
كمك مؤمنانه بانوان بسيجي به ياد حاج قاسم سليمانيبسيج گروه هاي جهادي براي ترويج سنت قرض الحسنهاعزام جهادگران به مناطق محروم از دهه فجر
به ياد حاج قاس�م و در هفته بصيرت؛ ۷۰ بسته 
معيش�تي مجموعًا به ارزش۳۶ ميليون تومان 
به همت بانوان بسيجي حوزه حضرت فاطمه )س(، 
هم�دان تهي�ه و به دس�ت نيازمندان رس�يد. 
بانوان پايگاه هاي مقاوم��ت تابعه حوزه حضرت 
فاطم��ه )س( در هفت��ه بصي��رت، ب��ار ديگ��ر 
واليتمداري خود را با شركت در همايش بزرگ 
كمك مؤمنانه در مس��جد محمد رس��ول اهلل به 

نمايش گذاشتند. 
مسجد محمد رسول اهلل به عنوان مركز بسته بندي 
و توزيع بسته هاي معيشتي و ساير اقالم مورد نياز 
خانواده هاي آس��يب ديده از كرونا طي يك سال 
گذشته بارها ش��اهد چنين حماس��ه هاي انسان 
دوس��تانه اي بوده اس��ت. در روزهاي گذش��ته و 
همزمان با بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم 
سليماني و هفته بصيرت ۷۰ بسته معيشتي شامل 
مواد خوراكي، مواد شوينده، ماسك، ۸۰ تكه البسه 
و... مجموعاً به ارزش۳۶ ميليون تومان تهيه شد و 

از اين مركز به دست نيازمندان رسيد. 
گفتني اس��ت  اين رزمايش با همكاري ۱۲پايگاه 
مقاومت و به ميزباني پايگاه هديه الزهرا به منظور 
هم افزايي و مشاركت جمعي پايگاه هاي مقاومت 
و همچنين ادامه راه ش��هيد حاج قاسم سليماني 

برگزار شد. 
همچنين تهيه و توزيع ۷۰ پرس غذاي گرم، كمك 
درماني به كودك س��رطاني به مبلغ يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار توم��ان از ديگر فعاليت ه��اي بانوان 

بسيجي بود.

ب�راي  جه�ادي  گرو ه ه�اي  اع�زام 
محروميت زداي�ي از مناط�ق مح�روم و 
رفع نيازه�اي س�اكنان اين مناط�ق از دهه 
فج�ر در اس�تان اردبي�ل آغ�از مي ش�ود. 
توس��عه، تقويت و تحكيم همبستگي و انسجام 
اسالمي هدف شاخص برگزاري جشن  باشكوه 

انقالب اسالمي است. 
در ايام اهلل دهه مبارك��ه فجر طرح هاي مختلف 
توليدي، زيربنايي و صناي��ع تبديلي و تكميلي 
به بهره برداري خواهد رس��يد. انتقال يافته هاي 
نوين علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و زمينه سازي 
براي توليد برنامه ها با ظرفيت استاني در راستاي 
تحقق اهداف جهت توليد از طريق ترويج روحيه 
جهادي و حركت هاي خودجوش مردمي به اجرا 

درخواهد آمد. 
ش��كوه برگزاري جش��ن انقالب، مردمي بودن 
آن اس��ت. بنابراين در آس��تانه چهل و دومين 
س��ال پي��روزي ش��كوهمند انقالب اس��المي 

برنامه ريزي ها باي��د به گونه اي اجرا ش��ود كه 
مراسمات اين ايام اهلل به صورت مردمي توسط 

خود مردم اجرا شود. 
هماهنگي با بسيج مهندسين كشاورزي، بسيج 
عشاير، بسيج سازندگي و بسيج اقشار در جهت 
محروميت زداي��ي به وي��ژه در مناطق محروم و 
اعزام گروه هاي جهادي از ديگر برنامه هاي ايام 
دهه فجر است كه تمامي س��عي ما بر اين است 
كه اين مراسم ها به صورت مردمي و منسجم و 

خودجوش برگزار شود. 

