
 تشکیل کمیته
 ویژه مدیریت بحران در مجلس

مش��اور امور حقوقی و بین الملل سازمان امداد  و  
نجات جمعیت هالل احمر از تشکیل کمیته ویژه 
مدیریت بحران و امداد  و  نجات در کمیسیون شوراها 

و امور داخلی مجلس شورای اسالمی خبر داد.

آیدین م��وال زاده در حاش��یه برگ��زاری مانور 
تصادف زنجیره ای هالل احمر اس��تان همدان از 
بررس��ی ها و مطالعات صورت گرفته در سازمان 
ام��داد  و  نجات ب��ا ه��دف تدوین قان��ون جامع 
امداد و نجات کشور س��خن گفت و تصریح کرد: 
»پیش نویس این قانون برای تأیید نهایی در اختیار 
مس��ئوالن ذیربط قرار داده شده است.« موالزاده 
از تش��کیل کمیته ویژه مدیریت بحران و امداد  و  
نجات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی به ریاست خجسته، نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس خبر داد و خاطرنشان 
کرد: »در این کمیته تمامی مطالبات امدادگران 

پیگیری می شود.«

 افتتاح
 سامانه آموزشی پیامکی هالل احمر

رئیس س��ازمان جوانان جمعیت هالل احمر از 
افتتاح سامانه پیامکی آموزش های بشردوستانه 
و امدادی هالل احمر برای جوانان در هفته آینده 

خبر داد.

دکتر وحید قبادی دانا گف��ت: »در هفته آینده 
یک سامانه پیامکی با همکاری همراه اول جهت 
ارس��ال پیامک های آموزش��ی ب��ه جوانان عضو 
هالل احمر راه اندازی می ش��ود.« رئیس سازمان 
جوان��ان جمعی��ت هالل احم��ر محت��وای این 
پیامک ها را پیام های بشردوستانه و آموزش های 
مربوط به اقدامات بشردوس��تانه و امدادی عنوان 
کرد.قبادی دانا خاطرنش��ان کرد: »این پیامک ها 
ابتدا به صورت رایگان برای جوانان ارسال می شود 
و در صورت تمایل آنها ب��ا اخذ مبلغی به ازای هر 

پیامک ادامه پیدا خواهد کرد.«

۳۰ درصد پایگاه های امداد و نجات 
کانکس است

مع��اون عملی��ات امداد و نج��ات جمعی��ت 
هالل احمر در سفر به اس��تان مرکزی گفت: »با 
توجه به نیاز طراحی نقشه  راه برای کشور در سال 
آینده، اجرای طرح آمایش پایگاه های امداد و نجات 
با رویکرد پوشش حداکثری مناطق امداد و نجات 

در سراسر کشور انجام می شود.«

دکت��ر ناصر چرخ س��از با بیان این ک��ه بیش از 
۳۰ درصد پایگاه های امداد و نجات در کش��ور به 
صورت کانکس اس��ت، ارتقابخشی بحث کیفی 
پایگاه ها را مهم دانست و افزود: »ساماندهی وضع 
موجود بسیاری از پایگاه های امداد و نجات نیز باید 

در اولویت قرارگیرد.«

مریم ثابت قدم
سن :  2۳ سال

تحصیالت:  کارشناسی 
صنایع دستی

محل سکونت:   تهران
از س��ال 88 همکاری 
با جمعی��ت هالل احمر 
را ش��روع کردم.  س��ال 

89 دبیر کانون دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای 
ولی عصر)عج( ش��دم و درحال حاضر داوطلبانه در 
امور جوانان جمعیت هالل احمر شهر تهران فعالیت 
می کنم. در سال 9۰ از طریق جمعیت هالل احمر با 
این طرح خداپسندانه آشنا ش��دم و در همان زمان 
تصمیم گرفتم که اعضای بدنم را اهدا کنم تا شاید 
بتوانم پس از مرگم جس��د خود را که به آن احتیاج 
ندارم به دیگران ببخش��م.  درباره انگی��زه و هدفم از 
اهدای عضو تنها می توانم بگویم که میل قلبی باعث 
شرکت من در این طرح شد. من دوست دارم ببخشم 
و فکر نمی کنم این دوست داش��تن نیازی به دلیل 

داشته باشد.

اهدای زندگی
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »هالل« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.

