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سيل 29 آذر سيستان و بلوچستان نزديک به 
يک هزار روستا را درنوريديد و خسارات زيادي 
بر جاي گذاشت. سيلي که به خاطر وقوعش در 
مناطق محروم و کم بضاعت استان، بيش از هر 
اتفاق ديگري به چشم آمد و نياز امدادرساني و 
حمايت از سيل زدگان را در اولويت همه کارها 
قرار داد. از همان لحظات نخست وقوع سيل 
نيروهاي سپاه و بس��يج به داد مردم شتافتند 
و فرمانده کل سپاه پاسداران و رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفين هم بارها اعالم کردند 
تا آخري��ن روز و رفع تمام مش��کالت در کنار 
س��يل زدگان باقي خواهند ماند. اما اين اتفاق 
موجب نش��د تا برنامه هاي محروميت زدايي 
از ديگر مناطق کشور و بخصوص سيستان و 
بلوچستان با وقفه مواجه شود و بر همين اساس 
شنبه گذش��ته بود که يک هزار و ۴۰۸ پروژه 
عمرانی عرصه محروميت زدايی قرارگاه قدس 
جنوب ش��رق نيروی زمينی س��پاه پاسداران 
از طريق ويدئوکنفرانس در شهرس��تان های 
مختلف استان سيستان و بلوچستان افتتاح 
ش��د. همچنين در اين مراس��م که با حضور 
مسئوالن ارشد استان سيستان و بلوچستان 
برگزار ش��د، توزيع 5۸۰ سری جهيزيه ميان 

زوج های ج��وان کم بضاعت و توزي��ع  3 هزار 
سری لوازم خانگی ميان محرومان کليد خورد 
و از مستندهای ساخته شده در زمينه اقدامات 
قرارگاه قدس نيروی زمينی در استان سيستان 

و بلوچستان رونمايی شد.
در ادام��ه مراس��م مع��اون محروميت زدايی 
قرارگاه قدس جنوب  شرق نيروی زمينی سپاه 
پاسداران با اش��اره به اينکه اين قرارگاه عالوه 
بر اقدامات امنيتی با هدف کمک به دولت در 
راستای کاهش محروميت در حوزه های توسعه 
شاخص های اشتغال، احداث مسکن، بهداشت، 

درمان، آموزشی، فرهنگی و... فعال است، گفت: 
»اين قرارگاه در طول 1۰ سال اخير 17 هزار و 
977 پروژه در جنوب شرق اجرا کرده که 2هزار 
و 366 مورد آن پروژه هاي عمرانی بوده که در 
پنج سال نخست فعاليت قرارگاه اجرا شده و 
مابقی هم در پنج س��ال دوم به نتيجه رسيده 
است.« ش��هرام اس��کندری با تأکيد بر اينکه  
افزايش هشت برابری تعداد پروژه ها را شاهد 
بوده ايم، به اعتبارات صرف ش��ده هم اش��اره 
کرد و ادامه داد: »بيش از 2۰7 ميليارد تومان 
اعتبار تاکن��ون برای پروژه ه��ای عرصه های 
خدمت رس��انی قرارگاه قدس جنوب  ش��رق 
نيروی زمينی سپاه پاس��داران هزينه شده و 
تالش داريم تا هرجا نياز باش��د در کنار مردم 
باشيم و با همياری خود آنها مشکالت را يکی 

پس از ديگری حل کنيم.«
   حضورپزشکانجهادگردرمناطقمحروم
ايام دهه مبارک فجر فرصت خوبي بود تا يک بار 
ديگر نيروهاي بس��يجي و جهادگ��ران راهي 
مناطق محروم ش��وند تا با کمک به ساکنان 
اين مناطق، ش��يريني و حالوت اي��ن روزها 
را چندبرابر کنند. بر همين اس��اس پزشکان 

جهادگر هم ب��ه مناطق محروم سيس��تان و 
بلوچس��تان رفتن��د و چن��د روزي را مهمان 
س��اکنان آن بودند. در همين رابطه جانشين 
سازمان بسيج جامعه پزش��کی سپاه سلمان 
سيس��تان و بلوچس��تان با بيان اينکه 395 
بيمار به مناسبت گراميداش��ت دهه فجر در 
س��طح اس��تان از خدمات درمانی، پزشکی و 
بهداشتی رايگان بهره مند شدند، گفت: »در 
راستای گراميداش��ت اين ايام برنامه هايی با 
حضور پزشکان بس��يجی کانون های بسيج 
جامعه پزشکی در سطح اس��تان در راستای 
خدمت رسانی بی منت و ارائه خدمات درمانی 

