
وقتی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در آیین افتتاح 
پروژه آبرسانی روستاهای دشت آزادگان حاضر شد، با بیان 
اینکه این س��ازمان در کمک به دولت در رفع مش��کالت و 
معضالت به ویژه انجام پروژه های محرومیت زدایی، طرحی 
را تحت عنوان »ط��رح کالن محرومیت زدایی مردم پایه« 
تعریف کرده است، گفت: »این طرح در روستاها و محالت 
حاشیه شهر در حال انجام است که در روستاها اولویت اول 

تأمین آب شرب و کشاورزی است.«
سردار محمد زهرایی با اشاره به اینکه برخی استان ها مثل 
خوزستان درگیری بیش��تری در موضوع تنش آبی دارند، 
ادامه داد: »دالورمردان خوزستانی که در هشت سال دفاع 
مقدس پای انقالب و نظام ایس��تاده بودند حاال دچار تنش 
آبی ش��ده اند و وظیفه تک تک مسئوالن اس��ت که به این 
موضوع رس��یدگی کنند.  بس��یج س��ازندگی هم با کمک 

شرکت ها، نهاد ها و دس��تگاه های اجرایی متولی این کار به 
صورت امتداد در مسیر حرکت های مردمی و دستگاه های 
اجرایی اس��ت. ما اعالم کرده ایم هرگز موازی دس��تگاه ها 
و رقیب آنها نیس��تیم،  بلکه ب��ا عن��وان کمک کننده برای 

سرعت بخشی به محرومیت زدایی حضور داریم.«
وی با تأکید بر اینکه، در خوزس��تان براي رفع مش��کالت، 
بیشتر توافقات انجام شده با بسیج سازندگی بوده و بخشی از 
پروژه  آبرسانی به روستاها را نیز این سازمان تحویل گرفته 
و در حال انجام آنهاس��ت، گفت: »چندی پیش و با حضور 
رئیس جمهور پروژه جفیر افتتاح ش��د و حاال در افتتاحیه 
پروژه آبرس��انی به روس��تای آلبوصیاد قرار داریم. هرچند 
این پروژه بخش کوچکی از نیاز مردم را مرتفع می کند ولی 
وظیفه ما این اس��ت که برای رسیدن آب ش��رب و سالم به 

مردم خوزستان تالش بیشتری کنیم.«

رئیس بسیج سازندگی کش��ور با بیان اینکه مردم خونگرم 
و انقالبی خوزس��تان با وجود همه مش��کالت همیشه پای 
نظام و انقالب خود هس��تند و اعتماد دارند، لذا ما هم باید 
به وظیفه خود ب��ه خوبی عمل کنیم، اظهار ک��رد: »باید با 
دو نگاه کنار هم قرار بگیریم؛ یک��ی همگرایی و هم افزایی 
بین بسیج سازندگی و دس��تگاه های اجرایی و دوم حضور 
مؤثر مردم، مش��ارکت آنها و گروه های جهادی در رفع این 
مش��کالت. وقتی این دو مورد در کنار هم قرار بگیرند همه 
ما شاهد یک کار جهشی برای رسیدن آب شرب به دست 
مردم خوزس��تان خواهیم بود و می توانیم به حداقل تنش 
آبی برس��یم که در این صورت امید و نشاط به مردم هدیه 

داده می شود.«

افتتاح12پروژهبزرگمحروميتزدايي
در روزهایی که خوزستاني ها دچار تنش آبی شده و باالجبار 
آب مورد نیازش��ان با تانکر و دیگر روش هاي سنتي تأمین 
مي شد، بس��یج وارد عمل ش��ده و پروژه ای برای  آبرسانی 
به روستای آلبوصیاد را در دستور کار قرار داد. کاري که به 
گفته فرمانده سپاه دش��ت آزادگان براي تجهیز کارگاه آن 
به صورت جهادی و با توان و اراده در سطح شهرستان همه 
پیش آمده و اعتبارات و بودجه را آماده کردند تا این پروژه 

