
سردار! فاز جدید طرح شهيد سليماني با چه 
انگيزه ای شکل گرفته است؟

بعد از اينكه ط��ي ماه هاي اخير، م��وج جديد كرونا 
در كش��ور طغيان كرد و مقام معظم رهبري آن را به 
بيماري وحشي تشبيه كرد، اقدامات جديدي با يك 
روح تازه و حرارتی باال در بسيج مجدداً شكل گرفت 
كه بايد گفت در اصل اقدامات قبلي به طور مضاعف 

تشديد و تمديد شد. 
در بسيج يك قانون نانوش��ته وجود دارد و آن هم اينكه هر 
وقت مقام معظم رهبري فرمايشي دارند، پايگاه هاي بسيج، 
مساجد و حوزه هاي مقاومت عالوه بر برنامه هاي مشخص 
و ابالغي، به صورت خودجوش نيز همراس��تا با آن حركت 
مي كنند.  بعد از فرمايش��ات رهبري در مورد طغيان كرونا 
هم، در همان شب چند نفر از فرماندهان با بنده تماس گرفته 
و گفتند كه بچه هاي بسيج فش��ار مي آورند و مي خواهند 
از برنامه ها آگاه ش��وند تا كارها را ش��روع كنند. اين يكي از 
ويژگي هاي بسيج است كه گوش به فرمان رهبري بوده و در 

اين راه حركت مي كنند. 
قبل از اين و در سال گذشته براي پيشگيري و مقابله با كرونا، 
طرح شهيد حاج قاسم س��ليماني را داشتيم كه به مرحله 
پياده سازي و اجرا رس��يده بود. در آن زمان گفته بودند كه 
براس��اس موضوعات علمي و پايش هاي مستند بايد نتايج 
بيرون بيايد تا متوجه شويم اين طرح درست و تأثيرگذار بوده 
است يا نه. به همين خاطر گروهي از كارشناسان در جلسه اي 
اعالم كردند كه براساس موضوعات علمي و پايه هاي آماري 
اين طرح بايد دو ماه اجرا شود تا ش��اهد دستاوردهاي آن 
باشيم؛ اين نتايج براساس كاهش آمار مبتاليان، بستري ها، 

فوتي ها و بهبوديافتگان بود. 
وقتي طرح اجرا شد، بعد از ۲۱ روز در همين ساختمان دوباره 
گرد هم آمديم و آقاي دكتر زالي اعالم كردند، آمار مبتاليان 
كاهش يافته و به حدود ۳۵درصد رسيده و آمار بستري ها و 

فوتي ها نيز تا حدود ۶۰درصد پايين آمده است. 
فکر مي كنيد چطور این اتفاق افتاد؟

ويژگي طرح شهيدس��ليماني محله محور بودن آن بود. در 
همان زمان آق��اي دكتر زالي گفتند كه ب��راي اولين بار در 
مواجهه با اين بيماري پيش��گيري بر درمان پيشي گرفته 
كه بايد از آن به عنوان يك از بزرگ ترين دستاوردهاي طرح 

شهيد سليماني در مرحله اول نام برد. 
با این توضيحات چرا طرح ادامه پيدا نکرد؟ 
اتفاقي كه موج�ب اوج گرفتن دوباره كرونا 

در كشور شد. 
بايد بگويم اين طرح ادامه پيدا كرد، اما دچار اتفاقاتي شد كه 

اصالً به نفع جامعه نبود. 
در آن زمان با اينكه به حالت پاي��داري در كنترل بيماري 
رسيده بوديم، اما با شروع سال نو متأسفانه تصميم گيري 
درستي درخصوص تعطيالت نوروز گرفته نشد و همين امر 
آمار را تغيير داد و دوباره سير صعودي بيماري در كشور شروع 
شد.  خوب است همه بدانند كه هدف طرح شهيدسليماني 
ساكن كردن مردم است. حتي نظر ما در اين طرح اين بود كه 
مردم در محله ها هم از تردد اضافي خودداري كنند؛ به همين 

