
   مينا محمدي 
استان اردبيل به واسطه موقعيت جغرافيايي مناسب، 
 آب و هواي مطلوب براي فعاليت هاي کش�اورزي و 
وجود برخي صنايع به عنوان منطقه اي کم برخوردار 
شناخته نمي ش�ود. با اين  حال جهادگران سپاه و 
بسيج معدود مناطق محروم اين استان را هم براي 
آباداني انتخاب کرده اند و قرار است با اقداماتشان 
ش�رايط برابر اقتصادي، اجتماعي و آموزشي براي 
تمام م�ردم اين اس�تان فراهم کنن�د؛ کاري که از 
هم اکنون ب�ا اجراي ح�دود 200 ط�رح آباداني در 
شهرس�تان هاي مختلف اس�تان آغاز شده است.

    
اس��تان اردبيل با موقعيت جغرافياي��ي اي که دارد، 
حجم باالي ص��ادرات هر س��اله و ارز هايي که به آن 
وارد مي ش��ود کمتر نقاطي دارد که ب��ا محروميت 
دس��ت و پنجه نرم کنند. هرچند در برخي مناطق 
اين اس��تان هم معضل بيکاري وجود دارد اما مزارع 
و صنايع هريک باعث ش��ده اند اردبي��ل در ابتداي 
ليس��ت مناطق محروم ق��رار نگي��رد. از همين رو با 
اينکه شايد به نظر برس��د اجراي طرح هاي جهادي 
آباداني براي اين استان چندان ضروري نيست اما باز 
هم جهادگران سپاه و بس��يج اين استان را از ليست 
بلندب��االي کمک رساني ش��ان ح��ذف نکرده اند. از 
همين رو امسال قرار است حدود 200 طرح آباداني 
در استان اجرا شود. در کنار اين طرح ها، بسيج طرح 
تهيه جهيزيه براي نوعروس��ان را هم پيش مي برد و 
تاکنون بسته هاي بس��ياري بين مردم توزيع کرده 
اس��ت. البته فعاليت هاي آنها به همي��ن جا محدود 
نمي شود و با توجه به نياز کم استان به فعاليت هاي 
جهادي، جهادگران اردبيل آتش به اختيار به مناطق 
ديگر همچون لرستان که از س��يل بهاري خسارت 
ديد اعزام مي شوند و در آن مناطق به خدمت رساني 

مي پردازند.
   اجراي طرح هاي محروميت زدايي

شهرس��تان هاي مشگين ش��هر، خلخال،  اصالندوز 
و... از جمله مناطقي هس��تند که با حضور نيروهاي 
جهادي قرار است آباد و آبادتر شوند. براي نمونه در 
مشگين شهر بسيج شهرس��تان برنامه اجراي 116 
طرح محروميت زداي��ي را در دس��ت دارد که از اين 
تعداد قرار است به زودي سه پروژه به مرحله افتتاح 
هم برس��د. در اين خصوص فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج شهرستان مشگين ش��هر به فارس گفت: »در 
راس��تای تحقق منويات فرماندهی معظم کل قوا و 
خدمت رس��انی به مردم مناطق محروم شهرس��تان 
مشگين ش��هر، 116 طرح و پروژه محروميت زدايی 
در مناطق محروم شهرستان در حال اجراست که از 

جمله اين طرح  ها می توان به احداث خانه، غسالخانه، 
سرويس بهداش��تی، آبرس��انی و ايجاد کارگاه های 

اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.« 
محم��د پورمن��د ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه طرح هاي 

