
   مينا محمدي 
جهادگران پزش�ک هر روز يکي از اس�تان ها و 
يکي از مناطق محروم آنه�ا را انتخاب مي کنند 
تا س�طح س�امت، بهداش�ت و درم�ان مردم 
مناطق مح�روم را افزايش دهن�د. اقداماتي که 
فقط در همين دو ماه اخير باع�ث ارائه خدمات 
پزش�کي به 4ه�زار و 303 نفر از م�ردم مناطق 
کم برخ�وردار اس�تان هاي خراس�ان رض�وي، 
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، 
آذربايجان غربي و گلستان شد و آنها توانستند 
از خدمات پزشکي رايگان بسيج جامعه پزشکي 
برخوردار ش�وند. اين خدمات نيز ش�امل ارائه 
خدمات دندانپزش�کي، ويزيت توس�ط پزشک 
عمومي، ارائه دارو، ارائه آموزش هاي بهداشتي 
دوره سالمندي و ميانس�الي، ارائه آموزش هاي 
فرهنگ�ي، ارائ�ه خدم�ات ماماي�ي، غربالگري 
قن�د خ�ون، غربالگ�ري فش�ار خ�ون و ارجاع 
افراد به مراکز خدمات جامع س�امت مي شود. 

    
جهادگران بسيج جامعه پزشکي که هر روز يک منطقه 
از کشور را براي خدمت رساني انتخاب مي کنند، در 
آخرين فعاليت شان توانس��تند به 4هزار و 303 نفر 
خدمات پزش��کي ارائه دهند. خدماتي که از ويزيت 
ساده توسط پزش��ک عمومي تا ارائه داروي رايگان و 
ارجاع بيماران با هزينه بسيج به مراکز سالمت را شامل 
مي شود. اين کار نيز طي دو ماه اخير و در استان هاي 
خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، چهارمحال 
و بختياري، آذربايجان غربي و گلس��تان انجام شده 
اس��ت. در اين خصوص داوود لطفي، مسئول بسيج 
دانشجويي ناحيه مقاومت بسيج س��بزوار با اشاره به 
ويزيت رايگان 200نفر در روستاهاي محروم بخش 
روداب سبزوار مي گويد: »با حضور تيم پزشکي در اين 
روستاها بيش از200 نفر به صورت رايگان از ويزيت تا 

خدمات پزشکي برخوردار ش��دند.« عالوه بر ويزيت 
رايگان بخشي از مردم مناطق محروم استان خراسان 
رضوي، در اس��تان کردس��تان به خصوص مناطق 
محروم مريوان ني��ز 500 نفر توانس��تند از خدمات 
پزش��کي و درماني رايگان برخوردار ش��وند. در اين 
خصوص مدير کانون بسيج جامعه پزشکي ايوان بيان 
مي کند: » در راس��تاي ارتقاي سطح سالمت جامعه 
عشايري و روستايي شهرستان ايوان بيش از 500 نفر 
از عشاير و روستانشينان ايوان ويزيت شدند.« مالک 
رستمي اضافه مي کند: » اين تعداد افراد توسط سه 
اکيپ پزشکي شامل کارش��ناس بهداشت و دارويي 
در روستا هاي نرگس��ي، به چهار مله، تعل و گيالنه و 
مناطق عشايري مورد ويزيت قرار گرفتند.« گفتني 
است اعتبار هزينه شده در اين راستا 50 ميليون ريال 

عنوان شده است. مدير کانون بسيج جامعه پزشکي 
شهرستان ايوان با اش��اره به ارتقاي شاخص سالمت 
و اميد به زندگي در مناطق روستايي و عشايري ايوان 
تأکيد مي کن��د: » يکي از مهم ترين دس��تاوردهاي 
انقالب توسعه خدمات بهداشتي در مناطق محروم 

و دوردست است.«
  ارائه خدمات درماني رايگان به مناطق محروم 

گفتني است با هدف محروميت زدايي و افزايش سطح 
س��المت جامعه در استان سيس��تان و بلوچستان و 
در منطقه ايرانش��هر، 200نف��ر در مرکز بخش بنت 
شهرستان نيکشهر ويزيت رايگان شدند. رئيس دانشگاه 
علوم پزشکي ايرانشهر در اين باره بيان مي کند: »در 
ادامه طرح ويزيت رايگان بس��يج جامعه پزشکي در 
مناطق محروم، يک تيم از پزشکان متخصص و جهادي 

