
   سید احمد هاشمی اشکا
اگر از اغل�ب كودكان س�ؤال ش�ود در آينده مي خواهی�د چه كاره 
شويد حتمًا پزشك، مهندس، خلبان يا مش�اغلي را بیان مي كنند 
كه دسترس�ي به آنها س�اده نیس�ت. در اين میان اف�رادي كه وارد 
حیطه پزش�کي مي ش�وند يك موضوع را س�رلوحه كار خود قرار 
مي دهن�د و آن هم نجات ج�ان انسان هاس�ت. هر چن�د بُعد مالي 
طبابت يکي از علل گرايش افراد به آن اس�ت اما هستند پزشکاني 
كه با رعاي�ت و توجه به ح�ال و اوض�اع اقتص�ادي خانواره�ا يا از 
دريافت ويزيت خودداري يا س�عي مي كنند ب�ه عناوين مختلف به 
ديگران كم�ك كنند.  پزش�کان جهادگر از جمله افرادي هس�تند 
كه بخش�ي از وق�ت و درمانش�ان را ب�ه نیازمن�دان و خانواده هاي 
بي بضاعت اختص�اص مي دهند و با حضور در مناط�ق كم برخوردار 
جهاد در راه خ�دا را با خدم�ت به بن�دگان خدا تعري�ف مي كنند. 

    
نياز نيس��ت براي يافتن جهادگراني كه بخش��ي از زندگي خود را در راه 
خدمت به نيازمندان صرف مي كنند راه دوري برويم. بسياري از آنها در 
كنار ما هستند بدون اينكه ادعايي داشته باشند تا در مورد اين عملشان با 
كسي صحبت كنند.  معموالً حرف زدن با اين افراد كار سختي است چون 

كارشان را خدمت در راه خدا  و تبليغ آن را ريا مي دانند. 
خانم دكتر نرجس رجا بهشتي دكتراي اطفال دارد. چهار روز هفته را در 
بيمارستان هاي مختلف تهران مشغول كار اس��ت و بقيه آن را در مطب 
شخصي اش به معالجه بيماران و كودكان مي پردازد. 29 ساله و در دو سال 
گذشته تصميم گرفته است بخشي از دانش خود را براي نيازمندان به كار 

گيرد، به طوري كه با حضور در مناطق محروم اقدام به معالجه كودكاني 
مي كند كه خانواده آنها بضاعت مالي ندارند و همه خدماتي كه براي اين 
افراد ارائه مي دهد به صورت رايگان است. با اين حال خانم دكتر بهشتي 
كار خود را خيلي كوچك مي داند و نمي خواهد چيزي در موردش بگويد.  
كارمندان به طور معمول روزهاي جمعه تعطيل هس��تند اما مش��اغل 
حساسي مانند پزشكي تعطيلي ندارند و يك شغل شبانه روزي محسوب 
مي شود. با اين تفاسير برخي پزش��كان برنامه خود را به گونه اي تنظيم 
مي كنند كه بتوانند روز جمعه در كنار خانواده شان باشند اما دكتر بهشتي 
برنامه ريزي كرده است روزهاي جمعه نه در بيمارستان باشد و نه در مطب. 
وي روزهاي جمعه خود را به ارائه خدمات به بيماران بي بضاعت و محروم 
اختصاص داده است و هر جمعه در يكي از محله هاي محروم حاضر مي شود 

تا بيماران را درمان كند.  
دكتر بهشتي مي گويد: »تيم پزشكي كه به مناطق محروم مي روند متشكل 
از يك تيم دندانپزشكي، جراحي، زنان، اطفال، عمومي و داخلي است و هر 
زمان كه به اين مناطق مي رويم آنقدر مراجعه كننده زياد است كه ممكن 
است در يك روز توانايي پاسخگويي نداشته باشيم و مجبور شويم فرداي 
آن روز هم به آن مناطق مراجعه كنيم.« اين دكتر اطفال درباره فعاليت 
همسرش هم توضيحاتي مي دهد و بيان مي كند: »همسرم پزشك نيست 
و همراه ما نمي آيد اما در بخش هاي ديگر گروه هاي جهادي فعاليت دارد و 