محروميت زدايي بسيج در شهرستان فقط به همين 
چند پروژه محدود نمي شود، اضافه کرد: »نيروهاي 
جهادگر ب��ا توجه به نزديک بودن زم��ان آغاز به کار 
مدارس، برنامه رنگ آميزی، مرمت و بهسازی مدارس 
را در برنامه دارند.« وي با اشاره به اينکه اين طرح ها 
با حضور ۳2 گروه جهادی انجام مي شود، ادامه داد: 
»عالوه بر گروه های جهادی مس��تقر در شهرستان، 
گروه جهادی بسيج مشگين شهر در منطقه معموالن 
لرستان نيز به مردم ارائه خدمت کردند.« گفتني است 
بسيج شهرستان برنامه هاي متعددي حتي در راستاي 
توانمندسازي روستاييان هم دارد. بنابراين در راستاي 
ايجاد اشتغال و تحقق رونق توليد و اقتصاد مقاومتی 
افراد متقاضی وام به کميته امداد شهرستان معرفی 
شده و تس��هيالت دريافت کرده اند. وي در اين باره 
تأکيد کرد: »يک ميليارد تومان وام اقتصاد مقاومتی 
به 100 نفر با مشارکت کميته امداد برای فعاليت در 
عرصه های زنبورداری، پرورش قارچ، قاليبافی، اصالح 
باغات، محصوالت گلخانه ای و مرغداری در يک سال 

گذشته پرداخت شده است.«
   از محروميت زدايي تا تأمين جهيزيه

عالوه بر خدماتي که بسيج در شهرستان مشگين شهر 
ارائه کرده اس��ت، با توجه به نياز شهرس��تان نمين 
زيرس��اخت هاي الزم ب��راي تأمي��ن آب، گروه های 
جهادی با حضور در روستای تفيه نسبت به احداث 
آب انبار و هدايت آب چشمه بيرون روستا به خطوط 
آبرسانی روستا و تأمين آب ش��رب بهداشتی اقدام 
کردند. عالوه بر ايج��اد زيرس��اخت هاي الزم براي 
تأمي��ن آب در اي��ن شهرس��تان،  بس��يجيان براي 
شهرس��تان اصالندوز نيز 5۳ طرح محروميت زدايي 
را در برنامه ق��رار داده اند. در اي��ن خصوص فرمانده 
ناحيه مقاومت بسيج عشايری شهرستان اصالندوز به 
خبرگزاري بسيج گفت: »5۳ پروژه محروميت زدايی 
توسط بس��يج س��پاه عش��ايری اصالندوز در سطح 
شهرس��تان در حال اجراس��ت.« س��رهنگ پاسدار 
حسين حسين زاده با اشاره به اينکه براي اجراي اين 
طرح ها 2۳ گروه جهادي در عرصه هاي خدمت رساني 

حضور يافته اند، افزود: »5۷ س��ری جهيزيه نيز بين 
زوج ه��ای جوان  شهرس��تان توزيع ش��ده اس��ت.« 
همچنين طرح هاي تکميل خانه محروم، آبرسانی به 
مناطق روستايی، تکميل غسالخانه و کارگاه اقتصاد 
مقاومتی با مشارکت خيرين و ادارات شهرستان در 
حال اجراست. وی ادامه داد: »طرح شهيد رهنمون 
در راس��تای ويزيت رايگان اهالی در مناطق محروم 
شهرستان و ارائه خدمات رايگان درمانی و پزشکی در 
سطح شهرستان برگزار شده و ادامه خواهد داشت.«

   ساخت سرپناه براي نيازمندان
گفتني اس��ت در شهرس��تان خلخال نيز بسيجيان 
طرح هاي بهسازی چهار چشمه آب شرب در روستای 
دشت اندر، احداث استخر آب کشاورزی در روستای 
بيله ده، بهسازی چشمه و انتقال و لوله کشی آب شرب 
روستای اس��مه رود، احداث ديوار حائل در روستای 
تيل و تکميل پروژه آبرس��انی روستای زرتشت آباد 
را به عنوان اقدامات محروميت زدايی ناحيه بس��يج 
سپاه شهرستان خلخال در دست اجرا دارند. مضاف 
بر اين موارد مسئول س��ازمان بسيج سازندگی سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبيل نيز از ساخت 200 
واحد مسکوني براي نيازمندان استان خبر مي دهد. 
سرهنگ پاسدار علی پيرجاهد به خبرگزاري بسيج 
گفت: »در راستای رفع محروميت و ارائه خدمات به 
مردم در مناطق مختلف دورافتاده و محروم گروه های 
جهادی با سازماندهی الزم به اين مناطق اعزام و اقدام 

