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وحید سلیمی، سرپرست سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر شد

دکتــر پیرحســین کولیوند، رئیــس جمعیــت هالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایــران طــی حکمی وحیــد ســلیمی را به سرپرســتی ســازمان 
داوطلبان این جمعیت منصوب کرد.مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان داوطلبان در آیین تکریم رئیس پیشین  و معارفه سرپرست 
گذاری منصب و مسئولیت   سازمان داوطلبان یکی از مصادیق رزق، وا
و نیز بهره گیــری از آبرو برای تامین نیاز انســان ها دانســت و گفــت: »در 
این مــدت که توفیق انجام وظیفه در این ســازمان را یافتــه ام، همواره 
شــاهد انســجام کارکنان بــا مدیریت رئیــس این ســازمان بــوده ام و به 
یقین،کارهای بسیار ارزشمند و موثری از این مجموعه برای دستگیری 

و خدمت رسانی به مردم نقاط محروم صادر شده است.«
امــکان تامین اعتبــار تمامــی پروژه هــای داوطلبانه با مشــارکت 

مردمی
رئیس پیشــین ســازمان داوطلبــان نیــز در این مراســم  ضمــن ارایه 
گــزارش اجمالــی از فعالیت هــا و اقدامــات صورت گرفتــه طــی 3 ســال 
دوران تصــدی این مســئولیت، اجــرای طرح ملــی »نــذر آب«، تجهیز 
بانک امانات پزشــکی، افزایش ردیف اعتبارات برای کمک به بیماران 
نیازمند، ترویــج وفاق و همدلی میان کارکنــان و همچنین داوطلبان، 
مقابله با آسیب های اجتماعی و بازآفرینی محله هرندی و نیز افزایش 
میزان جمــع آوری کمک هــای مردمی از طریــق بســترهای نرم افزاری 
را به عنــوان دســتاوردهایی یــاد کرد که مرهــون همکاری شــبانه روزی 
یکایک کارکنان و مجموعه مدیریتی این ســازمان بوده است. محمد 
کنون می تــوان ادعا کرد کــه  امکان تامین  نصیری خاطرنشــان کرد: »ا
اعتبار تمامــی پروژه ها و برنامه های خیرخواهانه جمعیت هالل احمر 
بــا مشــارکت و همراهی خیریــن و داوطلبــان حقیقی و حقوقــی وجود 
دارد.«نصیری ضمن تقدیر از تمامی همکاران، برای سرپرست جدید 
سازمان نیز آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون در جهت راهبری و  رشد 

سازمان کرد.
دوران اوج شکوفایی سازمان داوطلبان

دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر نیــز در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از 
کید کــرد: »امروز  زحمات محمــد نصیری، طی تصــدی مســئولیت، تا
ســازمان داوطلبــان در اوج شــکوفایی قــرار دارد و ایــن موفقیــت، از 

همکاری کارکنان و تالش مخلصانه و جهادی آنها نشات گرفته است.«
محمدحســن قوســیان مقــدم با اشــاره بــه اقدامــات شــاخص این 
ســازمان در ســه ســال اخیــر در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی و 
کمک رســانی به آســیب دیدگان، تصریح کرد: »جمعیــت هالل احمر، 
ســازمانی اســت که از همه مردم بــرای انجام امور خیــر دعوت می کند 
و به قطع یقین با اســتناد بــه بیانیــه گام دوم انقــالب، به اوج رســاندن 
مشارکت مردمی، برگزاری مسابقه خدمت به مردم  و سنگین تر کردن 
کفه عدالت در تقسیم امکانات کشور از سرفصل های مهم اقدامات آن 
در حال حاضر به شمار می رود و باید گفت اجرای طرح »نذر آب« یکی 

از مصادیق این ایده و تفکر است.«
او نیز با آرزوی موفقیت برای وحید ســلیمی، ابراز امیدواری کرد تا در 
آینده ای نه چندان دور، این سازمان در گسترش خدمات اجتماعی و 

