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گزارش یک

ن» را جهانیکرد
صندوقیکه با احیای چکندوزی«سرایا 
از ش�ـغلهایی کـ�ه بـ�ا
کمـ�ک وا مه�ای صن�دوق
حض�رت رقی�ه(س) ایجـ�اد
ش�ـده اس�ـت میتـوان بـه
راهانـ�دازی مجـ�دد کـوره
آجرپـزی ،راهانـدازی کارگاه
کلوچهپـ�زی ،پـ�رورش
بلدرچی�ن ،گس�ترش کارگاه
خیاطی ،راهاندازی کارگاههای
حولهبافـ�ی ،تفـ�ت تخمـه ،
آجیلپـ�زی و همچنی�ن
پرورش گوس�فند اش�اره کرد

برای طرحه�ا و پروژهه�ای محرومیتزدایی بس�یج س�ازندگی کش�ور نمیتوان
پایان�ی متصور ش�د .در هر نقطه از کش�ور که منطق�ه کمبرخ�ورداری وجود دارد
حتم ًا رد پایی از جهادگران بس�یجی نیز به چش�م میخورد که برای رفع مشکالت
و معضالت کمر همت بس�ته و اردویی تش�کیل دادهاند .بر همین اساس و در ادامه
پروژههای محرومیتزدایی و مقابله با تنش آبی در مناطق مختلف کشور و بخصوص

راهان��دازی این صن��دوق میگوید«:وقتـی ایـ��ن صندوق را
میخواستیم تش��کیل دهیم از اعضا نفری  10هزار تومان به
عنوان حق عضویت دریاف��ت کردیم به این ترتیب موجـودی
صنـدوق در ابتـدا همیـن واریـزی مـردم بـود .امـا در ادامه
فعالیت از خیرین نیز کمک گرفتیم و توانس��تیم توانمندتر از
قبل به کار خود ادامه بدهیم».
بـه گفتـه ابراهیـم نظـری ،در طـول این مدت بـه  35نفـر از
اعضـا وام اختصـاص داده ش��ـده است کـه اغلـب ایـن وامها
برای کمک معیشـت بـه متقاضیـان داده میشود.
راهاندازی کارگاهها با کمک خیرین
وامهای صندوق حضرت رقیه(س) به غیـر از کمک معیشـت
بـه منظـور کمـک برای راهانـدازی اشـتغال و کمک به خرید
لوازم منزل نیز اختصاص مییابند تا افراد در هر زمینهای که

احس��اس نیاز میکنند بتوانند از آن استفاده کنند .موضوعی
که مسئول این صندوق هم به آن اش��اره میکند و میگوید:
«تاکن��ون  79میلیـون و  400هـ��زار تومـ��ان وام بـه اعضا
داده شـده اس��ت که اگر موجودی صندوق بیشـتر بود ،قطعا
ً میتوانس��تیم مبالغ وامها را افزایش دهیم و گره بیشتری از
زندگی مردم باز کنیم».
نظـری ادامه میدهد «:عالوه بر این وامها با پیگیریهایی که
انجام شـده اس��ت از طرف مجمع خیرین اسـتان خراسـان
جنوبی بـرای هشت نفـر از اعضـای صنـدوق وام اشـتغالزایی
واریـز ش��ـده اس��ت .در مورد این وامها هم باید بگویم که بـا
کمـک ایـن خیریـن وامهای داده شـده از  ۱۰میلیـون تـا ۵۰
میلیـون اسـت .از شـغلهایی کـه بـا کمـک ایـن وامها ایجـاد
شـده اسـت میتـوان بـه راهانـدازی مجـدد کـوره آجرپـزی،

