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اخبار
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه:

شهرداری ارومیه از خام فروشی
زمین ها جلوگیری کند
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه گفت:
تفکر و دیدگاه اعضای شورا جلوگیری از خام
فروشی است و در این راستا تعاونی مسکن
شهرداری ارومیه باید در اولویت باشد .نقی
کریمی در جلسه هفتگی کمیسیون سرمایه
گذاری ،مشارکت و گردشگری ارومیه اظهار
کرد :باید با زمینهای موجود در محدوده
شهری نسبت به انبوه سازی مسکن در راستای
افزایش اشتغال جوانان شهر و همچنین ساخت
مسکن برای جوانان اقدام شود و در این راستا
برنامه ریزی الزم اجرا شود .وی با تأکید بر
شناسایی امالک شهرداری گفت :خواستار
شفاف سازی تمامی آمار و اطالعات مربوط به
حوزه مدیریت شهری هستم و همچنین اعالم
میدارم که عدم شفاف سازی اطالعات تهدید
بالقوه برای شهرداری است چون با بازنشستگی
افراد تمامی جزئیات مربوط به همان موضوع
بایگانی شده و از بین میرود .کریمی با اشاره
به توسعه فضای سبز در سطح شهر ارومیه
ادامه داد :باید زمین مناسب برای فضای سبز
اختصاص یابد تا شاهد افزایش سرانه فضای سبز
ارومیه و همچنین در دسترس بودن فضاهای
تفریحی برای جوانان و اهالی محالت باشیم.
کریمی تصریح کرد :سرمایه گذاریهای خرد با
توجه به امکانات موجود مدنظر مدیریت شهری
باشد و از سویی مدنظر قرار دهیم هرچقدر زمین
در اختیار احداث ورزشگاهها و گلخانهها قرار
دهیم به نفع شهرمان است .دبیر اول شورای
اسالمی شهر ارومیه نیز در این جلسه گفت:
برای برنامه ریزی در حوزه سرمایه گذاری باید
اطالعات دقیقی از میزان امالک و کیفیت آنها
در دسترس باشد که متأسفانه موجود نیست.
احد یوسفی با بیان اینکه شهرداری ارومیه باید
پایگاه داده قوی در خصوص امالک و زمینها
برای تمامی موارد قابل استفاده داشته باشد
و هم اکنون وجود ندارد و باید ایجاد شود،
تاکید کرد :در حوزه نظارت و صیانت از اموال،
شهرداری تا به امروز ضعیف عمل کرده است.
وی با اشاره به وجود مشکالتی در حوزه فضاهای
ورزشی پارکها افزود :چون متولی خاصی برای
فضاهای ورزشی روباز در پارکها و بوستانها
نداریم موجب بروز مشکالتی شده است و تا
به امروز نتوانستهایم از این ظرفیتها بهره مند
شویم .دبیر اول شورای اسالمی شهر ارومیه
خاطرنشان کرد :پروژههای سرمایه گذاری
در حوزه تفکیک زباله از مبدا و همچنین در
مرحله پس از جمع آوری پسماندهای شهری
برنامه ریزی شود ،در ارومیه به طور متوسط
روزانه  ۵۰۰تن زباله تولید میشود که  ۷۰درصد
آن زباله تر و  ۳۰درصد نیز زباله خشک است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ،مشارکت و
گردشگری شورای اسالمی شهر ارومیه نیز در
این جلسه با اشاره به ضرورت توسعه بحثهای
سرمایه گذاری و جلب مشارکتها اظهار کرد:
تعاونی مسکن شهرداری ارومیه در راستای منافع
پرسنل شهرداری باید فعال شود .صادق توکلی
مهر افزود :اداره امالک و مستغالت زمینهایی
که میتوان سرمایه گذاری مشارکتی و خرد انجام
داد را به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای
مردمی ارائه دهد و باید در این راستا زمینها و
امالک قابل سرمایه گذاری در اختیار سازمان
سرمایه گذاری قرار گیرد .وی با تاکید بر اینکه
باید مشخصات تمامی امالک و مستغالت
شهرداری شفاف سازی شده و به صورت نرم
افزاری و قابل دسترس باشد ،گفت :زمینهای
قابل سرمایه گذاری باید از سوی شهرداری
شناسایی شود تا پروژههایی در این راستا تعریف
شود .سخنگوی شورای اسالمی شهر ارومیه نیز
در این جلسه بر ضعف در حوزه فرهنگ سازی
حوزه شهری و شهرداری تأکید کرد و ادامه داد:
در طی سالهای گذشته در ارومیه بیش از
دوهزار میلیارد تومان و شاید بیشتر بر اساس
هزینههای امروز برای احداث پلها و تقاطعها
هزینه شد اما حتی چند صد میلیون برای فرهنگ
سازی ترافیکی در نظر نگرفتهایم .توماج وحید
افشار با انتقاد از سخنانی در راستای تخصیص
زمین به همه جوانان در راستای ایجاد اشتغال
برای خود یادآور شد :در خصوص تخصیص
زمین به جوانانی که هیچ سرمایه و یا هیچ
تخصصی ندارند باید دقت شود و به جای آن
باید به جوانان کار و حرفه آموخته شود تا کار
کردن را بیاموزند و در حوزه کارآفرینی وارد شوند.
وحید افشار اظهار کرد :اداره امالک و مستغالت
شهرداری ارومیه تمامی زمینهای  ۳۰۰تا ۶۰۰
متری بدون معارض و بدون مشکالت قانونی
را در اختیار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت
مردمی قرار دهد.

