مسئولیت اجتماعی

خدمات پزشکی و درمانی

دماتعمرانیوآبرسانی

ران

ه وسیعی در بخش جنوبی سیستان و بلوچستان اطالق میشود که میان شهرستانهای نیک شهر ،ایرانشهر و سرباز قرار
نگ دپ ،میدان چاه ،گریک دپ ،مرغان کور ،اوریز ،ملنتان و مشكنت از جمله روستاهای این منطقه هستند .مردم این
وچ نشین بودند ،ولی طی  ۳۰سال گذشته مناطق کوهستانی آهوران را که دسترسی بهتری به چشمههای آب داشته و
بتا خوبی برخوردار است ،برای سکونت دائم انتخاب کردند .این روستاها در مناطق سختگذر قرار دارند و برای دسترسی
ساعت جاده خاکی را در مناطق کوهستانی طی کرد .مردم این روستاها اغلب کپر نشین هستند و زندگی بسیار سادهای
ه خشکسالی ،درآمدی به جز یارانه و کمکهای اندکی که دریافت میکنند ،ندارند .بر اساس بازدید کارشناسان فنی
اد کارکنان صنعت نفت از منطقه و همچنین پس از پرس و جو از مردم روستاها ،مشخص شد که مشکل اصلی و فوری
ها نداشتن امکان انتقال آب به محل زندگی و نبود سرویس بهداشتی و حمام است .بر این اساس در دی ماه 1396
این روستاها ،تعریف شد .همچنین نبود جاده ایمن و حتی یک راه خاکی مناسب ،باعث شده تا هیچ خودرویی در این
شته باشد و بسیاری از این مردم ،برای دسترسی به جاده ایرانشهر به چابهار مجبور هستند تا دو روز پیادهروی کنند.

آبرسانی به روستای کمپینگ دپ

گ دپ ،از پنج قسمت یا به زبان محلی «بازار» تشکیل شده که هر کدام بر یک بلندی قرار گرفته است .چهار قسمت روستا
را شامل میشود که این جمعیت برای تامین آب از دو سرچشمه که در فاصلههای تقریبی  4و  6کیلومتری باالدست روستا
شقت و سختی فراوان ،رو به رو بودند؛ البته یک قسمت از روستا با استفاده از آب لولهکشی شده از سرچشمه ،این مشکل
میکنند .برای آبرسانی به این روستا باید در مناطق سختگذر کوهستانی چند کیلومتری لولهگذاری انجام میشد ،از اینرو
از تعریف شد و عملیات اجرایی آبرسانی به چهار قسمت از روستا در بهمن ماه 1396به مناسبت میالد حضرت زینب (س)
 1397به مناسبت میالد امام زمان (عج) با  13هزار متر لوله گذاری و استقرار سه مخزن بزرگ ،دو مخزن پنج هزار لیتری
هزار لیتری به انجام رسید و به این ترتیب مردم محروم این منطقه ،از نعمت آب لولهکشی بهرهمند شدند.

ستای گریک دپ

دپ ،آب را به صورت دستی و با گالن از
وستا قرار گرفته ،حمل میکردند؛ اما با
هرهبرداری از یک حلقه چاه و با گذاشتن
ه طول  260متر در چاه و لوله کشی به
مستقر بر بلندای این روستای کپرنشین،
ردم محروم منطقه به آب لولهکشی

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

آبرسانی به روستاهای ملنتان و میل فرهاد
برای آبرسانی به روستاهای ملنتان و مشکنت ،حوضچهای در
سرچشمه ساخته شد .آب در مخزنهای سه هزار لیتری مستقر
شده در روستاها ذخیره و با انشعابهای ایجاد شده ( 5100متر
لولهکشی) ،در داخل روستا توزیع میشود که با انجام این دو پروژه،
مشکل دسترسی حدود  100نفر از مردم به آب لوله کشی بر طرف
خواهد شد ،ضمن آنکه به تنها حمام روستای میل فرهاد و مسجد
روستای کنج کسور در منطقه نمداد نیز آبرسانی انجام شده است.