بسيار در اين راه مرا حمايت مي كند.«
وي در مورد چگونگي آشنايي خود با گروه هاي جهادي تصريح مي كند: 
»گروه جهادي شهيد قاسمي با شناسايي مناطق محروم خدمات مختلفي 
را به خانوارهاي كم درآمد ارائ��ه مي دهد. يكي از اهداف��ي كه اين گروه 

جهادي دنبال مي كند بحث سالمت خانواده هاي محروم است و با پزشكان 
مختلف در اين باره صحبت مي نمايد. خوشبختانه اين توفيق را داشتم كه 
در بخش اطفال همراه اين گروه جهادي شوم و بتوانم به محرومان كمك 
كنم.« دكتر بهشتي مي گويد: »در دو سال گذشته ويزيت هاي رايگاني در 
مناطق مختلف انجام دادم كه همه اين اقدامات با هماهنگي گروه جهادي 
شهيد قاسمي بود. ظاهراً افراد خدوم ديگر ابتدا به مناطق مراجعه مي كنند 
و گزارش آن را در اختيار مسئول گروه قرار مي دهند. بر اساس شناسايي 
انجام شده از مناطق محروم افراد به آنجا اعزام مي شوند تا بتوانند مشكل 

آنها را برطرف كنند.«
    ويزيت 2هزار نفر در 10 روز

»به طور مرتب به مناطق محروم ايران سفر مي كنيم كه يكي از آن محل ها 
منطقه »جكيگور« در استان سيستان و بلوچستان است. اين منطقه از نظر 
بهداشتي بسيار محروم است و بنده سعي مي كنم عالوه بر درمان آنها نكات 
آموزشي بهداشت را هم در قالب كالس هايي براي بانوان بازگو كنم تا با اين 
نكات آشنا شوند. هر روزي كه به اين منطقه مي روم حدود 200 نفر براي 
درمان مراجعه مي كنند. در 10 روزي كه بنده آنجا هستم حدود 2هزار نفر 

ويزيت مي شوند.«
اينها بخشي از صحبت هاي دكتر مجيد محمديان، رزمنده ديروز دفاع 
مقدس و پزشك عمومي و اطفال امروز است. او كه متولد 1345 است به 
گفته خودش از 13سالگي در بسيج فعاليت داشته است و تا زماني كه بتواند 
در اين راه پرافتخار خواهد ماند.  اين پزشك گروه هاي جهادي در بخش 

اطفال، بهداشت و باليا فعاليت و تحقيقات گسترده اي انجام داده است. 
دكتر محمديان مي گويد: »زمان اربعين به عنوان يكي از مخلصان امام 

حسين )ع( به زائراني كه پياده به زيارت آن حضرت مي روند خدمت رساني 
مي كنم و در آخرين اربعيني كه گذش��ت حدود 82 هزار نفر توسط تيم 
19 نفره ما معاينه و درمان شدند.« اين پزشك جهادگر ادامه مي دهد: »در 
زلزله كرمانشاه ما به منطقه داالهو رفتيم و حدود 600 نفر را معاينه و درمان 
كرديم.« البته درمان رايگان اين پزشك خير تنها مربوط به سفر گروه هاي 
جهادي نمي شود و وي در استان قم نيز به مناطق محروم مي رود تا افراد 
بيشتري از علم او بهره مند شوند. همچنين روزانه چند ساعت را در مساجد 

