
 تجهيز ۴۱ درصد از اراضي استان مركزي 
به سامانه آبياري نوين

مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي     مركزي
اس�تان مركزي از تجهي�ز 41 درصد از 
اراضي كشاورزي اين اس�تان به س�امانه هاي آبياري نوين خبرداد. 
فرزاد كوهداني مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: 
162 هزار هكتار از اراضي مس��تعد اجراي طرح هاي آبياري نوين در استان 
مركزي وجود دارد كه تاكنون ۷۰ هزار هكتار، معادل ۴1 درصد اين اراضي به 
انواع سامانه هاي آبياري تحت فشار مجهز شده  است.  وي با اشاره به دو رودخانه 
قمرود و قره چاي در اس��تان مركزي افزود: از مجموع 2۵ هزار هكتار اراضي 
زير دست اين رودخانه ها ۵ هزار و 2۰2 هكتار معادل 21 درصد به شبكه هاي 
فرعي تجهيز شده  كه 21۰ هكتار آن در س��ال جاري بوده است.  مدير آب و 
خاك سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي تصريح كرد: 2۰هزار كيلومتر 
كانال و شبكه هاي آبياري در اراضي كشاورزي استان مركزي وجود دارد كه 
نيازمند مرمت و بهسازي هستند، ۳ هزار و ۷۳2 كيلومتر از اين كانال ها تاكنون 

مرمت و بهسازي شده كه 12 كيلومتر آن در سال جاري انجام شده  است.

رئي��س جه�اد      سمنان
هي  نش���گا ا د
سمنان با اشاره به آغاز فاز دوم طرح ملي مشاغل 
خانگي در اين استان از ارزيابي و استعداد سنجي 
2 ه�زار و 41۰ نف�ر از متقاضي�ان خب�ر داد. 
حسن رهايي رئيس جهاددانشگاهي سمنان گفت: 
طرح ملي مشاغل خانگي به كارفرمايي  وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و همكاري جهاددانش��گاهي با 
الگوگيري از جوامع بين المللي و بومي سازي آن در سه 
مرحله شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي اشتغال 
در حوزه مشاغل خانگي در اس��تان، توانمندسازي 
متقاضي��ان و اتصال به بازار در س��طح كش��ور اجرا 
مي ش��ود.  وي با بيان اينكه سهميه اس��تان در اين 
طرح ملي 1۳۰۰ نفر بوده است، افزود: با پيگيري هاي 
انجام شده توسط مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي 
استان و اختصاص س��هميه ويژه به اس��تان در فاز 
اول طرح كه شناس��ايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي 

اش��تغال در حوزه مش��اغل خانگي در استان است، 
بالغ بر ۳ هزار و ۸۳ نفر ثبت نام كردند، از اين تعداد، 
۹۰۳نفر در شهرستان هاي سمنان و سرخه، ۴۴۸نفر 
دامغان، ۷6۳ نفر ش��اهرود، ۳۰۹ نفر مهديش��هر، 

۴6۵ مفر گرمسار و 16 نفر نيز از شهرستان ميامي 
هس��تند.  رئيس جهاددانشگاهي اس��تان سمنان 
تأكيد ك��رد:  در فاز اول طرح و بررس��ي ظرفيت ها، 
مزيت ها و امكانات موجود،  تعداد 21 مزيت شغلي 

غالباً  در بخش صنايع دس��تي از جمل��ه  قالي بافي، 
س��فالگري،  حوله بافي، جاجيم باف��ي، گليچ بافي، 
گليم بافي،  قالي بافي،  معرق و  نقاش��ي روي چوب، 
مصنوعات دستي چرمي،  ساخت تزئينات چوبي، 
خياطي شناسايي شد.  رهايي تصريح كرد: در مرحله 
توانمندس��ازي و فاز دوم طرح، ابتدا متقاضيان به 
تفكيك مستقل يا پشتيبان،  ارزيابي و استعدادسنجي 
ش��ده و پس از ارائه مش��اوره هاي اوليه، به مرحله 
آموزش و مش��اوره هاي تخصصي هدايت مي شوند 
كه تا به  امروز بال��غ بر 2 هزار و ۴1۰نف��ر ارزيابي و 
استعدادسنجي شده اند.  وي ادامه داد:  آموزش در دو 
بخش آموزش هاي عمومي به صورت غيرحضوري 
ش��امل مباحث مختلف حول مح��ور كارآفريني و 
كسب و كار در قالب متن، فيلم، كليپ و آموزش هاي 
تخصصي عمدتاً با مشاركت و كمك پيشران ها حول 
محورهاي توليد استاندارد، بسته بندي و نحوه توليد 

محصول و خدمت انجام مي گيرد.

