
جهادگراني كه اي��ن روزها در اس��تان سيستان وبلوچس��تان 
مشغول خدمت هستند، به نوعي زندگي خود را وقف مردم اين 
منطقه كرده اند. برايشان فرقي نمي كند در چه مقطع مهمي از 
زندگي شان هستند. وضعيت بحراني استان در شيوع كرونا شرايط 
اضطراري را در منطق��ه ايجاد كرده و جهادگ��ران مانند دوران 
جنگ كه دل از زندگي و خانواده مي بريدند و در جبهه ها حاضر 

مي شدند، حاال در جبهه مقابله با كرونا حاضر شده اند. 
مهدي كوچك زاده، فرمانده حوزه بسيج طالب و روحانيون ناحيه 
زاهدان همراه ديگر دوستان جهادگرش در بهشت زهراي زاهدان 

مشغول تغسيل و تدفين متوفيان كرونايي هستند. 
اين جهادگر با بيان اينكه اين جهادگران در سخت ترين بخش 
مش��غول كارند، مي گويد: »همين چند روز پيش همسر باردار 
يكي از آنها در حالي كه دوقلو باردار بود، به علت ابتال به كرونا فوت 
كرد. آنها ١٧سال براي بچه دارشدن صبر كرده بودند. داغي كه بر 

سينه اين جهادگر مانده، سنگين است اما سنگيني اين غم مانع از 
اين نشد كه خدمت به مردم را بي خيال شود و بعد از خاكسپاري 
همسر و فرزندانش دوباره در محل كار حاضر شد و با قدرت در اين 

جبهه مشغول است.«
  تجربه روزهاي سخت و تلخ

فعاليت در سيستان و بلوچستان عالوه بر اينكه خيلي سخت است 
بايد اذعان كرد تجربه روزهاي تلخ است. 

چيزي كه جهادگران اين روزها شاهد آن هستند، مشكالت نيست 
بلكه درد و رنج است. 

به گفته فرمانده حوزه بسيج طالب و روحانيون ناحيه زاهدان، 
فعاليت جهادگران در حوزه تغسيل متوفيان ضروري بود، چراكه 
در روزهاي ابتدايي شيوع كرونا كه ترس و واهمه زيادي از ابتال به 
اين بيماري جامعه را فراگرفت، ١١ بيمار فوت شده بدون تغسيل 
در سيستان و بلوچس��تان به خاك سپرده ش��دند. روحانيون 

جهادگر وقتي اين شرايط را ديدند، داوطلبانه به ميدان آمدند تا 
مراحل تدفين متوفيان طبق شئونات اسالمي انجام شود و مردم 

ديگر دغدغه اين بخش را نداشته باشند.
هم اكنون ٣٠ طلبه خواهر و برادر در قالب قرارگاه امام سجاد در 
آخرين ايستگاه زندگي بيماران كرونايي مشغول خدمت هستند. 
در ايام اخي��ر روزانه بالغ بر ٢١ متوفي كرونايي تغس��يل و دفن 
مي شوند. گاهي جهادگران از ٨ صبح تا ١٠ شب به صورت مدام 
مشغول كار هستند و شب ها براي مش��اركت در امر ضدعفوني 

خيابان ها، محله ها و... به فعاليت مي پردازند. 
نكته حائز اهميت كمك جهادگران اهل سنت در كنار داوطلبان 

شيعه است. 
در همين رابطه، كوچك زاده مي گوي��د: »در كنار جهادگران و 
داوطلبان تش��يع، دو نفر از داوطلبان اهل سنت هم كار تدفين 
و تغس��يل متوفيان كرونايي را انجام مي دهند و اين همگرايي و 

همدلي همان ماهيت كار جهادي است.«
جهادگراني كه در اين بخش فعاليت دارند، از يك سال گذشته تا به 

