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88498441سرویس  شهرستان

حمیرا رحیميحوریه ملكي

3 ه�زار ط�رح در      اردبيل
يك هزار روس�تا، 
مناطق عشايري و شهر هاي كم جمعيت استان اردبيل 
تسهيالت اشتغالزايي ارزان قيمت دريافت كردند.

حسن رحيمي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان اردبيل گفت: در قالب طرح اشتغال پايدار 
روس��تايي و عش��ايري، 3 هزار طرح در يك هزار 
روستا، مناطق عش��ايري و شهر هاي كم جمعيت 
استان تسهيالت اشتغالزايي ارزان قيمت دريافت 
كردند. وي با اش��اره به پرداخت 3 ه��زار و ۱۶۰ 
ميليارد ريال تسهيالت براي طرح هاي اشتغالزايي 
روستايي و عشايري استان اردبيل افزود: با اجراي 
اين طرح ها، زمينه اش��تغال 3 هزار و ۵۰۰ نفر در 
استان اردبيل فراهم شده است. مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اس��تان اردبي��ل از پرداخت 
۹۵درصدي سهم استان اردبيل از محل تسهيالت 
اشتغال پايدار روس��تايي و عش��ايري خبر داد و 

افزود: پرداخت تس��هيالت به طرح هاي مصوب 
اش��تغالزايي مناطق روس��تايي و عش��ايري اين 
اس��تان ادامه دارد. رحيمي ادامه داد: در اجراي 
طرح اعطاي تس��هيالت در قالب اشتغال پايدار 

روستايي و عش��ايري، ۱3 هزار نفر متقاضي در 
استان در سامانه كارا ثبت نام كرده اند كه تاكنون 
طرح اشتغالزاي ۵ هزار نفر از متقاضيان به ارزش 
8 هزار ميلي��ارد ريال براي دريافت تس��هيالت 

به بانك هاي عامل اس��تان معرفي ش��ده است و 
پرداخت تس��هيالت اين طرح ها ادامه دارد. وي 
گفت: طرح اشتغال روس��تايي يكي از طرح هاي 
موف��ق وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي جهت 
گش��ايش امر اش��تغال و جلوگي��ري از مهاجرت 
از مناطق روس��تايي بوده و تاكن��ون نتايج خوبي 
داشته است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان اردبيل افزود: تسهيالت حمايتي اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري در استان اردبيل براي 
طرح هاي ايجادي، توسعه اي و سرمايه در گردش 
در مناطق روس��تايي و عش��ايري و نيز شهر هاي 
زير ۱۰ هزار نفر جمعيت توس��ط بانك هاي عامل 
پرداخت مي ش��ود. رحيم��ي ادام��ه داد: اعطاي 
تسهيالت با توجه به رسته فعاليت هاي بومي استان 
و با ارزياب��ي اهليت س��رمايه گذاران و متقاضيان 
تسهيالت انجام ش��ده و نظارت سه مرحله اي نيز 

همزمان با اعطاي تسهيالت انجام مي شود.

تسهيالت ارزان قيمت به ۳ هزار طرح اشتغال روستايي اردبيل پرداخت شد

دستگاه ضدعفوني کننده الكترواپتيكي در قزوين توليد شد
شركت دانش بنيان      قزوين
آشكار پرتو پويا از 
واحدهاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري قزوين 
موفق به توليد يك دستگاه ضدعفوني الكترواپتيكي 
منحصر به ف�رد با نام تج�اري»ViruNot« ش�د. 
بنابر اعالم روابط عمومي پارك علم و فناوري 
قزوين، دس��تگاه ضدعفوني الكترواپتيكي با 
بهره گيري از تابش پرانرژي در محدوده طيف 
الكترومغناطيس با فركان��س و توان مصرفي 

مناسب قادر است ويروس هاي مرگبار، اعم از كرونا ويروس، آنفلوآنزا، سارس، راينو و تمامي ميكروب ها 
و باكتري ها را از طريق شكستن نيروهاي مولكولي از بين ببرد. از ديگر مزاياي اين محصول مي توان به 
ضدعفوني كردن اشيا و لوازم جانبي، خصوصاً وسايلي كه به صورت روزانه مورد استفاده قرار مي گيرد 
و امكان شستشو و پاك سازي كامل آن وجود ندارد اشاره كرد. از اين محصول كه در مدت زمان بسيار 
كوتاه عمل ضدعفوني را به انجام مي رساند، مي توان در بيمارستان ها، درمانگاه ها و آزمايشگاه ها براي 

ضدعفوني كردن لوازم پزشكي، دندانپزشكي و ست هاي بخيه نيز استفاده كرد.

