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واكسيناسيون به دانشآموزان
سال آخري رسيد

پيك پنجم كرونا رو به افول اس�ت .هر چند آخرين آمار  24س�اعته
وزارت بهداش�ت آمار فوتي و موارد جديد ابتال كمي افزايش�ي بود،
اما در مجموع در كش�ور روند نزولي آمارهاي كرونايي حاكم اس�ت.
واكسيناس�يون عمومي هم به ش�كل گس�ترده در حال اجراست و
حاال نوبت واكسيناسيون به دانشآموزان رسيد و سامانه نوبتدهي
واكسيناس�يون  salamat. gov. irبراي متولدين اول مهر  ۱۳۸۲تا
اول مهر( ۱۳۸۳سن ورود به سال آخر متوسطه دوم) فعال شد .به گفته
وزير آغاز واكسيناسيون به معناي بازگشايي مدارس نيست و مدارس
زماني بازگش�ايي خواهد ش�د كه دانشآموزان هر دو دوز واكسن را
گرفتهباشند.بناستدانشآموزانهمواكسنسينوفارمدريافتكنند.

كرونا كمتر ش��ده اما همچنان قرباني ميگيرد .طي  24ساعت تا ۲۸
شهريور  ۱۴۰۰و بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي ۱۵ ،هزار و
 ۹۷۵بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه  2هزار
و  ۲۰۷نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد  ۱۹در كشور
به  ۵ميليون و  ۴۲۴هزار و  ۸۳۵نفر رسيد .در همين زمان ۳۹۱ ،بيمار
كوويد  ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان به ۱۱۷
هزار و  ۱۸۲نفر رس��يد .تا كنون  ۴ميليون و  ۷۶۴ه��زار و  ۹۹۸نفر از
بيماران بهبوديافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند.
 ۶هزار و  ۷۶۵نفر از بيماران مبتال به كوويد  ۱۹در بخش مراقبتهاي ويژه
بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۵۷شهر كشور در
وضعيت قرمز ۲۳۸ ،شهر در وضعيت نارنجي ۱۳۶ ،شهر در وضعيت زرد و
 ۱۷شهر در وضعيت آبي قرار دارند .تا كنون  ۲۹ميليون و  ۴۶۷هزار و ۵۶۸
نفر دوز اول واكسن كرونا را دريافت كردهاند .بر همين اساس ۱۳ ،ميليون
و  ۹۰۴هزار و  ۷۰۲نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي
تزريق شده در كشور به  ۴۳ميليون و  ۳۷۲هزار و  ۲۷۰دوز رسيد.
بهرام عيناللهي ،وزير بهداش��ت با اش��اره به روند واكسيناس��يون در
كش��ور گفت«:درصدد هس��تيم طرح خانه به خانه را براي لكهگيري
واكسيناس��يون انجام دهيم .زيرا مهمترين مس��ئله در كنترل كرونا،
انجام واكسيناسيون اس��ت كه بايد به نحو احس��ن انجام شود ».وي
همچنين از آغاز واكسيناسيون دانشآموزان رده سني  ۱۲تا  ۱۸سال
خبر داد .بر اين اساس هم روز گذشته سامانه نوبتدهي واكسيناسيون
 salamat. gov. irبراي متولدين اول مه��ر  ۱۳۸۲تا اول مهر ۱۳۸۳
(سن ورود به س��ال آخر متوسطه دوم) فعال ش��د .طبق اعالم وزارت
بهداشت ثبتنام در اين سامانه صرفاً بر اساس گروه سني خواهد بود.
مراكز واكسيناس��يون صرفاً افرادي را خواهند پذيرفت كه در سامانه
نوبتدهي ثبتنام كردهاند .ساير دانشآموزان بايد تا باز شدن سامانه
منتظر بمانند.
سيدحيدر محمدي،مدير كل امور دارويي سازمان غذا و دارو در رابطه با
واكسن مورد استفاده براي سنين زير  ۱۸سال گفت :واكسن سينوفارم
توسط سه كش��ور مجوز مصرف اضطراري گرفته و اكنون در امارات،
چين و بحرين مصرف ميشود و در كشور ما هم مطالعات باليني آن در
حال انجام است .وي افزود«:اگر كميته ملي واكسن ،اين مجوز را بدهد
و معاونت بهداشت وزارت بهداشت در اين باره اطالعرساني كند ،اين
موضوع انجام ميشود».

