
چندي پيش جهادگران سه گروه جهادي شمس 
پايگاه مقاومت مسجد امام سجاد )ع( ورامين، 
محبان الزهرا)س( تهران و گ�روه جهادگران 
سالمت اس�تان البرز طي يك اردوي يكروزه 
در شهرستان ورامين توانس�تند به هزار و 20 
نفر از مردم محروم اين منطقه خدمات رايگان 
پزشكي، دندانپزشكي، مامايي، فيزيوتراپي، 
طب اسالمي، حجامت و زالو درماني ارائه دهند.
در اي�ن اردوي درماني بي�ش از 50 متخصص 
و دانش�جوي پزش�كي حضور داش�تند كه با 
استقبال خوبي از س�وي مردم مواجه شدند.

    
اين اردوي يكروزه كه توس��ط سه گروه جهادي 
ش��مس پايگاه مقاومت مس��جد امام سجاد )ع( 
ورامي��ن، محب��ان الزه��را)س( ته��ران و گروه 
جهادگ��ران س��امت اس��تان الب��رز در منطقه 
خيرآباد ورامين برگزار ش��د، بيش از 50 پزشك 
و دانشجوي ترم آخر رش��ته هاي دندانپزشكي، 
ماماي��ي، فيزيوتراپي، طب اس��امي و حجامت 
به معاين��ه و درمان بيم��اران نيازمند پرداختند. 
براساس آمار موجود بخش هاي ترميم دندان هاي 
پوسيده، مش��اوره دندانپزشكي، غربالگري فشار 

خون، قند خون و تجويز دارو از س��وي پزشكان 
عمومي و ماماها بيشترين تعداد مراجعه كننده ها 
را در اين دوره داشته است. همچنين الزم به ذكر 
است  اين اردو قرار است دو مرحله اي باشد و در 
مرحله اول آن كه در مدرس��ه آزادگان خيرآباد 
انجام شده، در بخش طب ايراني- اسامي نيز به 
بيماران در شاخه هاي مزاج شناسي و تشخيص، 
فصد، حجامت، ماس��اژ و زال��و درماني خدمات 
درماني ارائه شده اس��ت. گفته مي شود  به زودي 
مرحل��ه دوم اي��ن اردوي جه��ادي در تاريخ 23 
آذرماه  امسال در همان منطقه خيرآباد ورامين 
برگزار ش��ود. از اين رو با توجه به استقبال خوبي 
كه مردم از حضور اين جهادگران داش��ته اند و با 
توجه به خدمات تخصص��ي متنوعي كه از طرف 
اين سه گروه ارائه شده است، پيش بيني مي شود 
طي دوره دوم اين اردوي پزشكي بر شمار كساني 
كه خدمات درماني دريافت مي كنند تا حد قابل 

توجهي افزوده شود. 
   مردم در انتظار حضور دوباره بسيجيان

منطقه خيرآب��اد ورامي��ن كه به عن��وان هدف 
جهادگران مشخص شده اس��ت، يكي از مناطق 
محروم حاش��يه اي تهران در شهرستان ورامين 

شناخته مي ش��ود كه جمعيتي بالغ بر 50 هزار 
نفر دارد. از همين رو در چند سال اخير اردوهاي 
جهادي بس��ياري در اين منطقه چه در راستاي 
ارتقاي س��طح س��امت مردم و چ��ه در بخش 
توانمندسازي مردم خيرآباد در زمينه اقتصادي 

حضور يافته اند. 
در اين اردو نيز عاوه بر سخنراني حجت االسام 
سبيلي در رابطه با مهارت سبك زندگي به مدت 
30 دقيقه، متخصصان طب اس��امي توانستند 
به 210 نفر خدمات درماني ارائ��ه دهند و 116 
نفر را حجامت و 45 نفر را به ش��يوه زالو درماني، 
 درمان كنند. عاوه بر خدمات طب اس��امي كه 
به مردم اين منطقه ارائه ش��ده اس��ت،  همانطور 
كه قبل تر اشاره ش��د، در بخش مشاوره پزشكي 
به 168 نف��ر، در بخ��ش مامايي ب��ه 96 نفر، در 
بخش پزش��كي ب��ه 127 نفر، در بخ��ش معاينه 
و مش��اوره دندانپزش��كي به 103 نفر، در بخش 
ترميم دن��دان به 84 نف��ر و در بخش جرمگيري 
دندان به 46 نفر خدمات دندانپزشكي ارائه شده 
است. مضاف بر اين تعداد 25 نفر نيز توانستند از 
خدمات فيزيوتراپي و ارتوپدي برخوردار ش��وند 
كه مجموع مردم محرومي ك��ه خدمات رايگان 

