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رفع تشنگي 6هزار روستاي محروم
با اجرای طرح «بسيج آبرساني»

تاكن�ون اقدام�ات زي�ادي در
رابط�ه ب�ا اج�راي پروژههاي
آبرس�اني صورت گرفته و حاال
براي اينك�ه كارها ب�ه صورت
يكپارچ�ه و ب�ا زمانبن�دي
درس�تي پيش برود ،به صورت
همزم�ان در تمام اس�تانهاي
اي�ران آبرس�اني ب�ه بي�ش از
6هزار روس�تاي كم برخوردار
و محروم در قالب طرح«بسيج
آبرس�اني» اج�را ميش�ود

بهرغمتالشهاييكهدرجهتتأمينآبروستاهاصورتگرفته،اماهنوزمناطقزياديدر
كشور وجود دارد كه آبرساني به آنها با تانكر صورت ميگيرد .با اين حال بسيج سازندگي
كشوردرادامهاجرايپروژههايمحروميتزداييخوددرمناطقكمبرخوردار،اينبارقصد
داردطرح«بسيجآبرساني»راباهدفتأمينآببيشاز6هزارروستايمحروم،بامشاركت

همزمان در تمام اس��تانهاي ايران آبرس��اني به بيش از 6هزار
روستاي كم برخوردار و محروم در قالب طرح«بسيج آبرساني»
اجرا ميشود.
شايد اگر قرار باشد يكي از بزرگترين پروژههاي آبرساني بسيج
را مورد توجه قرار دهيم ،بايد از آبرساني به شهرستان غيزانيه و
روستاهايش در استان خوزستان نام ببريم.
اين پروژه 46كيلومتري شامل خطوط انتقال فرعي و شبكههاي
آبرس��اني از منطقه زرگان به سمت روس��تاهاي غيزانيه است
كه چندي پي��ش  ۱۳كيلومتر از آن با حضور س��ردار غالمرضا
سليماني ،رئيس سازمان بسيج كشور به صورت ويدئو كنفرانس
به بهرهبرداري رس��يد .در اين مراسم س��ردار محمد زهرايي،
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور با اشاره به اينكه در بسته
پيشنهادي ما به دولت ،مباحث زيادي در رابطه با محروميتزدايي
وجود دارد كه آبرساني روستايي بيش از مباحث ديگر مهم و با
اهميت است .وي با بيان اينكه در برنامههاي آبرساني به روستاها
10هزار و  283نقطه مد نظر بوده و اولويت اول تأمين آب شرب
و اولويت دوم آب كشاورزي است ،گفت« :با تفاهمي كه با دولت
انجام دادهايم ،قرار است  7هزار و  200روستا را در برنامه و پوشش
آبرساني داشته باشيم و بر همين اساس كار 6هزار روستا در طرح

سرهنگ حسن ملك حسيني

رئيس بسيج سازندگي سپاه نينواي گلستان

«بسيج آبرساني» براي رفع نيازهاي آب شرب شروع ميشود و با
اجراي طرح «از آبخيز تا جاليز» نيز آبرساني به بخش كشاورزي
 5500روستا انجام ميشود.
40روستاي بوشهر منتظر آب
از اوايل امس��ال معلوم بود كه موض��وع آب و تأمي��ن آن براي
روستایيان ،به خصوص در مناطق دور افتاده يكي از اولويتهاي
سازمان بسيج به مجريگري بسيج سازندگي است.
وقتي پروژه آبرساني به ش��هرك گليان و روستاهاي اطراف آن
در خراسان شمالي انجام ش��د ،همه ميدانستند اين كار با يك
تأخير  12ساله به نتيجه رسيده و علت آن هم بيشتر بيتوجهي و
بيبرنامگيها بوده است ،اما بسيج با يك حركت جهادي پا پيش
گذاشت و در كمترين زمان كارها را به نتيجه رساند.
در همان زمان استاندار خراسان ش��مالي با اشاره به تفاهمنامه
۷۰۰ميليارد توماني كه با سازمان بسيج سازندگي كشور به امضا
رسيده ،گفته بود« :اين استان سهمي در اين تفاهمنامه دارد و
براساس آن ،بسيج سازندگي در راستاي محروميتزدايي وارد
عمل شده و طرحهايش را اجرا ميكند كه يكي از محورهاي اصلي
اين تفاهمنامه دو ساله تأمين آب شرب روستايي است.
بوشهر از جمله استانهاي كم آب كشور به شمار ميآيد كه به

