
درگفت وگوي »جوان« با دكتر متوليان اعالم شد
خدمت رساني شبانه روزي700 كانون 
بسيج جامعه پزشكي در مقابله با كرونا

با ورود ويروس كرونا و شيوع آن در استان هاي مختلف كشور بود كه رئيس 
سازمان بسيج جامعه پزشكي كش�ور از فعاليت 700 كانون تخصصي اين 
جامعه در مبارزه با اين ويروس خبر داد. از همان زمان تمام 700 كانون شهيد 
رهنمون بسيج جامعه پزشكي فعال بوده و حاال به صورت شبانه روزي اگر در 
نقطه اي مشكلي پيش آيد، پزشكان آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. 

    
دكتر ابراهيم متوليان، رئيس س��ازمان بسيج جامعه پزشكي كشور درباره 
»فعاليت اعضاي بسيج جامعه پزشكي در مبارزه با كرونا در تمام استان هاي 
كشور به »جوان« در رابطه با اقدامات اين مجموعه گفت: 700 كانون شهيد 
رهنمون بسيج جامعه پزشكي كامالً فعال هستند به طوري كه حتي اگر در 
نيمه شب در نقطه اي به كمك نياز باشد يا موردي و مشكلي پيش بيايد حتماً 
يكي از پزشكان آماده ارائه خدمت و رسيدگي به موضوع است.  وي با بيان 
اينكه فكر مي كنم تا اواخر فروردين يا در نهايت اواخر ارديبهشت ويروس 
كرونا در كش��ور از بين برود، ادامه داد: در حال حاضر رشته هاي بيهوشي، 
 ICU  عفوني و ريه در صدر ارائه خدمات هستند؛ چراكه بايد بيماران بدحال
را پوشش بدهند. ضمن اينكه ما هر روز كارشناسان خود را با آزمايش هاي 
كوتاه مدت آماده مي كنيم تا به جمع پزشكان بپيوندند.  رئيس سازمان بسيج 
جامعه پزشكي با تأكيد بر اينكه تقريباً زنجيره انتقال ويروس كرونا در حال 
كنترل شدن است، تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه بيماران بدحال در 
بيمارستان هستند و بايد در بخش ICU تحت مراقبت قرار گيرند.  متوليان 
درباره تعداد متخصصان و پزشكان بسيج جامعه پزشكي در مراكز درماني 
مقابله با كرونا هم گفت: »بيش از 670 متخصص را تاكنون جابه جا كرده ايم. 
يعني اگر شيفت يك متخصص در تهران تمام مي شود، بالفاصله وي را به 
استان هاي ديگر مي فرستيم.  وي با اشاره به اينكه حدود 2هزار و 830 نفر 
پزشك عمومي به كادر درمان كمك مي كنند، گفت: كادر درماني مجموعه 
بسيج جامعه پزشكي يا در داخل مجموعه وزارت بهداشت، تأمين اجتماعي 
يا نيروهاي مس��لح قرار دارند. به عبارتي اين افراد در مراكز درماني نيز در 
خصوص بيماري كرونا فعاليت دارند و از وقت آزاد اين متخصصان نيز استفاده 
مي كنيم.  رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي درباره »مشاركت بسيج جامعه 
پزشكي در طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا« تأكيد كرد: كار اصلي آموزش 
و شيوه نامه اينكه چگونه با وزارت بهداشت هماهنگ شوند بر عهده بسيج 
جامعه پزشكي است. ما يا در حوزها و نواحي خود تفكيك و جداسازي افراد 
مبتال به كرونا را انجام مي دهيم يا در خانه بهداشت ها اين كار انجام مي شود.  
متوليان گفت: همه نيروهاي بسيج فقط پزشك و پرستار نيستند، بلكه براي 
نمونه نيرويي است كه عضو بسيج بوده اما يك نيروي متخصص فني است. 
ما به اين فرد آموزش داده ايم كه چگون��ه بيماران عالمت دار را به كلينيك 
تخصصي بفرستد. بسيج جامعه پزشكي بدنه آموزشي و شيوه نامه بيمار يابي را 
هدايت مي كند و البته اين كار با هماهنگي وزارت بهداشت انجام مي شود.  وي 
درباره فعاليت بسيج جامعه پزشكي در روستاها، خاطر نشان كرد: 17 هزار و 
500 خانه بهداشت در كشور داريم كه نيروهاي بسيج نيز در كنار بهورزان در 
خانه هاي بهداشت قرار گرفته اند و خانه به خانه بيماران را هدايت مي كنند؛ 
البته ما در روستاها بيمار بد حال نداريم.  رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي 
درباره »پيش بيني زمان از بين رفتن ويروس كرونا در ايران«، بيان داشت: 
اين ويروس در حال ضعيف شدن اس��ت و در بدترين حالت اين ويروس در 
ايران با توجه به وضعيتي كه داريم، از زمان شيوع تا پايان آن مدت 100 روز 
به اتمام مي رسد.  به گفته متوليان هرچه تالش كنيم زنجيره انتقال كاهش 
پيدا كند مدت كمتري ويروس كرونا خواهد بود، به همين خاطر حداكثر تا 

