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شهروند| تابستان  سال پیش یکی از خبرنگاران در سفری 
که به یکی از روستاهای محروم ایالم داشت، گزارشی تهیه 
کرد که این گزارش در فضای مجازی ســر و صدای زیادی 
به پا کرد. جمعیت هالل  احمر بنا بــر ماهیت وجودی اش 
پیگیر وضع مردم این روستا می شود. مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر در ایالم از موقعیت این روســتا و مردمش یک 
گزارش میدانی تهیه می کند که بر اســاس آن مشــخص 
می شود روستای »گاودول« آب شرب ندارد و 25 خانوار در 
سخت ترین شرایط ممکن در این روستا زندگی می کنند. 
براساس این گزارش سرویس بهداشتی و حمام در این روستا 
حتی مفهومی نداشت. درنهایت با همراهی خّیرین جمعیت 
هالل  احمر تصمیم گرفته می شود این نیاز در منطقه رفع 
شــود که این کار در 3 ماه به ثمر می رسد؛ اما کار به همین 
ختم نمی شود و به واسطه فعالیتی که جمعیت هالل  احمر 
آغاز کرد این روســتا این روزها احیا شــده است. مدرسه، 
خانه های جدید، حســینیه، جاده و چندیــن مورد دیگر 
مواردی هستند که پس از پخش تصاویر این روستا توسط 

نهادهای مختلف در این روستا ساخته شده  است. 
محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
 احمر در توضیح کمک این نهاد به روستای گاودول می گوید:   
»تابستان  ســال پیش فیلمی از روســتای گاودول ایالم و 
مرز کرمانشــاه در فضای مجازی دست به دست چرخید. 
روستایی که در آن خبری از سرویس بهداشتی و حمام نبود، 
در این ویدیو حرف از این بود که 25 خانوار در این روستا در 
فقر مطلق زندگی می کنند. فیلم زیاد دیده شد و در این بین 
مسئوالن جمعیت هالل  احمر هم از کسانی بودند که فیلم 
را دیدند و مسئوالن سازمان داوطلبان به این فکر افتادند تا به 
روال همیشگی کار خود به سراغ خّیرین برای کمک به مردم 
این روستا بروند؛ همراه با یکی از این خّیرین به روستا می روند 
و مردم روستا در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت شان 
چیست، از این می گویند که در روستا سرویس بهداشتی و 

حمام ندارند و برای رفع نیاز بهداشتی خود به کوه می روند. 
وی درباره محرومیت در این روستا ادامه می دهد: »از 25 
خانوار ساکن در این روستا تنها 4 خانه سرویس بهداشتی 
داشــتند و هیچ خانه ای حمام نداشت. خّیری که از سمت 
ســازمان داوطلبان به منطقه برده شــده بود، با دیدن این 
شرایط این نیاز مردم را در اولویت می بیند و تصمیم می گیرد 
که در روستا سرویس بهداشتی و حمام بسازد. یک پیمانکار 

مشخص می شود و موظف می شــود که برای تمام خانه ها 
حمام و سرویس بهداشتی بسازد که درنهایت جمعیت هالل 
 احمر پس از ساخت سرویس بهداشتی و حمام پکیج و منبع 

آب را برای خانه ها تأمین می کند.« 
نصیری مبلغی که برای این کار صرف شده را نزدیک به 
300  میلیون تومان بیان کــرده و می گوید: »حیاتی ترین 
نیاز این روستا با 25 خانوار به این شکل حل شد و به واسطه 
این مداخله و دعــوت از نهادهای مختلف، معاونت عمرانی 
استانداری مســیر راه برای رفت و آمد این روستا را درست 
می کنند، خّیر دیگری در این روستا مدرسه می سازد و خّیر 
دیگری یک حسینیه می سازد. در کنار تمام این موارد کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اعالم می کند که برای ساخت خانه 
به اهالی روســتا کمک بالعوض می دهد و پس از این اعالم 
خّیرین جمعیت هالل  احمر هم ساخت 5 خانه با مشارکت 
کمیته امداد را بر عهده گرفتند. در حال حاضر هم منتظر 
بخشدار منطقه هستیم که اعالم کند برای اشتغال اهالی این 

