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درنامهرئیسجمعیتهاللاحمر
بهرئیسسازمانصداوسیماعنوانشد

 قدردانی از انعکاس مناسب
 اخبار حوادث و بحران های اخیر

شهروند|رئیس جمعیت هالل احمــر در نامه ای به 
رئیس سازمان صداوسیما از همکاری خوب شبکه های 
رادیویــی و تلویزیونــی در انعــکاس اخبار حــوادث و 
بحران های اخیر و نمایــش رشــادت های امدادگران 
قدردانی کــرد. دکتر سیدامیرمحســن ضیایی در نامه 
خطاب به علی عسگری؛ همکاری شبکه های صداوسیما 
به ویژه شــبکه خبر را در اطالع رســانی موثر و نمایش 
رشــادت های عوامــل امدادونجات بــرای هموطنان 
درحوادث و بحران اخیر که بیش از 28 استان درگیر آن 
بوده اند، موثر و قابل توجه خواند و از این تعامالت قدردانی 
کرد. او  دراین نامه همچنین رفع نگرانی افکار عمومی و 
خانواده های مصدومان و گرفتارشدگان درحوادث اخیر، 
جلوگیری از پخش شایعات مخصوصا در فضای مجازی 
و از همه مهم تــر، نمایش تالش و رشــادت های تمام 
عوامل هالل احمر را موجب ایجاد امنیت خاطر جامعه و 
همچنین افزایش اعتماد به امدادگران و عملیات نجات 
دانســته و از ریاست ســازمان صداوسیما به نمایندگی 
ازحضور همه جانبه صداوسیما و خبرنگاران و کارکنان 
این مجموعه تقدیر کرده است. رئیس جمعیت هالل احمر 
از حضور صداوسیما درکنار این نهاد مردمی، انتقال پیام 
ایمنی و آموزش همگانی، کمک به فرهنگ سازی و ایجاد 
امنیت خاطر هموطنان و نمایش توانمندی ها و تخصص 

نیروهای هالل احمر قدردانی کرد.

رئیسسازمانامدادونجاتخبرداد:

پوشش عملیات امداد هوایی نوروز 
برای نخستین بار در کشور

افزایشمنابعوتجهیزاتدرطرحامدادونجاتنوروزی

شــهروند|رئیس امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
گفت: برای نخستین بار در کشــور، امداد و نجات هوایی 
در مدت اجرای طرح امداد و نجات نوروزی در 31 اســتان 
پوشش داده می شود. مرتضی سلیمی روز گذشته در جریان 
سفر به اســتان مرکزی با اعالم این خبر افزود: این مهم به 
منظور خدمات رسانی سریع و کاهش آمار کشته شدگان 
در حوادث رانندگی ایام نوروز در نظر گرفته شده و تدابیر 
الزم در این راستا اندیشیده شده است. وی بیان کرد: طرح 
امداد و نجات نوروزی از 25 اسفند امسال تا 14 فروردین ماه 
 سال 96 اجرا می شــود و منابع و تجهیزات در نظر گرفته 
شده برای این طرح به نسبت نوروز 95، سه درصد افزایش 
دارد. رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
ادامه داد: برای ارایه خدمات مطلوب به مردم در ایام نوروز، 
یک هزار و 308 مرجع امداد و نجات در کشور تدارک دیده 
شده که از این تعداد 533 پایگاه ثابت، 300 پایگاه موقت 
و سیار، 444 شــعبه و مرکز و 31 پست به صورت هوایی 
اســت. ســلیمی عنوان کرد:   در این ایام، یک هزار و 26 
آمبوالنس، 364 خودرو نجات، 50 خودرو ویژه عملیاتی، 
11 خودرو ارتباطات، یک هزار و 282 خودرو امدادی، 475 
موتورسیکلت امدادی، 475 موتورآمبوالنس و 23 بالگرد 

