
جمعیت است،  گذشته  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  چهل ویک سال   ]شهروند[ 
 هالل احمر در شاخه ها و حوزه های مختلف در طی این سال ها در کنار مردم و همراه شان 
بوده است. نهادی بشردوستانه که با کمک گرفتن از سازمان  های مختلف درونش 
حوزه های مختلفی را پوشش داده است. یکی از اصلی ترین این حوزه ها داوطلبی است. 
سازمان داوطلبان یکی از اصلی ترین بخش های این نهاد است، سازمانی که مانند 
اسمش پایه کار را بر داوطلبی نهاده و همیشه به دنبال حضور داوطلبانه در کنار مردم 
در زمان بحران و غیربحران بوده است. داوطلبان هالل احمری جمعیتی 2 میلیون نفری 
دارند و همین اصلی ترین پشتوانه این جمعیت است که در طی 60 سال خدمت رسانی و 

به خصوص در چهار دهه پس از انقالب اسالمی از آن استفاده کرده است. 

کار سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از کجا آغاز شد؟
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران سال۱۳۳۸ هجری 
بین المللی  نهضت  داوطلبانه  خدمات  اصل  گسترش  و  احیا  راستای  در  شمسی 
صلیب سرخ و هالل احمر تشکیل شد. هدف از تشکیل این سازمان، جذب، سازماندهی 
و انسجام فعالیت ها و خدمات داوطلبانه و خیرخواهانه در زمان حوادث برای حمایت از 
آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح مختلف و در زمان عادی ارایه خدمت به نیازمندان 
و اقشار آسیب پذیر با بهره گیری از توان و مساعدت افراد و اقشار توانمند جامعه به عنوان 
حلقه واسط میان نیاز نیارمندان و توان توانمندان بود و در همین راستا بیشتر از 60 سال 

است که همگام با دیگر بخش های جمعیت هالل احمر در کنار مردم ایران است. 

فعالیت های داوطلبانه گسترده در هشت سال دفاع مقدس
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، فعالیت های داوطلبانه رنگ وبوی تازه ای 
به خود گرفت و این فعالیت ها با قدرت و قوت بیشتری انجام شد. عمده فعالیت های 
مقدس  دفاع  هشت سال  دوران  به  سال ها  آن  در  هالل احمر  جمعیت  داوطلبان 
بازمی گردد، فعالیت داوطلبان در آن زمان، حول محورهای خدماتی در منازل، مساجد و ... 
بود، برای جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی برای رزمندگانی که در جبهه های 
نبرد با نیروهای بعثی متجاوز مبارزه می کردند. داوطلبان در آن زمان به صورت گروه های 
مردمی داوطلب محور در منازل یا مساجد کمک ها را جمع آوری، ساماندهی، بسته بندی و 
برای رزمندگان ارسال می کردند و همین کمک های مردمی همراهی بزرگی بود تا غیورمردان 
ایران زمین هشت سال به صورت مداوم و بدون خستگی با دشمن متجاوز بجنگند و 

حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندهند.
 البته فعالیت های داوطلبانه تنها به جمع آوری کمک های مردمی خالصه نمی شد، 
بلکه در دوران جنگ تحمیلی امدادگران بسیاری را جمعیت هالل احمر برای کمک به 

رزمندگان به جبهه اعزام و بیش از ۴00 شهید امدادگر را تقدیم میهن اسالمی کرده است.

داوطلبان؛ حلقه اتصال نیاز نیازمندان به توان توانمندان
داوطلبان هالل احمر در اوایل دهه ۸0 با شعار داوطلبان؛ حلقه اتصال نیاز نیازمندان 
به توان توانمندان فعالیت خود را در چهار رسته مهارت، حمایت، هدایت و مشارکت آغاز 
کردند، در رسته مهارت از افراد توانمند که می توان از مهارت آنها برای حل مشکالت مردم 
استفاده کرد، در رسته حمایت، داوطلبانی که از لحاظ مالی استطاعت دارند و می توانند در 
جهت حل مشکالت مالی مردم گام بردارند، در رسته هدایت، از قدرت تفکر و پیشنهادات 
داوطلبان در زمینه انجام فعالیت های داوطلبانه و در رسته مشارکت از مشارکت همه 

مردم در زمان وقوع حوادث و بحران ها برای کمک به مردم استفاده می شود.
 اما فعالیت های داوطلبان جمعیت هالل احمر تنها به داخل کشور و عرصه ملی 
خالصه نمی شود، بلکه در عرصه های بین المللی نیز داوطلبان هالل احمر حرفی برای 
گفتن دارند؛ جمعیت هالل احمر به واسطه جایگاه بین المللی که دارد، در طول ۴0 سال 
کمک های بسیاری برای مردم آسیب دیده در کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، یمن، 

سومالی و … ارسال کرده است.

