
كمك جمعي از قهرمانان رشته هاي مختلف و 
به خصوص كشتي گيران به نيازمندان رنگ و 
بوي ديگري دارد. گويي ارزش اين كمك ها از 
ايستادن روي سكوي قهرماني جهان هم باالتر 
است. كمك هايي كه از جنس مهرباني است. 
از جنس تعصب و غي�رت. قهرمانان جهادگر 
كه مدال هايش�ان را در ميان شلوغي و سوت 
و فرياد تماش�اگران دريافت كرده اند امروز با 
حضور در مناطق مح�روم و كم برخوردار، در 
سكوت و آرامش براي ساكنان اين مناطق خانه 

و مدرسه و مسجد مي سازند.

وقتي وي��روس كرونا در جهان ش��يوع پي��دا كرد، 
نگراني ها هم بيشتر شد. روزانه صدها نفر جان خود 
را از دس��ت دادند و خيلي ها به اين نتيجه رسيدند 

ديگر دورهمي ها تكرار نخواهد شد.
غم و غصه رفيق خانه ها ش��د، خيلي ها در سراس��ر 
جهان بي خانمان شدند و بسياري ديگر شغل شان 
را از دس��ت دادند اما در اين بين برخي كه مي توان 
نامشان را قهرمان و پهلوان گذاشت بيكار ننشستند و 

از هر راهي كه مي شد به ياري نيازمندان شتافتند.
مهم نيس��ت در مورد كدام نقطه از كش��ور صحبت 

كنيم. وقتي كوويد 19 به جان ايرانيان افتاد، بسياري 
از ش��هروندان در كنار بس��يجيان و جهادگران براي 
جلوگيري از شيوه و حتي ريشه كن كردن اين ويورس 
دست به كار شدند. بعضي با ضدعفوني كردن معابر و 
مراكز عمومي و برخي با كم��ك مالي و گروهي نيز با 
حضور در كارگاه هاي توليد ماسك و گان و لوازم ديگر و 
صدالبته كه جهادگران سالمت هم جانشان را در دست 
گرفته به كمك بيماران آمدند. در اين ميان ورزشكاران 

رشته هاي مختلف نيز براي مقابله با كرونا و كمك به 
نيازمندان و آسيب ديدگان از اين بيماري كمر همت 

بستند و در سراسر كشور بسيج شدند.
آنها كمك هايش��ان را با تقديم مبالغي براي تهيه و 
آماده سازي بسته هاي غذايي و معيشتي آغاز كرده و 
سپس اين سبدها را در ميان محرومان و خانواده هاي 

كم برخوردار توزيع كردند.
اما در اين ميان برخي ورزش��كاران هم دس��ت به 

كارهاي خاص و ويژه اي زدند. درس��ت مثل كمك 
چند نفر از قهرمانان جهان كه كارشان با همه فرق 

مي كرد و محدود به زمان شيوع كرونا نبود.
ورزش��كاراني كه به تعداد مدال هاي المپيكش��ان 
توجهي نداش��تند و تم��ام شهرتش��ان را به همراه 
حكم هاي قهرماني در پس��توي خانه گذاشته و در 

سكوت به كمك نيازمندان شتافتند.
جمع اين ورزش��كاران و پهلوانان متشكل از كميل 
قاسمي، حسن رحيمي، احسان لشگري، امير توكليان، 
هادي حبيبي، رضا اليق، س��جاد گن��ج زاده، عباس 
طحان، بهمن عسگري، نجمه خدمتي، نيلوفر اردالن 
و جمعي ديگر از بانوان و مردان قهرمان اين سرزمين 
پهناور اس��ت كه يك گروه جهادي تشكيل داده اند. 
ورزشكاران متعصب و غيرتمندي كه كمك به همنوع 

را در دستور كار قرار داده و پا پيش گذاشتند. 
  2 سال خدمات رساني در سكوت و آرامش

مؤسس��ه خادمين علي ابن ابيطال��ب)ع( با حضور 
قهرمانان ورزش��ي ش��كل گرفته و مدت هاس��ت 
جهادگران اين گروه با س��فر ب��ه مناطق مختلف از 
جمله سيس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان رضوي، 
لرس��تان، تهران، گلستان و چند اس��تان ديگر هم 
آجر باال مي اندازند تا در دورترين نقاط كشور براي 

