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در ٢٢بهمــن ٥٧ در ميــان همــه ناباوري ها و 
تالش هايی كه در سطوح بين المللي براي حفظ رژيم 
پهلوي و جلوگيري از موفقيت نهضت امام خميني)ره( 
صورت مي گرفت، انقالب اسالمي به پيروزي رسيد و 
اين بسان معجزه ای بود كه مخالفان را حيرت زده كرده 
بود، اما ملت به آنچه مي خواستند، رسيدند: جمهوري 
اســالمي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمــه زياد؛ آن 
روز ملت غرق در شــادي بود. آنها با سرنگون كردن 
حكومت طاغوت مي خواستند بعد از ١٤٠٠سال طعم 
لذت بخش اجراي قوانين اسالم ناب را در كشور حس 
كنند. ملت ديگر يك كشور با يك شاه دست نشانده 
و آلت دست نمي خواستند، ملت ديگر نمي خواستند 
يك كشــور مصرف گــرا و خام فروش باشــند و در 
٢٢بهمــن ٥٧ به اين آرزو رســيدند، اما در آن ســو 
كشــورهايي ظالم به فرماندهي آمريكايي ها اردوي 
مخالف برپا كردند و از هيــچ اقدامي دريغ نورزيدند؛ 
از پايه ريزي براي ترور شخصيت ها تا تبليغات براي 
انحراف جوانان تا رخنــه در بين بعضي از خواص و تا 
تحريك رژيم بعث براي آغاز جنگ تحميلي كه همه 
منجر به شكست شد و امام با اعتقاد به همان منطق 
الهي كه انقالب را بنا نهاد بر عزم خود مصمم ماند تا 
كشور را به مرحله ســازندگي هدايت فرمود و بعد از 
امام، مقام معظم رهبري با حركت در خط اعتقادي 
امام با فتنه هاي سازماندهی شــده تري مواجهه شد 
كه بحمداهلل با حكمت، روشــنگري و منطق سكان 
انقالب را هدايت مي فرمايد تا امروز به خودمان افتخار 
كنيم كه جوان ايراني مايه فخر علم و دانش و نوآوري 
و زهد و شجاعت باشد. تا به خود افتخار كنيم كه در 
صنعت هسته اي و نانوتكنولوژي و ساخت تسليحات 
دفاعي جزو برترين ها هستيم و اين آن چيزي نيست 
كه دشمنان ما تحمل كنند. بيگانگان مي خواستند 
كشور ما مثل بعضي از كشورهاي بي اراده همسايه، 
تمام اموراتش را مديون آنها باشد. آنها مي خواستند 
كشــور ما را به بازار مصرف خود تغييــر دهند. آنها 
مي خواستند ما نفت و منابع معدني خود را در قبال 
خريد محصول نهايي آنها به ثمن بخس به آنها تقديم 
كنيم. اجانب مي خواستند ايران حياط خلوت تاخت 
و تازشان بشــود نه اين كه ساالنه هزاران نخبه توليد 
كند و همين عصبانيت آنهــا را مجبور مي كند كه 
گاهی با همراهي بعضي از عناصــر فريب خورده به 
دنبال ايجاد فتنه و اغتشاش خياباني باشند كه همه 
به همراهي مردم و روشــنگري رهبر عظيم الشــأن 
انقالب به شكست دشمن و سرفرازي ملت بدل شد. 
ما ملت ايران در جشن چهل سالگي انقالب خواهيم 
آمد تا به جهان بگويــم از همراهي با نظام جمهوري 
اسالمي ذره ای پشيمان نيستيم. ما خواهيم آمد تا با 
فرياد بگوييم ايران اسالمي را با اراده و تالش خودمان 
خواهيم ساخت. ما خواهيم آمد تا ثابت كنيم هميشه 
بيداريم و از تحريم و ســنگ اندازي دشمنان ترسي 
نداريم. خواهيم آمد كه ثابت كنيم  ای كشــور هاي 
ظلم طلب ما ٨٢ميليون ايراني هستيم كه مي خواهيم 
روي پاي خودمان بايستيم. ما مي آييم تا بار ديگر با 
صداي آهنين فرياد بزنيم: استقالل، آزادي جمهوري 

اسالمي؛ ما ٢٢ بهمن ٩٦ هم در خانه نخواهيم ماند.

