
هر وق�ت صحبت از گروه ه�ای جهادی و خدماتش�ان ب�ه مناطق مح�روم و کم برخوردار می ش�ود، 
نگاه ها به س�مت بس�یج س�ازندگی می چرخ�د؛ س�ازمانی که ط�ی دو دهه اخی�ر توانس�ته با یک 
برنامه ریزی درس�ت و مدون تعداد ای�ن گروه ها را ب�ه 42 هزار برس�اند. این جهادگ�ران که حاال به 
صورت تخصص�ی گروه بندی ش�ده اند و در تمام اتفاق�ات و حوادث از زلزله و س�یل و آتش س�وزی 
گرفته تا مقابله با ویروس�ی مث�ل کرونا بدون هیچ ادعایی وارد میدان می ش�وند، به خدمت رس�انی 
می پردازند. به س�راغ س�ردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج س�ازندگی رفتیم تا گفت وگویی 
ب�ا ایش�ان داش�ته باش�یم. کس�ی ک�ه ح�اال مجموع�ه تح�ت ام�رش در کن�ار محرومیت زدایی 
و کمک به اقش�ار مختل�ف، در زمین�ه ایجاد اش�تغال و صیانت از مش�اغل نی�ز ورود کرده اس�ت. 

s

250 هزار بسیجی طرح شهید سلیمانی را به سرانجام می رسانندبسیج اساتید مأمور کمک به دانشگاهیان آسیب دیده از کرونا
طرح ش��هید س��لیمانی صددرصد علمی است 
که تعدادی از دانش��مندان کش��ور، نمایندگان 
سابق ایران در سازمان بهداشت جهانی، رؤسای 
دانشگاه  ها و مس��ئوالن مختلف این طرح را در 
بس��یج تهیه کردند و با تفاهمی که بین بسیج و 
وزارت بهداشت انجام شد به مرحله اجرا درآمد، 
اولین مرحله این ب��ود که مح��ور تصمیمات و 
اقدامات ما از درمان به بهداش��ت و پیش��گیری 
برسد، در واقع برنامه ما مثل این بود که در ورودی 
شهر نشس��ته و س��یل را در ورودی آن منحرف 
کنیم تا به شهر نرسد.  در این طرح هدف اصلی 
پیشگیری است، لذا به سراغ پیدا کردن بیماران 
رفتیم و هم مراقبان س��امت و شبکه بهداشت 
و درمان و هم نیروهای بس��یج ب��ا همکاری هم 
وارد این طرح شدند و در حال حاضر 250 هزار 
نیروی بسیجی در این طرح شرکت دارند و بیمار 
یا فردی که از بیمارس��تان مرخص شده در تور 
مراقبتی آورده و از او خواهش می کنند در منزل 

بماند، در واقع قسمت اول بیماریابی فعال، دوم، 
پاسخگویی به ش��رایط و جداس��ازی و قسمت 
سوم این است که بس��ته های حمایتی را به آنها 
می رسانند.  طرح شهید سلیمانی نشان داد که 
وقتی پای مصالح ملی و سامت مردم وسط باشد 
با هماهنگی و همدلی می توانی��م از هر بحرانی 
عبور کنی��م. اما این را هم بدانی��م که ویروس با 
کس��ی تعارفی ندارد، لذا مردم همچنان باید از 
برگزاری اجتماعات و دورهمی  ها پرهیز کنند تا 
به فضل الهی روز بدون ویروس را جشن بگیریم. 

اس��اتید بس��یجی سیس��تان و بلوچس��تان با 
راه اندازی پویش ملی»مهر استادی« برای کمک 
به نیازمندان آس��یب دیده از کرون��ا وارد میدان 

شدند. 
به منظور تحقق این مهم با همت و کمک مؤمنانه 
تعدادی از همکاران کانون بسیج اساتید دانشگاه ها، 
فرصتی پیش آمد تا برای یاری رساندن به همنوعان، 
در سه مرحله اقدام به جمع آوری و توزیع کمک های 
مؤمنانه کنیم.  طبق آموزه های دین مبین اسام که 
سفارشات زیادی برای دستگیری از نیازمندان به 
ویژه در شرایط سخت ش��ده، بر این اساس اساتید 
بسیجی به کمک افراد آسیب پذیر و نیازمند شتافتند 
و با کمک های مؤمنانه خود مانع از آس��یب پذیری 
بیشتر به آنان شدند.  در گام اول بسیج اساتید استان 
در راستای کمک های بشردوستانه و خداپسندانه به 
مردم سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان اقدام به 
تهیه و توزیع کمک های مؤمنانه کردند و هر کانون 
دانش��گاه به طور مس��تقل در جمع آوری و توزیع 

