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ما همان مردمیم
چند سالی است به ســبب اختالف سلیقه های 
سیاست مردان و عیان شدن آن در سطح جامعه، 
تحریم های قهری یکجانبه و شــرایط ســخت 
اقتصادی، گویی ناخواسته فرهنگ سیاه انگاری، 
نه در حد کشمکش های معمول سیاسی بلکه در 
وادی قضاوت مردم نســبت به یکدیگر، تاریخ و 
تمدن و عملکرد دولت ها و رویکردهای فرهنگی 
از دیرباِز تاریخ ســرزمینمان تا کنون به گونه ای 
 فزاینــده خودنمایی می کند. اگــر نگوییم نوعی 
خود تحقیــری، گونــه ای از نقد شــدیداللحن 
 غیرمنصفانــه خودمــان در هــر حــوزه ای

باب شده است.
رویکردی که انصافا بی انصافی است. در این مقال 
کوتاه قصد دفاع از عملکرد دولت ها در بحران های 
طبیعی و وقوع دیگر مشکالت را ندارم؛ هر چند 
که نیــک می دانم که در کنــار نقطه ضعف های 
جدی مدیریتی در این حوزه ها که باید رفع شود، 
عملکردهای فوق العاده هم در بخش دولتی و امداد 
رســانی و هم در بخش های بزرگی از مشارکت 
تشــکل های مردمی و ســازمان های مردم نهاد 
وجود داشته است. آنچه می خواهم بدان بپردازم 
رخنه کردن جو ناامیدی و ناتوانی و سیاه انگاری 
در جامعه است. قطعا فارغ از هرگونه توهم توطئه، 
بخشی از این تالش برای نفوِذ ناامیدی، استراتژی 
بیگانه ایران ستیز و عوامل آنهاست و بخش دیگر 
به شکل ناخواسته به سبب ســوء مدیریت های 
داخلی در کناِر اثر تحریم هــای قهری یکجانبه 
است که در اساســی ترین نیازهای زندگی مردم 
به ویژه حوزه اقتصاد خانواده تأثیر گذاشته است. 
از دیگر سوی، مواردی مثل برجسته شدن دائمی 
مشکالتی که به شکل های دیگر کمتر یا افزونتر 
در دیگر نقاط جهان هم دیده می شــود، یا اذعان 
نکردن منطقی و به موقِع دولتمردان و مسئوالن 
به کاستی ها با روشی سیستماتیک و اتخاِد روش 
اقناعی واحد برای مردم، کمبوِد جدی عذرخواهی 
مسئوالن مســئولیت پذیری و اقرار به تقصیر در 
مشکالتی که الجرم رخ می دهد هم به پررنگ تر 
شدِن این ســیکِل تولید ناامیدی بیفزایید.  البته 
این نکته را هم نادیده نگیریم که درگیر جو حاکِم 
ناامیدی شدِن بســیاری از مردم عالوه بر لمس 
برخی مشــکالت جدی اقتصــادی ملموس، به 
واســطه خبرهای بدی اســت که عمدتا فضای 
مجازی جایگاه آن است و در برابر خبرهای خوش 
که کم هم نیستند بسیار بیشتر دیده می شوند. بر 
هیچ اندیشمندی پوشیده نیست که اگر امید از 
ملتی گرفته شود در کم آسیب ترین حالت، اکثِر 
فرصت های رشد و توسعه از آن ملت سلب خواهد 
شد. پس بدیهی است که با وجود تمام اِشکاالت و 
معایب، وظیفه اصلی دولت و حاکمیت و در کنار 
آن ملت آن است که باطل السحِر ترویِج ناامیدی 
هم در کالم و مهم تر از آن در عمل ملموس باشند. 
پیرو همین استراتژی پس از سیل چند روز اخیر 
در این فضای ترویج ناامیدی و یکطرفه نشان دادِن 
انحصاری کمبودها یا سوء مدیریت ها که عمدتا در 
فضای مجازی رخ می دهد، شاهد مثال هایی دیدم 
که غنیمت بود و کفر نعمت اگر برای ترویِج امید 
بدان نمی پرداختم. مواردی که بیان می کند ملتی 
هستیم که اگر بخواهیم قطعا می توانیم. همانگونه 
که در بسیاری موارد خواسته ایم و انجام داده ایم.  
فیلم های کوتاهی از چگونگی مهار ســیالب در 
مرودشت به وسیله کانال های آب تخت جمشید 
که پرداخته نبوِغ مهندســی و ذهِن آینده نگر و 
ساخته دست نیاکان باستانی مان افزون بر ۲ هزار 
سال پیش است دست به دست می شود. به گونه ای 
که نشان می دهد سیالب شدید صدمه ای به این 
مشهورترین اثر باســتانی ایران و میراث جهانی 
نمی زند. از سوی دیگر تصاویِر پر شدن آب انبارهای 
کهن دوران اسالمی تاریخ ایران در مناطق خشک 
فالت مرکزی ســرزمینمان در این روزها بیانگر 
شــناخت دقیق نیاکان اندیشمندمان از احتمال 
حوادث طبیعی و چگونگی تبدیــل تهدیدها به 
فرصت ها با تکیه بر علم مهندســی، هواشناسی، 

