تن از داوطلبان صلیب سرخ در طی هفته 
گذشته،در حالی که مش��غول کمک رسانی به مردمی 
بودند که در جنگ زخمی شده بودند، هدف تیر اندازی 

قرار گرفته و زندگی شان را از دست دادند.«
مردم يمن س��ال ها کشاکش، خشکس��الی و ناامنی 
را تجربه کرده اند که اين مس��ئله انعطاف شان را از بین 
برده و آن ها را نس��بت به فشارهای انسانی، اقتصادی و 
محیطی که اخیرا در جنگ صعود ناگهانی هم داش��ته، 
آس��یب پذير کرده اس��ت. موقعیت آنها در حال حاضر 
غیر قابل تحمل شده اس��ت و آنها ديگر نمی توانند  در 

دريافت منابع کمکی، تاخیر بیشتری را تحمل کنند.

طبق قان��ون بین الملل��ی بشردوس��تانه،کمک های 
انسان دوس��تانه بايد بتواند به مناطق مورد نیاز رسانده 
ش��ود. نیروهای مس��لح و گروه ها نباي��د عامدانه، مانع 
رس��یدن منابع امدادی ش��وند. حتی مردمی که تحت 
کنترل گروه های مخالف هس��تند، ح��ق دارند تا غذا و 

داروهای حیاتی را برای نجات از مرگ، دريافت کنند.
قانون بین المللی بشردوس��تانه، ه��م چنین تعهدی را 
برای گروه هايش در رابطه با اين کشمکش ها، برای احترام 
به بی طرفی پزش��کی وکمک رس��انی پرس��نل پزش��کی، 
رس��یدن تجهیزات و عبور ايمن وس��ايل نقلیه وضع کرده 
اس��ت. اين قانون کشورها را ملزم می کند که به  افراد غیر 
نظام��ی ای که  می خواهند  منطق��ه جنگی را ترک کنند، 

اجازه بدهند که اين کار را با امنیت کامل انجام دهند.

در اولین هفته از زمانی که حمات هوايی شروع شد، 
صلیب سرخ منابع کمکی پزشکی را به بیمارستان هايی 
در استان شبوه مرکزی ارسال کرد و همچنین مقداری 
تشک و پتو به بیمارستان هايی در تايزا و سنا، فرستاد. 
س��ه مرکز پش��تیبانی ش��ده تجديد قوای جسمانی و 
پیوند اعضای صلیب س��رخ در س��نا، تايزا و مکا، آماده 
هستند که فعالیت ش��ان را برای دوره ای طوالنی ادامه 
دهند، اما تمامی اينها نیازمند برقراری آتش بس فوری 
می��ان طرف های درگیر اس��ت، آتش بس��ی که به نظر 
می رسد عربستان، بعنوان نیروی مهاجم به يمن تمايلی 
ب��رای برقراری کامل آن نش��ان نمی دهد و فش��ارهای 
 بین الملل��ی کاف��ی برای پذي��رش اين آت��ش بس نیز 

وجود ندارد.

ياسمين قراخانی

سـرخ سبـز
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صفر تا صد

كمی باال تر از ميدان توحيد در مناطق مركزی پايتخ�ت داخل محدوده بيمارستان 
امام خمينی، سازه فلزی بلندمرتبه ای سر به آسم�ان گذاشته است. اين ساختمان 
17 طبقه و سه وجهی قرار اس�ت به بيمارستانی مدرن تبديل ش�ود كه نظير آن در 
ايران وجود ندارد. احداث »مهدی كلينيک« كه در مجتمع بيمارستانی امام خمينی 
از مردادماه 1391 كليد خورده است، فلسفه وجودی اش را مديون وصيت نامه يكی از 
تاجران مشهور ايران است. حاج محمد گرامی كه شركت گلستان بخش كوچكی از 
دارايی های او است، به فرزندانش وصيت كرده است كه بخشی از دارايی او را صرف 
ساخت بيمارستان كنند. اين كارآفرين بزرگ در دوران حيات خود نيز امور خيريه 

را همزمان با توسعه فعاليت های اقتصادی با جديت دنب�ال می كرد. هر گامی كه در 
تجارت يا توليد برمی داشت، سهمی را هم برای امور خير كنار می گذاشت تا به رسم 
هميشگی تاجران هم نسل خود عمل كرده باشد. مشهور ترين پروژه عام المنفعه ای 
كه از دارايی های خانواده گرامی ساخته می شود اما پس از مرگ او كليد خورده است. 
اين پروژه بزرگ با همكاری دانشگاه علوم پزشكی تهران مراحل احداث ساختمان را 
دنبال می كند. به گفته مهدی گرامی فرزند ارشد حاج محمد گرامی، قرار است بهترين 
تجهيزات بيمارستانی در آن مستقر شود و تا پايان سال 95 اين بيمارستان خدمات 

رسانی خود را آغاز كند.

حكايت 
زندگی پر تالطم 

مردی كه از فقر به اوج 
ثروت رسيد و نيكوكاری 

را فراموش نكرد

مؤسسه  خیريه ياوران مهدی موعود به عنوان 
س��رمايه گذار پروژه مهدی کلینیک معرفی شده 
است. سايت رسمی اين مؤسس��ه  در معرفی خود 
آورده اس��ت: مؤسس��ه  غیردولتی خیريه ياوران 
مهدی )عج( ب��ا هدف اح��داث پروژه های مختلف 
بیمارستانی در کشور تاسیس شده و در سال 139۲ 
به ثبت رسیده اس��ت. پروژه مهدی کلینیک که با 
وصیت مرحوم محمد گرامی موس��س و بنیانگذار 
گروه تجاری گرام��ی در حال انجام اس��ت، اولین 
حضور موثر مؤسسه  در زمینه های بلند فعالیتی آن 

محسوب می شود. 
مؤسس��ه ياوران مهدی حامیان خود را اينگونه 
معرفی کرده اس��ت: س��اخت بیمارس��تان مهدی 
کلینیک با مش��ارکت مالی و معنوی شرکت های 
گلستان، پرديس، هاتی کارا، اطلس خودرو، آسان 
موتور، محور ماش��ین، جیلیران، چین ران خودرو، 
آسان خودرو، شرکت مهندسین مشاور گروه چهار 
دانشگاه علوم پزش��کی تهران و وزارت بهداشت و 

درمان و آموزش پزشکی به سرعت پیش می رود.

كار در تجارتخانهنيكوكاری در سرزمين مادری

ده سالگی و آغاز دوران خودكفايی

طبق اعام س��ايت مؤسس��ه خیري��ه ي��اوران مهدی موع��ود، اين 
بیمارستان با س��رمايه 3۲8 میلیارد تومان درحال ساخت است و قرار 
است تا پايان نیمه اول سال 1395 به بهره برداری برسد. اين بیمارستان 
17 طبقه قادر به پذيرش 1۰۰۰ بیمار است و 33 اتاق جراحی برای آن 
درنظر گرفته شده است. مساحت کل بیمارستان 1۰7 هزار و 759 متر 
برآورد شده است که اورژانس آن مساحتی بالغ بر 47۰۰ مترمربع خواهد 
داشت. اين بیمارس��تان به بیمارس��تان 8۰۰ تخت خوابی شهره شده 
است سازه آن طراحی ويژه ای برای مقاومت در برابر زلزله دارد. ظرفیت 
پارکینگ اين بیمارستان 3 هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است. 
تاکنون مقامات و چهره های مشهوری از اين پروژه بازديد کرده اند که 
اهمیت آن را نشان می دهد. به غیر از وزير بهداشت و وزير راه و شهرسازی، 
پروفسور سمیعی نیز به بازديد از آن پرداخته است. سیدمهدی گرامی 
ريیس هیئت مديره مؤسسه ياوران مهدی گفته است: بر اساس وصیت 
مرحوم پدرم حاج س��ید محمد گرامی، بنده و برادرانم بیشترين تاش 
را برای احداث بیمارستانی مدرن خواهیم داشت و امیدواريم اين مرکز 

وسیله ای برای شفای بیماران باشد. 

فعالیت اقتصادی محمد گرامی به تاسیس چندين کارخانه و شرکت بازرگانی منجر شده است که در 
اشتغالزايی سهم مطلوبی داشته است. او که در دسته تاجران مسلمان قرار می گیرد در طول حیات خود 
فعالیت های خیرخواهانه را به ويژه در استان يزد که سرزمین مادری اش به حساب می آيد، پی برده است. در 
بخش های فرهنگی، آموزشی و رفاهی يادگاری هايی از او به جا مانده مجتمع بزرگ آموزشی سیدالشهداء 
بعنوان يک مجموعه آموزشی غیر انتفاعی در کلیه مقاطع تحصیلی سالهاست که با موقعیتی خوب به 
تعلیم و تربیت جوانان و دانش آموزان يزدی پرداخته و تاکنون هزاران فارغ التحصیل داشته است. مجتمع 
خیريه فاطمه الزهرا در شهر تفت که مرکزی موفق و برجسته در حفظ و مراقبت از سالمندان استان يزد و 
استانهای همجوار است، سالهاست که با حمايت های گرامی و جمعی از خیرين داخل و خارج از کشور به 

ارائه خدمات برای خانواده ها و سالمندان بصورت داوطلبانه مشغول است.

 تولد يک كارآفرين
محمد گرامی سال 13۰6 در شهرستان 
يزد به دنیا آم��د. اين دوره با آغاز نوس��ازی و 
اصاحات در کشور از جمله يزد هم زمان بود؛ 
س��اخت مدارس، درمانگاه و عمران و آبادانی 
ش��هر يزد مورد توجه حکومت بود و همین 
مسئله باعث شد که بسیاری از طبقات پايین 
جامعه ش��هری از جمله س��ید محمد تا حد 

زيادی به آموزش دسترس��ی داش��ته باشند 
و بخت تغییر وضعی��ت و موقعیت اجتماعی 
برايشان فراهم باشد. با اين وجود کار به جايی 
رس��ید که برای تحصی��ل در کاس پنجم و 
ششم پول خريد کتاب درسی را هم نداشت و 
يک نیکوکار با تقبل هزينه خريد کتاب، نقش 
مهمی در ادامه تحصیل محمد گرامی ايفا کرد.

عزيمت به تهران 
با پايان جنگ جهانی، بازگشت آرامش و رونق كسب و كار، تهران به قلب اقتصادی كشور 
تبديل شد و سيد محمد تصميم گرفت برای پيشرفت به تهران بيايد. او زمانی كه به همراه 
يكی از دوستانش به تهران آمد 19 ساله بود البته به دليل مشكالتی كه برايش پيش آمد 
و عدم رضايت مادر در تهران نماند و بارديگر به شهرش بازگشت ولی مدت كوتاهی بعد با 
رضايت مادر دوباره با يكی ديگر از دوستانش كه در تجارتخانه حاج ريسمانی همشاگرديش 
بود، به تهران آمد و اتاقی را با ماهی 3۰ تومان اجاره كردند. آن ها كار ويزيتوری را شروع 
كردند. سرمايه چندانی نداشتند و در كار مشترک، اعتماد به نفس و درستكاری سرمايه 
مشتركشان بود. آن ها كار بازاريابی پارچه و برنج را شروع كردند. آن ها واسطه انتقال برات 

از تهران به يزد بودند و مشتريان برنج را برای تجارتخانه های تهران پيدا و به آن ها معرفی 
می كردند. برای اين كارها درصدی از س�ود را دريافت مي كردند. آن ها در كار خود موفق 
بودند همين باعث شد تا خيلی زود هركدام بتوانند مقداری پول پس انداز كنند. سيدمحمد 
بعد از اينكه 7۰۰، 8۰۰ تومان پول پس انداز كرد به فكر تامين نيازهای خانواده اش افتاد و در 
اولين قدم تصميم گرفت آرزوی مادرش برای زيارت كربال را برآورده كند. او معتقد بود می 
تواند بعدها هم پول پس انداز كند اما شايد هيچگاه ديگر مادرش فرصت رفتن به اين سفر 
را نداشته باشد. بعد از اينكه سيد محمد توانست ميزانی پول پس انداز كند مادر و برادرش 

نيز برای زندگی به تهران آورد و برادرش در تجارتخانه ای مشغول كار شد.

تازه ده ساله شده بود که پدرش خانواده را ترک کرد 
و همس��ر ديگری برای خود برگزيد. س��ید محمد پسر 
بزرگ خانواده بود و در حالی که کاس چهارم دبس��تان 
را پشت سر می گذاشت وظیفه س��نگینی روی دوشش 
احس��اس می کرد. محرومیت و فقر در کنار بردار و مادر 
زندگش دسواری را برای محمد رقم زده بود. در روزهای 
ابتدايی جدايی پدرو مادر، سید محمد موظف بود هر روز 
به مغازه پدرش برود تا از او، خرجی روزانه بگیرد. اما اين 
شرايط طوالنی نبود. او به همراه مادر و برادرش در محله 
امیر چخماق کوچه آبشخور يزد زندگی می کرد. همگی 
با انجام کارهای خانوادگی ب��ه درآمدزايی می پرداختند 
تا امرار و معاش داشته باش��ند. مادر پارچه برش خورده 
را از نوراهلل خیاط منطقه می گرف��ت و در منزل پیراهن 
می دوخ��ت تا برای ه��ر پیراهن دو قران اج��رت بگیرد. 
شکس��تن بادام و جدا کرن مغز و اس��تفاده از پوست آن 
برای س��وخت نیز يکی از کارهای ديگر اين خانواده سه 
نفره برای درآمدزايی ب��ود. آن ها از مغازه حاج خلیفه که 
مشهور ترين تولیدکننده شیرينی مخصوص يزدی است، 
خمیر و موا داخل شیرينی را می گرفتند و شب ها در منزل 
شیرينی قطاب را می پیچیدند و از بابت هرکیلو يک قران 
می گرفتند. با تمام اين کار ها آن ها زندگی را با س��ختی 
سپری می کردند و قدرت خريد چندانی برای خريد تمام 
کتاب های درسی کاس پنجم و ششم محمد را نداشتند 
تا اينکه فرد خیری به نام رضائیان کتاب های درسی او را 
برايش خريد که اين موضوع نقش مهمی در تش��ويق او 
برای خوب درس خواندن داشت. محمد، رياضیات بسیار 
خوبی داش��ت و برای حل مس��ائل رياضی مورد تشويق 
معلم هايش قرار می گرفت. او تا کاس شش��م به خوبی 

درس خواند و با مدل 18 قبول شد.

محم��دگرام��یدر
تعطیالتتابس��تان
باروزیی��کریال
دس��تمزددرمغازه
پارچهفروشیحاج
حسینسعیدیکار
میکردوهرش��ب
بخش��یازحقوقش
راب��هم��ادرشمی
داد.محمدباکمک
یکیازمعلمانشدر
مدرس��هدین��داری
بدونپرداختهزینه
ثبتنامک��ردالبته
فاصلهزی��ادیبین
خانهومدرسهوجود
داشتواومجبوربود
اینفاصلهراپیادهطی
کند.اوبع��دازپایان
کالسهشتمبهدلیل
مشکالتمالیدیگر
نتوانستدرسخود
راادامهدهدوترک
تحصیلکردتاکمک
خرجمادرشباشد.

خصوصيات بيمارستان

محمد گرامی در 15 سالگی به تجارتخانه حاج 
علی اکبر ريس��مانی از تجار نیکوکار يزد رفت و به 
عنوان ش��اگرد با حقوق ماهانه 8 تومان مشغول به 
کار ش��د. نظافت حجره، مراجعه ب��ه بانک و ديگر 
س��ازمان ها وظیفه او بود. او صبح زود در حالی که 
هنوز کار شروع نش��ده بود به تجارتخانه می رفت و 
آنجا را آب و جارو می کرد. کاری که همیشه به خاطر 
آن همشاگردی هايش او را مسخره می کردند و به او 
می گفتند چرا وقتی حاجی ريسمانی اصا متوجه 

کارهای او نمی شود، زمین را آب و جارو می کند. او 
پاسخ می داد که خدا ش��اهد کار من است. هر روز 
پیش از آغاز کار وقتی زمان داشت قرآن می خواند. 
سید محمد در اين دوران براثر آلودگی به بیماری 
برونشیت مبتا شد و برای درمان و استراحت مجبور 
شد مدتی را به روستاهای اطراف يزد مهاجرت کند. 
او در زمان بازگشت چون پولی نداشت مجبور شد با 
پای پیاده 14 ساعت بیايد تا به شهر برسد. خودش 
روايت کرده است که در طول مسیر شعری از حافظ 

را زمزمه می کرد، ش��عری که هرگز آن را 
فراموش نکرده و حتی نوش��ته ای از آن 
را سال ها زير شیشه میز خود قرار داده 
بود: »آن ها که خاک را ب��ه نظر کیمیا 
کنند/ آيا ش��ود که گوشه چشمی به ما 

کنند.« سختکوشی از همین دوران جزو 
ويژگی های ذاتی او ش��د تا جايی که بعد ها 

بیش از 1۲ س��اعت کار روزانه را رمز موفقیت 
خود دانست.

بازگشت 
به يزد

بعد از بازگشت به يزد بار ديگر در 
تجارتخانه حاج آقا ريسمانی مشغول كار 

شد و به مرور زمان حقوقش افزايش يافت و به 
15 تومان در ماه رسيد. در اين مدت كارهای 
بيشتری به او واگذار شد. فروش كاالهای 

مختلف به مغازه داران بخشی از 
كارهايش در سال های 1324 تا 

1325 بود.  

محمد عدلی
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ازدواج و تحول در زندگي

روزهاي بحراناز چای بره نشان تا تولد گلستان

 كليد موفقيت

امور خيريه

عبور از بحران

شروع دوباره

پس از بحران

تغيير شغل

نقطه پرواز

يکی از تحوالت مهم زندگی سید محمد ازدواج او با معصومه کوچک زاده، 
خواهر دوستش بود. اتفاقی که در سال 13۲7 افتاد، البته در ابتدا محمد به دلیل 
شرايط اقتصادی و مالی خود با ازدواج موافق نبود اما بعد چند حادثه و ديدن 
خوابی که به او بشارت رخداد خوب داده بود، تصمیم به ازدواج گرفت. همسر 
او 14 ساله و سید محمد در اين زمان ۲1 س��اله بود. آن ها با تشريفات بسیار 
مختصر ازدواج کردند و مراسم عروسی بس��یار ساده ای برپا کردند و در   همان 
خانه 45 متری سید محمد، در کنار مادر و بردار او زندگی مشترک خود را شروع 
کردند. سید محمد بعد از ازدواج به دلیل افزايش هزينه های زندگی تاش خود 
را بیشتر کرد و کارش را افزايش داد و توانست دو سال بعد زمینی به مساحت 
1۰۰ متر در میدان امام حسین خريداری کند و در حالی که ۲ هزار تومان بیشتر 
پول نداشت خانه ای در اين زمین ساخت که برای آن 9 هزار تومان هزينه کرد، 
موضوعی که نشان دهنده اعتماد به نفس، بلند پروازی ها و امیدش به آينده بود.

بعد از سروسامان گرفتن زندگی شخصی اش به دلیل مشکات بازار برات و 
برنج تصمیم گرفت تغییراتی در شغل خود ايجاد کند و به همین منظور ويزيتوری 
صابون را شروع کرد. البته بازار صابون هم رونق چندانی نداشت و کسادی بازار 
در بین سال های 133۰ تا 1333 باعث شد که بر حسب اتفاق و به دنبال کارهای 
جديد سری هم به تجارتخانه گرجی صاحب چای جهان برای ويزيتوری بزند. 
او بعد از جلب موافقت گرجی از همان س��اعت با کمک کوچ��ک زاده از میدان 
15 خرداد تا میدان امام حس��ین و صبح بعد تا چهار راه حسن آباد و حافظ در 
جستجوی مشتری به س��راغ تک تک مغازه ها رفتند. کاری که باعث شد سید 
محمد بتواند به تنهايی 14 صندوق چای بفروشد و برای هر صندوق 5 تومان 
دريافت کند. يعنی او در مجموع در دو روز 9۰ تومان درآمد کسب کرد. روش کار 
آن ها به اين صورت بود که يک سوی خیابان را سید محمد گرامی و سوی ديگر را 
دوستش کوچک زاده بازاريابي می کرد. کار آن ها خیلی زود تا جايی گسترش پیدا 
کرد که برای آن ها دوچرخه ای خريداری شد که به نوبت بتوانند کار کنند. گرامی 
و کوچک زاده خیلی زود توانستند اعتماد گرجی صاحب تجارتخانه را جلب کنند. 
آن ها تصمیم گرفتند از حق کمیسیونی که دريافت می کنند هر کدام هفته ای 
1۰۰ تومان را برای هزينه ها در نظر بگیرند و مابقی را برای سرمايه گذاری آينده 

پس انداز کنند تا درآينده خودشان بتوانند کاری مستقل را شروع کنند.

بعد از مدتی آن ها آن چنان در کار خود پیشرفت کردند که از گرجی درخواست 
نمايندگی فروش انحصاری چای را کردند اما با مخالفت او رو به رو ش��دند و به 
همین خاطر تصمیم گرفتند از گرجی جدا شوند و کار مستقل خود را شروع کنند. 
آن ها در اين دوره با دريانی صاحب چای عقاب آشنا شدند و کار با او را آغاز کردند، 
دريانی حاضر به بستن قرداد با آن ها شد. قراردادی که چند سال ادامه داشت ولی 

در نهايت آن ها به فکر شروع کاری مستقل افتادند.