در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
س��رهنگ پاس��دار فیصل طرفی با بیان اینک��ه ۲ کیلومتر 
لوله گذاری برای آبرس��انی از ورودی ش��ریعتی روس��تای 
آلبوصیاد مسیر اهلل اکبر شهرستان دش��ت آزادگان توسط  
گروه جهادی این منطقه انجام ش��ده است، گفت: »هزینه 
انجام ش��ده برای لوله گذاری و آبرسانی ۲ میلیارد ریال بود 
که با همکاری قرارگاه حضرت عباس، بسیج سازندگی سپاه  

دشت آزادگان و آبفای شهرستان تأمین شد.«
وي ادام��ه داد: »از هم��ه  فرماندهان پایگاه ه��ا، حوزه ها و 
بس��یجیان جهادی که در گرمای طاقت فرسا در اوج فشار 
و باال بودن انتظارات با دس��ت خالی به کاری دل س��پردند 
که در نهایت باعث ش��ادی مردم دشت آزادگان شد، تقدیر 

می کنیم. 
روحیه جهادی بسیجیان و تمام خادمان نظام از خونگرمي 
مردم خوب خوزس��تان نش��ئت مي گیرد و وظیفه ماست 
که خودمان را با لباس بس��یجی و جهادی بدون منت وقف 

مردم کنیم.«
فرمانده سپاه دش��ت آزادگان با اش��اره به اینکه بحث خط 
اصلی آبرس��انی حل و تنش آبی برطرف ش��ده و با  آوردن 
پمپ فش��ار قوی و اورهال کردن تأسیس��ات باعث کاهش 
مشکالت آبي ش��دیم، گفت: »در بحث خطوط لوله گذاری 
برای آبرس��انی به سه روس��تا با بسیج س��ازندگی قرارداد 
همکاری دوطرفه منعقد شده و کارهای مقدماتی و اولیه آن 

صورت گرفته است.
 همچنین با تکمیل و تجهیز تأسیس��ات آبرسانی در محل 
تاسیسات شهدای جهاد واقع در روستای صگور فریح محمد 
در چهار روستای آلبوصیاد، شریعتی، خلف حسن و صگور 

فریح محمد، آبرسانی انجام شده است.«
به گفته سرهنگ طرفی این پروژه به نمایندگی از ۱۲ پروژه 
عظیم و تأثیرگذار محرومیت زدایی و آبرسانی در خوزستان 
افتتاح شده و تاکنون ۹۴ کیلومتر لوله گذاری  برای آبرسانی 

به ۲۵ روستای خوزستان انجام گرفته است.

افتتاح 12 پروژه بزرگ
 محروميت زدايي و آبرساني در خوزستان 
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هفته گذش��ته و در جلسه ویژه 
رئی��س جمه��ور ب��ا فع��االن و 
پیشکسوتان محرومیت زدایی و 
گروه های جهادی بع��د از اینکه 
گزارش��ی از وضعیت روس��تاها، 
مس��ائل اجتماع��ی و هوی��ت 
روس��تایی و نیز برخی مشکالت 
زیرساختی به ویژه در حوزه آب 
شرب و مسکن روستایی ارائه شد، 
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی 
درباره احیای مأموریت های جهاد 
سازندگی، به تاریخچه تأسیس 
جهاد سازندگی با دس��تور امام 
راحل و نیز برکات ف��راوان این نهاد انقالبی 
اشاره کرد و گفت: حرکت جهادی در کشور 
به رغم ادغام این نهاد در وزارت کشاورزی، به 
دلیل وجود روحیه انقالبی در میان جوانان و 
حمایت ها و تشویق های رهبر معظم انقالب 
تعطیل نشد و همواره در شکل های مردمی، 

بسیجی و خودجوش ادامه داشته است.
وي ادامه داد: امروز باید با استفاده از تجربیات 
گذشته و در بستر گام دوم انقالب، در مسیر 