فاز دوم طرح ملي مشاغل خانگي در سمنان آغاز شد
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دانش آموزان خراسان جنوبي اردوي مجازي راهيان نور رفتند
از ابتداي سال      خراسان جنوبي
تحصيلي جاري 
تاكنون 4 ميليون دانش آموز دوره متوسطه 
استان خراسان جنوبي به صورت تركيبي از 
خدمات اردوهاي راهيان نور مجازي در شبكه 

شاد برخوردار شدند. 
عليرضا كاظمي معاون وزير آموزش و پرورش 
خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر بيش از ۳ 
ميليون و 2۰۰ هزار حافظ كل قرآن، بيش از ۵ 

ميليون حافظ جز ۳۰ و حفظ پنج جز قرآن مجيد در كشور وجود دارند.  وي افزود: طي سال گذشته 
هم 2 ميليون و ۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر كشور موفق به حفظ جز سي ام قرآن كريم شدند.  معاون 
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: توسعه و ترويج فرهنگ نماز، قرآن و عترت، ايثار و شهادت، عفاف 
و حجاب س��ه اس��تراتژي مهم وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربيتي، فرهنگي و پرورشي است.  
كاظمي گفت: از ابتداي سال تحصيلي جاري تاكنون بيش از ۴ ميليون دانش آموز دختر و پسر دوره 
متوسطه به صورت تركيبي از خدمات اردوهاي راهيان نور مجازي در شبكه شاد برخوردار شده اند. 

توزيع 30 هزار بسته معيشتي در ميان نيازمندان اردبيلی
در مرحله سوم     اردبيل
رزمايش كمك 
مؤمنانه تاكنون ۳۰ هزار بسته معيشتي در 
بين خانواده ه�اي آس�يب ديده از ويروس 

كرونا در اردبيل توزيع شده است. 
علي پيرجاهد مسئول سازمان بسيج سازندگي 
سپاه حضرت عباس)ع( اس��تان اردبيل گفت: 
در مرحله سوم رزمايش كمك مؤمنانه تاكنون 
۳۰ هزار بسته معيش��تي تقديم خانواده هاي 
آسيب ديده از ويروس كرونا شده است.  وي با دعوت از مردم براي مشاركت در كمك مؤمنانه عيد نوروز، 
افزود: در حال حاضر مردم كمك هاي نقدي خود را براي كمك به همنوعان آسيب ديده از ويروس كرونا 
به شماره حساب ۳۸1۰۳۵11۵۰1۸1۸1 يا شماره كارت 62۷۳۸1۷۰1۰۰۳۹12۵ به نام »جذب و 
هدايت كمك هاي مردمي«در نزد شعب بانك انصار واريز كنند.  مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبيل تصريح كرد: استان اردبيل  اكنون در مرحله سوم قرار دارد و تداوم اين 

مرحله از والدت حضرت امام علي)ع( تا عيد نوروز به صورت گسترده برگزار مي شود.

اهداي 9 هزار تبلت و گوشي به دانش آموزان نيازمند نطنزي
مدي����ركل     اصفهان
آم���وزش و 
پرورش استان اصفهان از تهيه و توزيع بيش 
از ۹ ه�زار تبلت و گوش�ي هوش�مند ميان 
دانش آم�وزان نيازمن�د نطن�زي خبرداد. 
محمداعتدادي مديركل آم��وزش و پرورش 
اس��تان اصفهان در س��فر به شهرستان نطنز 
با اشاره به اس��تفاده حداكثري دانش آموزان 
استان اصفهان از شبكه ملي شاد گفت: تاكنون 

۹۵ درصد دانش آموزان استان اصفهان در شبكه شاد احراز هويت ش��ده و كار آموزشي را پيگيري 
مي كنند.  وي با بيان اينكه پنج درصد ديگر از دانش آموزان بنا به داليلي هنوز احراز هويت نش��دند، 
افزود: آن پنج درصدي كه گوشي تلفن همراه يا تبلت ندارند قرار نيست از درس عقب بمانند زيرا اين 
افراد به صورت درس نامه، آفالين، سي دي هاي آموزشي آماده ش��ده توسط دبير يا از طريق شبكه 
آموزش تلويزيون كار آموزش خود را دنبال مي كنند.  مديركل آموزش و پرورش اصفهان در خصوص 
تبلت هاي دانش آموزي در سطح استان تصريح كرد: در زمينه آموزش مجازي با كمك خيرين بيش 

از ۹ هزار تبلت و گوشي هوشمند تهيه و در بين دانش آموزان نيازمند استان توزيع شده است. 

