
سازمان بس�یج ورزش�کاران به فرمایش مقام معظم 
رهب�ری از س�ال ۱۳۸۰ و در جه�ت پوش�اندن خ�أ 
فرهنگ�ی و معنوی در حوزه ورزش آغ�از به کار کرد. 
س�ازمانی که حاال بی�ش از ۴۴۰ گروه جه�ادی دارد 
و در مواقع ض�روری به کم�ک هموطن�ان نیازمند و 
کم برخوردار می شتابند. اجرای هفت مرحله رزمایش 
کمک های مؤمنانه، آزادی ۲۸۰ زندانی جرایم غیرعمد 
در کشور، ساخت بیش از هزار س�الن به اسم ۹ دی و 
تربیت بالغ بر ۲۰ ه�زار مدیر و مرب�ی تخصصی تنها 
بخشی از دستاوردهای این سازمان به شمار می آید. 

  
اگر قرار باش��د در مورد فلسفه وجودی بس��یج ورزشکاران 
صحبت کنیم حتم��اً اولین چی��زی که به ذهن می رس��د 
گسترش منش پهلوانی و فضای اخالقی و معنوی در حوزه 

ورزش و تعامالت این حوزه است. 
وقتی 20 س��ال پیش و با فرمایش مقام معظم رهبری و در 
جهت پوش��اندن خأل فرهنگی و معنوی در ح��وزه ورزش، 
سازمان بسیج ورزشکاران کار خود را شروع کرد کسی فکر 
نمی کرد این س��ازمان بتوان��د اقدامات فرهنگ��ی و معنوی 

زیادی را خلق و ثبت کند. 
بر همین اساس مسئول سازمان بس��یج ورزشکاران با بیان 
اینکه طبق سند اعتالی بس��یج نقشه راهی را جهت تعمیق 
معنویت و ترویج فرهنگ و من��ش پهلوانی در حوزه ورزش 
ترسیم کرده ایم، می گوید: »چهار راهبرد اساسی طبق سند 
اعتالی بسیج در حوزه ورزش وجود دارد و بیش از ۳0 اقدام 
اساسی در کارگروه های متعدد برای رسیدن به اهداف مّدنظر 

پیش بینی شده است.«
مهدی میرجلیلی ادامه می دهد: »در راستای ترویج و تعمیق 
معنویت و فرهنگ در حوزه ورزش ک��ه مدنظر مقام معظم 
رهبری هم هس��ت و در دیدار با قهرمانان نیز مطرح کردند 
یعنی »در اوج قهرمانی، متواضع، متدین، انقالبی پیش��رو و 
خانواده دوست باشید « برای ما اساس کار شد تا این جمله را 

چراغ راه قرار دهیم.«
  پویش هایی از جنس زندگی و آزادی 

یکی از مهم  ترین اقدامات جامعه بسیج ورزشکاران را می توان 

طی دو سال اخیر و در راستای اجرای کمک های مؤمنانه و 
همدلی و مواس��ات دید؛ زمانی که کرونا صدمات زیادی به 
جامعه و خانواده ها وارد کرد. در این مدت ۳۵ فدراس��یون 

کمک های خود را در چند مرحله برگزار کردند. 
مسئول س��ازمان بس��یج ورزش��کاران با بیان اینکه از سال 
گذشته تاکنون نقش آفرینی جامعه ورزشکاری را در جامعه 
مش��اهده کردیم و کمک مؤمنانه، نذر خ��ون و نذر ر هایی 
نمونه  هایی از فعالیت های جامعه ورزشکاران است، می گوید: 
»تاکنون ۳۵ فدراس��یون کمک های مؤمنانه خود را از دو تا 
هفت مرحله برگزار کرده اند. در ح��وزه آزادی زندانیان هم 
2۸0 زندانی جرایم غیرعمد در کش��ور توس��ط ورزشکاران 