حجت االسالم اكبر اكبري  
رئيس كارگروه روستايي و عشايري اردبيل

احسان فرهي   
مدير طرح صندوق هاي قرض  الحسنه بسيج سازندگي

فرزانه رضائيان   
مسئول بسيج جامعه زنان سپاه همدان

در تمام دنيا وقتي صحبت از توسعه پايدار روستايي 
مي شود يكي از ش�اخص ها براي ارزيابي آن كاهش 
فقر است. يعني مبارزه با فقر ش�رط لزوم دستيابي 
ب�ه توس�عه پاي�دار روس�تايي ب�ه ش�مار مي آيد. 
در استان قم روس�تاهاي زيادي هستند كه سال ها 
به خاطر فق�ر و محروميت از توس�عه عق�ب مانده 
بودند و ح�اال به هم�ت بس�يج، س�پاه و گروه هاي 
جهادي شان توانسته اند توانمندي را به اين مناطق 
بازگردانن�د. در همين رابط�ه از بحث آبرس�اني به 
روس�تاها گرفت�ه ت�ا س�اخت مدرس�ه و اح�داث 
پاس�گاه و راه ان�دازي پروژه ه�اي اش�تغالزايي كه 
حال و هواي روس�تاهاي محروم را تغيي�ر داده اند. 

  
حدود دو ماه پيش ب��ود كه تمام رده ه��ا، مديريت ها و 
مجموعه هايي كه در س��پاه با موضوع محروميت زدايي 
فعاليت مي كردند از جمله قرارگاه پيش��رفت و آباداني، 
قرارگاه محروميت زدايي، دانش��گاه امام حس��ين)ع(، 
قرارگاه خاتم االنبي��ا و چندين مجموع��ه ديگر تحت 
عنوان قرارگاه سازندگي و محروميت زدايي كوثر متمركز 
شدند تا موضوع خدمت رساني در سپاه با برنامه ويژه اي 

پيش برود. 
ذيل اين قرارگاه طرحي به استان ها ابالغ شد كه طي آن 
تمام رده هاي سپاه اعم از نيروي هوايي، زميني، دريايي، 
قدس و. . . كه در استان ها مس��تقر هستند با محوريت 
فرماندهان سپاه استان ها در موضوع محروميت زدايي 

مشاركت خود را آغاز كردند. 
در همان زمان فرمانده س��پاه امام علي بن ابيطالب)ع( 
قم با بيان اينكه تمام رده هاي اس��تاني س��پاه اس��تان 
به عرص��ه محروميت زدايي ذيل قرارگاه س��ازندگي و 
محروميت زدايي كوثر وارد شده اند، گفت: » مقرر شد هر 
رده اي طبق توان و تخصصي كه دارد نقطه هدفي را براي 
محروميت زدايي در دست بگيرد و دبيري اين كار نيز به 

سازمان بسيج سازندگي استان قم محول شد.«
سردار سيدمحمدتقي شاهچراغي با بيان اينكه يكي از 
اقدامات خوب در اين استان تشكيل گروه هاي جهادي 
متخصص ذيل هر كدام از رده هاس��ت تا با بهره گيري 
از نيروي انس��اني، توان و ظرفيت آنها بسيج سازندگي 
برنامه ريزي كند، ادامه داد: »اقدام دوم معرفي نماينده 
توسط هر كدام از رده هاي سپاه در استان براي عضويت 
در قرارگاه محروميت زدايي سپاه قم اس��ت تا كارها با 

سرعت و دقت بيشتري هماهنگ و اجرا شود.«
به گفته اين مس��ئول، مقرر ش��د گروه ه��اي جهادي 
تخصصي شكل گرفته حداقل سه ماه يك بار اردوهاي 
جهادي خ��ود را در منطقه هدف تعريف ش��ده برگزار 
كرده و نيازهاي منطقه را رصد و به بس��يج س��ازندگي 
ابالغ كنند تا با توجه به نوع مشكالت اقدام در خور آن با 
استفاده از ظرفيت هاي استاني يا قرارگاه مركزي طراحي 