درآمد 9 ميليارد توماني مددجويان آذربايجان غربي از بافت فرش
مديركل كميته     آذربايجان غربي
ام�ام  ام�داد 
خمين�ي)ره( آذربايجان غرب�ي از كس�ب 
درآمد بيش از ۹ميلي�ارد توماني بافندگان 
ف�رش تحت پوش�ش اي�ن نهاد خب�رداد. 
عزيز س��هندي مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خمين��ي)ره( آذربايجان غربي گف��ت: از آغاز 
س��ال جاري تاكنون بافن��دگان فرش تحت 
پوشش كميته امداد اس��تان از فروش فرش 

دستبافت خود بيش از ۹ميليارد و 2۰۰ميليون تومان كسب درآمد كرده اند.  وي افزود: در 11ماهه 
س��ال جاري بافندگان فرش تحت پوش��ش كميته امداد اس��تان ۴۵۰ تخته فرش به متراژ 2۷۸1 
مترمربع بافته اند.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در حال 
حاضر 11۵۰بافنده فرش در استان تحت پوشش كميته امداد هستند كه بيشتر بافندگان فرش را 
زنان تشكيل مي دهند. خاطر نشان كرد: در 11ماهه سال جاري ۳۰۰ نفر در استان با اجراي طرح های 
بافت فرش اشتغالزايي شده است.  سهندي يادآور شد: پرداخت تسهيالت و رفع مشكالت بيمه اي از 

جمله حمايت هاي كميته امداد از بافندگان فرش است.

 اجراي طرح جهش توليد 
در 3۷ هزار هكتار از اراضي دزفول 

مدير كانون بس�يج مهندس�ي      خوزستان
كش�اورزي و مناب�ع طبيع�ي 
شهرستان دزفول از اجراي طرح جهش توليد در سطح ۳۷ 
هزار هكتار از زمين هاي كش�اورزي اين شهرستان خبرداد. 
علي كرمي مدير كانون بسيج مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 
شهرستان دزفول گفت: امسال با توجه به نامگذاري سال به نام جهش 
توليد، يكي از طرح هاي اعتالي بسيج طرح جهش توليد در عرصه هاي 
كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان بود كه در سطح ۳۷ هزار هكتار از 
اراضي كشاورزي شهرستان به ا جرا در آمد.  وي افزود: اين طرح شامل 
محصوالت تابستاني مانند برنج، ذرت دانه اي و علوفه اي و محصوالت 
پاييزه گندم، جو و كلزا است كه توسط 1۴1 مربي از دانش آموختگان 
بخش كش��اورزي شهرس��تان دزفول در حال اجراس��ت و تا پايان 
خردادماه 1۴۰۰ ادامه دارد.  مدير كانون بسيج مهندسي كشاورزي و 
منابع طبيعي دزفول پيش بيني كرد ميزان توليد محصوالت با علمي 

كردن كشاورزي در عرصه هاي توليد، 2۰ درصد افزايش يابد.

 25 طرح آبرساني در يزد 
به بهره برداري رسيد

25 طرح آبرساني به روستاهاي يزد      يزد
همزمان با هفته چهل و دوم پويش 
»هر هفته الف- ب- ايران« به صورت ويدئوكنفرانس به دست 
رضا اردكانيان وزير نيرو در اس�تان يزد به بهره برداري رسيد. 
اصغر رياضتي مديرعامل شركت آب و فاضالب )آبفا( يزد با اشاره به 
بهره برداري 2۵ طرح آبرساني در اين استان توسط وزير نيرو گفت: 
اين طرح ها در شهرستان هاي اردكان، ميبد، اشكذر، بافق، بهاباد، 
خاتم و مهريز تحت پوشش شبكه آب پايدار در استان قرار گرفت.  
وي افزود: با بهره برداري از اين طرح ها 2 هزار و ۴۳۸ خانوار با ۸ هزار 
و ۷2 نفر به آب بهداشتي بهره مند شدند.  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب)آبفا( يزد ادامه داد: اين طرح ها در روستاهاي تقويه، زربند، 
پناه كوه، شرب العين، رباط پشت بادام، سنگرد، چاه الهيه، قطرم، چاه 
شهيد بهشتي، چاه شهدا، زاركوييه، پرك، سنجدك، بويي آباد، فضل 
آباد، چالمه، چاه ابوالفضل، چاهك، بختياري، حسن آباد، خوانسار، 

هفتهر، سورك، حاجي باقري،  طباف و سيدآباد افتتاح شد. 

خلع يد ۱۶ هزار مترمربع از اراضي ملي 
سرچشمِه رفسنجان 

رئي�س اداره مناب�ع طبيع�ي و      كرمان
آبخي�زداري رفس�نجان از باز 
گرداندن 1۶هزار متر مربع از اراضي ملي منطقه سرچشمه از 

دست متصرفين خبرداد. 
جالل حسن شاهي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري رفسنجان 
گفت: به منظور صيانت و حراست از حقوق بيت المال 16 هزارمترمربع 
از اراضي ملي منطقه سرچشمه از توابع بخش مركزي شهرستان 
رفسنجان كه چندي پيش از طريق افراد سودجو مورد تصرف قرار 
گرفته بود از دست متصرفين خارج شد.  وي افزود: نيرو هاي پاسگاه 
ويژه حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان رفسنجان با 
همكاري نيروي انتظامي و دستور مقام قضايي شهرستان اين اراضي 
ملي را از يد متصرفين خارج و به دولت باز گرداندند.  رئيس اداره منابع 
طبيعي و آبخيزداري رفسنجان تصريح كرد: هرگونه زمين خواري بر 
اساس مواد 6۹۰ تا 6۹۳ قانون مجازات اسالمي جرم محسوب شده و  

فرد متجاوز به حبس و پرداخت خسارت محكوم خواهد شد. 