آزاد شده اند.«
میرجلیلی با بیان اینکه در پویش های نذر خون، ورزشکاران 
بسیجی نقشی اساسی داشته اند، به دیگر اقدامات این قشر 
اشاره کرده و تصریح می کند: »دعوت به مشارکت حداکثری 
در انتخابات با برگزاری پویش های مختلف، از دیگر کار هایی 

است که ورزشکاران بسیجی در سال جاری انجام دادند.«
وی ادامه می دهد: »راهبرد دیگر این سازمان، عدالت محوری 
و مبارزه با فساد است که در حوزه های مختلف ورزشی مورد 

بررسی قرار گرفته است. ما به عنوان بازوان اجرایی در جامعه 
ورزشی کشور، س��عی می کنیم در اعتالی ورزش و مسائل 
مالی و اخالق��ی کمک کنیم و همچنی��ن در اعتالی اخالق 

مشکالت را برطرف کنیم.«
این مس��ئول با تأکید بر اینکه راهبرد بعدی این س��ازمان 
صیانت از اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی و حفاظت 
از شعائر اصیل انقالب اسالمی است، تصریح کرد: »هیهات 
من الذله از شعائر اصیل انقالب اس��المی است. پس زیر بار 
زور نخواهیم رفت، اما اینکه چگونه در مقابل این فشارهای 
بیگانگان بایستیم و ورزشکاران را متوجه این امر کنیم، یک 
بحث اساسی اس��ت که در این بحث نیاز به افراد و محتوای 

اثربخش داریم.«
   افتخارآفرینی با ۴۴۰ گروه جهادی 

تش��کیل گروه های جهادی ب��ه همت ورزش��کاران یکی از 
حرکت های شاخص این قشر است که در حوادث و اتفاقات 
مختلف و با حضور پهلوانان و قهرمانان ملی توانسته روحیه 

خوبی به جامعه تزریق کند. 
همراهی ملی پوشان و الگو بودن آنها برای نوجوانان و جوانان 
در حالی که با چفیه ای بر گردن و مدال بسیجی بر سینه وارد 

منطقه ای می شوند، هرگز از یاد تاریخ پاک نخواهد شد. 
مس��ئول س��ازمان بس��یج جامعه ورزش��کاران در این باره 
می گوید: »من معتقدم وزارت ورزش، فقط ورزش نیس��ت، 
مرکز فعالیت های جهادی را هم شامل می شود. همان طور 
که تا امروز بیش از ۴۴0 گروه جهادی بس��یج ورزشکاران را 
در سطح کشور داریم که برخی برای ساخت و ساز می روند 
و برخی هم برای ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی به آینده 

فعالیت می کنند.«
میرجلیلی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه در ورزش ه��ای مختلف، 
ورزش��کارانی داریم ک��ه در بحث کمک مؤمنان��ه با فروش 
مدال های شان کمک کردند، ادامه می دهد: »جامعه ورزش 
ما پای اعتقادات ایستاده است اما نیاز به الگوسازی و همکاری 

جامعه رسانه ای دارد.«
وی، اردوی راهیان نور را از جمله راه هایی عنوان می کند که 
در ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی و الگوسازی در ورزش هم 
می تواند مؤثر باشد. اردو هایی که آثار آن درد دل ها و ارتباط 

قهرمانان با شهدا در آن بیابان ها را به زیبایی می توان دید. 
به گفته این مس��ئول، تفکر انقالبی در حوزه ورزشی یعنی 
اینکه اگر می خواهیم ورزش پیشرفت کند باید از یک سری 

منافع شخصی و فردی بگذریم و به منافع ملی فکر کنیم. 
میرجلیل��ی با تأکید بر اینک��ه با توجه به قدم��ت، فرهنگ، 
ورزشکاران و مربیانی که داریم باید در ورزش به اوج برسیم، 
تصریح می کند: »بسیج برای کمک در حوزه ورزش، بیش از 
هزار سالن به اسم ۹ دی در سطح کشور ساخته و بالغ بر 20 
هزار مدیر و مربی تخصصی تربیت کرده اس��ت. اما نیازمند 
یک مرک��ز ملی آکادمی��ک تربیت مربی هس��تیم، یا اینکه 
مربیان را برای دوره های عالی اعزام کنیم تا در زمینه مربی 
هم روی پای خود باشیم و در آینده ای نزدیک با مربیان خود 
در بازی های بین المللی حاضر شویم که این امر نیازمند یک 