پايان ارديبهشت ويروس كرونا در كشور از بين برود. 
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سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

 ارسال محموله ضدكرونايي بنياد بركت 
به مناطق محروم

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي      خبر
فرم�ان امام از ارس�ال ي�ك محموله 
بهداش�تي به مناطق محروم جهت مقابله با شيوع كرونا خبر داد. 
اميرحس��ين مدني مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
گفت: محموله بهداشتي بنياد بركت شامل محلول ضدعفوني كننده 
دست و س��طوح، ژل دست، دس��تكش، ماس��ك و لباس ايزوله براي 
مقابله با ش��يوع بيماري كرونا به شهرس��تان هاي هدف ستاد ارسال 
شد، گفت: شهرستان هاي دلفان اس��تان لرستان، هيرمند و دلگان در 
استان سيس��تان و بلوچستان، سقز در استان كردس��تان، راور استان 
كرمان، بهاباد استان يزد و تكاب در استان آذربايجان غربي را از جمله 
شهرستان هايي ذكر كرد كه محموله بهداشتي به آنها ارسال شده است.   
مديرعامل بنياد بركت گفت: يك ه��زار ليتر محلول ضدعفوني كننده 
دست، يك هزار ليتر محلول ضدعفوني كننده سطوح و 500 ليتر ژل 
ضدعفوني كننده به اين مناطق ارسال ش��د.  مدني با اشاره به ارسال 
180 دست لباس ايزوله پرس��تاران و پزشكان معالج بيماران كرونايي 
اظهار داشت: 23 هزار دستكش و 10 هزار ماسك، ديگر اقالم محموله 
بهداشتي بنياد بركت را تشكيل مي دهند.  وي خاطرنشان كرد: بنياد 
بركت با توجه به حساس��يت ها و سياس��ت هاي ابالغي از سوي ستاد 
اجرايي فرمان امام، در زمينه كمك رساني به مبتاليان ويروس كرونا و 
پيشگيري از شيوع اين بيماري فعال بوده است.  مديرعامل بنياد بركت 
تصريح كرد: در حال حاضر از طري��ق واحدهاي توليدي و كارگاه هاي 
مشاركتي بنياد، روزانه 200 هزار ماسك تنفسي، 6500 دست پوشاك 
بيمارستاني)گان( و لباس ايزوله مخصوص پزش��كان و پرستاران و 2 
هزار محافظ صورت توليد مي شود.  به گفته مدني اگر مواد اوليه تأمين 
و مسئله پيش خريد محصوالت حل شود، امكان توليد روزانه 300 هزار 

ماسك و 12 هزار محافظ صورت وجود دارد.

نصب تونل هاي ضدعفوني در ادارات و سازمان هاي شهرداري تبريز
شهردار تبريز    آذربايجان شرقي
از راه اندازي و 
نص�ب تونل ه�اي ضدعفون�ي در ادارات و 
س�ازمان هاي ش�هرداري تبريز خب�ر داد. 
اي��رج ش��هين باهر ش��هردار تبريز در حاش��يه 
مراس��م رونمايي از تونل ضدعفوني در ادارات و 
سازمان هاي اين سازمان گفت: اين تونل ها يكي 
از نيازهاي ضروري در شهر تبريز بود كه به همت 
مجموعه بزرگ ماشين سازي تبريز به بهره برداري 

