
    ميترا شهبازي
جهادگران سيس�تان و بلوچس�تان 9 هزار و 500 
طرح آباداني را براي اس�تان تعري�ف کرده اند تا با 
اجراي آنها گرد محرومي�ت را از نقاط مختلف اين 
اس�تان پهناور کنار بزنند. طرح هاي�ي که اکنون 
3 ه�زار و 33 م�ورد آن ب�ه مرحل�ه بهره برداري 
رس�يده و انتظار م�ي رود مابقي آنها ني�ز تا پايان 
س�ال افتتاح ش�ود. کاري که قرار اس�ت س�پاه و 
بسيج با مشارکت مردم، دولت و خيران در جهت 
تحقق فرامي�ن مقام معظ�م رهبري در راس�تاي 
محروميت زداي�ي در مناط�ق کم برخ�وردار 
اس�تان انجام دهن�د و فرصت دسترس�ي برابر به 
امکانات رفاه�ي را براي تمام اقش�ار ايجاد کنند.

    
از ابتداي امس��ال 9 هزار و 500 طرح محروميت زدايي 
براي سراس��ر استان سيس��تان و بلوچس��تان از سوي 
جهادگران سپاه و بسيج اس��تان تعريف شده است. از 
اين تعداد طرح آباداني در مرداد س��ال ج��اري 2 هزار 
و 533 پ��روژه و هفته پي��ش نيز 500 ط��رح ديگر به 
بهره برداري رس��يد. طرح هايي که س��پاه و بس��يج با 
مشارکت مردم، دولت و خيران در جهت تحقق فرامين 
مقام معظم رهب��ري در راس��تاي محروميت زدايي در 
مناطق کم برخوردار اس��تان انجام مي دهند و فرصت 
دسترس��ي برابر به امکانات رفاهي را براي تمام اقش��ار 
ايجاد مي کنند. در اين خصوص فرمانده کل س��پاه در 
زاهدان در همان مردادماه به خبرگزاري برنا گفت 9 هزار 
و 500 پروژه محروميت زدايی برای اس��تان سيستان و 
بلوچستان تعريف شده که 2 هزار و 533  پروژه به مرحله 
افتتاح رسيده است.  سردار سرلشکر سالمی در خصوص 
اهميت محروميت زدايي ب��راي نيروهاي جهادي بيان 
کرده که نيروی زمينی سپاه تمامی امکانات و تجهيزات 
خود را در اين منطقه برای تأمين امنيت پايدار، فراگير و 
متکی بر حضور و مشارکت بوميان منطقه مستقر کرده و 
موفق شده در اين منطقه امنيت در مفهوم جديد را ايجاد 
کند. از همين رو گفته مي شود سيستان و بلوچستان به 
عنوان يکی از امن ترين مناطق مرزي کش��ور شناخته 
مي شود. امنيتي که در کنار تالش شبانه روزي نيروهاي 

بسيج و سپاه، با باال بردن رفاه عمومي مردم افزايش يافته 
است. شايان ذکر است اغلب طرح هاي محروميت زدايي 
که در سيستان و بلوچستان اجرايي مي شود با محوريت 
بهداشتی، زيرساختی، اشتغال، صنايع دستی و معيشت 

مردم است.
   افتتاح 3 هزار و 33 طرح محروميت زدايي

همان طور که اش��اره شد، در تابس��تان امسال بخشي 
از  طرح هاي محروميت زدايي تعريف ش��ده از س��وي 
بسيج و سپاه افتتاح شد و بخشي ديگر نيز طي روزهاي 
گذش��ته به بهره برداري رس��يد. در اين راستا چندي 
پيش مسئول سازمان بسيج س��ازندگی سپاه سلمان 
سيستان و بلوچستان به خبرگزاري بسيج گفت: »500 
عرصه محروميت زدايی و اقتصاد مقاومتی و جهادی به 
ارزش 10 ميليارد تومان در سراس��ر استان سيستان 

