
   سجاد مرسلي
خراسان جنوبي از جمله استان هايي است که 
در منطقه گرم و خشک ايران قرار دارد. استاني 
که مردمانش در بسياري از فصول سال به خاطر 
گرما و خشکسالي، رنج بيکاري و فقر را با طعم 
تشنگي مي چشند و شرايط سختي را تجربه 
مي کنند. اتفاقي که موجب شده بود تا مهاجرت 
يکي از گزينه هاي روستانش�ينان خراس�ان 
جنوبي باش�د. اما چند وقتي است که حضور 
جهادگران بسيجي در مناطق محروم استان و 
برنامه هاي سپاه براي احياي روستاها و اجراي 
پروژه ه�اي عمراني و بهداش�تي و فرهنگي، 
اوضاع را عوض کرده است. از اجراي ۳۲۶ پروژه 
محروميت زدايي در اس�تان در سال گذشته 
گرفته تا مرمت و بهسازي ۲۰ مدرسه در طرح 
هجرت۳ بسيج دانش آموزي، عملياتي شدن 
۳۵ پروژه مربوط به آب کشاورزي اعم از احيا و 
مرمت قنوات، استخر ذخيره آب، کانال انتقال 
آب و اهداي ۲۳۸ سري جهيزيه که گوشه اي از 
اين فعاليت ها در سال جاري و طي ماه هاي اخير 
در اين استان است که اگر خدمت رساني ۳هزار 
و ۷۵۰ جهادگ�ر در مناطق محروم خراس�ان 
جنوب�ي را هم ب�ه آن اضافه کنيم، مي ش�ود 
تعري�ف جامعي از جه�اد خدمت ارائ�ه کرد. 

    
وقتي در اواخر س��ال گذش��ته موضوع اجراي 
40 هزار پروژه توسط نيروي مقاومت بسيج در 
سراسر کشور مطرح شد، سهم خراسان جنوبي 
از اين طرح ه��ا در مجموع تع��داد 750 پروژه 

احداثي و مرمتي بود. 
از همان زمان و با شروع به کار نيروهاي جهادي، 
خراسان جنوبي ها هم عزم خود را براي به نتيجه 
رساندن اين طرح ها جزم کردند و حاال در کمتر 
از پنج ماه 225 پروژه به اتمام رسيده است.  در 
همين رابطه مسئول بسيج سازندگي خراسان 
جنوبي با بيان اينکه مطابق زمانبندي انجام شده 
در هفته دفاع مقدس مراسم افتتاحيه طرح 40 
هزار به نمايندگي در استان خراسان جنوبي با 
حضور رئيس سازمان بس��يج و معاون عمراني 
وزير کشور و ساير مسئوالن برگزار خواهد شد، 
مي گويد: » از مجموع تعداد 750 پروژه احداثي 
و مرمتي که براي استان پيش بيني شده است، 
تا کنون تعداد 370 پروژه در ح��ال کار بوده و 

225 پروژه به اتمام رسيده است.«
مهدي هن��ري با بي��ان اينکه اي��ن پروژه ها در 
عرصه ه��اي مختلف تعري��ف ش��ده و اولويت 
آنها در زمينه منابع آب، کش��اورزي، اش��تغال 
و زيرس��اخت هاي مربوط به آن مي باشد، ادامه 
مي ده��د: » از اي��ن پروژه هاي تکميل ش��ده 
70پروژه مربوط به منابع آب کشاورزي )قنات، 

استخر و کانال انتقال آب( 50 پروژه در زمينه 
واحد هاي الگويي دام و طيور، 50 پروژه تکميل 
مس��کن محرومان و س��اير پروژه ها در رابطه با 
مسائل فرهنگي، مذهبي و...مي باشد.« به گفته 
اين مسئول در مجموع پروژه هاي تکميل شده 
167 پروژه احداثي و 58 پروژه مرمتي بوده که 
6ميليارد و 100ميليون تومان هزينه شده است 
که حداقل 15 درصد آن مهم مشارکت مردمي 
و خيرين مي باشد.  اما نکته حائز اهميت و مهم 
براي خراس��ان جنوبي ها اين است که مسئول 
بسيج سازندگي استان اعالم مي کند: »بر اساس 
برنامه ريزي سازمان بسيج از مرداد تا آخر سال 
هر ماه يک افتتاحيه در يک استان انجام مي شود 
که اولين افتتاحيه در روز چهارشنبه دوم مرداد 