و پزشکی رايگان اجرا شده است.«
فاطمه کميلی، در مورد خدمات ارائه ش��ده 
تصريح کرد: »برپايی ايس��تگاه س��المت در 
ميعادگاه نماز جمعه زاهدان و ويزيت عمومی، 
بررس��ی فش��ار خون و قند خون، اعزام تيم 
متخصصين اطفال به مرک��ز درمانی اديمی 
به همت کانون بس��يج جامعه پزشکی زابل و 
ويزيت 15 بيمار، اعزام تيم ش��هيد رهنمون 
به روستای دودی توسط کانون بسيج جامعه 
پزشکی زابل و ويزيت 32 نفر از جمله اقدامات 

درمانی است که اجرايي ش��د.« وي ادامه داد: 
»اعزام تيم شهيد رهنمون به روستای اسکل 
توس��ط کانون بسيج جامعه پزش��کی زابل و 
ويزيت 63 نفر و کنترل فش��ار خون 63 نفر و 
کنترل قند خون ۴6 نف��ر، توزيع پمفلت در 
مورد کرونا ويروس، ديابت، سالک، تاالسمی، 
فشارخون، سل و وبا، برپايی ايستگاه سالمت، 
سنجش فش��ار خون و قند خون 1۴3 نفر به 
همت کانون بسيج جامعه پزشکی شهرستان 
خاش در محل مصلی از ديگر اقدامات پزشکی 

انجام شده در سيستان و بلوچستان بود.«
   آموزشصيانتگراناجتماعی

يکي از اقدامات جالب س��پاه طي س��ال هاي 
اخير توجه به معضالت و آسيب هاي اجتماعي 
اس��ت که در همين رابطه کارهاي آموزشي و 
پيشگيرانه زيادي در دس��تور کار قرار گرفته 
است. بر همين اساس معاونت اجتماعی سپاه 
سلمان سيستان و بلوچس��تان کار ويژه اي را 
انجام داد و اولين دوره آموزش��ی صيانتگران 

اجتماعی در اين استان را برگزار کرد.
مدير آموزش و پيش��گيری معاونت اجتماعی 
سپاه سلمان با بيان اينکه از جمله نقاط ضعف و 
چالش های اقدامات پيشگيری و درمان و مداخله 
در آسيب های اجتماعی در سطح کانون های 
هدف بسيج اعم  از محالت آسيب ديده و پرخطر 
کمبود نيروی انس��انی متخصص در س��طح 
استان اس��ت، گفت: »بر اس��اس برنامه ريزی 
به عمل آمده از سوی کارگروه اجتماعی سپاه 
سلمان استان با انتخاب کميته ای متشکل از 
هفت نفر از نخبگان و کارشناسان متشکل از 
سردار محمد ناظری، سرهنگ مسعود پناهی، 
مهندس احسان پودينه، دکتر علی عرب، دکتر 
نادر سليمانی و خانم ها دکتر طاهری و حيدری 
طی يک هفته کار فش��رده ضمن جمع آوری 
ديدگاه صاحبنظران، چارچوب آموزش مورد 
نظر تدوين و نس��بت به تهيه محتوا آموزشی 

مبادرت شد.«
احس��ان پودينه ادامه داد: »بر اين اساس و به 
منظور تربيت و آموزش صيانتگران اجتماعی 
در عرصه کاهش آسيب های اجتماعی برای 
اولين بار دوره آموزشی فوق با حضور ۴5 نفر 
از نماين��دگان اعزامی از نواحی و س��پاه های 
شهرستانی در مرکز استان به همت معاونت 

