
جـامعه

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

 مردم در عید
 اهدای خون را فراموش نکنند

برای نخستین بار 30 خانه علم و درمان جمعیت دانشجویی امام علی)ع(، رنگ تازه ای به خود می بیند 

یک »خانه تکانی« برای کودکان

شــهروند| روزهای کم مانده به عید، شــلوغ است؛ 
خیابان ها، مغازه ها، پیاده روها، رستوران ها و سوپرمارکت ها. 
همه جا پر از آدم هایی اســت که منتظــر بهارند، منتظر 
تعطیالتی که با بهار شروع می شــود. حاال همه جا شلوغ 
اســت، جز پایگاه های اهدای خون، جز آن کانکس های 
سیار و سالن های ســفید با تخت های فلزی. مردم آن قدر 
درگیر تعطیالت و خریدند که مسیرشان را به سمت مراکز 
پایگاه های اهدای خون کج نمی کنند، همین هم می شود تا 
ذخایر خون کم شود و حاال مسئوالن سازمان انتقال خون 
از مردم بخواهند تا در روزهای عید نوروز فراموششان نکنند. 
مجید مسلمی، معاون سازمان انتقال خون استان تهران 
است. او در گفت وگو با »شهروند« می گوید که میزان ذخایر 

خون در روزهای تعطیل، 30 تا 40 درصد کم می شود.
   هربار که به تعطیالت نزدیک می شویم سازمان 
انتقال خون نسبت به کم شدن ذخایر خونی هشدار 
می دهد. امســال هم ظاهرا همین وضع را دارد. 

درست است؟
بله، ما به عنوان متولی فرآورده هــای خونی، وقتی وارد 
تعطیالت نــوروز می شــویم، تمهیداتی را بــرای ذخایر 
خونی مان در نظر می گیریم، چرا که در تعطیالت، به ویژه در 

نوروز که روزهای تعطیل بیشتر است، میزان اهدای خون 
هم کم می شود. حاال هم همین شرایط پیش بینی می شود.

  دلیل این اتفاق چیست؟ مردم تمایل کمتری 
برای اهدای خون در تعطیالت دارند؟

مردم در تعطیالت نوروز درگیر دید و بازدید هســتند 
و رفتن به مراکــز اهدای خون جزو اولویت هایشــان قرار 
نمی گیرد، به همین دلیل یک مقدار میزان اهدای خون کم 

می شود.
   شــما گفتید که تمهیداتی برای حفظ ذخایر 

خونی دارید. این تمهیدات چیست؟
ما از ماه های قبل به فکر تعطیالت بودیم تا بتوانیم ذخایر 
خونی را نگه داریم تا در تعطیالت نوروز مشــکلی نداشته 
باشیم. به همین دلیل هم تیم های ســیار اهدای خون را 
فعال کردیم. بررسی های ما نشان می دهد که درحال حاضر، 
گلبول های قرمز فشــرده که قابلیت ذخیره سازی دارند، 

نگهداری شده اند و ما در این زمینه مشکلی نداریم.
   درست اســت، اما ظاهرا پالکت ها را نمی توان 

ذخیره کرد؟
بله، همین طور است. در روزهای تعطیل، میزان پالکت ها 
کم می شــود چرا که پالکت ها را نمی توان برای بلندمدت 

ذخیره کرد، به همین دلیل برای باال بردن ذخیره پالکت 
از دستگاه پالکت فریزیس استفاده کردیم تا بتوانیم برای 
مدت زمان بیشــتری پالکت ها را نگه داریم. در این روش، 
تنها پالکت خــون اهدا کننده گرفته و خــون به بدنش 
برگردانده می شود. با همه اینها ما از مردم می خواهیم که در 
تعطیالت عید ما را تنها نگذارند. ما پایگاه اهدای خون داریم 

و افراد می توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.
 هر  ســال در تعطیالت نوروز حدودا چقدر با 

