
جهاد و فداكاري ميراثي گرانبها و ارزشمند است كه هيچ وقت 
از بين رفتنی نيست بلكه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود؛ 
جهاد يعني زنده بودن تا ديروز دهه پنجاهي ها و شصتي ها در 
ميدان جبهه ها و بعد از آن سازندگي حضور داشتند و حاال دهه 
هفتاد، هشتاد و حتي نودي ها لباس جهاد به تن كرده اند. اين 

است رسم، روش و منش ايراني و مسلماني. 
گروه هاي جهادي بس��يج رس��انه در اس��تان گيالن در كنار 
پرداختن به مس��ائل رس��انه اي، خب��ري، پوش��ش اخبار و 
روايت گري ها، جامه خدمت به تن كرده اند و در آوردگاه هاي 

مختلف مشغول جهاد هستند. 
اين جهادگران با حضور در محالت آسيب پذير و توليد محتوا 
از درد دل ها و مشق مشكالت مردم و انتشار آن، پاي مسئوالن 
و متوليان امر را به اي��ن محالت باز كرده و در بيش��تر اوقات 
توانسته اند با مطالبه گري رس��انه اي خود، ضمن ايجاد اميد 
و انگيزه بين اهالي مناطق كم برخوردار، موجب گره گشايي از 

بسياري از مشكالت شوند. 
  از نذر آب تا نذر آزادي

در مدتي كه جهادگران رس��انه اي كار خود را شروع كرده اند، 
اقدامات جالب و تأثيرگذاري از آنها صورت گرفته است. يكي 
از كارهاي قشنگ و اثرگذار گروه جهادي رسانه كه در بسيج 
رسانه استان گيالن نمود پيدا كرده، مش��اركت اعضاي اين 
گروه در فعاليت هاي خيرخواهانه نظي��ر جمع آوري و توزيع 
كمك هاي معيش��تي، نذر آب، نذر نفس و همچنين قدم در 
مسير آزادي زندانيان جرائم غيرعمد اس��ت كه نشاندهنده 

روحيه بسيجي و جهادي اصحاب رسانه گيالن است. 
   سازماندهي 100 خبرنگار در گروه هاي جهادي 

رئيس سازمان بسيج رسانه گيالن با اشاره به فعاليت 13گروه 
جهادي بسيج رسانه در اين استان مي گويد: اولويت فعاليت 
اصلي اي��ن گروه هاي جه��ادي احصاي مش��كالت، انعكاس 
مشكالت و مطالبه گري از مسئوالن در راستاي مرتفع كردن 

آنهاست. 
مهدي پارسا با تأكيد بر اينكه در حوزه فعاليت هاي سپاه و بسيج 
اقدامات اثرگذاري انجام ش��ده كه نيازمند انعكاس رسانه اي 
است، ادامه مي دهد: در طول مدت ش��يوع كرونا خبرنگاران 
بسيجي اقدام به فعاليت هاي خبري بسيار ارزشمندي در حوزه 

اطالع رساني و آگاه سازي جامعه كرده اند كه نقش بسيار زيادي 
در باال رفتن اطالعات مردم نسبت به نحوه مقابله با اين بيماري 

راه هاي جلوگيري از شيوع آن داشت. 
وي نق��ش و اهميت گروه هاي جهادي بس��يج رس��انه را در 
عرصه هاي مختلف، مهم و حياتي برمی شمرد و تصريح مي كند: 
بيش از يكصد نفر از خبرنگاران و فعاالن فضاي مجازي در اين 
گروه هاي جهادي سازماندهي شده اند كه با اقدامات رسانه اي 
و توليد محتوا و مطالب مختلف از قبيل خبر، مصاحبه، عكس، 
يادداشت، گزارش، عكس نوشت و كليپ منجر به رفع معضالت 

و مشكالت زيادي شده اند. 
پارسا به ابعاد گسترده فعاليت گروه هاي جهادي بسيج رسانه 
اشاره و بيان می كند: عالوه بر فعاليت رسانه اي، كمك به افراد 
نيازمند و تأمين بسته هاي معيشتي، بهداشتي و فرهنگي نيز 
از جمله كارهايي بوده كه از س��وی گروه هاي جهادي بسيج 