راهاندازي «مشق ظهور» و «تخته سياه»
براي كمك به دانشآموزان نيازمند

مس�ئول قرارگاه جه�ادي ام�ام رضاي شهرس�تانهاي اس�تان
ته�ران از را هان�دازي مج�دد دو پوي�ش «مش�ق ظه�ور» و
«تخته س�ياه» براي كمك ب�ه دانشآم�وزان نيازمند خب�ر داد.

هادي جهانگيري ،مسئول قرارگاه جهادي امام رضاي شهرستانهاي
اس��تان تهران با بيان اينكه پويش مش��ق ظه��ور در روزهاي پيش از
سال تحصيلي توسط قرارگاه با شعار «از مردم براي مردم» راهاندازي
شدهاس��ت ،گفت :كمكهايي هر چن��د خرد از ميان م��ردم و خيران
جمعآوري ميش��ود و لوازمالتحريره��ا براي دانشآم��وزان نيازمند
خريداري و پس از بستهبندي به مناطق محروم ارسال ميشود.
به گفته جهانگيري غالب نيازمندان در مناطق حاش��يه شهر تهران و
شهرستانهاي حاش��يهاي اعم از فيروزكوه ،دماوند ،رودهن ،بومهن،
پرديس ،پيشوا ،ورامين ،قرچك ،شهر ري ،اسالمشهر ،شهريار و رباط
كريم هستند.
مسئول قرارگاه جهادي امام رضاي شهرستانهاي استان تهران ادامه
داد :س��ال گذش��ته با همافزايي مردم و كمكهاي مردمي در پويش
مشق ظهور كه در راستاي تأمين لوازم التحرير دانشآموزان نيازمند
راه اندازي شده بود ۳۰ ،هزار بس��ته لوازم التحرير ايراني _ اسالمي در
ردههاي ابتدايي ،متوسط اول و دوم تهيه و توزيع شد.
وي با بيان اينكه امسال قصد داريم  ۱۵هزار بسته لوازم التحرير تهيه
و ميان نيازمندان كنيم ،گفت :خيران ميتوانند براي مشاركت در اين
پويش كمكهاي خود را به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۷۰۰۸
يا با شمارهگيري كد *۸۸۷۷*۲۸۵۴#واريز كنند.
جهانگيري با بيان اينكه همچنين پويش تخته سياه نيز از سال گذشته
در قرارگاه راه اندازي ش��ده است ،يادآور شد :س��ال گذشته توانستيم
بالغ بر  ۹۰۰تبلت براي دانشآم��وزان نيازمند تهيه و ميان نيازمندان
توزيع كنيم .به گفته وي ،از چند روز گذش��ته نيز پويش تخته سياه
راهاندازي شده است و طي اين مدت  ۵۰عدد تبلت خريداري و به دست
نيازمندان رسانده شده است؛ بنا داريم تا فرا رسيدن ماه مهر و تا پايان
سال تحصيلي اين پويش را ادامه دهيم.
وي در ادامه به پويش لشكرحس��يني كه به مناسبت اربعين حسيني
سال  ۱۴۰۰راه اندازي شده است ،اشاره كرد و گفت :اين پويش با اين
رويكرد و شعار كه «هر كس از پياده روي و فيض اربعين جا مانده است،
هزينههاي سفر خود را صرف نيازمندان و تهيه لوازمالتحرير ،پوشاك
و تبلت دانشآم��وزان نيازمندان كند» راهاندازي شدهاس��ت .خيران
ميتوانند براي مش��اركت در اين پويش كمكهاي خود را به ش��ماره
حساب  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۴۷۴۵۷واريز كنند.
وي به ديگر اقدامات حمايتي و فرهنگي اين قرارگاه اشاره كرد و گفت:
در راس��تاي حمايت از دانشآموزان نيازمند ،تاكنون توانس��تهايم در
چند سال اخير دو مدرس��ه به همت خيران بس��ازيم و اين مدارس را
براي اس��تفاده دانشآموزان كمبرخوردار به آموزش و پرورش تحويل
دهيم؛ يكي از اين مدارس در اس��تان خوزس��تان و ديگري در استان
آذربايجان ش��رقي قرار دارد .جهانگيري اين را هم گفت كه به صورت
هفتگي براي دانشآموزان نيازمند كالسهاي كمك درسي برگزار نيز
ميشود كه در اين راستا ،اعضاي جهادي كه به عنوان معلم ميتوانند
به دانشآموزان تدريس كنند در قالب مدرسه س��يار به نام «مدرسه
بهشت» در كورهپزخانهها حاضر ميشوند و به دانشآموزان بازمانده از
تحصيل تدريس ميكنند.
جهانگي��ري در ادامه به كارگروه پزش��كي كه در قال��ب  ۱۶تخصص
پزشكي شامل دندانپزشكي ،پزش��كي عمومي ،زنان و زايمان ،بينايي
سنجي ،شنوايي س��نجي ،طب اسالمي و طب س��وزني و طب سنتي
فعاليت ميكند ،اشاره كرد و يادآور شد :اين كارگروه در مناطق محروم
حاشيه تهران و استانهاي آس��يب ديده مانند خوزستان ،كرمانشاه و
پلدختر فعاليت ميكنند .اين كار گروه راهاندازي شده تا بتوانيم درمان
بيماران نيازمند (از غربالگري تا درمان و بس��تري در بيمارس��تان) را
پيگيري كنيم.
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سنجش و مافيا در تور بهارستان

