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معاون سازمان انتقال خون استان تهران در گفتوگو با «شهروند»:

مردم در عید
اهدای خون را فراموش نکنند
شــهروند| روزهای کم مانده به عید ،شــلوغ است؛
خیابانها،مغازهها،پیادهروها،رستورانهاوسوپرمارکتها.
همه جا پر از آدمهایی اســت که منتظــر بهارند ،منتظر
تعطیالتی که با بهار شروع میشــود .حاال همه جا شلوغ
اســت ،جز پایگاههای اهدای خون ،جز آن کانکسهای
سیار و سالنهای ســفید با تختهای فلزی .مردم آنقدر
درگیر تعطیالت و خریدند که مسیرشان را به سمت مراکز
پایگاههایاهدایخونکجنمیکنند،همینهممیشودتا
ذخایر خون کم شود و حاال مسئوالن سازمان انتقال خون
ازمردمبخواهندتادرروزهایعیدنوروزفراموششاننکنند.
مجید مسلمی ،معاون سازمان انتقال خون استان تهران
است .او در گفتوگو با «شهروند» میگویدکه میزان ذخایر
خون در روزهای تعطیل 30،تا40درصد کم میشود.
هربار که به تعطیالت نزدیک میشویم سازمان
انتقالخوننسبتبهکمشدنذخایرخونیهشدار
میدهد .امســال هم ظاهرا همین وضع را دارد.
درستاست؟
بله ،ما بهعنوان متولی فرآوردههــای خونی ،وقتی وارد
تعطیالت نــوروز میشــویم ،تمهیداتی را بــرای ذخایر
خونیماندرنظرمیگیریم،چراکهدرتعطیالت،بهویژهدر

نوروز که روزهای تعطیل بیشتر است ،میزان اهدای خون
همکممیشود.حاالهمهمینشرایطپیشبینیمیشود.
دلیل این اتفاق چیست؟ مردم تمایل کمتری
برایاهدایخوندرتعطیالتدارند؟
مردم در تعطیالت نوروز درگیر دید و بازدید هســتند
و رفتن به مراکــز اهدای خون جزو اولویتهایشــان قرار
نمیگیرد ،به همین دلیل یک مقدار میزان اهدای خون کم
میشود.
شــما گفتید که تمهیداتی برای حفظ ذخایر
خونیدارید.اینتمهیداتچیست؟
ما از ماههای قبل به فکر تعطیالت بودیم تا بتوانیم ذخایر
خونی را نگه داریم تا در تعطیالت نوروز مشــکلی نداشته
باشیم .به همین دلیل هم تیمهای ســیار اهدای خون را
فعالکردیم.بررسیهایمانشانمیدهدکهدرحالحاضر،
گلبولهای قرمز فشــرده که قابلیت ذخیرهسازی دارند،
نگهداریشدهاندومادراینزمینهمشکلینداریم.
درست اســت ،اما ظاهرا پالکتها را نمیتوان
ذخیرهکرد؟
بله،همینطوراست.درروزهایتعطیل،میزانپالکتها
کم میشــود چرا که پالکتها را نمیتوان برای بلندمدت

مراکزآمادهپذیرشداوطلباناهدایخوندرروزهاینوروز
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ذخیره کرد ،به همین دلیل برای باال بردن ذخیره پالکت
از دستگاه پالکت فریزیس استفاده کردیم تا بتوانیم برای
مدت زمان بیشــتری پالکتها را نگه داریم .در این روش،
تنها پالکت خــون اهداکننده گرفته و خــون به بدنش
برگردانده میشود .با همه اینها ما از مردم میخواهیم که در
تعطیالتعیدماراتنهانگذارند.ماپایگاهاهدایخونداریم
وافرادمیتوانندبرایاهدایخونمراجعهکنند.
هرســال در تعطیالت نوروز حدودا چقدر با
کاهشذخایرخونیمواجهمیشوید؟
البته اینها بستگی به شــرایط دارد ،اما بهطور میانگین
بین  30تا 40درصد ذخایر خونی ما در تعطیالت نوروز کم
میشود.
برای باال نگه داشــتن ذخایر خون ،سازمان
انتقال خون میتواند پایگاههای سیار را در مراکز
تفریحی در نظر بگیرد .این روش هم میتواند به
کمکبیاید.
ی سال قبل عمل میکنیم.
بله ،اما ما براساس تجربهها 
تجربههای قبلی به ما نشــان داده که ایــن روش برای
تعطیالت ،خیلی کاربردی ندارد و مردم در این شــرایط
برای اهدای خون نمیآیند ،بنابراین برای این اماکن ،ما
پایگاهسیارنمیفرستیم.
برای آن بخش ذخیرهسازی پالکت که اشاره
کردید ،باید اهداکنندهای هم باشد .با توجه به کم
شدن تعداد اهداکنندگان ،این ذخایر را از کجا قرار
استتهیهکنید؟
ما در این بخش از اهداکنندگان مســتمرمان استفاده
میکنیم .به آنها فراخوان دادهایــم که در این روزها برای
اهدای پالکت مراجعه کنند ،بــه همین دلیل ما نگرانی
جدی برای کاهش ذخایر نداریم و مردم هم نباید نگران
باشند.
مراكزفعالانتقالخوناستانتهران
درتعطیالتنوروز
سازمانانتقالخوناستانتهراندرتعطیالتنوروزهم
فعال و مراکزش در استان تهران آماده مراجعه شهروندان
است .براســاس اعالم این ســازمان ،مركز انتقال خون
خیابان وصال شــیرازی همه روزه در تعطيالت نوروزي
طبق روال هميشگي از ساعت  8صبح تا ساعت  20فعال
است.جزییاتفعالیتمراکزسازمانانتقالخونبراساس
جدولزیراست.
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براینخستینبار30خانهعلمودرمانجمعیتدانشجوییامامعلی(ع)،رنگتازهایبهخودمیبیند