اقلیم شناسی و نگرِش آینده نگرانه است.
به این فیلم ها چگونگی کمک کردن خالق مأمور 
ســاده شــهرداری که خود و خانه و خانواده اش 
گرفتار ســیل اند به بچه گربه در محاصر ه سیل 
و نجات آن را در حوزه اســتقرار ریشه دار و کهِن 
اخالقیات در فرهنگ یک ملت از دیرباز تاریخ را 
بیفزایید. هر چند در این مجال کوتاه به اهمیت 
و کاربری سرمایه فرهنگی عظیم مان نمی پردازم 
که سخن در آن باره بســیار است و به همین یک 
مثال کوتاه قناعت کردم. در کنار این موارد فقط در 
یک حوزه مرتبط با آب و آبرسانی و کنترل منابع 
آبی وقتی به هنرمندی، جهــان بینی، تخصص 
مهندســی ســاخِت قنات ها یا همان کاریزهای 
بی شمار سرزمینمان از هزاران سال پیش تا کنون 
برای استفاده بهینه از منابع آبی می نگرم تمام آن 
ســیاه نمایی ها و ناامیدی ها برایم رنگ می بازد. 
مغرور نمی شوم زیرا می دانم بسیار سوء مدیریت 
و اشکال در وجودمان در قامت ملت و دولت وجود 
دارد که باید به نیروی خردورزی و تعهد با توکل 
به پروردگار رفع شود و نیک می دانم مصرع »هنر 
نزد ایرانیان است و بس« سروده فردوسی بزرگ 
هر چند دروغ نیست اما اغراق حماسی است که از 
اِلِمان های حماسه است که حماسه سرای بزرگ 
یک ملت با آگاهی از آن بر زبان شــعر می سراید.  
به دولتمردان و ملت بزرگمان پیشنهاد می کنم 
که قدرت کم مانند خردورزی و توکل خود را که 
ایران را با وجود تمام مشکالت هزاران سال است 
ایران نگاه داشته است دســت کم نگیرند و بدان 
ببالند و به پشــتوانه آن با اتحاد و انسجام و درک 
متقابل و استفاده بهینه از تجربیات و دانش بومی 
و استفاده بهینه از تجربیات و دانسته های علمی 
جهانی همانگونه که در طول تاریخ توانسته اند باز 
هم بر مشکالت فائق آیند. دردسرها کم نیستند 
اما نیکی ها و نیک ورزی ها هم آنقدر هستند که 
با وایرال کردن آنها دیــِو ناامیدی را درون و برون 

خودمان مأیوس کنیم. 

