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رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از اعطای ۲۱۸ میلیارد تومان مشارکت های نقدی مردمی برای کمک به هموطنان سیل زده 
خبر داد. محمد نصیری به ایرنا گفت: »از دوم فروردین  سال جاری تا امروز یک رکورد در جلب مشارکت های مردمی برای کمک به سیل زدگان 
با کمک و حضور سرمایه های اجتماعی ثبت شد که طبق آن ۲۱۸ میلیارد تومان کمک نقدی به حساب جمعیت هالل احمر واریز شد و میزان 
مشارکت های غیر نقدی نیز ۱۶۳ میلیارد تومان بوده است.« او گفت: »از میان کمک های نقدی مردمی تاکنون مبلغ ۵۵ میلیارد تومان هزینه 
شده است. این مبلغ صرف خریداری ۱۰ هزار بسته لوازم خانگی شده و اعالم هم می کنیم تا آخرین نفری که در سیل لوازم زندگی خود را از 

دست داده اند، این اقالم را دریافت خواهند کرد.«

مردم ۲۱۸ میلیارد 
تومان به هموطنان 
سیل زده کمک کردند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

راضیه زرگری| در گوشه و کنار ایران عزیزمان روستاها و مناطق 
محرومی هستند که شاید بتوان گفت در فقر مطلق به سر می برند و 
با کمترین امکانات زندگی سر می کنند؛ سیستان وبلوچستان در این 
میان یکی از شاخص ترین استان هایی است که به واسطه موقعیت 
جغرافیایی و شرایط آب و هوایی، مردمانی دارد که به معنای واقعی 
شغل ندارند و به سختی روزگار می گذرانند. خشکسالی بی سابقه 
سال های اخیر بســیاری از روستانشینان این استان که پیشه شان 
دامپروری و کشــاورزی بود را عمال بیکار و فشار زندگی را برایشان 
دوچندان کرده است. محرومیت و بیکاری قطعا بر کیفیت زندگی 
خیلی زود تأثیر می گذارد؛ مشــکالت بهداشتی و تهدید سالمت 
جسم و روان نخستین تاثیرات محرومیت است که زنان و کودکان 
تاثیرپذیری بیشــتری دارند. جمعیت هالل احمر به عنوان نهادی 
مردمی که براســاس بشردوستی و تســکین آالم انسانی فعالیت 
می کند، هیچ گاه در برابر چنین معضالتی بی تفاوت نبوده و بر همین 
اساس طرح ملی نذر آب را ســال گذشته با تأمین بیش از یک هزار 
و 270 تانکر آبرســان و توزیع در بیش از 500 روستا در سیستان 
به کمک مردم آســیب دیده از خشکســالی و تبعات آن شتافت. 
کاروان های ســالمت هالل احمر نیز برای افزایش سطح سالمت 
مردم از 19 اســتان کشور با حضور پزشکان و پرســتاران به یاری 

مردم 19 شهرستان استان سیستان وبلوچستان رفتند تا مرهمی بر 
دردهای مردم محروم این مناطق باشند. نذر آب امسال هم دوباره 
تکرار می شود؛ طرح ملی نذر آب که سال گذشته به دنبال خشکسالی 
بی سابقه برخی از استان های کشور به همت جمعیت هالل احمر 
اجرایی شد، امسال مجددا با رویکردی نو به اجرا درآمده است. شهرها 
و روستاهای سیستان وبلوچســتان،کرمان، هرمزگان و خراسان 
جنوبی امسال مناطق مشخص شده برای کمک رسانی در این طرح 
ملی هستند. تابستان سال گذشته نذر آب در قالب سه طرح توزیع 
تانکر آب، سبد غذایی و اعزام کاروان های سالمت به اجرا درآمد؛ در 
مرحله دوم طرح  بخش عمده ای از کمک های خیرین در این طرح، 
صرف خرید تانکرهای آب و ایجاد دسترسی به آب آشامیدنی سالم، 
ارایه خدمات بهداشتی- درمانی، معیشتی و همچنین فعالیت های 
عمرانی می شود. به گفته نصیری، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر اولویت بعدی در طرح ملی نذر آب، تهیه نوشــت افزار، 
البســه، اســباب بازی و برگزاری دوره های آموزشی بهداشت آب 
و اقدامات پیشگیرانه در  شــهرهای حادثه دیده استان های دچار 
خشکسالی خواهد شد. ساکنان این مناطق به دلیل شرایط خاص 
خشکسالی و بی آبی، با مشکالت معیشتی و درمانی فراوانی مواجه 
هستند که این مشکالت، توجه خاص بـه ارایه خدمات خیرخواهانه 

را در اولویت ویژه  پزشکان و خیرین داوطلب جمعیت هالل احمر قرار 
می دهد.

