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پنجشنبه  23 خرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره 1715

ره
پرت

ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر با توجه به درگیری برخی از مناطق کشور به ویژه سه استان گلستان، لرستان و خوزستان با سیل بهار  
ســال جاری و توجه عموم مردم به حل مسائل معیشتی، سازمان جوانان هالل احمر براســاس ماموریت خود و با هدف رفع نیاز های فرهنگی 
خانواده ها با توجه به اوقات فراغت تابستان و  سال تحصیلی جدید، فراخوان تشکیل پویش »با مهر تا مهر« را منتشر کرد. فراخوان »با مهر تا مهر« 
ویژه اقالم غیرنقدی شامل کتاب، اسباب  بازی و لوازم التحریر است. اقالم جمع آوری شده با نظر متخصصان حوزه کودک و نوجوان و با توجه به 
نیاز جمعیت کودکان و نوجوانان این مناطق توزیع می شود. این پویش طی دو روز ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار می شود. مردم برای 
مشارکت در این طرح فرهنگی می توانند کتاب، اسبا ب بازی و لوازم التحریر را خریداری کرده و در اختیار نیرو های مستقر در کتابفروشی های 

مشارکت کننده قرار دهند.
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در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهای امن را تعیین 

کنید. این مکان می تواند زیر یک 
میز محکم، یا کنار دیوار داخلی 

به دور از پنجره باشد.

 درباره پویش
 »با مهر تا مهر«
در آخرین 
روزهای خرداد

 وداع تلخ با محمدرضا حافظی
خّیر مدرسه ساز کشور

 خداحافظ
»دکترحافظی«

محمدرضا حافظی، خّیر مدرسه ســاز کشور و 
رئیس جامعه خّیرین مدرسه ساز درگذشت. خبر 
تلخی که روز سه شنبه منتشر شد. حافظی متولد  
سال ۱۳۰۹ در بروجرد است و در ۸۹سالگی به خانه 
ابدی رهسپار شد؛  سال گذشته هم مدرسه  ابتدایی 
به نام وی در بروجرد راه اندازی شــد. این موسپید 
مدرسه سازی عامل گام برداشــتن در این مسیر را 
فوت پسرجوانش عنوان می کرد و بعد از  دست دادن 
وی، مدرسه ای هم به نام »امیرحافظی« ساخته و 

دراختیار دانش آموزان قرار داد.
وی متولد ۱۳۰۹ بود و مدرک دکترای مدیریت 
خود را از دانشگاه نیوپرت کالیفرنیا آمریکا دریافت 
کرد. او را می توان از پیشگامان و خّیرین در عرصه 
مدرسه سازی به شــمار آورد که زندگی و سرمایه 
خود را سال ها در این عرصه به کار برد و در عرصه 
اجرایی نیز وارد این میدان شــد و جمع کثیری از 
خّیرین مدرسه ســاز را شناسایی و به این سمت و 
سو هدایت کرد. از او مدارس زیادی به یادگار مانده 
است. وی از  سال ۱۳۷۸ به ریاست جامعه خّیرین 
مدرسه ساز کشــور انتخاب شــد و تا پایان عمر 

پربهایش در این سمت باقی ماند.
حافظی که چندماهی در بیمارستان بستری بود، 
همواره به کار مقدس مدرسه سازی توجه داشت. 
روز دوشــنبه  مراسم نکوداشــت وی با نام »مهر 
خوبان« در باغ موزه هنر ایرانی برگزار و اعالم شد وی 
به دلیل کسالت در بیمارستان بستری است. مراسم 
وداع با دکتر محمدرضا حافظی، رئیس فقید جامعه 
خّیرین مدرسه ساز کشور و اقامه نماز بر پیکر پاک 
آن مرحوم، به امامت آیت اهلل امامی کاشــانی روز 
پنجشنبه ۹۸/۳/2۳ ساعت ۸:۳۰ صبح در مدرسه 
عالی شهیدمطهری)سپهســاالر( واقع در میدان 
بهارستان برگزار می گردد. از روز گذشته پیام های 
تسلیت مدیران و مسئوالن زیادی برای درگذشت 
وی اعالم شد که می توان به پیام تسلیت اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدمحمد 
بطحائی وزیر سابق آموزش وپرورش، محمدجواد 
ظریف وزیر امــور خارجه و اســتاندار و نماینده 
ولی فقیه در استان لرستان و سیدجواد حسینی 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
نیز در پیامی درگذشت دکتر محمدرضا حافظی، 
رئیس هیأت مدیره جامعه خّیرین مدرسه ســاز و 

