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خبرنامه
بهرهمندی25هزارتنازخدماتتست
قندوفشارخوندرراهپیمایی٢٢بهمن

اقدامات مراکز سالمت هالل در
ایاماهلل دهه فجر
شهروند| مراکزسالمتخارجازکشورجمعیت
هاللاحمر به رسم هرســاله خود در دهه مبارک
فجر و ســالروز پیروزی انقالب اسالمی عالوه بر
آذینبندی و برگزاری جشنهای متعدد ،خدمات
مختلفی به متقاضیان و بهویژه افراد محروم ارایه
کردند .بر این اســاس ،مرکز ســامت جمهوری
اسالمی ایران در غنا به مناسبت دهه فجر ،عالوه بر
ارایه خدمات جدید بیناییسنجی و فروش عینک،
اقدام به انجام فیزیوتراپــی رایگان ،ویزیت رایگان
فیزیوتراپی،برگزاریمسابقهایرانشناسیدرمیان
کارکنان ،برگزاری دو کمــپ درمانی و غربالگری
در دو مرکز متفــاوت در روزهای جمعه و ویزیت
مجموعا 220نفر ،برگزاری جشــن دانشآموزی
در مدرســه ایرانیان به میزبانــی ایرانکلینیک
با محوریت افزایش بهداشــت فــردی کودکان،
برگزاری سخنرانی در مورد انقالب اسالمی ایران
و  ...کرد.
همزمان با ایام خجسته سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،از ســوی مرکز درمانی هاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران در ساحل عاج نیز با اعزام
یک تیم درمانی متشــکل از پزشک ،تکنیسین
آزمایشــگاهی و پرســتار به مناطق روســتایی
محروم «آمانگوآ» در 10کیلومتری شهر ابیجان
تعداد 100نفر از دانشآموزان  ۶تا ۱۲سال از نظر
بیماریهای عفونی ازجملــه ماالریا مورد معاینه
پزشــکی و غربالگری آزمایشــگاهی رایگان قرار
گرفتند .اعزام کارشناســان بهداشــتی و درمانی
به چندین مرکز آموزشــی برای ارایه توصیههای
بهداشتی و آموزش اقدامات پیشگیرانه در مسائل
بهداشــتی ،بازدید از مرکز طبی امــام کاظم(ع)،
پذیــرش و ویزیت بیماران به صــورت رایگان در
مرکز سالمت عاج از دیگر برنامههای مرکز سالمت
جمعیت هاللاحمر در ســاحل عاج به مناسبت
ایاماهلل دهه فجر بوده اس��ت .همچنین معاینه و
غربالگری بیــش از  ۵۰دانشــجوی جدیدالورود
دانشگاه جامعالمصطفی توســط مرکز سالمت
جمعیت هاللاحمر در کنگو نیز از دیگر اقدامات
مراکز سالمت خارج از کشور جهت گرامیداشت
ایام پیروزی انقالب اسالمی بود که مانند سالهای
گذشتهبااستقبالروبهروشد.