رسيد.  وي با بيان اين كه اين تونل هاي ضدعفوني هوشمند بوده و به صورت اتوماتيك كار مي كنند، افزود: در 
بيمارستان ها و ادارات نيز به چنين امكاناتي نياز داشتيم كه ماشين سازي تبريز موفق به راه اندازي و ساخت 
اين تونل ها شده است.  وي ادامه داد: هم اكنون ادارات شهرداري تبريز با يك سوم ظرفيت در حال فعاليت 
بوده و شاهد مراجعات مردمي نيز هستيم كه براي همين منظور و حفظ بهداشت عمومي و شكست دادن 
ويروس كرونا ادارات و سازمان ها به اين تونل ها مجهز مي شوند.  شهين باهر به دانش فني ساخت اين تونل 
نيز اشاره كرد و گفت: دانش فني بااليي در مجموعه ماشين سازي تبريز و ساير مجموعه هاي فني داريم كه 

به رغم تحريم هاي ظالمانه نيازها را مرتفع كرده و مبارزه با كرونا را آسان تر مي كند. 

چهار مدرسه با      گيالن
همكاري اداره 
كل نوس�ازي و تجهيز مدارس گيالن، براي 
حذف مدارس مستهلك و كانكسي آستارا 

در حال ساخت است. 
سجاد موسوي رئيس آموزش و پرورش آستارا، با 
اشاره به ساخت چهار مدرسه در آستارا با هدف 
حذف مدارس مستهلك، با اعتبار 55 ميليارد 
و 6۹1 ميليون و 662 هزار ريالي براي ساخت 
اين مدارس گفت: مدارس ابتدايي روستاهاي 
تله خان و ش��يري حياطي آس��تارا به صورت 
كانكس بود اما مدارس در حال ساخت و به جاي 

كانكس، داراي دو كالس، سرويس بهداشتي و 
دفتر مديريت خواهند بود.  وي با بيان اينكه دو 
مدرسه 2 و 3 كالسه ابتدايي و دبيرستان دوره 
اول نيز در روستاي س��يبلي شهرستان آستارا 
ساخته مي ش��ود و حدود 150 دانش آموز در 
سه روستاي ياد ش��ده به تحصيل علم مشغول 
هستند، افزود: سالن ورزشي مدرسه لطف اللهي 
لوندويل آس��تارا با اعتباري بالغ بر 7 ميليارد و 
8۴۴ ميليون ريال تا پايان سال جاري تكميل و 
كارگاه مكانيك و برق هنرستان شهيد حاجي 
عباسي آستارا با 5 ميليارد و 661 ميليون ريال 

مقاوم سازي خواهد شد. 

رئيس سازمان      اردبيل
جهاد كشاورزي 
اس�تان اردبيل از رونمايي س�ند راهبردي 
كشاورزي اردبيل تا يك ماه آينده خبر داد. 
خليل نيكشاد رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
اردبيل با اش��اره ب��ه رونمايي س��ند راهبردي 
كشاورزي در اين استان گفت: تيمي 50 نفره با 
6 هزار نفر ساعت روز كار كارشناسي و تخصصي 
اين س��ند را در 180 صفحه تدوين كردند تا به 
صورت جامع و كامل برنامه ريزي ها در اين بخش 
انجام شود.  وي افزود: در سالي كه به نام جهش 
توليد نامگذاري شده در 3۴ آيتم شامل 26 پروژه 
توليدي و 8 پروژه زيربنايي برنامه ريزي ها انجام 
ش��ده كه اميدواريم تا پايان سال با تأمين اعتبار 
مورد نياز و پرداخت تسهيالت اين برنامه ها اجرايي 
و عملياتي شود.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان اردبيل به توسعه سامانه هاي نوين آبياري 
در اراضي خرد و تجميعي اشاره كرد  و ادامه داد: 
در س��ال گذش��ته و با 51 ميليارد تومان منابع 
هزينه ش��ده در اين بخش 3 هزار و ۴00 هكتار 
از اراضي استان به اين سيستم مجهز شدند كه 
امسال نيز 10 هزار و ۹00 هكتار اجراي آبياري 
نوين در دس��تور كار قرار گرفته است.  نيكشاد 

