
   ميترا شهبازي
هنوز خسارت هاي ناشي از زلزله آبان سال 96 به 
طور كامل برطرف نشده بود كه فروردين امسال 
سيل در كوچه و خيابان مناطق شهري و روستايي 
استان كرمانشاه جاري شد و مردم را متضرر كرد. 
حوادثي كه از همان ابتداي وق�وع جهادگران 
سپاه و بس�يج با ورود به مناطق خسارت ديده 
به صورت شبانه روز دست مردم حادثه ديده را 
گرفتند. حاال هم اين زنان و مردان مي خواهند 
تا پايان جبران تمام خسارات وارد شده به مردم 
بمانند و با فعاليت هايشان سايه محروميت را از 
سر كرمانش�اهي ها كنار بزنند. جهادگراني كه 
براي س�ال جاري اجراي هزار و 400 پروژه را در 
برنامه شان قرار داده اند و خودشان نيز در هزار 
گروه جهادي مج�زا درحال فعاليت هس�تند. 

    
سه سال اخير شايد سخت ترين سال هاي زندگي 
كرمانشاهي ها بود، چراكه يك بار آنها در آبان 96 به 
واسطه زلزله 7/3 ريشتري خانه هايشان فرو ريخت 
و يك بار هم به دنبال بارندگي هاي ماه هاي نخست 
سال 98 از جاري شدن سيل خسارت ديدند. هرچند 
حجم خسارات ناشي از اين حوادث خيلي زياد بود اما 
همواره نيروهاي جهادي بسيج و سپاه در كنار مردم 
بودند و در روزهايي كه آنها در شرايط دشواري قرار 
داشتند، جهادگران از هر سو به اين استان مي آمدند 
و كمك هايشان را به آنها مي رساندند و حتي يك روز 
هم مردم خسارت ديده را تنها نمي گذاشتند. حاال 
كه چند ماهي از سيل كرمانشاه مي گذرد و مردم به 
زندگي عادي شان برگشته اند اما همچنان گروه هاي 
جهادي كه به گفته رئيس سازمان بسيج سازندگي 
استان كرمانش��اه به بيش از يكهزار گروه مي رسد 
در جاي جاي كرمانشاه حضور دارند و همچنان در 
راستاي محروميت زدايي گام برمي دارند. سرهنگ 
حس��ين قبادي بصير در اين ب��اره تأكيد مي كند: 
»گروه هاي جهادي ما از بين بسيجيان مؤمن، انقالبي 
و جواني شكل گرفته كه به صورت داوطلبانه وارد اين 
عرصه شده اند.« وي اضافه مي كند: »بسيجيان كاماًل 
داوطلبانه اقدام به تشكيل اين گروه ها كرده اند و در 
حوزه هاي مختلف از جمل��ه عرصه هاي فرهنگي، 
درمان و سالمت، آموزشي، عمراني و خدمات رساني 
فعاليت مي كنند.« رئيس سازمان بسيج سازندگي 

اس��تان كرمانش��اه ادامه مي دهد: »اين بسيجيان 
جهادگر در قالب هاي مذك��ور و در مناطق محروم 
به محرومان  خدمت مي كنند.« گفتني است تمام 
امكانات و تجهيزاتي كه در اختيار گروه هاي جهادي 
بسيجي است، توسط خود آنها تهيه شده و سازمان 
بسيج سازندگي امكاناتي در اختيار آنها قرار نداده 
است. البته به گفته قبادي بصير بسيج سازندگي هم 
از اين گروه ها پشتيباني مي كند و با برنامه ريزي براي 
حوزه فعاليت  آنها بر اساس تخصص هايي كه دارند 
در راستاي تسريع در فعاليت هاي محروميت زدايي 