به تعداد 4هزار و 500 پروژه در سراسر کشور به 
نمايندگي در استان کردستان با حضور رئيس 

سازمان بسيج و ساير مسئوالن برگزار شد.«
هنري تأکيد مي کند: »مطابق زمانبندي انجام 
شده در هفته دفاع مقدس مراسم افتتاحيه طرح 
40 هزار به نمايندگي در استان خراسان جنوبي 
با حضور رئيس سازمان بسيج و معاون عمراني 
وزير کشور و ساير مسئوالن برگزار خواهد شد.« 
نبايد فراموش کنيم که با توجه به ايام تابستان 
و حضور گروه هاي جهادي بومي و ميهمان در 
استان تعداد قابل توجهي از پروژه هاي مرمتي 

توسط جهادگران انجام مي شود. 
البته پيش بيني مي ش��ود تا پايان س��ال تعداد 
بيشتري از سهم استاني پروژه ها اجرايي گردد و 
به حدود يک هزار پروژه احداثي و مرمتي برسد. 
در همين راستا پروژه هاي مناسب سازي منازل 
مددجويان بهزيس��تي نيز در تابس��تان توسط 

گروه هاي جهادي در حال انجام است. 
   خدمت ۳۷۵۰ جهادگر در مناطق محروم

هم اکنون 3ه��زار و 750 جهادگ��ر در مناطق 
محروم خراسان جنوبي در حال خدمت و کمک به 
محرومان هستند.  با توجه به رويکرد برنامه هاي 
سپاه و بس��يج در س��ال ۹8 بر خدمت رساني به 
مردم خراسان جنوبي و بر اساس گام دوم انقالب 
در خصوص نقش اثرگذار جوانان در ادامه مسير 

انقالب، شاهد حضور پرش��ور جهادگران در ايام 
تابستان در مناطق محروم استان ها هستيم.  در 
سال ۹8 شعار سازمان بسيج سازندگي »هر ايراني 
يک جهادگر و هر جهادگر يک خدمت رس��ان« 
تعيين شده است. بر همين اس��اس و مطابق با 
برنامه توسط گروه هاي جهادي در تابستان ۹8 
تعداد 3هزار و 750 نفر از جهادگران در قالب 27۹ 
گروه جهادي بومي و ميهمان در خراسان جنوبي 
خدمت رس��اني مي کنند.  از اين تعداد 2هزار و 
200 نفر برادر و هزار و 550 نفر خواهر هستند 
که شامل گروه هاي جهادي ميهمان، دانشجويي، 
دانش آموزي، محالت، جامعه زنان، عش��ايري، 
جامعه پزشکي، مهندسين، طالب و ساير اقشار 
است.  فعاليت گروه هاي جهادي در عرصه هاي 
مختلف عمراني، فرهنگ��ي، آموزش تحصيلي، 
اشتغال و کارآفريني و سالمت برنامه ريزي شده 
است.  از ديگر رويکردهاي گروه هاي جهادي در 
حوزه اشتغال است که در زمينه هاي آموزشي و 
مش��اغل خانگي و همچنين کمک در بازاريابي 
توليدات روس��تايي پيش بيني ش��ده است. در 
زمينه آموزش اشتغال و کارآفريني نيز گروه هاي 
جهادي آموزش پارچه بافي، حوله بافي، بافندگي، 
خياطي، گلدوزي، شيريني پزي، صنايع دستي 
و چرم دوزي را انج��ام خواهند داد ک��ه در پنج 
شهرستان سربيشه، نهبندان، زيرکوه، سرايان و 