درماني دريافت كرده اند به يكه��زار و 20 نفر در 
مرحله اول مي رسد. رقمي كه پيش بيني مي شود 
در مرحله دوم با افزايش چشمگيري مواج شود، 
چراكه مردم ورامين به خصوص منطقه خيرآباد 
بي صبران��ه در انتظار حضور دوباره بس��يجيان و 
جهادگران از خودگذشته سازمان بسيج سازندگي 
هستند. نيروهايي كه با اولويت قرار دادن كمك به 

همنوعان خود، راه الهي را در پيش گرفته اند. 
   بسيج تا پايان محروميت ها در كنار مردم 
مي توان گفت اين گروه ه��اي جهادي به صورت 
خودجوش و آتش به اختي��ار اين منطقه محروم 
را براي محروميت زدايي انتخاب كرده اند و تمام 
هزينه هايي هم كه آنها در اين دوره براي درمان 
مردم مناطق مح��روم صرف كرده ان��د از طريق 
كمك هاي مردمي جمع آوري شده است، بنابراين 
به رغم اينكه اي��ن نيروهاي جهادگ��ر همواره و 
در هر ش��رايطي باز هم دس��ت از كار نمي كشند 
و به فعاليت ه��اي محروميت زدايي خ��ود ادامه 
مي دهند، اما با اين حال الزم اس��ت مسئوالن و 
دستگاه هاي اجرايي براي افزايش خدمت رساني 
از اين گروه ها با تمام ت��وان حمايت كنند و راه را 

براي محروميت زدايي باز بگذارند. 
الزم به ذكر اس��ت به رغم اينكه اين اولين دوره 
از فعاليت س��ه گروه جهادي در منطقه خيرآباد 
ورامين است، اما اين نخس��تين باري نيست كه 
وراميني ها از اين خدمات رايگان نيروهاي جهادي 
برخوردار مي شوند. پيش از اين نيز در سال هاي 
گذشته بارها و بارها بس��يجيان كمك رساني به 
اين مردم را به عنوان مسير زندگي خود انتخاب 
كرده اند. همين ش��هريور و مهرماه امس��ال نيز 
گروه هاي جه��ادي در قال��ب رزماي��ش اقتدار 
عاشورايي 2 توانس��تند گرد محروميت را از اين 

شهرستان كنار بزنند. 
در اين راستا سرگرد سعيد تاجيك فرمانده سپاه 
ورامين با اشاره به خدماتي كه در شهريور و مهرماه 
ارائه شده اس��ت، مي گويد:»22 گروه جهادي در 
قالب رزمايش اقتدار عاشورايي 2 در زمينه توزيع 
غذا در بين محرومان فعاليت كردند و نزديك به 
2هزار پرس غذا، 850 قطعه گوشت در قالب نذر 
و غيره، 400 بسته لوازم التحرير، 722 سبد كاال 
كه ارزش هر كدام بيش از 300 هزار تومان، هفت 
كارت هديه و يك مورد رهن به مبلغ 70 ميليون 
ريال را به مردم محروم ارائه دادند.« البته اين تمام 
خدماتي نيست كه از سوي بسيجيان و نيروهاي 
س��پاهي به مردم ارائه داده شده و آخرين بار هم 
نيس��ت كه اين نيروهاي جهادي دس��ت مردم 

مناطق محروم را مي گيرند. 

بسيجي آبادگر است
بسيج پديده اي اجتماعي است كه منحصر به يك جامعه ويژه با تفكري خاص 
نيست. هر چند كه هر جامعه اي بسيج را در چارچوب ايدئولوژي خاص خود 
تعريف و تحليل مي كند اما شاخصه هاي كلي و مشتركي در جوامع وجود 

دارد كه مي تواند سطوح مختلفي از بسيج را مطرح و ارائه كند. 
 البته بسيج به معناي اسامي آن نيز ويژگي هاي منحصربه فرد خود را 
داراست و مي تواند در كنار مشخصه هاي كلي و مشترك بسيج مفهومي را 
شكل دهد. تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسامي ايران از بركات و الطاف 
جليه خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقاب اسامي ايران ارزاني شد. در 
حوادث گوناگون پس از پيروزي انقاب به خصوص جنگ تحميلي نهادها 
و گروه هاي فراواني با ايثار و خلوص و فداكاري و شهادت طلبي، كشور و 
انقاب اسامي را بيمه كردند. ولي در حقيقت اگر بخواهيم مصداق كاملي 
از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسام ارائه دهيم، 

