
افتتاح 2887 پروژه محروميت زدايي در هفته بسيج
اواي�ل هفته بس�يج بود ك�ه در مراس�م افتتاح  
س�الن چند منظوره ورزش�ي س�ازمان بس�يج 
سازندگي س�پاه كربالي مازندران  كه با حضور 
مع�اون توس�عه روس�تايي، مناطق مح�روم و 
عش�اير كش�ور در روس�تاي ات�و شهرس�تان 
س�وادكوه برگزار ش�د، رئيس س�ازمان بسيج 
سازندگي كش�ور از افتتاح 2 هزار و 887 پروژه 
محروميت زداي�ي در سراس�ر كش�ور خبر داد. 
هفته بسيج امس��ال با افتتاح 2 هزار و 887 پروژه 
محروميت زدايي همراه اس��ت و بخش��ي از آنها به 
بهره برداري رسيده و تعدادي هم در روزهاي آينده 
افتتاح خواهد ش��د. چند روز پيش بود كه س��ردار 
محمد زهرايي، رئيس س��ازمان بس��يج سازندگي 
كش��ور يكي از برنامه ه��اي هفته بس��يج را افتتاح 
پروژه هاي محروميت زدايي اعالم كرد و گفت: »يكي 
از مأموريت هاي سازمان بسيج سازندگي به عنوان 
يك دس��تگاه اجرايي كمك به دول��ت و نهادهاي 
انقالبي در اجراي پروژه ه��اي كوچك و زودبازده و 
محروميت زدايي با اولويت مناطق روستايي و مناطق 
حاشيه شهر است.«وي ادامه داد: »امسال 10هزار و 
233 پروژه محروميت زدايي در برنامه اين سازمان 
قرار گرفت و 297 موافقتنامه و تفاهمنامه در تمام 
استان ها با دستگاه هاي اجرايي منعقد شد.«زهرايي 
با اش��اره به اينكه ماحصل 297 تفاهمنامه، افتتاح 
4هزار و 900 پ��روژه محروميت زدايي در كش��ور 
بوده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: »در هفته بسيج به 
طور همزمان 2 هزار و 887 پروژه محروميت زدايي 

افتتاح مي ش��ود و افتتاح اين پروژه ه��ا به صورت 
موضوعي در دستور كار قرار مي گيرد.«اين مسئول 
با اشاره به اينكه 36 پروژه راهسازي با كمك ساير 
داستگاه ها در مازندران اجرايي ش��ده است، ادامه 
داد: » 195پ��روژه از جنس فرهنگي- ورزش��ي در 
مازندران انجام شده است و مجموع پروژه ها در كل 
به بيش از 400 پروژه مي رسد كه به صورت همزمان 

افتتاح مي شود.«
به گفته زهرايي، مقابله با فقر و محروميت به عنوان 
يك مأموريت در بسيج تعريف شده است و فرزندان 
اين مرز و بوم و نسل سليماني ها پاي كار هستندو  در 
هفته بسيج يك رونمايي از بزرگ ترين رويداد رسم 
هجرت و جهادي كشور با توانمندساز كردن 5 هزار 
گروه جهادي در هر فصل به صورت همزمان تحت 

عنوان نسل سليماني ها خواهيم داشت. 
وي گفت: »نسل سليماني ها نشان خواهند داد هر 
يك از بسيجيان و جهادگران يك سليماني براي ولي 
امر مسلمين جهان هستند و در حوزه هاي مناطق 
روس��تايي، محروميت زدايي و اقتصاد مقاومتي به 
صورت تخصصی و مجرب ورود مي كنند.« رئيس 
سازمان بس��يج س��ازندگي كش��ور درباره نهضت 
كمك مؤمنانه نيز تصريح ك��رد: »در مرحله اول و 
دوم بيش از 10ميليون بسته معيشتي، 5 ميليون 
بسته بهداشتي، 21ميليون طعام، 14هزار جهيزيه، 
690هزار بس��ته لوازم التحري��ر، 900 هزار كيف و 
كفش و 300 هزار اق��الم زندگي بي��ن نيازمندان 

توزيع شده است.«
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سردار صادق حسيني  
فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان

سرهنگ سهراب انباركي  
مسئول سازمان بسيج حقوقدانان 

طرح شهيد سپهبد قاسم س��ليماني با هدف كمك رساني 
عمومي در عرصه سالمت در تمام استان هاي كشور اجرا 

