
    سجاد مرسلي
از اواخر سال گذشته بود كه خبر كليد 
خوردن ۴۰هزار پروژه در سال 98 توسط 
نيروي مقاومت بس�يج مس�تضعفين 
منتش�ر ش�د. هنوز روزهاي اول سال 
جديد بود كه هزار و ۱۶۷ گروه جهادي 
مشتمل بر ۲۴ هزار نفر از سوي سازمان 
بس�يج س�ازندگي به مناط�ق محروم 
اعزام شدند تا سال نو را با جهاد خدمت 
جش�ن بگيرند. البته در هم�ان زمان 
اعالم شد بس�يج در نظر دارد سه شهر 
براي معلوالن را نيز مناسب سازي كند. 

    
يك��ي از مهم ترين مأموريت هاي بس��يج 
سازندگي كشور ورود به اقتصاد مقاومتي 
است كه در اين رابطه سردار غالمحسين 
غيب پ��رور، رئي��س س��ازمان بس��يج 
مستضعفين مي گويد: »ما متولي اقتصاد 
كشور و حتي مردمي كردن همه اقتصاد 
نيس��تيم، اما به نهاد ه��اي انقالبي كمك 

مي كنيم تا اقتصاد مردمي شود.«
بر اس��اس گزارش ها تاكن��ون ۱۷۰هزار 
كارگاه اقتصاد مقاومتي با تأكيد بر زنجيره 
ارزش توسط بسيج سازندگي شكل گرفته 
و قرار است امسال هم به موضوعاتي نظير 
بسته بندي و برندسازي توجه ويژه اي شود. 
از جمله افتخارات و ش��اهكار هاي بسيج 
سازندگي،  مناسب س��ازي سه شهر براي 
معلوالن است كه در دستور كار اين سازمان 
قرار گرفته است؛ كاري كه نياز بخش قابل 
توجهي از شهروندان است و تا كنون هيچ 
س��ازمان و نهادي نتوانسته است آنچنان 
كه بايد، آن را به نتيجه برساند.  در همين 
راس��تا رئيس سازمان بس��يج سازندگي 
كشور با بيان اينكه تفاهمنامه احداث ۵هزار 
واحد مسكوني امضا شده است، مي گويد: 
»مناسب س��ازي ۱۰ هزار واحد مسكوني 
و مناسب سازي سه ش��هر براي معلوالن 
نيز در دستور كار اين سازمان قرار گرفته 
است.« محمد زهرايي با اش��اره به هدف 

بسيج سازندگي براي اجراي ۴۰ هزار پروژه 
عمراني در۴۰س��الگي انقالب و آغاز اين 
پروژه ها ادامه مي ده��د: »ما پروژه هايي را 
شروع مي كنيم كه مردم حضور حداكثري 
داشته باشند. ۲۰ درصد از منابع اجرايي 
پروژه ها در بسيج سازندگي توسط خيران 
تأمي��ن مي ش��ود.« وي تأكي��د مي كند: 
»گروه هاي جهادي ما بايد در اجراي پروژه 
نقش آفريني كنند، اما قرار نيس��ت همه 
پروژه ها را به دست گيرند. در هر عمليات 
س��اختماني بخش هايي كه مش��خصات 
فني دارد كار را به دست گروه هاي جهادي 
نمي دهيم. به عنوان مث��ال در حفر قنات 
حتماً از مقني و استاد فن استفاده مي كنيم، 
اما اصل استفاده از جوانان را دنبال خواهيم 
كرد.« زهرايي مي افزايد: »ما براي ۱۱هزار 
گروه جهادي ارتباط مستمر با مردم تعريف 
كرده ايم. در حال حاضر با اس��تمرار سه تا 
پنج سال گروه هاي جهادي و حضور آنها 
در منطقه مي توان پروژه هاي طوالني تري 
را شروع كرد اما بايد بگويم سازمان بسيج 
رقيب پيمانكار نيس��ت، بلك��ه در اجراي 
پروژه ها مي خواهيم از ظرفيت سپاه و بسيج 
اس��تفاده كنيم. ما به دنبال سود نيستيم 
و اين حكم شرعي براي ماست كه انتفاع 