و اجرا شود.«
 جهادگران نيروهاي متخصص و توانمند 

هنوز سه ماه از اين اتفاقات نگذش��ته كه فرماندار قم با 
بيان اينكه بسيج سازندگي ثابت كرده است در تمامي 
عرصه ها نيرويي بالقوه، بالفعل قوي، عالم، متخصص و 
توانمند است، مي گويد: »بسيج سازندگي با همراهي هاي 
خوبش در جهت محروميت زدايي همواره پيشقدم بوده 

است.«
مرتضي حيدري با اشاره به اينكه بسيج ميراث ماندگار 
امام خميني)ره( اس��ت كه طي چهار دهه با هدايت و 
زعامت رهبر معظم انقالب هنوز براي تحقق آرمان هاي 
واالي انقالب تالش مي كند، ادامه مي دهد: »ما در انجام 
وظايف و مأموريت هاي مربوطه هر جايي با مشكالت و 
موانعي مواجه مي شويم با بسيج س��ازندگي مشكل را 

رفع مي كنيم.«
وي با تأكيد بر اينكه بس��يج س��ازندگي به ويژه در يك 
س��ال گذش��ته اقدامات در خور توجهي داش��ته است 
تصريح مي كند: »برابر قانون هر پروژه اي را كه به بسيج 
س��ازندگي واگذار كنيم ۳۰ درصد از اعتب��ارات آن را 
خودش��ان تقبل مي كنند و عالوه بر اين سرعت، دقت 
و كيفيت كارهاي اجرايي توس��ط اين س��ازمان بسيار 

باالست.«

فرماندار قم با بيان اينكه بسيج سازندگي ثابت كرده است 
در تمامي عرصه ها نيرويي بالق��وه، بالفعل قوي، عالم، 
متخصص و توانمند است، مي گويد: »يكي از كارهايي 
كه در سال گذشته واقعاً براي ما مشكل شده بود، بحث 
آبرساني به روس��تاهاي جاده قديم قم - تهران بود كه 
بسيج سازندگي اين پروژه را اجرا و بالغ بر يك ميليارد و 
۶۰۰ ميليون تومان آنجا هزينه و با همت جهادي، يك 

مخزن براي انتقال آب به آن مناطق احداث كرد.«
حيدري ادامه مي ده��د: »در بخش قم��رود در اتوبان 
قم – تهران هم قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه ساخت 
مدرسه روستاي چشمه ش��ور را آغاز و با گذشت كمتر 
از س��ه ماه بيش از 5۰ درصد پ��روژه را احداث كرد كه 
اين طرح نيز از جمل��ه پروژه هاي موفق اين س��ازمان 
به ش��مار مي آيد. ضمن اينكه احداث پاسگاه قمرود را 
وقتي وارد چارچوب هاي متداول اداري مي كرديم كار 
پيش نمي رفت كه اين پروژه نيز با ورود اين قرارگاه به 

سرانجام رسيد.«
فرماندار قم با تأكيد بر اينكه مجموعه فعاليت هاي بسيج 
سازندگي و قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه قم در طول 
يك سال گذشته كاماًل قابل قبول بوده و با ارزيابي هاي 
دقيق علمي، محاس��باتي و قانوني س��ازگار و منطبق 
اس��ت، تصريح مي كن��د: »در بحث تعمير و بازس��ازي 

منازل محرومين در روس��تاهاي محروم استان قم كه 
جزو اهداف اصلي ماست بس��يج وارد عمل شده است و 
تعدادي از اين منازل را بازسازي كرده و چهره محروميت 
را از خانه هاي روستايي برداشته و چندين خانواده امروز 

با آرامش در خانه خود زندگي مي كنند.«
اين مس��ئول با اش��اره به اينكه تالش مي كنيم اجراي 
طرح هاي بزرگ را به بس��يج س��ازندگي واگذار كنيم،  
مي افزايد: »طرحي را با عن��وان محروميت زدايي از ۳۱ 
شهرستان محروم در كشور، در دست اجرا داريم كه در 
شهرستان قم نيز اين طرح با همكاري بسيج سازندگي 