هموطنان محرومش��ان خانه و مدرس��ه و مسجد 
بسازند و هم با نشس��تن پاي درد دل ساكنان اين 
مناطق و آش��نايي با ديگر نيازهايش��ان، در مسير 

تأمين و رفع اين خواسته ها گام برمی دارند.
بعد از آغاز رزمايش كم��ك مؤمنانه و همدلي، اين 
گروه جه��ادي در كنار ديگ��ر اقدامات��ش به تهيه 
بسته هاي مواد غذايي و توزيع آنها در بين خانوارهاي 
كم برخوردار پرداخت و در همين راس��تا قهرمانان 
كشورمان در بازديد از روستاهاي صعب العبور مناطق 
مرزي اقدام به ساخت مدرسه براي دانش آموزان اين 
مناطق كردند. ساخت واحدهاي مسكوني در مناطق 
محروم مانند روس��تاهاي زاهدان از ديگر اقدامات 

صورت گرفته توسط خيران قهرمان است.
حاال حدود دو سال اس��ت كه كمك هاي خالصانه 
قهرمانان و پهلوانان شامل حال بسياري از مناطق 
محروم ش��ده و ام��روز كارهاي اي��ن جهادگران با 

برنامه ريزي و انسجام خاصي پيش مي رود.
اين قهرمانان جهادگر عالوه بر شاد كردن دل مردم 
با مدال آوري هايشان در س��كوت و بدون سر و صدا 
به خدمتگزاري به نيازمن��دان پرداخته و لبخند را 
روي لب هاي بچه هاي مناطق كم برخوردار نقاشي 

مي كنند.

چند روز قبل بود كه با همكاري بسيج فني و حرفه اي 
كش��ور و كميته امداد امام خمين��ي)ره( ۳۰ گروه 
جهادي براي ارائه خدمات فني در حاشيه كالنشهرها 

تشكيل و كارهاي خود را شروع كردند.
جهادگراني كه با تش��كيل تيم هاي فني مشكالت 
منازلي كه در حاشيه ش��هرها قرار دارند را از لحاظ 
برق، لوله كشي و خدمات تعميري لوازم منزل رفع 

مي كنند.
»بسيجيان دانش��گاه فني و حرفه اي كش��ور با در 
نظر داش��تن اهميت بعد اقتصادي در حوزه كمك 
مؤمنانه، دو دس��تگاه ضد عفوني كه نمونه وارداتي 
داشت را ساخته و به مرحله انبوه سازي رساندند كه 
در دانشگاه هاي شيراز و تبريز اين موضوع پيگيري 
شده و مقدمات ساخت اوليه آن طي و به خط توليد 

مي رسد.«
اينها حرف هاي آرمان عباسي مسئول ستاد راهبري 
بسيج دانشگاه فني و حرفه اي كشور است كه با اشاره 
به اينكه كمك مؤمنانه در اين س��تاد به شيوه هاي 
گوناگون انجام مي ش��ود، ادامه مي دهد: »قريب به 
5 هزار بس��ته كمك معيش��تي از طريق گروه هاي 
جهادي در حاشيه كالنش��هرها توزيع شده كه اين 
امر با همكاري دانشگاه فني و حرفه اي كشور و سپاه 
صورت گرفت. اين كمك ها با حمايت خيران، سپاه و 

بسيج فني و حرفه اي كشور جمع آوري شد.«
وي مي گويد: »ب��ا توجه به اينكه امكان بازگش��ت 
تعطيلي ها وجود دارد، هس��ته هاي فني براي ارائه 
خدمات تأسيس��اتي، برق و خدمات مورد نياز براي 
خانواده هاي تحت پوش��ش كميته ام��داد صورت 
مي گيرد. اين خانواده ها از س��وي كميته امداد امام 
خميني)ره( شناسايي مي شوند و خدمات مورد نياز 
براي تعمير لوازم منزل به آنها ارائه مي شود تا از لحاظ 

