
 تقويت پايگاه هاي بسيج
 براساس مسجد محوري اولويت سپاه است 

تقويت پايگاه هاي بس�يح براساس مسجد     مركزي
محوري اولويت سپاه در استان مركزي است. 
سردار محس��ن كريمي  فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي با اشاره 
اينكه بسيج يك نماد از حكومت اسالمي اس��ت گفت: امروزه يكي از 
اولويت هاي مهم سپاه تقويت پايگاه هاي بسيج براساس مسجد محوري 
است و آنها در راستاي تحقق و نيل به اهداف خود در جامعه به صورت 
دقيق فعاليت مي كنند.  وي افزود: با توجه به ش��رايط موجود و شيوع 
ويروس كرونا پايگاه هاي بسيج با رويكرد سالمت و بهداشت فعاليت و 

نقش آفريني مي كنند كه اين اقدام آنها بسيار ارزنده است. 
 فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه داد: وجود پايگاه هاي بسيج 
در مسجدها نقش تعيين كننده اي را ايجاد مي كند به خاطر اينكه هر 
دو آنها از درون مردم ايجاد ش��ده و تعامل و همكاري آنها باعث ايجاد 
بركات هاي بسياري مي شود و همچنين آنها مي توانند نقش مؤثري در 

راستاي حل مشكالت مردم داشته است.
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو

براي اجراي طرح      ايالم
س�ردار شهيد 
قاس�م س�ليماني ۴۰۰ تيم حمايتي بسيج در 
استان ايالم تشكيل شده است كه بيشتر آنها 
در پايگاه هاي بس�يج س�اماندهي ش�ده اند. 
س��ردار جم��ال ش��اكرمي فرمان��ده س��پاه 
اميرالمومنين)ع( ايالم در نشس��ت تشريح طرح 
ش��هيد س��ليماني موصوف به غربالگ��ري محله 
به محله، با بيان اينكه ۴۰۰ تيم حمايتي بسيج در 
ايالم تشكيل شده است كه بيشتر آنها در پايگاه هاي 
بسيج ساماندهي شده اند، گفت: اين طرح در ۱۵ 
منطقه كه شامل ۶۵ بلوك است به صورت گسترده 
اجرا مي شود.  وي افزود: تالش شده است با جذب 
كمك هاي مردمي 3 هزار بسته مواد غذايي براي 
افراد نيازمند تأمين و در بين شهرستان ها توزيع 
شود.  فرمانده س��پاه اميرالمومنين)ع( ادامه داد: 
پايگاه هاي س��المت و خانه هاي بهداشت نيز در 

اجراي اين طرح حضور دارند و سفيران سالمت و 
پرسنل درمان در قالب روستا گردشي نيز به بررسي 
و شناسايي مبتاليان كرونا و تداوم درمان آنها براي 
مهار اين ويروس مي پردازند.  شاكرمي تصريح كرد: 

هدف از اجراي اين طرح شناسايي بيماران و قطع 
زنجيره كرونا با اعمال قرنطينه در قالب تسريع در 
روند درمان و همچنين تأمين نيازهاي افراد بيمار 
با كمك نيروهاي بسيجي در راستاي جلوگيري از 

تردد آنها برش��مرد.  وي ناديده گرفتن اقدامات و 
تالش هاي مجموعه مديريت استان در مهار كرونا 
را يك ظلم در حق استان برشمرد و گفت: با وجود 
اينكه زيرساخت ما از نظر درماني و تجهيزات براي 
مقابله با كرونا مناسب نبود و از صفر شروع كرديم 
اما اكنون در آمادگي باال براي مقابله با اين بيماري 
هستيم.  دكتر محمد كريميان رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي ايالم نيز در اين نشست گفت: طرح سردار 
سليماني با همكاري سپاه و دانشگاه علوم پزشكي 
استان اجرا مي شود و در شهرستان ها تقسيم بندي 
الزم از نظر نيرو انجام گرفته است.  وي با بيان اينكه 
چهار كميته حمايتي، مراقبتي، پايش و نظارت و 
آموزش همگاني تشكيل و ۸۰ هزار نفر نيز در قالب 
سفير سالمت ساماندهي شده اند، خواستار تأمين 
اعتبار 3 ميليارد ريال براي تجهيز اين گروه ها شد 
كه در هماهنگي اس��تاندار ايالم با رئيس برنامه و 

بودجه استان اعتبار مورد نياز تأمين شد. 

