
با حکم وزیر کشور 

چرخ ساز، رئیس کارگروه تخصصی 
امداد و نجات شد

وزیر کشور و قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت 
بحران کش��ور، در حکم��ی دکتر ناصر چرخ س��از، 
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
را  با حفظ سمت به عنوان »رئیس کارگروه تخصصی 
امداد و نج��ات و آموزش همگان��ی« منصوب کرد.  
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور در حکمی 
خطاب به دکتر ناصر چرخ س��از آورده اس��ت:» نظر 
به س��وابق جنابعالی و بنا به پیشنهاد دکتر ضیائی، 
رئیس محترم جمعیت هالل احم��ر به موجب این 
حکم به عن��وان »رئیس کارگ��روه تخصصی امداد 
و نجات و آم��وزش همگانی« منصوب می ش��وید. 
ضروری است در چارچوب ش��رح وظایف ابالغی با 
همکاری و هم افزایی اعضای کارگروه، تمهیدات الزم 
را در راستای اجرای وظایف محوله معمول و گزارش 
عملکرد را هر چهار ماه یکبار به س��ازمان مدیریت 
بحران کش��ور ارایه کنی��د. توفیق ش��ما را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت دارم.«

حرکت بشردوستانه مرکز سالمت هالل احمر ایران 

 ویزیت رایگان دانش آموزان
 یک مدرسه در ساحل عاج

مرکز سالمت جمعیت هالل احمر ایران در کشور 
س��احل عاج، پرس��نل و دانش آموزان یک مدرسه 
بزرگ 4هزار نفری را در منطقه فقیر نشین پوربوئه 
در شهر ابیجان به طور رایگان ویزیت کرد. به گزارش 
اداره کل سالمت خارج از کشور جمعیت هالل احمر، 
تیم پزش��کی مرکز س��المت جمعیت هالل احمر 
ایران در س��احل عاج، در طی یک روز از ساعت 8 تا 
16 با حضور در مدرسه لیسه مونوسیپال برنامه های 
ویزی��ت رای��گان، آم��وزش بهداش��ت، روش های 
پیش��گیری از بیماری مهلک اب��وال و توزیع رایگان 
دارو را انجام داد. این برنامه با استقبال زیاد پرسنل، 

دانش آموزان و اهالی منطقه مواجه شد.

 خانه های داوطلبی 
دارای شناسنامه هویتی می شوند

رئیس س��ازمان داوطلب��ان جمعیت هالل احمر 
در جمع 300نفر از روس��ای خانه ه��ای داوطلبی 
استان های اردبیل، همدان، گلستان، البرز و قزوین 
در انزلی گفت: »از این پس خانه های داوطلبی دارای 
شناسنامه هویتی می ش��وند و باید با حیطه کاری 
مشخص ش��ده از س��وی رئیس خانه داوطلبی در 
جهت بکارگیری نیروها و جذب آنان اقدام کنند.« 
فرحناز رافع هویت بخش��ی خانه ه��ای داوطلبی و 
عملیاتی کردن مهارت ه��ای داوطلب��ان را در این 
خانه ها با ایج��اد تغییرات جه��ت دار از اهداف مهم 
این گردهمایی اعالم کرد و افزود: »با توجه به شعار 
فدراسیون جهانی مبنی بر تغییر نگرش افکار و اذهان 
برای نجات جان انسان ها، ما نیز باید با هدفمند کردن 
آموزش ها در این راس��تا گام برداریم.«  او گفت: »از 
این پس خانه های داوطلبی دارای شناسنامه هویتی 
می شوند و باید با حیطه کاری مشخص شده از سوی 
رئیس خانه داوطلبی در جهت بکارگیری نیروها و 

جذب آنان اقدام کنند.«
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

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

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.
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برنامه های س��ازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
در دهه فجر انقالب اس��المی در زمینه های آموزش��ی، 
بهداشتی و فرهنگی و با ش��عار»همه داوطلب شویم« 
اعالم ش��د. فرحن��از راف��ع، فراخوان ب��زرگ عضویت 
داوطلبانه در راستای تحقق رهنمودهای رئیس محترم 
جمهوری مبنی بر افزایش اعضا و داوطلبان با پیش بینی 
جذب 15 ه��زار عض��و و داوطلب جدی��د در جمعیت 
هالل احمر و برگزاری جشن دهه فجر را با عنوان تجلی 

امید و با ش��عار »پیش��رفت و عدالت در پرتو اقتصاد و 
فرهنگ با عزم مل��ی و مدیریت جه��ادی« را به عنوان 

