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مدیرعامل هالل احمر آذربایجان غربی:  

فعالیت نیروهای هالل موجب 
آرامش مردم است

شــهروند| مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
فعالیــت  اســتان آذربایجان غربــی گفــت: 
انسان دوســتانه نیروهای هالل احمر در جامعه 
موجب امید بخشی و آرامش در بین مردم است. 
حسن محمودی در مراسم تجلیل از امدادگران 
فعال جمعیت هالل احمر شهرستان بوکان افزود: 
فعالیت نیروهای هالل احمــر در مأموریت های 
مختلــف نجات جان انســان ها، تســکین آالم 
نیازمندان و ایجاد امیــد و آرامش در جامعه را به 
دنبــال دارد. وی با بیان اینکه مشــارکت واقعی 
جوانان در برنامه هــای هالل احمر جدی گرفته 
شده است، اظهار کرد: فعالیت های انسان دوستانه 
جوانان و امدادگران این جمعیت آرامش روحی و 
روانی امدادگران را به دنبال دارد. محمودی ادامه 
داد: باید آمادگی نیروهــای امدادی هالل احمر 
به طور مســتمر حفظ و تجهیــزات و امکانات با 
نیازهای روز هماهنگ شود تا کارها نتیجه بخش 
باشــد. وی از راه انــدازی خانــه هالل احمر در 
روستاهای پرجمعیت آذربایجان  غربی در آینده 
نزدیک خبر داد و گفــت: خانه های هالل احمر 
روســتایی با هدف افزایش ســطح آموزش های 
همگانی در بخش امداد و نجــات و فعالیت های 
بشردوســتانه در میان روســتاییان راه اندازی 
خواهد شــد. مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
اســتان آذربایجان غربی درخصــوص ظرفیت 
جوانان شهرستان بوکان اظهار کرد: شهرستان 
پرجمعیتی همچون بــوکان دارای ظرفیت های 
مختلف و جوانــان مســتعد و توانا اســت که 
توانایی های خود را با طرح های جدید برای مردم 

ارایه می کند.
فرماندار بوکان نیز در این مراسم گفت: اساس 
فعالیت هــای جمعیــت هالل احمر بــر محور 
انسان دوستی بوده و این امر به دست جوانان شکل 
گرفته است. جمال خسروی اضافه کرد: شهرستان 
بوکان با داشتن جوانان خالق و مستعد می تواند 
با حضور در جمعیــت هالل احمر مقابل بالهای 
طبیعی خوب عمل کــرده و توانایی های خود را 
به نمایــش بگذارپد. وی گفــت: حضور به موقع 
امدادگران جمعیت هالل احمر در شرایط سخت 
و بحرانی باعث کاهش تلفات انســانی در مواقع 
بروز بحران می شود. فرماندار بوکان از مدیرعامل 
جمعیت هالل احمــر اســتان آذربایجان غربی 
خواست که نسبت به تجهیز پایگاه امدادرسانی 
حضرت رســول)ص( در مســیر جاده بوکان- 
میاندوآب اقــدام کنند، چون وجــود این پایگاه 
باعث کاهش تلفات جاده ای در این مسیر پرخطر 

می شود.
در این مراســم همچنین از 14نفر عضو فعال 
جمعیت هالل احمر شهرستان بوکان تجلیل شد. 
شهرستان بوکان در جنوب استان آذربایجان غربی 

قرار دارد.

رئیس هالل احمر کنگان خبر داد:  

