
 به گفته مسئوالن سازمان بسیج مستضعفین، در حال حاضر 
تمام امور و اقدامات محرومیت زدایی در کشور متولی دارد و 
سازمان بسیج سازندگی با به پای کار کشیدن و بهره مندی 
از ظرفیت های مردمی اقدامات خوب و ماندگاری داش��ته و 

همچنان این حرکت ادامه دارد.
ناگفته نماند بس��یج س��ازندگی در روس��تاهای کشور، هر 
پروژه ای را بر عه��ده نمی گیرد و با توجه ب��ه نیاز هر منطقه 
و نیاز عمومی اس��تان ها که در حال حاضر تأمین آب است، 
اولویت کار در این مناطق را به تأمین آب کشاورزی و شرب 

اختصاص داده است.
سال گذشته بود که نقشه راه بسیج سازندگی تدوین شد و 
بر اس��اس آن طرح محرومیت زدایی مردم پایه هدفمند در 
دس��تور کار قرار گرفت. بعد از آن جهادگران با تمام توان به 
میدان آمده و در بستر روس��تا و حاشیه شهر ها فعالیت های 

خود را شروع کردند.
سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
با بیان اینکه در نقشه راه بسیج س��ازندگی 10هزار و 280 
روستا نشانه گذاری شده اس��ت، به » جوان « می گوید:  »در 
کنار روس��تاهای هدف، از بین 1100 محله حاش��یه شهر، 
۳00 محله نیز در کل کش��ور مورد هدف محرومیت زدایی 

قرار دارند.«
به گفته این مس��ئول، مس��کن محرومین، راه روس��تایی و 
کارگاه های زیرساخت اشتغال از دیگر مأموریت های بسیج 

سازندگی است.
وی با اشاره به بودجه سال 1۴00 در بخش محرومیت زدایی 
تصری��ح می کند: »در بودجه س��ال ج��اری و در بخش آب 
روس��تایی ۷ هزار و ۳۴0 میلیارد تومان به بسیج سازندگی 

اختصاص یافته است.«
     تقسیم فارس به ۴۲ قطب تولیدی 

استان فارس از جمله مناطقی اس��ت که طی روزهای اخیر 
شاهد اتفاقات خوبی در زمینه افتتاح پروژه های مختلف بود 
و وقتی سردار زهرایی به این استان س��فر کرد، 1۶1 پروژه 

محرومیت زدایی سپاه فجر به بهره برداری رسید.
در این مراسم رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه 
امیدواریم اس��تان فارس در واگذاری پروژه ها پیشرو باشد، 
گفت: »بسیج سازندگی به دنبال این اس��ت که یار مردم و 
جامعه باشد لذا ۵0 درصد پروژه های محرومیت زدایی سپاه 
و بسیج سازندگی در حوزه آب روستایی خواهد بود و ۵ هزار 

میلیارد تومان برای راه روستایی اختصاص یافته است.«
در ادامه سردار یداهلل بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس 
نیز با تأکید بر اینکه در این استان با کمترین مشکل مواجه 
هستیم و در موضوع اقتصاد مقاومتی گام های خوبی برداشته 
و اجرایی شده اس��ت، گفت: »فارس را به ۴2 قطب تولیدی 
تقسیم کرده ایم و هر منطقه در یک موضوع سرآمد است لذا 
یک قطب پایتخت و دو قطب برتر در استان داریم. قطب ها به 
این معناست که هر منطقه بتواند از ظرفیت هایش استفاده 

کرده و در تولید یک محصول در ایران س��رآمد شود. البته 
تالش داریم با راه اندازی صنایع کوچک حول محصوالت هر 

قطب، بتوانیم گامی در جهت اشتغالزایی مناطق برداریم.«
وی با بیان اینک��ه بیش از 1200 پ��روژه در صنایع کوچک 
را عملیاتی کرده ایم و برای 2۵00 نفر اش��تغالزایی صورت 
گرفته، اضافه کرد: »در راه اندازی صندوق های قرض الحسنه 
اس��تان فارس با 1۶21 صندوق مردم پایه پیشرو هستیم و 
همه آورده صندوق ها با همت مردم بوده و هیچ گونه بودجه 

