
رئیس جمعیت هالل احمر از مناطق زلزله زده شهرس��تان بوشکان 
در اس��تان بوشهر بازدید کرد. دکتر امیرمحس��ن ضیایی که با اعضای 
هیأت دولت به بوشهر س��فر کرده است، با همراهی سرپرست سازمان 
امدادونجات جمعیت هالل احمر از مناطق زلزله زده بوشکان بازدید کرد. 
رئیس جمعیت هالل احمر در این بازدید دس��تور داد به منظور تأمین 
اطمینان خاطر مردم، چادرهای اس��کان اضط��راری میان نیازمندان 
توزیع شود و در بین خانواده هایی که منزل آنها غیرقابل سکونت است 

چادرهای امدادی توزیع شود. هدف از این سفر، بررسی نحوه امدادرسانی 
به زلزله زدگان بوشکان در استان بوشهر و نظارت بر نحوه خدمات رسانی 
  در دو هفته اخیر و آشنایی با مش��کالت مردم مناطق آسیب دیده بود.

در دو هفته اخیر حدود ۳۳ زلزله و پس لرزه با ش��دت های متفاوت در 
بخش بوش��کان روی داد که بزرگترین آنها در روز 9دی به بزرگی پنج 
و سه دهم ریش��تر بود و موجب خس��ارت جزیی به منازل مسکونی و 
بسته شدن راه های روستایی شد. در این مدت ۱۳ تیم عملیاتی متشکل 

از ۵۲ نیروی عملیات��ی و ۱۱ خودروی عملیات��ی در ۱۶ آبادی از توابع 
بخش بوشکان شهرستان دشتستان امدادرس��انی کرده اند و یک هزار 
و 9۴ دس��تگاه چادر نیز تاکنون بین خانواده ها توزیع ش��ده است. بعد 
از بازدید از مناطق زلزله زده، در نشس��ت مشترکی که با حضور رئیس 
جمعیت هالل احمر، رئیس س��ازمان امداد و نجات، شهردار و اعضای 
شورای شهر برگزار شد ، درباره مش��کالت مردم و ضرورت رسیدگی و 

برطرف کردن مشکالت بحث و تبادل نظر شد.

دستور رئیس جمعیت هالل احمر برای توزیع چادر اسکان در بوشکان 

برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی 
سازمان جوانان در سمنان

مرحله کشوری المپیاد فرهنگی ورزشی سازمان 
جوانان جمعی��ت هالل احمر اواخر بهم��ن و اوایل 

اسفند به میزبانی استان سمنان برگزار می شود.
مع��اون دانش��جویی و جوانان س��ازمان جوانان 
هالل احمر به تشریح جزییات بیشتری از این المپیاد 
پرداخت و گفت: »این المپیاد در دو مرحله استانی 
و کش��وری برگزار می ش��ود که مرحله استانی آن 
آغاز شده و استان ها هم اکنون درحال برگزاری آن 
هستند.« امیرل�له گانی  افزود: »این المپیاد به صورت 
مجزا ویژه آقایان و خانم ها در رش��ته های ورزش��ی 
مختلف با رویکرد امدادی برگزار می ش��ود و آقایان 
پس از ثبت نام می توانند در سه رشته فوتسال، شنا 
و نجات غریق و آمادگی جسمانی با رویکرد امدادی 
و خانم ها در س��ه رشته والیبال، شنا و نجات غریق و 

آمادگی جسمانی با رویکرد امدادی رقابت کنند.«
او گفت: »در هرکدام از این رشته ها تیم های برتر از 
هر استان به مرحله کشوری راه می یابند که در اواخر 
بهمن و اوایل اسفندماه به میزبانی استان سمنان به 

رقابت خواهند پرداخت.«

 ویزیت رایگان
 ۳ هزار نفر از مردم قشم

۳هزار و ۱۱۴ تن از مردم جزیره قش��م از س��وی 
پزشکان متخصص و داوطلب ویزیت رایگان شدند 