و بلوچس��تان در طول هفته بس��يج افتتاح شده و به 
بهره برداری رسيده است.« سرهنگ پاسدار علی اکبر 
جعفری با اشاره به اينکه رسالت اصلی سازمان بسيج 
سازندگی در استان بررس��ی نيازهای ضروری و اوليه 
نيازمندان و بررسی و احصاي مش��کالت آنها در نقاط 
محروم اس��تان اس��ت، افزود: »جهادگران بسيجی به 
صورت داوطلبانه و خودجوش در تمام طول سال با شعار 
ارائه خدمت بی منت در محروم ترين و صعب العبورترين 
مناطق استان به محرومان خدمت رسانی می کنند.« 
هرچند طرح هاي اجرايي در سيس��تان و بلوچس��تان 
بيشتر رنگ و بويي عمراني دارند اما خدمات جهادگران 
به مردم محروم فقط به چني��ن فعاليت هايی محدود 
نمي ش��ود. در اين رابطه جعفری تصريح کرد: »توزيع 
بالغ بر 2700 س��بد کاال، اهداي ه��زار جفت کفش و 

البسه، برپايی هفت نمايشگاه عرضه محصوالت اقتصاد 
مقاومتی در سراسر استان نمونه ای از فعاليت های انجام 
شده جهادگران در سيستان و بلوچستان است.«  گفتني 
است براي اجراي اين طرح ها 40 گروه جهادی متشکل 
از 700 نفر از جهادگران بس��يجی به مناطق مختلف 
استان اعزام شده اند و آنها آتش به اختيار و بدون هيچ 

چشم داشتي اقدام به محروميت زدايي کردند.
   ويزيت 52 هزار نفر در استان 

با اين تفاصيل تاکنون 3 هزار و 33 طرح محروميت زدايي 
از 9 هزار و 500 پروژه افتتاح ش��ده و مابقي آنها هم تا 
پايان سال به سرانجام مي رسد و فرصت دسترسي بهتر 
مردم به امکانات رفاهي را فراهم مي کنند. خدماتي که به 
طور حتم بخش مهمي از محروميت هاي استان را کنار 
مي زنند. با اين حال همان طور که اشاره شد پروژه هاي 
خدمات��ي جهادگران فقط ب��ه اين اقدام��ات محدود 
نمي شود و افزايش سطح س��المتي مردم نيز از جمله 
ديگر طرح هاي در دست اجراي بس��يج است. در اين 
خصوص به همت بسيج جامعه پزشکی از ابتدای سال 
9۸ تاکنون 52 هزار بيمار در قالب طرح شهيد رهنمون 
خدمات رايگان پزشکی دريافت کرده اند. در اين رابطه 
جانشين سازمان بسيج جامعه پزشکی سپاه سلمان 
استان سيستان و بلوچستان به خبرگزاري بسيج گفت: 
»در اين طرح تمامی مناطق مح��روم و کم برخوردار 
در حوزه های بهداش��ت و درم��ان، فرهنگی، رفاهی و 
معضالت اجتماعی پايش شده و ضمن ارائه خدمات و 
مشاوره های رايگان در اين موارد، گزارش آن به بسيج 
جامعه پزشکی کشور و سازمان بسيج ارسال می شود.« 
فاطمه کميلی با اشاره به اينکه اين طرح در قالب 310 
تيم عمومی و تخصصی در تمامی شهرستان های استان 
خدماتی از قبيل دندانپزشکی، زنان، اعصاب و داخلی به 
بيماران خدمات پزشکی رايگان ارائه کرده است، اضافه 
کرد: »خدم��ات اين طرح در تمامی شهرس��تان های 
استان سيستان و بلوچستان ارائه شده و تا پايان سال 
نيز ادامه دارد.« گفتني است کليه خدمات در اين طرح 
به صورت کامالً رايگان ارائه شده و بزرگ ترين دستمزد 
پزشکان دعای خير بيمارانی است که بدرقه راهشان 

خواهد شد.

