
   مينا محمدي 
طرح بسيج سلامت نوروزي از 25 اسفندماه به 
مدت 22 روز در سراسر كشلور آغاز شده است. 
در اين طرح كله تلا پايلان روز 17 فروردين ماه 
سال 98 ادامه دارد، بسيجيان خدماتي همچون 
ارائه خدمات پزشلكي و دندانپزشكي، بازرسي 
از اماكلن بين راهلي، اقامتگاه هلا، اماكن عرضه 
مواد غذايلي و غيلره را به صورت كاملًا رايگان 
انجام مي دهنلد. خدماتي كله براي انجلام آنها 
چندين هزار پزشلك، پرسلتار و كارشناسلان 
بهداشت محيط در آن شركت مي كنند؛ طرحي كه 
3 هزار جهادگر براي بازرسي از اماكن بين راهي و 
اقامتي و عرضه موادغذايي براي اجراي آن بسيج 
شده اند و سامت را براي مردم به ارمغان مي آورند. 

    
هر سال با فرا رسيدن تعطيالت س��ال نو، پزشكان، 
دندانپزشكان و پرستاران همچون ديگر اقشار جامعه 
به تعطيالت نوروزي مي روند. بيمارس��تان ها اغلب 
تهي از پزش��ك متخصص مي ش��وند و مطب ها هم 
نيمه تعطي��ل مي مانن��د. گويي در بهار هيچكس��ي 
مريض نمي شود و اگر نياز به خدمات درماني باشد، 
كمت��ر جايي مي توان پزش��ك متخص��ص يافت. از 
همين رو جهادگران بسيجي با انواعي از تخصص هاي 
پزشكي و دندانپزشكي در قالب طرح بسيج سالمت 
نوروزي خود را آماده خدمت رساني به مردم مي كنند؛ 
خدماتي كه ويزيت پزشكي و دندانپزشكي، بازرسي 
از اماكن بين  راهي، اقامتگاه ه��ا و اماكن عرضه مواد 
غذايي و غيره را شامل مي شود. طرحي كه از ابتداي 
هفته جاري يعني 25 اسفندماه آغاز شده و قرار است 
به مدت 22 روز نيز ادامه يابد. گفته مي ش��ود پايان 
اين طرح مصادف با پايان تعطي��الت نوروزي يعني 
17 فروردين ماه سال آتي اس��ت. در اين راستا وزير 
بهداشت با اشاره به آغاز طرح بسيج سالمت نوروزي 
در سراس��ر كش��ور مي گويد: »مانور بسيج سالمت 
نوروزي در حوزه بهداشت محيط در كنار همكاران 
ما در اورژانس و همچنين سازمان تعزيرات حكومتي 
آغاز شد و تا اواسط فروردين ماه سال آينده نيز ادامه 
خواهد داش��ت.« س��عيد نمكي اضافه مي كند: »در 

طول اين مدت، ۳ هزار تيم بازرسي بهداشت محيط 
در دانشگاه هاي علوم پزشكي بسيج مي شوند.«

  بسيج جامعه پزشكي يك سال در كنار مردم
مضاف بر بس��يج ۳ هزار تيم بازرس��ي براي ارتقاي 
سالمت اماكن بين راهي، اقامتگاه ها و اماكن عرضه 
مواد غذايي، چندين پزش��ك عمومي و متخصص و 
دندانپزشك نيز در اين روزها براي خدمت رساني به 
مردم محروم استان هاي كشور بسيج مي شوند. در اين 
راستا مي توان به اعزام دو تيم پزشكي و دندانپزشكي 
به منطقه قاليي شهرستان سلسله در استان لرستان 

اشاره كرد. در اين خصوص مس��ئول سازمان بسيج 
جامعه پزشكي لرستان مي گويد: »اين تيم پزشكي 
شامل پزشك عمومي، دندانپزش��ك، ماما، پرستار، 
كارشناسان بهداش��ت و دارويار است كه با وسايل و 
تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات درماني رايگان 
به مردم اين منطقه اعزام شد.« سرگرد عبدالوحيد 
ملك آرا اضافه مي كند: »در اين اعزام بيش از 250 نفر 
حضور دارند.« در اس��تان ايالم هم به گفته فرمانده 
سپاه ناحيه بدره، بس��يج جامعه پزشكي اين روزها 
در آستانه بهار با دستگيري از نيازمندان با حضور در 

