
   ميترا شهبازي
سپاه خراسان شمالي با همكاري كميته امداد استان 
براي اج�راي 7 هزار و 100 ط�رح محروميت زدايي 
برنامه ريزي ك�رده  كه از اين تعداد از ابتداي س�ال 
تاكنون 180 پ�روژه عمران�ي و محروميت زدايي با 
اعتباري بالغ بر 400 ميليون تومان به بهره برداري 
رسيده است. مضاف بر افتتاح چنين طرح هايي كه 
آباداني را تقديم شهر و روستاهاي خراسان شمالي 
مي كن�د، در راس�تاي تس�هيل ازدواج جوان�ان 
نيز بي�ش از 2 هزار و 500 س�ری جهيزي�ه در بين 
نوعروس�ان محروم اس�تان توزيع ش�ده اس�ت. 
اقدامات مهم بس�يج و س�پاه س�ايه محروميت را 
از س�ر مردم كنار مي زند و ش�رايط دسترس�ي به 
فرصت هاي برابر اقتص�ادي، اجتماعي و فرهنگي 
را براي اقش�ار مختلف اين منطقه فراهم مي كند. 

    
اين روزها هركجا نام نيروهاي سپاه و بسيج به گوش 
مي رسد، همه مردم ياد خدمات ارزنده اين گروه هاي 
جهادي به مناطق محروم و حادثه ديده از سيل، زلزله 
و غيره مي افتند. جهادگراني كه آتش به اختيار به دل 
حادثه مي روند و از هيچ كمكي به مردم رنج كشيده 
دريغ نمي كنند. آنها همواره با اقداماتش��ان شرايط 
دسترس��ي به فرصت هاي برابر اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي را براي اقش��ار مختلف فراهم مي كنند و 
در شرايطي كه وضعيت نامطلوب آموزشي، كمبود 
امكانات فرهنگي، مسكن، شغل، بهداشت و درمان در 
برخي مناطق در سال هاي اخير مشكالت عديده اي 
را براي مردم ايجاد كرده است، نيروهاي سپاه و بسيج 

هستند كه به كمك مي آيند.
 در همين راس��تا فرمانده سپاه خراس��ان شمالي از 
اجراي 7 هزار و 100 طرح مشترك محروميت زدايي 
با كميته امداد استان خبر مي دهد و مي گويد: »امروز 
600 گروه جهادي متشكل از جوانان مؤمن و انقالبي 
كه تمام توان خود را پاي كار انقالب قرار داده اند آماده 
هس��تند تا به مس��ئله محروميت زدايي ورود جدي 
كنند.« سردار سيدحس��ن مرتضوي اضافه مي كند: 
»در گذشته نيز اقدامات مش��تركي بين اين دو نهاد 
انقالبي بوده اس��ت اما در ش��رايط فعلي با توجه به 
اقتضائات و دستورات مؤكد رهبر انقالب براي ايجاد 
هم افزايي بيشتر و گسترش خدمات رساني ها مقتضي 
است كه همه ظرفيت ها احصا شود تا در كنار هم اتفاق 
بزرگي را رقم بزنيم.« وي ادامه مي دهد: »پيش بيني 

ما اين اس��ت كه در مجموع 7 هزار و 100 پروژه در 
قالب برنامه هاي مختلف با اعتباري بالغ بر 70 ميليارد 
تومان انجام بگيرد كه آورده بسيار خوبي را براي مردم 
استان خواهد داشت.« گفتني است احداث پنل هاي 
خورشيدي در جهت استقالل اقتصادي خانوارهاي 

تحت پوش��ش كميته امداد با درآم��د ماهانه 500 
هزارتومان و همچنين احداث مسكن اين مددجويان 

