
جه�اد خدمت و اج�راي رزماي�ش کمک مؤمنان�ه تنها 
گوش�ه اي از فعاليت ه�اي بس�يج و س�پاه ب�راي رف�ع 
محروميت و ياري رساندن به خانواده هاي کم برخوردار 
و نيازمند اس�ت. رزماي�ش همدلي و کم�ک مؤمنانه که 
از اوايل ماه مبارک رمضان آغاز ش�ده اس�ت، بيشتر در 
جهت تأمي�ن مايحتاج اوليه و رفع مش�کالت اقتصادي 
خانواده ه�اي مح�روم و آس�يب ديدگان از کرون�ا ب�ود 
ام�ا در برخي نق�اط کش�ور مث�ل مازن�دران، اردبيل و 
آذربايجان ش�رقي، اين حرکت خداپس�ندانه تا ساخت 
خانه ب�راي محرومان هم پي�ش رفت. در بوش�هر هم با 
راه ان�دازي ق�رارگاه نهضت سراس�ري جه�ش توليد، 
گام بزرگ�ي در جه�ت ب�ه حرک�ت درآوردن چرخ هاي 
اقتص�اد و رونق بخش�ي به توليد داخل برداش�ته ش�د.

  
توجه به تأمين مسکن و سرپناه خانواده هاي محروم يکي از 
اولويت هاي نيروي بسيج است که در تمام ش��هرستان هاي 

کوچک و بزرگ کشور در حال پيگيري و انجام است.
مهم نيست کجاي ايران باشد يا در کدام شهرستان و روستا، 
مهم اين است که وقتي نيازمندي در منطقه اي وجود داشته 
باش��د، حتماً تأمين خواسته هاي او در دست��ور کار بسيج و 

نيروهاي جهادي قرار می گيرد.
در استان مازندران، سپاه س��اری بعد از ساخت و تکميل ۴۵ 

واحد مسکونی، کليد آنها را به نيازمندان اهدا کرد.
در همين باره فرمانده سپاه ساری با اش��اره ب��ه افتتاح خانه 
محروم در تيرکالی اين شهرستان گفت:   »با افتتاح اين واحد 
مسکونی تا ب��ه امروز ۴۵ واحد مسکون��ی تحويل نيازمندان 

شده است.«
سرهنگ يعقوبی از ساخت ۷۵ مسکن ديگر ويژه محرومان 
توسط بسيج سازندگی سپاه ساری خبر داد و تأکيد کرد: »کار 
ساخت تقريباً ۷۰ درصد اين واحد ها انجام شده و تا يک ماه 

آينده به بهره برداری می رسند.«
به گفته اين مسئول مسکن مددجوي��ی نيز با کمک کميته 
امداد و مش��ارکت خيران با زيربنای ۵۰ مت��ر مربع ساخته 

شده است.

در استان سمن��ان و در ادام��ه رزمايش کم��ک مؤمنانه که 
مردم و نيروه��اي بسيج و سپاه با تهيه بسته هاي معيش��تي 
به ياري خانواده هاي کم برخوردار و مح��روم رفته بودند کار 
بزرگي انجام شد و کار ساخت چهار واحد مسکوني هم براي 

نيازمندان شاهرود آغاز شد.
در همين ب��اره فرمانده بسي��ج مساجد و مح��الت علی ابن 
ابيطالب)ع( ش��اهرود از تداوم کمک های مؤمنانه و ساخت 
چهار واحد مسکونی در محله اسالمی شهرک شهيد بهشتی 
شاهرود برای نيازمندان خبر داد و گفت: »کمک هاي مؤمنانه 
مردم و تالش جهادگران براي ياري رسان��دن به نيازمندان 
همچنان ادامه دارد و ما قصد داريم در اين مسير هر آنچه که 