گام بر مي دارند. 
   اجراي طرح جهاد همبستگي در كرمانشاه

شايان ذكر است در حال حاضر هزار و 400طرح 
محروميت زدايي در اس��تان كرمانش��اه در حال 
اجراس��ت كه تنها بخش��ي از آن مربوط به سيل 
و زلزله اس��ت. بنابراين جهادگ��ران در كنار رفع 
مشكالت ناش��ي از حوادث مختلف بدون در نظر 

گرفتن اينكه نيازمندان چه كس��اني هستند به 
آنها كمك مي كنند. مس��ئول بس��يج سازندگي 
استان كرمانش��اه در اين راس��تا تأكيد مي كند: 
»بسيج سازندگي كش��ور به مناسبت 40سالگي 
انقالب ساخت 40 هزار پروژه عمراني را در دستور 
كار دارد كه سهم استان كرمانش��اه از اين تعداد 
هزار و 400 پ��روژه اس��ت.« قبادي بصير اضافه 
مي كند: »تاكنون 964 پروژه شناسايي و وارد فاز 
اجرايي شده است.« براي اين طرح ها هم به صورت 
ميانگين اعتباري حدود 60ميليون تومان براي هر 
پروژه برآورد شده است. وي بيان مي كند: »درحال 
حاضر از 964 پروژه، عمليات اجرايي ۱83 طرح 
به اتمام رس��يده و به بهره ب��رداران تحويل داده 
شده اس��ت.« گفتني اس��ت عمده پروژه هاي به 
اتمام رس��يده مربوط به من��ازل نيازمندان بوده 
است. همچنين ۱3 پروژه آبرساني روستايي، سه 
پروژه مدرسه، هفت پروژه  در حوزه آبخيزداري و 

آبياري قطره اي تاكنون تكميل و تحويل شده اند. 
البته آنطور كه قبادي بصير بيان مي كند، اقدامات 
محروميت زدايي بس��يج در كرمانش��اه فقط به 
همين چند مورد منتهي نمي شود و ۵00پروژه نيز 
مربوط به منازل تخريب شده در سيل امسال است 
كه سپاه در ياري رس��اني به مردم سيل زده اجرا 
مي كند. مسئول بسيج سازندگي استان كرمانشاه 
با تصريح بر اينكه بيش از 90درصد اين پروژه ها در 
زمينه محروميت زدايي و ساخت منازل مسكوني 
براي نيازمندان است، مي گويد: »اميدواريم اين 
پروژه ها تا دهه فجر امسال به نتيجه برسند.« اين 
۵00 پروژه نيز در قالب طرح جهاد همبستگي ملي 

در استان درحال اجرايي شدن است. 
   ارائه 340 خدمت پزشكي رايگان به مردم 

الزم به ذكر اس��ت عملك��رد گروه ه��اي جهادي 
در استان كرمانش��اه چند بُعدي اس��ت و تنها به 
فعاليت ه��اي عمران��ي خت��م نمي ش��ود، بلك��ه 

فعاليت هاي فرهنگي، آموزش��ي، س��المت و... را 
هم شامل مي شود. درحال حاضر برخي گروه هاي 
جهادي خوداتكا شده اند و مانند يك مؤسسه خيريه 
عمل مي كنند و مورد اعتماد مردم و دستگاه هاي 
متولي هستند. آنها كمك هاي خيران و دستگاه ها 
را جهت كمك به محرومان جذب مي كنند و عالوه 
بر خدمات مذكور در قال��ب فعاليت هاي مختلف 
چون كمك به ايجاد اشتغال خانواده هاي محروم 
و زنان سرپرست خانوار و همچنين كمك به تهيه 
جهيزيه براي محرومان به كار مي گيرند. در كنار 
اين فعاليت ها جهادگران پزشك هم هرچند وقت 
يك بار به مناطق محروم س��ر مي زنند و به صورت 
رايگان به درمان مردم مي پردازند. در اين راس��تا 
چندي پيش سازمان بسيج جامعه پزشكي استان 
كرمانش��اه در يك برنامه جهادي اقدام به ويزيت 
و توزي��ع داروي راي��گان بي��ن 340 نفركرد. رضا 
منصوري، رئيس سازمان بس��يج جامعه پزشكي 
استان كرمانش��اه در اين باره تأكيد مي كند: »در 
اين اقدام جه��ادي يك متخص��ص داخلي، يك 
متخصص عفوني و سه پزشك عمومي به ويزيت و 
مداواي مددجويان پرداختند.« همچنين ارجاعات، 
اقدامات پاراكلينيك��ي و تحويل داروي تخصصي 
رايگان نيز توسط بس��يج جامعه پزشكي صورت 
گرف��ت. البته اين اولين باري نيس��ت كه بس��يج 
جامعه پزش��كي دس��ت به ارائه خدمات پزشكي 
به مناطق محروم مي زند و هرس��ال بسته به نياز 
مناطق مختل��ف چندين بار جهادگ��ران در تمام 
استان حضور مي يابند و بر سطح بهداشت و درمان 
مردم مي افزايند. ارائه خدماتي ك��ه تنها از عهده 

