
صفر عاشقی

شــهروند| رئیس جمعیت هالل احمــر ایــران در اجالس 
مجمع عمومی فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ 
و هالل احمر نســبت به روند رو به رشد ریسک حوادث و سوانح در 
جهان امروز هشــدار داد. دکتر علی اصغر پیوندی که در جلســه  
عمومی بیست ویکمین اجالس فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر در ترکیه سخن می گفت، افزود: حوادث 
اخیر چون سیل، قحطی و گسترش بیماری های واگیردار در آفریقا و 
بحران آوارگان در بنگالدش تنها نمونه هایی از روند فزاینده  حوادث و 
سوانح در جهان هستند. دکتر پیوندی افزود: عوامل آسیب پذیری و 
خطر ناشی از تغییرات آب و هوا و گسترش بی رویه و بی برنامه  مناطق 
شهری، همچنان زندگی و رفاه میلیون ها نفر را به خصوص در مناطق 

آسیب پذیر جهان تهدید می کند و مضافا خشونت و درگیری های 
مســلحانه در نقاط گوناگون دنیا نگرانی های جــدی ای را ایجاد 
کرده است.رئیس جمعیت هالل احمر ایران خطاب به نمایندگان 
حاضر از 190 جمعیت ملی در این نشســت گفت: فدراســیون 
بین المللی جمعیت های هالل احمر و صلیب سرخ در مرحله  بسیار 
خطیری از تاریخ فعالیت خود قرار دارد. دکتر پیوندی افزود: برای 
این که جایگاه سازمان به  عنوان نهاد جهانی پیشرو در امدادرسانی 
حفظ شود، هالل احمر و صلیب سرخ بین المللی باید کمک رسانی 
موثر را به افراد نیازمند افزایش دهد که رسیدن به این امر نیازمند 
سرمایه گذاری مناسب در ظرفیت ها و منابع سازمان و مزیت های 
رقابتی آن اســت. وی از اقدامات صورت گرفته از سوی فدراسیون 

بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در جهت افزایش 
ظرفیت ها و بهبود اقدامات استقبال کرد و گفت: اقداماتی از قبیل 
ارتقای نقش جوانان و داوطلبان و همچنین ابتکارهایی چون رهبری 
جمعی به  طور جدی در بهبود عملکرد سازمان موثر واقع شده اند.

به  گفته  رئیــس جمعیت هالل احمر ایران، بــا این حال همچنان 
نیازمند افزایش ظرفیت ها در سطح محلی و ترویج فرهنگ صلح و 
پرهیز از خشونت هستیم. دکتر پیوندی گفت: ایران با بهره مندی 
از منابع گسترده  خود ازجمله دو میلیون نفر داوطلب، عضو جوان 
و نیروی امدادی و توان ســازمانی، آماده  همکاری با جمعیت های 
ملی هالل احمر و صلیب ســرخ و متعهد به همکاری با فدراسیون 

بین المللی است.

رئیس جمعیت هالل احمر: 

جهان نیازمند تالش مضاعف جمعیت های ملی برای کمک موثر به افراد محروم است
در کاروان مرکز پزشکی حج و زیارت چه 

می گذرد؟

شوق خدمت
  به 42هزار تن از زائران مراسم اربعین حسینی 

امدادرسانی شد
شهروند|  همزمان با اوج گرفتن حضور میلیونی 
عاشقان حضرت سیدالشــهداء)ع( در شهرهای 
زیارتی عراق با نزدیک شــدن به اربعین حسینی، 
درمانگاه های مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر 
به صورت شــبانه روزی درحال ارایه انواع خدمات 
پزشکی و درمانی به زوار هستند. در آستانه اربعین 
و همزمان با افزایش حضور زوار حســینی در شهر 
کربال روز گذشته بیش از 1۶ بیمار مراجعه کننده 
به درمانگاه شفای هالل احمر در هتل نجم کربال، با 
توجه به تشخیص پزشکان به بیمارستان الحسین 

