
به گفته معاون فنی      اصفهان
شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان تا پایان امسال بیش از 
۲۰۰ ط�رح در ای�ن مناط�ق اجرایی می ش�ود.
عیسی بهمنی معاون فنی ش��رکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ طرح 
بر اساس پیش بینی  ها در دست اجراست که از آن 
جمله می توان به شبکه فاضالب امیرکبیر کاشان 
که برآورد آن انجام شده و مناقصه آن نیز تا کمتر 
از یک ماه دیگر انجام خواهد شد، اشاره کرد. وی 
افزود: اجرای بیش از یک هزار میلیارد تومان طرح 
در برنامه سال جاری شرکت شهرک های صنعتی 
استان وجود دارد که تاکنون مناقصه بیش از ۴۶۰ 
میلیارد تومان آن برگزار شده و بالطبع طرح های 
آن ه��م در حال اجراس��ت. معاون فنی ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه 
۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی با احتساب شهرک های 

صنعتی خصوصی در اس��تان اصفهان وجود دارد 
خاطرنشان کرد: طرح های بسیار سنگین و اساسی 
در این شهرک  ها در حال اجراس��ت که به عنوان 
نمونه می توان از ش��بکه دفع فاضالب در شهرک 

بزرگ اصفهان نام برد. بهمن��ی گفت : طرح های 
آسفالت و محوطه سازی شهرک صنعتی کاشان ، 
شبکه آبرس��انی به این ش��هرک و مطالعات دفع 
آب های س��طحی آن و ش��بکه دفع فاضالب این 

ش��هرک از دیگر موارد اس��ت. وی افزود : مناقصه 
تصفیه خانه شهرک بزرگ اصفهان هم تا کمتر از 
یک ماه آینده برگزار خواهد شد. معاون فنی شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
همچنین فاز توسعه شهرک صنعتی مورچه خورت 
و طرح شبکه آبرس��انی و مخزن آن نیز در دست 
اقدام است. بهمنی گفت: ناحیه صنعتی گلستان 
در کمتر از دو سال گذشته از صفر شروع شده و در 
زمان حاضر محوطه سازی و آسفالت، برق رسانی، 
آبرس��انی و مخ��زن آن به طور کامل انجام ش��ده 
است. وی افزود: طرح های آبرسانی و گازرسانی به 
شهرک صنعتی سگزی کامل شده و محوطه سازی 
این ش��هرک هم ۹۰ درصد پیش��رفت دارد و فاز 
توسعه این مجموعه هم در حال اجراست. به گفته 
معاون فنی شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
اصفهان، استحصال پساب برای اولین بار در کشور 

در شهرک صنعتی رنگسازان انجام شد.

۲۰۰طرحدرشهرکهایصنعتیاصفهانعملیاتیمیشود
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا افشاری زيبا احمدی

آزادسازی 200هکتار از اراضی چهارباغ
دادستان عمومی      البرز
و انقالب چهارباغ 
از آزادسازی ۲۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به 
ارزش 4ه�زار میلی�ارد توم�ان خب�ر داد.

ش��اپور صفری دادس��تان عموم��ی و انقالب 
چهارباغ با بیان اینکه از ابتدای امسال بیشترین 
آزادسازی اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز 
در استان در حوزه قضایی این شهرستان بوده 
است، گفت: این عملیات با اعمال تبصره ۲ ماده 
۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در بخش مرکزی چهار باغ انجام و۲۰۰ هکتار آزاد شد. 
وی با تأکید بر ادامه مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در این حوزه قضایی تصریح کرد: از ابتدای 
سال تاکنون ۱۲۰۰ هکتار آزادسازی شده است و این اقدامات مقابله ای همان طور که قباًل هشدار داده 
بودیم با قدرت ادامه خواهد داشت. دادستان عمومی و انقالب چهارباغ با اشاره به رصد هوشمند تغییر 
کاربری های غیرمجاز با سامانه های طراحی شده در استان گفت : در این عملیات پنج مورد بنای در 
حال ساخت، ۱۰۰ مورد دیوارکشی، پنج مورد استخر، ۴۰ مورد محوطه سازی و ۷۰ مورد دپوی مصالح 

آزادسازی شد که ارزش مجموع این موارد به بیش از ۴هزار میلیارد تومان می رسد. 

افتتاح 2 کارگاه خوداشتغالی بسیج سازندگی در نهاوند
مناس�بت  به     همدان
هفت�ه دف�اع 
مقدس دو کارگاه تولیدی مواد ش�وینده و 
کارگاه خیاطی صندوق قرض الحسنه میعاد 
روستای شهرک و عدالت روستای رزینی با 
حضور فرمانده و مس�ئول بسیج سازندگی 
س�پاه ناحیه نهاوند به بهره برداری رسید.