چکاپسالمتشهرونداندرمجتمع
درمانیهالل

رئيس مجتمــع دارويی درمانی هــالل از انجام 
چكاپ سالمت شــهروندان به صورت رايگان خبر 
داد. دكتر سيدمحمد اكرمی در حاشيه برنامه چكاپ 
سالمت شــهروندان كه در محل مجتمع دارويی 
درمانی هالل انجام شــد، گفت: اين حركت كامال 
خودجوش بوده و با پيشنهاد همكاران و حضور بيش 
از ٢٠ پزشك عمومی و متخصص و همچنين چشم 
پزشك انجام شد. اكرمی افزود: در صورتی كه اين 
افراد به مراجعات بعدی نياز داشته باشند ١٠ درصد 
تخفيف در ويزيت برای آنها قائل خواهيم شد. وی با 
اشاره به كمبود مراكز درمانی در شرق تهران گفت: 
وجود اين مجتمع با اســتقبال فراوان مردم مواجه 
شده است به طوری كه تمامی افرادی كه از امكانات 
اين مجتمع استفاده می كنند، كامال راضی هستند. 
اكرمی در ادامه به تشريح خدمات مجتمع دارويی 
درمانی هالل پرداخت و گفت: در حال حاضر بيش 
از ١٠٠ پزشــك به همراه ۳٦٠ نيروی انســانی به 
صورت خودگردان خدمات خود را به مردم ارايه می 
دهند. رئيس مجتمع دارويی درمانی هالل با بيان 
اين مطلب كه اين مجتمع هيچ گونه بودجه دولتی 
دريافت نمی كند، گفت: گاهــی كمك هايی را از 
طريق جمعيت هالل احمر دريافت می كنيم. وی از 
وجود ٧٠ چشم پزشك و فوق تخصص چشم در اين 
مجتمع خبر داد و گفت: روزانه در حدود ٥٠٠ بيمار 
برای دريافت خدمات چشم پزشكی به اين مجتمع 

مراجعه می كنند.
اكرمی همچنين از حضور ٧ متخصص پوســت 
به همراه ۳٧ تخت دياليز كــه در هفته برای ١٤٠ 
بيمار در دو شــيفت خدمات ارايه می دهند، خبر 
داد و گفــت: ٦ يونيت دندانپزشــكی به همراه ٢٠ 
دندانپزشــك عمومی و متخصص در اين مجتمع 
مشغول به كار هستند. وی از ارايه خدمات تشخيصی 
و درمانی نازايی در مجتمع دارويی درمانی هالل خبر 
داد و گفت: در موضوع گردشــگری ســالمت نيز 
با احداث يك هتــل ۳٠ اتاقه به همراه ٨٠ تخت به 

بيماران خارجی خدمات ارايه می دهيم. 

شنبه 21 بهمن 1396 | سال پنجم | شماره 1342 6

یادداشت

دریچه

حسام خراســانی| »رويكرد ما طوری است كه 
فضاهای كم برخوردار بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در 
حوادث بايد از پايين به باال امدادرسانی شود؛ از باال به 
پايين زمانبر است و كارها با سرعت انجام نخواهد شد. 
انبارها و پايگاه هــای ما بايد در قلب حادثه پيش بينی 
شود تا مديريت از پايين به باال باشد؛ برای همين نقاطی 
كه ما در اين سفر به آن توجه كرديم، نقاط كم برخوردار 
و پرحادثه بود.« اينهــا را علی اصغر پيوندی می گويد. 
او كه در يك ســفر چهارروزه پرماجرا در ٧ اســتان و 
١٤ شهرســتان حضور پيدا كرد، حاال در گفت وگو با 
»شهروند« از داليل انتخاب نقاط كم برخوردار و پرحادثه 
برای ســفر می گويد. آنچــه در ادامه می آيد، شــرح 

گفت وگوی ما با رئيس جمعيت هالل احمر است.
 دکتر پیوندی، شما یک سیاست مشخص 
را در سفر چهارروزه تان به استان های مختلف 
کشــور پیش گرفتید، آن هم »تمرکززدایی از 
شهرهای بزرگ« بود. بیشتر شهرهایی که شما 
در آنها حاضر شدید، شهرهای کم برخوردار بود. 