خوسف حضور دارند. 
   اجراي ۳۰ پروژه کشاورزي

چند روز پيش بود که فرمانده سپاه ناحيه طبس با 
اشاره به اينکه اردوهاي طرح هجرت دانش آموزي 
شهرس��تان طبس از ابتداي مرداد ماه ۹8 شروع 
ش��ده اس��ت، گفت: »در اين اردوها ک��ه تا پايان 
شهريور ماه ادامه دارد مرمت و بهسازي 20 مدرسه 
انجام مي شود.« رمضانعلي فرحبخش ثاني با بيان 
اينکه اردوهاي طرح هجرت دانش آموزي فرصت 
خوبي براي دانش آموزان است تا در فصل تابستان 
عالوه پر کردن اوقات فراغت، مهارت آموزي را در 
برنامه قرار دهند، گفت: » مهم ترين هدف از حضور 
در اين اردوها خودسازي و آشنا شدن با کار و تالش 
است و بر همين اساس در اين طرح 50گروه 15 
نفره، مرمت و بهسازي مدارس را انجام مي دهند.«

 وي با بيان اينک��ه فعاليت اردوه��اي جهادي 
در س��ه بخش مرم��ت، بهس��ازي م��دارس و 
غني س��ازي اوقات فراغت مدنظر است، افزود: 
»در بخش مرم��ت و بهس��ازي فعاليت هايي از 
قبيل ديوارنويسي، رنگ آميزي، هرس درختان، 
کاش��ي کاري، گچ کاري، نقاش��ي و. . . توس��ط 
دانش آموزان انجام خواهد شد.« از طرف ديگر و 
در جهت اجراي پروژه هاي عمراني -مشارکتي 
با قرارگاه محروميت زدايي س��پاه سال گذشته 
50 پروژه با اعتب��ار 2 ميليارد توم��ان اجرايي 
شد. همچنين بر اساس تفاهمنامه منعقد شده 
بين بسيج سازندگي و آستان قدس رضوي نيز 
82 پروژه با اعتب��ار 5ميلي��ارد و 500 ميليون 
تومان اجرا ش��ده اس��ت. از 81 پروژه عمراني و 
محروميت زدايي ت��ا کنون 61 پ��روژه با اعتبار 
2ميليارد و 400 ميليون تومان به پايان رسيده 
است و در راس��تاي طرح »کرامت محله« نيز تا 
کنون 26 پ��روژه با اعتبار 4 ميلي��ارد تومان در 
محالت تعريف ش��ده اس��ت که تا کنون يک و 
نيم ميلي��ارد تومان آن تخصيص يافته اس��ت.  
در زمينه کشاورزي نيز 35 پروژه مربوط به آب 
کش��اورزي اعم از احيا و مرمت قنوات، استخر 
ذخيره آب، کانال انتقال آب با همکاري قرارگاه 
محروميت زداي��ي اجرا مي ش��ود.  همين چند 
روز پي��ش بود ک��ه در آييني با حض��ور معاون 
هماهنگ کننده نيروي زميني س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي و اس��تاندار خراس��ان جنوبي 
238 س��ري جهيزيه به زوج هاي نيازمند چهار 
شهرستان مرزي استان خراس��ان جنوبي اهدا 
شد.  اين جهيزيه که با مشارکت قرارگاه شهيد 
ناصري، آستان قدس رضوي و خيران تهيه شده 
بود ش��امل يخچال، س��رويس چيني، ماشين 
لباسشويي، سرويس قاشق و چنگال، پنکه، اجاق 
گاز، جارو برقي، فرش، قوري و کتري، سرويس 

پالستيک، پتو و سرويس قابلمه بود.

مهم تري�ن ه�دف از حض�ور در اي�ن 
اردوها خودس�ازي و آشنا شدن با کار 
و تالش اس�ت و ب�ر همين اس�اس در 
اين طرح ۵۰گ�روه 1۵ نف�ره، مرمت و 
بهس�ازي مدارس را انج�ام مي دهند
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   ميترا شهبازي
درست زماني که مسئوالن استاني کهگيلويه و 
بويراحمد از نبود برنامه هاي محروميت زدايي 
در اين اس�تان اظهار نگران�ي مي کردند، اين 
نيروهاي بس�يج و س�پاه بودند که به سرعت 
مسير کمک رس�اني به مردم مناطق محروم 
و کم برخوردار را انتخاب کردن�د و راهي اين 
نقاط شدند. جهادگراني که طي سال هاي اخير 
توانستند ۳۶۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتي را در 
استان اجرايي کنند و به گواه مسئوالن استاني، 
اجراي همي�ن طرح ها منجر به اش�تغالزايي 
براي ۸ هزار نفر از جوانان اس�تان شده است. 

