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حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر 
در آیین معارفه حجت االسالم  مهدی فقیه، به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر بار دیگر بر اهمیت لزوم شفافیت در تمام 
پروژه های داوطلبانه تأکید کردند. ایشان در این مراسم که صبح روز گذشته در ساختمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر  برگزار شد، سخنان خود را با اشاره به میالد فرخنده حضرت 
معصومه)س( آغاز و تصریح کرد: »جمعیت هالل احمر سازمانی مردم نهاد، غیرانتفاعی، 
خیریه و داوطلب محور است. جمعیتی خدمتگزار که به مردم خدمت می کند و تسکین 
آالم بشری فلسفه وجودی آن است.« حجت االسالم والمسلمین معزی در این مراسم 
جمعیت هالل احمر را یک نهاد یاری گر و غیردولتی برمی شمارد که در ظاهر ساختار حاکمیتی 
دارد و در برخی موارد معیِن دولت و حاکمیت نیز است، اما در ماهیت یک سازمان مردم نهاد 
و برآمده از آحاد مردم است. نماینده رهبر معظم انقالب در این مراسم با تأکید براین 
ماهیت داوطلبانه جمعیت به حاضران توصیه می کند که داوطلبی و بهره گیری از مشارکت 

داوطلبانه را سرلوحه کار قرار دهند. 

قدردانی از فعالیت های داوطلبانه
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر در ادامه، از همه همکاران در این 
نهاد مردمی اعم از مسئوالن و داوطلبان، که صادقانه، خالصانه، ایثارگرانه و جان بر کف در 
حوادث مختلف به مردم خدمت کرده اند، تقدیر کرد و این خدمت را که در مسیر رضای 
خداوند است، بسیار ارزشمند دانست. او ضمن تقدیر از عملکرد مسئوالن و اعضای 
داوطلب سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در مقابله با ویروس کرونا و سیل  سال  
گذشته، افزود: »جمعیت هالل احمر در طول نزدیک به 98سالی که از عمر خود را گذرانده، 
فعالیت ها ی گوناگونی انجام داده است از جمله؛ ترویج مهرورزی، نیکوکاری، هم افزایی و 
مشارکت در خدمات عام المنفعه و همچنین ارتقای ظرفیت اجتماعی و فرهنگی هالل احمر 
از رویکردهای بارز این سازمان مردم نهاد بوده که نتایج درخشانی نیز به دنبال داشته 
است.« حجت االسالم والمسلمین معزی با بیان اینکه هالل احمر نهاد تجاری، سودآور 
و تاجر نیست، تصریح کرد: »جمعیت هالل احمر نهادی مردمی و خدمتگزار است که در 

حوادث و سوانح در خط مقدم خدمتگزاری به مردم قرار می گیرد.«

خدمت به مردم، عنصر اساسی جمعیت 
کرد:  تأکید  و  دانست  هالل احمر  جمعیت  اساسی  عنصر  را  مردم  به  خدمت  او 
سرمایه  مردمی بودن  و  دارند  حضور  مردم  که  است  جایی  متوجه  خداوند  »عنایت 
عظیمی است. اگر بخواهیم از یاری مردم استفاده کنیم و دست ارتباط توانمندان با 
نیازمندان  باشیم، باید اعتماد مردم را جلب کنیم و این موضوع بسیار پراهمیت است.« 
حجت االسالم والمسلمین معزی در ادامه با بیان اینکه همه پروژه های داوطلبانه باید از 
قالبی شفاف برخوردار شوند، تصریح کرد: »شفافیت به معنی این است که مردم جامعه اثِر 
کار داوطلبانه را حس کنند، شفافیت را نباید با تبلیغات توجیه کرد. اساس شفافیت بر اثر 
بخشی از خدمت داوطلبانه است. مردم باید حس کنند که کمک های آنان در شرایط بحران 
چگونه و در چه مسیری هزینه می شود.« او با بیان اینکه مردم باید بدانند این نهاد مردمی 
شفاف است، افزود: »شفافیت در جمع آوری کمک های مردمی باید در قالب سیستم های 

هوشمند و قابل گزارش گیری و رهگیری دنبال شود.«

هالل احمر متعلق به آحاد مردم
حجت االسالم والمسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه 
جمعیت هالل احمر متعلق به همه آحاد مردم ایران است، افزود: »سازمان داوطلبان نباید 
خود را محصور در گروه یا قشر خاصی کند. سازمان داوطلبان باید سرریز همه سرمایه هایی 
باشد که می توانند روی اجتماع اثر بگذارند. باید در این مجموعه از همه اقشار اعم از کارگر و 
کشاورز تا استاد و دانشمند و فرهیخته و هنرمند و... داوطلب داشته باشیم. اهمیت این امر 
وقتی محقق می شود که سرمایه های اجتماعی شناسایی، سازماندهی و هدایت شوند.« 
نماینده رهبر معظم  انقالب در ادامه با ذکر خاطراتی از دوران طلبگی خود، از مرحوم آیت اهلل 
حاج نصراهلل شاه آبادی به عنوان فردی اسوه و الگو یاد کردند که در طول عمر گران قدر با 

