
    سيداحمد هاشمي اشكا
بسيج چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و چه 
بعد از آن به عنوان يك نيروي مردمي قوي همواره در 
سخت ترين شرايط كنار نيازمندان و محرومان كشور 
بوده اس�ت تا در صورت نياز به رفع مشكالت آنها 
بپردازد.  در اين ميان شرق اصفهان به دليل وقوع 
خشكسالي و عوارض ناشي از آن به شدت نيازمند 
حمايت است. موضوعي كه با ورود بسيج سعي شده 
است با تمام وجود در راستاي رفع آن گام برداشته 
شود.  با وجود اينكه در طول تمامي سال اقدامات 
محروميت زدايي در اين استان انجام مي گيرد، اما 
اين خدمات در برخي مناسبات به صورت ويژه در 
دستور كار قرار مي گيرد كه به عنوان نمونه مي توان 
به هفت�ه دفاع مقدس اش�اره ك�رد؛ موضوعي كه 
موجب شد امسال و در آستانه اين مناسبت ۱۱طرح 
بزرگ و ويژه محروميت زدايي و خدمات اجتماعي 
توسط سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان در مناطق 
مختلف اين استان خصوصاً شرق آن انجام پذيرد. 

    
با وجود ظرفيت هاي ويژه در بخش هاي كش��اورزي، 
صنعتي و گردشگري شرق اصفهان، اما بروز خشكسالي 
در اين منطقه موجب ش��ده است مردم ساكن آنجا با 
محروميت هاي بسياري مواجه باشند، مسئله اي كه 
سبب شده است بسيج با استفاده از داشته هاي خود 
به خصوص جهادگران جوان،متعه��د و عالقه مند به 
خدمت رس��اني با حضور در اين مناطق سعي در حل 
مشكالت ساكنان ش��رق اصفهان كند.  فرمانده سپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره به 
اينكه خدمت رساني به محرومان از وظايف ذاتي سپاه و 
بسيج است، گفت: »اين مهم موجب شده است در تمام 
طول سال برنامه هاي خاصي براي محرومان اصفهان و 

ساير نقاط كشور داشته باشيم.«
س��ردار مجتبي فدا با اش��اره به اقدامات��ي كه انجام 
گرفته و در دست انجام اس��ت، افزود: » بهره برداري 
از 45 پروژه اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي، 
افتتاح پروژه 300 هكت��اري بيابانزدايي در ش��رق 
اصفهان، كاشت 40هزار اصله نهال در شرق اصفهان 
و بهره ب��رداري از 80 پروژه عمران��ي مناطق كمتر 
توس��عه يافته با اعتب��ار 50ميليارد ري��ال از جمله 
برنامه هايي است كه قرار است در هفته دفاع مقدس 
به بهره برداري برس��د.« عالوه بر آن قرار اس��ت در 

چارچوب طرح مهر كريمانه 11 هزار و 900بس��ته 
غذاي��ي ، 2026 بس��ته لوازم التحري��ر و 416 فقره 
جهيزيه براي نيازمندان فرس��تاده ش��ود. عالوه بر 
آن قرار اس��ت بهره برداري از 200 واحد تعميري در 
مناطق سيل زده نيز در هفته دفاع مقدس انجام گيرد.  
از آنجا كه محروميت زدايي يكي از وظايف مهم سپاه 
و بسيج است، لذا اين مهم همواره در طول سال مورد 

توجه قرار مي گيرد و اجرايي مي شود. 
اين مهم سبب شده است سپاه استان اصفهان در اين 

زمينه برنامه هايي براي انجام دادن در نظر بگيرد. 
فرمانده س��پاه حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان 
درباره اقدامات س��پاه در زمين��ه محروميت زدايي 
در اين اس��تان گفت: »در راس��تاي خدمت رساني 
و خدم��ات اجتماع��ي 11ط��رح محروميت زدايي 
توس��ط س��پاه و زيرمجموعه هاي آن در نظر گرفته 

