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پس   ... رساندند  ثمر  به  را  انقالب  این 
آنها به ما منت دارند و ما باید خدمت 

آنها بکنیم. به 
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عمران  بسیج سازندگی

سـازمان بسـیج سـازندگی در سـال 1379 بنـا بـه تدبیـر رهبـر معظـم 

انقـاب حضـرت امـام خامنه ای )مدظله العالی(  به منظور مشـارکت 

مـردم بـه خصـوص جوانـان و نوجوانـان در امـر محرومیت زدایـی و 

خدمات رسـانی بـه مناطـق محـروم و کمتر برخـوردار کشـور  و کمـک 

به دولت تشکیل گردید. 

حضـور جهادگـران بسـیجی در قالـب گروه هـای جهـادی بـا پشـیبانی 

سـپاه و بسـیج تـا حـدود زیـادی خـاء انحـال وزارت جهادسـازندگی 

را در مناطـق روسـتایی پوشـش داده و در بیـش از دو دهـه فعالیـت، 

قریـب بـه 190.000 پـروژه عمرانـی کوچـک، زودبـازده و عام المنفعـه در 

قالب تکمیل، مرمت و احداث، هدیه جهادگران بسیج سازندگی به 

مردم شریف مناطق محروم روستایی و حاشیه شهر در این سال ها 

بوده است.

مردمــی بــودن فعالیت هــای محرومیت زدایــی بســیج ســازندگی کــه 

بواســطه ی حضــور جوانــان مومــن و انقابــی در مناطــق محــروم و 

کنین  ایــن در امــر آبادانــی ایــن مناطــق  ــی و ســا مشــارکت دهی اهال

جهادگــران  اقدامــات  تمایــز  شــاخصه  بارزتریــن  می افتــد  اتفــاق 

بســیجی در مقایســه بــا خدمــات ســایر نهادهــا و دســتگاه های 

اجرایــی کشــور می باشــد.    فعال ســازی ســایر ظرفیت هــا از جملــه 

جــدب منابــع خیریــن و هــم افزایــی خدمــات دســتگاه ها و نهادهــای 

گروه هــا  محلــی و منطقــه ای از جملــه دیگــر مزیت هــای حضــور 

قرارگاه هــای جهــادی تخصصــی بســیج ســازندگی در مناطــق  و 

می باشــد. محــروم 

بواســطه خدمــات ارزشــمند بســیج ســازندگی و گروه هــای جهــادی 

، در ســال 1386 قانــون  کشــور کمتربرخــوردار  بســیج در مناطــق 

اصــاح اختیــارات ســازمان بســیج ســازندگی در مجلــس شــورای 

اســامی تصویــب و ایــن ســازمان بــه عنــوان دســتگاه اجرایــی همــکار 

کشــور در  و معیــن ســایر دســتگاه های خدمات رســان و اجرایــی 

ــد. ــن گردی ــت تعیی ــه دول ــک ب کم

در ســال 1395 نیــز آییــن نامــه اجرایــی قانــون مذکــور بــه تصویــب 

گروه هــای  گســترده  هیئــت وزیــران رســید تــا راه بــرای مشــارکت 

جهــادی تخصصــی در امــر آبادانــی و زدون غبــار محرومیت زدایــی از 

چهــره کشــور عزیزمــان هموارتــر گــردد.

عــدم وجــود نقشــه راه جامــع و نظــام محرومیــت زدایــی واحــد، 

رویــه  تعــدد دســتگاه های مســئول، عــدم وحــدت  و  کندگــی  پرا

دســتگاه ها، برنامــه ریــزی بخشــی در ســاختار نظــام برنامــه ریــزی 

و عــدم تحقــق مشــارکت دهــی مناســب  مــردم در امــور روســتا و 

ــه  ــی ک ــام خدمات ــم تم ــه علیرغ ــتند ک ــی هس ــن عوامل ــه مهمتری محل

دولت هــای بعــد از انقــاب شــکوهمند اســامی بــه مناطــق مختلــف 

کشــور ارائــه کرده انــد، دلیــل وجــود مناطــق محــروم و کمتربرخــوردار 

در کشــور هســتند.

به همین دلیل " برنامــه جامــع محرومیت زدایــی مــردم پایــه بســیج" 

بــه منظــور همگرایــی و هــم افزایــی حرکت هــای جهــادی بســیج و 

ســایر دســتگاه  های اجرایــی و نهادهــای انقابــی در ســال 1399 

تدویــن و توســط فرمانــده محتــرم کل ســپاه و رئیــس محتــرم ســازمان 

بســیج مســتضعفین بــه رده  هــای اســتانی و توســط معاونــت عمــران 

و توســعه شــهری و روســتایی وزارت کشــور بــه اســتانداران محتــرم 

ــد. ابــاغ گردی

بــه منظــور  بســیج  پایــه  مــردم  برنامــه جامــع محرومیت زدایــی 

هــای  ح  طــر  ، کشــور در  محرومیت زدایــی  امــر  کــردن  هدفمنــد 

عمرانــی را در بســتر به مناطــق بــا ضرایــب محرومیــت 8 و 9 ) و 

همچینیــن 6و7 مــرزی و ویــژه( و در عرصــه بــه آب شــرب  و کشــاورزی 

روســتایی، مســکن محرومیــن، جــاده روســتایی و زیــر ســاخت 

اشــتغال بــا هــدف کمــک بــه معیشــت مــردم و مهاجــرت معکــوس 

کاهــش  محــدود نمــوده و در محــات حاشــیه شــهر بــا هــدف 

سوانح طبیعیحاشیه شهر روستا

بستر فعالیت های عمرانی و محرومیت زدایی 
جهادگران سازمان بسیج سازندگی
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ومیت زدایی بسیج در کنار دولت برای سازندگی و محر

ح هــای  طر اجــرای  و  تعریــف  بــه  نســبت  اجتماعــی  آســیبهای 

می پــردازد. محرومیت زدایــی 

در همیــن راســتا مجموعــا 10283 روســتا و 1087 محلــه آســیب پذیر 

هــدف برنامــه مذکــور در طــی 5 ســال قــرار گرفتــه اســت.

همزمان با اباغ ســند اعتای ده ســاله بســیج توســط فرمانده معظم 

کل قــوا )مدظله العالــی(،" قــرارگاه ســازندگی و محرومیت زدایــی" 

به عنــوان یکــی از قرارگاه هــای اصلــی طــرح اعتــای بســیج در ســند 

مذکــور پیش بینــی و تشــکیل گردیــد.

ایــن قــرارگاه بــا فرماندهــی رئیــس محترم ســازمان بســیج مســتضعفین 

و دبیــری ســازمان بســیج ســازندگی در مرکــز و رده هــای متناظــر 

اســتانی و شهرســتانی، نســبت بــه بســیج ظرفیت هــا بــرای ارائــه 

خدمــات هدفمنــد بــه مناطــق محــروم روســتایی و حاشــیه شــهر و 

تدویــن برنامــه عدالــت و پیشــرفت و همچنیــن حــل مســائل ایــن 

مناطــق اقــدام مــی نمایــد. 
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عمران  بسیج سازندگی

13
79

ادغام وزارت جهاد  کشاورزی
و جهاد سازندگی

تشکیل سازمان بسیج سازندگی

حضور خودجوش بسیجیان و 
گروه های جهادی در مناطق محروم

13
86

13
تصویب آیین نامه95

اجرایی قانون
تصویب قانون اصالح اختیارات 

سازمان بسیج سازندگی

گزارش عملکرد پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی تا سال 1398

فرمانده قرارگاه: رئیس سازمان بسیج مستضعفین

جانشین قرارگاه: مسئول سازمان بسیج سازندگی

دبیر قرارگاه: مدیر فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی

1. محرومیت زدایی

2. نهضت خدمات مومنانه

3. حرکت های جهادی

4. پیشرفت و آبادانی

تشکیل قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بسیج
)ذیل سند و فرمان اعتالی 10 ساله بسیج، ابالغی مقام عظمای والیت (

ماموریت ها و قلمرو موضوعی :

1399

مجموع
)احداث، تکمیل و مرمت( عرصه های عمرانی ردیف

43.612 مسکن محرومین 1

65.495 سایر )غسالخانه، سرویس بهداشتی و ...( 2

21.263 مساجد و مجموعه فرهنگی 3

5.747 ک کشاورزی آب و خا 4

3.437 آب شرب روستایی 5

24.249 کن آموزشی اما 6

783 کارگاه اشتغال 7

2.341 راه و پل مواصاتی 8

1.991 کن ورزشی  اما 9

3.297 کز درمانی و بهداشتی مرا 10

2.017 برق رسانی  11

174.233 مجموع
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برنامه جامع ساماندهی مردم پایه سکونتگاه های غیررسمی

، حل مساله، تربیت نسل تراز انقالب ، ظرفیت ساز رویکرد ها: مردم پایه، الگوساز

اجرای بیش از 38000 پروژه محرومیت زدا از سال 1399

و جهاد ادامه دارد ...

نامحدود و بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته عرصه

ساماندهی حاشیه نشینی و کاهش آسیب های اجتماعی هدف و پیامد

با همکاری نهادهای مسئول مانند سازمان اجتماعی وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری 
مردم پایه بودن / محوریت گروه ها و قرارگاه های تخصصی جهادی  گی ها ویژ

مناطق روستایی با اولویت 655 دهستان شامل 10283 روستا
با ضریب محرومیت 8 و 9 ) 6 و7 ویژه( بستر

اولویت دوم:
کز آموزشی - مرا

کز بهداشتی و درمانی - مرا

اولویت اول:
- آب شرب و کشاورزی روستایی

- زیرساخت اشتغال
- مسکن محرومین

- راه و پل روستایی 

عرصه  عمرانی

مهاجرت معکوس هدف و پیامد

- تعامل و هماهنگی با بیش از 21 وزارتخانه، دستگاه اجرایی و نهاد مرتبط 
- اباغ و پشتیبانی معاونت عمرانی وزارت کشور وزارت کشور

- مردم پایه بودن- محوریت گروه ها و قرارگاه های تخصصی جهادی
گی ها ویژ

برنامه جامع محرومیت زدایی مردم پایه بسیج -  پنج ساله ) 1403-1399(
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عمران  بسیج سازندگی

مهدی غامی ،  دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بسیج درباره 

فعالیت های عمرانی بسیج سازندگی عنوان کرد: بسیج سازندگی به 

عنـوان بـازوی دسـتگاه های اجرایـی و ظیفـه کمک بـه دولت در امور 

محرومیت زدایـی در سـه بخـش روسـتا، محلـه و حـوادث غیرمترقبه 

ماننـد سـیل و زلزلـه بـه صـورت عمـده را بر عهـده دارد. وی ادامه داد:  

بسیج سازندگی از سال گذشته برنامه جامع محرومیت زدایی مردم 

پایـه را بـا مشـارکت خـود مـردم و گروه هـای جهـادی آغاز کـرده که این 

گـی محدودیـت درعرصـه  بـه ایـن معنا  که بسـیج  برنامـه دارای دو ویژ

سازندگی دیگر وارد هر منطقه ای نمی شود و محرومیت زدایی را در 

مناطق دارای ضریب محرومیت 8 و 9 و نیز 7 و 6 با درجه محرومیت 

باال و نیز حاشیه شهرها دنبال می کند.

مدیـر فنـی و محرومیت زدایـی بسـیج سـازندگی کشـور خاطرنشـان 

سـاخت: عرصـه فعالیـت ایـن نهـاد در بخـش محرومیـت زدایـی در 

کلـی آب روسـتایی، زیـر سـاخت اشـتغال،  روسـتا در چهـار عرصـه 

مسـکن محرومین و راه سـازی خاصه می شـود که در بخش اشتغال 

در روستاها به طرح هایی که موجب ایجاد اشتغال برای روستاییان 

می شـود ماننـد کمـک بـه احـداث یـک سـوله بـرای ایجـاد کارگاه ویـا 

طرح هایی اینچنینی دنبال می شود.

محرومیتزدایی
توسطبسیجسازندگی
وگروههایجهادی
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غامـی گفـت: برنامـه جامـع محرومیـت زدایـی مـردم پایـه در یـک 

بـازه زمانـی 5 سـاله طراحـی شـده و مقـرر اسـت بـا کمـک خـود مـردم و 

گروه هـای جهـادی بـه محرومیـت زدایـی انجامـد و بـر همیـن اسـاس 

از سـال گذشـته اقـدام بـه انعقـاد تفاهمنامه هایـی بـا دسـتگاه های 

مربـوط در هـر بخـش مثـل وزارت راه و شهرسـازی، معاونـت مناطـق 

محروم ریاست جمهوری، وزارت کشور و سایر دستگاه ها کرده ایم.

وی ادامـه داد: از زمـان اجـرای ایـن تفاهمنامه هـا در سـال گذشـته 

کنون 9 هزار  کنون 15 هزار پروژه اجرایی شـده اسـت و امسـال نیز تا تا

پـروژه محرومیت زدایـی اجرایی شـده اسـت. مدیرفنـی و محرومیت 

کـرد: امسـال دو طـرح بحـث  زدایـی بسـیج سـازندگی خاطرنشـان 

احـداث مسـکن محرومیـن و آبرسـانی روسـتایی را بـه طـور جـدی 

جلـو برده ایـم کـه در بحـث مسـکن محرومیـن مقـرر اسـت 130 هـزار 

کید  مسـکن برای محرومین در قالب نهضت ملی مسـکن که مورد تا

رییـس جمهـوری اسـت بـرای افـراد تحت پوشـش کمیته امـداد امام 

خمینی)ره( و بهزیستی احداث شود.

غامی گفت: طی 3 سال آبرسانی برای هفت هزار روستا در 25 استان 

کشـور انجام خواهد شـد که مسـوولیت اصلی بر عهده این نهاد اسـت 

و در کنار سایر سازمان های متولی به اینکار مبادرت خواهیم کرد.

وی ادامـه داد: فعالیـت در بخش هـای دیگـر ماننـد احـداث جـاده 

ع و راه روسـتایی و نیـز حاشـیه شـهرها از اهـم برنامه هـای  میـان مـزار

بسـیج سـازندگی کشـور اسـت . مدیـر فنـی و محرومیت زدایـی بسـیج 

سـازندگی کشـور از تـاش بـرای برچیـدن بزرگتریـن حاشیه نشـینی 

کنون 50  کشور در چابهار خبرداد و خاطرنشان ساخت: این طرح تا

درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته و مقرر اسـت در قالب آن هزار واحد 

مسـکونی احداث شـود. غامی افزود: در بحث برق رسـانی روستایی 

نیـز بـا کمـک سـازمان انرژی هـای تجدیـد پذیـر و  بهره وری بـرق ایران 

بحث جهاد روشـنایی برای نصب پنل های خورشـیدی برای عشـایر 

بـرای  خورشـیدی  پنل هـای  نصـب  بـرای  روشـنایی  جهـاد  بحـث 

مددجویـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( و بهزیسـتی در مناطـق 

محروم و روستایی را دنبال می کنیم.
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بعد از انقاب اسامی مسئله رفع محرومیت 

از مناطق روستایی، محروم و دورافتاده کشور 

و بسط عدالت اجتماعی که از مبانی انقاب 

بود، سـرلوحه تصمیمات نظام قرار گرفت در 

ایـن راسـتا برنامـه مبـارزه بـا فقـر و محرومیـت 

نخسـت در قانون اساسـی پیش بینی گردید 

و پیـرو آن محرومیت زدایـی بـه عنوان راهبرد 

در سایر اسناد باالدستی کشور مانند اسناد 

کیـد و توجـه قـرار  توسـعه پنج سـاله مـورد تا

نـگاه  از  محرومیت زدایـی  مسـئله  گرفـت. 

کبیـر  آموزه هـای دینـی و مبانـی بنیانگـذار 

انقـاب اسـامی، حضـرت امـام خمینی )ره( 

نیـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار می باشـد و 

حضـرت امـام )ره(، زاغه نشـینان، محرومان 

انقـاب  اصلـی  صاحبـان  را  پابرهنـگان  و 

معرفی می کنند که بر مسـئولین منت دارند 

و باید به آنها خدمت نمود.

