
همزمان ب�ا والدت      قزوين
حضرت علي )ع( و 
گراميداشت روز پدر در قزوين پويش »هماي رحمت« 
در س�ازمان انتقال خون اين اس�تان اجرايي ش�د. 
مريم مدرس��ي مديركل انتقال خون استان قزوين 
گفت: طي سال گذشته ۴۲ هزار و ۴۳۱ نفر به انتقال 
خون استان مراجعه كردند كه از ۳۲ هزار و ۷۲۳ نفر 
خون گيري صورت گرفت، به ط��ور ميانگين روزانه 
۱00 اهداي خون در اس��تان قزوين انجام مي شود.  
وي با اش��اره به اجراي پويش »هماي رحمت« در 
سازمان انتقال خون قزوين افزود: اين پويش همزمان 
با والدت حضرت علي )ع( وگراميداشت روز پدر در 
اس��تان برگزار و به تمامي افرادي ك��ه براي اهداي 
خون مراجعه كردند دس��ت خط��ي از هنرمندان 
اس��تان قزوين تقديم ش��د.  مديركل انتقال خون 
اس��تان قزوين تصريح كرد: ويروس كرونا بر عوامل 
مختلفي تأثير گذاشته است كه يكي از آنها كاهش 

اهداي خون توسط مردم است، ميزان خون گيري از 
مراجعان انتقال خون استان قزوين نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۹ درصد كاهش داشته است، اين 
ميزان كاهش در ابتداي سال جاري ۲۷ درصد بود 

كه با برگزاري پويش هاي مختلف مردم دوباره براي 
اهداي خون مراجعه كردند.  مدرسي افزود: اگرچه با 
كاهش مراجعه كنندگان روبه رو بوديم اما نگراني و 
دغدغه براي تأمين خون و فرآورده خون نداشتيم و 

نياز استان را به صورت كامل برآورده كرديم، سال هاي 
قبل معين استان هاي ديگر بوديم و مازاد خون را به 
استان هاي ديگر مي رس��انديم اما امسال نتوانستم 
براي استان هاي معين خون ارسال كنيم.  وي ادامه 
داد: امسال شاهد افزايش استقبال بانوان بوديم و از 
حد ميانگين كشوري باالتر شديم، ميانگين اهداي 
خون توسط بانوان در كشور شش درصد است كه اين 
ميزان در استان قزوين به ۶/۷ رسيده است، در اين 
حوزه اقدامات خوبي صورت گرفته و چندين سفير 
انتقال خون براي بانوان انتخاب و كارگاه هاي آموزشي 
در اين حوزه برگزار كردي��م.  مديركل انتقال خون 
استان قزوين گفت: ابتداي شيوع كرونا نگراني بابت 
انتقال ويروس از طريق اهداي خون وجود داشت در 
حالي كه ويروس كرونا ويروسي تنفسي است كه از 
طريق خون منتقل نمي شود، به مراجعه كنندگان اين 
اطمينان را مي دهيم كه روند خون گيري به صورت 

كامالً بهداشتي است و پروتكل ها رعايت مي شود.

اجراي پويش »هماي رحمت« در سازمان انتقال خون قزوين
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

۸۲ ميليارد ريال تسهيالت اشتغال به نيازمندان بدره اي پرداخت شد
رئي�س كميته      ايالم
امداد شهرستان 
ب�دره از پرداخت بي�ش از ۸۲ ميلي�ارد ريال 
تسهيالت اشتغالزايي به مددجويان و نيازمندان 
اي�ن شهرس�تان در س�ال جاري خب�ر داد. 
نقي مؤمني رئي��س كميته امداد بدره با اش��اره 
به پرداخت بيش از ۸۲ ميليارد ريال تسهيالت 
اشتغالزايي به مددجويان اين شهرستان گفت: 
اين ميزان تس��هيالت صرف اجراي ۱۷۵ طرح 

اشتغالزايي و كارآفريني شده و با اجراي اين طرح ها براي تعداد ۲۸۲ نفر شغل ايجاد شده است.  وي با عنوان 
اينكه طرح هاي اجرا شده در اين شهرستان در زمينه هاي دامداري، صنايع دستي، قالي بافي، خدمات، حمل 
ونقل و كشاورزي بوده است، تصريح كرد: اين طرح ها براي مددجويان معيشت بگير، مددجويان مشمول 
تبصره ۱۴ و ساير اقشار نيازمند و بيكار اين شهرستان و به منظور كمك به اقتصاد خانواده ها اجرا شده اند.  

رئيس كميته امداد شهرستان بدره گفت: اعتبار طرح هاي اجرا شده از محل تبصره ۱۶ بوده است. 

