
اکبر عسکری، مسئول پایگاه بسیج اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در مصاحبه با خبرنگار روزنامه زاینده رود، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، 
پیروزی بسیجیان و دالورمردان عرصه ایثار و شهادت و رزمندگان اسالم در مقابل داعش در کشورهای سوریه و عراق را تبریک گفت و با آرزوی توفیق 
و سالمتی برای اسوه مقاومت، سردار سلیمانی، رشادت های این دالورمردان را مایه اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران دانست. وی صلوات و دعای 

خیر خود را نثار روح همه شهدای مقاومت، شهدای مدافعان حرم، و همه شهدای اسالم کرد. 
عسکری با اشاره به اینکه پایگاه های بسیج در ادارات، پتانسیل خوبی برای مباحث دینی، عقیدتی، نظامی و آمادگی دفاعی دارند، افزود: پایگاه بسیج 
اداره کل منابع طبیعی اســتان نیز بنا به وظیفه ذاتی خود برنامه های فرهنگی-عقیدتی متنوعی را در طول سال برگزار می کند. از جمله برگزاری 

هفتگی جلسات حلقه صالحین که با گردهمایی بسیجیان و قرائت زیارت عاشورا برگزار می شود. 
مسئول پایگاه بسیج اداره کل منابع طبیعی، یادآور شد: برای هفته بسیج ســه برنامه ویژه داریم که شامل: 1- کوهپیمایی بسیجیان و قرائت زیارت 
عاشورا در جوار شهدای گمنام کوه صفه 2- شرکت در صبحگاه مشترک استانداری اصفهان با حضور همه پایگاه های ادارات استان، استاندار و دیگر 

مسئوالن استان 3- جلسه نشست بصیرتی با سخنرانی سرهنگ رشیدزاده، فرمانده هشت لشکر نجف در جمع بسیجیان می باشد. 
وی با اشاره به لزوم فعالیت های بسیج برای وضعیت فعلی کشور، گفت: مقام معظم رهبری ماموریت هایی را برای بسیج تعریف کرده اند که نه تنها 
بسیجیان باید وارد مباحث فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم شوند، بلکه با حضور در فضای مجازی به ترویج فرهنگ دینی که از تاکیدات 

مقام معظم رهبری است، بپردازند. وی مبارزه در این جنگ که دین، فرهنگ و عقاید ما را نشانه رفته است، ضروری خواند. 
عسکری، در پاسخ به این سوال که آیا غفلت ما منجر به آسیب های فرهنگی شده است، پاسخ داد: قطعا کوتاهی و غفلت ما تاثیرگذار بوده است؛لذا  
 باید به طور جدی تر وارد این جنگ نرم شویم و بسیجیان از عوامل موثر در این راستا هســتند. ضمن آنکه باید به هزینه هایی که دشمن در این راه 

سرمایه گذاری کرده است، توجه داشته باشیم و آمادگی خود را تقویت کنیم. 
مسئول پایگاه بسیج اداره کل منابع طبیعی استان با اشاره به بودجه اختصاص یافته به بسیج و فعالیت های فرهنگی-دینی، تصریح کرد: متاسفانه 
این بودجه به طور کامل در اختیار بسیج قرار نمی گیرد. در عین حال که مستلزم تقویت شدن می باشــد تا بتوان اقدامات اساسی تری در مقابله با 

جنگ نرم دشمن انجام داد. 

مسئول پایگاه بسیج اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان:

پایگاه های بسیج در ادارات، پتانسیل خوبی برای ابعاد دینی
 عقیدتی، نظامی و آمادگی دفاعی دارند
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انقالب اسالمی و میهن اسالمی ثمره فعالیت های بسیجیان است
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ویژه 

هفته بسیج

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج گفت: بسیج یک تفکر است و این تفکر باید در عرصه های مختلف جامعه 
بروز و ظهور کند. چنانچه ما می بینیم، این تدبیر امام راحل)ره( عظیم الشأن، عالوه بر به کارگیری ظرفیت بزرگ مردمی در زمینه های مختلف و 
مورد نیاز انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، الگوی شفابخش کشورهای منطقه شد و با ایجاد سد بزرگ و مقاوم در برابر ایادی استکبار 

و دسیسه های دشمنان اسالم، تاریخ نوینی را برای کشورهای اسالمی منطقه رقم زد.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در جذب نیروی بسیجی وجود ندارد، به جذب و آموزش بسیجیان در گردان های رزم و آمادگی آنان برای مقابله 
با تهدیدات سخت اشاره کرد و گفت: بســیج بنا به ضرورت و مقتضای زمان در عرصه های مختلف و در جهت تثبیت نظام، به ماموریت های خود 

ادامه می دهد.
سردار سلیمانی اظهار داشت: باوجود اینکه بسیج آمادگی نظامی و امنیتی خودش را همواره حفظ کرده است، رویکردش نظامی نبوده و فعالیت های 

آن عمدتا با رویکرد فرهنگی و به اقتضای شرایط جنگ نرم، درحال اجراست.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، مقابله با تهدیدات نرم را برجسته ترین ماموریت بسیج برشمرد و افزود: در وضعیت کنونی مباحث 
دیگری از قبیل محرومیت زدایی، اشتغال زایی در قالب بنگاه های زودبازده، اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه های متعدد آبرسانی به روستاها، ساخت 

منابع آبی، تعمیر مساجد و حسینیه ها و ساخت منازل برای محرومین، از جمله دیگر فعالیت های بسیج است.
وی در ادامه به شــعار محوری امســال بســیج )بســیج؛ مظهر مردم ســاالری دینی(، اشــاره و خاطرنشــان کرد: رویکرد اجرایی برنامه های 
امســال، توجه به اعتالی بســیج در عرصه های فرهنگ، علم، خدمــات اجتماعی و دفاعی، امنیتی، توجه ویژه به رویکرد مســجد محور شــدن 
 برنامه ها، ترویــج گفتمان انقالبی گری و خدمت رســانی وســیع به مردم بــا بهره گیری از ظرفیت هــای اردوهای جهادی و اقشــار متخصص 

بسیج است.
سردار سلیمانی با بیان اینکه امسال حدود صد عنوان برنامه در سراسر اســتان برگزار می شود، از چند برنامه  شاخص نام برد؛ ازجمله تجمع بزرگ 
بسیجیان با عنوان »شکوه پایداری« در روز 5 آذرماه و برگزاری کنگره ملی شهید زینب کمایی در 7 آذرماه)امروز(، افتتاح درمانگاه شهدا در سپاهان 
شهر، آغاز طرح گشت های محله محور با عنوان حماسه خدمت و امنیت، برپایی نمایشگاه دستاوردهای بسیج، سرکشی به خانواده های معزز شهدا 
توسط نواحی و پایگاه های مقاومت و همچنین اقشار مختلف بسیج، حضور پرشور بســیجیان در میعادگاه های نماز جمعه شهرستان ها، برپایی 
نمایشگاه شناسنامه یک ملت شــامل برنامه های ترکیبی از انقالب تا دفاع از حرم اهل بیت)ع(، اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم، ویزیت 
رایگان اقشار بی بضاعت توسط پزشکان داوطلب بســیجی و اعزام تیم هایی از پزشــکان متخصص به مناطق محروم به صورت رایگان بخصوص 