جهادگران برمي آيد.

اقدامات پاراكلينيك�ي و تحويل داروي 
تخصصي رايگان توس�ط بسيج جامعه 
پزشكي صورت می گيرد  و هرسال بسته به 
نياز مناطق مختلف چندين بار جهادگران 
در تمام استان حضور مي يابند و بر سطح 

بهداشت و درمان مردم مي افزايند
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   سجاد مرسلي
حضور در عرصه س�ازندگي و محروميت زدايي، 
يكي از موضوعاتي اس�ت كه همواره در دستور 
كار سپاه و بسيج به عنوان يك نيروي انقالبي و 
جهادي قرار داشته و امروز نيز در رديف مهم ترين 
مأموريت هاي س�پاه و بس�يج قرار دارد.  باز هم 
بسيج سازندگي و قرارگاه محروميت زدايي حمزه 
سيدالشهدا)ع( پيشگام شده است و با دريافت 
مشخصات مددجويان از كميته امداد، براي آنها 
در روستاهايي كه كيلومترها از مركز شهرستان 
فاصله داشته و در مناطق صعب العبور قرار دارند، 
مسكن و سرپناه مي سازد.  همين چند روز پيش 
بود كه آيين افتتاح 3ه�زار و 200 پروژه عمراني 
و كلنگ زنی ه�زارو 250پروژه محروميت زدايي 
با حضور سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاس�داران انقالب اس�المي در آذربايجان 
غربي برگزار ش�د.   اين پروژه ها كه اهدايي مقام 
معظ�م رهب�ري )مدظله العالي( به م�ردم غيور 
و سلحش�ور آذربايج�ان غرب�ي ب�ود، توس�ط 
فرمانده كل س�پاه از طري�ق ويدئ�و كنفرانس 
افتت�اح ش�د و همچنين ب�ا حضور سرلش�كر 
س�المي كلنگ هزار و 250 پروژه م�ردم ياري و 
محروميت زدايي در اس�تان بر زمين زده ش�د. 

    
به جرئت مي ت��وان گف��ت يك��ي از بزرگ ترين 
اقدامات س��پاه در آذربايجان غربي افتتاح 3هزار 
و 200 پروژه عمراني پروژه محروميت زدايي بود 
كه با حضور فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي در اين استان برگزار شد. البته اين تمام 
ماجرا نبود، زيرا سرلشكر حسين سالمي كلنگ 
هزار و 2۵0 پروژه مردم ياري و محروميت زدايي 
را هم بر زمي��ن زد تا بتوان ب��راي روزهاي آينده 
افق هاي روشني را متصور شد.  وقتي سپاه با قدرت 
حركت مي كند، ديگر سازمان و نهادي نمي ماند 
كه نخواهد با آن همراه شود؛ موضوعي كه استاندار 
آذربايجان غربي را هم با اين اقدامات همراه كرد 
و گفت كه دولت در كنار س��پاه براي پيشرفت و 

