
نتایج آزمون استخدامی هالل 
به زودی اعالم می شود

نســیم آنالین | معــاون منابع انســانی و 
پشــتیبانی هالل احمر با اعالم شرایط پذیرفته 
شدگان آزمون استخدامی جمعیت هالل احمر 
از اخذ تعهد ۱۰ ســاله پذیرفته شــدگان برای 
خدمت در این جمعیت خبر داد. دکتر ابوالقاسم 
گرجی ضمن اعالم این خبر افزود: »بر اســاس 
اعالم سازمان ســنجش کشــور 25 تا 3۰ روز 
پس از برگــزاری آزمون اســتخدامی جمعیت 
هالل احمر نتایج این آزمون اعالم خواهد شد که 
بر همین اساس نتایج این آزمون تا ۱۰ روز آینده 
اعالم می شــود.« او با اشــاره به این که  افراد 3 
برابر ظرفیت های موجود به واحدهای قبول شده 
معرفی می شــوند، تصریح کــرد: »توانایی های 
جســمانی و آموزشــی یکی از مؤلفه های اصلی 
برای قبولی نهایی در آزمون استخدامی جمعیت 
هالل احمر است به این معنا که امکان دارد، فردی 
در آزمون ســنجش قبول شده باشــد اما نتواند 
حدنصاب نمره الزم در آزمون های جســمانی را 

برای خدمت در حوزه امداد و نجات کسب کند.«
معاون منابع انســانی و پشتیبانی هالل احمر 
با اشاره به اخذ تعهد ۱۰ساله از پذیرفته شدگان 
آزمون خاطرنشان کرد: »از مستخدمین جدید 
هالل احمر برای خدمت در منطقه پذیرفته شده 
تعهد ۱۰ســاله اخذ می شــود و این افراد برای 
مدت ۱۰ سال حق نقل وانتقال به مناطق دیگر را 

نخواهند  داشت.«

 تولید بیسکویت و تافی انرژی زا 
برای مواقع بحران

نسیم آنالین|  رئیــس ســازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر از عضویت حقوقی داوطلبانه 
انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شــیرینی و 
شــکالت در هالل احمر خبــر داد و گفت: »در 
آینده ای نزدیک با انعقــاد تفاهم نامه ای، تولید 
بیســکویت و تافی انرژی زا بــرای مواقع بحران 
از ســوی یکی از برندهای مطــرح تولیدکننده 
بیسکویت، شیرینی و شــکالت آغاز می شود.« 
فرح ناز رافــع در جریان بازدیــد از پانزدهمین  
نمایشگاه بین المللی ماشــین آالت و مواد اولیه 
بیسکویت، شیرینی و شکالت  در دیدار  با دبیر 
انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شــیرینی و 
شکالت، گفت: »این سازمان همواره با بهره گیری 
از  محصوالت سالمت محور و موردنیاز در مواقع 
بحران با تکیه  بر ظرفیت تولیدکنندگان داخلی 
و به نقش درآوردن مســئولیت ها و کارآفرینی  
اجتماعی  تأکید داشــته تا اینکه بتواند سالمت 
حادثه دیدگان را به نحو بایســته تضمین کند. 
بنابراین  این یک مسئولیت و مأموریت اجتماعی 
از دیدگاه حرفه ای  برای صاحبان صنایع غذایی 
محسوب می شود که امیدوارم با امضای تفاهم نامه 
همکاری با این انجمن، خلق محصوالت عمل گرا  
از جمله بیسکویت و تافی های انرژی زا در دستور 
کار قرارگرفته و تولید آن به ســرعت آغاز شود.« 
جمشــید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت نیز با اعالم آمادگی 
انجمن متبوعش برای عضویت حقوقی داوطلبانه 
در جمعیت هالل احمر گفت: »این تفاهم نامه در 
راستای حمایت از تولید داخلی صورت پذیرفته و با 
محوریت آغاز فعالیت های مشترک و معرفی طرح 
مسئولیت اجتماعی شرکت های عضو این انجمن  