با حضور در مرکز بخش بنت شهرس��تان نيکش��هر 
خدمات درماني و بهداشتي به مردم ارائه دادند.« دکتر 
محمدمهران اميني فرد اضافه مي کن��د: » اين طرح 
به منظور خدمت رساني بهتر به شهروندان گرامي به 
ويژه عزيزاني که در مناطق روستايي کمتر برخوردار 
ساکن هستند برگزار شده اس��ت و تمام تالش ما در 
حوزه بهداش��ت و درمان کمک به س��المت مردم در 
اين مناطق اس��ت.« البته فعاليت جهادگ��ران و ارائه 
خدمات پزشکي آنها در استان سيستان و بلوچستان 
به همين 500 نفر منتهي نمي شود و به گفته مسئول 
سازمان بسيج جامعه پزشکي سپاه سلمان سيستان و 
بلوچستان 38 نفر نيز در حوزه شهرستان زهک ويزيت 
رايگان شده اند. فاطمه کميلي در اين باره بيان مي کند: 
» طي هفته گذشته، تيم پزشک عمومي بسيج جامعه 

پزشکي به روستاي چاردري شهرستان هيرمند اعزام 
شدند و ضمن ويزيت بيماران، 50بسته بهداشتي شامل 
شامپو، صابون، خميردندان و مسواک به مبلغ7 ميليون 
و 550 هزار ريال توزيع و مبلغ 35 ميليون و 650 هزار 
ريال نيز داروي رايگان در بين مردم اين منطقه توزيع 
شده است.« عالوه بر سيستان و بلوچستان در استان 
چهارمحال و بختياري نيز 465 نفر توانستند از خدمات 
رايگان بسيج جامعه پزش��کي بهره مند شود. گفتني 
است ارائه خدمات دندانپزشکي براي 40 نفر، ويزيت 
توسط پزشک عمومي براي ۱20 نفر، ارائه دارو براي 
۱20 نفر، ارائه آموزش هاي بهداشتي دوره سالمندي و 
ميانسالي براي40 نفر، ارائه آموزش هاي فرهنگي براي 
32 نفر، ارائه خدمات مامايي براي 5 نفر، غربالگري قند 
خون براي ۱5 نفر، غربالگري فشار خون براي 82 نفر و 
ارجاع ۱۱ نفر به مراکز خدمات جامع سالمت از اقدامات 
تيم شهيد رهنمون بسيج جامعه پزشکي در منطقه 
سبزکوه استان چهارمحال و بختياري است. همچنين 
مضاف بر اين تعداد در استان هاي گلستان و آذربايجان 
غربي نيز به ترتيب ه��زار و 200 نفر و هزار و 700 نفر 
ويزيت رايگان شده اند. در اين خصوص مسئول گروه 
جهادي رويش هاي انقالب اس��المي دانش��گاه علوم 
پزشکي تهران در شهرس��تان گنبد کاووس گلستان 
مي گويد: » تيم درماني اين گروه ک��ه از 3۱ مرداد تا 
هشتم شهريور براي خدمات رساني به مردم محروم 
روستاها به دهستان س��لطانعلي گنبدکاووس اعزام 
ش��دند، هزار و 200 نفر را به ص��ورت رايگان ويزيت 
کردند.« محمد احساني کيا مي افزايد: » ۱50 نفر نيروي 
جهادي دانشگاه علوم پزشکي تهران شامل تيم هاي 
درماني، عمراني، کارآفريني، فرهنگي و رسانه در اين 
مدت به مردم محروم ۱2 روستاي قورپلجه، اميدآباد، 
اميديه، توحيد يک و دو، فيضيه يک و دو، سلمان يک 
و دو و ابوذر يک، دو و س��ه دهستان سلطانعلي بخش 

