
امسال ۱۲ هزار پروژه محروميت زدايي بسيج در 
سطح كشور به بهره برداري مي رسد. در همين 
راس�تا ۴۲ هزار گروه جه�ادي در حال فعاليت 
هستند و بيش از ۷۰۰ هزار نفر از جوانان بسيجي 
در قالب اين گروه ها به محرومان خدمات دهي 
مي كنند. يكي از مهم ترين اقدامات بس�يج در 
س�ال هاي اخير، تقويت و راه اندازي گروه هاي 
جه�ادي ب�ود. گفتم�ان گروه ه�اي جه�ادي 
مي توان�د بخ�ش زيادي از مش�كالت كش�ور 
را ح�ل كند؛ تاكنون در بس�ياري از اس�تان ها 
با كم�ك همين گروه ه�اي جهادي، بس�ياري 
از مش�كالت تلمبار ش�ده، مرتفع شده است. 

 اج�راي بي�ش از ۱۰ ه�زار پروژه در س�ال 
گذشته

گروه هاي جهادي به سه دسته تقسيم بندي شده اند. 
عده اي از جوانان در گروه هاي عادي مش��غول به 
خدمت رس��اني اند كه با افزايش فعاليت هايش��ان 
به گروه هاي فعال ملحق مي ش��وند. عده ديگري 
از جوان��ان ه��م در گروه س��وم يعني گ��روه ويژه 
جهادي حضور دارند. هر كدام از اين گروه ها دايره 

خدمات دهي متفاوتي دارند. 
گروه ه��اي جهادي عادي فقط در محدوده ش��هر 
و حداكث��ر در محدوده اس��تان خود مش��غول به 
خدمات دهي هس��تند. گروه هاي فعال به مناطق 

محروم مي رون��د و گروه هاي ويژه هم بيش��تر به 
مناطق زلزله زده و بحران زده اعزام مي ش��وند كه 
نمونه فعالي��ت و خدمات ده��ي آنه��ا را در زلزله 

سي سخت ديديم. 
در سال گذشته نيروهاي جهادي بسيج سازندگي 
بيش از ۱۰ هزار پروژه محروميت زدايي متوس��ط 
وكوچك را در مناطق محروم سراسر كشور به ويژه 
روستاها در دس��تور كار قرار دادند و با هماهنگي 
مردم و دستگاه هاي مربوطه در زمان بندي مشخص 

با موفقيت به بهره برداري رساندند. 
انتقال و آبرس��اني ب��ه مناطق مح��روم، كمك به 
زهكش��ي زمين هاي كش��اورزي، احداث منازل 
مسكوني براي نيازمندان مناطق محروم، پروژه هاي 
مربوط به انرژي و توليد نيروگاه هاي كوچك خانگي، 
احداث و ايجاد فضاهاي ورزشي وفرهنگي در سراسر 
كش��ور، نمونه هايي از پروژه هاي اجرا شده توسط 

بسيج در كشور است. 
۷۰۰ هزار جوان در ۴۲ هزار گروه جهادي

اسفند ماه سال گذشته سازمان بسيج مستضعفين، 
نخستين س��ند راهبردي خود را به عنوان »سند 
راهبردي ۱۰ ساله اعتالي بسيج« مبتني بر بيانيه 
گام دوم تدوين و تقدي��م رهبر معظم انقالب كرد. 
اين سند هم بالفاصله مورد تأييد رهبر انقالب قرار 
گرفت تا مسير حركت بسيج، مشخص تر و سريع تر 

از قبل طي شود. 

در حال حاضر بي��ش از ۷۰۰ هزار نف��ر از جوانان 
در قالب ۴۲ ه��زار گروه جه��ادي در صحنه هاي 
مختلف امدادي و آباداني و خدمت رساني به كمك 
محرومين مي ش��تابند و اين گروه ها روز به روز در 

حال گسترش هستند. 
در همين راستا رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
ظهر روز گذشته در حاش��يه اجراي طرح نهضت 
كمك مؤمنانه و رونمايي از جبهه خرمش��هري ها 
با اش��اره به اجراي پروژه هاي محروميت زدايي در 
كشور اظهار داشت: ۱۲ هزار پروژه در زمينه هاي 
مختلف به بهره برداري رسيده است. در سال جاري 
پروژه هاي زيادي از جمله ساخت خانه محرومان، 
جاده هاي روستايي، خانه هاي بهداشتي، سالن هاي 

