
صفر عاشقی

 برگزاری افتتاحیه کمپین 
»نه به تصادفات«

شهروند| رئیس اداره روابط عمومی سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر ایران گفت: در آستانه 
برگزاری هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت 
مسافران نوروزی و آغاز سفرهای نوروزی، کمپین 
»نه به تصادفات« امروز برگزار می ش��ود. مسعود 
آس��یما افزود: این برنامه از س��اعت ۱۰ تا ۱۲ در 
سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود و 
رئیس جمعیت هالل احمر، سرتیم های طرح ملی 
ایمنی و سالمت مسافران نوروزی، شخصیت های 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی و اصحاب رسانه 
در این برنام��ه حضور دارند. وی ب��ا بیان این که 
هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی از ۲۸ اسفندماه س��ال جاری آغاز و تا ۱۴ 
فروردین ماه  س��ال آینده ادامه دارد، خاطرنشان 
کرد: کمپین »نه به تصادفات« در کنار فعالیت های 
این ط��رح برگزار می ش��ود و ط��ی آن از مردم، 
مسئوالن و شخصیت های تاثیرگذار می خواهیم 
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، 
سفر ایمنی داشته باشند تا تلفات و خسارات ناشی 

از آن کاهش یابد.

روابطعمومیهاللاحمر
دراطالعیهایاعالمکرد:

سازوکار اهدای عیدی 200هزار 
تومانی به زلزله زدگان کرمانشاه

شــهروند| به دنبال اعالم خبر عیدی ۲۰۰ 
هزارتومانی جمعیت هالل احمر به زلزله زدگان 
کرمانشاه، طی اطالعیه ای س��ازوکار اهدای این 

عیدی اعالم شد: 
مبلغ مذک��ور به حدود 3۰ ه��زار خانوار تعلق 
می گیرد که خانه های آنها در مناطق زلزله زده از 
سوی بنیاد مسکن از نوع تخریبی شناسایی شده 
است. جمعیت هالل احمر اقدامی برای شناسایی 
این خانوارها انجام نداده و مرجع اصلی، اطالعات 
اعالمی از سوی بنیاد مس��کن است که در طول 
چندماه گذشته با بررسی های میدانی در منطقه 
جمع آوری شده است. بدیهی است خانوارهایی 
که در زلزله آس��یب ندیده اند، مشمول این طرح 

قرار نمی گیرند.
براساس کد ملی سرپرستان خانوارهای اعالمی، 
شماره حساب آنها از سازمان هدفمندی یارانه ها 
دریافت ش��ده و مبلغ مذکور از س��وی جمعیت 
هالل احمر به حساب های آنها واریز خواهد شد. 
بنابراین نیازی به مراجعه فردی در جایی وجود 

ندارد.
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده، مبلغ 
مذکور تا پیش از پایان  س��ال جاری واریز خواهد 

شد.
این مبلغ صرفا برای زلزله زدگان کرمانشاه بوده 
و از محل منابع مشارکت های مردمی تأمین شده 
است. بدیهی است، چون مردم براساس فراخوان به 
زلزله زدگان کرمانشاه کمک کرده اند، این منابع را 
در جای دیگری نمی توان صرف کرد. گفتنی است 
جمعیت هالل احمر درحال بررسی منابع اعتباری 
دیگر برای زلزله زدگان کرمان در  سال جاری نیز 
می باش��د که در صورت تأمین اعتبار، به اطالع 

هموطنان خواهد رسید.