رسانه انجام شده است. 
به گفته وي، طي فعاليت گروه هاي جهادي بسيج رسانه گيالن 
كه با هدف انعكاس مسائل و مشكالت مناطق كم برخوردار و 
فعاليت هاي انجام شده توسط سپاه و بسيج شكل گرفته بيش 

از ۸۰۰ اثر فاخر رسانه اي توليد شده است. 
رئيس بسيج رسانه گيالن، انعكاس اقدامات محروميت زدايي 
و توجه به نقاط آسيب پذير را از اهداف مهم گروه هاي جهادي 
بسيج رسانه برمی شمرد و اضافه می كند: گروه هاي جهادي 

رسانه اي براي اولين بار در ابتداي سال گذشته توسط سازمان 
بسيج رسانه گيالن ش��كل گرفت و با ثبت در سامانه اطلس 
جهادي به گروه هاي جهادي و اقشار مختلف بسيج پيوستند. 
پارسا با اش��اره به معرفي بيس��ت و دو منطقه كم برخوردار و 
آسيب پذير حاش��يه شهر در اس��تان گيالن از سوی معاونت 
اجتماعي س��پاه قدس گيالن تصريح مي كند: بس��يج رسانه 
تمركز خود را براي رفع محروميت از اي��ن مناطق قرار داد و 
با برگزاري جلس��ات مختلف با مديران اين محالت و مناطق 
كم برخوردار و انعكاس فعاليت جهادگران به بهبود ش��رايط 

آنها كمك كرد. 
به گفته پارس��ا، حض��ور گروه ه��اي جهادي بس��يج در مناطق 
كم برخوردار و آسيب پذير حاشيه ش��هرها به خصوص در مركز 
استان گيالن و در شهر رشت موجب شد تا خبرنگاران و اعضاي 
اي��ن گروه هاي جه��ادي پ��اي درد دل و حرف هاي م��ردم اين 
مناطق بنشينند و با تهيه و توليد اخبار مختلف از محروميت ها و 
آسيب هاي موجود، مسئوالن مربوطه را به مناطق ذكر شده بياورند 
تا از نزديك مشكالت مردم را ديده و براي آنها چاره اي بينديشند. 

   از تهيه جهيزيه براي نوعروسان تا ساخت مسكن 
هم اكنون در ش��هرهاي مختلف گي��الن گروه هاي جهادي 
رسانه اي مش��غول به فعاليت هس��تند كه اقدامات خوبي در 

زمينه هاي مختلف داشته اند. 
مسئول گروه جهادي رسانه ش��هيد كوچك زاده سياهكل به 
نامگذاري اين گروه اش��اره كرده و مي گويد: نامگذاري گروه 
جهادي رسانه به نام شهيد مدافع حرم حامد كوچك زاده سبب 

معنويت بخشي اين گروه شده است. 
هانيه خداپرست با اشاره به رويكرد محروميت زدايي و توجه به 
اقشار ضعيف جامعه از سوي اين گروه جهادي ادامه مي دهد: 
س��پاه و بس��يج روحيه محروميت زدايي دارند و ب��ا اقدامات 

گروه هاي جهادي اين روحيه در جامعه متبلور مي شود. 
به گفته اين جهادگر، اهداي بسته هاي معيشتي به نيازمندان، 
توزيع پك ه��اي بهداش��تي و همچنين توزيع س��بد كاال به 
نيت ش��هدا از مهم ترين اقدامات گروه جهادي رسانه شهيد 
كوچك زاده سياهكل بوده كه توانسته قدم هاي ارزشمندي در 

مسير كمك به همنوعان بردارد. 
خداپرست با اش��اره به مش��كالت و دغدغه هاي روستاييان 

تصريح مي كند: عدم دغدغه مندي برخي مس��ئوالن به امور 
روستاييان و كاهش دامنه توجهات به روستاها سبب شده تا 

اين مناطق كانون توجه گروه هاي جهادي قرار گيرد. 
مسئول گروه جهادي بسيج رسانه فومن نيز با بيان اينكه اين 
گروه جهادي رسانه با پويش يك »لقمه مهرباني« و با هدف 
كمك به قشر آسيب پذير جامعه در اوايل شيوع ويروس كرونا 
فعاليتش را آغاز كرد و  بر استفاده از ظرفيت خيرين براي حل 
مش��كالت نيازمندان تأكيد می كند: طي چند هفته اخير با 
كمك خيرين و اصحاب رسانه و خبرنگاران براي دو نوعروس 

