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دبیرکل هالل احمر از مانع کمبود اعتبار برای گسترش 
خدمات هالل احمر در کشور می گوید:

25 میلیون و 540 هزار امدادگر 
هالل احمر کم داریم

دبیرکل جمعیت هالل  احمر با اشــاره به فعالیت گسترده بیش از 60 
هــزار داوطلب هــالل  احمــر در ایام کرونــا گفت: »قبال گفته می شــد هر 
خانوار باید یک امدادگر داشــته باشــد اما کمبود اعتبار مانع گسترش 

هالل در کشور شده است.«
محمدحســن قوســیان مقدم، دبیــرکل جمعیــت هــالل  احمــر، به 
تشــریح فعالیت های داوطلبان هــالل  احمــر در ایام کرونــا پرداخت و 
گفت: »همه نیروهــا در جمعیت هالل  احمر داوطلب هســتند. هالل 
 احمر در کشــور هشــت هــزار پرســنل دارد و حــدود 60 هــزار نفــر هم در 
قســمت های مختلف فعالیت داوطلبانه دارند و از زمان شــیوع کرونا 

همگی درگیر مبارزه با گسترش شیوع کرونا هستند.«
قوســیان مقدم تشــریح کــرد: »کنتــرل مبــادی شــهرها، ضدعفونی 
کــن، حضــور در مراســم محــرم و توزیــع بروشــور و ماســک در بیــن  اما
عزاداران، اجرای طرح بیست روزه در آبان سال گذشته به  عنوان آمران 
ســالمت که در آن مســائل بهداشــتی به مــردم آمــوزش و توصیه های 
بهداشــتی ارایه می شــد، اجرای طرح ناظران ســالمت که همزمان با 
اجرای طرح شهید سلیمانی اجرا شــد و قرنطینه مرزها، تب سنجی، 
انجام آزمایــش pcr و... در مبــادی ورودی به کشــور ازجمله اقداماتی 

بود که از سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.«
کســیژن بــه نیازمنــدان و ارایه کمک هــای مالی  او امانــت کپســول ا
برای تهیه بسته های معیشــتی و توزیع این بسته ها را بخش دیگری 
از فعالیــت داوطلبــان هــالل احمــر اعالم کــرد و گفــت: »هزاران بســته 
کمک معیشتی از سوی داوطلبان تهیه و اهدا شده است. همچنین 
کسیژن  کسیژن ســاز و کپسول ا با کمک خّیران هالل احمر دســتگاه ا
در بانــک امانــات تجهیزات پزشــکی هــالل وجــود دارد که بــه صورت 
رایگان به نیازمندان اهدا می شــود و افراد بعد از رفع نیــاز آن را به هالل 

بازمی گردانند.«

کرونا محدودیت جذب داوطلب برای هالل  احمر ایجاد کرد
قوسیان مقدم در پاسخ به اینکه آیا طی بحران کرونا کمبود داوطلب 
احســاس شــد؟ گفت: »کرونا محدودیت جذب داوطلــب برای هالل 
احمر ایجاد کرده اســت. هر ســاله هالل احمر با دعوت از جوانان برای 
حضــور در اردوهــای مختلــف و برنامه هــای متعدد آموزشــی آنهــا را با 
فعالیت های هالل آشنا و داوطلبان جدید را جذب می کرد اما طی این 
مدت امــکان برگزاری کالس های آموزشــی فراهم نشــد و کرونا در این 
زمینه نیز بر هالل احمر تأثیر گذاشت. امیدواریم با برطرف شدن کرونا 
شور و شوق داوطلبی بازگردد اما در طی اجرای طرح های اخیر کمبود 

نیروها احساس نشد.«
دبیــرکل جمعیت هــالل احمــر از نتیجه بخــش بــودن آموزش های 
ارایه شــده بــرای کاهــش آســیب ها در بحران هــا گفــت: »در ســال 99 
علی رغــم کرونــا طــرح خانه هــای هــالل در روســتاها اجــرا و پنــج هــزار 
روســتا دارای خانــه هــالل شــدند و آموزش هــای الزم بــه روســتاییان 
برای پیشــگیری و مدیریت بحران هــا ارایه شــد. آموزش های مجازی 
همگانی نیز همچنان دنبال می شــود. هــر چه این آموزش ها بیشــتر 
باشــد به کاهــش آســیب ها در بحران هایی مثــل ســیل و زلزله کمک 