رهبر معظم انقاب حضرت آیت ا... العظمی 

امـام خامنـه ای )مدظله العالـی( نیـز رفـع فقـر 

و محرومیـت را در راسـتای تحقـق عدالـت 

اجتماعـی و از مبانـی اساسـی و ارزش هـای 

اساسـی نظـام اسـامی و مسـئولیت امـر را 

متوجه حکومت، دولت و مردم می دانند.

معظم له در بیانیه گام دوم انقاب که همان 

کلیـد ورود انقـاب اسـامی به دومین مرحله 

خودسـازی، جامعه پـردازی و تمدن سـازی 

اسـت پـس از اشـاره بـه سـنگین شـدن کفـه 

عدالـت در تقسـیم امکانـات عمومـی کشـور 

سـرفصل  دو  در  اسـامی،  انقـاب  از  پـس 

اقتصـاد و عدالـت اجتماعـی توجـه ویـژه ای 

بـه محرومیت زدایـی دارنـد و آن را در سـایه 

مدیریت هـای جهـادی الهام گرفتـه از ایمـان 

اسـامی و اعتقاد به اصل ما می توانیم میسـر 

می دانند.

در همیـن راسـتا پـس از ادغـام وزارت جهـاد 

سـازمان  کشـاورزی،  وزارت  بـا  سـازندگی 

بسـیج سـازندگی در سـال 1379 بـا تدبیـر و 

فرمـان رهبـر معظـم انقاب بـه منظور حفظ، 

تقویـت و تـداوم حرکت های جهـادی برآمده 

از روحیـه معنـوی سـال های ابتـدای انقـاب 

بـرای کمـک بـه محرومیـن و آبادانـی مناطـق 

محروم کشور تشکیل گردید.

سازمان بسیج سازندگی که در ابتدا با اهدافی 

اوقـات فراغـت جوانـان  از  چـون بهره گیـری 

در عرصه هـای کشـاورزی، آمـوزش و افزایـش 

مهارت جوانان و دانش آموختگان این بخش 

و درنهایـت افزایـش تولیـد و درآمد روسـتائیان 

در  زمـان  مـرور  بـه  بـود،  برنامه ریزی شـده 

عرصه هـای محرومیت زدایی و اشـتغال زایی 

نقش پررنگ تری به خود گرفت.

اسـناد  اساسـی،  قانـون  متعـدد  اصـول  در 

توسـعه و سـند چشـم انداز 1404 نیز تکالیفی 

در عرصه هـای امـدادی، محرومیت زدایـی 

و کمـک بـه آبادانـی کشـور بـر عهـده نیروهای 

مسـلح بـا هـدف کمـک بـه دولـت مشـخص و 

تعیین شده است.

اصـاح  قانـون  تصویـب  بـا   1386 سـال  در 

اختیـارات بسـیج سـازندگی توسـط مجلـس 

عنـوان  بـه  سـازمان  ایـن  اسـامی،  شـورای 

دستگاه اجرایی معرفی و به نوعی با به کارگیری 

مشـارکت عمـوم مـردم و جهادگـران، امتـداد 

مردمی دولت و سایر دستگاه های اجرایی در 

خدمت رسـانی به مناطق محروم و روستایی 

تعیین گردید.

در سال 1395 نیز آیین نامه اجرایی سازمان 

بسـیج سـازندگی توسـط هیئـت وزیـران بـه 

تصویب رسید که به موجب آن دستگاه های 

چرا محرومیت زدایی؟ چرا بسیج؟
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گذاری پروژه به بسیج سازندگی شدند. اجرایی مجاز به وا

نـوع پروژه هایـی کـه بسـیج سـازندگی در اجـرای آنهـا ورود می کنـد، در 

سـه محـور پروژه هـای زودبـازده، کم هزینـه و عام المنفعـه در مناطـق 

محروم، کمتر برخوردار و روستایی است.

جهادگران سازمان بسیج سازندگی با به کارگیری بیش از   42.000        گروه 

جهـادی فعـال ثبـت شـده در سـامانه اطلس جهادگران و با مشـارکت 

سـایر دسـتگاه ها، نهادهای انقابی، خیرین و مشـارکت مردم از بدو 

کنـون بالـغ بـر 174.000 طـرح و پـروژه محرومیت زدایـی  تأسـیس تا

در قالـب احـداث، تکمیـل و مرمـت و در عرصه هـای بیابان زدایـی، 

آب رسـانی شـرب و کشـاورزی، مسکن محرومین، راه و پل مواصاتی، 

کز فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی و ... اجرا  مساجد، مدارس و مرا

و تحویل مردم عزیز در نقاط محروم کشور داده اند.

برنامهجامعمحرومیتزداییمردمپایه
فصلنوینخدماتبسیجسازندگیاست

از سـال 1399 نیـز بـا هـدف هم افزایـی نهادهـای مسـئول در حـوزه 

جامـع  برنامـه   ، امـر ایـن  نمـودن  هدفمنـد  و  محرومیت زدایـی 

محرومیت زدایـی مردم پایـه سـازمان بسـیج سـازندگی بـا همـکاری 

دسـتگاه های مربوطـه از قبیـل وزارت کشـور )معاونـت امـور عمرانـی و 

توسـعه شـهری و روسـتایی(، وزارت راه و شهرسـازی، معاونت مناطق 

محـروم ریاسـت جمهـوری، وزارت جهـاد کشـاورزی )معاونـت آب و 

ک(، شـرکت بازآفرینـی شـهری ایـران، سـازمان راهـداری و حمـل و  خـا

نقل جاده ای ایران، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، کمیته 

، بنیاد مستضعفان  امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور

انقاب اسامی )بنیاد علوی(، بنیاد مسکن انقاب اسامی، سازمان 

و  مراتـع  کشـور، سـازمان جنگل هـا،  و دهیاری هـای  شـهرداری ها 

آبخیزداری کشور، شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور و ... تدوین و 

به منظور همکاری در اجرا توسط فرمانده محترم کل سپاه و ریاست 

محترم سـازمان بسـیج مسـتضعفین به سـپاه های اسـتانی و توسـط 

معاونت محترم امور عمرانی وزارت کشور به استانداران محترم اباغ 

گردید.

برنامـه جامـع محرومیت زدایـی مردم پایـه بـه عنـوان یـک برنامـه 

میان مـدت پنج سـاله بـه صـورت روسـتامحور و محله محور بـا رویکرد 

جهـش تولیـد بـه عنـوان سـند باالدسـتی بسـیج و سـپاه در حـوزه 

محرومیت زدایی محسوب می شود.

در محور پیشـرفت روسـتایی، 655 دهسـتان با ضرایب محرومیت 6 

تـا 9 کـه شـامل حـدود 10200 روسـتا می باشـد بـه عنـوان مناطق هدف 

سـازمان بسـیج سـازندگی تعیین شـده اسـت که طرح های عمرانی با 

اولویـت چهـار عرصـه اصلـی آب رسـانی شـرب و کشـاورزی روسـتایی، 

ع و زیرسـاخت اشـتغال بـا  مسـکن محرومیـن، راه و جـاده بیـن مـزار

همکاری و مشـارکت گروه های جهادی، عموم مردم و دسـتگاه های 

اجرایـی در حـال برنامه ریـزی و اجـرا می باشـد. همچنیـن بـا هـدف 

کاهـش معضـات اجتماعـی، محـور محـات برنامـه جامـع در 1078 

محله آسیب پذیر و حاشیه شهرهای کشور تعریف و در مدت 5 سال 

به دو شکل اقدام فوری و اقدام اساسی در حال اجرا  می باشد.
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زلزله کرمانشـاه متاسـفانه خرابی های زیادی به همراه داشـت. سـپاه اسـتانی و بسـیج سـازندگی سـپاه اسـتان ها به همراه سـپاه حضرت نبی 

کرم )ص( استان کرمانشاه با تقسیم مناطق زلزله زده به 32 بخش از دقایق اولیه زلزله کار امدادرسانی، آواربرداری و ... اسکان اضطراری،  ا

اسکان موقت، خدمت رسانی درمانی، فرهنگی، بهداشتی و غذایی و بازسازی مناطق را بر عهده گرفتند.

در آن زمـان بـا توجـه بـه سـردی هـوا اولویـت بسـیج سـازندگی نصـب کانکـس بـرای اسـکان موقـت زلزله زدگان بود. پس از اسـکان مردم، سـپاه 

اسـتان و بسـیج سـازندگی اقـدام بـا احـداث خانـه مقـاوم کردنـد. کارشـناس فنـی بسـیج سـازندگی در توضیح احـداث این خانه هـا گفت: بعد 

از زلزلـه 70 واحـد در جوانـرود کرمانشـاه احـداث کردیـم کـه حـدود 6 مـاه طـول کشـید. ایـن واحدهـا بـا مشـارکت بهزیسـتی بـرای مددجویـان 

بهزیستی احداث شد.

همچنیـن پـروژه احـداث 282 واحـد خانـه را بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد در دسـت گرفتیـم و اجـرا کردیم این پروژه در سـطح اسـتان اجرا 

، هرسین، کرمانشاه. شد؛ مانند سنقر

احداث مسکن برای زلزله زدگان
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امداد و نجات

آواربرداری

اسکان 
اضطراری
و موقت

سایر خدمات
)پخش غذا، 

اقالم ضروری(

اسکان دائم
 احداث
واحدها
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پروژه یادمان شهدای بهارستان

عمران فرهنگی

نسیم شـهر مرکز بخش بوسـتان شهرسـتان بهارسـتان در 35 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شـده اسـت که حدود 157 هزار نفر جمعیت 

دارد. این منطقه نزدیک اسامشهر هست. بسیج سازندگی استان تهران پروژه یادمان شهدای بهارستان را در این منطقه با موفقیت اجرایی 

کرد. از این رو الزم دیدیم برای آشنایی بیشتر با پروژه صحبتی با آقای غامی مدیر سابق فنی بسیج سازندگی استان تهران داشته باشیم.

کم ترین شهر محسوب می شود لذا آسیب های اجتماعی آن بیشتر است. این منطقه  غامی در این باره گفت: این شهر در استان تهران مترا

به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بسیار فقیر بوده بزهکاری در آن زیاد بوده است.

از طرفـی دو شـهید گمنـام آنجـا دفـن شـده بـود کـه مـزار نداشـتند. به عـاوه بـرای اجـرای مراسـمات مذهبـی و فرهنگـی مـکان مناسـبی  وجـود 

نداشـت. از این رو بسـیج سـازندگی اسـتان تهران این پروژه را در دسـتور کار خود قرار داد. پروژه یادمان شـهدا پروژه ای عمرانی بوده که عمًال 

منجـر بـه کاری فرهنگـی در ایـن منطقـه شـده اسـت. طـی ایـن پـروژه بـرای شـهدای گمنـام کـه در ایـن منطقـه دفـن شـدند مـزار سـاخته شـد. 

خوشبختانه این محل تبدیل به یک فضای معنوی شده که در آن هیات های هفتگی تشکیل می شود.
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یاشاسین بسیج
نگاهی به پروژه های عمرانی بسیج سازندگی در آذربایجان شرقی

خانه بهداشت
بـر اسـاس منشـور حقـوق شـهروندی، شـهروندان از حـق زندگـی 

شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای 

سـامت، بهداشـت محیـط، درمـان مناسـب، دسترسـی بـه دارو، 

تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با 

معیارهای دانش روز و استانداردهای مّلی، شرایط محیط زیستی 

سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

بـه دلیـل اهمیـت ایـن حقـوق، بـه سـراغ آقـای بصیری نیـا عضـو 

سـازمان بسـیج سـازندگی رفتیـم تـا در رابطـه بـا پروژه هـای ایـن 

سازمان و احداث خانه های بهداشت گزارشی تهیه کنیم.

بصیری نیـا در ایـن رابطـه گفـت: سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه 

کنـون تعامـل  عاشـورا در  اسـتان آذربایجـان شـرقی از سـال 1396 تا

سـازنده ای بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز داشـته و در ایـن راسـتا 

بـا اجـرای پروژه هـای مختلـف عمرانـی جمعـًا بـه تعـداد 39 پـروژه با 

اعتبار 254/900/000/000 ریال که شـامل 15 باب خانه بهداشـت 

کـز سـامت و کلینیـک  بـا متـراژ تقریبـی 1800 مترمربـع و 19 بـاب مرا

درمانـی بـه متـراژ تقریبـی 15000 مترمربـع و 5 پـروژه در عرصه هـای 

بـا  مختلـف بهداشـتی در مناطـق محـروم و دورافتـاده اسـتان 

تـوان  و  بسـیجی  متخصـص  مهندسـین  ظرفیـت  از  اسـتفاده 

گروه هـای جهـادی، نقـش بسـزایی در عرصـه بهداشـت و درمـان 

استان ایفا نموده است.

 تفاوت خانه بهداشت و مرکز سالمت
الزم اسـت اینجـا یـک تمایـزی بیـن خانـه بهداشـت و مرکـز سـامت 

قائـل شـویم؛ مرکـز سـامت، مرکـزی اسـت کـه در مناطـق شـهری و 

روسـتایی راه انـدازی می شـود و خدمـات قابـل ارائـه در ایـن مـکان 

شـامل خدمـات پزشـکی عمومـی، پرسـتاری، مشـاوره سـامت 

روان، مشـاوره تغذیـه و رژیـم درمانـی، دندانپزشـکی، خدمـات 
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آزمایشـگاهی، رادیولـوژی، بهداشـت محیـط و حرفـه ای و نظارت 

بـر مراقبت هـای بهداشـتی ارائـه شـده در واحدهای تابعه شـامل 

پایگاه سامت و خانه بهداشت فعال است.

نیروهای شاغل در مرکز خدمات جامع سامت شامل: پزشک، 

کارشـناس  روان،  سـامت  کارشـناس  دندان پزشـک،   ، پرسـتار

تغذیـه، کارشـناس بهداشـت محیـط و حرفـه ای و بـر حسـب نیـاز 

متوسـط  اسـت.  رادیولـوژی  و  آزمایشـگاهی  علـوم  کارشـناس 

کـز خدمـات جامـع سـامت شـهری  جمعیـت تحـت پوشـش مرا

کـز خدمـات جامـع سـامت روسـتایی 4000 نفـر  35000 نفـر و مرا

است.

امـا خانـه بهداشـت واحـد بهداشـتی درمانـی مسـتقر در روسـتا 

اسـت کـه زیـر نظـر مرکـز بهداشـتی درمانـی روسـتا عمـل می کنـد. 

کـه آموزش دیـده و در آن  نیروهـای آن بهـورزان بومـی هسـتند 

خدمت می کنند.

بصیری نیـا در مـورد محـل پروژه هـای خانـه بهداشـت گفـت: ایـن 

کـز و خانه هـای بهداشـت در روسـتاهای شهرسـتان مرنـد و  مرا

شهرستان چاراویماق و بخش آبش احمد اجرا شده است.

مرند یکی از شهرستان های بزرگ استان آذربایجان شرقی در 65 

کیلومتری شهر تبریز واقع شده است. این شهرستان با 244971 

نفـر جمعیـت سـومین شـهر پرجمعیـت اسـتان اسـت کـه دارای 2 

بخش و 5 شهر و 9 دهستان و 129 آبادی است.

کـز سـامت و خانه هـای بهداشـت بـه دلیـل نبـود  احـداث مرا

بیمارسـتان در منطقـه، نـه تنهـا در مواقـع عـادی سـال بلکـه در 

شرایط حساس مبارزه با ویروس منحوس کرونا از جهات مختلف 

مـورد اسـتفاده عمـوم مـردم منطقـه قرار گرفته اسـت. در چندین 

سـال اخیـر سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه عاشـورا بـا دانشـگاه 

علوم پزشـکی تبریز در حوزه سـامت همکاری داشـته اسـت و در 

کز  مناطـق دورافتـاده و صعب العبـور اسـتان اقـدام بـه سـاخت مرا

سامت نموده است که مواردی از آنها به شرح زیر است:

روستای انامق مرند:
انامـق یکـی از روسـتاهای اسـتان آذربایجـان شـرقی اسـت کـه در 

دهسـتان میشـاب شـمالی بخـش مرکـزی شهرسـتان مرنـد واقـع 

شده است.

