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هالل

جزئیات تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 22 هزار امدادگر 
اعالم شد؛

سایهحمایتبیمهای امدادگرانزیر
تــا پیــش از بیســتم شــهریورماه امســال ایــن مطالبه هــر روزه 
امدادگــران بــوده اســت، اینکــه وضعیــت بیمــه ای امدادگــران 
کــه  جمعیــت هالل احمــر تعییــن و تکلیــف شــود. مطالبــه  ای 
در بیســتم شــهریورماه امســال رنــگ عمــل بــه خــود گرفــت و 
کولیونــد، رئیــس  بــا امضــای تفاهمنامــه ای بیــن پیرحســین 
جمعیت هالل احمر کشــور و ســازمان تامین اجتماعــی امید را 
به دل بسیاری از امدادگران تاباند. حاال به گفته رئیس سازمان 
امدادونجات جمعیــت هالل احمر ســامانه امدادگر برای بیمه 

کردن امدادگران به زودی راه اندازی می شود.
کمتــر از 10 روز از تفاهمنامــه تامیــن اجتماعــی و هالل احمــر 
می گــذرد و بــه گفتــه معــاون عملیــات ســازمان امدادونجــات 
اقدامــات موثــر ایــن اتفــاق در حــال انجــام اســت. در حــال 
حاضــر ســامانه امدادیــار راه انــدازی شــده اســت تــا امدادگران 
ســازمان، چــه امدادگران جــاده ای، کوهســتان، ســاحلی و چه 
 امدادونجــات همــه ســوابق بیمــه ای خــود را در ایــن ســامانه

 وارد کنند.
طبــق تفاهمنامــه منعقــد شــده، هــر داوطلبــی کــه از روز اول 
وارد جمعیــت می شــود تحت پوشــش بیمــه ای قــرار نمی گیرد. 
شــرایطی هم از طــرف ســازمان بیمه گــر و هم از طــرف جمعیت 
بــرای بیمه کردن درنظر گرفته شــده اســت. مرادی پــور کامل تر 
توضیــح می دهــد: »ایــن آموزش هــای امــدادی در جمعیــت 
هالل احمــر عمومــا مرحلــه  ای و در 7 درجــه امدادگــر ســه، دو، 
یک، نجاتگر ســه، دو، یــک و ایثارگر انجام می پذیــرد. در چارت 
سازمانی تحت پوشــش بیمه قرار گرفتن برای امدادگران سطح 

یک به بعد انجام می شود.«
با یــک حســاب سرانگشــتی تعداد افــرادی کــه از نظــر معاون 
عملیــات ســازمان امدادونجات هالل احمر کشــور شــرایط قرار 
گرفتــن تحــت پوشــش بیمــه را دارنــد، حــدود 22 هــزار امدادگر 
است. پوشــش بیمه ای در دو فاز انجام می شود. فاز اول توجه 
بــه معیشــت امدادگــران دارد، اینکــه حداقــل حقــوق دریافتی 
بــه امدادگــران پرداخــت شــود و فــاز دوم هــم تحــت پوشــش 
کیــد شــده  بیمــه ای قــرار گرفتــن اســت کــه در توافــق بــه آن تا
اســت، اما برخی از امدادگران هم زمان در شــغل دیگری، معلم 
یا مهندس مشــغول به کارند و مســئولیت اجتماعــی آنها حکم 
کرده تا به صورت داوطلبانه کارهای بشردوستانه انجام دهند؛ 
مرادی پــور توضیح می دهــد: »آنها هم بــا توجه به مــدت زمان 
شــیفت و برنامه کاری که دارند، از خدمــات بیمه ای امدادگری 

بهره مند خواهند شد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر :

زائر 234هزار بیشاز
اسکانیافتند مرزهایکشور در

دبیرکل جمعیــت هالل احمر خبر داد که 234 هــزار و 905 نفر 
کــز و پایگاه های امــدادی هالل احمر در  از زائــران اربعین بــه مرا
محورهــای مواصالتــی کشــور و در گذرگاه هــای مــرزی مراجعــه 