اقتصادي مرهمي براي آنها باشد.«
  تشكيل قرارگاه محروميت زدايي 

ش��ايد گ��زاف نباش��د اگ��ر بگويي��م وقت��ي از 
محروميت زدايي و رس��يدگي به مسائل نيازمندان 
حرف مي زنيم، مي توان حاشيه نشينان را در اولويت 

و صدر برنامه ها قرار داد.
وقت��ي جهادگ��ران مي توانند ب��راي ه��ر منطقه 
كم برخ��وردار برنامه ريزي ك��رده و به رف��ع آن در 
يك زمانبندي مش��خص بپردازند، پس مي ش��ود 
از ظرفيت هاي اي��ن گروه هاي مردم��ي بهره برد و 
قدم هاي مؤث��ري در جهت بهبود اوضاع حاش��يه 
شهرها برداش��ت. در همين راس��تا در استان البرز 
گروه هاي جهادي عزم خود را جزم كرده اند تا براي 
كمك رساني به 8۰۰هزار نفر حاشيه نشين وارد عمل 
شده و آنچه در توان دارند را در مسير رفع نيازهاي 

اين افراد در طبق اخالق قرار دهند.
جانش��ين رئيس سازمان بسيج س��ازندگي البرز با 
بيان اينكه يكي از اصلي ترين مأموريت هاي بسيج 
بر اس��اس منظومه فكري امام راحل و مقام معظم 
رهبري، خدمات رساني و محروميت زدايي به مردم 

حاشيه نشين و محروم جامعه است، مي گويد: »بر اين 
اساس با برنامه ريزي هاي انجام شده در كنار تالش 
براي كاهش مشكالت معيشتي اين قشر، سعي در 

ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به آنها داريم.«
اكبر عنايتي با اش��اره ب��ه راه ان��دازي گروه هاي 
جهادي محله محور كه ج��زو برنامه هاي اصلي به 
شمار مي رود، ادامه مي دهد: »تاكنون گروه هاي 
مختلفي راه اندازي شده اند كه در مناطق مختلف 
حاشيه شهر به جامعه هدف خود خدمات رساني 
مي كنند، اي��ن جهادگران عالوه بر امدادرس��اني 
در بالي��اي طبيع��ي در عرصه خدمات رس��اني و 
محروميت زداي��ي نيز پيش��گام هس��تند، البته 

به خاطر ش��رايط خاص اس��تان الب��رز و افزايش 
صعودي مهاجرت به اين اس��تان شاهد پيدايش 
حاشيه نشيني هاي جديدي هستيم كه بايد براي 

ساماندهي آنها برنامه ريزي كرد.«
وي تأكيد  كرد: »بايد با برنامه ريزي هاي منسجم و 
استفاده از ظرفيت هاي استاني كه با پاي كار آمدن 
مسئوالن محقق مي شود گامي براي رفع مشكالت 
و معضالت مردم حاشيه نشين برداريم، البته بسيج 
طرح ه��اي مختلفي براي توانمندس��ازي اين افراد 
اجرايي كرده اس��ت اما حل ريش��ه اي اين معضل 
نيازمند اقداماتي منس��جم با رويكردهاي علمي و 

جهادي است.«

مس��ئول قرارگاه مركزي محروميت زدايي البرز 
با بيان اينكه حاشيه نش��يني و به تبع آن افزايش 
سكونتگاه هاي غيررسمي كه اطراف كالنشهرها 
شكل مي گيرد، باعث ايجاد مشكالت و معضالت 
فرهنگي و اجتماعي زيادي شده است، مي گويد: 
»براي رف��ع اين معض��الت بايد سياس��ت هاي 
محروميت زدايي به صورت ويژه و كاربردي اجرايي 
شود، چراكه حاشيه نشيني تنها با برنامه ريزي هاي 
تخصصي رفع مي شود. البرز نيز با داشتن حدود 
8۰۰ هزار حاشيه نشين از اين امر مستثني نيست 
و بر اين اس��اس قرارگاه محروميت زدايي ش��كل 

گرفت.«

  خدمات پزشكي به دانش آموزان حاشيه نشين
در استان قزوين و در ادامه رزمايش كمك مؤمنانه 
و مواس��ات گروه هاي جهادي، حاشيه نش��ينان را 

فراموش نكرده و به ياري آنها شتافتند.
در همين رابطه گروه جهادي »شكوفه سيب« بسيج 
دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين با حضور در 
مناطق حاشيه شهر قزوين، با ارائه خدمات پزشكي به 
ساكنان اين مناطق، سالمتي را به آنها هديه كردند.

