
   ميترا شهبازي 
طرح جه�اد روش�نايي ب�رگ زري�ن ديگ�ري از 
اقدام�ات جهادي بس�يج اس�ت. پ�روژه اي كه از 
چندي پيش آغاز ش�د و امس�ال قرار است منجر 
به احداث 100 هزار نيروگاه پنلي برق خورش�يدي 
در مناطق روس�تايي و صعب العبور كش�ور شود. 
كاري ك�ه ن�ه تنه�ا معضل برق رس�اني ب�ه مردم 
مناطق كم برخ�وردار را برطرف مي كن�د بلكه به 
عن�وان ظرفيتي براي توس�عه صناي�ع اقتصادي 
و اش�تغالزايي روس�تاييان هم معرفي مي ش�ود. 

    
امسال قرار است100هزار نيروگاه پنلي برق خورشيدي 
در مناطق روستايي، كم برخوردار و حتي صعب العبور 
س��اخته ش��ود. كار بزرگي كه تنها از عهده نيروهاي 
جهادگر بسيج و سپاه برمي آيد و رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين در اينباره تأكيد مي كند: »درصدد احداث 
100هزار نيروگاه پنلي هستيم كه به همت نيروهاي 
بسيجي و جهادي مخلص و متخصص اين امر محقق 
خواهد شد.« سردار غالمحسين غيب پرور در اين باره 
مي افزايد: »ما حيات بسيج را در گرو خدمت به مردم 
مي دانيم و بر اين باوريم كه بسيج تا زماني كه در رسالت 
خدمت رساني خود ايفاي نقش كند مؤثر خواهد بود.« 
وي ادامه مي ده��د: » اعتالي بس��يج، رفتار جهادي 
و مؤمنانه در مس��ير خدمت، قله و هدف اصلي ما در 
جهت تحقق آرمان هاي انقالب اسالمي است.« رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين بيان مي كند: »ما در دهه 
دوم انقالب اسالمي بايد به اين باور برسيم كه در جهاد 

هستيم و لباس جهاد بر تن داريم.«
  حركت چرخ صنعت به كمك برق خورشيدي

ش��ايان ذكر اس��ت هر كدام از اين 100هزار نيروگاه 
پنلي برق خورشيدي كه براي مناطق روستايي در نظر 
گرفته شده است، امكان توليد 5 تا 10 كيلووات برق 
را دارد، در اين راستا رئيس سازمان بسيج مهندسين 
صنعتي مي گويد: »بسيج در قالب اين طرح به دنبال 
توسعه نيروگاه خورش��يدي خانگي و مزرعه 5 تا 10 
كيلوواتي برق است و بر اين اساس 100هزار نيروگاه 

پنلي پنج كيلو واتي خورشيدي احداث مي شود.« البته 
جهاد برق رس��اني كار كم هزينه اي نيست و نيروهاي 
جهادي نيز ب��راي تأمين مالي اين ط��رح برنامه هاي 
متعددي دارند. علي اصغر شهبازي درباره نحوه تأمين 
مالي اين طرح اضافه مي كند: »بخشي از منابع مورد 
نياز آن در قالب اليحه بودجه 1398 پيش بيني شده 
است و بقيه را بس��يج و كميته امداد امام خميني)ره( 
تأمين مي كنند.« گفتني است جهادگران بسيجي در 
طرح جهاد روشنايي به دنبال ايجاد دانش فني ساخت 
سلول هاي خورش��يدي در كشور هس��تند كه نمونه 
آن در كشور آلمان انجام ش��ده است. رئيس سازمان 
بسيج مهندس��ين صنعتي با تأييد مطالب فوق بيان 
مي كند: »هزينه احداث پنل هاي خورش��يدي براي 
هر خانوار 30 ميليون تومان اس��ت كه در قالب وام با 

10 درصد سود به آنها پرداخت و اقساط آن به صورت 
پلكاني كه از 200ه��زار تومان در ماه آغاز مي ش��ود، 
بازپرداخت خواهد ش��د.« ش��هبازي اضافه مي كند: 
»ميانگين فروش هر كيلووات برق به مصرف كنندگان 
70 تومان است كه با نصب پنل هاي خورشيدي دولت 
حدود 800تومان برق توليدي از خانوارها را خريداري 
مي كند بنابراين، اين اق��دام مي تواند به عنوان كمك 
هزينه اي براي خانوارها باشد.« عالوه بر اينكه اجراي 
اين طرح به عنوان كمك هزينه اي براي خانواده هاي 
كم توان محسوب مي شود، محركي هم براي پيشرفت 
صنعتي هر منطقه است، چراكه با اجراي چنين طرحي 
صنايعي كه ت��ا قبل از ورود نيروه��اي جهادي در هر 
منطقه امكان ايجاد نداشتند هم مي توانند يكي پس از 

ديگري احداث شوند. 