نداشته باشيم.«
    ۴۰هزار پروژه اي كه 98 را متحول 

مي كند
اجراي ۴۰هزار پروژه در سال جاري در قالب 
طرح بزرگ خدمت رساني همزمان و همگرا 
در سراسر كشور جزو كار هاي پيش روي 
بسيج سازندگي اس��ت كه بخشي از آنها 
آغاز شده است. زهرايي در باره اين ۴۰هزار 
پروژه مي گويد: »بخش��ي از اين پروژه ها 
شامل پروژه هايي است كه نهاد هايي نظير 
بنياد بركت، آس��تان قدس رضوي، بنياد 
مستضعفان، سازمان بهزيس��تي و... كار 
مي كردند و هدف از اج��راي اين ۴۰هزار 
پروژه اميدبخش��ي به مردم اس��ت. به هر 
حال در س��ال ۹۸ جنگ رواني دش��من 
چند براب��ر مي ش��ود و به فرم��وده مقام 
معظم رهبري نيز عمليات اصلي دشمن 
در س��ال ۹۸ اس��ت.« وي اظهار مي دارد: 
»تالش مي كنيم براي م��ردم در مناطق 
محروم و روستا ها پروژه هايي از جنس نياز 
خودش��ان اجرا كنيم كه خدمت را لمس 
كنند.« رئيس س��ازمان بسيج سازندگي 
كش��ور با تأكيد بر اينكه قسم ياد مي كنم 
كه سازمان بسيج سازندگي نگاه سياسي 
ندارد و فقط نگاه خدمت رس��اني به مردم 

و آنهايي كه پاي انقالب هستند را دنبال 
مي كند،  مي گويد: »در اين ۴۰هزار پروژه با 
هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و فرماندهان 
سپاه استان تقسيم استاني پروژه ها آغاز و 
پروژه ها با رمز عمليات »يازهرا« شروع شده 
است.« وي با بيان اينكه اين پروژه ها در ۲۸ 
عرصه تقسيم شده است، تصريح مي كند: 
»سراغ همه دستگاه هاي اجرايي رفتيم و 
از همه آنها تقاضا كردي��م در اين پروژه ها 

همگرايي داشته باشند.«
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور بيان 
مي كند: »از اين ۴۰هزار پ��روژه ۱۲هزار 
و۵۰۰ پ��روژه در زمينه آب و زيرس��اخت 
اشتغال اس��ت. همچنين س��اخت خانه 
نيازمندان و محرومان بخ��ش ديگري از 
اين پروژه هاست.« زهرايي ادامه مي دهد: 
»بيش از ۱۱ه��زار و۵۰۰ پروژه از ۴۰هزار 
پروژه در استان ها به صورت استاني تفاهم 
شده است. از اين رقم ۵هزار و ۳۰۰ پروژه 
شروع شده است و پيشرفت فيزيكي دارد 
كه اين در كمتر از دو ماه گذشته بوده است. 
همچنين يكه��زار و ۱۶۷ گ��روه جهادي 
مش��تمل بر ۲۴هزار نفر در اي��ام نوروز به 

مناطق محروم خدمت رساني مي كنند.«
 شايد وقتي در سال ۱۳۸۶ مجلس قانون 
بسيج سازندگي را تصويب كرد و اين نهاد 
مردمي مجاز ش��د تا با ساير دستگاه هاي 
اجرايي تفاهمنامه بسته ش��ود و قرارداد 
مستقيم داشته باشد، كسي فكر نمي كرد 
بسيج س��ازندگي به بازوي تواناي دولت 
در اج��راي پروژه هاي عمران��ي زودبازده 
و عام المنفعه تبديل ش��ود. گواه اين ادعا 
همين بس كه تاكنون ۱۴۱ه��زار پروژه 
كوچك نظير قنوات، استخر ذخيره آب، 
آبخيزداري، س��اخت خانه عالم، ساخت 
مس��جد و... در ۲۸ عرصه با دستگاه هاي 
اجرايي كار ش��ده و حاال ۴۰ه��زار پروژه 
براي سال ۹۸ كليد خورده است و مي توان 
روزهاي خوش��ي را براي ايران اس��المي 

پيش بيني كرد. 