دندان پزشکان و مراسم عطر افشانی مزار شهیدان در گلستان شهدای شهرستان های استان توسط بسیجیان و برنامه های متنوع دیگر.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(: 

بسیج، الگوی شفابخش کشورهای منطقه است که تاریخ نوینی 
را برای کشورهای اسالمی رقم زد
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ویژه هفته بسیج

فرمانده بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با زاینده رود گفت:  توسط بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان 100 میلیون تومان پول نقد جمع آوری 
شده که قرار است به مردم زلزله زده کمک شود. سرهنگ پرویز امیدی، فرمانده بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان در رابطه با عملکرد و برنامه های بسیج 
ذوب آهن در هفته بسیج  اظهار کرد: بسیج ذوب آهن اصفهان، یکی از فعال ترین بسیج های کارخانجات کارگری کشور است که حدود 286 شهید، 

1350 جانباز و 86 آزاده تقدیم دفاع مقدس کرده است.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بیش از 10 هزار نفر از نیروهای شرکت ذوب آهن اصفهان به جبهه اعزام شدند، افزود: ذوب آهن 
اصفهان در عرصه پشتیبانی و سنگرسازی و ساخت تجهیزات نظامی نقش بسزایی داشته که در نمایشگاه توانمندی های اصفهان واقع در خیابان باغ 

گلدسته به نمایش در آمده است.
فرمانده بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص کمک به محرومین تصریح کرد:بسیج  این شرکت در هفته بسیج 500 بسته لباس و لوازم التحریر 
به مناطق محروم استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری ارســال کرد و در حال حاضر دو باب خانه برای محرومین در حوزه منطقه لنجان در 
 حال ساخت است. وی با اشاره به برنامه های بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان در هفته بسیج اضافه کرد: برگزاری صبحگاه کارگری در سطح کارخانه

 ذوب آهن با حضور بسیجیان، برگزاری همایش شاعران و مداحان اهل بیت)ع(، دیدار با جانبازان و شهدای شرکت سهامی ذوب آهن، ایجاد نمایشگاه 
توانمندی های ذوب آهن در سطح شهرستان لنجان، از مهم ترین اقدامات بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان است.

امیدی ادامه داد: تشکیل کارگروه های علمی که در صنعت در حال کمک کردن به تولید و بهره وری شرکت هستند، تجلیل از حلقه های صالحین بسیج 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح شرکت، حضور کارگران بسیجی با نماد ذوب آهن در نماز جمعه شهرهای اطراف 
کارخانه؛ حضور گردان بیت المقدس شرکت در همایش 5 آذر، برگزاری جلسه خاطرات دفاع مقدس با حضور 20 فرمانده از دوران جنگ 8 سال دفاع 

مقدس در سطح شرکت از دیگر برنامه های بسیج ذوب آهن در هفته بسیج است که بسیاری از آنها برگزار شده و برخی از آنها در دست اجرا هستند.
وی در رابطه با هدف از برگزاری این برنامه ها در هفته بسیج توسط بسیج شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: در راستای ترویج و گفتمان انقالب 
اسالمی ، ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی، ایجاد روحیه بسیجی بین کارکنان شرکت و کمک به اقتصاد مقاومتی کارخانه ذوب آهن، برنامه های مختلف 
با محوریت بسیج برگزار می شود. امیدی در پایان با اشاره به کمک های بسیج شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان به زلزله زدگان غرب کشور گفت: 
بسیجیان فعال شرکت ذوب آهن اصفهان حدود 10 کامیون اجناس مورد نیاز برای زلزله زدگان به این مناطق ارسال کردند. این بسیجیان برای بازسازی 
مساکن مناطق زلزله زده اعالم آمادگی کردند و همچنین توسط بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان 100 میلیون تومان پول نقد جمع آوری شده  که قرار 

است به مردم زلزله زده کمک شود.

بسيج

           جايگاهي

                     ملکوتي

                             دارد

فرمانده پایگاه بســیج 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان گفت: بسیج مکاني براي درس چگونه 

زیستن انسان ها، جایگاه عشــق و صفا و در یک کالم، 

شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 

حجت االسالم و المســلمین رضا صادقی با تبریک به مناسبت فرا رسیدن 

هفته بسیج و با گرامیداشــت یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار 

داشت: حضرت امام خمینی) ره( با بینش عمیق خود، بارها بر جایگاه مهم مردم برای 

رساندن کشور به سعادت، تاکید ورزیدند. ایشان با درایت بی نظیر خود در سال های سخت 

دفاع، قشرهای گوناگون را به یکپارچگی و بســیج عمومی برای نجات کشور از بحران جنگ 

تشویق کردند. قدرت مردم در پرتو تدبیر آن پیر فرزانه و پیوند الهی آنان با یکدیگر، نه تنها کشور را 

از رنج های جنگ نجات داد، بلکه بعد از جنگ نیز بسیج را به عنوان یکی از بزرگ ترین و محکم ترین 

نهادهای کشور مطرح کرد.

وی افزود: بسیج، نهادی اجتماعی و گسترده است که فلسفه تشکیل آن پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای 

اساسی و حیاتی جامعه اســت و چنان با بخش های دیگر نظام پیوند دارد که جدایی آنها از هم، در جامعه 

اسالمی امکان پذیر نیست. بسیج با کارکردهای گوناگون خود، یاری رسان نیازهای آموزشی، عمرانی، سیاسی، 

دفاعی و... است. بسیج سوادآموزی، بسیج سازندگی و بسیج محرومیت زدایی، قسمتی از برنامه های بسیج در 
کشور است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در ادامه به نقش و جایگاه بسیج اشــاره کرد و گفت: بسیج جایگاهي 

ملکوتي است، مکاني براي درس چگونه زیستن انسان ها، جایگاه عشق و صفا و صمیمت و در یک کالم، شهید جبهه ها 

و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست.

حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در ادامه خاطر نشان کرد: شهید حججی یکی از مصادیق بارز بسیجی است که با 

زندگی و شهادت خود این موضوع را ثابت کرد و نشان داد که فرهنگ بسیجی همواره در کشور و جامعه اسالمی ما رونق 

زیادی دارد و مردم نیز با حمایت از این شهید واال مقام نشان دادند که برای این فرهنگ غنی تا چه میزان ارزش قائل هستند.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمانی منتصب به ولی فقیه است و همواره اوقاف سعی کرده 

که در اجرای منویات مقام معظم رهبری)دامت برکات( گام بردارد در همین راستا نیز یکی از سیاست هایی که در این سازمان 

مورد توجه بوده و هست ترویج روحیه بسیجی، پیروی از سبک زندگی بسیجیان مخلص خدا و همچنین مدیریت جهادی 

بر پایه آموزه های بسیج در دستور کار کارکنان و پرسنل این سازمان قرار داشته و خواهد داشت.