ازجمله برنامه هاي اين تفاهمنامه است. 
   افتتاح 180 پروژه اقتصادي

در حال حاضر از 7 هزار و 100 طرحي كه بسيج هم 
براي تس��ريع در اجراي آن وارد ميدان ش��ده است، 
مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه جواداالئمه)ع( 
خراس��ان ش��مالي تأكيد مي كند: »از ابتداي سال 
جاري تاكنون موفق به بهره ب��رداري از 1۸0 پروژه 
اقتصاد مقاومت��ي و محروميت زدايي با اعتباري بالغ 
بر 400 ميليون تومان در استان شده ايم.« سرهنگ 
دانيال نقويان با اشاره به اينكه بخشي از اين پروژه ها 
شامل افتتاح مسجد، آبرساني، ساخت خانه محروم، 
ذخيره آب كش��اورزي، قنات، لوله كشي آب شرب، 
فراهم كردن مخزن آب براي سيل زدگان و... مي شود، 
اضافه مي كند: »اجراي هزار پروژه عمراني در بحث 

ساخت مسكن مددجويان كميته امداد و بهزيستي 
با مش��اركت س��پاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالي 
آغاز شده اس��ت كه از اين تعداد تاكنون 151 مورد 
عملياتي شده و مابقي در دست اقدام است.« مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه جوادالئمه)ع( خراسان 
شمالي با اشاره به اينكه 34 پروژه ديگر نيز در حوزه 
محروميت زدايي در دست اقدام سپاه استان است كه 
2 ميليارد تومان اعتبار براي آن درنظر گرفته ش��ده 
است، ادامه مي دهد: »از اين تعداد 10 پروژه به اتمام 
رس��يده كه 30 درصد از اعتبار ديده شده براي اين 
طرح ها نيز هزينه شده اس��ت.« نقويان همچنين از 
اعزام بيش از 470 گروه جه��ادي به مناطق محروم 
و روس��تايي خراسان ش��مالي در تابس��تان امسال 
خبر مي دهد و مي گويد: »اين گروه هاي جهادي در 
عرصه هاي عمراني، س��اخت خانه محروم، بهسازي 
مساجد، عرصه فرهنگي، برگزاري كالس هاي احكام، 

قرآن، كالس هاي آم��وزش پيش��گيري از اعتياد و 
در عرصه بهداش��تي اعزام تيم هاي پزشكي و عرصه 
آموزشي فعاليت مي كنند.« مسئول سازمان بسيج 
سازندگي سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالي اضافه 
مي كند: »در نوروز س��ال 9۸ ني��ز 70 گروه جهادي 
بسيج به مناطق سيل زده استان و ساير نقاط سيل زده 

كشور به منظور كمك رساني اعزام شدند.«
   اهداي 2500 سري جهيزيه

مضاف بر تمام آنچه گفته شد، نيروهاي بسيج و سپاه 
امس��ال فعاليت هاي بس��ياري در راستاي تسهيالت 
ازدواج جوانان انجام دادند. سردار حسن زاده، جانشين 
قرارگاه ثامن س��پاه پاس��داران در بجنورد مي گويد: 
»سپاه پاسداران انقالب اسالمي اين توفيق را دارد در 
كانون اقداماتي كه انجام مي دهد اصل و اساس كارش 
را بر مبن��اي مردم��داري و محروميت زدايي نهادينه 
كند.« جانشين قرارگاه ثامن س��پاه پاسداران اضافه 
مي كند: »در اس��تان هاي خراسان شمالي و خراسان 
رضوي مأموريت داريم به شهرها و روستاهاي مرزي 
توجه كنيم و تاكنون در ام��ور عمراني، غيرعمراني و 
معيشتي گام هاي خوبي برداشته ش��ده است.«  وي 
تأكيد مي كند: »تنها در يك دوره 127 سري جهيزيه 
به نوعروسان مددجو در محل دهكده مقاومت سپاه 
استان با حضور سردار حس��ن زاده، جانشين قرارگاه 
ثامن و سردار حزني، مشاور فرمانده كل سپاه در حوزه 
محروميت زدايي در خراسان شمالي اهدا شده است.« 
گفتني است با اهداي اين تعداد جهيزيه به نوعروسان 
براي تسهيل در امر مقدس ازدواج جوانان از ابتداي سال 
جاري تاكنون بيش از 2500 جهيزيه در بين نوعروسان 
محروم خراسان شمالي به همت سپاه پاسداران توزيع 
شده است. مسئول قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
خراسان شمالي با اش��اره به اقداماتي كه تاكنون براي 
آباداني شهر و روستاي خراسان ش��مالي انجام شده 
است، بيان مي كند: »قرارگاه پيشرفت و آباداني در كنار 
ساير دستگاه هاي سپاه و بسيج در امر محروميت زدايي 
و شكوفايي استعدادهاي روستايي استان تالش مي كند. 
قرار است روستاي پيشرفته را كه هم آباداني داشته باشد 
و هم رو به جلو حركت كند، معرفي كنيم.« سرهنگ 
محمدرضا شجاع اضافه مي كند: »قرارگاه پيشرفت و 
آباداني در حوزه كشاورزي، دامداري، باغداري و ساير 
خدمات اجتماعي در روس��تاها ورود كرده و با حضور 
مردم و با محوريت امام جماعت روستا كه به امام روستا 