دليل اين طرح را محله  محور اعالم كرديم. 
با شروع طرح، براي درمان ش��هروندان در كنار ۱۸۰مركز 
درماني كه وزارت بهداشت داشت ما نيز ۱۰۸ مركز اضافه 
كرديم كه بخشي از آنها در فرهنگسراها و سالن هاي مديريت 
بحران مستقر بودند؛يعني حدود ۳۰۰ مركز براي جلوگيري 
از تردد هاي اضافه وجود داشت، ولي در اين طرح همه چيز 
محله محور شد تا مردم در محل زندگي خود ساكن بمانند 
و تثبيت ش��د زياد جابه جا نش��وند و حتي براي درمان هم 
به نزديك ترين مرك��ز مراجعه كنند تا از انتش��ار بيماري 
جلوگيري ش��ود، اما وقتي عيد نوروز از راه رسيد و تصميم 
درستي گرفته نشد، مردم نه تنها در محله و شهر خود كه در 

ميان شهرستان ها و استان ها مشغول رفت و آمد شدند. 
اين رفتارها عماًل طرح را مختل كرد و م��ا بعد از آن با يك 
جمعيت سيال مواجه ش��ديم. جابه جايي هايي كه موجب 

شيوع بيماري شد و زنجيره را قوي تر كرد. 
طرح شهيد سليماني به سمت قطع كردن زنجير مي رفت، اما 
عدم تصميم گيري هاي نابجا اين زنجيره را قوي تر كرد؛ يعني 

اشكال اساسي در نحوه تصميمات مسئوالن بود. 
چطور شد كه تصميم گرفتيد طرح در ادامه با 

قدرت مضاعفي پيش برود؟
بعد از صحبت هاي مقام معظم رهبري و جلسه با مسئوالن 
ستاد ملي كرونا به راهبردها و نتايجي رسيديم؛ اولين راهبرد 
بحث واكسيناس��يون بود، زيرا در مرحله اول طرح شهيد 

سليماني اصالً بحث واكسيناسيون وجود نداشت. 
تصميم گرفتيم موضوع واكسيناس��يون را طوري تقويت 
كنيم كه مردم مشكلي نداشته باشند و اذيت نشوند. مثاًل 
در هفته هاي اخير شاهد بوديم مردم براي واكسيناسيون 
تجمعات زيادي داشتند، اما االن كه تعداد واكسيناسيون هاي 

روزانه افزايش يافته ديگر شاهد آن تجمعات نيستيم. 
براي رسيدن به اين مرحله سه راهكار پيش بيني شده بود؛ 
اول اينكه ظرفيت مراكز موجود كه صبح ها فعاليت مي كنند 
را به صددرصد برسانيم چون بررسي هاي ما نشان مي داد اين 

مراكز حداكثر با ۷۰درصد ظرفيت خود كار مي كنند. 
اين مس��ئله هم دور از انتظار نبود چون كادر درمان با تمام 
توان كار مي كردند و طوالني شدن كرونا مشكالتي به وجود 

آورد و آنها را خسته كرده بود. 
بنابراين ما به آقاي دكتر زالي اع��الم كرديم، هر جا نياز به 
نيروي متخصص و كمكي دارند، مي تواني��م اين نيروها را 
تأمين كنيم كه با انجام اين كار در حال حاضر تمام مراكزي 
كه صبح ها مش��غول ب��ه خدمات دهي هس��تند، تقريباً با 

صددرصد توان و ظرفيت كار مي كنند. 
موضوع بعدي دو ش��يفت كردن مراكز تجميعي واكسن و 
مراكز خودروي تزريق واكسن بود. در همين رابطه به يك 
جمع بندي كلي رسيديم، اگر مي خواستيم تعداد اين مراكز 
را اضافه كني��م به مكان، هماهنگي، امكان��ات و تجهيزات 

زيادي نياز داشتيم، بنابراين تصميم گرفتيم مراكز موجود 
كه صبح ها خدمات مي دهند، بعدازظهرها نيز به كار خود 
ادامه بدهند، زي��را مكان، امكانات، آب، ب��رق، گاز و از همه 
مهم تر محل نگهداري واكسن مهيا بود و فقط كافي بود تا 
نيروهايي به اين مراكز اضافه شوند و قرار شد فراخوان داده 
شود تا نيروهاي داوطلب بسيجي و به خصوص آنها كه قباًل 
كار كرده بودند و تجربه و مدرك را جذب و پس از آموزش به 
عنوان واكسيناتور و گروهي هم به عنوان ثبات )ثبت كننده 