و داروهای مورد نیاز خود را دریافت کردند.
در این طرح پزش��کان متخصص و فوق تخصص 
داوطلب جمعیت هالل احمر اس��تان هرمزگان در 
بخش های دندانپزشکی، چش��م پزشکی، مامایی، 
قلب، روماتول��وژی، گ��وارش، بیماری های  عفونی، 
گ��وش و حل��ق و بین��ی، روانشناس��ی، ارتوپدی و 
طب توانبخشی به مردم قش��م خدمات پزشکی و 
پیراپزشکی ارایه کردند. این کاروان از سوی جمعیت 
هالل احمر اس��تان با همکاری انجمن خیریه انفاق 
شهر درگهان، سازمان منطقه آزاد، شبکه بهداشت، 
آموزش و پرورش، بسیج محالت و خیران برای ارایه 
خدمات پزش��کی و دارویی رایگان به مردم محروم 
بیش از ۱۸ روس��تای همجوار با محوریت روستای 

درگهان قشم اجرا شد. 

 افتتاح سامانه جامع عضویت
 اعضای جوانان هالل احمر استان اصفهان

س��امانه جامع عضویت اعضای جوانان جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان با حض��ور مدیرعامل و 

کارشناسان ستادی و شهرستانی شعب افتتاح شد.
در این مراسم دکتر محس��ن مومنی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان از همکاری شعب 
در اجرای برنامه های حوزه جوانان جمعیت قدردانی 
و نس��بت به اهمیت و ضرورت تهیه بانک اطالعاتی 
اعضای جوان��ان تأکید و ابراز امی��دواری کرد با ثبت 
اطالعات اعضا در این س��امانه نسبت به سازماندهی 
و بکارگیری مطلوب اعضا در قالب برنامه های ابالغی 
گامی موثر برداشته شود. مراحل و فرآیند ثبت نام و 
بررسی بخش های مختلف س��امانه ثبت اطالعات 
اعضا توسط کارشناسان ستادی تشریح و به سواالت 
و ابهامات شرکت کنندگان در این خصوص پاسخ داده 
شد. حیدرعلی خانبازی معاون امور جوانان جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان نیز با بی��ان این که این 
جمعیت به عنوان دومین استان اجرا کننده این طرح 
است، یادآور شد: »با افتتاح این سامانه کلیه اعضای 
جوانان اصفهان در ۲۶ شعبه می توانند با مراجعه به 
این سامانه مراحل ثبت نام و اطالعات خود را تکمیل 

کنند.«

لیال بصیری
سن:  ۲۴ سال

 : ت تحصلللیلا
دانشجوی کارشناسی 

  ارشد مدیریت   دولتی
محلل سلکونت: 

رشت
در دوران تحصیل در 

مقطع کارشناسی، مسیر رفت و آمدهایم به دانشگاه 
بس��یار پرخطر بود، این رفت و آمدها باعث شده بود 
بیشتر به مرگ و چگونه ُمردن فکر کنم، این موضوع 
علتی ش��د تا تصمیم بگیرم در ط��رح اهدای عضو 
ثبت نام کنم. هدف��م از گرفت��ن کارت  اهدای عضو 
بخشش هدیه پروردگار به بندگانش بود، اطرافیانم 
به خاطر احساس��ات و عواطف ش��ان در ابتدا نسبت 
به گرفتن کارت اهدای عضو مخالفت می کردند اما 
س��عی کردم آنها را متقاعد کنم و سرانجام رضایت 
آنان را به دس��ت آوردم. فرهنگ اهدای عضو با توجه 
به نگاه و تبلیغ خوب رس��انه های مختلف شنیداری 
و دیداری در جامعه در حال نهادینه ش��دن اس��ت و 
این موضوع به خوبی در جامعه قابل مشاهده است. 
نزدیک به یک دهه است که در جمعیت هالل احمر 
فعالیت می کنم؛ همیشه عالقه داشتم در یاری رسانی  
به نیازمندان حضور داشته باشم، حضور در جمعیت 
هالل احمر باعث شد به صورت متمرکز در این نهاد 
بشردوستانه به نیازمندان جامعه خدمت کنم. عالوه 
بر این موضوع، حض��ور در هالل احمر باعث افزایش 
آگاهی فردی نیز می ش��ود، ش��عار هالل احمر، »هر 
خانواده ی��ک امدادگر« بر گرفته از ضرورتی اس��ت 
که در جامعه وج��ود دارد و افراد باید با حضور در این 
مجموعه و کس��ب آموزش، در حفظ سالمت خود 