در حال اجراست.«
وي از آبرساني به پادگان قيام و شهرك الغدير به عنوان 
يكي از پروژه هاي كالن و استراتژيك استان ياد  مي كند و 
مي گويد: »اين پروژه تأثير زيادي در رونق اقتصاد و توليد 
و بهبود كسب و كار و اشتغال دارد كه بسيج سازندگي در 
اين زمينه نيز اعالم آمادگي كرده و جلسات كارشناسي 
آن در حال انجام اس��ت كه اميدواريم ب��ه زودي نتايج 

مؤثري را از اين همكاري بگيريم.«
فرماندار قم ضمن تقدير از جهادگران قرارگاه پيشرفت و 
آباداني و بسيج سازندگي استان قم، خاطرنشان مي كند: 
»ما نيازمند اين اقدامات جهادي هستيم تا بتوانيم ريشه 

محروميت را در كشور از بين ببريم.«

حضور گروه ه�اي جهادي در هر منطق�ه از ايران پر 
از خير و بركت است و طي س�ال هاي اخير اقدامات 
اين بسيجيان جوان مش�كالت زيادي را  از مناطق 
كم برخوردار برطرف كرده و س�ايه محروميت را از 
سر ساكنانش كنار زده اس�ت. درست مثل اصفهان 
كه به همت گروه هاي جهادي اش توانس�ته است در 
يك سال اخير با اجراي يكهزار و ۶۹۷ پروژه، حال و 
هواي روستاهاي ضعيف و نيازمندش را عوض و براي 
تعداد زيادي از ساكنان اين مناطق اشتغالزايي كند. 

  
فعاليت ۲ه��زار گروه جه��ادي و ام��دادي در اصفهان 
ش��رايطي را به وجود آورده كه حاال اين اس��تان تقريباً 
در تم��ام زمينه ه��ا گروه هاي تخصصي وي��ژه اي براي 
خدمات رس��اني دارد. گروه هاي��ي كه ج��ز اصفهان به 
9 اس��تان ديگر هم س��فر كرده و به رفع مش��كالت و 

نيازهايشان مي پردازند. 
به پش��توانه اين گروه هاي جهادي اس��ت كه چند روز 
پيش قرارداد يكهزار و ۱5۰ واحد مسكوني با همكاري 

بسيج سازندگي، سپاه صاحب الزمان )عج( و كميته امداد 
استان اصفهان با عنوان »نذر حاج قاسم« منعقد شد. 

حسن عجمي، مسئول بسيج سازندگي استان اصفهان 
در رابطه با قرارداد ساخت يكهزار و ۱5۰ واحد مسكوني 
كه قرار اس��ت با همكاري بس��يج س��ازندگي، س��پاه 
صاحب الزم��ان )ع��ج( و كميته امداد اس��تان اصفهان 
اجرايي ش��ود، مي گويد: »اي��ن پروژه با عن��وان »نذر 
حاج قاس��م« عملياتي خواهد شد و حتماً در اين مسير 
پش��توانه ما ۲هزار گروه جهادي است كه هميشه ياور 

محرومان بوده اند.«
وي با تأكيد بر اينكه ۲هزار گ��روه امدادي اصفهان جز 
اين منطقه، در 9 اس��تان ديگر نيز فعاليت دارند، ادامه 
مي دهد: »اين گروه ها در اس��تان اصفهان در ۲۸ ناحيه 

شهري و ۶۰۰ روستا در حال ارائه خدمات هستند.«
مسئول بسيج سازندگي اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
در حال حاض��ر ۳۴۱ پروژه در زمينه منزل مس��كوني 
محرومان در ۲۳ شهرستان اجرايي مي شود، مي گويد: 
»تاكنون حدود 5ميليارد توم��ان در اين زمينه هزينه 

شده اس��ت و به ۱۴ميليارد تومان اعتبار ديگر نيز نياز 
داريم.«

وي با اشاره به اينكه يكهزار و ۱5۰ منزل نيازمندان تحت 
پوشش كميته امداد از جديدترين اقدامات در دستور كار 
جهاد سازندگي استان اصفهان است، تصريح مي كند: 
»قرار اس��ت اين پروژه در همه شهرس��تان هاي استان 
اجرايي شود و حتي در مناطق حاشيه شهر اصفهان نيز 