آمادگي 400 تيم حمايتي بسيج براي اجراي طرح شهيد سليماني در ايالم

اهداي ۷ سري جهيزيه به نوعروسان نيازمند بوكاني
به همت س�پاه      كردستان
مرحل�ه س�وم 
ط�رح اه�دای هفت س�ري جهيزي�ه ب�ه 

نوعروسان بوكاني اجرا شد. 
سرهنگ حسين وجدي معاون هماهنگ كننده 
سپاه بوكان در سومين مرحله توزيع هفت سري 
جهيزيه گفت: بس��يج س��ازندگي در راستاي 
محروميت زدايي اهدای جهيزيه به نوعروسان 
كم درآمد و بي بضاعت را دردستور كار خود قرار 

داده است.  وي افزود: اين هفت سري جهيزيه شامل ۱۰ قلم به ارزش ريالي ۱۵ ميليون تومان بود كه 
اهدا شد.  معاون هماهنگ كننده سپاه بوكان مجموع ارزش ريالي اين اقالم را ۱۰۰ ميليون تومان عنوان 
كرد.  حنيف زاده مسئول بسيج سازندگي سپاه بوكان نيز در اين مراسم گفت: در دو سال گذشته بسيج 
سازندگي شهرستان اقدام به تهيه و اهدای ۵۰ سري جهيزيه شامل اقالم و كاال هاي اساسي زندگي به 
نوعروسان كرده است.  ماموستا احمدي امام جمعه بوكان نيز در مراسم اهدای اين جهاز گفت: كمك به 
هم نوع در دين مبين اسالم بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است و ما نيز بايد در راستاي تأسي به اعتقادات 

و بر طبق عمل به آموزه هاي ديني بر دستگيري از فقرا و كمك به نيازمندان تالش كنيم. 

۶۸۰ بسته معيشتي بين نيازمندان بشرويه توزيع شد
۶۸۰ بس��ته     خراسان جنوبي
معيش�تي در 
مرحله سوم رزمايش كمك هاي مؤمنانه در 
شهرستان بشرويه بين نيازمندان توزيع شد. 
سرهنگ حسني فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه بش��رويه با اش��اره به توزيع ۶۸۰ بسته 
معيشتي بين نيازمندان شهرستان بشرويه در 
مرحله سوم رزمايش كمك هاي مؤمنانه گفت: 
اين بسته ها شامل برنج، تُن ماهي، رب گوجه 

فرنگي، حبوبات و عسل و به ارزش ۲۰۴ ميليون تومان است.  وي افزود: در مرحله سوم از رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه ۲۰۰ بس��ته تحصيلي به ارزش 3۰ ميليون تومان هم بين دانش آموزان نيازمند 
و بي بضاعت شهرستان بشرويه توزيع ش��د.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بشرويه عنوان كرد: 
همچنين در اين مرحله از رزمايش كمك هاي مؤمنانه، اهداي يك س��ري كمك جهيزيه به ارزش 
7ميليون تومان انجام شد.  سرهنگ حسني با بيان اينكه آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد در دستور 

كار قراردارد، افزود: دو زنداني جرائم غير عمد در شهرستان بشرويه آزاد خواهند شد.

مداواي بيماران كرونايي با پالسماي ۴۴۵ بيمار بهبود يافته شيرازي 
از ارديبهشت      فارس
امس�ال  م�اه 
تاكنون بهبوديافتگان كرونا ۴۴۵ واحد پالسما 
به س�ازمان انتقال خون فارس اهدا كرده اند. 
رضا ترابي مديركل انتقال خون فارس با اشاره 
به اهداي پالس��ماي خ��ون ۴۴۵ بيمار بهبود 
يافته كرونا در شيرازگفت: بيش از ۸۰ درصد 
از پالس��ماي اهدايي بهبوديافتگان كرونا بين 
بيمارستان ها و مراكز درماني استان توزيع شده 

است.  وي افزود: در پايگاه انتقال خون نمازي شيراز با بهره مندي از فناوري پيشرفته، امكان جمع آوري 
پالسماي خون بهبود يافتگان كرونا فراهم شده است.  مديركل انتقال خون فارس ادامه داد: در حال 
حاضر پالسماي خون بهبوديافتگان كرونا به عنوان يك روش درمان اين بيماري در دنيا مورد استفاده 
قرار مي گيرد.  ترابي گفت: تمام بهبود يافتگان ۱۸ تا ۶۵ سال كرونا، به  جز بانواني كه سابقه بارداري يا 
سقط جنين دارند، مي توانند ۲۸ روز پس از بهبودي نسبت به اهدای پالسماي خون خود اقدام كنند.  
وي افزود: پايگاه انتقال خون نمازي ش��يراز به عنوان تنها مركز جمع آوري پالسماي بهبود يافتگان 

كرونا در استان فارس همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ پذيراي اهداكنندگان است. 