صدور مجوز تشکیل  20کانون
دانشجویی در هالل
شهروند| معاون جوانان و دانشجویی سازمان
جوانــان جمعیت هاللاحمر گفــت :همزمان با
سیونهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی ،مجوز تشــکیل 20کانون دانشجویی
جمعیت هاللاحمر از ســوی رئیس این سازمان
صادر ش��د .علی گنــج کریمی افــزود :درحال
حاضر بیش از یکهزار و  160کانون دانشــجویی
این ســازمان در دانشــگاهها و موسسات آموزش
عالی سراسر کش��ور فعالیت میکنند .وی با بیان
اینکه این کانونها با هدف ترویج نوعدوســتی
و بشردوســتی و آموزش فعالیتهــای امدادی
و کمکهای اولیه در دانشــگاهها حضــور دارند،
خاطرنشــان کــرد :اعضــای ایــن کانونها در
فعالیتهای بشردوســتانه ،امــدادی ،فرهنگی،
اجتماعی و ...در دانشــگاهها مشــارکت دارند و
عالوه بر این ،انجام تحقیقــات علمی ،طرحهای
مشترک علمی و پژوهشی و پروژههای مرتبط با
اهداف و وظایف جمعیت هاللاحمر از مهمترین
کارکردهایاینکانونهاست.
معاون جوانان و دانشــجویی ســازمان جوانان
جمعیتهاللاحمرافزود:ازویژگیهایکانونهای
دانشجویی ،انتخاب دبیر کانون توسط دانشجویان
عضو کانون اســت و برای مشارکت هر چه بیشتر
اعضایاینکانونهادرتصمیمگیریهاوفعالیتها،
مجامع کانونهای دانشجویی در سطح استانها
و کشور شــکل گرفته و منتخبان آنها در شورای
مرکزی مجامع استانی و کش��وری حضور دارند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه
جوانان مدیران آینده کشور هستند ،فعالیت این
کانونها فرصت مناســبی برای مشارکت آنها در
تصمیمگیریهای ســازمان ،ارایه نظرات اعضا به
مسئوالن جمعیت و حمایت از طرحها و ایدههای
برتراست.

رئیس جمعیت هاللاحمر در نشست هماهنگی عملیاتی هالل:

باید در مناطق محروم کار جدی انجام دهیم
نباید از فضای  ICTغافل شویم

شهروند| رئیس جمعیت هاللاحمر روز گذشته
در نشست هماهنگی عملیاتی هالل ضمن تبریک
سیونهمین ســالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمیازتمامکسانیکهدرراهپیمایی22بهمنماه
حاضرشدندوخدمتکردند،قدردانیکرد.علیاصغر
پیوندی با اشاره به سفرهای هفته گذشته و افتتاح
پروژههای عمرانی در دهه فجر گفت :به همت تمام
همکاران22 ،پروژه در  12استان با هزینهای بالغ بر
31میلیارد تومان افتتاح شد و جمعیت هاللاحمر
توانست پروژههای مناســبی را افتتاح کند .او ادامه
داد:باعثافتخارجمعیتاستکهتوانستیمگوشهای
از مشــکالت مردم را با این امکانات برطرف کنیم.
خوشبختانه این پروژهها در نقاط کمبرخوردار افتتاح
شد و این نکته مهمی است .امیدواریم این روند ادامه
داشتهباشد.
ضرورتاستفادهازرویدادهایفرهنگی
دکتــر پیوندی با اشــاره به حضــور موثر عوامل
جمعیت هاللاحمر در جریان برف و کوالک استان
تهرانوالبرز،خدمترسانیاینافرادراتحسینکردو
ادامه داد :در این اتفاق امدادگران جمعیت هاللاحمر
در تمام صحنهها حضور فعال و بهموقعی داشتند و
کار داوطلبانهای که منجر به یاری مردم شــد ،قابل
تقدیر است .او در ادامه با اشاره به اینکه رویدادهایی
مانند جشــنواره فیلم فجر یک فرصت است ،گفت:
برنامههایی به این شکل در کشــور کم نداریم .این
برنامهها فرصتی بــرای حضور جمعیت هاللاحمر
است و الزم اســت از قبل برنامهریزی شود تا از این
فرصتبرایشناساندناهدافومشخصاتجمعیت
هاللاحمر اســتفاده کنیم .ارتباط بــا هنرمندان و

ورزشکاران و افراد موثر در جامعه فرصت خوبی است
و میتوانیم جدیتر روی این کار فکر و از فرصتهایی
مانندجشنوارهفیلمفجراستفادهکنیم.
مقابلهباآسیبهایاجتماعیراجدی
بگیریم
رئیس جمعیــت هاللاحمر با تأکیــد بر اینکه
آسیبهای اجتماعی بحث جدی و مهمی است که
در کشور مطرح اســت ،خاطرنشان کرد :مقام معظم
رهبری و رئیسجمهــوری در این رابطه دغدغههای
جدیدارندووظیفهایاستکهخیلیازارگانهامانند
جمعیت هاللاحمر در این داســتان درگیر هستند.
تأکیدمننیزبربیشترجدیدانستناینموضوعاست.
الزم است برنامههایی که تا بهحال داشتهایم را تحلیل