یکشنبه  30 /آبان  / 1400شماره 4966

اخبار

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در بازدید از شهرستان فیروزآباد اعالم کرد:

لزوم شتاب بخشی در اجرای طرح های مسکن اقدام ملی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس
 ،مهندس زمانی به احداث  3500واحد مسکونی
ویژه نیازمندان در استان فارس اشاره کرد و گفت:
احداث مسکن ویژه مددجویان و نیازمندان که بخش
قابل توجهی از آن در فیروز آباد و شهرستان های
جنوب غرب فارس رقم خورده است برگ زرینی بر
افتخارات بنیاد مسکن است که در هیچ جای کشور
موارد مشابهی ندارد .
وی با بیان اینکه شاخص های تامین مسکن
نیازمندان و مددجویان در استان فارس فراتر از
شاخص های کشوری است افزود :سهم شهرستان
فیروز آباد و شهرستان های جنوب غرب استان
فارس دراین طرح قابل توجه است و گامی در
جهت تامین مسکن شریف ترین اقشار جامعه
قلمداد می شود.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس همچنین به
اجرای طرح های ترمیم و نوسازی و بازسازی مسکن
بعد از بروز حوادث زلزله و سیل در استان فارس
اشاره کرد و افزود :استان فارس در سالهای گذشته
عالوه بر اینکه در محدوده بنیاد مسکن فارس کارنامه
درخشانی در اجرای طرح های ترمیم و نوسازی و
بازسازی مسکن بعد از بروز حوادث زلزله و سیل
داشته است به عنوان استان معین یاری بخش
هموطنان در سایر استان ها از جمله بوشهر ،
خوزستان و لرستان نیز بوده است.
مدیریت امور اجرایی و ماشین آالت بنیاد مسکن
در این عرصه در کوتاهنرین زمین ممکن به شرایط
بحرانی ورود کرده و کار آوار برداری در اغلب مناطق
از جمله خان زنیان شیراز را انجام داده است.
مهندس زمانی همچنین به اجرای طرح مسکن
اقدام ملی در شهرستان فیروز آباد و استان فارس
اشاره کرد و گفت :هدف از اجرای طرح اقدام ملی
مسکن بستر سازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید
در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی
سال های گذشته است  ،؛ براساس مطالعات طرح
جامع مسکن هم اکنون به طور متوسط کشور ساالنه
به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که

آمادگی تولید نیروگاه شهیدرجایی
5درصد افزایش یافت

عطااله زمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس در بازدید از بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد بر لزوم توجه به اجرای طرح های تامین مسکن
شهری  ،مقاوم سازی مسکن روستایی  ،تامین مسکن مددجویان و نیازمندان و توجه با زیر ساخت های مسکن اقدام ملی دراین شهرستان تاکید کرد
و گفت :بنیاد مسکن از همه ظرفیت هاییش رو برای تامین مسکن و ایجاد تحول در مسکن روستایی بهره گیری خواهد کرد.