زمان فعالیت داروخانه های 
هالل احمر در نوروز

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت 
هالل احمر با بیان این که داروخانه های جمعیت 
هالل احمر از یکم تا چهارم و از نهم تا ۱۲ فروردین 
از ساعت ۸ صبح تا ۱3 باز هستند، ساعت کار این 
داروخانه ها را در روز های دیگر تعطیالت نوروزی ۸ 
تا ۱۶ اعالم کرد. به گزارش میزان، مهدی عبدوس 
به افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر و تأثیر آن روی 
کاال های وارداتی و مورد نیاز مردم اش��اره کرد و 
گفت: به رغم همه مشکالتی که برای تأمین دارو 
پیش روی جمعیت هالل احمر وجود دارد، تاکنون 
هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و مردم 
بدون نگرانی می توانن��د دارو های مورد نیاز خود 
را تهیه کنن��د. وی همچنین از بیماران پیوندی، 
ش��یمی درمانی، دیابتی، روماتولوژی و ام اس که 
پیوس��ته از دارو های خاص اس��تفاده می کنند، 
خواس��ت برای تأمین دارو های مورد نیاز خود در 
تعطیالت ن��وروز از هم اکنون خری��داری کنند. 
عبدوس دریافت تأییدیه نس��خه از سازمان های 
بیمه گ��ر را برای تحوی��ل دارو ه��ای کمیاب و 
گرانقیمت ضروری دانس��ت و گفت: با توجه به 
این که شعبه های تحت پوشش این سازمان ها در 
تعطیالت نوروزی فعال نیس��تند، داروخانه های 
هالل احمر موظف شده اند با درنظرگرفتن شرایط 
اورژانسی بیماران، دارو های مورد نیاز آنان را بدون 
دریافت تأییدیه تأمین کنن��د. وی با بیان این که 
داروخانه ه��ای جمعیت هالل احم��ر از یکم تا 
چهارم و از نهم تا ۱۲ فروردین از س��اعت ۸ صبح 
تا ۱3 باز هستند، ساعت کار این داروخانه ها را در 
روز های دیگر تعطیالت نوروزی ۸ تا ۱۶ اعالم کرد. 
عبدوس مهمترین مش��کل پیش روی جمعیت 
هالل احمر را تأمین دارو های تک نس��خه ای که 
در فارماکوپه ایران وجود ندارد، دانس��ت و گفت: 
براساس الیحه ای که در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رس��یده اس��ت، هیچ یک از پزشکان 
نمی توانند این دارو ها را تجویز کنند. وی از این که 
هیچ کس نمی تواند متولی واردات این نوع دارو ها 
باشد، ابراز تأسف کرد و افزود: جمعیت هالل احمر 
تالش می کند در مسیر قانون بخشی از نیاز مردم 
را از طریق مرکز داروی کیش هالل احمر تأمین 

کند.
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خبرنامه

شهروند|»در پای��ان این دیدار رئیس جمعیت 
هالل احمر ای��ران و رئی��س کمیت��ه بین المللی 
صلیب س��رخ یک یادداش��ت تفاهم در زمینه های 
همکاری های مشترک بشردوستانه در سطح ملی 
و بین الملل��ی امضا کردند.« ای��ن آخرین پاراگراف 
خبر دیدار علی اصغر پیوندی با پیتر مائورر اس��ت؛ 
پاراگرافی که از تفاهمنام��ه خبر می دهد. اما بیایید 
ببینیم که این »یادداش��ت تفاهم« چه نتایجی را 
مدنظر دارد؟ براس��اس این هم��کاری، طرفین بر 
تعهد خود ب��رای تقویت و ارج نهادن به مش��ارکت 
راهبردی در قالب نهضت بین المللی صلیب سرخ و 
هالل احمر )نهضت( و فرات��ر از آن تأکید می کنند. 
در این تفاهمنامه، اولویت ها و اهداف دو طرف برای 
حمایت و اجرای عملیات ها، پروژه ها و فعالیت های 
مشترک در هر جا که فعالند، به منظور پاسخگویی 
به نیازهای بشردوستانه در سطوح ملی، منطقه ای 
و جهانی مشخص ش��ده اند. این امر بر مبنای منافع 
مش��ترک و ظرفیت های مکمل دو ط��رف انجام 
می شود و دو شریک از تالش های یکدیگر در راستای 
تقویت ظرفیت های خود حمایت می کنند. جمعیت 
هالل احمر ایران و کمیته بین المللی صلیب س��رخ 
این تفاهمنامه را براس��اس تعهد و رس��الت خود، 
اصول بنیادین و قواعد و مق��ررات نهضت که در زیر 
عنوان شده اند، به امضا رساندند. هالل احمر ایران و 
صلیب سرخ بر مشارکت و همکاری بر مبنای احترام 
متقابل، برابری، ارتباط آزاد و شفافیت تأکید دارند. 
آنها از همکاری با یکدیگر اهدافی را دنبال می کنند: 
ترویج جهان شمولی ارزش ها و اصول بشردوستانه؛ 
حمایت و کمک رسانی به نیازمندان در راستای اصول 
نهضت؛ همکاری با هم ب��ه منظور تقویت ظرفیت، 
اعتبار و پذیرش نهضت؛ وحمایت از هم برای انجام 