خانواده و جامعه در بحران ها مشارکت داشته باشد. 
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روی خط خبر

اهدای زندگی

ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »هالل« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.

سامانه پیام کوتاه 3000097
helal@shahrvand-newspaper.ir

دکتر سیدامیر محسن ضیایی رئیس جدید جمعیت 
هالل احمر است که پس از حضور دکتر محمد فرهادی 
رئیس پیشین این جمعیت در وزارت علوم، اینک مرد 
شماره یک بزرگترین س��ازمان بشردوستانه و امدادی 
کشور به حساب می آید. روز گذشته خبرگزاری فارس 
مصاحبه  خود را با رئیس جمعیت هالل احمر منتش��ر 

کرد که حاوی نکات جالب توجهی بود.
اصاح اساسنامه با کارشناسی

رئیس جمعی��ت هالل احم��ر درخص��وص اصالح 
اساس��نامه هالل احمر در مجلس ش��ورای اس��المی، 
گفته اس��ت: » قبل از این که ما به جمعیت هالل احمر 
بیاییم، از حدود یک سال پیش موضوع اصالح اساسنامه 
هالل احمر جمهوری اسالمی مطرح شده بود و از طرف 
تع��دادی از نمایندگان پیگیری و تا به ام��روز روندی را 
طی کرده اس��ت.« او معتقد است که اصالح اساسنامه 
هم می تواند فرصتی ایجاد ک��رده و هم می تواند گاهی 

تغییراتی در اوضاع کنونی به صورت منفی ایجاد کند.
ضیای��ی با تصری��ح این که اص��الح اساس��نامه کار 
کارشناسی می خواهد به این نکته نیز اشاره کرده است 
که روسای گذشته جمعیت هالل احمر نیز ارتباط خوبی 

با موضوع اصالح اساسنامه نداشتند.
او با اشاره به جلسه روز یکشنبه هفته جاری با اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است: »ما در 
این جلسه به نمایندگان گفتیم که جمعیت هالل احمر 
با سایر جمعیت ها متفاوت است، چرا که ما یک سازمان 
مردم نهاد صرف نیستیم، بلکه وظایف حاکمیتی خود را 

برعهده داریم.«
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که هالل احمر 
ایران یکی از ۵ جمعیت بزرگ دنیا محسوب می شود، 
به وظایف حاکمیتی هالل احمر اش��اره ک��رد و گفت: 
» هالل احمر ایران یکسری وظایف حاکمیتی دارد که 
باید برای انجام آنها رابطه خود را با سیستم حاکمیتی 
برقرار نگه دارد و طبیعتاً ه��ر تغییراتی که بخواهد این 
موضوع را کمرنگ کند و این ارتباط را قطع کند، به خود 

هالل احمر ضربه زده و آن را تضعیف می کند.«
ضیای��ی در مصاحبه با ف��ارس ظرفیت های موجود 
در اساس��نامه جمعیت هالل احمر را ب��رای تقویت آن 
دانس��ته و اظهار امیدواری کرده اس��ت که نمایندگان 
م��ردم نیز به فک��ر تقوی��ت هالل احمر باش��ند. طبق 
اساسنامه فعلی، رئیس جمعیت هالل احمر این اختیار 
را دارد که دبیرکل هالل احمر را انتخاب کند که یکی از 
موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با رئیس جمعیت هالل احمر این موضوع 

