
 ۲۰۸ هزار بسته معيشتي به همت سپاه بوشهر 
بين نيازمندان توزيع شد

   بوشهر رئيس سازمان بسيج سازندگي استان 
بوش�هر از توزي�ع ۲۰۸ه�زار بس�ته 
معيشتي به مناسبت سالروز تأسيس بسيج در ميان نيازمندان در 

نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد. 
سرهنگ ذوالفقار عباسي فر رئيس سازمان بسيج سازندگي استان بوشهر 
يكي از برنامه هاي اين نهاد را مقابله با ويروس كرونا دانست و گفت: براساس 
بستر سامانه اطلس جهادي يك هزار گروه جهادي اعم از بسيج دانشجويي، 
دانش آموزي، محالت، طالب، جامعه پزش��كي و خواهران س��اماندهي 
شدند.  وي توزيع بسته معيش��تي و غذايي را يكي از مأموريت هاي مهم 
بسيج سازندگي در شرايط كرونايي دانست و افزود: از ابتداي شيوع كرونا 
تا خرداد ماه امسال 164 هزار بسته معيشتي توسط سپاه استان بوشهر 
در مناطق مختلف در اختيار نيازمندان قرار گرفت.  رئيس سازمان بسيج 
سازندگي استان بوش��هر از اجراي مرحله دوم خدمات رساني در توزيع 
بسته هاي معيشتي از ماه محرم تا پايان ماه صفر خبر داد و تصريح كرد: 
در اين مدت 44 هزار بسته مواد غذايي توسط بسيجيان به خانواده هاي 
نيازمندان تحويل شد.  عباسي فر اجراي پروژه هاي محروميت زدايي را از 
ديگر مأموريت هاي سازمان بسيج سازندگي دانست و تأكيد كرد: در اين 
بخش همزمان با ۵ آذر سالروز تاسيس بسيج، 6۳6 پرژوه عمراني كوچك و 

عام المنفعه كه بيشتر مسكن مدد جويي است، افتتاح مي شود.
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88498441سرويس  شهرستان

سیداحمدهاشمي اشكا

1۸1 طرح عمراني      مركزي
و محروميت زدايي 
استان مركزي با حضور رئيس سازمان بسيج 
سازندگان كشور مورد بهره برداري قرار گرفت. 
س��ردار محم��د زهرايي رئيس س��ازمان بس��يج 
س��ازندگي كش��ور در نشس��ت كارگروه بس��يج 
س��ازندگي و بهره برداري از 1۸1 ط��رح عمراني و 
محروميت زدايي اس��تان مركزي، گفت: تش��كيل 
جبهه جهادي خدمت رس��اني و محروميت زدايي 
چشم انداز س��ازمان بس��يج سازندگي اس��ت و با 
س��ازماندهي گروه هاي جهادي باانگيزه و با نشاط 
گام بلن��دي در محروميت زدايي در نقاط كش��ور 
برداشته مي ش��ود.  فرمانده س��پاه روح اهلل استان 
مركزي نيز گفت: 14 هزار جهادگر استان مركزي 
در قال��ب ۵۵۰ گروه جه��ادي در مقابله با ش��يوع 
كرونا در نقاط مختلف اين استان مشاركت دارند.  
سردار محس��ن كريمي افزود: در مجموع ۲1 هزار 

جهادگر در قال��ب يك هزار و 1۵۰ گ��روه جهادي 
در استان مركزي س��ازماندهي شده اند كه با هدف 
محروميت زدايي در اين اس��تان فعاليت مي كنند.  
وي ادامه داد: 64۰ طرح محروميت زدايي با اعتباري 

بالغ بر ۳۵۰ ميلي��ارد ريال از س��ال ۹۸ تاكنون از 
سوي جهادگران بس��يجي در نقاط مختلف استان 
مركزي به بهره برداري رسيده است.  فرمانده سپاه 
روح اهلل استان مركزي تصريح كرد: ساخت مسكن 

محرومان، اجراي خطوط انتقال آب، اليروبي قنوات، 
لوله گذاري، س��اخت پل، مرمت مدارس، تكميل 
مساجد، ساخت خانه هاي عالم، ساخت استخرهاي 
ذخيره آب از مهم ترين طرح هاي محروميت زدايي 
بس��يج س��ازندگي اس��تان مركزي در يك س��ال 
گذشته است.  سردار كريمي گفت: ۵6۵ صندوق 
قرض الحس��نه محله اي امس��ال در نقاط مختلف 
استان مركزي تشكيل شده كه اكنون ۲۵ هزار عضو 
و بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال نقدينگ��ي دارد.  وي 
افزود: توزيع يك هزار و 1۰۰ بسته جهيزيه، توزيع 
يك صدو ۹۰ هزار بسته معيشتي به آسيب ديدگان 
كرونا، خدمت رساني به پنج استان سيل زده از ديگر 
اقدامات بسيج سازندگي در طول يكسال گذشته 
است.  فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي ادامه 
داد: 1۸1 طرح محروميت زدايي با اعتباري بالغ بر 
1۹۵ ميليارد ريال نيز به مناس��بت هفته بسيج در 

نقاط مختلف استان بهره برداري مي شود.