   سيداحمد  هاشمي اشکا
جهاد خدمت در خراسان ش�مالي مثل تمام نقاط 
ايران زمان و مکان ندارد و هر جا که صداي محروم 
و نيازمن�دي بلند ش�ود، گروه هاي جه�ادي براي 
خدمات رس�اني اعالم آمادگي کرده و در کمترين 
زمان ممکن به ياري هموطنان مي شتابند. اما اين 
استان يک ويژگي خاص دارد و آن هم فعاليت 220 
گروه جهادی بانوان است که خود را براي مقابله با 
آسيب های اجتماعی در حوزه زنان آماده کرده و به 
ارائه خدمت مي پردازند. ناگفته نماند اين گروه ها 
جدا از 350 گروه جهادي هستند که براي خدمت در 
جهت مسائل عمراني، بهداشت و درمان، فرهنگي 
و ديگ�ر نيازها به مناطق محروم اعزام مي ش�وند.

    
همي��ن يک��ي دو روز پي��ش ب��ود ک��ه 54 پ��روژه 
محروميت زدايی سپاه در خراسان شمالی کلنگ زنی 
شد؛ پروژه هايي که بيش��تر در جهت رفع نياز مناطق 
محروم و پاسخ به خواسته هاي س��اکنان اين مناطق 
اجرايي شده و حاال به نتيجه رسيده و زمان بهره برداري 
از آنها فرارسيده بود. در مراسم افتتاح اين پروژه ها بود 
که فرمانده قرارگاه پيشرفت و آبادانی سپاه شهرستان 
بجنورد با اعالم تع��داد آنها که 54 پ��روژه بود اعتبار 
اختصاص يافت��ه ب��ه آن را بالغ  بر 24 ميلي��ارد ريال 
عنوان کرد. محس��ن پوالدی با افتخار به اينکه تمام 
مراس��م هاي کلنگ زني در مناطق محروم و با حضور 
مسئوالن اس��تاني برگزار ش��د، تأکيد کرد: »مراسم 
کلنگ زنی و آغاز احداث پروژه های قرارگاه پيشرفت 
و آبادانی سپاه حضرت جواداالئمه)ع( خراسان شمالی 
در شهرس��تان های مانه و س��ملقان، راز و جرگالن و 
بجنورد برگزار شد.« وی افزود: »پروژه های کلنگ زنی 
شده در دهستان شيرين سو شهرستان مانه و سملقان، 
دهستان حصارچه و راستقان شهرستان راز و جرگالن 

و دهستان گيفان شهرستان بجنورد قرار دارد.«
فرمانده قرارگاه پيش��رفت و آبادانی سپاه شهرستان 
بجنورد اين پروژه ها را 54 مورد عنوان کرد و ادامه داد: 
»ازجمله پروژه های کلنگ زنی ش��ده ساخت مدرسه 
ش��ش کالس��ه روس��تای قلعه جق بزرگ شهرستان 
بجنورد بود که ازجمله تعهدات سفر چند ماه گذشته 
سردار سالمی به خراسان شمالی با اعتبار 5 ميليارد 
ريال اس��ت.« وی خاطرنش��ان کرد: »تالش قرارگاه 
پيش��رفت و آبادانی س��پاه حض��رت جواداالئمه )ع( 
خراسان ش��مالی بر اين اس��ت تا بخش زيادی از اين 
پروژه ها را در صورت مساعد بودن شرايط جوی تا پايان 
امسال به بهره برداری برساند.« گفتنی است قرارگاه 
پيشرفت و آبادانی سپاه خراسان شمالی تاکنون ۸۶ 
پروژه در مناطق محروم را به س��رانجام رسانده و اين 
پروژه ها نيز برای کاهش محروميت در شهرستان های 