داوطلب جمعیت هالل احمر را تسلیت گفت. 
به گــزارش روابط عمومی ســازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر در متن پیام محمد نصیری 

آمده است:  
»دولت جاوید یافت/ هرکه نکونام زیست

خبر درگذشت نیک مرد مدرسه ساز زنده یاد 
دکترمحمدرضــا حافظی موجب تأثــر و تألم 
گردید. نام وی بی تردید با نیکی و خیرخواهی، 
گره خــورده و در ذهن و یاد مردم تا همیشــه 
جــادوان خواهد بــود. وی تــا آخرین لحظات 
حیات دنیــوی دغدغه تحصیــل دانش آموزان 
را در ســر می پرورانــد. مرحــوم حافظی روز 
بیســت ویکم خردادماه به دیار باقی شــتافت. 
جایی که اثــرات اخروی باقیــات و صالحات او 
پیشتر بدان جا شــتافته اند. با قلبی آکنده از غم 
و اندوه فقدان درگذشت این الگو و اسوه عملی 
کار نیک مدرسه سازی را به خانواده آن مرحوم، 
جامعه خّیرین مدرسه ساز و عموم فرهنگیان و 
دانش آموزان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد 
متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و 
برای بازماندگان صبر جمیل مسألت می نمایم.«

دریچه

شهروند| »سال گذشته تعداد گرســنه ها در یمن 45 درصد افزایش 
داشته  است.« این آماری است که نمایندگی کمیته بین المللی صلیب  سرخ 
منتشر کرده است؛ طبق این آمار منتشرشده، در  سال گذشته تعداد موارد 
ســوءتغذیه حاد که به مراکز مورد حمایت این سازمان مراجعه داشته اند، 
افزایش یافته اســت. مردم یمن بیش از چهار  سال است که درگیر بحران 

هستند. تنها طی  سال گذشته 64۰ هزار نفر، شامل  کودکان، زنان باردار و 
مادران شیرده از بسته های غذایی این سازمان استفاده کرده اند. مخاصمات 

چهار ساله اخیر شرایط را خیلی وخیم تر کرده است.
ضعف عمومی نظام سالمت  و وقفه در خدمات بهداشت و درمان باعث 
کاهش ایمنی کودکان یمنی شده است. در این میان سوء تغذیه کودکان 

سیستم ایمنی ایشان را حتی ضعیف تر می کند و این باعث ابتالی سریع 
این کودکان به بیماری هایی نظیر ســرخک می شود.  این روزها یمنی ها 
کمتر غذا می خرند و دنبال گزینه های تغذیه ارزان تر هســتند. خیلی از 
یمنی ها نیز زیر بار بدهــی حاصل از خرید غذا یا مایجتاج کودکان خود به 

صورت نسیه هستند. 

تشدید بحران های غذایی در یمن
فاجعه چهارساله در صنعا

  این خانواده به همراه 10 فرزندشان مشغول خوردن تنها وعده غذایی روز خود هستند. چند  سال پیش هنگامی که کل خانواده به 
خاطر درگیری ها مجبور به فرار از صعده به صنعا شد، زندگی برای این خانواده بزرگ شدیدا تغییر کرد.

  عفیه و همسرش منتظر آماده شدن غذای اندکشان هستند و نوه ایشان روی یک تکه مقوا در حیاط مدرسه ای در مراوا خوابیده 
است. خانواده عفیه از درگیری های حدیده به این شهر پناه آورده است.

