
   سيد احمد هاشمي اشكا
اجراي ۴۰ ه�زار پروژه در س�ال ج�اري در قالب 
طرح بزرگ خدمت رس�اني همزمان و همگرا در 
سراسر كش�ور جزو كار هاي در پيش روي نيروي 
مقاومت بس�يج مستضعفين اس�ت كه به دست 
بس�يج س�ازندگي انجام مي ش�ود. پروژه هايي 
كه بخش�ي از آنه�ا از اواخر س�ال گذش�ته آغاز 
ش�ده و حاال ايران اس�امي منتظر اس�ت تا با به 
نتيجه رس�يدن اين پروژه ها قس�مت اعظمي از 
نيازهاي مناطق كم برخ�وردارش را مرتفع كند؛ 
كاري كه با به مش�اركت كش�يدن آح�اد مردم، 
بزرگ ترين جه�اد خدمت را به ثبت مي رس�اند. 

    
سال 1397 و فصل زمس��تان بود كه خبري از طرف 
سازمان نيروي مقاومت بس��يج مستضعفين كشور 
دل ايرانيان را گرم كرد و آن ه��م كليد خوردن ۴۰ 
هزار پروژه در س��ال 98 توس��ط اين نيرو بود. بعد از 
چند هفته و با شروع س��ال جديد، هنوز در روزهاي 
اول بهار و ش��ور و حال عيد بود كه هزار و 1۶7 گروه 
جهادي مشتمل بر ۲۴ هزار نفر از سوي سازمان بسيج 
سازندگي به مناطق محروم اعزام شدند تا سال نو را با 
جهاد خدمت جشن بگيرند. البته در همان زمان اعالم 
شد كه بسيج در نظر دارد سه شهر را نيز براي معلوالن 

مناسب سازي كند. 
حاال پروژه ه��ا يكي يكي اجرايي مي ش��وند و با ورود 
جهادگران به ميدان، س��رعت عمل كارها هم باالتر 

رفته اس��ت. در همين رابطه رئيس س��ازمان بسيج 
سازندگي كشور با اش��اره به ۴۰ هزار پروژه و با بيان 
اينكه بخشي از اين پروژه ها شامل پروژه هايي است 
كه نهاد هايي نظير بنياد بركت، آستان قدس رضوي، 
بنياد مستضعفان، سازمان بهزيستي و... در اتمام و به 
بهره برداري رس��يدن آنها مشاركت دارند، مي گويد: 
»هدف از اجراي اين ۴۰ هزار پروژه اميدبخش��ي به 
مردم اس��ت. به هر ح��ال در س��ال 98 جنگ رواني 
دشمن چند برابر شده و به فرموده مقام معظم رهبري 

نيز عمليات اصلي دشمن در سال 98 است.«
محمد زهرايي ادامه داد: »تالش مي كنيم براي مردم 
در مناطق محروم و روستا ها پروژه هايي از جنس نياز 

خودشان اجرا كنيم كه خدمت را لمس كنند.«
وي با تأكيد بر اينكه قس��م ياد مي كنم كه سازمان 
بس��يج س��ازندگي نگاه سياس��ي ندارد و فقط نگاه 
خدمت رس��اني به م��ردم و آنهايي كه پ��اي انقالب 
هستند را دنبال مي كنند، مي گويد: »در اين ۴۰ هزار 
پروژه با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و فرماندهان 
سپاه استان تقسيم استاني پروژه ها آغاز و پروژه ها با 
رمز عمليات »يازهرا« شروع شده است.« وي با بيان 
اينكه اين پروژه ها در ۲8 عرصه تقس��يم شده است، 
تصريح مي كند: »به سراغ همه دستگاه هاي اجرايي 
رفتيم و از همه آنه��ا تقاضا كردي��م در اين پروژه ها 

همگرايي داشته باشند.«
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور مي گويد: »از 
اين ۴۰ هزار پروژه 1۲ ه��زار و ۵۰۰ پروژه در زمينه 

