
صفر عاشقی

 تقدیر دکترپیوندی
 از امدادگران و نجاتگران هالل احمر 
شهروند| رئیس جمعیت هالل احمر از زحمات 
و تالش هــای امدادگــران و نجاتگــران جمعیت 
هالل احمر در اجرای طرح امدادونجات تابستان 96 
در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد. دکترعلی اصغر 
پیوندی در پاســخ به نامه ســازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر مبنی بر ارایه گزارش عملکرد 
اجرای طــرح امدادونجات تابســتان 96 از تمامی 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر تقدیر و 

تشکر کرد.

رئیس سازمان جوانان در اصفهان: 

 با اعتماد به جوانان 
شاهد نتایج بی نظیری بودیم

شهروند|  رئیس معاون دانشــجویی و جوانان 
و دبیر مجمع کشــوری کانون های جوانان سازمان 
جوانــان جمعیــت هالل احمر با حضور در شــهر 
گنبدهای فیروزه ای با پرســنل ســتادی معاونت 
جوانان اســتان اصفهان نشســت صمیمی برگزار 
کردند. حیدرعلی خانبازی با بیان این خبر گفت: این 
نشست صمیمی در آستانه برگزاری مرحله کشوری 
مسابقات رفاقت مهر و با توجه به میزبانی های موفق 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در دوره های 
قبل، با هدف انتقال تجارب برگزاری این مسابقات و 
با حضور ریاست سازمان جوانان، معاون دانشجویی 
و جوانان سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، دبیر 
مجمع کشوری کانون های جوانان، مشاور مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در امور جوانان، 
روسای ادارات و کارشناسان ستادی این حوزه برگزار 
شد. معاون امور جوانان استان اصفهان تشریح کرد: 
در این نشســت صمیمی پس از بررسی مسابقات 
رفاقت مهر، هریــک از حاضران ضمن معرفی خود 
بــه ارایه گــزارش مختصر از طرح های اجراشــده 

پرداختند.
در ادامه دکترمســعود حبیبــی ضمن تقدیر 
از اجــرای برنامه ها به صورت کامــل و مطلوب 
در حــوزه جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: فعالیت برای جوانــان و فرزندان 
این مرزوبــوم، باعث افتخــار و فرصت غنیمتی 
اســت که همگی باید قدردان آن باشیم. رئیس 
ســازمان جوانان اضافه کرد: همواره با اعتماد به 
جوانان، شاهد نتایج بی نظیری بوده ایم و حاصل 
این اعتماد با شــکل گیری مجامع در ســازمان 
جوانان و جمعیت هالل احمر باعث به دست آمدن 
موفقیت های گوناگون در عرصه مشارکت پذیری 
و تصمیم سازی جوانان شده است. دکترحبیبی 
تبیین کرد: انجام فعالیت های داوطلبانه توسط 
جوانان در شعب جمعیت های هالل احمر سراسر 
کشور نشان دهنده وجود روحیه داوطلبی میان 
جوانان، همچنین پویایی برنامه ها و مشــارکت 
واقعی اعضا در فعالیت هاســت که امیدواریم با 
حمایت همه مدیران جمعیت در تمامی سطوح، 
شــاهد اعتماد به نســل جوان در سراسر کشور 

باشیم.

همایش تخصصی »لنزهای پریمیوم 
درجراحی کاتاراکت« برگزار می شود

شهروند| مدیرعامل مجتمع دارویی- درمانی 
هالل ایران از برگزاری همایش یک روزه با عنوان 
»لنزهای پریمیوم در جراحــی کاتاراکت« ویژه 
گروه های هدف متخصصان چشــم، پزشــکان 
عمومــی و خانــواده، بینایی ســنجی و اپتیک 
)عینک ســازان طبی( خبــر داد. این همایش 
27مهرماه در محل مجتمــع دارویی- درمانی 
هالل ایران برگزار خواهد شد. دکتر حمید چوبینه 
با اشاره به این که مجتمع دارویی- درمانی هالل 
ایران خدمات متنوع پزشکی، بهداشتی و درمانی 
به هموطنان ارایه می دهد، گفت: عالوه بر ارایه این 
خدمات، مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران در 
زمینه های پژوهشــی و تحقیقاتی فعالیت های 
گســترده ای انجام می دهد. وی ادامه داد: ساالنه 
بیش از 200 هزار نفر به مجتمع دارویی- درمانی 
هالل ایران مراجعه می کنند و برای پاسخگویی 
به این حجم عظیم از مراجعات به مجتمع نیازمند 
این هســتیم تا در تمامی زمینه های پزشــکی، 