۱۸۱طرح عمراني و محروميت زدايي استان مركزي به بهره برداري رسيد

۲۷ ميليون قطعه  بچه ماهي در آب هاي خوزستان رهاسازي شد
مديركل شيالت     خوزستان
از  خوزس�تان 
پايان عمليات رهاسازي ۲۷ ميليون قطعه 
انواع بچه ماهيان گرماب�ي و بومي در منابع 

آبي استان خبر داد. 
فتح اله ابوعلي مديركل شيالت خوزستان با اشاره 
به عمليات رهاس��ازي ۲۷ ميليون قطعه الرو و 
بچه  ماهي در منابع آبي خوزستان گفت: الرو و 
بچه ماهيان رهاسازي شده شامل بني، شيربت، 

برزم، گطان و عنزه بوده كه در منابع آبي استان از جمله رودخانه ها، تاالب ها، مخازن پشت سد، سدهاي 
تنظيمي و آب بندان ها رهاسازي شدند.   وي افزود: سال گذشته بيش از ۲۲ ميليون قطعه بچه ماهي در  منابع 
آبي خوزستان رهاسازي شد كه امسال اين  آمار نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزايش يافت.  مديركل 
شيالت خوزستان با بيان اينكه امسال فصل رهاسازي بچه ماهي از ارديبهشت ماه آغاز شد و در آبان ماه به 
پايان رسيد، تصريح كرد: هر ساله شيالت خوزستان با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست و سازمان 

آب و برق خوزستان، اقدام به رهاسازي گونه هاي بومي در منابع آب هاي داخلي استان مي كند.

وام خريد 33۰ دستگاه اتوبوس  براي کرج 
ش�هرداركرج      البرز
از نوس���ازي 
س�رويس ناوگان عمومي كرج ب�ا خريد 33۰ 
دستگاه اتوبوس توسط بخش خصوصي خبرداد. 
عل��ي كمال��ي زاده ش��هردار كرج به توس��عه 
ناوگان حمل و نقل عمومي اشاره كرد و گفت: 
تفاهمنامه اي با سازمان مديريت و برنامه ريزي 
منعقد و بنا ش��ده در قالب وام قرض الحس��نه 
امكان نوسازي ۳۳۰ دس��تگاه اتوبوس بخش 

خصوصي فراهم و به اين ترتيب زمينه توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي ش��هر فراهم شود.  وي 
ادامه داد: طبق دس��تورالعمل وزارت كش��ور به ازاي هر اتوبوس نو امكان جذب ۲/۵ نفر وجود دارد 
ولي شهرداري كرج از سال ۸۹ تا كنون از اين امكان استفاده نكرده است.  شهردار كرج با بيان اينكه 
سال گذشته ۸1 دس��تگاه اتوبوس جديد به كرج اضافه شده اس��ت، توضيح داد: طي چند ماه اخير 
اطالع رساني الزم براي جذب راننده پايه يك از ميان كاركنان تأمين نيروي شهرداري صورت گرفته 
ولي با استقبال چنداني مواجه نشده است.  كمالي زاده به آخرين وضعيت پروژه بزرگراه شمالي اشاره 

كرد و گفت: اين پروژه طي سه سال گذشته بيش از ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 

سپاه ثاراهلل کرمان ۸6 واحد مسكن محرومان را افتتاح کرد
همزمان با هفته     كرمان
 ۸۶ بس�يج 
واحد مس�كن مددجويي با مشاركت سپاه 
ثاراهلل در سراسر استان كرمان افتتاح و به 

بهره برداري رسيد. 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد اس��تان 
كرمان در مراس��م افتتاح نمادين يكي از اين 
واحدهاي مسكوني در روستاي هوكر جيرفت 
كه با حض��ور فرمانده س��پاه ثاراهلل اس��تان، 

امام جمعه و جمعي از مسئوالن محلي به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد، گفت: ۸6 واحد مسكوني 
مختص محرومان كرمان در مناطق مختلف اس��تان و هر كدام به متراژ ۵۰ مترمربع با ۵۰ ميليون 
تومان هزينه با مشاركت سپاه ثاراهلل وكميته امداد ساخته و به بهره برداري رسيد. وي  ادامه داد: در 
حال حاضر مسكن يكي از مشكالت اساس��ي مددجويان تحت حمايت اين نهاد است كه در صورت 
تأمين زمين از س��وي نهادهاي مربوطه اين نهاد آمادگي دارد كه براي مددجويان مسكن احداث و 

تحويل آنها دهد. 