چه كسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود؟
 هنوز آواي ملكوتي امام خميني )ره( و بيان پر صابت و استوار و دلنوازش، 
جان ها و دلهايمان را معطر و روش��ن مي كند و روزنه اي به عالم ملكوت 
مي گش��ايد تا در تار و پود اين جهان نپيچيم و اوج و تعالي مسير الي اهلل 
را به نظاره بنشينيم. آنجا كه مي فرمايند »من همواره به خلوص و صفاي 
بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند، 

چراكه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام«. 
 در مكتب امام خميني )ره( بس��يجيان همان مجاهداني اند كه عرفان و 
حماسه را با هم درآميخته و بسان خود او كه افتخارش را به بسيجي بودن 
مي دانست، مقصد خويش را لقاي الهي برگزيده اند و چند صباحي درنگ 
در اين دنياي فاني را عرصه جانبازي و جانفشاني و عشقبازي در راه حضرت 
حق مي دانند.   بسيج در منظر ملت ما يادآور جانفشاني ها، رشادت ها، از 
خود گذشتگي ها و فتوحات دالور مرداني است كه اقتدار و گمنامي را با 
هم در آميختند و جمع اضداد را در زيباترين شكل و با ارزش ترين محتوا به 
نمايش گذاشتند. بسيج رمز اقتدار ملت ما در اوج تنهايي كشورمان بود و با 
هيمنه خود آنچنان رعبي در قلب و روح دشمنان ايجاد كرده بود كه آنها از 

نام و چهره و آرمان بسيج وحشت داشتند. 
 بسيج، انقاب اس��امي را بيمه كرد و در برابر هجمه هاي بنيان برافكن 
استكبار جهاني و ضد انقاب هاي داخلي در اوان پيروزي انقاب با پايداري و 
استقامت از آرمان ها و ارزش هاي اسامي انقاب جانانه دفاع كرد و پيروزمند 
بيرون آمد. روشن اس��ت كه اين انقاب و اين نهضت پر هيمنه، بدون در 

اختيار داشتن دالور مردان و زنان بسيجي هرگز به پيروزي نمي رسيد. 
 بسيجيان سلحشور ما با فرهنگ واليت و عاشورا در دوران هشت سال دفاع 
مقدس ثابت كردند كه بازوي پر توان ايران اسامي در حمايت از ملت ايران 
و دستاوردهاي شكوهمند انقاب اسامي مي باشد و توانستند به ياري 
حضرت حق، طلسم قدرت مستكبران جهاني را در هم بشكنند.   امروزه 
نيز بسيج، رمز و راز تداوم انقاب اسامي و كشور و ملتمان و در يك كام، 
اكسير حيات آن است و بسيجيان نيز قدرتمندتر و آگاه تر و با بصيرت تر از هر 
زمان ديگري آماده حضور در همه عرصه هاي انقاب مي باشند گرچه امروزه 
متأسفانه بسيج و بسيجيان مورد كم لطفي و ناسپاسي و ناباوري مسئوالن 
قرار گرفته اند اما حضور بس��يج در ميدان هاي س��ازندگي و عرصه هاي 
فرهنگي و عرصه هاي علمي كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است كه غفلت 
از آن، صدمات مهلكي و جبران ناپذيري بر حيات انقاب و استقال كشور 

وارد خواهد. بسيج در كار آباد كردن دنياست ولي خود اهل دنيا نيست. 
* بسيجي فعال- خراسان رضوي

احسان خداشناس*

هنوز بحث بزهاي 

سجاد مرسلي
   گزارش 2

مورسيا كه توسط 
بنياد مستضعفان 
وارد قلعه گنج كرمان ش�ده و زندگي بسياري از 
مردم ضعيف اين منطقه را متحول كرد، داغ بود كه 
ادامه اجراي اين طرح در قزوين نش�ان داد اين 
بنياد عزمش را جزم كرده ت�ا در مناطق محروم 
كش�ور اقدامات عملي مؤث�ري در جهت ايجاد 
اقتصاد پايدار بردارد. البته به گفته رئيس بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي كشور، اين بنياد در 
راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري ما در بنياد 
مستضعفان مصمم است تا در يك منطقه محروم 
آباداني و توسعه را طوري مدنظر داشته و اجرا كند 
كه به شكل همه جانبه اين توسعه اتفاق بيفتد. به 
همين خاطر در سال جاري و براي سال آينده نيز 
25 ميليارد تومان تسهيالت با نرخ سود 8 درصد 
با رويكرد اشتغالزايي به متقاضيان مناطق محروم 
در اس�تان هاي مختل�ف پرداخ�ت مي ش�ود. 