فومني جهيزيه كامل تهيه كرديم. 
س��كينه حيدري ادامه مي ده��د: تهيه لباس ب��راي نوزادان 
خانواده هاي كم برخوردار و همچنين خريد لوازم خانه از جمله 
پنكه، تلويزي��ون و فرش با اس��تفاده از ظرفيت خيرين براي 
خانواده هاي بي بضاعت از ديگر اقدامات گروه جهادي شهداي 

رسانه فومن است. 
وي از ساخت يك واحد مسكن محرومين به همت جهادگران 
اين گروه هم خبر داده و اظهار مي كند: جهادگران هم اكنون 
با كمك خيرين يك واحد مسكن محرومين ديگر را در دست 
ساخت دارند كه تاكنون ۶۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته و 

براي آن بيش از ۷۰ميليون تومان هزينه شده است. 
  مطالبه گري براي رفع مشكالت محالت محروم 

مسئول گروه جهادي بسيج رسانه املش هم با اشاره به محور 
فعاليت هاي اين گ��روه مي گويد: ارائه توليدات رس��انه اي با 
اولويت محروميت زدايي در صدر كارهاي گروه جهادي رسانه 

شهيد آويني است. 
حامد محمدعليزاده ب��ا بيان اينكه براي احصای مش��كالت 
مناطق محروم پيش��گام بوده ايم، ادام��ه مي دهد: گروه هاي 
جهادي رس��انه رس��اترين مطالبه گران مح��الت محروم و 
آسيب پذير هستند، از اين رو با حضور ميداني مشكالت مناطق 

محروم را مطالبه گري مي كنيم. 
وي از ساخت مس��كن محرومين در روستاهاي كم برخوردار 
توس��ط اين گروه جهادي خبرداده و اضافه مي كند: با كمك 
خيرين و با محوريت گروه جهادي رس��انه شهيدآويني، يك 
واحد مسكن محرومين در روستاي كجيد ساخته شد كه كار 

بسيار ارزشمند و اثرگذاري بود. 
مسئول گروه جهادي مهرپويان ايران نيز با بيان اينكه اين گروه 
چند سالي است با هدف انعكاس مشكالت مناطق محروم در 
رسانه ها و شناسايي محرومين و اقشار كم درآمد با اولويت بانوان 
سرپرست خانوار و ايتام در حال فعاليت است، مي گويد: اهداي 
صدها بسته معيشتي، خريد و رس��اندن وسايل آشپزخانه به 
دست نيازمندان، تهيه و توزيع بسته هاي ويژه عيد نوروز، شب 
يلدا، ماه رمضان، ماه محرم و همچنين اهداي گوشت قرباني در 
عيد قربان، واريز كمك هزينه هاي معيشتي ماهانه براي بانوان 

سرپرست خانوار بخشي از اقدامات اين گروه است. 
سميرا بخشي اللمي ادامه مي دهد: آماده سازي صدها بسته 
تحصيلي شامل كوله پشتي، لوازم التحرير كامل، چتر و  كتاني 
در مهرماه و اهداي آنها به دانش آموزان بي بضاعت، كمك به 
تأمين جهيزيه، كمك به تأمين پول پي��ش منازل اجاره اي، 
خريد و آماده كردن لوازمي مانند كمد، مبل، فرش، كالسكه 
بچه، همچنين صدها دست لباس و اهداي آنها به خانواده هاي 

كم برخوردار از افتخارات جهادگران گروه است. 
به گفته اين جهادگر، اهداي صدها بس��ته لوازم بهداشتي در 
ايام كرونا، واريز كمك هزين��ه درمان براي بيماران كم درآمد 
و رايزني با كميته امداد، بهزيس��تي و خيرين براي كمك به 
خانواده هاي آسيب ديده از كرونا و همچنين هماهنگ كردن 
براي پرداخت وام قرض الحسنه ۵ميليون توماني به محرومين 

از ديگر اقدامات ارزشمند اين گروه جهادي است. 

