
   ميترا شهبازي
جهادگران س�پاه و بس�يج 17 هزار و 274 طرح 
محروميت زداي�ي را در اس�تان بوش�هر اجرايي 
مي كنند. طرح هايي كه 3 ه�زار و 186 پروژه آن 
عمراني و 14 هزار و 88 پروژه آن نيز غيرعمراني 
اس�ت و مي توان�د فرص�ت اس�تفاده از امكانات 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برابر را براي تمام 
مردم اس�تان فراهم كند. به گفته دبي�ر قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
80 درصد اين پروژه هاي س�پاه شامل طرح هاي 
كوچك، زودبازده و عام المنفعه مي شود كه ثمره 
آن را خيلي زود مردم در زندگي هايشان مي بينند. 

    
محروميت زداي��ي سال هاس��ت با ن��ام جهادگران 
س��پاه و بس��يج عجين ش��ده اس��ت. نيروهايي كه 
آتش به اختيار سايه مش��كالت را از سر مردم مناطق 
مختلف كشور كنار مي زنند و در سخت ترين شرايط 
و بعد از هرحادثه جزو اولين هايي هستند كه دست 
مردم را مي گيرند. حاال اي��ن جهادگران قصد دارند 
خيلي زود در اس��تان بوش��هر 17 هزار و 274 طرح 
محروميت زداي��ي را اجرايي كنن��د؛ طرح هايي كه 
هركدام فرصت دسترسي به امكانات برابر اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي را براي تمام اقشار جامعه فراهم 
مي كند. در اين راستا دبير قرارگاه محروميت زدايي 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي به فارس گفت: 
»80 درص��د طرح ه��اي ق��رارگاه محروميت زدايي 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي طرح هاي كوچك، 
زودبازده و عام المنفعه است كه در راستاي امنيتي، 
پايداري و كارآمدي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
اين پروژه ها انجام مي شود.« سردار سيد ضياءالدين 
حزني با اش��اره به تعداد پروژه هاي در دست اجرا در 
استان اضافه كرد: »تعداد هزار و 283 مسجد و هزار 

و 52 مكان مذهبي در اس��تان بوشهر وجود دارد كه 
با احتس��اب همه اينها تعداد 2 هزار و 335 مسجد 
و اماكن مذهبي در اين اس��تان داري��م و با توجه به 
جمعيت يك ميليون و 163 ه��زار و 400 نفري اين 
استان، از اين لحاظ مشكلي به لحاظ داشتن مسجد 
در بوش��هر نداريم.« وي تأكيد كرد: »تعداد 3 هزار و 
186 پروژه عمراني و 14 هزار و 88 پروژه غيرعمراني 
در استان بوشهر اجرا شده است كه مجموع اين آمار 
17 ه��زار و 274 پروژه محروميت زدايي در اس��تان 
بوش��هر با مبلغ 137 ميليارد و 951 ميليون تومان 

اجرايي شده است.«
   اجراي طرح هاي عام المنفعه در بوشهر

همانطور كه اش��اره ش��د، بيش��تر از 17 هزار طرح 
محروميت زداي��ي قرار اس��ت با همكاري بس��يج و 
سپاه در استان بوشهر اجرايي شود. در اين خصوص 
فرمانده س��پاه امام صادق)ع( اس��تان بوشهر نيز با 
اش��اره به اينكه از زمان تشكيل بس��يج سازندگي 
تاكنون اين نه��اد خدم��ات گوناگوني ب��ا تعامل و 
همكاري ديگر دستگاه هاي استان بوشهر به جامعه 
هدف ارائه كرده اس��ت، به تس��نيم گفت: »تاكنون 
2هزار و 152 پروژه عمران��ي در نقاط كم برخوردار، 
مح��روم و صعب العبور با 80 ميلي��ارد تومان اعتبار 
شامل مسجد، خانه عالم، غسالخانه، خانه مددجويي 

و حسينيه اجرا شده  است.«
 سردار علي رزمجو با اشاره به اينكه سال گذشته نيز 
648 واحد مسكوني ويژه مددجويان با مشاركت سپاه 
امام صادق)ع( احداث و تحويل مددجويان شد اضافه 
كرد: »براي س��ال جاري عمليات اجرايي 377 واحد 
مس��كوني مددجويي با همكاري و پشتيباني كميته 
امداد در اس��تان بوش��هر در دس��ت اجرا قرار گرفته 
است.« همچنين وي با اشاره به پروژه  هاي غيرعمراني 
محروميت زدايي در حال اجرا در اس��تان بيان كرد: 