)ع( اعزام شدند.
مراجعه زن ۶۰ ساله با عالیم تنگی نفس و 

تشخیص آسم و ادم ریه 
به دنبال مراجعه زنی ۶0ساله با عالیم تنگی نفس 
پس از بررسی های انجام شده و تشخیص آسم و ادم 
ریه؛ اقدامات درمانی الزم از ســوی پزشکان ارایه و 
بیمار به بیمارستان الحسین)ع( منتقل و برای ادامه 
مراحل درمان بستری شد. بیشتر بیماران اعزامی به 
بیمارستان مبتال به ناراحتی های گوارشی، همچون 

اسهال و استفراغ خونی بودند.
انتقال ۳ زائر پیاده از درمانگاه عمود ۱۰۹2 

به بیمارستان الحسین)ع(
درمانــگاه 109۲ هالل احمر همچون ســایر 
پایگاه های درمانی، روزانه با انبوهی از زائران مواجه 
است که از سوی پزشکان ویزیت و داروهای الزم به 
آنها تجویز شده و به صورت بستری موقت درمان 
شده اند. در این زمینه 3 تن از زائران پیاده با مراجعه 
به درمانگاه 109۲ جمعیت هالل احمر به تشخیص 
پزشــکان با آمبوالنس به بیمارستان الحسین)ع( 
شهر مقدس کربال منتقل شدند. ۲تن از این زائران 
مبتال به عارضه مغزی و گوارشی بوده و یک پسر بچه 

مبتال به تشنج نیز به بیمارستان اعزام شدند.
اعزام زن باردار به بیمارستان الحسین)ع(

تیم درمانی جمعیت هالل احمر در درمانگاه بین 
راهی نجف به کربال، با ارایه خدمات اولیه درمانی به 
زن باردار 9 ماهه ای که با عالیم زایمان به درمانگاه 
عمود 10۸0 مراجعه کرده بود؛ او را به بیمارستان 
الحسین)ع( کربال اعزام کردند. این زن باردار با عالیم 
درد شدید به درمانگاه بین راهی هالل احمر مراجعه 
کرد و پزشــکان حاضر در این عمود پس از انجام 
معاینه و اقدامات اولیه و تشــخیص مامای حاضر 
در درمانگاه، وی را به بیمارستان الحسین)ع( شهر 
کربال انتقال دادند. دکتر موســوی، پزشک معالج 
این بانوی 1۸ســاله همدانی گفت: وی در آستانه 
زایمان اول، در میانه پیــاده روی از نجف به کربال، 
گرفتار درد زایمان شد و پس از معاینه، مرحله نهفته 
زایمان تشخیص داده شد. وی افزود: پس از انتقال 
مادر به بیمارستان الحسین)ع( و انجام سونوگرافی 
و آموزش عالیم هشدار، مادر در نزدیک ترین موکب 
به بیمارستان اسکان یافت تا در صورت بروز عالیم 

به بیمارستان مراجعه کند.
تقدیر معاون آستان حضرت معصومه)س( 
از خدمات جمعیت هالل احمر در ایام اربعین

معــاون اجرایــی تولیــت آســتان حضرت 
معصومــه)س( هــم روز گذشــته با حضــور در 
بیمارستان الحســین)ع( گفته است که این همه 
عشــق، صفا و همدلی کادر درمانــی هالل احمر 
ستودنی است و از چهره بیماران، رضایت خاطر از 
دریافت خدمات مطلوب نمایان بود و برای تمامی 
این عزیزان از درگاه خداوند متعال شــفای عاجل 
طلب می کنیم تا صحیح و سالمت به کانون خانواده 