اشکان تقی پوریادداشت
فعال حوزه مشارکت اجتماعی

با آغاز طرح ملی نذر آب، از سال 1397 فعالیت های محرومیت زدایی در روستاهای درگیر تنش های آبی آغاز شد

امسال پنجمین سالی است که بزرگ ترین طرح 
داوطلبانه در کشور اجرا می شود؛ طرح ملی نذر 
آب که از آبرسانی در روستاهای محروم و درگیر 
تنش های آبی آغاز شد و کم کم به فعالیت های 
گســترده تری تحت عنوان محرومیت زدایی 
انجامید. در ۲ سال گذشته، مؤسسات خیریه 
و انجمن هــای مردم نهاد مختلف کشــور هم 
با این طرح همراه شــده بودند تا با یک کاسه 
شدن ظرفیت های داوطلبانه و مشارکت های 
اجتماعی، اقدامات هدفمندتــری در مناطق 
هدف انجام شــود. طرح ملی نذر آب تا ســال 
گذشته تنها در اســتان های جنوبی و جنوب 
شرقی کشور اجرا می شــد، اما امسال به  دلیل 
درگیری اغلب اســتان های کشور با مشکالت 
آبی، پای این طرح به تمام اســتان ها باز شده 
و روستاهای محروم این اســتان ها از خدمات 
داوطلبانه آن برخوردار می شــوند. با این حال 
طرح نذر آب 5، نگاه ویژه ای به 4 استان جنوبی 

کشور دارد.
ماجرا از روســتاهای خشــکیده سیســتان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد؛ مناطقی 
که زمین های کشاورزی از دست رفته اش، به 
بیابان های بی آب و علفی تبدیل شــده که در 
18سال گذشــته کمتر رنگ آب و سرزندگی 
را به  خود دیده است. خشکسالی، ۲دهه است 
که روی زندگی اغلب مردم این استان ها سایه 
افکنده و خبــری از اشــتغال، امکاناتی برای 
زندگی و حتی تامین نیازهای اولیه ســاکنان 
این مناطق نیســت. »وحید سلیمی«، رئیس 
ســازمان داوطلبان جمعیت هــالل احمر که 
 مجری طرح ملی نــذر آب اســت، می گوید:
» امسال تمام اســتان های کشور در طرح ملی 
نذر آب مشارکت دارند. از طرفی تمرکز و توجه 
ویژه ای بر 4اســتان سیســتان و بلوچستان، 
کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان داریم. باید 
اشاره کنم مشکالتی که خشکسالی و تغییرات 
اقلیمی امســال به وجود آورده، باعث شده تا 
حتی برخی روســتاهای تحت تأثیر در استان 
گیالن و مازندران هم به عنوان روستاهای هدف 

انتخاب شوند.«
آبرســانی به روســتاهای درگیر خشکسالی، 
بهانه ای شــد برای انجام برخــی فعالیت های 
مشارکتی در این روســتاها؛ از اعزام پزشکان 
داوطلب به روستاهای محروم گرفته تا توزیع 
مواد غذایی و اقالم اضطــراری، لوازم التحریر، 
ساخت مدرسه و کمک به ســاخت خانه های 
روستایی و... . ســلیمی می گوید: »مشکالت 
مردم در مناطق درگیر خشکسالی، تنها نبود 
آب آشــامیدنی سالم نیســت؛ این اتفاق ابعاد 
مختلفــی از زندگی مردم در این روســتاها را 
تحت تأثیر قرار داده است؛ از بهداشت و اشتغال 

گرفته تا تحصیل کودکان و... . «

حضــور انجمن هــای خیریه در ایــن طرح و 
مشــارکت آنهــا بــرای محرومیت زدایی در 
سال های گذشته باعث گستردگی فعالیت های 
داوطلبانه در روســتاهای محروم شده است. 
سلیمی می گوید: »کار داوطلبانه، گستره بسیار 
زیاد و متنوعی دارد و به هر اقدامی برای کمک 
به بهبود کیفیت زندگی افراد مربوط می شود. 
ما در طرح ملی نذر آب ابتدا روســتاهای مورد 
هدف را شناسایی می کنیم. بعد از بررسی های 
الزم، نیازسنجی می کنیم تا متناسب با نیازهای 
روســتا خدمات به دستشان برســد. بعد این 
نیازها را در جلساتی که با انجمن های مردمی 
داریم مطــرح می کنیم و تقســیم کار صورت 