توزيع ۷ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان استان خراسان شمالي
در دومين مرحله     خراسان شمالي
س�وم  گام  از 
رزمايش مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه ۷ 
هزار بسته معيشتي بين نيازمندان استان 
ش�د.  توزي�ع  ش�مالي  خراس�ان 
مجي��د اله��ي راد مدي��ركل كميت��ه ام��داد 
خراسان ش��مالي گفت: با توجه به فرارسيدن 
فصل سرما خيلي از خانواده ها نياز به كمك ما 
و خيران دارند.  از مجموع ۷ هزار بسته كمك 
معيشتي، 4 هزار بسته مواد غذايي و ۳ هزار كمك نقدي با س��رانه ۳۰۰ هزار تومان بين نيازمندان 
مناطق روستايي و مناطق مرزي استان توزيع مي ش��ود.  الهي راد اظهار داشت: 4۵۰ فقره جهيزيه 
به ارزش حدود 4 ميليارد تومان به نوعروسان نيازمند نيز در قالب اين رزمايش پرداخت شد.  وي با 
اشاره به اينكه در اين مرحله بيش از ۲۰۰ دستگاه بخاري به ارزش ۳6۰ ميليون تومان بين نيازمندان 
روستايي توزيع مي شود، خاطرنش��ان كرد: توزيع 1۰۰ دس��تگاه آبگرمكن به ارزش ۲۰۰ ميليون 
تومان نيز در اين طرح انجام مي ش��ود.  مديركل كميته امدادخراسان ش��مالي گفت: با هم افزايي 

باخيران1۳۰دستگاه تبلت آماده توزيع بين خانواده هاي داراي سه دانش آموز و كنكوري است. 

 ۱۰۷ واحد نيروگاه خورشيدي کوچك 
در هرمزگان ساخته شد 

مديركل كميته امداد هرمزگان     هرمزگان
از اح�داث 1۰۷ واح�د نيروگاه 
خورشيدي كوچك مقياس ۵ كيلو واتي با هدف خودكفايي 
اقتصادي ب�راي نيازمندان تح�ت حمايت اس�تان خبر داد. 
علي الهياري مديركل كميته امداد هرمزگان در تش��ريح وضعيت 
نيروگاه هاي كوچك خورشيدي در هرمزگان گفت: امسال كميته 
امداد با مش��اركت و هم��كاري خيرين، تع��داد 1۰۷ واحد نيروگاه 
خورشيدي كوچك مقياس ۵ كيلو واتي با هدف خودكفايي اقتصادي 
براي نيازمندان احداث كرده اس��ت.   وي افزود: هزينه ساخت اين 
نيروگاه ها حدود ۵ ميلي��ارد و ۸۹۰ ميليون تومان بوده اس��ت كه 
۵ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان از محل تس��هيالت قرض الحسنه 
كميته امداد و اعتبارات بانكي، ۳4۰ ميليون تومان مشاركت خيرين 
است.  مديركل كميته امداد هرمزگان، يادآور شد: با عنايت به قرارداد 
۲۰ ساله ش��ركت توزيع برق براي خريد برق توليدي نيروگاه هاي 
خورشيدي، احداث اين نيروگاه ها س��بب ايجاد درآمد پايدار براي 
خانواده هاي تحت حمايت بخصوص در مناطق روستايي شده است.

آزاد سازي 3۷۷ هكتار از عرصه هاي 
منابع طبيعي در مازندران

3۷۷ هكتار از عرصه هاي ملي حوزه      مازندران
منابع طبيعي مازن�دران- منطقه 

ساري امسال آزاد سازي شد. 
اس��حاق عطايي سرپرس��ت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
مازندران- منطقه ساري، گفت: از ابتداي امس��ال تا ۲۰ آبان ماه در 
راس��تاي اجراي احكام قضايي ۲۳۸ هكتار از عرصه هاي منابع ملي 
كه در مجموع 1۸۳ فقره پرونده بوده اس��ت، قلع و قمع و آزادسازي 
صورت گرفت و عالوه بر اين احكام كه اجرا شد، 1۲۸ هكتار از عرصه ها 
نيز مطابق با تبصره ذيل ماده ۵۵ آزاد ش��د و همچنين در روشنكوه 
شهرستان ساري نيز 11 هكتار تبصره ذيل ماده ۵۵ با دستور قضايي 
رفع تصرف شد.   وي افزود: اين اداره كل، براساس وظايف قانوني محوله 
كه در رأس آن حفظ انفال و اراضي ملي است با متصرفان اراضي ملي 
و جنگلي فارغ از دين، مذهب و آيين اشخاص برخورد قانوني انجام 
مي دهد؛ لذا طرح مسائل حاشيه اي و تخطئه فعاليت هاي حفاظتي 
مجموعه منابع طبيعي از طريق نسبت هاي ناروا يا اعمال تبعيض ديني 
و عقيدتي در برخوردها، نادرست و فاقد وجاهت قانوني و عقلي است. 