اجتماعی برگزار شد.« 
به گفته اين مسئول، بناست در آينده دوره های 

تکميلی مربوطه نيز برگزار شود.
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فعاليت بسيج جامعه پزشکي به دوران هشت 
س��ال دفاع مقدس برمي گردد، همان زماني 
که پزشکان و پرس��تاران تا پشت خط مقدم 
پيش مي رفتند و ب��راي زخم هاي رزمنده ها 
مرهم مي گذاشتند. زنان و مرداني که آتش 
به اختيار کار مداواي رزمنده هاي بس��يجي 
را انجام مي دادن��د و تعداد بس��ياري از آنها 
در اين راه به مقام ش��هادت رس��يدند. حاال 
بس��يج جامعه پزش��کي که از هم��ان زمان 
فعاليتش آغاز ش��ده، توانس��ته در سال هاي 
اخير خدمات ارزنده اي را به سراس��ر کشور 
ارائه ده��د. آنها در قال��ب گروه هاي متفاوت 
به اس��تان ها و مناطق مح��روم مي روند و با 
ارائه خدم��ات درماني رايگان ب��ه محرومان 
رس��الت خود را همچنان ادام��ه مي دهند. 
شايان ذکر اس��ت اين جهادگران متخصص 
هر بار به يک منطقه مي روند و با ارائه خدمات 
پزشکي، دندانپزشکي و... سعي در کنار زدن 
محروميت هاي بهداشتي و درماني و فراهم 
کردن شرايطي برابر براي تمام کشور دارند. 
در همين راستا نيز هر س��ال تعداد غيرقابل 
ش��ماري خدمات پزش��کي اعم از خدمات 
دندانپزشکی، ويزيت توسط پزشک عمومی، 
ارائه دارو، ارائه آموزش های بهداش��تی دوره 
س��المندی و ميانس��الی، ارائه آموزش های 
فرهنگی، ارائه خدمات ماماي��ی، غربالگری 
قند خون، غربالگری فشار خون و ارجاع افراد 
به مراکز خدمات جامع سالمت به مردم ارائه 
مي ش��ود. خدماتي که طي گزارش منتش��ر 
شده در روزنامه »جوان« از ابتداي بهمن  تا 21 

همين ماه حدود ۴ هزار نوع خدمات پزشکي 
به مردم مناطق مختلف استان هاي سيستان 
و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد، لرستان 
و... ارائه شد و توانست بخشي از محروميت ها 

در حوزه درماني را برطرف کند. 
  خدماتپزش�کیرايگاندرحاشيه

شهرسبزوار
هرچند هنوز چند روزي ب��ه اتمام بهمن ماه 
مانده اما تعداد خدمات ارائه ش��ده از س��وي 
بسيج جامعه پزشکي تاکنون به 6هزار و 6۰۰ 
خدمت رسيده است که قطعاً اين رقم تا پايان 
بهمن ماه از 7هزار نفر خواهد گذشت. خدماتي 
که بخشي از آنها به مناس��بت جشن بزرگ 
پيروزي انقالب اسالمي ارائه شده و توانسته  اند 
برگ زرين��ي را در کارنامه بس��يج بخصوص 
بس��يج جامعه پزش��کي به ثبت برسانند. در 
اين راس��تا بر اس��اس اطالعات موجود طی 

همين دهه مبارک فجر که گذشت يک هزار 
و ۴۰۰ نفر از ش��هروندان سبزوار توانستند از 
خدمات رايگان پزشکی بسيج اين شهرستان 
بهره مند شوند. در اين خصوص مدير کانون 
بس��يج جامعه پزشکی س��بزوار گفت: »اين 
خدمات در درمانگاه امام حسين)ع( اين شهر 
و همچنين با اعزام دو گروه پزشکی در مناطق 
حاشيه ش��هر ارائه ش��د.« رمضانعلی اخوان 
افزود: »عالوه ب��ر حضور پزش��کان عمومی 
درمانگاه امام حس��ين )ع( دو تيم پزش��کی 
شامل پزشک عمومی، روانشناس، متخصص 
تغذيه و بهداشت، دندانپزشک، پرستار و بهيار 
به بيماران مناطق حاشيه شهر سبزوار خدمات 
ارائه کردند.« وی ادامه داد: »در اين چارچوب 
يک هزار و 179 نفر توسط پزشکان عمومی در 
درمانگاه امام حسين)ع( معاينه شدند و 221 
خدمت پزش��کی در مناطق حاشيه شهر به 
بيماران ارائه شد.« گفتني است بر اساس آمار 
اعالم شده، سبزوار پس از کالنشهر مشهد رتبه 
دوم حاشيه نشينی در استان خراسان رضوی 
را دارد و حدود 25 درص��د از جمعيت 23۰ 
هزار نفری و 52۰ هکتار از مساحت  3هزار و 
۴۰۰ هکتاری اين شهرس��تان درگير معضل 
حاشيه نشينی است. از همين رو ارائه چنين 
خدماتي توانس��ته بخش مهمي از مشکالت 
درماني مردم محروم اين اس��تان را برطرف 
کند. عالوه بر اين در اس��تان فارس و در يکي 
از روستاهاي آن نيز بسيج جامعه پزشکي در 
اين مدت کوتاه توانسته به ۴۸9 نفر خدمات 

