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88498441سرويس  شهرستان

جانش�ين فرمانده     مركزي
سپاه روح اهلل استان 
مركزي با بيان اينك�ه بدهي 1۵ زنداني در اس�تان 
مركزي پرداخت شد از اجراي طرح نهضت آزاد سازي 
زنداني�ان جرائ�م غيرعم�د در اس�تان خب�رداد. 
سرهنگ پاس��دار محمدرضا عسگري جانشين 
فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي در نشست 
قرارگاه مركزي شهيد سليم قنبري كه به شكل 
ويدئو كنفرانس با حضور جانشين سازمان بسيج 
مستضعفين برگزار ش��د، گفت: يكي از اقدامات 
خداپس��ندانه در بسيج و س��پاه آزادي زندانيان 
غيرعمد است كه از س��ال هاي قبل شروع شده 
و در طي يك سال گذشته و در راستاي لبيك به 
فرمايشات مقام معظم رهبري در نهضت كمك 
مؤمنانه اين اقدام شتاب بيشتري به خود گرفته 
است.  وي افزود: بسيج و سپاه در استان مركزي 
در طي س��ال گذشته اقدامات بس��يار خوبي در 
راس��تاي آزادي زندانيان انج��ام داده كه بركات 

فراواني داش��ته و در واقع اقدام��ات براي آزادي 
زندانيان در دو بعد فرهنگي و عملياتي انجام شد 
كه از جمله اقدامات فرهنگي كه براي آزادسازي 
زندانيان انجام شد ترويج فرهنگ صلح، سازش، 
از خودگذشتگي و ايثار است كه ترويج و توسعه 

اين فرهنگ براي جامعه يك ضرورت محس��وب 
مي ش��ود و همه بايد تالش كنيم تا فراگير شود.  
جانشين فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه 
داد: ترويج فرهنگ ايثار و ازخودگذش��تگي كه 
يكي از شاخصه هاي آن صلح و سازش است نياز 

به كارهاي بنيادين فرهنگي دارد و الزم است همه 
در اين راستا مشاركت و هم افزايي داشته باشند، 
همچنين اق��دام عملياتي كه براي آزادس��ازي 
زندانيان در اس��تان مركزي انجام شد پرداخت 
بدهي ه��اي زندانيان بود كه در اين راس��تا همه 
ظرفيت ها پاي كار آمد و اقدام��ات خوبي انجام 
گرفت كه در ماه مبارك رمضان امسال بدهي سه 
زنداني غيرعمد پرداخت شد كه مجموع رقم آنها 
بيش از 1/5 ميليارد ريال بوده اس��ت.  عسگري 
گفت: همچنين در مجموع و در راستاي نهضت 
كمك مؤمنانه بدهي 15 زنداني پرداخت شد كه 
اين كار با تكيه بر ظرفيت هاي اقش��اري بسيج و 
هدايت هاي سپاه روح اهلل انجام شد، اقشار بسيج 
ظرفيت هاي بسيار گس��ترده اي دارند كه امروز 
شاهد انجام فعاليت هاي گسترده در ساير عرصه ها 
توسط بسيج هستيم و آزادي زندانيان غيرعمد 
نيز يكي از اقداماتي است كه بايد با كمك مردم و 

خيرين بيشتر مورد توجه باشد.

اجراي طرح نهضت آزاد سازي زندانيان جرائم غيرعمد در استان مركزي

افتتاح خط توليد »بردهاي الكترونيكي لوازم خانگي« كشور در تبريز
بزرگ ترين خط     آذربايجان شرقي
تولي�د بردهاي 
الكترونيك�ي ل�وازم خانگي كش�ور ب�ا حضور 
ويدئوكنفرانس رئيس جمهور در تبريز افتتاح شد. 
عبدالرضا واعظي، رئيس پ��ارك علم و فناوري 
آذربايجان شرقي در مراس��م افتتاح اين واحد، 
گفت: اين شركت دانش بنيان با ظرفيت توليد 
س��االنه ۳۰۰ هزار عدد انواع ب��رد الكترونيكي 
۷۰درصد نياز كشور را به بردهاي لوازم خانگي 

تأمين مي كند.  وي افزود: در اين واحد همچنين 1۰ هزار دستگاه تلويزيون LED توليد مي شود كه اين 
تعداد تا پايان سال به 5۰ هزار دستگاه خواهد رسيد. رئيس پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي تصريح 
كرد: شركت دانش بنيان صبح پارالرآسيا با سرمايه گذاري 15۰ ميليارد توماني بخش خصوصي راه اندازي 
شده كه بخشي از آن از محل تسهيالت صندوق نوآوري و شكوفايي تأمين شده است. اين شركت در زميني 
به مساحت پنج هكتار با زيربناي 15 هزار مترمربع راه اندازي شده و امكان اشتغال 5۸۰ نفر را فراهم كرده 
است.  به گفته واعظي، پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي اكنون با داشتن 1۲ مركز رشد و نوآوري، 

گسترده ترين شبكه مراكز رشد و نوآوري را در بين استان هاي كشور دارد. 