احیای مأموریت های جهاد سازندگی برای 
رفع ریشه ای مشکالت روس��تاها و مناطق 
محروم و احیای اقتصاد روستا حرکت کنیم. 
دکتر رئیسي با تأکید بر اینکه برخورداری از 
روحیه جهادی در می��ان مجموعه مدیران 
و کارکنان دس��تگاه های دولت��ی یک امر 
ضروری است، گفت: داشتن روحیه جهادی 
و انقالبی در بین همه مس��ئوالن و مدیران 
دولتی، اصل مهم و تأثیرگذار است و همواره 
باید با جدیت حفظ و تقویت ش��ود. رئیس 
جمهور، ضعف اقتصاد روستا را از عوامل مهم 
مهاجرت روستاییان و ایجاد حاشیه نشینی 
در اطراف شهرها عنوان کرد و گفت: امروز 
آباد کردن روس��تاها به معنای فعال کردن 
اقتصاد روس��تا و نیز توجه جدی به اقتصاد 
مناطق محروم از جمله حاشیه شهرهاست و 
این کار به یک اقدام جهادی نیاز دارد. دکتر 
رئیس��ی با بیان اینکه فعالیت های جهادی 
باید مردم محور و برپایه فعالیت های مردمی 
باشد، حمایت جدی از گروه های جهادی را 
ضروری دانست و تصریح کرد: وظیفه دولت 
در این عرصه صرفاً باید تسهیل گری، نظارت 
و پیگیری برای تحقق امور باشد و از فعالیت 
جهادگران حمایت کند و موانع موجود را از 
پیش پای آنها بردارد. رئیس جمهور گفت: 
ض��رورت دارد جریانی با روحی��ه جهادی 
برای ایجاد سازندگی و آبادانی در روستاها با 
هدف فعال کردن اقتصاد روستا ایجاد شود 
تا با دغدغه مندی به ح��ل و فصل بنیادین 
مشکالت محرومان و روستاییان اقدام کند.
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شهرس��تان اه��ر در اس��تان آذربایجان ش��رقي ب��ه خاطر 
حاشیه نش��یني هایش دچار معضالت زیادي شده و تعطیلي 
کارگاه ها و بیکاري س��اکنانش مش��کالت زیادي براي آن به 
وجود آورده است. در این میان هرگاه س�خن از کارآفرینی و 
اش�تغالزایی به میان مي آید معموالً ذهن اکثر مردم به سوی 
س��رمایه و پس اندازهای میلیوني و میلیاردی می رود. با این 
وجود در شهرستان اهر با اینکه حدود ۳۰درصد از جمعیت در 
حاشیه و مناطق محروم و کم برخوردار زندگ�ی می کنن�د ام�ا 
گروهي از جوان�ان ب�ا ایج�اد صندوق توسعه محلی توانسته اند 

موجب ایجاد اشتغال و کارآفرینی شوند.
بحث راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه توسعه محلی در 
سال ۹8 در شهرستان اهر مطرح و در همان زمان تشکیل آنها 
تأیید شد. صندوق هایي که یکی از اهداف اصلیشان پرداخت 
وام هایی برای اشتغال جوانان و وام های معیشتی برای افراد 

کم برخوردار است.
حیدر شاهی جهادگر بسیجي است که با دغدغه اشتغالزایی 
براي جوانان بیکار اه��ري اولین صندوق توس���عه محلی را 
تأس�یس کرده است. وي با بیان اینکه صن�دوق قرض الحس�نه 

توس�عه محل�ی این توانمندي را دارد که با پرداخ�ت وام های�ی 
ب�رای ایجاد شغل براي جوان�ان به رفع مشکالت خانواده هاي 
کم برخوردار بپ��ردازد، مي گوید: »در همی��ن رابطه یک�ی از 
اعض�ای صن�دوق ب�ا اس���تفاده از وام ه�ای پرداخت ش�ده 
توانس�ته ی�ک کارگاه س�اده خیاط�ی ایج�اد کن�د ب�ه ط�وری 
ک�ه در ح�ال حاض�ر هشت نف�ر در ای�ن کارگاه مش�غول کار و 

تولید لباس هستند.«
به گفته ش��اهی، آنها در کنار وام های داده ش��ده توانسته اند 
کارگاه های آموزش خیاط�ی هم برگزار کنن��د که ب�ا ارائ�ه 

