
پنجم مرداد ۱۳۵۵ بود که پسری در خانواده ای سادات در شهرستان 
اندیمشک به دنیا آمد. نامش را شیرمرد گذاشتند و شهرتش میرعالی 
بود. سیدشیرمرد، هنوز دو ساله بود که دو تن از برادرانش در بمباران 
هوایی سال ۱۳۵۹ این شهر شهید شدند و پدر این خانواده نیز جانباز 
شد. سایه پدر سال ها بر سر خانواده بود و در نهایت در سال ۱۳۷۰ به 

جمع فرزندان شهیدش پیوست. 
میرعالی می آموزد تا از همان دوران کودکی »مرد « شود. سیدی که 
با عملکردش به نام » مردان « ابهت بخشید و مردانگی را از نو تعریف 
کرد. میرعالی در س��ال ۱۳۷۲ در کنکور سراسری شرکت کرد و با 

کسب رتبه ۱۳ در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. 
دوره عمومی پزشکی میرعالی در دانشگاه به سختی گذشت چون 
همزمان با تحصیل کار می کرد. از ش��ب تا صبح در صدا و س��یما 
مشغول بود و صبح تا غروب را به درس و دانشگاه می گذراند. هفت 
سال دوره عمومی پزشکی میرعالی می گذرد و پس از سال  ها دوری 
به زادگاهش برمی گردد و چهار س��ال در درمان��گاه امام علی)ع( 
شهرستان ش��وش مشغول به کار می ش��ود.  فعالیت های جهادی 

میرعالی از این زمان به صورت مقطعی ش��روع شد و همیشه پیرو 
و تابع اوامر مقام معظم رهبری بود و ه��ر جایی که رهبری نظری 
داشتند یا دستور می داد در حد توان کار می کرد.  اما باید باور کرد 
که خوب ها زیاد نمی مانند و چند هفته قبل، شب هنگام، زمانی که 
میرعالی و همسرش در مسیر رفتن به س��وله ای که برای فعالیت 
جوانان شهر راه اندازی شده، بودند، در اندیمشک تصادف می کنند.  
پروانه، همس��ر میرعالی در محل وقوع تصادف جان به جان آفرین 
تسلیم می کند و سید به شدت صدمه می بیند. اما در روز برگزاری 
مراسم خاکسپاری همسرش حال میرعالی بد می شود و روز بعد به 
دو برادر شهیدش و همسری که همیشه همراهش بود، می پیوندد. 

  درمان رایگان بیماران
داستان زندگی جهادگری که از بدو تولد با شهادت و کار آشنا شد 
و در مسیر کمک به مردم، جانش را از دست داد، می تواند سرمشق 
بسیاری از جوانان و حتی مسئوالنی باشد که می خواهند راه میانبر 

را برای خدمت گزاری پیدا کنند. 
میرعالی دوست داشت جایی باشد که بیشتر به مردم کمک کند. 

در زلزله بم، زلزله کرمانش��اه، س��یل پل دختر و در منطقه محروم 
سوسنگرد سال ها حضور داشت و خدمت می کرد.  در سیل ۱۳۹۸ 
خوزستان میرعالی به سیل زدگان کمک های مالی و غذایی می کرد 
و درمانِ  بیماران را به طور رایگان انجام می داد و شبانه روز در مناطق 
سیل زده حضور داشت.  مش��ارکت در ساخت مدرسه در روستای 
بنادر شوش، بازسازی یک نانوایی و اهدای آن به یک جوان و کارهای 
دیگر، گوشه کوچکی از اقدامات جهادی این سید خداست.  او برای 
رضای خدا کار می کرد و بعد از رفتنش حاال یکی یکی می فهمیم که 