سید محمد در آستانه 3۰ سالگی تصمیم گرفت با توجه 
به تجربه اين سال های خود کاری مستقل را شروع کند، او در 
آن زمان تجربه 11 سال ويزيتوری در تهران را داشت، تا حدی 
سرمايه جمع کرده بود و اعتماد به نفس بسیاری داشت. بسیاری 
از مشتريان نیز او را به خوبی می شناختند. از سوی ديگر او به 
دلیل شناختی که در اين سال ها نسبت به کار و بازار چای کسب 
کرده بود، تصمیم گرفت کاری در بازار چای با کمک کوچک زاده 
شروع کند. آن ها انبار سرای دلگشا را از گرجی خريداری کردند 
تا چای با برند بره نش��ان را در آن بسته بندی کنند. اين اتفاق 
افتاد و کارگرانی برای بسته بندی چای استخدام کردند. آن ها 
نظارت کاملی هم به کار کارگران خود داشتند. روايت می کنند 
که درستکاری اصلیترين سیاست آن ها در کار بود به طوری که 
حتی اجازه نمی دادند 5 گرم از وزن چای بسته بندی شده کمتر 
باشد. سید محمد يک بار که مشکلی در اين زمینه پیش آمده 
بود به کارگر خود گفت چای ما را پیرزنی می خرد که پولش را 
به سختی جمع آوری کرده است پس نبايد حق مردم را اگرچه 
کم باشد، دزديد. کار بسته بندی کم کم پیشرفت کرد و به غیر از 
تهران حوزه فروش تجاری را به يزد هم توسعه دادند. آن ها بعد 
از توزيع آزاد چای در قدم بعدی برای گسترش کار خود تصمیم 
گرفتند شرکت گلستان را تاسیس کنند. بر اين اساس گلستان 
متولد شد. شرکتی با شراکت گرامی، کوچک زاده و سهام داری 
همسرانشان که سرمايه آن 5 میلیون ريال اعام شد، در سال 

134۰ تاسیس کردند.
توسعه فعاليت

دفتر اين شرکت در سه راه دلگشا بود و اولین همکاران آن ها 
از دوس��تان و اعضای خانواده بودند. محصول تجاری شرکت 
آن ها با نام تجاری بره نشان و شترنشان عرضه می شد و به تدريج 
فعالیت شان در اصفهان، مشهد، يزد، گرگان و.... توسعه پیدا 
کرد. با گسترش کار تعداد کارگرانشان نیز افزايش پیدا کرد، در 
شروع کار آن ها 1۰ کارگر داشتند  اما به تدريج تعداد پرسنل 

آن ها به 6۰ نفر رسید. 
توليد چاي

سید محمد و کوچک زاده پنج سال پس از تاسیس شرکت 
گلستان سعی کردند بخشی از پروسه تولید محصول تجاری را 
خود در دست بگیرند. با همین هدف شرکت گلستان در سال 
1344 در شهرستان الهیجان اقدام به خريد کارخانه کرد. آن ها 
پس از مدتی در آن کارخانه با خريد برگ سبز به خشک کردن 
چای شکس��ته، باروتی و چای قلم پرداختند. کارخانه چای 
الهیجان يکی از کارخانه هايی بود که در پرداخت به موقع بهای 
برگ سبز چای به کشاورزان و خريد برگ با کیفیت و تبديل آن 
به چای خشک مناسب شهره شده بود. موضوعی که روی حفظ 
استاندارد برند گلستان بسیار موثر بود. شرکت گلستان عاوه 
بر واردات، بس��ته بندی و توزيع چای، در سال 1346 به تولید 
کننده نیز تبديل شد. پیش از ورود به عرضه تولید در سال 1345 
با شراکت سید محمد گرامی، رضا کوچک زاده و عبدالحسین 
شرکا شرکت رويال تی در زمینه واردات چای فعالیت خود را 
در انبار ش��وش آغاز کرده بود. اين اقدام نقش محمد گرامی و 
کوچک زاده را به عنوان يکی از بزرگ ترين تجار چای تثبیت 
کرد. در اين سال ها البته محمد گرامی به تحصیل و پیشرفت 
فرزندانش نیز اهمیت بسیاری می داد. موضوعی که چند سال 
بعد ظرفیت های جديدی را در شرکت گلستان ايجاد کرد. او 

فرزندان خود را برای ادامه تحصیل روانه ديار فرنگ کرده بود.

محصوالت جديد
در اقدام بعدی عاوه بر چای؛ خشکبار و حبوبات را نیز به محصوالت خود اضافه کردند. در 
دهه پنجاه کار آن ها تا جايی توسعه پیدا کرد که توانستند بخش بزرگی از بازار تجاری چای 
کشور را در دست داشته باشند. در س��ال 135۰ اولین دستگاه اتوماتیک بسته بندی چای به 
انبار شرکت گلستان وارد شد و چای 1۰۰ گرمی گلستان و 5۰۰ گرمی با بسته بندی ماشینی 
وارد بازار شد. تا پیش از آن بسته بندی ها همگی دستی انجام می شد. در سال 135۲ نیز آن ها 
اولین دستگاه تولید چای کیسه ای دو گرمی را خريداری کردند. دستگاهی که در هر دقیقه 
1۰۰ چای تی بگ تولید می کرد. آينده نگری آن ها در وارد کردن صنعت چای کیسه ای به قدری 
بود که آن زمان به دلیل عدم استقبال از اين نوع چای، تولید آن متوقف شد اما بعد ها مصرف 

چای کیسه ای گسترش يافت.

بعد از پیروزی انقاب اسامی دولت و سازمان چای کنترل تولید و توزيع چای را به دست گرفت. 
در سال 59 نیز شرکت سیمرغ مصادره شد تا فعالیت خانواده گرامی به شدت محدود شود. محمد گرامی 

پیش از انقاب در شرکت های متعددی مانند شرکت پوشش، سرامیک البرز، کارتن البرز، کشت و صنعت 
جیرفت، پارس الکتريک و... سهامدار بود که تمام اين شرکت ها توسط دولت، ملی اعام شد. او برای مدتی به آمريکا 

سفر کرد تا در کنار سه تن از فرزندانش که در اين کشور تحصیل می کردند، باشد. بعد از اقامتی کوتاه با وجود مخالفت اعضای خانواده 
تصمیم گرفت به کشور بازگردد. محمدرضا، پسر سوم او نیز در سال 59 ادامه تحصیل خود را   رها کرد و به ايران بازشگت تا در کنار پدر 
باشد. مشکات شرکت ايران سرعت و ساير شرکت ها به قدری زياد بود که با تقسیم کار صورت گرفته میان اعضای خانواده، محمدرضا 
تصمیم گرفت فعالیت اقتصادی مستقلی را راه اندازی کند. او ابتدا به سمت واردات روغن خوراکی رفت اما با محدوديت هايی که وجود 
داشت تصمیم گرفت فعالیت اولیه پدر را از سر بگیرد و تولید چای را در سوله های بجامانده از مرغداری سیمرغ در حوالی میدان پونک 
در دس��تور کار قرار دهد. خیابانی که زمین های اين کارخانه در آن قرار دارد، بعد ها نام گلستان به خود گرفت. در سال 136۰ حاج 
محمد گرامی و و همسرش تعدادی از عراقی هايی که به واسطه جنگ از کشور خود گريخته و به ايران پناه آورده بودند را در سالن های 

مرغداری پناه دادند و همین افراد شب ها به کارگران کارخانه گلستان تبديل شدند و درآمدی برای گذران زندگی پیدا کردند.

محمدرضا، پسر سوم س��ید محمد گرامی روايت می کند: 
»يکی از ماشین آالت بس��ته بندی چای کیسه ای که شرکت 
گلس��تان س��ال ها قبل از آلمان وارد کرده و در انبار ش��رکت 
بااس��تفاده مانده بود را باتف��اق يکی از مکانیکه��ای جوان و 
بااستعداد شرکت ظرف س��ه ماه تعمیر و بازسازی کرديم و به 
راه انداختیم. با مقدار کمی مواد اولیه، کاغذ فیلتر و سیم منگنه 
موجود در انبار ش��روع به تولید و عرضه چای کیسه ای به بازار 
کرديم. پس از اين کار بافاصله تقاضای زيادی برای تولید عمده 
به ما رجوع ش��د.« به گفته اين فرزند گرامی، »جدا از تقاضای 
خوب بازار، عمده مصرف کننده های چای کیسه ای را ارگانهای 
دولتی و ارتشی تش��کیل می دادند که برای مصرف در جبهه 
استفاده می کردند بنابراين ظرف دو تا سه ماه ظرفیت تولید را از 
يک شیفت به سه شیفت افزايش داديم و متوجه شديم که هنوز 

جوابگوی تقاضای بازار نخوا هیم بود. تصمیم گرفتیم دستگاه 
جديدی از آلمان وارد کنیم ولی با محدوديتهای ارزی وزارت 
صنايع ارز را فقط به کاالهای ضروری تخصیص می داد. آن ها 
دستگاه تولید چای کیسه ای را کاالی لوکس تشخیص دادند.« 
خانواده گرامی تصمیم گرفتند ساخت دستگاه در داخل کشور 
را امتحان کنند. دستگاه ها شب تا صبح به تولید می پرداختند 
و روز ها قطعات به ريخته گری برده می شد. دو سال بعد موفق 
می ش��وند با همین روش مهندس��ی معکوس اين دستگاه را 
راه اندازی کنند و تا سال 66، 7۰ دستگاه جديد بسازند.. مابقی 
مايحتاج بسته بندی نظیر کاغذ نیز وارداتی بود که اجازه واردات 
آن داده نمی ش��د. برای تامین ارز مورد نیاز، آن ها به صادرات 
پسته روی آوردند و با ارز حاصل از صادرات آن مايحتاج تولید 

چای کیسه ای را وارد می کردند.

سید محمد گرامی داشتن عاقه، سخت کوشی 
و هدف درست را از عوامل موفقیت خود می دانست. 
ش��عار او در زندگی و سال های س��خت کار همیشه 
اين آيه قرآن بود: »نه بترسید، نه غصه بخوريد. شما 
بهترين هستید اگر ايمان به خدا داريد. شکست آغاز 
موفقیت است چون انسان را متوجه خدا می کند و از او 

کمک می گیرد.« او معتقد بود امید و تاش می تواند 
درهای بسته را به روی بنده های خدا باز کند. در کار 
همیشه به حفظ بازار اهمیت بسیار می داد زيرا معتقد 
بود هزينه کارگر و هزينه بنگاه از طريق فروش تامین 
می ش��ود. او می گفت از نظر آمريکايی ه��ا بازار جزو 
ناموس است و اين موضوع را بايد مدير به زير دستانش 

بفهماند. او همیشه می گفت در ژاپن کارمند، شرکت 
را خانواده خود می داند. به اعتقاد گرامی، برای توسعه 
موفقیت بايد ش��رکت ها به صورت خودگردان اداره 
ش��وند ويزيتور ها نیز در شرکت، س��هام دار شوند تا 
عش��ق به کار داش��ته باش��ند و همه برای پیشرفت 

شرکت کار کنند.

عاوه بر ن��گاه مديريتی و توجه ب��ه نقش کارکنان و کارگران، س��ید محمد 
گرامی دست خیر هم در زندگی داشت و کمک به مردم خصوصا پرورش کودکان 
مستعدد را کاری بس��یار مهم در بهسازی اجتماع و گس��ترش سعادت جامعه 
می دانست. ساخت درمانگاه در يزد، مدرسه سازی در مقاطع مختلف تحصیلی 
برای دختران و پسران، س��اخت واحدی برای معلولین، س��المندان و بیماران 
روانی در يزد و س��اخت چند خانه برای معلولین بهزيس��تی ش��هر يزد از جمله 
فعالیت های خیريه او است. او همچنین تعدادی از معلوالن را در شرکت هايش به 

کار می گرفت. سید محمد گرامی در سال 1388 پس از چندين دهه کارآفرينی 
و نقش آفرينی در اقتصاد ايران چهره در نقاب خاک کش��ید اما پس از مرگ نیز 
نیکوکاری او ادامه دارد. همانطور که فرزندانش چرخ کارخانه های و يادگارهای اين 
تاجر بزرگ را می چرخانند به وصیت پدر نیکوکاری را فراموش نکرده اند. ساخت 
بیمارستان بزرگ و مجهز در محدوده بیمارستان امام خمینی شايد يادگار بزرگی 
از اين مرد بزرگ بجای بگذارد. او که از فقر کامل به اوج ثروت رس��ید، اينچنین 

زکات ثروتش را می پردازد.

س��ید محمد گرامی با کمک 
فرزندان��ش ش��روعی دوب��اره در 
بازار داشتند و توانستند دوباره به 
روزهای اوج کار خ��ود بازگردند و 
حتی فعالیت خود را توسعه دهند. 
گس��ترش نظ��ام توزي��ع و ايجاد 
شبکه سراس��ری پخش با واردات 
برنج از هندوس��تان، برنج داخلی، 
بسته بندی انواع حبوبات، چای و 
پسته، تولید صنعتی قارچ، توسعه 
حدود ده ها هکتار پسته، فعالیت 
ساختمان سازی، واردات ماشین 
از میتسوبیشی و کوماتسوی ژاپن، 
هیونداری کره، در کنار چند واحد 
صنعتی در زمینه اقتصاد کشاورزی 
بخش عم��ده ی فعالیت تجاری و 
صنعتی خانواده گرام��ی در طی 

سال های پس از انقاب است.

شرکت گلس��تان که در زمان 
ش��روع کار ح��دود 5 ت��ا 1۰ نفر 
پرسنل داشت هم اکنون با تاسیس 
65 ش��عبه و 76 مرک��ز فروش در 
اس��تان های بزرگ و شهرستان با 
بیش از 1۲5۰ نفر پرس��نل دارد و 
جزء 5 شرکت برتر در میان شرکت 
های توزيع کننده کشور در زمینه 
توزيع کاالهای پر مصرف و از لحاظ 

نیروی فروش است.

صفر تا صد
مهدي گرامي فرزند 
محمد گرامي كه ساخت 
بيمارستان زير نظر او 
دنبال مي شود
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يــادمان

نخس�تين كودكس�تان و مدرسه ناشنوايان ايران 
9۰ س�ال پي�ش درس�ال 13۰3 و در شه�ر تبري�ز از 
س�وی م�ردی راه اندازی شد ك�ه او را » پدر آموزش 
استثناي�ی و ناشنوايان« در ايران م�ی دانند؛ »ميرزا 
جبارعسگرزاده« كه بعدها خود نام » باغچه بان« را كه 
بر گرفته از نام نخستين كودكستانش يعنی » باغچه 
اطفال« بود، برای خود انتخاب كرد. كودكس�تانی كه 

در آن نام معلمی هايش را »باغچه بان« گذاشته بود.
جبار باغچه بان در سال 1264 هجری شمس�ی در 
شهر ايروان پايتخت كشور ارمنستان به دنيا آمد ولی 
پدر و جدش تبريزی اصل بودند. شغلی اصلی پدر او 
معماری و مجسمه سازی بود ولی گاهی قنادی هم می 
ك�رد. پدر او در كنار ك�ار در نقل داستان های كهن و 
اشع�ار شاهنامه هم مهارت وي�ژه ای داشت، مهارتی 
ك�ه از مادرش ) مادر بزرگ جبار باغچه بان( بنفش�ه 
آموخته بود. در واقع پدر و مادر بزرگ جبارباغچه بان 
نقش اصلی را در پرورش استعدادهای هنری، ادبی و 
خالقيت او داشتند. جبارباغچه بان تحصيالت خود را 
در مكتبخان�ه شروع كرد و در پانزده سالگی به دليل 
مشكالت اقتصادی خانواده مجبور به ترک تحصيل و 
ادامه حرفه پدرش شد، البته اين به معنی آن نبود كه 
او به كلی مسائل ادبی و مطالعه را كنار گذاشته باشد 
بلكه به صورت جدی به دنبال مس�ائل ادبی و نگارش 
كت�اب ب�ود و باتوجه ب�ه محدوديت هايی ك�ه برای 
تحصيل دختران وجود داشت در خانه به بس�ياری از 
دختران همس�ايه و آشنا خواندن و نوشتن درس می 
داد و در واق�ع آموزگار آن ها بود، كاری كه چند سال 

بعد به عشق و عالقه اصلی او در زندگی تبديل شد. 
جبارباغچ�ه بان از هم�ان سال ها عالق�ه مند به 
نگارش كتاب برای كودكان هم شد و نخستين كتاب 
هايش را با نام های ) ب�رگ زراندود( و ) مژده رسانی 
عيد( در سال 129۰ هجری شمس�ی در ايروان چاپ 

كرد. او در اين سال ها به نوشتن آثار 
طنز در نش�ريات هم عالقه مند شده 

ب�ود و مقاالت، اشع�ار و طنز نوشته های 
خود را در دو نش�ريه معتبر ايروان يعنی 

روزنام�ه فكاه�ی مالنصرالدي�ن و لک لک 
منتشر می كرد. البته زندگی هميشه 

روی خ�وش به او نش�ان نمی داد 
و او در سال ه�ای بعد با تحوالت 

مهمی مواجه شد كه حاصل آن ابتدا 
مهاجرت به تركيه و بعد ايران بود. 

جن�گ جهان�ی اول و درگي�ری ه�ای 
خونين چاره ای برای جبار و خانواده اش نگذاشت 

كه به تركي�ه مهاجرت كنن�د؛ او در شهر ايگدير به 
كارهای دولتی مش�غول شد ولی ب�ا آرام شدن آتش 
جنگ بارديگ�ر به ايروان برگش�ت و تصميم گرفت 
كه در راه�ی گام بردارد كه به آن عش�ق می ورزيد 
و آن چي�زی نبود جز تدريس و معلم�ی؛ او در شهر 
نوراشين ك�ه در نزديكی ايروان ب�ود در سال 1297 
هجری شمسی نخستين مدرسه خود را تاسيس كرد 
و درآن مشغول به تدريس به كودكان شد اما رسيدن 
به اين آرزوی بزرگ برای او چندان ماندگار نشد زيرا 
با گسترده شدن ناآرامی ها در منطقه قفقاز و ايروان 
او تصميم گرفت مدرسه را تعطيل كند ) سال 1298( 
و با خانواده راهی ايران، سرزمين اجدادی اش شود.  

مهاجرت به ايران و شروع جدی معلمی
جبارباغچه بان كه تا اين جا همچنان نام خانوادگی 
اش عسگرزاده بود با خانواده به مرند يكی از شهرهای 
استان آذربايجان شرقی آمد و كار خود را در مدرسه 
احمدي�ه اين شهر به عنوان معل�م كالس اول شروع 
كرد و خيلی زود توانس�ت باتوج�ه به روش تدريس 
متفاوت توجه دانش آموزان، خانواده آن ها، مسئوالن 
مدرس�ه و حت�ی آموزش و پ�رورش را ك�ه آن زمان 

خوان�ده  فرهن�گ 
م�ی شد جلب كن�د و خود 
را ب�ه عنوان معلمی خالق و ب�ا استعداد معرفی كند. 
پيش�رفت دانش آموزان او نس�بت به دانش آموزان 
ديگر مدرسه شگفت آور بود. جبار باغچه بان در كنار 
تدريس كتاب های درسی، بازی و اجرای نمايشنامه با 
كمک كودك�ان را نيز در دستور كار كالس های خود 
ق�رار داده بود. او نمايش�نامه »ُخرُخر« را برای دانش 

آموزانش نوشت و در مدرسه اجرا كرد. 
جبارباغچه بان چندی پس از كسب موفقيت های 
بس�يار در مرند به خاطر روش تدريس در سال 1299 
هجری شمس�ی از سوی رئيس فرهن�گ آذربايجان 
) مس�ئول آموزش و پ�رورش در آن زمان( دعوت به 
همكاری و انتقال ب�ه شهر تبريز شد و كار خود را به 
عنوان معلم در تبريز شروع كرد. او همزمان با انتقال 
به تبري�ز تصميم گرفت ت�ا روش تدريس خود برای 
آموزش اول دبس�تان را به صورت كت�اب به نگارش 
درآورد. يك�ی از موفقيت های بس�يار مهم او در اين 
س�ال ها تدريس دروس مختلف با استفاده از وسايل 
سمعی و بصری ب�ود كه خودش آن ها را ساخته بود. 
ع�الوه بر اين او كتاب الفبای آس�ان را برای تدريس 
فارسی به ترک زبانان  بزرگسال نوشت؛ اقدامی كه در 

9۰ سال از تاسيس نخستين مدرسه ناشنوايان در كشور گذشت

جبار باغچه بان
معلم سکـوت

آن سال ها برای تدريس فارسی در منطقه آذربايجان 
گامی بسيار مهم و رو به جلو محسوب می شد. 