منطقه باید چه کاری انجام داد و در این بخش هم خّیرین 
با ما همراه هستند و خواســته اند اگر موضوعی برای ایجاد 

اشتغال پایدار در این روستا وجود دارد، به آنها اعالم شود.« 
وی درباره برگزاری آیین افتتاح این خدمات در روستای 
گاودول می افزاید: »وقتی برای افتتاح به منطقه رفتیم سیاه 
چادر زده بودند و جشــن بود، جشنی که به گفته اهالی در 
20 سال گذشته در منطقه سابقه نداشت. در هر حال ورود 
خّیرین به این منطقه الگویی شد و سایرین خّیرین هم برای 
کمک آمدند. خّیری که همراه سازمان داوطلبان است، برای 
بازدید و پرداخت هزینه به پیمانکار به منطقه ســفر و از ما 
درخواست کرد که به هزینه شخصی خودش بلیت تهیه شود 
و همراه شویم. زدن روبان و آیین افتتاح هم کار خود محلی ها 
بود و اصرار به این که خّیر آیین افتتاح را برگزار کند. سعید 
واالپور، خّیری که این کار را در روستای گاودول انجام داد، 
حتی هر بار هزینه رفت و آمد خود و همراهانش به این روستا 

را خودش تقبل کرده است. «

پیش تر نیز با اعزام کاروان سالمت جمعیت هالل  احمر 
استان ایالم به روستای محروم گاودول بسته های بهداشتی، 
درمانی، معیشتی و فرهنگی و البسه در بین روستاییان این 
منطقه توزیع شــد و این اقدام ها نویدبخش این است که 
توسعه و آبادانی این منطقه در مسیر شتاب قرار گرفته است. 
روستای محروم گاودول در بخش هلیالن از توابع شهرستان 
چرداول در اســتان ایالم قرار دارد. بخش تاریخی هلیالن 
برخالف تاریخ چند  هزار ساله اکنون در ردیف مناطق بیشتر 
محروم استان ایالم قرار دارد. این بخش از توابع شهرستان 
چرداول و در جوار لرســتان و کرمانشــاه قرار دارد.  احیا و 
بهسازی جاده دسترسی به روستا، تهیه طرح  هادی روستا، 
برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت برای آبرسانی به روستا، کمک 
به روستاییان جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و بهسازی 
منازل آنان، هدایت سازمان های مردم نهاد جهت کمک به 
روســتاییان و... ازجمله اقدام های در دست اجرا در راستای 

کاهش مشکالت روستای گاودول است.
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن گفت: »با اجرای ۲۱ طرح کاروان ســالمت با حضور پزشکان، پیراپزشکان و اعضای هالل احمر در مناطق 
کم برخوردار ۷ هزار و ۳۶۶ نفر از خدمات درمانی، آموزشــی و معیشــتی این طرح در سراسر این استان برخوردار شــدند.« مهدی ولی پور با اشاره 
به این که اجرای طرح کاروان ســالمت در روستاهای کم برخوردار اســتان از دهه فجر آغاز شد و به دلیل استقبال زیاد ساکنان مناطق روستایی در 
برخورداری از خدمات رایگان پزشکی و آموزشی ادامه دارد، افزود: »در اجرای این طرح پزشکان و کارشناسان خدماتی از قبیل ویزیت رایگان، مشاوره 
روانشناسی، تجویز داروی رایگان و مشاوره بهداشت محیط ارایه کردند.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن تصریح کرد: »در طرح کاروان سالمت 
خدمات درمانی و پزشکی و مشاوره که با حضور ۱۴۳ پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک و پیراپزشک اجرا شد، مبلغ ۵۴۶ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال 

با تجویز پزشکان در اختیار بیماران قرار گرفت.«

بیش از ۷ هزار نفر 
از خدمات کاروان 
سالمت هالل احمر 

گیالن بهره مند 
شدند
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حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
کـه باعث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثر ۳۰سـال سـن دارند.