در چه عرصه هایی حضور داشته است. 
  مردی که مطیع رهبر بود

میرعالی در دو سال اخیر با کمک گروه های جهادی بیشتر در زمینه 
تولید فعالیت داشت و وقتی رهبر معظم انقالب موضوع »تولید و 
اشتغالزایی« را مطرح کرد، همه پس انداز خود و خانواده اش را پای 
کار آورد و یک سوله در شهرک صنعتی شهرستان اندیمشک برای 
ایجاد تولید و اش��تغال به ویژه برای جوان��ان راه اندازی کرد. دختر 
میرعالی با اش��ک هایی که نبودن پدر را درک نکرده و باور ندارند، 
می گوید: » پدرم پس از قبولی در رش��ته تخصصی رادیولوژی و به 
اصرار مسئوالن مرکز استان و به صورت موقت شش ماه مدیر تأمین 
اجتماعی زیباشهر اندیمشک شد و در همین مدت کلی فعالیت های 

جهادی داشت و در هر جایی که نیاز بود، کمک می کرد.«
وی ادامه می دهد: »پدر بعد از شنیدن فرمان مقام معظم رهبری 
و انجام تحقیقات، ماشین شاس��ی بلندش را فروخت و به همراه 
پس اندازی که داشتیم، س��وله ای را برای افزایش تولید داخلی 
و ایجاد اش��تغال برای جوانان در ش��هرک صنعتی اندیمشک 
راه اندازی کرد.«جالب اینکه میرعالی مستقیماً برای راه اندازی 

این سوله دست  به  کار ش��د و حتی کار بنایی، جوش کاری و... را 
خودش انجام داد.  یک روز مسئوالن سپاه که به آنجا آمده بودند، 
فکر می کردند وی یک فرد عادی اس��ت اما وقتی که سراغش را 
می گیرند، متوجه می شوند که میرعالی روبه روی آنها ایستاده 
است.  در حال حاضر افراد زیادی در این سوله مشغول کار هستند 

و این محصول پیگیری های میرعالی است. 
 میرعالی، بااصالت و مردمی

مس��ئول گروه جهادی ش��هید کیهانی و مدیر ح��وزه علمیه امام 
صادق)ع( شهرستان اندیمشک در مورد سید جهادگر می گوید: »با 
میرعالی همشهری هستم و این ش��خص اخالق واال و ویژگی های 
منحصر به فردی داشت.« حجت االسالم کرم علی شیرمهر، ادامه 
می دهد: »دغدغه های سید مشکالت دیگران بود و سعی می کرد در 
حد توانش گره گشای مشکالت مردم باشد. روزی با من تماس گرفت 
و برای حل مشکل بیکاری جوانی مشورت کرد که با پیگیری های 
صورت گرفته این جوان صاحب شغل شد. « میرعالی بنیه معنوی 
عالی داشت و بااصالت، والیتمدار، متواضع، متعبد و آدم خدایی بود 
و همیشه در حل مشکالت پیشقدم  می شد و با مردم انس می گرفت و 
پای درد دل  ها می نشست و حرف ها و مشکالتشان را می شنید.  مدیر 
حوزه علمیه امام صادق)ع( شهرستان اندیمشک می گوید: »بعضی از 
مردم با کسب یک مقام عملی یا اجتماعی و... وضعیت مالی و روابط 
آنها تغییر می کند اما این امر در ذات میرعالی وجود نداشت و مردمی 

بود و اصالت خودش را حفظ کرده بود.«
 جمعی خدایی در کنار هم 

میرعالی حتی در بحث کرونا هم کاره��ای زیادی را در حد توانش 
انجام داد. اقداماتی که مسئول گروه جهادی حضرت ولی عصر)عج( 
ش��وش در رابطه با آن می گوید: »با دختر میرعالی آشنایی داشتم 
و از سال ۱۳۹۶ با میرعالی آشنا شدم و این پزشک بعد از آن زمان 

دورادور با ما همکاری می کرد.«
سمیه س��رخه ادامه می دهد: »میرعالی در بیمارس��تان اهواز کار 
می کرد و هنگامی که وقتش آزاد  می شد باز هم در خدمت بیماران 
بود و کار ها را رایگان انجام می داد؛ مثاًل ب��ه همه اطالع می داد که 
کسانی که عکس کرونا و عکس MRI دارند و می خواهند چکاپ 

شوند در ساعت معینی حضور داشته باشند.«
میرعالی آخر هفته  ها و بعد از کار به زادگاهش برمی گشت و اولین 
جایی که می رفت، مقبره شهدای گمنام در شهرستان اندیمشک 
بود و بعد از آن به بهشت زهرای این شهرستان سر می زد. چون در 
آنجا دو برادر و پدر شهیدش به خاک سپرده شده اند. اما چه کسی 
می دانست که خودش به همراه همسر مهربانش به این زودی به این 

جمع خدایی می پیوندند. 