مناطق روستايي شهرستان بدره خدمات بهداشتي و 
درماني رايگان ارائه مي دهد. خدمت رساني اي كه از 
چندي پيش آغاز شده  و قرار است تا پايان تعطيالت 
نوروز نيز ادامه يابد. سرهنگ محمد رحماني در اين 
باره اضافه مي كند: »س��پاه ناحي��ه مقاومت جامعه 
بس��يج بدره به همراه شبكه بهداش��ت و درمان در 
قالب اردوي جهادي بسيج جامعه پزشكي به انجام 
معاينه و ويزيت، توزيع دارو، تست قند خون و فشار 
خون به صورت راي��گان در بين اهالي روس��تاهاي 
موس��ي خوش قدم، تلخاب باال و چنار جعفري اقدام 

مي كند.« گفته مي شود كه تاكنون بيش از 170 نفر 
از مردم روستاهاي عشايري شهرستان بدره معاينه 
و بالغ بر 60 ميليون ريال داروي رايگان نيز بين آنها 

توزيع شده است. 
  ادامه ارائه خدمات درماني به مناطق محروم

در س��ال جاري ب��ه بي��ش از 48 هزار نف��ر از مردم 
آذربايجان ش��رقي خدمات رايگان پزش��كي توسط 
بسيج جامعه پزشكي ارائه ش��ده است. خدماتي كه 
با آغاز ن��وروز و اع��زام تيم هاي پزش��كي به مناطق 
محروم افزايش چش��مگيري خواهند داشت. عالوه 
بر آذربايجان شرقي، در اس��تان سمنان نيز در سال 
جاري به بيش از 16 هزار نفر خدمات رايگان پزشكي 
ارائه شده است. رئيس بسيج جامعه  پزشكي استان 
سمنان با تأييد مطالب فوق مي گويد: »در سال جاري 
122 تيم  طرح شهيد رهنمون و 15 تيم تخصصي به 
مناطق محروم استان اعزام شده كه اين تيم ها شامل 
41 پزشك عمومي، 72 پزش��ك متخصص و تعداد 

بسياري پرستار بوده است.«
حميدرضا حافظي اضافه مي كند: »تيم هاي اعزامي 
شامل پزشك، پرستار، روانشناس و كارشناس بهداشت 
بوده و به طور منظم حداقل ماهي يك بار در مناطق 
محروم روس��تايي و ش��هري حضور پي��دا كرده اند و 
قرار است اين خدمات نيز در س��ال آتي ادامه يابد.« 
در اس��تان هرمزگان نيز در س��ال جاري بيش از 18 
هزار و ۹16 مورد خدمات پزش��كي رايگان ارائه شده 
است. جانشين سازمان بس��يج جامعه پزشكي سپاه 
امام سجاد)ع( اس��تان هرمزگان با تأييد اين مطالب 
مي گويد: »در اين مدت 20 هزار و ۳27 مورد خدمات 
پيراپزش��كي نيز در مناطق محروم استان انجام شده 
است.« موسي رنجبري اضافه مي كند: »از ابتداي سال 
تا كنون 22 تيم در قالب طرح شهيد رهنمون، ۳00 
تيم عمومي و 24 تيم تخصصي به 12 شهرستان استان 
اعزام شده اند و خدمات رايگان انجام داده اند.« خدماتي 
كه تنها به چند استان نامبرده منتهي نمي شود و گفته 
مي شود كه در سراسر كشور ارائه شده است. در سال 
۹8 هم قرار اس��ت ارائه اين خدمات با رشد مضاعفي 
روبه رو باشد و بس��يجيان همچون 40 سال گذشته 

مصمم تر به ارائه خدمات رايگان بپردازند.