سامانه پیام کوتاه 3000097
helal@shahrvand-newspaper.ir

س��ایت فدراس��یون بین الملل��ی جمعیت های صلیب س��رخ و 
هالل احمر در گزارشی به امدادرسانی جمعیت هالل احمر ایران در 

برف و کوالک اخیر در کشورمان پرداخته است.
به گزارش »ش��هروند«، در این گزارش آمده اس��ت: با بازگش��ت 
زمستان، داوطلبان جمعیت هالل احمر برای کمک به خانواده های 

گرفتار در برف بسیج می شوند.
 Ifrc.org نوشت: » بارش نخستین برف سنگین فصل در ایران 
11 استان را س��فیدپوش کرد و بیش از 25۰۰ نفر را مجبور کرد با 
کمک امدادگران جمعی��ت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران 
خانه های خود را تخلیه کنند و این درحالی بود که در داخل شهرها 
 و بین شهرها به دلیل شرایط بد هوایی جاده ها برای مسافرت ناامن

 شده بود.«
در ادامه این گ��زارش به صحبت ه��ای ناصر چرخس��از، معاون 
عملیات امدادونجات سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر درباره 

امدادرسانی به افراد متأثر از برف و کوالک در استان های آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غرب��ی، اصفه��ان، اردبیل، زنج��ان، مازندران، 

قزوین،کردستان، سمنان، گلستان و گیالن اشاره شده است.
س��ایت فدراس��یون بین الملل��ی جمعیت های صلیب س��رخ و 
هالل احمر در این گزارش به نقل از جمعیت هالل احمر ایران نوشته 
است که در این حوادث جوی 44 تیم شامل 16۰ نجاتگر به بیش از 

25۰۰ نفر خدمات ارایه کردند.
در ادامه این گزارش با اش��اره به این که ارتفاع ب��رف ماه اکتبر در 
ایران در برخی مناطق به 1۰ سانتی متر رسید، آمده است: تیم های 
جمعیت هالل احمر ایران هر س��ال در آمادگی باال به سر می برند تا 
نیازهای ضروری آنها را برآورده کنند، زیرا این کشور به دلیل زمستان 

سخت و طوفانی اش معروف است.

 بازتاب کمک های امدادگران
 به برف زدگان در سایت فدراسیون صلیب سرخ و هالل احمر

خاطرات سولفرینو

اتریش��ی هایی که دائما تجدیدقوا می شوند و هر 
لحظه یکپارچه تر و خطرناک تر ظاهر می ش��وند و 
همچون دیوارهای پوالدی در برابر حمالت مقاومت 
می کنند. تمام س��ربازان کوله پش��تی ها را به زمین 
انداخته اند تا بتوانند راحت تر با سرنیزه های ثابت به 

دشمن حمله کنند.
به محض این ک��ه یک گردان عقب می نش��یند، 
گردان دیگری ج��ای آن را می گی��رد. هر خاکریز، 
هر بلندی، هر پرتگاه و صخ��ره، صحنه  یک جنگ 
 تا مرگ اس��ت. اجس��اد روی تپه و دره ه��ا روی هم

 انباشته می شوند.
چنین اس��ت یک جنگ تن به تن، با تمام ترس و 
هولناکی اش. اتریش��ی ها و متفقین همدیگر را زیر 
پا له می کنند، دشمنانش��ان را با قنداق تفنگش��ان 
به زمی��ن می زنند، جمجمه ها را خ��رد می کنند، با 
سرنیزه و شمشیر ش��کم ها را می درند. به هیچ کس 
امان نمی دهند، یک س��الخی محض! جنگی بین 
حیواناتی وحشی که با خون و خشم دیوانه شده اند. 
حتی مجروحان هم تا آخرین نفس می جنگند. وقتی 
سالحش��ان را از دس��ت می دهند به گلوی دشمن 

چنگ می زنند و با دندان هایشان آنها را می درند.
کمی جلوتر، همین مناظر به چشم می خورد، فقط 
با این تفاوت که با رسیدن گردان زرهی سواره نظام 
که می تازد و عبور می کند، فجیع تر و نفرت انگیزتر 
می ش��ود. آنها مرده ها و آنهایی را که در شرف مرگ 
هستند زیر سم اسب هایش��ان له می  کنند. یکی از 
زخمی های نگون بخت فّک��ش از جا درآمد، دیگری 
سرش متالشی شد و سومی که امکان زنده ماندنش 
وجود داش��ت، قفسه س��ینه اش له ش��د. ناسزاها و 
نعره های گوشخراش، ناله و فغان، درد و رنج و ناامیدی 