    
رد پاي اقدامات بنياد مستضعفان در ملك شاهي 
اي��ام، چال��دران آذربايجان غربي و ش��هرهاي 
محروم��ي در كهگيلويه و بويراحمد و خراس��ان 
ش��مالي به خوب��ي به چش��م مي خ��ورد كه در 
عرصه ه��اي اش��تغالزايي و اج��راي طرح ه��اي 
آباداني و پيش��رفت اقدامات خوب��ي را به انجام 
رسانده اس��ت.  حاال از گرمي در اس��تان اردبيل 
خبر مي رسد كه بس��ياري از طرح هاي زود بازده 
و تأثيرگذار در زندگي و معيش��ت مردم از طرف 
بنياد مستضعفان در دستور كار قرار گرفته است.  
پرداخت تس��هيات با نرخ س��ود پايين از جمله 
كارهايي است كه طي سال هاي اخير در مناطق 
محروم اجرا شده اس��ت و بر اساس گزارش هاي 
بنياد، در سال جاري و براي س��ال آينده هم 25 
ميليارد تومان تس��هيات با نرخ سود 8 درصد با 
رويكرد اشتغالزايي به متقاضيان مناطق محروم 
در اس��تان هاي مختلف پرداخت مي ش��ود.  در 
همين رابط��ه رئيس بنياد مس��تضعفان انقاب 
اسامي كشور كه حاال شهرستان گرمي در استان 

اردبيل را براي كمك و رفع محروميت هايش مد 
نظر قرار داده اس��ت، با بيان اينكه به صورت ويژه 
براي اين شهرستان 15 ميليارد تومان تسهيات 
كم بهره اشتغالزا پرداخت خواهيم كرد، مي گويد: 
»طي دو سال گذشته هر سال 20 ميليارد تومان 
تسهيات به استان ها پرداخت شده و اين رقم را 
در سال جاري و براي س��ال آينده به 25 ميليارد 
تومان افزايش مي دهيم.« محمد سعيدي كيا كه 
در شهرستان گرمي حضور دارد با ابراز خرسندي 
از اينكه به اين نقطه كشور آمده، خواستار آغاز يك 
حركت جهادي در مس��ير توسعه اين شهرستان 
مي شود و ادامه مي دهد: »ما در قالب طرح آباداني 
و پيشرفت مناطق محروم س��عي داريم براساس 
رويكرد مردمي و اعتمادي كه به مردم داريم بدون 
دادن شعار يا كار سياس��ي حركت زيربنايي را به 
انجام برسانيم تا به تدريج اين اعتماد و همراهي 
مردم نيز تقويت ش��ود.« وي تأكيد مي كند: »ما 
بدون همراهي اهال��ي مناطق محروم نمي توانيم 
اقدامات و فعاليت ها را به س��رانجام برس��انيم و 
بدون اينكه به اعتبار زيادي احتياج داشته باشيم 
با عش��ق و عاقه كارها را به پيش برده و درصدد 

محروميت زدايي واقعي هستيم.«
    هدف، معيشت پايدار مردم است 

رئيس بنياد مس��تضعفان انقاب اسامي كشور 
جهت گيري اصلي مجموعه تحت امرش را توجه 
به معيشت پايدار مردم و ايجاد اشتغال در مناطق 
محروم عن��وان مي كند كه با اج��راي طرح هاي 
مختلف توس��عه اي و اقتصادي اين اهداف دنبال 
مي شود.  سعيدي كيا مي گويد: »در ملك شاهي 
اي��ام، چال��دران آذربايجان غربي و ش��هرهاي 
محروم��ي در كهگيلويه و بويراحمد و خراس��ان 
ش��مالي طرح هاي آباداني و پيشرفت را پيگيري 
كرده و به ش��كل رسمي در شهرس��تان محروم 
گرمي در اس��تان اردبيل اجراي اين طرح را آغاز 
مي كنيم.« وي ادامه مي ده��د: »در اين طرح با 
هماهنگي اس��تانداري، فرمانداري، نمايندگان 
منطقه و همه مسئوالن اجراي اين طرح را پيگيري  
مي كنيم به طوري كه در گام اول ضمن شناسايي 
مشكات منطقه با همكاري مشاور نسبت به تهيه 
طرح عمران و آباداني اقدام��ات ضروري را انجام 
مي دهيم.« وي جهت گيري اصلي را در كنار تأمين 
معيش��ت پايدار مردم ارتقاي توان روستاييان با 