فرمانده پایگاه بسیج اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه به فرمایش رهبر معظم انقالب درباره بسیج اشاره 

کــرد و گفت: 

حضرت آیت ا...خامنه ای )مدظله العالی( می فرمایند: پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولیعصر 

)ارواحناه و فداه( مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است. 

حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی بیان کرد: یکی از دالیل کسب توفیقات روزافزون سازمان 

اوقاف و امور خیریه به دلیل وجود روحیه بسیجی گونه ای است که در بین کارکنان 

این سازمان وجود دارد و این امر نیز به خاطر آن است 

که همه ما کارکنان این 

نهاد خادمان امامزادگان 

عظیم الشأن و بقاع متبرکه هستیم 

و در مکتب اهل بیت)ع( مشق عشق می کنیم. 

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 80 عضو در پایگاه بسیج 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان فعالیت می کنند و 

در کلیه فعالیت های بسیج نیز حضوری فعال دارند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: در طول سال جاری 

تاکنون نیز برنامه های متنوع و گســترده ای در قالب نشست های تخصصی با 

رویکرد ارتقای روحیه و فرهنگ بســیج در پایگاه اداره کل اوقاف و امور خیریه 

اســتان انجام شــده که از جمله این فعالیت ها می توان به برگزاری حلقه های 

صالحین با اســتفاده از اســاتید و روحانیون برجسته در این راســتا اشاره کرد؛ 

همچنین جلسات متعددی نیز در جهت بصیرت افزایی اعضای پایگاه بسیج اداره 

کل اوقاف برگزار شده است.

حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی افزود: در تمامی مناسبت های مذهبی و ملی 

نیز برنامه هایی متناسب اجرا شده است که در این راستا نیز می توان به برپایی مجالس 

عزاداری در ایام محرم و صفر، برگزاری محافل قرائت زیارت پرفیض عاشــورا، شرکت 

پرشــور در راهپیمایی روز جهانی قدس و همچنین حضور در مراسم های غبار روبی و 

عطر افشانی گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و بقاع متبرکه اشاره کرد.

وی گفت: در جهت ارتقای سالمت جســمی اعضای بسیج این اداره، تیم های فوتسال و 

والیبال با حضور بسیجیان اداره کل تشکیل شده است که به صورت هفتگی نیز به تمرین 

می پردازند.

فرمانــده پایگاه بســیج اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهــان در ادامه اظهار 

کرد: در ایــن مدت نیــز زیر نظــر اســاتید مجرب چنــد جلســه در میدان تیــر برای 

اعضــای فعــال بســیج اداره کل برگــزار شــده کــه موجــب ارتقــای آمادگــی آنان

 

 شده است.

حجت االســالم و المســلمین رضا صادقی در ادامه خاطر نشــان کرد: یکــی از دغدغه ها و 

اولویت هــای اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان،  حمایت از پایگاه های بســیج 

مســاجد، بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم الشأن بوده اســت و همواره نیز پیگیر این موضوع 

بوده که طی تعامل با حوزه های بسیج در شهرســتان ها پایگاه های بسیج در کلیه بقاع متبرکه 

اســتان ایجاد و یا فعال شوند و خوشــبختانه نیز در این راســتا گام های خوب و موثری برداشته 

شده اســت. امیدوارم به زودی شــاهد حضور فعال تر پایگاه های بســیج در کلیه اماکن متبرکه 

اســتان باشــیم زیرا وجود پایگاه های بســیج در جوار امامزادگان باعث ایجاد امنیت بیشتر برای 

زائران و مجاوران می شــود؛ همچنین وجود پایگاه های بســیج در اجرای هرچــه بهتر برنامه های 

متنوع در جوار اماکــن متبرکه و حضور فعال جوانــان و نوجوانان در جوار امامزادگان نقش بســیار 

زیادی دارد کــه این امر نیز زمینه ســاز تبدیل بقاع متبرکه بــه قطب های فرهنگی 

 

می شود.

فرمانده بسیج ذوب آهن خبر داد:

کمک 100 ميليون تومانی بسيج ذوب آهن به مردم زلزله زده

مرتضی مهاجری، جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آب و فاضالب و مدیر دفتر رسیدگی به شکایات با ابراز اینکه بسیج را امام)ره( تشکیل دادند و 
شجره طیبه ای نامیدند که نجات دهنده میهن اسالمی است، نابودی داعش و ترس دشمنان ایران را به واسطه وجود نیروهای انقالبی و بسیجی عنوان 
کرد. وی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت آبفا؛ رییس پایگاه مقاومت بسیج و برادر سه شهید است، از وجود 400 نفر نیروی فعال و 664 نفر نیروی 
عادی، 25 نفر نیروی کادر یا عضو شورای بسیج برای انجام کارهای مهم در این نهاد خبر داد و با اشــاره به مقام شامخ شهیدان، از وجود 10 شهید، 
 41 نفر پرسنل جانباز و 15 نفر آزاده خبر داد و گفت: عالوه بر فعالیت بسیج در شهرستان اصفهان، در شهرستان های فوالدشهر، لنجان، دولت آباد و 

شاهین شهر پایگاه های مقاومت بسیج این نهاد فعالیت می کنند. 
مهاجری با اشاره به حلقه های صالحین ادامه داد: 20 حلقه در این سازمان تشکیل شده اند و هر هفته جلساتی در سطح شهرستان و در سطح مناطق 
برگزار می شود. وی یادآور شد از ابتدای سال، 40 جلسه در ستاد تشــکیل داده ایم و آیین هایی برای ایام سوگواری، دهه فاطمیه، ارتحال امام )ره(، 
سوم خرداد و هفته دفاع مقدس، دیدار از جانبازان در آسایشگاه و غبارروبی گلستان شــهدا برگزار می کنیم. وی از راه اندازی نمایشگاهی وسیع در 
محل شرکت آبفا خبر داد که با حضور سردار فداء، فرمانده سازمان بسیج استان و برگزاری یادواره دو شهید افتتاح شد. وی دیگر فعالیت های پایگاه 
بسیج شرکت آبفا را  برگزاری نمایشگاه های عفاف و حجاب، اردوهای جهادی، تشکیل گروه های جهادی متشکل از مهندسان و کارگران و اعزام به 
مناطق محروم در مواقع اضطراری عنوان کرد و افزود: هم اکنون چند گروه به کرمانشاه اعزام شده اند ضمن آنکه در حال جمع آوری کمک های مالی 
برای زلزله زدگان هستیم؛ همچنین، شرکت در فراخوان های مختلف، جلسات بصیرت افزایی، حضوردر گلستان شهدا، تهیه و توزیع کتاب و برگزاری 
مسابقات، کوهگشــت و کالس های معرفتی، هماهنگی برای حضور در راهپیمایی هایی مثل 13 آبان و 22 بهمن و اعزام راهیان نور به غرب کشور، 
تشکیل نمایشگاهی در هفته دفاع مقدس با عنوان»دستکش مخملی«، برای نشان دادن جنایات آمریکا، در زمره فعالیت های پایگاه بسیج آبفا بوده 
است. عالوه بر این، نمایشگاه فعلی نمادهایی از شهدا، صحنه جنگ، ترفندهای دشمن، شیطان پرستی، اخالق و سیرت رزمندگان، عکس و پوستر و 
ماکت، آب و جبهه، کتاب و انواع سی دی، با تخفیف 50 درصد و بیشتر به فروش می رسد. وی گفت: 800 عنوان کتاب در زمینه های مختلف در این 
نمایشگاه عرضه می شود. مهاجری فعالیت پایگاه بسیج خواهران در شرکت آبفا را قابل توجه خواند و بیان کرد: در مباحث سیاسی، عزیزان بسیجی 
پیرو و عاشق والیت هستند که همین ضامن سالمتی ایران اسالمی است. وی رمز موفقیت و پیروزی کشور در مقابل امثال داعشی ها را، وحدت، عشق 

به والیت و توجه به توصیه های مقام معظم رهبری دانست که به استقالل، پایداری و رشد کشور کمک می کند. 

جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آب و فاضالب شهر اصفهان:

 بسيج، شجره طيبه ای است که ضامن نجات ميهن اسالمی
 در مقابل دشمنان می شود

فرمانده پایگاه بسیج اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان:
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عضو شــورای پایگاه مقاومت بســیج شــهید خرازی در شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهــان، ضمن گرامیداشــت ایام هفته 
بسیج به همه مردم شــریف ایران و اعضای بســیج، بیان داشت: 
منظور ما همه کسانی هستند که تفکر بسیجی و بینش حضور در 
فعالیت های بسیج را دارند و در این راستا بیشتر فعالیت می کنند. 
وی پیروزی جبهه مقاومت و پیروزی در مقابل داعش را که زاییده 
تفکر آمریکایی-اسرائیلی و عربستانی است تبریک گفت و با ابراز 
همدردی و تسلیت به مناسبت درگذشــت هموطنان در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه، نقش بسیج در کمک به زلزله زدگان را غیرقابل 

انکار خواند.
محمد توال با اشــاره به اینکه بســیج را نباید در قالب یک سازمان 
ببینیم، منشأ بسیج را فرهنگی دانست که در اسالم و پیروی از ائمه 
اطهار و فرهنگ عاشورایی ریشــه دارد. وی با اشاره به شکل گیری 
و تقویت فرهنگ بسیج در دوران هشــت سال دفاع مقدس افزود: 
ظهور و بروز فعالیت های بسیج را در عرصه های مختلف شاهدیم. 
عضو شورای پایگاه مقاومت بسیج در اداره برق عنوان کرد: نتیجه 
تفکر بســیجی را می توان در جبهه های جنگ، مبارزه با داعش و 
دیگر فعالیت ها مشاهده کرد که با پشتوانه معنوی و هماهنگی با 
دیگر کشــورها در مقابله با داعش، توانستند تا برچیده شدن ابعاد 
جبهه نظامی و حکومتی داعش، مقاومت کنند. همچنین، شــاهد 
حضور و نتیجه عملکرد بســیجیان در مباحث سازندگی و خدمت 
رسانی بدون معرفی خودشان هستیم. نمونه بارز بسیجیان، شهید 
حججی اســت که در برنامه های بســیاری فعال بود؛ ولی بعد از 
شهادت شناخته شــد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: پایگاه بسیج 
شرکت توزیع برق شهرســتان نیز جدای از این تفکر نیست و در 
همین راســتا تعدادی از خواهران و برادران در شرکت توزیع برق، 
فعالیت هایی را انجام می دهند. توال با بیان اینکه بالغ بر 15درصد 
نیروهای علمی و فنی ســازمان دارای مدارک کارشناسی ارشد و 
دکترا، 45 درصد در مقطع کارشناســی و بقیه در رده های دیپلم 
و فوق دیپلم هســتند، فعالیت آنها را با نگرش بسیجی، توصیف و 
شرح وظایف و خدمات کارگاه بسیج را این گونه عنوان کرد: تفکر و 
ساختار بسیج با انعکاس در فعالیت های روزمره، به پیشبرد اقدامات 
سازمان می پردازد و جایگاه محوری در کنترل حوادث غیرمترقبه 
و خدماتی را دارند که سیســتم توزیع برق باید در نقاط محروم و 

عضو شورای پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 سرلوحه کارهای بسیجیان، پیروی از مقام والیت

و رهبری و دوری از نفاق است
مختلف ارائه دهد. وی بخشــی از فعالیت بسیجیان شرکت توزیع 
برق را حضور در مدیریت حوادثی در نقاط مختلف کشور در قالب 
مدیریت بحران عنوان کرد که خدمــات خاصی را با همان روحیه 
و تفکر بسیجی توانســته اند ارائه دهند. وی افزود: پایگاه مقاومت 
بســیج شــرکت توزیع برق، مباحث فرهنگی و بصیرتی در قالب 
تشکیل کالس ها و حلقه های صالحین، هیئت های مذهبی و... را 
پیگیری می کند و بالغ بر ده سال است که بسیج سازمان توانسته 
روابطی دوستانه با کارکنان و خانواده های آنان برقرار کند و شاهد 
نتایج مثبتی در این راستا بوده ایم. وی از تشکیل قرض الحسنه ای 
برای اعضای بسیج و دیگر پرســنل خبر داد و از دیگر فعالیت های 
پایگاه مقاومت بســیج، به برگزاری اردوهــای تفریحی و زیارتی، 
حضور در مراسم و برنامه های مختلف ملی-مذهبی و راهپیمایی 
به مناســبت های مختلف اشــاره کرد. توال چنین هشدار داد که 
باید مراقب آســیب های احتمالی )که تهدیدی برای پیکره بسیج 
محسوب می شود( باشیم و بســیج باید عالوه بر چارت سازمانی، 
مراقب باشد که تفکرات غیربسیجی خدشه ای در عملکرد آن ایجاد 
نکند. اعضای بسیج باید مراقب نفوذ افکار شیطانی در تفکر بسیجی 
باشند و پیروی از والیت و رهبری و دوری از نفاق را سرلوحه کارهای 

خود قرار دهند.
عملکرد سال 1396

عضو شورای پایگاه بســیج شهید خرازی در شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان، در تشــریح گزارش عملکرد سال 96 در حوزه 
مدیریت مصرف، با اشــاره به همکاری با دفتــر مدیریت برق، از 
برگزاری کمیته مشــترک مدیریت مصرف برق بــا حضور مدیر و 
کارشناس دفتر مدیریت مصرف برق، ارسال نامه اعالم آمادگی این 
پایگاه جهت برگزاری دوره های آموزش مدیریت مصرف برق ویژه 
نوجوانان و جوانان شرکت کننده در طرح اوقات فراغت کلیه پایگاه 
های بسیج محالت ناحیه های مقاومت بسیج امام صادق)ع( و امام 
رضا)ع( با همکاری دفتر مدیریت مصرف برق و با حضور کارشناسان 
این دفتر جهت آموزش و بازدید از مجموعه خانه فرهنگ مدیریت 
مصرف برق، ارســال نامه اعالم آمادگی این پایگاه جهت برگزاری 
دوره های آموزش مدیریت مصرف برق با همکاری حوزه مقاومت 
بســیج اداری کارگری شــهید تندگویان و در قالــب حلقه های 
صالحیــن ادارات و کارخانه های این حوزه با حضور کارشناســان 

دفتر مدیریت مصرف برق، برگزاری همایش مدیریت مصرف برق با 
حضور پایگاه های بسیج حوزه مقاومت شهید تندگویان و مسئوالن 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع(، 
چاپ وتوزیع تعداد300 عدد پوستر با موضوع مدیریت مصرف برق 
ویژه ادارات با همکاری دفتر مدیریت مصرف برق این شرکت، تهیه 
وتوزیع تعداد 45 عددکتاب با عنوان اصالح الگوی مصرف، اسراف و 
توزیع برق درنشست فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات خبر داد.

