
راهب�ری  مرک�ز      مرکزی
محرومیت زدایی با 
همراهی سپاه، بسیج و سایر دستگاه های اجرایی 
به زودی در اس�تان مرکزی راه اندازی می شود.
ف��رزاد مخلص االئم��ه اس��تاندار مرک��زی در آیین 
بهره ب��رداری از ۱۳۰ طرح محرومیت زدایی بس��یج 
سازندگی استان مرکزی با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری و سردار غالمرضا سلیمانی رییس سازمان 
بس��یج مس��تضعفین کش��ور که به ص��ورت ویدئو 
کنفرانسی برگزار ش��د ، با اش��اره به راه اندازی مرکز 
راهبری محرومیت زدایی با همراهی سپاه، بسیج و سایر 
دستگاه های اجرایی گفت : با ایجاد این مرکز، تمامی 
مسایل محرومیت زدایی و سازندگی استان از این طریق 
با مشارکت و هم افزایی همه جانبه پیگیری می شود. 
وی افزود : مجموعه س��پاه روح اهلل و بسیج سازندگی 
استان مرکزی پیشگام در امر محرومیت زدایی هستند 
و اقدامات چشمگیری در حوزه خدمت رسانی به مردم 

و اجرای پروژه های محرومیت زدای��ی انجام داده اند. 
استاندار مرکزی تصریح کرد : دست یابی به پیشرفت و 
تکامل مورد نظر مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب 
در گرو اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های نهادهای 

انقالبی همچون بس��یج و سپاه اس��ت که باید مورد 
توجه قرار گیرد. مخلص االئمه گفت: ظرفیت نهادهای 
انقالبی و جهادی همچون بسیج و سایر ساختارهای 
دیگر که ب��ه برکت انقالب اس��المی و تفکر حضرت 

امام خمینی)ره( شکل گرفته اند و زمینه بسیار خوبی 
برای پیشرفت فراهم کرده اند که باید از آنها به خوبی 
در راستای پیشرفت همه جانبه کشور استفاده کرد. 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی نیز گفت: بیش 
از یک هزار و ۳۰۰  ط��رح عمرانی و محرومیت زدایی 
در چهار س��ال اخیر در مناطق محروم استان شامل 
الیروبی قنوات، اجرای کانال های کشاورزی، خطوط 
انتقال آب، استخرهای ذخیره آب، راه های بین مزارع، 
مخازن آب شرب، مس��کن، پل و راه های روستایی، 
تکمیل مس��اجد و مدارس، خانه های عالم اجرا شده 
است. سردار محس��ن کریمی افزود: اجرای بیش از 
۱۰۰ کیلومتر کانال انتقال آب کشاورزی توسط بسیج 
سازندگی باعث شده که این طرح ها ضمن جلوگیری 
از اتالف حدود ۳۰ درصدی منابع آب در این مناطق، 
زمینه را جهت افزایش س��طح زیر کش��ت، افزایش 
راندمان انتقال آب در مزارع و تحقق اقتصاد مقاومتی 

در روستاها هموار کند.
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محمدرضا هاديلو

آزادی 100 زندانی جرایم غیرعمد به همت حقوقدانان بسیجی اردبیل
همزمان با هفته      اردبیل
بس���یج و ب�ا 
حمایت و پشتیبانی حقوقدانان اردبیل 1۰۰زندانی 
جرای�م غیرعم�د در اس�تان  آزاد می ش�وند.

رضا ندائی رئیس سازمان بس��یج حقوقدانان 
اردبیل با اش��اره به آزادی  ۱۰۰ زندانی جرایم 
غیرعمد در استان گفت: این تعداد زندانی در 
سومین روز از هفته بس��یج با همکاری ستاد 
دیه و جمعی از خیرین استان از زندان آزاد و به 
آغوش خانواده های خود بازگشتند. وی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان یک مجموعه نوپا و فراگیر در 
حوزه حقوق و مسائل مرتبط با آن است که در حال حاضر موفق شدیم ۷ هزار نفر را در استان عضوگیری 
کرده و به مجموع سازمان بسیج حقوقدانان استان اضافه کنیم. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان 
اردبیل ادامه داد: عمده این اعضا از جمع وکال، سردفتران، حقوقدان ها، اساتید دانشگاه، دانشجویان 
و دانش آموختگان رشته های حقوق هستند که تالش می کنند در حوزه حقوق و کاهش آسیب های 
اجتماعی به هموطنان ارائه خدمات کنند. ندائی گفت: در طول سال این سازمان با اجرای ۳۰۰ عنوان 

برنامه در تالش است تا زمینه حمایت همه جانبه را از اقشار مختلف فراهم کنند.