مي شود. 
طرحي كه بر اس��اس آن قرار است با به مشاركت كشيدن 
تمام ش��هروندان و كمك به آنها در جهت باال بردن سطح 

سالمت، فرهنگ و اطالع رساني پيش برود. 
بي شك با اجرايي شدن اين برنامه جامع، ميزان تلفات ناشي 

از ابتال به ويروس كرونا در كل كشور به حداقل مي رسد. 
در همين رابطه و در اردبيل معاون هماهنگ كننده سپاه 
حضرت عباس)ع( با بيان اينكه طرح ش��هيد سليماني با 
هدف آگاهي بخشي به جامعه هدف در شهرها و روستاها، 
آموزش، بيماريابي، قرنطينه هوشمند و ديگر مسائل مورد 
نياز با همكاري دانشگاه علوم پزش��كي در حال اجراست، 
مي گويد: »در اين طرح بسيجيان نس��بت به بيماريابي و 
پيشگيري اقدام مي كنند و با غربالگري اقشار مختلف مردم 
در درب منزل هر خانواده نسبت به شناسايي تعداد بيمار 
يا بيماران يك خانوار اق��دام مي نمايند. بعد از آن نيز براي 
انجام طول دوره درمان يا قرنطينه خانگي و بيمارس��تاني 

اقدام خواهند كرد.«
سرهنگ پاسدار شكر عبدي ادامه مي دهد: »اميد مي رود 
با اجراي اين برنامه كاهش نسبي را در تعداد مبتاليان به 

ويروس كرونا در سطح استان داشته باشيم.«
وي به همكاري نهاده��ا و دس��تگاه هاي اجرايي در قالب 
رزمايش كمك مؤمنانه در سطح اس��تان اشاره و تصريح 
مي كند: »در اين راستا از مرحله اول و دوم تا پايان ماه صفر 
بالغ بر 140هزار بس��ته كمك معيش��تي و 10هزار بسته 
تحصيلي بين نيازمندان و دانش آموزان بي بضاعت توزيع 
ش��د. همچنين در روز 5 آذر كه به مناسبت گراميداشت 
هفته بسيج در سطح اس��تان تجمعي صورت نمي گيرد، 
25هزار بس��ته معيش��تي در قالب كم��ك مؤمنانه بين 

خانواده هاي بي بضاعت و نيازمند تهيه و توزيع مي شود.«
مسئول ستاد گراميداشت هفته بسيج در اردبيل مي گويد: 
»9 كميت��ه در زمينه كمك مؤمنانه در س��طح اس��تان 

تشكيل شده كه  شامل كميته لوازم التحرير، كميته سبد 
معيشتي، كميته آزادس��ازي زندانيان غيرعمد، كميته 
اشتغال و كميته بهداشت و درمان است كه با همكاري 
بسيجيان اس��تان براي مقابله با ويروس كرونا به صورت 

تهاجمي انجام مي شود.«
عبدي با اش��اره بر اينكه در راس��تاي مب��ارزه همگاني با 
ويروس كوويد19 در سطح اس��تان در 9 ماه گذشته 40 
مورد ايستگاه سالمت و غربالگري توسط بسيجيان ايجاد 
ش��د، مي گويد: »در اين مدت نزديك به 200 هزار جفت 
دس��تكش بهداش��تي و 2 هزار و 366  لب��اس مخصوص 

بيمارستاني نيز توليد و روانه بازار شده است.«
   قرارگاه ۱7ربيع براي كنترل قيمت بازار

در بوش��هر هفته بس��يج با افتتاح 639 پروژه همراه بود و 
اين اقدامات در جهت محروميت زدايي انجام مي ش��ود و 
همچنان ادامه دارد.  جانشين سپاه امام صادق)ع( بوشهر 
با بيان اينكه 330ميليارد ريال براي تكميل اين پروژه ها 
صرف شد، مي گويد: »تعداد پروژه هاي افتتاحي، عمراني و 
محروميت زدايي در استان 639 پروژه بود و مراسم افتتاح 