۵۴ روستای ايالم به شبكه برق سراسري متصل شدند 
مديرعام��ل      ايالم
شركت توزيع 
نيروي برق ايالم از برق رساني به ۵۴ روستاي 

فاقد برق استان خبر داد.
هادي ش��يرخاني مديرعامل ش��ركت توزيع 
نيروي برق ايالم با اشاره به اينكه ۵۴ روستاي 
فاقد برق اس��تان ايالم در دول��ت تدبير و اميد 
به شبكه سراسري برق متصل شده اند، گفت: 
شركت توزيع نيروي برق از آغاز دولت تدبير و 

اميد توانست برق پروژه هاي مهمي نظير منطقه ويژه اقتصادي مهران، مجموعه باغات زيتون هليالن، 
كارخانه فوالد آتنا سرابله و كارخانه استيل كورد دره شهر ايالم را تأمين كند. وي افزود: بازسازي شبكه 
برق آسيب ديده از سيل شهرستان هاي دره شهر، سيروان، بدره و هليالن از ديگر اقدامات شركت توزيع 
برق استان بود. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق ايالم افزود: همچنين در دولت تدبير و اميد برق 
۲ هزار و ۴۰۰ خانوار عشايري با استفاده از پنل خورشيدي تأمين شده است. شيرخاني با بيان اينكه 
شركت توزيع برق استان در تأمين برق پروژه هاي مهم كشاورزي اهتمام دارد، گفت: تكميل برق رساني 

به پروژه پمپاژ آب موالب و ايستگاه پمپاژ چم كبود آبدانان نيز در دولت تدبير و اميد اجرا شده است.

استان مرکزي در صدور کارت هاي بازرگاني خودکفا مي شود
توج���ه  ب�ا      مركزي
به اهمي���ت 
اقتصادي استان مركزي و با توجه به موضوع 
رونق توليد، اتاق بازرگاني بايد تالش كند تا 
كارت ه�اي بازرگاني واحده�اي بزرگ در 
اس�تان صادر و حس�اب هاي بانكي و مالي 
ش�ركت ها در داخل اس�تان انجام ش�ود.

محمدحس��ن آصفري نماينده م��ردم اراك، 
كميجان و خنداب گفت: جلس��ات ش��وراي 

گفت  و گوي دولت و بخش خصوصي استان در زمينه رفع موانع توليد راهگشا بوده و بخشي از مشكالت 
حوزه توليد كه دغدغه مقام معظم رهبري، دولت و مردم است در اين شورا بررسي و برطرف مي شوند 
كه اقدام بسيار ارزشمندي است و اميدواريم با مصوبات اين شورا شاهد رونق توليد در استان باشيم . وي 
افزود: اتاق بازرگاني بايد تالش كند تا كارت هاي بازرگاني واحدهاي بزرگ در استان صادر شده و وجود 
داشته باشد و با توجه به اينكه بعضي از شركت ها حساب هاي بانكي و مالي در تهران و ساير استان ها 

دارند بايد پيگيري شود تا اين حساب ها در استان باشد تا بتوان از آن استفاده كرد.

بسيجيان زنجاني ۴ميليون ماسك توليد کردند
بيش از ۴ ميليون     زنجان
ماسك از سوی 
سپاه و بسيج استان زنجان توليد شده است.

سرهنگ ابوالفضل طهماس��بي جانشين سپاه 
اس��تان زنجان گفت: با توجه به شيوع بيماري 
كرونا و رفع اين بيماري شوم كارگاه هاي توليد 
ماسك توسط سپاه اس��تان از همان ابتدا فعال 
شده است. وي افزود: در حال حاضر ۱۰۹ كارگاه 
توليد ماس��ك در استان توسط س��پاه و بسيج 
استان زنجان فعال است. جانشين سپاه استان زنجان، ادامه داد: از تمام اقشار مختلف و بسيج در اين 
كارگاه ها نسبت به توليد ماسك فعاليت مي كنند و تاكنون بيش از ۴ ميليون عدد ماسك توسط سپاه 
و بسيج استان توليد شده است. طهماسبي تأكيد كرد: سپاه و بسيج براي ريشه كني بيماري كرونا در 
استان ضدعفوني و گندزدايي مناطق مختلف استان را انجام مي دهند و تاكنون بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
منطقه را ضدعفوني كرده اند. وي گفت: سپاه استان زنجان اقالم بهداشتي را بين نيازمندان و خانواده هاي 
آسيب ديده از كرونا توزيع مي كند. جانشين سپاه استان زنجان، افزود: سپاه زنجان با ۱۲۹ گروه جهادي 

در توليد ماسك فعاليت مي كند و روزانه بيش از 8 هزار عدد ماسك در اين كارگاه ها توليد مي شود.

۵1 درصد واحدهاي روستايي هشترود 
نوسازي شد

رئي�س بني�اد مس�كن انقالب     آذربايجان شرقي
اس�المي هش�ترود از نوسازي 
۵1درص�د واحدهاي روس�تايي اين شهرس�تان  خب�ر داد.