فعال سازی کانون های دانش آموزی 
در مدارس

شــهروند| رئیــس جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان کنگان از برگزاری اجرای طرح امید 
اجتماعی )پیشگیری اولیه از اعتیاد( در شهرستان 
کنگان و عسلویه خبر داد. ابراهیم هوشمندیان 
اظهار داشــت: طرح امید  اجتماعــی از طریق 
استانداری به جمعیت هالل احمر استان واگذار و 
مقرر شده است در همه شهرستان ها اجرا شود. 
وی اضافه کرد: این طرح در شهرســتان کنگان 
به خصوص در روســتاهای پرک، برکه چوپان، 
شــیرینو، تمبک و نخل غانم برگزار شــد که با 
اســتقبال خوب مردم و جوانان گروه های هدف 
از ســن 1۸ به باال همراه بود و همچنین به مدت 
دو ساعت توسط مربیان هالل احمر که قبال برای 
آموزش دوره به استان اعزام شده بودند، برگزار شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان کنگان بیان 
کرد: در شهرستان عسلویه جلسه ای با بخشدار 
چاه مبارک و روستاهای سهمو جنوبی و سهمو 
شــمالی، کالت و بندو گرفته شــده و در آینده 
نزدیک برگزار می شود. هوشمندیان آسیب های 
اجتماعی و مواد مخــدر را یکی از معضالت مهم 
اجتماعی دانســت و افزود: توسعه بیش از پیش 
برنامه های ورزشی و توجه جدی به فعالیت های 
مختلف فرهنگی ازجمله مهم ترین عواملی است 
که در پیشــگیری از اعتیاد در بین جوانان نقش 
خواهد داشــت. وی خاطرنشــان کرد: اعتیاد به 
مواد مخدر یک آسیب و بیماری جدی اجتماعی 
اســت؛ اعتیاد، فقر، بیکاری، طالق، خودکشی و 
موارد دیگری مثل انحرافات اجتماعی برخوردار 
اســت. رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان 
کنگان از فعال سازی کانون های دانش آموزی در 
مدارس شهرستان خبر داد و افزود: در شهرستان 
کنگان 1۰ مدرسه در پایه های هشتم و همچنین 
در عسلویه هشت مدرسه در پایه هشتم راه اندازی 
شده است. هوشمندیان از برگزاری مانور بزرگ 
نجات غریق و اطفای حریق در حوضچه اســکله 
بندر کنگان با حضور نیروهای امدادی و عملیاتی 
ازجمله شیالت، اداره بندر و دریانوردی کنگان، 
دریابانی، هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی خبر 
داد و گفت: هــدف از این مانور باالبردن ســطح 
آمادگی نیروهای امدادی است. رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرســتان کنــگان از همه مردم 
شهرستان کنگان، جوانان و نوجوانان خواست تا 
در این دوره های آموزشی امداد و کمک های اولیه 
که به صورت رایگان برگزار می شود، شرکت کنند.
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خبرنامه

حبیب اله آتشی| اعتیاد یک »بیماری اجتماعی« 
اســت که عوارض جســمی و روانی دارد و تا زمانی که 
بـــه علل گرایش »بیمار« توجه نشود، درمان جسمی 
و روانی فقط برای مدتی نتیجه  بخش خواهد بود و فرد 
معتاد دوباره گرفتار »مواد اعتیادآور« می شــود. اعتیاد 
به موادمخدر یکی از مهم ترین مشــکالت اجتماعی، 
اقتصادی و بهداشــتی اســت که عوارض ناشی از آن 
تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب و موجب 
رکود اجتماعی در زمینه  های مختلف می شود. همچنین 
ویــرانگری  های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری 
از ارزش هــا و هنجارهای فرهنگی و اخالقی شــده و 
بدین ترتیب سالمت جامعه را به طور جدی به مخاطره 
می اندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این 
باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر 
مهم ترین عامل به تباهی کشــیدن و انحطاط اخالقی 
جوامع به شمار می رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف 
مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی اســت که حتی 
قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده 
است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعا بیش از آن که ماموریتی 
در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی 
است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در 
انحطاط اخالقی جوامع با اهداف خاص سیاسی. اعتیاد 
به عنوان یک آســیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل 
ریشــه  کن نخواهد شــد، اما با تدبیر، اندیشه و تالشی 
مخلصانه حداقل می توان آن را به کنتــرل درآورد. در 
این راستا، تالش اعضای سازمان جوانان بر این است تا 