بهداشتی و درمانی خود را توانمند نگه داریم.
مدیرعامل مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران 
با تأکید بر این که طی 3 سال اخیر، این مجتمع تمام 
تالش خود را در زمینه انجام فعالیت های علمی 
انجام داده اســت، عنوان کرد: تعامالت گسترده 
با پژوهشــگاه های علمی و تحقیقاتی انجام شده 
است تا از ظرفیت های تجربی و علمی متخصصان 
در حوزه علم و فناوری بهره مند شویم و برگزاری 
سمینارهای علمی مشترک یکی از مواردی است 
که می توان با استفاده از آن به این مهم دست یافت. 
وی با اشــاره به برگزاری ســمینارهای علمی در 
مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران، تأکید کرد: در 
 سال جاری دو سمینار علمی و همچنین یک نشریه 
علمی از سوی مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران 
برگزار و منتشــر خواهد شد. مدیرعامل مجتمع 
دارویی- درمانی هــالل ایران دربــاره برگزاری 
همایش یــک روزه با عنوان »لنزهــای پریمیوم 
در جراحــی کاتاراکت« ویــژه گروه های هدف 
متخصصان چشم، پزشــکان عمومی و خانواده، 
بینایی ســنجی و اپتیک )عینک ســازان طبی( 
خاطرنشان کرد: در این همایش که 27مهرماه در 
محل مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران برگزار 
خواهد شد، چشم پزشکان برتر دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور و همچنین پزشکان این مجتمع 

حضور دارند.
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خبرنامه

تهمینه انصاری| چالش هایشان یکی، دوتا نیست: 
بارش باران روزانه، دسترســی دشــوار به پناهگاه های 
مهاجران، مشــکل تفاوت زبــان و نبــود مترجم برای 
مسلمانان روهینگیا، فضاهای کوچک برای آب و واحدهای 
بهداشت،  تفکیک نشدن منابع آب و واحدهای بهداشتی و 
نبود آگاهی بهداشتی؛ اینها تعدادی از چالش های تیم های 
امدادی در کمپ های پناهندگان میانماری است. به گفته 
سازمان بهداشــت جهانی )WHO(، تعداد پناهندگان 
روهینگیا بیش از 430 هزار نفر اســت. بســیاری از آنها 
بی خانمان هستند، چون اردوگاه های پناهندگان فعلی 
پیش از این پناهندگان قدیمــی را فراتر از ظرفیت خود 
پذیرفته است. تازه واردان، پناهگاه هایی غیراستاندارد در 
بازار کوکس برپا کرده اند که در ماه می  بر اثر طوفان آسیب 
دید و هم اکنون هم باران های موسمی روزانه این منطقه را 
تا مرز ویرانی می رساند. تنها در اردوگاه های بزرگ، آسیب 

