
 با آغاز هفت�ه دفاع مق�دس برنامه هاي س�پاه 
استان ها نيز براي گراميداش�ت اين ايام برگزار 
مي ش�ود، اما يك�ي از ويژگي ه�اي برنامه هاي 
امس�ال توجه ويژه ب�ه بحث محروم�ان و رفع 
نيازهاي آنان است كه در همين راستا مي توان 
به اقدامات سازمان بسيج مهندسين كشاورزي 
س�پاه كربالي مازندران اش�اره كرد كه اعزام و 
برپايي اردو هاي جهادي دامپزش�كي به همراه 
اكيپ و تجهيزات مورد نياز به مناطق محروم از 
جمله آنهاس�ت. همچنين پايوران سپاه ناحيه 
خدابنده در استان زنجان در حركتي خودجوش 
به مناس�بت هفت�ه دفاع مقدس و در راس�تاي 
رزمايش كمك مؤمنانه دهها بسته غذايي را آماده 
و در ميان خانواده هاي كم بضاعت توزيع كردند. 

      
مسئول سازمان بسيج مهندسين كشاورزي سپاه 
كربال از اجراي دو برنامه در هفته دفاع مقدس خبر 
می دهد و مي گوي��د: »برپايي اردو ه��اي جهادي 
دامپزشكي با اكيپ و تجهيزات به مناطق محروم از 

برنامه هاي اين هفته به شمار مي رود. «
ياسر رحمتي با اعالم اينكه پايگاه مقاومت دامپزشكي 

و صندوق توسعه هم در اين هفته افتتاح مي شود، 
ادامه مي دهد: » در بخش جهش توليد نيز طرحي 
مشترك با بنياد بركت در شهرستان نكا به صورت 

پايلوت اجرا مي شود. «
وي به طرح هم��گام كه يك طرح ملي مي باش��د، 
اشاره می كند و يادآور مي شود: »اين طرح در سطح 
روستا ها در حال انجام است، به طوري كه طرح كشت 

كلزا در وسعت زياد به مدت دو سال با محوريت بسيج 
اجرا خواهد شد. «

  كمك مؤمنانه پايوران سپاه ناحيه خدابنده 
در زنجان پايوران سپاه ناحيه خدابنده در حركتي 
خداپس��ندانه در هفته دفاع مقدس و در راس��تاي 
كمك مؤمنانه دهها بس��ته غذايي آماده كرده و در 

ميان خانواده هاي كم بضاعت توزيع كردند. 

در همين رابطه مدير روابط عمومي و تبليغات تيپ 
36 انصارالمهدي )ع��ج( زنجان با اش��اره به توزيع 
بس��ته هاي غذايي كه به همت پايوران و بسيجيان 
گردان يكم ام��ام حسين)ع(شهرس��تان خدابنده 
انجام ش��د، مي گويد: »با جم��ع آوري ۹۰ ميليون 
ريالي نذورات و كمك هاي نقدي كاركنان در قالب 
خيمه مواسات ۴۰ بس��ته غذايي و معيشتي تهيه و 
در ميان اقشار كم درآمد اين شهرستان توزيع شد، 
همچنين يك رأس گوساله ذبح و ۲۵۰ بسته گوشت 
قرباني نيز در بين خانواده كم برخوردار و بي بضاعت 
توزيع شد. « سرهنگ سعيد طوماري به اقدامات تيپ 
36 انصارالمهدي )عج( در راستاي اطاعت از فرامين 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در راستاي اجراي 
كمك مومنانه نيز اش��اره می كن��د و ادامه مي دهد: 
» ۱۰۰ بسته لوازم التحرير براي دانش آموزان نيازمند 
به همت پايوران و بسيجيان گردان يكم امام حسين 
)ع( شهرس��تان خدابنده تهيه ش��د و به دست آنها 
رسيد. تمامي اين اقدامات در راستاي حمايت از اقشار 
كم درآمد جامعه كه در اثر شيوع بيماري كرونا و به 
وجود آمدن مشكالت اقتصادي دچار آسيب معيشتي 
شده بودند، صورت گرفت. « با افزايش آمار مبتاليان 

