
    سيداحمدهاشمي اشكا
كافيست س�ري به مراكز درماني س�پاه و خدمات 
در حال ارائه آنها بزني�م تا باور كنيم كه ارزان ترين 
خدم�ات در اي�ن مراكز بهداش�تي به م�ردم ارائه 
مي ش�ود. در تعريف خدمات بهداش�ت و سالمت 
س�پاه، هرگز اين ح�وزه به يك درمان�گاه محدود 
نشده است بلكه ش�بكه اي از ظرفيت مطالبه گري 
سپاه در هر شهري اس�ت تا همه شهروندان از اين 
نياز اوليه برخوردار باشند.  به همين خاطر مجموعه 
بهداشت و درمان س�پاه نه به عنوان يك مجموعه 
خدمتگزار بلكه به عنوان آبروي سپاه در كل كشور 
مطرح است و اين مراكز، حوزه هاي الگوي مقاومت 
اس�المي، گفتمان اس�المي و خدمت به م�ردم به 
ويژه محروم�ان و نيازمندان را پوش�ش مي دهند. 

    
هفته بسيج بود كه طرح ش��هاب درمانگاه ها و مراكز 
درماني س��پاه كربال در مازندران افتتاح شد؛ طرحي 
كه نگاه بسياري از بيماران را به سمت خود چرخاند و 
حاال با مراجعه بيماران به مراكز درماني سپاه به خوبي 
مي توان متوجه شد كه برنامه ها به نتيجه رسيده است 
و اين خدمات در دس��ترس همه قرار دارد.  در همان 
زمان معاون بهداشت و درمان س��پاه كربال مازندران 
با بيان اينكه بيمارس��تان واليت س��پاه و مجتمع ها و 
مراكز درماني با حجم عظيمي از مردم روبه رو هستند، 
گفت: »مراكز درماني سپاه كربال اين افتخار را دارد كه 
به مردم خدمت كند چراكه هرجا بحراني اتفاق بيفتد 
چش��م مردم آس��يب ديده به امداد و خدمات رساني 
س��پاه اس��ت.« دكتر مجتبي بلباس��ي كه در مراسم 
طرح شهاب درمانگاه هاي و مراكز درماني سپاه كربال 
سخن مي گفت، به پيش��تازي س��پاه كربال در حوزه 
بهداش��ت و درمان اش��اره كرد و توضي��ح داد: » طي 
دو ماه اخير ابالغيه اي براي انس��جام مجموعه شبكه 
مراكز بهداشت درمان سپاه داده شد مبني بر اينكه هر 
بيماري كه به مراكز درماني سپاه مراجعه كرد اگر نياز 
به خدمات تخصصي بود و تشخيص داده شد كه بايد 
به بيمارس��تان واليت مراجعه كند و در آنجا پذيرش 
ش��ود، همه درمانگاه ها در شهرهاي استان سهمي در 
پذيرش بيماستان واليت داش��ته باشند.« وي با بيان 
اينكه در اين شبكه سازي براي هر درمانگاه يك مدير 

معين در س��تاد پيش بيني كرديم كه به عنوان بازوي 
دوم مديريت درمانگاه در شوراي معاونت حضور دارد و 
پيگير امورات درمانگاه است، افزود: »ان شاءاهلل مراكز 
درماني ما به رشد سريع تري نس��بت به مطالباتي كه 
در جامعه هست، برس��ند.« معاون بهداشت و درمان 
سپاه كربال مازندران با اش��اره به تبليغ سبك زندگي 
ايراني- اسالمي در س��المتكده هاي سپاه اضافه كرد: 
»مربي ها و پزشكان بسيجي كه در اين موضوع آموزش 

ديدند در فصل زمس��تان در س��المتكده هاي مراكز 
درماني سپاه كار خود را شروع مي كنند.« به گفته دكتر 
بلباسي در حوزه شبكه س��ازي درماني، همه پزشكان 
رسمي در بيمارستان واليت و مابقي درمانگاه ها شيفت 
ش��دند تا بتوانند مهارت مديريت حوادث غيرمترقبه 
را تجربه كنن��د. او در اين باره اضافه ك��رد: » در حال 
برنامه ريزي هس��تيم تا اين طرح براي پرستاران هم 
اجرا ش��ود.«  معاون بهداش��ت و درمان س��پاه كربال 
با اش��اره به اجراي طرح س��ونوگرافي ويژه بانوان در 
درمانگاه هاي س��پاه خبر از رزمايش اقت��دار بهداري 
رزم درمانگاه هاي شهرستان ها داد و گفت: »كار هاي 
مطالعاتي و هماهنگي اين رزمايش انجام شده است و 