امدادی در نظر گرفته شده است.
پوششبیشاز35هزارعملیاتامدادیدر10ماه

گذشته
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
ادامه داد: در راســتای اجرای طرح امداد و نجات نوروزی، 
دســتورالعمل های الزم تهیه و تدوین و از طریق ســتاد 
مرکزی ابالغ شــده و جدول زمان بنــدی اجرای طرح 
مشــخص و هماهنگی های الزم با دستگاه های همکار 
ازجمله پلیس، اورژانس، کمیسیون ایمنی راه ها و سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفته 
است. سلیمی اظهار کرد: جمعیت هالل احمر کشور در 
10 ماه گذشــته 35 هزار و 256 ماموریت امداد و نجات 
در کشور انجام داده و به 532 هزار و 137 نفر امدادرسانی 
کرده است. وی عنوان کرد: انتقال 19 هزار و 558 مصدوم 
مجروح به مراکز درمانی، خدمات سرپایی به 110 هزار و 
878 نفر، اسکان اضطراری و موقت 275 هزار و 882 نفر و 
رهاسازی 3هزار و 468 نفر از دیگر اقدامات امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر کشور در 10 ماه گذشته بوده است. 
سلیمی همچنین بیان کرد:60 هزار امدادگر درجه بندی 
شــده و 50 هزار نفر درحال ســازماندهی در جمعیت 

هالل احمر کشور وجود دارد.
خانههاللشهرستاناراکبهبهرهبرداریرسید

نخستین خانه هالل شهرســتان اراک در نهمین روز از 
دهه مبارک فجر با حضور رئیــس امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر به بهره برداری رســید. ایــن خانه با حمایت و 
اعتبارات مردمی در دهستان سده ضامنجان اراک و با هدف 
ارایه خدمات آموزشی و غنی ســازی اوقات فراغت مردم 
ایجاد شده است. رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمــر در این آیین گفــت: هالل احمر همه تالش  
خود را برای ارایــه خدمات مطلوب به مردم به کار گرفته و 
از هیچ کوششی دریغ نمی کند. مرتضی سلیمی بیان کرد: 
آموزش های امداد و نجات از برنامه های اولویت دار جمعیت 
هالل احمر است که با جدیت تمام برای قشرهای مختلف 
دنبال می شــود. رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر پس از افتتاح این طرح در گلزار شهدای بخش 
ضامنجان شهرستان اراک نیز حضور پیدا کرد و به شهدای 
مدفون در این محل ادای احترام کرد.در این مراسم مدیرکل 
بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت 
هالل احمر، عضو شــورای عالی جمعیــت هالل احمر و 

مدیرعامل هالل احمر استان نیز حضور داشتند.
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عملکرد

شهروند| جوانان هالل احمر حضور گسترده ای در 
ویژه برنامه های مختلف به مناسبت دهه فجر داشتند. 
همه آنها اعالم کردند که روزجمعه همگام با همه نسل ها 
در راهپیمایی 22بهمن حاضر می شوند. مسعود آسیما، 
مدیر روابط عمومی سازمان جوانان هالل احمر با اشاره به 
حضور پرشور جوانان در برنامه های فرهنگی، آموزشی 
و ورزشــی در دهه فجر انقالب اســالمی اظهار کرد: 
امسال هم جوانان هالل احمر با شور و نشاط و همدلی 
در راهپیمایی 22 بهمن ماه درسراســر کشور حضور 
خواهند داشت. وی با بیان این که از آغاز سی وهشتمین 
فجر انقالب جوانان هالل احمر، همگام با سایر مردم در 
سراسر ایران با اجرای برنامه های متنوع سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی را گرامی داشتند، افزود: مطابق هر سال، 
ایستگاه های سالمت توسط جوانان هالل احمر درمسیر 
راهپیمایی برپا می شــود و اعضای ســازمان جوانان 
هالل احمر با پوشش این ســازمان در راهپیمایی 22 
بهمن حضور پیدا می کنند. وی به دیگر برنامه های این 
سازمان در ایام اهلل دهه فجر اشاره کرد و گفت: غبارروبی 
و عطرافشانی مزار شهدای انقالب اسالمی، آغاز جشنواره 
فرهنگی احسان درکانون های دانش آموزی و برگزاری 
مرحله شهرســتانی و استانی مســابقات رفاقت مهر 
درکانون های جوانان و دانشــجویی از برنامه های این 