آیا این سیاست، سیاست ادامه داری است؟
خب، واقعيت اين است كه در شهرهای بزرگ از قبل 
تالش های خوبی صورت گرفته است، اما در شهرهای 
كوچك و حادثه خيز نياز به تالش جدی تری داريم. در 
شهرهای بزرگ به زيرساخت ها توجه شده است، اما در 
شهرهای كوچكی كه در معرض حادثه های مختلف اند 
بايد پيگيری های جدی تری داشته باشيم. رويكرد ما 
طوری است كه فضاهای كم برخوردار بيشتر مورد توجه 
قرار گيرد. در حوادث بايد از پايين به باال امدادرسانی 
شود؛ از باال به پايين زمانبر است و كارها با سرعت انجام 
نخواهد شد. انبارها و پايگاه های ما بايد در قلب حادثه 
پيش بينی شود تا مديريت از پايين به باال باشد؛ برای 
همين نقاطی كه ما در اين ســفر به آن توجه كرديم، 

نقاط كم برخوردار و پرحادثه بود. 
 شما در شــهرهای مختلف کشور حاضر 
شدید و همواره بر این نکته تأکید کردید که 
»انتظارات مردم بحق است« و این که آنها از 

تمام دستگاه های مرتبط مطالبه گری کنند.
هالل احمر نمی تواند به تنهايی پاســخگوی تمام 
حوادث باشــد. ما جزيی از ستاد بحرانيم. اگر جاده ای 
خراب است، مسئوالن مرتبط بايد جوابگو باشند. بايد 
توجه داشت كه تنها ايجاد پايگاه امدادونجات مشكل را 
حل نمی كند. ما بايد از حالت حركت انفعالی به سمت 

مطالبه گری برويم. بايد سهم تمام دستگاه ها در حوادث 
و پاسخگويی آنها مشخص شود. ما عضو برجسته ستاد 
بحرانيم، اما تمام آن نيستيم. انتظارات مردم درست 
است. ما زيرساخت نداريم و اعتبارات مان كم است. بايد 

در جهت برآورده شدن انتظارات آنها حركت كنيم.
 در برخی موارد شاهد هستیم که انتظارات با 

اساسنامه و چارچوب هالل همخوانی ندارد.
بعضی اوقــات مســئوالن تقاضاهايــی دارند كه 
همين طور اســت. بحث مــن توده مردم اســت كه 
تقاضاهای درســتی دارند. ما به تنهايی نمی توانيم به 

همه درخواست ها پاسخ بدهيم. 
 موردی که می خواهم با شما مطرح کنم، بحث 
حوادث دریایی اســت. شما طی صحبت های 
اخیرتان بارها نســبت به امداد دریایی تأکید 

کرده اید.
همين طور است. برای نمونه، بوشهر ٧٠٠كيلومتر 
مرز دريايی دارد. حوادثی در دريا اتفاق می افتد و با 

اين كه ما نيروهای آموزش ديده و باتجربه ای داريم، 
اما تجهيزات مان به قدر كافی نيســت. تجهيزات 
دريايی بسيار گران اســت. اميدواريم با ايجاد يك 
پايگاه امدادونجات دريايی شاهد اتفاق های خوبی 
باشيم. ما نمی توانيم امداد دريايی را ناديده بگيريم. 
اقليم ما می طلبد كه در اين عرصه حضور داشــته 