   ميترا شهبازي
طرح جهاد روشنايي كه از سال گذشته 
مطرح شد، امسال قرار است با جديتي 
تمام از سوي سازمان بسيج مهندسين 
صنع�ت دنبال ش�ود. پ�روژه اي كه در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به اجرا در 
مي آيد و با احداث بيش از3هزار نيروگاه 
 خورشيدي كوچك مقياس در مناطق 
كم برخوردار، براي جوانان بيش از ۷هزار 
فرصت شغلي ايجاد مي كند؛ اتفاقي كه 
قطعاً ب�ه توليد رون�ق مي دهد و كمك 
بزرگي براي خانواده هاي كم برخوردار 
ب�ه حس�اب مي آي�د. در ح�ال حاضر 
اقدامات الزم براي اي�ن پروژه جهادي 
در اس�تان اصفهان آغاز ش�ده است. 

    
سازمان بسيج مهندسين كه از سال ۱۳۷۹ 
به فرمان مقام معظم رهب��ري راه اندازي 
شد بيش از ۱۹ سال است به طور پيوسته 
در حال فعاليت اس��ت و اعض��اي آن در 
تمام عرصه هاي مهندس��ي كش��اورزي، 
عمراني و صنعت به مردم سراس��ر ايران 
خدمت رساني مي كنند. مهندسيني كه 
با جمعيت ميليوني خود در سازمان هاي 
مختلف بس��يج مهندسين كش��اورزي و 
منابع طبيعي، بسيج مهندسين عمران و 
معماري و حاال هم در بس��يج مهندسين 
صنعتي در راستاي بهبود شرايط مردم و 
سازندگي كشور گام برمي دارند. جوانان و 
پيشكسوتاني كه براي رفع موانع و مشكالت 
اقتصادي و اجتماعي كشور به تمام بخش ها 
ورود پيدا مي كنند و آتش به اختيار دست 
به كمك رساني مي زنند. همانطور كه گفته 
شد يكي از اين سازمان ها را بسيج جامعه 
مهندسين صنعت تش��كيل مي دهد كه 
در سال گذش��ته و در جلسات مكرر براي 
تحقق اقتصاد مقاومتي، كمك به مناطق 
محروم و ايجاد فرصت هاي اش��تغالزايي 
پروژه جهاد روشنايي را آغاز كرد. طرحي 
كه قرار بود از ابتداي سال جاري شروع شود 

و حاال بر اساس برنامه زمانبندي كه انجام 
شده بود، آغاز به كار كرده است. به دنبال 
اين ماج��را تاكنون بي��ش از ۱۰۰ خانوار 
محروم اصفهاني براي نصب نيروگاه هاي 
برق ۵كيلوواتي شناسايي شده اند. در اين 
راس��تا گروه هاي جه��ادي صنعتي براي 
اجرايي شدن طرح جهاد روشنايي با حضور 
در روستا هاي محروم و رايزني با مسئوالن 
دهياري و شناس��ايي خانوار هاي محروم 
توانس��ته اند اين تعداد خانوار را كه داراي 
شرايط مناسب جهت نصب نيروگاه هاي 
برق ۵ كيلوواتي خورشيدي بر بام منزلشان 