خدمت جهادگران رسانه گيالن از نذر »آب« تا نذر »آزادي«

وقتي صحبت از »جهاد« به مي�ان مي آيد، ناخودآگاه ي�اد دوران دفاع مقدس و 
جهادگري ه�اي آن زمان مي افتيم. خاطراتي كه ما را سرش�ار از ايثار، گذش�ت، 
محبت و معرف�ت مي كند. اگر دي�روز گروه گ�روه و فوج فوج دليرم�ردان ايران 
زمين براي دفاع از ميهن اس�المي، ناموس و آب و خاك عازم جبهه ها مي شدند، 
امروز هم گروه هاي�ي پا به عرصه گذاش�ته اند تا در جبهه س�المت، معيش�ت و 
اقتصاد جامع�ه نقش آفريني كنند. ان�گار براي اين راه »جهاد، ايثار و ش�هادت« 

پاياني نيس�ت. اين روزها گروه ه�اي جهادي در بخش هاي مختل�ف عرض اندام 
مي كنند كه فعاليت هركدام در نوع خود ارزش�مند و س�تودني اس�ت، اما مدتي 
اس�ت كه گروه هاي جهادي فعال در عرصه رس�انه ه�م به جمع دوس�تان خود 
پيوس�ته اند و آن چيزي ك�ه نقش گ�روه جهادي رس�انه را پررنگ ت�ر مي كند، 
اثرگ�ذاري اقدام�ات آنه�ا و پيگيري هايش�ان ب�راي انتق�ال نيازه�اي مناطق 
مح�روم ب�ه مس�ئوالن و مطالبه گري ها ب�راي رفع كاس�تي ها در جامعه اس�ت. 

  گزارش  یک
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محمد رضا هاديلو

پرونده
جهادگران رسانه

مطالبه گران مناطق محروم

يك�ي از كاره�اي قش�نگ و 
اثرگذار گروه جهادي رس�انه 
كه در بس�يج رس�انه اس�تان 
گي�الن نم�ود پي�دا ك�رده، 
مش�اركت اعضاي اي�ن گروه 
در فعاليت ه�اي خيرخواهانه 
نظي�ر جم�ع آوري و توزي�ع 
كمك هاي معيشتي، نذر آب، 
نذر نفس و همچني�ن قدم در 
مس�ير آزادي زندانيان جرائم 
غيرعمد است كه نشاندهنده 
روحي�ه بس�يجي و جه�ادي 
اصحاب رس�انه گيالن اس�ت

فرمانده قرارگاه جهادي شهيد حجت اسدي:

ساخت مسكن و اشتغالزايي 
اولويت كارهايمان است

با توجه به وجود مناطق محروم 
در قزوين، قرارگاه حجت اسدي 
چه اقداماتي در راستاي كارهاي 
عمران�ي و محروميت زدايي در 

سال جاري داشته است؟
اگر بخواهم به پروژه هاي عمراني اين مجموعه 
از ابتداي سال 14۰۰ تاكنون اشاره كنم، بايد 
بگويم روس��تاهاي »آجربن��د«، »چاريس« 
و »اروس آباد« به عن��وان عرصه هاي مدنظر 
براي انجام عمليات عمراني شناسايي شدند 
و در ح��ال حاضر جهادگ��ران ما 
در روس��تاي »اروس آباد« بخش 
مرك��زي قزوي��ن به نام »ش��هيد 
اميرحسين عليخاني« براي ارائه 
خدم��ات عمران��ي و س��المت به 
مردم مشغول به فعاليت هستند. 
همچنين در روستاي »چاريس« 
كه اين منطقه ه��م از توابع بخش 
مركزي شهرس��تان قزوين است، 
مرمت چند بناي مسكوني معرفي 
ش��د كه كارها به خوبي انجام و به 
اتمام رس��يد. در ح��ال حاضر هم 
ساخت سه واحد مسكوني از صفر 
تا صد را در روستاي »آجربند« در دستور كار 
داريم. براي انجام اين كار جهادگران مشغول 
عمليات خاكب��رداري و اجراي فنداس��يون 
هس��تند. برآورد هزينه س��اخت هر كدام از 
واحدهاي مس��كوني ح��دود 2۰۰ ميليون 
تومان است.  همچنين پروژه عمراني روستاي 
»اروس آباد« نيز س��اخت منزل مس��كوني 
۵۰متري براي خانواده هاي تحت پوش��ش 
كميته امداد است كه تعدادي از آنها در مرحله 

