
 »چله مهرباني« 
حمايت از دانش آموزان، شادي روح اموات

كمك هاي مؤمنانه در اس�تان سمنان همچنان 
ادام�ه دارد و اي�ن روزه�ا بان�وان روس�تايي 
با خالقي�ت خود، ط�رح »چله مهربان�ي« را به 
ياد اموات آغ�از كرده اند و ب�راي دانش آموزان 
لوازم التحري�ر تهي�ه مي كنن�د. نيازمن�د 

محرم و صفر امس��ال حال و هواي ديگري داشت 
و رزمايش كمك مؤمنانه ك��ه از مدت ها قبل آغاز 
شده بود، در روزهاي عزاي سرور و ساالر شهيدان، 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين )ع( ه��م ادامه يافت. 
ابتكارهاي مختلفي از سوي مردم در گوشه گوشه 
كشورمان در اين روزهاي كرونايي انجام شد و همه 
اين تالش ها براي اين بود تا بگوييم »ما همدليم« 
و نمي گذاريم مردم كشورمان به ويژه آن دسته از 
مردم كه از ويروس كرونا آسيب ديده اند، به حال 
خود رها شوند. اين زيبايي ها تا سطح روستاهاي 
كوچك هم كشيده شد و يكي از روستاها، خيرآباد 
در جنوب شهر سمنان است كه در ماه هاي محرم و 
صفر امسال، صحنه هاي قابل تأملي در آن خلق شد؛ 
بانوان، اينجا هم ميدان دار بودند و اقدامات شايان 

توجهي صورت دادند.
برخي گروه ها، زي��ارت عاش��وراي حضوري هر 
ساله را امسال مجازي برگزار كردند و هزينه هاي 
مجالس خود را به امر خير، كمك به مستمندان و 
تهيه لوازم التحرير موردنياز دانش آموزان نيازمند 
اختص��اص دادند. برخ��ي بانوان نيز بس��ته هاي 
معيشتي تهيه كرده و به نيت اموات و گذشتگان 
بي��ن محرومان توزي��ع كردند و البت��ه از فضاي 
مجازي نيز غافل نبودند. در همين راستا فرمانده 
پايگاه مقاومت بسيج حضرت مريم )س( روستاي 

خيرآباد سمنان با بيان اينكه هر سال در ماه هاي 
محرم و صفر، برنامه هاي مختلفي توسط بانوان 
بسيجي در روستاي خيرآباد سمنان اجرا مي شد 
اما امسال با توجه به ش��يوع كرونا، نحوه اجراي 
برنامه ها ب��ا تغييراتي مواجه ش��د، مي گويد: »با 
توجه به شيوع كرونا و اينكه افراد نمي توانستند 
براي زيارت اه��ل قبور مراجعه كنن��د، تصميم 
گرفتيم ب��ه ياد ام��وات، »چل��ه مهربان��ي« راه 
بيندازيم. به اين ترتيب، دور هم جمع شديم و در 
فضاي مجازي گروهي براي اطالع رساني تشكيل 
داديم و هر روز به نيت اموات، يكي از بانوان يا به 
ني��ت حاجت روايي افراد ش��ركت كننده، زيارت 

عاشورا خوانده شد.«
خانم كاري ادام��ه مي دهد: »روس��تاي خيرآباد 
افراد نيازمند زيادي دارد و وقتي اين اقدام را آغاز 
كرديم، مق��دار قابل توجهي پول جمع ش��د و هر 
كس توان بيشتري داش��ت، كمك بيشتري كرد 
و با مبلغ جمع آوري  شده، بسته هاي لوازم التحرير 
ايراني براي دانش آموزان نيازمند تهيه ش��د. بعد 
با مس��ئوالن مدارس خيرآباد هماهنگ كرديم و 
لوازم التحرير بين دانش آم��وزان نيازمند مدارس 