احداث
مسکن ویژه
مددجویان و
نیازمندان که
بخش قابل
توجهی از آن
در فیروز آباد
و شهرستان
های جنوب
غرب فارس
رقم خورده
است برگ
زرینی بر
افتخارات بنیاد
مسکن است
عالوه بر پوشش نیازهای جدید در حوزه مسکن،
بتوان عقب ماندگی سال های قبل در این زمینه را
نیز جبران کرد و عرضه و تقاضای مسکن را به حد
تعادل رساند .طرح اقدام ملی ساخت مسکن برای
کمک به ایجاد این تعادل طرح ریزی شده است.
مهندس زمانی افزود :با این حال اهداف جانبی
دیگری همچون رونق اقتصادی ،ایجاد و افزایش
اشتغال در بخش های مرتبط از جمله صنعت ،تولید
و خدمات از سوی مسئوالن بخش مسکن بعنوان

هدف های دیگر برنامه ریزی و عملیاتی سازی طرح
اقدام ملی ساخت مسکن عنوان می شود؛ بر این
اساس ،اقدام عملی و اختصاص زمین برای تولید
مسکن در قالب اقدام ملی یکی از شرط های مهم
برای تحقق این طرح ملی است.
مهندس زمانی در ادامه ضمن دیدار و گفتگو با
مدیر و پرسنل بنیاد مسکن فیروزآباد  ،به بررسی
امور مختلف بنیاد شهرستان ،مشکالت و موانع
موجود پرداخت.

مهندس محمد علی صیادپور مدیر بنیاد مسکن
فیروز آباد نیز ضمن عرض خوش آمد و خیر مقدم
به مهندس زمانی ،گزارش دقیقی از عملکرد بنیاد
مسکن در سطح شهرستان در سال جاری ارائه داد
و مشکالت موجود در برخی پروژه ها را تشریح کرد.
در پایان این بازدید مدیر کل بنیاد مسکن فارس و
مدیر بنیاد مسکن فیروزآباد از چند مورد پروژه های
واگذاری زمین و عمرانی شهرستان باز دید بعمل
آوردند.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران عنوان کرد؛

بهینهسازی موتورخانهها؛ اقدام حمایتی شرکت ملی گاز ایران
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت :شرکت ملی گاز ایران برای کاهش  10درصدی مصرف گاز و گاز بهاء
مشترکین ،طرح بهینهسازی رایگان موتورخانهها در بخش خانگی ،تجاری و اداری را در دست اقدام دارد.
"مقدم بیگلریان" سرپرست شرکت گاز مازندران در برنامه تلویزیونی آژیر زرد ،اظهار کرد :بعد از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی شاهد رشد شتابانی در حوزه گازرسانی در کشور بودیم که در جهت محرومیتزدایی و توسعه
عدالت اجتماعی صورت گرفت و همین باعث شد که امروز  75درصد از سبد انرژی خانوار را گاز تشکیل دهد
که جای خوشحالی دارد ،ما هم در سازمانی کار میکنیم که تمام فعالیتش خدمت رسانی به مردم عزیز است و
خدا را شکر میکنیم که چنین فرصتی را برای بنده و همکارانم فراهم نموده است .وی افزود :در حال حاضر ما
در استان مازندران  21هزار و  120کیلومتر شبکه گازرسانی و  825هزار انشعابات علمک داریم که با اجرای چنین
حجم کاری ،در حال حاضر حدود یک میلیون و  526هزار مشترک بهره مند از گاز طبیعی داریم و از این میزان

شهردار کرج :

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی:

 92درصد مشترکین خانگی و  8درصد صنعتی و عمومی هستند.
بیگلریان اعالم کرد :در بخش مشترکین عمده و بزرگ ۳ ،نیروگاه مقیاس بزرگ 24 ،نیروگاه مقیاس کوچک و
حدود  34شهرک صنعتی از نعمت گاز برخوردار هستند و از  61شهر در استان در  59شهر گازرسانی انجام شده و
همچنین از  2هزار و  970روستایی که قابلیت گازرسانی دارند در  2هزار و  ۴۶۰روستا گازرسانی انجام شده و موارد
باقیمانده کار با قوت در حال اجرا است .سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد :ضریب نفوذ گازرسانی در
حوزه شهری  99/9و در حوزه روستایی  ۱/۹۵است و جا دارد بیان کنیم که مازندران در حوزه گازرسانی روستایی
رتبه دوم کشور را دارد .این مسئول اعالم کرد :بخشی از پروژههای باالدستی تقویت گاز شمال و شمال شرق
کشور انجام شده است و یک فاز آن به زودی به بهرهبرداری میرسد و ایستگاه تقویت فشار آرادان سمنان هم در
سال آینده برای همین منظور به بهرهبرداری میرسد.