ديوارچيني قرار دارند. 
براي ساخت واحدهاي مسكوني، 
نهاد ي�ا س�ازماني كم�ك مالي 

مي كند؟
با وجود اينكه مجموعه كميته امداد و بنياد 
ملي مسكن با طرح وام هاي بالعوض و معرفي 
مددجويان براي دريافت تس��هيالت بانكي 
قرض الحس��نه موافقت كرده اند، اما برخي از 
اين خانواده ها به خاطر نداشتن ضامن معتبر 
بانكي هنوز موفق به دريافت وام ها نشده اند و 
قرارگاه جهادي شهيدحجت اسدي تاكنون با 
كمك خيرين كار تكميل پروژه هاي عمراني 

را پيش برده است. 
يكي از كارهاي مه�م قرارگاه ها 
در تمام استان ها مبارزه و مقابله 
با كروناس�ت. ش�ما در اين باره 

برنامه اي داشته ايد؟
بله. ما هم مثل تمام نق��اط ايران براي كمك 

به مردم و كادر درمان در مسير مقابله و مهار 
كرونا برنامه هايي را در دستور كار قرار داديم. 

با شروع سال جديد و پس از اردوي برون استاني 
كه در ايام نوروز و در چابهار داش��تيم، براي 
راحت ترشدن غربالگري عمومي در سطح شهر 
قزوين اقدام به راه اندازي كلينيك جهادي با 
نام شهيد حبيبي كرديم و جهادگران مشغول 
انجام تست كروناي پي سي آر از افراد مشكوك 
به كرونا شدند. با شروع پيك پنجم كرونا در 
كل كش��ور، اين قرارگاه جه��ادي در حوزه 
واكسيناسيون گروه هاي هدف كارش را شروع 
و همچنان مشغول به فعاليت و ارائه خدمت 
است. با توجه به دايرشدن يك مركز تجميعي 
واكسيناس��يون عمومي كرونا با 2۰غرفه در 
محل برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي نيز 
3۰جهادگر سالمت از قرارگاه شهيد حجت 
به اين مركز اعزام و در جهت بهبود اين فرآيند 

كمك مي كنند. 
آيا قرارگاه در جهت كارآفريني 

هم برنامه اي دارد؟
س��عي كرده ايم طرح ه��اي آموزش��ي را در 
دستور كار داشته باشيم كه در همين رابطه 
واحد اشتغال و كارآفريني مجموعه قرارگاه 
جهادي حجت از ابتداي س��ال مش��غول به 
پرورش جوجه هاي يك روزه ش��ده است. در 
اين طرح ح��دود ۷ ه��زار و ۵۰ قطعه جوجه 
يك روزه خريداري و به مدت يك ماه نگهداري 
و در پايان بين خانواده هاي مستحق روستايي 
توزيع شد.  كمك به معيش��ت خانواده هاي 
روستايي از مهم ترين برنامه هاي واحد آموزش 
و كارآفريني ق��رارگاه جهادي اس��ت كه در 
همين راستا بسياري از خانواده هاي روستايي 
با اج��راي طرح پ��رورش و توزي��ع جوجه و 
دريافت 1۰تا 1۵قطعه جوجه يك ماهه كه در 
حال حاضر تبديل به مرغ تخمگذار شده اند، از 

مزاياي اين طرح بهره مند شدند. 
براي ماه هاي باقيمانده از س�ال 

1400 چه برنامه اي داريد؟
قرارگاه جهادي حجت بنا دارد در س��ال 
14۰۰ ب��ا ق��درت بيش��تري پروژه هاي 
عمران��ي ديگ��ري را آغ��از و ب��ا همت 
جهادگ��ران ب��ا بهتري��ن كيفي��ت و در 
كمترين زمان به پايان برس��اند. همين 
جا اعالم مي كني��م كه اين قرارگاه آماده 
حمايت از جهادگران و گروه هاي جهادي 
اس��ت كه مي خواهند به حوزه عمراني و 
ساير عرصه ها ورود پيدا كنند. از همين 
رو اميدواري��م نيروهاي جهادي پاي كار 
بيايند و اين هم افزايي در روستاها اتفاق 

بيفت��د   .