کاهش ذخایر خونی مواجه می شوید؟
البته اینها بستگی به شــرایط دارد، اما به طور میانگین 
بین 30 تا 40 درصد ذخایر خونی ما در تعطیالت نوروز کم 

می شود. 
   برای باال نگه داشــتن ذخایر خون، سازمان 
انتقال خون می تواند پایگاه های سیار را در مراکز 
تفریحی در نظر بگیرد. این روش هم می تواند به 

کمک بیاید.
بله، اما ما براساس تجربه های  سال قبل عمل می کنیم. 
تجربه های قبلی به ما نشــان داده که ایــن روش برای 
تعطیالت، خیلی کاربردی ندارد و مردم در این شــرایط 
برای اهدای خون نمی آیند، بنابراین برای این اماکن، ما 

پایگاه سیار نمی فرستیم.
  برای آن بخش ذخیره سازی پالکت که اشاره 
کردید، باید اهداکننده ای هم باشد. با توجه به کم 
شدن تعداد اهداکنندگان، این ذخایر را از کجا قرار 

است تهیه کنید؟
ما در این بخش از اهداکنندگان مســتمرمان استفاده 
می کنیم. به آنها فراخوان داده ایــم 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. 
 مراکز فعال انتقال خون استان تهران 

در تعطیالت نوروز 
سازمان انتقال خون استان تهران در تعطیالت نوروز هم 
فعال و مراکزش در استان تهران آماده مراجعه شهروندان 
است. براســاس اعالم این ســازمان، مرکز انتقال خون 
خیابان وصال شــیرازی همه روزه در تعطیالت نوروزي 
طبق روال همیشگي از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 فعال 
است. جزییات فعالیت مراکز سازمان انتقال خون براساس 

جدول زیر است.

شــهروند| خانه هــای ایرانی امســال رنگ 
دیگــری به خــود می بینــد. خانه هــای ایرانی 
جمعیت دانشــجویی امام علی)ع( سال هاســت 
دانش آموزانش، کودکان کار هســتند؛ کودکان 
لب خط، شــوش، مولــوی، دروازه غــار، خاک 
ســفید، فرحزاد و .... دانش آموزانی که خسته از 
کار، پشــت نیمکت و صندلی های فلزی و چوبی 
می نشــینند و کتاب های ریاضی و علوم دســت 
می گیرند، مدادرنگی هایشــان را روی کاغذهای 
ســفید می کشــند، می خندند و فــارغ از دود و 
ســر و صدای خودروها، نگاه های تلخ و واژه های 

دردناک، برای ساعتی شادی می کنند.
عید امســال، اما خانه های علم، درســت مثل 
هر خانه دیگری به رســم هــر ســاله ایرانیان، 
شســته می شــود و دیوارهایش و شیشه هایش 
دســتمال می خورد.  ســال دیگر، کودکان کار، 
سر کالس های تمیزتری می نشــینند و سیاهی 

دستانشــان از کار زیاد را روی دیوارها و درهای 
ســفیدتری می کشــند. امســال جمعیت امام 
علی)ع(، مراســم خانه تکانی را بــرای خانه های 
ایرانــی اش اجرا می کنــد. مرتضــی کی منش، 
سخنگوی جمعیت خیریه امام علی)ع( است. او 
می گوید: »این طرح برای نخســتین بار است که 
از ســوی اعضای جمعیت اجرا می شود، نه فقط 
اعضا که هرکس که داوطلب اســت هم می تواند 
در ایــن طرح ها مــا را یاری کنــد.« در هر خانه 
علم، حداقل 50 تــا 100 کودک در رفت و آمدند 
و به گفته ســخنگوی جمعیت امام علی)ع(، در 
خانه هایی مثل، ملک آباد کــرج، تعداد کودکان 
به 170 نفر هم می رســد: »خانه تکانی ها از اواخر 
اســفند در 30 خانه ایرانی جمعیت شروع شده 
و تا روزهــای اول فروردین ماه هــم ادامه دارد. 
خانه تکانی در برخی مناطق تمام شده و همچنان 
ادامه دارد.« کی منش معتقد است که اجرای این 

