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»زهره فخــارزاده«، یکی از افراد تقدیرشــده 
در همایش »شــکرانه خدمت« اهل پیشواست. 
او 26 ســال دارد و با مدرک کارشناســی ارشــد 
ژنتیک از نیروهای داوطلــب جوانان در جمعیت 
هالل احمر اســت. فخارزاده از  ســال 84 زمانی 
کــه دانش آمــوز بــوده، از طریــق کانون های 
دانش آموزی وارد هالل احمر شده: »برای این که 
بتوانم دوره های بیشــتری را بگذرانم، باید دیپلم 
می گرفتــم. بنابرایــن بالفاصله بعــد از ورود به 
دانشــگاه فعالیتم در هالل احمر را این بار جدی تر 
از سر گرفتم.« او 4ســال دبیر جوانان شعبه بوده 
و بعــد از آن هم عضو شــورای مرکــزی مجامع 
استان تهران شده اســت: »سال 93 رتبه نخست 
مسابقات رفاقت مهر کشــوری را به دست آوردم 
و بعد از آن یک ســری فعالیت های بین المللی را 

آغاز کردم. پــروژه ای برای پیشــگیری از 
اعتیاد را آغاز کردیم که دوره نخســت آن 
در ایتالیا بــود و آموزش هایی که در آن جا 
دیدیم را در کشــور خودمان اجرا کردیم.« 
فخارزاده می گوید: »فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب ســرخ و هالل احمر به 
همراه یک موسســه پیشگیری و درمان در 
ایتالیــا همراهان این پــروژه بوده اند و بعد 
از برگزاری، یک نشســت مشارکتی هم در 
تایلند داشــته اند و تجربیاتشان را با هم به 
اشتراک گذاشــته اند.« او درباره نتیجه این 
کار می گوید: »در نهایت دستورالعملی در 
ایران تدوین شد که در 190 کشور به عنوان 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد استفاده شود. 
به دلیل همیــن موفقیت هم یــک پروژه 
جدیــد را به ما محول کرده انــد که مرحله 

نخست آن در تاجیکستان برگزار شد.«
»یک میلیون« الیِق تقدیر!

این عضو تقدیرشده در همایش »شکرانه 
خدمــت«، جمعیــت هالل احمــر را یک 
ســازمان بی طرف می داند کــه کارش بر 

مبانی اصول بشردوستی اســت: »کمتر نهادی را 
می شناسم که براســاس اصول بشردوستانه اداره 
شود؛ همین مســأله همیشــه برایم جذاب بوده 
اســت. کامال احســاس می کنم تقدیری که در 
مراسم »شــکرانه خدمت« از من انجام شد، تنها 
از من نیســت، بلکه یک میلیون عضــو داوطلب 
سازمان جوانان این لیاقت را دارند که از آنها تقدیر 
شــود.« فخارزاده بهترین دوران عمر یک انسان 
را دوران جوانی می دانــد و می گوید: »اینکه یک 
فرد این زمان را برای فعالیت های بشردوســتانه 
بگذارد، مستحق آن است که به عنوان یک جوان 
برتر تقدیر شود. بســیاری از هم سن وساالن من 
ضرورت حضور در چنین فعالیت هایی را احساس 
نمی کنند، اما مــا این کار را حتــی وظیفه خود 

می دانیم.«

»حمیــد خرم« نــام یکــی دیگــر از افرادی 
اســت که در همایش »شــکرانه خدمــت« از او 
تقدیر شــد. خرم 30ســال دارد و 13سال است 
که در هالل احمــر فعالیت می کنــد. او نجاتگر 
1 امدادونجــات اســت: »هر ســال هالل احمر 
براســاس معیارهایی مثــل ســوابق عضویت، 
دوره های گذرانده شده، مشارکت در فعالیت های 
عام المنفعه و طرح های ملی هالل احمر و چندین 
مورد دیگــر از جوانان، داوطلبــان و امدادگران 

تقدیر می کند.« 
خــرم می گوید: »مــن تقریبا همــه آیتم ها را 
داشــتم. در طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی شــرکت کردم، عضو تیم سحاب بودم و 
به عنوان یکــی از اعضای تیم ســحر 20روز در 
مناطق زلزله زده حضور پیدا کردم. در مســابقات 

