
سازمان بسيج مستضعفين با تفاهمنامه هايي كه با سازمان ها 
و نهادهاي ديگر و به خصوص نهادهايي كه مسئوليت حمايت 
و خدمات رساني به نيازمندان را دارد منعقد مي كند توانسته 

است اين كمك و ياري رساني ها را تسريع كند. 
بر همين اساس سازمان بسيج و كميته امداد تصميم گرفته اند 
با بهره مندي از ظرفيت ها و كمك يكديگر اقدام به رفع مشكل 

بيكاري نيازمندان و مددجويان كنند. 
تفاهمنامه سازمان بسيج مستضعفين و كميته امداد به بهمن 
سال گذش��ته بازمي گردد كه در راستاي اجرايي شدن آن در 
حوزه اش��تغال مددجويان و نيازمندان در 9استان به صورت 

آزمايشي اجرا شد. 
ماحصل اين اقدام ب��ا كمك و نقش آفريني ح��دود يك هزار 
جهادگر كارآفرين بسيجي، ايجاد 8هزار و 700 فرصت شغلي 
بود كه با واگذاري 300 ميليارد تومان تحصيالت كم بهره براي 

مددجويان كميته امداد و نيازمندان صورت گرفته است. 
در همين رابطه رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور با بيان 
اينكه تفاهمنامه ما با كميته امداد به اج��را درآمده، تاكنون 
جهادگران توانس��ته اند نزديك به 9هزار فرصت شغلي ايجاد 
كنند، مي گوي��د: »اين تعداد ش��غل در 9اس��تان به صورت 
آزمايش��ي در طرح قرار گرفت��ه  كه با كمك يك ه��زار نفر از 

جهادگران ايجاد شده است.«
سردار محمد زهرايي، با بيان اينكه حضور رئيس كميته امداد 
خميني)ره(، رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين و ارتباط 
تصويري با فرماندهان سپاه هاي استاني و مديركل هاي كميته 
امداد امام خميني )ره( در اس��تان ها گام بلند ايجاد 56هزار 
فرصت ش��غلي با 2هزار و 500 ميليارد تومان تسهيالت كم 
بهره و نقش آفريني 3هزار و 500 نفرجهادگر كارآفرين بين 
اين دو سازمان و نهاد برداشته ش��ده و تفاهمنامه مكملي به 
امضا رسيده، ادامه مي دهد: »ان ش��اءاهلل در سال 1400 اين 
اتفاق در سراسر كشور و همه استان ها اتفاق خواهد افتاد. اين 
نوع همكاري يك نمونه موفق و آزموده شده از ظرفيت سازي 
و به هم رساني توانمندي هاست و مي تواند بين همه نهادهاي 
انقالبي و دستگاه هاي اجرايي قابل تعميم باشد كه در كنار هم 

با يك هدف مشترك و مقدس قرار گيرند.«
  هدف، ايجاد 56 هزار فرصت شغلي 

در تفاهمنام��ه جامع بين س��ازمان بس��يج و كميت��ه امداد 
امام خميني)ره( بحث حماي��ت از ايتام با عنوان ايران همدل 

و ايران مهربان اجرا مي شود. 
براساس اين توافق، همه اس��تان ها فعال مي شوند و اشتغال، 
توليد مسكن، محروميت زدايي، حاشيه نشيني و مسائل ديگر 

در دستور كار قرار مي گيرد. 
نكته مهم اين است كه به گفته مسئوالن عالي رتبه سازمان 
بسيج مس��تضعفين، اين نيروي مردمي با بهره مندي از تمام 
ظرفيت هايش، مأموريت ها را از هم اكنون تا هر زمان كه الزم 
باشد به طور جدي و با محور قراردادن جوانان پيگيري مي كند 
و همكاري با كميته امداد در موضوعات توانمند سازي اقتصادي 
با رويكرد جهش تولي��د و اقتصاد مقاومتي، توانمندس��ازي 
اجتماعي و فرهنگي، نهضت كمك مؤمنانه، ترويج سنت هاي 
حسنه اس��المي، مش��اركت هاي مردمي، بهداشت و درمان، 
حوادث و بحران ها و امور دانش بنيان همكاري مش��ترك در 

طرح »ايران همدل« و »ايران مهربان« ادامه دارد. 
در همين مدت در طرح پويش »ايران مهربان« 7 هزار و 700 
نفر حامي بس��يجي و در طرح »ايران هم��دل« كه به اطعام 
مهدوي معروف است نيز 913هزار بسته معيشتي تهيه و به 