آب و زيرس��اخت اشتغال اس��ت. همچنين ساخت 
خانه نيازمن��دان و محرومان بخش ديگ��ري از اين 
پروژه هاس��ت.« زهرايي ادامه مي دهد: »بيش از 11 
هزار و ۵۰۰ پ��روژه از ۴۰ هزار پروژه در اس��تان ها به 
صورت استاني تفاهم شده اس��ت. از اين رقم ۵ هزار 
و 3۰۰ پروژه شروع شده و پيشرفت فيزيكي دارد كه 
اين در كمتر از دو ماه گذشته بوده است. همچنين يك 
هزار و 1۶7 گروه جهادي مشتمل بر ۲۴ هزار نفر در 
ايام نوروز به مناطق محروم خدمت رساني مي كنند.«

ش��ايد وقتي در س��ال 138۶ مجلس قانون بس��يج 
س��ازندگي را تصويب كرد و اين نه��اد مردمي مجاز 
شد تا با ساير دس��تگاه هاي اجرايي تفاهمنامه بسته 
و قرارداد مستقيم داشته باشد، كسي فكر نمي كرد 
بس��يج س��ازندگي به بازوي تواناي دولت در اجراي 
پروژه هاي عمراني زودبازده و عام المنفعه تبديل شود. 
گواه اين ادعا همين بس كه تا كنون 1۴1 هزار پروژه 

كوچك نظير قنوات، استخر ذخيره آب، آبخيزداري، 
ساخت خانه عالم، ساخت مسجد و... در ۲8 عرصه با 
دستگاه هاي اجرايي كار شده و حاال ۴۰ هزار پروژه 
براي سال 98 كليد خورده و مي توان روزهاي خوشي 

را براي ايران اسالمي پيش بيني كرد. 
  پروژه هايي براي مردم با مشاركت مردم

يكي از مهم ترين مأموريت هاي بس��يج س��ازندگي 
كش��ور ورود به اقتصاد مقاومتي اس��ت ك��ه در اين 
رابطه سردار غالمحس��ين غيب پرور رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفين مي گويد: »ما متولي اقتصاد 
كش��ور و حتي مردمي كردن همه اقتصاد نيستيم، 
اما به نهاد ه��اي انقالبي كمك مي كني��م تا اقتصاد 

مردمي شود.«
بر اساس گزارش ها، تا كنون 17۰ هزار كارگاه اقتصاد 
مقاومتي با تأكيد بر زنجيره ارزش توس��ط بس��يج 
سازندگي ش��كل گرفته و قرار اس��ت امسال هم به 

موضوعات��ي نظير بس��ته بندي و برندس��ازي توجه 
ويژه اي شود. ازجمله افتخارات و شاهكار هاي بسيج 
سازندگي در مناسب س��ازي سه شهر براي معلوالن 
است كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است؛ 
كاري كه نياز بخش قابل توجهي از شهروندان است 
و تا كنون هيچ سازمان و نهادي نتوانسته آنچنان كه 

بايد، آن را به نتيجه برساند. 
در همين راس��تا رئيس س��ازمان بس��يج سازندگي 
كش��ور با بيان اينكه تفاهمنامه احداث ۵ هزار واحد 
مسكوني امضا شده است، مي گويد: »مناسب سازي 
1۰ هزار واحد مسكوني و مناسب سازي سه شهر براي 
معلوالن نيز در دستور كار اين س��ازمان قرار گرفته 
است.« زهرايي با اشاره به هدف بسيج سازندگي براي 
اجراي ۴۰ هزار پروژه عمراني در۴۰ س��الگي انقالب 
و آغاز اين پروژه ها ادامه مي ده��د: »ما پروژه هايي را 
ش��روع مي كنيم كه مردم حضور حداكثري داش��ته 
باش��ند. ۲۰ درصد از منابع اجرايي پروژه ها در بسيج 
س��ازندگي را خيران تأمين مي كنن��د.« وي تأكيد 
مي كند: »گروه هاي جهادي ما بايد در اجراي پروژه 
نقش آفريني كنند، اما قرار نيست همه پروژه ها را به 
دست بگيرند؛ در هر عمليات ساختماني بخش هايي 
كه مش��خصات فني دارد كار را به دس��ت گروه هاي 
جهادي نمي دهيم. به عنوان مثال در حفر قنات حتماً 
از مقني و استاد فن استفاده مي كنيم، اما اصل استفاده 
از جوانان را دنبال خواهيم كرد.« زهرايي مي افزايد: 
»ما براي 11 هزار گروه جهادي ارتباط مستمر با مردم 
تعريف كرده ايم. در حال حاضر با استمرار سه تا پنج 
سال گروه هاي جهادي و حضور آنها در منطقه مي توان 
پروژه هاي طوالني تري را ش��روع كرد. اما بايد بگويم 
سازمان بسيج رقيب پيمانكار نيست، بلكه در اجراي 
پروژه ها مي خواهيم از ظرفيت سپاه و بسيج استفاده 
كنيم. ما به دنبال سود نيستيم و اين حكم شرعي براي 