به كرونا تع��دادي از گروه هاي جهادي متش��كل از 
دانشجويان دانشگاه علوم پزش��كي تبريز و انجمن 
همتاياران دانشگاه با حضور در محالتي از تبريز كه 
بيشتر آلوده به كرونا هستند، اقدام به توزيع ماسك 
رايگان كردند.  اين دانش��جويان هدف از اين نحوه 
حضور در محالت مختلف و توزيع ماسك رايگان را 
اعالم خطر به مردم و تقاضا براي افزايش مراقبت هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري عنوان كردند.  در همين 
راستا استاندار آذربايجان شرقي از مديران دستگاه هاي 
دولتي و بنگاه هاي اقتصادي خواس��ت در خصوص 
رعايت موارد و پروتكل هاي بهداشتي بيش از بيش 
دقت كرده و همه با هم براي كنترل اين بيماري تالش 
كنند.  وي با بيان اينكه تا دو هفته قبل اين استان در 
هر دو ش��اخص تعداد مبتاليان و تعداد بستري در 
بيمارستان ها با كاهش مواجه بود، اظهار داشت: »در 
آن زمان تعداد بستري در بيمارستان ها از ۸۸۰ نفر 
به ۷۲۰ نفر و تعداد فوتي ها در پيك دوم شيوع كرونا 
از ۱6 نفر به چهار نفر در روز كاهش يافته بود. « با اين 
حال جهادگران اعالم آمادگي كرده اند تا در هر بخش 
و زمينه اي كه الزم باشد، وارد ميدان شده و در خدمت 

تمام اقشار و به خصوص كادر درمان خواهند بود. 

جهادگران آذربايجان غربي بعد از ش��يوع كرون��ا در حوزه هاي 
مختلف، خدمت رس��اني به مردم را آغاز كردند و از همان زمان 
بيش از 3۸ گروه جهادي شيعه و سني شامل حدود ۴۵6 جهادگر 
به صورت شبانه روزي در سطح شهرستان پلدشت در حوزه مقابله 

با كرونا فعاليت مي كنند. 
از اسفند ماه سال گذشته و ب�ا گس�ترش ش�يوع ويروس كرون�ا 
كه موجب تعطيلي دانش���گاه ها شد، دانش���جويان جهادي از 
مس���ئوليت هاي اجتماع�ي خ�ود غافل نب��وده و ضمن اعالم 
آمادگي براي مش�اركت در كمك رس�اني به مردم، قرارگاه هايي 
را براي نقش آفرين��ي در رزمايش همدلي و كم��ك مؤمنانه به 

نيازمندان تشكيل دادند. 
در همين راستا، گروهي از دانش�جويان جهادي و تش�كل هاي 
انقالبي به جمع آوري كمك هاي مردم�ي پرداختن�د ت�ا ب�ا اي�ن 

اق�دام بتوانند دس�ت هم اس�تاني هاي نيازمند ش�ان را بگيرند. 
در اين ميان گروه هاي جهادي بس���يج دانش���جويي اس�تان 
آذربايجان غربي هم كه براي مقابله با ويروس كرونا متحد شده 
بودند، بعد از سخنان رهب�ر انقالب مبن�ي بر راه اندازي رزمايش 
همدلي، براي كمك رس��اني ب�ه نيازمندان وارد ميدان ش��دند. 
دانشجويان بسيجي و جهادي آذربايجان غربي نيز بعد از شيوع 
كرونا در حوزه هاي مختل�ف، خدمات رس��اني به م�ردم را آغاز 
كردند.  گروه�ي از اي�ن دانش���جويان در بخش اطالع رس�اني 
و آگاه س��ازي عموم�ي فعالي�ت هاي خود را ش��روع كردند و با 
تولي�د و پخش محتواهاي آموزش�ي، ترويج�ي، اطالع رس�اني 
و مستندس���ازي به صورت پوس�تر، بروش���ور، عك�س، فيل�م 
و پي�ام در فضاهاي مج��ازي و واقع�ي در زمين��ه رعايت اصول 
بهداشتي، پيشگيري از بيماري، خود مراقبتي و حفظ سالمت 