پزشکي رايگان ارائه دهد. در اين راستا دکتر 
عدنان احمدی آزاد به بس��يج گفت: »در اين 
اردوی جهادی که 6 نفر از پزشکان متخصص 
به همراه پزشک عمومی، دندانپزشک، پزشک 
داروساز و کارشناس��ان بهداشتی اين شبکه 
حضور داش��تند ۴۸9 نفر به ط��ور رايگان از 
خدمات بهداش��تی و درمانی در زمينه های 
مختلف درمانی بهره مند شده و خدمات مورد 
نياز را دريافت کردند.« گفتني اس��ت در اين 
اردوي جهادي تيم��ي از متخصصان اعصاب 
و روان، گوش، حل��ق و بينی، داخلی، اطفال، 
مغز و اعصاب، زنان و زايمان، دندانپزش��ک، 
پزش��ک عمومی و پزشک داروس��از، حضور 
داشتند. البته خدمات ارائه شده در اين اردو 
به همين جا ختم نشده و تعدادي از مسئوالن 
و کارشناس��ان واحده��ای بهداش��تی نيز با 
حضور در اين اردو توانستند خدماتی همچون 
مراقبت های بهداشتی رده های مختلف سنی، 
اهدای مکمل های بهداشتی، اندازه گيری قد، 
وزن، فش��ار خون و قند خون، انجام معاينات 
دهان و دندان دانش آموزان و اهدای مسواک 
و خميردندان ب��ه آنها و همچنين مش��اوره 
روانشناسی، خدمات تزريقات و توزيع رايگان 

دارو را انجام دهند.
 ويزيترايگان۸۰۰نفردرلرستان

در استان لرس��تان نيز به مناسبت دهه فجر 
بس��يج جامعه پزش��کي توانس��ته خدمات 
بيش��ماري را ارائه دهد که مس��ئول سازمان 
بسيج جامعه پزشکی لرس��تان درباره آن به 

بسيج گفت: »به مناس��بت دهه مبارک فجر 
دو ايستگاه سنجش سالمت در مصلی الغدير 
خرم آباد توسط سازمان بسيج جامعه پزشکی 
لرستان برپا شد.« س��رهنگ دوم عبدالوحيد 
ملک آرا  اضافه کرد: »به مناسبت دهه مبارک 
فجر اعضای سازمان بسيج جامعه پزشکی سپاه 
حضرت ابوالفضل)ع( لرس��تان و دانشجويان 
علوم پزشکی استان با حضور پرشور خود در 
نماز دشمن شکن جمعه با برپايی دو ايستگاه 
سنجش سالمت به نام شهيد واالمقام سردار 
س��ليمانی و ش��هدای مقاومت ب��ه کنترل و 
اندازه گيری فش��ار خون، قند خون و ويزيت 
رايگان نمازگزاران پرداختند.« مسئول سازمان 
بسيج جامعه پزشکی لرستان ادامه داد: »در 
زمانی که اين ايستگاه در مصلی الغدير برگزار 
شد بيش از ۸۰۰ نفر ويزيت شدند و موارد در 
معرض خطر ضمن معاينه توسط کارشناسان 
مورد مشاوره قرار گرفتند. ايستگاه های سالمت 
در ديگر مصلی های شهرس��تان های استان 
جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رايگان 
برپا شد.« وي همچنين با اش��اره به خدمات 
ارائه شده به مردم در اين بازه زماني ادامه داد: 
»بيش از 52۰ نفر خدمات بهداشتی، درمانی 
و دندانپزشکی به صورت مستقيم به جمعيت 