بود. ضیایی در این خصوص گفته اس��ت: » در مجلس 
پیشنهادی مطرح ش��د که البته از زمان ارایه پیشنهاد 
اولیه تاکنون تغییراتی کرده اس��ت. روز یکش��نبه در 
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس مصوب شد که 
دبیرکل جمعیت هالل احمر و خزانه دار آن با پیشنهاد 
رئیس جمعی��ت هالل احم��ر و تصویب ش��ورایعالی 
جمعیت هالل احمر انتخاب شوند که با توجه به تغییر 
پیش��نهاد اولیه تا مورد مصوب در کمیسیون می توان 
انتظار داش��ت این موض��وع در مس��یر باقیمانده برای 

تصویب در صحن علنی همچنان دچار تغییراتی شود.«
او با بی��ان این که نمایندگان مجل��س قصد تقویت 
ش��ورایعالی جمعیت هالل احمر را دارن��د، گفت: »ما 
می گوییم یک تعادل��ی باید میان قوانی��ن و انتظارها 
وجود داشته باش��د به این معنی که هم بدنه داوطلبانه 
هالل احمر حفظ و تقویت شود و هم به رابطه آن با دولت 

آسیبی نرسد.«
 تامین 90 درصد اعتبارات هال احمر

 از سوی دولت
رئیس جمعیت هالل احمر با گفتن این که هالل احمر 
یک نه��اد مردم��ی اس��ت و فدراس��یون بین المللی 
جمعیت ه��ای صلیب س��رخ و هالل احم��ر نی��ز یک 
سازمان مردم نهاد به ش��مار می رود، بر حفظ و تقویت 
بدنه داوطلبانه هالل احمر نیز تأکید کرده و گفته است: 
»از سوی دیگر 90 درصد اعتبارات هالل احمر از سوی 

دولت تأمین می ش��ود و در برخ��ی امور حاکمیتی نیز 
ماموریت هایی به عهده هالل احمر گذاشته شده است.«

دکتر ضیایی در ادامه گفته است: »اگر ما این تعادل 
 را میان موض��وع دولتی و مردم نهاد ب��ودن هالل احمر

بر هم بزنیم، دچار مشکالتی می شویم، مثالً اگر دولت در 
این موضوع تضعیف شود، چون مسئولیت اجرایی دارد، 
ممکن است تصمیمات دیگری بگیرد، البته امیدواریم 
که این موضوع در قس��مت های بع��دی مانند مطرح 
شدن در صحن علنی مجلس اصالح شود و به مصلحت 
هالل احم��ر عمل ش��ود.« او تأکید ک��رد: »در موضوع 
اصالح اساسنامه افراد مهم نیستند و ما نباید به خاطر 
افراد قانون بنویس��یم. ما باید به خاطر ارتقای فعالیت و 
اثربخش��ی س��ازمان حرکت کنیم چرا که امروز من و 
دیگران هس��تیم و فردا نفرات دیگری درحال خدمت 

خواهند بود.«
ابهامات زیاد اساسنامه

رئیس جمعیت هالل احمر در پاسخ به این پرسش که 
چرا اساسنامه جمعیت هالل احمر تاکنون اصالح نشده 
است، گفت:  »این اساسنامه ابهامات زیادی دارد که یکی 
از آنها به موض��وع انتخاب رئیس جمعیت باز می گردد. 
اگر فرصتی باقی باش��د و هدف تقویت ماموریت های 

هالل احمر باشد، این ابهامات باید برطرف شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »اگر بخواهیم 
موضوع��ات دیگری مطرح کنیم که جای��ش در قانون 