»پروژه های غيرعمراني استان اكنون با اعتباري بالغ 
بر 18 ميليارد تومان در حال اجرا هستند.« به گفته 
اين سردار در راستاي اجراي اين طرح ها براي نقاط 
محروم، كم برخوردار و صعب العبور و خدمات رساني 
به محرومان اف��زون ب��ر 96 ميليارد توم��ان هزينه 
ش��ده اس��ت. البته همانطور كه اشاره ش��د اقدامات 
محروميت زدايي س��پاه و بس��يج فقط به پروژه هاي 
عمراني محدود نمي ش��ود و جهادگران در راس��تاي 
ازدواج آسان جوانان نيز برنامه هاي متنوعي دارند كه 
يكي از آنها اهداي يك هزار جهيزيه براي نوعروسان و 
تازه دامادهاي نيازمند اين استان است. سردار رزمجو 

با تأييد مطالب فوق به پرداخت 24 ميليارد تومان از 
سوي قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران براي 
تهيه جهيزيه نوعروس��ان بي بضاعت اس��تان بوشهر 
اشاره كرد و گفت: »خدمات رساني به افراد محروم و 

نيازمند در اولويت برنامه هاي سپاه است.« 
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر همچنين 
از اعزام 200 تيم پزش��كي و 7 ه��زار ويزيت رايگان 
به اس��تان به عنوان يكي ديگر از خدمات ارائه ش��ده 
قرارگاه سازندگي استان بوش��هر در مناطق محروم 
اش��اره و اضافه كرد: »در اجراي طرح ه��اي اقتصاد 
مقاومتي 458 ميليارد ري��ال در قالب يكهزار و 699 
فقره تس��هيالت كم بهره به متقاضي��ان براي اجراي 
طرح هاي توليدي و اشتغالزايي پرداخت شده  است.«

   500 گروه جهادي آماده خدمت رساني
هم راس��تاي طرح هاي محروميت زدايي س��پاه در 
اس��تان بوش��هر، بس��يج س��ازندگي هم پروژه هاي 
متنوع و آباداني بس��ياري را در استان به مرحله اجرا 
درمي آورد. در اين خصوص رئيس بسيج سازندگي 
سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر با اشاره به ظرفيت 
بسيج سازندگي و مش��اركت اقشار مختلف مردم به 
تسنيم گفت: »در اين راس��تا بسيج جامعه پزشكي، 
دانشجو، محالت، مهندسي و واحد خواهران بسيج 
با بس��يج سازندگي س��پاه استان بوش��هر همكاري 
و خدمات الزم را ب��ه جامعه هدف ارائ��ه مي كند.« 

سرهنگ ذوالفقار عباس��ي فر اضافه كرد: »اين نهاد 
در حوزه هاي اقشار بس��يج براي خدمات رساني در 
روس��تاها در نقاط محروم، بس��يج جامعه پزشكي و 
اعزام س��االنه 230 تيم به روستاهاي محروم استان 
بوشهر براي خدمات رساني، اس��تقرار سه درمانگاه 
تخصصي براس��اس ني��از محرومان و اعزام س��االنه 
140 گروه جهادي جغرافيامحور در يك بازه زماني 
س��ه تا پنج س��اله در حوزه هاي فرهنگي، عمراني، 
آموزشي و ديگر بخش ها خدمات رساني مي كنند.« 
رئيس بسيج سازندگي س��پاه امام صادق)ع( استان 
بوشهر با اش��اره به فعاليت گروه جهادي محله محور 
ادام��ه داد: »در اين ح��وزه، 500 گ��روه جهادي بر 
اس��اس هر پايگاه يك گروه جهادي فعال اس��ت كه 
نيازمندي ه��اي روس��تاهاي محروم را بررس��ي و با 
استفاده از ظرفيت بسيج خدمات رساني مي كنند.« 
گفتني است محروميت زدايي از ديگر مأموريت هاي 
بسيج سازندگي به شمار مي رود كه اين مأموريت با 
همكاري دستگاه هاي اجرايي استان بوشهر و قرارگاه 