    
همين چن��د روز پيش بود ک��ه دارا کريمي نژاد، 
مديرکل دفتر امور روستايي استانداري کهگيلويه 
و بويراحم��د نس��بت ب��ه انج��ام فعاليت هاي 
محروميت زدايي در اس��تان اظهار نگراني کرد و 
گفت: »براي خروج از بن بس��ت محروميت براي 
10 س��ال آينده نظريه اي نداريم و فقط آني کار 
مي کنيم.« در همين شرايط که مسئوالن استاني 
استان کهگيلويه و بويراحمد از نبود برنامه هاي 
محروميت زدايي در اين اس��تان اظه��ار نگراني 
مي کنند، اين نيروهاي بسيج و سپاه هستند که 
به سرعت مسير کمک رس��اني به مردم مناطق 
کم برخوردار را انتخاب مي کنند. جهادگراني که 
طي سال هاي اخير توانستند 3600 پروژه اقتصاد 
مقاومتي را در استان اجرايي کنند که بخشي از 
عوايد اين طرح ها اشتغالزايي براي 8 هزار نفر از 
جوانان استان است. در اين راستا جانشين بسيج 
سازندگي و محروميت زدايي س��پاه فتح استان 
کهگيلويه و بويراحمد با تأييد مطالب فوق بيان 
مي کند: » امسال قرار اس��ت بيش از 870 پروژه 
س��ازندگي و محروميت زدايي در استان اجرايي 
ش��ود.« اميرکريم پور اضافه مي کند: » از س��ال 
گذش��ته نيز اجراي 750 پروژه به متراژ 66500 
متر و به ارزش ۹10 ميليارد ريال آغاز شده است .« 
وي در خصوص اجراي پروژه ساخت 64۹ مسکن 
مددجويان کميته امداد استان نيز ادامه مي دهد: 
» اين واحدها در 32هزارو500 مترمربع و اعتبار 
260 ميليارد ريال ساخته مي شوند .« جانشين 
بسيج س��ازندگي و محروميت زدايي سپاه فتح 
استان کهگيلويه و بويراحمد همچنين به اجراي 

14 پروژه طرح کرامت در استان اشاره مي کند و 
مي گويد: » اين پروژه با مشارکت سپاه و دولت با 
زيربناي 3هزار مترمربع و اعتبار 30 ميليارد ريال 

هدفگذاري شد.« 
   اجراي ۲۲۰ طرح محروميت زدايي

گفتن��ي اس��ت اج��را و تکمي��ل 60 پ��روژه 
محروميت زداي��ي با زيربن��اي 12ه��زار متر و 
ارزش 100 ميليارد ريال از ديگر اقدامات بسيج 
است که براي سال جاري نيز اجراي 220 پروژه 
محروميت زدايي استان هدفگذاري شده است. 
جانشين بس��يج س��ازندگي و محروميت زدايي 
سپاه فتح استان کهگيلويه و بويراحمد در اين باره 
مي گويد: »تا کنون 3600 پروژه در حوزه اقتصاد 
مقاومتي با اعتب��ار 470 ميليارد ريال توس��ط 
بسيج سازندگي اس��تان اجرايي ش��ده است .« 
کريم پور با اشاره به خدمات رساني 142 هزار نفره 
از طريق اردوهاي جهادي اضاف��ه مي کند: »در 