خراسان شمالی اجرايی می شود.
  تيم ه�اي پزش�کي و درمان�ي در خدم�ت 

نيازمندان مناطق محروم
اواخر تابس��تان بود که 10 گروه جهادی پزش��کی به 

مناطق مح��روم خراسان ش��مالی اعزام ش��دند تا به 
نيازه��اي بهداش��تي و درماني س��اکنان اين مناطق 

پاسخ بدهند.
در همان زمان مس��ئول بس��يج جامعه پزشکی سپاه 
جواداالئمه)ع( خراسان شمالی در اين باره گفت: »در 
راستای محروميت زدايی و کمک به بيماران نيازمند، 
10 گروه جهادی پزش��کی بس��يج به مناطق محروم 
استان اعزام شدند که اولين گروه جهادی پزشکی به 
منطقه بهکده رضوی مانه و سملقان رفت و به ويزيت و 

درمان رايگان بيماران نيازمند پرداخت.«
عيس��ی برجی در مورد تع��داد پزش��کان و نيروهاي 
درماني اين گروه ه��م گفت: »اين گروه متش��کل از 

يک پزشک، يک روانشناس، يک کارشناس بهداشت 
و 10 نفر از دانشجويان پرستاری در بحث غربالگری 

و آموزش بود.«
وي با بي��ان اينکه گروه دوم به پنج روس��تای منطقه 
دش��ت گرمه اعزام ش��دند و خدمت رس��انی کردند، 
فعاليت اي��ن گروه جهادی را در حوزه دندانپزش��کی 
عنوان ک��رد و ادام��ه داد: »اين گروه متش��کل از 15 

دندانپزشک و دانشجوی پرستاری بود.«
وی در ادامه به اعزام گروه جه��ادی »فائزين« به 15 
روس��تای منطقه حصارچه راز و جرگالن نيز اش��اره 
کرده و گفت: »اين گروه متش��کل از 40 متخصص و 
دندانپزشک بود که با نظارت تخصصی بسيج جامعه 

پزشکی صورت گرفت.«
برجی همچني��ن از اعزام گروه جهادی دانش��جويی 
متش��کل از دانش��جويان پزش��کی و دندانپزشکی و 
متخصصان به مدت 10 روز در 15 روس��تای منطقه  
قوش��خانه ش��يروان جهت ارائه خدمات بهداش��تی، 
درمانی و پزش��کی خبر داد. مسئول بس��يج جامعه 
پزشکی س��پاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالی، بيان 
کرد: »از ابتدای س��ال جاری تا آخر تابستان 53 تيم 
پزشکی در قالب طرح شهيد رهنمون، 14 تيم پزشکی 
به مناطق سيل زده خراسان شمالی، لرستان و گلستان 
و  پنج گروه جهادی پزش��کی نيز ب��ه مناطق محروم 
استان جهت خدمت رسانی و ويزيت رايگان بيماران 

نيازمند اعزام شده اند.«
برجی افزود: »از ابتدای س��ال 9۸ در قالب اعزام های 

طرح ش��هيد رهنمون به 7هزار و ۶04 نفر، گروه های 
جهادی پزش��کی به  4هزار و 743 نف��ر و گروه های 
اعزامی به مناطق س��يل زده به هزار و 91۶ نفر بيمار 

نيازمند و محروم خدمات پزشکی ارائه کرده اند.«
  خدمت بانوان در 220 گروه جهادي

هم اکن��ون 350  گروه در قالب اردوه��ای جهادی به 
مناطق محروم خراسان ش��مالی مي روند ت��ا به ارائه 
خدمت بپردازند اما با اين حال شايد يکي از مهم ترين 
ويژگي هاي گروه هاي جهادي در خراسان ش��مالي را 
بتوان در فعاليت بانوان در اين گروه ها ذکر کرد. جايي 
که گزارش ها از فعاليت 220 گروه جهادی بانوان برای 
مقابله با آس��يب های اجتماعی حوزه زنان در استان 
خبر مي دهد. چندي پيش بود که مس��ئوالن س��پاه 
اس��تان از ورود 220 گروه جهادی بانوان برای مقابله 
با آس��يب های اجتماعی بانوان خراسان شمالی خبر 
داده و اعالم کردند مبنای تصميم گيری های بس��يج 
استفاده از اطالعات و پژوهش هاست. به همين خاطر 
بسيج جامعه زنان با انجام کاری مطالعاتی و پژوهشی 
در سطح استان آسيب های اجتماعی در سطح هشت 
شهرستان را جمع آوری کرده که نهايتاً منجر به تمرکز 
بر چهار آسيب اعتياد، طالق، حاشيه نشينی و دختران 