م�درک فن�ی منشأ شغل های جدید در این منطقه شوند. وي 
ادامه مي دهد: »تاکن�ون ۲۲ فق�ره وام 8۰۰ ه�زار تومان�ی با 
س�پرده های ۲۰ ه�زار توم�اني مردم ب�ه اعض�ا داده ای�م ک�ه 
اغل�ب ای���ن وام ها ب�رای خرید چرخ خیاط��ی به کار گرفته 

شده است.«
فعاليتهايفرهنگيبراياوقاتفراغتنوجوانان

مس��ئول صندوق قرض الحس�نه توس���عه محل�ی مي گوید: 
»یکي دیگر از خدمات صندوق این است که در روستاهای اهر 
ب�ا پرداخ�ت وام توانس�ته ایم کارگاه قالیباف�ی ایجاد کنی�م به 

طوری ک�ه ام�کان توس�عه ای�ن کارگاه ه�ا ب�ا کمک خیری�ن 
و عالقه مندان به صنع�ت قالیباف�ی وج�ود دارد ت�ا جای�ی ک�ه 
ه�ر کارگاه ام�کان اش�تغال ۲۰ نفر را در خود دارد. اما مس�ئله 
اصلی کمبود نقدینگی اس���ت که باید خیرین و مس��ئوالن 
محلی به میدان بیایند و دست مسئوالن صندوق را بگیرن�د 
ت�ا بتوانی�م ب�ه اهداف�ی ک�ه از پی���ش برایش برنامه ری�زی 

کرده ایم برسیم.«
وي تأکید مي کند: »بس���یاری از وام ه�ای م���ا ب�ه صورت 
کمک معیش���تی به مردم محل پرداخت می ش�ود که اغلب 
آنها به ش���کل های مختل��ف مانن�د اجاره به�ای مس���کن، 
جهیزی�ه و درم�ان در ط�ول ای�ن دو س�ال اعط�ا ش�ده اس�ت. 
از آنج�ا ک�ه وضعی�ت معیش�تی مردم بس�یار ضعی�ف اس�ت 
م�ا توانس�تیم ب�ا س���پرده های مردم�ی و کم�ک  خیری�ن 
بس�ته هایی را در قال�ب لوازم التحری�ر و کی�ف و کف�ش ب�ه 

م�دارس ای�ن روستا اهدا کنیم.«
ش���اهی اضاف�ه مي کند: »در کن���ار پرداخ���ت وام ه�ا در 
صن�دوق توس���عه ب�ه کاره�ای فرهنگ���ی نی�ز پرداختی�م 
ب�ه ط�ور مث�ال جوان�ان و نوجوان�ان روس���تا را تش�ویق به 
س���پرده گذاری در صندوق کرده ایم و از ای��ن طریق ارتباط 
خود را با جوانان و نوجوانان بیشتر کردیم به طوری که اکنون 
توانس�ته ایم گروه ه�ای س�رودی را ایج�اد کنی�م ک�ه جوان�ان 
ای�ن روس�تا اوق�ات فراغ�ت خ�ود را ب�ه بطال�ت نگذرانن�د و 
همچنی�ن ب�ا برگ�زاری جشن ها و مراسم ها در مناسبت های 
گوناگون سعی کردیم جوانان را با مفاهیم انقالبی و اسالمی 

بیشتر آشنا کنیم.«
وی خاطرنش���ان مي کند: »فعالی�ت فرهنگ���ی از اولوی�ت 
مس�ئوالن ای�ن صندوق است به طوری که قصد داریم با کمک 
همین جوانان کارهای مثمرثم�ری را در قال�ب فعالیت ه�ای 
فرهنگ�ی ب��رای م�ردم محل��ه انجام دهیم که یک��ی از این 