هم افزایی به ویژه در این زمینه است.«
   فرهنگ و توجه به سبک زندگی

توجه به فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسالمی، یکی 
دیگر از راهبردهای سازمان بسیج جامعه ورزشکاران است 
که اگر همه اقشار و نهاد ها ورزش را در برنامه روزانه خود قرار 
دهند و این فرهنگ ورزش روزان��ه در زندگی مردم نهادینه 
شود، باعث کم شدن بیماری های حرکتی شده و نفع آن به 

اقتصاد رسیده و شور و نشاط و کارایی کشور را باال می برد. 
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران معتقد است وقتی گفته 
می ش��ود ورزش همگانی یعنی فرهنگ همگانی و این دو از 

هم جداشدنی نیستند. 
وی با اش��اره به س��بک زندگی ایرانی اس��المی، می گوید: 
»دلیلی ندارد که کش��وری با این همه قدمت و س��ابقه در 
ورزش که بیش از یک هزار و ۱00 بازی بومی و محلی که با 
فلسفه عمیق و تاریخ بومی به معرفی هویت ایرانی می پردازد 

به سمت بازی های تازه تأسیس  اروپایی و غربی برود.«
میرجلیلی ادام��ه می دهد: »طراحی بازی ه��ا و ورزش های 
بومی، برای آمادگی جس��مانی و دفاعی است که حتی ابزار 
این ورزش ها هم از ابزار دفاعی است. این ورزش ها بر اساس 
تاکتیک های نظامی طراحی شده که ورزشکاران بتوانند از 

کشور، دین و مملکت شان دفاع کنند.«
وی بر ترویج س��بک زندگ��ی و ورزش ایرانی اس��المی هم 
گری��زی زده و تصریح می کن��د: »در حوزه مس��ائل دینی، 
فرهنگی و معنوی، بای��د برای خواهران و برادران ش��أنیت 
و کرامت ش��ان حفظ ش��ود. پس نیازی نیس��ت به س��مت 
رش��ته  هایی برویم که تناس��بی با چارچوب های ما و حتی 

فیزیولوژی بدن مان ندارد.«
این مسئول، یکی از ساده  ترین و شکیل  ترین راه های رسیدن 
به این هدف را الگو قرار دادن ش��هدای ورزش��کار در دفاع 
مقدس عنوان ک��رده و می گوید: »وقتی از این ش��هدا، راه و 
روش برای ورزش��کاران تعریف می کنیم، شیفته این شهدا 
می شوند و نمونه  نهادینه ش��دن این فرهنگ را در قهرمان 
کش��تی جهان آقای گرایی می توان دید که مدال خود را به 

شهید گمنام تقدیم کرد.«
میرجلیلی تأکید می کن��د هر قدر ورزش��کاران را از طریق 
رسانه و فضای مجازی بیشتر به قشر جوان و جامعه معرفی 
کنیم، الگوسازی و الگوپروری کرده ایم، اگر چه کار سختی 

است اما بهترین سرمایه گذاری در این حوزه است.