کرده و از خدمات این جمعیت بهره مند شده اند.
یعقــوب ســلیمانی، دبیــرکل جمعیــت هالل احمر با اشــاره به 
خدمات امدادونجــات به زائــران اربعین حســینی )ع( از یکم تا 
کنون به 356  29 شــهریور ١٤٠١ گفت: »از ابتدای شــهریورماه تا
هــزار و 656 زائر خدمات ارائه شــده اســت که از ایــن تعداد 63 
هــزار و 364 زائــر درمــان ســرپایی گرفتنــد، 1719 زائــر نیــز بــرای 
کــز درمانی پیــدا کردنــد. 56 هزار و  درمــان نیاز به انتقــال به مرا

668 زائر از خدمات تست قند و فشار خون بهره مند شدند.«
 دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر اضافــه کرد کــه در مــدت زمان 
اجرای طرح اربعین، 49 هزار و 900 عدد ماســک، 4200 اســپری 
ضدعفونی کننــده، 157 هــزار و 381 بطری آب معدنــی، 40 هزار 
و 565 قــرص نان، 62 هزار قوطی کنســرو و 1569 بســته غذایی 
میان زائــران مراجعه کننده بــه پایگاه های امــدادی هالل احمر 
توزیع شده اســت. همچنین 79 هزار و 100 رسانه آموزشی میان 
زائران توزیــع و 53 هزار و 2 مــورد آمــوزش چهره به چهره مربوط 

به نکات ایمنی و سالمت در اربعین به زائران ارائه شده است.
دبیرکل جمعیت هالل احمــر با بیان اینکــه 1205 پایگاه ثابت و 
موقت در سراســر کشــور در طرح اربعین فعال اســت، افــزود: »در 
حال حاضر عــالوه بر اینکــه 19 بالگــرد امــدادی هالل احمر برای 
پوشش حوادث احتمالی در آماده باش هستند، 12 قرارگاه مرزی 

جمعیت نیز برقرار بوده و خدمات الزم به زوار ارائه می شود.«

فاطمــه عســگری نیا| ارمغــان مهــر  ؛ نــام 
کــه قــرار اســت لبخنــد و شــادی  طرحــی 
کــه  کنــد  دانش آموزانــی  دل  مهمــان  را 
چشــم  کشــور  مناطــق  محروم تریــن  در 
انتظــار از راه رســیدن هدایــای نیکوکاران 
بچه هــای  هســتند.  ایــران  خیریــن  و 
خســتگی  هنــوز  هالل احمــر  داوطلــب 
خدمــت در اربعیــن حســینی از تن شــان 
بــه  خدمــت  ســنگر  در  نرفتــه  بیــرون 
محــروم  مناطــق  نیازمنــد  دانش آمــوزان 
کشــور حاضــر می شــوند تــا هیــچ کودکــی 
لوازم التحریــر  و  کیــف  داشــتن  حســرت 
موردنیــاز در ســال تحصیلــی جدیــد بــه 
دلش نماند. از مشهد تا کرمان ، از تهران 
تا سیستان وبلوچســتان و مناطق مرزی 
و دورافتــاده کاروان هــای هالل احمــر بــا 
کلــی هدایــای رنگارنــگ می رونــد تــا برق 
چشــمان  مهمــان  را  مهــر  اول  شــادی 
کن در این  دانش آموزان کم برخوردار ســا

مناطق کنند. 

جمعیــت  داوطلبــان  ســازمان  رئیــس 
ســازمان   ایــن  می گویــد  هالل احمــر 
بزرگ تریــن نهــاد بین المللــی عام المنفعــه 
بــا  بشردوســتانه  خدمــات  ارائــه  در 
کــه  بــا  همــت داوطلبــان و خیریــن اســت 
کمــک بــه خانواده هــای محــروم و  هــدف 
دانش آمــوزان آســیب دیده  طــرح ارمغــان 

مهر را اجرا می کند. 
از  ســلیمی،  حمایــت  وحیــد  گفتــه  بــه 
محــروم،  مناطــق  دانش آمــوزان  ســالمت 
بهره گیــری از تخصــص داوطلبــان، ایجــاد 
حس مشارکت و نوعدوســتی در داوطلبان 
و ایجــاد نشــاط و انگیــزه در جامعــه هدف، 
ســه نشــانه مهــم این طــرح ملــی را شــامل 
می شــود و جمعیت هالل احمر می کوشد تا 
با  رعایت کامل کرامت انســانی بــا همکاری 
خیریــن و موسســات مردم نهاد در آســتانه 
ســال تحصیلــی جدیــد و فــرا رســیدن بهــار 

