
از اواسط سال گذش��ته بود كه پويش »كنارتم هموطن« در 
استان هاي مختلف ايران به راه افت��اد و ساكنان مناطقي كه 
دچار سيل و زلزله و حوادث ديگر ش��ده اند، خوب مي دانند 
چطور گروه هاي جهادي در كمترين زمان، خودش��ان را به 

آنها رساندند و به ارائه خدمت پرداختند. 
جمعيت امام رضايي ها اولين گروهي بود كه اين ايده را مطرح 
و كم كم گروه هاي جهادي ديگر را به جمع خودش��ان اضافه 
كرد و حاال موجي به راه افتاده كه هر استان هزاران جهادگر 

در كنار مردم دارد. 
حسين يكتا، مسئول جمعيت امام رضايي ها با بيان اينكه با 
راه اندازي پويش »كنارتم هموطن« امداد و خدمت رساني به 
آسيب ديدگان از بالياي طبيعي را در دستور كار قرار داديم، 
مي گويد: »از همان روزهاي اول شروع به كار جمعيت تصميم 
گرفتيم در هر بحراني از جمله سيل، زلزله، كرونا ورود كنيم و 
هموطنان آسيب ديده را تنها نگذاريم. زلزله شهر سي سخت 
نوزدهمين بحراني بود كه جهادگران با عنوان پويش كنارتم 

هموطن از ابتداي وقوع اين زمين لرزه تا آخرين لحظه در كنار 
مردم شريف مناطق بحران زده بود.«

اي��ن جهادگر ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه مجموع��ه اي از خيرين، 
خيريه هاي سراسر كشور و برخي كارخانجات، توليدكنندگان 
و تجار بزرگ در اين امر گروه را ياري مي كنند، ادامه مي دهد: 
»در اين پوي��ش و حرك��ت، كاره��ا را از صفر تا ص��د انجام 
مي دهيم، مثاًل وقت��ي در سي سخت زلزله آم��د، در گام اول 
كمك به آواربرداري و اسكان و بحث تغذيه بود، ولي در دومين 

مرحله رسيدگي به ۱۳۹مادر باردار اهل اين منطقه، استقرار 
كادر داوطلبان پزشكي تخصصي جهت رسيدگي به مادران 
باردار، نصب ۲۰عدد كانكس حمام، اجراي طرح قاليشويي در 
شهر و شست وشوي فرش هاي مردم زلزله زده در آستانه بهار 

و تحويل سال از جمله خدماتي بود كه ارائه شد.«
يكتا با بي��ان اينكه كارها ب��ه همين جا ختم نش��د و گام به 
گام كه پي��ش مي رفتيم ن��وع خدمات رساني ه��ا هم تغيير 
مي كرد، مي گويد: »خريد ۴۵۷عدد هيتر برقي و مش��اركت 
۳هزارو۷۳نف��ر از هموطن��ان از طريق پوي��ش »دهم هاي 
۱۰توماني« در دستور كار قرار گرفت كه توانست حال بسياري 
از خانواده هاي آسيب ديده را خوب كند. به عالوه خريد تبلت 
براي دانش آموزان سي سختي ب��ه مبلغ ۷۰۰ميليون ريال با 
مشاركت ۲هزارو۴۷۹ نفر از هموطنان در ديگر كارهاي انجام 

شده در اين منطقه بود.«
برنامه ري��زي و تأمين مصال��ح جهت مش��اركت در ساخت 
واحدهاي مسكوني و همچنين بازسازي منازل آسيب ديدگان 
از اين حادث��ه حركت بعدي گ��روه بود؛ كاري ك��ه به گفته 
مسئول جمعيت امام رضايي ها بر اساس آن، ۵۰تن آجر، ۳۶۰ 
كيسه سيمان و ۲۰۰كيس��ه گچ جهت مشاركت در ساخت 

واحدهاي مسكوني به ساكنان اين منطقه اهدا شد. 
اينها در كن��ار سيم��ان و تيرآهن هايي بود ك��ه از طرف بنياد 
مستضعفان و بنياد مسكن انقالب اسالمي به منطقه ارسال شد. 
حاال جهادگران »كنارتم هموطن« عزم شان را جزم كرده اند 
در كنار خدماتي كه در حوادث غيرمترقبه به هموطنان ارائه 
مي كنند، بحث حمايت از كارآفرينان و كمك به كشاورزان و 

دامداران را هم در برنامه خود بگنجانند. 
حض��ور در روستاهاي مختلف در زمان كاش��ت، داش��ت و 
برداشت محصول، آن هم با در نظر گرفتن نوع منطقه و نياز 
كشاورزان از جمله اقدامات شاخص جهادگران است. همراهي 
با دامداران و پرورش دهندگان طي��ور هم گام بزرگي در باال 
بردن سطح معلومات فعاالن اين حوزه و افزايش ميزان توليد 

و بهره وري است. 