سرهنگ علی مختاری فرمانده سپاه ناحیه نهاوند 
در مراسم بهره برداری از دو کارگاه تولیدی در این 
شهرستان گفت: کارگاه خیاطی عدالت برای ۳۴ نفر از اعضای صندوق خود در این روستا اشتغال پایدار ایجاد 
کرده و تولیدات این کارگاه به شهرستان ها، استان های همجوار و به کشور عراق صادر می شود. وی افزود: کارگاه 
تولیدی شوینده نیز با تولید انواع شوینده و ظرفیت تولید بیش از۵۰۰ لیتر به طور مستقیم برای سه تا هشت نفر 
از اعضای صندوق خود ایجاد اشتغال کرده است. فرمانده سپاه ناحیه نهاوند تصریح کرد: این کارگاه آماده پذیرش 
سفارشات با قیمت مناسب و کیفیت باال برای مجموعه های بهداشتی و درمانی و به خصوص برای گروه های 
جهادی در سطح استان و کشور است. به گفته مختاری در هفته جاری نیز شش کارگاه تولیدی با اعتباری بالغ 

بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات خوداشتغالی بسیج سازندگی  به بهره برداری می رسد.

اجرای طرح شهید رهنمون در مناطق محروم سلسله لرستان
مسئول سازمان      لرستان
بس�یج جامعه 
پزشکی لرستان از حضور سه تیم بهداشتی 
و درمانی طرح ش�هید رهنمون در منطقه 
محروم قالیی از توابع شهرستان سلسله با 
هدف رفع مش�کالت درمانی آنها خبر داد.
سرهنگ عبدالوحید ملک آرا مسئول سازمان 
بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: به مناسبت 
هفته دفاع مقدس و در راستای محرومیت زدایی 

از مناطق محروم و کم برخوردار، با مساعدت کانون بسیج جامعه پزشکی و همکاری شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان سلسله سه تیم پزشکی بهداشتی- درمانی و آموزشی شهید رهنمون برای ارائه خدمات رایگان 
بهداشتی، درمانی و آموزشی به منطقه قالیی از توابع این شهرستان اعزام شدند. وی با بیان اینکه در این 
اعزام بیش از ۲۲۰ نفر در بخش های عمومی، مامایی و بهداشتی ارائه خدمت کردند افزود: عالوه بر ویزیت 
و داروی رایگان، تزریق واکسن، کنترل فشار خون، برنامه آموزش آشنایی با بیماری  ها و راه های پیشگیری، 

خدمات بهداشت روان، توزیع ماسک و مشاوره توسط کارشناسان مربوطه انجام شد.

 زیرساخت های مرز مهران
 برای ۱۰ میلیون زائر ارتقا پیدا می کند

کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس استاندارد شد

با توجه به حضور     ایالم
گسترده زائران 
اربعی�ن حس�ینی در م�رز مه�ران بای�د 
زیرس�اخت های این گ�ذرگاه م�رزی برای 

1۰میلیون زائر مهیا شود.
س��ردار جم��ال ش��اکرمی فرمان��ده س��پاه 
امیرالمؤمنی��ن)ع( ای��الم در بازدی��د از پایان��ه 
مرزی مهران گف��ت : زیرس��اخت های این مرز 
باید پاس��خگوی پذیرش حداقل بی��ن 8 تا ۱۰ 
میلیون نفر زائر باش��د در حالی که ظرفیت  ها و 
زیرساخت های ش��هر و پایانه مهران از کمترین 
امکانات و تجهیزات برخوردار است که در شأن این 
پایانه و مراسم اربعین نیست. وی افزود: مسیرهای 
دسترس��ی، ترابری، س��رویس های بهداشتی، 
اسکان، س��اختمان برای بهداری و درمان، هتل 
و موارد دیگر از موارد مهمی است که توسعه آنها 
باید توسط مسئوالن پیگیری شود. فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنین)ع( ایالم با گله مندی از روند احداث 
راه آهن در این استان تصریح کرد: احداث راه آهن 
و اتصال استان به خط آهن سراسری به یک رؤیا 
و تراژدی برای مردم تبدیل شده و در حد حرف 
باقی مانده اس��ت که امیدواری��م این طرح مهم 
و ضروری در دولت جدید عملیاتی ش��ود که به 