 32 پروژه  اقتصاد مقاومتي در بوشهر
 اجرایی مي شود

مشاركت داوطلبانه ۵ هزار بسيجي 
خراساني در طرح شهيد سليماني

رئيس سازمان     بوشهر
و  مديري�ت 
برنامه ري�زي بوش�هر از اج�راي ۳2 پروژه 
اقتص�اد مقاومتي با س�رمايه گذاري 5 هزار 
ميلي�ارد تومان�ي در اس�تان خب�رداد. 
عل��ي درويش��ي رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه  ريزي بوشهر با اش��اره به در حال اجرايي 
شدن ۳۷ پروژه اقتصاد مقاومتي در استان گفت: 
اين پروژه ها با س��رمايه گذاري بي��ش از ۷ هزار 
ميليارد تومان و ۹ هزار فرصت ش��غلي در نقاط 
مختلف استان بوش��هر در حال اجراست.  وي با 
اشاره به تدوين طرح هاي جديد اقتصاد مقاومتي 
در استان بوش��هر افزود: اين پروژه ها در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 
آينده عالوه بر پروژه هاي قبلي ارسال شده است.  
رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي بوشهر ادامه 
داد: با توجه به ساز و كارها و ظرفيت هايي كه در 
ستاد اقتصاد مقاومتي و دستگاه ها با رويكرد توسعه 
استان وجود دارد بر توجه به نظريات پارك علم و 
فناوري و دانشگاه هاي خليج فارس و علوم پزشكي 
بوشهر تأكيد شده است.  درويشي تصريح كرد: ۳2 
پروژه اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتي استان بوشهر وصول شده كه مجموع 
اعتبارات استاني، ملي و حجم تسهيالت بانك ها 
كه بايد به اين پروژه ها پرداخت شود ۵ هزار ميليارد 
تومان ارزش سرمايه گذاري در اين پروژه هاست.  
وي افزود: اين پروژه ها در بخش هاي مختلف و در 
س��ال آينده عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و 
انتظار مي رود كه زمينه اشتغال 2 هزار نفر فراهم 
شود.  رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي بوشهر 
ادامه داد: در راس��تاي اجراي طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي، رويكرد بوش��هر بر توجه به پروژه هاي 
دريا محور و در اين راس��تا اين استان از ظرفيت 
باالي در عرصه س��احل و دريا برخوردار اس��ت.  
درويشي گفت: وجود طوالني ترين مرز دريايي 
با خليج فارس يكي از ظرفيت هاي استان بوشهر 
است كه در اين راستا اقتصاد دريا محور به ويژه 
در عرصه اجراي طرح هاي توليدي، برنامه هاي 
مهمي تدوين و معرفي شده است.   وي تصريح 
كرد: طرح هاي زيس��تي، حمل و نق��ل دريايي، 
صنايع پشتيباني و ش��يالتي از جمله طرح هاي 
حوزه دريا در استان تعريف شده كه براساس اين 
قابليت ها پروژه هاي اقتصاد مقاومتي تدوين و به 

سرمايه گذاران معرفي شده است.

معاون سالمت و     خراسان رضوي
دف�اع زيس�تي 
س�پاه ام�ام رض�ا)ع( از مش�اركت و حضور 
داوطلبان�ه 5 هزار بس�يجي در طرح ش�هيد 
سليماني براي انجام بيماريابي، ارائه خدمات 
پشتيباني و معيشتي و انجام امور جاري زندگي 
فرد بيمار در استان خراسان رضوي خبر داد. 
دكتر محمد صادقي وزين معاون س��المت و دفاع 
زيستي سپاه امام رضا)ع( گفت: شناسايي بيماران 
از طريق ش��بكه محله اي، معرفي به مراكز جامع 
سالمت منتخب، تسهيل هدايت بيمار به درمانگاه، 
نقاهتگاه و بيمارستان مطابق فرآيند تعريف شده 
دانش��گاه علوم پزشكي، پش��تيباني و حمايت از 
بيماران در دوره قرنطينه با رفع موانع معيشتي در 
قالب اهداي بسته هاي كمك معيشتي به خانواده 
بيماران، از جمله خدمات ۵هزار بسيجي در طرح 
ملي شهيد سليماني است.  وي يادآور شد: رفع موانع 
ش��غلي با اخذ و ارائه گواهي مرخصي استعالجي 
معتبر و برطرف كردن مش��كالت شخصي آنها با 
خريد و انجام امور جاري زندگي فرد بيمار توسط 
جوانان بس��يجي مؤمن، امي��ن و معتمد محل از 
ديگر خدمات اين طرح اس��ت.  معاون سالمت و 

