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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 همراهی، از کویر یزد 
تا لب تشنه روستاهای نهبندان 

  ]ملیحه محمودخواه[ خشکسالی با زندگی مردم در شرق کشور عجین شده است. 
خیلی ها رخت مهاجرت به تن کرده و به شهرها رفته اند تا شاید شرایط را برای خودشان بهتر 
کنند و بعضی ها هم به امید آمدن دوباره آب هنوز استقامت می کنند. مانده اند تا شاید 
فرجی شود و زمین تشنه روستا رنگ آب را در خود ببیند. حکایت ۲۰ سال خشکسالی در 
خراسان جنوبی، روایت تازه ای نیست، چراکه تاکنون مشکالت زیادی را برای نقاط مختلف 
این خطه از کشور به بار آورده است. فقر روستاها، کاهش منابع درآمد روستاییان، مهاجرت 
روستاییان و تخلیه روستاها تنها بخشی از آثار به جای مانده از خشکسالی در این دیار 
کویری بوده که اندکی توجه از سوی مردم و مسئوالن می تواند نسخه ای شفابخش برای 
تسکین آالم روستاییان باشد. جمعیت هالل احمر که همواره در بدترین حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی در کنار مردم بوده، امروز هم قدم در راهی طوالنی  گذاشته است تا غبار محنت و 
بی آبی را از چهره محنت  کشیدگان خشکسالی در نقاط مختلف  بزداید. همگام با طرح نذر آب 
3 جمعیت هالل احمر استان یزد این بار کوله بار بسته و به روستاهای خراسان جنوبی سفر 
کرده است تا بتواند در حل مشکالت مردم این دیار شریک باشد. مرحله سوم از اجرای طرح 
نذر آب چند محور اصلی دارد؛ محور نخست آن بحث تأمین آب شرب شامل سالم سازی، 
آب قابل شرب، احیای قنات ها، بهبود چاه ها، بهبود وضع آب، فیلتر و سالم سازی مخازن 
آب های سطحی است. محور دوم بحث سالمت شامل خدمات درمانی، ویزیت رایگان و 
جراحی محدود و بحث بهداشت شامل بهداشت آب، روان و محیط است. این طرح  با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی ستاد ملی کرونا در سه محور حمایت های 
معیشتی، خدمات درمانی )با پیوست ویروس کرونا( و برخورد با تنش های آبی به شکل 
استقرار تانکر، تصفیه آب و لوله کشی برای دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی 
می شود.این بار تیم درمانی و پزشکی جمعیت هالل احمر استان یزد در قالب »کاروان نذر 
آب 3« متشکل از افرادی انساندوست قدم در روستاهای محروم نهبندان گذاشته اند تا ارایه 
خدمات درمانی پرتوهای گرمابخش امید را بر قلب مردمان این روستا بتاباند.  روستا خشک 
و بی آب و علف است و خانه های با فاصله از هم نشان می دهد که تراکم مردم در این روستا 
کم است. یکی از روستاییان توضیح می دهد که مردم روستا برای هر بار مراجعه به پزشک 
هزینه های زیادی صرف می کنند و خوشحال است که کاروان سالمت استان یزد در روستا 

مستقر شده و به درد مردم گوش می دهند.
این پیرمرد روستایی با بیان اینکه دارو و درمان توسط این افراد کامال رایگان است، ادامه 
می دهد: »تا آخر عمر دعاگوی این افراد و تمام خیرین هستیم. حضور این افراد امیدی برای 
روستاییان است، مردم روستا قدرشناس هستند و حتی کوچک ترین خدمت ها را فراموش 
نمی کنند.«محمد کوچی یکی دیگر از روستاییان هم به »شهروند« می گوید:   »میغان از توابع 
نهبندان است که خشکسالی و کمبود باران درآمد روستاییان را در این سرزمین از بین برده 
است. کاروان استان یزد از زمانی که در این منطقه مستقر شده، امید جای خود را به ناامیدی 
داده و نشاط در بین مردم به وجود آمده است. پزشکان کاروان سالمت به صورت رایگان 
مردم را درمان می کنند، حضور این افراد در روستاهای دوردست باعث امید و نشاط مردم 
شده است.«او ادامه می دهد: »مردم میغان و روستاهای اطراف برای درمان دردهایشان باید 
کیلومترها به نهبندان بروند و با توجه به اینکه وسیله ای برای رفت وآمد ندارند، دردها را به امان 
خدا رهامی کنند. از مسئوالن درخواست می کنیم طرح های کاروان سالمت را روزهای بیشتری 