دهسـتان میشـاب شـمالی دارای 13 روسـتا اسـت و در بخـش 

مرکـزی در فاصلـه 16 کیلومتـری شهرسـتان مرنـد و 81 کیلومتـری 
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تبریز واقع شده است.

تـا قبـل از سـال 98 انامـق فاقـد خانـه بهداشـت بـوده و درنتیجـه 

مـردم بـرای مشـکات درمانی شـان مشـکات جـدی داشـتند تـا 

آنکـه بسـیج سـازندگی اسـتان طـی موافقت نامـه ای بـا دانشـگاه 

علـوم پزشـکی تبریـز اقـدام بـه احـداث خانـه بهداشـت می کنـد. 

خانـه بهداشـت انامـق مرنـد در شهرسـتان بخـش مرکـزی مرنـد بـا 

مسـاحت 120 مترمربـع زیربنـا احـداث شـده و اعتبـار احـداث آن 

1/680/000/000 ریال بوده است.

احداث خانه بهداشـت سـبب شـد اهالی برای مسـائل پزشـکی و 

درمـان الزم نباشـد بـه روسـتاهای اطـراف مراجعه کننـد و مقداری 

از مشکات درمانی آنها کاسته شد.

 مرکز بهداشت بعثت مرند:
بعثـت یکـی از شـهرک های اسـتان آذربایجـان شـرقی اسـت کـه در 

بخـش مرکـزی شهرسـتان مرنـد واقـع شـده اسـت. ایـن شـهرک در 

فاصله 4 کیلومتری از مرکز شهرستان مرند و 78 کیلومتری از شهر 

تبریز قرار گرفته اسـت. یکی دیگر از پروژه ها در حوزه سـامت مرکز 

سامت بعثت در شهرستان بخش مرکزی مرند با مساحت 538 

مترمربع زیربنا و اعتبار 6/929/742/930 ریال احداث گردید.

 منطقه یامچی مرند:
دارای  و  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  شـهرهای  از  یکـی  یامچـی 

در  یامچـی  بخـش  مرکزیـت  بـا  یکانـات  و  ذوالبیـن  بخش هـای 

، پایتخـت پسـته  شهرسـتان مرنـد واقـع شـده اسـت. ایـن شـهر

آذربایجـان نـام گرفتـه اسـت. ایـن شـهر بـا 30000 نفـر جمعیـت در 

فاصله 18 کیلومتری از مرکز شهرستان مرند قرار گرفته است. یکی 

از شاخص ترین پروژه ها در حوزه سامت، مرکز سامت یامچی در 

شهرسـتان بخـش یکانـات مرنـد بـا مسـاحت 590 مترمربـع زیربنا و 

اعتبار 6/929/742/930 ریال اسـت که توسـط بسـیج سازندگی 

احداث گردید.

 دولت آباد مرند:
روستای دولت آباد با 1185 نفر جمعیت در فاصله 18 کیلومتری از 

مرکز شهرستان مرند و 82 کیلومتری از شهر تبریز قرار گرفته است. 

یکی دیگر از پروژه ها در حوزه سـامت، مرکز سـامت دولت آباد در 

با مساحت 380 مترمربع زیربنا و اعتبار 5/895/330/260 ریال 
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در این منطقه احداث گردید.

 شهرستان چاراویماق:
اسـتان  شهرسـتان  جنوبی تریـن  چاراویمـاق  شهرسـتان 

آذربایجـان شـرقی اسـت و یکـی از شهرسـتان های بـا ضریـب 

محرومیـت بـاالی اسـتان اسـت. ایـن شهرسـتان در بیـن 20 

شهرسـتان پرجمعیـت اسـتان و چهارمیـن شهرسـتان از نظـر 

مساحت در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این شهرستان 

دارای تنهـا یـک شـهر بـا نـام قـره آغـاج و در دو بخـش بـه نـام 

مرکزی و شـادیان واقع شـده اسـت. این شهرستان با 31071 نفر 

جمعیـت در 193 کیلومتـری شهرسـتان تبریـز قرار گرفته اسـت. 

در این شهر هم بسیج سازندگی خانه بهداشت احداث کرد که 

کنون مورد استفاده مردم قرار می گیرد. ا

  خانه بهداشت روستای حاج آقا
در شهرستان چاراویماق:

حاج آقا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در 

شهرستان چاراویماق جنوب غربی در بخش مرکزی واقع شده 

اسـت. یکـی دیگـر از پروژه هـا در حـوزه سـامت، مرکـز سـامت 

کـه بـا اعتبـار  حـاج آقـا بـا مسـاحت 120 مترمربـع زیربنـا اسـت 

1/500/000/000 ریال به همت بسیج سازندگی احداث گردید.

  خانه بهداشت روستای قلنج خان

در شهرستان چاراویماق:
قلنج خان کندی یکی از روسـتاهای اسـتان آذربایجان شـرقی 

اسـت که در شهرسـتان چاراویماق و بخش شـادیان واقع شده 

است. یکی دیگر از پروژه ها در حوزه سامت، مرکز سامت قلنج 

خـان بـا مسـاحت 120 مترمربـع زیربنـا و اعتبـار 1/500/000/000 

ریال در این روستا احداث گردید.

درنهایـت بـا توجـه بـه اینکـه محرومیت در گوشـه گوشـه اسـتان 

برخـاف آنچـه در دیـد عمومـی اسـت النـه کـرده، بـر ایـن اسـاس 

و  کوچـک  پروژه هـای  بـه  ورود  بـا  سـازندگی  بسـیج  سـازمان 

عام المنفعـه در مناطـق ذکرشـده اسـتان، بـه کمـک دانشـگاه 

علـوم پزشـکی رفتـه و بـا اجـرای پروژه های مذکور توانسـته باری 

از دوش مـردم منطقـه برداشـته و در ایجـاد شـبکه بهداشـتی و 

درمانی قوی به مسئولین امر یاری نماید.

 پروژه مرکز سالمت بخش آبش احمد
ازجمله شهرهایی که در آن پروژه ساخت مرکز سامت اجرا شد 

آبش احمد است.

شـهر آبـش احمـد در 24 کیلومتـری خداآفریـن، 54 کیلومتـری 

کیلومتـری تبریـز و 95  کلیبـر و 185  کیلومتـری  هورانـد و 63 

کیلومتـری اهـر قـرار دارد. ایـن شـهر نزدیـک 3000 نفـر جمعیـت 

دارد.

مرکـز جامـع سـامت 24 سـاعته بخـش آبـش احمد با مسـاحت 

1600 مترمربـع زیربنـا و اعتبـار 2/700/000/000 ریـال را می تـوان 
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یکی از تأثیرگذارترین پروژه ها در 3 سـال همکاری سـازمان بسـیج 

سازندگی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه سامت دانست.

محـروم  شهرسـتان های  از  یکـی  خـود  احمـد،  آبـش  بخـش 

اسـتان بـوده و به ویـژه راه هـای ارتباطـی آن در فصـول سـرد سـال 

صعب العبور اسـت و در مواقـع لـزوم، امدادرسـانی بسـیار سـخت 

انجام می شود.

احـداث مرکـز سـامت آبـش احمـد بـه دلیـل نبـود بیمارسـتان در 

منطقـه، نـه تنهـا در مواقـع عـادی سـال بلکـه در شـرایط حسـاس 

مبـارزه بـا ویـروس منحـوس کرونا از جهات مختلف مورد اسـتفاده 

عموم مردم منطقه با جمعیت حدود 5000 نفر قرار گرفته است.

الزم بـه ذکـر اسـت تاریـخ شـروع ایـن پـروژه سـال 1396 اسـت کـه در 

تاریـخ 11 تیرمـاه 1399 بـه مرحلـه بهره بـرداری رسـید، مجـری پروژه 

بسـیج سـازندگی سـپاه عاشـورا بوده و برای تجهیز و راه اندازی این 

مرکـز شـبانه روزی یـک میلیـارد و بیسـت میلیـون ریال هزینه شـده 

است.

 پروژه خط فاضالب امامیه
سکونت گاه های غیررسمی، عامل برجسته و غالب در شهرنشینی 

جهـان در حـال توسـعه بـرای فقـرای شـهری هسـتند. بنابرایـن بـه 

این سـکونتگاه ها نبایسـتی به عنوان بخشـی از بحران کشـور بلکه 

بایستی به عنوان سهم فقرا برای حل مسئله خودشان نگریسته 

شود.

کوی امام رضاع )امامیه( در تبریز در بحث بافت شهری به عنوان 

یکـی از سـکونت گاه های غیررسـمی تبریـز شـناخته می شـود. ایـن 

محل در جنوب تبریز و ضلع غربی پایانه مسـافری این شـهر واقع 

شـده اسـت و جمعیت باالیی در آن سـکوت دارند. درواقع حدود 

20 هزار نفر در آن زندگی می کنند.

منطقـه امامیـه ماننـد یکـی دو منطقـه دیگـر مثـل شـمس آباد و 

آخماقیه از مناطق حاشیه نشین تبریز هستند و از این رو از محات 

طرح کرامت می باشند. الزم به ذکر است که طرح کرامت، طرحی 

است که در قالب آن بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی 

و رسـیدگی بـه مناطـق محـروم بـه ایجاد زیرسـاخت ها و پروژه های 

عمرانی و اقتصادی در آنها اقدام می کند.

طی گفتگویی که با بصیری نیا از اعضای بسـیج سـازندگی اسـتان 

آذربایجـان شـرقی داشـتیم بـه پـروژه مهـم خـط فاضـاب منطقـه 

امامیه برخوردیم.

بصیری نیـا اذعـان داشـت: یکـی از مهمتریـن مشـکات محلـه 

حاشیه نشین امامیه، نبود چاه فاضاب مناسب است.

با توجه به سنگی بودن زمین این محل، ظرفیت استفاده از چاه های 

جذبـی در آنجـا عمـًا صفـر اسـت، بـه طـوری که قبـل از اجرای خط 

فاضاب، سیستم های دفع فاضاب به گونه ای بوده که در برخی 

موارد دفع فاضاب برخی از خانه ها با سیستم لوله کشی غیراصولی 
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از زیر خانه های دیگر عبور کرده و درنهایت به یک چاه که هر دو 

روز یـک بـار بـا مبلـغ زیـاد تخلیـه می گردید،می رسـید و باعـث بروز 

کثـر آنهـا از تأمین  مشـکات فـراوان بـرای اهالـی بـود؛ مردمـی کـه ا

مایحتاج اولیه زندگی عاجز می باشند.

نظـر بـه اینکـه بـه علـت سـختی کار در مناطـق فـوق پیمانـکاران 

بخش خصوصی از ورود به اجرای پروژه سر باز می زدند و نزدیک 

10 سـال از فعالیـت آخریـن پیمانـکار در محله هـای فـوق سـپری 

می شـد، بسـیج سـازندگی سـپاه عاشـورا با تمام توان وارد منطقه 

شـده و اقـدام بـه اجـرای پروژه هـای فـوق در قالـب طـرح کرامـت 

نمـود. ایـن پروژه هـا بـه متـراژ تقریبـی 4000 متـر طـول بـا هزینـه ای 

بالغ بر 2.7 میلیارد تومان، توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه 

عاشورا اجرایی گردیده است. در راستای اجرای پروژه های فوق 

از ظرفیـت گروه هـای جهـادی و متخصصیـن بسـیجی در حـوزه 

آب، مشـارکت مردمـی و آب و فاضـاب اسـتان آذربایجـان شـرقی 

اسـتفاده شـده و قیمت هـای اجرایـی بـه کمتریـن مقـدار و از نظـر 

زمانی در کوتاه ترین زمان پروژه ها به بهره برداری رسیده است.

الزم بـه توضیـح اسـت در حـوزه آب )شـرب، فاضاب و کشـاورزی( 

کنـون تعـداد 50 پـروژه بـا اعتبـار 74/880/000/000  از سـال 96 تا

ریـال توسـط سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه عاشـورا اجـرا و بـه 

گفـت: خوشـبختانه از  بهره بـرداری رسـیده اسـت. بصیری نیـا 

آنجـا کـه چندیـن تجربـه خـط فاضـاب داشـتیم کـه در آن موفـق 

عمـل کردیـم و بـا هزینـه کـم آن را بـه اتمـام رسـاندیم، سـازمان آب 

و فاضـاب اسـتان هرجایـی که بخـش خصوصی ورود نمی کند با 

سپاه قرار داد می بندد.
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پروژه استخر ذخیره آب روستای هریسک علیا شهرستان بافق

خشک سالی را شکست دادیم
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هریسـک علیـا، روسـتایی از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان بافـق در اسـتان یـزد ایـران اسـت. ایـن روسـتا در دهسـتان کوشـک قـرار دارد و 180 

کن هستند. خانوار در آن سا

کاظم شریعتی عضو بسیج سازندگی شهرستان بافق می گوید روستای هریسک علیا به دالیل مشکات کم آبی که داشت در زمینه کشاورزی 

به مشکل جدی خورده بود. به دلیل خشک سالی های پی درپی، آب وهوای یزد که نوعًا گرم و خشک است و کمبود آب و اینکه تنها منبع 

تأمین آبیاری قنات بوده، بر آن شـدیم تا دو طرح اسـتخر تنظیمی و سیسـتم آبیاری تحت فشـار روسـتای هریسـک علیا با همکاری گروهای 

جهادی بسیج و بخشداری مرکزی بافق را بهره برداری کنیم.

وی افزود: استخر ذخیره آب با مساحت 1560 مترمکعب ایجاد شد و از طرفی هم در کنار آن آبیاری قطره ای شروع شد. همچنین به دنبال 

طرحـی بودیـم کـه طـی آن گیاهانـی را کـه مناسـب ایـن نـوع آبیـاری باشـد تحـت کشـت قـرار دهیـم. در همیـن زمینـه، متخصصـان، کشـت گل 

محمدی را پیشـنهاد دادند درنتیجه 6 هکتار از اراضی منطقه را به کشـت گل محمدی اختصاص دادیم و در کنار آن به کشـت درختان هر 

گر همین طور  کنون قابل برداشـت شـده و ا فصـل نیـز پرداختیـم. طـرح کشـت درختچـه گل محمـدی دوسـاله اتفـاق افتـاده، 200 درختچـه تا

پیش برویم می توانیم گاب گیری هم در این منطقه داشته باشیم. به همین ترتیب با اجرای این دو پروژه عاوه بر حل نسبی مشکل آبیاری 

توانستیم به طور غیرمستقیم اشتغال زایی مناسبی در سطح روستا داشته باشیم.

شـریعتی عنوان کرد: هزینه کارشناسـی 2 طرح اسـتخر تنظیمی و سیسـتم آبیاری تحت فشـار روسـتای هریسـک علیا چهار میلیارد و پانصد 

میلیون ریال ارزیابی شده بود اما با کار جهادی توانستیم 40 درصد در هزینه ها صرفه جویی کنیم. درواقع بسیج سازندگی جهاد کشاورزی 

بخشداری و گروه های جهادی همه به کمک هم آمدند و توانستند این دو طرح را به نتیجه برسانند.

 برکت کارهای جهادی
اینکه توانستیم از نیروهای مردمی و اهالی کمک بگیریم از برکات کارهای جهادی است که باعث می شود امید به اهالی یک روستا برگردد و 

باور به اینکه می توانند در راستای آبادانی روستایشان تاش کنند و به نتیجه برسند، تقویت شود.