ش��ده اس��ت كه كمك به معيش��ت م��ردم، اجراي 
طرح جهاد روش��نايي با اولويت ش��رق اصفهان كه 
در اين ط��رح صنعت يار در جه��ت عيب يابي و رفع 
مش��كالت مراكز صنعتي، طرح مس��جد محوري و 
ش��هيد حججي اج��راي تمامي خدمات بس��يج در 
مس��اجد، طرح ش��هيد بهنام محمدي با همكاري 
واحدهاي دانش آموزي و طرح هماهنگي بين مسجد 
مدرسه و منزل از برنامه هاي سپاه استان اصفهان در 
راستاي محروميت زدايي و خدمات اجتماعي از آن 
جمله هستند.  اين طرح ها درحالي است كه بنا است 
طرح نيروگاه هاي خورش��يدي ب��ه واحدهاي كمتر 
برخوردار به صورت رايگان اهدا ش��ود و وزارت نيرو 
نيز متعهد شده اس��ت يارانه برقي را كه اين واحدها 
از شبكه سراسري استفاده نمي كنند به آنها پرداخت 
كند.  يكي از گروه هايي كه در زمينه محروميت زدايي 

همواره مط��رح ب��وده، اردوهاي جهادي اس��ت كه 
با كمك جوان��ان عالقه مند كه در برخ��ي زمينه ها 
تخصص و تجربه دارند، اقدام ب��ه كارهاي زيربنايي 
و سازندگي مي كنند.  بررس��ي ها نشان مي دهد هم 
اكنون گروه هاي جهادي و دانشجويي براي ساماندهي 
مناطق محروم، سيل زده و زلزله زده در حال فعاليت 
هستند.  همچنين از برنامه هاي ديگر اين مجموعه 
مبارزه با بيماري سالك و احداث اردوگاه 250 نفره 
كاردرماني معتادان اس��ت كه در كن��ار ترك اعتياد 

مهارت آموزي نيز شامل آن مي شود. 
   اولويت محروميت زدايي در شرق اصفهان 

تأثير منفي خشكس��الي هاي اخير بركش��اورزي و 
صنعت ش��رق اصفهان باعث ش��ده است شهرهايي 
مانند جلگه، بن رود، ورزنه، جرقويه، اژيه، هرند، زيار، 
برآن و كرارج با مشكالت قابل توجهي در زمينه كسب 

و كار و درآمد زايي مواجه شوند. 
  اجرای ۱۵۵۰پروژه محروميت زدايي زودبازده

اواخر س��ال گذش��ته ب��ود كه فرمانده س��ابق س��پاه 
صاحب الزم��ان )عج( اس��تان اصفه��ان و رئيس حال 
حاضر سازمان بس��يج مس��تضعفين از اجراي 1550 
پروژه محروميت زدايي زودب��ازده در اصفهان خبر داد.  
سردار غالمرضا س��ليماني گفت: »اين پروژه ها شامل 
س��اخت و تكميل 270پروژه خانه مح��روم و نيازمند، 
س��ه كتابخانه، 10 پارك كودك، 140 كارگاه اشتغال، 
18پروژه بهسازي معابر، سه پروژه راه روستايي، 10طرح 
هادي، 30 پل روستايي، 100 نيروگاه كوچك خانگي، 
54 مس��جد، 37 خانه عالم، چهارخانه بهداشت، يك 
پايگاه سالمت و 47 مجموعه فرهنگي است.« به گفته 
وي ع��الوه بر آن 120پروژه آبرس��اني روس��تايي، 30 
فاضالب روستايي، 346 مدرسه روستايي، 102 احيا و 
اليروبي قنوات، 95 انتقال آب، 25 جايگاه دام و طيور، 
اس��تخر ذخيره آب، 9 تسطيح زمين  30 آب بند، 38  
كشاورزي، 13سالن ورزشي و 15 زمين ورزشي روباز از 
ديگر پروژه هاي زودبازده در اين استان بودند كه قرار شده 

تا آخر امسال تكميل شوند و به بهره برداري برسند. 
از آنجا كه جوانان بسيجي كه در گروه هاي جهادي در 
اين رابطه فعال هستند هيچ دستمزدي بابت اقدامات 
خود نمي گيرند، لذا ب��راي اجراي اين طرح ها حدود 
42ميليارد تومان هزينه شده است كه اين ميزان تنها 
براي تهيه مواد و مصالح مورد نياز خرج ش��ده كه به 
احتمال فراوان ارزش اين پروژه ها بيش از اين است. 