کنیموبرایبرنامههایبعدیبرنامهریزیجدیداشته
باشیم .در هر حال ،یکی از وظایف ما بحث جلوگیری،
چارهاندیشی و رفع مشــکالت در حوزه آسیبهای
اجتماعی اســت و الزم اســت جدیتر وارد شویم و
راهکارمشخصیداشتهباشیم.
نبایدازفضای ICTغافلشویم
وی در ادامه این نشست ،با اشاره به اینکه فضایی
که درحال حاضر در دنیا و کشور ما وجود دارد ،فضای
 ICTاست ،افزود :این فضا بشدت درحال رشد است
و فرصت زیادی برای واردشدن به این ماجرا نداریم.
مــوارد زیادی از این دســت را میبینیم که با وجود
اینکه زمان کمی است کارشــان را شروع کردهاند،
رشد بسیار خوبی داشــتهاند .این فضا بسیار خوب

است و ما هم باید به سرعت وارد این فضا شده و جای
خودمانرامشخصکنیم،چراکهاینکارمنابعبسیار
زیادی را به سوی هالل سرازیر میکند .دکتر پیوندی
با تأکید بر اینکه در امدادونجات ایدههای بســیار
زیادی داریم ،ادامه داد :انتظار مردم و مسئوالن این
استکهسرعتعملباالوپیشرفتهای داشته باشیم.
در جمعیت هاللاحمر نیروی توانمند و خوبی داریم
اما این کافی نیست ،تجهیزات و لجستیک کافی باید
وجود داشته باشد تا این نیرو بروز خوبی پیدا کند .به
همین دالیل نباید از فضای خوب  ICTغافل شویم.
در این فضا اشــتغالزایی و درآمد وجود دارد و روشی
اســت که همه روی آن ســرمایهگذاری میکنند.
دولت هم برای این کار زیرساختهای خوبی آماده
کرده اســت و درحال حاضر زمان بهرهبرداری از این
زیرساختهاست.
تاکیدبرکارجدیدرمناطقمحروم
رئیس جمعیت هاللاحمر در پایان با بیان اینکه
شهرهای کوچکی که محروم هستند از هاللاحمر
بهعنوان یک ارگان خیریه و امدادی انتظاراتی دارند،
یادآوری کرد :حرکتهای جهادی داوطلبانه در این
شــهرها که با جمعیت هاللاحمر مأنوس هستند
کار مفیدی خواهد بود .باید از میان داوطلبان تیمی
تشکیل شــود و حرکتی بهعنوان یک کار جهادی
داوطلبانه در بحث بهداشــت ،درمان و توانبخشی
سازماندهی شود .در نقاط بسیار محرومی که داریم
باید پشتیبان مردم باشیم و کار جدی انجام دهیم.
کمک به همه انسانها جزو وظیفه ذاتی هاللاحمر
است و باید یک حرکت جهادی جدی و کامال موثر با
سازماندهیمناسبدراینحوزهداشتهباشیم.

