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امدادرسانى به روستاهاى درگیر 
خشکسالى

گپى با مدیرعامل جمعیت هالل احمرکرمان

خشكسالي پيامدهاي مخرب بسياري در شهرها 
و روستاهاي اســتان كرمان برجاي گذاشته است. 
با ايــن وجود هالل احمر با ارايــه خدمات درماني، 
آب رســاني، تهيه آذوقــه و... در كنــار كرماني ها 
بوده است. رضا فالح، مديرعامل هالل احمر استان 
از وضع خشكســالي و خدمات در امدادرساني به 

مناطق متأثر از اين پديده مي گويد. 
خشكسالي در استان كرمان از چه سالي 
به اوج خود رســيده و مردم بــا تبعات و 

پيامدهاي آن دست و پنجه نرم مي كنند؟ 
بر اســاس نتايج مطالعات انجام شــده در زمينه 
تغييــرات اقليمي اســتان، از ســال ١٣٨٠ بارش 
باران روند كاهشي دارد و به جز يك دوره سه ساله 
ترسالي، در ١٥ ســال اخير شــرايط خشكسالي 
اســتان در وضع بحراني قرار گرفته اســت. نمونه 
بارز اين مســأله حوزه آبريز اســتان يعني همان 
جازموريان اســت كه اكنون كامال خشــك شده 

است. 
خشكســالي بيشــتر در چه بخش هايي 
اثرات مخــرب و جبران ناپذيــر بر جاي 

گذاشته است؟ 
خشكسالي در اســتان پيامدهايي چون كاهش 
چشــمگير توليدات كشــاورزي در حــوزه هليل 
مانند شهرســتان جيرفت، كهنــوج، ارزوئيه و... 
به دليل كاهش بسيار شــديد منابع آب زيرزميني 
در برداشــته است. همچنين نخلســتان ها، باغات 
ومركبــات در بخش كويري شــهداد، بم و مناطق 
مرزي با اســتان سيستان و بلوچســتان نيز از بين 
رفته و شــيوع آفــات غيرقابل كنتــرل در بخش 
كشــاورزي نيز از بيــن رفتن بخش عمــده اي از 
دام و محصوالت دامي را به همراه داشــته اســت. 
ضمــن اينكه عالوه بر شــيوع انــواع بيماري هاي 
عفوني، قلبــي و ريوي در اثر افزايــش ريزگردها، 
عامل اصلي تخليه و از بين رفتن برخي روســتاها 
و به دنبال آن افزايش حاشيه نشــيني در مجاورت 
شــهر نيز نتيجه خشكســالي هاي اخير در استان

بوده است. 
در مجموع در استان كرمان چند شهر و يا 

روستا درگير معضل خشكسالي هستند؟ 
١٥ شهرستان مستقيمًا درگير پديده خشكسالي 
و ريزگردها شده است. شهرهايي مانند ريگان، قلعه 
گنج، رودبار جنوب، بم، فهرج، نرماشــير، جيرفت، 

كهنوج، منوجان، شهداد، راور، زرند و ارزوئيه.
براي كمك رساني و ارايه خدمات درماني 

به مناطق متأثر از خشكسالي چه کرده ايد؟ 
براي كمك رســاني به مناطق و روستاهاي متأثر 
از خشكســالي برنامه هاي مختلفي در نظر گرفته 
شــده اســت. از جمله اجراي طرح هاي مقابله اي 
مانند طرح كاروان ســالمت، درمــان اضطراري، 
توزيع بســته هاي غذايي، آب معدني و نيز اجراي 
طرح درختكاري و گز كاري در مناطق بياباني براي 
جلوگيري از ريزگردهــا و كاهش اثرات آن كه اين 
مورد آخــر در حوزه جوانــان هالل احمر پيگيري 

مي شود. 
براي كاهش مشكالت ناشي از خشكسالي 
در حوزه تأمين سبدغذايي و يا توزيع آب و 