ماست كه انتفاع نداشته باشيم.«

   مينا محمدي
س�پاه كردس�تان تاكنون با اجراي 8 هزار پروژه 
محروميت زدايي در كردستان توانسته مشكات 
زيادي از مردم را برطرف و اين اس�تان را به مسير 
پيش�رفت و آبادان�ي هداي�ت كند. امس�ال هم 
به رغم اينكه پايان سال گذشته هزار و 2۰۰ پروژه 
محروميت زدايي براي سال 98 هدف گذاري شده 
بود ام�ا اكنون با توج�ه به نيازهاي كردس�تان به 
خدمات جهادي بسيج و سپاه قرار است اين رقم 
به 2 هزار پروژه افزايش يابد و برگ زرين ديگري 
را در كارنامه جهادگران اس�تان به ثبت برس�اند؛ 
كاري كه قرار است سپاه و بسيج با مشاركت مردم، 
دولت و خي�ران براي تحقق فرامي�ن مقام معظم 
رهبري در مناطق محروم اس�تان اجرايي كنند. 

    
محروميت زدايي و خدمت رس��اني نيروهاي بسيج و 
سپاه در مناطق حاشيه اي و حتي در برخي از شهرها 
و استان هاي پيشرفته تر كشور، شرايط دسترسي به 
فرصت هاي برابر اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي را 
براي اقشار مختلف فراهم مي كند، آن هم در شرايطي 
كه وضعي��ت نامطلوب آموزش��ي، كمب��ود امكانات 
فرهنگي، مسكن، شغل، بهداشت و درمان در برخي 
مناطق در سال هاي اخير عاملي براي مهاجرت مردم 
ش��ده اس��ت. به طور حتم به همين دليل هم هست 
كه در فرمايش��ات معمار كبير انقالب اسالمي شاهد 
تأكيد ايشان بر امر محروميت زدايي و خدمت رساني 
به محرومين هس��تيم. از همين رو به تازگي س��پاه 
كردستان با افزايش شمار طرح هاي محروميت زدايي 
در استان كردستان قصد دارد اين شرايط برابر را براي 
مردم مناط��ق كم برخوردار اين اس��تان نيز به خوبي 
فراهم كند. در اين راستا س��ال گذشته سپاه استان 
حدود هزار طرح را براي اجرا در سال 98 هدف گذاري 
كرده بود ك��ه اكن��ون فرمانده س��پاه بيت المقدس 
كردستان با بيان اينكه امس��ال از ابتدا تعهد اجراي 
هزار و ۲۰۰ پروژه محروميت زدايي در مناطق محروم 
اس��تان را داده بوديم، مي گويد: »اكنون قصد داريم 
۲ هزار پروژه محروميت زدايي را در استان عملياتي 
كنيم.« سردار محمدحسين رجبي با اشاره به اينكه 
امسال سپاه و بسيج با مشاركت مردم، دولت و خيران 
۲ هزار پروژه محروميت زدايي را براي تحقق فرامين 
مقام معظ��م رهبري در مناطق محروم اس��تان اجرا 
مي كنند، اضافه مي كند: »خوشبختانه در بازديدهاي 
ميداني از مناطق محروم سطح اس��تان، پروژه هاي 
محروميت زدايي اجرا شده س��ال هاي گذشته كاماًل 
مشهود و مردم نيز ابراز رضايت مندي مي كنند.« وي 
با بيان اينكه اجراي پروژه ه��اي محروميت زدايي به 
يك گفتمان و مطالبه تبديل مي شود، ادامه مي دهد: 
»بايد طرح هاي محروميت زدايي به خوبي در مناطق 
محروم استان اجرا ش��ود؛ چراكه خواسته مردمي و 
متضمن امنيت پايدار است.« س��ردار رجبي امنيت 
پايدار كنوني كشور و استان كردستان را مرهون خون 
پاك شهيدان مي داند و بيان مي كند: »امروزه جامعه 
به برگزاري برنامه هاي فرهنگي همچون اجالسيه هاي 
شهدا نيازمند است، و برنامه داريم در سال هاي آينده 