جب�ار باغچ�ه ب�ان درآن دوره با كمک همس�ر و 
همكارش صفي�ه ميربابايی تدريس دخت�ران را نيز 
ش�روع ك�رد. عالوه بر اين ه�ا او به فك�ر راه اندازی 
دو انجم�ن يكی در ح�وزه حمايت از معلم�ان با نام 
»جمعيت حمايت معلمين« و ديگری در زمينه تائتر 

و نمايش با نام » جمعيت تئاتر« افتاد.   
از باغچه اطفال تا مدرسه ناشنوايان  

در كن�ار فعاليت های ج�دی آموزشی و فرهنگی 
در س�ال 13۰3 جبارباغچ�ه بان به پيش�نهاد رئيس 
فرهنگ آذربايجان برای نخستين بار كودكستانی در 
تبريز داير كرد و نام آن را » باغچه اطفال« گذاشت و 
نام خانوادگی خود را نيز از عس�گرزاده به باغچه بان 
تغيير داد. در باغچه اطفال او به همراه همسرش برای 

كودكان بازی و كاردستی های مختلفی می 
ساختند، شعر می سرود و نمايش نامه 

اج�را می كرد، ب�ه خصوص نمايش 
نامه های آهنگينی؛ همسر جبار 
باغچ�ه بان ب�ه موسيقی عالقه 
همي�ن  و  داش�ت  آشناي�ی  و 
موضوع زمينه حضور موسيقی 
در كودكس�تان باغچه اطفال را 

فراهم كرده بود. اتفاقی كه بعدها 
باعث ش�د يكی از فرزن�دان جبار 

باغچ�ه بان يعنی »ثمي�ن باغچه بان« 
عالقه شديدی به ساخت موسيقی برای 

كودكان نشان دهد و گام های بسيار 
مهم و بلندی در ساخت موسيقی 

برای كودكان بردارد. 
ام�ا اتفاق مهمی ك�ه بعد از 
راه ان�دازی »باغچه اطفال« در 
زندگی جبار باغچ�ه بان افتاد 

حضور ي�ک ك�ودک ناشنوا در 
كودكس�تان او ب�ود؛ نكته ای كه 

او را سخ�ت به فكر فرو برد؛ حاالت 
اي�ن ك�ودک جبارباغچه ب�ان را به اين 

تصميم رساند كه ب�رای تدريس به ناشنوايان 
كاری انج�ام دهد. او با وج�ود آن كه هيچ تجربه ای 
برای آموزش به ناشنوايان نداشت مصمم بود تا به هر 
شكل شده به اين دانش آموزان كمک كند؛ او درابتدا 
كار تدريس به دانش آم�وزان ناشنوا را با سه كودک 
دريكی از اتاق های »باغچه اطفال« شروع كرد و بعد 
كار خود را گس�ترش داد. نكته مهمی كه باغچه بان 
درهنگام آموزش ب�ه اين دانش آموزان متوجه شد و 
تجربه ك�رد اين بود كه بايد با كمک حس المس�ه و 
بصری به اي�ن دانش آموزان آموزش ده�د. او روزها 
و ساعت های بس�يار به اي�ن فكر می كرد كه چگونه 
می توان�د حرف ه�ا، كلم�ات و لغات را ب�ه اين دانش 
آموزان آموزش دهد. باغچه بان صداهای زبان فارسی 
را به دو دسته آوايی )حنجره ای( و بی آوا ) تنفسی( 
تقس�يم كرد و در كنار اين »الفبای دستی گويا« را بر 
پايه ويژگی ه�ای صداها و شكل حرف ها ابداع كرد، 

كاری كه در نوع خود در جهان كم نظير بود. 
البت�ه راه اندازی مركز آم�وزش كودكان ناشنوا و 
آم�وزش به اي�ن دانش آموزان از س�وی جبار باغچه 

بان برخالف تصور چندان مورد توجه رئيس فرهنگ 
آذربايجان قرار نگرفت؛ او معتقد بود جبار باغچه بان 
بهتر است زمان خ�ود را به آموزش كودكان معمولی 
اختص�اص ده�د و ن�ه كودك�ان ناشنوا. اي�ن ماجرا 
زمينه ه�ای اختالف شديد جبارباغچ�ه بان با رئيس 
فرهنگ آذربايجان را فراهم كرد و پس از مدتی عمال 
او ناچ�ار به ترک تبريز و مهاجرت ب�ه شيراز شد. او 
در شي�راز نيز كودكس�تان شي�راز را تاسيس كرد و 
همزم�ان به نوشت�ن شعر، نمايش�نامه و كتاب برای 
كودك�ان مش�غول شد. البته ب�ا مهاجرت 
جبارباغچه بان به شي�راز برای چند 
س�ال در تدري�س او ب�ه كودكان 
ناشن�وا وقف�ه ايجاد ش�د ولی 
اين به معن�ی آن نبود كه او به 
صورت كلی آموزش به كودكان 
ناشنوا را فرام�وش كرده باشد 
بلك�ه او به فك�ر تدوين روش 
ه�ای تدريس و آم�وزش به اين 
كودكان بود و بازی های گوناگونی 
برای پرورش حافظ�ه، حواس و اندام 

های تكلم ساخت. 
باغچ�ه ب�ان پ�س از چن�د سال 
زندگ�ی در شيراز در سال 1311 به 
تهران آمد؛ ابتدا او قصد داشت 
مؤسس�ه ای برای پژوهش های 
روانش�ناسی و تربيتی  تأسيس 
كن�د ول�ی ب�ه دلي�ل نداشتن 
پش�تيبان مادی ومعن�وی ازآن 
منصرف ش�د و در اي�ن مدت به 
دليل بی كاری، چند ماهی را در يک 
كارخانه سيگارپيچی مشغول به كار شد 
؛ م�اه هايی كه شايد بهتري�ن زمان برای فكر 
ك�ردن و تصميم گرفتن بود. او كارخانه سيگارپيچی 
را ره�ا كرد و در آذر 1312با چ�اپ آگهی در روزنامه 
اطالع�ات اقدام به جذب دانش آموز ناشنوا كرد و در 
مط�ب دوستش كالس های آموزش ناشنوايان را برپا 
كرد. آموزش هايی كه خيلی زود زير ذره بين وزارت 
فرهنگ آن زمان قرار گرفت و باتوجه به موفقيت های 
بسيار زياد و نتايج بسيار مطلوب از سوی اين وزارت 
خان�ه ب�ه رسميت شناخته ش�د و اي�ن وزارت خانه 
بودجه 4۰ تومان ب�رای اين مدرسه به صورت ماهانه 
در نظر گرفت و رسما مجوز راه اندازی » دبس�تان كر 
و الل ها« را صادر كرد. تحولی كه شيرينی بس�ياری 
ب�رای جبارباغچه بان داش�ت و زمانی كه با به نتيجه 
رسيدن اختراع »تلفن گنگ« يا »سمعک استخوانی« 
از سوی او همراه شد، شيرينی تحوالت را برايش دو 
چن�دان كرد. اين سمعک كه از سوی جبارباغچه بان 
به ثبت رسيد وسيله انتقال صوت از طريق دندان به 

مركز شنوايی است.
 در س�ال های بعد از اين تحوالت مهم جبارباغچه 

بان برای آم�وزش و تعليم و تربي�ت كودكان ناشنوا 
گام های مه�م ديگری نيز برداشت كه مهم ترين آن 
ه�ا تدوين دستور تعليم الفبا در سال 1314، تاسيس  
جمعي�ت  حمايت كودكان ك�ر و الل و ك�ور در سال 
1323، تنظي�م و تدوين برنامه پن�ج ساله ناشنوايان 
ب�رای آم�وزش زب�ان و حرف�ه در س�ال 1328،  راه 
اندازی كانون كر و  الل ه�ا در سال 133۰، راه اندازی 
كالس ه�ای تعليم معلمان ناشنوايان در سال 1332، 
تدوين كتاب حس�اب و رياضيات ناشنوايان در سال 
1343 و تدوين كتاب روش آموزش كر و الل ها برای 
آموزگ�اران در سال 1343 بود. در كتاب تدوين روش 
آموزش كر و الل ها او به توضيح صداهای زبان فارسی 
و روش آموزش تلفظ و لبخوانی و اصول »زبان مصور« 
پرداخت. عالوه براين ها او در اواخر زندگی » جمعيت 
س�الم« ي�ا » گراميداش�ت« را نيز با هدف تش�ويق 
و تجلي�ل از نيكوكاران راه اندازی ك�رد تا افراد را به 

كارهای خير تشويق كند.
از جبارباغچ�ه بان كتاب ه�ای مختلفی در حوزه 
كودک و نوجوان، شعر، نمايش�نامه، آموزش و تعيلم 
و تربي�ت و آم�وزش به ناشنوايان باق�ی مانده است. 
جبارباغچه بان پدر آموزش ناشنوايان در 4 آذر سال 

1345 درگذشت.

نمايي از فيلم مستندي كه درباره جبار باغچه بان ساخته شده است
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کـاور استـــوری

شوخي تلخي است؛ برخي همین که نام 
 )Perpetual Peace( »کتاب »صلح پايدار
ايمانوئل کانت را مي شنوند آن را با قبرستان 
و آرامش ابدي آنجا اش��تباه مي گیرند؛ چون 
کلم��ه peace معني آرامش ه��م مي دهد. 
جوري که ان��گار قرار بر رس��یدن به آرامش 
نیست، مگر اينکه بمیريم. کانت از نخستین 
فیلسوفان مدرني است که درباره مفهوم صلح 
مي انديشد و پیشنهاد ش��کل گیري جامعه 
ملل را مط��رح مي کند ب��راي جلوگیري از 
جنگ میان ملت ها. با اين همه به نظر مي رسد 
که صلح آنچنان از دسترس بشر دور است که 
براي انسان ها اولويت با جنگ است و نه صلح. 
در حالي که اصالت با صلح است و اين جنگ ها 

هستند که آرامش را از بین مي برند. 
ش��ايد يک��ي از مهمترين دالي��ل دور از 
دس��ترس بودن صلح نرسیدن خیلي از ما به 
همین مفهوم »اصالت صلح« است. آيا مي توان 
مثا از کودکي همزمان با تولد کشور اسرائیل 
در فلس��طین به دنیا آم��ده و لحظه به لحظه 
جنگ و بمباران ديده تا به امروز، خواست که 
به صلح معتقد باش��د؟ و يا اينکه آيا انسان ها 
مي توانند ب��دون يک پیش زمینه درس��ت 
رفتاري، آموزشي و فرهنگي به اهمیت وجود 
جامعه مل��ل براي جلوگی��ري از درگیري ها 

پي ببرند؟ 
37 میلیون کودک در کشورهايي زندگي 
مي کنند که درگیر کشمکش هاي نظامي اند. 
اين کش��ورهاي درگیر جن��گ 13 درصد از 
جمعیت دنیا را در خود جاي داده اند. معموال 
اين کشورها از فقر و درآمد کم رنج مي برند و 
سیاست هايي در آنجا پیاده مي شود که  اعمال 
خشونت و عدم رواداري در اين کشورها تبديل 

به يک رويه طبیعي شده است. 

البته جنگ ريش��ه در کش��مکش هاي 
فرهنگي و تضاد منافع دارد؛ يعني نمي توان 
براي جنگ ها پیش زمینه اي در نظر نگرفت. 
اتفاقا در همین پیش زمینه است که بايد فکري 
به حال جلوگیري از جنگ کرد. يکي از راه هاي 
جلوگیري از برخورد، آموزش کودکان است و 
نه الزاما آموزش صلح. به قول ماله يوسف زي، 
برنده جايزه صلح نوبل پارسال، يک قلم کاغذ و 
آموزگار مي تواند دنیا را تغییر دهد. اما آموزش 
به تنهايي نمي تواند موجد صل��ح و رواداري 
باشد. براستي از کجا بايد بیاموزيم که اصالت 
با صلح است و نه جنگ؟ خانواده يادمان دهد؟ 
حال اگر والدين نیز خودشان نیاموخته باشند 
چه؟ اينجاست که بايد ديد چرا نهاد آموزش 
نتوانسته کودکان ديروز و امروز را به آرامشي 

پايدار عاقمند کند.

آرامِش آموختني
هرچند ک��ه تاش براي بق��ا امري ذاتي 
اس��ت، ولي فرهنگ صلح ام��ري آموختني 
اس��ت. فرهنگي که ضمن ايجاد همبستگي 

می��ان مل��ل از م��دارا و تحم��ل »ديگري« 
دفاع مي کند. فرهنگ صلح از بايس��ته هاي 
اساسي حقوق بشر قوام مي يابد. بايسته هايي 
چون عدال��ت اجتماعي، دموکراس��ي، حق 
سوادآموزي، حفظ احترام و شان انساني براي 
همه، همبس��تگي بین المللي، برابري زن و 
مرد، احترام به حقوق کارگران، به رسمیت 

شناختن هويت و تنوع فرهنگي و...
آموزش صلح فرايند کسب ارزش ها، دانش 
و ارتقاي ديدگاه ها، مهارت ه��ا و رفتارهايي 
اس��ت که بتوانیم از طريق آن میان »خود«، 
»ديگ��ري« و »محیط زندگ��ي« هماهنگي 
ايج��اد کنی��م. آم��وزش صل��ح مي توان��د 
ش��امل موارد مختلفي باش��د. مثا اينکه به 
دانش آموزان و دانش��جويان درب��اره عواقب 
جنگ ها هش��دار دهیم و از آنان بخواهیم تا 
به راه حل هاي غیرخش��ونت آمیز براي يک 
کشمکش فکر کنند. بگويیم که چه قدر صلح 
و آرامش مي تواند زمینه را براي توسعه بارور 
کند و اينکه جهان پ��ر از آرامش آينده براي 
فرزندان مان چه قدر مي تواند زيبا باشد و اينکه 

در آينده چه قدر »ديگران« مي توانند براي ما 
مهم باشند. متاسفانه درباره فلسفه صلح به 
اندازه جنگ قلمفرسايي نشده اما طي چهار 
دهه گذش��ته برخي با ياري گرفت��ن از نگاه 
کانتي به صلح، کتاب هايي را منتشر کرده اند. 
طي قرن بیس��تم نیز آموزش هاي مربوط به 
صلح طیف وسیعي از فعالیت ها را در بر گرفته  
است. برخي در قالب فعالیت هاي ضدهسته اي 
به صلح پرداخته اند، برخي کاس هاي مربوط 
به فهم مسائل بین الملل برگزار کرده اند. بعضي 
از مسئولیت ما نسبت به محیط زيست گفته اند 
و برخي ديگر س��عي در ارتقاي مهارت هاي 
ارتباطي داش��ته اند. در همی��ن جريان نیز 
تکنیک هاي غیرخشونت آمیز براي حل وفصل 
منازعات تدريس شده  است. آگاهي نسبت به 
حقوق بشر و دموکراسي و تحمل تفاوت ها و 
مدارا با مخالف نیز از جمله محورهايي است 
ک��ه در کاس هاي مربوط ب��ه آموزش صلح 

مطرح مي شود.

محيط مدرسه، زمينه ساز 
كشمكش هاي آينده

هرچند که وقتي صحب��ت از آموزش 
صلح مي ش��ود همه ما بیشتر دنبال راهي 
مي گرديم ب��راي کاه��ش درگیري هاي 
بین المللي، ولي بايد دانس��ت که يکي از 
مهمترين بسترهاي شکل گیري نزاع اولیه 
در خود محیط آموزش��ي شکل مي گیرد. 
محیطي که در آن خیلي از کودکان شايد 
نخس��تین درگیري هاي بچگانه را تجربه 
مي کنند. طبق پژوهش��ي ک��ه در آمريکا 
صورت گرفت��ه، 8۰ درصد بزرگس��االني 
که به نزاع خیاباني دس��ت زده اند در دوره 
مدرسه اهل دعوا بوده اند و يا اينکه قرباني 
نزاع هاي کودکانه ش��ده اند. طبق همین 

پژوهش 71 درصد از معلمان و بزرگساالن 
نیز به زد و خوردهاي کاسي و بعد از زنگ 
مدرس��ه توجهي نمي کنن��د و از کنار آن 
براحتي مي گذرند. ب��ه گفته محققان اين 
برخوردهاي زمینه را براي کشمکش هاي 

سال هاي بعد آماده مي کند. 
هرچن��د نگارنده آم��اري از ن��زاع  در 
مدارس ايران نیافت، ولي به نظر مي رسد 
دانش آموزان ديروز، )که همان بزرگساالن 
ام��روز هس��تند( چن��دان عاق��ه اي به 
حل وفصل منازعات ندارن��د؛ چون در 11 
ماه س��ال 93، تعداد 55۰ هزار و 783 نفر 
به علت ن��زاع به پزش��کی قانونی مراجعه 
کرده اند که در اين میان اس��تان تهران با 
ثبت 99 هزار و 1۲6 م��ورد در اين زمینه 
رکورددار محسوب می شود. تازه اين آمار 
دعواهايي اس��ت که نیازمن��د مراجعه به 
پزش��کي قانوني بوده و نمي توان آماري از 
همه نزاع هاي خیاباني )که پزشکي قانوني 

نرفته اند( ارائه کرد.
پژوهشگران مي گويند يکي از مهمترين 
عواملي که به نزاع در مدارس دامن مي زند، 
محیط آموزشي است. حتما دانش آموزاني 
را ديده ايد که دوست ندارند مدرسه بروند 
چون احس��اس امنی��ت نمي کنند و مثا 
کس��ي هس��ت که آن��ان را آزار مي دهد. 

بايد محیط مدرس��ه براي کودکان چنان 
آرامش بخش باشد که احساس نکند به زور 
بايد در آن ساختمان درس بخواند. مسلما 
ساختماني خاکستري با میله هاي آهني 
پنجره هاي کاس حس زنداني بودن را در 
افراد زنده مي کند. حال فرض کنید همین 
بچه مي بايست با دو نفر ديگر روي يک میز 
بنشیند. مسلما تضاد منافع و کمبود منابع 

طرفین را به نزاع کودکانه مي کشاند.
نمي توان به هر وس��یله امنی��ت اولیه 
کودک را خدشه دار کرد و بعد انتظار داشت 
تا در برابر نخس��تین محرک عکس العمل 

شديد و خشونت آمیز نداشته باشد.
از ط��رف ديگ��ر، مدرس��ه اي را فرض 
کنید که معلمش بجاش گفت وگو و تذکر 
از تنبیه بدني اس��تفاده کن��د. در چنین 
شرايطي کودک مي بینید که معلم)الگوي 
دانش آموز( با يک برخورد فیزيکي مشکل 
خ��ود و کاس را ح��ل کرده، ح��ال چرا 
خودش با يک برخورد س��اده مش��کات 

ديگرش را با همکاسي ها حل نکند؟

جنبش آموزش حل منازعات 
به كودكان

ام��ا راه ح��ل چیس��ت؟ از ده��ه 6۰ و 
7۰ می��ادي »جنب��ش آم��وزش ح��ل 

منازعات« پا گرفته است. کساني همچون 
بودلین و کراف��ورد )198۰( بر مهارت ها 
و توانايي هاي��ي درک و فهم کش��مکش 
تاکید داش��تند. آن��ان در برنام��ه خود به 
دانش آم��وزان مي آموختن��د برخ��ورد و 
کشمکش زماني پديد مي آيد که تضارب 
منافع ب��ه وجود بیاي��د و دو ط��رف براي 
رسیدن به يک هدف و شیوه رسیدن به آن 

اختاف داشته باشند. 
آنها همچنین بر نقش فرهنگ در شیوه 
نگريستن به يک اختاف و شیوه پاسخ به 
طرف مقابل نیز آموزش داده مي شد. آگاهي 
از ماهیت يک کش��مکش سبب مي شود 
تا دانش آموزان شیوه پاسخ و مديريت آن 
را نیز بیاموزند. همچنین به دانش آموزان 
ياد مي دهند که مزاي��ا و عیب هاي رقابت، 
همیاري، اصاح، دوري کردن و يا سازش 

در برخوردهاي روزمره مدرسه چیست. 
اينکه در براب��ر موقعیت هاي مختلف 
بايد کدام استراتژي را پیش گرفت؛ چون 
هیچ کدام از استراتژي ها همیشه بهترين 
استراتژي نیست و مثا قرار نیست سازش 
همیشه کارساز باشد؛ پس بايد تشخیص 
داد که ک��دام عکس العم��ل از همه بهتر 
و موثرتر اس��ت. اما نکته مهم اينجاس��ت 
که در عرص��ه »آموزش ح��ل منازعات« 
عکس العمل خشونت آمیز تقريبا هیچ وقت 
پاس��خ درس��تي و مناس��بي نیس��ت. اما 
مهمترين برنامه و عملکرد آن اس��ت که 
توانايي هايي را به دانش آموزان بیاموزيم تا 
بتوانند از طريق آن جلوي پاسخ احساسي 
و خشونت آمیز خود را بگیرد. مهارت هايي 
همچ��ون درس��ت گ��وش دادن به طرف 
مقابل، درک ديدگاه او، آگاهي نس��بت به 
احس��اس و کنترل روي همین احساس. 
مهارت هايي که اگر از کودکي تقويت شود، 
جلوي بسیاري از کشمکش هاي بعدي در 
دوره بزرگسالي را مي گیرد و ضمن افزايش 
اعتماد به نف��س، فرد را آم��اده مي کند تا 
راه حلي مس��المت آمیز براي يک برخورد 

ارائه کند.

از آنجا كه جنگ ها ابتدا در ذهن انسان ها شعله ور مي شوند
پس بايد بذر صلح را نيز ابتدا در ذهن آدم ها كاشت.

برگرفته از اساسنامه يونسكو 1945

بسياري از كشمكش هاي اجتماعي، منطقه اي و بين المللي ريشه در سيستم آموزشي يک كشور دارند

از طريق آموزش مي توان مـدرسه مـدارا
كودكان را با هزينه 

كشمکش ها و جنگ ها آشنا 
كرد. 

البته پیش زمینه چنین كاري 
همکاري دولت و نظام آموزشي 

براي پديد آوردن صلح و 
كاهش منازعات است. 

محیط هاي آموزشي مشاركتي 
كه در آن معلم حاكم مطلق 

كالس نیست و اجازه اظهارنظر 
به بچه ها مي دهد مي تواند 
زمینه ساز مدارا در ذهن 

كودكان باشد.

نظام آموزشي مشاركتي هزينه 
شکل گیري منازعات را باال 
مي برد؛ چون پیش از سر باز 
كردن غده نفرت آدم ها با 

گفت وگو بسیاري از مسائل را 
حل كرده اند.

از پیش زمینه هاي اقتصادي 
و اجتماعي نبايد غافل بود؛ 
چرا كه فشارهاي اقتصادي 

خود يکي از مهمترين عوامل 
شکل گیري تضاد منافع است 
و در چنین بستري نمي توان 

حرف از گفت وگو، مدارا و يا 
صلح و حل كشمکش ها زد.

والدين بايد بدانند كه دوره هاي 
تحصیلي كودكان و شیوه هاي 
آموزشي مدرسه تاثیر بسیار 

مهمي روي ذهن بچه ها 
مي گذارد تا با ذهني  انتقادي به 
كشمکش ها بنگرند و براي شان 
مهرباني به هم نوعان مهم شود.

نبايد فراموش 
كرد كه

نقاشي ها نمونه اي از آثار كودكان
 در جشنواره نقاشي صلح و دوستي هستند

علي ش�اكر
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باوجود نجات بیش از 8۰ هزار کودک از کار اجباری،  و 
افزودن جايزه صلح نوبل ، مشهورترين جايزه بشردوستی، به 
افتخارات خود، ساتیارتی هنوز به شکل خستگی ناپذيری به 

دنبال انجام کارهای بیشتری است. 
کاياش س��اتیارتی هندی به همراه ماله يوس��ف زی 
پاکستانی جايزه ی صلح نوبل ۲۰14 را به پاس تاش هايشان 
برای تحقق حقوق ک��ودکان دريافت کردن��د. حقوقی که 
بسیاری از دولت ها با امضای کنوانسیون حقوق کودک در 
1959 به آن متعهد شده اند اما هنوز کودکان در بسیاری از 

کشورهای جهان از آن محرومند . 
کاياش ساتیارتی 6۰ س��اله به دلیل تاش های پیگیر 
و مس��المت آمیزش برای بهبود وضعیت کودکان در هند 
توانست نظر هیأت داوران جايزه نوبل را به خود جلب کند. 
از او به عنوان ادامه دهنده راه ماهاتما گاندی ياد می ش��ود. 
او به ط��ور ويژه علیه اس��تثمار کودکان فعالی��ت می کند  .   
ساتیارتی هنگام دريافت جايزه وعده داد که در آينده با ديگر 
برنده جايزه )ماله( همکاری های مشترکی داشته باشند و 
جوايز خود را در راه بهبود شرايط زندگی و تحصیل کودکان 
صرف کنند. اين در حالی اس��ت که تاش ه��ای وی برای 
نجات کودکان از کار اجباری و تاش های همتای نوجوان 
پاکس��تانی  اش برای دس��تیابی کودکان به حق تحصیل، 

مدت هاست که پیوند عمیق و ريشه داری داشته و دارد. 
او در مراس��م اهدای جايزه که در 1۰ دسامبر )17 آذر( 
گذشته برگزار شد در يک سخنرانی تأثیرگذار، از اهداف خود 
برای سعادت و شادی کودکان گفت: اين نوبل صلح، صدای 
خاموش��ان جامعه و میلیون ها کودک فراموش شده است. 
من در اين مراسم به عمد يک صندلی را خالی نگاه داشتم تا 
يادآور کودکان فراموش شده و بی صدا باشد. هیچ خشونتی 
باالتر از محروم کردن يک کودک از روياهايش نیست .   من 
نمی پذيرم که غل و زنجیرهای بردگی بتواند هرگز نیرومند تر 
از میل به آزادی باشد .   اين جايزه تنها به من اهدا نشده، بلکه 
جايزه ای است مشترک برای همه  مايی که دوست داريم دنیا 

برای کودکان جای امن تری باشد . 
وی که تاکنون چندين مرکز توان بخشی برای کودکان 
بنا کرده اس��ت، درباره  انگیزه  فعالیت های خ��ود، از دوران 
کودکی اش ياد می کند و می گوي��د: کمک به بچه هايی که 
دوران کودکی آن ها به دست چپاول گران غارت می شود، از 
ابتدا آرزوی قلبی من بوده است .   ساتیارتی تاکید می کند که 
او  و همراهان اش برای تحقق  بخشیدن به اين آرزو می بايست 
با گروه های مافیاي��ی و بزهکاران س��ودجو در بیفتند: اين 

مبارزه ای بسیار دش��وار بود و هست. من در اين 
راه، دو تن از همکارانم را از دست داده ام. 