امروز سخت پاي كار بوده اند و خستگي سرشان نمي شود. 
ارزش و اهميت كار وقتي دو چندان مي ش��ود ك��ه بدانيم آنها 
امكانات الزم براي فعاليت بي خطرتر در اين بخش را در اختيار 
ندارند.  به گفته يكي از جهادگران،  ابتدا قرار بود لباس هاي اين 
گروه توسط دانشگاه علوم پزشكي در بيمارستان بوعلي ضدعفوني 
شود اما به علت از كارافتادن تجهيزات خشكشويي بيمارستان 
حاال مجبور به استفاده از گان هاي يك بار مصرف ضدآب هستيم. 
گان هايي كه در اثر اس��تفاده زياد مستهلك شده اند و سالمتي 

جهادگران را تهديد مي كند و از خيرين طلب ياري در اين بخش 
را داريم.«

  سيستان وبلوچستان از قرمز به سياهي مي رود
حامد مقدم يكي از جوانان جهادگر سيستان و بلوچستان است كه 
با قاطعيت مي گويد: »اگر الزم باشد براي سيستان  و بلوچستان 

جانمان را هم مي دهيم.«
مقدم مسئول قرارگاه خاتم االئمه است. كسي كه تمام آرزويش 
حل مش��كل شناس��نامه براي ٨هزار نفر از اهالي بي شناسنامه 
سيستان  و بلوچستان است و مي گويد: »١٧٠٠ خانوار در سيستان  
فاقد شناسنامه است و سازوكارهاي الزم براي اخذ شناسنامه اين 
افراد تعريف شده است. شيوع كرونا روند فعاليت هاي ما در اين 
بخش را تحت تأثير قرار داده است و اميدواريم با رفع اين چالش 

دوباره اهدافمان در اين بخش را دنبال كنيم.«
با ورود كرونا به كش��ور و به خصوص ش��يوع آن در سيس��تان 
و بلوچس��تان بخش عمده فعاليت ه��اي جهادگ��ران قرارگاه 
خاتم االئمه به توليد ماسك و گان براي شهروندان و كادر درمان 

معطوف شد. 
مقدم مي گويد: »وضعيت بحراني سيستان  و بلوچستان با شيوع 
كرونا رو به سياهي مي رود و مردم منطقه به شدت نيازمند حضور 
داوطلبان و خيرين هستند. از يك طرف بي آبي و از سوي ديگر 
ش��يوع اين بيماري عرصه زندگي را بر مردم منطقه تنگ كرده 

است.«
هم اكنون جهادگ��ران قرارگاه خاتم االئم��ه در قالب گروه هاي 
مختلف فعاليت هاي امدادي خود را دنبال مي كنند. تعدادی از 
بچه ها در بخش توليد آبميوه طبيعي براي بيماران بس��تري در 
بيمارستان مش��غولند، گروه ديگر در بخش تهيه و پخت غذاي 
گرم براي اهالي ساكن در حاشيه شهرها و مناطق دورافتاده كار 
مي كنند و عده اي هم مشغول پخت و توزيع سوپ براي بيماران 
هستند.  سيستان  و بلوچستان اين روزها حال و روز خوبي ندارد؛ 
وضعيت منطقه از قرمز رو به س��ياهي رفته و م��ردم بيش از هر 
زمان ديگري نيازمند كمك خيرين و حضور گروه هاي جهادي 
هستند، اما چالش بزرگي كه همه را خسته كرده است، رعايت 
 نكردن پروتكل هاي بهداش��تي از سوي مردم اس��ت. به گفته 
جهادگران، اين مسئله باعث شده است روند شيوع بيماري هر 
روز بيشتر از گذشته شود، مسئله اي كه تمام توان جهادگران و 

داوطلبان را مي گيرد. 