روان سازی ترافیک در ایام اربعین کمک شایانی 
می کند. شاکرمی اربعین را فرصتی دانست برای 
توس��عه ایالم و در این ارتباط یادآور شد: اربعین 
یک فرص��ت و نعمت از جانب امام حس��ین)ع( 
به استان محسوب می شود که باید از محل این 
فرصت مغتنم زیرساخت های ایالم افزایش پیدا 
کند. وی اس��تان ایالم را محل تالق��ی اربعین و 
کاروان های راهیان نور دانست و گفت: این استان 
زیرساخت های مناسب و درخور شأن زائران ندارد 
و می طلبد تمام ادارات مرتبط با موضوع اربعین از 
جمله راه و شهرسازی یا دانشگاه علوم پزشکی از 
طریق وزارتخانه های متبوع خود س��عی در اخذ 
اعتبارات گس��ترده کنند. به گفته فرمانده سپاه 
امیرالمومنین)ع( ایالم اعتبارات ملی اربعین باید 
با توجه به نیازهای استان ایالم حداقل ۱۰برابر 
افزایش یابد چراکه زیرس��اخت های اربعین در 
استان ایالم بسیار ضعیف است. شاکرمی افزود: 
احداث یک ساختمان دائمی به عنوان بیمارستان 
و درمانگاه در پایانه م��رزی مهران یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است اگرچه هر سال بیمارستان 
صحرایی در مرز مس��تقر می ش��ود اما با احداث 
یک بیمارستان دائمی دیگر نیازی به دایر کردن 

بیمارستان صحرایی نیست.

م�ل  عا یر مد    هرمزگان
شرکت تأمین 
و توسعه زیرس�اخت خلیج فارس از به حد 
استاندارد رس�یدن کیفیت پساب خروجی 
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس پس از یک 

دوره 1۰ ساله خبر داد.
دکتر شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت تأمین و 
توسعه زیرساخت خلیج فارس در جریان بازدید 
از روند اجرای پروژه ساماندهی پساب فاضالب 
بندرعباس گفت : با تشکیل شرکت زیرساخت 
خلیج فارس ساماندهی پس��اب فاضالب شهر و 
انتقال آن به صنایع غرب بندرعب��اس را به رغم 
گرمای شدید تابستان و ش��یوع بیماری کرونا و 
در شرایطی که بس��یاری از تجهیزات و امکانات 
س��خت افزاری تصفیه خانه این شهر مستهلک 
و فرسوده و از مدار خارج ش��ده بود، به سرانجام 
رساندیم. وی افزود: با اورهال و تعمیرات امکانات 
تصفیه خانه و تصحیح روندهای نادرست، پساب 
فاضالب که با درجه آلودگی ب��اال به دریا ریخته  
می شد و ش��رایط بحرانی عجیبی را در منطقه 
به وجود آورده بود در یک فرآیند رصد و پاالیش 
روزانه مورد توجه دقیق قرار دادیم و در کمتر از 
شش ماه کیفیت پساب را نزدیک به شاخص های 

استاندارد رس��اندیم و دیگر شاهد بوی نامطبوع 
ناش��ی از تخلیه پس��اب آلوده به دریا نیستیم. 
مدیرعامل ش��رکت تأمین و توسعه زیرساخت 
خلیج فارس ادامه داد: همزمان با کیفیت بخشی 
به پس��اب فعلی عملیات عمرانی احداث مخزن 
و ایس��تگاه پمپاژ پس��اب مورد نی��از را در جوار 
تصفیه خانه آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۰ درصد 
پروژه حرکت رو به جلو داشته و به شکل تمام وقت 
در جریان اس��ت که امیدواریم به تدریج روندی 
جهش��ی به خود بگیرد.  در کنار ای��ن دو پروژه، 
بالفاصله هدف گذاری خود برای انتقال اساسی 
پس��اب فاضالب به صنایع اس��تان را نیز دنبال 
کردیم و مطالعه فازهای اجرایی پیش��رفتی ۴۰ 
درصدی داشته اند. به گفته کارشناسان با توجه 
به جمعیت ثبت شده در بندرعباس و با احتساب 
مصرف ۲۰۰ لیتر آب در روز برای هر نفر، بالغ بر 
۳۵۵هزار متر مکعب فاضالب خانگی در روز تولید 
می شود که از این مقدار فاضالب تولیدی استان 
روزانه تنها ح��دود 8۰هزار متر مکعب توس��ط 
تصفیه خانه ها تصفیه و ۲۷۵هزار متر مکعب در 
روز نیز بدون انج��ام مدیریت صحیح یا از طریق 
چاه های جذبی دفع می ش��ود یا در ش��هرهای 

ساحلی از طریق خور ها به دریا وارد می شود.