سردار جمال شاکرمی
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایالم

گذر

محرومیتزدایی را با هماهنگی پایگاه مقاومت س��پاه در هر
شهرستان انجام میدهند.
مأموریت و راهبرد قرارگاه س��ازندگی س��پاه در حال حاضر
ساماندهی گروههای جهادی و محرومیتزدایی در مناطق
محروم استان نظیر هلیالن  ،ملکشاهی و سایر مناطق محروم
اس��ت .فعالیت گروههای جهادی در مناط��ق محروم به دو
صورت محلهمحور و جغرافیامحور اس��ت .به این صورت که
گروههای جغرافیامحور یک منطقه محروم استان مثل هلیالن
را برای چهار سال حمایت میکنند .اما گروههای محلهمحور
به تناس��ب محرومیت و نیاز هر منطقه در آن مکان فعالیت
اجتماعی ،فرهنگی و عمرانی خود را انجام میدهند.
تاکنون 5هزار و  ۶۱۶پروژه عمرانی ب��ا اعتباری بالغ بر ۵۸۰
میلیارد ری��ال در ایالم به همت گروههای جه��ادی به اتمام
رسیده اس��ت .این اعتبار در قالب برنامههای عمرانی نظیر
ساخت مسجد ،پل و آبرس��انی و جادههای بین مزارع هزینه
شد.

در م�ورد آخری�ن اردوی�ی که
داش�تید بفرمایی�د و اینکه در
کدام استان حضور داشتید.

با فرا رس��یدن فصل پاییز و همزمان با هفته
دفاع مقدس ،یعنی از اول تا هشتم مهر1400
جهادگران گروه جهادی گفتمان
ناب به اردوی جه��ادی ،عمرانی،
فرهنگی و سازندگی در روستای
نرلو ،واقع در دهس��تان سنجبد
شمالیدربخشمرکزیشهرستان
کوثر استان اردبیل اعزام شدند .با
یاری خدا این اردو مصادف با ایام
اربعین حس��ینی به مدت هشت
روز در این روس��تا برگزار شد .با
توجه به محدودیتهای ایام کرونا
برای پیادهروی اربعین ،جهادگران
گروه جهادی گفتمان ناب تصمیم
گرفتند از طریق خدمترسانی به
مناطق محروم و احداث پروژه آبرسانی به
اهالی روستای نرلو ،سالم و ارادت خود را به

و همچنین برنامههای فرهنگی حوزه کودک
و نوجوان بود.

اگر برای این اردو بخواهید یک
ویژگی خاص عنوان کنید ،به چه
موردی اشاره میکنید؟

همزمانی اردو با ایام اربعین حسینی و هفته
دفاع مقدس ،فرصت خوبی ب��ود تا جوانان
عالقهمند و مستعد ،بتوانند از حضور در این
حرکت الهی بهرهمند ش��وند .لذا فراخوانی
دادیم و از همه عزیزانی که مشتاق حضور و
فعالیت جهادی در گروه جهادی گفتمان ناب
بودند خواستیم اگر از راهپیمایی اربعین جا
ماندهاند میتوانند با خدمت به بندگان خدا
همان راه را پیش بروند.

نگاه شما به گروههای جهادی و
عملکرد آنها چطور است؟

ما وقتی با جهادگ��ران صحبت میکنیم به
خوبی میتوانیم به نیت و خواس��ته و اهداف
آنها از حضور در گروهها و اردوهای جهادی پی
ببریم .وقتی دانشجو ،دکتر یا یک خیر راه یک

آموزش کشاورزان به همت جهادگران متخصص

در حال حاضر یک هزار و  ۵۸۰گروه جهادی در رشتههای
مختلف اعم از عمرانی ،ترویجی ،فرهنگی در مناطق محروم
استان کردستان ساماندهی شده و مشغول به کار هستند.
همچنی��ن  ۴۵۰صن��دوق قرضالحس��نه روس��تایی در
پایگاههای بس��یج روس��تایی به منظور ایجاد اشتغال خرد
ایجاد ش��ده اس��ت .چندی پیش تفاهمنامهای با سازمان

