
 شناسایی عوامل ایجادکننده خطر
 در زمان زلزله

زلزله، اغلب ب��دون اطالع قبلی، غيرمنتظره 
و آن��ي رخ می  ده��د ل��ذا شناس��ايی مناطق 
آسيب پذير و همچنين برنامه ريزی و آموزش 
برای به حداقل رساندن آسيب پذيري جوامع 

انساني، امري ضروری تلقی می شود.   
اقدامات الزم برای رفع يا كاهش 

عوامل خطر ناشی از زلزله
  قفس��ه ها را ب��ه ديوارها متص��ل و محكم 

كنيد.  
  اشيای بزرگ و سنگين تر را در قفسه های 

پايين تر قرار دهيد.  
  اش��يای شكس��تنی را در طبق��ات پايين 

كابينت نگه داريد و در آن را محكم ببنديد.  
  روشنايی ها را در محل خود ثابت و محكم 

كنيد.  
  درصورت وجود آسيب و شكاف در سقف 
و ديوارهای خانه با يك كارش��ناس مش��ورت 

كنيد.  
  وس��ايل س��نگين نظير تابلوها و آينه ها را 
دور از محل خواب ق��رار دهيد و در جای خود 

مستحكم كنيد.  
  سيم كش��ی برق س��اختمان و سيس��تم 
لوله كش��ی گاز را ب��ه ص��ورت دوره ای ب��رای 
عيوب احتمالی بررس��ی كني��د، چراكه خطر 

آتش سوزی وجود دارد.  
  محصوالت قابل اش��تعال مانند اس��پری 
حش��ره كش را در كابينت ه��ا و قفس��ه های 

پايينی قرار دهيد.  
  وسايل گرمايشی مانند آبگرمكن، بخاری 
يا اجاق گاز را به ديوار يا كف ساختمان تثبيت 
كنيد. براي نمونه وس��ايل گرمايشی ايستاده 
)مانند آبگرمكن استوانه ای ش��كل( را در كنج 

ديوار می توان به صورت زير تثبيت كرد:  
  بخاری ي��ا آبگرمكن را در فاصله ٢٥ تا ٣٠ 
س��انتی متری از ديوارها در گوشه و كنج قرار 

دهيد. 
برای  تثبيت وس��يله به دي��وار از چهار عدد 
تس��مه فلزی قابل انعطاف )نظير تس��مه های 
بس��ته بندی كاال( با مقاومت كافی اس��تفاده 
كنيد.  برای اين كار دو تسمه در باال در فاصله 
حدود ٢٠ س��انتي متری از لبه بااليی وس��يله 
گرمايش و در خالف جه��ت يكديگر)يكي در 
جهت عقربه های س��اعت و ديگري در خالف 

جهت آن( به دور وسيله بسته شوند. 
س��پس به وس��يله پيچ و رول پالک مناسب 
با ضخامت و ط��ول كافي )ط��ول حداقل ٧ و 
ضخام��ت ح��دود ٠/٥( در دو طرف وس��يله 
گرمايش )و نه از پش��ت آن( به دو ديوار وصل 
شوند. دو تس��مه نيز به همين روش در حدود 
١٠ س��انتيمتر باالت��ر از لبه پايينی وس��يله 
گرمايش به دور آن بسته و به ديوار پيچ شوند.  

حکم مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان آذربایجان غربی صادر شد

با حك��م رئي��س جمعي��ت هالل احم��ر، دكتر 
عباس س��يد زكريايی به عنوان مديرعامل جمعيت 

هالل احمر استان آذربايجان غربی منصوب شد.  