راه اندازي مركز آموزش مهارتي علوم  پزشكي جهاد دانشگاهي در بوشهر
جهاد  رئي�س     بوشهر 
هي  نش�گا ا د
بوشهر از گرفتن مجوز قطعي مركز آموزش 
مهارتي و حرف�ه اي جهاددانش�گاهي اين 
اس�تان از سوي وزارت بهداش�ت، درمان و 

آموزش پزشكي خبرداد. 
علي احم��دي زاده رئيس جهاددانش��گاهي 
بوشهر با اشاره به گرفتن مجوز مركز آموزش 
مهارتي و حرفه اي جهاددانشگاهي اين استان 
از سوي وزارت بهداشت گفت: اين اولين مجوز وزارت بهداشت جهت برگزاري دوره هاي آموزشي 
تخصصي پزشكي در استان است كه براي اين نهاد - جهاد دانش��گاهي استان بوشهر- صادر شده 
اس��ت.  وي افزود: مركز آموزش مهارتي و حرفه اي يك فضاي آموزش��ي مجهز به منظور آموزش 
مهارت هاي علمي و عملي، باليني با اس��تفاده از وسايل كمك آموزشي و امكانات باليني موجود به 

فراگيران در استان در نظر گرفته شده است.

تهيه و توزيع 110 بسته معيشتي به همت فرزندان شهداي سمناني
همزمان با شب     سمنان
ام�ام  والدت 
علي )ع( به همت فرزندان شهداي سمناني 
11۰بسته معيش�تي در بين نيازمندان اين 

استان توزيع شد. 
مهدي ديابي معاون روابط عمومي سپاه قائم آل 
محمد)عج( سمنان گفت: به همت تعدادي از 
فرزندان شهداي سمناني ۱۱0 بسته معيشتي 
تهيه و در ميان نيازمندان استان توزيع شد.  وي 

ارزش هر بسته معيشتي را ۱۱0 هزار تومان عنوان كرد و افزود: هزينه اين بسته هاي معيشتي از سوي 
اين فرزندان شهدا تأمين شده است.  معاون روابط عمومي سپاه قائم آل محمد)عج( استان سمنان با 
بيان اينكه در سال هاي گذشته فرزندان شهدا همزمان با والدت حضرت علي)ع(، اين عيد را جشن 
مي گرفتند؛ افزود: امسال به خاطر بيماري كرونا و جلوگيري از شيوع بيماري تصميم گرفتند به نحوي 
متفاوت عيد را جشن بگيرند.  ديابي تصريح كرد: فرزندان برومند شهداي سمناني در راستاي توجه به 

منويات مقام معظم رهبري هزينه برگزاري جشن را صرف تهيه بسته هاي معيشتي كردند. 

توزيع 1۲0 هزار قرص نان بين مردم زلزله زده سي سخت
اداره كل غله     كهگيلويه و بويراحمد
ن  س���تا ا
كهگيلويه و بويراحمد 1۲۰ هزار قرص نان رايگان 
را بين مردم زلزله زده سي س�خت توزيع كرد. 
حشمت اهلل صميمي دوست معاون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد 
در حاش��يه بازديد از وضعيت م��ردم زلزله زده 
سي سخت از توزيع ۱۲0 هزار قرص نان رايگان 
از سوي اداره كل غله استان بين مردم زلزله زده 

اين  شهر در شهرستان دنا خبرداد. و گفت از ابتداي وقوع زلزله تاكنون مجموعه اداره كل غله استان نان 
رايگان در بين مردم منطقه زلزله زده سي سخت توزيع كرده است.  وي با اشاره به اينكه انواع نان از جمله 
نان لقمه اي، لواش، كيك و نان خشك در اين بسته ها وجود دارد، افزود: بسته هاي نان از استان قزوين 
به سي سخت ارسال شده است. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
يك هزارو ۲00 كيسه آرد نيز به قيمت دولتي در اختيار نانوايي هاي استان قرار گرفته كه ۸0 هزار قرص 

نان رايگان درون استاني پخت شده و از سوي مجموعه غله استان بين مردم زلزله زده دنا توزيع شد. 

 پرداخت وام بالعوض به واحد هاي 
دچار آبگرفتگي در خوزستان 

تاكنون ۴۴ ميليارد تومان وام بالعوض      خوزستان
به واحد هاي خسارت ديده در مناطق 
آبگرفته اه�واز، كارون و بندر امام خميني پرداخت ش�ده اس�ت. 
مسعود انصاريان مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان 
گفت: از مجم��وع ۲ هزار و ۵۷۵ واحد تعميرات��ي، مرمت هزار و 
۸۱۶ واحد شروع شده كه تاكنون تعميرات ۳۱۴ واحد به پايان 
رسيده است.  وي افزود: تاكنون ۶ هزار و ۵00 پرونده در مناطق 
آبگرفته تش��كيل و تاكنون به ۵ ه��زار و ۳۴۸ واحد ۴۴ ميليارد 
تومان تسهيالت بالعوض پرداخت شده اس��ت.  مديركل بنياد 
مسكن انقالب اسالمي خوزس��تان ادامه داد: همچنين ۳ هزار و 
۴۲۱ واحد مسكوني در مناطق آب گرفته احداثي و ۶ هزار و ۸۸۸ 
واحد معيشتي هستند.   انصاريان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۹۵۴ 
واحد معرفي شده به بانك ها فقط ۶۸ واحد عقد قرارداد شده است 

كه در اين امر نياز به همكاري بانك ها مي باشد.