 ۲3۸۱  دانش آموز گلستاني 
از آموزش مجازي محروم هستند

در حال حاضر ۲3۸1 دانش آموز      گلستان
گلستاني به خاطر نداشتن وسايل 
كمك آموزشي نظير تبلت، از آموزش مجازي برخوردار نيستند 
كه تالش داريم با هم�كاري خيرين اين ني�از را مرتفع كنيم. 
هادي حق شناس اس��تاندار گلستان با اش��اره به تالش مجموعه 
آموزش وپرورش استان جهت رشد پوشش تحصيلي، گفت: ۹۸/۵ 
درصد دانش آموزان ۵ تا 11 سال استان تحت پوشش تحصيلي قرار 
دارند و اين رقم نسبت سال گذشته رشد داشته است.  وي افزود: بر 
اساس طرح ارتقاي پوشش تحصيلي ۳14۸ دانش آموز بازمانده از 
تحصيل بوده اند كه با پيگيري هاي انجام  شده ۵۷۲ دانش آموز دوباره 
به كالس هاي درس بازگشته اند و تالش داريم با همراهي خانواده ها، 
آموزش وپرورش، نهادهاي حمايتي و خيرين اين رقم را به حداقل 
برسانيم.  استاندار گلستان تصريح كرد: اگر چه در سال قبل 6 درصد 
دانش آموزان اس��تان به خدمات س��خت افزاري آموزش مجازي 
دسترسي نداش��تند اما اين رقم با پيگيري هاي آموزش وپرورش 

كاهش  يافته و به يك درصد رسيده است.

طرح شهيد سليماني  با هدف قطع زنجيره انتقال  
در جنوب كرمان آغاز شد

آغاز يادواره شهداي دانشجوي
 استان فارس

طرح شهيد حاج      كرمان
قاسم سليماني با 
هدف قطع زنجيره انتقال  و خانواده و محله 
محور به صورت ويدئ�و كنفرانس و با حضور 
فرمانده س�پاه ثاراهلل، فرمانداران جنوب با 
مشاركت سپاه و وزارت  بهداشت آغاز شد. 
 دكتر »اصغر م��كارم« رئيس دانش��گاه علوم 
پزش��كي جيرفت در حاش��يه آغاز بكار طرح 
ش��هيد حاج قاسم سليماني با اش��اره به نقش 
خانواده محور و محله محور گفت: اين طرح با 
همكاري چندين نهاد و خيران اجرا مي شود و 
امروز به مرحله اي رسيده ايم كه بايد در كنار هم 
زنجيره انتقال اين بيماري را بشكنيم و آمار را به 
حداقل برسانيم.  وي با اشاره به اهداف پيشروي 
طرح شهيد سليماني افزود: اين طرح در سه بعد 
اصلي و به صورت مراقبتي و تيمي است و همه 
جا در تمام مراحل بس��يج حضور فعال دارد در 
بحث مراقبت، بيماريابي و مراحلي كه منجربه 
درمان مي شود و بخش ديگر كه بحث حمايتي 
دارند.  رئيس دانش��گاه علوم پزشكي جيرفت 
بحث حمايتي را يكي از مشكالتي مردم به ويژه 

در جنوب كرمان عنوان كرد و گفت: بحث هاي 
حمايتي با مشاركت بس��يج خيران و نهادهاي 
مختلف مهم است كه در اين طرح ديده مي شود 
كه هم مراقبت و هم حمايت مي كنيم و نهايتاً 
بعد سوم نظارتي است.  مكارم از تجهيز نقاهتگاه 
در مواقع ضروري خبرداد و اف��زود: اگر مراكز 
درماني سرريزي داشته باش��ند از نقاهتگاه ها 
استفاده مي شود اگر چه فرهنگ منطقه جنوب 
استفاده از نقاهتگاه نيست و در موج هاي قبلي 
بيماري ه��م پيش بيني الزم در اي��ن زمينه را 
كرده بوديم اما ن��ه آمار به آن حد رس��يد و نه 
مردم نس��بت به نقاهتگاه رغبت نشان دادند.  
وي از مجهز بودن همه بيمارستان هاي منطقه 
به اكس��يژن س��از خبرداد و افزود: بيمارستان 
آيت اهلل كاش��اني ش��هر جيرفت به پذيرش و 
درمان بيماران ريوي اختصاص داده مي شود.  
رئيس دانش��گاه علوم پزشكي جيرفت از مردم 
خواست با اطمينان به بيمارستان امام خميني 
مراجعه كنند. مكارم همچنين از تهيه دو مخزن 
ذخيره اكس��يژن براي دو بيمارس��تان بزرگ 

منطقه جنوب كرمان خبرداد. 