در توان داريم را در اختيار و خدمت محرومان بگذاريم.«
اباذر مطهری با اشاره به ساخت همزمان چهار واحد مسکونی 
برای خانواده های نيازمند در محله اسالمی ش��هرک شهيد 
بهش��تی ش��اهرود ادامه داد: »اين منازل مسکونی به همت 
پايگاه مسلم بن عقيل)ع(، ش��ورای اسالم��ی محله، بسيج 

سازندگی و خيران در حال ساخت است.«
وي با تأکيد بر اينکه اين منازل ب��رای چهار خانواده نيازمند 
شناسايی شده در اين محله در حال ساخت، مرمت و بهسازی 
است، تصريح کرد: »با توجه به رسالت بسيج در خدمت رسانی 
به مردم به ويژه اقشار کم برخوردار و آسيب پذير، اين فعاليت ها 
همچنان تداوم خواهد داش��ت و گروه های جهادی بسيج در 

اين مسير قدم خواهند برداشت.«
مطهری همچنين با اشاره به طبخ و توزيع غذا در شب ميالد 
امام رضا)ع( در محالت شهر شاهرود گفت: »۵۰ پرس غذا به 
همت پايگاه مسلم ابن عقي��ل)ع( و ۶۵ پرس به همت پايگاه 
منتظران مهدی)عج( طبخ و در محالت ش��هيد بهش��تی و 
شهيد نواب صفوی ش��اهرود بين خانواده های کم برخوردار 

توزيع شد.«
وی همچنين ب��ه اهدای يک دست کم��د و تختخواب نوزاد 
به يک خانواده نيازمند به همت پايگ��اه مسلم بن عقيل)ع( 
در محله اسالمی شهرک شهيد بهش��تی اشاره کرد و افزود: 
»محالت اسالمی ش��اهرود در راست��ای محروميت زدايی و 
کمک به خانواده های کم برخوردار و نيازمند با کمک خيران 

تالش می کنند و تاکنون فعاليت های زيادی در راستای ارائه 
خدمات به اين خانواده ها انجام داده اند و اين روال ادامه دارد.« 
در همين راستا و در آذربايجان شرقي و روستای عجمی ميانه 
نيز دو خانه مددجوي��ی به همت بسي��ج سازندگی ساخته 
ش��د. اقداماتي که به عنوان گل سرسبد کمک هاي مؤمنانه 

خودنمايي می کند.
در مراس��م افتتاح اين خانه ه��ا، فرمانده سپ��اه ميانه گفت: 
»تالش برای محروميت زدايی در سايه ايثار و روحيه جهادی 
ميسر است و اين روحيه و ايثار ثمره ای از ثمرات تمام ناشدنی 

فرهنگ دفاع مقدس به شمار می آيد.«
حسين محمدی با بيان اينکه يک��ی از رسالت های اصلی ما 
انتقال اين روحيه و تفکرات سازنده و فرهنگ »ما می توانيم« 
به نسل جوان است، تصريح کرد: »ساخت خانه های محروم در 
چنين مناطق صعب العبور و دورافتاده ای نشان می دهد که با 

تالش و کار جهادی می توان هر ناممکنی را ممکن کرد.«
در ادامه، رئيس کميته امداد امام خمينی)ره( ميانه نيز ضمن 
تقدير از زحمات سپاه و بسيجي��ان در ساخت و آماده سازی 
اين پروژه ها، گفت: »سپاه هميشه يار و ياور ما بوده است و ما 
بدون حمايت سپاه هرگز نمی توانيم اين مأموريت های بزرگ 

محروميت زدايی را به خوبی انجام دهيم.«
فرج اهلل جعفری با يادآوری اينکه بسياری از اين مددجويان 
توانايی تهيه خانه برايش��ان تقريباً غيرممک��ن است، تهيه 
مسکن برای آنان را از بزرگ تري��ن دغدغه های کميته امداد 
عنوان کرد و افزود: »ما در اين عرصه ه��ر چه در توان داريم 
به کار خواهيم گرفت و با کمک سپاه، ساخت اين پروژه ها را 