هرگز ازدواج نکرده، شد.
حاال مش��خص ش��ده که کارهاي اين گروه ها بسيار 
حساب ش��ده و با طرح و برنامه از پيش تعيين ش��ده 
بوده است به طوري که برنامه ريزی های بسيج جامعه 
زنان با محوريت مقابله با اين آسيب ها انجام می گيرد 

و220 گ��روه جهادی بانوان در اس��تان ب��ا حضور در 
س��طح پايگاه ها، مس��اجد و نقاط محروم به آموزش 
مباحث سبک زندگی اسالمی، فرهنگی و اشتغال زايی 

می پردازند.
در همين راستا طرح کرامت نيز برای مقابله با معضل 
حاشيه نش��ينی در خراسان ش��مالي به اجرا درآمد؛ 
طرحي که بر اساس آن در هر شهرستان يک منطقه 
حاشيه نشين شناسايی ش��ده و با کمک دستگاه های 
مختلف، س��عی در حل معض��الت و چالش های آن 
منطقه داريم. حل اين آس��يب ها نيازمند ورود همه 
دستگاه هاست. براي درست به نتيجه رسيدن کارها، 
هيئت انديشه ورز بسيج بانوان که متشکل از نخبگان 
زنان استان اس��ت با هدف ايجاد راهکار های علمی و 
دقيق برای مقابله با آسيب های اجتماعی حوزه زنان در 
استان در حال فعاليت است. البته نبايد فراموش کرد 
که وام های اش��تغالزايی حوزه زنان به طرح هايی اعم 
از صنايع تبديلی، پرورش دام سبک، صنايع دستی، 
پرورش بوقلم��ون، فرش بافی و... که از س��وی بانوان 

استان ارائه شده، پرداخت شده است.
   صف گروه های جهادی برای کمک به مردم 

حاال وقتي از گروه هاي جهادي براي خدمت رس��اني 
به نيازمندان و محرومان در خراسان شمالي صحبت 
مي ش��ود بايد منتظ��ر جهادگراني بود ک��ه در صف 
ايس��تاده اند و با اعالم آمادگي مي خواهند به مناطق 

مورد نظر اعزام شوند.
چند ماه پيش وقتي سيل به بخش هايي از اين استان 
خس��ارت زد و گروهي از هموطنان را بي خانمان کرد 
دبير مجم��ع جهادگران خراسان ش��مالی اعالم کرد: 
»دانش��جويان خراسان ش��مالی به همراه جهادگران 
استان های ديگر به کمک مردم محروم و سيل زده اين 

استان شتافته و در حال کمک رسانی هستند.«
علی اشعری اظهار کرد: »با توجه به وقوع بارندگی های 
سيل آسا در خراسان ش��مالی و ضعف مقاوم سازی و 
استحکام خانه های خش��تی و گلی روستاهای استان 
برابر اين بارندگی ها، خس��ارت هايی به برخی از اين 
خانوارها وارد ش��د که دانش��جويان بسيجی تصميم 
گرفتند در قال��ب اردوهای جه��ادی در اين مناطق 
حضور يابند.« وی شهرس��تان های بجن��ورد، مانه و 
سملقان و راز و جرگالن را نقاط هدف کمک گروه های 
جهادی در قال��ب کمک به س��يل زدگان عنوان کرد 
و افزود: »دانش��جويان دانش��گاه های بجنورد، علوم 
پزشکی خراسان شمالی، پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمی 
و حوزه دانش��جويی ش��هيد طهرانی مقدم به کمک 
س��اکنان اين مناطق  رفتند.« دبير مجمع جهادگران 
خراسان شمالی همچنين از کمک رسانی دانشجويان 
دانشگاه های شهرس��تان های اس��تان نيز به مناطق 
محروم هر شهرس��تان خبر داد و گفت: »دانشجويان 
دانشگاه های ش��يروان، جاجرم و اس��فراين نيز طی 
تابستان امسال و بر اساس نيازسنجی های انجام شده، 
در قالب بخش ه��ای مختلف عمران��ی و فرهنگی به 