آموزش هاي فني و حرف��ه اي و كارآفريني اعام 
كرده و در مورد زمان بندي اجراي اين طرح تأكيد 
مي كند: »كار در اين مناطق طوالني و محدود به 
يك زمان خاص نيست و   سعي مي كنيم به صورت 
درازمدت با بسترسازي هايي كه انجام مي دهيم، 
در مسير رفع محروميت ها و توانمندسازي مردم 
گام برداريم كه اين يك حركت مناسب و زمان بر 
است و قطعاً در سال هاي طوالني ما اهداف مورد 

نظر را به پيش خواهيم برد.«
   قلعه گنج سند موفق توانمند سازي ها

قلعه گن��ج گ��زارش خوب��ي از عملك��رد بنياد 
مس��تضعفان در مناطق محروم و توانمند سازي 
ساكنان آن است. جايي كه به گفته مسئوالن اين 
بنياد، حدود سه سال است كه در قلعه گنج كرمان 
طرح  كامل آباداني و پيش��رفت در حال اجراست 
و خروج بنياد از اين منطقه ب��ه تدريج و با فراهم 
ش��دن تمام س��اختارهاي اجتماعي و توسعه اي 
اتفاق خواهد افتاد.  به همين منظور رئيس بنياد 
مستضعفان انقاب اسامي كشور هم از احصاي 
مشكات و اولويت بندي براي حل آنها در مناطق 
محروم و روستايي خبر داده و مي گويد: »در يك 
استراتژي مديريتي س��عي كرديم تا مردم را در 
انتخاب هدف گذاري ها و انتخاب يك مدير توانمند 
در پيشبرد كارها در مناطق محروم و روستايي آزاد 
گذاشته تا به شكل درست و منطقي اين انتخاب ها 
انجام شود.«  سعيدي كيا ادامه مي دهد: »ساكنان 
اين مناطق با پس اندازي كه در ارقام مختلف بين 
5 تا 20 هزار تومان به شكل ماهانه انجام مي دهند، 
صندوقي را راه اندازي كردند تا با همكاري بانك 
سينا به تناس��ب رقم پس انداز تسهياتي نيز به 
روس��تاييان پرداخت شود تا اش��تغال خانگي و 
كوچك راه اندازي شود.« وي خاطرنشان مي كند: 
»در سه سال گذشته در قلعه گنج 5 ميليارد تومان 
منابع مالي انجام شد و به تناسب آن ما نيز بيش 
از 4 ميليارد و 300 ميليون تومان به اين صندوق 
كمك كرديم، 10 ميليارد تومان منابع جمع آوري 
ش��ده و به ميزان 14 ميليارد تومان تسهيات به 

متقاضيان پرداخت شود.«

 ايجاد معيشت پايدار در مناطق محروم شهرستان گرمی
با 15 ميليارد تومان سرمايه گذاري بنياد مستضعفان

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5533پنج ش��نبه 15 آذر 1397 | 28 ربي��ع االول 1440 |

 خدمات درماني رايگان پزشکان متخصص بسيجی
به 1000 وراميني

 در اردوي يكروزه بسيجيان در منطقه خيرآباد ورامين
 بيش از 50 پزشك و دندانپزشك، ماما، متخصص طب اسالمي و حجامت به معاينه و درمان بيماران پرداختند