وهستانی از توابع بخش جازموریان (شهرستان زهکلوت) به شمار میرود که از بیش از  ۳۰روستای محروم و
ه و در جنوبیترین بخش از منطقه جازموریان استان کرمان و در مرز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد .مردم
ند و شغل اصلی آنها کشاورزی و دامپروری بوده و در زمان نه چندان دور ،کار آنها از رونق خوبی برخوردار بوده
سال پیش ،به علت خشکسالیهای طوالنی و از بین رفتن کشاورزی و دام به جمعیتی بسیار فقیر تبدیل شدهاند.
ن منطقه ،خشک شدن سرچشمههای آب و همچنین خشک شدن یا پایین رفتن سطح آب بسیاری از چاهها و
ی به آب است .بسیاری از مردم ،برای تهیه آب آشامیدنی ،مسافتهای طوالنی را طی میکنند تا از منابع آبی که
ستی و با گالن ،آب را به کپرها یا اتاقهایی که برای بعضی روستاییان ساخته شده ،منتقل کنند .در بازدیدی که
ررسُ ،گواه
ان مردم نهاد کارکنان صنعت نفت از  ۱۲روستای کپرنشین منطقه «نمداد» ،با نامهای چاه ابراهیمَ ،د َ
میل فرهادُ ،کنار َدنکُ ،کنار قنبرُ ،کنج َکسور ،پیرخوشاب و  ...داشتند ،مشخص شد که با توجه به نبود بارندگی
بیآبی شدید ،خواسته اصلی و اولیه تمامی مردم این روستاها ،امکان دسترسی راحت به آب بود .از اینرو سعی
وجه به منابع آبی در دسترس مردم (از جمله سرچشمههای کوهستانی یا چاه) ،ظرفیت و مقدار تقریبی آن منبع
ایی هر منبع آبی تا روستا ،یک سناریوی فنی تعریف و با در نظر گرفتن مالحظات بهداشت آب ،برای حل مشکل
لیهای مشخص شود و با تامین ملزومات مورد نیاز از جمله پمپ ،لوله ،تانکر یا در صورت لزوم تعمیق چاههای
و بهداشتی در دسترس مردم این روستاها قرار گیرد و در هر ماه ،مشکل یک یا چند روستا حل شود .ضمن اینکه
ستاها به علت دسترسی نداشتن به آب کافی و بهداشتی ،در معرض انواع بیماریها قرار دارند.

ختال نوزاد سه ماهه ریگانی ،با یک بیماری نادر کلیوی به دنیا آمد .کلیه او عالوه بر نداشتن
شکل طبیعی ،فاقد لوله حالب بودو دچار دردهای مداوم شکمی میشد ،به طوری که گريه
امان خوابيدن به او نمیداد .پدر خانواده ،چوپانی است که به علت سقوط از ارتفاع ،دچار
شکستگی لگن شده و قادر به انجام کار نیست .با شناسایی این کودک از سوی واحد خدمات
پزشکی سازمان مردم نهاد از کارکنان صنعت نفت ،تحت عمل جراحی قرار گرفت و مشکل
او بر طرف شد .عالوه بر ختال میتوان به درمان نارسایی کبد در شهر الر ،درمان نارسایی
کلیه در جیرفت ،جراحی شکاف کام و لب کودک هفت ساله در سیستان و بلوچستان ،معاینه
و انجام آزمایشهای تخصصی سه بیمار روستای اوریز در سیستان و بلوچستان ،بالون گذاری
قلب کودک هفت ماهه با مشکل تنگی عروق در سیستان و بلوچستان ،معاینه برای عمل
جراحی ناهنجاری مادرزادی گوش در سیستان و بلوچستان ،جراحی توده وسیع صورت و
گردن کارگر  50ساله در لردگان و معاینه و آزمایشهای چشم کودک  7ساله در سیستان و
بلوچستان اشاره کرد.