   سجاد مرسلي
 شلايد وقتي در سلال 1386 مجلس قانون بسليج 
سلازندگي را تصويب كرد و اين نهلاد مردمي مجاز 
شد تا با ساير دستگاه هاي اجرايي تفاهمنامه بسته 
و قرارداد مستقيم داشته باشد، كسي فكر نمي كرد 
بسليج سلازندگي به بازوي تواناي دولت در اجراي 
پروژه هاي عمراني زودبلازده و عام المنفعه تبديل 
شود. گواه اين ادعا همين بس كه تا كنون 1۴1 هزار 
پلروژه كوچك نظير قنوات، اسلتخر ذخيلره آب، 
آبخيزداري، ساخت خانه عالم، ساخت مسجد و غيره 
در 28 عرصه با دستگاه هاي اجرايي كار شده و حاال 
و با ورود به ۴0 سالگي انقاب اسامي اين سازمان با 
همكاري دستگاه هاي اجرايي ۴0 هزار پروژه را براي 
سال 1398 كليد زده و در كنار اين اقدامات، در ايام 
نوروز نيز هزار و 167 گروه جهادي مشتمل بر 2۴ هزار 
نفر به مناطق محروم اعزام مي شوند تا جشن سال نو را 
با جهاد خدمت معني و حاوت آن را دوچندان كنند. 

    
در كالمي ساده بايد پاكسازي، مديرپروري و پرورش 
انسان هاي دغدغه مند به قصد خدمت با شعار خودسازي 
و دگرسازي بدون جهت گيري سياسي را از اولويت هاي 
بسيج سازندگي اعالم كرد.  از همان 11 سال پيش كه 
مجلس، قانون بسيج سازندگي را تصويب كرد، به اين 
سازمان مجوز داده شد تا با ساير دستگاه هاي اجرايي 
تفاهمنامه و قرارداد مستقيم ببندد و از سال 86 به بعد 
كمك به دولت در اجراي پروژه هاي عمراني زودبازده و 

عام المنفعه در دستور كار قرار گرفت. 
  تشكيل 170 هزار كارگاه اقتصاد مقاومتي

يكي از مهم ترين مأموريت هاي بسيج سازندگي كشور 
ورود به اقتصاد مقاومتي است كه در اين رابطه رئيس 
اين سازمان مي گويد: »ما متولي اقتصاد كشور و حتي 
مردمي كردن همه اقتصاد نيس��تيم اما به نهادهاي 

انقالبي كمك مي كنيم اقتصاد مردمي شود.«
البته بايد گف��ت تا كنون 170 ه��زار كارگاه اقتصاد 
مقاومتي با تأكيد بر زنجيره ارزش توس��ط بس��يج 
سازندگي شكل گرفته و حاال قرار است در سال ۹8 
هم به موضوعاتي نظير بسته بندي و برندسازي توجه 
ويژه اي شود.  از جمله افتخارات و شاهكارهاي بسيج 
سازندگي در مناسب س��ازي سه شهر براي معلوالن 
است كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است؛ 
كاري كه نياز بخش قابل توجهي از شهروندان است 
و تا كنون هيچ س��ازمان و نهادي نتوانسته آنچنان 
كه بايد، آن را به نتيجه برس��اند.  در همين راس��تا 
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور با بيان اينكه 
تفاهمنامه احداث 5 هزار واحد مسكوني امضا شده 
اس��ت، مي گويد: » مناسب س��ازي 10 ه��زار واحد 
مس��كوني و مناسب سازي سه ش��هر براي معلوالن 
نيز در دس��تور كار اين س��ازمان قرار گرفته است.« 

محمد زهرايي با اشاره به هدف بسيج سازندگي براي 
اجراي 40 هزار پروژه عمراني در40 سالگي انقالب 
و آغاز اين پروژه ها ادام��ه مي دهد: »ما پروژه هايي را 
ش��روع مي كنيم كه مردم حضور حداكثري داشته 
باشند. 20 درصد از منابع اجرايي پروژه ها در بسيج 
سازندگي توسط خيران تأمين مي شود.« وي تأكيد 
مي كند: »گروه هاي جهادي ما بايد در اجراي پروژه 