  خراسان جنوبي: مسئول ميراث فرهنگي شهرستان ني ريز گفت: 
سومين نمايش��گاه سراسري صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي با حضور 
هنرمندان 28 استان كشور و 110 غرفه، در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي خراسان جنوبي در بيرجند برپا شده است. حميدرضا هادي 
افزود: برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دس��تي داخلي و خارجي فرصتي 
مغتنم است كه هنرمندان ضمن معرفي آثار خود به مردم ديگر استان ها و 
كشورها، با عرضه آنها به رونق بيش از پيش اين هنر- صنعت كمك كنند. 
   كرمان: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب استان كرمان 
گفت: 15 هكتار از اراضي ملي كهنوج و هش��ت هكت��ار از اراضي ملي 
شهرس��تان جيرفت رفع تصرف شد. محمدحسن كردس��تاني افزود: 
در راس��تاي حفاظت از حقوق بيت  المال 23 هكتار از اراضي كهنوج و 
جيرفت به دولت به ارزش 47 ميليارد ريال در منطقه علي آباد كهنوج و 
روستاي طرج جيرفت با همكاري پاسگاه انتظامي كهنوج و فرماندهي 
يگان حفاظت و پاسگاه ويژه حفاظت از منابع طبيعي جيرفت رفع تصرف 

شد و به اموال دولت باز گردانده شد. 
   كاشان: رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاشان 
گفت: تورگردان ها از كشورهاي فرانسه، آلمان، پرتغال، اسپانيا، بلژيك، 
اتريش، هلند، روسيه، آرژانتين، برزيل، پرو، امريكا و كاستاريكا در قالب يك 
سفر تركيبي از شهرهاي قم، نطنز، يزد، كرمان، شيراز و اصفهان بازديد و 
بعد عازم كاشان شده اند. مهران سرمديان افزود: از ابتداي سال 97 تاكنون 
بيش از 40 هزار گردشگر خارجي از اماكن تاريخي و طبيعي كاشان بازديد 
كرده اند كه اين آمار افزايش 15 درصدي حضور گردش��گران خارجي را 

نسبت به سال 96 نشان مي دهد. 

زنجان، قطب نساجي كشور است    
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت    زنجان
اس�تان زنجان از تبديل اين استان به 

قطب نساجي كشور خبرداد. 
ناصر فغفوري گفت: تا پايان امس��ال  15 طرح بزرگ صنعتي اس��تان به 
بهره  برداري مي رس��د كه از اين تعداد 11 فقره سرمايه گذاري جديد و 2 
فقره مربوط به بازسازي و نوسازي و 2 فقره نيز جزو واحدهاي تعطيل بوده 
كه مجدد به چرخه تولد بازگشته اند.  وي با اشاره به عدم افزايش واحدهاي 
غيرفعال جديد در طي سال گذشته در استان زنجان، افزود: با پيگيري ها 
و مساعدت مسئوالن ملي و استاني، زمينه بازگشت 29 واحد صنعتي به 
چرخه توليد فراهم شد كه مراسم آغاز به كار مجدد دو واحد صنعتي برگزار 
خواهد شد.  فغفوري، اس��تان زنجان را از قطب هاي مهم صنايع نساجي 
كشور دانس��ت و تصريح كرد: صنعت نس��اجي از صنايع مولد اشتغال در 
استان محسوب مي شود و به جهت تأثير مستقيم آن بر روند اشتغال استان، 
اقدامات مهمي در زمينه بازسازي و نوسازي اين صنعت انجام گرفته است و 

با نوسازي دو واحد نساجي 85 نفر به اشتغال اين دو واحد افزوده شد. 

 اعزام 44 زائر اولي صومعه سرا 
به مشهد مقدس    

فرمانده سپاه شهرستان صومعه سرا از     گيالن
اعزام 44 زائر بار  اولي اين شهرستان به 

مشهد مقدس خبر داد. 
سرهنگ پاسدار كيا عاشوري گفت: زائران اعزامي در قالب اولين مرحله 
اردوي زيارتي به مشهد مقدس با عنوان طرح مهر درخشان رضوي به 
مدت 6 روز توفيق زيارت حضرت ثامن االئمه را پيدا مي كنند.  وي اظهار 
داشت: برنامه اين طرح با همكاري آستان قدس رضوي و سازمان بسيج 
مستضعفان تنظيم شده و شامل افرادي مي شود كه باالتر از 40سال سن 
داشته يا به دليل مشكات مالي تاكنون توفيق تشرف به آستان مقدس 
رضوي را نداشته اند.  فرمانده سپاه صومعه سرا ادامه داد: برنامه اعزام زائران 
بار اولي تنها اختصاص به اعضاي بسيج نداشته و افراد غير بسيجي نيز در 
صورت شناسايي فرماندهان حوزه هاي مقاومت بسيج شهرستان، توفيق 
زيارت حرم رضوي را خواهند داشت.  سرهنگ عاشوري ابراز اميدواري 
كرد اين طرح كه با اس��تقبال مردم واليت مدار صومعه سرا روبه رو شده 
در مدت باقيمانده سال جاري ادامه يابد.  وي هدف از اجراي اين طرح را 
شناخت سيره و روش ائمه معصومين به خصوص امام رضا عليه السام و 

ترويج فرهنگ رضوي در بين مردم و بسيجيان عنوان كرد. 