يکی از آنان به ضرب گلوله کشته 
شد و ديگری را به قصد کشت 

آن قدر کتک زدند که جان 

باخت. به عاوه به من و خانواده ام بارها حمله کرده اند. وی در 
مورد ريشه کن کردن کار کودکان در هند می گويد: هنوز راه 
طوالنی ای در پیش است. هنوز بايد روشنگری کرد تا توجه 
مردم، دولت و بخش خصوصی به رعايت حقوق حقه  کودکان 
جلب شود. به نظر ساتیارتی، اهدای جايزه  نوبل صلح، به او 
و همکاران اش کمک می کند وظايف خود را در اين زمینه 

به گونه ای مؤثرتر انجام دهند .
 در اين مراس��م توربیان ي��اگان، سیاس��تمدار نروژی 
و رئیس کمیت��ه جايزه نوب��ل صلح گفت ک��ه راه آزادی و 
دموکراسی با دانش هموار می ش��ود. او همچنین گفت که 
ساتیارتی که علیه کار اجباری و اس��تثمار کودکان کارزار 

می کند بارها جان خود را به خطر انداخته است . 
   کمیته  نوبل گفته يک عمر تاش او برای احقاق حقوق 
کودکان سبب شده دنیا تا حدی جای بهتری برای کودکان 
باش��د. کمیته  نوبل تاش ه��ای س��اتیارتی را حرکتی در 
راستای توسعه  کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان 
دانست. در بیانه اين کمیته آمده است که کاياش ساتیارتی 
با نمايش ش��جاعت بسیار، با حفظ  س��نت گاندی، اشکال 
مختلفی از اعتراضات و راهپیمايی را - که همگی صلح آمیز 
بوده- رهبری کرده و بر مبارزه با سوءاس��تفاده ش��ديد از 
کودکان برای به دس��ت آوردن منفعت مالی تمرکز کرده 

است . 
 

یک عمر برای كودكان
کاياش ساتیارتی با نام اولیه کاياش شارما در 11ژانويه 

1954 در شهر ويديشا  از ايالت ماديا پرادش هند به دنیا 
آمد. و تحصیات خود را تا مقطع متوس��طه در 

مدرسه دولتی پسران ويديشا به پايان برد. 
جايی که ب��رای اولین بار و 

در اولین روز مدرسه ايده مبارزه با کار اجباری کودکان در 
ذهن او شکل گرفت: درس��ت در روز اول مدرسه، کاياش 
پسربچه ای هم س��ن خود را در مدرسه می بیند که نه برای 
درس خواندن بلکه برای تعمیر درِ کاس در آنجا حاضر شده 
بود! بعدها او وارد موسسه فناوری سامرات آشوک در ويديشا 
شد و تحصیات خود را در رشته مهندس��ی برق قدرت تا 
مقطع کارشناسی ارشد به پايان برد و سپس برای چندسال 

در دانشگاه بوپال به تدريس پرداخت.  
  ساتیارتی در س��ال 198۰ تصمیم گرفت برای محقق 
کردن رؤيايی که در سر داشت برای همیشه مهندسی برق 
و تدريس در دانشگاه را کنار بگذارد. او در آن سال اقدام به 
تأسیس »باچپان باچائو آندوالن« يا »نهضت نجات کودکی« 
کرد. نهضتی که تا کنون فعاالنه ب��ه تاش های خود برای 
نجات کودکان از کار اجباری و بازگرداندن آن ها به مدرسه 
ادامه داده و بعضا ب��ا دادن هزينه های گزافی نظیر حمات 
بی رحمانه باندهای مافیايی قاچاق کودکان، تاکنون موفق 
به نجات بیش از 8۰ هزار کودک از 144 کشور  شده است. 
وی همزمان دبیرکلی جبهه رهايی از کار اجباری، رياست 
کمپین جهانی تحصیل )از آغاز تأس��یس آن در 1999 تا 
س��ال ۲۰11(، عضويت در کمپین  راه پیمايی جهانی علیه 
کار کودکان و مرکز بین المللی آموزش و کار کودکان  را نیز 

برعهده گرفت.  
با اينکه س��اتیارتی از قوی ترين چهره ه��ای مردمی در 
هند اس��ت، ولی در ظاهر هیچ ش��باهتی به ساير برندگان 
جايزه صلح نوبل ندارد: در ورودی دفتر کار خیلی معمولی 
ساتیارتی، يک تابلوی کوچک و از مدافتاده نصب شده که بر 
روی آن حروف و اعداد پاستیکی سفیدرنگی بر سطح يک 
پس زمینه تیره، قرار گرفته اند. اين تابلو نشان دهنده تعداد 
کودکانی است که او از قید کار اجباری آزاد کرده است. اين 
عدد حدود چهار سال پیش، بیشتر از 74 هزار کودک بود و 
تا اکتبر سال گذش��ته )۲۰14( به بیش از 83 هزار و پانصد 

کودک رسید.
 او ي��ک آدرس ج��ی می��ل دارد ک��ه خود ش��خصا به 
ايمیل هايی که برايش ارسال می شود پاسخ می دهد.  شماره 
موبايلی که به راحتی در اختیار همه می گذارد و خود شخصا 
به آن پاس��خ می دهد؛ و دفتر کار محقری که سال هاس��ت 
در يکی از خیابان های فقیرنش��ین و 

كمك به بچه هايی 
كه دوران كودكی آن ها 

به دست چپاول گران غارت 
می شود، از ابتدا آرزوی قلبی 

من بوده است

عليرضا فرزين

ناجي خستگی نا پذير کودکان
کايـالش ساتیـارتی 

چگونه تالش هاي يک معلم ثابت قدم 8۰هزار كودک هندي را از كار اجباري رهانيد
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کـاور استـــوری

قديمی کالکاجی در جنوب دهلی واقع شده است.  
همیشه پشت میز کار عريضش در حالی که لباس محلی 
کورتا به تن دارد س��خاوتمندانه از میهمان��ان خود با چای 
ش��یرين همراه با ش��یر پذيرايی می کند. بر چهره اش آثار 
جراحات ناشی از حمله سال ۲۰۰4 گروهی از قاچاقچیان 
کودک ديده  می شود. اين گروه مافیايی در قالب يک سیرک 
بزرگ دختربچه های کوچک را به عن��وان رقصنده از نپال 
به هند قاچاق می کردند؛ و زمانی که ساتیارتی را به عنوان 
مانعی بر سر راه اقدامات خود ديدند، در يک يورش وحشیانه 
با میله های آهن��ی و چوب کريک��ت، او و گروهی از فعاالن 

نهضت را مورد ضرب و شتم شديدی قرار دادند. 
مس��ئله کار کودکان در کش��ورهای در حال توس��عه 
ظرافت ها و پیچیدگی های بس��یاری دارد که ساتیارتی به 
خوبی به آن ها واقف است. اين مس��ئله به سادگی آنچه که 
در غرب به آن نگريسته می شود نیس��ت. خانواده هايی که 
کودکان خود را به کار اجباری وامیدارن��د يا به اين منظور 
اجاره داده يا می فروشند به ش��کل اسفناکی فقیر هستند 
و برای تأمین پول يک وعده غذای خان��واده خود نیز دچار 

مشکل هستند. 

نکته ای که در ارتباط با مس��ئله کار کودکان مطرح است 
تفاوتی اس��ت که بین دو مفهوم کار در کنار خان��واده و کار 
اجباری کودکان وجود دارد. در حالت نخس��ت کودکان در 
کنار والدين خ��ود  به مدت چندين س��اعت در هفته پس از 
بازگشت از مدرسه برای تأمین بخش��ی از درآمد خانواده به 
کار کردن  می پردازند. در حالی ک��ه در حالت دوم، کودک از 
تحصیل و رفتن به مدرسه بازداشته می شود تا بتواند مخارج 
خانواده را تآمین کند. حالت نخست حقیقتی اجتناب ناپذير 

در ارتباط با کودکانی است که در خانواده های کم درآمد متولد 
می ش��وند در حالی که مورد دوم تضمینی برای يک عمر فقر 
دائمی اس��ت. والدين اين کودکان به خوبی آگاه هستند که 
آينده اين کودکان را از آن ه��ا می گیرند.  ولی آن ها اين کار را 
تنها راه ممکن برای سیر کردن شکم خود و خانواده می دانند. 

بعض��ی از منتقدين معتقدن��د که اه��دای جايزه صلح 
نوبل به افرادی نظیر ساتیارتی و ماله  يوسف زای با اهداف 
مورد نظر آلفرد نوبل از اهدای اين جايزه يعنی صلح و خلع 
س��اح جهانی مطابقت ندارد. اما واقعیت از اين قرار است 
که بازداشتن کودکان از کار اجباری و بازگرداندن آن ها به 
مدرسه بیش از هر کار ديگری تاشی برای دستیابی به صلح 
جهانی خواهد بود. کودکانی که در مدرس��ه تحت تعلیم و 
تربیت قرار بگیرند، جهان را متحول خواهند کرد. دخترانی 
که توسط يک مادر باسواد زاده می شوند، 5۰ درصد شانس 
بیش��تری دارند که تا 5 س��الگی زنده بمانند. و پسرانی که 
شانس تحصیل و کار کردن پس از آن را بیابند، در آينده به 

افراطی های بنیادگرا تبديل نخواهند شد. 
آموزش جهانی س��بب خواهد ش��د تا در کشورهای در 
حال توسعه ای نظیر هند، پاکستان  و بنگادش، بازداشتن 
کودکان )خصوصا دختران( از تحصی��ل برای اجبار به کار، 
ازدواج و نگه داری از خواهر و برادر روز به روز دشوار تر شود. 
در اين سه کشور، در حدود ۲۲ میلیون کودک که در سنین 
مدرسه ابتدايی هستند از تحصیل محروم شده اند. اين در 
حالی است که موانعی که بر سر راه تحصیل آنان وجود دارد، 
قابل حل اس��ت. از هر 1۰ کودکی که در جهان از تحصیل 
محروم می ش��وند، فقط يکی به داليل تعص��ب مذهبی و 
بنیادگرايانه بوده اس��ت.  بقیه به دالي��ل خیلی معمولی تر  
نظیر دوری مدرسه، ناامن بودن مسیر مدرسه، عدم وجود 
مدارسی با تفکیک جنسیتی، نبود معلم، عدم توانايی والدين 
در تهیه حداقل هايی نظیر کتاب و قلم، ماندن در خانه برای 
نگه��داری از خواهر  يا ب��رادر کوچکتر ، ازدواج در س��نین 

کودکی  و يا اجبار به کار از اين حق محروم شده اند.

نهضت نجات كودكی
باچپان باچائو آندوالن يا نهضت نجات کودکی سازمانی 
غیرانتفاعی است که هدفش ريشه کن کردن قاچاق کودکان 
و همین طور به کارگماردن آن هاست. اين سازمان تاکنون به 
هزاران بیگار خانه يا خانه های خصوصی برای نجات کودکان 
از کار اجباری يورش برده اس��ت. س��اتیارتی در تجمعات 
خیابانی بسیاری برای آگاهی بخشی در اين زمینه شرکت 
داشته و رهبر راهپیمايی های جهانی علیه کار کودکان بود 

که در سال 1998 در 1۰3 کشور برگزار شد .   

س��اتیارتی و گروه کوچک هم فکرانش موفق ش��دند 
موض��وع کار و قاچاق ک��ودکان را وارد گفتمان عمومی و 
رسانه های هند بکنند و توجه  رسانه ها را به قاچاق کودکان 
جلب کنند که آمار سرس��ام آوری در هند داشت و قانون 
اساسی هم به آن بی اعتنا بود. در آن زمان مسأله ی مبارزه 
با کار کودکان يکی از ديواره��ای نامرئی و عبورناپذير بود 
و با وجود تاش فع��االن حقوق مدنی وارد ش��دن به آن 
مخاطرات بسیاری همراه داش��ت. در کشور پرجمعیت و 
فقیری مثل هند، بحث غیرقانونی و غیرانسانی بودن کاِر 
کودکان به خودی  خود با س��دی از اف��کار عمومی مواجه 
می شد. همین حاال هم موضوع کار کودکان و قاچاق آنها 
يکی از بزرگ تري��ن چالش های هند اس��ت، اما کاياش 
موفق ش��د از طريق اين سازمان و حس��اس کردن افکار 
عمومی و ايجاد آگاهی میان مردم عادی سرنوشت بیش از 
83 هزار کودک هندی را تغییر بدهد و دست سودجويان و 
قاچاقچیان را از زندگی کودکان کوتاه کند. مبارزات طوالنی 
او و هم فکرانش سبب شد باالخره اين موضوع وارد قانون 
اساسی هند بش��ود. کمپین هايی که اين بنیاد در میانه ی 
دهه ی نود رهبری کرد سبب شد کودکان بسیاری از کار در 
صنايع دشوار و خطرناکی همچون صنعت بافندگی فرش 
و کار در معادن سنگ نجات پیدا کنند، اين در حالی است 
که تا میانه ی دهه ی هشتاد میادی تقريباً سی درصد از 
کارگران اين حوزه را کودکان تشکیل می دادند. در هند، 
کش��ور تنوع و تضادها، هر س��ال پنج میلیون نوزاد دختر 
به دلیل حاکمیت فرهنگ مردس��االر بر جوامع شهری و 
روستايی و ترس از جهیزيه ای که در آينده بايد فراهم کنند 
محکوم به مرگ هستند. کلینیک های غیرمجاز جنسیت 
جنین را تشخیص می دهند و والدين کودکان را، پیش از 
به دنیا آمدن، از حق زندگی محروم می کنند. دو میلیون 
سازمان غیردولتی و هشتصد هزار رسانه )روزنامه، مجله و 
شبکه ی تلويزيونی( در هند فعال هستند اما هنوز جوابگوی 
مسائل جمعیت بیش از يک میلیارد نفری هند نیستند. اين 

کشور هنوز باالترين میزان مرگ ومیر کودکان خردسال 
را دارد. ازدواج کودکان در هند در حالی اتفاق 

می افتد که قانون اساس��ی اين کشور 
س��ن ازدواج را ب��رای دختران 

هجده و برای پسران ۲1 سال 
تعیین کرده است. اما در 
دهه های اخیر فعالیت 
نهادها و افرادی چون 

کاياش ساتیارتی از دردهای اين کشور کاسته است. برای 
نمونه "دختر من، توان من" يکی از برنامه های آگاهی علیه 
جنین ُکشی است که به ابتکار سازمان های غیردولتی در 

شهرها و روستاهای هند اجرا می شود. سازمان پراياس 
)سعی و تاش( هم يکی از نهادهای حامی 
کودکان آسیب ديده اس��ت، خانه ی امنی 

که دختران ف��راری و آزاردي��ده در آن 
نگهداری می ش��وند. با اينکه قوانین 

متعددی علیه قاچاق کودکان در 
هند به تصويب رس��یده، به دلیل 
فقر اقتصادی و فرهنگی، دختران 
استان های ش��رقی به گدايی در 
ش��هرهای مرکزی گماش��ته و 
برخی هم به س��نگاپور قاچاق 
می ش��وند. برای حل مش��کل 
قاچاق به آن سوی مرزها پلیس 
کشورهای پاکستان، بنگادش 

و افغانس��تان ش��بکه ای 
هماهنگ ش��کل داده اند. 
در سايت سازمان جنبش 
نجات کودکی که ساتیارتی 
بنیان گذار آن است، کلیپی 
کوت��اه درب��اره ی قاچ��اق 

کودکان منتشر شده که نشان 
می دهد هر روز در هند، تقريباً 

چهل دختر زير پانزده س��ال به 
تن فروشی اجباری وادار می شوند، 
اين فیلم بینندگان را به جلوگیری 

از اين عمل غیر انسانی ترغیب 

می کند. اين جنب��ش اکنون نماد حماي��ت از کودکان، و 
فعالیت برای ارتقای آموزش و پرورش اس��ت. فعاالن اين 
نهاد معتقدند برای رسیدن به جامعه ی دوستدار کودک، 
همه ی کودکان بايد دور از بهره کشی و برخوردار از آموزش 

رايگان و باکیفیت باشند. 
  بخش��ی از فعالیت های نهضت در سال های گذشته که 
به شکل محدودی در رسانه ها انعکاس يافته اند شامل اين 
موارد می شوند: کودکان هندی که در کارگاه هايی با شرايطی 
بسیار وحشتناک، خطرناک و غیرقانونی اقدام به دوخت توپ 
فوتبال با برندهای شرين1۲ و کانتر بری13 برای فروش در 
اس��ترالیا می کردند؛ دخترانی که برای کار در کارخانجات 
نساجی به فروش می رسیدند، پسرانی از خانواده های فقیر 
که برای کار در معادن ذغال سنگ بسیار کوچک و در حال 
ريزش به هزاران کیلومتر دورتر قاچاق می شدند و دخترانی 
از خانواده های دوره گرد که ب��ه دلیل وضعیت بداقتصادی 

مجبور به کار در معادن میکا می شدند. 

نهضت نجات كودكی  
سازمانی غیرانتفاعی است 

كه هدفش ريشه كن كردن 
قاچاق كودكان و همین طور به 

كارگماردن آن هاست

ساتيارتی در فرآيند رهايی كودكان از كار اجباری بارها مانند اين عكس از حمالت گروه های مافيايی كار كودكان در 
امان نماند.
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انگلستان بودجه کش��ور غنا نس��بت به 
بیش��تری را صرف تحصیات کودکان می کند با اين 

وجود سفیران جوان صلح که در زمینه تحصیات در سطح 
جهانی فعالیت می کنند امس��ال دريافتند ک��ه فقر در اين 

کشور همچنان سد راه کودکان به مدرسه است.
سیسیلیا آبانگای جوان با لبخندی که نشان از شهامتش 
دارد می گويد: »به نظر من مدرس��ه برای دخترها مهم-تر 
از پسرهاس��ت. وقتی دختری ازدواج می کند مس��ئولیت 
کارهای بس��یاری را به دوش دارد؛ بايد مادری کند، خريد 

کند، آشپزی و خانه داری کند، مخارج مدرسه را بپردازد.«
سیس��یلیا 18 س��ال دارد و جز 3 نفر از 7 کودکی است 
)به زودی 8 کودک( که در خانواده کشاورز با درآمد خیلی 
کم در ناحیه ای دورافتاده در شمال شرقی غنا به نام بانسی 
زندگی می کند. او تصمیم ندارد تا 1۰ سال ديگر ازدواج کند 
بلکه قصد دارد خانه خودش را در حوالی ش��هر بسازد و در 
علم پیشرفت کند. البته هنوز مهارت کافی در زبان انگلیسی 
ندارد و از طريق مترجم و با زبان مادری اش اينها را می گويد. 
اين دختر ج��وان معتقد اس��ت تحصیل حق اوس��ت. 
کودکان بايد در غنا به صورت اجباری دو سال در کودکستان 
به اضافه شش سال در دبستان يا دبیرستان را بگذرانند که 
بايد از چهار سالگی شروع شود و تا 1۲سالگی به پايان برسد 
اما در عمل بسیاری از کودکان در سنین باالتری مشغول به 
تحصیل می شوند. سیس��یلیا نیز دير به مدرسه رفته است. 
البته خودش ه��م نمی داند دقیقاً از چه زمانی در مدرس��ه 
ثبت نام کرده است اما اين روزها از 8صبح تا ۲ بعد از ظهر به 

مدرسه راهنمايی می رود. 
سیس��یلیا می گويد خانواده اش او را تش��ويق می کنند 
برای آينده اش به چیزی غیر از کشاورزی فکر کند اما پولش 
را صرف تحصیلش نکند. او در اين رابط��ه می گويد: »اين 
مشکل بزرگی اس��ت؛ اگر ش��ما نیاز به پول شهريه داشته 
باشید يا نیاز به خريد چیزی داشته باشید، می دانید که پدر و 

مادرتان هزينه آن را پرداخت نخواهند کرد. ما در 
فصل های بارانی خودمان جداگانه کار می کنیم 
و پول در می آوريم  )کاری که همه کشاورزان 
انجام می دهند(؛ به اين ترتیب زمان پرداخت 

اين هزينه ها آنها را تحت فشار نمی گذاريم.«
هر چند که به لحاظ رسمی مدرس��ه ها رايگان هستند 
اما با اين وجود حتی مدارس ابتدايی نیز هزينه هايی در پی 
دارند که از خرج کیف و کفش و يونیفورم ش��روع می شود. 
البته دولت مرکزی کمک هزينه هايی برای تحصیل به اين 
مناطق می فرستد اما اغلب آنقدر دير به دست مردم می رسد 

که نمی توانند روی آن تکیه کنند. 