 توزيع ۳۵00 بسته معيشتي 
بين خانواده زندانيان در قم

دادس�تان قم از توزي�ع بالغ بر      قم
۳۵۰۰ بس�ته معيش�تي بي�ن 

خانواده زندانيان استان خبرداد. 
حجت االسالم حسن غريب دادستان قم در جشن گلريزان آزادي 
زندانيان غيرعمد استان همزمان با سالروز ميالد اميرالمؤمنين)ع( 
گفت: با خانواده هايي مواجهه هستيم كه نان آور خانه آنان در زندان 
است ولي با حمايت و همدلي مسئوالن و خيران گام هاي مهمي 
در كاهش اين مشكالت برداشته شده است.  وي يكي از اقدامات 
انجام  شده در يكسال گذش��ته را توزيع اقالم معيشتي دانست و 
يادآور شد: در يكسال گذش��ته ۳ هزار و ۵۶0 بسته معيشتي در 
ماه هاي مختلف بين خانواده زندانيان توزيع ش��د. در اين مدت 
۲۶0 كمك هزينه تحصيلي بين دانش آموزان اين خانواده ها اهدا 
شد، همچنين يك هزار و ۸۹0 بسته تحصيلي و ۴۴تبلت در اختيار 

دانش آموزان خانواده هاي زندانيان قرار گرفت.

 اجراي طرح بيمه حامي قالي بافان
 در كرمان 

طرح بيمه حامي قالي بافان استان      كرمان
كرمان در راستاي بيمه تكميلي 
درم�ان فع�االن اي�ن رش�ته صناي�ع دس�تي آغ�از ش�د. 
روح اهلل اسالمي رئيس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان كرمان گفت: با پيگيري هاي اداره فرش سازمان صمت 
استان و هماهنگي مركز فرش ملي ايران توانستيم در ايام مبارك ماه 
رجب يكي از بزرگ ترين پروژه هاي مربوط به حوزه فرش دستبافت را 
با نام طرح بيمه حامي قالي بافان راه اندازي كنيم.  وي افزود: بيمه ياد 
شده در حوزه بيمه تكميلي درمان اين قشر زحمتكش و نجيب استان 
كرمان است كه با همكاري شركت س��هامي بيمه ايران و بانك مهر 
ايران به صورت تسهيالت قرض الحسنه يا اقساط ۳۶ ماهه ايجاد شد.  
اسالمی تأكيد كرد: متقاضيان مي توانند با استفاده از گوشي همراه 
خود از طريق وارد كردن *۶۶۵۵*۳۱000# از تسهيالت۲00ميليون 

ريالي خريد كاالي ايراني با سود چهاردرصد بهره مند شوند. 

 زلزله به بخش كشاورزي سميرم
 ۷ ميليارد تومان خسارت زد

بيمارستان رضوي ميزبان وبينار بين المللي 
قلب ايران و اروپا مي شود

مدي����ركل     اصفهان
ي���ت  ير مد
بح�ران اس�تانداري اصفهان از وارد ش�دن 
خسارت 7 ميليارد توماني زلزله هفته اخير به 
بخش كشاورزي شهرستان سميرم خبرداد. 
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري اصفهان با اشاره به خس��ارات وارده 
به بخش كشاورزي شهرستان سميرم در زلزله 
هفته گذش��ته، گفت: در اين زلزل��ه يك واحد 
پرورش ماهي، ۶۷ رشته قنات، ۹۲ جايگاه دام، 
۱00 كيلومتر ايل راه هاي عش��ايري و ۳0 باب 
استخر جمعاً به ارزش ۷ ميليارد تومان خسارت 
ديدند.  وي از ارسال ۱۱/۵ تن برنج از اصفهان به 
سي سخت از س��وي جمعيت هالل احمر استان 
خبرداد و افزود: پيش از اين ۱0 تن نايلون و ۲00 
تخته چادر امدادي به اين مناطق ارسال شده بود. 
همچنين ۱0 كامي��ون هداياي كاركنان نيروي 
انتظامي، اداره كل تع��اون و بخش هاي ديگر از 
استان اصفهان به سي سخت ارسال شد.  مديركل 
مديريت بحران اس��تانداري اصفهان با اشاره به 
اس��تقرار چهار تيم تغذيه اضطراري متش��كل 
از ۲۳ نفر و سه تيم اس��كان اضطراري در نوبت 
اول از هالل احمر اصفه��ان در منطقه زلزله زده 
سي سخت، گفت: تيم بازگشايي مسير و راه ها از 

