
يكي از اهداف سپاه پاس�داران كمك به مردم در 
تمامي حوزه ها بوده و بع�د از دوران دفاع مقدس 
و با تشكيل قرارگاه سازندگي و محروميت زدايي، 
آباداني كش�ور را در برنامه قرار داده است. سپاه 
قدس گي�ان در اين ب�اره چه اقداماتي داش�ته 

است؟
راه نجات گيالن از مشكالت، اس��تفاده از ظرفيت سپاه، بسيج و 
قرارگاه خاتم االنبياست، لذا سپاه قدس اين آمادگي را دارد براي 
حل مشكالت زيرس��اختي در اس��تان تمامي امكانات خود را در 

اختيار مسئوالن قرار دهد. 
همانطور كه يكي از اهداف سپاه پاسداران در كشور توجه به حوزه 
سازندگي است، س��پاه قدس گيالن هم در همين راستا طي دو 
سال گذشته 2هزار مس��كن برای محرومان احداث كرده است و 
در سال جديد نيز ۵۰۰ واحد مسكن محرومان و مددجويان را به 

بهره برداري مي رساند. 
در حال حاضر سپاه استان ها به موضوع آبرساني 
به مناطق مختلف و روستاهاي شان ورود كرده اند، 

آيا گيان اصًا نيازي به اين كار دارد؟
بايد بگويم، عمليات اجرايي پروژه هاي محروميت زدايي سپاه شامل 
آبرساني به ۷۱۱روستا نيز مي شود اما با ابراز تأسف بايد از كمبود 
آب آشاميدني سالم در اين استان هم كه به عنوان پربارش ترين و 

سرسبزترين منطقه ايران مطرح است، صحبت كنيم. 
بعد از سيستان و بلوچستان، رتبه دوم كشوري در كمبود پروژه 
آبرساني را داريم و جاي سؤال است كه چرا در استان پرآبي مانند 

گيالن شاهد چنين وضعيتي هستيم. 
سپاه قدس آمادگي اتمام عمليات تمام پروژه هاي آبرساني را طي 
سه ماه دارد. مشكل اصلي مربوط به مسائل مخازن و تأمين زمين 

است و ساير مراحل دشوار نيست. 
يعني آبرساني به تمام مناطق روستايي بر عهده 

سپاه است؟
در اين مورد تقسيم كار و آبرساني به غرب گيالن به سپاه واگذار 
شده اس��ت. هر چند هنوز نقش��ه به روز از آب و فاضالب گيالن 

دريافت نكرده ايم و در تهيه نقشه مشكل داريم. 
نقشه هاي فعلي براي سال ۸۳ است كه روند كار را كند كرده است و 
از آنجا كه در بهترين فصل جهت انجام پروژه هاي عمراني هستيم، 
بايد فرصت را غنيمت بدانيم و نقشه مناطق را سريعاً آماده كنيم، 
با اين حال عمليات آبرساني در شهرستان تالش در كمتر از سه ماه 
به اتمام مي رسد، ضمن اينكه براي تأمين زمين جهت اجراي اين 

پروژه بايد از ظرفيت هاي محلي استفاده شود. 
 چندي پيش و در ادامه رزمايش همدلي ها، رزمايش 
جهادگران فاطمي در تمام استان ها برگزار شد، در 

اين رابطه گيان چه برنامه هايي داشت؟
ابتدا بايد بگويم اس��تان گيالن 2هزارو۷۱۶ پايگاه مقاومت دارد 
كه در روزهاي پنج شنبه و جمعه ۵هزار تا ۱۹هزار بسته معيشتي 

توسط اين پايگاه ها در بين نيازمندان توزيع مي شود. 
در اصل، پايگاه هاي مقاومت بس��يج ي��ار و ياور س��پاه در توزيع 
بسته هاي معيشتي و رس��اندن كمك ها به دست جامعه هدف و 

خانواده هاي كم برخوردار هستند، البته توزيع بسته هاي معيشتي 
فقط شامل اقالم اساسي نبوده و هر چيزي كه خانواده ها به نسبت 
تعداد نفرات شان نياز داشتند مورد توجه قرار مي گرفت. در كنار 
اين كمك ها توزيع 2۰ هزار بس��ته لوازم تحصيلي و الكترونيكي، 
تهيه ۹هزار بسته لوازم تحرير، ذبح 2هزار رأس گوسفند و توزيع 
گوشت آنها، تهيه يك ميليون پرس غذاي گرم و اهداي جهيزيه 
از جمله اقدامات سپاه قدس گيالن و بسيجيان و خيرين در اين 