برنامه های اصلی این سازمان برشمرد.
برگ��زاری کنگ��ره »هنرمندان داوطلب پش��تیبان 
هنرمندان ش��هید، حماس��ه ماندگار و هویت ملی« با 
مشارکت سازمان بسیج هنرمندان، راه اندازی تیم های 
داوطلبی ناجیان محله و مداخله گ��ر در حوادث، آیین 
غبارروبی و گلباران گلزار شهدا، تهیه و توزیع خاطرات 

دوران مبارزه یا اس��ارت، تجلیل از امدادگ��ران دوران 
پیروزی انقالب یا دف��اع مقدس، برگ��زاری انتخابات 
دوس��االنه رئیس خان��ه داوطلب در کلی��ه خانه های 
داوطلبی در روز ۲1 بهمن، برپایی نمایشگاه فعالیت ها 
و توانمندی های داوطلبان از دیگر برنامه های سازمان 
داوطلبان در دهه فجر امس��ال اس��ت. به گفته رئیس 
سازمان داوطلبان در دهه فجر امسال داوطلبان پزشک 
و پیراپزشک با حضور در 6۲0 ایستگاه سالمت خدمات 

ویزی��ت رای��گان، اندازه گیری فش��ار خون و قندخون، 
مش��اوره های خانوادگی و تربیت��ی را ارایه می کنند و 
ایستگاه س��المت ویژه بانوان در راستای پیشگیری از 

سرطان سینه نیز در سراسر کشور برپا می شود. 
داوطلب��ان هالل احمر ی��ک روز نیز به آسایش��گاه 
جانبازان خواهن��د رفت و در قالب ط��رح نیابت و ارایه 
خدمات حمایتی، بهداشتی و … از این عزیزان دلجویی 

می کنند.

امیر هاتفی نیا|خدمات توانبخش��ی جسمی- 
حرکتی جمعیت هالل احمر کش��ورمان قدمتی به 
طول بیش از نیم قرن دارد. مددجویان به کیفیت این 
خدمات اعتماد دارند. دست و پای مصنوعی، وسایل 
کمک حرکتی، کفش طب��ی و ... که در هالل احمر 
ساخته می شوند در میان معلولین و جانبازان طرفدار 
دارند. البته وض��ع درمان مددجویان توانبخش��ی 
در کش��ورمان به علت آن که خدمات ارتوپدی فنی 
تحت پوشش بیمه ها نیستند یک داستان جداگانه 
و قابل تامل است. دکتر سیدرضا رئیس کرمی، معاون 
بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر در 
گفت و گو با »شهروند« ضمن بازگو کردن خدمات 
قابل توجه توانبخش��ی در هالل احمر، راهکار خود 
را نی��ز برای رفع مش��کالت هزین��ه ای مددجویان 

توانبخشی در کشورمان ارایه داد.
  با نحوه دسترسی بیماران به خدمات ارتوپدی 
ش�روع کنیم؛ درحال حاضر این خدمات به چه 

شکل ارایه می شود؟
معموال بیمار با توجه به دس��توری که پزش��ک 
تجویزکننده به او می دهد، مس��یر خ��ود را انتخاب 
می کند. البته ممکن اس��ت پزش��ک تجویزکننده 
مکان خاصی را پیش��نهاد نکند و خود بیمار دست 
به انتخاب بزند. روال این است بعد از آن که همکاران 
ارتوپد نوع وسیله مورد نیاز بیمار را تجویز کردند، او 
هم به مرکز ارایه خدمات ارتوپدی فنی مراجعه کند 
)این مرکز می تواند هرکجا باشد(. قطعه تجویز شده 
هم براساس معیارهای خود، ساخته و تحویل داده 

می شود. 
  از ش�یوه مراجعه بیماران به مراک�ز ارتوپدی 

هالل احمر بگویید.
در حال حاض��ر کاری که در جمعیت هالل احمر 
انجام می دهیم به این شکل است که عمده وسایلی 
که برای بیماران س��اخته می شود، براساس قیمت 
تمام ش��ده هزینه نیروی انس��انی و هزینه وسایلی 
است که تهیه شده است. با توجه به این که بعضا در 
بودجه های دولتی به ما کمک می ش��ود، وس��یله با 
کمترین قیمت ممکن دراختیار بیمار قرار می گیرد؛ 
اما همین کمترین قیمت ممکن هم برای بعضی ها 
زیاد است، مخصوصا آن که این وسایل باید چند سال 
یکبار و حتی بعضی اوق��ات در مدت کم تری عوض 
ش��ود و این هزینه ها برای بیماران همان طور ادامه 
دارد و بر آنها تحمیل می شود. جمع زیادی از بیماران 
با توجه به سابقه ای که هالل احمر در بخش ارتوپدی 
فنی دارد ب��ه مراکز مختلف جمعیت هالل احمر در 