بهمن مهراني فر رئيس بنياد مس��كن انقالب اس��المي هشترود 
گفت: داشتن مسكن مناسب و ايمن حق طبيعي هر انساني بوده 
و بنياد مسكن توانسته تاكنون با ۵۴8۰ نفر از متقاضيان ساخت 
خانه در روس��تاها قرارداد ببندد و براي دريافت تسهيالت ويژه 
مسكن، به بانك هاي عامل معرفي كند. وي افزود: مقاوم سازي در 
روستاهاي هشترود، چهار درصد باالتر از ميانگين ۴7 درصدي 
استان است. رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي هشترود ادامه 
داد: بنياد مسكن هش��ترود براي مقاوم سازي مساكن روستايي 
مبلغ ۵۰ ميليون تومان با كارمزد پنج درصد براي سال جاري در 
نظر گرفته كه مدت بازپرداخت آن ۱۵ ساله خواهد بود. مهراني فر 
از مقاوم س��ازي ۴۹ درصد باقي مانده خانه هاي روستايي در پنج 

سال آينده توسط بنياد مسكن هشترود خبر داد.

 بهره برداري از طرح هاي 
محروميت زدايي در چالدران

همزمان با هفته بسيج بيش از 1۰۰      آذربايجان غربي
برنامه در زمينه ه�اي مختلف با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در شهرستان چالدران 

اجرا می شود.
سرهنگ حسين جعفري معاون هماهنگ كننده سپاه چالدران با 
اعالم اجراي بيش از ۱۰۰ برنامه در هفته بس��يج گفت: اين برنامه 
شامل همايش روحانيون اهل تسنن و تشيع، غبارروبي مزار شهدا، 
تجليل از خانواده هاي معظم شهدا، نشست هاي روشنگري و بصيرتي  
اس��ت. وي با بيان اينكه در طول هفته بسيج چندين طرح عمراني 
شهرستان به بهره برداري خواهد رسيد، افزود: اعتبار هزينه شده براي 
اين طرح هاي محروميت زدايي بيش از ۱۰ ميليارد ريال است. به گفته 
وي در طول اين ايام بسته هاي معيشتي نيز بين نيازمندان و افراد 
آسيب ديده ناشي از كرونا توزيع خواهد شد. معاون هماهنگ كننده 
سپاه چالدران از اعزام اكيپ هاي بهداشتي و درماني به روستاهاي 

مرزي و محروم در كنار برپايي ايستگاه هاي سالمت خبر داد.

 آغاز رزمايش جهش توليد
 به مناسبت هفته بسيج در خوزستان

مسئول سازمان بسيج مهندسين      خوزستان
كشاورزي خوزستان از برگزاري 
رزمايش جهادي جه�ش توليد در عرصه هاي كش�اورزي و 

دامپروري در سطح استان خوزستان خبر داد.
سروان پاس��دار عبدالحسن طرفي عليوي مس��ئول سازمان بسيج 
مهندس��ين گفت: رزمايش جه��ادي جهش تولي��د در عرصه هاي 
كشاورزي و دامپروري در سطح استان خوزس��تان برگزار مي شود. 
وي افزود: رزمايش جهادي جهش توليد در عرصه هاي كشاورزي و 
دامپروري توسط بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 
و با همكاري ادارات جهاد كشاورزي و دامپزشكي خوزستان با هدف 
ارائه خدمات مشورتي و آموزشي و ترويجي رايگان توسط متخصصين 
بسيجي در دو بخش زراعي و دامي در شهرستان بومي برگزار مي شود. 
مسئول سازمان بسيج مهندسين تعداد شركت كنندگان در سراسر 
استان را بيش از ۱۲۰۰ نفر مهندس بسيجي در عرصه زراعي و بيش از 

۱۵۰ نفر دامپزشك و مهندس علوم دامي اعالم كرد.

 اختصاص 100 ميليارد تومان از سوی 
بنياد علوي براي محروميت زدايي لرستان

 بزرگ ترين مجتمع پرورش ماهيان 
خاوياري دنيا در گميشان ساخته مي شود

مدير عامل بنياد     لرستان
لرستان  علوي 
از اختص�اص 1۰۰ ميلي�ارد توم�ان ب�راي 
محروميت زداي�ي در لرس�تان خب�ر داد.