دفاع زيستي سپاه امام رضا)ع( با بيان اينكه طرح 
شهيد سليماني با عنوان مسجد، سنگر سالمت روز 
بيستم آبان ماه سال جاري به منظور مقابله با شيوع 
ويروس همه گيركرونا آغاز شد و در اين مدت نقش 
مؤثري در ايجاد روند نزولي كرونا در اس��تان ايفا 
كرده است، افزود: طرح مسجد، سنگر سالمت به 
منظور قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا با همكاري 
و توافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از كنار مضجع شريف و نوراني حضرت امام رضا)ع( 
آغاز شد.  صادقي با اشاره به اينكه اين طرح پس از 
مشهد، هم اكنون در ساير استان هاي كشور اجرا 
مي شود، خاطر نشان كرد: مسجد، سنگر سالمت 
يك طرح مردم پايه است كه از باالترين سطح علمي 
برخوردار بوده و با همكاري و مشاركت نيروهاي 
خبره و آموزش ديده به اجرا درآمده است.  وي با 
بيان اينكه با اجراي طرح مسجد، سنگر سالمت 
عالوه بر اينكه همه نهادها، دستگاه هاي اجرايي و 
سازمان هاي ذيربط در سطح خراسان رضوي پاي 
كار آمده اند، تأكيد كرد: دست كم ۵ هزار بسيجي 
نيز در همين ارتباط با هدف فعاليت مؤثر و نتيجه 
 بخش آموزش ديده اند و در حال حاضر نيز اين طرح 

با نام جديد شهيد سليماني در حال اجراست. 

   خوزس�تان: مديرعامل ش��ركت برق منطقه اي خوزستان گفت: 
دو پروژه خط و پس��ت 1۳2 كيلو ولت بهمئي و افزايش ظرفيت پست 
دهدش��ت، قبل از پيك بار تابستاني در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
به بهره برداري خواهد رس��يد.  محمود دشت بزرگ افزود: خط و پست 
1۳2كيلو ولت بهمئي در مرحله نهايي ش��دن اس��ت كه ب��ا وارد مدار 
شدن آن، شبكه برق فوق توزيع شهرستان بهمئي پايدار خواهد شد و 

شهرستان بهبهان خوزستان نيز مي تواند از اين ظرفيت استفاده كند. 
   مركزي: سرپرست شهرداري اراك گفت: طبق برنامه مقرر گرديده 
است تا اكيپ هاي آسفالت مناطق با اولويت مناطق حاشيه اي فعال باشند و 
در صورت مساعد بودن شرايط جوي، و بدون هيچگونه تعطيلي در روند كار، 
حتي در طول شب نيز عمليات آسفالت خيابان هاي اصلي را انجام دهند تا 
به اين طريق آسفالت كردن معابر در شهر، به صورت جدي تر عملياتي شود.  
مهندس بياتيان همچنين از آغاز عمليات رنگ آميزي جداول سطح شهر 
از دهم اسفند ماه خبرداد و افزود: عمليات خط كشي معابر، رنگ آميزي 
تابلوهاي ترافيكي، رسيدگي به وضعيت چراغ هاي راهنمايي و رانندگي از 

ديگر اقدامات داراي اولويت شهرداري، در ايام پاياني سال است. 
   لرستان: مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي لرستان از شناسايي 
16 خوشه كسب و كار در استان خبر داد.  بختيار رازاني ادامه داد: در حال 
حاضر فرآيند توسعه پروژه خوشه هاي سنگ و گليم لرستان به پايان رسيده 
و خوشه هاي فرش دستباف لرستان، عسل و آبزي پروري در حال توسعه 
هستند.  وي ادامه داد: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
با هدف ارتقاي توان رقابتي صنايع كوچك از سال ۸۷ تاكنون بر اجراي مدل 
توسعه خوشه اي متمركز شده و به دستاوردهاي ارزشمندي رسيده است.

 رئيس بسيج سازندگي مازندران 
در گفت وگو با »جوان«:

۴ هزار گروه جهادي در مازندران فعال هستند
هم اكنون در اس�تان مازندران 4 هزار گروه جهادي وجود دارد كه 
در مناطق و شهرس�تان هاي مختلف آن در زمينه ه�اي گوناگون 
مش�غول خدمات رس�اني هس�تند. مديريت اين گروه ها بر عهده 
بسيج سازندگي سپاه كربالست كه طي س�ال هاي اخير اقدامات 
قابل توجهي در جهت محروميت زدايي داش�ته اس�ت. سرهنگ 
محمدمهدي اقبال پور، رئيس بسيج سازندگي مازندران در گفت وگو 
با »جوان« اقدامات و برنامه های اين گروه های جهادی را تشريح كرد. 