نگاهی گذرا به فعالیت جوانان اصفهانی در دهه فجر

مرضیه باغستانی| 39سال پیش در بهمنماه،
کشور عزیزمان ایران روزهای متفاوتی را تجربه کرد.
روزهایی کــه نهتنها در تاریخ ایــران بلکه در اذهان
جهانیانثبتشدونشاندادمردمانغیورایرانزمین
با تمام قوا ،متحد و یکدل مقابل هر ظلم و ســتمی
ایســتادگی کرده و «اســتقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی» را به منصه ظهور برسانند .بهمنماه سال
 1357بود که رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران پس
از15سالتبعیددرمیاناستقبالچندینکیلومتری
مردم به میهن بازگشتند تا سکاندار انقالب باشند.
هرساله 12تا22بهمنماه را پاس میداریم تا قدردان
خون شهدای انقالب و حرکت خودجوش و انقالبی
پدرانخودباشیم.
ســازمان جوانان جمعیت هاللاحمــر بهعنوان
ســازمانی فرهنگی و عامالمنفعه در بدنه جمعیت
هاللاحمر ،هرساله به مناســبت دهه مبارک فجر
برنامههای متنوعی برای اعضای خود در کانونهای
مختلف تدارک میبیند تا عالوه بر پاسداشــت این
ایام ،آموزههای انقالبی را مــرور کنند .معاونت امور
جوانان اســتان اصفهان نیز با وجود وسعت استان
و تعدد شــعب ،با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر
توان کارشناســان و اعضای پرشور خود برنامههای
ابالغی و ابتکاری متنوعی برگزار میکند تا چراغ این
انقالب را پرفروغتر از همیشه روشن و تابان نگه دارد.
فعالیت شعب جمعیت هاللاحمر استان اصفهان در
کانونهای مختلف ،پیش از آغاز دهه مبارک فجر و
با آذینبندی کانونها متناســب بــا ایاماهلل مبارک
دهه فجر و ایام ســوگواری مادر خوبیها؛ حضرت
فاطمه زهرا(س) شروع شد و با حضور حداکثری در
راهپیماییشکوهمند22بهمنماهپایانیافت.
افتتاحخانهخالقیتورستورانبازیهای
فکریدرهاللنائین
به مناسبت فرارســیدن ایاما ...دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی و با حضور معاون امور جوانان استان،
نماینده مردم شهرستانهای نائین و خور و بیابانک
در مجلس شورای اســامی ،فرماندار شهرستان و
دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی ،خانه خالقیت
و رســتوران بازیهای فکری جمعیت هاللاحمر
در شهرستان نائین افتتاح شــد و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .رئیس جمعیت هاللاحمر شهرســتان
نائین هدف از افتتاح این مرکز را داشــتن جامعهای
خــاق و شــکوفا ،افزایش دقت و تمرکــز ،تقویت
توانایی جسم و تفکر ،افزایش قدرت تجزیه و تحلیل،
ارتقای رشد فکری و قدرت برنامهریزی و غنیسازی
اوقات فراغت در تمامی گروههای ســنی اعالم کرد.
ابراهیم عادلزاده نائینی تصریح کرد :خانه خالقیت
و رســتوران بازیهای فکری در شهرستان نائین با
دارابودن  200بازی در قالب بیش از  50نوع ،تمامی
گروههای سنی از 3تا99سال را در برمیگیرد.
تجلیلازامدادرسانانداوطلبدرزمینلرزه
کرمانشاه
باحضوردکترمومنی؛مدیرعاملوشورایمعاونین
جمعیت هاللاحمر استان اصفهان ،نماینده مردم
شهرســتانهای نائین و خور و بیابانک در مجلس
شورای اسالمی ،امام جمعه ،فرماندار و تنی چند از
مسئوالنشهرستان،ازجوانان،امدادگرانوداوطلبان
جمعیت هاللاحمر نائین که در امر کمکرســانی
به زلزلهزدگان کرمانشــاه مشارکت داشتند ،تقدیر
شــد .ابراهیم عادلزاده نائینی گفت :در راســتای
امدادرسانیبهزلزلهزدگاناستانکرمانشاه،جمعیت
هاللاحمر شهرستان نائین از ابتدای وقوع حادثه با
اعالم آمادهباش به پرسنل و امدادگران خود و برپایی
بیش از  15پایگاه ثابت و ســیار با همکاری اعضای