يك نماينده مجلس از دادستان كل خواست رئيس سازمان سنجش را ممنوعالخروج كند
سالهاي سال اس�ت كه نس�لهاي مختلف
اضطراب كنكور و خبرهاي�ش را با يك چهره
ثابت دنبال ميكنن�د؛ابراهيم خدايي رئيس
سازمان سنجش آموزش كش�ور كه با تغيير
دولته�ا از اصالحطل�ب ب�ه اصولگ�را و ب�ر
عكس تغيير نميكن�د و بر جاي�گاه خود در
رأس تشكيالت كنكورها و آزمونهاي كشور
تكيه زدهاس�ت .كنكوري كه با وجود كاهش
داوطلب�ان و افزاي�ش ظرفيت دانش�گاهها و
مراك�ز آموزش عال�ي و وعده چندين س�اله
ادوار مختلف مجلس براي حذف آن همچنان
پابرجاس�ت؛ آنچن�ان پابرجا كه ح�اال ديگر
كمتر كسي درباره مافياي پشت سر كنكور و
ساختارهاي مرتبط با آن شكي دارد و برخي
حتي معتقدند ريشه اين مافيا در دم و دستگاه
عريض و طويلي است كه همه ساله عهدهدار
برگزاري كنكور و ديگر آزمونهاي سراسري
است .همين حرف و حديثها در كنار برخي
مس�تندات ،بهارس�تانيها را بر آن داش�ته
تا به سراغ س�ازمان س�نجش بروند و از اين
سازمان و اعضاي آن تحقيق و تفحص كنند.
با جدي ش�دن ماجراي اي�ن تحقيق تفحص
ام�ا خبرهايي از خ�روج برخي مدي�ران اين
سازمان به گوش ميرس�د .همين مسئله هم
موجب درخواست احمد نادري نماينده مردم
ته�ران و رئيس هيئ�ت تحقي�ق و تفحص از
عملكرد سازمان سنجش آموزش كشور براي
ممنوعالخروج شدن رئيس سازمان سنجش
شدهاس�ت .وي ادعا كرده رئيس سازمان به
بهانه فرصت مطالعاتي قصد خروج از كش�ور
دارد .در پاسخ به اين اظهارات ابراهيم خدايي
هم در نامهاي به رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه
قصد خروج از كش�ور را ندارد ،رئيس هيئت
تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان سنجش
آموزش كشور را به نش�ر اكاذيب متهم كرد.

ماههاي پاياني س��ال گذش��ته بود كه تحقيق و
تفحص از سازمان سنجش آموزش كشور كليد
خورد و نمايندگان مجلس به س��راغ س��ازماني
رفتند كه به پاس��خگو نبودن مش��هور اس��ت و
طي سالهاي س��ال حاكميت كنكور در كشور
و حواشي و چالشهاي پيرامون آن ،اين سازمان
هميشه به يكهتازي خود ادامه ميداد .بسياري
از كارشناسان حكايت مافياي كنكور و حواشي
پيرامون آن را زير س��ر س��ازماني ميدانستند
كه سالهاست در س��اختمان زير پل كريمخان
جا خوش كرده و به هيچ و هيچكس پاس��خگو
نيست .حاال مجلس ميخواهد اين سازمان را به
پاسخگويي وادار كند.
سازمان پر حاشيه
احمد نادري ،نماينده مردم ته��ران در مجلس
شوراي اسالمي با اش��اره به تهيه طرح تحقيق و
تفحص از سازمان س��نجش در مجلس،درباره
جزئيات طرح مذكور گفته بود«:تاكنون هيچگونه
گزارش عملكرد شفافي از سوي سازمان سنجش
به نهادهاي نظارتي از جمله مجلس ارائه نشده و
ابهامات و اش��كاالت زيادي در سازمان سنجش
مطرح اس��ت .در همين راس��تا نارضايتيهاي
عمومي بسيار گس��تردهاي از عملكرد سازمان
سنجش و وزارت علوم وجود دارد».
عضو كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس
شوراي اس�لامي در ادامه ،مباحث اداري و مالي
كليه بخشهاي سازمان س��نجش و آزمونها،