آنها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام شد.«
وي مي افزايد: »برنامه هفته بس��يج در استان بوشهر 30 
آبان با قرائت دعاي ندبه در حسينيه عاشقان ثاراهلل بوشهر 
آغاز  شد.«  سرهنگ عبدالرضا دش��تي از پروژه عمراني و 
محروميت زدايي در اين استان همزمان با هفته بسيج خبر 
داد.   دشتي از برگزاري هزار و 550 برنامه ويژه هفته بسيج 
در بوشهر خبر مي دهد و مي  گويد: »بسيج پيشرو در خدمت 

و اميدآفرين« شعار امسال هفته بسيج است.«
وي به فعال شدن قرارگاه حاج قاسم سليماني در استان نيز 
اشاره كرده و مي گويد: »اين قرارگاه و طرح 17ربيع با هدف 
كنترل قيمت ها و مبارزه با گران فروشي اجرا مي شود. اين 
طرح ش��امل تيم هاي 15نفره با همكاري ديگر دستگاه ها 
فعال مي شود كه ضمن همكاري با دانشگاه علوم پزشكي و 
كادر درمان و پرستاري در رسيدگي به بيماران كرونايي، در 

راستاي مقابله با گران فروشي فعاليت مي كند.«

جانش��ين س��پاه امام صادق)ع( با بيان اينكه سازماندهي 
بسيجيان به صورت غيرحضوري در 5 آذر انجام مي شود، 
خاطرنشان مي كند: »با توجه به محدوديت ها سازماندهي 
بسيجيان به صورت غيرحضوري است كه براي بسيجيان 
بوش��هري س��امانه پيامكي در نظر گرفته  ش��ده است كه 
بسيجيان با ارسال عدد 18 به اين سامانه آمادگي خود را 

براي اجراي برنامه ها اعالم مي كنند.«
دشتي خاطرنش��ان مي كند: »برنامه هاي هفته بسيج در 
استان به صورت غيرحضوري و بيشتر در فضاي مجازي در 

راستاي مقابله با كرونا برگزار شده و مي شود.«
   اهداي جهيزيه به زوج هاي جوان

در كردس��تان و ش��هر س��نندج 713 برنامه به مناسبت 
گراميداشت هفته بسيج اجرايي شده يا در حال برگزاري 
است.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سنندج با بيان 
اينكه از اين تعداد برنامه 603 برنامه حقيقي و 110 برنامه 
مجازي است، مي گويد: »كردستان سرزمين مجاهدت هاي 
خاموش و حماسه آفريني هاي ماندگار است و در اين خطه 
از ميهن اس��المي ش��اهد نقش آفريني بسيجيان مخلص 

بوده و هستيم.«
س��رهنگ حس��ن عس��كري ادامه مي دهد: »امسال نيز 
همچون سنوات گذشته شاهد اجراي برنامه هاي مختلف 
به مناسبت هفته گراميداشت بس��يج در استان بوديم كه 
شهرستان سنندج به عنوان مركز استان نقشي محوري در 

اجراي اين برنامه ها داشت.«
وي با تأكيد بر اينك��ه برگزاري 603 ري��ز برنامه در قالب 
22 عنوان برنامه اصلي ش��امل افتتاح من��ازل محرومان، 
رزمايش كمك مؤمنانه، ديدار با خانواده معزز شهدا و اعزام 
اكيپ هاي پزشكي به مناطق محروم از جمله اين برنامه ها 
بود، تصريح مي كند: »در فضاي مجازي نيز 110 ريز برنامه 
در 16 عنوان اصلي طي اين هفته اجرايي شده و همچنان 
ادامه دارد كه برپايي نمايش��گاه ها و مس��ابقات مجازي، 
راه اندازي هشتگ من يك س��ليماني ام، بارگذاري عكس 
نوشته ها و كليپ هاي توليدي بسيجيان در فضاي مجازي 

از جمله اين برنامه هاست.«
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سنندج اجراي 15 برنامه 
شامل طرح نذر خون بسيجيان، اهداي جهيزيه به زوج هاي 
جوان و گردهمايي هاي فرماندهان را جزو ش��اخص ترين 

برنامه هاي اين هفته عنوان مي كند. 
  توزيع بسته هاي بهداشتي

در همدان هم فرمانده س��پاه ناحيه نهاوند از اجراي 124 
عنوان برنامه در شهرستان خبر مي دهد و مي گويد: »اين 
تعداد برنام��ه در دو بخ��ش حوزه هاي مقاومت بس��يج و 
ادارات طراحي و برنامه ريزي شد و در اين مدت، رزمايش 