رئیس بسیج سازندگی استان در گفت وگو با » جوان« تأکید کرد

حمایت قاطع بسیج از کشاورزان 
و صنایع تبدیلی آذربایجان غربی

هم اکنون چن�د گروه جهادی 
در اس�تان ب�ه ص�ورت فعال 
مش�غول خدمات رس�انی در 

عرصه های مختلف هستند؟
در ابت��دا باید عن��وان کنم ک��ه در تمام 
اس��تان ها و آذربایجان غرب��ی گروه های 
زیادی هس��تند که به صورت خودجوش 
به وجود آمده و در مسیر کمک 
به هموطنان و رفع مش��کالت 
خانواده های محروم و نیازمند 
فعالی��ت می کنند. ام��ا در این 
اس��تان و به صورت رس��می ۳ 
هزار و ۷۰۰ گروه جهادی دارای 
شناس��ه در شهرس��تان های 
مختل��ف راه ان��دازی ش��ده، 
که در ای��ن می��ان ارومی��ه با 
۶۶۶ گ��روه، رتب��ه نخس��ت را 
در تع��داد گروه ه��ای جهادی 
به خود اختصاص داده اس��ت. 
میاندوآب با ۲۳۳ گروه دومین 
شهر و خوی با ۲۱۳ گروه سومین شهر به 
ش��مار می آیند و بقیه گروه های جهادی 
نیز در سایر شهرستان  ها در حال فعالیت 

هستند.
آیا آمار گروه ه�ای جهادی به 
تفکیک جنس�یت مش�خص 

است؟
بله. خواهران ۳۲۰ گروه جهادی در استان 
راه ان��دازی کرده اند که از ای��ن تعداد ۵۶ 
گروه در ارومیه بوده و بقیه در شهرستان  ها 

هستند.
گروه ه�ای جه�ادی ب�ا توجه 
ب�ه تخص�ص و مهارت ش�ان 
ب�ه مناط�ق مختل�ف اع�زام 

می شوند؟
وقتی نیازی احساس ش��ود یا اتفاقی رخ 
دهد هم��ه گروه های جه��ادی به حالت 
آماده باش درآمده و به صورت یک تکلیف 
به یاری هموطنان خ��ود می روند. یعنی 
جهادگ��ران اس��تان اع��م از خواهران و 
برادران در هر زمینه ای که احس��اس نیاز 
شود، وارد عمل می ش��وند اما در شرایط 
عادی، ب��ا در نظ��ر گرفتن مش��کالت و 
خواس��ته های هر منطق��ه در عرصه های 
مختلف اعم از عمرانی، فرهنگی، بهداشت 
و درم��ان، کارآفرین��ی، خانه س��ازی و 
زمینه های دیگر، هر گروهی که می داند 
از تخصص و مهارت بیش��تری برخوردار 
است به آن منطقه اعزام می شود و به ارائه 

خدمت می پردازد.
گروه ه�ای جهادی ش�ما هم 
بیش�تر در ام�ر عمرانی فعال 

هستند؟
این موضوعی اس��ت که در همه استان ها 
وج��ود دارد و مردم فک��ر می کنند گروه 
جهادی یعنی س��اخت و س��از. این یک 
واقعی��ت اس��ت که اکث��ر اف��راد و حتی 
جوانان��ی ک��ه می خواهن��د وارد گروه ها 
ش��وند، گروه های جهادی را بیش��تر در 
مباحث عمرانی می شناسند. اما گروه های 
جه��ادی تخصصی می توانند در بیش��تر 
کار ه��ا به مردم کم��ک ک��رده و در کنار 
اقشار بی بضاعت جامعه باشند. گروه های 
متخصص بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و 
گروه های دینی و مذهبی بسیار تأثیرگذار 
هس��تند و چون با یک تخصص ویژه وارد 
منطقه یا روستایی می شوند خروجی آنها 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
در س�ال جدی�د گروه ه�ای 
جهادی کار خاصی را در برنامه 