باشيم. 
 موضوع دیگر، تعامــل هالل با هنرمندان و 
ورزشکاران اســت. اخیرا شاهد پیشنهادی از 
آقای مســجدجامعی بودیم که موزه صنعتی 
به عنوان پایگاهی برای هنرمندان هالل احمری 

تبدیل شود.
ما با تمام سلبريتی ها و كانون های اجتماعی كه نفوذ 
روی افراد جامعه دارند، تعامل خواهيم داشت. ما بايد 
با تمام رده ها ارتباط مســتقيم برقرار كنيم تا با مردم 
ارتباط خوبی داشته باشيم. اينها می توانند سرتيم های 

ما تلقی شوند. 

 بحث دیگر، شــفافیت هزینه کمک های 
مردمی در زلزله کرمانشــاه است. هالل احمر 
چه زمانی می تواند گزارشی از نحوه و چگونگی 
هزینه کمک های مردمی در زلزله کرمانشاه ارایه 

کند؟
در روزهای ابتدايی پس از زلزله كرمانشــاه شاهد 
بحث هايی بوديم كه همــه اش با كمك های مردم رد 
شــد. بايد گفت كه كمك های مردمــی دارد به طور 
مناسب در اختيار زلزله زدگان قرار می گيرد. زمانی كه 
همه آنها هزينه شد، گزارش كار كامل را به مردم ارايه 
می دهيم. ما بالغ بر ١٠٠ميلياردتومان اقالم امدادی در 
زلزله هزينه كرديم و انبارهايمان خالی شد، اما انبارها را 
خودمان پر می كنيم، نه از پول های مردم برای كمك 

به زلزله زدگان.
 به نظر شــما این گزارش چه زمانی آماده 

می شود؟
اوايل  سال ٩٧ اين اتفاق می افتد.

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به سفر چهارروزه خود در گفت وگو با »شهروند«: 
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نگاه

خدمتبیوقفه
سمیرا زمانی| حســاب و كتــاب كه كنيم 
تا چهل ساله شــدن انقالب راهی نمانده، عمر 
جمعيت هالل احمر بيشــتر از اين چهل سال 
است، اســمش شير و خورشــيد بوده و اكنون 
سال هاســت نام جديد را يدک می كشــد. به 
چشم می بينم در آســتانه اين چهل سالگی بی 
وقفه خدمــت ارايه می دهــد و فراموش نكرده 
كه مردم زيادی هســتند كه بايد دستانشان را 
گرفت. اين روزها ايرانيان زيادی هستند كه به 
وقت حادثه و درد با ديدن كاور پوشان سفيد و 
قرمز خيالشان آســوده می شود. چند روز پيش 
در يكی از شبكه های اجتماعی متنی را خواندم 
كــه مغرضانه و بــدون هيچ تحقيقــی در نقد 
عملكرد جمعيت هالل احمر در زلزله كرمانشاه 
نوشته شده بود و ديگری هم با نثار چند بد و بيراه 
بازنشرش كرده بود، عصبانيم كرد. حرف هايی را 
زده بود كه به چشــمم در تمام روزهايی كه در 
كنار داوطلبان و امدادگران جمعيت درگير زلزله 
بودم برعكسشان را ديده بودم و از اين نهايت بی 
انصافی دلم به درد آمد. حاال كه دور شده ام فكر 
می كنم شــايد اگر من هم اين روزها به واسطه 
خبرنگار روزنامه شــهروند نيروی اين جمعيت 
نبودم و قضاوت كردن برايم راحت بود، شــايد 
من هم اگر متنی را می خواندم كه به ظاهر گاليه 
درستی داشت حتی شده در دل گاليه می كردم 