پيشرفت 9۵ درصدي ساخت باند دوم فرودگاه هاشمي رفسنجاني 
كل  ي������ر مد    كرمان
فرودگاه هاي استان 
كرمان آخرين وضعيت پروژه هاي فرودگاه بين المللي 
آي�ت اهلل هاشمي رفس�نجاني را تش�ريح ك�رد. 
علي قاس��م زاده مديركل فرودگاه هاي اس��تان 
كرمان درباره آخرين وضعيت پروژه هاي فرودگاه 
بين المللي آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني كرمان 
گفت: با اقدامات صورت گرفته پروژه احداث باند 
دوم فرودگاه و همچنين ساختمان ترمينال جديد 
و محوطه سازي فرودگاه بين المللي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني باالي ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارند و 
در آينده نزديك اين پروژه هاي مهم فرودگاهي كرمان مورد افتتاح و بهره برداري قرار خواهند گرفت.  وي 
در خصوص مقاصد جديد پروازي داخلي جديدي به فرودگاه كرمان نيز افزود: در حال حاضر به دليل شيوع 
ويروس كرونا چون شرايط كشور و جهان شرايط مناسبي براي افزايش پروازها نيست لذا هنوز پرواز جديدي 
در استان كرمان اضافه نشده است اما هر زمان كه محدوديت ها كاهش پيدا كند و ويروس كرونا از جوامع 

رخت بر بندد حتماً اين اتفاق خواهد افتاد زيرا زمينه افزايش پروازهاي جديد در استان كرمان وجود دارد.

3۰۰ هكتار از عرصه هاي غرب مازندران 
جنگل كاري مي شود

امسال و با هدف حفظ جنگل هاي     مازندران
مازندران 3۰۰هكتار از عرصه هاي 
مي ش�ود.  جن�گل كاري  مازن�دران  غ�رب 
عبدالرضا س��نگاري مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
مازندران - نوش��هر با بيان اينك��ه 3۰۰ هكت��ار از عرصه هاي غرب 
مازندران امسال جنگل كاري مي شود، گفت: از اين ميزان ۱۰۰ هكتار 
در قالب مشاركت بخش خصوصي و نهاد ها و دستگاه ها خواهد بود.  
وي افزود: جنگل كاري قطعات موس��وم به ۱۰ هكتاري در س��طح 
۱۰۰ هكتار و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي نيز ۱۰۰ هكتار 
جنگل كاري در حوزه اين اداره كل صورت مي گيرد.  مديركل منابع 
طبيعي نوشهر تصريح كرد: عرصه منطقه ياطه در پل ذغال چالوس 
با سطحي معادل ۲۸ هكتار با 3۰ هزار اصله نهال سوزني برگ از نوع 
»زربين« نهالكاري مي شود.  سنگاري با اشاره به ارزش خاك و حفظ 
آن، تأكيد كرد و گفت: روند جنگل كاري در غرب استان مازندران تا 

زمان برطرف شدن مشكل كمبود عرصه ها ادامه خواهد داشت. 

 برگزاري يادواره شهادت ميرزاكوچك 
و ۱۵۲ شهيد روحاني گيالن

مسئول نمايندگي ولي فقيه در      گيالن
س�پاه قدس گيالن از برگزاري 
مراس�م س�الگرد ش�هادت ميرزا كوچك جنگلي و يادواره 

1۵2شهيد روحاني استان خبرداد. 
حجت االسالم احس��ان اهلل محمدي مس��ئول نمايندگي ولي فقيه 
در س��پاه قدس گيالن با اش��اره به برگزاري يادواره شهداي روحاني 
و شهيد ميرزاكوچك جنگلي در روزگذش��ته به صورت تلويزيوني 
گفت: ۱۵۲ش��هيد روحاني و طلبه گي��الن در دوران دفاع مقدس و 
انقالب به  درجه رفيع شهادت نائل آمدند.  وي با اشاره به اينكه شهيد 
ميرزاكوچك جنگلي از همان آغاز طلبگي با يك انديشه آگاه، سياسي 
و درك درست و دقيق از اسالم راستين، قرآن و اهل بيت)ع( به عرصه 
ورود كرد، افزود: بنيان مبارزه شهيد ميرزاكوچك جنگلي براساس 
قرآن، اسالم، فرهنگ شيعي و واليت و امامت بوده و ايشان داراي نبوغ 
علمي خوب و قابل تحسين بود.  اين  شهيد واالمقام همواره نسبت به 

دين، جامعه و مردم داراي احساس مسئوليت خاصي بود. 