همراه 2ميليون و 500 هزار پرس غذاي گرم توزيع شد. 
همه اين كارها در مجموع به ارزش حدود يك ميليارد و 600 
ميليارد تومان انجام شده اس��ت. همچنين شيوه نامه ايجاد 
اش��تغال براي مددجويان كميته امداد و محرومان در س��ال 
99 به صورت آزمايشي در 17 استان اجرا شد كه در راه اندازي 
طرح هاي اشتغالزا تعداد 6هزار طرح، 7هزار آموزش كسب و 

كار، 589 كاريابي براي مددجويان مس��تعد، 35 طرح دانش 
بنيان، 313 طرح راهبري شغلي، 146 طرح بازاريابي و فروش 
و 414 طرح بهسازي فضاي كسب و كار به نتيجه رسيد. ضمن 
اينكه دو كانون خيرين، 116 مركز نيكوكاري با كمك 846 
جهادگر راه اندازي شد. حاال و در سال جاري در كل كشور و 32 
استان با اختصاص 25 هزار ميليارد ريال، ايجاد 56 هزار فرصت 
شغلي هدف قرار گرفته است كه اين مشاغل با 10 عنوان برنامه 
در قالب الگوي امداد مي باشد و براساس تفاهمنامه اي كه بين 
سازمان بسيج مستضعفين و كميته امداد امام خميني )ره( به 

امضا رسيده، كارها در جريان است. 
طرحي كه رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته براي كمك به نيازمندان، در مورد آن 
مي گويد: »حضرت آقا فرمودند بس��يج پاره تن مردم اس��ت 
و هيچ گاه مس��ائل مردم را فراموش نكنيد. پايگاه هاي بسيج 
ورود پيدا كنند تا حامي يابي تكميل ش��ود. در بحث اشتغال 
كه مس��ئله اي جدي اس��ت دولت به تنهايي نمي تواند آن را 
حل كند و بخشي از آن بايد مردم پايه باشد و ساير نهادها هم 
مشاركت كنند.« وقتي رهبر معظم انقالب براي انتخابات از 
مردم دعوت كردند و همچنين ساير نهادها اين كار را انجام 
دادند، اتفاقات زيبايي رقم خورد، اما كار تمام نش��ده است و 
امور را بايد ادامه دهيم. سردار غالمرضا سليماني با بيان اينكه 
با توافقنامه اي كه امضا شده همه استان ها را فعال خواهيم 
كرد، تصريح كرد: »اشتغال، توليد مسكن، محروميت زدايي، 
رفع مشكالت حاشيه نشيني و مسايل ديگری در برنامه قرار 
دارد و موضوعاتي هستند كه براي آينده اهميت دارند. بسيج 
ظرفيت هاي خوب��ي دارد. مأموريت ها را به طور جدي ادامه 
مي دهيم و با محور قراردادن جوانان و جهادگران و بسيجيان 

كارها را پيگيري مي كنيم.«
رئيس كميته امداد نيز ب��ا بيان اينكه خدمات��ي كه عزيزان 
بسيجي، خيريه ها، گروه هاي جهادي و. . . در شرايط سختي كه 
تكانه هاي اقتصادي، مشكالت بسياري به وجود آورده بود انجام 
دادند، بسيار ارزش��مند بود، گفت: »در طول 42 سال انقالب 
چنين مش��كالتي وجود نداشته اس��ت و اين نشان مي دهد 
با همكاري و همدلي مي توانيم از س��خت ترين شرايط عبور 
كنيم. تحريم هاي ظالمانه باعث شده است كه ما امروز بتوانيم 
در سطح داخل و منطقه تصميم سازي كنيم. جبهه مقاومت 

تصميم سازي مي كند و اين به بركت استقامت مردم است.«
س��يدمرتضي بختياري تأكيد كرد: »با هماهنگي با يكديگر 
مي توانيم گره هايي از مش��كالت مردم باز كنيم. حركت هاي 
خودجوش مردم و پايگاه هاي بسيج قدرت خاموشي است كه 