داشته اند؟
گروه های جهادی ش��هید امینی و شهید 
حججی بس��یج دانش��جویی شهرستان 
میان��دوآب ج��زو دو گ��روه جه��ادی 

دانش��جویی اس��تان آذربایجان غرب��ی 
هستند که از همان روز اول سال ۱۴۰۰ با 
حضور در مناطق محروم این شهرستان به 
شناسایی دو خانواده مستضعف پرداختند. 
آنها توانستند برای این خانواده ها، خانه ای 
ساخته و لوازم آن را هم تهیه کنند. یکی 
از ویژگی گروه های جهادی دانشجویی در 
استان این است که دانشجویان جهادگر 
ب��ا روحی��ه و تفک��ر جه��ادی از حداقل 
امکانات موجود نهایت بهره را برده و از هر 
موقعیتی برای ارائه خدمات هرچه بهتر به 
مردم استفاده می کنند. یک نکته را نباید 
فراموش کرد و آن هم اینکه بسیجیان باید 
بدانند اشتغال فقط کار کارمندی نیست 
بلکه می توانن��د با نگاهی مثب��ت از توان 
خود برای کمک به افراد نیازمند و محروم 

استفاده کنند.
در بح�ث کرون�ا و کمک های 
جهادگ�ران، چ�ه اقدامات�ی 

داشته اید؟
از همان روزهای اول شیوع این ویروس 
در کش��ور همه گروه های جه��ادی پای 
کار آم��ده و در روز های��ی ک��ه م��ردم از 
همدیگ��ر می ترس��یدند و از کرونایی ها 
واهمه داشتند، این جهادگران بودند که 
ش��ب و روز کوچه و خیابان را ضدعفونی 
کرده و به یاری کادر درمان شتافتند اما 
بعد از اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی و 
تداوم فعالیت تیم های سازماندهی شده 
در این طرح، در تمام حوزه های اس��تانی 
نفرات مش��کوک به کرونا پ��س از رصد 
و شناس��ایی، توس��ط تیم های پزشکی 
و مراقبت��ی حوزه های مقاومت بس��یج ، 
تحت تست قرار گرفته و در صورت مثبت 
بودن نتیجه تست، مورد مداوا ، مراقبت و 

حمایت قرار گرفته و می گیرند.
اینک�ه  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
از  آذربایجان غرب�ی یک�ی 
قطب های کشاورزی کشور به 
ش�مار می آید، آیا جهادگران 
و بس�یج ب�رای حمای�ت از 
کش�اورزان ه�م برنام�ه ای 

دارند؟
بله. اتفاقاً چند وقت قبل و با حضور رئیس 
سازمان بسیج س��ازندگی در شهرستان 
سلماس بود که اعالم شد، بسیج سازندگی 
آمادگی حمایت قاط��ع از صنایع تبدیلی 
به خص��وص در بخ��ش کش��اورزی و 
محصوالت باغ��ی را دارد. س��ردار محمد 
زهرایی که به هم��راه هیئت��ی از یکی از 
کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی در 
شهرک صنعتی شهرستان سلماس بازدید 
می کرد، گفت در راس��تای اشتغالزایی و 
پشتیبانی از تولید و صنایع در شهرستان 
سلماس آماده ارائه تس��هیالت ویژه برای 
کارآفرین��ان و صاحبان صنعت هس��تیم 
و متقاضیان ب��ا اق��دام در صنایع تبدیلی 
کش��اورزی و باغ��ی در این شهرس��تان 
می توانند س��همی در تولید و خودکفایی 
کشورمان داشته باشند. ما هم بار ها اعالم 
کرده ایم، هم��کاری همه دس��تگاه های 
ذیربط در آموزش و حمایت از کارآفرینان 
در عرصه ه��ای قابل توجی��ه به خصوص 
محصوالت باغی در اولویت پشتیبانی بوده 
و رفع موانع این عرصه حائز اهمیت است. 
از کشاورزان خواسته ایم در زمان برداشت 
محصول اگر با کمبود یا گرانی کارگر مواجه 
شدند به ما اطالع دهند تا با بهره مندی از 
توان و قدرت گروه های جهادی به کمک 
آنها برویم. ضمن اینک��ه در برنامه داریم 
تا محصوالتی که به خاطر حضور دالالن 
و ارزان خری آنها روی دس��ت کشاورزان 
می ماند را خریداری کرده و مس��تقیم به 

دست مردم و مصرف کننده برسانیم.