سرهنگ احمد ابراهيمي

رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن

مهدي هنري

مسئول بسيج سازندگي خراسانجنوبي

افتتاح ۱۰۰طرح بسيج سازندگي در گلستان

اهداي  300سري جهيزيه به نيازمندان گيالن

خدمات جهادگران به  352خانواده محروم

در زمينه مقابله با ويروس كرونا تاكنون  ۶ه��زار و  ۲۰۰گروه جهادي در قالب
 ۶۰هزار بسيجي پاي كار همدلي با مردم و كادر درماني بودند و همچنان اين
كار ادامه دارد .طي چند هفته گذشته ۱۰۰طرح بسيج سازندگي سپاه نينواي
گلستان به صورت متمركز در كوي اوزينه گرگان افتتاح شد .مسكن محرومان،
جادهاي بين مزارع ،كانالهاي بتن��ي و احيا قنوات با ۱۰ميليارد تومان اعتبار
از جمله طرحهاي افتتاحي بود .همچنين ۳۰هزار بس��ته معيشتي به ارزش
۱۵ميليارد تومان بين محرومين استان توزيع شده است .در پنج سال گذشته
سپاه نينواي گلستان ۳هزار و ۲۵۰واحد مسكوني ،طرحهاي آبرساني آب شرب
و آب كشاورزي ،مدرسه ،غسالخانه و خانه عالم با اعتبار ۱۰۵ميليارد تومان و
مشاركت خيران ساخته و به مردم تقديم كرده است .در بخش اقتصاد مقاومتي،
پس از فرمان رهبر معظم انقالب ،بيش از  ۵هزار و  ۸۰۰واحد اقتصاد مقاومتي و
صنايع تبديلي با ۸هزار نفر اشتغالزايي در سراسر استان راهاندازي شده كه براي
اين واحدها۱۲۰ميليارد تومان تسهيالت قرضالحسنه و عقود اسالمي در اختيار
بسيجيان و عموم مردم قرار گرفته است .فعاليت در عرصههاي كشاورزي و منابع
طبيعي ،اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي ،خدماترس��اني شامل معيشتي،
جهيزيه ،بهداشت و درمان ،آموزش و فنيحرفهاي ،كمك به مردم در بحرانهاي
طبيعي از جمله مواردي است كه بسيج سازندگي ورود كرده است.

در گيالن ۱۵هزار جهادگر در قالب 3هزار گروه جهادي فعاليت دارند و
آماده خدماترساني در كل كشور به مردم هستند .در سال گذشته ۳۰
دهنه پل روستايي احداث و تعمير و همچنين  ۲۸جاده روستايي توسط
ي شده و اين روند در طول سال
بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن بازساز 
جاري ادامه داشت .در تأمين جهيزيه براي زوجهاي جوان نيز ۳۰۰سري
جهيزيه در بين زوجهاي گيالني توزيع شده است .يكي از اهداف بسيج
سازندگي در كشور احداث مس��كن محرومين و مددجويان است كه با
تالش مهندسين و جهادگران بسيج سازندگي  ۷۹۳واحد مسكن مددجو
و همچنين در سه سال گذشته  2هزار واحد مسكوني در نقاط دورافتاده
و روس��تايي احداث و  ۲۵۰واحد مس��كوني مرمت ش��دهاست .بسيج
سازندگي سپاه قدس گيالن فعاليتهايش را مختص به اين استان نكرده
و در سيل مازندران و گلستان ۲۱۰واحد مسكن را تعمير و  ۸۷واحد را
از صفر تا صد س��اخته و با لوازم منزل به مردم تحويل داده اس��ت .طي
سال جاري بيش از 500هزار بسته معيشتي در قرارگاه مواسات گيالن
آماده و به دست نيازمندان رسيده است كه به صورت ريالي بايد گفت در
يكسال گذشته  ۱۳۷ميليارد تومان بسته معيشتي در بين خانوادههاي
كمبرخوردار توزيع شده است.