آن زمان فرمانده س��ابق س��پاه صاحب الزمان )عج( 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اينكه اين برنامه ها در 
سال 98 صورت مي گيرد و تمركز اجراي برنامه ها در 
تابستان است بيان داشت: »آغاز برنامه ها از فروردين 
بوده اس��ت و به طور قطع همه پروژه ها بايد پيش از 
22بهمن سال آينده تكميل شوند.«  اغلب پروژه ها 
احداث ش��ده و تكميل خانه مح��روم و مدارس در 
اولويت است و پس از آن اشتغال و آبرساني روستايي 
در ديگر رده ه��ا ق��رار دارند.اح��داث 100 نيروگاه 
خورش��يدي نيز يكي از پروژه هاي مناس��بي است 
كه در روس��تاهاي فاقد برق انجام مي گيرد.  سردار 
سليماني خاطرنش��ان كرد: »حدود 5 تا 7 هزار نيرو 
برآورد نيروهايي هستند كه در اين مسير فعاليت و 
كمك مي كنند كه ش��امل نيروهاي جهادي و اقشار 

مختلف بسيج مي شوند.« 

   مينا محمدي
سپاه اس�تان البرز در سال هاي گذش�ته با اجراي 
طرح هاي محروميت زدايي متعدد سايه مشكالت 
بسياري را از س�ر مردم البرز كنار زده و اين استان 
را در مس�ير پيش�رفت و آباداني قرار داده اس�ت. 
طرح هايي كه قرار نيست تا پايان محروميت زدايي 
كامل كنار گذاشته شوند و در همين راستا امسال هم 
بنا است هزار طرح ديگر افتتاح شوند. بهره برداري 
كه قرار اس�ت همين فردا و در س�ومين روز هفته 
دفاع مقدس انجام ش�ود و برگ زري�ن ديگري را 
در كارنامه اين نيروهاي جهادي به ثبت برس�اند. 
پروژه هاي متعددي كه در حوزه هاي مختلف از جمله 
درمان، آبرس�اني، تعمير و س�اخت اماكن قديمي 
انجام ش�ده اند و حاال در آس�تانه افتتاح هستند. 

    
محروميت زداي��ي و خدمت رس��اني ب��ه مناط��ق 
كم برخوردار در تمام طول سال با نام نيروهاي جهادي 
بسيج و سپاه عجين شده اس��ت. از همين رو هر چند 
روز يك بار خبرهاي مسرت بخشي از آغاز كلنگ زني 
و افتتاح پروژه هاي آباداني از هر سو به گوش مي رسد. 
در همين راستا نيز امسال قرار اس��ت 40 هزار طرح 
محروميت زدايي در سراسر كش��ور اجرايي شود كه 
به طور حتم بخش قابل توجهي از مشكالت ناشي از 
نبود امكانات را برطرف مي كند. طرح هايي كه فقط به 
گفته جهادگران هزار و 200 پروژه آن متعلق به استان 
البرز اس��ت و شامل موارد بس��ياري همچون درمان، 
آبرساني، تعمير و س��اخت اماكن قديمي مي شود. از 
اين تعداد هم قرار اس��ت همين فردا و در سومين روز 
هفته دفاع مقدس هزار طرح افتتاح شود. در اين راستا 
فرماند سپاه استان البرز با تأييد بهره برداري چندين 
طرح محروميت زدايي همزمان با هفته دفاع مقدس به 
خبرگزاري بسيج گفت: »روز دوم مهر به مناسبت هفته 
دفاع مقدس هزار پروژه محروميت زدايي در اس��تان 
البرز افتتاح خواهد ش��د.« سردار سيديوسف مواليي 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره بيش از 5هزار شهيد 
استان اضافه كرد: »تقارن محرم و هفته دفاع مقدس 
را در راستاي تبيين ارزش ها بايد مغتنم شمرد.« وي 
با اشاره به اينكه قدرت دفاعي امروز را مديون تجربه 
دفاع مقدس هستيم، ادامه داد: »با توجه به بازگشايي 
مدارس زنگ دفاع مقدس در روز اول  مهر نواخته شد و 