این طرح از جمله چهار هزار طرح مرتبط با دومین کنگره چهار هزار شـهید اسـتان یزد بوده اسـت و با بهره برداری از آن بیش از پنج هکتار از 

اراضی کشاورزی روستای هریسک علیا که از زیر کشت خارج شده بود، دوباره زیر پوشش آبیاری نوین و کشت قرار گرفت.
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از  یکـی  باوه جانـی(،  باباجانی )به ُکردی: سه السـی  َثـاِث 

شهرسـتان های استان کرمانشاه ایران و یکی از چهار شهرستان 

کرمانشاه است. منطقه هورامان در استان 

بـه همـت بسـیج سـازندگی و خیریـن در این منطقه سـه مدرسـه 

احـداث شـده اسـت. بـرای بررسـی بیشـتر پـروژه صحبتی بـا آقای 

کارشـناس فنی پروژه داشـتیم. او در رابطه با علت احداث  کرمی 

مـدارس گفـت: در ایـن شهرسـتان سـه مدرسـه وجـود داشـت که 

متاسفانه در زلزله کرمانشاه هرسه تخریب شدند و دانش آموزان 

مدتـی بـود کـه در کانکس تحصیل می کردند. برای همین بسـیج 

سـازندگی اسـتان پـروژه را در دسـتور کار خـود قـرار داد و بـا کمک 

در  عزیـزان  باهمـت  داد.  انجـام  را  آن  صـادرات  بانـک  خیریـن 

کمتریـن زمـان یعنـی حـدود 8 مـاه دو مدرسـه دوکاسـه و یـک 

کردیم. سالن غذاخوری برای یک مدرسه شبانه روزی احداث 

برای اهل سنت
الزم به ذکر اسـت که اهالی ثاث باباجانی از اهل سـنت هسـتند 

 پروژه عمرانی احداث مدرسه در ثالث باباجانی

بازگشت به تحصیل پس از زلزله
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و باید این نکته را متذکر شویم که به هیچ عنوان برای پروژه های 

خدمت رسـانی و محرومیت زدایی بسـیج سـازندگی سنی و شیعه 

از  غ  فـار کـه  بـوده  ایـن  بـر  تـاش  نـدارد و همیشـه  تفاوتـی  بـودن 

کنیـم  اعتقـادات و سـایق سیاسـی بـه محرومـان خدمت رسـانی 

چرا که همه زیر پرچم جمهوری اسامی ایران هستیم، همه یک 

رهبر داریم، رهبری که معتقد است همه ارکان جمهوری اسامی 

هیچگونـه  اساسـی  قانـون  و  دینـی  معـارف  اسـاس  بـر  موظفنـد 

تبعیـض و نابرابـری بیـن ایرانیـان از هـر قـوم و نـژاد و مذهبـی روا 

بـر  همیشـه  سـازندگی  بسـیج  و  سـپاه  رویکـرد  درنتیجـه  ندارنـد 

خدمت رسانی بوده است.
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افتتاح مدرسه سه کالسه روستای حشمر ثالث باباجانی
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روستای افضل آباد یکی از روستاهای بخش نهبندان خراسان جنوبی است. این روستا جزو محروم ترین روستاهای خراسان جنوبی است 

که ضریب محرومیت آن 9 اسـت. یکی از اقداماتی که بسـیج سـازندگی اسـتان خراسـان جنوبی در آن منطقه انجام داده مربوط به قنات ها 

است. مهدی هنری مسئول بسیج سازندگی درباره این فعالیت ها بیان کرد: در روستای افضل آباد قناتی وجود دارد که در کنار معدن سنگ 

واقع شده این قنات حدود 18- 17  سال بود که مسیرش مسدود شده بود. از طرفی بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی نزدیک 12 سال 

است در زمینه قنات کار می کند و حدود 50 تا 60 درصد قنوات استان را در دست داشته است.

در مورد پروژه قنات روستای افضل آباد کاری که ما انجام دادیم این بود که مسیر قنات را از معدن منحرف کردیم و مسیر جدید برایش ایجاد 

کردیم و به همین دلیل قنات دوباره احیا شد؛ اما مطلبی که بود اختاف تراز وجود داشت بین جایی که آب بیرون می آمد و جایی که آب به 

زمین های کشاورزی وارد می شد. برای رفع این مشکل آنجا که آب بیرون می آمد استخر ذخیره آب درست کردیم البته این امور با اعتبارات 

سپاه و وزارت جهاد کشاورزی و با کمک گروه های جهادی محقق شد.

درنهایت آب از پایین تأمین شد و بعد به وسیله پمپ به 15 متر باالتر پمپاژ می شد و سپس وارد استخر می شد و به اراضی می رفت. مسیر 800 

متر و 1000 متر تا زمین های کشاورزی را لوله کشی کردیم تا آب را به زمین های کشاورزی منتقل کنیم. کانال انتقال آب را هم با کمک گروه های 

ع ادامه داشت و آنها را سیمانی کردیم. جهادی احداث کردیم. کانال ها تا خود مزار

بعد از آن الگوی تغییر کشت ارائه دادیم. بررسی کردیم متوجه شدیم درختانی مثل زرشک در موقعیت آب وهوای آنجا خوب نتیجه می دهد 

پس به عنوان الگو با همکاری مردم به کشـت زرشـک پرداختیم. البته فقط هدف این بود کار الگویی انجام دهیم یعنی به جای کشـتی که 

در آن منطقه جواب نمی داد کشتی که نتیجه می داد را جایگزین کردیم تا مردم خودشان باقی کار را ادامه دهند و از آن الگوبرداری کنند.

آب قنات، مایه حیات
پروژه احیای قنات روستای افضل آباد در خراسان جنوبی
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در مورد پروژه آب رسانی کوشه سفلی، ضرورت و اجرای آن صحبتی با 

آقای مهدی هنری مسئول بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی 

داشتیم.

وی در ایـن بـاره گفـت: اسـتان خراسـان جنوبـی ۱۱ شهرسـتان دارد. 

آخریـن شهرسـتان کـه بـه آن اضافـه شـده شهرسـتان خوسـف اسـت. 

این شهرسـتان ۳۵ کیلومتر با مرکز اسـتان فاصله دارد اما با این حال 

یک روسـتایی دارد که ۳۰ سـال بود آب کشـاورزی نداشـت. منابع آب 

کشـاورزی آن خشـک شـده و درنتیجه کشـاورزی روسـتا کامل از بین 

رفته بود. اهالی روستا مجوز چاه آب کشاورزی داشتند که ۱۰ کیلومتر 

با روستا فاصله داشته است.

هنـری در ادامـه توضیـح داد: ورود بسـیج سـازندگی بـه ایـن پـروژه بـا 

بررسی های تسهیلگر صندوق قرض الحسنه روستا شروع شد. بدین 

نحو که روستا صندوقی تأسیس کرده بود که عالوه بر آنکه پول اهالی 

در آن جمـع می شـد و وام مـی داد یکـی از وظایفـش بررسـی مشـکالت 

روستا بود؛ یعنی مشکالت روستا را ارزیابی می کرد که یکی از مشکالت 

همیـن مشـکل آب بـود کـه آن را بـه عنـوان پـروژه محرومیت زدایـی 

پیشنهاد داد و بسیج سازندگی در آن پروژه ورود کرد.

برای پروژه کوشه سفلی چند فاز تعریف شد. حفرچاه، برق رسانی به 

چاه و انتقال آب به اراضی.

از آنجـا کـه پـروژه برق رسـانی در قالـب محرومیت زدایـی بـرای تعلـق 

بودجـه دولتـی بـه آن در آیین نامـه تعریـف نشـده بـود، بودجـه دولتی 

در اختیارمان قرار نمی گرفت.

بـرای همیـن بـرای هزینـه برق رسـانی بخشـی را از محرومیت زدایـی 

سپاه کمک گرفتیم و مابقی را مردم کمک کردند.

خوشـبختانه برق رسـانی کامـل شـد و بـه آب رسـیدیم. چـون کمـک 

به موقـع بـود، وقتـی پـروژه تمام شـد قیمت ها افزایـش پیدا کرد و چند 

برابر شد و خدا را شکر توانستیم پروژه را با قیمت پایین انجام دهیم.

بحـث انتقـال آب را هـم پیگیـری کردیـم. اآلن پـروژه در مرحلـه ثبـت 

انتقـال آب بـه روسـتا هسـت؛ یعنـی آب بـه همـه اراضـی توزیع شـود که 

بـا جهـاد کشـاورزی هماهنـگ کردیم تا با مشـارکت مـردم توزیع آب به 

اراضی نیز انجام شود.

کنون در روسـتای کوشـه سـفلی با این آب رسـانی فعالیت کشـاورزی  ا

رونق گرفته و افراد زیادی مشغول به کار شدند. خیلی از اهالی که به 

دلیل بیکاری به بیرجند آمده بودند حاال دوباره به روستا برگشتند.

آبرسانی به روستایی که 30 سال آب نداشت
آب رسانی روستای کوشه سفلی شهرستان خوسف
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کسـتان تـا  کسـتان در اسـتان قزویـن اسـت. ارتفـاع متوسـط ایـن شـهر از سـطح دریـا ۱٬۲۶۵ متـر اسـت. فاصلـه تا کسـتان مرکـز شهرسـتان تا تا

کسـتان یکی از بزرگ ترین شـهرهای  مرکز اسـتان )قزوین( ۳۵ کیلومتر اسـت که از جاده قدیم قزوین-همدان و آزادراه به آن متصل اسـت. تا

کستان یکی از پروژه های بزرگ بسیج سازندگی استان قزوین است  تات نشین و تات زبان ایران و جهان است. پروژه احداث مرکز بهداشت تا

که در ۹ بهمن سال ۹۹ به بهره برداری رسید.

برای آشنایی بیشتر پروژه صحبتی با آقای مرتضی فیضی مسئول فنی بسیج سازندگی استان قزوین داشتیم.

فیضـی در رابطـه بـا ضـرورت اجـرای پـروژه گفـت: قبـل از پـروژه احـداث مرکـز بهداشـت، مـردم منطقـه مکانـی بـرای امـور بهداشـتی و درمانـی 

کسیناسـیون و. . جایی وجود نداشـت. لذا به  نداشـتند. بـه لحـاظ پیگیـری وضعیـت درمانـی و بهداشـتی، پیگیـری وضـع سـالمت کـودکان وا

درخواست شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کمک بسیج سازندگی استان بنا شد تا پروژه احداث مرکز بهداشت اجرا شود.

وی ادامـه داد: ایـن طـرح در زیربنـای ۲ هـزار و ۲۲۰ مترمربـع بـه بهره بـرداری رسـید کـه ۱۱۴ روسـتای ایـن شهرسـتان را پوشـش می دهـد. ایـن 

کسـتان در  کسـتان را شـامل می شـود و از دسـتاوردهای نظـام سـالمت اسـت. تا مرکـز ۴۴هـزار نفـر از جمعیـت تحـت پوشـش شهرسـتان تا

بحث اولویت ها و شـاخص های سـالمت از بهترین شهرسـتان های اسـتان قزوین اسـت و علی رغم تمامی مشـکالت موجود در زمینه کرونا 

خدمات بسیار گسترده ای در این شهرستان انجام شده و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارد.

کستان کز بهداشت در تا احداث مرا

پروژه ای برای 114 روستا
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پروژه های عمرانی بسیج سازندگی در استان چهارمحال و بختیاری

همدلی با دهدلی

دهدلـی یـک روسـتای بسـیار آبـاد و دارای چشـمه های متعـدد آب و 

، گردو، بادام، برنج و مخصوصًا  ، انجیر محصوالت متنوع اعم از انگور

انار و محصوالت متعدد و باغات فراوان بوده که به تنهایی می تواند 

یک بهشت برای ایران باشد.

چنـد سـال پیـش بـود کـه محمدعلـی نکونـام نماینـده ولـی فقیـه در 

چهارمحال بختیاری به این روسـتا برای بررسـی مشـکالت آنجا سـفر 

کـرد و ابـراز داشـت: از مسـئوالن تقاضـا می شـود کـه سـاخت جـاده در 

ایـن روسـتا را یکـی از اولویت هـا قـرار داده تـا مردم به راحتی بتوانند در 

این مسیر سخت و طاقت فرسا رفت و آمد داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان این روستا، خاطرنشان کرد: این 

روستا به تولید، آبادانی کشور و گردشگری استان کمک خواهد کرد.

دهدلـی پیـش از ایـن و بـه دلیـل قـرار گرفتـن در منطقـه کوهسـتانی، 

فاقـد جـاده بـود و مـردم ایـن روسـتا بـرای رسـیدن به جـاده باید چند 

ساعت با مشقت فراوان پیاده می رفتند.

و متاسـفانه این مسـئله باعث مهاجرت مردم از این روسـتا به دلیل 

مشـکل رفت وآمـد و سـخت شـدن مشـکالت امدادرسـانی و...شـده 

بـود. تـا آنکـه جـاده روسـتای دشـوارگذر و محـروم دهدلـی در منطقـه 

دیناران شهرستان اردل، به همت قرارگاه محرومیت زدایی و بسیج 

سـازندگی سـپاه حضـرت قمـر بنی هاشـم )ع( اسـتان چهارمحـال و 

بختیاری احداث و بهره برداری شد.

طـول ایـن جـاده ۷ کیلومتر اسـت که با بهره بـرداری از آن، برای اولین 

، یک دستگاه خودرو وارد روستای دهدلی گردید. بار

سرهنگ پاسدار جمشید فوالدی، مسئول سازمان بسیج سازندگی 

سپاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السالم گفت: روستای دهدلی به 
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دلیـل قـرار گرفتـن در منطقـه کوهسـتانی فاقـد جـاده بـود و مردم این 

روستا ساعت ها برای رسیدن به جاده را با مشقت فراوان به صورت 

پیاده طی می کردند که خوشبختانه امروز جاده این روستا به سمت 

شهرستان اردل احداث شده است.

مسئول بسیج سازندگی در ادامه افزود: احداث جاده دهدلی گامی 

برای مهاجرت معکوس اسـت و امید اسـت با برخورداری این روسـتا 

از دیگـر امکانـات رفاهـی شـاهد رونـق کسـب وکار به ویـژه در بخـش 

دامداری، کشاورزی، پرورش ماهی و حمل ونقل باشیم.

فـوالدی بیـان کـرد: ایـن پروژه با ظرفیت گروهـای جهادی بخصوص 

گـروه جهـادی عاشـوراییان، ماشـین آالت مهندسـی سـپاه و بـه مبلغ 

۴۵۰ میلیـون تومـان افتتـاح گردیـد کـه بـرآورد سـپاه ۵ میلیـارد تومـان 

بوده است.

اهالـی دهدلـی کـه از احـداث ایـن جـاده بسـیار خوشـحال بودنـد بـا 

پایـان یافتـن سـال ها انتظـار خـود را بـرای برخـوردار شـدن از نعمـت 

جاده و عبور و مرور راحت جشن گرفتند.

در روز افتتـاح جـاده روسـتا هم زمـان بـا ورود فرمانـده سـپاه حضـرت 

قمـر بنی هاشـم علیه السـالم بـه روسـتای دهدلـی، مـردم مؤمـن و 

انقالبـی روسـتای دهدلـی بـه همـراه اعضـای شـورا و دهیـار روسـتا بـا 

کبـری و هیئـت همـراه از اقـدام سـپاه اسـتان در  اسـتقبال از سـردار ا

احداث جاده تشکر کردند.

علی احمدی، دهیار روسـتای دهدلی گفت: جاده این روسـتا مالرو 

بود و مردم مجبور بودند ۷ الی 8 سـاعت از جاده کوهسـتانی را برای 

رسـیدن بـه جـاده اصلـی بـا پـای پیـاده برونـد؛ اما امـروز با اقدام سـپاه 

امکان ورود خودرو به روستا فراهم شده است.

وی اظهار کرد: مردم این روستا در سال های گذشته به دلیل نبودن 

امکانـات نقـل مـکان کردنـد و امـروز بالـغ بـر ۳۰ خانـوار در ایـن روسـتا 

زندگـی می کنـد کـه امیدواریـم بـا احـداث جـاده شـاهد برگشـت دیگـر 

هم روستایی های خود باشیم.