تهيه تانكر و... چه خدماتي ارايه كرده ايد؟ 
از ابتداي سال ١٣٩٦ تالش شــده است با اعزام 
٣٤ كاروان ســالمت براي ارايــه خدمات در حوزه 
بهداشــت و درمان، ســبدهاي حمايتي زيستي، 
بهداشتي و غذايي و كاروان هاي نشاط به روستاها 
و مناطق متأثر از خشكســالي امدادرســاني شود. 
در همين زمينه ٤٢٠ پروژه آموزشــي، حمايتي و 
معيشتي، درماني و امدادي نيز در اين مناطق اجرا 

شده است. 

گفت وگو

مدرسه امداد رئيس جمعيت هالل احمر کشورمان در سفر به کابل با وزير بهداشت و درمان افغانستان ديدار و بر ضرورت  تکميل و بهره برداری 
از بيمارستان و مرکز توانبخشی هالل احمر ايران در کابل تاکيد کرد.  دکتر علی اصغر پيوندی در ديدار با دکتر فيروز، وزير بهداشت 
و درمان افغانستان گفت: اميدواريم با اختصاص اعتبار بازسازی افغانستان، بخش هايی از بيمارستان ومرکز توانبخشی هالل احمر 
ايران در کابل به بهره برداری رسيده و بتوانيم خدمات قابل توجهی را در اين زمينه ارايه کنيم.وی افزود: همه تالش ما اين است که 
اين مرکز که عمليات اجرايی آن در گذشته آغاز شده است، در يک سال آينده راه اندازی شود.دکتر فيروز، وزير بهداشت و درمان 
افغانستان نيز در اين ديدار با قدردانی از خدمات چند دهه ايران به مهاجران و مردم افغانستان، گفت: با توجه به وضعيت کودکان و 

نيز افراد معلول حاصل از جنگ، اين کشور نياز دارد از خدمات درمانی و توانبخشی ايران استفاده کند .

تا یک سال آینده صورت مى گیرد

 تکمیل و بهره بردارى
از بیمارستان هالل احمر ایران 

در کابل 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند. افغانستان نيز در اين ديدار با قدردانی از خدمات چند دهه ايران به مهاجران و مردم افغانستان، گفت: با توجه به وضعيت کودکان و 

نيز افراد معلول حاصل از جنگ، اين کشور نياز دارد از خدمات درمانی و توانبخشی ايران استفاده کند .

یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

روايت امدادگران از آب رساين و توزيع بسته های 
غذايی در روستاهاي متأثر از خشكسايل كرمان 

خشكسايل ردپايش را از بسرت خشك هيـرمند و هامون تا بستـر ترك خورده جازموريان بر جاي گذاشته است. تااليب كه يك روز نسيم خنك و هواي لطيف به اهايل رودبارجنوب، قلعه گنج و... 
هديه مي داد، اكنون گرد و غبار روي طاقچه خانه هاي سنگي و كاهگلي روستاييان مي گذارد. كرمان نيز درست مثل سيستان و بلوچستان در عطش آب مي سوزد. زمني هاي زراعي بسياري خشك 
شده، خنل هاي قد برافراشته ريگان تشنه اند و اكنون كه خشكسايل به اوج خود رسيده، مردم روستاهاي حمروم كرمان با پيامدهاي ناشي از آن دست به گريبان شده اند. در اين ميان اما امدادگران 

هالل امحر با توزيع آب، اعزام گروه هاي پزشكي و درماين و توزيع بسته هاي غذايي و تالش براي آب رساين به روستاهاي متأثر از خشكسايل در كنار روستاييان كرماين هستند. 