سازمان در این ایام خواهد بود.
زنگانقالبدرکانوندانشآموزی

وغنچههایهالل
معــاون امورجوانــان جمعیت هالل احمر اســتان 
آذربایجان شــرقی از برگزاری مراســم زنگ انقالب و 
بزرگداشــت ایام اهلل دهــه فجر با حضــور کانون های 
دانش آموزی و غنچه های هالل در استان خبر داد. دکتر 
فرزاد کریمیان افزود: دراین مراســم که تحت عنوان 
»زنگ انقالب« درمدرسه راهنمایی تربیت تسوج برپا 
شد برنامه های متنوعی نیز توسط کانون دانش آموزان 
صورت گرفت که زنــگ انقالب یادآور رشــادت های 
زنان و مردان ایران اســالمی درپیروزی شــکوهمند 
انقالب اسالمی ایران اســت. وی تصریح کرد:   اجرای 
سرود جمهوری اسالمی همراه با نواختن زنگ انقالب 
توسط کانون دانش آموزی مدرسه تربیت هالل احمر 
تســوج و همخوانی سرودها و شــعارهای انقالب 57 
و ســخنرانی های مربیان کانون هــا درخصوص نحوه 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به زبان نوجوانان از 
دیگر برنامه های مراسم ســالروز ورود امام)ره( به ایران 
بود. کریمیان خاطرنشــان کرد: هدف از برگزاری این 
مراسم، عالوه بر گرامیداشت رجعت امام خمینی)ره( 
به آغوش گرم میهن اسالمی، آشنایی و تجدید میثاق 
دانش آمــوزان با دهه فجر و جمهوری اســالمی بود تا 
آینده سازان این مرزوبوم بتوانند در ادامه راه انقالب در 
راستای محافظت از نظام و کشور بپردازند. وی در ادامه 
گفت: اجرای نمایش و ســاخت کاردســتی درکانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برنامه های متنوع 

دیگری بود که درشهرستان تبریز برگزار شد.
اعضایکانوندانشجویی

باکاشت3۸نهالدههفجرراگرامیداشتند
اعضای کانون دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرستان 
خواف به مناســبت سی وهشــتمین بهار انقالب در 
دانشــگاه 38 اصله نهال غرس کردند. هادی رمضانی 
رئیس جمعیت هالل احمر خواف گفت: اعضای کانون 
دانشــجویی این جمعیت در دانشگاه پیام نور با حضور 
رئیس دانشگاه درمراســم درختکاری شرکت کردند. 
رئیس جمعیت هالل احمر خواف هدف از انجام این مهم 
را، گرامیداشت یاد و خاطره سی وهشتمین بهار انقالب، 
زنده نگه داشــتن یاد و خاطره روزهای پیروزی انقالب 
عنوان کرد. رمضانی ضمن تقدیر از دکتر یوسفی رئیس 
دانشگاه پیام نور بابت همکاری صمیمانه با دبیر و شورای 
اجرایی کانون هالل احمر گفت: ارتباط بسیار خوبی بین 

مجموعه دانشگاه و هالل احمر وجود دارد.
ازافتتاحکانونروستاییجمکرانتااجرای

مانورفرضی
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی کانون روستایی 
جمکران تأســیس شــد و مانور پناهگیری و تخلیه 
اضطراری در دوشیفت مجزا و با حضور 300 دانش آموز 

درمدرسه نرجس روســتای جمکران قم برگزار شد. 
مصباحی با اشــاره به این که اجرای مانورهای فرضی 
با هدف کاهش خسارات ناشی از بالیا و وسیله ارتقای 
فرهنگ ایمنی و کســب مهارت های فردی و جمعی 
امدادی در دانش آموزان است، اظهار کرد: دراین مانور 
دانش آموزان را با اســتفاده از آموزه های نظری که در 
کالس های امدادی فرا گرفتند، به صورت عملی اقدام 
به پناهگیری کردند. وی با اشــاره به اهمیت برگزاری 
این مانورها و به واکنش ســریع دانش آموزان در برابر 
زلزله مقابله تصریح کرد: این مانورها موجب می شــود 
دانش آموزان که بخش عظیمی از جامعه را تشــکیل 
می دهند، آمادگی خود را برای مقابله با موقعیت های 
بحرانی و حوادث غیرمرقبه تمرین کرده و نقاط قوت و 
ضعف خود را ارزیابی کنند. معاون امورجوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان قم درپایان گفت: پیــش از اجرای 
این مانور، دانش آموزان مباحث اولیه امدادی، آشنایی 
با جمعیت هالل احمر را فرا گرفتند و نحوه پناهگیری 
درکالس، طبقات، راهرو و حیاط آشنا شده و نقاط ایمن 
و ناایمن برای آنها تشریح شد. کانون روستایی جمکران 
در دهه فجر انقالب اسالمی افتتاح و فعالیت های خود را 