اداره كل راه و شهرسازي استان با دو تيم امدادي، 
يك دستگاه لودر، دو دستگاه كاميون به بازسازي 
راه هاي منطق��ه كمك كردند.  شيش��ه فروش 
همچنين به خس��ارت ۵۷۲ واحد مسكوني در 
زلزله اخير اش��اره كرد و افزود: از اين تعداد ۴۱۸ 
واحد روستايي و ۱۵۴ واحد شهري بود كه ۲۱۷ 
واحد احداث و ۳۵۵ واحد بايد تعمير شود.  وي 
به خس��ارت محور نورآباد به سرباز و دشت بال و 
روستاي خينه به خفر در سميرم اشاره و تصريح 
كرد: در حوزه راه ها يك ميليارد و ۱۳0 ميليون 
تومان خسارت به ۲۵ كيلومتر از راه هاي روستايي 
شهرستان س��ميرم وارد شد.  مديركل مديريت 
بحران اس��تانداري اصفهان از خسارت به ۹ باب 
مدرسه در شهرستان س��ميرم خبرداد و گفت: 
جمع خسارت وارد ش��ده به مدارس و فضاهاي 
آموزشي شهرس��تان يك ميليارد تومان برآورد 
شده است. همچنين ۱۱ خانه و مركز بهداشت 
در اين زلزله حدود يك ميليارد تومان خسارت 
ديد.  شيش��ه فروش با اش��اره به تشكيل ستاد 
بازسازي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي در 
مركز سميرم افزود: پيگيري هاي الزم در هيئت 
دولت به عمل آمده تا متناسب با تعهد دولت و با 
استفاده از تسهيالت بانكي، بازسازي و تعميرات 

اين واحدها انجام شود. 

وبينار بين المللي     خراسان رضوي
پزش�كان قلب 
ايران و اروپا به ميزباني بيمارستان فوق تخصصي 
رض�وي اواس�ط اس�فندماه برگزار مي ش�ود. 
دكتر محمود شبس��تري، دبيرعلمي وبينار قلب 
گفت:  در سه سال گذشته، كنگره هاي جهاني قلب 
با حضور پزشكان و متخصصان برجسته از دانشگاه ها 
و انجمن هاي علمي بزرگ دنيا در اين بيمارستان 
برگزار ش��ده و امس��ال با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي در سراس��ر جهان، كنگره قلب به صورت 
مجازي در قالب وبيناري دو روزه با همكاري انجمن 
TOBI ايتاليا اواسط اسفندماه برگزار خواهد شد.  
وي افزود:  در اين وبينار متخصصان داخلي و خارجي 
به ارائه و تبادل اطالعات درباره آخرين و به روزترين 
تكنولوژي ها و روش هاي درمان��ي مي پردازند.  به 
گفته دكتر شبستري، بيمارستان رضوي به عنوان 
ميزبان برگزاري اين وبين��ار در ايران، محل انجام 
تعدادی از عمل ه��اي جراحي خواه��د بود كه به 
صورت زنده و ضبط شده، براي شركت كنندگان 
به نمايش گذاشته خواهد شد.  در ادامه دكتر افسانه 
محمدي، دبير اجرايي وبينار، از بيماري هاي قلبي 
و عروقي به عنوان ش��ايع ترين عام��ل مرگ و مير 
بيماران نام برد و گفت: بي ترديد بيش��تر بيماران 
قلبي تمايل به انجام اعم��ال كم تهاجمي تر دارند 