حوزه پزشکي نيز ۹60 نيروي پزشکي در راستاي 
آموزش، بهداشت و درمان به مناطق هدف اعزام 
ش��دند .« وي همچنين به اقدامات سال ۹7 در 
حوزه گروه هاي جهادي اشاره مي کند و مي گويد: 
» خدمات رساني 65هزار نفر روز گروه هاي جهادي 
در زمينه هاي عمراني، پزشکي، کش��اورزي و ... 
اجرايي شد.« گفتني اس��ت طي سال۹7، 330 
کارگاه توليدي اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي 
نيز توس��ط نيروهاي جه��ادي راه اندازي ش��ده 
است که براي اين کارگاه ها اعتباري به مبلغ 47 
ميليارد ريال در عرصه مشاغل خانگي اين بخش 
هزينه شد ه است. جانشين بس��يج سازندگي و 
محروميت زدايي س��پاه فتح استان کهگيلويه و 
بويراحمد با اشاره به اجراي طرح جهاد همبستگي 
بيان مي کن��د: » برنامه ريزي کمک به س��اخت 
و احداث منازل مس��کوني در مناطق س��يل زده 
با همکاري دس��تگاه هاي متولي از جمله بنياد 

مسکن، کميته امداد و بهزيستي پس از شناسايي 
افراد نيازمند با کمک هاي تس��هيالت کم بهره، 
بالعوض و خيري��ن انجام خواهد ش��د و در اين 
زمينه 26 واحد مسکن در مناطق سيل زده استان 

ساخته مي شود.«
   افزايش بهره وری در کشاورزی 

الزم به ذکر است که سال گذش��ته به مناسبت 
40 س��الگي انق��الب اج��راي چندي��ن پروژه 
محروميت زدايي براي استان در نظر گرفته شده 
است که سهم بسيج س��ازندگي استان يک هزار 
پروژه است که تا پايان سال جاري همه يک هزار 
پروژه عمراني تکميل می ش��ود و به بهره برداري 
مي رس��د. جانش��ين رئيس بسيج س��ازندگي 
کهگيلوي��ه و بويراحمد در اين ب��اره مي گويد: » 
پنج منطقه مادوان سفلي و عليا، دشتروم، سادات 
گچساران و محله گلزار دهدش��ت براي اجراي 
اين پروژه مشخص شدند که طرح هاي آبرساني، 

پايگاه اورژانس، جدول کش��ي معابر و مسجد از 
جمله طرح هاي اجرايي بسيج سازندگي است.« 
کريم پور اضاف��ه مي کند: » اه��داي جهيزيه به 
زوج هاي جوان از س��ال ۹6 آغاز و 220 س��ري 
جهيزيه شامل يخچال، فرش، سرويس آشپزخانه 
و تلويزيون توزيع شد و در آينده نزديک هم 1۹0 
س��ري جهيزيه ميان زوج ه��اي نيازمند توزيع 
مي شود.« فرمانده سپاه فتح کهگيلويه و بويراحمد 
نيز با تأييد مطالب فوق بيان مي کند: »اين يکهزار 
پ��روژه محروميت زدايي که قرار اس��ت تا پايان 
امسال به بهره برداري برسند در زمينه آبرساني به 
مناطق محروم، احداث مسکن براي مددجويان 
تحت پوشش، حوزه کشاورزي، دامپروري و غيره 
است.« سردار حميد خرم دل اضافه مي کند: » در 
حوزه کشاورزي و دامپروري يکي از سياست ها و 
برنامه هايي که سپاه در حوزه اقتصاد مقاومتي آن 
را دنبال مي کند ايج��اد فضاي آموزش و افزايش 
بهره وري است که در اين حوزه توجه بيشتري را 
مي طلبد.« وي همچنين از آغاز عمليات آبرساني 
به بي��ش از 100 روس��تاي محروم شهرس��تان 
باشت با اعتباري افزون بر 180 ميليارد ريال خبر 
مي دهد و مي گويد: »زمان اج��را و بهره برداري 
بخش عم��ده اي از آنها کمت��ر از يک س��ال به 
طول مي انجامد.« گفتني اس��ت که مش��ارکت 
و حض��ور س��پاه در کار ه��اي محروميت زدايي 
در چندين س��طح انجام مي ش��ود که اردو هاي 
جهادي در حوزه هاي گوناگون و مش��ارکت در 
س��اخت طرح هاي عمراني و خدمات��ي از جمله 
اين اقدام هاس��ت. الزم به ذکر است که در حال 
حاضر 152 گروه جهادي در حوزه دانش آموزي 
و دانشجويي در سطح روستا ها و مناطق محروم 
استان مشغول فعاليت و انجام کار هاي عمراني، 
خدماتي، فرهنگي و محروميت زدايي هس��تند. 
بيشترين فعاليت گروه هاي جهادي دانش آموزي 
و دانشجويي نيز در همين فصل تابستان است که 
در بخش ها و مجموعه مختلف فعاليت دارند و با 
برنامه ريزي صورت گرفته اين گروه هاي جهادي 
به صورت هماهنگ در نقاط محروم استان فعاليت 
مي کنند. فعاليت هايي که در نهايت به کنار رفتن 
سايه محروميت ها آن هم در زماني که مسئوالن 
استاني تصويري از چگونگي رفع مشکالت ندارند 