تعهدات.
توانبخشیجسمی

کمیت��ه بین الملل��ی صلیب س��رخ و جمعیت 
هالل احم��ر ای��ران به عن��وان ش��رکای مکمل، 
ظرفیت های خود را تجمیع خواهند کرد تا در حوزه 
توانبخشی جسمی در ایران و دیگر کشورها خدمات 
بشردوس��تانه ارایه دهند. دو ش��ریک همچنین به 
همکاری و حمایت از هم ادامه خواهند داد تا دوره های 
آموزشی برای شرکت کنندگان ایرانی و بین المللی 
برگزار و نیز ادغام هر چه بیش��تر اف��رادی که دچار 
ناتوانی جسمی هستند را در جامعه ترویج کنند، و 
بر میزان دسترسی این افراد به خدمات و برنامه های 

جمعیت ملی بیفزایند.
ترویجاحترامبهحقوقبینالمللی
بشردوستانهوارزشهاوهنجارهای

بشردوستانه
کمیت��ه بین الملل��ی صلیب س��رخ و جمعیت 
هالل احمر به هم��کاری نزدی��ک ادامه خواهند 
داد تا نس��بت به حقوق بین المللی بشردوستانه 
و ارزش ها و اصول بشردوس��تانه در میان علمای 
دینی، مقام��ات ملی، دانش��گاهیان و کارکنان و 
داوطلبان جمعیت ملی آگاهی رس��انی کرده و بر 
میزان دانش و احترام به آن بیفزایند. دو ش��ریک، 
اجرای حقوق بین المللی بشردوس��تانه را ترویج و 
از ایجاد چارچوب های حقوقی ملی در این رابطه 
از طریق کمیته ملی حقوق بشردوس��تانه و دیگر 

نهادها بیشتر حمایت خواهند کرد.

بازپیوندخانواده
جمعیت هالل احمر با حمایت کمیته بین المللی 
صلیب سرخ به افرادی که به دلیل مخاصمه مسلحانه، 
دیگر ش��رایط خش��ونت آمیز، مهاجرت و یا بالیای 
طبیعی، تم��اس خود را با اعضای خانواده از دس��ت 
داده اند و یا از آنها جدا ش��ده اند، و نیز کس��انی که از 

آزادی خود محرومند، خدمات 
بازپیوند خانواده ارایه می دهد. 
کمیته بین المللی صلیب سرخ از 
تالش های جمعیت هالل احمر 
برای تقویت ظرفیت امدادگران 
این س��ازمان در حوزه بازپیوند 
خان��واده و مدیریت اجس��اد 
حمایت می کند تا از ناپدیدی 
افراد پیش��گیری و نیز پاسخی 
ب��رای خانواده ه��ای مفقودان 
یافت شود. دو شریک در حوزه 
طرح ها و اولویت های مرتبط با 
بازپیوند خان��واده و مهاجرت با 
هم هم��کاری خواهند کرد، بر 

میزان دسترسی خود به گیرندگان خدمات خواهند 
افزود و به همکاری با کنشگران داخلی و بین المللی 
ادامه خواهند داد تا نسبت به خدمات بازپیوند خانواده 

آگاهی رسانی شود.
مهاجرت

کمیته بین المللی صلیب سرخ در حوزه های تخصصی 
خ��ود در رابطه با مهاجرت به جمعی��ت هالل احمر و 
دیگر شرکای خود مشاوره فنی و یا حمایت عملیاتی 
ارایه خواهد داد تا برنامه هایی را که برای پاس��خگویی 
به نیازهای آسیب پذیرترین مهاجران در ایران الزمند، 
ایجاد و تقویت کنن��د. این کار هر جا الزم باش��د در 

همکاری با دیگر ارکان نهضت انجام می شود.