طرح شهدای سالمت در اصفهان آغاز شد
طرح ش�هدای     اصفهان
سالمت اصفهان 
با ه�دف واکسیناس�یون ۸۵ درص�دی افراد 
1۲س�ال به ب�اال در ای�ن اس�تان آغاز ش�د.

 پژمان عقدک سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، با اش��اره ب��ه اجرای طرح ش��هدای 
س��المت در این اس��تان هدف از آن را ارتقای 
پوشش واکسیناس��یون افراد ۱۲ سال به باال 
از ۷۷ درصد به ۸۵ درصد بیان کرد و گفت: با 
اجرای این طرح تالش می شود میزان تزریق دز اول واکسن کرونا نیز تا یک ماه آینده به ۸۵ درصد 
خواهد رسید تا ایمنی دسته جمعی محقق شود. وی با اش��اره به  افزایش آمار واکسیناسیون افزود: 
از ورود به پیک ششم، افزایش میزان ابتال و بس��تری در بخش مراقبت ها و مرگ ومیر ناشی از کرونا 
جلوگیری خواهد شد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: افراد واکسینه نشده از طریق 
مراکز جامع سالمت و پایگاه های بسیج فراخوان می شوند و انگیره الزم برای واکسیناسیون در آنان از 
طریق مشاوره حضوری ایجاد می شود. عقدک گفت: با توجه به تنوع و فراوانی انواع واکسن کرونا امید 

می رود تا با حضور افرادی که تاکنون در این زمینه اقدام نکردند این روند فزونی یابد.

واگذاری 2 پارک جنگلی خراسان شمالی به بخش خصوصی
به گفت�ه رئیس      خراسان شمالی
اداره جنگلداری 
و جن�گل کاری اداره کل مناب�ع طبیع�ی و 
آبخیزداری خراسان شمالی دو پارک جنگلی 
این اس�تان به بخ�ش خصوصی واگذار ش�د . 
رضا قدیمی رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 
با اشاره به اینکه یکی از طرح هایی که در این اداره 
کل اجرایی می شود جنگل کاری خصوصی است 

که با هدف توسعه فضای سبز اجرایی می شود، گفت: امسال مدیریت دو پارک جنگلی گوینیک و گرزو را به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی طی مدت زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله محول می کنیم. وی افزود:  از ابتدای تأسیس 
استان تاکنون بیش از ۵ هزار هکتار نهال کاری از سوی  بخش خصوصی به منظور ایجاد جنگل و فضای سبز 
انجام شده است. رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با 
اشاره به اینکه وسعت جنگل های خراسان شمالی ادامه داد: این استان دارای دو ناحیه رویشی جنگلی هیرکانی و 
ایرانی-تورانی است که مساحت ناحیه جنگلی هیرکانی ۲۵ هزار هکتار و ایران- تورانی ۴۱۰ هزار هکتار است.

 خدمت رسانی 1969 گروه جهادی 
به محرومان در گلستان

مرکز رشد و نوآوری دانش آموزان کرمانی 
در هفته بسیج  افتتاح شد

فرمان�ده س�پاه     گلستان
نینوا گلستان از 
فعالیت یک هزارو ۹۶۹ گروه جه�ادی در قالب 
»کمک های مؤمنانه« در سطح این استان خبرداد.
سردار علی ملک ش��اهکوهی فرمانده سپاه نینوا 
گلستان گفت: در ش��رایط کرونا تعداد یک هزارو 
۹۶۹ گروه جهادی در قالب »کمک های مؤمنانه« 
در سطح استان فعالیت می کنند.  وی از تشکیل 
کارگروه واکسیناسیون در گلستان خبر داد و افزود: 
کارگروه واکسیناسیون در سراسر استان فعال است 
که بخشی از این کارگروه  از سوی سپاه پاسداران 
و بخشی دیگر نیز به همت دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان انجام گرفت. فرمانده سپاه نینوا گلستان 
ادامه داد: تعداد ۸۳۵ نفر از نیروهای بسیجی در 
قالب پزشک پرستار در ۴۴ مرکز واکسیناسیون 
خدمت رسانی می کنند. ملک شاهکوهی با بیان 
اینکه قرارگاه ۱۷ ربیع اس��تان گلستان توانست 
رتبه نخست کش��وری را از آن خود کند، گفت : 
این قرارگاه  در قالب چهار کمیته و هفت کارگروه 
شکل گرفت و ۱۷ مدیرکل و دستگاه اجرایی در 
این قرارگاه حضور دارند. وی در رابطه با اقدامات 
مهم بس��یج اصناف اس��تان هم گفت : ۲۰ اقدام 
مهم از س��وی  بس��یج اصناف، بازاریان و فعاالن 