به خدمات رسانی به مردم می کنند.« 
گفتني است براي ساخت اين تعداد واحد مسکوني 
اکنون 210 گروه جهادی در س��طح اس��تان برای 
خدمات رس��انی به مناطق محروم و روستايی اعزام 
ش��ده اند. مسئول س��ازمان بسيج س��ازندگی سپاه 
حضرت عباس )ع( استان اردبيل با اشاره به تهيه ۹00 
تن آجر از محل کمک های مردمی ب��رای توزيع در 
معموالن استان لرستان ادامه داد: »بسيج سازندگی 
استان 20 هزار کيسه گچ و ۷ کاميون آجر سفال نيز 
برای خانه های مسکونی تعميری و احداثی در بخش 
معموالن ارسال کرده و اين خدمات رسانی ها تداوم 
دارد.« عالوه بر تمام اين خدمت رس��اني هاي بسيج 
اس��تان اردبيل، جهادگران اين اس��تان در خارج از 
استان و در لرستان نيز دس��ت به محروميت زدايي 
مي زنند. آنها با توجه به س��يل اخير و خسارت هاي 
ش��ديدي که به اين اس��تان وارد کرد احداث 100 
واحد مس��کوني را در برنامه دارند و در حال ساخت 
اين واحدها هستند. مضاف بر اين، تاکنون در مناطق 
سيل زده بخش معموالن استان لرستان ۳50 واحد 
مسکونی آسيب ديده نيز به همت گروه های جهادی 

استان اردبيل بازسازی و تعمير شده است.

   سيداحمد  هاشمي اشکا
نياز مردم مناطق محروم به امکانات درماني و دارويي 
موجب شده تا پزشکان بس�يجي که در رشته هاي 
مختلف و تخصص�ي فعاليت دارند، ب�راي رفع اين 
کمبودها در مناسبت هاي مختلف با حضور در اين 
مناطق به درمان نيازمندان بپردازند. با وجود حضور 
هميشگي پزشکان بسيجي در مناطق مختلف کشور، 
اين خدمات در برخي اوقات ازجمله ماه هاي محرم و 
صفر به خصوص در زمان برگزاري راهپيمايي بزرگ 
اربعين حسيني، به طور ويژه ارائه مي شود. امسال 
نيز در کنار خدمت رس�اني جامعه بسيج پزشکان 
به نيازمندان مناط�ق محروم و اس�تقرار تيم هاي 
پزش�کي در اين نقاط و ارائه خدم�ات تخصصي به 
آنها قرار است طبق برنامه ريزي ها در زمان برگزاري 
راهپيمايي عظيم اربعين، خدمات درماني و دارويي 
گروه هاي جهادي از مناطق م�رزي ايران تا آخرين 
منزل عتب�ات عاليات ب�ه زائران ارائه ش�ود و مثل 
سال هاي گذشته مسئول حفظ سالمت آنان باشند.

    
شايد کمتر کسي فکر مي کرد پس از پايان هشت سال 
دفاع مقدس، حرکت پزشکان بسيجي و داوطلب که 
در آن زمان به همرزمان خ��ود خدمات درماني ارائه 
مي کردند ادامه يابد و اين بار تمامي  مناطق محروم 
را دربرگيرد. ابتدای زمستان ۹6 بود که طرح شهيد 
رهنمون به ياد اين پزشک بزرگوار به صورت محدود 
و با حضور تعدادی از پزشکان بسيجي و رزمنده در 
دوران دفاع مقدس در يکی از مس��اجد محله خزانه 
بخارايی در جنوب ش��هر ته��ران در قالب طرح ملی 
اعضای بسيج جامعه پزش��کی انواع خدمات، چون 
عموم��ی، تخصصی، روانشناس��ی، دندانپزش��کی، 

پرستاری، آموزشی و بهداشتی انجام شد.
از آن زمان به بعد در مناسبت هاي مختلف، پزشکان 
بس��يجي با باالترين تخصص ها و تمام��ي  امکانات 
درماني در استان هاي محروم حضور پيدا کرده و به 