دانش، برنامه ارمغان مهر را اجرا کند.
تامین ملزومــات و مایحتاج دانش آموزان 
کم برخــوردار و بی بضاعت )ارایه ســت های 
کیــف،  لوازم التحریــر شــامل:  و  بهداشــتی 
، تــراش، دفتــر و... ( در کلیه  مــداد، خــودکار
کــه در  اســتان ها و شــعب اقدامــی اســت 
راســتای اجرای این طرح در تمامی شهرها 
و شعب جمعیت هالل احمر اجرا می شود. 

معــاون  هدایتــی،  مســعود  ســید 
داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر اســتان 
خراســان رضــوی می گویــد ایــن طــرح بــا 
نیکــوکاران  و  خیریــن  خــوب  اســتقبال 
منطقــه در حــال انجــام اســت به طــوری 
رضــوی  خراســان  کنــار  در  حــاال  کــه 
منطقــه  دانش آمــوزان  بــه  می توانیــم 

سیستان وبلوچستان هم کمک کنیم. 

او می گوید: »مناطق حاشیه نشــین شــهر 
مشــهد که بعد از تهــران بزرگ تریــن منطقه 
حاشیه نشــینی کشــور را تشــکیل می دهــد 
در طــرح ارمغان مهــر و توزیــع لوازم التحریر 
و کیف مدرســه مورد توجه ماســت البته در 
کنار این مناطق ســایر مناطق کم برخوردار 
اســتان هــم از مزایــای ایــن طــرح بهره مند 

می شوند.« 
بســته  هــزار   5 کنــون  تا او  گفتــه  بــه 
بیــن دانش آمــوزان مناطــق  لوازم التحریــر 
کم برخوردار اســتان خراســان رضوی توزیع 
شــده اما اســتقبال خیریــن از این طــرح به 
حدی بوده اســت کــه عالوه بــر ایــن 10 هزار 
بســته لوازم التحریــر هــم از ســوی جمعیت 
اســتان  بــه  رضــوی  خراســان  هالل احمــر 

سیستان وبلوچستان ارسال شده است. 
سیدمســعود هدایتــی در ادامــه با اشــاره به 
اجرای طرح ســنجش ســالمت دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار اســتان خراســان رضوی 
در قالــب طــرح ارمغــان مهــر می گویــد: » ایــن 

و  آموزش وپــرورش  تفاهمنامــه  طــی  طــرح 
جمعیــت هالل احمــر اجــرا می شــود و طــی 
آن دانش آمــوزان از لحــاظ ســاختار اســکلتی 
غربالگری شده و تحت درمان قرار می گیرند.« 
به اعتقــاد او اجــرای این طــرح ضمن کاهش 
هزینه های درمان دانش آموزان دارای مشکل 
بستری را فراهم می کند که نتیجه مطلوب تری 

از درمان هم نصیب این دانش آموزان شود. 

  از تهران تا خاش
تهرانی هــا هــم در اجــرای طــرح ارمغــان 
گذاشــته اند  تمــام  ســنگ  حســابی  مهــر 
تمــام ظرفیــت خیریــن  از  تــا  و مشــغولند 
خــود در اجــرای هرچــه بهتــر ایــن طــرح و 
تــالش  بیشــتر  دانش آمــوزان  بهره منــدی 
کنند. احمدی، معاون داوطلبان جمعیت 
هالل احمــر اســتان تهــران می گویــد: »هــر 
ســال کار جمــع آوری اقــالم آموزشــی، کیف 
و لوازم التحریــر دانش آمــوزان نیازمنــد بــه 
و  خیریــن  ســوی  از  خودجــوش  صــورت 
داوطلبان ما دنبال می شد حاال چندسالی 
است که این فعالیت در قالب طرح ارمغان 
مهر انجام می شود طرحی که باعث شده تا 
هدایــای خیرین ســریع تر و حساب شــده تر 

