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گپی با معاون امور جوانان هالل احمر خراسان جنوبي

 جوانان داوطلب
هسته اصلي كانون هاي روستايي

فائزه موهبتی

كانون هاي روستايي هالل احمر خراسان جنوبي 
خدمــات متعددی در روســتاهاي محــروم و كم 
برخوردار اين استان به روســتاييان ارائه مي كنند؛ 
از اشتغالزايي براي بانوان روســتايي گرفته تا حل 
مشكل كم آبي و كمك به كشاورزان نيازمند. فائزه 
موهبتي، معــاون امور جوانان هالل احمر اســتان 
خراسان جنوبي از چگونگي راه اندازي اين كانون ها 
و نحوه خدمات رساني آنها به روستاهاي محروم اين 

استان مي گويد. 
 چند كانون روستايي در استان خراسان جنوبي 
به روســتاييان مناطق محروم خدمات رســاني 

مي كنند؟ 
كانون روستايي به همت جوانان داوطلب در 17 
روستاي اســتان تأسيس شــده و در حال فعاليت 

است. 
 نحــوه راه اندازي اين كانون هــا به چه صورت 

است؟ 
اساس فعاليت كانون هاي روستايي جوانان داوطلب 
هستند. جوانان روستايي كه عضو هالل احمر شده اند 
درخواســت راه اندازي كانون را به ما ارائه مي كنند و 
پس از انجام مراحل اداري الزم، مجوز تأسيس كانون 
روستايي از ســوي ســازمان جوانان صادر مي شود. 
مسئوليت تعيين اعضاي كانون نيز با جوان هايي است 

كه كانون را راه اندازي كرده اند. 
 اگر درخواســتی از ســوی جوانان روستا به 
معاونت شــما نرســد هم امکان تاسيس كانون 

روستايي وجود دارد؟ 
به طور معمــول كانون هاي روســتايي با ارائه 
درخواست از ســوي جوانان داوطلب راه اندازي 
مي شوند اما با توجه به خدمات ارزنده اي كه اين 
كانون ها در روســتاهاي محروم ارائــه مي كنند، 
هالل احمــر بــراي روســتاهايي كــه متقاضي 
راه اندازي كانون در آن روســتا وجــود ندارد نيز 
برنامه دارد. در اين روســتاهاي محروم و عمدتًا 
دورافتــاده اســتان، تأســيس كانون از ســوي 
هالل احمر به اهالي روســتا پيشــنهاد مي شود. 
در اين روش كانون روســتايي و فعاليت هاي آن 
را براي اهالي روســتا تشــريح مي كنيم تا پس از 
تأســيس كانون خدمات مختلف به روســتاييان 
ارائه شــود. با اين شيوه در 4 روســتاي محروم 
شــهرهاي در ميان و سربيشــه با جلب مشاركت 
اهالي روســتا كانون روســتايي راه اندازي شده 

است. 
 چه خدماتــي در اين كانون ها به روســتاييان 

مناطق محروم ارائه مي شود؟ 
خدمــات بشردوســتانه اي چون اهــداي خون، 
ايستگاه سالمت، برگزاري مراسم جشن و عزاداري 
در مناســبت هاي مختلف و... در تمــام كانون هاي 
روســتايي در اختيار روســتاييان قــرار مي گيرد 
اما اعضــاي كانون تالش مي كنند در هر روســتا با 
توجه به نوع نياز اهالي، كمبودها و نيازهاي اساسي 
روســتايي خدمات رســاني كنند. به عنــوان مثال 
اعضاي جوان كانون هاي روســتايي در روستاهايي 
كه به دليــل مهاجرت جمعيت غالب آن ســالمند 
هستند براي برداشت محصوالت كشاورزي كمك 

حال كشاورزان سالخورده شده اند. 
 هالل احمر چه كمك هايي براي اجراي برنامه ها 
و نيز خدمات رســاني بهتر توســط كانون ها به 

اعضاي جوانان ارائه مي كند؟ 
خدماتي كه كانون هاي روســتايي ارائه مي كنند 
به صورت داوطلبانه اســت. اما اعضاي جوان كانون، 
طرح هــا و برنامه هايي كه براي خدمت رســاني به 
روستاييان دارند را به ما ارائه مي كنند و هالل احمر 
نيز پس از موافقت با طرح و تأمين اعتبار هزينه هاي 
الزم را بــراي تهيه تجهيزات و لــوازم مورد نياز در 

اختيار اعضاي جوان كانون قرار مي دهد. 