رفاقت مهر هم ســه دوره اجراکننــده بودم.« او 
اهل استان گیالن اســت و با مدرک کارشناسی 
ارشد حســابداری تدریس می کند. فعالیت خرم 
در جمعیــت هالل احمر کامال داوطلبانه اســت: 
»هرکســی که وارد هالل احمر می شود، با عشق 
و عالقه به آن وابســتگی پیدا می کند. حضور در 
هالل احمر به نوعی نیاز به نگاهی انسان دوستانه 
دارد؛ آن قدر که بســیار پیش می آید از کارهای 
شــخصی خودمان می گذریم و جمعیت را بیشتر 

از خود درنظر می گیریم.«
فقط »حمید خرم« دیده نشد!

خانواده »حمید خرم« به حضور او در جمعیت 
هالل احمر واکنش مثبتی نشان داده اند. خودش 
می گوید،  ســال90 پدرم را در تصادف از دســت 
دادم و از همان زمان فعالیتــم در هالل چندین 
برابر شــد و در فضای آموزشــی بیشــتر 
حضــور پیــدا کــردم: »تا پیــش از آن، 
نجاتگر بودم و در بخــش جوانان فعالیت 
می کردم، اما بعــد از آن اتفاق فکر کردم 
باید احساس مســئولیت بیشتری داشت 
و کمک بیشــتری کرد.« او درباره تقدیر 
در مراسم »شــکرانه خدمت« می گوید: 
»تنهــا کار حمید خرم دیده نشــد، بلکه 
کار یک میلیــون جوان دیده شــد که در 
سازمان جوانان کار می کنند. من تنها یک 
نماینده بودم. کســانی مثل من در کشور 
زیادند و مدام تــالش می کنند. زمانی که 
برای گرفتن جایزه به باالی ِســن رفتم، 
هم خوشــحال بودم و هم ناراحت؛ چون 
فکر می کردم تمام یک میلیون جوان باید 
آن جا حضور پیدا می کردند.« خرم در آخر 
به »شهروند« می گوید: »کار عام المنفعه 
با زمان گذاشتن برای چنین مجموعه ای 
ارزشمند اســت. هر فردی با هر توانی که 
کار می کنــد، باید تقدیر شــده و کارش 

دیده شود.«

تجلیل از برگزیدگان امدادگر، جوان و داوطلب هالل احمری در همایش »شکرانه خدمت«: 

»یک میلیون« الیق تقدیر!

از کاِر خودمان می زنیمجوانان؛ علیه اعتیاد

سمیرا زمانی| برگزیدگان امدادگر، داوطلب و جوان هالل احمری 
در همایش ش��کرانه خدمت معرفی ش��دند. همایش شکرانه 
خدمت با هدف تجلیل از جوانان، امدادگران و داوطلبانی که طی 
یک سال گذشته در حوادث و سوانح در عرصه های امدادونجات 
و فعالیت های عام المنفعه و بشردوس��تانه یار و یاور هالل احمر 

بوده اند، برگزار شد. 
 در این همایش، از 10 تن از امدادگران، جوانان و داوطلبان فعال 
جمعیت هالل احمر در یک سال گذشته با حضور فرانچسکو روکا؛ 

رئیس فدراس��یون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و 
هالل احمر، حجت االسالم والمسلمین معزی؛ نماینده ولی فقیه 
در جمعی��ت هالل احمر، دکت��ر علی اصغر پیون��دی؛ رئیس 
جمعیت هالل احمر، دکت��ر علی نوبخت؛ عضو ش��ورای عالی 
جمعیت هالل احمر و دکتر محمدرضا حیدری تفرش��ی؛ عضو 
شورای عالی جمعیت هالل احمر تقدیر شد. سعید نظری از استان 
کرمانشاه- شهرستان س��رپل  ذهاب،  هادی ابراهیمی از استان 
آذربایجان شرقی، مجید مسعودفراز استان کهگیلویه وبویراحمد، 

مجید دادخواه مهربانی از استان تهران، حامد مظفری از استان 
اصفهان به عنوان امدادگران منتخب معرفی شدند.  زهره فخاری  
زواره از اس��تان تهران و حمید ٌخرم پٌش��ته ای از استان گیالن 
به عنوان جوانان برتر، اعظم کربالیی حس��ین از استان تهران و 
دکتر محمدجواد عماد از اس��تان کرمان به عنوان داوطلبان برتر 
و فخرالسادات مرتضوی از استان یزد و حسین کبیری از استان 
خراسان رضوی به عنوان منتخبان در عرصه درمان معرفی شدند. 