سطح کشور مراجعه می کنند.
  خدمات ارتوپدی در چند استان ارایه می شود؟

فکر می کنم در بیش از ۲0 اس��تان مرکز خدمات 
ارتوپدی فن��ی وجود دارد و مردم ب��ا مراجعه به این 

مراکز وسایل موردنیاز خود را تهیه می کنند.

  گفتید بیش از 20 اس�تان، برنامه ای برای ارایه 
این خدمات در دیگر استان ها دارید؟

بل��ه؛ م��ا دو برنام��ه در بح��ث 
توانبخش��ی داریم. یک��ی این که 
در بخش ه��ای مختل��ف کش��ور 
قطب های ارتوپدی فنی توانبخشی 
ایجاد کنیم که توانایی ارایه خدمات 
کامل را داشته باشند و استان های 
مجاور خود را هم پوش��ش بدهند؛ 
مث��ال اس��تان اصفهان ک��ه مرکز 
خوب��ی دارد، می توان��د بس��یاری 
از مناط��ق اط��راف خ��ود را تحت 
پوشش قرار دهد. اما برای مواردی 
که تجهیزات کمت��ری می خواهد 
و بیش��تر مورد نیاز مردم است در 
بسیاری از اس��تان ها برنامه داریم 
تا کارهایی انجام ش��ود. درنهایت 
به عنوان قدم آخر، دنبال آن هستیم 

که اگ��ر امکان پذیر باش��د در جاهایی ک��ه از لحاظ 

حجم بیماران و نحوه دسترسی امکان خوبی نداریم 
بتوانیم خدمات سیار ارایه دهیم یعنی وسیله سیار 
داشته باش��یم که بتواند در 
قسمت های مختلف حضور 
پیدا کرده و وسایل مورد نیاز 
مردم را تهیه کن��د؛ یا این که 
ویزیت اولی��ه بیمار در همان 
مرکز خودش��ان انجام شود و 
بعد ساخت وسیله در قسمتی 
دیگر. ای��ن راهکارها مدنظر 
ماس��ت و هر ک��دام از آنها را 
که بتوانیم براس��اس تأمین 

اعتبارات جلو می بریم. 
  در رابط�ه ب�ا قیمت گذاری 
و تعرف�ه  وس�یله ها صحبت 

کنید...
این بح��ث، یک بحث فنی 
اس��ت؛ تعرف��ه مخصوصی 
هم ندارد؛ براس��اس میزان و نوع ماده متفاوت است. 

ببینید، درحال حاضر انواع و اقسام دستگاه ها آمده، ما 
حاال دستگاه های الکترونیک داریم. باالخره براساس 
این موارد قیمت ها متفاوت می شود و نمی توان روال 

مشخصی را برای همه اینها در نظر گرفت. 
  به ضعف بیمه ها در پوش�ش خدمات ارتوپدی 

برسیم؛ شما چه نظری در این خصوص دارید؟
ضعف ک��ه چه عرض کن��م؛ آنها اصال پوشش��ی 
نمی دهند که بخواهند ضعف داشته باشند. یعنی این 
خدمات اصال تحت حمایت بیمه ها نیست و با این که 
بیماران در تمام عمر خود با این مس��أله س��ر و کار 
دارند از حمایت های سازمان های بیمه گر برخوردار 
نیس��تند. مثال فردی که از بدو تولد دارای مش��کل 
انحرافی در اندام فوقانی یا تحتانی اس��ت از وسایلی 
مثل پروتز یا اورتز و یا هر چیز دیگر استفاده می کند 
و به تدریج که بزرگ می ش��ود، نیازش هم متفاوت 
خواهد ش��د؛ در س��ال های اول با س��رعت باال و در 
سال های بعد با سرعت پایین تر. او باید برود و وسایل 
خود را عوض کند تا تحت فشار نباشد. اما متاسفانه 
بیمه ها هیچ گونه پوششی در این قضیه ندارند. یعنی 
هنوز مجموعه خدمات ارتوپدی فنی زیر مجموعه 

