
 
 

 
 
 

Tel:  +9821 22860691, Fax: +9821 22869547  

Email: communications.ir@undp.org 

Website: ir.undp.org 

 
@UNDPIran 

@UNDPIran 

 

 

 در همه گیری ایران کادر درماناز دوخت ماسک توسط زنان ارومیه ای برای حمایت 

 ۱۹-کووید
 

 1399اردیبهشت  10

توانمندسازی  ،ت که از این منطقه به گوش می رسدمیه تنها خبر خوبی نیسی ارواین روزها افزایش سطح آب دریاچه

در مبارزه با  شخصی برای کارمندان بخش سالمت فاظتح در تولید تجهیزات آنمشارکت  که منجر به محلی زنان

 است.مهم های پروژه دستاورد یز یکی ازنشده 19-کووید

 مبارزه با  ه کشورم و کسانی که در خط مقدمدوزم، عشق برا با عشق می ایزولهو لباس  من ماسک": می گویدهاجر 

 "هستند. 19-کوویدگیری همه

زن دیگر در روستایش،  12در کنار یک ماه گذشته کند. طی ی ارومیه زندگی میاو در روستا چپقلو در جنوب دریاچه

که  هستند دریاچه ارومیه احیای ی. این زنان بخشی از پروژهبوده است مشغولشخصی  به دوخت تجهیزات حفاظت

بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران،  همکاری مشترکی. این پروژه است های ایرانتاالب احیایزیرمجموعه پروژه 

در حال ف اصلی این پروژه است و اهدا یکی از زمان ملل متحد است. توانمندسازی زناندولت ژاپن و برنامه توسعه سا

 .زن در شش روستا در این پروژه مشغول به فعالیت هستند  35 ، بیش از حاضر

گیری نقشی داشته باشیم.  خواستیم در پاسخ به این همهمی و ما این کار را داوطلبانه آغاز کردیم": در ادامه گفتهاجر 

مبارزه با  خط مقدم از افرادی که در به دریافت سفارش کردیم. حمایت بدلیل کیفیت باالی کارمان، شروع یبعد از مدت

بعضی از زنان گروه واقعا به " :وی افزود ".دهدمی به من احساس خوبی ی خودم خانواده هستند و همچنین این بیماری

که روی تعداد زیادی از افراد در جهان تاثیر  قتصادیا -اجتماعی دارند، بخصوص در این شرایطاین حمایت مالی نیاز 

 "که بواسطه آن می توانیم از کادر پزشکی حمایت کنیم، هستیم. یشته است. ما قدردان داشتن شغلگذا

گفت که قدردان پروژه است چرا که این پروژه به ،گذاری داردوقتی از او پرسیده شد که آیا پیامی برای به اشتراک

سازد تا جان انسان ها را هایشان، آنان را قادر که روزی مهارتکرد تصور نمیپردازد. او هیچوقت زنان می ارتقاء ظرفیت

 . نجات دهند

 ".خواهیم ایستاد کادر درمانتا هرزمانی که الزم باشد با عشق در کنار "
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