
با ش�یوع بیم�اری کرون�ا، چنین تصور  می ش�د ک�ه گروه های جه�ادی نتوانن�د اردوه�ای خود را 
تش�کیل دهند و به خدمات رس�انی به محرومان و نیازمندان بپردازند، اما اینطور نش�د و اردوهای 
جهادی قدری متفاوت تر از س�ال های قبل برگزار ش�ده و می ش�ود. به همین بهانه به سراغ صادق 
مفرد، مس�ئول جهادسازندگی بس�یج دانش�جویی رفتیم تا با برنامه های آنان بیش�تر آگاه شویم.

سال نو جهادگران با شعار » از خدمت تا شهادت « شروع شد
دانیال ساالری، طلبه جهادگری  که حین خدمت به لقاء اهلل پیوست

ش��هید دانیال س��االری جوان دهه هفتادی بود که 
خدمت به مردم منطقه قلع گنج را بر هر چیزی ترجیح 
می داد. جوانی که به اذعان دوس��تان و آشنایانش از 

نمونه های متمایز اخالص بود.
اواس��ط تعطیالت نوروزی، درس��ت در روز هایی که 
عده ای نگران سفر نرفتنشان بودند و گروهی هم راه 
جاده  ها را برای خوش بودن سپری می کردند، خبری 
با این عنوان در صدر اخبار استان کرمان قرار گرفت 
» طلبه جوان دانیال ساالری از جهادگران قلعه گنجی 
که در روستای محروم راسک در حال خدمت رسانی 
بود، بر اثر واژگونی یک دس��تگاه تراکت��ور به لقاء اهلل 

پیوست.«
دانیال از اعضای گروه جهادی فانوس جنوب بود که 
زمان تحویل سال در کنار ساکنان این منطقه محروم 
بود و 10 روزی  می شد که مشغول خدمت رسانی در 
روستای محروم راسک از توابع دهستان رمشک بود.

به گفته دوس��تان و آش��نایان، دانیال در خانواده ای 

مذهبی و متدین بزرگ ش��ده و قاری ق��رآن و مداح 
اهل بیت بود؛ ضمن اینکه خواهر و یکی از برادرهای 

این شهید نیز طلبه هستند.
  طلبه شهید پیشقدم در کارهای جهادی

مهدی ظفری پور، فرمانده پایگاه روستای آهوان است. 
روستایی که شهید  ساالری در آن بزرگ شده است.

وی با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای متم��ادی دانیال در 
گروه های جهادی می گوید: »سال گذشته که سیل 
آمده بود، شهید س��االری به مسیر اسالم آباد-رودبار 
رفت تا با کمک دیگر جهادگران آب گرفتگی ناش��ی 
از سیل را در آن منطقه برطرف کند و به همراه سایر 
گروه های جهادی در آنجا چندین حمام و س��رویس 

بهداشتی ساخت.«
فرمانده پایگاه روستای آهوان ادامه می دهد: »از زمانی 
که به یاد دارم، ش��هید در قالب گروه های جهادی به 

خدمت مردم و همشهریانش می رفت.«
ظفری پور به اعتقادات و باورهای این شهید جهادگر 

اشاره و تصریح می کند: »دانیال روز قبل از شهادتش 
به بچه های پایگاه زنگ زده و در خصوص مکان جشن 
نیمه ش��عبان برنامه ریزی ک��رده بود، اگرچ��ه او در 
بسیاری از کار ها یاری رسان بود و همیشه در پویش 

کمک مؤمنانه در روستا پیشقدم   می شد.«
 جهادگ�ران ادامه دهن�ده راه سنگرس�ازان 

بی سنگر 
به سراغ مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های 
جهادی بس��یج س��ازندگی می روی��م ت��ا در رابطه 
ب��ا خصوصی��ات اخالقی جهادگ��ران با ایش��ان هم 
گفت وگویی داشته باشیم. علی ایل بیگی به اخالص 
جهادگران اش��اره می کند و می گوی��د: »گروه های 
جهادی همیشه در کنار مردم بوده اند و با شجاعت در 
عرصه هایی که نیاز به خطر داشته پیشقدم هستند.«

وی ادامه می دهد: »س��ربازان اسالم و یا بهتر بگوییم 
جهادگران بی نام و نش��ان در زمان جن��گ و در کنار 
سنگر سازان بی سنگر نقش آفرینی می کردند و در برابر 