با شیهه  اسب ها درآمیخته است.
دس��ته  توپخانه به دنب��ال س��واره نظام چهارنعل 
می ت��ازد. س��الح های گرم با ش��دت ب��ه مرده ها و 
زخمی هایی که به طرز آشفته ای روی زمین پراکنده 
شده اند برخورد می کند. مغزها در زیر چرخ ها بیرون 
می پاشد، اعضای بدن ها می شکند یا دریده می شود 
و جس��دها چنان از ش��کل افتاده اند که دیگر قابل 

تشخیص نیستند.
ادامه دارد...
کتاب »خاطرات سولفرینو« نوشته  هانری دونان 
اس�ت که به زبان ه�ای گوناگون ترجم�ه و تجدید 
چاپ شده اس�ت. کتابی که از  س�ال 1862میالدی 
اس�باب برپایی نهضتی جهانی را فراهم آورد، 189 
جمعیت ملی صلیب س�رخ و هالل احمر در سراسر 
جهان با میلیون ها عضو بر مبنای اصول بشردوستانه 
آن به وج�ود آمده اس�ت. در ای�ران، محمد ابراهیم 
توکلی کارش�ک این کتاب را ترجمه کرد و از سوی 

نشر آژند در سبزوار منتشر شد.

س�عید درویش�ی|  آخرین ورزش��کاری که عضو 
افتخ��اری و داوطلب جمعیت هالل احمر ش��د وحید 
شمسایی اس��ت. او پنجشنبه گذش��ته در نمایشگاه 
مطبوع��ات فرم داوطلب��ی را پر کرد و رس��ما داوطلب 

سازمان داوطلبان هالل احمر شد. 
شمسایی چهره شناخته شده ای در بین مردم است 
که عالقه مندان فوتبال او را با گل های زیاد در تیم ملی 
فوتسال می شناسند و اگر چه امروز کفش ها را  آویخته 
و با فوتسال ملی خداحافظی کرده است اما هنوز در بین 
ورزش دوستان طرفداران زیادی دارد. چند روز جلوتر از 
شمسایی، علی پروین فوتبالیست سال های دور و مربی 
قدیمی هم با حضور در هالل احمر البرز لباس داوطلبی 
 هالل احمر را پوش��ید و عضو افتخ��اری این جمعیت

 عام المنفعه شد.
چند روز جلوتر از این دو نفر، شهرام و بهنام محمودي 
از برادران مشهور والیبال کشور، محمد ملک پور عضو 
تیم ملي دوومیداني و قهرمان شایس��ته کشورمان در 
رشته پرتاب دیسک بازی های پارا آسیایی و اسماعیل 
عبادي دارنده مدال طالي تیراندازي مسابقات آسیایي 
اینچئون کره جنوبي در ش��هر میانه داوطلب جمعیت 

هالل احمر شده بودند. 
به نظر می رسد که داوطلبی ورزشکاران در جمعیت 
هالل احمر باید فراتر از جذابیت های ظاهری و خبری 
آن دنبال شود. در این جا به مناسبت داوطلبی های اخیر 
ورزشکاران ملی در جمعیت هالل احمر یادآوری 2 نکته 

را پرفایده دانستیم.
بارها شنیده ایم که یک ورزشکار یا مربی در کارهای 
خیر شرکت می کند و مبلغی را به عنوان کمک هزینه 

به یک مرکز عام المنفعه پرداخت 
کرده اس��ت اما در می��دان ورزش 
همان ورزشکار یک برخورد تند با 

بازیکن حریف دارد. 
حال در نظ��ر بگیرید م��ردم و 
جوانان��ی را ک��ه چن��د روز پیش 
خبر داوطلبی این ورزش��کار را در 
رسانه ها خوانده یا دیده اند و امروز 
در زمین ورزش یک حرکت خطا 
ولو خطای ورزشی از او می بینند. 

