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 ۱۵۰میلیارد ریال کاالی قاچاق در عسلویه کشف شد

 ۶۰۵کیلوگرم تریاک از قای قهای تندرو در عسلویه کشف شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت ۶۰۵ :کیلوگرم تریاک هنگام
تخلیه از قایقهای تندرو در سواحل "چریف" شهرستان عسلویه
کشف شد.
به گزارش ایرنا ،سردار حیدر سوسنی روز دوشنبه به رسانهها
اعالم کرد :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیسهای
تخصصی شهرستان عسلویه با انجام اقدامهای اطالعاتی از
جابه جایی مقادیری مواد مخدر توسط قاچاقچیان آگاه و
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی بیان کرد :در ادامه این عملیات گروهی ویژه از ماموران
مجرب پلیس مبارزه باموادمخدر و انتظامی به مسیر حرکت
قاچاقچیان اعزام شدند.

سوسنی ادامه داد :پس از بررسیهای میدانی و اقدامهای
اطالعاتی ،سوداگران مرگ را که در حال تخلیه یک محموله
بزرگ موادمخدر با استفاده از قایقهای تندرو در سواحل چریف
جنگلهای حرا شناسایی کردند.وی گفت :قاچاقچیان به محض
دیدن پلیس بدون توجه به دستور اخطار و ایست با استفاده از
قایقهای تندرو و افزایش سرعت خود ،فرار کردند.
سوسنی عنوان کرد :ماموران انتظامی موفق شدند با
جستوجوی دقیق در سواحل جنگل حرا ۶۰۵ ،کیلوگرم تریاک
را کشف کنند.
وی افزود :تالش پلیس برای دستگیری قاچاقچیان فراری
همچنان ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت ۱۵۰ :میلیارد ریال
کاالی قاچاق از یک فروند شناور در آبهای بندر نخل تقی
شهرستان عسلویه این استان کشف شد.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ ستاد یداهلل شرفی روز دوشنبه به
خبرنگاران اعالم کرد :در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و حمایت از تولید داخلی ،مرزبانان حین کنترل شناورهای
عبوری در آبهای شرقی خلیج فارس یک شناور باری
حامل کاالی قاچاق که به سمت اسکله نخل تقی در حرکت
بود را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود :مرزبانان در بازرسی از این شناور  ۴۸۵ثوب
پوشاک ،چهار هزار متر پارچه ۲ ،دستگاه ماینر۱۰ ،هزار عدد

امام جمعه بوشهر:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
گفت :برنامههای رفع فقر و محرومیت در استان
بوشهر با جدیت دنبال شود.آیتاهلل غالمعلی
صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست هم
اندیشی و هماهنگی نهادهای مرتبط با رفع فقر و
محرومیت اظهار داشت :رفع محرومیت و کمک به
رفع فقر در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است و همگان باید پای کار باشند.

رئیس شورای شهر بوشهر:

بوهشر نیازمند اعتبارات خاص است

رئیس شورای شهر بوشهر گفت :اعتبارات شهرداری
جوابگوی پروژههای بزرگ نیست و مرکز استان
نیازمند اعتبارات خاص جهت پروژههای شاخص
است.به گزارش خبرنگار مهر ،جعفر پور کبگانی صبح
دوشنبه در نشست اعضای شورا با معاون عمرانی
استاندار اظهار داشت :مدیریت شهری جهت توسعه و
عمران شهری نیازمند حمایت و همراهی دستگاههای
اجرایی است.وی با اشاره به اینکه انتظار داریم اداره
کل راه و شهرسازی تعامل بهتری با شورا و شهرداری
در جهت توسعه شهر داشته باشد گفت :اختصاص
سهم ده درصد شهرداری جهت بازگشایی امالک در