و در فصل زمستان که بیماری های بیشتری به جان مردم می افتد، به روستاها بیاورند.«
یکی از داوطلبان هالل احمر حاضر در کاروان هم با بیان اینکه بنا به روایات خدمت به 
مردم باالترین عبادت هاست، می گوید: »هالل احمر بستری مناسب برای خدمت به دیگران 
است.« محمدی، داوطلب هالل احمر استان یزد که همراه کاروان سالمت به این استان 
سفر کرده است، با بیان اینکه رفع هر گره از کار مردم باعث بازشدن گره های زیادی از مشکالت 
زندگی می شود، می افزاید: »هر دعای خیر از این روستاییان ذخیره ای برای آخرت مان است 
و امیدواریم بتوانیم خدماتی در شأن و شایسته مردم عزیز این روستا ارایه دهیم.«جلیل 
کهدویی، روانشناس کاروان نذر آب 3 در خراسان جنوبی است. او هم همراه این کاروان 
شده تا با  حضور در مناطق محروم و خدمت به مردم نه تنها برای آخرتش ذخیره ای بگذارد، 
بلکه درس ساده زیستی، فداکاری و گذشت هم از مردم روستا بیاموزد. اولین بار است که او 
از یزد برای خدمت رسانی عازم خراسان جنوبی شده است. کهدویی معتقد است هر لبخند 
که بر لب این روستاییان جاری می شود، ذخیره ای برای دنیا و آخرتش است. او می گوید: »بنا 
بر بررسی مراجعه کنندگان، اعتیاد و افسردگی در خراسان جنوبی آمار باالتری نسبت به دیگر 
مشکالت روانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.«زهره آخوندی از دیگر پزشکان کاروان نذر 
آب 3 هم با بیان اینکه فقر بهداشت و کمبود آب باعث بروز بیماری های پوستی و عفونی در 

این روستا شده است، به »شهروند« توضیح می دهد که از پزشکان بومی استان می خواهیم 
به طور دوره ای در این مناطق حضور یابند تا شاهد بروز و افزایش این گونه از بیماری ها 
نباشیم. او که از سال ها پیش در جمعیت هالل احمر یزد مشغول به خدمت رسانی است، 
می گوید: »استقبال مردم از کاروان نذر آب 3 خوب بوده و این نشان دهنده میزان رضایت 
باالی آنها از خدمات افراد است.«پر واضح است که آنچه در این میان از اهمیت دوچندان 
برخوردار است و موجب تقویت و ادامه داربودن طرح هایی چون »نذر آب« و نهادینه شدن 
آنها برای رفع مشکالت مردم مناطق محروم کشور می شود، شکل گیری عزم ملی و مردمی 
برای ادامه راه است تا با جذب مشارکت های ملی و مردمی بتوان مرهمی بر دردهای مردم در 

مناطق کم برخوردار بود.

ناباروران روستاهای نهبندان در یزد درمان می شوند 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر یزد به »شهروند« توضیح می دهد که بیش از 67۰ نفر در 
این منطقه توسط پزشکان یزدی ویزیت رایگان شده اند و ۴۰۰ بسته معیشتی و ۴۰۰ پک 
بهداشتی بین روستاهای محروم  شهرستان نهبندان خراسان جنوبی در قالب طرح نذر آب 
3 توسط تیم درمانی و پزشکی و داوطلبان هالل احمر توزیع شده است.محسن حرازی زاده 
یزدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان یزد با اشاره به رسالت های هالل احمر می گوید: 
»جمعیت هالل احمر طی فعالیت هایش همواره به اجرای طرح های بشردوستانه و 
داوطلبانه و کمک های خیریه با تکریم انسان ها می پردازد.«مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
یزد با اشاره به حضور تیم پزشکی و درمانی هالل احمر استان یزد و کاروان نذر آب 3 در 
دهستان میغان نهبندان می گوید: »این کاروان متشکل از ۲۰ نفر شامل پزشک عمومی، 
متخصص زنان، متخصص داخلی، متخصص عفونی، متخصص اطفال، متخصص ارتوپد، 
ماما، روانشناس، پرستار و تکنیسین دارویی و داوطلبان هالل احمر به ارایه خدمت 
پرداخت.«حرازی زاده ادامه می دهد: »در راستای فعالیت این کاروان، دو هزار و ۴3۰ نفر در 3۲ 
روستای شهرستان نهبندان از خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و معیشتی این کاروان 
بین  رایگان  داروی  توزیع  و  نفر   67۸ ویزیت  از  مسئول  مقام  شدند.«این  بهره مند 
مراجعه کنندگان خبر می دهد و اظهار می کند: »از این تعداد 16۰بیمار از خدمات پزشک 
داخلی، 1۲5 نفر از خدمات پزشک عمومی، 63 نفر از خدمات پزشک اطفال، 1۴9نفر از خدمات 
پزشک ارتوپد، 3۸ نفر از خدمات پزشک عفونی، 135 نفر از خدمات پزشک زنان، زایمان و ماما 
آرد، 5۰ بسته  و هشت نفر از خدمات روانشناسی استفاده کردند.«توزیع ۲۰۰ کیلوگرم 
لوازم التحریر و ۴۰ جفت کفش زنانه بین نیازمندان از دیگر خدمات این کاروان بوده است. از 
سوی دیگر ۴۰۰ پک بهداشتی و ۴۰۰ بسته معیشتی بین خانوارهای محروم در روستاهای 
مختلف شهرستان توزیع شده است.رفع مشکالت آبی روستاییان نیز از دیگر خدماتی 
است که در این روستاها توسط امدادگران هالل احمری انجام شده است. حرازی زاده 
دراین باره می گوید: »در این راستا چهار تانکر به حجم 1۴ هزار لیتر در روستاهای منطقه 
شاهکوه و کوه بوبک نهبندان جایگذاری شده است.«حفظ کرامت انسانی از مهم ترین 