مختلف حضور دارد تا به درمان هموطنان بي بضاعت بپردازد. 
دكتر محمديان چندين انيميش��ن و كتاب كودك و نوجوان در زمينه 
بهداشت را به سه زبان دنيا ترجمه و منتش��ر كرده است تا بتواند كاري 
مفيد در اين عرصه براي كشور انجام دهد. وي معتقد است ضعف اطالعات 
بهداشتي به سواد افراد بازنمي گردد و ممكن است برخي افراد در زمينه 
زناشويي، بهداشت زنان، بهداش��ت مردان، بهداشت كودكان، بهداشت 
محيط و غيره با ضعف اطالعاتي روبه رو باشند و مراكز آموزش و بهداشتي 

كشور بايد در اين زمينه چاره  انديشي كنند. 
اين رزمنده دفاع مقدس تأكيد مي كند: »زماني كه به مناطق گرم و خشك 
مانند سيستان و بلوچستان سفر مي كنم از يكسو دلم مي گيرد و از سوي 
ديگر خوش��حالم كه مي توانم كمكي به آنها كنم. وقتي وارد اين منطقه 
مي شويم از ايستگاه پزش��كان تا منطقه »جكيگور« حدود يك ساعت 
راه است و تحمل گرما در خودرويي كه دائماً كولر آن روشن است شايد 
كمي سخت باش��د اما در راه افرادي را مي بينيم كه با پاي پياده مسير را 
طي مي كنند تا به ايستگاه درمان برسند. ما هم برنامه مان را طوري تنظيم 

مي كنيم كه حتماً اين افراد مورد معالجه قرار گيرند.«

   سجاد مرسلي
از اواي�ل امس�ال بود كه س�پاه پاس�داران جمهوري 
اسالمي ايران، اجراي ۴0هزار پروژه محرومیت زدايي 
را در دس�تور كار خود قرار داد. طرحي كه در مناطق 
محروم و كم برخوردار اجرايي و در جهت زدودن چهره 
فقر از جامعه است. بر همین اساس يکهزار و 220 پروژه 
به استان كرمان مربوط اس�ت كه قرار است هر طرح 
به نام يك شهید نامگذاري ش�ود. حاال 7هزار نیروي 
جهادگر در قالب 569 گروه جهادي در كرمان مشغول 
فعالیت هس�تند تا بتوانند در كمتري�ن زمان ممکن 
سپاه را به اهداف از پیش تعیین ش�ده خود برسانند 
و محرومان منطقه را از وضعی�ت كنوني خارج كنند. 

    
 از زمان تش��كيل بس��يج س��ازندگي بود كه برنامه هاي 
محروميت زدايي سپاه و بسيج قدرت و سرعت بيشتري 
به خود گرفت و با راه ان��دازي گروه ها و اردوهاي جهادي، 
اشتغال و محروميت زدايي در دستور كار قرار گرفت.  در 
كرمان هم در زمينه رفع و زدودن چهره زشت محروميت 
اقدامات خوبي صورت گرفت و عالوه بر قرارگاه خاتم، سپاه 

ثاراهلل كرمان هم برنامه هاي مدوني را به اجرا درآورد. 
در همين رابطه فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با بيان 
اينكه به دنبال توانمندسازي اقشار محروم هستيم، گفت: 
»بخش��ي از فعاليت هاي قرارگاه خاتم در كرمان شامل 
پروژه هاي ش��هري، بخش��ي هم در جازموريان شامل 
ساخت 50 واحد براي محرومان است. سپاه استان هم 
در سه دهستان در عنبرآباد، ريگان و شهداد با قريب 70 
تا 80 روستا برنامه هاي محروميت زدايي خود را به اجرا 

در آورده است.«  
سردار غالمعلي ابوحمزه با اش��اره به فرمايشي از رهبري 
مبني بر اينكه » آرزو دارم هزار نقطه در كشور آباد شود« 
خاطرنشان كرد: »در قالب قرارگاه پيشرفت و آباداني اين 
كار را انجام مي دهي��م و اردوهاي جه��ادي را هم دنبال 
مي كنيم كه در همين راستا قريب 200 دانشجوي رشته 
پزشكي كرمان در مناطق جنوب كار كردند.« فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان كرمان ساخت خانه عالم، غسالخانه و خانه 

