
جهادگ��ران اقتصادي در مزرع��ه پرورش بوقلم��ون به عنوان 
تأمين كننده گوشت س��فيد در كشور مشغول فعاليت هستند 
تا چرخ اقتصاد كش��ور به حركت درآمده و س��فره  هموطنان 
خالي از گوشت سفيد نباشد.  ش��رايط فعلي اقتصادي كشور و 
ركود حاكم بر مشاغل باعث ش��ده گروهي از شهروندان كسب 
و كار خود را تغيير دهند.  محمد ممي پور در شهرستان سراب 
آذربايجان شرقي يكي از همين افراد است كه قباًل پيمانكار بوده 
و با ادوات س��نگين همچون لودر و كامي��ون كار مي كرده ولي 
حاال با توجه به ركود اقتصادي كشور به سمت پرورش بوقلمون 
رفته و چرخ زندگي را از اين راه مي چرخاند.  اين كارآفرين طي 
چند سالي كه به كار پرورش بوقلمون مشغول است، تجربه هاي 
زيادي در اين زمينه كسب كرده و راه و روش اين كار را به خوبي 
مي داند.  هر چند به گفته خودش از سال ۹۱ كم و بيش به دنبال 
كار پرورش بوقلمون بوده، ولي از س��ال ۹5 و به صورت جدي و 
حرفه اي اين كار را ادامه داده است.  »كار با ادوات سنگين مانند 
كاميون و لودر ديگر مثل س��ابق جوابگوي هزينه هاي زندگي 
نبود و هر روز خرج ها باال مي رفت، بنابراين براي اينكه چرخ هاي 
زندگي بچرخد بايد فكري مي كردم و با توجه به زمين بزرگي كه 
در حياط منزل در اختيار داشتم، متوجه شدم مي توانم با پرورش 

بوقلمون درآمدزايي مناسبي را براي خودم فراهم كنم.«
اينها بخشي از حرف هاي ممي پور است كه درباره شروع كار خود 
مي گويد: »در ابتدا كارم را با خريد 5۰ جوجه بوقلمون در حياط 
خانه خودمان شروع كردم و االن تعداد آنها را به 2هزار بوقلمون 
رسانده ام. يك سال اول كار من بيشتر با آزمون و خطا همراه بود 
تا به طور كامل با بيماري ها و نحوه پرورش بوقلمون آشنا شدم و 
تصميم به خريد يك دستگاه كوچك جوجه كشي گرفتم تا بتوانم 

از بوقلمون هاي مادر درآمدزايي بيشتري داشته باشم.«
وي ادامه مي دهد: »با توجه به تجارب فني و مكانيكي كه داشتم، 
متوجه شدم توانايي ساخت دستگاه هاي جوجه كشي را دارم. 
در اولين تالشم در اين مسير موفق ش��دم دستگاه هچر هزار و 
2۰۰ تايي بسازم كه مي تواند جوجه بوقلمون ها را تا 2۴ساعت 
پس از خروج از پوسته تخم نگهداري كند. موفقيت در گام اول 
مرا ترغيب كرد كه به طور جدي در پي ساخت دستگاه »ستر« 
يا »جوجه كشي« باشم. اين دستگاه 2۴روز از تخم هاي بوقلمون 

مراقبت مي كند تا جوجه بوقلمون ها براي خروج آماده شوند.«
  دستگاهي با ظرفيت 20هزار جوجه

دس��تگاهي كه ممي پور س��اخت در ابتدا ظرفيت ۶۰۰جوجه 
بوقلمون را داشت و هم اكنون ظرفيت آن به 2۰هزار عدد رسيده 

است. اين پيش��رفت را بايد در كمك هايي ديد كه به گفته اين 
كارآفرين، در سال ۹5 مبلغ ۳۰ميليون تومان از بسيج سازندگي 