بیمه ها قرار نگرفته است. 
  چه پیشنهاد و راهکاری برای رفع این مشکل 

دارید؟
خدمات توانبخشی سطح سوم خدماتی است که 
به بیماران داده می شود و معموال هم برای بیمارانی 
است که دچار بیماری های مزمن و معلولیت هستند. 
به نظر می رس��د مجموع س��ازمان های درگیر این 
موضوع که ش��امل وزارت بهداش��ت، سازمان های 
بیمه گر، سازمان بهزیستی و هالل احمر می شود باید 
در کنار یکدیگر همکاری و همراهی داشته باشند و 
هر کدام از آنها یک میزان از هزینه ها را پوشش دهند 
تا بعدها به تدری��ج این ماجرا جلو ب��رود و به عنوان 
خدماتی که باید به بیماران داده شود در سازمان های 

بیمه گر قرار گیرد. 
  باتوج�ه ب�ه خدمات ده�ی مراک�ز ارتوپدی 
هالل احمر چه بازخوردهایی گرفته اید؟ مردم از 

این خدمات رسانی رضایت داشته اند؟
در مجموع بل��ه؛ هم به لحاظ بح��ث هزینه و هم 
به لحاظ کادر مجرب��ی که مرک��ز هالل احمر دارد 
رضایت مندی به دست آمده اس��ت. اما ما در پی آن 
هستیم که این مسأله را در قالب یک طرح در مرکز 
جامع توانبخشی هالل احمر و دیگر استان ها دنبال 
کنیم که با پزشک تجویزکننده وسیله هم در تماس 
باشیم، چراکه رضایت آنها هم برای ما مهم است. از 
طرف دیگر هم باید ببینیم که بیماران در طول زمان 
مثال در ظرف ش��ش ماه از خدمات راضی بوده اند یا 
خیر؛ به راحتی از وسیله خود استفاده کرده اند یا نه؛ 
بعد از آن که نتیجه مشخص شد به رسانه ها هم اعالم 

می کنیم.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هالل احمر در  گفت و گو با »شهروند«:

کمترین هزینه خدمات توانبخشی نیز برای بیماران زیاد است
   متاسفانه بیمه ها هیچ گونه پوششی در خدمات ارتوپدی فنی ندارند

راهاندازیتیمهایداوطلبیناجیانمحلهدردههفجر

خبر

پیام تبریک رئیس جمعیت هالل احمر 
به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی

جمعی��ت  رئی��س 
پی��ام  در  هالل احم��ر 
تبری��ک به مناس��بت 
آغاز دهه فج��ر انقالب 
اسالمی،  دستاوردهای 
جمعی��ت هالل احم��ر 
را در ط��ول 36 س��ال 

گذش��ته در زمینه های اجتماعی، امدادی و درمانی 
فراوان دانست. 

به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و ارتباطات 
مردمی جمعیت هالل احمر، متن پیام تبریک دکتر 

سیدامیر محسن ضیایی به شرح زیر است:  
»1۲ بهم��ن ماه س��ال 5۷ روز ورود تاریخی امام 
راحل )ره( به میهن عزیزمان؛ ی��ک روز تاریخی در 
کشور ما محسوب می شود و این بازگشت مقدمه ای 
برای حرکت بی سابقه ملت ایران در به ثمررساندن 

انقالب شکوهمند اسالمی بود. 
پیروزی انقالب اس��المی بدون شک از بزرگترین 
افتخارات و دستاوردهای ملت مسلمان ایران است که 
در سایه یکپارچگی، وحدت کلمه، حقیقت خواهی، 
ظلم س��تیزی، بیداری و آزادی خواهی ملت مظلوم 

تحت ستم رژیم منحوس پهلوی به وقوع پیوست. 
امسال درحالی سی و شش��مین سالگرد انقالب 
اس��المی را با هم جشن می گیریم که دستاوردهای 
فراوان��ی در جمعی��ت هالل احم��ر در زمینه های 
اجتماعی، امدادی و درمانی در طول 36 سال گذشته 
داشته ایم و توانسته ایم در دنیا به عنوان یکی از برترین 
جمعیت های هالل احمر در زمین��ه امداد و نجات و 

کمک رسانی مطرح باشیم. 
بار دیگر ب��ا درود به روان پاک و مقدس ش��هدای 
انقالب و جنگ تحمیلی و روح پرفتوح امام راحل)ره( 
سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران و آغاز سی  وهفتمین طلیعه 
بهار آزادی و ایام اهلل دهه فجر را به ملت شریف ایران 
و خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر تبریک و تهنیت 
عرض نموده و شکوفایی و س��ربلندی این مرز و بوم 
را با رهبری داهیانه و خردمندانه مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و در سایه توجهات حضرت ولی عصر 