اقتصادی در گلس��تان انجام ش��د. فرمانده سپاه 
نینوا گلستان افزود: هشت ایس��تگاه بازرسی در 
هش��ت گلوگاه مهم در راه های مواصالتی استان 
گلستان برپا شده اس��ت. ملک شاهکوهی با بیان 
اینکه گلس��تان قطب تولید تخم مرغ در کش��ور 
است، گفت: از جمله فعالیت های سپاه پاسداران 
می توان به مانع زدایی از مس��یر تخم مرغ با تولید 
روزانه ۱۵۰ تن در پایتخت اشاره کرد. وی تصریح 
کرد: از دیگر فعالیت های سپاه پاسداران می توان به 
راه اندازی شبکه همیاران با ۵۲۰ عضو اشاره کرد، 
همچنین آموزش، نظارت و توانمندسازی ۲هزارو 
۵۰۰ بازرس مشترک از بازار با همکاری سازمان 
اداره کل صمت از دیگر فعالیت سپاه است. فرمانده 
سپاه نینوا گلستان از راه اندازی »کاسپین امین« 
در حوزه تنظیم بازار خبرداد و اف��زود: راه اندازی 
این ش��بکه با فعالیت یک هزار کاسب در راستای 
کمک به تنظیم بازار در قالب توزیع روغن، شکر، 
مرغ، تخم مرغ و س��ایر محصوالت انجام  گرفت. 
ملک شاهکوهی از بازرسی گسترده و مشترک در 
سطح استان گلستان خبرداد و تصریح کرد: سپاه 
پاسداران با ۲هزار بازرسی گسترده  و مشترک با 
همکاری اداره کل صمت، تعزیرات، غله و اتحادیه 

خبازان صورت داد.

همزمان با دومین     کرمان
هفت�ه  از  روز 
بس�یج، مرک�ز رش�د و ن�وآوری بس�یج ویژه 
دانش آموزان، پژوهشکده هنری انقالب اسالمی 
و  سالن های ورزشی در استان کرمان افتتاح شد.

س��رهنگ علی س��لطانی فرمانده ناحیه حضرت 
رسول)ص( کرمان گفت: به مناسبت هفته بسیج 
سه پایگاه مقاومت و دو سالن ورزشی صالحین شهید 
سلیمانی در مناطق مختلف کرمان از جمله چترود 
و اختیارآباد افتتاح شد. وی با بیان اینکه سالن های 
ورزشی به همت س��پاه و بس��یج و خیران استان 
ساخته شده است، افزود: همچنین ۱۵۰ بسته کمک 
مؤمنانه خیران و چهار سری جهیزیه نیز بین جامعه 
هدف توزیع شد. رضا سعادت مسئول بسیج مساجد 
و محالت سپاه ثاراهلل کرمان نیز در توضیحات مربوط 
به نمایشگاه و جشنواره انتخاب پایگاه اسوه که به 
همت معاونت بسیج مساجد و محالت سپاه ثاراهلل 
در هفته بسیج افتتاح شد، گفت: این نمایشگاه به 
مدت چهار روز برگزار می شود که هدف از برگزاری 
آن نمایش عملکرد بس��یج در عرصه های ۲۲ گانه 
بسیجیان در محالت اس��ت. وی افزود: بسیجیان 
در ۲ هزار و ۲۰۰ محله اس��تان کرمان در جنوب تا 
شمال در زمینه خدمات رسانی، محرومیت زدایی، 

اقتصاد مقاومتی، ورزش��ی، علم��ی، دفاعی و همه 
عرصه ها فعالیت می کنند. مسئول بسیج مساجد 
و محالت سپاه ثاراهلل کرمان هم گفت : یک هزار و 
۴۰۰ گروه جهادی جغرافیا محور داریم که از محله 
خود هجرت می کنند و در یک منطقه دیگر فعالیت 
می کنند و ۲ هزار و ۲۰۰ گروه محله محور داریم که 
در محله خودشان فعالیت انجام می دهند. عباس 
عباسپور مسئول بسیج هنرمندان سپاه ثاراهلل استان 
کرمان نیز در حاشیه مراسم افتتاح پژوهشکده هنر 
انقالب اسالمی با حضور فرمانده سپاه ثاراهلل گفت: 
هدف از افتتاح این مرکز، تالش ب��رای  پژوهش و 
تحقیق در حوزه اندیشه هنر است که برای شناخت 
هنر تالش شود و از کسانی که در این عرصه تالش 
می کنند در قالب هنر حمایت شود. در ادامه  مسئول 
بسیج علمی پژوهشی س��پاه ثاراهلل کرمان نیز در 
خصوص افتتاح مرکز رشد دانش آموزی گفت: هدف 
از ایجاد این مرکز حمایت و تسهیلگری در چرخه 
علم و فناوری و ارائه خدمات به دانش آموزان است. 
حسین خواجه حسنی ادامه داد: هدف ما گسترش 
و رشد واحدهای فناور دانش محور و توسعه کسب و 
کارهای دانش بنیان است و  سعی می کنیم تیم هایی 
برای تشکیل هسته های علمی و واحدهای فناور و در 

آینده شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم.

