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سوژه روز
معاون سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر:

پزشکانداوطلبهاللاحمر ۱۱۳۰بیمار رادر نهبندان
وخاشمعاینه کردند

در طر ح نذر آب  3رقم خورد

همراهی ،از کویر یزد
تا لب تشنه روستاهای نهبندان
[ملیحهمحمودخواه]خشکسالیبازندگیمردمدر شرقکشور عجینشدهاست.
خیلیهارختمهاجرتبهتنکردهوبهشهرهارفتهاندتاشایدشرایطرابرایخودشانبهتر
کنند و بعضیها هم به امید آمدن دوباره آب هنوز استقامت میکنند .ماندهاند تا شاید
فرجی شود و زمین تشنه روستا رنگ آب را در خود ببیند .حکایت ۲۰سال خشکسالی در
خراسانجنوبی ،روایت تازهای نیست ،چراکه تاکنون مشکالت زیادی را برای نقاط مختلف
اینخطهاز کشور بهبار آوردهاست.فقر روستاها،کاهشمنابعدرآمدروستاییان،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 میتواند نسخهای شفابخش برای
تسکین آالم روستاییان باشد .جمعیت هاللاحمر که همواره در بدترین حوادث طبیعی
وغیرطبیعیدر کنار مردمبوده،امروز همقدمدر راهیطوالن یگذاشتهاستتاغبار محنتو
بیآبیرااز چهرهمحنتکشیدگانخشکسالیدر نقاطمختلفبزداید.همگامباطرحنذر آب
3جمعیتهاللاحمر استانیزداینبار کولهبار بستهوبهروستاهایخراسانجنوبیسفر
کردهاستتابتوانددر حلمشکالتمردمایندیار شریکباشد.مرحلهسوماز اجرایطرح
نذر آب چند محور اصلی دارد؛ محور نخست آن بحث تأمین آب شرب شامل سالمسازی،
آب قابل شرب ،احیای قناتها ،بهبود چاهها ،بهبود وضع آب ،فیلتر و سالمسازی مخازن
آبهای سطحی است .محور دوم بحث سالمت شامل خدمات درمانی ،ویزیت رایگان و
جراحیمحدودوبحثبهداشتشاملبهداشتآب،روانومحیطاست.اینطرحبارعایت
کاملپروتکلهایبهداشتیاعالمشدهاز سویستادملیکرونادر سهمحور حمایتهای
معیشتی ،خدمات درمانی (با پیوست ویروس کرونا) و برخورد با تنشهای آبی به شکل
استقرار تانکر ،تصفیه آب و لولهکشی برای دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی
میشود.این بار تیم درمانی و پزشکی جمعیت هاللاحمر استان یزد در قالب «کاروان نذر
آب»۳متشکلاز افرادیانساندوستقدمدر روستاهایمحرومنهبندانگذاشتهاندتاارایه
خدماتدرمانیپرتوهایگرمابخشامیدرابر قلبمردماناینروستابتاباند.روستاخشک
وبیآبوعلفاستوخانههایبافاصلهاز همنشانمیدهد کهتراکممردمدر اینروستا
کم است .یکی از روستاییان توضیح میدهد که مردم روستا برای هر بار مراجعه به پزشک
هزینههایزیادیصرفمیکنندوخوشحالاست که کاروانسالمتاستانیزددر روستا
مستقر شدهوبهدردمردمگوشمیدهند.
اینپیرمردروستاییبابیاناینکهداروودرمانتوسطاینافرادکامالرایگاناست،ادامه
میدهد«:تا آخر عمر دعاگویاینافرادوتمامخیرینهستیم.حضور اینافرادامیدیبرای
روستاییاناست،مردمروستاقدرشناسهستندوحتیکوچکترینخدمتهارافراموش
نمیکنند».محمدکوچییکیدیگر از روستاییانهمبه«شهروند»میگوید«:میغاناز توابع
نهبنداناستکهخشکسالیوکمبودباراندرآمدروستاییانرادر اینسرزمیناز بینبرده
است.کارواناستانیزداز زمانیکهدر اینمنطقهمستقر شده،امیدجایخودرابهناامیدی
داده و نشاط در بین مردم به وجود آمده است .پزشکان کاروان سالمت به صورت رایگان
مردم را درمان میکنند ،حضور این افراد در روستاهای دوردست باعث امید و نشاط مردم
شدهاست».اوادامهمیدهد«:مردممیغانوروستاهایاطرافبرایدرماندردهایشانباید
کیلومترهابهنهبندانبروندوباتوجهبهاینکهوسیلهایبرایرفتوآمدندارند،دردهارابهامان
خدارهامیکنند.ازمسئوالندرخواستمیکنیمطر حهایکاروانسالمتراروزهایبیشتری
ودرفصلزمستانکهبیماریهایبیشتریبهجانمردممیافتد،بهروستاهابیاورند».