جهادگران در كنار هموطنان محروم 
و آسيب ديده از حوادث

  گزارش  
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رئيس بسيج سازندگي كشور در گفت وگو با »جوان«:

اقتصاد مقاومتی و دانش بنيان را 
به طور جدی دنبال می كنيم

 هم اكنون برنامه و مأموريت هاي 
بسيج سازندگي در چه حوزه هايي 

تعريف شده است؟
سال۷۹ بود كه به دستور رهبر معظم انقالب 
جهاد سازندگي با خدمات ش��ايان در وزارت 
كشاورزي ادغام شد و روحيه اداري را به روحيه 
انقالبي و الهي تبديل كرد. در آن زمان سازماني 
به نام بسيج سازندگي تشكيل شد تا سازماندهي 
و ساماندهي براي حل مشكالت و مسائل مربوط 
به محروميت زدايي در آنجا انجام ش��ود. حاال 
بعد از گذش��ت دو دهه مأموريت هاي بس��يج 
سازندگي در حوزه آب ش��رب، آب كشاورزي، 
احداث استخر ذخيره آب، بهداشت و درمان، 
سرويس هاي بهداش��تي و مش��اوره است كه 
اين مأموريت ها امروز با كم��ك ۴۲ هزار گروه 
جهادي فعال در كشور در اقشار مختلف از جمله 
دانش آموزي، دانشجويي، فني تخصصي، جامعه 
پزشكي، مهندسين عمران، صنعت، كارگري، 

هنرمندان و ورزشكاران انجام مي شود. 
 چندي پيش، رزمايش جهادگران 
فاطمي بسيار باشكوه برگزار شد، 
نظر ش�ما در مورد اي�ن رزمايش 

چيست؟
در رزمايش بزرگ جهادگران فاطمي ۱۴ هزار 
گروه جهادي با ۱۵۳ ه��زار جهادگر به صورت 
هدفمند با پهنه، عرصه، جفرافيا، مسئله و زمان 
مشخص حضور داشتند كه هم اكنون مشغول 
كار و خدمات رساني بي منت به مردم هستند. 

 آيا بسيج سازندگي برنامه اي براي 
تشكيل گروه هاي جهادي اقتصاد 

مقاومتي و دانش بنيان دارد؟
 اين ك��ار از مدت ها قبل ش��روع ش��ده است. 
گروه هاي جهادي اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان 
در طول دو سال گذش��ته تش��كيل شده اند و 
همزمان با هفته بس��يج سازندگ��ي رزمايش 
بزرگ جهادگ��ران فاطمي در سراسر كش��ور 

حضور داشتند. 
در كاره�اي گروه ه�اي جهادي 
اقتصاد مقاومتي به موضوع اقتصاد 
به ص�ورت تخصص�ي پرداخته 

مي شود؟
اقتصاد در دنيا دو نظريه اقتص��اد مقاومتي و 
اقتصاد بازار آزاد دارد؛ اقتصاد در انقالب اسالمي، 
اقتصاد مقاومتي و نظريه ولي فقيه است. بايد 

مدل رفت��اري اقتصاد مثل م��دل رفتاري در 
سياست باشد. كشور ما در بحث و مدل نظامي، 
دكترين نظامي، موش��ك ها و بازدارندگي به 
جايي رسيده است كه هيچ كش��وري جرئت 
ندارد به ما نگاه چپ كن��د. در بحث فناوري و 
دفاعي هم به جاي��ي رسيده ايم كه مي توانيم 
شروع كننده تهاجم رفتاري دفاعي باشيم. مدل 
رفتاري ما در نظام مقدس نهادينه شد، جوانان 
و رزمندگان در جنگ به پيروزي رسيدند و در 
حال حاضر در حوزه هاي مختلف در كشور به 
خودكفايي، صادرات و شروع كننده رسيده ايم. 
در بحث اقتصاد، نظريه اقتص��اد مقاومتي به 
داليل مختلف اجرايي نشده است. مسئوالن 
ما يا توان يا باور به اقتصاد مقاومتي نداشتند و 
مغزها در اقتصاد منجمد و فريز شد. امروز رئيس 
دولت سيزدهم، دولت انقالبي و مردم نواز در 
بحث اقتصاد پاي كار آمده و گفته حاضر است 
از آبروي خود بگذرد تا انقالب اقتصادي را انجام 
دهد. بايد ريل اقتصاد كشور مطابق مدل اقتصاد 
ولي فقيه انقالب اسالمي باشد. كار اقتصادي 
كار بزرگي است و بايد هم��ه كمك كنند به 
نتيجه برسد. ان ش��اءاهلل در كش��ور به جايي 
برسيم كه صادركننده مح��وري محصوالت 
كشاورزي و استراتژيك به غير از نفت به بالد 