توزيع شد.«
وي مي گويد: »در اقدام ديگري، تعدادي بسته هاي 
معيشتي شامل مواد غذايي با كمك اهالي روستا 
و مركز نيكوكاري در مس��جد صاحب الزمان)عج( 
خيرآباد تهيه و بين نيازمندان توزيع ش��د. گاهي 
اوقات هم بس��ته هاي معيش��تي كه توسط سپاه، 
كميته امداد و... تهيه مي شود، را ما با كمك بانوان 

بسيجي بين نيازمندان توزيع مي كنيم.«

گذر

حجت االسالم بهادر پرچم 
مسئول سازمان بسيج طالب و روحانيون خوزستان

غالمعلي احمدي جابري 
فرمانده سپاه شهرستان جهرم 

هزار بسته معيشتي و لوازم التحرير براي نيازمندان جهرميكمك طالب و روحانيون خوزستاني به كادر درمان 

با توجه به ش��يوع موج س��وم كرونا در كشور 
به ويژه استان خوزس��تان، پايگاه هاي بسيج 
طالب مدارس علميه اس��تان براي كمك به 

كادر درمان و پزشكي ساماندهي شد. 
بر همي��ن اس��اس و ب��ا تعام��ل و هم افزايي 
با مديريت حوزه علميه اس��تان خوزس��تان، 
»سازمان دهي و ساماندهي«، »توانمندسازي 
ط��الب و روحانيون« و »گس��ترش خدمات 
اجتماعي« به عنوان سه اولويت اصلي سازمان 
بسيج طالب و روحانيون استان خوزستان در 

سال تحصيلي 1400-1399 خواهد بود. 
در صورت نياز و فراهم ش��دن شرايط، مرحله 
دوم اع��زام جهادگران ب��ه بيمارس��تان ها با 
همكاري مديريت حوزه علميه استان شروع 

خواهد شد.
تدري��س و تحصيل ب��ا بهره من��دي از فضاي 
مجازي فصل��ي نو در عرصه آم��وزش دروس 
حوزوي اس��ت كه مديران و معاونان آموزش 
و همچني��ن ط��الب و روحاني��ون در عرصه 
تدريس و تحصيل دروس حوزوي در وضعيت 
محدوديت هاي كرونايي تهديد ها را به فرصت 

تبديل كرده اند. 
اكنون نيز با موجي از درخواس��ت هاي طالب 
جهادگر براي خدمت رساني مواجه هستيم كه 
حتماً با برنامه ريزي هاي درست و گروه بندي 
طالب در مراكز درماني حاض��ر و به كمك و 
ياري تيم و كادر درماني ك��ه در اين مدت از 

جان مايه گذاشته اند خواهيم رفت.

سومين مقطع از دومين مرحله رزمايش همدلي 
و كمك هاي مؤمنانه در دهه آخ��ر ماه صفر، در 
مس��جد الزهرا)س( شهر جهرم اس��تان فارس 
برگزار ش��د و به همت بس��يج س��ازندگي اين 
ناحيه و بسيجيان پايگاه هاي مقاومت و خيرين 
نيك انديش، توزيع يك هزار بس��ته معيش��تي و 
لوازم التحرير، در اين مرحله از رزمايش مواسات، 

بين نيازمندان جهرمي، آغاز شده است.
در اين مرحل��ه از رزمايش، ۷00 بس��ته غذايي 
شامل برنج، حبوبات، رب گوجه، روغن، ماكاروني 
و س��ويا كه ارزش ريالي هر يك از بسته ها، يك 
ميليون ريال است توس��ط پايگاه هاي مقاومت 
بس��يج برادران و خواهران آماده و به نيازمندان 

شناسايي شده، ارائه مي شود.

همچنين با توجه به آغاز سال تحصيلي و نياز 
مبرم دانش آموزان بي بضاعت به لوازم التحرير، 
بسته هاي لوازم التحرير شامل دفتر، خودكار، 
ليوان، مداد و مداد رنگي و مداد تراش و كيف 
تهيه شده اس��ت. در اين رابطه 300 بسته كه 
هر بس��ته به ارزش يك ميلي��ون و 500 هزار 
ريال تومان اس��ت بين دانش آموزان نيازمند 

توزيع مي شود.
دومي��ن مرحل��ه از رزمايش همدل��ي و كمك 
مؤمنانه، شامل سه مقطع عيد قربان تا غدير، دهه 
اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر بود كه با ياري 
و مساعدت خيرين و مردم نيك انديش و فعاليت 
بس��يجيان آن شهرس��تان به خوبي اجرا شده و 

حتماً براي آينده هم برنامه هايي داريم.