ورزشي و غيره در دست اجرا است. 
سردار غالمرضا سليماني كه براي بازديد و افتتاح 
پروژه ه��اي خدمات رس��اني و محروميت زداي��ي 
سپاه كربال، وارد مازندران ش��ده بود، با بيان اينكه 
ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني براي محرومان جزو 
پروژه هاي اولويت دار بسيج به شمار مي رود، سهم 
استان مازندران را از پروژه هاي محروميت زدايي را 
قابل توجه دانس��ت و گفت: بيش از هزار واحد آن 

سهم استان مازندران است. 
سردار سليماني در حاشيه افتتاحيه طرح ملي جبهه 
خرمشهري ها در مصالي بابلس��ر، از بهره برداري 
بيش از ۱۰ هزار پ��روژه در زمينه هاي مختلف، در 

سال گذشته خبر داد و گفت: سهم بسيج سازندگي 
سپاه كربال در پروژه ها سهم قابل توجهي بوده است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اين مطلب 
كه بسيج سازندگي سپا ه كربال از سازمان هاي فعال 
و برتر كشوري است، افزود: در سال جاري نيز بسيج 
سازندگي س��پاه كربال پروژ هاي قابل توجهي را در 
دست دارد كه از جمله ساخت خانه هاي محروم، 
س��اخت خانه هاي بهداشت، س��اخت جاده هاي 
روس��تايي، احداث سالن هاي ورزش��ي و نيز رفع 
مشكالت روستايي و مناطق حاشيه نشيني شهر ها 

است. 
 همراه با صنايع، همگام با كشاورزان

سردار س��ليماني در ادامه از س��اخت ۵۰ هزار 
واحد مسكوني براي محرومين در سال جاري با 
محوريت بسيج هم خبر داد و در بخش ديگري از 
سخنان خود به اجراي طرح شهيد سپهبد حاج 
قاسم سليماني هم اشاره كرد و افزود: اين طرح 
در كنار وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم 
پزشكي استان ها فعال بوده و در حال حاضر نيز 
ادامه طرح و كمك به واكسيناس��يون مردم در 

حال انجام است. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار سليماني خاطر 
نش��ان كرد: با توجه به توليد واكس��ن در كشور و 
واگذاري به شبكه هايي كه مس��ئوليت اين كار را 
دارند ان شاء اهلل شاهد افزايش حجم واكسيناسيون 

در كشور باشيم. 
 ح�ل مش�كالت واحده�اي صنعت�ي ب�ا 

»صنعت يار«
گفتني است اجراي طرح »صنعت يار« بسيج هم 
سال گذشته كليد خورد كه در اين راستا سازمان 
بس��يج براي حل مش��كالت واحدهاي صنعتي، 
بخش��ي با عنوان كلينيك صنعت راه اندازي كرد. 
فروردين امسال در نخستين گام ۴۰۰ واحد صنعتي 
متوسط و كوچك در استان گيالن براي عارضه يابي 

شناسايي شد. 
 در راستاي اين طرح، وضعيت واحدهاي صنعتي 
پاي��ش، دس��ته بندي و اولويت بندي مي ش��ود و 
متناسب با مش��كالت مالي و قانوني و بازاريابي و 
تكميل زنجيره توليد و با كمك اساتيد دانشگاه و 
شركت هاي دانش بنيان اقدام به ارائه راهكار و رفع 

موانع مي  شود. 
اقدام ديگري هم با عنوان طرح »همگام با كشاورز« 
در سال جاري در سازمان بسيج راه اندازي شده است. 
در حال حاضر حجم قابل توجهي از پوشش جنگلي 
صنوبر و مزارع برنج شمال كشور را با هدف پر كردن 
خأل عملكرد و باال بردن بهره وري در سطح، تحت 

پوشش اين طرح قرار داده اند. 
اواسط فروردين ماه هم سردار غالمرضا سليماني در 
گفت وگوي ويژه خبري در صدا و سيما خبر داد كه 
سازمان بسيج مستضعفين ايجاد ۲۰۰ هزار شغل در 

سال جاري را هدف گذاري كرده است. 
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معاون وزير بهداشت از احتمال ممنوعيت سفر در تعطيالت خرداد ماه خبر داد