جهاد کشاورزی کردستان به امضا رس��ید که بر اساس آن
قرار شد از ظرفیت گروههای جهادی در ترویج و آموزش به
کشاورزان استفاده شود .پنج محصول استراتژیک در کشور
و س��ه محصول نخود ،گندم و جو در کردس��تان مشخص
شده است که قرار است آموزشهای علمی و نوآورانه آن به
گروههای جهادی داده شود و این گروهها آن را در روستاها
به روستاییان و کشاورزان منتقل کنند .باید اذعان کنیم که
کردستان یک میلیون و  ۲۲۰هزار هکتار اراضی کشاورزی
شامل  ۸۹۶هزار و  ۲۳۵هکتار اراضی دیم معادل  ۸۸درصد
و  ۱۲۱هزار اراضی آبی مع��ادل  ۱۲درصد دارد .وجود یک
هزار و  ۵۰۰گروه جهادی و  ۴۸۰صندوق بسیج سازندگی در
استان ظرفیت بزرگی در راستای دستیابی به تولید پایدار
در بخش کشاورزی است.
امسال با توجه به کاهش بارندگی و س��رمازدگی ،با کمک
جهادگران بسیجی بیش از  ۴۵۴هزار هکتار از اراضی گندم
و جو در جهت مبارزه با سن غالت سمپاشی شد.

اهدای۱۰هزاربستهلوازمالتحریربهدانشآموزاننیازمندالبرز

اجرای رزمایش کمک مؤمنانه در استان البرز به مرحله پانزدهم خود رسید و
این بار هم سپاه و بسیج به همراه جهادگرانش با تأمین نیازهای خانوادههای
کم برخوردار و آسیبدیده از کرونا تالش کرد تا باری از روی دوش آنها بردارد.
توزیع  40هزار بسته معیشتی ،اجرای طرح شهید سلیمانی و اهدای  10هزار
بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند بخشی از اقدامات سپاه البرز در
مرحله پانزدهم رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه بود که سرهنگ مهران طیران،
رئیس سازمان بسیج سازندگی البرز در گفتوگو با «جوان» به آن اشاره میکند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز از توزیع  ۴۰هزار بسته معیشتی و  ۱۰هزار
بسته لوازمالتحریر در این استان خبر داده است و میگوید :مرحله  15رزمایش مواسات
و همدلی و کمکهای مؤمنانه در این استان از اواخر شهریور ماه آغاز شد و به مدت دو
هفته ادامه داشت که تأمین مایحتاج دانشآموزان نیازمند و کم برخوردار بیش از هر
چیز دیگری مد نظر بود.
سرهنگ مهران طیران با بیان اینکه همچنین در یک ماه گذشته طرح شهید حاج قاسم
سلیمانی نیز در اولویت کارها قرار داشته و توان زیادی برای اجرایی کردن آن صرف شد،
ادامه میدهد :در کنار اقدامات این طرح در دو حوزه مراقبت و واکسیناسیون ،نظارت
بر کمکهای درمانی و بهداشتی توسط تیمهای سیار امدادرسان و اجرای برخی امور
درمانی با استفاده از یگان موتوری سپاه ،بس��یج و آحاد مردم موج پنجم کرونا را مهار
کرده و با افتخار اعالم میکنیم این طرح همچنان ادامه خواهد داشت تا به نتیجه نهایی
برسیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز تصریح میکند :در قالب فعالیت قرارگاههای
محلی و با محوریت فعالیت مساجد در کنار رفع نیازهای درمانی ،بیماران مبتال به کرونا

خدمات گروهه�ای جهادی زمان و مکان نمیشناس�د و گواه ای�ن ادعا دوران
کرونایی اس�ت ک�ه در این م�دت هم دس�ت از یاری رس�اندن ب�ه هموطنان
نیازمن�د و کمبرخوردار برنداش�تند .یک�ی از این گروههای جه�ادی که هیچ
وقت فعالیت خود را متوقف نک�رد ،گروه جهادی گفتمان ناب اس�ت .گروهی
متش�کل از دانش�جویان و جهادگران جوان و مؤمن انقالبی که ب�ا آغاز فصل
هزاررن�گ پاییز نیز یک�ی از اردوهای خدماترس�انی اش را در غرب کش�ور
برگزار کرد .نکت�ه حائز اهمیت در م�ورد اردوی آخر جهادگ�ران گفتمان ناب
اینکه آنها درست همزمان با اربعین حسینی وقتی دیدند به علت محدودیتها
نمیتوانند در راهپیمایی ش�رکت کنن�د ،راه یکی از روس�تاهای محروم را در
پیش گرفتند تا از طریق خدمترس�انی ب�ه مناطق مح�روم ارادت خود را به
حضرت اباعبداهلل(ع) نش�ان دهن�د .به همین بهانه به س�راغ س�جاد مردانه،
مس�ئول گروه جهادی گفتمان رفتیم تا گفتوگویی با ایش�ان داشته باشیم.