یک «خانهتکانی» برای کودکان
دستانشــان از کار زیاد را روی دیوارها و درهای
ســفیدتری میکشــند .امســال جمعیت امام
علی(ع) ،مراســم خانهتکانی را بــرای خانههای
ایرانــیاش اجرا میکنــد .مرتضــی کیمنش،
سخنگوی جمعیت خیریه امام علی(ع) است .او
میگوید« :این طرح برای نخســتینبار است که
از ســوی اعضای جمعیت اجرا میشود ،نه فقط
اعضا که هرکس که داوطلب اســت هم میتواند
در ایــن طرحها مــا را یاری کنــد ».در هر خانه
علم ،حداقل  50تــا  100کودک در رفتوآمدند
و به گفته ســخنگوی جمعیت امام علی(ع) ،در
خانههایی مثل ،ملکآباد کــرج ،تعداد کودکان
به  170نفر هم میرســد« :خانهتکانیها از اواخر
اســفند در  30خانه ایرانی جمعیت شروع شده
و تا روزهــای اول فروردینماه هــم ادامه دارد.
خانهتکانی در برخی مناطق تمام شده و همچنان
ادامه دارد ».کیمنش معتقد است که اجرای این

شــهروند| خانههــای ایرانی امســال رنگ
دیگــری به خــود میبینــد .خانههــای ایرانی
جمعیت دانشــجویی امام علی(ع) سالهاســت
دانشآموزانش ،کودکان کار هســتند؛ کودکان
لب خط ،شــوش ،مولــوی ،دروازه غــار ،خاک
ســفید ،فرحزاد و  ....دانش آموزانی که خسته از
کار ،پشــت نیمکت و صندلیهای فلزی و چوبی
مینشــینند و کتابهای ریاضی و علوم دســت
میگیرند ،مدادرنگیهایشــان را روی کاغذهای
ســفید میکشــند ،میخندند و فــارغ از دود و
ســر و صدای خودروها ،نگاههای تلخ و واژههای
دردناک ،برای ساعتی شادی میکنند.
عید امســال ،اما خانههای علم ،درســت مثل
هر خانه دیگری به رســم هــر ســاله ایرانیان،
شســته میشــود و دیوارهایش و شیشههایش
دســتمال میخورد.ســال دیگر ،کودکان کار،
سر کالسهای تمیزتری مینشــینند و سیاهی

طرح میتواند زمینه آشنایی مردم با فعالیتهای
جمعیت امام علــی(ع) برای کــودکان را فراهم
کند« :ما خیلی استقبال میکنیم از اینکه مردم
بیایند و از نزدیک فعالیتهای ما را ببینند .ما به
همه خیران هم این را میگوییم تا قبل از اینکه
کمکی به ما کنند ،به خانههای ما مراجعه کنند.
در تعطیالت نوروز هم فرصــت خوبی برای این
دیدارهاست ».بنا بر آنچه مسئوالن جمعیت امام
علی(ع) اعالم میکنند ،درحال حاضر 30 ،خانه
ایرانی در کشور فعال است که تنها در تهران 14
مرکز به کــودکان کار آموزش میدهد .کیمنش
میگوید« :هفتــه اول فروردینمــاه ،خانههای
ایرانی تعطیل اســت امــا از هفته دوم ،بیشــتر
مناطق فعال هستند .افرادی که تمایل دارند در
تعطیالت عید با ما همــکاری کنند ،میتوانند به
شــماره تلفن  09385200370پیام دهند تا ما
آنها را راهنمایی کنیم».