گذر ،اختصاص زمین در اراضی  ۵۳۰هکتاری جهت
احداث تاالر شهر و واگذاری استاد زمین میدان
میوه و تره بار از جمله مطالبات ما از اداره کل راه و
شهرسازی است.رئیس شورای شهر بوشهر بیان کرد:
انتقال سایت پسماند به خارج از شهر یک مطالبه
جدی است و با توجه به اینکه سرمایه گذارانی جهت
ایجاد کارخانه پسماند اعالم آمادگی کردند اما حجم
زباله شهر بوشهر جوابگوی این سرمایه گذاران نیست
از این رو ایجاد یک سایت دفن زباله که تعدادی از
شهرهای همجوار هم پوشش دهد و ایجاد کارخانه
پسماند برای سرمایه گذار جوابگو باشد باید در
دستور کار قرار گیرد.پور کبگانی در ادامه افزود :دهکده
گردشگری و پارک لیان دو ظرفیت بسیار خوب برای
توسعه گردشگری است که به دلیل نداشتن متولی
تأسیسات آن در حال از بین رفتن است ما آمادگی
خود اعالم کردیم که پارک لیان در اختیار شهرداری قرار
گیرد و میتواند این یک فرصت بسیار خوب برای
تفریح شهروندان و سرمایه گذاری باشد.پور کبگانی
در پایان از احداث یک پارکینگ طبقاتی توسط بخش
خصوصی در مرکز شهر خبر داد که مجوزهای آن نیز
اخذ شده است.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر :

رشایط مطلوب کروانیی در بوهشر عادی
انگاری نشود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر
گفت :بوشهر اکنون در شرایط مطلوب کرونایی قرار
دارد که این شرایط نباید باعث عادی انگاری شود.
محمد تقی ایرانی در نشست ستاد مدیریت بیماری
کرونا استان بوشهر با اشاره به اینکه تمام  ۱۰شهرستان
استان در وضعیت آبی یا کم خطر کرونایی قرار دارند،
این وضعیت را مطلوب دانست و عنوان کرد :روزهای
سختی در شرایط کرونایی پشت سر گذاشته شده
است و اکنون که در شرایط مطلوب قرار داریم باید
با رعایت دستورالعمل بهداشتی این وضعیت حفظ
شود.وی تاکید کرد :ما هم باید به مردم سخت
نگیریم و عادی باشیم ،ولی عادیانگاری نکنیم،
چون احتمال دارد دوباره وضعیت تغییر کند.معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با قدردانی
از همکاری مردم و تالش مدافعان سالمت در کنترل

بیماری کرونا تأکید کرد :واکسیناسیون امری مهم و
ضروری است که الزم است آحاد مردم به این مهم
توجه ویژه کنند.وی با عنوان کرد :اگر کسی به سبب
نزدن واکسن کرونا و رعایت نکردن اصول بهداشتی،
به جامعه خسارت وارد کند جرم مرتکب شده و به
حوزه قضا معرفی میشود .ایرانی با اشاره به آغاز
مرحله سوم بازگشایی مدارس از امروز ،بیان کرد:
نگران هستیم که شاهد رعایت  ۱۰۰درصدی شیوه
نامههای بهداشتی کرونا در مدارس نباشیم.
وی تاکید کرد :عوامل اجرایی و مدیریتی مدرسه باید
واکسینه شده باشند جز موارد خاص که آن هم باید از
حضورشان در کالس جلوگیری شود .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد :همچنین
دانشآموزان باالی  ۱۲سال باید توجه ویژهای به
تزریق واکسن کرونا و رعایت اصول بهداشتی داشته
باشند .وی همچنین با گرامیداشت هفته بسیج،
نقش این نهاد الهی و مردمی در عرصههای مختلف
را برشمرد و تصریح کرد :بسیج عالوه بر جنگ
 ۸ساله ،در عرصههای گوناگون محرومیتزدایی،
بازسازی ،امدادرسانی و دیگر بخشهای جامعه
نقش ارزندهای دارد .ایرانی به نقش بسیج در عرصه
مقابله با کرونا پرداخت و بیان کرد :در کنار فعالیت و
خدمات مدافعان سالمت ،بسیج نیز در تخصصهای
گوناگون و حوزههای مختلف خدمات ویژهای ارائه
کرده است.