مدال پهلوانی بر سینه ورزشکاران
 با آزادی 280 زندانی 

  گزارش  
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محمد رضا هادیلو

پرونده
پهلوانان جهادی

یک�ی از مهم  تری�ن اقدام�ات 
جامعه بس�یج ورزش�کاران را 
می توان ط�ی دو س�ال اخیر و 
در راس�تای اجرای کمک های 
مؤمنان�ه و همدلی و مواس�ات 
دید. زمانی ک�ه کرونا صدمات 
زی�ادی به جامع�ه و خانواده ها 
۳۵ فدراس�یون  وارد ک�رد 
کمک ه�ای خ�ود را در چن�د 
مرحله برگزار کردند و در حوزه 
آزادی زندانیان هم ۲۸۰ زندانی 
جرای�م غیرعم�د در کش�ور 
توسط ورزشکاران آزاد شدند

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور
 در گفت وگو با » جوان« خبر داد

برنامه ۵ ساله برای تأمین
 آب و مسکن محرومان

بعد از وق�وع زلزل�ه در برخی 
شهرستان های استان هرمزگان 
برنام�ه بس�یج س�ازندگی و 
گروه های جه�ادی اش جهت 
خدمات رس�انی به هموطنان 

زلزله زده چه بود؟
وقتی خبر وقوع این حادثه در 
هرمزگان به ما رسید و متوجه 
شدیم زلزله خرابی هایی برجای 
گذاش��ته، از هم��ان روز اول، 
قرارگاه جهادی راه اندازی شد و 
تاکنون پنج گروه جهادی بومی 
استان به مناطق زلزله زده اعزام 
شده اند. در این اتفاق سه منطقه 
دچار آسیب و حادثه شده که در 
کنار گروه ه��ای جهادی بومی 
20 گ��روه دیگر آماده ش��ده و 
تعدادی از آنها به منطقه اعزام 
شده اند و تعدادی نیز در صورت 
نیاز برای کمک ب��ه هموطنان وارد عمل 

خواهند شد.
آی�ا از اس�تان های دیگ�ر هم 
گروه های جهادی به هرمزگان 

رفته اند؟
از همان روز اول وقوع زلزل��ه تماس ها و 
مراجعات زی��ادی از گروه ه��ای مختلف 
داشته ایم که آماده اعزام به مناطق بودند 
اما چون هرمزگان به ان��دازه کافی گروه 
جهادی برای عملی��ات دارد، هیچ نیاز به 
نیروی انسانی و اعزام گروه های جهادی از 

سایر استان ها نیست.
بس�یج ب�ا چ�ه برنام�ه ای در 
شهرستان های زلزله زده پیش 

خواهد رفت؟
اولین چیزی که مهم بود ب��رآورد میزان 
خس��ارت بود که انج��ام ش��ده و در این 
مرحله گروه ه��ا به منطقه اعزام ش��دند. 
گام بع��دی تهی��ه و جمع آوری وس��ایل 
گرمایش��ی نظیر چراغ، پتو و چادر است 
که با کمک سایر اس��تان ها در حال انجام 
است. حساب کرده ایم تا سه هفته درگیر 

این کار باشیم.
ب�رای آغاز س�اخت و س�از ها 

چطور؟
بعد از اینک��ه میزان خرابی ه��ا و تخریب 
منازل و دیگر بنا ها مش��خص ش��ود وارد 
فاز تعامالت با بنیاد مسکن برای ساخت 
منازل آسیب دیده مثل نمونه انجام شده 
در شهرهای اندیکا و بازفت می شویم. در 
اندیکا و بازفت مراحل ساخت واحدهای 
مس��کونی و بیش از هزار واح��د جایگاه 
دام و ات��اق اضطراری آغاز ش��ده اس��ت. 
همین آمادگ��ی را برای س��اخت منازل 
و جایگاه ه��ای دام در مناط��ق زلزله زده 
هرمزگان داریم. ضمن اینکه در اس��کان 
دائم با راهبرد و سیاس��ت بنیاد مس��کن 
همراه هس��تیم ب��ه این معنا که نقش��ه، 
مش��خصات و تفاهم با بنیاد مسکن است 
و ما با اولوی��ت مددجویان کمیته امداد و 
بهزیس��تی در مناطق عمل می کنیم و بر 
همین اس��اس در زلزله های سی س��خت 
2۳0 مسکن، اندیکا و بازفت 2۳۵ مسکن 
و سرپل ذهاب 2 هزار و 200 واحد مسکن 
می س��ازیم. فعاًل تمرکزمان ب��ر کارهای 
جهادی، آواربرداری، امداد و نجات اولیه، 
تهیه ل��وازم گرمایش��ی و مایحتاج مردم 