رواني جامعه تالش كردند.  با ش��يوع ويروس كرونا در كشور و 
كمبود اقالم بهداش��تي در روزهاي اول اين ويروس جهادگران 
آذربايجان غربي با امكانات محدود ش���روع به توليد اين اقالم 
كردند در اين راس���تا، گروه هاي جهادي بس���يج دانشجويي 
بوكان براي مقابله ب��ا ويروس كرونا 3 هزار عدد ماس��ك توليد 
كردند كه در قالب پك هاي بهداشتي شامل دس�تكش، ماس�ك، 
مايع دستش�ويي و مايع ضدعفوني كننده در بين مردم مناطق 

مح�روم ب�وكان توزيع شد. 
  5گروه جهادي در خدمت خانواده شهدا

در م�ورد فعالي�ت گروه هاي جهادي بس�يج دانش�جويي براي 
پيشگيري از ويروس كرونا بايد به آمار، ارقام و گزارش ها مراجعه 
كرد. به طوري كه تاكنون ۴۵۰ نفر از اين بس�يجيان آموزش هاي 
الزم را براي همكاري با مراكز بهداشت شهرستان اروميه ديده اند. 

گروه هاي غربالگري در مناطق قرمز اروميه تش��كيل شد و  در  
مناطقي همچون كش��تارگاه، بادكي، كوهنورد و ۵۰۰ دستگاه 
خدمات معاينه و جداسازي بيماران از افراد سالم صورت گرفت. 
همچنين گروه هايي تشكيل شد تا نفرات خاصي براي خريد اقالم 
مورد نياز در محالت تعيين ش��وند. اين كار موجب مي شود تا از 

خروج بي مورد افراد در جامعه جلوگيري شود. 
گفتني است، يكي ديگر از فعاليت هاي بسيجيان شيعه و سني، 
سمپاشي، ضدعفوني و گند زدايي از محالت مختل�ف شهرس�تان 
ارومي�ه بود. در اين راس�تا ۲۵ه�زار ليتر محلول ضدعفوني كننده 
توسط ۲3 دستگاه ماش��ين آالت ضدعفوني كننده براي پاكيزه 

كردن سطح شهر مورد استفاده قرار گرفت. 
ضدعفون�ي معاب�ر و توليد ماس�ك تنها كار گروه هاي جه�ادي 
نبود و اين افراد با توليد ۵۰۰ سي دي آموزشي در رابطه با مقابله با 
كرونا، آنها را در مساجد و محالت توزيع كردند. س�رهنگ منصور 
يوس�في فرمانده س���پاه پلدش���ت آذربايجان غربي با اشاره به 
فعاليت گروه هاي جهادي در شهرس�تان مي گويد: »بعد از ش�يوع 
ويروس كرونا جلس�ه اي براي هماهنگي براي مقابله با اين ويروس 
برگزار شد و در راستاي مأموريت هاي برنامه هاي س�تاد مقابله 
با كرونا در اس�تان بحث به كارگيري و فعال نمودن بيش از 3۸ 
گروه جهادي اعم از ش�يعه و س�ني در س�طح شهرس�تان عنوان 
و س�ازماندهي آنها شروع شد. از همان زمان حدود ۴۵6 جهادگر 

به صورت شبانه روزي در اين حوزه فعاليت مي كنند. «
وي مي افزايد: »با هماهنگي فرمانده پايگاه ها، شوراي روستاها 
و دهياري نس��بت ب�ه توجي�ه نيروه�ا ب��راي ضدعفوني معابر، 
مدارس، مس���اجد و... ب�ه صورت ويژه با رويك��رد پايگاه محور 
كارها شروع شد. به گونه اي كه براي هر منطقه يك گروه جهادي 

به ضدعفوني خانه هاي مردم پرداختند. «
فرمانده س���پاه پلدش���ت آذربايجان غربي تصري��ح مي كند: 
»پنج گروه جه��ادي نيز براي ارتب��اط با خانواده هاي ش���هدا 
و خدمت رس��اني به آنها معرفي ش��د كه در بح��ث ضدعفوني 
منزل و توزيع ماس��ك و اقالم بهداشتي و سبد معيشتي به آنان 