و کشور برگردند.
ارایه خدمات پزشکی به بیش از 8 هزار نفر 

و انتقال ۱۱۳ مصدوم به مراکز درمانی
به گزارش »شهروند«، رئیس ســازمان امداد 
و نجــات جمعیت هالل احمــر نیز با اشــاره به 
امدادرســانی به 4۲ هزار و 79۸ تن از هموطنان 
در چهار مرز خســروی، مهران، شلمچه و چزابه، 
اظهارداشــت: از ابتــدای آبان تا 15 ایــن ماه به 
۸هزار و ۸3۸ تن از هموطنان خدمات پزشــکی 
ارایه شده اســت. مرتضی سلیمی درباره پوشش 
امدادی زائران در ایام اربعین در چهار مرز مهران، 
خسروی، شــلمچه و چزابه، بیان کرد: از اول آبان 
ماه سال جاری تا 15 آبان ماه به 4۲ هزار و 79۸ تن 
از هموطنان در سراسر کشور خدمات امدادی ارایه 
شد. وی به ارایه خدمات درمانی به زائران اشاره کرد 
و افزود: 13 هزار و 7۲۶ تن از هموطنان از خدمات 
درمان سرپایی برخوردار شدند؛ به عالوه 113 تن 
از مصدومان در سوانح حوادث نیز از سوی عوامل 
امدادی هالل احمر برای انجام ادامه روند درمانی به 
مراکز درمانی منتقل شدند. رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمربا تأکید بر ارایه خدمات 
پزشــکی به زائران در ایام اربعین در داخل کشور، 
بیان کرد: ۸ هزار و ۸3۸ تن از هموطنان با مراجعه 
به پایگاه های هالل احمر از خدمات پزشکی تست 
قند خون و فشــار خون بهره مند شدند؛ به عالوه 
خدمت اسکان اضطراری هم به ۲0 هزار و 1۲1 تن 
از هموطنان ارایه که از این تعداد به ۶ هزار و ۲57 
نفر از اتباع پاکســتانی در پایانه میرجاه – استان 
سیستان و بلوچستان اسکان اضطراری داده شد. 
سلیمی درباره گزارش پوشــش امدادی حوادث 
ترافیکی مربوط به ایام اربعیــن از 10 تا 15 آبان 
ماه در سراسر کشور، خاطرنشــان کرد: طی این 
مدت ۲3 مورد ماموریــت امدادی صورت گرفته 
اســت و در مجموع 1۲5 تن در حوادث و سوانح 
آسیب دیده اند که 39 نفر از آنها توسط نیروهای 
هالل احمر به مراکز درمانی منتقل و 5تن نیز به 

صورت سرپایی مداوا شدند.
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گزارش

تهمینه انصاری|  رئیس سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر روز گذشته به همراه مسئوالن این سازمان 
و جمعی از جوانان به مناســبت هفتادمین ســالروز 
تأسیس سازمان جوانان از روزنامه شهروند بازدید کرد. 
دکتر مسعود حبیبی در این بازدید با اشاره به سالروز 
تأسیس این ســازمان بیان کرد: برنامه های مختلفی 
برای این روز درنظر گرفته شــده بود کــه یکی از آنها 
دیدار با پیشکسوتان جمعیت هالل احمر بود. حضور 
در روزنامه شهروند که اقدامات ارزشمندی برای ترویج 
بشردوســتی با رویکرد اجتماعی در جامعه نسبت به 
دغدغه ها و مشکالت و حساس سازی فعالیت می کند 
و برای حل این دغدغه ها و مشکالت گام برمی دارد هم، 
یکی از برنامه های ما بود. امیدواریم این حساســیت و 
تبیین مسائل درخصوص مسائل اجتماعی در جهت 
گسترش فعالیت های بشردوستانه جمعیت موثر واقع 

شود.
وی ادامه داد: سازمان جوانان 70ساله شد. در دهه40 
دانش آموزان و دانشجویان فرصت پیدا کردند تا در این 
سازمان حضور پیدا کنند. این حضور باعث شده است 
تا جوانان به محرومان جامعه مشق خدمت بکنند. در 
 سال 49 طرح خانه های جوانان مطرح شد و تا  سال 57 
نزدیک به ۲0 خانه جوانان دایر شــد که یکی از آنها در 
خرمشهر برای دفاع از این شهر و رسیدگی به مجروحان 

در  سال 59 آغاز به کار کرد. 
حبیبی در توضیح فعالیت ها و افتخارات ســازمان 
جوانان عنــوان کرد: امروز ما نزدیــک به یک میلیون 
داوطلب داریم. سامانه جامعی از  ســال 94 راه اندازی 
کردیم که امروز سامانه ارتقا یافته آن برای کل سازمان 
داوطلبان و جوانان را با 340 هزار عضو شاهد هستیم. 
فراتر از آن، فعالیت های بشردوســتانه و فعالیت های 
امدادی بر پایه بشردوســتی را ترویج داده ایم. آموزش 
را از سن 5 تا ۲9ســالگی اعم از آموزش بشردوستی، 
مهربانی، احترام را همراه با بازی، مانور، تمرین، نقاشی 
و راه های دیگر آغاز کرده ایم. جشنواره صلح بین المللی 
را برگزار کرده ایم و نزدیک به 50 هزار نقاشی از سراسر 
ایــران در زمینه صلــح دریافت کرده ایم. با ســه هزار 
مهدکودک همکاری و تفاهمنامه امضــا کرده ایم. با 
این کار هم مربیان با جمعیت آشــنا می شــوند و هم 
مفاهیم هــالل به کودکان آموزش داده می شــود که 
این آموزش ها شامل آموزش های امدادی است که در 