کمک ها مشارکت پویایی داشتند.  در مرحله دوم 
نیز این قشر با جمع آوری کمک های نقدی اساتید 
بسیجی استان و ارسال رسیدهای واریزی به کمیته 
اطاع رس��انی که از سوی سازمان بس��یج اساتید 
کشور مطرح شده بود، مشارکت کردند تا از کسب 
و کارهای کوچکی که از این بیماری آس��یب دیده 
بودند، حمایت کرده باشند.  در گام سوم از رزمایش 
کمک های مؤمنانه نیز کانون های بسیج دانشگاه ها 
در استان اقدام به جمع آوری هزینه برای مشارکت 

در این حرکت کردند. 

 محبعلی رهدار   
مسئول بسیج اساتید سپاه سلمان 

شاهین محمدصادقی   
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور 

از آغ�از س�ال تاکن�ون فرهنگی�ان آذربایج�ان ش�رقی ح�دود 
12 میلی�ارد تومان ب�رای خرید تبل�ت و وس�ایل کمک آموزش�ی در 
دوران کرون�ا کم�ک کردن�د. این در حالیس�ت ک�ه وقتی کرون�ا وارد 
ای�ن اس�تان ش�د، معلم�ان ش�یفت بندی ش�دند و در محل ه�ای 
مش�خص ش�ده تولید ماس�ک برای همشهریانش�ان حض�ور یافتند. 

***
وقتی کرونا به آذربایجان شرقی رسید بسیج فرهنگیان استان یک برنامه ریزی 
ویژه  کرد و یکی از س��الن های ورزش��ی را از آموزش و پرورش گرفت و همه 
چرخ های خیاطی   را که در مدارس بود، به این س��الن  ها منتقل کرد. سپس 
معلم  ها بر اساس شیفتی که از قبل تعیین کرده بودند، برای دوختن ماسک 
در محل حاضر شده و به تهیه ماس��ک کمک کردند. در ایام پیک کرونا که 
تهیه ماسک سخت بود، این معلم  ها جهاد کردند. حتی بسیاری از آنها در خانه 

مشغول دوخت ماسک بودند. 

مسئول بسیج فرهنگیان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدام جهادی معلم  ها 
برای حضور در کاس درس به دلیل فراهم نبودن زیرساخت  های اینترنتی 
در مناطق می گوید:»وقتی آموزش  ها آناین شد بسیاری از مناطق این استان 
اینترنت نداشتند لذا گروهی از معلم  ها در قالب طرح معلم جهادی و معلم یار 
اعام آمادگی کردند که به مناطق مذکور بروند و کار تدریس و آموزش را به 
صورت حضوری ادامه دهند. در نتیجه این طرح حدود 2 هزار معلم به مناطق 

صعب العبور رفتند تا آموزش دانش آموزان تعطیل نشود.« 
مس��لم اورنگی با اش��اره به اجرای ط��رح پوی��ش لبخند در اس��تان ادامه 
می دهد:»مجموع فرهنگیان آذربایجان شرقی از اول سال تا کنون حدود 12 
میلیارد تومان برای خرید تبلت و وسایل کمک آموزشی در این دوران کمک 
کردند. در حقیقت کرونا در کنار همه سختی  هایی که داشت، قلب انسان  ها 

را به هم نزدیک کرد.«
وی در خصوص توزیع بسته های ارزاق در ایام کرونا توسط بسیج فرهنگیان 

اس��تان خاطرنش��ان می کند: »در مرحله اول و دوم رزمایش مؤمنانه طرح 
ارزاق را اجرا کردیم و حدود 50 هزار بسته در سطح استان توزیع شد. با آغاز 
فصل پاییز و شروع مدارس، طرح توزیع بسته ارزاق را در قالب تهیه تبلت و 
وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان نیازمند ادامه دادیم، لذا بسته  ها را 