2 میلیون داوطلب هالل احمر ایران همیشه در کنار مردم
جمعیت هالل احمر حدود 2 میلیون داوطلب در سازمان های جوانان، داوطلبان و 
امدادونجات دارد. به زعم دبیرکل وقت فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، 

جمعیت هالل احمر ایران به اندازه تمامی کشورهای قاره آفریقا نیروی داوطلب دارد که 
عالقه مند به انجام فعالیت های داوطلبانه هستند و این موضوع موجب متمایزشدن 
جمعیت هالل احمر ایران نسبت به جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ سایر کشورها 
شده است. سه داوطلب فعال جمعیت هالل احمر شاهمحمدی،  هادی قروی و دکتر 
نقوی موفق به کسب سه مدال فلورانس نایتینگل )عالی ترین نشان فعالیت های 
داوطلبانه( شده اند. در چندین دوره نیز داوطلبان هالل احمر ایران موفق به کسب جوایز 
بین المللی در قالب اجرای پروژه های محرومیت زدا و بخش های داوطلبانه فدراسیون 

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر شده اند.

اجرای بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه محرومیت زدا در هر سال
به واسطه پیگیری های مستمر داوطلبان هالل احمر ساالنه حدود  2 هزار و ۴00 پروژه 
محرومیت زدا در قالب پروژه های معیشت محور و سالمت محور انجام می شود و این 
اقدام به واسطه بررسی های میدانی داوطلبان در مناطق محروم و کم برخوردار صورت 
می گیرد. داوطلبان با سرکشی به مناطق محروم و کم برخوردار و شناسایی افرادی که 
نیازمند کمک هستند، به کمک آنها می شتابند و نیازهای معیشتی آنها را در حد توان 
سالمت  کاروان های  نیز  سالمت محور  پروژه های  اجرای  زمینه  در  می کنند.  برطرف 
متعددی در طول  سال با حضور  پزشکان فوق تخصص، متخصص، پیراپزشک، جراح، 
دندان پزشک و پرستار به مناطق محروم مراجعه  و بدون دریافت حتی یک ریال حق 
ویزیت یا دستمزد نسبت به درمان بیماران اقدام می کنند. همچنین هزینه دارو و 
تجهیزات مورد نیاز بیماران هم از طریق داوطلبان تأمین می شود و افراد کم بضاعت و 

بی بضاعت از خدمات درمانی کامال رایگان برخوردار می شوند.

۱۷۴ هزار داوطلب ثابت برای اهدای زندگی
تا قبل از  سال ۱۳6۴ تهیه خون سالم برای بیماران ازجمله وظایف جمعیت هالل احمر 
بود، اما پس از تشکیل سازمان انتقال خون در آن سال، این وظیفه از دوش جمعیت 
هالل احمر ایران ساقط شد.  سال ۱۳۸0 سازمان انتقال خون با جمعیت هالل احمر 
برای اهدای خون داوطلبانه تفاهم نامه ای منعقد کرد و از آن زمان جمعیت هالل احمر 
به عنوان یکی از شرکای سازمان انتقال خون معرفی شد و به نوعی داوطلبان هالل احمر 
تامین کننده خون سالم شدند. به طور متوسط ساالنه بیش از ۱۷۴ هزار داوطلب ثابت به 

صورت دو تا سه نوبت در  سال اقدام به اهدای خون می کنند.

۴ روش نوین برای عضویت داوطلبانه در هالل احمر
عضوگیری سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در اوایل تشکیل این سازمان 
مبتنی بر عضویت در جمعیت هالل احمر و اهدای کمک های مردمی، وقف و هبه بود، 
اما درحال حاضر چهار روش برای عضوگیری جدید در نظر گرفته شده است که ازجمله آن 
می توان به به روزرسانی سایت سازمان داوطلبان برای عضویت اینترنتی در این سازمان، 
تولید چهار اپلیکیشن برای عضویت آسان تر در سازمان داوطلبان، فراخوان گروه ها و 
سازمان ها مثل نظام سالمت، نظام مهندسی، اصناف، اتحادیه ها و صاحبان حرف و 
مشاغل و به صورت فراخوان خاص و تعامل با سازمان های مردم نهاد در قالب امضای 

تفاهم نامه ها   اشاره کرد.

