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بیمهکشاورزی ندو کشاورزاناز
وردخسارتوتعرفهبیمههاگالیهدارند بر

تشانرابیمهکردهاند و دکشاورزانمح در 

بیمه هاى بى جان

خاطراتی از آیت ا
امروز سالگرد شهادت یک الگوی فعالیت های 
داوطلبانــه و خیریــه اســت؛ آیــت ا مهدی 
شاه آبادی. خاطرات، الگوها و تصاویری که از وی 
به یادگار مانده شاید شباهتی با رفتار بسیاری از 
دولتمردان ما نداشته باشد، اما اگر قدری انصاف 
ای امروزی  داشته باشیم خواهیم گفت که در ف
که مشــارکت و همدلی نیاز جــدی مردم خوب 
کشــورمان اســت جای او و امثال او چه بسیار 
خالی اســت. او در  ســال  در چنین روزی در 
جزیره مجنون به شهادت رسید. نگاهی به برخی 
خاطرات او خواهد توانســت سرفصل جدیدی را 

در تبلی و تروی به روی داوطلبان بگشاید.
به عنوان مثال می توان بــه عنصر امیدواری و 
تالش در تفکر و رفتار او اشــاره کــرد. در دوران 
، او و همســرش بچه ها  قبل از انقالب برای تبلی
را برمی داشــته اند و بــه روســتاها می رفته اند. 
با توجــه به تبلیغــات رژیم علیــه روحانیت ، او 
جاهایی را انتخاب می کند که ســختی بیشــتر 
و نیاز شــدیدتری داشــته باشــند و نوعا از نظر 
شــرایط زندگی مشــکل تر باشــند. آنها هنگام 
ی از روســتاها با طردشدگی مواجه  ورود در بع
ر تبلیغات  می شــده  اند. گاهی می شــده که بر ا
ســوء رژیم، افراد روســتا حتی از فروش نان به 
آنها خودداری می کردند؛ لــذا خانواده او همراه 
خود نان خشــک و پنیر به روســتا می آوردند تا 
در کوتاه مــدت راه حلی برای تغذیــه بیابند، اما 
ســرانجام او آن قدر در رفتــار و همدلی با مردم 
حوصله و پشــتکار به خرج می دهــد که رفتار 
روســتاییان در روزهای آخر اقامــت با روزهای 
ورود، تفاوتــی توصیف ناپذیر می کنــد و مردم 
با اصرار و التمــاس می خواهند از بازگشــت او 

جلوگیری کنند.
یا به عنوان نمونه، شهید شــاه آبادی در اوایل 
ورود به روستای فشم، وقتی سراغ مسجد محل 
را از اهالی می گیــرد با مکانــی متروکه روبه رو 
می شود که با تالش بســیار، پس از  روز، موفق 
به گشــودن دِر آن می شــود؛ مکانی که کف آن 
به قدری پســتی و بلندی داشــته کــه به عنوان 
مصلی قابلیت اســتفاده نداشــته اما او به همراه 
مومش تا یک مــاه به تنهایی به  تنها م فرزند 
مســجد می رفته، درحالی کــه هیچ کس برای 

اقتدا به او، به مســجد نیامده و او در بازگشــت 
به منزل، بــه دلیل احتیاط به ســبب ناهمواری 
ســطح مســجد، نماز را اعاده می کرده است، اما 
رفتن به مســجد را تعطیل نمی کند. یک شب به 
ســراغ جوان پهلوان و کشتی گیر محله می رود و 
با برقراری ارتباط با او و جوانان دیگر باب دوستی 
را می گشاید. سپس از همســر خود درخواست 
می کند غذایی تهیه کند و بدین ترتیب همراه با 
جوانان محله چندین شب متوالی به کوهنوردی 
مــی رود و آرام آرام پــای آنان را به مســجد باز 
می کند تا این که پس از مدتی آمدن به مســجد 
و نماز خوانــدن یا تنها نماز خواندن، به شــهید 
شــاه آبادی عالقه مند شــده و به ایشــان اقتدا 