به امضا می رسد.«

 پایش سالمت نمایندگان مجلس
 از مهر آغاز می شود

شهروند| مجتمع دارویی-درمانی هالل ایران 
در خصوص پایش ســالمت نمایندگان و مدیران 
ارشد اجرایی مجلس شورای اسالمی قراردادی با 
اداره کل سالمت مجلس شورای اسالمی  منعقد 
کرده است. مدیر مرکز پایش سالمت این مجتمع 
گفت: »پایش سالمت مجلسیان از مهر ماه،  داخل 
مجلس  آغاز خواهد شــد. کلیه  آزمایشــات و 
معاینات تخصصی و فوق تخصصی  در دو بخش 
آزمایشــات و معاینات کلینیکی و پاراکینیکی و 
ویزیت پزشــک انجام خواهد شــد و در نهایت به 
صورت پرونده مکتوب و الکترونیکی در اختیار اداره 
کل سالمت مجلس قرار خواهد گرفت.« مجتبی 
میرزایی افزود: »اعتماد به نام هالل احمر و کیفیت 
باالی کار در مجتمع دارویی درمانی هالل ایران ، 
در طی فعالیت های انجام شده بر همگان روشن 
بوده و اداره کل ســالمت مجلس شورای اسالمی 
نیز  پس از تحقیق و بررسی الزم عملکرد مجتمع 
هالل ایران را در این خصوص تاییــد نموده و در 
نهایت اقدام به عقد قــرار داد با این مجتمع کرده 
است.« مدیر مرکز پایش سالمت ادامه داد: »مرکز 
پایش سالمت مجتمع دارویی درمانی هالل ایران 
از سال ۱388 با مجوز درمانی این مجتمع شروع به 
کار کرده و در این چند سال پایش سالمت ادارات 
و ارگان های مختلف از جمله بانک های صادرات، 
مسکن ، وزارت نیرو، کمیته امداد و... را  به عهده 
گرفته و در نیمه دوم ســال ۱394بطور همزمان 
پایش سالمت بانک پارسیان و شرکت رایتل را در 
سطح کشور انجام داده اســت.« میرزایی در ادامه 
اظهار داشت: »در سال جاری نیز معاینات شرکت 
توسعه پترو ایران و شرکت های تابع آن در استان 
تهران و مناطق اقماری انجام شده است.« این مرکز 
در سال ۱394 موفق به اخذ پروانه بهره برداری از 
وزارت بهداشت شد و از آن پس در مجتمع هالل 
ایران  انجام کار های مربوط به پایش سالمت به 

صورت تخصصی تر  پیگیری می شود.
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خبرنامه

شــهروند| معاون ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر گفت: طرح تربیت مربی برای پیشگیری 
از اعتیاد، تاکنون در 23 استان اجرا شده و به صورت 

شبکه ای و آبشاری گسترش می یابد. 
امیر لـــله گانی، معاون سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر گفت:   براساس تفاهمنامه ای که در سال 
92 بین سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و ستاد 
مبارزه با موادمخدر منعقد شــده، به صورت جدی 
اقداماتی برای پیشگیری از اعتیاد درحال انجام است.  
وی تربیت مربی برای آموزش های پیشــگیری از 
اعتیاد را یکی از برنامه هــای این تفاهمنامه خواند و 
ادامه داد: تاکنون در 23 استان کشور از بین اعضای 
جوان ســازمان هالل احمر، مربیانی شناســایی و 
آموزش داده شــده اند، الزم به ذکر است که هریک 
از این افراد موظفند در کانون ها و اســتان های خود، 

آموخته هایشان را به 4۰نفر منتقل کنند.  
معاون ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر در 
ادامه اظهار کرد:   تاکنون بالغ بــر 2 هزار نفر در این 
طرح آموزش دیده اند و با آموزش به همساالن خود 
عالوه بر تأثیرگذاری زیاد آن، به صورت شبکه ای این 
آموزش ها گســترش یافته و موجب افزایش آگاهی 
جامعه و جوانان می شــود.  وی از اجرای مانور »نه به 
اعتیاد« در سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر به عنوان 

دیگر برنامه ســازمان جوانان هالل احمر خبر داد و 
افزود: در این مانور، اعضای سازمان با درست کردن 
حلقه  انسانی دورمیادین اصلی شهر، حمل پالکارد و 
شعار، سعی در برانگیختن حساسیت جامعه نسبت به 
موادمخدر دارند.  لـله گانی، محله عاری از دخانیات را 
ازجمله برنامه های حوزه دانش آموزی عنوان کرد و 
ابراز داشت: این طرح با کمک وزارت بهداشت و ستاد 
مبارزه با موادمخدر توســط دانش آموزان در سراسر 
کشور اجرا می شــود و بر مبنای آن دانش آموزان با 
حضور نمادین در پارک هــا و اماکن عمومی، افراد را 