باالبردن اعتماد به نفس آنها نقش پررنگی ایفا می کند.
رئیس سازمان جوانان در ادامه با تأکید بر اقدامات این 
سازمان در حوزه دانش آموزی اظهار داشت: هشت هزار 
کانون دانش آموزی در هشت هزار مدرسه دایر کرده ایم. 
طــرح دادرس را بــرای 400 هزار نفر کــه ۸ مهارت 
کمک های اولیه را می آموزند، آغاز کرده ایم که این دقیقا 
در کشورهای پیشرفته هم درحال انجام است. در کنار 
همه این فعالیت ها، تمرین کار گروهی و دوستی نیز از 
نتایج این دوره ها بوده است. سلسله رقابت هایی برای 
تیم های هر استان درنظر گرفته ایم که روزنامه شهروند 
در  سال گذشته با اجرای مسابقه ای برای بشردوستی 

حضور و نگاه ارزشمندی به آن را از خود نشان داد. 
وی افــزود: آموزش هــای بشردوســتی در زمینه 
موادمخدر، آسیب های اجتماعی با پنج هزار برنامه در 
پنج هزار استان، گفت وگوی بشردوستی برای آشنایی 
دانش آموزان به منطق و صلح، شرکت در مناظره ها که 
برای کاهش خشونت در جامعه بسیار موثر بوده است را 

در کارنامه فعالیت های خود داشته ایم. 

 حبیبی بــا تأکید بر حضــور و اســتقبال جوانان
 ۲9-1۸ سال در کانون های دانشجویی، جوانان، طالب 
وروســتایی توضیح داد: 1۲00 کانون دانشــجویی و 
۸00 کانون در ســطح شــهرها داریم کــه دبیرهای 
آنان توســط خود جوانان انتخاب می شــود. حرکت 
عظیمی در  سال گذشته با استراتژی YES با محوریت 
رهبری جوانــان در تصمیم گیری ها در مجامع کانون 
دانشــجویی اجرا کرده ایم. به جوانان بهــا داده ایم و از 
آنها در تصمیم گیری ها مشورت می گیریم و در تالش 
هســتیم این را تعمیم دهیم. درعین حال، از ایده ها و 

خالقیت های جوانان هم استفاده می کنیم. 
رئیس سازمان جوانان با اشاره به طرح های اجرایی 
این سازمان بیان کرد: با طرح »نه به تصادفات جاده ای« 
نقش پررنگــی در کاهش تصادفات جــاده ای در ایام 
نوروز داشته ایم که با استفاده از این طرح اطالع رسانی 
و حساس ســازی ایجاد کرده ایــم. طرح های پیمان، 
کاروان هــای نیکــوکاری و آموزش های امــدادی از 
دیگر طرح های ما بوده اند. حبیبی با تقدیر از روزنامه 
شهروند، برای فراهم ســازی فرصت جوانان تصریح 
کرد: افتخاری که روزنامه شهروند در بیست وسومین 
نمایشگاه مطبوعات کسب کرد، افتخاری برای همه 
ما و جمعیت هالل احمر است. امیدواریم با استفاده از 
فرصت هایی که رسانه می تواند اجرایی و حساس سازی 
کند، جمعیت هالل احمر با استفاده از روزنامه شهروند 
در گســترش فرهنگ بشردوستی عملکرد موفقی از 