يكي از برنامههاي بسيج س��ازندگي راهاندازي اردوهاي جهادي تخصصي
و محلهمحور است كه از سال گذش��ته با هماهنگي سازمان آموزش فني و
حرفهاي در نقاط مختلف با توجه به نيازمنديها راهاندازي ش��د .عمليات
اجرايي  ۳۵۲باب سرويس بهداش��تي و حمام منازل محرومين با اعتباري
بالغ بر  ۳۵ميليارد ريال در  ۱۲۰روس��تاي شهرس��تان درميان آغاز شده
است .حضور جهادگران تخصصي در روس��تاها كمك مؤثري در راستاي
حل مشكالت روستایيان دارد كه در خراسانجنوبي اين طرح روز به روز در
حال توسعه است .براس��اس تفاهمنامه منعقد شده با بنياد علوي اقدامات
خوبي در راستاي محروميتزدايي روستاهاي در ميان با همكاري گروههاي
جهادي انجام شده اس��ت .اميدواريم با تالش گروههاي جهادي ،ظرفيت
بومي و گروههاي بسيج محلهمحور اين پروژهها با كاهش هزينه و كوتاهترين
زمان ممكن به اتمام برسد .از سال گذشته گروههاي جهادي تخصصي در
نقاط مختلف براساس نيازمنديها فعاليت آموزشي خود را آغاز كردهاند و
به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني برگزاري اردوهاي جهادي
تخصصي اصناف و مهارتي در هشت شهرستان برنامهريزي و همچنان ادامه
دارد .در اين اردوهاي جهادي تخصصي  ۹۵نفر جهادگر كه در زمينههاي
مختلف تخصص دارند در روستاها خدمات آموزشي مهارتي ارائه ميدهند.

گزارش تصویری

وامهاي كوچكمان
ثمرات بزرگي به همراه دارد

بعد از اينكه در س�ال  1397سپاه به مراكز بس�يج ابالغ كرد تا با تش�كيل صندوقهاي
قرضالحس�نه گامي در جهت رفع مش�كالت م�ردم و ب�ه حرك�ت درآوردن چرخهاي
اقتصاد زندگ�ي گام بردارند ،اهالـي منطقـ�ه رحيمآبـاد كرمـان نيز بـه پيش�ـنهاد
سـازمان بسـيج سـازندگي صنـدوقي به نـام ش�ـهداي رحيمآبـاد راهاندازي كردند
تا بتوانند به ايجاد مشاغل خرد ،اما پايدار بپردازند .حاال اين صندوق توانسته كمكهاي
خوبي در جهت اشتغالزايي داشته باش�د ،اما به گفته علـي گنجـي مسـئول صنـدوق
قرضالحسـنه ش�ـهداي رحيمآبـاد كرمان اگر از آنها حمايت ش�ود ،هم ميتوانند وام
بيشتري پرداخت كنند و هم با ايجاد كارگاههاي مختلف ،معضل بيكاري را كاهش دهند.

چطور شد كه به فكر تشكيل و
راهاندازيصندوققرضالحسنه
افتاديد؟

مدتها بود به دنبال راهي براي كمك به
مردم و رفع نيازهاي مالي آنها جهت شروع
يك كار يا رف��ع گرفتاريهايش��ان بودم
كه در سـال  97س��ـپاه بـه مراكز بسـيج
دس��ـتور داد بـراي حل مشـكل منطقـه
و بـ��راي اينكه چرخ اقتصـ��ادي زندگي
مردم بچرخد ،اقدام به تشكيل
صندوق قرضالحسنه كنيم .از
اين جهت موضوع را بـا اهالـي
منطقـه در ميـان گذاش��ـتيم
و آنهـا نيـز از ايـن پيش��ـنهاد
استقبال كردند.