با اجرای این مانور فرضی آغاز کرد.
اجرایبرنامههاییبارنگوبویانقالب

درکانونهایجوانانهرمزگان
معــاون امورجوانــان جمعیت هالل احمر اســتان 
هرمزگان از اجرای فعالیت های فرهنگــی، امدادی و 
آموزشــی همزمان با دهه مبارک فجر در این اســتان 
خبر داد. سحر رفیعی بندری گفت: برنامه های مختلفی 
ازســوی کانون های جوانان درسراسر استان هرمزگان 
همزمان بــا ایام فرخنــده دهه مبــارک فجر انقالب 
اســالمی درحال برگزاری اســت. رفیعی ادامه داد: در 
روز نخســت دهه مبارک فجر همه کانون های جوانان 
اســتان با آذین بندی به اســتقبال از دهه فجر رفتند. 
وی خاطرنشــان کرد: برپایی ایســتگاه های سالمت 
در نقاط شــهرها و مناطق محروم در روســتا توسط 
کانون های جوانان و روستایی در سطح استان درحال 
برگزاری است. معاون امورجوانان جمعیت هالل احمر 
هرمزگان اظهار کرد: جشن ها و مسابقات فرهنگی هم 
توسط کانون های غنچه های استان درشهرستان های 
بندرعباس، میناب و بندرخمیر درحال برگزاری است. 
رفیعی بندری تصریح کرد: برپایی ایستگاه های صلواتی، 
غبارروبی قبور شــهدا، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری 
مسابقات فرهنگی و ورزشــی و برگزاری کالس های 

آموزشی از دیگر برنامه های درحال اجرا در استان است.
جوانانهاللاحمرخویوتکاب

خوناهداکردند
معــاون امورجوانان اســتان آذربایجان غربی گفت: 
اعضای جوانان شهرستان های خوی و تکاب با حضور 
درمراکز انتقال خون، خون خود را به یاد شهدای انقالب 

اهدا کردند، محمدرضا حاجی زاده این عمل خداپسندانه 
را یک کار نیک عنوان کرد و افزود:  هدف از اجرای این 
طرح، ترویج فرهنگ ایثار و گذشت در بین آحاد مردم، 
تشویق جوانان به اهدای خون به نیازمندان و گسترش 
فرهنگ یاری و کمک اســت. وی تصریح کرد: اهدای 
خون، فقط اهدای خون نیست، بلکه اهدای احساس و 
عواطف انسانی به افراد نیازمند است، بنابراین کسانی که 
بدون چشمداشت مادی و تنها برای رضای خداوند اقدام 
به این کار می کنند، درحقیقت نوعی ایثارگری می کنند 
که باعث نجات جان افراد نیازمند به خون می شــوند. 
وی درپایان یادآور شد: این طرح با مشارکت جمعیت 
هالل احمر و ســازمان انتقال خــون آذربایجان غربی 
صورت گرفت و طی آن 20نفر از جوانان این استان درآن 

مشارکت داشتند.
جوانانهاللاحمرسیستانوبلوچستان

فعالدردههفجر
در روزهای بهمن امسال همزمان با بارش برف و ارایه 
خدمات در زمینه امدادرسانی توانستیم دربرنامه های 
گرامیداشــت دهه فجر انقالب اســالمی هم پرشور و 
مسئوالنه شــرکت کنیم. علیرضا میری اظهار کرد: در 
دهه فجر درکنار انجام کارهای امدادرسانی سیل اخیر 
در استان، برنامه های پرشور و متنوع فرهنگی- ورزشی 
به نحو شایسته ای توسط اعضای کانون های چندگانه در 
14 شعبه استان برگزار شد. وی افزود: ازجمله برنامه های 
اجرایی می توان به غبارروبی مزارشهدا، برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی، برگزاری شعر و سرودهای انقالبی توسط 
کانون های دانش آموزی، اهدای خون، برگزاری مسابقات 
تنیس، فوتبال، برگزاری اردوهای یک روزه کوهپیمایی، 
برپایی ایســتگاه سالمت توســط اعضای کانون های 
دانشجویی، توزیع شــربت و شیرینی درمیادین شهر، 
برپایی ایستگاه نقاشی توسط کانون غنچه های هالل 
و مسابقات طناب کشی اشاره کرد. معاون امورجوانان 
جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچســتان بیان کرد: 
تمامی اعضای کانون های دانش آموزی غنچه های هالل 
و دانشجویی طالب و روستایی دراین برنامه مشارکت 