خدمات دهي مي كردند. «
  كمك مؤمنانه به بيكار شدگان در پايانه مرزي

يكي ديگ��ر از اقدام��ات مؤثر جهادگران ش��يعه و س��ني براي 
پيشگيري از ش��يوع بيش��تر ويروس كرونا در سطح شهرستان 
برپايي ايس��تگاه هاي ضدعفوني كننده در ورودي شهرستان و 
روستاهاي مجاور بود. ويژگي اين گروه ها اين بود كه به صورت 
خود جوش و ش���بانه روزي بودن��د. اين گروه ه��اي جهادي با 
اس�تفاده از پتانس�يل افراد محله هاي خود توانس�تند براي مقابله 
با ويروس كرونا اقدام كنند.  فرمانده س�پاه پلدش�ت آذربايجان 
غربي با اشاره به رزمايش كمك هاي مؤمنانه در سطح شهرستان 
مي گويد: »با استفاده از ظرفيت خيران و نهادهايي مانند كميته 
امداد و بهزيس��تي امام جمعه و ديگر مراكز بيش از هزار بس��ته 
معيش��تي كه هر بس��ته به ارزش ۵۰۰ هزار تومان بود، آماده و 
در بين س��اكنان مناطق محروم و مشاغلي كه به خاطر ويروس 
كرونا آسيب ديده بودند، توزيع شد. «  يوس�في مي افزايد: » چون 
پلدشت يك منطقه مرزي اس�ت كه به خاطر ويروس كرونا نوار 
مرزي آن مس�دود ش�ده اس���ت و هيچ مس�افري در آن رفت و 
آمد ندارد. اين مسئله وقتي مهم مي ش��ود كه بدانيم نان آوران 
حدود ۴۰خانواده از مردم اين منطق��ه در پايانه مرزي فعاليت 
داشتند، بنابراين اين افراد شغل هاي خود را از دست دادند، ولي 
با هماهنگي هاي انجام ش���ده افراد نيازمند شناس���ايي و پس 
از غربالگري و مشخص شدن نيازهايش��ان كمك هاي نقدي و 

غير نقدي به دستشان رسيد. «

 اتحاد جهادگران شيعه و سني
براي رفع محروميت 
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گفت وگوي »جوان« با فرمانده سپاه امام صادق)ع( بوشهر:

 قرارگاه جهش توليد
 درمانگاه صنايع بوشهر است 

در حال حاضر واحدهاي صنعتي 
بوش�هر از چه مشكالتي بيشتر 

رنج مي برند؟
هم اكن��ون واحد هاي صنعت��ي مختلفي در 
استان بوشهر وجود دارند كه بروز مشكالتي 
در زمينه ه��اي گوناگون مانند مش��كالت 
حقوقي، فني، زيرس��اختي، مالي، بيمه اي، 
فناوري اطالعات و موارد زيس��ت محيطي 
باعث شده اس��ت تا جلوي توليد آنها گرفته 
ش��ده يا روند توليد محصوالت آنها با كندي 
مواجه شود كه براي حل مشكالت اين واحد ها 
مي توان از ظرفيت گسترده بسيج 

استفاده كرد. 
اين قرارگاه چه برنامه اي را 
براي رفع مشكالت در بخش 

صنعت در دستور كار دارد؟
قرارگاه صنعت و معدن بوشهر با 
استفاده از ظرفيت اقشار مختلف 
بس��يج و با كمك دس��تگاه هاي 
اجرايي مرتبط ب��ا بخش صنعت 
و مع��دن ت��الش مي كن��د ت��ا با 
عارضه ياب��ي و دادن مش��اوره در 
زمينه هاي مختلف به واحد هاي 
صنعتي در جهت درمان مشكالت 
اي��ن واحدها، گام هاي��ي جدي و 

اثربخش بردارد. 
ب�ه نظ�ر ش�ما رف�ع معضالت 
واحده�اي صنف�ي تا چ�ه حد 
مي توان�د در جهش توليد نقش 

داشته باشد؟
هندسه جهش توليد هندسه بسيار مفصلي 
اس��ت؛ چراكه اين موضوع روي معيش��ت 
قش��ر هاي مختلف مردم اثرگذار است كه به 
همين دليل الزم است همه ما توجه خاصي 
به كارآفريني، مؤلفه هاي توليد و پس از آن 