گفتوگو

از هفته آينده با يك حركت بزرگ بس��يج طرح آبرسانی  6هزار
روستای كشور آغاز خواهد شد .آنطور كه دبير قرارگاه سازندگي
و محروميتزدايي بسيج اعالم كرده ،سازمان بسيج سازندگي با
مشاركت گروهها و قرارگاههاي جهادي بسيج ،پشتيباني وزارت
نيرو و قرارگاه امام حس��ن مجتبي (ع) در قالب طرح «بس��يج
آبرساني» نسبت به آبرساني به بيش از  ۶هزار روستاي محروم
كشور اقدام خواهد كرد.
عمليات اجرايي طرح «بسيج آبرساني» در شرايطي با هماهنگي
بين شركتهاي آب و فاضالب و سازمان بسيج سازندگي استانها
آغاز ميشود كه قرار است برنامه جامع محروميتزدايي مردم پايه
بسيج به مدت پنج سال در مناطق محروم و كم برخوردار كشور
اجرا و ادامه يابد.
از آبخيز تا جاليز براي كشاورزان
از همان ابتدا كه بسيج سازندگي اجراي پروژههاي آبرساني را بر
عهده گرفت ،عنوان كرده بود« :رفع نيازهاي آبي و تأمين آب مورد
نياز مردم و دامها از جمله اولويتهاي اين سازمان است».
بر همين اس��اس تاكنون اقدام��ات زيادي در رابط��ه با اجراي
پروژههاي آبرس��اني صورت گرفته و حاال ب��راي اينكه كارها به
صورت يكپارچه و با زمانبندي درس��تي پيش برود ،به صورت

گروههاوقرارگاههايجهاديبسيج،پشتيبانيوزارتنيرووقرارگاهامامحسنمجتبي(ع)
عملياتي كند .كاري كه در راس�تاي برنامه جامع محروميتزدايي مردم پايه بسيج و به
مدتپنجسالدرمناطقمحروموكمبرخورداركشورادامهخواهدداشتتاتمامروستاها
عالوه بر دسترسي به امكانات و خدمات مورد نياز ،از آب شرب سالم نيز برخوردار شوند.

شدت نيازمند اجراي طرحهاي مرتبط با اين معضل است.
بر همين اس��اس فرمانده س��پاه امام صادق (ع) بوشهر از انعقاد
تفاهمنامه براي رفع مشكالت آبرساني خبر داده و ميگويد« :بر
پايه اين توافق طرح آبرساني در ۴۰روستاي محروم استان بوشهر
با مشاركت بسيج سازندگي بوشهر اجرا ميشود».
سردار علي رزمجو با تأكيد بر اينكه سپاه استان بوشهر با اعتباري
حدود 25ميليارد تومان تاكنون طرحهاي مختلفي را در روستاها
و دهستانهاي محروم اجرا و به بهرهبرداري رسانده است ،ادامه
ميدهد« :تمام خدمات به آبرس��انيها منتهي نميش��وند و به
موازات آن طرحهاي بهداشت و درمان و توجه به اقدامات عمراني
و فرهنگي هم در دستور كار است .به عنوان مثال چندي پيش
23تيم حوزه سالمت به نقاط محروم روستايي اعزام شدند كه
خدمات الزم درماني در تخصصهاي گوناگون را بهصورت رايگان
به مردم ارائه كردند».
شمارش معكوس سمنانيها شروع شد
سمنان كم آب مثل هزاران نقطه ديگر در كشور ،منتظر است تا
استارت اجراي طرح «بسيج آبرساني» بخورد تا با عزمي جهادي
براي رفع تشنگي روستاهايش وارد عمل شود.
در همين رابطه جانشين قرارگاه سازندگي و محروميتزدايي
س��پاه س��منان از آغاز پروژه بزرگ آبرس��اني به  ۵۲روستاي
تشنه اس��تان س��منان در چند روز آينده خبر داده و ميگويد:
«محروميتزداي��ي از اولويتهاي بس��يج در مأموريتهايش
به ش��مار ميآيد و به همين خاطر از همه تمام توان و ظرفيت
گروههاي جهادي در جهت محروميتزدايي و خدمت به مردم
استفاده خواهيم كرد».
مهدي كاشفي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بين قرارگاه مركزي امام
حسن مجتبي(ع) ،سازمان بسيج سازندگي كشور و شركت آب و
فاضالب وزارت نيرو به منظور آبرساني به روستاهاي محروم ادامه
ميدهد« :در همين راستا پروژه بزرگ آبرساني به ۵۲روستاي
سمنان آغاز ميشود .اعتبار اجراي اين پروژه بزرگ ۷۲۰ميليارد
ريال بوده كه از محل اعتبارات محروميتزدايي قرارگاه امام حسن
مجتبي(ع) تأمين خواهد شد».
وي با تأكيد بر اينكه همكاري شركت آب و فاضالب و سپاه
تاكنون باعث اجراي پروژههاي آبرس��اني زيادي در استان
شده ،تصريح ميكند« :اينبار نيز با همياري و همكاري همه
نيروها و توان خود براي خدمت به مردم روس��تاها استفاده
خواهيم كرد .تمام هدف ما خالصه در حل مشكالت مردم به
خصوص در مناطق محروم و كمتر برخوردار ميشود».

