
حمايت ه�اي بس�يج از توليدكنن�دگان و كمك براي 
س�اخت خانه محرومان و اج�راي پروژه هاي متعدد در 
زمينه كش�اورزي، صنعت، دام�داري و م�وارد ديگر، 
فقط بخشي از اقدامات جهادگراني است كه خدمت به 
هموطنان و ارتقاي كش�ور را در دستور كار خود دارند. 
راه اندازي بي�ش از 4 ه�زار كارگاه تولي�دي با حمايت 
و پش�تيباني بس�يج س�ازندگي در هم�دان و اجرايي 
شدن هشت پروژه دهكده اقتصاد مقاومتي در زنجان 
نش�ان مي دهد، برنامه هاي اين نه�اد مردمي همچنان 
ادام�ه دارد. اي�ن در حال�ي اس�ت كه رئيس س�ازمان 
بس�يج س�ازندگي از احداث 110 هزار واحد مسكوني 
براي محروم�ان خبر داده كه قرار اس�ت در بازه زماني 
س�ه س�اله آماده و تحويل خانواده هاي نيازمند شود. 

  
حمايت هايي ك��ه بس��يج از توليدي ه��ا در دس��تور كار 
قرار داده اس��ت، ح��رف ام��روز و ديروز نيس��ت. اين نهاد 
هميشه سعي كرده به نس��بت توان و مسئوليت هايش در 
كنار توليدكنندگان ق��رار گرفته و تا جاي��ي كه مي تواند 

ياري رسانشان باشد. 
در همين راستا مي توان به اقدامات انجام شده در همدان 
اس��تناد كرد. جايي كه مس��ئول بسيج س��ازندگي سپاه 
انصارالحس��ين)ره( اين اس��تان مي گويد: »۴ هزار و ۴۸۲ 
كارگاه توليدي در هفت سال گذشته با حمايت و پشتيباني 

بسيج سازندگي اين استان راه اندازي شده است.«
سرهنگ پاسدار علي قراباغي با بيان اينكه براي راه اندازي 
اين تعداد كارگاه ۶۲ ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده 
كه منجر به ايجاد ۹ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلي در عرصه هاي 
مورد حمايت بسيج سازندگي شامل پرورش آبزيان، زنبور 
عسل، ماكيان، دام سبك و س��نگين، پرورش طيور، توليد 
قارچ و كش��ت گياهان دارويي شده اس��ت، ادامه مي دهد: 
»بهمن ماه س��ال ۹۷ به مناس��بت چهلمين سال پيروزي 
انقالب بهره ب��رداري از ۴۰ هزار طرح در دس��تور كار قرار 

گرفت كه سهم سپاه همدان يك هزار و ۴۰ طرح عمراني و 
محروميت زدايي بود، اما هزار و ۶۰ طرح را در كمتر از زمان 

تعيين شده و تا هفته بسيج سال ۹۸ بهره برداري كرد. «
به گفته اين مس��ئول، مرمت و بازس��ازي۱۷ مسجد، پنج 
مركز بهداشت و درمان، ۱۳ باب خانه نيازمند، بازسازي و 
ساخت ۲۲ خانه عالم، ساخت ۲۵ مكان ورزشي، بهسازي 
۴۵ مدرسه، ساخت دو مدرسه، انتقال آب به چهار روستا، 
ساخت ۱۰ باب غسالخانه، توسعه سه كارگاه اشتغال شامل 
يك كارگاه خياطي، دو كارگاه چرم دوزي، طرح آبرس��اني 

شرب و كشاورزي به ۲۰ روستا از جمله اين طرح هاست. 
قراباغي ادامه مي دهد: »۱۲ مورد اليروبي قنوات، ساخت و 
تكميل ۴۸ مجتمع فرهنگي، ساخت ۹ استخر ذخيره آب 
كشاورزي و آب بند، شش ديوار ساحلي براي پيشگيري از 
ورود آب به منازل موقع بارندگي و بروز س��يالب، ساخت 
۲۲۰ مخزن آب آشاميدني، احداث دو مدرسه دو كالسه، 
احداث دو مدرس��ه قرآني، ايجاد ۲۰ هزار متر مربع فضاي 
سبز، بهسازي معابر روس��تايي نيز توسط بسيج سازندگي 