تابع منطقه ارائه شد.« 
 اع�زام17تيمپزش�کیب�همناطق

محرومکرمانشاه
در استان کرمانشاه نيز مسئول امداد و درمان 
سازمان بس��يج جامعه پزش��کی کرمانشاه از 
اع��زام 17 تي��م پزش��کی به مناط��ق کمتر 
برخوردار اس��تان خبر داد و به بس��يج گفت: 
»از وظايف ذاتی بس��يج جامعه پزشکی ارائه 
خدمات بهداش��تی درمانی به مناطق کمتر 
برخوردار اس��ت.« حامد بهراميان افزود: »در 
شهر کرمانش��اه تيم هايی به محالت آقاجان، 
کيهانشهر، قلعه کهنه، آناهيتا، صادقيه، ده پهن، 
سجاديه، باغ ابريش��م، حکمت آباد و کرناچی 
اعزام شدند.« به گفته وي، همچنين تيم هايی 
نيز عازم مناطق چم زرش��ک ثالث باباجانی، 
چش��مه کبود هرس��ين، خزل غربی کنگاور، 
اس��الم آباد )هندی آباد( کنگاور، شهرستانی 
اس��الم آباد غرب، خراجيان روانسر و باينگان 
در شهرستان پاوه شدند. بهراميان اضافه کرد: 
»اين تيم ها در راستای اجرای اين طرح خدمات 
پزشکی و ارائه داروی رايگان را در برنامه دارند.« 
همان طور که اشاره شد بسيج جامعه پزشکي 
همچون گذشته برنامه خدمت رساني به مردم 
مناطق محروم را دنبال مي کند و در ماه هاي 

آينده هم اين برنامه ادامه خواهد داشت.

طی1۰س�الاخيربي�شاز2۰7
ميلياردتوماناعتباربرای17هزار
و977پ�روژهدرعرصهه�ای
خدمترس�انیق�رارگاهقدس
جنوبشرقنيرویزمينیسپاه
پاس�دارانهزينهش�دهاس�ت

عالوهبرحضورپزشکانعمومی
درمانگاهامامحسين)ع(دوتيم
پزش�کینيزبهيکهزارو179
بيمارمناطقحاشيهشهرسبزوار
خدماترس�انیک�ردهو221
خدمتپزشکیبهآنانارائهشد

ازچهزمانيوچطورشدکهتصميمگرفتيد
دراردوهايجهاديشرکتکنيد؟

از سال ها قبل يعني قبل از دانشگاه يک گروه بوديم که 
براي محرومان منطقه مح��ل زندگي مان کمک جمع 
مي کرديم اما وقتي وارد دانشگاه شدم با روحيه جهادی 
دوستاني که در اردوها شرکت مي کردند آشنا شدم. در 
آنجا هم دوست داش��تم کارهاي خيريه انجام دهم که 
ابتدا با گروه هاي جهادي دانشگاه کار کردم و به اردوهاي 
جهادي و روستاهاي کم برخوردار مي رفتيم. چند سالی 
اين فعاليت ه��ای خيريه انجام و بع��د از مدتی تعطيل 
شد. مجدداً و به پيشنهاد يکی از دوستان، در سال 9۴ 
مجموعه خيريه ای در دانشگاه راه اندازی کرديم. خدا را 
شکر چند سال است اين گروه فعال است و امروز هم با 

اعضاي بيشتري از دانشجويان کار مي کنيم.
بيش�ترينحيط�هفعالي�تش�مادرچ�ه

حوزههايياست؟
حيطه فعاليت گ��روه ما کمک به بيماران س��رطانی و 
صعب العالج اس��ت که بحث آموزشی و فرهنگ سازی 
آن را هم انج��ام می دهيم. البته بهداش��ت و درمان و 
رسيدگي به وضعيت همه بيماران و بخصوص اطفال از 

برنامه کاري خارج نمي شود.
گروهش�مابهس�ازماني�انهاديوابس�ته

نيست؟
به هيچ عنوان. گروه ما کاماًل مس��تقل، غيرسياس��ی و 
غيردولتی اس��ت. تمام کمک هايش حتی هزينه رفت 
و آمدمان از اعضای گ��روه و خيرين تأمين مي ش��ود. 
به اصطالح ک��م می خوريم، گرد می خوابي��م تا اردوها 