  گلستان: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با هدف پیگیری 
دعاوی فعاالن اقتصادی شعبه صلح و سازش اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی گرگان افتتاح شد. حیدر آسیابی افزود: شعبه صلح و سازش 

اتاق های بازرگانی می تواند موجب سرعت در رسیدگی پرونده ها شود.
  خراسان رضوی : رئیس اداره آموزش  و پرورش استثنایی خراسان  
رضوی با اشاره به اینکه در حوزه توانبخش��ی حداقل به ۳۵۰ الی ۳۶۰ 
همکار فرهنگی نیاز است، گفت: در کل استان حدود ۳۵ معلم تربیت  
بدنی مشغول فعالیت هستند اما حداقل به ۷۰ معلم تربیت  بدنی دیگر 
نیاز است. مهدی قاس��می پور افزود: همچنین در حال حاضر در حوزه 
برگزاری کالس های درس��ی ۴۴ معل��م کمبود داریم که فع��اًل ما این 

کمبود ها را با اضافه کاری جبران می کنیم.
   قزوین : همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان قزوین، ۴۴ نفر 
از زندانیان زندان مرکزی قزوین آزاد ش��دند. ۳۰ نفر از این زندانیان با 
پیگیری های مددکاری و معاضدت های قضای��ی و ۱۴ نفر نیز از محل 
کمک های ستاد دیه و خیرین استان آزاد ش��دند. مجموع مبالغ برای 
آزادسازی این ۱۴ زندانی حدود ۱8 میلیارد ریال بود که با کمک های 

ستاد دیه و خیرین تأمین شده است.
  هرمزگان: معاون حمل و نق��ل اداره کل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای هرمزگان گفت : ۳۰ دستگاه اتوبوس با کمک راهداری هرمزگان 
برای بازگش��ت زائران کربال به استان در مرز ش��لمچه مستقر شده اند. 
وی افزود: بر اساس پیش بینی ها، نزدیک به هزار زائر هرمزگانی هنگام 
بازگشت از کربال در مرز شلمچه در استان خوزستان به خدمات حمل و 

نقل برای انتقال به هرمزگان نیازمندند.
  گیالن : مسئول اتحادیه انجمن های اس��المی دانش آموزان استان 
گیالن گف��ت: دانش آموزان گیالنی به یاد همکالس��ی آسمانی ش��ان 
هفتمین مرحله کمک مؤمنانه را در استان اجرا کردند. محمد لطیفی 
افزود: دانش آم��وزان عضو انجمن های اس��المی و خانواده هایش��ان با 
مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و تعدادی از خیرین به یاد 
دانش آموز شهید علی لندی ۴۴۰ بسته لوازم التحریر را بین دانش آموزان 

نیازمند در سطح شهرستان های استان توزیع کردند.
   اردبیل: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت: هزار 
و ۷۰۰خانوار در این اس��تان در قالب بانک امانات از تجهیزات پزشکی 
هالل احمر اس��تفاده کرده اند. عزت اهلل ضربی در بازدید از پایگاه های 
امداد جاده ای شهرستان بیله سوار گفت : ۱۵۰هزار پک بهداشتی اعم از 
ضدعفونی و ماسک در بین مردم استان توزیع شده و ۱8 میلیارد ریال 
هم به بیماران نیازمند کمک شده است. وی افزود: جمعیت هالل احمر 
استان اردبیل در ۱۲ مرکز به بحث واکسیناسیون کمک می کند و هر روز 

۵۶ نفر از اعضای این جمعیت در این زمینه مشارکت می کنند.
  کردستان : مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
اظهار داشت: س��ه مجتمع پرورش ماهیان س��ردآبی در شهرستان های 
سروآباد، کامیاران و بیجار و۱۳۰مورد مزارع منفرد و خرد پرورش ماهیان 
سردآبی در استان وجود دارد که ۳ هزار و 8۷۰ تن ماهی در نیمه نخست 
امسال در این مجتمع ها تولید شده است. حمید حسین پور افزود : فعالیت 
مجتمع  ها و مزارع پرورش ماهی در کردستان منجر به تثبیت شغل برای 
یک هزار و ۲۶۴ نفر و کسب ۷۱۳ میلیارد ریال درآمد اقتصادی شده است.

افتتاح ۳ مدرسه با حضور رئیس سازمان 
بسیج کشور در خراسان شمالی 

در سفر سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور 
به خراسان شمالی، دو مدرسه در شهرستان شیروان و یک مدرسه به همراه 
یک مجموعه آبی و درمانی در شهرستان بجنورد به بهره برداری رسید.