بیننده ب��ا خود فکر می کند این ورزش��کار ک��ه دیروز 
داوطلب انجام کاری نیکو و پسندیده شد چرا امروز در 

زمین ورزش عصبی اس��ت و خطا 
می کند. م��ن باید ک��دام رفتار او 
را ب��اور کنم: پیشقدم ش��دن او در 
کارهای خیر یا بداخالقی در زمین 

ورزش. 
مردم دوست دارند قهرمانانشان 
همان ط��ور که در بی��رون میدان 
ورزش ب��رای کمک ب��ه نیازمند 
دس��ت به جی��ب می ش��وند و به 
نیازمندان واقعی کمک می کنند 
یا با حضور در شیرخوارگاه ایتام دستی بر سر بچه های 
یتیم می کش��ند، در داخل می��دان ورزش هم مردانه 

مبارزه کنند. 
در بیرون زمی��ن ورزش هم به پیشکس��وت احترام 
بگذارد و از بداخالقی دوری کند. کسی نمی تواند منکر 
مرام و طبیعت بشردوستانه بس��یاری از ورزشکاران و 
مربیان کشورمان باشد اما بجاست این عزیزان همان طور 
که دوست دارند در کارهای نیکو حضور داوطلبانه داشته 
باشند و دلی را شاد کنند در درون و بیرون زمین ورزش 

هم اصول بشردوستی را رعایت کنند.
نکته دوم به کمک های ورزشکاران به نیازمندان ربط 
دارد. بی تردید حضور ورزش��کاران در محافل داوطلبی 
که مهم ترین آنها در جمعیت هالل احمر رقم می خورد 
سبب این می ش��ود که کمک های مردمی این قشر به 
نیازمندان ساماندهی شود. برای ورزشکاران بسیار پیش 
می آید که دست نیازمندی به سوی آنان دراز می شود 
اما بر کسی پوشیده نیس��ت که در این زمانه تشخیص 

نیازمند واقعی و دروغین تا حدی مشکل است. 
در نتیجه داوطلبی ورزشکار در سازمان داوطلبان و 
همکاری فعال او با سازمان باعث می شود تا نیازمندان 
واقعی که از س��وی داوطلبان شناس��ایی ش��ده اند به 
ورزش��کاران معرفی ش��وند و بی تعارف هم ورزشکار با 
خیال آسوده به وظیفه خود عمل می کند و هم این که 

مطمئن است کالهی بر سرش نخواهد رفت. 
درنهایت حضور داوطلبانه و روزافزون ورزشکاران را در 
جمعیت هالل احمر به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
امثال شمسایی ها، پروین ها، محمودی ها، قلعه نوعی ها، 
اس��تیلی ها، س��اعی ها و کرمی های برای ش��رکت در 
فعالیت های عام المنفعه و خداپس��ندانه عضو سازمان 

داوطلبان شوند. 

2 نکته از بازی ورزشکاران در زمین داوطلبی 

 سنگینی مسئولیت داوطلبی
 و ساماندهی کمک های ورزشکاران

در آخرین روز س��فرنامه س��المت وامید در اس��تان 
لرس��تان، نماینده مردم الیگ��ودرز در مجلس هزینه 

ساخت خانه سالمت را در این شهر تقبل کرد.
سفرنامه س��المت وامید که از دوشنبه هفته گذشته 
در استان لرستان شروع شده بود پنجشنبه در الیگودرز 
به پایان رسید. برنامه های سفرنامه »سالمت وامید« که 
با هدف ارایه خدمات پزش��کی، بهداش��تی و آموزشی 
به مردم مناطق محروم برگزار می ش��ود پ��س از اقامه 
نمازجماعت ظهر و عصر در مس��جد امام حس��ین)ع( 
ش��هرک الغدیر در پارک مادر ش��هرک با قرائت قرآن 
مجید و س��رود جمهوری اس��المی ایران آغاز شد. در 
پشت جایگاه محل برگزاری مراسم، تصویری از آبشار 
آب س��فید در 65کیلومتری الیگودرز هم��راه با کوله 
سالمت وامید به عنوان نشان این سفرنامه قرار داشت و 
در مقابل جایگاه نیز آرم هالل احمر با استفاده از گل های 
سفید، سرخ و زرد تهیه شده بود. ایرنا درخصوص اجرای 
این طرح در الیگ��ودرز نوش��ت:  » محمدتقی توکلی، 
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی با اعزام 
نماینده ای به این مراسم، هزینه ساخت خانه سالمت در 
این شهرستان را تقبل کرد و یکی از خیرین الیگودرزی 

نیز زمین موردنیاز این خانه را تأمین می کند.«
گزارش س��ایت رس��می جمعیت هالل احمر راوی 
این بود که مردم الیگودرز در س��فرنامه سالمت وامید 