وام گرفته و موجب شد تا كار را توسعه بدهد. 
ممي پور مي گوي��د: »به  ازاي هر متر مرب��ع، پنج عدد بوقلمون 
نگهداري و پرواربندي مي شود، ولي در زمان توليد مثل به ازاي 
هر مترمربع سه عدد بوقلمون نگهداري و پرواربندي مي شود، 

يعني ضريب تبديل آن سه به يك است.«
اين فعال اقتصاد مقاومتي با اش��اره به مس��احت س��الن براي 
نگهداري و پرورش بوقلمون ها ادامه مي دهد: »در اين كار بايد 
۳۰۰متر مربع براي بوقلمون هاي مادر جهت جوجه كشي در نظر 
گرفت و ۱۰۰ متر مربع نيز براي دستگاه هاي جوجه كشي الزم 
است. حدود هزار مترمربع فضاي باز هم براي هواخوري جوجه 

بوقلمون ها بايد در نظر داشت.«
  كرونا كارها را سخت كرد

طي سال هاي اخير نژادهاي بوقلمون افزايش يافته، به طوري 
كه در س��ال هاي اخير با تركيب نژادهاي مختلف ش��اهد يك 
دگرگوني در نژاد بوقلمون ها هس��تيم.  تا چند سال پيش فقط 
بوقلمون سنتي وجود داشت، ولي اكنون بوقلمون نژاد ايراني با 
نژاد تركيه اي تركيب شده است. نژاد بوقلمون ماده ايراني با نژاد 
نر امريكايي يا انگليسي نيز تركيب شده و سال گذشته نيز نژاد 

فرانسوي آمد كه نژاد ايراني را با فرانسوي تلقيح مي كند. 
ممي پور با اشاره به نژاد بوقلمون هايي كه پرورش مي دهد، تأكيد 
مي كند: »نژاد بوقلمون هايي كه ما پرورش مي دهيم، نژاد برنز 
است؛ وقتي نژادها با همديگر تركيب مي شوند، موقع پرورش و 

پرواربندي وزن آنها بيشتر مي شود و اين يك مزيت است.«
وي با اشاره به مش��كالت و دغدغه هايي كه در اين مسير وجود 

دارد، تصريح مي كند: »سال گذش��ته از نظر پرورش بوقلمون 
مشكل خاصي نداشتيم و از سوي ديگر سپاه و بسيج سازندگي 
نيز حمايت مي كرد، ولي امس��ال و بعد از ش��يوع كرونا شرايط 
خيلي سخت و دشوار شد و گوشت بوقلمون ديگر مثل گذشته 
خواهان ندارد.« به گفته اين كارآفرين، در سال ۹۱ حدود 5۰۰ 
نفر در كار توليد و پرورش بوقلمون فعال بودند، ولي االن از اين 
تعداد۴۰يا 5۰نفر در كل استان در كار پرورش بوقلمون فعالند، 
اگر شرايط به اين صورت پيش برود كار سخت تر شده و عده اي 