می کنند.
زمانی طبق درخواســت ســاواک او را به بانه 
تبعیــد می کنند. شــاه آبادی در مــدت تبعید 
خود، هیچ یــک از نمازهــای یومیــه  اش را در 
منزل نمی خواند، بلکه در همه جماعات شرکت 
می  کرد و حتــی در یک یا چند مســجد خا 
نماز نمی  خواند، بلکه ســعی می  کــرد در همه 
چهارده مســجدی که در این شــهر بود به نوبت 
ور یابد. این شــیوه، در کنار زندگی ســاده،  ح
همراه با همدردی و تواضع سبب شد مردم به او 
عالقه  مند شوند و کم کم بانه نیز به عرصه جدید 
مبارزات او تبدیل شــود. ازجمله این که با وجود 
مخالفت شــهربانی، برای دانش  آموزان و جوانان 
بانه، کالس  های تعلیم و تفســیر قرآن دایر کرد 
و سرانجام ساواک پس از  ماه از تبعید او صرف 

نظر کرد و خواهان برگشت او شد.
دوری او از اســراف زبانزد بود. همیشه بدترین 
میــوه را از میوه فروشــی می خریــد و می گفت 
هیچ کس نیســت این نعمت خدا را بخورد. حاال 
من این قســمت خراب میوه را جــدا م کنم و 

بخش سالم آن را می خورم، چه اشکالی دارد؟
شاید اگر بخواهیم نمونه هایی از رفتار و کردار 
او را ذکر کنیم باید به موارد زیادی اشــاره کنیم. 
مهم این اســت که این روزها وجــود الگوهایی 
همچون شهید شاه آبادی نیازمند بازنمایی ما در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی است و پرداختن 
به زندگی این عزیزان می تواند راهکارهایی را در 

زندگی روزمره پیش پای ما بنهد.
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یکردنبهماگفتنمجردوبیحاشیهست!

شاهدماجرا:وقتیاینویالرواجارهم

دیدگمنشدهبودم؟شمالبودملعنتیا!
مرتضویتویزندان:دی

وکیلمرتضوی:بندهخداداشتمیاومداوین،سهومسیرگرفترفتشمال!

ینرفتینشمال؟یهایمیلمیزدینخودشمیاومد!
شمسالواعظین:اینهمهراهپاشد

 #تِک_حکم_منو_بریدی!#خاطرات_شمال_محاله_یادم_بره

#مننژیت#کاظمی#مرتضوی_بدون_روتوش#شهرونگ
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كوچه سوم

مرتضویهنگامدستگیریریشوسبیلشرازدهبود
وحکمقضائیراپارهکردوگفت:»نوموخام!«

كتاب قانون

شنود آن قدرها هم بد نیست

حسام حیدری
طنزنویس

یک خانــم مســنی در طبقــه اول 

ســاختمان ما زندگی می کرد به اســم 

خانم محســنی که به صورت تخصصی 

در کار شنود بود. صدای همسایه بغلی ها 

را از تو حمــام، صدای باالیی هــا را از تو 

پاسیو و صدای بلوک  کناری را از تو کانال 

کولر گوش می کرد و از پشت پنجره هم 

رفت وآمد ها را دید می زد و در دفترچه اش 

یادداشت می کرد. ماجرا یک طوری شده 

بود که هر کس وارد ســاختمان می شد، 

به صورت خودجوش جلــوی در واحد 

خانم محسنی می ایستاد و به درِ بسته ای 

که خانم محســنی پشــت چشمی اش 

ایســتاده بود، تعظیم می کرد و خودش 

گــزارش کارهایی کــه در آن روز انجام 

داده و اتفاقاتی که افتــاده بود را می داد و 

می رفت خانه اش. ما کــه طبقه چهارم 

بودیم به همین هم بسنده نمی کردیم و 

وقتی به خانه می رسیدیم، از توی پاسیو 

داد می زدیم: »من رســیدم خونه خانم 
محسنی ... نگران نباش«.

بعــد از مدتــی دفترچه هــای خانم 

محسنی زیاد شــد و تبدیل شد به یکی 

از منابع خیلــی مهم اطالعاتی محله که 

خیلی از کارها را راه می انداخت. وقتی زوج 

جوان طبقه دوم  با هم دعوای شان شده 

بود و نزدیک بود کار به طالق بکشد، خانم 

محسنی تو دفترچه هایش گشت و چند 

تا از دیالوگ های عاشــقانه آنها در اوایل 

ازدواج شــان را که قربان صدقه همدیگر 

می رفتند و برای هم اوجوالت می خریدند 

را پیدا کرد و برایشــان فرستاد؛ مثل آب 

بود روی آتش. یا وقتی یکی از واحدهای 

ســاختمان را دزد زد؛ خانم محسنی با 

بررســی لیســت ورود و خروج آدم ها و 

توصیفاتی که از چهره آنها نوشته بود، دزد 

را پیدا و چهره اش را شناسایی کرد. 