اين امر در دستور كار است.«
عجمي با بيان اينكه طي يك س��ال اخي��ر ۱۴9 منزل 
مسكوني در استان توسط بسيج سازندگي احداث شده 

اس��ت، مي افزايد: »در بحث مرمت و بازسازي نيز 5۲۷ 
منزل بازسازي شد.«

به گفته اين مس��ئول، س��پاه از سال گذش��ته تاكنون 
۴۰هزار پروژه محروميت زدايي را در دس��تور كار قرار 
داده است كه سهم استان اصفهان در اين زمينه يكهزار و 
5۰۰ مورد بوده و بسيج سازندگي با استفاده از نيروهاي 
جهادي تاكنون توانسته  اس��ت يكهزار و ۶9۷ پروژه را 

دنبال كند.«
مسئول بسيج سازندگي اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
۳۰پروژه در قالب طرح شهيد همداني اجرا شده است، 
مي گوي��د: »اين پروژه ها اج��راي قنوات، آبرس��اني به 
روستاها، مس��كن محرومين، اليروبي رودخانه ها و… 
است كه براي اين پروژه ها نيز ۱۰ميليارد تومان هزينه 

شده است.«
عجمي با اشاره به اجراي ۷9 طرح در قالب پروژه كرامت 
تصريح مي كند: »براي اين امر ۳ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
تومان پاي كار آورده ش��ده و اي��ن ظرفيت ها در حال 

استفاده است.«

توانمندسازي روستاهاي قم به همت جهادگران متخصص 
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پرونده
 توانمندی روستاها 

به همت جهادگران
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ناهيد عليزاده كارآفرين بسيجي، در گفت وگو با »جوان«:

 »نسيم مهرباني« چراغ زندگي هاي زيادي را
 روشن نگه داشته است

وقتي از كارآفرينان سخن به ميان مي آيد هميشه 
افرادي تصور مي ش�وند كه توانس�ته اند عالوه بر 
ايجاد اش�تغال براي خود، چندين نف�ر را هم دور 
خودش�ان جمع  و آنان را نيز مشغول به كار كنند. 
اما وقتي اين كارآفرين يك خانم باشد، ناخودآگاه 
وظايف جديدي برايش تعريف مي ش�ود، زيرا در 
كنار اش�تغالزايي و توسعه  كش�ور، آنان اميد اول 
براي ارتقاي بنيان اقتصادي خانواده ها به ش�مار 
مي آين�د. موفقيت زنان كارآفرين نه  تنها س�بب 
سودهاي اقتصادي مي شود بلكه منافع اجتماعي 
و فرهنگي جامعه را هم تأمين مي كند. يكي از اين 
بانوان، بس�يجي كارآفرين، ناهيد عليزاده است. 
بانوي جهادگر كردستاني كه توانسته است با ابزار 
هنر بتن را نقش دهد و به اين وسيله براي 
خانواده ه�اي زي�ادي درآمدزايي كند. 
كس�ي كه با ايجاد اش�تغال براي يكصد 
خانم، بارها در ليس�ت كارآفرينان برتر 
كشوري قرار گرفته است. به همين بهانه 
س�راغ اين جهادگ�ر كارآفري�ن و مدير 
انجمن »نسيم مهرباني كردستان« رفتيم 
تا گفت وگويي با ايش�ان داش�ته باشيم. 

  
چطور ش�د به فك�ر ورود به ب�ازار كار 

افتاديد؟
من در خانواده اي متوس��ط متولد ش��دم. 
بيماري و مرگ نابهنگام پدر داغ سنگيني 
بود كه باعث ش��د ب��ار ن��ان آوري و تأمين 
مايحتاج معيش��ت برگردن من بيفت��د. بايد در كنار 
درس و تحصيل كار مي كردم كه در آن زمان سفالگري 