کاربردی تر کردیم.«
مسئول بس��یج فرهنگیان اس��تان آذربایجان ش��رقی ضمن تأکید بر ادامه 
رزمایش مومنانه می گوی��د: »در حقیقت تا زمانی که اف��رادی به این قبیل 
کمک  ها نیاز داشته باشند، باید این قبیل رزمایش و طرح  ها ادامه پیدا کند و 
در این راستا باید به دوران پساکرونا و نقش فرهنگیان در آن دوران هم توجه 
کرد. در واقع معلم  ها در این دوران با توجه به نقش��ی که دارند می توانند بر 
کاهش فش��ارهای روانی بر مردم موثر واقع شوند، در حال حاضر بسیاری از 
افراد به دلیل شیوع کرونا دچار بیماری وسواس شدند و نقش معلم  ها در بهبود 

شرایط روانی این افراد در شرایط بعد از کرونا بسیار حائز اهمیت است. «

 اشتغالزايي و رفع محروميت از روستاهاي ايالم 
با حرکت جهادگران قرارگاه حضرت مهدي)عج(
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کمک 12 میلیاردی فرهنگیان آذربایجان شرقی در رزمایش مؤمنانه
  گذر

هنوز چند ماهي از ورود کرونا به ایران نگذشته بود که با 
فرمان رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر کمک مؤمنانه 
و مواس��ات، حرکت  گروه های جهادی در اس��تان هاي 
مختلف کش��ور به ش��کل منس��جم و برنامه ریزي شده  

آغاز شد.
رزمایشي که بسیاری از مردم به صورت خودجوش در آن 
شرکت کرده و با اجرای طرح های مختلف به ویژه طرح های 
مربوط به معیش��ت گام هاي بزرگ و مثبتي در جهت رفع 
مشکات و نیازهاي خانواده هاي محروم و آسیب دیدگان 
از کرونا برداشتند .با اینکه بسیج و س��پاه به عنوان متولي 
و هدایتگر برنامه هاي رزمایش کم��ک مؤمنانه، همدلي و 
مواسات معرفي شدند اما حضور پرشور مردم در این حرکت 
خداپسندانه نشان داد مثل همیش��ه، ایراني همنوعش را 
فراموش نکرده و در مش��کات در کنار هم و یاري رس��ان 
یکدیگرند .گروه جه��ادی حضرت مهدی)ع��ج( در ایام 
یکی از گروه های فعالی اس��ت که توانسته در این استان به 
خدمت رس��انی به مناطق محروم اقدام کند و فعالیت های 

چشمگیری را در شهرستان های مختلف انجام دهد.
  خدم�ت قرارگاه حض�رت مهدي)ع�ج( با 300 

جهادگر
استان ایام از جمله اس��تان هایی در کشور است که به 

رغم تراکم جمعیت کمتر نس��بت به دیگر اس��تان ها، از 
مشکات فراوانی در حوزه اش��تغال، اقتصاد و معیشت 
مردم رنج می برد. این مسئله باعث شده تا بسیجیانی از 
جنس همان مردان بی ادعایی که در هشت سال جنگ 
تحمیلی به فرمان امام و پیشوای خود لبیک گفتند و وارد 
میدان شدند، احساس تکلیف کنند و پا به عرصه تاش 

و خدمت گذارند.
قرارگاه جهادی حضرت مهدی)عج( گروهی مس��تقل 
و تش��کلی مردمی اس��ت که از س��وی جوانان جهادی 
مؤمن و انقابی و با حمایت های خیران و سازمان بسیج 
سازندگی اداره می شود. اعضای این گروه با این تفکر که 
هر انسانی باید در شرایط سخت و دشوار دستگیر همنوع 
خود باشد، فعالیت های جهادی خود را در نقاط محروم 

