
 كاشت 5هزار اصله بادام كوهي
كمك مؤمنانه پاسارگادي ها به آيندگان

وقت�ي از جهاد و كم�ك مؤمنانه صحب�ت به ميان 
مي آي�د، نباي�د فقط ب�ه س�بد معيش�تي و تهيه 
لوازم التحرير و توزيع غذاي گرم فكر كرد. مي شود 
كاري كرد كه س�ال ها آث�ارش باق�ي بماند و حتي 
نسل هاي بعد از اين كمك ها بهره ببرند. درست مثل 
كاش�ت 5هزار اصله نهال بادام كوهي كه به همت 

جهادگران بسيج سازندگي 
شهرس�تان پاس�ارگاد در 
استان فارس صورت گرفت.
روس��تاي علي آباد كمين در 
شهرس��تان پاس��ارگاد طي 
روزهاي اخير شاهد حركتي 
زيبا ب��ود. جهادگ��ران به دل 
طبيعت زدن��د و 5هزار اصله 
نهال بادام كوهي را كاش��تند 
تا كمكي مؤمنانه به آيندگان 
كرده باشند .در همين رابطه 
رئي��س اداره منابع طبيعي و 

آبخيزداري شهرستان پاس��ارگاد با بيان اينكه 5 هزار 
اصله نهال بادام كوهي با همكاري بس��يج سازندگي 
اين شهرستان و گروه هاي جهادي در علي آباد كمين 
كاش��ته ش��د، مي گويد: »اجراي طرح نهال��كاري در 
محدوده ۱۳۴ هكتاري نهالستان علي آباد كمين، سال 
قبل اجرا شده بود كه به داليل مختلفي در قسمت هايي 
از اين طرح، درختان كاش��ته شده خش��ك شد كه با 
پيگيري هاي به عمل آمده عملي��ات واكاري درختان 
با استفاده از نهال درخت بومي بادام كوهي در دستور 

كار قرار گرفت.«
حسن خس��روانيان با بيان اينكه در اين مرحله 5 هزار 
اصله نهال بادام كوهي كاشت شده است، ادامه مي دهد: 
»با توجه به وضعيت آب و هوايي و نيز شرايط رويشگاهي، 
بادام كوهي از گونه هاي بومي و سازگار با منطقه به شمار 
مي رود و با توجه به شروع بارش ها، انتظار مي رود همه 

نهال هاي كاشته شده، سبز و پايدار باقي بمانند.« رئيس 
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان پاسارگاد از 
تعامل و همكاري بسيار خوب بس��يج سازندگي ناحيه 
پاس��ارگاد و حضور بس��يجيان و گروه هاي جهادي در 
اجراي اي��ن برنامه تش��كر و قدرداني ك��رده و تصريح 
مي كند: »اين كار نشان داد مي توان از ظرفيت جهادگران 
براي كارهاي بزرگ استفاده كرد. بسيج از بطن جامعه و 
هميشه در كنار مردم بوده و در پروژه هاي بعدي حتماً از 

اين نيروي مستعد و آماده بهره خواهيم برد.«

گذر

توزيع 31 هزار بسته معيشتي در سيستان و بلوچستانتحويل 100 دستگاه ماشين حوله بافي در شهرستان تايباد

دكتر غالمرضا حسن پور  
رئيس سازمان بسيج اصناف و بازاريان كشور

سردار احمد شفائي  
فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان 

دانه دانه رج هاي بافتني اش را با اميد س��ر مي اندازد و 
سربار جامعه نمي شود، با چش��م دل كار مي كند تا در 
مسير اقتصاد مقاومتي و توليد داخلي گام بردارد. مهسا 
مظفري روشندل ۲۰ س��اله قايني است كه ثابت كرده 
معلوليت محدوديت نيست. او با وجود محدوديت هاي 
ظاهري توانسته به موفقيتي برسد كه شايد آرزوي يك 
جوان عادي باشد يا  در بعضي موارد در رقابت با انسان 
عادي حتي پيروز شود. با چشم دل كار مي كند تا كانون 
خانواده شان را گرم نگه دارد و در مسير اقتصاد مقاومتي 