بهداشت در مناطق محروم و در كنار اين فعاليت ها پيگيري 
مسائل آسيب هاي اجتماعي با ايجاد پايگاه هايي در سطح 
شهرهاي استان را از ديگر فعاليت هاي قابل ذكر سپاه نام 

برد كه بايد در يك زمانبندي مشخص به نتيجه رساند. 
   ويراني هاي سیل همه ماجرا نبود

وقتي در باره جهادگران بسيجي و خدماتشان به مناطق 
محروم صحبت به مي��ان مي آيد، نبايد فقط از س��اخت 
و س��از و اقدامات عمراني حرف زد. جهادگ��ران در تمام 
زمينه ها آماده كمك به هموطنان هستند و در اين راستا 

فعاليت هاي علمي و فرهنگي و از همه مهم تر صنعتي و 
كشاورزي آنهاست.  همين چند روز پيش بود كه معاون 
سازندگي بسيج دانشجويي كشور با بيان اينكه عمليات 
نجات باغ هاي انجير لرستان به دست جهادگران به پايان 
رسيده و مقصد بعدي گروه هاي جهادي پاكسازي كرمان 
از ملخ هاست، گفت: »بعد از وقوع سيل در لرستان بيشتر 
توجه افكار عمومي به سمت بازسازي خانه ها جلب شد و 
بخش زيادي از باغ هاي انجير كه در حاش��يه رودخانه ها 
بودند زير گل والي رفتند كه اين باغ ها بزرگ ترين قطب 

انجير كشور محسوب مي شوند.«
 صادق مفرد اف��زود: »در صورت ناب��ودي باغ هاي انجير 
معيشت 10هزار نفر از مردم منطقه دچار مشكل مي شد. 
از ماه رمضان سال گذشته اعزام جهادگران را براي نجات 
اين باغ ها آغاز كرديم و با به پايان رسيدن اين عمليات، حاال 
950 جهادگر با محوريت بسيج دانشجويي در اين دوره 
ش��ركت كردند.« وي تأكيد كرد: »جهادگران توانستند 
135 باغ را با كار جهادي نجات دهن��د و گل هاي آنها را 
تخليه كنند. باغ هايي كه شامل 16هزار اصله درخت انجير 

بود و اين درخت ها ميان يك تا دو متر گل والي رفته بودند. 
بر اساس اعالم كارشناسان س��االنه 100 ميليون تومان 
درآمد حاصل از اين انجير ها بود كه توسط جهادگران از 
خطر نجات يافت.« مفرد خاطرنشان كرد: »جنوب كرمان و 
حمله ملخ ها به اين منطقه به دليل همزماني با سيل قدري 
فراموش شد. حمله ملخ ها به اين منطقه در حال نابود كردن 
زيرساخت هاي اقتصادي است و اين ملخ ها به سرعت در 

حال تكثير شدن هستند.«
 وي تأكيد كرد: »براي نجات جنوب كرمان نياز به حضور 
گروه هاي جهادي است. اين گروه هاي جهادي ابتدا بايد در 
شناسايي كانون هاي آلودگي كمك كنند و پس از آن در 
سمپاشي مناطق آلوده همكاري داشته باشند.ضمناً بايد 

