
 نماینده مرکز پزشکی حج  و  زیارت هالل احمر 
در عربستان اعالم کرد

انجام ۱۳۲هزار و ۵۰۰ ویزیت رایگان
نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احم��ر در عربس��تان به تش��ریح آخرین 
وض��ع ارای��ه خدمات درمانی به زائ��ران عمره 
پرداخت. دکتر فاضل ش��یرخانی در گفت وگو 
با خبرگ��زاری مهر، به امکانات مرکز پزش��کی 
حج در مکه مکرمه اش��اره ک��رد و افزود: »یک 
درمانگاه شبانه روزی، دو مطب ۱۶ ساعته و سه 
مطب ۸ س��اعته به همراه متخصصان داخلی و 
زنان و اطفال به صورت ۲۴س��اعته در خدمت 

زائران ایرانی هستند.« 
او ک��ه در مکه ب��ه س��ر می ب��رد، از فعالیت 
ش��بانه روزی مرکز فوریت های پزشکی حج در 
مکه خب��ر داد و گفت: »زائ��ران ایرانی در طول 
ش��بانه روز از خدم��ات اورژانس��ی ای��ن مرکز 

برخوردار می شوند.«
نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احم��ر در عربس��تان در ادام��ه از انج��ام 
۱۳۲ هزار و ۵۰۰ م��ورد ویزیت زائران از ابتدای 
 عم��ره امس��ال خب��ر داد و گف��ت: »۱۲ هزار و

 ۶۰۰ ویزی��ت توس��ط متخصص��ان داخلی و 
در ح��دود ۵۰۰۰ ویزیت توس��ط متخصصان 
زنان انجام شده است.« ش��یرخانی در پایان از 
 اس��تقرار ۱۲ آمبوالنس که ۷ دستگاه در مکه و

 ۵ دس��تگاه آن در مدینه مستقر هستند، خبر 
داد و افزود:   »روزانه به طور متوس��ط ۱۹۰۰ تا 

۲۱۰۰ مورد ویزیت زائران ایرانی را داریم.«

 مشارکت بازاریان در تأمین
 بسته های عیدانه فرشتگان رحمت

رئیس س��ازمان داوطلبان از فراخوان اصناف 
و بازاری��ان ب��رای تأمی��ن بس��ته های عیدانه 
فرش��تگان رحمت خبر داد. فرحناز رافع گفت:   
»امسال در اجرای برنامه ها یک انسجام سازنده 
و معنادار به منظ��ور هم افزایی و بهره گیری تام 
از امکان��ات و ظرفیت ه��ای موج��ود در میان 
تمامی اقش��ار جامع��ه برای اه��دای عیدانه به 
حداقل ۲۵۰ هزار خانوار از نیازمندان، بیماران 
صعب الع��الج، زن��ان سرپرس��ت خان��واده یا 
خانواده های بی سرپرست، ایتام و خانواده های 
ک��م برخوردار مناط��ق مح��روم، خانواده های 

زندانیان و محرومان و سالمندان وجود دارد.« 
رئیس س��ازمان داوطلب��ان با بی��ان این که 
فراخوانی برای جلب مشارکت اصناف و بازاریان 
از س��وی جمعیت هالل احمر استان ها صورت 
گرفته، ادامه داد: »بیش از ۴ هزارخانه داوطلب، 
محور اصلی برنامه ملی فرشتگان رحمت است 
و به عالوه در تمامی ش��عب، مراکز و جمعیت 
هالل احمر در مراکز اس��تانی و شهرستانی نیز 
این عیدانه به افراد از پیش شناسایی شده اهدا 

می شود.«

برگزاری اختتامیه جشنواره 
قرآن و عترت در جمعیت استان تهران 

مراسم اختتامیه جش��نواره سراسری  قرآن 
و عترت س��ازمان جوانان  جمعیت هالل احمر 
)یادواره حضرت آی��ت اهلل غیوری( ویژه جوانان 
عضو جمعیت هالل احمر استان تهران با حضور 
مدیرعامل و معاون��ان جمعیت هالل احمر این 
اس��تان و همچنین مس��ئول دفتر نمایندگی 
ول��ی فقی��ه در هالل احمر اس��تان ته��ران و 
ش��رکت کنندگان و برگزیدگان این مسابقات 
۲روزه، در مح��ل نمازخانه این جمعیت برگزار 
ش��د. در این مراس��م، حجت االس��الم صادقی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اس��تان تهران طی سخنانی نشانه 
انس حقیقی با قرآن کریم را عمل به دستورات 
این کت��اب نورانی دانس��ت و تأکید ک��رد: »با 
ت��الوت ق��رآن و تدب��ر در آی��ات آن و عمل به 
دستورات قرآن برکات زندگی در دنیا و آخرت 