   اردبیل: معاون حمل ونقل جاده اي اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان اردبیل گفت: از اول آذرماه ناوگان حمل ونقل مسافربري اردبیل با ۸۰ 
درصد ظرفیت فعالیت مي کند. رضا شیرین زاده افزود: صدور بلیط اتوبوس از 
اول آذرماه تا ظرفیت ۸۰ درصد انجام مي شود که پیش از این، این ظرفیت ۶۰ 
درصد در حمل ونقل جاده اي و بین شهرهاي مختلف بوده است. وي تصریح 
کرد: ۱۵۷ شرکت فعال در حوزه حمل ونقل مسافر تالش مي کنند تا بهترین 
خدمات را به هموطنان در مسافرت ها انجام دهند که قطعاً این خدمات با رعایت 

پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي خواهد بود.
   قزوین: سرپرست دانشگاه علوم پزشکي قزوین گفت: تکمیل فازیک 
بیمارستان ۷۰۰ تختخوابي استان به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
و در این حوزه منتظر تصمیم س��ازمان برنامه و بودجه هستیم.  عبداهلل 
دیده بان افزود: اگر این تسهیالت ۲۰۰ میلیاردي در اختیار ما قرار بگیرد، 
روند اجراي طرح ساختن بیمارستان ۷۰۰ تختخوابي را تا حدود زیادي 
جلو مي برد و تقریباً مي توانیم فاز نخست بیمارستان ۷۰۰ تختخوابي که 

اجراي آن در سه فاز در نظر گرفته شده را به اتمام برسانیم.
   سیستان و بلوچستان: آیین امضاي تفاهمنامه تجهیز و راه اندازي 
۱۵کالس آموزش از راه دور به فناوري هاي نوین آموزشي به منظور حمایت 
از اجراي طرح آشتي با آموزش )آبا( ویژه دانش آموزان الزم التعلیم و بازمانده 
از تحصیل به همت بنیاد احسان س��تاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( و 
اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار شد.  رضا رخشاني 
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره به کمبودهاي 
تاریخي در استان و رشد روز افزون نیازهاي آموزش وپرورش در زمینه فضاي 
آموزشي و نیروي انساني در سیستان وبلوچستان گفت: این استان  نیازمند 

حمایت هاي ویژه در زمینه مدرسه سازي و مدرسه یاري است.
  چهارمحال و بختیاري:  معاون گردشگري و سرمایه گذاري اداره کل 
میراث فرهنگي چهارمحال و بختیاري گفت: از آغاز زمان شیوع بیماري 
کرونا در ایران بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خس��ارت به زیرساخت هاي 
گردشگري استان و مراکزي مانند هتل ها، مجتمع هاي تفریحي و توریستي، 
دفاتر خدمات گردشگري، تورهاي گردشگري، رستوران هاي بین راهي، 
مراکز تفریحي و سرگرمي، مجتمع هاي گردشگري آسیب وارد شد.  فرجام 
سمیعي افزود: با وجود روند مطلوب واکسیناسیون، اما همچنان وضعیت 
شهرهاي ایران به لحاظ شیوع بیماري کرونا به حالت عادي بازنگشته است.

  آذربایجان غربي:  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي ارومیه گفت: 
تعداد متخصصین ثابت در شهرستان هاي آذربایجان غربي کافي نیست.  رضا 
حسني با تاکید بر اینکه تعداد متخصصین استخدامي و ثابت در شهرستان ها 
کافي نبوده و کم است، افزود: در هر سال معموالً ۸۰ تا ۹۵ نفر متخصص به 
استان اختصاص مي یابد که بیشتر بین شهرستان ها به کار گرفته مي شود.

  فارس: مدیر باغباني جهاد کشاورزي فارس از تولید ساالنه ۱۰ میلیون 
اصله نهال شناسه دار در این استان خبرداد. مجیدرضا پاکاري، گفت: بیش 
از ۲۵۰ نهالستان در استان فعالیت دارد که از این تعداد ۵۲ نهالستان داراي 
مجوز از نهادهاي متولي هستند. وي افزود: در این نهالستان ها گونه هاي 
س��یب، گالبي، به، انگور، بادام، گردو، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گوجه باغي، 
گیالس، آلبالو، پسته، انار، انجیر و انواع مرکبات از قبیل: پرتقال، نارنگي، 
گریپ فروت، لیموترش و لیمو شیرین و اقالمي، چون زیتون، گل محمدي، 

توت فرنگي و نشاء گیاهان دارویي تولید مي شود.