مدت بوده است. 
در كنار تمام اين اقدامات بايد گفت كه برگزاري رزمايش جهادگران 
فاطمي يك كار ارزشمند در جمهوري اسالمي است كه در گيالن 
هم ۸۰۰ گروه جهادي از ميان ۳هزارو۵۰۰ گروه ثبت شده استان 

شركت كردند كه اقدامات بسيار خوبي صورت گرفت. 
ما بر تهيه بسته هاي معيشتي و كمك به خانواده هاي نيازمند تأكيد 
داريم و در همين راستا به مناسبت سالروز تأسيس سازمان بسيج 
سازندگي سپاه قدس گيالن هم ۸هزار بسته و ۵۰سري جهيزيه 

كامل به نوعروسان گيالني تحويل داده شد. 
به نظر ما، كار جه��ادي بايد براي جلب رضايت پروردگار باش��د. 
اين كارها زحمت بس��يار فراواني دارد، لذا اگر براي جلب رضايت 

پروردگار نباشد، به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. 
بسياري از مشكالت گيالن حاصل بوروكراسي و مشكالت اداري 
است، به طوري كه براي ايجاد سرمايه گذاري و رفع معضالت بايد 

مراحل زيادي طي شود. 
ش�ما براي اش�تغال زايي هم برنام�ه اي در جهت 

حمايت از جوانان و كارآفرينان داشته ايد؟
پرداخت وام هاي قرض الحس��نه در حوزه اش��تغال بسيار نتايج 
خوبي داش��ته اس��ت، لذا اگر اين روند در گيالن ادامه دار باشد، 
بسيار به اقتصاد ما كمك مي كند. برنامه اي داريم كه صندوق هاي 
قرض الحس��نه وام هاي ش��ان را به نيازمندان و افراد جوياي كار 

اختصاص دهند و آنها را در اين مسير ياري كنند. 
 فعاليت ه�اي س�پاه ق�دس در رابطه ب�ا كارهاي 
فرهنگي چطور بوده و آيا در اين راستا هم اقداماتي 

داشته ايد؟
در راس��تاي اجراي فرمايش��ات مقام معظم رهبري در خصوص 
پ��رورش ۱۰ميليون حافظ قرآن در كش��ور، س��پاه پاس��داران 
شيوه نامه اي را تحت عنوان »ترويج و فرهنگ سازي حفظ قرآن« 

در س��ال۹۷ تهيه و تدوين كرده اس��ت كه بر همين اساس و در 
راستاي تربيت حافظان قرآن، سپاه قدس گيالن از اواخر سال۹۸ 
طرح حافظان ق��رآن را به صورت جدي در دس��تور كار خود قرار 

داده است. 
نقش مدرسان و مربيان قرآني در اجراي شيوه نامه ترويج و فرهنگ  
حفظ قرآن بسيار مهم و مؤثر است و در سال جديد هشت مدرس 
زن و مرد در حوزه حفظ و روخواني قرآن ب��ه مدت يك هفته به 
استان قم اعزام شدند كه هر كدام از آنان موظفند در شهرستان و 

ناحيه خود 2۰مربي قرآني را پرورش دهند. 
معتقديم بدون توجه به مدرسان و مربيان قرآني هيچ موفقيتي در 
حوزه پرورش حافظان قرآن حاصل نمي شود. از دو سال گذشته و به 
منظور تربيت مربيان قرآني يك اقدام زيربنايي توسط سپاه قدس 
گيالن انجام شد، به طوري كه در تمامي شهرستان هاي استان يك 
مدرس مرد و يك مدرس زن در هر ناحيه انتخاب شدند كه وظيفه 

پرورش و تربيت مربيان را بر عهده دارند. 
يعني اين مدرس�ان باي�د پرورش دهن�ده مربي 

باشند؟
بله، هر مدرس در هر حوزه حداقل يك تا پنج نفر را پرورش می دهد 

و آنان وظيفه تربيت حافظان قرآن كريم و روخواني را دارند. 
 تاكنون چند حافظ قرآن در گيان داشته ايد؟

تعداد حافظان قرآن پرورش يافته در گيالن توس��ط سپاه قدس 
خوب است و در سال ۹۹ و با تالش هاي صورت گرفته هزارو۳۱۳ 
نفر و در سال گذشته هزارو4۰۰ حافظ در گيالن پرورش يافتند و 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سال جديد هزارو4۰۰حافظ 

پرورش داده مي شود. 
طرح »صراط« يكي از طرح هاي مهم در سپاه قدس است كه در 
اين طرح مباحث روخواني، روانخواني مفاهيم قرآن، نهج البالغه و 
صحيفه سجاديه در تمامي پايگاه هاي بسيج با بيش از ۶۱۶گروه 