دولتی تزریق نشده است.«
به گفته سردار بوعلی طی ماه های اخیر 1۴0 تعاونی نیز در 

فارس در موضوعات مختلف راه اندازی شده است.
س��رهنگ پاسدار اس��ماعیل قزل س��فلی، مس��ئول بسیج 
س��ازندگی اس��تان ف��ارس در آیی��ن افتت��اح 1۶1 پروژه 
محرومیت زدایی سپاه در این اس��تان با بیان اینکه وحدت 
و همدل��ی در فارس وج��ود دارد و در س��ایه ای��ن وحدت 

فعالیت ه��ای خوبی در ح��ال انجام اس��ت، گف��ت: »امام 
خمینی)ره( بس��یج را به یک حقیقت متعال��ی تبدیل کرد 
و این ش��جره طیبه در باور مردم جای دارد. بس��یج در کنار 
مردم و پاره تن مردم فرمول مسائل انقالب و نظام محسوب 
می شود و در استان فارس هم بسیجیان و جهادگران درکنار 
هم افزایی ها با نهادهای حمایتی و دس��تگاه های اجرایی به 

کمک محرومین و مستضعفین رفته اند.«
وی با بیان اینکه 1۵1 پروژه در س��ال گذش��ته در راستای 
محرومیت زدایی از روستاهای فارس به بهره برداری رسید، 
تصریح کرد: »حاال و با گذشت کمتر از دو ماه از سال جدید 
نیز 1۶1 پروژه عمرانی و اشتغال در حوزه محرومیت زدایی 

در سطح استان افتتاح شد.«
رئیس بسیج س��ازندگی سپاه فجر فارس با اش��اره به اینکه 
این پروژه ها در حوزه آب کشاورزی، فضا های ورزشی، خانه 
عالم، ساخت مدرسه و ایجاد کارگاه اشتغال هستند، اضافه 
کرد: »در حوزه اشتغال ۶1 پروژه در ۳1 رسته شغلی و ۷80 
شغل ایجاد شده است و این پروژه ها با اعتباری بیش از 101 
میلیارد تومان که با همکاری نهادهای مختلف و خیرین بوده 

به نتیجه رسیده است.«
به گفته این مسئول، 220 پروژه در حوزه آب کشاورزی در 
شهرس��تان های نورآباد، خفر و قیر و کارزین تصویب شده 
است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین در محله 
شریف آباد شیراز کارگاه اقتصادی مقاومتی با 10 باب کارگاه 
اشتغال با رسته شغلی قالیبافی، ریس��ندگی، تولید ظروف 

یک بار مصرف و... به بهره برداری رسیده است.
     اج�رای پروژه ه�ای ب�زرگ ب�ه هم�ت ق�رارگاه 

خاتم االنبیا)ص(
عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس در آیین افتتاح 1۶1 پروژه 
محرومیت زدایی بس��یج سازندگی در اس��تان فارس گفت: 
»وظیفه هم��ه در نظام جمهوری اس��المی تالش برای رفع 
مشکالت مردم، ایجاد آرامش و رضایتمندی است و بر همین 
اساس مناطق محروم برای ارائه خدمات در اولویت قرار دارند 

و همه باید تمام قد درخدمت مردم باشیم.«
وی با بی��ان اینکه اگر امس��ال به نام تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدایی ها اس��ت پس باید گام های خوب��ی در این جهت 
برداریم و رفع مش��کالت در اولویت قرار گیرند، اضافه کرد: 
»در بحث محرومیت زدایی ها توجه به حوزه آب، اشتغال، راه 
و ساختمان در اولویت هستند که در این باره اتفاقات خوبی 