توال در ادامه، فعالیت ها و برنامه های این شرکت در مناسبت های 
مختلف را چنین تشریح کرد: گرامیداشت روز جهانی قدس، چاپ 
و نصب بنر روی درب امورهای اجرایی و حوزه های ستادی، حضور 
در راهپیمایی روز جهانی قدس همگام با مردم استان در مصالی 
نماز جمعه، برگزاری انتخابات اردیبهشــت، برگزاری هیئت قشر 
اردیبهشــت ماه با عنوان انتخاب اصلح با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین احمدی در اردیبهشت و با حضور بسیجیان این شرکت 

در مجموعه فرهنگی نور. 
وی افزود: این پایگاه در راستای حضور آگاهانه و هرچه با شکوه تر 
پرسنل در انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و روستا و 
همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی، به تهیه 
و چاپ 50 عدد از جزوه منتشره سایت مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( با عنوان »گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی« اقدام 

نموده است.
حوزه تربیت و آموزش

محمد توال از تشکیل و سازماندهی تعداد 3 حلقه صالحین در امور 
و حوزه های ستادی خبر داد که شامل یک حلقه صالحین در امور 
برق جنوب شرق، یک حلقه صالحین ویژه انبار مرکزی، یک حلقه 
صالحین ویژه بازنشستگان این شرکت از ابتدای سال تاکنون بوده 
و درمجموع این پایگاه تا پایان تیر ماه دارای تعداد 14حلقه صالحین 
شده است. همچنین، کمیته هم اندیشی با حضور فرمانده پایگاه، 
مدیرنیروی انسانی، مدیر تربیت وآموزش پایگاه  و مسئوالن بسیج 
امور اجرایی در جهت هرچه بهتر برگزار شدن جلسات حلقه های 

صالحین برگزار شده است.
حوزه  فرهنگی و اطالع رسانی 

وی اقدامات پایگاه بســیج شــهید خرازی در حــوزه فرهنگی و 
اطالع رسانی به همکاران بسیجی و تکمیل اقدامات سال گذشته را 

عنوان کرد تا اعضایی که عالقه مند به دریافت پیامک از این سامانه 
به صورت رایگان هستند، عضو این سامانه شــوند و در مجموع از 
ابتدای سال تا پایان تیر 96 تعداد 18هزار و 500 عدد پیامک از این 

سامانه ارسال شده است. 
این پایگاه نیز در راستای انعکاس اخبار، بیانات و  دیدارهای مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( همچون سال 1395 به چاپ و توزیع 
بیش از 2000 نسخه از نشریه خط حزب ا... از ابتدای سال 1395تا 
پایان تیرماه  اقدام کرده و این نشریات را درقسمت های مختلف اعم 
از مدیریت عامل، مدیران حوزه های ستادی، مدیران امور اجرایی 
و رابطین بسیج وهمچنین در مراســمات هیئت قشر نیز ازابتدای 

سال96 به صورت هفتگی توزیع کرده است.
حوزه  فاوا   

توال با اشاره به اقدامات پایگاه بســیج شهید خرازی شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در حوزه فاوا اظهار کرد: این پایگاه از ابتدای 
سال 1396 و همزمان با تشکیل اولین جلسه ازکارگروه کمیته نقش 
بسیج در دفاع سایبری، تشکیل شد که عالوه بر حضور فعال دونفر 
از بسیجیان متخصص و مدیر فاوا، این پایگاه در این کارگروه و مدیر 
فاوا به عنوان مدیرکارگروه نقش بســیج در دفاع سایبری انتخاب 
شدند و دومین جلسه این کارگروه به میزبانی پایگاه بسیج شهید 
خرازی درتیر ماه 1396در شرکت توزیع برق شهرستان برگزار شد.

دکتر محمدمهدی فکار، فرمانده پایگاه مقاومت 
بسیج کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان، با گرامیداشــت هفته بسیج  و 
بزرگداشت یاد وخاطره همه بسیجیان عرصه های 
جهاد، مقاومت وتالش  شــهدای 8ســال دفاع 
مقدس و مدافعان حرم و نقش آفرینان بسیجی 
در ابعاد مختلــف اعتقادی،اقتصادی-اجتماعی 
و بهداشــتی، اظهار داشــت که پایگاه مقاومت 
بسیج مدیریت درمان در ســال 1367با تالش 
وکوشش تعدادی از همکاران بسیجی و ایثارگر 
راه اندازی شــد و با توجه به شرایط آن زمان که 
عرصه سازندگی ایران بعد از جنگ بود، همگام 
و در راستای اهداف کالن کشــور در واحدهای 
تابعه، به جــذب نیرو و انجــام فعالیت مبادرت 
کرد. همراهی و مشاوره به مدیران  فارغ از جناح 
بندی سیاسی در تمام این سال ها انجام می شده 
که البته ایــن موضــوع، در دوره های مختلف و 
براساس دیدگاه و احساس نیاز مدیران در استفاده 
از ظرفیت های بســیج فراز وفرودهایی داشــته 
است؛ اما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی براینکه »عرصه بسیج،نیاز ومصالح کشور 
است«، هرجا که صالح بوده بســیج وارد عمل 
شــده اســت. البته این نکته حائز اهمیت است 