   پنل هايي كه محروميت را كنار مي زنند
گفتني است از دو سال پيش جهاد روشنايي در مناطق 
كم برخوردار آغاز ش��ده و اكنون 2هزار و 400 نيروگاه 
پنلي كوچك مقياس در روس��تاهاي گرفت��ار كم آبي، 
احداث شده است و در حال توليد برق هستند كه با افزوده 
شدن نيروگاه پنلي برق خورشيدي جديد به نيروگاه هاي 
قبلي ميزان برق توليدي چندبرابر خواهد ش��د. در اين 
خصوص فرمان��ده مركز مقاومت بس��يج وزارت  نيرو با 
اشاره به اينكه ايجاد 3هزار نيروگاه پنلي خورشيدي در 
مناطق كم برخوردار به صورت فوري در برنامه جهادگران 
اس��ت، مي گويد: »با اس��تفاده از ظرفيت تمامي اقشار 
بسيج، طرح جهاد روشنايي آغاز ش��ده است و 3 هزار 
پنل خورش��يدي خانگي پنج كيلوواتي در 200نقطه 
از مناطق محروم ايران نصب مي ش��ود.« داوود طارمي 
بيان مي كند: »راهكاري انديشيده شده كه در قالب آن با 
استفاده از وام هاي توسعه روستايي كه از طريق بانك هاي 
عامل فراهم خواهد ش��د، مي توان نس��بت به احداث 
نيروگاه هاي كوچك در منازل مسكوني روستاييان در 
مناطق كم برخوردار و محروم اقدام كرد.« گفتني است 
قرار است در طرح جهاد روشنايي 3هزار نيروگاه پنلي 
برق خورشيدي براي 3هزار خانواده در مناطق محروم 
9 استان احداث شود. معاون وزير نيرو و رئيس سازمان 
انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق نيز در اين 
باره  مي افزايد: » اين نيروگاه ها بس��ته به محل نصب و 
كيفيت بهره برداري، ماهانه بين 7ميليون  تا 9 ميليون 
ريال براي هر خانوار درآمد ايجاد مي كند.« سيدمحمد 
صادق زاده با تأكيد بر اين مس��ئله كه اين آمادگي هم 
وجود دارد كه ظرفي��ت احداث نيروگاه خورش��يدي 
براي هر خانوار، از پنج كيلووات به 10 كيلووات افزايش 
يابد، ادامه مي دهد: »در اين صورت درآمد هر خانوار نيز 
افزايش خواهد يافت.« قابل ذكر است طبق برنامه ريزي 
و تمهيدات سازمان بسيج مستضعفين، مبلغ 10 ميليون 
تومان به عنوان كمك بالعوض و مبلغ 15 ميليون تومان 
به صورت تسهيالت وام در اختيار خانواده ها قرار خواهد 
گرفت ك��ه از طريق فروش برق پنل هاي خورش��يدي 

مي توانند مبلغ وام را مستهلك كنند.

   محمدرضا هاديلو
اواي�ل امس�ال ب�ود ك�ه رئيس س�ازمان بس�يج 
مس�تضعفين از اجراي طرح »جهاد همبس�تگي 
ملي« خبر داد و تصريح كرد: »براساس اين طرح، 
هر مسجد در سراسر كش�ور يك منزل مسكوني 
را مي سازد و هر كاس�ب تأمين يك كاالي اساسي 
را عهده دار مي ش�ود.« طرحي كه ق�رار بود بعد از 
امدادرساني و خروج س�يالب از مناطق سيل زده 
به اجرا درآي�د و حاال از اس�تان هاي مختلف خبر 
مي رسد، ثمره جهاد همبستگي ملي كام مردم را 
شيرين كرده است و بس�ياري از سيل زدگان يا به 
خانه و كاش�انه خود بازگش�ته اند يا در حال آماده 
شدن براي اسكان در منازل خود هستند به خصوص 
وقتي مي شنويم بر اساس جهاد همبستگي ملي، 
سپاه استان بوش�هر احداث و بهسازي ۴۵0 واحد 
مسكوني در مناطق سيل زده خوزستان را بر عهده 
گرفته، ۵۵0 واحد مسكوني براي سيل زدگان توسط 
سپاه روح اهلل در طرح جهاد همبستگي ملي ساخته 
مي  شود،مناطق سيل زده همدان با نوسازي8هزار 
و ۵۵۷ واح�د نونوار مي ش�ود، س�هم آذربايجان 
ش�رقي به عنوان اس�تان حامي مناطق سيل زده 
خوزس�تان حدود ۷۵0 واحد مس�كوني است و... 