اولویت های هالل احمر است، به همین دلیل 
احصای مشکالت مردم در نقاط محروم یکی از 
مختلف  نقاط  در  آب  نذر  کاروان  برنامه های 
آن  انجام شده  رایزنی های  اساس  بر  است. 
دسته از افراد این روستا که دارای مشکالت 
ناباروری هستند، برای درمان در یزد حمایت 
می شوند.حرازی زاده اظهار می کند: »همچنین 
براساس پیگیری های انجام شده، با همکاری 
مجمع خیرین و بسیج سازندگی مرمت قنات و 
روستاهای  در  بهداشتی  سرویس  احداث 
هدف در دستور کار قرار می گیرد.«بنا به گفته 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر یزد خدمات 
کامل  رعایت  با  اعزامی  تیم های  این 
همت  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
کانون های بسیج جامعه پزشکی بیمارستان 
و  رهنمون  دکتر  شهید  و  صدوقی  شهید 
شده  انجام  استان  هالل احمر  داوطلبان 

است.

میغان از توابع نهبندان 
است که خشکسالی 
و کمبود باران درآمد 
روستاییان را در این 

سرزمین از بین برده است. 
کاروان استان یزد از زمانی 

که در این منطقه مستقر 
شده، امید جای خود را به 

ناامیدی داده و نشاط در 
بین مردم به وجود آمده 

است. پزشکان کاروان 
سالمت به صورت رایگان 

مردم را درمان می کنند، 
حضور این افراد در 

روستاهای دوردست باعث 
امید و نشاط مردم شده 

است

ح نذر آب 3 رقم خورد در طر

سوژه روز

  : معاون سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر

پزشکان داوطلب هالل احمر ۱۱۳۰ بیمار را در نهبندان 
و خاش معاینه کردند

جمعیت  داوطلبان  سازمان  سازماندهی  و  جذب  معاون  ]شهروند[  
روستاهای  در  کم برخوردار  بیمار   113۰ رایگان  معاینه  از  هالل احمر 
دورافتاده شهرستان های نهبندان استان خراسان جنوبی و خاش استان 
ح ملی »نذرآب3« در 7۲ساعت  سیستان وبلوچستان در اجرا و برگزاری طر

گذشته توسط پزشکان داوطلب هالل احمر خبر داد.
وحید سلیمی در گفت وگو با ایرنا با اعالم این مطلب، افزود: »این شمار 
معاینه و ویزیت رایگان در روستاهای میغان، منطقه شاهکوه و کوه بوبک 
شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی و روستای قادرآباد شهرستان 
از  اعزامی  داوطلب  پزشکان  سوی  از  سیستان وبلوچستان  استان  خاش 
استان های تهران )1۴ پزشک و پیراپزشک( و یزد )هفت پزشک و پیراپزشک( 

انجام شده است.«
اجرای  در  تهران  استان  هالل احمر  جمعیت  »داوطلبان  داد:  ادامه  او 
ح ملی »نذرآب3« در استان سیستان وبلوچستان و روستاهای محروم و  طر
کم برخوردار این استان توزیع تعداد 6۰ هزار بطری آب معدنی، نصب 7۰ عدد 
تانکر 5۰۰ تا دو هزار لیتری، توزیع 11۰۰ بسته مواد غذایی حمایتی، توزیع 1۰۰۰ 
، توزیع ۲ هزار گالن ۲۰ لیتری آب،  قطعه اسباب بازی، 1۰۰۰ بسته لوازم التحریر
، 6۰۰ عدد مسواک و خمیردندان، ۲۰۰  توزیع ۲ هزار و ۸۸۰ تخته پتو و 15۰ زیرانداز
جفت دمپایی، ۴۲۰ جفت کفش، 5۰ تخته چادر گروهی، یک دستگاه تصفیه 
آب، 5۰۰ ثوب البسه، 75۲ شعله چراغ والور و توزیع داروی رایگان به ارزش 
6۰ میلیون تومان و ویزیت رایگان بیماران از سوی 1۴ پزشک و پیراپزشک 
)چهار متخصص، 3 پزشک عمومی، یک پزشک روانشناس و 6 پیراپزشک( 