گزارش یک

زهرا چيذري

رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين با اشاره به
كمكهاي مؤمنانه گفت :اين مسيري كه بسيج به
فرمان رهبر آغاز كرده تداوم پيدا ميكند و اين سنت
الهي جاري و ساري اس��ت و مردم و نيكوكاران در
آن نقشآفريني خواهند كرد .بسيج در اين ميدان
پرچمداري خواهد كرد.
سردار غالمرضا سليماني ،ظهر ديروز در هشتمين
مرحله رزمايش كمك مؤمنانه در حرم امام خميني
اظهار كرد :برنامه بسيار خوبي در كنار مرقد نوراني
بنيانگذار كبير جمهوري اسالمي با حضور خانواده
شهيد فهميده برگزار شده و بار ديگر جلوههايي از
انس��جام و وحدت ملت ايران و پيادهسازي يكي از
سنتهاي اس�لامي به معرض ديد و نظارت افكار
عمومي گذاشته شدهاست.
وي در پويش همكالسي مهربان كه تازهترين نمونه
از كمكهاي مؤمنانه است ،با بيان اينكه مواسات
و همدلي و كمك مؤمنان��ه از نرمافزارهاي جامعه
اس�لامي ذيل مردمس��االري ديني است ،گفت:
ابتداي سال گذش��ته در نيمه شعبان رهبر معظم
انق�لاب ،ملت اي��ران را به پويش كم��ك مؤمنانه
دعوت كردند و از مردم خواستند كاري بزرگ انجام
دهند به طوري كه كمك مؤمنانه و دس��تگيري از
نيازمندان در خاطرهها باقي بماند .رئيس سازمان
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هر چند مس�ابقات المپيك  2020توكيو به دليل ويروس كرونا
يك سال به تعويق افتاد ،اما اتفاقي در ژاپن رقم خورد كه واقع ًا
بينظير است!
فراخواني عجيب جهت اهداي كامپيوترها و گوشيهاي تلفن
همراه مردم؛ تا دولت بتواند 2هزارو 600مدال مسابقات را از اين
راه تأمين كند.
 80هزار تن ضايعات الكترونيكي گردآوري و بازيافت شدند .از
هر گوش�ي تلفن همراه يا برد كامپيوتري  3تا  6صدم گرم طال
استخراج شد .ژاپنيها توانس�تند  30كيلوگرم طالي خالص،
4تن نقره و  3تن برنز را از كف جامعه جمع كنند.
اين رقم جوابگوي نياز  94درصدي مدال طال 85 ،درصدي مدال
نقره و  100درصدي مدال برنز بود.
آنان موفق ش�دند با بس�يج مردم با يك تير دو نش�ان بزنند؛
محيطزيس�ت را پاكس�ازي و هزينههاي المپي�ك را تأمين
كنند.
بله . . .از همبس�تگي مل�ت و حاكميت چنين معج�زهاي بعيد
نيست!

عليرضا سزاوار

كميته امداد
هر سال  100هزار خانه ميسازد

ساخت 10هزار خانه در مناطق محروم با مشاركت بنياد مستضعفان،
بنياد مسكن و كميته امداد براي خانوادههاي ايتام و نيازمندان آغاز
شدهاست .برنامهريزي براي ساخت  90هزار خانه در سال با اولويت
مددجويان كميته هم در دس�تور كار اين نهاد قرار گرفتهاس�ت.