با ارتقای سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری 
از اعتیاد را بر درمان معتادان مقدم بداریم. به امید روزی 
که جامعه  ای داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادی 
وجود دارد، درصدد نجات خویشــتن باشد. معاون امور 
جوانان بوشــهر درباره طرح همتایان جوان پیشگیری 
اولیه از اعتیاد اظهار کرد: »مواد مخدر در هزاره  سوم از 
عوامل مهم تخریب جامعه اســت. به منظور گسترش 
فرهنگ پیشگیری و تقویت دانش بومی در برنامه های 
پیشگیری با توجه به این که هالل احمر بستر مناسبی را 
برای مشارکت جوانان در اختیار دارد، یکی از قابلیت های 
اساسی هالل احمر در این امر دسترسی به مخاطب است 
و می توان از این ظرفیت ها در امر پیشــگیری از ابتال به 
مصرف مواد مخدر استفاده کرد.« مریم آلبوغبیش گفت:   
»یکی از نگرانی های عصر حاضر در مباحث آسیب های 
اجتماعی، توســعه مصرف مواد مخــدر و روانگردان ها 
است که جوانان را مورد تهدید جدی قرار داده و به یکی 
از چالش های متولیان و دســت اندرکاران امر بدل شده 
است. بر این اساس بهتر است با شناخت صحیح چنین 
پدیده هایی و ارایه نســخه های کاربــردی و عملیاتی، 
تالشی را برای مهار و کنترل آن آغاز کنیم.«  ناصر سنایی، 
دانشجوی رشته ایمنی بوشهر است. او که ۵ سال است 

فعالیتش را با سازمان جوانان جمعیت هالل احمر آغاز 
کرده، دیدگاه خود را پیرامون طرح های همتایان جوان 

این گونه بیان کرد:   این طرح یکی از طرح های هدفمند 
سازمان اســت که با رویکرد ارتقای فرهنگ پیشگیری 
به منظور آگاه ســازی جوانان از آسیب های اجتماعی 
و سالم ســازی محیط جامعه از ناهنجاری های ناشی از 
اعتیاد برگزار می شود. او نکات مهم این طرح را  نگرشی 
با رویکرد جوان محور و استفاده از توان نیروی جوان در 

بهره وری و اجرا و پوشش این طرح در جامعه می داند.

شهروند| صدها هزار نفر از اقشار مختلف مردم، از 
هنرمند تا کارگر و بازاری در یک حضور حزن آلود برای 
تشییع پیکر آیت اهلل اکبر  هاشمی رفسنجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حرم مطهر حضرت 
امام)ره( گرد هم آمدند؛ برای خداحافظی با مردی که در 
کارنامه زندگی سیاسی، اجتماعی اش بیش از نیم قرن 
مجاهدت و مبارزه را می توان مالحظه کرد. »آیت اهلل« 
روز یکشنبه 19 دی ماه در ۸2 سالگی درگذشت و مردم 
از هر قشر و با هر نگاهی با شنیدن خبر درگذشت این 

مجاهد و مبارز سیاسی با حزن و اندوه همراه شدند.
هالل احمر در سوگ »آیت اهلل«

داوطلبان و امدادگران جمعیت هالل احمر با انتشار 
عکس کارت داوطلبی آیت اهلل  هاشمی، تأثر خود را از 
این حادثه دردناک بیان کردند. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همزمان با عضویت در دوازدهمین  سال 
اجرای برنامه ملی همــای رحمت داوطلبان جمعیت 
هالل احمر )ویژه  کمک به ایتام و خانواده های نیازمند 
در ماه مبارک رمضان( مبلغی را نیز برای تهیه سبدهای 
غذایی به این امر خداپسندانه اختصاص داده بود. این 
برنامه هر  سال در ماه مبارک رمضان، به همت داوطلبان 
و با حضور جمعی از مسئوالن و خّیران نیکوکار با تأسی 
از ســیره موال علی)ع( برای رساندن سبدهای غذایی 
حاوی مایحتاج یک ماهه افراد محروم شناسایی شده در 
تهران و شهرهای مختلف کشور اجرا می شود که رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در این حرکت 