آبروی خود به عنوان سرمایه  اجتماعی در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت داشته ا ند.
او با بیان اینکه نباید کار داوطلبانه را تنها محدود به مشارکت مالی دانست، افزود: »مهم 
نیست داوطلب،  کار کوچک یا بزرگی انجام  دهد، هم اینکه فردی عاشقانه و داوطلبانه 
اقدام به کار خیر کند، باید برای فعالیتش ارزش قایل باشیم.« او درباره نگاه بشردوستانه 
خدمتگزاران هالل احمر در همه امور، گفت: »در همه برنامه ریزی ها، بودجه تعیین کردن ها 
و مدیریت نیروی انسانی و منابع باید نگاهمان بشردوستانه باشد. خدمات هالل احمر 

برای رضای خداوند است و این موضوع ارزش این نهاد مردمی را باال می برد«. 

اهمیت توجه به خواسته های داوطلب
مسأله اهمیت نگهداشت داوطلب موضوع دیگری است که نماینده معظم رهبر 
انقالب در این مراسم بر آن تأکید کرد. او توجه نکردن به خواسته ها و گفته های داوطلبان 
را چالشی بزرگ برای جمعیت هالل احمر برمی شمارد و در این خصوص اضافه کرد: »باید 
زیرساخت های ارتباطات داوطلبان را با یکدیگر در جمعیت فراهم کنیم، در غیراین صورت 
عدم انگیزش داوطلبان موجبات ریزش آنان خواهد بود« اعتمادسازی موضوع دیگری 
است که نماینده ولی فقیه در این مراسم به آن اشاره  کرد. او اعتماد مردم را بزرگ ترین 
سرمایه جمعیت عنوان کرد و افزود: »باید سازوکارهایی ایجاد شود که اعتماد مردم را 
افزایش دهد. یکی از این سازوکارها شفاف سازی است.« نماینده رهبر معظم انقالب در 
جمعیت هالل احمر  مستندسازی در حوادث را جهت کاهش آسیب ها و کمک رسانی در 

آینده یکی دیگر از سازوکارهایی برشمرد که باید در سازمان داوطلبان دنبال شود.
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمردر  بخش پایانی سخنان خود با تأکید 
بر نقش نظارتی و هدایتی این حوزه افزود: »نظارت دقیق باعث جلوگیری از فساد خواهد شد 
و هدایت سبب ارتقای جایگاه و برنامه محوری خواهد بود«. ایشان با تأکید بر اینکه دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان داوطلبان یک جایگاه تشریفاتی نیست، تصریح کرد: »این 
بخش می تواند عامل موثر در اعمال نظارت شرعی بر فعالیت ها و توسعه هدایت و بسط 
امور فرهنگی در حوزه داوطلبان شود.« نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر 
در پایان این مراسم از بخش های مختلف این سازمان بازدید کرد. نصیری، رئیس سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر نیز در این مراسم به بیان گزارش هایی از عملکرد این 

سازمان در یک سال گذشته پرداخت.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در این سازمان اظهار کرد: »حضور حجت االسالم والمسلمین مهدی فقیه در 
این سازمان نویدبخش تعالی سازمان در ظرفیت سازی برای انجام کارهای عام المنفعه و 

کمک رسانی به مردم در شرایط اضطرار و بحران است.«
محمد نصیری با اشاره به مروری از خدمات سازمان در بحران های اخیر کشور ازجمله 
سیل، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا افزود: »تمامی این خدمات ارزنده از سوی 
داوطلبان بدون هیچ گونه چشمداشت مالی و مادی ارایه شده و تالش مان این است که 
این کمک ها منسجم تر و با اثربخشی بیشتر جریان سازی خوبی به منظور توانمندسازی 

افراد محروم صورت گیرد.«
او با بیان اینکه سازمان داوطلبان به لحاظ ارتباط موضوعی فعالیت، همکاری تنگاتنگی 
با حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر دارد، خاطرنشان کرد: »گزارش دهی و 
شفاف سازی از اولویت های مان در جهت حفظ اعتماد مردمی و میزان چشمگیر جمع آوری 
کفاره روزه امسال برای نخستین بار از سوی سازمان داوطلبان، نشانگر این سرمایه بزرگ 
اجتماعی است.« رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر تصریح کرد: »همچنان 
کار خیر در ایران، متصل به معنویت و اعتقادات مذهبی مردم است و امیدواریم با حضور 
حجت االسالم والمسلمین مهدی فقیه، بتوانیم بیش از گذشته منویات نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر درخصوص عمل به نیات واقفان و هدایت کمک های مردمی برای 