اسالمي باشيم. 
جمل�ه  از  خراسان جنوب�ي 
استان هايي است ك�ه گروه هاي 
جهادي اش ب�ه صورت وي�ژه در 
مأموريت ها حضور دارند. اقدامات 
جهادگران اين است�ان را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
خراسان جنوب��ي ب��ه رغم خشكس��الي ها، 
مش��كالت كش��اورزي، كاه��ش آب دهي 
قنوات، دوري از مركز، مشكالت عدم توازن 
و تع��ادل در حم��ل و نقل پ��روازي، ريلي، 
راه آهن، جاده اي و مش��كالت معيشتي اين 
افتخار را دارد كه هميش��ه در شاخص هاي 
مناسبت ه��اي مل��ي، سياس��ي و كمك به 
هم نوع در سيل و زلزله و كمك به مسلمانان 
بالد اسالمي گرفتار در ظلم و استكبار جزو 
استان هاي اول و دوم باشد. قلب جهادگران 
خراسان جنوبی براي ك��ار و خدمت رساني 
در جبه��ه مبارزه با فق��ر و محروميت مانند 

مدافعان حرم و سالمت مي تپد. 

صندوق هاي كوچك
 حاميان بزرگ كولبران

از كولبرها آنقدر گفته و نوشته اند كه همه ايرانيان خوب 
مي دانند اين قشر از جامعه با چه مشقت و سختي، لقمه 
ناني به دست مي آورند. با اينكه مس�ئوالن وعده هاي 
زيادي براي حماي�ت از كولبره�ا داده اند ام�ا اين بار 
گروهي از بس�يجيان در اقدامي با راه اندازي صندوق 
قرض الحسنه و پرداخت وام هاي كوچك اما پربركت به 
ياري اين قشر رفته اند تا شغلي ثابت براي خود دست و 

پا كنند و از اين آوارگي رها شوند. 
      

كولبران بيشتر در استان هاي غربي مثل كردستان، آذربايجان 
شرقي، كرمانش��اه و ايالم و گروهي هم در جنوب شرق ايران 

يعني سيستان و بلوچستان مشغول كار هستند. 
وقتي سختي كار اين افراد بر همگان مشخص شد، گروهي از 
بسيجيان و مس�جدي هاي يكي از روستاهاي آذربايجان غربي 
تصميم گرفتند صندوق قرض الحس��نه اي راه اندازي كنند تا 
بتوانند به متقاضيان، وام هايي پرداخت كنند تا با ايجاد كاري 

ثابت سراغ كولبري نروند. 
بيش�ترين مش���اغل ايجادش���ده از همين وام هاي كوچك 
مرب�وط ب�ه مش�اغل خانگ�ي هستند. كس�اني ك�ه اي�ن وام ها 
را دريافت مي كنند مي توانن�د به اش���تغال زايي بپردازند و با 
سرمايه گذاري در كارهاي كوچك ب���راي اه�ل خان�ه خود 

ش�غلي دست و پا كنند. 
هر چند تا دو سال قبل وام ۱۰ميليوني مي توانست كمك خوبي 
به افراد باشد اما حاال و با باال رفتن قيمت ها صندوق نيازمند 
كمك سازماني و حتي حمايت از طرف مديران پايتخت است. 
به گفته مسئوالن صندوق، اگر صندوق حضرت ابوالفضل)ع( 