صورت رايگان به خدمت رساني مي پرداختند.
اثر مثبت اين حرکت موجب ش��د ارتش و سپاه در 
مناس��بت هاي مختلف ازجمله مانورهاي��ي که در 
مناطق محروم و کم برخوردار انجام مي دادند به طور 
ويژه با برپايي تمام��ي  امکانات درماني خود حتي به 

برپايي بيمارستان هاي صحرايي اقدام کنند.
   از مناطق محروم تا مسير عتبات 

نياز محرومان به درمان و استفاده از خدمات درماني 
ازجمله داليلي است که پزشکان بسيجي در زمان هاي 

مختلف ب��راي حل اين مش��کل به مناط��ق محروم 
که باالتري��ن نيازمندي را در اين زمينه دارند، س��فر 
مي کنند. در س��ال هاي اخير، اس��تان هاي سيستان 
و بلوچس��تان، کرمان، خراس��ان جنوبي، کردستان، 

هرمزگان و کرمانش��اه ازجمله مناطقي بودند که در 
زمينه خدمات مختلف و متنوع پزشکي باالترين بهره را 
بردند. وقوع زلزله و سيل در دو سال اخير در کرمانشاه 
ازجمله مسائلي بود که سبب شد پاي پزشکان بسيجي 
بيشتر به اين استان باز ش��ود. همچنين قرار گرفتن 
در آس��تانه هفته دفاع مقدس بهانه اي بود تا پزشکان 
بسيجي کرمانشاهي با برپا کردن بيمارستان صحرايی 
و ب��ا بکارگيري پزش��کان در 1۷ رش��ته تخصصی و 
فوق تخصصی خدمات درمانی ويژه اي را به محرومان 
اين استان به صورت رايگان ارائه دهند. رئيس سازمان 
جامعه پزشکی کرمانشاه در اين رابطه مي گويد: »به 
منظور ارائه خدمات درماني به محرومان اين استان 15 
تيم پزشکی طرح شهيد رهنمون روز چهارشنبه سوم 
مهر در مناطق کم برخوردار به ارائه خدمات پزشکی 

رايگان خواهند پرداخت.«

از آنجا که اين طرح به نام شهيد رهنمون است، لذا اين 
15 اکيپ پزشکی با تقس��يم به دو گروه هفت و هشت 
تيمي به نيازمندان درماني حاشيه شهر و شهرستان هاي 
کرمانش��اه خدمات پزش��کی راي��گان مي دهند. رضا 
منصوری با اش��اره به خدمات تخصصي اي��ن گروه از 
پزشکان و اينکه اين 15 تيم در حوزه درمان، مشاوره، 
پيشگيری و آموزش فعاليت دارند مي افزايد: »اين افراد 
عبارتند از پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت محيط و 
مشاور که به صورت ثابت چهارشنبه های اول هر ماه در 
مناطق مشخص شده مستقر شده و خدمات مورد نياز 

به نيازمندان ارائه مي دهند.«
اين اقدامات درماني و پزش��کي در حالي اس��ت که 
عش��اير نيز مي توانند از اي��ن امکانات به��ره ببرند. 
همچنين عالوه بر اين خدمات قرار است در آستانه 
هفته دفاع مقدس از 2۷ شهريور بيمارستان صحرايی 

در منطقه دينور روستای سنگ سفيد  برپا شود و به 
خدمات رساني به محرومان استان بپردازد.

نکته مهمي که در اين رابطه مي توان اشاره کرد اين 
است که خدمات پزشکي ارائه شده تنها به يک يا دو 
استان محدود نشده و قرار است بيشتر مردم مناطق 

محروم از اين خدمات بهره ببرند.
  خدمات ويژه درماني به زائران اربعين 

خدمات درماني پزشکان بسيجي تنها به محرومان 
خالصه نشده و اين قش��ر در حوادث و مناسبت هاي 
مختلف از جمله راهپيمايي بزرگ اربعين به نيازمندان 
خدمت رساني مي کنند که به عنوان نمونه مي توان به 
اين خدمات در راهپيمايي اربعين امسال اشاره کرد.