نیست و موجب اختالل در عملکرد جمعیت هالل احمر 
می شود، نباید تغییرات اعمال شود.«

ضیای��ی صراحتا گف��ت: »اگر اختیارات کس��ی که 
مس��ئول و پاس��خگو اس��ت را محدود کنیم، موجب 
می شود که افراد ضعیف تری در راس کار قرار بگیرند و به 
عبارتی مسئولیت یک جا و اختیارات جای دیگری باشد 

که طبیعتاً بر عملکرد سازمان تأثیر منفی می گذارد.«
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنش��ان کرد: »اگر 
خدای ناکرده در کشور بحرانی رخ بدهد، رئیس جمعیت 
نمی تواند با اختیارات محدودی که دارد با فاصله و تأخیر 

تصمیم گیری کند و این به ضرر خود مردم خواهد بود.«
انتخاب مدیران براساس کارنامه

رئیس جمعیت هالل احمر درب��اره انتخاب مدیران 
خود از بدن��ه جمعی��ت هالل احمر گف��ت: »انتخاب 
سرپرست سازمان امداد و نجات نشان داد که من معتقد 

به استفاده از بدنه هالل احمر در اداره امور هستم.«
او خاطرنش��ان کرد: »آدم ها را باید از عملکردش��ان 
شناخت و برای انتخاب مدیران باید به عملکرد افراد نگاه 
کرد، چرا که اکنون ۳۵ سال از انقالب گذشته و تمامی 
افراد دارای کارنامه هس��تند.« ضیایی تأکید کرد: »من 
اعتقاد دارم که هر س��ازمانی اگ��ر در درون خود نیروی 
خوب و با تجربه داشته باشد باید برای اداره آن سازمان 
از آن نیرو استفاده شود، چرا که سازمان ها باید از درون 
خود اداره شوند و افراد س��ازمان آشناترین انسان ها به 

مأموریت سازمان خود محسوب می شوند.«
رئی��س جمعیت هالل احم��ر در م��ورد برنامه های 
خود برای هالل احمر، گفت: من هر جا که رفتم برنامه 
ابتدایی ام ارتقای سطح کارشناسی مجموعه و استفاده از 
نیروهای سازمانی و تقویت مأموریت ها بوده است و این 

موضوع اصول کار من را تشکیل می دهد.
ریشه خانواده ضیایی و هال احمر

رئی��س جمعیت هالل احم��ر در بخ��ش دیگری از 
این مصاحبه با اشاره به پیش��ینه آشنایی خانواده خود 
با جمعی��ت هالل احمر،گفته اس��ت: »پدربزرگ من 
۳۵ س��ال از مدیرعامالن شیر و خورشید سابق در یکی 
از شهرستان های بزرگ محسوب می شد و حتی بعد از 
انقالب نیز از مدیران ارشد هالل احمر به شمار می رفت.« 
ضیایی با بی��ان این که پدربزرگش عم��ر خود را صرف 
هالل احمر کرده بود، گفت: »خدم��ت او تا زمانی ادامه 
داشت که در پش��ت میز کارش در هالل احمر جان  به 
جان آفرین تسلیم کرد.« ضیایی افزود: »پدرم نیز از افراد 
باسابقه در جمعیت هالل احمر به شمار می رود و حتی 

جد مادریم نیز از اعضای شیر و خورشید سابق بود.«

رئیس جمعیت هال احمر: 

معتقد به استفاده از بدنه هالل احمر در اداره امور هستم
   90 درصد اعتبارات هال احمر از سوی دولت تأمین می شود

آموزش

   اقدامات ایمني رانندگی 
درحین وقوع سیل

   در صورت امکان وسیله نقلیه خود را به چراغ 
مه شکن مجهز سازید.

   هنگام رانندگی در هوای مه آلود با نور پایین 
حرکت کنید.