ورشكست مي شوند. 
  صادرات بوقلمون به عراق 

اين فعال اقتصاد مقاومتي شهرستان س��راب با تأكيد بر اينكه 
بوقلمون ارزش غذايي خيلي بااليي دارد، مي گويد: »متأسفانه 
عموم مردم از خاصيت غذايي آن بي خبر هس��تند و در داخل 
كشور مصرف كمتري دارد. در حالي كه در كشور عراق مصرف 
خيلي بيشتر است و تا سال قبل توليدات ما به اين كشور صادر 
مي شد، ولي با شيوع كرونا مرزها بسته ش��ده و حاال ما فعاالن 
اين كار روزهاي س��ختي را تجربه مي كنيم.« گراني روزافزون 
نهاده هاي دامي درد ديگري اس��ت كه فع��االن عرصه پرورش 
بوقلمون را درگير خود كرده است.  به گفته ممي  پور، قباًل ذرت 
مي خريديم يك هزار تومان االن به قيم��ت 2۰هزار تومان هم 
پيدا نمي كنيم و بوقلمون ها چون چيزي براي خوردن ندارند، 
مي ميرند. باز هم ما ضرر مي كنيم. زماني كه ذرت و سويا ارزان بود 
تقلب وجود نداشت، ولي االن كه گران شده و به 2۰هزار تومان 
رسيده، به شدت مواد تقلبي در بازار زياده شده و آن را با خاك 
اره و خيلي چيزهاي ديگر مخلوط مي كنند و وقتي بوقلمون ها 
مي خورند، دچار عفونت روده و ورم معده مي ش��وند.  اين فعال 
اقتصاد مقاومتي آشنايي با بيماري بوقلمون و راهكار درمان و 
پيشگيري از آن را الزمه موفقيت در امر پرورش بوقلمون ها ذكر 
كرده و مي گويد: »به عنوان يك اصل اساسي در زمينه پرورش 
طيور، رعايت اصول بهداش��تي، تميزك��ردن محيط پرورش و 
ضدعفوني كردن تجهيزات تا حد زيادي از ش��يوع بيماري در 
بين آنها جلوگيري مي كند.« وي تأكيد مي كند: »بيماري يكي 
از چالش هاي اصلي پيش روي هر پرورش دهنده بوقلمون است 
كه در صورت رعايت نكردن اصول بهداش��تي و واكسيناسيون 
نكردن به موقع ممكن است در كوتاه مدت باعث از دست دادن 
بوقلمون ها شود، بنابراين بس��يار مهم است كه پرورش دهنده 
بوقلمون با بيماري هاي اين پرنده آشنا ش��ده و اقدامات الزم را 

جهت پيشگيري يا درمان انجام دهد.« 

كارآفريني كه با ساخت دستگاه جوجه كشي وارد اقتصاد مقاومتي شد

وقتي از جهادگران عرص�ه اقتصاد مقاومتي صحبت مي كنيم، منظور افرادي نيس�ت كه تمام امكانات برايش�ان 
مهيا و وارد بخش توليد ش�ده اند، بلكه كس�اني هس�تند كه بعضًا ش�غل قبلي خود را به داليلي از دست داده اند 
و با همت و ت�اش دوباره كاري را ش�روع كرده  و ب�راي چند نفر ه�م اش�تغالزايي كرده اند. مثل آق�اي ممي پور 
در شهرس�تان س�راب كه با كنار گذاش�تن ش�غل قبلي خود به پرورش بوقلم�ون روي آورده و ب�ا حمايت هاي 
بسيج و س�پاه توانس�ته  اس�ت عاوه بر توليد گوش�ت س�فيد، براي تعدادي از همش�هريانش كارآفريني كند. 

  گزارش  یک
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محمد رضا هاديلو

پرونده
عزم جهادگران برای كارآفرينی، 

اقتصاد مقاومتی و كمک به همنوع

با توجه به تجارب فني و مكانيكي 
كه داش�تم، متوجه ش�دم توانايي 
ساخت دستگاه هاي جوجه كشي را 
دارم. در اولين تاشم در اين مسير 
موفق شدم دس�تگاه هچر هزار و 
200 تايي بسازم كه مي تواند جوجه 
بوقلمون ها را تا 2۴س�اعت پس از 
خروج از پوسته تخم نگهداري كند