دعوت به ترک سیگار می کنند.  
وی در ادامــه اظهار کرد: دانش آمــوزان با گرفتن 
سیگار از دست افراد سیگاری و هدیه شاخه ای گل به 
جای آن، عالوه بر پیام رسانی موثر به افراد، خودشان 
نیــز از دخانیات فاصله می گیرند.   معاون ســازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر از وجود یک میلیون عضو 
5 تا 29 سال در این سازمان خبر داد و یادآور شد: یکی 
از وظایف اصلی سازمان مطابق با اسناد باالدستی و 
تأکیدات رهبری، ورود به حوزه آسیب های اجتماعی 
بوده که دراین راســتا ســازمان جوانان هالل احمر 
آمادگــی کامل خــود را بــرای همکاری با ســایر 
ســازمان های متولی امر اعتیاد برای افزایش آگاهی 

جوانان و پیشگیری از اعتیاد اعالم می کند. 

شهروند| احیای خانه ۱3۰ ساله »سردارسپه« 
بــه مراحــل پایانــی رســید،همچنین مرمت 
مجســمه ها و نقاشی های اســتاد مجسمه سازی 
ایــران »علــی اکبــر صنعتــی« از فرزنــدان 
شــیرخوارگاهی هالل احمر نیز روبه پایان است 
تا تهران در قلب تاریخ 23۰ ســاله اش دوباره بنا و 

آثار فاخری را به رخ کشاند.
۱3۰ ســال پیش در قلب پایتخت خانه ای قرار 
داشت که صاحب آن کســی نبود جز سردارسپه؛ 
کــه آن زمــان و قبــل از اینکــه در قزاقخانه به 
 شــهرت و مقامی برســد بــه رضا ســواد کوهی 

معروف بود.
حال پس از قرنــی هنوز این خانــه در میدان 
توپخانه تهران برپا ایســتاده اســت، خانه ای که 
پهلوی اول پس از پادشاهی آن را به شمس دختر 
خود بخشــید و در نهایت این خانه به نخســتین 
مرکز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران تبدیل 

شد.
حاصل این خانه کــه زمانی رضاخــان قبل از 
پادشاهی اش زندگی می کرد تبدیل به بنایی برای 
کارهای فرهنگی شــد، آن هم کارهای فرهنگی 
فردی به نام اســتاد ســیدعلی اکبر صنعتی  که 
خــود زمانی از کودکان شــیرخوارگاهی صنعتی 

زاده در کرمان بود که در این بنای تاریخی کارگاه 
مجسمه سازی و نقاشی اش را برپا کرد و بعدها به 

موزه ۱3 آبان معروف شد.
حــال این بنــای تاریخی در گذر زمــان دچار 
آسیب های بسیاری شد تا اینکه از دو سال قبل با 
تفاهمنامه ای بین هالل احمر،صاحب اصلی این 
بنا با شــهرداری تهران و حمایت سازمان میراث 
فرهنگی، شــرایط مرمت و بازســازی این موزه و 

بنای تاریخی شروع شد.
در این رابطه فرهاد علی اکبــری ، رئیس موزه 
و مرکز ملی اســناد جمعیت هــالل احمر درباره 
جدیدترین وضعیت بازســازی این بنای تاریخی 
عنوان کرد: مرمت این بنا روبه پایان است و دیگر 
کارها تمام شده و فقط کمی کارهای جانبی مانند 
نصب آسانسور و برق بنا مانده است که شهرداری 
باید تمام کنــد و تحویل ما بدهد تا بتوانیم مرمت 

این بنای تاریخی را طی مراسمی افتتاح کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت مرمت مجسمه ها 
و نقاشی های اســتاد صنعتی عنوان کرد:  مرمت 
مجســمه های موزه بعد از وقفه یک مــاه دوباره 
شروع شــد و هم اکنون مجسمه ســازها در حال 
مرمت و همچنین مرمت نقاشی ها نیز  رو به اتمام 

است.