ارتباطات
کمیت��ه بین الملل��ی صلیب س��رخ و جمعیت 
هالل احمر ایران از طریق تالش های مشترک خود 
و تبادل اطالعات، دانش و تخص��ص فنی در حوزه 
ارتباطات، در روند ترویج و اشاعه نهضت بین المللی 
صلیب س��رخ و هالل احمر و ارزش ه��ا و اصول آن 
مشارکت می کنند. این دو شریک 
همچنین در زمینه اطالع رسانی 
و ارتباط��ات عموم��ی در حوزه 
مسائل و دغدغه های مورد توافق 
بشردوس��تانه، با ه��م همکاری 

می کنند.
مقابلهبامشکلمینو

سوانحشیمیایی،میکروبی،
تشعشعیوهستهای

ب��رای پیش��گیری و کاهش 
جراحت و یا مرگ اف��راد و نیز 
جلوگیری از خسارات اقتصادی 
ناش��ی از آلودگی تس��لیحاتی، 
کمیته بین المللی صلیب سرخ و 
جمعیت هالل احمر ایران ظرفیت و امکانات الزم 
را برای تغییر رفت��ار و ترویج رفتار ایمن و آموزش 
خطرات در میان غیرنظامیانی که در مناطق آلوده 
زندگی و یا از آنها عبور می کنن��د، و نیز در میان 
مهاجران افغان )که به کش��ور خود بازمی گردند( 
ایج��اد کرده اند. کمیته بین المللی صلیب س��رخ 
از تالش های جمعیت هالل احم��ر برای افزایش 
ظرفیت خود به منظور پاسخگویی موثر به سوانح، 
بالیای شیمیایی، میکروبی، تشعشعی و هسته ای 
در ایران پش��تیبانی می کند. این کار در راستای 
نیازها و نقش جمعیت هالل احمر در صورت بروز 

چنین سوانحی  انجام می شود.

بهداشتودرمان
جمعی��ت هالل احم��ر و کمیت��ه بین الملل��ی 
صلیب س��رخ در حوزه بهداش��ت و درم��ان تبادل 
اطالعات و تخصص و در برگزاری دوره های آموزشی 
همکاری می کنن��د. این دو ش��ریک همچنین در 
صورت نیاز و براس��اس توافق دوجانب��ه، در زمینه 
ارایه خدمات بشردوستانه در ایران و دیگر کشورها 

همکاری دارند.
طرح»مراقبتهایدرمانیدرمعرضخطر«

جمعی��ت هالل احم��ر و کمیت��ه بین الملل��ی 
صلیب سرخ به همکاری مش��ارکت دوطرفه خود با 
دیگر شرکای کاری ادامه می دهند تا در رابطه با طرح 
مراقبت های درمان��ی در معرض خطر بین مقامات 
داخلی آگاهی رس��انی و اجرای توصیه ها و اقدامات 
الزم برای حفاظ��ت از مراقبت های درمانی را ترویج 

کنند.
دیگرحوزههایهمکاریاحتمالی

ش��رکا خود را متعهد می دانند تا گفت وگویی 
صریح و س��ازنده را در زمینه شناسایی و مدیریت 
فعالیت ه��ای اضط��راری در ای��ران حفظ کنند. 
آنها ممکن اس��ت تصمیم بگیرند تا در حوزه های 
جدید هم��کاری که از دل نشس��ت های اعضای 
نهضت بر می آیند و نی��ز حوزه هایی که به صورت 
دوجانبه شناس��ایی و مورد توافق قرار می گیرند، 
با هم همکاری داشته باش��ند. همچنین شرکا به 
منظور رسیدگی به نیازهای بشردوستانه ناشی از 
مخاصمات و دیگر شرایط اضطراری به گفت وگو 
و همکاری خود در حوزه هایی مانند لجس��تیک، 
منابع انسانی )ش��امل کارمندان اس��تقراضی(، 
امنیت و چارچوب دسترس��ی ایمن تر، طرح های 
مشترک تأمین س��رمایه و دیگر اشکال مشارکت 