    
محمدنوروز قنبرزاده، مدیر مؤسسه علمی -آموزشی رزمندگان اسالم 
خراسان شمالی با اشاره به افتتاح سه مدرس��ه امام حسین)ع(، غدیر و 
کوثر در شهرهای مختلف استان گفت: مدرسه پسرانه امام حسین)ع( 
در دهکده مقاومت بسیج شهرستان بجنورد قرار دارد و گنجایش ۱۵۰ 
نفر دانش آموز را داشته و مدرسه پس��رانه الغدیر و دخترانه کوثر نیز در 

شهرستان شیروان تأسیس  شده است.
وی افزود: در مدرسه پسرانه الغدیر ۱۴8 نفر و در مدرسه دخترانه کوثر 

۱8۵ نفر دانش آموز تحصیل می کنند.
قنبرزاده در خصوص نحوه تأمین منابع مالی این مدارس نیز بیان کرد: منابع 
مالی تجهیز و ساخت این سه مجتمع ملی است و زمین این مدارس از منابع 
استانی تأمین شده است که منبع مالی مجتمع امام حسین)ع( از مؤسسه 
علمی- آموزشی رزمندگان اس��الم و منبع مالی مدارس الغدیر وکوثر از 

سمت سپاه پاسداران و مؤسسه فرهنگی راهیان کوثر تأمین شده است.
به گفته مدیر مؤسسه علمی- آموزشی رزمندگان اسالم خراسان شمالی، 
در سال جاری ۲هزار مترمربع به فضای آموزشی شهرستان بجنورد و ۴هزار 
مترمربع به فضای آموزشی شهرستان شیروان افزوده شده و عالوه بر ساخت 

بنا حدود ۱۰ میلیارد ریال نیز به تجهیز مدارس اختصاص یافته است.
   افتتاح مجموعه آبی و درمانی 1۹ مهر 

در ادامه حضور س��ردار غالمرضا س��لیمانی رئیس س��ازمان بس��یج 
مستضعفین کشور در خراسان شمالی مجموعه آبی و درمانی ۱۹ مهر 

بجنورد نیز به بهره برداری رسید.
در همین رابطه سرهنگ اسماعیل حاتمی، مسئول معاونت مهندسی و 
پدافند غیرعامل سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالی با بیان اینکه مجموعه 
آبی و درمانی ۱۹ مهر با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین افتتاح 
شد، گفت: این مجموعه آبی و درمانی دارای ۴هزار متر مربع زیربنا است و 

برای تکمیل آن ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه ساخت این پروژه سه س��ال زمان برده، ادامه داد: 
اعتبارات این پروژه از ردیف اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان 
و اعتبارات ملی بسیج مستضعفین تأمین شده و هیچ گونه اعتبار استانی 
بابت این پروژه اختصاص نیافته است. حاتمی با تأکید بر اینکه کاربری 
این مجموعه ورزشی، تفریحی و درمانی است، اظهار کرد: وجود سه کاسه 
استخر، حمام سنتی، اتاق ماساژ، سونای بخار، سونای خشک، جکوزی، 

آبشار آب سرد و غار نمک از ویژگی های این استخر است.
مس��ئول معاون��ت مهندس��ی و پدافند غیرعام��ل س��پاه جواداالئمه 
خراسان شمالی با اش��اره به اینکه جکوزی این استخر ۱8 نفر ظرفیت 
دارد، اضافه کرد: این جکوزی یکی از بر ترین جکوزی های کشور است و 
وجود غار نمک در این استخر موجب تمایز این مجموعه آبی و درمانی با 

دیگر مجموعه های آبی استان شده است.
وی با تأکید بر این که غار نمک خواص درمانی دارد و کمک به پاکسازی 
ریه می کند، تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تمام تجهیزات 
استفاده شده در این استخر از تولیدات داخلی است و تمام مهندسین این 

پروژه نیز مهندسین بومی استان بوده اند.