نقطه آغازي براي شروع فعاليتم شد. 
با خاك رس و خاك چيني، س��فالينه هاي رنگارنگي 
مي ساختم بي آنكه آموزش��ي ديده باشم. يعني همه 
كارها را با بهره گيري از فكر خالق پيش مي برم. تقريباً 
۲۳ساله بودم كه زندگي مشتركم را آغاز كردم و يك 
سال بعد وجود فرش��ته كوچكي مهمان ما شد و من 
نام مادر را يدك كشيدم. با تولد دخترمان پنجره هاي 
خوشبختي بيش از هر زمان ديگري به رويم باز شد، اما 
به ناگاه همسرم دچار اعتياد شد. من پا پس نكشيدم 
و سال ها تالش كردم تا اينكه بعد از ۲۰ سال همسرم 
اعتيادش را ترك كرد و دوباره زندگي رنگ خوشبختي 
به خود گرفت. اما سرنوش��ت براي من و تك فرزندم 
دوباره برنامه ديگري داش��ت و اين بار همس��رم ساز 

جدايي زد و از ما جدا شد. 
بعد از اينكه كارتان را به صورت حرفه اي 
ش�روع كرديد آيا هنرتان در جايي ديده 

شد يا عنواني كسب كرديد؟
براي آموختن زير و بم كارها، سفالگري را زيرنظر استاد 
سمناني ادامه دادم و در سال  ۸۷به عنوان كارآفرين برتر 
كشوري در همايش »زنان نان آور و نام آور« و در سال 
9۴به عنوان كارآفرين برتر استان كردستان انتخاب 
شدم. سپس فعاليتم را در زمينه مصنوعات بتني طرح 
چوب آغاز كردم و هم اكنون ه��م انجمني در زمينه 
اشتغال و توانمندسازي زنان و دختران خانواده هاي 
آس��يب ديده و نيازمند جامعه دارم كه از هفت سال 

پيش به صورت رسمي ثبت شده است. 
در آن زمان كسي ش�ما را حمايت كرد تا 

روي پاي خودتان بايستيد؟
در سال هاي اول، مي توانس��تم كارم را توسعه بدهم، 

اما توس��عه كار نياز به حمايت داشت؛ حمايتي كه از 
سوي هيچ يك از دس��تگاه هاي متولي حوزه صنايع 
دس��تي و غيره از من صورت نگرف��ت و تقريباً هيچ 
مس��ئولي از فعاليتي كه تقريباً در غرب كشور نمونه 
ن��دارد كوچك ترين حمايت��ي نكرد. تا اينك��ه آوازه 
فعاليت هايمان به گوش مسئوالن دبيرخانه شوراي 
مبارزه با اعتياد استان رس��يد و بعد از سال ها مكاني 
در اختيارم��ان قرار دادن��د تا بتوانيم با گس��تردگي 
بيشتري به كارهايمان ادامه دهيم و تعداد بيشتري از 
خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد را زير بال و پرمان 
بگيريم. بعد از آن نيز بسيج حمايت هاي خوبي داشت 
و براي رسميت بخشيدن هرچه بيشتر به فعاليت هايم 
در اين حوزه انجمني در زمينه اشتغال و توانمندسازي 
زنان و دختران خانواده هاي آس��يب ديده و نيازمند 

جامعه ثبت كردم. 
عنوان انجمن چيست و در حال حاضر چند 

عضو دارد؟
عنوان انجمن »نس��يم مهرباني كردس��تان« است. 
انجمني كه ۱۰۰ نفر عضو از جامعه زنان آسيب ديده 
اجتماعي دارد و عمده فعاليت هاي آن حول شناسايي 
افراد نيازمند و كم توان جامعه و كمك و ياري رساندن 
به اين افراد در قالب كارهاي خيرخواهانه و نوع دوستانه 
مي چرخد و به گفته همين عزيزان، بحق كه نس��يم 
مهربان بر زندگي پرتالطم آنها وزيده اس��ت. در اين 
انجمن به صورت كاماًل رايگان كار را يادشان مي دهيم 
و بعد از اينكه آم��وزش الزم را فراگرفتند وارد چرخه 