امروز دارد خود را نشان مي دهد.«

56 هزار فرصت شغلي 
براي مددجويان كميته امداد با كمك جهادگران بسيجي 

چند سالي است كه بسيج مستضعفين كشور براي ساخت خانه محرومان و نيازمندان، ايجاد اشتغال و خدمات رساني در حوزه هاي بهداشتي و فرهنگ و موضوعات 
ديگر اعالم آمادگي كرده است. حركتي كه بس�ياري از خانواده هاي كم برخوردار را در مناطق محروم صاحب س�رپناه كرده و با توانمندكردن آنها توانسته است 
بخش زيادي از مشكالت اين مناطق را مرتفع سازد. برهمين اساس اواخر سال گذشته بود كه سازمان بسيج و كميته امداد امام خميني)ره( با يكديگر تفاهمنامه 
جامعي را به امضا رساندند كه بر اساس آن، در حوزه هاي بهداشت و درمان، خدمت رساني و كمك مؤمنانه، مسكن، اشتغال و حمايت از ايتام به همكاري بپردازند. 
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محمد رضا هاديلو

پرونده
همكاری بسيج با نهادها برای 

محروميت زدايی از استان ها

مس�كن،  تولي�د  اش�تغال، 
محروميت زدايي،  رفع مشكالت 
حاشيه نشيني و مسايل ديگری 
در برنامه ق�رار دارد و موضوعاتي 
هس�تند كه براي آينده اهميت 
دارند. بسيج ظرفيت هاي خوبي 
دارد. مأموريت ها را به طور جدي 
ادامه مي دهيم و با محور قراردادن 
جوانان و جهادگران و بسيجيان 
كاره�ا را پيگي�ري مي كني�م

گفت وگوی »جوان« با رئيس بسيج سازندگي بوشهر 

 اجرای پروژه هاي اقتصاد مقاومتي
از راهسازي تا اشتغالزايي

از ابتداي س�ال جاري سازمان بسيج 
سازندگي بوشهر چه اقداماتي داشته 

است؟
در همان ماه هاي اول سال 12پروژه اقتصاد 
مقاومتي از س��وی اي��ن س��ازمان انجام و 
215پروژه كه از قبل شروع شده بود را در كل 
استان به نتيجه رسانديم.  بسيج سازندگي 
سپاه امام صادق)ع( بوشهر همراستا با بسيج 
سازندگي كشور تالش گسترده اي را براي 
توسعه سازندگي، محروميت زدايي و پيشبرد 

اهداف اقتصادي مقاومتي داشته است. 
اگر قرار باشد به اقدامات سال 
گذشته خودگريزي بزنيد، 
به چه كاره�ا يا پروژه هايي 

اشاره مي كنيد؟
س��ال 99 سال س��ختي بود كه 
امسال هم ادامه همان سال است، 
زيرا كرونا باعث شد تا برخي كارها 
زمانبر شود، اما با اين شرايط در 
سال گذشته 556پروژه سازندگي 
شامل پروژه هاي كوچك و عمراني 
و زودب��ازده، تكميل مس��اجد، 
ساخت آب انبار، غسالخانه و… با 
اعتبار 21 ميليارد و 752 ميليون 
ريال در كل اس��تان احداث و به 
بهره برداري رسيد. از اين طرح ها 377 مورد 
مربوط به احداث مسكن مددجويي بود كه 
با همكاري كميته امداد ساخته شد و الباقي 
هم شامل طرح هايي همچون مخرن آب، 
پايگاه هاي اقتصاد مقاومتي، مسجد، آب انبار 

و كارهاي ديگر بود. 
در ح�ال حاض�ر چن�د گ�روه 
جهادي در اس�تان بوش�هر با 
مديريت بسيج س�ازندگي در 

حال خدمات رساني هستند؟
بايد گفت تمام اس��تان هاي ايران مديون 
فعالي��ت و خدمات رس��اني جهادگراني 
هستند كه بدون ادعا دس��ت نيازمندان 
را گرفته و مش��غول رفع مش��كالت آنها 
هستند. در بوشهر هم يك هزار و 172گروه 
جهادي در زمينه هاي مختلف وجود دارد 
كه طي سال گذشته تمركز آنها روي ارائه 
خدمات در زمينه مقابله ب��ا كرونا بوده و 
در ماه هايي كه برخي خانواده ها از كرونا 
متضرر ش��ده بودند، تهيه و توزيع وسايل 
بهداشتي و بس��ته هاي معيش��تي را در 

دستور كار خود قرار دادند. 
تاكنون براي اج�راي پروژه ها 
با س�ازمان ها و نهادهاي ديگر 