 مسئول بسیج دانشجویی شهرستان آوج 
در گفت وگو با » جوان«:

 مسئوالن برای رفع محرومیت
 از دفتر کار خود بیرون بیایند

نیاز نیست گروه یا جمعیت بزرگی باشیم تا بتوانیم دست به کارهای 
بزرگ بزنیم. مهم این اس�ت با یک نیت پاک و عزمی راس�خ پا به 
میدان بگذاریم، آن وقت خدا خودش کار ه�ا را پیش می برد. مثل 
بسیج دانشجویی شهرس�تان آوج در اس�تان همدان که در ابتدا 
با گردهم آمدن چند جهادگر بسیجی اقدامات شان را آغاز و حاال 
در کنار تأمین تبل�ت و موبایل برای دانش آموزان و دانش�جویان 
بی بضاعت و آماده سازی جهیزیه برای عروس و دامادهای نیازمند، 
آزاد س�ازی زندانیان جرائم غیرعمد را در برنام�ه دارند. به همین 
بهانه به سراغ رسول جاهدجعفرخانی مسئول بسیج دانشجویی 
شهرس�تان آوج رفتیم تا گفت وگویی با ایش�ان داش�ته باشیم.

    
ش�ما چ�ه تعریف�ی از وظایف و مس�ئولیت های بس�یج 

دانشجویی دارید؟
از اهداف و وظایف بدنه دانشجویی این است که مشکالت و دغدغه های 
مردم را پیگیری کند چراکه بس��یج از دل مردم برآمده و همه درد ها و 
رنج ها را از ابتدای انقالب تاکنون کاماًل درک کرده است. در چند سال 
اخیر مردم با مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، رسانه ای 
و معضالت زیادی مواجه بوده اند که بین اینها اقتصاد در سرپنجه زندگی 
مردم قرار دارد اما متأسفانه می بینیم که روز به روز وضعیت اقتصادی 

بدتر می شود از این رو امروز مردم از وضعیت موجود گله دارند.
این تش�کل برای کاه�ش آالم و کم�ک به رف�ع نیاز ها و 

مشکالت مردم چه اقداماتی داشته است؟
بسیج دانشجویی شهرستان آوج به صورت جدی مطالبه گری از مسئوالن 
را در دستور کار دارد و برای رسیدن به این مهم از هیچ کاری دریغ نکرده 
است. انتظار ما از مسئوالن این است که از دفتر کار خود بیرون بیایند و با 
شنیدن حرف های مردم تنها به یک سری اخبار دسته بندی شده بسنده 
نکنند تا بتوانند درست تصمیم گیری کنند. متأسفانه هیچ یک از مدیران 
چنین روحیه ای ندارند و وضعیت کش��ور را رو به تباهی و لیبرالیستی 
کشانده اند و با این وضعیت بیماری کرونا که گریبان کشور را گرفته، مردم 

و به خصوص قشر ضعیف باید فشار این بی تدبیری ها را تحمل کنند.
ما به دنبال این هس��تیم که در حد توان و تا آنجایی که از دس��ت مان 
برمی آید به طور مستقیم و از نزدیک مشکالت مردم را لمس کرده و به 
حل آنها بپردازیم که تا االن ۳۰ مورد مطالبه گری با نتیجه و فعالیت های 

شاخص جهادی و فرهنگی در سطح شهرستان انجام داده ایم.
برخی از فعالیت های شاخص تان را نام ببرید.

در بحث امور اداری مردم مشکالت زیادی دارند که پیگیری مطالبات 
اداری شهروندان یکی از مهم  ترین اقدامات گروه است تا به نتیجه برسد. 
برای این امر نشست هایی با ادارات رسمی دولتی و نظامی برگزار شده 
است. مطالبه استقرار پد هلیکوپتر امداد و نجات و اورژانس در شهرستان 
آوج و مرمت سریع پل تخریب شده بی آب از دیگر کارهایی است که انجام 
داده ایم. درخواست برای زیرسازی و آسفالت محور مشانه و میدان ورودی 
شهر آوج و همچنین جلوگیری از بریدن غیرمجاز درختان در شهرستان 
آوج دیگر اقدامات این تشکل است. ضمن اینکه کاشت هزار اصله درخت 
نهال مثمر و غیرمثمر در محوطه دانشگاه ها برای کمک به ترویج فرهنگ 

درختکاری و حفظ هوای خوب صورت گرفته است.
در مدت شیوع کرونا و آسیب هایی که به مردم وارد شد چه 

برنامه هایی را در دستور کار داشتید؟
 از همان روزهای اول ش��یوع کرونا ضدعفونی کردن اماکن ش��هری و 
روستایی را آغاز کردیم و در ادامه با همه گیر شدن این بیماری و باال رفتن 

میزان مبتالیان، غربالگری و تب سنجی را در برنامه قرار دادیم.
توزیع ۴ هزار ماس��ک در چند مرحله در ش��هر و روس��تاهای آوج در 
کنار توزی��ع ۱۲۵ لیتر م��واد ضد عفونی ال��کل اتان��ول ۷۰ درصد در 
سطح شهرس��تان بخش��ی از کار ها بود. طی ماه های اخیر توزیع ۵۰۰ 
بسته معیش��تی و ۵۰۰ بس��ته برنج پنج کیلویی در میان خانواده های 
کم برخوردار و پخت و توزیع چند هزار قرص نان به همراه تهیه و توزیع 