كمك هاي مؤمنانه نيز ادامه دارد.«
س��رهنگ علي مختاري ش��عار هفته بس��يج را »بسيج، 
پيش��رو خدمت و اميد آفرين« با رويكرد نهضت خدمات 
خالصان��ه و مؤمنان��ه مي دان��د و ادامه مي دهد: »بس��يج 
عظيم ترين و ماندگارترين يادگار امام راحل اس��ت كه در 
عرصه هاي مختلف حضور پيدا كرده و تهديدها را به فرصت 
تبديل كرده اس��ت.« وي بزرگ ترين ويژگي بس��يجي را 
دغدغه مندي نسبت به رفع مشكالت مردم و اعتالي انقالب 
مي داند و تصريح مي كند: »در دوران دفاع مقدس و پس از 
آن در دوران سازندگي بسيج هميشه پيشرو در رسيدن به 

اهداف نظام و انقالب بودند.«
فرمانده سپاه نهاوند از چهره هاي شاخص بسيج به شهيدان 
حاج قاسم سليماني، صياد شيرازي، حججي و سردار سلگي 
به عنوان الگوي كامل و تمام عيار اشاره مي كند و مي گويد: 
»در هفته بسيج اين سازمان  امسال هم به تناسب با شرايط 

كرونايي با برنامه ريزي پيش رفت.«
اين مسئول از برگزاري يادواره هاي شهدا به سبك جديد، 
اس��تفاده حداكثري از فضاي مجازي براي اطالع رس��اني 
برنامه ه��ا، تجليل از بس��يجيان، غبارروبي گلزار ش��هدا، 
سركشي به خانواده هاي معظم شهدا، برگزاري نمايشگاه 
فيلم و عكس، گش��ت رضوين و حلقه هاي صالحين، تهيه 
جهيزيه، برپايي ايستگاه هاي س��المت و توزيع پك هاي 
بهداشتي به عنوان بخشي از برنامه هاي اين هفته نام برد. 
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ش�ايد در م�ورد »بس�يج« همي�ن ي�ك جمل�ه از مق�ام معظ�م رهب�ري كفاي�ت كن�د ك�ه فرمودن�د: »بس�ياري 
از پيش�رفت ها و موفقيت ه�اي نظ�ام اس�المي در عرصه ه�اي مختل�ف، مره�ون تفك�ر بس�يجي اس�ت 
و بس�يج مجموع�ه اي اس�ت ك�ه دش�من را بيمن�اك و دوس�تان را امي�دوار و خاطرجم�ع مي كن�د.«

امسال هفته بسيج با شعار »بسيج، پيشرو خدمت و اميدآفرين« آغاز شد و يك بار ديگر اين نيروي مردمي برنامه هاي 

زيادي را در دس�تور كار خود قرار داد، اما به دلي�ل وضعيت جامعه و ش�يوع كرونا اكثر اين برنامه ه�ا در جهت كمك 
به س�المتي و تأمين نيازهاي معيش�تي خانواده هاي محروم و كم برخوردار تعريف شده اس�ت. در همين راستا طرح 
شهيد سپهبد قاسم س�ليماني با هدف كمك رس�اني عمومي در عرصه س�المت در تمام اس�تان هاي كشور در حال 
اجراس�ت كه مي تواند كمك بزرگي براي قطع زنجيره انتقال ويروس كوويد ۱9 و مرگ و ميرهاي ناش�ي از آن باش�د. 

 گفت وگوي »جوان« با مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور

افرادمشكوكبهكروناقرنطينهميشوند
با اينكه ح�دود 9 ماه كرونا تمام اقش�ار جامعه 
را تحت الش�عاع حض�ور ناميم�ون خ�ود قرار 
داده اس�ت اما طي يك ماه اخي�ر ميزان مرگ 
و مير مبتاليان به اين بيم�اري آنقدر باال رفته 
كه موجب ش�ده اس�ت همه به تعطيل ش�دن 
كشور راضي ش�وند. در همين راس�تا برنامه و 
پيش�نهادات زيادي براي قطع زنجيره انتقال 
اين بيماري ارائه ش�ده و بس�يج با طرح شهيد 
سپهبد حاج قاسم س�ليماني پا پيش 
گذاش�ته اس�ت. كاري كه مسئوليت 
فني آن بر عه�ده وزارت بهداش�ت و 
اقدام�ات حمايتي ديگ�رش بر عهده 
نيروي بسيج است. به همين بهانه سراغ 
شاهين محمد صادقي، مسئول سازمان 
بسيج جامعه پزشكي كشور رفتيم تا 
در گفت وگوي�ي كوت�اه از چند و چون 
اجرايي ش�دن اين طرح آگاه ش�ويم. 
ط�رح حاج قاس�م چ�ه گروه�ي از 
شهروندان يا بيماران را تحت پوشش 