انجام می دهد.
احم��د صمدانی، مس��ئول ق��رارگاه جه��ادی حضرت 
مهدی)عج( ایام، با بیان اینک��ه خداوند متعال همه ما 
را به انفاق و دستگیری از محرومان ندا داده و در روایات 
نیز آمده که پس از بندگ��ی خداوند، کمک به خلق خدا 
از پس��ندیده ترین کارهاس��ت، مي گوید: »اعضای گروه 
ما در خدمت رس��انی به م��ردم و محرومان ن��ه ادعایی 
دارند و نه خدای ناک��رده ذره ای ریا در کارش��ان وجود 

دارد که اجر فعالیت هایشان از بین برود. هدف اصلی ما 
خشنودی معبود است و با توکل بر خدا می خواهیم شیوه 
مقتدایمان علی)ع( را احیا کنی��م و در پنهان و خفا و با 
حفظ کرامت انسانی به تهیدستان کمک کنیم و نام و یاد 
موالی عزیزمان، حضرت مهدی)عج( را در این وانفسای 
گرایش به مادیات، تجمات دنی��وی و مال اندوزی زنده 

نگه داریم.«
وي با تأکید بر اینکه امیدواریم با نظر به فرمایشات رهبر 
معظم انقاب اس��امی مبنی بر توجه ویژه به معیشت 
مردم، مس��تضعفین و رفع فقر به عن��وان خطوط اصلی 
انقاب اس��امی، بتوانیم در ظل عنای��ت خدای علیم و 
اهتمام همه خیرین خداجو برای رسیدگی و حل تمامی 
مش��کات فقرا گامی هرچن��د کوچک برداری��م، ادامه 
مي دهد:»ایام با وجود جمعیت کمتری که نس��بت به 
سایر استان های کش��ور دارد، آمار بیکاری و فقر  در آن 
بسیار باالست. همین امر ضرورت رسیدگی به مشکات 
فراوان معیشتی مردم را دوچندان می کند. رشد روزافزون 
مناطق حاشیه نشین در این استان که البته قابلیت های 
فراوانی برای توسعه و س��رمایه گذاری دارد، زنگ خطر 
بیکاری غیرقابل کنترل و مشکات معیشتی برای مردم 
را به صدا درآورده است. با توجه به افزایش این مشکات، 

برخی از جوانان اس��تان در س��ال ۹۶ اقدام به راه اندازی 
گروه جهادی حضرت مهدی)عج( کردند و ضمن انجام 
اقدامات آتش به اختیار و فعالیت های جهادی، به فرمان 
رهبر معظم انقاب اسامی در رابطه با اقدامات جهادی به 

ویژه کمک مؤمنانه و مواسات لبیک گفتند.«
مس��ئول قرارگاه جهادی حض��رت مهدی)عج( تصریح 
مي کند:»امروز ب��ه توفیق اله��ی بی��ش از ۳00 جوان 
متخص��ص و کاردان در قال��ب گروه جه��ادی حضرت 
مهدی)عج( به حوزه محرومیت زدایی وارد شده اند و به 
صورت جهادی در خدمت نیازمندان هستند. تمام تاش 
ما این است که بتوانیم نیازمندی های فقرا و محرومان را 
برطرف کنیم. برای مقابله با س��وءتغذیه نیازمندان طی 
هر هفته اقدام به توزیع بس��ته غذای��ی در نقاط محروم 
می کنیم که تاکن��ون بیش از 50هزار بس��ته غذایی در 

اختیار محرومان قرار گرفته است.«
  کم لطفي مسئوالن به زحمات جهادگران

یکی از فعالیت های مهم گروه جهادی حضرت مهدی)عج( 
اشتغالزایی است. ایجاد شغل پایدار برای بیش از 100 نفر 
با هدف خودکفایی خانواده، از جمله اقدامات تأثیرگذار 
این گروه جهادی بوده است. همچنین، ساخت و تعمیر 
مس��کن نیازمندان، تش��کیل صندوق قرض الحس��نه 
با کارم��زد صفر درص��د و تأمین کمک هزین��ه جهیزیه 
نیازمندان از دیگر فعالیت های موفقی بوده است که طی 