گلباران مزار شهدا را هم در برنامه داريم.«
   افتتاح هزار طرح محروميت زدايي 

به گفته سردار مواليي ترجمه دفاع خدمت به مردم و 
رونق توليد است و امروز دشمن اين برنامه را در پيش 
گرفته است، در نتيجه هزار پروژه محروميت زدايی 
در روز دوم مهر افتتاح خواهد ش��د. فرمانده س��پاه 
استان البرز با اش��اره به اينكه بدون تكيه بر امكانات 
خارجي مي توانيم عرصه هاي توليد داخلي را فراهم 

كنيم و رونمايي از تجهيزات نظامي نيروهاي مسلح 
مصداق اين مس��ئله اس��ت، گف��ت: »روز 3مهر ماه 
98، نشس��ت هاي روش��نگري در بس��يج و مساجد 
برگزار مي شود.« س��ردار مواليي افزود: » روز 4مهر 
تكريم آزادگان، ايثارگران و خانواده ش��هدا را عالوه 
بر عطرافشاني گلزار ش��هدا در پيش خواهيم داشت 
و روز جمعه 5 مهر حضور بس��يجيان در نماز جمعه 
همبس��تگي ملي را به نمايش مي گ��ذارد و همايش 
پياده روي در اين روز برگزار مي ش��ود.« وي هدف از 

اين همايش را ترويج سبك زندگي اسالمي و توجه 
به خانواده دانست و با اشاره به اينكه در دفاع مقدس 
نيز خانواده ه��ا نقش مهمي در پش��تيباني از جبهه 
داشتند، اظهار داشت:»6مهر ماه همزمان با عمليات 
ثامن االئمه از بانوان، جانبازان و جهادگران دس��ت 
به اسلحه تجليل خواهد ش��د.« گفتني است 7مهر 
ماه نيز سپاه اس��تان البرز برنامه دارد از فرماندهان و 
پيشكسوتان به مناس��بت شهادت رزمندگاني چون 
جه��ان آرا تجليل به عم��ل آورد، چراك��ه آنها نقش 
مهمي در دفاع مقدس داشتند. فرمانده سپاه البرز با 
اشاره به اينكه براي شهيد فالحي كه شهيد شاخص 
البرز است نيز بزرگداشتي در طالقان برگزار مي شود، 
گفت: »نمايشگاه هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه آبروي 
محله، نشس��ت هاي بصيرتي و استكبارس��تيزي با 
محوري��ت گام دوم انق��الب و طرح مي��ز خدمت با 
محوريت مس��جد، ويزيت راي��گان و بهره برداري از 
پروژه هاي ساخت مسكن در ش��هر باوي خوزستان 
نيز اجرا خواهد ش��د.« وي در رابطه با مركز درماني 
افتتاح شده در منطقه حيدرآباد اس��تان نيز يادآور 
شد: »خدمات درماني اين مركز تا حد امكان رايگان 
خواهد ب��ود و بخش عمده پزش��كان بازنشس��ته يا 
فعال سپاه هستند.« ش��ايان ذكر است طرح كرامت 

كه اكنون توس��ط جهادگران سپاهي انجام مي شود 
نيز در ح��وزه اجتماعي، توس��عه پارك ه��ا، امنيت  
اجتماعي و پاك كردن مناطق و نقاط حادثه خيز از 
توزيع موادمخدر اجرايي شده و مشكالت بسياري را 

برطرف كرده است. 
   توسعه پنل هاي خورشيدي 

گفتن��ي اس��ت ع��الوه ب��ر افتت��اح طرح ه��اي 
محروميت زداي��ي در اس��تان و اج��راي همزم��ان 
برنامه هاي هفته دفاع مقدس در راس��تاي كمك به 
معيش��ت مردم و به حركت درآوردن چرخ صنعت، 
طرح توس��عه نيروگاه هاي خورش��يدي قرار است با 
جديت از سوي بسيج و سپاه پيگيري شود. در حال 
حاضر نيز در اين راستا روستاهاي جامعه هدف اين 
طرح شناسايي شده اند و جهادگران آتش به اختيار 
پيگي��ر اجرايي ش��دن قطعي توس��عه نيروگاه هاي 
خورشيدي هس��تند. اين كار نيز به كمك سازمان 
بسيج مهندس��ين صنعتي انجام خواهد شد. در اين 
راس��تا بيان اين نكته حائز اهميت است كه سازمان 
بسيج مهندسين صنعتي براي س��ال جاري اجراي 
100ه��زار نيروگاه هاي خورش��يدي در ش��هرها و 
روستاهاي كم برخوردار را در برنامه قرار داده اند. در 
اين خصوص علي اصغر شهبازي، رئيس سازمان بسيج 