مسئول صندوق قرضالحسنه شهداي رحيمآباد
در گفتوگو با «جوان»

نميتوانس��تيم مبالغ زيادي را
طلب كنيم ،ضمن اينكه بايد به
وام دادنها هم فكر ميكرديم.
به همين خاطر مبلـغ دريافتـي
از هـر كسـي كـه ميخواسـت
عضو اين صندوق ش��ود ،حدود  ۱۰تا ۳۰
هزار تومان ب��ود كه س��رگروهها آن را به
حساب صندوق واريز ميكردند.

وامه�اي صن�دوق ب�راي چ�ه
كارهايياستوتاكنوننتيجهاي
هم در برداشته است؟

عم��ده وامهايي ك��ه به اعض��ا اختصاص
مييابد به منظور ايجاد ش��ـغل اسـت تا
اهالي منطق��ه بتوانند براي خود ش��ـغل
آبرومند و درآمدزايي دستوپا كنند و در
كنارش بتوانند چند نفر را نيز مشغول به
كار كنند.
در هميـ��ن چنـد وقـ��ت اخيـ��ر وام 2
ميليـون  500هـزار تومانـي را به منظور
ايجاد كارگاه توليد س��قف كاذب به يك
جوان داديم كه خوشبختانه توانسـت بـا
ايـن مبلـغ وس��ـايل مـورد نيـاز خـود را

آيا در رشتههاي ديگر هم كاري
ايجاد شده است؟

بله .در كنـار قاليبافـي توانسـتيم وامهـاي
اشتغالزايي براي كارهايي چون خياطي،
س��وزندوزي و پتهدوزي بدهيم كه زنان
سرپرس��ت خانواده از اين وامها استفاده
كردهاند و براي خود كارگاه كوچك خانگي
راهانداختهاند.
تاكنـون  30وام اشـتغال بـه متقاضيـان
داده ش��ـده كـه تمامـي ايـ��ن وامها بـه
صـورت قرضالحس��ـنه اس��ـت .ضمن
اينك��ه وامهايـي بـ��راي درمـان و كمك
به س�لامت خانوادهها پرداخت شده كه
هيچ كدام س��ودي پرداخت نميكنند .ما
فكر ميكنيم وامهاي كوچك ما به لطف
خدا بركت داشته و ثمرات خوب و بزرگي
به همراه دارد.