می گیرد.«

روستایی که پای هیچ پزشکی به آن نرسیده بود
خدمات پزشکی یکی از مهم ترین فعالیت هایی 
اســت که در طرح ملــی نذر آب به ســاکنان 
روســتاهای محــروم ارائه می شــود. »عادل 
فریمانی«، متخصــص داخلی و از پزشــکان 
داوطلبی است که در 3سال گذشته طرح نذر 
آب را همراهی می کنــد. او می گوید: »وقتی 
از محرومیت در روســتاهای کشــور صحبت 
می کنیــم، با همه ابعــاد محرومیــت روبه رو 
هســتیم؛ روســتاهایی که حتی جاده صاف و 
ماشین رو به ســمت آنها وجود ندارد، خبری 
از لوله کشــی یا دسترســی به آب آشامیدنی 

سالم نیســت. پزشــک یا مرکز بهداشتی در 
روســتا وجود ندارد. حتی مدرســه ای هم در 
روستا نیست. خیلی عجیب به نظر می رسد اما 
روستاهایی در استان های مختلف کشور وجود 
دارند که حتی حمام و سرویس بهداشتی هم 

در آنها پیدا نمی شود.«
در سال های گذشــته کم نبوده تعداد افرادی 
که برای نخســتین بار در کاروان های سالمت 
نذر آب به پزشــک مراجعــه کرده اند و هرگز 
امکان پیگیری درمان بیماری در اختیارشــان 
نبوده اســت. او می گوید: »نبود آب ســالم در 
این مناطق، بهداشت و سالمت این افراد را در 
معرض خطر جدی قرار داده است. با این حال 
بســیاری از این افراد حتی یک بار هم در طول 
عمر خود به پزشک مراجعه نکرده اند. چون یا 
امکان دسترسی راحت به پزشک را نداشته اند و 

یا از پس هزینه ویزیت بر نمی آیند.«
فریمانی ســال گذشــته بیش از یک هفته در 
روستاهای نهبندان به ویزیت رایگان مراجعان 
پرداخته بود و امسال هم قصد دارد دوباره راهی 
این مناطق شــود.  او می گوید: »عفونت ریه، 
عفونت چشم و عفونت های داخلی از مشکالت 
شــایع در مناطق درگیر خشکســالی است. با 
اینکه مدت حضور ما در این روستاها چند روز 
در سال است، باز هم فکر می کنم بودنمان بهتر 
از نبودنمان است. برخی از این افراد که نیاز به 
گذراندن طول درمان دارند با حمایت خیرین 

و یا حتی خود پزشــکان به شهرســتان های 
نزدیک منتقل می شوند، اما برخی از این افراد 
هم به دلیل مشــکالت مختلف، ادامه درمان را 

پیگیری نمی کنند.«
در سال های گذشــته در طرح نذر آب بیش از 
800تیم پزشکی به مناطق محروم کشور اعزام 

شده است.

کمبود مایع حیات
سرنخ اغلب مشکالت در روستاهای محروم، به 
خشکسالی و کم آبی می رسد. برای همین هم 
بزرگ ترین طرح محرومیت زدایی داوطلبانه در 
کشور همچنان تمرکز خود را روی تامین آب 
و به خصوص تامین آب پایــدار در این مناطق 
گذاشته است. طرحی که در سال های نخست 
از تخصیص منبع های آب به روستاها آغاز شده 
بود این روزها با کمک مهندسان و متخصصان، 
به آبرســانی پایدار و یا تامین آب شرب برای 
مدت طوالنــی نگاهــی ویژه دارد. ســلیمی 
می گوید: »در سال های نخست به کمک خیرین 
در روســتاهای محــروم از آب، تانکرهای آب 
نصب کردیم. وقتی سال بعد به همان روستاها 
سر می زدیم، می دیدیم که مدت هاست منبع 
آب پر نشده و مردم با مشــکالت قبل روبه رو 
هستند؛ برای همین به سمت تامین آب از منابع 
همان منطقه رفتیم و برای این کار به خیرین و 
متخصصانی مراجعه کردیم که در زمینه احیای 