طرح می تواند زمینه آشنایی مردم با فعالیت های 
جمعیت امام علــی)ع( برای کــودکان را فراهم 
کند: »ما خیلی استقبال می کنیم از این که مردم 
بیایند و از نزدیک فعالیت های ما را ببینند. ما به 
همه خیران هم این را می گوییم تا قبل از این که 
کمکی به ما کنند، به خانه های ما مراجعه کنند. 
در تعطیالت نوروز هم فرصــت خوبی برای این 
دیدارهاست.« بنا بر آنچه مسئوالن جمعیت امام 
علی)ع( اعالم می کنند، درحال حاضر، 30 خانه 
ایرانی در کشور فعال است که تنها در تهران 14 
مرکز به کــودکان کار آموزش می دهد. کی منش 
می گوید: »هفتــه اول فروردین مــاه، خانه های 
ایرانی تعطیل اســت امــا از هفته دوم، بیشــتر 
مناطق فعال هستند. افرادی که تمایل دارند در 
تعطیالت عید با ما همــکاری کنند، می توانند به 
شــماره تلفن 09385200370 پیام دهند تا ما 

آنها را راهنمایی کنیم.« 
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مراکز آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون در روزهای نوروز

نام مراكز و ساعت پذيرشروز و تاريخ

مركز خيابان وصال شيرازی: 20-8/ صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8يكشنبه 95/12/29

مركز خيابان وصال شيرازی 20- 8دوشنبه 95/12/30 

مركز خيابان وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8سه شنبه 96/1/1 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8چهارشنبه 96/1/2 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8پنجشنبه 96/1/3 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8جمعه 96/1/4 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8شنبه 96/1/5 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8يكشنبه 96/1/6 

صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8دوشنبه 96/1/7 

صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8سه شنبه 96/1/8 

صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8چهارشنبه 96/1/9 

صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8 / صادقيه، پيروزي، ورامين، آزادي و شهرري: 15: 30- 8پنجشنبه 96/1/10 

مركز وصال شيرازی: 20-8جمعه 96/1/11 

مركز وصال شيرازی: 20-8 / صادقيه و پيروزي: 15: 30- 8شنبه 96/1/12 

مركز وصال شيرازی: 20-8يكشنبه 96/1/13

داوطلبانی که می خواهند سهمی در خانه تکانی خانه های ایرانی داشته باشند می توانند براساس برنامه زیر اقدام کنند 

تلفنكمک های مورد نيازتاريخ خانه تكانیخانه های ايرانی

09127183561نياز به نيرو جهت رفت وروب، تعميرات، لوله كشی پنجشنبه 26 اسفند احمدآباد مستوفی

5009396007178 نيرو جهت رفت وروب، تعميرات، برق كاری، رنگ زنی از ساعت 12 تا 20دروازه غار

09354748095رفت وروب، برق كاری، تعميرات پنجشنبه 26 اسفندفرحزاد

-----نياز به 15 نفر نيرو جهت رفت و روب، تعميرات، رنگ زنی، جوشكاری، زيباسازی و تداركاتاز ساعت 9 تا 17خانه درمان )خيابان آذربايجان(

09125075720نياز به 29 نفر نيرو جهت رفت و روب، تعميرات، برق كشی، زيباسازی و تداركاتچهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 اسفند از ساعت 10 تا 17شهر ری

09397010278نياز به 27 نفر نيرو جهت رفت و روب، تعميرات، رنگ زنی، برق كشی و زيباسازیپنجشنبه 26 اسفند از ساعت 13 تا 18خانه اشتغال خاک سفيد

09365809246نياز به 10 نفر نيرو جهت رفت و روب، باغبانی و برق كشیپنجشنبه و جمعه 26 و 27 اسفند از ساعت 10 تا 17خانه ايرانی ملک آباد كرج 