تجهيزات و امكانات براي اين كار فراهم شود.«
  1393 طرح محرومیت زدايي در كرمان

ت��ا اواخر س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه ه��زار و 393 طرح 
محروميت زدايي در كرمان اجرا شد.  در آن زمان فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان كرمان با اشاره به فعاليت هاي صورت 
گرفته براي محروميت زدايي گفت: »يكي از تأكيدات مقام 
معظم رهبري مردمداري و مردم ياري است و در اين راستا 
از 18 سال قبل بسيج سازندگي ايجاد شده است.«  سردار 
غالمعلي ابوحمزه افزود: »در سال هاي اخير با شكل گيري 
سازمان بسيج سازندگي، سپاه در عرصه محروميت زدايي 
حدود 108هزار و 764 طرح عمراني را با اعتباري بيش 
از 2هزار و 433 ميليارد تومان در كش��ور در دستور كار 
قرار داده اس��ت.« وي با اش��اره به توزيع 13هزار و 403 
سبد البسه و پوشاك و 6هزار و 843 سبد نوشت افزار در 
مناطق محروم استان از طريق سپاه و بسيج افزود: »يكي 
از برجس��تگي هاي مناطق محروم، وجود افراد نخبه و با 
استعدادهاي عجيب در اين مناطق است كه متأسفانه به 
دليل فقر نمي توانند به مدارج باالتر علمي برسند و از ادامه 
تحصيل باز مي مانند كه بايد رسانه ها در اين زمينه كمك 
كنند.« سردار ابوحمزه با اشاره به فعاليت هاي بهداشتي و 
درماني بيان كرد: »بسيج جامعه پزشكي ماهانه با اعزام به 
مناطق محروم هزار و 380 سبد بهداشتي- درماني تهيه 

و در مناطق محروم توزيع مي كند.«

1220 طرح محروميت زدايي سهم كرمان از پروژه های سپاه
بعد از نجات باغ هاي انجیر لرستان به دست جهادگران بسیجي، مقصد بعدي گروه هاي جهادي پاكسازي كرمان از ملخ هاست

   مینا محمدي 
س�ال گذش�ته حدود 2هزار طرح محرومیت زدايي 
جهادگ�ران س�پاه در اس�تان پهن�اور سیس�تان و 
بلوچستان به بهره برداري رسید. طرح هايي كه شامل 
س�اخت پل، مس�جد، جاده روس�تايي، برق رساني ، 
آبرس�اني و اهداي چندين هزار بسته هاي معیشتي، 
نوش�ت افزار تحصیلي و پوش�اك مي ش�د و شرايط 
دسترسي به فرصت هاي برابر اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي را براي اقشار مختلف جامعه فراهم مي كرد. 
درحال حاضر هم عملیات س�اخت افزون بر 5هزار و 
600 طرح عمراني همراه با 919 واحد مسکن مددجويي 
در اين استان در دس�ت اجراست كه همگي آنها گرد 
محرومیت را از سیستان و بلوچستان كنار مي زنند. 

    
جهادگران سپاه و بسيج در س��ال هاي اخير توانسته اند 
ش��رايط دسترس��ي ب��ه فرصت ه��اي براب��ر اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي را براي اقشار مختلف جامعه فراهم 
كنند. اتفاقي كه در س��ال گذش��ته و ده��ه فجر پيش 
با اج��راي 40هزار پ��روژه محروميت زداي��ي در مناطق 
كم برخوردار كش��ور همراه ب��ود و مردم اس��تان پهناور 
سيستان و بلوچستان توانستند سهمي 2هزار پروژه اي 
از اين اقدامات ارزنده ببرن��د. محروميت زدايي هايي كه 
ش��امل س��اخت چندين پل، مس��جد، جاده روستايي، 
برق رساني،آبرس��اني و غيره در بخش عمراني و اهداي 
چندين هزار بسته هاي معيش��تي، نوشت افزار تحصيلي 
و پوش��اك در بخش فرهنگ��ي و رفاهي مي ش��د. البته 
فعاليت ه��اي جهادگران س��پاهي به همي��ن جا  ختم 
نمي شود و آنها هر س��ال با فراهم كردن جهيزيه هزاران 

نوعروس شرايط ازدواج را براي جوانان تسهيل مي كنند. 
در اي��ن راس��تا مش��اور فرمان��ده كل و دبي��ر ق��رارگاه 
محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي گويد: 
»كمك به محروميت زداي��ي در ابع��اد مختلف دومين 
هدفگذاري سپاه پاسداران پس از حفظ انقالب اسالمي 