در دي يا بهمن ماه اجرا مي شود.«
 دكتر بلباس��ي يادآور ش��د: »  اگر در س��ال هاي قبل 
جنگ س��پاه با كار فرهنگي و مطبوعاتي در گفتمان 
انقالب نقش داشت و نيز در سال هاي جنگ به جاي 
قلم و در كنار قلم اسلحه به دست گرفت و براي دفاع 
از حيثيت انقالب، ج��ان و ناموس م��ردم در تبعيت 
از واليت نقش آفريني ك��رد و همچنين بعد از جنگ 

به خدمات مهندس��ي و جهاد س��ازندگي به عمران و 
آباداني كشور روي آورد، اما امروز در مقوله بهداشت و 
درمان سپاه يكي از پشتوانه هاي عظيم مردمي است 
و بايد از اين جبهه عظيم به نفع مردم محروم و به نفع 
گفتمان انقالب اس��المي در خدمت واليت حداكثر 

استفاده را ببريم.«
   ساخت مراكز درماني با هدف خدمت بيشتر

همزمان با هفته بس��يج بود كه 20 تي��م  تخصصي و 
عمومي بسيج جامعه پزشكي، در قالب طرح »شهيد 
رهنمون« به مناطق محروم و روستايي خراسان شمالي 
اعزام ش��دند.  در همين رابطه عيسي برجي، مسئول 
بسيج جامعه پزشكي س��پاه جواداالئمه)ع( خراسان 
شمالي با بيان اينكه اين تيم ها به مناطق محروم فاروج، 
باقرخان بجنورد، بهكده رضوي، ش��يروان، اسفراين، 
گرمه و جاجرم اعزام ش��دند، گفت: »يك��ي از اهداف 
بس��يج، محروميت زدايي و كمك ب��ه مناطق محروم 
است و ويزيت رايگان در درمانگاه ها و مراكز بهداشتي 
- درماني، اعزام تيم هاي تخصصي و عمومي در قالب 
طرح شهيد دكتر رهنمون به مناطق محروم روستايي 

و شهري و اعزام تيم پزش��كي و مشاوره اي به مساجد 
صورت مي گي��رد.« كلنگ زني كليني��ك تخصصي و 
مركز جراحي حضرت زينب )س( يكي ديگر از اقدامات 
در حوزه بهداش��ت و س��المت بود كه با حضور دكتر 
عيسي مالمير، مديرعامل مؤسس��ه خدمات درماني 
بسيجيان كشور در هفته بس��يج در زنجان انجام شد.  
كلينيك شامل آزمايشگاه، راديولوژي، مطب عمومي، 
تزريقات، داروخانه، فيزيوتراپي، سونوگرافي، مطب هاي 
تخصصي، دندانپزشكي و مركز جراحي محدود شامل 
بخش هاي بستري مركز، چهار اتاق عمل و بخش هاي 

بستري مركز جراحي با 24 تخت خواهد بود. 
   اعزام 700 تيم پزشكي به نقاط محروم كشور

اما كار ويژه بسيج جامعه پزشكي در هفته بسيج را بايد 
در ارائه خدمات درماني راي��گان ۷00 تيم تخصصي 
پزش��كي در مناطق محروم جس��ت وجو كرد؛  وقتي 
اعالم ش��د با آغاز هفته بس��يج، ۷00 تيم تخصصي و 
تك تخصصي پزشكي براي ارائه خدمات ويزيت رايگان 
از سوي سازمان بسيج جامعه پزشكي به مناطق محروم 