برنامه هاي فرهنگي متنوعي را اجرايي كنيم.«
   سپاه همراه و كمك رسان محرومان

گفتني است كه طي همه اين سال ها كه جهادگران 

س��پاه و بس��يج در مناطق محروم خدمت رس��اني 
كرده اند، اولويت  كاري س��پاه در كردستان در همه 
مأموريت هاي بس��يج س��ازندگي، س��المت، حوزه 
فرهنگي، پزشكي، تربيتي، قرارگاه پيشرفت و آباداني، 
محروميت زداي��ي در راس��تاي »مردم ي��اري« بوده 
است.  فرمانده سپاه  كردس��تان با تأييد مطالب فوق 
و با اشاره به اينكه تاكنون در اس��تان بيش از 7 هزار 
پروژه محروميت زدايي انجام ش��ده است، مي گويد: 
»س��پاه مردم ياري و مردم داري را به صورت جدي و 
با تمام توان پيگيري مي كند و هدفمان از انجام اين 
كارها تنها كمك به توس��عه و آباداني مناطق محروم 
كردستان است.« الزم به ذكر است كه ۲ هزار طرحي 
كه امس��ال براي محروميت زدايي از مناطق محروم 
كردستان برنامه ريزي شده قرار است مجموع اقدامات 
سپاه را طي س��ال هاي اخير به بيش از 9 هزار طرح 
برساند. سردار رجبي با اشاره به اينكه ما نيروهاي سپاه 
و بسيج زماني كه رضايتمندي مردم را مي بينيم بسيار 
خوشحاليم، ادامه مي دهد: »به همين دليل در راستاي 

كمك به مردم مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 
كردستان از هيچ تالشي دريغ نمي كنيم.« 

گفتني است كه سال گذشته سپاه كردستان برنامه 
ساخت يك هزار واحد مس��كن مددجويي رايگان را 
براي محرومان منطقه آغاز كرد كه اين اقدام تنها يك 
نمونه از ده ها برنامه و پ��روژه كاري محروميت زدايي 
در مناطق محروم اس��تان اس��ت. س��ردار رجبي با 
تأييد مطالب ف��وق و با بيان اينك��ه از انجام هرگونه 
پروژه محروميت زداي��ي در مناطق محروم اس��تان 
استقبال مي كنيم، مي گويد: »سپاه براي ايجاد فضاي 
كس��ب وكار، بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد مردم، 
عمران، آباداني، زيرس��اخت و رفع محروميت آماده 
كمك به دولت در كردس��تان اس��ت و اين را هم به 

استاندار محترم كردستان عرض كرده ام.«
   محروميت زدايي شبانه روز سپاه

الزم به ذكر است كه مسئوالن سپاه كردستان مانند 
سپاهيان مناطق ديگر كش��ور معتقدند تا زماني كه 
محروميت تمام و كمال از بين نرود، بايد فعاليت هاي 
محروميت زدايي نيز به قوت خود همچنان ادامه داشته 
باشد. فرمانده س��پاه بيت المقدس استان كردستان 
با تأييد مطالب فوق بيان مي كن��د: »بايد »فرهنگ 
كار« و »فرهنگ مش��اركت« در اس��تان كردستان 
تقويت يابد، هرچند در اس��تان بيكاري وجود دارد و 
آن تالشي هم كه بايد مس��ئوالن انجام دهند، انجام 
نمي دهند اما جوانان تحصيلكرده مي توانند با استفاده 
از تسهيالت اش��تغالزايي سپاه، اش��تغالزايي و شغل 
ايجاد كنند.« سردار رجبي اضافه مي كند: »راه اندازي 
صندوق ه��اي قرض الحس��نه روس��تايي و پرداخت 
تسهيالت اشتغالزايي به جوانان به كاهش آمار بيكاري 
كمك مي كند.« گفتني اس��ت كه محروميت زدايي 
سپاه به شيوه اي است كه مردم را در عمران و آباداني 