صورت گرفت. «
مسئول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين استان همدان 
با اشاره به اينكه اجراي شبكه برق، اليروبي مسير سيالب، 
س��اماندهي ۲۱۴ گلزار ش��هدا و احداث دو اردوگاه برای 
صيانت و درمان معتادان در نهاون��د و كبودراهنگ نهايي 
شده است، مي گويد: »با توجه به تأثير بروز سيل فروردين 
س��ال ۹۸ در لغزش مكان روس��تاي برفيان تويسركان و 
ضرورت انتقال ۴۴ واحد مس��كوني موجود در اين روستا 
به مكان جديد، كار اجرايي نظي��ر بُتن ريزي در حال اجرا 
اس��ت و تا پايان س��ال جاري انتقال روس��تا به طور كامل 

اجرايي مي شود. «
وي تصريح مي كند: »به دنبال سيالب سال ۹۸ بازسازي، 
تعمير و س��اخت ۵۰۰ واحد آس��يب ديده به سپاه همدان 
محول شد كه كار ۹۲ درصد واحدها تكميل شده و ۸درصد 

مابقي بيش از ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.«

اين مس��ئول با تأكيد بر اينكه در برخي  مدارس سرويس 
بهداشتي دخترانه و پس��رانه مشترك بود كه سپاه همدان 
اقدام به ساخت ۱۶۴ چشمه بهداشتي در اين قبيل مدارس 
كرد، شروع عمليات اجرايي دو باب مدرسه در تويسركان، 
تكميل ساختمان پزش��كي قانوني اسدآباد و تويسركان تا 
هفته بسيج امسال، بهسازي ۲۵ باب از منازل مددجويان 
بهزيستي متناسب با معلوليت ساكنان اين واحدها را نيز از 

ديگر اقدام هاي بسيج سازندگي عنوان مي كند. 
مسئول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين استان همدان 
مي گويد: »اين مجموعه در طرح هاي غير عمراني نيز فعال 
بوده كه سال گذشته ۵۰۰ سري جهيزيه بين زوجين توزيع 
شد و امس��ال نيز به همين تعداد جهيزيه در همدان بين 

زوجين توزيع مي شود.«
س��رهنگ قراباغي با اش��اره به اينكه بسيج س��ازندگي در 
حوزه پيشگيري از بروز ويروس كرونا نيز اقدام هايي انجام 
داده كه شامل گندزدايي و ضدعفوني معابر، رفع آلودگي، 
غس��ل، دفن كفن متوفيان كرونايي، توليد ماسك و گان و 
ديگر فعاليت ها است، اضافه مي كند: »بسته هاي غذايي و 
معيشتي در قالب رزمايش مواسات و مؤمنانه در سه مرحله 

با حمايت مردم جمع آوري و در ميان خانواده هاي نيازمند 
و كم برخوردار توزيع شد كه ارزش بسته هاي توزيع شده 

به بيش از ۳۰ ميليارد تومان مي رسد.«
  ساخت 110 هزار واحد مسكوني براي محرومان

اقدامات بسيج، بخصوص در بخش سازندگي بسيار مشهود 
اس��ت. تش��كيل گروه هاي جهادي و اعزام آنها به مناطق 
محروم و كم برخوردار با هدف شناس��ايي و رفع نيازهاي 
ساكنان اين مناطق، سالهاست كه در دستور كار قرار دارد 
و هم اكنون تأمين س��رپناه براي خانواده هاي بي بضاعت 
يكي از همين كارهاس��ت. موضوعي كه رئيس س��ازمان 
بسيج سازندگي نيز آن را مد نظر قرار داده و از احداث ۱۱۰ 
هزار واحد مسكوني براي محرومان در بازه زماني سه ساله 

خبر داده است. 
محمد زهرايي كه در ش��وراي برنامه ريزي و توسعه استان 
زنجان ش��ركت كرده بود با اش��اره به اينكه تعريف دقيقي 
براي محروميت در كشور وجود ندارد، گفت: »با اين حال 

شاخص هاي زيادي براي محروميت وجود دارد. «
وي با اش��اره به اجراي طرح هاي مختلف توس��ط بس��يج 
سازندگي و با بيان اينكه براي هش��ت سال اخير ۴۰ هزار 
پروژه تدوين شد كه تاكنون ۳۰ هزار و ۱۸۲ پروژه آن اجرا 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: »۱۱ هزار و ۷۲۰ پروژه در سيل و 
زلزله اجرا شد و يك هزار و ۱۲۸ پروژه نيز در طرح كرامت 