گفت وگوي »جوان« با مؤسس 
صندوق   قرض الحسنه حضرت خديجه)س(

مقابل نزول ایستادیم

وقت�ي هيئ�ت كار خ�ودش 
را مي ك�رد، چط�ور ش�د ب�ه 
فك�ر راه ان�دازي صن�دوق 

قرض الحسنه افتاديد؟
فعاليت ه��اي اي���ن هيئ��ت در ابت�دا ب�ا 
قرائ�ت زيارت عاش���ورا، دع�اي كميل، 
دعاي توس��ل و برخي كاره��ا و اقدامات 
فرهنگي آغاز شد و اقدامات صورت گرفته 
در اي��ن هيئت مرب��وط به مراس��م هاي 
مذهبي مانند برگزاري جلس��ات قرائت 
ق��رآن و دعاخواني بود. پذيرايي مراس��م 
مانند چاي، خرما و حل��وا را خودم آماده 
مي كردم. بعد از مدتي تعدادي از خانم ها 
به عنوان نذر و احسان مقداري موادغذايي 
و پول به اين هيئت اهدا كردند. هر هفته 
اين جلسات برگزار مي ش���د و ك�م ك�م 
ن���ذورات مردم���ي ب���ه اي���ن هيئت 
افزاي�ش پيدا ك�رد. بعد از اتم�ام مراس�م 
متوج���ه ش���دم از ن���ذورات مردم�ي 
پ���ول و م�وادغذاي�ي اضاف��ه مي مان�د، 
بنابراي�ن تصمي�م گرفتي�م يك صندوق 
قرض الحس���نه به نام حض��رت خديجه 
)س( باز كرده و نذورات مردمي را در آنجا 
نگهداري كنيم و اگر فرد نيازمندي بود، 

به او كمك كنيم. 
اولي�ن كمكت�ان را ب�ه خاطر 

داريد؟
بله، هيچ وقت فراموش نمي كنم. در يكي 
از روزهاي سال ۹۱ ب�ا صحن�ه اي مواج�ه 
ش���دم ك�ه م�را ب�ه ش���دت 
ناراح�ت ك���رد. طلب�كاري در 
خان�ه ي�ك خان���م آم�د و ب�ا 
ج�ار و جنج���ال و آبروريزي 
از او طلب���ش را درخواس���ت 
مي ك���رد. اي���ن صحن�ه م�را 
تح�ت تأثي�ر ق�رار داد و با خ�ود 
گفت���م وقت���ي در صن�دوق 
قرض الحس�نه هيئت ۴۰۰ه�زار 
توم�ان پول موج�ود اس���ت، 
باي�د آب���روي مؤم�ن را حفظ 
كنيم. ف��وراً مبل���غ ۴۰۰هزار 
توم��ان را ب���ه آن خان���م ب�ه 
عن���وان وام دادي�م ت�ا مش���كلش ح�ل 
ش�ود. ب�راي بازپرداخ�ت وام او ه�ر م�اه 
5۰ه�زار توم�ان ب�ه صن�دوق پرداخ�ت 
مي ك�رد و زمان�ي ك�ه آخري�ن قس�طش 
را پرداخ�ت ك�رد، 2۰ه���زار تومان ني�ز 
به صندوق كم�ك ك�رد و اي�ن موض�وع 
ع�زم و اراده م�ا را ب�راي ايج�اد و افتت�اح 

صن�دوق قرض الحسنه مصمم تر كرد. 
بازخورد اين كم�ک در محله 

چطور بود؟
اي��ن خان��م ك��ه ب��ا كم��ك صن��دوق 
قرض  الحسنه مشكلش حل شده بود، به 
سفير مهرباني صندوق تبديل شد و در هر 
كجا حضور داشت، اعالم مي كرد صندوق 
قرض الحس��نه هيئت بان���وان حض�رت 
زين�ب )س( كم�ك بزرگ���ي ك�رد، ب�ه 
ط�وري ك�ه گ�ره زندگ�ي ام ب�از ش���د. 
تبليغ�ات او باع�ث ش�د گراي�ش و اقب�ال 
عموم�ي ب�ه اي�ن صندوق بيشتر و بيشتر 
شود و افراد زيادي عضو شدند. در نهايت 

در س�الروز وف�ات حض�رت خديج�ه اي�ن 
صن�دوق را ب�ه ن�ام آن بان�وي پرافتخ�ار 
اس��الم ب�ه ص��ورت رس���مي نامگذاري 
و افتت�اح كردي��م. در زم��ان افتتاح اين 
صن��دوق ۳۰ميلي��ون تومان س���رمايه 
داش���ت كه دس���ت مردم بود، يعني به 