در امتداد مسیر انقالب

جوان و داوطلبان شهرســتان ،سه محموله هدایای
مردمی را در قالب کمکهای غیرنقدی شامل پتو،
کنسروجات ،البسه ،زیرانداز ،لوازم بهداشتی ،ست
ظروف غذا و ...با کامیون به مناطق زلزلهزده ارســال
کرد .عــادلزاده ضمن قدردانــی از زحمات تمامی
فعاالن افزود :در پایان مراســم از 40نفر امدادرسان
داوطلببااهدایلوحتقدیر،تجلیلشد.
برنامه«پرسمان»ویژهاعضایجوانانو
داوطلبان
به مناســبت آغاز ایام دهه فاطمیــه و دهه فجر
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،خواهران
عضــو جوانــان و داوطلبان جمعیــت هاللاحمر
شهرســتان خمینیشــهر ،با نماینده ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر اســتان اصفهان دیدار کردند.
محمدعلی تاجدره گفت :در ایــن دیدار که در قالب
برنامه «پرســمان فرهنگی واعتقادی» برگزار شد،
اعضای جوان و داوطلبان فعال جمعیت هاللاحمر
خمینیشهر که در برنامههای متعددسالجاری و
بهویژه در جمعآوری ،بستهبندی و ارسال کمکهای
مردمی به مناطق زلزلهزده کرمانشــاه مشــارکت
داشتند،ضمنبهرهمندی از سخنان حضرت آیتاهلل
مهدوی ،به طرح ســواالت فرهنگی و اعتقادی خود
پرداختند .رئیس جمعیت هاللاحمر شهرســتان
خمینیشــهر تصریح کرد :بازدیــد از «مجموعه
آکواریوم دیدنی اصفهان» و نمایشــگاه تخصصی
معارف مهدویت «والشــمس» بنیــاد مهدویت و
آیندهپژوهی اصفهان ،از دیگر برنامههای این اردوی
فرهنگــی -تفریحی جوانان جمعیــت هاللاحمر
شهرستانخمینیشهربود.
دیدارباسالمندانوپرستاران
رئیس جمعیت هاللاحمر گلپایــگان گفت :به
مناســبت دهه مبارك فجر برنامههای متنوعی در
امور جوانان شهرســتان ویــژه کانونهای مختلف
شهرستان برگزار شد .حمیدرضا کریمیان با اشاره
به اهم برنامهها تصریح کرد20 :نفر از اعضاي جوانان
شعبه طي اردوي يكروزه به سرپرستي مسئول امور
جوانان شعبه به شهرستان خمين عزيمت و عالوه
بر بازديد از بيت حضرت امام خميني از نمايشــگاه
صنايعدستي در مجاورت بيت حضرت امام خميني
بازديد کردنــد .وی افزود :تعداد 10نفــر از جوانان
شعبه به منظور ارایه خدمات بهداشتی ،آموزشی در
قالب کاروان نیکوکاری به روستا مزرعه رفته و طبق
هماهنگیهایقبلیدرحسينيهروستامستقرشدهو
خدماتی همچون ویزیت رایگان اهالي روستا ،ارتقای
سطح سالمت جسمی و روحی افراد ،آموزش امداد
و کمکهای اولیه و بهداشــت عمومی به 50نفر از
روستاييان ارایه شد .کریمیان تشریح کرد :آموزش
وظایف هاللاحمر و مباحث امــدادی به 40نفر از