این سال ها در دفتر این گروه ثبت شده است.
مس��ئول قرارگاه جهادی حضرت مهدی)عج( مي گوید: 
»اه��دای ل��وازم خانگی از قبیل وس��ایل سرمایش��ی و 
گرمایشی، اعطای کمک هزینه درمان بیماران نیازمند، 
پرداخت بخش عمده ای از هزینه تحصیلی دانش آموزان 
و دانشجویان کم بضاعت، برگزاری اردوهای جهادی در 
مناطق محروم و حاشیه نشین استان، برگزاری اردوهای 
زیارتی برای فقرا و نیازمندان و نی��ز پیگیری ویژه برای 
کمک رسانی به یتیمان از دیگر اقدامات این گروه جهادی 

در ایام است.«
وی در رابطه با مشکات و موانع کاری گروه های جهادی 
نیز تصریح مي کند:»یکی از مشکات و موانع پیشرفت 
گروه های جهادی این است که قطعاً باید جایگاه آنها در 
میان نهادها و دستگاه های حکومتی به عنوان سازمانی 
مردم نهاد مشخص شود تا بسیاری از مشکاتشان برطرف 
شود.« صمدانی با اشاره به عدم همراهی برخی مسئوالن 
با گروه های جه��ادی در مناطق مح��روم بیان مي کند: 
»حل مشکات جدی روس��تاها، مناطق کم برخوردار و 
حاشیه نش��ین از جمله آب، برق، گاز و ... از وظایف مهم 
مس��ئوالن اس��ت؛ چراکه ادارات دولتی ب��رای این کار 
بودجه دریافت می کنند. متأس��فانه برخی مس��ئوالن 
از اینک��ه گروه های جه��ادی در این بخش ه��ا فعالیت 
می کنند گای��ه دارند. گاهی نیز برخی مس��ئوالن حل 
نشدن مشکات را ناشی از کمبود بودجه بیان می کنند 
و هنگامی که گروه ه��ای جهادی برای رفع مش��کات 
وارد میدان می ش��وند و بدون دریافت ریالی به رفع این 
مش��کات اقدام می کنند، از گفتن یک خداقوت به آنان 

نیز دریغ می کنند.«

ای�ام از جمله اس�تان هاي محروم�ي به ش�مار مي آی�د ک�ه داراي قابلیت های 
فراوانی برای توس�عه و س�رمایه گذاری اس�ت اما با این حال حاشیه نشین در آن 
زیاد اس�ت و زنگ خطر بیکاری و مش�کات معیش�تی برای مردم در آن به صدا 
درآمده اس�ت. در این ش�رایط جمع�ي از جوانان ایام�ي با تش�کیل گروه هاي 
جهادي ب�ه فکر کمک ب�ه همش�هریان نیازمن�د و کم برخ�وردار خ�ود افتادند.

گروه جه�ادی حض�رت مهدی)عج( از جمل�ه این گروه هاس�ت که در س�ال ۹۶ 
تأسیس و از آن زمان به صورت مس�تمر و برنامه ریزي ش�ده فعالیت هاي خود را 
آغاز کرد. گروه�ي که گام های بزرگ�ي در جهت محرومیت زدایی و اش�تغالزایی 
در این اس�تان برداش�ته و ش�اید اگر قرار باش�د از چی�زي دلگیر باش�ند، فقط 
از کم لطف�ي و بي توجه�ي مس�ئوالن در حمایت از ای�ن گروه ها صحب�ت کنند.

گو
ت و

گف
گفت وگوی » جوان « با رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:

 صنایع تبدیلی، هر استان را
به  یک برند جهانی تبدیل می کند 

تش�کیل گروه ه�ای جه�ادی از چه 
س�الی در برنام�ه س�ازمان بس�یج 

سازندگی قرار گرفت؟
در دهه ۷0 ح��دود ۴۹گ��روه جهادی 
وجود داش��ت اما ح��اال تع��داد آنها به 
۴2هزار گروه جهادی شناسنامه دار در 

کشور رسیده است. 
به جرئت می توان نقطه  عطف فعالیت ها 
را در دی��دار رهب��ر معظ��م انق��اب با 
جهادگران در مرداد سال ۹8 دید. قبل 
از این دیدار در تمام ایران 12هزار گروه 
جهادی داش��تیم اما از تابس��تان سال 
گذشته تا کنون ۳0هزار به این مجموعه 