علیاصغرعزیزیفر
رئیس بسیج سازندگی سپاه کردستان

سپاه به صورت رایگان برای نیازمندان خانه میسازد

گروههای جهادی را باید اهرم و بازوی قوی سپاه و بسیج در کل
کشور در نظر داشته باشیم و بر اساس آمارهای ثبت شده ،هم
اکنون  ۸۴۷گروه جهادی شناسنامهدار و  ۲۲گروه تخصصی
در استان ایالم فعال اس��ت .در مجموع این گروهها 8هزار و
 ۴۷۰جهادگ��ر مأموریت خود در قال��ب کمکهای مؤمنانه
و س��ایر اقدامات فرهنگی ،اجتماعی و عمرانی در راس��تای

خدمتبهمحرومانرا
جایگزینپیادهرویاربعینکردیم

گفتوگو

خراسان جنوبی دارای مناطق محروم زیادی است که نیازمند
توجه و خدماترسانی در زمینههای مختلف هستند .به همین
خاطر بسیج س��ازندگی برای آنها برنامه و طرحهایی تعریف
کرده تا بتوانن��د در کمترین زمان ممکن ب��ه توانمندیهای
الزم برسند .بر همین اس��اس صنـدوق حضـرت رقیـه(س)
هماننـد دیگـر صندوقهای تشکیل شـده زیـر نظـر بسـیج
س��ـازندگی با هدف کمـک معیش��ـت مـردم و بـرای ایجاد
اشتغال راهاندازی شـده است.
حدود 30م��اه پیش یعنی در اس��ـفندماه س��ـال  97بود که
صندوق قرضالحس��نه حض��رت رقیه(س) در شهرس��ـتان
سـرایان در اسـتان خراسـان جنوبـی تشکیل شـد و در حال
حاضر  ۱۵۰نفر عضو دارد.
مس��ـئول صنـدوق حضـ��رت رقیـه (س) در تش��ریح نحوه

استانهای کمآب ،چند روز پيش و با حضور رئيس بس�يج سازندگي کشور ،پروژه
آبرس�انی به طول  ۲کیلومتر برای روس�تای آلبوصیاد دش�ت آزادگان در اس�تان
خوزس�تان افتتاح ش�د اما موضوع قابل ذکر اينک�ه این پروژه ب�ه نمایندگی از ۱۲
پروژه بزرگ محرومیتزدایی و آبرسانی ديگر در خوزس�تان افتتاح شد و تاکنون
 ۹۴کیلومتر لولهگذاری برای آبرسانی به  ۲۵روستای اين استان انجام گرفته است.