سراسر كشور اعزام مي شوند. 
بر اين اساس چندين بيمارستان صحرايي در مناطق 
محروم كل كشور مانند مناطق محروم استان اردبيل، 
گلستان، مناطق مرزي و... تأسيس شد، همچنين 200 
ايستگاه سالمت در كشور داير ش��د.  در همين راستا 
و با همت سازمان بسيج جامعه پزشكي سپاه سلمان 
استان سيستان و بلوچستان بيماران هپاتيتي در پايگاه 
شماره 4 ش��هري ايرانش��هر به صورت رايگان ويزيت 
شدند.  فاطمه كميلي، جانشين سازمان بسيج جامعه 
پزشكي سپاه سلمان سيستان و بلوچستان با بيان اينكه 
با هدف غربالگري بيماران هپاتيتي و ريشه كن كردن 
اين مسئله در بيماران هپاتيتي اين كار انجام شد، گفت: 
»تعداد 190 نفر از بيماران هپاتيتي توس��ط پرفسور 
علويان و دكتر ابيضي و دكتر ش��رفي در مركز شماره 
4شهري ايرانش��هر ويزيت ش��دند و از 1۵4 نفرنمونه 
pcr انجام شد.« وي با تأكيد بر اينكه داروي تنوفووير 
براي سه ماه به بيماران ويزيت شده اهدا شد، ادامه داد: 
»در مجموع 4۵3 بيمار ويزيت شدند و از 3۵2 بيمار 
هم نمونه گيري انجام شد كه 3۵ ميليون و 200 هزار و 
8۵۵ ريال داروي رايگان توزيع و به ۵0 نفر بسته دارويي 

براي مصرف سه ماه شان اهدا شد.«

   سجاد مرسلي
اقدامات و خدمات گروه هاي جهادي در مناطق محروم 
و كم برخوردار بر كس�ي پوشيده نيست؛ جهادگراني 
كه خدمت را مش�ق زندگي و دس�ت نيازمند گرفتن 
را سرلوحه كارهايش�ان قرار داده اند. با اين حال، در 
كهگيلوي�ه و بويراحم�د، به دليل وجود روس�تاهاي 
مح�روم، كار گروه هاي جه�ادي بي�ش از آن چيزي 
است كه در تصور بگنجد. به همين خاطر و براي اينكه 
اقدامات س�ريع تر به نتيجه برسد، اين گروه ها دست 
به حركتي جالب و شايس�ته زده ان�د و جهادگران در 
كنار خدمت رساني به نيازمندان، به سراغ مسئوالن ، 
سازمان ها و نهادهاي ديگر مي روند و با مطالبه گري و 
كمك گرفتن از خيران، كارهايي را به ثمر مي رسانند 
كه خدماتش ماندگار و هميش�گي است. آنها امسال 
اردوهاي جهادي را در قالب 70 گروه و جمعيتي حدود 
3 هزار نفر با شعار »اقدام و عمل با زندگي جهادي در 
كنار كوخ نشينان« آغاز كردند و با خدمت در زمينه هاي 
آموزش�ي، علم�ي، عمران�ي، بهداش�تي و درماني، 
فرهنگي، كشاورزي و منابع طبيعي، فني و حرفه اي، 
اقتصاد مقاومتي و اش�تغالزايي به سمت روستاهاي 
نيازمند اعزام شدند و تا كنون كاري كرده اند كارستان. 

    
اواخر تابس��تان بود كه وقتي از مناطق محروم خبر رسيد 
به كمك هايي در زمينه هاي مختلف نياز است، سريعاً 18 
گروه جهادي اعالم آمادگي كردند كه به اين مناطق اعزام 
شوند.  نكته حائز اهميت اينكه همه اين گروه ها متشكل از 
جهادگران دانشجويي بود كه در حال علم اندوزي و آموختن 
بودند، با اين اوص��اف ترجيح دادند پاالي��ش روح را نيز در 
برنامه هايش��ان بگنجانند.  در همان زمان رئيس سازمان 
بسيج دانش��جويي كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه 18 
گروه جهادي از دانشگاه هاي مختلف استان براي اعزام به 
روستاهاي مختلف مناطق دور افتاده و محروم اعالم آمادگي 
كرده اند، به سابقه اين گروه ها اشاره كرد و گفت: » اولين گروه 
جهادي 3۷ نفره از دانشگاه ياسوج است كه براي سومين سال 