به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ی و ارتباطات 
مردمی جمعيت هالل احمر، در حكم دكتر محمد 
فرهادی، رئي��س جمعيت هالل احم��ر خطاب به 
زكريايی آمده اس��ت: »با عنايت به اصول مندرج در 
اساس��نامه جمعيت هالل احمر مبن��ی بر تالش در 
جهت تس��كين آالم بش��ری،كمك به امر سالمت 
جامعه و دفاع از ارزش های انسانی از جنابعالی انتظار 
دارم ضمن توج��ه به جايگاه اجتماع��ی و فرهنگی 
اس��تان با بهره گيری از پتانس��يل های درون و برون 
سازمانی، تمام همت و توان علمی و اجرايی خويش را 
در راستای توسعه كيفی و كمی مجموعه و بهبود ارايه 
خدمات تخصصی جمعيت در استان به كار گيريد.« 
گفتنی است  س��يدزكريايی پيش از اين سرپرست 

جمعيت هالل احمر استان آذربايجان غربی بود.  

 زمینه همکاری انتقال خون 
و هالل احمر استان تهران فراهم است

در دي��دار مديرعام��ل جمعي��ت هالل احم��ر 
و مدي��ركل س��ازمان انتق��ال خون اس��تان تهران 

زمينه های همكاری بررسی شد.  

غالمرض��ا گنج آب��ادی، مديرعام��ل جمعي��ت 
هالل احمر اس��تان ته��ران در ديدار ب��ا خانم دكتر 
نادعلی، مديركل سازمان انتقال خون استان تهران 
ابراز اميدواری كرد زمينه ه��ای همكاری موثر بين 
اين دو سازمان س��المت محور و مردمی ايجاد شود.  
مديركل س��ازمان انتقال خون اس��تان ته��ران نيز 
همكاری پزش��كان، پيراپزش��كان و پرستاران عضو 
داوطلب جمعيت هالل احمر را با اين سازمان پس از 
گذراندن دوره های آموزشی الزم، بسيار موثر دانست.   
در اين ديدار مقرر ش��د در آينده نزديك تفاهمنامه 
همكاری ميان جمعيت هالل احمر اس��تان تهران و 

سازمان انتقال خون استان تهران منعقد شود.  

افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده ای 
در قصرشیرین 

رئيس جمعيت هالل احمر قصرشيرين از افتتاح 
پايگاه ثابت امدادونجات جاده ای در اين شهرستان 

خبر داد.  

به گزارش دان��ا، مهدی حاجی مرادي��ان با اعالم 
اين خبر افزود:  »پايگاه ثاب��ت امدادونجات جاده ای 
قصرشيرين برای هرچه سريع تر رسيدن گروه های 
امدادی به محل حادثه راه اندازی ش��د.« او به وجود 
بازارچه های مرزی و حجم باالی تردد وسايل نقليه 
در اين شهرس��تان اش��اره كرد و افزود:  »باتوجه به 
فراوانی تردد و باال رفتن حجم تصادفات در جاده های 
قصرش��يرين، راه اندازی پايگاه های امدادونجات در 

سطح جاده ها از ضروريات بود كه انجام شد.«

امدادرسانی به 2فقره حادثه 
واژگونی در آذربایجان شرقی

نجاتگران پايگاه های امداد جاده ای شهرستان های 
جلفا و اس��كو به ٢ فق��ره حادثه واژگون��ی خودرو 

امدادرسانی كردند.  

نجاتگران پاي��گاه امدادجاده ای شهرس��تان جلفا 
ب��ه حادث��ه واژگونی يك دس��تگاه پي��كان كه عصر 
دوش��نبه هفته ج��اری حوال��ی س��اعت ١8:٣٠ در 
كيلومت��ر ٢٣ جاده هادی ش��هر- احمدآب��اد اتفاق 
افتاده بود امدادرسانی كردند و يك نفر از مصدومين 
اين حادثه را نجات دادن��د.   در حادثه ديگر نجاتگران 
پايگاه امدادجاده ای شهرستان اسكو به واژگونی يك 
دستگاه نيسان وانت كه در كيلومتر ٥٠ جاده تبريز-

اروميه اتفاق افتاده بود امدادرسانی كردند و يك نفر از 
مصدومين اين حادثه را به مركز درمانی منتقل كردند.  