اجراي مسابقات ملي پايان نامه 3 دقيقه اي 
در آذربايجان غربي 

پنجمي�ن دوره مس�ابقات ملي      آذربايجان غربي
پايان نام�ه س�ه دقيق�ه اي در 

آذربايجان غربي برگزار مي شود.
پنجمين دوره مسابقات ملي پايان نامه سه دقيقه اي با هدف تقويت 
مهارت هاي بياني و فراگيرساختن دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان 
دوره كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد فرصتي براي ارائه دستاوردهاي 
دانشجويان پرتالش و با استعداد به سازمان ها و صنايع نيازمند و ايجاد 
ارتباط متقابلي ميان دانشجويان و بدنه صنعت در راستاي استفاده از 
توانمندي هاي فارغ التحصيالن براي رفع نيازهاي كش��ور در استان 
آذربايجان غربي برگزار مي شود.  مسابقه پايان نامه سه دقيقه اي كه 
نخستين بار توسط دانشگاه كوئيزلند استراليا برگزار شده است، ابتكار 
برگزاري اين مسابقات توسط جهاد دانشگاهي بستر و زمينه هاي ارتباط 
هر چه بيشتر دانشگاه و صنعت و تجاري سازي ايده هاي دانشجويي و 
مطالعات علمي آكادميك تحصيالت تكميلي و كمك به تكميل چرخه 

توليد علم و فناوري و تبديل آن به محصول و ثروت را فراهم مي كند.

اجراي 4 رزمايش كمك رساني ازسوي  ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( تا پايان امسال در يزد 

 18 هزار طرح محروميت زدايي 
در نقاط مختلف بوشهر اجرا شد

مديركل ستاد     يزد
اجرايي فرمان 
ام�ام)ره( در اس�تان يزد از برگ�زاري چهار 
رزماي�ش ت�ا پاي�ان امس�ال خب�ر داد. 
علي اكب��ر محمدپناه مديركل س��تاد اجرايي 
فرمان امام)ره( در استان يزد با اشاره به برگزاري 
چهار رزمايش تا پايان امس��ال گفت: به زودي 
يك رزمايش با توزيع ۱۶ هزار بس��ته معيشتي 
در كل استان برگزار و تا پايان سال سه رزمايش 
ديگر ني��ز در پيش اس��ت.  وي با بي��ان اينكه 
در بحث كمك رس��اني به افراد آس��يب ديده، 
طرح هاي مختلفي در قال��ب رزمايش و پويش  
انجام شده است، افزود: هر ۴۵ روز يكبار ميزبان 
برگزاري يك رزمايش با مش��اركت موسسات 
خيريه و گروه هاي جهادي هستيم كه اولين اين 
رزمايش ها در ارديبهش��ت ماه و همزمان با ماه 
مبارك رمضان برگزار و ۱3 هزار بسته معيشتي 
ب��ه ارزش ۴/۵ ميليارد تومان بي��ن نيازمندان 
توزيع ش��د.  مديركل س��تاد اجراي��ي فرمان 
امام)ره( در استان يزد با اشاره به توزيع ۵۰ هزار 
قطعه مرغ در مرحله دوم رزمايش، تصريح كرد: 

در اين مرحله هر خانوار نيازمند دو قطعه مرغ 
تحت عنوان بس��ته پروتئيني تحويل گرفتند.  
محمدپناه به توزيع ۱۲۰ هزار وعده غذاي گرم 
نيز در عيد غديرخم اشاره كرد و گفت: مرحله 
بعدي پويش احسان سالمت در دو مرحله انجام 
شد كه شامل ۵ هزار بسته بهداشتي و ۱۰ هزار 
بسته ماسك و ژل ضدعفوني بود.  وي از پويش 
مش��ق احس��ان مصادف با اول مهرماه هم ياد 
كرد و گفت: توزيع 7 هزار كيف  دانش آموزي و 
لوازم التحرير در مناطق كم برخوردار از اقدامات 
اين پويش به ش��مار مي رفت.  مديركل س��تاد 
اجرايي فرمان امام)ره( در اس��تان يزد از توزيع 
و فروش اقالم مختلف به قيمت عرضه خبر داد 
و اظهار كرد: در بس��تر مجازي سامانه »هست 
اينجا«، انواع لوازم التحرير وي��ژه دانش آموزان 
عرضه مي ش��ود.  محمدپناه با بيان اينكه تبلت 
يكي از نيازهاي اساسي دانش آموزان در شرايط 
كنوني به شمار مي رود، گفت: براي رفع اين نياز 
و كوتاه كردن دست واسطه ها و دالالن مقرر شد 
تا تبلت هايي را با قيمت هاي 3 تا ۴ ميليون تومان 

به صورت اقساطي در اين سايت عرضه كنيم.