عملیاتی در ایران و نقاط دیگر ادامه خواهند داد. 
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گزارش خبری

رئیسمجتمعدارویی-درمانیهاللاعالمکرد:

 انجام ساالنه ۱۵هزار عمل چشم
 در کلینیک چشم پزشکی هالل

رئیس مجتم��ع دارویی - درمانی ه��الل ایران 
از انجام س��االنه هزاران عمل چش��م ب��ا بهترین 
کیفیت و پیش��رفته ترین تجهی��زات در کلینیک 
چشم پزش��کی این مجتمع خبر داد. ب��ه گزارش 
مهر، دکتر س��ید محمد اکرمی با تشریح خدمات 
کلینیک چشم پزش��کی مجتمع دارویی - درمانی 
هالل ایران گفت: کلینیک چشم پزشکی مجتمع 
دارویی - درمانی ه��الل ایران یکی از بهترین مراکز 
چشم پزشکی کشور به شمار می رود. این خوشنامی 
با توجه به همکاری نزدی��ک این کلینیک با بخش 
توریسم درمانی، پا را از مرزهای کشور بیرون گذاشته 
و آوازه آن در کشورهای منطقه نیز پیچیده است. وی 
افزود: آمار جراحی های بی نقص انجام ش��ده در این 
مرکز نشان دهنده ظرفیت و کیفیت بی نظیر کلینیک 
چشم پزشکی هالل ایران اس��ت. اکرمی افزود: این 
کلینیک جزو بخش های قدیمی مجتمع هالل ایران 
اس��ت و نزدیک به دو دهه از تأسیس آن می گذرد.  
سال ۷۸ تأسیس کلینیک چشم پزشکی با سه اتاق 
عمل، سه درمانگاه و بخش اپتومتری در این مجتمع 
استارت خورد و از همان ابتدا اساتید بزرگی این جا 
حضور فعال داشته اند. این کلینیک جزو نخستین 
کلینیک ها در حوزه چشم پزش��کی بوده که خارج 
از سیستم دولتی کار کرده است و خدمات درمانی 
آن به صورت خودگردان و خصوصی ارایه می ش��ود. 
از لحاظ کیفیت کار و تجهیزات اتاق عمل و س��طح 
کیفی خدمات کلینیک ها، در سطح مراکز خصوصی 
پیشتاز بوده ایم. وضع کیفی کار این جا همواره طوری 
بوده که  سال به  س��ال تعداد مراجعان و بیماران ما 

بیشتر شده است.
انجامساالنه۱۵هزارجراحیچشم

وی افزود: اتاق های عمل ما از سه به پنج اتاق عمل 
رسیده و دو اتاق عمل سرپایی هم اضافه شده است. 
تعداد درمانگاه ها در ابتدا سه درمانگاه بوده و درحال 
حاضر م��ا ۱۰درمانگاه چشم پزش��کی داریم که به 
صورت تخصصی و فوق تخصصی به بیماران خدمات 
ارایه می دهند. س��االنه چیزی حدود ۱۲۰ هزار نفر 
و ماهانه ۸ تا ۱۲ هزار بیمار به این کلینیک مراجعه 
می کنند و پذیرش می شوند که نشان دهنده حجم 
سنگین فعالیت ها و در عین حال قابلیت های باالی 
این کلینیک است. اکرمی گفت: ساالنه حدود ۹ هزار 
عمل جراحی بزرگ و ۶ هزار عمل جراحی کوچک 
و سرپایی در این کلینیک انجام می گیرد، به طوری 
که تمامی عمل های جراحی حوزه چشم پزش��کی 
به صورت تخصصی و فوق تخصص��ی در این مرکز 
انجام می شود که از آن جمله می توان به ویترکتومی 
عمیق، گلوکوم، پیوند قرنیه، جراحی پالستیک پلک 
و انحرافات چشمی اش��اره کرد. تمامی عمل های 
جراحی توسط چشم پزشکان مجرب و متخصص ما 
که همه صاحب تجربیات عالی و دارای شناس��نامه 