خود مــن هم چند ماه پیش، دســته 

کلید شــرکت را گم کرده بودم و هر چه 

فکر می کردم یادم نمی آمد که کجاست. 

هر چه همه جا را گشتم، فایده ای نداشت 

و آخر سر خانمم پیشنهاد داد که سری 

به خانم محســنی بزنم. پیرزن با وجود 

پــادرد و کمردرد، مســئولیت پذیری و 

وظیفه شناســی باورنکردنی ای داشت. 

از پشت چشــمی می دوید تو حمام و از 

آن جا می رفت پشت پنجره و یک لحظه 

خودکارش را زمین نمی گذاشت و مرتب 

غر می زد که کسی را ندارد و همه کارها 

گردن خودش افتاده و وقت اســتراحت 
ندارد. 

چنــد دقیقه ای نشســتم تا ســرش 

خلوت شــد و رفت از تو طبقات منظم 

کتابخانه اش دفترچه مــاه اخیر را پیدا 

کرد و قســمت مربوط به واحد ما را آورد. 

گفت: »یادته شب جمعه بود؟ دو کیلو موز 

شیرموزی خریده بودی؟ خانمت که در رو 

باز کرد، گفت چی شده باز لب و لوچه ت 

آویزونه؟...« سریع حرفش را بریدم و گفتم: 

»جزییات رو نمی خوام خانم محسنی فقط 

بگو کلیدها رو کجا گذاشتم« که اطالعات 

الزم را بهم داد و همان شــب کلید ها را از 

تو سطل آشغال حمام پیدا کردم. بعد از 

آن بود که یک ایده خیلی بکر اقتصادی 

به ذهنم زد: صبح زود رفتم اســتعفایم 

را گذاشــتم روی میز رئیس و مقداری از 

پس اندازم را از بانک در آوردم و برگشتم 

خانه. االن چند ماهی است که به عنوان 

دستیار خانم محسنی مشــغول به کار 

شده ام. کار را توسعه داده ایم: اطالعات را به 

صورت الکترونیکی در لپ تاپ من ذخیره 

می کنیم و امکان ســرچ و دسته بندی را 

هم اضافه کرده ایم. اطالعات را براساس 

میزان اهمیت قیمت گذاری کرده ام و یک 

سرویس ارسال رایگان اطالعات هم راه 

انداختیم برای افراد محل. به نظرتان اسم 

استارت آپ مان را چی بگذاریم؟ شنودیو 
خوبه؟ یا دیجی شنود؟

آزادراه

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس
Oostakbar@gmail.com

همان طور که می دانید در فیلم تایتانیک 

یک پســر الت و بی ســروپا به نام ِجک با 

یک دختر خانــوم به نام َرز دور از چشــم 

خانواده های شان به شکل مشکوکی دنبال 

ُدمب هم را گرفته و در ســوراخ سمبه های 

کشتی قایم می شدند. می دانم از آن زمان 

تا حــاال بزرگترین ســوال ذهنی تان این 

بوده که ایــن دختر خانوم و آقا پســر در 

ســوراخ سمبه های کشــتی تایتانیک چه 
می کردند؟

با وجود این که می دانم افشــای این اســرار 

احتمال ترور بیولوژیکم توســط سرویس های 

بیگانه را باال می برد، ولــی باز می گویم، چون 

اگر نگویــم اطالعات به این مهمــی را باید به 
گور ببرم.

خیلــی دربســته می گویم که در کشــتی 

تایتانیک آخرین نســخه از کتاب ابوعلی سینا 

درباره دکتری وجود داشــته که این دو جوان 

تشــنه علم آن کتاب را بر داشــته و یک جای 

خلوت می برده و با مطالعه آن به شکل علمی و 

عملی دکتربازی را تمرین می کردند. ناخدای 

کشــتی هم از آن باال حواســش پرِت تالش 

مجاهدانه این دو جوان طالب علم می شده که 

ناغافل کشــتی به آن گندگی را مثل گاپ به 

کوه یخ زده و باعث غرق شدن کشتی می شود.