هستند شناسايي و شناسنامه دار كنند. 
   برنامه ريزي براي 3۰۰۰ نيروگاه

البته شناسايي خانواده هاي كم برخوردار 
اصفهان��ي ب��راي نص��ب نيروگاه ه��اي 
خورشيدي بر بام منازلش��ان تازه اول كار 
است و مهندس��ين بس��يجي قصد دارند 
بر بام خان��ه بيش از۳هزار نف��ر از مردم در 
استان هاي مختلف پنل هاي خورشيدي 
نصب كنند. گفتني اس��ت براي انجام اين 
كار تفاهمنام��ه اي بين س��ازمان بس��يج 
مهندسين صنعتي، وزارت نيرو و سازمان 
ساتبا به امضا رسيده است و مقرر شده كه 
از سوي سازمان بسيج ۳هزار واحد نيروگاه 
خورشيدي ۵ كيلوواتي در مناطق محروم 
كشور با هدف مش��اركت بسيج در توسعه 
نيروگاه هاي تجديدپذير در قالب طرح جهاد 
روشنايي در سراسر كشور طي سال ۱۳۹۸ 
اجرايي ش��ود. البته اين اولين باري نيست 
كه نيروگاه هاي خورشيدي بر بام خانه ها 
جا مي گيرند و پيش از اين هم ۲۴۰۰ واحد 
نيروگاه خورشيدي كوچك مقياس احداث 
ش��ده بود كه اكنون به مرحله بهره برداري 
رس��يده اند؛ نيروگاه هايي كه عمليات آنها 
از س��ال ۹۵ كليد خورده بود و بعد از س��ه 
سال در راس��تاي كمك به بهبود معيشت 

مردم مناطق كم برخوردار، ايجاد اشتغال 
و امنيت تأمين انرژي به مرحله بهره برداري 
رسيده اند. در اين خصوص مسئول سازمان 
بسيج مهندس��ين صنعتي مي گويد: »از 
مهم ترين اهداف طرح جهاد روشنايي كمك 
به توليد انرژي در كشور مطابق با مؤلفه ها 
و معيارهاي اقتصاد مقاومت��ي و نيز ايجاد 
اش��تغال و درآمدزاي��ي در مناطق محروم 
از طريق س��اخت و راه اندازي نيروگاه هاي 
خانگي است.« علي اصغر شهبازي مي افزايد: 
»منابع انرژي از مهم ترين عوامل و عناصر 
توسعه پايدار است. داشتن انرژي مناسب 
عمده ترين عامل اقتصادي جوامع صنعتي 
پس از نيروي انساني است؛ چراكه انرژي يك 
نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، 
رفاه اجتماع��ي، بهبود كيفي��ت زندگي و 

امنيت جامعه است.«
   ۷۰۰۰ فرصت شغلي برای جوانان

گفتني است به تبعيت از مؤلفه هاي اقتصاد 
مقاومتي، سرمايه گذاري در صنعت توليد 
ب��رق خورش��يدي، س��رمايه گذاري براي 
اس��تقالل انرژي است و كش��ورهايي كه 
بتوانند زيرساخت هاي انرژي خورشيدي و 
شبكه برق خود را سريع تر گسترش دهند، 
در رقابت براي توليد برق و توسعه اقتصادي، 
يك گام جلوتر از رقيبانش��ان خواهند بود . 
همچنين توس��عه زيرس��اخت هاي انرژي 
به ويژه برق مي تواند بخشي از موانع توليد 
را كن��ار بزند و به گفته مس��ئوالن بس��يج 
مهندسين صنعت اين دس��ت از اقدامات 
امكان ايجاد بيش از ۷ هزار فرصت ش��غلي 
را براي مردم مناطق مختلف كشور فراهم 
مي كند. اين نيروگاه ها نيز بر اساس گفته هاي 
داوود طارمي، فرمانده مركز مقاومت بسيج 
وزارت  نيرو در بي��ش از ۲۰۰ نقطه محروم 
كشور جانمايي مي شوند. نيروگاه هايي كه 
قطعاً با ساخت آنها عدالت اجتماعي نيز در 
مناطق كم برخوردارتر ايجاد مي شود. اتفاقي 
كه اكنون به همت بسيج مهندسين صنعت 

در حال اجرايي شدن است. 