چراكه انجام عمل جراحي قل��ب باز براي برخي از 
بيماران ريسك بااليي دارد.  وي افزود: با استفاده از 
دانش »اينترونشنال كارديولوژي« در علم پزشكي، 
مي توان مشكالت قلبي از جمله تنگي عروق كرونر 
و مشكالت دريچه اي را با روش هاي كم تهاجمي تر 
و بدون انجام عمل هاي جراحي قلب باز، از طريق 
بالون و اس��تنت گذاري درمان كرد.  دبير اجرايي 
وبينار قلب با تأكيد بر اينكه انجمن TOBI ايتاليا 
در انجام اعمال جراحي اينترونشنال پيشرو است، 
ادامه داد: عالوه بر ايتاليا، متخصصان برجسته اي 
از كشورهاي آلمان، بلژيك، هند، امريكا، سوييس، 
اسپانيا، انگلس��تان و تركيه در برگزاري اين وبينار 
همكاري دارند. همچنين اس��اتيد برجسته اي از 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي مشهد، تهران، تبريز، 
ش��يراز و اصفهان در وبينار بين المللي پزش��كان 
قلب ايران و اروپا، سخنراني خواهند كرد.  به گفته 
محمدي، در اين وبينار دو عم��ل جراحي زنده در 
ميالن ايتاليا انجام مي ش��ود و متخصصان داخلي 
و خارجي به تبادل نظرات درب��اره اين جراحي ها 
خواهن��د پرداخ��ت.  وي تصري��ح ك��رد: تمامي 
متخصصان عالقه مند در سرتاسر دنيا امكان شركت 
رايگان در اين وبينار و اس��تفاده از مباحث علمي 
آن را دارند و براي اين كار مي توانند به وب س��ايت

tobicongress. com مراجعه كنند.

   اردبيل: استاندار اردبيل در بيست و يكمين نشست قرارگاه كروناي 
استاني و طرح شهيد حاج قاسم سليماني گفت: با همكاري بسيج و دانشگاه 
علوم پزشكي اس��تان، از ابتداي ش��روع اين طرح تعداد ۱۲۴۴۸۶0 نفر 
غربالگري شده كه ۹۸ درصد جمعيت كل استان را تشكيل مي دهد.  اكبر 
بهنام جو افزود: از اين تعداد ۸۲۷۳ نفر مشكوك بودند و همچنين تعداد 
۲0۷ هزار و ۷ مورد بسته هاي معيشتي و كمك هاي مؤمنانه و تعداد بيش 
از ۴۵۵هزار بسته بهداشتي توزيع شده است.  وي ادامه داد: در طول اين 
مدت۱۳۱ هزار و ۳۹۶ مورد از اماكن عمومي نظارت شده و تعداد ۱۶۶ هزار 

و ۸۳0 مورد از بيماران پيگيري و مشاوره تلفني قرار گرفته اند. 

   لرستان: نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي اسالمي از 
تخصيص ۱۴ ميليارد تومان اعتبار برای تجهيز و نوسازي مدارس شهرستان 
خبرداد.  عباس گودرزي افزود: اين تخصيص شامل ۱0 ميليارد تومان اعتبار 
از سرفصل ملي جهت فعال سازي پروژه هاي نيمه تمام مدارس فيض، مسكن 
مهر، زرشكه، خان امير، بركت آباد، خش��تيانك، اميرآباد و زرينكوب است.  
وي خاطرنشان كرد: همچنين ۲/۵ ميليارد تومان جهت استانداردسازي 

سيستم هاي گرمايشي مدارس بروجرد و اشترينان تخصيص يافت. 

  كاش�ان: رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان كاشان گفت: در 
دومين دوره جشنواره اهداي كتاب بيش از ۱۹ هزار جلد كتاب به كتابخانه هاي 
عمومي اين شهرستان اهدا شد.  زينب سادات واس��عي افزود: در جشنواره 
امسال، كتابخانه علي بن امام محمدباقر)ع( واقع در فين بزرگ، با جذب بيش 
از ۶ هزار نسخه كتاب موفق به كسب رتبه نخست در استان اصفهان شد.  به 
گفته وي، نزديك به ۱۳ هزار نفر عضو كتابخانه هاي عمومي شهرستان كاشان 
هس��تند كه از اين تعداد حدود ۹ هزار و ۵00 نفر در كتابخانه هاي نهادي و 

نزديك به ۳۵00 نفر نيز در كتابخانه هاي مشاركتي عضويت دارند. 

  يزد: مس��ئول قرارگاه مواسات شهرس��تان مهريز از توزيع ۵00 بسته 
معيشتي به ارزش تقريبي هر كدام ۴00 هزار تومان در قالب هشتمين مرحله 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه در اين شهرستان خبر داده است. حجت االسالم 
عبدالرضا محي الديني افزود: هر بسته شامل ۹ قلم از جمله برنج، حبوبات، 
روغن، گوشت، اقالم بهداشتي و غيره است كه در اسرع وقت توسط حوزه هاي 

مقاومت بسيج بين خانواده هاي بي بضاعت شهرستان توزيع خواهد شد. 

  كرمانشاه: مدير تعاون روستايي استان كرمانشاه از تهيه و توزيع بيش 
از ۹0 هزار تن نهاده هاي دامي و كشاورزي توسط شبكه تعاون روستايي 
اس��تان از ابتداي امس��ال خبر داد.   ايرج صفايي افزود: توزيع نهاده هاي 
دامي ميان دامداران استان به بيش از ۷۵ هزار تن در سال جاري رسيده 
كه انتظار مي رود اين ميزان در سال آينده افزايش يابد.   وي يادآوري كرد: 
توزيع نهاده هاي دامي و كشاورزي توسط شبكه گسترده تعاون روستايي 
موجب شده تا قسمتي از نياز كشاورزان و دامداران استان به انواع كودهاي 

شيميايي و نهاده هاي دامي تأمين و توزيع گردد.