   در صورت وج��ود مه غلیظ و عدم دید کافی، 
وس��یله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست 
جاده هدایت کنید و ضمن توقف کامل، چراغ های 

آن را روشن نگه دارید.
   از خطوط وس��ط و کنار جاده در ادامه مسیر 

حرکت خود استفاده کنید.
   در صورت بخار کردن شیشه جلو از دستگاه 
تهویه خودرو اس��تفاده نموده و یا شیشه سمت 
راننده را کمی پایی��ن آورید تا بخار حاصله از بین 

برود و مانع دید شما نشود.
   هنگام رانندگی در شرایط فوق به چراغ عقب 
وسیله نقلیه جلویی به عنوان راهنمای حرکت و 

جهت یاب، اعتماد کامل نداشته باشید.

زیر نور ماه

در ایلن سلتون تلا 
چهلمین روز رحلت 
آیلت اهلل  حضلرت 
غیلوری)ره(، هر روز 
یک خاطره از ایشان 
از کتاب آیینه دار مهر 

نقل  می شود.
آرزویی که برآورده شد

 یکی از سفرهای مقام معظم رهبری به شهرری 
بود که بنده در این س��فر نیز همراه ایش��ان بودم. 
در این سفر من به ایشان عرض کردم»متاسفانه 
خانواده ما برای انقالب کاری نکرده است و ما شهید 
یا جانبازی نداریم.« وقتی که فرزندم سیدحسن 
پ��س از تحمل چند س��ال عوارض ش��یمیایی و 
سختی های بسیار شهید شد، مقام رهبری به من 
فرمودند: »یادت هست چه می گفتی؟ حاال آرزوی 
شما برآورده شد«. ایش��ان پس از شهادت حسن 
غیوری، پیام تسلیت دادند. همچنین لطف کردند 
و به منزل ما تشریف آورده و در حدود نیم ساعت 

نشستند و تسلی خاطر ما شدند.

خاطرات سولفرینو

به ندرت اتفاق می افتد که زندانیان زخمی اتریشی 
درصدد مخالف��ت با فاتحان خ��ود برآین��د. با وجود 
این، تعدادی از آن��ان کمکی را که با س��وء ظن به آن 
می نگریستند نمی پذیرفتند و بانداژهای خود را پاره 
می کردند که باعث خونریزی تازه می شد. یک کروات 
گلوله ای را که تازه از پایش درآورده بودند گرفت و آن 
را به صورت جراح پرت کرد، دیگران عبوس و ساکت 
و خونس��رد باقی ماندند. بیش��تر آنها فاق��د هرگونه 
انبساط خاطر، بشاشّیت رضایت مندانه و نشاط دوستانه 
و پر معنی بودند که از خصوصیات نژاد التین اس��ت. 
با وجود این، اکث��ر آنها در برابر محب��ت به هیچ وجه 
ناس��پاس یا مقاوم نبودند و حق شناسی خالصانه ای 
در چهره های تعصب زده شان دیده می شد. یک پسر 
بچه ی نوزده ساله که به همراه چهل نفر از هموطنانش 
در دورترین گوشه  کلیسا رها شده بودند، سه روز بودکه 
غذایی نخورده بود، یک چشمش را از دست داده بود و 
در تب می لرزید، دیگر نمی توانست صحبت کند و به 
سختی توان خوردن کمی سوپ را داشت، اما مراقبت 
ما او را به زندگی برگرداند و بیست و چهار ساعت بعد، 
زمانی که فرستادن او به برس��یا ممکن شد از این که 
ما را ترك می کند غمگین و تقریبا دل شکسته بود. در 
یک چشِم آبی درشت که برایش باقی مانده بود تشکر 
عمیق و واقع��ی موج می زد و از روی سپاس��گزاری بر 
دستان زنان خّیر کاستیلیون بوسه زد. زندانی دیگری 
که تب شدید داش��ت توجه همه را به خود جلب کرد، 
بیست سالش نمی شد، اما موهایش کامالً سفید بود. 
او و دوستانش می گفتند که، موهایش درجنگ سفید 

شده است. 
ادامه دارد...