روايت امدادگران از آب رساين و توزيع بسته های روايت امدادگران از آب رساين و توزيع بسته های 

باران امداد
در کویر تشنه

اقالم امدادي توزیع شده و خدماتی که از ابتداي سال 96 در اختیار خانوارهاي متأثر از پدیده خشکسالی قرار گرفته است
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براي تهیه ست زیستی 
شامل پتو، فرش، 
بخاري، جهیزیه و... 
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 تانکر آب به روستاها رسید
چشم اهالي چاه ابراهيم از غبار پر شده و زمين ها و كوهپايه هايي 
كه روزی چراگاه دام ها بود، درســت مثل بستر جازموريان خشك و 
بي بركت شده است. مسير خشكسالي چند سالي است كه به رودبار 
جنوب افتاده. شهرستاني كه دو بخش اصلي دارد. يكي بخش مركزي 
ديگري بخش جازموريان كه مثل مســاحت شهر، جمعيت ١٢٠ 
هزارنفري را هم ميان خود دو قسمت كرده اند. اگرچه بخش مركزي 
رودبارجنوب هم درگير خشكسالي شــده، اما اين مهمان ناخوانده 
در روستاهاي بخش جازموريان ردپاهاي عميق تري به جا گذاشته 
است. چشمه هاي پرآب منطقه چاه ابراهيم، اكنون خاطره اي در ذهن 
بچه هاي روستاست. روســتاهايي كه هر كدام براي خود چشمه اي 
داشتند تا منبعي براي آب آشاميدنی شان باشد و هم زمين ها را براي 
تهيه علوفه براي دام سبز كند، حاال دست به دامن زمين سفت و بي آب 
كوهستان شده اند. «مهدي خانه گير» امدادگر پايگاه امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر رودبارجنوب كه همراه با ديگر امدادگران كمك 
حال مردم اين منطقه براي تأمين آب آشــاميدني و بهبود معيشت 
روستاييان بوده اســت، مي گويد: « منطقه چاه ابراهيم جازموريان 
بيش از ديگر مناطق رودبارجنوب از خشكسالي آسيب ديده است. در 
محدوده روستاهاي كوهستاني و صعب العبور ميل فرهاد، روشن آباد، 
نهضت آباد و... چشمه هايي بود كه آب مورد نياز روستاييان را تأمين 
مي كرد. همه آن چشمه ها خشك شده و از باران هم خبري نيست. 
مردم هر روســتا چاه هايي به عمق ٣٠ تا ٥٠ متر حفــر كرده اند، اما 
كم آبي و خشكسالي روي منابع آب زيرزميني هم اثر گذاشته است. 
چاه ها بسيار كم آب است و با روشــن كردن پمپ هم بيش از چند 
دقيقه در روز آب ندارد.» خانه گير ادامه مي دهد:« شــغل مردم اين 
منطقه دامداري است. خشكسالي باعث شده علوفه اي هم براي دام ها 
در زمين هاي كوهســتان وجود نداشته باشد و در اين مدت دام هاي 
زيادي تلف شده اند. اهالي مجبورند از زهكلوت علوفه تهيه كنند كه با 
توجه به صعب العبور بودن مسير و نيز مشكالت مالي برايشان مقدور 
نيست.»خانه گير درباره اقدامات هالل احمر براي كاهش مشكالت 
ناشــي از خشكســالي در رودبارجنوب مي گويد: «با كمك خّيران 
توانستيم براي روستاهاي گاوچران يك و دو، روشن آباد، سنگ كد، 
ميل فرهاد، نهضت آباد و... كه همگي در بخش جازموريان هستند، 
تانكر لوله براي آب رساني تهيه كنيم. در هر روستا يك تانكر ٢ هزار 
ليتري و نيز يك كف كش در چاه تعبيه شده تا آب چاه توسط لوله ها به 

روستا منتقل شود. همچنين با همكاري مركز بهداشت 
رودبار جنوب نظارت بر بهداشت آب تانكرها و كلرزني 
انجام مي شود تا سالمت روستاييان به خطر نيفتند. با 

اين وجود چاه ها هم بسيار كم آب است و هر روز مشكل 
خشكسالي جدي تر مي شود.» خشكسالي و در 