محالت کم برخوردار در اولویت توزیع آسفالت قرار دارند

شهردار کرج گفت :لکه گیری و آسفالت معابر و کوچههای
محالت کم برخوردار در اولویت قرار گرفته و در صورت مساعد بودن
شرایط جوی ،بخشی از آن تا پایان سال انجام میشود.
مصطفی سعیدی با اشاره به اینکه نهضت آسفالت در مناطق
کرج با اولویت محالت کم برخوردار ادامه دارد ،اظهار کرد :هر چند
عدم عرضه قیر در بورس و برودت هوا اجرای عملیات آسفالت
را با مشکالتی مواجه کرده ولی شهرداری وظیفه دارد به مطالبه
شهروندان در این خصوص پاسخ درستی بدهد.
وی با بیان اینکه اولویتها برای انجام عملیات آسفالت در مناطق
مختلف شهر احصاء شده ،ادامه داد :هنوز در برخی محالت کم
برخوردار شهر شاهد کوچههای فاقد آسفالت هستیم که این
وضعیت به هیچ وجه زیبنده شهروندان کرجی نیست.

وی ابراز کرد :لکه گیری و آسفالت معابر و کوچههای محالت کم
برخوردار در اولویت شهرداری قرار گرفته و در صورت مساعد بودن
شرایط جوی ،بخشی از آن تا پایان سال انجام میشود.
جمع آوری یک روز در میان زباله در یکی از مناطق کرج
شهردار کرج در بخش دیگری از صحبتهای خود بر ضرورت
همکاری شهروندان برای مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت :با
توجه به جمع آوری سبدهای زباله از مقابل واحدهای مسکونی ،از
شهروندان تقاضا میشود زبالههای خود را در زمان تعیین شده در
مقابل منزل خود قرار دهند.
سعیدی توضیح داد :همچنین از شهروندان درخواست میشود
اگر به دالیل مختلف ناچارند زبالههای خود را در ساعات روز از
منزل خارج کنند ،حتما آنها را در سطلهای زباله مکانیزه بیندازند

و از قرار دادن پسماندهای خود در کنار درخت و گوشه خیابان
خودداری کنند.
وی اضافه کرد :اگر هر شهروند در رعایت زمان خروج زبالههای
مسکونی – تجاری – اداری و ...وظیفه خود را درست و به موقع
انجام دهد ،حرکت این چرخه متوقف نمیشود و میتوان کمکم
امیدوار بود که زبالهای در گوش ه کوچه و خیابان باقی نمیماند.
وی با اشاره به طرح جدید شهرداری برای مدیریت بهتر پسماند
گفت :بنا شده یکی از مناطق ۱۰گانه به عنوان پایلوت انتخاب شود
و برای مدتی زبالههای ساکنان آن به صورت یک روز در میان جمع
شود.
شهردار کرج توضیح داد :اگر این طرح اثر بخشی مناسبی داشته
باشد ،در آینده در تمامی مناطق اجرایی خواهد شد.
تراکم نیروی مازاد در شهرداری کرج
وی در ادامه با اشاره به گالیه برخی از شهروندان در خصوص
عملکرد سامانه  ۱۳۷توضیح داد :به دنبال رفع نواقص این سامانه
هستیم و به سمتی پیش میرویم که رضایت شهروندان از عملکرد
این مجموعه افزایش یابد.
سعیدی سیرائی همچنین به برنامه ریزی برای برگزاری آزمون
برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری کرج گفت :هر چند
بخشنامه جذب این نیروها منوط به تامین اعتبار الزم برای پرداخت
دستمزدو  ...است ولی به دنبال برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت
آنها هستیم.
وی با بیان اینکه شهرداری کرج هم مانند بسیاری از شهرداریهای
بزرگ کشور با مشکل مازاد نیرو مواجه است ،گفت :در بهترین
حالت ،بین  ۳۰تا  ۴۰درصد نیروهای شهرداری مازاد هستند که
ماهیانه مبلغ زیادی برای پرداخت حقوق و مزایای آنها هزینه
میشود.
وی توضیح داد :تمرکز شهرداری باید به سمت افزایش کارآیی و
اثربخشی نیروهای خود باشد و آموزش مستمر در تحقق این هدف
نقش به سزایی دارد.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت :میزان
آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در 7ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 5درصد رشد داشته است .به گزارش خبرنگار
ابتکار از قزوین؛ علی فرهور ،مدیرعامل نیروگاه
شهیدرجایی در تشریح این خبر گفت :در
7ماهه سال جاری ،آمادگی این نیروگاه با رقم
 7میلیارد و 984میلیون و  293هزار و 442
کیلووات ساعت ،در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ،بیش از  5درصد رشد داشته است.
فرهور افزود :این میزان رشد آمادگی تولید،
درحالی است که علی رغم گذشت  3دهه از
زمان بهره برداری واحدهای سیزده گانه نیروگاه
شهید رجایی ،این نیروگاه با آمادگی تولید ساالنه
دوازده میلیارد کیلووات ساعت و در شرایط خاص
تا سیزده و نیم میلیارد کیلووات ساعت انرژی
الکتریکی ،همچنان بر مدار تولید قرار دارد.
نیروگاه شهیدرجایی با توان نامی  2040مگاوات،
 4درصد از سهم انرژی تحویلی به شبکه سراسری
برق را به خود اختصاص داده است.