منطقه ایرانشهر و روستاها و شهرســتان های اطرافش امسال 
نخستین میزبان کاروان سالمت جمعیت هالل احمر بودند. از 14 
تا 18 مردادماه، شهرســتان بمپور و دهستان نوکجوب که مردمی 
شریف اما محروم دارند، میزبان کاروان سالمت 49 نفره هالل احمر 
اصفهان بودند تا امید بار دیگر به چشم هایشــان نقش ببندد. علی 
محمدهاشمی، معاون داوطلبان هالل احمر اصفهان در این رابطه 
به »شــهروند« می گوید: »دهســتانی که تیم پزشکی و سالمت 
هالل احمر اصفهان 4 روز در آن مستقر بودند، از نظر امکانات زندگی 
وضع خوبی نداشت و مردم در محرومیت روزگار سپری می کنند. تیم 
پزشکی کاروان سالمت ما شامل پزشک عمومی، پزشک متخصص، 
پیراپزشــک، مشــاور تحصیلی و خانواده، متخصص آسیب های 

اجتماعی،  دامپزشک و دندانپزشک می شد.« 
در طول اســتقرار 4 روزه تیم پزشــکی کاروان سالمت اصفهان 
مردم ایرانشهر استقبال بسیار خوبی از این طرح داشتند. به طوری 
که محمدهاشمی در ارایه آمار خدمات ارایه شده می گوید: »532 
نفر توســط پزشــکان متخصص و هزار و 31 نفر توسط پزشکان 
عمومی ویزیت رایگان شدند. 53 نفر از خدمات دندانپزشکی و 512 

نفر از خدمات پیراپزشــکی بهره بردند.« به گفته معاون داوطلبان 
هالل احمر اصفهان که به شــخصه در این چهار روز در کنار مردم 

ایرانشهر بود، 116 مورد جراحی 
سرپایی ازجمله ختنه، برداشتن 
خال و زگیــل و غده های چربی 
برای مردم محــروم این منطقه 
توســط پزشــکان انجام شد. در 
کل  هــزار و 951 نفــر از ویزیت 
رایگان تیم سالمت اصفهان بهره 
بردند. داروهای تجویزشــده هم 
به صورت رایگان در اختیار مردم 
قرار گرفت. تســت غربالگری و 
دیابت از دیگر خدمات ارایه شده 
در کاروان سالمت اصفهانی ها به 

مردم ایرانشهر بوده است و اگر مواردی نیاز به ارجاع داشتند، برای 
درمان تخصصی به مراکز درمانی معرفی شدند. محمد هاشمی به 
ارایه بسته های بهداشتی و زیستی به مردم این روستا اشاره می کند: 
»در کنار بسته های کمکی و بهداشتی، لوازم التحریر، اسباب بازی و 
کیف و کفش از دیگر اقالمی بود که به مردم محروم روستا توزیع شد. 

قربانی گوسفندهایی که نذر خیرین کمک کننده به هالل احمر نیز 
بود، در بین روستانشینان بی بضاعت توزیع شد.«

ارایه اقــالم کمکی و خدمات درمانــی، فعالیت صرف جمعیت 
هالل احمــر در طرح نذر آب نیســت؛ محمد هاشــمی می گوید 
کارآفرینی و برگزاری کارگاه توانمندسازی در حیطه اشتغال برای 
زنان و جوانان این منطقه که بیشترشــان بیکار هستند و با درآمد 
اندکی زندگی می گذرانند، از دیگر برنامه های توسعه توانمندی است 
که در این چهار روز پیگیری شد و نهایتا پتانسیل ها بررسی و نتایج به 

