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با مشاركت نهادهاي تخصصي عضو ستاد
مديريت بحران

مانور تخليه امن اجرا شد

مان��ور تخليه امن و اس��كان اضط��راري با هدف افزاي��ش آمادگي در برابر
زلزله با مش��اركت نهادهاي تخصصي عضو ستاد مديريت بحران منطقه
در مجتمع مسكوني س��عادتآباد و ناحيه  7شهرداري منطقه برگزار شد.
ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،در اين مانور پ��س از اعالم وقوع

كمبود بودجه

كله��ر بعد از اينكه مفص��ل درباره طرحهاي مختلف جمعيت امداد امام عل��ي(ع) توضيح ميدهد به
فعاليت اصلي اين جمعيت اش��اره ميكند و درباره چگونگ��ي كمك به نيازمندان چنين ميگويد« :تيم
شناس��ايي نيازمن��دان كه از مدته��ا قبل كار خود را انج��ام داده ،نش��انيها را در اختيار جمعيت قرار
ميدهد تا در ش��بهاي قدر آذوقه يك ماهه خانوادههاي نيازمند و محروم به دستش��ان برس��د .البته
اين كمك كردن فقط مختص ش��بهاي قدر نيس��ت ،در صورتي كه جمعيت بودجه داشته باشد ،طرح
كوچه گردان عاش��ق در قالب طرح همياري نخستين جمعه هر ماه شمسي هم تكرار ميشود ».از كلهر
ميخواهيم درباره شرايط نيازمنداني كه جمعيت امام علي(ع) به آنها كمك ميكند بيشتر توضيح دهد:
«3كميته شناس��ايي ،تهيه مايحتاج و اجراي مراس��م ،اين طرح را اجرا ميكنند .در اين كميتهها ابتدا
محلههاي محروم و خانوادههاي فقير شناسايي و فقر آنان درجهبندي ميشود .خانوادههايي كه به دليل
ناتواني در تهيه مايحتاج غذايي خود دچار س��وءتغذيه كودكان هس��تند ،جزو ليست خانوادههاي درجه
يك دس��تهبندي شده و تحت پوش��ش كمكهاي غذايي جمعيت قرار ميگيرند .بعد از آن با صالحديد
متخصصان تغذيه ،اقالم مفيد و ضروري سبد تغذيه خانوار از طريق كمكهاي مردمي تهيه و انبار و در
شبهاي قدر ماه رمضان توسط دانشجويان و خيران به خانهها برده ميشود ».اعضاي كوچه گردان ،بعد
از دعا و نيايش راهي كوچهپسكوچههاي حاش��يه ش��هر ميشوند تا كيسهها را به خانوادهاي بيبضاعت
برسانند.

راهاندازي خانههاي علمي

گويا امسال براي چندمين بار دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با بقيه مردم خير منطقه دست به
دس��ت يكديگر دادهاند تا اين برنامه را در ش��ب شهادت امام علي(ع) برگزار كنند .كلهر ميگويد« :همه
تالش خود را به كار گرفتهايم تا اين كار در طول سال و اول هر ماه نيز انجام شود ،اما چون خير دائمي
براي جمعيت پيدا نش��ده اس��ت و بودجه اين كار را نداريم در بعضي از ماهها نميتوانيم اين كار را انجام
دهيم ».با اين حال بعضي از برنامههاي جمعيت مردمي امام علي(ع) بهصورت دائمي انجام ميش��ود .از
جمله اين برنامهها ميتوان به حمايت از تعدادي خانواده بيبضاعت در همه س��ال و راهاندازي خانههاي
ايراني و علمي در مناطق حاشيه شهر اشاره كرد .در خانههاي علمي نيز به آموزش بيسوادان و اقدامات
كمك آموزشي و ايجاد كتابخانههاي كوچك پرداخته ميشود.