افزود: در شمال اس��تان نيز در قالب طرح پاياب 
س��د خدآفرين ۴2 هزار هكتار از اراضي مستعد 
و قابل كش��ت اين منطقه تحت پوشش آبياري 
مدرن ق��رار مي گيرند كه ۹2 درصد پيش��رفت 
اين پروژه را شاهد هستيم.  وي به توسعه كشت 
گلخانه ها نيز اشاره كرد و گفت: 8 پروژه نيمه تمام 
در اين بخش در مرحله تكميل اس��ت و در كنار 
راه اندازي مجتمع هاي گلخان��ه اي بزرگ 125 
واحد نيمه تمام در بخش صنايع تبديلي و تكميلي 
نيز در اولويت بهره برداري قرار گرفته است.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي اس��تان اردبيل توسعه 
محصوالت باغي و اصالح باغات استان را در 2 هزار 
هكتار يادآور شد و افزود: توسعه گياهان دارويي 
در 178 هكتار، جنگل كاري و مرتع داري به همراه 
توليد ۴ ميليون اصله نهال، توليد 350 هزار تن 
علوفه و افزايش محص��والت زراعي تا 3 ميليون 
و 16۴ هزار تن را از برنامه هاي سال جهش توليد 
اعالم كرد.  نيكش��اد ادامه داد: استان اردبيل در 
توليد بذور در خط مقدم كشور قرار دارد به طوري 
كه همه بذر ذرت مورد نياز كشور در اين استان 
توليد شده و در توليد بذر چغندر قند، سورگوم 
و س��يب زميني در خط مقدم توليد محصوالت 

كشاورزي قرار دارند. 

كل  ي����ر مد     آذربايجان غربي
مديريت بحران 
آذربايجان غرب�ي از آوارب�رداري ۸۲0 واح�د 
مسكوني زلزله زده در منطقه قطور خوي خبر داد. 
اميرعباس جعفري مدي��ركل مديريت بحران 
آذربايجان غربي در خصوص آخرين اقدامات در 
مناطق زلزله زده خوي گفت: تاكنون عمليات 
آوارب��رداري 820 واح��د مس��كوني زلزله زده 
قطور انجام ش��ده و اجراي عملي��ات در باقي 
واحدهاي تخريبي در حال انجام اس��ت.  وي با 
اشاره به حضور مس��تمر 30 اكيپ كارشناسي 
اين نهاد در منطقه زلزله زده قطور براي بررسي 

وضعيت واحدهاي مسكوني افزود: هم اكنون 
عمليات آوارب��رداري با كمك 770 دس��تگاه 
ماش��ين آالت دس��تگاه هاي خدمات رسان از 
جمله شهرداري ها، دهياري ها و بنياد مسكن 
انجام شده و هم اكنون نيز ادامه دارد.  مديركل 
مديريت بح��ران آذربايجان غربي با بيان اينكه 
ارزيابي مساكن روس��تايي اين منطقه به اتمام 
رس��يده و كار صدور پروانه س��اخت آغاز شده 
اس��ت، عنوان كرد: تس��هيالت مقاوم سازي و 
بهسازي مسكن هاي روس��تايي ۴00 ميليون 
ريال است كه با كارمزد پنج درصد و بازپرداخت 

15 ساله پرداخت مي شود. 

پرداخت  تسهيالت به هنرمندان صنايع دستي خراسان شمالي 
سال گذشته، 1۲      خراسان شمالي
ميلي�ارد و 500 
ميليون ريال تسهيالت به هنرمندان صنايع دستي 
اس�تان خراس�ان ش�مالي پرداخ�ت ش�د. 
حبي��ب يزدان پناه مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي خراسان شمالي با 
اش��اره به پرداخت 12/5 ميليارد ريال تسهيالت 
به هنرمندان صنايع دستي خراسان شمالي، گفت: 
اين ميزان تسهيالت از سوي پست بانك، صندوق 

كارآفريني اميد، توسعه و تعاون، بانك ملت و بانك سپه با هدف رونق گرفتن صنايع دستي روستايي و عشايري 
پرداخت شده است.  وي ميزان صادرات صنايع دستي خراسان شمالي در سال ۹8 را 10 هزار دالر برشمرد و افزود: 
اين رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹7، افزايش 25 درصدي داشته است.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراسان شمالي ادامه داد: عمده اين توليدات صنايع دستي فرش، گليم، دست بافته هاي داري، 
سفال، سراميك و نساجي بود كه به كشورهاي چين، لهستان، تركيه، ايتاليا و سوئد صادر شد.  يزدان پناه با اشاره 
به تأثيرات كرونا بر صادرات صنايع دستي تصريح كرد: به اين حوزه هم همانند حوزه گردشگري آسيب هايي وارد 

شده كه با بسته هاي حمايتي در نظر گرفته  شده، دولت نيز در دست بررسي دارد.