  درموردانگیزهتانبرایورودبههاللاحمرو
عرصهداوطلبیبگویید؟

محمدرضا: از نوجوانی عضــو جمعیت هالل احمر 
شــد ه ام، به امدادگری عالقه داشته و دارم؛ »امدادگری« 
یعنی یاری گری آســیب دیده و مدد آســیب دیده، من 
این یاری گری را دوســت دارم، به همین دلیل دوره های 
آموزشی را طی کردم. در حال حاضر به  عنوان نجاتگریکم 
در هالل احمر و پایگاه امداد جاده ای سه راهی سه چاهون 

بافق مشغول فعالیت هستم. همان طور که گفتم هدف 
و انگیزه من از رفتن به هالل احمر به خاطر فعالیت های 
بشردوستانه هالل احمر بود و انگیزه من کمک رساندن به 

افراد آسیب دیده در حوادث بود.
سمیه: من از کودکی مقلد کارهای برادر بزرگترم بودم؛ 
وقتی با لباس ســرخ به خانه می آمد، از فعالیت هایی که 
روزانه در پایگاه هالل احمر انجام می داد می گفت؛ از  کمک 
به همنوع، از رفاقت و صمیمیت های بین دوستانش؛ من 

عالقه مند به این کار شــدم تا من هم مثل دیگر اعضای 
خانواده ام وارد هالل احمر شوم و یک داوطلب باشم.  

  بهنظرتانکدامیکدرفعالیتهایهاللاحمر
موفقترهستید؟

محمدرضا:با توجه به برخی از محدودیت ها، معموال 
فعالیت  امدادی در میان مردان برجسته تر می شود؛ البته 
در سال های اخیر بسیاری از این محدودیت ها حل شده 

است.
ســمیه: قطعا برادرم. با توجه به فعالیــت موفق در 

امدادگری او همیشه الگو و مشوق من بوده است.
  زمانیکهلباسهاللاحمررابهتنمیکنید،

چهاحساسیدارید؟
محمدرضا: با پوشــیدن لبــاس هالل احمرآرامش 
خاصی می گیرم و خوشحالم که توانستم عضو کوچکی از 
جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ شوم و با آموزش هایی 
که دیده ام جان هموطنان خود را تا حدی که از دســتم 
برمی آید، نجات بدهم. لباس جمعیت در جایگاه خودش 

مقدس است وبرای آن احترام قایل هستم.
سمیه: لباس هالل احمر یک لباس مقدس است و من 
با پوشیدن آن احساس خرسندی و تعهد نسبت به مردم 
کشورم دارم و خوشحالم که می توانم در نجات جان مردم 

سهیم باشم.
  شاخصترینفعالیتیکهدرطولاینسالها

انجامدادهاید،چیست؟
محمدرضا:آموزش دادن کمک ها به بچه های دادرس. 
سمیه:شرکت در تمامی کالس ها و دوره های آموزشی 

امداد که کاربرد زیادی در زندگی من داشته اند.

  بهنظرشمابرایمعرفیهاللاحمردرسطح
جامعهچهبایدکرد؟

محمدرضا:برگزاری کالس های آموزشی کمک های 
اولیه در مدارس می تواند مردم را با این مجموعه مردم  نهاد 

آشنا کند.
سمیه:به نظر من باید در سطح مدارس آموزش های 
بیشتری داده شود یا حتی در بعضی از مشاغلی که در آن 

خطر وجود دارد، آموزش های الزم ارایه شود.
  تابهحالچندنفررابــههاللاحمرمعرفی

کردهایومشوقشماچهکسیبود؟
محمدرضا:بیشــتر افــرادی که من توانســته ام به 
هالل احمر معرفی کنم، در کالس هــای طرح دادرس 
در مدارس بوده است. مشوق اصلی من هم  برادر بزرگم 
ابوالفضل بوده که سال های زیادی در هالل احمر فعالیت 
دارد و در حال حاضر یکــی از بچه های ایثار هالل احمر 

است.
سمیه:تعداد افراد زیادی از دوستان و آشنایان را دعوت 
کرده ام و مشوق اصلی من خانواده ام بود؛ تمام خانواده من 

عضو جمعیت هالل احمر هستند.
  بهنظرشــماچهفعالیتهایبایددراولویت

فعالیتهایجمعیتهاللاحمرقراربگیرد؟
محمدرضا: اولویت اول من جذب جوانان و برگزاری 
کالس هــای امدادی برای آنهاســت کــه در آینده هم 
نیرویی برای هالل احمر باشند و هم توانسته باشم شعار 

هالل احمر که هر ایرانی یک امدادگر را تحقق داده باشم.

سمیه: جذب جوانان و تشــویق بــرای ماندن آنها و 
معرفی بهتر و بیشتر هالل احمر از طریق  مختلف مانند 
حضور در مساجد، هیأت ها، مدارس، مکان های عمومی. 