خود نشان دهد. 
ابوالفضل امینی هرندی، دبیر مجمع کشوری جوانان 
نیز در این مراسم ضمن تشکر از فضای ایجاد شده برای 
حضور و بروز استعدادهای جوانان در روزنامه شهروند 
گفت: امسال سالی برای تأللو جوان باوری است. تمامی 
فعالیت ها در سازمان جوان توسط جوانان انجام می شود. 
در هر استان رابطین خبری مشغول به فعالیت هستند 
و حتی اقدامات برون مرزی را هم پوشش می دهند. ما 
در جمعیت هالل احمر به خبر، به  عنوان یک خبر نگاه 
نکرده ایم، بلکه به دنبال بشردوستی و ترویج آن بوده ایم. 
وی ادامه داد: جوانان همیشــه بیانیه های خاص و 
تند نمی دهند و همیشه سعی ما بر این بوده است که 
بر مبنای منطق صحبت کنیم و ادامه راه را هم با همین 
دیدگاه ادامه خواهیم داد. دانش آموزان ســرمایه های 
بی بدیل ســازمان جوانان و همین  طور کشــور ایران 

هســتند. ما با تمامی اقداماتی که انجــام می دهیم، 
پیشگیری را بهتر از درمان می دانیم. 

میالد حســنی امیرآبادی، دبیر مجمع کشــوری 
کانون های دانشجویی هالل احمر نیز با اشاره به حمایت 
روزنامه شهروند و مدیریت آن از جوانان در زمان تدوین 
برنامه پنج ســاله عنوان کرد: شــما همیشه به دنبال 
جوانان بوده اید و این نگاه بلند به ما حس کوهی استوار 
و پشــتیبان می دهد. از این بابت برای داشتن روزنامه  
شهروند برای سازمان جوانان و جمعیت هالل احمر خدا 

را شاکریم. 
حسنی ادامه داد: بســیاری از اخبار جوانان در این 
روزنامه با استقبال مواجه شده است. »شهروند« برای 
انتقال مطالب ما قدم برداشته است. با قدرت باورپذیری 
که ریاست این مجموعه به ما داده است، با هر توانی که 

داریم، در کنار شما می مانیم و به شما کمک می کنیم. 
افشین امیرشاهی، ســردبیر روزنامه شهروند نیز 
در ادامه این دیدار گفت: »شــهروند« متعلق به خود 
شماست. فضای کار برای نوشــتن از مباحث جوانان 
در روزنامه برای شــما باز است. امروزه هر قدر مطالب 
خالصه تر چاپ شود، خواننده بیشــتری را به دنبال 
خود می کشاند؛ شما هم می توانید در همین مورد با ما 
همکاری کنید. او ادامــه داد: گاهی ما به  حدی درگیر 
اخبار دیگر می شــویم که طبیعی اســت مواردی را 
نبینیم؛ اینجاست که شما می توانید نقش مشاور را برای 
ما ایفا کنید. درخواست می کنم که در حوزه نوشتاری 
روزنامه به ما کمک کنید؛ نوشــتن، مشورت دادن و 
سوژه هایی در مورد هالل و جوانان برای ما حایز اهمیت 
هستند. من این نشست را به فال نیک می گیرم و آن را 

سرآغازی برای ارتباط و همکاری بیشتر می دانم. 
عبدالرسول وصال، مدیرمســئول روزنامه شهروند 
نیز در این دیــدار گفت: با وجود تمــام همکاری ها و 
زحماتی که در زمینه جوانان کشیده می شود، مسأله 
جوانان مسأله  غم انگیزی است. امروزه در سراسر دنیا و 
در کشورهای پیشرفته برای ایجاد ظرفیت برای نسل 
جوان تالش می شود. رویکرد برنامه های دولت ها نیز 
جوان سازی و استفاده از ظرفیت های جوانان است. در 
کشــور ما بعد از دو دوره انقالب و جنگ که از ظرفیت 
جوانان به خوبی استفاده شد، بعد از آن ما هنر استفاده 
از ظرفیت ها را نداشتیم و هر روز در حال از دست دادن 
ظرفیت ها هســتیم. این مســأله از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اســت که چرا ما در استفاده از ظرفیت های 
جوانان ناتوان بوده ایم و تردیدی نیست که ما بی توجه 