مهندسين صنعتي چندي پيش گفته بود براساس 
مصوبه مجلس، بسيج 100 هزار نيروگاه خورشيدي 
در روستاها، نقاط محروم و شهرهاي زير 10هزار نفر 
جمعيت نصب و راه اندازي خواهد كرد. بنابراين از اين 
تعداد بخش قابل توجهي هم به استان البرز و مناطق 
كم برخ��وردار آن اختصاص داده مي ش��ود تا ضمن 
تأمين برق مناطق مسكوني و حتي مناطق صنعتي با 

استقبال مردم، كمك درآمدي براي آنها هم باشد. 
   ارائه خدمات درماني رايگان

البته همانطور كه گفته شد خدمت رساني هاي بسيج 
و سپاه فقط به بحث توسعه نيروگاه هاي خورشيدي 
منتهي نمي شود و آنها همواره طي دوره هاي مختلف به 
مناطق مختلف مراجعه می كنند و با شناسايي نيازهاي 
هر منطقه دست به ارائه خدمات مي زنند. اين شناسايي 
هم غالباً به كمك بسيج مساجد انجام مي شود. كاري 
كه همين چند وقت پيش باعث شد براي نمازگزاران 
مصالي شهر هشتگرد خدمات درماني و ويزيت رايگان 
انجام شود. رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي استان 
البرز با اشاره به برگزاري ويزيت رايگان پزشكي براي 
نمازگزاران مصالي شهر هشتگرد به خبرگزاري بسيج 
گفت: » اين كار به همت نظام پرستاري استان البرز، 
دانشگاه علوم پزشكي البرز و دفتر نمايندگي آستان 

قدس رضوي در استان البرز انجام شده است.«
 علي جمال محمدي افزود: »با حضور متخصص اطفال 
آموزش هاي الزم درخص��وص بيماري هاي ديابت و 
فش��ارخون، ويزيت و معالجه رايگان پزشكي توسط 
پزش��ك حاضر در برنامه به مردم شريف شهرستان 
س��اوجبالغ ارائه ش��د.« به گفته اين مس��ئول اين 
خدمت رس��اني با همكاري نظام پرس��تاري استان 
البرز، دانشگاه علوم پزش��كي البرز و دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي در استان البرز و ستاد اقامه نماز 
جمعه شهر هشتگرد انجام ش��ده و ثمره آن ويزيت و 
معالجه رايگان بيش از 60 نفر از مردم بوده است. البته 
خدمات آنها به همين جا هم محدود نشده و با توجه 
به اينكه احتمال ابتال به ديابت و فشارخون در نقاط 
مختلف كشور باالست، بسيجيان پزشك در راستاي 
پيشگيري از ابتال به اين بيماري ها و حتي كنترل آنها 
به مراجعه كنندگان آموزش هاي الزم را ارائه دادند. از 
همين رو در بررس��ي هاي نهايي كه انجام شده است 
مشخص شد عموم مراجعه كنندگان از برگزاري اين 
برنامه رضايت كامل داشتند و خواستار برگزاري مجدد 
اينگونه برنامه ها در آينده هم شدند؛ خدماتي كه هر 
يك به خودي خود بخشي از مشكالت مردم استان را 
برطرف مي كنند و همه آنها به همت جهادگران سپاه 
و بسيج انجام شده و قرار است همچنان  ادامه يابد. از 
همين رو به گفته اين نيروهاي جهادي تا پايان امسال 
هم دوباره ش��اهد افتتاح طرح هاي محروميت زدايي 

بسياري خواهيم بود. 