میرعالی، جهادگری که یک لشکر بود

در اقص�ی نقاط ای�ران افراد جه�ادی و تالش�گر زیادی حض�ور دارند ک�ه بدون هی�چ منت و چشمداش�تی در 
خدم�ت هم میهن�ان خ�ود هس�تند. زن�ان و مردان�ی ک�ه در ح�ل مش�کالت م�ردم پیش�قدم ش�ده و 
در ای�ن مس�یر فقط رض�ای خ�دا را در نظر دارن�د و ب�ه همین خاط�ر حرف�ی از کارهایش�ان به می�ان نمی آید 
و نام�ی از آنه�ا نمی ش�نویم.  سیدش�یرمرد میرعال�ی پزش�ک خوزس�تانی اس�ت که س�ال ها در اندیمش�ک 
فعالیت جهادی می کرد. کس�ی ک�ه زندگی خ�ود را وقف جه�اد و رفع گرفتاری ه�ای مردم ک�رد و زمانی نامش 
بر س�ر زبان ها افت�اد ک�ه جان�ش را در مس�یر گره گش�ایی از گرفتاری ه�ای همش�هریانش تقدیم ک�رده بود. 

آذربایجان غربی یکی از قطب های کش�اورزی ایران به ش�مار می آی�د. منطقه ای که 
به خاطر اقلیم و آب و هوای مس�اعدش حرف های زیادی در عرص�ه تولید و صادرات 
محصوالت کشاورزی دارد. حاال بسیج س�ازندگی با 3 هزار و 700 گروه جهادی فعال 
در این اس�تان اعالم آمادگی کرده از صنایع تبدیلی به خصوص در بخش کش�اورزی 
و محص�والت باغی حمایت  کن�د. به همین بهانه به س�راغ س�رهنگ پاس�دار احمد 
رحمانی، رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی رفتیم تا در گفت وگویی از 
فعالیت گروه های جهادی و برنامه های این س�ازمان در سال جاری بیشتر آگاه شویم.
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محمد رضا هادیلو

پرونده
حمایت بسیج از صنایع

 و تولیدات داخلی

میرعالی در دو س�ال اخی�ر با کمک 
گروه ه�ای جهادی بیش�تر در زمینه 
تولی�د فعالیت داش�ت و وقتی رهبر 
معظ�م انق�الب موض�وع »تولی�د 
و اش�تغالزایی« را مطرح ک�رد، همه 
پس انداز خ�ود و خان�واده اش را پای 
کار آورد و ی�ک س�وله در ش�هرک 
اندیمش�ک  شهرس�تان  صنعت�ی 
ب�رای ایج�اد تولی�د و اش�تغال ب�ه 
ویژه ب�رای جوان�ان راه ان�دازی کرد

تالش سپاه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است
امروز روز حضور در میدان است و سپاه از هیچ 
جناح و جبهه ای حمایت نمی کند و تالش 
این نه��اد برای مش��ارکت حداکثری مردم 
در انتخابات است. طبق فرموده مقام معظم 
رهبری، جنگ امروز، جنگ احزاب اس��ت و 
همه  کفار برای از بین بردن انقالب اسالمی 
متحد شده و همواره تالش می کنند. برخی 
مسئوالن نگران فشارها، تهدید  ها و تحریم  ها 
بودند.  مقام معظم رهبری فرموده اند شرکت 

در انتخابات هم حق و هم تکلیف است. این حق مردم است که 
سرنوشت کشور را به دست خود رقم بزنند و آبروی جمهوری 
اسالمی به انتخابات و حضور مردم پای صندوق های رأی است. 
توصیه شهید سردار سلیمانی در وصیتنامه خود مبنی بر این 
است که امروز قرارگاه حس��ین بن علی)ع( ایران است. بدانید 
جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم  ها 