ايابی��ل 13 س��اله، برادر سیس��یلیا 
علیرغم الزامات قانونی هنوز به مدرسه نرفته است. سیسیلیا 
با قاطعیت می گوي��د: »پولی نیس��ت که او را به مدرس��ه 
بفرستیم. نمی دانم هیچ وقت می تواند به مدرسه برود يا خیر 
اما می دانم که فعًا بايد اينجا باش��د.« کارهايی که وظیفه 
سیسیلیاست مثل آبیاری، آشپزی و شستشو همگی به بعد از 
مدرسه اش موکول می شود و بعد از آن تازه بايد زير نور چراغ 
نفتی در کلبه ای از خشت و گل در کنار مادرش مطالعه کند و 
تکالیفش را انجام دهد. خانه هايی که در اين روستا قرار دارند 
همیشه در معرض سیل هس��تند و به همین خاطر از برق 
برخوردار نیستند. ساير کودکان مثل ايابیل نیز وقت خود را 

در مزرعه با کار کردن می-گذرانند تا فصل باران از راه برسد. 
ايابیل برخی از اطاعات در مورد بنايی و کشاورزی را از 
پدرش آموخته اس��ت اما اغلب اوقات تنها و غمگین است و 
نسبت به کودکانی که به مدرسه می روند احساس حسادت 
می کند. در حالیکه با يأس و ناچاری گوشه مزرعه نشسته 
است می گويد: »من دوست دارم همه چیز را ياد بگیرم. ياد 
گرفتن خیلی مهم اس��ت. بچه هايی که به مدرسه می روند 
دوس��تان بیش��تری دارند. می دانم که من هم حق دارم به 
مدرس��ه بروم و درس بخوانم اما هیچ کس م��ن را ثبت  نام 
نمی کند.« البته اگر والدينش تصمیم شان را عوض نکنند، 
قصد دارند کارهای او را ب��ه خواهر و برادرهای کوچکترش 

بدهند و نام او را مدرسه بنويسند.
ايابی��ل هی��چ گاه پاي��ش را از روستای ش��ان بی��رون 
نگذاشته اس��ت و بر خ��اف خواهر بزرگ��ش تمايلی برای 
ترک کردن روس��تا ن��دارد. اما آين��ده کش��اورزی در اين 
منطقه نامطمئن است چرا که شرايط بد آب و هوايی روی 
حاصلخیزی خاک اين منطقه تأثیر گذاشته است و هزينه 
کود برای مزارع پیاز نیز آنقدر زياد است که درآمدها کفاف 

مخارج را نمی دهد.
شیورا آنزاگیرا افسر پلیس��ی که در پروژه کمک رسانی 
برای آموزش فعالی��ت می کند در م��ورد مزايای تحصیل 
کشاورزان می گويد: »وقتی يک کشاورز توانايی خواندن و 
نوشتن داشته باشد خیلی چیزها تغییر می کند؛ يعنی مثًا 
می تواند وسعت زمین خود را محاسبه کند و متناسب با آن 
از کود استفاده کند و ديگر بدون فکر زمین خود را پر از کود 
و مواد شیمیايی نمی کند و بعداً می تواند با آگاهی محصول 
خود را قیمت گ��ذاری کند و به فروش برس��اند. همچنین 

دانش او برای نگهداری از کودکانش بیشتر می شود.«
دو سوم از جمعیت ۲6 میلیون نفری غنا کشاورز هستند 
و اين کشور در غرب آفريقا در مورد اولويتی که به تحصیل 
داده است نمونه است. اين اتفاق از 15 سال پیش آغاز شد، 
زمانیکه س��ازمان ملل آموزش و پرورش را يکی از هش��ت 
اهداف توسعه هزاره قرار داد. غنا 8 درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف تحصیات می-کن��د، يعنی بیش از 
شاخص 6 درصدی سازمان ملل و البته بیش از 6.5 درصد 
انگلستان. امروز حدود 9۰ درصد از کودکان غنا به مدرسه 
می روند که در مقايس��ه با 64 درصد نیجري��ه و 7۲ درصد 

پاکستان، قابل توجه است. 
فقر، مانع تحصيل كودكان غنايي

اما چند ماه پیش از آغاز مجموعه جديد اهداف سازمان 
ملل که قصد دارد هدف آم��وزش مادام العمر را جايگزين 
آموزش ابتدايی کند حدود 44۰ هزار نفر از کودکان غنايی 
که بايد تحصیات ابتدايی را بگذرانند )از 58 میلیون نفر در 
دنیا، 3۰ میلیون نفر در آفريقا هستند( هنوز به مدرسه راه 
نیافته اند. تعدادی از افراد در بنیاد آموزش جهانی چرايی اين 

امر را بررسی کرده اند. 
پاسخ يک کلمه است: »فقر«. البته برخی از افراد عوامل 
»فرهنگی« را دلی��ل اصلی میزان پايین ثب��ت نام ها برای 
مدرسه در نواحی روس��تايی می دانند. اما موانع بزرگی بر 
س��ر راه تحصیات کودکان وجود دارد. برخی از مدارس، 
کاس ه��ای کوچکی دارند ک��ه 1۰۰ ت��ا ۲۰۰ دانش آموز 
را در خود جای داده اس��ت و بس��یاری از معلم ها در انتظار 
ساختمان های جديد هستند تا بتوانند آنها را تقسیم کنند. 
موانع تحصیلی برای برخی از کودکان شديدتر است. 

معلم ها ت��اش می کنند نیمکت ه��ای اول را به 
کودکانی که مش��کل بینايی يا شنوايی دارند 
اختصاص دهند اما کودکانی که ناتوانی های 
جسمی شديدتری دارند يا دچار اختال در 
يادگیری هستند چاره ای جز ماندن در خانه 
ندارند. شرايط بد بهداش��تی برای دخترانی 
که در دوران قاعدگی هستند از جمله موانع 
و مش��کات تحصیل در اين مناطق اس��ت. 
توماس بافی نماينده دبیرکل اتحاديه آموزش 
غنا با اشاره به معلمی که برای تنبیه روی کمر 
دانش آموزان می ايس��تاده، قوانین اش��تباه 
انضباط��ی را از جمله دالي��ل کناره گیری 

خانواده ها از تحصیل فرزندان ش��ان 
قلمداد می کند. 

ماه آين��ده در دادگاه عالی غنا در م��وردی جريانی رأی 
صادر خواهد شد که از سوی حزب مردمی توسعه گرا مطرح 
شده است؛ آنها از دولت خواسته اند قانونی تصويب کنند تا 
تحصیل کودکان برای خانواده ها الزامی و اجباری شود. اما 
چطور چنین چیزی ممکن اس��ت؟ چطور می توان والدين 
اين فرزندان را جريمه کرد در حالیکه توانايی پرداخت آن 
را ندارن��د؟ و اگر آنها را به اين خاطر روان��ه زندان کنند چه 
کسی از فرزندان آنها مراقبت خواهد کرد؟ دولت، اتحاديه ها 
و نهادهای غیر دولتی معتقدند مشکل اصلی کمبود منابع 
اس��ت-کاس-های درس، معلم، دستش��ويی، کامپیوتر، 
کاغذ- و در کنار آن افزايش فش��ار اقتصادی اين مشکل را 
تشديد کرده است. سهم اهداکنندگان بین المللی در بودجه 
اين امر نیز ساالنه در حال کم شدن اس��ت. بسیاری از اين 
دانش آموزان چیزی به جز يک تخته س��یاه در کاس شان 

نداشتند که روی آن بنويسند.
ديويد آرکر از بنیاد جهانی آم��وزش اذعان می کند که 
امر آموزش و پ��رورش فرايندی تدريجی اس��ت و به زمان 
نیاز دارد. او می گويد بس��یاری از دولت های کشورهای در 
حال توسعه سرمايه گذاری بهتری نسبت به سازمان-های 
کمک رسانی در آموزش و پرورش دارند و 4 درصدی که در 
س��طح جهان برای اين امر اختصاص داده می-شود بسیار 

کم و ناچیز است. 
استا آياگر و آالله امانوئل تنها دو 

نفر از کودکانی هستند که هیچ 
شانس��ی برای ادامه تحصیل 
خ��ود نمی بینن��د. حتی اگر 
موفق شوند برای کشاورزان 
کار کنند و محصوالت آنها 
را روی سرشان بگذارند و به 
دست فرشندگان برسانند 
باز هم ش��انس کمی برای 

به دس��ت آوردن پول کافی 
جهت ورود به مدرسه را دارند. 

اس��تا می گويد: »ما حتی پول 
کاف��ی ب��رای خري��د غذای 

روزانه هم نداريم. راهی 
برای پرداخت شهريه 
و هزينه های مدرسه 
نداري��م. به همه چیز 
فکر کرده اي��م. فقط 
منتظريم خ��دا به ما 

کمک کند.«

آمـوزش کـودکـان 
و مانـعي به نام فقـر

9۰درصد از كودكان غنا به مدرسه می روند

کـاور استـــوری

ترجمه: نسيم بنايي/ منبع: گاردين
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کـاور استـــوری

زمستان سال 1393 بود که رسانه های داخلی خبر 
دیگری از بش��ر دوستی در کشور را منتشر کردند. این 
بار نوبت دانش آموزان دبس��تان پسرانه آخوند مالعلی 
معصومی بود. مدرس��ه ای کوچک در ش��هر همدان با 
دانش آموزانی که در همان سنین کودکی الگویی برای 
همه جامعه شدند. آنها از بیماری سرطان معلم ورزش 
محبوب ش��ان باخبر شدند. با وجود سردی هوا همگی 
سرهایش��ان را تراشیدند.  شاید بتوان گفت حرکتشان 
متاث��ر از حرکت همان معلم مریوان��ی ای بود که برای 
همدردی با دانش آموزش که س��رطان داشت، سرش 
را تراش��ید، اما حتی این برداش��ت هم خللی در اصل 
موضوع که همان همدردی و نوع دوس��تی است، ایجاد 

نمی کند. 
جامعه بشری از انسانها و روابط متعددشان تشکیل 
ش��ده است، کس��ی که در این جامعه  یک ارزش را در 

ش��بکه روابط اجتماعی اش، ترویج می کند، قهرمان آن 
جامعه اس��ت. زیرا این روابط به شکل تصاعدی درحال 
گس��ترش اس��ت و چه بهتر ک��ه مفاهیم��ی همچون 
بشردوس��تی در آن ترویج یابد. این بار حرکت دس��ته 
جمع��ی این دانش آموزان کار خود را کرد و در ش��بکه 
گس��ترده تری ک��ه هم��ان هالل احمر ب��ود جرقه کار 
بزرگت��ری را زد. مدرس��ه این بچه ها به عن��وان اولین 
مدرسه بشردوس��تی کشور از طرف مسئوالن جمعیت 
هالل احمر استان نامگذاری ش��د. این اتفاق باعث شد 
تا به سراغ »س��عید بابایی« معاون دانش آموزیسازمان 
جوان��ان ه��الل احم��ر بروی��م و درباره مدرس��ه های 
بشردوس��تی، روند ش��کل گیری آنها و برنامه های آتی 
سازمان در زمینه اهداف بشردوستانه گفت و گو کنیم.

سعید بابایی با اشاره به اینکه ایده ایجاد مدرسه های 
بشردوس��تی به سه ماه پیش��تر یعنی اواخر سال 93 
برمی گ��ردد، گف��ت: »حدود س��ه م��اه پیش در 
روزنامه ش��هروند که متعلق به جمعیت هالل 
احمر اس��ت، گزارشی منتشر شد که در آن 
گفته شده بود دانش آموزان مدرسه ای در 
همدان، برای همدردی با معلم شان که 
مراحل ش��یمی درمانی را می گذراند، 
سرش��ان را تراش��یده اند؛ ای��ن کار 
بسیار شبیه کاری بود که در استان 
کردستان، معلم یک مدرسه برای 
دانش آموز س��رطانی  از  حمای��ت 
خود انج��ام داده بود. در تماس��ی 
که ب��ا مدیرعام��ل جمعیت هالل 
احمر اس��تان همدان داش��تیم این 
موض��وع را مط��رح کردم ک��ه این 
کار دانش آموزان ارزش��مند اس��ت و 
باید برای تش��کر از ای��ن دانش آموزان 
کاری انجام داد، بعنوان مثال می توانیم 
کانون های دانش آموزی  زیر نظر س��ازمان 

جوانان را بطور ویژه در این مدرسه راه اندازی کنیم.«
ب��ه گفت��ه مع��اون دانش آم��وزی س��ازمان جوانان 
هالل احم��ر، بقیه فعالیت ها در انتخاب این مدرس��ه به 
عنوان اولین مدرس��ه بشردوس��تی، کاری بود که دکتر 
کارخان��ه ای مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان 
همدان و همکارانش در معاونت جوانان هالل احمر این 
اس��تان، انجام دادند. آنها با هدف اینکه مسایل مربوط 
به بش��ر دوس��تی در این مدرس��ه آموزش داده شود، 
جلس��اتی ویژه برای تش��کر از کاری ک��ه دانش آموزان 
انجام داده بودند، برگزار کردند و در کنار این کار کانون 
دانش آموزی دانشکانوندانشموزی هالل احمر را نیز در 

این مدرسه راه اندازی کردند.
بر اس��اس گفته های بابایی، باور عموم مردم درباره 
فعالیت ه��ای ه��الل احمر این اس��ت که بس��یاری از 
فعالیت ه��ای این س��ازمان ب��ه فعالیت ه��ای امدادی 
خالص��ه می ش��ود؛ در حالیکه وظیف��ه اصلی جمیعت 
هالل احمر گس��ترش اصل »بشردوس��تی« اس��ت، به 
همی��ن خاطر س��ازمان جوانان ت��الش می کند که در 
کانون های بشردوس��تی، آش��نایی دانش آم��وزان را با 
اص��ول بشردوس��تی در اولویت قرار دهد و آش��نایی با 
کمک ه��ای اولیه و فعالیت های ام��دادی را در گام های 
بعدی عرضه کند. این آشنایی هم به تدریج و باال رفتن 
سنین دانش آموزان آغاز می شود و هرچه دانش آموزان 
به س��نین باالتری می روند آموزش کمک های اولیه نیز 
برایشان رشد بیشتری پیدا می کند، اما در سنین پایه، 
آموزش مس��ائلی که مربوط به بشردوستی است بسیار 
پررنگ تر است. به طور مثال سازمان جوانان در همین 
راستا س��ال گذشته جشنواره نقاشی صلح و دوستی را 
برگزار کرد و ی��ا در ایامی که نزدیک به عید نوروز بود 
جشنواره آشتی آشتی را با هدف اینکه بچه ها، بزرگتر ها 

را آشتی بدهند برگزار شد؛ جشنواره سیاره مهربانی نیز 
یکی دیگر از فعالیت های سازمان بود که یک بخش آن 
گفتن خاطره در قالب خدم��ات امدادی و بخش دیگر 
آن گفتن کمک هایی که به دیگران کرده بودند را شامل 

می شد. 
»س��عید بابای��ی« در تش��ریح اه��داف کانون های 
دانش آم��وزی، اس��تراتژی فعل��ی س��ازمان جوانان را 
راه اندازی این گونه کانون ها در داخل مدارس اعالم کرد 

و افزود: کانون های دانشآموزی از ایام دهه فجر در 
حال تاس��یس در مدارس مختلف بوده است و 

قرار اس��ت تا پایان س��ال تحصیلی 8 هزار 
کانون  دانش آموزی در مدارس مختلف 

کش��ور افتتاح شود؛ بنای ما این بوده 
ک��ه در گام اول در ای��ن کانون ه��ا 
بشردوس��تی آموزش داده شود و 
درگام بعدی فعالیت های امدادی 
مثل پناه گیری، خروج اضطراری 
و مقابله با آتش سوزی و مسائل 

دیگر آموزش داده شود.
سازمان  دانش آموزی  معاون 
جوان��ان هالل احمر،  کانون های 
دانش آم��وزی را هم��ان مدارس 
بشر دوستی معرفی کرد و گفت: 

دانش آموزی  کانون ه��ای  »اص��ال 
همان مدارس بشردوس��تی هستند 

یکدیگرن��د. در  مت��رادف  ای��ن دو  و 
مدارس کش��ور چهار کانون حق فعالیت 

دارند: انجمن اس��المی دانش آموزی، بسیج 
دانش آموزی، سازمان دانش آموزی که جایگزین 

پیشاهنگی سابق شده است و کانون های دانش آموزی 

هالل احمر، هیچ تش��کل دیگری ب��ه غیر از این چهار 
کان��ون حق فعالیت در م��دارس را ندارند. این ظرفیت 
عظیمی اس��ت، خیل��ی از نهادها خواس��تند به عنوان 
تش��کل وارد مدارس بش��وند؛ ش��واری عالی آموزش و 
پ��روش این اجازه را نداده اس��ت و حق فعالیت آنها در 

قالب این چهار تشکل دانسته است. هرکدام از این چهار 
تشکل کارویژه خودشان را دارند. ما کانونی هستیم که 
محوریت فعالیت هایمان را براس��اس آموزش امدادی و 

فعالیت های بشر دوستانه است.
وی درب��اره چرای��ی نامگ��ذاری مدرس��ه مالعل��ی 
معصومی همدان به عنوان اولین مدرس��ه بشردوستی 
نی��ز گفت: علت این نامگ��ذاری را می توان در دو نکته 
دانست، اول نوع خاص فعالیت بچه ها در این مدرسه و 
دوم اینکه از این پش فعالیت های بشردوس��تی در این 

مدرسه به شکل خاص تری دنبال شود. 
س��عید بابایی، ایران را کش��وری پیشتاز در آشنایی 
کودکان با مفاهیم بشردوس��تانه معرف��ی کرد و افزود: 
» حقیقت��ی که می دانم این اس��ت ک��ه در مورد خود 
صلیب سرخ و هالل احمر در جلساتی که طی یک سال 
و نیم گذش��ته با روس��ای جمعیت های مختلف که از 
کش��ورهای مختلف دنیا به ایران آمده بودند، داشتیم، 
کشورهای کمی وجود داشت که به سنین پایه پرداخته 
باشند؛ ما در هالل احمر از سنین پنج سالگی در کانون 
غنچه ه��ای هالل، ک��ودکان را با مفاهیم بشردوس��تی 
آش��نا می کنیم. بس��یاری از جمعیت های مختلف دنیا 
فعالیت اصلی شان را بر روی سنین جوانان و بزرگساالن 
متمرک��ز کرده اند ب��ه طوری که یک��ی از دغدغه های 
اصلی جمعیت های مختلف در دنیا پیر شدن نیروهای 
داوطلب است. در این سفرها، این سوال برایشان ایجاد 
ش��ده است که شما چه کاری انجام می دهید که باعث 
ش��ده جوانان و نوجوانان و کودکان درگیر فعالیت های 
بشردوستی ش��وند؛ می توان گفت که ما در این زمینه 
پیشتاز هستیم و این پیشتازی را می توان از طریق رصد 
کردن گزارشات سایت جهانی فدراسیون صلیب سرخ و 

نشست های مختلف منطقه ای و جهانی، مشاهده کرد.
مع��اون دانش آموزی س��ازمان جوان��ان هالل احمر 
فعالیت های سازمان در زمینه بشردوستی را مختص به 
کانون های بشر دوستی نداست و افزود: »ما در سازمان 
جوانان، فعالیت های زیادی با زمینه های بشردوستی، در 
دستور کار داریم؛ فعالیت هایی مانند برگزاری اردوهای 
مختلف که هم مس��ائل بشردوستی و هم فعالیت های 
امدادی را پوشش می دهد و همچنین تهیه نشریه 
دانش آموزی س��ازمان که از ماه آینده راه اندازی 
می ش��ود از جمله فعالیت های آتی س��ازمان 

دانش آموزی است.«

افتتاح 
نخستین مدرسه 

بشردوستی 
ايران در آموزش در همدان

مفاهيم بشردوستی 
به كودكان و نوجوانان 

پيشتاز است سعيده فراهاني
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"غالب�ا ضعيف وكم سن و سال هس�تند؛همان 
كودكانی كه بشقاب به دست در صف ايستاده اند تا 
وقتی نوبت به آنها رسيد، غذايی هر چند اندک به 
همان بش�قاب های در دستشان سرازير شود."اين 
هم�ان تصويرآشنايياست كه همراه با جس�تجوی 
كلي�د واژه ه�ای "كمب�ود غ�ذا" و"بح�ران آب" 
درفضای مجازی دي�ده می شود.بحرانی كه اگرچه 
در تمام�ی دنيا وج�ود دارد اما بخش قابل توجهی 
از آن قاره آفريقا را در برگرفته است. اكنون كمتر 
كسی است كه نداند سايه كم آبی و تهديد غذايی  
بر سرساكنان اين كره خاكی سنگينی نكرده است.

از سال ها پي�ش سازمان ملل درباره بحران آب در 
جه�ان هش�دار داد و بارها اعالم كرد ك�ه كه اگر 
جهانبه مي�زان فعلی به مص�رف آب ادامه دهد تا 
س�ال 2۰25 نزديک به سه ميليارد نفر در جهان با 
كمبود آب مواج�ه می شوند و از اين تهديد پنهان 
برای آينده بش�ريت خبر داد. البت�ه بحران آب و 

غذا رابطه تنگاتنگی با يكديگر دارند.رزگرانت در 
كتاب"آين�ده آب و غذا در جه�ان تا سال 2۰25" 
عنوان می كند:" در قرن بيست ويكم امنيت غذايی 
با امنيت آب گره خورده است. دهه های آينده برای 
تامين غذای ميليون ها انسانی كه به جمعيت جهان 
اضاف�ه می شوند كش�اورزان بايد غذای بيش�تری 
تولي�د كنند اما ب�رای انجام اين ام�ر تقريبا هيچ 
منبع آب�ی جديدی كه از لح�اظ اقتصادی مقرون 
به صرفه باشد در دسترسكش�اورزان نخواهد بود.
همچنين مصارف خانگی، صنعتی ، زيست محيطی 
هم رقابت شديدی را به كشاورزی تحميل خواهند 
كرد ." هش�دارهای سازمان ملل و اظهار نظرهای 
ساير صاحبنظران در خصوص بحران آب و غذا در 
دنيا همان بحث های هميشگی جنگ بر سر منابع 
آبی و غذاي�ی را زنده می كند.تا جايی كه هر سال 
سازمان ملل تالش می كند در روزهای جهانی آب 
و غذا هر بار به گونه ای توجه ساكنان كره خاكی را 

به اين كمبودها جلب كند. سازمان ملل روز جهانی 
غذا در س�ال 2۰14 را- كه همين چند ماه گذشته 
ب�ود- روز توجه به اهميت مزرعه ه�ای خانوادگی 
برايپاي�ان دادن به فقر و گرسنگ�ی ناميد و اعالم 
ك�رد "شمار مردم گرسنه درجهان به بيش از 8۰5 

ميليون نفر رسيده است ."
اكنون اين آمار تك�ان دهنده باقی مانده اند كه 
حكايت از وجود حدود يک ميليارد انسان گرسنه 
در اين كره خاكی دارد و بحران آبی كه پيش بينی 
شده تا يک دهه آينده 3 ميليارد انس�ان را درگير 
خود كند و البته اظهار نظرها و راهكارهايی كه هر 
از گاهی می آين�د  و می روند.در اين ميان ودركنار 
صده�ا راهكاری كه در زمينه عبور از بحران آب و 
غذا و البته سايرمخاطرات جهانی برای بشر عنوان 
ش�ده است نقش تكنولوژی ه�ا ورسانه های جديد 
دراصالح الگوی مصرف ،نهادين�ه سازی و ارتقای 

سطحفرهنگی قابل توجه است.