نگراني از زبانه كشيدن موج پنجم كرونا با سفر در تعطيالت خرداد

ركورد زني جهادي بسيج با 12 هزار پروژه
سازمان بسيج امسال ۵۰ هزار واحد مسكوني براي محرومان احداث مي كند

كمت�ر از دو هفته 

زهرا چيذري 
ديگر به نيمه خرداد   گزارش  2

و تعطيالت اين ايام 
باقي مانده است؛ تعطيالتي كه امسال با احتساب 
روز نيمه تعطيل پنج شنبه و با اتصال تعطيلي 
رحلت پيامبر و شهادت امام جعفر صادق در روز 
۱6 خرداد به تعطيالت ۱۴ و ۱۵ خرداد، چهار روز 
تعطيلي در خرداد ماه داريم كه مي تواند موقعيت 
خوبي براي سفرهاي تابستانه فراهم آورد؛ اتفاقي 
كه همه س�اله در چنين ايامي رق�م مي خورد. 
امسال اما با س�ال هاي ديگر يك تفاوت جدي 
دارد و آن حضور ويروس كش�نده كرونا و پيدا 
شدن سر و كله جهش هاي تازه تر اين ويروس در 
برخي مناطق كش�ور اس�ت. حاال و در آستانه 
تعطيالت خرداد ماه و در شرايطي كه آمارهاي 
كرونا سر به زير شده اين نگراني وجود دارد كه با 
آغاز سفرهاي تابستاني گردش ويروس و موج 
پنجم كرونا آغاز شود؛ موجي كه به گفته مدير كل 
آزمايش�گاه مرجع س�المت وزارت بهداشت 
مي تواند شديدتر باشد. از سوي ديگر بروز موج 
پنجم كرونا در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
مي تواند روند برگزاري انتخابات را هم تحت تأثير 
قرار دهد. به همين خاطر هم به گفته سخنگوي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا احتمال دارد سفر در 
ش�ود.  ممن�وع  خ�رداد  تعطي�الت 
آمارهاي كرونا كمي س��ر به زير ش��ده اند. در ۲۴ 
ساعت منتهي به روز يك شنبه ۲ خرداد ماه، ۸ هزار 
و ۶۳۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد. در همين زمان، ۲۱۶ بيمار كوويد۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 

اين بيماري به ۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر رسيد. 
 پيش بيني كاهش مرگ ها به زير ۲۰۰ نفر تا 

۲ هفته آينده 
با وجود سر به زيري آمار كرونا در اغلب استان هاي 
كشور شيوع سويه هاي هندي و آفريقايي ويروس 
در برخي مناطق نگراني از بروز موج پنجم كرونا را 
جدي تر مي كند. به خصوص اينكه در روزهاي آينده 
تعطيالت تابستاني خرداد و جلسات انتخاباتي را هم 

در پيش داريم. 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
با اشاره به اينكه س��وش غالب كرونا سوش هندي 

است، از سير نزولي كرونا در همه استان ها به ويژه 
۲۸ استان خبر داد. با وجود اين به گفته رئيسي در 
سه استان بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
سير نزولي متوقف شده اس��ت و با توجه به سوش 
هندي در اين ش��هر ها وضعيت از نارنجي به قرمز 
تبديل ش��ده اند.  معاون بهداشت وزير بهداشت با 
بيان اينكه از قله موج چهارم كرونا عبور كرده ايم، 
 افزود:»اكنون در شاخه نزولي هستيم، چون ارتفاع 
خيلي باال بوده است همچنان ميزان بستري شدگان 

تعداد كمي نيستند.«
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به اينكه 
ميزان مرگ و مير تا دو هفته بعد از بستري شدن 
ادامه دارد گفت:»تداوم آمار مرگ و مير باالي ناشي 
از كرونا به اين دليل است و تا دو هفته آينده ميزان 

مرگ و مير ها به زير ۲۰۰ نفر مي رسد.«
  احتمال وقوع موج پنجم 

به گفته رئيس��ي بايد همچنان به نكات بهداشتي 
توجه داشت؛ چراكه كرونا نه ضعيف شده و نه از بين 
رفته اس��ت، بنابراين حتي امكان وقوع خيز پنجم 

كرونا در كشور وجود دارد. 
وي ادام��ه داد:»صحبت از جهش ه��ا به اين دليل 
اهمي��ت دارد كه م��ردم بدانند وي��روس ضعيف 
نشده است و بايد همچنان مراقبت هاي بهداشتي 
را مدنظر داش��ته باشيم و ش��يوه نامه ها را محكم 