جهش توليد داشته باشيم. 
امروز ما در يك ش��رايط پيچيده اقتصادي 
هستيم، به طوري كه عالوه بر تحريم، ويروس 
كرونا نيز بر مس��ائل اقتصادي اثر گذاش��ته 
و اين مس��ئله سبب ش��ده تا معيشت مردم 
دچار مشكل شود. رفع معضالت و مشكالت 
واحدهاي صنعتي در گام اول به اشتغالزايي 
و تأمين نيازها و معيش��ت خانواده ها كمك 
مي كند و با اين حركت است كه مي توان به 
جهش توليد و پويايي اقتصاد و حتي ارزآوري 

به كشور فكر كرد. 
وضعيت بوش�هر از نظر منابع و 

ذخاير طبيعي چطور است؟
بوشهر، استاني با ظرفيت هاي زياد صنعتي 
است. همچنين داراي منابع و ذخاير سرشار 
از مس��ائل اقتصادي، صنايع، علوم، فنون و 

هندس��ه اقتصادي اس��ت كه اين ويژگي ها 
سبب مي شود ما از بس��تر كارآفريني، توليد 
قدرت اقتص��ادي و مؤلفه هاي جهش توليد 
به خوبي برخوردار بوده و داراي توان خوبي 
در اين زمينه باش��يم، اما آنچه در اين زمينه 
مهم است، اين اس��ت كه بتوانيم اين توان را 
در خدمت جهش توليد به كار بگيريم. خوب 
است بدانيم 6۰۰ پروانه بهره برداري صنعتي 
در اين استان وجود دارد كه از اين تعداد، ۱۵۲ 
واحد راكد بوده و فعاليتي ندارند و ۴۴۸ واحد 
فعال و مشغول به فعاليت هستند. در مجموع 
در اين بخش ح��دود ۲۰ هزار نفر به فعاليت 
مي پردازند. همچني��ن در بخش معدن نيز 
بوشهر تا پايان سال ۱3۹۸ داراي ۲۵۷ معدن 
مي باشد كه از اين تعداد، ۱۹۴ واحد فعال و 
۸3 واحد غيرفعالند كه در اين بخش نيز هزار 

و ۵۰۰ نفر مشغول به فعاليت هستند. 
درخواست اصلي شما از قرارگاه 
صنعت و مع�دن بوش�هر براي 
جهش توليد در استان چيست؟

به نظ��رم راه اندازي بان��ك اطالعات صنايع 
اس��تان و احصاء مسائل و مش��كالت آنها به 
تفكيك هر واحد صنعتي، راه اندازي كارگروه 
ويژه حل مش��كالت واحد ه��اي صنعتي و 
سازماندهي اقشار مختلف بسيج و به كارگيري 
نخبگان و اساتيد مثبت و استفاده از نظرات 
آنها در جهت حل مشكالت واحد هاي صنعتي 
از جمله مهم ترين اقداماتي اس��ت كه الزم 
است قرارگاه صنعت و معدن استان بوشهر 
با هدف تحقق جهش توليد در سطح استان 

انجام دهد. 
آيا مس�ئوالن بخش صنعت نيز 
از اين حركت بس�يج استقبال 

كرده اند؟
بله. اتفاقاً چندي پيش نشستي با دوستان 
اي��ن ح��وزه داش��تيم كه ضم��ن تقدير 
از طرح مجموعه بس��يج و س��پاه استان 
براي مش��اركت و پيگيري رفع مشكالت 
واحد هاي صنعتي بوش��هر، اعالم ش��د 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر 
با تش��كيل كارگروه هايي به صورت ويژه 
مش��غول بررس��ي مس��ائل و مشكالت 
واحد هاي صنعتي استان است كه در اين 
زمينه از پيشنهادات سپاه، بسيج يا هر نهاد 
ديگري در اين زمينه اس��تقبال مي كند. 
البته در اين ديدار اعضاي قرارگاه صنعت و 
معدن نهضت جهش توليد استان به بحث 
و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكالت 
واحد هاي صنعتي و معدني اين استان و 
بررسي راهكار هاي تحقق جهش توليد در 

استان بوشهر پرداختند. 