دهیـار روسـتای دهدلـی از مشـکالت بسـیار زیـاد بـرای بیمـاران و 

کز درمانی بـه دلیل عدم وجود جاده  زنـان بـاردار بـرای انتقـال به مرا

ماشـین رو گفـت و از زحمـات جهادگـران عاشـورایی سـپاه اسـتان 

تشکر کرد.
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ابراهیـم احمـدی، از اهالـی روسـتای دهدلـی هـم گفـت: ۳۰ سـال 

اسـت کـه در ایـن روسـتا هسـتم و امـروز بـا دیـدن اتومبیـل در روسـتا 

احساس می کنم خواب می بینم و خوشحال هستم که از این به بعد 

می توانیـم بـا ماشـین بـه روسـتای خودمـان بیاییـم و امـورات زندگـی 

خود را انجام دهیم.

صادق احمدی، یکی از نوجوانان روسـتای دهدلی هم خوشـحالی 

خود را این گونه توصیف کرد: خیلی خوشـحال هسـتم که می توانیم 

در آینـده ماشـین بخریـم و آن را جلـوی درب خانـه خـود پـارک کنیـم، 

از سـپاه تشـکر می کنم که این جاده را برای ما باز کرد. فرمانده سـپاه 

حضرت قمر بنی هاشم علیه السالم در آیین افتتاح این جاده گفت: 

مردم روستای دهدلی آرزوی دیرینه ای داشتند که بتوانند از جاده 

برخوردار شـوند و امروز به همت گروه جهادی عاشـوراییان سـازمان 

بسیج سازندگی سپاه استان این جاده احداث شد.

کبـری بیـان کـرد: خدماتـی  سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار علی محمـد ا

کـه سـپاه انجـام می دهـد بر اسـاس اوامـر و رهنمودهـای مقام معظم 

رهبـری اسـت و مـا مفتخریـم کـه بـه عنوان پاسـداران انقالب اسـالمی 

شاهد یک اقدام دیگر در بخش محرومیت زدایی هستیم.

کبـری افـزود: ایـن جاده یک جاده اولیـه برای تردد خودرو به  سـردار ا

کان این روسـتا نیاز به توجه مسـئوالن  روسـتای دهدلی اسـت و کما

به ویژه در بخش مسکن و بهداشت دارد.
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روستاي برفيان

شهرستان تويسركان–استان همدان 

 فروردين سيل ،در جمعيت خانوار 44 با  همدان استان توابع از برفيان روستاي
.گرديد زمين شديد رانش دچار 1398 ماه

 به توجه با برفيان روستا گرديد مقرر استاني تصميمات و كارشناسي نظر بر بنا
  .شود جا جابه ساكنين براي جاني خطرات احتمال
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جانمايي محل جديد روستا

شروع عملیات ساخت توسطشروع عمليات ساخت
جهادگران بسیج سازندگی

* احداث 44 واحد 80 متری

تعهد سازمان بسیج سازندگی استان:
- احداث واحدها تا مرحله سفتکاری

- تخصیص ۶۰ میلیون تومان بالعوض از محل سازمان بسیج 
مستضعفین

- تامین مصالح )سیمان، گچ، ایزوگام و... ( و هزینه اجرا برای هر واحد 
مسکونی تا پایان مرحله سفتکاری

تعهد بنیاد مسکن انقالب اسالمی:
- تخصیص ۵۶ میلیون تومان در قالب بالعوض و وام

تعهد ذینفعان و اهالی:
- تکمیل واحدها بعد از مرحله سفتکاری

تعهد سایر دستگاه های اجرایی:
- تامین زیرساخت های روستا
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همه با هم       بسیج امید آفرینی
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مرمت قنات الغدنبه شهرستان سامان

در کنار زنده رود
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سـامان از شهرسـتان های ۹ گانـه چهارمحـال و بختیـاری بـا بیـش از 

۳۴۴8۶ نفر جمعیت است که مرکز آن )شهر سامان( در فاصله ۲۲ 

کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

این شهرستان، به دلیل قرار گرفتن در حاشیه رودخانه زاینده رود، 

از موقعیت های مناسب کشاورزی، باغداری و گردشگری برخوردار 

و دارای باغات هلو، بادام و گردو است.

معروف تریـن  و  قدیمی تریـن  مهم تریـن،  از  یکـی  الغدنبـه 

کشـور بـا ۵۰۰ سـال قدمـت در شهرسـتان سـامان اسـتان  قنـوات 

ع و باغات بزرگ و زیادی تحت  چهارمحال و بختیاری اسـت که مزار

آبیاری آن قرار دارد.

ایـن قنـات بـا سـه هـزار و ۵۰۰ متـر طول، ۳8 متر عمـق چاه مادر و ۱۱۵ 

میله، از پرآب ترین قنات ها و کاریزهای این منطقه به شمار می رود 

که کشاورزی مردم سامان، بدون این قنات تقریبًا رونقی ندارد.

گفتـه می شـود ایـن قنـات از گذشـته بـرای مـردم حاشـیه رودخانـه 

زاینـده رود، دارای ارزش اقتصـادی و معنـوی بـوده و مـردم سـامان 

و مناطـق اطـراف، آداب و رسـوم خاصـی بـرای ایـن قنـات انجـام 

می دادنـد، مثـًا از قدیـم آب ایـن قنـات خشـک می شـد و مـردم در 

مـورد جوشـش دوبـاره آب ایـن قنـات، عقایـدی داشـتند کـه مراسـم 

عقد آب یکی از این رسوم است.

وجـه تسـمیه قنـات الغدنبـه یـا لغدونبـه مرغوبیـت بـاالی زمین هـا و 

ع اطراف این قنات است. ک مزار خا

ظرفیـت ایـن قنـات کـه در سـال های گذشـته ۴۰۰ لیتـر در ثانیـه آب 

داشـته بـه علـت تخریـب دیوارهـای قنـات و عـدم الیروبـی بـه ۲۰ لیتر 

در ثانیه رسیده بود.

طبـق گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی سـامان بـا توجـه بـه فاصلـه ایـن 

باغـات از رودخانـه زاینـده رود و کانـال انتقـال آب بـن بـه بروجـن و 

هزینـه بـاالی لوله کشـی، امـکان تأمیـن آب ایـن منطقـه از محل دیگر 

وجود نداشته است.

اهمیت فوق العاده قنات و وابستگی کشاورزی و رونق شهرستان به 

این قنات سبب شد تا بسیج سازندگی سپاه حضرت قمر بنی هاشم 

استان پروژه الیروبی قنات را در دست گیرد.

عملیـات الیروبـی و مرمـت قنـات با طـول ۳۵۰۰ متر با صرف اعتباری 

بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.

پـس از اجـرای موفقیت آمیـز پـروژه و الیروبـی قنـات حجـم آب آن بـه 

میـزان قبلـی خـود برگشـت. در حـال حاضـر بـه دلیـل کم آبـی حـدود 

ع سطح زیر کشت رفته است. ۲۰درصد مزار

۱۰۰ هکتـار مزرعـه قبـل از پـروژه الیروبـی بسـیج سـازندگی زیـر کشـت 

بوده که با انجام پروژه حدود ۵۰ هکتار دیگر زیر کشت رفته است که 

همین امر منجر به ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر از اهالی شده است.

گـر کل طـرح زیـر کشـت قـرار گیـرد حـدود ۱۰۰۰ نفـر بـه طـور مسـتقیم  ا

صاحب شغل می شوند.

و در صورت زیر کشت رفتن کل مزرعه، درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 

تومان در سـال خواهد داشـت و ۱۰ هزار نفر هم به نحو غیرمسـتقیم 

مشغول به کار خواهند شد.

ارزآوری
ع بادام شهرستان سامان و کمبود آب  به دلیل صادراتی بودن مزار

طـی سـال های اخیـر انجـام پروژه هـای الیروبی برای تـداوم حیات و 

ع کشاورزی بسیار اهمیت داشته و دارد. احیای مزار
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سرآسـیاب از توابـع بخـش مرکـزی در شهرسـتان صحنـه، یکـی از 

کرمانشـاه اسـت. ایـن روسـتا در فاصلـه ۶  شهرسـتان های اسـتان 

کیلومتـری قسـمت جنوبـی شهرسـتان صحنـه واقـع شـده اسـت. 

روسـتای سرآسـیاب از ۴۰ خانـوار و جمعیتـی حـدود ۲۰۰ نفـر تشـکیل 

شـده اسـت. فعالیت غالب افراد روسـتا، کشـاورزی و باغداری اسـت؛ 

امـا تعـداد کمـی از اهالـی روسـتا بـه دامـداری هـم مشـغول هسـتند. 

روسـتای سرآسـیاب، یکـی از جلوه هـای بدیـع کار و فعالیـت اسـت. 

اهالی این روستا به پرورش زنبور عسل هم مشغول هستند.

برای آشـنایی با پروژه پل سرآسـیاب شهرسـتان با آقای سـجاد کرمی 

کـرم کرمانشـاه گفت وگـو  کارشـناس فنـی بسـیج سـازندگی سـپاه نبـی ا

کردیم.

 راه دسترسی وجود نداشت
وی دربـاره مشـکل اولیـه روسـتا گفـت: در آن منطقـه چنـد روسـتا 

وجـود داشـت کـه راه دسترسـی بـه شـهر نداشـتند. درواقـع از اول پل 

نداشـتند. اهالی آن روسـتاها در زمسـتان اصًا دسترسی به همدیگر 

یا شهر نداشتند تا اینکه پروژه پل جهت تسهیل در تردد و دسترسی 

اهالی روسـتاها به راه های ارتباطی در بسـیج سـازندگی مطرح شـد و 

در دستور کار قرار گرفت.

خوشـبختانه این پل به همت بسـیج سـازندگی و گروه های جهادی 

و بخشـداری در زمانـی کوتـاه یعنـی سـال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ احـداث 

شد. این پل از نوع پایه سنگی و پل بتنی با ارتفاع ۵ متر و عرض ۵/۳ 

متر بر روی رودخانه ای با عرض ۲۵ متر قرار گرفته است.

 190 میلیون تومان خرج شد
کرمـی همچنیـن توضیـح داد: در کل هزینـه پـروژه ۱۹۰ میلیـون شـد. 

منبع تأمین هزینه ۲۰ میلیون تومان بخشداری هرسین، ۲۵میلیون 

قرار گاه بسیج سازندگی و سایر دستگاه ها بوده است که با مشارکت 

گروه های جهادی و بسیج سازندگی اجرا شد.

خوشـبختانه بعـد از احـداث پـل مشـکل قطـع ارتبـاط روسـتاها بـا 

همدیگـر و شـهر بـه کلـی مرتفـع شـده و در زلزلـه و سـیل هـم مشـکلی 

برای پل پیش نیامده و همچنان کارآیی دارد.

پروژه احداث پل روستای سرآسیاب

پلی بین روستائیان
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اسـتان سیسـتان اسـتانی پهنـاور اسـت بـا ظرفیت هـای بـاال امـا دچـار 

محرومیت های بسـیاری اسـت. یکی از نکاتی که رهبر معظم انقالب 

کیـد داشـتند تـالش جهت رفـع محرومیت های این  همیشـه بـر آن تا

اسـتان بـوده اسـت. از ایـن رو بـه سـراغ آقـای روح اهلل نـورا از جهادگـران 

سازمان بسیج سازندگی استان رفتیم.

نـورا در رابطـه بـا عملکـرد ایـن ارگان در اسـتان سیسـتان می گویـد: 

رسـیدگی بسـیج در سـطح کل اسـتان بـوده اسـت. بـرای مثـال همـه 

اسـتان درگیـر کم آبـی هسـتند. بـرای مـا تشـیع و تسـنن فرقـی نـدارد 

و محرومیـت مـا از شـمال تـا جنـوب وجـود دارد و بـرای بسـیج هیـچ 

خط کشی برای توزیع امکانات و خدمات وجود ندارد.

سعی شده خدمت بیشتر به مناطقی بشود که دستگاه های دولتی 

به دالیل مختلف تا حاال نتوانستند به آنجا خدمت رسانی کنند؛ یا به 

لحاظ امنیتی یا دوری و صعب العبوری نتوانسـتند خدمت را به نحو 

شایسته ارائه کنند.

کـه از قبـل در بانـک اطالعاتـی  می توانیـم خدمـات را بـه مناطقـی 

محرومیت زدایی سـپاه اسـتان ثبت شـده ارائه دهیم. چند مشکل را 

ما مشخص کردیم که برای حلشان باید تالش می کردیم یکی مشکل 

آب و کشاورزی بود، دیگری آب شرب و موضوع اشتغال.

نورا ادامه داد: برنامه ما در حوزه محرومیت زدایی برای اشتغال مردم 

ایجـاد شـغل بیشـتر در حـوزه کشـاورزی و دامـداری و توانمندسـازی 

خودشـان در بحث کارگاه های کوچک و زودبازده اسـت. محرومیتی 

هـم از گذشـته در حـوزه زیرسـاخت ها داریـم مثل جاده هـا و مدارس و 

خانه های بهداشـت که از گذشـته باقی مانده اسـت. ما بر اسـاس نیاز 

منطقه پروژه های احداث جاده، ساخت مدارس و خانه و بهداشت 

و خانه های مسکونی را در دست گرفتیم.

وی در رابطه با پروژه خانه بهداشت گفت: ما در استان سه تا دانشگاه 

علوم پزشکی داریم: سیستان و زاهدان و ایرانشهر.

خصوصـًا در حـوزه ایرانشـهر کمبـود خانه هـای بهداشـت احسـاس 

گر بود به صورت  می شد. اغلب روستاها خانه بهداشت نداشتند یا ا

گر هوا سرد بود امکان انتقال بیماران سخت می شد.  تجمیعی بود. ا

با مشـورت با وزارت بهداشـت و دانشـگاه علوم پزشـکی و اسـتانداری 

و پیگیـری وزارت بهداشـت توانسـتیم بـا کمـک مالـی دانشـگاه علـوم 

پزشکی و سپاه ۱۲۶ خانه بهداشت در سراسر استان در روستاهایی 

که خانه نداشته یا قدیمی بوده احداث کنیم.

خانه هـای بهداشـت ۹۰ و ۱۲۰ متـری احـداث کردیـم. ۶۶ واحـد در 

سـال های ۹۵ و ۹۶ احـداث کردیـم. بـه دلیـل موفقیـت در پروژه هـا بـا 

تأیید کارشناسـان نظام مهندسـی و کارشناسـان علوم پزشـکی، وزیر 

بهداشـت اعتبـار ۲۰۰ واحـد دیگـر را داد و مـا بـا کمـک دانشـگاه علـوم 

پزشکی حدود ۳۰۰ واحد خانه بهداشت ساختیم. انقالبی در بحث 

درمان و بهداشت استان انجام شد. نیروی کار هم جهادگران بسیج 

سازندگی و بومیان منطقه بودند.

گروه هـای جهـادی هـم کمـک کردنـد. در حـوزه مـدارس، گروه هـای 

جهادی دانشگاهی، مدارسی با مساحت ۲ هکتار در روستای درگان 

را می سازند.

پروژه های عمرانی بسیج سازندگی در سیستان و بلوچستان
سیستان پذیرای جهادیان
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نورا همچنین درباره پروژه آب رسانی بسیج سازندگی توضیح داد: در 

دو سال اخیر 8۰۰ پروژه آب رسانی انجام دادیم. از پروژه کوچک مانند 

نصـب تانکـر بـوده تـا پروژه احداث سـیل بند بتونی یا آب بند بتونی که 

نزدیـک سـه میلیـارد هزینـه بـرده اسـت. در حـوزه مـدارس در سـطح 

استان مشکلی که داشتیم از این قرار بود که بعد از ۴۰ سال از انقالب 

هنوز برخی مدارس کپری است. شرایط برای تحصیل دانش آموزان 

خیلی سخت است چرا که مقاومتی در برابر گرما و سرما ندارد.