پي آن بيكاري به معيشت روستاييان هم 
آسيب جدي وارد كرده. از اين رو يكي از 
خدمات هالل احمر در اين مناطق توزيع 
بسته هاي مواد غذايي بوده است: « ابتدا 
آمار خانوارهاي نيازمند به كمك را در 
روستاهايي مثل گاوچران، روشن آباد 
و... تهيــه كرديم و عالوه بــر توزيع 

بسته هاي مواد غذايي ميان خانوارها آرد 
براي تهيه نان توزيع كرديم.»

آب آشامیدنى  و آذوقه 
مهم ترین نیاز روستاییان

خانه ها خاليســت. گرد و غبار در كوچه هاي كاهگلي روستا مي پيچد 
و صداي زوزه بادهايي كه انبوه شن و ماســه هديه آورده، ياد قهقهه هاي 
بلند بچه هاي روستا را زير خروارها خاك دفن مي كند. اينجا ريگان است. 
شهرستاني با ٣٠٢ روستا كه خشكســالي، جان ٦٠ تاي آنها را گرفته. ٦٠ 
روستاي بدون آب، بدون مردم و بدون اميد به آينده. ارمغان خشكسالي هاي 
پي در پي چند سال اخير براي روســتاييان ريگان، مهاجرت بوده است. 
بيكاري، كپرنشيني و فراموش كردن خاطره هاي شيرين روستا مثل باال 
رفتن از قامت بلند نخل و چشيدن طعم شيرين خرماي رسيده در باغ هايي 
كه ديگر نيست. بهزاد عارف مسئول شعبه جمعيت هالل احمر شهرستان 
ريگان كه همراه با ديگر امدادگران جمعيت هالل احمر استان كرمان تالش 
كرده است كمكي براي روستاييان به ويژه در زمينه تأمين آب و آذوقه باشد، 
مي گويد: « ٦٠ روستاي ريگان به صورت كامل تخليه شده است. شغل اين 
روستاييان عمدتًا دامداري و كشــاورزي بود. بسياري از باغ هاي كوچك 
و بزرگ خرما كه معاش اين خانواده ها را تأمين مي كرد با خشكســالي از 
بين رفته و اهالي هم مجبور به مهاجرت شــده اند. به عنوان مثال در يكي 
از اين روســتاها، باغي بزرگ كه بيش از ٣ هزار نخل داشت و اهالي روستا 
به صورت مشترك از آن محصول برداشت مي كردند، به طور كامل خشك 
شده و اكنون منظره اي غم انگيز از آن باغ پربار باقي مانده است. همچنين 
گرد و غبار و بادهاي ١٢٠ روزه سيستان كه حاال مدتش بيشتر از قبل شده 
است، به دليل خشك شدن جازموريان و حتي درياچه هامون در سيستان 
تمام روســتاها را با گرد و غبار پر كرده، كه اين عامــل هم يكي از داليل 
اصلي مهاجرت روستاييان بوده است.» روستاهاي ديگر ريگان كه تخليه 
نشده اند نيز دست كمي از آن روستاهاي ٦٠ گانه ندارند. مهاجرت ناشي از 
خشكسالي پديده اي است كه گريبان آنها را هم گرفته است. عارف مي گويد: 
« روســتاهاي حســين آباد دامداري، هدايت آباد، عنايت آباد، روســتاي 
كارگاه جهاد و... نيز مشكل كم آبي دارند. منبع آبي ريگان سفره هاي آب 
زيرزميني اســت. قبًال با حفر يك چاه ١٠ متري هم به آب مي رســيديم 
اما اكنون چاه هايي به عمق ١٥٠ متر هم در اين روستاها به سختي به آب 
مي رسند. شغل اهالي اين روستاها نيز مانند آن روستاهايي كه تخليه شده 
كشاورزي و دامداري است. آنها هم براي تأمين آب شرب و نيز آب مورد نياز 
براي كشاورزي و دامداري دچار مشكالت جدي هستند. به عنوان مثال در 
روستاي حسين آباد ٣٥ خانوار زندگي مي كردند كه اكنون بر اساس آماري 
كه براي توزيع بسته هاي غذايي گرفته ايم اين تعداد به ١٨ خانوار رسيده 
است. بقيه خانوارها هم به حاشيه شهر مهاجرت كرده اند و حاال در كپرهايي 