است.« 
سردار سيدضياءالدين حزني اضافه مي كند: »مهم ترين 
مأموريت س��پاه پاسداران انقالب اس��المي بعد از حفظ 
ارزش ه��اي نظام و دف��اع از كش��ور، محروميت زدايي و 
رفع گرفتاري هاي مردم در مناطق محروم و روس��تايي 

است.«
 وي با اش��اره ب��ه اينكه مردم دوس��تي و توجه به قش��ر 
بي بضاعت جامعه در اولويت كاري س��پاه پاسداران قرار 
دارد و با اين راهبرد مي توان براي توسعه و آباداني كشور 
گام برداشت، ادامه مي دهد: »سال 98 رفع چالش كم آبي 
و توجه به اش��تغال جوانان به منظور تحقق شعار سال و 

رونق توليد در اولويت قرار دارد.« 
گفتني است امسال هم همچون سال هاي گذشته اجراي 
طرح هاي زودبازده و كوچك براي رفع مش��كالت اقشار 
مردم در مناطق روستايي و شهري كشور به عنوان هدف 

اصلي جهادگران سپاه شناخته مي شود. 
   تأمین زيرساخت هاي اشتغالزايي

ش��ايان ذكر اس��ت جهادگران س��پاهي عالوه بر ايجاد 
نظم و امنيت و حفاظت از دس��تاوردهاي انقالب و كيان 
ميهن اس��المي، اقدامات بيش��ماري را هم در راستاي 

محروميت زدايي انجام مي دهند. 
در اي��ن خص��وص نماين��ده ولي فقي��ه در سيس��تان و 
بلوچس��تان و امام جمعه زاه��دان مي گويد: »طرح هاي 

مس��كوني، آموزش��ي، جايگاه دام، زمين هاي ورزشي، 
آبرساني، ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي كوچك خانگي، 
كارگاه هاي اش��تغالزايي، اس��تخر ذخيره آب و پرورش 
ماهي، خانه عالم و مبلغ و مانند آن از جمله كارهايي است 
كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي رفع محروميت 

در سيستان و بلوچستان انجام مي دهد.« 
آيت اهلل عباسعلي سليماني اضافه مي كند: »دشمنان از 
سپاه و خدماتي كه در جامعه و به مردم مناطق محرومي 
چون سيستان و بلوچستان ارائه مي دهد بسيار عصباني 

هستند.« 
عالوه بر اين اقدامات تخصيص اعتبارات و فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي اش��تغالزايي نيز از جمله فعاليت هاي 

مهم جهادگران است كه به معيشت مردم كمك بزرگي 
مي كند. اقداماتي كه شامل موارد متعددي همچون ايجاد 
كارگاه هاي بسته بندي، فرآوري محصوالت كشاورزي و 
باغي استان مي ش��ود. عالوه بر اين مصطفي شهرياري، 
مسئول گروه جهادي ش��باب الزهرا)س( نيز مي گويد: 
»با جذب 900ميليون ري��ال اعتبار توانس��ته ايم براي 
خانواده هاي محروم شهرس��تان »نيم روز« اشتغالزايي 

كنيم.« 
   اجراي چندين هزار طرح محرومیت زدايي

با اينكه در سال هاي اخير بحث محروميت زدايي هايي كه 
س��پاه در مناطق مختلف از جمله سيستان و بلوچستان 
انجام مي دهد پررنگ تر ش��ده اس��ت اما اين دس��ت از 