آموزش
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »هالل« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.
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مسلم خوش اخالق
سن: 46 سال

تحلللصیلات: 
كارشناس��ی مديريت 
و كارشناسی بهداشت 

عمومی
كارمن��د  شلغل: 

دانشگاه علوم پزشكی
 محل سکونت: سبزوار

انگيزه من برای حضور در جمعيت هالل احمر 
ياری رس��يدن به همنوع ب��ود. م��ا ايرانی ها هم 
در متون دينی و هم در فرهن��گ و ادبيات بومی 
مضامين بسياری در مورد ايثار و بخشش داريم، 
آن ش��عر معروف س��عدی را همه خوانده ايم كه 
سروده اس��ت: بنی آدم اعضای يكديگرند/ كه در 
آفرينش زيك گوهرند/ چو عضوی ب��ه درد آورد 

روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. 
من از  سال 8٥ در جمعيت هالل احمر داوطلب 
جمعيت هالل احمر هستم و در طرح های مختلف 

مناسبتی جمعيت هالل احمر مشاركت كرده ام.
 با توجه به ش��غل خ��ود كه در دانش��گاه علوم 
پزش��كی فعاليت می كنم هم��واره ب��ا جوانان و 
فرهنگيان بسياری ارتباط دارم و به همين خاطر 
سعی كردم كه جمعيت هالل احمر و برنامه های 
مختلف آن را تا حد ممكن به آنان معرفی كنم و 
الحمداهلل با استقبال دانشجويان و همكاران عزيز 

مواجه شده است. 

داستان داوطلبی من

محموله كمك های بشردوستانه جمعيت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ايران روز گذشته برای مردم نوار غزه 

در فلسطين اشغالی ارسال شد.  
به گزارش »شهروند«، روز گذشته با حضور مسئوالن 
جمعيت هالل احمر و نمايندگان رس��انه های خبری، 
محموله ای  بشردوستانه شامل اقالم زيستی و دارويی 
كه از س��وی جمعيت هالل احم��ر و كمك های نقدی 
مردم نوعدوست كشورمان تهيه ش��ده بود در سازمان 
امدادونجات جمعيت هالل احمر بارگيری و آماده ارسال 

از راه هوايی شد.  محمدشهاب الدين محمدی عراقی، 
معاون امور بين الملل و حقوق بشردوس��تانه جمعيت 
هالل احمر در محل بارگيری اين محموله بشردوستانه 
گفت: »با هماهنگی دولت و جمعيت هالل احمر مصر 
مجوز ارسال اين محموله برای مردم نوار غزه صادر شده 
اس��ت.« او افزود: »وزن اين محموله 9٥تن اس��ت كه 
مش��تمل بر 6٠ تن اقالم امدادی و زيستی اعم از ٧٠٠ 
دستگاه چادر اسكان اضطراری، ٧ هزار تخته پتو، 4 هزار 

تخته زيرانداز و ٣٥ تن اقالم دارويی و پزشكی است.«

محمدی عراقی با بيان اين كه ٢ پزش��ك و يك نفر از 
كارشناسان معاونت امور بين الملل همراه اين محموله 
عازم غزه هستند، تصريح كرد: »اين نخستين محموله 
بشردوستانه جمعيت هالل احمر ايران است كه به طور 
مستقيم و از خاک كشورمان به غزه ارسال می شود اما 
پيش از اين نيز محموله بشردوستانه ديگری از طريق 

ساير كشورها به فلسطين فرستاده بوديم.«
او با اشاره به اين كه براساس هماهنگی ها با هالل احمر 
مصر و فلسطين پرواز بوئينگ ٧4٧ ايران در قاهره فرود 

می آيد، افزود:  »مقرر ش��ده اين محمول��ه در مرز رفح 
تحويل داده ش��ود و هماهنگی های الزم برای بارگيری 

با هالل احمر مصر و غزه انجام شده است.«
معاون امور بين الملل و حقوق بشردوستانه جمعيت 
هالل احمر افزود: »تالش ما اين اس��ت كه در بازگشت 
بتوانيم تعدادی از مجروحان غزه را به ايران بياوريم، اما 
طرف مصری واكنش مثبتی در اين زمينه نداشته و ما 
همه تالش خود را دوباره برای مداوای مجروحان به كار 