بعد از آن ماجرا خارجی ها بــا از این لباس 

غواصی چســبان ها که آدم خجالت می کشد 

بپوشد به کف دریا رفته و کتاب به آن کلفتی را 

برای خودشان استاد کردند و با خواندن خمیر 

آن کتاب، آمپول را کشــف کرده و به جایش 

یک تف ناقابل هم کف دست ما نگذاشتند. 

حال که دهانم باز شده بگذارید یک ماجرای 

دیگــر را برایتان تعریف کنــم، حتما از رابطه 

پیچیده انیشــتین با دکتر حسابی خبر دارید؛ 

گویا انیشــتین به شــدت به دکتر حســابی 

حســودی اش می شــده، چون دکتر حسابی 

دکتر بود و او دکتر نبود، که اگر بود حتما همه 

دکتر انیشتین صدایش می کردند، نه انیشتین 

خالی. حســودی انیشــتین تــا جایی پیش 

می رود که یک شــب که دکتر حسابی داشته 

برای انیشتین سنتور می زده انیشتین فرصت 

را غنیمت شــمرده و از حال قمصور دکتر در 

آن لحظات سوءاستفاده کرده و به شنیع ترین 

روش  دکتر حسابی را حسابی تخلیه اطالعاتی 

می کند و بدین ترتیب فناوری ریاضی فیزیچ را 
به خارج می برد.

ایــن دو مثــال نشــان می دهــد اصــوال 

اجنبی ها مرض دارند و مــدام درحال دزدی 

و کاپی برداری از ما هســتند. مثال اینها آمدند 

دیدند ما یک چیز جالبی داریم به نام »گردش 

آزاد اطالعــات.« گفتند، »اِ،نــه، خیلی جالب 

اســت، ما چرا گردش آزاد اطالعات نداشــته 

باشــیم؟« پس مفهوم به این تُپلــی را برای 
خودشان کاپی کردند.

اما چون خنگ هســتند و چشم های شــان 

زاغ اســت و موهای شــان را ِمــش می کنند، 

احمقانه ترین برداشــت را از مفهــوم به این 

باقلوایی کردند، چون بعــد از کاپی برداری از 

مفهوم وطنِی ما، کارشــان این شــده بود که 

شــب و روز در تلگرام و اینترنت بچرخند و در 

اطالعات خصوصی مردم آزادانه گردش کنند. 

هر چقدر هم ما به ایشــان گفتیم: »نکنید 

این کارها را، این گــردش آزاد اطالعات با آن 

چیزی که شــما اجرا می کنید فرق می کند« 
زیر بار نمی رفتند. 

اینهــا اصرار مــا را که دیدنــد گفتند خب 

بگویید ببینیم »گــردش آزاد اطالعات یعنی 
چه؟«

ما گفتیم ساده است، بروید برای کارمندان 

روزنامه اطالعات خودتان یا اطالعات فرودگاه 

یا هر اطالعات دیگر لوبیاپلو با سبزی خوردن 

و فالســک چــای و هندوانه جــور کنید و با 

مینی بوس یــا وانت به اطراف شــهر ببرید تا 

اینها آزادانه در طبیعت گردش و وسطی بازی 
کنند.

ولی آنها چون فکــر می کردند ما داریم آنها 

را اســکل می کنیم، به همان روش خنده دار 

خودشــان بــه »گــردش آزاد در اطالعــات 

خصوصِی« مــردم مملکت خودشــان ادامه 
دادند.

دست به خاطرات نزنید! |شهاب نبوی| چند روز پیش یاد 

محل قدیم مون رو کردم و چون آدم بیکار و بی عاری هستم، بلند 

شدم و راهی محل شــدم. اول با ذوق و شوق رفتم مغازه عباس 

آقا بقال محل. هنوز همه چیز همون شکلی بود، فقط عباس آقا 

چروکیده تر شده بود. عباس آقا از اون بقال های مهربون بود که هروقت می رفتی 

مغازه اش تا نوشمکی، آالسکایی، چیزی بخری کلی تحویلت می گرفت و به زور 

می بردت پشت دخل و جای یه  دونه نوشمک چندتا می داد دستت. روی همین 

ذهنیت بود که اول رفتم ســراغ اون. رفتم و گفتم: »عباس آقا، شناختی منو؟« 

گفت: »واال تو از ســه سالگی شبیه مردهای پنجاه ســاله بودی. همیشه هم به 

بابات می گفتم که این با این قیافه داغونش آینده خوبی در انتظارش نیست؛ آره 

شــناختمت اما برو بیرون بابا، هرکس بعد از این همه سال پیداش بشه حتما یه 

ریگی به کفشش هست. یا اومدی من رو یاد ایام نوشــمک و اینا بندازی که یه 

پولی دستی ازم بگیری.« تا اومدم حرفی بزنم، یه تن ماهی پرت کرد طرفم و گفت: 