شيريني جهاد خدمت در روزهاي تلخ سيستان و بلوچستان

»سيس�تان و بلوچس�تان« واژه اي كه معناي آن با بي آبي، بيكاري، خشكس�الي، محروميت و ح�اال هم ويروس 
دلتا گره خورده اس�ت. اگر ب�راي از بين ب�ردن كرون�ا مي گفتند دس�ت ها را به م�دت 20 ثانيه بش�وييد، مردم 
صب�ور سيس�تان و بلوچس�تان اصاًل آب�ي ندارند ك�ه بخواهن�د آن را براي شست وش�و ه�در دهن�د. مردمان 
اين منطقه سال هاس�ت براي حل مشكالتش�ان چش�م ب�ه راه نشس�ته اند تا خي�ري، داوطلبي يا دلس�وزي از 
راه برس�د و در ش�رايط كنوني ك�ه كرونا تمام اي�ن اس�تان را فرا گرفته، امدادرس�اني و رس�يدگي ب�ه امورات 
بهداش�تي و درمان�ي اولوي�ت اول اس�ت. كاري ك�ه در هفته هاي اخي�ر، چند گ�روه جه�ادي انجام آنه�ا را بر 
عه�ده گرفت�ه و در زمينه ه�اي كم�ك ب�ه كادر درم�ان در مراك�ز درمان�ي، ورود به غس�الخانه ها و تغس�يل 
اموات كرونايي، پخ�ت و پز غذا براي س�اكنان مناط�ق محروم و تأمي�ن نيازهاي بيم�اران وارد عمل ش�ده اند. 

گفت وگوي »جوان« با مؤسس صندوق چالنه
صندوق چالنه، كوچك اما با بركت است

چطور ش�د به فك�ر راه اندازي 
اي�ن صن�دوق قرض الحس�نه 

افتاديد؟
من در رشته كش��اورزي تحصيل كرده ام 
و به همين دليل خانم هاي روس��تا پيش 
از اينك��ه اين صن��دوق را راه اندازي كنم 
درخواس��ت كرده بودند براي توليد بهتر 
محصوالت كش����اورزي به آنها آموزش 

دهم. 
اي��ن مس��ئله موجب ش��د تا 
كالس هاي كش��اورزي را براي 
اهالي روستا برپا كنم و موضوع 
آموزش در امر توليد محصوالت 
مختلف را در دس��تور كار خود 

قرار دادم. 
در ادامه آموزش كش����اورزي 
برايم انگيزه شد تا دو سال پيش 
صن��دوق قرض الحس��نه اي را 
ب��ا هم��كاري خانم هاي محل 
راه اندازي كنم. در آن زمان مقرر 
ش����د ماهانه نف��ري ٢٠ هزار 
تومان را به عنوان سرمايه اوليه 

در اين صندوق سپرده گذاري كنيم. 
صندوق چند عضو دارد؟

هم اكن��ون اين صن��دوق ٨٠ عضو دارد. 
همانطور كه گفتم هدف ما ايجاد اشتغال 
بود كه خدا را شكر همينطور هم شد. مردم 
با وام هاي كوچكي كه گرفتند توانستند در 
زمينه هاي مختلف كشاورزي وارد عرصه 
شوند و در حال حاضر با كاشت سبزيجات 
و فروش آنها اتفاق خوبي در روستا افتاده 

است. 

چون خانم ها طرف حساب شما 
هستند، براي عرضه محصوالت 
به بازار و فروش هم فكري شده 

است؟
بله. اين مس��ئله مهمي در بح��ث توليد 
است. برايش��ان غرفه فروش محصوالت 
كش��اورزي گرفتيم تا بتوانند محصوالت 
خود را بهتر بفروش����ند كه عم��ال ً اين 
صن��دوق تبديل به يك ش��ركت تعاوني 
كوچك شده است تا مش��كل مالي زنان 
سرپرست خانوار را حل كند. در روستاي 
ما ١٢ خانم بي سرپرس��ت و هشت خانم 
بدسرپرست هس��تند كه هم��ه آنها االن 
با كم��ك همين صندوق قرض الحسنه 

مشغول كار شده اند. 
آيا حمايت هم مي شويد؟

ب��اور نمي كني��د اگ��ر بگويي��م حمايت 
نمي خواهيم فقط همراهي مي خواهيم. 
اكنون مدتي است كه نمي توانيم به كسي 
وام دهيم و علتش اين اس��ت كه قرار شد 
موجودي صندوق را در بان��ك قرار دهيم 
تا به م����ا وام بدهند كه از اي��ن وام براي 
موجودي صندوق استفاده كنيم اما همين 
كه پ��ول را در بان��ك قراردادي��م تا وام 
١٠ميليون توماني بگيريم ب��ه ما گفتند 
بايد ضامن بياوري��د ولي ما ضامن نداريم. 
االن موجودي ما در بانك اس��ت و وام هم 
نمي توانيم بگيريم كه اعض��ا از اين بابت 
ناراضي هس��تند. از خيرين مي خواهيم 
به داد ما برس����ند تا بتواني��م اين وام را 
بگيريم، زيرا اميد اي��ن خانم ها به همين 
وام هاي خردي است كه به آنها مي دهيم. 