مهندس علي منصوري مدي��ر عامل بنياد علوي 
در جلس��ه هماهنگي و ارائه گ��زارش طرح ها و 
برنامه هاي بنياد در سطح استان لرستان با بيان 
اينكه س��ه منطقه محروم در لرس��تان به عنوان 
هدف جهت تحقق طرح الگ��وي جامع آباداني و 
پيشرفت توسط بنياد علوي انتخاب شدند، گفت: 
در سال جاري حجم كمك هاي بنياد مستضعفان 
به استان لرستان بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بوده 
است. وي افزود: از مبلغ فوق ۴۰ ميليارد تومان به 
موضوع كرونا اختصاص يافته كه به دستگاه هاي 
مختلف مثل كميته امداد، بهزيس��تي، سازمان 
زندان ه��ا و مجموعه ه��اي حمايت��ي اختصاص 
يافته اس��ت. مدير عامل بنياد عل��وي ادامه داد: 
مبلغ ۱۲ ميلي��ارد تومان به گروه ه��اي مردمي، 
مساجد، مجموعه هاي جهادي و تشكل هايي كه 
در حوزه كرونا فعال بوده اند اختصاص يافته است. 
منصوري گف��ت: با توافق اس��تاندار چند منطقه 
از اس��تان به عنوان مناطق محروم و مورد هدف 

جهت تحقق طرح الگوي جامع آباداني و پيشرفت 
انتخاب شدند كه شامل مناطق زز و ماهرو و زلقي 
در شهرس��تان اليگودرز و كوهدشت شمالي در 
شهرستان كوهدشت مورد توجه بنياد علوي قرار 
گرفته اند. وي افزود: بر اساس تصميمات قبلي با 
هماهنگي استاندار و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
و مديران اجرايي تصميم گرفته شد 3۰ميليارد 
تومان اعتبار براي شهرس��تان اليگ��ودرز در دو 
بخش ذكر شده و اعتبار ۲۰ ميليارد تومان براي 
كوهدشت شمالي جهت اجراي پروژه هاي مختلف 
عمراني و اقتصادي اختصاص ياب��د. مدير عامل 
بنياد علوي اعتبار تسهيالت قرض الحسنه براي 
كارآفريني اجتماعي در مناطق هدف را ۵۰ ميليارد 
تومان عنوان كرد. منصوري در ادامه با اش��اره به 
كمك هاي كرونايي در سطح استان لرستان نيز 
گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون حدود 
3۹ ميليارد و 3۰۰ ميليون تومان از طريق كميته 
امداد، بهزيستي، شوراي سياست گذاري و زندان ها 
وارد استان لرستان شده اس��ت. وي در پايان ابراز 
اميدواري كرد با حمايت مردم خوب لرس��تان و 
مسئوالن استان بتوانيم قدم هاي مناسبي را براي 

رفع محروميت در اين استان برداريم.

ت  لع��ا م��طا    گلستان
ي��ن  گ تر ر بز
مركز پرورش ماهيان خاوياري جهان در گميشان، 
به اتمام رسيده و واگذاري زمين براي ايجاد چهار 
مزرعه به صورت پايلوت در حال نهايي شدن است.
محمود س��قلي مع��اون آبزي پروري ش��يالت 
گلستان گفت: استان گلستان از گذشته دور يكي 
از قطب هاي صيد و استحصال ماهيان خاوياري 
و خاويار درياي خ��زر بوده و رتب��ه برتر در صيد 
داشته اس��ت و توجه كمتري به پرورش ماهيان 
خاوياري در دهه هاي گذشته بوده است. وي افزود: 
با كاهش صيد از دريا، پرورش ماهيان خاوياري در 
اراضي ساحلي و غيرس��احلي به صورت پرورش 
منفرد خاوياري از دهه 8۰ آغاز شد و اولين پروانه 
بهره برداري براي مزرعه پرورش ماهيان خاوياري 
در استان، سال ۹۴ صادر شد. معاون آبزي پروري 
شيالت گلستان با اشاره به اينكه در تمامي نقاط 
استان گلستان شرايط پرورش ماهيان خاوياري 
وجود دارد، تصريح كرد: در ح��ال حاضر مزرعه 
پرورش ماهي��ان خاوياري در شهرس��تان هاي 
كردكوي، بندرگ��ز، آق قال و علي آب��اد كتول در 
حال بهره برداري و در ديگر شهرستان ها در حال 

احداث و پيگيري مجوزها اس��ت. در شهرستان 
گميشان نيز به صورت ويژه پيگير ايجاد مجتمع 
پرورش ماهيان خاوياري در سطح ۵۰۰ هكتار و با 
ظرفيت توليد ۴ هزار تن گوشت و 3۰۰ تن خاويار 
هستيم. س��قلي با اش��اره به اينكه اين مجتمع، 
بزرگ ترين مجتمع پرورش ماهيان خاوياري در 
دنيا خواهد شد، تصريح كرد: مطالعات مجتمع 
ماهيان خاوياري در گميش��ان به اتمام رسيده و 
در حال حاضر چهار سرمايه گذار بخش خصوصي 
توانمند بررسي و براي چهار مزرعه انتخاب و به 
شركت شهرك هاي كش��اورزي استان معرفي 
شده اند كه مراحل نهايي واگذاري زمين در حال 
انجام اس��ت. در آينده نزديك كار ساخت وس��از 
در اين چهار مزرعه به صورت پايلوت، با ظرفيت 
هر مزرعه ۲۰ تن توليد گوش��ت و يك و نيم تن 
خاويار عملياتي خواهد شد. وي گفت: با توجه به 
محدوديت منابع آب هاي شيرين در استان، از دو 
سال گذشته استفاده از آب هاي لب شور در دستور 
كار شيالت استان قرار گرفته و مجوزهايي براي 
استفاده از آب هاي شور زيرزميني براي پرورش 
ماهيان خاوياري در شهرس��تان هايي كه داراي 

چنين پتانسيل هايي هستند، صادر شده است.