اقدامات، تشکیل کتابخانه برای روستا است.«

رفع مشکالت حاشيه نشينان اهـر با صندوق قرض الحسنه توسعه محلی 
  گذر

تحويلکليد30خانه
بهخانوادههايمحرومشهرستانکارون

آیین افتتاح ۳۰ واحد مسکونی در شهرستان 
کارون برگزار ش��د و وقتي دیدیم چندین 
خانواده داراي س��رپناه ش��دند از خداوند 
خواس��تیم تا ما را در این مسیر 
یاري کند ت��ا بتوانیم براي تمام 
محرومان استان خانه بسازیم. 
در سیل س��ال ۹8 خوزستان، 
بس��یاری از خانه ه��ای م��ردم 
شهرستان کارون تخریب شد اما 
با همت و تفاهم بسیج سازندگی 
و بنیاد مس��کن تصمی��م بر آن 
شد تا ۶۱ واحد مسکونی توسط 
بسیج سازندگی سپاه خوزستان 
احداث شود. به همین خاطر و با 
تالش گروه های جهادی بسیج 
سازندگی استان و هم افزایی با 
بنیاد مسکن ۳۰ واحد مسکونی از ۶۱ واحد 
مسکونی آماده و در مراسمی نمادین افتتاح 
یکی از این واحدها با حضور سردار زهرایی، 
رئیس بسیج سازندگی س��پاه کشور انجام 

و کلی��د آن تحویل خان��واده کم برخوردار 
شهرستان کارون شد.

این افتتاحیه به نیابت از ش��هدای جهادگر 
شهرس��تان کارون و خوزس��تان  ش��هید 
سیدمحس��ن موس��وی و ش��هید محمد 
ناصری انجام ش��د ک��ه در این مراس��م از 
خانواده های این دو شهید نیز تقدیر به عمل 
آمد. ان ش��اءاهلل با تالش نیروهای جهادی 
بسیج س��ازندگی ۳۱ واحد مسکونی دیگر 
در روزهاي آین��ده آماده خواهد ش��د و به 
خانواده های محروم و نیازمند تحویل داده 

مي شود.
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طالببسيجي
ارتشگمنامجامعهدردورانکرونا

 ۳8 گروه جهادی ش��امل ۲۱ گ��روه جهادی 
برادران و ۱7 گروه جهادی خواهران از طالب، 
روحانیون و جهادگران بس��یجی در اس��تان 
سمنان در دوران شیوع کرونا کار 
تغسیل و تدفین اموات کرونایی 
را بر عهده داشتند که قابل تقدیر 
اس��ت. این گروه ه��ای جهادی 
شامل 8۰ نفر بودند. این نیروهای 
جهادی که در موضوع آرامستان ها 
و تغسیل و تدفین اموات کرونایی 
با توجه به فرم��ان رهبری حکیم 
پای کار آمدند را باید ارتش گمنام 
جامع��ه نامید ک��ه به وق��ت نیاز 
خود را نش��ان داده و وارد میدان 
شدند. وقتی یک کش��ور از بنیه 
معنوی، مذهبی و ب��اور و اعتقاد 
برخوردار باشد، ملت خود را از حوادث حفظ 
می کند و کرونا نش��ان داد رفت��ار ملت ایران 
به رغم تنگناهای معیش��تی قابل مقایس��ه با 
سایر کشورها نبوده و این همگرایی و همدلی 
جوانان گروه های جهادی با مردم آسیب دیده 
از کرونا تجلی همدلی مؤمنانه بود. سپاه، بسیج 
و تمام گروه های جه��ادی در زمینه مقابله با 
کرونا با همه ظرفیت پای کار مردم هس��تند. 

س��پاه و بس��یج از مردم با مردم و برای مردم 
ب��وده و در این زمینه از هم��ه ظرفیت و توان 
برای خدمت رسانی به مردم استفاده خواهیم 
کرد. منطق تشکیل بس��یج تبدیل تهدیدها 
به فرصت ها ب��وده و کرونا آیین��ه تمام نمای 
خدمت جهادگران با تفکر جهادی در دوران 
نیاز اس��ت. نباید فراموش کنیم ک��ه یکی از 
مهم ترین جلوه های جهادگ��ران عرصه دفاع 
از س��المت مردم در مقابل ویروس منحوس 
کرونا، حماسه س��ازی طالب جهادی در این 
عرصه بود. بعد از شیوع بیماری منحوس کرونا 
به رغم محدودیت های فراوانی که به وجود آمد 
ولی نیروهای انقالبی مخصوصاً طالب جهادی 
همچون ارتش��ی گمنام که بر معبر مین قدم 
می گذارند وارد میدان شدند و برگ زرینی در 

کارنامه نیروهای جهادی رقم زدند.
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