صندوق قرض الحس��نه چالنه در روستاي گهواره شهرستان داالهو واقع در 
استان كرمانشاه، صندوقي كوچك اما با بركت است. صندوقي كه با نيت خير و به 
منظور فعاليت هاي كشاورزي به همت خانم الهام نادري تأسيس شده اس��ت. 
ويژگي اين صندوق اين اس�ت كه اول به اعضايش آم�وزش مي دهد تا چه كار 
كنند و بعد به آنها وام مي دهد. به سراغ خانم نادري رفتيم تا در گفت وگويي از 
انگيزه هاي وي براي راه اندازي اين صندوق و نحوه عملكردش بيشتر آگاه شويم. 

  گزارش  یک

چهارش��نبه 23 تی��ر 1400 | 3 ذی الحج��ه1442 | || روزنامه جوان |  شماره 86256    

i ran@javanOnl ine. i r

محمد رضا هاديلو

پرونده
چتر حمايت بسيج

 بر سر تمام اقشار

ه�م اكن�ون جهادگ�ران ق�رارگاه 
خاتم االئم�ه در قال�ب گروه ه�اي 
ام�دادي  فعاليت ه�اي  مختل�ف 
خ�ود را دنب�ال مي كنن�د. تعدادی 
از بچه ه�ا در بخ�ش تولي�د آبميوه 
طبيع�ي ب�راي بيماران بس�تري در 
بيمارس�تان مش�غولند، گروه ديگر 
در بخش تهي�ه و پخت غ�ذاي گرم 
براي اهالي ساكن در حاشيه شهرها 
و مناط�ق دورافت�اده كار مي كنن�د

همه مردم بايد بتوانند 
وارد  گروه هاي جهادي شوند

حضرت آقا در س��ال ٨١ يا ٨٢ در اصفهان 
فرمودند: »بسيج بايد متكفل حركت دادن 
بدنه فعال جامعه باشد و نبايد فقط محدود 

به افراد و ساختار بسيج شود.« 
بنابراين بايد مسيري را در قانون قرار دهيم 

كه همه افراد با اقبال با آن كار كنند. 
قانون بايد طوري باشد كه همه به بسيج پناه 
آورند و تالش كنند به بس��يج برسند، زيرا 
همه اشخاص، مديران و افراد مسئول به تبع 
نياز و رفتارشان يك روزي مي روند، اما بسيج 

هميشه ماندگار مي ماند. 
الزام اينكه بسيج هر روز خود را توانمند كند 
بحث مهمي است و طي سال هاي متمادي 
در همه عرصه ها خود را تقويت كرده است. 

زماني كه اقبال ايجاد شود، انگيزه هم براي 
اجرا پيدا مي شود و در اين جهت گروه هاي 
جهادي و مردم از جان ماي��ه مي گذارند و 

خدمت جهادي مي كنند. 
گروه هاي جه��ادي در جنبه هاي مختلف 
فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره در كشور 
و بين مردم نقش معرفت بخشي و بصيرت 
بخش��ي را دارند و در جامعه پي��ام ولي امر 

مسلمين جهان را تبيين مي كنند. 
هميشه بصيرت افزايي يك عمل سياسي در 

گروه هاي جهادي بوده است. 
اين قان��ون، بودنش ض��رورت دارد و حتماً 
بايد امكانات و پشتيباني را براي گروه هاي 
جهادي فراهم كرد تا اقب��ال جهادي براي 
همه فراهم گ��ردد و مانعي ب��راي فعاليت 