مس�ئول ناحيه      فارس
بسيج دانشجويي 
استان فارس از برگزاري يادواره سرداران و 3۸۶ 
ش�هيد دانش�جوي اس�تان ف�ارس خب�ر داد. 
سعيد يوس��في مسئول ناحيه بس��يج دانشجويي 
اس��تان فارس در مراس��م افتتاحيه ستاد سومين 
كنگره اس��تاني شهداي دانش��جوي استان فارس 
با عن��وان رفيق آس��ماني كه به ص��ورت مجازي 
برگزار ش��د، گفت: تجليل از ايثارگران عرصه علم، 
جهاد، شهادت و تشويق دانش��جويان به ادامه راه 
ش��هدا، زنده نگه داشتن مفاخر ارزش��ي انقالب و 
معرفي آنها به نسل جوان دانشجو، تجديد ميثاق 
دانشجويان با آرمان هاي شهداي عزيز، امام راحل، 
مقام معظم رهب��ري و ارزش ه��اي واالي انقالب 
اسالمي، بزرگداش��ت خانواده هاي معظم شهداي 
دانشجو و ارتباط هوشمندانه و مؤثر با اين عزيزان، 
دفاع از دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس و رفع 
ش��بهات موجود در اين عرصه، شناس��اندن نقش 
دشمنان انقالب اس��المي در ۸ سال دفاع مقدس، 
فرهنگ سازي و ترويج و تبيين سيره و سبك زندگي 
شهدا دانشجو براي الگوپذيري جوانان و دانشجويان 

و توليد آثار و محصوالت مناسب با موضوع شهداي 
دانشجو براي استفاده عموم دانشجويان از اهداف اين 
برنامه است.  وي افزود: عمق بخشي و برنامه ريزي 
محتوايي براي اجراي برنامه هاي مربوط به ش��هدا 
و دفاع مقدس صورت گيرد.  مسئول ناحيه بسيج 
دانشجويي استان فارس، ترويج گفتمان مقاومت در 
بين جوانان به عنوان گفتمان اصلي انقالب اسالمي، 
بستر سازي مش��اركت و حضور همه تشكل هاي 
دانش��جويي در تروي��ج گفتمان ايثار و ش��هادت 
در دانش��گاه ها و اس��تفاده از همه ابزارهاي هنري 
دانشگاهي، رس��انه اي و... در ترويج گفتمان ايثار و 
شهادت در دانشگاه ها از سياست هاي ستاد يادواره 
شهداي دانش��جو عنوان كرد و گفت: تبيين نقش 
انقالب اسالمي ايران در دنياي امروز به عنوان الگوي 
ملت هاي مستضعف و مسلمان، تبيين لزوم وحدت 
مسلمانان و حاكمان جهان اس��الم براي مقابله با 
جريانات ضد اسالم، معرفي الگوي مقاومت در مقابل 
استكبار جهاني به عنوان تنها راه سربلندي و نجات 
ملت هاي ستم ديده و معرفي شهداي دانشجو در 
فضاي مجازي از محورهاي محتوايي سومين يادواره 

شهداي دانشجوي استان فارس است. 

کمك بسيجيان البرز براي پرداخت کرايه خانه
آسيب ديدگان از کرونا 

برنامه هاي هفته بسيج در مناطق مختلف كشور در حال اجراست و 
همچنان مبارزه با كرونا و كمك به نيازمندان و خانواده هاي محروم 
در صدر كارها قرا دارند. در شهرس�تان نظرآباد البرز، جهادگران و 
بس�يجيان اقدامات مختلفي از جمله كمك به پرداخت كرايه خانه 
آسيب ديدگان از كرونا و تأمين غذاي گرم براي نيازمندان را به اجرا در 
آورده اند و شهر زاهدان هم بسيجيان پايگاه شهيد علي اكبر زينلي، 
ضد عفوني محالت و توزيع ماسك و پوستر در محالت را آغاز كرده اند. 

    
بر اس��اس آمارها، اس��تان البرز وضعيت خوبي از نظر مي��زان و تعداد 
بيماران كرونايي ندارد و بسياري از شهرستان هاي آن در وضعيت قرمز 
و بحراني قرار دارند.  حاال گروه جهادي پايگاه مقاومت بسيج شهدا جامع 
شهرستان نظرآباد كه هر فرصتي را بهانه اي براي خدمت به هموطنان 
مي دانند، اين بار ويروس منحوس كرونا را هدف قرار داده و زورآزمايي 
جوانان اين گروه جهادي براي شكس��ت دادن اين بيم��اري، آنها را به 
ميدان كش��يده اس��ت.  محمد مهدي ورزدار، فرمانده پايگاه مقاومت 
بسيج شهدا جامع سپاه شهرس��تان نظرآباد مي گويد: »با تشكيل يك 
كادر قوي و جوان موفق ش��ديم فعاليت هاي خود در حوزه جهادي را 