قنات ها، حفر چاه و یا لوله کشی آب و... حاضر 
به کمک داوطلبانه به ما بودند.«

نذر آب امسال به دنبال استفاده از ظرفیت های 
بین المللی برای حل تنش های آبی در کشــور 
است؛ برنامه ای که فدراسیون بین المللی صلیب 
ســرخ هم پیش از این قولــش را به جمعیت 
هالل احمر ایران داده بود. سلیمی در این باره 
می گوید: »مطالعات ما بــرای کمک گرفتن از 
جمعیت های ملی دیگر آغاز شــده. در تالش 
هستیم تا اگر مطالعات و بررسی ها به زودی به 
پایان برسد، امسال از جمعیت های ملی دیگر 
در طرح نذر آب اســتفاده کنیم. بهره گیری از 
تکنولوژی مدرن برای سالم ســازی آب شرب، 
احصای آب، تامین آب شیرین کن و... از جمله 
کمک هایی اســت که می توان در این عرصه از 

آن نام برد.«
نذر آب 5 تا مهر ماه امسال ادامه خواهد داشت 
تا در سال هایی که با تغییرات اقلیمی گسترده 
روبه رو هستیم، ساکنان روســتاهای محروم 
متاثر از این تغییرات، از خدمات مورد نیاز خود 

بهره مند شوند.

مسکنی بر دردهای چندین ساله
در ۲ ســال گذشــته روســتاهای مختلفی 
شناسایی شده اند که در نزدیکی آنها منبعی 
برای تامین آب شــرب ســالم وجود داشت؛ 
از چشــمه و چاه گرفته تا قنات هایی که نیاز 
به احیا و مرمت داشــتند. »زهرا مشــتاق«، 
یکی از فعاالن حوزه محرومیت زدایی که در 
خیریه نیک اندیشــان ایران زمین مشغول به 
 کار است، می گوید: »با گروه های تخصصی ای 
وارد کار شــدیم که می توانســتند با مطالعه 
دقیق هر منطقــه، منابع بالقــوه موجود را 
بررســی  کنند تا راهکار مناسبی برای تأمین 
آب پیــدا کنیم. بعــد هم تجهیــزات الزم 
توســط خیرین تهیه و برای انجــام کارهای 
 عمرانــی و عملیاتــی به روســتاهای هدف

 ارسال می شود.«
این فعال مشارکت های اجتماعی از همراهی 
مردم روســتایی برای به ســرانجام رسیدن 
این طرح های آبرســانی می گوید که نیاز به 
همکاری بیشــتر توســط نهادهای دولتی و 
اداره های مختلف برای صدور مجوز و... دارد. 
مشــتاق می گوید: »گاهی مشــکل کم آبی 
در یک روســتا تنها با یک لوله کشــی ساده 
برطرف می شــود. گاهی هم این مشــکل به 
پیچیدگی پیدا کــردن منبع آبی در نزدیکی 
منطقه ای کویری می شــود. به هر حال آنچه 
ما در نهایت انجام می دهیم تامین آب پایدار 
به صورت صددرصــدی نیســت و می توان 
گفت یک مســکن و اقدامی موقتی است که 
شاید برای چند ســال مشکل نبود آب در آن 
روســتا را برطرف کند، اما نیــاز به راهکاری 

بلندمدت تــر توســط دولت 
دارد؛ اقدامــی که از دســت 
ما خیریه ها خارج اســت.«

وظایف فراموش شده
فعالیت های تامین آب برای روستاهای محروم همیشه هم بدون 
دســت انداز و بی مانع جلو نمی رود و دردســرهای زیادی برای 
داوطلبان این حوزه داشته است. »فاروق معروفی«، از متخصصانی 
است که برای نقطه زنی و پیدا کردن محل دقیق و مناسب برای حفر 
چاه با خیریه نیک اندیشــان همکاری می کند. او از تجربه بیش از 
4ســاله خود در این زمینه می گوید: »حقیقتش را بخواهید کاری 
که ما می کنیم تامین آب پایدار صددرصدی نیست؛ اقدامی است 
که شاید برای مدت چند سال مشکل آب در یک روستا را برطرف 
کند، با این حال با کم شدن بارش ها و اتمام منابع آبی اصلی، دیگر 
کارکرد نخواهد داشــت. اما حداقل بحران های فعلی را از مناطق 
درگیر خشکسالی دور می کند. این یعنی برای مدتی، حتی شاید 
20سال، مشکالت اجتماعی و معیشتی ناشی از خشکسالی در این 