اهدای آب،آرد وبرنج رايگان 
مجازی به نيازمندان جهانی

نیکوکاری با 
چند کلیک

charitii.com
يکی ديگر از سايت های اين حوزه سايت نیکوکاری به نشانیcharitii.comاست.
چريتی يک س��ايت جدول  کلمات متقاطع است. سوال درباالی صفحه و چهار پاسخ 
ممک��ن آن به نماي��ش درمی آيد. با انتخاب جواب صحیح، جم��ع آوری امتیازات آغاز 
می ش��ود.با ادامه  بازی، س��طوح بازی نیزباال می رود. امتیازها جمع می ش��وند و برای 
حمايت از موضوعی به شماکمک می کند. سايت چريتی به شما اين اجازه را می دهد 
که از طريق انتخاب گر چريتی موضوع حمايتی خود را انتخاب کنید که می تواند آب 
آش��امیدنی تمیز، کمک غذايی، حفاظت از جنگل های باران��ی يا حتی ايجادامکانات 
برای تحصیل باش��د. وب سايت چريتی دارای پايگاه داده های 1۰هزار تايی از اين نوع 
جدول هاس��ت و به اين ترتیب اگر قصد مشارکت دربرنامه های حمايتی داشته باشید، 
برای رس��یدن به انتهای بازی بايد زمان بسیار زيادی صرف کنید.در واقع چريتی اين 
امکان را برای شما فراهم می کند تا به مرور زمان از يک موضوع بشر دوستانه حمايت 

کنید.

کمک به کودکان )Aid to Children(نیز يک وب سايت خیريه است که بايک 
بازی واژگانی س��اده و بدون حشويات و زوايد از شما میزبانی می کند.اين بازی شامل 
۲6 سوال )سطح دشواری( است. پیشرفت و مشارکت شما در فهرستی که در سمت 
راس��ت صفحه به نمايش در می آيد، ثبت می ش��ود. با هر پاسخ صحیح شما ۲5 سنت 
به صندوق اهدا می ش��ود. مرکزتوج���ه اين س��ازمان کودکان اس��ت، علی الخصوص 
کودکانی که قربانی جنگ، بیماری و بايای طبیعی شده اند. آن طور که در وب سايت 
آمده است تهیه ی يک وعده غذای اين کودکان تنها ۲5 سنت هزينه دارد. البته جای 
ترديد اس��ت که اين س��ايت هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد يا نه، چرا که آخرين 
جمع بندی در مورد کمک های باعوض به ماه مارس س��ال ۲۰۰9بازمی گردد. به هر 
حال،با بازديد از اين س��ايت، حتی اگر کمکی هم به کودکان نکرده باشید، می توانید 

دايره ی واژگانی تان را بهبود بخشید.
Helpthirst.com

س��ايت کمک به رفع بی آبی به آدرس Helpthirst.com توجه شما را برکمبود 
جهانی آب آش��امیدنی متمرکز می کند و همچنین سعی دارد قدرتتمرکز شما را نیز 
افزايش دهد. اين وب سايت دارای يک بازی است که اساساً شامل تمرين آموزش ذهن 
می شود. اين بازی واقعاً آسان است.تعدادی داده ی عددی برای زمانی کوتاه به نمايش 
درمی آيد و از شماخواس��ته می ش��ود که اين اعداد را به خاطر بسپاريد. سپس از شما 
خواس��ته می شود که با استفاده از صفحه کلید روی صفحه نمايش کامپیوترتان،اعداد 
صحی��ح را وارد کنید. با هر پاس��خ صحیح يک فنجان آب )مع��ادل 1۰میلی لیتر( به 
نیازمندان در کش��ورهای در حال توسعه  دنیا و مناطق آسیب ديده در بايای طبیعی 

اهدا می ش��ود. با باال رفتن س��طح بازی، اعدادبه تدريج بزرگ تر می شوند.اين سايت از 
يکسو روشی مناسب برای تقويت ذهن عددی شما محسوب می شود و از سوی ديگر 

توجه کاربر را به مسئله کمبود آب در مناطق بحران زده جلب می کند.

freeflour.com
آرد رايگان به نش��انیfreeflour.com نیز يکی از سايت هايی است که درجهت 
کمک به گرسنگی راه اندازی شده بود.از آنجا که  گرسنگی در جهانروز به روز در حال 
افزايش اس��ت و از طرفی ش��ما هم هر روز در پی آن هستید که دانش تان را افزايش 
دهید اين س��ايت با هدف پاس��خگويی به ايندو نیاز راه اندازی ش��د و به دنبال يافتن 
حامی مالی رفت.در وهله نخست نیز جنبه تفريحی آن راه اندازی شد که در اين بخش 
کاربر می توانس��ت بهمجموعه ای از سواالت عمومی در حوزه ی جغرافی پاسخ دهد. با 
هر پاسخ صحیح )در آينده ی نزديک( 1 قاشق آرد برای افراد بی بضاعت کمک مي شد.
با وجود اين، اخیرا اين سايت ديگر فعال نیست هر چند که ما امیدوارهستیم وب سايت 
به زودی يک حامی مالی پیدا کند و يک س��ايت س��رگرم کننده آموزشی به فهرست 

سايت های بشردوستانه اضافه شود.

فضای مجازی و خدمت به بشر
اينترن��ت به عنوان نماد و رس��انه غالب عصر اطاعات اکنون بی��ش از دومیلیارد و 5۰۰ 
میلیون نفر کاربر دارد که بر اساس برخی آمارها،تعداد کاربران آن از 3 میلیارد نفر نیز گذشته 
است همچنین پیش بینی می شودکه تا پايان سال ۲۰15 میادی نیمی از جمعیت دنیا کاربر 
فضای مجازی باش��ند؛ فضايی که در آن آموزش، اطاع رس��انی و اقداماتی در جهت ترويج 
صلح، بشردوستی و نیکوکاری می تواند به مثابه يکی از فرصت هايهمیشگی اين عرصه جديد 
مطرح باشد. از سال ها قبل و با گسترش کاربران اينترنت در دنیا و ارتقای تولیداتمحتوايی در 
اين عرصه مفاهیم بشردوستی نیز جای خود را در میان صفرو يک های مجازی پیدا کردند به 
طوری که سايت های زيادی با هدف اطاعرسانی و شفاف سازی در خصوص نیازمندان جهانی 
و نحوه کمک بهآن ها، کمک به گرسنگان و حمايت از بحران های جهانی غذايی ،آبی،محیط 
زيست و ... راه اندازی شدند تا پای کاربران اين عرصه را که غالبا جوان هم هستند به جهان 
فعالیت های نیکوکارانه بگش��ايند.در اين فضا کهکاربر هم تولید کننده و هم مصرف کننده 
محتواس��ت به صورت پويا و برمبنای تعاملی دو س��ويه می تواند در قالب بازی ، سرگرمی، 
مسابقه و ...هم بر اطاعات خود بیفرايد و هم طعم نیکوکاری را به صورت مجازيتجربه کند.

freerice.com
در می��ان هزاران س��ايت موجود می ت��وان از صدها س��ايت هايی نام ب��رد که محتوايی 
بشردوستانه دارند.اما در اين میان سايت هايی هستند که محتوای بشردوستی را با چاشنی 
آموزش و بازی همراه کرده اند.يکی ازسايت های محبوب و معروف در اين زمینه سايت برنج 
رايگان)freerice.com(اس��ت.با ورود به اين س��ايت در وهل��ه اول گمان می کنید کهاين 
س��ايت فقط برای تفريح اس��ت اما اينگونه نیست. Freerice س��ايتی غیرتجاری است که 

توس��ط س��ازمان بین المللی غذا در سال ۲۰۰6 راه اندازی ش��د واهدافی مانند ايجاد محیط 
رايگان ب��رای آموزش به صورت تقويت دانش روزانه همچنین کمک برای جمع آوری برنج 
رايگان برای مردم گرس��نه در سراس��ر جهان را فراهم می کند. در اين سايت مجموعه ای از 
آزمون های چهارگزينه ای در زمینه های زبان انگلیسی، هنر، شیمی، جغرافی، رياضی و ساير 
زبان ها برايتان ارائه می شود.در اين سايت می توانید موضوع مورد عاقه تان را انتخاب کنید. 
باهر پاسخ صحیح به اين سواالت، تعداد 1۰ دانه برنج از طرف شما به برنامه ی جهانی کمک 
غذايی سازمان ملل متحد اهدا می شود و سطح دشواری سواالت به صورت تدريجی افزايش 
پیدا می کند. به اين ترتیبfreerice در تاش است که به دو هدف خود، يعنی ايجاد امکانات 
 Freericeبرايت حصیل و پايان دادن به گرس��نگی در سطح جهان دست پیدا کند.  سايت
ب��ا توجه به بازديدکنندگان زيادی که دارد با همان 1۰ دانه برنج اهدايی رضايت کاربران را 

فراهم می کند.

بشردوستی 
ايرانی در 
دوردست ها

اگرچ�ه از مدت ها پيش NGOها و سازمان های بين المللی در 
عرصه فضای مج�ازی ورود پيدا كرده اند ومتناسب با اهداف خود 
مفاهيمی را حول محور بشردوستی توليد و در اينترنت به اشتراک 
گذاشتند تا همه كاربران جهانی بدون توجه به سن،جنس و مليت 
بتوانند از آن بهره مند شوند اما در ايران كمتر سازمان،نهاد مدنی 
و...ب�ه اين عرصه وارد شدند و به سختی می توان از سايتی ايرانی 
ن�ام برد كه هم�راه با بازی و آم�وزش زمينه نيكوك�اري را فراهم 

كند.البته در اي�ن ميان می توان از خيريه هايی نام برد كه با اعالم 
موجوديت در فضای سايب�ر، راه اندازی سايتی جهت معرفی خود 
و فعاليت های متبوع همچنين امك�ان پرداخت های آنالين زمينه 
مش�اركت در امر نيكوكاری و بش�ردوستی را برای كاربران فراهم 
می كنن�د اما اين قبيل سايت ها از فضای دوسويه وب وجنبه هايی 
مانند تفريح،سرگرمی و آموزش در كنار بشردوستی بهره چندانی 

نبرده اند.

فـن آوا

محيا بركت
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امــداد و نجـات

سرپرست معاونت عملیات س��ازمان امداد و نجات در تشريح نتايج اجرای طرح امداد و 
نجات نوروزی اعام کرد که امدادگران و نجاتگران هال احمر در طول مدت حدود ۲۰ روزه 
اجرای اين طرح جان 4 هزار و 4۰۰ تن را نجات دادند. »حسین درويشی« با اعام گزارش 
عملیات و خدمات امداد و نجات از آغاز اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی تا پايان آن، 
گفت: در اين مدت از می��ان 5 هزار و 4۰۰ مورد عملیات و خدم��ات، 3 هزار مورد عملیات 
و ۲هزار و 4۰۰ مورد خدمات بوده اس��ت. وی با بیان اينکه امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هال احمر در اين مدت به 11۰ هزار تن از مسافران نوروزی امدادرسانی کردند و 75 هزار تن 
نیز به صورت اضطراری اسکان داده شدند؛ افزود: همچنین 4 هزار و 4۰۰ تن نیز از نخستین 
روز اجرای طرح امداد ونجات نوروزی تا کنون نجات داده ش��ده اند که نشان دهنده بهبود 
خدمات رسانی نیروهای امدادی هال احمر است. سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد 
و نجات جمعیت هال احم��ر همچنین افزود: 35 هزار تن از مس��افران نوروزی از خدمات 
درمان سرپايی بهره مند ش��دند و ۲ هزار و 8۰۰ مصدوم نیز از سوی امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هال احمربه مراکز درمانی انتقال داده شده اند و همچنین 475خودرو نیز رهاسازی 

شده است. 

اصفهان، ركورددار بيشترين عمليات نوروزی
كاهش 66.7 درصدی فوت مجروحان حين انتقال به مراكز 

درمانی 
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمراز کاهش 66.7 درصدی فوتی های 
حین انتقال به مراکز درمانی خبر داد و تأکید کرد که اين کاهش چش��مگیر نشان از تاثیر 
آموزش ه��ا و عملکرد خوب تیم ه��ای عملیاتی جمعی��ت هال احم��ر دارد.  دکتر »ناصر 
چرخساز« در نشست خبری تشريح فعالیت های جمعیت هال احمردر ايام نوروز، گفت: 
آمار و ارقام جمع آوری شده حاکی از آن است که در برخی از عملیات ها به دلیل حضور به 
موقع امدادگران و نجاتگران حوادث کاهش چشمگیری داشته است. وی به هم افزايی میان 
هر سه سازمان جوانان، داوطلبان و امداد و نجات جمعیت هال احمر نیز اشاره کرد و افزود: 
برای اجرای طرح های ملی قبل از فرا رسیدن نوروز، جلسات متعددی برگزار و بخشنامه های 
مختلفی اباغ ش��د که اين امر باعث ش��د در برخی از اس��تان ها خاءهای موجود کاهش 
چشمگیری داشته باش��د و هم افزايی میان نیروهای هال احمر افزايش يابد. چرخساز با 
تاکید بر اينکه تعداد پايگاه های ثابت، س��یار و موقت امداد و نجات 13 درصد رشد داشته 
است، تصريح کرد: يک هزار و 35۰ پايگاه ثابت، موقت و سیار در سراسر کشور پوشش امداد 
و نجات کشور را بر عهده داشتند؛ عاوه بر آن 17 فروند بالگرد نیز در سراسر کشور پوشش 

امدادهوايی را بر عهده داشتند. 

51۰ سورتی پرواز بالگردهای هالل احمر
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمربا بیان 
تعداد مصدومانی که در طول اجرای طرح با 
بالگرد به مراکز درمانی 
منتق��ل 

شدند، اذعان کرد: 64 مصدوم در زمان اجرای طرح امداد و نجات نوروزی به وسیله بالگرد به 
مراکز درمانی منتقل شدند که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگیری 
داشته است. وی در مورد عملیات و خدمات انجام ش��ده از سوی سازمان امداد و نجات نیز 
يادآور شد: 5 هزار و 7۰۰ مورد عملیات و خدمات ش��امل امدادهای جاده ای، کوهستانی، 
ساحلی، کوالک، سیل، آبگرفتگی، مراجعات حضوری و ارائه خدمات به کاروان های راهیان 
نور انجام شد که 55 درصد عملیات و 45 درصد خدمات بوده است. چرخساز ادامه داد: در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲.3 درصد در انجام عملیات و خدمات امداد ونجات رشد 
داشته که از اين میزان يک درصد در انجام عملیات و 3.9 درصد در ارائه خدمات با رشد مواجه 
بوده است. وی با اعام اينکه اصفهان، مازندران و کرمان به ترتیب با8.4 درصد، 7.8 درصد و 
6.8 درصد از کل عملیات بیشترين عملیات را در کل کشور به خود اختصاص داده اند، بیان 
کرد: همدان، خوزستان و کردس��تان نیز به ترتیب با اختصاص 19.4درصد، 16.4درصد و 

1۰.6 درصد از کل مراجعات، بیشترين تعداد مراجعات را به خود اختصاص داده اند. 

امدادرسانی به 154 هزار آسيب ديده در سوانح و حوادث
سرپرست س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال احمربا تاکید بر اينکه 154 هزار نفر 
آس��یب ديده در حوادث و س��وانح در طرح ملی امداد ونجات نوروزی از س��وی جمعیت 
هال احمرامدادرسانی ش��ده اند، گفت: به 116 تن از افراد در طول اجرای طرح از اسکان 
و تغذيه اضطراری بهره مند ش��دند و 37 هزار نفر نیز نجات يافته و از خدمات حضوری و 
برنامه های مناسبتی برخوردار ش��ده اند. وی تصريح کرد: از مجموع 116 هزار تن از افراد 
امدادرسانی شده، 78 هزار تن اسکان يافتند و 38 هزار تن نیز از تغذيه و خدمات اضطراری 
بر خوردار ش��دند. سرپرست س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال احمربا تاکید بر اينکه 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه پوش��ش عملیات امداد و نجات 
جاده ای۲.۲ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: بیشترين عملیات در استان های اصفهان 
و مازندران، کرمان؛ بیشترين عملیات در شهرستان های ساوه، سیرجان و زنجان؛ بیشترين 
عملیات در محورهای همدان– قزوين، آزادراه تهران– قم و آزادراه تهران– تبريز 

انجام شده است. 

 »سجادبرات�ی« متولد1371مش�هدكاوه، ازتواب�ع 
شهرستان چادگان دراست�ان اصفهان است. نجاتگری 
كه به تعبيرخودش با آن گويش صميمی ونفس گرمش، 
موقعي�ت گردشگ�ری شهرچادگان ومناس�ب نبودن 
راه های مواصالتی اين منطقه زيبا ازكش�ورمان باعث 
شد به جمعيت هالل احم�ر و علی الخص�وص امداد و 
نجات جاده ای عالقمند شود تا بتواند به مردم ديار خود 
وكش�ورش خدمت كند.  وی پس ازگذران�دن دوره های 
آموزشی ودوره تخصصی تصادفات جاده ای از23فروردين 
ماه 93در پايگ�اه جاده ای چادگان فعاليت خ�ود را آغاز كرد. 
او انگي�زه نوعدوستی و ي�اری رسانی ب�ه م�ردم را لطف بزرگ 
خداوند می دان�د كه در وج�ود او و همكارانش ق�رارداده است. 
روايت فداك�اری از زبان خودش شنيدنی اس�ت: ساعت حدودا 
سه بعدازظهر سيزده�م نوروز راننده پژوآردی و همس�رش كه 
حال مساعدی نداشت، برای تست و كنترل فشارخون به پايگاه 
جاده ای م�ا مراجعه كردن�د. ناگهان ص�دای داد و فرياد راكبين 
خودرو ك�ه دو ك�ودک چهارساله و ش�ش ساله و خانم مس�نی 
بودند به گوشم رسيد، مش�اهده كردم كه در يک چش�م به هم 
زدن خودرو در شيب جاده به سمت عق�ب درحال حركت بود و 
هر لحظه به سرعتش افزوده می شد. احس�اس كردم فاجعه ای 
درحال شكل گرفتن است. به دليل شيب تندجاده هر آن ممكن 
بود خودرو بدون راننده يا وارد مس�ير جاده شلوغ شده و باعث 
تصادف زنجيره ای شود و يا در گودال عميق كنار جاده سقوط كند. 
شرايط تصميم گيری بسيار سخت و نفسگير بود. به سوی خودرو 
دويدم. ديدم در ها بس�ته است. تنها روزنه امي�د در آن ثانيه ها 
شيشه باز سمت شاگرد خودرو بود. ازآن روزنه به داخل خودرو 
شيرجه زده و در يک لحظه با فشار دست بر پدال ترمز، خودرو را 
متوقف كردم.  او اين طورادامه داد: اشک های شوق پدر و مادری 
كه سرنوشت زندگيشان در يک چشم به هم زدنی ازيک فاجعه به 
يک لحظه ناب اميد به زندگی تغييركرده بود، يكی از زيبا ترين و 
دلنشين ترين تصاويری بود كه تا آنروز در زندگی خود می ديدم.

نمايندگان عضو كميس�يون عمران مجلس شورای اسالمی 
از عملكرد سازمان ام�داد و نجات جمعي�ت هالل احمردر طرح 
نوروزی 1394، تشكر كردند. كميسيون عمران مجلس، هجدهم 
فروردن ماه، با دستور ك�ار بررسی عملك�رد دستگاه های ارائه 
دهنده خدمات به مس�افران نوروزی تشكيل جلسه داد؛ در اين 
نشس�ت پس از ارائه گزارش دكت�ر ناصر چرخس�از سرپرست 
سازمان امداد و نجات كشور از عملكرد سازمان در طرح نوروزی 
امداد و نجات س�ال 94، نمايندگان مردم در كميس�يون عمران 
مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز رضايت از عملكرد اين سازمان 
از كليه عوامل اجرايی اين سازمان تش�كر كردند. در اين جلسه 
ساير دستگاه ه�ای همكار در طرح ن�وروزی 94 از جمله پليس، 
سازمان های راهداری، هواپيمايی كش�وری، بنادر و كشتيرانی 

نيز گزارش های خود از خدمات نوروزی به مردم را ارائه كردند. 

تشکر اعضای كمیسیون عمران نجات جان 44۰۰ مسافر نوروزی
مجلس از سازمان امداد و نجات 

نجاتگر فداكاری كه به خودروی 
مرگ، ايست داد! 

افزايش 17 درصدی عمليات رهاسازی در نوروز 94
چرخساز با اشاره به افزايش 17 درصدی عملیات رهاس��ازی نسبت به سال قبل، تاکید کرد: بیشترين 
عملیات رهاسازی در محورهای سیرجان– بندرعباس، شاهین شهر– دلیجان و راين به بم و ماهان صورت 
گرفت.  وی با اعام رشد 41 درصدی پوشش امدادی در مناطق کوهستانی نسبت به سال قبل يادآور شد: 
بیشترين عملیات کوهستان در استان های فارس، تهران و اصفهان به ترتیب با ۲۲ درصد، 9.9درصد و 7.6 
درصد از عملیات که مناطق کوهستانی باباکوهی شیراز، طاق بستان کرمانشاه و کلکچال و دربند تهران رخ 
داده است. سرپرست س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال احمربا تاکید بر اينکه عملیات ساحلی در سال 
جاری نسبت به سال قبل 5 درصد رشد داشته است، افزود: بیشترين عملیات ساحلی در استان های بوشهر، 
سیستان و بلوچستان و خوزستان و بیشترين سواحلی که عملیات امدادرس��انی در بندر گناوه، کنگان و 

کنارک بوده است. 

رشد 8.8 درصدی پوشش امدادی سيل و آبگرفتگی
سرپرست سازمان امداد ونجات جمعیت هال احمر با بیان اينکه پوشش امدادی سیل و آبگرفتگی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 8.8  درصد رشد داشته است، اضافه کرد: بیشترين پوشش امدادی در استان های 
خوزستان، فارس و خراسان جنوبی صورت گرفته است و در زمینه انجام عملیات در برف و کوالک نیز 6۲ 
درصد کاهش داشته است که بیشترين عملیات ها در آذربايجان ش��رقی، زنجان و اردبیل و قزوين صورت 
گرفت.  وی يادآور ش��د: کاهش 66.7 درصدی فوتی های حین انتقال به مراکز درمانی نیزنش��ان از تاثیر 

آموزش ها و عملکرد خوب تیم های عملیاتی جمعیت هال احمردارد. 