مخاطرات و خاطرات

من شهرام محرم زاده هستم، ۳0ساله اهل شهرستان 
ورزقان در استان آذربایجان ش��رقی. از ۱0سال پیش 
به عن��وان امدادگ��ر در جمعی��ت هالل احمر فعالیت 
می کنم و اکنون دارای درجه نجاتگر۲ هس��تم. این جا 
تنها یک حادثه امدادی تلخ است که در ذهن امدادگران 
ماندگار ش��ده و آن زمین لرزه تلخ آذربایجان اس��ت. 
۲۱مردادماه ۱۳9۱ مقارن با  بیس��ت و یکمین روز ماه 
مبارك رمضان بود، من در پای��گاه امدادجاده ای علی  
بیک کندی ورزقان به عنوان راننده و مس��ئول شیفت 
انجام خدمت می ک��ردم و فعالیت هایمان را به صورت 
عادی و هر روزه ادامه می دادیم. ب��ا توجه به این که در 
پایگاه آب آشامیدنی نداشتیم مجبور بودیم برای مصرف 
روزانه آب از چشمه ای که در روستا علی بیک کندی بود 

اس��تفاده کنیم. آن روز من به 
همراه دوس��تان ب��رای آوردن 
آب به روستا رفته بودیم، افرادی 
برای بردن آب آش��امیدنی در 
چشمه به صف ایستاده بودند. 
در میان این افراد یک دختربچه 
۱۲ساله بود که به سمت ما آمد 
و نوبت خ��ود را به ما داد، ما بعد 
از تشکر و دریافت آب به سمت 
پایگاه حرکت کردیم و به ادامه 

فعالیت های خود پرداختیم.
 ساعت ۱7 بود که زلزله اتفاق 
افتاد. شرایط آماده باش امدادی 
اعالم شد. وضع بسیار بحرانی 
بود، بالفاصله تیم امدادی شکل 
عملیاتی به خ��ود گرفت. من 
و دوس��تانم برای امداد رسانی 
به روس��تای علی بیک کندی 
که نزدیکترین روستا به ما بود 
اعزام ش��دیم، خانه ها تخریب 

و بسیاری از روس��تاییان در زیر آوار گرفتار شده بودند. 
یکی از خاطرات تلخی که از آن روس��تا برای من مانده 
این است که دختربچه ای که نوبت خود را در صف آب 
به من داده بود از زیر آوار بیرون آوردیم و بعد از دقایقی 
جان باخت. زمین لرزه آذربایجان از تلخ ترین خاطرات 
من اس��ت، افراد بس��یاری از زیر آوار بیرون آوردیم که 
حاضر نمی ش��دند آّب بیاش��امند و می گفتن��د روزه 
هستیم. یک جوان را از زیرآوار بیرون کشیدیم، تقریبا 
وضع جسمی سالمی داشت اما ترسیده بود من اصرار 
کردم جرعه ای آب بخورد تا دلش کمی آرام بگیرد اما او 
امتناع کرد و با این که از ترس و وحشت نای حرف زدن 
نداشت با لبان خاکی شده خود گفت: »من روزه هستم 

و نمی خواهم روزه ام را بشکنم.«

آوار مرگ بر سر دخترک مهربان 

رئیس  نمایندگی کمیته  بین المللی صلیب س��رخ 
در ایران با ارسال لوح تقدیر، مراتب سپاسگزاری خود 
را از تالش های صورت گرفته ب��رای تحویل تولیدات 
سفارشی شرکت صنایع نس��اجی به این کمیته اعالم 

کرد.
ذوالفقار یزدان مهر، مدیرعامل شرکت صنایع  نساجی 
هالل  ای��ران در این خصوص گفت: »در  س��ال ۲0۱۴ 
قراردادی با کمیته صلیب سرخ مبنی بر تولید ۱۵0 هزار 
تخته پتو، یک هزار کیف کمک ه��ای اولیه و یک هزار 