است.
اولویت نیاز ه�ا در حال حاضر 

چیست؟
وقتی هوا سرد و سرپناه هم دچار مشکل 
ش��ده، بدون ش��ک باید گفت اولین کار 
امدادرس��انی به زلزل��ه زدگان در مناطق 
صعب العبور اس��ت و در مجم��وع تأمین 

چادر، پتو، لوازم گرمایشی و مواد غذایی 
مهم  ترین نیاز زلزله زدگان است. این نکته 
را هم فراموش نکنیم ک��ه در چند هفته 
اول تأمین اقالم خوراکی بسیار مهم است 
چون در برخی مناطق شاید امکان پخت 

غذا وجود نداشته باشد.
در هفته بس�یج ق�رار داریم، 
برای این هفته چه برنامه هایی 

دارید؟
شعار امس��ال هفته بس��یج، »بسیج پاره 
تن مردم« اس��ت و بس��یج س��ازندگی 
برخاس��ته از تفکر جهادی ب��ا مبنایی به 
نام ش��وراها، مجامع و گروه های جهادی 
فعالی��ت می کن��د ک��ه ۴2 ه��زار گروه 
جه��ادی در مناطق محروم ب��ه صورت 
هدفمند حل مسئله می کنند و 2۶ هزار 
صندوق قرض الحس��نه مردم یار اشتغالزا 
یک سری برنامه  ها را در دستور کار دارند 
که خروج��ی اش در این هفت��ه رونمایی 
ش��د. برای تک تک روزهای ای��ن هفته 
برنامه داری��م ک��ه در روز اول، برگزاری 
رزمای��ش اقت��دار جهادگران ب��ود که از 
دل ۴2 ه��زار گ��روه جه��ادی، ۵ هزار و 
200 گ��روه همزمان به س��مت مناطق 
محروم عزیمت کردن��د و در عرصه های 
تخصصی از تعمیر لوازم خانگی تا خدمات 
بهداش��تی، درمانی، کشاورزی و ساخت 
مسکن خدمت رسانی شد، یکی از کارهای 

بزرگ بود.
بس�یج  ک�ه  اس�ت  مدت�ی 
س�ازندگی با یک برنامه ریزی 
مش�خص و اجرای طرح هایی، 
کمک رس�انی به م�ردم را در 
مناطق مختلف عملیاتی کرده 
اس�ت. در مورد ای�ن طرح ها 

توضیح دهید.
بسیج طرحی را به نام طرح جامع مردم پایه 
در همه روس��تا  ها و محالت حاشیه شهر 
دنبال می کند که بر اساس این طرح که از 
امسال آغاز شده در ۱0 هزار و 2۸۳ روستا 
به مدت پنج س��ال اقداماتی در زمینه آب 
شرب و کش��اورزی و مس��کن محرومان 
انجام می ش��ود و چند روز پیش یعنی در 
سی ام آبان افتتاح همزمان 2 هزار و ۵۵۳ 
پروژه محرومیت زدایی انجام شد. کار این 
پروژه  ها از فروردین ۱۴00 آغاز شد که با 
کمک دولت، نهاد  ها و خی��ران به نتیجه 
رسید. حرکت دیگر بس��یج سازندگی که 
در هفته بس��یج نیز از آن رونمایی شد به 
طرح های اقتص��اد مقاومت��ی اختصاص 
دارد. در این طرح و در قالب صندوق های 
قرض الحس��نه و کارگاه های اشتغالزایی 
اقداماتی انجام می ش��ود ک��ه در اقدامی 
سراس��ری همزم��ان در اس��تان قزوین 
بهره برداری  ها صورت گرفته و ۴00 پنل 
خورش��یدی که ب��ه نیروگاه های کوچک 
خانگی ۵ کیلوواتی مش��هور هس��تند به 