    
در فروردي��ن م��اه و زماني كه س��يل چند اس��تان را 
درنورديده بود، رئيس س��ازمان بس��يج مستضعفين 
اعالم كرد روند امدادرساني و خروج سيالب از مناطق 
با سرعت بسيار خوبي در جريان است و مشكل خاصي 
از اين نظ��ر وجود ندارد.  اما خبر دلچس��ب تر اين بود 
كه سردار غالمحس��ين غيب پرور با بيان اينكه سپاه 
تا آخرين لحظه در خدمت مردم خواهد بود، با اعالم 
اجراي طرح »جهاد همبستگي ملي« تأكيد كرد: »در 
اين طرح هر مس��جد در سراسر كش��ور ساخت يك 
منزل مسكوني و هر كاسب تأمين يك كاالي اساسي 
را عهده دار خواهد شد و مجموعه بانك هاي كشور هر 

بانك يك مدرسه را تقبل خواهد كرد.«
وي خاطرنش��ان كرد: »تمهيدات الزم در حال انجام 
است و اين طرح براي بازسازي و نوسازي مردم سيل زده 
كشور با همت مردم و محوريت مساجد انجام خواهد 
شد.« غيب پرور تصريح كرد: »اين يك دعوت ملي است 
كه توسط بسيج در حال انجام است و سامانه اي در اين 
راس��تا در تمام حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت سراسر 

كشور فعال خواهند شد.«
وي با بيان اينكه استان هاي مختلف كشور درگير سيل 
شدند، ادامه داد: »اين سيل مش��كالت زيادي براي ما 
ايجاد كرده، اما بركات اين بارندگي در حال پيدا شدن 
است. در هفته هاي گذشته مرحله اول و كمك رساني به 
مردم را ش��اهد بوديم و يك همبستگي ملي در سراسر 
كشور ايجاد شده است كه همه افراد پاي كار امدادرساني 
آمده اند.« رئيس سازمان بسيج مستضعفين بيان كرد: 
»وجه دوم اين طرح اين اس��ت كه ما در كشور هزاران 
كاسب و اصناف با انصاف داريم كه كشور خود را دوست 
دارند. از كسبه سراسر كشور دعوت مي كنيم هر كدام 
از آنها يك قلم كاالي زندگي را براي سيل زدگان تقبل 
كنند تا در اختيار اي��ن عزيزان قرار گيرد و س��از و كار 
انجام اين كار در آينده نزديك از طريق رس��انه ها اعالم 

مي شود.« غيب پرور افزود: »وجه سوم اين طرح كمك 
به دانش آموزان و مدارس است تا  دانش آموزان زودتر به 
مدارس برگردند و جا دارد از زحمات تمامي رسانه ها در 
جهت حضور حماسي در بازتاب مشكالت مردم و انعكاس 

اخبار امدادرساني نهايت تشكر را داشته باشم.«
   همه در كنار هم

حاال تقريباً دوماهي از آن روزها مي گذرد و س��اخت 
منازل س��يل زدگان به مرحله اجرا رسيده است. هر 
استان سهمي به خود اختصاص داده و عزمي ملي براي 
رفع مشكالت و نيازهاي هموطنان سيل زده به وجود 
آمده است.  در همين راستا مسئول بسيج سازندگي 
س��پاه امام صادق)ع( بوشهر گفت: »س��هميه سپاه 
استان بوشهر، احداث و بهسازي 450 واحد مسكوني 
در مناطق سيل زده خوزستان است كه در قالب طرح 