خواهيم  بست.«

95 تن اقام دارويی و زيستی بارگیری شد

ارسال کمک بشردوستانه جمعیت هالل احمر ایران به مردم غزه
|  حسام خراسانی |   خبرنگار|

گزارش
روايت داوطلب صلیب سرخ انگلیس از بحران آوارگان عراقی 

گرمای 45 درجه و نگرانی از آینده

ماه ها جنگ باعث ويرانی عراق شده و سازمان ملل 
تخمي��ن زده ١/٢ ميليون عراقی به دليل خش��ونت و 
جنگ اين كشور را ترک كرده اند. صدها هزار نفر برای 
داشتن امنيت به كردستان كه منطقه ای باثبات تر در 
شمال عراق است، گريخته اند. مردم زيادی از منطقه 
در س��اعات اوليه با اس��تقبال جمعي��ت هالل احمر 
عراق مواجه ش��ده اند. كاركنان و داوطلبان جمعيت 
هالل احمر عراق با دادن كمك ه��ای ضروری و روانی 
و اهدای آب س��الم و غذای گرم از تازه واردان استقبال 
می كنند. هالل احمر ع��راق عالوه ب��ر اين كمك ها، 
پتو، تش��ك، خوراک پز، لوزام بهداشتی مانند صابون، 
شامپو، لوازم آش��پزخانه و غذای خشك را در سراسر 
 Kenny( ( كردستان توزيع می كند. كنی هميلتون
Hamiltonاهل ش��هر گالس��كو، اسكاتلند و عضو 
جمعيت صليب سرخ انگليس در اين كمك ها مشاركت 
كرده است. او يك ماه در شهر دهوک بود و در اين مدت 

در سازماندهی كمك های جمعيت هالل احمر عراق به 
آوارگان تازه وارد همكاری و مشاركت داشت.  پولداران 
و متمولين زي��ادی ب��ا خودروهای خ��ود و مقداری 
پس ان��داز به كردس��تان آمده و توانس��ته اند خانه ای 
برای خود كرايه كنند اما در هفته های گذش��ته افراد 
بسيار زيادی از جمله ايزدی ها كه بی بضاعت هستند 
به كردستان عراق سرازير ش��ده اند. بسياری از آنها در 
اردوگاه هايی، مايل ها دورتر از ديگر مهاجران زندگی 
می كنند. برخی از اردوگاه ها ٣ س��ال پيش برای پناه 
دادن به آوارگان جنگ س��وريه احداث ش��ده بودند. 
براساس مش��اهدات اين داوطلب اسكاتلندی، هنوز 

بسياری از اردوگاه ها امكانات اساسی و اوليه ندارند. او 
می گويد: »يكی از اردوگاه ها حمام مردانه نداش��ت با 
تعداد اندک سرويس بهداش��تی و مراقبت های اوليه. 
هنوز زير ساخت وجود ندارد.« در مدت زمان حضورم 
در دهوک، درجه ح��رارت به 4٥درجه سلس��يوس 
رس��يد. عالوه بر مشكالت جس��مانی، مردمی كه در 
اين جا به دنبال امنيت هستند با فشار عاطفی زيادی 
روبه رو شده اند.« او تعريف می كند: »مردم می گفتند 
گرفتن خبر از خانه هايشان واقعا مش��كل است و در 
آن وض��ع آنچه ش��ما می خواهي��د درک و فهميدن 
اتفاقاتی اس��ت كه آن جا روی می دهد.« اردوگاه های 

دورافتاده معموال مايل ها از مكان ه��ای خريد، بازار و 
مشاغل دور هستند اما »كنی« كه قدرت فعاليت های 
امدادی را خودش مشاهده كرده است، می گويد: »ما 
كمك رس��انی ها را ديديم. مردم نظر خوبی به حضور 
هالل احم��ر و برآورده ك��ردن نيازهايش��ان از طرف 