داشتند.
حضورگسترده

اعضایجوانهاللاحمربوشهر
معاون امورجوانان درافتتاح نخســتین نمایشــگاه 
باغ شیشه ای که توســط اعضای کانون دانش آموزی 
مدرسه شهید فوالدی دایر شده بود، حضور یافت. این 
نمایشگاه که به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر با 
تالش و همت اعضای دانش آموزی برپا شده بود، مورد 
استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. مریم آلبوغبیش 
دراین مورد اظهار داشت: جمعیت هالل احمر با تشکیل 
کانون ها درمدارس بستر را برای نوجوانان و جوانان فراهم 
می کند. معاون امورجوانــان در ادامه بیان کرد: اجرای 
سرود دانش آموزی، معرفی کانون و فعالیت های آن به 

حاضران، استقبال ازمدعوین و اجرای نمایشنامه سنتی 
ازجمله برنامه های افتتاح این نمایشگاه توسط اعضای 

دانش آموزی بود.
آیینغبارروبیوعطرافشانیمزارشهدا

درکرمانشاه
معاون امورجوانان هالل احمر اســتان کرمانشــاه 
گفــت: راه، فرهنگ و ایثار شــهدا ادامــه دارد و باید با 
تالش و همتی مضاعف ادامه دهنده مســتمر راه آنها 
باشیم و از دســتاوردهای آنها با تمام وجود دفاع کنیم. 
کیومرث ویسی افزود: نشر ارزش های انقالب اسالمی با 
الگوگرفتن از شهیدان تأثیر بسزایی دارد و امید و انگیزه 
را درجهت های گوناگون به نحوه شایسته، به خصوص 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت تبیین می کند و همه 
باید از آن درجهت رشد و تعالی استفاده کنیم. ویسی 
خاطرنشان کرد: در سی وهشــتمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، مزار شهدای شهرستان های 
سنقر کلیایی، سرپل ذهاب، روانســر، ثالث باباجانی، 
هرسین و پاوه توســط جوانان هالل احمر غبارروبی و 

عطرافشانی شد.
پیادهرویاعضایکانونهایدانشآموزی

شهرستانجم
به  منظور گرامیداشــت دهه مبــارک فجر، اعضای 
کانون های دانش آموزی شهرســتان جم درهمایش 
پیاده روی شرکت کردند. رئیس شعبه شهرستان جم 
گفت: به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، جمعی از 
اعضای کانون های دانش آموزی این جمعیت درهمایش 
پیاده روی که درمسیرهای خاصی توسط این سازمان از 
پیش برنامه ریزی شده بود، شرکت کردند. احمد یزدانی 
بیان کرد: این همایش پیاده روی به همت شهرداری ها، 
دهیاری ها و شــوراها در راســتای گرامیداشت دهه 
مبارک فجر برگزار شد. وی افزود: جمعیت هالل احمر 
اســتان تأکید ویژه ای برحضور اعضای این ســازمان 
درفعالیت های ورزشــی مختلف دارد کــه امیدواریم 

درجهت ایجاد انگیزه و نشاط اعضا اثرگذار باشد.
کوهپیماییاعضایکانوندانشجویی
موسسهعلمی-کاربردیسیرجان

سیدحسین حســینی رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان سیرجان اظهار کرد: درپاسداشت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر، برنامه کوهپیمایی به همت دبیر و اعضای 
شورای اجرایی موسسه علمی- کاربردی نوبنیاد ویژه 
دانشجویان این دانشگاه درمنطقه تفریحی گردشگری 
ارتفاعــات کوه پنج ســیرجان برگزار شــد. وی بیان 
کرد:   دراین برنامه فرهنگی- ورزشی اعضای مجتمع 
دانش آموزی هالل احمر نیز این تیم را همراهی کردند. 
حسینی افزود: این برنامه در راستای اجرای برنامه های 
فرهنگی- ورزشی به مناســبت دهه مبارک فجر و در 
=جهت گرامیداشــت این ایام و یاد و خاطره شــهدای 