 ارائه خدمات رايگان پزشکي– ورزشي 
در روستاهاي اسالمشهر   

در راس�تاي خدمات رس�اني به محرومان     اسالمشهر
جامعه از سوي نيروي ايثارگر بسيجي، به 
همت سازمان ورزش بسيج سپاه سيدالشهدا استان تهران گروه جهادي 
)ورزشي( شهيد خواجه صالحاني با حضور در روستاهاي لهك و سيميون 
شهرستان اسالمشهر، خدمات پزشكي ورزشي رايگان ارائه نمودند. 
عباس زورمند مديرسازمان ورزش بسيج سپاه سيدالشهدا استان تهران، 
در اين باره گفت: در راستاي مصوبات هيئت انديشه ورز سازمان بسيج 
استان تهران، به منظور پيشگيري و درمان مشكات ساختار اسكلتي 
جوانان و نوجوانان و ارائه خدمات پزشكي ورزشي به افراد نيازمند، گروه 
جهادي ورزشي امروز در 2 روستاي محروم شهرستان اسامشهر حضور 
يافته و خدمات رس��اني مي نمايد.  وي بيان كرد: گروه جهادي شهيد 
مدافع حرم س��عيد خواجه صالحاني كه متشكل از 25 نفر متخصصان 
و كارشناسان ورزشي و اساتيد دانش��گاهي هستند، خدمات پزشكي، 
فيزيولوژي ساير خدمات مورد نياز را، پس از ارزيابي و شناسايي افراد 
داراي اختاالت جسماني ارائه مي كنند.  وي با اشاره به اينكه پيشگيري 
از بروز حركات مانع از بروز اختاالت جس��مي مي ش��ود، تأكيد كرد: 
بسياري از مشكات ساختار اسكلتي و اختاالت جسمي انسان از قبيل 
پاي پرانتزي، پاي ضربدري، قوس كمر، لوتوزگردن و... در اثر رفتارهاي 
نادرس��ت در زمان كودكي و نوجواني ش��كل مي گيرد، كه در صورت 
پيشگيري و شناسايي عوامل ايجاد اين مشكات مي توان به راحتي آنها 
را درمان كرد.  مدير سازمان ورزش بسيج استان تهران، افزود: درمان 
اين عارضه هاي جسمي در دوران كودكي بسيار راحت و كم هزينه است 
در صورت عدم توجه و گذشتن زمان و افزايش سن ، ضمن سخت شدن 

درمان ، افراد بايد هزينه هاي سنگيني را صرف نمايند. 

برداشت آزمايشي زعفران در زابل    
رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي     سيستان و بلوچستان
زابل از آغاز برداش�ت زعف�ران از 
اراضي زير كش�ت آزمايش�ي اي�ن محص�ول در زابل خب�ر داد. 
بهرامي گفت: با توجه به س��ازگاري زعفران با اقليم شمال سيستان و 
بلوچستان و به منظور ترغيب كشاورزان، كشت الگويي زعفران از سه 
سال پيش در 2 هكتار از اراضي روستاي قاسم آباد بنجار آغاز شد .  وي 
با بيان اينكه پياز زعفران رايگان بين كشاورزان توزيع شده است، افزود: 
به طور متوسط هر كشاورز 2 هزار متر مربع از زمين هاي خود را به كشت 
اين گياه اختصاص داده است .  اين مسئول به كشاورزان منطقه شمال 
سيستان و بلوچستان توصيه كرد، با توجه به خشكسالي هاي اخير، تغيير 
الگوي كشت را در دستور كار قرار دهند .  بهرامي گفت: متوسط برداشت 

زعفران در كشور 6 كيلوگرم در هكتار و عمر پياز زعفران 7 سال است. 