همكاري داشته ايد؟
بل��ه، در ح��ال حاضر اج��راي 12پ��روژه 
اقتصاد مقاومتي، پش��تيباني و مانع زدايي 
را با همكاري س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
دس��ت داريم. از اين تعداد 10 مورد مربوط 
به احداث راه روستايي است كه در چاه پير، 
ريز، آباد، سعدآباد، فارياب، انگالي، الور، سنا، 
محمدي، بردخون و آبدان اجرا مي ش��ود. 
البته بايد بگويم طرح هاي ديگري در رابطه 
با اش��تغالزايي داريم كه كارگاه عبابافي در 
روستاي بحيري شهرستان دشتي و استخر 
آب در شهرستان گناوه از جمله آنها در حوزه 

اقتصاد مقاومتي است. 
شما در ابتداي سال با زلزله اي 
مواجه شديد، گروه هاي جهادي 

چه نقش�ي در كمك رساني به 
زلزله زدگان داشتند؟

وقتي زلزله، گن��اوه را با خس��اراتي همراه 
كرد، گروه هاي جهادي اين شهرس��تان از 
بدو حادثه در مناطق زلزله زده حضور پيدا 
كردن��د و در كنار ديگر نيروه��اي امدادي 
به خدمات رس��اني پرداختند.  ب��ا توجه به 
اينكه بيشترين خسارت را روستاها متحمل 
شده بودند و ميزان خسارت در 12روستاي 
شهرستان گناوه باالتر بود، تعداد 12گروه 
جه��ادي پاي��گاه مقاومت بس��يج در اين 
روستاها در كنار مردم آسيب ديده ماندند 
و اقدام به خدمات رس��اني كردند.  با توجه 
به متوالي بودن پس لرزه هاي شديد، كمك 
براي تخليه وسايل و امكانات مردم از داخل 
منازل آسيب ديده، شناسايي افراد نيازمند 
آس��يب ديده كه تحت پوشش هيچ نهادي 
نبودند و احصا مشكالت مردم آسيب ديده 
از مهم ترين فعاليت هاي گروه هاي جهادي 

بود. 
در آن زمان س�پاه امام صادق)ع( چه 

خدماتي به زلزله زدگان ارائه كرد؟
اعزام تيم هاي عمومي و تخصصي پزشكي 
بسيج جامعه پزشكي سپاه بوشهر به مناطق 
زلزله زده شهرستان گناوه از جمله خدماتي 
بود كه سريع و به موقع انجام شد و به كمك 
هموطن��ان رفت. همچنين ش��ركت هاي 
زيرمجموعه س��پاه و نماين��دگان قرارگاه 
خاتم االنبيا براي احصا مشكالت مردم وارد 
مناطق و روستاهاي زلزله زده شدند و با ثبت 
ميزان آس��يب ها در كنار مردم بودند تا هر 

خدمتي كه نياز است به آنها ارائه كنند. 
در آن زمان تمامی گروه هاي جهادي بوشهر 
و كش��ور براي حضور در مناطق زلزله زده 
اعالم آمادگي كردند ك��ه با توجه به حجم 
تخريب ها از ظرفيت اين گروه هاي جهادي 

استفاده شد. 
در رزمايش كمك مؤمنانه چطور 
عمل كرديد و ميزان حمايت از 
خانواده ها  و آسيب ديدگان از 

كرونا چطور بود؟
حاال كه داريم به ماه محرم نزديك مي شويم، 
بايد بگويم فقط در دهه اول ماه محرم سال 
گذشته 16هزار بسته معيشتي در مناطق 
مختلف استان توزيع شد.  بعد از دعوت رهبر 
معظم انقالب اسالمي از قشرهاي مختلف 
مردم براي حضور در نهضت كمك مؤمنانه 
شاهد كمك هاي خوبي بوديم.  پايگاه ها و 
حوزه هاي بسيج با بهره گيري از ظرفيت هاي 
نهادهاي مختلف چون ستاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام خمين��ي )ره(، كميته امداد 
امام خميني )ره(، بنياد مستضعفان، خيرين 
و معتمدي��ن در اين عرصه فعال ش��دند و 
نس��بت به جمع آوري كمك هاي مؤمنانه 

اقدام كردند. 
در راستاي كمك به خانواده هاي نيازمند 
استان بوش��هر تالش هاي خوبي صورت 
گرفت و توزيع بس��ته هاي معيشتي يكي 
از مهم ترين اقدامات در اي��ن زمينه بود. 
در سال جاري و طي چهار ماه اخير بيش 
از 47ه��زار و 500 بس��ته معيش��تي در 
بين نيازمندان اس��تان توزيع شده است. 
همچنين 573 هزار بسته لوازم التحرير به 
دانش آموزان نيازمند در كل استان هديه 
داده شد. از ديگر بس��ته هاي توزيع شده 
مي توان به 100 هزار بسته موادبهداشتي، 
724 رأس دام قرباني، 85 فقره جهيزيه و 

