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عمده درآمد مردم این منطقه از کشاورزی یا دامداری 
است؛ دامداری هم با توجه به خشکسالی های 
اخیر در مراتع چندان مورد استقبال نیست؛ هر 
خانواده به اندازه نیاز خود چند دام سبک دارد و 
درآمدی از این راه حاصل نمی شود. آنهایی هم 
که زمین کشاورزی دارند با توجه به خشکسالی  
یک سال محصول خوب دارند و یک سال بد. 
آنها هم درآمد چندانی ندارند. گندم، پیاز، هندوانه، 
گوجه فرنگی، حنا وخرما عمده محصوالتی هستند 
که اگر سال خوب باشد می توان از آنها درآمد 

اندکی کسب کرد.

آسیبهایاجتماعی
هر فقر و محرومیتی به دنبال خود آسیبی دارد، از 
آسیب اجتماعی بگیرید تا آسیب جسمی، اعتیاد، 
طالق و به دنبال مصائبی این چنین همه و همه از 
پی فقر می آیند. حجت االسالم حمید بامری امام 
جمعه زهکلوت در رابطه با وضعیت آسیب های 
اجتماعی در این منطقه می گوید: »اعتیاد و طالق 
پررنگ ترین آسیب اجتماعی این منطقه است. آمار 
طالق براساس ارجاعاتی که از سوی دادگستری 
برای مشاوره ارائه می شود، بسیار باالست. زوج های 
جوان دوره عقد را می گذرانند و بعد از یک یا دو 
سال ازدواج می کنند اما به دلیل اعتیاد از هم جدا 
می شوند. به آموزش های ازدواج و دوره  هایی که 
ازدواج سالم را ترویج کنند نیاز داریم. البته این 
دوره ها اخیراً برگزار می شود اما مقطعی بوده و 

فراگیر نیست.«

روستائیانیدرتاریکوسکوتناشیاز
بیماریهایژنتیکی

تنها آسیب اجتماعی نیست که این منطقه را تهدید 
می کند، بلکه آسیب های جسمی به ویژه بیماری های 
ژنتیکی در این منطقه نیز بیداد می کند، اگر هر 
کسی گذرش به روستای تکول حسن در این 
منطقه بیفتد از انبوه نابینایان در این روستا تعجب 
می کند. بسیاری از ساکنان آنها یا نابینا شده اند یا 
معلولیت دیگری دارند. در یک خانواده پنج نفر در 

این روستا هر پنج نفر معلول هستند. قاسم آباد هم 
روستای دیگری نیز در آن منطقه است که ساکنان 
آن دچار لکنت زبان یا اللی هستند و نیاز به گفتار 
درمانی دارند، عمده این بیماری های ژنتیکی ناشی 

از رواج ازدواج های فامیلی در آن منطقه است.
جمعیت هالل احمر در قالب برنامه هایی مانند نذر 
آب برای حل مشکالت تأمین امکانات بهداشتی 
و آب آشامیدنی به این مناطق ورود کرده اند، اما 
وسعت مناطق و حجم محرومیت در این مناطق چنان 
زیاد است که یک یا دو نهاد حاکمیتی نمی توانند 
به صورت کامل به این مورد بپردازند و تمامی 

این مشکالت را رفع کنند.
به گزارش سپید، عیسی رضایی بخشدار جازموریان 
چندی قبل در نشست هم اندیشی که به ابتکار 
مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا)ع( برای کمک 
به این منطقه تشکیل شده بود، عمده ترین مشکالت 
این بخش محروم کشور را نبود بهداشت و آموزش 
می داند و می گوید: »اکثرا استان کرمان را از نظر 
آموزش و بهداشت توسعه یافته می دانند، درست 
هم هست اما جنوب کرمان شرایط فرق می کند. 
جنوب کرمان حتی از سیستان  و بلوچستان و 

هرمزگان و بوشهر هم محروم تر است. 
نزدیک به 95 درصد روستاهای بخش 
دارای آب شرب نیستند، البته دوستان 
هالل احمر زحمت کشیدند و در مدت 
اخیر تانکرهایی را در اختیار مردم منطقه 
قرار دادند اما کافی نیست و باید فکری 

اساسی کرد.«
وی می افزاید: »در جازموریان، 165 
مدرسه و بیش از 11 هزار دانش آموز 
مدرسه  تعداد  این  که  دارد  وجود 
دانش آموز  تعداد  این  پاسخگوی 
هزار  از  بیش  همچنین  نیست. 
دانش آموز ترک تحصیلی در منطقه 
داریم. باید آموزش و پرورش مستقلی 
از  باشد، چون خیلی  برای بخش 
شهرستان ها با دو، سه هزار جمعیت، 
آموزش و پرورش مستقل دارند. 
یکی از مشکالت دیگر آموزشی 