با كمترين امكانات و با وضعيت بســيار نامناسب زندگي 
مي كنند.»مسئول شــعبه ريگان از خدمات هالل احمر 
پس از اوج گرفتن خشكسالي در اين مناطق مي گويد: 
« اهالي اين روستاها وضع نامناسبي دارند. آب آشاميدنی 

و آذوقه مهم ترين نياز آنهاســت. قبل از ماه مبارك 
رمضان، ٦ هزار بطري آب معدني در روستاهاي 

متأثر از خشكســالي ريگان ميان خانوارها 
توزيع كرديم. همچنين در ارديبهشت ماه 
و در قالب طرح هماي رحمت و در تابستان 
با جذب مشــاركت خيران، ٦٠٠ بسته مواد 

غذايي را كه هر كدام تا ٢٥٠ هزار تومان ارزش 
داشت، در ١١ روســتاي شناسايي شده توزيع 

كرديم.»

معاینه بیماران 
و توزیع رایگان دارو 

پيدا كردن كاری ســاده در بندرعباس، ســهم جوان هايي شده 
است كه يك روز روي زمين هاي خودشــان كار مي كردند. گندم و 
جو درو مي كردند و علوفه دام هايشان هم تأمين بود. خشكسالي ١٢ 
سال اخير در كرمان و شهرستان قلعه گنج، امسال ديگر به اوج خود 
رســيده و تأمين معاش را هم براي اهالي روستاهاي اين شهرستان 
تنگ كرده است. عبدالواحد كرمي، دهيار روستاي اسالم آباد بندوك 
كه خود از داوطلبان جمعيت هالل احمر است، مي گويد: « ١٢ سال 
است كه مردم روســتاهاي قلعه گنج كرمان با كم آبي دست و پنجه 
نرم مي كنند. ســطح آب چاه هاي حفر شده در منطقه پايين رفته و 
در برخي روستاها كه چاه حفر شــده بود، حتي چاه ها هم ديگر آب 
ندارد. امسال اما هنوز باران نباريده و به معناي واقعي بي آبي، كشاورزي 
و دامداري را از بين برده اســت. زمين هاي بسياري به دليل نبود آب 
قابل كشت نيست، وقتي آب نباشــد خبري از دامداري هم نخواهد 
بود. دام هايي كه روســتاييان اين منطقه پرورش مي دادند بيشــتر 
شتر، گاو و گوسفند بود. وقتي جازموريان آب و علوفه داشت، در آن 
منطقه گاو و شترهاي فراواني ديده مي شد اما حاال بسياري از دام ها 
كه ســرمايه اصلي روستاييان هستند، تلف شــده اند و با مشكالت 
جدي در كشاورزي، تأمين معيشــت خانواده به خطر افتاده است.» 
كرمي درباره وضعيت تأمين آب آشاميدني روستاهاي قلعه گنج در 
روزهايي كه خشكسالي نفس زمين هاي كشاورزي را گرفته است، 
مي گويد: « خشكسالي تقريبًا به تمام روستاهاي قلعه گنج آسيب زده 
اما ٣ روستاي حسين آباد نوربي بي، كرت و بندوك اسالم آباد بيش 
از ديگر مناطق تحت تأثير خشكسالي و پيامدهاي آن قرار گرفته اند. 
در روستاي بندوك اســالم آباد با ١٤٢ خانوار و روستاي حسين آباد 
نوربي بي با ١٣٢ خانوار هنوز آب لوله كشي وجود ندارد. سال گذشته 
شبكه گذاري انجام شــده اما چاهي براي آب تأمين نشده است. ١٢ 
سال است كه با خشك شدن منابع آبي، روستاييان با هزينه شخصي 
تانكرهاي ١٢ هزار ليتري روســتا را پر از آب مي كنند. قبًال هزينه پر 
كردن هر تانكر ١٠ هزار تومان بود اما امســال به جز هزينه كرايه، پر 
كردن هر تانكر، ٤٦ هزار تومــان آب مي خورد. آن هم در صورتي كه 
با توجه به جمعيت روستا، هر تانكر فقط ٣ روز دوام مي آورد و تأمين 
هزينه هاي پر كردن دوباره تانكرهاي آب براي اهالي بســيار دشوار 

