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گزارش یک

 400خادم شهدا
یاری رسان بیماران و کادر درمان سیستان و بلوچستان
محمدرضا عباسی| مهر

وقت�ي كرون�ا سيستانوبلوچس�تان را فرا گرف�ت و «دلت�ا» در اي�ن منطقه ش�یوع پیدا ك�رد ،گروهي
از جهادگ�ران گ�رد ه�م آمدن�د و ب�ا تش�كيل ق�رارگاه امامحس�ين (ع) خدمترس�اني به م�ردم اين
اس�تان و بهخص�وص كادر درمان را در دس�تور كار خود ق�رار دادن�د400 .جهادگر كه فقط در بخش�ي از
خدمترسانيهايش�ان با عنوان خادمين ش�هدا به بيمارس�تانها اعزام شدند و در س�ختترين شرايط
در ش�يفتهاي مختلف در كنار پزش�كان ،پرس�تاران و ديگر عوامل درم�ان به بيم�اران خدمت کردند.

گذر

كارگ�روه خادمي�ن ش�هدا
كه تح�ت عن�وان كادر درمان
جهادي وظيفه حضور در چند
بيمارس�تان مرك�ز و ش�مال
سيستانوبلوچستانرامستق ً
ال
بر عه�ده دارند ،ه�م اكنون در
كنار كادر درمان مشغول كمك
ك�ردن ب�ه بيم�اران كرونايي
در بخشه�اي وي�ژه هس�تند

شناسايي بيماران خصوصاً در حاشيه شهر زاهدان و زابل و
ايرانشهر ،كارگروه تبليغات و نهيب در سطح شهر بهوسيله
خودرو و مينيبوسهاي شخصي براي رعايت پروتكلهاي
بهداش��تي ،كارگروه درمان باليني و مش��اوره متش��كل از
تع��دادي طلب��ه و كادر درمان جه��ادي و پزش��كي و طب
اس�لامي كه در منازل افراد كرونايي شناسايي شده حضور
پيدا ميكنند ،كارگروه واكسيناس��يون و همكاري با شبكه
بهداش��ت ،كارگروه تهيه س��وپ مقوي و توزيع سبدغذايي
ويژه خانوادههاي كرونايي كارگروه غسالخانه كه به صورت
داوطلبانه در تغس��يل اموات كرونايي به اين پروس��ه كمك
ميكنند ،است»
وي تصريح ميكند« :همچنين كارگروه خادمين ش��هدا را
داريم كه تحت عنوان كادر درمان جهادي وظيفه حضور در
چند بيمارستان مركز اس��تان و شمال استان را هم مستق ً
ال
بر عه��ده دارند و هماكن��ون نيز كنار كادر درمان مش��غول
كمككردن به بيم��اران كروناي��ي در بخشه��اي بحران
هس��تند .از روحيه دادن تا جابهجايي بيماران و غذادادن و
صحبتكردن و كمك به پرس��نل بيمارستان در زمانهاي
الزم كه به فضل الهي مؤثر واقع ش��ده است؛ ضمناً كارگروه
تيم رسانه س��عي در انتش��ار واقعيتهاي وضعيت كروناي
استان و نشان دادن گوش��هاي از فعاليت اين ستاد مردمي
را بر عهده دارد».
س��جاديفر با تأكيد بر اينكه جهادگران و خادمین ش��هدا
نوبلوچستان
بيوقفه در حال خدماترساني به مردم سيستا 
در عرصهه��اي مختلف هس��تند ،ادامه ميده��د« :از چند
هفته پي��ش تاكنون در كارگ��روه خادمين ش��هدا اعزام به
بيمارس��تانها به صورت كام� ً
لا جدي در دس��تور كار قرار
گرفته است.
با هماهنگي قبلي ،جلسه توجيهي با رؤساي بيمارستانها
و سوپروايزرها كار شيفتبندي انجام شده كه در بيمارستان
امام عل��ي ،نبياكرم ،بوعل��ي و بيمارس��تان خاتم با كمك
تيم مش��اوره طالب جهادي ش��روع به همكاري و فعاليت
كرديم».
اين جهادگر تصريح ميكند« :در حين فعاليت در بخشهاي
بستري كرونا با خانوادههايي مواجه ميشويم كه هزينه تهيه
خوراكي و ميوه تازه جهت تقويت بنيه جسمي خود را ندارند.
گاهي حتي هزينه ترخيص خود را ندارند يا عزيزاني كه در
منازل خود بستري هس��تند و نياز به حمايت مالي ،دارويي
و خصوصاً نياز شديد به دس��تگاه اكسيژنساز دارند .به نظر
ما ميتوان جلوي بس��ياري از تلفات بيم��اران ،خصوصاً در
منازل را با رفع كمبود دستگاه اكسيژن گرفت .ما ميبينيم
ضعف جسماني ناش��ي از فقر و درآمد بهشدت پايين اولين
دليل مرگ كساني اس��ت كه به كرونا دچار ميشوند .از اين
رو خيرين محترم ما را در اين زمينه بیشتر مساعدت كنند
تا بتوانيم در اين س��نگر مرهمي بر مش��كالت اين عزيزان
شويم».