مرکزي گنبدکاووس خدمات رساني کردند.«

   سيداحمد هاشمي اشکا
ش�ايد روزي که در م�ورد راهيان ن�ور صحبت به 
ميان آمد همه به يک کار جهادي در حوزه فرهنگ 
فکر مي کردند. اما حاال و به خاطر حرکت س�االنه 
ميليون ها زائر به مناطق عملياتي اقدامات خوبي 
در اس�تان هاي مختل�ف صورت گرفته اس�ت. در 
همين راستا و در عرصه خدمت رساني به محرومان 
و ارتقاي عمران و آباداني استان هاي غربي و شمال 
غرب کشور، مسيرهاي دسترسي به اين نقاط اصاح 
و بازسازي شده و بازارهاي استان هاي ميزبان رونق 
اقتصادي خوبي گرفته اند که به ايجاد هزاران فرصت 
شغلي منجر شده اس�ت. در اين ميان رهبر معظم 
انقاب اس�امي نگاه ويژه اي به برگزاري اردوهاي 
راهيان نور دارند و مي توان گفت که ايشان پشتوانه 
اصلي اين سفر عظيم و معنوي هستند و حمايت هاي 
معظم له باعث ش�ده که همه ساله اين حرکت ها با 
رشد کمي و کيفي خوبي همراه باشند. با اين تفاسير 
حاال برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي به 
يکي از مهم ترين اردوهاي فرهنگ�ي- زيارتي در 
سطح کشور تبديل شده اس�ت، اما حضور اقشار 
مختلف م�ردم و به خصوص بانوان و دانش�جويان 
حال و هواي خاصي به آن بخشيده است. به طوري 
که طي س�ال جاري تا کنون بيش از 142 هزار نفر 
فقط از مناطق عملياتي غرب و شمال غرب کشور 
بازديد کرده ان�د که ۷0 درص�د زائ�ران اردو هاي 
معنوي راهيان ن�ور، جوانان و نوجوان�ان بوده اند. 

    
اگر ديروز ش��هدا با ايثارگري و از خودگذش��تي در 
مسير آرمان هاي انقالب اسالمي حرکت مي کردند، 
امروز نس��ل جوان بايد با فرهنگ و خط و منش آن 

دليرمردان آشنا و ادامه دهنده راهشان باشد. 
در اين ميان سفر هاي معنوي راهيان نور نقش مهمي 
در ترويج فرهنگ ش��هدا دارد که اين اتفاق يکي از 
مهم ترين اهداف برگ��زاري اردو هاي راهيان نور به 
شمار مي آيد.  بر همين اساس جالب است بدانيم 70 
درصد زائران اردو هاي معنوي راهيان نور را جوانان و 
نوجوانان تشکيل مي دهند.  فرمانده قرارگاه مرکزي 
راهيان نور سپاه و بس��يج تأکيد مي کند که به طور 
حتم تحقق مطالبات و بيانات مقام معظم رهبري، 
محور اصلي برنامه هاي قرارگاه مرکزي راهيان نور 

سپاه و بسيج را تشکيل مي دهد. 
سردار يعقوب سليماني با تأکيد بر اينکه راهيان نور 
همچون دوران و اصل دفاع مقدس، بس��تر و منشأ 
وحدت حول محور واليت و رهبري است، مي گويد: 
» مقام معظم رهبري بر توجه به ارزش ها و مس��ائل 
استان هاي درگير دفاع مقدس و لزوم توجه همراه 
با محبت به مردم اين اس��تان ها تاکي��د دارند.«  بر 
همين اساس و به گفته وي، »طرح خدمت راهيان 
نور« گامي مه��م در تحقق اي��ن فرمايش رهبري 
اس��ت.  فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور سپاه و 
بسيج با بيان اينکه موضوع ارائه خدمات اجتماعي 
و محروميت زداي��ي در اس��تان هاي ميزبان راهيان 
نور از چند س��ال پيش در دست مطالعه بوده است، 
تصريح مي کند: » از سال گذش��ته اين خدمات به 
صورت محدود آغاز ش��ده و در س��ال جاري نيز به 
فضل الهي و عنايت ش��هيدان ش��اهد توسعه کمي 
و کيفي آن هستيم.« س��ردار سليماني مي گويد: » 
اگرچه راهيان نور في نفسه يک کار جهادي در حوزه 
فرهنگ است و منشأ خيرات و برکات زيادي نيز براي 
انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده است، 
در عرصه خدمت رساني به محرومان و ارتقاي عمران 