مناطق از بین می رود.«
او بیشترین تأثیر خشکسالی در زندگی ساکنان روستاهای درگیر 
را، تغییر در ســبک زندگی می داند و می گویــد: »بدترین تأثیر 
خشکسالی این اســت که می بینیم مردم در این روستاها کم کم 
کشاورزی را فراموش می کنند. کم کم دامداری را از یاد می برند و 
نسل های جدید دیگر هیچ چیزی درباره سبک زندگی گذشتگان 
خود نمی دانند. شغل و درآمد دیگری هم وجود ندارد و در نتیجه 
سوخت بری و قاچاق انسان می شود شغل شایع در منطقه. از طرف 
دیگر نبود دسترسی به آب ســالم، باعث می شود کم کم بهداشت 
مردم ســاکن در این مناطق در معرض خطر باشد. البته نسل های 
جدیدی که در این مناطق به دنیا می آیند دیگر هیچ آشنایی ای با 
فرهنگ بهداشتی عمومی ندارند چون از بدو تولد و از وقتی چشم 
باز کرده اند با این نوع از زندگی مواجه بوده اند. کم آبی و خشکسالی 
همه زندگی این افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد و از همه مهم تر، 
امید به آینده و زندگی را از آنها می گیرد؛ چراکه هیچ چشم اندازی 
برای توسعه و بهبود در این مناطق وجود ندارد.« او یکی از مهم ترین 
مشــکالت پیش روی گروه های خیریه را که در حوزه آبرسانی به 
مناطق درگیر خشکسالی فعالیت می کنند، کند بودن روند اداری 
می داند و می گوید: »ما در سال گذشــته، در 3روستا پروژه های 

آبرسانی انجام دادیم. این پروژه ها در مجموع 5ماه از ما وقت گرفت. 
اما در یکی از این پروژه ها که در خراسان جنوبی در حال اجراست، 
از مسئوالن و مدیران محلی کمک گرفتیم و قرار شد این کار را با 
مشارکت آنها انجام دهیم؛ 11ماه از آغاز پروژه می گذرد، اما هنوز 
پیشرفت چندانی در کار حاصل نشده است. چنین مشکالتی مقابل 
ما و دیگر انجمن های مردم نهاد کم نیست؛ برای مثال برای آبرسانی 
به 2 روستا که در مجموع 150خانوار در آن زندگی  می کنند، بیش از 
2 ماه است که نیاز به بازدید و تأیید مدیران محلی اداره آب داریم؛ 
کاری که شاید در عرض کمتر از یک ربع ساعت انجام می شود، اما 

همچنان بر زمین مانده است.«
او سوی دیگر این سرعت آهسته در روند اداری به سرانجام رسیدن 
هر پروژه ای را، مردمی می بیند که بی صبرانه در انتطار اولیه ترین 
نیازهای خود برای حیات هســتند: »بارها شاهد این بودم که در 
روستاهای محروم، مردم بعد از اینکه آب از فاصله چند کیلومتری 
آنها به داخل روستا رسیده و در دسترس آنها قرار گرفته، خوشحالی 
کرده اند. دیدن این خوشحالی برای من دردآور است چرا که سال ها 
پیش از این باید این مردم به آب آشــامیدنی تمیز دسترسی پیدا 
می کردند. این مردم برای چیزی خوشحالی می کنند که از نیازهای 