تبديل مي شود، كارها انجام مي شود.«

   سيداحمد هاشمي اشكا
آذربايجان شرقي ازجمله اس�تان هايي است كه 
در كنار تم�ام ظرفي�ت و توانمندي هايش داراي 
روس�تاهاي محروم و نيازمندي اس�ت كه هدف 
گروه هاي جهادي بوده و با برنامه ها و پروژه هايي 
كه سپاه پاس�داران در آنها به اجرا گذاشته حاال 
شاهد نتايج بسيار خوبي در اين مناطق هستيم. 
به خصوص وقت�ي كه فرمانده س�پاه عاش�ورا با 
اشاره به رفع نياز روس�تاها و تأمين خواسته هاي 
روس�تاييان از مهاجرت معكوس به 50 روستاي 
اس�تان خبر مي دهد؛ اتفاقي ك�ه حتمًا محصول 
فعاليت 450 گروه جهادي اس�ت كه فقط در سال 
گذش�ته به ميزان 100 هزار و 347 نفر-ساعت به 
مناطق مختلف براي محروميت زدايي اعزام شدند. 

    
سال گذش��ته و همزمان با فرخنده روزهاي سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي بود كه عمليات اجرايي 2 هزار 
و 250 طرح محروميت زدايي در آذربايجان  ش��رقي 
از طريق ويدئوكنفرانس از س��وي فرمانده كل سپاه 
پاسداران آغاز شد.  اين طرح ها شامل ساخت ابنيه، 
خانه محروم و اجراي ساير طرح هاي محروميت زدايي 
بود كه همزمان با 40 هزار طرح عمراني كشور عمليات 
اجرايي آنها شروع شد.  در آن روز فرمانده سپاه عاشورا 
با بيان اينكه عملي��ات اجرايي اين طرح ها با ش��عار 
دست دردست مردم، پنجه درپنجه شيطان آغاز شد، 
گفت: »اين طرح ها در راستاي محروميت زدايي و رفع 
مشكالت معيشتي اقشار محروم استان اجرا مي شود.« 
سردار عابدين خرم با اشاره به نقش مسئوالن و خيران 
در رفع مشكالت اجراي طرح هاي محروميت زدايي 
ادامه داد: »با همكاري 600 گروه جهادي در مناطق 
محروم آذربايجان شرقي كارهاي ارزشمندي انجام 
شده است. ازجمله اينكه قرار بود 150 خانه محروم 
در استان از سوي بسيجيان ساخته شود كه اين تعداد 

به 750 خانه افزايش يافت.«
 وي ايجاد كارگاه هاي اشتغال براي مناطق محروم را 
از اقدام هاي مهم بسيج مستضعفان برشمرد و اظهار 
داشت: »در اين راستا 100 كارگاه داير شده است.« 
فرمانده س��پاه عاش��ورا با بيان اينك��ه 120 طرح در 
زمينه كشاورزي و پايه كش��اورزي در استان در حال 
اجراست، گفت: »براي اجراي طرح هادي 30 روستا، 
17 راه روس��تايي، 70 مركز سالمت، آبرساني به 25 
روستا، ساخت 15 مدرسه روستايي، مرمت مساجد، 
معابر و راه مزارع برنامه ريزي شده است كه تا شش ماه 

آينده تكميل و تحويل مردم مي شود.«

   جهاد خدمت براي زندگي دوباره در روستاها 
درس��ت ش��ش ماه بعد يعني مرداد ماه امس��ال بود 
كه فرمانده سپاه عاش��ورا با بيان اينكه امسال در 50 
روستاي استان، مهاجرت معكوس انجام شده است، 
گفت: »زماني كه مشكل جاده اي و مزارع اين روستاها 
رفع شد، روستاييان دوباره به روستاهاي خود بازگشته 