دنبال كنيم.« سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با 
اشاره به عوامل خطر در بروز خيز هاي بعدي كرونا 
گفت: »برگزاري مهماني ها بعد از ايام ماه رمضان، 
شروع فصل گرما و بس��تن در و پنجره ها و فعاليت 
كولر به ويژه در اس��تان هاي جنوبي، آغاز سفر ها 
در ايام تابس��تان، جهش هاي ويروس��ي و موضوع 

انتخابات از جمله اين عوامل هستند.«
  منع سفر در تعطيالت خرداد

رئيس��ي همچنين از احتم��ال منع س��فر در ايام 
تعطيالت ۱۴ و ۱۵ خرداد خب��ر داد و اظهار كرد: 
تالش داريم تا با اين رويكرد ب��ا روند ايمن تري به 

انتخابات نزديك شويم. 
رئيسي هشدار داد كه اگر در فاز تبليغات يعني دو 
سه هفته آينده شيوه نامه ها را رعايت نكنيم، ممكن 
است پيك پنجم رخ دهد كه در ايام انتخابات است 
و كار سخت خواهد شد و در اين شرايط مجبوريم 
اولويت را سالمت مردم بدانيم، بنابراين از نامزد هاي 
انتخاباتي مي خواهيم كه به س��المت مردم توجه 

كنند و اين موضوع يك الگوي عملي است. 
به گفته سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا ضمانت 
اجرايي براي رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي مورد 
توجه قرار گرفته است و بر اين اساس شخص نامزد 
مسئوليت رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي را بر 

عهده دارد. 

سيامك س��ميعي، مدير كل آزمايش��گاه مرجع 
سالمت وزارت بهداش��ت هم درباره احتمال وقوع 
موج هاي بع��دي كرونا گفت:»م��وج چهارم كرونا 
به لحاظ زمان و ارتفاع ب��ا موج هاي قبلي متفاوت 
بود. ما ش��اهد انتشار ويروس انگليس��ي كرونا در 
ايران بوديم، بنابراين بايد خودمان را براي موج هاي 
بعدي و شديدتر آماده كنيم. بايد دانست كه عدم 
توقف در قطع زنجيره ويروس باعث چنين اتفاقاتي 

مي شود.«
س��ميعي با بيان نگراني از اثرگذاري جهش هاي 
وي��روس كرون��ا ب��ر تش��خيص و بي اثر ش��دن 
واكسيناس��يون گفت:» خوش��بختانه چون تمام 
كيت ها براي بيش از يك ناحيه از ويروس طراحي 
ش��ده اند، آزمايش��گاه ها مي توانند تغييرات الزم 
را شناس��ايي و به توليدكنندگان پيش��نهادات را 
بدهن��د.« مدير كل آزمايش��گاه مرجع س��المت 
وزارت بهداش��ت اظه��ار كرد:»جهش ها مي تواند 
در پاسخگويي واكس��ن ها مؤثر باش��د. در كشور 
انگليس با وجود اينكه واكسيناس��يون زود شروع 
ش��د، نگران جهش هاي وي��روس و افزايش مرگ 
و مير هس��تند و تاكنون خوش��بختانه جهش ها 
نتوانسته اند واكسيناسيون را با شكست مواجه كنند 
و به همين دليل تأكيد مي شود كه اولين واكسني 

كه به دستتان رسيد، تزريق كنيد.«
 خريد و روش پاسخ منفي تست كرونا براي 

سفرهاي هوايي
وي درب��اره آزمايش هاي تقلبي براي س��فر هاي 
خارجي هم اينگونه توضي��ح داد:» موارد آزمايش 
تقلبي معدود بوده و جالب است بدانيد كه اغلب اين 
موارد را خود آزمايشگاهيان، رسانه ها و مسئوالن 

مرتبط با ما اعالم مي كنند.«
به گفت��ه س��ميعي مس��افران ب��ه دلي��ل اينكه 
برنامه ريزي مي كنند و هزينه بس��ياري براي سفر 
مي پردازند، تالش مي كنند كه جواب منفي را دنبال 
كنند. حساسيت براي سفرهاي هوايي بيشتر است. 
مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
تصريح كرد:» هر جا منافع كسب و كاري در جواب 
منفي يا مثبت باشد، دچار مش��كل مي شويم و ما 
خيلي در اين حوزه موفق نيستيم؛چراكه سيستم 
نظارتي هر جا منافع كسب و كار به ميان بيايد دچار 