دیدار

مدرسه امداد رئيس مرکز پزشکی حج و زيارت جمعيت هالل احمر از برگزاری آزمون کتبی و شفاهی تخصصی ويژه انتخاب تکنيسين های  اورژانس برای اعزام به 
عتبات عاليات در سال ۹۸ خبر داد  . دکتر حلی ساز با بيان اين که از ابتدای سال فراخوان حضور تکنيسين های اورژانس در تيم های اعزامی هالل احمر به 
عتبات، اعالم و تاريخ آزمون مشخص شده بود، افزود: »با برگزاری آزمون کتبی  و شفاهی، نيروهای اورژانس مورد نياز برای اعزام به عتبات عاليات در يک 
سال آينده انتخاب می شوند .« رئيس مرکز پزشکی حج  و زيارت هالل احمر اظهار کرد: »اين مرکز هر ۱۷ روز يک تيم درمانی شامل پرستار خانم و آقا، 
تکنيسين اورژانس، تکنيسين  دارو، نيروی آزمايشگاه، نيروی خدمات، بهداشت محيط، پزشک عمومی خانم و آقا و پزشک متخصص به عتبات اعزام 
می کند  که در هر اعزام ۶ تکنيسين اورژانس حضور دارند و به طور متوسط ماهانه ۱۲ نفر و طی ۱۰ ماه ۱۲۰ تکنيسين اورژانس از  طرف مرکز پزشکی حج 

و زيارت هالل احمر برای ارايه خدمات به زائران به دو شهر نجف و کربال اعزام می شوند .«

آزمون انتخابی 
تکنیسین های 

اورژانس برای 
اعزام به عتبات 

برگزار شد
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فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

 بزرگمرد كوچك

حسن حسن زاده - خبرنگار| سن و سالي ندارد اما وقتي از مسئوليت هايش براي كمك به خانواده هاي نيازمند روستا حرف مي زند، انگار با يك امدادگر و هالل احمري كهنه كار طرفيم. نوجوان ها، جوان ها و اهالي يك روستا را با خود همراه كرده تا همگي 
با كمك هم به ياري محرومان بروند و كمبودها و مشكالت محل زندگي شان را با كمك هم برطرف كنند. بهزاد بذري هنوز مقطع دبيرستان را هم تمام نكرده اما مؤسس يك كانون فعال روستايي است؛ آن هم برترين كانون روستايي سال 1396 در ميان 703 
كانون روستايي سراسر كشور. بذري كه با كمك اهالي روستاي سهك بيرجند، خدماتي چون درمان سالمندان و بيماران نيازمند روستا، تالش براي حل مشكل كم آبي، توزيع سبد غذايي ميان نيازمندان و پرورش استعدادهاي غنچه هاي هالل يك روستا را با 

كمك اعضاي كانون مديريت مي كند، در عين جواني مشاور مديرعامل استان خراسان جنوبي هم شده است. با اين نوجوان فعال هالل احمري درباره خدماتش به روستاي سهك گفت وگو كرده ايم. 

نوجوان داوطلب بیرجندی برترین کانون روستایي 
کشور را تأسیس کرده است

طرح ملي دادرس بــراي او حكم 
ورود به جمعيــت هالل احمر و آغاز 
فعاليت هاي بشردوستانه بود. نوجوان 
بيرجندي خيلي زود سراغ روستاي 
آبا و اجدادي شان در 55 كيلومتري 
بيرجند رفت. روستاي محرومي كه 
با مشكالت بســياري چون كم آبي، 
كمبود امكانات رفاهــي و درماني و... 
دست و پنجه نرم مي كرد. بهزاد بذري 
اما براي قدم اول، كانون روســتايي 
سهك را تأسيس كرد. مركزي براي 
خدمت به روستاييان و حل بسياري 
از مشــكالت روزمره آنهــا. خودش 
مي گويد: » ســهك دورترين روستا 
به مركز بيرجند اســت كه امكانات 
رفاهي، درماني بســيار كمــي دارد. 
تصميم گرفتم به پشتوانه نوجوان ها 
و جوان هاي روستا، كانون روستايي 
هالل احمر ســهك را راه اندازي كنم 
تا همگي بــا كمك هــم به جنگ 
مشكالت روستاييان برويم.« كم آبي 
و خشكســالي كه اكنون بالي جان 
بســياري از اســتان هاي جنوبــي 
كشور شده اســت، روستاي سهك 
بيرجند را هم از قلم نيانداخته. بذري 
و جوان هــاي كانون روســتايي تازه 
تأسيس ســهك كه حاال يك سال از 
عمرش مي گذرد آستين همت را باال 
زده اند تا كمك حال روستاييان باشند: 
»وقتي مشكل كم آبي شروع شده بود، 
اهالي روستا آب آشاميدني شان را با 
پرداخت هزينه تانكر آب از ســازمان 
آب منطقه اي تأمين مي كردند. اين 
ميان ســالمنداني بودند كه به دليل 
مهاجرت فرزندان به شــهر كسي را 
براي تهيه و حمــل بطري هاي آب از 
محل توزيع به خانه هايشان نداشتند. 
آن موقع همراه بــا 30 نفر از اعضاي 
فعال كانون گروهي را تشكيل داديم 
و پس از شناسايي سالمندان روستا، 
اين مســئوليت را خودمان برعهده 