مسئوالن منطقه برای کمک رسانی بیشتر اعالم می شود.   
روستاهای ایرانشهر از نظر امکانات زندگی بشدت در محرومیت 
هستند، وضع اقتصادی بسیار بد بوده و  درصد زیادی از آنها تقریبا 
درآمــدی ندارند. معاون داوطلبان هالل احمــر اصفهان می گوید: 
»مردمانی شــریف دیدیم که به صورت محــدود کارگری کرده و 
بســیاری از خانواده ها با یارانه دریافتــی از دولت زندگی می کنند. 
متاسفانه  قسمت هایی از روســتا نیز کپرنشین هستند. با این که 
مشکل خشکســالی در ایرانشــهر تا حدود زیادی مرتفع شده، اما 
تاثیرات خشکسالی همچنان زیاد است، به خصوص در فصول گرم 
سال. مناطق روستایی آب لوله کشــی دارند، اما همه جا نه. اما آب 
کشــاورزی خیلی محدود بوده و نخل های خرما به دلیل نبود آب 

خشک شده است.« 
به گفته این مسئول دیابت، فشارخون، بیماری زنان و بیماری های 
پوستی از مشکالت شــایع مردم ایرانشــهر بوده است. وجه دیگر 
محرومیت تاثیرات روانــی و ایجاد ناامیدی در میان مردم اســت. 
مردم روستاهای ایرانشــهر هم از افسردگی رنج می برند، به ویژه در 
زنان حالت هایی از ناامیدی و افســردگی بســیار دیده می شود که 
امیدواریم با این اقدام جمعیت هالل احمر کمی مرتفع شود. محمد 
هاشمی معتقد اســت: »چند روزی که آن جا بودیم، به اذعان خود 
مردم شادی و نشــاطی در روســتای نوکجوب و مردم اطراف برپا 
شد. البته باید تاکید کنم که کارهای فرهنگی زیادی هم انجام شد؛ 
همراه با تیم سالمت، تیم سحر هالل احمر اصفهان نیز در کنار مردم 
ایرانشهری بودند تا برنامه های فرهنگی خاصی برایشان اجرا شود و 
نور امید را در دل هایشان روشن کنند. این گروه مسابقات مختلف 
و کالس های نقاشــی و بازی با بچه ها و جشــنواره غذاهای محلی 
برای زنان برگزار کردند که شور و نشــاط زیادی در بین کودکان و 
زنان دیده می شد. همین طور  آموزش های بهداشتی و پیشگیری از 
فشارخون، بیماری های قلبی و عفونی و قابل انتقال برای خانواده ها 
در کارگروه های سالمت برگزار شد تا سطح فرهنگی آنها ارتقا پیدا 
کند.« این مسئول هالل احمر با تاکید بر این که این فعالیت ها نوعی 
مسکن برای مناطق محروم اســت تا مردم این مناطق بدانند تنها 
نیستند و هالل احمر در کنارشان است، عنوان می کند: »خوشبختانه 
مسئوالن منطقه ای از خدمات و فعالیت های کاروان سالمت بسیار 
رضایت داشــتند و حضور ما در لباس هالل احمر را، هم از نظر ارایه 
خدمات درمانی و هم ایجاد شــور و نشــاط و امید به بهبود شرایط 

زندگی این مردم مفید دانستند.« 
گفتنی است  نوبت دوم طرح »نذر آب« از نیمه مرداد تا 20شهریور 
مــاه اجــرا می شــود. کاروان های 
ســالمت جمعیت هالل احمر به 
تعبیــری یک  ســفر خیرخواهانه 
تیم درمانی پزشــکان متخصص و 
عمومی داوطلب به مناطق محروم 
است که امسال در قالب 17 کاروان 
سالمت از اســتان های مختلف در 
شــهرهای محروم و آسیب دیده از 
خشکســالی اجرایی می شود. این 
کاروان ها با مشــارکت تیم درمانی 
و پیراپزشــکی داوطلب جمعیت 
هالل احمر استان های گیالن، البرز، خراسان رضوی، زنجان، مرکزی، 
قزوین، قم، فارس، گلستان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، 
مازندران، اصفهان، اردبیل و یزد به شهرستان های هیرمند، نیکشهر، 
سیب و سوران،  هامون، نهبندان، سرباز، فنوج، نیمروز، مهرستان، 
خاش، میرجاوه، ایرانشهر، زیرکوه، طبس، سربیشه، بندرعباس و 

رودبار جنوب اعزام می شوند.