افزایش می یابد.« 
 در بخش دیگری از این مراسم، علی حیدری نجات

 مع��اون ام��ور جوان��ان جمعیت ه��الل احمر 
اس��تان تهران به ارایه گزارشی از روند برگزاری 
این جش��نواره در جمعیت این استان پرداخت 
و اع��الم کرد: »ب��رای حضور در این جش��نواره 
قرآن��ی ۳۰۰ نف��ر ثبت ن��ام  ک��رده بودند که 
در مرحل��ه بع��دی ۱۹۰ نفر برای ش��رکت در 
جشنواره اعالم آمادگی کردند، ضمن آن که این 
 جشنواره از سوی خواهران با استقبال بیشتری 

روبه رو شد.«
او با اشاره به این که مس��ابقات این جشنواره 
در رش��ته های حفظ، ترتیل و تحقی��ق انجام 
ش��ده، افزود: »مس��ابقات کتبی این جشنواره 
درخصوص آیات و احادیث موضوعی مرتبط با 

اهداف جمعیت هالل احمر برگزار شد.«

امروز در قم برگزار می شود

گردهمایی معاونان امدادونجات 
استان های هالل احمر

سخنگوی س��ازمان امداد و نجات اعالم کرد: 
»گردهمایی معاونان امداد و نجات استان های 
جمعی��ت هالل احمر به مدت ۳ روز در اس��تان 
قم برگزار می ش��ود. به گفته حسین درخشان، 
»ای��ن گردهمای��ی ۳ روزه به منظ��ور تعیین و 
هماهنگی برنامه ه��ای ن��وروزی ۹۴، ارزیابی 
عملکردهای حوزه امداد و نجات در س��ال ۹۳ 
و ارایه دس��تاوردهای این حوزه برگزار خواهد 

شد.«
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

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

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.
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گروه هالل| گردهمایی معاونان توسعه منابع انسانی 
و پش��تیبانی سراسر کش��ور به منظور بررسی عملکرد 
سالیانه و برنامه ریزی جهت بهره بری بیشتر در  سال ۹۴ 
روز گذشته در س��اختمان مرکزی جمعیت هالل احمر 
برگزار شد. در این جلسه دکتر سیدامیرمحسن ضیایی 
ریاست جمعیت هالل احمر، حجت االسالم والمسلمین  
عبدالحس��ین معزی نماین��ده ولی فقی��ه در جمعیت 
هالل احمر و مدیران ستادی و استانی معاونت پشتیبانی 
حضور داش��تند. ریاس��ت جمعیت هالل احمر در این 
همایش با تأکید بر شایسته ساالری در جذب نیروهای 
انس��انی س��خنان خود را آغاز کرد و گف��ت: »بزرگترین 
سرمایه هر سازمان، نیروی انس��انی است که در اختیار 
دارد.« ضیایی ادامه داد: »اهمیت نیروی انسانی می طلبد 
تا در جذب نیرو حساس��یت بیشتری داش��ته باشیم و 
گزینش ها براس��اس شایسته س��االری صورت گیرد.« 
رئیس جمعیت هالل احمر افزود: »افراد باید متناسب با 
ماموریت ها در بخش های مختلف جذب شوند.« او تقویت 
انگیزه و روحیه س��ازمانی را یکی از محرک های توسعه 
در یک سازمان دانس��ت و افزود: »پیشرفت یک سازمان 
وابس��ته به نیروی انس��انی آن سازمان اس��ت.« ضیایی 
احترام به نیروها و کرامت شان را باعث افزایش انگیزه آنان 
دانست و ادامه داد: »باید امکانات رفاهی الزم را برای افراد 
و خانواده آنها آماده کنیم تا شاهد افزایش انگیزه نیروهای 
س��ازمان خود باش��یم.« او حمایت از تحصیل فرزندان 
کارکنان مجموعه و پاداش و هدایا با توجه به جشن های 
مختلف را از جمله برنامه هایی دانست که می توان از آنان 