هستیم و ظرفیت های الزم را ایجاد نکرده ایم.
وصال افزود: البته جوانانی را هم می بینیم که با تمام 
وجود کار می کنند، زحمت می کشند و به زیبایی های 
زندگی امیدوار هســتند. مــا امیدواریم که اگر بخش 
عظیمی از دست می روند، عده ای دیگر الگو می شوند 
و این الگوها زندگی را نجات می دهند. پیشنهاد ما این 
است که در جامعه خسته ما که جوانان به گوشه ها پناه 
می برند و از تنهایی لذت می برند، آنها را به فردا امیدوار 
کنیم. این مصداق بارز حقوق بشردوســتانه است که 
ما بتوانیم جامعــه جوانمان را به ســمت کارآفرینی، 
خالقیت و رهایی از خمودگی دعوت کنیم. ما با این کار 
هم به دولت کمک کرده ایــم و هم جوانان را در عرصه 

فعالیت های اجتماعی مشارکت داده ایم. 
وی گفت: جوانی زمان مناســبی برای کتابخوانی 
اســت؛ زیرا هر آنچه خوانده شــده، در ذهن می ماند. 
کتاب همه را از ناامیدی نجــات می دهد. اگر بتوانیم 
شعاری برای فتح امید برای جوانان و رهایی از حسرت 
و ناامیدی نهادینه کنیم، با روح آنان هماهنگ بوده ایم و 
آنها را به جوانانی جسور، مبارز با ظلم ستیزی و تبعیض 
که ناقض امید است، تبدیل کرده ایم. پیشنهاد من این 
است که نوروز امسال همراه با امیدآفرینی باشد و پیام 
امید با رهایی از تبعیض و دست یافتن به حقوق جوانان 

همراه باشد. 
عبدالرسول وصال، مدیر مسئول روزنامه شهروند در 
پایان با تأکید بر استفاده از ابزار های نوین تصریح کرد: 
ابزارهای نوین ابزارهایی هستند که می توانند پیام شما 
را به مخاطبان برسانند. راه های بسیاری برای استفاده 
از این فرصت وجود دارد که ما هم می توانیم در جزییات 
آن با شــما همکاری کنیم که چطور می توان مفهوم 
بشردوستی که جوانان طالیه دار آن هستند را با استفاده 
از ابزارهای نوین ترویج داد. درمجموع ابزارهای نوین به 
سرمایه گذاری نیاز دارند. برای این هم افزایی به سوی 
شما دست دراز می کنیم؛ زیرا که جوانان مسأله مهم و 

اصلی این جمعیت هستند. 
بایــد جنگید و تــا آخرین 
لحظه ای که ممکن است در 
این سنگر امید مبارزه کرد تا 

به پیروزی رسید. 

مسعود حبیبی به همراه جمعی از مسئوالن و اعضای سازمان جوانان از روزنامه شهروند بازدید کرد

جوانان؛ طالیه داران بشردوستی
 رئیس سازمان جوانان: هالل با بهره گیری از »شهروند« می تواند عملکرد موفقی داشته باشد

 امینی هرندی، دبیر مجمع کشوری جوانان: دانش آموزان سرمایه های بی بدیل سازمان جوانان و همین  طور کشور هستند