103هزار پرس غذاي گرم اشاره كرد. 
در دهه امامت و واليت ني��ز 4 هزار و 185 
بسته كمك معيش��تي در ميان نيازمندان 
استان توزيع شد كه اين كار در مناسبت هاي 
بعدي هم ادامه دارد، اما يكي از حركت هاي 
ماندگار، شركت پيشكس��وتان بوشهر در 
رزمايش سراس��ري كمك هاي مؤمنانه و 
جمع آوري و توزيع بيش از 2 ميليارد ريال 
بسته معيشتي و جهيزيه بين نيازمندان و 

آسيب ديدگان از ويروس كرونا بود. 

بس�يج س�ازندگي س�پاه امام صادق)ع( بوش�هر اي�ن روزها در تالش اس�ت 
تا ب�ا بهره من�دي از توانايي و تخص�ص ه�زار و 172 گروه جه�ادي خودچهره 
فق�ر و محرومي�ت را از اي�ن اس�تان بزداي�د، برهمي�ن اس�اس پروژه ه�اي 
اقتص�اد مقاومت�ي را در دس�تور كار خ�ود ق�رار داده اس�ت. ب�راي اط�الع 
از برنامه ه�اي اين س�ازمان ب�ه س�راغ س�رهنگ ذوالفقار عباس�ي فر رئيس 
بس�يج س�ازندگي اس�تان رفتيم ت�ا گفت وگويي با ايش�ان داش�ته باش�يم. 

گو
ت و

گف

از امسال طرح مشترك سپاه پاسداران و مجلس 
شوراي اسالمي براي محروميت زدايي به صورت 
رسمي اجرا مي شود. بر همين اساس بودجه هاي 
محروميت زدايي در رديف بودجه هاي اعتباري قرار 
گرفته و قرار اس�ت با هماهنگي مجلس و قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه و همكاري دستگاه هاي 
اجرايي در مناطق محروم و كم برخوردار با تزريق 
بودجه، طرح ها به سرعت اجرايي و به نتيجه برسد. 

    
چند روز پي��ش و در آيين افتتاح پروژه آبرس��اني چهار 
روس��تاي بخش بند پي غرب��ي بابل به هم��ت قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه كربالي مازندران بود كه سردار 
دكتر سياوش مسلمي فرمانده س��پاه كربال، دكتر علي 

كريمي فيروزجايي نماينده مردم اين شهرستان و ديگر 
مسئوالن ش��هري حضور يافته و همه ش��اهد بودند كه 
همكاري مجلس و سپاه موجب رفع بخشي از مشكالت 

مردم اين منطقه شد. 
در اين مراس��م نماينده مردم بابل در مجلس ش��وراي 
اسالمي با قدرداني از اقدام انقالبي و جهادي سپاه كربال 
براي اجراي طرح آبرس��اني به روستاهاي محروم گفت: 

سپاه كربال همت كرد و براي اجراي كار به ميدان آمد. 
 دكتر علي كريمي فيروزجايي با بيان اينكه طرح پروژه 
آبرس��اني متعلق به 16روستا مي باش��د، افزود: هشت 
روس��تا در بابل كنار منتظر طرح آبرساني هستند كه با 
قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه كربال هماهنگي هاي الزم 
انجام شده تا با گرفتن مجوزها، طرح در كمترين مدت به 

بهره برداري برسد.   وي از طرح مشترك سپاه و مجلس 
براي محروميت زدايي هم خبرداد و اضافه كرد: بودجه هاي 
محروميت زدايي در رديف بودجه هاي اعتباري قرار گرفت 
كه با هماهنگي مجلس و قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه و 
همچنين دستگاه هاي اجرايي هرجا كه نياز به محروميت 

زدايي بود، اين بودجه هزينه شود. 
 نماينده م��ردم بابل در مجلس با تأكيد ب��ر اينكه نبايد 
در مازندران كمبودآب داش��ته باشيم، خاطرنشان كرد: 
مازندران اس��تان پرآبي اس��ت و كم آبي و بي آبي در اين 
استان پذيرفتني نيست.   كريمي به پيگيري هاي طرح 
آبرساني با مسئوالن اجرايي هم گريزي زد و گفت: ما براي 
طرح آبرساني وظيفه داريم و در تالش براي رفع تنش آبي 

در برخي مناطق مازندران هستيم. 