 گفت وگوي »جوان« 
با رئيس بسيج سازندگي سپاه زنجان

 اجراي طرح شهيد سليماني
 وضعيت كرونايي زنجان را بهبود بخشيد

با توجه به تمهيدات سپاه و بسيج در راستاي تحقق بخشي به تدابير 
رهبر معظم انق�الب جهت تمركز ب�ر محروميت زدايي بخصوص در 
مناطق محروم، روس�تاها و حاشيه ش�هرها اين كار در دستور تمام 
نيروها و بخصوص بسيج سازندگي قرار گرفت. در زنجان هم مثل تمام 
استان هاي ديگر كشور نيروهاي جهادي بخش اعظمي از كار را بر عهده 
گرفته و به خدمات رساني و كمك به خانواده هاي ضعيف و كم برخوردار 
مشغولند. به سراغ فرهاد امندي رئيس بسيج سازندگي استان زنجان 
رفتيم تا در گفت وگويي از فعاليت ها و برنامه هايشان بيشتر آگاه شويم. 

    
هم اكنون چند گروه جهادي در اس�تان زنجان به صورت 

رسمي مشغول خدمات رساني به مردم هستند؟
۹۹۷ گروه جهادي محله و جغرافيا محور در استان زنجان وجود دارد كه 
در بخش هاي مختلف فعاليت مي كنند.  سپاه و بسيج در كنار هم براي 
توسعه اس��تان زنجان برنامه ريزي الزم را دارند كه در بحث فرهنگي، 
بهداشت و سالمت، اقتصادي و بخش اش��تغال وارد عرصه شده اند.  بر 
همين اساس گروه هاي جهادي در بيش از ۱00 روستا و منطقه محروم 

زنجان در حال فعاليت هستند. 
كمك رساني به مناطق محروم و ساكنان آنها چطور پيش 

مي رود؟
رزمايش كمك مؤمنانه يكي از مهم ترين كارهاس��ت كه بعد از دستور 
مقام معظم رهب��ري در جه��ت حماي��ت از خانواده ه��اي نيازمند و 
آسيب ديدگان از كرونا در دس��تور كار قرار گرفت و چند مرحله از آن 
انجام شده است. در همين رابطه در ماه گذشته و همزمان با دهه مبارك 
فجر توزيع ۶ هزار بسته معيش��تي در ميان خانواده هاي كم برخوردار 
صورت گرف��ت.  همچنين ۲۳۵ پ��روژه محروميت زدايي در اس��تان 
زنجان همزمان با دهه فجر انقالب اس��المي به بهره برداري رسيد و در 
اختيار مناطق محروم استان قرار گرفت. اين پروژه ها در حوزه هاي آب 
محروميت زدايي و اشتغال افتتاح شده است كه دستاورد هاي مطلوبي 
براي استان محس��وب مي شود.  سپاه و بس��يج همواره پاي كار بوده و 
با اجراي طرح شهيد س��ليماني، محروميت زدايي و آبرساني خدمات 

ارزشمندي را در مناطق مختلف اين استان ارائه كرده است. 
در رزمايش همدلي و مواسات، جوانان كم برخورداري كه 

قصد تشكيل زندگي دارند هم ديده شده اند؟
بله، تاكنون ۱۵0 س��ري جهيزيه در اس��تان زنجان توزيع شده است. 
يكي از مهم ترين برنامه هاي ما همين است و به منظور ادامه كمك هاي 
مؤمنانه و در قالب رزمايش همدلي و مواسات، در مرحله سوم اين حركت 
خداپسندانه، كميته هاي تخصصي در استان زنجان تشكيل شد. در اين 
مرحله از رزمايش ۳00 س��ري جهيزيه در بين زوج  هاي جوان نيازمند 
توزيع مي شود كه تاپايان سال به دست زوج هاي جواني كه خود را براي 
آغاز زندگي آماده كرده اند، مي رسد. در اين هدايا چهار قلم از لوازم اساسي 
جهيزيه از جمله يخچال، لباسشويي، اجاق گاز و جاروبرقي وجود دارد. 