 »گاودول«
 چهره فقر در همین حوالی!
|خدادادابراهیمی|روزنامهنگار|

اینجا اما نه آباداست، نه آبادی! 
فقط یک آدرس فراموش و خاموش

رفاهی در کار نیست! 
نه آدرسی، نه کوچه ای، نه خانه ای و نه پالکی! نه 

مغازه پررونقی، نه تابلویی، نه نشاطی!
 این جا اما ثروت هایی هم هست؛

جوانمردی، نجابت و اصالتی دیرینه که
  »فقر« آفت آن شده است.

اتاق های ِگلی، ســقف های چوبــی، چهره های 
تکیده، دســت های پینه بسته، ســفره های خالی، 
کودکان بی ُقلک، دختران بی عروســک، رویاهای 
َشــَتک زده و نگاه های نگران و منتظــر.... آدرس 
واقعی و سرراســت ســاکنان منطقه »گاودول« 

زردالن استان ایالم است خانه فقر خراب!
این نمایه ُمجمل چهره کریه فقر است که به ُیمن 
پیگیری ها و مداومت های نوعدوستانه مسئول یک 
انجمن خیریــه از طریق چند قطعه عکس انعکاس 

یافته است.
حکایت مردمان دردمند و خســته همین آب و 
خاک همان مردمی که حضرت دوست بر آنها منت 

نهاده و عزیز داشته:  
 »َو ُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَْرِض 

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن« َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
جای دوری نمی رود کــه نمایندگان مجلس که 
همواره به  عنــوان پارلمانی خود »خــادم ملت« 
را پیوســت می زنند، این بار در مــاه رمضان از این 
منطقه محروم بازدید کنند و از نزدیک عملکرد دو 

ساله خود را شاهد باشند.
 وقت آن است که اندیشــه های پاک، دست های 
یاریگــر، انســان های خیراندیــش کاری کنند، 

تالشی، مددی، فکری، طرحی که؛ 
شکرانه بازوی توانا 

بگرفتن دست ناتوان است
بی تردیــد مرکز ثقــل فعالیت هــای نهادهای 
حمایتی و مرجع های خیریــه، مناطقی مهجور و 

رنجور مثل همین »گاودول« باید باشد!
 بی گمان راهی هست!

یکی از آن راه ها اطالع رسانی و تولید گزارش های 
خبری و تحلیلی اســت. صداوســیما، رسانه های 
متعهد و نوعدوســت اســتان، فارغ از ُکنش های 
سیاســی و جناحی یک بــار دیگر به جنــاح ُفقرا 
بروند تــا از نزدیک از وضع ُبغرنــج و رنج آور اهالی 
»گاودول« و روستاهایی از این دست گزارش هایی 
مستند تهیه کنند. شــاید با تلنگری، با نوشته ای با 

خبری، مسئولی از خواب بیدارشود!
صدای مردم بی صدا باشیم!

یادداشت

رئیس جمعیت هالل احمر در سفر به استان ایالم و در دیدار با استاندار، بر جمع آوری 
پایگاه های کانکسی اســتان و افزایش تعداد پایگاه های امدادی تاکید کرد و از توافق 
بر سر تاسیس مرکز آموزش غرب کشــور در این استان تا  سال آینده خبر داد. دکتر 
علی اصغر پیوندی در سفری که دیروز به استان ایالم داشت، با قاسم سلیمانی دشتکی، 

استاندار این استان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار، قاســم سلیمانی دشتکی با تقدیر از زحمات نیروهای هالل احمر در 
سراسر کشور اظهار کرد: »ایالم استانی است که شــرایط خاصی دارد و شرایط این 
استان را حتی با سایر استان های زاگرسی هم نمی توان مقایسه کرد. ایالم تفاوت های 
متعددی دارد که گاه خوشــایند و گاه ناخوشایند اســت. این استان از نعمت های 
خوبی برخوردار اســت، اما در کنار آن حوادث مختلفی ازجمله سیل، زلزله، حوادث 
 جاده ای و … هم در این استان رخ می دهد که در تمام آنها هالل احمر یک پای ثابت 