روستاهای هر شهرستان اعزام شدند.«

 مقابله با آسيب هاي اجتماعي
 در دستور کار 220 گروه جهادي بانوان خراسان شمالي

40 گروه جهادي، آباداني را به مردم تقديم مي کنند

افتتاح 3033 طرح محروميت زدايي بسيج در سيستان و بلوچستان

دوش��نبه 25 آذر 1398 | 19 ربیع الثان��ی 1441 |6| روزنامه جوان |  شماره 5818

سجاد مرسلي

 مهندسان بسيجی
  با 20 هزار نيروگاه خورشيدي 
خانه نيازمندان را روشن مي کنند

وقتي در مورد بسيج و اقشار آن صحبت به ميان مي آيد، بيشتر اذهان 
به سمت س�ازندگي و کارهاي عمراني مي رود اما در ميان اين اقشار 
گروهي از متخصصين در رشته هاي مختلف گرد هم آمده و نزديک به 
20 سال است سازمان بسيج مهندسين را به عنوان متولی تحقق اوامر 
مقام معظم رهبري مبنی بر بسيج جامعه بزرگ و کارآمد مهندسين 
کش�ور تش�کيل داده اند. گروهي که حاال بدون هيچ سروصدايي، 
دست به کارهاي بزرگي مي زنند که جهاد روش�نايی که با ايجاد 20 
هزار نيروگاه خورشيدی در سراسر کشور آغاز شده يکي از آنهاست.

    
در هفته بسيج بود که آيين امضای تفاهم نامه طرح جهاد روشنايی بين 
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بسيج مستضعفين، کميته امداد 