راه ان�دازي قرارگاه ه�اي جه�ادي در اس�تان هاي مختلف حركتي اس�ت كه 
براي رفع بس�ياري از مش�كالت برنامه ريزي ش�ده و حاال و با به�ره مندي از 
نيروي قدرتمند جهادگ�ران كاره�ا را در كمترين زمان به نتيجه مي رس�اند. 
از نبرد سخت با كرونا در پيك هاي مختلف گرفته تا ساخت خانه براي محرومان 
و كارآفريني و اقدامات ديگري كه با توجه به نياز هر منطقه تعريف مي شود. مثل 
قرارگاه جهادي شهيد حجت اسدي در قزوين كه طي شش ماه اول سال جاري 
كارنامه درخشاني در خدمات رساني به نيازمندان و مناطق محروم از خود برجاي 
گذاشته است. به سراغ روح اهلل رستم پور، فرمانده قرارگاه جهادي شهيدحجت 
اس�دي رفتيم تا در مورد اقدامات آنها گفت وگويي با ايش�ان داش�ته باشيم. 

گو
ت و

گف

همبستگي جهادي براي محروميت زدايي 

گروه جهادي شهيد مهرداد ابوالپور سه سال است كه در محله 
آسيب پذير كوي مطهري شهرستان فيروزآباد در استان فارس 
به صورت دائم مستقر است و در زمينه هاي فرهنگي، خدماتي 
و آموزشي به قشر ضعيف و محروم اين محله خدمت رايگان 
ارائه مي دهند.  همچنين خواهران بسيجي پايگاه فدك اين 
شهرس��تان در قالب يك گروه جهادي تمام تالش خود را به 
كار گرفته اند تا در زمينه هاي مختلف گرهي از مشكالت مردم 

بگشايند و بذر اميد را در دل آنها زنده كنند. 

اين گروه فعاليت هاي خود را با حمايت هاي مردم و خيرين 
فيروزآباد به صورت گسترده آغاز كرد و جغرافيا محور به ياري 

نيازمندان در هر گوشه و كناري مي رود تا دلي را شاد كند. 
گروه جهادي شهيد ابوالپور با مربيان نمونه جهادگر در قالب 
كارهاي فرهنگي و آموزشي و پزش��كي تحت نظارت بسيج 
جامعه زنان آماده خدمت رساني به مردم هستند. ما پزشكان و 
مربيان آموزشي توانمند به تعداد كافي داريم، اما مشكل نبود 
امكانات براي ارائه خدمات اس��ت تا بتوانيم به افراد بيشتري 
خدمت رساني كنيم.  اردوهاي گروه جهادي در قالب كاروان 
سالمت در شهرس��تان فيروزآباد، آموزش هاي هنري شامل 
نقاشي، نمدبافي، خياطي، سبدبافي، گل كريستال، همچنين 
مشاوره روانشناسي و تربيتي، آموزش هاي كمك هاي اوليه، 
آموزش تجوي��د قرآن، توزيع بس��ته هاي كمك معيش��تي 
و 1۰هزار بس��ته دارويي در بين اقش��ار محروم، اهداي پك 
فرهنگي، آموزشي شامل كيف و كتاب و مداد رنگي در بين 
دانش آموزان كم بضاعت، توليد و توزيع رايگان ژل ضدعفوني 
و ماسك در بين نيازمندان و طبخ و توزيع غذاي گرم در بين 

نيازمندان از جمله فعاليت هاي اين گروه جهادي است. 

وام هايي براي اشتغالزايي كولبران 

در ش���هريور 9۷ دور هم جمع ش���ديم و توانس�تيم با 
1۰نف�ر صندوق قرض الحس���نه مس��جد پيرانش�هر را 
راه ان��دازي كنيم، ام��ا هم اكنون اين صن��دوق ۶۰ عضو 
دارد و هي�چ ي�ك از نهاده���اي دولت�ي ب�ه م�ا اعتم�اد 
نكردن�د، ب���ه همي�ن دلي�ل ب�ا بودج��ه محدودي ك�ه 
داريم در ط�ول اي�ن م�دت فق�ط توانس���تيم وام هايي 
ب�ه مبال�غ 4 و ۵ميلي�ون تومان�ي به متقاضيان به صورت 
قرض الحس��نه پرداخت كنيم كه اين وام ها بيش���تر به 

كولبران و در زمينه اش�تغالزايي يا تعمير و اجاره مسكن 
تخصيص مي يابد. 