و براي حاشيه شهرها اماده شده است. «
زهرايي با بيان اينكه ۳ هزار و ۸۸۶ پروژه در طرح ش��هيد 
همداني اجرايي شده اس��ت، بيان كرد: »اين بسيج ۱۲۴ 
هزار و ۷۰۰ پروژه نيز در استان ها اجرايي كرده است. ضمن 
اينكه با اج��راي طرح هاي محروميت زداي��ي به ۱۰ هزار و 
۲۸۳ روستا و ۶۵۵ دهستان كمك مي شود و اين كمك در 

قالب ۱۵۲ هزار و ۴۰۰ پروژه انجام مي شود. «
 وي با بيان اينكه ۱۱۰ هزار واحد مسكوني براي محرومان 
در بازه زماني سه س��اله احداث مي شود، گفت: »مهاجرت 
معكوس ۸۰ ه��زار خان��وار به روس��تاهاي ه��دف اتفاق 

مي افتد.«
رئيس سازمان بسيج سازندگي با بيان اينكه بسيج با داشتن 
۱۵۴ هزار پايگاه در روستاها و محالت، مزيت رقابتي بااليي 
دارد، عنوان كرد: »داشتن منابع مالي دليل كافي بر اجراي 

پروژه ها نيست. «
  استانها از ظرفيت بسيج استفاده كنند

 اقدامات بسيج از زمان دفاع مقدس تا كنون موجب شده 
تا جمهوري اس��المي از حيث نظام��ي و امنيتي به مرحله 
بازدارندگي برس��د و امروز ابرقدرت تري��ن دولت ها نيز در 

برابر ايران زانو بزنند. 
در همين باره معاون اداري و برنامه ريزي س��ازمان بسيج 
مستضعفين با اشاره به توصيه رهبر معظم انقالب پيرامون 
كمك بسيج به دولت، گفت: »در اين كمك رساني، بسيج 
در كنار دستگاه هاي دولتي است و جايگزين هيچ دستگاه 

اجرايي نخواهد بود. «
س��ردار عبدالحس��ين بريماني با بيان اينكه دشمن جنگ 
اقتصادي را بر كش��ور تحميل ك��رده اس��ت، اضافه كرد: 
»تالش داريم شرايط اميد در دل مردم زنده بماند تا مردم 
با اين اميد و برطرف ش��دن مش��كالت، احساس آسايش 
كنند. جهش توليد اساس همه كارها است. برنامه مجموعه 
بسيج اين است با يك برنامه سه ساله اي كه تدوين شده، در 
سال هاي آينده تحرك فعالي را در عرصه اقتصادي كشور 

فراهم كند. «
وي با اش��اره به روس��تاهاي زنجان و با بيان اينكه برخي 
روس��تاهاي اين اس��تان مش��كالتي در زمينه آب شرب، 
مس��ائل زيرس��اختي و اش��تغال دارند، ادامه داد: »تالش 
مي شود با حل مش��كالت، مهاجرت معكوس به روستاها 
محقق شود. زيرا بسيج، خدمات رساني به مناطق محروم و 
روستايي و نيز مناطق حاشيه نشين در شهرها را به عنوان 
مأموريت خود تعريف كرده اس��ت. تس��هيل در روندهاي 
اداري براي همكاري بين دس��تگاهي براي خدمت رساني 

ضروري است. «
با عزم بزرگي كه در بس��يج وجود دارد، اجراي پروژه هاي 
محروميت زدايي يك فرصت مغتنم اس��ت تا استان ها نيز 
اراده اي براي استفاده از اين همه فرصت نشان دهند. مثل 
هش��ت پروژه دهكده اقتصاد مقاومتي كه با ۵۰۰ ميليارد 
تومان در كنار طرح هايي در حوزه كش��اورزي و بازآفريني 
حاشيه شهرها در زنجان تصويب شد و حاال به مرحله اجرا 

درآمده است. 