دشمن بدون هیچ جان پناهی خاکریز می زدند و در 
حین انجام خدمت به شهادت می رسیدند.«

مسئول هدایت حرکت های جهادی بسیج سازندگی 
تصریح می کند: »جمعی دیگ��ر از جهادگران نیز به 
صورت خط می ایستادند تا اگر رزمنده ای به شهادت 
رسید، جهادگر دیگر سکان لودر را به دست بگیرد تا 

رزمندگان در برابر دشمن جان پناه داشته باشند.«
ایل بیگی با بیان اینکه در ح��وادث مختلف از جمله 
س��یل، زلزله و م��وارد دیگر که در کش��ور ب��ه وقوع 
می پیوندد، جهادگران همواره حضور داشته و اکنون 
نزدیک ۲0 س��ال اس��ت که این جوان��ان مخلص در 
راه های مختلف برای خدمت به مردم پیشقدم شده 
و جانشان را در کف گرفته اند، می گوید: »جهادگران 
در واقع همان سنگر سازان بی سنگر هستند، اما لقب 
ش��هید خدمت به آنان داده نمی ش��ود. ب��رای مثال 
جهادگ��ران در کن��ار کادر درمان ب��ه خدمت مردم 
شتافتند، اگر پرستار بزرگواری جان خود را از دست 
بدهد، لقب ش��هید می گیرد، اما در کنار این پرستار 
اگر جوان پزش��کی در قالب جهادگ��ر خدمتی ارائه 
دهد و جانش را از دست بدهد، لقب شهید به او داده 

نمی شود.«
مسئول هدایت حرکت های جهادی بسیج سازندگی 
تأکی��د می کن��د: »جهادگ��ران دس��ت از اخالص و 
مجاهدت خ��ود برنمی دارند؛ چرا که دوس��ت دارند 
گمنام باشند و حتی دوست ندارند که در فضای اداری 

به آنان لقب شهید داده شود.«
ایل بیگی می گوید: »ش��ب قبل از ش��هادت دانیال 
ساالری و در وقت نماز مغرب و عشاء از گروه جهادی 
فانوس بازدید کردیم، او بعد از اذان در کنار روستاییان 

مداحی زیبایی داشت.«
  شهید ساالری الگوی جوانان منطقه 

مسئول گروه جهادی فانوس به فعالیت های فرهنگی 
و جهادی شهید ساالری اش��اره می کند و می افزاید: 
»این جهادگر از سال ها قبل کارهای فرهنگی انجام 
می داد و به اذع��ان تمامی بچه های جه��ادی گروه، 
جزو جهادگ��ران ویژه گروه ب��ود و اخالص متمایزی 

داشت.«
سید حس��ام  الدین حس��ینی ادامه می دهد: »در دو 
سال گذش��ته با همکاری بنیاد علوی و سپاه در حال 
ایجاد هسته های بومی قلع گنج هستیم تا خودشان 
توانمند شوند و نیروهای مردمی برای رفع محرومیت 

شهرستان وارد میدان شده و تالش کنند.«
وی تأکید می کند: »ش��هید س��االری از نمونه های 
متمایز نیروهای محلی بود که برای خدمت به مردم 
منطقه خودش از هیچ تالش��ی فروگذار نبود و بدون 

شک او الگوی جوانان همشهری اش است.«

از خدمات جهادگران زیاد شنیده ایم و آثار اقدامات و فعالیت های آنها را می توان 
در مناطق محروم و کم برخوردار به وضوح دید، اما ش�اید از شهادت این نیروهای 
بی ادعا در زمان خدمت به مردم نیازمند و محروم زیاد خبری منتش�ر نشود و اگر 
هم باشد، در بین اخبار سیاس�ی و اقتصادی گم شود. در س�ت مثل خبر شهادت 

دانیال س�االری، طلبه جهادگر کرمانی. کس�ی که س�ال نو را در اردوی جهادی و 
در کنار روستانشینان راس�ک در منطقه قلعه گنج تحویل کرد. او که چند روزی 
بود به این منطقه رفته بود تا در رفع نیازهای س�اکنان این منطقه یاری رسانشان 
باش�د، در حین خدمت و بر اثر واژگونی یک دس�تگاه تراکتور به لقاء اهلل پیوست.