متوالي به روستاي نسه كوه لوداب اعزام مي شود.«
ش��هرام مهدوي با تأكيد بر اينكه گروه ه��اي جهادي در 
راستاي طرح اعتالي بسيج مبني بر اس��تقرار و فعاليت 
گروه هاي جهادي از سه تا پنج س��ال براي سومين سال 
متوالي به مناطق اعزام مي شوند، ادامه داد: » تعدادي گروه 
جهادي از ديگر استان هاي كشور براي حضور در مناطق 
محروم و دورافتاده اين استان اعالم آمادگي كرده اند كه هم 
اكنون در حال سازماندهي اين گروه ها هستيم.« وي با بيان 
اينكه ارتباطي عميق و عاطفي بين اهالي روستاها و اعضاي 
گروه هاي جهادي ايجاد شده است، تصريح كرد: » طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده گروه هاي جهادي اعزام شده به 
مناطق محروم 10 تا 12 روز در مناطق براي ارائه خدمات 
عمراني، بهداشتي، پزشكي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، 
توانمندسازي، اقتصاد مقاومتي، مذهبي و علمي حضور 
دارند.« يكي از مهم ترين نيازهاي روستاهاي مناطق محروم 
توجه به مسائل فرهنگي است كه بدون هيچ تعارفي بايد 
گفت طي سال هاي اخير به شدت مورد غفلت مسئوالن قرار 
گرفته است، اما گروه هاي جهادي به خصوص جهادگران 
دانشجو اين امر را در اولويت كارهاي خود قرار دادند و در 
زمينه توجه به دانش آموزان مستعد و نخبه دغدغه جدي 
دارند.  بر همين اس��اس رئيس سازمان بسيج دانشجويي 
كهگيلويه و بويراحمد با اش��اره به تش��كيل كالس هاي 

آموزشي، كنكور و مشاوره به دانش آموزان مناطق محروم و 
كم بضاعت تأكيد كرد كه با استقبال دانشجويان جهادي به 
عنوان پشتيبانان جهادي به مسئله ورود مي كند و يك مركز 
مشاوره نيز در اين مناطق ايجاد مي شود.  وقتي گروه هاي 
جهادي خدمت را در جهاد براي رفع مشكالت و نيازهاي 
مناطق كم برخوردار تعريف مي كنند، ديگر س��ازمان ها و 
نهادها هم پاي كار آمده و با آنها همراه مي شوند.  اقدامات 
و فعاليت هاي گروه هاي جهادي در زمينه مسائل فرهنگي 
موجب شد تا طرح تقويت مهارت هاي گفت وگو و ارتباط 
مؤثر براي هزار و 100 دانش آم��وز كهگيلويه وبويرحمد 
اجرا ش��د.  اين موضوع را مش��اور امور بان��وان آموزش و 
پرورش استان اعالم كرده و در مورد اين طرح گفته است 
كه با هدف ايجاد آمادگي دانش آموزان براي بازنگري در 
رفتارها، افزايش مش��ورت پذيري، به كار بس��تن مهارت 
گفت وگو و توانمندسازي دانش آموزان و والدين در انتقاد 
و تحمل پذيري برگزار شده است.  زهرا حسيني افزود: » 
در هر يك از 13 منطقه و شهرستان استان يك آموزشگاه 
پايلوت انتخ��اب و مهارت ه��اي 10 گانه آم��وزش داده 
مي شود.« طرح مهارت گفت وگو بر اساس منويات رهبر 

معظم انقالب در توسعه كرسي هاي آزادانديشي و ايجاد 
فضاي گفتمان در آموزش وپرورش است و با هم انديشيدن 
براي پيش��رفت جامعه از طريق گفت وگو مستلزم توجه 

مسئوالن است. 
   بهداشت و سالمت، خدمتي ماندگار

اما فعاليت و خدمت رساني جهادگران بسيجي كهگيلويه 
و بويراحمد فقط به مس��ائل آموزش��ي و فرهنگي ختم 
نمي ش��ود و آنها نيازهاي ديگر را هم مد نظ��ر دارند و به 
ياري هموطنان مناطق محروم مي روند.  در اين زمينه و 
به گفته جانشين بسيج دانشجويي كهگيلويه و بويراحمد 
امسال 21 گروه جهادي از دانش��گاه هاي استان با هدف 
خدمات رساني به محرومان و مستضعفان در حوزه هاي 
مختلف عازم روس��تاهاي دور افتاده و كمت��ر برخوردار 
شدند.  س��يد مس��عود پرهيزگاري با تأكيد بر اينكه اين 
21گروه جهادي با هدف خدمت رساني به ساكنان مناطق 
كم برخوردار و روستاهاي محروم در حوزه هاي زير ساختي، 
بهداشت، س��المت و دندانپزش��كي، فرهنگي، مذهبي، 
آموزشي، تعليم و تربيت و مشاوره كارهاي اقتصادي عازم 
اين مناطق شدند، گفت: »با توجه به تعريف خدمات، هر 
گروه بايد بر اساس نياز اصلي هر روستا به فعاليت بپردازد.« 
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم در ديدار با تشكل هاي 
دانشجويي مبني بر روحيه جواني و احساس هويت اثرگذار 
و انگيزه هاي ايماني و آرماني جريان دانشجويي عنوان كرد: 
» اين موضوع سبب اميد به آينده در كشور مي شود و يكي 
از نمودهاي عيني اين فرمايش حضرت آقا در »اردوهاي 