طرحمشتركسپاهومجلسبرايمحروميتزداييازاستانها

احداث ۳۱۳ كالس درس در مناطق محروم لرستان

با كمك جهادگران بسيجي 313 كالس درس در مناطق 
محروم استان لرس��تان در قالب پويش »غدير تا ظهور« 

احداث شد. 
از ابت��داي س��ال ج��اري تاكنون ب��ا مش��اركت خيرين 
مدرسه س��از و كمك جهادگران كار س��اخت 10 مدرسه 
در قالب 15كالس درس اجرايي شده است و اميدواريم در 

آغاز س��ال تحصيلي جديد كار ساخت شش كالس از اين 
ميزان به اتمام برسد. 

در خرداد همين سال نوسازي مدارس توانست كار ساخت 
40 كالس درس را ب��ه پايان برس��اند و آنها را به س��رانه 

آموزشي استان بيفزايد. 
در ابتداي سال تحصيلي جديد نيز شاهد به ثمر نشستن 
تالش هاي شبانه روزي همكاران عزيز در نوسازي مدارس 
لرس��تان خواهيم بود و ماحص��ل آن تحويل 120كالس 
جديد،  ايمن و شكيل به آموزش و پرورش استان خواهد 

بود. 
نوس��ازي مدارس در رفع تنگناهاي آموزش��ي اس��تان و 
ارتقاي مناطق كم برخوردار آموزشي به مناطق برخوردار 
اهتمام دارد و در همين راس��تا مقرر ش��د به بركت وجود 
اعياد شعبانيه و غدير خم،  پويشي به نام از غدير تا ظهور 
راه اندازي و 313 كالس درس در مناطق محروم اس��تان 

لرستان احداث شود. 

ورود اولين محموله نهاده هاي دامي به شهرستان طبس

اولين محموله نهاده هاي دامي 100تني با همت قرارگاه 
پيشرفت و آباداني و س��تاد كمك هاي مؤمنانه شهرستان 
وارد طبس شد.  با پيگيري هاي سپاه استان و در راستاي 
تأمين نهاده هاي دامي با قيمت مناسب براي دامداران اين 
محموله از استان فارس و لرستان تأمين شده است. قبل 
از اين هم و در مرحله اول 100 ت��ن به ارزش ريالي 400 

ميليارد و 200 ميليون ريال تهيه شده است. 
قيمت هر كيلو نه��اده 4 هزار و 200 تومان مي باش��د كه 
در هر تن 500 تا 600 ه��زار تومان ارزان ت��ر از نرخ بازار 

خواهد بود. 
اين اقدام به منظور جلوگيري از احتكار و كمك به دامداران 
عزيز در شرايط حساس كنوني و تا زمان به ثبات رسيدن 
قيمت ها ادامه خواهد داش��ت. سپاه اس��تان در نظر دارد 
نيازهاي كش��اورزان و دامداران را رصد ك��رده و در همه 
حال در كنار آنها باش��د تا اج��ازه ندهد دچ��ار صدمه يا 

خسارت بشوند. 
اگر قرار باشد مسئوالن دولتي توجهي به فعاالن عرصه هاي 
مختلف نكنند آن وقت بايد فاتحه بس��ياري از مشاغل را 
خواند، اما س��پاه و نيروهاي بس��يجي و جهادگران اجازه 
نمي دهند كسي تنها بماند و در زمان برداشت محصوالت 
نيز قرار اس��ت با برنامه هاي مش��خصي از ورود دالالن و 

چپاول دسترنج كشاورزان جلوگيري شود. 

سرهنگ علي خبازي
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه طبس 

امير غفوري نژاد
فرمانده حوزه مقاومت فاطمه الزهرا )س(

  گذر

در بوش�هر يك ه�زار و 172گروه 
جهادي در زمينه هاي مختلف وجود 
دارد كه طي س�ال گذشته تمركز 
آنها روي ارائه خدم�ات در زمينه 
مقابله با كرونا ب�وده و در ماه هايي 
كه برخي خانواده ها از كرونا متضرر 
ش�ده بودند، تهيه و توزيع وسايل 
بهداشتي و بسته هاي معيشتي را 

در دستور كار خود قرار دادند