حال و هوای حضور 4روزه کاروان هالل احمر اصفهان در ایرانشهر و روستاهای محرومش

 تیم های سالمت و سحر
 با بسته های زیستی، بهداشتی و فرهنگی در نذرآب۲ 

 از ویزیت رایگان  هزار و 9۰۰ نفر تا برگزاری کارگاه کارآفرینی

تیمسحربرایفعالیتهایفرهنگیوایجادنشــاطوامیدبهزندگیبههمراهکاروانسالمتاز
استانهابهمناطقمحرومسیستاناعزاممیشوند.منبهعنوانداوطلبهاللاحمرافتخارداشتم
بهعنوانکارشناسفرهنگیدرکنارمردمایرانشهرباشم.متاسفانهفقربسیاریدرمناطقمحروم
سیستاندیدهمیشود،بعدازخشکسالیبسیاریازمردمشغلشانراازدستدادهوعمالبیکار
هستند.همینموضوعبسیاریازمردانسرپرستخانواردرمنطقهرابهسمتقاچاقسوختبرای
گذرانزندگیسوقدادهاست.همینموضوعاتبهعالوهمحرومیتهایزندگی،تاثیربسیاربدی
بربچههایایرانشهریگذاشتهاست،بهطوریکهاینبچههادرنقاشیهایشانیاماشینهایحمل

سوخترامیکشیدندیابهعنوانآیندهشغلیرویایدرجستوجویآبرابهتصویرمیکشیدند.
اینهانشاندهندهبحراناجتماعیباالیمنطقهاست.حاالبههمهاینهامشکالتسالمتوبهداشت
راهماضافهکنید.مردمروستاهایایرانشهرازمشکالتپوستیشدیدرنجمیبرند،چوندراین
ماههاهوابشدتگرموخشکاست.50درصدبچههافقطتاپایاندبستاندرسمیخوانندوشاید
20درصدشانشانستمامکردندبیرستانراداشتهباشند.دخترهابرایکمشدنهزینههاخیلی
زودبهخانهبختمیروندوپسرهاهمبهدلیلکمبودامکاناتمجبورمیشوندراهپدرهایشانرا
ادامهدهند.کمبودامکاناتبرایکودکانشایدجبرانشسختترباشد،دراینروزهابچههاییرا
دیدیمکهلوازمالتحریرنداشتندوحتیکفشودمپاییهمنداشتندتابپوشندوبهمدرسهبروند.
متاسفانهچیزیکهدراینروستاهامشــاهدهکردیم،باورشبرایمانسختبودکهاینمنطقهها
جاییازایرانباشدواینمردمهموطنانمانواینکهبهخوردننانخشکوگذرانزندگیباچند
صدهزارتومانقانعباشند.ارتقایآگاهیشایدمهمتریناقدامیباشدکهبرایاینمناطقضرورت

دارد.بههرترتیبدراینروزهامندرکناردیگرداوطلبانهاللاحمردرتیمســحرکالسهای
تفریحی،آموزشــیوکارگاههایآموزشکارآفرینیبرایکودکانونوجوانانداشتیم.بازیهای
گروهیوبرنامههایسرگرمکنندهبرایشاناجراکردیم.بهطورکلیهمهاینکارهابرایاینبودتا
مردمایرانشهربدانندتنهانیستند،فراموشنشدهاندومادرکنارشانهستیم.همینطورهمبود،
چراکهوقتیفعالیتهایداوطلبانهوخدماتهاللاحمررامیدیدند،بسیارخوشحالمیشدند.به
نظرمناینفعالیتوهمتجمعیتهاللاحمربسیارجایگاهارزشمندیدارد،ولیدیگرنهادهاباید
بهفکررفعمحرومیتوتوسعهاقتصادیوفرهنگیسیستانبهصورتریشهایباشند.کاروانهای
سالمتهممیتواندادامهدارباشدتامردممناطقمحرومباورکنندکهبلوچوترکولروکردهیچ
فرقیبرایمانداردومیتوانیمتاثیربلندمدتشراشــاهدباشیم.مثالاگرسالیدوباراینامکان
فراهمشودکهیکباردرتابستانویکبارپیشازسالنواینخدماتبهمردممحرومارایهشود،

تاثیراتبیشتریمیگذارد.

تا بدانند فراموش شده نیستند
سیدمحمدسجاد عظیمی - داوطلب هالل احمر

از14تا18مردادماه،شهرستانبمپورو
دهستاننوکجوبکهمردمیشریفاما
محرومدارند،میزبانکاروانسالمت49
نفرههاللاحمراصفهانبودندتاامیدبار

دیگربهچشمهایشاننقشببندد