خدمات رسانی بسیج جامعه کشاورزی سپاه فتح 
در مورنا

فعالیت جهادی و خدمات رسانی سازمان بسیج جامعه 
کشاورزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، این بار در 
یکی از روستاهای دور دست شهرستان بویراحمد از 

توابع بخش لوداب روستای مورنا انجام شد.
گروه جهادی شهدای کشاورزی سپاه فتح در اقدامی 
جهادی در راستای لبیک گویی به فرمان رهبرمعظم 
انقالب به ش��عار تولی��د، پش��تیبانی و مانع زدایی و 
همچنی��ن مأموریت طرح ملی بس��یج هم��گام با 
کشاورز سازمان بسیج جامعه کش��اورزی مبنی بر 
خودکفایی در زمینه تولید گوشت قرمز با همکاری 
جهاد کش��اورزی ، اداره دامپزش��کی شهرس��تان 
بویراحمد و مراکز ترویج کش��اورزی و دامپزش��کی 
بخش لوداب اقدام ب��ه برپایی کلینیک های س��یار 
دامپزشکی و واکسیناسیون بیش از ۲ هزار رأس دام 

و سمپاشی طویله های دام روستای مورنا کردند.
مربیان طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در تمامی 
شهرستان های استان آماده خدمات رسانی به مناطق 

محروم و مردم عزیز استان هستند.
در این اردوی جهادی سردار خرم دل، فرمانده سپاه 
فتح استان با حضور در منطقه هدف )روستای مورنا( 
ضمن عرض خداقوت به مهندس��ان و مربیان طرح 

ملی بسیج همگام با کش��اورز گروه جهادی شهدای 
سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فتح، از نزدیک 
مش��کالت و درد دل های مردم روس��تا را در ارتباط 
با محرومیت و عدم رس��یدگی مناس��ب مسئوالن 
مرتبط با این روستا را بیان کرد که پیگیری های الزم 
به خصوص در ارتباط با راه مواصالتی روستای مورنا 

صورت خواهد گرفت.
در این اردوی جهادی چهار روزه به روس��تای مورنا، 
گروه های جهادی دیگری هم در زمینه های مختلف 
پزشکی، تأسیس��اتی، خدماتی و فرهنگی همکاری 
گروه های جه��ادی معراج و گروه جهادی ش��هدای 
گمنام جامعه پزشکی در زمینه لوله کشی ، پزشکی 

و تعمیراتی خدمات رسانی کردند.

گو
ت و

گف
مسئول جهادسازندگی بسیج دانشجویی در گفت وگو با » جوان«:

استفادهازظرفیتدانشگاهها
برایایجادتحولدرتولیداتکشور

با ش�روع کرون�ا برنامه ه�ای گروه های 
جهادی شما چه تغییراتی داشتند؟

از اوایل سال گذش��ته و به خاطر ش��یوع کرونا بحث 
کمک های مؤمنانه در دس��تور کار بود که به صورت 
ویژه در حاش��یه ش��هر ها صورت گرفت و البته سعی 
داریم در سال جاری هم این کار را ادامه بدهیم. البته 
این اقدامات تنها از جنس کار مس��اوات و همدلی که 
صرفاً به توزیع کمک های مردمی بپردازد، نیس��ت و 
بیشتر به ایجاد شبکه محلی با کمک معتمدین محلی 
منجر خواهد شد. شبکه ای که به شناسایی و کمک به 
فقرای محله به کمک م��ردم محله اقدام می کند. این 
فضا همچنان ب��ا پویش های مختل��ف به خصوص در 

حاشیه های شهر ادامه دارد.
یعنی تمام هم و غم گروه فقط روی این 

کار بوده و است؟
اصاًل اینطور نیست. غیر از این حوزه، موضوعات مرتبط 
با جهش تولید در سال گذشته پیگیری شد 
و امسال هم ادامه دارد. هم حمایت از کسب 
و کار هایی که به دلیل کرونا دچار مش��کل 
شده بودند و هم فارغ از موضوع کرونا در سال 
جهش تولید نیاز بود گروه های جهادی نسبت 
به این موضوعات ورود کنند. ما اعتقاد داریم 
نیروه��ای مردمی در هر مقول��ه ای وارد کار 
شدند، نه به عنوان ویترین کار، بلکه به عنوان 