جهاد همبستگي ملي انجام مي شود.«
سرهنگ دوم پاسدار ذوالفقار عباسي فر با تشريح اقدامات 
قرارگاه خدمات رساني سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر 
در مناطق سيل زده استان خوزستان ادامه داد:»تعداد 
955 نفر از نواحي مختلف شهرس��تان هاي استان در 
قالب گروه هاي جهادي به فعاليت هاي مختلف كمك 
به جابه جايي مردم از روس��تا ها و استقرار در كمپ ها، 
خدمات رساني به سيل زدگان در كمپ ها و روستا هاي 
س��يل زده ، تخليه آب از منازل، كوچه ها و خيابان ها، 
توزيع غذاي گرم بين مردم روس��تا ها، شست وش��و و 
نظافت منازل و اجراي برنامه ه��اي مختلف فرهنگي 
پرداختند.« وي در زمينه خدمات پزش��كي هم گفت: 
»19 پزشك به بيش از3هزار و500 نفر خدمات رساني 
كردند كه دو آمبوالنس هم از بوشهر اعزام و 40 ميليون 
تومان اقالم دارويي به بيماران ارائه شد.« به گفته اين 
مس��ئول در زمينه خدمات مهندسي هم يك دستگاه 
لودر، يك دستگاه كمرشكن و 9 دستگاه كمپرسي به 
منطقه اعزام شد.  اما كمي آنطرف تر يعني در لرستان 
هم همه آماده خدمت هستند. جايي كه فرمانده سپاه 
روح اهلل استان مركزي بيان كرد: »سهم استان مركزي 
در ساخت واحدهاي مسكوني خسارت ديده در سيل 
اخير تعداد 550 واحد است كه از اين تعداد 150 واحد 
در روستاي »چگيني« و مابقي در شهرستان هاي استان 

مركزي ساخته مي شود.«
سردار سرتيپ دوم پاس��دار محس��ن كريمي با اشاره 
به آغاز طرح همبس��تگي ملي براي بازس��ازي مناطق 
س��يل زده ادامه داد: »ماهيت طرح جهاد همبستگي با 
محوريت مساجد بوده و امري خيرخواهانه و تأثيرگذار 
است.«  فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي با بيان 

اينكه سازمان بسيج مستضعفين ساخت 20 هزار واحد 
مسكوني را براي كمك به دولت در مناطق سيل زده تقبل 
كرده اس��ت، افزود: »با توجه به اينكه تعداد واحدهاي 
آسيب ديده استان در سيل بيش از 5هزار واحد است، اين 
تعداد از واحدهايي كه مستحكم نبودند بيشتر از خشت 
و گل بودند كه آسيب ديده اند؛البته واحدهاي اولويت دار 

توسط فرمانداران در حال بررسي دقيق هستند.«
سردار كريمي با بيان اينكه از تعداد 550 واحدي كه 
براي استان در منطقه چگيني در نظر گرفته بودند با 
توجه به خسارات باالي استان، مقرر شد كه 400 واحد 
مسكوني خسارت ديده در استان بازسازي شوند، گفت: 
»با پيگيري سپاه و بنياد مسكن تمام توانمان را بيشتر 
بر استان مركزي گذاشتيم و موفق شديم مسئوالن را 
قانع كنيم كه 150 واحد مسكوني در منطقه چگيني 
و مابقي از خانه هاي خسارت ديده استان باشند.« وي 
با اشاره به ضرورت راه اندازي طرح جهاد همبستگي 
بيان داشت: »مجموعه س��پاه براي اينكه بتواند اين 
20هزار واحد را كه عمدتاً براي خانواده هاي بي بضاعت 
يا تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند، به سرانجام 
برساند طرحي را تحت عنوان جهاد همبستگي ملي 

اعالم كردند.«
اين مس��ئول درخص��وص انعقاد تفاهمنامه بس��يج 
سازندگي با بهزيستي عنوان كرد: »در استان مركزي 
در حال احصاي موارد هس��تيم و با تفاهمنامه اي كه 
با بهزيس��تي منعقد ش��ده است بازس��ازي و ساخت 
حدود 140 واحد را بر عهده گرفته ايم كه اولويت هم 
با خانواده هاي دو معلول به باالس��ت كه آسيب هايي 
در سيل اخير ديده اند.« فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي با اشاره به اهداف طرح جهاد همبستگي بيان 

داشت: »تأمين، گسترش و توسعه كمك هاي مردمي، 
ارتباط برقراركردن بين كمك گيرنده و كمك دهنده و 
شفاف سازي در مسير كمك رساني با توجه به شبهاتي 
كه در گذشته دشمن به كمك رساني ها وارد كرده بود 