i ran@javanOnl ine. i r

محمد رضا هاديلو

پرونده
رزمايش همدلی 

در هفته دفاع مقدس 

با اينكه سال هاست جهادگران در عرصه هاي مختلف در حال خدمت رساني به نيازمندان 
و محرومان هستند، اما با شيوع كرونا و خطرات ناش�ي از ويروس كوويد19 در جامعه اين 
بسيجيان بودند كه پشت س�ر جهادگران عرصه درمان، طاليه دار دفاع از سالمت شدند 
و نش�ان دادند بدون هيچ ترس�ي آماده اند تا با هر تهديد و خطري مقابله كنند تا آرامش 
و آس�ايش ش�هروندان از بين نرود. خدمات جهادگران از ضدعفوني كردن معابر و اماكن 
عمومي شروع ش�د و با توليد ماسك، گان، ش�يل و كمك به كادر درمان و حتي حضور در 

غسالخانه ها و انجام امور كفن و دفن فوتي هاي كرونا ادامه پيدا كرد و با آغاز رزمايش كمك 
مؤمنانه و همدلي آنها بودند كه حلقه اتصال بين مردم و خي�ران با محرومان و نيازمندان 
شدند تا بسته هاي مواد غذايي و معيشتي و پك هاي بهداش�تي و اقالم و لوازم ديگر را به 
دست خانواده هاي كم بضاعت برس�انند. با اينكه امام استان هاي ايران مسرور از اين همه 
حضور بود، اما در آذربايجان غربي و شهرستان پلدشت، اتحاد جهادگران شيعه و سني براي 
تشكيل گروه هاي خدمت رسان حضور آنان را در عرصه هاي مختلف چشمگيرتر كرده است. 

سازمان بسيج مستضعفين در راستاي تحقق ش�عار امسال يعني جهش توليد، 
اقدام به راه اندازي قرارگاهي با عنوان جهش توليد در سراسر كشور كرده كه در 
همين راستا قرارگاه صنعت و معدن در استان بوشهر تشكيل شده و قرار است به 
بررسي و حل مسائل و مشكالت واحد هاي صنعتي و معدني اين استان بپردازد. 
ب�ه همي�ن بهان�ه ب�ه س�راغ س�ردار علي رزمج�و، فرمان�ده س�پاه ام�ام 
ص�ادق )ع( رفتي�م ت�ا در م�ورد ل�زوم توج�ه ب�ه كارآفرين�ي و مؤلفه ه�اي 
تولي�د جه�ت تحق�ق جه�ش تولي�د و همچني�ن برنامه ه�اي اي�ن ق�رارگاه 
ب�راي رف�ع موان�ع واحده�اي صنعت�ي گفت وگوي�ي داش�ته باش�يم. 

گو
ت و

گف

ادامهرزمايشهمدليومواساتدربرنامههفتهدفاعمقدساستانها
گذر

به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس، ۴۰ عنوان برنامه در 
قالب ۴ هزار ريزبرنامه در سطح استان يزد تنظيم شده است. 
تجليل از پيشكسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، افتتاح نمايشگاه 
دستاورد هاي دفاع مقدس، سركش��ي از ۸۰ خانواده شهيد سرباز 
توسط سربازان استان، غباررويي و عطرافشاني قبور مطهر شهداي 
استان، بازسازي عمليات شكست حصر آبادان، كلنگ زني و افتتاح 
چند طرح ورزشي، تجليل از بانوان ايثارگر، برگزاري جشنواره فيلم 
مقاومت با حضور ۷۰ فيلم ساز، تجليل از فرماندهان دفاع مقدس 
و اعزام تيم هاي پزش��كي به مناطق محروم استان و ويزيت و ارائه 
خدمت رايگان از جمله برنامه هاي شاخص چهلمين سالگرد هفته 

دفاع  مقدس استان يزد است. 
ماه ها بود كه براي برگزاري كنگره ملي ۴هزار ش��هيد دارالعباده و 
دارالعم يزد برنامه ريزي كرده ايم، اما حاال با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و شرايطي كه در آن قرار گرفتيم، قرار است همه برنامه هاي 
مربوط به كنگره با رويكرد خدمت رساني باشد. بر همين اساس ۴۰ 
برنامه شاخص و محوري كه همگي بر مبناي خدمت رساني است 