داوطلبانیکهمیخواهندسهمیدرخانهتکانیخانههایایرانیداشتهباشندمیتوانندبراساسبرنامهزیراقدامکنند

خانههایایرانی

تاریخخانهتکانی

کمکهایموردنیاز

تلفن

احمدآبادمستوفی

پنجشنبه26اسفند

نیازبهنیروجهترفتوروب،تعمیرات،لولهکشی

۰۹۱۲۷۱۸۳۵۶۱

دروازه غار

از ساعت 12تا20

 ۵۰نیروجهترفتوروب،تعمیرات،برقکاری،رنگزنی

۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸

پنجشنبه26اسفند

فرحزاد

خانهدرمان(خیابانآذربایجان)

شهرری

خانهاشتغالخاکسفید

خانهایرانیملکآبادکرج

خانهایرانیقم

۰۹۳۵۴۷۴۸۰۹۵

رفتوروب،برقکاری،تعمیرات

توروب،تعمیرات،رنگزنی،جوشکاری،زیباسازیوتدارکات
نیازبه ۱۵نفرنیروجهترف 

از ساعت 9تا17

چهارشنبهوپنجشنبه ۲۵و ۲۶اسفندازساعت ۱۰تا۱۷

پنجشنبه ۲۶اسفندازساعت ۱۳تا۱۸

پنجشنبهوجمعه ۲۶و ۲۷اسفندازساعت ۱۰تا۱۷

جمعه و شنبه ۲۷و ۲۸اسفند از ساعت ۱۰تا۲۰

توروب،تعمیرات،برقکشی،زیباسازیوتدارکات
نیازبه ۲۹نفرنیروجهترف 

توروب،تعمیرات،رنگزنی،برقکشیوزیباسازی
نیازبه ۲۷نفرنیروجهترف 

-----

۰۹۱۲۵۰۷۵۷۲۰

۰۹۳۹۷۰۱۰۲۷۸

۰۹۳۶۵۸۰۹۲۴۶

توروب،باغبانیوبرقکشی
نیازبه ۱۰نفرنیروجهترف 

توروب،تعمیرات،رنگزنیوبرقکشی
نیازبه ۲۷نفرنیروجهترف 

۰۹۰۱۳۲۸۷۷۷۹

با حضور دبیر کل جمعیت هالل احمر

بهروز راعی | پایگاه امداد و نجات جادهای شــهدای
فوالد با حضور دکتر مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت
هالل احمر  ،دکتر مســعود حبیبی رئیس سازمان جوانان
جمعیت هالل احمــر ،دکتر بهرام ســبحانی مدیرعامل
شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان ،دکتر محســن مومنی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان ،زهرا
سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی،
امام جمعه شهرســتان مبارکه،جمعی از مدیران استان و
شهرستان مبارکه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این پایگاه که با صرف هزینه  ۸۵۰میلیون تومانی هالل
احمر و فوالد مبارکه اصفهان احداث شده است ،مبلغ ۷۰۰
میلیون تومان آن را شــرکت فوالد مبارکه و  ۱۵۰میلیون
تومانی هالل احمر جهت تجهیز ان پرداخت کرده است.
همچنین پایگاه امداد جاده ای مهیار با کمک  ۳میلیارد
ریالی مردم شــهرضا و تامین هزینه توســط هالل احمر
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
تقدیر از فوالد مبارکه به لحاظ ایفای
مسئولیتهایاجتماعی
دکتر مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هالل احمر
در این مراســم در ســخنانی ضمن تقدیر از مدیرعامل و
هیات مدیره فوالد مبارکه اصفهان در ایفای مسئولیتهای
اجتماعی ،به اجرای طرح ایمنی و سالمت جمعیت هالل
احمر در نوروز اشاره کرد و گفت 1315 :پایگاه امداد جاده
ای با بکار گیری روزانــه پنج هزار نجاتگــر و امدادگر ،به
مسافران نوروزی در سراسر کشور خدمات ارایه می کنند.
وی افزود 27 :فروند بالگرد در ســطح کشــور به کمک
امداد گران هالل احمر برای نجــات حادثه دیدگان آماده