معاون استاندار اردبیل خبر داد؛

اتمام پروژههای نیمهتمام اردبیل با
اختصاص به موقع اعتبارات
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری اردبیل از اتمام پروژههای نیمهتمام
در اردبیل با تخصیص به موقع اعتبارات خبر
داد .کمالالدین میرجعفریان در سفر به
شهرستان گرمی اظهار کرد :فارغ از آغاز پروژه
عمرانی جدید در اردبیل ،اولویت اول ما تکمیل
و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام است که
امیدواریم با اختصاص اعتبارات در موعد مقرر این
امر محقق شود .وی به اشاره به تکمیل و بهبود
زیرساختهای حمل و نقل ۴ ،خطهها ،خطوط
ریلی و هوایی تصریح کرد :اولویت اصلی در بحث
پروژههای نیمهتمام تأمین آب شرب ،صنعتی
و کشاورزی ،تکمیل سدها و شبکههای پایاب،
شبکههای آبآور و همچنین تکمیل و بهرهبرداری
از شبکههای آبرسانی و فاضالبهاست .سرپرست
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل
گفت :تأمین برق به ویژه از انرژی پاک خورشید
و باد و تأمین برق خدماتی ویژه صنایع جز
برنامههای طرح جامع انرژی در اردبیل است که
با همکاری مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت در
تأمین سوخت مورد نیاز این نیروگاهها پیگیری
میشود .میرجعفریان با اشاره به اینکه در کنار
تأمین این زیرساختها ،از مباحث بهداشتی
و درمانی از جمله تکمیل بیمارستانها ،مراکز
بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سالمت نیز
غافل نیستیم ،افزود :در زیرساختهای آموزشی
مدارس و همچنین استانداردسازی این مدارس و
تأمین سرانههای مناسب آموزشی در اردبیل مد
نظر است تا بتوانیم فاصله استان را به مناطق
برخوردار به حداقل برسانیم .وی همچنین به
مدیریت آب در بازچرخانی از فاضالب و استفاده
از پساب فاضالب در راستای مصرف بهینه آب
در کشاورزی از جمله توسعه آبیاری نوین اشاره
کرد و ادامه داد :این اقدام نیز جز برنامههای ما
در استان است که در سفر ریاست جمهور مورد
تاکید قرار گرفت .سرپرست معاونت هماهنگی
امور عمرانی استانداری اردبیل سیاست کلی دولت
در استانها را تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای
نیمهتمام اعالم کرد و گفت :مصوبات سفر رئیس
جمهور به اردبیل ابالغ شده و ما درصدد عملیاتی
کردن تمامی این مصوبات در جای جای استان
هستیم .میرجعفریان تأمین مسکن مناسب برای
نیازمندان در قالب طرح جهش تولید مسکن را
یادآور شد و خاطر نشان کرد :در سیاستهای
تأمین مسکن استفاده از ظرفیت تمامی نهادها
و مشارکت بخش خصوصی مد نظر است .وی
مصوبات ابالغ شده سفر رئیس جمهور به اردبیل
را کالن و در حوزه ملی – استانی اعالم کرد و افزود:
اغلب این مصوبات پروژههای بزرگراهی از قبیل
بزرگراه اردبیل به گرمی و بیلهسوار ،مشگینشهر –
پارسآباد و ....است که در برش شهرستانی
ملموس بوده و در سطح کالن کشوری نیز از
ردیفهای ملی برخوردار هستند.