هم رقم خورده است.«
اس��تاندار فارس با اش��اره به اینکه پروژه ه��ای کالن نظیر 
سدس��ازی، مت��رو و... در اس��تان فارس توس��ط ق��رارگاه 
خاتم االنبیا)ص( انجام ش��ده، خاطرنشان کرد: »طرح های 
خرد با محوریت بسیج سازندگی در حال انجام است و افتتاح 

1۶1 پروژه اشتغالزایی و عمرانی بخشی از آنهاست.«
به گفته رحیمی، در سال جاری 1۳۹0 میلیارد تومان برای 
محرومیت زدایی به اس��تان فارس اختصاص یافته که ۵1۵ 

میلیارد تومان در حوزه آب روستایی صرف می شود.
اس��تاندار فارس با تأکید بر اینکه تالش داریم شغل های 
زودب��ازده در قالب بنگاه ه��ای اقتص��ادی و کارگاه های 
اشتغال ایجاد ش��وند، گفت: »از همدلی و تالش سپاه در 
راس��تای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال تقدیر و تشکر 

می کنم.«

افتتاح ۱۶۱ پروژه محرومیت زدایی سپاه فجر 
برای آبادانی روستاهای فارس

گفت وگوی » جوان « با بانوی کارآفرین بسیجی

 رونق تولید عرقیات و داروهای گیاهی
 در عصر کرونایی

  خانم جعفری! از چه سالی به 
فکر تولید عرقیات افتادید؟

س��ال 1۳۹۳ بود که فعالی��ت در زمینه 
تولید عرقیات، چیپس میوه و داروهای 
گیاهی را آغاز کردم. قبل از آن تحصیل و 
مطالعه در این زمینه را شروع کرده بودم 
و دوست داش��تم وقتی به تولید عرقیات 
می رس��م، محصولی منحص��ر به فرد به 

دست هموطنان برسانم.
در ای�ن م�دت وقف�ه ای در 
کار داش�ته اید؟ ب�ا کرون�ا و 
محدودیت های ناش�ی از آن 

چه می کنید؟
به حول و ق��وه الهی در این هفت س��ال 
نه تنها توفقی نداش��ته ایم بلکه همیشه 
به پیش��رفت فکر می کردیم و 
حتی با وجودی که کرونا شیوع 
پیدا کرد و خیلی از مش��اغل با 
تعطیلی مواجه شدند اما کسب 
و کار م��ا و به خص��وص تولید 
عرقی��ات و داروه��ای گیاهی 
هیچ آس��یبی ندید و در برخی 
مواقع مردم بی��ش از پیش به 
مصرف این محصوالت رغبت 

نشان دادند.
یعن�ی هیچ مش�کلی در 
خط تولی�د و دیگ�ر امور 

ندارید؟
تمام مشاغل با مشکالتی مواجه هستند 
و ما هم به خاطر کمبود فضای کارگاهی 
مناسب در فش��ار هس��تیم. به جرئت 
می توان گفت مهم  ترین مشکل، محل 
کارم است. متأس��فانه محل کارگاهم 
اجاره اس��ت و توان مالی زیادی ندارم 
تا بتوانم یک جای مناسب اجاره کنم. 
به همین خاطر مجبور شدم یک خانه 
قدیم��ی را اجاره کنم ک��ه پارکینگ و 
فضای سرپوش��یده ندارد. بنابراین در 
تابستان و به رغم هوای گرم و در فصول 
سرد سال هم با وجود س��رما و برودت 
ه��وا، کارهای��م را در فضای ب��از انجام 

می دهم. 
با این ش�رایط آیا برای کسی 

اشتغالزایی هم کرده اید؟
بله. ب��رای پنج نفر ایجاد ش��غل کرده ام. 
دو نف��ر آنها در بهار و تابس��تان نس��بت 
به تهی��ه داروی گیاهی اق��دام می کنند 
و س��ه نفر دیگر نیز برای خش��ک کردن 
داروی گیاه��ی و تهیه عرقی��ات به من 

کمک می کنند.