منتهي مي شود.

تابستان سبز خراسان جنوبي  با خدمت 3هزار و 750 جهادگر

 ايجاد 8 هزار شغل در کهگيلويه و بويراحمد 
با اجراي 3 هزار و 600 پروژه اقتصاد مقاومتي سپاه

شايد حوادث سيل اخير را بتوان در زمره اتفاقاتي 
دانست  که به خوبي مي شد اتحاد آحاد مردم در 
خدمات رساني به هموطنان را مشاهده کرد. به 
خصوص همراهي گروه هاي جهادي که از اولين 
ساعات بروز حادثه، در محل آماده شدند و به ارائه 
خدمت  پرداختند.  بعد از وقوع سيل و از همان 
لحظه اول که گروه هاي جه��ادي در هر يک از 
مناطق سيل زده حضور پيدا مي کردند، گروه هاي 
پزشکي نيز همراه با اين جهادگران به ارائه خدمت 
مي پرداختند.  در همين رابطه علي طايفه مسئول 
بسيج جامعه پزشکي استان قزوين در خصوص 
پيشرفت طرح جهاد همبستگي و حضور دائمي 
گروه هاي پزشکي در مناطق س��يل زده استان 
لرستان مي گويد: » يکي از دستوراتي که سازمان 
بسيج جامعه پزشکي دريافت کرده است، حضور 
مستمر در مناطق س��يل زده همراه با گروه هاي 

جهادي مي باشد.«
وي ادامه مي دهد: »به عن��وان نمونه هم اکنون 
که گروه جهادي س��پاه ناحيه امام س��جاد )ع( 
در شهرس��تان دلفان اس��تان لرس��تان حضور 
دارند، يک گروه پزشکي متشکل از يک پزشک 
عمومي، دو پرستار، يک مشاور و يک متخصص 
بهداشت محيط همراه گروه مي باشد تا عالوه بر 
ارائه خدمات پزش��کي به هموطنان در مناطق 
سيل زده، در صورت نياز به جهادگران نيز کمک 
کنند.« مسئول بس��يج جامعه پزشکي استان 
قزوين با بيان اينکه تا زماني که س��پاه اس��تان 
قزوين در مناطق س��يل زده حضور دارد بسيج 
جامعه پزش��کي نيز همگام با س��ايرين در اين 
مناطق حضور مي يابد، مي گوي��د: » امروز يکي 
از نياز هاي اصلي در مناطق س��يل زده بهداشت 
محيط مي باشد، لذا گاهي متخصصان بهداشت 
محيط بنا به درخواس��ت در اين مناطق حضور 
بيش��تري دارند، هم اکنون مبارزه با حش��رات، 
آلودگي آب و. . . دغدغه هايي اس��ت که بس��يج 
جامعه پزشکي در مناطق سيل زده درصدد رفع 