خداپسندانه سابقه همراهی و مشارکت داشت.
پیام های جداگانه تسلیت رؤسای  سازمان 

جوانان و داوطلبان
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ارتحال 
ملکوتی یار دیریــن انقالب، امــام)ره( و مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را تسلیت 
گفت. پیام تســلیت دکتر مسعود حبیبی بدین شرح 
اســت: »اناهلل و انا الیه راجعون. ضایعه ارتحال ملکوتی 
حضرت آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی، ایران اسالمی 
را عزادار نمود. این فقدان بزرگ، تأثر و تألم رهبر عزیز 
انقالب اسالمی و مردم بزرگوار ایران را رقم زد. ایشان که 
با فداکاری و از خودگذشتگی دوران نوجوانی و جوانی 
عمر خویش را در راه اعتالی ایران اسالمی گذراند و پس 
از پیروزی انقالب اسالمی نیز با حضور در عرصه های 
مختلف یاریگــری مطمئن و خســتگی ناپذیر برای 
امام)ره(، انقالب و مقام معظم رهبری بود، با اندیشــه 
واالی خود همواره در راه تربیت نســل جوان امیدوار و 
آینده ساز کشور کوشش فراوان نمود. اینجانب فقدان 
ایشان را از طرف خود و کلیه کارکنان و جوانان داوطلب 
جمعیت هالل احمر به محضر مقــام معظم رهبری، 
خانواده معزز آن مرحوم و ملت بزرگ ایران تســلیت 
عرض می نمایم.« رئیس سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر نیز با صدور پیام تســلیتی به مناســبت 

رحلت آیت اهلل  هاشمی 
آن  گفت:  رفسنجانی 
مرحــوم، مرکز و مبدأ 
حرکت خیل عظیمی 
نیکخــواه  مــردم  از 
نهضــت  مســیر  در 
و  صلیب سرخ  جهانی 
و عملیات  هالل احمر 
فراوانی  انسان دوستانه 
در سطح ملی و فراملی 

شد. متن پیام فرحناز رافع بدین شرح است: »بسم اهلل 
الرحمن الرحیــم. انا هلل و انا الیه راجعون. درگذشــت 
حضرت آیت اهلل اکبر  هاشمی رفســنجانی، داوطلب 
پیشکسوت و ثابت قدم، از عناصر تاثیرگذار در تحقق 
اهداف بلند و متعالی جمعیت هالل احمر و همچنین  
چهره ممتاز و دلسوز واقعی مردم، موجب تأسف و تأثر 
خانواده بزرگ این ســازمان شــد. آن مرحوم  از زمره 
سابقون اعضای بزرگوار و واالمنشی بود که با اندیشه بلند 
و تجربه گران سنگ سال های متمادی دانش، اخالق و 
ادب بخشندگی را توأمان در خدمت تربیت نسل اعضا 
و داوطلبانی  نوآور و نواندیــش و توانمند گرفته بود و 
مرکز و مبدأ حرکت خیل عظیمی از مردم نیکخواه در 
مسیر نهضت جهانی صلیب سرخ و هالل احمر و عملیات 
انسان دوستانه فراوانی در سطح ملی و فراملی  شد. مشی 
آن زنده یاد، صدق گفتــار و عمل بود که  در طول عمر 
شریف خود به معنای واقعی کلمه در عرصه نوعدوستی  
نشان داد و تا پایان حیاتش بر آن پایبند ماند. خانواده 
اعضا و داوطلبان جمعیت هالل احمر یاد آن فقید سعید 
و مشی اخالقی او را گرامی می دارد و از خداوند متعال 
برای آن ســفرکرده، رحمت بیکران و رضوان و برای 
خاندان مکرمش، صبر و بردباری مسألت می نماید.«

پوشش امدادی مراسم تشییع پیكر آیت اهلل
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با 
اشاره به پوشش امدادي مراسم تشییع پیکر حضرت 
آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني، اظهار داشت: 1۸۵ نیروی 
امدادی به همراه پزشــکان داوطلب در سرتاسر مسیر 
مراســم  برگــــزاري 
به  امدادرســاني  براي 
پیدا  هموطنان حضور 
کردند. مرتضي سلیمي 
با اشــاره به بکارگیري 
۵2 دستگاه آمبوالنس 
تاکیــد کرد: عــالوه بر 
اســتقرار آمبوالنــس 
در سرتاســر مســیر، 
1۰ دســتگاه خــودرو 