09013287779نياز به 27 نفر نيرو جهت رفت و روب، تعميرات، رنگ زنی و برق كشیجمعه و شنبه 27 و 28 اسفند از ساعت 10 تا 20خانه ايرانی قم

با حضور دبیر کل جمعیت هالل احمر

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

بهروز راعی | پایگاه امداد و نجات جاده ای 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 850 میلیون تومانی هالل 
احمر و فوالد مبارکه اصفهان احداث شده است،  مبلغ 700 
میلیون تومان آن را شــرکت فوالد مبارکه و 150 میلیون 

تومانی هالل احمر  جهت تجهیز ان پرداخت کرده است.
 همچنین پایگاه امداد جاده ای مهیار با کمک 3 میلیارد 
ریالی مردم شــهرضا و تامین هزینه توســط هالل احمر 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
 تقدیر از فوالد مبارکه به لحاظ ایفای 

مسئولیت های اجتماعی 
دکتر مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هالل احمر 
در این مراســم در ســخنانی ضمن تقدیر از مدیرعامل و 
هیات مدیره فوالد مبارکه اصفهان در ایفای مسئولیت های 
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 

به خدمت می باشند. 
وی گفت: عالوه بر فعالیــت امدادگران هالل احمر، بالغ 
بر ده هزار نیروی داوطلب این جمعیت در سراســر کشور، 
 هــالل احمر را در طرح ایمنی و ســالمت نــوروزی یاری 

می کنند.
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 185 رأی 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. 

 تجهیز پایگاه امداد جاده ای شهدای فوالد 
به امکانات مدرن 

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 

کشور بسیار حساس و مورد نیاز است.
وی گفت: شرکت فوالد مبارکه با تردد روزانه 20 هزار نیروی 

انسانی این شرکت، بیشترین بهره را از این پایگاه می برد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به فضاهای این مناسب 
ایجاد شده در این ساختمان اشاره کرد و گفت: ارایه خدمات 
مطلوب به تجهیزات مدرن نیاز دارد که خوشبختانه این پایگاه 

به تجهیزات و امکانات مدرن مجهز شده است. 
فعالیت 43پایگاه امداد جاده ای اصفهان در نوروز 

دکتر مومنی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
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 مساعدت های ویژه شرکت فوالد مبارکه در 

حداقل زمان ممکن به بهره برداری رسید.

وی گفت: این پایگاه که در 850 متر مربع احداث شــده و 
دارای آخرین تجهیزات و امکانات و اتاق های اسکان اضطرار 

می باشد.
مومنی با اشاره به اجرای طرح ایمنی و سالمت هالل احمر 
در استان اصفهان گفت:43 پایگاه امداد جاده ای با بکارگیری 
1400 نیروی نجاتگر آموزش دیــده در طرح نوروزی هالل 

احمر مشارکت دارند.
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 4 پایگاه ثابت 
امدادی جاده ای در شهرســتان مبارکه نشان از هم افزایی و 

روحیه وحدت آفرین و جهادی مدیران و مردم منطقه دارد. 
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 

گذشتگی نیروهای هالل احمر ستودنی است.
وی گفت: نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی با 
تمام توان از اعتبار هالل احمر دفاع خواهند کرد و نمی گذارند 

خدشه ای به اعتبارات مادی و معنوی این جمعیت وارد شود.
امام جمعه شهر مبارکه نیز در این مراسم در سخنانی با تقدیر 
 از همت عالی مدیران هالل احمر و فوالد مبارکه در احداث و 
راه اندازی این پایگاه گفت: این مهم باقی الصالحاتی ارزشمند 

در کارنامه فعالیت های کاری شما مدیران می باشد. 
وی افزود: باید تالش کنیــم تا فرهنگ ترافیک با فرهنگ 
دینی آمیخته شود تا عموم مردم در سالمت، رفاه و آسایش  

در جاده ها تردد نمایند.
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تقدير دبيركل هالل احمر از مديرعامل فوالد مباركه