مهم ترين عمليات جاده ای، سيل و آبگرفتگی و 
طوفان در نوروز

چرخس��از با اش��اره به انجام مهم ترين عملیات 
و خدم��ات امداد و نج��ات جاده ای اذع��ان کرد: 

واژگون��ی اتوبوس در مح��ور الب��رز – کرج با 
۲1 مص��دوم، برخورد اتوب��وس با خودروی 
س��واری در محور دلیجان – سلفچکان با 
38 مصدوم و برخ��ورد کامیون با اتوبوس 
در محور میامی – ش��اهرود 44 مصدوم 
مهم ترين عملیات و خدمات امداد ونجات 
جاده ای بوده اس��ت. وی در مورد افزايش 
واژگونی ها در محور های مواصاتی همدان 
نیز خاطرنشان کرد: با توجه به افزايش تعداد 

واژگونی ها در محورهای هم��دان بافاصله 
جلسه اضطراری تشکیل شد و پايگاه های سیار 

افزايش يافت.

تيم عملياتی نجاتگران جمعيت هالل احمر استان كرمانش�اه دو جوان را كه در رودخانه 
گاماسياب در حال غرق شدن بودند، از مرگ نجات دادند.  به گزارش روابط عمومی جمعيت 
هالل احمر استان كرمانش�اه، پس از اطالع رسانی نيروهای مردمی از طريق تلفن 112 مبنی 
بر غرق شدن دو جوان در روخانه ای نزديک شهرستان بيس�تون كه ساليانه جان ده ها تن را 
می گيرد، بالفاصله يک تيم نجاتگر با تمام تجهيزات در كمترين زمان به ياری آن ها شتافتند 
و پس از 6 ساعت تالش بی وقفه اين دو جوان را از مرگ حتمی نجات دادند.  »عادل شفيعی« 
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان كرمانشاه در تشريح حادثه ای كه در رودخانه گاماسياب 
در نزديكی شهرستان بيستون به وقوع پيوست، گفت: پس از تماس تلفنی نيروهای مردمی با 
امداد 112 و اطالع رسانی مبنی بر گرفتار شدن دو جوان كه در اين رودخانه در حال شنا بوده اند 
در خواست كمک كردند، بالفاصله پس از در خواست نيروهای مردمی يک تيم عملياتی سيالب 
متشكل از 4 نجاتگر و غواص از جمعيت شهرستان بيستون به محل حادثه اعزام شدند. مدير 
عامل جمعيت هالل احمر استان كرمانشاه با اشاره به اينكه نجاتگران تجهيزات كامل امداد و 
نجات را با خود همراه داشتند، افزود: پس از حضور با بستن كارگاه فنی تيرول و عبور از قسمت 
عرضی رودخانه گرفت�اران را يافتند. به علت عمق زياد رودخانه ك�ه بيش از پنج متر است و 
گرفتار شدن دو جوان در گل و الی و قسمت های عميق، نجاتگران با پوشاندن جليقه نجات بر 

تن گرفتاران، عمليات   رها سازی را آغاز كردند. 

نجات جان 2 جوان از مرگ در رودخانه گاماسیاب
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داوطـلبان

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در تشریح 
عملکرد این س��ازمان در ایام عید، از توزیع 11۷ هزار سبد 
عیدانه میان نیازمندان و حمایت از 1۰ هزار سالمند در قالب 
طرح »نیابت« در طول ایام ن��وروز خبر داد. »فرحناز رافع« 
در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد جمعیت هالل احمر 
در نوروز 9۴ با اشاره به ش��عار امسال ابراز امیدواری کرد که 
بتوانیم ب��ا همدلی و هم زبان��ی کارهای بزرگ��ی انجام داده 
و قدم های بزرگ��ی برداریم. وی با اش��اره ب��ه فعالیت های 
س��ازمان داوطلبان جمعی��ت هالل احمر که از ای��ام پایانی 
سال 93 آغاز ش��د، گفت: طرح فرشتگان رحمت در سراسر 
کش��ور فعالیت های گس��ترده ای انج��ام داد ت��ا بتواند دل 
خانواده های نیازمند را شاد کند.  رئیس سازمان داوطلبان 
بابیان اینکه هنوز آمار کلی توزیع سبدهای عیدانه در قالب 
طرح فرشتگان رحمت جمع آوری نشده است، گفت: تاکنون 
11۷ هزار س��بد عیدانه تهیه و میان نیازمندان توزیع شده 
اس��ت.  رافع ضمن تش��کر از همراهی نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر و همچنین همکاری داوطلبان و خیرین 
درزمینه تهیه و توزیع س��بدهای عیدانه گفت: تاکنون ۴۷ 
درصد از برنامه هایمان در این طرح محقق ش��ده است.  وی 
همچنی��ن به برنامه مروجین س��المت در روزه��ای پایانی 
سال 93 اش��اره کرد و گفت: این برنامه برای آگاهی بخشی 
و جلوگیری از رفتارهای پرخطر در نظر گرفته ش��ده بود و 
برای اجرایی شدن آن بیش از ۷۷۰ پایگاه اطالع رسانی در 
سراسر کشور مستقر شدندن و بیش از 1۵8 هزار مورد، کار 

اطالع رسانی انجام شد.

 همکاری بیش از ۵ هزار 
و ۴۰۰ نفر در طرح نیابت

رئیس س��ازمان داوطلبان، همچنین به طرح نیابت با 
شعار »داوطلبان همنشین سالمندان« و »هیچ سالمندی 

تنها نیس��ت« اش��اره کرد و گفت: این طرح ب��ا همت و 
مشارکت داوطلبان و پرسنل از روزهای پایانی سال 93 
آغاز شد؛ به طوری که »سالمندان تنها« در مواردی مانند 
خانه تکانی، گس��تردن س��فرهای عید و دید و بازدیدها 
حمایت ش��دند. در این حی��ن دی��د و بازدیدهایی نیز از 
سرای س��المندان انجام ش��د.  وی در این باره افزود: در 
طرح نیابت بیش از ۵ ه��زار و ۴۰۰ نفر اعم از داوطلبان و 
پرسنل همکار ما را همراهی کردند. همچنین بیش از 1۰ 
هزار سالمند تحت حمایت داوطلبان قرار گرفتند که 1۲ 
درصد از آنها را خانواده های شهدا و جانبازان، ۶8 درصد را 
خانواده های سالمندان بی سرپرست و همچنین ۲۰ درصد 

نیز سالمندان بدون فرزند تشکیل می دادند. 

 

۵۴۰۰ نفر روز پزشک در طرح داوطلب 
یار امداد و نجات همکاری داشتند

رئیس س��ازمان داوطلبان در ادامه صحبت هایش به 
طرح داوطلب یار امداد و نجات با مشارکت سازمان امداد 
و نجات هالل احمر اش��اره کرد و گفت: در این طرح نیز 
پزش��کان و پیراپزشکان در س��اعتی از روز در مکان های 
تعیین شده حضور داش��تند. مجموعا بیش از ۵۴۰۰ نفر 
روز پزش��ک در این طرح با ما همکاری داشتند. 1۲1۰ 
پزشک و پیراپزشک در این طرح فعال بودند که 1۷ درصد 
آنان را زنان و 83 درصد را مردان تش��کیل می دادند. به 
گفته وی در مجموع 1۵ روز نوروز ۶۶ ه��زار و ۷81 نفر 
از خدمات پزش��کان و پیرا پزش��کان این طرح بهره مند 

معاوناجراییرئیسجمهوری
داوطلبهاللاحمرشد

»محمد ش�ریعتمداری« معاون اجرایی رئیس جمهوری عضو داوطلب 
جمعی�ت هالل احم�ر ایران ش�د. وی در جری�ان حض�ور در همایش 
مدیران عامل س�تادی و اس�تانی جمعی�ت هالل احمر، ب�ه عضویت 
جمعی�ت داوطلب�ان س�ازمان هالل احمر درآم�د و ضمن تش�کر از 

فعالیت های جمعیت هالل احمر گفت: من نیز مانند بسیاری از 
مردم ایران زمین، ه�رگاه نگاهم به هالل 

سرخ جمعیت هالل احمر می افتد، 
احساس آرامش می کنم.

محم�د ش�ریعتمداری که 
ب�رای حض�ور در نشس�ت 
جمع بندی عملکرد نوروزی 
همای�ش مدی�ران عام�ل 
ستادی و استانی جمعیت 

هالل احمر به میان هالل احمری ها آمده 
بود، بابیان اینکه آغاز س�ال جدید بانام 

مبارک حضرت فاطمه زهرا)س( نوید سالی 
بابرکت ب�ه ملت ای�ران می ده�د، از زحمات 

مجموعه خدمت گذاران هالل احمر تش�کر کرد و 
گفت: هالل احمر برای ما نماد خدمت رسانی داوطلبانه است و دیدن نشان 
آن موجب آرامش می شود، مردم کشورمان هم همین احساس را نسبت 
به خدمات ارائه شده از سوی این جمعیت دارند و از همین روست که برای 
کارکنان، جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر خدمت در 

این نهاد مایه افتخار است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در این نشس�ت همچنین با اش�اره به 
معرفی مهندس علی اصغر احمدی به عن�وان دبیر کل جدید جمعیت 
هالل احمر نیز گفت: با توجه به اهمیت فوق العاده جمعیت هالل احمر، 
حضور ایش�ان را در این نه�اد مردمی به ف�ال نیک می گیری�م؛ زیرا 
هالل احمر یک نهاد امدادرسان و خدمات رسان است که جان انسان ها 
را نجات می دهد و فعالیت های با ارزشی از سوی این جمعیت به مردم 
ارائه می ش�ود و حضور علی اصغر احمدی در این جمعیت می تواند در 

گسترش خدمات تأثیرگذار باشد.
ش�ریعتمداری هدف از حضور خود در هم اندیش�ی مدیران عامل 
ستادی و اس�تانی جمعیت هالل احمر را تقدیر و تشکر از خدمات این 
جمعیت در ایام نوروز اع�الم کرد و یادآور ش�د: از زحمات علی اصغر 
احمدی در نهاد ریاست جمهوری تقدیر و تشکر می کنیم و برای ایشان 

در سمت دبیر کل جمعیت هالل احمر آرزوی توفیق داریم.

ش��دند. وی همچنین در ادامه صحبت هایش در پاس��خ به خبرنگاری درباره چگونگی 
شناسایی خانواده های نیازمند جهت توزیع سبدهای عیدانه نیز گفت: با همکاری انجمن 
مددکاران ایران کارگاهی آموزش��ی برای مددکاران مان برگزار کردیم و بیش از ۲ هزار 
نفر، آموزش های الزم در رابطه با شناس��ایی نیازمندان و همچنین ارائه خدمات مربوط 
به حمایت های روانی در صحنه را دریافت کردند. به این ترتیب به این افراد پروانه اجازه 
فعالیت را خواهیم داد و از این پس تنها این افراد می توانند اقدامات مربوط به مددکاری 

هالل احمر را در سطح کشور انجام دهند.

برنامه های هفته زن
وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به برنامه های هفته زن که از ۲1 فروردین ماه آغاز 
شد، گفت: برنامه های هفته زن از سوی رئیس جمعیت هالل احمر ابالغ و در این راستا نیز 

برنامه های متنوعی طراحی شد.
 رافع در توضیح روزشمار هفته زن، گفت: ۲1 فروردین ماه با عنوان روز »سیره فاطمی 
و سبک زندگی ایرانی – اس��المی« نامگذاری ش��ده بود که در این روز جوانان امدادگر 
داوطلب و پرسنل خانم با لباس های متحدالشکل در نماز جمعه شرکت کردند؛ روز ۲۲ 
فروردین ماه نیز با عنوان » زن، کرامت انس��انی و حقوق شهروندی« نامگذاری شده بود 
که در این روز جشن بزرگ »زنان تدبیر و امید« برگزارشد و در کنار آن نیز بازارچه های 
خیریه در سطح اس��تان ها یا شهرس��تان ها با محوریت اصالح و بهبود روش های تغذیه 
برپا شد. رافع با بیان اینکه ۲3 فروردین ماه با عنوان » زن، سرمایه اجتماعی، مدیریت و 
مشارکت« نامگذاری شده بود، افزود: در این روز نیز برنامه های متنوعی در سطح استان و 
شهرستان برای هم اندیشی میان داوطلبان در نظر گرفتیم، ۲۴ فروردین ماه نیز با عنوان 
»زن، اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی« نامگذاری شده بود که در این زمینه نیز 
کارگاه های آموزشی با رویکرد ازدواج و سیاست های افزایش جمعیت و اقتصاد و همچنین 
توانمندسازی زنان در عرصه های فرهنگی و نقش شان در استحکام خانواده برگزار شد. 
رئیس سازمان داوطلبان همچنین ادامه داد: ۲۵ فروردین ماه نیز با عنوان زن، سالمت، 
شادابی و امید نامگذاری ش��د که در این روز نیز چادرهای سالمت در سراسر کشور برپا 
شدند و ویزیت رایگان برای نیازمندان در آنها انجام ش��د. ۲۶ فروردین ماه نیز با عنوان 
»زن، خانواده سالم، جامعه سالم« نامگذاری شده بود که در این روز کاروان های سالمت 
به مناطق محروم و روستاها اعزام شدند و تعدادی از داوطلبان در سراسر کشور به دیدار 
بزرگترهایی رفتند که در سرای سالمندان هستند.  به گفته وی ۲۷ فروردین ماه نیز که 
آخرین روز هفته زن بود با عنوان »زن، محیط زیست و توسعه پایدار« نامگذاری شد و در 
این روز داوطلبان، مشارکتی نمادین در پاکیزه کردن مراتع، حاشیه رودخانه ها و … را با 
همکاری اعضای داوطلب جوان به نمایش گذاشتند. همچنین اعضای سازمان داوطلبان 
در این روز به صورت گروه های 1۲ نفره به کارخانه ها منطق��ه خود رفتند تا توصیه های 
زیست محیطی تهیه شده برای کارخانه ها را در اختیار مدیران و کارمندان آن ها قرار دهند.

در جریان اجرای طرح داوطلب یار امداد و نجات در نوروز:

67هزارنفرازخدماتپزشکیسازمانداوطلبان
بهرهمندشدند

 حدود ۶۷ هزار نفر از مردم کشور که در روزهای آغازین سال و در 
جریان مس��افرت های نوروزی خود با مش��کالت پزشکی مواجه شده 
بودند با همکاری پزشکان و پیراپزشکانی که به عنوان داوطلب یار امداد 
و نجات در چادرهای هالل احمر حاضر ش��ده بودند، خدمات پزشکی 

دریافت کردند.
به گزارش ماه نو به نقل از روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر ایران، در روزهای آغازین امس��ال ۵ هزار و ۴1۷ پزشک و 
پیراپزشک در سراس��ر ایران به کمک داوطلبان سازمان امداد و نجات 
آمدند تا در طرح نوروزی سازمان داوطلبان در کنار، مردان و زنان عضو 

این سازمان به مردم خدمت رسانی کنند.
در نتیجه حضور پزشکان و پیراپزشکان و اعضای سازمان داوطلبان 
در اجرای طرح نوروزی، نزدیک به ۶۷ هزار نفر از مردم کشور که در ایام 
نوروز به قصد س��فر خانه های خود را ترک کرده و با مشکالت پزشکی 

روبرو شده بودند، خدمات مرتبط با امور پزشکی ازجمله معاینه و درمان 
دریافت کردند.

»فرح ناز رافع« رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ایران در 
تشریح این خبر گفت: در پایان پانزدهمین روز از اجرای طرح داوطلب یار 
امداد و نجات، ۵ هزار و ۴1۷  نفر روز پزشک و پیراپزشک داوطلب در  
1۵۲ چادر و پایگاه های امداد جاده ای سراسر کشور به مسافران نوروزی 

خدمات پزشکی ارائه کردند.
به گفته رافع یکی از نکات بارز و متمایزکننده اجرای طرح نوروزی در 
سال 9۴ با سال های گذشته ، حضور چشمگیر بانوان داوطلب در اجرای 
این طرح بود، به گفته وی در ای��ن ایام حضور خواهران گروه توانا که با 
عالقه مندی به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کردند، نسبت به سال 
گذشته چشمگیرتر بود و همین نکته موجب خرسندی و رضایت بیشتر 

بانوان نیازمند کمک شد.

حمایت از ۱۰هزار سالمند در نوروز

۱۱7هزارسبدعیدانهمیاننیازمندانتوزیعشد

 
هالل احمر برای ما 

نماد خدمت رسانی داوطلبانه 
است و ديدن نشان آن موجب 

آرامش می شود، مردم كشورمان هم 
همین احساس را نسبت به خدمات 

ارائه شده از سوی اين جمعیت 
دارند
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شــبكه اجتامعی 

بــفــرمــايــیــد        شـــبــکــه بــازي!



77 76

53
ره 

شما
   

 13
94

ت  
هش

ديب
 و ار

ين
ورد

 فر
ي 

ماع
جت

ي - ا
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

 

مـنوی فرهنگی

دایره زنگی
كارگردان:  پريسا بخت آور

تهيه كننده: سيدجمال ساداتيان
فيلمنامه: اصغر فرهادی

بازيگران: باران كوثری، مهران 
مديری،  امين حيايی، اميد 

روحانی، محمدرضا شريفی نيا، 
صابر ابر، نيما شاهرخ شاهی،گوهر 

خيرانديش، بهاره رهنما، نيلوفر 
خوش خلق و ...

اگرچه  هش��ت سالی از ساخت و اکران 
فیل��م »دايره زنگی« می گذرد، اما حاال هم 

که به ش��بکه نمايش خانگی راه يافته، هنوز هم تازگی و طراوت خود را حفظ کرده اس��ت، چون 
موضوع و درونمايه ای دارد که همچنان بحث روز و دغدغه مسئوالن و جامعه ماست: ماهواره.

»دايره زنگی« داس��تان محمد )صابر ابر( و ش��یرين )باران کوثری( را روايت می کند که فقط 
تا ش��ب فرصت دارند پول مورد نیازش��ان را تهیه کنند. آنها برای رسیدن به خواسته خود راهی 
خانه های باالی شهر می شوند تا شايد بتوانند از طريق نصب و  تنظیم ماهواره، هر چه سريع تر اين 
مبلغ را تهیه کنند.  ورود آنها به مجتمعی که  آدم هايی از طیف ها و سايق مختلف در آن زندگی 
می کنن��د، ماجراهای عديدهای را رقم می زند که گاه کمدی و مفرحند و گاه رنگی از تراژدی به 
خود می گیرند.  پريسا بخت آور برای ساخت »دايره زنگی« از فیلمنامه ای بهره برده که همسرش 
اصغر فرهادی – کارگردان نام آشنای سینمای ايران- نوشته است. شايد بتوان گفت نقطه قوت اين 
فیلمنامه در آن است که از کلی گويی يا شعار دادن پرهیز کرده است. همچنین در پی قضاوت و 
صادر کردن حکمی قطعی و جزمی نیست. در واقع داستان فیلم، می کوشد به شکلی زيرپوستی و 
غیرمستقیم، فوايد و مضرات ابزاری به نام ماهواره را نشان دهد.  نکته ديگر، تعدد و تنوع شخصیت ها 
در اين فیلم اس��ت که هر کدام به نوعی نماينده بخش��ی از جامعه هستند و خاستگاه و آرزوها و 

دغدغه های يک طیف را نشان می دهند؛ اما 
نويسنده و کارگردان حواس شان 

دام  ب��ه  ک��ه  ب��وده  جم��ع 
سمبلیسم و نمادگرايی نیفتند 
و اين موضوع را در زيرساخت 

داستان نگه دارند. بدين ترتیب از 
يکی از  آفات بخشی از سینمای ايران، 

مصون مانده اند که توجه بیش از  حد به 
نمادها و استعاره هاست. فیلمنامه »دايره 
زنگی« يک مزيت ديگر هم  نس��بت به 
برخی فیلمنامه های ايرانی دارد. آن هم 
اينکه ريتم مناسبی دارد و  در جاهايی از 
قصه، اصطاحاً از نفس نمی افتد. در واقع، 
فرهادی شخصیت ها و اتفاقات داستان را 
به گونه ای طراحی کرده اس��ت که فیلم با 
ريتمی مناس��ب و متوازن به پیش برود و 
احساس خستگی و مال را به مخاطب القا 
نکند. بازی های فیلم ه��م روان و ديدنی 

است. اگرچه فوجی از بازيگران حرفه ای 
در فیلم حضور دارند؛ اما نمی توان از 
تواناي��ی بخ��ت آور در کارگردانی و 
ب��ازی گرفت��ن از هنرپیش��ه ها هم  
بی اعتنا گذشت.  جمیع اين عوامل 
و موضوع��ات، »دايره زنگ��ی« را به 
فیلم��ی ديدنی بدل کرده اس��ت که 
حاال می توان با پرداخت 3هزار تومان 

به تماشايش نشست.