پشتیباني، ٣ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، یک دستگاه 
خودرو فرماندهي و ارتباطات و 2 فروند بالگرد نیز براي 
پوشــش امدادي مراسم تشییع پیکر حضرت آیت اهلل  
هاشمي رفسنجاني بکارگیري شــد. رئیس سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر عنوان کرد: فرماندهي 
و هدایت عملیات  پوشــش امدادي مراســم برعهده 
جمعیت هالل احمر اســتان تهران قرار داده شــد. در 
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی در حرم 
امام)ره(، با نامساعد شدن حال آیت اهلل امامی کاشانی 
و آیت اهلل حسن صانعی با حضور امدادگران هالل احمر 
خدمات امدادی الزم ارایه شد و با همکاری تیم پزشکی 

و امدادی آیات از صحن مطه ر امام راحل خارج شدند.
ارایه خدمات درمان سرپایی به 558 نفر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان تهران نیز با 
اشاره به اینکه فرماندهي و هدایت عملیات پوشش 
امدادي مراســم تشــییع پیکر رئیس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام برعهده این جمعیت قرار 
داشــت، از ارایه خدمات درمان سرپایی به ۵۵۸ تن 
از شــرکت کنندگان در این مراسم خبر داد. حسین 
کتابدار گفت: تعداد 74 تیــم عملیاتی هالل احمر 
متشکل از 2 پزشک، 2 پرستار، 1٣۰ نجاتگر کادر و 
2۰۵ نجاتگر داوطلب، پوشش امدادی مراسم تشییع 

پیکر آیت اهلل رفســنجانی را که با حضور حدود 2 و 
نیم میلیون نفری هموطنان از سراسر کشور همراه 
بود، بر عهده داشتند. وی با بیان اینکه درمجموع ٣٣9 
امدادگر و نجاتگر در قالب تیم های عملیاتی در مراسم 
روز گذشته حضور داشــتند، افزود: این امدادگران از 
صبح تا پایان مراسم به ۵۵۸ تن از شرکت کنندگان 
در مراسم تشــییع، خدمات درمان ســرپایی ارایه 
دادند. کتابدار همچنین با اشاره به مصدومیت 627 
نفر در طول برگزاری مراســم گفت: 69 نفر توسط 
نیرهای امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر برای 
اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران با اشاره 
به اینکه پوشــش امدادی مراسم با حضور  نیروهای 
عملیاتی و تجهیزات امدادی ۵ اســتان معین تهران 
انجام شــد، افزود: درمجموع عالوه بر اســتقرار ۵2 
آمبوالنس در سراسر مسیر تشــییع پیکر از اطراف 
دانشگاه تهران تا مســیرهای منتهی به حرم مطهر 
امام راحل )ره(، 1۰ دســتگاه خودروي پشتیباني، ٣ 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، یک دستگاه خودروي 
فرماندهي و ارتباطات و 2 فروند بالگرد براي پوشش 
امدادي مراسم تشییع پیکر حضرت آیت اهلل  هاشمي 

رفسنجاني بکارگیري شد.

»شهروند« از خدمت رسانی امدادی جمعیت هالل احمر در مراسم تشییع پیكر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گزارش می دهد

پوشش دو و نیم  میلیونی
   هالل احمری ها در مراسم تشییع پیكر  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به 558 نفر خدمات درمانی ارایه و 69نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند

   هالل احمری ها با انتشار کارت داوطلبی یار دیرین امام )ره( به بازنشر فعالیت های اجتماعی آیت اهلل پرداختند