با ۱۵۰عضو مي توانست مناب�ع مال�ي جدي�دي را ب�ه دس�ت 
آورد، قطع�اً ه�م تع�داد اعض�ايش بيشتر مي شد و هم اينكه 
ارقام وام هاي پرداختي افزاي��ش پيدا مي كرد. آنها مي گويند: 
»درخواس�ت ما اين اس�ت كه به اين منطقه مرزي كمك رساني 
شود تا مشابه اين صندوق ها بيش�تر راه اندازي ش�ود، اگ�ر ه�م 
حامي�ان مال�ي و خيري�ن ورود كنن�د، حاضري�م صن�دوق را 
توس�عه و مي�زان وام ها را ك�ه قرض الحسنه هستند، افزايش 

دهيم.«
وقتي اي�ن وام ها مي توان�د اش�تغال ايج�اد كند و كولب�ران را 
از خطراتي ك�ه تهديدش�ان مي كن�د، نج�ات دهد، پس بايد 

مورد حمايت باشند. 
ناگفته نماند بسيج سازندگي در مديريت، برنامه ريزي و تأمين 
منابع اول صندوق اقدامات خوبي انجام داده است اما به خاطر 
وجود صندوق هاي زيادي در استان هاي مختلف، آنها نيازمند 

حمايت هاي دولتي هم هستند. 

»شيره خرما«
 ظرفيتي براي اشتغال زايي در جنوب 

چند سالي است بس�يج سازندگي برنامه هاي ويژه اي 
براي حماي�ت از كارآفرينان در دستور ك�ار قرار داده 
است و بر همين اساس در بيش�تر استان ها با استفاده 
از ظرفيت هاي همان منطقه به اشتغال زايي مي پردازد. 
توجه به خرماه�اي جنوب و فرآوري اي�ن محصول به 
خصوص توليد ش�يره يكي از مش�اغلي اس�ت كه در 
شهرستان هاي مختلف خوزستان و به خصوص شادگان 

مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. 
      

وقتي از جنوب ايران صحبت به ميان مي آيد، همگان ذهن شان 
به سمت نفت و گاز مي رود. اما يكي از توانمندي هاي اين مناطق 
توليد خرما و فرآورده هاي اين محصول است كه جمعيت زيادي 
مشغول توليد آن هستند.  با اينكه سال ها خرما از نخيالت چيده 
و انواع مختلف آن پس از بس��ته بندي به ديگر مناطق ارسال 
مي شد اما طي سال هاي اخير و با حمايت هاي بسيج سازندگي 

و با فرآوري اين محصول اتفاقات خوبي رخ داده است. 
محمد امين كه كارش را براي توليد شيره خرما به صورت سنتي 
آغاز كرده است، مي گويد: »مهم ترين مس�ئله در اي�ن منطقه 
نبود نام و نش�ان تجاري اس�ت، به طوري كه اگر دولت واقعاً در 
اين بخش، از توليدكنندگان حمايت كند، مي توان توليدات را 

افزايش داد و براي جوانان اشتغال آفريني كرد.«
وي به وام ها و حمايت هاي بسيج كه توانسته باعث راه اندازي 
كارگاه هاي كوچك توليد شيره خرما در مناطق مختلف شادگان 
شود، اش��اره می كند و ادامه مي دهد: »اين كارگاه ها مشاغل 
زيادي را ايجاد كرده اند و خانواده ها مي توانند محصوالت شان 
را به شهرهاي اطراف بفرستند. اين كار اگر ادامه داشته باشد، 

كارگاه هاي خانوادگي به كارگاه هاي بزرگ تر تبديل می شود و 
در آن زمان مي توان به بازارهاي خارجي هم فكر كرد.«

اين كارآفرين مي گويد: »با حمايت ها و وام هايي كه سازمان ها 
مي توانند به شهرستان ها بدهند، بس��ياري از جواناني كه در 
حال حاضر بيكار هس��تند، مي توانند مشغول اين كار ش�وند. 
هم اكنون كارگاه هاي شهرستان ها ب�ه ش�كل س�نتي فعالي�ت 
مي كنن�د و كارگاه متمركزي وجود ن�دارد و فروش محصوالت 
و فرآورده هاي خرما در حد ش�هرهاي اطراف اس�تان اس�ت، 
اين در حال��ي اس�ت كه به دليل نزديكي اين ش��هرس�تان به 
حوزه خليج فارس مي توان صادرات اين محصوالت را به راحتي 

انجام داد.«
حاال با وام هايي كه ب��ه توليدكنندگان خرما داده مي ش��ود، 
بس��ياري از افراد درصدد راه اندازي كارگاه هايي هس��تند كه 
بي شك در آينده اي نزديك مي تواند تحولي بزرگ در زندگي 

آنها ايجاد كند. 