و فعال است.«
سلیمانی به نیاز اســتان به پایگاه های جدید در برخی محورها اشاره کرد و گفت: 
»استان ایالم مســیر سفر به عتبات عالیات و همین طور مســیر ترانزیت است و به 
این پایگاه ها نیاز دارد. در راستای تکمیل پایگاه ها ما هم هر کمکی که بتوانیم دریغ 
نمی کنیم.«دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر نیز در این جلسه اظهار کرد: 
»خوشحالم که فرصتی دست داد تا در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی برای عرض 
خسته نباشید و افتتاح پروژه ها به این استان بیایم. الزم است که این جا از زحمات و 
پیگیری های استاندار ایالم هم تشکر کنم و امیدوارم بتوانیم در حد مردم بزرگ و صبور 

استان کار جدی انجام بدهیم.«
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که ایالم یک استان ویژه است، اظهار کرد: »این 
استان در طول جنگ بیشــترین صدمات را دیده است و رنج های دیده نشده ای هم 
در این استان وجود دارد.«وی افزود: »ایالم استانی تنها مختص به خود نیست، بلکه 
به دلیل پایانه مرزی مهران، مسیر ترانزیتی که به عراق دارد و همین طور محورهای 
مواصالتی، استان خاصی تلقی می شود و ما هم در حوزه کاریمان نگاه ویژه ای به این 

استان داریم.«
پیوندی با بیان این که حــوادث مختلف و ترددهای اربعیــن ازجمله موارد مورد 
اهمیت در اســتان ایالم است، گفت: »این دو نکته بســیار حایز اهمیت است که ما 
در برنامه هایمان باید به آن توجه کنیم و خوشبختانه در این استان همکاری خوبی 
هم میان مدیران استانی با جمعیت هالل احمر وجود دارد و ما توانستیم تا حدودی 

پاسخ های مثبتی به این نیازها بدهیم، هرچند با آرمان ها فاصله داریم.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به ساخت آشیانه بالگرد استان گفت: »این آشیانه 
با بودجه استان ساخته شــده و ما هم به قول خود عمل  و به زودی بالگردی را در این 

استان مستقر می کنیم.«
وی در مورد راه اندازی مراکز جامع توانبخشــی نیز گفت: »ما طرحی را در کشور 
شروع کردیم، تا تمام استان ها دارای مراکز جامع توانبخشی باشند. راه اندازی مراکز 
جامع توانبخشی در 12استان کشور باقی مانده بود که ایالم هم جزو آنها محسوب 
می شود، به همین دلیل از حدود هشت ماه پیش کار جدی و جهادی را آغاز کردیم تا 
این مراکز در این استان ها هم راه اندازی شود. این مرکز جامع توانبخشی در هفته هالل 

به طور کامل در استان ایالم افتتاح می شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر همچنین به افتتاح مرکز امدادونجات و ستاد فرماندهی 
استان با بودجه 2 میلیارد تومانی اشــاره کرد و افزود: »دو انبار امدادی که کلنگ آن 
زده شد، با اعتبار 2میلیارد و 400میلیونی ســاخته خواهد شد و این بودجه درحال 
حاضر در حساب جمعیت هالل احمر استان است و امیدواریم تا دهه فجر  سال آینده 