  یک خاطره تلخ و یک خاطره شیرین. 
محمدرضا: خاطره تلخ بســیاری دارم که تلخ ترین 
آن  به چند ســال پیش برمی گردد که در حادثه تصادف 
جاده ای یک پدر و فرزند دخترش که سنی زیر ۱۰  سال 

داشت، فوت کرد. 
در مورد خاطره شیرین هم باید بگویم؛ یک روز به همراه 
برادرم در یکی از پارک های شهر در حال قدم زدن بودم که 
خانمی را در حال خفه شدن مشاهده کردیم. ما با توجه با 
آموزش های امدادی که دیــده  بودیم، این خانم را نجات 
دادیم؛ نجات دادن شــیرین ترین خاطره در زندگی هر 

فردی است.
سمیه: خاطره شــیرین من برای زمانی است که در 
باشگاه خود توانستم جان یکی از شاگردانم که به خاطر 
یک ضربه به داخل شکم دچار ایست تنفسی شده بود را 
نجات دهم. خاطره تلخ هم  برای زمانی است که وقتی به 
همراه برادر دوقلویم و برادر بزرگم که پایش را به خاطر 
پاره شــدن رباط صلیبی عمل کرده بود، از یزد به خانه 
برمی گشتیم که شــاهد یک حادثه واژگونی خودرو در 
جاده بافق یزد بودم که همراه با برادرم برای کمک رفتیم 
و عمل cpr را انجام دادیم اما متاسفانه آن شخص زنده 
نماند و به نظر من بدترین اتفاق این است که شاهد مرگ 

یک انسان باشیم.
  وسخنپایانی؟

محمدرضا: آموزش های امدادگری را جدی بگیریم. 
هر چه در جامع آموزش کمک های اولیه بیشــتر جدی 

گرفته شود، در حوادث آسیب های کاهش پیدا می کند.
ســمیه: از همه می خواهم که هر چه ســریع تر به 
خانواده بــزرگ هالل احمر بپیوندنــد و آموزش های 
امدادی را فرا بگیرند؛ چرا که حادثه در کمین ما اســت 
و هیچ گاه خبر نمی کند؛ هیچ چیز بدتر از آن نیست که 
عزیزی جلو چشمانمان آسیب ببیند و ما نتوانیم کاری 

انجام دهیم. 

گفت وگو با خواهر و برادر دوقلوی جمعیت هالل احمر شهرستان  بافق

 امداد گری
یعنی  یاری گری

محمدمهدی اقبالی| اعضای داوطلب جمعیت  هالل احمر شهرستان بافق آنها را خوب می شناسند، 
یک خانواده که تمام اعضای آن فعالیت  داوطلبانه را دنبال می کنند. در میان این خانواده »ســمیه« و 
»محمدرضا« دوقلو های امدادگر و داوطلب جمعیت هالل احمر شهرســتان بافق چهره های آشناتری 
هستند. خواهر و برادری دو قلو از خانواده آقای طالبی بافقی که دوران شیرین جوانی خود را صرف خدمت 
به همنوع می کنند. سمیه و محمدرضا متولد 28 اردیبهشت  سال 1373 هستند. سمیه  به  عنوان مربی 
تکواندو در شهرستان بافق فعالیت می کند؛ او  از  سال 8۴ وا رد هالل  احمر شده است. محمدرضا هم مدرک 
تحصیلی کاردانی مدیریت امداد و سوانح دارد و در جمعیت هالل احمر به  عنوان یک امدادگر فعالیت دارد. 

آن چه در ادامه می آید، بخشی از  گفت وگوی »شهروند« با این خواهر و برادر داوطلب است. 

محمدرضا:
هدفوانگیزهمنازرفتنبههاللاحمربه
خاطرفعالیتهایبشردوستانههاللاحمر
بودوانگیزهمنکمکرساندنبهافراد

آسیبدیدهدرحوادثبود

سمیه:
ازهمهمیخواهمکههرچهسریعتر
بهخانوادهبزرگهاللاحمربپیوندندو

آموزشهایامدادیرافرابگیرند؛چراکه
حادثهدرکمینمااستوهیچگاهخبر
نمیکند؛هیچچیزبدترازآننیستکه
عزیزیجلوچشمانمانآسیبببیندوما

نتوانیمکاریانجامدهیم