و اين شايد نكته ماجراست.
در اينكه به عملكرد هر نهادی نقد وارد است 
شــكی نيســت اما ديدن خدمت و مهربانی ها 
آنقدرهــا هم مشــكل نيســت. دو هفته اخير 
جمعيــت را كه مــرور می كنم هــر روز آنقدر 
گزارش و خبر داشــتيم كه برای بستن »صفر 
عاشــقی« كارمان به انتخاب می رســيد و اين 
انتخاب ميــان خبر افتتاح پايگاه هــای امداد و 
نجات و بازديد مسئوالن جمعيت از مناطقی بود 
كه سهمشان از محروميت كم نيست. روستاها 
و شهرهايی كه حتی اگر هيچ سهمی از چيزی 
نداشته باشند كاورپوشان جمعيت هالل احمر 
كنارشان ايستاده اند تا اگر زمين قهرش گرفت 
و لرزيد، باران از حد گذشت و سيل شد، بهمن 
بر سرشان آوار شد يا سهمشان از جاده تصادف 

شد، دستشان را بگيرند.

خبر

در آستانه سی و نهمین سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی

نمایندهولیفقیهدرهاللاحمربا
خانوادهشهیدعرببراقیدیدارکرد

شهروند| در آستانه ســی و نهميــن سالروز 
پيروزی شــكوهمند انقالب اســالمی، نماينده 
ولی فقيه در جمعيت هالل احمر به همراه مشاور 
رئيس جمعيت هالل احمــر در امور ايثارگران و 
مديركل حوزه نمايندگی ولی فقيه در هالل احمر 

با خانواده شهيد حسن عرب براقی ديدار كرد.
شهيد عرب براقی از كارمندان جمعيت هالل 
احمر به عنوان امدادگــر در جبهه های مبارزه با 
دشمن در جنگ تحميلی حاضر شد. شهيد عرب 
براقی در سال ١۳٦٥ در مريوان با حمله شيميايی 
دشــمن، جانباز و پس از ٢٤ ســال تحمل رنج و 
سختی در سال ١۳٨٩ به درجه رفيع شهادت نائل 

می شود .
حجت االســالم والمســلمين معزی در اين 
ديدار، با اشاره به اينكه شهدا افتخار ملت ايرانند 
و در پيشگاه الهی زنده هستند افزود: از هر منظر 
كه به نيت شهيد بنگريم، ارزشمند و بلند مرتبه 
است  نماينده ولی فقيه در هالل احمر ايستادگی 
شهيدان در برابر تجاوزات دشمن به خاک وطن 
را فداكارانه، دليرانه و خداپسندانه دانست و خاطر 
نشان كرد: سرافرازی و سربلندی امروز كشور در 
دنيا مرهون همين رشادت هاست. حجت االسالم 
و المسلمين معزی،، تصريح كرد: يقيناً روح بلند 
شهدا حامی خانواده آنان است و ياد و خاطره آن 

شهيد واال مقام همواره در ذهن ها خواهد ماند.”
در ادامه همسر شهيد عرب براقی نيز با تقدير از 
حضور نماينده رهبر معظم انقالب در هالل احمر 

به بيان خاطراتی از آن شهيد واال مقام پرداخت.
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شــهروند|دبيركل جمعيت هالل احمر در ادامه 
حضور خود در شــهرهای مختلف كشــور اين بار به 
استان های خوزســتان و مركزی رفت و چند پروژه را 
افتتاح كرد. مجتمع امدادی - اداری استان مركزی يكی 
از پروژه هايی بود كه با حضور محمود محمدی نســب، 
دبيركل جمعيت هالل احمر، آيت اهلل دری نجف آبادی، 
نماينده ولی فقيه در استان مركزی و سيد علی آقا زاده، 
استاندار مركزی افتتاح شد. اين مجتمع كه ٧١٠٠ متر 
مســاحت دارد در ميدان فراهان شهر اراک قرار گرفته 
اســت. محمود محمدی نســب، دبيركل جمعيت در 
مراسم افتتاح مجتمع امدادی  -  اداری استان مركزی 
با قدردانی از تالش امدادگران و داوطلبان اين اســتان 
در كمك به زلزلــه زدگان كرمانشــاه و برف و كوالک 
اخير گفت: جمعيت هالل احمــر به وظايفش در زلزله 
كرمانشــاه عمل كرد و نمره قبولی گرفت. وی با بيان 
اين كه كمك های مردمی در كرمانشــاه حماسه ای از 
همدلی بود، تأكيد كرد: مردم استان مركزی برای ياری 
زلزله زدگان با همه وجود پای كار آمدند و حقيقت امر 
اين است كه اين قدر كمك های مردمی به هالل احمر 
رسيد كه ما در حوزه مشاركت ها از مردم عقب مانديم. 
دبيركل جمعيت، نيروهای داوطلب را زالل ترين مردمان 
كشور عنوان و تأكيد كرد: اين نيروها آماده اند تا وقت، 
عمر و داشته هايشــان را برای اهداف خداپسندانه و با 