 خانه پدری شهید فخری زاده در قم 
 موزه می شود 

به گفت�ه ش�هردار ق�م خان�ه پدری     قم
شهیدمحس�ن فخری زاده برای زنده 
نگه داشتن یاد این دانشمند شهید به خانه موزه تبدیل می شود. 
سیدمرتضی سقائیان نژاد ش��هردار قم با اش��اره به فرارسیدن سالروز 
شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری زاده 

گفت: این دانشمند ارزشمند از سرمایه های معنوی شهر قم است.
وی با تاکید بر لزوم پاسداشت این سرمایه ارزشمند از سوی شهرداری 
قم و دیگر دستگاه ها افزود: ش��هرداری قم در نظر دارد تا خانه پدری 
فخری زاده را با موافقت و همراهی خانواده این شهید به خانه موزه تبدیل 
کند. شهردار قم تصریح کرد: در این مسیر هماهنگی ها و همکاری الزم 
با شورای اس��المی ش��هر قم نیز صورت گرفته و تمام ارکان مدیریت 
شهری بر لزوم بزرگداشت یاد و نام این دانشمند شهید به منظور آشنایی 

نسل های آینده با این شخصیت علمی، تاکید دارند.
سقائیان نژاد با اشاره به اینکه خانه موزه شهید محسن فخری زاده در قم 
می تواند از مقاصد ارزشمند گردشگری فرهنگی باشد یادآور شد: خانه 
موزه ش��هیدان زین الدین نیز با هدف ایجاد یک پایگاه فرهنگی برای 
فعالیت در حوزه ایثار و شهادت توسط شهرداری قم ایجاد شده و خانه 

موزه شهید فخری زاده هم این جریان را تکمیل خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت آشنایی نسل جوان با مفاخر عرصه علم و ایثار و 
شهادت گفت: شهید محسن فخری زاده دانشمندی برجسته و خداترس 
بود که تبیین تالش های علمی و معنوی آن برای س��ربلندی کش��ور 
می تواند به ماندگار شدن این حرکت ارزشمند و الگوسازی برای نسل 
جوان منجر شود. شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته هسته ای 
و دفاعی کشور متولد ۱۳۴۰ در شهر قم بود که هفتم آذرماه ۱۳۹۹ از 

سوی تروریست های مسلح وابسته به موساد به شهادت رسید.

 مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان 
در گفت وگو با »جوان«

تعداد مراکز درماني بسیجیان را
طی 10 سال به 500 مرکز افزایش می دهیم

مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان در راس�تای اجرای بند »ب« ماده 4 
اساسنامه بنیاد تعاون بسیج و براي ارائه خدمات سالمت به  بسیجیان 
در سال 137۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و حاال بعد از گذشت ۲۵ 
سال با ۶۸ مرکز درماني فعال و ۸ مرکز آماده بهره برداري در صدد است تا 
تعداد مراکز درماني خود را به عدد ۵۰۰ برساند. به مناسبت هفته بسیج با 
دکتر عیسي مالمیر مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان  درباره 
برنامه ها و خدمات این موسسه برای بس�یجیان به گفت وگو نشستیم.

    
بع�د از گذش�ت ۲۵ س�ال از آغ�از فعالی�ت مؤسس�ه خدمات 
درمانی بس�یجیان هم اکنون در چه حوزه هایي به ارائه خدمت 

مي پردازید؟
این مؤسس��ه در چهار مح��ور خدمات درمانی، خدمات بیم��ه ای، خدمات 
مددکاری و آموزش و مشاوره مشغول به خدمات رساني به بسیجیان و تمام 
آحاد ملت است. در زمینه خدمات درمانی، احداث و بازسازی حدود ۶۰ هزار 
متر مربع فضای درمانی در سطح کشور در قالب ۶۸ مرکز درمانی صورت گرفته 
که با استعانت از خداوند منان تا پایان آذرماه امسال این تعداد به  ۸۰  مرکز 