یادداشت

اربعین بزرگترین حماسه شیعیان

حماسه اربعین بزرگ ترین گردهمایی و همایش 
در سراسر جهان است که شیعیان با شرکت در این 
گردهمایی سعی در نشــان دادن شعائر و مفاهیم 
اصیل و زینبی در این جریانات ضد اسالمی و شیعی  
هســتند. این گردهمایی اگر چه یک مرتبه درسال 
اســت اما بزرگترین گردهمایی نیز هست که نباید 
به چشم فرصت و موقعیتی برای بهره برداری های 
سیاسی و اقتصادی نگریســته شود. اگر چه نگرش 
اقتصادی و تجــاری به تمام رویدادها و ســفرها در 
سال بالمانع اســت، این نگاه در این ماه آسیب ها و 
تهدیدهای فراوانی را در پی دارد. از جمله نمودهای 
اقتصادی این نگاه عوارض خــروج از ایران و عوارض 
ورود به عراق و باال رفتن بلیت های هواپیما و اتوبوس 
برای ایرانیان است. با توجه به نبود زیر ساخت هایی 
همچون راه، آب و برق اســکان و وجود تهدیدهای 
امنیتی همچون حمالت تروریســتی داعشیان و 
تکفیریــان و عدم وقوع فجایع انســانی از معجزات 
اربعین این رویداد مذهبی و تاریخی است. حاال که 
جریان جاری اربعین حســینی که جوشش آن به 
نخستین اربعین حســینی و حرکت هوشمندانه 
حضرت زینب در بازگشــت به کربال باز می گردد.  
باید از تمام توان خود در بهــره گیری از ظرفیت ها 
و رویدادها در تمام ابعاد بهره برد و از ســوی دیگر با 
هوشــیاری تمام خطرات و تهدیدهای این رویداد 
را رصد کرد.در طی این حرکت عظیم صحنه های 
بسیاری از همدلی، ایثار و مساعدت و تکریم و محبت 
به خانــدان اهل بیت فراوان به چشــم می خورد از 
کودکی که با بســته دســتمال یا یک لیوان آب به 
سراغتان می آید تا افرادی که در مسیر جلوی حرکت 
شما را می گیرند تا پذیرایی و زائر نوازی کنند از آن 
کودکان تا بانیان موکب ها همه و همه نمونه هایی از 
هماوردی در مسیر دستیابی به اهداف متعال شیعیان 
تا وحدت جمیع مســلمین در نگرش اقتصادی و 
منفعت مدارانه همچون مواردی کــه در باال گفته 
شد موجب افزایش روحیه دنیا طلبی و در طی مدت 
کاهش خلوص نیت در میان عزاداران در طی سال 
می شود از این رو لزوم هوشیاری و دقت نظر در تمام 

عرصه های تجلی اربعین الزم به نظر می رسد. 

خبرنامه

 اقبال عمومی از »قند پارسی« 
در هیاهوی کمپین ها

شــهروند| رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر با اشــاره به این که کمپین قند پارســی در 
حمایت از مســلمانان آواره روهینگیا تــا این لحظه به 
دلیل حضور و حمایت افراد سرشــناس جامعه بسیار 
مورد اســتقبال و در مرکز توجه مردم نوعدوست ایران 
قرار گرفته است، گفت: همزمان با ایام اربعین، بخشی 
از هزینه هایی که قرار اســت از سوی خیرین داوطلب 
برای برپایی مجالس و ســفره های احسان هزینه شود، 
برای کمک به این مسلمانان اختصاص یافته است تا از 
این طریق، مســتحق ترین مسلمانان بر سر سفره های 
احسان حسینی بنشــینند.دکتر رضا اندام با بیان این 
مطلب که تاکنون سه مرحله فراخوان برای جمع آوری 
کمک های مردمی در سراسر کشــور از سوی سازمان 
متبوعش صورت گرفته است، اظهار کرد: تاثیرگذاری 
بر افکار عمومی و همراه کردن آنها در انجام امور خیریه 
از مهمترین رویکردهای این سازمان محسوب می شود 
که به احترام حامیان اجتماعی خود به طراحی راه های 
مختلف متقاعدکردن مردم برای پیوستن به شبکه بزرگ 
جهانی عملیات های بشردوستانه و رفع نیاز همنوعان در 
تمام دنیا اقدام کرده است.وی با تأکید بر این که امروزه 
هر فردی می تواند یک جریان ساز جهانی باشد و بر افکار 
عمومی مردم جهان تأثیر گذاشته و آنها را با تفکر خود 
همراه کند، افزود: حضور و حمایت افراد سرشناس جامعه 
در کمپین  قند پارسی اثبات گر این واقعیت است که با 
اقبال عمومی روبه رو شده است، به نحوی که همزمان با 
ایام اربعین، بخشی از هزینه هایی که قرار است از سوی 
خیرین داوطلب برای برپایی مجالس و سفره های احسان 
هزینه شود، برای کمک به این مسلمانان اختصاص یافته 
است تا از این طریق، مســتحق ترین مسلمانان بر سر 