محروميت زدايي سپاه اجرا مي شود.
 سرهنگ عباس��ي فر همچنين به س��اخت مسكن 
مددجويان اش��اره و اضافه كرد: »امسال پروژه هاي 
مختلف كوچك، زودبازده و عام المنفعه در روستاها 
و مناطق محروم اس��تان بوش��هر اجرا ش��د كه 60 
درصد اين پروژه ها مسكن مددجويان تحت پوشش 

بهزيستي و كميته امداد است.«
 رئيس بسيج سازندگي س��پاه امام صادق)ع( استان 
بوش��هر ش��كل گيري گفتمان اقتصاد مقاومتي در 
روس��تاها و مناطق محروم را از ديگ��ر مأموريت ها 
دانست و گفت: »طرح هاي گفتمان اقتصاد مقاومتي 
متناسب با شرايط اقليمي، بومي و جغرافياي روستاها 
و مناطق دوردست در راس��تاي ايجاد عالقه مندي 
مردم اجرا مي ش��ود.« س��رهنگ عباس��ي فر افزود: 
»در اجراي طرح گفتمان اقتصاد مقاومتي نس��بت 
به فراخواني، آموزش طرح ه��اي توجيهي و معرفي 
به بانك براي دريافت تسهيالت بانكي كم بهره اقدام 
مي شود.« گفتني است حضور در حوادث غيرمترقبه 
از ديگر مأموريت هاي بسيج س��ازندگي سپاه است 
كه جهادگران بوشهر امسال با حضور به موقع بعد از 
حادثه سيل در خوزستان توانستند خدمات ارزنده اي 
را به افراد سيل زده بدهند و در راستاي رفع مشكالت 

عمراني زيربنايي نيز اقدامات مهمي را انجام دهند.

   سجاد مرسلي
س�پاه كرب�الي مازن�دران عالوه ب�ر انج�ام تمام 
مسئوليت ها و وظايفي كه براي آن تعريف شده است،  
نوآوري هايي دارد كه مي توان�د الگويي براي تمام 
استان هاي ديگر باش�د. در مازندران هم مثل تمام 
نقاط ديگر كشور، گروه هاي جهادي در حال خدمت 
به محرومان و نيازمندان هستند. مخصوصًا بعد از 
سيل هاي بهاري، تالش اين جهادگران چند برابر شد 
و به ياري هموطنان سيل زده شتافتند. با اين حال در 
هفته بسيج سال جاري بود كه مجموعه 7 هكتاري 
دهكده اقتصاد مقاومتي در سمسكنده ساري كه به 
همت بسيج سازندگي سپاه كربالي مازندران طراحي 
و آماده شده بود به بهره برداري رسيد و دو روز پيش 
هم فرمانده س�پاه كربال با افتتاح 37 واحد مسكن 
مددجويان كميته امداد اعالم كرد تمام تعهدات سپاه 
در بخش ساخت مسكن سيل زدگان اجرا شده است. 

    
دو روز پيش يعني شنبه هفته جاري بود، وقتي فرمانده 
سپاه كربال براي افتتاح 37 واحد مسكن مددجويان 
كميته امداد به منطقه زوريجان و مشهد كالي روستاي 
بخش مركزي ساري رفته بود، گفت: »تمام تعهدات 
سپاه در بخش ساخت مسكن سيل زدگان اجرا شده 
است.« س��ردار محمدحس��ين باباي ي با بيان اينكه 
تمام تعهدات بخش ساخت مسكن كه به سپاه كربال 
در مناطق سيل زده واگذار شد به اتمام رسيده، ادامه 
داد: »ساخت 88 واحد مسكن سيل زده توسط سپاه 
كربال به اتمام رسيد و مردم براي ساخت و اصالح پل ها 
منتظر اقدام مسئوالن هس��تند تا دوباره با سيل هاي 

بعدي به زحمت نيفتند.«
 وي با اشاره به ساخت مسكن مددجويان كميته امداد 
خاطرنش��ان كرد: »طبق تفاهمنامه با كميته امداد 
493 مسكن مددجويي به سپاه واگذار شد. سپس هر 
مسكني كه مشكالت حقوقي و صدور پروانه ساخت 
آن حل مي شد، نيرو هاي جهادي با كمك خيرين و 
هزينه كميته امداد با سرعت قابل قبولي آن را به اتمام 