روستاي  اهالي  گرفتيم.«شــغل 
سهك كشاورزي و دامداري است. 
اعضاي كانون روستايي براي تأمين 
آب آشــاميدنی و آب مــورد نياز 
كشاورزان هم دست به كار شدند 

و قناتي براي روستاييان دست و پا 
كردند: » دام هاي بسياري بر اثر بي آبي 
تلف شدند و اكنون تنها منبع درآمدي 
روســتاييان نهال هاي زرشك است 
كه نياز بــه آب دارد. بچه ها لباس كار 
پوشيدند و با كمك دهداري چاهي در 
روستا حفر كرديم. حاال با نصب تانكر 
و لوله كشــي آب به منازل، تا حد 
زيادي مشكل آب روستاي سهك 

برطرف شده است.«

اعضاي كانون روســتايي ســهك كه همگي از نوجوان هاي 
كم سن و ســال روستا هســتند، بازســازي منازل سالمندان 
روستا و خانواده هاي محروم روستايي را هم در دستور كار خود 
قرار داده اند.  آنها با عزم جدي و نيت خيرشــان داوطلبانه پاي 
كارآمده اند تا سرپناه خانواده هاي كم بضاعت را تعمير كنند. بذري 
خاطره اي در اين باره مي گويد: » پيرزن به ســختي راه مي رفت. 
پاهايش دو بار به دليل نامناسب بودن ورودي خانه اش شكسته 
بود. كسي را نداشت كه مسير ورودي خانه را مناسب سازي كند. 
تصميم گرفتيم كاري برايش انجام دهيم. پول هاي مان را روي 

هم گذاشتيم و چند كيسه ســيمان و مصالح مورد نياز ديگر را 
تهيه كرديم. يك هفته روي نقاط پرخطر خانه اش كار كرديم تا 
اينكه تمام مشكالت خانه برطرف شد. دعاي آن مادربزرگ براي 
ســالمتي ما بهترين هديه اي بود كه از اهالي روستا گرفتيم.« 
دغدغه اعضاي كانون روستايي سهك براي كمك به سالمندان 
روستا به همين جا ختم نمي شــود. بذري مي گويد: »روزهاي 
پاياني سال به خانه سالمندان مي رويم و مسئوليت خانه تكاني 
منازل سالمنداني را كه فرزندان شان از روستا مهاجرت كرده اند 
برعهده مي گيريم.« بهزاد بــذري و همكاران نوجوانش به فكر 

درآمدزايي خانوارهاي روســتايي و نيز تأمين هزينه هاي الزم 
براي ارائه خدمات به روســتاييان هم بوده اند. او مي گويد: »در 
ورودي شهرســتان بيرجند با نام كانون روستايي سهك، غرفه 
صنايع دستي راه انداز كرديم تا محصوالت و توليدات اهالي روستا 
را براي كسب درآمد خانوارهاي روستايي به فروش برسانيم. در 
غرفه سال گذشته توليدات روستاييان را از آنها خريديم و سود 
حاصل از فروش را نيز به دو قسمت كرديم. نيمي از آن را به خود 
توليد كننده داديم و نيم ديگر را نيز به عنوان كمك اهالي روستا 