یک رکن مهم، نقش اساسی داشتند.
در این رابطه چ�ه برنامه یا کار هایی 

دارید؟
دو سطح همکاری در جهش تولید به ذهن 
ما می رس��د. یکی همکاری عموم گروه های 
جهادی اس��ت. به این صورت که گروه های 
جهادی فعالیت هایی را در زمینه اقتصادی می توانند 
داش��ته باش��ند؛ از جمله ایجاد زیر س��اخت مشاغل، 
آبرس��انی و پروژه های عمرانی ی��ا کار هایی در حوزه 
اشتغال مانند کمک به برداش��ت محصول و یا فروش 
محصوالت که در این قالب می گنجد. گروه ها در حال 
حاضر، مشغول شناسایی مسائلی از این دست هستند. 
اینکه ممکن است چه محصوالتی در فصل های آینده 
در حوزه بازار دچار مشکل شوند، بنابراین االن اقداماتی 
را در این زمینه برای فناوری و ارتقای ارزش افزوده این 

محصوالت انجام می دهند.
یعن�ی در زمینه تس�هیل گیری و ایجاد 
اشتغال از سوی گروه های جهادی برنامه 

دارید؟
بله، گروه های جهادی اقتص��ادی توانمندی که البته 
تعدادشان زیاد نیس��ت، وجود دارند تا به تسهیلگری 
و ایجاد اشتغال به صورت بومی و منطقه ای بپردازند. 
پلتفرم هایی نیز طراحی شده مانند روستا کاال و جالیز 
و...  که در این قالب به خرید محصوالت روستایی کمک 

می شود. این دس��ت از کار ها در فصل تابستان رونق 
بیشتری می گیرد. سال گذشته تعدادی از گروه های 
جهادی در فروش محصول گوجه که در جنوب کرمان 
با مشکل مواجه شده بود، ورود کردند. در خوزستان نیز 
با ایجاد بازارچه فروش یک روزه یا در ایالم فروشگاهی 
برای فروش و عرضه محصوالت روستایی از این طریق 

آماده شد.
در سال 1400 چه موضوعات جدیدی را 

در دستور کار خواهید داشت؟
امس��ال گروه های جهادی ورود جدی تری به مسئله 
محوری خواهند داش��ت. به این ش��کل که هر گروه 
جه��ادی متصدی پیگی��ری یک مس��ئله در منطقه 
فعالیت خودش خواهد بود تا به مروز زمان مسائل حل 
شود. برخی مسائل با اقدامات عملی و جهادی، برخی 
با مطالبه گری و  برخی با کارهای پژوهشی که از توان 
گروه های جهادی برمی آید، اقدام می کنند. با توجه به 
ظرفیت دانش��گاه ها امیدواریم این کار ها را به صورت 

جدی تر دنبال کنیم.
مسئله بعدی، تشکیل هس��ته های جهادی است که 
کمی نسبت به س��ایر گروه های جهادی متفاوت ترند 
و حول یک موضوع تخصصی و مسئله تشکیل شدند. 
مثاًل گروه ه��ای جهادی که مس��ئله آب را از کارهای 
پژوهشی و مطالبه گری تا اقدام و عمل دنبال می کنند. 
یا تولید دستگاه چیدن خرما یا دستگاه میوه خشک کن 
که گروه های جهادی طرح های دانش بنیان و جدی در 

این زمینه دارند.
آیا ب�ه ظرفیت ه�ای دانش�گاه فنی و 

حرفه ای هم نظری دارید؟
امسال اقدامات و برنامه های جدی در حوزه دانشگاه 
فنی و حرف��ه ای داریم ت��ا از ظرفیت دانش��جویان و 
فارغ التحصی��الن این دانش��گاه ب��رای کارخانه  ها و 
کارگاه هایی که نیاز به نی��روی متخصص دارند، بهره 

ببریم.
آیا کرونا توانس�ته فعالیت های ش�ما را 

متوقف یا محدود سازد؟
 کار جهادی به اعزام و اردوکشی نیست. در ایام نوروز 
با توجه به شیوع کرونا و با تعطیلی دانشگاه ها و مراکز، 
برخی فکر می کردند تعداد کمتری وارد کار جهادی 
شوند، اما دیدیم افراد و دانش��جویان زیادی پای کار 
آمدند و اتفاقات خوبی در حوزه بهداشت، درمان و تولید 
اقالم بهداشتی رخ داد. پس باید بدانیم کار جهادی به 
اردوی جهادی ختم نمی شود. معموالً سال های قبل در 
این ایام، نزدیک به هزار و 100 گروه جهادی با حدود 
30 هزار دانشجو در اردو ها ش��رکت می کردند، اما با 
توجه به شرایط کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی و 
ممنوعیت اجتماع، اردوهای جهادی در مناطق سفید و 
یا زرد برگزار می شوند و بقیه جهادگران در عرصه های 