روستا مشاركت مي دهد؛ چراكه اين كار سبب تسريع 
در انجام و اتمام پروژه ها مي ش��ود. همچنين جوانان 
عالوه بر اينكه كار مشاركتي را ياد مي گيرند، آموزش 
مي بينند كه با روحيه جهادي و بدون كمك نيروهاي 
جهادگر استانشان را آباد كنند؛ اقداماتي كه هريك با 
برنامه ريزي كاملي از س��وي سپاه كردستان در حال 
انجام است و روز به روز نيز بيشتر و بيشتر هم مي شوند 

و گرد محروميت را از استان كنار مي زنند.« 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار كردس��تان 
با تأييد اينكه همواره جهادگران س��پاه و بس��يج در 
همه عرصه ها دستگير جوانان و مردم محروم استان 
بوده اند، مي گويد: »اقدامات خوب محروميت زدايي 
سپاه در روستاهاي محروم اس��تان كاماًل ملموس و 
مشهود است.« شهرام ملكي اضافه مي كند: »سپاه در 
كنار نقش آفريني هايي كه در هشت سال دفاع مقدس 
داش��ت، امروز نيز با نگاه صيانت و حفاظت از مرزها 
و اجراي طرح هاي محروميت زدايي و س��ازندگي، به 
مردم خدمت رس��اني مي كند.« وي با اشاره به اينكه 
يك هزار و 7۰۰ روس��تا در اس��تان كردستان وجود 
دارد كه جمعيت آنها حدود ۵۰۰ هزار نفر است، ادامه 
مي دهد: »در برخي شاخص هاي توسعه به بخش هاي 
روس��تايي كمتر توجه ش��ده و تالش هاي مجموعه 
مديران نتوانس��ته مطالبات م��ردم و نيازمندي هاي 
روس��تاها را پاس��خ دهد.« معاون هماهنگ��ي امور 
عمراني استاندار كردستان بيان مي كند: »در برخي 
از شاخص هاي اصلي در اس��تان فاصله قابل توجهي 
با اس��تان هاي برخوردار داريم كه به نوعي رسيدن به 
ميانگين كش��وري نياز به جهش، تالش و كوش��ش 
زيادي در اين عرصه دارد.« اين مقام مس��ئول تأييد 
مي كند: »پيش��نهاد مي ش��ود در ص��ورت امكان از 
حضور و ظرفيت دهياران و شوراهاي روستاها براي 

تسريع بخش��ي در انجام پروژه هاي محروميت زدايي 
سپاه استفاده شود؛ چراكه س��االنه اعتبارات ويژه اي 
از كش��ور به آنان اختصاص داده مي شود.« ملكي با 
اشاره به دستور استاندار كردس��تان اضافه مي كند: 
»استانداري براي اجراي پروژه هاي محروميت زدايي 
سپاه در اس��تان كمك ويژه خواهد كرد و اميدواريم 
بتوانيم بخش اعظمي از اين پروژه ها را تا هفته دولت 

به بهره برداري برسانيم.«
   مسكن، آب و اشتغال اولويت سپاه

گفتني اس��ت كه مس��كن مددجويي، آب و اشتغال 
اولويت هاي اصلي محروميت زدايي سپاه در سال 98 
است و در اين زمينه هماهنگي كامل ميان دولت و سپاه 
وجود دارد. فرمانده سپاه بيجار در اين راستا مي گويد: 
»امروز شاهد افتتاح 1۰ واحد احداثي خانه محرومين 
با مشاركت بسيج سازندگي ناحيه بيجار و كميته امداد 
امام خميني)ره( هس��تيم.« سعيد ش��عباني از آغاز 
احداث 13۰ واحد خانه محرومين با مشاركت كميته 
امداد امام)ره( در روستاهاي بيجار از سال گذشته خبر 
مي دهد و مي گويد: »احداث 3۰ واحد آن در روستاهاي 
بخش مركزي و كراني بيجار به پايان رس��يده و مورد 
بهره برداري قرار گرفته اس��ت.« فرمانده سپاه بيجار 
با بيان اينكه مرحله دوم كار ش��امل احداث ۲۰ واحد 
مسكن محرومين مي شود، اعالم مي كند: »با دريافت 
زمين و معرفي افراد تحت پوشش و تشكيل پرونده براي 
اين افراد و مشخص شدن اعتبار مورد نظر كار ساخت 
اين واحدها از اول تابستان آغاز مي شود و مرحله سوم 
احداث خانه محرومين نيز شامل ۲۵ واحد مي شود كه 
تاكنون اعتبار آن دريافت نش��ده است و اگر اعتبارات 
مورد نياز نيز تأمين شود كار ساخت آن همزمان با ۲۵ 