    
سرهنگ محمدمهدي اقبال پور با اش��اره به اقدامات صورت گرفته براي 
محرومان در شهرستان هاي مازندران، گريزي به كلنگ زني ساخت ۸۰ 
واحد خانه محروم در مناطق مختلف قائم شهر زده و مي گويد: »بنا داريم كه 
تا پايان سال با همت جهادي، تمامي اين پروژه ها را به بهره برداري برسد.« 
رئيس بسيج سازندگي سپاه كربال ادامه مي دهد: » ۷ پروژه خانه محروم در 
حال ساخت است و ساخت اين خانه ها به متراژ ۵6 متر به همت خيرين و 
اهالي محترم، پايگاه بسيج، كميته امداد همزمان با روز شهادت حضرت امام 
رضا)ع( در منطقه باال تجن روستاي شيخ گلي آغاز شده است.« به گفته اين 
مسئول، طبق برنامه ريزي انجام شده تاپايان سال اين خانه ها به بهره برداري 
مي رسد.  وي با اش��اره به كارهاي بزرگي همچون راه اندازي پايانه بزرگ 
صادرات كاال در چپكرود جويبار كه به همت بسيج سازندگي استان صورت 
گرفته، مي گويد: »اواسط امس��ال بود كه جلسه كارگروه اشتغال استان 
مازندران با حضور سردار زهرايي مسئول سازمان بسيج سازندگي كشور، 
سرهنگ پاسدار سياوش مس��لمي فرمانده سپاه كربال و ديگر مسئوالن 
دستگاه ها و نهاد هاي اجرايي استان به همت سازمان بسيج سازندگي سپاه 
كربال برگزار شد و در اين جسله فرمانده سپاه كربال با اشاره به تسهيالت 
اشتغالزايي، براي اجراي پروژه هاي محروميت زدايي تفاهمنامه هايي با 
فرمانداران منعقد شد.« اقبال پور تصريح مي كند: » زارعت چوب يكي از 
مسائل مورد نياز استان است و لذا در اين مسئله با همكاري منابع طبيعي 
بنا شد حدود يك ميليون اصل نهال غرس ش��ود. همچنين تسهيالت 
اشتغالزايي بسيار مهم است و با پرداخت آنها مشكالت زيادي رفع و كارهاي 
بيشتري روي خط و توليد قرار گرفته اند كه در همين رابطه  مقرر شد كه ۳۰ 
درصد از وام ها در اختيار بسيج براي اشتغالزايي قرار بگيرد.« به گفته اين 

مسئول راه اندازي تعاوني روستايي هم در دستور كار قرار دارد. 
   پايانه اي براي تحول در اقتصاد مازندران

ايجاد پايانه بزرگ صادرات كاال در چپكرود جويبار حركت قابل توجهي 
است كه مي تواند اقتصاد اين منطقه را متحول و كسب و كارهاي زيادي را 
به همراه داشته باشد.  رئيس بسيج سازندگي سپاه كربالي مازندران در اين 
باره مي گويد: » اقدامات خوبي از طرف بسيج سازندگي صورت گرفته است 
تا با بكارگيري همه ظرفيت ها شاهد رونق و جهش توليد باشيم. سپاه به 
دنبال پيمانكاري نيست و تسهيلگر امور است. از ظرفيت بسيج  براي اجراي 
پروژه ها با حداقل ترين امكانات استفاده مي شود كه همين امر امروزه سبب 
اعتمادسازي بين ادارات و دستگاه هاي اجرايي شده است.«  اقبال پور با بيان 
اينكه ارتباط خوبي بين سپاه استان و نهادها و سازمان هاي ديگر وجود دارد 
و فرمانده سپاه كربال پيگير نيازها و رفع آنهاست، از اجراي پروژه ها تا سقف 
يك هزار ميليارد در استان خبر مي دهد و مي گويد: » با همكاري و هماهنگي 
استانداري مقرر شد امسال تا س��قف هزار ميليارد تومان پروژه دريافت و 
اجرا كنيم. هم افزايي در ادارات مازندران خوب است و الحمداهلل استاندار 
و مجموعه استانداري پاي كار هستند و اين تعامل بين سپاه و ادارات شكل 
گرفته است.« وي با اشاره به اقداماتي كه در ماه هاي گذشته صورت گرفته 
است، مي گويد: »در ارديبهش��ت ماه بود كه 6۰ نقطه محروم مازندران با 