کاری درخشان هستند، انجام می شود.
تجهیزاتمدرنچشمپزشکی

رئیس مجتمع دارویی - درمان��ی هالل ایران به 
تجهیزات این کلینیک اشاره کرد و افزود: به لحاظ 
تجهیزات در سطح بسیار خوبی هستیم. در اتاق های 
عمل دو دستگاه ویترکتومی و پنج دستگاه فیکو برای 
جراحی در اختیار داریم. دستگاه ها بهترین تجهیزاتی 
است که در آمریکا و اروپا به عنوان تجهیزات روز دنیا 
استفاده می شود. تجهیزات constellation که 
ما در اختیار داریم جزو پیشرفته ترین دستگاه های 
ویترکتومی اس��ت و غیر از این جا دو مرکز دیگر در 
تهران دارای این دس��تگاه ها هستند. یک دستگاه 
PDT هم در اختیار داریم که نخستین دستگاهی 
بود که در ایران در  س��ال ۸۰ راه اندازی ش��د و این 
دستگاه برای درمان موارد خاصی از خونریزی های 
ته چش��م اس��ت که خوش��بختانه ما آن را هم در 
اختیار داری��م. درواقع تعداد دس��تگاه های مدرن 
چشم پزشکی در ایران و حتی تهران خیلی محدود 
اس��ت و ما جزو نخس��تین مراکزی بودیم که این 
دستگاه ها را به کار گرفتیم. از نظر تجهیزات می شود 
گفت که وس��ایل و تجهیزاتی که م��ا در اتاق عمل 
استفاده می کنیم جزو به روز ترین تجهیزات موجود 
در حوزه چشم پزش��کی اس��ت. اکرمی به پوشش 
بیمه ای خدمات چشم پزشکی در این مجتمع اشاره 
کرد و گفت: مزیتی که این مجموعه دارد این است 
که با تمام بیمه ه��ای پایه و اکثر بیمه های تکمیلی 
قرارداد دارد و بیماران با کمترین هزینه این جا عمل 
می ش��وند.  رئیس مجتمع دارویی- درمانی هالل 
درباره شایع ترین علل مراجعه بیماران چشمی به این 
کلینیک اظهار داشت: مهمترین بیماری چشمی که 
بیشتر بیماران برای آن به ما مراجعه می کنند و مورد 
عمل جراحی قرار می گیرند، »کاتاراکت« یا همان آب 
مروارید است. همچنین بیماری های شبکیه با شیوع 
زیاد دیده می شود، چون آمار دیابت در کشورمان رو 
به افزایش است و عوارض ناشی از دیابت کنترل نشده 
روز به روز بیش��تر خودش را در مشکالت چشمی 

نشان می دهد.
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با امضای تفاهمنامه ای میان سازمان داوطلبان 
و بیمه البرز این بیمه هزینه تأمین ۱۰۰۰ س��بد 
غذایی را ب��رای کمک به زلزله زدگان کرمانش��اه 
تقبل کرد. صبح روز گذشته در ساختمان سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر تفاهمنامه ای میان 
این س��ازمان و بیمه البرز امضا شد که براساس آن 
بیمه البرز هزینه تأمین ۱۰۰۰سبد غذایی را برای 
اهدا به زلزله زدگان کرمانش��اه تأمین می کند. به 
گزارش ایسنا، حبیب درگاهی، سرپرست سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر در حاشیه این مراسم 
گفت: از این اقدام فرهنگی بیمه البرز تشکر می کنم. 
کاری که آنها انجام دادند عالوه بر ارزش ریالی ارزش 
معنوی هم دارد. این کار می تواند الگویی برای سایر 
دستگاه ها باشد که فعالیت های حمایتی و چتر گونه 