تقويت كرده و ادامه دهيم.«
وي با بيان اينكه گروه بسيجي تش��كيل شده هم فكر و هم دل در تمام 
كارهاي معنوي و مادي هستند، ادامه مي دهد: »طبق فرامين مقام معظم 
رهبري در مجموعه خود با هدفگذاري بلند مدت در عرصه هاي مختلف 
عقيدتي، فرهنگي و اجتماعي سعي داريم نياز مردم را احصاء و برطرف 
سازيم.« ورزدار يادآور مي شود: »سعي داشتيم در اين گروه جهادي چه از 
لحاظ فني و چه از لحاظ فكري منظم و طبق برنامه پيش برويم، در همين 
راستا برنامه ريزي هاي ما براي انجام فعاليت  در كل استان انجام داده ايم.« 
وي تصريح مي كند: »البته كه هميشه هدف ما رفع مشكل مؤمنان بوده 
و از اين رو در مواقع ضروري و نياز و شرايط خاص، در خارج از استان نيز 
فعاليت هايي داشته ايم،  براي مثال مي توانيم به حضور اين گروه جهادي 
در سيل گلستان اشاره كنيم كه با نام مقدس شهيد محمدحسن خليفي 
و ياد اين ش��هيد واالمقام فعاليت خود را در آن برهه زماني به سرانجام 
رسانديم.« ورزدار به اقدامات فرهنگي اين گروه جهادي نيز اشاره كرده 
و تأكيد مي كند: »در بحث مواسات در قالب محله مهرباني، گروه هاي 
جهادي فعال، ساخت خانه عالم و خانه نيازمندان را در برنامه داشتند 
و در اين جهت اقدامات خوبي انجام شده است كه با آغاز شيوع بيماري 

كرونا برگ جديدي به دفتر اين گروه جهادي اضافه شد.«
وي ادامه مي دهد: »طي چند ماه گذشته و شيوع ويروس كوويد1۹ در 
سطح كشور و استان البرز اقداماتي همچون گندزايي و نظافت خيابان ها 
معابر و مجموعه هاي فرهنگي، ادارات و مدارس بصورت مداوم مش��ق 

شب نيروهاي جهادي شهرستان نظرآباد بوده و هست.«
اين فرمانده بسيجي با اشاره به اينكه در دوران برگزاري امتحانات نگاه 
ويژه تري به ضدعفوني مدارس داشتيم، اظهار مي كند: »در دوران شيوع 
بيماري در اقدامي ديگر به كمك خانواده هاي رفتيم كه براي پرداخت 
كرايه خانه خود با مشكل مواجه ش��ده بودند، بورسيه تحصيلي براي 
دانش آموزان قش��ر نيازمند جامعه از ديگر فعاليت هاي گروه جهادي 

پايگاه مقاومت بسيج شهدا جامع است.«
ورزدار با بيان اينكه در ميان گروهي از مردم بودند افرادي كه براي امرار 
معيشت و تأمين نيازهاي خانه با مشكل جدي مواجه بودند، مي گويد: 
»اين گروه ها را شناس��ايي كرديم و با كمك خيرين و فعاليت گروه هاي 
جهادي 4۵۰ بسته غذايي براي خانواده هاي نيازمند شناسايي شده تأمين 
و ميان آنها توزيع شد.« وي با اش��اره به اينكه طبق گفته كارشناسايي 
وزارت بهداشت و در دسترس نبودن واكس��ن و داروي كرونا، ماسك به 
شدت توصيه مي شود، بيان مي كند: »گروهي از مردم اعتقادي به زدن 
ماس��ك ندارند و برخي ديگر توانايي خريد ماس��ك را ندارند، از اين رو 
تصميم گرفتيم تا در كنار توزيع ۲۰ هزار ماس��ك رايگان تحت عنوان 

عامران سالمت فرهنگ زدن ماسك را نيز در جامعه ترويج كنيم.«
به گفته اين مس��ئول، گروه جهادي پايگاه مقاومت بسيج شهدا جامع 
شهرستان نظرآباد در اقدامي ديگر براي اقشار نيازمند شناسايي شده و 