گرانقدر اجرا شد.
اعزامکارواننیکوکاریهمزمانبادههفجر

بهروستاهایشهرستانگرمه
معاون جوانان جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
گفت: به مناســبت گرامیداشــت دهه  مبارک  فجر 
جمعیت هالل احمر اســتان با همکاری بخشــداری 
شهرستان گرمه کاروان نیکوکاری را برای دانش آموزان 
روستایی این شهرســتان اجرا کرد. مهدی علی آبادی 
افزود: درایــن برنامه 220 دانش آموز در روســتاهای 
باالدست، شورک، چارچوبه، برزنه و قزل حصار ازتوابع 
شهرستان گرمه شــرکت کردند. وی همچنین گفت: 
عالوه بر برگزاری برنامه های مفرح و شاد، مسابقه و جنگ 
شادی، دانش آموزان توسط پزشک عمومی و متخصص 
معاینه و داروهای الزم و رایگان بین دانش آموزان بیمار 
توزیع و ضیافت ناهارجمعی هم برگزار شــد. معاون 
امورجوانان جمعیــت هالل احمر خراسان شــمالی 
هدف از اجرای این برنامه را تقویت خانه های هالل در 
روستاها، بهداشت و سالمت دانش آموزان و آشنایی آنان 
با برنامه های بشردوستانه اعالم کرد. علی آبادی با بیان 
این که برای اجرای ایــن برنامه 50 میلیون ریال هزینه 
شد، افزود: دراین برنامه مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان، فرماندار شهرســتان، رئیس بهزیستی، رئیس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و بخشدار گرمه حضور داشتند.

شــهروند| نماینده ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر روز گذشــته با حضور در همایش طلوع 
فجر، در جمع مدیران، کارکنان و اعضای جمعیت 
هالل احمر بازگشــت هویــت ملی – اســالمی، 
کرامت انسانی و شــکل گیری وحدت اسالمی را از 
مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی دانست. 
حجت االسالم والمســلمین معــزی در بخش اول 
ســخنان خود با اشــاره به خدمات و برکات فراوان 
انقالب اسالمی در همه مســائل کشور، بازگشتن 
هویت حقیقی ملی - اســالمی را یکی از این برکات 
دانست و خاطرنشان کرد: اعتالی فرهنگ اسالمی، 
هویت ایرانی و احیــای ارزش های واالی انســانی 
از جمله، ایثار و گذشــت، شــجاعت و فداکاری که 
تشکیل دهنده شخصیت انسانی و ارزشی فرد است، 
پس از پیــروزی انقالب اســالمی در ایران به خوبی 

نمایان شد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با طرح 
این مسأله که در دوران رژیم ستم شاهی، ملت ایران، 
هویت اصلــی خویش را از دســت داده بود، تصریح 
کرد: در آن دوران، سرنوشت جامعه ایرانی به دست 
بیگانگان سپرده شده بود و جزیی ترین تصمیم برای 

اداره کشور، از سوی آنان صورت می گرفت.
حجت االسالم والمسلمین معزی با تاکید بر نقش 
اثرگذار مســائل دینی و اعتقادی در تثبیت و بقای 
شخصیت انســانی افراد، بی توجهی به این موضوع 
در دوران پهلــوی را عاملی دیگر بــرای بی هویت 
نشــان دادن جامعه ایرانی در سراسر دنیا دانست و 
خاطرنشان کرد: در آن دوران ارتباط های بین المللی 
و مراودات با کشور های دیگر تنها به دلیل ضعیف و 

وابسته بودن دربار به استعمار بوده است. وی افزود: 
البته پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی و 
بازگشتن هویت اســالمی یک ایرانی، امروز کشور 
عزیزمان، پیشتاز حرکت های واقعی اسالمی در جهان 
است، چرا که انقالب اسالمی توانست با اراده و تصمیم 
مردم، ارزش های اسالمی، توحیدی و ارزش معنویت 