نقش آفريني كنند اما قرار نيست همه پروژه ها را به 
دست بگيرند؛ در هر عمليات ساختماني بخش هايي 
كه مش��خصات فني دارد كار را به دس��ت گروه هاي 
جهادي نمي دهيم. به عنوان مثال در حفر قنات حتماً 
از مقني و استاد فن استفاده مي كنيم اما اصل استفاده 
از جوانان را دنبال خواهيم كرد.« زهرايي مي افزايد: 
» ما براي 11 ه��زار گروه جهادي ارتباط مس��تمر با 
مردم تعريف كرده ايم. در حال حاضر با استمرار سه 
تا پنج سال گروه هاي جهادي و حضور آنها در منطقه 
مي توان پروژه هاي طوالني تري را شروع كرد. اما بايد 
بگويم سازمان بسيج رقيب پيمانكار نيست، بلكه در 
اجراي پروژه ها مي خواهيم از ظرفيت سپاه و بسيج 
استفاده كنيم. ما به دنبال سود نيستيم و اين حكم 

شرعي براي ماست كه انتفاع نداشته باشيم.«
  ۴0 هزار پروژه براي سال 98

اجراي 40 هزار پروژه در سال ۹8 در قالب طرح بزرگ 
خدمت رس��اني همزمان و همگرا در سراس��ر كشور 
جزو كارهاي در پيش روي بسيج سازندگي است كه 
بخشي از آنها آغاز شده است.  زهرايي در مورد اين 40 
هزار پروژه مي گويد: »بخش��ي از اين پروژه ها شامل 

پروژه هايي است كه نهادهايي نظير بنياد بركت، آستان 
قدس رضوي، بنياد مستضعفان، سازمان بهزيستي و... 
كار مي كردن��د و هدف از اجراي اي��ن 40 هزار پروژه 
اميدبخش��ي به مردم اس��ت. به هر حال در سال ۹8 
جنگ رواني دش��من چند برابر مي شود و به فرموده 
مقام معظم رهبري نيز عمليات اصلي دشمن در سال 
۹8 است.« وي ادامه داد: »تالش مي كنيم براي مردم 
در مناطق محروم و روستاها پروژه هايي از جنس نياز 
خودشان اجرا كنيم كه خدمت را لمس كنند.« رئيس 
سازمان بسيج سازندگي كشور با تأكيد بر اينكه قسم 
ياد مي كنم كه سازمان بسيج سازندگي نگاه سياسي 
ندارد و فقط نگاه خدمت رساني به مردم و آنهايي كه 
پاي انقالب هستند را دنبال مي كنند، مي گويد: »در 
اين 40 هزار پروژه با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي 
و فرماندهان سپاه استان تقسيم استاني پروژه ها آغاز 
و پروژه ها با رمز عمليات »يازهرا« شروع شده است.« 
وي با بيان اينكه اين پروژه ها در 28 عرصه تقسيم شده 
است، تصريح مي كند: »به س��راغ همه دستگاه هاي 
اجراي��ي رفتيم و از هم��ه آنها تقاضا كردي��م در اين 

پروژه ها همگرايي داشته باشند.«

   12 هزار و 500 پروژه در زمينه آب و اشتغال
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور مي گويد: »از 
اين 40 هزار پروژه 12 ه��زار و 500 پروژه در زمينه 
آب و زيرس��اخت اشتغال اس��ت. همچنين ساخت 
خانه نيازمن��دان و محرومان بخش ديگ��ري از اين 
پروژه هاس��ت.«  زهرايي ادامه مي دهد: »بيش از 11 
هزار و 500 پ��روژه از 40 هزار پروژه در اس��تان ها به 
صورت استاني تفاهم شده اس��ت. از اين رقم 5 هزار 
و ۳00 پروژه شروع شده و پيشرفت فيزيكي دارد كه 
اين در كمتر از دو ماه گذشته بوده است. همچنين يك 
هزار و 167 گروه جهادي مشتمل بر 24 هزار نفر در 
ايام نوروز به مناطق محروم خدمت رساني مي كنند.«