نمایندگی در اصفهان افتتاح شد.
ویژگی ح�ال حاضر گروه های 
جهادی نس�بت به چند سال 

قبل چیست؟
هم اکن��ون گروه ه��ا تخصصی ش��ده اند 
و وقت��ی نیاز ب��ه کمک داری��م می دانیم 
بر اس��اس نی��از، ک��دام گ��روه می تواند 
تأثیرگ��ذاری بیش��تری داش��ته باش��د. 
همچنین حضور همه اقشار در گروه های 
جه��ادی از ب��رکات این اردوهاس��ت. از 
دکتر و مهن��دس و کش��اورز و کارمند تا 
جوانان و زنان و دختران��ی که می توانند 
در استان خود به عنوان یک یاری رسان، 
همیشه آماده باشند تا در مواقع ضروری 
به کمک هموطنان کم برخوردار و نیازمند 

و حادثه دیده بشتابند.

بس�یج س�ازندگی که متولی س�اماندهی، برنامه ری�زی و هدای�ت گروه های 
جهادی اس�ت، نش�ان داده ح�اال ب�ه مرحله ای رس�یده ک�ه می توان�د چند 
اتف�اق و حادث�ه حتی در س�طح مل�ی را مدیریت کند. درس�ت در ش�رایطی 
که اکثر اس�تان ها درگیر کرونا هس�تند، زلزل�ه هرم�زگان و برنامه های هفته 
بس�یج آزمون خوبی برای به رخ کش�یدن قدرت این س�ازمان ب�ود. به همین 
بهانه ب�ه س�راغ س�ردار محم�د زهرایی رئیس س�ازمان بس�یج س�ازندگی 
کش�ور رفتیم ت�ا در خص�وص وضعیت مناط�ق زلزل�ه زده اس�تان هرمزگان 
و برنام�ه آنه�ا ب�رای هفت�ه بس�یج گفت وگویی با ایش�ان داش�ته باش�یم.

گو
ت و

گف

اجرای 3هزار برنامه در بزرگداشت هفته بسیج گیالن

با حضور ۴۵ هزار جهادگر در قال��ب ۳ هزار گروه جهادی 
در گیالن، بسیجیان و جهادگران حماسه ای عظیم خلق 
کردند که در چند سال گذشته نیز در سیل، زلزله، کرونا و 

دیگر بحران  ها به کمک به مردم پرداخته اند. 
در برخی از دوره ها، بسیج سازندگی توسط برخی افراد و 
گروه  ها با بی توجهی مواجه شد ولی بسیجیان در آن دوران 
هم از تالش دست نکش��یده و به جهاد خود ادامه دادند. 
حدود ۳ هزار برنام��ه در بخش های مختل��ف، فرهنگی ، 
هنری ، ورزشی و اقتصاد مقاومتی در هفته بسیج امسال در 
گیالن برگزار می ش��ود که این برنامه  ها تا پنجم آذر ادامه 

خواهد داشت. عالوه بر برگزاری همایش اقتدار جهادگران 
که یک��ی از برنامه های مهم هفته بس��یج گیالن اس��ت، 
گلباران مزار شهدا و برنامه های حوزه محرومیت زدایی نیز 

از دیگر فعالیت های این هفته می باشد. 
حدود یک هزار برنامه و مس��ابقه ورزش��ی در رشته های 
مختلف توسط بسیجیان در سراسر استان انجام می شود 