بس�يج  رئي�س      بوشهر
سازندگي استان 
بوش�هر از اج�راي بي�ش از 1۸ ه�زار طرح 
محروميت زدايي با اعتبار بالغ بر 33 ميليارد 
تومان در نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد. 
سرهنگ ذوالفقار عباسي فر رئيس بسيج سازندگي 
بوشهر با اش��اره به اجراي بيش از ۱۸ هزار طرح 
محروميت زدايي با اعتبار بالغ بر 33ميليارد تومان 
در نقاط مختلف اس��تان گفت: خدمات رس��اني 
در زمينه ه��اي اج��راي طرح ه��اي عمران��ي، 
محروميت زدايي، فرهنگي، هنري، رسيدگي به 
آسيب ديدگان يكي از مأموريت هاي مهم بسيج 
مستضعفين و سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
اس��ت.  وي افزود: افتتاح 377 واحد مس��كوني 
مددجويي و انواع پروژه مختلف عمراني در نقاط 
مختلف اس��تان بوش��هر را از جمله اين طرح ها 
دانس��ت و تصريح كرد: توزيع بيش از ۱۴هزار و 
۵۰۰ بسته معيشتي، جهيزيه نوعروسان، ماسك، 
مواد ضدعفوني و بس��ته هاي بهداشتي از ديگر 
موارد است.  رئيس بسيج سازندگي استان بوشهر 
تصريح كرد: تنها در هفته بسيج از اول تا هفتم آذر 

امسال ۶3۶ پروژه عمراني كوچك و عام المنفعه 
با اعتبار 33 ميلي��ارد تومان در نق��اط مختلف 
اس��تان به ويژه در نقاط كم برخوردار افتتاح شد.  
عباسي فر گفت: تاكنون بسيجيان استان بوشهر 
بيش از ۹3 ميلي��ارد تومان بس��ته هاي غذايي 
ميان نيازمن��دان توزيع كرده ان��د.   وي با تأكيد 
بر نقش مهم گروه هاي جهادي در رس��يدگي به 
نقاط محروم و كم برخوردار تصريح كرد: تيم ها و 
گروه هاي تخصصي جهادي در بخش هاي مختلف 
فعال هس��تند و در اين راستا در شرايط كرونايي 
خدمات ويژه اي به جامعه ه��دف ارائه مي كنند.  
رئيس بسيج س��ازندگي استان بوش��هر اجراي 
طرح هاي محروميت زدايي و خدمات رس��اني به 
همنوعان براساس جهان بيني توحيدي و تأكيد 
بر اخالق اسالمي و گسترش فرهنگ جهادي در 
سطح جامعه را يكي از مهم ترين اهداف گروه هاي 
جهادي دانست و يادآور شد: گروه هاي جهادي 
در رس��يدگي به مردم آس��يب ديده، نيازمند و 
خدمات رس��اني به نق��اط محروم نق��ش مهم و 
اثرگذاري دارند كه در اين راستا 7۰۰ گروه جهادي 

در استان بوشهر راه اندازي شده است.

  آذربايجان ش�رقي: رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور روز 
يك شنبه در حاشيه افتتاح دو طرح حوزه سالمت در شهرستان مرند 
گفت: امسال به مناسبت هفته بس��يج در سراسر كشور ۲ هزار و ۸۸7 
طرح توسط سازمان بسيج سازندگي افتتاح شده است.  سردار محمد 
زهرايي با اشاره به اينكه پروژه هاي بسيج سازندگي در همكاري با نهادها 
و دستگاه هاي تخصصي به صورت مجزا در استان هاي مختلف كشور 
به بهره برداري رسيده اس��ت. افزود: بسيج سازندگي آذربايجان شرقي 
تعداد يك هزار و ۶۰ طرح را در ش��وراي برنامه ريزي استان به تصويب 
رس��انده و با امضاي موافقتنامه و قرارداد با دس��تگاه هاي اجرايي اين 

طرح ها در دست اجراست. 
  خوزستان: پيكرهاي مطهر شش شهيد گمنام دوران هشت سال 
دفاع مقدس ش��امگاه نهم آذرماه از طريق فرودگاه بين المللي سردار 
شهيد سليماني اهواز وارد استان شدند.  به گفته سردار عباس يوسفي، 
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان، پيكرهاي 
مطهر شهدا در شركت فوالد خوزستان، گروه ملي صنعتي فوالد ايران 

و گروه توپخانه ۶۴ الحديد به خاك سپرده خواهند شد. 
  گلستان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: 
از محل اعتبارات سال ۹۹ تاكنون ۵۲۹ ميليارد تومان تسهيالت رونق 
توليد به واحد هاي توليدي گلس��تان پرداخت ش��ده اس��ت. حسين 
طلوعيان افزود: طي هش��ت ماهه نخست س��ال ۹۸ تعداد 73 جلسه 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد استان تش��كيل شده كه منجربه 
۹۲7 مصوبه شده بود و اين تعداد جلسه در مدت مشابه سال جاري در 
تعداد جلسات با رشدي ۱۵۰ درصدي به ۱۰۹ جلسه رسيده و ماحصل 
اين جلسات هزار و ۱77 مصوبه بوده است كه از نظر تعداد مصوبات نيز 