آن برآمده است.«
  4هزار ويزيت رايگان طی 4ماه

در سه ماهه نخست سال جاري تعداد 11۹ تيم 
پزشکي در قالب طرح شهيد رهنمون در سطح 
سيستان و بلوچستان اعزام ش��ده و به بيماران 
خدمت رساني کرده اند که از اين تعداد 102 تيم 
عمومي و 17 تيم چند تخصصي بوده که بيش 
از 4 هزار نف��ر را ويزيت کرده اند.  اينها بخش��ي 
از حرف هاي مس��ئول س��ازمان بس��يج جامعه 
پزشکي سپاه س��لمان سيس��تان و بلوچستان 
است که با بيان اينکه طرح »شهيد رهنمون« از 
اسفندماه سال 13۹6 با 45 تيم پزشکي درماني 
در شهرستان زاهدان 11 تيم، ايرانشهر 3 تيم، 
خاش 6 تيم، سراوان 3 تيم، چابهار 5 تيم، زهک 
3 تي��م، زابل 10 تي��م، کنارک 2 تيم و س��رباز 
2 تيم سازماندهي شده اس��ت، مي گويد: » در 
س��ال 13۹7 تعداد 33 تيم در شهرستان هاي 
استان فعاليت خود را آغاز کردند که بتوانند در 
طول س��ال به منظور خدمت رساني بي منت به 

نيازمندان ارائه خدمت کنند.«
فاطمه کميلي ادامه مي دهد: » شهرستان زاهدان 
7 تيم، زابل 10 تيم، خاش 3 تيم، سراوان 4 تيم، 
زهک 5 تيم، ايرانشهر يک تيم، چابهار يک تيم، 
کنارک يک تيم فعال دارد که در مناسبت هاي 
مختلف در طول س��ال به ص��ورت جهادي در 
راستاي ارتقاي سطح سالمت بيماران نيازمند 
خدمات پزشکي، بهداشتي و درماني رايگان ارائه 
مي دهند و بيماران از خدم��ات ويزيت رايگان، 
توزي��ع داروي رايگان، مامايي، دندانپزش��کي، 
پزشک عمومي و متخصص بهره مند مي شوند.«

در اردبيل هم مثل بسياري از نقاط ديگر پزشکان 
جهادگر در خدمت هموطنان نيازمند هستند. 

از آغاز سال ۹8 تا کنون 40 تيم پزشکي به مناطق 
مختلف اين استان اعزام شده است که بيش از 5 
هزار نفر ويزيت رايگان و از خدمات پزشکي بسيج 
جامعه پزشکي استان برخوردار شده اند. البته در 

هفته جاري نيز دو تيم تخصصي به لنبر خلخال 
و ييالقات وکيل آباد )سردابه چايي( براي خدمات 
پزشکي و ويزيت رايگان روستاييان اعزام شدند و 

در حال خدمت رساني هستند. 
در همين راستا جانشين سازمان بسيج جامعه 
پزشکي استان اردبيل از ارائه خدمات بهداشتي، 
درماني و آموزشي رايگان به عشاير استان اردبيل 
خبر داده و مي گويد: » خدمت رس��اني تيم هاي 
بسيج جامعه پزشکي استان اردبيل در راستاي 
تحقق منويات مقام معظم رهبري و طرح اعتالي 
بسيج در قالب طرح شهيد دکتر رهنمون جهت 
محروميت زدايي و کمک به مناطق کم برخوردار 

انجام مي شود.«
سرگرد پاسدار مهدي جنگيزيان ادامه مي دهد: 
»طرح خدمت رس��اني به مناطق کم برخوردار 
شهرستان اردبيل از ييالقات عشايري وکيل آباد 
آغاز مي ش��ود که در اين مرحل��ه در پنج حوزه 
تخصصي اعم از زن��ان و ماماي��ي، اطفال، طب 
اورژانس، داروخانه سيار رايگان، پزشکان عمومي 
به مردم عزيز خدمت رساني خواهند کرد.« وي 
تأکيد مي کند: » با توجه به منويات مقام معظم 
رهب��ري در راس��تاي محروميت زداي��ي و ارائه 
خدمات به مردم مناطق محروم و کم برخوردار، 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل به همت 
سازمان بسيج جامعه پزشکي استان و با همکاري 
دانش��گاه علوم پزشکي اردبيل نس��بت به ارائه 