و توليد داخلي حركت مي كند. 
به دليل بيماري مادرزادي چشمانش از كودكي آب سياه 
آورده و در س��ن ۱۰ س��الگي مجبور به تخلي��ه يكي از 
چشمانش شدند و پس از مدتي بينايي چشم ديگرش را 
در دوران انجام هنر مورد عالقه اش از دست داد و ديگر 
نتوانست به مدرسه معمولي برود و از آن پس در مدرسه 

استثنايي خط بريل را آموخت. 
عالقه زياد مهسا به عروسك و عالقه مادرش به بافندگي، 
باعث ش��د او از روي عالقه و كنجكاوي در س��ن هفت 
سالگي با دو ميل و قالب شروع به بافندگي كند و پس از 
دو سال كاماًل كار بافندگي و عروسك بافي را ياد بگيرد 
كه متأسفانه در همان سال ها بينايي چشم ديگر خود را 
از دست داد اما اين اتفاق پايان كار عروسك بافي مهسا 
نبود بلكه او پس از اين اتفاق با جديت هرچه تمام تر به 
عروسك بافي مشغول شد و عروس��ك هاي زيادي را با 

چشم دل بافت. 
  بافتن زندگي با چشم دل

گرچه اين بانوي ۲۰ س��اله قايني بيناي��ي كاملش را از 

دس��ت داده اما آن را محدوديتي براي خود ندانس��ت 
و با اس��تفاده از ذهنيتي كه از رنگ ها و س��اختار بافت 
عروس��ك در زمان بينايي خود پيدا كرده بود با لمس 
كردن عروسك ش��روع به كار مي كند. مادر هم در اين 
مس��ير دخترش را تنها نمي گذارد و وقتي عالقه دختر 
به كارش را با تمام وجود لمس مي كند به او در انتخاب 
رنگ ها كم��ك مي كند و مهس��ا هم ب��ا ذهنيتي كه از 
عروسك هاي كارتوني تلويزيوني داشته، بافت عروسك 

را ادامه مي دهد. 
مهس��ا دانش��جوي س��ال دوم دانش��گاه آزاد اسالمي 
شهرستان قاين است و در رش��ته مهندسي كامپيوتر 
مش��غول تحصي��ل اس��ت. از مح��ل باف��ت و فروش 
عروس��ك هاي بافتني اش كه آنها را با چشم دل بافته، 
هزينه هاي دانش��گاهش را پرداخ��ت می كند  و حتي 

كمك خرج خانواده هم شده است. 
اين بانوي روش��ندل عالوه بر عروسك بافي توانايي كار 
كردن با گوش��ي موبايل و كامپيوتر را به راحتي دارد و 
مي گويد: »در فضاي مجازي دوستان و همكالسي هاي 
او امور درسي و تحصيلي خود را از او مي پرسند و به آنها 

كمك مي كند.«
هر چند با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كند ولي 
مي گويد: »مشكالت سر راه همه مردم قرار مي گيرد ولي 
نمي شود از واقعيت فرار كرد و بايد با شرايط موجود از 
حالت سكون و ايستايي خارج شد و از قابليتي كه خداوند 
در وجود افرادي چون من گذاشته است استفاده كرد و به 

كار و تالش اهميت داد.«
اين دختر بس��يجي كار بافت با دست را سخت و زمانبر 

دانسته و ادامه مي دهد: »پس از مدتي دستگاه بافتني 
تهيه كردم ولي اكنون ديگر نمي توان با دستگاه كار كرد 
چراكه قديمي و فرسوده شده و مجبورم عروسك ها را با 
دست ببافم كه با اين امر زحمت و وقت زيادي را صرف 

مي كنم.«
وي بافت عروس��ك را براي خودش جذاب و ش��يرين 
مي دان��د و عن��وان مي كن��د: »كار بافت با دس��ت هم 
همان طور كه گفت��م حوصله مي خواه��د و اعصاب را 
خسته مي كند ولي وقتي بخواهي زندگي را بچرخاني 
و محتاج كسي نباش��ي بايد با اميد كار كرد تا خدا هم 