غذای گرم در بین خانواده های نیازمند از دیگر اقدامات بود.
شما برای حمایت از جوانان و دانش آموزان بی بضاعت هم 

اقدامی کرده اید؟
بله. اهدای ۱۰ عدد تبلت و گوشی به دانشجویان و دانش آموزان نیازمند، 
خرید لوازم مورد نیاز زندگی و آماده کردن جهیزیه برای نوعروس��ان، 
خرید کول��ر و تعمیرات آن ب��رای خانواده های نیازمند و آماده س��ازی 
بسته های لوازم التحریر و رساندن آنها به دست دانش آموزان بی بضاعت 

اقداماتی بود که برای این اقشار انجام شد.
معموالً هزینه هایتان از کجا تأمین می شود؟

مردم همیشه پای کار هستند و برای کارهای انسان دوستانه پیشقدم 
می شوند. مثالً در سال جاری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان به همت خیرین، 
مردم، جوانان و دانشجویان تأمین و به صورت هدایت شده و در چارچوب 

اولویت بندی ها در بسیج دانشجویی هزینه شده است.
کار خاصی هم داشته اید که برای خودتان ویژه باشد؟

کارهای خیر تماماً آرامش بخش است اما به تازگی آزاد سازی زندانی های 
جرائم غیرعمد را داشتیم که وقتی دیدیم با این کار دوباره کانون چند 

خانواده گرم و منسجم شده حال خوبی به همه دوستان دست داد.
برای انجام کار ها و اقداماتی که داشته اید از طرف گروه یا 

نهادی حمایت می شوید؟
معتقدیم برای همه کار ها به اتحاد نیاز داریم و ایران اسالمی به این صورت 
می تواند پیشرفت کند. بر همین اساس باید تشکر کنم از حوزه مقاومت 
بسیج شهدای آوج و پایگاه بسیج امام علی بن ابیطالب)ع( این شهرستان، 
پایگاه بس��یج امام حس��ین)ع( روس��تای اروان، پایگاه بسیج شهدای 
دهستان نیریج، صندوق قرض الحسنه مسجد امام حسین)ع( تهران، 
مجمع خیرین )گمنام( و برخی ادارات شهرستان آوج که در کارهای خیر 
و کمک به همنوعان همیشه از ما حمایت کرده اند. حمایت ها نیاز نیست 
همیشه مالی باشد بلکه امیدواریم روحیه جهادی که در بین جوانان و 
مردم وجود دارد به مسئوالن و مدیران هم سرایت کند و با همکاری و 
همراهی آنها در همه ادارات و سازمان ها بتوانیم مشکالت شهروندان و 
به خصوص طبقه ضعیف و کم برخوردار را به سرعت حل و فصل کنیم. 

زمانی که ما از کمک ها صحبت می کنیم، کمک معنوی بیش از هر چیز 
دیگری می تواند کار ها را پیش ببرد. حضور فیزیکی یک مسئول یا مدیر 
در منطقه ای محروم و در کنار مردم قبل از هر چیز دلگرمی خاصی به آنها 
می دهد و به آنها می فهماند که دردهایشان دیده می شود. بعد از آن، وقتی به 
مسئولی بگویی فالن منطقه مشکل دارد، می تواند آن را لمس کند چون از 
نزدیک شاهد کمبود ها و نقایص بوده. ما درخواست داریم مدیران همراهمان 
باشند که این بزرگ ترین کمک از طرف آنهاست. در بعد مالی هم خیرین 

همیشه در صحنه بوده اند و مردم بهترین و قدرتمند ترین نیرو هستند.