   محمدرضا هاديلو
سال ۱3۷8 بود كه گروه هاي جهادي داوطلب دانشجويي 
كار خود را ب�ا اقدامات محروميت زداي�ي آغاز كردند، 
اما به ق�درت و قوت جهاد س�ازندگي نبودن�د و وقتي 
مقام معظ�م رهبري خب�ر اين حركت ه�اي جهادي را 
درياف�ت كردند دس�تور تش�كيل س�ازمان بس�يج 
سازندگي را در دل سازمان بسيج مستضعفين دادند. 
س�ازماني كه نه ادغام و نه تبديل به يك سازمان اداري 
مي شود، بلكه چون ريشه در انقالب و مردم دارد، براي 
خدمت رس�اني باقي مي ماند.  به بهانه سالروز تشكيل 
سازمان بسيج سازندگي كشور سراغ سرهنگ محمد 
زهرايي رفتيم ت�ا در گفت وگويي ب�ه ارزيابي عملكرد 
۲۰ ساله و برنامه هاي اين سازمان براي آينده بپردازيم. 

    
 اگر قرار باشد شما تعريفي از بسيج سازندگي 
داشته باش�يد، اين س�ازمان را چطور تعريف 

مي كنيد؟
بسيج س��ازندگي به عنوان يك دستگاه اجرايي بر اساس 
قانون مجلس شناخته شده است و آيين نامه اجرايي آن 
توسط هيئت وزيران به تصويب رسيده و كار ما                                    در تعامل 
با دستگاه هاي اجرايي اس��ت و موازي كاري نيست، بلكه 
در امتداد مأموريت هاي دولت اس��ت. بر همين اس��اس 
پروژه هاي بسيج س��ازندگي در قالب طرح هاي كوچك 
، متوس��ط و عام المنفعه اس��ت كه در راس��تاي مردمي 
كردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتي اجرا مي شود.  اما بسيج 
سازندگي در وضعيت كنوني كشور يك نهاد واكنش سريع 
به شمار مي آيد و حداقل در سپاه و بسيج اينطور قلمداد 
مي شود.  در بحران هاي اخير هم نشان داده كه فرماندهان 
و مسئوالن تصميماتشان براي حضور به موقع و مستمر در 
جغرافياي هدفي كه بحران اتفاق افتاده بسيج سازندگي 

را فراخوان كرده اند. 
با اين تفاسير اين نهاد عالوه بر اينكه يك نهاد خدمت رسان 
است، هماهنگ كننده ساير اقشار براي خدمت رساني نيز 

به شمار مي آيد. 
حاال چرا ما بيشتر ديده مي ش��ويم، چون بعضاً دوستان 
ديگر در بس��يج اقش��ار نمي توانند ويترين بسيج و سپاه 
باشند و اين بسيج س��ازندگي اس��ت كه در همگرايي و 
هم افزايي بين اقشار شناخته مي شود. جالب است بدانيد 
قبل از اينكه بسيج سازندگي يك نهاد خدمت رسان باشد، 

يك نهاد تسهيل گر است. 
خدمت بسيج سازندگي از گذر تسهيل گري اتفاق مي افتد. 
ما متولي هيچ چيز نيس��تيم، يعني متولي ساخت وساز، 
محروميت زدايي، خدمت رساني، مديريت بحران، اقتصاد 
و هيچ چيز ديگر نيستيم ولي به همه اينها براساس اجازه 
قانون كمك مي كنيم تا كارها تسهيل شود. ما آن حلقه 

مفقوده نظام اداري هستيم. 