عنوان وام به مردم داده شده بود. 
وام  كارهاي�ي  چ�ه  ب�راي 

مي دهيد؟
هر گره اي كه به وس��يله وام اين صندوق 
باز شود، ما را خوشحال مي كند. وام هاي 
صندوق با عناوين مختلف به مردم واگذار 
مي ش��ود كه يكي از آنها وام درمان است؛ 
متأس��فانه خانمي كه به بيماري سرطان 
مبتال شده بود براي هزينه دارو و درمان 
خود 8ميليون تومان پول نزول گرفته بود 
كه اين پول با سودش به ۱۶ميليون تومان 
رسيده بود. اين خانم در نهايت درماندگ�ي 
و ناراحت�ي ب�ه م���ا مراجع�ه ك�رد، ول�ي 
آن اي�ام در صن�دوق پول�ي نداش�تيم ك�ه 
هم�ان لحظ�ه ب���ه او وام بدهي�م، چون 
اعتبار صندوق دس�ت م�ردم ب�ود. اولي�ن 
روزه�اي م�اه مب�ارك رمض�ان در جلس�ه 
قرآن�ي اعالم كردم يك خانم بيمار مبتال 
به س�رطان به كمك ش���ما مؤمنين نياز 
دارد، به هر فردي كه مي ش���ناختم پيام 
ارس���ال كردم و در نهايت ت��ا پايان ماه 
رمضان 8ميليون تومان ب��راي آن خانم 
جمع آوري شد. قبل از اينكه اصل پول را 
به او پرداخت كنم، پي�ش ف�ردي رفت�م 
ك�ه پول نزول م��ي داد. ب��ه او گفتم من 
حتي يك ري��ال باب�ت س���ود ن�زول ت�و 
پرداخ���ت نمي كن�م، ول���ي اص�ل پول 
ك��ه 8ميليون توم���ان اس���ت را يكج�ا 
پرداخ�ت مي كن�م. ش�كر خ�دا آن ف�رد 
ني�ز ب�دون هيچ دع��وا و بحثي قبول كرد 
و ما اصل پ��ول را پرداخ��ت كرديم و اين 
خانم بيم��ار به قدري خوش��حال بود كه 
زبان از وصف آن عاجز اس��ت. راستش را 
بخواهيد آن ش��ب به حضرت رقيه )س( 
دردانه امام حسين )ع( توسل كرده بودم 
كه كارمان ب��ه خير و خوبي حل ش��ود. 
آن خانم بيم��ار هم متعهد ش��د، ماهانه 
5۰۰هزار تومان وام خ��ود را به صندوق 

بازپرداخت كند و شكر خدا تسويه كرد. 
تا حاال با پول صندوق زنداني 

هم آزاد شده است؟
ف��ردي به خاط��ر درگيري و دي��ه اي كه 
برايش نوش���ته بودند، در زن��دان بود و 
خانواده ش���اكي ه��م ب�ه هي���چ وج�ه 
رضاي�ت نمي داد، مگ���ر اينك�ه دي�ه اش 
پرداخ�ت ش�ود. ب�ا اعتبارات صندوق ديه 
2ميلي��ون توماني اين ف��رد پرداخت و او 
آزاد ش�د.  در يك مورد ديگر نيز فردي در 
اثر خريد و فروش جنس براي مغازه اش 
2۰ميليون تومان مقروض ش��ده و چون 
نتوانسته بود پرداخت كند در زندان ب�ود 
و از س�وي دادگاه اعالم ش�ده ب�ود اگ�ر 
اي�ن ف���رد در زن�دان بمان���د، چگون�ه 
مي تواند كار كند و ق��رض خود را بدهد، 
بنابراين اگ��ر اين فرد 5ميلي��ون تومان 
به حس��اب زندان واريز كند مي تواند با 
ضمانت آزاد ش��ده و در مغازه خ�ود كار 
ك�رده و بقي�ه ق�رض��ش را بپ�ردازد. آن 
اي���ام م���ا در هيئت خودم��ان ماهان�ه 
قرعه كش���ي می كرديم و اي�ن قرعه ب�ه 
مبل�غ 5ميليون تومان به من رس��يد، از 
سهم خودم گذشتم و اين مبلغ را به اين 
خانواده دادم تا اين پدر 5۰ساله آزاد شود 
و بتواند سر خانه و زندگي خود برود و در 