و خانه هاي جديدي احداث كردند.«

به گفته اين مسئول جهاد عاش��وراييان باعث شد تا 
672 پروژه كه عمليات آنها از نيمه دوم سال 96 شروع 
شده بود، به طور كامل به اتمام برسد.  البته در ابتداي 
سال جاري رئيس سازمان بسيج سازندگي آذربايجان 
شرقي نيز از فعاليت 450 گروه جهادي در استان خبر 
داده بود كه فقط در سال 97 به ميزانه 100 هزار و 347 
نفر-ساعت به مناطق مختلف براي محروميت زدايي 
اعزام شده بودند.  سرهنگ محمد اسكندري ادامه داد: 
»بر همين اس��اس 267 تيم مجهز پزشكي و درماني 
ني��ز در قالب گروه ه��اي جهادي ب��ه مناطق محروم 
آذربايجان ش��رقي اعزام ش��دند و خدم��ات رايگان 
پزشكي به محرومان جامعه ارائه كردند. همچنين در 
حوزه آموزش 7 هزار و 666 مورد با همكاري اداره كار 
و فني و حرفه اي استان و علوم پزشكي تبريز آموزش 
داش��ته  ايم و در حوزه محروميت زدايي نيز 145 باب 
خانه محروم ساخته ش��د و 15 طرح عمراني در طرح 
كرامت 1 و 2 نيز به بهره برداري رسيد.« فرمانده سپاه 
عاشوراي آذربايجان ش��رقي نيز با بيان اينكه خيران 

آذربايجان ش��رقي در خط مقدم هر عرصه اي حضور 
دارند و هم��واره با مال و جان خ��ود و خلوص نيت به 
مردم كمك مي كنند، ب��ه 672 پ��روژه اي كه باعث 
مهاجرت معكوس به استان شده اشاره كرده و گفت: 
»اين پروژه ها در 205 روستا كه از ضريب محروميتي 
در ضريب 7 يا ۸ محروميت قرار داشتند، اجرا شد. با 
شناسايي روس��تاها و احداث اين پروژه ها، مهم ترين 

مشكالت اين روستاها رفع شد.«
 سردار خرم با اعالم اين خبر كه 315 مسكن مددجو 
در مناطق محروم س��اخته ش��ده، در مورد نيازها و 
مشكالت روستاييان تصريح كرد: »عمده مشكل مردم 
مناطق روستايي بيكاري و كشاورزي بود، به همين 
دليل 7۸ پروژه كانال كشي و ساخت استخر پليمري 
در اين روستاها انجام شد تا آب به آساني از طريق كانال 
به مزارع برسد. با اجراي 672 پروژه در مناطق محروم 
استان 259 هزار و 900 نفر در مناطق تحت پوشش 
قرار گرفته و 79 هزار نفر نيز ش��اغل شدند.« ساخت 
20 غسالخانه، 1۸راه روستايي، 32 مركز بهداشتي و 

درماني، پنج پل دو و سه دهانه، سه باب مدرسه، 15 
خانه عالم و ده ها پروژه ديگر ازجمله اقدامات سپاه در 
مناطق روستايي و محروم آذربايجان شرقي است كه 
حاال به بهره برداري رس��يده و م��ردم از خدمات آنها 

استفاده مي كنند. 
   روستاها در مسير توسعه اقتصادي

حاال رئيس سازمان بسيج سازندگي آذربايجان شرقي 
با بيان اينكه يكي از رويكردهاي اصلي اين س��ازمان 
در س��ال جاري توجه ب��ه ايجاد گروه ه��اي جهادي 
در مس��اجد اس��ت، مي گويد: »اين مجموعه تالش 
مي كند تا مساجد اس��تان را به كانون خدمت رساني 
بهينه به آحاد مردم و رفع مشكالت آنها تبديل كند.«  
سرهنگ محمد اسكندري كمك به توسعه اقتصادي و 
اجتماعي، اجراي طرح هاي بهداشتي و درماني، ترويج 
اقتصاد روستايي، ارائه تس��هيالت براي كارآفرينان 
روستايي، اشتغالزايي، جلوگيري از مهاجرت بي رويه 
روس��تاييان به ش��هرها، كمك به رون��ق دامداري و 
دامپ��روري و حماي��ت از ايجاد و تجهي��ز واحدهاي 
زودبازده و كوچك كش��اورزي، زراعي و گلخانه اي را 
از اقدامات بسيج سازندگي با هدف توسعه و آباداني 