 جهاد خدمت بسيج براي
 راه اندازي  4 هزار كارگاه  توليدي در همدان
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 اجراي طرح هاي زودبازده 
براي محروميت زدايي از روستاهاي زنجان

در كن�ار اقدامات بس�يج كه بس�ياري از 
روستاهاي اس�تان هاي مختلف كشور را 
تحت پوشش خدمات خود قرار داده است، 
حاال بس�يج س�ازندگي به همراه قرارگاه 
خاتم االنبيا براي كمك به محروميت زدايي 
روس�تاهاي زنجان وارد ميدان شده اند و 
قرار است با كمك اس�تانداري، طرح ها و 
پروژه ه�اي بزرگي را به نتيجه برس�انند. 
روستاهاي زنجان هر كدام ظرفيتي دارند كه 
با شناخت و برنامه ريزي براي آنها مي توان در 
كمترين زمان ممكن مشكالتشان را رفع كرد. 
بر همين اساس استاندار زنجان از برنامه ريزي 
۳۰ ميليارد توماني براي محروميت زدايي از 
روستا هاي اين استان خبر می دهد و مي گويد: 
»تمام تالش ها بر اجراي طرح هاي زود بازده 

وكوچك مقياس قرار دارد. «
فتح اهلل حقيقي با اش��اره به جلس��ه قرارگاه 
خاتم االنبيا ادامه مي دهد: »امس��ال در قالب 
برنامه ريزي اقتصادي بسيج سازندگي ۱۰۰ 
طرح محروميت زدايي و ايجاد دهكده اقتصاد 

مقاومتي با اعتبار ۳۰ ميليارد تومان در استان 
اجرايي مي شود. « وي بر اولويت اجراي طرح ها 
با پيش��رفت ۷۰ درصدي در اس��تان تأكيد 
می كند و می افزايد: »تمام تالش ها بر اجراي 
طرح هاي زود ب��ازده وكوچ��ك مقياس قرار 
خواهد داشت و بر همين اساس اجراي طرح ها 
با رعايت توزيع برابر و عدالت اجرايي در بين 
هشت شهرستان ضروري است، زيرا بر اساس 
استعداد هر شهرس��تان بايد طرحي تعريف  
شود و مورد افتتاح قرار گيرد. « در همين رابطه 
سردار كرمي، فرمانده سپاه انصارالمهدي عج 
اس��تان زنجان هم معتقد اس��ت: »امسال از 
محل رديف بودجه بس��يج سازندگي ۲ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي محروميت زدايي 
در كش��ور اختصاص يافته است. « وي تأكيد 
مي كند: »اجراي طرح هاي نيمه تمام ورزشي، 
گردشگري و كشاورزي، مقاوم سازي منازل 
روستايي، آب رساني و اشتغالزايي از مهم ترين 
اهداف برنامه ريزي شده در طرح امسال بسيج 

سازندگي استان عنوان شده است. «

 مشاركت 30 ميليارد توماني كرمانشاهي ها
 در رزمايش مواسات

رزمايش همدلي و مواس�ات ك�ه از اوايل 
ماه مبارك رمض�ان آغاز ش�د، همچنان 
ادامه دارد و در استان هاي مختلف كشور، 
به همت نيروهاي بس�يج و س�پاه، مردم 
و خي�ران كمك ه�اي خ�ود را به دس�ت 
خانواده ه�اي كم برخ�وردار و نيازمن�د 
مي رس�انند. اي�ن رزماي�ش همچنان در 
كرمانشاه پابرجاس�ت و براساس آمارها 
چي�زي ح�دود 30 ميلي�ارد توم�ان از 
كمك هاي مردمي به دست افراد بي بضاعت 
و آس�يب ديدگان از كرونا رس�يده است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه نبي اكرم)ص( 
استان كرمانشاه با بيان اينكه تاكنون شاهد 
مشاركت ۳۰ ميليارد توماني مردم كرمانشاه 
در رزمايش مواس��ات و كمك مؤمنانه برای 
كمك رساني به نيازمندان و آسيب ديدگان 
از كرونا بوده ايم، مي گوي��د: »اوج رزمايش 
مواس��ات و كمك مؤمنانه را در ماه مبارك 
رمضان ش��اهد بوديم. با اين ح��ال تاكنون 

در چندين مرحله بس��ته هاي معيشتي در 
استان در اختيار نيازمندان و آسيب ديدگان 
از كرونا قرار گرفته و در تدارك اجراي مرحله 
بعدي اين رزمايش هستيم كه اميدواريم با 
مشاركت خوب خيران شاهد اجراي مرحله 
ديگري از اي��ن رزمايش تا ح��دود يك ماه 
آينده باشيم.«  مجتبي بياتي ادامه مي دهد: 
»از ابتداي شيوع بيماري كرونا تاكنون بيش 
از ۱۰۰ هزار بس��ته معيش��تي با مشاركت 
خيران اس��تان تهيه و در اختيار نيازمندان 
و آسيب ديدگان از كرونا قرار گرفته كه اين 
بس��ته هاي معيش��تي با هزينه ۳۰ ميليارد 
تومان تهيه ش��ده  اس��ت.«  اين مسئول با 
اش��اره به فعال بودن پايگاه هاي بسيج براي 
جم��ع آوري كمك هاي نق��دي و غيرنقدي 
مردم براي اجراي رزمايش كمك مؤمنانه، 
از خي��ران مي خواهد تا كمك ه��اي خود را 
از طريق اين پايگاه ها به دست نيازمندان و 