هدف كمك به مردم در خدمت جمعيت قرار دهند. 
 هالل احمر مجموعه ای قوی، چابک

و کارآمد است
سيدعلی آقازاده، استاندار مركزی در مراسم افتتاح 
مجتمع امدادی-  اداری اســتان مركزی گفت: ديدن 
اعضای جمعيت هالل احمر توأم با احســاس امنيت 
خاطر و آرامش روانی اســت. وی افزود: ايران روی خط 
باليای طبيعی است و ما چه بخواهيم چه نخواهيم بايد 
آماده باشيم. اعضای جمعيت هالل احمر در حوادث و 
بحران های مختلف نشان داده اند كه همواره آماده اند. 
اســتاندار مركزی افزود: هالل احمر مجموعه ای قوی، 
چابك و كارآمد اســت. در همه حوادث اين امدادگران 
هالل احمرند كه پيش از نيروهای هر ســازمانی وارد 
عمل می شوند و ســر صحنه حوادث حضور دارند. وی 
خاطرنشان كرد: كمبودها و مشــكالتی مثل كمبود 
تجهيزات و بودجه و... وجــود دارد؛ اما نيروهای جوان، 
باانگيزه و كارآمد سرمايه های بزرگ هالل احمر هستند. 
همه مردم و مســئوالن بايد كمك كنند تا اهداف بلند 
هالل احمــر كه كمك به مردم آســيب ديده اســت، 
محقق شود. در اين ســفر مركز فرماندهی عمليات و 
مديريت بحران اســتانداری مركزی با حضور محمود 
محمدی نســب، دبيركل جمعيت هالل احمر افتتاح 
شد. همچنين دبيركل جمعيت هالل احمر همزمان 
با ايام اهلل دهه فجر از بخش هــای مختلف خانه پدری 

امام خمينی)ره( در خمين بازديد كرد. 
هالل احمر باید تقویت و حمایت شود

آيــت اهلل دری نجف آبــادی گفــت: مــن خــودم 

هالل احمری هستم و كارت عضويت جمعيت را دارم 
و بارها اعــالم كرده ام برای خدمت آمــاده ام. ما بايد در 
زمينه بودجه و تجهيزات از هالل احمر حمايت كنيم. 
نماينده ولی فقيه در اســتان مركزی در مراسم افتتاح 
مجتمع امدادی- اداری اين اســتان با بيان اين كه خدا 
را شــاكريم كه شــاهد افتتاح طرح های متعددی در 
اراک و شهرســتان های اطراف هســتيم، گفت: من از 
مجلس اول عالقه ويژه ای به هالل احمر داشــته ام. در 
مواقع حساس بهترين وسيله برای خدمت، پشتيبانی 
و دســتگيری از محرومان چه داخل و چه خارج كشور 
است. وی يادآور شد: من خودم هالل احمری هستم و 
كارت عضويت جمعيت را دارم و بارها اعالم كرده ام برای 
خدمت آماده ام. مــا بايد در زمينه بودجه و تجهيزات از 
هالل احمر حمايت كنيم. آيــت اهلل دری نجف آبادی با 
اشاره به اين كه اســتان مركزی استان معين در مواقع 
بحرانی است، آمادگی كامل و هماهنگی بين دستگاه ها 
برای واكنش به موقع در زمان بحران را خواســتار شد. 
وی با گراميداشت ياد و خاطره دكتر وحيددستجردی، 
پنجمين رئيس جمعيت هالل احمر و آيت اهلل غيوری، 
نماينده فقيد ولی فقيه در جمعيت، از امدادگران داوطلب 