۱۰ تا 2۰نفره در جريان است. 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خصوص پرورش بيش از 2۰هزار 
نفر در مبحث تربيت حافظ و متربي برادر و خواهر است كه در سال 
جديد در مجم��وع ۱۷هزارو۸۳۹ نفر در مبح��ث تربيت حافظ و 

متربي و ۱۰هزار نفر در اقشار پيش بيني شده است. 
همچنين از امسال واحدهاي قرآني در گيالن راه اندازي مي شود 
كه هر واحد بايد 2۰۰نف��ر را تحت پوش��ش و در چرخه حفظ و 

روخواني قرار دهند. 
توجه به فرهنگ قرآني بايد در بين جوانان گس��ترش داده شود، 
زيرا در اين صورت مي توان جامعه اي سرشار از شادابي و موفقيت 

داشت. 
هم اكنون بسياري از گروه هاي جهادي به صورت 
تخصصي وارد ميدان مي ش�وند كه در تش�كيل 
چنين گروه هايي بس�يج دانش�جويي مي تواند 
كمك بزرگي بكند. حضور و فعاليت هاي بس�يج 

دانشجويي گيان را چطور ارزيابي مي كنيد؟
بسيج دانشجويي داراي ظرفيت بسيار خوب در حوزه هاي مختلف 
اس��ت كه تنها دليل آن بهره مندي از جامعه نخبگاني دانش��جو 
است، به همين خاطر انتظار داريم تمام جلسات بسيج دانشجويي 

بايد منجر به نتيجه شود، ضمن اينكه شوراي مواضع در هدايت 
سازمان بسيج دانشجويي نفش مؤثري دارد. شوراي مواضع مرجع 
هدايت راهبردي بس��يج دانشجويي اس��ت كه الزمه آن داشتن 
اطالعات كافي در عرصه هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي، سياسي 

و ورزشي است. 
در همين راستا جريان ليبرال با قدرت رسانه اي خود در حال تالش 
براي كم جلوه دادن نقش بسيج دانشجويي در انقالب و كشور است، 
لذا بايد قشر دانشجويان بسيجي با وحدت و اتحاد و با بهره مندي از 

ظرفيت رسانه اقدامات خود را بازگو كنند. 
توجه به جهاد تبيين و مباني انقالب در بس��يج دانشجويي هم از 
نكات بسيار مهم است. استكبار با استفاده از قدرت فضاي مجازي، 
كوچك ترين اتفاق در جمهوري اسالمي را بزرگ جلوه مي دهد، 
لذا اگر جهاد تبيين در كشور شكل نگيرد يا به مباني انقالب توجه 
نشود، استكبار به اهداف خود مي رسد، به اين منظور نقش بسيج 
دانشجويي در مقابله با اين برنامه دشمن بسيار حائز اهميت است. 
در حال حاضر اولويت نيازهاي روستاهاي استان 

در چه چيزهايي است؟
در كنار تمام كاس��تي هايي كه وجود دارد، جاده هاي كوهستاني 
يكي از سخت ترين راه ها براي تردد هستند و همواره ساكنان اين 
مناطق براي رفت وآمد در فصول مختلف سال از جمله تابستان با 
سختي هاي زيادي مواجه مي شوند، به عنوان مثال شهرستان تالش 
يكي از كوهستاني ترين شهرستان هاي گيالن به شمار مي آيد كه 
داراي كوه و جنگل هاي فراواني اس��ت و بعضاً تردد را براي اهالي 

محل به دليل نبود جاده مناسب با مشكل مواجه مي كند. 
 براي اين منطقه برنامه اي داريد؟

بله. فاز اول راه كوهستاني بخش حويق تالش اجرايي شده است و 
اين فاز در قالب تعريض راه كوهستاني در سال هاي گذشته انجام 

شد و به بهره برداري رسيد. 
كارهاي اداري فاز دوم از مدتي پيش انجام و در ديدار با مديركل 
راهداري اس��تان و فرماندار تالش دس��تور اجرايي ف��از دوم راه 
كوهس��تاني صادر شد و مدتي است بهس��ازي و هموارسازي آن 

توسط سپاه قدس گيالن آغاز شده است. 
مقرر ش��د از ديواره هاي خود جاده و مصالح منطقه حويق براي 
اجراي پروژه استفاده شود، لذا از مسئوالن درخواست داريم به اين 

امر  توجه جدي كنند. 
ب�ا توج�ه ب�ه حض�ور بس�يج اقش�ار و تعريف 
مس�ئوليت هاي آنها فكر مي كنيد س�پاه چقدر 
مي توان�د از ظرفي�ت خ�ود م�ردم ب�راي رف�ع 