 ایجاد ۳۴ هزار شغل با اجرای 105پروژه 
»جهش توليد« در چهارمحال و بختياري

 برنامه عملياتي »جهش توليد« كرمانشاه 
تا 2 هفته آینده نهایي مي شود

با اجرايي شدن     چهارمحال وبختياري 
ي  ه ه�ا ژ و پر
پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي در سال جهش 
توليد، براي ۳۴ هزار و 5۲۳ نفر اشتغال مستقيم 
ايجاد و اش�تغال حدود ۲1 ه�زار و 77 نفر در 
استان چهارمحال و بختياري تثبيت مي شود. 
علي ش��هريارپور رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي چهارمحال و بختياري با اشاره به 
اينكه بيش از 3۴ هزار شغل در اين استان ايجاد 
مي شود، گفت: با بيان اينكه نامگذاري سال به 
نام جهش توليد براساس ضرورت هايي از جمله 
شرايط اقتصادي كش��ور، كاهش وابستگي به 
كش��ورهاي ديگر، توليد كاالهاي اساس��ي در 
كشور و... انجام شد، اظهار كرد: طرح هايي كه 
در اين جلسه جهت اجرا مصوب مي شود بايد در 

اولويت دستگاه هاي اجرايي قرار بگيرد. 
وي در ادام��ه با بي��ان اينك��ه 105 پ��روژه با 
محوريت جه��ش توليد ب��راي اجرا در س��ال 
13۹۹ از سوي دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد 
ش��ده اس��ت، افزود: براي اجراي اين پروژه ها 
7هزار ميلي��ارد تومان اعتبار مورد نياز اس��ت.  
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و 
بختياري خاطرنش��ان كرد: در صورت اجرايي 

ش��دن اين پروژه ها براي 3۴ ه��زار و 523 نفر 
اشتغال مس��تقيم ايجاد و اش��تغال حدود 21 
هزار و 77 نفر تثبيت مي شود.  شهريارپور گفت: 
استعدادهاي خوبي در چهارمحال و بختياري 
براي افزايش توليد ناخال��ص ملي وجود دارد، 
اگر اين اس��تعدادها به فعاليت تبديل ش��ود، 
تأثيرات بسيار خوبي در اقتصاد كشور دارد.  در 
ادامه عليرضا شجاعي معاون سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي چهارمح��ال و بختياري گفت: 
پروژه ه��اي پيش��نهادي جهت اجرا در س��ال 
جهش توليد بايد منجر به افزايش جهش��ي در 
توليد شود و همچنين اين پروژه ها بايد مبتني 
بر امكانات داخل كشور باشد.  وي افزود: جهاد 
كش��اورزي، منابع طبيعي، سازمان صمت، آب 
منطقه اي، شركت ش��هرك هاي صنعتي، راه و 
شهرسازي، ميراث فرهنگي، بنياد مسكن و اداره 
كار پروژه هاي پيش��نهادي خود را به سازمان 
مديريت و برنامه ريزي ارس��ال كردند و پس از 
بررسي 105 پروژه جهت تأييد در ستاد اقتصاد 
مقاومتي مطرح شد.  ش��جاعي توضيح داد: از 
30 پروژه پيشنهادي در حوزه اقتصاد مقاومتي 
چهارمحال و بختياري به سازمان برنامه و بودجه 

كشور تنها 16 پروژه مورد تأييد واقع شد.

رئيس سازمان     كرمانشاه
مديري���ت و 
برنامه ري�زي كرمانش�اه از تدوي�ن برنام�ه 
عملياتي جهش توليد در اين استان ظرف دو 