واحد قبلي از اول تابستان آغاز مي شود.«
اين مسئول از گسترش چتر حمايتي سپاه در راستاي 
كمك به نيازمندان شهرس��تان خبر مي دهد و بيان 
مي كند: »در همين راستا تفاهمنامه اي با بهزيستي 
شهرستان بيجار امضا ش��ده است كه مقرر شده 1۰ 
خانه محرومين ب��راي خانواده هاي تحت پوش��ش 
بهزيستي احداث شود.« مس��ئول بسيج سازندگي 
س��پاه بيت المقدس با بيان اينكه محروميت زدايي 
يكي از مهم ترين اقدامات بس��يج س��ازندگي سپاه 
بيت المقدس اس��ت، مي گويد: »ساخت ۲۵۰ واحد 
اين مسكن ها از سال قبل شروع شده و تا پايان خرداد 
به بهره برداري كامل مي رسد. « علي اصغر عزيزي با 
اش��اره به اينكه فاز دوم اين طرح نيز با ساخت ۲۵۰ 
واحد ديگر ت��ا پايان ش��هريور در اختيار مددجويان 
متقاضي قرار داده مي ش��ود، اضافه مي كند: »يكي 
ديگر از اقدامات بسيج سازندگي سپاه بيت المقدس 
اقدامات محروميت زدايي عام المنفعه مانند ساخت 
پل، جاده و آبرساني است كه در سال 97 با اعتباري 
بالغ بر ۴ ميليارد تومان 3۵۰ طرح را شروع كرديم و 
تقديم مردم مي كنيم.« گفتني است كه پروژه هاي 
محروميت زدايي سپاه شامل موارد متعددي همچون 
حفر چاه و مخزن آب، ساخت مجموعه ورزشي، پل 
روس��تايي، احداث ديوار حائل، س��اخت و بازسازي 
مدارس و مس��اجد، احداث كتابخانه، برق رس��اني و 
همچنين در بحث يادمان و مزار ش��هدا، غسالخانه، 
خانه عال��م، راه)جاده( روس��تايي و... نيز مي ش��ود؛ 
طرح ها و برنامه هاي متع��ددي كه هريك مي توانند 

بخش مهمي از مشكالت مردم را برطرف كنند.

سپاه كردستان تاكنون 7 هزار پروژه محروميت زدايي را در روستاها و مناطق كم برخوردار استان عملياتي كرده است

 خيز بلند سپاه براي محروميت زدايي از كردستان 
با اجراي 2 هزار پروژه جديد

 همگرايی همه دستگاه های بسيج 
در اجراي 40 هزار پروژه سال 98

 پزشكان بسيجي
خدمات رسانان بدون مرز

يكي از مهم ترين اتفاقات در حوزه پزش�كي پس از انقاب افزايش 
اميد به زندگي از ۵7 سال به 77 سال است كه بايد در ليست اقدامات 
مهم نظام س�امت قرار داد. افزايش ارقامي كه در نتيجه راه اندازي 
و اس�تقرار نظام خدمات بهداش�تي از طريق خانه هاي بهداش�ت و 
شبكه هاي بهداشت در كشور، بهبود تمامي شاخص هاي بهداشتي، 
كاهش مرگ و مير بيماري هاي واگير و تأمين نيازهاي درماني در داخل 
و گسترش توريسم درماني در ايران به دست آمده است. در اين ميان 
تاش هاي بسيج جامعه پزش�كي در مناطق محروم و نيازمند بيش 
از هر زمان ديگري توانس�ته اميد و دلگرمي و سامت را به ساكنان 
اين مناطق هديه بده�د كه مروري ب�ر آمار و عملكرد اين قش�ر از 
جهادگران و بسيجيان بيانگر ميزان فعاليت بدون ادعاي آنهاست. 