اسالم را به دنیا معرفی کند.
نماینده رهبر انقالب در هالل احمر در بخش بعدی 
ســخنان خود توجه به کرامت انسانی را ثمره دیگر 
انقالب اسالمی دانست و گفت: هویت در پرتو کرامت 
انسانی ما شکل می گیرد. حجت االسالم والمسلمین 
معزی با بیان این که تا قبل از شــکل گیری اندیشه 
اســالمی انقالب، تنها دو مکتب سوسیالیســم و 

لیبرالیسم در دنیا حاکم بوده اســت، تصریح کرد: 
ســومین اندیشــه ای که در جهان مورد توجه قرار 
گرفــت و ارزش های عالی اخالقی- الهــی در آن به 
خوبی گنجانده شده بود، اندیشه اسالمی بود که پس 
از پیروزی انقالب در سراسر دنیا به سرعت گسترش 
یافت و گفتمان های سوسیالیسم و لیبرالیسم چیده 
شد.وی با یادآوری این که اندیشه اسالمی، به اصول 
اساسی حقوق بشر، گســترده شدن عدالت در تمام 
ابعاد زندگی اجتماعی و شخصی انسان و همچنین 
آزادی در چهارچــوب قانون و تعالی روح بشــری 
می پردازد، خاطرنشان کرد: همه اینها عواملی است 
که سبب بازگشت کرامت انســانی پس از پیروزی 
انقالب اســالمی به جامعه ایرانی شد. وی با اشاره به 

این که حفظ کرامت انســانی موجب اقتدار در دنیا 
می شود، افزود: همین که امروز هیأت مذاکره کننده 
ایران بــا اقتداری متکی به اســالم و مردم، پای میز 
مذاکره در زمینه فعالیت های هســته ای با استکبار 
جهانی می نشیند، حرف خود را می زند، هتاکی های 
آنان را پاسخ می دهد و با تفکرات واهی و اشتباه آنان 
به راحتی و بدون ترس مخالفت می کند، خود نمونه 

بارزی از این موضوع است.
به وجود آمــدن وحدت اســالمی به عنوان یکی 
دیگــر از دســتاوردهای پیروزی انقالب اســالمی 
موضوع مهم دیگری بود که نماینــده ولی فقیه در 
هالل احمر به آن اشــاره کرد و افزود: امروز وحدت، 
مهم ترین موضوع در جهان اسالم و از واجبات است 
که مســلمانان با همدلی و هماهنگــی در مقابله با 
توطئه های استکبار اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ 
کنند. حجت االسالم والمسلمین معزی جمهوری 
اســالمی ایران را منادی وحدت در جهان اســالم 
دانست و خاطرنشان کرد: از همان روزهای ابتدایی 
شکل گیری انقالب اسالمی، وحدت مردم ایران در 
سایه رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی)ره( نقشی 

اساسی در پیروزی انقالب داشت.
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر در پایان با 
تأکید بر این مســأله که تحول روحی به وجود آمده 
در ایران از فتح الفتوحات امام خمینی)ره( اســت، 
خاطرنشان کرد: شجاعت، شهادت طلبی، جهادگری، 
نوعدوستی، رشد سیاســی و پیروزی بر نفس نیز از 
مهم ترین مواردی اســت که بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی در الیه های مختلف اجتماع کشور نقش 

بست و نهادینه شد.

نمایندهرهبرمعظمانقالبدرهاللاحمر:

ایران پیشتاز حرکت های انقالبی- اسالمی در جهان است

همدلیجوانانهاللاحمریدرفجرسیوهشتم

ما انقالبی هستیم

خبرنامه

 دکتر مجتبی اکبری
سرپرست سازمان داوطلبان شد

شــهروند| رئیس جمعیــت هالل احمر 
در حکمی دکتر مجتبــی اکبری را به عنوان 
سرپرست ســازمان داوطلبان این جمعیت 