داوطلبان؛ تأثیرگذار در تصمیم های کالن هالل احمر
کامال  صورت  به  غیردولتی  و  عمومی  نهادی  به عنوان  هالل احمر  جمعیت 
داوطلبانه اداره می شود و برای انتخاب افراد موثر تصمیم گیر در این نهاد مردمی هر 
چهار سال یک بار انتخاباتی سراسری برگزار می شود و درنهایت هشت نفر از نیروهای 
به عنوان  کشور شده اند،  رأی در  که حائز بیشترین  داوطلب جمعیت هالل احمر 
اعضای شورای عالی جمعیت هالل احمر انتخاب می شوند و به همراه چهار نفر از 
امدادی،   امور  به  مسلط  و  مطلع   ، کشور صاحب نظر  و  برجسته  شخصیت های 
با معرفی رئیس جمهوری،  بهداشتی،  درمانی، امور جوانان و حقوق  بشردوستانه 
رئیس جمعیت، دبیرکل، خزانه دار کل، یک نفر از مدیران ارشد اجرایی جمعیت به 
در  هالل احمر  جمعیت  در  ولی فقیه  نماینده  و  بازرسان  جمعیت،  رئیس  انتخاب 

تصمیم گیری های مهم این جمعیت نقش آفرینی می کنند.

داوطلبانه در  خدمت مردم
 نگاهی به دستاوردهای جمعیت هالل احمر

در آستانه چهل و یکمین سالگردپیروزی انقالب اسالمی )بخش سوم (

شهروند
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 آغاز المپیاد ورزشی اعضا و کارکنان هالل احمر
 از ۲۶ بهمن  ماه در مشهد

ورزشی  المپیاد  دومین  آغاز  از  هالل احمر  جمعیت  عمومی  امور  و  رفاه  مدیرکل 
کارکنان و اعضای این جمعیت از روز بیست وششم بهمن ماه در شهر مشهد مقدس 

خبر داد.
سیدعلی منیری گفت: »نخستین مرحله از دومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای 

هالل احمر ویژه آقایان از هفته آینده برگزارمی شود.«
او با اشاره به اینکه رشته های ورزشی این المپیاد در  سال جاری گسترش یافته است، 
افزود: »نخستین المپیاد کارکنان و اعضای هالل احمر  سال گذشته در رشته های تنیس 
، والیبال، دارت، شنا، فوتسال و فوتبال دستی برگزار شد و دومین المپیاد با  روی  میز
و مهارت های  آمادگی جسمانی، بدمینتون  اضافه شدن رشته های ورزشی شطرنج، 
امدادی و در مجموع در ۱0 رشته ورزشی از بیست وششم بهمن ماه در شهر مشهد آغاز 

به کار می کند.«
منیری گفت: »با توجه به استقبال گسترده کارکنان و اعضای هالل احمر از برگزاری 
این المپیاد ورزشی و همچنین رضایت ۹۸ درصدی از نحوه برگزاری المپیاد، امسال این 
المپیاد در دو مرحله برای آقایان و بانوان برگزار می شود؛ مرحله نخست ویژه آقایان 
تا قبل از ماه مبارک رمضان سال آینده به اتمام می رسد و سپس دومین مرحله ویژه 
ایام  نیز در  المپیاد ورزشی  این  اختتامیه  و  تابستان  و اعضای هالل احمر در  بانوان 

تابستان خواهد بود.«
مدیرکل رفاه و امور عمومی جمعیت هالل احمر از اهداف این مسابقات را انتخاب 
تیم ملی هالل احمر در هر رشته ورزشی عنوان کرد و افزود: »از هر استان و در هر رشته 

ورزشی یک تیم تخصصی از برادران و خواهران در این المپیاد شرکت خواهندکرد.«
مدیرکل رفاه و امور عمومی جمعیت هالل احمر در ادامه به بیانات مقام معظم 
»تفاوت  فرمودند  »رهبری  گفت:  و  کرد  اشاره  هالل احمر  مدیران  با  دیدار  در  رهبری 
به  مربوط  هالل احمر  که  است  این  در  امدادی  موسسات  سایر  با  هالل احمر 
فوریت هاست و باید همچون سربازان ارتش همیشه آماده باشید؛ برای این موضوع 

دو حالت تحرک و حضور دائم را در خودتان تقویت کنید.««

 هبه ۱۰ هکتار زمین به هالل احمر
 از سوی خّیر بندرترکمن

آیین تجلیل  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان گفت: »همزمان با 
از داوطلبان استان، ۱0 هکتار زمین از سوی خّیر نوع دوست بندرترکمنی به جمعیت 

هالل احمر استان برای صرف و هزینه در امور عام المنفعه اهدا شد.«
هروی افزود: »مقرر شد عواید حاصل از این قطعه زمین برای ساخت پایگاه و انبار 
امدادی و تجهیز مرکز طب تسکینی و پیشگیری از سرطان شهرستان ترکمن صرف 
مراکز  امدادونجات،  پایگاه های  ساخت  برای  هالل احمر  »جمعیت  گفت:  شود.«او 
درمانی و… برای رسیدن به اهداف عام المنفعه و بشردوستانه نیاز به زیرساخت هایی 

دارد که این مسیر با همراهی و مشارکت داوطلبان هموار می شود.«
در آیین تجلیل از داوطلبان استان با حضور قائم مقام و مشاور سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر و استاندار گلستان از مهران مقصودی؛ خّیر نیک اندیش بندر 

ترکمن تقدیر شد.