»چخه...« که مجبور به فرار شدم. رفتم سرکوچه سابق مون به یاد قدیما که هم 

دیگه رو بالنسبت سگ، مثل آدمیزاد می زدیم تا این جوری توجه دخترهای محل 

رو جلب کنیم، نشستم. بعد از چند دقیقه جواد دوست و همسایه مون رو دیدم 

که یه نوزاد توی این بغلش، یه کودک تــوی اون یکی بغلش بود، یه نونهال روی 

کولش بود، یه نوَجوون هم جلوش بود که چون دستش پر بود اون رو با لگد هدایت 

می کرد. رفتم جلو و گفتم: »سالم جواد، اینا همه اش مال خودته؟« گفت: »آره بابا، 

تازه چندتاش هم سقط شدند. زنم هم مهریه اش رو گذاشته اجرا و خونه زندگی 

رو ازم گرفته. داریم می ریم خونــه بابام.« گفتم: »آخه چرا این همه بچه؟ تا حاال 

چیزی به اسم جلوگیری به گوِشت خورده؟« گفت: »دست روی دلم نذار. اختالف 

داشتیم از اول، هی گفتند بچه بیارید، درست می شه. راستی یه خرده پول دستی 

نداری بهم بدی؟« به هوای گرفتن پول از عابربانک پیچیدم و رفتم پارک محل. 

یکی از بچه ها داشت چرت می زد و من رو با مرحوم بروسلی اشتباه گرفته بود. اون 

یکی هم داشت محصوالت جدید خوشحال کننده می فروخت. یه موتوری گرفتم 

و سریع برگشتم خونه. گاهی بهتره بذاری خاطرات خوش گذشته همون شکلی 
توی ذهنت بمونند.

»گردش آزاد اطالعات«

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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گفت وگو

1 فحه 

مر کار هال ا
ادامه راه سربازی است

امیر سرتیپ بازنشسته، فریدون نوری
عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر

اد ا

پاسخ به پرسش ها درباره کاهش 
سود تسهیالت خرید خانه

گونهواممسکن
ارزانتربگیریم؟

فحه 

میلیونتومانی سودتسهیالت
1میلیونتومانکمترشد تا بین

ه جام

فحه 

ور

ا ولدارها به  ن
خاطر  هزار تومان!

کاهش آمار یوند در 
کشور نگران کننده است

فحه11 

قهرمانورزشی ماهیانه و ح ق
ورد حاشیههایزیادیرابهوجود
قهرمانان ندو مدیرعامل

درگفتوگوبا»شهروند«:برخیاز
میگیرند و ندجاح

1هزار 3هزاربیماردیالیزیو 
نیازمندپیوندکلیهدرکشوروجوددارد

بایدبابررسیبیشترراهکاری
اینرونددرکشور ال برایا

اندیشیدهشود

ه حاد

جزییات شکنجه سه کودک 
ماهشهری از زبان عمویشان

خرعمر تا
مراقبشانهستم

1 فحه 

لیشکنجههایاینپدر علتا
بیرحمدرهالهایازابهاماست

هروند|»یک دانه  هم برای شفا  ش نیرهخادمی
نمی رویَد.« همه حرف های شان را خالصه می کنند در 
این یک جمله. هیچ امیدی به شــفای زمین های شان 
ندارند و تمایلی برای بیمه کردن زمین های شان نمانده. 
خشکسالی و برف و باران ناگهانی دست های شان را خالی 
گذاشته است، کشاورزان و دامداران همگی از ادامه این 
وضعیت نگرانند. یاسر، کشاورز زابلی است که  سال 
حق بیمه صندوق کشاورزی را پرداخت کرده، اما حاال 
دیگر قصد بیمــه کردن زمین هایش را نــدارد: »پولی 
نیست که ما زمین های مان را بیمه کنیم.« او چند دلیل 
دیگر هم برای دست برداشــتن از این کار دارد:» مبل 
خسارت بیمه صندوق کشاورزی آن قدر ناچیز است که 
برای جبران سرمایه  از دست رفته شان کافی نیست،  
ســال زمینم را بیمه کردم اما از دو سال قبل که سیل و 