برای افزایش انگیزه کارکنان استفاده کرد.
ضرورت پرهیز از هزینه زائد

رئی��س جمعیت هالل احم��ر در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود به بحث توانمندس��ازی کارکنان اشاره 
داش��ت و گفت: »باید به آم��وزه ارتقا دان��ش کارکنان 
توجه ویژه داش��ته باش��یم و این را بدانیم که آموزش 
هزینه محس��وب نمی ش��ود و ه��ر می��زان در این امر 
سرمایه گذاری ش��ود، بازپرداخت خواهد شد.« ضیایی 
ادامه داد:   »استفاده از تجربیات علمی دنیا و به روز بودن 
اطالعات از ویژگی های یک س��ازمان پیشرفته است. 
باید در برنامه ریزی ها به منابع داخلی سازمان خود نگاه 
ویژه داشته باش��یم و با بهره گیری الزم از تمام ظرفیت 
و توانمندی های موجود به پیش��رفت نیروهای خود و 
س��ازمان کمک کنیم.« رئیس جمعی��ت هالل احمر، 
رفاه کارکن��ان را از اولویت های برنامه دانس��ت و گفت: 
»باید کارکنان جمعیت احساس غرور کنند، نباید فکر 
کنند به آنها به شکل ابزار نگاه می ش��ود.« او با تأکید بر 
اهمیت احترام و رفاه خانواده ش��هدای امدادگر گفت: 

»نکت��ه مهمی ک��ه می خواهم ب��ه آن اش��اره کنم این 
است که همواره رفاه خانواده ش��هدای امدادگر را جزو 
اولویت های برنامه داش��ته باش��یم.« ضیایی ادامه داد: 
»حمایت از افرادی که در حوادث دچار سوانح می شوند 
را به شدت توصیه می کنم. مدیران مربوطه این مسأله 
را جدی بگیرند و تا جایی که می توانند تسهیالت الزم 

را در اختیار ای��ن افراد قرار دهند.« 
ضیای��ی در بخ��ش دیگ��ری از 
سخنان خود از اتخاذ سیاست های 
صرفه جویی و بهینه سازی در منابع 
صحبت ک��رد و ادام��ه داد: »باید 
منابع مدیریت شوند و از هزینه زائد 
پرهیز شود و اعتبارات با مدیریت 

برنامه ریزی هزینه شوند.«
لزوم حفظ کرامت افراد در 

کمک رسانی ها
والمس��لمین  حجت االس��الم 
مع��زی دیگ��ر س��خنران ای��ن 
گردهمایی بود. نماینده ولی فقیه 
در جمعی��ت هالل احمر برگزاری 
چنین همایشی را موجب تقویت 
ارتباطات و تعامل میان بخش های 

مختلف سازمان دانست و گفت: »دوستی و رفاقت ثمره 
این ارتباطات است که با افزایش آن می توان اثراتش را 
در س��ازمان نیز مش��اهده کرد.« نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر  با بیان این که افراد ش��اغل در این 
جمعیت باید مؤمن به انجام کار باشند، گفت: »جمعیت 
هالل احمر جمهوری اس��المی ایران به عن��وان یکی از 