که بگوییم بســیج از به  هم پیوستن بسیجیان 
تشکیل می شــود و این بســیجی ها هرکدام در 
پستی مشغول خدمت هستند واگر بتوان فرهنگ 
بسیجی را در هر فرد نهادینه کرد به هم پیوستن 
آنها باعث خلق یک حماسه و تحول بنیادین در 
تمامی عرصه ها می شود. متاسفانه برخی از افراد 
با عدم شناخت کافی از بســیج، مبادرت به ایراد 
سخنانی می کنند یا کارهایی انجام می دهند که 
همانند سنگ اندازی در مسیر حرکت است که به 
حمد خدا وکمک ائمه اطهار حرکت بسیج همیشه 
پیوسته ومستدام است و چراغی که از ثمره خون 
شهیدان است خاموش نمی شود و این حقیقتی 
اســت که باید باور کنیم؛ چون شور وشوقی که 
االن در بین جوانان در محور مقاومت ایجاد شده، 
عین همان شور وعشقی است که در دوران دفاع 
مقدس هم وجود داشــته؛ بااین تفاوت که جلوه 
وظهور آن فرق کرده اما اصل وریشه یکی است. 
مدیریت درمان با پتانسیل بیش از سه هزار و 500 
نفر نیروی شاغل و تعدادبیش از 700  نفرنیروی 
کارمند بســیجی، جزو پایگاه هایی است که در 
حوزه بسیج حرفی برای گفتن دارد. البته در اینکه 
ما حق مطلب ودینی را که به بسیج داریم نتوانسته 
ایم ادا کنیم شکی نیست؛ اما تا آنجایی که شرایط 
کاری واداری اجازه داده ومی دهد، دغدغه بسیج 
وفعالیت هــای آن را داریم. حرکت بســیج یک 
حرکت جمعی وگروهی اســت کــه اگر قائل به 
شخص شد، حرکت کند وبعضی مواقع منحرف 
می شود و انجام حرکت گروهی در بسیج ادارات 
با توجه به شرایط کاری تاحدودی مشکل است. 
ما سعی کرده ایم با رعایت شرایط دیگر دوستان 
برخی از فعالیت ها را انجام دهیم وبا توجه به اینکه 
در مراکز درمانی هماهنگی  نیروها کمی مشکل 
است، تالش می شــود تا بتوانیم فعالیت هایی را 
انجام دهیم . کاستی هایی داریم واین کاستی ها 
وکمبودها بــا پیگیری هایی که انجام شــده، به 

حول وقوه الهی در حال برطرف شــدن اســت 
وان شاءا... شاهد پایگاهی فعال تر و پویاتر از قبل 
در مدیریت درمان خواهیم بود. در مراکز درمانی 
به واسطه نوع فعالیت آن بسیج جامعه پزشکی نیز 
فعال است که با تعامل خوبی که با این دوستان 
در مجموعه داریم، توانســته ایم در راســتای 
اهداف کالن سازمان بسیج مستضعفین حرکت 
کنیــم. وی از اهداف پایگاه بســیج در مدیریت 
درمان به چند مورد اشــاره کرد؛ از جمله توجه 
به فرمایشــات و بیانات مقام معظم فرمانده کل 
قوا بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاســی، 
اجرای سیاست های ابالغی توسط سازمان بسیج 
ادارات، ترویج روحیه شهادت و ایثارگری در بین 
پرسنل شاغل در مدیریت درمان، ترویج فرهنگ 
خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع، تقویت روحیه 
همبستگی و اتحاد در جامعه، مشارکت در برنامه 
های غربالگری و پیشگیری از ابتال به بیماری ها 
براساس سیاســت های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و افزایش مشارکت نیروهای 

فعال در برنامه های بسیج.
دکتر فکار، بخشــی از فعالیت هایی که تاکنون 
توســط پایگاه مقاومت بســیج مدیریت درمان 
انجام شده است را شــامل راه اندازی پایگاه های 
سنجش سالمت در مناسبت های مختلف ملی یا 
مذهبی در سطح استان اصفهان، اعزام همکاران 
متقاضی بــه اردوهــای راهیان نــور، برگزاری 
همایش عمومی ســالیانه ویژه اعضای بســیج، 
برگزاری نمایشگاه در مناسبت های مختلف به 
ویژه هفته دفاع مقدس و دهه فجر، مشــارکت 
در برگزاری مراســم یادواره شهدای مدافع حرم 
و جنگ تحمیلی در بیمارستان فاطمه الزهرای 
نجف آباد، برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم 
و اربعین حســینی و دهه فاطمیــه اعالم کرد و 
افزود: تســهیالتی به منظور حضور متقاضیان 
شرکت در راهپیمایی اربعین به پرسنل ارائه شده 

و همچنین اعزام نیروهــای داوطلب به مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه با هماهنگی سازمان 
بسیج انجام گرفته اســت. وی از دیگر برنامه ها، 
به برگزاری سلســله نشســت های اجتماعی با 
محوریت مسائل خانواده و با حضور کارشناسان 
مجرب، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران سازمان 
تامین اجتماعی در مناسبت های مختلف، تکریم 
آزادگان و جانبازان شــاغل در تامین اجتماعی 
استان، اشاره و خاطرنشــان کرد: از آنجایی که 
یکی از دغدغه هــای ما تقویت نشــاط و ایجاد 
روحیه شاد در بین پرسنل مدیریت درمان است، 
تالش می کنیم تا در جهت ارتقای بهداشت روان 
کارکنان، برنامه هایی به منظور افزایش نشــاط 
و شادابی همکارانمان در مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان اجرا کنیم. عالوه بر این، بخشی 
از برنامه هایی که پایگاه مقاومت بسیج کارکنان 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
برای آینده پیش بینی کرده است، شامل برگزاری 
اردوهای یک روزه طبیعت گردی ویژه همکاران 
با هدف افزایش نشاط جمعی، برگزاری مسابقات 
ورزشی براساس اســتقبال از رشته ها و مهارت 
اعضا، برگزاری مانورهای آمادگی دفاعی، تکمیل 
حلقه های صالحین براساس دستورالعمل های 
ابالغی و برگزاری جلسات آموزشی با محوریت 
مباحث قرآنی و دینی است. وی در پایان ، ضمن 
آرزوی طول عمر همراه با صحت وسالمتی برای 
رهبر فرزانه انقالب، اظهار کرد: بنده به نوبه خود از 
زحمات تمام کسانی که بسیجی وار در راه اعتالی 
نظام مقدس جمهوری اســالمی حقیقتا از جان 
و مال مایه می گذارند، علی الخصوص ســردار 
قاسم سلیمانی وتمام مسئولین دلسوز، قدردانی 
وتشکر می نمایم ویاد وخاطره همه شهیدان دفاع 
مقدس ومدافع حرم وتمام جانبازان وایثارگران 
را گرامی می دارم وامیدوارم که ما نیز در مســیر 

خدمت رسانی به جامعه موفق باشیم.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

 مشارکت در غربالگری و پیشگیری و تقویت روحیه همبستگی 

از اهداف بسیج در مدیریت درمان است
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ویژه هفته بسیج