از آنجا که براي خدمات رساني به زائران اربعين نياز به 
برنامه ريزي است لذا خدمات پزشکي که قرار است در 
اين چارچوب شکل بگيرد نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. مسئول گروه جهادی شهيد هدايت در استان 
کرمانشاه در اين رابطه مي گويد: »اين گروه در زمينه 
تخصص هاي مختلف که يکي از آنها درماني است به 

خدمت رساني به زائران اربعين مي پردازند.«
حيدرعلی مزروعی با بيان اينکه امسال دومين سالي 
اس��ت که در اين رابطه به زائران خدمات مي دهيم 
مي افزاي��د: »لذا ب��راي س��اماندهی اي��ن نيروهای 
متخصص پزش��کي در فاصله يک ماه و نيم مانده به 
اربعين، طی فراخوانی از نيروهای درمانی داوطلب اعم 
از پزشک، پيراپزشک، پرستار و فيزيوتراپ خواستيم 
برای خدمات رسانی به افرادي که در پياده روي اربعين 
حضور مي يابند اعالم آمادگي کرده و اسامي  خود را به 

پايگاه هاي پزشکي بسيج اعالم کنند.«
به گفته اين مسئول، قرار است امسال نيز مانند سال 
گذشته با حضور50 نفر از پزشکان که در قالب گروه 
پنج نفره ساماندهي مي شوند به نيازهاي درماني زائران 
پياده روي اربعين پاسخ داده شود. آمارها نشان مي دهد 
سال گذشته نيز بس��يجيان جامعه پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شيراز با اعزام 450 متخصص متشکل 
از جراح مغز و اعصاب، طب اورژانس، جراح عمومی، 
زنان و زايمان، بيهوش��ی و داخلی به زائ��ران اربعين 
خدمت رس��اني کردند. اين در حالي ب��ود که جامعه 
پزشکي يزد نيز با فرستادن بيش از 50 نفر از نيروهاي 
درمانی خ��ود در زمينه ه��اي فوق تخصص، عمومی 
و پرس��تاری در موکب خود به ارائه خدمات درمانی 
 پرداختند، که عالوه بر آن بيش از 100 ميليون تومان 
دارو از شرکت های داروپخش و داروخانه های سطح 

استان يزد نيز به زائران بيمار و نيازمند اهدا شد.

 خدمت رساني پزشكان جهادگر بسيجي 
از مناطق محروم تا عتبات عاليات

امسال200 طرح آباداني بسيج در اردبيل  اجرا می شود

 فاطمه سادات طاهری 
فرمانده پايگاه بسيج و معلم قرآن:

 60 معلول و سرپرست خانواده را
 با حمايت بسيج شاغل کرديم

زماني که از کارآفريني و اقتصاد مقاومت�ي صحبت به ميان مي آيد 
همه فکر مي کنند کار سختي پيش رو دارند. بايد سرمايه گذاري هاي 
خاصي انج�ام دهند و به امکان�ات و تجهيزات وي�ژه اي هم احتياج 
اس�ت اما هنوز هم مي ش�ود ب�ا کمي  همت و ت�وکل به خ�دا و نيت 
خالص کارهاي بزرگ�ي انجام داد. درس�ت مثل معل�م قرآني که با 
راه اندازي ش�ش کارگاه توانس�ته ح�دود 60 نفر را در رش�ته هاي 
خياطی، هنرهای س�وزن دوزی، قالب بافی، مليله دوزی، قاليبافی، 
گليم، تابلوف�رش، کيف و کفش، گلدان، نان های محلی با س�بوس، 
داروه�ای گياه�ی و ادويه جات خش�ک مش�غول کند و ب�ه ايجاد 
اش�تغال بپردازد؛ خانم فاطمه س�ادات طاه�ری فرمان�ده يکی از 
پايگاه های بسيج شهر س�ربداران خراس�ان رضوی، دارای مدرک 
فوق ليس�انس تفس�ير قرآن کريم و به گفته خ�ودش معلم قرآن.