تگرگ به کشت های مان زد، مامور بیمه آمد و جی پی 
اس گذاشت تا خســارت را ارزیابی کند اما رفت و دیگر 
از پرداخت خسارت خبری نشــد. چرا باید محصول را 
بیمه کنم وقتی به ما خسارت نمی  دهند؟« در سال های 
گذشته، سرمای بهاره مشکالت ناشی از خشکسالی را 
برای کشــاورزان افزایش داده است مثل بارندگی های 
شدید زمستان ســال  در شهرهای مختلف استان 
ر آن بیش از  هزار هکتار  سیستان وبلوچستان که بر ا
از مزار و باغات استان تخریب شد. به گفته رضا نجفی، 
مدیر جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان در آن زمان 
میلیــارد تومان به بخش کشــاورزی در  بیش از 
شهرستان های مختلف این اســتان خسارت وارد شد، 
میلیارد تومان برای خسارت این مناطق  البته حدود 

اختصا داده شد...

روحانیسرزدهبینکارگرانوتولیدکنندگانتبریزیرفت
نهانشست وپایدرددلدل

افلگیریدر»بازارکفش«

ور

بررسی عملکرد و پیشنهادهای 
بازیکنان ایرانی شاغل
در فوتبال اروپا و قطر

یونر 1 ل
ه و ی دنیا شای

فحه11 

بهنظرمیرسدتعدادیازلژیونرهایفوتبال
تریخواهندرفت ایرانبهتیمهایبزر

نر نگ و  ر

ماجرایشگفتانگیز
یکتهیهکننده

جوان

فحه 

گفتههاوناگفتههایفیلم
اهنرمند ساختهنشدهمحمدر

ه جام

نها کاری
آخرین امید برای 

ات هوای خوزستان ن

فحه 

زیستاستانخوزستان مدیرکلمحی
شنهادهای درگفتوگوبا»شهروند«ازن
یبرایکم و مردمیوشرکتهایخ
باردرایناستانمیگوید کردنگردو

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر در 
اختتامیه نهمین گردهمایی مسئوالن دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان ها در ابتدای 
گی عملگــرا بودن این  ســخنان خود با اشــاره به وی
گردهمایی نســبت بــه همایش های گذشــته گفت: 
له محور در ابعاد مختلف فعالیت های  گفت وگوهای مس
جمعیت هالل احمر به منظــور انتقال تجربیات و ارایه 
نظرات و پیشــنهادهای متعدد در این گردهمایی دو 
روزه شاهد این مدعا است. حجت االسالم و المسلمین 
معزی تنظیم برنامه ای مــدون در زمینه های مختلف 
فرهنگــی و نظارتی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمــر را یک نیاز ضــروری دانســت و افزود: با 
اســتفاده از همین نظرات و پیشــنهادهای مسئولین 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان ها باید 

تالش کنیم که به این مهم دست یابیم
ولیندفاترنمایندگی نگاهپژوهشمحورمس

یهدرهاللاحمراستانها ولیف
وهش محور مسئوالن دفاتر  وی به نقش فعاالنه و نگاه پ
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ها اشاره و 
خاطرنشان کرد: آنچه در این گردهمایی سبب خرسندی 
و حایز اهمیــت بود، عزم و تالش برای بهبــود امور و رفع 
مشکالت جمعیت هالل احمر بود. نظرات دقیق در مباحث 
مطر شده از ســوی مســئولین دفاتر موید این موضو 
است. بخش بعدی سخنان نماینده رهبر معظم انقالب در 
جمعیت هالل احمر تبیین سیاست ها، راهبردها و تعیین 
حیطه فعالیت ها حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 