و آباداني استان هاي عملياتي، از آذربايجان غربي تا 
هرمزگان،  ايجاد يا اصالح مس��يرهاي دسترسي به 
اين استان ها، رونق اقتصادي در بازارهاي استان هاي 
ميزبان به دليل دسترسي ساالنه ميليون ها نفر زائر از 
اقصي نقاط کشور به اين بازارها، ايجاد هزاران فرصت 
اشتغال به طور نسبي پايدار با استفاده از منابع انساني 
بوم��ي در اداره اماکن و برنامه ه��اي عمليات بزرگ 
راهيان نور و رونق و توس��عه قابل توجه گردشگري 
تعالي بخش به عنوان يک صنعت پر بازده و جديد، از 
نمونه هاي بارز نفع اين برنامه براي مردم اين مناطق 

بوده و هست.«
وي با بي��ان اينک��ه معتقد هس��تيم هن��وز از تمام 
ظرفيت هاي راهي��ان نور در اين راس��تا بهره برداري 
نشده و بس��يار اميدواريم با حضور دهها هزار جوان 
خادم و عازم در شبکه انس��اني راهيان نور، عالوه بر 
ادامه اين جه��اد فرهنگي، در جهاد س��ازندگي نيز 
ادامه دهن��ده راه رزمن��دگان دفاع مقدس باش��يم، 
ادامه مي دهد: » در راهيان نور س��ال آينده عالوه بر 
خوزستان، در کرمانشاه نيز با هماهنگي و همکاري 
حداکثري با بسيج سازندگي و گروه هاي مردمي فعال 
در خدمت رساني، اين حرکت را برنامه ريزي کرده ايم.« 

بر اساس گزارش ها، در حال حاضر گروه هاي جهادي 
راهيان نور در س��رپل ذهاب در ح��ال توليد الگوي 
مناسب براي برگزاري اردوهاي »راهيان نور جهادي« 
يا به عب��ارت کلي تر »اردوه��اي ترکيبي و تلفيقي« 
هستند.  بسيج راهيان نور همچون دوران دفاع مقدس 
و خود دفاع مقدس بستر و منشأ وحدت حول محور 
واليت و رهبري اس��ت که از مصاديق اين وحدت و 
همدلي مي توان به همکاري بنياد برکت، س��ازمان 
تبليغات اس��المي، قرارگاه مرکزي راهيان نور سپاه 
و بس��يج و مجموعه خادمان راهيان نور و گروه هاي 
مردمي در آماده س��ازي و توزيع دهها بسته جهيزيه 
براي نوعروسان در مناطق مختلف کشور اشاره کرد. 

   بازديد 142هزار نفر از مناطق عملياتي
همه ساله اردوهاي راهيان نور غرب و شمال غرب 
کشور چه از نظر کمي و چه از نظر کيفي رشد بسيار 
خوبي را نشان مي دهد که امسال هم تا کنون بيش 

از ۱42 هزار زائر مهمان اين مناطق بوده اند. 
مسئول س��ازمان اردويي راهيان نور و گردشگري 
سپاه ش��هداي آذربايجان غربي با اشاره به استقبال 
زائران راهيان نور از مناط��ق عملياتي دفاع مقدس 
اين استان، مي گويد: » امسال ميزبان زائران راهيان 
نور ۱4 استان از سطح کشور بوديم که توانستند با 
حضور در مناطق عملياتي دفاع مقدس آذربايجان 
غربي با زندگينامه و سيره شهداي اين استان آشناتر 
بش��وند.« مهدي رضوي با بيان اينکه فضاس��ازي 
فرهنگي خوبي در يادمان هاي دفاع مقدس استان 
آذربايجان غربي صورت گرفته است، تأکيد مي کند: 
» در سال جاري نيز همانند سال هاي گذشته شاهد 
اجراي شبانه نمايش فرهنگي- بصيرتي براي زائران 
راهيان نور بوديم که بحمداهلل بيش��ترين رضايت را 
به خود جلب کرد. همچنين يادمان هاي ش��هداي 
شيميايي و ش��هداي دارس��اوين و بلفت سردشت، 
يادمان شهيد بروجردي نقده، شهيد ناصر کاظمي 
و شهداي تمرچين پيرانشهر جزو يادمان هاي مهم 