اميد به آينده

اعضاي طرح كوچه گردان عاش��ق قصد دارند تا س��اختاري مناس��ب براي تأمي��ن نيازهاي اوليه
خانوادههاي نيازمند ايجاد كنند و اين كار را از طريق كمكهاي خيران انجام ميدهند .بهطوري كه
هر يك از خيران بتوانند كمكهاي خود را به هر شخصي كه تمايل دارند ارائه كنند .به اين صورت
ميتوان مديريت هوش��مندانه ام��ور خيريه ايجاد كرد كه در آن هر خي��ري بتواند به هر نيازمندي
ك��ه تمايل دارد كمك كند و از نتيج��ه كمكهاي خود اطالع پيدا كند .كلهر هدفهاي طرح كوچه
گردان عاش��ق را به اين صورت تعريف ميكند« :تأمين نيازه��اي اوليه خانوادههاي نيازمند ،معرفي
خانوادهه��اي نيازمن��د به خي��ران و ايجاد پل ارتباط��ي بين خيران و نيازمندان ،گس��ترش فرهنگ
نوعدوس��تي براي فراگير شدن امور خيريه در جامعه ،ايجاد اميد در خانوادههاي نيازمند براي ادامه
زندگي و نزديك ش��دن به خانوادهها براي شناسايي مشكالت فرهنگي و اجتماعي كودكان آنان ».او
معتقد اس��ت كه اينگونه فعاليتها آداب انس��ان دوستي و دگرخواهي را در بين مردم احيا ميكند:
«اعضاي طرح كوچه گردان عاش��ق كه بس��ياري از آنان دانش��جويان دانشگاه شريف و مردم منطقه
هس��تند با تأكيد بر ش��يوه عملي زندگي بزرگان دين به احياي انديش��ه آنان در جامعه درخصوص
دگرخواه��يوخدم��تب��ههمن��وعميپردازن��د».
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زلزله فرضي ،كاركنان ،ساختمان را تخليه و اعضاي گروه مديريت بحران
اماكن نس��بت به شرح وظايف از قبل تعيين ش��ده به تمرين پرداختند .در
ادام��ه پس از انجام عملي��ات ترياژ و راهاندازي چادره��اي امداد و نجات،
مصدومان فرضي توسط اورژانس به مراكز درماني انتقال داده شدند.

يك روز با كوچه گردانهاي عاشق

همراه شو عزيز...

تقوي�م نوزدهم ماه
مب�ارك رمضان س�ال
 91را نش�ان ميدهد،
بچهها از صبح مشغول
بس�تهبندي چندي�ن
موادغذاي�ي
قل�م
هس�تند .از برن�ج،
روغ�ن و خرم�ا گرفته
تا پنير و قند و ش�كر.
كمك�م لحظ�ه افط�ار
نزدي�ك ميش�ود و
كيسههايي كه آرم جمعيت امام علي(ع) دارند آماده بارگيري ميشوند
تا به دس�ت خانوادههاي نيازمند برسند .اعضاي جمعيت كه تعدادي از
آنان ساكنان منطقه ما هس�تند ،روزهدارند اما شايد فقط عشق و ايثار
آنان اس�ت كه خس�تگي را ش�رمنده ميكند و با وجود ساعتها كار و
تالش خس�تگيناپذير ،همچنان شاداب و پرنش�اط و با لبهاي خندان
كار ميكنند.
مؤذن كه اذان مغرب را سر ميدهد جوانان در صفهاي نماز ميايستند
و بعد از اقامه نماز جماعت ،مراسم افطار را برگزار ميكنند .نشاني خانههاي
نيازمندان از قبل مشخص شده است و اعضاي كوچه گردان راهي محلههاي
محروم با بافت متراكم
و كوچهه�اي پي�چ
درپي�چ ميش�وند.
ابت�داي ورود ب�ه
ه�ر محل�ه ،بچهه�ا
نش�انيهاي محل�ه
را بي�ن خود تقس�يم
ميكنند .به خانههايي
ميرسند كه كوچكي
آنه�ا گوي�اي ح�ال و
احوال صاحبان آنهاست .زنگ خانهها كه زده ميشود دختربچهاي ،پسركي،
م�ادري يا مرد نحيف�ي در را باز ميكند و با ديدن كيس�ههاي غذا ،خدا را
ش�كر ميكند .ش�عف آنان از خدمت اين جمعيت ،اعضاي كوچه گردان را
راضي و خوش�حال ميكند .بهطوري كه اگر خوشحالي گروه از خوشحالي
خانوادههاي دريافتكننده كمك بيشتر نباشد كمتر هم نيست .فعاليت
اعضا تا نيمههاي ش�ب ادامه پيدا ميكند .هر خانوادهاي كه ميخواهد
كمككننده را بشناس�د بچهها فقط به آرم كوچه گردان عاشق روي
كيسههااشارهميكنند.