بود.
حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره به این که 
این حوزه دخالتی در امور اجرایی جمعیت هالل احمر 
نخواهد داشت، گفت: البته بر حسب وظیفه ذاتی خود 
بر کلیه امور نظارت و در صورت لزوم و مشاهده هرگونه 
تخلف و فعالیتی خــارج از چهارچوب قانون ورود پیدا 
کرده و آن را متذکر می شــود. وی ادامــه داد: حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر نه تنها مانع 
از انجام ماموریت هــا و وظایف بخش های مختلف این 
نهاد مردمی و بشردوستانه نخواهد شد، بلکه به عنوان 

مجموعه ای نظارتی در کنار آنها خواهد بود.
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر 
با اشاره به این که هماهنگی فعالیت های دفاتر استانی 
با مرکز بسیار مهم و ضروری اســت، افزود: مسئولین 
دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
استان ها این موضو را به منظور انسجام و هماهنگی 
بیشــتر برای اجرای برنامه ها و رســیدن بــه اهداف 
تعیین شــده در دســتور کار قرار دهند. او با قدردانی 
از تالش همــه امدادگران و نجاتگــران این جمعیت 
خاطرنشان کرد: قطعا این تالش ها در پیشگاه خداوند 
منان دارای اجر اخروی اســت. در پایان این مراسم با 
قدردانی از زحمات حجت االسالم والمسلمین زاهدی، 
معاون فرهنگی و آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر ســایر احمدوند به عنوان معاون 
جدید فرهنگی و آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر معرفی شد.

یندهنزدیک در کانونهایطال تشکیلمجام
یه باهمکاریحوزهنمایندگیولیف

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در نهمین 
گردهمایی مسئولین دفاتر نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان ها، از تشکیل مجامع کانون های طالب 
در آینده نزدیک با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه خبر 
ور نماینده مقام معظم رهبری  داد. دکتر مسعود حبیبی ح
در هالل احمر را یکــی از فرصت های بزرگ این جمعیت 
دانست و گفت: این که نماینده رهبر معظم انقالب مستقیما 
ور دارنــد و در کلیه امور این  در جمعیت هالل احمر ح
نهاد می توانند نقش هدایت کننده و نظارتی داشته باشند، 
برای پیشبرد اهداف و دستیابی سریع به آنها یک فرصت 
محسوب می شود. وی افزود: نقش هدایتی که نماینده مقام 
معظم رهبری در حوزه جوانان می توانند ایفا کنند، بسیار 
مهم و ضروری است و سازمان جوانان از این فرصت به خوبی 
بهره مند می شود. حبیبی به فعالیت کانون های طالب در 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر اشــاره کرد و گفت: 
هم اکنون کانون طالب در حال فعالیت هستند و در 
آینده نزدیک، کانون های طالب در مدارس با برنامه های 
ر خود گسترش پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان  بسیار مو
کرد: امیدواریم با گسترش کانون های طالب در زمینه های 
رگــذاری در جمعیــت هالل احمر،  مختلف عــالوه بر ا
زمینه ساز آشــنایی طالب با فعالیت های بشردوستانه و 
ور  امدادی این نهاد بشردوست باشیم. وی با اشاره به ح
داوطلبانه طالب در کانون های جوانان گفت: در حال حاضر 
و فعال سازمان جوانان هستند که   نفر از طالب ع
در فعالیت های بشردوستانه، امدادی و طر های نوروزی 
ور داوطلبانه دارند. رئیس ســازمان جوانان جمعیت  ح
هالل احمر از تشــکیل مجامع کانون های طالب در  سال 
جاری خبــر داد و گفت: مجامع کانون های دانشــجویی 
و جوانان در این ســازمان فعال اســت و تالش می شــود 
به زودی و با همــکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه، مجامع 
کانون های طالب تشکیل شــود. وی ادامه داد: با تشکیل 
و سازمان جوانان  مجمع کانون های طالب، طلبه های ع
هالل احمر نیز همانند جوانــان می توانند در برنامه ریزی 
ور گســترده در  فعالیت های این نهاد مداخله کرده و ح