شاهد رشد ۱۲7 درصدي هستيم. 
  آذربايجان شرقي: مديرعامل شركت گاز آذربايجان شرقي با بيان 
اين كه پروژه هاي روستايي در دست اجرا، ۶۵ درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد، گفت: هم اكنون بهره مندي خانوارهاي روس��تايي اس��تان از گاز 
طبيعي، به بيش از ۹7 درصد رسيده است.  سيدرضا رهنماي توحيدي 
افزود: بر اساس اهداف و برنامه ساالنه شركت، گازرساني به 3۲۶ روستا 
در دست اجرا بوده كه اتمام گازرساني به ۱۵۴ روستا براي سال جاري و 

مابقي براي سال آينده برنامه ريزي شده است. 
  يزد: كتابخانه تخصصي تئاتر استان يزد با حضور مدير كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان يزد به صورت مجازي افتتاح شد.  پوريا پيراسته فر 
مسئول مؤسسه فرهنگي هنري پاژيوان كه حدود 3۵۰ عنوان كتاب به 
اين كتابخانه اهدا كرده است، در اين مراسم گفت: اگرچه امروز به واسطه 
غم و اندوه كرونايي چهره جامعه غم و اندوه دارد اما با كتاب مي توانيم اين 
چهره را بزداييم.  وي خاطرنشان كرد: اين مؤسسه طي سه سال گذشته 
از زمان تاسيس كتابفروشي و پاتوق فرهنگي پاژيوان، افتخارات متعددي 
را كسب كرده و اكنون نيز اين افتخار را دارد كه توانسته در تجهيز اين 

كتابخانه تخصصي تئاتر به كتاب گام بردارد. 
  آذربايجان غربي: عبدالهي فرماندار شوط با بيان اينكه به منظور 
بهبود و اصالح مراتع عمليات بيولوژيكي در ۴۸۰ هكتار از اراضي ملي 
در حال اجراس��ت گفت: اين عمليات ش��امل ۲۵۰ هكتار كپه كاري و 
۱3۰ هكتار بذر پاشي با اعتبار بالغ بر ۲ ميليارد و 7۰۰ ميليون ريال از 
محل صندوق توسعه ملي هزينه شده است.  وي افزود: اين طرح با هدف 
جلوگيري از فرسايش خاك، افزايش پوشش گياهي و با قرق محل براي 

دامداران منطقه كمك معيشتي اجرا مي شود. 

 مسئول گروه جهادي سفيران خدمت
 در گفت وگو با »جوان«:

ساخت دستگاه توليد دستكش يكبار مصرف 
افتخار گروه جهادي ماست

فعاليت گروه هاي جه�ادي زمان و مكان ندارد. ن�ام گروه هاي جهادي 
با روستاهاي محروم عجين شده و امسال با ش�يوع ويروس كرونا در 
كش�ور فعاليت آنها بيش از پيش افزايش يافته اس�ت. گروه جهادي 
سفيران خدمت در خوانس�ار اصفهان از جمله اين گروه هاست كه در 
كنار فعاليت هاي عمران�ي و فرهنگي و اقتص�ادي، در دوران كرونايي 
خدمات رساني به شهروندان را نيز در دس�تور كار قرار داده است. اما 
نكته حائز اهميت در مورد جهادگران اين گروه اينكه توانستند با تأييديه 
شبكه بهداشت و درمان شهرس�تان، ژل ضدعفوني كننده توليد و با 
ساخت دستگاه توليد دستكش يكبار مصرف، دو نوع دستكش با قيمت 
مناسب به بازار عرضه كنند. در گفت وگو با حسين سعيدنژاد مسئول 
گروه جهادي سفيران  از برنامه ها و فعاليت هاي آنان بيشتر آگاه مي شويم. 