اطالعات مردم در سيستم( به اين مراكز اعزام شوند. 
به دوستان وزارت بهداشت و درمان هم قول داديم هر مركزي 

كه قصد دارد در ش��يفت بعدازظهرها هم به كار خود ادامه 
بدهد، مي توانيم صددرصد نيروهاي مورد نظر را تأمين كنيم.  
نظر ما اين بود بعدازظهرها فقط دو نفر از بخش بهداشت و 
درمان بيايند؛ يكي براي تحويل گرفتن واكسن ها و يك نفر 
نيز به عنوان ناظر كه مورد تأييد قرار گرفت و هم اكنون در 
حال اجراست. كمترين نتيجه اين كار معطل نشدن مردم و 

سرعت گرفتن واكسيناسيون در مراكز است. 
آیا بر اس�اس آمار و گزارش ها ای�ن حرف را 

مي زنيد؟
بله. نكته حائز اهميت در روان ش��دن كارها اين اس��ت كه 

هم اكنون مراجعات براي تزريق واكس��ن ي��ك و نيم برابر 
افزايش يافته اس��ت.  براي رس��يدن به اين مهم طي چند 
هفته اخير چند مركز واكسيناسيون راه اندازي شد. به عنوان 
مثال يكي از آنها مركز تجميعي عمومي واكسيناسيون در 
فرهنگسراي خاوران بود، مركزي كه به طور كامل از سوی 
بسيج راه اندازي و پشتيباني مي شود؛ يعني واكسيناتورها 
از بس��يجيان آموزش ديده هس��تند. در كنار آنها ثبات ها، 
حراست، پشتيباني ها و همه نيروهاي ديگر تا خدمات نيز 
بسيجي هستند كه با همكاري شهرداري و بهداشت و درمان، 

فرهنگسرا را در اختيار گرفته و مشغول به كار هستيم. 

مراكز دیگري هم هست كه تمام كارهاي آن 
به همت بسيج صورت گرفته باشد؟

بله. از ديگر مراكزي كه شاهد افتتاح آن خواهيم بود مركز 
واكسيناسيون مصالي تهران است كه در ورزشگاه مربوط به 
مصلي راه اندازي مي شود. در اين مركز نيز تمام كارها از صفر 

تا ۱۰۰ به همت بسيج صورت مي گيرد. 
مركز ديگري كه حدود دو ماه اس��ت به صورت خودرويي 
خدمات واكسيناس��يون مي دهد، مركز واكسيناس��يون 
اس��تاديوم آزادي اس��ت؛ مركزي كه در بازديد از آن شاهد 
بوديم بسيار شلوغ است و به همين دليل آنجا را دو شيفت 
كرديم و حاال تا ساعت هشت شب به كمك بسيجيان در حال 
ارائه خدمت اس��ت كه در اينجا هم تمام عوامل از نيروهاي 
بسيجي هستند. در مجموع شش مركز واكسيناسيون در 
تهران وجود دارد كه صددرصد از س��وی نيروهاي بس��يج 
راه اندازي شده است كه ما به آنها مي گوييم مراكز مردمي 
چون بسيج از دل همين نيروهاي مردمي بيرون آمده است. 
نزديك به ۸۰ مركز تجميعي نيز وجود دارد كه بس��يج به 
صورت مشاركتي در آنجا حضور دارد و به بخش بهداشت و 

درمان كمك مي كند. 
آیا بس�يج فق�ط در همين م�وارد همکاري 

دارد؟
ما اعالم كرده ايم هرجا كمكي الزم باش��د، حضور داريم. بر 
همين اس��اس يكي ديگر از توافقاتي كه با بخش بهداشت 
و درمان ص��ورت گرفته، موضوع ايجاد امنيت و اس��كورت 
محموله هاي واكس��ن اس��ت. متأس��فانه موردي بود كه 
واكسن ها به سرقت رفته بود، به همين خاطر اعالم كرديم، 
آمادگي داريم با گردان هاي بس��يج ك��ه در بحث امنيتي 
حرفه اي هستند، اس��كورت محموله ها را تا هر جا كه نياز 

باشد انجام بدهيم. 
در ادامه به خاطر خس��تگي كادر درمان، از تجربيات قبل 
استفاده كرده و بس��يج طالب، گروه هاي جهادي و اقشار 
ديگر بسيج را براي كمك به اين عزيزان به ميدان آورديم و 