تمرد وزير علوم از برگزاري كنك��ور نظام قديم
در س��ال  ،1400تعارض منافع و ورود ش��ركت
تعاوني سازمان سنجش به آزمونهاي آزمايشي و
همچنين احتمال همدستي اين سازمان با مافياي
كنكور را از جمله محورهاي اصلي طرح تحقيق
و تفحص از س��ازمان سنجش برش��مرد .از نگاه
وي بايد مشخص ش��ود در برگزاري آزمونهاي
مختلف چه شخص يا اشخاصي نفع مالي بردند و
عملكرد اين سازمان نيز بايد شفاف شود .اواخر
تير نادري در توئيت��ي از تصويب طرح تحقيق و
ش كشور با ۱۶۰
تفحص از سازمان سنجش آموز 
رأي موافق در صحن علني مجلس خبر داد.
س�وءمديريتها ،رانتخ�واري و تضاد
منافع
نادري در بيان دالي��ل و ضرورتهاي انجام اين
تحقيق و تفحص اينطور توضيح داد«:س��ازمان
سنجش حدود  ۹سال اس��ت كه با وجود ضعف
عملكردها تغيير مديريت نداشتهاست .از جمله
مهمترين مش��كالت اين س��ازمان ميتوان به
نحوه عملكرد رياست سازمان و سوءمديريتها،
رانتخواريه��ا و رش��د مؤسس��ات كنك��ور و
بيعدالتي در ارائه خدمات و در نهايت صدمه به
اعتماد داوطلبان اشاره كرد».
عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس با
اش��اره به واگذاري اطالعات شخصي داوطلبان
آزمونها به ش��ركتها و افراد خاص گفت «:در
اين س��الها س��ازمان س��نجش به بازوي مالي
شركتهاي خاص تبديل شده و به محض ثبتنام
افراد در يك آزمون ،سيل پيامكها براي شركت
در كالسه��اي مختلف براي داوطلبان ارس��ال
ميشود».
نادري همچنين با اشاره به مسئله تضاد منافع در
سازمان س��نجش تصريح كرد«:رئيس سازمان،
دوست خودش را به عنوان مسئول توزيع دانشجو
در مؤسس��ات غيرانتفاعي ميگذارد .همچنين
يكي ديگر از مديران سازمان بزرگترين دانشگاه
غيرانتفاعي كشور را با  ۵هزار دانشجو در يكي از

شهرها دارد و اينجاست كه شائبه تضاد منافع در
سازمان پيش ميآيد».
وي همچنين با طرح مس��ئله جعبه سياه مالي
سازمان سنجش عنوان كرد«:در دفتر برگزاري
آزمونها آمارس��ازيهايي ص��ورت ميگيرد و
كتابهايي به عنوان رفرنس در آزمونهاي ارشد
و دكتري و آزمونهاي استخدامي معرفي ميشود
كه صالحيت كافي ندارد و تنها براي قراردادهايي
كه ميبندند و امتياز گرفتنهاي بعدي اين كار را
انجام ميدهند».
 ۲۰۰هزار دالر مفقود
رئي��س هيئ��ت تحقي��ق و تفحص از س��ازمان
س��نجش ،در ادامه ب��ه رابطه مالي س��ازمان با
ش��ركت تعاوني خدمات آموزشي اش��اره كرد و
افزود«:مسئوالن سازمان سنجش مدعي هستند
ارتباط با اين ش��ركت و فعاليتهاي آن مطابق
ضوابط مؤسس��ات خصوصي انجام ميشود ،در
حالي كه تنها در يك فقره ،صدها ميليون تومان
به حس��اب رئيس س��ازمان واريز شدهاست .يا
موردي ديگر ماش��ينهاي الكچ��ري در اختيار
مديران وزارت علوم قرار گرفته؛ از جمله خودروي
سوزوكي كه در اختيار آقاي عبدالحسين فريدون
(پسرعموي رئيسجمهور و مدير كل اسبق دفتر
وزارتي وزارت علوم) قرار گرفتهاست».
نادري همچني��ن با طرح اين س��ؤال كه درآمد
آزمونهاي زباني كه ب��ه نمايندگي از نهادهاي

مجلس درح�ال تحقیق و تفحص از
سازمان س�نجش است .ابهامات در
این سازمان کمتر پاسخگو به قدری
زیاد اس�ت که گویا برخ�ی مدیران
آن قصد خروج از کش�ور داشتهاند