 ش�ما چندين بار از نظ�ام اداري و ن�وع نگاه 
مسئوالن باالدستي به نيازهاي جامعه انتقاد 

كرده ايد. دقيقاً منظور شما چيست؟
بزرگ ترين مشكل در نظام اداري اين است كه بخشي در 
باالدس��ت همه چيز را مثبت و بدون اشكال مي بيند و به 
قول معروف مي گويد »همه چيز گل و بلبل است« اما وقتي 

نوبت به كار كردن مي رسد، بدون هماهنگي با هم هر كس 
كار خودش را مي كند. 

ساده تر بگويم كه بخشي نگري و موازي كاري زيادي از سر 
تا ته ادارات و سازمان ها وجود دارد. 

موضوع بدت��ر و مصيبت بارت��ر اينكه همان بخش��ي كه 
تصميم مي گيرد كار كند و در خدمت مردم باش��د هم با 
موازي كاري و بدون همگرايي مي خواهد امور را پيش ببرد 
كه اين مسئله موجب مي شود هيچ خدمتي به درستي به 

دست مردم نرسد. 
مثاًل ورزشگاه را جايي مي سازند كه اصاًل قرن هاست تيمي 

در آن شهر وجود نداشته و نخواهد داشت. 
اين در حالي اس��ت كه آن اس��تان يا ش��هر درگير شديد 
بيكاري است يا خشكس��الي امان مردم آن را بريده است.  
بايد ياد بگيريم مسئله محور باشيم و قبل از هر چيز نياز 

منطقه را بشناسيم. 
نظام بودجه ريزي ما سنتي اس��ت، يعني اينكه هرچه در 
سال قبل بودجه دريافت شده است امسال با چانه زني چند 
درصدي افزايش مي يابد. هر س��ازماني پارسال هر چقدر 

بودجه گرفته بود امس��ال بايد كمي بيشتر بگيرد و كسي 
نمي آيد بررسي كند در حال حاضر نياز منطقه چيست و در 

چه جاهايي سرمايه گذاري بايد افزايش يا كاهش يابد؟! 
من از زبان مردم صحبت مي كنم. در روستايي مي گفتند 
اين روستا به يك پل كوچك در جايي كه رفت وآمد زياد 
بود نياز داشت. چرا كوه را دور زده اند و با هزينه چند برابري 

كاري كرده اند كه هيچ اثر و استفاده اي ندارد؟
من تأكيد مي كنم در اقتصاد و زيرساخت ها كاري انجام 
نش��ده اس��ت و اگر با مردم صحبت و پرس��يده مي شد، 
بين جاده و ش��غل كداميك را مي خواهيد حتماً شغل را 
انتخاب مي كردند.  بين تس��هيالت و ايجاد ب��ازار، حتماً 
بازار را انتخاب مي كنند. چ��ون راه توليد را مي دانند ولي 
نمي توانند محصوالتشان را به فروش برسانند.  اگر از مردم 
درباره نيازشان به روحاني سؤال مي شد حاال اين همه خانه 

عالم خالي نمي ماند. 
 با توجه به اينكه معتقديد اين نيازس�نجي ها 
انجام نمي شود، پس گروه هاي جهادي چطور و 

با چه برنامه اي به مناطق اعزام مي شوند؟

ما به عنوان يك دس��تگاه اجراي��ي، كارگروهي داريم كه 
رياست آن بر عهده وزير كشور است و حدود ۱۵ وزارتخانه 
و سازمان هم در آن دخيل هستند كه معموالً جلسات با 

حضور معاون وزير برگزار مي شود. 
متناظر با همين، در استان ها نيز استانداران رئيس كارگروه 
هستند و اولين اقدامي كه براي گروه هاي جهادي انجام 
مي دهيم اين است كه بنا به دستورات مقام معظم رهبري 
كه فرمودند »س��ازمان دهي و س��اماندهي با شما )بسيج 
سازندگي( و عرصه و منابع مالي با دولت« دولت ها عرصه 
را تعريف مي كنند و بسيج سازندگي هم مطابق با اولويت 
آنها پروژه مي گيرد. هر چن��د دولت ها هم در اين موضوع 