توسعه آذربايجان غربي تالش مي كند. 
محمدمهدي شهرياري در مراسم افتتاحيه 3هزار 
و200 پ��روژه عمراني و كلنگ زني ه��زار و2۵0 
پروژه عمراني و محروميت زداي��ي اهدايي مقام 
معظم رهبري به مردم استان كه با حضور فرمانده 
كل سپاه و جمعي از مسئوالن برگزار شد، گفت: 
»اقدامات س��پاه در اين برهه زماني كه مشكالت 
اقتصادي گريبانگير جامعه اس��ت جاي تقدير و 
تش��كر دارد.« وي با تأكيد بر اينكه دولت با تمام 
توان در كنار سپاه براي ريشه كني فقر در جامعه 

است، افزود: »دشمنان انقالب اسالمي خواب هاي 
زيادي براي ما ديده بودند كه در يك سال آينده 
جمهوري اسالمي وجود نخواهد داشت يا مشكالت 
زيادي را خواهد ديد.« استاندار آذربايجان غربي 
اذعان كرد: »هرچه جلوتر مي رويم بر اين عقيده كه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مردم عزيزمان در 
كنار اين ارگان  وحدت و همدلي خوبي با يكديگر 
دارند مي بينيم دشمنان ما روز به روز عقب نشيني 
مي كنند، انشقاق بينش��ان ايجاد مي شود و اين 
وحدت و همدلي كه در كشور وجود دارد و روز به 
روز بيشتر شاهدش هستيم باعث اقتداري شده 

كه در 40 سال گذشته كم نظير بوده است.« 
 تالش براي تحقق منويات رهبر معظم انقالب

سپاه و بسيج چندين س��ال است كه در راستاي 
تحقق منويات رهب��ر معظم انق��الب و با هدف 
محروميت زدايي از مناطق محروم، گام هاي مهم 

و مؤثري برداشته است. 
امروز سپاه و بسيج در روستايي دورافتاده آب به 
مردم روستا مي رسانند، در روستايي كشاورزان را 
ياري مي كنند، در منطقه اي ديگر مرهم زخم هاي 
جسمي و روحي مردم مي شوند. در جايي مدرسه 
مي سازند و َعلَم هاي علم و دانش را باال مي برند و 
در نقطه اي مانند بخش باروق مياندوآب كه يكي از 

محروم ترين بخش هاي آذربايجان غربي است، اين 
روزها در راستاي ساخت سرپناه براي محرومان 
قدم بر مي دارند.  گويي پازل محروميت در بخش 
باروق تكميل اس��ت. از راه و جاده شروع شده تا 
مسكن ، معيشت و روستاهايي با خانه هاي خشتي 
و گلي در مناطقي دور و صعب العبور كه مردمانش 
با محروميت خو گرفته اند ولي س��پاه و بسيج با 
همتي مثال زدني مي خواهند برخي كاستي ها را 
جبران كنند.  در اين زمينه در برخي روستاهاي 
اين بخش اقدام به احداث مسجد، مسكن، پل و راه 
كرده اند و اخيراً نيز در راستاي تفاهمنامه اي كه 
بين سپاه و كميته امداد امضا شده، سراغ احداث 
مسكن براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد 
امام خميني)ره( رفته اند تا مرهمي باشد بر آالم 

اين درد ديدگان و رنج كشيدگان. 
باز هم بسيج سازندگي و قرارگاه محروميت زدايي 
حمزه سيدالش��هدا)ع( پيشگام ش��ده است و با 
دريافت مش��خصات مددجويان از كميته امداد، 
براي آنها در روس��تاهايي كه كيلومترها از مركز 
شهرستان فاصله داشته و در مناطق صعب العبور 