مس��ئول گروه جهادي »ش��كوفه س��يب« بسيج 
دانشجويي علوم پزش��كي قزوين با اشاره به حضور 
جهادگران بس��يجي در مناطق حاشيه اي اين شهر 
با بيان اينكه در راس��تاي اج��راي رزمايش كمك 
مؤمنانه تاكنون در دو مرحله جه��ت ارائه خدمات 
پزشكي در مناطق حاشيه نشين شهر قزوين حضور 
يافتيم، مي گويد: »در دهه واليت گروه جهادي بسيج 
دانشجويي ش��كوفه س��يب اقدام به پخش گوشت 
قرباني نذري و برگزاري كالس آموزش بهداشت در 

يكي از محله هاي حاشيه نشين شهر قزوين كرد.«
حس��ينعلي ادامه مي دهد: »گوش��ت نذري با كمك 
دانشجويان و خانواده هاي آنها و نيز كمك خيران به اندازه 
مناسب براي ۲5 خانوار تهيه ش��د. همچنين آموزش 
بهداش��ت براي همين تعداد خانواده ب��ا پنج موضوع 
كم خوني و جايگزين هاي گوش��ت، پوكي اس��تخوان، 
سرطان و مقدمات سبك زندگي برگزار شد.« وي با بيان 
اينكه دومين جلس��ه از مالقات هاي بهداشتي با اهالي 
يكي از مناطق حاشيه نشين شهر قزوين با موضوعات 
مقابله با استرس و مشاوره مامايي برگزار شد، تصريح 
مي كند: »كالس مشاوره روانشناسي، مشاوره خصوصي، 
غربالگري cbe، مشاوره مامايي، بررسي عالئم آموزش 
اقدامات الزم در ابتال به كوويد19 و پايش فشارخون و 
سطح اكسيژن خون از جمله خدماتي بوده كه در اين 

مرحله به اهالي اين منطقه ارائه شده است.«
در سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان هم دو گروه 
جهادي ب��ه دانش آموزان نيازمن��د مناطق محروم 
حاشيه شهر زاهدان خدمات پزش��كي رايگان ارائه 
كردند. سرگرد سرحدي فرمانده حوزه بسيج روح اهلل 
شهرستان زاهدان در اين باره مي گويد: »بسيجيان 
پايگاه امام علي)ع( اين حوزه و گروه پزشكي مسجد 
علي ابن ابيطالب)ع( زاهدان در اين اردوي جهادي به 
دانش آموزان نيازمند يك مدرسه در منطقه كريم آباد 
خدمات پزش��كي رايگان ارائه كردن��د.« وي ادامه 
مي دهد: »تيم پزشكي ش��امل هفت دندانپزشك، 
پزش��ك عمومي و متخصص اطفال است كه عالوه 
بر ويزيت دانش آموزان، ديگر افراد را هم ويزيت و در 

صورت نياز آنان را به بيمارستان اعزام مي كند.«
به گفته اين مس��ئول، بس��يجيان پايگاه امام علي 
همچنين ۳۰۰ پ��رس غذاي گرم بي��ن نيازمندان 
توزيع كردند و در ادامه رزمايش همدلي قرار است با 
تهيه بسته هاي غذايي، آنها را در ميان خانواده هاي 
كم برخوردار با اولويت ساكنان حاشيه نشين توزيع 

كنند.
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 گفت وگوي »جوان«
 با مسئول گروه جهادي شهيد چهارميري