ياري ات كند.«
اين بانوي روشندل از عدم حمايت مسئوالن گاليه مند 
است و مي گويد: »متأسفانه حمايتي از طرف مسئوالن 
در اين خصوص نش��ده و در توليد بيشتر آن مرددم كه 
مبادا بازار فروشي نداشته باشد و تمام رنج و زحمتم بر 

باد برود و عروسك ها روي دستم بماند.«
وي با اش��اره به اينكه نابينا بودنش باعث بيشتر شدن 
هزينه هاي تحصيلش شده و براي تهيه جزوات درسي 
خود مجبور به پرداخت هزينه هاي بااليي است، عنوان 
مي كند:»با اهميت مسئوالن به اين نوع هنرها مي توان 
زمينه كار خانگي برخي افراد نيازمند را نيز فراهم كرد كه 
حمايت از توليد داخلي است«. مهسا با اشاره به بي مهري 
برخي مردم و مس��ئوالن به اين نوع كار توليدي، بيان 
مي كند:» اين عروسك ها نوعي صنايع دستي هستند و 

مردم و مسئوالن بايد به آن اهميت و بها دهند.« 
  بسيج سازندگي وارد ميدان شد

بس��يج س��ازندگي در اين زمينه وارد ميدان ش��د و با 

تس��هيل گري براي شناسايي مش��كالت، ظرفيت ها، 
پتانسيل ها و اتصال آنها به همديگر ارتباط با اين خواهر 
روشندل را آغاز كرد. با پيگيري بسيج سازندگي براي 
تهيه دس��تگاه بافندگي به او كمك ش��د و اعتباري در 

اختيارش قرار گرفت. 
 وي با اشاره به اينكه بسيج سازندگي استقبال و حمايت 
خوبي از دس��ترنج او نس��بت به ف��روش توليداتش در 
فروش��گاه دائمي توليدات روس��تايي اس��تان داشته، 
مي گويد: »با پيگيري بسيج سازندگي كمك اعتباري 
بابت تهيه دس��تگاه بافندگي انجام ش��د و حاال ميزان 
تولي��دات هم باال رفت��ه ضمن اينكه ب��راي فروش هم 

مشكلي نداريم.«
عالوه بر اين در هفته دفاع مقدس س��ال جاري توسط 
بسيج س��ازندگي به محل نمايش��گاهي كه در همين 
رابطه برپا شده بود، دعوت شد و در آنجا مورد استقبال 
گسترده بازديدكنندگان و مسئوالن قرار گرفت كه اين 

امر باعث كمك در روند فعاليتش شد. 
توصيه اين بانوي روشندل به هم سن و سال هاي خودش 
و خصوصاًَ افرادي كه در سالمت كامل هستند اين است 
كه در ابتدا شكرگزار خداوند منان باشند كه بزرگ ترين 
نعمت يعني سالمتي را به آنها عطا كرده است. خوردن 
و خوابيدن را باعث نااميدي و يكنواختي زندگي مي داند 
و مي گويد: »انسان بايد از استعدادهايش در هر زمينه 
به درستي استفاده كند تا هم براي خود، هم خانواده و 

هم جامعه فردي مفيد باشد.«
منبع: 
پايگاه اطالع رسانی بسيج سازندگی

 چرخ هاي بافندگي دختر روشندل
 به همت بسيج سازندگي به حركت درآمد
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مرتب�ط  تس�هيالت  واگ�ذاري  راه  از  مقاومت�ي  اقتص�اد  طرح ه�اي  فعال س�ازي  اخي�ر  س�ال هاي  در 
در اي�ن خص�وص توس�ط بس�يج س�ازندگي نم�ود عين�ي، اجراي�ي و عمل�ي ب�ه خ�ود گرفت�ه و حت�ي 
در روس�تاهاي مح�روم و دورافت�اده ني�ز ب�ه هم�ت بس�يج، ش�اهد فعال س�ازي اي�ن طرح ه�ا هس�تيم. 
در خراس�ان جنوبي و پي�چ و خم هاي خيابان هاي ش�هر قاي�ن، در يك�ي از خانه هاي قديم�ي خانواده پن�ج نفره اي 