آذربايجان غربي، س��االنه پذيراي زائران کثيري از 
اقصي نقاط کشور است.«

با اينکه شروع مدارس در مهر ماه، هر سال زمان آغاز 
راهيان نور دانش آموزي هم بود اما امسال به خاطر 
تقارن با ماه محرم و صفر، قرار است اين اتفاق به بعد 
از اربعين حس��يني موکول ش��ود و آيين افتتاحيه 

راهيان نور دانش آموزي در آبان ماه برگزار شود. 
در همي��ن رابطه صابر ماهاني مس��ئول س��ازمان 
بسيج دانش آموزي از برگزاري اردوهاي راهيان نور 
دانش آموزي همچون س��ال هاي گذشته خبر داده 
است و مي گويد: »همه ساله در اواسط مهرماه شاهد 
برگزاري مراسم افتتاحيه راهيان نور دانش آموزي 
در سراسر کشور بوديم اما امسال با توجه به برگزاري 
مراسم اربعين حسيني و مشارکت مسئوالن راهيان 
نور براي ميزباني از زائران حسيني، آيين افتتاحيه 
راهيان نور دانش آموزي بعد از پايان مراسم اربعين 

حسيني و در آبان ماه برگزار خواهد شد.«
وي ادامه داد: » ما هماهنگي هاي الزم را با موضوع 
راهيان نور دانش آموزي با مسئوالن آموزش و پرورش 
انجام داده ايم و برگزاري جلسات همچنان ادامه دارد 
تا امسال هم ش��اهد برگزاري اردوي پرشور راهيان 
نور دانش آموزي در سراسر کشور باشيم.« ماهاني با 
بيان اينکه برنامه ريزي ويژه اي براي برگزاري مراسم 
افتتاحيه راهيان نور دانش آموزي در نظر گرفته شده 
است که جزئيات آن به زودي اطالع رساني مي شود، 
افزود: » تجليل از مسئوالن سپاه که نقش عمده اي 
در س��اقط نمودن پهپاد امريکايي در خليج فارس 

داشته اند، جزو برنامه ما در اين روز است.«
مسئول سازمان بس��يج دانش آموزي کشور تأکيد 
کرد: »موضوع اصلي ما در بحث اردوهاي راهيان نور 
بحث ايمني است و خط قرمز ما محسوب مي شود و 
بايد گفت که بخش ايمني بسيج و سپاه در جلسات 
قرارگاه دانش آموزي راهيان نور حضور دارند و هيچ 
دستورالعملي نيست که امضا شود و تأييد مسئوالن 

ايمني بسيج و سپاه را نداشته باشد.«
   برگزاري کارگاه توانمند سازي مديران کاروان ها

در ميان افرادي که براي بازديد از مناطق عملياتي با 
کاروان هاي راهيان نور همراه مي شوند، دانشجويان 
از جايگاه خاصي برخوردارند. جواناني که آينده ساز 
اين مملکت خواهند بود و نگاه و تفکر آنهاست که 

مي تواند برنامه هاي فردا را به درستي تدوين کند. 
آمارها نشان مي دهند تا همين چند روز اخير چيزي 
حدود ۱0 هزار دانشجو از مناطق عملياتي غرب و 

شمال غرب کشور بازديد کرده اند. 
معاون فرهنگي سازمان بسيج دانشجويي کشور نيز 
با تأييد اين آمار مي گويد: » امسال قريب به ۱0هزار 
دانش��جو از يادمان هاي دفاع مقدس اس��تان هاي 
کرمانش��اه، آذربايجان غربي و کردس��تان بازديد 
کردند.« امير وجداني نيا ادام��ه مي دهد: » حضور 
دانش��جويان در س��رزمين هاي نور از اوايل مرداد 
ماه آغاز شد و نقطه عطف اين حضور را مي توان در 
مراس��م روز عرفه در يادمان حاج عمران پيرانشهر 
دانس��ت که با حضور گسترده دانش��جويان برگزار 