که این امر یکی از برنامه های مهم هفته بسیج است.
 با کمک خیرین و اقشار مختلف مردم بیش از ۵00 هزار 
بسته معیشتی در دوران سخت اقتصادی در گیالن توزیع 
شد، همچنین بیش از 20 هزار بسته آموزشی و ۸۵0 هزار 
بسته بهداشتی نیز در دو سال اخیر در گیالن توزیع شد. 
بیش از 7 هزار شغل توسط س��پاه در گیالن ایجاد شده و 
مرحله دوم ساخت مسکن مددجویی نیز به پایان رسیده 
و آماده ایم این راه را ادامه دهیم تا محرومان مس��کن دار 
شوند. اقدامات جهادگران فقط مختص محرومیت زدایی 
نیس��ت و جهادگران در عرصه های فرهنگی، سیاس��ی و 

اجتماعی نیز فعالیت شایسته ای دارند. 
جهادگ��ران مانن��د دوران دفاع مق��دس، ب��ا حضور در 
عرصه های مختل��ف وفاداری خ��ود به نظ��ام جمهوری 

اسالمی و مردم را نشان دادند.

سردار محمد عبداهلل پور 
فرمانده سپاه قدس گیالن

1500 گروه جهادی آماده ارائه 1500 خدمت

 ۱00 عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج خراسان شمالی 
اجرا می شود که تعداد برنامه های محوری ۵۵ برنامه بوده و 

۱۵ هزار عنوان فعالیت در قالب آنها به اجرا درمی آید.
ارائ��ه ه��زار و ۵00 خدمت از س��وی ه��زار و ۵00 گروه 
جهادی، برگ��زاری همایش وحدت علمای اهل تس��نن، 
اعزام گروه های پزشکی و کادر درمان به مناطق محروم، 
آزادسازی زندانیان و جرایم غیرعمد مالی از برنامه هفته 

بسیج استان است.
افتتاح سه طرح محرومیت زدایی در هفته بسیج از اقدامات 
مهم اس��ت. افتتاح اس��تخر ۸ هزار متر مربع��ی دهکده 

مقاومت، تحویل شش واحد مسکونی محرومان، افتتاح دو 
طرح آبرس��انی و افتتاح درمانگاه و صندوق قرض الحسنه 
شهرس��تان اس��فراین از جمل��ه این طرح هاس��ت که به 

بهره برداری می رسد.
بس��یج اقتصاد مقاومتی، بس��یج علم و پژوهش، بس��یج 
عدالت و مبارزه با فس��اد، بس��یج عزت ملی و مرزبندی با 
دشمن، بسیج استقالل و آزادی، بس��یج سبک زندگی و 
بس��یج معنویت و اخالق روزهای هفته بسیج نام گذاری 

شده است.
اندیشه و تفکر بسیجی در منطقه گسترده شده و بسیجیان 
با صداق��ت و تمام ت��وان در صحنه حضور دارن��د و برای 
خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. نواختن 
زنگ بس��یج در مدارس منتخب و س��امانه شاد آموزش و 
پرورش، برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی، پویش نذر 
خون، ویزیت رایگان آحاد مردم در درمانگاه های وابسته 
به س��پاه، تقدیر از فعاالن طرح شهید س��لیمانی و تکریم 
از خانواده های شهدای مدافع س��المت، برگزاری گشت 
محله محور رضویون با هدف تأمین امنیت منطقه و محله 
و برگزاری جش��نواره جهادگران علم و فن��اوری از جمله 

برنامه های هفته بسیج است.

سردار اسماعیل فرجی
فرمانده سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالی

تش�کیل گروه ه�ای جه�ادی 
به هم�ت ورزش�کاران یکی از 
حرکت های ش�اخص این قشر 
اس�ت که در حوادث و اتفاقات 
مختلف و با حض�ور پهلوانان و 
قهرمانان ملی توانسته روحیه 
خوبی ب�ه جامعه تزری�ق کند. 
بیش از ۴۴۰ گروه جهادی بسیج 
ورزش�کاران هم اکن�ون فعال 
بوده و برخی برای ساخت و ساز 
می روند و برخی هم برای ایجاد 
ش�ور و نش�اط و امیدآفرینی 
ب�ه آی��ن�ده در ح��رکتن�د