اقدامجهادگراندر 3روستايقزوينبرايساختمسكنمحرومان

در ميان اقدامات گروههاي جهادي ،س�اخت مس�كن و
سرپناه از جايگاه ويژهاي برخوردار است ،زيرا خانوادهها
وقتي در خانه خودشان مستقر ميشوند ،بخش اعظمي
از مشكالت رفع شده و با آرامش بيشتر ميتوانند به حل
معضالت ديگر بپردازند .حاال اين اتفاق در س�ه روستاي
قزوين در جريان اس�ت و قرارگاه جهادي شهيد حجت
اسدي در كنار اقدامات و طرحهاي عمراني خود ،ساخت
مسكن محرومان را نيز پيگيري ميكند.
تمام اقدامات گروههاي جهادي در راستاي محروميتزدايي است
و در اين ميان ساخت مس��كن ،بهترين خبر براي خانوادههايي
است كه نداشتن سرپناه در صدر مشكالتشان قرار دارد.
در استان قزوين و در روس��تاهاي آجربند ،چاريس و اروسآباد
چندين طر ح عمراني به ويژه در رابطه با ساخت مسكن محرومان
در دستور كار گروههاي جهادي قرار گرفته است.
اتفاقي كه فرمانده قرارگاه جهادي شهيد حجت اسدي در رابطه
با آن ميگويد« :در سال جاري اجراي طرحهاي عمراني به ويژه
ساخت مس��كن محرومان در سه روس��تاي آجربند ،چاريس و
اروسآباد را در برنامه داريم».
روحاهلل رس��تمپور به اجراي پروژههاي عمران��ي اين مجموعه
از ابتداي س��ال  1400تاكنون اش��اره كرده و ادام��ه ميدهد:
«روس��تاهاي آجربند ،چاريس و اورسآباد به عنوان عرصههاي
مدنظر براي انجام عمليات عمراني شناس��ايي شدند و در حال
حاضر جهادگران ما در روستاي «اروسآباد» بخش مركزي قزوين
به نام «شهيد اميرحسين عليخاني» خدمات عمراني و سالمت به
مردم مشغول ارائه ميكنند».
وي تصريح ميكند« :همچنين در روستاي چاريس كه از توابع
بخش مركزي شهرستان قزوين اس��ت ،مرمت بناي مسكوني
مدنظر بود كه به خوبي انجام شد و در حال حاضر هم ساخت سه

واحد مس��كوني از صفر تا  100را در روستاي آجربند در دستور
كار ق��رار داديم كه در حال حاضر جهادگران مش��غول عمليات
خاكبرداري و اجراي فنداسيون هستند».
اين مسئول برآورد هزينه ساخت هركدام از واحدهاي مسكوني را
حدود 200ميليون تومان اعالم كرده و ميگويد« :پروژه عمراني
روستاي اروسآباد ساخت منزل مسكوني  50متري براي خانواده
تحت پوشش كميته امداد بوده كه در مرحله ديوارچيني است».
رس��تمپور ادامه ميدهد« :با وجود اينكه مجموعه كميته امداد
و بنياد ملي مس��كن هم با طرح وامهاي بالعوض و معرفي اين

مددجويان براي دريافت تسهيالت بانكي قرضالحسنه موافقت
كردهاند ،اما برخي از اين خانوادهها با توجه به نداشتن ضامن معتبر
بانكي هنوز موفق به دريافت اين وامها نشدهاند و قرارگاه جهادي
ش��هيد حجت تاكنون با كمك خيري��ن كار تكميل پروژههاي
عمراني را پيش برده است».
فرمانده قرارگاه جهادي شهيد حجت اسدي با اشاره به فعاليت
اخير اين قرارگاه در مبارزه با وي��روس كرونا نيز تأكيد ميكند:
«پس از اردوي بروناس��تاني چابهار كه در ايام عيد برگزار شد،
براي راحتتر شدن غربالگري عمومي در سطح شهر قزوين اقدام