معتبرترین جمعیت های دنیا در حوادث و بالیا به مردم 
خدمات رس��انی می کند.« حجت االسالم والمسلمین 
معزی ادام��ه داد: »کارکنان این جمعیت هنگام جذب 
باید با اه��داف، اصول و برنامه های جمعیت هالل احمر 
آشنا شوند تا بتوانند به خوبی از عهده انجام امور محوله  
در عملیات ها  برآیند و ایمان به هدف را س��رلوحه امور 
خوی��ش ق��رار دهن��د.« نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
اف��زود: »اف��رادی که قرار اس��ت 
در هالل احمر جذب ش��وند باید 
نسبت به انجام کار مؤمن باشند و 
صالحی��ت الزم در زمینه برخورد 
ب��ا انس��ان ها و توانای��ی برقراری 
ارتباط با افراد را داش��ته باشند.« او 
با تأکید بر این که کارکنان جمعیت 
هالل احمر با امدادرسانی به موقع 
در بحران ه��ا و بالی��ای طبیع��ی 
وظیفه خ��ود را انج��ام می دهند، 
یادآور ش��د: »جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران جمعیتی 
بسیار معتبر در دنیاس��ت که در 
بالیا و حوادث خدم��ات الزم را به 
مردم ارایه می دهد.« حجت االسالم والمسلمین معزی 
با تأکید بر این که امدادرسانی به مردم آسیب دیده ناشی 
از بحران ها و بالیای طبیعی از جمله وظایف هالل احمر 
است، یادآور شد: »باید در کمک رسانی ها کرامت انسانی 
افراد حفظ شود و عالوه بر امدادرسانی و کمک رسانی به 

مردم به فکر سالمت جامعه هم باشیم.«

سیستم نباید قائم بر فرد باشد
محم��د کاخک��ی، معاون توس��عه منابع انس��انی و 
پش��تیبانی که میزبان این گردهمایی ه��م بود، دیگر 
س��خنران همایش به حس��اب می آم��د. او حرف های 
خود را با تش��کر از تمام اف��راد حاض��ر در گردهمایی 
ش��روع کرد و با تأکید بر این که س��رمایه های فیزیکی 
تنه��ا ۱۶درصد از ثروت و دارایی هر نهادی را تش��کیل 
می دهد، یادآور ش��د:   »۲۰درصد از ث��روت و دارایی هر 
نهادی را س��رمایه های طبیعی و ۶۴درصد را س��رمایه 
انس��انی تش��کیل می دهد.« او ادام��ه داد: »با مدیریت 
درست و مناس��ب می توان از س��رمایه های انسانی در 
زم��ان قرارگیری در تنگناه��ا و محدودیت ها بهره مند 
شد.« کاخکی با تأکید بر این که سیستم نباید قائم بر فرد 
باشد، گفت: »باید یک برنامه اتوماتیک در یک سازمان 
موفق نهادینه شده باشد.« مهدی آیتی، مدیرکل دفتر 
فنی و عمران جمعیت هالل احمر نیز در این همایش با 
اشاره به این که طرح های عمرانی در هالل احمر به لحاظ 
اهمیت بخش پشتیبانی برای امدادونجات و همین طور 
گردش پولی و مالی انجام می ش��ود، تصری��ح کرد: »در 
حال حاضر ۴۵۰ ط��رح نیمه تمام داری��م و با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده براساس پیشرفت فیزیکی 
و اولویت های مدنظر پروژه ها در دستور کار برای اتمام 
قرار دارند.« او سرعت، کیفیت و قیمت را سه نکته مهم 
در یک طرح عمرانی عنوان ک��رد و گفت: »اگر طرحی 
فاقد این سه ویژگی باشد، طرح موفقی نبوده است. باید 
یک طرح در مدت زمان معین خود صورت گیرد تا بازده 
اقتصادی آن نمایان ش��ود.« آیت��ی در بخش دیگری از 
سخنان خود به مسأله برون سپاری تأکید کرد و گفت: 
»کوچک س��ازی و چابک س��ازی تنها با بیرون سازی و 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی امکان پذیر است 
و هالل احمر نیز با توجه به این که این مس��أله مصوب 
دولت و مجلس اس��ت باید به این سمت حرکت کند.« 
مهدی علی پور، خزانه دار کل و ذیحسابی جمعیت هم 
دو بخش معاونت توسعه منابع انس��انی و پشتیبانی و 
خزانه دار کل و ذیحسابی را دو سازمان همسان دانست 
و گفت: »این دو سازمان اهداف مشترکی دارند و هر دو 
پشتیبان کننده دیگر بخش های جمعیت هستند.« در 
ادامه محمدصادق رحم دار، مدیرکل رفاه و امور عمومی 
جمعیت هالل احمر، محمد ناطقی مدیر دفتر هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، محبوبه احمدی 
مدیر هس��ته مرکزی گزینش، مرتضی ظفرزاده مدیر 
اداره کل فناوری اطالعات و آمار و فریبا ش��اه محمدی 
مدیر اداره کل منابع انسانی و تحول اداری به ارایه گزارش 

فعالیت های حوزه خود پرداختند.