   ساخت3 هزار نيروگاه خورشيدي كوچك
 مجلس موافقت كرده اس��ت ك��ه 5 ه��زار ميليارد 
تومان ني��روگاه خورش��يدي كوچك ب��ا همكاري 
بسيج سازندگي احداث ش��ود كه براي ۳ هزار واحد 
آن س��ازمان بس��يج تفاهمنامه امضا كرده اس��ت.  
پيش نويس اين تفاهمنامه با ش��ركت آب و فاضالب 
شهري و روس��تايي در حال امضا اس��ت و با وزارت 
جهاد كشاورزي نيز براي س��اخت قنوات، آب بندها 
و استخرهاي ذخيره آب تفاهمنامه هايي وجود دارد. 
همچنين بسيج سازندگي طي تفاهمي با بنياد شهيد 
قرار شده برخي مزارهاي شهدا كه هنوز مناسب سازي 
نشده اس��ت را مناسب س��ازي كند.  رئيس سازمان 
بسيج سازندگي كشور از يك تفاهمنامه ديگر نيز خبر 
مي دهد و مي گويد: »در بنياد مسكن طرحي عنوان 
شده به عنوان 40 روستاي الگويي در كل كشور كه 
ما در اين باره تفاهمنامه اي با بنياد مس��كن منعقد 
كرده ايم كه به زودي رسانه اي مي شود البته ضرورت 
دارد همه دستگاه هاي اجرايي پاي اين تفاهمنامه را 
امضا كنند و ظرفيت هاي خود را در آن مناطق اجرا 
كنند.« زهرايي با تأكيد ب��ر اينكه برگزاري كارگروه 
بس��يج س��ازندگي اولين كار ما در برنامه زمانبندي 
اس��ت، ادامه مي دهد: »ض��رورت دارد اين كارگروه 
در اس��تان ها هم به رياست اس��تانداران اجرا شود. 
همچنين طرحي در سازمان بسيج سازندگي به نام 
طرح هجرت داريم كه به دانش آموزان مهارت آموزي 
مي شود. معلمان در گروه هاي جهادي فعال مي شوند 
و در كارگاه ها كار به صورت استاد-ش��اگردي دنبال 
مي شود.« الزم به ذكر اس��ت طرح كرامت محالت 
حاشيه شهر كه مربوط به بس��يج سازندگي است، با 
طرح بافت فرس��وده و بازآفريني شهري وزارت راه و 
شهرس��ازي همخواني دارد كه در اين باره با وزارت 
راه و شهرسازي همكاري مي ش��ود.  به گفته رئيس 
سازمان بسيج سازندگي كش��ور،  گام ديگر آنها اين 
است كه پروژه هاي زودبازده و ميان بازده در سال ۹8 
در مناس��بت هاي مختلف با هماهنگي دستگاه هاي 

مختلف اطالع رساني شود.

 عاوه بر كليد خوردن ۴0 هزار پروژه و مناسب سازي 3 شهر براي معلوالن براي سال 1398، در ايام نوروز نيز هزار و 167 گروه جهادي 
مشتمل بر 2۴ هزار نفر از سوی سازمان بسيج سازندگی به مناطق محروم اعزام مي شوند تا سال نو را با جهاد خدمت جشن بگيرند

جهاد خدمت و سازندگي بسیج با اجراي 141 هزار پروژه عمراني

3 هزار جهادگر با ارائه خدمات پزشكي و دندانپزشكي، بازرسي از اماكن بين راهي، اقامتگاه ها و اماكن عرضه مواد غذايي تا 17 فروردين در خدمت هموطنان و مسافران خواهند بود

»بسیج سالمت نوروزي« براي حفظ سالمت مسافران

 بهره برداري از 2 هزار 
پروژه محرومیت زدایی در 9 ماه

اعزام گروه هلاي جهلادي به مناطلق محلروم ازجملله فعاليت هاي 
منحصربه فرد بسيج سازندگي در ساليان اخير است كه بركات فراواني 
براي كشور داشته است. گروه هاي جهادي شامل نخبگان، متخصصان، 
جوانان و دانشجوياني است كه بدون چشمداشت مادي، راهي مناطق 
محروم و روستا هاي دورافتاده كشور مي شوند و اقدام به ارائه خدمات 
عمراني، بهداشتي، پزشكي، آموزشي و فرهنگي به ساكنان اين مناطق 
مي كنند. بر همين اسلاس و طي 9 ماه، يعني از فرورديلن ماه تا آذرماه 
سلال جاري تعداد گروه هاي جهادي از 7 هزار و 123 گروه به حدود 11 
هزار گروه افزايش يافت و در اين مدت عمليلات اجرايي 5 هزار و 927 
پروژه محروميت زدايي كوچك در سطح كشور شروع شده كه به همت 
بسيجيان و جهادگران از اين تعداد نزديك به 2 هزار پروژه به بهره برداري 
رسيده است كه با اجراي اين طرح ها، در مناطق محروم كشور صد ها واحد 
مسكوني، مدرسه، مسجد و درمانگاه احداث، بازسازي و مرمت شده است. 