در ای�ن مس�یر س�ازمان ی�ا 
نهادی از ش�ما حمایت کرده 

است؟
باید با تم��ام وجود از س��ازمان بس��یج 
سازندگی آذربایجان غربی به خاطر تمام 
حمایت ه��ا و دلگرمی های��ش قدردانی 
کنم. به واسطه معرفی بسیج سازندگی 
اس��تان توانس��ته ام در نمایش��گاه های 
بین المللی ش��رکت کنم و با کمک مالی 
و وامی که گرفتم نیز دستگاه خشک کن 
خریداری ک��ردم. یک��ی از مزایای کارم 
این اس��ت که در تمام فصول و ش��رایط 
مشتری های خودش را دارد و همان طور 
که گفتم وقتی کرونا در جامعه ش��یوع 
پیدا کرد بس��یاری از مردم تازه متوجه 
شدند استفاده از عرقیات و دم کردنی های 
گیاهی چق��در برای س��المت و تقویت 

بدنشان باارزش و مهم است.
به نظر خودتان علت موفقیت 

شما در کارهایتان چه بوده؟
خیلی از عوام��ل باید در کن��ار هم قرار 
بگیرند تا کسی بتواند در کاری موفق شود 
اما به نظر خ��ودم یکی از دالیل موفقیت 
ما تحقیق و تحصیل در زمینه داروهای 
گیاهی است. ترکیبات عرقیات ما اغلب 
متفاوت از بقی��ه عرقیات موجود در بازار 
است و به همین دلیل از اقصی نقاط ایران 
مشتری داریم. در سال ۹۵ برای اولین بار 
در ارومیه جشن گالب برگزار کردیم که 
مورد توجه جهاد کش��اورزی واقع شد. 
همچنین در همان سال عرقیات تولیدی 
ما از طرف اس��تانداری مورد تأیید قرار 
گرفت و توانستیم ش��ربت کنگره شهدا 
را تهیه و تقدیم سپاه کنیم. در سال ۹8 
از طرف رئیس سازمان بسیج سازندگی 
کشور از ما تقدیر شد و همین اواخر هم 
به خاطر پاک شناخته شدن محصوالت 
خانگ��ی از طرف وزیر جهاد کش��اورزی 
مورد تقدیر قرار گرفتم. آنچه مهم است 
اینکه کار ما به صورت فصلی اس��ت و در 
فصول مختلف متناس��ب آن میوه  های 
متفاوتی را خش��ک و عرضه می کنیم. از 
تمام داروهای گیاهی عرق تهیه کرده و 

داروهای گیاهی را خشک می کنیم.
بازار اصلی ش�ما چه مناطقی 

است؟
ما از اکثر استان های ایران مشتری داریم 
و سفارش��اتی را می پذیریم اما به صورت 
برنامه ریزی شده بیش��ترین عرضه را در 

تهران و استان گیالن و مازندران داریم.

امروز بس��یج س��ازندگی به 
یک��ی از س��رمایه های مهم 
کش��ور تبدیل ش��ده است. 
ای��ن س��ازمان توانس��ته با 
اقدامات مختل��ف در حوزه 
خدمت رس��انی به م��ردم، 
جایگاه مردمی خوبی کسب 

کند. در طول یک س��ال اخیر که با شیوع 
ویروس کرونا مواجه بودیم بس��یج با همه 
توان در عرصه برای مبارزه با این ویروس 
منحوس حض��ور پی��دا ک��رد و اقدامات 
گس��ترده ای را نیز انجام داده اس��ت. در 
این مدت بیش از 8۵0 س��ری جهیزیه به 
زوج های جوان اهدا ش��د. همچنین تهیه 
و توزیع بیش از ی��ک میلیون پرس غذای 
گرم، توزیع 22 هزار بس��ته لوازم التحریر، 
اعزام بی��ش از ی��ک ه��زار و 200 معلم 
جهادگ��ر به مناط��ق محروم ب��رای ارائه 
خدمات آموزش��ی، تهیه و توزیع بیش از 