درمانی مي رسد.
آیا برنامه اي براي افزایش تعداد مراکز درماني دارید؟

بله. بیش از ۲۰ هزار متر مربع فضای درمانی در قالب ۱۳  مرکز در حال بازسازی 
و احداث در شهرهای شیراز، زنجان، همدان، خاتم در یزد، پاوه در کرمانشاه، 
تبریز، دلیجان، کمیجان، شازند، بروجرد، نیکشهر در سیستان وبلوچستان، 
اسفراین در خراسان شمالي، بیرجند در خراسان جنوبي و پارس آباد در اردبیل 
است که تا دهه مبارک فجر آماده و به بهره برداري خواهد رسید. ضمن اینکه 
در بخش سالمت از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بیش از ۳۰ میلیون نفر از بسیجیان 
با پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال یارانه خدمات ارائه شده است.  مؤسسه خدمات 
درماني بسیجیان در راستای فرمایش راهبردی مقام معظم رهبری)مدظله( 
مبنی بر»ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز 
رنج بیمارداری، رنج دیگری نداشته باشد« و با هدف کاهش سهم بسیجیان 
از هزینه های درمان، در جهت کاهش اثرات روحی و روانی بیماری بسیجیان، 
با ایجاد پشتوانه  بیمه ای در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی، فوت و یا نقص 
عضو ، اقدام به ارائه  بسته جامع خدمات بیمه ای به آنان و خانواده محترم شان 

کرده است.
مؤسس�ه در دیگر محورهاي فعالیت خود چه اقداماتي داش�ته 

است؟
س��الیانه ۱۱هزار و ۵۰۰ خانوار و مجموعاً تاکنون ۹۷ه��زار نفر بیمه تأمین 
اجتماعی شده اند که مبلغ حمایتي این بیمه ها ۳۵ میلیارد ریال بوده همچنین  
۱۰۵ هزار خانوار بیمه عمر و حوادث به مبلغ ۳۴۶ میلیارد ریال و۴۶۰ هزار نفر 
نیز بیمه تکمیلی شده اند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله( 
مبنی بر »وظیفه داریم فقر و محرومیت را در کشور از بین ببریم و به زندگی 
این قشر بیشتر رسیدگی کنیم« و نظر به اینکه رسالت مؤسسه مبنی بر ارائه 
خدمات حمایتی به بسیجیان در حوزه س��المت و به منظور تأمین بخشی 
از ه�زینه های درمانی این عزیزان اس��ت، صندوق مددکاری مؤسسه جهت 
پرداخت تسهیالت بالعوض در سال ۱۳۹۴ براي معسرین بسیجی تأسیس 
شد و تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار نفر به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد ریال از خدمات 

مددکاری مستقیم  و غیرمستقیم آن بهره مند شده اند.
آیا طرح و برنامه اي داشته اید که در کنار وظایف معمول، به صورت 

خاص پیش رفته باشد؟
طرح رویش امید از جمله اقدامات ویژه مؤسس��ه اس��ت. با توجه به بند یک 
سیاست های جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری، مؤسسه خدمات درمانی 
بسیجیان طرح حمایت از زوج های نابارور بسیجی را برای نخستین بار در کشور 
با هدف توسعه دسترسی بسیجیان بی بضاعت به خدمات درمان ناباروری در 
قالب طرح »رویش امید« با همکاری مراکز درمان ناباروری شهید صدوقی 
یزد، رویان تهران، جهاد دانشگاهی کرمانش��اه و میالد مشهد در دستور کار 
خود قرار داد.  وقتي به آمار تولدها مراجعه مي کنیم بسیار دلگرم کننده است. 
آمار تعداد تولد تحت درمان نشان مي دهد از سال ۹۵ تا ۹۹ با درمان پدران و 
مادراني که نابارور بودند ۴۸۰ نوزاد متولد شده است و در این مدت ۴۳۵۰ زوج 
تحت درمان قرار گرفته اند. اما خبر خوب اینکه فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از 
۲۴ هزار زوج  تحت درمان هستند که پیش بیني شده ۴هزار نوزاد متولد و به 

جمعیت کشور اضافه شود.
ش�ما در زمینه محرومیت زدایي هم فعالیت دارید. در این مورد 

توضیح دهید؟
ما سعي کرده ایم در مسیر فرمایشات رهبري حرکت کرده و به رفع دغدغه هاي 
ایشان در زمینه هاي مختلف بپردازیم. بعد از سفارشات مقام معظم رهبری 
در راستای خدمت و توسعه اردوهای جهادی که فرمودند: »اردوهای جهادی 
را توسعه بدهید، تداوم بدهید... این اردوهای جهادی، هم تمرین است، هم 
خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است. خیلی 
چیز با ارزشی اس��ت« مؤسسه خدمات درمانی بس��یجیان از سال ۱۳۹۵ با 
اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم کش��ور به ارائه خدمات پزش��کی 
و دندانپزشکی، توزیع بسته های آموزش��ی و خدمات مشاوره و روانشناسی 
خانواده ها پرداخته است. تاکنون حدود ۴۰۰ گروه جهادي به مناطق مختلف 
اعزام شده اند که به بیش از ۲۰۰هزار نفر از هموطنان محروم و کم برخوردار به 