روستاها اعالم مي كند. 
وي فعالي��ت در ح��وزه اقتص��اد مقاومت��ي را يكي از 
كارنامه هاي مطلوب بسيج سازندگي آذربايجان شرقي 
بيان و اضافه مي كند: »سال گذشته تعداد 319 واحد 
كوچك با تسهيالت ارزان قيمت به ميزان 32 ميليارد 
و 642 ميليون ريال با اشتغالزايي 510 نفر توسط اين 
نهاد به انجام رسيد. همچنين كمك به فعاالن تابلوفرش 
شهر س��ردرود را يكي از نمونه هاي موفق ورود جهاد 
سازندگي آذربايجان شرقي به موضوع اقتصاد مقاومتي 
مي دانيم كه اين حوزه جزو حوزه هايي است كه نتايج 
بسيار درخشاني داشته و برگشت سرمايه براي فعاالن 

اين بخش سريع بوده است.«
 اين مسئول خشكبار، فرآوري لبنيات، اسانس گيري، 
زعفران و زنبورداري را از ديگر حوزه هاي موفقيت آميز 
اقتصاد مقاومتي توس��ط بسيج سازندگي آذربايجان 
شرقي بيان مي كند.  اسكندري كوتاه مدت و زودبازده 
بودن، فراگيري، گستردگي، عدم پيچيدگي تخصصي، 
عمومي بودن و عام المنفعه بودن را از ويژگي های اصلي 
طرح هاي اجرايي توسط بسيج سازندگي بيان كرده و 
اضافه مي كند: »طرح هايي كه بر همين مبنا توسط 
بسيج سازندگي اجرا مي ش��ود آثار اجتماعي بسيار 
مؤثر و قابل توجهي در مناطق محروم دارد كه تحقق 
مشاركت عملي و نهادينه شدن فرهنگ مشاركت در 

عمران و آباداني ازجمله آنها است.«

 مهاجرت معكوس به 50 روستاي آذربايجان شرقي 
حاصل خدمت 450 گروه جهادي

اجراي 7100 طرح محروميت زدايي سپاه در خراسان شمالي

100هزار و 347 نفر– ساعت سال گذشته در مناطق محروم آذربايجان شرقی ارائه خدمت شد 

سپاه پاسداران از ابتدای امسال 2500سری جهيزيه بين نوعروسان مناطق محروم خراسان شمالی توزيع كرده است

 »هر كاسب يك دانش آموز«
مهر را مهربان تر می كند 

باز هم يك مهر ديگر در آس�تانه فرا رسيدن است و حاال بسيجيان 
عضو س�ازمان بس�يج اصناف اس�تان خراس�ان جنوب�ي همچون 
استان هاي ديگر با مهر به سراغ دانش آموزان مناطق كم برخوردار 
مي روند. آنها با تأمين ملزومات تحصيل ازجمله لوازم التحرير و كيف 
مدرسه، شرايط تحصيل را بهبود مي بخشند تا در آينده همين نسل 
دانش آموز سطح علمي كشور را باال ببرند. سرمايه گذاري بلندمدتي 
كه اكنون براي آن 6 هزار بسيجي در استان ساماندهي شده اند و ثمره 
آن در آينده به بار مي نش�يند و ايران را از واردات تجهيزات و حتي 
دانش علمي براي صنايع مختلف بي نياز مي كند. گفتني است در كنار 
اقدامات سازمان بسيج اصناف، سازمان بسيج صنعت در استان هاي 
مختلف با اع�زام نيروهاي متخصص به واحده�اي صنعتي درصدد 
عارضه يابي و رفع مشكالت واحدهاي مختلف توليدي برآمده است. 