كنگره سرداران و ۳ هزار شهيد استان ايالم برگزار مي شود
فرمان�ده س�پاه     ايالم
اميرالمومنين)ع( 
ايالم از انتخاب 1۹ كميته به عنوان اعضاي ستاد 
اجرايي كنگره س�رداران و ۳ هزار ش�هيد اين 

استان خبرداد. 
س��ردار جم��ال ش��اكرمي فرمان��ده س��پاه 
اميرالمومني��ن)ع( ايالم در جلس��ه هماهنگي 
برگزاري كنگره سرداران و ۳ هزار شهيد اين استان 
گفت: در جلسه برگزاري اين كنگره بنا شد كه به 
مناسبت اين رويداد عظيم فرهنگي و نيز چهل و سومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، خدمت رساني 
به مردم در ذيل ۴۳ عنوان خدمت از قبيل اهدای جهيزيه، ساخت مسكن محرومين، آزادسازي زندانيان 
جرائم غيرعمد، خدمات پزشكي، كمك مؤمنانه، ديدار با خانواده هاي معظم شهيدان و غيره با نام شهداي 
واالمقام استان انجام شود.  وي با اشاره به انتخاب 19 كميته به عنوان ستاد اجرايي افزود: همه مديران ادارات و 
سازمان ها مؤظف شدند كه خدمات برجسته و فاخري را با نام شهداي واالمقام استان و به عنوان مقدمه تا زمان 
برگزاري اجالسيه كنگره به اقشار مردم عزيز ارائه نمايند و ما حصل اين اقدامات در اجالسيه كنگره شهداي 

ايالم كه با حضور مسوالن كشوري در نيمه دوم امسال برگزار مي شود، جمع بندي و ارائه خواهد شد. 

علي شاكريمحمدرضا هاديلو

صاحب خانه شدن 408 البرزي در روز عيد فطر
۴۰۸ واح���د     البرز
مس�كوني ب�ه 
ميمنت عيد سعيد فطر تحويل متقاضيان مي شود. 
رضا خالقي مديركل راه و شهرس��ازي استان 
البرز گفت: تعداد ۴۰۸ واحد از واحد هاي طرح 
نيارش دژ ۳ )پارس سرزمين ماهان ۳( واقع در 
شهرك ابريش��م كرج كه به مرحله تكميل و 
بهره برداري رسيده است به متقاضيان مسكن 
تحويل داده مي ش��ود.  وي اف��زود: اين طرح 

داراي ۳ فاز بوده كه فاز سوم آن در حال حاضر آماده بهره برداري و تحويل به متقاضيان است و فاز هاي 
يك و دو آن نيز در حال تكميل هستند و در آينده اي نزديك كار واگذاري واحد ها انجام خواهد شد.  
مديركل راه و شهرسازي استان البرز تصريح كرد: در مسكن مهر شهرك ابريشم سه مجموعه در حال 
تكميل وجود دارد كه سعي بر اين است كه با جديت و پش��تكار الزم تمام موانع موجود بر سر راه را 
مرتفع كنيم و كار را به پايان برسانيم.  خالقي افزود: در مسكن مهر شهرك البرز )ماهدشت( نيز چهار 

طرح ناتمام وجود دارد كه مراحل نهايي ساخت )نصب انشعابات( را مي گذراند. 

ارائه روزانه 4۳ هزار خدمت از سوي سيستم بهداشتي و درماني زنجان
رئيس دانشگاه     زنجان
علوم پزشكي 
زنجان از ارائ�ه روزانه ۴۳ ه�زار خدمت از 
سوی سيستم بهداشت و درمان اين استان 

زنجان به مردم خبرداد. 
پرويز قزلباش رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي 
زنجان با بيان اينك��ه روزانه ۴۳ هزار خدمت در 
سيستم بهداشت و درمان استان به زنجاني ها 
ارائه مي شود، گفت: هيچ يك از خدمات بهداشتي 

و درماني تعطيل پذير نيست و واكسيناسيون عليه ساير بيماري ها و واكسيناسيون نوزادان نيز طبق روال 
سابق انجام مي شود.  وي از تزريق روزانه حدود 15۰۰ ُدز واكسن كرونا در استان زنجان خبرداد و افزود: 
براي واكسيناسيون روزانه ۲ هزار نفر بايد همزمان ۲۰ تا ۳5 نفر واكسن كرونا را تزريق كنند، به همين دليل 
به دنبال راه اندازي مراكز همگاني واكسيناسيون در استان زنجان هستيم كه هر مركز به حدود 5۰نيروي 
انساني نياز دارد كه بايد تأمين شود.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفت:  براي رسيدن به ايمني در 

برابر بيماري كرونا بايد به حدود ۶۰۰ هزار زنجاني واكسن كرونا تزريق شود.