هم اكنون در بيمارستان ها حضور دارند. 
در ط��رح ش��هيد س��ليماني برنام��ه دقيق ت��ري ب��راي 
بيمارستان هايي كه بيشتر به كمك احتياج داشتند، آماده 
كرديم و بسيجيان در اقش��ار مختلف و به خصوص طالب 
ساماندهي و شيفت بندي شدند تا براي كمك به كادر درمان، 

خدمات و ديگر بخش ها به اين مراكز درماني اعزام شوند. 
در همين راستا گروه هاي جهادي نيز براي كمك به بخش 

پرستاري و بخش هاي خدماتي دسته بندي شدند. 
در كنار تمام دستاوردهاي اين اقدامات بايد به افزايش روحيه 
مضاعف در كادر درمان هم اش��اره كني��م. وقتي مي بينند 
گروهي داوطلبانه در محيطي كه پر از كرونا اس��ت، حضور 
پيدا مي كنند و آماده فعاليت هستند، يك اطمينان قلبي 

براي همه آنهاست. 
در مجموع كارهاي بسيج در چه حوزه هایي 

دسته بندي شده است؟
كارهاي ما در س��ه محور پيش م��ي رود؛ تيم هاي نظارتي، 

تيم هاي حمايتي و تيم هاي مراقبتي. 
در پيك جديد كه با شيوع دلتا شرايط خاصي به وجود آورد، 
به علت آمار باالي مبتاليان مشكل اساسي در تأمين دارو 
و ازدحام در داروخانه ها را داش��تيم. به واسطه همين آمار 
مراجعه به بيمارستان ها خيلي زياد شد كه به بستري شدن 
هموطنان منتهي شد. به خصوص در بخش هاي ويژه كه با 
كمبود امكانات مواجه شديم. حتي در بحث تأمين سرم و 

تزريق آن هم مشكالت زيادي به وجود آمد. 
به نظر ما مهم ترين كار براي حل مشكالت موجود اول از همه 
اين بود كه مردم پروتكل ها را كامل رعايت كرده و س��پس 

كمتر جابه جا شوند. 
از مس��افرت ها خودداري كنند و به محض مشاهده عالئم 
بيماري حتماً بايد ساكن ش��ده و ديگر جابه جا نشوند. اين 
اصل و هدف طرح شهيد سليماني است كه با قرنطينه كردن 

بيماران از تردد آنها جلوگي��ري كند، به همين خاطر طرح 
محله محور معرفي شد كه اگر اين كار به درستي انجام شود، 

باالترين موفقيت است. 
طي هفته هاي اخير آمار مبتاليان به ۵۰ هزار نفر در روز و 

مرگ و مير نيز به حدود ۷۰۰نفر رسيد. 
اگر اين رقم به يك س��وم كاهش يابد، يعن��ي مبتاليان به 
۱۵هزار نفر برسند، حتماً ميزان مراجعه به مراكز درماني و 
درخواست براي امكانات و دارو كاهش خواهد يافت. مي توان 
به جاي افزايش توليد دارو يا سرم، كمك كرد تا آمار مبتاليان 

و بيماران كاهش يابد. 
در طرح شهيدس��ليماني و در بخش نظارتي كار جديدي 
صورت گرفته كه با تأكيد فرمانده كل سپاه پاسداران است. 
ايش��ان اعالم كردند از تمام تجهيزات و امكانات سپاه براي 
آرامش مردم اس��تفاده ش��ود تا اين بيماري زودتر كنترل 
ش��ود، بنابراين اجازه دادند كه از سيس��تم موتوري بسيج 

استفاده شود. 
به همين خاطر در بخش نظارتي در ميادين پرتردد و ورودي 
و خروجي مترو ها حضور پيدا كرديم و گشت هاي سالمت 
كه به همياران س��المت مشهور ش��دند، به صورت پياده و 

موتوري راه اندازي شد. 
مأموران هم اكنون صبح ها و بعدازظهر ها در ميادين اصلي 
با كاور حاضر ش��ده و به مردم تذكر مي دهند و براس��اس 

گزارش ها مردم نيز استقبال خوبي داشته اند. 
در اين مرحله هر كس كه ماسك نداشته باشد به آنها ماسك 

رايگان  داده مي شود. 
ظرف چند روز اخير بالغ بر يك ميليون ماس��ك رايگان در 
سطح شهر به مردم اهدا شده و پيش بيني مي كنيم اين رقم 