را مي توان از اهداف طرح دانست.«
 وي ادامه داد: »اي��ن طرح يك نوع س��ازماندهي در 
كمك رساني است و مردم مطمئن باشند كمك ها به 
دست نيازمندان واقعي مي رسد. در اين طرح تعدادي 
باني براي كمك مش��اركت دارند و روال اجراي طرح 
بدين شكل نيس��ت كه وقتي وجوهي جمع آوري شد 
به يك گروه خاص در يك منطقه برسد، بلكه پيوسته 
و منس��جم كار پيش مي رود و كمك ها ش��امل همه 
نيازمندان مي شود و به طور واقعي ميزان كمك هاي 

پرداختي به هر فرد مشخص مي شود.«
وي با تأكيد بر اينكه طرح جهاد همبستگي از نابرابري 
در كمك رساني جلوگيري مي كند، گفت: »در سامانه 
همه چيز مشخص است. اگر سپاه واحدي را پشتيباني 
دهد، در سامانه بنياد مسكن هم ثبت  و به نوعي نظم 
و س��ازماندهي در كمك رس��اني ايجاد مي شود و اين 
يك كار ابتكاري ويژه اس��ت.« فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي درخصوص آخرين وضعيت بازسازي 
واحدهاي س��يل زده تصريح كرد: »براساس آخرين 
پيگيري ه��ا از 50 هزار واحد خس��ارت ديده در چند 
استان كشور، تقريباً 9 هزار واحد اولويت دار مشخص 

شدند كه نيازمند بازسازي هستند.«
   سامانه اي براي ثبت نام خيران

سهم آذربايجان شرقي در بازسازي مناطق سيل زده 750 
واحد مسكوني است. چيزي كه با جهاد همبستگي ملي 
به راحتي قابل دسترس است.  فرمانده سپاه آذربايجان 
شرقي با اشاره به طرح ملي جهاد همبستگي، آن را حركت 
بزرگ جهادي در ساخت منازل سيل زدگان عنوان و بيان 
كرد: »در اين طرح مساجد به عنوان كانون خدمت رساني 
به مردم نقش محوري خود را ايفا خواهند كرد كه الزمه 
تحقق آن هم افزاي��ي، تعامل و وحدت نظ��ر همه اركان 
مس��جد اعم از ائمه جماعات، هيئات امن��ا و پايگاه هاي 
بسيج در پيش��برد اين طرح بزرگ ملي است.«  عابدين 
خرم در تشريح روند اجرايي طرح جهاد همبستگي بيان 
داشت: »براي اجراي اين كار بزرگ و به منظور تسهيل 
در كمك رساني ، رصد دقيق و بروز اقدامات انجام يافته و 
ايجاد شبكه و زنجيره جامع جمع آوري كمك هاي مردمي 
سامانه عمران اجتماعي در بستر اينترنت راه اندازي شده 
است كه در گام نخست مشخصات منازل آسيب ديده از 
سيل در استان هاي س��يل زده و در گام دوم مشخصات 
مس��ئوالن و متوليان گروه هاي جهادي سازنده منازل 
آسيب ديده و در گام سوم مساجد حامي و پشتيبان در اين 
سامانه ملي بارگذاري مي شود.« وي افزود: »قطعاً مرحله 
دوم كمك رساني به مردم مناطق س��يل زده و ساخت و 
تعمير خانه ها و منازل آس��يب ديده به مراتب مهم تر از 
مرحله اول امدادرساني است و سازمان بسيج مستضعفين 
بنا دارد با محوريت مساجد كشور و در قالب طرح جهاد 
همبستگي ملي و با عنوان »هر مسجد يك خانه« تعداد 
20هزار مسكن آسيب ديده از س��يل را با اولويت منازل 
محرومان و مددجوي��ان بنا كند كه از اين تعداد س��هم 
آذربايجان شرقي به عنوان استان حامي مناطق سيل زده 

خوزستان حدود 750 واحد مسكوني است.«

جهاد استان ها براي ساخت 20 هزار خانه سيل زده  در طرح همبستگي ملي

رئيس سازمان بسيج مهندسين صنعتي: پنل هاي خورشيدي خانگي ظرفيت توليد ۵ تا 10 كيلووات برق را دارند