جهادگران و ديگران وجود نداشته باشد. 
كارگروهي متش��كل از جهادگران و افراد 
صاحبنظر در مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
تشكيل مي گردد تا بتوانيم قانوني جامع در 
همه ابعاد داشته باشيم كه همه جهادگران 
و دس��تگاه هاي اجرايي براي جهاد مؤثر و 
زمينه سازي در تمام عرصه ها فعاليت داشته 
باش��ند.  اداره كش��ور با مديريت جهادي و 
فرهنگ جهادي محقق مي شود و كشور با 
كمك گروه هاي جهادي و جريان جهادي در 
تمام ابعاد تقويت مي گردد و مديران جهادي 
وقتي پا به ميدان مي گذارند بايد جهش كار 

خود را در كار جهادي ببينند. 

هر كاري مي كنيم بايد در راه تقويت تفكر 
بسيجي باشد و حق هر كار غلطي را نداريم و 
اگر از فرهنگ جهادي و بسيجي جدا شويم 

بايد شاهد تحقير جامعه اسالمي باشيم. 
دولت آينده در هر س��طحي بايد نس��بت 
خود ب��ا گروه ه��اي جهادي را مش��خص 
كند و گروه هاي جهادي ه��م بايد در ابتدا 
مطالبه گري را از دولت آينده داشته باشد. 
از اين رو گروه هاي جهادي هم براي كمك 
به دولت ها هيچ زماني كوتاهي نكرده اند و 

نخواهند كرد. 
مديران آينده بايد با فرهن��گ جهادي و با 
كم��ك گروه هاي جهادي و م��ردم در كف 
ميدان تحول ايجاد كنند ولي متأسفانه در 
برخي دولت ها اداره كشور با فرهنگ غربي 
و مسئوالن غرب دوس��ت اداره شده است 
و بسياري از مش��كالت را براي آحاد مردم 
به وجود آورده اند كه ان شاءاهلل همه بايد به 

كمك اصالح اداره كشور بياييم. 
افتخار ما اين اس��ت كه سرشاخه اي داريم 
به اسم بسيج و بس��يجي كه در موضوعات 
مختلف فرهنگ س��ازي ك��رده و در همه 
ميدان هاي انقالب حاضر اس��ت و آنچه بر 
پايه اعتقاد و عقيده است توانسته است احيا 
كند. بسيج آن لكوموتيو و سازماني است كه 
به همه بسيجيان جهت و فرهنگ بسيجي را 

در جامعه انتشار مي دهد. 
جهاد مستمر در گروه هاي جهادي هميشه 
بوده و در اين جهاد مس��تمر بايد هميشه 

تدبير جديدي اتخاذ كرد. 

  نگاه

گو
ت و

گف

خانواده هاي داراي معلول را خانه دار می كنیم
همزمان با سفر رهبر معظم انقالب اسالمي 
به كردستان در سال 1388 تا 1396 در 
اين استان 2هزار و 936 طرح عمراني با 
440ميليارد ريال اعتبار اجرا شده است. 
همچنين در اين مدت ٢٧٨ميليارد ريال 
تس��هيالت زودب��ازده پرداخت ش��ده كه 
متقاضيان موفق ش��ده اند ١٠هزار و ۵۵١ 
شغل شامل ٣هزار و ٢٣١ شغل به صورت 
مستقيم و ٧هزار و ٣٢٠ شغل غيرمستقيم 

ايجاد كنند. 
سال گذشته ساخت ٢۵٠ واحد مسكن مددجويان كميته 
امداد با اعتبار 9٠ ميليارد ريال آغاز شد و تاكنون ١٣٠ واحد 

آن تحويل اين مددجويان شده است. 
احداث ٢۵٠ واحد براي مددجوي��ان كميته امداد و احداث 
١٠٠ واحد براي مددجويان بهزيس��تي كه داراي بيشتر از 

دو فرزند معلول هس��تند نيز در اس��تان 
برنامه ريزي شده است. 