طرحهایفرهنگی،آموزشیواجتماعی
توسعه ،پديدهاي چند بعدي ،منظم و مستمر است و براي دستیابی به توسعه پايدار و متوازن
بايد « انسان» ،محور قرار گيرد .به همین دلیل قبل از هر چيز بايد موانع توسعه را شناخت و با
برنامهريزي و سرمايهگذاري ،آنها را بر طرف كرد .مسائل فرهنگی و اجتماعی مقدم بر هر مساله
ديگري با انسان ارتباط مستقيم دارد که توجه جدي به آنها گرهگشاي توسعه خواهد بود.
از این رو یک سازمان مردم نهاد کارکنان صنعت نفت طرحهای فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی
را عالوه بر آبرسانی و خدمات پزشکی و عمرانی سرلوحه کار خود قرار داده است که از آن میان
میتوان به پرداخت بدهی دو جوان یتیم به علت بیماری پدرشان در استان قم ،اهدای  40بسته
کیف و لوازم التحریر به مناسبت شروع سال تحصیلی برای ایتام و دانشآموزان فقیر چهار
روستای اطراف شهر شاهین دژ ،اهدای کمک هزینه خرید جهیزیه به دو نو عروس از شهر زرند
کرمان ،بازدید فنی و بررسی مشکالت مردم روستاهای کپرنشین کمپینگدپ ،گریک دپ،اوریز
ن بازدید از مدرسه روستای کمپینگ دپ و خرید شیشه برای پنجرههای
و ...اشاره کرد .همچنی 
این مدرسه ،توزيع  37بسته غذايي كه شامل برنج ،روغن ،قند ،چاي و همچنين اقالم بهداشتي
از جمله صابون ،مسواك و خميردندان و ساير اقالم بهداشتی بين محرومان روستاي كمپينگ
دپ ،توزیع آرد بین خانوادههای روستای کپر نشین ملنتاین ،توزیع عروسک ،اسباب بازی و
کتابهای داستان بین کودکان ،بازسازی زمین فوتبال ،نصب تیرک دروازهها و تور برای روستای
کمپینگدپ ،تشکیل دو تیم فوتبال و توزیع لباس و کفش ورزشی بین بازیکنان دو تیم ورزشی
در سیستان و بلوچستان و توزیع اسباب بازی ،عروسک ،کفش و لباس بین کودکان روستاهای
میل فرهاد و پیرخوشاب نمداد از دیگر مواردی است که این سازمان مردم نهاد کارکنان صنعت
نفت در راستای مسئولیت اجتماعی انجام داده است.

خدماتاشتغالزاییوکسبوکار
شاخص بیکاری ،یکی از عوامل مهم در توسعه و پیشرفت کشورهاست .از طرفی ایجاد
اشتغال «مولد» از طریق بنگاهها و کارگاههای متوسط در تمام دنیا ،امری بسیار مهم در
رونق اقتصادی ارزیابی میشود .درحوزه فقرزدایی در مناطق محروم ،مهمترین رسالت این
سازمان مردم نهاد کارکنان صنعت نفت ،بررسی و ایجاد مشاغل مولد و بنگاههای زود بازده
اقتصادی است .بخش اعظم توانمندسازی محرومان جامعه ،به ایجاد اشتغال آنان و کسب
درآمد با سرمایهگذاری خیلیک م منوط میشود ،از اینرو اشتغالهای خانگی با کاهش
هزینههایی چون مالیات ،اجاره مکان و ...بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .در این زمینه این
سازمان مردم نهاد با طرح «اجاره به شرط تملیک» ،اقدام به فراهم آوردن سرمایه اولیه و
راهاندازی حرفهها در کارگاههای کوچک کرده است .در این طرح ،پس از تامین وسایل و
ابزارآالت متناسب با حرفه مورد نظر ،مبالغ تمامی هزینهها و سرمایه اولیه به صورت وام
قرضالحسنه با تضمینهای کافی در اختیار متقاضی قرار میگیرد و گیرنده موظف به
پرداخت اقساط بدون بهره به این سازمان خواهد بود .با این روش ،عالوه بر راه اندازی
مشاغل ،سرمایه دوباره به این سازمان بازگردانده میشود و در موارد بعدی مورد استفاده
قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به خرید دو دستگاه چرخ خیاطی برای ایجاد یک
کارگاه خیاطی به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک اشاره کرد که با این اقدام ،برای یک
جوان روستایی در سیستان و بلوچستان ،منطقه سرباز اشتغالزایی شده است.
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