منصوب کرد. 
دکتر سیدامیرمحســن ضیایــی در حکم 
مجتبــی اکبــری آورده اســت: »نظــر به 
شایستگی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی 
به موجب ایــن ابالغ به عنوان »سرپرســت 
ســازمان داوطلبان جمعیــت هالل احمر« 
منصوب می شــوید. بــا عنایت بــه اهداف 
انسان دوستانه جمعیت هالل احمر مبتنی بر 
تالش در جهت تســکین آالم بشری، کمک 
به امر ســالمت جامعه، دفــاع از ارزش های 
انسانی و پوشش در برقراری دوستی و تفاهم 
و صلح پایدار میان ملت ها، انتظار دارم ضمن 
بهره گیری از تجارب ارزنــده خود و تمامی 
افراد صاحب نظر، تمام همت و توان علمی و 
اجرایی خویش را به منظور گسترش استفاده 
از خدمــات داوطلبانه، افراد و ســازمان ها، 
مشارکت عمومی و افزایش آگاهی مردم در 
زمینه مقابله با آســیب ها هنگام بروز سوانح 
و حوادث بــه کار گیریــد. بالندگی و توفیق 
روزافزون شــما را در خدمت به مردم شریف 
ایران در جهــت اهــداف واالی جمعیت از 
درگاه خداوند یگانه و مهربان، مسألت دارم.«
مهمترینسوابقتحصیلیواجرایی

مجتبیاکبری:
دکتــرای مدیریت ســالمت از دانشــگاه 
اصفهان/ دانشــجوی دکترای کارآفرینی و 
مدیریت کسب و کار دانشگاه iPAG پاریس- 
فرانســه/رئیس بهزیستی روســتایی استان 
مازنــدران از  ســال 82 تا 84/رئیــس اداره 
آموزش و پژوهش هالل احمر استان گلستان 
از  ســال 85 تا 86/معاون عملیــات امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر کشــور از  ســال 
89/مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان 
از  ســال 89 تــا 94/مدیرعامــل جمعیت 
هالل احمر اســتان مازندران از  ســال 94 تا 
کنون/ راه اندازی دانشــگاه علمی - کاربردی 
هالل گلســتان در  ســال 90/عضو انجمن 
ملی کیفیت آمریکا ASQ  از  ســال 2009/
عضو ســتاد تدوین برنامه راهبردی جمعیت 

هالل احمر

 ایجاد کانون های روستایی 
در آذربایجان غربی 

شــهروند| مدیرعامل هالل احمر استان 
آذربایجان غربــی در آییــن افتتاحیــه این 
مراســم گفت: جمعیت هالل احمر اســتان 
آذربایجــان غربی بــا اجرای ایــن طرح در 
روســتاها گامی بلند در مســیر مشارکت و 
توانمندســازی جوانان برداشت.  رمحمودی 
اظهار کرد: یکــی از برنامه هــای بلندمدت 
این اســتان واگذاری مسئولیت های اجرایی 
طرح هــا و پروژه هــا بــه جوانان اســت که 
خوشــبختانه اجرای این طرح سراســر در 
دســت جوانان خالق و پرتالش شهرستان 
مهاباد بود که توانستند با اجرای خوب لبخند 
رضایت و خوشــحالی را بر صــورت مردمان 
مهربان روســتایی بنشــانند. وی در ادامه از 
نگاه پر از سپاس مردم و جوانان روستا گفت 
که با حضور هالل احمــر در این محیط روح 
دیگری به آن بخشــیده بود و گویــا اولین 
کســی بودیم که عملگرا به محیط آن روستا 
وارد شده و اقدامات موثری را برای آنها انجام 

دادیم.

 بوشهر
 میزبان کارگاه پیشگیری از سرطان 

شهروند| کارگاه آموزشی پیشگیری از 
سرطان با حضور اعضای کانون دانش آموزی 
و اعضای غنچه های هالل در اســتان بوشهر 

برگزار شد. 
معاونت امــور جوانان با اشــاره به این که 
ســرطان ســومین عامــل مرگ ومیــر در 
کشــورمان به حســاب می آیــد و بیماری 
بسیار مهلکی اســت، اظهار داشت: آموزش 
و پیشگیری از ســرطان برای آشنایی بیشتر 
اعضای جــوان جمعیت هالل احمــر با این 
بیماری کــه هزینه هــای درمانــی آن نیز 

فوق العاده است، اهمیت بسیار دارد. 
مریم آلبوغبیــش ادامه داد:   در این زمینه 
پیشــگیری از بیماری ســرطان برای افراد 
به خصوص زنان )ســرطان ســینه( و مردان 
)ســرطان پروستات( بســیار اهمیت دارد و 
می توان با ارایه آموزش و پیشــگیری از این 
بیماری مهلک که بیشتر خانواده ها نیز از آن 

به شدت ترس دارند، جلوگیری کرد.
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