و خسارات 50 تا 70 درصد بوده است.
هالل ایران؛ پیشتاز در امدادرسانی

رئیس جمعیت هالل احمر که به منظور ســاماندهی 
اردوگاه و اســتمرار کمک رسانی به پناهجویان و مذاکره 
با مسئوالن فدراسیون بین المللی صلیب سرخ حاضر در 
بنگالدش و نیز مدیران ارشد بهداشت و درمان این کشور 
به بنگالدش ســفر کرده، در نخستین برنامه کاری خود 
به اردوگاه پناهجویان میانماری در حوالی شــهر کاکس 
بازار رفت. دکتر علی اصغر پیوندی کــه در رأس هیأتی 
بلندپایه صبح روز گذشته وارد داکا، پایتخت بنگالدش 
شــد؛ درباره این ســفر گفت: از نزدیک از اردوگاه های 
آوارگان مســلمانان میانماری بازدید می کنیم تا بتوانیم 
برای برپایی بیمارستان صحرایی و همچنین اردوگاه های 
جدید اقدام کنیم. وی درباره توزیع کمک های هالل احمر 
ایران خاطرنشان کرد: ســومین محموله بشردوستانه 
جمعیت به وزن 30 تن که به بنگالدش ارســال شــده 
میان آوارگان میانماری توزیع می شود. رئیس جمعیت 
هالل احمر تأکید کــرد: در مجموع بالغ بر 100 تن اقالم 
زیســتی بهداشــتی و غذایی جمعیت هالل احمر برای 
مردم مســلمان میانمار به بنگالدش ارسال شده است. 
وی با اشــاره به مذاکره با مسئوالن بنگالدشی به منظور 
تداوم ارسال محموله های بشردوســتانه ایران افزود: در 
صورت توافق با مسئوالن محلی، این محموله آخر نیست 
 و جمعیت هالل احمر برای ارســال محموله های بعدی

 آمادگی دارد.
ابراز نگرانی صلیب سرخ آلمان

 درباره شرایط فاجعه بار پناهندگان روهینگیا
یک کارشــناس صلیب ســرخ آلمان که به تازگی به 
بنگالدش ســفر کرده اســت درباره شــرایط فاجعه بار 
پناهندگان روهینگیایــی در این منطقه هشــدار داد. 
به  گزارش تســنیم، »آندرس کاســک«، از کارشناسان 
ســازمان صلیب ســرخ در آلمان در گفت وگو با روزنامه 
»تاگس اشپیگل« آلمان به توضیح شرایط بد و فاجعه بار 
پناهندگان مسلمان روهینگیا در بنگالدش پرداخت و 
درباره سفر خود به منطقه ای در جنوب غربی بنگالدش 

و در مرز با میانمار سخن گفت و اظهار داشت: نخستین 
چیزی که ما می بینیم کشــتزارهای برنج اســت که در 
آن دریایی از کلبه های بامبو اســت. در این منطقه حاال 
500 هزار نفر که اکثر آنها کودکان هستند در یک فضای 
محدود زندگی می کنند. فضای پرســروصدایی است و 
انسان ها همواره در تنش و حرکت هستند. وی همچنین 
گفت که در این منطقــه اردوگاه هایی وجــود دارد که 
در آن تا 200 هزار زن، کــودک و مرد زندگی می کنند. 
این کارشناس صلیب ســرخ در آلمان همچنین گفت 
که اردوگاه ها در این منطقه کامال پر شــده و بیش از حد 

ظرفیت سکنه دارد.
در حسرت آب!

وی همچنین درباره شرایط در اردوگاه های دست ساز 
روهینگیایی ها در ایــن منطقه گفت: ایــن اردوگاه ها 
بیشتر زمین های برنجی اســت که روهینگیایی ها روی 
آنها اســکان دارند. هیچ گونه دسترســی به آب یا مراکز 
بهداشتی برای آنها وجود ندارد. ما سعی می کنیم شرایط 
را در این مناطق به ســرعت و حتی االمکان بهبود دهیم. 
اگر امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی تمیز در اختیار این 
پناهندگان قرار نگیرد، خطر شیوع بیماری های واگیر زیاد 
است. ما می خواهیم از این مسأله جلوگیری کنیم. البته 
این مهم با چنین آمار باالیی از پناهجویان کار دشواری 
است. کاسک از هجوم پناهندگان روهینگیایی به سمت 
بنگالدش خبر داد و گفت: بســیاری دیگر همچنان در 
راه هستند. با نگاهی به آسیا، این قطعا یکی از بزرگترین 
جنبش های پناهندگان در دهه های گذشــته است. هر 