دستگیری از آسیب دیدگان و قشرهای آسیب پذیر را اجرا کنیم.«
 حجت االسالم   مهدی فقیه نیز در پایان این نشست ضمن ابراز خوشحالی از حضور 
در جمعیت هالل احمر افزود: »امیدوارم بتوانم طبق رهنمودهای نماینده رهبر معظم 
درجمعیت هالل احمر این سازمان مردم نهاد را در مسیر خدمات نوع دوستانه یاری 

کنم.« 

خبرنامه

  همتی:  موقوفات جمعیت هالل احمر ارتقا خواهد یافت
   رئیس جمعیت هالل احمر در جلسه بررسی مسائل و مشکالت موقوفات 
جمعیت هالل احمر شهرستان  رفسنجان بر ارتقای موقوفات و امالک هالل احمر 
تأکید کرد . کریم همتی در این جلسه گفت: »موقوفات  جمعیت هالل احمر با هدف 
برطرف شدن دغدغه های واقفان ارتقا و بهبود خواهد یافت.« او افزود: » اهمیت 
رسیدگی و بررسی مشکالت موقوفات هالل احمر کرمان باعث شد که دومین 
سفر به این استان  در اولویت سفرهای استانی قرار گیرد .« او به ساماندهی امالک و 
موقوفات جمعیت هالل احمر بر حسب  درآمدزایی و کاربری آنها اشاره کرد و افزود: 
»شرعا وظیفه داریم تا درآمدها و نحوه کاربری موقوفات  در راستای نیات واقفان 

محقق شود.«
شهرستان  هالل احمر  موقوفات  مدیریت  »اختیارات  داد:  ادامه  همتی 
رفسنجان طبق چارچوب و  قانون به استان واگذار خواهد شد. همه دستگاه ها 
با  توجه به همراهی و ظرفیت  ارگان ها همراه جمعیت هالل احمر هستند و  و 
این  هالل احمر  موقوفات  رفسنجان،  شهرستان  در  مسئول  دستگاه های 
 شهرستان نیز ارتقا خواهد یافت.« او با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر بعد از 
آستان قدس رضوی  بیشترین موقوفات را در اختیار دارد، گفت:   »به دنبال این 

هستیم تا همه مشکالت موقوفات هالل احمر را  مرتفع کنیم .«

راه اندازی ۳۰ هزار خانه هالل در کشور
رئیس جمعیت هالل احمر رسیدگی به امالک و موقوفات را بخش کوچکی از 
فعالیت های جمعیت هالل  احمر دانست و تأکید کرد:   »راه اندازی خانه های هالل 
با هدف گسترش آموزه های امدادی و سایر  فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه 
در روستاها از ماندگارترین خدماتی است که در جمعیت هالل  احمر صورت گرفته 
است.« او با تقدیر و خرسندی از افتتاح و راه اندازی ۷۰خانه هالل در  شهرستان 
رفسنجان گفت: »۳۰ هزار خانه هالل دیگر نیز در کشور باتوجه به نیاز روستاها و 
شهرها راه  اندازی خواهد شد.« رئیس جمعیت هالل احمر افزود:»استان کرمان 
استانی حادثه خیز و آبستن همه نوع  حادثه است. در اعتبارات بودجه ای با توجه به 
نیاز استان، کرمان را به صورت ویژه حمایت و  پشتیبانی می کنیم .« گفتنی است؛ 
رئیس جمعیت هالل احمر و هیأت همراه در دومین سفر به استان کرمان  از 
حوزه های مختلف موقوفات شهرستان رفسنجان ازجمله امالک موقوفه مرحوم 
و  آزادی  نفس،  نیک  زایشگاه  مرادی،  موقوفه  ،  بیمارستان های  شفیعی پور

داروخانه جمعیت هالل احمر رفسنجان  بازدید کردند.  