ادامه قرض خود را نيز بپردازد. 

11 س�ال پيش، يعني س��ال 1389 وقتي خانم ها دس��ت به دس�ت هم داده 
و تصمي�م گرفتن�د، هيئت حض�رت زينب )س( را در شهرس��تان ميان�ه در 
استان آذربايجان شرقي ب�ه مديريت خانم معصومه صفيخاني راه اندازي كنند، 
فكر نمي كردند اين هيئت روزي ب�ه جاي�ي برس��د ك�ه آوازه خوشنام�ي و 
اقدام�ات مثب�ت و شايس�ته آن ب�راي هيئ�ات ديگر الگ�و شود. اين هيئت 
از زماني بر سر زبان ها افتاد كه صندوق قرض الحسنه حضرت خديجه )س( كار 
خودش را آغاز و در كنار حمايت از نيازمن�دان، حاال در مقابل نزول و ربا نيز قد 
علم كرده است. براي آگاهي از فعاليت هاي هيئت حضرت زينب)س( و خدمات 
صندوق قرض الحسنه حضرت خديجه)س( به سراغ معصومه صفيخاني، مدير 
هيئت، باني و مؤس�س صندوق رفتيم تا گفت وگويي با ايش�ان داشته باشيم. 

گو
ت و

گف

مشكات خوزستان در دستور كار دولتمردان 
آينده، جهادگران و بس�يجيان ق�رار گرفته 
تا با برنامه هاي كوتاه م�دت و بلندمدت خود 
معضل تن�ش آب�ي در اي�ن منطق�ه را براي 
هميشه خاتمه دهند. در همين رابطه نماينده 
ويژه آيت اهلل رئيس�ي در بازديد از حوزه آبي 
كرخه گفته بود كه يكي از دغدغه هاي دولت 
سيزدهم رهاسازي آب و تعيين حريم تاالب 
هورالعظيم ب�ا روش هاي نوي�ن در مديريت 
آبي خواهد بود و بس�يجيان و جهادگران هم 
با اعزام تانكر آبرس�اني به روستاها درصدد 
رفع مشكات س�اكنان اين مناطق هستند. 

    
نماينده ويژه آيت اهلل رئيسي در بازديد از حوزه آبي 
كرخه گفت: »يك��ي از دغدغه ه��اي اصلي وزارت 
نيرو در دولت سيزدهم رهاس��ازي آب در تاالب و 
تعيين حريم تاالب هورالعظيم با روش هاي نوين در 
مديريت آبي خواهد بود.« محمدرضا فاتحي كه به 
 منظور بررسي وضعيت سد كرخه و ارائه تكنيك هاي 
نوين رها سازي آب از حوزه آبي كرخه به اين منطقه 
سفر كرده بود، در بازديد از شهرستان ها و روستا هاي 

دچار تنش آبي گفت: »در حوزه مديريت آب نيازمند 
كار كارشناس��ي و پرهي��ز از اقدام��ات غير اصولي 
هستيم. سرمنشأ آنچه بر سر هور آورده اند، توسعه 
نامتوازن است و همواره دستگاه هاي سدساز بي توجه 
به معيار هاي توس��عه پايدار و مصالح ملي و منافع 