می کند.«
او با اشــاره به زلزله های متعددی که در حال رخ دادن است، گفت: 
»زلزله بیش از 5 ریشــتر موجب آســیب دیدن خانه ها می شــود. هالل 
احمــر بــا ظرفیــت خانه هــای هــالل خــود نیازهــای آســیب دیدگان را 
بالفاصله شناسایی و به رفع آنها کمک می کند. خانه های آسیب دیده 
نیز به ســرعت تعمیر می شــود تا آســیب های بعدی بــروز کند. همین 
اقدامــات موجــب شــده آســیب ها بــه حداقــل برســد؛ مثــال در زلزلــه 
سی ســخت چهار هــزار چــادر توزیع شــد. در زلزله خراســان شــمالی و 
مریوان روستاها تحت تأثیر قرار گرفتند اما چون آسیب ها بزرگ نیست 
پوشش خبری داده نمی شود ولی امدادگران ما در آنجا حضور دارند و 

مشکالت را رفع می کنند.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر در پاســخ به این ســوال که چند درصد 
جامعه بایــد امدادگــری را آموخته باشــند تــا در صــورت بروز بحــران یا 
ســانحه حداقــل آســیب ها را داشــته باشــیم و تــاب آوری در بحران ها 
افزایــش پیدا کند؟ گفت: »کشــور مــا حادثه خیز اســت و بایــد آموزش 
مقابله با بحران ها و حوادث به مردم داده شود. قبال مطرح می شد که 
»هر خانواده یک امدادگر«؛ در ایران 25 میلیون و 600 هزار خانوار وجود 
دارد و بایــد حداقل از هر خانــوار یک نفر آموزش دیده باشــد. هر فرد در 
یک خانواده می تواند کل خانواده را در برابر بحران ها محافظت کند.«

کمبود اعتبار برای گسترش فعالیت هالل احمر
او اضافه کرد: »برای رسیدن به این هدف با کمبود اعتبارات مواجه 
هســتیم، گســتردگی حضور هالل احمر در کشــور زیاد نیســت. در 400 
شهرســتان حضور داریم در حالی که در کشــور حداقل هزار و 100 شــهر 
و شهرســتان داریم. درست اســت که ما در پنج هزار روستا خانه هالل 
ایجــاد کرده ایم اما در ســایر مناطق دفتــری برای فعالیــت نداریم ولی 
گر به تعداد هر خانوار حداقل یک امدادگر داشته باشیم می توان  قطعا ا
تا حدودی آســیب ها را در بحران ها و حوادث کاهش داد.« او در پایان 
در پاســخ به این ســو ال کــه آیا تمهیــدات الزم بــرای حضــور در اربعین 
ســال جاری از سوی هالل احمر اندیشیده شــده است، گفت: »هالل 
احمر مانند گذشته پای کار اربعین هست، اما حضور یا عدم حضور در 
اربعین منوط به نظر ستاد ملی کرونا و سیاست های کلی نظام است؛ 
در صورتــی که قــرار باشــد در اربعین حضور داشــته باشــیم، هــم برای 

فعالیت در داخل کشور و هم برای خارج کشور آمادگی داریم.«
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چهار تابستان اســت که روستاهای درگیر 
کشــور  خشکســالی جنوب و جنوب شــرقی 
میزبان نــذر آب می شــوند؛ داوطلبانی که از 
گوشــه و کنار برای کمک بــه بهبود وضعیت 
زندگی مناطــق محروم و کــم آب چند روزی 
بــه ایــن مناطــق می رونــد. آب بهانــه اصلی 
کاروان ها  این دورهمی هر ساله است. این 
همــراه خودشــان آبادانــی هــم به روســتاها 
می برند. تیم های پزشــکی، اقــالم دارویی، 
بسته های غذایی، بســته های بهداشتی و 
معیشــتی و همچنیــن لبــاس و کمک هــای 
دیگر با این کاروان ها به روستاهای محروم 
و  جهــادی  گروه هــای  می شــود.  ارســال 
داوطلبــی و انجمن های مردم نهــاد در این 
کاروان هــا ســازمان داوطلبــان را همراهــی 
می کننــد تــا جــای خدماتــی مثــل خدمات 
کارهــای  و  لــوازم  تعمیــرات  و  تخصصــی 

عمرانی خالی نماند. 
اســتان  از  آب  نــذر  اولیــن 
سیستان وبلوچستان و روستاهای خشک 
و از پا افتاده اش شــروع شــد؛ اســتانی که 20 
سال از آغاز دوره خشکسالی در آن می گذرد 
افغانســتان  و بسته شــدن راه هیرمنــد در 
هم بــه آن دامن زده اســت. روســتاها خالی 
کپرهــا  کاهگلــی و  از جمعیــت و خانه هــای 
کنده شده اند. هامون  روی زمین تشــنه پرا
دوبــاره خشــکیده و در روســتاهای اطــراف 
ک خشــک  آن قایق هــا روی ترک هــای خــا
گــر پیــش از  بــه انتظــار بــاران نشســته اند. ا
شهرســتان  روســتاهای  بــه  گذرتــان  ایــن 
هامون نیفتاده باشد، باورش سخت است 
در زمینــی کــه تا چشــم کار می کند خشــکی 
ک و غبــار اســت، تــا همیــن چنــد مــاه  و خــا
کــه حــاال  پیــش دریاچــه ای وجــود داشــته 
تبخیر شــده اســت. »آب که رفــت، زندگی و 
آبادانی هــم رفت!« ایــن روایت همــه مردم 
این روســتاهای درگیــر خشکســالی از وضع 
کــه در چهــار  موجــود اســت؛ روســتاهایی 
ح ملــی نذر  ســال گذشــته بــه بهانه آغــاز طر
آب، دوباره کمی جــان گرفته اند و مردمش 
بــا کمک هــای داوطلبانــه برای بهترشــدن 