 در آذربايجان غربي، جمعي از جهادگران بسيج جامعه 
پزشكي، با حضور در زندان شهر اروميه به ارائه خدمات 

دندانپزشكي به مددجويان پرداختند.
با توجه به اجراي دس��تورالعمل نحوه مش��اركت هاي 
مردمي در برنامه هاي حمايت��ي و اصالحي زندان ها از 
سوي قوه قضائيه، جامعه بسيج پزشكان سپاه شهداي 
آذربايجان غرب��ي در قال��ب دو اكيپ كام��ل درماني و 
پزشكي در بندهاي مردان و زنان زندان اروميه مستقر 
ش��دند .طي هماهنگي با س��پاه ش��هداي اروميه و با 
همكاري بسيج جامعه پزشكي، دو اكيپ از دندانپزشكان 
بسيجي با امكانات الزم در بندهاي مردان و زنان مستقر 
شدند و با پنج دندانپزشك به معاينه و درمان زندانيان 
نيازمن��د پرداختند. پزش��كان حاضر در اي��ن طرح با 
حضور در اكيپ سيار، زندانيان نيازمند درمان، دهان و 
دندان را معاينه و اقدامات الزم را براي پركردن دندان 
مددجويان انجام دادند. حم��زه بروجني مديركل امور 
زندان ه��اي آذربايجان غرب��ي با حض��ور در جمع اين 
پزشكان، اين حركت جهادي را ستود و از نحوه همكاري 
عالي مسئوالن سپاه شهداي استان تقدير كرد و گفت: 
»تمام توان جهادي گروه ه��اي داوطلب براي حمايت 
از برنامه هاي حمايت��ي و درماني در زندان ها را به ياري 
مي طلبيم تا با اين روحيه انقالبي مش��كالت زندانيان 

نيازمند به دست گروه هاي انقالبي مردم باز شود.«
در اين برنامه جهادي انجام امور درماني دندانپزش��كي 

بيش از 50 مددجو در معاينه و درمان شد.
 فعاليت 60گروه جهادي در سمنان

در س��منان 60 گروه جه��ادي در حال توليد ماس��ك 
هستند و در آخرين مرحله از رزمايش همدلي و كمك 
مؤمنانه نيز 20 هزار بسته معيشتي در ميان نيازمندان 
و آس��يب ديدگان از كرونا توزيع كردن��د. دبير قرارگاه 

رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه سمنان نيز در حاشيه 
برگزاري مرحله سوم رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه 
در شهرستان شاهرود، با تأييد فعاليت بيش از 60 گروه 
جهادي در زمينه توليد ماسك در اين استان گفت: »بايد 

قدر رزمندگان خود در جبهه سالمت را بدانيم.« 
سرهنگ علي خالقيان با اشاره به توزيع 20 هزار بسته 
معيشتي در س��منان ادامه داد: »در اس��تان 60 گروه 
جهادي به كمك ساير نهادها آمدند. گروه هاي جهادي 
طالب هم در تغسيل و تدفين اموات حضور داشته و با 
وحدت و يكپارچگي ايجادشده بين دستگاه هاي اجرايي، 

اين تالش ها ادامه دارد.« 
وي با بيان اينكه اي��ن مرحله با ش��عار و رمز عملياتي 
»لبيك يا رسول اهلل )ص(« با مش��اركت خيران استان 
ادامه دارد، اف��زود: »اين تالش ها را با همكاري س��تاد 
اجرايي فرم��ان امام راحل، خادمياران رضوي و س��اير 