خدمات در اين مناطق اقدام کرده است.«
  ميان جلگه نيشابور مقصد دندانپزشکان

اما در استان خراسان رضوي و شهرستان نيشابور 
هم پزش��کان و دندانپزشکاني هس��تند که براي 
خدمات رساني در هر زمان و مکاني اعالم آمادگي 
کرده اند. تحصيلکردگاني که قسم خود را فراموش 
نکردند و دنيا را مکاني براي س��اختن آخرت خود 
مي بينند.  در همين رابطه مي توان به سراغ فرمانده 
ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه نيش��ابور رفت که از 
حضور گروه جهادي دندانپزشکي صراط الحميد در 
بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور خبر مي دهد. 
سرهنگ پاسدار سيدعلي اکبر حسيني مي گويد: 
»در راستاي ارتقاي سطح س��المت دهان و دندان 
اقشار کم برخوردار شهرستان نيشابور گروه جهادي 
صراط الحميد بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي 
مشهد، به مدت هفت روز در سطح روستا هاي بخش 

ميان جلگه به خدمات رساني پرداختند.«
وي با اشاره به وس��عت بخش ميان جلگه ادامه 
مي ده��د: »اين گ��روه جهادي در س��ه منطقه 
با مرکزيت عش��ق آباد ب��ا ظرفي��ت 12 يونيت 
دندانپزش��کي، فديش��ه ب��ا ظرفي��ت 3يونيت 
دندانپزش��کي، قاس��م آباد با ظرفيت 2 يونيت 
دندانپزش��کي و همچنين يک واحد س��يار، با 
مجموع 18 يونيت دندانپزش��کي مش��غول به 
فعاليت بودند.« فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج 
سپاه نيشابور ضمن بيان استعداد گروه جهادي 
صراط الحميد که متشکل از 70 نفر شامل اکيپ 
پزشکي، فرهنگي و همچنين پشتيباني مي باشد، 
مي گويد: » تيم معاينه اين گروه جهادي نسبت به 
معاينه بيش از هزار نفر اقدام کردند و به هزار نفر 
ديگر در زمينه ترميم دندان، هزار نفر در زمينه 
خدمات کش��يدن دندان، 200 نف��ر در زمينه 
جرم گيري، 100 نفر در زمينه درمان ريش��ه و 
1500 نفر در زمينه آموزش مراقبت هاي دهان و 
دندان خدمات دهي شد.«  حسيني جامعه هدف 
اين گروه جهادي را افراِد با رده سني 6 تا 35 سال 
اعالم کرده است و تأکيد مي کند: »خدمات اين 
گروه غالباً از افراد تحت پوشش کميته امداد امام 
خميني )ره( مي باشد و برآورد ريالي اين خدمات، 

بالغ بر 800ميليون ريال است.«
اما اين تمام ماجرا نيس��ت و در خراسان رضوي 
و در ش��هر مش��هد همزمان با دهه کرامت، 20 
تيم بسيج جامعه پزش��کي با حضور در مناطق 
کم برخوردار و در حاش��يه اين ش��هر به صورت 
رايگان به م��ردم محروم اي��ن مناطق خدمات 

پزشکي ارائه دادند.

سيد احمد هاشمي اشكاء

 پزشکان و دندانپزشکان جهادگر
 خادمان بدون مرز دنياي سالمت نيازمندان

امروز بايد خدمات سازمان بسيج جامعه پزشکي را جزو خدمات ويژه بسيج در مناطق محروم 
و نيازمند کش�ور ثبت کرد. پزش�کان و دندانپزش�کان جهادگري که با حضور در روس�تاهاي 
کم برخوردار چندين روز در کنار س�اکنان اين نقاط مي مانند و نذر سالمتش�ان را ادا مي کنند. 
مهم نيست کجاي ايران باشد. از روستاهاي فارس و سيستان و بلوچستان و خوزستان گرفته تا 
خراسان شمالي و کهگيلويه و بويراحمد و کرمان. همين چند روز پيش بود که ۷۰ دندانپزشک 
جهادگر به بيش از ۲هزار نيشابوري خدمات رايگان ارائه دادند و به گفته مسئول سازمان بسيج 
جامعه پزشکي سيستان و بلوچستان در سه ماهه نخست سال جاري تعداد 119 تيم پزشکي در 
قالب طرح »شهيد رهنمون« در سطح استان اعزام شده و به بيماران خدمت رساني کرده اند که 
از اين تعداد 1۰۲ تيم عمومي و 1۷ تيم چند تخصصي بوده که بيش از 4 هزار نفر را ويزيت کرده اند. 