کشوری که پذیرنده این حجم پناهندگان باشد مطمئنا 
در برابــر چالش های بزرگی قرار خواهــد گرفت. وی در 
مورد چشــم انداز روهینگیایی ها درباره سرنوشتشان در 
بنگالدش نیز گفت: انسان هایی که من با آنها دیدار کرده ام 
کمتر حرف می زنند. بســیاری از آنها وحشــت زده اند و 
آشکارا آسیب دیده اند. آنها احتماال وابستگان و دوستان 

خود را در این اختالفات از دست داده اند.
با ترس و بدون چشم انداز

ایــن کارشــناس صلیب ســرخ در آلمان از انتشــار 
گزارش های موثقی درباره اعمال خشــونت آمیز ارتش 
میانمــار علیه مســلمانان روهینگیا خبــر داد و گفت: 
به خصوص صلیب ســرخ در این باره نگران اســت که از 
طریق این مناقشات و مهاجرت ها بسیاری از خانواده ها از 
هم جدا شوند. وی درباره این که آیا هیچ تصمیمی برای 
بازگشت به کشور برای روهینگیایی ها گرفته می شود، 
گفت: درحال حاضر مطمئنا خیر. ترس در بین آنها بسیار 
باالست. به نظر می رسد فراریان از میانمار این برداشت را 
دارند که برای آنها هیچ چشم اندازی در کشورشان وجود 
ندارد. این که آیا روهینگیایی ها در زمان قابل پیش بینی 
تصمیمشان در این باره عوض شــود، مشخص نیست، 
بنابراین آنها باید ابتدا در مکانی که درحال حاضر هستند 

به خوبی مراقبت شوند.
 امدادرسانی هالل قطر

 به یک هزار خانواده  از مسلمانان روهینگیا
به  گزارش »شــهروند«، هالل احمر قطر کمک های 
فوری اعــم از پناهگاه های موقت و غیرغذایــی را برای 

1000خانواده روهینگیایی کــه از میانمار به بنگالدش 
مهاجرت کرده اند، با هزینه ای بالغ بر 100هزار دالر تأمین 
می کند. تیم امداد جمعیت هالل احمر قطر مســتقر در 
بنگالدش، به منظور جمع آوری اطالعات به روز در مورد 
شرایط زندگی و نیازهای مردم برای زندگی، از پایگاه های 
پناهندگان در امتداد مرز میانمار و بنگالدش بازدید کرد. 
این هیأت، جلساتی را با سفیر قطر در داکا برای بحث در 
مورد ماموریت این تیم و وضع پناهندگان روهینگیا در 
کشور بنگالدش برگزار کرد. آنها با همکاری نمایندگان 
جمعیت هالل احمر بنگالدش، فدراســیون بین المللی 
صلیب ســرخ و هالل احمر، کمیتــه بین المللی صلیب 
سرخ، دفتر کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد، ســازمان ملل متحد و دیگر سازمان های مردمی 
در مرز بنگالدش و میانمار فعالیت می کنند. تیم جمعیت 
هالل احمر قطر در راســتای کمک به مردم آسیب پذیر 
روهینگیا با تأکید بر اهمیت تالش های هماهنگ برای 
شناســایی خألها و تأمین کمک های مورد نیاز در اسرع 
وقت تعهد ویژه ای دارد. هیأت جمعیت هالل احمر قطر 
تاکنون پناهگاه های موقت، کیت های بهداشتی و سایر 
اقالم خود را بین 300خانواده توزیع کرده است. همچنین 
اداره و مدیریت کلینیک های درمانی و احداث 20سرویس 
بهداشتی در چهار اردوگاه پناهندگان را به عهده گرفته 
است. به همین ترتیب، یادداشــت تفاهمی با جمعیت 
هالل احمر بنگالدش و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر برای همــکاری در پروژه های امدادی امضا 

کرده است.