مي رساندند.«
   افزايش راندمان توليد با مهارت آموزي

بدون اغراق بايد گف��ت مجموعه 7 هكتاري دهكده 
اقتصاد مقاومتي كه در سمس��كنده ساري به همت 
بسيج سازندگي سپاه كربالي مازندران آماده شده و 
به بهره برداري رسيده را بايد به عنوان گام بزرگي در 
جهت ايجاد اشتغال و رفع محروميت استان در نظر 
داشت.  اين دهكده طوري تعريف شده كه تمام آحاد 
مردم، جوانان و بس��يجيان جوياي كار مي توانند در 
هر رشته اي كه عالقه مند براي كار و اشتغال هستند 
با س��رمايه اندك تحت عنوان بنگاه ه��اي زودبازده 
و اش��تغال خانگي، آموزش ببينند و به مهارت هاي 

الزم برسند.   
در همين رابطه فرمانده س��پاه كرب��الي مازندران با 
اشاره به مهارت آموزي جوانان جوياي كار در دهكده 
اقتصاد مقاومتي سمس��كنده گف��ت: »در مرحله اول 
فعاًل رشته هاي دامپروري و كشاورزي در اين دهكده 
اقتص��ادي راه اندازي ش��ده و  در گام دوم رش��ته هاي 
صنعتي در مشاغل فني يا كارگاه هاي كوچك آموزش 
داده مي شود.« سردار بابايي ادامه داد: »كارآموزان در 

اينجا با شيوه هاي نوين و دانشي تحت عنوان كارآفريني 
دانش بنيان آشنا مي شوند تا بتوانند با استفاده از منابعي 
كه در اختي��ار دارند راندمان تولي��د را افزايش دهند. 
براي نمونه در بخش كش��اورزي كشت هيدروپونيك 
كه كشت بدون خاك اس��ت يا در دامپروري كار هاي 
علمي و پژوهشي آموزش داده مي شود.« به گفته اين 
مسئول،  راه اندازي دهكده اقتصادي در راستاي تكميل 
حلقه هاي كارآفريني و توليد است زيرا آموزش، حلقه 
مفقوده اشتغال است و  با دانش بنيان كردن توليدات 
مي توان بهره وري را چندبرابر كرد.  سردار بابايي با تأكيد 
بر اينكه در تالش هستيم دهكده اقتصاد مقاومتي را به 
قطب كارآفريني تبديل كنيم، گفت: »سربازان در طول 
دوره خدمت آموزش مشاغل را خواهند ديد، همچنين 
خانواده 7هزاري نفري بازنشستگان سپاه، بسيجيان 
و عامه م��ردم مي توانند براي آموزش مش��اغل به اين 

دهكده مراجعه كنند.«
   ايجاد ش�بكه هاي توليد در نمايشگاه هاي 

اقتصاد مقاومتي
يكي از اقدامات قابل تقدير سپاه كربالي مازندران، 
برپايي نمايشگاه هايي است كه در راستاي اقتصاد 

مقاومت��ي و حمايت از مش��اغل خانگي هس��تند.  
بر همين اس��اس چند روز پيش نمايش��گاهي در 
همين راس��تا در شهر س��اري برپا ش��د كه يكي از 
مهمانان اصلي آن فرمانده س��پاه كربالي مازندران 
بود.  س��ردار بابايي با حض��ور در اين نمايش��گاه با 
بيان اينكه س��رمايه اوليه مش��اغل خانگي توسط 
صندوق هاي قرض الحس��نه محور تأمين مي شود، 
گفت: »يكي از مزيت هاي افتتاح نمايشگاه اقتصاد 
مقاومتي ايجاد شبكه هاي توليد است.« وي در اين 
نمايش��گاه اقتصاد مقاومتي و مش��اغل خانگي كه 
در امامزاده يحي��ي)س( برپا بود با اش��اره به اينكه 
بس��يج س��ازندگي بايد همه جانبه كار كند، تأكيد 
كرد: » بس��يج س��ازندگي در بخش آموزش ايجاد 
ش��بكه هاي توليد و تالش براي تسهيل عرضه كاال 
اقدامات خوبي داشت و در اين زمينه فعال است.« 
فرمانده سپاه كربالي مازندران يادآور شد:  »يكي از 
مزيت هاي افتتاح نمايشگاه اقتصاد مقاومتي ايجاد 
شبكه هاي توليد است كه در اين جا توليدكنندگان با 