فرمانده سپاه البرز:

بسیج خود را سپر مردم ایران کرده است
فرمانده سپاه البرز با بیان اینکه بسیج امروز خود را سپر مردم ایران کرده است،
گفت :در این استان برای هفته بسیج بیش از  ۴هزار برنامه تدارک دیده شده
است .سردار علیرضا حیدرنیا در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت
هفته بسیج برگزار شد ،اظهار کرد :بیش از  ۴۲سال از پیروزی انقالب اسالمی
این انقالب عظیمی که در دنیا به وقوع پیوست میگذرد.
وی بیان کرد :بر این اساس هر روز که از عمر این انقالب میگذرد ما به تدابیر
و فرمایشت امام راحل و به سیاستها و اندیشههای ایشان بیشتر پی میبریم.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با بیان اینکه ادامه و بقای هر
انقالب از حدوث و به وقوع پیوستن آن انقالب به مراتب سختتر است ،تصریح
کرد :انقالب اسالمی در سال  ۵۷به پیروزی رسید و برای بقا و باقی ماندن در
اهداف عالی خود و ادامه مسیر خود نیاز به هدایت ،حمایت و مراقبت داشت.
وی خاطرنشان کرد :در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقالب اسالمی امام
خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال  ۵۸دستور تشکیل بسیج  ۲۰میلیونی را صادر
فرمودند .حیدرنیا با بیان اینکه بسیج یادگار امام راحل ماست ،گفت :زمانی که
بسیج تشکیل شد همگان احساس میکردند که بسیج برای دفاع سخت و مقابله
با گروهکهای تجزیهطلب و کسانی که ترورها و ناجوانمردیها را علیه انقالب
تازه متولد شده و این درخت و نهالی که تازه به بار نشسته تهدیدها و هجمهها
را شروع کردند.
امام راحل بسیج را برای تمام عرصهها به وجود آوردند
وی اظهار کرد :اما پس از هشت سال نبرد جانانه با جبهه استکبار همه ما

ایمان آوردیم که امام راحل بسیج را برای تمام عرصهها به وجود آوردند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با بیان اینکه بر این اساس
بسیج تبدیل به شجره طیبه در طول عمر انقالب شد که قطعا ً امروز به معجزه
بودن تأسیس بسیج ایمان آوردیم ،تصریح کرد :بسیج امروز به درخت تنومندی
تبدیل شده که در تمام برهههای انقالب برای گذر از تمام تهدید سینه خود را
در مقابل جبهه استکبار سپر کرده است .وی بیان کرد :بسیج امروز خود را سپر
مردم ایران کرده و خادم و پاره تن مردم است.
حیدرنیا با بیان اینکه بیشک بسیج یکی از بینظیرترین تشکلهای مردمی
در دنیا است ،خاطرنشان کرد :براین اساس هر جا احساس کنند برای انقالب،
مردم و حکومت مشکلی پیش آمده ،عاشقانه و خالصانه و مخلصانه و با روحیه
جهادی وارد عرصه میشوند .وی با بیان اینکه بسیج امروز به بزرگترین نهاد
امیدبخش برای تمام آزادیخواهان جهان به ویژه جبهه مقاومت و اسالم تشکیل
شده است ،گفت :امروز تمام کشورهای آزادیخواه جهان با تأسی از بسیج ما
برای خود بسیج مردمی برای مقابله با جبهه استکبار راهاندازی کردند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز اظهار کرد :به دلیل اینکه
بسیج یک نهاد مردمی است وابسته به هیچ گروه و جریان و طیفی نیست ،بر
اساس آگاهی و تعلق خاطر به رهبر و مقتدای خود و تمامیت انقالب در طول
عمر بابرکت خود همواره با اراده داشتیم در راه درست گام برداشته است.
برگزاری بیش از  ۴هزار و  ۴۰۰برنامه در  ۴۲عنوان برنامه در هفته بسیج
وی با بیان اینکه بیش از  ۴هزار و  ۴۰۰برنامه در  ۴۲عنوان برنامه در هفته