شــهروند| »برادری« فصل مشترک تمامی 
اعضای نهضت جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 
است. فصل مشترکی که بر مبنای آن تالش برای 
تسکین آالم بشــری، تامین احترام و حمایت از 
سالمت انســان ها، و کوشــش در جهت برقراری 
دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها 
پیگیری می شــود. تمامی اعضای جمعیت های 
 ملی صلیب ســرخ و هالل احمر با هــم برادرند. 
آن ها خــوب می دانند که برای ســاخت جهانی 
عاری از خشــونت باید دســت در دست یکدیگر 
بگذارنــد و به ســمت اهداف عالــی نهضت گام 
بردارند. هالل احمری ها همواره بسیاری از مراسم 
های خود را با عهد اخوت و بــرادری به پایان می 
رســانند و با شور و انسجام بیشــتر برای خدمت 
رســانی در صحنه ها حاضر می شوند. »برادری« 
در دین مبین اســالم جایگاه ویژه ای دارد. دین 
اســالم، هم به بُعد اجتماعی توجه دارد و هم بُعد 
عبادی؛ بُعد اجتماعی اسالم برادری است و در این 
میان هالل با فعالیت هایش این بُعد اجتماعی را در 
جامعه به ظهور می رساند. در ادامه، »شهروند«، 
به مناســبت عید غدیر خم نگاهی دارد به پیوند 

برادری در این روِز سعید. 
»برادری«؛ نزدیک ترین ارتباط

اعمال مســتحبی عیــد غدیر خــم از جمله 
چگونگی برقــراری پیوند برادری اســت. یکی از 
ابتکارات اسالم، ایجاد استوارترین ارتباطات بین 
کسانی است که بر حسب ظاهر هیچ گونه ارتباطی 
با هم ندارند. برادری نزدیک ترین ارتباطی است 
که بین دو نفر وجود دارد. علقــه برادری در بین 

تمام ملل عالقه ای مطمئن و محکم اســت. َعقد 
اُخّوت پیوندی اســت که میان دو مسلمان بسته 
می شود تا با یکدیگر برادر باشند. معروف ترین عقد 
اخوت مربوط به پیمانی است که پیامبر )ص( بین 
مهاجران و انصار بست. پیوند برادری میان پیامبر 
)ص( و امام علی )ع( جزو متواترات تاریخی است. 
به جز منابع شیعی، بسیاری از منابع اهل سنت نیز 
این واقعه را نقل کرده اند که عالمه امینی در کتاب 

الغدیر به پنجاه مورد از آنها اشاره کرده است.
مسئولیت در قبال سایر اعضا

اجرای عقد اخوت جزو اعمال مستحب در روز 
عید غدیر است و در این روز، افراد با خواندن عقد 
اخوت می توانند برادر دینی همدیگر شوند. اصلی 
که در اســالم با عنوان اخوت و برادری تاســیس 
شده است، تنها یک امر اعتباری محض و براساس 

برنامه ظاهری نیســت، بلکه 
حقیقتــی اســت کــه آثاری 
واقعی و حقیقــی در پی دارد. 
امت واحــده محمدی )ص( و 
خانواده بزرگ اهل ایمان تابع 
نظــم خاصی اســت. هر عضو 
این خانــواده در قبال اعضای 
دیگر وظایفــی دارد و متقابال 
از حقوقــی برخوردار اســت. 
بدون شــک این عقد از جهت 
اجتماعی موجب تالیف قلوب 
و جلب محبت و احیای روحیه 
همکاری است. از نظر معنوی 

نیز ثمــره ای بس ارزنــده دارد کــه همان تعهد 

شفاعت است. شفاعت اصلی است که ما بر مبنای 
 تعالیــم قــرآن آن را پذیرفته بــدان معتقدیم، و 
می دانیم که خداوند متعــال به هر کس بخواهد 
اذن شــفاعت می دهد یک دســته از شــفاعت 
کنندگان در قیامت همان مؤمنانند، البته به اذن 
پروردگار. بنابراین انســان با خواندن این عقد در 
حقیقت راهی به سوی رحمت و رضوان پروردگار 
عالم می گشاید ولی باید توجه داشت آثاری که بر 
برادری نســبی و برادری رضاعی چون محرمیت، 
ارث و صله رحم مترتب اســت، بر ایــن برادری 

