ﺗﺠﻠﯿـﻞ از ﺑﺴـﯿﺠﯿﺎن ﻃـﺮح ﺷﻬﯿـﺪ
ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﺳــﯿﺎن /ﺷﻬــﺮ
ﮐﻮﺷﮑﻨـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺷﯿـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ،
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺠﯿﺪ رﻧﺠﺒﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ادای
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﯾُﻤﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار
ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻓﺰود :در ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺘﺮل و اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ،ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رﻧﺠﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻃﻮل دوره ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ اداﻣﻪ داد :اﯾﺠﺎد  ۶ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۰۰
ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ ،اﯾﺠﺎد  ۴ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮑﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶۵۰ﻫﺰار ﺟﻔﺖ
دﺳﺘﮑﺶ ،دوﺧﺖ  ۳۰۰دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ۵
رزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ۱۵ﺗﯿﻢ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﻄﻮح را در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻦ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ۱۳
ﻫﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۶ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و  ۳۰ﺗﯿﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﭘﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﯿﻞ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮای

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﮐﺮوﻧﺎ و … ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻮده و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ دارد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻫﻤﻮاره در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻓﺰود :ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮدش ﮐﺮد ،رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮد و ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
رﺿﺎﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،اداﻣﻪ داد:
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻘﻮط ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎت را در ﻏﺮب ﺑﮑﺸﺪ زﯾﺮا
ﮐﻠﯿﺪر ﺟﻨﻮب از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬرد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ
ﻣﺎﺟﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