از  حاشیه تا شایعه
)سفر هنرمندان به برزیل(

تهيه كننده: سيدجواد هاشمی
مجری طرح: پرويز بگ زاده

مدير توليد: ايرج طايفه
مدير تصويربرداری: سيروس عبدلی

تدوين:  منوچهر صانعی، بهزاد صاحبقرانی
برنامه ريز: يوسف طاهريان

صدابردار: بابک اردالن

 فوتب��ال يکی از جذاب ترين و پرطرفدارترين 
پديده های عصر ماس��ت. حاال اگ��ر  پای جام جهانی در 

وسط باشد، اين  جذابیت دوچندان می شود. اگر هم يک سوی 
ماجرا تیم ملی ايران باش��د که ديگر اين جذابیت و حساس��یت به اوج 

خود می رس��د. فیلم  مستند » از حاشیه تا شايعه« که به تازگی روانه شبکه خانگی 
ش��ده اس��ت همه اين  ويژگی ها را دارد. ضمن اينکه موضوع پرطرفدار ديگری هم به آن افزوده شده 

است. اين موضوع هم حضور هنرمندان در فیلم است.
در واقع، موضوع » از حاش��یه تا ش��ايعه« س��فر هنرمندان ايرانی به برزيل برای تشويق و حمايت 
تیم ملی ايران در جام جهانی ۲۰14 است. اگر  خاطرتان باشد، همان موقع که  قرار بود اين افراد به 
برزيل پرواز کنند، حرف و حديث های زيادی درباره اين اتفاق به راه افتاد؛ از اينکه هزينه های هنگفت 
اين س��فر از کجا تامین شده است تا اينکه اساس��اً هنرمندان را به فوتبال چه کار و چرا به جای آنها 

پیشکسوتان ورزش به اين سفر نرفته اند؟
سیدجواد هاشمی که خود در آن ايام مسئولیت اين گروه را به عهده داشت، در فیلمی که ساخته، 
کوش��یده اس��ت تا  از زوايا و مناظر به اين مسائل حاشیه ای و سئواالت جامعه بپردازد. بخش ديگری 
از  فیلم » از حاش��یه تا ش��ايعه«  به  هماهنگی ها  و برنامه ريزی ها برای  س��فر هنرمندان اختصاص 
دارد و در نهاي��ت ه��م به حضور  آنها در  ف��رودگاه و  هواپیما 
می رس��د. در اين میان، طنازی ها و 
ش��وخی های اين هنرمن��دان، واقعاً 
ديدنی و ش��نیدنی اس��ت. به عنوان 
مثال، کل کل های محسن تنابنده با 
پژمان جمش��یدی – که خود روزگاری 
عضو تیم ملی فوتبال ايران بوده -  صحنه های 
جذاب و مفرحی را رقم زده است. يا بی خیالی مهران  
غفوريان برای رسیدن به فرودگاه که سیدجواد هاشمی را 

تا آستانه انفجار می کشاند، جذاب و پرتعلیق است. 
 در  اين فیلم مس��تند، هنرمندانی چ��ون رضا يزدانی،  
حس��ام نواب صفوی، فاطمه گودرزی، مهراب قاس��م خانی، 

سام درخشانی، لیندا کیانی و ... حضور دارند.
 البته » از حاش��یه تا شايعه«  قسمت اول از کاری است 
که سیدجواد هاشمی تهیه کرده است و همان طور که گفته 
ش��د، فقط تا پرواز در هواپیم��ا را دربرمی گیرد. هنوز عنوان 
نشده است که اين مجموعه در چند قسمت تولید شده است؛ 
اما بی ترديد در قسمت های بعدی به حضور هنرمندان در 
خود برزيل اختصاص دارد و  به حواش��ی و شايعاتی  
می پردازدک��ه در خود برزيل ب��ه وجود آمد. مثل  
ماجرای ش��لوارک  پوش��یدن هنرمن��دان  که تا 

مدت ها نقل محافل و رسانه ها بود.
قسمت اول »از حاشیه تا شايعه« می تواند 
5۰ دقیقه شادی و سرخوشی را برای بیننده 

خود به ارمغان بیاورد.

اودالجان)عودالجان(
ناصر تكميل همايون

چاپ اول: 1393
دفتر پژوهش های فرهنگی
 1۰۰۰ نسخه،  12۰۰۰تومان 

ش��ايد برای آنها که پايتخت نشین هستند يا برای تهیه لوازم  خانگی 
به تهران می آيند، س��ه راه امین حضور  جايی باش��د برای خريد يخچال 
و گاز و اين طور چیزها.  در حالی که نزديک همین منطقه، جايی اس��ت 
که حتماً خیلی ها اس��مش را ش��نیده اند، اما درس��ت نمی دانند چه طور 
جايی اس��ت: عودالجان. کتاب »اودالجان)عودالجان(« نوشته دکتر ناصر 
تکمی��ل همايون، روايت  همین محله قديمی تهران اس��ت که روزگاری 
برای خودش برو بیايی داش��ت، اما حاال مهج��ور و غريب مانده و به رغم 
داشتن جاهای ديدنی و بکر،  چندان شاخته شده نیست. تکمیل همايون 
که معتقد است »عودالجان«  کلمه اشتباهی است  و نام درست اين محله، 
»اودالجان« اس��ت،  کتاب خود را در پنج فصل  تنظیم کرده است. فصل 
اول کتاب به س��ابقه تاريخی محات  تهران می پردازد. اين فصل به نام و 
نشان روستای تهران و کالبدشناسی آن اختصاص دارد. سپس شهر جديد 
تهران و محات آن مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و در  ادامه پیدايش محله 
اودالجان تشريح شده است. »کا ن محله اودالجان و تحوالت جعرافیايی 
آن« عنوان فصل دوم کتاب است. مولف در اين فصل به نام و نشان محله، 
نقشه های جغرافیايی  آن، توسعه و گسترش اودالجان و همچنین  خراب 
کردن قلعه شاه تهماسبی و تحوالت کالبدی جديد در اين محله می پردازد. 
فصل بعدی کتاب درباره عوامل اجتماعی و اقتصادی شکل گیری اين محله  
است. در اين فصل، انگیزه نامگذاری های محله تشريح شده است. سپس 
مکان ه��ای مذهبی و فرهنگی، تجاری و اقتصادی و عام المنفعه اودالجان 
عنوان ش��ده اس��ت.   تکمیل همايون در فصل چهارم کتاب، پراکندگی 
س��اکنان و تعلقات اجتماع��ی آنان را مورد توجه ق��رار می دهد. تحوالت 
نفوس، پراکندگی های جمعیتی و س��اکنان و خانه های محله  )بر حسب 
تعلقات س��کونتی(، موضوعات اصلی اين فصل هستند. فصل پنجم کتاب 
»اودالجان)عودالجان(«  هم اوضاع کنونی و  نوع بازسازی فرهنگی محله 
را مورد ارزيابی قرار می دهد. در اين فصل، تغییرات محله در دوره پهلوی 
و دگرگونی های جديد آن تشريح شده است.  کتاب با »سخن پايانی« به 
انتها می رس��د که تکمیل همايون در آن عنوان می کند: س��ازمان میراث 
فرهنگی، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی )مرمت 
زورخانه ها(، انجمن کلیمیان تهران )مرمت کنیسه ها و حمام ها و خانه های 
تاريخ��ی يهوديان(، س��ازمان اوقاف، وزرات آموزش و  پرورش و س��ازمان 
جهانی يونس��کو و جز اينها می توانند محله تاريخی اودالجان را به عنوان 

يکی از میراث های تاريخی و فرهنگی و دينی، احیا نمايند.

بخشودن
ايوگارارد و ديويد مک ناتون

 مترجم: خشايار ديهيمی
 چاپ اول: 1393

 نشر  گمان
17۰۰ نسخه
11۰۰۰ تومان

آموزه ه��ای اخاق��ی، رادي��و و تلويزيون، س��ايت ها و 
فضاهای مجازی، ش��بانه روز ما را تش��ويق به بخش��ش و 
گذش��ت می کنند. اما آيا چنین چیزی به سادگی شدنی 
نیس��ت؟ و آيا اصًا همواره بخشیدن کسی که در حق ما 
ظلم کرده اس��ت، کار درستی است؟ آيا گاهی اين کار به 
معنای اجحاف در حق  قربانیان ديگری نیس��ت که مورد 

تعدی قرار گرفته اند؟
اين سئواالت و بس��ا سئواالت ديگر، بخشودن ديگران 
را به مس��اله ای بغرنج، پیچیده و چندوجهی تبديل کرده 
اس��ت  که بر خاف شعارهای رسانه  ها يک جواب واحد و 
سرراست ندارد و نیازمند بررسی های موردی و موضوعی 
است. اين همان رسالتی است که کتاب »بخشودن« برای 
خود تعريف کرده اس��ت. در واق��ع ايوگارارد و ديويد مک 
ناتون کوش��یده اند که در کتاب خ��ود از مناظر و زوايای 
گوناگون به امر بخش��ودن ديگران ن��گاه کنند و از پند و 

اندرزهای کلی بپرهیزند.
آنها همان گونه که در پیشگفتار کتاب  عنوان کرده اند،  
با تالیف »بخشودن« تاش کرده اند که به دو سئوال پاسخ 
بدهند؛ نخس��ت، وقتی کس��ی را که در حق ما جفا کرده 
است، می بخش��یم دقیقاً چه می کنیم؟  و دوم، بخشودن 
چ��ه داليلی دارد و چه داليلی می تواند ما را از بخش��ودن 

بازدارد؟
نويس��ندگان کت��اب برای دس��تیابی ب��ه جواب های 
قانع کننده و مس��تدل به اين سئواالت، کتاب خود را به 6 
فصل تقس��یم کرده اند. فصل  اول به بحث و جدل درباره 
بخش��ودن اختصاص دارد. فص��ل دوم کتاب داليلی علیه 
بخشودن را مطرح می کند. در فصل سوم، راه سومی فراتر 
از بخش��ودن يا کینه و نفرت ورزيدن، طرح ش��ده است. 
چهارمین فصل از کتاب »بخش��ودن« به دفاع از بخشش 
ديگران می پردازد که با تکیه به نظريات و آرا روانشناسان 
اس��ت. اما در فصل بعدی به سراغ ايرادهايی می رود که به 
بخش��ودن وارد است. فصل ششم  و در واقع پايانی کتاب 
هم درباره داليلی مثبت و ايجابی اس��ت که می توان برای 

بخشودن آورد.
  کتاب »بخش��ودن« که با ترجمه خش��ايار ديهیمی 
منتش��ر ش��ده، دومین کتاب از مجموعه ای است  به نام 
»تجربه و هنر زندگی« که به سرپرس��تی و سرويراستاری 
اين مترجم به چاپ می رسد. بیماری، مرگ و دروغگويی 
از ديگر عناوين کتاب های اين مجموعه است که هر کدام 
می کوشند در  حجمی کم و به زبانی ساده، اين موضوعات 

مهم و اساسی را به بحث بگذارند.

محسن فرجی
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Iranian Red Crescent Youth 
Organization active
 in ‘Green Cause’ project

Iranian Red Crescent head 
visits Youth Organization

TEHRAN - Iranian Red Crescent 
Youth Organization has been active in 
the national ‘Green Cause’ project from 
March 6 to April 4, 2015. 

The Green Cause project which is 
managed by Iran’s Department of En-
vironment is designed to increase the 
plant coverage in the country. 

“In the project, we are working 
with the Forests, Range and Watershed 
Management Organization, a part of 
Department of Environment, which 
is the authority in charge of planting 
trees,” said Amir Lalegani, Iranian Red 
Crescent Youth Organization deputy. 

Lalegani further added: “Iran’s 
Youth Organization has one million 
volunteers and they need to be trained 
both culturally and practically on plant-
ing trees; so we use the expertise the 
Forests Organization provides.”

According to a press release by Ira-
nian Red Crescent Youth Organization, 
the organization has combined the 
Green Cause and Norouz Traveler Guide 
projects in order to meet the plant cov-
erage needs both in the national and 
international levels. In line with the 
international Sustainable Environment 
and Restoration Program (SERP) which 
aims at increasing plant coverage and 
mitigating the effects of natural disas-
ters, the organization has used its 350 
branches in different parts of Iran to 
plant trees during March and April. 

Iranian Red Crescent Youth Orga-
nization planting project is part of the 

international project managed by the 
International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies (IFRC). IFRC 
project aims to plant more than 2 billion 
trees in the world till 2018.  

According to some reports, Iran has 
lost 4 million hectares of its forests dur-
ing past five decades and the country’s 
total forest coverage has plunged from 

18 million hectares to 14 mil-
lion hectares. 

Volunteers from Iranian Red 
Crescent Youth Organization 
have planted trees as part of the 
national Green Cause 

project and the international SERP proj-
ect in urban and suburban areas includ-
ing universities, schools, public orga-
nizations, and areas sensitive to sand 
storms and floods. 

One of the objectives of the Red Cres-
cent is to protect human life and health. 
Environment has a direct role in human 
life and health, so the Youth Organization 
would be able to play a key role in pro-

tecting the life and health of the nation 
by getting involved in the Green Cause 
project. The project would help control 
natural disasters in Iran. 

TEHRAN - Iranian Red Crescent 
Society President Amir Mohsen Ziaee 
visited the Youth Organization after 
new Iranian year holidays (started on 
March 21). 

“Iranian Red Crescent Youth 
Organization has portrayed creativ-
ity, innovation and discipline and you 
would find anything necessary for be-
ing a consistent organization when it 
comes to organizing activities for the 
youth by the Youth Organization,” Zi-
aee said on an official tour of the Ira-
nian Red Crescent Youth Organization. 

Having a meeting with the Youth 
Organization head and staff, Ziaee 
named the Norouz Traveler Health 
and Safety Project a successful plan 
saying, Iranian Red Crescent Youth Or-
ganization activities during 2015 No-
rouz holidays was unprecedented. He 
said: “We expect the Youth Organiza-
tion to invite all Iranian young people 
to participate in its activities.”

Iranian Red Crescent Society pres-
ident said, the Youth Organization has 
the potential and basis to involve all 
Iranian young people with any inter-
ests and views. He further added: “We 
ask the Youth Organization to prepare 

the ideal atmosphere for attracting 
all the Iranian youth to its activities 
and projects, because the young gen-
eration would build the future for 
our country and they are those who 
would be in charge of our country af-
fairs.”

Ziaee had also visited the Youth 
Organization’s Norouz Traveler Health 
and Safety Project stations during No-
rouz (March 21 – Feb. 2). “The services 
provided in the project stations were 
on a volunteer basis and I received a 
lot of energy while I was among the 
young volunteers who managed the 
stations; and they were working with-
out expecting any reward,” he said.

Ziaee further added: “It’s the ut-
most target of an organization to have 
people who work without expecting 
anything and in the meantime show 
the highest level of commitment.” He 
described the volunteer activities by 
the Youth Organization members in 
line with the love of our society and 
people. “This kind of thinking should 
be spread out in the society; volun-
teer works would help our people to 
spread amour and love among them-
selves to the highest possible level.”

UNICEF, Iranian 
Red Crescent Youth 

Organization sign new 
agreement 

TEHRAN - A two-year agreement 
has been signed between the United 
Nations Children’s Fund (UNICEF) repre-
sentative and head of Iranian Red Cres-
cent Society Youth Organization on the 
issues facing Iran’s young generation. 

In a meeting with Ezio Gianni Murzi, 
UNICEF representative in Iran, Vahid 
Qobadi-Dana, head of Iranian Red Cres-
cent Society Youth Organization, elabo-
rated on the organization activities re-
garding the Iranian youth and the plans 
prepared for disease prevention among 
the young generation in the country. 
The meeting was followed by the agree-
ment signature ceremony. 

The agreement included key points 
on supporting new plans and actions for 
preparing an informative model of road 
safety for the youth, plans and actions 
for preparing an interference model 
for HIV and drug abuse prevention, 
strengthening the youth’s contribution 
capabilities by implementing the “Fu-
ture Managers” project which employs 
humanitarian and development ap-
proaches and improving cooperation in 
supporting children during crisis time. 

“As part of the agreement, two 
workshops would be held about chil-
dren support during crisis time, a new 
educational and informative model 
for road safety would be devised with a 
focus on young people and a successful 
model would be adapted for drug abuse 
prevention in young people with a focus 
on Amphetamine,” said Amir Motame-
di, Iranian Red Crescent Society Youth 
Organization deputy for education and 
research. 

The parties agreed on several goals 
based on which the agreement’s key 
points would be planned during 2015 
and 2016. Accordingly, UNICEF would 
provide financial support and technical 
advice and prepare the arrangements 
for publications. 
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TEHRAN – The first international 
conference on role of the youth in pro-
tecting health after natural disasters was 
held in Tehran on March 1 and March 2, 
2015. 

Representatives from 16 countries, 
including Afghanistan, Armenia, Syria, 
Tajikistan, Italy, Kazakhstan, Kuwait, 
Azerbaijan, Iraq, Turkmenistan, Pales-
tine, and Egypt participated in the two-
day conference. Representatives from 
Asia and Oceania, Middle East and North 
Africa (MENA) and Europe regions also 
were present at the meeting. 

“Representatives of countries from 
Middle East and North Africa, Asia and 
Europe discussed their experiences 
about activities undertaken by the youth 
in preserving the mental and social 
health of people after natural disasters 
and the latest scientific achievement 
made in this respect,” said Vahid Qobadi-
Dana, head of Iranian Red Crescent Soci-
ety Youth Organization.

The official said the conference was 
held in line with the ‘Strategy 2020’ and 
the ‘Youth Engagement Strategy (YES)’ 
adopted by the International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies 
(IFRC).

Strategy 2020, ratified in 2010, 
guides the actions of the IFRC through-

out this decade. A part of the plan aims at 
saving lives, protecting livelihoods, and 
strengthening recovery from disasters 
and crises. The IFRC Youth Engagement 
Strategy aims to articulate an approach 
that supports young people to do more, 
do better, and reach further in their local 
communities and beyond. 

“Our aim was to emphasize on the 
role and importance of the youth pres-
ence in IFRC activities and plans specifi-
cally in disasters and crises,” said Amir 
Motamedi, Iranian Red Crescent Society 
Youth Organization deputy for educa-
tion and research.

The conference participants attend-
ed speeches and working groups hosted 
by Iranian university professors and 
scholars. They further discussed issues 
brought up by the lecturers. 

Dr. Hamid-Reza Khanke, faculty 
member of Iran’s University of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences ad-
dressed the conference on March 1, on 
the role of rehabilitation during disas-
ters with a focus on mental and social 
interference in disasters and crises. He 
first elaborated on the natural disasters 
in Iran and later at the session asked the 
young attendees to give their solutions 
to the portrayed disasters and crises. 

On the second day, Dr. Yasmin Izad-

khah, faculty member of International 
Institute of Earthquake Engineering and 
Seismology, talked about how to train 
local people in order to enable them to 
cope with natural disasters and the role 
the youth have in this regard. In two sep-
arate workshops she further discussed 
issues related to protecting health in 
disasters with a focus on HIV/AIDS, drug 
addiction, food security and pregnancy 
health in disasters. 

“Young people are the powerful 
force in the Red Cross and Red Crescent 
movements and they form almost half 
of the volunteers in both organizations; 
that’s why the YES strategy is looking for 
new ways to use the youth for participat-
ing in more activities, and reaching out 
to their societies and beyond,” said Qo-
badi-Dana. 

Youth organizations activities in 
other countries

Among the speakers were repre-
sentatives from Afghanistan, Armenia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Egypt, Italy, 
Iraq, Kuwait, Syria, Tajikistan and Turk-
menistan who portrayed the activities 
their young volunteers are doing to help 
move forward the responsibilities of the 
Red Cross and Red Crescent societies. 

Afghanistan representative por-
trayed the activities the Afghan Red 
Crescent Society has conducted for HIV/
AIDS prevention. He further said, the 
young generation in Afghanistan is 
highly active in volunteer works. 

Armenia representative said, 
the youth organization of the 
Red Cross has been established 
in Armenia since 1992 and now 
it has 13 branches in the country. 
The organization has more than 
36,000 volunteer members. It has 
a joint project with Austria Red Cross 
named ‘Smile Club’ which provides 
housing and protection for 70 kids. 

Azerbaijan representative men-
tioned the good relations that have 
been established between Azerbaijan’s 
Red Crescent and the Azeri government. 
There are several projects underway 
for promotion of blood donation in the 
country. 

Kazakhstan’s representative talked 
about the activities the Kazakh young 
people are doing in the framework of 
the Red Cross plans. “We don’t have a 
separate organization for our youth, but 

our young people are highly active in the 
Red Cross and are involved in promoting 
volunteer culture among the country’s 
people,” she said. 

The representative from Egypt talk-
ed about the training provided for young 
Egyptian people in order to strengthen 
their ‘crisis control’ capabilities. He said, 
the Egyptian youth are trained on how to 
control mental challenges after disasters 

in order to be able to help people during 
crisis time. 

A young Italian volunteer repre-
sented the European country at the 
conference. He described Italy’s Red 
Cross activities during natural disasters 
and emergencies. He said, young people 
are trained how to invite people to join 
volunteer works and engage in the Red 

Cross projects. 
Iraqi representative said that the 

young volunteers in Iraq’s Red Crescent 
are more than 250,000 mostly focused 
on helping Iraqi and Syrian displaced 
people. 

Kuwait representative said the Red 
Crescent Society in Kuwait aims at pro-
tecting people’s lives and their dignity. 
He further said, the Red Crescent in Ku-
wait is mostly active in logistical support 
and public service activities. 

Syria representative said, the coun-
try’s Red Crescent has more than 

11,000 volunteer members among 
whom more than 3,000 are active. 

She said they have a lot to do to 
cope with the needs of more 
than 4 million displaced people 
and 2 million foreign refugees 
inside Syria. 

Tajikistan has 11 crisis re-
sponse centers and more than 

7,000 volunteers are working with 
Tajikistan Red Crescent Society, said 

the country’s representative. They are 
active in HIV/AIDS, Poliomyelitis and Tu-
berculosis prevention. 

Turkmenistan representative said 
that his country has 3,565 volunteers 
who are trained during school years. 

The participants prepared a state-
ment that was officially announced at 
the closing ceremony. The statement 
insisted on “the young people role 
and capabilities in crisis management 
and health protection after disas-
ters.” 

Iran hosts first int’l confab 
on youth role after disasters
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7,570,000 400 min

422,000

The total number of services 
people received from Iranian 
Red Crescent Society Youth 

Organization stations during 
Norouz holidays.

491,000
The number of people who 

received Blood Glucose Level 
testing services

Radio programs with 
‘healthy and safe travel’ 

theme recorded on CDs and 
delivered to road travelers

The number of people who used the 
project’s stations and tents to say their 

prayers 

494,000
The number of kids who used 
the playgrounds and gaming 

facilities at the project stations 

Norouz Traveler 
Health and Safety Project 

The national ‘Norouz Traveler 
Guide’ project was launched in 2000 
with the aim of providing tourism in-
formation for the people who travel to 
different parts of Iran during Norouz 
holidays (March 21-April 2). The focus 
was on introducing historical sites and 
urban tourism attractions. 

During past 15 years the project 
has been revised several times in or-

der to meet the needs of travelers. 
Humanitarian and emergency assis-
tance was added to the project. This 
year, Iranian Red Crescent Society 
Youth Organization decided to re-
vise the project again. The name was 
changed to ‘Norouz Traveler Health 
and Safety Project’ and its goals were 
revised to stand in the framework of 
the organization’s mission and meet 

new requirements of travelling dur-
ing Norouz. 

The project has changed to be in 
line with the new concerns regarding 
the high number of human losses on 
roads, the youth’s risky behaviors and 
the need to promote happiness in 
society. The 2015 project focused on 
road accident prevention and healthy 
and safe travel. 

54,000 Person days
Volunteers provided services 

to Norouz travelers