ارزش ۷۰ میلیارد ریال خدمات رساني کرده اند.
آیا طرح و برنامه دیگري هم داشته اید که اجرایي شده باشد؟

طرح یاسر یکي از مهم ترین کارهایي است که به مرحله اجرا درآمده و ادامه 
دارد. در این طرح اهداف عملیاتی طرح های اقدام ۱۰ س��اله  براساس نقشه 
راه اعتالی بسیج مد نظر است. تحقق گفتمان عدالت در سالمت منطبق با 
بیانیه گام دوم، راه اندازي ۵۰۰ مرکز درمانی در ۵۰۰ نقطه، شبکه سازی اعزام 
گروه های جهادی به مناطق محروم و ارائه خدمات درمانی به محرومین در 
مراکز درمانی وابسته در کنار خدمات سالمت الکترونیک بخشي از طرح به 

شمار مي آید که با جدیت پیگیري مي شود.
در هفته بسیج امسال چه برنامه هایي دارید؟

اعزام بیش از ۳۰ تیم پزشکی و دندانپزش��کی به مناطق محروم کشور، ارائه 
خدمات درمانی با تخفیفات ویژه و ویزیت ه��ای رایگان در بیش از ۶۰ مرکز 
درمانی وابسته در تمام استان ها  و ارسال پیامک تبریک هفته مبارک بسیج به 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر بسیجی بخشي از کارهاست.  اما آیین بازسازی و تغییر 
کاربری مراکز درمانی شهرستان های دلیجان، کمیجان، شازند، نیکشهر و 
خاتم، مراس��م افتتاح کلینیک دندانپزشکی شهرستان سمنان بهره برداري 
از مرکز درمانی والیت شهرس��تان محمودآباد قزوین، افتتاح مرکز درمانی 
والیت شهرس��تان اس��فراین و کلنگ زنی زمین شهرس��تان کوهدشت به 
صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سازمان 
بسیج و همچنین افتتاح مراکز درمانی بسیجیان در شهرستان هاي هرسین 
کرمانشاه، سرپل ذهاب کرمانشاه، دره ش��هر ایالم و اسدآباد همدان در کنار 
مراسم کلنگ زنی احداث مرکز درمانی  شهرستان بیرجند از جمله کارهاي 

این مؤسسه در هفته بسیج است.

 راه اندازی 11۷ مرکز »مثبت زندگی« 
در مازندران 

مدی�رکل بهزیس�تی اس�تان مازن�دران از راه ان�دازی 
117 مرک�ز »مثب�ت زندگ�ی« در ای�ن اس�تان خب�رداد. 
فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیس��تی استان مازندران با اشاره به 
راه اندازی ۱۱۷ مرکز مثبت زندگ��ی در مازندران از بین ۲۵۰۰ 
مرکز در سطح کشور در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ گفت: ۲۲ خدمت 
از جمله شناس��ایی خانواده ها، الکترونیک ک��ردن پرونده های 
مددجویی، ارتباط نزدیک تر با خانواده ه��ا در حوزه مددکاری، 
بررسی آنها و غیره از خدمات سطح یک قابل ارائه در بهزیستی 
هس��تند که در این مراکز انجام می شود. وی افزود : برای ابتدای 
کار باید سطح دسترسی مردم به این مراکز افزایش پیدا می کرد، 
به همین منظور، به جای اینکه یک اداره بهزیستی در شهرستان 
داشته باشیم هم اکنون چندین مراکز بهزیستی با ابعاد کوچک تر 

وجود دارد که خدمات مختلف را ارائه می دهند.

 هنرستان بهیاری در شادگان 
راه اندازی شد

رئی�س اداره آم�وزش و پ�رورش ش�ادگان از راه ان�دازی 
خب�رداد.  شهرس�تان  ای�ن  در  بهی�اری  هنرس�تان 
سیدصالح فاضلی رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان با اشاره 
به دریافت مجوز راه اندازی هنرستان بهیاری در این شهرستان 
گفت: تاکنون ۱۵ دانش آموز به صورت قطعی و پنج نفر به صورت 
ذخیره در این هنرس��تان پذیرفته ش��ده اند. وی افزود: پذیرش 
در این هنرس��تان ها در برخی استان ها با ش��رط معدل ۱۷ و در 
برخی اس��تان ها با معدل ۱۸ و آزمون ورودی اس��ت؛ با توجه به 
اینکه امسال اولین سال جذب دانش آموز در این هنرستان است، 
گزینش  براساس معدل است. رئیس آموزش وپرورش شادگان 
گفت: دانش آموزان در این هنرس��تان آموزش ه��ای مقدماتی 
پرس��تاری و کمک پرس��تاری را می بینند و در س��ال یازدهم و 

دوازدهم کارآموزی خود را در بیمارستان می گذرانند.