   فارس: سرپرس��ت اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان فارس از فعاليت تاكسي هاي گردشگري در شهر شيراز، خبر داد.  جمشيد 
معيني افزود: در واقع رانندگان تاكسي هاي گردشگري نخستين افرادي به شمار 
مي روند كه با گردشگران در ارتباط و هم صحبت هستند از اين رو ضروري است 

كه رانندگان تاكسي ها مسلط به يك يا دو زبان خارجي باشند. 
   البرز: اس��تاندار البرز از قطعي ش��دن ايجاد منطقه وي��ژه اقتصادي 
ساوجبالغ در اين استان خبرداد.  عزيزاله شهبازي گفت: ايجاد ۷منطقه آزاد 
تجاري صنعتي و 1۳ منطقه ويژه اقتصادي، مورد تصويب قرار گرفت و به 
اين ترتيب با رأي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد منطقه ويژه 

اقتصادي ساوجبالغ در استان البرز تصويب شد.

فعاليت 800 گروه جهادي برای 
محروميت زدايي يزد در سال جاري 

مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه      يزد
الغدير استان يزد با تشريح اقدامات 
اين س�ازمان در س�ال گذش�ته و برنامه ه�اي س�ال جاري آن، از 
س�ازماندهي 1۰۰ گروه جهادي جديد در كنار فعالي�ت ۷۰۰ گروه 
خب�رداد.   1۴۰۰ س�ال  ب�راي  اس�تان  در  فع�ال  جه�ادي 
سرهنگ مجيد صادقي مسئول س��ازمان بسيج سازندگي سپاه الغدير 
استان يزد در آس��تانه هفدهم ارديبهشت ماه س��الروز تأسيس بسيج 
سازندگي گفت: پارسال ۷۰۰ گروه جهادي در اطلس بسيج سازندگي 
استان فعاليت داشتند كه عمدتاً كمك هاي آنها در سال گذشته به دليل 
شيوع كرونا به سمت كمك به پيشگيري از اين بيماري سوق يافت در 
قالب طرح هايي مانند طرح شهيد س��ليماني اقدامات خوبي را صورت 
دادند البته به صورت محدود اعزام هايي نيز به مناطق محروم كش��ور 
داش��تند.  وي موضوع اقتصاد مقاومتي را يكي ديگ��ر از مأموريت هاي 
مهم بسيج سازندگي عنوان كرد كه در قالب تفاهمنامه هاي متعددي 
با متوليان اين حوزه ها اقدامات متعددي انجام داده است.  وي از جمله 
اين اقدامات به پرداخت 15۰۰ مورد تسهيالت قرض الحسنه در راستاي 
حمايت از كارآفريني و ايجاد و تثبيت اشتغال اشاره كرد و افزود: در استان 
براي هر شهرستان براساس ظرفيت هاي موجود قطب هاي توليد تعريف 
شده تا اقدامات اين سازمان به صورت كاناليزه شده اي در هر شهرستان 
صورت گيرد.  اين مس��ئول برپايي 15 كارگاه اشتغالزايي و تالش براي 
خوشه س��ازي اين كارگاه ها با كمك اساتيد دانش��گاهي را از ديگر اين 
اقدامات برشمرد و تصريح كرد: قريب 5۰۰ صندوق قرض الحسنه نيز 
به همت تسهيلگران در محالت اس��تان در راستاي شبكه سازي جهت 
آموزش و شناسايي ظرفيت هاي اشتغال ايجاد شده كه ۲۰ مورد از آنها 
در راستاي اهتمام به بخش تعاون در قالب شركت تعاوني فعاليت كردند.  
صادقي از انعقاد تفاهمنامه جديد در سال گذشته با سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان خبرداد و گفت: در راستاي اين تفاهمنامه ۲۲ طرح 
جهش توليد تعريف و عملياتي شد.  وي همچنين از تقويت بنيه تداركاتي 
گروه هاي جهادي استان در سال گذشته به رغم اينكه گروه هاي جهادي 
هيچ گاه منتظر پشتيباني هاي سازمان نيس��تند، خبر داد و ادامه داد: 
پارسال 1۳ مورد رزمايش كمك مؤمنانه از سوي اين سازمان با همكاري 
نهادهاي ديگر صورت گرفت.  مسئول بسيج سازندگي استان در مورد 
برنامه هاي اين سازمان در سال 1۴۰۰ نيز گفت: سازماندهي 1۰۰ گروه 
جديد جهادي، اجراي 19۸ طرح بزرگ و كوچك با اشتغالزايي ۳۰۰ نفر، 
ايجاد 1۰۰ صندوق قرض الحسنه و 15 تعاوني جديد با پيش بيني اشتغال 
براي يك هزار نفر، برپايي ۷۰۰ كارگاه در قطب هاي توليد شهرستان هاي 
استان و برگزاري ۶5۶ دوره آموزش براي توانمندسازي و اشتغالزايي در 

استان از جمله برنامه هاي اين سازمان در سال جاري است. 