به راهاندازي كلينيك جهادي با نام شهيد حبيبي در خيابان شهدا
(سپه) كرديم و جهادگران مشغول انجام تست كروناي پيسيآر
از افراد مشكوك به كرونا شدند».
رستمپور ميگويد« :با شروع پيك پنجم كرونا هم قرارگاه جهادي
در حوزه واكسيناسيون گروههاي هدف مشغول فعاليت است و
با توجه به دايرشدن يك مركز تجميعي واكسيناسيون عمومي
كرونا با 20غرف��ه در محل برگزاري نمايش��گاههاي بينالمللي
30جهادگر سالمت از قرارگاه شهيد حجت به بهبود اين فرآيند
كمك ميكنند».
كارآفريني از طريق پرورش جوجه
اين فرمانده بسيجي به برنامههاي آموزش و كارآفريني قرارگاه
جهادي اش��اره كرده و ميگويد« :واحد اش��تغال و كارآفريني
مجموعه از ابتداي سال مشغول به پرورش جوجههاي يكروزه
بودند كه در اين طرح حدود 7ه��زار و  50قطعه جوجه يكروزه
خريداري و به مدت يك ماه نگهداري و در پايان بين خانوادههاي
مستحق روستايي توزيع شد».
رستمپور ادامه ميدهد« :كمك به معيشت خانوادههاي روستايي
از مهمترين برنامههاي واحد آموزش و كارآفريني قرارگاه جهادي
است كه در همين راستا بسياري از خانوادههاي روستايي با اجراي
طرح پرورش و توزيع جوجه و دريافت  10تا  15قطعه جوجه يك
ماهه كه در حال حاضر تبديل به مرغ تخمگذار شدهاند ،از مزاياي
اين طرح بهرهمند شدند».
وي خاطرنش��ان ميكند« :اين قرارگاه جهادي بنا دارد در سال
 1400با قدرت بيش��تر پروژههاي عمراني را آغاز کند و با همت
جهادگران با بهترين كيفيت و در كمترين زمان به پايان برساند
و همين جا اعالم ميكنيم كه قرارگاه آماده حمايت از جهادگران
و گروههاي جهادي است كه ميخواهند به حوزه عمراني و ساير
عرصهها ورود پيدا كنند .از همين رو اميدواريم نيروهاي جهادي
پاي كار بيايند و اين همافزايي در روستاها اتفاق بيفتد».

گفتوگو با مهدي كياني ،رزمنده و جانباز جهادگر

ساخت اتاقك آمبوالنس
و بيمارستان صحرايي افتخار ماست
جهادگران به فرمان مقام معظم رهبري لبيك گفتهاند و اگر به گوشه و كنار هر
ش�هري نگاه كنيم ،گروهي از آنان را ميبينيم كه در كارهاي مختلف و بهويژه
مسائل عمراني پيشقدم هس�تند .بزرگمرداني كه به دنبال هياهو و سروصدا
نيستند و در سكوت راهشان را ادامه ميدهند .درست مثل مهدي كياني رزمنده
و جانباز دفاع مقدس و جهادگر فعلي كه حدود 25س�ال اس�ت در جبهههاي
متفاوت فعاليت جهادي انجام ميدهد ،كس�ي كه با ورودش به كرمانش�اه ،در
كنار محروميتزدايي ،تعمير آمبوالنسهاي از رده خارج و ساخت بيمارستان
صحرايي را در برنامه دارد تا بخشي از نياز جامعه را تأمين كند .به گفته خودش
وقتي مقام معظم رهبري در ديدار خود با فعاالن عرصه جهاد و محروميتزدايي
فرمودند«:خدا را شكر ،ما در مجموعه نيروهاي جهادي ،مجموعههاي كارآمد،
اهلفكر و اهل برنامهريزي داريم ».خيالم راحت شد اگر هيچ كس ما را نميبيند،
مهم نيست .مهم اين است مقام معظم رهبري ميبيند و از همه چيز آگاه است.