احداث 100هزار نيروگاه پنلي برق خورشيدي به همت بسيج

 شكوفايي صنعت كشاورزي
 با طرح بسيج همگام با كشاورز

اگر قرار باش�د سراغ س�ازمان بس�يج مهندسين كش�اورزي و 
منابع طبيع�ي برويم بايد ب�ه س�ال 1392 بازگردي�م؛ زماني كه 
اين س�ازمان ب�ا ه�دف آم�وزش كش�اورزان، افزاي�ش توليد و 
جلوگيري از نياز به واردات مواد غذايي تش�كيل ش�د. س�ازمان 
بسيج مهندس�ين كش�اورزي و منابع طبيعي كه در ابتداي كار با 
تعداد كمي از جهادگران بس�يجي آغاز به كار ك�رده بود تا امروز 
توانسته اس�ت بيش از 8هزار مهندس كش�اورزي را براي جهاد 
در مناطق مختلف كش�ور تعليم  و تعداد اعضاي اين س�ازمان را 
به هزاران نفر افزايش دهد. مردان و زناني ك�ه آتش به اختيار به 
مزارع و باغات سراس�ر كش�ور مي روند و با آم�وزش و در اختيار 
قرار دادن تجهيزات به كش�اورزان سراسر كش�ور نه تنها توليد 
محصوالت مختل�ف را تس�هيل مي كنند بلك�ه با رون�ق توليد، 
اش�تغالزايي را هم رق�م مي زنن�د. كاري ك�ه رفته رفت�ه جلوي 
واردات م�واد غذايي را مي گيرد و اس�تان به اس�تان اي�ران را به 
محلي براي تولي�د و صادرات محص�والت ارزآور تبديل مي كند. 

    
حاال ديگر همه به اين حقيقت رس��يده اند كه كشاورزي سنتي ديگر 
پاسخگوي نياز كشور نيست. كش��اورزان و باغداران نياز به آموزش و 
تجهيزات مدرن دارند و تأمين تمام اينها از عهده مسئوالن دولتي خارج 
است؛ از همين رو جهادگران بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي 
به كمك آمده اند تا عالوه بر افزايش سطح امنيت غذايي كشور، با افزايش 
توليد و اش��تغال به هدف صادرات و ارزآوري هم دست يابند. كاري كه 
سال گذشته در 20 هزار مزرعه كشاورزي انجام شد و متوسط عملكرد 
مزارع را باال برد. حاال امس��ال هم قرار اس��ت طرح همگام با كشاورز با 
جديتي بيش از سال گذشته عملياتي شود و مهندسان بسيجي عالوه بر 
كمك رساني به كشاورزان مناطق سيل زده در مزارع و باغات نيز مستقر 
شوند. گفتني است اكنون بسيجيان در 1303 روستاي آذربايجان غربي 

كار خود را با آموزش كشاورزان آغاز كرده اند. 
   آموزش كشاورزان اولين هدف براي توسعه كشاورزي

در سال گذشته بر اساس يكي از برنامه هاي اجرايي سازمان بسيج كشاورزي 
و منابع طبيعي به نام طرح بسيج همگام با كشاورز متوسط عملكرد 20هزار 
مزرعه كشور تا 30 درصد افزايش يافته است؛ مزارعي كه محصوالت مهمي 
همچون دانه هاي روغني كلزا، گندم و برنج كه به عنوان سه ماده غذايي مهم 
در سبد غذايي را توليد مي كنند. همين افزايش توليد در سال گذشته نيز 
تا حدودي توانسته بود جلوي نياز به واردات محصوالت زراعي و باغي مورد 
نياز را بگيرد. از اين رو اين مهندسان برنامه  دارند با آموزش هرچه بيشتر و 
نظارت مضاعف  روي مزارع كشاورزي، توليد را رونق دهند. در اين راستا نيز 
مهندسين بسيجي با هدف استقرار در هزار و 303 مزرعه استان آذربايجان 
غربي كار خود را در سال 98 آغاز كرده اند. در اين راستا رئيس سازمان بسيج 
مهندس��ين كش��اورزي آذربايجان غربي مي گويد: »امسال كارشناسان 
معين مهندسي كشاورزي در هزار و 303 روستاي استان مستقر مي شوند 
تا براي توانمندسازي فعاالن اين عرصه تالش كنند.« مكرم شيدايي با اشاره 
به اينكه به ازاي هر پنج روستاي آذربايجان  غربي يك كارشناس مستقر 
مي شود تا براي ارتقاي كمي و كيفي محصوالت كمك كند، مي افزايد: »اين 
مهندسان كشاورزي از بين افراد بومي هر روستا انتخاب و ابتدا در دوره هاي 
آموزشي كه برگزار مي شود شركت خواهند كرد.« رئيس سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه براي به سرانجام 
رسيدن اين برنامه مشاركت جدي با سازمان بسيج محالت و مساجد استان 
آغاز شده است، ادامه مي دهد: »با همكاري پايگاه هاي مقاومت بسيج و اين 
مجموعه، كانون  هاي كشاورزي در روستاها راه اندازي مي شود.« گفتني 
است آموزش هاي بسيجيان مهندس كشاورزي به صورت دوره اي و منظم 
در مساجد محالت مختلف عملياتي شده و آذربايجان غربي تنها منطقه اي 
نيست كه در آن طرح بسيج همگام با كشاورز عملياتي مي شود. استان هاي 
گلستان، مازندران، گيالن، اصفهان، چهارمحال و بختياري و غيره همگي 
مناطقي هستند كه به صورت ويژه مورد توجه بسيجيان مهندس هستند. 