گرديد و نماد وحدت و همدلي بود.«
وي با بيان اينکه ظرفيت اين دوره از اردوهاي راهيان 
نور ش��مال غرب، قريب ب��ه ۱0 هزار نفر بوده اس��ت 
در تش��ريح برنامه  هاي ويژه تدارک ديده ش��ده براي 
دانش��جويان حاضر در اردوهاي راهي��ان نور تأکيد 
مي کند: » دانش��جوياني ک��ه در مناط��ق عملياتي 
شمال غرب شهيد شده اند در جريان بازديد اردوهاي 
راهيان ن��ور به دانش��جويان ش��رکت کننده معرفي 
مي شوند، به همين منظور کليپ هايي آماده شده است 
که در يادمان هاي مناطق عملياتي شمال غرب پخش 
خواهد شد.« معاون فرهنگي سازمان بسيج دانشجويي 
کشور با بيان اينکه اردوهاي راهيان نور مناطق غرب 
و شمال غرب کشور توانسته جاي خودش را در فضاي 
آموزش عالي کشور پيدا کند، تصريح مي کند: » راهيان 
نور يکي از برنامه هاي فرهنگي و اثرگذار کشور است 
که همه ساله با همت قرارگاه مرکزي راهيان نور سپاه و 

بسيج، شاهد افزايش کيفي و کمي آن هستيم.«
سفرهاي راهيان نور آنقدر اهميت دارند که حاال در 
مازندران کارگاه توانمند سازي مديران کاروان هاي 

راهيان نور دانش آموزي برگزار مي شود. 
مسئول س��ازمان اردويي س��پاه کربال مازندران از 
برگزاري کارگاه توانمند سازي مديران کاروان هاي 
راهيان ن��ور دانش آموزي در اين اس��تان خبر داده 
است و مي گويد: »در اين دوره آموزشي، يکصد نفر از 

فرهنگيان که سابقه جبهه دارند، حضور دارند.«
محمد عباس پ��ور ادامه داد: » با توج��ه به اهميت 
برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي و تالش 
براي اثرگذاري اين اردوها، يکصدنفر از فرهنگيان 
که سابقه حضور در دوران دفاع مقدس دارند، در اين 
کارگاه توانمندسازي حضور دارند و طي دوره هاي 
آموزشي به عمل آمده، با وظايف مديران کاروان ها 
و نحوه برخورد با زائ��ران راهيان ن��ور و همچنين 
نحوه مديريت کاروان ها آشناتر مي شوند و مي توان 
از ظرفي��ت اين عزي��زان در اردوه��اي راهيان نور 
دانش آموزي بهره برد.« وي با بيان اينکه تالش شده 
است که در اين دوره آموزش��ي از مسئوالن سپاه و 
بسيج که تجربه زيادي در موضوع برگزاري اردوهاي 
راهيان نور دارند، استفاده شود تا بتوانند تجربياتشان 
را در اختيار اين فرهنگيان قرار دهند، خاطر نشان 
کرد: » مرحل��ه دوم اين کارگاه توانمندس��ازي در 
آبان ماه و همزمان با برگزاري اردوهاي راهيان نور 

دانش آموزي برگزار مي شود.«

تأثیر راهیان نور در محرومیت زدایی در غرب

خدمات پزشکي 4هزار جهادگر بسیجي در مناطق محروم

 محرومیت زدایي جهادگران در هرمزگان 
با اجراي 1500 طرح جهادي

 امسال 200 قرارگاه تحول محات با هدف کاهش محروميت
 و آسيب هاي اجتماعي در سطح استان تشکيل شده است

اجراي 1500 طرح محروميت زدايي برنامه امسال سپاه براي مناطق کم برخوردار 
استان هرمزگان است که با کمک جهادگران سپاهي و بسيجي انجام مي شود. 
طرح هايي که فرصت بهره مندي از شرايط برابر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
را براي تمام اقشار جامعه فراهم مي کند و در کنار افزايش سطح رفاه اجتماعي 
رونق اقتصادي را هم به همراه دارد. گفتني است در کنار اين اقدامات در حوزه 
توانمندسازي و ايجاد اشتغال نيز سعي شده با راه اندازي کارگاه هاي کوچک مرتبط 
با صنايع دستي، پوشاک و بسته بندي در برخي محات گام هايي برداشته شود. 