فعاليت جهادگران در عرصه ه�اي مختلف آنقدر نمود داش�ته است ك�ه حاال كمتر 
حركت و اقدام مردمي را مي توان ديد كه جهادگران در آن نقش�ي نداش�ته باش�ند. 
از دوران سخ�ت كروناي�ي گرفته ت�ا اج�راي رزمايش كمك ه�اي مؤمنان�ه و طرح 
ش�هيد سليماني و راه ان�دازي صندوق ه�اي قرض الحس�نه كه هر كدام ب�ه تنهايي 

در كن�ار فعاليت هاي اصل�ي گروه هاي جه�ادي، حماسه اي عظيم به ش�مار مي آيد. 
جهادگران ثابت كرده اند در هر شرايط و اوضاعي در كنار مردم هستند و از سال گذشته و با 
راه اندازي پويش »كنارتم هموطن« تمام گروه ها در مناطق مختلف كشور آماده هستند در 
حوادث و بحران هايي مثل سيل، زلزله، كرونا و حوادث غيرمترقبه ديگر وارد عمل شوند. 

گزارش تصویری

  كمك براي بهداشت و سالمت زنان و كودكان  نماز شكر براي عنايت خداوند جهت كمك به همنوعان  تهيه ارزاق براي آماده كردن سبدهاي معيشتي

در هفته گذش�ته رزمايش فاطمي با هدف كمك رساني ويژه به مناطق محروم 
كش�ور آغاز ش�د؛ حركتي كه ده ها  هزار جهادگر با تخصص هاي مختلف عازم 
روستاه�ا و مناطق كم برخوردار ش�دند تا ياري رسان هموطن�ان نيازمند خود 
باشند. سردار محمد زهرايي، رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور اين حركت 
جهادگران را به رش�ادت هاي رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس تش�بيه 
می كند و مي گويد: جهادگران بدون هيچ چشمداشت و بي منت، با برنامه ريزي 
و هدفمند در ه�ر منطقه اي كه نياز به كمك داش�ته باش�د، حاضر مي ش�وند. 

جهادگ�ران در ه�ر بحران�ي از 
جمله سيل، زلزل�ه و كرونا ورود 
می كنند و هموطنان آسيب ديده 
را تنها نمي گذارند. آنها با پويش 
»كنارتم هموطن« از ابتداي وقوع 
هر حادثه اي تا آخرين لحظه به 
ارائه خدمت می پردازند و مرحله 
به مرحله كارها را پيش مي برند

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهادگران 

ياور هميشگی هموطنان 

گذر

آغاز ساخت خانه براي مددجويان دشت آزادگان 
وقتي جهادگران در استان هاي مختلف 
در رزمايش جهادگران فاطمي شركت و 
آمادگي خود را براي اقدامات اضطراري 
اع�الم كردند، كلن�گ ساخت چندين 
واحد مسكوني براي مددجويان دشت 
آزادگان در استان خوزستان نيز در اين 

منطقه به زمين خورد. 
      

سرهنگ مهدي طرفي، فرمانده سپاه ناحيه 
مقاومت بس��يج شهرستان دش��ت آزادگان 
در آيي��ن كلنگ زني واحد مس��كوني گفت: 
ب��ا تفاهمنامه اي كه بين بس��يج سازندگي، 
كميته امداد و بنياد مسكن انقالب اسالمي 
امضا ش��د، تعداد پنج باب منزل مس��كوني 

طي امس��ال براي مددجويان كميته امداد 
شهرستان ساخته خواهد شد. وي افزود: نقش 
مردم و خيرين در تكميل پروژه هاي عمراني 
بس��يار مهم و مؤثر است. طرف��ي ادامه داد: 
در موضوع حمايت از محرومان هم در كنار 
كميته امداد امام خميني)ره( هستيم و هر 
كجا بحث كمك به نيازمندان باشد، در كنار 
مردم قرار داريم. فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
دشت آزادگان به استفاده از ظرفيت خيرين، 
مهندسي��ن عمراني بس��يجي و همچنين 
گروه هاي جهادي تخصصي بس��يج اشاره و 
تأكيد ك��رد: در كمترين زمان ممكن منازل 
مددجويان ساخته می شود و با كمترين هزينه 

در اختيارشان قرار مي گيرد.  