خدمت رساني جهادگران همزمان با هفته دفاع مقدس
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ازسویجهادگرانبسيجیکرمان
امس�ال جهادگ�ران س�پاه و بس�يج اج�راي ه�زار و 22۰ ط�رح 
محروميت زداي�ي را براي اس�تان كرم�ان در برنامه ق�رار داده اند. 
در اين راس�تا 7هزار ني�روي جهادگر در قالب ۵69 گ�روه جهادي 
در اس�تان وظيفه خدمت رس�اني را به مردم برعه�ده گرفته اند تا 
س�ايه فقر را از مناطق كم برخوردار اس�تان كمرنگ كنند. عالوه بر 
محروميت زدايي اين جهادگران قرار اس�ت  746واحد مس�كوني 
هم براي مناطق س�يل زده اح�داث كنند كه از اين تع�داد 3۰واحد 
در  هفته دفاع مق�دس افتتاح و كلنگ 4۰ واحد ديگ�ر نيز بر زمين 
زده مي ش�ود؛ اتفاق مهمي كه تا پايان س�ال منجر به ساخته شدن 
سرپناهي براي تعداد بسياري از خانواده هاي خسارت ديده مي شود. 

    
در سال جاري س��پاه اجراي 40پروژه محروميت زدايي را در دستور كار 
خود قرار داده كه از اين تعداد قرار است هزار و 220پروژه در استان كرمان 
اجرايي ش��ود؛ طرح هايي كه در مناطق مح��روم و كم برخوردار اجرايي 
مي شوند و س��ايه فقر را كمرنگ و كمرنگ تر مي كنند. براي اجراي اين 
پروژه ها نيز 562گروه جهادي كه شامل 7هزار نيروي جهادي مي شود 
دست به كار شده اند كه در كمترين زمان ممكن هدف محروميت زدايي 
سپاه را در اين نقاط به سرانجام برسانند. فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان 
در اين راستا به خبرگزاري صداوسيما گفت: »اين طرح ها شامل ساخت 
مس��كن براي محرومان و مددجويان، نيروگاه هاي كوچك خورشيدي، 
آبرساني به روستاها، ساخت مدرسه ، مسجد و اليروبي قنوات مي شود.« 
س��ردار غالمعلي ابوحمزه با اش��اره به اينكه اين طرح ها با اعتباري بالغ 
بر 45ميليارد تومان در مناطق محروم اس��تان اجرا خواهند شد، افزود: 
»هدف از اجراي اين طرح هاي عمراني زودبازده كه به عنوان بزرگ ترين 
طرح خدمت رساني در كش��ور محسوب مي ش��ود، محروميت زدايي و 
رسيدگي به قشر مستضعف جامعه است و تمام اين طرح ها در بازه زماني 

كوتاهي به مرحله افتتاح مي رسند.«
  محروميت زدايي در مناطق سيل زده

در بين اين طرح ها همانطور كه اشاره شد، پروژه ساخت مسكن محرومان 
هم قرار است با كمك كميته  امداد استان  در استان  هاي سيل زده ساخته 
شود. مسئول بسيج سازندگي اس��تان كرمان در اين باره به بسيج گفت: 
»746 واحد مسكوني با كمك كميته امداد استان در دست ساخت است 
كه در همين هفته دفاع مقدس نزديك به 30 واحد از آنها به بهره برداري 
مي رسد.« حجت اهلل پاداش در ارتباط با فعاليت هاي جهادي انجام شده 
بسيج كرمان اضافه كرد: »در سال 98 عمده فعاليت هاي جهادي استان با 
توجه به وقوع سيل در مناطق غربي كشور، حول رسيدگي به اين مناطق 
و جبران خسارت ها انجام گرفت.«  الزم به ذكر است  جهادگران بسيج و 
سپاه ضمن خدمت رساني به مردم محروم مناطق مختلف استان، با توجه 
به وقوع سيل بهاري در اكثر استان ها به مناطق ديگر اعزام شدند تا در زمان 
حادثه بتوانند به مردم خسارت ديده كمك رساني كنند. در اين خصوص 
پاداش تأكيد كرد: »ابتداي وقوع سيل 120 نفر از استان كرمان به خرم آباد 
براي كمك رساني اعزام شدند و بعد از انتخاب شدن استان به عنوان معين 
شهرستان حميديه، نيروهاي جهادي استان با هدف ساخت وساز و بازسازي 
مناطق تخريب شده اين شهرستان به حميديه اعزام شدند.« مسئول بسيج 
سازندگي اس��تان كرمان ادامه داد: »تاكنون 300واحد مسكوني توسط 
گروه هاي جهادي استان كرمان در شهرستان حميديه بازسازي و ساخته 
شده است.« وي با اشاره به اينكه اكنون تعمير 205واحد مسكوني پايان 
يافته كه به مالكان تحويل داده شده است،  بيان كرد: »حدود 30واحد ديگر 
در دست ساخت است كه در مرحله سقف و ديوار چيني قرار دارند.« پاداش 
يادآور شد: »تاكنون به شهرس��تان حميديه حدود 500 نفر براي انجام 
فعاليت هاي جهادي اعزام شدند. بخشي از اين افراد دانشجويان بسيجي 