زندگي مي كنن�د كه همت بلند دختر روش�ندل ۲0 ساله ش�ان مس�ير زندگي  آن�ان را تغيير داده اس�ت. دختري كه 
با حرك�ت جه�ادي اش ثابت ك�رده زيبايي ه�اي زندگي خيل�ي پيچيده و دور از دس�ترس نيس�ت، فق�ط بايد كمي 
همت داش�ت و با توكل ب�ه خدا پيش رفت. دختر بس�يجي روش�ندلي كه با حمايت هاي بس�يج س�ازندگي اس�تان 
حاال همزمان ب�ا تحصي�ل در رش�ته كامپيوتر دانش�گاه، ب�ه توليد كننده عروس�ك هاي زيبا تبديل ش�ده اس�ت. 

 گفت وگو با جهاد گر كارآفرين دزفولي و پرورش دهنده بلدرچين و زعفران

 با كمك بسيج سازندگي
 به پرورش 120هزار قطعه بلدرچين رسيديم

هميش�ه ش�نيده ايم براي رس�يدن به موفقيت به 
همت و تالش نياز اس�ت. جوانان زيادي هستند كه 
روز و شب به موفقيت فكر مي كنند اما تعداد اندكي 
هستند كه به دل س�ختي ها حمله كرده و با تالش 
بي وقفه خود موفقيت را به دست مي آورند. درست 
مثل برادران تجلي در استان خوزستان كه در سال 
9۲ به فكر پرورش چند بلدرچين افتادند و حاال در 
مزرعه شان در شهرستان دزفول 1۲0 هزار 
قطعه بلدرچين دارند. به سراغ داوود تجلي 
جهادگر بس�يجي مي رويم كه ح�اال بايد 
پس�وند كارآفرين را هم به آن اضافه كرد. 
داوود به همراه برادرش محمد به فكر كشت 
زعفران هم افتاده ان�د و در گفت وگويي با 
»جوان« به تشريح اقداماتشان مي پردازد.
از چه زماني و چطور تصميم گرفتيد به 

كار پرورش بلدرچين بپردازيد؟
كشاورزي شغل خانوادگي ماست. سال 9۲ 
بود كه به همراه برادرم تصميم گرفتيم در كنار 
كشاورزي به پرورش بلدرچين هم بپردازيم. 
آن روز مي ترسيديم كه اگر شكست بخوريم 
چه مي شود اما يك بار به همديگر گفتيم ترس 
را كنار بگذاريم و به خدا توكل كنيم و همين امر نيروي 

زيادي به ما داد.
كسي از شما از حمايت كرد؟

بله. ما سرمايه زيادي نداشتيم به همين خاطر به سراغ 
صندوق قرض الحسنه بسيج سازندگي دزفول رفتيم تا 
وام دريافت كنيم. آن روز فهميديم كه بس��يج در همه 
زمينه ها از جوانان كارآفرين حمايت مي كند. حتي چند 
روز پيش سرهنگ ليلي زاده فرمانده سپاه ناحيه دزفول 
هم با تقدير از تالش جوانان كارآفرين گفته بود: »تمام 
تالش مان اين است كه جوانان بتوانند مستقل شده و 
كاري كه خودشان عالقه دارند را شروع كنند و براي اين 

منظور هرچه در توان داشته باشيم انجام مي دهيم.«
 شروع كار برايتان سخت نبود؟

همه كارها در ابتدا خيلي س��خت هس��تند اما سختي 
س��ال هاي اول كارآفريني مي ارزد به ش��يريني لحظه 
نتيج��ه دادن. از ابتداي ش��روع چند س��ال اول دچار 
شكست ش��ديم و با فراز و نش��يب هاي زيادي مواجه 
شديم. از جمله اينكه مشكل فروش و نبود بازار مناسب 
ما را اذيت مي كرد. با اين حال كوتاه نيامديم و با تالش 
فراوان مدتي بعد توانس��تيم كار خود را توسعه دهيم و 
حاال هفت سالي مي شود كه بلدرچين پرورش مي دهيم 