    
با توجه به اينكه بس��يج نيرويي مردمي و در خدمت و براي مردم است، 
هر فعاليتي از طرف اين نيرو، به نوعي به مشاركت كشيدن آحاد مختلف 
مردم در رفع نيازها و مشكالت خودشان اس��ت. بر همين اساس نجات 
۲۲۰۰ نفر در مقابل بروز عوارض عقب ماندگي ذهني در طرح كم نظير 
غربالگري كم كاري تيروئيد در يك ميليون نوزاد در شرايط تحريمي را 
بايد يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي ويژه انقالب اسالمي در نظر داشت؛ 
اقدامي كه با يك بسيج عمومي در حوزه سالمت كشور به نتيجه رسيد. 

   پزشكان بدون مرز
فعاليت هاي بسيج جامعه پزشكي حد و مرزي براي خود قائل نيست و هر 
جا نيازي باشد حتماً فعاالن اين عرصه هم حضور دارند.  ويزيت رايگان 
عشاير و روستاييان شهرستان ايوان در استان ايالم حركتي بود كه توسط 
پزشكان بسيجي اين استان صورت گرفت.  در همين رابطه مدير كانون 
بسيج جامعه پزشكي شهرس��تان ايوان با بيان اينكه بيش از ۵۰۰ نفر از 
عشاير و روستاييان شهرستان ايوان به صورت رايگان ويزيت شدند، گفت: 
»در راستاي ارتقاي سطح سالمت جامعه عشايري و روستايي شهرستان 
ايوان بيش از ۵۰۰ نفر از عشاير و روستانش��ينان ايوان ويزيت شدند تا 
وجود هرگونه بيماري واگير در بين آنها شناسايي و سالمتي بر اين قشر 
حاكم باشد.« مالك رستمي ادامه داد: »اين تعداد افراد توسط سه اكيپ 
پزشكي شامل كارشناس بهداش��ت و دارويي در روستا هاي نرگسي، به 
چهارمله، تعل و گيالنه و مناطق عشايري مورد ويزيت قرار گرفتند.«  وي 
به ميزان داروي توزيع شده در بين اين افراد اشاره كرد و افزود: »اعتبار 
هزينه شده در اين راستا ۵۰ ميليون ريال مي باشد.« مدير كانون بسيج 
جامعه پزشكي شهرستان ايوان با اشاره به ارتقاي شاخص سالمت و اميد 
به زندگي در مناطق روستايي و عش��ايري ايوان پس از پيروزي انقالب 
اسالمي ايران تصريح كرد: »يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي اين نظام 

توسعه خدمات بهداشتي در مناطق محروم و دوردست است.«
    تشكيل 22 تيم پزشكي در قالب طرح شهيد رهنمون 

مسئول بسيج جامعه پزشكي خراسان جنوبي از افزايش تعداد تيم هاي 
پزشكي جهادي طرح شهيد رهنمون به ۲۲ تيم تا پايان تيرماه خبر داد 
و گفت كه در سال گذش��ته ۲۰۰ اعزام به مناطق محروم و كم برخوردار 
داشته اند.  هاشم هيهات از اعزام 38 گروه جهادي از ابتداي سال تاكنون 
به بيش از ۲۵ منطقه محروم استان خبر داد و افزود: »در سه ماهه نخست 
سال جاري تاكنون 31۴ نفر در قالب گروه هاي جهادي پزشكي به مناطق 
محروم سراسر استان اعزام شدند و تعداد 7 هزار و ۵۶۰ بيمار را به صورت 
رايگان ويزيت كردند.« وي اضافه كرد: »دو گروه جهادي در فروردين ماه 
امسال به مناطق محروم استان اعزام شده اند كه يكي از آنها گروه جهادي 
دندان پزشكي قائم آل محمد)ص( بود كه به مدت يك هفته در روستاهاي 