سفره های احسان حسینی بنشینند. 
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شهروند|  اختتامیه بیست و هشتمین مرحله کشوری مسابقات 
فرهنگی، امــدادی رفاقت مهر با حضور رئیس و معاونین ســازمان 
جوانان هالل احمر، مدیرکل امنیتی سیاســی استانداری کرمان و 
سایر مسئوالن کشوری و اســتانی به میزبانی جمعیت هالل احمر 
استان کرمان برگزار شد. دکتر مسعود حبیبی در این مراسم با اشاره 
به ایثار جوانان بسیجی برای حفظ مملکت از جوانان هالل احمر نیز 
به  عنوان جوانان ایثارگر یاد کرد و افــزود: اعضای جوانان جمعیت 
هالل احمر که برای حفظ آرامــش و جان مردم به صورت داوطلبانه 
در جمعیت هالل احمر خدمت می کنند، ادامه دهنــده راه و روش 
بسیجیان ایثارگر هســتند. حبیبی با تأکید بر فعالیت های امدادی 
که ریشــه در فعالیت های بشردوســتی هالل احمر دارد، افزود: در 
برنامه ریزی سازمان جوانان، در دو محور گام بر می داریم که براساس 
اصول و اهداف جمعیت هالل احمر باعث اعتماد و جلب مردم به این 
نهاد عام المنفعه شده است. وی خاطرنشان کرد: اصل انسانیت محور 
اصلی فعالیت های اعضای جوانان است که با احترام به این اصل، همه 
انسان ها برای ما ارزشمند هستند. حبیبی با اشاره به اصل انسانیت 
و تکریم انســان ها در اهداف ســازمان جوانان تصریح کرد: این دو 

اصل ارزشمند ریشــه در دین ما دارد و جوانان هالل احمر پرچمدار 
حراست و قداست حرمت انســان ها هستند.رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر با اشاره به حضور 30 هزار شرکت کننده در مرحله 
شهرستانی و استانی مســابقات رفاقت مهر در سراسر کشور افزود: 
رفاقت مهر؛ تعامل، تعادل و اعتمادبه نفس و خودباوری را در جوانان 
هالل احمر افزایش داده است. وی با اشاره به قدمت 95 ساله در سالروز 
تأسیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد: آبان ماه  سال جاری همزمان 
با هفتادمین سالروز تأسیس سازمان جوانان از کانون های برتر استانی 
و همچنین کشوری تجلیل خواهد شد. حبیبی با اشاره به حضور بیش 
از یک میلیون عضو جوان در ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
کشور خاطرنشان کرد: این سازمان تاکنون 1۲00 کانون دانشجویی، 
۸00 کانــون جوانان،۲50 کانون طــالب، 3000 کانون غنچه ها و 
۸000 کانون دانش آموزی سازماندهی شده در سامانه ساجد دارد. وی 
با اشاره به تشکیل مجامع کانون های استانی و کشوری ویژه اعضای 
جوانان و دانشجویی تصریح کرد: نمایندگان اعضای جوانان در این 
مجامع نظرات، نگاه و مشارکت های شما را در جمعیت هالل احمر 
دنبال می کنند و در برنامه راهبرد پنج ساله چند محور برای گسترش 

مشارکت جوانان در فعالیت ها و تصمیم سازی در تدوین برنامه های 
جمعیت آمده اســت و امیدواریم به زودی ســازوکارهای انتخاب 
رئیس سازمان جوانان توسط جوانان داوطلب مهیا شود.همچنین 
در ادامه این مراســم حمید مالنوری، مدیرکل امنیتی سیاســی 
استانداری کرمان ضمن ابراز خرســندی میزبانی استان کرمان از 
بیست وهشتمین مرحله کشوری مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت 
مهر ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر گفت: در کشور در حوزه 
بحث های اقتصادی و فرهنگ غنی اسالمی با حضور جوانان به کمک 
توسعه اقتصاد کشور باید گام برداشت. مالنوری با تأکید بر نگاه ویژه 
در بحث اشــتغال جوانان هالل احمر افزود: با توجه به فعالیت های 
امدادی، فرهنگی، هنری و ورزشی اعضای جوانان که در سطح ملی 
و بین المللی توانمند و باعث افتخار کشور هستند، باید به بحث اشتغال 
آنان نیز نگاه ویژه ای کرد. وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی افزود: نگاه بخش خصوصی تنها 
به دولت نباید باشد؛ چون دولت به تنهایی نمی تواند در این امر موفق 
شود و همچنین از سوی دیگر نیز دولت بدون حضور بخش خصوصی، 

علی الخصوص حضور جوانان در این امر موفق نخواهد شد. 

شرکت ۳۰هزار دانش آموز در مسابقات »رفاقت مهر«
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