جهادي« است.«
پرهيزگاري ورود به روس��تاهاي محروم را خودس��ازي 
دانشجو دانس��ت و ابراز كرد: » در اين ش��رايط دانشجو 
در محي��ط پيرامون��ي از جمل��ه مناطق مح��روم براي 
خدمت رساني، رشد محرومان و زدودن فقر در حوزه هاي 
مختلف در حد توان فعاليت دارد و البته مردم روستاها از 

دانشجو انتظار آنچناني براي كارهاي زيرساختي ندارند.« 
بي شك هنر دانشجو اين است كه با مشكالت مردم آشنا 
شده و مسئوالن و خيرين را براي آباداني و رفع اين دردها 
پاي كار بياورند و در واقع، با مطالبه گري در مس��ير حل 
مشكالت پيش برود؛  اتفاقي كه در كهگيلويه و بوير احمد 
به خوبي رخ داده است و در اين راستا تا كنون در بخش هاي 
مختلف از جمله راهسازي، تأمين آب شرب، مسجد سازي 
و در صدر آنها مسائل بهداشت و س��المت و ايجاد مراكز 

درماني مؤثر واقع شده اند. 
اگر بخواهيم ثابت كنيم كه همكاري بس��يج سازندگي 
با س��ازمان ها و نهادهاي ديگر، گام بزرگي در مسير رفع 
نيازهاي ساكنان مناطق محروم است، كافيست به يكي از 

موارد فوق، آن هم مهم ترينشان اشاره كنيم. 
بهداشت و درمان، از جمله اين نيازها به شمار مي آيد كه در 
همين راستا هم اكنون 20 طرح درماني راكد در كهگيلويه 
و بويراحمد تعيين تكليف ش��ده اس��ت تا با تكميل آنها، 
شهروندان بيشتري از خدمات درماني و بهداشت و سالمت 
برخوردار شوند؛ طرح هايي كه س��اخت آنها از سر گرفته 
شده و تكميل شان جزو اولويت هاي دانشگاه علوم پزشكي 
كهگيلويه و بويراحمد است.  در همين رابطه روند اجرايي 

ساخت بيمارستان 32 تختخوابي چرام كه به داليل مختلف 
متوقف شده بود، از سر گرفته شد و در مساحت 20 هزار و 
زيربناي 3هزار و 800 متر مربع در دو فاز ساخته مي شود. 
همچنين بيمارستان هاي سي سخت، پاتاوه، لنده و بهمئي 
با همكاري وزارت بهداش��ت تعيين تكليف شده اند كه به 
زودي فعاليت جدي براي ساخت آنها نيز آغاز مي شود.  وي 
ادامه داد: برخالف مشكالت موجود، سه كلينيك تخصصي 
و فوق تخصصي ياسوج، دهدش��ت و گچساران در مراحل 
پاياني ساخت و تجهيز هستند و در دهه فجر امسال افتتاح 
مي شوند.  مسئوالن اعالم كرده اند تا پايان سال بيمارستان 
نرگسي گچساران تجهيز و آماده افتتاح شود و آزمايشگاه 
جامع تحقيقات سالمت دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه 
و بويراحمد نيز تا پايان امسال افتتاح و راه اندازي مي شود.  
خبر ويژه هم اينكه مركز پيگيري و تشخيص زود هنگام 
سرطان در بيمارستان شهيد رجايي ياسوج براي خدمت به 