نهادها ادامه خواهيم داد.« 
خالقيان با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب گفت: »مقام 
معظم رهبري تأكيد دارند ام��روز بايد حصار و ديواري 
كه رسانه هاي استكبار در تبليغات وارونه عليه انقالب 
كش��يده اند، را شكس��ت. تالش دش��منان با تبليغات 
رسانه اي شان، القاي نااميدي و ناكارآمد جلوه دادن نظام 
اسالمي است اما مسئوالن و خيران تا امروز خوب عمل 
كرده اند و استكبار در سراشيبي فروپاشي قرار گرفته و 

ناكارآمدي آنها مشخص شده است.«
 اولي�ن رزماي�ش جه�ادي جهادگران كش�ور 

در خوزستان 
چند روز پيش بود كه اولين رزمايش جهادي جهادگران 
بسيج سازندگي در كش��ور به همت نيروهاي جهادي 
بسيج سازندگي شهرستان باغملك در استان خوزستان 
اجرا ش��د. در اين رزمايش كه س��ردار محمد زهرايي 

به صورت ويدئوكنفرانس با مس��ئول بسيج سازندگي 
خوزس��تان، فرمانده س��پاه ناحيه باغملك و مسئوالن 
شهرستان در ارتباط بود و با رمز يا زهرا)س( آغاز شد، 
رئيس س��ازمان بسيج سازندگي كش��ور گفت: »سعي 
داريم حتماً در مناطق محروم خوزس��تان حضور پيدا 
كنيم و در تالش هستيم تا در برنامه هاي عمراني خود 
محروميت زدايي نقاط مختلف خوزستان را در دستور 

كار برنامه و بودجه قرار دهيم.«
در ادامه سرهنگ يونس زبيدي، مسئول بسيج سازندگي 
خوزستان، با اشاره به برگزاري اولين رزمايش جهادي 
جهادگران بسيج سازندگي سپاه وليعصر)عج( خوزستان 
در شهرستان باغملك گفت: »اين رزمايش توسط 30 
گروه جهادي در 30 نقطه از شهرستان و با سازماندهي 
همزمان ۸00 نفر از جهادگران كار خود را آغاز كرده و 
در اين حركت جهادي تعمير و بازسازي منازل محروم و 

اعزام اكيپ پزشكي صورت گرفته است.«
وي اف��زود: »اين نيروهاي جهادي با هم افزايي بس��يج 
سازندگي، ادارات و ارگان ها، خيرين و مردم شهرستان 
براي تأمين مصالح ساختماني و ابزارآالت كار عمراني 
در راس��تاي كمك به محروم��ان و محروميت زدايي با 
تعمير خانه ه��اي خانواده هاي بي بضاع��ت كار خود را 

انجام مي دهند.«
 به گفته مسئول بسيج سازندگي خوزستان، اين حركت 
جهادي مي تواند الگويي براي تمام ش��هرهاي اس��تان 
خوزس��تان به ويژه مناطق محروم باش��د، تا عمران و 

آباداني در تمام نقاط خوزستان ايجاد شود.
  ساخت مدرسه آجر به آجر

كمك 21 ميلياردي خيرين مدرسه س��از در بوش��هر 
موجب ش��د تا حرك��ت گروه هاي جهادي به س��مت 
روس��تاها آغاز و س��اخت مدرس��ه در مناطق محروم 

شروع شود. رئيس بسيج س��ازندگي استان بوشهر كه 
در نشس��ت هماهنگي با مسئوالن بس��يج سازندگي 
و بس��يج دانش آموزي اس��تان بوش��هر براي پيگيري 
تفاهم نامه هاي منعقد شده، حضور داشت با بيان اينكه 
گروه هاي جهادي در ساخت مدارس يك و دو كالسه، 
ديواركشي و انجام تعميرات و بهسازي فضاها و تجهيزات 
آموزشي اقدامات خوبي انجام داده اند و با همكاري اداره 
كل نوسازي مدارس اين فعاليت ها ادامه مي يابد، گفت: 
»براي ساخت مدرسه اي به نام حضرت سيدالشهدا در 
استان، 600 ميليون تومان برآورد شده كه تا پايان ماه 