در س��يل اخي��ر ۵٠٠ واحد مس��كوني 
روستايي كردستان دچار آسيب يا تخريب 
شد كه بازسازي ۴٠٠ واحد از اين تعداد 
بر عهده س��ازمان بسيج س��ازندگي قرار 

گرفته است.
 ب��ا برنامه ريزي هايي كه ص��ورت گرفته 
است س��عي مي كنيم ٧۵ گروه جهادي 
پايگاه محور را در استان ساماندهي و در مناطق هدف با شعار 

محروميت زدايي مستقر كنيم. 
 در زمينه عمراني طرح كرامت نيز تا پايان سال گذشته سه 
طرح در محله هاي حاشيه شهر سنندج اجرا شد و چهار طرح 
نيز در محله هاي حاشيه هاي شهر قروه و سنندج ماه گذشته 

به پايان رسيد. 

علي اصغر عزيزي فر
 رئيس بسيج سازندگي كردستان 

10درصد گروه هاي جهادي تخصصي مي شوند
هم اكنون ۷00 گروه جهادي در خراسان 
جنوبي فعاليت مي كنند كه تالش مي شود 
در سال جاري 10 درصد از گروه هاي جهادي 
در رش�ته هاي مختلف تخصصي شوند. 
تشكيل و فعاليت گروه هاي جهادي تخصصي 
يكي از برنامه هاي سازمان بسيج سازندگي 
است.  گروه جهادي شهيد برونسي از جمله 
گروه ه��اي جه��ادي تخصصي ب��وده كه از 
چند سال گذشته در استان خدمت رساني 

مي كند.  
گروه جهادي ش��هيد برونس��ي در حوزه تخصصي گچكاري 
فعال اس��ت و اين گروه در طول س��ال، آخر هر هفته به طور 
منظم كار گچكاري مساجد، حسينيه ها و خانه هاي محرومان 
را انج��ام مي دهد.  در ش��ب هاي م��اه مب��ارك رمضان هم 
گروه جهادي شهيد برونس��ي از افطار تا سحر به گچكاري 

مساجد، حسينيه ها و خانه هاي محروم 
مي پرداخت. اين گروه جهادي طي سال 
گذش��ته بيش از ١9هزار مت��ر مربع به 
ارزش ۴٠٠ميليون توم��ان را گچكاري 
كرده اس��ت.  از اين مي��زان ١٧هزار متر 
مربع مساجد و حسينيه و مابقي منازل 
محرومان شناس��ايي ش��ده بود.  مصالح 
مورد نياز با كمك خيرين، سپاه و بسيج 
و با محوريت مساجد انجام مي شود. اين 
گروه جهادي عالوه بر فعاليت ه��اي عمراني اواخر هفته در 
طول هفته هم به انجام فعاليت ه��اي فرهنگي مي پردازد.  
استفاده از ظرفيت گروه هاي جهادي يكي از برنامه هاي مهم 
بسيج سازندگي است كه در اين راس��تا گروه هاي جهادي 
تخصصي كاشي كار، جوش��كار و گازكش س��اختمان هم 

راه اندازي شده است. 

مهدي هنري
رئيس بسيج سازندگي خراسان جنوبي

بوشهر از جمله استان هايي است كه به دليل 
شرايط اقليمي و آب و هواي گرمش توانمندي 
خاصي در توليد برخي محصوالت كشاورزي 
را دارد. خرما، ميگوي پرورشي و گوجه فرنگي 
جزو محصوالت اصل�ي توليد ش�ده در اين 
استان به شمار مي آيند اما توليد خارج از فصل 
خرما و گوجه فرنگي مزيتي است كه بوشهر از 
آن بهره مند است. خبر خوب براي فعاالن اين 
عرصه اينكه سازمان بسيج سازندگي اعالم 
كرده است برنامه ويژه اي براي توسعه صنايع 
فرآوري در قالب اقتص�اد مقاومتي براي اين 

گونه محصوالت در دست اجرا دارد. 
   