اضافه شده است. 
آیا با افزای�ش گروه های جهادی، 
تغییری در مأموریت های آنها هم 

ایجاد شد؟
بل��ه، یک��ی از ویژگی ه��ای گروه ه��ای جهادی 
تخصصی شدن آنهاست. به صورت ویژه فعالیت 
و مأموریت جهادگران از تابس��تان سال گذشته 
تغییر زیادی داش��ت و پیام ۹ بندی رهبر معظم 
به جوانان جهادگر چشم اندازی برای گام نهادن 
در گام دوم انقاب اسامی بود. یکی از مهم  ترین 
مفاد پیام رهبر انقاب، مسئولیت پذیری جوانان 
جهادی بود. به این صورت که از س��اخت دیوار و 
سقف خانه محرومان نباید غافل شد اما جهادگری 
باید به عنوان یک تفکر و فناوری فرهنگی انقاب 
معرفی ش��ود. همانطور که رهب��ر معظم انقاب 
هم به این موضوع اشاره کردند، اکنون 500هزار 
جهادگر در کشور داریم که کار محرومیت زدایی را 
برعهده دارند. بسیج سازندگی یک تشکل نیست 

بلکه یک تفکر است. 
 در جایی گفته بودید که کار بس�یج 
تسهیلگری اس�ت، نه تسخیرگری، 

در این مورد توضیح بدهید. 
از مهم  ترین وظایف و مأموریت های ما این است 
که خدمت به مردم را پیگی��ری کنیم و به دنبال 
اعتبار و اختیار برای رقابت با دستگاه های اجرایی 
کشور نیستیم. به نظر من اکنون وقت این نیست با 
هم رقابت منفی داشته  باشیم. مثًا در زمان زلزله، 
س��یل یا دیگر حوادث غیرمترقب��ه، به جمعیت 
جهادگران افزوده می شود. یعنی خدمت رسانی 
به مردم نیاز به یک پایگاه بس��یج و دور هم جمع 
شدن ندارد بلکه افراد خودشان عاقه دارند تا به 
هموطنان آسیب دیده خدمت کنند و تاش ما نیز 
برای هموار س��ازی این راه است. در مسیر جهاد، 
اردو، گروه، حرکت، جری��ان، فناوری فرهنگی و 
جبهه جهادی وج��ود دارد که برای هر کدام باید 

نقشه راه متفاوتی تعریف شود. 
امروز بس�یج س�ازندگی را بیشتر با 
کارهای عمرانی اش می شناسند. در 
شرح وظایف و مس�ئولیت های این 

سازمان چه تعریفی آمده است؟
درست است که اقدامات فیزیکی بیش از هر کار 
دیگری به چش��م می آیند اما وظایف ما کارهای 
دیگری نیز اس��ت. با تخصصی ش��دن گروه های 
جهادی مسئولیت ها و خدمات هم تغییر کرد. به 
عنوان مثال یک گروه جهادی در خوزستان در هر 
منطقه در یک کد ارتفاعی ق��رار دادند که میزان 

آب و فاضاب را بررسی می کند. اهمیت کار اینها 
اینجاست که می تواند از وقوع سیل جلوگیری کند 
و قبل از وقوع هشدارهای الزم را می دهد. از سوی 
دیگر یک گروه جهادی در کشور اقدام به بررسی 
قوانین و نحوه اجرا می کند که یک دس��تگاه در 
اجرای قانون و توزیع بودجه چه عملکردی داشته 
 اس��ت. اگر کوتاهی انجام شود به مراجع ذی ربط 
اطاع می دهد ت��ا مش��کل در آن زمینه برطرف 
ش��ود. گروه جهادی دیگری نیز با حضور در یک 
منطقه محروم متوجه می شود خانه های آنها فاقد 
سند است و هر لحظه ممکن است سرپناهشان را 
از دست بدهند. این گروه با پیگیری های فراوان 

در حال دریافت سند است. 
اینه��ا مثال های��ی از تن��وع خدم��ات گروه های 
جهادیس��ت که هیچ وقت نه به چشم می آیند و 
نه کس��ی در موردش��ان حرف می زند و گزارش 
تهیه می کند. ی��ک زمانی خط ش��کنی و حضور 
در جبهه های حق علیه باطل جهاد بود و اکنون 