آسيب ديدگان از كرونا برسانند.« 
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 برای جهش توليد

حركت ه�اي مؤمنانه فق�ط به قش�ر خاصي ختم نمي ش�ود و 
براي آگاه�ي از فعالي�ت تمام اقش�ار و حضور بس�يجيان در 
اين اقدام خداپس�ندانه كافيس�ت ب�ه اردبيل بروي�م. جايي 
ك�ه بس�يجيان مهن�دس عم�ران و معم�اري اين اس�تان با 
هم�كاري س�ازمان هاي همراس�تا و خي�ران كمك ه�اي 
خوبي به نيازمن�دان و خانواده ه�اي كم برخوردار رس�اندند. 
در همين رابطه مس��ئول سازمان بس��يج مهندسين عمران و 
معماري اس��تان اردبيل از اجراي طرح مقابله با بيماري كرونا 
در مناطق مح��روم در قالب رزمايش مؤمنان��ه خبر می دهد و 
مي گويد: »به همت مجمع مهندس��ين خير س��ازمان بس��يج 
مهندس��ين عمران و معماري اس��تان اردبيل تعدادي زياد از 
مواد ضد عفوني كننده تهيه و در مناطق حاشيه اي شهر توزيع 

و همچنين معابر و منازل مسكوني بخش��ي از مناطق محروم 
شهرستان اردبيل توسط مهندسين بسيجي سازمان، ضدعفوني 

و گندزدايي شد.«
مهندس اقراري به اج��راي طرح رزمايش مؤمنانه نيز اش��اره 
می كن��د و ادامه مي ده��د: »درخصوص اقدام��ات كمك هاي 
مؤمنانه با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين باره بعد 
از جلساتي كه در مجمع مهندسين بين مركز نيكوكاري جامعه 
مهندس��ين و نماينده كميته امداد خميني )ره( برگزار ش��د، 
تصميم بر آن ش��د كه فرمانده پايگاه شهيد نژاد صفري ليست 
افراد واجد شرايط براي دريافت بسته معيشتي را به طور كامل 
شناسايي و تهيه كند و در طي آن قراردادي بين مهندسين خير 
و كميته امداد خميني)ره( بسته شد و در اين ميان با مبلغي كه 
كميته امام )ره( و مهندسين خير با هم جمع آوري كرده بودند، 
اقدام به تهيه و بس��ته بندي و توزيع بسته هاي معيشتي شامل 
برنج، روغن، مرغ، گوشت، خرما، رب گوجه فرنگي و همچنين 

پكيج فرهنگي شده و به دست نيازمندان رسيد.«
وي می افزايد: »همچنين در راس��تاي رزمايش كمك مؤمنانه 
جهت تهيه بسته هاي معيشتي و توزيع آن در ميان نيازمندان 
و آسيب ديدگان از كرونا، بين سازمان بسيج مهندسين عمران 
و معماري و سازمان نظام مهندسي ساختمان رايزني هاي الزم 
صورت گرفت و مبالغ جمع آوري شده به حساب اعالمي سپاه 
استان اردبيل واريز شد و براي خانواده هاي كم برخوردار اقالم 

مورد نياز تهيه شد.«

مهندسان بسيجي اردبيل، پيشرو در كمك هاي مؤمنانه
اصن�اف  بس�يج  تولي�د« در  كارگ�روه »جه�ش  وقت�ي  پي�ش  چن�د وق�ت 
و بازاري�ان كش�ور ب�ا ه�دف كم�ك ب�ه بهب�ود وضعي�ت كااله�اي س�اخت 
داخ�ل، تش�كيل ش�د، مي ش�د فهمي�د ك�ه اقدام�ات خوب�ي در راه اس�ت. 
بسيج اصناف و بازاريان با تشكيل كارگروه »جهش توليد« در نظر دارد وضعيت صنايع داخلي 
را بهبود بخشيده و با ايجاد رونق در اين عرصه، كشور را در مسير توليد بسياري از محصوالت 