مردم به ساخت وسازي مغاير با توسعه پرداختند.«
وي خاطر نشان كرد: »در شرايط خشكسالي فعلي 
مديريت مصارف تنها راهكار بهبود شرايط و كاهش 
خسارات اس��ت و در صورت رعايت نكردن الگوي 
كشت كم  مصرف، اثرات خشكسالي از منظر شدت 

و تداوم افزايش خواهد يافت.«
فاتحي با تأكيد براينك��ه »مهم ترين اولويت دولت 
جديد تأمين حقابه تاالب هورالعظيم است و براي 
احياي اين تاالب بايد بتوانيم با مديريت درست آب 
را به تاالب برسانيم«، گفت: »وزارت نيرو به عنوان 
مس��ئول مطالعه و برنامه ريزي و كارفرماي اصلي 
احداث سد در كشور، مقصر اين اتفاقات است. وزارت 
نيرو بايد درباره تبعات احداث سد هاي مختلف در 
كشور از جمله سد كرخه و محاس��به سود و زيان 
آنها توضيح دهد.« نماينده ويژه آيت اهلل رئيسي با 
ارج نهادن به مطالبه بحق مردم خوزس��تان گفت: 

»هورالعظيم يادآور حضور بزرگمرداني، چون علي 
هاشمي و رشادت هاي مردم شريف اين منطقه در 
هشت سال دفاع مقدس است. يكي از دغدغه هاي 
اصلي وزارت نيرو در دولت سيزدهم رهاسازي آب 
در تاالب، تعيين حريم تاالب هورالعظيم با روش هاي 

نوين در مديريت آبي كشور است.«

  اعزام تانكر آب به روستاها
هر چند برخي از طرح ها زمان بر ب��وده و نتايج آن، 
ماه ها يا سال ها بعد مش��خص مي شود، اما اقدامات 
زود بازده اي هم در دستور كار است تا خوزستاني ها 

بتوانند به زندگي عادي بازگردند. 
در راس��تاي آب رس��اني ب��ه روس��تا هاي كم آب 

شهرستان ها با همت سپاه بسيج ناحيه هنديجان 
و ناو گروه رزمي سيدالشهدا)ع( نيروي دريايي سپاه 
-  اماميه هنديجان، چندين تانكر آب رساني ۱۰هزار 
ليتري به روستاي دهنو ارسال ش��د.  اين روز ها به 
علت بي آبي يا كم آبي روستا هاي هنديجان، سپاه و 
بسيج ناحيه هنديجان و ناو گروه رزمي سيدالشهدا 
)ع( - اماميه هنديجان با توكل برخدا به ياري اهالي 
روستا هاي شهرستان هنديجان با ارسال تانكر آب 
در حال خدمات رساني جهادي هستند.  همچنين 
با همت گروه جهادي ش��هيدعلي هاشمي پايگاه 
مقاومت بس��يج حضرت صاحب الزم��ان )عج( به 
مناسبت اعياد قربان و غدير و دهه امامت و واليت، 
تعدادي گوسفند ذبح و گوشت اين گوسفندان در 
ميان نيازمندان و آس��يب ديدگان از ويروس كرونا 
شهرستان هنديجان توزيع شد.  گروه هاي جهادي 
بسيج شهرستان هنديجان در دهه امامت و واليت 
اقدام به توزيع ماسك رايگان به راه اندازي ايستگاه 
صلواتي و سالمت در شهر و روستا داشتند كه تاكنون 
اين گونه خدمات رساني جهادي و بهداشتي در ميان 
مردم و مخصوصاً محرومان تأثيرگذار و مفيد بوده 

است و همچنان ادامه دارد. 

برنامه جهادي دولت سيزدهم براي احيای تاالب هورالعظيم 

فعاليت ۳۳ گروه جهادي خواهران در بسيج طالب قم

در حال حاضر 33 گ�روه جهادي با حض�ور خواهران 
طلب�ه تح�ت اش�راف س�ازمان بس�يج ط�اب و 
روحانيون اس�تان قم مش�غول ب�ه فعاليت هس�تند. 
بان��وان طلب��ه بس��يجي در قال��ب گروه ه��اي جهادي 
سازماندهي ش��ده به انواع فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي، 
آموزش��ي و اجتماعي اهتمام دارند و به خصوص در سال 

جاري در زمينه مقابله با كرونا و برگزاري رزمايش كمك 
مؤمنانه بسيار درخشيدند.  