مشكات شان استفاده كند؟
براي به مشاركت گرفتن مردم در امورات خودشان بايد اقدامات 
بسيج در همه رده هاي اقشار براي ش��هروندان بازگو شود. بسيج 
داراي ظرفيت بسيار خوبي در همه عرصه هاي علمي، فرهنگي، 
اجتماعي، كشاورزي و صنعتي است، به اين منظور استكبار يكي از 

اهدافش كمرنگ جلوه دادن اقدامات نهاد مقدس بسيج است. 
محروميت زدايي، حل مشكالت سازمان ها و كمك به محرومان 
استان از جمله مهم ترين اهداف بسيج است و در اين مسير نبايد 

فقط به ارائه گزارش به مسئوالن اكتفا كرد. 
استفاده از ظرفيت حداكثري بسيج در تمامي رده هاي اقشار نكته 
بسيار مهمي است، زيرا در امور اقشار ۱۷سازمان با ظرفيت هاي 
مختلف وج��ود دارد كه هر ك��دام داراي نخبگان بس��يار زيادي 
هستند. به اين منظور مي توان در صورت درست عمل كردن تمامي 

مشكالت را برطرف كرد. 
بسيج بايد بومي شود و براي حل مشكالت در استان راه حل پيدا 
كند، لذا يكي از درخواس��ت هاي ما از بسيج اقش��ار ارائه راه حل 

مناسب است، نه گزارش كار. 

سردار محمد عبداهلل پور، فرمانده سپاه قدس گيان در گفت وگو با »جوان«:

بسيج اقشار به جاي گزارش كار، بايد راه حل مناسب ارائه دهد
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اجراي طرح »بيمه سامت«
 با كمك سپاه قدس

داش�تن بيمه يعن�ي تزري�ق آرامش 
به جامع�ه. وقتي ش�هروندان هنگام 
مواجهه ب�ا بيم�اري، دچ�ار دغدغه 
می شوند، بيمه مي تواند نمونه 
بارزي از عدالت اجتماعي را 
به تصوير بكشد و نگرانی های 

آنان را رفع كند.
     

يكي از مش��كالت مردم گيالن 
به وي��ژه در مناطق روس��تايي 
نداش��تن بيمه س��المت است، 
لذا در راس��تاي برقراري عدالت 
اجتماع��ي براي 2۳ ه��زار و ۶۳ 
گيالني كم برخوردار پوش��ش 
بيمه اي توس��ط بيمه سالمت 
استان در نظر گرفته شده است. 

اواخر سال گذش��ته بود كه طرح پوشش 
همگاني بيمه س��المت رايگان با همكاي 
نيروهاي س��پاه قدس گيالن و بس��يج در 
اين استان آغاز شد و به گفته فرمانده سپاه 
قدس گيالن اجراي ط��رح بيمه همگاني 

بسيار تأثيرگذار بوده است و بر اساس آمار 
از مجموع بيش از ۶2 هزار بيمه ش��ده اين 
طرح در كل كش��ور، ۳۷درصد آن گيالني 
هستند كه نشان از استقبال باالي مردم از 

انجام اين كار دارد. 
طي اج��راي اين طرح ت��ا اوايل امس��ال، 
4۳ هزارو۶2۵ نفر از افراد فاقد پوشش بيمه 
در گيالن شناسايي شدند كه از اين تعداد 
پوشش بيمه درمان براي 2۳ هزارو۶۳ نفر 
برقرار و طبق اعالم بيمه سالمت براي باقي 
افراد نيز در حال انجام فرآيند اداري است. 

س��ردار محم��د عبداهلل پور بيمه ش��دن 
توس��ط بيمه س��المت را يكي از نيازهاي 
اساس��ي مردم به ويژه افراد كم برخوردار 
عنوان كرد و درب��اره آن گفت: طرح بيمه 
سالمت داراي فوايد خوبي از جمله پوشش 
بيمه به مي��زان ۷۰درصد تعرف��ه دولتي 
براي خدمات س��رپايي از جمله داروخانه، 
آزمايش��گاه، راديولوژي و پوشش بيمه به 
ميزان ۹۰درصد تعرفه دولتي براي خدمات 

بستري است. 