    
»س��ال ۹0 بود که تصميم گرفتم به صورت عملی وارد جنگ اقتصادی 
شوم و دليل اصلی ورود به اين موضوع، مشکالتی بود که مردم با من به 
عنوان معلم قرآن مطرح می کردند. در آن زمان فرمانده يکی از پايگاه های 
بسيج منطقه خودمان بودم و مش��کالت را به سپاه منتقل می کردم که 
برخی مردم تا چه حد با مشکل دست و پنجه نرم می کنند و آنها نيز به 
فراخور توانش��ان کمک می کردند که زياد نبود اما در مقابل بي توجهي 
بانک ها و ادارات و سازمان ها و حتي نمايندگان مردم در مجلس که اصاًل 

درد مردم و مشکالت و بيکاري ها برايشان مهم نبود، قابل تقدير بود.«
اينها بخش��ي از حرف هاي فاطمه س��ادات طاهری اس��ت که با تالش و 
پش��تکار توانس��ته امروز حدود 60 نفر از افرادي که سرپرست خانوار، 
بدسرپرس��ت و يا معلول هستند را به کار مش��غول و به امرار معاششان 
کمک کند. بسيجي خوش فکري که حتي توانسته از خرده پارچه هايی 
که در خياطی بايد دور ريخته شود توسط تعدادی از جوانان، فرش های 

فانتزی توليد کند.
اين فعال اقتصاد مقاومتی با اشاره به شرايط اقتصادی کشور معتقد است: 
»جنگ اقتصادی بدتر از جنگ نظامی است و برای پيروزی در اين جنگ 
بايد همه وارد ميدان شوند. هر کس به سهم خود می تواند برای جامعه 

مفيد باشد و برای موفق شدن تنها پيگيری، صبر و تالش می خواهد.«
   فروش خانه براي سرمايه اوليه

معلم قرآِن ما گريزي به نحوه آغاز کارش مي زند و مي گويد: »برای رفع 
مشکالت مردم به شورای شهر و نمايندگان مجلس که خود مردم آنها را 
انتخاب کرده بودند مراجعه کردم اما متأسفانه نتوانستم کاری از پيش 
ببرم و هر کدام شان به نوعی از سر خودش��ان باز کردند و در نهايت يک 
تقديرنامه به من دادند که پيگير مش��کالت مردم بودم اما به عنوان يک 
بنده خدا به دنبال تقديرنامه از افراد و سازمان نبودم و می خواستم اين 
افتخار نصيبم شود که در راه خدا کاری انجام داده باشم. برای راه اندازی 
يک کسب وکار کوچک به بانک ها و سازمان های مختلف مراجعه کردم اما 
هيچ کدام  ريالی ندادند. من تصميمم را برای رسيدن به هدف گرفته بودم، 

به همين دليل خانه ام را فروختم و سرمايه اوليه کار کردم.«
اين فعال اقتصاد مقاومتی تأکيد می کند: »رئيس سازمان بسيج سازندگی و 
آقای فرشاد عالی مدير روابط عمومی اين سازمان برای بنده زحمات زيادی 
کشيدند و در بحث مجوزها و همچنين راهکارهای توسعه، رايزنی هايی 
انجام دادند که مدت زمان دريافت آنها بس��يار کوتاه ش��د. اين کمک ها 
در حالی صورت گرفت که مس��ئوالن منطقه خودمان به راحتی عنوان 
می کردند اگر نمی توانيد اداره کنيد آن را جمع کنيد و زمانی که صحبت از 