به لطف الهي در ميان طالب بس��يجي اعم از خواهران و 
برادران، توانمندي هاي بس��ياري در عرصه هاي مختلف 
آموزشي، فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه بايد بستر و 
زمينه بهره گيري حداكثري از اين ظرفيت ها به خوبي در 

جامعه فراهم شود.  
بانوان قمي به ائمه تمسك جستند و عقيله بني هاشم)ع( 
الگوي همه زن��ان و دختران حقيقت طل��ب، ثابت قدم و 
بصيري است كه در مسير اعتالي ارزش هاي الهي و دفاع 
از مكتب ق��رآن و اهل بيت )ع( در صحنه حاضر هس��تند 
و س��ختي ها و مش��كالت را به جان مي خرن��د و با صبر و 

استقامت خود، دين خدا را ياري مي دهند.  
فقط در يك مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه ۶۹ بس��ته 
معيشتي به تعداد حروف ابجد نام حضرت زينب )س( در 

ميان خانواده هاي محروم و كم بضاعت توزيع شد. 

توزیع بسته هاي معيشتي ميان خانواده هاي درگير كرونا 

در قالب طرح شهيد س�ليماني، بس�ته هاي معيشتي و 
نان ميان خانواده هاي زاهدان�ي درگير ويروس منحوس 
كرونا كه در قرنطينه خانگي به س�ر مي برند، توزيع شد. 
بسيج هميشه و در هر شرايطي به نداي رهبر لبيك گفته و در 
كنار مستضعفين بوده و همزمان با شيوع ويروس منحوس 
كرونا در زاهدان كه سبب شد بس��ياري از كسب و كارها از 

رونق اقتصادي و معيشتي چرخش��ان بخوابد، خانواده هاي 
زيادي بيكار شدند و سفره هايشان خالي شد. در همين راستا 
رهبر انقالب دستور بر اجراي رزمايش كمك مؤمنانه با هدف 
مواسات و همدلي با نيازمندان را اعالم فرمودند.  در راستاي 
اجراي فرمان مقام عظماي واليت، س��پاه و بسيج در عرصه 
خدمت رساني وارد ميدان ش��دند و اين فرمان را در راستاي 
رونق س��فره نيازمندان و محرومان در اس��تان و شهرستان 
زاهدان اجرايي كردند.  به منظور تداوم اين رزمايش همدلي 
در پيك جديد كرونا خانواده هاي نيازمند و آس��يب ديده از 
ويروس كرونا در س��طح شهر زاهدان شناس��ايي و خدمات 
مطلوب و ارزنده اي به آنها ارائه شد.  يكه زار سبد معيشتي هر 
بسته به ارزش ۴ميليون ريال ش��امل برنج، حبوبات، روغن، 

رب، ماكاروني، سويا، بين نيازمندان توزيع شده است. 
توزيع ۴هزار قرص ن��ان در محله هاي كريم آباد، ش��يرآباد، 
جام جم و قاسم آباد نيز جهت رفاه حال محرومان حاشيه شهر 

انجام شده است. 

مهدي قويدل
فرمانده حوزه مقاومت بسيج مالک اشتر زاهدان

خانم روح پرور 
فرمانده حوزه مقاومت فاطمه الزهرا )س(

  گذر

هر گ�ره اي كه ب�ه وس�يله وام اين 
صندوق باز ش�ود، ما را خوش�حال 
مي كند. وام هاي صندوق با عناوين 
مختلف ب�ه مردم وا گذار مي ش�ود 
كه يك�ي از آنه�ا وام درمان اس�ت