چالش مي شود.«

 مدير كل دفتر توانمندسازي خانواده و زنان بهزيستي كشور گفت: 
سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ خانوار داراي فرزندان سه قلو و باالتر و ۱۰۸ 
خانواده داراي فرزندان دوقلوي دهك هاي ۱ تا ۳ تحت پوشش سازمان 

بهزيستي بودند. 
 وزير كشور گفت: ش��وراي اجتماعي امس��ال با اولويت بندي هايي 
كه انجام داده به وظايف خود عمل خواهد كرد. رس��يدگي به محالت 
حاشيه اي، آثار اجتماعي كرونا و معتادان متجاهر در دستور كار شوراي 

اجتماعي كشور قرار دارد. 
 رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه طرح شهر دوستدار سالمند 
در صحن شورا تصويب شد، گفت: اختصاص كارت سالمندي فقط براي 

برخي از افراد و نه براي همه است. 
 گزارش ارزيابي ها از كش��ت و توليد ترياك در افغانس��تان در سال 
۲۰۲۰ حاكي از افزايش ۳۷ درصدي سطح زير كشت خشخاش با وجود 
شيوع ويروس كرونا در اين كشور است كه كاهش قيمت آن را به دنبال 
داشته؛ از س��وي ديگر با كشف و دس��تيابي قاچاقچيان افغانستان به 
پيش ساز ساخت »شيشه«، اين كشور تبديل به توليد كننده اين مخدر 
صنعتي شده كه اين خود هش��داري جدي در افزايش قاچاق شيشه از 

افغانستان به ايران است. 
 مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت گفت: برخالف 
تصور عموم، مطالع��ه و درس خوان��دن نياز بدن  به ان��رژي را افزايش 
نمي دهد، بنابراين استفاده بيش از حد از مواد غذايي بسيار شيرين و 
پرچرب در طول دوران امتحانات نه تنها مفيد نيست، بلكه سبب افزايش 

وزن و بروز چاقي  مي شود. 
 عضو شوراي شهر تهران گفت: متأس��فانه با گذشت حدود ۲۰ ماه 
از پايان زمان تعيين شده براي انجام تكليف شهرداري تهران به تهيه 
شناسنامه باغات و اراضي مشجر اقدام مشخصي صورت نگرفته است. 

 »تك فرزندي« معضلي است كه اين روزها به دليل تصوراتي نادرست 
گريبانگي��ر خانواده ه��ا شده اس��ت؛ تحقيقات علمي نش��ان مي دهد 
»تك فرزندي« هم روي والدين و هم روي خ��ود فرزندان بيش از ۳۵ 

اثر منفي دارد. 
 مدير كل روابط عمومي سازمان تعزيرات از محكوميت ۹۱۹ ميليارد 
ريالي شركت مخابرات ايران به اتهام گرانفروشي )دريافت وجه اضافي 

از مشتركين تلفن ثابت( در استان خراسان رضوي خبر داد. 
 در حالي كه وزارت آموزش و پرورش مدعي است سوابق تحصيلي 
دانش آموزان از سال ۱۳۳۰ به بعد )۷۰ س��ال اخير( قابليت استعالم 
الكترونيكي را دارند، اما ش��واهد نش��ان مي دهد اين ادع��ا تا واقعيت 

فاصله دارد. 
 از جمله مش��كالت غربالگري در ايران مي توان به استاندارد نبودن 
آزمايشگاه ها و تعداد باالي نتايج مثبت كاذب آزمايش هاي غربالگري 
اشاره كرد كه در نهايت مي تواند مادران باردار را وادار به سقط قانوني 

يا غيرقانوني كند!