آنچه درپی می آید، گفت وگو با 3تن از تقدیرشدگان است: 

»فخرالســادات مرتضــوی« ســال ها مــدرس 
دانشگاه های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
یزد بوده و از  ســال 84 بازنشسته شده و حاال مدرس 
دانشگاه آزاد میبد است. او در کنار تمام این فعالیت ها 
29 سال اســت که با جمعیت هالل احمر همکاری 
می کند. مرتضوی کــه از او در همایش »شــکرانه 
خدمت« تقدیر بــه عمل آمد، می گویــد: »یکی از 
دوستان من که مسئول آموزش جمعیت هالل احمر 
بود، از من دعوت کرد که برای تدریس وارد جمعیت 
شوم. نخستین فعالیتم تدریس کمک های اولیه بود و 
بعد از آن فعالیت های امدادی را شروع کردم و می شود 
گفت که دیگــر هالل احمر را رها نکــردم.« او ادامه 
می دهد: »از ابتدا به ما آموزش دادند که بهترین کار 
کمک به همنوع است. می شود به کسی کمک کرد 
که مذهبش مانند ما نباشد، حتی دشمن باشد. وظیفه 
ما کمک کردن و زنده نگه داشتن است. به همین دلیل 
وقتی این را فهمیدم که کار هالل احمر خیریه و کمک 
به مردم است، برای همیشه ماندنی شدم. به عبارتی، 
حضورم در هالل ابتدا با آموزش شروع شد. بعد از زلزله 
بم تیم های کمک های ابتدایی بعد از حوادث تشکیل 
شــدند. تا پیش از آن، کمک های امــدادی را ارایه 

می دادیم اما بعد از زلزله بم کار شکل جدید و جدی تر 
به خودش گرفت.« 

برای پاداش کار نکردم
مرتضوی بر این نکته تأکید دارد که همیشه نیروی 
داوطلب بوده و هیچ گاه برای پول کار نکرده اســت. 
اعضای خانواده او همیشه پشــتیبان این انتخابش 
بوده اند. یکــی از فرزندانش درحال حاضر پزشــک 
متخصص است و دیگری دکترای روابط بین الملل 
دارد و دو فرزند دیگرش کارشناســی ارشد دارند و 
همیشــه در این کارها همراه مادرشــان بوده اند. او 
ایمان دارد که تا به حــال در تمام حوادث هر کمکی 
که از دستش برمی آمده، انجام داده است. نخستین 
و بزرگترین تجربــه امدادی اش را در زمان 8 ســال 
دفاع مقدس و پرستاری از مجروحان می داند: »بعد 
از زلزله بم در تمام مانورهای بقا در شرایط سخت در 
تمام کشور حضور داشته ام. هیچ گاه برای پاداش کاری 
نکردم و پاداش اصلی را زمانی گرفتم که مردم راضی 
بودند و می گفتند کاش بیشتر پیشمان می ماندید. 
جمعیت هالل احمر خیلی برایم ارزشــمند اســت 
و این که شایسته تقدیر شناخته شــدم، برایم واقعا 

محترم است.«

به دشمن هم می شود کمک کرد!

امدادگران منتخب همایش »شکرانه خدمت«

سعید نظری
 نجاتگر یکم از استان کرمانشاه، شهرستان سرپل  ذهاب

متولد 1370
دارای 11 سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر

حضور مستمر در عملیات های آواربرداری و اسکان اضطراری در زلزله 
سرپل ذهاب و عملیات نجات جاده ای و نجات در ارتفاع 

نجاتگر یکم،  هادی ابراهیمی
 استان آذربایجان شرقی

دارای 10 سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
 امدادرســانی در زلزله ارسباران و کرمانشــاه، امدادرسانی در سیل 
شهرستان های آذرشهر و عجب شــیر، حضور مستمر در طرح های 
ملی امدادونجات زمســتانه و نوروزی، طراحــی اتاق آماده عملیات 

امدادونجات 

نجاتگر دوم، مجید مسعودفر
 استان کهگیلویه و بویراحمد

دارای 6  سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
شرکت در عملیات های امدادی حادثه  ســقوط هواپیمای تهران-