هالل در رسانهها
بهرهمندی 680نفر از طرحهای
حمایتی هالل در سیستانوبلوچستان

مقابله با آسیبهای اجتماعی را جدی بگیریم

عکس :رضا احمدوند

شهروند| رئیس سازمان امدادونجات جمعیت
هاللاحمرازمراجعهبیشاز30هزارنفربهپستها
و پایگاههای امدادی جمعیت در سراسرکشور خبر
داد .مرتضی سلیمی با اشــاره به آخرین آمار ارایه
خدمات هاللاحمــر در راهپیمایی عظیم یوماهلل
22بهمن در سراســر کشــور گفت :در مجموع
30هزار و 12نفر به پایگاهها و پستهای امدادی
جمعیت مراجع��ه کردهاند .وی با بیــان اینکه از
این تعداد25 ،هزار و 389تن از خدمات پزشــکی
هاللاحمر شامل تست قند و فشار خون بهرهمند
شدند ،افزود :همچنین 4هزار و 596نفر خدمات
ســرپایی دریافت کردند و 27نفر نیــز به مراکز
درمانی منتقل شدند .رئیس سازمان امدادونجات
جمعیت هاللاحمــر اظهار کــرد 826 :پایگاه و
پست امدادی هاللاحمر با بکارگیری 9هزار و 84
نیروی عملیاتی در قالب یکهزار و 211تیم853،
دستگاه خودرو عملیاتی 467 ،دستگاه آمبوالنس
و  357دســتگاه خودرو کمکدار سبک ،پوشش
امدادی مراســم راهپیمایی پرشکوه  22بهمن را
برعهدهداشتند.
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غنچههاي هاللاحمر در مهدكودك صبا شهرستان
گلپایگان،بازدیدازبيمارستانامامحسين(ع)وتقدیر
از تالشهاي شايسته پرستاران با اهدای شاخه گل
و توزیع شــيريني ،همچنین ديدار اعضاي جوان با
سالمندانازدیگرفعالیتهایاینشهرستاندردهه
مبارکفجربود.
شکوههمدلیجوانانشهرستانمبارکهدر
سیونهمینبهارانقالب
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرســتان مبارکه با
اشارهبهحضورپرشورجواناندربرنامههایفرهنگی،
آموزشی و ورزشی در دهه فجر انقالب اسالمی اظهار
کرد :امسال هم جوانان شهرســتان مبارکه با شور
و نشــاط و همدلی در برنامههای گرامیداشت دهه
مبارک فجر شرکت کردند .لطفاهلل ابوطالبی با بیان
اینکه جوانان هاللاحمر شهرستان همگام با سایر
اقشــار مردم در سراســر ایران با اجرای برنامههای
متنوع ســالروز پیروزی انقالب اســامی را گرامی
داشتند ،افزود :آذینبندی سطح کانونها ،غبارروبی
و عطرافشانی مزار شــهدای انقالب اسالمی ،دیدار
با خانواده شــهدا و جانبازان ســرافراز هشتسال
دفاعمقدس توسط اعضای کانونهای دانشآموزی و
دانشجوییواجرایبرنامههایمتنوعدرسطحکانون
غنچهها و برگزاری مسابقات ورزشی در سطح شاخه
آزاد ،شــرکت در راهپیمایی  22بهمن از برنامههای
اینجمعیتدراینایامبود.
همدلیجوانانهاللاحمردهاقانهمگامبا
نسلانقالب
رئیس جمعیت هاللاحمر دهاقان گفت :گلباران
عکس امام خمینی(ره) ،نمایشگاه و فروشگاه کتاب،