 در این راسـتا بسـیج سـازندگی با مجموعه قرارگاه محرومیت زدایی و 

نیروی زمینی سپاه نشستی با آموزش پرورش داشتند. این نشست 

منجر شد به اینکه در سال های ۹8 و ۹۹ حدود ۲۰۰ مدرسه ساختیم. 

قبـل آن ۵۶ مدرسـه یـک کالسـه تـا دوازده کالسـه بـا کمـک نیروهـای 

جهادی و خیرین و سـازمان نوسـازی سـاخته بودیم. قصد داریم ۲۰۰ 

مدرسه از سه کالس تا ۱۲ کالس در سطح   استان بسازیم.

 خدمات اشتغال زایی
بـه طـور  گفـت: در حـوزه اشـتغال  وی دربـاره بحـث اشـتغال زایی 

تخصصی تـر  وارد شـدیم. مـا در سـطح اسـتان ظرفیت هایـی در حـوزه 

پرورش دام و پرورش گیاهان دارویی داریم.

تنش هـای  مقابـل  در  و  دارنـد  الزم  کمتـری  آب  دارویـی  گیاهـان 

آب وهوایـی مقاوم ترنـد نسـبت بـه جـو که قبًا کشـت می کردیم خیلی 

بهتـر اسـت. دیگـر آنکـه منابـع آبـی ما محدود اسـت و گیاهـان دارویی 

برخالف کشت گندم و جو که از اواخر پاییز تا اوایل بهار طول می کشد 

دوسـه ماهه بـه ثمـر می رسـد و نیـاز آبـی کمتـری دارد...۵۰۰ هکتـار در 

سراسر استان به صورت الگویی این بذر را تهیه کردیم.

، بابونـه و رازیانـه را کشـت کردیـم.  گیاهـان زیـره، سـیاه دانه، پیـاز، سـیر

الحمـداهلل نزدیـک بـه فصـل برداشـت وضعیـت رضایت بخـش بـوده 

است. پیش بینی می شود بازار فروش برای کشاورزان بهتر باشد.

تالش داریم صنایع تبدیلی این محصوالت را مثل تولید عرقیجات و 

سایر فراوری های ناشی از گیاهان دارویی فراهم کنیم.

 تغییر الگوی کشت
نـورا در مـورد کشـاورزی توضیـح داد: دربـاره کشـاورزی اسـتان با توجه 

به محدودیت آب سعی کردیم الگوی کشت مناطق را عوض کنیم.

وی در بحـث تـالش بسـیج سـازندگی اسـتان در مـورد دامـداری و 

اشـتغال زایی ناشـی از آن گفـت چـون پیشـینه اسـتان مـا دامـداری 

هست در مورد پرورش دام طرحی موفقی داشتیم.

با حمایت شرکت حامی سرمایه بنیاد تعاون سپاه به افرادی که برای 

نگهـداری دام توانمنـد بودنـد و بـه پرورش دام عالقه داشـتند فرصت 

پـرورش دام داده شـد. درواقـع بـا یـک سـری از آموزش هایـی کـه مـا 

بـه ایشـان دادیـم بـا حمایـت شـرکت حامـی ۱۵ رأس گاو در اختیـار هـر 

خانواده قرار می گرفت. بعد از حدود ۹ ماه از پرورش این دام ها حدود 

۲۰ میلیـون درآمـد نصیـب خانـواده می شـد. ایـن باعـث درآمدزایـی 

خانواده و تحولی در پرورش دام در منطقه می شد.

آقـای نـورا در رابطـه بـا بحث آب رسـانی ابراز کـرد: یکی دیگر از اقدامات 

بسـیج سـازندگی بحـث آب رسـانی اسـت. اسـتان سیسـتان بـه لحـاظ 

آب وهوایی خشـک اسـت. از طرفی باران های سیل آسـا هم خسـارت 

زده است.

اقدامـات بسـیج سـازندگی شـامل مـوارد زیـر بوده اسـت: آب رسـانی با 

تانکر در شرایط اضطراری.

اقدام بعدی احداث آب بند و سـیل بند برای ذخیره آب و انتقال آب 

به روستا از طریق لوله کشی.

احداث چاه و پمپاژ آب به باال و انتقال به روستا و احداث قنات.

تولید آب از هوا با دستگاه هواآب؛ این دستگاه که توسط سپاه تولید 

شده است می تواند روزانه ۱۰ مترمربع آب تولید کند.
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رویکـرد سـپاه اسـتان مرکـزی در اجـرای طرح هـای عمرانـی حرکـت بـر 

بستر پروژه هایی است که در راستای ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد 

مقاومتـی و مردمـی در روسـتاها قلمـداد می شـوند. بـه همیـن دلیـل 

طرح هـای مرتبـط بـا آب کشـاورزی در مناطـق محـروم و کـم آب بـا 

هدف کمک به ایجاد اشـتغال، افزایش سـطح زیرکشـت و جلوگیری 

از هدررفت منابع آب توسـط جهادگران بسـیجی سـپاه روح اهلل اجرا 

شده است.

کانال هـای  آب،  انتقـال  خطـوط  احـداث  قالـب  در  پروژه هـا  ایـن 

کشـاورزی، اسـتخرهای ذخیـره آب و الیروبـی قنـوات در دسـتور کار 

قرار گرفته است.

به عنوان مثال در یک سال اخیر بیش از ۳۵ کیلومتر خط انتقال آب 

کشـاورزی، بیـش از ۲۵ کیلومتـر لوله گـذاری، مرمـت و الیروبـی قنوات 

و همچنیـن در راسـتای بهبـود راندمـان نگهـداری آب درمجمـوع 

۳۰هزار مترمکعب استخر ذخیره آب کشاورزی با مشارکت گروه های 

جهادی بسـیج در روسـتاها اجرا شـده اسـت. اجرای همین پروژه ها 

باعـث شـده اسـت بیـش از ۲۵۰۰ هکتـار زمیـن جدیـد زیـر کشـت برود 

و بـه صـورت میانگیـن از هـدر رفـت ۲8 درصـدی آب در ایـن طرح هـا 

جلوگیری شده است.

 اجرای پروژه ها با محوریت مردم
گی بارز پروژه های اجرا شده استان مرکزی نقش آفرینی اساسی  ویژ

کجـا مـردم در اجـرای پروژه هـا  کـه هـر  مـردم در پروژه هـا اسـت و 

نقش آفرینـی کننـد آن پـروژه امیـد و حیـات را در روسـتا زنـده نگـه 

خواهد داشت.

طـی صحبتـی کـه بـا آقـای محترمـی از جهادگـران بسـیج سـازندگی 

اسـتان مرکزی داشـتیم وی در مورد پروژه های اسـتان مرکزی گفت: 

ما در سال گذشته حدود ۱۴۰ پروژه در راستای امیدآفرینی و کمک به 

اقتصاد مقاومتی در سـطح روسـتاها و مناطق محروم اسـتان مرکزی 

اجـرا کردیـم. ایـن پروژه هـا عمدتـًا بـا کمـک و مشـارکت خـود اهالـی و 

گروه های جهادی انجام شده است.

بـا انجـام ایـن پروژه هـا توانسـتیم در آن روسـتاها اقتصـاد مقاومتـی 

را محقـق کنیـم و راندمـان آبیـاری را افزایـش دهیـم. طبـق ارزیابـی 

ح های محرومیت زدایی بسیج سازندگی در استان مرکزی طر

سازندگی در سرزمین آفتاب
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خودمـان حـدود ۲۸ درصـد از هدررفـت آب و تلفـات نفـوذ عمقـی و 

سـایر تلفات جلوگیری شـد و همچنین باعث شـده سـطح زیر کشـت 

محصوالت کشاورزی در این روستاها درمجموع حدود ۲۸۰۰ هکتار 

افزایش پیدا کند.

کیلومتـر خـط انتقـال آب کشـاورزی انجـام  درمجمـوع حـدود ۳۵ 

دادیم که شامل کانال کشی آب کشاورزی بوده یا موضوع لوله گذاری 

آب کشاورزی انجام شده است.

مـا بـا انجـام ایـن پروژه هـا توانسـتیم زمین هـای کشـاورزی غیرقابـل 

اسـتفاده را قابـل بهره بـرداری کنیـم. مثـًا در یـک روسـتا  ۱۰۹ هکتـار 

زمینی که از دسـترس مردم خارج شـده بود و سـال های سـال مردم 

آن بهره بـرداری  از  کشـت دیـم  بـه صـورت  اسـتفاده نمی کردنـد و 

گرفـت و  می کردنـد بعـد از اجـرای پـروژه تحـت آبیـاری بـا آب قـرار 

به صـورت آبـی کشـت می شـود و عمـًا ۱۰۹ هکتـار در یـک روسـتای 

کوچـک بـه زمین هـای روسـتا اضافـه شـده کـه ایـن خـودش باعـث 

می شود نه تنها رونق تولید را در آن روستا داشته باشیم بلکه شاهد 

مهاجرت معکوس هم باشیم.

در ایـن روسـتایی کـه عـرض کـردم هـم آب بـود هـم زمیـن امـا کنـار هم 

نبودند. آب تلف می شـد و زمین بالاسـتفاده بود. با مدیریت سـپاه و 

گروه جهادی این دو به هم گره خورد. ما از این قبیل کارها زیاد انجام 

دادیم. ما روستایی داشتیم در شهرستان آشتیان که تنها راه درآمد 

اهالـی آن کشـاورزی بـوده و محـل تأمیـن آب قنـات نشسـت کـرده و 

راهش مسدود شده بود و هیچ آبی برای روستا نبود.

گفتـه بودنـد و  درنتیجـه تمـام محصـوالت در معـرض خرابـی قـرار 

تعطیلی روستا نزدیک بود. گروه های جهادی کمتر از ۳۰ روز کاری را 

که هیچ پیمانکار و دستگاه متخصص متولی نتوانسته بودند انجام 

دهند انجام دادند و با الیروبی قنات، حیات و کشاورزی را به روستا 

برگرداندند و همه اهالی قدردان گروه های جهادی سازندگی بودند.

یـا در مـوردی دیگـر در روسـتایی مـردم نمی توانسـتند آب را مدیریت 

کنند. این روستا که تعدادشان نیز خیلی باال است، بسیج سازندگی 

کـرد و پـروژه احـداث اسـتخرهای ذخیـره آب  بـاز در آن جـا ورود 

کشـاورزی را در دسـتور کار خود قرار داد و با همت و تالش جهادگران 

به مرحله اجرا رساند.

در کنـار همـه اینهـا یکـی دیگـر از اقدامـات سـازنده بسـیج احـداث 

ع بـود. ایـن راه هایـی کـه ایجـاد  نزدیـک بـه ۴۰ کیلومتـر راه بیـن مـزار

ع  کردیم به جای راه های قدیمی بود که همه مالرو بودند و بین مزار

قرار داشتند اما قابلیت استفاده ماشین آالت کشاورزی در آن وجود 

نداشت.

بسـیج سـازندگی و گروه های جهادی با مشـارکت یکدیگر توانسـتند 

جاده ها را با قابلیت استفاده از ماشین آالت کشاورزی احداث کنند 

و عمـًا جاده هـا باعـث رونـق اقتصـادی روسـتا شـد چـرا کـه جـاده ای 

کتـور  کنـون کمبایـن و ترا کـه حیوانـات از آن سـخت عبـور می کردنـد ا

و کامیـون بـه راحتـی تـردد دارنـد. بعـالوه بـه ارزش آن مناطـق محـروم 

اضافـه شـد و ایـن باعـث شـد کشـاورزان بتواننـد کشـاورزی را رونـق 

بدهند.
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محمدآباد قمشلو یکی از روستاهای دهستان اخترآباد است که در 

فاصلـه ۱۲۰ کیلومتـری اسـتان تهـران در مرز اسـتان مرکزی قرار گرفته 

اسـت. اخترآبـاد بزرگتریـن دهسـتان ایـران اسـت و دارای محدودیت 

نمره ۶ است که جزء مناطق محروم محسوب می شود.

طی سال های اخیر از ۴۲ روستا تقریبًا ۲۷ روستای اخترآباد به علت 

بی آبی و بیکاری خالی از سـکنه شـده اند و اهالی آن به تهران، حومه 

و شهرک های آن مهاجرت کرده اند.

حدود نیم قرن آب آشامیدنی آن با تانکر تأمین می شده، درگذشته 

نیـز از قنـات اسـتفاده می کردنـد کـه قنات هـا حـدود ۴۰ سـال اسـت 

خشک شده اند.

 همه چیز از یک افتتاح شروع شد
مهـدی غالمـی مدیـر سـابق فنـی محرومیت زدایی بسـیج سـازندگی 

استان تهران در این باره گفت:  چند سال قبل که برای مراسم افتتاح 

مسـجدی که بسـیج سـازندگی اسـتان تهران آنجا سـاخته بود رفتم. 

مدرسه روستا را تعطیل کرده بودند تا بچه ها هم در مراسم افتتاحیه 

کثـرًا بیماری  مسـجد شـرکت کننـد. وقتـی دقـت کـردم دیـدم بچه هـا ا

پوسـتی دارنـد. پرس وجـو کـردم فهمیـدم آب بهداشـتی ندارنـد، از 

همان جا مصمم شدیم بر اینکه آب شرب را به روستا ببریم.

امـا در بررسـی های اولیـه فهمیدیـم روسـتا اختـالف ارتفـاع از جـاده 

روسـتایی دارد و ۶ کیلومتـر از مخـزن روسـتا تـا لولـه اصلـی فاصلـه 

گر بخواهیم ایسـتگاه پمپاژ ایجاد کنیم هزینه برق آن بسـیار  اسـت و ا

زیـاد می شـود؛ درنتیجـه دنبـال طرحـی بودیـم کـه بتوانیم بـدون نیاز 

ایستگاه پمپاژ وسط مسیر آب رسانی صورت گیرد که به برق احتیاج 

نشـود. درنهایت بعد از بررسـی های به عمل آمده از بسـیج سـازندگی 

 ، استان تهران طرحی گرفتیم که بتوانیم بدون نیاز به ایستگاه پمپاژ

آب را به مخزن برسانیم.

 روستایی که فقط با تانکر آب داشت
قبـل از آن تنهـا منبـع آب شـرب خانواده هـا از تانکرهـای آبـی بـود کـه 

می بایسـت از طـرف سـازمان آب و فاضـالب آن منطقـه هـر دو هفتـه 

یکبار پر شود که کفاف تنها چند روز آن ها را هم نمی داد و باز باید به 

سختی اقدام به خرید آب از مسافت های دور می نمودند.

به عـالوه تانکرهایـی کـه زیـر آفتاب بودند، پـر از جلبک و آلودگی های 

کـه همیـن امـر باعـث بـروز بیماری هـای  شـدید میکروبـی بودنـد 

مختلفی باالخص برای کودکان شده بود.

خوشـبختانه ایـن طـرح بعـد از تالش هـای بی وقفـه سـازمان بسـیج 

سـازندگی اسـتان تهران با موفقیت اجرا شـد و باالخره بعد از ۴۰ سـال 

محمدآباد قمشلو، روستایی که پس از نیم قرن آب آشامیدنی چشید

فردای بهتر
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آب رسانی به روستا انجام گرفت و توانست مشکل بی آبی اهالی روستا را تا 

حد زیادی مرتفع سازد.

همچنین این طرح بسـیار مورد توجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران 

قرار گرفت از آنجا که بدون برق و ایستگاه پمپاژ صورت گرفته بود.

 توقف مهاجرت روستانشینان
بسـیاری از اهالـی روسـتا کـه تـا قبـل از آن بـه خاطـر شـرایط سـخت بـه شـهر 

مهاجرت کرده بودند دوباره به روستا برگشتند.

الزم بـه ذکـر اسـت چنـد سـال قبـل سـازمان آبفـای آن منطقـه بـا هزینـه 

نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان این لوله کشی را انجام داده بود ولی به علت 

مهندسی نامناسب، پروژه شکست خورد و مردم باز بدون آب روزگار خود 

را سـپری می کردنـد تـا اینکـه ایـن بار به لطف خداونـد با هزینه بالغ بر پانصد 

میلیون تومان روستائیان از آب آشامیدنی برخوردار شدند.