برگزار شود.
بااينتفاسير،مديريتيکگروهجهاديبا

اينويژگيهاسختنيست؟
خيلي سخت است اما وقتي در هر زمان و هر جا، خدا را 
در کنار خود ببينيد همه کارها آسان مي شود. فراموش 
نمي کنم در اولين اردوی جهادی که در مناطق محروم 
مسجدسليمان برگزار شد، وارد منطقه ای شديم و حدود 
يک س��اعت در جاده خاکی فرعی رفتيم تا به روستای 
قاسم آباد منطقه تاجيک رسيديم. هيچ امکاناتی نبود، 
حتی پشه پر نمی زد. بيش از يک ساعت در راه بوديم؛ 
تشنه و گرس��نه. گفتيم خدايا ما هيچی نياورده ايم که 
بخوريم، چه اشتباهی کرديم! هوا کم کم تاريک مي شد 
و بايد شب همان جا مي مانديم. 15 دانشجو همراه مان 
بودند و من مسئول شان بودم. ناگهان ديدم يک وانتی 
آمد، مرغ گوشتی زنده می فروخت. من هم همان جا چند 
تا مرغ خريدم. آنجا بود که يکي از جهادگران که روحاني 
بود، گفت ببين، وقتی خدا می گويد برو جهاد کن من 
با تو هستم، همين است. اين لطف خداوند را که ديديم 
ايمان مان محکم شد و گفتيم حل است پس. اين يک 
خاطره شيرين بود. فردای آن روز تخم مرغ و غذا آوردند و 
از آن به بعد هم کارمان با لطف خدا به خوبی پيش رفت. 
مي خواهم بگويم بايد دل را به خ��دا داد و پيش رفت، 

خودش مي داند چطور همراهي و کمک کند.
آيابرنامهخاصيبرايگروهتدوينکرديد؟

پيش از ش��روع کار در گروه روح اهلل، چون در گروه های 
خيريه و جهادی های مختلف حض��ور و از نقاط قوت و 
ضعف و راه های پيشرفت آنها آگاهی داشتيم، مي دانستيم 
با کمک دوستان چطور بايد برنامه ريزي کنيم تا عالوه بر 
رسيدگي به مشکالت و نيازهاي ساکنان مناطق محروم، 
اين کارها هم مستمر باش��د. بنابراين تصميم گرفتيم، 
اين طور نباش��د که يک سال فعال باش��يم و به مناطق 
مختلف برويم و بعد از آن همه چيز تمام شود، يا با عوض 
شدن سال، اعضا هم تغيير کنند. بلکه تجربه به ما نشان 
داده بود، اردويي تأثيرگذار است که با همان نفرات، در 
همان مناطق و به دفعات حضور داشته و کار کنيم. پس با 
اعضای گروه به اين نتيجه رسيديم که بهتر است به جای 
اينکه گروه يک بار در سال به مدت 1۰ روز به يک منطقه 
برود و فعاليت های مختلف��ی انجام  دهد، اين فعاليت ها 
را مس��تمرتر کرده و به جای يک بار در سال، چند بار در 
ماه هاي مختلف، و به جای اينکه به هر منطقه يک دفعه 
رفته باشيم، چندين مرتبه برويم؛ يعنی دفعه نخست، 
مشکالت را شناسايی کنيم، در حد امکان رفع شان کنيم، 
بعد داده سازی کنيم، اطالعات را ثبت کنيم و به شهرهای 
خودمان برگرديم، شش ماه يا يک سال بعد، با آمادگی 
کامل تر دوباره به همان منطقه برويم. همين طور هم شد 

و نتايج بسيار خوبي هم داشت.

آيااينشيوهبااستقبالجهادگرانوساکنان
مناطقمحروممواجهشد؟

آمار و ارقام بهترين جواب به اين س��ؤال است. گروهي 
که با 15 نفر آغ��از به کار کرده بود ح��اال بيش از 3۰۰ 
نفر عضو دارد و جالب اينکه هم��ه بچه ها و جهادگران 
که تحصيلکرده هستند هم مشتاق آمدن به اردوهای 
جهادی اين گروه بوده و تأکيد دارند حتماً نامش��ان در 
هر سفر باشد ولي ما اجباراً قرعه کشی می کنيم و حتی 

هزينه رفت و برگشت را هم خود اعضا می پردازند. 
شمايکيازکاملترينگروههاازنظرحضور
کارشناسومتخصصهستيد.دراينمورد

توضيحدهيد.
چندين پزش��ک عمومی جذب گروه ش��ده تا بهترين 
متخصصان کش��ور در اردو ها حضور داش��ته باش��ند. 
همچنين گروه دامپزش��کی، تيم کام��ل و متخصصی 
دارد، تيم متخصص مامايی، متخصصان دندانپزشک و 
تعدادي کارشناس کشاورزي هم در گروه حضور دارند. 
دانشجويان کارشناسی مامايی نيز همراه گروه به منطقه 
می آيند و در کنار فارغ التحصيالن علوم پزشکی، بايد به 
روحانيوني اش��اره کرد که به ما لطف کرده و در اردوها 