كمك جهادگران بسيجي شناسايي و خدمات رساني به آنها آغاز شد.«
اين مسئول با تأكيد بر اينكه ۴ هزار گروه جهادي خدمت رسان در مازندران 
مشغول به فعاليت هس��تند، ادامه مي دهد: »گسترش گروه هاي جهادي و 
عمومي كردن گفتمان جهادي شعار اول ماست. گروه هايي كه هم اكنون براي 
رفع محروميت و ارائه خدمات گوناگون در 6۰ نقطه محروم، كم برخوردار و در 
معرض آسيب هاي اجتماعي با انواع ارائه خدمات گوناگون مشغول به فعاليت 
هستند.« به گفته اقبال پور گروه هاي جهادي با همگرايي عناصر محالت شامل 
امام جماعت، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج، دهيار و شوراي روستا، در همه 
عرصه هاي زيرساختي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و اشتغال، خدمات رساني 
مي كنند تا رشد و پيشرفت محله به  صورت متوازن صورت گيرد.  رئيس سازمان 
بسيج سازندگي سپاه كربال به خدمت رساني و محروميت زدايي سازمان بسيج 
سازندگي نيز اشاره كرده و با اعالم اينكه در سال گذشته با همكاري كميته 
امداد امام خميني)ره( استان، ۳۰۰ واحد مسكن مددجويي، احداث و تحويل 
ش��د، تصريح مي كند: »بيش از ۳۷۴ واحد مسكن س��يل زدگان استان، با 
همكاري نهادهاي حمايتي و حضور پررنگ گروه هاي جهادي، احداث و مرمت 
و به بهره برداري رسيد.« اقبال پور با اشاره بيانات رهبر معظم انقالب كه اقتصاد 
اولويت فوري كشور است خاطرنشان مي كند: »در اين برهه از زمان اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه در مقابل اقتصاد بانك محور قرار دارد، از 
اهميت دوچنداني برخوردار است.« رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه كربال 
با تصريح بر اينكه نفت يك ثروت ملي است و بايد به درستي از آن استفاده شود، 
تأكيد مي كند: »بايد از خام فروشي نفت و وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور 
به آن جلوگيري كرد.« وي با اعالم اينكه سازمان بسيج سازندگي سپاه كربال، 
طرح كلي توليد و كسب و كار استان را مبتني بر اقتصاد بدون نفت طراحي 
كرده است كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد يادآور مي شود: »اين سازمان 
با استفاده از ظرفيت و توان گروه هاي جهادي تخصصي، آمادگي دارد تا در 
زمينه تحقق شعار سال، بهبود فضاي توليد و اشتغال و نيز رفع ساير مشكالت 

استان به دستگاه هاي اجرايي كمك كند.«

احتمال تعطيلي دو هفته اي در خوزستان
نماينده اهواز در مجلس: عادی انگاری كرونا از سوی 

مردم و مسئوالن عامل قرمز شدن وضعيت استان است
با گسترش شيوع ويروس جهش يافته كرونا، ش�رايط بيماري در استان 
خوزستان پيچيده تر شده است. بار سنگين مراجعه به مراكز بهداشتي و 
درماني و تكميل ظرفيت بيمارستان ها يكي پس از ديگري، موجب نگراني 
بيشتر شده است. در اين وضعيت، مسئوالن استان پيشنهاد تعطيلي و 
قرنطينه دو هفته اي را به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه كردند كه اين پيشنهاد 
در جلسه روز شنبه ستاد رد شد. با اين وجود مجمع نمايندگان خوزستان و 
استانداري و دانشگاه هاي علوم پزشكي همچنان پيگير موافقت ستاد ملي 
با اين پيشنهاد براي مديريت بيماري در سطح استان خوزستان هستند. 

    
هم اكنون قرارگاهي در خوزستان با مس��ئوليت معاون امنيتي انتظامي 
استانداري تشكيل شده است و دستگاه هاي نظامي، انتظامي، تعزيرات، 
بازرسي صمت و بازرسي اصناف در اين قرارگاه عضو هستند و بر مصوبات 
ستاد كرونا و اجرايي شدن اين مصوبات در استان خوزستان نظارت خواهند 
كرد.  ضمن اينكه همه بازارها و اصناف به جز گروه شغلي يك در شهرهاي 
قرمز خوزستان تعطيل شده اند و اجازه فعاليت به آنها داده نمي شود.  استاندار 
خوزستان با بيان اينكه به احتمال زياد تعطيلي دو هفته اي براي خوزستان 
اعمال مي شود تا از روند شيوع كرونا در استان جلوگيري شود، گفت: »در 
شرايط فعلي، ادارات و سازمان ها براساس آنچه براي آنها تصميم گيري شده 
است، بايد حداكثر با يك سوم نيروهاي خود فعال باشند و كاركنان نبايد 