۹۰ درصد از هزينه هاي درمان ناباروري
در پوشش بيمه سالمت 

تع�دادي از داروه�ا و خدم�ات درم�ان ناب�اروري در بخش هاي 
س�رپايي و بس�تري تحت پوش�ش س�ازمان بيمه س�المت قرار 
داش�ته و س�ازمان بيم�ه س�المت بي�ن ۷۰ ال�ي 9۰ درص�د 
از هزينه م�وارد تحت پوش�ش را پرداخ�ت مي نمايد و در س�ال 
جاري ني�ز پوش�ش خدمات درم�ان ناب�اروري توس�عه مي يابد. 
محمد مهدي ناصحي، مدير عامل سازمان بيمه سالمت درباره خدمات 
درمان ناباروري گفت: درمان ناباروري با توجه به اختالالت موجود در 
هر يك از زوجين، تنوع زيادي دارد و خدمات اوليه اي نظير درمان هاي 
دارويي تا خدمات پيچيده اي مانند IVF را كه فقط در مراكز تخصصي 
ارائه مي ش��ود، در بر مي گيرد. هم اكنون بخش قابل توجهي از داروها 
مانند فولي تروپين، اچ س��ي ج��ي، اچ ام جي، خدم��ات پاراكلينيك 
مرتبط به درمان ناباروري مانند س��ونوگرافي Infertility در آقايان يا 
 FSH, LH اندازه گيري كمي ،Semen Analysis آزمايش هايي مانند
و تستوسترون و همچنين برخي خدمات جراحي نظير اعمال جراحي 
براي باز كردن لوله ها در كساني كه قباًل سابقه توبكتومي يا وازكتومي 
داش��ته اند يا اعمال جراحي مربوط به رفع چسبندگي هاي رحمي در 
بانوان تحت پوشش سازمان بيمه سالمت قرار دارد. در همين رابطه و در 
سال ۱۳۹۹ نزديك به ۱۰۰ ميليارد تومان صرفاً براي داروهاي مربوط به 
درمان ناباروري از طرف سازمان بيمه سالمت ايران هزينه شده است. 

وي با اشاره به اينكه برخي خدمات درمان ناباروري ستاره دار بوده و در 
تعهد بيمه هاي درماني نيس��تند، افزود: بر اساس بند »ح« تبصره ۱۷ 
ماده واحده قانون بودجه س��ال۱۴۰۰ و در راستاي سياست هاي كلي 
جمعيت، دولت مكلف شده اس��ت، اعتباراتي را ذيل رديف هاي وزارت 
بهداش��ت تحت عنوان حمايت از هزينه هاي درمان ناباروري متمركز 
نمايد. اعتبار اين حساب مطابق نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان 
س��ازمان هاي بيمه گر پايه، جهاد دانش��گاهي و معاونت درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در خصوص مواردي نظير پوشش 
۹۰ درصد كل هزينه هاي سه دوره كامل يكي از روش هاي كمك باروري 
)آي. س��ي. اس. آي( و )آي. وي. اف( براي هر زوج نابارور و همچنين 
پوش��ش هزينه هاي دارويي و پاراكلينيك و س��اير روش هاي درمان 

ناباروري هزينه خواهد شد. 
بنابر اعالم پايگاه خبري س��ازمان بيمه س��المت ، وي گفت: بر اساس 
قانون، افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند، مي توانند بسته 
به شرايط خود تحت پوشش س��ازمان بيمه سالمت قرار گيرند. بدين 
ترتيب امكان استفاده از پوشش بيمه اي براي زوجين نابارور فاقد بيمه 

نيز مشابه ساير افراد جامعه فراهم است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آوار 4۰هزار تن نخاله ساختماني 
بر سر تهران

روزان�ه ۴۰ ه�زار ت�ن نخال�ه س�اختماني در اس�تان ته�ران توليد 
مي ش�ود كه ۲۵ ه�زار ت�ن آن متعلق به ش�هر ته�ران اس�ت. اين 
نخاله ها در حاش�يه ش�هرهاي كوچك اس�تان تهران رها مي شود 
و محيط زيس�ت هم توان پيگي�ري و رصد اي�ن تخلف�ات را ندارد. 
افزايش ساخت و س��از در پايتخت و حاش��يه آن موجب شده تا شهرهاي 
پيراموني پايتخت هم با معضل سرريز نخاله هاي ساختماني دست و پنجه 
نرم كنند. ضايعات ساختماني موجب شده باغ هاي ساوجبالغ، شهريار و 
مالرد كه روزگاري ريه تنفس��ي پايتخت بودند، حاال در سايه بي توجهي 