قرار مي دهد؟
ابتدا فكر كرديم قرنطينه افراد سالم امري 
بسيار سخت اس��ت، به همين علت در طرح حاج 
قاسم سليماني تنها افراد مشكوك يا مبتال به كرونا 

قرنطينه مي شوند. 
اس�اس اين طرح بر چ�ه معيارهايي بنا 

شده است؟
در دوران بيم��اري كرونا تم��ام عوامل حوزه هاي 
عملياتي و ميداني كادر بهداشت و درمان زحمات 
زيادي كش��يدند. اما آنها به تنهاي��ي نمي توانند 
سرعت عملكرد اين ويروس فراگير را كنترل كنند، 
بلكه همكاري س��ازمان ها و نهاد هاي ديگر براي 

تحقق اين امر الزم و ضروري است. 
طرح به صورت كارشناسي نوشته شده 

است؟
مقام معظم رهب��ري در ديدار اخير با مس��ئوالن 
كشوري و اعضاي ستاد كرونا درخواست كردند تا 
از تمام ظرفيت هاي كشور و دستگاه هاي اجرايي به 
خصوص از امكانات بسيج براي مقابله با اين بيماري 
استفاده شود، بر همين اساس فرمانده كل سپاه به 
بسيج جامعه پزشكي دستور داد به عنوان بازوان 
علمي سپاه وارد عمل شوند. تعداد بسيار زيادي از 

اساتيد نخبه و كاركشته دانشگاه هاي علوم پزشكي 
به خواسته ما براي نوشتن طرح شهيد حاج قاسم 

سليماني و عملياتي شدن آن وارد عمل شدند. 
در حال حاضر طرح حاج قاسم مورد تأييد وزارت 
بهداشت و بسيج مس��تضعفين قرار گرفته و براي 
اجرايي شدن به دانش��گاه هاي علوم پزشكي ابالغ 

شده است. 
و محوريت كار با چه سازماني است؟

در طرح شهيد حاج قاسم سليماني محوريت كار 
با وزارت بهداشت اس��ت و عوامل بسيج در سطح 
كش��ور به عنوان هم��كاران و كمك كنندگان به 
كادر بهداشت و درمان براي از بين بردن بيماري 

كمك مي كنند. 
هدف طرح دقيقاً چه كساني هستند؟

بيمار و كساني كه با فرد كرونايي در تماس بوده اند 
و جواب تست آنها مثبت شده است بايد از جامعه 
جدا ش��وند و در خانه بمانن��د. 80 الي 90 درصد 
مبتاليان امكان اس��تفاده از قرنطين��ه خانگي را 
دارند و الزم اس��ت مابقي افرادي كه امكان ماندن 
در منزل براي آنان ميس��ر نيست از مهمانسرا ها و 
اقامتگاه هاي دستگاه هاي ذي ربط استفاده كنند. 

اعالم شده بود در اين طرح يك ميليون 
نفر قرنطينه خواهند شد. در اين مورد 

توضيح دهيد. 
وقتي با كارشناسان مشورت كرديم به اين نتيجه 
رس��يديم كه قرنطينه افراد س��الم در خانه امري 
سخت اس��ت، به همين دليل محوريت طرح حاج 
قاسم س��ليماني، قرنطينه افراد مشكوك يا مبتال 
به كروناست. يعني به جاي 80 ميليون ايراني تنها 
يك ميليون نفر را در طول يك ماه براي ماندن در 

منزل حمايت خواهيم كرد. 
محدود كردن يك ميليون نفر در طول ماه خيلي 
ساده تر از محدود كردن 80 ميليون نفر است كه بعد 
از تحقق اين امر نياز هاي پزشكي، دارويي و. . . همان 
افراد قرنطينه شده و كم بضاعت نمايان مي شود كه 

در طرح حاج قاسم حمايت خواهند شد. 
تقسيم كارها به چه صورت است؟

مس��ئوليت كار هاي فني بر عهده وزارت بهداشت 
و هم��ه حمايت ه��ا و اقدامات حمايت��ي ديگر بر 
عهده بس��يج، خيرين، مس��اجد، ائمه جمعه و. . . 