در كمك به مناطق زلزله زده كرمانشاه تقدير كرد. 
 افتتاحیه مرکز جراحی محدود مادر

هالل احمر آبادان
دبيركل جمعيــت هالل احمر همچنين در ســفر 
به خوزســتان با افتتاح »مركز جراحی محدود مادر« 
هالل احمر آبادان بر ضرورت جلب كمك های خيران 
و ســرمايه گذاران در جهت افزايش خدمت رسانی به 
مردم و كاهش آالم بشری تأكيد كرد. مهندس محمود 
محمدی نسب در مراسم افتتاحيه »مركز جراحی محدود 
مادر« هالل احمر آبادان تأكيد كرد: اين مركز پايگاهی 
برای ارايه خدمات  درمانی مطلــوب به مردم متدين و 
انقالبی آبادان كه همسو با هدف اصلی هالل احمر كه 
كاهش آالم بشری است، به هموطنان ارايه خواهد كرد. 
وی گفت: هالل احمر همسو با ارايه خدمات مطلوب به 

مردم از خيران و سرمايه گذاران حمايت خواهد كرد. به 
گفته دبيركل جمعيت هالل احمر در مدت زمان محدود 
ارايه خدمات درمانی اين مركز به مردم منطقه، مسئوالن 
و مردم رضايت كاملی از خدمات داشتند. گفتنی است 
دبيركل جمعيــت هالل احمر در اين ســفر از پايگاه 
امداد و نجات جاده ای شــهدای اروندان و پايگاه امداد 
ساحلی خرمشهر بازديد كرد و به امدادگران و نجاتگران 

پايگاه ها خسته نباشيد و خداقوت گفت. 
تجدید میثاق دبیرکل هالل احمر با شهدا و 

آرمان های انقالب اسالمی
دبيركل جمعيت هالل احمر همچنين در مراســم 
غبارروبی شهدای آبادان از سوی اعضای هالل احمر اين 
شهر شركت كرده و با آرمان های شهدا و انقالب اسالمی 
تجديد ميثاق كرد. مهندس محمود محمدی نسب با 
حضور در مزار شهدای آبادان و نثار گل، حضور خود را 
در اين ايام و بر مزار شهدای خوزستان سعادت بزرگی 
خواند و گفت: مردم خوزستان در ٨  سال دفاع مقدس 
متحمل رنج و زحمت بسياری شــدند و حاصل همه 
ايستادگی و مقاومت آنها شهدايی است كه اين شهر را 
گلگون كرده اند. وی افــزود: همه ما در مقابل مردم اين 
خاک مسئوليم و اميدواريم تا بتوانيم به وظايف خود در 

قبال آنها عمل كنيم. 
 دلجویی دبیرکل هالل احمر از خانواده 

شهید  هادی نژاد
دبيركل جمعيــت هالل احمر در جريــان افتتاح 
پروژه های هالل احمر در اســتان خوزستان با خانواده 
شــهيد  هادی نژاد، امدادگــر داوطلــب هالل احمر 
ديدار كــرده و از آنها دلجويی كــرد. مهندس محمود 
محمدی نســب در ديدار با والدين شــهيد  هادی نژاد 
از اعضای داوطلب و امدادگــر فعال هالل احمر ضمن 
آرزوی صبر و سالمتی برای خانواده اين شهيد، گفت: 
همه ما امنيت، آرامش، آبرو و در مجموع مملكت خود 
را مديون شهدا هســتيم. وی افزود: غم از دست دادن 
فرزند برای والدين بسيار سنگين است و از خداوند طلب 