لوازم جانبی موبایل۴۷ ،هزار عدد لوازم الکتریکی و صدها
قلم کاالی قاچاق بدون مجوز و با هدف عرضه در بازار
داخلی کشف کردند.
شرفی یادآور شد :در این عملیات هشت نفر قاچاقچی
دستگیر و بعد از تشکیل پرونده اولیه به همراه متهمان
برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت :دریابانان با اشرافیت
اطالعاتی و عملیاتی بر آبهای ساحلی این استان و کنترل
دقیق شناورهای تجاری و صیادی از ورود هرگونه کاالی
قاچاق جلوگیری و عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمان و افراد
سودجو تنگ میکنند.

معاون استاندار:

برنامهمحوری در اولویت شورای
شهر بوشهر باشد

برانمههای رفع فقر و محرومیت در استان
بوهشر اب جدیت دنبال شود
وی با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بین نهادها و
راهکارهای رفع محرومیت در سطح استان بوشهر
بیان کرد :رفع محرومیت در حوزههای مختلف
در بین اقشار مختلف مردم و نقاط محروم استان
باید با جدیت دنبال شود.امام جمعه بوشهر بر
برگزاری مستمر نشست هم اندیشی و هماهنگی
نهادهای مرتبط با رفع فقر و محرومیت تاکید کرد و
ادامه داد :در راستای رفع محرومیت استان بوشهر
باید از همه ظرفیتها استفاده شود.نشست هم
اندیشی و هماهنگی نهادهای مرتبط با رفع فقر
و محرومیت در استان بوشهر با حضور مسئولین
نهادهای حمایتی و محرومیت زدایی از جمله کمیته
امداد ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،بنیاد
برکت ،بنیاد احسان ،مدیریت بحران استانداری،
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ،بسیج سازندگی،
نماینده گروههای جهادی و اوقاف و امور خیریه در
دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
برگزار شد.

خبــــر

●

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :تدوین
برنامه اجرایی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
به عنوان نقشه راه مدیریت شهری در اولویت
شورای شهر بوشهر باشد.
به گزارش ایرنا ،محمدهادی رستمیان روز دوشنبه
در نشست با اعضای شورای شهر بوشهر افزود:
بوشهر به عنوان مرکز ویترین توسعه این استان
است و میتواند الگو برای سایر شهرهای این
استان باشد.وی با بیان اینکه مدیریت ارشد
استان از شوراها در راستای توسعه و آبادی
شهرهای استان بوشهر حمایت می کند ،بیان کرد:
انتظار است شورای شهر بوشهر پنج پروژه شاخص
شهری تدوین کند که با اجرای این پروژهها تغییر
و تحوالت جدی در شهر دیده شود.رستمیان
ادامه داد :همچنین نیاز است که هماهنگی و هم
افزایی دستگاههای اجرایی با شورا و شهرداری
باید به عنوان یک اصل مورد توجه دو طرف باشد.
وی افزود :انتظار میرود در ارتباط با اداره کل راه
و شهرسازی نیز با تعامالت بیشتر و اختصاص ۱۰

درصد سهم شهرداری بازگشایی امالک در گذر برای
بهبود عبور و مرور شهری محقق شود.
رستمیان همچنین با اشاره به نقش مهم بانوان
و نیاز آنها به اماکن تفریحی و رفاهی گفت :در
این زمینه از احداث پارک بانوان حمایت میشود.
رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر گفت :اعتبارات
شهرداری جوابگوی پروژههای بزرگ نیست و
مرکز استان بوشهر نیازمند اعتبارات خاصبرای
پروژه های شاخص است.جعفر پورکبگانی افزود:
مدیریت شهری برای توسعه و عمران شهری
نیازمند حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی
است.وی گفت :انتظار است اداره کل راه و
شهرسازی تعامل بهتری با شورا و شهرداری برای
توسعه شهر داشته و اختصاص سهم  ۱۰درصد
شهرداری برای بازگشایی امالک در گذر ،اختصاص
زمین در اراضی  ۵۳۰هکتاری برای احداث تاالر
شهر و واگذاری اسناد زمین میدان میوه و تره بار
را در اولویت قرار دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر عنوان کرد:

انتقال سایت پسماند به خارج از شهر یک مطالبه
جدی است و با توجه به اینکه سرمایهگذارانی
برای ایجاد کارخانه پسماند اعالم آمادگی کردند.
پورکبگانی بیان کرد :با توجه به اینکه حجم زباله
شهر بوشهر جوابگوی این سرمایهگذاران نیست
از این رو ایجاد یک سایت دفن زباله که تعدادی
از شهرهای همجوار هم پوشش دهد و ایجاد
کارخانه پسماند برای سرمایه گذار جوابگو باشد
باید در دستور کار قرار گیرد.وی افزود :دهکده
گردشگری و پارک لیان نیز دو ظرفیت بسیار خوب
برای توسعه گردشگری است که به دلیل نداشتن
متولی ،تاسیسات آن در حال از بین رفتن است.
پورکبگانی ادامه داد :شورای شهر این آمادگی دارد
تا پارک لیان در اختیار شهرداری قرار گیرد زیرا این
مهم میتواند یک فرصت بسیار خوب برای تفریح
شهروندان و سرمایهگذاران باشد.وی همچنین
از احداث یک پارکینگ طبقاتی توسط بخش
خصوصی در مرکزشهر خبر داد که مجوزهای آن
نیز صادر شده است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس:

وزارت علوم با ایجاد پهنه بندر نوآور بوشهر موافقت کرد
رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت :کمیسیون
دائمی شورای عالی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با ایجاد پهنه بندر نوآور بوشهر موافقت
کرد.
عبدالمجید مصلح روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا
افزود :در نشست اخیر این کمیسیون بررسی و
تصویب پهنه نوآوری بندر بوشهر مورد بررسی قرار
گرفت که پس از بحث و بررسی با ایجاد پهنه
"بندر نوآوری بوشهر" موافقت شد.
وی بیان کرد :ناحیه نوآوری مجموعهای از
پهنههای شهری است که انباشت مناسبی
از دانشگاهها ،مرکزهای پژوهشی ،فناوری،
شرکتهای نوپا ،موسسههای مالی ،سرمایه
گذاران ،شتاب دهندهها ،مرکزهای اقامت ،تفریح
و گردشگری در آنها شکل گرفته و زیست بوم

مناسبی را برای رشد کسب و کارهای دانش بنیان
و نوآوری های قشر خالق فراهم میکند.
مصلح ادامه داد :در بوشهر به طور طبیعی پهنهای
به مساحت  ۲۵۰هکتار پیرامون دانشگاه خلیج
فارس تا پردیس دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد
به گونه ای که در این پهنه عناصر تاثیر گذار حضور
دارند و  ۲۲درصد از این پهنه را فضای آموزشی به
خود اختصاص داده است.
وی افزود :در این زمینه برای جذب کارآفرینان،
شرکتهای نوپا و سرمایه گذارانی که برای احیای
مناطقی از شهر فعالیت میکنند سه بعد زندگی،
کسب و کار و تفریح به صورت همزمان مورد
توجه بوده و ارتقا پیدا میکند.
مصلح یادآورشد :برای جذب و ماندگاری افراد
خالق در ناحیه برنامه مشخص وجود دارد و با

ایجاد یک کانون بستر تعامالت اجتماعی را برای
افراد خالق فراهم می کنند.
وی گفت :ارتقا شاخصهای تفریح و زندگی در
پهنههای مشخص ،افزایش ارزش افزوده ملک،
رشد استقرار کسب و کارهای فناورانه و دانش
بنیان در پهنهها ،ایجاد سایت های گردشگری
فناورانه در پهنهها و رشد شاخصهای مدیریت
شهری نوآورانه از جمله اثرهای بندر نوآوری بوشهر
روی اقتصاد شهری خواهد بود.
دانشگاه خلیج فارس اکنون هشت هزار و ۳۹۰
دانشجو دارد که در  ۱۰۴کد رشته تحصیل میکنند.
شمار اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
 ۲۵۷نفر و شمار کد رشت ههای دانشگاه خلیج
فارس در مقط عهای کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکترا به ترتیب  ۶۰ ،۳۱و  ۱۳رشته است.