اقدامات س��پاه سال هاست كه انجام مي ش��ود و سردار 
محمد ماراني، فرمانده قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
در اين باره مي گويد: » از س��ال 88 تاكنون تعداد 9هزار 
و 228 پروژه عمراني و اش��تغالزايي در استان سيستان 
و بلوچس��تان با اش��تغالزايي براي 26هزار و 920 نفر به 
صورت كارگر فصلي و تعداد 8 ه��زار و 999 نفر به طور 
دائم ايجاد شده است.« س��ردار ماراني با بيان اينكه طي 
اين س��ال ها تاكنون ب��ه 495ه��زار و 918 نفر خدمات 
اجتماعي ارائه شده اس��ت، ادامه مي دهد: »با راه اندازي 
49 بيمارس��تان صحرايي به بيش از يك ميليون و 800 
هزار نفر از نيازمندان خدمات درماني- بهداشتي رايگان 

ارائه شده است.«
 فرمانده قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در جنوب شرق 
كشور با اشاره به طرح هاي محروميت زدايي كه در مناطق 
مختلف استان اجرايي شده است، مي گويد: » اين پروژه ها 
در شهرستان هاي چابهار، سرباز، ايرانشهر، زابل، زاهدان 
و سراوان به بهره برداري رسيده است.« گفتني است سال 
گذش��ته در شهرستان هاي چابهار- س��رباز تعداد 191 
پروژه در حوزه سرزميني قرارگاه شهيد فوالدي اجرايي 
شده كه شامل احداث 15 مدرسه در مورتان و روستا هاي 
اطراف، احداث و مرمت خانه محروم، جاده روس��تايي، 

احداث كارگاه صنايع دستي در كمپ و نگور مي شود. 
همچنين در شهرستان ايرانش��هر  228 پروژه در حوزه 
س��رزميني قرارگاه ش��هيد معمار كليد خورده  اس��ت 
كه ش��امل احداث و تكميل مدرس��ه، اح��داث و مرمت 
خانه محروم، احداث و تكميل مس��جد، تسطيح اراضي 
كشاورزي، احداث 10 كارگاه بلدرچين، احداث كارگاه 
تيرچه بلوك و در و پنجره مي شود. سردار ماراني با اشاره 
به 454 پروژه كه شامل احداث كارگاه خياطي و فرصت 
براي توليد بلدرچين می ش��ود و در راستاي اشتغالزايي 
اس��ت، بيان مي كند: »عمليات ساخت افزون بر 5هزار و 
600 طرح عمراني همراه با 919 واحد مسكن مددجويي 

در اين استان در دست اجراست.«

 اجراي 5600 طرح عمراني جهاد سپاه 
در خدمت رسانی به سيستان و بلوچستانی ها

پزشکاني كه جهادشان را با خدمت به نیازمندان معني مي كنند
ويزيت رايگان خانواده هاي نيازمند  مهم تر از درآمدهاي ميليوني

 وقتي بسيج كار 3 ساله را
 در 35 روز انجام داد

كافي است سري به مناطق س�یل زده بزنیم تا خدمات 
بسیجیان و گروه هاي جهادي را از نزديك ببینیم و باور 
كنیم بعد از اينکه سیل ويران كرد و رفت، چه اتفاقي 
افتاد! جايي كه بس�یج با 2هزار گردان امداد و نجاتش 
توانست كار سه ساله را در 35 روز به سرانجام برساند. 

    
با اينكه از همان روزهاي اول وقوع سيل، حضور نيروهاي 
بسيج و س��پاه و برادران ارتش��ي و آحاد مردم براي كمك 
به س��يل زدگان مش��هود بود اما تداوم و استمرار خدمات 

گروه هاي جهادي هرگز قابل چشم پوشي نيست. 
 در مي��ان خدماتي كه به س��يل زدگان ارائه ش��د، در همان 
بحبوحه هاي روز اول، اين خدمات پزشكي بودند كه بيش از هر 

چيز ديگر احساس مي شد و به كمك سيل زدگان مي آمد. 
در همي��ن رابط��ه جانش��ين رئي��س س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين با بيان اينكه بس��يج  2هزار گردان امداد و 
نجات دارد، تأييد كرد بسيج در سيل اخير كار سه ساله را 