آقای غالمی همچنین گفت: هم زمان عالوه بر بحث آب رسـانی توانسـتیم 

یک زمین ورزشـی برای روسـتا احداث کنیم و پروژه خانه بهداشـت روسـتا 

را هـم تکمیـل کردیـم. همچنیـن در ایـن مـدت یـک خانـه بـه مسـاحت ۱۲۰ 

کردیـم. حـاال دیگـر روسـتای  مترمربـع بـرای یـک خانـواده یتیـم احـداث 

محمدآباد قمشلو روستای آبادی است که مهم تر از همه چیز در آن امید 

وجود دارد، امید به کار و تالش و شکوفایی برای فردایی بهتر.
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کاهش ۳۰ درصدی حجم آب قنات های استان خراسان شمالی در 

سـال های اخیـر بـه دلیـل آنچـه کـه تعـدد وراث، بی توجهـی آن هـا بـه 

الیروبـی قنات هـا و کاهـش بارندگـی عنوان می شـود ایـن کاریزها را به 

عنـوان قدیمی تریـن منابـع ذخایـر آب در معـرض مـرگ تدریجـی قـرار 

داده است.

بسـیج سـازندگی اسـتان خراسـان شـمالی چندیـن پـروژه در زمینـه 

مرمـت قنـات و اسـتخر ذخیـره و احـداث کانال هـای آب اجـرا کـرده 

است.

برای آشنایی با برخی از این پروژه ها به سراغ آقای مهنانی مدیر فنی 

و محرومیت زدایی بسیج سازندگی استان رفتیم.

وی گفت: ما بنا بر طرح شـهید همدانی در سـال ۹۹، ۸ پروژه مرمت 

قنـات در دسـتور کار داشـتیم و آن را اجـرا کردیـم. همچنیـن ۵۰ پـروژه 

مرمـت قنـات بـا همـکاری آسـتان قـدس و وزارت جهـاد کشـاورزی 

داشته ایم.

وی افزود: این قنات ها حدودًا ۳۰- ۴۰ سال بود مرمت نشده بودند 

و کمک نقدی بسـیج سـازندگی، اهالی و مردم را ترغیب می کرد باقی 

کار را پیش ببرند و خودشان مشارکت داشتند.

در طـرح شـهید همدانـی نحـوه تأمیـن اعتبـار بـرای پروژه هـا بـه ایـن 

صـورت بـود کـه بسـیج سـازندگی مبلغـی حـدود ۳۰ میلیـون را در نظـر 

می گرفـت مابقـی هزینه هـا را هـم خـود بومی هـا تأمیـن می کردنـد یا به 

صـورت نقـدی یـا بـه نحـو یـدی، یعنـی کار می کردنـد. در طرح آسـتان 

قـدس نیـز نیمـی از هزینه هـا را آسـتان تقبـل می کـرد وزارت جهـاد 

کشـاورزی ۲۵ درصـد هزینه هـا و مابقـی را هـم مـردم تقبـل می کردنـد. 

جهاد سازندگی هم پروژه را اجرا می کرد.

در ذیل به اختصار سه تا از مهمترین پروژه ها را بیان می کنیم:

 پروژه قنات گزکوه
شهرسـتان فاروج در شـرق اسـتان خراسـان شمالی قرار گرفته است. 

این شهرستان با مساحت ۱۷۳۶ کیلومتر دارای دو بخش، دو شهر، 

پنج دهستان و ۷۷ آبادی و جمعیت آن ۵۲ هزار و ۳۶۴ نفر است.

یکـی از روسـتاهای فـاروج گزکـوه اسـت. گزکـوه دارای قناتـی اسـت کـه 

۳۰ سـال اسـت آن قنـات را احیـا نکرده انـد. قنـات ریزش کـرده و آب در 

آن دم کرده بود. بسیج سازندگی در پروژه گزکوه مصالح اولیه را برای 

اهالـی آمـاده کـرد کـه شـامل سـیمان و غیـره بود و از خـود بومیان آنجا 

در قنات استفاده کرد.

ک را از تـه چـاه برداشـتند و قنـات را  چـون در مسـیر رودخانـه بـود خـا

بدیـن ترتیـب احیـا کردنـد. از آنجـا که درآمد مردم روسـتا از کشـاورزی 

نیز می گذشت در اثر خرابی قنات به مشکل جدی خورده بودند.

پـس از احیـا و مرمـت قنـات آب آن سـه برابـر وضـع قبلـی و کشـاورزی 

پروژه های مرمت قنات در استان خراسان شمالی

 احیای قنات
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مؤثر واقع شد. حدود ۳۰ میلیون تومان، طرح شهید همدانی برای 

مرمـت ایـن قنـات اعتبـار داده بـود کـه آن پـول، اثربخشـی داشـت. 

مـا بـرای اجـرای ایـن پـروژه مـردم روسـتا را سـرکار آوردیـم و خودشـان 

مشارکت داشتند.

کنـون می خواهنـد تـا مـادر چاه ادامه دهند و آن را تکمیل کنند این  ا

در حالـی اسـت کـه ۳۰ سـال بـود کسـی بـه قنـات دسـت نزده بـود اما با 

ورود بسیج سازندگی و مشارکت دیگر خیرین مردم تشویق شدند و 

انگیزه پیدا کردند برای مرمت قنات.

 پروژه قنات هللا آباد
روسـتای اهلل آباد علیا در فاصله ۱۲ کیلومتری شـمال شـرقی شـیروان 

قـرار دارد. قنـات اهلل آبـاد کـه نیـاز بـه الیروبـی و مرمـت داشـته اسـت 

قبـًا توسـط پیمانـکار حـدود ۳۰۰ متـر الیروبـی و مرمـت شـده بـود امـا 

پیمانکار نتوانست کار را ادامه دهد.

درنتیجـه بسـیج سـازندگی اسـتان، پـروژه را در دسـت گرفـت و حـدود 

۲ تـا ۳ کیلومتـر الیروبـی و مرمـت قنـات را انجـام داد. البته این پروژه با 

مشارکت مردم انجام گرفت. پس از مرمت قنات استفاده بهینه آب 

آن نسبت به وضعیت قبلی سه برابر شد.

نکتـه قابـل ذکـر ایـن اسـت کـه هـدف بسـیج سـازندگی اسـتفاده از 

مشـارکت مردمـی در اجـرای پروژه هـا اسـت. درواقـع طـرح شـهید 

همدانـی بسـیج بـه ایـن صـورت اسـت کـه ۳۰ میلیـون بـرای مرمـت یـا 

الیروبـی هـر قنـات در نظـر می گیـرد و بعـد مـردم از نظـر مالـی و نیـروی 

انسانی در پروژه ها شرکت می کنند معموًال مردم رایگان کار می کنند 

و فقط به استادکار مزد می دهند.

 پروژه استخر ذخیره آب روستای مهنان
مهنان روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان 

خراسان شمالی ایران هست. این روستا ۱۳۴۱ نفر جمعیت دارد.

در این روستا حدود ۱۰۰ هکتار زمین زیر کشت است اما با وجود نیاز 

مبرم به آبیاری آب قنات در این روستا خشک شده بود. برای همین 

بسـیج سـازندگی تصمیم گرفت پروژه اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی را 

برای این روسـتا اجرا کند. در این طرح که با همکاری آسـتان قدس 

و وزارت جهاد کشـاورزی و طرح شـهید همدانی اجرایی شـد اسـتخر 

ذخیره آب را احداث کردیم.
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میـل سـفید، روسـتایی از توابـع بخـش خضرآبـاد شهرسـتان اشـکذر 

در استان یزد ایران است.

درواقع روستای میل سفید دورترین و محروم ترین روستای بخش 

کثر  خضرآباد اسـت که ۱۵۰ نفر در این روسـتا سـکونت دارند و شـغل ا

اهالی کشاورزی و دامداری است و تا مرکز استان ۷۰ کیلومتر فاصله 

دارد. می دانیم که یکی از عوامل اصلی توسعه بخش کشاورزی، آب 

اسـت. کارشناسـان معتقدنـد در صورتـی کـه محدودیـت آب وجـود 

نداشـته باشـد ۳۰ تـا ۵۰ میلیـون هکتـار از اراضـی کشـور قابـل کشـت 

خواهد بود.

عـالوه بـر کشـاورزی کـه آب بـر آن تاثیر مسـتقیم دارد مشـاغلی مانند 

دامداری هستند که آب بر آنها اثر غیرمستقیم دارد.

 آب موتور رشد اقتصاد
آب می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد 

سـایر بخش هـا بخصـوص بخـش کشـاورزی و فعالیت هـای وابسـته 

به آن گردد.

از  کردیـم یکـی  کـه اشـاره  کـه همانطـور  در روسـتای میـل سـفید 

روسـتاهای محروم کشـور اسـت مشـکل کم آبی به چشـم می خورد و 

برای اهالی دردسرساز شده بود تا اینکه نیروهای زحمتکش بسیج 

سـازندگی اسـتان ورود کردند تا بتوانند این مشـکل مهم را از سـر راه 

بردارند. برای بررسی بیشتر و آشنایی با پروژه منبع ذخیره آب سراغ 

آقـای سـید ولـی میرزاده عضو بسـیج سـازندگی اسـتان یـزد رفتیم که 

وی در رابطـه بـا پـروژه و لـزوم ایجـاد منبـع ذخیـره آب بـرای منهـای 

نفت توضیح داد.

تنها منبع آب آبیاری برای روستای میل سفید که دارای آب وهوای 

گرم و خشک است قنات موجود در روستا است؛ اما از آنجا که امکان 

ذخیـره آب بـرای روسـتا وجـود نداشـته و در تابسـتان هـوا بسـیار گرم 

بـوده بـر آن شـدیم آب قنـات را در فصـل زمسـتان بـرای تابسـتان کـه 

هوا گرم است ذخیره کنیم.

کـه احـداث شـد آب را بـرای فضـای سـبز  ایـن منبـع ذخیـره آب 

و کشـاورزی ذخیـره می کنـد. در کل هزینـه ایـن پـروژه حـدود ۱۸۰ 

میلیـون تومـان شـد کـه مبلـغ ۲۸ میلیـون تومـان از طـرف قـرارگاه 

محرومیت زدایـی بسـیج بـرای اسـتخر و ۳۶ میلیـون تومـان بـرای 

لوله گـذاری کمـک شـد. بقیـه هزینـه توسـط شـورا و دهیـاری روسـتا و 

احداث منبع ذخیره آب روستای میل سفید اشکذر

دود سفید در میل سفید
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خیریـن انجـام شـده اسـت. بـه عبـارت کامل تـر پروژه مذکـور با کمک 

بسـیج سـازندگی، خیرین و اعضای شـورا و اهالی روسـتا و دهیاری و 

ع انجام شد. گروه جهادی شهید زاهدی به سرگروهی مرتضی زار

یکی از نکات مثبت این پروژه این بود که گروه های جهادی، اهالی 

روسـتا را بـه کار گرفتنـد. اهالـی روسـتا و روسـتاهای اطـراف بـه عنوان 

کارگر در پروژه کمک کردند.

ایـن بدیـن معناسـت کـه بـا حمایـت از اهالـی روسـتا آنهـا را بـه کار و 

پشتکار واداشتیم و خودشان در رفع مشکل روستا با حمایت های 

بسـیج سـازندگی مشـارکت داشـتند و از طرفی دریافتند که درجهت 

حل مشکالت روستایشان حمایت کننده دارند.

بـه هـر صـورت منبـع ذخیـره آب را احـداث کردیم امـا چون میزان آب 

قنـات خیلـی کـم بـود و درنتیجـه آب برای ذخیره در منبع نیز کم بود 

لوله گذاری کردیم و این پروژه تکمیلی هنوز به بهره برداری نرسیده 

و بایـد پمـپ بگذارنـد کـه هنـوز انجـام نشـده و کارمـان را بـرای ایـن 

بخش تازه شروع کردیم.

خوشـبختانه ایـن منبـع ذخیـره آب باعـث شـده اسـت کـه مهاجـرت 

معکـوس بـه روسـتا صـورت بگیـرد. همچنیـن ذخیـره آب در منبـع 

سـبب شـده از هدررفـت آب جلوگیـری شـود. امیدواریـم بتوانیـم 

هرچـه سـریع تر مشـکل پمپـاژ آب را نیـز حـل کنیـم تـا اهالـی روسـتا 

بتوانند بدون نگرانی و بهتر به فعالیت هایشـان خصوصًا کشـاورزی 

و آبیاری فضای سـبز بپردازند و مشـکالت روسـتا از نظر اقتصادی تا 

حدی مرتفع شود.



58

عمران  بسیج سازندگی

تصاویر منتخب خدمات گروه های جهادی 
و بسیج سازندگی در حوادث غیرمترقبه
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منطقه کوهستانی طارم سفلی با وسعت تقریبی ۱۶۶۷۹۶ هکتار در شمال غرب قزوین و بخش طارم سفلی واقع در دامنه های البرز جنوبی 

قرار گرفته است. این منطقه هم مرز با استان های گیالن و زنجان به مرکزیت سیردان در ۱۳۰ کیلومتری قزوین واقع شده و دارای ۴ دهستان 

و ۱۱۰ روسـتا اسـت. بهگانه رود، روسـتایی از توابع بخش طارم سفلی  اسـت. مدتی اسـت که بر روی رودخانه بهگانه رود پلی احداث شـده که 

توانسـته بسـیاری از مشـکالت اهالی روسـتا را مرتفع سـازد. برای بررسـی بیشـتر با آقای محمدرضا بحرانی مدیر حرکت های جهادی بسـیج 

سازندگی استان قزوین گفت وگو کردیم. 

 بحرانی برایمان توضیح داد: رودخانه بهگانه رود یک رودخانه قدیمی است که از ابتدا پل نداشته است و ماشین ها از رودخانه رد می شدند. 

البته تا سال ۹۸ که رودخانه هنوز طغیان نکرده بود؛ اما در سال ۹۸ که سیل آمد و رودخانه بهگانه رود باال آمد مشکالتی ایجاد شد. ازجمله 

ماشین سوخت در آنجا چپ کرد و سوخت به مردم نرسید و چند ماشین دیگر که خانواده در آب گیر کرده بودند.

 اتصال 18 روستا
بدین ترتیب یک مسئله بسیار حاد و مشکل آفرین ایجاد شده بود. لذا با درخواست مردم و شناسایی گروه های جهادی و تشخیص مسئول 

فنی وقت بسیج سازندگی به این نتیجه رسیدیم احداث پل را در دستور کار قرار دهیم تا راه مواصالتی ۱۸ روستا را هموار کند.

بحرانـی ادامـه داد: بودجـه پـروژه را اداره راه و مدیریـت بحـران در اختیـار مـا قـرار دادنـد و جهادگـران بـا مشـارکت بسـیج سـازندگی و اداره راه و 

مدیریت بحران استانداری پروژه را اجرایی کردند.

کنون این امر برایشان میسر  در این منطقه ۱۸ روستا هست که برای رسیدن به جاده اصلی شهر باید از رودخانه بهگانه رود رد می شدند و ا

شده است. این پل که با همت و مشارکت گروه های جهادی و بسیج طی ۷۰ روز ساخته شده به نام پل بسیج نام گذاری شده و برای ساخت 

آن ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. مشکل تردد اهالی روستا و تبعات ناشی از آن سبب شده بود مردم روستا به قزوین مهاجرت کنند؛ 

و چون نتوانسـته بودند با گرانی های شـهر کنار بیایند به حاشـیه شـهر رفته و مشـاغل کاذب داشـتند اما بعد از احداث پل به روستاهایشـان 

برگشتند و دومرتبه در کارهایشان یعنی کشاورزی و دامداری مشغول شدند.

پروژه احداث پل بهگانه رود طارم سفلی

پل بسیج
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 پروژه توسعه و ساماندهی 
یادمان شهدای گمنام شهر 

یاسوج

به یاد شهدا
پروژه یادمان شـهدای گمنام یاسـوج در دو فاز طراحی و با همکاری 

کهگیلویـه و  اداره کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس 

بویراحمـد، اسـتانداری، سـپاه فتـح، بسـیج سـازندگی، تیـپ ۴۸ فتح 

و جمعی از دستگاه های اجرایی استان در سال ۱۳۹۹ شروع شد.