است.» حرف ها كه به اينجا مي رسد، كرمي از خدمات امدادگران 
هالل احمر براي كمك رساني به مردم روستاهاي متأثر از 

خشكسالي مي گويد: « رسوب كردن تانكرها، نبود آب و... 
باعث شده بيماري در ميان كودكان روستا شايع شود. اين 
ميان اما امدادگران داوطلب هالل احمر در روســتاهايي 
مانند كرت، تمسرخ،  ميانجو و... عالوه بر تهيه و توزيع آب 

معدني، طرح معاينه بيماران و توزيع رايگان دارو 
را اجرا كرده و در برخي روستاها نيز به صورت 
خودجوش اقدام به پر كردن تانكرهاي آب 

كرده اند.»

تانكر لوله براي آب رساني تهيه كنيم. در هر روستا يك تانكر  هزار 
ليتري و نيز يك كف كش در چاه تعبيه شده تا آب چاه توسط لوله ها به 

روستا منتقل شود. همچنين با همكاري مركز بهداشت 
رودبار جنوب نظارت بر بهداشت آب تانكرها و كلرزني 
انجام مي شود تا سالمت روستاييان به خطر نيفتند. با 

اين وجود چاه ها هم بسيار كم آب است و هر روز مشكل 
خشكسالي جدي تر مي شود.» خشكسالي و در 

پي آن بيكاري به معيشت روستاييان هم 
آسيب جدي وارد كرده. از اين رو يكي از 
خدمات هالل احمر در اين مناطق توزيع 
بسته هاي مواد غذايي بوده است: « ابتدا 
آمار خانوارهاي نيازمند به كمك را در 
روستاهايي مثل گاوچران، روشن آباد 
و... تهيــه كرديم و عالوه بــر توزيع 

بسته هاي مواد غذايي ميان خانوارها آرد 

كه براي توزيع بسته هاي غذايي گرفته ايم اين تعداد به 
است. بقيه خانوارها هم به حاشيه شهر مهاجرت كرده اند و حاال در كپرهايي 

با كمترين امكانات و با وضعيت بســيار نامناسب زندگي 
مي كنند.»مسئول شــعبه ريگان از خدمات هالل احمر 
پس از اوج گرفتن خشكسالي در اين مناطق مي گويد: 
« اهالي اين روستاها وضع نامناسبي دارند. آب آشاميدنی 

و آذوقه مهم ترين نياز آنهاســت. قبل از ماه مبارك 
رمضان، 

متأثر از خشكســالي ريگان ميان خانوارها 
توزيع كرديم. همچنين در ارديبهشت ماه 
و در قالب طرح هماي رحمت و در تابستان 

با جذب مشــاركت خيران، 
غذايي را كه هر كدام تا 

داشت، در 
كرديم.»