فعاليت مي شوند. 
عمده فعاليت هاي انجمن در چه حوزه هايي 

است؟
توليد مصنوعات با نماي چوب��ي و از جنس بتن كار 
اصلي فعاالن در انجمن اس��ت. محص��ول ما به دليل 
جنس و ماندگاري مقرون به صرفه است. هزينه تعمير 
و نگهداري اندكي دارد. ساخت نرده هايي با نماي چوب 
در حاش��يه پياده روها، پارك ها، پارك هاي جنگلي و 
محوطه هاي بازي، گلدان هاي طبقاتي براي زيباسازي 
شهر، آب نماهاي طبقاتي در ميادين شهرها و باغ ها يا 
حياط خانه ها، حتي ساخت پلكان و نماي چوب براي 
ساختمان ها به ويژه تاالرها و رستوران ها، نمونه اي از 
كارهاي ماست كه اتفاقاً در بيشتر استان هاي كشور 
وجود دارد و به عنوان نمونه در پارك هاي سنندج هم 
استفاده مي شود. البته تا كنون بازار اقليم كردستان 

برايمان گرم تر بوده است. 
يعني محصوالتتان را به كردس�تان عراق 

مي فرستيد؟
پيش از شيوع كرونا با گروهي از همكارانمان در اقليم 
كردس��تان عراق، چند طرح را اجرا كرديم كه درآمد 
خوبي داشت. با وجود درآمد بهتر اما به خاطر شيوع 

كرونا، فعاليت هاي برون مرزي را متوقف كرديم. 
آالچيق، نماي س��اختمان، آب نم��ا، كباب پز، نرده، 
باغچه، آبخوري مدارس و غي��ره از طرح هاي بزرگ 
و كوچكي است كه امروز با دس��ت بانوان و دختران 
خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد عضو انجمن نسيم 
مهرباني كردستان خلق و در فضاهاي شهري سنندج 
نصب مي شود، آثار خالقانه ای كه نمونه هايي از آن را 
مي توانيد در پارك آي تي، آبش��ارهاي عمارت وكيل 
و كوه آبيدر س��نندج و پارك الله در ش��هر دهگالن، 
كامياران، نماي ساختماني در شهرستان پاوه و مناطق 

ديگر مشاهده كنيد. 

خدمت رساني 2هزار گروه جهادي اصفهان به 9 استان ايران
  گذر

تاكنون ٢۳ هزار صندوق قرض الحسنه مردم 
يار و اش�تغالزا با عضويت حدود يك ميليون 
نفر در سطح كشور ايجاد شده و از گروه هاي 
جهادي بس�يج دعوت به هم�كاري و حضور 
گس�ترده در اي�ن امر مقدس ش�ده اس�ت. 
گروه هاي جهادي بايد در بسيج كنندگي مردم 
براي رفع مشكالت و تنگناها تالش كنند و نقش 
بسيج سازندگي، تس��هيل گري و به هم رساني 
ظرفيت هاي مردمي و دولتي در جنگ اقتصادي 
اس��ت. گروه هاي جه��ادي در خ��ط مقدم حل 
مشكالت كشور هس��تند و يكي از اين عرصه ها 
ترويج سنت قرض الحس��نه براي حل مشكالت 

اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور است. 
 س��ازمان بس��يج س��ازندگي در اين زمينه هزار و 
۳۰۰ نفر تس��هيل گر را آموزش داده ت��ا اين افراد 
براي راه  ان��دازي صندوق ها و كمك ب��ه افراد عضو 
صندوق خدمت كنن��د.  اين تس��هيل گران ضمن 
گزينش و ارزيابي، هشت دوره س��ه روزه پودماني 

آم��وزش ديدند و ه��دف از تش��كيل صندوق هاي 
قرض الحسنه ايجاد اشتغال روستايي با استفاده از 
ظرفيت تعاوني هاي توليدي و توزيعي است و قرار 
نيست اين صندوق هاي قرض الحسنه تبديل به بانك 
و مؤسسات مالي شوند.  ايجاد اشتغال با هدف تحقق 
جهش تولي��د و كمك به بهبود وضعيت اش��تغال، 
اقتصاد و معيشت مردم از اهداف مهم صندوق هاي 
قرض الحسنه است.  براي تحقق اين اهداف نياز به 
تقويت تعامل و همراهي بانك هاي قرض الحسنه با 

صندوق هاي قرض الحسنه است. 