راهانـدازی کارگاه کلوچهپـزی ،پـرورش بلدرچین ،گسترش
کارگاه خیاطی ،راهاندازی کارگاههای حولهبافـی ،تفـت تخمـه
 ،آجیلپـزی و همچنین پرورش گوسفند اشاره کرد».
وی تأکید میکند «:بـا کمـک ایـن وامها توانسـتیم هنـر 120
سـاله ایـن شهرسـتان را کـه سـوزندوزی بـا نـام چکندوزی
اسـت ،احیـا کنیـم .جالب است از ایـن هنـر اسـتقبال خوبـی
در بین م��ردم و متقاضیـان ایـن صنـ��دوق صـورت گرفتـه
اس��ـت بـه طـوری کـه در همیـن مـدت کوتـاه توانسـتیم
محصـوالت خـود را بـه بازارهای جهانی صادر کنیم».
تالش برای مهاجرت معکوس
وقتی میخواهیم به موفقیت یک صندوق پ��ی ببریم باید به
میزان مش��اغلی که با حمایتهای مالی آن ایجاد شده است،
نگاه کنیم.
در همی��ن رابطه مس��ئول صن��دوق حضرت رقی��ه(س) به
میزان اش��تغالزایی این صندوق اش��اره میکند و میگوید«:
خوش��ـبختانه بـا وامهای اعطایـی توانسـتیم بـرای حـدود
 60جـوان ایـن شهرستان اشتغالزایی کنیم .اگرچـه سـرمایه
ایـن صنـدوق بـا س��ـرمایههای اندک مردمی تشکیل شـده
است اما با همین س��ـپردههای پربرکـت مردمـی توانسـتیم
در سـال گذشـته شـخصی را که سرپرس��ـت خانواده بود از
زندان آزاد کنیم .ما در برنامههای خود قصد دعوت از سازمان
فنیحرفهای به روس��تاها را داریم تا ب��ا آموزشهای رایگان
بتوانیم کش��اورزی م��درن را در این مناطق پی��ش بگیریم و
همچنین با مهارتآموزی بیش��تر به جوانان بتوانیم مشاغل
بیشتری ایجاد کنیم».
نظـری خاطرنش��ـان میکند«:جمعیـت روس��ـتای مـا ۵۶
خانـوار است کـه بیشـتر جمعیـت روسـتا را جوانـان تشـکیل
عمومـا جوانـان تمایـل بـه مهاجـرت
میدهنـد .از آنجـا کـه
ً
از روسـتا دارنـد میتوانیـم با کمک مسـئوالن و همت بیشـتر
مردم باعث ایجاد شـغلهای جدید در روسـتا شـویم کـه در
نتیجـه نه تنها از خروج جوانان جلوگی��ری کنیم بلکه باعث
مهاجرتهای معکـوس بـه روسـتا و ایجـاد انگیـزه بیشـتر در
جوانـان بـرای آبـادی روسـتایمان باشیم».

مسئول گروه جهادی گفتمان ناب در گفتوگو با «جوان»:

دوران نقاهت را سپری میکنند .همچنین ارسال بستههای حمایتی نیز در دستور کار
قرار دارد و در حال انجام است.
به گفته این مسئول ،سبد حمایتی تهیه شده در این مرحله مشتمل بر  40هزار بسته
معیشتی و  10هزار بسته لوازمالتحریر است که بین اقشار کم برخوردار توزیع شد.
طیران با اشاره به تهیه هزار و  800دست پوشاک در قالب کمکهای حمایتی میگوید:
پخت  75هزار پرس غذای گرم با رعایت پروتکلهای بهداشتی هم پیشبینی شد که با
آماده شدن آن ،در میان خانوادههای کم برخوردار و نیازمند توزیع شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز ادامه میدهد :در بحث آزادسازی زندانیان

جرائم غیرعمد هم برنامهریزیهایی با همکاری سازمان زندانها و خیرین انجام شده و
قرار است در قالب این اقدام  20زندانی آزاد و به کانون خانواده خود بازگردد.
وی در مورد اقداماتی که در بحث اشتغال جامعه نیازمندان استان در هفته دفاع مقدس
انجام شد ،میگوید :در این قالب دو کارگاه تولیدی پوشاک و یک کارگاه صنایع دستی
افتتاح میشود که در مجموع زمینه اشتغال پایدار  100نفر را فراهم کرد.
طیران تأکید میکند :در بحث تهیه مسکن محرومان هم تاکنون توسط جهادگران بسیج
سازندگی سه واحد مسکونی احداث شده و  25خانه در حال بازسازی است و انجام این
اقدامات در بحث مسکن تا پایان سال جاری ادامه دارد.
وی میگوی��د :در مرحله پانزده��م رزمایش مواس��ات و همدلی در کنار اس��تفاده از
ظرفیتهای بسیج و سپاه ،س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) هم پای کار آمده و بخشی از
کمکها توسط این مجموعه انجام میشود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اش��اره به کمکهایی که از سوی کمیته
امداد امام خمینی(ره) استان در پیشبرد این مرحله از طرح رزمایش مواسات و همدلی
انجام شده اس��ت ،تصریح میکند :دیگر نهادها از جمله اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان ،کانون مساجد و آس��تان قدس رضوی هم برنامههای زیادی برای مشارکت در
طرح مواسات و همدلی دارند.
وی بیان میکند :در سازمان بسیج سازندگی استان البرز اینگونه برنامهریزی شده که
این اقدامات تا پایان سال جاری در فاصلههای زمانی و مناسبتهای مشخص انجام شود
و بتوانیم خدمات ارزنده به مردم شریف و شهیدپرور البرز ارائه دهیم.
طیران میگوید :تمام شعب بسیج سازندگی ،پایگاه و حوزههای مقاومت بسیج استان
البرز این آمادگی را دارند که کمکهای مردمی را دریافت کنند و در کوتاهترین زمان به
دست نیازمندان برسانند.