بسیج تدارک دیده شده است ،اظهار کرد :شعار محوری هفته بسیج در سال
جاری به عنوان بسیج پاره تن مردم است ،نامگذاری شده است.
حیدرنیا تصریح کرد :بیش از یک هزار پایگاه مقاومت بسیج در استان وجود
دارد که برنامههای بسیار زیادی را در این ایام پیش رو دارند.
وی با بیان اینکه شنبه  ۲۹آبان ماه در اولین روز از هفته بسیج ،که به نام بسیج
و اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است ،خاطرنشان کرد :در این روز رزمایش
استانی اقتدار جهادگران بسیجی با حضور بیش از  ۹۰گروه جهادی با حضور
بیش از یک هزار و  ۳۵۰جهادگر بسیجی در محالت حاشیهنشین به منظور رفع
مشکالت مردم برگزار میشود.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت :همچنین در این
رزمایش که به صورت متمرکز در استان و در کانون شهید سبحانی سپاه کرج
برگزار میشود ۳۰ ،گروه جهادی به صورت همزمان به سمت مناطق محروم و
کم برخوردار استان اعزام خواهند شد .وی با بیان اینکه برنامههای هفته بسیج
در استان به صورت تلفیقی و مجازی برگزار میشود ،اظهار کرد :نواختن زنگ
بسیج در مدارس منتخب ،تقدیر از فعاالن طرح شهید سلیمانی و واکسیناسیون
از جمله برنامههای اولین روز از هفته بسیج است.
حیدرنیا بیان کرد :همچنین در دومین روز از هفته بسیج فعالیت گروههای
جهادی تداوم دارد و براین اساس  ۲۶پروژه محرومیتزدایی اعم از آبرسانی،
لزایی و مرمت مدارس با اعتباری
مرمت و بازسازی خانه محروم ،کارگاه اشتغا 
بالغ بر سه میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید .وی با اشاره به تداوم

رزمایش کمکهای مؤمنانه در البرز ،تصریح کرد ۱۰ :هزار بسته معیشتی و
لوازمالتحریر نیز در مناطق محروم و حاشیهای استان توزیع خواهد شد.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به افتتاح مرکز رشد
و شتابدهی شهید تهرانی مقدم در ناحیه بسیج امام باقر (ع) ،خاطرنشان کرد:
افتتاح خانه نخبگان ناحیه امام سجاد (ع) و تجلیل از  ۵۰نخبه بسیجی از دیگر
برنامههای دومین روز هفته بسیج محسوب میشود.
 ۲۳۰پروژه محرومیتزدایی تا پایان سال در البرز اجرا میشود
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۵۶پروژه محرومیتزدایی
با ارزش  ۱۱میلیارد تومان توسط سپاه و بسیج اجرا شده است ،گفت :بر این
اساس بعد از هفته بسیج  ۲۳۰پروژه با ارزش  ۱۲میلیارد تومان تا پایان سال
اجرا میشود .حیدرنیا اظهار کرد :در سومین روز از هفته بسیج نیز  ۴۲گروه
جهادی تخصصی بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم و حاشیهای استان
اعزام خواهند شد و خدمات رایگان به مردم این مناطق ارائه میدهند.
وی با اشاره به آزادی  ۵۰زندانی جرایم غیرعمد در هفته بسیج بیان کرد:
همچنین با همت خیران و بسیج حقوقدانان آزادی  ۵۰زندانی زن و مرد جرایم
غیرعمد با کمک یک میلیارد تومانی ،در سومین روز از هفته بسیج انجام
میشود .فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز تصریح کرد :رزمایش
سراسری ثامن  ۱۶در بستر فضای مجازی ،برگزاری  ۵۰۰برنامه سهشنبههای
مهدوی با موضوع نقش مادران مهدی یار توسط بسیج جامعه زنان و گردهمایی
و… در چهارمین روز از هفته بسیج صورت میگیرد.