را برعهده داشتند.
هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  سازمان  سازماندهی  و  جذب  معاون 
در  نیز  یزد  استان  هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  »همچنین  کرد:  اضافه 
ح ملی »نذرآب3« در استان خراسان جنوبی و روستاهای محروم  اجرای طر
و کم برخوردار این شهرستان نهبندان توزیع  تعداد ۴۰۰ بسته مواد غذایی 
به ارزش 93 میلیون تومان، ۲9۰ بسته بهداشتی به ارزش 1۸ میلیون تومان، 
آب به  تانکر  ارزش 5۲ میلیون تومان، اهدای 3  لوازم التحریر به  ۲۲۰ بسته 
خ کوه و  ، سر ارزش 15 میلیون تومان به روستاییان در روستاهای )چاه شور
کالته جنگل(، ۴۰ جفت کفش به ارزش ۲ میلیون تومان، پنج عدد تجهیزات 
پزشکی مصرفی به ارزش 7 میلیون تومان، 3 عدد لوازم کمک آموزشی به 
ارزش 3 میلیون تومان، ۲۰۰ کیسه آرد، ۲ دستگاه موتور پمپ به همراه لوله 
و اتصاالت آن به ارزش ۸ میلیون تومان و 6۰۰ هزار تومان و ویزیت رایگان 

بیماران از سوی 9 پزشک را برعهده داشته اند.
سلیمی اجرای برنامه های آموزشی و اعزام تیم های سحر از سوی داوطلبان 
سوی  از  کلرزنی  و  تب سنجی  انجام  و  تهران  استان  هالل احمر  جمعیت 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان یزد را از دیگر اقدامات انجام شده از 
ح ملی نذرآب3 در استان های  سوی استان های معین در اجرا و برگزاری طر

سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی عنوان کرد.
،  هامون،  ، چابهار ح نذرآب« در 6 شهرستان نیکشهر سومین مرحله »طر
شهرستان   3 سیستان وبلوچستان،  استان  خاش  و  ایرانشهر   ، نیمروز
شهرستان  یک  خراسان جنوبی،  استان  خسوف  و  سربیشه  نهبندان، 
ریگان استان کرمان و ۲ شهرستان بندرلنگه و حاجی آباد استان هرمزگان که 

تنش های آبی دارند، درحال اجرا و برگزاری است.
استان های  توان  از  بشردوستانه  و  داوطلبانه  ملی  ح  طر این  اجرای  در 
یزد،  تهران،  قم،  گلستان،  قزوین،  مرکزی،  زنجان،  ازجمله  برخوردار 
استان های  به عنوان  فارس  و  بوشهر  کرمان،  اصفهان،  خراسان رضوی، 
اردبیل،  همدان،  استان های  و  یادشده  شهرستان های  معین 
خراسان شمالی،  سمنان،   ، البرز گیالن،  خوزستان،  آذربایجان شرقی، 
به عنوان  نیز  کیش  و  مازندران  چهارمحال وبختیاری،  آذربایجان غربی، 
محور  سه  »نذرآب3«،  ح  طر می شود.در  استفاده  پشتیبان  استان های 
حمایت های معیشتی، خدمات درمانی )با پیوست ویروس کرونا( و برخورد با 
، تصفیه آب و لوله کشی برای دسترسی  تنش های آبی به شکل استقرار تانکر
ح ملی 16۰ پزشک و  مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی می شود.در این طر
پیراپزشک داوطلب هالل احمر برای خدمات رسانی به مردم کم برخوردار در 
ح »نذرآب3« از نیمه شهریور تا  چهار استان متأثر از خشکسالی در اجرای طر
و  پزشکان  این  است  دارند.قرار  حضور  و  مشارکت  مهرماه  اول  هفته 
 ، چابهار  ، نیکشهر شهرستان   6 محروم  مناطق  در  داوطلب  پیراپزشکان 
 3 سیستان وبلوچستان،  استان  خاش  و  ایرانشهر   ، نیمروز  هامون، 
یک  خراسان جنوبی،  استان  خسوف  و  سربیشه  نهبندان،  شهرستان 
شهرستان ریگان استان کرمان و ۲ شهرستان بندرلنگه و حاجی آباد استان 
هرمزگان که تنش های آبی دارند، خدمات متنوع درمانی عمومی و تخصصی از 
قبیل ویزیت اطفال، زنان، جراح عمومی و داخلی، اعصاب و روان، پوست، 

قلب و عروق، گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی را ارایه کنند. 