مردم استان به زودي فعاليت خود را آغاز مي كند. 
   جهاد خدمت از دل مردم براي مردم

اعزام گروه هاي جهادي از تابس��تان آغاز شده است كه با 
توجه به وجود محروميت باال در روس��تاهاي كهگيلويه 
و بويراحمد همه اعزام ها به درون اس��تان است.  به گفته 
مسئوالن بسيج سازندگي اس��تان، بيش از 3 هزار نفر در 
طرح هجرت مشاركت دارند كه در قالب ۷0 گروه جهادي 
به مناطق محروم خدمات رساني مي كنند.  اين گروه ها در 
قالب خدمات دانشجويي، مساجد و محالت، مهندسان، 
ورزش��كاران، طالب، پيشكسوتان و عش��ايري به مردم 
 خدمات رس��اني مي كنند.  مهم اينكه گروه هاي جهادي 
خدماتشان را بر اساس نيازهاي مناطق تعريف كرده اند و 
بر همين اساس عمده فعاليت هاي گروه هاي جهادي طرح 
هجرت در مناطق محروم، شامل خدمات آموزشي، علمي، 
عمراني، بهداشتي و درماني، فرهنگي، كشاورزي و منابع 
طبيعي، فني و حرفه اي، اقتصاد مقاومتي و اش��تغالزايي 
است.  از 3 هزار جهادگر، نزديك به هزار و ۷00 نفر دانشجو 
هستند كه در قالب 2۵ گروه جهادي براي حضور در اين 
اردوها اعالم آمادگي كرده اند. از اين تعداد دانشجو هم 800 
نفر را دختران جهادگر تشكيل مي دهند. همچنين شش 
گروه جهادگر از خارج استان براي كمك به نيازمندان اين 
منطقه اعزام شده اند كه در 2۵ روستا مستقر شده اند و 81 
روستا را نيز تحت پوشش فعاليت هاي خود قرار مي دهند. 

   اعزام دانش آموزان دختر به سرزمين هاي نور
چند روز پي��ش بود ك��ه اولي��ن كاروان راهي��ان نور 
دانش آموزان دختر از لنده به س��مت مناطق عملياتي 
جنوب كش��ور اعزام ش��دند. ب��ر همين اس��اس 230 
دانش آموزان دختر شهرس��تان لن��ده در قالب اردوي 
راهيان نور دل به آسمان س��پردند و به سمت مناطق 
عملياتي جنوب كشور حركت كردند.  در همين رابطه 
جانشين فرماندهي سپاه ناحيه شهرستان لنده  با بيان 
اينكه آنچه نياز امروز جامعه است حفظ و نشر ارزش هاي 
واالي انقالب اسالمي و حماسه هاي هشت سال دوران 
دفاع مقدس است، گفت: » اردو هاي راهيان نور فرصتي 
مناسب براي تجديد عهد و ميثاق با شهيدان و شناخت 
كامل از وصايا و نصايح ش��هيدان در اين اردوهاست.« 
سرهنگ پاسدار محمدنبي شكري افزود: » در اين اردو 
بيش از 230 نفر از دانش آموزان دختر از مناطق عملياتي 
هشت سال دوران دفاع مقدس شامل شلمچه، دهالويه، 
طالئيه، هوي��زه، اروند و يادمان هاي ش��هداي گرانقدر 

جنوب غرب كشور ديدن مي كنند.« 

جهاد خدمت در روستاهاي کهگيلويه و بويراحمد با 3هزار جهادگر

خدمات درماني سپاه مازندران به مردم با طرح شهاب يكپارچه شد

دو ش��نبه 18 آذر 1398 | 12 ربیع الثان��ی 1441 |6| روزنامه جوان |  شماره 5812

میترا شهبازي

 نگاه ويژه سپاه به محروميت زدايي 
از البرز با 1200 طرح زودبازده

جهادگران سپاه و بسيج طي سال هاي گذشته با اجراي طرح هاي 
آبادان�ي متع�دد در جاي ج�اي اس�تان البرز توانس�تند س�ايه 
محروميت هاي بس�ياري را از س�ر مردم كنار بزنند و اين استان 
را در مس�ير پيش�رفت و آباداني قرار دهند. پروژه هايي كه هزار 
و 200 مورد از آنها در اس�تان به اجرا رسيده و لبخند رضايت را بر 
صورت مردم اين مناطق نشانده اس�ت. طرح هاي متعددي كه در 
حوزه هاي مختلف از جمله درمان، آبرساني، تعمير و ساخت اماكن 
قديمي با تالش شبانه روزي نيروهاي بسيج و سپاه انجام شده اند. 