    
جهادگران سپاهي و بسيجي همچون سال هاي گذشته دور هم جمع شده اند 
تا چهره محروميت را از مناطق شهري و روستايي استان هرمزگان کنار بزنند. 
در همين راستا نيز قرار است ۱500 طرح زيرس��اختي تا اقتصادي در استان 
اجرا شود که شامل ساخت مسجد، خانه عالم، س��رويس بهداشتي، آبرساني 
روستايي و راه هاي روستايي مي شود. بيش��تر اين اقدامات نيز در روستاهايي 
با ضريب محروميت باال ش��امل ضرايب 7، 8 و 9 انجام مي شود. در اين راستا 
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان تأکيد مي  کند: » امسال هزار و 500 طرح 

محروميت زدايي و خدماتي در استان به ياد شهداي هرمزگان اجرا مي شود.«
 سرهنگ پاسدار اباذر ساالري با اش��اره به اقدامات محروميت زدايي که قرار 
است در استان انجام شود، اضافه مي کند: » همه امکانات و تجهيزات ورزشي 
و فرهنگي سپاه براي خدمت رس��اني در اختيار مردم، به ويژه جوانان است.« 
همچنين اين فرمانده س��پاه با اش��اره به تالش جهادگران براي آماده کردن 
شرايطي براي تسهيل در امر ازدواج جوانان ادامه مي دهد: » امسال سالن هاي 
ورزشي و چند منظوره سپاه امام س��جاد )ع( براي برپايي مراسم عروسي در 
اختيار 50 زوج جوان قرار گرفته است.« وي با اشاره به اينکه سپاه استان عالوه 
بر محروميت زدايي و تأمين امنيت مردم هر گاه الزم باشد به کمک استان هاي 
ديگر هم م��ي رود، بيان مي کند: »س��پاه اس��تان در روز هاي ابتدايي س��ال، 
خدمت رساني خوبي به مناطق سيل زده خوزستان داشت که موجب قدرداني 

از مردم خوزستان شد و اين بازسازي هنوز نيز ادامه دارد.«
   تشکيل قرارگاه تحول محات

گفتني است يکي از کارگروه هايي که مي تواند در قرارگاه تحول محالت نقش 
مؤثري ايفا کند کارگروه دفاعي و امنيتي اس��ت که با هم افزايي ميان بس��يج، 
کالنتري محل، اطالعات و حفاظت اطالعات نيروي انتظامي در جهت برقراري 
امنيت پايدار محالت تالش مي کنند. ساالري با اشاره به اينکه محروميت زدايي 
يکي از اقدامات اساسي طرح تحول محالت اس��ت، مي افزايد:» قرارگاه شش  
کارگروه دارد که يکي از اين کارگروه ها، کارگروه محروميت زدايي است که پس 
از احصاي نيازهاي محالت و شناس��ايي افراد محروم محله، با کمک امکانات و 
خيران محله و به کارگيري ظرفيت ساير نهادهاي حمايتي همکار در طرح، در 
جهت رفع محروميت اقدام مي شود.« وي ادامه مي دهد: » در حوزه توانمندسازي 
و ايجاد اشتغال نيز سعي شده با راه اندازي کارگاه هاي کوچک مرتبط با صنايع 
دستي، پوشاک و بسته بندي در بعضی محالت گام هايي در اين حوزه برداشته 
شود.« الزم به ذکر است که توجه به بحث اش��تغالزايي و کارآفريني در حوزه 
صنايع دستي از مهم ترين فعاليت هاي جهادگران در جهت رفع محروميت در 
مناطقي همچون محله اسالم آباد بندرعباس است. ساالري همچنين با اشاره 
به ضرورت منسجم کردن امور فرهنگي و اجتماعي بيان مي کند: » انجام اين 
کار وظيفه کارگروه فرهنگي و اجتماعي اين قرارگاه است.« وي ادامه مي دهد: 
» در طول س��ال مناس��بت هاي فرهنگي و مذهبي و محافل قرآني و ورزشي 
زيادي داريم که در کن��ار آن در حوزه اجتماعي نيز ط��رح و برنامه هايي براي 
کاهش آسيب هاي اجتماعي از جمله تشکيل دوره هاي پيشگيري از اعتياد و 
مواد مخدر وجود دارد که براي برگزاري مناسب آن برنامه ها در سطح محالت 
نياز بود اين کارگروه ايجاد شود و ظرفيت هاي مادي و معنوي در کنار يکديگر 
به شکل منس��جم قرار گيرند.« همچنين اين فرمانده س��پاهي برگزاري ميز 
خدمت را فرصت مناس��بي براي ش��نيدن حرف مردم و آشنايي با مشکالت و 
معضالت محالت مي داند و ابراز اميدواري مي کند با همکاري مسئوالن مي توان 
از اين طريق گام هاي اساسي در جهت رفع کمبودهاي محالت و مناطق کمتر 
برخوردار برداشت. مسئول دبيرخانه قرارگاه تحول محالت سپاه استان نيز با 
اش��اره به اينکه قرارگاه تحول محالت با هدف کاهش محروميت و آسيب هاي 
اجتماعي ايجاد ش��ده و تاکنون 200 قرارگاه در سطح استان در اين خصوص 
تشکيل شده است، مي گويد: »يکي از کارگروه هايي که مي تواند در اين قرارگاه 
نقش مؤثري ايفا کند کارگروه دفاعي و امنيتي است که در جهت برقراري امنيت 
پايدار محالت تالش مي کنند.« حميدرضا زارعي ادامه مي دهد: »کارهاي ديگر 
اين قرارگاه اشراف اطالعاتي، شناسنامه محل، گشت هاي رضويون و ارشاد است 
که با هماهنگي با نهادهاي امنيتي و دادگستري در جهت ايجاد امنيت پايدار در 