رشد سازمانی بیش ازپیش سرآمد شود.
کثری برای توسعه خدمات اجتماعی حرکت با توان حدا

سرپرســت جدیــد ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر نیــز 
ضمــن تقدیــر از حســن اعتمــاد رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــرای 
ســپردن این مســئولیت به او، ابــراز امیــدواری کرد تا به بهترین شــکل 
ممکــن پاســخگوی انتظــارات ســازمان و مــردم در خصــوص توســعه 
ســرمایه اجتماعی شــود.وحید ســلیمی افتتاح کلینیک توانبخشــی 
مغــز و اعصــاب، تجهیــز بانــک امانــات پزشــکی، افزایــش پروژه هــای 
مشارکت محور، استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و کمک رسانی 
بــه خانواده هــای متاثــر از کرونــا را از اقدامات ارزشــمند اخیر ســازمان 
برشــمرد و ابراز امیدواری کرد تــا باز هم با همراهی همــکاران، گام های 
موثری برای رفع نیازهای جامعه برداشت.او همچنین از نصیری تقدیر 
و ابــراز امیــدواری کرد تا با ســرلوحه قــرار دادن منش و شــیوه مدیریتی 
او به عنــوان دغدغه منــد مســایل اجتماعــی، بــا تمــام قــوا در مســیر 

خدمتگزاری فراهم شده حرکت کند.

افزایش 88 درصدی فروش محصوالت سها 
کیش در آبان ماه 1400 

عملکرد شــرکت پخش ســها هالل مربوط به آبان ماه جــاری حکایت 
از رشــد 88 درصــدی فــروش محصــوالت وارداتــی بازرگانی ســها کیش 
و رشــد 66 درصــدی فروش محصوالت داروســازی ســها در مقایســه با 
آبان ماه سال گذشته توسط این شــرکت دارد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان تدارکات پزشــکی؛ در راستای تحقق اهداف 
عالــی جمعیــت هالل احمــر و به منظــور پوشــش مناطــق مختلــف در 
کشــور، تأمین و توزیع انــواع دارو به ویــژه در مناطق کم برخــوردار، یکی 
از مهم ترین اولویت های شــرکت پخش ســها هالل وابســته به سازمان 
تدارکات پزشکی است که بخش قابل توجهی از نیازهای مردم و بیماران 
را در مناطــق محروم برطــرف می کند.عملکرد ایــن شــرکت در آبان ماه 
ســال جاری در خصوص فروش محصوالت تأمین شده توسط شرکت 
بازرگانی ســها کیش نشــان دهنده افزایــش 88 درصدی میــزان فروش 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته می باشد که بیانگر تعامل مثبت 

شرکت پخش با شرکت بازرگانی و موفقیت قابل توجه این شرکت است.

فاطمــه عســگری نیا| محــور هــراز یکــی از 
کشــور  مواصالتــی  محورهــای  پرترددتریــن 
در فصــول مختلف ســال اســت. محــوری که 
به واسطه در برگرفتن جاذبه های گردشگری 
اعــم از کوهســتان و رودخانــه محــل وقــوع 
هموطنــان  بــرای  بســیاری  تلــخ  حــوادث 
می شــود. از دره هــای عمیــق و جاده هــای 
پیچ درپیچ ایــن محور کــه بگذریــم رودخانه 
خروشان و وحشــی هراز هم همواره قربانیان 
زیــادی می گیــرد. همین مســأله باعث شــده 
تــا 4 پایــگاه امــدادی جمعیــت هالل احمــر 
از  یکــی  محــور  ایــن  در  آمــل  شهرســتان 
پرماموریت تریــن پایگاه های امدادی کشــور 
محســوب شــوند. بــا شــروع طــرح زمســتانه 
امسال به واسطه ســرمای زودهنگام تمامی 
ایــن پایگاه هــا در حــال آماده بــاش بــوده و 
مشــغول ارایــه خدمــات بــه هموطنــان در 

راه مانده یا حادثه دیده هستند.
    

جاده هــراز با پیچ هــای تندوتیزش مشــهور 
راننده هــا  کــه  کــی  خطرنا پیچ هــای   اســت. 
خــودرو  امــا  می پیچــد  جــاده  معتقدنــد 
نمی پیچــد و همیــن شــرایط مولود حــوادث 
تلخی در این محور می شــود. از پیچ شیطان 
در 50 کیلومتــری آمــل گرفتــه تــا پیــچ خانــزاد 
نزدیکی های پلیــس راه بیجان. همیــن 10 روز 
پیــش بــود کــه بــه محــض شــروع بارش های 
زمســتانی و ترافیــک ســنگین محور هــراز کوه 
در پیچ شــیطان ریزش کرد و جان یک راننده 
را گرفت. »فــرزاد نقی زاده« مدیــر پایگاه امداد 
جملــه  از  هــراز  محــور  در  کهــرود  جــاده ای 
نجاتگرانی بــود کــه در عملیات امدادرســانی 
بــه مصدومــان ایــن حادثــه حضــور داشــت: 
»اواخــر هفته بــود و جاده پــر از مســافرانی که 
قصد بازگشــت بــه تهــران را داشــتند. از اوایل 
صبح تمامی نیروهای ما مشغول امدادرسانی 
در محــور هــراز بودنــد هــم تعــداد تصادفــات 
و حــوادث زیــاد بــود هــم مصدومــان. تــازه از 
چهارمیــن ماموریــت خود بــه پایگاه برگشــته 
بودیم که خبــر ریزش کوه در پیچ شــیطان به 
ما اعالم شــد. ســریعا به همراه دیگر نجاتگران 
در محــل حادثــه حاضــر شــدیم و مشــخص 
شد به دنبال ریزش کوه متاسفانه راننده یک 
دستگاه ســمند به دنبال سقوط سنگ های 
حجیــم دچــار حادثــه شــده اســت. ترافیــک 
محور به شــدت زیاد بــود و نیروهــای امدادی 
به ســختی توانســتند خود را به محــل حادثه 
برسانند. بعد از حضور در این نقطه، نجاتگران 
کار انتقال مصدوم را به داخل آمبوالنس انجام 
دادنــد و او را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد. 