مدیرکل تعاون بوشهر:

تنها  ۴۳درصد منابع بانکهای
استان بوشهر در قالب تسهیالت
پرداخت شده است
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
گفت :براساس بررسیهای به عمل آمده تنها ۴۳
درصد منابع و مصارف داخلی بانکهای این استان
در قالب تسهیالت پرداخت شده و بوشهر آخرین
استان کشور دراین بخش به شمار میرود.
به گزارش ایرنا ،مصدق کشاورزی روز دوشنبه در
اختتامیه هفته کارآفرینی در جمع کارآفرینان استان
بوشهر افزود :این میزان پرداخت تسهیالت در این
استان ناچیز است درحالی که در برخی استانها
تسهیالت پرداختی از محل منابع و مصارف داخلی
بانکها به  ۱۱۵درصد میرسد.وی اضافه کرد :استان
بوشهر باالترین منابع کشور را در بانکها تامین
کرده اما از نظر مصارف به عنوان آخرین استان
کشور معرفی شده است.کشاورزی بیان کرد :برخی
از بانکهای استان بوشهر فقط برای خود ارزش
افزوده دارند و در بهترین مناطق استان بوشهر زمین
و ساختمان تملک کرده و منابع خود را در سایر
استانها هزینه میکنند.وی یادآور شد :اگر قرار است
کارآفرینی و اشتغالی صورت گیرد همه باید پای
کار باشند .کشاورزی ،با بیان اینکه در دوران کرونا
کارآفرینی اجتماعی فعال شد اظهار کرد :در استانی
مانند بوشهر با وجود ریشه های قومی و قبیله ای
نرخ بی تفاوتی اجتماعی در این استان باال بود اما
کرونا با وجود آسیبهای جدی به پیکره اقتصاد
توانست سبک زندگی را تغییر دهد و بسیاری از افراد
با انجام کارهای خالقانه اجازه ندادند کسب و کار
آنها زمینگیر شود.مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
استان بوشهر گفت :امروز پس از  ۱۸سال در عسلویه
برای یک مجموعه  ۹۰تا  ۱۲۰هزار نفری جمعیت
ن صنفی و کارگری که در نوع خود بی
کارگری انجم 
نظیر است در دل مجموعه نفت ایجاد شده تا به این
وسیله کارگر بتواند از حقوق خود دفاع کند.کشاورزی
اضافه کرد :کانونهای کارآفرینی به عنوان یک جای
امن برای کارآفرینان است که باید با عملکرد درست
از تسهیالت موجود برای رونق کار استفاده شود.
وی یادآور شد :هرچند ویروس کرونا باعث تعطیلی
و ضرر و زیان بسیاری از مشاغل و کسب و کارها
شد اما در کنار آن فرصتهای جدید دیگری از جمله
تجارت الکترونیک فراهم شد که استان بوشهر در این
بخش پیشرو است.به گفته کشاورزی نرخ بیکاری
تابستان در استان بوشهر درحالی  ۱۰درصد اعالم
میشود که در استان مشاغلی وجود دارد که بازگشت
سرمایه آن در مدت زمان بسیار کم انجام میشود و
برای رسیدن به این نقطه تغییر الگوهای رفتاری در
کسب و کارها ضروری است.

مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر خرب داد:

از درمان رایگان ناباروری تا
درمانگاه در شهرستان ها
مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر
گفت :با کمک این موسسه  30زوج نابارور با دریافت
خدمات درمانی موسسه بسیجیان استان بوشهر صاحب
فرزند شدند.روح اهلل زارعی کوشا در نشست با خبرنگاران
به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج ،کمک به زوج های
نابارور را یکی از اقدامات این موسسه عنوان کرد و گفت:
این موسسه از سال  96در قالب طرح "رویش امید" این
کار را آغاز کرده و تاکنون بیش از  100زوج نابارور را به مراکز
درمانی در کشور معرفی کرده که  30زوج نابارور صاحب
فرزند شده اند.به گفته وی ،همه خدمات به زوج ها با
توجه به بیمه انها به صورت رایگان بوده است.وی در ادامه
به برخی از فعالیت های این موسسه اشاره کرد و افزود:
موسسه خدمات درمانی بسیجیان زیر نظر بنیاد تعاون
بسیج و سازمان بسیج مستضعفان بیش از سه دهه در
سراسر کشور مشغول فعالیت است .زارعی کوشا با بیان
این که این موسسه بیش از  70درمانگاه در سراسر کشور