ارائه مشاوره پزشکی در خراسان شمالی 
با طرح ناصر 

طرح ناص�ر با هدف مش�اوره پزش�کی به بیماران از س�وی 
س�پاه جواداالئم�ه)ع( خراسان ش�مالی راه ان�دازی ش�د.
علی بیگ زاده معاون توسعه مدیریت اس��تانداری خراسان شمالی 
گفت: بر اساس گزارش کارشناسان متخصص کمیته علمی ستاد 
استانی مدیریت بیماری کرونا درصد قابل توجهی از فوت بیماران در 
۲۴ ساعت اول مراجعه به بیمارستان  ها است که نشان دهنده مراجعه 
دیرهنگام بیماران اس��ت. وی افزود : عدم مراجعه به موقع به مراکز 
درمانی به دلیل ناآگاهی است و طرح ناصر سپاه جواداالئمه)ع( با هدف 
مشاوره پزشکی به مردم راه اندازی شده است.  معاون توسعه مدیریت 
استانداری خراسان شمالی ادامه داد: از زمان شیوع بیماری کرونا تمام 
اجزای حاکمیت نظام در استان با وحدت و همدلی برای پیشبرد امور 
مردم پای کار هستند و قرارگاه مواسات و همدلی با محوریت نماینده 

ولی فقیه در استان و همراهی و همکاری همگانی تشکیل شد.

 آغاز ساخت دهکده آبی 
در دشت السگرد سرخه 

در راس�تای اجرای طرح بین المللی مدیری�ت پایدار منابع 
آب و خ�اک حبل�ه رود و ب�ه منظور اس�تفاده بهین�ه از آب 
و حفظ اراضی کش�اورزی در دش�ت الس�گرد و روس�تای 
اس�دآباد س�رخه اج�رای دهک�ده آب�ی عملیات�ی ش�د.

محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان 
با اشاره به اجرای دهکده آبی در روستای اسدآباد گفت: در این طرح با 
تبدیل انهار سنتی و گلی به جوی های سیمانی و بتنی عالوه بر اینکه 
۲۰ درصد از هدررفت آب کاهش یافت ، زمان دریافت آب کشاورزی 
از منبع تا مزرعه هم از حداکثر سه ساعت به کمتر از نیم ساعت رسید. 
وی افزود: از ۱۰ هزار متر انهار کش��اورزی این منطقه تاکنون 8 هزار 
متر با مشارکت مردم بهینه سازی شده و ۲هزار متر دیگر نیز در دست 
اجراس��ت. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان 

ادامه داد: با اجرای این طرح ۱۰۰ خانوار به روستا برگشتند.

بهره برداری از 2 طرح محرومیت زدایی 
در الموت 

دو طرح محرومیت زدایی با حضور فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( 
در الموت غربی اس�تان قزوین مورد بهره برداری قرار گرفت.

دو طرح محرومیت زدایی شامل مسجد روستای توته چال و آبرسانی 
به این روستا از سوی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب االمر)عج( 
استان قزوین و با مشارکت دستگاه های اجرایی به بهره برداری رسید. 
برآورد هزینه ساخت مس��جد این روستا 8۰۰ میلیون تومان بود که 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی ساخت این طرح را با ۶۵۰ میلیون تومان 
به اتمام رساند. همچنین برآورد آبرسانی به توته چال نیز ۵۰۰میلیون 
تومان بود که قرارگاه پیشرفت و آبادانی این پروژه را با ۳۰۰ میلیون 
تومان اجرا کرد.  با اجرای این طرح ها ۵۰ خانوار روستای توته چال از 
خدمات آنها بهره مند شدند. الزم به ذکر اس��ت ۴۰۰ پروژه با اعتبار 
۳۰میلیارد تومان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مناطق کم برخوردار 

استان قزوین از سوی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه افتتاح شد.

   قزوین   سمنان    خراسان شمالی

آزادی 68 زندانی با همت بسیج حقوقدانان کرمانشاهی 
مدی�ر س�ازمان     کرمانشاه
بسیج حقوقدانان 
کرمانشاه از آزادی 68 نفر از زندانیان این استان به 
همت این سازمان در شش ماه گذشته خبر داد.
رس��ول بهرامی پ��ور مدیر س��ازمان بس��یج 
حقوقدانان استان کرمانشاه گفت : این سازمان 
طی شش مرحله تاکنون ۶8 نفر از زندانیان را 
آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردانده که از 
این تعداد ۲۰ نفر روز چهار شنبه هفته گذشته 
به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس آزاد شدند. وی با بیان اینکه گره گشایی 
از مشکالت حقوقی و قضایی زندانیان از برنامه های ماهانه این سازمان است، افزود: در کنار آزادسازی 
زندانیان، گروه های جهادی حقوقدانان بسیجی نیز به منظور ارائه خدمات مشاوره های حقوقی، وکالت 
رایگان، معاضدت های رایگان، کارشناسی رایگان و سایر خدمات جهادی در زندان های استان حاضر 
خواهند شد و به امر خدمتگزاری به مددجویان زندان خواهند پرداخت و در این حوزه در سطح کشور 

جزو استان های برتر هستیم که این امر خدمتگزاری را برای خود افتخار می دانیم.