به خودكفايي برساند. 
موضوعي ك��ه رئيس اين س��ازمان درب��اره آن مي گويد: »اي��ن كارگروه با ه��دف كمك و 
ياري رس��اندن به بهبود وضعيت توليد داخلي ايجاد ش��ده و چند روز پيش هم جلسه اي با 

موضوع بررسي راهكارهاي خودكفايي در پارچه را برگزار كرديم.«
غالمرضا حس��ن پور با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد چادر مشكي در كشور ما وارداتي است، 
ادامه مي دهد: »اين كار بس��يار ناپسندي اس��ت كه زنان و دختران از پارچه هايي كه از بالد 
كفر مي آيند، اس��تفاده كنند؛ چراكه مي توانيم چنين كاالهايي را در داخل كشور خودمان 
توليد كنيم. از س��وي ديگر قيمت پارچه و چادرمشكي بسيار گران ش��ده و خانواده ها توان 
خريد ندارند. اساساً يكي از داليل عدم استفاده برخي از زنان و دختران در كشور ما را همين 
گراني چادر مي دانند، لذا بايد براي آن چاره انديش��ي شود.« وي ادامه مي دهد: »اين جلسه 
به صورت مفصل با حضور نمايندگان وزارت صنعت، نمايندگان بخش خصوصي و برخي از 
توليدكنندگان برگزار شد تا توليد چادر مشكي در كشور عمليات شود. كارگروه جهش توليد، 
مسائل ديگري نظير افزايش توليد در بخش صنايع دس��تي، كفش، لوازم خانگي و توليدات 

ديگر را نيز در دستور كار دارد.«
  اصناف نيازمند حمايت دولت

با اوج گيري دوباره كرونا در كشور، رئيس سازمان بسيج اصناف، بازاريان و فعاالن اقتصادي 
اعالم كرده است: »واحد هاي تحت نظارت اين سازمان براي تأمين ماسك موردنياز بخش هاي 

مختلف آمادگي كامل دارند.«

حس��ن پور در خصوص توليد كافي و توزيع دقيق ماس��ك ها با هدف قرار گرفتن مكفي آن 
در دس��ترس عامه مردم مي گويد: »در حال حاضر تنها در تهران ظرفيت توليد روزانه ۵۰۰ 
هزارماسك سه اليه پزشكي استاندارد در واحدهاي تحت پوشش بسيج اصناف وجود دارد. 
البته همزمان با ش��يوع ويروس كرونا و با توجه به توليد محدود ماسك كه در كشور وجود 
داشت، اولويت اصلي اين سازمان توليد ماسك بود تا نياز و جوابگوي مصرف كشور باشد. به 
همين جهت ستادي در بسيج اصناف كشور ايجاد شد و توانستيم با همكاري توليدكنندگان 
بخشي از كمبود كشور در خصوص ماس��ك را تأمين و توزيع نماييم.« وي با تأكيد بر اينكه 
ماسك هاي توليد ش��ده با هماهنگي بسيج اصناف كشور و دس��تگاه هاي ذيربط در اختيار 
دانشگاه هاي علوم پزشكي، مراكز بهداشتي و درماني و داروخانه هاي قرار گرفته است، ادامه 

مي دهد: »بخشي از اين ماسك ها نيز به صورت رايگان در اختيار مردم قرار گرفت.«
 به گفته حسن پور، اصناف همواره در شرايط بحراني كشور همراه و هميار مردم بوده اند، لذا 

انتظار داريم در شرايط فعلي دولت با تمام توان از كسبه و بازاريان حمايت كند. 

تشكيل كارگروه »جهش توليد« در بسيج اصناف و بازاريان 

بسيج سازندگي 110 هزار واحد مسكوني براي محرومان مي سازد

گزارش گذر

با عزم بزرگي كه در بسيج وجود دارد، 
اجراي پروژه ه�اي محروميت زدايي 
يك فرصت مغتنم اس�ت تا اس�تانها 
نيز اراده اي براي استفاده از اين همه 
فرصت نشان دهند. مثل هشت پروژه 
دهكده اقتص�اد مقاومتي ك�ه با 500 
ميليارد تومان در كنار طرح هايي در 
حوزه كشاورزي و بازآفريني حاشيه 
ش�هرها در زنج�ان تصوي�ب ش�د و 
حاال ب�ه مرحل�ه اجرا درآمده اس�ت