بازپرداخت وامها چطور است؟

وامهايي ك��ه مبلغش  2ميلي��ون تومان
است بايد در مدت 15ماه و وامهايي كه از
5ميليون تومان به باالست بايد حداكثر در
36ماه بازپرداخت شـود .تاكنون هيچ يك
از ارگانها و بانكها كمكي به اين صندوق
نكردهاند .به همين خاطر نميتوانيم بيش
از اين به متقاضي وام بدهيم .اگر سازماني
يا نهادي همراه و ياري رس��ان ما باش��د،
ميتوانيم هم مقدار و ه��م تعداد وامها را
افزايش دهيم كه اين به ايجاد اش��تغال و
رفع بيكاري در منطقه منتهي ميشود.

سپاه مازندران  ۱۱۵۰واحد
مسكن محرومان ميسازد
ب�ه گفت�ه فرمان�ده س�پاه كربلای
مازن�دران ،در جه�ت حماي�ت وي�ژه از
محرومان بيمس�كن ،زمان س�اخت اين
خانهها به ش�دت كاهش يافت�ه و برخي
از من�ازل دو ماهه تحويل داده ميش�ود.

سردار سياوش مسلمي ،فرمانده سپاه كربال
مازندران با بيان اينكه يك��ي از برنامههاي
مهم بس��يج سازندگي در س��اخت مسكن
محرومين كاهش زمان ساخت است ،گفت:
هم اكنون برخ��ي از واحدهاي
مس��كن محرومين كه ساخته و
تحويل داده شد ،در مدت كوتاه
دو ماهه به سرانجام رسيد.
وي با اش��اره به اينك��ه اجراي
اس��كلت و خش��ك گرفت��ن
گچ��كاري واحده��ا از مواردي
است كه زمان خاص خود را دارد
و اجازه كوتاه شدن زمان بيش از
اين را نميدهد ،ادامه داد :برنامه
داريم تا همه واحدهاي درحال
س��اخت در بازه زماني كوتاه به
سرانجام برس��د تا جامعه هدف
هرچه زودت��ر از نعمت مس��كن برخوردار
شوند.
فرمانده سپاه كربال مازندران از ساخت هزار
و  150واحد مسكن مددجويان زيرپوشش

خبر

جهادگران ،سيلزدگان را تنها نگذاشتند

ويزيت و مداواي رايگان خانوادهها در مناطق محروم

مهندسان كشاورزي بسيجي به فعاالن اين عرصه مشاوره ميدهند

صندوق با چ�ه مبالغي كار
خود را آغاز كرد؟

خريـداري كنـد و هم اكنون مش��غول به
كار اس��ت ،اما عمده فعاليتهاي صورت
گرفته توسـط كساني كه وام گرفتهاند در
حـوزه قاليبافـي اسـت .چـون اسـتقبال
از وام قاليبافي زياد بود ،سعي كرديم يك
شركت تعاوني قاليبافي را راهاندازي كنيم
كه در كنار آموزش ،وام اشتغالزايي هم به
كساني كه متقاضي هس��تند تا خودشان
كارگاه اختصاصي داش��ته باش��ند ،داده
ميشود.

كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي
از س��وی بسيج سازندگي اس��تان خبر داد
و اف��زود :از اين تعداد مس��كن250 ،واحد
توسط بسيج سازندگي سپاه كربال مازندران
در منطقه حاشيه نش��ين مرادآباد چابهار
سيس��تان و بلوچستان س��اخته ميشود و
بقيه ني��ز در شهرس��تانهاي مازندران بنا
خواهد شد.
سردار مسلمي زيربناي مسكن محرومين
را  50متر اعالم و تصريح كرد :اين مسكنها
با مش��اركت ،خيرين ،بسيج س��ازندگي و
نهادهاي حمايتي س��اخته ميشود و براي
افزايش مت��راژ زيربنا با مش��اركت مالكين
امكانپذير است.
وي با بيان اينكه طي ماههاي گذش��ته 50
واحد مسكن محرومين در مازندران با حدود
 10ميليارد تومان هزينه ب��ه بهرهبرداري
رسيد ،يادآورشد :ساخت مسكن محرومين
متوقف نخواهد شد و تا خانه دار شدن همه
افراد جامعه هدف ،اين طرح ادامه مييابد.