اين جمله را بارها و بارها شنيده ايم و روستاييان آن 
را تجربه كرده اند كه »بسيج از طرح هاي اقتصادي 

كوچك و زود بازده حمايت مي كند.«
حاال بوشهري ها و به خصوص كشاورزان اين منطقه 
از اين حركت بسيج دلگرم شده اند و با تمام توان به 
كاري مي پردازند كه مي دانند با قطع دست دالالن، 

سود نهايي به خودشان خواهد رسيد. 
چند روز پيش وقتي رئيس بسيج سازندگي كشور 

براي بازديد از روند اجراي طرح هاي بسيج سازندگي 
بوشهر به اين منطقه رفته بود با بيان اينكه در جنگ 
اقتصادي، پايه دار كردن اقتصاد براي خنثي سازي 
تحريم ها يكي از سياس��ت هاي بس��يج سازندگي 
است، گفت: »اجراي پروژه هاي محروميت زدايي 
تحت عن��وان طرح جامع رف��ع محروميت يكي از 
سياست هاي بسيج سازندگي است و در اين راستا 
طرح هايي در حاشيه شهرها و روستاها با اولويت آب 
شرب و مسكن روستايي و زيرساخت اشتغالزايي در 

حال اجراست.«
سردار محمد زهرايي عنوان كرد: »بسيج سازندگي 
استان بوشهر در تعامل با مسئوالن و مردم طرح هاي 
مهم و تأثيرگ��ذاري در بخش ه��اي گوناگون در 
محروميت زدايي در روس��تاها و شهرها اجرا كرده 

است.«
به گفت��ه اين مق��ام مس��ئول، راه خنثي س��ازي 
تحريم هاي اقتص��ادي، مردم پايه ك��ردن اقتصاد 
اس��ت كه مورد توجه بسيج س��ازندگي قرار دارد.  
زهرايي استان بوشهر را سومين توليدكننده خرما 
در كشور دانست و ادامه داد: »در اين زمينه مديريت 
زنجيره ارزش در محص��والت مزيت دار مناطق در 

اولويت است و در بوشهر محصوالتي همچون خرما 
مورد توجه براي فرآوري آن قرار دارد.«

رئيس سازمان بس��يج س��ازندگي افزود: »بسيج 
س��ازندگي به اقتصادهاي مردمي خرد و كوچك 
توجه دارد كه تجربه ها به صورت استاد - شاگردي، 

چهره به چهره و فرد به فرد با همكاري مردم و كمك 
تسهيل گري اجرا مي شود.«

  حمايت بس�يج از توليد محصوالت خارج 
از فصل

 يكي از محصوالت شاخص كشاورزي كه در بوشهر 

توليد مي ش��ود، گوجه فرهنگي است. ويژگي اين 
محصول، خارج از فصل بودن آن اس��ت كه ارزش 

آن را باال مي برد. 
اين گوجه فرنگي كه نياز كش��ور را تأمين مي  كند 

نيازمند توسعه صنايع تبديلي مرتبط با آن است. 
يعني ايجاد صنايع فرآوري و توليد انواع محصوالت 
جانبي مي تواند ميزان س��ود فع��االن اين عرصه 
را باال برده و موج��ب گس��ترش و افزايش ميزان 

كشت شود. 
مس��ئله اي كه رئيس س��ازمان بس��يج سازندگي 
كشور آن را مد نظر قرار داده و گفته است: »بسيج 
سازندگي بر اس��اس ظرفيت هاي توليدي استان 
بوش��هر در بخش توليد خرما، ميگوي پرورشي و 
گوجه فرنگي خ��ارج  از فصل برنامه وي��ژه اي براي 
توسعه صنايع فرآوري در قالب اقتصاد مقاومتي در 

دست اجرا دارد.«
زهرايي تأكيد كرد: »در بخ��ش محروميت زدايي 
به س��مت هدفمند شدن حل مش��كالت و تحقق 
مطالبات مردم محروم در روستاها و حاشيه شهرها 
هستيم كه آب شرب، مسكن روستايي و زيرساخت 

اشتغالزايي در اولويت است.«

حمايت بسيج سازندگي از كشاورزان بوشهري با توسعه صنايع فرآوري
  گذر

   دكتر عليرضا زاكاني
 رئيس مركز پژوهش هاي مجلس 