احداث و به مردم خدمات ارائه می کند ،اظهار داشت:
چشم انداز این موسسه در این است که تا  10سال آینده
در تمام شهرستان های با اولویت مناطق محروم 500
درمانگاه راه اندازی کند.
احداث  3درمانگاه جدید در استان
وی با بیان این که بنا داریم در هر شهر یک درمانگاه
بسیج احداث شود ،گفت :در حال حاضر  2درمانگاه
بسیجیان در شهرستان های بوشهر و خورموج مشغول
فعالیت هستند.وی با بیان این که  3درمانگاه دیگر در
سطح استان ایجاد می شود ،گفت :در آستانه هفته
بسیج ،یک درمانگاه در کنگان کلنگ زنی شد ،درمانگاه
دلوار در حال ساخت است و تا  22بهمن امسال به بهره
برداری می رسد.
زارعی کوشا اضافه کرد :همچنین یک درمانگاه در شهر
اهرم در زمین اهدایی از سوی شهرداری این شهر در
ابعاد  1200متر مربع به زودی کلنگ زنی می شود.وی

بیان داشت :در هر شهرستانی که زمین رایگان در اختیار
موسسه قرار دهند با همکاری نهادهای همسو ،مجمع
خیرین درمانگاه در آن مکان احداث خواهد شد.مدیر
موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر درباره
ایجاد درمانگاه در دشتستان نیز اظهار داشت :توسط یکی
از شرکت های سپاه ساختمانی آماده شده که اگر تحویل
شود ،آمادگی تجهیز آن در قالب درمانگاه را داریم.
بیمهتکمیلیبرایبسیجیان
وی به طرح های بیمه ای در موسسه بسیجیان اشاره کرد
و گفت :بیمه تکمیلی یکی از این طرح ها است که هر فرد
می تواند با پرداخت  300هزار تومان به حساب موسسه
درمانی بسیجیان به مدت یکسال از بیمه تکمیلی استفاده
کند.زارعی کوشا اضافه کرد :کمک به بیماران صعب العالج
یکی از دیگر از طرح ها بیمه است که فرد پس از تایید
از سوی بسیج ،خدمات درمانی به انها ارائه می شود.وی
صدور کارت اخذ خدمات را یکی دیگر از طرح ها بیمه ای
عنوان کرد و افزود :این کارت از سوی موسسه صادر می
شود و افراد می توانند با ارائه این کارت به مراکز درمانی
بسیجیان از 50درصد تخفیف خدمات درمانی استفاده

کنند .این کارت در کل کشور قابل اعتبار دارد.
جزو  3استان برتر هستیم
مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر با
بیان این که جزء  3استان برتر کشور در ارائه خدمات به
جامعه هدف هستیم ،گفت :در همین زمینه  ،اردوهای
جهادی  3روزه به مناطق کم برخوردار اعزام می شوند
خدمات درمانی دانپزشکی ارائه می دهند و در هر بار
اعزام بین  300تا  500نفر را ویزیت می کنند که از لحاظ
ریالی بین  70تا  100میلیون تومان به افراد کمک شده
است.وی در ادامه با بیان این که به مناسبت هفته بسیج
ویزیت پزشکان در این مرکز درمانی به مدت یک هفته
به صورت رایگان می باشد ،گفت :این موسسه بنا دارد
یک پاالیش همگانی در مدارس استان انجام دهد ،هم
اکنون این طرح در مدرسه راهیان کوثر در حال انجام
است و پس از معاینه دانش اموزان و با صدور کارت
اخذ درمانی ،خانواده و معلمان آنان می توانند از تخفیف
ویژه مرکز درمانی بسیجیان بهره ببرند .زارعی کوشا از
برگزاری اردوهای جهادی خبر داد و افزود :در این اردوها
نیز خدمات رایگان ارائه میشود.