بيکاری افراد می کردم می گفتند متأسفانه نمی توانيم کاری کنيم.«
وی در ادامه صحبت هايش در مورد نحوه ج��ذب نيروهايش می گويد: 
»برای اينکه بتوانم کار خير کرده باش��م نيروهای م��ورد نياز را از ميان 
افرادی انتخاب کردم که سرپرست خانوار، بدسرپرست يا معلول بودند. 
اکنون شش کارگاه مشغول فعاليت است که هر کارگاه حداقل 10 نيروی 
کار دارد و در مجموع 60 نفر در کارگاه ها مشغول کار هستند. کارگاه های 
خياطی، هنرهای دس��تی مثل س��وزن دوزی، قالب بافی، مليله دوزی، 
قاليبافی، گلي��م، تابلوفرش، کي��ف و کفش، گلدان، نان ه��ای محلی با 
سبوس، داروهای گياهی و ادويه جات خشک از جمله فعاليت هايی است 
که راه اندازی شده و فعال هستند. حتی در يک بخش، خرده پارچه هايی 
که در خياطی بايد دور ريخته ش��ود توس��ط تعدادی از جوانان با ايده و 

انگيزه به فرش های فانتزی تبديل می شود.«
طاهری ادامه مي دهد: »بنده درباره ش��يرينی پزی اصاًل سررشته ندارم 
اما افرادی که در اين زمينه مشغولند تحصيل کرده و فوق ليسانس های 
صنايع غذايی هستند که ايده های متفاوتی را اجرا می کنند. در کارگاه 
شيرينی پزی اين تعاونی، شيرينی با ماندگاری باال بدون مواد شيميايی 
توليد می شود که به جای استفاده از رنگ خوراکی، آب لبو، ريشه زعفران و 
مواد غذايی سالم مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين به منظور افزايش 
سالمت مواد غذايی از گياهان دارويی نظير شيرين بيان، شيره انگور و... 
در توليد شيرينی جات اين تعاونی استفاده می شود. اخيراً يک شيرينی 
با جوانه عدس، جوانه گندم و جوانه ماش توليد کرده اند که به آزمايشگاه 
سالمت وزارت بهداشت فرستاده ايم و از همه نظر نمرات بااليی دريافت 
کرده است. همچنين در زمينه توليد ش��يرينی های بدون شکر با شيره 
توت و خرما تبحر زيادی پيدا کرده ايم و اصاًل اعتقادی به استفاده از مواد 
ش��يميايی نداريم. در اين صورت افراد در رش��ته خودشان مشغول کار 
می شوند و به اين نتيجه می رسند که تحصيالتشان مفيد بوده است. در 
کارگاه عروسک سازی فوق ليسانس های خياطی و طراحی مشغول کار 
هستند و عروسک های سنتی را از همان خرده پارچه ها توليد می کنند. 
حتی اکنون طرحی را داده اند که شعرهای محلی استان خراسان را روی 

عروسک ها طراحی کنند و بسازند.«
وی درباره بازاريابی و فروش محصوالت توليدشده در کارگاه ها نيز تأکيد 
مي کند: »به دليل اينکه افراد در کارگاه انگيزه فعاليت بيشتر داشته باشند 
محصوالتی که توليد می کنند را به صورت تضمينی خريداری می کنم 
که اين موضوع در ماهيت تعاونی تعريف ش��ده و بعد مسئوالن فروش و 

بازاريابی اقدام به عرضه در سطح بازار می کنند.«
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سجاد مرسلي

هفته دفاع مقدس بهانه اي بود تا پزشکان 
بس�يجي کرمانش�اهي ب�ا برپ�ا ک�ردن 
بيمارستان صحرايی و با بکارگيري پزشکان 
در ۱۷ رش�ته تخصص�ی و فوق تخصص�ی 
خدمات درمانی وي�ژه اي را ب�ه محرومان 
 اين اس�تان به صورت راي�گان ارائه دهند

ب�ا توج�ه ب�ه ني�از شهرس�تان نمي�ن 
زيرس�اخت هاي الزم ب�راي تأمي�ن آب، 
گروه های جهادی با حضور در روستای تفيه 
نسبت به احداث آب انبار و هدايت آب چشمه 
بيرون روستا به خطوط آبرس�انی روستا و 
تأمين آب ش�رب بهداش�تی اقدام کردند 
و براي شهرس�تان اصالندوز ني�ز 53 طرح 
 محروميت زدايي را در برنامه ق�رار داده اند