چه زماني به كرمانشاه آمديد
و چطو وارد اين كار شديد؟

درست 25سال پيش ،يعني سال 1375
به كرمانش��اه آم��دم ،مدت��ي در منطقه
ديزلآب��اد فعاليت ميك��ردم .بعد از آن
با فروش خانه پدري ت��وان خريد كارگاه
كنوني را پيدا كردم .بنابر پيشنهاداتي که
از سوي گروه پشتيباني برگزاركننده يك
مانور در قم كه مقام معظم رهبري در آن
مانور حضور داشت ،سازهاي منحصربهفرد
احداث كرديم.
بعد از مدتي فعاليت ما در حوزه ساخت و
طراحي سازههاي سيار در حوزه بهداشتي
درماني ،عمراني ،دفاعي و نظامي ش��روع
شد.
در ح��ال حاض��ر ه��م بخ��ش عم��ده
فعاليتهايمان در حوزه ساخت سازههاي
سيار در بخش بهداشتي و درماني است.
البته يكسري كارها براي ساخت سازههاي
دفاعي و نظامي انجام دادهايم و
با قرارگاه جهادي زيرمجموعه
سپاه پاسداران كرمانشاه در اين
زمينه همكاري داريم.
اين نكته را بگويم از روز نخست
كه به كرمانش��اه آمدم ،حرفه
اصلي بنده اتاقسازي اتوبوس،
تعمي��ر و بازس��ازي اتوبوس و
آمبوالنس بود و گروه ما اولين
گ��روه جه��ادي س��ازنده اتاق
اتوبوس در غرب كشور بود .در
يك دورهاي هم اجازه س��اخت
از س��وي س��ازمان راهنمايي
و رانندگي ص��ادر ميش��د و اتاقكهاي
اتوبوس ولوو را ميس��اختيم و با امكانات
محدود فعاليتهاي بزرگي انجام داديم.

گفتوگو

از اواخر س��ال  1399كرونا به س��رعت در اس��تانها ش��یوع
پیداکرد و شرايط س��ختي براي خانوادهها به وجود آورد ،اما
با ورود نوع جهش يافته اين ويروس به نام دلتا ،وضعيت اكثر
نوبلوچس��تان از جمله
مناطق به رن��گ قرمز درآمد .سيستا 
اين استانهاس��ت كه از همان روزه��اي اول ورود دلتا تلفات
زيادي داشت .همين موضوع باعث شد تا گروهي از جهادگران
به فكر راهاندازي قرارگاهي جهت ارائ��ه خدمت به مردم اين
منطقه باشند .قرارگاه امام حسين(ع) متشكل از 400جهادگر
و با عنوان خادمان ش��هدا هفتههاس��ت مش��غول فعاليت در
نوبلوچستان است.
سيستا 
مس��ئول كميته خادمين ش��هداي سيستانوبلوچستان با
بيان اينكه در حين فعاليت در بخشهاي بس��تري كرونا با
خانوادههايي مواجه ميش��ويم كه هزين��ه تهيه خوراكي و
ميوه تازه را جهت تقويت بنيه جسمي خود ندارند ،ميگويد:
«با توجه به شرايط اس��تان و افزايش تلفات نيروي انساني
حاصل از ويروس دلتا جمع��ي از بچههاي جهادي و انقالبي
گرد هم آمديم و س��تاد مردمي مبارزه با كرون��ا را با عنوان
قرارگاه امام حسين (ع) تشكيل داديم .اين قرارگاه در محل
مؤسسه فرهنگي  -هنري سرلشكر حاج قاسم ميرحسيني
نزديك به دو ماه است راهاندازي شده كه از همان ابتداي كار
كارگروههاي مختلف ش��كل گرفت و هر كارگروه مأموريت
خاص خودش را دنبال ميكند».
سيدروحاهلل س��جاديفر در مورد نحوه اقدامات و كارهايي

كه در اين ق��رارگاه انج��ام ش��ده و همچنان ادام��ه دارد،
ميگويد« :كارها با رنگ و لعاب كام ً
ال مردمي و پش��تيباني
مجموعههاي ديگر پيش م��يرود و هر ك��دام از بچههاي
بس��يجي كه ميتوانس��ت ظرفيتهاي جدي��دي براي از
بين بردن اين ويروس يا كمكردن تلفات انس��اني پاي كار
بياورد ،كوتاهي نكرد؛ از ماشين و خودروي شخصي گرفته
تا كمكه��اي مالي ،خانوادگ��ي و بومي خ��ود را به ميدان
آوردهاند .هماهنگيهاي الزم از تهران در وزارت بهداش��ت
تا دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام ش��د .از مجموعهها
و ظرفيتهاي موجود مانند س��پاه اس��تان ،قرارگاه قدس،
بسيج سازندگي ،بس��يج اقشار ،س��تاد اجرايي فرمان امام،
بنياد مس��تضعفان و خيرين داخل و خارج اس��تان و ديگر