جامعه هدف 1۵ هزار پرس غذاي گرم تهيه و ميان آنها توزيع كرد. 
در سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان بسيجيان پايگاه شهيد علي اكبر 
زينلي از حوزه مقاومت شهداي وحدت اين شهر به كمك ديگر گروه هاي 
جهادي، ضد عفوني محالت و توزيع ماسك و پوس��تر در محالت را آغاز 
كرده اند و اگر ش��هروندي هم نياز به خدمات بهداشتي داشته باشد، آنها 
را به مراكز درماني هدايت مي كنند.  فرمانده پايگاه بسيج شهيد علي اكبر 
زينلي با بيان اينكه از روز اول هفته بس��يج برنامه هاي مختلفي را به اجرا 
در آورده ايم، مي گويد: »ب��ا همكاري گروه جهادي ش��هيد محمد زاده و 
بسيجيان اين پايگاه مقاومت روز گذشته هم اقدام به ضد عفوني محالت، 
توزيع ماسك و توزيع پوستر با شعار هاي بهداشتي كرديم.« وي با قدرداني 
از فعاليت هاي گروه هاي جهادي و بسيجيان كه طي ماه هاي قبل هم در 
تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي و بهداشتي اقدامات خوبي داشته اند، ادامه 
مي دهد: در روزي كه به نام »بسيج فرزند مسجد و خادم مردم نامگذاري 
شده« ۵۰۰ ماسك رايگان، ضدعفوني محالت و مراكز پرتردد و ۵۰۰ پوستر 

آموزشي در سطح محالت تحت پوشش اين پايگاه توزيع و انجام شد. 

 فرمانده سپاه عشايري استان فارس 
در گفت وگو با »جوان«:

  ۱۲ گروه جهادي متخصص براي رفع
 مشكالت دامي عشاير اعزام مي شوند

با نگاهي به نقش عشاير در تحوالت تاريخي انقالب اسالمي ايران به 
خوبي مي توان به حضور پررنگ و تأثيرات بي بديل اين قشر پي برد. 
از آن زمان كه بايد در دفاع از وطن اسلحه به دست گرفته و به جنگ 
با دشمن مي رفتند تا امروز كه نقش آفريني مؤثر خود را در عرصه 
اقتصاد و توليد به نمايش گذاشته اند. ولي كرونا در مسير تخريب 
و آسيب رساندنش به اقشار مختلف، به عش�اير هم رحم نكرده و 
صدمات زيادي به آنها وارد كرد. اما حاال و همزمان با هفته بسيج مثل 
تمام مناطق ديگر، براي حمايت از عشاير كشور برنامه هاي ويژه اي 
تعريف و به اجرا در آمده اس�ت. در همين رابطه سرهنگ عيسي 
افسري، فرمانده س�پاه عشايري اس�تان فارس در گفت وگويي با 
»جوان« به تشريح برنامه هاي اين سازمان در هفته بسيج پرداخت. 

    
فرمانده سپاه عشايري استان فارس با اشاره به فعاليت ها و برنامه هاي 
هفته بسيج اين ناحيه، از اجراي ۳۰۰ عنوان برنامه در فضاي حقيقي و 
مجازي خبر داده و مي گويد: اعزام كلينيك سيار دامپزشكي با همراهي 
يك تكنسين يا دامپزشك در قالب 1۲ گروه جهادي از نيروهاي بسيج 
عشاير از جمله برنامه هاي هفته بسيج سپاه عشاير استان فارس است. 

سرهنگ عيسي افس��ري ادامه مي دهد: ارتباط با عش��اير دامدار براي 
بهينه س��ازي و تروي��ج علمي تر ش��يوه رمه گرداني و كوچ نش��يني از 
آموزش هايي است كه اين گروه هاي جهادي در هفته بسيج به عشاير 

اين منطقه ارائه مي كند. 
وي با بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون بالغ بر ۳/۵ ميليارد تومان كمك 
مؤمنانه به دست عشاير جامعه هدف رسيده است، تصريح مي كند: به 
هيچ وجه ادعاي كافي بودن اين كمك ها را نداريم. ضمن اينكه با فعاليت 
و حمايت پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت و نيز گروه هاي جهادي و خيرين 
اين كمك هاي مؤمنانه شامل بسته هاي معيشتي، آموزشي و بهداشتي 
تهيه و توزيع شده است كه در اين راستا قرارگاه محروميت زدايي سپاه 

استان هم به ما كمك كرد. 
اين مسئول با تأكيد بر ادامه تهيه و توزيع كمك هاي مؤمنانه، به طرح 
نذر خون اشاره و عنوان مي كند: كمك به شبكه هاي بهداشت و درمان 
در رفع آلودگي از ديگر برنامه هايي است كه با شيوع كرونا آغاز شده و 

اين روزها در هفته بسيج با شدت بيشتري پيگيري مي شود. 
فرمانده سپاه عشاير استان فارس مي گويد: كاهش آسيب هاي اجتماعي 
از برنامه هاي ديگري اس��ت كه سپاه عش��ايري فارس در هفته بسيج 
پيش بيني كرده كه به دليل شيوع كرونا، بر بس��تر فضاي مجازي و با 
پيام به گروه هاي هدف اجرا مي كند و مباحث طالق، تحكيم خانواده 
براي زوجين جوان و دنياي نوجواني، از جمله مباحثي است كه در طرح 