۳00 هزار بسته معیشتی، 
ساخت 1۹0 واحد مسکونی 
از دیگر اقدامات مهم بسیج 
سازندگی با مشارکت مردم 
و خیرین اس��ت .در همین 
مدت بازسازی بیش از 1۷0 
واحد مس��کونی، ارس��ال 
ش��ش مرحله محموله کم��ک به مناطق 
سیستان و بلوچس��تان به ارزش بیش از 
۶ میلیارد توم��ان را هم بای��د به عملکرد 
بسیج س��ازندگی اس��تان مرکزی اضافه 
کرد. هم اکنون بیش از ی��ک هزار و 200 
گروه جهادی در اس��تان مرکزی فعالیت 
دارد که نشان می دهد بس��یج با استفاده 
از ظرفیت عظیم مردم��ی مأموریت های 
خود را با موفقیت به س��رانجام رسانده و 
امروز بس��یاری از پیش��رفت های انقالب 
اسالمی به واسطه تفکر و روحیه ارزشمند 

این نیرو است.

بس�یج س�ازندگی در س�ال 1379 ش�کل گرفت اما این س�ازمان مأموریت هایش را در 
زمینه محرومیت زدایی از س�ال ۸۶ ش�روع ک�رد و به عن�وان یک دس�تگاه اجرایی در 
قانون تعریف ش�د. از هم�ان زمان و بر اس�اس ای�ن تعریف، بس�یج س�ازندگی وظیفه 

اجرای پروژه ه�ای عام المنفعه را بر عه�ده گرفت و با متولی گری دس�تگاه های اجرایی، 
طرح ها و پروژه ها را به س�رانجام می رس�اند. در همین جهت چند روز پی�ش 1۶1 پروژه 
محرومیت زدایی س�پاه اس�تان فارس افتتاح و م�ردم از خدمات آنها بهره مند ش�دند.

توجه و حرکت بس�یجیان به س�مت کارآفرینی و ایجاد اش�تغال از جمله اتفاقاتی 
اس�ت که طی س�ال های اخیر ب�ه ک�رات ش�اهد آن بوده ای�م. در آذربایجان غربی 
و ش�هر ارومی�ه، بان�وی جهادگ�ری حض�ور دارد ک�ه سال هاس�ت ب�ه تولی�د 
عرقی�ات، چیپ�س می�وه و داروه�ای گیاه�ی مش�غول اس�ت. خانم جعف�ری که 
توانس�ته تحولی در عرص�ه عرقی�ات و مص�رف داروهای گیاه�ی ایج�اد کند. به 
همین بهانه به س�راغ بان�وی کارآفرین، خانم جعف�ری رفتیم ت�ا در گفت وگویی از 
عالقه مندی ه�ا، علت گرایش�ش به ای�ن کار و زمینه ه�ای موفقیتش آگاه ش�ویم.

گو
ت و

گف

 پس از تش�کیل ش�جره طیبه بس�یج به فرمان امام)ره( 
بس�یج س�ازندگی یکی از موضوع�ات حکیمان�ه ای بود 
که ب�ا فرم�ان مقام معظ�م رهبری ش�کل گرف�ت که در 
س�نوات گذش�ته و در عرصه های مختل�ف فعالیت  ها و 
خدمات خوب�ی را ارائه کرده اس�ت. در پ�ی تأکید مقام 
معظم رهب�ری ب�ر توس�عه کیف�ی و کم�ی فعالیت های 
جه�ادی ش�اهد حض�ور چش�مگیر جوان�ان خراس�ان 
جنوبی در عرصه های مختلف خدمت رس�انی هس�تیم.