مترتب نیست.
هدف از برقراری اخوت

از مهم ترین دغدغه های پیامبر )ص( چگونگی 
برقراری عدالت اجتماعی در میان همه مردم بوده 
است و الزمه پدیدار گشتن چنین عدالتی، از یک 
سو برافتادن تضادهای طبقاتی 
و از دیگر سو، ایجاد پیوندهای 
قرابت میــان آحــاد مردمان 
بوده اســت. به همین ســبب 
پیامبــر)ص( پیونــد برادری 
دینــی را به عنــوان راهکاری 
عملــی بــرای شــکل گیری 
برادری و برابــری میان همه 
ســاخته  برقــرار  انســان ها 
اســت. از بین بردن کینه ها و 
دشــمنی ها، زدودن غربت و 
تنهایی مهاجــران و جایگزین 
کردن پیوند ایمانــی به جای 
پیوندهای قومی و نژادی نیز از جمله اهداف عقد 

اخوت شمرده شده است. تا پیش از نزول آیه دهم 
از سوره حجرات، گمان می شــد که ایجاد پیوند 
برادری میان مسلمانان، تنها کاری هوشمندانه و 
خردمندانه از سوی شــخص پیامبر)ص( در مقام 
یک رهبر دینی و سیاســی با هدف بنیان نهادن 
جامعه ای اسالمی و فراهم آوردن پشتوانه معنوی 
برای آن بوده اســت، اما با نزول این آیه معلوم شد 
که این پیوند افزون بر یک شــیوه سیاســی برای 
ایجــاد وحــدت و یکپارچگی بین امت اســالم، 
بخشــی از آیین اجتماعی اسالم است که خداوند 

متعال تشریع کرده است.
عقد اخوت در عید غدیر

مستحب اســت برادران و خواهران ایمانی در 
روز عید غدیــر عقدی را بین خود برقرار ســازند 
که مفاد آن اخّوت و همدلی در دنیا و دســتگیری 
از همدیگر در آخرت اســت. ایــن عقد تعهداتی 
همچون ارث و محرمیت افراد وابســته به طرفین 
ایجــاد نمی کنــد. بنابراین این افــراد از هم ارث 
نمی برنــد و هیچ گونــه رابطه محرمیــت میان 
وابستگان آن ها ایجاد نمی شــود. این عقد، فقط 
میان دو مرد یا دو زن بســته می شــود و هیچ زن 
و مردی نمی توانند این عقــد را بین خود جاری 
کنند و خواهر و برادر شــوند. با توجــه به نکات 
گفته شــده مضمون این عقد رعایت برخی امور 
معنوی نســبت به یکدیگر در دنیا و پس از مرگ 
است. مثاًل برادران متعهد می شــوند که در دنیا 
همدیگر را از دعا فرامــوش نکنند و در آخرت هم 
 اگر از اهل نجات و شــفاعت باشــند، همدیگر را 

شفاعت کنند.

مرمت مجسمه ها و نقاشی های فرزندان شیرخوارگاهی هاللجوانان هالل احمری سفیران پیشگیری از اعتیاد شدند

گزارش خبری

در »رادیو تهران« انجام می شود
 توانمندسازی مخاطبان 

در مقابله با بحران

شــهروند| هر چنــد وقت یکبــار وقوع 
ســوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه را شاهد 
هســتیم و بدون شــک بارها و بارها دیده ایم 
کــه بحران های طبیعی و ســوانح در جهان و 
در مناطق مختلف کشــورمان رخ داده است. 
از طوفــان و ســیل در هند و چیــن گرفته تا 
تهران و البرز که تــازه ترین آن برمی گردد به 
طوفان و سیل مازندران، سیالب کن سولقان 
و... . بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است و 
متاســفانه این زنگ خطرها نادیده و ناشنیده 
گرفته می شود. آموزش، آگاهی و آماده سازی 
مردم برای رویارویی با ســوانح طبیعی یکی 
از تدابیر مهمی اســت که رسانه ها می توانند 

نقش مهمی را در این امر ایفا کنند.
شبکه رادیویی تهران، شبکه رادیویی است 
که به صورت مســتمر و ویژه حضور پررنگ و 