تا ۶ ميليون افزايش يابد. 
در بحث تيم هاي حمایتي چه اقداماتي صورت 

مي گيرد؟
در اين موضوع تيم ها به صورت موتوري و خودرويي يا پياده 
در حال فعاليت هستند كه مهم ترين بخش آن به كمك هاي 

مؤمنانه و همدلي بازمي گردد. 
ديگر بسته هاي حمايتي يا معيشتي به صورت كلي توزيع 
نمي ش��وند، بلكه آمارهاي دقيق��ي از نيازمن��دان داريم و 
كمك ها به دست گروه هدف مي رسد. در اين بين نيازمندان 
آبرومندي هس��تند كه در ليس��ت قرار دارند و گروه ديگر 

مبتاليان به كرونا كه نياز به حمايت دارند. 
مقام معظم رهبري فرمودند كه كمك ها را مس��جد محور 
كنيم و به همين خاط��ر همه كارها در مس��اجد متمركز 

شده اند. 
در تهران تيم هاي موتوري به نام پيك حاج قاسم نامگذاري 
و بسيجيان در محالت ساماندهي شده اند و به اهالي محل 
پيامك داده و اعالم مي كنند هر خانواده اي كه به كرونا مبتال 
شده است و نياز به كمك دارد،  مي تواند خريدهاي خودشان 
را با شماره مشخص شده اعالم كرده تا بسيجيان اين كار را 
انجام دهند.  مورد ديگر بحث تزريق واكسن و سرم در منزل 
است كه در حال آموزش بسيجيان و جهادگران هستيم تا در 

مراكز بهداشتي و درماني محالت مستقر شوند. 
اين افراد دارو و سرم بيماران را تهيه كرده و در منزل كار آن 
را انجام مي دهند. البته مقدمات اين كار فراهم شده و بايد 
تيم ها آموزش ببينند و مدرك بگيرند، سپس سازماندهي 

شوند و حتماً از مراكز درماني اعزام شوند. 
و در نهایت تيم هاي مراقبتي. . . 

بله. تيم هاي مراقبتي ارتباط نزديكي با همكاران بهداشت و 
درمان دارند و در مرحله اول حدود يك ميليون بروش��ور را 
تهيه و در ميان مردم توزيع كرديم. در هر محله شماره تلفن 
نزديك ترين مركز درماني نيز در اين بروشورها قرار داشت تا 
اگر كسي اطالعات و كمك مي خواهد به نزديك ترين مركز 
مراجعه كنند. مورد بعدي كمك به سالمندان در منزلشان 
است. كار اصلي در طرح شهيد سليماني در بحث مراقبتي 
اين است كه مراكز بهداشت و درمان صبح و بعدازظهر فعال 
باشند؛ يعني كاري كنيم مردم كمتر به بيمارستان ها مراجعه 

كنند و در مراكز درماني مشكل شان حل شود. 
كار ديگري كه در تهران صورت گرفته ورود بس��يج اقشار 
به ميدان اس��ت. به عنوان مثال بس��يج ادارات و كارمندان 
و كارگران و اصناف موظف ش��دند تا بحث واكسيناسيون 
كارمندان، كارگران و زيرمجموعه هايشان را پيگيري كنند؛ 
اين سه گروه كساني هستند كه مردم با آنها خيلي سر و كار 
دارند.  در بحث كارگري اكثر كارگران واكسيناسيونش��ان 
در كارخانجات انجام ش��ده، به خص��وص كارخانجاتي كه 
چندين هزار كارگر دارد و در اصناف هم در بازار پيش بيني 
شده تا مركزي ايجاد شود تا واكسيناسيون بازاري ها سريعاً 

انجام شود. 
بسيج اصناف تمام كارها و پش��تيباني ها را بر عهده گرفته 
است. در ادامه قرار شده اس��ت در همه دستگاه ها ستاد يا 
شورايي تشكيل شود كه رئيس اين ستاد از همان دستگاه 
خواهد بود. بسيج اقشار به همراه نماينده بهداشت و درمان 
منطقه در آن شورا حضور دارند و براي كارها و پيشگيري ها و 