  همدان: يك واحد توليد ماسك صنعتي با ظرفيت روزانه ۱3۰ هزار عدد 
ماسك سه اليه با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري همدان 
و فرماندار شهرستان بهار و رئيس سازمان صمت استان و ديگر مديران در 
شهرستان بهار افتتاح شد و به بهره برداري رسيد. بهره برداري از اين طرح 
توليدي در پاسخگويي به نياز اين روزهاي مردم مؤثر است و روزانه بيش از 
۶۰۰ هزار عدد ماسك سه اليه در استان همدان توليد و توزيع خواهد شد. 
  مركزي: مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: 
امسال افزوده شدن 3۰۰ هكتار به سطح زير كش��ت گياهان دارويي در 
استان پيش بيني مي شود. علي اصغر زارعي افزود: در حال حاضر سطح زير 
كشت گياهان دارويي هزار و ۲۱۵ هكتار است كه شامل نعنافلفلي، رزماري، 
آويشن، گل گاوزبان، زيره سبز و... است. وي ادامه داد: در سال جاري توليد 

گياهان دارويي در استان ۴۴7 تن بوده است. 
  خوزستان: گروه جهادي شهيد احمدي روشن بسيج مهندسين صنعت 
شوشتر  اقدام به ساخت نهركن با قابليت تغيير عرض و عمق كار كردند. كاربرد 
اين دستگاه به اين صورت است كه جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي 
استفاده مي ش��ود. نهركن هاي موجود در بازار قابليت تغيير عرض و عمق 
كار ندارند. به عنوان مثال با افزايش عرض نهركن عمق آن كاهش مي يابد 
و برعكس، در طراحي جديد كه منجر به اختراع ش��ده با تنظيم همزمان 
عرض و عمق نهركن با استفاده از دو جك هيدروليكي مي توان متناسب با 
 دبي آب ورودي به زمين هاي كشاورزي عرض و عمق نهركن را تنظيم كرد. 
از مزاياي اين دستگاه مي توان به كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي، 
كاهش هزينه كارگري، كاهش مصرف انرژي و افزاي��ش راندمان آبياري 
اشاره كرد.  ش��ايان ذكر اس��ت معاونت علمي و پژوهش��ي سپاه حضرت 
وليعصر)عج( استان خوزستان اين طرح را ثبت كرده و مورد حمايت مالي 

قرار گرفته است. 
  گلستان: مديركل فرودگاه هاي گلس��تان گفت: حدود 8۲ پرواز در 
هفته از فرودگاه بين المللي شهداي گرگان انجام مي شود كه تعداد پروازها 
۴۱درصد و تعداد مسافران ۵۱ درصد رشد داشته است. علي متانت در آيين 
افتتاح پروژه هاي فرودگاه بين المللي شهداي گرگان، اظهار داشت: استان 
گلستان با برخورداري از فرودگاه بين المللي ش��هداي گرگان و شهداي 

كالله، فصلي تازه از توسعه را دنبال مي كند.

 خدمات جهادی170 بسيجی خراسان شمالي 
در بيمارستان هاي کرونايي

امسال بيشتر برنامه هاي هفته بسيج حول و حوش مسائل كرونايي 
و ارائه خدمت به بيماران و كادر درمان تعريف و اجرا مي ش�ود. در 
خراس�ان ش�مالي 1۷۰ جهادگر آماده حضور در بيمارس�تان هاي 
كرونايي اين استان شده اند و در كهگيلويه و بويراحمد و به همت 
بس�يج زنان اين اس�تان، همزمان با نخس�تين روز هفته بس�يج 
3۰۰ بطري آبميوه طبيعي بين بيماران كرونايي بس�تري شده در 
بيمارستان شهيد جليل ياسوج توزيع ش�د. ضمن اينكه فرمانده 
ناحيه مقاومت بسيج س�پاه بشاگرد بوش�هر نيز از اجرايي شدن 
بيش از ۷۰ برنامه در هفته بسيج در اين شهرستان خبر داده است.