امام خمينی)ره( و صندوق کارآفرينی اميد برگزار شد.
بر اساس اين تفاهم نامه، 20 هزار نيروگاه مقياس کوچک 5 کيلوواتی 
خورشيدی برای خانوار های تحت پوشش کميته امداد امام خمينی)ره( 
و سازمان بهزيستی در مناطق مرزی، روستايی و عشايری، با همت بسيج 
در مناطق مختلف کشور راه اندازی می شود. در مراسم امضای تفاهم نامه 
طرح جهاد روش��نايی برای راه اندازی 20 هزار نيروگاه مقياس کوچک 
برای نيازمندان بود که رئيس سازمان بسيج مستضعفين کشور با اشاره 
به اين که شاخص های رونق توليد کاماًل مشهود است و نياز به سرعت 
بخشيدن دارد، گفت: »بسيج در همه جنبه ها تجربه های خوبی در 40 
سال اخير به دست آورده است.« س��ردار غالمرضا سليمانی ادامه داد: 
»مشکالت بزرگی مثل معيشت، بيکاری و حاشيه نشينی بايد در کانون 
توجه قرار گيرد و با توجه به حضور مس��ئوالن سازمان برنامه و بودجه، 
کميته امداد امام خمينی، بهزيستی و بسيج کش��ور امروز برنامه های 
وسيعی بايد تدوين کنيم که با حمايت دولت و سازمان برنامه و بودجه 
در کانون توجه و هدف ق��رار گيرند که در اين صورت م��ا می توانيم از 
راه های ميانبر برای رفع مش��کالت اس��تفاده کنيم.« وی با بيان اينکه 
با اس��تفاده از اقتضائات بومی بايد در رفع بيکاری اقدام کرده و با ايجاد 
اشتغال مولد افراد را در مسير توليد قرار دهيم، تصريح کرد: »بسيج يک 
شبکه گسترده مردمی است و يک نهاد يا يک سازمان نيست و تاکنون 
در هر عرصه ای که وارد ش��ده توانس��ته تحوالت بزرگی را رقم بزند که 
نمونه آن در دهه ۸0 واکسيناس��يون فلج اطفال بود.« سردار سليماني 
افزود: »طرح جهاد روشنايی طرح خوبی است که با مطالعات انجام شده 
و تشکيل ستاد های استانی با حضور نمايندگان دستگاه های مختلف و 
با کمک کميته امداد و سازمان بهزيس��تی بعد از امضای تفاهم نامه به 
سرعت ش��روع می ش��ود.« در همين رابطه و با توجه به گسترش روند 
اجراي دو طرح جهاد روش��نايی و صنعت يار در سطح استان اصفهان 
و نياز به هموار نمودن مس��ير در زمينه پياده سازی هر چه سريع تر اين 
طرح ها چند روز پيش جلسه ای با حضور حاجی دليگانی نماينده محترم 
مردم شهرستان های شاهين شهر، ميمه و برخوار و مهندس زنجانی مدير 
واحد انرژی سازمان بسيج مهندسين صنعتی اصفهان برگزار و قرار شد  با 
توجه به وجود روستاهای محروم در سطح اين دو شهرستان، هماهنگی 
الزم جهت برگزاری جلسه با فرمانداران و همچنين بخشداران برگزار 
شود تا به تهيه شناسنامه سامانه خورشيدی استان اصفهان کمک کند. 
همچنين به خاطر وجود شهرک های بزرگ صنعتی در سطح شهرستان 
و همچنين مشکالت موجود در صنايع شهرک های صنعتی و عدم وجود 
پل ارتباطی بين اين شهرک ها مقرر ش��د هماهنگی الزم جهت ورود 

کارشناسان اين واحد به شهرک های صنعتی انجام شود.
  مرکز تخصصی مشاوره کسب و کار در خدمت خانواده ها

اما در خوزستان کار خوبي انجام شد که مي تواند سرمايه خانواده های 
اهوازی را به س��وی توليد داخل هدايت کند. در اين طرح که به همت 
سازمان بسيج مهندسين صنعتی خوزس��تان انجام شده است، مرکز 
تخصصی مشاوره کسب و کار راه اندازي شده که اساتيد و متخصصين 
به کارآفرينان مش��اوره مي دهن��د. همچنين اين افراد با مش��اوره به 
خانواده ها براس��اس عالقه و سرمايه ش��ان آنها را به سوي کسب و کار 
تضمينی راهنمايي مي کنند. مسئول سازمان بسيج مهندسين صنعتی 
خوزستان با اش��اره به راه اندازی مرکز تخصصی مش��اوره کسب و کار 
مي گويد: »در اين مرکز تخصصی که اساتيد و متخصصين حضور دارند، 
به خانواده هايي که سرمايه در دست دارند و دنبال يک محل مطمئن و 
سودمند هستند مشاوره رايگان ارائه می شود. اينجا سرمايه های پراکنده 
به جای رفتن به س��مت کارهای غيرمولد به سمت يک کار صددرصد 
سودده و توليدی و متناسب با تخصص و س��رمايه خانواده سوق داده 
می شود. همچنين برگشت سود و اصل س��رمايه را تضمين می کنيم. 
از طرفی حمايت می کنيم تا کار توليدی موفق ش��ود.« محمدمهدی 
پورناصر به فعاليت س��ازمان در بومی س��ازی قطعات خاص و حساس 
شرکت نفت نيز اش��اره کرده و ادامه مي دهد: »مهندسين بسيجی در 
خوزستان توانستند بسياری از قطعات حساس به ويژه حفاری را که با 
هزينه های سنگين وارد کشور می شد با قيمت بسيار پايين و کيفيت 

