ﺗﺤﻘـﻖ ﺷﻌـﺎر »ﺑﺸـﺎﮔﺮد را ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺴﺎزد« ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻬﺎدﮔﺮ
ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺪه ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺸﺎﮔﺮد واﻗﻊ در ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺻﺪاﯾﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻧﺮﺳﺪ.
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻓﻘﺮ در ﮐﻨﺎر دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺰی
در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر دوﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﻓﻠﺰی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﻪ ای ﮐﻔﺶ و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اوﻟﯿﻪ
اﺳﺖ.

در ﻏﯿﺎب ﻣﺴﺌﻮﻻن و دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎری
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم در روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺲ زﯾﺒﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎدﮔﺮ ﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺟﺎده و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن درد و رﻧﺞ
ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺣﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮه و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪن و اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪرد داﺷﺘﻦ را در دل
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎه زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
ﺑﺸﺎﮔﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺴﺎزد
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻬﺎدی و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺧﯿﺮه از دل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر »
ﺑﺸﺎﮔﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺴﺎزد«.
ﺳﻠﻤﺎن زارﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 50ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻮﻣﺎن و درﮐﻼﻫﻮ ﺑﻪ
اﻫﺪا ﺷﺪ.

ﺧﯿﺮﯾﻪ آﺑﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره
ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در آﺑﺎن ﻣﺎه
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان روﺳﺘﺎی زﻣﯿﻦ
ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
ﻫﻤﺮاه  ۱۰ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ آﺑﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 50
ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ و دﻣﭙﺎﯾﯽ 20 ،ﺟﻔﺖ ﻟﺒﺎس ﻧﻮزاد20 ،ﺟﻔﺖ ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ و ﮐﯿﻒ
زﻧﺎﻧﻪ و  10ﺟﻔﺖ ﮔﺮم ﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﻮﻫﺮان
ازﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ آﺑﺎد ،ﺳﺮزﻫﻮ و رودون در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
زارﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و از  14ﻓﻘﺮه ﺧﺘﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻢ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮ داد.
وی اداﻣﻪ داد :از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺼﺐ درب
ﺣﻤﺎم و ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻫﺪای  3ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮﮐﺖ و۷ﻋﺪد ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ آﺑﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد در اداﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
زارﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﮔﻔﺖ:
اﻫﺪای ۴۰ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬای ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ،اﻫﺪای ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺮوﺳﺎن
و اﻋﺰام ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس از دﯾﮕﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ آﺑﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼداﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ۶۰ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺒﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﮑﯽ،ﺑﺎﯾﻨﯽ،ﺳﺮﺗﻨﮓ و ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ اﻫﺪا
ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ی