یکی از داوطلبان هاللاحمر حاضر در کاروان هم با بیان اینکه بنا به روایات خدمت به
مردمباالترینعبادتهاست،میگوید«:هاللاحمر بستریمناسببرایخدمتبهدیگران
است ».محمدی ،داوطلب هاللاحمر استان یزد که همراه کاروان سالمت به این استان
سفر کردهاست،بابیاناینکهرفعهر گرهاز کار مردمباعثبازشدنگرههایزیادیاز مشکالت
زندگی میشود ،میافزاید« :هر دعای خیر از این روستاییان ذخیرهای برای آخرتمان است
و امیدواریم بتوانیم خدماتی در شأن و شایسته مردم عزیز این روستا ارایه دهیم».جلیل
کهدویی ،روانشناس کاروان نذر آب  3در خراسانجنوبی است .او هم همراه این کاروان
شدهتابا حضور در مناطقمحروموخدمتبهمردمنهتنهابرای آخرتشذخیرهایبگذارد،
بلکهدرسسادهزیستی،فداکاریوگذشتهماز مردمروستابیاموزد.اولینبار استکهاو
از یزدبرایخدمترسانیعازمخراسانجنوبیشدهاست.کهدوییمعتقداستهر لبخند
کهبر لباینروستاییانجاریمیشود،ذخیرهایبرایدنیاوآخرتشاست.اومیگوید«:بنا
بر بررسیمراجعهکنندگان،اعتیادوافسردگیدر خراسانجنوبیآمار باالترینسبتبهدیگر
مشکالتروانیداردکهبایدموردتوجهقرار گیرد».زهره آخوندیاز دیگر پزشکانکارواننذر
آب ۳همبابیاناینکهفقر بهداشتوکمبودآبباعثبروز بیماریهایپوستیوعفونیدر

اینروستاشدهاست،به«شهروند»توضیحمیدهدکهاز پزشکانبومیاستانمیخواهیم
بهطور دورهای در این مناطق حضور یابند تا شاهد بروز و افزایش اینگونه از بیماریها
نباشیم.اوکهاز سالهاپیشدر جمعیتهاللاحمر یزدمشغولبهخدمترسانیاست،
میگوید« :استقبال مردم از کاروان نذر آب ۳خوب بوده و این نشاندهنده 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 ادامهداربودن طر حهایی چون «نذر آب» و نهادینهشدن
آنهابرایرفعمشکالتمردممناطقمحروم کشور میشود،شکلگیریعزمملیومردمی
برایادامهراهاستتاباجذبمشارکتهایملیومردمیبتوانمرهمیبر دردهایمردمدر
مناطقکمبرخورداربود.

ناباروران روستاهای نهبندان در یزد درمان میشوند
مدیرعاملجمعیتهاللاحمر یزدبه«شهروند»توضیحمیدهدکهبیشاز 670نفر در
این منطقه توسط پزشکان یزدی ویزیت رایگان شدهاند و ۴۰۰بسته معیشتی و ۴۰۰پک
بهداشتیبینروستاهایمحرومشهرستاننهبندانخراسانجنوبیدرقالبطرحنذر آب
3توسطتیمدرمانیوپزشکیوداوطلبانهاللاحمر توزیعشدهاست.محسنحرازیزاده
یزدی،مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانیزدبااشارهبهرسالتهایهاللاحمرمیگوید:
«جمعیت هاللاحمر طی فعالیتهایش همواره به اجرای طر حهای بشردوستانه و
داوطلبانهوکمکهایخیریهباتکریمانسانهامیپردازد».مدیرعاملجمعیتهاللاحمر
یزد با اشاره به حضور تیم پزشکی و درمانی هاللاحمر استان یزد و کاروان نذر آب  ۳در
دهستانمیغاننهبندانمیگوید«:اینکاروانمتشکلاز  20نفر شاملپزشکعمومی،
متخصصزنان،متخصصداخلی،متخصصعفونی،متخصصاطفال،متخصصارتوپد،
ماما ،روانشناس ،پرستار و تکنیسین دارویی و داوطلبان هاللاحمر به ارایه خدمت
پرداخت».حرازیزادهادامهمیدهد«:در راستایفعالیتاینکاروان،دوهزار و ۴۳۰نفر در ۳۲
روستایشهرستاننهبنداناز خدماتدرمانی،بهداشتی،آموزشیومعیشتیاینکاروان
بهرهمند شدند».این مقام مسئول از ویزیت  ۶۷۸نفر و توزیع داروی رایگان بین
مراجعهکنندگان خبر میدهد و اظهار میکند« :از این تعداد 160بیمار از خدمات پزشک