هفته آتي خبر داد. 
حبيب اهلل وفاي��ي رئيس س��ازمان مديريت و 
برنامه ري��زي اس��تان كرمانش��اه با اش��اره به 
نامگذاري س��ال جدي��د به نام س��ال »جهش 
توليد« از س��وي مقام معظم رهبري، از نهايي 
ش��دن برنامه عمليات��ي »جه��ش توليد« در 
كرمانشاه خبرداد و گفت: اين نامگذاري قطعاً 
محور حركت ما در سال جاري خواهد بود و هم 
اكنون منتظر ابالغ چارچوب برنامه ملي جهش 
توليد هستيم كه به زودي ابالغ خواهد شد.  وي 
افزود: در حال حاضر نيز دست به كار شده ايم و 
در حال تدوين برنامه عملياتي جهش توليد در 
استان هستيم كه بر اساس چارچوب ابالغي و 
تكيه بر ظرفيت هاي داخلي استان خواهد بود. 
وفايي با اشاره به نهايي شدن اين برنامه ظرف 
دو هفته آتي، گفت: اين برنامه در اولين جلسه 
س��تاد اقتصاد مقاومتي اس��تان ارائه مي شود.  
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
كرمانش��اه با بيان اينكه كانون توج��ه در اين 

برنامه اس��تفاده از ظرفيت صناي��ع، معادن و 
بخش هاي كشاورزي و گردشگري راكد استان 
است، ادامه داد: تالش اين است كه حوزه هاي 
اقتصادي راكد استان به چرخه توليد بازگردند.  
وي افزود: در اين برنامه تمركز بر اين خواهد بود 
كه مشكل واحدهاي راكد اقتصادي مرتفع شود 
به اين صورت كه اگر واحدي مش��كل اعتباري 
دارد پيگيري ج��ذب اعتبارات باش��يم يا اگر 
مشكل حقوقي و قانوني دارد از طريق ظرفيت 
نمايندگان يا س��اير مس��ئوالن مرتب��ط اقدام 
كنيم.  وفايي از »بهره وري« واحدهاي توليدي 
به عنوان ظرفيت مغفول مانده در اس��تان ياد 
كرد و ادامه داد: امس��ال تأكيد جدي در بحث 
بهره وري واحدهاي اقتصادي خواهيم داش��ت 
و محور برنامه عملياتي جهش توليد هم همين 
بهره وري خواهد بود.  اين مس��ئول با اشاره به 
ظرفيت بازار داخلي كشور در بحث ايجاد جهش 
توليد گفت: همان طور كه مقام معظم رهبري 
هم اشاره داش��تند بازار داخلي ظرفيت بزرگي 
است كه از آن غافل شديم و امسال هم با تكيه 
به اين ظرفيت در ح��وزه جهش توليد حركت 
خواهيم كرد و بحث هاي صادرات و... در مراحل 

بعدي خواهند بود. 

 غربالگری خانه به خانه بيماران كرونايي
 در سيستان و بلوچستان

خدمات رساني به شهروندان در جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا 
و درمان بيماران مهم ترين اقدامي است كه در روزهاي اخير در دستور 
كار همه سازمان ها و نهادها قرار گرفته است. در همين راستا بسيج 
جامعه پزشكي در استان هاي مختلف كشور طرح ها و برنامه هايي را 
اجرايي كرده اند كه موجب شده تا اوضاع بهتر و شهروندان با آرامش 
بيش�تري به زندگي ادامه بدهند. از جمله اي�ن برنامه ها مي توان به 
شناسايي بيماران كرونايي سيستان و بلوچستان در خانه اشاره كرد. 

    
از همان روزهاي نخست شيوع ويروس كرونا در كشور كه همه نيروها 
براي مقابله با آن بسيج شدند، كادر درماني بيمارستان ها و درمانگاه ها 
بودند كه در صف نخس��ت مقابله با آن ق��رار گرفتند و ب��ا تمام توان، 
خدمات رس��اني به ش��هروندان را آغاز كردند. بس��يج جامعه پزشكي 
اس��تان ها هم با ورود به ميدان، طرح هايي را به مرحله اجرا درآورد كه 
ثمرات بسيار خوبي در پي داشت.  حاال در سيستان و بلوچستان بسيج 
جامعه پزش��كي كار ويژه اي را در برنامه قرار داده است و آن هم اينكه 

بيماران كرونايي را در خانه شناسايي مي كند. 
در همين رابطه فاطمه كميلي، جانشين بسيج جامعه پزشكي سيستان 
وبلوچستان با بيان اينكه در راستاي پيشگيري و مقابله با كرونا در قالب 
طرح خانه به خانه عالوه بر شناس��ايي افراد مبتال به ويروس و گرفتن 
درجه حرارت بدن، وضعيت اطرافيان آنها بررسي و محل زندگي آنان 
گندزدايي مي شود، مي گويد: »از زمان شيوع كرونا در استان، با توجه 
به نياز و در كنار شبكه بهداشت و درمان، بسيجيان جامعه پزشكي نيز 
در كنار س��اير نهادها و گروه هاي جهادي در حال تالش براي مقابله و 