 اعالم ساعت کار داروخانه مرکزی هالل احمر 
در روز ۲۲ بهمن

ساعت کاری داروخانه  مرکزی هالل احمر در روز 22 بهمن ماه ۹۸ مصادف با سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی اعالم شد.

روز سه شنبه 22 بهمن ماه مصادف با سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، داروخانه 
مرکزی هالل احمر از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خدمات دارویی به شهروندان ارایه خواهد  کرد 
و نماینده بیمه نیروهای مسلح برای تأیید نسخ در داروخانه حضور خواهد داشت.
بیماران تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی، سالمت و دی در این روز باید برای 

تأیید نسخ خود به دفاتر مرکزی بیمه مربوطه مراجعه کنند. 
در  )فوق تخصصی(  تک نسخه ای  داروخانه  و  هالل احمر  مرکزی  داروخانه  آدرس 

تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی است.

 اهدای چک کمک نقدی بیمه البرز
 به سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر

در دیدار رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با مدیرعامل شرکت 
، چک ۱۵0 میلیون تومانی این شرکت برای تأمین بخشی از هزینه های  بیمه البرز
این  به  گرمایشی  سیستم  به  سیستان وبلوچستان  استان  مدارس  تجهیز 

سازمان اهدا شد.
محمد نصیری در این دیدار ضمن تقدیر از اقدام سال های اخیر شرکت بیمه البرز 
از  آسیب دیدگان  به  کمک رسانی  برای  تبلیغاتی  از هزینه های  مبنی بر اهدای بخشی 
حوادث و همچنین تسکین آالم بشری در مناطق محروم کشور گفت: »براساس اعالم 
خ و هالل احمر تغییرات اقلیمی از پدیده های جدی  فدراسیون بین المللی صلیب سر
برای به مخاطره انداختن زندگی انسان ها در تمام کره زمین است که عامل حوادث 
و بالیای طبیعی بسیاری است و از آنجا که اقلیم کشور ما مستعد بروز ۷0 بالی طبیعی 
است، بنابراین اهمیت آموزش و توانمندسازی داوطلبان آماده برای مقابله و رویارویی 

صحیح و اصولی دوچندان است.«
او به مشارکت  و خدمت رسانی ۴0 هزار داوطلب آماده در سیل ابتدای امسال در 
کشور اشاره کرد و گفت: »این حجم از خدمت رسانی در تاریخچه نودوپنج ساله جمعیت 
هالل احمر ایران بی سابقه بود و این موفقیت مرهون آمادگی و آموزش هایی بود که 

داوطلبان پیش از وقوع بحران و در شرایط عادی دریافت کرده بودند.«
خواندن  تحسین  قابل  ضمن  دیدار  این  در  البرز  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
بیان  حوادث  آسیب دیدگان  به  امدادرسانی  در  هالل احمر  جمعیت  فعالیت های 
کرد: »این شرکت با توجه به مسئولیت اجتماعی خود از سه  سال گذشته تصمیم به 
ح های عام المنفعه جمعیت  اهدای بخشی از هزینه های تبلیغاتی خود به پروژه ها و طر
هالل احمر گرفته است و تاکنون با اهدای بسته های غذایی، چادر و نوشت افزار به 
نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی کمک کرده و با کمک به تجهیز سیستم 

گرمایشی مدارس استان سیستان وبلوچستان نیز سعی بر یاری رسانی داشته است.«
محسن پورکیانی گفت: »جمعیت هالل احمر تاکنون توانسته است به درستی 
آسیب پذیر  افراد  و  آسیب دیدگان  اصلی  نیازهای  تأمین  برای  را  مردمی   کمک های 

هدایت کند.« 

خبر

به واسطه پیگیری های 
مستمر داوطلبان 
هالل احمر ساالنه 

حدود ۲ هزار و 400 پروژه 
محرومیت زدا در قالب 

پروژه های معیشت محور 
و سالمت محور انجام 

می شود و این اقدام به 
واسطه بررسی های میدانی 

داوطلبان در مناطق محروم 
و کم برخوردار صورت 
می گیرد. داوطلبان با 

سرکشی به مناطق محروم 
و کم برخوردار و شناسایی 

افرادی که نیازمند کمک 
هستند، به کمک آنها 

می شتابند و نیازهای 
معیشتی آنها را در حد توان 

برطرف می کنند