بچه هاي كار و كارتن خواب ها هم 
نياز به كمك مؤمنان دارند

از چه زماني گ�روه جهادي ش�هيد عل�ي چهارميري 
تشكيل شد؟

چند سالي است كه با گروهي از دوس��تان مشغول فعاليت و 
خدمت به نيازمندان و محرومان هستيم اما از هفتم اسفند 98 
و پس از شيوع گس��ترده كرونا در سطح كشور، ما در اين گروه 
جهادي فعاليت خود در زمينه جلوگيري از شيوع كرونا و كمك 
به رفع نيازهاي جامعه را با پخش بروشور و مشاوره آغاز و در قالب 
ايستگاه هاي سالمت اقدام به برگزاري كالس هاي مشاوره كرديم. 
با گذشت اندك زماني متوجه شديم ماسك و دستكش در سطح 
جامعه كمياب شده و در داروخانه ها وجود ندارد. از همين رو با 
كمك ۲۰ خانم جهادگر اقدام به توليد ماسك كرديم. هر چند در 
روزهاي ابتدايي روزانه 5۰۰ ماسك توليد مي شد اما با گذشت 

زمان ميزان توليد نيز افزايش يافت.
چطور تصميم گرفتيد به كارتن خواب ها و بچه هاي 

كار كمك كنيد؟
اعضاي تيم جهادي شهيد علي چهارميري، شبانه در راستاي ضدعفوني 
كردن معابر متوجه قشر كارتن خواب، كارگران بي پناه و كودكان كار شدند 
كه اهداي بسته هاي بهداشتي به اين اقشار را در دستور كار خود قرار دادند. 
وقتي با آنها برخورد كرديم فهميديم اين سه گروه تا حدودي فراموش 
شده اند و كمتر مورد توجه قرار دارند. به همين خاطر بسته هاي بهداشتي 
كه شامل دستكش و ماسك و مواد ضدعفوني كننده بود را ميان اين افراد 
توزيع مي كرديم. وقتي از كم��ك مؤمنانه و همدلي حرف مي زنيم بايد 
چشم هايمان را خوب باز كنيم و نگذاريم بيچاره هايي كه هر روز جلوي 

چشمان مان هستند از قلم بيفتند.
آيا از اين كار شما استقبال شد؟

بايد بگويم نه. چون متأس��فانه كارتن خواب ه��ا و معتاداني كه در 
پارك ها بودند فكر مي كردند ويروس كرون��ا به دليل اعتياد به آنها 
كارساز نيست و از اين اقالم اس��تفاده نمي كردند. ولي ما از كارمان 
منصرف نش��ديم و با برگزاري دوره هاي مشاوره براي اين افراد، در 
نهايت موفق ش��ديم تا آنها را قانع كنيم كه به فكر س��المت خود و 
جامعه باشند. سپس ديديم از آغاز قرنطينه، رستوران ها و مطبخ ها 
تعطيل شدند كه نگراني از كمبود غذا براي قشر بي پناه به دغدغه 
ما در گروه جهادي تبديل ش��د. اين بار پخت و توزيع غذاي گرم به 
صورت روزانه را به ديگ��ر فعاليت هايمان اضاف��ه كرديم. از همان 
زمان تاكنون به طور ميانگين روزان��ه 1۰۰ پرس غذاي گرم ميان 

كارتن خواب ها و كودكان كار توزيع مي شود.
و افراد مسن و بيماران خاص تنفسي؟ 

وقتي ديديم فشار رواني شيوع كرونا به افراد مسن زياد شده تصميم 
گرفتيم قدم بعدي ما در گروه جهادي شهيد علي چهارميري شناسايي 
افراد مسن منطقه باشد تا براي تأمين نيازهاي اين افراد اقدام كنيم. 
وقتي اين كار شروع شد به گروهي از بيماران تنفسي هم برخورديم 
كه در ميان آنها حتي چند جانباز ش��يميايي بود و به همين خاطر با 
كمك گروهي از متخصصان به خدمات رساني به اين افراد پرداختيم و 
برنامه ما اين است كه تا رفع كامل و از بين رفتن كرونا در كشور به اين 

خدمات رساني ها ادامه بدهيم.
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ارائهخدماتبهحاشيهنشينان
اولويتگروههايجهادي