مبارزه با بيماري كرونا مي باشند.«
   آموزش پيشگيري از ويروس به عشاير دام دار

بي شك آموزش يكي از اركان اصلي بسيج جامعه پزشكي در راستاي 
پيشگيري از شيوع ويروس كروناست. بر همين اساس و در سيستان و 
بلوچس��تان تاكنون عالوه بر ضدعفوني و استريل كردن نقاط مختلف 
به ويژه در روستاها، چندهزار ليتر محلول ضدعفوني نيز به همت دفاتر 

بسيج جامعه پزشكي شهرستان ها در بين مردم توزيع شده است. 
جانشين بسيج جامعه پزشكي اس��تان گندزدايي و ضدعفوني منازل 
و آموزش به خانواده هاي مشكوك به كرونا در شهرستان زابل را يكي 
از اقدامات برشمرد و مي گويد: »به همت كانون بسيج جامعه پزشكي 
شهرستان زهك دو تيم بهداش��تي درماني به منازل بيماران مبتال به 
كروناويروس در روستاي خواجه احمد اعزام و اقدام به بررسي وضعيت 
اطرافيان بيمار وآموزش پيش��گيري از ابتال و نحوه قرنطينه بيماران و 
همچنين گندزدايي محل زندگي بيماران كردن��د.« به گفته كميلي 
در راس��تاي پيش��گيري و مقابله با كرونا در قالب ط��رح خانه به خانه 
توسط نيروهاي بسيجي جامعه پزشكي سيستان وبلوچستان عالوه بر 
شناسايي افراد مبتال به ويروس و گرفتن درجه حرارت بدن، وضعيت 

اطرافيان بيمار نيز بررسي و محل زندگي آنان گندزدايي مي شود. 
وي تصريح مي كند: »حضور در منزل بيمار مبتال به كرونا در روستاي 
خيرآباد، بررسي وضعيت اطرافيان بيمار و گندزدايي محل زندگي بيمار 
توسط كانون بسيج جامعه پزشكي شهرس��تان زهك، توزيع تراكت و 
ضدعفوني كوچه ها و منازل شهر و همچنين اندازه گيري درجه حرارت 
با دستگاه تب سنج، از پرسنل ناحيه مقاومت بسيج سپاه يكي ديگر از 
اقدامات اين مدافعان سالمت مي باش��د.« اين مقام مسئول مي گويد: 
»طي روزهاي اخير نيز در تداوم فعاليت هاي انجام شده، در شهرستان 
سراوان 10تيم بهداش��تي جهت ضدعفوني و گندزدايي مناطق اعزام 
شدند كه در اين طرح 20 هزار ليتر محلول ضدعفوني بكارگيري شد.« 
وي از توزيع 500 ليتر محلول ضدعفوني در روس��تاهاي توتي، الهي 
و ميربيك توسط بسيج جامعه پزشكي شهرس��تان هامون خبر داده 
و تأكيد مي كند: »بس��يجيان اين مجموعه با هم��كاري گروه جهادي 
آل ياسين در بين خانوارهاي نيازمند روس��تاي خراشادي بسته هاي 

معيشتي و بهداشتي توزيع كردند.«
اين مسئول آموزش چهره به چهره پيشگيري از ويروس كرونا به عشاير 
دام دار در شهرستان هيرمند را يكي از اقدامات بسيجيان جامعه پزشكي 
اين منطقه برشمرده و ادامه مي دهد: »ضدعفوني و گندزاديي ساختمان 
بخشداري مركزي و فرمانداري شهرستان هامون به همت كارشناسان 
بهداشت محيط و دفتر بسيج جامعه پزشكي اين شهرستان يكي ديگر 
از اقدامات پيشگيري از ويروس منحوس كرونا مي باشد.« كميلي خاطر 
نشان مي كند: »به همت كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان سراوان 
يك تيم آموزشي در ورودي شهرگشت مس��تقر شده است كه در اين 
طرح از ۴52 نفر چكاپ درجه حرارت و آموزش پيشگيري از كرونا انجام 

و همچنين ۴52 برگ پمفلت آموزشي به آنان اهدا شد.«
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