و به سوددهي رسيده ايم.
بعد از رسيدن به موفقيت كارتان را توسعه 
داديد؟ افراد بيشتري را جهت همكاري 

دعوت كرديد؟
كارآفريني اگر همراه با اش��تغال براي ديگران نباش��د 
ارزش��ي ندارد. االن ۱۲۰ هزار قطعه بلدرچين داريم. 
همه كارها از گله مولد كه اولين بخش توليد مي باشد تا 
جوجه كشي و پرورش اين بلدرچين ها كه زنجيره كامل 
توليد است را خودمان انجام مي دهيم. با لطف خداوند 

هشت نيروي كار به صورت مستقيم و چهار نيرو به طور 
غيرمستقيم با ما مشغول كار هستند.

آيا در كنار پرورش بلدرچين به فكر توسعه 
كارهايتان هم هستيد؟

بله. براي خودكفايي در زمينه توليد دانه براي بلدرچين ها 
برنامه ريزي كرده ايم. به همين منظور تالش مي كنيم 
براي س��ال 99 خودمان توليد دانه ب��راي خوراك اين 

پرندگان را انجام دهيم.
اولي�ن حاميانت�ان در اين راه چه كس�اني 

بودند؟
بايد از تالش و همت سپاه و بسيج سازندگي شهرستان 
براي كمك به جوانان در راستاي كارآفريني تشكر كنم. 
حمايت جواناني مثل ما مي توان��د باعث ترويج روحيه 
كارآفرين��ي در بين جوانان ديگر ش��ود و اميد دارم كه 
ديگ��ران هم با كمك وام هاي قرض الحس��نه بس��يج، 
فعاليت شان را شروع كنند و به لطف خداوند در كارشان 

موفق شوند.
مي خواهي�د همي�ن كار را ادام�ه دهيد يا 

برنامه هاي ديگري هم داريد؟
چند وقتي است به همراه برادرم محمد تصميم گرفته ايم 
تا كاش��ت زعفران را هم تجربه كنيم. با تحقيقاتي كه 
انجام داديم و تالشي مضاعف توانستيم پرورش زعفران 
گلخانه اي را به نتيجه برس��انيم. كش��ت اين گياه در 
خوزستان توسط افراد كمي انجام شده و ما تقريباً جزو 
اولين هايي هستيم كه اين فكر را عملي كرده ايم. از سال 
9۸ به صورت آزمايشي كشت ايروپونيك )هواكشت( اين 
گياه را در حدود ۱۰۰ متر گلخانه و با يك و نيم تا دو تن 
پياز زعفران انجام داديم و حاال در فصل برداشت اين گياه 
باارزش هستيم. كشت ايروپونيك به معني اين است كه 
بدون نياز به خاك و آب و در طبقات سيني شكل، كاشت 
و نگهداري انجام مي شود. در اين كارآفريني هم دو نفر 
نيروي مستقيم و 9 نفر نيروي غيرمستقيم براي برداشت 

محصول در حال فعاليت و كار هستند.
حاال كه برداش�ت محصول اولين تجربه 
ش�ما در مورد زعفران آغاز ش�ده است، 

نتيجه كار را چطور مي بينيد؟
به ازاي هر تن كاشت پياز زعفران، حدود يك تا يك كيلو 
و ۲۰۰ گرم برداشت خواهد شد كه اين محصول را براي 

فروش در بازار خوزستان عرضه مي كنيم.
چه توصيه اي به عالقه مندان كارآفريني 

داريد؟
براي شروع اين ش��غل با س��رمايه اي حدود ۱5 تا ۲۰ 
ميليون، بس��ته به محل و امكاناتي كه در اختيار افراد 
هس��ت و با تهيه حداقل يك تن پياز زعفران به صورت 
اقتصادي مي توان كار را آغاز كرد. عالقه مندي و داشتن 
همت از مهم ترين ويژگي هاي يك كارآفرين موفق است. 
قبل از شروع هر كاري بايد تحقيقات الزم انجام شود و با 
علم و آموزش وارد كار شد. همچنين وجود عالقه باعث 
مي شود در مقابل سختي هاي كار نااميد نشويم و داشتن 
همت موتور حركت ما رو به جلو است تا در برابر مشكالت 

مقاوم باشيم و موانع را از سر راه برداريم.