هزينه تهيه اين جهيزيه ها از كجا تأمين شده است؟
اين جهيزيه ها از طريق كمك هاي مردمي، خيرين، سپاه و بنياد علوي 
تأمين و نهايي ش��ده اس��ت.  به منظور مشاركت دس��تگاه ها، نهادها، 
كارخانجات براي اجراي اين حركت جهادي، جلسه اي برگزار شد. اقالم 
پيشنهادي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و حاال توزيع آنها در 

استان آغاز شده است. 
اخيراً پروژه اي در شهرستان ها داش�ته ايد كه آماده و به 

بهره برداري رسيده باشد؟
در ماه گذشته و با حضور سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين ۲۳۵پروژه محروميت زدايي در استان زنجان به بهره برداري 
رسيد.  البته نبايد فراموش كنيم كه بسيج در كل ايران مشغول به خدمت 
است و به گفته رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در سال جاري بسيج 
سازندگي بيش از ۱0هزار پروژه محروميت زدايي متوسط و كوچك را 
در مناطق محروم سراسر كشور به ويژه روستاها در دستور كار قرار داد و 
با هماهنگي مردم و دستگاه هاي مربوطه بيش از ۹0 درصد اين پروژه ها 

در زمان بندي مشخص با موفقيت به بهره برداري رسيد. 
مثل تمام ايران، در زنجان هم تأمين آب شرب، آبرساني و كشاورزي، 
احداث منازل مس��كوني براي نيازمندان مناطق مح��روم، پروژه هاي 
مربوط به انرژي و توليد نيروگاه هاي كوچ��ك خانگي، احداث و ايجاد 
فضاهاي ورزشي و فرهنگي نمونه هايي از پروژه هايي به شمار مي آيند 

كه با نهايي شدن آنها، مردم از خدماتشان بهره مند مي شوند. 
در زمان حضور سردار س��ليماني در زنجان هم كه مصادف با دهه فجر 
بود، خانه محروم، پروژه هاي آبرساني، پروژه هاي ورزشي و چندين پروژه 
ديگر افتتاح شد.  البته در همين روزهاي باقيمانده تا پايان سال نيز ۵0 

پروژه محروميت زدايي ديگر در زنجان به بهره برداري مي رسد. 
با توجه به وضعيت كش�ور و درگيري آن با كرونا، اجراي 
طرح شهيد سليماني در زنجان به چه صورت است و چطور 

پيش مي رود؟
 بس��يج در طول س��ال هاي گذش��ته همواره كارآمدي خ��ود را به خوبي 
ثابت كرده و كارنامه اي پرافتخ��ار براي خود به ارمغان گذاش��ته و هر جا 
كه ملت احس��اس نياز كرده اند بسيج حضور با قوت داش��ته است.  طرح 
»شهيدسليماني« يكي از بهترين حركت هاي بس��يج براي مقابله و مهار 
كروناس��ت. اين طرح از ۲۹ آبان ماه امس��ال به منظور مديريت و كنترل 
اپيدمي كرونا به ش��يوه محله و خانواده محور با استفاده از ظرفيت برنامه 
هر خانه يك پايگاه سالمت شروع شد.  در راستاي اجراي اين طرح، سپاه 
انصارالمهدي)ع( اس��تان زنجان با همكاري دانش��گاه علوم پزشكي، پنج 
كميته شامل كميته هاي حمايت و قرنطينه، رهگيري و مراقبت، آموزش 
همگاني، پايش و نظارت و عملياتي را تشكيل داده است.  سه كميته آموزش، 
مراقبت و رهگيري تحت مسئوليت مستقيم علوم پزشكي بوده و كميته هاي 
حمايتي، قرنطينه خانگي و عملياتي با محوريت و فعاليت بسيجيان است. 
در اين طرح به راهبردهايي از جمله قطع زنجيره انتقال با افزايش رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي، انجام تست گس��ترده هدفمند و هوشمند، 
بيماريابي فعال، قرنطينه و رهگيري هوشمند، آموزش و اطالع رساني و 
فرهنگ سازي، حفاظت از گروه هاي آسيب پذير شامل سالمندان و افراد 
داراي بيماري زمينه اي، تعيين و اعالم هوشمند و هدفمند محدوديت ها 
و تقويت فرآيند درمان سرپايي و كاهش حداكثري موارد بستري توجه 
شده است. همچنين در طرح شهيد قاسم سليمانی افراد بيمار و مواجهه 
يافته با آنان شناس��ايي، رديابي و رهگيري مي شوند و بسته به شرايط 
افراد در نقاهتگاه هاي از پيش تعيين شده ايزوله يا قرنطينه مي شوند. 

تاكنون به همت جهادگراني كه در كنار كادر درمان قرار گرفته و براي ياري 
رساندن به مردم پاي كار آمده اند به خوبي طرح را پيش برده و وضعيت 

مناسب استان در رابطه با ميزان ابتال به كرونا گواه همين امر است. 