 مشاركت ۴۸۰ تيم بسيج بوشهر 
در مرحله پنجم طرح شهيد سليماني

 ۳۶۰ كارگاه اقتصاد مقاومتي 
در آذربايجان شرقي راه اندازي شد

   بوشهر فرمانده س�پاه 
امام صادق)ع( 
اس�تان بوش�هر از مش�اركت ۴۸۰ تي�م با 
يك هزار ۶۵۰ عض�و در اجراي مرحله پنجم 
طرح شهيد سليماني در اين استان خبرداد. 
سردار علي رزمجو فرمانده سپاه امام صادق)ع( 
استان بوش��هر گفت: در ابتداي شيوع بيماري 
كرونا بسيج با غربالگري هاي وسيعي كه انجام 
داد توانست دستاورد هاي بسياري ايجاد كنند 
كه بعد از تهيه ش��دن طرح جامع ش��هيد حاج 
قاسم سليماني اقدامات مبارزه و كاهش آسيب ها 
را به ش��كل فراگير تر انجام داد.  وي، با تأكيد بر 
تقويت همكاري همه جانب��ه در مرحله پنجم 
طرح ش��هيد س��ليماني تصريح كرد: براي اين 
مرحله تيم هاي مراقبت و پيش��گيري، مراقبت 
در من��زل، نظارتي و حمايتي راه اندازي ش��ده 
است.  فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر 
با اش��اره به اينكه در چهار مرحله اجرای طرح 
ش��هيد س��ليماني اقدام مهم و مؤثر انجام شد، 
ادامه داد: در اين راستا تيم هاي رهگيري، تست 
س��ريع، مراقبت در من��زل و تيم هاي حمايتي 
در شهرها و روستاها با همكاري دانشگاه علوم 
پزشكي، هالل احمر، شبكه بهداشت و درمان، 

بسيجيان و پزشكان خدمات مورد نياز به جامعه 
ارائه كردند.  رزمجو با اش��اره ب��ه فعاليت 1۴5 
تيم رهگيري در چهار مرحله ش��هيد سليماني 
تصريح كرد: ۲۲ تيم مراقبتي، 19۲ تيم نظارتي، 
1۲1 تيم حمايتي و 5۰ پزشك خدمات الزم در 
راس��تاي مقابله با كرونا در اس��تان بوشهر ارائه 
كردند.  وي از اجرای مرحله پنجم طرح شهيد 
سليماني خبرداد و خاطرنشان كرد: گام پنجم 
طرح ش��هيد س��ليماني با هدف قطع زنجيره 
و كنترل ويروس در اس��تان بوش��هر آغاز شد.  
فرمانده سپاه امام صادق)ع( اس��تان بوشهر با 
بيان اينكه تيم هاي مختلف تخصصي در اجرای 
گام پنجم طرح شهيد سليماني در استان بوشهر 
فعاليت مي كنند، گفت: در اين مرحله ۴۸۰ تيم 
با يك هزار ۶5۰ عضو مش��اركت دارند.  سردار 
رزمجو با اش��اره به اجراي چه��ار مرحله طرح 
شهيد سليماني و موفقيت هاي آن تصريح كرد: 
در چهار مرحله طرح شهيد سليماني 1۴5 تيم 
مراقبت و پيشگيري با ۶99 عضو خدمات الزم 
را ارائه كردند. وي با اشاره به فعاليت 19۲ تيم 
نظارتي با ۴۷۲ عضو افزود: در اين راس��تا 1۲1 
تيم حمايتي با ۴1۶ عضو فعاليت كردند و ۲5۰ 

كادر درماني با اين تيم ها همراه بودند.