كاهش آسيب هاي اجتماعي مطرح مي شود. 
وي همچنين از تشكيل ش��بكه اي با حضور دامداران باسواد در فضاي 
مجازي خبر داده و تصريح مي كند: از آنجا كه امكان تشكيل كالس هاي 
آموزشي حضوري به دليل شيوع كرونا وجود ندارد، طرح »اعتالي دام 

عشاير« را در بستر فضاي مجازي به دامداران آموزش مي دهيم. 
افسري بس��يج را يك فرهنگ معرفي مي كند كه كش��ور پويا، فعال و 
داراي ذهن و هوش اجتماعي بااليي همچون ايران آن را پذيرفته است 
و مي گويد: فرهنگ بسيج خاص زمان جنگ سخت و مسلحانه نيست؛ 
كما اينكه همان طور كه مش��اهده مي كنيم در همه ادوار عمر با بركت 

انقالب اسالمي اين فرهنگ كارايي داشته و دارد.

 پذيرش طرح محققان اصفهاني 
در مرکز پژوهش هاي هسته اي اروپا

طرح محققان دانشگاه صنعتي اصفهان      اصفهان
براي كمك به آزمايش CMS، به عنوان 
پيشنهاد برتر مركز پژوهش هاي هسته اي اروپا )CERN( پذيرفته شد. 
اصغر غالمي عضو هيئت علمي دانش��كده مهندس��ي برق و كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به اهميت ويژه اين طرح بزرگ علمي 
بين المللي گفت: در آزمايش CMS پروتون ها و يون هاي س��نگين در 
يك مسير ۲۷ كيلومتري شتاب داده شده و با سرعتي نزديك به سرعت 
نور به ه��م برخورد داده مي ش��وند تا در نقطه  تالق��ي، ذرات جديدي 
ايجاد ش��ود.  وي افزود: بررس��ي و اندازه گيري دقيق برهم كنش هاي 
بين پرتو هاي پروتون به اندازه گيري دقيق ميزان درخشندگي كه در 
اثربرخورد پروتون ها با يكديگر اتفاق مي افتد بس��تگي دارد و هر قدر 
سنجش ميزان درخشندگي با خطاي كمتر باشد، خطا هاي كمتري در 
نتايج آزمايشات به وجود مي آيد.  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
برق و كامپيوتر دانش��گاه صنعتي اصفهان با اش��اره به اينكه از جمله 
چالش هاي اين طرح نياز به سرعت بس��يار باال و قرار گرفتن مدار هاي 
الكترنيكي در محيطي با تشعش��ع بسيار زياد اس��ت تصريح كرد: اين 
موضوع از جمله چالش هاي مهم در طرح ارتقاي آزمايش CMS براي 
اجرا در سال ۲۰۲۷ ميالدي اس��ت و اين مركز جهاني در تالش است 
تا زمينه الزم جهت اندازه گيري برخط درخشندگي برخورد پروتون- 

پروتون با دقت بهتر از يك درصد را فراهم كند. 

 پرداخت ۵۸۰ ميليارد ريال تسهيالت
 به واحدهاي توليدي سمنان

تاكن�ون بالغ ب�ر ۵۸۰ ميلي�ارد ريال      سمنان
تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري 
ب�ه واحده�اي توليدي اس�تان س�منان پرداخت ش�ده اس�ت. 
علي تشنه دل رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
گفت: 1۲۳ واحد توليدي صنعتي، معدني و صنفي استان سمنان بالغ 
بر ۵۸۰ ميليارد ريال تسهيالت اشتغال روس��تايي و عشايري دريافت 
كرده اند.  وي تصريح كرد: اين تس��هيالت به واحدهاي توليدي كه در 
روستاها و نواحي صنعتي قرار دارند و با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي پرداخت شده است و ۵4۰ اشتغال جديد با پرداخت اين تسهيالت 
در مناطق روستايي و محروم استان فراهم شده است.  رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان س��منان افزود: 14۷ طرح صنعتي و 
صنفي جهت دريافت تسهيالت به ارزش بيش از ۸1۸ ميليارد ريال به 
بانك هاي عامل معرفي كه از اين تعداد، 1۲۳ طرح تاكنون تس��هيالت 
دريافت كرده اند.  علي تش��نه دل ادامه داد: بمنظور حمايت از مشاغل 
آسيب ديده در ايام شيوع ويروس كرونا و پرداخت تسهيالت حمايتي بايد 
در رسته هاي شغلي اعالم شده بازنگري صورت گيرد و صنايع و واحدهاي 
صنعتي و توليدي آسيب ديده ازكرونا به رسته هاي مذكور افزوده شود. 