خارجي در كش��ور برگزار ميش��ود ،ب��ه كدام
حس��ابها واريز ميش��ود و تفاوت نرخ ارزي و
ريالي آن كج��ا ميرود ،افزود«:ب��ه عنوان مثال
طي انتقال مبلغي به يكي از صرافيهاي خارج از
كشور ۲۰۰ ،هزار دالر مفقود شد و مسئوالن به
بهانه آن چندين سفر خارجي رفتند ،اما هيچگاه
مبلغ مفقود شده پيدا نشد!»
تقاضاي ممنوعالخروجي
با ق��وت گرفتن ماج��راي تحقي��ق و تفحص از
سازمان سنجش شائبه خروج برخي مديران از
جمله رئيس اين سازمان مطرح شد .بر اين اساس
نادري در نامهاي به دادستان كل كشور خواستار
ممنوعالخروجي خدايي شد .در نامه نادري آمده
است«:باخبر شديم آقاي ابراهيم خدايي (رئيس
س��ازمان) به بهانه فرصت مطالعاتي قصد خروج
از كش��ور دارند .همچنين شائبه خروج برخي از
مديران اين س��ازمان نيز با عنايت به شكايات و
تخلفات گس��ترده وجود دارد ،لهذا خواهشمند
اس��ت دس��تور مقتضي جه��ت ممنوعالخروج
ش��دن ايش��ان را ص��ادر فرماييد ت��ا خللي در
فرآين��د تظلمخواهي م��ردم و صيانت از حقوق
بيتالمال رخ ندهد و امكان فرار از بار مسئوليت و
پاسخگويي براي اين فرد ميسر نگردد».
رئيس سازمان س��نجش آموزش كشور هم در
نامهاي ب��ه محمدباق��ر قاليباف،رئيس مجلس
ش��وراي اس�لامي ادعاي احمد نادري نماينده
تهران در مجلس شوراي اسالمي را تكذيب كرد.
لزوم شفافسازي
شائبههاي فراوان و اتهام ارتباط با مافياي كنكور
و حاش��يههاي مختل��ف در عملكرد س��ازمان
س��نجش آموزش ميطلبد تا الاقل يكبار هم
كه شده عملكرد اين سازمان شفافسازي شود.
نس��لهاي مختلف خاطرات خوب��ي از كنكور
ندارند و كنكور و ديگر آزمونها در كشورمان با
حاشيه همراه بوده و شايد با شفافسازي عملكرد
سازمان برگزاركننده آزمونها حاشيههاي آنها
هم جمع شود.

سردار سليماني :بسيج در ميدان كمكهاي مؤمنانه پرچمدار است

سردارسليمانيروز
گزارش 2
گذش�ته در پويش
ابراهیم مشیریان
همكالسي مهربان
كه به همت سپاه سيدالش�هداي استان تهران
برگ�زار ش�د ،اب�راز امي�دواري ك�رد ك�ه
محروميتزدايي با كمك دولت جديد ش�تاب
بيشتري بگيرد.

حسین سروقامت

بسيج مستضعفين با اشاره به برگزاري هشتمين
مرحله كمك مؤمنانه به همراه پويش همكالسي
مهربان در سپاه سيدالشهدا عنوان كرد :حجم بيش
از ۱۱هزار بسته معيشتي ،لوازمالتحرير و كمكهاي
ديگري كه در طول اين چند روز جمعآوري شده،
افزايش پيدا خواهد كرد و با رعايت عزت و كرامت
نيازمندان به دستشان ميرسد.
وي با تقدير از همه خيران ،نيكوكاران و دستگاهها
و نهادهايي كه در اين زمينه مش��اركت داشتهاند،
گفت :ب��راي برطرف ك��ردن نيازهاي آموزش��ي
محرومان ،بيش از  ۱۲هزار بس��ته لوازمالتحرير و
ساير اقالم مورد نياز تهيه شده و در اين مكان مقدس
به معرض ديد عموم گذاشته شدهاست.

س��ردار س��ليماني همچنين با اش��اره ب��ه مراكز
واكسيناسيوني كه توسط سپاه حضرت سيدالشهدا
در تهران به بهرهبرداري رسيدهاس��ت ،افزود :سه
مركز هم طي روزهاي آينده ب��ه اين مراكز اضافه
خواهد شد و اين آمادگي وجود دارد كه به هر ميزاني
واكسن اضافه شود ،اين برنامه ادامه پيدا كند.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه در
انجام پروژههاي محروميتزدايي و رس��يدگي به
مسائل حاشيه شهرها سپاه سيدالشهدا پيشقدم
بوده ،عنوان كرد :با تدابير دولت جديد اميدواريم
اين اقدامات شتاب بيشتري بگيرد و پشتيبانهايي
از سوي دستگاههاي مسئول گسيل شود تا شاهد
رفع تنگناها و كاستيها باشيم.