دیگر به فعالیت می پردازند.
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محمد رضا هادیلو

پرونده
 اردوهای جهادی 

از خدمت تا شهادت

ش�اید یکی از ویژگی ه�ای کرونا را بای�د در نمایان 
س�اختن ق�درت ای�ران در برنامه ری�زی و اجرای 
دس�تورالعمل های بهداش�تی دانس�ت. وقت�ی 
تمام دنی�ا در مقابل این وی�روس زان�و زده بودند، 
جهادگ�ران عرص�ه بهداش�ت و درمان ب�ا تالش و 
کوش�ش، نظام را س�ربلند کردند. در همین رابطه 
طرح ش�هید س�لیمانی که به همت بس�یج جامعه 
پزش�کی در جه�ت س�المت نگ�ه داش�تن مردم 
اجرایی ش�د، ثم�رات زی�ادی ب�ه همراه داش�ت.

   
ویژگی بارز شهید قاسم س��لیمانی این بود که هیچگاه 
کاری را نیمه کاره ر ها نکرده و تا پایان آن را ادامه می داد. 
با این شعار طرحی که به نام ایشان مزین شده بود هم به 

اجرا در آمد و نتایج به شدت خوبی به همراه داشت.
رئیس بس��یج جامعه پزشکی کش��ور گریزی به سال 
1399 و زمان ش��روع طرح شهید س��لیمانی می زند و 
می گوید: »در ابتدا حجم و تعداد بیماران به حدی بود 
که همه مردم می دیدند که واقعاً وزارت بهداشت با همه 
زحمتی که می کش��ید از پس این بیماری برنمی آمد و 
نیاز بود که دیگ��ر ارگان  ها نیز به کم��ک بیایند. از این 
جهت بسیج به عنوان یک نهاد فراگیر که همه اقشار را 
در خود جای می دهد، حسب امر مقام معظم رهبری و 
با فرماندهی سپاه به کمک آمد، در واقع ما برای کمک 

آمدیم و اولین بار از استان خراسان رضوی در 19 آبان 
شروع کردیم، ولی طرح به طور رس��می از اوایل آذر به 

صورت فراگیر آغاز شد.«
ش��اهین محمدصادق��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه طرح 
شهیدس��لیمانی صددرصد علمی است، ادامه می دهد: 
»تعدادی از دانشمندان کشور، نمایندگان سابق ایران در 

سازمان بهداشت جهانی، رؤسای دانشگاه  ها و مسؤالن 
مختلف این طرح را در بس��یج تهیه کردند و با تفاهمی 
که بین بسیج و وزارت بهداش��ت انجام شد، به مرحله 
اجرا درآمد، اولین مرحله این بود که محور تصمیمات و 
اقدامات ما از درمان به بهداشت و پیشگیری برسد، در 
واقع برنامه ما مثل این بود که در ورودی شهر نشسته و 

سیل را در ورودی آن منحرف کنیم تا به شهر نرسد.«
به گفته این استاد دانش��گاه، در این طرح هدف اصلی 

پیشگیری بود.
صادقی می گوید: »به س��راغ پیدا کردن بیماران رفتیم 
و هم مراقبان سالمت و ش��بکه بهداشت و درمان و هم 
نیروهای بس��یج با همکاری هم وارد این طرح شدند و 
۲50 هزار نیروی بس��یجی در این طرح شرکت کردند 
و بیمار یا فردی که از بیمارس��تان مرخص شده در تور 
مراقبتی آورده و از او خواهش کردند در منزل بماند، در 
واقع قس��مت اول بیماریابی فعال، دوم؛ پاسخگویی به 
شرایط و جداسازی و قسمت س��وم این که بسته های 

حمایتی را به آنها برسانند.«
وی با اش��اره به اینکه این طرح در تغییر رنگ  ش��هر ها 
بسیار مؤثر بود، ادامه می دهد:»در این طرح مهم  ترین 
کار پیدا کردن بیمار و به حداقل رس��اندن تماس او با 
سایر افراد اس��ت، در واقع برنامه ما به جای تحت فشار 
گذاشتن 80 میلیون نفر پیدا کردن یک درصد جامعه 
است، بنابراین افراد مش��کوک به بیماری می توانند با 
تماس با پایگاه های بسیج در مساجد، 4030، مراجعه 
به خانه های بهداشت خوداظهاری داشته باشند، ضمن 
اینکه عالقه مندان به همکاری با این طرح نیز می توانند 
با مراجعه به پایگاه بس��یج مس��اجد و پس از طی دوره 

آموزشی با ما همکاری کنند.«

با عنایت صورت گرفته از س�وی مقام معظم رهبری 
مبنی بر تأمی�ن اعتبار آبرس�انی روس�تایی، بیش 
از 180 روس�تا در سیس�تان و بلوچس�تان در سال 
1400 از آب ش�رب لوله کش�ی بهره مند می ش�وند.