بيشتر از اين حد در ادارات و سازمان ها حضور داشته باشند.«
قاسم سليماني دش��تكي ادامه داد: »به ادارات و سازمان ها تكليف شده 
به افرادي كه داراي بيماري زمينه اي هس��تند و زن��ان باردار مرخصي 
بدهند يا با دوركاري، از ظرفيت آنها اس��تفاده كنند.« وي تصريح كرد: 
»از ديگر اقدامات انجام شده براي مهار كرونا در خوزستان، اين است كه 
تردد ميان ش��هرهاي با وضعيت قرمز ممنوع اعالم شده و امكان رفت و 
آمد وجود ندارد. در اين زمينه ارتش نيز به كمك نيروهاي انتظامي در 
ورودي شهرها آمده است تا ورودي هاي شهرها به خوبي كنترل شوند.« 
استاندار خوزستان افزود: تا حد ممكن ارتباط ميان شمال و جنوب استان 
خوزستان نيز محدود شده است و به افرادي اجازه تردد داده مي شود كه 
از وضعيت سالمت آنها مطمئن باشيم زيرا وضعيت در جنوب استان بسيار 

بد است اما در شمال خوزستان مشكل چنداني در شيوع كرونا نداريم. 
   مردم هزينه سياست هاي غلط را مي پردازند

رئيس هيئت پزشكي ورزشي خوزستان مي گويد فعاليت در باشگاه ها 
مي تواند يك��ي از راه هاي س��ريع انتقال ويروس كرونا باش��د.  منصور 
روزدار با بيان اينكه به دليل رعايت نكردن اس��تانداردهاي بهداشتي 
و پيش��گيري، وارد پيك كرونا ش��ديم و اين حلقه بايد بشكند، گفت: 
»شكست اين حلقه نيز راهكارهاي متعددي دارد كه يكي از مهم ترين 
راهكارها رعايت استانداردهاي بهداشتي و پروتكل هاي بهداشتي است. 
يكي از اين موارد نيز جلوگيري از تجمع افراد است زيرا تجمع، انتقال 
ويروس كرونا را بيشتر مي كند و با توجه به قرمز بودن برخي شهرهاي 
خوزستان و دستورالعمل ستاد كرونا، يكي از مشاغلي كه تعطيل اعالم 
شد، اماكن ورزشي و اس��تخرها بود، آن هم به دليل تجمعي كه گاهاً 
صورت مي گيرد.« وي با بي��ان اينكه در حال حاضر تمام مس��ابقات، 
اماكن ورزشي و استخرها و اماكن آبي در خوزستان به دليل وضعيت 
موجود، تعطيل هستند، افزود: »باشگاه ها بايد به اين مهم توجه كنند 
و نظارت و بازرسي از باشگاه ها توسط اداره كل ورزش و بازرسي استان 
انجام مي شود و اگر تخلفي اتفاق بيافتد، برخورد قضايي انجام مي شود. 
همچنين اداره كل ورزش اس��تان و هيئت پزشكي ورزشي خوزستان 
بازرسي مستمر از باشگاه ها را مدنظر قرار داده اند و اگر تخلفي را مشاهده 
كنيم به مراجع مربوطه اعالم كرده و برخورد الزم صورت مي گيرد زيرا 
بحث ايمني و سالمت جامعه مطرح است و بايد سريع اقدام كنيم. در هر 

صورت بازرسان ما به صورت نامحسوس بر باشگاه ها نظارت دارند.«
نماينده اهواز در مجلس شوراي اسالمي نيز معتقد است، شرايط كرونا در 
خوزستان بايد مديريت شود و همه جوانب در نظر گرفته شود؛ براي حفظ 
سالمت مردم بايد محدوديت هايي اعمال شود و نبايد عادي انگاري شود و 
در عين حال بايد به فكر اصناف و افرادي باشيم كه معيشت شان بيش از يك 
سال است با مشكل مواجه شده است.  مجتبي يوسفي گفت: »سياست هاي 
غلط دولت در عادي انگاري شرايط، باعث شد كه شاهد چنين وضعيتي 
در ش��يوع كرونا به ويژه در خوزستان باش��يم. برگزاري جشنواره فجر، 
همايش هاي دولتي و نمايشگاه ها، پيامي جز عادي انگاري شرايط براي 
مردم ندارد و خود اين رويدادها نيز بستري براي ابتال به كروناست.« وي 
تصريح كرد: »تبعات چنين عادي انگاري اين است كه مردم فكر مي كنند 
شرايط كرونا بهتر شده و ديگر خيلي نگران نيستند و كمتر رعايت مي كنند 
و نتيجه آن هم مي شود وضعيت فعلي كه استان خوزستان با آن مواجه 
است.« به گفته اين مسئول، براي تصميم گيري در خصوص كرونا و تعطيلي 
واحدهاي صنفي و ساير بخش ها نبايد نگاه، تنها دولتي باشد و در عين حال 
كه سفر به خوزستان محدود و ورودي هاي شهرهاي استان كنترل مي شود، 

بايد به فكر اقشاري كه از اين شرايط آسيب مي بينند نيز باشيم.