الله های هالل

محمد رجب پور

شــهید محمد رجب پــور در  ســال 1337در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. او پس از گذراندن دوره 
متوسطه در دوره های آموزش امدادگری جمعیت 
هالل احمر شرکت کرد و به جبهه اعزام شد. رجب پور 
با حضور در عملیات های مختلف در منطقه اشنویه به 

خیل عظیم شهدا پیوست. 

گزیده اخبار

رئیس سازمان داوطلبان مطرح کرد: 

 پذیرایی داوطلبان
 از میلیون ها زائر حسینی در ایام اربعین

شهروند| رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر گفت: با اجرای طرح خادمین مهرورزی 
برای ششمین  سال متوالی از سوی این سازمان در 
استان های مرزی ایالم، خوزستان و کرمانشاه زائران 
اعزامی مراسم اربعین حسینی به عتبات عالیات در 
کربالی معلی از خدمات ســالمت و ویزیت رایگان 
داوطلبان بهره مند می شوند. دکتر رضا اندام اظهار 
کــرد: از 10روز پیش از اربعین به مــدت 20 روز با 
مشارکت و همت داوطلبان پزشــک، پیراپزشک، 
امدادگر و کارکنان این جمعیت، چادرهای امدادی، 
چندین دســتگاه آمبوالنس، خودروهای امدادی 
و کانکس به منظور ارایه خدمات اولیه بهداشــتی، 
درمانی و حمایتی بــه زائران عتبــات عالیات برپا 
می شوند و داوطلبان جمعیت تمامی امکانات مادی 
و معنوی خود را برای خدمت رســانی حداکثری به 
زائران اربعین حســینی به کار می برند. وی از تالش 
بی وقفه داوطلبــان در مناطق مذکور خبــر داد و 
گفت: این افراد از هیچ تالشی در راستای خدمت به 
زائران فروگذار نمی کنند و با توزیع البسه و سه وعده 
غذای گرم، میان وعده و آب آشامیدنی، پتو، موکت 
و کیسه زباله شرایط مناسبی را برای اسکان موقت 
میلیون ها تــن از زائران فراهــم می آوردند. رئیس 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر اضافه کرد: 
برای رفاه حال زائران عتبات عالیات چندین تخته 
چادر برای استراحت و ارایه خدمات سالمت به زائران 
حسینی در مرزهای شلمچه،  چزابه، ایالم و مهران 
برپا می شوند تا زائران بتوانند در طی مسیر و هنگام 
معطلی برای اخذ ویزا در این چادرها استراحت کنند.

300 روستایی در ماهان خدمات ویزیت 
و داروی رایگان دریافت کردند

شــهروند|  معاون امور داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمان از اجرای دومین کاروان 
ســالمت در هفته نیروی انتظامی در شهر ماهان از 
توابع شهرســتان کرمان خبر داد. حسین سام زاده 
با اعالم این خبر افــزود: دومین کاروان ســالمت 
توسط معاونت امور داوطلبان با همکاری جمعیت 
هالل احمر شهر ماهان و یگان ویژه ناجای استان در 

بخش قناتغستان از توابع شهر ماهان برگزار شد.
ســام زاده با اشــاره به حضور 2 پزشک عمومی، 
پرســتار، بهیار و امدادگر در این کاروان خاطرنشان 
کرد: در این طــرح 300 مراجعه کننــده از اهالی 
روستای قناتغستان ویزیت شده و همچنین داروی 
رایگان به ارزش تقریبی دو میلیون و هشــتصد هزار 
تومان در اختیار ویزیت شــدگان قــرار گرفت. وی 
تصریح کرد: در این کاروان 300 ست بهداشتی نیز به 
ارزش ریالی هفت میلیون تومان در میان خانواده های 
مراجعه کننده توزیع شد و همچنین خدماتی از قبیل 
اندازه گیری فشــار و قند خون و بینایی سنجی نیز 
به اهالی این روســتا ارایه شد. در حاشیه اجرای این 
برنامه، فرمانده یگان ویژه استان، امام جمعه ماهان، 
فرمانده کالنتری، فرمانده ســپاه و بخشدار ماهان و 
همچنین رئیس مرکز بهداشت قناتغستان از روند 
اجرا و نحوه خدمات ارایه شده در این کاروان بازدید 
کردند و ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این نوع 
خدمات و فعالیت های جمعیت هالل احمر، خواستار 
اســتمرار و اجرای این نوع برنامه ها در طول  سال در 

روستاهای اطراف شهر ماهان شدند.