در 35 روز انجام داد. 
سردار محمدحسين سپهر كه در آيين تكريم و معارفه مسئول 
جديد بسيج جامعه پزشكي كشور سخن مي گفت، بيان كرد: 
»بسيج جامعه پزشكي يكي از بهترين تشكل هاي تخصصي 
بسيج در سطح كشور است و طي اين مدت توانسته است در 
خدمت رساني به مردم نمره قبولي دريافت كند، لذا درخواست 
ما از مسئول جديد سازمان بسيج پزشكي استفاده بيشتر از 

ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل جامعه پزشكي كشور است.«
وي اف��زود: »جهان بيني، رهبري و م��ردم عناصر اعتالي 
هر جامعه اي و در مقابل سقوط جوامع مختلف محسوب 
مي شود؛ بر اين اساس در كشور ما مهم ترين عامل پيشبرد 
كشور وجود رهبري مقتدر و هوشمند است به نحوي كه 
به اعتراف همگان چنين رهبري را به عنوان هوشمند ترين 
رهبر جهان مي دانند به دليل آنكه انقالب اس��المي را به 
نحوي رهبري و هدايت مي كنند كه توانسته اند جامعه را در 

وضعيت فعلي به بهترين شكل ممكن پيش ببرند.«
سردار سپهر نقش مردم را در پيشرفت كشور ها بسيار مهم 
دانس��ت و گفت: »هيچ حاكميتي بدون حضور مردم دوام 
نخواهد داشت و اگر مردم آن جامعه داراي نگاهي اعتقادي 

و معنوي باشند قطعاً مؤثرتر خواهند بود.«
وي در ادامه تصريح كرد: »بسيج بزرگ ترين سازمان مردم 
نهادي اس��ت كه با حضور دهها ميليون انس��ان معتقد به 
آرمان هاي نظام و اس��الم در حال نقش آفريني در كشور 
است. بر اين اساس از بخش بهداشت و درمان مي خواهيم 
از ظرفيت بسيج استفاده بيشتري داشته باشد، زيرا حوزه 
بهداشت و درمان مهم ترين مسئله حاكميت هاي جهان و 

حكمرانان براي اثربخشي در جوامع است.«
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: »بسيج 
جامعه پزشكي در حمايت از وزارت بهداشت مسئوليت دارد 
و بايد كار هاي بزرگ و به ظاهر نش��دني را برعهده بگيرد و 

چالش هاي حوزه بهداشت و درمان كشور را حل كند.«
وي همچنين با اشاره به اقدامات بسيج در سيل اخير بيان 
داشت: »در سيل اخير بسيج كار سه ساله را در 35 روز انجام 
داد كه ش��ايد اگر قرار بود با بودجه دولتي اين كار را انجام 

دهد چندين سال طول مي كشيد.«
سردار سپهر فقدان سازمان ملي امداد و نجات را مهم ترين 
مسئله كشور براي رويارويي با باليا دانست و گفت: »اگر در 
سيل اخير نيرو هاي مردمي و مسلح وارد نمي شدند شايد با 
بحران روبه رو مي شديم و اين در حالي است كه بسيج بيش 
از 2هزار گردان امداد و نجات دارد و مي تواند ظرفيت ويژه اي 

را براي حل مشكالت كشور و ملت برعهده بگيرد.«
وي با اشاره به گستردگي بسيج در كل كشور خاطرنشان 
كرد: »بسيج در 152هزار نقطه كشور ساختار و سازمان دارد 
پس بياييم براي حل مشكالت كشور از اين ظرفيت هاي 

عظيم مردمي استفاده كنيم.«
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از سال ۸۸ تاكنون تعداد 9هزار و 22۸ پروژه 
عمراني و اش�تغالزايي در اس�تان سیستان و 
بلوچستان با اشتغالزايي براي 26هزار و 920 
نفر به صورت كارگر فصلي و تع�داد ۸ هزار و 

999 نفر به طور دائم ايجاد شده است