جدی در حوزه مدیریت بحران دارد. 
 بــه همیــن دلیل مســئولیت آمــوزش و 
اطالع رســانی مدیریــت بحران به شــبکه 
رادیویــی تهران واگذار و طی حکمی ســعید 
معدن کن، مدیر رادیو تهران به ســمت دبیر 

این کارگروه تخصصی منصوب شده است. 
یکی از طرح های مهم این شــبکه مدیریت 
بحران اســت که می تواند به قبــل از بحران، 
حین بحران و بعــد از بحران تقســیم بندی 
 شــود که به طبع مهم تریــن آن قبل از وقوع 

بحران است.
 این شــبکه به دنبال آموزش شهروندان و 
راه کارهایی برای کاهش ابعاد بحران اســت تا 

زمان واکنش ها هنگام بحران کاهش یابد. 
یکــی از تدابیــر رادیــو تهــران تمرکز بر 
 آموزش های مســتمر و جدی در حوزه قبل از 

بحران است.  
 رادیو تهــران با دعــوت از مســئولین در 
بخش هــای مختلف خبــری و آیتــم های 
آموزشــی و پیش بینی باکس هــای متعدد، 
 آمــوزش هــا و دســتورالعمل هــای الزم و 
توصیه ها را به مــردم می کند. مرحله پیش از 
وقوع بحران، شناساندن بحران و وضعیت آن، 
چگونگی راه های مقابله با بحران و یا کمک به 
آســیب دیدگان احتمالی و... از جمله مباحث 
 آموزشی اســت که از این شبکه اطالع رسانی 
می شود. در این شــبکه ضمن افزایش آگاهی 
و ارتقای اســت فرهنگ ایمنی و آماده سازی، 
 مانورهای نمایشی مدیریت بحران هم پوشش 

 داده می شود. 
هر اندازه که میــزان آگاهی مردم از حوادث 
طبیعــی و غیرطبیعی افزایــش یابد به همان 
اندازه میــزان خســارات و تلفات ناشــی از 
بحران ها کاهــش می یابد، بایــد تهدیدها و 
فرصت ها را به خوبی شــناخت و خود را برای 
مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت ها آماده 

ساخت.
شــهروندان می توانند برنامه هــاي رادیو 
ام، ردیــف 94  تهــران را روي مــوج اف 
مگاهرتز یــا روي مــوج  اي ام ردیف ۱332 
بشــنوند و برای بیان مشــکالت، نقطه نظرها 
و دیدگاه های خود نیز از طریق ســامانه پیام 
کوتــاه ۰۰۰943۰ و تلفــن گویای شــماره 

2786۰۰94 با ما در ارتباط باشند.
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در پی اختتام چهارمیــن المپیاد آماده، 
روابط عمومی سازمان جوانان هالل احمر 
با همکاری روزنامه شــهروند در نظر دارد 
مسابقه خاطره نویســی ویژه دادرسان 
شــرکت کنندگان در مرحله کشــوری 
این المپیاد با موضــوع  »بهترین خاطره از 

چهارمین المپیاد آماده«  برگزار نماید.

دادرســان عالقه منــد می تواننــد خاطرات 
 خود را حداکثر تا ۱۰ مهرماه بــه آی دی تلگرام

 »Olympiad_Amade »4  ارسال نمایند.
در پایان این مسابقه توســط هیات داوران، ۱۰ 
خاطره برتر انتخاب شده به همراه عکس دادرسان 
در روزنامه شــهروند به چاپ رسیده و جوایزی به 

رسم یادبود به ایشان اهدا می گردد.

مسابقه بهترین خاطره از چهارمین المپیاد آماده

»شهروند« به مناسبت عید غدیر خم از »عقد اخوت« می گوید

»برادری« به تواِن بی نهایت
   بُعد اجتماعی اسالم برادری است و در این میان هالل با فعالیت هایش این بُعد را در جامعه به ظهور می رساند

 

هالل احمری ها همواره 
بسیاری از مراسم های خود 
را با عهد اخوت و برادری به 
پایان می رسانند و با شور و 

 انسجام بیشتر برای 
خدمت رسانی در صحنه ها 
حاضر می شوند. »برادری« 
 در دین مبین اسالم جایگاه 

ویژه ای دارد