به بهره برداری برسد.«
پیوندی با تایید صحبت های استاندار در مورد نیاز پایگاه های امدادی اظهار کرد: 
»ما درحال حاضر در کشور حدود 55۸ پایگاه داریم، درحالی که براساس استاندارد 
ملی این تعداد باید به 1200پایگاه برسد. ساخت پایگاه ها هم یک کار مشارکتی میان 
خیرین و مسئوالن استانی و جمعیت است و ما هم وظیفه داریم تجهیزات و نیروهای 
مورد نیاز را تامین کنیم.«وی بر جمع آوری پایگاه های کانکســی تاکید کرد و گفت: 
»درحال حاضر سه پایگاه کانکسی استان باید به ساختمان تبدیل شود و این کار باید 
در اولویت قرار بگیرد، چراکه این مدل زیبنده امدادگران و اســتان نیست. پس از آن 
هم باید اقدام به افزایــش پایگاه ها کنیم.«رئیس جمعیت هالل احمر در مورد دپوی 
اقالم امدادی نیز گفت: »درست است که اقالم امدادی باید به اندازه 2درصد جمعیت 
شهرستان ها و یک درصد مرکز استان باشد، اما این یک حداقل است و در بعضی مناطق 
مانند استان ایالم که پتانسیل بروز حوادث باالست و حجم سنگین زائران اربعین را در 
یک مدت زمان مشخص در این استان شاهد هستیم، نیاز است دپوی اقالم امدادی 

براساس نیاز منطقه صورت بگیرد.«
پیوندی در مورد ضرورت تمرکز بر فعالیت در حوزه جوانان اســتان نیز گفت: »از 
معاونت جوانان خواهش می کنم جذب جوانان جدی گرفته شــود. آنها می خواهند 
توانمندی هایشــان را بروز بدهند و جمعیت هالل احمر هم محلی است که جوانان 
می توانند به آن رجوع کنند. از همین رو می طلبد که در ساختمان ایوان نیز بررسی 

جدی انجام شده و به محلی برای اردوها و برنامه ریزی برای جوانان تبدیل شود.«
در این دیدار حسین عارفی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم نیز به ارایه 
گزارشی در مورد وضع اســتان پرداخت و گفت: »براساس نقشه آمایش سرزمینی 
جانمایی بسیاری از پایگاه ها مشخص شده و زمین های آنها نیز به تملک درآمده یا 

درحال انجام این روند است.«
وی ادامه داد: »درحال حاضر در سطح استان 11 پایگاه ثابت و سه کانکس داریم و 

در کوتاه مدت باید ۶ پایگاه دیگر در استان اضافه شود.«
عارفی در مورد آشیانه بالگرد استان نیز گفت: »این آشیانه رو به اتمام است و با توجه 

به حوادث کوهستان، بالگرد یکی از نیازهای اساسی استان است.«
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم در مورد مرکز جامع توانبخشی استان 
نیز اظهار کرد: »ایالم جزو 12 استانی است که قرار است مرکز جامع توانبخشی آن 

راه اندازی شود که این مرکز جامع درحال احداث است.«
عارفی با اشاره به فعالیت هایی که نیاز است در اســتان ایالم صورت گیرد، گفت: 
»استان ایالم در طول جنگ بسیار عقب افتاد. آن زمان که بخش های دیگر درحال 
ساخت بودند، در این استان غیر از نگهداری و رسیدگی به آوارگان جنگی کار دیگری 
نشد و جمعیت هم از این قاعده مستثنی نبود، البته خوشبختانه از سال های قبل از نظر 
فیزیکی کارهای خوبی از سوی هالل احمر صورت گرفت و درحال حاضر هم درحال 

انجام است.«
در ادامه این سفر یک روزه دکتر علی اصغر پیوندی و هیأت همراه به دیدار آیت اهلل 
نور کریمی تبار، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان ایالم رفتند و در این دیدار نیز 
رئیس جمعیت هالل احمر توضیحاتی در مورد فعالیت های جمعیت هالل احمر در 

استان ایالم و اقدامات انجام شده ارایه کرد.
همچنین آیت اهلل نور کریمی تبار با بر شمردن برخی از مشکالت اجتماعی، حوادث 
و نیاز های مختلف استان از جمعیت هالل احمر درخواست کرد تا در راستای کاهش 

مشکالت همکاری کند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل  احمر:  

خّیرین هالل نیاز اصلی روستای محروم ایالمی را رفع کردند
 به واسطه فعالیتی که جمعیت هالل  احمر آغاز کرد، این روستا احیا شد

در سفر رییس جمعیت هالل احمر به استان ایالم چندین طرح امدادی افتتاح شد

ایالم نیازمند نگاهی ویژه