هرچنــد شــدت جراحــات او به حــدی زیــاد 
بــود که متاســفانه در بیمارســتان جــان خود 
را از دســت داد.« از ســال 90 و در پــی حــوادث 
رانندگــی و ســقوط خودروهــا بــه دره، تونلــی 
در ایــن پیچ احداث شــد تا از آمار حــوادث آن 
کاســته شــود اما این پیــچ هنوز محــل نگرانی 
امدادگــران جمعیــت هالل احمــر در فصــل 
زمســتان اســت: »با بارش بــرف و جابه جایی 
سنگ های کوه متاســفانه در روزهای پرتردد 
جــاده شــاهد حــوادث تلخــی در ایــن نقطــه 
هســتیم و اغلب خودروها به دلیل انحراف در 
گونی می شــوند. مســیری که  جــاده دچــار واژ
حتی راننده های حرفه ای و مسلط هم امکان 

عبور آسان از آن را ندارند.«
مرگ در رودخانه هراز

نیکــزاد کــه 18 ســالی در محــور هراز ســابقه 
حضــور در فعالیت هــای امــدادی جمعیــت 
هالل احمــر را دارد می گویــد: »حــوادث ایــن 
محور به حوادث ترافیکی خالصه نمی شود. 
بخــش قابل توجهــی از ماموریت هــای مــا در 
بخش کوهســتان یا حوادث رودخانه ای قرار 
دارد.« او گرچــه حوادث تلخ وشــیرین زیادی 
را به خاطر دارد اما خاطره غرق شــدن مادری 
جــوان کــه  تیرمــاه امســال در رودخانــه هــراز 
مفقــود شــد را فرامــوش نمی کنــد: »رودخانه 
کــه دارد بســیار  هــراز برخــالف ظاهــر آرامــی 
وحشــی اســت و مــردم غافــل از ایــن ویژگــی 
همــواره قربانــی آن می شــوند. روزی کــه ایــن 
مادر در رودخانه غرق شد همسرش به اتفاق 
کودک 5 ساله اش هراسان و مضطرب خود را 
به پایگاه امدادونجات ما رساند و خبر از غرق 
شدن همسرش داد. سریعا همراه او به محل 
حادثه رفتیم و مشخص شد مادر این کودک 
وقتی برای گرفتــن عکس ســلفی روی یکی از 
سنگ های رودخانه می ایستد تعادل خود را 

از دســت می دهد و داخل رودخانه می افتد. 
به مدت دو هفته به دنبال این خانم بودیم. 
بیــش از 50 کیلومتــر بــه ســمت آمــل تــا ســد 
منگول پیــش رفتیــم اما تا بــه امروز خبــری از 

این خانم پیدا نشده است.«
حادثه دیــدگان هــراز در پنــاه امدادگــران 

گزنک
گزنــک هــم یکــی  پایــگاه امــداد جــاده ای 
دیگــر از پایگاه هــای امدادونجــات جمعیت 
هالل احمــر در محور حادثه خیز هراز اســت. 
پایگاهی که اغلب ماموریت های امدادی آن 
در فصــل زمســتان متوجه حــوادث ترافیکی 
اســت.»مهدی آونــد« از نجاتگــران جوانــی 
اســت که ســابقه 11 ســال فعالیت امدادی در 
ایــن محــور را دارد: »پایــگاه امــداد جــاده ای 
گزنک در 65 کیلومتری آمل واقع شده است و 
یکی از محورهای پرحادثه در فصل زمستان 
است. اغلب در این محور به دلیل بارش های 
زمســتانی، پاییــن آمــدن مــه و کاهــش دیــد 
رانندگــی  تلــخ  حــوادث  شــاهد  راننده هــا، 
هستیم. این در حالی است که ترافیک باالی 
جاده در زمان بروز حوادث، سرعت نجاتگران 
را در رســیدن به مصدومــان کاهش می دهد 
به خاطــر همیــن اغلــب ماموریت های مــا در 
این مواقع با بهره گیری از بالگردهای امدادی 