    
جهادگران بسيج و سپاه هر كجا كه نياز به ارائه خدما تشان باشد حضور 
مي يابند و ياري رسان مردم محروم هس��تند. از همين رو سال هاست 
محروميت زدايي و خدمت رساني به مناطق كم برخوردار با نام اين زنان 
و مردان جهادگر عجين شده اس��ت و هر روز خبرهاي مسرت بخشي 
از افتتاح يك پ��روژه حياتي و كلنگ زني طرحي جديد از س��وي آنها 
منتش��ر مي ش��ود؛ طرح هايي كه هر كدام به خودي خ��ود مي توانند 
دسترسي برابر تمام اقش��ار جامعه به امكانات اقتصادي،  اجتماعي و 
فرهنگي را تسهيل  كنند. در همين رابطه قرار است تا پايان سال 98 
حدود 40 هزار طرح محروميت زدايي به كمك اين نيروهاي جهادي 
در سراسر كشور انجام شود؛ طرح هايي كه سهم استان البرز از آنها به 
هزار و 200 پروژه درماني، آبرساني، تعمير و ساخت اماكن قديمي و 
غيره مي رسد كه اكنون به اتمام رسيده اند و طرح هاي زودبازده جديد 

 جاي آنها را پر مي كند. 
در اين خصوص فرمانده سپاه اس��تان البرز چندي پيش با بيان اينكه 
هزار و 200 طرح زود بازده محروميت زدايي در اس��تان اجرايي شده 
است، به خبرگزاري صداوس��يما گفت: » يكي از مأموريت هاي اصلي 
و اساسي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي و بس��يج مستضعفين گام 
نهادن در راه محروميت زدايي است كه جزو مأموريت هاي اصلي سپاه 
محسوب مي شود.« سردار يوسف مواليي با اشاره به اينكه رهبر معظم 
انقالب در مورد محروميت زدايي به سپاه و بس��يج مأموريت دادند و 
محروميت زدايي در همه ابعاد در دس��تور كار سپاه و بسيج قرار دارد، 
اضافه كرد: »نياز هايي كه امروز احصا شده ما را بر اين هدايت كرد كه 

به مناطق محروم و كم برخوردار استان البرز برويم.« 
وي ادام��ه داد: »تعمير و بازس��ازي منازل محرومان يا جاده كش��ي 
و آبرس��اني و موضوعات ديگ��ر از آذر ماه 9۷ تا امروز در دس��تور كار 
س��پاه اس��تان البرز بوده و در اين مدت هزار و 200 ط��رح زودبازده 
محروميت زدايي در استان البرز تعريف ش��ده است.« سردار مواليي 
با بيان اينكه بخش عمده اين طرح ها آماده و تحويل داده شده است، 
بيان كرد: » براي س��ال بع��د طرح هاي كوچك و ب��زرگ را داريم كه 

اجرايي مي شود.«
   ارائه خدمات پزشكي رايگان به هزار نفر

مضاعف بر اجراي طرح هاي محروميت زدايي در مناطق مختلف استان، 
بسيج جامعه پزشكي استان نيز برنامه هاي ارتقاي سطح سالمت مردم 
مناطق كم برخوردار را در دس��ت دارد. در اين راستا رياست سازمان 
بسيج جامعه پزشكي استان البرز از برگزاري ويزيت رايگان پزشكي و 
دندانپزشكي براي س��اكنان بخش پلنگ آباد شهرستان اشتهارد خبر 
داد و به بس��يج گفت: » با حضور متخصص اطف��ال، متخصص زنان، 
متخصص ارتوپ��دي، متخصص چش��م، متخصص داخلي، پزش��ك 
عمومي، دندانپزشك، ماما، كارشناسان پرستاري، كارشناس تغذيه، 
دارويار و كارشناس��ان بهداشت محيط، بهداش��ت خانواده، بهداشت 
عمومي و. . . ، خدمات بهداش��تي و ويزيت رايگان پزش��كي توس��ط 
پزش��كان و دندانپزش��كان به س��اكنان بخش پلنگ آباد شهرستان 

اشتهارد ارائه شد.« 
علي جمال محمدي اضافه كرد: »با همكاري دانش��گاه علوم پزشكي 
البرز و شبكه بهداشت و درمان شهرستان اشتهارد توانستيم نزديك به 

12۷ نفر از ساكنان را به صورت رايگان ويزيت و معالجه كنيم.« 
گفتني اس��ت با اقدامات اين گروه جهادي در منطقه اشتهارد استان 
البرز عموم مراجعه كنن��دگان از برگزاري اين برنام��ه رضايت كامل 
داشته و خواس��تار برگزاري دوباره آن در ماه هاي آتي شده اند. البته 
ارائه خدمات پزشكي و دندان پزشكي رايگان فقط به منطقه اشتهارد 