    
جهادگران خراس��ان ش��مالي كه تاكنون در همه عرصه ها و بخصوص 
محروميت زدايي كارنامه درخشاني از خود بر جاي گذاشته اند، طي ۹ ماه 
اخير و با شيوع كرونا نيز اقدامات ويژه اي در مسير قطع زنجيره انتقال اين 

ويروس منحوس انجام داده اند.
با آغاز هفته بسيج حاال ۱7۰ جهادگر آماده حضور در بيمارستان هاي 
كرونايي خراسان شمالي شده اند تا در زمينه هاي مختلف به كمك كادر 
درمان بروند. در همين رابطه دبير مجمع جهادگران خراسان شمالي از 
ساماندهي ۱7۰ داوطلب بسيجي براي حضور در خط مقدم مبارزه با كرونا 
خبر داده و مي گويد: »موج سوم كرونا با حضور خالصانه نيروهاي مؤمن و 

انقالبي در كنار كادر درمان و سالمت مهار خواهد شد.«
اصغر صابريان با تأكيد بر اينكه يكي از اتفاقاتي كه همزمان با شيوع كرونا 
در استان و كشور واقع شد رشد كّمي و تخصصي گروه هاي جهادي بود كه 
براي نقش آفريني در حل اين بحران و كاهش رنج مردم وارد عرصه شدند، 
ادامه مي دهد: »در اين ميان فراخوان رهبر معظم انقالب در سالروز والدت 
نبي مكرم اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( موجب شد موج درخواست 
براي ايجاد زمينه فعاليت جدي تر در عرصه مبارزه با كرونا در ميان جوانان 
و ساير جهادگران شكل بگيرد كه بحمداهلل در ادامه سه مرحله رزمايش 
كمك مؤمنانه و ساعت ها فعاليت در عفونت زدايي معابر سطح شهر و نيز 
ش��يفت ايثار در اين مقطع نيز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي استان 
خراسان شمالي ۱7۰ نفر از جهادگران در نخستين مرحله براي ورود به 

بيمارستان ها سازماندهي شدند.«
به گفته اين مسئول، اين روند با توجه به اعالم نياز دانشگاه علوم پزشكي 

استان همچنان ادامه خواهد داشت.
دبير مجمع جهادگران خراس��ان ش��مالي مي گوي��د: »در اين مرحله 
بيمارستان امام حس��ن)ع( بجنورد و بيمارس��تان هاشمي شهرستان 
شيروان در اولويت حضور جهادگران خواهند بود و شيفت خدمت براي 

جهادگران سالمت در حال برنامه ريزي است.«
اين دانشجوي جهادي يكي از مهم ترين ظرفيت هاي نظام اسالمي را ظرفيت 
جهاد دانس��ته و مي افزايد: »جهادگران طبق وظيفه انقالبي خود در تمام 
بحران ها در كنار مردم خواهند بود. خراسان شمالي داراي بيش از ۱۶۰۰ گروه 
جهادي مردمي و بسيج است كه عالوه بر فعاليت هاي گسترده در بحران ها، 
بالياي طبيعي و فعاليت حاشيه شهر و محروميت زدايي با تكيه بر بدنه مردمي 
در قالب فعاليت هاي تخصصي اقتصادي، فرهنگي و آموزش��ي و... به حل 

چالش هاي كشور و مسائل و مشكالت مردمي كمك شاياني مي كنند.«
   خواهران بسيجي، پرستاران كرونايي ها

در كهگيلويه و بويراحمد و به همت بس��يج زنان اين اس��تان، همزمان 
با نخستين روز هفته بس��يج 3۰۰ بطري آبميوه طبيعي بين بيماران 

كرونايي بستري شده در بيمارستان شهيد جليل ياسوج توزيع شد.
مسئول بسيج جامعه زنان كهگيلويه و بويراحمد با اعالم اينكه در اولين 
روز از هفته بس��يج كه به نام »بس��يج معنويت و س��المت« نامگذاري 
شده است بس��يج جامعه زنان سپاه فتح اس��تان با همكاري خيرين و 
همت خواهران بسيجي با هدف تقدير از تالش هاي مدافعان سالمت و 
همدردي و همراهي با بيماران كرونايي طرح توزيع آبميوه طبيعي )3۰۰ 
بطري( در بيمارستان شهيد جليل ياسوج را به انجام رساند، مي گويد: 
»جمعي از باغداران و ميوه فروشان شهر ياسوج در اين امر خداپسندانه 
مشاركت داشتند و درخصوص تأمين سيب مورد نياز همكاري كردند. 
وی می افزايد: »جمع آوري ميوه سيب از باغداران و ميوه فروشان شهر 
ياسوج و كار آبميوه گيري و بسته بندي نيز توسط تعدادي از خواهران 

بسيجي پايگاه حضرت زينب شهرك واليت ياسوج انجام شد.«
سيده ماه منير گرجي زاده ادامه مي دهد: »با توجه به شرايط ويژه كرونا در 
استان كهگيلويه و بويراحمد اين برنامه با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
و رعايت فاصله اجتماعي پس از هماهنگي با رئيس و كاركنان بيمارستان 

شهيد جليل ياسوج صورت گرفت.«
   ۷۰ويژه برنامه هفته بسيج در بشاگرد

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بشاگرد در بوشهر نيز از اجرايي شدن 
بيش از 7۰ برنامه در هفته بسيج در اين شهرستان خبر داده است.