هالل احمر عراق دارند.« 
ترس از آينده

ب��ا وج��ود اي��ن، مردمان��ی ك��ه از خش��ونت ها 
آس��يب ديده اند، نمی دانند در آينده چه اتفاقی برای 
آنان می افتد و در ماه های پيش رو چه مشكالت تازه ای 
به وجود خواهد آمد. در حالی  كه اكنون هوا به شدت 
گرم است با رس��يدن زمس��تان، مردم در هوای زير 
صفر درجه غوطه ور خواهند شد. در يكی از اردوگاه ها 
عكسی به كنی نشان داده شد كه يكی از چادرها تا دو 

پا در برف فرو رفته بود. 
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براس��اس اع��الم اس��تانداری الب��رز، اس��تان البرز 
سی ويكمين استان  ايران است. در جلسه هيأت دولت 
در تاري��خ ١٢ بهمن م��اه ١٣88 خورش��يدی، اليحه 
تأسيس اين استان تصويب و به مجلس شورای اسالمی 
فرستاده ش��د. در ادامه با تصويب نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی در تاريخ ٧ تير ١٣89 استان البرز به طور 
رسمی ش��كل گرفت. در اين طرح پيش��نهادی كرج 
به عنوان مركز استان درنظر گرفته شده است. كرج در 
٢٠كيلومتری غرب تهران و در حوزه استحفاظی استان 
تهران قرار دارد و براساس آنچه سايت مركز آمار ايران 
درخصوص سرش��ماری عمومی نفوس و مسكن  سال 
١٣9٠ منتشر كرده است شهرستان كرج در مجموع 
نقاط شهری و روس��تايی جمعيتی بالغ بر ٢ ميليون و 

٢4 هزار و ٧6٥ نفر جمعيت داشته است. 
جمعي��ت هالل احم��ر الب��رز نيز ي��ك جمعيت 
تازه تأس��يس به ش��مار می رود كه با توجه به اقليم 
و موقعيت طبيع��ی و صنعتی اس��تان بايد خدمات 
امدادونجات و بشردوس��تانه خود را به بهترين شكل 
انجام دهد. دكتر احسان نصيری، مدير عامل جمعيت 
هالل احمر اس��تان البرز در گفت و گو با »ش��هروند« 
شرايط مختلف و خطراتی كه اس��تان البرز را تهديد 
می كن��د و به تب��ع آن اقدامات ام��دادی را می طلبد 

تشريح كرد. 

نصيری درخصوص تع��داد پايگاه های امدادونجات 
بين شهری جمعيت هالل احمر البرز در سطح استان 
به »شهروند« گفت: »جمعيت هالل احمر البرز دارای 
6 پايگاه امدادونجات بين ش��هری در شهرستان های 
استان اس��ت كه از اين تعداد ٣ پايگاه بدون ساختمان 

و در كانكس فعاليت می كنند.«
او درخص��وص مش��كالتی ك��ه اس��تان الب��رز را 
تهديد می كند، افزود: »جاده چال��وس پرترددترين و 
شناخته شده ترين جاده كشور اس��ت و از آن جايی كه 
اس��تان البرز پل ارتباطی بين ١٢ استان كشور است، 
براساس آمار رتبه اول ترافيك و تردد را در ايام عيد نوروز 

و عيد فطر داشت.«
نصيری تصريح كرد: »به نس��بت شلوغی جاده های 

استان، امكانات امداد جاده ای، آمبوالنس و... نداريم.« 
مدير عامل جمعيت هالل احمر اس��تان البرز از آمار 
امدادگ��ران، جوان��ان و داوطلبان اب��راز رضايت كرد و 
گفت: »مجم��وع آمار امدادگران، جوان��ان و داوطلبان 
هالل احمر البرز ح��دود ١٠ هزار نفر اس��ت و اين آمار 
ظرفيت بيشتری برای جذب اعضا دارد. استعدادهای 
خوب و منابع انسانی قوی داريم. جوانانی پا به كار داريم 
كه به هالل احمر عالقه مند هستند و برای فعاليت در 