قرار دارند، مسكن و سرپناه مي سازد. 
   احداث 29 مسكن مددجويي براي نيازمندان

در راس��تاي محروميت زدايي از مناطق محروم و 

تفاهمنامه اي كه بين س��پاه و كميته امداد امضا 
شده است، اقدامات الزم براي احداث مسكن هاي 
مددجويي در مياندوآب انجام ش��د.  اينها بخشي 
از حرف هاي مسئول بس��يج سازندگي مياندوآب 
اس��ت كه گفت: »در اين راستا امسال 29 مسكن 
مددجويي كميته امداد امام خميني)ره( مياندوآب 
در مناط��ق مح��روم و از محل اعتب��ارات قرارگاه 
محروميت زدايي حمزه سيدالش��هدا)ع( و بسيج 
س��ازندگي مياندوآب احداث مي ش��ود.« موسي 
تقي زاده با اشاره به اينكه اين واحدها به متراژ۵0متر 
احداث مي ش��وند، ادامه داد:  »۱2 واحد از اين 29 
واحد آماده بهره برداري شده و ۱7 واحد ديگر نيز در 
دست احداث است.« در همين راستا رئيس كميته 
امداد امام خميني)ره( مياندوآب هم با بيان اينكه 
هم اكنون 20 واحد مسكن مددجويي در مناطق 
محروم و روستايي شهرس��تان مياندوآب در حال 
احداث است، به ۱2 واحد مسكن مددجويي كه با 
همكاري سپاه ساخته شده اند نيز اشاره كرد و گفت: 
»كار احداث اين واحدها تمام شده است و به مرحله 

بهره برداري رسيده اند.«
وقتي جهادگران راه مناطق مح��روم را در پيش 
مي گيرن��د، تمام ت��الش خ��ود را در عرصه هاي 
مختلف به كار مي گيرند تا نيازمندي روي زمين 

نماند كه به خواسته اش نرسيده باشد.  در همين 
رابطه طرح ويزيت رايگان به همت ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه پلدشت با همكاري معاونت بهداشت 
و درمان اجرا شد.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه پلدشت با اشاره به آغاز طرح ويزيت رايگان 
گف��ت: »مردم روس��تاهاي كولوس و ش��وربالغ 
پلدشت كه ساكن ييالق نادو چالدران هستند به 

صورت رايگان ويزيت شدند.«
سرهنگ پاسدار منصور يوسفي با اشاره به اينكه در 
روز هاي آينده ويزيت هاي رايگان در ساير روستاهاي 
محروم پلدشت نيز برگزار مي شود، تصريح كرد: »طرح 
ويزيت رايگان به همت ناحيه مقاومت بس��يج سپاه 
پلدشت با همكاري معاونت بهداشت و درمان اجرا شد 
و در اين طرح يك اكيپ شامل پزشك، كارشناسان 
دارويي، دندانپزش��ك و دامپزش��ك براي مردم اين 
منطقه ارائه خدمات كردند.« وي افزود: »اين طرح 
در جهت ارتقاي سالمت مردم مناطق محروم اجرا 
شد و در اين طرح ۵00نفر از اهالي به صورت رايگان 
ويزيت ش��دند و دارو دريافت كردند و دام هايشان از 
لحاظ بيماري پايش شد.« الزم به ذكر است ييالق 
نادو چالدران در فاصله ۱00كيلومتري از پلدشت و در 