وي تصريح كرد :موفقيتهاي ملت بزرگ ايران در
كمال ناباوري نظام سلطه ،در حال افزايش در سطح
بينالمللي و منطقهاي و داخلي است و بخشي از اين
تفضل الهي ناشي از پيادهسازي دستورهاي الهي و
در كنار هم بودن مردم ذيل اصل واليت فقيه است؛
نظام مقدس علوي و عاشورايي جمهوري اسالمي
كه امام بنيانگذار آن بوده و رهبر انقالب آن را تداوم
بخشيدهاند.
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين يادآور شد:
همواره ياري خدا در ميدان نبرد نظامي نيست و در
هر عرصهاي است كه دستور خدا اجرا و تبديل به
خاطرهاي خوش ميشود .اين سفره و خوان نعمت
معنوي است و گسترانيده ش��ده براي آنهايي كه
تمكن مالي دارند تا سهم خود را از اين خوان معنوي
بردارند؛ اين در آينده به عن��وان خاطرهاي خوش
باقي خواهد ماند .برخي از گوشههاي اين رزمايشها
بسيار تحسينبرانگيز است.
وي با اش��اره به تداوم كمكهاي مؤمنانه و تالش
نهادهاي مختلف چون كميته امداد در اين راه ادامه
داد :اين مسيري كه بسيج به فرمان رهبر انقالب آغاز
كرده تداوم پيدا ميكند و اين سنت الهي جاري و
ساري است و مردم و نيكوكاران در آن نقشآفريني
خواهند كرد .تش��كيالت مردمي انقالب اسالمي،
بسيج در اين ميدان پرچمداري خواهد كرد.
سردار س��ليماني گفت :ائمه جمعه و جماعات در
مساجد نيز در اين زمينه تالش كردند؛ مسجد به
عنوان مركز توزيع و نشر معارف اسالم در گام دوم
انقالب اسالمي تراز جديدي پيدا خواهد كرد .وي
در پايان تأكيد كرد كه قرار دادن مساجد به عنوان
مركز محالت در دستور برنامه بسيج قرار دارد.