یاسوج، شب مانی در دو مرحله به مدت 3 شب در ارتفاعات دنا و انتقال 
اجساد، حضور در عملیات های امداد در کوهستان و نجات در ارتفاع 

مجید دادخواه مهربانی
 استان تهران

دارای 16  سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر 
دارای درجه ایثار، عضو تیم واکنش سریع هالل احمر استان تهران، 
حضور در عملیات های امدادی حادثه  واژگونی اتوبوس مسافربری در 
آزادراه تهران قم، حضور در عملیات امدادرســانی به زلزله زدگان بم، 
آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ساختمان پالسکو، سیل پاکدشت، برف 

و کوالک ری، دماوند و فیروزکوه در سال های مختلف

حامد مظفری
 استان اصفهان

دارای 7  سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
دارای درجه ایثار، شرکت در عملیات امدادی حادثه  سقوط هواپیمای 
تهران-یاسوج، حضور مستمر در طرح های ملی امدادونجات زمستانه 

و نوروزی
منتخب جوانان

زهره فخاری زواره
 استان تهران

دارای 12  سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
متولد 1370، دبیر و عضو شــورای مرکزی مجمع استانی، فعال در 
طرح های عام المنفعه و بشردوستانه، مشارکت در اجرای طرح های 
ملی سازمان جوانان و فوق  برنامه، برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری 

و ورزشی

حمید ٌخرم پٌشته ای
 استان گیالن

دارای 13 سال سابقه فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
عضو شورای مرکزی مجمع کشــوری جوانان، عضو فعال تیم های 
حمایت روانی سازمان جوانان )ســحر( در زلزله کرمانشاه، فعال در 
فعالیت های آموزشی و تشکیالتی سازمان جوانان، مشارکت فعال در 
اجرای طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی/داوطلبان منتخب

اعظم کربالیی حسین
 استان تهران

دارای 16  سال فعالیت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر
حمایت مالــی در برنامه های محرومیت زدایی هالل احمر، مشــارکت 
در جذب کمک هــای نقدی و غیرنقدی در راســتای اجرای پروژه های 
محرومیت زدایی، تأمین و اهدای جهیزیه برای مددجویان کم برخوردار، 

اهدای کانکس و اقالم ضروری جهت آسیب دیدگان زلزله غرب کشور

دکتر محمدجواد عماد
 استان کرمان

 پزشــک داوطلب، دارای 10 ســال فعالیت داوطلبانه در جمعیت 
هالل احمر

ویزیت رایگان چشم بیماران معرفی شده از سوی جمعیت هالل احمر، 
ویزیت رایگان بیمــاران نیازمند در مناطق کم برخــوردار در قالب 
کاروان های سالمت، انجام عمل جراحی سرپایی بیماران در مناطق 

محروم، مشارکت مالی در پروژه های محرومیت زدایی هالل احمر/ منتخب درمان

فخرالسادات مرتضوی 
استان یزد

همکاری با تیم BHCU به مدت 29 ســال، همکاری با هالل احمر در 
زمینه آموزش و فعالیت در تیم های BHCU و اعزام به مانورها، آموزش 
و پرستاری از مجروحان در 8  سال جنگ تحمیلی، راه اندازی 3 دبیرستان 
بهیاری در استان یزد، راه اندازی پرستاری دانشکده دندانپزشکی استان 
یزد، گردآوری و ترجمه نخستین جزوه پرستاری نوزادان، ارایه خدمت 

ویزیت رایگان و خدمات پرستاری و مامایی به زلزله زدگان ثالث باباجانی به مدت 10روز 

حسین کبیری
 استان خراسان رضوی

فعالیــت داوطلبانه در مناطق روســتایی ایران، پزشــک داوطلب 
هالل احمر و فعال در کاروان های سالمت، فعال در طرح امدادونجات 
جاده ای نوروزی هالل احمر، پزشــک داوطلب BHCU در عملیات 
بنگالدش منطقه کاکس بازار )کمک بــه آوارگان روهینگیایی( به 
مدت 30 روز، عضو داوطلب در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان 
LMHI هالل احمر سبزوار، عضو انجمن بین المللی پزشکان هومیوپات
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