ختم قرآن و ختم صلوات ،تجدید میثاق با شهدای
انقالب اسالمی ،کارگاه آموزشی آسیبهای فضای
مجازی و کودکآزاری ،ایستگاه فرهنگی و ایستگاه
پایش سالمت توســط جوانان ،ایستگاه صلواتی و
غبارروبی مزار شــهدای گمنام و نشســت اعضای
شــورای مرکزی کانون دانشــجویی ،مسابقه شنا
بین مدارس ،گفتمان فرهنگی و دینی ،نمایشگاه
هنرهای دستی توسط کانون دانشآموزی مدرسه
مریم ،برگــزاری محفل انــس با قــرآن و برپایی
نمایشــگاه انقالب توســط کانــون دانشآموزی
حکیمه ،تجلیــل از رتبههای برتر در رشــتههای
مختلــف ،اردوی یکروزه فرهنگــی -تفریحی به
منطقه تفریحی بابا شاهحسین ویژه اعضای شاخه
آزاد هاللاحمر و شــرکت در مراســم راهپیمایی
بخشی از برنامههای کانونهای مختلف جمعيت
هاللاحمر شهرستان دهاقان بود .داریوش بهرامی
افزود :برگزاری جشنواره غذا و هنرهای دستی در
کانونهای غنچههای هالل مهدکودکهای شقایق
و شکیبا و فرشتگان ،مسابقه رنگآمیزی و همچنین
ویزیت رایــگان غنچهها توســط گفتاردرمان در
کانون غنچههای شــقایق ،برگزاری نماز جماعت
و نقاشــی گروهــی و معاینه پزشــکی در کانون
غنچههای فرشتگان ،گرامیداشــت یاد و خاطره
امام در کانون غنچههای بهشــت ،کارگاه آموزشی
در کانون غنچههای هالل شبنم ،شرکت در مراسم
راهپیمایی بخشی از برنامههای مختلف کانونهای
غنچههايهاللاحمرشهرستاندهاقانبود.
ازنواختنزنگانقالبتابرپاییایستگاه
نقاشیدراردستان
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرســتان اردستان
گفت :همزمان با آغاز دهه مبارک فجر ،زنگ انقالب
در دبیرســتان پســرانه توکلی نواخته شد و جشن
انقالب برگزار شــد .همچنین ایســتگاه سالمت
در حسینیه محل کوشک برپا شــد .منصور خانی
تصریح کرد :ویژه برنامه شــهادت حضرت فاطمه
زهرا(س) ،دیدار با مادر شــهید فائق؛ اولین شهید
انقالب شهرستان اردستان ،غبارروبی و عطرافشانی
مزار شــهیدان هشتســال دفاعمقدس و بازدید
اعضای کانون غنچههای سما دانشگاه آزاد اسالمی
از بیمارستان شهیدبهشتی این شهرستان و مرکز
فوریتهــای 115همــراه با اهدای شــاخه گل به
پرستاران ،شرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن و برپایی
ایستگاه نقاشی از دیگر برنامههای این شهرستان به
مناسبتدههمبارکفجربود.

شهروند| روز گذشــته «خبرگزاری ایرنا» سراغ
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر سیستانوبلوچستان
رفت و نوشــت680 :نفر از مردم چهار شهرســتان
خاش ،نیکشــهر ،زاهدان و ایرانشــهر در دهه فجر
امســال از مزایای طرحهای حمایتی معیشتی این
نهاد بهرهمند ش��دند .این خبرگزاری از قول رسول
راشــکی ادامه داد :یکی از مهمتریــن وظایف حوزه
داوطلبانجمعیتهاللاحمرایجادپلارتباطیمیان
نیازمندانوتوانمنداناست.ویاظهارداشت:ایننهاد
با همکاری خیران به مناسبت سیونهمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی طرحهای حمایتی معیشتی
را در قالــب توزیع موادغذایی شــامل روغــن ،انواع
کنســروجات ،غذای گرم و کفش در شهرستانهای
ذکرش��ده اجرا ک��رد .وی افزود :همچنیــن در این
مدت 733نفر از مردم شهرســتانهای سرباز ،زابل،
ایرانشهر و سیب و ســوران از خدماتدرمانی رایگان
جمعیتهاللاحمراستانبهرهمندشدند.مدیرعامل
جمعیتهاللاحمرسیستانوبلوچستانادامهداد:در
ایستگاههایسالمتتستقندوفشارخوننیزدراین
مدت به 374نفر از مردم استان خدمات ارایه شد .وی
اهدای  139واحد خون توسط کارکنان ،داوطلبان و
امدادگرانجمعیتهاللاحمرسیستانوبلوچستانرا
ازدیگراقداماتایننهاددردهه فجرامسالذکرکرد.