صفر خيرين در اين پويش مشاركت كردند.«
ذوالفقار عباسي فر با بيان اينكه بركت كمك هاي كوچك 
مردمي در طرح آجر به آجر، نصيب همه جامعه مي شود، 
افزود: »گروه هاي جهادي در ساخت مدارس يك و دو 
كالسه، ديواركشي و انجام تعميرات و بهسازي فضاها 
و تجهيزات آموزش��ي اقدامات خوبي انج��ام داده اند و 
با همكاري اداره كل نوس��ازي م��دارس اين فعاليت ها 

ادامه مي يابد.«
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر 
نيز با اش��اره به اينكه در اين طرح حتي به اندازه هزينه 
يك آجر هم مي توان مش��اركت كرد، خاطرنشان كرد: 
»عالقه مندان مي توانند نذورات اربعين و پايان صفر را 
از طريق سايت/http: //ajorbajor. ir  بوشهر براي 

كمك به مدرسه سازي اهدا كنند.«
 احمد مرادي تأكيد ك��رد: »از ابتداي طرح آجر به آجر 
در استان بوشهر كه از آغاز سال جاري شروع شده، 21 
ميليارد و 500 ميليون توم��ان كمك خيرين حقيقي 
و حقوقي جذب ش��ده كه انتظار مي رود با فعاليت هاي 
صورت گرفته، تا پايان سال اين كمك ها به 55 ميليارد 

تومان افزايش يابد.«

 طرح »آجر به آجر«، همت جهادگران بوشهري
 براي ساخت مدرسه در مناطق محروم

9 | روزنامه جوان |  شماره 6054 چهار ش��نبه 30 مهر 1399 | 4 ربی��ع االول 1442|

i ran@javanOnl ine. i r

محمد رضا هاديلو

پرونده
 جهاد خدمت از ساخت مدرسه 

تا كمك به كادر درمان
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خدمت رس�اني گروه هاي جهادي در اس�تان هاي مختلف ادام�ه دارد و حضور اين جهادگ�ران در عرصه هاي 
مختلف مش�كالت زيادي از م�ردم را رفع مي كن�د. در آذربايجان غربي، جمع�ي از جهادگران بس�يج جامعه 
پزش�كي، با حض�ور در زندان ش�هر اروميه ب�ه ارائه خدم�ات دندانپزش�كي ب�ه مددجويان پرداختن�د و در 
س�منان نيز 60 گروه جهادي در حالي به توليد ماس�ك مش�غولند ك�ه در آخرين مرحل�ه از رزمايش همدلي 

و كمك مؤمنانه نيز 20 هزار بس�ته معيش�تي در مي�ان نيازمندان و آس�يب ديدگان از كروناي اس�تان توزيع 
كردن�د. در بوش�هر كمك هاي كوچ�ك مردم�ي در طرح »آج�ر به آج�ر«، به س�مت مناطق مح�روم رفته و 
گروه هاي جهادي در س�اخت م�دارس يك و دو كالس�ه، ديواركش�ي و انجام تعمي�رات و بهس�ازي فضاها و 
تجهيزات آموزش�ي اقدامات خوبي انجام داده و در حال ساخت مدرسه در روس�تاهاي كم برخوردار هستند.

گفت وگو با مسئول قرارگاه جهادي شهيد زارعي بيرجند

 جهادگرانی که 
ليدر  گروه هاي جهادي ديگر شدند

وقتي نياز به كمك باش�د، در همه اس�تان هاي 
كش�ور اين گروه هاي جهادي هستند كه سريعًا 
پاي كار آم�ده و ب�دون هيچ ح�رف و حديث و 
توقعي كارها را ش�روع مي كنند؛ مث�ل قرارگاه 
جهادي »ش�هيد حس�ن زارع�ي« در بيرجند 
خراس�ان جنوبي. يكي از گروه هاي مردمي كه 
توسط جمعي از جوانان طلبه و دانشجو 
و البته دانش آموز از روزهاي اول شيوع 
كرونا ش�كل گرفت و خدمات رساني به 
شهروندان را آغاز كرد. مسئوليت اين 
گروه جوان و مردمي كه در قالب قرارگاه 
جهادي ب�ه ارائه خدمت مي پ�ردازد با 
طلبه جهادگر امين رحيم آبادي اس�ت 
كه در گفت وگويي كوتاه ب�ا فعاليت ها 
و عملكرد آنها بيش�تر آشنا مي شويم. 