    
وقتي از سازندگي و محروميت زدايي بسيج صحبت مي كنيم هرگز منظور 
فقط مناطق محروم و روستايي نيست و اين نهاد مردمي، در محله هاي 
آسيب پذير كالنشهر ها و شهر ها هم خدمات گسترده اي ارائه كرده است. 
به عنوان نمونه فقط در ۹ ماه نخست امسال انجام هزار و ۳5 پروژه در ۳1۳ 
محله آسيب پذير 184 شهر هدف گذاري شد كه عمليات اجرايي 4۹4 
پروژه از اين تعداد شروع شده و در حال تكميل است. ساخت مسكن براي 
مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( ديگر خدمتي است كه بسيج 
سازندگي در سال جاري هم آن را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده به 
طوري كه در ۹ ماهه 1۳۹7 عمليات اجرايي احداث 10 هزار واحد مسكن 
براي مددجويان كميته امداد شروع شده است كه ساخت اين تعداد واحد 

مسكوني آن هم بدون بودجه و اعتبار دولتي، درخور تحسين است. 
  اردوي جهادگران در مناطق محروم 

عملكرد و فعاليت هاي سازندگي و خدمت رساني بسيج سازندگي در طول 
هفته بسيج مشتي است از خروار. بسيجيان توانستند در مدت چند روز 2 
هزار و 105 گروه جهادي شامل ۳4 هزار و 74۹ نفر خواهر و برادر بسيجي 
را براي فعاليت هاي جهادي به مناطق نيازمند اع��زام كنند. جهادگران 
بس��يجي كه با برگزاري هزار و 258 كالس ترويجي و آموزشي در حوزه 
اشتغال، راه اندازي ۳ هزار و 256 بنگاه كوچك اقتصادي، برگزاري 881 
برنامه فرهنگ س��ازي اقتصاد مقاومتي و تكمي��ل و مرمت 576 حمام و 
سرويس بهداش��تي، 216 خانه عالم در روس��تاها، 1۹ خانه بهداشت در 
مناطق محروم، 41 مدرس��ه، 8 پروژه آبرساني شرب، ۳7 پروژه آبرساني 
كشاورزي و احداث 24 مسجد و حسينيه كاري كردند كه نامشان در دفتر 
الهي هم ماندگار شود. ولي مهم اين است كه كار ها به همين جا ختم نشد و 
تجهيز 212 كتابخانه روستايي و توزيع 27 هزار و ۹۳2 بسته اقالم آموزشي 
و فرهنگي نشان داد كه فعاليت هاي بسيج براي كمك به تمام اقشار جامعه 

بوده و چتر اين حمايت ها سايه اي دارد به وسعت كل كشور. 
   مهندسان بسيجي در خدمت صنعت و كشاورزي

سازندگي شعار همه اقشار بسيج است. به عنوان مثال با تشكيل بسيج 
مهندسين تيمي از متخصصان در رش��ته هاي مختلف گرد هم آمدند تا 
با جهاد خدمت به ياري هموطنان نيازمند خود بشتابند. در حال حاضر 
و فقط در سازمان بسيج مهندسين صنعتي ظرفيت هايي وجود دارد كه 
مي تواند در زمينه هاي مختلف مورد اس��تفاده و بهره برداري قرار گيرد. 
در اين ميان مي ت��وان به ۳2 كلينيك تخصصي صنعت اس��تاني، 144 
گروه جهادي استاني، 214 كانون اس��تاني، 52 كانون وزارتخانه ها، ۳2 
هيئت انديشه ورز استاني، 64 كارگروه تخصصي استاني و 108 كارگروه 
موضوعي استاني اش��اره كرد. در همين رابطه ظرفيت مردمي سازمان 
بسيج مهندس��ين صنعتي برحس��ب گروه هاي تحصيلي را مي توان به 
گروه برق، كامپيوتر و فناوري اطالعات، مواد، پليمر و صنايع، مكانيك و 