براي زلزله زدگان كرمانشاه فرستاديم.«

ساختمان كوچكي كه در ورودي روستاي سهك قرار گرفته، 
اكنون يك سالي هست كه محل برگزاري برنامه هاي فرهنگي، 
كالس هاي آموزشــي و مســابقات مختلف براي كــودكان و 
نوجوان هاي روســتايي اســت. بذري مي گويد: » يكي از اهالي 
روستا به دليل تالش ما براي كمك به روستاييان و حل مشكالت 
آنها، ســاختماني را در ورودي روســتا به ما اهدا كرد تا بتوانيم 
فعاليت هاي فرهنگي كانون را هم در اين مكان پيگيري كنيم. 
حاال با برگزاري مســابقات كتابخواني، كاغذ ديواري، مسابقات 

نقاشي و... بچه هاي روستا با فعاليت هاي هالل احمر آشنا شده اند 
و اشتياق زيادي براي مشاركت در برنامه هاي كانون به نفع اهالي 
روســتا دارند.« مربيان كالس هاي آموزشــي كانون روستايي 
سهك هم از اعضاي كانون هستند كه بدون هيچ چشمداشتي 
براي شناسايي و پرورش استعدادهاي كودكان وقت مي گذارند. 
مؤسس جوان كانون روستايي سهك مي گويد: » همه اعضا براي 
شناسايي استعدادهاي كودكان روستا مسئوليت دارند. چندي 
پيش يكي از دختران دانش آموز روستا را كه استعداد زيادي در 

حفظ قرآن كريم داشت، شناسايي كرديم و با معرفي او به دفتر 
نمايندگي ولي فقيه جمعيت هالل احمر استان، زمينه را براي 
حضور او در كالس هاي حفظ مهيا كرديم. حاال او حافظ كل قرآن 
كريم است و به زودي مسئوليت آموزش قرآن به غنچه هاي هالل 
روستا را برعهده مي گيرد. همان طور كه يكي از اعضاي كانون كه 
رتبه 7 علوم تجربي را در كنكور سراسري كسب كرده است، در 
ساختمان كانون به صورت رايگان كالس هاي كمك درسي براي 

دانش آموزان روستا برگزار مي كند.«

نوجوان هاي فعال كانون روستايي سهك، قوت قلب اهالي 
روستا هستند. براي سالمنداني كه بيماري امان شان را 
بريده و يا نياز به مراقبت هاي پزشكي و درماني دارند، 
اعضاي كانون روســتايي هالل احمر مثل فرشــته 

نجات اند. آنها با گذرانــدن دوره هاي كمك هاي 
اوليه و آشنايي با مقدمات خدمات درماني، 
گروهي را هم براي رسيدگي به وضعيت 
روســتا  اهالي  ســالمت 
تشكيل داده اند. بذري 

مي گويد: » آمار دقيقي از اهالي روستا و وضعيت پزشكي 
و سالمتي آنها تهيه كرده ايم. به صورت مرتب هر ماه 
به منازل اهالي سركشي مي كنيم و خدماتي چون 
تست فشار خون و قندخون را با كمك سه نفر از 
اعضاي كانون كه دوره هاي امدادي را گذرانده اند، 
به اهالي ارائه مي كنيم.«آنها براي درمان 
بيماران روستا هم دست به كار شده 
و با كمــك اهالي و نيز مشــاركت 
خود اعضا هزينه هاي درمان برخي 
بيماران ســالمند را فراهم مي كنند. 

بذري خاطــره اي در اين باره تعريف مي كنــد: » مادربزرگ 
ديگر توان راه رفتن نداشت. نمي توانســت كارهاي روزمره 
خانه را انجام دهد و حتي مدت هــا بود كه به همين دليل از 
حضور در جمع صميمي همسايه ها محروم شده بود. تصميم 
گرفتيم او را براي فيزوتراپي به بيرجند ببريم. هزينه هايش را 
با كمك هم جور كرديم و هر بار يكي از ما مســئوليت بردن 
به او مركز فيزيوتراپي در شهر را برعهده گرفت. پس از چند 
جلسه فيزيوتراپي توانست دوباره روي پاهايش بايستد و در 
كوچه هاي روستا با ديگر همسن و سال هايش هم قدم شود.«
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بهترين هديه براي ما دعاي مادربزرگ بود

غنچه هاي هالل؛ اميدهاي آينده روستا

سفيران سالمت روستا

بهزاد بذری
17 ساله

سابقه عضویت
 6 سال