مانند بیمه دارند.
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اضافه کرد: ارگان هایی مانند بهزیس��تی و کمیته 
امداد در کشور فعالیت می کنند که در راستای حل 
بخش هایی از مشکالت مردم اقدام می کنند ولی 
گاهی جامعه هدفی وجود دارد که نه تحت پوشش 
بهزیس��تی می تواند قرار بگیرد و نه کمیته امداد. 
افرادی که تا روز گذشته زندگی عادی خودشان را 
می گذراندند، اکنون به عل��ت بروز حوادث زندگی 
دچار چالش شده اند. در چنین جایی است که پای 
»ان جي او«ها وسط می آید و می توانند باری از دوش 

دولت بردارند.
درگاهی در ادامه گفت: ما در جمعیت هالل احمر 
خودمان را یک هماهنگ کننده می دانیم نه متولی. 
از همین رو وقتی بیمه الب��رز هم تصمیم گرفت 
هزینه ۱۰۰۰ سبد غذایی را تأمین کند، ما می گوییم 
که آماده شناس��ایی افراد و خانواده ها هستیم و از 
پرسنل و تجهیزات مان برای رساندن این اقالم به 

آنها که نیاز دارند، اق��دام می کنیم. با کمال افتخار 
اعالم می کنیم که هماهنگی ها را انجام می دهیم 
تا چنین اقدامات فرهنگی باارزشی صورت بگیرد. 
وی افزود: بیمه الب��رز هزینه تبلیغاتی مانند چاپ 
سررس��ید را برای این کار اختصاص داده اس��ت و 
می توانست به روال س��ال های قبل همین کار را 
انجام بدهد و حاال که چنی��ن کاری را مد نظر قرار 
داده است، اقدام آنها مورد رضایت خدا و بنده خدا 

خواهد بود.
درگاهی به اولویت های سازمان داوطلبان برای 
 سال آینده اشاره کرد و گفت: در  سال آینده مد نظر 
داریم تا با همه توان کار تشکیل مجمع خّیرین را 
پیش ببریم. مردم ایران ج��زو عاطفی ترین افراد 
هستند که با جان ودل ش��ان کمک می کنند و در 
زلزله کرمانش��اه هم دیدیم هر کسی هر طور که 
می توانس��ت، کمک کرد. اگر بتوانیم سازماندهی 
خوبی داش��ته باش��یم و خّیرین را یک جا جمع 
کنیم، می توان از این ظرفیت بهره بیشتری برد. ما 
نمی خواهیم بگوییم که خّیرین زیر نظر ما کار کنند 
بلکه می گوییم امکانات و ظرفیت های ما برای انجام 

کار خیر در اختیار آنها خواهد بود.
وی اضافه ک��رد: در چند روز اول بع��د از زلزله 
کرمانشاه گوش��ه خیابان ها کوهی از لباس دیده 
می شد که خیلی ها برای آن هزینه کرده بودند تا به 
زلزله زدگان برسانند ولی چون اطالع کافی از شرایط 
منطقه و نیازها نداشتند، بس��یاری از این لباس ها 
بالاستفاده ماند یا بسیاری از آب هایی که ارسال شد، 
تاریخ شان گذشت؛ بنابراین اگر مجمع خّیران خوبی 
داشته باشیم که با اطمینان و مشارکت مردم کار 
کنند در چنین زمان هایی می توانند اقدام موثرتری 
انجام دهن��د و به  عنوان مثال یک تی��م از خّیران 
می تواند در کرمانشاه حضور داشته باشد و به  طور 

کامل نیازها را ارزیابی کند.
سرپرست س��ازمان داوطلبان با اشاره به این که 
انج��ام فعالیت های جهادی از دیگ��ر اولویت های 
این سازمان در  س��ال آینده است، گفت: ما مناطق 
محروم زیادی داریم که نیاز ب��ه اقدامات جهادی 
دارند و داوطلبان هم در همه عرصه ها اعالم آمادگی 
می کنند و باید از این ظرفیت برای کارهای جهادی 
هم استفاده کنیم. وی در پاسخ به این که آیا طرح 
تشکیل مجمع خّیرین موازی کاری با فعالیت سایر 
مجامع خیریه نیست، گفت: اگر در حوزه ای چند 
»ان جي او« وجود داش��ته باش��د و آن فضا به غنا 
رسیده باشد، حضور ما می تواند موازی کاری تلقی 
ش��ود ولی همکاری ما با »ان ج��ي او« ها به معنی 