***
معضل بی آبی به قصه و غصه هر روز روستانش��ینان در 
سیستان و بلوچستان تبدیل ش��ده و از سویی تکمیل 
طرح های نیمه تمام آبرس��انی در این استان در گروی 
تخصیص اعتبارات بوده که در ص��ورت تحقق به موقع 
می توان آب را به جان تشنه این خطه رساند و به زیبا ترین 
دس��تاورد خدمت که همان لبخند رضایت مردم است، 

دست یافت.
اما در روزهای ابتدایی س��ال خبر خوش��ی به سیستان 
و بلوچس��تانی ها داده ش��د و آن هم اینکه بس��یاری از 

روستاهایشان از آب شرب لوله کشی بهره مند خواهند 
شد.

در همین رابطه علیرضا قاسمی، مدیر عامل آب و فاضالب 
سیستان و بلوچس��تان با بیان اینکه با توجه به عنایت 
صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین 
اعتبار مجتمع های آبرسانی روستایی از محل صندوق 
توسعه ملی پیش بینی می شود، در صورت ابالغ اعتبارات 
مورد نیاز، آبرسانی به بیش از 180 روستا در سال 1400 
محقق ش��ود، می گوید:  »اکثر این روس��تا  ها در حوزه 
جنوب و مرکز استان قرار دارند و تاکنون به خاطر کمبود 
اعتبارات برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستا های 

پهناور ترین استان کشور کار ها زمین مانده بود.«
وی ادام��ه می دهد:  » ب��ا وجود ع��دم تخصیص کامل 
اعتبارات، در سه ماهه نخست سال 99 با تکمیل عملیات 

تصفیه خانه و با اس��تفاده توأم از خطوط جدید و قدیم 
طرح تأمی��ن آب 185 روس��تای چابه��ار در محدوده 
بخش پالن و پیرسهراب به منظور بهره مندی 45 هزار 
نفر از منابع آبی پایدار، سد زیردان در مدار بهره برداری 

قرار گرفت.«
قاس��می تصریح می کند: »طبق هدف گ��ذاری صورت 
گرفته و بر اس��اس اعتبارات ابالغ شده آبرسانی به 1۷3 
روستا با جمعیت ۶3 هزار نفر از محل اعتبارات ملی در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت که تاکنون بیش از 93 

روستا از نعمت آب شرب برخوردار شدند.«
این مس��ئول با اش��اره به اینکه خدمت ب��دون وقفه و 
جهادگون��ه ب��رای مردم��ی ک��ه مس��تحق بهتری��ن 
خدمت رس��انی هس��تند، به عنوان مهم  ترین هدف آبفا 
ادام��ه دارد، می گوی��د: »پیش بینی می ش��ود تا فصل 

تابستان 80 روستای دیگر که عملیات تکمیلی خطوط 
انتقال و ش��بکه های توزیع آن در حال انجام است، وارد 

مدار بهره برداری شود.«
قاس��می از انجام مطالعات آبرس��انی به 930 روستا در 
قالب 13 مجتمع آبرس��انی ب��ا جمعی��ت 181 هزار و 
1۷0 نفر خبر می دهد و اظهار می کند: »در س��الی که 
با اعتبارات محدود مواجه بودیم، بالغ بر ۶۲0 کیلومتر 
لوله گذاری در سطح شهر  ها و روستا  ها صورت گرفت و به 
منظور حفظ سالمت مردم تعداد 45 تانکر برداشت آب 
در بیش از 3۲ روستای فاقد شبکه یا دچار بحران حوزه 

جنوب استان نصب شد.«
وی با اشاره به رفع تنش آبی 98 روستا در سال 99 تأکید 
می کند: »امسال 310 روستای شهرستان هیرمند نیز از 

چرخه تنش آبی خارج می شوند.«
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