داخلی125،نفر از خدماتپزشکعمومی63،نفر از خدماتپزشکاطفال149،نفر از خدمات
پزشکارتوپد38،نفر از خدماتپزشکعفونی135،نفر از خدماتپزشکزنان،زایمانوماما
و هشت نفر از خدمات روانشناسی استفاده کردند».توزیع  ۲۰۰کیلوگرم آرد ۵۰ ،بسته
لوازمالتحریر و۴۰جفتکفشزنانهبیننیازمنداناز دیگر خدماتاینکاروانبودهاست.از
سوی دیگر  ۴۰۰پک بهداشتی و ۴۰۰بسته 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 هاللاحمری انجام شده است .حرازی زاده
دراینباره میگوید« :در این راستا چهار تانکر به حجم ۱۴هزار لیتر در روستاهای منطقه
شاهکوه و کوه بوبک نهبندان جایگذاری شده است».حفظ کرامت انسانی از مهمترین
اولویتهایهاللاحمر است،بههمیندلیل
احصایمشکالتمردمدر نقاطمحرومیکیاز
برنامههای کاروان نذر آب در نقاط مختلف
است .بر اساس رایزنیهای انجامشده آن
دسته از افراد این روستا که دارای مشکالت
ناباروری هستند ،برای درمان در یزد حمایت
میشوند.حرازیزادهاظهار میکند«:همچنین
براساسپیگیریهایانجامشده،باهمکاری
مجمعخیرینوبسیجسازندگیمرمتقناتو
احداث سرویس بهداشتی در روستاهای
هدف در دستور کار قرار میگیرد».بنا به گفته
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر یزد خدمات
این تیمهای اعزامی با رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشتی به همت
کانونهایبسیججامعهپزشکیبیمارستان
شهید صدوقی و شهید دکتر رهنمون و
داوطلبان هاللاحمر استان انجام شده
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 درمانمیکنند،
حضور این افراد در
روستاهای دوردست باعث
امید و نشاط مردم شده
است

[شهروند] معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت
هاللاحمر از معاینه رایگان  1130بیمار کمبرخوردار در روستاهای
دورافتاده شهرستانهای نهبندان استان خراسانجنوبی و خاش استان
سیستانوبلوچستان در اجرا و برگزاری طرح ملی «نذرآب »۳در ۷۲ساعت
گذشته توسط پزشکان داوطلب هاللاحمر خبر داد.
وحید سلیمی در گفتوگو با ایرنا با اعالم این مطلب ،افزود« :این شمار
معاینه و ویزیت رایگان در روستاهای میغان ،منطقه شاهکوه و کوه بوبک
شهرستان نهبندان استان خراسانجنوبی و روستای قادرآباد شهرستان
خاش استان سیستانوبلوچستان از سوی پزشکان داوطلب اعزامی از
استانهای تهران ( ۱۴پزشک و پیراپزشک) و یزد (هفت پزشک و پیراپزشک)
انجام شده است».
او ادامه داد« :داوطلبان جمعیت هاللاحمر استان تهران در اجرای
طرح ملی «نذرآب »۳در استان سیستانوبلوچستان و روستاهای محروم و
کمبرخوردار این استان توزیع تعداد ۶۰هزار بطری آب معدنی ،نصب  ۷۰عدد
تانکر  ۵۰۰تا دوهزار لیتری ،توزیع  ۱۱۰۰بسته مواد غذایی حمایتی ،توزیع ۱۰۰۰
قطعه اسباببازی ۱۰۰۰ ،بسته لوازمالتحریر ،توزیع ۲هزار گالن  ۲۰لیتری آب،
توزیع ۲هزار و  ۸۸۰تخته پتو و  ۱۵۰زیرانداز ۶۰۰ ،عدد مسواک و خمیردندان۲۰۰ ،
جفت دمپایی ۴۲۰ ،جفت کفش ۵۰ ،تخته چادر گروهی ،یک دستگاه تصفیه
آب ۵۰۰ ،ثوب البسه ۷۵۲ ،شعله چراغ والور و توزیع داروی رایگان به ارزش
۶۰میلیون تومان و ویزیت رایگان بیماران از سوی  ۱۴پزشک و پیراپزشک
(چهار متخصص ۳ ،پزشک عمومی ،یک پزشک روانشناس و  ۶پیراپزشک)
را برعهده داشتند.
معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
اضافه کرد« :همچنین داوطلبان جمعیت هاللاحمر استان یزد نیز در
اجرای طرح ملی «نذرآب »۳در استان خراسانجنوبی و روستاهای محروم
و کمبرخوردار این شهرستان نهبندان توزیع تعداد  ۴۰۰بسته مواد غذایی
به ارزش ۹۳میلیون تومان ۲۹۰ ،بسته بهداشتی به ارزش ۱۸میلیون تومان،
 ۲۲۰بسته لوازمالتحریر به ارزش ۵۲میلیون تومان ،اهدای  ۳تانکر آب به
ارزش ۱۵میلیون تومان به روستاییان در روستاهای (چاه شور ،سرخ کوه و
کالته جنگل) ۴۰ ،جفت کفش به ارزش ۲میلیون تومان ،پنج عدد تجهیزات
پزشکی مصرفی به ارزش ۷میلیون تومان 3 ،عدد لوازم کمک آموزشی به
ارزش 3میلیون تومان ۲۰۰ ،کیسه آرد ۲ ،دستگاه موتور پمپ به همراه لوله
و اتصاالت آن به ارزش ۸میلیون تومان و ۶۰۰هزار تومان و ویزیت رایگان
بیماران از سوی  ۹پزشک را برعهده داشتهاند.
سلیمی اجرای برنامههای آموزشی و اعزام تیمهای سحر از سوی داوطلبان
جمعیت هاللاحمر استان تهران و انجام تبسنجی و کلرزنی از سوی
داوطلبان جمعیت هاللاحمر استان یزد را از دیگر اقدامات انجامشده از
سوی استانهای معین در اجرا و برگزاری طرح ملی نذرآب ۳در استانهای
سیستانوبلوچستان و خراسانجنوبی عنوان کرد.
سومین مرحله «طرح نذرآب» در  ۶شهرستان نیکشهر ،چابهار  ،هامون،
نیمروز ،ایرانشهر و خاش استان سیستانوبلوچستان 3 ،شهرستان
نهبندان ،سربیشه و خسوف استان خراسانجنوبی ،یک شهرستان
ریگان استان کرمان و  ۲شهرستان بندرلنگه و حاجیآباد استان هرمزگان که
تنشهای آبی دارند ،درحال اجرا و برگزاری است.
در اجرای این طرح ملی داوطلبانه و بشردوستانه از توان استانهای
برخوردار ازجمله زنجان ،مرکزی ،قزوین ،گلستان ،قم ،تهران ،یزد،
خراسانرضوی ،اصفهان ،کرمان ،بوشهر و فارس بهعنوان استانهای
معین شهرستانهای یادشده و استانهای همدان ،اردبیل،
آذربایجانشرقی ،خوزستان ،گیالن ،البرز ،سمنان ،خراسانشمالی،
آذربایجانغربی ،چهارمحالوبختیاری ،مازندران و کیش نیز بهعنوان
استانهای پشتیبان استفاده میشود.در طرح «نذرآب ،»۳سه محور
حمایتهای معیشتی ،خدماتدرمانی (با پیوست ویروس کرونا) و برخورد با
تنشهای آبی به شکل استقرار تانکر ،تصفیه آب و لولهکشی برای دسترسی
مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی میشود.در این طرح ملی  ۱۶۰پزشک و
پیراپزشک داوطلب هاللاحمر برای خدماترسانی به مردم کمبرخوردار در
چهار استان متأثر از خشکسالی در اجرای طرح «نذرآب »۳از نیمه شهریور تا
هفته اول مهرماه مشارکت و حضور دارند.قرار است این پزشکان و
پیراپزشکان داوطلب در مناطق محروم  ۶شهرستان نیکشهر ،چابهار،
هامون ،نیمروز ،ایرانشهر و خاش استان سیستانوبلوچستان3 ،
شهرستان نهبندان ،سربیشه و خسوف استان خراسانجنوبی ،یک
شهرستان ریگان استان کرمان و  ۲شهرستان بندرلنگه و حاجیآباد استان
هرمزگان که تنشهای 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 چشمپزشکی را ارایه کنند.