گمنـام دوران دفـاع مقـدس در ایـن مـکان  پیکـر مطهـر ۸ شـهید 

ک سـپرده شـده اسـت. از آنجـا کـه محیـط یادمـان بـه لحـاظ  بـه خـا

فرهنگی مشـکالتی پیدا کرده بود و مرکز تجمعات غیرفرهنگی شـده 

بـود خانواده هـای بسـیاری متقاضـی سـاماندهی یادمـان بودنـد و 

پیگیری می کردند.

سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم دل، فرمانده سپاه استان  نیز در روز 

افتتاحیه فاز اول پروژه یادمان شهدای یاسوج به این مطلب اشاره 

داشـت. وی بـا بیـان اینکـه غیـرت دینـی و انقالبـی عـده ای از جوانـان 

شهر یاسوج سبب شد که پیگیر ساماندهی یادمان شهدای گمنام 

یاسـوج باشـند، افـزود: بـا پیگیـری مسـئوالن به ویـژه اسـتاندار اتفـاق 

بزرگی صورت گرفت و امروز یک مکان باشـکوه در شـهر یاسـوج داریم 

که میعادگاه و زیارتگاه مردم خواهد شد.

امیر کریم پور مسئول فنی محرومیت زدایی سپاه فتح نیز در توضیح 

مسـائل فنـی پـروژه گفـت: یادمـان شـهدا در زمینی به مسـاحت ۵۰۰۰ 

مترمربـع بـا پارکینـگ احـداث شـده اسـت. ایـن پـروژه دارای دو فـاز 

اسـت که فاز یک آن انجام شـده که شـامل دیوارهای سـنگی داخل 
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یادمـان، سـتون ها، گنبـد و سـنگ قبرهـای یادمـان و مسـیر پیـاده رو 

اسـت کـه همگـی بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. یکـی از مشـکالت و 

ک بـرداری بـوده چـون قبـًا آنجـا  اقدامـات مهـم در فـاز یـک بحـث خا

تپه بود که بعد از برداشتن تپه، سنگ فرش و لوله کشی و فضای سبز 

و دیواره های بتنی را کار کردیم.

شـهید  فرهنگـی  مجتمـع  سـکوهای  تکمیـل  شـامل  کـه  دو  فـاز 

سلیمانی، محوطه و زیرسازی و آسفالت پارکینگ است هنوز انجام 

کنون مبلغ ۴.۵ میلیارد هزینه شـده و اعتباری بالغ  نشـده اسـت. تا

بر ۳.۵ میلیارد نیاز هست.

منبـع تأمیـن هزینـه پـروژه فـاز یـک شـامل اعتبـارات اسـتانی، کمـک 

گروه هـای  کمک هـای بسـیج سـازندگی اسـتان و سـپاه و  خیریـن، 

جهادی بوده است.

بـا همـت همـه مسـئوالن فـاز نخسـت پـروژه سـاماندهی و توسـعه 

یادمان شـهدای گمنام یاسـوج و مجتمع فرهنگی شـهید سـلیمانی 

در تپـه نورالشـهدای شـهر یاسـوج هم زمـان بـا سـالروز میـالد حضـرت 

فاطمـه زهـرا )س( بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی افتتـاح 

شد.

 استقبال مردمی
خوشبختانه این پروژه مورد استقبال بسیار مردم واقع شده است. 

یادمـان بـه محلـی بـرای امـور فرهنگـی تجمعـات فرهنگـی و مذهبـی 

شـهر شـده اسـت. این یادمان به برکت شـهدای آن مورد توجه مردم 

بوده و به بحث فرهنگی بسیار کمک کرده است.
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قــــرارگاه ســــازندگی و محرومیت زدایــــی بســــیج همزمان با 

خدمات رســــانی بــــه مناطق محروم و روســــتایی کشــــور در 

عرصه هــــای عمرانــــی، اقتصادی و معیشــــت، بهداشــــت و 

درمــــان و ... در محــــات حاشــــیه شــــهر و ســــکونتگاه های 

غیررســــمی نیز با هدف کاهش آسیب های اجتماعی به دو 

صورت اقدام اساسی و اقدام فوری مداخله می نماید.

و  شـهر  حاشـیه  محـات  در  کن  سـا هموطنـان  بسـیج، 

سـکونتگاه های غیررسـمی را کـه بـه دلیـل سیاسـت های غلط 

اقتصـادی و توسـعه ای در وضعیـت نامناسـب کیفیـت زندگـی 

بـه سـر می برنـد، ماننـد روسـتاییان عزیز و شـریف، ولی نعمتان 

انقـاب می دانـد و برخـاف بسـیاری از نظریه پـردازان غربـی که 

ایـن مسـاله را تهدیـدی بـرای جامعـه می داننـد ، ضمـن تـاش 

بـرای بهبـود کیفیـت زندگـی حاشـیه نشـینان ، ایـن موضـوع را 

بـا توجـه بـه ویژگـی هـای ایـن مناطـق ، تبدیـل به فرصتـی برای 

پشـتیبانی از تولید شـهرهای بزرگ و صنعتی و معیشـت روسـتا 

نموده است.

بسیج ، حاشیه نشینی 
ساماندهی 

سکونتگاه های غیررسمی
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قرارگاه ســــازندگی و محرومیت زدایی بســــیج، تغییر اولویت مسائل 

حاشیه نشــــینی از مباحــــث کالبــــدی بــــه موضوعــــات اقتصادی 

ومعیشــــتی  را که  حاشیه نشــــینان را تبدیل به حلقه وصل اقتصاد 

روســــتا به اقتصاد صنعتی و شــــهری می کند را به عنوان یک راه حل  

مناســــب برای حل اساسی معضل حاشیه نشینی توسط مشارکت 

مردم دنبال می کند. ایجاد کارگاه های خرد و خانگی، صندوق های 

قرض الحسنه مردم یار بسیج و ... از جمله اقداماتی است که نسبت 

به توانمند سازی اقتصادی محات حاشیه نشین می پردازد.

جمعیتی حدود 20 میلیون نفر
 جوان ) 18 تا 30 سال( 

ً
غالبا

پشتیبان تولید

اقتصاد روستااقتصاد  صنعتی 

تولیدات کشاورزیشهرهای بزرگ

تولیدات دامی...

حلقه وصل فروش محصوالت روستا

صنایع خرد و خانگی

همبستگی شدید در کارها
 ارتباطشان را با مکان قبلی حفظ 

کرده و پایگاهی برای آشنایی خویشان
و آشنایان با محیط جدید هستند.

فرصت

اصول و ابعاد :

- مشارکت مردمی و برنامه ریزی با 
همکاری مردم

- تمرکززدایی در تصمیم گیری 

 - ارتقا و به رسمیت شناختن
اقشار مختلف

- ظرفیت سازی مدیریت محلی 
)آموزش مدیران محلی(

3 راهبرد
ساماندهی سکونتگاه های 

اسکان غیر رسمی را به عنوانغیررسمی
یک واقعیت و فرصت پذیرفته

و به دنبال راهکارها
و راه حل های بهینه سازی

شرایط زندگی و سکونت باشیم.

رویکرد مشارکتی و مردم پایه

1. توانمندسازی
2. نهادسازی 

3. ظرفیت سازی
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عمران  بسیج سازندگی

یکـی از مهم تریـن پروژه هـای کمـک بـه رفـع محرومیـت و توسـعه روسـتایی که عاوه بر بسـیج سـازندگی، 

نقـش محـوری در آن ایفـا نمـود، بازسـازی روسـتایی بـه نـام قلعـه سـیمون اسـت؛ منطقـه ای در حاشـیه 

استان تهران )اطراف شهرستان اسامشهر( که حدود ۲۰۰ نفر جمعیت را در قالب ۵۷ خانواده در خود 

کنان آن حتی از امکانات اولیه  جای داده است. روستای سیمون با پایتخت فاصله چندانی ندارد اما سا

زندگی نیز محروم بودند. در این منطقه آب آشـامیدنی سـالم و حمام وجود نداشـت و تنها مدرسـه این 

منطقه تا مقطع ابتدایی کودکان را آموزش می دهد.

خاسـتگاه قومی و اجتماعی این خانوارها عمدتًا قبیله ای و منشـأ اصلی این خانوارها از زابل بوده اسـت 

که به دلیل خشک سالی نسل قبلی به گرگان و گنبد مهاجرت کرده و بنا بر اظهارات خود آن ها به دلیل 

کن  سیل، در دهه ۷۰ و ۸۰ این خانوارها به تدریج به قلعه سیمون و اخیرًا قلعه کرک مهاجرت کرده و سا

شـده اند. هیچ گونـه سیسـتمی بـرای جمـع آوری و دفـع زبالـه خـارج از محیط مسـکونی وجود نداشـت و 

عمدتًا زباله ها در محوطه مسکونی دپو و رهاشده بود. پساب های حاصل از شستشو و نظافت عمدتًا 

در جوی هـای سـطحی روسـتا روان و بـه شـدت در آلودگـی محیـط زیسـت، ایجـاد و انتقـال بیمـاری 

حیوانات خانگی، تجمع حشرات موذی مؤثر بود.

خانه های مسکونی فاقد توالت و حمام و دستشویی بود و در مجاورت چند خانه یک توالت و حمام 

غیربهداشتی وجود داشت.

در بین خانوارها به دلیل شـرایط محیط کار و محیط مسـکونی بیماری های تنفسـی، پوسـتی، دردهای 

مفاصلی، بیماری های کلیه و مجاری ادرار به خصوص در بین زنان و کودکان بسیار شایع بود.

کثـرًا از کپـر، حلـب و کاهـگل بـود، اغلـب خانه های مسـکونی  بـه دلیـل بافـت مسـکونی کامـًا غیراصولـی کـه ا

گانه و امکانات ظرف شـویی بهداشـتی بودند و شستشـوی ظروف به شـکل سـنتی در  فاقد آشـپزخانه جدا

محوطه باز مسکونی انجام می شد.

 همت جمعی همه نهادهای انقالبی
سـرانجام سـازمان بسـیج سـازندگی پروژه مسـکن قلعه سـیمون را در دست گرفت. برای توضیحات دقیق تر 

با آقای غامی سـابق مدیر فنی محرومیت زدایی بسـیج سـازندگی صحبتی داشـتیم. وی درباره این پروژه 

گفت: پروژه سـاماندهی سـکونتگاه غیررسـمی قلعه سـیمون اسامشـهر مشـارکتی بود یعنی بسـیج، سپاه، 

کمیته امداد، بنیاد مسکن و خیرین همه با هم با محوریت بسیج سازندگی مشغول به کار شدند.

ایـن پـروژه از نظـر فنـی منحصـر بـه فـرد بـود و طراحـی ایرانـی اسـامی داشـت و ظرف مدت ۴ مـاه از تخریب تا 

تحویل پروژه زمان برد که زمان بسیار کوتاهی است. این پروژه توسط گروه های جهادی انجام شد.

 این پروژه به همت  و مشارکت بسیج سازندگی، بنیاد مسکن،  بنیاد برکت، کمیته امداد و جمعی از خیران 

کنین  به مساحت ۵هزار مترمربع در قالب ۱۷بلوک دوطبقه و پنج بلوکه سه طبقه ساخته شده است. سا

آن از محرومان و سـیل زدگان سـال ۱۳۷۱ اسـتان گلسـتان هسـتند که در آن زمان مجبور بودند خانه های 

کن شدند. خود را ترک کنند و الجرم در روستای قلعه سیمون از توابع شهرستان اسامشهر سا

پروژه عظیم نوسازی بافت های فرسوده منطقه محروم قلعه سیمون

بسیجدرخدمتحاشیهنشینان
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گی های اصلی و متمایز این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: از ویژ

۱- شروع کار به همت گروه های خیریه و بسیج سازندگی بود که توسط خیرین عزیز تا مرحله احداث فونداسیون ها تامین مالی شد.

۲- پـروژه نمونـه کامـل یـک طـرح مشـارکتی و بیـن دسـتگاهی بـود کـه بسـیج سـازندگی عـاوه بر اجرای پـروژه  نقش تسـهیلگر و  هماهنگی بین 

نهادهای مختلف را بر عهده داشت.

۳- پـروژه از لحـاظ فنـی دارای سـطح مدیریـت پـروژه فوق العـاده بـاال و حرفـه ای بـود کـه در نهایـت عملیات تخریب تا کلیـد تحویل مجموعه با 

تمام  امکانات زیرساختی ظرف مدت ۴ ماه اتفاق افتاد.

کنین مانند فضاهای فرهنگی و آموزشی پیش بینی و تقدیم شد. هدر طول  ۴- در این پروژه عاوه بر تامین مسکن، اشتغال و سایر امور سا

اجرای ساخت مجموعه، انواع خدمات پزشکی، فرهنگی، تفریحی و...  ذی نفعان ارائه گردید.
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مشارکت گروه های جهادی در اجرای طرح
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اقدام اساسی:

پروژه قلعه سیمون

وضعیت محله قبل از ورود بسیج

وضعیت محله قبل از ورود بسیج
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عمران  بسیج سازندگی

تخریب محله برای نوسازی

اسکان موقت محرومین
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عمران  بسیج سازندگی

اجرای آبرسانی روستا توسط گروه جهادی بازنشستگان و پیشکسوتان سپاه
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شهریور 1395

آذر 1395
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عمران  بسیج سازندگی

وضعیت منطقه

بـه  سیستان وبلوچسـتان  پهنـاور  اسـتان  در  چابهـار  شهرسـتان 

دلیـل جاذبه هـای اقتصـادی و محرومیت هـای موجـود در سـطح 

استان که عمدتا به دلیل خشکسالی های اخیر روی داده، میزبان 

بزرگترین حاشیه نشینی کشور می باشد.

خانواده هایی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان و جنوب 

کرمان که به امید اشتغال و معیشت بهتر سال هاست روانه منطقه 

آزاد اقتصـادی و بزرگتریـن بنـدرگاه تجـاری کشـور شـده و در مناطـق 

مختلف چابهار در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند.

سـازمان بسـیج مسـتضعفین ، در سـال ۱۳99 طی تفاهمی با وزارت 

راه و شهرسـازی و با حمایت سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی و سـایر 

نهادهای انقابی از جمله بنیاد مستضعفان انقاب اسامی ) بنیاد 

بـه سـاماندهی سـکونتگاه غیررسـمی حاشـیه  علـوی(، مبـادرت 

چابهار نموده است.

احـداث مجموعـه ۱۰۰۰ واحـدی بـه منظور اسـکان حاشـیه نشـینان 

توانمند سـازی  و  اشـتفال  بـرای  برنامـه  ریـزی  همـراه  بـه  چابهـار 

کنین صورت می پذیرد.  سا

بـه همیـن جهـت بسـیج بـه صـورت قرارگاهـی و بـا مشـارکت رده هـای 

مختلـف از جملـه بنیـاد تعـاون بسـیج، معاونـت اجتماعـی، بسـیج 

مهندسـین عمران، بسـیج جامعه پزشـکی و سـایر اقشـار تخصصی 

بسـیج در کنـار جهادگـران سـازمان بسـیج سـازندگی کـه مسـئولیت 

اصلـی را در ایـن پـروژه و بـه طـور کلـی سـاماندهی حاشـیه نشـینی بـه 

عهده دارند، حضور می یابد.

اقدام اساسی:
پروژه  ساماندهی حاشیه نشینی چابهار
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بازدید مسئولین مختلف از منطقه

گزارش روند پروژه
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در شماره بعدی خواهید خواند ...

عمامه های خاکی
نگاهیبهفعالیتهایمحرومیتزداییجهادگرانطلبه

بسیج آبرسانی
عملکردجهادگرانبسیجسازندگیدرآبرسانیبهبیشاز3500روستایمحروم