عمدت�اً كس���اني ك�ه اي�ن وام ها را در يافت مي كنند به 
اش�تغالزايي مي پردازند، اما فق�ط مي توانن�د ب�راي اه�ل 
خان�ه خود ش���غل برپا كنند كه اين ش�غل ها نيز كوچك 
اس�ت و نبايد انتظار داش�ت با 4 يا ۵ ميليون تومان كسب 

و كار گسترده اي راه انداخت. 
وقتي اي�ن وام ها مي توان�د اش�تغال ايج�اد كند و كولب�ران 
را از خطراتي ك�ه تهديدش�ان مي كن�د، نج�ات دهد واقعاً 
احس�اس خوبي به ما دست مي دهد و تنها تقاضای ما اين 
اس��ت كه بتوانيم حجم وام ه��ا را افزايش داده ت��ا بتوانيم 
كولبران را از اين مش���غله س���خت و طاقت فرس�ا نجات 

دهيم.  
تنها درخواس���ت ما اين اس���ت كه به اين منطقه مرزي 
كمك رساني شود تا بتوان مش��ابه اين صندوق ها بيش�تر 
راه اندازي ش�ود اگ�ر ه�م حامي�ان مال�ي و خيري�ن ورود 
كنن�د، حاضر هستيم صن�دوق را توس�عه داده و مي�زان 

وام ها را ك�ه قرض الحسنه هستند، افزايش دهيم. 

مريم محمدي 
مس�ئول صندوق قرض الحس�نه 

مسجد پيرانش�هر
فاطمه روستا

مسئول گروه جهادي شهيد ابوالپور

آموزش مهارت به دانش آموزان محروم
امسال ۵۰۰بسته كامل لوازم التحرير ايراني- 
اسالمي كه از توليدكنندگان داخلي خريداري 
شده به مناطق محروم ارسال شده 
است. اين لوازم التحرير هم براي 
حمايت از تولي��د داخل بود و هم 
براي رفع نياز دانش آموزان محروم 
و نيازمند.  اين لوازم شامل مداد، 
پاك كن، خودكار، تراش، خط كش، 
كاغ��ذ يادداش��ت، م��داد رنگي، 
ماژي��ك و ديگر مايحتاج اس��ت. 
مركزي ب��ا نام مرك��ز نيكوكاري 
ش��هداي مدافع حرم داريم كه با 
توجه به مشكالت و مسائل درگير 
با آموزش مجازي در كش��ور كه 
زيرساخت هاي آن فراهم نيست، 
سعي كرديم به كمك دانش آموزان برويم.  در 
روستاها و مناطق محروم و مرزي كه بخشي 
از دانش آموزان در اي��ن مناطق حضور دارند، 
امكان اتصال آنها به شبكه اينترنت وجود ندارد 

يا برخي از خانواده ها گوشي هوشمند ندارند، 
بنابراين در سال جاري حدود 3۰تبلت با كمك 
خيرين براي دانش آموزان مناطق محروم تهيه 

شد و در اختيارشان قرار گرفت. 
در چند روز اخير هم 11۰بسته كامل شامل 
لوازم التحري��ر آم��اده كردي��م كه به دس��ت 
دانش آموزان نيازمند رس��يد. در برنامه داريم 
ت��ا بتوانيم ليس��تي از دانش آموزان��ي كه در 
خانواده هاي كم برخ��وردار زندگي مي كنند 
را آماده نماييم تا در مناس��بت هاي مختلف 

بتوانيم به آنها خدمات رساني كنيم. 
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خبرن�گاران ب�راي احص�ای 
مش�كالت مناط�ق مح�روم 
پيشگام هس�تند و گروه هاي 
جهادي رسانه رساترين صداي 
مطالبه گران مح�الت محروم 
و آس�يب پذيرند و ب�ا حض�ور 
ميداني مش�كالت مناطق كم 
برخ�وردار را انع�كاس داده و 
مس�ئوالن را براي رفع دردها 
ب�ه اي�ن نق�اط مي كش�انند