مديران شهري، ناي نفس كشيدن نداشته باشند. 
مناطق پيش بيني شده براي تخليه پسماندهاي ساختماني در فاصله اي دور 
هستند و باال بودن هزينه حمل  و نقل در اين خصوص موجب شده تا برخي 
افراد پسماندهاي ساختماني خود را خارج از شهر تهران و در ورودي برخي 

شهرهاي اطراف تخليه كنند. 
در بارندگي هاي اخير هم انباشت برخي نخاله هاي ساختماني در مسير 
رودهاي ش��رق تهران باعث مس��دود شدن آنها، سرريز ش��دن آب باران 
و آبگرفتگي قس��متي از بزرگراه هاي خروجي پايتخت ش��د. نخاله هاي 
ساختماني شامل تمام مصالح از قبيل سنگ ها، آجرها، بلوك ها، گچ، فوالد، 
شيشه، الوار، مصالح حاصل از لوله كشي و برق كشي، پوشش آسفالت بام و 
غيره هستند كه اين مواد حاصل عمليات ساخت و ساز و تخريب هستند. 

حتي حريم برخي رودخانه ها هم از ش��ر نخاله هاي س��اختماني در امان 
نيست. بيشترين تخليه ها هم در شب انجام مي شود و از آنجايي كه درحريم 
رودخانه ها و اطراف روس��تاها نظارت و كنترل كمتري وجود دارد، مكان 

مناسب تري براي تخليه نخاله هاي ساختماني هستند. 
حريم رودخانه سالور در نزديكي نسيم شهر يكي از عمدن ترين قربانيان 
نخاله هاي ساختماني است. فاضل نجفي، معاون فرمانداري بهارستان حتي 
به خبرگزاري تسنيم خبر داده كه بيش از ۱۲ مكاتبه با استانداري تهران 
انجام شده است، ولي متأسفانه تاكنون هيچ اقدامي جهت جابه جايي محل 

دپوي پسماند و نخاله اين شهرستان صورت نگرفته است!
در همين خصوص رئيس اداره محيط زيست انساني استان تهران به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: روزانه ۴۰ هزار تن نخاله ساختماني در استان تهران 

توليد مي شود كه ۲۵ هزار تن آن متعلق به پايتخت است. 
فاطمه اكبرپور با اش��اره به وضعيت نامناس��ب نخاله هاي ساختماني در 
شهر تهران اظهار كرد: متأسفانه در مديريت نخاله هاي ساختماني شاهد 
بيشترين تخلفات هستيم و دليل آن هم اين است كه زيرساخت هاي الزم 

براي بازيافت و دفع آن فراهم نشده است. 
او با اشاره به اينكه ميزان توليد نخاله هاي ساختماني در مقايسه با سال هاي 
گذشته در استان تهران حدود ۲۵ هزار تن كاهش داشته است، گفت: در 
استان تهران روزانه ۴۰ هزار تن نخاله ساختماني توليد مي شود كه سهم 

پايتخت ۲۵ هزار تن از اين ميزان است. 
اكبرپور با اشاره به اينكه آرادكوه و آبعلي دو مركز تخليه پسماند ساختماني 
در استان تهران هستند، بيان كرد: متأسفانه نخاله هاي ساختماني در اطراف 

استان تهران رها مي شوند كه پيگيري و رصد اين تخلفات سخت است. 
او با اشاره به اينكه اين تخلفات در سطح گسترده رخ مي دهد، عنوان كرد: 
از طريق مديران اجرايي پسماند اين موضوع در حال پيگيري است و بايد 
براي مقابله با اين موضوع برنامه ريزي ش��ود تا اين پس��ماند ها به صورت 

اصولي دفع شوند. 

»وقتي تنهاييم، دنبال دوست مي گرديم. پيدايش كه كرديم، 
دنب�ال عيب هاي�ش مي گرديم. از دس�تش كه دادي�م، دنبال 

خاطراتش مي گرديم. مراقب اين دل هاي دوره گرد باشيم!«
دوس�تان بارها در ش�بكه هاي اجتماعي به اين قبيل عبارات 
برخورده اند؛ عباراتي انگيزشي كه هم به ما تلنگر مي زنند و هم 

حس مسئوليتي شگرف را در ما زنده مي كنند. 
اما مطمئنم سخن اميرمؤمنان علي بن ابيطالب الاقل براي گروه 

زيادي از شما بديع و تازه است:
»بيچاره كسي كه دوست و رفيق ندارد؛ بيچاره تر آنكه دوست 
و رفي�ق دارد، اما ]به س�ادگي و بي مب�االت[ وي را از دس�ت 

مي دهد!«
خب؛ كه چه؟. . . كه مات و مبهوت زندگي نكنيم و اطراف خود 

را بپاييم. 
كه مسئوالنه مراقبت كنيم، دور و بر خويش دوستاني صميمي 
فراهم آوريم و مسئوالنه تر آنكه اگر هستند، با چنگ و دندان 

نگهشان داريم!
بيچاره كه نيستيم؛ ها؟

31۰

3۰ سال انتظار 
براي تحويل يك قطعه زمين!