آرمانهای ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) برسانند.

آیا در سالهای قبل هم برنامهای
برای روستاها داشتهاید؟

بله .ما سعی کردهایم برنامهها و اردوهایمان را
منسجم و متمرکز کنیم .یعنی به جای اینکه
در چند روس��تا به صورت خرد کاری انجام
دهیم ،یک روس��تا را هدف قرار دهیم و کار
بزرگی را شروع کنیم و به نتیجه برسانیم.
گروه جه��ادی گفتمان ناب در س��الهای
گذش��ته از طریق برنامه منسجم سه ساله
توانست به یکی از روستاهای جنوبی کشور
یعنی روستای زمیندر از توابع بخش سندرک
شهرستان میناب در استان هرمزگان در حد
توان خود خدمت کند و با اتمام طرح «احداث
خانه اقتصادی شهید سلیمانی» در راستای
کمک به اقتصاد منطقه ،برنامه خود را در این
روستا به پایان رساندیم .امسال هم با توجه به
بررسیهای صورت گرفته ،روستای نرلو که
با فقدان سیستم آبرسانی مواجه است به
عنوان روستای هدف انتخاب شد.

مجموعه کارها و برنامه شما برای
این روستا چه بود؟

همانطور که شما گفتید کارهای ما به صورت
یک پکیج و رفع مشکالت اساسی روستاها
در کنار یکدیگر است .بر همین اساس برنامه
گروه جهادی گفتمان ناب برای روس��تای
نرلو با نام «سفر به مرکز دنیا  »4شامل پروژه
عمرانی حفرچ��اه آب ،اح��داث منبع آب و
آبرسانی به خانههای روستا ،پروژه مرمت و
آمادهسازی کالسهای مدرسه ،اجرای طرح
غربالگری پزشکی و معاینات رایگان اهالی،
مشاوره خانواده ،برنامه آموزش کارآفرینی

روس��تای کمبرخوردار را در پیش میگیرد،
دیگر نمیتوانی در مورد آن حرف بزنی یا نظر
بدهی .چون اینج��ا دلها تصمیم میگیرند
و حساب و کتابها با خداس��ت .به نظر من
اردوهای جهادی ،امروزه مصداق مبارزه در
خط مقدم با جنگ نرم هستند که خودسازی
از اهداف اصلی برگزاری این نوع اردوهاست.
یکی از ش��یوههای مهم در امر خودسازی و
جهاد با نفس آن هم در دوران جوانی ،شرکت
در همین اردوهای جهادی اس��ت .اردوهای
جهادی که حتی در ایام شیوع بیماری کرونا
نیز تعطیل نشدند و جهادگران با برنامههای
مختلف س��عی کردند نبض خدمترسانی
به مناطق محروم کشور را تپنده نگاه دارند.
وقت��ی در دوران آرام و بیدغدغ��ه در مورد
جهادگران صحبت میکنیم ،نباید فراموش
کنیم که همین جوان��ان در بحبوحه کرونا و
زمانی که کسی برای نزدیکترین عزیز خود
هم نمیتوانست کاری کند ،عزم خود را جزم
و برای یاری رساندن در زمینههای مختلف
راهی مناطق مختلف شدند.

برنامه شما برای ماههای آینده
چیست؟

برای ه��ر اردویی ک��ه قرار اس��ت برگزار
کنی��م ،ابتدا روی روس��تایی ک��ه معرفی
میشود تحقیق میکنیم و نیازهای آن را
شناسایی و اولویتبندی میکنیم .سپس با
برنامهریزی و تأمین اعتبارات به آنجا رفته
و میدانیم چه کاری را در چه مدت زمانی
باید به نتیجه برسانیم .در حال حاضر هم
روی چند روس��تا در حال مطالعه هستیم
که انشاءاهلل با نهایی ش��دن کار ،اعزامها
شروع میشود.