 بهره مندی 4هزار و 200 نیازمند
 از خدمات هالل سیستان وبلوچستان 

شــهروند|  4هزار و 282 نیازمند در اســتان 
سیستان وبلوچستان در دهه اول ماه محرم از خدمات 
جمعیت هالل احمر استان بهره مند شدند. رسول 
راشکی، مدیرعامل جمعیت اســتان گفت: حوزه 
داوطلبان جمعیت هالل احمر بــا هدف حمایت از 
نیازمندان در دهه اول محرم طرح های ارمغان مهر 
)توزیع لوازم التحریر، کیف، کفش، البســه و... میان 
دانش آموزان(، کاروان سالمت و سه پروژه داوطلبی 
)بهداشتی، درمانی، حمایت و معیشتی( را در سطح 
اســتان اجرا کرد که با اجرای ایــن طرح ها 4 هزار و 
282 نیازمند از خدمات هالل احمر بهره مند شدند. 
راشکی با اشاره به عملکرد 6 ماهه اول سال96 حوزه 
داوطلبان هالل احمر سیستان و بلوچســتان اظهار 
کرد: طی این مدت، 16 پروژه داوطلبی و 14کاروان 
سالمت در سطح استان اجرا شــده است و 3 هزار و 

835 تن از این خدمات استفاده کرده اند.

www.shahrvand-newspaper.ir  |  Sefreasheghi@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه هالل | 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

 )ICRC( شهروند|کمیته بین المللی صلیب سرخ
پس از حمــالت پی درپی به کارکنــان این کمیته در 
افغانستان، تصمیم به کاهش حضور خود در افغانستان 
گرفت. از دسامبر 2016، کمیته بین المللی صلیب سرخ 
سه بار به طور مستقیم در شمال افغانستان مورد هدف 
قرار گرفته اســت. ازجمله مکان هایی که این کمیته 
از لحاظ امنیتی آن را در ســطح باالیی می دید، مرکز 
توانبخشی مزار شریف بود. مونیکا زانارلی، رئیس هیأت 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ در افغانستان، گفت: 
ایــن وقایع نه تنها کمیته بین المللی صلیب ســرخ در 

افغانستان، بلکه کل کمیته را تحت تأثیر قرار داده است.
به دنبال بحث های بسیار با دفتر مرکزی کمیته در 
ژنو، کمیته بین المللی صلیب سرخ به این نتیجه رسیده 
اســت که انتخاب دیگری ندارد، اما بشــدت حضور و 
فعالیت های خود در افغانستان، به ویژه در شمال کشور 

را کاهش داده است.
به همین ترتیب، دفاتر کمیته بین المللی صلیب سرخ 
در مایمانا و قندوز بســته خواهد شد و فعالیت هیأت 
اجرایی آن در مزار شریف به طور جدی کاهش خواهد 
یافت. مرکز توانبخشی مزار شریف به فعالیت خود ادامه 
می دهد، درحالی که کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
توانایــی دیگر همــکاران خــود، چه ســازمان های 
بشردوستانه و چه مقامات افغانستانی را بررسی می کند. 
در سایر نقاط کشور نیز فعالیت ها بررسی می شود. در 
همین حال، کمیته بین المللی صلیب سرخ روی برنامه 
مجــزا و اجتماعی برای کارکنان خــود که تحت تأثیر 

این گونه حمالت قرار می گیرند، طراحی می کند.
زانارلی گفت: ایــن لحظه، موقعیتی دشــوار برای 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ و کارکنان آن است. 
پس از 30 سال حضور مستمر در کشــور، ما حضور و 