    
باز هم يك سال تحصيلي ديگر در آستانه آغاز قرار گرفته است و بسيجيان 
عضو سازمان بسيج اصناف همچون س��ال هاي گذشته طرح يك كاسب، 
يك دانش آموز را اجرايي و به دانش آموزان مناطق محروم كمك رس��اني 
مي كنند. براي اين كار در حال حاضر به گفته مسئول بسيج اصناف استان 
خراسان جنوبي 6 هزار بسيجي بسيج اصناف در استان ساماندهي شده اند. 
عبدالرضا حيدري در اين باره مي افزايد: »اصناف بازوان انقالب هستند و ۸9 
شهيد خراسان جنوبي ما از شهداي اصناف هستند.« مسئول بسيج اصناف 
خراسان جنوبي با بيان اينكه در بسيج اصناف اهدافي را دنبال مي كنيم، ادامه 
مي دهد: »ارتقاي سطح فرهنگي و معنوي اصناف و تالش براي ايجاد بازار تراز 
انقالب اسالمي، فرهنگ سازي كاالي ايراني، توانمندسازي و كادر سازي در 
مجموعه بسيج اصناف، ايجاد فرصت هاي شغلي و تعامل با سازمان ها براي 
رفع موانع توليد ازجمله اين اهداف است.« مضاف بر اين فعاليت ها چند سالي 
است كه طرح يك كاسب، يك دانش آموز نيز اجرايي مي شود كه حيدري 
درباره آن، بيان مي كند: »طرح يك كاس��ب، يك دانش آموز سال گذشته 
در دو مرحله انجام ش��د و با كمك 100 ميليون توماني خيران بسته هاي 
لوازم التحرير در بين 600 دانش آموز بي بضاعت توزيع شد.« به رغم اينكه 
اجراي اين طرح در سال گذشته بسيار چشمگير بود اما با توجه به توسعه 
سازمان در استان پيش بيني مي شود امسال دانش آموزان بيشتري از اين 
محبت برخوردار شوند. اقداماتي كه نتيجه آن در سال هاي آتي و درست 
زماني كه اين دانش آموزان مرحله دانشگاه  را هم پشت سر مي گذارند و با 
مدارك سطح باال فارغ التحصيل مي شوند ديده مي شود. از همين رو مي توان 
به اين كمك رساني ها به عنوان سرمايه گذاري بلندمدت نگاه كرد كه ايران را 
در آينده از واردات تجهيزات خارجي و دانش علمي بي نياز مي كند. در اين باره 
مسئول بسيج اصناف خراسان جنوبي به فرمايشات مقام معظم رهبري اشاره 
و تأكيد مي كند: »بن بستي در كشور براي حل مشكالت نيست و با مقاومت 

مي توانيم زمينه ساز تمدن اسالمي باشيم.«
   بسيج اصناف و صنعت همگام

عالوه بر طرح پرمزيت يك كاسب، يك دانش آموز كه اكنون پيش از همه 
استان ها در خراسان جنوبي آغاز شده است، طرح مهم ديگري كه اين روزها 
در بسيج در جريان است،  توسط سازمان بسيج صنعت اجرايي مي شود تا به 
رونق توليد بينجامد. در اين راستا اعضاي سازمان بسيج صنعت در استان 
ضمن بازديد از واحدهاي توليدي درصدد عارضه يابي آنها برمي آيند و موانع 
توس��عه اقتصادي را كنار مي زنند. در اين خصوص رئيس سازمان بسيج 
مهندسين صنعتي خراس��ان رضوي مي گويد: »طي سال گذشته حدود 
200 واحد صنعتي استان توسط مهندسان سازمان بسيج صنعت خراسان 
جنوبي عارضه يابي و براي حل مش��كالت آنها اقدام شده است.« مجتبي 
تنها اضافه مي كند: »مشكالت 40 واحد از اين تعداد با مشورت و راهنمايي 
برطرف و مشكالت 20 واحد نيز به ستاد پايش سپاه امام رضا)ع( منعكس 
ش��د.« وي با بيان اينكه 2 هزار و ۸00 واحد صنعتي با 22 هزار كارگر كه 
خارج از مجموعه شهرك هاي صنعتي استان قرار داشتند مورد بازديد قرار 
گرفتند بيان مي كند: »اين واحدها به دليل قرار نداشتن در شهرك هاي 
صنعتي با مشكالتي مواجه بودند كه مشكالت آنها با مسئوالن و نمايندگان 
استان در مجلس شوراي اس��المي در ميان گذاشته شده است.« گفتني 
است سازمان بس��يج صنعت براي س��ال جاري در نظر دارد براي ارتباط 
مؤثر و هدفمند با دانشگاه ها هر دانشگاه معين يك شهرك صنعتي شود 
تا از ظرفيت بسيج استادان، دانشجويي، كارگري و كارخانجات هم براي 
رفع موانع توليد بهره گرفته شود. رئيس سازمان بسيج مهندسين صنعتي 
خراسان رضوي ادامه مي دهد: »7 هزار نفر از مهندسان خراسان رضوي 
عضو بسيج مهندسين صنعت استان هستند و مي توان از اين ظرفيت در 