پایگاه امداد و نجات جاده ای شهدای فوالد
با مشارکت فوالد مبارکه اصفهان افتتاح شد

به خدمت می باشند.
وی گفت :عالوه بر فعالیــت امدادگران هالل احمر ،بالغ
بر ده هزار نیروی داوطلب این جمعیت در سراســر کشور،
هــال احمر را در طرح ایمنی و ســامت نــوروزی یاری
میکنند.
محمدیون با اشــاره به اقدامات هالل احمــر در دو ماه
گذشــته در امداد و نجات سیل سیســتان و بارش برف و
ریزش بهمن در جاده های کشور که منجر به مسدود شدن
بسیاری از جاده های کشور شد ،گفت :تبلور اقدامات هالل
احمر در کمک به همنوعان خود در دو ماه گذشــته بسیار

درخشان بوده و بسیاری از مردم از امدادهای این جمعیت
بهره گرفتند .
وی با تقدیر از حمایت های نمایندگان مجلس در تامین
اعتبار بودجه ای این جمعیــت گفت :نمایندگان مردم در
مجلس با  185رأی موافق ،حمایت خود را از اعتبار مادی و
معنوی جمعیت هالل احمر اعالم کردند.
دبیر کل جمعیت هالل احمر در پایان ضمن قدردانی از
دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با
اهدای لوح تقدیر و هدیه ویژه کیف امدادی هالل احمر از
ایشان تقدیر کرد.

تجهیزپایگاهامدادجادهایشهدایفوالد
بهامکاناتمدرن
دکتر بهرام سبحانی ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز
در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک ایام والدت حضرت
فاطمه زهرا (س) و تقارن آن با نوروز باستانی ،به اهمیت کار
جهادی نیروهای هالل احمر اشــاره کــرد و گفت :موقعیت
استراتژیک این پایگاه در واقع شدن در مسیر شمال به جنوب
کشوربسیارحساسوموردنیازاست.
وی گفت :شرکت فوالد مبارکه با تردد روزانه ۲۰هزار نیروی
انسانیاینشرکت،بیشترینبهرهراازاینپایگاهمیبرد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به فضاهای این مناسب
ایجاد شده در این ساختمان اشاره کرد و گفت :ارایه خدمات
مطلوببهتجهیزاتمدرننیازداردکهخوشبختانهاینپایگاه
بهتجهیزاتوامکاناتمدرنمجهزشدهاست.
فعالیت43پایگاهامدادجادهایاصفهاندرنوروز
دکترمومنیمدیرعاملجمعیتهاللاحمراستاناصفهان
در این مراسم در سخنانی گفت :پایگاه امداد جاده ای شهدای
فوالد در هفته هالل احمر سال گذشته کلنگ احداث آن به
زمین زده شد و با مساعدتهای ویژه شرکت فوالد مبارکه در
حداقلزمانممکنبهبهرهبرداریرسید.

مصطفی محمدیون

دکتر محسن مومنی

تقدیر دبیرکل هالل احمر از مدیرعامل فوالد مبارکه

وی گفت :این پایگاه که در  ۸۵۰متر مربع احداث شــده و
دارای آخرین تجهیزات و امکانات و اتاق های اسکان اضطرار
میباشد.
مومنی با اشاره به اجرای طرح ایمنی و سالمت هالل احمر
در استان اصفهان گفت ۴۳:پایگاه امداد جاده ای با بکارگیری
 ۱۴۰۰نیروی نجاتگر آموزش دیــده در طرح نوروزی هالل
احمرمشارکتدارند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از همراهی
مدیران شهرستان مبارکه و استان اصفهان با جمعیت هالل
احمر استان اصفهان تشکر کرد و گفت :ایجاد  4پایگاه ثابت
امدادی جاده ای در شهرســتان مبارکه نشان از هم افزایی و
روحیهوحدتآفرینوجهادیمدیرانومردممنطقهدارد.
زهرا ســعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای
اسالمی و رئیس فراکسیون رسانه و روابط عمومی مجلس نیز
در این مراسم با تقدیر از خدمات هالل احمر در سراسر کشور
بویژه شهرســتان مبارکه گفت :روحیه کار جهادی و از خود
گذشتگینیروهایهاللاحمرستودنیاست.
وی گفت :نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی با
تمام توان از اعتبار هالل احمر دفاع خواهند کرد و نمی گذارند
خدشهایبهاعتباراتمادیومعنویاینجمعیتواردشود.
امامجمعهشهرمبارکهنیزدراینمراسمدرسخنانیباتقدیر
از همت عالی مدیران هالل احمر و فوالد مبارکه در احداث و
راهاندازی این پایگاه گفت :این مهم باقی الصالحاتی ارزشمند
درکارنامهفعالیتهایکاریشمامدیرانمیباشد.
وی افزود :باید تالش کنیــم تا فرهنگ ترافیک با فرهنگ
دینی آمیخته شود تا عموم مردم در سالمت ،رفاه و آسایش
درجادههاترددنمایند.