حضور پيدا مي کنند.
حضوردرکداماردوهايرايشماخاصبوده

ودرذهنتانباقيماندهاست؟
اگر از هر جهادگ��ري در مورد اردوها بپرس��يد حتماً 
مي گويد تمام لحظات در تمام اردوها يک دنيا خاطره 
و زندگي است. جهادگران در اين اردوها اول خودشان 
را پيدا مي کنند. با اي��ن حال در گروه م��ا اعزام ها هر 
ماه به صورت مداوم به محروم تري��ن نقاط ايران انجام 
می شود که از جمله مناطق و کارهاي ويژه مي توانم به  
اعزام تيم متخصص و کادر پزش��کی مجرب به مناطق 
محروم استان سيستان و بلوچستان، مناطق سيل زده 
خوزستان، منطقه قمرود، مناطق روستايی و عشايری 
اس��تان کهگيلويه و بويراحمد و مناطق روس��تايی و 

عشايری آبدانان در استان ايالم اشاره کنم.
ازاقداماتويژهپزشکيدرمناطقمحروم
توسطجهادگرانپزشک،مورديبودهکه

منحصربهاينگروهباشد؟
در يکي از اردوهاي جهادي، خان��م دکتر طناز بحری، 
فوق تخصص خون و سرطان و رئيس بخش هماتولوژی 
بيمارستان آراسموس هلند همراه ما آمده بود که باعث 
افتخار و موجب ايجاد انگيزه و اميد بيشتر در جهادگران 
شد. 19 بيمار س��رطانی فقط در يک روستای اطراف 
زابل بودند که توسط ايشان تحت درمان قرار گرفتند. 
يک روس��تا با 2۰۰ نفر جمعيت، 3۰ بيمار س��رطانی 
داشت. ژن شان از بچه سه س��اله تا بزرگسال سرطانی 
بود. تمام بيماران سرطانی اين روستا شناسايی شدند 
و به صورت رايگان دارو در اختيارشان قرار داديم. ضمن 
اينکه کارهاي شان تا به نتيجه مطلوب رسيدن پيگيري 

مي شود.
ش�ماگفتيدبهس�ازمانونهاديوابس�ته
نيس�تيد.فک�رنميکني�دب�احماي�ت
دس�تگاههايمختلفميتواني�دخدمات
بهتريمخصوصاًدرحوزهبهداشتودرمان

بهنيازمندانارائهکنيد؟
اين چيزي نيست که ما بخواهيم آن را رد کنيم. حتماً با 
هر حمايتي که صورت بگيرد ما هم خدمات بهتري ارائه 
مي کنيم. با اين حال فعاًل روی پای خودمان هستيم و 
هزينه ها را از جيب خودمان تأمي��ن مي کنيم ولی اگر 
حداقل کسی هزينه بيمارس��تانی را بدهد، خيلی بهتر 
است. اين پزش��کان و متخصصان هم بچه های همين 
مملکت هستند، اينها هم بايد درآمد خودشان را داشته 
باش��ند. واقعاً اگر مس��ئوالن، خيرين و ارگان ها کمک 
بکنند، خيلی س��رعت کارها باال می رود. ما با خدا عهد 
بسته ايم و بدون حضور مس��ئوالن هم کارمان را پيش 
مي بريم. امروز هم خيلی از بيماری ها را در اولويت قرار 
داده ايم. مثاًل بيماری های عفونی به وفور در تمام مناطق 
به چش��م مي خورد. لوزه های بزرگ و متورم که باعث 
مي شود بيماران مرتب تب و تشنج  کنند. بيماران محروم 
دارو ندارند، پول و حتی دفترچه هم ندارند. در يکی از 
اردوهای جهادی برای بيماران عفونی از بيمارس��تان 
شهرکرد نوبت گرفتيم، پزشک جراح موافقت کرد و در 
يک روز شش بيمار عفونی عمل جراحی شدند که بعد از 

عمل بيماران را به منطقه خودشان فرستاديم.

بسيج جامعه پزشکي 7هزار نفر را در بهمن ماه رایگان ویزیت کرد

افتتاح هزار و ۴۰۸ پروژه عمرانی سپاه در سيستان و بلوچستان
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