کیف مخصوص پزشکان به امضا رسید.«
او ادام��ه داد: »بعد از اخذ این س��فارش در کمترین 
زمان ممکن تولید پتوها با باالترین کیفیت آغاز ش��د 
و زودتر از موعد ق��رارداد در اختیار کمیته بین المللی 

صلیب سرخ قرار گرفت.«
مدیر عامل شرکت صنایع نساجی هالل  ایران افزود:  
»با تالش های صورت گرفته از سوی همکاران، کیفیت 
و س��رعت تولید محصوالت را به حدی رس��اندیم که 
رئیس  نمایندگی کمیته  بین المللی صلیب س��رخ در 
ایران با ارسال لوح تقدیر، مراتب قدردانی خود را اعالم 

کرد. او تصریح داشت: »آقای اولیویه مارتین با قدردانی 
از حمایت ها و همکاری های صورت گرفته، از تخصیص 
زیرس��اخت های صنای��ع نس��اجی هالل ب��ه کمیته  

بین المللی صلیب سرخ سپاسگزاری کردند.«
یزدان مهر خاطرنش��ان ک��رد: »با توجه ب��ه این که 
در ماه ه��ای اخیر توانس��ته ایم تولیدات ش��رکت را به 
استانداردهای صلیب سرخ برس��انیم، در حال حاضر 
به عنوان پایگاه اصلی صلیب سرخ در منطقه شناخته 
می شویم و عمده نیازهای کمیته در منطقه با استعالم از 

شرکت صنایع نساجی هالل صورت می گیرد.«

سفیر نروژ در ایران از بخش های مختلف جمعیت 
هالل احمر استان تهران بازدید کرد.

خانم اودلیس��ه نورهیم، س��فیر ن��روژ در ایران 
در دی��دار ب��ا غالمرض��ا گنج آب��ادی مدیرعام��ل 
جمعیت هالل احمر اس��تان تهران ضمن تحسین 
توانمندی ه��ای جمعیت هالل احم��ر جمهوری 
اس��المی در س��طح منطقه، انگیزه دی��دار خود از 
جمعیت هالل احمر اس��تان تهران را کنجکاوی و 
عالقه مندی خود برای اطالع بیشتر از فعالیت های 
جمعیت هالل احمر در سطوح ملی و استانی اعالم 
کرد و افزود: »قبل از آمدن به تهران طی جلسه ای 
که ب��ا دبیرکل صلیب س��رخ نروژ داش��تم موضوع 
بازدیدم از توانایی های جمعی��ت هالل احمر ایران 
را مط��رح کردم و پیش��نهاداتی هم در آن جلس��ه 
مطرح شد. بر آن اساس عالقه مند شدم از جمعیت 
هالل احمر اس��تان و ش��هر تهران که مدتی است 

محل زندگی خودم نیز هست بازدید کنم« 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران نیز 
در این دیدار به ذکر چند خاطره از دیدارهای خود 

از صلیب سرخ  کشور نروژ در زمان تصدی دبیرکلی 
و معاونت توانبخشی جمعیت هالل احمر پرداخت و 
افزود: »برخورد احترام آمیز هم میهنان و همکاران 
شما با میهمانان مسلمان خود را درخصوص نحوه 
طبخ غذا و پذیرایی مطابق فرهنگ و اعتقادات آنان 

فراموش نمی کنم.« 
گفتنی اس��ت پیش��نهاد مدیرعامل هالل احمر 
اس��تان تهران برای عقد خواهر خواندگی بین این 
جمعیت و صلیب سرخ شهر اس��لو پایتخت نروژ با 

استقبال سفیر نروژ مواجه شد. 

قدردانیکمیتهبینالمللیصلیبسرخ
ازشرکتصنایعنساجیهاللایران

استقبالسفیرنروژازخواهرخواندگی
بینهاللاحمرتهرانوصلیبسرخاسلو
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