عملیات های خود را کاهش می دهیم، اما این مســأله 
بسیار واضح است که ما از افغانستان خارج نمی شویم. 
محدودشــدن خطر قرارگیری کارکنان ما در حوادث 
این چنینی، تمرکز اصلی ماســت، در عین حال کمک 
به افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته اند نیز بهترین راهی 

است که کمیته از عهده آن برخواهد آمد.
در دسامبر 2016 یکی از کارکنان کمیته بین المللی 

صلیب سرخ در والیت قندوز ربوده و چهار هفته بعد آزاد 
شد. این حادثه به دنبال کشته شدن وحشیانه 6 کارمند 
و ربودن دو نفر دیگر در استان جوزجان به وقوع پیوست. 
پس از بازجویی هــای طوالنی مــدت هفت ماهه، دو 
کارمند ربوده شده در تاریخ 5 سپتامبر آزاد شدند. فقط 
6 روز پس از آن، یک فیزیوتراپیست توسط یک بیمار در 

مرکز توانبخشی در مزار شریف کشته شد.

رئیس جمعیت هالل احمر از کمپ آوارگان میانماری بازدید کرد

 توزیع محموله بشردوستانه هالل ایران 
بین مسلمانان روهینگیایی

  دکتر علی اصغر پیوندی :از نزدیک از اردوگاه های آوارگان مسلمانان میانماری بازدید می کنیم تا بتوانیم برای برپایی بیمارستان صحرایی و همچنین 
اردوگاه های جدید اقدام کنیم

  صلیب سرخ آلمان درباره شرایط فاجعه بار پناهندگان روهینگیا ابراز نگرانی کرد
  هالل قطر کمک های فوری اعم از پناهگاه های موقت و غیرغذایی را برای آوارگان روهینگیایی تأمین می کند

 لحظه ای دشوار
 برای صلیب سرخ در افغانستان

 مونیکا زانارلی، رئیس هیأت صلیب سرخ در افغانستان: پس از 30سال حضور مستمر در این کشور
 حضور خود را کاهش می دهیم، اما این مسأله واضح است که ما از افغانستان خارج نمی شویم

After a series of attacks on its staff, the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) has taken the 
decision to reduce its presence in Afghanistan. 
“Since December 2016, the ICRC has been 
directly targeted in northern Afghanistan three 
times, including in what we considered one of 
our safest facilities, the rehabilitation center in 
Mazar-i-Sharif. These incidents have affected 
not only the ICRC in Afghanistan, but the 
organization as a whole,” said Monica Zanarelli, 
head of delegation for the ICRC in Afghanistan. 
Following intensive discussions, together with the 
organization’s headquarters in Geneva, the ICRC has 
reached the conclusion that there is no other choice 
but to drastically reduce its presence and activities in 

Afghanistan, in particular in the north of the country. 
Consequently, the ICRC’s offices of Maimana and 
Kunduz will be closed, while its sub-delegation 
in Mazar-i-Sharif will be seriously downsized. 
The rehabilitation center in Mazar-i-Sharif will 
remain open, while the ICRC assesses the ability 
of partners – whether other organizations or the 
Afghan authorities – to take over the running of 
the center. In the rest of the country, activities 
are also being reviewed. Meanwhile, the ICRC 
is working on a severance and social plan for 
the staff who will be affected by the closures. 
“This is a difficult moment for the ICRC and 
the staff,” said Ms. Zanarelli. “After 30 years 
of continuous presence in the country, we 

are reducing our presence and operations. 
But let’s be very clear, we are not leaving 
Afghanistan. Limiting our staff’s exposure to 
risks is our focus, all the while assisting the people 
affected by the conflict the best way we can.” 
In December 2016, an ICRC staff member was 
abducted in Kunduz province, and released four 
weeks later. This incident was followed by the 
brutal killing of six staff and the abduction of 
two others in Jawzjan province. After a seven-
month-long ordeal, the two abducted staff were 
released on 5 September. Only six days after that, 
a physiotherapist was shot and killed by a long-term 
patient inside the rehabilitation center in Mazar-i-
Sharif.

Afghanistan: ICRC reduces its presence in the country
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