هم در ارتباط بوده و شبكه سازي مي كنند.«
سردار بابايي يكي از نيازهاي امروز توليد كننده را بازار 
و عرضه محصول دانست و افزود: »همين بازاري كه به 
صورت سنتي برگزار شده بايد تالش شود كه مقطعي 
نباش��د و در همه شهرس��تان ها با كمك شهرداري 
غرفه اي در اختيار توليدكننده ق��رار بگيرد تا بتواند 

محصول خود را ارزان تر در اختيار مردم قرار دهد.«
فرمانده س��پاه كربال به بازاريابي اينترنتي هم اشاره 
كرد و ادامه داد: »توليدكنندگان مي توانند با گرفتن 
غرفه اينترنتي در شبكه باسالم محصوالت خود را به 
فروش برسانند. البته شناسايي شركت هاي پشتيبان 
كه تأمين كننده مواد اوليه هس��تند، مي تواند بخش 

اعظمي از توليدات كوچك زودبازه را تكميل كند.«

به گفته اين مسئول يكي از راهكارها در بخش اقتصاد 
مقاومتي تروي��ج كارهاي كوچك زودبازده توس��ط 

نيروي انساني است كه بايد به نتيجه برسد. 
   جهاد خدمت با 500 گروه جهادي

اما اواس��ط تابس��تان بود كه وقتي رئيس س��ازمان 
بس��يج مس��تضعفين به مازندران رفته ب��ود 516 
ط��رح محروميت زدايي و اش��تغالزايي ب��ه صورت 
ويدئوكنفرانس راه اندازي ش��د.  در آن مراس��م كه 
مسئوالن استاني هم حضور داشتند، سردار غالمرضا 
سليماني گفت: »رونق توليد و رونق اشتغال نيازمند 
طرحي مبتني بر مدل اقتص��ادي اقتصاد مقاومتي 
است.« رئيس سازمان بس��يج مستضعفين با تأكيد 
بر انجام فعاليت هاي محروميت زدايي با توجه ويژه به 
مناطق كم برخوردار افزود: »مازندران استان پيشرو در 
راه اندازي طرح هاي ماهانه محروميت زدايي است.« 
در ادامه، فرمانده سپاه كربالي مازندران با اشاره به 
راه اندازي 10 خانه سيل زدگان و راه اندازي 110 منزل 
محروم در استان گفت: »10 طرح راه و شهرسازي و 
366 طرح مشاغل خرد جزو ديگر طرح هايي هستند 
كه در جهت محروميت زدايي در دست اجرا هستند.« 
سردار بابايي افزود: »در دو سال گذشته با راه اندازي 
مجمع خي��ران محروميت زدايي و اع��زام گروه هاي 
جهادي س��ازندگي و رفع موانع تولي��دي، كارهاي 
خوبي در اين مسير انجام شده است.« وي با تأكيد بر 
لزوم بهره گيري از ظرفيت هاي توليدي و اقتصادي 
اس��تان تصريح كرد: »با همت بي��ش از 500 گروه 
جه��ادي در مازن��دران محروميت زدايي ه��ا انجام 
مي شود.« اما استاندار مازندران هم كه در اين مراسم 
حضور داشت، راه اندازي طرح هاي محروميت زدايي 
و اشتغالزايي بسيج س��ازندگي مازندران را گامي در 
جهت پيشرفت استان عنوان كرد و گفت: »با حضور 

بس��يجيان و فرماندهان س��پاه در جنگ تمام عيار 
اقتصادي و تحريم ه��اي تمديدش��ونده و ظالمانه، 
بسيج و سپاه در كنار مردم بوده و با مديريت جهادي 
براي كم��ك به انق��الب و نظام حرك��ت كرده اند.« 
احمد حس��ين زادگان افزود: »مدل توسعه اي بومي 
مازندران با هدف توس��عه اش��تغال بر مبناي مدل 
توسعه اقتصادي س��پاه در حال تدوين است.« وي 
با تأكي��د بر اينكه فراخ��وان خي��ران، بهره گيري از 
ظرفيت سپاه در سازندگي و اشتغال و ساخت مناطق 
سيل زده از مهم ترين اقدامات براي اجراي اين طرح 
به شمار مي آيد، گفت: »سپاه در كنار مردم قرار دارد و 
نهادي انقالبي و مورد تكريم است.« به گفته استاندار 
مازندران، نوع مديريت هاي موجود در داخل كشور 
باعث بروز موانع در مسير توليد است و بايد با پرهيز از 
اختالفات، نسبت به افزايش سطح رضايتمندي مردم 