هستند كه توسط بسيج دانشجويي به منطقه اعزام شدند.«
  خدمت رساني همزمان در مناطق محروم استان

عالوه بر محروميت زدايي از مناطق خس��ارت ديده ناش��ي از جاري شدن 
سيل در اس��تان هاي مختلف،  جهادگران همزمان برنامه آباداني مناطق 
مختلف اس��تان كرمان را هم در برنامه دارند. در اين راستا مسئول بسيج 
سازندگي اس��تان كرمان گفت: »چندصد گروه جهادي در استان كرمان 
حضور داشته كه وظيفه محروميت زدايي را بر عهده دارند.« پاداش با اشاره 
به اينكه در راس��تاي محروميت زدايي از حاشيه ش��هرهاي كرمان بسيج 
برنامه هاي متعددي دارد، افزود: »در اين خصوص قراردادي هم با قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه امضا شده و اقدامات الزم در حال اجراست.« وي با 
اشاره به اينكه در هفته دفاع مقدس قرار داريم، ادامه داد: »در همين هفته 
حدود 80 پروژه عمراني كه توس��ط گروه هاي جهادي در حال اجراست، 
به بهره برداري مي رس��د.« اين طرح ها هم اغلب به واسطه خدماتي كه با 
همكاري بس��يج دانشجويي، بسيج مس��اجد و محالت، بسيج مهندسين 
كشاورزي و مهندسين صنعتي انجام ش��ده در مرحله افتتاح قرار گرفته 
است. طرح هايي كه به گفته اين مسئول سازمان بسيج شامل موارد متعددي 
همچون ساخت مسجد، مدرسه، غسالخانه و... مي شود كه هر يك به خودي 

خود مي توانند بخشي از غبار فقر را در مناطق محروم كنار بزنند. 
  كمك به دامپروري روستاييان

البته همانطور كه گفته شد خدمات ارائه شده از سوي بسيج استان تنها 
به موارد عمراني منتهي نمي شود و آنها براي كمك به معيشت روستاييان 
نيز برنامه هاي متعددي را در بخش دامداري و كشاورزي اجرايي مي كنند. 
طرح هايي كه عالوه بر جلوگيري از زيان ديدن روستاييان به عنوان قشر 
مولد و آسيب پذير به اقتصاد آنها هم كمك بزرگي مي كند. در اين راستا 
چندي پيش گروه جهادي دامپزشكي سفيران سالمت استان كرمان در 
منطقه گلزار شهرستان بردسير توانستند دام هاي 36روستا را واكسينه 
كنند؛ اقدامي كه به گزارش خبرگزاري بسيج عالوه بر پيشگيري از تب 
مالت با واكسيناسيون، مسئله نمونه گيري خون دام سنگين براي ارزيابي 
ميزان ابتالي بروسلوز در منطقه و جلوگيري از شيوع آن نيز انجام شد كه 
تجهيزات آزمايشگاه سيار و البته تمامي تجهيزات دامپزشكي و واكسن 
را شبكه دامپزشكي بردسير در اختيار اين جهادگران قرار دادند. گفتني 
اس��ت اين اقدام طي دومين اردوي جهادي گروه دامپزش��كي سفيران 

سالمت استان كرمان انجام شده است.
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ميترا شهبازي

امسال قرار است 4۰ هزار طرح محروميت زدايي 
در سراسر كشور اجرايي شود كه به طور حتم 
بخش قابل توجهي از مشكالت ناشي از نبود 
امكانات را برطرف مي كند. طرح هايي كه فقط 
به گفته جهادگران هزار و 2۰۰ پروژه آن متعلق 
به استان البرز است و ش�امل موارد بسياري 
همچون درمان، آبرس�اني، تعمير و س�اخت 

اماكن قديمي مي شود