سیدکمال صدیقی، مسئول پایگاه مقاومت بسیج بهزیستی استان اصفهان، با گرامیداشت 
هفته بسیج، اظهار کرد: طبق دیدگاه مقام معظم رهبری، بسیج به معنای حضور و آمادگی 
در تمام برهه هایی است که اسالم، امام زمان )عج( و این انقالب مقدس به آن نیازمند است 
و به فرموده ایشان، »بسیج، یک نهاد اجتماعی اســت که هدف اصلی آن، دفاع از آرمان ها 
و ارزش های انقالب اسالمی اســت«. وی گفت: اگر بخواهیم نقش تفکر بسیجی را در ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیان کنیم، می توانیم چنین بگوییم که انقالب و میهن اسالمی 
ثمره وجود شجره طیبه »بسیج« است. وی با اشاره به وظایف مختلف بسیج از ابتدای انقالب 
تاکنون، به تالش های بســیجیان در دفاع از مرز و بوم در دوران دفاع مقدس، ارزش های 
نظام و سرکوبی دشمنان به سرکردگی آمریکا اشاره کرد و افزود: امروز شاهدیم که بسیجیان 
در نقش مدافعان حرم و در جبهه مقاومت توانسته اند خطر و تهدید بزرگی را از کشورهای 
اسالمی و به ویژه کشور خودمان دور ســازند و در کنار این نقش، بسیجیان در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نقش بسیار موثری را ایفاد کرده اند؛ چنانچه پیشرفت 
و موفقیت ما، نتیجه تفکر و روحیه بسیجی است. لذا، اگر بســیج بخواهد همانند گذشته 
نقش آفرین باشــد و تحوالت بزرگی را رقم بزند، باید با تقویت ایمان به خدا، افزایش سطح 
آگاهی و بصیرت خود، با اراده ای قوی و عملکردی به موقع گام بردارد. صدیقی، وظایف امروز 
بسیج را بیشتر در حوزه مقابله با توطئه نرم دشمن عنوان کرد که مستلزم شناخت بیشتر 
نسبت به فرهنگ منحط غرب است تا بتواند در مقابله با تهاجم فرهنگی، ایستادگی کرده 
و از ارزش های دینی و انقالبی کشور دفاع کند. بنابراین بهترین راهکار بسیج برای مقابله با 
دشمن، اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، ترویج فرهنگ و ارزش های 
انقالبی و اســالمی، فعالیت های فرهنگی و هنری، ایجاد تشکل های آموزشی و فرهنگی، 
حضور در عرصه های اجتماعی و مقابله با آسیب های اجتماعی، والیت پذیری و دفاع از حریم 
والیت، شناسایی تهدیدات در شرایط فعلی جامعه و خنثی کردن این تهدیدات و نهایتا حضور 

عملی در عرصه های مختلف مخصوصا اقتصاد مقاومتی و تولید ملی است. 
صدیقی بیان داشت: پایگاه مقاومت بسیج بهزیستی استان اصفهان با 750 عضو از خواهران 
و برادران، توانسته بیش از 70 درصد پرسنل شــاغل در بهزیستی استان را زیر چتر پایگاه 
مقاومت بسیج قرار دهد و با انسجام در اجرای برنامه های متنوع در طول سال های گذشته 

موفق بوده است. 
وی گوشه ای از فعالیت های پایگاه مقاومت بسیج سازمان بهزیستی طی شش ماه گذشته 
را چنین عنوان کرد: برگزاری اردوهای جهادی در مناطق شرق اصفهان از جمله روستای 
مزرعه شور، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع اقتصاد مقاومتی برای پرسنل و مدیران 
بهزیستی، برگزاری اردوی راهیان نور به غرب کشور با حضور بیش از 120 نفر، برپایی نمایش 
عکس و پوستر به مناسبت روز آزادی خرمشهر و هفته دفاع مقدس، 13 آبان روز مقابله با 
استکبار جهانی و هفته بسیج، گرامیداشت ایام ا... دهه فجر و مناسبت های مذهبی و ملی 
در سطح استان، برپایی روز خدمات مشاوره در تمام مصالها و ایام نماز جمعه و مساجد مهم 
کشور، برگزاری جلسات ماهیانه هیئت قشر، دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان 
بهزیستی استان اصفهان، حضور فعال در کارگروه سالمت اداری حوزه شهید آوینی، برپایی 

ایستگاه صلواتی در زمان تشییع شهدا و اقداماتی در این راستا.

مسئول پایگاه مقاومت بسیج بهزیستی استان اصفهان:

 انقالب اسالمی و میهن اسالمی
 ثمره فعالیت های بسیجیان است

سعید رئوفی، مسئول پایگاه بسیج برق منطقه ای اصفهان باتبریک هفته بســیج ومصادف شدن آن باپیروزی افتخار آمیز جبهه 
حق علیه کفر جهانی وسرنگونی شجره خبیثه داعش توسط سردار سرافراز سلیمانی؛  با اشاره به آمادگی و حضور بسیج در همه 
بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، آخرین اقدامات پایگاه بسیج برق منطقه ای را در ارتباط با زلزله اخیر اعالم کرد. 
رئوفی از تالش هایی که برای جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی در این اداره شده است خبر داد و افزود: شماره حساب های 
خاص کمک به هموطنان زلزله زده را از هالل احمر اخذ و کمک های نقدی از سوی پرسنل را واریز کرده ایم. همچنین، کمک های 

غیرنقدی را به هالل احمر برای ارسال به مناطق زلزله زده ارجاع داده ایم.
وی دیگر فعالیت های بسیج در ارتباط با ایام محرم و صفر را مطرح کرد که اقداماتی در راستای برگزاری آیین های سوگواری و اعزام 
پرسنل به کربال و شرکت در راهپیمایی اربعین بوده است. رئوفی از کمک هایی که برای موکب کربال از سوی بسیج توانیر جمع آوری 
شده است خبر داد و گفت: در طول این ایام، بسیج ســازمان به فعالیت های متعددی به منظور ساماندهی و اجرای بهتر مراسم 
اربعین انجام داده است. مسئول پایگاه بسیج برق منطقه ای اصفهان در پاسخ به خبرنگار روزنامه زاینده رود مبنی بر دیدگاه ها و 
انتظارات بسیج بیان داشت: بسیجی ها انتظار خاصی ندارند ولی باتوجه به دیدگاه بسیجی، امیدواریم که در فعالیت های روزمره، 
تفکر بسیجی حاکم باشد. وی خاطرنشان کرد:توقع ما این است که مســئوالن نیز با همین روحیه عمل کنند و به منویات رهبر 
معظم انقالب بیشتر نزدیک شویم و اهداف سازمانی در جهت پیشرفت کشور و تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد. 
وی گفت: ما بسیجیان تالش می کنیم تا تفکر بسیجی را  جاری و ساری ســازیم و مسئوالن نیز باید همگام با این تفکر کار کنند 
و روحیه بسیجی، همانند روحیه ای که در دوران دفاع مقدس حاکم بود، در جامعه وجود داشته باشد. وی یادآور شد: روحیه ای 
که در آن زمان متداول بود، حاکی از احساس مسئولیت، گذشت و ایثار بود. مسئول پایگاه بسیج برق منطقه ای اصفهان با اشاره 
به اینکه امروز مشکالت ما عمدتا در بخش فرهنگی اســت و طبق فرموده رهبر انقالب، ناتوی فرهنگی داریم؛ لذا باید کمر همت 
برای رفع معضالت فرهنگی ببندیم. وی یکی از آســیب های فرهنگی را وجود گوشی های هوشمند در دست جوانان و نوجوانان 
دانست که باعث تاثیرات فراوانی بر زندگی ما شده است. وی در ادامه تصریح کرد: امروز جنگ نرم دشمن از طریق همین گوشی ها 
و شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد که با نفوذ در کانون خانواده باعث سست شــدن ارکان خانواده وایجاد شبهات مختلف در 
مبانی اعتقادی شده است . رئوفی تاکید کرد: در این برهه همه باید به فکر خودسازی باشند و با پیروی از نگرش و شیوه رهبرمعظم 
 انقالب و سرلوحه قرار دادن رهنمودهای ایشان در کار و زندگی روزمره، به تقویت و تحکیم سبک تمدن ایرانی اسالمی در جامعه 

بپردازیم. 