انجام می شود.«
گرچــه خاطــرات تلخ وشــیرینش از حوادث 
جــاده ای ایــن محور زیاد اســت امــا او ترجیح 
می دهــد بــرای روایــت ایــن قصه هــا ســراغ 
یــادآوری اش  کــه  بــرود  شــیرین  خاطــره ای 
احساس رضایت از شــغلش را به دنبال دارد: 
»بــه پایــگاه خبــر رســید تصــادف زنجیــره ای 
سختی نزدیک ما اتفاق افتاده است وقتی به 
محل حادثه رفتیم، مشخص شد متاسفانه 
در پی آن دو نفر جان خود را از دست داده اند 

و هشــت نفــر به شــدت مصــدوم شــده اند. 
شــرایط را بــه مرکز اعــالم و با توجه بــه ترافیک 
سنگین محور درخواست بالگرد برای انتقال 
مصدومــان کردیــم. هوا به شــدت ســرد بود و 
ترافیــک ایجادشــده شــرایط ســختی را برای 
خودروهــای حاضر ایجاد کرده بــود. با کمک 
بالگــرد، مصدومــان را بــه نزدیک تریــن مرکــز 
درمانــی منتقــل کردیم. حدود ســه ماهــی از 
این حادثه گذشت. یک روز در بانک با مردی 
مواجه شــدم که با خوشــحالی مــرا در آغوش 
گرفت و برای نجات جانش تشکر کرد. او یکی 
از مصدومــان همیــن حادثه بود. همیشــه با 
یادآوری این صحنــه از اینکه امدادگرم و برای 
نجــات جان انســان ها تــالش می کنم خــدا را 

کرم.« شا
امدادگران در آماده باش

پایگاه هــای  تمامــی  زمســتان  امســال 
آمــل  هالل احمــر  جمعیــت  امدادونجــات 
بــه  خدمت رســانی  بــرای  هــراز  محــور  در 
آماده بــاش هســتند.  مســافران در حالــت 
نیکــزاد« مدیرعامــل  گفتــه »جمشــید  بــه 
جمعیــت هالل احمــر آمــل 4 پایــگاه امــداد 
، رینــه، گرنــک و کهــرود« بــا  جــاده ای »پلــور
22 نفــر روز نیــرو و 4 دســتگاه آمبوالنــس و 
شــبانه روزی  به صــورت  ســت  دســتگاه  دو 
در ایــن  محــور خدمــت می کننــد: »محــور 
هــراز یکــی از محورهــای برفگیــر و پرحادثــه 
آمــل در زمســتان اســت، لــذا برای زمســتان 
امســال تدابیــر الزم بــرای ارایــه خدمــات بــه 
حادثه دیــدگان و در راه مانــدگان پیش بینی 
شده است. با توجه به ظرفیت های موجود 
ما امکان اســکان موقت  400 نفر از مسافران 
کز اسکان اضطراری  را به طور همزمان در مرا
داریم. عالوه بر این طی تعامل صورت گرفته 
بــا اداره اوقــاف و اداره راه وشهرســازی آمــل 
12 نقطــه اعــم از مســجد پلــور، ســاختمان 
جمعیت هالل احمر پلور، مسجد آب اسک، 
ورزشــی  ســالن  آموزش وپــرورش،  اداره 
گزنک، مســجد بایجان و ... نیز برای اسکان 
مســافران و حادثه دیــدگان زمســتان درنظر 

گرفته شده است.«
ک محــور  او بــا اشــاره بــه شــرایط خطرنــا
هــراز در زمســتان از مســافران خواســت در 
صــورت انتخــاب این محــور ضمــن توجه به 
توصیه های هواشناســی و تجهیــز خودروی 
خود به سیستم گرمایشی حتما زنجیر چرخ 
به همراه داشته باشند: »مسافران زمستانی 
از توقف در حاشــیه رودخانه هــراز خودداری 
که کوچک ترین سهل انگاری در این  کنند چرا

نقطه می تواند کام هموطنان ما را تلخ کند.«
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