و شيوه حكومت داري تالش كرد. 
   نهضت خدمت رس�اني در زمينه بهداشت، 

درمان، آب و كشاورزي
اواخر تابستان هم مسئول بسيج سازندگي مازندران 
از اجراي رزمايش محروميت زداي��ي در قالب 450 
گروه جهادي در استان خبر داد.  غالمرضا شريعتي 
با اشاره به خدمات سراس��ري پروژه هاي جهادي در 
سراسر اس��تان و رزمايش نهضت خدمت رساني به 
محرومان، محور اساسي فعاليت بسيج سازندگي را 
محروميت زدايي و خدمت بي منت به مردم اس��تان 
عنوان كرد.  وي از تشكيل ستاد مشخص به رياست 
استاندار براي رفع محروميت هاي استان خبر داد و 
افزود: »تعداد گروه هاي جهادي منسجم موجود در 
استان 750 گروه بوده كه با منابع متعدد اعتباري در 

جهت محروميت زدايي اقدام مي شود.«
مس��ئول بس��يج س��ازندگي س��پاه كربال در مورد 
اقدامات ص��ورت گرفته در ح��وزه محروميت زدايي 
نيز خاطرنشان كرد: »تأمين مسكن، جهيزيه، سبد 
غذايي و كاال ازجمله خدماتي است كه توسط بسيج 
سازندگي در راس��تاي خدمتگزاري به مردم صورت 
مي گيرد.« ش��ريعتي در مورد خدم��ات حوزه هاي 
عمومي ني��ز تصري��ح ك��رد: »بهداش��ت و درمان، 
كش��اورزي، آب و غيره نيز كمك ها و اقداماتي بوده 
كه از سوي بسيج س��ازندگي براي محروميت زدايي 

صورت گرفته است.« 
وي از ساخت 90 واحد مسكوني براي نيازمندان، رفع 
محروميت در 10 محله آسيب پذير و كم برخوردار در 
شهرس��تان هاي نكا، ميان دورود، ساري، قائمشهر، 
بابل، آم��ل، فريدونكن��ار و نور و اج��راي پروژه هاي 
مختلف عمراني نظير مس��كن خبر داد و يادآور شد: 
»50 گروه پزش��كي براي درمان و ارائه خدمات در 
رزمايش و مانور مناطق محروم و حاشيه شهر به ارائه 
خدمات مي پردازند.« شريعتي تصريح كرد: »از سال 
گذشته تاكنون با كمك خيران بيش از 25 ميليارد 
تومان در بخش محروميت زدايي هزينه شده است و 
اين ميزان امسال به 50 ميليارد تومان خواهد رسيد. 
همچنين چهار پروژه مشترك آبرساني و تأمين 10 
سري جهيزيه با همكاري ستاد فرمان حضرت امام 
راحل در قالب رزمايش نهضت محروميت زدايي اجرا 

خواهد شد.«

مهارت آموزي جوانان در دهكده اقتصاد مقاومتي سپاه كربالي مازندران

اجراي 17 هزار طرح محروميت زدايي 
بسيج و سپاه در بوشهر

 دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي:
 80 درصد پروژه هاي سپاه، طرح هاي كوچك، زودبازده و عام المنفعه است

 خدمت رساني150گروه جهادي 
به نيازمندان سيستان و بلوچستان

150 گروه جهادي در سيس�تان و بلوچستان در حال خدمت رساني 
ب�ه نيازمن�دان در مناط�ق كم برخ�وردار هس�تند. گروه هايي كه 
هميش�ه در آماده ب�اش ب�وده و در ه�ر زمان�ي، خ�ود را ب�ه نقاط 
م�ورد نياز رس�انده و دس�ت محروم�ان را مي گيرن�د. به طوري كه 
مسئول بس�يج سازندگي س�پاه س�لمان سيس�تان و بلوچستان 
اعالم كرده امس�ال 8 هزار اردوي عمليات بهس�ازي، زيباس�ازي 
و مرمت 320 واحد آموزش�ي در استان انجام مي ش�ود كه اينها به 
غي�ر از اقدامات مقطعي ي�ا ضرب االجلي خواهد بود. درس�ت مثل 
هفته بس�يج كه به عن�وان برگ زرين�ي در زمينه خدمات رس�اني 
به س�اكنان شهرس�تان هاي نيازمند و كم برخوردار به ثبت رسيد. 