مجموعههاي مختلف دعوت ش��د كه در مسئله پشتيباني
بچهها را ياري كنند .همه اينها انجام ش��ده و به فضل الهي
اتفاقات بسيار خوبي صورت گرفته است».
مسئول كميته خادمين شهداي سيس��تان و بلوچستان به
طيف نيروهاي خادميني كه در اين مجموعه فعال هستند،
اشاره كرده و تصريح ميكند 400« :نفر از خادمان شهدا در
عمليات مقابله با دلتا بهصورت ويژه فعاليت ميكنند و اين
نيروهاي جهادي كه به ما ملحق ش��دند از ش��مال استان تا
ايرانشهر و دلگان و از استانهاي كرمان ،قم ،تهران و مركزي
هس��تند كه مثل دوران دفاع مقدس با ايثار و گذش��ت در
خدمت كادر درمان و بيماران هستند».
پاي خادمان شهدا در جاي پاي شهدا
در تشريح كار خادمان شهدا فقط يك جمله بايد گفت و آن
هم اينكه اين جهادگران ،از جان گذشتگي و بزرگ منشي و
شجاعت شهداي واالمقام را دوباره به نمايش گذاشتهاند.
اين حرفها وقتي معن��ي واقعي خود را پي��دا ميكنند كه
ميبينيم حت��ي بس��ياري از همراهان بيم��اران نيز جرئت
ورود به بيمارس��تانها آن هم در بخشهاي بحراني و آلوده
به ويروس كرون��ا دلتا را ندارند ،ولي اي��ن نيروهاي جهادي
با ش��هامت در خط مقدم جبهه س�لامت حاضر ش��ده و به
خدماترساني مشغول هستند.
مسئول كميته خادمين ش��هداي سيستان و بلوچستان در
مورد حضور جهادگران در اين ق��رارگاه ميگويد« :از زماني
كه كار ثبت نامها ش��روع ش��د ،عزيزان داوطلب بهصورت
افتخاري به ما ملحق ش��دند و هر بار دوره توجيهي از سوی
مسئول كميته اس��تاني ،شهرستاني ،پزش��ك ،روانشناس
و همچنين طبيب طب اس�لامي انجام ميش��ود .ما در اين
كارگروه ابتدا فراخوان نيروهاي خادمين شهدا و مردمي را
در فضاي رسانهاي و سطح شهرستان انجام داديم و بعد از آن
كارگروهها شكل گرفت».
س��جاديفر ادامه ميدهد« :كارگروهها ش��امل پشتيباني،

 400نف�ر از خادمان ش�هدا در
عمليات مقابله با دلتا بهصورت
وي�ژه فعالي�ت ميكنن�د ك�ه
اي�ن نيروه�اي جه�ادي از
شمال سيس�تان و بلوچستان
ت�ا ايرانش�هر و دل�گان و از
اس�تانهاي كرمان ،قم ،تهران
و مركزي به ما ملحق شدهاند و
درست مثل دوران دفاع مقدس
با ايث�ار و گذش�ت در خدمت
كادر درمان و بيماران هس�تند

ساخت اتاقكها براي كارهاي
ديگر هم مقدور است؟

بل��ه .بعد از زلزله كرمانش��اه در س��اخت
كانكس براي زلزلهزدگان س��رپلذهاب
همكاري خوب��ي با يك��ي از قرارگاههاي
جه��ادي زيرمجموعه س��پاه پاس��داران
داشتيم .خوب است بدانيد فعاليت نصب
و س��اخت كانكس در مناطق زلزلهزده از
س��وی گروه جهادي خودمان انجام شد.
سازههاي سيار شامل سازههاي بهداشتي
و درماني ،آشپزخانه س��يار ،استراحتگاه
سيار بود و بخش��ي از كارها نيز در زمينه
اورهالكردن آمبوالنسها براي برخي از
مجموعهها بود.

آيا بازس�ازي يك آمبوالنس
مقرون به صرفه است؟

اگر كس��ي كارها را تخصصي بلد باش��د،
حتماً مقرون به صرفه اس��ت .در برخي از
مجموعهها اگر قرار باشد يك آمبوالنس
نو خريداري ش��ود ،هزين��هاي چندصد
ميليوني نياز است.
به همين خاط��ر فعاليت ما در اين زمينه
شروع ش��د و براي برخي از شركتهاي
نيمهدولت��ي اق��دام ب��ه اورهالك��ردن
آمبوالنسه��ا كردي��م تا حداق��ل پنج تا
شش سال ديگر اين آمبوالنسها به عمر
خود ادامه دهند .اين ش��ركتها در حد
10درصد مبلغ م��ورد نياز ب��راي خريد
آمبوالنس هزينه ميكنند.