 كرج به دنبال دريافت عوارض 
از خودروهايش    

شهردار كرج بر ضرورت پيگيري براي     البرز
دريافت عوارض خودرو به عنوان يكي 

از منابع درآمدي شهرداري تأكيد كرد. 
علي اصغر كمالي زاده گفت: بدون شك تعامل شهرداري با فرماندهي 
انتظامي استان مسير خدمت رساني به شهروندان را هموارتر مي كند. 
وي افزود: تعارضي بين وظايف مديريت ش��هري و اموري كه از سوي 
پليس راهور پيگيري مي ش��ود وجود ندارد و اين دو در يك مسير كه 
همان خدمت رساني به مردم است گام بر مي دارند.  كمالي زاده در بخش، 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اتخاذ راهكارهايي براي افزايش 
درآمدهاي شهرداري گفت: يكي از اين راه ها پرداخت عوارض خودرو 
است كه تاكنون از سوي شهروندان صورت نگرفته است.  اين مسئول 
گفت: براي وصول اين عوارض به پش��تيباني مناسب پليس راهور نياز 
داريم.  وي با اشاره به اقدامات شهرداري در بحث ايمن سازي مسيرهاي 
درون شهري گفت: در اين راس��تا طي چند هفته گذشته 40هزار متر 

رنگ آميزي خط كشي معابر درون شهري انجام گرفته است. 

 موقوفات خراسان رضوي 
الکترونيکي بايگاني مي شود    

معاون حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف     خراسان رضوي
و امور خيري�ه خراس�ان رضوي از 
راه اندازي بايگاني الكترونيك موقوفات خراس�ان رضوي تا پايان 

سال 97 خبر داد. 
حجت االسام ذاكري گفت: با توجه به راه اندازي سامانه جامع موقوفات از 
سال 90 و در راستاي راه اندازي بايگاني الكترونيك، از ابتداي سال حدود 70 
درصد كار اسكن، بارگذاري و دسته بندي تصاوير كليه پرونده هاي بايگاني 
ادارات اوقاف انجام شده و تا پايان سال به اتمام مي رسد.  وي، تصريح كرد: 
اين برنامه با هدف تسهيل در انجام امورات، پاسخگويي سريع، به موقع و 
دقيق به مراجعان، جلوگيري از بروز آسيب هاي چرخش پرونده هاي فيزيكي 
در سطح ادارات و حفظ و نگهداري اس��ناد و مدارك وقفي انجام مي شود.  
حجت االس��ام ذاكري با بيان اينكه انجام صحيح و دقي��ق كار با نظارت 
مستمر گروه نظارتي صورت مي پذيرد، اظهار داشت: تأمين تجهيزات الزم 
براي انجام با كيفيت اسكن اوراق، آموزش نيروهاي اجرايي كار و راه اندازي 
3 قرارگاه متمركز در مركز اس��تان براي بارگذاري تصاوير، دسته بندي و 
نام گذاري تصاوير در س��امانه جامع موقوفات كشور از اقدامات انجام شده 
است.  وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 6 ميليون و 700 هزار برگ از اسناد 
اسكن و در سامانه جامع موقوفات بارگذاري شده است، افزود: پيش بيني 

مي شود كه اين عدد تا پايان اين پروژه به بيش از 8 ميليون برگ برسد. 

 افزايش 73 درصدي صادرات 
از مرز اينچه برون    

مديركل راه آهن شمال ش�رق2  از     گلستان
افزايش رشد 7۳ درصدي صادرات 
اداره كل راه آهن شمال ش�رق2 از ابتداي امسال تاكنون خبر داد. 
محمدرضا قرباني گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون، 76هزار و 718 تن 
كاال از طريق مرز ريلي اينچه برون با كشورهاي قزاقستان، تركمنستان، 
چين، قرقيزستان، ازبكستان و روسيه مبادله شده است.  وي افزود: از اين 
ميزان 51 هزار و 299 تن مربوط به واردات بوده و همچنين از اين ميزان 
435 تن محموله ترانزيتي و 24ه��زار و 984 تن آن مربوط به صادرات 
محموالت غيرنفتي از طريق مرز ريلي اينچه برون است.  مديركل راه آهن 
شمال ش��رق2 اعام كرد: تناژ كل صادرات از راه آهن شمال شرق2 در 
مقايسه با مدت مش��ابه سال گذش��ته 73 درصد افزايش داشته است.  
قرباني اظهار كرد: از ابتداي امس��ال تاكنون 141ه��زار و 781 تن كاال 
توسط 2433 دس��تگاه واگن بارگيري و 85هزار و 398 تن بار توسط 
1463 دستگاه واگن تخليه شده است كه اين ميزان بيانگر افزايش 543 

درصدي تناژ تخليه اين اداره كل نسبت به مدت مشابه سال 96 است. 
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