    
از 450 گروه جهادي موجود در سيستان و بلوچستان، هم اكنون 150 گروه 

با كد مشخص و سرگروه هاي تعيين شده در استان فعال هستند. 
جهادگران خدمت رس��اني كه برپايي اردوهاي جهادي و طرح هجرت 3 با 
هدف كمك به توسعه، عمران و آباداني ايران اسالمي را بهترين فرصت براي 
خودسازي خود انتخاب كرده اند.  با اين تفاسير، راه براي ورود ديگر جوانان 
به اين گروه ها باز است. در همين رابطه مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي شركت خواهران 
و برادران در اردوهاي جهادي وجود ندارد، گفت: »همه اقشار مي توانند با 

مراجعه به بسيج سازندگي در اين اردوهاي خودسازي شركت كنند.«
سرهنگ علي اكبر جعفري با اشاره به اينكه امسال بسيج سازندگي با اجراي 
8 هزار اردو عمليات بهسازي، زيباس��ازي و مرمت 320 واحد آموزشي در 
سيستان و بلوچستان را انجام خواهد داد، ادامه داد: »برپايي اردوهاي 15 
روزه با حضور اعضاي بسيج دانشجويي، دانش آموزي، فرهنگيان و طالب در 
مناطق مختلف به منظور محروميت زدايي از ديگر فعاليت هاي سال جاري 
سازمان بسيج سازندگي استان است.« وي تصريح كرد: »اعزام 400 گروه 
پزشكي شامل پزش��كان متخصص و عمومي به مناطق محروم و ويزيت و 
امدادرس��اني رايگان به نيازمندان ازجمله برنامه هاي اجرايي اين سازمان 
است.« اين مس��ئول خاطرنش��ان كرد: »سال گذش��ته 332 آموزشگاه با 
همكاري گروه هاي جهادي، آموزش و پرورش و اداره كل نوسازي، توسعه و 

تجهيز مدارس استان بهسازي و نوسازي شدند.«
    اعزام 40 گروه جهادي به مناطق محروم

هفته بس��يج را بايد هفته پربار و پ��ر از خير و بركتي براي سيس��تان و 
بلوچستاني ها دانست؛ هفته اي كه در آن طرح اقتصاد مقاومتي پرورش 
شترمرغ در روستاي پيران افتتاح ش��د. گروهي از پاسداران و بسيجيان 
شهرستان هيرمند خونش��ان را اهدا كردند و بس��ته هاي لوازم التحرير 
بين دانش آموزان كم بضاعت توزيع شد. همچنين چندين طرح اقتصاد 
مقاومتي در شهرس��تان هاي مختلف ب��ا حمايت از دامداري اس��تان به 
بهره برداري رسيد و در حركتي چشمگيرتر، بيش از 700 بيمار در مناطق 
محروم سيستان و بلوچستان به صورت رايگان ويزيت شدند.  همزمان با 
هفته بسيج 40 گروه جهادي در سيستان و بلوچستان كوله هاي خود را 
برداشتند و با هدف محروميت زدايي، سازندگي و آباداني به نقاط مختلف 

اين استان رفتند تا شيريني اين هفته را با هموطنانشان تقسيم كنند. 
در همين رابطه مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان سيستان و بلوچستان 
با اشاره به شعار »40 سال خدمت، جهاد و شهادت« اظهار داشت: »طبق 
برنامه ريزي انجام ش��ده همزمان با هفته بس��يج 500 پ��روژه و عرصه 
محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي و جهادي به همت بسيج سازندگي در 

سيستان و بلوچستان اجرا شد.«
جعفري تأكيد كرد: »يكي از اقدامات مهم بسيج سازندگي استان همزمان 
با هفته بسيج اعزام 40 گروه جهادي با هدف محروميت زدايي، سازندگي و 
آباداني به نقاط مختلف استان و توزيع 150 سري جهيزيه و اقالم حمايتي 
در شهرستان هيرمند بين سيل زدگان به ارزش بيش از 2 ميليارد و 500 