سرگرد پاسدار محمد كاملي ضمن دعوت از مسئوالن ادارات فرماندهان 
پايگاه ها و طالب و روحانيون جهت بازديد از نمايشگاه قرارگاه هاي تحول 
محالت استان مي گويد: »شهرستان بشاگرد با ۵۰ قرارگاه تحول در شهرها و 
روستاها در عرصه هاي فرهنگي خدمات و فضاي مجازي فعاليت مي كند.«

اين مس��ئول تأكيد مي كند: »برنامه هاي ويژه هفته بس��يج با رعايت 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي بهداشتي در سطح شهرستان بشاگرد اجرا 

و برخي برنامه ها نيز به صورت غيرحضوري برگزار خواهد شد.«
به گفته فرمانده سپاه بش��اگرد، حضور قرارگاه برتر ناحيه در نمايشگاه 
استاني هفته بسيج، تجليل از مدافعان س��المت، رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه و توزيع بيش از 3 هزار بسته مواد غذايي و رزمايش تيم هاي رزمي 

و گشت رضويون از مهم ترين برنامه هاي اين هفته مي باشد.
سرگرد كاملي با اشاره به فعاليت هاي بس��يجيان در قالب قرارگاه هاي 
تحول محالت مي گويد: »برگزاري ميز خدمت با همكاري بخشداران، 
ش��هر داران و ادارات شهرس��تان در محالت به منظور بررس��ي و حل 
مشكالت مردم، سركشي از مدارس و توزيع بسته هاي لوازم التحرير بين 

دانش آموزان از ديگر برنامه هاي اين هفته مبارك مي باشد.«
وي مي افزايد: »سپاه و بسيج خود را موظف به خدمت رساني مردم شريف و 
واليتمدار شهرستان بشاگرد مي دانند و به همين منظور قرارگاه پيشرفت و 
آباداني سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان پنج پروژه عمراني به مناسبت هفته 

بسيج افتتاح می كند تا در اختيار مردم عزيز اين شهرستان قرار  گيرد.«
   ايمن سازی سقف خانه محرومان در برازجان

كمي آن طرف تر يعني در برازجان، جهادگران گروه جهادي افس��ران 
واليت اقدام به ايزوگام كاري خانه نيازمندان مي كنند. 

جهادگران اين گروه كه در بوشهر مدت هاست اقداماتي در جهت رفع 
محروميت انجام مي دهند، با آغاز فصل بارش ها به س��راغ نيازمنداني 
رفته اند كه سقف خانه هايشان مشكل دارد. در همين راستا طي روزهاي 
اخير چندين خانه شاهد حضور جهادگران گروه افسران واليت بود تا 
عالوه بر رفع مشكالت اصلي خانه، پشت بام هايشان نيز ايزوگام شود تا 

در زمان بارش باران اعضاي خانواده در آرامش باشند. 

 اجراي 707 برنامه و 3 طرح اميد آفرين 
در چهارمحال و بختياري به مناسبت هفته بسيج

فرمان�ده س�پاه قم�ر بني هاش�م)ع( ب�ا اش�اره ب�ه برگ�زاري 
۷۰۷ عن�وان برنام�ه به مناس�بت هفت�ه بس�يج در چهارمحال و 
بختياري، از اجراي س�ه طرح اميدآفرين در اين اس�تان خبر داد.

س��ردار س��رتيپ دوم پاس��دار علي محمد اكب��ري فرمانده س��پاه قمر 
بني هاشم )ع( با بيان اينكه به تعبير مقام معظم رهبري، هر كس دل در گرو 
انقالب دارد، بسيجي است، گفت: شعار هفته بسيج، »بسيج، پيشرو خدمت، 

اميدآفرين« است و بسيج پيشرو خدمت در همه عرصه هاست .
وي با بيان اينكه 7۰7 عنوان برنامه به مناسبت هفته بسيج در چهارمحال 
و بختياري برگزار مي شود كه سه طرح ويژه با عنوان »اميدآفرين« است، 
ادامه داد: از اول هفته بسيج، بسيجيان همزمان با اجراي محدوديت هاي 
بهداشتي در سطح كشور، در عرصه مقابله با كرونا در قالب طرح شهيد 