رئيس سازمان     آذربايجان شرقي
بسيج سازندگي 
آذربايجان ش�رقي از راه ان�دازي ۳۶۰ كارگاه 
اقتص�اد مقاومتي در اين اس�تان خب�رداد. 
محمد اسكندري رئيس سازمان بسيج سازندگي 
آذربايجان ش��رقي گفت: يكي از مأموريت هاي 
1۰ ساله و چش��م انداز پنج ساله سازمان بسيج 
س��ازندگي در مرحله اول توسعه كمي و كيفي 
گروه ه��اي جه��ادي و در مرحل��ه دوم معرفي 
قطب ها و ظرفيت هاي ويژه هر شهرستان است.  
وي اف��زود: طرح جام��ع محروميت زدايي طي 
سه سال آينده در استان اجرا مي شود و در اين 
راس��تا تفاهمنامه همكاري با سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اس��تان به امضا رسيده است. اين 
طرح در بحث كالن محروميت زدايي در زمينه 
آب ش��رب و راه روستايي اس��ت و روستاهاي 
محرومي كه از نظر آب در مضيقه بوده و از نظر 
راه روستايي نيز مشكل دارند در اولويت هستند.  
رئيس سازمان بسيج سازندگي آذربايجان شرقي 
در مورد راه اندازي كارگاه هاي اقتصاد مقاومتي 
نيز گفت: س��ال گذش��ته ۳۶۰ كارگاه اقتصاد 
مقاومتي در شهرس��تان هاي مختلف اس��تان 
راه اندازي ش��ده و ب��راي ۸۷۷ نفر ب��ه صورت 

مس��تقيم و ۸5۳ نفر به صورت غير مس��تقيم 
اشتغالزايي شد.  اسكندري افزود: به عنوان مثال 
ملكان قطب انگور، هوراند قطب سماق و مراغه 
قطب سيب اس��تان آذربايجان شرقي است، در 
اين سند چشم انداز درصدد هستيم قطب ها و 
پتانسيل هر شهرستان را به كل كشور معرفي 
كرده و بازار جديدي براي فروش اين محصوالت 
پيدا كنيم، چراكه در برخي موارد محصول توليد 
مي ش��ود ولي بازاري براي فروش وجود ندارد.  
وي اجراي طرح صندوق هاي قرض الحس��نه را 
يكي از طرح هاي موفق بس��يج سازندگي اعالم 
كرد و ادامه داد: طرح راه ان��دازي صندوق هاي 
قرض الحس��نه از س��ال 9۸ در كل كشور اجرا 
مي ش��ود.  رئيس س��ازمان بسيج س��ازندگي 
آذربايجان شرقي گفت: تاكنون يك هزار و 11 
صندوق قرض الحس��نه با عضوي��ت 5۷ هزار و 
۷۰۰ نفر راه اندازي شده و ۳۴ شركت تعاوني با 
حمايت صندوق هاي قرض الحسنه تأسيس شده 
است.  اسكندري افزود: موجودي صندوق هاي 
قرض الحس��نه اس��تان آذربايجان ش��رقي ۳۴ 
ميليارد تومان بوده و ۸ ه��زار و ۴95 نفر نيز با 
استفاده از اعتبار اين صندوق هاي قرض الحسنه 

براي خود شغل و درآمد ايجاد كرده اند. 

 گفت وگوي »جوان« 
با رئيس سازمان بسيج سازندگی كشور

 توانمندي هاي ايران را 
در 40 قطب نمايان مي كنيم

1۷ ارديبهش�ت ماه 1۳۷۹ بود كه ب�ه فرمان رهب�ر معظم انقالب 
تشكيل بسيج سازندگي در دس�تور كار قرار گرفت. در آن زمان 
معظم له با تأكيد بر استفاده از نيروي جوانان در سازندگي كشور، 
رس�يدگي به ام�ور محرومي�ن را در اولوي�ت كارها ق�رار دادند. 
21 س�ال پيش حدود ۴۰ گروه جهادي در كش�ور وجود داش�ت و 
امروز بر اس�اس آمارهاي ثبت ش�ده در اطلس جه�ادي در كنار 
۵۰ هزار گروه جه�ادي كه شناس�ه دارند 12 هزار گ�روه جهادي 
هنوز كد ثبت دريافت نكرده اند و 1۰ ه�زار مورد هم مجوز فعاليت 
دائم�ي نگرفته اند. با اين ح�ال ۸۰۰ هزار جهادگ�ر در اين گروه ها 
در كل اي�ران در عرصه ه�اي مختل�ف مش�غول خدمات رس�اني 
هس�تند. به همين بهانه به س�راغ س�ردار محمد زهرايي رئيس 
س�ازمان بس�يج س�ازندگي كش�ور رفتيم ت�ا در گفت وگويي از 
وضعيت و برنامه هاي گروه هاي جهادي براي آينده مطلع ش�ويم. 