باال براساس مهندسی معکوس طراحی و توليد کنند.«
وي تأکيد مي کند: »برای حمايت از صنايع داخل اس��تان که با رکود 
روبه رو هس��تند متخصصين اين س��ازمان آماده ارائه مشاوره رايگان 
هستند. اين س��ازمان آمادگی حمايت الزم برای بازگشت مجدد اين 
صنايع به چرخه توليد را دارد.« به گفته اين مس��ئول برای ماندگاری 
مردم در روستاها و جلوگيری از مهاجرت به شهرها، طرح های صنعتی 
در روستاها تعريف شده است. پنل های خورشيدی 5کيلوواتی در پشت 
بام روستاها يکی از اين طرح هاست. همچنين در يکي از روستاهای اهواز 

طرح راه اندازی 40 نيروگاه خورشيدی تا پايان سال اجرايی می شود.
   کمک بسيج مهندسين به مؤسسه تحقيقات آب

اما در راس��تای اس��تفاده از ظرفيت های متخصصين بس��يجی جهت 
تسريع در اتمام پروژه تهيه نقشه کاربری اراضی حوضه های آبريز کشور، 
تفاهم نامه اي هم براي همکاری بين سازمان بسيج مهندسين صنعتی 
کش��ور و مؤسس��ه تحقيقات آب امضا ش��د. حال با عنايت به ظرفيت 
گسترده شبکه اين سازمان از جمله حضور بسيجيان صنعت آب و برق 
در اقصی نقاط کش��ور و با توجه به چالش های فعلی و آتی بخش آب، 
استفاده از ظرفيت  نيروهای بسيجی در حوزه فعاليت های صنعت آب 
می تواند کمک شايانی به حل بخشی از آنها کند. در اين همکاري قرار 
است از ظرفيت نيروهای بس��يجی جهت تهيه اطالعات ميدانی پروژه 
استفاده شود و انعکاس اهميت مديريت آب مصرفی در بخش کشاورزی 
به سراسر کش��ور و نوعی فرهنگسازی غيرمس��تقيم در بين اليه های 
گوناگون بسيج صورت گيرد. همچنين تعامل پويا و سازنده در بهره مندی 
از ظرفيت تخصصی بسيجيان در راستای تقويت قوای علمی و توان فنی 
بخش آب کشور و معرفی و آموزش اپليکيشن طراحی شده مربوط به 

پروژه به رده ها و نيروهای بسيجی از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.

هم اکن�ون 350  گ�روه در قال�ب اردوهای 
جهادی به مناطق محروم خراسان ش�مالی 
مي روند ت�ا به ارائ�ه خدمت بپردازن�د اما با 
اين حال شايد يکي از مهم ترين ويژگي هاي 
گروه هاي جهادي در خراسان شمالي را بتوان 
در فعاليت بانوان در اي�ن گروه ها ذکر کرد. 
جايي ک�ه گزارش ه�ا از فعالي�ت 220 گروه 
جهادی بانوان ب�رای مقابله با آس�يب های 
اجتماعی حوزه زنان در استان خبر مي دهد

توزيع بالغ ب�ر 2700 س�بد کاال، اهداي هزار 
جفت کفش و البسه، برپايی هفت نمايشگاه 
عرض�ه محص�والت اقتص�اد مقاومت�ی در 
سراسر استان نمونه ای از فعاليت های انجام 
شده جهادگران در سيس�تان و بلوچستان 
اس�ت که براي اجراي اين طرح ه�ا 40 گروه 
جهادی متش�کل از 700 نف�ر از جهادگران 
بس�يجی به مناط�ق مختلف اس�تان اعزام 
ش�ده اند و آنها آتش به اختيار و بدون هيچ 
چشم داشتي اقدام به محروميت زدايي کردند
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