»شهروند« از اجرای طرح امید اجتماعی در بوشهر گزارش می دهد

آگاه سازی جوانان؛ کلید پیشگیری از اعتیاد

گزیده اخبار

20 هزار خانواده؛ سهم خراسان رضوی 
در ارایه آموزش های »خادم«

شهروند| معــاون آموزش وپژوهش هالل احمر 
خراسان رضوی گفت: جلسه آموزشی تسهیل گران 
طرح خادم با حضور 6۰ تسهیل گر داوطلب و پرسنل 
در مرکز آموزش های تخصصی مشــهد )مقدس( 
برگزار شد. مصطفی ذاکر، معاون آموزش وپژوهش 
هالل احمر اســتان با اعالم این خبــر اظهار کرد:  
طرح خادم یک تالش دســته جمعی برای آموزش 
خانواده های ایرانی در برابر مخاطراتی است که آنها 
را تهدید می کند و هدف ما جلب مشارکت خانواده ها 
برای یادگیری و یاددهی در جهت تحقق جامعه آماده 
در برابر مخاطرات است. وی افزود: تسهیل گرانی که 
موفق به دریافت گواهینامه می شوند، باید با توجه 
به ســهمیه شهرســتان به ازای هر 1۰۰ خانوار در 
شهرســتان 2 داوطلب را آموزش دهند تا بتوانند با 
ارایه خدمات آموزشی در محل زندگی مردم سطح 

آمادگی خانواده ها را در مخاطرات ارتقا دهند.
در  ســال نخســت اجرای طرح خادم   ٣۰۰  هزار 
خانواده آموزش می بینند که 2۰ هزار خانواده سهم 
اســتان خراســان رضوی اســت و طی یک برنامه 
پنج ساله برنامه خادم  شاخص آمادگی خانواده ها از 

9 درصد به٣۰ درصد می رسد.

 برگزاری کارگاه مهارت های زندگی 
در شهرستان صحنه

شــهروند| با هدف ارتقای ســطح شناختی، 
مهارت های فردی، ارتباطی و بکارگیری روش های 
صحیح ارتبــاط در زندگی به همت امــور جوانان 
جمعیت هالل احمر شهرســتان صحنــه کارگاه 
آموزشــی مهارت های زندگی )ارتبــاط موثر( برای 
جوانان این شهرســتان برگزار شــد. معاون جوانان 
جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین خصوصیات انسان که او را نسبت به سایر 
موجودات برتری می دهد، قدرت تکلم و سخن گفتن 
اوست که با بکارگیری کلمات و جمالت احساسات 
و نیت های درونیاش را بیان کند و دیگــران را از آن 
آگاه کند، گفت: با هدف ارتقاي ســطح شــناختی، 
مهارت های فردی، ارتباطی و بکارگیری روش های 
صحیح ارتباط در زندگی روز مره به همت امور جوانان 
جمعیت هالل احمر شهرستان صحنه کارگاه آموزشی 
مهارت های زندگی)ارتباط موثــر( برای جوانان این 
شهرستان برگزار شد. کیومرث ویسی با بیان اینکه 
آموزش مهارت های زندگی نوعی کوشــش اســت 
که در سایه آن جوانان ترغیب می شوند تا خالقیت 
خود را بکار گیرند و به طور خود جوش راه های موثر 
را برای حل تعارضات و مشکالت زندگی خود  بیابند، 
افزود: آموزش مهارت های زندگی گام موثری در این 
جهت باشد که استعدادها و توانمندی های جوانان 
بکار گرفته شود تا خود فعاالنه سرنوشت خویش را 
به دست گیرند و انتخاب گر باشــند. وی یادآور شد: 
هنگامی که بتوانید ارتباط موثر برقرار کنید، دیگران 
به شما احترام می گذارند؛ چرا که ارتباط موثر زندگی 
را ثمربخش می کند، اما به شرطی که مهارت های این 
ارتباط را بیاموزیم و با شیوه های ارتباطی در مواجهه 
با افراد متفاوت آشــنا شویم و سعی کنیم خطاهای 

ارتباطی خود را اصالح کنیم. 