رفتارهاي مختلفي داشته اند. 
 و شما گروه جهادي متخصص و همراستا با نياز 

منطقه را اعزام مي كنيد؟
خوب است بدانيد به رغم اينكه اكثر فيلم ، عكس و ذهنيت 
مردم از گروه هاي جهادي، ساخت وساز و خشت و گل است 
اما فقط ۲۹ درصد گروه هاي جهادي به كار عمراني مشغولند. 
به همين دليل قبل از اعزام، كارگروه بررسي مي كند در اين 
مناطق دولت چه پروژه هايي را در دست اجرا دارد و تمايل 
گروه جهادي به اجراي چه پروژه اي است.  مثالً گروه جهادي 
اعالم مي كند براي احداث ذخيره آب يا كانال كش��ي بتني 
يا قنات آمادگي دارد. مسئول بسيج سازندگي استان اين 
موضوع را به مسئوالن اعالم مي كند و آنها روستاهايي را كه 

نياز به چنين كارهايي دارند معرفي مي كنند. 
 اما چنين به نظر مي رسد كه هنوز در روستاها 
احس�اس ني�از به بخش�ي ك�ه مش�كالت و 

نيازهايشان را رصد كند وجود ندارد. 
بل��ه، همين طور اس��ت. يك��ي از بزرگ ترين اش��كاالت 
ساختاري و قانوني اين است كه روس��تاها متولي ندارند. 
در استانداري ها بخشي به نام دفتر روستايي وجود دارد كه 
در نهايت ۱۰ كارشناس آنجا حضور دارند. اين دفتر نه در 
بودجه ها دخالت دارد، نه در اولويت ها ، نه نيازسنجي ها و 

نه در آمايش سرزميني. 

اگر كسي بخواهد براي خدمت رساني وارد روستايي شود، 
بايد يك مغز متفكر يا اتاق فكر اول نيازها را نشان دهد و بعد 
به او بگويد تندروي نكند و حداكثر حركتش تا كدام نقطه 

باشد. اين اتفاق اگر رخ دهد، روستاها آباد مي شوند. 
اگر ما وارد روستا مي شويم بايد آنها ما را به نقطه مشخص 
و مورد نياز هدايت كنند نه اينكه گروه جهادي برود كاري 
انجام دهد كه نه در اولويت و نه در رديف اس��ت. ساخت 
مدرسه، مسجد، خانه عالم و قنات متولي مي خواهد. من 
مي گويم نظ��ام بودجه ريزي بايد به نظ��ام اجرايي وصل 
باشد.  نكته بعدي اين اس��ت كه ما ظرفيت مردم را باور 
نكرده ايم، يعني در اقتصاد و امور زيرساختي مردم را باور 
نكرده ايم. مردم خيلي توان و پتانسيل دارند ولي بايد اول 

باور شوند. 
 آيا شما براي تغيير اين ش�رايط كاري كرده و 

قدمي برداشته ايد؟
در حال حاضر ادبيات ما »از م��ردم، با مردم، براي مردم« 
نيست. بسيج سازندگي از سال گذشته كار »توسط مردم« 
را ادبيات خودش كرده است. اگر مردم احساس نياز براي 
انجام كاري كردند و فهميدند مسئله ش��ان است، شروع 
مي كنند و با ورود ما اوالً قدردان كمك ها مي شوند و دوماً در 
حفظ و نگهداري پروژه تالش مي كنند. چون ما هم از منابع 