صبر و اجر اخروی برای خانواده شهيد  هادی نژاد داريم. 
حجت االسالم والمسلمين سعادتمند، مشاور نماينده 
ولی فقيه در جمعيت هالل احمر نيز در اين ديدار گفت: 
شهدا مقامی ماورای تصور ما دارند و می توانند دستگير و 

كمك كننده ما در دنيا و آخرت باشند. 
افتتاح ساختمان اداری و سالن چندمنظوره 

هالل آغاجاری
ســاختمان اداری و ســالن چندمنظوره جمعيت 
هالل احمر شهرســتان آغاجاری نيز با حضور دبيركل 
جمعيت هالل احمر افتتاح شــد. مهنــدس محمود 
محمدی نســب با آرزوی تأمين هر چه بيشتر امنيت 
و آرامش مردم در هنگام افتتــاح اين مجموعه گفت: 
٢ هزار پروژه عمرانی هالل احمر در سطح كشور با  درصد 
پيشرفت های متفاوت در حال اجرا است كه بخشی از 
آنها با توجه به ميزان پيشرفت و تزريق اعتبار مورد نياز 
برای ايام دهه فجر آماده راه اندازی شــد. وی با اشاره به 
اين كه از بخش ديگــری از پروژه ها در  ســال آينده و 
همزمان با هفته هالل بهره برداری خواهد شد، درباره 
وضع افتتــاح و راه اندازی پايگاه هــای امدادی توضيح 
داد: براساس اســتانداردها بايد به ازای هر ۳٥ كيلومتر 
پايگاه های امدادی فعال باشد و لذا در اين زمينه نيازمند 
افزايش تعداد پايگاه ها هستيم كه بخشی از پروژه های 
در دســت اجرا نيز راه اندازی پايگاه ها است. وی درباره 
اجرای طرح خادم نيز گفت: در حــال تجديد نظر در 
سياســت های آموزش عمومی در هالل احمر هستيم 
و با كمك هر چه بيشتر رسانه های جمعی برنامه های 
منســجمی را اجرايی خواهيم كرد. دبيركل جمعيت 
هالل احمر همچنين تأكيد كرد تا سالن چندمنظوره 
هالل احمر آغاجاری به نام شــهيد مدافع حرم محمد  
هادی نژاد، امدادگر داوطلب هالل احمر نامگذاری شود. 
دیدار دبیرکل هالل با نجاتگران پایگاه امام 

سجاد)ع( رامشیر
دبيــركل جمعيــت هالل احمر در مســير افتتاح 
پروژه های عمرانی هالل احمر در اســتان خوزستان از 
پايگاه امداد و نجات جاده ای امام ســجاد )ع( رامهرمز 
بازديد و از امدادگران و نجاتگران اين پايگاه بابت كسب 
رتبه نخست امدادرسانی در استان و رتبه دوم در سطح 
كشور با توجه به ارزيابی های ســازمان امداد و نجات با 
اهدای لوح تقدير كرد. مهندس محمود محمدی نسب 
در ديدار با امدادگران و نجاتگــران پايگاه امداد و نجات 
جاده ای امام سجاد)ع( ضمن تقدير و تشكر از خدمات 
شــبانه روزی پرســنل پايگاه های امدادی استان، بر 
ضرورت تأمين تجهيزات، نيروی انســانی و بازسازی 
پايگاه امام ســجاد)ع( تأكيد كرد. اقبــال محمديان، 
نماينده مردم رامهرمز و رامشــير در مجلس شــورای 
اسالمی نيز در اين بازديد با تقدير از از خودگذشتگی های 
امدادگران و نجاتگران هالل احمر در ارايه خدمت بی مزد 
و منت به مردم، گفت: همواره شاهد خدمات صادقانه 
هالل احمری ها به مردم و قدردان خدمات بی شائبه آنها 

هستيم.

دبیرکل هالل احمر با حضور در استان های خوزستان و مرکزی چندین پروژه را افتتاح کرد

جمعیت چابک و کارآمد

قاب

خدمت رسانی تيم سحر استان سمنان به مردم 
آسيب ديده از زلزله در مناطق غرب كشور