ميليون تومان بود.«
وي با اشاره به اينكه تمركز بسيج سازندگي بر پيشرفت و آباداني مناطق 
محروم است، خاطرنشان كرد: »برگزاري نمايشگاه اقتصاد مقاومتي در 
شهرستان چابهار و توزيع 700 سبد كاال ميان مردم محروم استان از ديگر 

برنامه هاي بسيج سازندگي استان در اين هفته بود.«
   ويزيت رايگان 726 بيمار در مناطق محروم

به مناسبت گراميداشت هفته بس��يج بود كه پزشكان بسيجي بيماران 
نيازمند را در مناطق محروم سيستان و بلوچستان به صورت رايگان ويزيت 
كردند.  در همين رابطه فاطمه كميلي جانش��ين سازمان بسيج جامعه 
پزشكي سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان از اعزام تيم هاي پزشكي 
به مناسبت هفته بسيج در اقصي نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: »اين 
تيم ها در شهرستان هاي زاهدان، زابل، ايرانشهر، زهك، هامون، نيمروز، 
هيرمند و خاش اقدام به ويزيت رايگان بيماران و توزيع دارو در ميان آنها 
كردند.« وي با بيان اينكه 726 نفر توسط تيم هاي پزشكي بسيج جامعه 
پزشكي استان مورد ويزيت رايگان قرار گرفتند، تأكيد كرد: »از 902 نفر 
تست فشار خون و از 698 نفر تس��ت قند خون گرفته شد. همچنين در 
روستاي كرباسك شهرستان نيمروز عالوه بر ويزيت رايگان و تست فشار 
خون و قند خون تعدادي پمفلت و تراكت و همچنين داروي رايگان نيز 

بين بيماران توزيع شد.«
جانشين سازمان بس��يج جامعه پزشكي سپاه س��لمان با اشاره به توزيع 
228 بسته بهداش��تي در شهرس��تان هاي هيرمند و زاهدان ادامه داد: 
»در شهرستان هاي خاش و زاهدان نيز 87 نفر از خدمات رايگان مشاوره 

روان شناسي بهره مند شدند.«
كميلي خاطرنش��ان كرد: »در ويزيت هاي انجام شده شهرستان زاهدان 
عالوه بر توزيع داروي راي��گان و اعزام واحد س��يار انتقال خون در محل 
برگزاري ي��ادواره مداحان در مس��جد حضرت عل��ي)ع( 176 نفر نيز از 
خدمات رايگان دندانپزشكي، 195 نفر از خدمات بينايي سنجي، 21 نفر 
از خدمات پزشك زنان و زايمان و 86 نفر از خدمات چشم پزشكي بهره مند 
شدند، كه ارزش ريالي اين خدمات بيش 230 ميليون ريال برآورد شده 
است.« در هفته بسيج فرمانده سپاه شهرستان سراوان به دبستان پسرانه 
بوعلي اسفندك رفت تا بسته هاي لوازم التحرير و كيف هاي تهيه شده را 

در ميان دانش آموزان بي بضاعت و كم بضاعت توزيع كند. 
همچنين طرح اقتصاد مقاومتي پرورش شترمرغ از ديگر اقداماتي بود كه 

در اين هفته در روستاي پيران از توابع شهرستان نيمروز افتتاح شد.
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سیداحمد هاشمي اشكا

حض�ور در ح�وادث غيرمترقب�ه از ديگر 
مأموريت هاي بسيج سازندگي سپاه است 
كه جهادگران بوش�هر امس�ال ب�ا حضور 
به موقع بعد از حادثه س�يل در خوزس�تان 
توانس�تند خدمات ارزن�ده اي را ب�ه افراد 
سيل زده بدهند. همچنين عمليات اجرايي 
377 واحد مسكوني مددجويي با همكاري و 

پشتيباني كميته امداد در دست اجرا است

توليدكنندگان مي توانند ب�ا گرفتن غرفه 
اينترنت�ي در ش�بكه باس�الم محصوالت 
خود را به فروش برس�انند. البته شناسايي 
شركت هاي پشتيبان كه تأمين كننده مواد 
اوليه هس�تند، مي تواند بخ�ش اعظمي از 

توليدات كوچك زودبازه را تكميل كند