مالي دولت با خبريم و هم بضاعت خودمان را مي بينيم. 
نبايد مردم را تنبل و مصرف گرا تربيت كنيم. وقتي خود 
مردم مي توانند در كارهايشان مشاركت داشته باشند چرا 
بايد كاري كنيم كه دستشان را براي هر كاري دراز كنند.  
حاال با اين توضيح كه بسيج سازندگي يك نهاد تسهيل گر 
است، اما بنده چيز جديدي كشف كرده ام و آن هم اينكه 
قبل از تسهيل گري، يك نهاد واكنش سريع است، يعني 
بايد همه برنامه هايمان را آماده داشته باشيم و در هر لحظه 
اگر بحراني به وقوع پيوست براي حضور و خدمت رساني 
در منطقه آماده باش��يم. به همين دليل تصميم گرفتيم 

سازمان را بازتعريف كنيم. 
 ب�راي اي�ن بازتعري�ف چ�ه كارهاي�ي انجام 

داده ايد؟
در هر شهرستان اعالم شده است هر قشري گروه جهادي 
واكنش س��ريعش را اعالم كند. قرار است شبكه اي ايجاد 
ش��ود كه از تمام ۲۲ قش��ر گروه هايي با اين عنوان در آن 
حضور داشته باشند.  مثالً  دو تيم پزشكي از طرف جامعه 
پزشكي در يك شهرس��تان معرفي ش��ود كه اگر اتفاقي 
افتاد، مطمئن باشيم اين گروه در كمترين زمان به محل 
حادثه مي رسد.  نيروي واكنش سريع، يك نيروي انقالبي، 
دغدغه مند و پاي كار اس��ت كه به ص��ورت داوطلبانه در 
حوادث و اتفاقات حاضر مي ش��ود. اي��ن گروه ها در همه 
اقشار مثل بسيج مهندسين كشاورزي، مهندسين عمران، 
دانشجويي و... معرفي ش��ده و در هر شهرستان شبكه اي 

آماده به خدمت، هميشه در صحنه است. 

در گفت وگوي »جوان« با سرهنگ محمد زهرايي رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور عنوان شد

گروه هاي جهادي واكنش سريع در همه شهرها تشكيل می شود

مناسب سازي 3شهر براي معلوالن يكی از كارهای ويژه بسيج سازندگي است كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته استطرح جهاد روشنايي با هدف احداث نيروگا ه هاي خورشيدي كوچك مقياس براي مناطق محروم به اجرا در مي آيد

 احداث 3 هزار نيروگاه خورشيدي 
به همت بسيج مهندسين صنعت در كشور

 اجراي 141هزار پروژه عمراني
 بزرگ ترين جهاد خدمت در كشور
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خوب اس�ت بدانيد به رغم اينك�ه اكثر فيلم ، 
عكس و ذهني�ت مردم از گروه ه�اي جهادي، 
ساخت وس�از و خش�ت و گل اس�ت ام�ا فقط 
۲9 درصد گروه ه�اي جهادي ب�ه كار عمراني 
مشغولند. به همين دليل قبل از اعزام، كارگروه 
بررس�ي مي كن�د در اي�ن مناط�ق دولت چه 
پروژه هايي را در دست اجرا دارد و تمايل گروه 

جهادي به اجراي چه پروژه اي است

پروژه هاي بسيج سازندگي در قالب طرح هاي 
كوچ�ك ، متوس�ط و عام المنفع�ه اس�ت كه 
در راس�تاي مردمي كردن اقتص�اد و اقتصاد 
مقاومتي اجرا مي شود.  اما بسيج سازندگي در 
وضعيت كنوني كشور يك نهاد واكنش سريع 
به ش�مار مي آيد و حداقل در س�پاه و بسيج 

اينطور قلمداد مي شود

طی تفاهمنامه اي مقرر شده كه از 
سوي سازمان بس�يج 3هزار واحد 
ني�روگاه خورش�يدي 5 كيلوواتي 
در مناطق محروم كش�ور با هدف 
توس�عه  در  بس�يج  مش�اركت 
نيروگاه ه�اي تجديدپذير در قالب 
طرح جهاد روش�نايي در سراس�ر 
كشور طي سال ۱398 اجرايي شود
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