 مقاوم سازی اماکن روستایی بوشهر 
 طی 4 سال به ۸0 درصد می رسد

ب�ه گفت�ه مدی�رکل بنی�اد مس�کن انق�الب اس�المی 
بوش�هر در اف�ق چه�ار س�اله، می�زان مقاوم س�ازی 
۸۰ درص�د می رس�د. اماک�ن روس�تایی اس�تان ب�ه 

علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوشهرگفت: 
هم اکنون ۵۸ درصد اماکن روستایی اس��تان بوشهر مقاوم سازی 
شده که با برنامه ریزی ها انجام گرفته طی افق چهار ساله ۸۰ درصد 
منازل مسکونی را مقاوم سازی خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه ۷۰ 
درصد جمعیت شهرستان تنگستان را روستاییان تشکیل می دهند، 
افزود: روستاها را معیش��ت محور خواهیم کرد و با برنامه هایی که 
داریم به اقتصاد روستاها کمک می کنیم تا توسعه مناطق روستایی 
را رقم بزنیم. این مقام مسئول گفت: هم اکنون ۲۰ پروژه عمران 
روستایی با اعتبار ۱۴۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و شرکت 

ملی نفت ایران در شهرستان تنگستان در حال اجراست.

   بوشهر   خوزستان    مازندران

 برگزاري  40 برنامه 
به مناسبت هفته بسیج در خرمدره

حوزه ه�ا و پایگاه ه�ای مقاوم�ت      زنجان
شهرستان خرمدره در استان زنجان 
هس�تند. بس�یج  هفت�ه  در  برنام�ه   4۰ برگ�زاري  آم�اده 

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج خرمدره با اش��اره به فرمایش مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( که »بسیج پاره تن مردم است و هرگز نباید مصالح 
مردم را فراموش کند« گفت: بیش از ۴۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج توسط 
حوزه ها و پایگاه های این شهرستان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. سرهنگ 
امیرخانی با تاکید بر اینکه همه حوزه ها و پایگاه های این شهرستان با رعایت 
اصول بهداشتی و شرایط کرونایی آماده برگزاري برنامه هاي این هفته به 
نحو احسن هستند، ادامه داد: سالمت مردم در کنار شادي هاي این روزهاي 
مقدس بسیار با ارزش است. وی با اشاره به برنامه های کلیدی در این هفته 
عنوان کرد: فضا سازی و تبلیغات محیطی، افتتاح پروژه خانه محرومین، 
کمک های مؤمنانه و توزیع بسته های معیشتی بین آبرومندان با توجه به 
مشکالت اقتصادی، اعزام اکیپ های پزش��کی و دامپزشکی به روستاها، 
برگزاری انتخابات شورای جهادی، برگزاری یادواره شهدا، پویش های مجازی 
در بستر شبکه های مجازی با توجه به ظرفیت های موجود، تقدیر از فعالین 
طرح شهید سلیمانی، غبارروبی و میثاق با شهدا و رزمندگان، برگزاری محفل 

قرآنی و مسابقات ورزشی در سطح شهرستان صورت خواهد.

ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیماران محروم خاش و تفتان
در هف�ت��ه     سیستان وبلوچستان 
گرامی داشت 
بسیج ارائه خدمات درمانی رایگان به ۲7۵ نفر 
از بیماران در کلینیک تخصصی بیمارستان 
امام خمینی)ره( خاش و تفتان انجام ش�د. 
دکتر رضا کرد مدیرش��بکه بهداشت و درمان 
و مسئول کانون بس��یج جامعه پزشکی خاش 
سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت هفته 
بسیج شبکه بهداشت و درمان خاش و تفتان با 
همکاری هشت پزشک متخصص انجام شد، ۲۷۵ بیمار تحت ویزیت و مداوا قرار گرفتند. وی افزود: این 
برنامه در راستای محرومیت زدایی، گسترش فرهنگ همیاری و کمک به نیازمندان و خدمات رسانی 
به مناطق محروم صورت گرفت. مدیر شبکه بهداشت و درمان و مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی 
خاش سیستان وبلوچستان ادامه داد: در اجرای این طرح هشت پزشک متخصص عضو بسیج جامعه 
پزشکی شهرستان در زمینه اطفال، متخصص داخلی، جراحی عمومی، اعصاب و روان، زنان و زایمان، 

متخصص چشم پزشکی، فیزیوتراپی نسبت به ارائه خدمات سالمت اقدام کردند.