محالت بندرعباس تشکيل شده است.«
   برنامه بسيج براي اجراي اقتصاد مقاومتي

گفتني است مضاف بر جهادگران سپاهي در بسيج سازندگي استان نيز 700 
گروه جهادي در قالب گروه  هاي عمراني، پزشکي، فرهنگي و آموزشي راه اندازي 
ش��ده اس��ت تا کارهاي خوبي در اردوهاي يک تا ۱0 روزه به کمک بسيجيان 
جهادي انجام دهند. دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه استان هرمزگان در اين 
خصوص با اشاره به اعزام تيم هاي جهادي بسيج سازندگي به استان خوزستان 
و دو شهرستان کارون و ش��ادگان مي گويد: »اس��تان هرمزگان معين اين دو 
شهرستان انتخاب ش��د و کارهاي خوبي در جهت کمک به مردم اين مناطق 
صورت گرفته است.« محمدرضا آران با اشاره به شناسايي ظرفيت ها در روستا به 
عنوان فرصتي براي عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي در 
استان مي  افزايد: » برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با ظرفيت هاي شناسايي 

شده در روستا، مرحله بعدي اين پروسه است.«
رئيس بسيج سازندگي هرمزگان ادامه مي دهد: » پس از تکميل چرخه آموزش، 
افراد متقاضي جهت دريافت تس��هيالت بدون بهره و با ش��رايط سهل و آسان 
ضمانت، به بانک هاي عامل معرفي مي شوند.« آران پرورش مرغ بومي، ماکيان، 
ميگو، ماهي، زنبور عسل، قارچ، صنايع دستي، گردشگري، کود ورني کمپوست، 
علوفه، کشت داربستي، گلخانه و. . . را از جمله ظرفيت هاي شناسايي شده جهت 
اعطاي تسهيالت اشتغالزايي در روستاهاي هرمزگان معرفي مي کند و مي گويد: 
» صنايع تبديلي در زمينه انبه ميناب، ليموي رودان، نارنگي س��ياهو، خرماي 
پيارم حاجي آباد، سير بشاگرد و. . . ، شيريني ها، ترشيجات، شوريجات، فرآوري 

لبنيات و بسته بندي از ديگر ظرفيت هاست.«
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س�فر هاي معنوي راهيان نور نقش مهمي 
در ترويج فرهنگ شهدا دارد که اين اتفاق 
يکي از مهم ترين اهداف برگزاري اردو هاي 
راهيان ن�ور به ش�مار مي آي�د.  بر همين 
اساس جالب است بدانيم ۷0 درصد زائران 
اردو هاي معنوي راهيان ن�ور را جوانان و 

نوجوانان تشکيل مي دهند

ميترا شهبازي