هالل احمر اعالم آمادگی می كنند.«
نصيری ادامه داد: »مجمع خيرين هالل احمر البرز 

همكاری خوب��ی با ما دارن��د. مردم ب��رای خدمت در 
هالل احمر س��نگ تمام می گذارند زي��را به آن اعتماد 

دارند و اهل خدمات داوطلبانه هستند.«
او با بيان اين كه كرج همس��ايه تهران اس��ت و وقوع 
زلزله در تهران، كرج را نيز تهديد می كن��د، ادامه داد: 
»گسل نياوران تا كرج امتداد پيدا كرده است، مضاف بر 
اين كه دو س��د طالقان و كرج نيز به دليل غرق شدگان 

پتانسيل خطرآفرينی را دارند.«
نصيری خاطرنش��ان ك��رد: »هر بار با آتش س��وزی 
جنگل ها از هالل احمر كمك خواسته می شود و دايما 
گم شدن كوهنوردان و گردشگران در كوهستان های 

طالقان و بخش آسارا از توابع كرج گزارش می شوند.«
مدير عامل جمعيت هالل احمر اس��تان البرز، انبوه 

مراكز صنعتی در اس��تان البرز را پتانس��يل بی نهايت 
خطرناكی دانست و افزود: »هركدام از اين مراكز صنعتی 
دارای صدها كارگر و مواد ش��يميايی هستند و ما بايد 
هميشه برای امدادرس��انی در اين دست از حوادث كه 

غيرطبيعی به شمار می آيند آمادگی داشته باشيم.« 
او به س��اخت ٢ پايگاه بزرگ اقماری در محمدشهر 
كرج و منطقه هيو برای كمك رس��انی ب��ه زمين لرزه 
احتمالی تهران اشاره كرد و افزود: »اين پايگاه ها حدود 
٥٠ درصد پيش��رفت فيزيكی داش��ته اند و در صورت 

تأمين اعتبار تكميل می شوند.«
نصيری خاطرنشان كرد: »در اين پايگاه ها كه دارای 
٢٢ سوله هستند اقالم غذايی و زيستی برای زمان های 

اضطراری و سوانح ذخيره می شوند.«
مدير عامل جمعي��ت هالل احمر اس��تان البرز با 
بي��ان اين كه اين جمعي��ت در زمان وق��وع حوادث 
در تهران معين اين ش��هر محسوب می شود، تأمين 
زيرس��اخت های الزم را برای جمعي��ت هالل احمر 
اس��تان تازه تأس��يس البرز از ضروريات دانست و با 
تش��كر از توجه رئي��س جمعي��ت هالل احمر برای 
حل مش��كالت هالل احمر البرز، خاطرنش��ان كرد: 
»دكتر فرهادی رئي��س جمعيت هالل احمر تأمين 
زيرس��اخت های جمعيت هالل احمر الب��رز را جزو 

اولويت ها اعالم كرده اند.« 

مديرعامل هال احمر استان البرز در گفت وگو با »شهروند«: 

انبوه مراکز صنعتی در کرج خطر عمده وقوع حوادث غیرطبیعی در استان است
  رئیس جمعیت هالل احمر تأمین زیرساخت های جمعیت هالل احمر البرز را جزو اولویت ها اعالم کرده  است
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جش��نواره وبالگ نويس��ی دخت��ر آفتاب ب��ا معرفی 
١٧برگزيده به پايان رسيد. در مراسم اختتاميه جشنواره 
كه در سالن همايش های ش��هرداری قم برگزار شد، به 
مناسبت ميالد حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( و با 
توجه به اين كه اين بانوی كريمه ١٧ روز در شهر قم اقامت 
داشتند به ١٧ نفر از برگزيدگان جشنواره هدايايی تقديم 
شد. تا پايان مهلت ارس��ال آثار جشنواره وبالگ نويسی 
دختر آفتاب، بيش از ١٥٠٠ پست مرتبط با موضوعات 
اين جشنواره از ١46 وبالگ ارسال شد و ١٧ اثر به عنوان 
اثرات برتر انتخاب شدند. مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان قم در اين مراسم گفت: »برگزاری جشنواره هاي 
فرهنگي و دين��ي نتايج مطلوبی داش��ته و اين نتايج به 
خوبی در ميان جوانان و نوجوانان مشهود است.« محمد 
گلفشان بر اهميت توجه به هدايت جوانان و خالص بودن 
نيت در انجام برنامه های فرهنگ��ی و مذهبی جمعيت 
هالل احمر تأكيد كرد و گف��ت: »يكی از اهداف اين نهاد 
هداي��ت جوانان و نوجوانان به س��مت معارف اس��الم و 