ارتفاع هزار و 800متري از سطح زمين قرار دارد. 
   سيل زدگان هرگز تنها نماندند

كافي اس��ت كمي به گذش��ته و چند م��اه قبل 
بازگرديم. اوايل امسال و بعد از وقوع سيل بود كه 
۱0 گروه جهادي از آذربايجان غربي به مناطق 
س��يل زده اعزام ش��د.   آن زمان رئيس سازمان 
بسيج س��ازندگي آذربايجان غربي با اعالم اين 
خبر و با بيان اينك��ه در قالب اين ۱0 گروه ۱00 
نفر به منطقه س��يل زده لرس��تان اعزام شدند و 
در حال خدمت رس��اني به مردم هستند، گفت: 
»بيش از ۱0 روز اس��ت كه گروه ه��اي جهادي 
اين استان در اين منطقه مستقرند و تا زماني كه 
نياز باش��د در كنار مردم خواهند بود. همچنين 
با همت 60 گروه جه��ادي، كمك هاي مردمي 
جمع آوري و پنج كاميون حام��ل اين كمك ها 
به مناطق سيل زده ارسال ش��د.« اما نكته حائز 
اهميت اين ك��ه در آن زمان 2ه��زار نفر از مردم 
استان براي اعزام به مناطق سيل زده نام نويسي 
كرده بودند كه در صورت نياز به تدريج نسبت به 
اعزام آنها اقدام مي ش��د.  البته در كنار اقدامات 
س��پاه و بسيج، با دس��تور اس��تاندار آذربايجان 
غربي نيز شش دستگاه كمپرسي ۱0 چرخ، يك 
دستگاه كمپرسي شش چرخ، يك دستگاه لودر و 
يك دستگاه كشنده بنياد مسكن انقالب اسالمي 
با هدف آواربرداري و بازسازي مناطق سيل زده 

به اين مناطق فرستاده شد.

 محروميت زدايي سپاه از آذربايجان غربي
 با اجراي 3200 پروژه عمراني

 خدمت در مناطق كم برخوردار كرمانشاه 
با اجراي 1400 طرح گروه هاي جهادي

در ح��ال حاضر227گ��روه جه��ادي 
شناسنامه دار در خراس��ان جنوبي حضور 
دارند كه در سال گذش��ته ۱9هزار و ۵00 
نفر در قالب يكه��زار و 84 گروه جهادي به 
مناطق مختلف اس��تان اعزام ش��دند و به 

خدمات رساني پرداختند. 
رئيس بس��يج سازندگي خراس��ان جنوبي 
مي گويد: »326 پ��روژه با اعتب��ار مصوب 
29ميليارد تومان سال گذشته در مجموع و 
سرفصل هاي مختلف استاني و مشاركتي در 

رديف برنامه اجرايي قرار داده شد.«
مهدي هن��ري ادامه مي ده��د: »در جهت 
اج��راي پروژه هاي عمراني - مش��اركتي با 
قرارگاه محروميت زدايي سپاه سال گذشته 
۵0 پروژه با اعتبار 2ميليارد تومان تفاهمنامه 
امضا شد و به اتمام رسيد و در سال جاري نيز 
تفاهمنامه اي با اعتبار 3ميليارد تومان امضا 
شد كه در اين راس��تا تاكنون 247ميليون 

تومان براي آغاز پروژه ها واريز شده است.«
وي با بي��ان اينك��ه براس��اس تفاهمنامه 
منعقد شده بين بس��يج سازندگي و آستان 
قدس رض��وي نيز 82 پ��روژه ب��ا اعتبار ۵ 
ميلي��ارد و ۵00 ميليون تومان اجرا ش��ده 
اس��ت، مي گويد: »از 8۱ پ��روژه عمراني و 
محروميت زدايي تاكنون 6۱ پروژه با اعتبار 
2ميلي��ارد و 400 ميليون توم��ان به پايان 

رسيده است.«
وي مي افزايد: »در راس��تاي طرح »كرامت 
محل��ه« ني��ز تاكنون 26پ��روژه ب��ا اعتبار 
4ميليارد تومان در محالت تعريف شده كه 
تاكنون يك و نيم ميليارد تومان آن تخصيص 
يافت��ه اس��ت.« رئيس بس��يج س��ازندگي 
خراسان جنوبي خاطرنشان مي كند: »سال 
گذشته در مجموع در سرفصل هاي مختلف 
اس��تاني و مش��اركتي 326پروژه با اعتبار 
مصوب 29ميليارد توم��ان در رديف برنامه 
اجرايي ق��رار داده ش��د. همچنين 40هزار 
پروژه در س��طح كشور آغاز ش��د كه از اين 
تع��داد 7۵0پروژه محروميت زدايي س��هم 
خراسان جنوبي بوده و تاكنون ۱84پروژه 