)عج( از خداوند سبحان مسألت دارم.«

خاطرات سولفرینو

در کلیس��ای جامع جدید هم همین گونه بود. 
در این کلیس��ای س��فید زیبا، صدها مجروح در 
کنار هم جای داده شده بودند. در40  ساختمان 
دیگر هم که ۲0000 مجروح و مریض را در خود 

جای داده بود، به همین صورت بود.
ش��ورای شهر برس��یا به س��رعت به این وضع 
مس��ئولیت های  و  داد  نش��ان  عکس العم��ل 
خار  ق العاده ای که این شرایط خطیر ایجاد کرده 
بود را تعیین کرد. شورا به صورت دایمی تشکیل 
ش��د و کمک و توصیه ش��هروندان خاصی را که 

کمک   های مؤثری ارایه می دادند به دست آورد.
برای هدایت کار بیمارس��تان، شورا به توصیه 
 Bartolomeo( دکتر مشهور بارتولومیو گوال
gualla( کمیته مرکزی را تعیین کرد که خود 
او ریاس��ت آن را به عهده گرف��ت و مرکب بود از 
دکترها: کوربوالنی )Corbolani(، اورفیس��ی 
بونیس��لی   ،)Ballini(بالین��ي  ،)Orefici(
س��ي ماگی   ،)Cassa(کاس��ا  ،)Bonicelli(
)C.Maggi( و آبنی )Abeni( که با اش��تیاقی 

قابل تحسین روز و شب کار می  کردند.
کمیت��ه در رأس هر بیمارس��تان، یک مدیر و 
یک س��رجراح که به وسیله تعداد زیادی پزشک 
و تعداد معینی بهیار کمک می شد را تعیین کرد. 
با باز نگه داشتن محوطه ها، مدارس و کلیساها، 
کمیته در عرض چندس��اعت بیمارستان هایی 
با صدها تختخواب و آش��پزخانه و خشکشویی 
کامل ب��ه همراه پارچ��ه زخم بن��دی و هر چیز 
دیگری را که ممکن بود مورد اس��تفاده داش��ته 
باش��د گویی با قدرتی جادویی تدارک دید. این 
اقدامات چنان با آمادگی و دلس��وزی انجام شد 
که تنها پس از چند روز انس��ان ب��ا دیدن نظم و 
ترتیبی ک��ه این بیمارس��تان های ایجاد ش��ده 
فعالیت می کردند متعجب می شد. این شگفتی 
زمانی بیشتر می ش��ود که تصور کنیم جمعیت 
برسیا که شهری با 40 هزار جمعیت است عمال 
با رس��یدن 30 هزار مجروح و بیمار دوبرابر شده 

است.
ادامه دارد...

دنبال آن هستیم که اگر 
امکان پذیر باشد در جاهایی که 
از لحاظ حجم بیماران و نحوه 

دسترسی امکان خوبی نداریم 
بتوانیم خدمات سیار ارایه دهیم 
یعنی وسیله سیار داشته باشیم 
که بتواند در قسمت های مختلف 
حضور پیدا کرده و وسایل مورد 

نیاز مردم را تهیه کند

شرایط سخت جوی در ۹ استان 

امدادرسانی به 500 گرفتار در برف و کوالک
 آسیب  بیش از ۲ هزار نفر
 در حوادث هفته گذشته

 حضور جوانان اهوازی 
در مراسم امحای موادمخدر

سرپرس��ت س��ازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از بارش 
برف و کوالک در ۹ استان کشور از روز جمعه گذشته تا دیروز خبر 
داد و گفت: »در این مدت به 500نفر امدادرس��انی و ۷0خودرو نیز 

رهاسازی شده است.«
ناصر چرخساز روز گذشته در گفت و گو با فارس از وقوع کوالک 
و بارش برف در ۹ اس��تان کش��ور خبر داد و گف��ت: »از روز جمعه 
گذش��ته تا صبح امروز )دیروز(  در ۹ اس��تان آذربایجان ش��رقی، 
آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، س��منان، قزوین، 
کردستان، لرس��تان و مازندران بارش برف موجب بروز مشکالتی 

برای هموطنان شد.« 
سرپرست سازمان امدادونجات هالل احمر ادامه داد: »تعدادی از 
هموطنان دچار حادثه شدند که 60 امدادگر هالل احمر به 500نفر 
از هموطنان امدادرس��انی کردند.« او با بیان این که 110تن از این 
افراد به صورت اضطراری اس��کان داده شده اند، گفت: »6تن از آنها 
دچار مصدومیت جزئی ش��ده بودند که به صورت س��رپایی مداوا 
شدند.« به گفته چرخس��از، امدادگران ۷0خودرو را نیز که در برف 

و کوالک  گرفتار شده بودند رهاسازی کردند.