وضع موجود تالش می کنند. 
ســازمان  رئیــس  نصیــری،  محمــد 
داوطلبــان جمعیت هــالل احمــر می گوید: 
»پویش ملــی نــذر آب با هــدف آبرســانی به 
روستاهای درگیر خشکسالی اجرا می شود. 
امســال چهارمیــن دوره پویــش نــذر آب در 
چهار اســتان کشــور برگزار می شــود و همان 

کــه از اســمش پیداســت مهم تریــن  طــور 
ح آبرســانی به روســتاهای  هدف در این طر
خراســان  اســت.«  خشکســالی  درگیــر 
کرمــان، سیستان وبلوچســتان و  جنوبــی، 
هرمزگان چهــار اســتان میزبان ایــن پویش 

هستند. 
از  برخــی  »مــردم  می گویــد:  نصیــری 
شهرســتان های ایــن اســتان در ســال های 
بــا  اســتان ها  ســایر  از  بیشــتر  گذشــته 
و  دامــداری  بودنــد.  درگیــر  خشکســالی 
کشــاورزی که شــغل اصلی اغلــب این مردم 
بود، بر اثر همین خشکســالی از رونق افتاده 
و بــه معیشــت مــردم آســیب زیــادی وارد 
شــده اســت. این مشــکالت به دنبــال خود 
آســیب ها و معضــالت دیگــری را بــه همــراه 
آورده. انجمن های مردم نهــاد و داوطلبان 
مختلــف و همچنیــن تیم هــای تخصصــی 
کاروان های نــذر آب را همراهی  داوطلبــان 
مشــکالت  ایــن  از  گوشــه ای  تــا  می کننــد 

برطرف شود.«

احیای زندگی
نبود آب آشامیدنی سالم در روستاهای 
کشور  محروم اســتان های جنوب شــرقی 
بــه  کمــک  بــرای  را  داوطلــب  تیم هــای 
کــرده اســت. این آب  این معضــل بســیج 
آشــامیدنی در ســالیان گذشــته کــه هنــوز 
خبــری از خشکســالی نبــود، بــه وســیله 
بارش هــای فصلــی و همچنیــن آب هــای 

جاری تأمین می شد. 
وحید ســلیمی، معاون جذب ســازمان 
داوطلبان هــالل احمر می گویــد: »ارتقای 
مناطــق  شــرب  آب  ســالمت  ســطح 
ح  کم برخــوردار از مهم تریــن اهــداف طــر
ح بــه منظور  ملی نــذر آب اســت. این طــر
سالم ســازی آب شــرب، احــداث و نصــب 
دســتگاه های تصفیه کننــده آب، احیــای 
اجــرا  چــاه  حفــر  و  لوله کشــی  قنــوات، 
می شــود. در کنار آن مقابله با آسیب های 
فرهنگــی  کمبودهــای  رفــع  و  اجتماعــی 
مناطق محــروم کشــور نیــز در برنامه های 
شــده  گنجانــده  داوطلبــی  تیم هــای 

است.«

18 استان فعال در نذر آب
روانشناســان،  پزشــکان،  پیراپزشــکان، 
داوطلــب  دندانپزشــکان  و  متخصصــان 
کاروان های ســالمت  جمعیت هــالل احمر 

پویش نذر آب را همراهی می کنند. سلیمی 
می گویــد: »تیم هــای پزشــکی بــا توجــه بــه 
نیازهــا و بیماری های شــایع هر شهرســتان  
بــه ایــن مناطــق اعــزام می شــوند. طبیعــی 
است که پیش از اعزام کاروان های سالمت 
به هر شهرستان، بررسی ها و مطالعات الزم 
برای شناسایی مشــکالت هر منطقه انجام 
می شــود. تجربــه دوره های گذشــته هم به 
انتخــاب خدمــات مناســب در هــر منطقــه 
هــالل  جمعیــت  امســال  می کنــد.  کمــک 
احمر 15 تا 18 اســتان کشــور در ایــن پویش 
ح نذر آب 4 مقرر  همکاری می کننــد. در طر
شده اســت تا هر استان معین یا کمکی یک 
شهرستان باشد تا شهرستان ها از خدمات 

بهتری بهره مند شوند.«
بــه دلیــل  نــذر آب  کاروان هــای  امســال 
گرمای زودهنگام به  گسترش خشکسالی و 
جای مرداد، از تیر راهی چهار اســتان هدف 

می شوند.