      
مس��ئول قرارگاه جهادي ش��هيد زارعي 
در م��ورد اه��داف تش��كيل و ش��روع به 
كار مجموعه ق��رارگاه جهادي »ش��هيد 
حس��ن زارعي« مي گويد: از روزهاي اول 
ش��يوع كرونا در اس��فند 9۸ با محوريت و پشتوانه 
مجموعه مس��جد امام هادي)ع( محل��ه جماران، 
هيئ��ت انصارالش��هدا و پاي��گاه مقاومت بس��يج 
جم��اران و با همراه��ي و همياري تع��داد ديگري 
از مجموعه ه��اي دغدغه مند ش��كل گرفت. در آن 
مقطع قرارگاه جهادي ش��هيد زارعي ب��ا نگاه ويژه 
به بحث رس��انه اي فعاليت هاي جهادگران و البته 
انسجام بخش��ي به فعاليت هاي جهادي ميداني، با 
هماهنگي و نظارت سازمان بسيج سازندگي استان 
خراسان جنوبي تشكيل ش��د. با توجه به اينكه در 
ش��رايط خاص كرونايي فعاليت مجموعه آغاز شد، 
تمركز فعاليت ها در عرصه پيش��گيري و مقابله با 
كرونا قرار گرفت، بنابراين در همين راستا در اولين 

گام به توليدات رسانه اي مستمر و البته الگوسازي و 
تقويت فعاليت هاي رسانه اي ساير گروه هاي جهادي 

هميار پرداختيم. 
امي��ن رحيم آب��ادي ادام��ه مي ده��د: در ابتداي 
ش��كل گيري قريب ب��ه 50 تا 100 نف��ر از جوانان 
دغدغه مند جهادگ��ر به صورت ثاب��ت و متغير در 
فعاليت هاي ميداني حضور داشتند كه پس از مدتي 
از ميان همين افراد ع��ده اي از جهادگران به عنوان 
ليدر، گروه هاي جهادي ديگري را شكل دادند كه 
اكنون نيز فعاليت هاي جهادي مشترك ادامه دارد، 
تصميم و نگاه ما بر اين بود كه فعاليت هاي جهادي، 
محوري، همدل و يك صدا باشند تا دامنه  وسيع تري 

را پوشش دهند. 
اين جهادگ��ر تصريح مي كن��د: از روزهاي ابتدايي 
ش��يوع كرونا كه هنوز احتمال انتق��ال آلودگي در 
جايگاه هاي سوخت وجود داشت و ضرورت رعايت 
پروتكل ه��ا براي م��ردم خيلي مورد توج��ه نبود، 
تيم هاي جهادگر اين قرارگاه مستمراً در جايگاه هاي 
سوخت جنوب شهر بيرجند عمليات سوخت گيري 
را براي مردم انجام مي دادند تا به قطع زنجيره انتقال 
ويروس كمك كرده باشند. عالوه بر اين در ايام نيمه 
شعبان سال جاري نيز با همكاري سازمان بهشت 
متقين ش��هرداري بيرجند، با خانواده هايي كه در 
يك سال گذش��ته عزيزي را از دس��ت داده بودند 
ارتباط گرفتيم تا با توجه به ممنوعيت توزيع نذور 
در آرامستان ها در مناسبت رسم ديرينه خراساني ها 
به نام روز برات، نذور آن��ان را جمع آوري كنيم كه 
به لطف الهي اتف��اق مباركي ش��كل گرفت و طي 
پويش بسته هاي بهشتي، حدود 400 ميليون ريال 
كمك هاي مردمي در قالب 253 بس��ته معيشتي 
تهيه و بين محرومان و نيازمندان شناسايي شده از 
اتباع خارجي و همچنين اصناف آسيب ديده از كرونا 

در شهر بيرجند توزيع شد. 