تدفین افراد مبتا به کرونا. 
در بحث اقتصاد مقاومتی، جهادگران 
شما در زمینه صنایع تبدیلی اقدامات 
خوبی داش�ته اند. آیا برای ادامه این 

کار برنامه ریزی شده است؟
وقتی به دنبال ایج��اد قطب های صنایع تبدیلی 
به صورت تخصصی رفتیم، متوجه شدیم چقدر 
پتانسیل در استان های مختلف وجود دارد. کار 
ما با این سؤال ها که س��وهان قم و گاب قمصر 
کاش��ان چگونه معروف ش��د و چرا این شهر ها 
را به نام یک محصول می شناس��ند؟ آغاز ش��د 
و تاکنون بی��ش از 800 قطب صنای��ع تبدیلی 
شناس��ایی کرده ایم که ۴۳5 قط��ب راه اندازی 
شده اس��ت. کمش��چه اصفهان در کار نان پزی 
است و در این شهرستان نان سنتی خشک تولید 
می کنند. تولید نان گسترش پیدا کرده و20 نوع 
نان دارند که 1۳ نوع آن ثبت ملی است. اکنون 
۳00 کارگاه در این ش��هر وج��ود دارد و 1۳00 
خانوار در آنها مشغول هستند. همه این کارگاه  ها 
سه شیفته در حال فعالیتند و همه زنجیره ارزش 
در این شهر قرار دارد، اما کارخانه آرد در این شهر 
نیس��ت. اگر دولت و نهادهای اجرایی به دنبال 
ایجاد اشتغال و ایجاد زنجیره ارزش هستند، باید 
برای تأس��یس  کارخانه آرد اقدام کنند. این نان 
اکنون در سبد صادرات کش��ور قرار دارد و هیچ 
کمکی از سوی دولت به آنها نشده است. سردرود 
تبریز دارای ۴00 کارگاه تابلوفرش است که در 
هر کارگاه ۴0 نفر شاغل هستند و این شهرستان 
هزار کارگاه خانگی دارد. ما به عنوان بسیج این 
کارگاه  ها را به مراکز مختل��ف معرفی می کنیم. 
اما واقعاً به ای��ن موارد توج��ه نکرده ایم. یکی از 
مشکات این کارگاه  ها تغییر رنگ های وارداتی 
بود که فرش ها را خراب می کرد. این همه مرکز 
پژوهشی در این کش��ور داریم، اما هیچ مرکزی 
به کمک آنها نیامد. خودشان به این خودکفایی 
رسیده اند و به این فناوری دست پیدا کرده اند که 
چگونه رنگ نخ تغییر نکند. بسیج سازندگی برای 
کمک به اقشار مختلف ورود کرده و دار قالی، نخ 
و آموزش رایگان می دهد و بع��د از بافت از آنها 

خریداری می کند. 
در سمیرم اصفهان با ایجاد قطب صنایع تبدیلی، 
چند هزار تن سیبی را که کیفیت باالیی نداشته و 
هر سال خراب  می شدند، به سرکه تبدیل کردیم 

که ارزش افزوده شش برابری دارد. 
آیا برای ایجاد اشتغال در سال آینده 

برنامه ای دارید؟
یکی از مواردی که بسیج س��ازندگی به آن ورود 
کرده صنعت بس��ته بندی است. س��االنه حدود 
20هزار شغل پایدار در این زمینه ایجاد می شود. 
در تبصره 1۶ بودجه 1۴00 آمده که برای ایجاد 
هر ش��غل پایدار 50میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شود که کمیس��یون تلفیق با این موضوع 
موافق��ت ک��رده و امیدواری��م در صح��ن علنی 
نیز مورد توج��ه نمایندگان قرار گی��رد. ما تعهد 
می کنیم به  ازای هر 50 میلیون تومان یک شغل 

پایدار تحویل دهیم. 

بسیج سازندگی یک تشکل نیست 
بلک�ه یک تفک�ر اس�ت. هم اکنون 
500 هزار جهادگر در کش�ور داریم 
که کار محرومیت زدایی را برعهده 
دارند. در مس�یر جهاد، اردو، گروه، 
حرکت، فن�اوری فرهنگی و جبهه 
جهادی وجود دارد که برای هر کدام 
باید نقشه راه متفاوتی تعریف شود
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