گاه
ن

بعد از پيروزي انقاب اسامي، تشكيل سپاه و در كنار آن، راه اندازي پايگاه هاي 
مقاومت بس�يج حركت بزرگي بود كه در طول ۴۴سال گذشته نشان داده است 
نيروهاي آماده در تمامي بحران ها در كنار مردم قرار دارند و از هيچ تاشي براي 
رفع مشكات كشور دريغ نمي كنند. حاال سپاه استان ها مسئوليت برنامه ريزي 

براي رفع محروميت ها و سازندگي كشور را بر عهده دارد و در اين مسير حضور 
گروه هاي جهادي به عنوان اهرمي قوي كمك حال آنهاست. سراغ سردار محمد 
عبداهلل پور، فرمانده س�پاه قدس گيان رفتي�م تا در گفت وگوي�ي از اقدامات 
مجموعه تحت امر ايش�ان در سرسبزترين اس�تان كشور بيش�تر آگاه شويم. 

گزارش تصویری

  ديوارنويسي ها با هدف ترويج فرهنگ حجاب  آموزش و اشتغال زايي براي زنان سرپرست خانواده  آموزش به دانش آموزان روستايي  تعمير و رنگ آميزي قبور متبرك شهدا

گيان بعد از سيستان وبلوچستان   
رتبه دوم كش�وري را در كمبود 
دارد،  آبرس�اني  پروژه ه�اي 
عملي�ات اجراي�ي طرح ه�اي 
س�پاه  محروميت زداي�ي 
ش�امل آبرس�اني به ۷۱۱روستا 
مي ش�ود كه بايد تأس�ف خورد 
آش�اميدني  آب  كمب�ود  از 
س�الم در جايي ك�ه ب�ه عنوان 
پربارش تري�ن و سرس�بزترين 
منطق�ه اي�ران مط�رح اس�ت

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهاد برای عملياتی 

كردن طرح ها

»سپاه« 
حلقه وصل مراكز علمي و مسئوالن

توجه به مراك�ز علمي و پژوهش�ي و 
اس�تفاده از نتاي�ج تحقيق�ات آنه�ا 
مي تواند كمك بزرگ�ي در جهت رفع 
مش�كات باش�د؛ اتفاقي كه در سپاه 
قدس گيان رخ داده اس�ت و به گفته 
فرمانده اين نهاد، س�پاه آمادگي دارد 
طرح ها و نظرات كارشناس�ي و علمي 
دانشجويان را در حوزه هاي مختلف به 
گوش مسئوالن مربوط و حتي 
نمايندگان مجلس برساند و 
در صورت مؤثر بودن، آن  را 

در گيان اجرايي كند. 
     

به گفته سردار محمد عبداهلل پور، 
س��ازمان بس��يج دانش��جويي 
بايد مش��كالت مختلف استان 
در حوزه هاي زيس��ت محيطي، 
بهداش��ت، ترافيك، پس��ماند و 
كارخانه ها را احصا كند و سپس 
نظرات علمي و كارشناسي خود 
را در اختيار مسئوالن قرار دهد 
كه الزمه اين كار اتصال ميان مس��ئوالن و 

قشر دانشجوست. 
اتصال قشر دانشجو و مسئوالن در جمهوري 
اسالمي بسيار مهم اس��ت. اگر حلقه وصل 
ميان قشر دانشجو و مسئوالن ايجاد نشود، 
هيچ  مشكلي در هيچ نقطه اي و به خصوص 

گيالن حل نمی شود و عماًل جلسات بسيج 
دانش��جويي بي نتيجه مي ماند، لذا تمامي 
مسئوالن بايد از ظرفيت اين قشر در جامعه 

استفاده كنند. 
توجه به روش هاي نوي��ن مطالبه گري در 
س��ازمان بسيج دانش��جويي نيز از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت و در كش��ور بايد 
طوري مطالبه كرد كه باعث ايجاد نااميدي 
در جامعه نشود، به اين منظور براي تحقق 
اين امر بايد روش هاي درست مطالبه گري 

را آموزش دهيم. 
در حال حاضر، امنيت اصلي ترين و مشكالت 
معيشتي و فرهنگي فوري ترين و مهم ترين 
مس��ائل كش��ور هس��تند كه بايد توسط 
شوراي مواضع بسيج دانشجويي بازرسي و 
راهكارهاي الزم براي برون رفت كشور از اين 

شرايط اتخاذ شود. 
پويش »بهجت عارفان« از دستاوردهاي 
فرهنگي گيالن در س��ال جاري اس��ت و 
حض��ور جوان��ان و نوجوان��ان انقالبي در 
عرصه ه��اي فرهنگي و اجتماعي نش��ان 
مي دهد انقالب راه خ��ودش را پيدا كرده 

است و پيش مي رود. 
توليدات فرهنگي از چنان عظمتي برخوردار 
اس��ت كه دش��من با همه هزينه كردها و 
س��ازوكارهايش نمي توان��د كاري از پيش 

ببرد. 

ذر
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