مسئول پایگاه بسیج برق منطقه ای اصفهان:

تفکر و نگرش بسیجی باید در جامعه حاکم باشد

علیرضا یزدی، مسئول پایگاه بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان، هفته بسیج را به مردم دوستدار بسیج 
و همه کسانی که دل در گرو اعتالی پیشرفت و تعالی کشور دارند، تبریک گفت و خواستار توفیق الهی برای 
گام برداشتن در مسیر توسعه کشــور و دنبال کردن راه شــهدا و جانبازان در دفاع از ارزش های میهن 
اسالمی شد. وی در خصوص اقدامات سازمان به مناسبت هفته بسیج بیان داشت: هرساله تعدادی از 
اعضای بسیج شرکت توزیع برق در سطح استان، به مشهد مقدس اعزام می شوند که در این سفر، 
کالس هایی به عنوان حلقه صالحین و طرح معرفت بسیجی و بصیرت افزایی برای آنها برگزار می شود. 
وی افزود: در سطح شرکت نیز گردهمایی ها و نشســت هایی برگزار می شود و عالوه بر برگزاری 
کالس های مختلف، غبارروبی از گلزار شهدا در این هفته از برنامه های بسیج است. یزدی با بیان 
اینکه 24 شهرستان اصفهان تحت پوشش شرکت توزیع برق استان هستند، خاطرنشان کرد: 20 
پایگاه بسیج جزو پایگاه های تابعه شــرکت توزیع برق استان هستند که قریب به 1700 
نفر به عنوان عضو عادی و فعال در بسیج این شــرکت فعالیت دارند. وی از فعالیت بسیج 
در دو بخش عمومی و اختصاصی خبر داد که بخش عمومی شامل برنامه هایی است که سازمان 
بسیج مستضعفان کشور، ساالنه به عنوان تقویم برنامه ها به پایگاه های بسیج ابالغ می کند 
که از ابتدای سال این برنامه ها اجرا می شــود. جذب نیروهای جدید برای پایگاه ها و 
تخصیص ساعات آموزشی، آموزش های عقیدتی و نظامی و فعالیت های فرهنگی به 
مناسبت های مختلف در طول سال، مثل ایام سوگواری و سالروز آزادسازی خرمشهر، 
هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه فجر و... در زمره فعالیت های اختصاصی بسیج 
شرکت توزیع برق هستند. همچنین، آیین ها و سخنرانی هایی مربوط به موضوعات 
سیاسی روز، برگزاری مسابقاتی از طریق شبکه های مجازی به منظور نشر فرهنگ 
دینی با صدور گواهی و احتساب این ساعات در سوابق پرسنل، برگزاری اردوهای 
راهیان نور، مشهد مقدس و داخل استانی، کوهگشت و تشکیل هیئت های مذهبی 
برگزار می شود. گردهمایی در گلستان شهدا و برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت 
هفته بسیج، اقداماتی هستند که توسط پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع برق استان، 
تحقق می یابند. وی با ابراز خرسندی از سرکوبی داعش، این موضوع را باعث شکرگزاری 
عنوان کرد که این توان را به سپاه و ارتش ما داده است تا بتوانند شر این فتنه را از سر مردم 
کم کنند؛ لذا مردم باید از بسیج حمایت کنند و دوشادوش بسیج تا رفع مشکالت و توسعه رفاه 

بیشتر برای مردم حرکت کنند. 

مسئول پایگاه بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان:

مردم باید از بسیج حمایت کنند و دوشادوش 
بسیج برای توسعه کشور گام بردارند

رضا پهلوانی، مسئول پایگاه مقاومت بسیج قمر بنی هاشم )ع( در شــرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان به 
خبرنگار روزنامه زاینده رود گفت: جایگاه بســیج در شرکت آب و فاضالب روســتایی در صدر اداری قرار دارد و تمام 
طرح های عمرانی با همکاری و مشارکت بسیج اجرا می شود. وی با اشاره به اینکه همه مهندسان مشاور در این شرکت 
بسیجی هستند و در این راستا فعالیت می کنند، افزود: 22 شهرستان داریم که پایگاه های بسیج تابعه این شهرستان 
با اداره کل همکاری دارند. همچنین، در خود ســتاد،120 نیروی عضو بسیج داریم که 80 نفر آنها عضو فعال هستند. 
وی با تقدیر از مدیرعامل به عنوان یک بســیجی فعال و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس، از وجود 17 همکار خانم 
به عنوان عضو فعال بسیج، هفت فرزند شهید عضو بسیج، 9 نفر جانباز بسیجی، سه نفر فرزند جانباز باالی 25 درصد 
و یک نفر فرزند آزاده به عنوان اسوه های بسیجی در این سازمان نام برد و با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که 
فرمودند زنده نگه داشتن  یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، اظهار کرد: 15 نفر از کارشناسان این سازمان نیز از 
اعضای بسیج و خواهر یا برادر شهدای عزیز هستند. پهلوانی، بخشی از فعالیت های بسیج را تشکیل دو حلقه صالحین 
نامید که در هر حلقه، 40 نفر عضو هستند و در هر هفته سه برنامه بین نمازهای ظهر و عصر با هدف تشریح مسائل روز 
اجرا می شود و جلسات ستادی با حضور مدیرعامل برگزار می شــود. وی از برگزاری آیین هایی در ایام محرم و صفر، 
سخنرانی و برنامه های اخالق در خانواده خبر داد و یادآور شد: یکی از فعالیت های بسیج، حمایت از زلزله زدگان است 
که از طرف پایگاه یک کامیون حامل مواد غذایی، پوشاک، دارو و دیگر اقالم موردنیاز، دو دستگاه تانکر آبرسانی سیار 
برای روستاییان زلزله زده ارسال کرده ایم. ضمن آنکه برای مراسم اربعین و پیاده روی همکاران در این مسیر، ارسال 

تانکر آب به منطقه را تدارک دیده ایم. 
مسئول پایگاه مقاومت بسیج آب و فاضالب روستایی، از فعالیت های این نهاد به مناسبت های هفته دولت، هفته عفاف 
و حجاب، برگزاری نمایشگاه در اداره به مناسبت این ایام سخن راند و گفت: در روز 22 اسفند به عنوان روز شهدا، دیدار 

با خانواده شهدا و درختکاری به یادبود آنها اجرا می شود. 
رضا پهلوانی برنامه هفته بسیج را با شعار»بسیج مظهر مردم ساالری دینی« اعالم کرد که شامل عناوین»بسیج، اقتصاد 
مقاومتی و سازندگی«،»بسیج، محرومیت زدایی و خدمت رســانی«، »بسیج، اعتالی فرهنگی و اجتماعی«، »بسیج، 
اندیشه ورزی و تولید علم«، »بسیج، مسجدمحوری و والیتمداری«،»بسیج، دولت مقاومت و استکبارستیزی«، و»بسیج، 

جهاد کبیر و عمل انقالبی« می باشد. 

 مسئول پایگاه مقاومت بسیج قمر بنی هاشم )ع( 
در شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

بسیج، مظهر مردم ساالری دینی است
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