             
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در رابطه با اقدامات 
گروه های جهادی در این استان به » جوان « می گوید:  برخی 
از کمک های جمع آوری ش��ده توس��ط جهادگران به سمت 
نهضت کمک مؤمنانه هدایت شده و در انتهای سال ۹۹ طرح 
شهید سلیمانی همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی 

نیز اجرا شد که ۴ هزار و ۶00 جهادگر در زمینه های غربالگری 
و حمایت های روزانه از بیم��اران در کنار کادر درمان به ارائه 

خدمت می پردازند.
مهدی هنری با اش��اره به ثبت فعالیت و عملکرد جهادگران 
در س��امانه اطلس جهانی جهادگران ادامه می دهد: در حال 
حاضر ۶80 گروه جهادی جغرافیامحور و ۷۳0 گروه جهادی 
محله محور در این س��امانه حوزه خدمات رسانی خود را ثبت 
کردند که بر اس��اس نیاز در نقاط مختلف اس��تان برای رفع 

مشکالت مردم فعالیت دارند.
به گفته این مس��ئول، تاکنون 2 هزار و ۷۳ اردوی جهادی با 
حضور 20 هزار و ۳00 جهادگر در س��طح استان انجام شده 

است.
مسئول سازمان بسیج س��ازندگی خراسان جنوبی می گوید: 
در شش ماه پایانی سال ۹۹ با همکاری اداره فنی و حرفه ای 

1۵ گروه  جهادی تخصص��ی مهارت مح��ور را ایجاد کردیم 
که تاکنون هزار و ۳22 جهادگر در عرصه های جوش��کاری، 
گچ کاری و تأسیس��ات ۴80 میلیون تومان به مردم خدمات 

ارائه کرده اند.
هنری به ابالغ س��ند محرومیت زدایی با هماهنگی نیرو های 
مس��لح اس��تان در قالب س��ند جامع اش��اره کرده و تصریح 
می کند: در این طرح تمامی نیرو های مس��لح و س��رباز  ها با 
مشخص کردن منطقه هدف به همکاری و کمک به گروه های 

جهادی می پردازند.
وی راه ان��دازی قرارگاه ه��ای جهادی ملی از جمل��ه قرارگاه 
جهادی مدرسه س��از و قرآن��ی را حرکتی بزرگ دانس��ته و 
می گوید: این قرارگاه ها به دنبال این هس��تند که به صورت 
گروهی از ظرفیت جمعی ب��رای موضوع های خاص پیگیری 

می شود.

به گفته این مس��ئول صندوق های قرض الحسنه مردمی در 
نقاط مختلف استان فعالیت خود را آغاز کرده اند که تاکنون 
بالغ بر ۴۵0 صندوق ش��کل گرفته و توسط خود اهالی اداره 
می شود و کار هماهنگی و مشاوره و هدایت آنها زیر نظر بسیج 

سازندگی انجام می شود.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه 28هزار 
و ۶00 نفر در س��طح اس��تان عضو این صندوق ها هس��تند 
می گوید: تاکنون هزار و ۵۵0 ش��غل در قال��ب حمایت این 
صندوق ها ایجاد شده که اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و ۵00 

میلیون تومان تسهیالت به این مشاغل اعطا شده است.
هن��ری ب��ه راه ان��دازی هش��ت کارگاه دوخت لب��اس برای 
گردان های بسیج استان اشاره کرده و تصریح می کند: تدوین 
سند اشتغالزایی روستایی به همت بسیج سازندگی با استفاده 

از ظرفیت تسهیل گران در 1۵0 روستا انجام شده است.

جهاد 20 هزار جهادگر برای خدمت به محرومان خراسان جنوبی 
گذر

  گزارش  یک
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محمد رضا هادیلو

پرونده
جهاد خدمت 

برای آبادانی روستاها

گروه های جهادی،  نیروهای روز های سخت  75هزار بسته مؤمنانه ، هدیه به  سفره محرومین
به همت بس��یجیان، نیکوکاران و نهادهای 
انقالبی و به برکت روحی��ه فرهنگ دینی و 
انقالبی در راس��تای فرمایشات رهبر معظم 
انقالب از سال گذشته نهضت کمک مؤمنانه 
در شهر سگزآباد واقع در بوئین زهرای قزوین 
به همت گروه های جهادی شروع شد. در این 
شهر گروه جهادی والیت، نهضت و رزمایش 