به اتمام رسيده است.«
وي با اشاره به اينكه براي كمك به معيشت 
روس��تاييان ۱08هزار قطعه جوجه بومي 
توزيع ش��ده كه 20هزار قطع��ه به مرحله 
تخم گذاري رس��يده اس��ت، مي گويد: »در 
سال هاي اخير 32ميليارد تومان تسهيالت 
اش��تغال پرداخت و 3 ه��زار و 200 كارگاه 

اقتصاد مقاومتي ايجاد شده است.«
   آب و خ�اك خراس�ان جنوبي احيا 

مي شود
در زمينه كش��اورزي هم خراسان جنوبي 
ش��اهد اتفاقات خوبي اس��ت كه در همين 
راستا مي توان به اجراي 3۵پروژه كشاورزي 
ق��رارگاه محروميت زدايي در اين اس��تان 
اشاره كرد.  رئيس سازمان بسيج سازندگي 
خراس��ان جنوبي با بيان اينك��ه 3۵پروژه 
مربوط به آب كشاورزي اعم از احيا و مرمت 
قنوات، اس��تخر ذخيره آب، كان��ال انتقال 
آب و آبخي��زداري با اعتبار ي��ك ميليارد و 
4۵0ميليون توم��ان با هم��كاري قرارگاه 
محروميت زدايي اجرايي مي شود، مي گويد: 
»استفاده از ظرفيت اعتباري تمامي نهادها 
و دستگاه هاي خدمت رسان براي كمك به 
اجراي پروژه هاي عمراني و محروميت زدايي 
از جمل��ه برنامه ه��اي اولوي��ت دار بس��يج 

سازندگي در مناطق محروم استان است.«
هن��ري ب��ا اش��اره ب��ه ظرفي��ت ق��رارگاه 
محروميت زداي��ي ب��راي تأمين بخش��ي از 
اعتبار مورد ني��از پروژه ها بيان مي كند: »در 

اواخر سال 97 تفاهمنامه جديدي با قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه منعقد و در راستاي آن 
63پروژه با اعتباري بالغ بر 3ميليارد تومان 
اجرا ش��د. ۵0درصد اين اعتبارات توس��ط 
ق��رارگاه محروميت زدايي تأمي��ن و مابقي 
توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط، مشاركت 
مردمي و كمك خيران تأمين ش��ده است.« 
وي تأكيد مي كند: »همچنين هفت پروژه به 
مبلغ  ۵60ميليون تومان در زمينه اشتغال 
و در راس��تاي كمك به احداث كارگاه هاي 
تجميعي اشتغال و فروشگاه عرضه مستقيم 

توليدات روستايي تعريف شده است.«
   جش�ني ب�ه وس�عت خوش�حالي 

محرومان
در تعطي��الت ن��وروزي امس��ال ب��ود كه 
۱2۵گروه جهادي با حضور در نقاط محروم 
اس��تان خدمات مختلفي را در بخش هاي 

عمراني، فرهنگي و سالمت ارائه كردند. 
اين گروه ها كه ش��امل يكه��زار و 9۵0 نفر 
بودن��د در حوزه هاي دانش��جويي، جامعه 
زنان، دانش آموزي، حلقه صالحين، محالت، 

عشاير و مهمان به ارائه خدمت پرداختند. 
گروه هايي كه در اجراي مراس��م مذهبي، 
احكام، روان خواني، حف��ظ، قرائت قرآن و 
برگزاري يادواره ش��هدا مشاركت داشتند.  
مسئول سازمان بس��يج سازندگي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه اردوه��اي جهادي به 
نوعي مدرسه انسان سازي هستند، مي گويد: 
»حضور گروه هاي جهادي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رش��د 70درصدي داشته 
است. امس��ال ۱0 گروه جهادي مهمان در 
نقاط محروم و مرزي اس��تان حضور يافتند 
كه بيشتر در عرصه هاي عمراني و بهداشتي 