می ماند. اگر دشمن این حرم را از بین ببرد 
حرمی باقی نمی ماند؛ نه حرم ابراهیمی و نه 
حرم حضرت رس��ول اهلل)ص(. این توصیه 
سردار دل  هاست که فرمودند: خیمه  والیت 
را ر ها نکنید. خیمه، خیمه  پیامبر اکرم)ص( 
است و اساس دشمن با جمهوری اسالمی 
آتش زدن و ویران کردن این خیمه است؛ 
دور خیمه بچرخید. واهلل واهلل واهلل اگر این 
خیمه آس��یب ببیند بیت رسول اهلل)ص(، 
مدینه، نجف اش��رف، کربال، کاظمین، س��امرا و مشهد باقی 
نمی ماند، قرآن آسیب می بیند. همان طور که در اوج شکست 
جنگ احد مس��لمانان تمرد، کوتاهی و جنگ را ر ها کردند در 
آن شرایط حضرت علی )ع( پروانه وار دور سر پیامبر اکرم)ص( 
می چرخید و شمشیر می زد، ده ها زخم برداشتند و از والیت و 

پیامبر اسالم)ص( دفاع کردند.

سردار جهانبخش کرمی
فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( زنجان

دولت اجازه خروج کارخانه ها از مدار تولید را ندهد
بسیج کارگران از س��ال ۹۸ رفع موانع 
تولید را آغاز کرده و در سال جاری هم 
قصد داریم به مشکالت و موانع ۱۴۰۰ 
واحد تولیدی رسیدگی کنیم. در طرح 
شهید کریمی هدف تثبیت اشتغال های 
موجود اس��ت. با برطرف س��ازی موانع 
تولید به تثبیت اشتغال های ایجاد شده 
کمک شایانی می ش��ود. باید مشکالتی 
که در کارخانه ها، شهرک های صنعتی 

و واحد های تولیدی وجود دارند را به حداقل برس��انیم. 
مش��کالت ۸۰۰ واحد تولیدی توس��ط س��ازمان بسیج 
کارگ��ران و کارخانجات پیگیری ش��ده و ب��ه مطالبات 
بخش های کارگری و کارفرمایی این واحد های تولیدی 
رسیدگی خواهد ش��د. موانع تولید نباید باعث بیکاری 
کارگران شود. با برطرف سازی موانع تولید ضمن صیانت 

از امنیت شغلی کارگران به تولید و روند 
ادامه  آن نیز کمک می شود. دولت نباید 
اجازه دهد ک��ه کارخانه  ها به راحتی از 
مدار خارج شوند. با توجه به گرمای هوا، 
کمبود بارندگی، خشکسالی احتمالی و 
استخراج ارز های دیجیتال مشکالتی 
در زمینه تأمین نی��رو برای واحد های 
تولیدی ب��ه وج��ود آمده ان��د. عموماً 
مشکالت مربوط به گردش مالی، تهیه 
مواد اولیه و ارائه خدمات زیرس��اختی عمده  ترین موانع 
تولید در کارخانه  ها و مشکالت تولید کنندگان هستند. 
خیلی از تولیدکنندگان با افزای��ش تعرفه گاز مجبور به 
توقف روند تولید شده اند و این افزایش تعرفه قیمت گاز 
باعث ایجاد مانع در روند تولید برخ��ی تولیدکنندگان 

شده است.

سردار رعیتی فرد
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات

تش�کیل گروه ه�ای جه�ادی خواه�ران یک 
ویژگ�ی خ�اص دارد و آن ه�م اینکه همیش�ه 
تخصصی هس�تند. وقتی گروه�ی از دختران 
دور هم جمع ش�ده و با نیت کمک به هموطنان 
نیازمن�د و مح�روم، از اطالع�ات و تجرب�ه و 
تخصص هایی ک�ه دارن�د اس�تفاده می کنند، 
از هم�ان ایتدا می ش�ود به نتیج�ه کار پی برد. 
درس�ت مثل گ�روه جه�ادی دختران س�الله 
بسیج دانش�جویی علوم پزش�کی همدان که 
با حض�ور دانش�جویان دخت�ر دانش�گاه های 
مختلف اس�تان کار خ�ود را آغاز کرده اس�ت.