    
از چ�ه زماني گ�روه جهادي س�فيران خدمت تش�كيل و 

مسئوليت آن بر عهده شما قرار گرفت؟
چند سالي بود كه با تعدادي از دوستان براي كمك به خانواده هاي محروم دور 
هم جمع شده و كارهايي كه از دستمان برمي آمد را انجام مي داديم. اما از سال 
۹۲ با تشكيل گروه جهادي سفيران خدمت، براي فعاليت هاي مان برنامه ريزي 

كرده و از سال ۹7 رسماً بنده مسئوليت اين گروه را برعهده گرفتم. 
و چه كارهايي تاكنون انجام داده ايد؟

سال گذشته و قبل از اينكه كرونا كشور را تحت تأثير خود قرار بدهد 3۰ 
نفر از بسيجيان گروه جهادي سفيران خدمت در ۱۰ عرصه عمراني براي 
نيازمندان روستاهاي ويس��ت، كهرت و ارجنك و حاجي آباد كه توسط 
كميته امداد و بهزيس��تي معرفي ش��ده بودند اقدام به ساخت سرويس 
بهداشتي، ساخت حمام و ديوار كشي منازل و سيمان كاري پشت بام منازل 

براي زيرسازي ايزوگام را به نتيجه رساندند. 
بعد از شيوع كرونا هم اين گروه جهادي برنامه اي داشته؟

بله. از همان ابتدا با مساجد و پايگاه هاي بسيج براي ضدعفوني و غربالگري 
و كارهاي ديگر وارد ميدان شديم. اما كارهاي قبلي را نيز كنار نگذاشتيم. 
مثاًل تابستان امسال با توجه به شيوع بيماري كرونا اردوهاي جهادي به 
صورت محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در قالب يك گروه ۲۰ 
نفره در روستاهاي تجره و خم پيچ تشكيل شد. در اين اردوها در ۱۵ عرصه 
ساخت سرويس بهداشتي، حفر چاه س��رويس بهداشتي، كاشي كاري، 
سراميك كاري، سفيدكاري و برق كشي ساختمان منازل نيازمندان كه از 
سوي كميته امداد و بهزيستي معرفي شده بودند، با همكاري و استفاده از 
استادكار و بناكار ماهر و كارشناسان عمران اقدام و تحويل آنان داده شد. 

بعد از تابستان ديگر اردويي نداشته ايد؟
هر ساله در فصل تابستان اردوهاي جهادي به صورت يك تا ۱۵ روز با هدف 
محروميت زدايي برگزار مي شود. اما بعد از تابستان هم اين حركت هاي 

جهادي تا پايان سال ادامه خواهد داشت. 
اين گروه فقط در عرصه عمراني فعاليت دارد؟

فعاليت هاي اين گروه محدود به كارهاي عمراني نيس��ت. فعاليت گروه  
جهادي سفيران خدمت در عرصه فرهنگي در قالب برگزاري كالس هاي 
آموزشي، درسي، اعتقادي، بهداشت عمومي و كارهاي ديگر براي عموم 
مردم روس��تا علي الخصوص نوجوانان و جوانان اجرا مي ش��ود. برگزاري 
مراسمات ديني، ديدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان و عيادت با بيماران 
خاص از جمله اقدامات فرهنگي در طول برگزاري اردوي جهادي است.  
گروه هاي جهادي در عرصه  اقتصادي نيز با كمك به كش��اورزاني كه در 
برداشت محصوالت توان بكارگيري كارگر ندارند وارد عمل شده و كارها را 

در عرض چند روز جمع مي كنند. 
آيا براي مقابله با كرونا هم گروه برنامه خاصي دارد؟

پس از ابالغ مقام معظم رهبري مبني ب��ر ورود گروه هاي جهادي براي 
مقابله با ويروس كرونا، اين گروه جهادي با هماهنگي بسيج سازندگي و 
فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان با نداي ياقاصم الجبارين به 
ياد سردار سليماني با تهيه مواد ضد عفوني به صورت شبانه روزي معابر و 

خيابان هاي سطح شهر و روستا را ضدعفوني كردند. 
همچنين با كمك خيرين اقالم بهداشتي از قبيل ماسك، دستكش، شيلد 
و    وسايل ديگر با قيمت مناس��ب تهيه و به صورت رايگان بين قشرهاي 
آس��يب پذير و كم درآمد توزيع شد. در همين راس��تا جهت انجام پايش 
سالمت توسط قرارگاه جهادي ناحيه مقاومت بسيج در شهرستان خوانسار 

براي مقابله با ويروس كرونا و جنگ بيولوژيكي نيز وارد عمل شدند. 
نيروهاي جهادي اين گروه پيرو فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي براي خودكفا شدن با تأييديه شبكه بهداشت و درمان 
شهرس��تان ژل ضدعفوني كننده توليد كردند. بسيجيان گروه جهادي 
سفيران خدمت با ساخت دستگاه توليد دستكش يكبار مصرف دو نوع 
دستكش توليد كرده و با قيمت مناسب در اختيار فروشندگان قرار دادند. 
اقدام ديگر اين بود كه با تهيه پك هاي بهداشتي و غذايي از قبيل ماسك، 
دستكش، آب ميوه، عسل و مواد غذايي ديگر، آنها را در بين نيازمندان، 
اكيپ هاي كنترل ورودي و خروجي ش��هر و كادر درماني بيمارستان  

فاطميه و پليس راهور شهرستان توزيع كردند. 
در سه ماهه نخست س��ال در كنار توليد و توزيع دستكش يكبار مصرف، 
ماسك و مواد ضدعفوني كننده، در چهار مرحله نيز با كمك خيرين و قرارگاه 
جهادي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان بسته هاي كمك معيشتي تهيه و در 
قالب رزمايش كمك هاي مؤمنانه ميان نيازمندان توزيع شد. در اين امر مهم 

شهرستان خوانسار در رديف شهرستان هاي برتر كشور قرار گرفت. 