برنامه ها داشته باشند.
باهماهنگی موزشهایامدادیویژهطال ارایه

یه حوزهنمایندگیولیف
ی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر  مرت
ور در نهمین گردهمایی مسئولین دفاتر نماینده  نیز با ح
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان ها، با اشــاره به 
این که سازمان امداد و نجات به عنوان یکی از ارکان اصلی 
جمعیت هالل احمر و بازوی اصلی عملیاتی این نهاد است، 
افزود: مدیریت بحران کشــور به عنــوان رئیس کارگروه 
امداد، نجات و آموزش همگانی کشــور از سوی جمعیت 
هالل احمر است. وی از همکاری بیش از  هزار امدادگر 
و نجاتگر درجه بندی شده در این نهاد خبر داد و گفت:  
پایگاه امدادی و  شعبه و دفتر نمایندگی در این نهاد 
بشردوستانه فعالیت می کنند. رئیس سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر از بکارگیری بیــش از  هزار و  
دستگاه خودروی امدادی در سطح کشور خبر داد و تصریح 

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات،   کرد: نزدیک به 
فروند بالگرد و  مرکز امداد هوایی در سطح کشور فعال 
هستند. سلیمی از فعالیت  هزار و  تیم عملیاتی در 
 رسته در ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
خبر داد. وی به فعالیت های فرهنگی سازمان امدادونجات 
هالل احمر اشــاره کرد و انتصاب مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در سازمان امداد و نجات، برگزاری اردوی زیارتی 
مشهد مقدس برای بیش از  هزار و  امدادگر و نجاتگر، 
انجام مقدمات اعزام امدادگران و نجاتگران حاضر در طر 
امداد و نجات پیاده روی اربعین حسینی، برگزاری محافل 
مذهبی در مناسبت های مختلف و... را ازجمله برنامه های 

فرهنگی مهم در این مجموعه عنوان کرد.
وی برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با احکام فقهی 
ه به سالمت معنوی و روحی امدادگران  امدادگران، توجه وی
ه به شــهدای امدادگــر، برگزاری  و نجاتگران، توجه وی
ور روحانیون  اردوهای توان افزایی بــرای امدادگران و ح
آشنا با مباحث امدادی در اردوها را از برنامه های پیشنهادی 

این حوزه در مباحث فرهنگی دانست.
ومنشاسالمی تجلیاخال
درفعالیتهایهاللاحمر

حجت االسالم و المســلمین زاهدی، معاون فرهنگی و 
آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
که در نهمین گردهمایی روسای دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
ه حوزه  در استان ها سخنرانی می کرد با اشاره به جایگاه وی
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، افزود: قطعا 
هر حرکت و تالشی از سوی یک نهاد اجتماعی و مردمی 
نیاز به هویت بخشــی درونی خواهد داشــت و در همین 
راستا در اکثر نهاد ها و فعالیت های جمعی همچون سپاه، 
جهاد کشاورزی، ارتش و... برای تحقق بخشی به این مهم، 
مدظله العالی  نماینده ای از ســوی مقام معظم رهبری 
له  ور دارد و طبیعتا جمعیت هالل احمر نیز از این مس ح
با عنایت به اهمیت و گستردگی فعالیت ها مستثنی نبوده 
است. معاون فرهنگی و آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه 
کید بر تجلی هویت های دینی  در جمعیت هالل احمر با ت
و ارزش های اسالمی در فعالیت های جمعیت هالل احمر 
تصریح کرد: تبیین هویت دینی و ارزش های اســالمی و 
همچنین اجرا و پیاده سازی آن در میان کارکنان، جوانان و 
داوطلبان موجب ارتقای فرهنگ دینی شده که این موضو 
خود ســبب تجلی ارزش های دینی در فعالیت های این 
جمعیت می شود. حجت االسالم والمسلمین زاهدی افزود: 
براساس اسناد موجود در جمعیت هالل احمر همچون 
ره  اساسنامه، نظام نامه و همچنین احکام امام راحل
، ارتقای فرهنگ  مدظله العالی و مقام معظم رهبری 
دینی برعهده حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیت 

هالل احمر است.
کید بــر این که باید همــه فعالیت های این  وی با ت
جمعیت در هــر زمینه ای رنگ و بوی دین داشــته و 
اخالق و منش اســالمی در آن متجلی باشــد، افزود: 
در فعالیت های ارایه شــده از سوی جوانان، داوطلبان، 
امدادگران و نجاتگران این جمعیــت که به تالش در 
ارایــه خدمات به مــردم می پردازند، ایــن مهم دیده 

می شود.

کرد: ر یهدرجمعیتهاللاحمرم نمایندهولیف

لی باشد یت مت م الیت های  اخال و منش اسالمی در 