      
دانشجویان رشته پزشکی در استان همدان تصمیم 
گرفتند تا گروهی تشکیل دهند و به سراغ مناطقی 
بروند که هموطنان کم برخوردارشان در آنجا ساکن 
هستند. ویژگی این گروه جهادی این است که همه 
جهادگرانش دختر هستند. گروه جهادی دختران 
سالله بسیج دانشجویی علوم پزشکی همدان که به 
گفته مسئول گروه، این جمع جهادی در سه هسته 
درمانی، معیشتی و آموزشی و با حضور دانشجویان 

دختر دانشگاه های مختلف استان کار خود را آغاز 
کرده اند.

مریم السادات کشوردوست، با بیان اینکه این گروه 
جهادی متشکل از هسته های مختلف دانشجویی 
اس��ت، می گوید: »امروز دالیل بس��یاری از جمله 
بالیای طبیع��ی، تصادف��ات جاده ای و ش��هری، 
مش��کالت اقتصادی، م��رگ و میر ه��ای عادی و 
ناگهانی و... منجر به افزایش چشمگیر خانواده های 
نیازمند شده اس��ت. تاکنون اقدامات سازمان های 
حمایت��ی مانند تأمی��ن اجتماع��ی و کمیته امام 
خمینی)ره( نیز کافی نبوده و تعادلی بین امکانات و 

نیاز های این خانواده های دیده نمی شود.«
وی ادامه می دهد: »در چنین شرایطی کمک های 
مردمی است که می تواند بخشی از نیاز خانواده های 
کم برخ��وردار را تأمین کند. در ای��ن میان هدایت 
کمک های مردمی به سمت خانواده های کم بضاعت 

امری ضروری است.«
مس��ئول گروه جهادی دختران س��الله بس��یج 
دانشجویی دانش��گاه علوم پزشکی همدان با بیان 
اینکه گ��روه جهادی دختران س��الله نوپا اس��ت، 

تصریح می کند: »در حال حاضر در مرحله جذب 
نیرو، سازماندهی هسته  ها و بررسی انواع راهکار های 
اثربخش با توجه به انواع استعداد  ها و ظرفیت های 

دانشجویان هستیم.«
کشوردوس��ت می گوید: »این گروه جهادی از سه 
هسته مرکزی درمانی، معیشتی و تحصیلی تشکیل 

شده که هریک از آنها به زیرگروه های کوچک تری 
تقس��یم می ش��ود تا با برنامه ریزی های باکیفیت، 
اقدامات جهادی ما بازدهی بیشتری داشته باشد.«

وی به تش��ریح زیرگروه های هسته های این گروه 
جهادی پرداخته و ادامه می دهد: »هسته درمانی ما 
متشکل از گروه پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، 

پیراپزشکی و همه دانش��جویانی است که توانایی 
خدمت در این زمینه را دارند. هسته معیشتی هم 
ش��امل گروه های کمک مؤمنانه و انسان دوستانه 

است.«
مس��ئول گروه جهادی دختران س��الله ب��ا بیان 
اینکه فعالیت های هسته تحصیلی ما طیف بسیار 
گسترده تری را شامل می شود، می افزاید: »پیگیری 
درسی، مشاوره، تدریس پایه های درسی متناسب 
با رشته و توانمندی اعضای گروه که از دانشگاه های 
مختلف هستند و در حوزه های مختلف علوم انسانی، 
تجرب��ی و ریاضی تخصص دارن��د، تهیه ملزومات 
و کتاب های کنکور و درس��ی ب��رای دانش آموزان 
کم بضاعت، بخش��ی از فعالیت های این هس��ته را 

تشکیل می دهد.«
به گفته کشوردوس��ت، همه تالش ها در مجموعه 
دختران سالله این اس��ت که از همه ظرفیت های 
دانشجویان دختر که نادیده گرفته شده یا کمتر به 
آن پرداخته شده، بهره برده شود و به بهترین شکل 
در جهت بهبود وضع درمانی، معیشتی و تحصیلی 

مورد استفاده قرار گیرد. 

دانشجویان پزشکی همدان، دختران سالله ایران
  گذر