استان

افتتاح فاز اول مرکز فرهنگی و پارک موزه
دفاع مقدس مازندران
ساری  -علی جعفری گرجی
فاز اول مرکــز فرهنگی و پارک مــوزه دفاع مقدس
مازنــدران از طریــق ویدئــو کنفرانســی بــا حضور
رئیسجمهور و مســئوالن نظامی و فرماندهان ارشــد
کشــوری همزمان در  11اســتان کشــور افتتاح شد.
مراســم افتتاح فاز نخســت مرکز فرهنگی و موزه دفاع
مقدس مازندران همزمان با ایــاماهلل دهه فجر با حضور
نماینده ولیفقیه در مازندران ،اســتاندار فعلی و سابق
اســتان ،فرماندهان نظامی و انتظامی ،خانواده شــهدا
و جانبازان و آحاد مردم در ســاری برگزار شد .نماینده
ولیفقیه در مازندران در این مراسم با بیان اینکه نقش
مازندران در دوران دفاع مقدس باید بیشتر تبیین شود
گفت :امیدواریم دولت و مسئوالن ملی بتوانند با جذب
اعتبارات بیشــتر فاز نهایی پارک مــوزه دفاع مقدس
مازندران را به بهرهبرداری برســانند .آیــتاهلل نوراهلل
طبرسی ،با اشاره به اینکه مازندران دیار علمای شعیر و
شهدای واالمقام اســت ،افزود :نقش مازندران در دوران
دفاع مقدس باید به نحو شایستهای در پارک موزه دفاع
مقدس مازندران نمایش داده شــود .استاندار مازندران
نیــز در این مراســم با تقدیــر از ربیع فالح اســتاندار
ســابق مازندران و مسئوالن اســتانی جهت تکمیل فاز
نخســت پارک موزه دفاع مقدس مازندران گفت :یکی
از بزرگترین مــوزه هایی که افتخــار آن بنام مازندران
ثبت شــد و آن عملیات والفجر  8می باشــد که در این
مرکز بنا شده و شباهت بســیار زیاد این منطقه از نظر
طبیعی و ســازگار با آن محیط را دارد .محمد اسالمی
افزود :احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران باید
در زمان زودتری از این موعد صورت میگرفت؛ چرا که
مازندران در حوزه ایثار و شــهادت از استانهای پیشرو
و موفق بوده اســت .همچنین مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشــهای دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینکه مرکز
فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران بزرگترین مرکز
فرهنگی در کشور می باشد افزود :این مرکز در زمین به
مســاحت  60هکتار و در  3فاز با موضوعات هفت تپه –
یادمان باغ موزه فــاو و مازندران در گذر تاریخ به مرحله
اجرا در خواهد آمد .ســردار عبداهلل ملکی افزود :امروز
پس از  9سال شــاهد افتتاح فاز نخســت این مرکز در
قالب  17پروژه و با موضوع هفــت تپه (مرکز آموزش و
اعزام نیروی لشــکر  25کربال در اندیمشک) می باشیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقدس
مازندران با اشاره به اینکه حدود  20میلیارد تومان برای
اجرای فاز نخست این طرح هزینه شده گفت :فاز نخست
این طرح ملی و دفاع مقدسی در زمینی بمساحت 18/5
هکتار ( 10هکتار بســتر رودخانه و  8/5هکتار یادمان
منطقه هفت تپه) به اجرا در آمده است .وی با بیان اینکه
در این فاز مسجد فاطمه زهرا(س) یادمان فاو ،هفتتپه،
مرکز بهداری و سد الستیکی احداث شده است ،گفت:
با افتتاح پل بعثت  ،پل پیاده شــهدای غواص را هم در
برنامه داریم که در  3ارتفاع و اعتباری بالغ بر  5میلیارد
تومان اجرایی می شــود که انشــا ...از آن بعنوان نماد
ساری یاد خواهد شد  .سردار ملکی افزود :فازهای دوم و
سوم این مرکزمجموعاً دارای  24پروژه می باشد که فاز
دوم شامل ســاختمان اصلی موزه و یادمان عملیات فاو
در دهه فجر سال  97احداث آن شروع خواهد شد و در
فاز سوم موزه روایتگری مازندران در گذر تاریخ اجرایی
خواهد شد.