هميشه وقتي از مناطق محروم و كم برخوردار صحبت مي شود، حاشيه شهرها 
از جمله مناطقي است كه نگاه ها را به سمت خود جلب مي كند. مناطقي كه 
به خاطر مهاجرت برخي روستانشينان به س�مت شهرها به وجود آمده و به 
دليل عدم بهره مندي از امكانات شهري و از همه مهم تر مشكالت فرهنگي، 
عالوه بر فقر، با معضالت و ناهنجاري هاي زيادي دست به گريبان است. با اين 
شرايط در استان هاي مختلف كشور، گروه هاي جهادي زيادي وجود دارند 

كه برنامه هاي خود را براي خدمات رساني به اين مناطق و ساكنانشان طراحي 
كرده و در طول سال به انجام آن مي پردازند. بر همين اساس 30 گروه جهادي 
با همكاري بسيج فني و حرفه اي كشور و كميته امداد امام خميني)ره( براي 
ارائه خدمات فني در حاش�يه كالنش�هرها تشكيل ش�ده و كارهاي خود را 
شروع كردند و در برخي اس�تان ها نيز جهادگران سالمت با حضور در ميان 
حاشيه نش�ينان به ويزيت رايگان و درم�ان بيماري هاي آن�ان پرداختند.

از همان روزهاي اول ورود ويروس كرونا به كش�ور و حمله آن به 
افراد و مشاغل مختلف، گروه هاي جهادي زيادي پاي كار آمده و هر 
كدام مسئوليت خدمات رساني به قشر خاصي را بر عهده گرفتند. 
در اين ميان گروه جهادي شهيد علي چهارميري تصميم گرفت 
كار منحصر به فردي انجام دهد و به همين خاطر كارتن خواب هاي 
بي پناه و افراد مس�ن و بيماران ش�يميايي را در ليس�ت خدمات 
گيرندگانش قرار داد و چتر حمايتي خود را بر س�ر اين اقشار باز 
كرد. به همين بهانه به سراغ معصومه چهارميري مسئول اين گروه 
جهادي رفتيم تا بيشتر با برنامه ها و جامعه هدف و نحوه انتخاب 
و خدمات رساني به آنها توسط جهادگران اين گروه آشنا شويم.

نگاهی به فعاليت گروه جهادی ورزشكاران و پهلوانان

خداقوت دالور، خسته نباشي جهادگر
گذر

به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس، ۳۰ 
گروه جهادي متشكل از 75۰ جهادگر كه ۳۰۰ 
نفر از آنها از بسيج خواهران مي باشند در نقاط 
مختلف چهارمحال و بختياري به خدمت رساني 
در عرصه ه��اي عمران��ي، فرهنگي، پزش��كي، 

دامپزشكي، آموزشي و... مشغول هستند.
از ابتداي س��ال نيز 19۲ گروه جهادي فعال در 
سطح استان داشته ايم كه 1۰درصد اعضاي آنها 

از دانشجويان جهادگر بسيجي بوده اند.
گروه هاي جهادي بس��يج شهرستان شهركرد 
در عرصه عمراني و فرهنگي، در شهرستان هاي 
سامان و بِن، در عرصه هاي ميوه چيني، عمراني، 
فرهنگ��ي، اليروب��ي قن��وات خدمت رس��اني 

مي كنند.
گروه هاي جهادي در لردگان به لوله كشي آب براي 
اهالي روستاهاي دهكده و گاهكده مي پردازند و 
در بارز و شوارز نيز فعاليت عمراني و فرهنگ دارند. 

همچنين خدمت رساني در چپد و لپد بازفت نيز 
در زمينه دامپزشكي و فرهنگي و عمراني در حال 
انجام است. امسال به خاطر شيوع كرونا، فعاليت 
گروه هاي جهادي بيشتر در زمينه توليد ماسك 
و پاكسازي محيطي بوده و تاكنون ۳۳۰ پروژه را 
اجرا كرده اند كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 

تعداد پروژه ها به يك هزار و ۲۰۰ مورد برسد.
همچنين گروه هاي جهادي بسيج جامعه پزشكي 
را در سراسر اس��تان داريم و متخصصين بسيج 
در عرصه هاي كشاورزي، ورزش��كاران، رسانه، 
مداحان، طالب و پيشكس��وتان ني��ز اردوهاي 

جهادي خاص خود را برگزار مي كنند.