محدود نمي شود.
 رياست سازمان بسيج جامعه پزشكي استان البرز گفت: » طي برگزاري 
نماز جمعه نيز با همكاري نظام پرس��تاري استان البرز، دانشگاه علوم 
پزشكي البرز و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي البرز توانستيم 
نزديك به 380 نفر از مردم و نمازگ��زاران را به صورت رايگان ويزيت 
و معالجه كنيم.« وي اضافه كرد: »اين ط��رح در مصالي كرج و ويژه 

نمازگزاران شريف شركت كننده در نماز جمعه برگزار شد.« 
عالوه بر آنچه گفته ش��د در منطقه فرديس نيز به 3۵0 نفر از مردم به 
صورت رايگان خدمات پزشكي و دندانپزشكي ارائه شده است. به گفته 
رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي استان البرز به 198 نفر از مردم تپه 
قشالق نيز خدمات رايگان در راستاي ارتقاي سطح سالمت مردم ارائه 
شده است. وي در اين باره افزود: »در اين برنامه دندانپزشكان به انجام 
ويزيت رايگان دندانپزشكي مراجعه كنندگان پرداختند و مشاوره هاي 

الزم در خصوص بيماري دهان و دندان به اين عزيزان داده شد.«
   كمك هاي مردمي مناطق محروم را مي سازد

شايان ذكر است كه تمام اعتبارات مورد استفاده در طرح هاي بسيج 
از سوي س��پاه و بس��يج تخصيص داده يا از طريق كمك هاي مردمي 
جمع آوري شده است. در اين راستا رئيس بسيج سازندگي سپاه امام 
حسن مجتبي )ع( البرز به باشگاه خبرنگاران گفت: »10ميليارد تومان 
بودجه محروميت زدايي و كمك 10 ميلياردي نهادها و مردم را براي 

مبارزه با محروميت هزينه مي كنيم.«
 تركاش��وند با بيان اينكه در سفر اخير سردار س��المي، فرمانده سپاه 
كش��ور، درخواس��ت افزايش بودجه ح��وزه محروميت زدايي مطرح 
ش��د و مورد تأييد اين مس��ئول كش��وري قرار گرفت، افزود: » مقرر 
ش��د 10ميليارد تومان تا پايان س��ال به اين پروژه ها تخصيص يابد، 
همچنين با تعاملي كه صورت گرفت در نظر داريم همين مقدار كمك 
از دستگاه ها، مردم و خيرين جمع كنيم و با 20 ميليارد تومان به جدال 

با محروميت برويم.« 
وي اضافه كرد: » اين اعتبار صرف هزينه س��اخت م��دارس در مناطق 
محروم، آموزش و اش��تغال، خريد جهيزيه، تحصيل جوانان و اقدامات 
اينچنيني خواهد ش��د. « تركاش��وند با اش��اره به پروژه هاي سپاه براي 
محروميت زدايي از مناطق محروم البرز بيان كرد: » طي اين پروژه ها كه با 
حضور گروه هاي جهادي، خيرين و همه اقشار مردمي اجرايي شده است، 
پل سازي مناطق محروم، بازسازي مساجد، تعمير خانه هاي محروم و ساير 

اقدامات حوزه هاي عمراني و فرهنگي در دستور كار قرار داشته است.«

يكي از مهم ترين نيازهاي روستاهاي مناطق 
محروم توجه به مسائل فرهنگي است كه بدون 
هيچ تعارفي بايد گفت طي سال هاي اخير به 
شدت مورد غفلت مسئوالن قرار گرفته است، 
اما گروه هاي جهادي به خصوص جهادگران 
دانش�جو اين امر را در اولويت كارهاي خود 
قرار دادند و در زمينه توجه به دانش آموزان 
مس�تعد و نخب�ه دغدغ�ه ج�دي دارن�د

 اگر س�پاه در س�ال هاي جنگ در كنار قلم 
اس�لحه به دس�ت گرف�ت و براي دف�اع از 
حيثي�ت انقالب، ج�ان و ناموس م�ردم در 
تبعي�ت از والي�ت نقش آفرين�ي ك�رد اما 
ام�روز در مقوله بهداش�ت و درمان س�پاه 
يكي از پش�توانه هاي عظيم مردمي است

گروه هاي جهادي خدماتش�ان را بر اساس 
نيازهاي مناطق تعري�ف كرده اند و بر همين 
اساس عمده فعاليت هاي گروه هاي جهادي 
طرح هجرت در مناطق محروم، شامل خدمات 
آموزشي، علمي، عمراني، بهداشتي و درماني، 
فرهنگي، كشاورزي و منابع طبيعي، فني و 
حرفه اي، اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي است
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