حضور چشمگیری داشتند. ۳۰پیک موتوری در سطح 
شهرستان با کوله پشتی های مخصوص سفرنامه حضور 
کاروان سفرنامه سالمت وامید را به مردم اطالع رسانی 
کردند و 4 ه��زار نفر در مح��ل اجرای مراس��م حضور 
داش��تند. 19چادر در تونلی موس��وم به سالمت وامید 
برپا ش��د و ۳پزش��ک عمومی و 2متخصص، خدمات 
بینا س��نجی، خونگیری، کنترل بیماری های ش��ایع و 

عفون��ی، خونگیری و مش��اوره و آموزش درباره س��ایر 
بیماری ها از جمله ایدز را به م��ردم ارایه کردند. در این 
تون��ل 2چادر دیگر ه��م برپا ب��ود و در آنها محصوالت 
هنری و صنایع دستی اس��تان ارایه و نان و آش محلی 
پخت می ش��د. چادره��ا به عن��وان یک��ی از نمادهای 
محلی شهرس��تان الیگودرز در نزدیک محل سفرنامه 
»سالمت وامید« برپا شده بودند و زنان و مردان محلی 

با پوش��یدن لباس های محلی اقدام به تهیه  آش و نان 
محلی، بافت فرش و گلیم و دیگر صنایع دستی الیگودرز 
می کردند. به عالوه برای س��ازمان داوطلبان جمعیت 

هالل احمر نیز عضوگیری می شد.
ایرنا نوش��ت:  » در این مراسم ش��ماری از مقام های 
محلی از جمله حجت االسالم والمسلمین سهراب ترکی 
امام جمعه الیگودرز، حس��ین رضا م��رادی مدیرعامل 
هالل احمر استان لرستان، ولی اهلل میرزایی اصل فرماندار 
این شهرستان، فرمانده سپاه و فرمانده پلیس الیگودرز و 
بیش از 2 هزار نفر از اهالی این شهرستان و مناطق اطراف 
آن حضور داشتند. با توجه به استقبال و حضور زودهنگام 
مردم در این مراسم، فعالیت تیم های پزشکی پیش از 
آغاز رسمی برنامه شروع شده بود و معاینات تا شب ادامه 
داشت.«  با توجه به شغل کشاورزی و دامداری مردم این 
منطقه، در یکی از چادرها آموزش های بهداشت محیط 
و تغذیه برای جلوگیری از ابت��الی مردم به تب مالت و 
رعایت موازین بهداش��تی مربوط به نگهداری دام ارایه 
می شد. بروشورهایی نیز درباره این موضوعات تهیه شد 

و در اختیار مردم قرار گرفت.
گفتنی است در جریان برگزاری این مراسم، 75جایزه 
از جمله 5دستگاه دوچرخه با هدف گسترش فرهنگ 
ورزش در بین مردم و براساس ش��ماره های ارایه شده 

پیش از ورود به جلسه توزیع شد.

پایان سفرنامه »سالمت وامید« در لرستان 

نماینده الیگودرز هزینه ساخت خانه سالمت را تعهد کرد

آموزش

اقدامات پیش از آتش سوزی خانگی

  اصل دوري مواد قابل اش��تعال از وسایل آتش زا 
را در تمام تأسیسات و مکان هاي مسکوني و حتي 

معابر عمومي، رعایت کنید.
 حداقل دو راه براي خروج اضطراري از ساختمان 

تعیین کنید.
4- مکاني را در خارج از خانه تعیین کنید تا بعد از 

گریز، یکدیگر را در آن جا بیابید.
 حتماً، هنگام خروج از محل، شیر اصلي ورودي 

گاز به ساختمان را ببندید.
 براي باخبر ش��دن از آتش س��وزي احتمالي، از 
آشکارگرها )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید 
و نسبت به نصب آن در منزل، دقت الزم را به عمل 

آورید.
  کپسول آتش نشاني مناس��بي در منزل داشته 
باش��ید و در مورد نحوه اس��تفاده از آن، آموزش 

ببینید و به اعضاي خانواده نیز آموزش دهید.
  از انباشتن مواد آتش زا، به ویژه در نزدیکي منابع 

حرارتي، خودداري کنید.
 از نگهداري مایعات و گازهاي قابل اش��تعال در 
منزل خودداري کنید. در ص��ورت لزوم این مواد 

را در ظروف خاص خارج از ساختمان قرار دهید.
  به محض مش��اهده س��یم هاي لخ��ت، آنها را 

ترمیم کنید.