آموزه های اهل بيت)ع( است.«
مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان قم با اشاره به 

جايگاه حضرت معصومه)س( در مي��ان ائمه اطهار)ع( 
گفت: »لق��ب معصوم��ه را امام رض��ا)ع( برای ايش��ان 
انتخاب كردند. زندگی در ش��هر قم سعادت و افتخاری 

برای ش��هروندان قمی است. زندگی در اين شهر عبادت 
است و بايد با اس��تفاده از امر به معروف و نهی از منكر از 
اين شهر پاک حفاظت شود.«  گلفشان با اشاره به اين كه 
جوانان بايد در تمام عرصه های مختلف به مقابله با دشمن 
بپردازند، بيان كرد: دش��من هميشه برای اين رده سنی 
نقشه های خطرناک و پليدانه ای برنامه ريزی كرده است 
كه نبايد از آنها غافل شويم و با توجه به تهاجمات فرهنگی 
دشمن در  س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت 
جهادی بايد محوريت فعاليت های نهادها و س��ازمان ها 
اقدامات فرهنگی باش��د.او اف��زود: اميدواري��م اقدامات 
انجام شده توسط جوانان هالل احمر قم تأثيرات مطلوبی 
در عرصه جنگ نرم داش��ته باشد و نقش��ه های پليدانه 
دش��من را از بين برده  باش��د. حجت االسالم علی بنايی 
معاون سياسی امنيتی اس��تاندار قم نيز در اين مراسم با 

بيان برخ��ی از روايات ائمه اطهار)ع(، خاطرنش��ان كرد: 
»حضرت معصومه)س( از جايگاه بااليی برخوردار است 
و ترويج سيره زندگانی ايشان وظيفه ای برای شهروندان 
قمی اس��ت كه ما نبايد نس��بت به آن غافل ش��ويم.« او 
ادامه داد: »شيعيان افرادی هستند كه طبق آموزه های 
اهل بي��ت)ع( زندگی خ��ود را پيش می برن��د و از انجام 
گناهان پرهيز می كنند.« حجت االسالم والمس��لمين 
سيدصادق ميرشفيعی يكی از خطبای برجسته كشور نيز 
در ادامه با اشاره به سخنان علمای بزرگ اسالم در ارتباط 
با شخصيت حضرت معصومه )س( ابراز كرد: »بهشت از 
جايگاه  ويژه ای در نزد خداوند برخوردار اس��ت كه او آن 
را به مجاهدين و بندگان خالص خود وعده داده است اما 
جايگاه حضرت معصومه)س( بسيار واالتر خواهد بود زيرا 
خداوند زائران حرم او را وعده بهشت داده است.« اجرای 
گروه سرود، خاطره گويی غالم باقر بهشتی حرمی پيرغالم 
حرم حضرت معصومه)س(، ش��عرخوانی شهاب الدين 
خالقی و مديحه س��رايی عب��اس حي��درزاده در وصف 
اين بانوی كريمه از ديگر برنامه های مراس��م اختتاميه 

جشنواره دختر آفتاب بود. 

با معرفی برگزیدگان 

جشنواره وباگ نويسی »دختر آفتاب« پايان يافت
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