 دادگستري مشهد مشكل ۱۶۰ واحد توليدي 
و صنعتي را حل  كرد

رئيس كل دادگستري خراسان رضوي از     خراسان رضوي
استمرار حمايت هاي حقوقي و قضايي 
1۶۰ واحد تولي�دي و صنعتي در اس�تان خراس�ان رضوي خبر داد.

غالمعلي صادقي رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با اشاره به استقرار 
مسئوالن قضايي در ۱۶۰ واحد توليدي و صنعتي در استان خراسان رضوي 
براي حل مش��كل تعطيلي آنها گفت: برنامه بازديد مسئوالن قضايي از 
شهرك هاي صنعتي و واحدهاي توليدي در سراسر استان بوده است. در 
سايه حضور مديران دستگاه قضايي در واحدهاي توليدي مشكالت موجود 
از نزديك بررسي و در جهت حل اين مشكالت اقدام الزم صورت مي پذيرد.  
وي افزود: طي 7 ماهه ابتداي سال جاري مش��كل ۱۶۰ واحد توليدي و 
صنعتي در سطح اس��تان حل و از بيكاري تعداد قابل توجهي از نيروهاي 
كار، پيشگيري به عمل آمده است.  رئيس كل دادگستري خراسان رضوي 
يكي از برنامه هاي دادگستري استان در سال جاري را استمرار حمايت هاي 
حقوقي از واحدهاي توليدي و صنعتي دانست و تصريح كرد: در بخش هاي 
مختلف از جمله در حوزه معاونت قضايي دادگس��تري اس��تان، معاونت 
امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادس��راهاي عمومي و انقالب 
شهرستان هاي استان و معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و 
حقوق عامه دادسراي عمومي و انقالب مشهد اقدامات خوبي در اين زمينه 

به انجام رسيده كه جاي تقدير دارد. 

 آزادي 3۰ زنداني جرائم غير عمد 
با كمك نيكوكاران تبريزي 

مدير س�تاد ديه آذربايجان شرقي از     آذربايجان شرقي
آزادي 3۰ مددج�وي جرائم غيرعمد 
اس�تان همزم�ان ب�ا هفت�ه گراميداش�ت بس�يج، خب�ر داد. 
رس��ول تقي پور مدير س��تاد ديه آذربايجان شرقي با اش��اره به آزادي 
3۰زنداني جرائم غير عمد از سوي نيكوكاران تبريزي گفت: ستاد ديه 
استان با كمك خيران، از ابتداي سال تاكنون، زمينه آزادي ۲۴۶ زنداني 

غيرعمد را از زندان هاي استان فراهم كرده است.  
وي افزود: با توجه به ش��رايط اقتص��ادي جامعه، هيئ��ت جان نثاران 
اباعبداهلل الحسين)ع( تبريز نيز در حين آزادي، بسته هاي معيشتي بين 
اين مددجويان توزيع كرده و يك خير نيز كارت هاي نقدي اهدا كرد تا 
اين عزيزان با دست خالي رهسپار خانه نشوند.  مدير ستاد ديه استان 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه شش نفر از اين مددجويان، زنداني زن 
بوده و مابقي زنداني مرد بودند، تصريح كرد: س��تاد ديه اس��تان براي 
آزادي اين زندانيان، مبلغ ۹۶۰ ميليون تومان شامل ۶۰۰ ميليون تومان 
كمك بالعوض و بيش از ۴۰۰ ميليون تومان كمك تسهيالت با كارمزد 
چهار درصدي تأمين كرده اس��ت.  تقي پور با بي��ان اين كه هم اكنون 
3۸۰زنداني غيرعمد در زندان هاي اس��تان روزگار مي گذرانند، گفت: 
چهار نفر از اين مددجويان، زنداني زن بوده و مابقي زنداني مرد هستند.  
وي با اش��اره به اين كه مبلغ بدهي اين زندانيان بيش از ۱۵۰ ميليارد 
تومان است، خاطرنش��ان كرد: بيش از ۱۲ ميليارد تومان الزم است تا 

مقدمات آزادي اين زندانيان نيز فراهم شود. 