نذر آب در دوره کرونا  
پویــش ملــی نــذر آب در ســال گذشــته در 
کم آبــی  کــه دچــار مشــکل  12 شهرســتان 
بودنــد، برگــزار شــد. حــدود 20 هــزار نفــر از 
مــردم ایــن مناطــق از خدمــات بهداشــتی 
نــذر آب  کاروان هــای ســالمت  و درمانــی 
بهره منــد شــدند و 273 تانکــر آب جدید در 
این مناطق نصب شــد. از ســال گذشــته به 
دلیل شــیوع کرونا توزیع اقالم و بســته های 
بهداشــتی و ماســک هــم بــه طــور ویــژه در 

ایــن مناطــق توزیــع شــد. معــاون جــذب 
سازمان داوطلبان می گوید: »سال گذشته 
کــه برگــزاری پویــش ملی  اولیــن ســالی بــود 
کرونــا همزمانــی داشــت. طبــق  نــذر آب بــا 
که با ســتاد ملــی مقابله با  هماهنگی هایی 
کرونا انجام شــده بــود، شــیوه نامه ای برای 
ح آمــاده و بــه داوطلبــان  اجــرای ایــن طــر
ارایه شــد تا با رعایت آن، عــالوه بر جلوگیری 
از گســترش کووید-19، ســالمت داوطلبان 
هم حفظ شود. امســال هم این شیوه  نامه 
از ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا دریافــت و به 
داوطلبانــی که در پویش شــرکت دارند ارایه 

می شود.«

حضور مستمر
بــه مــدت  ایــن پویــش هــر ســال  گرچــه 
چنــد مــاه اجــرا می شــود، امــا فعالیت های 
کــه نیــاز بــه اســتمرار دارنــد، در  داوطلبــی 
ادامــه  مناطــق  ایــن  در  هــم  ســال  طــول 
دارد؛ از پیگیــری مراحــل مختلــف درمان و 
بهبــودی بیمــاران بــه وســیله کاروان هــای 
فعالیت هــای  انجــام  تــا  گرفتــه  ســالمت 
برنامه هــای  دیگــر  و  کارآفرینــی  و  عمرانــی 
ســازمان  رئیــس  نصیــری،  پویــش.  ایــن 
در  کــه  »تیم هایــی  می گویــد:  داوطلبــان 
گذشــته فعالیت هــای مختلــف  ســال های 
ح نــذر آب بــرای محرومیت زدایــی  را در طــر
کــرده بودنــد، بعــد از پایــان زمــان دو  آغــاز 
ادامــه  بــه  همچنــان  پویــش  ایــن  ماهــه 
کار نظــارت داشــتند. هر جا نیــازی به  روند 
حضــور دوباره یــا پیگیــری یک مســأله بود، 
انجام می دادند؛ مثــال بیمارانی که به عمل 
جراحــی نیــاز داشــتند یــا دوره درمــان آنهــا 
در طــول زمــان اتفــاق می افتــاد بــه وســیله 
پزشــکان پیگیری می شــدند. برخــی از این 
افراد بــرای ادامه درمان به شــهرهای بزرگ 
منتقل شــدند یا انجمن هــای مردم نهادی 
کارآفرینی انجام  که فعالیت هایی در زمینــه 
داده بودند، همچنان اســتمرار حضورشان 
کرده انــد.  حفــظ  مناطــق  ایــن  در  را 
مشکالت و آســیب ها و کاســتی هایی که در 
کرمان،  سیستان وبلوچســتان، هرمــزگان، 
خراســان جنوبی و دیگر اســتان های کشور 
به چشــم می خورنــد در عرض یکــی، دو ماه 
بــه وجــود نیامده انــد تا یــک ماهــه برطرف 
شوند. حل این مشکالت و کمک به بهبود 
شــرایط نیاز به حضوری مستمر و برنامه ای 

بلندمدت دارد.« 

ح ملی داوطلبان هالل احمر برای مناطق درگیر خشکسالی کشور آغاز می شود چهارمین طر

نذر آب و آبادانی  
ارتقای سطح سالمت آب 

شرب مناطق کم برخوردار از 
مهم ترین اهداف طرح ملی 
نذر آب است. این طرح به 

منظور سالم سازی آب شرب، 
احداث و نصب دستگاه های 

تصفیه کننده آب، احیای 
قنوات، لوله کشی و حفر چاه 

اجرا می شود. در کنار آن مقابله 
با آسیب های اجتماعی و رفع 

کمبودهای فرهنگی مناطق 
محروم کشور نیز در برنامه های 

تیم های داوطلبی گنجانده 
شده است