حمايت ها از بيماران تصميم گيري مي كنند. 
تيم هاي نظارتي كه در سطح شهر وجود دارند، در دستگاه ها 
هم تشكيل مي شوند تا كار تيم مراقبتي را ساپورت كنند. اين 
شورا با بهداشت محله ارتباط گرفته و اگر كارمند يا كارگري 
مبتال به بيماري شود، سريعاً از خانواده آنها نيز تست گرفته 
مي شود. قطع زنجيره انتقال كرونا بزرگ ترين و مهم ترين 
كاري است كه مي تواند جامعه را در كمترين زمان ممكن به 
روزهاي آرام بازگرداند.  مقام معظم رهبري فرمودند:»طغيان 
اين بيماري وحش��ي« و ما هم گفتي��م »جنبش و خروش 

بسيجيان در مقابله با اين طغيان.«
مردم مطمئن باشند طرح شهيد سليماني هيچ وقت از طرف 
بسيج قطع نخواهد شد، مگر اينكه اين زنجيره كاماًل قطع 
شده باشد؛ يعني اتمام طرح شهيد سليماني اتمام مأموريت 
بسيج در كروناس��ت. بياييم به پاس زحمات كادر درمان، 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم تا شاهد اين همه بيمار 

و مرگ و مير نباشيم. 

گفت وگوي »جوان« با سردار حسن حسن زاده،  فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص( تهران بزرگ

تصمیم های غلط درباره تعطیالت مانع اجرای دقیق طرح شهید قاسم سلیمانی است

بعد از ش�يوع ویروس جهش یافته كرونا به نام دلتا كه تمام اس�تان هاي ایران را به تس�خير 
خود درآورد، طرح ش�هيد قاس�م س�ليماني نيز وارد فاز جدیدي ش�د؛ طرحي كه در اواخر 
س�ال گذش�ته به خوبي توانس�ته بود كرونا را كنترل كند، ام�ا برخ�ي ندانم كاري ها موجب 
ش�د تا كرونا دوباره اوج بگيرد. سپاه و بس�يج مستضعفين كه مجري طرح ش�هيد سليماني 

هس�تند، معتقدند در صورت همراهي تمام مس�ئوالن، این طرح مي توان�د در كمترین زمان 
زنجيره انتقال را قطع كند و این بيماري را تحت كنت�رل در آورد. براي آگاهي از چند و چون 
طرح جدید شهيد قاسم س�ليماني و نحوه اجرا و اهداف آن به سراغ سردار حسن حسن زاده 
فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص( تهران بزرگ رفتيم تا گفت وگویي با ایشان داشته باشيم. 
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محمدرضا هاديلو
   گفت وگو

ویژگي ط�رح ش�هيد س�ليماني محله 
محور ب�ودن آن اس�ت. به گفت�ه دكتر 
زالي، ب�راي اولين ب�ار در مواجهه با این 
بيم�اري پيش�گيري بر درمان پيش�ي 
گرفت�ه ك�ه بای�د از آن به عن�وان یکي 
از بزرگ تری�ن دس�تاوردهاي ط�رح 
شهيد س�ليماني در مرحله اول نام برد 

در مجموع شش مركز واكسيناسيون در 
تهران وجود دارد كه صددرصد توس�ط 
نيروهاي بس�يج راه اندازي ش�ده كه ما 
به آنه�ا مي گویيم مراك�ز مردمي چون 
بس�يج از دل همي�ن نيروه�اي مردمي 
بيرون آمده اس�ت. نزدیك به 8۰ مركز 
تجميع�ي نيز وج�ود دارد كه بس�يج به 
صورت مشاركتي در آنجا حضور داشته و 
به بخش بهداشت و درمان كمك مي كند 

خوب اس�ت همه بدانند كه هدف طرح 
ش�هيد س�ليماني س�اكن كردن مردم 
اس�ت. حتي نظ�ر م�ا در این ط�رح این 
بود كه م�ردم در محل�ه ها ه�م از تردد 
اضافي خودداري كنن�د، به همين دليل 
این ط�رح را محله محور اع�ام كردیم. 
با ش�روع طرح، براي درمان شهروندان 
در كن�ار ۱8۰ مرك�ز درماني ك�ه وزارت 
بهداشت داش�ت ما نيز ۱۰8 مركز اضافه 
كردیم كه بخشي از آنها در فرهنگسراها 
و سالن هاي مدیریت بحران مستقر بودند