    
سردار! به نظر شما چرا مقام معظم رهبري بر روي بسيج 
سازندگي و گروه هاي جهادي تأكيد و فرمان تشكيل اين 

سازمان را صادر كردند؟
بسيج فرمان معجزه گونه امام راحل)ره( و بسيج سازندگي هم فرمان 

معجزه گونه مقام معظم رهبري )مدظله العالي( است. 
به نظرم با توجه به اينكه در س��ال ۷9 بالغ ب��ر ۴۰ گروه جهادي در 
كشور حضور داشت، مقام معظم رهبري براي جلوگيري از اضمحالل 
گروه هاي جهادي و براي كار س��ازندگي نس��بت ب��ه راه اندازي اين 

سازمان فرمان دادند. 
بسيج تشكيالت انقالب است چراكه انقالب براي حفظ دستاوردهاي 
خود و براي انجام منويات امام امت آن را تأسيس كرد و در زمان ۸سال 
جنگ تحميلي نقش اين نيرو بسيار چشمگير بود. در يك كالم بايد 

گفت كه عرض و طول بسيج، عرض و طول انقالب اسالمي است. 
اگر به تاريخچه اقدامات اجتماعي نيروي مردمي بسيج بعد از جنگ 
نگاهي بيندازيم مي بينيم كار واكسيناس��يون فل��ج اطفال به همت 
نيروهاي اين س��ازمان بوده. كار بزرگي كه دنيا را به تعجب وا داشت. 
بس��يج خود را خدمت رس��ان به ولي نعمتان و خادم ملت و كارفرما را 

مردم مي داند. 
يعني معتقديد بسيج يك نيروي مردمي قدرتمند است 
كه نيروهاي جه�ادي را به عنوان بازوه�اي اجرايي در 

جهت رفع مشكالت دارد؟
بله. در مورد مردمي بودن نيروي بس��يج همين ب��س كه بدانيم هم 
اكنون 1۶۰ هزار رده قش��ري در اين نهاد وجود دارد و نكته مهم تر 
اينكه مؤلفه قوي شدن ايران در گام دوم، گروه هاي جهادي هستند. 
اگر مردم باورمند نشوند، مش��كالت اقتصادي حل نمي شود. بسيج 
حلقه ابرنهاد تسهيل گر و مياني بين امام و امت است و منويات امام 

با امت را تنظيم مي كند. 
شبكه بسيج، شبكه مردم و مدل آن مدل ايثارگري و فداكاري است. 
جريان جهادي كشور در چهار مؤلفه قرار دارد كه محروميت زدايي، 

اقتصادي، مقاومتي و خدمت رساني است. 
آيا مي دانيد اولين گروه جهادي در چه زماني تش�كيل 

شده است؟
موضوع خوبي را مطرح كرديد. با مطالعه تاريخ مش��خص مي ش��ود 
موضوع گروه جهادي به سال 1۳۷۴ و زلزله اي كه در منطقه فردوس 
به وقوع پيوس��ت باز مي گردد. در آن زمان مق��ام معظم رهبري در 
گروهي به مدد زلزله زدگان شتافتند و از آن زمان شخصاً در اين گونه 

فعاليت ها حضور داشتند. 
يعني ش�ما گروه هاي جهادي را محص�ول حركت هاي 

انقالبي مي دانيد؟
جريان جهادي كشور جزو فناوري هاي انقالب است. جريان جهادي 
كشور مسير خود را به سمت جبهه سازي انقالب پيش مي برد. تاكنون 
۴5 جهادگر آس��ماني جان خود را براي رفع فقر و محروميت زدايي 
فدا كرده اند و از مجلس خواسته ايم كه اين عزيزان را به عنوان شهيد 
و براي مجروحين آن عنوان جانبازي در نظ��ر بگيرد كه هنوز براي 

تصويب به صحن علني مجلس نيامده است. 
ش�ما براي ثبت و س�اماندهي گروه هاي جهادي اطلس 
جهادي را راه اندازي كرده ايد در مورد آن توضيح دهيد. 
اطلس جهادي براي احصا گروه هاي جهادي به وجود آمده است. هر 
گروه جهادي با ثبت نام و معرفي خود در اين اطلس فعاليت مي كند. 
تا امروز 1۲ هزار گروه در اطلس داريم كه كد ثبت دريافت نكرده اند و 
5۰ هزار گروه جهادي شناسه دارند. ضمن اينكه هنوز 1۰ هزار مورد 
از آن مجوز فعاليت دائمي نگرفته اند و نزديك ۸۰۰ هزار نفر جهادگر 

در اين گروه ها فعال هستند. 
همچنين 9۲ قرارگاه جهادي استاني و هشت قرارگاه ملي جهادي در 
كش��ور وجود دارد كه به دنبال تخصصي كردن قرارگاه هاي جهادي 
هستيم. البته به دنبال تفاهمنامه و همكاري با سازمان ها و نهادهاي 
ديگر هس��تيم كه در همين رابط��ه با كميته امداد ق��رارگاه جهادي 

اشتغال را راه اندازي كرديم. 
در سال 1۴۰۰ شاهد روآمدن اقشار مختلف بسيج سازندگي خواهيم 
بود. كمي ش��دن گروه هاي جه��ادي مطالبه مق��ام معظم رهبري 