براي كشاورزي و دامداري دچار مشكالت جدي هستند. به عنوان مثال در 
٣٥روستاي حسين آباد ٣٥روستاي حسين آباد ٣٥ خانوار زندگي مي كردند كه اكنون بر اساس آماري 
١٨كه براي توزيع بسته هاي غذايي گرفته ايم اين تعداد به ١٨كه براي توزيع بسته هاي غذايي گرفته ايم اين تعداد به ١٨ خانوار رسيده 
است. بقيه خانوارها هم به حاشيه شهر مهاجرت كرده اند و حاال در كپرهايي 

با كمترين امكانات و با وضعيت بســيار نامناسب زندگي 
مي كنند.»مسئول شــعبه ريگان از خدمات هالل احمر 
پس از اوج گرفتن خشكسالي در اين مناطق مي گويد: 
« اهالي اين روستاها وضع نامناسبي دارند. آب آشاميدنی 

و آذوقه مهم ترين نياز آنهاســت. قبل از ماه مبارك 
٦ هزار بطري آب معدني در روستاهاي 

متأثر از خشكســالي ريگان ميان خانوارها 
توزيع كرديم. همچنين در ارديبهشت ماه 
و در قالب طرح هماي رحمت و در تابستان 
٦٠٠با جذب مشــاركت خيران، ٦٠٠با جذب مشــاركت خيران، ٦٠٠ بسته مواد 

٢٥٠غذايي را كه هر كدام تا ٢٥٠غذايي را كه هر كدام تا ٢٥٠ هزار تومان ارزش 
داشت، در ١١ روســتاي شناسايي شده توزيع 

با توجه به جمعيت روستا، هر تانكر فقط 
هزينه هاي پر كردن دوباره تانكرهاي آب براي اهالي بســيار دشوار 

است.» حرف ها كه به اينجا مي رسد، كرمي از خدمات امدادگران 
هالل احمر براي كمك رساني به مردم روستاهاي متأثر از 

خشكسالي مي گويد: « رسوب كردن تانكرها، نبود آب و... 
باعث شده بيماري در ميان كودكان روستا شايع شود. اين 
ميان اما امدادگران داوطلب هالل احمر در روســتاهايي 
مانند كرت، تمسرخ،  ميانجو و... عالوه بر تهيه و توزيع آب 

معدني، طرح معاينه بيماران و توزيع رايگان دارو 
را اجرا كرده و در برخي روستاها نيز به صورت 
خودجوش اقدام به پر كردن تانكرهاي آب 

كرده اند.»

هزينه هاي پر كردن دوباره تانكرهاي آب براي اهالي بســيار دشوار 
است.» حرف ها كه به اينجا مي رسد، كرمي از خدمات امدادگران 

هالل احمر براي كمك رساني به مردم روستاهاي متأثر از 
خشكسالي مي گويد: « رسوب كردن تانكرها، نبود آب و... 
باعث شده بيماري در ميان كودكان روستا شايع شود. اين 
ميان اما امدادگران داوطلب هالل احمر در روســتاهايي 
مانند كرت، تمسرخ،  ميانجو و... عالوه بر تهيه و توزيع آب 

معدني، طرح معاينه بيماران و توزيع رايگان دارو 
را اجرا كرده و در برخي روستاها نيز به صورت 
خودجوش اقدام به پر كردن تانكرهاي آب 

هزينه هاي پر كردن دوباره تانكرهاي آب براي اهالي بســيار دشوار 
است.» حرف ها كه به اينجا مي رسد، كرمي از خدمات امدادگران 

هالل احمر براي كمك رساني به مردم روستاهاي متأثر از 
خشكسالي مي گويد: « رسوب كردن تانكرها، نبود آب و... 
باعث شده بيماري در ميان كودكان روستا شايع شود. اين 
ميان اما امدادگران داوطلب هالل احمر در روســتاهايي 
مانند كرت، تمسرخ،  ميانجو و... عالوه بر تهيه و توزيع آب 

معدني، طرح معاينه بيماران و توزيع رايگان دارو 
را اجرا كرده و در برخي روستاها نيز به صورت 
خودجوش اقدام به پر كردن تانكرهاي آب 