   بسيجيان ياوران هم در تمام دوران
در كنار اجراي طرح بسيج همگام با كش��اورز مورد ديگري كه در سال 
جاري و با توجه به بارندگي هاي چند ماهه ابتدايي سال مورد توجه قرار 
گرفته است،بحث احياي مزارع و باغات استان هاي سيل زده است. در اين 
رابطه مهندسين بسيج كشاورزي با مسئوليتي بيش از سال گذشته از 
مناطق مختلف كشور بازديد مي كنند و ضمن برآورد خسارت هاي وارده 
در راستاي رفع مشكالت توليد و اشتغال كشاورزان گام بر مي دارند. در 
اين رابطه قابل ذكر است در استان ايالم بيش از 60 هزار هكتار مزرعه 
دوباره به خط توليد برگشته اند. فرمانده سپاه اميرالمؤمنين )ع( استان 
ايالم مي گويد: »با بهره برداري مجدد از كانال آب در سيروان بيش از 60 
هكتار زمين كشاورزي آبياري و حداقل 150 تن برنج برداشت خواهد 
شد.« جمال شاكرمي با اشاره به كانال كشاورزي باقري واقع در سيروان 
كه در اثر سيل اخير تخريب شده بود، اضافه مي كند: »اين كانال، مسير 
تأمين آب زمين هاي كشاورزي سه روستاي ورگچ، درويشان و شورآب 
خانعلي با بيش از 300 خانوار اس��ت كه در جريان سيل اخير تخريب 
شده بود.« مضاف بر اين كانال ها 47 قنات آسيب ديده خراسان جنوبي 
از سيل اخير كه نقش مهمي در بحث كشاورزي استان دارد هم با جهاد 
بسيجيان در حال ترميم است. به رغم اينكه كمك به توليد و بازسازي 
مناطق خس��ارت ديده از س��يل كاري پر هزينه و زمانبر براي بس��يج 
اس��ت اما اقدامات جهادگران به همين جا محدود نمي شود و با توجه 
به بارش هاي خوب بهاري و رويش گياه��ان متعدد در مناطق جنگلي 
احتمال  آتش سوزي نيز تشديد مي شود كه بس��يج از هم اكنون براي 
كمك رساني به سازمان هاي منابع طبيعي و محيط زيست براي اطفاي 

حريق آماده است.
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سجاد مرسلي

»طرح جه�اد همبس�تگي ملي« ي�ك نوع 
سازماندهي در كمك رس�اني است و مردم 
مطمئن باشند كمك ها به دست نيازمندان 
واقعي مي رسد. در اين طرح تعدادي باني براي 
كمك مشاركت دارند و روال اجراي طرح بدين 
شكل نيست كه وقتي وجوهي جمع آوري شد 
به ي�ك گروه خ�اص در يك منطقه برس�د، 
بلكه پيوس�ته و منس�جم كار پيش مي رود 
و كمك ها ش�امل همه نيازمندان مي ش�ود

از دو س�ال پيش جهاد روشنايي در مناطق 
كم برخوردار آغاز شده و اكنون 2هزار و ۴00 
نيروگاه پنلي كوچك مقياس در روستاهاي 
گرفتار كم آبي، احداث شده است و در حال 
توليد برق هستند كه با افزوده شدن نيروگاه 
پنلي برق خورشيدي جديد به نيروگاه هاي 
قبلي ميزان برق توليدي چندبرابر خواهد شد