مدیرعامل هالل احمر اردبیل خبر داد:  

 رونمایی از بالگرد امدادونجات 
طی هفته آینده

شهروند| مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل گفــت:   هفته آینده بالگــرد امداد و نجات 
به صورت دایمــی کار خود را در اســتان اردبیل 
آغاز می کند. بهرام غیبی با اشــاره به اینکه بالگرد 
امداد و نجــات هفته آینــده در اردبیــل رونمایی 
می شود، اظهار کرد: فعالیت این بالگرد به صورت 
1۵ الی 2۰ روز در ماه و محل استقرار آن پد بالگرد 
ســاختمان معاونت امداد و نجات واقع در شهرک 
سینا خواهد بود. وی گفت: وقوع حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی به خاطر شــرایط جغرافیایی استان 
اردبیل غیر قابل اجتناب بوده و آمادگی هالل احمر 
در امدادرسانی به مناطق دوردست از اولویت های 
این سازمان در استان اســت. غیبی تصریح کرد: 
میزان حوادث و بالیای طبیعی در اســتان اردبیل 
زیاد است و از این نظر جزو استان پرحادثه هستیم. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر از شایعات موجود 
در فضای مجــازی انتقاد کرد و افــزود: داروهای 
تاریخ گذشته در مجموعه هالل احمر دور ریخته 
می شوند و محصوالت خوراکی که تاریخ مصرف 
آنها تمام شده است، به هیچ عنوان مورد استفاده 

قرار نمی گیرد.
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رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی ارتحال آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
را تسلیت گفت

رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی ارتحال یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت اهلل  هاشمی 
رفسنجانی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت دکتر ضیایی بدین شرح است: »ضایعه درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی، یار صدیق امام و رهبری را از طرف خود و کلیه کارکنان، امدادگران، 
نجاتگران، داوطلبان و جوانان جمعیــت هالل احمر به محضر مقام معظم رهبری، خانواده آن 

مرحوم و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می نمایم.«

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در پی ارتحال 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی

حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر نیز در پی ارتحال 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام تسلیتی صادر 
کرد. متن پیام نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به این شرح است:   »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم »انا هلل و انا الیه راجعون« ارتحال اسفبار و جانکاه عالم و مجاهد، حضرت آیت اهلل  هاشمی 
رفسنجانی، یار راستین امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی را به رهبر عظیم الشأن 
انقالب اســالمی و ملت شــریف ایران تســلیت و تعزیت می گویم. مرحوم آیت اهلل  هاشمی 
رفسنجانی، مردی که از عنفوان جوانی با عشق و دلدادگی در محضر امام خمینی رشد یافت و 
از آغازین روزهای نهضت اسالمی برای امام، یاری شجاع، سختکوش و فداکار بود. سختی و رنج 
دوران پیش از پیروزی و زندان و شکنجه در آن دوران نه تنها وی را از پای درنیاورد که آبدیده تر 
کمر به خدمت انقالب اسالمی بست. از هنگامه پیروزی انقالب، به عنوان یکی از استوانه های 
انقالب، همراه  با ملت سلحشور و شهیدپرور ایران در کنار امام، نستوه و استوار ایستاد. از آن روز 
تا پایان عمر پربرکت خویش، تمام اندیشه و همت و شجاعت خویش را به کار بست تا انقالب 
اسالمی را در ایران به عنوان یک نظام دینی مردم ساالر به جهانیان بنمایاند. در تمام دوران رهبری 
آیت اهلل العظمی خامنه ای، همراه با عشق و عالقه و مهرورزی، رهبر انقالب را همراهی کرد و از 
یاری رساندن به وی هم دریغ نورزید. به حق باید گفت که آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی از مصادیق 
بارز »رجال صدقوا ما عاهدو اهلل علیه« است که با دلی لبریز از ایمان و کوله باری از عمل صالح به 
پیشگاه حضرت حق بار یافت. این مصیبت جانکاه را به ملت شریف ایران و خانواده محترم و معزز 
وی و همچنین جمعیت هالل احمر  تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن بزرگمرد غفران و 

رحمت الهی خواستارم.«
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