پس از فرمان رهبر معظم انقالب مبني بر كمك به نيازمندان در زمستان
سال قبل ،دستگاهها و نهادهاي انقالبي هم به كمكهاي خود به قشر
محروم سرعت دادند .طرح ايران همدل ،پويش كمكهاي مؤمنانه و
ساخت مسكن محرومان در همين راستا اجرايي شد.
تحويل مسكن محرومان به حاشيهنشينان  3استان
هم اكنون در حاشيه استانهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان و خوزستان
كه محل سكونت ضعيفترين اقشار اس��ت ،تحويل مسكن محرومان با
كمكهاي بالعوض بنياد مسكن در حال اجراست.
ارديبهشت ماه امسال هم در حدود 3هزار واحد مسكوني با همكاري كميته
امداد ،بهزيستي ،سازمان برنامه و صندوق توسعه به خانوادههاي ايتام تحت
پوشش كميته تحويل دادهشد.
اواسط خردادماه هم مركز برنامهريزي و پژوهش كميته امداد از شناسايي
 ۲۰۰هزار خانوار فاقد مسكن نيازمند خبر داد و اعالم شد كه كار ساخت
مسكن براي اين خانوادهها با همكاري ديگر نهادها از تيرماه آغاز ميشود.
امسال كميته امداد ساخت مسكن را براي توانمندسازي خانوادههاي تحت
حمايت خود س��رعت داد .كميته امداد به منظور رفع نياز اين خانوادهها،
تفاهمنامه چندجانبهاي با بنياد مستضعفان ،آستان قدس ،ستاد اجرايي
فرمان امام (ره) و سپاه منعقد كرد .سختي خانه ساختن براي محرومان
در اين اس��ت كه كمك به آسانس��ازي ضمانتهاي بانكي و مش��اركت
دستگاههاي خدماترسان همچون شركت آب ،برق و گاز در جهت ارائه
خدمات مكمل ،مشكل و زمانبر است.
مسكن ايتام و نيازمندان در  63نقطه ايران
در همين زمينه روز گذشته رئيس مركز برنامهريزي كميته امداد با اشاره به
جزئيات ساخت 10هزار واحد مسكوني براي نيازمندان ،از برنامهريزي براي
ساخت  360هزار واحد مسكوني براي نيازمندان طي چهار سال آينده خبر
داد .سعيد زارعزاده در گفتوگو با شبكه خبر با اشاره به انجام برنامهريزي
براي ساخت  10هزار واحد مسكوني در مناطق محرو م اظهار داشت :برنامه
توانمندسازي در رأس كميته امداد قرار دارد كه يكي از اضالع آن اشتغال،
ضلع ديگر آن مسكن و در نهايت خوداشتغالي است .ضمن اينكه يكي از
برنامههاي جدي ما ساخت مسكن محرومان است كه با همافزايي با ساير
دستگاهها انجام ميشود .وي از انعقاد تفاهمنامه بين بنياد مستضعفان،
بنياد مسكن و كميته امداد براي احداث منازل مسكوني محرومان خبر داد
و گفت :اين واحدهاي مسكوني در روس��تاها و شهرهاي زير  25هزار نفر
ايجاد ميشود كه شامل خانوادهاي ايتام و نيازمندان داراي بعد خانوار سه
نفر به باالست و در  63نقطه كشور شناسايي شدهاست.
 60هزار واحد مسكوني در شهرها
رئيس مركز برنامهريزي كميته امداد اضافه كرد :در گام اول براي احداث اين
واحدهاي مسكوني زمين الزم تأمين و پروانه ساخت آن صادر شدهاست،
به طوري كه پنجشنبه هفته گذشته 3هزارو 500واحد مسكوني به صورت
نمادين افتتاح شد .زارعزاده با بيان اينكه اولويت ما در واگذاري واحدهاي
مسكوني مددجويان كميته امداد هستند،خاطر نشان كرد :برنامه ديگر
ما ساخت  360هزار واحد مس��كوني در چهار سال آينده است كه ساالنه
 90هزار واحد مس��كوني را ايجاد كنيم .وي با اشاره به جزئيات واگذاري
ن ابراز داشت :واحدهاي مسكوني ياد شده
واحدهاي مسكوني به نيازمندا 
به متراژ  50مترمربعي بوده؛ به طوري كه مبلغ  50ميليون تومان كمك
بالعوض توسط بنياد مستضعفان 35،ميليون تومان كمك بالعوض توسط
كميته امداد و 100ميليون تومان تسهيالت با كارمزد 5درصد و بازپرداخت
 20ساله توسط بنياد مسكن به افراد مشمول پرداخت ميشود.
رئيس مركز برنامهريزي كميت��ه امداد با بيان اينكه 3ه��زارو 500واحد
ث آنها به پايان رسيده،
مس��كوني مراحل مقدماتي كارهاي مربوط احدا 
خاطر نش��ان كرد6 :هزارو 500واحد مس��كوني ديگر در مرحله تشكيل
پرونده جهت دريافت تسهيالت هستند؛ به طوري كه تا پايان سال 1401
يا سه ماهه ابتدايي سال  1402واحدهاي مسكوني ياد شده تحويل داده
ميشود و 3هزارو 500واحد مسكوني نيز تا خرداد سال آينده تحويل داده
ميشود .زارعزاده با اشاره به جزئيات ساخت ساالنه  90هزار واحد مسكوني
با مشاركت وزارت راه متذكر شد :بر اساس اين تفاهمنامه  60هزار واحد
مسكوني در شهرها و  30هزار واحد مسكوني در روستاها ايجاد خواهد شد؛
ضمن اينكه اين طرح از سال  1401عملياتي خواهد شد.
 10هزار ميليارد تومان براي اشتغال مددجويان
وي با اش��اره به تمهيدات ديگر كميته امداد به منظور ساخت واحدهاي
مس��كوني براي نيازمندان بيان داشت :در اوايل س��ال جاري تفاهمنامه
احداث  40هزار واحد مسكوني در روستاها بين كميته امداد ،ستاد اجرايي
فرمان امام ،سپاه و بنياد مسكن امضا شد كه در نتيجه اين تفاهمنامه5هزار
واحد مسكوني از اين تعداد ظرف مدت دو سال س��اخته خواهد شد و از
اواخر مهر ماه نيز  5هزار واحد از  40هزار واحد يادشده مورد بهرهبرداري
قرار ميگيرد.
گفتني است طي يكسال گذشته موارد زيادي از احقاق حقوق مددجويان و
رسيدن آنان به توانمندي مالي ثبت شده كه منجر به خروج اين مددجويان
از حمايت كميته امداد شدهاست.
كميته امداد سال گذشته هم براي تدوين قانون بودجه  1400در راستاي
محروميتزدايي دغدغههاي زيادي داشت .در همين جهت هم تصويب
بودجه  10هزار ميلي��ارد توماني براي اش��تغال مددجويان كميته امداد
صورت گرف��ت .همچنين تصويب  3ه��زار ميليارد تومان براي مس��كن
مددجويان روستايي در مجلس شوراي اسالمي ،از ديگر نتايج پيگيريهاي
كميته امداد براي كمك به قشر محروم جامعه بود.