)مدظله العالي( است و ما نيز در اين مسير گام بر مي داريم. 
براي رسيدگي به امور محرومين، بعد از شناسايي مناطق 

كم برخوردار آيا نيازهايشان نيز بررسي مي شود؟
بله. در ح��ال حاضر يك هزار و يكصد محله آس��يب پذير در حاش��يه 
ش��هرها داريم ك��ه ۳۲5 م��ورد آن در اولويت ق��رار دارد. 5۰ درصد 
پروژه هاي محروميت زدايي در روس��تاها مربوط به آب ش��رب و آب 

كشاورزي است. 
ما براي تسريع در كارها از همه ظرفيت ها استفاده مي كنيم به عنوان 
مثال در س��ال 99 تعداد ۲9۷ موافقت نامه در ش��وراي برنامه ريزي 

بسته شد و بر اساس آن 15 هزار پروژه به بهره برداري رسيد. 
در همين راستا يك هزار واحد سكونت در چابهار راه اندازي خواهيم 
كرد. يك پكيج كامل انقالبي در حوزه هاي مختلف فرهنگي، درماني، 

اجتماعي و مذهبي در اين بخش ديده شده است. 
و براي اشتغالزايي چه برنامه هايي داريد؟

 سال گذش��ته ايجاد 11۲ هزار فرصت ش��غلي و 1۶5 هزار تثبيت 
شغلي را داش��تيم. ضمن اينكه ۴۰ قطب پايتخت را تعرف كرده ايم. 
اين قطب ها، پايتخت توليداتي مي شوند كه توانمندي هاي ايران را 
بروز مي دهند. براي نمونه در استان فارس سه مورد در نظر داريم يك 

مورد از آن استهبان است كه بايد به قطب انجير تبديل شود. 

 رفع تصرف راه عمومي 
از دست زمين خواران در دماوند

گزارش هاي مردمي به دادستان دماوند و پيگيري موضوع توسط 
دادس�تاني در اين منطقه ب�ه رفع تص�رف راه عمومي از دس�ت 
زمين خ�واران در روس�تاي لومان شهرس�تان دماون�د انجاميد. 

    
چند روز پيش ب��ود كه بعد از گزارش هاي مردم��ي در مورد يك مورد 
زمين خواري در روستاي لومان، محمدتقي تقي زاده دادستان عمومي 
و انقالب شهرستان دماوند شخصاً در محل مورد شكايت حضور يافت 
و بعد از بررسي و صدور دستور، اين راه عمومي روستا كه مورد تصرف 
غيرقانوني يك مالك خصوصي قرار گرفته و مشكالت زيادي براي مردم 

به وجود آورده بود، بازگشايي شد. 
موضوع از آنجا آغاز مي شود كه هفته گذشته، خانمي از اهالي روستاي 
لومان به دادستاني دماوند گزارش مي دهد فردي، در ايام تعطيلي شهادت 
امام علي )ع(، بدون داشتن مجوزهاي مربوط و به شكل غيرقانوني اقدام 
به تخريب جاده ميان دو روس��تاي لومان و زان كرده اس��ت. از سويي 
دهياري و شوراي روس��تا هم به رغم اطالع از موضوع، از پيگيري آن يا 
برخورد با فرد خاطي و ممانعت از قانون شكني او خودداري مي كنند. با 
رسيدن گزارشات به دادستاني، تقي زاده دادستان دماوند، روز پنج شنبه 
1۶ ارديبهشت ماه جاري در محل حاضر شده و عالوه بر بررسي موضوع، 
با نظارت او راه عمومي به روستا برگردانده مي شود.  اين جاده حدود دو 
دهه پيش ميان اين دو روستا كشيده شده و عالوه بر محل رفت و آمد 
اهالي، حريم لوله كشي گاز و نيز عبور خطوط تلفن روستا نيز بوده و براي 

مردم اين منطقه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
حضور دادستان دماوند در محل و پيگيري فوري موضوع از سوي او، آن 
هم صرفاً با گزارش مردمي از سوي خانمي از اهالي روستا، تشكر و تقدير 
اهالي روستاي لومان از دادستاني را موجب شد. عالوه بر اين، اهميت 
گزارش دهي مردم از تخلفات به مس��ئوالن ذيربط را نيز نشان داد. در 
واقع، هم گزارش دادن مردم و پيگيري توسط آنان و هم توجه مسئوالن 
به گزارشات مردمي و انجام وظيفه خود در اين مورد مثمرثمر بوده است. 
شمس اهلل مختاري، يكي از اهالي روستا مي گويد: »اين مورد با توجه 
دهياري و شوراي روستاي لومان قابل حل بود، اما متأسفانه مسئوالن 
روستا چشم خود را به روي تخلفات مي بندند و اعتنايي به زمين خواري 
ندارند. اين در حاليس��ت كه رهبر معظم انقالب توجه ويژه به موضوع 