دکتر ضیایی در همایش معاونان توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر:

سرمایه هر سازمان، نیروهای انسانی آن است

آموزش

اقدامات مراقبتی پیش از آتش سوزی

 باید آژیر شناس��ایی دود یا آشکارس��از دود را در 
محل سکونت یا کار نصب کرد. اگر این آژیر درست کار 
کند احتمال مرگ ومیر به دلیل آتش سوزی به نصف 

کاهش پیدا می کند.
 در هر طبقه ای از س��اختمان محل س��کونت یا 
کار یک آشکارس��از دود نصب ش��ود. بهتر است که 
آشکار س��از خارج از اتاق خواب روی سقف یا نزدیک 
سقف )۱۰ تا ۲۵سانتی متر پایین تر از سقف( در باالی 

راه پله ها یا در مجاورت آشپزخانه نصب شود.
 این آژیره��ا باید هر ماه یک ب��ار آزمایش و تمیز 
شوند. باتری آنها نیز باید سالی یک بار تعویض شود و 

هر ۱۰ سال یک بار هم آژیرها جایگزین شوند.
 چهارچوب پنجره ها باید دارای حفاظ ایمنی در 

برابر آتش سوزی باشد و راحت از داخل باز شود.
 نباید پنجره ها میخ کوبی شده باشد یا رنگ کاری 

مانع از بازشدن آنها شود.
 از مایع��ات قابل اش��تعال نظیر بنزی��ن، نفت و 
گازوییل در محیط داخلی خانه اس��تفاده نشود. این 
گونه از مایعات باید در ظ��روف مخصوص و در جای 
مناس��ب نگهداری ش��وند و نباید در مج��اورت این 

مایعات سیگار کشید.
 کهنه های پارچه آغشته به مایعات قابل اشتعال 

بعد از استفاده باید دور ریخته شوند.
 کبریت و فن��دک را باید در جایی بلن��د و دور از 

دسترس کودکان قرار دهید.
 نباید در رختخواب یا هنگام خواب آلودگی یا هنگام 
مصرف دارو، سیگار کش��ید.باید  برای افراد سیگاری، 

زیرسیگاری با گودی و ضخامت مناسب تهیه شود.
 اگر محل سکونت یا کار چند طبقه است باید به 

فکر نردبان فرار یا پله اضطراری بود.
خبر

رئیس س��ازمان جوانان 
از  هالل احم��ر  جمعی��ت 
برگزاري دومین جش��نواره 
ملي نقاشي »آش��تي« ویژه 
کودکان ۵ تا ۱۲ساله سراسر 
کش��ور خب��ر داد. وحی��د 
قبادی دانا زمان برگزاری این 
جشنواره را تا پایان نوروز ۹۴ 
اعالم کرد و گفت: »کودکان 
۵ تا ۱۲ساله می توانند پس 
از آش��تی دادن بزرگترها، از 
این صحنه نقاش��ی بکشند 
و آثار خود را به ش��بکه پویا، 

برنامه »نقاشی، نقاشی« ارس��ال کنند.« او افزود: 
»همچنین پایگاه های نوروزی س��ازمان جوانان 
هالل احمر واق��ع در می��ادی ورودی و خروجی 
ش��هرها در ایام نوروز آماده دریافت آثار کودکان 
در فضای دوستدار کودک این پایگاه ها هستند.« 
دکتر قبادی دانا درخصوص اهداف این جشنواره 
ملی گفت:   »ترویج  فرهنگ دوستی و آشتی در 
خانواده ها و کمک به پررنگ تر برگزار شدن سنت 
دیدوبازدید در عید نوروز از جمله اهداف برگزاری 

این جشنواره است.«
 او افزود: »با توجه به سنت حسنه صله رحم که 
در ایام نوروز بیشتر انجام می شود، بر آن شدیم تا 
این بار به کمک کودکان فعالیتی را ش��روع کنیم 
که مصداق بارز امر به خوبی و بازداش��تن از بدی 