راستاي رونق توليد و توسعه اقتصادي استان بهره برد.«
    گام بلند بسيج مهندسان صنعت براي رونق توليد 

البته همانطور كه گفته شد بس��يج صنعت تنها در استان خراسان جنوبي 
فعاليت نمي كند و اين نيروهاي بس��يجي در نقاط ديگر كش��ور هم فعال 
هستند. گفتني است در راستاي اجراي طرح اعتالي صنعت يار در استان 
گلستان، عارضه يابي بيش از 100 واحد از صنايع كوچك و متوسط استان 
توسط گروه هاي جهادي مهندس از مدتي پيش آغاز شده است. به دنبال اين 
ماجرا تيم هايي از كارشناسان بسيج مهندسين و واحد هاي صنعتي مستقر 
در شهرستان هاي گنبد، گرگان و علي  آباد حضور يافتند و واحد هاي صنعتي 
سفال آشيانه، صنايع غذايي كامنوش، صنايع غذايي مايان گلستان، واحد 
سويابين، واحدهاي آرد ايراندشت گنبد، كشتارگاه صنعتي مهاجر و آرد طلوع 
فجر را مورد عارضه يابي قرار دادند. عالوه بر اجراي اين طرح گفتني است كه 
طرح صنعت يارا و جهاد روشنايي نيز توسط بسيج مهندسان صنعتي در حال 
اجرا است. در اين خصوص مسئول سازمان بسيج مهندسين صنعتي كشور 
مي گويد: »اين دو طرح با مشاركت و همكاري دولت براي توليد انرژي و كمك 
به رونق واحد هاي توليدي اجرا مي شود.« علي اصغر شهبازي اضافه مي كند: 
»ايران جزو كشور هاي برخوردار از انرژي خورشيدي است و 2 هزار و 100 تا 2 
هزار و 600 كيلووات ساعت در مترمربع نور خورشيد بر سرزمين ايران ساطع 
مي شود.« وي ادامه مي دهد: »با آموزش جهادگران در احداث نيروگاه و نصب 
سلول هاي خورشيدي مي توان از اين طريق ضمن كمك به توليد انرژي براي 
افراد كم درآمد و كم برخوردار هم درآمدزايي كرد.« عليخاني، مديركل دفتر 
جذب سرمايه گذاري استان هم روحيه جهادي را راه حل مشكالت صنعت 
مي داند و تأكيد مي كند: »تنها با كمك سازمان بسيج مهندسين در سال رونق 

توليد است كه مي توانيم قدم هاي محكم تري برداريم.«
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مينا محمدي

براي اجراي طرح هادي 30 روس�تا، 17 راه 
روستايي، 70 مركز سالمت، آبرساني به 25 
روستا، ساخت 15 مدرسه روستايي، مرمت 
مساجد، معابر و راه مزارع برنامه ريزي شده 
است كه تا شش ماه آينده تكميل و تحويل 

مردم مي شود

ق�رارگاه پيش�رفت و آبادان�ي در ح�وزه 
كش�اورزي، دام�داري، باغداري و س�اير 
خدمات اجتماعي در روستاها ورود كرده 
و با حضور مردم و با محوريت امام جماعت 
روستا كه به امام روس�تا تبديل مي شود، 

كارها انجام مي شود

امير قادری | تسنيم