فعاليت هاي قابل توجهي انجام دادند.«
نكته جالب در زمان تحويل سال اين بود كه 
۵00 جهادگر مهمان ب��ا حضور در مناطق 
محروم در كن��ار مردم به برگزاري جش��ن 
پرداختند.  چن��دي پيش ه��م گروه هاي 
جهادي راهي شهرستان طبس شدند تا به 

ارائه خدمات پزشكي و سالمت بپردازند. 
گروه هايي كه ش��امل 36نفر از متخصصان 
بودند در حوزه سالمت و دندانپزشكي براي 
هزار و ۵00 نفر آموزش بهداش��ت دهان و 

دندان ارائه كردند. 
مسئول بسيج س��ازندگي خراسان جنوبي 
در اين ب��اره مي گويد: »توس��ط اين گروه 
۵۱3مورد كشيدن و جراحي دندان، ۵۱9 
مورد ترميم، 74 مورد عصب كشي و 23مورد 
جرم گي��ري انجام گرفت ك��ه ارزش ريالي 
اين خدم��ات 334ميليون توم��ان برآورد 

شده است.«
وي با اش��اره به انجام ۱۱3م��ورد فعاليت 
عمراني توسط گروه هاي جهادي نيز تأكيد 
مي كن��د: »اين فعاليت ها ش��امل احداث و 
تكميل سرويس بهداشتي و حمام، مساجد 
و حس��ينيه، احداث و مرمت قنات، احداث 
اس��تخر ذخيره آب، مرمت و زيباس��ازي، 
احداث و تكميل من��ازل محرومان و ايجاد 

واحدهاي الگويي دام و طيور بوده است.«
اما خبر خوب مس��ئول بس��يج سازندگي 
خراسان جنوبي در باره راه اندازي گروه هاي 
جهادي محله محور اس��ت ك��ه مي گويد: 
»راه اندازي گروه هاي جهادي خدمت رسان 
محله مح��ور يك��ي از برنامه هاي س��ازمان 
بسيج سازندگي در استان است كه در سال 
گذشته تشكيل شدند تا در هر پايگاه بسيج، 
گروه پنج يا شش نفره خدمت رسان وجود 
داش��ته باشد و به حل مش��كالت آن محله 

بپردازند.«

سيداحمد هاشمي اشكا

 ۳۲۶پروژه بسيج براي شکوفایی 
و احياي آب و خاك خراسان جنوبي

چندين سال اس�ت كه خراسان جنوبي از مش�كالت زيادي در زمينه هاي گوناگون رنج 
مي برد؛ از كم آبي و خشكسالي گرفته كه محروميت را به روستاها رسانده تا بي توجهي به 
منابع معدني، صنايع دستي، بومي و محصوالت كشاورزي كه دسترنج ساكنان اين منطقه 
را به هدر داده و مش�كالت را چند برابر كرده است.  اما از اواسط س�ال گذشته بود كه با 
راه اندازي گروه هاي جهادي خدمت رسان محله محور كه يكي از برنامه هاي سازمان بسيج 
سازندگي در اين استان بود گروه هاي جهادگر زيادي تش�كيل شد و خدمات رساني به 
محرومان و مناطق كم برخوردار در دستور كار قرار گرفت. بعد از حدود شش ماه يعني اوايل 
امسال بود كه اعالم شد 125گروه جهادي با حضور در نقاط محروم استان خدمات مختلفي 
را در بخش هاي عمراني، فرهنگي و سالمت ارائه كردند و به گفته رئيس بسيج سازندگي 
خراسان جنوبي 326پروژه محروميت زدايي در اس�تان خراسان جنوبي اجرا مي شود . 