درزمينههايديگرهمتحقيقات
ياكارهاييداشتهايد؟

يكس��ري فعالي��ت در زمين��ه طراحي و
ساخت سازههاي بيمارس��تان صحرايي

داخل اتوبوس انجام دادي��م و در منطقه
س��رپلذهاب نخس��تين س��ازههايي كه
براي كمك به مردم احداث ش��د ،همان
آمبوالنسها و بيمارستان صحرايي امام
حس��ين (ع) بود كه ظرف حداقل هشت
ساعت مورد بهرهبرداري قرار گرفت .تمام
كارهاي طراحي و س��اخت اين سازهها از
طرف گروه جهادي ما انجام شد.

ب�راي كارهايت�ان از ط�رف
س�ازمان ي�ا نه�ادي حمايت
ميشويد؟

در كمال تأس��ف بايد بگوي��م تاكنون در
قبال تمام اين كارها و اقدامات جهادي نه
تنها هيچ حمايتي از سوي هيچ دستگاه
دولتي نداشتهايم ،بلكه در رابطه با موضوع
دارايي و بيمه تأمي��ن اجتماعي و كمك
هزينههاي دولتي نيز مشكالتي برايمان
ايجاد كردهاند.
اتاقس��ازي جزو امور توليدي محسوب و
ش��امل بيمه و يارانه دولتي ميش��ود كه
متأس��فانه تا مدتي اين يارانههاي دولتي
ما را قطع كردند و اكن��ون با رايزنيهايي
كه انجام داديم ،مج��دد اين يارانه دولتي
وصل شد.

طرحهاي شما ابتكاري است؟

بله .تم��ام كاره��ا و طرحهاي م��ا داراي
نوآوري و ابتكار خاصي است و يكسري از
فعاليتها و طرحها براي نخستين بار است
كه در كشور اجرايي ميشود .با اين حال
سازمان دارايي سنگاندازيهاي زيادي
براي توليدات ما ايجاد كرده است .با اينكه
مس��ئوالن مربوطه قبول دارند درآمد ما
آنچنان نيست ،اما همچنان مالياتهاي
سنگيني بر ما تحميل ميكنند.
اي��ن ناماليم��ات وقت��ي آزار دهندهتر
ميش��ود ك��ه ميبيني��م برخ��ي از
مجموعهها از طرحه��ا و فعاليتهاي ما
كپيبرداري ميكنند و ديگر كار ساخت
را به ما نميس��پارند .آنها خ��ود را طراح
اين نوآوريه��ا ميدانند .متأس��فانه به
علت عدم پش��تيباني نهادهاي مربوطه،
فعاليتهاي ما آنچنان در اس��تان ديده
نشده و شكوفايي نداشته است.

در بخش اتاقسازي براي چند
نفر اشتغالزايي شده است؟

در مجموعه اتاقسازي گروه جهادي يك
زماني 15نفر به طور مستقيم و 15نفر به
طور غيرمس��تقيم فعاليت و اشتغالزايي
داشتند ،اما با اين مشكالت و سنگاندازي
برخی مس��ئوالن دولتي تعداد ش��اغالن
اين مجموعه به چهار نفر رس��يده است.
در كرمانش��اه نمايندگي تعمير اتوبوس
وجود ندارد ،خيلي س��عي ك��ردم تا يك
نمايندگي در اس��تان راهان��دازي كنم تا
شهروندان مجبور نش��وند به استانهاي
ديگر بروند ،اما بودجهام نرس��يد و كسي
هم ياري نكرد.
در اهمي��ت كاره��اي ما همي��ن بس كه
بگويم تعمير آمبوالنسهاي از رده خارج
با هزينهه��اي ناچيز و س��اخت اتوبوس
آمبوالنس ب��راي مجموعههايي همچون
بيمارستان امام حسين(ع) سپاه براساس
معيارهاي جهادي انجام ميش��ود ،زيرا
خريد اين وس��يلهها هزينههاي بسياري
دارد و با وجود تحريمها نيز امكان خريد
از خارج از كش��ور منتفي اس��ت ،ولي با
كار جهادي ميش��ود در اي��ن زمينه به
خودكفايي رسيد.