زمين خواري دارند و بارها نسبت به آن تذكر داده اند.«
اما در كنار زمين خواري، گويي قبرس��تان خواري هم در دماوند رواج 
يافته. واقعيت اين موضوع وقتي نمايان مي ش��ود كه دادستان دماوند 
گفت: »سرايت چش��م و هم چش��مي هاي پوچ و تجمالت بي پايان به 
قبرهاي چند 1۰ ميليوني و تصرف گورس��تان عمومي به عنوان ملك 
شخصي نتيجه طمع بي پايان است. به دهياري ها اخطار مي دهم سريعاً 
نس��بت به برچيدن اين تصرفات غيرقانوني گورس��تان هاي عمومي و 

مظاهر تفاخر و اشرافيت اقدام كنند.«

بر در لرستان  كشت محصوالت پر آب 
ممنوع شد

همزمان با كاهش شديد سفره هاي آب زيرزميني در لرستان، كشت 
برنج، هندوانه و ساير محصوالت پر آب بر در اين استان ممنوع شد. 
داريوش حسن نژاد مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان در اولين 
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب و كارگروه سازگاري با كم آبي 
استان با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت منابع آب هاي سطحي و 
زيرزميني، كاهش آبدهي رودخانه ها نسبت به سال گذشته و حجم 
مخازن سدهاي استان، بر همكاري همه ذي مدخالن در حفاظت از 
منابع آب تأكيد كرد.  وي با تأكيد بر اينكه تعيين الگوي كشت براي 
كش��اورزان به دليل محدوديت منابع آب زيرزميني و سطحي در 
استان صورت مي گيرد، گفت: نتايج حاصل از هيدروگراف تراز آب 
زيرزميني در شهرستان هاي نورآباد، بروجرد، دورود و الشتر بيشترين 

افت را در بين شهرستان هاي استان نشان مي دهد.

اجراي پروژه آگاهي افزايي مشاركتي 
كوويد۱۹ در نيشابور

مديرعامل انجمن مردم نهاد آواي طبيعت نيشابور از اجراي پروژه 
آگاهي افزايي مشاركتي كوويد1۹در اين شهرستان خبرداد. 
ش��اهين ش��فيعي مديرعامل انجمن مردم نه��اد آواي طبيعت 
نيشابور در شهرستان هاي فيروزه، زبرخان و نيشابور گفت: 1۲۰۰ 
نفر در برنامه هاي آموزشي آنالين انجمن آواي طبيعت نيشابور 
در خصوص طرح آگاهي افزايي مش��اركتي كوويد19 ش��ركت 
داشته اند و پيش بيني مي شود تا انتهاي پروژه بيش از 5 هزار نفر از 
طريق برنامه هاي آنالين و بيش از 5۰۰ نفر در كارگاه هاي ميداني 
در شهرستان هاي نيش��ابور، فيروزه و زبرخان مورد آموزش هاي 
اين طرح قرار گيرند.  وي افزود: پروژه آگاهي افزايي مش��اركتي 
كوويد19 يك طرح بين المللي براي افزايش آگاهي جوامع مختلف 

در خصوص پاندمي ويروس كرونا در سطح جهاني است.

مجتمع آموزشي سردار سليماني 
بيرجند به بهره برداري رسيد

ب�ا حض�ور اس�تاندار خراس�ان جنوبي، مجتمع آموزش�ي 
سردار ش�هيد س�ليماني در بيرجند به بهره برداري رسيد. 
مجتمع آموزشي سردار شهيد سليماني با 1۰ هزار و ۲۶۳ مترمربع زيربناي 
آموزشي، روز پنج شنبه گذشته در مهرشهر بيرجند افتتاح شد.  ۴5 كالس 
آموزشي، ۲۸ اتاق اداري، چهار باب آزمايشگاه، سالن آمفي تئاتر ۳۰۰ نفره و 
سالن ورزشي از مشخصات اين پروژه است.  اين مجتمع آموزشي با اعتبارات 
ملي اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و در زميني به مساحت ۷ هزار 
مترمربع احداث شده است.  مهراهلل رخشاني مهر، رئيس سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس در آيين بهره برداري همزمان از ۲۶۸ فضاي آموزشي 
15 استان كشور كه با حضور ويدئو كنفرانس رئيس جمهوري برگزار شد، 
گفت: تاكنون 1۶ هزار فضاي آموزشي در كشور به بهره برداري رسيده كه 

بيش از ۸1 هزار و 5۰۰ كالس درس در آنها گنجانده شده است. 

   خراسان جنوبي    خراسان رضوي    لرستان