رقابت با آنها نیست.
درگاهی در پاس��خ به این پرسش که در طرح 
فرش��تگان رحمت قرار اس��ت چه تعداد سبد 
غذایی توزیع ش��ود، اظهارکرد: فعال آمار کامال 
دقیقی نمی ت��وان از این موضوع داش��ت؛ زیرا 
خیل��ی از خّیرین ب��ه محض این ک��ه از چنین 
موضوعی خبردار می ش��وند به م��ا می پیوندند. 
این طرح حدود ۱۰ سال است که اجرا می شود و 
خوشبختانه هر  سال رو به رشد بوده است. سالی 
نداشتیم که نسبت به  س��ال قبلی آن مشارکت 
کمتر باشد. در  سال گذشته هم ۱۱۸ هزار و 3۹۷ 
س��بد غذایی جمع آوری و بین نیازمندان توزیع 
شد. امس��ال هم امید داریم که مشارکت خوبی 
انجام ش��ود. وی در مورد جزییات بس��ته های 
غذای��ی گفت: ارزش هر س��بد غذای��ی حدود 
۱۰۰ هزار تومان اس��ت و غالبا اجناس آن شامل 
روغن، برنج، ماکارونی، قند و ش��کر، گوش��ت و 

مرغ، کنسروجات و حبوبات است.
در آیین اهدای ۱۰۰۰ سبد غذایی عیدانه بیمه 

البرز به زلزله زدگان کرمانشاه مجید نادری، قائم مقام 
بیمه البرز نیز در مورد این اقدام توضیحاتی ارایه کرد 
و گفت: در این مرحله از زمان که عزیزان مان در زلزله 
کرمانشاه حادثه دیده اند، بیمه البرز به این تصمیم 
رسید که آنچه در قالب هدایای نوروزی و تبلیغات 
از س��وی ش��رکت های بیمه ای انجام می شود، به 
جای هزینه ب��رای این هدایا کار خداپس��ندانه و 
انساندوس��تانه انجام دهد و از همین رو این هزینه 
را در قالب تهیه س��بدهایی که سازمان داوطلبان 
هالل احمر به کس��انی که به آن نیاز دارند، انجام 

دادیم.
وی افزود: ام��روز توفیق داری��م چکی به مبلغ 
یک میلیارد ریال را از س��وی بیم��ه البرز تقدیم 
عزیزان م��ان در س��ازمان داوطلب��ان جمعیت 
هالل احمر کنیم. قائم مقام بیمه البرز اضافه کرد: 
ما سه  سال متوالی است که هزینه اقالم تبلیغاتی و 
هدایای عید را لغو کرده ایم و در دو  سال گذشته با 
همکاری سازمان بهزیستی توانستیم خانواده هایی 
که دو فرزند معلول داش��تند را تحت پوشش قرار 
دهیم و بیم��ه البرز معادل هزینه ای که س��ازمان 
بهزیستی در طرح خود به این افراد می داد را تقبل 
کرد. این کار در بیمه البرز رویه ش��ده و به تناسب 
نیازهای کشور هر ساله انجام می شود و امسال هم 
با بررسی اي که انجام دادیم و با توجه به زلزله غرب 
کشور تشخیص داده شد که این مبلغ به عزیزان مان 
در هالل احمر تقدیم شود. وی در مورد این که چرا 
هالل احمر برای این اقدام انتخاب شد، گفت: این 
عزیزان از ابتدای زلزله در کنار سایر بخش ها اقدام 
به ارایه خدمات در مناطق زلزله زده کردند و هنوز 
هم خدمات شان ادامه دارد و با توجه به این مسأله 
برداش��ت ما این بود که بهتر است این کار از سوی 

هالل احمر صورت بگیرد.
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