محروم شهرستان درميان به ارائه خدمت پرداخت.«
مسئول بس��يج جامعه پزشكي خراس��ان جنوبي گفت: »در قالب طرح 
شهيد رهنمون نيز از ابتداي سال تا كنون 13 تيم در دو مرحله به مناطق 

محروم استان اعزام شدند.«
وي اف��زود: »فعاليت پيش روي م��ا اعزام گروه هاي جهادي اس��ت كه 
خودجوش و متمرك��ز در مواقع نياز به مناطق محروم اعزام مي ش��وند 
و در روس��تاهاي دورافت��اده و محروم ك��ه از قبل شناس��ايي كرده اند 
خدمات رس��اني مي كنند.« هيهات عنوان كرد: »در س��طح اس��تان در 
قالب طرح ش��هيد رهنمون تاكنون 13 تيم ثابت تشكيل شده است كه 
هر تيم چهار نفر اعضاي ثابت متشكل از پزشك عمومي، ماما، پرستار، 
كارشناس تغذيه، مشاور و روان ش��ناس دارد كه متناسب با نياز مردم، 
هر ماه به منطقه مشخص شده اي در شهرستان هاي بيرجند، نهبندان، 
طبس، فردوس و قاين اعزام مي ش��وند.«  وي با بيان اينكه تيم پزشكي 
جهادي به روستاهاي محروم شهرستان درميان اعزام شدند، گفت: »در 
اين اعزام براي ۶۰ نفر ويزيت متخصص زنان، ۵۰ نفر سونوگرافي، 3۶۲ 
نفر ويزيت دندان پزش��كي، 1۰۰ نفر آموزش مزاج شناسي و به ۲۰۰ نفر 
از دانش آموزان مسواك و خميردندان رايگان اهدا شده است.« هيهات 
تأكيد كرد كه در طرح ملي پايش فشار خون نيز تاكنون بالغ بر هزار نفر 

غربالگري صورت گرفته است كه همچنان ادامه دارد. 
   خدمات رايگان در روستاهاي نيازمند

اما در غرب ايران هم تيمي متش��كل از پزشكان بس��يجي براي ويزيت 
رايگان به روستاي خاكو در اس��تان همدان اعزام شدند.  مسئول بسيج 
سازندگي سپاه ناحيه همدان با اعالم خبر اعزام تيم پزشكي با همكاري 
بسيج سازندگي و بس��يج جامعه پزشكي به روس��تاي خاكو به منظور 
ويزيت رايگان اهالي اين روستا گفت: »گروه جهادي شهيد »حججي« 
از حوزه حضرت فاطمه)س( سپاه ناحيه همدان به اين منطقه رفتند تا 
به خدمت رساني بپردازند.« سرهنگ هادي گليان افزود: »در اين گروه 
جهادي اعزامي تعداد دو نفر پزش��ك عمومي و دو نفر پرستار و امدادگر 
و يك نفر ماما حضور داشتند و اقدام به ويزيت رايگان و مشاوره پزشكي 
اهالي روس��تا كردند.« وي عنوان كرد: »اين برنامه كه در مسجد روستا 
برگزار شد، بسيار مورد استقبال و توجه مردم روستا قرار گرفت به طوري 
كه در اين اردو تعداد 13۰ نفر به صورت رايگان ويزيت شدند.« به هر حال 
اگر نظام پوشش صددرصدي بيمه روستاييان را به عنوان افتخاري بزرگ 
براي جمهوري اسالمي ايران در بعد عدالت اجتماعي در حوزه سالمت به 
ثبت رسانده است حتماً به خاطر وجود پزشكان بسيجي و خدمتگزاران 
بي ادعايي است كه شب و روز را نمي شناسند و آنچه برايشان مهم است، 

سالمت هموطنان و به خصوص افراد محروم و كم بضاعت است.
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محمدرضا هادیلو

محروميت زدايي سپاه به شيوه اي است كه 
مردم را در عمران و آباداني روستا مشاركت 
مي دهد؛ چراكه اين كار س�بب تسريع در 
انجام و اتمام پروژه ها مي ش�ود. همچنين 
جوانان عاوه بر اينكه كار مشاركتي را ياد 
مي گيرند، آم�وزش مي بينند كه با روحيه 
جهادي و ب�دون ادام�ه كم�ك نيروهاي 

جهادگر استانشان را آباد كنند