در این منطقه، فقدان تجهیزات است. با وجود 
گرمای شدید هوا، به جز سه یا چهار مدرسه که 
در مرکز بخش هستند، هیچ مدرسه ای وسایل 
سرمایشی مثل کولر، یخچال و آبسردکن ندارد. 
همچنین ۴3 مدرسه سرویس بهداشتی ندارند که 

باید در اسرع وقت برای آن چاره ای اندیشید.«
احمد حمزه نماینده سابق این منطقه در مجلس 
شورای اسالمی که عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان نیز بود در همان نشست اظهار می کند : 
باید برای آن تصمیم  »مشکل جدی بعدی که 
فوری اتخاذ شود، معضل بهداشت و درمان است. 
شهرستان 1۲0 هزارنفری رودبار که جازموریان 
بخشی از آن است، کاًل دو پزشک متخصص دارد! 
یک داخلی و یک اطفال. هیچ جای کشور چنین 
شهرستانی را پیدا نمی کنید اگر بنیاد برکت کمک 
کند، می شود یک بیمارستان 1۴0، 150 تختی در 

جازموریان احداث کرد.«
کرونا که اواخر بهمن ماه آمد این منطقه از کشور را 
نیز با خود درگیر کرد، همزمان در اویل فروردین ماه 
هم سیل این مناطق را در نوردید، چنانکه وضعیت 
در بخش محروم کشور قرمز شد، سیل هم بیش 

ازیک  میلیارد و 300 میلیون تومان خسارت در 
بخش های کشاورزی، پل ها، راه ها، آب، برق و 
غیره برجای گذاشت. در این میان سپاه با برپا 
داشتن یک بیمارستان صحرایی بیش از 1500 
نفر را ویزیت کرده و به آنها خدمات بهداشتی و 
درمانی ارائه داد. اما پراکندگی جمعیت در مناطق 
روستایی زهکلوت بقدری زیاد است که دولت 
مجبور شد این مناطق را بیش از هشت مرتبه 
پایش هوایی کند، با این حال برخی از خانوارها 
در بحث دریافت کمک های امدادی مشکل داشتند 
به گفته فرماندار رودبار جنوب دلیل این این اتفاق، 
سکونت در مناطق خارج از محدوده بوده و در 
روستایی تعدادی خانوار برای فرار از کرونا، بدون 
هماهنگی قبلی به یک منطقه کوهستانی خالی از 
سکنه مهاجرت کرده بودند، موقعیت جغرافیایی 
این منطقه به گونه ای بود که حتی در پایش هوایی 
هم قابل رویت نبود و درواقع اینگونه نقل مکان ها 

در روند خدمت رسانی اخالل ایجاد کرد.
جازموریان همانند بشاگرد و استان سیستان و 
بلوچستان تنها مناطق محروم ایران نیستند که با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. 
این محرومیت ها هم یک ساله و دوساله ایجاد 
دور  متفاوت،  فرهنگ  طبیعت،  قهر  نشده اند، 
تا  می دهند  هم  دست  به  دست   ... و  افتادگی 
ساکنان بخشی از کشور با چنین مشکالتی دست 
و پنجه نرم کنند. اگر روزی قلعه گنج مطرح 
شد، روز دیگر بشاگرد، یک روز هم زهکلوت 
به چشم آمده است. در امر محرومیت زادیی نیز 
تنها دولت نیست که باید ورود کند، خیریه ها، 
نهادهای حمایتی غیر دولتی، سازمان های مردم 
نهاد هریک باید دست به دست هم دهند تا این 
زخم را التیام بخشند. و یاریگر مردمانی باشند 
که انبوه مشکالت آنان را زودتر از آنچه می بینیم 
پیرتر کرده است. انعکاس محرومیت هم راهی 
برای جلب نگاه ها به این مناطق است. آموزش 
و بهداشت به عنوان دو حق اصلی و تصریح 
شده در قانون اساسی چنانچه برای ساکنان این 
مناطق فراهم شود حداقل بخشی از مشکالت 
حل می شود، هر دوی این حقوق الزم و ملزوم 
یکدیگرند، اگر آموزش باشد چه بسا کمتر بیماری 
ژنتیکی مشکالتی را برای ساکنان آن دو روستا 
به وجود آورد و اگر سالمت باشد مردم با خیال 
آسوده تری فرزندان را به روانه مدرسه ها کنند و 

خود در طلب روزی برآیند.