فعاليت گروه هاي جهادي در عرصه جهش توليد 
از ديگر برنامه هاي بسيج سازندگي در ادامه سال 

است كه بر موضوع آموزش تأكيد دارند.
گروه جهادي فرماندهان و مس��ئوالن س��پاه 
قمر بني هاش��م)ع( در هفته دف��اع مقدس با 
هدف خدمت رس��اني در عرصه هاي عمراني، 
فرهنگي، پزشكي و آسيب هاي اجتماعي عازم 
شهرس��تان اردل ش��دند. تهيه جهيزيه براي 
زوج هاي جوان نيازمن��د از ديگر فعاليت هاي 
بسيج سازندگي سپاه قمر بني هاشم)ع( است. 
بر همين اساس طي يك سال گذشته يك هزار 
و ۲7 س��ري جهيزيه از محل اعتبارات قرارگاه 
محروميت زداي��ي س��پاه و كمك هاي خيرين 
تهيه ش��ده اس��ت و طبق تفاهم انجام شده با 
قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در نظر داريم بيش 
از 5۰س��ري جهيزيه ديگر را تهيه كنيم و در 

اختيار خانواده هاي بي بضاعت قرار دهيم. 

فعاليت 750 جهادگر بسيجي در مناطق محروم چهارمحال و بختياري

سردار محسن كريمي 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي

بهره برداري از 270 پروژه محروميت زدايي در استان مركزی

امس��ال در هفته دفاع مقدس ۲7۰ پروژه محروميت زدايي با 
اعتبار بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال در استان مركزي به بهره برداري 
رس��يد.امروز به خاطر وجود انديشه انقالب اس��المي و ايجاد 
گروه هاي جهادي متش��كل از جوانان متخصص، بس��يجي، 
باروحيه و خالق در سطح كشور توجه ويژه اي به مناطق محروم 
و روستاها شده و گروه هاي جهادي خودجوش در خدمت رساني 
به مردم روستاها پيشگام هستند. فعاليت و خدمت رساني در 
روستاها و نقاط محروم يك سعادت بزرگ و ارزشمند است و 

همچنين خدمت رس��اني به اين مناطق يك فرصت است كه 
بايد اين فرصت ها را غنيمت بشماريم. جهادگران ارتباط بسيار 
خوبي با اهالي روستا و مناطق محروم دارند كه همين امر باعث 
عمق بخشي به فعاليت هاي محروميت زدايي و گروه هاي جهادي 
شده و قبل از انجام هرگونه فعاليتي مشكالت روستاها را بررسي 
مي كنند و خود اين امر راهگشا است. فعاليت محروميت زدايي 
و اقتصاد مقاومتي مقابل اقدامات، اهداف و توطئه هاي دشمنان 
قرار گرفته به سبب اينكه در طي ساليان متمادي دشمنان روي 
اقتصاد و هدف عقب نگه داش��تن و وابستگي تمركز كرده اند. 
تا به امروز بسيجيان و جهادگران اقداماتي را انجام داده اند كه 
ارتباط مؤثر با ش��كوفايي چرخه توليد و معشيت مردم داشته 
كه اين امري قابل تقدير است. در چهلمين سالگرد بزرگداشت 
دفاع مقدس برنامه هاي مختلف ب��راي فعاليت هاي فرهنگي 
در حوزه دفاع مقدس با هدف جلوگي��ري از تحريف و انتقال 
مفاهيم ايثار و شهادت به نس��ل جوان انجام شده و به رغم در 
نظر گرفتن برنامه هاي متعدد اقداماتي براي محروميت زدايي و 

خدمت رساني به صورت ويژه در نظر گرفته شده است.
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در هفته دفاع مقدس 

سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدي 
مسئول بسيج سازندگي سپاه قمربني هاشم)ع(