سپهبد پاسدار حاج قاسم سليماني حاضر مي شوند.
فرمانده سپاه قمر بني هاشم )ع( با اشاره به اجراي سه طرح ويژه در چهارمحال 
و بختياري همزمان با هفته بسيج تصريح كرد: طرح سپهبد پاسدار حاج قاسم 
سليماني براي قطع زنجيره ويروس منحوس كرونا، طرح ۱7 ربيع براي ورود 
بسيج به عرصه مقابله با احتكار و گرانفروشي و طرح امام حسن مجتبي)ع( 

براي مواسات و كمك مؤمنانه در اين هفته اجرا مي شود.
سردار اكبري، موفقيت طرح شهيد سليماني براي قطع زنجيره ويروس 
منحوس كرونا را در گرو اقناع سازي مردم و همكاري آحاد مردم دانست 
و از اصحاب رسانه خواست براي فرهنگ سازي رعايت دستورالعمل هاي 
بهداش��تي و محدوديت هاي فاصله اجتماعي بيش از گذش��ته تالش 
و در مردم نس��بت به افزايش آمار مبتاليان و فوتي هاي ناشي از كرونا 

حساسيت ايجاد كنند.
وي بي تفاوتي برخي مردم نس��بت به دس��تورالعمل هاي بهداشتي را 
خطرآفرين دانس��ت و گفت: با توجه به افزايش سرعت انتشار ويروس 
كرونا، اقدامات دفاعي و درماني كافي نيس��ت. بنابراين با طرح سپهبد 
پاسدار شهيد حاج قاسم سليماني كه طرحي تهاجمي است، به مقابله با 

اين ويروس منحوس مي رويم.
فرمانده سپاه قمر بني هاشم)ع( گفت: كميته هاي مختلف پيش بيني 
ش��ده در اين طرح، به دنبال آن هس��تند كه به صورت محله محور و با 
اس��تفاده از ظرفيت پايگاه هاي بسيج، مس��اجد و خانه هاي بهداشت 
اقناع س��ازي عمومي را انجام داده و از انتشار بيش��تر بيماري در سطح 

خانواده ها و جامعه پيشگيري كنند.
اين مقام مس��ئول، در تش��ريح طرح ۱7 ربيع نيز تأكيد ك��رد: با توجه به 
مطالبات عموم مردم و بيانات مقام معظم رهبري به مناسبت ۱7 ربيع االول 
و درخواست مسئوالن از فرمانده كل سپاه براي ورود بسيج به عرصه مقابله با 
احتكار و گرانفروشي، اين طرح در دستور كار قرار گرفته و به همت بسيجيان 

ان شاءاهلل شاهد ثمره و شيريني آن در هفته بسيج براي مردم خواهيم بود.
وي افزود: براي نظارت بر قيمت ها نيز هماهنگي هاي الزم با مسئوالن 
انجام مي گيرد تا مبنايي براي قيمت هر كاال مشخص كنند و در قالب 
اين طرح كه همزمان با هفته بسيج شروع مي شود نظارت بر بازار بيشتر 

از گذشته خواهد بود.
فرمانده سپاه قمر بني هاشم)ع( سومين طرح اجرايي در هفته بسيج را 
طرح امام حسن مجتبي)ع( عنوان كرد كه در راستاي مواسات و كمك 
مؤمنانه اس��ت. وی گفت: در اين طرح عالوه بر بس��ته هاي معيشتي و 
بهداش��تي، تهيه جهيزيه، تهيه امكانات و تجهيزات م��ورد نياز مراكز 

بهداشتي و درماني با استفاده از ظرفيت هاي خيرين ديده شده است.
سردار اكبري با تقدير از مردم خير استان كه تاكنون بيش از ۶7ميليارد 
تومان كمك نقدي و غيرنقدي به نيازمندان كرده اند، افزود: كمك هاي 
جمع آوري ش��ده با همراهي مردم س��خاوتمند اس��تان چهارمحال و 
بختياري نيز همزمان با ۵ آذر س��الروز تش��كيل بسيج مستضعفين به 
شهرستان هاي ده گانه استان ارسال خواهد شد تا در اختيار نيازمندان و 

آسيب ديدگان از كرونا قرار گيرد.
وي تصريح كرد: طرح امام حسن مجتبي)ع( تا زماني كه خيران همراهي 

مي كنند و نيازمندي وجود دارد، ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه قمر بني هاشم)ع( اشتغالزايي را از ديگر برنامه هاي سپاه و 
بسيج دانست كه با تخصيص 3۹ميليارد تومان اعتبار طبق تفاهم بسيج 
سازندگي و كميته امداد استان چهارمحال و بختياري اجرايي شده است.

سردار اكبري، ازدواج آسان را از ديگر برنامه هاي سپاه و بسيج در اين استان 
عنوان كرد و گفت: از بدو شيوع ويروس منحوس كرونا، ۵۰۰ سري جهيزيه 

با كمك خيران تهيه شده و در اختيار زوج هاي نيازمند قرار گرفته است.