را تنها به تهیه و توزیع بس��ته های معیشتی خالصه نکرد 
بلکه ساخت مسکن و تعمیر و بازس��ازی خانه محرومین، 
ضدعفونی و گندزدایی نقاط پرخطر، توزیع اقالم بهداشتی 
و پخت ن��ان صلواتی را در کن��ار دیگر کارهایش��ان پیش 
بردن��د. جهادگ��ران نیروهای روز های س��خت هس��تند. 

گروه ه��ای جهادی ب��ا لبیک به ن��دای رهبر 
معظم انق��الب و بدون هیچ چشمداش��تی و 
آتش به اختیار در روزهای س��خت به س��راغ 
کمک به همنوع می روند و بدون سر و صدا و با 
تأکید بر عملیاتی بودن کارهایشان وارد عرصه 
می ش��وند. طرح جهادی و سالمت حاج قاسم 
سلیمانی را باید یکی از موفق  ترین طرح های 
سپاه در نظر داش��ت. حرکتی که خون تازه ای در رگ های 
گروه های جهادی تزریق کرد و باعث ش��د ای��ن گروه ها با 
تأسی و الگوپذیری از این شهید بزرگوار اقدامات قابل قبول 
و پیشگیرانه ای مخصوصاً در بحث ویروس کرونای انگلیسی 

در سگزآباد انجام دهند.

 در راس��تای عمل به منوی��ات مقام 
معظم رهبری و کمک به نیازمندان و 
آسیب دیدگان از بیماری کرونا قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( با همکاری سپاه 
حضرت نبی اکرم)ص(، کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و ستاد اجرایی فرمان 
امام در ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه 

و توزیع ۷۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کرده 
است. در مرحله نخست و ابتدای ماه مبارک رمضان، 
تعداد ۶ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان و 
خانواده های کم برخوردار کرمانشاه توزیع شد. از مجموع 
کمک های مؤمنانه، تعداد 10 هزار بسته توسط سپاه 

پاسداران، ۵0 هزار بسته توسط کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و 1۵ هزار بسته 
معیشتی توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
تهیه شده است. در روز میالد امام حسن 
مجتبی)ع( توزیع بسته های معیشتی، 
توزیع نان رایگان توس��ط 200نانوایی 
در محالت حاشیه نش��ین کرمانشاه و 
گوش��ت گرم در بین خانواده های نیازمند شناسایی 
شده صورت گرفت. همچنین در روزهای ماه رمضان 
با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( تهیه و توزیع 
غذای گرم و بسته های افطاری بین نیازمندان استان 

کرمانشاه انجام شد. 

کامران هزارخانی
رئیس بسیج سازندگی کرمانشاه

حسن قجرشیرازی
 فرمانده پایگاه بسیج رسول اکرم)ص( سگزآباد قزوین

سردار محسن کریمی
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی

 1۵1 پ�روژه در س�ال گذش�ته در 
از  محرومیت زدای�ی  راس�تای 
روس�تاهای ف�ارس ب�ه بهره برداری 
رسید، حاال و با گذشت کمتر از دو ماه 
از سال جدید نیز 1۶1 پروژه عمرانی 
و اشتغال در حوزه محرومیت زدایی 
در س�طح اس�تان افتت�اح ش�د

850 سری جهیزیه هدیه به جوانان کم برخوردار

در نقشه راه بسیج سازندگی 10هزار 
و ۲۸0 روس�تا نش�انه گذاری ش�ده 
اس�ت،   در کن�ار روس�تاهای هدف، 
از بی�ن 1100 محل�ه حاش�یه ش�هر، 
300 محل�ه نی�ز در کل کش�ور مورد 
ه�دف محرومیت زدایی ق�رار دارند