در بحبوحه موج تازه ای از خش��ونت های از س��ر 
گرفته ش��ده در عراق که تع��داد آوارگان را در این 
کشور به بیش از 1.9 میلیون رسانده و به رغم افزایش 
پاس��خگویی هالل احمر عراق به نیازهای آوارگان 
داخلی، داوطلبان هالل احمر عراق کمک به آوارگان 

سوری مستقر در این کشور را نیز ادامه می دهند.
سایت رسمی فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب س��رخ و هالل احمر )ifrc.org( در گزارشی 
نوشت: از زمان شروع بحران سوریه که تقریبا 4 سال 
پیش بود، کشور همس��ایه عراق مقصدی شد برای 
هزاران نفر از مردم س��وریه که از اتفاق��ات ناامن در 
سرزمین خود تهدید می شدند. تعداد سوری هایی 
که اکنون در ع��راق حض��ور دارند 216 ه��زار نفر 
تخمین زده ش��ده است که بیش��تر آنان در منطقه 
کردس��تان عراق که میزب��ان آن��ان در بزرگترین 

اردوگاه آوارگان در این کشور است، زندگی می کنند. 
خانواده های زیادی در این اردوگاه که در شهر القائم 
در استان انبار احداث شده، زندگی می کنند. اگرچه 
سایر آوارگان س��وری در مناطق دیگر عراق زندگی 
می کنند. اخیرا بعد از حمله به شهر کوبانی صدها نفر 
از سوری های تازه وارد به استان دهوک در مرز ترکیه 
عزیمت کرده اند.به رغم افزایش خشونت و ناامنی در 
عراق طی ماه های گذشته که منجر به بی خانمانی 
بسیاری از خانواده ها و بدتر شدن وضع انسانی شده، 
داوطلبان هالل احمر عراق توجه به آوارگان سوری 
و تأمی��ن احتیاج های آن��ان را در نقاط مختلف این 
کش��ور ادامه می دهند. اخیرا داوطلبان هالل احمر 
 ع��راق بس��ته های غذای��ی را در میان 1۰ ه��زار و
 ۳5۰ بی خانم��ان س��وری در اربی��ل و ده��وک

 توزیع کردند. 

داوطلبان عراقی به آوارگان سوری کمک می کنند

دبیر کمیس��یون بهداش��ت مجلس شورای 
اس��المی، با بیان این که کش��ور م��ا بحران های 
طبیعی زیادی را پشت سر گذاشته است، گفت: 
»اگر تالش جمعیت هالل احمر نبود به این خوبی 

از پس مشکالت برنمی آمدیم.«
رس��ول خض��ری در بیس��تمین نمایش��گاه 
مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا و در بازدید از غرفه 
»شهروند«، با اشاره به ش��عار سازمان داوطلبان 
جمعیت مبنی بر اس��تفاده از ت��وان توانمندان 
برای نیاز نیازمن��دان، اف��زود: »هالل احمر یک 
ان جی اوی بزرگ محس��وب می ش��ود که تمام 
 فعالیت ه��ای خ��ود را ح��ول محور این ش��عار

 پیش می برد.«
خضری اضاف��ه ک��رد: »در زلزله ه��ای اخیر 
تالش ه��ا و زحم��ات ج��ان بر کف��ان جمعیت 

هالل احمر باعث شد که به خوبی مشکالت را حل 
کنیم و در سطح ملی و بین المللی بدرخشیم.«

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 
ش��ورای اس��المی، اظهار داش��ت: »در حوادث 
دیگ��ر چون حوادث ج��اده ای، گاه��ی دیده ایم 
ک��ه امدادگ��ران هالل احمر حت��ی از نیروهای 
 فوریت ه��ای پزش��کی نی��ز زودت��ر در صحنه 

حاضر شده اند.«
خضری که از 12 سال گذشته تاکنون به عنوان 
مربی داوطلب امدادونجات به ارایه آموزش های 
امدادی به مردم پیرانش��هر و سردشت مشغول 
اس��ت، اف��زود: »داوطلب جمعی��ت هالل احمر 
افتخار بزرگی است که نصیب من شده و درحال 
حاضر نیز در زادگاه خود عضو شورای مرکزی در 

بحث امداد و نجات محسوب می شوم.«

قدردانی نماینده مجلس از تالش های امدادگران 

مردم دوست دارند 
قهرمانانشان همان طور 

که در بیرون میدان ورزش 
برای کمک به نیازمند دست 
به جیب می شوند در داخل 
میدان ورزش هم مردانه 
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