خواهد بود. 

ه�زار نف�ر از زنداني�ان جرائ�م غيرعم�د 
روز چه�ارم آذر ماه در سراس�ر كش�ور آزاد 
ش�دند و ت�ا پايان س�ال ب�ا هم�كاري مردم 
۱۰هزار زنداني با اجراي طرح آزاد مي ش�وند. 
يكي از برنامه هاي بسيج، برنامه خدمت رساني به 
مردم در راس��تاي مردم ياري و مردمداري است. 
با توجه به وضعيت كش��ور، از چندين ماه پيش 
طرحي را ب��ا همكاري س��ازمان زندان ها تدوين 
كرديم و بناي ما بر اين است كه در هفته بسيج در 
مرحله اول يعني چهارم آذر و همچنين در مرحله 
دوم يعني 13 دي ماه مصادف با سالروز شهادت 
حاج قاسم سليماني و مرحله سوم 15 بهمن ماه 
و همچنين مرحله چهارم در هفتم اس��فند و 19 
اس��فند به عنوان مرحله پنج��م زندانيان جرائم 

غيرعمد را آزاد كنيم.  برنامه ها چنين است كه به 
جاي فقط تمركز بر ارائه بسته هاي معيشتي، افراد 
را از زندان آزاد كنيم تا از مش��كالت خانواده هاي 
اين افراد كاسته شود. اين زندانيان، زندانيان جرائم 
غيرعمد از جمله حوادث و مالي هستند و با اجراي 
اين طرح خانواده هايي از آس��يب هاي اجتماعي 
و معيش��تي رهايي پيدا مي كنند.  البته به دنبال 
اين هستيم كه تا شش ماه اول سال آينده اجراي 
طرح آزادس��ازي زندانيان جرائم غيرعمد ادامه 
داشته باشد.  اين كار حاكميتي نيست و مردم پايه 
است. سازمان بسيج هيچ پولي در اين رابطه به ما 
اختصاص نداده است، بلكه از طريق خيرين و مردم 
انجام خواهد شد و بسيج تسهيل گر اين طرح بوده 

است و آن را راهبري مي كند.

ام�روز بس�يج در جبه�ه مب�ارزه ب�ا كرونا در 
ح�ال ايثارگري اس�ت و هرچه پي�ش مي رويم 
ب�ا فرهنگ بس�يج بيش�تر آش�نا مي ش�ويم. 
 اج��راي مرحل��ه جدي��د كم��ك مؤمنان��ه ب��ا

 6 هزار و 200 بسته معيشتي، تحويل 100سري 
جهيزيه نوعروسان و تعدادي لوازم التحرير در هفته 

بسيج برنامه ريزي شده است. 
در كردستان حدود 450هزار بسيجي وجود دارد كه 
اين افتخار بزرگي است. هرجا تفكر، فرهنگ و كار 
بسيجي در دستور كار بوده پيشرفت، توسعه و انجام 

طرح هاي بزرگ با هزينه كم رقم خورده است. 
برنامه امسال بسيج متفاوت از سال هاي گذشته و به 

صورت مجازي است. 
در همي��ن راس��تا از هم��ه م��ردم كردس��تان 

خواهش��منديم فاصله گ��ذاري اجتماع��ي را 
رعايت كنند، زي��را تعداد زي��ادي از هموطنان در 
بيمارستان ها بس��تري و آمار مرگ و مير در كشور 

باالست. 
بسيج كردس��تان از سال گذش��ته تاكنون يكهزار 
و 300 طرح محروميت زدايي ش��امل 500 واحد 
مس��كوني محرومين افتتاح و 500 سري جهيزيه 
براي نوعروسان آماده كرده و به دست آنها رسانده 

است. 
به زودي طرح ش��هيد همداني و س��اير طرح هاي 
محروميت زدايي در سراس��ر اس��تان اجرا خواهد 
ش��د. در ط��رح كرام��ت نيز ب��ا ه��دف كمك به 
حاشيه نشين هاي شهر يك ميليارد و 300 ميليون 

تومان هزينه خواهد شد. 
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