يك مالباخته: ش�ايد به يك كمدي- تراژدي شبيه باشد ولي 
اتفاقي اس�ت كه در نزديكي پايتخت رخ داده اس�ت؛ 3۰ سال 

انتظار براي تحويل يك قطعه زمين. 
به تازگي گروهي از افراد كه حدود ۳۰ س��ال قبل، قطع��ه زميني را از 
اراضي موس��وم به جهان بين در شهرس��تان م��الرد در ۵۰ كيلومتري 
تهران خريده بودند، در ي��ك گردهمايي در برابر دفت��ر فروش اراضي، 
خواستار تعيين تكليف زمين هاي خود شدند. مشكل اصلي پيش روي 
اين خريداران آن است كه بعد از گذشت ۳۰ سال و افزايش چندبرابري 
قيمت اراضي، همچنان هيچ كار عملياتي براي تفكيك اراضي و صدور 
مجوز خانه سازي صورت نگرفته است. خريداران بعد از برگزاري تجمعي 
اعتراض آميز در برابر دفت��ر جهان بين با ارائه بيانيه اي ش��ش ماده اي 
خواستار آن شدند كه عوامل جهان بين از نگاه مادي گرانه نسبت به اين 
اراضي دست برداشته و هر چه زودتر نسبت به تحويل اراضي به خريداران 

اقدام كنند و تاريخ دقيق انتقال اسناد زمين ها را هم مشخص كنند. 
اصالح نقشه اراضي و تقسيم زمين ها آن گونه كه منفعت تمامي خريداران 
و نه عده اي محدود، رعايت ش��ود و س��لب وكالت از وكيل��ي كه اغلب به 
نفع اقليتي خاص عمل كرده از ديگر خواس��ته هاي خريداران بوده است. 
گردهمايي خري��داران جهان بين با حض��ور نيروي انتظام��ي و مقامات 
فرمانداري منطقه همراه بود كه با سعه صدر دردد ل هاي مردم را گوش داده 
و به خريداران معترض، قول پيگيري و تالش براي حل مسئله را دادند. بايد 
ديد باالخره بعد از ۳۰ سال مشكل خريداران اراضي جهان بين حل خواهد 

شد يا اين خريداران مجدداً مجبور به اعتراض خواهند شد؟

فراخوان ثبت بيماران ديابتي
مصرف كننده انسولين قلمي

وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كي براي ثب�ت بيماران 
مبتال ب�ه دياب�ت مصرف كننده انس�ولين قلم�ي فراخ�وان داد. 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در فراخواني اعالم كرد: 
دسترس��ي به آمار به روز بيماران ديابت دريافت كننده انسولين قلمي 
براي برآورد دارو و خدمات مورد نياز اين بيماران همواره از دغدغه هاي 
وزارت بهداشت بوده  است. بنابراين از تاريخ چهارم ارديبهشت امسال 
طرح رجيس��تري )سرش��ماري( اين بيم��اران در س��امانه مديريت 
بيماري هاي نادر )RDA( آغاز شده اس��ت.  بر اس��اس اع��الم وزارت 
بهداشت، از قابليت هاي مهم اين سامانه عدم امكان ثبت سهميه تكراري 
براي يك كدملي به طور همزمان در دو دانش��گاه علوم پزشكي استان 
است.  در اين طرح اطالعات همه بيماران مصرف كننده انسولين قلمي 
ثبت و حواله انسولين بدون درج داروخانه صادر مي شود.  در نتيجه بيمار 
هر ماه با در دست داشتن نسخه دارويي و مراجعه به داروخانه محدوده 

سكونت مي تواند نسبت به دريافت سهميه انسولين خود اقدام كند. 

خبرگزاري بسيج

ابراهیم مشیريان