اعالم اسامی منتخبان مرحله نخست پنجمین دوره 
انتخابات مجامع جمعیت هالل  احمر

]شهروند[ مدیرکل هماهنگی مجامع و امور استان های جمعیت هالل  احمر اسامی 
منتخبان مرحله نخست پنجمین دوره انتخابات مجامع این جمعیت را اعالم کرد. افشین 
یگانه درباره روند برگزاری انتخابات مرحله نخست پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر گفت: »۳12 هزارو459 نفر واجد شرایط شرکت در پنجمین دوره انتخابات 
مجامع جمعیت هالل  احمر بودند که از این تعداد 95 هزارو۳12 نفر در انتخابات شرکت 
کردند.« او افزود: »سهم مشارکت اعضا در مرحله نخست پنجمین دوره انتخابات مجامع 
جمعیت هالل  احمر ۳1 درصد بوده است و در مرحله نخست 666 نفر به  عنوان اعضای 
شورای اجرایی شهرستان به مجمع استان راه پیدا کردند.« مدیرکل هماهنگی مجامع و 
امور استان های جمعیت هالل  احمر با اشاره به برگزارنشدن انتخابات در 5 شهرستان؛ 
سنقروکلیایی در استان کرمانشاه و شهرستان های رابر، شهر بابک، جیرفت و ارزوئیه در 
استان کرمان تأکید کرد: »با توجه به حد نصاب نرسیدن نامزدها در این شهرستان ها، 
امکان برگزاری مرحله نخست )شورا های اجرایی( پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل  احمر به صورت همزمان با سراسر کشور وجود نداشت، بنابراین براساس ماده 64 
آیین نامه برگزاری انتخابات، در این 5 شعبه انتخابات میان دوره برگزار می شود.« یگانه 
درباره اعالم اسامی اعضای مجمع استان جمعیت هالل  احمر گفت: »با توجه به پایان 
مرحله نخست پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل  احمر و ضرورت اطالع رسانی 
اسامی افراد منتخب، به استناد ماده ۳۷ آیین نامه برگزاری انتخابات مجامع دور پنجم 
جمعیت هالل  احمر و بند ۳۳ دستورالعمل مرحله نخست اجرایی و مطابق با فرم شماره 

1۷ اعالم می شود.« 

471 بیمارستان از کمک های تشکل های مردم نهاد 
برخوردار شدند

 ]شهروند[ سخنگوی جمعیت هالل  احمر با بیان اینکه 22 موسسه مردم نهاد برای 
پیشگیری از کرونا معین 2۷ بیمارستان در استان تهران برای ارایه خدمات مددکاری و 
کمک در تأمین تجهیزات پزشکی و حفاظتی شدند، گفت: »همچنین 4۷1 بیمارستان نیز در 
خصوص پیشگیری از این ویروس در کشور از کمک  های تشکل های مردم نهاد برخوردار 
شدند.« به گزارش ایرنا، محمد نصیری درباره اقدامات سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
 احمر در خصوص پیشگیری از کرونا در سراسر کشور از ابتدای شیوع این بیماری تا روز 
دوم تیر 99 گفت: »با تأیید شیوع کرونا در کشور از اوایل اسفند 98 جمعیت هالل  احمر 
ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا را تشکیل داد و این ستاد وظایف و مسئولیت هر یک از 

سازمان ها و معاونت های مختلف جمعیت هالل احمر را مشخص کرد.«
او ادامه داد: »در اجرا و برگزاری این طرح تاکنون یک هزار خانه داوطلب هالل  احمر با 
مشارکت ۷2 هزار و 694 داوطلب به میزان یک میلیون و 154 هزار نفر ساعت مشارکت 
داشتند.« سخنگوی جمعیت هالل  احمر توضیح داد: »در این میان سازمان داوطلبان 
نیز بنا به وظیفه ذاتی خود مسئولیت جذب، هدایت و توزیع کمک های مردمی را بر عهده 
گرفت و با تشکیل ستاد کرونا در این سازمان برنامه و فعالیت خود را در این خصوص 
مشخص کرد که یکی از این وظایف و برنامه ها سازماندهی توان تشکل های مردم نهاد به 
 عنوان داوطلبان حقوقی و همکاران درجه 2 جمعیت هالل  احمر بود که مایل به فعالیت در 

خصوص پیشگیری و مبارزه با کرونا بودند.«
 نصیری اضافه کرد: »از این رو در این خصوص 46 مجوز برای تشکل های متقاضی صادر 
شد که تعدادی از تشکل های مردم نهاد نیز چون قصد جمع آوری کمک و اعالم شماره 
حساب را به صورت عمومی نداشتند، بدون صدور مجوز جمع آوری کمک با سازمان 

داوطلبان جمعیت هالل  احمر همکاری کردند.«
او از تجمیع مبلغ ۳2۰ میلیارد ریال کمک نقدی مردمی در حساب های هالل  احمر و 
ساماندهی و هدایت کمک های غیرنقدی آنها به ارزش 8۳1 میلیارد ریال در مورد پیشگیری 

از کرونا از زمان شیوع این ویروس تا دوم تیر 99 در کشور خبر داد. 

حجت االسالم والمسلمین معزی در آیین معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر تأکید کرد:  

 با حضور حداکثری داوطلبان
شفافیت افزایش یابد 

از سوی 
حجت االسالم والمسلمین 

معزی، نماینده رهبر 
معظم انقالب در 

 ، جمعیت هالل احمر
حجت االسالم  مهدی فقیه 

به عنوان  مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در 

سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر منصوب شد
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