بیش از 480حادثه هفته گذش��ته ۲ هزار و 154 نفر حادثه دیده 
به دنبال داشت.

حسین درویشی، سرپرست معاونت عملیات سازمان امدادونجات 
با بیان این که هفته گذشته 484مورد حادثه رخ داده است، گفت: 

»از مجموع این حوادث، ۲۷6 مورد جاده ای بود.«
او گفت: »در حوادث هفته گذش��ته 384نف��ر نجات یافتند که 
۲۷1نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل و 113نفر س��رپایی درمان 

شدند.«
درویشی، مجموع افراد اسکان داده شده در حوادث هفته گذشته 
را ۲10نفر اعالم کرد و گفت: »مجموعا ۲ هزار و 10۲نفر در حوادث 
هفته گذش��ته آس��یب دیدند که 835نفر در جاده ها، ۷31نفر در 
برف وکوالک، 1۲0تن در زمین لرزه، 4۷نفر در کوهستان، 43نفر در 
حوادث شهری، ۹نفر در حوادث صنعتی و کارگاهی، 4نفر در ریزش 

آوار و بقیه در سایر حوادث بودند.«
او تعداد افراد متاثر از حوادث هفته گذش��ته را ۲ هزار و 154نفر 
اعالم کرد که بیش��تر آنان مربوط به حوادث جاده ای با 8۷۷نفر و 

برف وکوالک با ۷31نفر بودند.«

اعضای مرکز ام��ور جوانان جمعی��ت هالل احمر اهواز در 
مراس��م امح��ای 815 کیلوگرم ان��واع موادمخدر ش��رکت 

کردند. 
س��یدفتح اهلل  هاش��م نژاد رئیس جمعی��ت هالل احمر اهواز 
اعتیاد به موادمخدر را بالی خانمان سوز جامعه برشمرد و گفت: 
»دشمن برای سس��ت کردن اعتقادات دینی و فرهنگی نسل 
جوان به اهرم های مختلفی متوسل شده که ترویج موادمخدر 
مهم ترین آن اس��ت، لذا خانواده ها بای��د در مقابل این توطئه 

دشمن بیدار باشند.«
او با تأکید بر لزوم اتصال جوانان به انس��ان های با س��المت 
فکری افزود: »همه افراد باید خ��ود را در قبال جامعه و جوانان 
مس��ئول بدانند و دس��تگاه هایی همانند هالل احم��ر با ایجاد 
فضاهای مفید و غنی سازی اوقات فراغت برای جوانان در جهت 

کاهش اعتیاد به موادمخدر گام های جدی بردارند.«
او حضور اعضای مرکز امور جوانان هالل احمر اهواز در مراسم 
امحای موادمخدر را مفید دانس��ت و از شرکت فعال جوانان در 

برنامه های هفته مبارزه با موادمخدر تجلیل کرد. 

حسین اسدي
سن:  ۲8سال

تح���صی�الت:   
س�ي  رشن��ا ک�����ا

حسابداري
مح�ل 

س�کونت:   درگ��ز 
)خراسان رضوی(

انگی��زه و  هدف من از ش��رکت در طرح اهدای 
عضو، بخش��ش حیات به دیگر انس��ان ها بود که 
رضای پروردگار را نیز به دنبال دارد. نحوه عضویت 
من به این صورت بود که در  س��ال 8۹ با توجه به 
تبلیغاتی ک��ه از طریق رس��انه ها پیرامون طرح 
اهدای عضو دیده بودم تصمی��م گرفتم از طریق 
جمعیت هالل احمر شهرس��تان درگ��ز در طرح 
اهدای عضو شرکت کنم. عالوه بر خودم، دوستان 
و اطرافیان را نیز تش��ویق به شرکت در این طرح 
کردم. انس��انی که عضو خود را اهدا می کند هم 
باعث خشنودي گیرنده عضو و خانواده او مي شود 
و هم رضایت پروردگار را کسب مي کند. خداوند 
در یکی از آیات قرآن فرموده اس��ت که هر کس، 
انس��انی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که 

گویی همه مردم را زنده کرده است.

اهدای زندگی