روباتيك، معدن، نساجي، نفت و مهندسي پزشكي دسته بندي كرد. 
چند روز پيش بود كه مس��ئول سازمان بس��يج مهندسين كشاورزي و 
منابع طبيعي سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالي از اعزام چندين گروه 
جهادي كه ۳5 مهندس كشاورزي نيز آنها را همراهي مي كردند به 84 
روستاي اين استان خبر داد. زكريا محمدياران گفت: »طرح ملي بسيج 
همگام با كش��اورز توسط سازمان بسيج مهندس��ين كشاورزي و منابع 
طبيعي با اس��تفاده از ظرفيت اساتيد، دانش��جويان، دانش آموختگان و 
پژوهشگران بخش كشاورزي در راس��تاي افزايش عملكرد محصوالت 
و تأمين امنيت غذايي اجرا مي ش��ود.« وي افزود: »افزايش پايدار سطح 
توليدات و محصوالت كشاورزي از طريق ارتقا و بهره مندي كشاورزان از 
دانش و تكنولوژي هاي نوين با بهره گيري از ظرفيت اس��اتيد مهندسان 
و كشاورزان نمونه بسيجي و گروه هاي جهادي از ديگر اهداف اين طرح 
است. توسعه طرح بسيج همگام با كشاورز نه تنها راندمان توليد را باال برده 
بلكه موجب آشنايي كشاورزان با علوم روز مي شود.« محمدياران گفت: 
»در صورتي كه يافته هاي علمي و تجربيات كشاورزان نمونه در اختيار 
آحاد كشاورزان قرار گيرد راندمان توليد در سطح افزايش يافته و فاصله 
عملكردي جبران خواهد شد كه بسيج براي كمك به دولت و دست يافتن 

به امنيت غذايي طرح بسيج همگام با كشاورز را اجرايي كرده است.«
  درمان رايگان محرومان توسط پزشكان بسيجي

بسيج پزشكان از جمله گروه هايي هستند كه هميشه و در همه حال حضور 
و خدمات خود در مناطق محروم و نيازمند را اثبات كرده اند. در همين رابطه 
مي توان گزارش هاي هفته بسيج سال جاري را مرور كرد. جايي كه خدمات 
پزشكي رايگان هزار پزشك در هزار مسجد كشور و همچنين در مصال هاي 
نماز جمعه، مساجد مراكز استان ها و شهرستان ها كاري از طرف تيم بسيج 
جامعه پزشكي در دستور كار قرار داشت و به نتيجه رسيد. البته اين تمام 
ماجرا نبود و اجراي طرح شهيد رهنمون، ويزيت رايگان و اعزام ۹۳۳ تيم 
از پزشكان جهادي به مناطق محروم سراسر كشور و خدمت رساني به 4۹ 
هزار و 248 نفر از هم ميهنان در اين مناطق ازجمله اقدامات پزشكاني بود 
كه به نام بسيج و زير لواي مقدس آن به ياري نيازمندان شتافتند. البته بسيج 
كارگري هم اجراي 50 مورد رزمايش پدافند غيرعامل در كارخانه ها و اجراي 
10 هزار نفر-ساعت نوبت كاري ايثار و همچنين برگزاري 70 نشست همدلي 
و اخوت كارگري و كارفرمايي را در طول يك هفته به نام خود ثبت كرد تا 
نشان دهد براي باال بردن توليد كاال هاي ايراني و ايجاد نشاط و همدلي در 

بين كارگران هميشه آماده است.
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سيد احمد هاشمي اشكاء

رئيس سازمان بسيج سازندگي: در  بنياد 
مسلكن طرحي عنوان شلده بله عنوان 
۴0روستاي الگويي در كل كشور كه ما در 
اين باره تفاهمنامه اي با بنياد مسكن منعقد 
كرده ايم كه به زودي رسانه اي مي شود البته 
ضرورت دارد همه دستگاه هاي اجرايي پاي 
اين تفاهمنامه را امضا كنند و ظرفيت هاي 

خود را در آن مناطق اجرا كنند
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