براي اين كنگره در نظر گرفته شده است كه ذبح ۴ هزار گوسفند و 
توزيع آن بين نيازمندان، ايجاد ۴ هزار متر فضاي ورزشي در استان، 
ايجاد ۴ هزار متر فضاي آموزشي در استان، غرس ۴ هزار اصله نهال، 
پوشش ۴ هزار يتيم، توزيع ۴ هزار بسته لوازم التحرير بين نيازمندان 

و امثالهم از جمله  اين برنامه هاست. 

مديريت جهادي و انقالبي در دفاع مق��دس چندين ويژگي خاص 
داشت.

 ايستادگي در برابر سلطه هاي شيطاني و وسوسه هاي نفساني، باور به 
نصرت الهي به همراه توسل و توكل، اطاعت محض از واليت، اهميت 
دادن به توانايي هاي ملت، ايس��تادگي در برابر فش��ار قدرت هاي 
خارجي، همدلي و اتحاد بين ملت و اركان مختلف نيرو هاي مسلح، 
نقش محوري دادن به نجات مستضعفان عالم و اصرار بر حفظ اصول 
اس��المي و ارزش ها، اصلي ترين مشخصه هاي مديريت جهادي در 

دفاع مقدس مردم ايران بود. 
اميد مي رود الگوي دفاع مقدس در ديگر صحنه ها نيز مورد استفاده 
قرار بگيرد. رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اندك اميدي به 
نيرو هاي خارجي و بيرون از مرز هاي كشور نداشتند و همه اتكاي 
آنها به توان و ظرفيت داخلي بود و امروز نيز اگر مسئوالن و نيرو هاي 
حاضر در ميادين مختلف اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي 
و امثالهم همواره گوش به فرمان واليت باشند، موفقيت صددرصد 

خواهد بود.

اجراي ۴هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در يزد

سردار رضا پورشمسي
 فرمانده سپاه الغدير يزد

غالمرضا حسن پور
 رئيس سازمان بسيج اصناف كشور

5۷۷ كارگاه نيمه صنعتي در زمينه توليد ماسك فعالند
و  صنف�ي  صنعت�ي  نيم�ه  كارگاه   5۷۷
جه�ادي ب�راي تولي�د روزان�ه 1۶ ميلي�ون 
مي كنن�د.  فعالي�ت  ماس�ك  ع�دد 
از ابتداي ش��روع ويروس كوويد۱۹ درصدد تأمين 
مواداوليه براي توليد اقالم بهداش��تي در كش��ور 

هستيم. 
از همان روزهاي نخس��ت اس��فند سال گذشته 
با تش��كيل س��تاد مركزي، تأمين، توليد، توزيع 
و نظ��ارت ب��ر محلول ه��اي ضدعفوني كننده و 
ماسك هاي بهداش��تي پيگيري مي شود.  در گام 
اول توليد ماسك از پارچه هاي چند بار مصرف با 
تأييد وزارت بهداشت آغاز شد و در كمتر از يك 
ماه ۱۰ ميليون عدد ماس��ك از اي��ن نوع تحويل 
وزارتخانه بهداشت و درمان شد.  در مرحله بعدي 
تبديل واحدهاي صنفي پوش��اك به ماسك در 
دس��تور كار قرار گرفت و مواد اولي��ه خاص آنها 
تأمي��ن و ماس��ك هاي تولي��دي در داروخانه ها 

توزيع ش��د كه اين اقدام كاهشي شدن قيمت ها 
به رغم وارداتي بودن بخش��ي از مواد اوليه توليد 
ماسك را در پي داشت.  استان هاي ايران هر كدام 
ظرفيت هاي زيادي دارند و برهمين اساس با توجه 
به توان صنعتي آذربايجان ش��رقي انتظار داريم 
صنعتگران اين اس��تان وارد توليد »ملت بلون« 
و ديگر مواد اوليه ماسك شوند كه در اين ارتباط 
حمايت هاي الزم، از سوي مديران دستگاه هاي 

اجرايي كشور و استان انجام مي شود. 
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