 ۳۱هزار و 5۰۰ بسته معيشتي در قالب طرح 
شهيد سليماني در شهرس��تان هاي مختلف 

سيستان و بلوچستان توزيع شد.
اين محموله شامل ۱۱۰ سري جهيزيه به ارزش 
۱۱ ميليارد تومان و توزيع ۳۱ هزار و 5۰۰ بسته 
معيشتي به ارزش تقريبي ۱۲ ميليارد تومان با 
اعزام ۴۰ گروه جهادي در قالب طرح ش��هيد 

سليماني به مردم استان هديه داده شد. 
همچنين با همت حوزه طالب شهيده تركان 
ناحيه وبژه زاهدان طالب بس��يجي در پويش 
نذر خون ش��ركت كردند.  اين كار در راستاي 
گراميداش��ت هفته بس��يج ص��ورت گرفت و 
خواهران طلبه بس��يجي با حض��ور در مركز 
انتق��ال خون با اه��دای خون خ��ود به كمك 

بيماران نيازمند شتافتند. 
نذر خون طالب بس��يجي در قال��ب رزمايش 
مؤمنان در راستاي كمك به بيماران نيازمند به 
فرآورده هاي خوني انجام شده است.   با همت 
پايگاه مقاومت بسيج ابوذر غفاري زاهدان نيز 
۱5۰۰ ماسك بين خانواده هاي اين محله توزيع 
شد.  اين كار در راستاي مقابله با بيماري كرونا 
و تشويق مردم به اس��تفاده از ماسك صورت 
گرفت.  با توجه به اعالم وضعيت قرمز در شهر 
زاهدان و در اقدامي جهادي بسيجيان مسجد 
ابوذر غفاري زاهدان ضمن تهيه و توزيع ۱5۰۰ 
عدد ماسك رايگان بين شهروندان محله ابوذر 
نسبت به ضدعفوني كردن منازل خانواده هاي 

محروم حاشيه شهر نيز اقدام كردند. 

در راس�تاي اش�تغالزايي و همچني�ن تأكيد 
مقام معظم رهبري بر ادام�ه روند كمك هاي 
مؤمنان�ه، با ياري خيري�ن تايباد تع�داد 100 
دستگاه ماش�ين بافت حوله به خانواده هاي 
محروم اي�ن شهرس�تان تحويل داده ش�د.

براي تهيه يك صد دستگاه ماشين آالت حوله بافي 
حدود ۳ ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون ريال توس��ط 
خيرين بسيج اصناف هزينه شده است. همچنين 
با اين اقدام براي ۱۰۰ خان��واده در اين منطقه 

ايجاد اشتغال شد.
در توزيع كمك ها، بايد كرامت انساني نيازمندان 
و محرومان جامعه رعايت شود كه اين امر بايد مد 

نظر همه عوامل اجراي اين طرح ها قرار گيرد.
كرون��ا همچنان با ماس��ت و برخ��ي خانواده ها 

نيازمن��د كمك هاي مؤمنانه هس��تند. بنابراين 
تالش مي كنيم در حد توان با هماهنگي خيرين 

در اين خصوص اقدامات الزم را انجام دهيم.
برگزاري رزمايش كمك ه��اي مؤمنانه موجب 
افزايش صميمي��ت، صفا و همدل��ي بين آحاد 

مردم مي شود.
وظيف��ه انس��اني ما ني��ز ايج��اب مي كند كه 
نس��بت به مش��كالت همنوعان خود به ويژه 
هموطنان مان غافل و بي تفاوت نباشيم بنابراين 
س��عي كرديم با حضور در شهرستان تايباد و 
تحويل ماشين آالت حوله بافي بين خانواده هاي 
نيازمند، ضمن كم��ك به ايجاد اش��تغال در 
منطقه، از اين طريق به اقتص��اد اين خانوارها 

نيز كمك كنيم.