اولیه آنها برای زندگی است، اما از آن محروم بوده اند.«
طرح ملی نذر آب امســال در 100روســتای سراسر کشور انجام 
می شود تا کمک های خیرین و خیِر مشــارکت های اجتماعی به 
سطح گسترده تری از شهرهای کشور برسد. البته نه با این هدف 
که باری از مســئولیت  دولت ها در قبال مناطق محروم را به دوش 
بکشــد. معروفی می گوید: »ما با این نیت سراغ این نقاط محروم 
می رویم که به صورت مسکنی موقتی، مشــکالت روستا را حل 
کنیم تا دولت راهکاری بلندمدت و مؤثر در آنجا اجرا کند، اما عمال 
می بینیم که در بسیاری از مناطق، روستایی که ما خدمات رسانی 
اولیه ای در آن انجام داده ایم از اولویت های طرح های توســعه ای 
خارج می شود چراکه تصور اشتباهی درباره فعالیت های خیریه ها و 
مشارکت های مردمی در این مناطق ایجاد شده است. اساسا مراکز 
خیریه و نهادهای مشارکتی و مردمی برای این فعالیت می کنند که 
آالم ضروری مردم را برطرف کنند تا اقدامات مؤثر بعدی از طرف 

دولت اعمال شود.«
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

امسال تمام استان های 
کشور در طرح ملی نذر 

آب مشارکت دارند. 
از طرفی تمرکز و توجه 

ویژه ای بر 4استان 
سیستان و بلوچستان، 

کرمان، خراسان جنوبی 
و هرمزگان داریم. باید 

اشاره کنم مشکالتی که 
خشکسالی و تغییرات 

اقلیمی امسال به وجود 
آورده باعث شده تا 

حتی برخی روستاهای 
تحت تأثیر در استان 

گیالن و مازندران هم 
به عنوان روستای هدف 

انتخاب شوند

در طرح ملی نذر آب 
ابتدا روستاهای مورد 

هدف را شناسایی 
می كنيم. بعد از 

بررسی های الزم، 
نیازسنجی می کنیم تا 

متناسب با نیازهای 
روستا خدمات به 

دستشان برسد. بعد 
این نیازها را در جلساتی 
که با انجمن های مردمی 

داریم مطرح می کنیم 
و تقسیم کار صورت 

می گیرد

نبود آب سالم  بهداشت 
سالمت افراد را در 

معرض خطر جدی قرار 
داده است. با این حال 

بسیاری از این افراد 
حتی یک بار هم در طول 

عمر خود به پزشک 
مراجعه نکرده اند. چون 

یا امکان دسترسی 
راحت به پزشک را 

نداشته اند و یا از پس 
 هزینه ویزیت

 بر نمی آمده اند

آنچه در نهایت ما 
خیریه ها انجام 

می دهیم تامین آب 
پایدار به صورت 

100درصدی نیست 
می توان گفت یک 

مسکن و اقدامی موقتی 
است که شاید برای چند 

سال مشکل نبود آب 
در آن روستا را برطرف 

کند، اما نیاز به راهکاری 
بلندمدت تر توسط 

دولت دارد؛ اقدامی که 
از دست ما خیریه ها 

خارج است

بارها شاهد این بودم 
که در روستاهای 

محروم، مردم بعد از 
اینکه آب از فاصله 

چند کیلومتری آنها به 
داخل روستا رسیده و در 
دسترس آنها قرار دارد، 

خوشحالی کرده اند. 
دیدن این خوشحالی 
برای من دردآور است 

چراکه سال ها پیش 
از این باید این مردم 

به آب آشامیدنی تمیز 
دسترسی پیدا می کردند

محرومیت زدایی با نذر آب

امر  به  معروف تابع گرایش 
سیاسی نیست

 پیام موفقیت »خیام«
 از مدار زمین 

کاهش 46درصدی 
دستفروشان پایتخت

 هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر  به  معروف 
و نهی  از  منکر دست به اقدامات مجرمانه بزند

در ساعت 10:۲۲ صبح روز گذشته ماهواره 
سنگین وزن خیام در مدار زمین قرار گرفت 

 مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان 
در صحن پارلمان شهری عنوان کرد