  شهيد »رحيم آنجفي«  
الگوي جوانان اراكي

فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي از     مركزي
توليد س�ريال »عمو رحي�م« با هدف 

معرفي شهيد »رحيم آنجفي« در اراك خبر داد. 
سردار س��رتيپ دوم پاسدار »محس��ن كريمي« فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي در نشست تخصصي با رئيس مركز سيماي استان هاي 
صداوسيما با موضوع ساخت سريال »عمو رحيم« )شهيد رحيم آنجفي( 
گفت: تاريخ انقالب اسالمي پر از سوژه ها و مقاطع نابي است كه حماسه 
سازي هاي ملت ايران موجب شده تاريخ ۴۲ ساله انقالب همواره پر از 
درس ها و عبرت هاي فراوان باشد كه بازخواني آنها براي نسل جوان الزم 
و ضروري است.  وي افزود: يكي از مقاطع مهم و حساس تاريخ انقالب 
مقطع هشت ساله دفاع مقدس است كه همچون گنجي عظيم در اختيار 
ماست و بايد قدر اين گنج را به خوبي بدانيم و از آن درست بهره برداري 
كنيم.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: يكي از مقاطعي كه 
تاريخ استان مركزي سرش��ار از افتخارآفرينان و غيورمرداني حماسه 
ساز است دفاع مقدس است كه بيش از ۶۲00 شهيد واالمقام در كنار 

رزمندگان، پيشكسوتان، آزادگان و جانبازان نقش آفريني كرده اند.  
كريمي افزود: وجود شهداي شاخص استان مركزي كه از اقشار مختلف 
مردم بودند يك نقطه قوت در تاريخ دفاع مقدس استان است كه يكي 
از شهداي واالمقام ش��هيد آقا رحيم آنجفي است كه عمده رزمندگان 
و فرماندهان دفاع مقدس در كشور ايشان را به خوبي مي شناسند و از 
افتخارات اين شهيد واالمقام به خوبي آگاه هس��تند.  وي يادآور شد: 
شاخصه هاي رفتاري ش��هيد آنجفي همچون تقوا، ادب، هوشياري و 
شجاعت همواره زبانزد رزمندگان و گروه ها و گردان هاي دفاع مقدس 
بود و ايشان همچون س��تاره اي پرفروغ مي درخش��د و از بزرگ ترين 

افتخارات استان مركزي است. 

 اهدای ۵۵0 تبلت به دانش آموزان مددجو
 در خراسان شمالي

مديركل كميته امداد خراسان شمالي     خراسان شمالي
از توزيع ۵۵۰ دس�تگاه تبلت با كمك 
نيك�وكاران بي�ن دانش آم�وزان نيازمن�د اس�تان خب�رداد. 
مجيد الهي راد مديركل كميته امداد خراسان ش��مالي ب��ا بيان اينكه 
تاكنون ۵۵0 دس��تگاه تبلت بين دانش آموزان مددجو تحت حمايت 
اين نهاد توزيع  شده است، گفت: براي اين تبلت ها بيش از يك ميليارد 
و ۶00 ميليون تومان هزينه شده است.  وي افزود: ۴00 دستگاه از اين 
تبلت ها با هم افزايي كميته امداد كشور تأمين  شده است و ۱۵0 مورد 
نيز توسط خيران به صورت مستقيم به دانش آموزان نيازمند اهدا شده 
است.  مديركل كميته امداد خراسان شمالي با يادآوري اينكه هم اكنون 
حدود ۲ هزار دانش آموز محروم تحت حمايت اين نهاد نيازمند گوشي 
هوشمند هستند، تصريح كرد: تهيه تبلت رايگان براي ۷۳۸ خانوار با 
س��ه دانش آموز به باال و هزار و ۱00 دانش آموز كنكوري زيرپوش��ش 
كميته امداد، در اولويت اين نهاد است.  وي با اشاره به اينكه هم اكنون 
۱۳ هزار دانش آموز تحت حمايت اين نهاد قرار دارند، گفت: عالوه بر آن 
۱۱۴ دانش��جو و دانش آموز نخبه تحت حمايت اين نهاد قرار دارند كه 
۹0 نفر آنان دانش آموز و ۲۴ نفر دانشجو هستند.  الهي راد خاطرنشان 
كرد: اين افراد در بخش هاي علمي، تحصيلي، ورزشي، فرهنگي، قرآني 
و ثبت اختراع شناسايي و تحت حمايت اين نهاد قرار دارند.  وي با اشاره 
به حمايت هاي تحصيلي كميته ام��داد از دانش آموزان نيازمند گفت: 
امسال عالوه بر پرداخت كمك هزينه تحصيلي بيش از ۱۳ هزار بسته 

لوازم التحرير نيز بين اين دانش آموزان توزيع  شده است. 