است.« 
قبادی دان��ا ادامه داد: »در فرهنگ ما همیش��ه 
بزرگساالن میانجی آشتی بین کودکان می شوند 

اما این بار بنا داریم تا با کمک 
ک��ودکان کدورت هایی که 
ممکن است  س��ال گذشته 
درون خانواده ه��ا به وج��ود 
آمده باشد را بزدایم. بناست 
ک��ودکان در خان��واده خود 
باعث آشتی بین بزرگترها 
اعم از پدر و مادر و همچنین 

نزدیکان خود شوند.«
او در ادامه ابراز امیدواری 
ک��رد این جش��نواره بتواند 
آش��تی ها را در خانواده ه��ا 
گسترش دهد و در این باره 
توضیح داد: »ما بزرگتره��ا خیلی وقت ها با تذکر 
کوچکترها ب��ه خودمان می آییم و ب��ا این تلنگر 
عادات ناپسند خود را کنار می گذاریم. این بار هم 
امیدواریم در آستانه  سال جدید این کار باعث رفع 

بخشی از کدورت ها در خانواده ها شود. 
دکتر قبادی دانا درخصوص زمان برگزاری این 
جشنواره تصریح کرد: »آثار شرکت کنندگان این 
جش��نواره از ۱۵ اس��فندماه جمع آوری می شود 
 و پس از  ۳مرحله داوری، آث��ار برگزیده از تاریخ 
۲۰ اس��فند تا ۲۰ فروردین از شبکه پویا نمایش 
داده می شود. اختتامیه این جشنواره هم در هفته 
هالل احمر )اردیبهش��ت ۹۴( برگزار می ش��ود.« 
گفتنی است پیش��تر ۵۰ هزار نقاشی با موضوع 
صلح و دوس��تی به برنامه »نقاشی نقاشی« شبکه 
پویا ارس��ال ش��ده بود و آثار برگزی��ده کودکان 
 در موزه صل��ح جمعیت هالل احم��ر به نمایش

 گذاشته شد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر خبر داد

برگزاری دومین جشنواره ملی نقاشی »آشتی«

یادداشت

هیچ فردی از جامعه بشری نمی تواند در برابر 
رنج، نداری و گرسنگی انسانی در جهان بی تفاوت 
باش��د. باید بدانیم همان طور ک��ه بی فرهنگی و 
بی عدالتی به همه جا تس��ری پیدا می کند، رنج، 
ن��داری و بیماری همچنان  که ب��ه آن بی تفاوت 
باش��یم، همه م��ا را دربر خواهد گرف��ت. الجرم 
باید انسانیت را س��رلوحه اعمال مان قرار دهیم 
و در براب��ر حرمان های هیچ بش��ری به خصوص 

هموطنانمان بی خیال نباشیم.
رف��ع کاس��تی ها، نداری ه��ا و بیماری های 
خانواده ه��ای  و  بی سرپرس��ت  ک��ودکان 

بدسرپرست وظیفه هریک از ما به شمار می آید. 
از هموطن��ان عزیزمان درخواس��ت خاضعانه 
داریم که به برنامه انسانی فرشتگان رحمت که 
به ابتکار سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران شکل یافته بپیوندند و 

به آن کمک کنند.
هالل احمر س��ینما نیست که س��انس داشته 
باشد و تنها در مواقعی خاص به آن کمک کرد، 
بلکه باید همیشه و همواره داوطلب کمک باشیم. 
فعالیت ه��ای داوطلبانه یک وظیف��ه اجتماعی 
اس��ت و همه م��ردم بای��د داوطلب باش��ند که 
خوشبختانه در ایران ش��مار آن زیاد است. اما از 
آن جایی که حضور افراد شاخص تأثیر بیشتری 
در مردم ایجاد می کند، ب��ه نظر می آید این یک 

وظیفه برای این قشر محسوب می شود.

همه مردم باید داوطلب باشند

داوود  رشیدی
پیشکسوت تئاتر و سینما

یی
ربا

 که
ب

قو
 یع

س:
عک

  

   جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یکی از معتبرترین جمعیت های 
دنیا در حوادث و بالیا به مردم 

خدمات رسانی می کند.
   افرادی که قرار است در 
هالل احمر جذب شوند باید 

نسبت به انجام کار مؤمن باشند