به دست بچه ها برسد.«
او بــا بیــان اینکــه همزمانــی برگــزاری دو 
طرح نــذر آب و ارمغــان مهر باعث شــده تا 
بخشــی از بســته های آموزشــی تهیه شــده 
را بــرای هدیــه بــه بچه هــای خاش تــدارک 

ببینیم، ادامه می دهد: »امســال جمعیت 
هالل احمــر تهــران بــرای اجــرای طــرح نذر 
کــه بــا  آب راهــی منطقــه خــاش می شــود 
توجــه بــه ظرفیــت در اختیــار می تواننــد 
 در طــرح ارمغــان مهــر نیــز ایــن منطقــه را 

یاری دهد.«
او همچنیــن می گویــد: »تهــران همچنین 
اســتان های  مهــر  ارمغــان  طــرح  در 
چهارمحال وبختیاری و خراســان جنوبی را 

نیز یاری می کند.«

خراســان  در  دانش آمــوز   1100 شــادی   
شمالی

در خراســان شــمالی نیــز 1100 دانش آمــوز 
کن مناطق کم برخــوردار مهر امســال را  ســا
با هدایــای دریافتــی در قالب طــرح ارمغان 
معــاون  رحمتــی،  می کننــد.  شــروع  مهــر 
اســتان  هالل احمــر  جمعیــت  داوطلبــان 
خراسان شــمالی می گوید: »ارزش هر بسته 
تهیه شــده 250 تا 350 هزار تومان است که 
با کمک و مشارکت خیرین، آماده ارسال به 

این مناطق شده است.« 
ایــن  اجــرای  در  را  مــردم  مشــارکت  او 
طــرح بســیار پررنــگ می دانــد و می گویــد: 
مهــر  اول  در  مــا  مــردم  »خوشــبختانه 
مناطــق  دانش آمــوزان  بــه  حواس  شــان 
که می دانند با حمایت از  محروم اســت چرا
این بچه ها می توان به آینده ایران و آبادی 

آن امیدوار بود.«

مهربانی همه جا هست
در کنــار داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر 
تشــکل ها  تعــداد  مهــر  ارمغــان  طــرح  و 
بــه  کــه  مردم نهــادی  انجمن هــای  و 
صــورت خودجــوش ســعی می کننــد حــال 
در  را  کم برخــوردار  مناطــق  دانش آمــوزان 
اول مهــر خــوب کنند، کم نیســتند. ســجاد 
میرزایــی و دوســتانش از این دســت آدم ها 
هســتند که در مناطــق کم برخــوردار تهران 
آســیب دیده  بچه هــای  هــوای  حســابی 
ســایه  در  اســت  قــرار  حــاال  و  دارنــد  را 
امســال  دوستان شــان  لطف ومهربانــی 
160 بچــه را بــا کیــف و لوازم التحریر نــو راهی 

مدرسه کنند.
 او می گویــد 115 کــودک در دروازه غــار ، 30 
کــودک در جوادیــه  و حــدود 20 کــودک هم 
در ســایر مناطق کم برخوردار تهران امسال 
می دهنــد.  تشــکیل  را  مــا  هــدف  جامعــه 
دانش آموزان مستعدی که با کمی حمایت 
خیرین طی یکی دوســال اخیر توانسته اند 
اســتعدادهای خود را شناسایی و در مسیر 
موفقیت گام بردارند. ســجاد معتقد اســت 
همه خیریــن و نیکــوکاران بایــد در اول مهر 
حواس شــان بــه بچه هــای محــروم ایــران 
باشد تا کســی حســرت کیف نوی مدرسه را 

نخورد.

خبر3

گشایی مدارس شادی را بر لب دانش آموزان     هالل احمر در آستانه باز
مناطق کم برخوردار کشور می نشاند

ارمغان مهر  

بسته کنون5هزار تا
بیندانشآموزان لوازمالتحریر

استان مناطقکمبرخوردار
خراسانرضویتوزیعشدهاما
اینطرحبه استقبالخیریناز
حدیبودهاستکهعالوهبر
بستهلوازمالتحریر این10هزار

سویجمعیت هماز
خراسانرضویبه هاللاحمر

استانسیستانوبلوچستان
ارسالشدهاست