استمرار خواهيم داد.«
 آغاز به کار قرارگاه نهضت سراسری جهش توليد 

توجه به توليد کاالي ايراني و تشويق شهروندان براي مصرف 
اين محصوالت يکي از مهم ترين اقداماتي است که می تواند 
چرخ هاي اقتصاد کش��ور را به حرکت درآورده و باعث رونق 
کسب و کارها ش��ود. بر همين اساس چند روز پيش قرارگاه 

نهضت سراسری جهش توليد در بوشهر آغاز به کار کرد.
در مراسم آغاز به کار اين قرارگاه، سرهنگ عباسی فر مسئول 
سازمان بسيج سازندگی استان بوش��هر در مورد چگونگی و 
چرايی شکل گيری نهضت سراسری جهش توليد در بسيج 
گفت: »از اهداف اصلی اين نهض��ت، رويکرد مردم محوری و 
بهره گيری از ظرفيت مردم توسط بسيج برای تحقق بخشيدن 
به شعار امسال که از طرف امام خامنه ای )مدظله العالی( با نام  

جهش توليد نامگذاری شده است، می باشد.«
وي ادامه داد: »ش��ش کارگروه در نهض��ت سراسری جهش 
توليد تعريف شده است. سپس مسئوالن اين شش کارگروه 
برنامه ها و وظايف کارگروه مربوط به خ��ود را مطرح کرده و 

توضيح دادند.«
در ادامه محسن مشتاقی مسئول سازمان بسيج مهندسين 
صنعتی استان بوشهر و مسئول کارگروه صنعت و معدن گفت: 
»از جمله برنامه های اصلی کارگروه صنعت و معدن مربوط به 
احيای واحدهای صنعتی راکد و نيمه فعال و همچنين اجرای 

طرح جهاد روشنايی است.«
وي ادام��ه داد: »برای اجرای نهضت جه��ش توليد در حوزه 
صنعت، اعضای اي��ن کارگروه بايد تم��ام ظرفيت خود برای 
محقق ش��دن دو طرح صنعت يار و جهاد روشنايی در قالب 

کلينيک صنعت را به کار گيرند.«
سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر که 
در اين مراسم حضور داشت با بيان اينکه تمامی برنامه های 
کارگ��روه صنعت و مع��دن بايد ب��ا ه��دف کمک رسانی به 
واحدهای صنعتی که توليدات آنه��ا از ضروريات و ملزومات 
جامعه و مردم است، انجام بگيرد، گفت: »اين قرارگاه می تواند 
محلي براي تبادل نظر کارشناسان و کمک به رونق و جهش 

در توليد باشد.«
وي تأکيد کرد: »تمامی مسئوالن شش کارگروه بايد جلسات 
با اعضای مربوط به خود را به صورت هفتگی جهت پيشبرد 
برنامه های مورد نظر در نهضت سراسری جهش توليد برگزار و 
برنامه های عمليات مربوطه را با همفکری و هم افزايی اعضای 

کارگروه ها در استان بوشهر اجرا کنند.«
به گفته اين مسئول، تمامی برنامه ه��ای کارگروه صنعت و 
معدن بايد با ه��دف کمک رسانی به واحده��ای صنعتی که 
توليدات آنها از ضروريات و ملزوم��ات جامعه و مردم است، 

انجام گيرد.
  اهدای ۶۲ سری جهيزيه به نوعروسان نيازمند 

در اردبيل خانواده هاي نيازمند و به خصوص جواناني که قصد 
تش��کيل زندگي دارند اما به خاطر شرايط اقتصادي خانواده 
موفق به اين کار نمی ش��وند، مدنظر ق��رار گرفته و سپاه اين 
منطقه با برنامه ريزي در شهرستان هاي مختلف استان، نسبت 

به تهيه جهيزيه اقدام کرده است.
در همي��ن رابطه فرمانده سپ��اه ناحيه پارس آب��اد از اهدای 
۶۲ سری جهيزيه به نوعروسان نيازمند اين شهرستان خبر 
داد و گفت: »با اجرای طرح جهيزي��ه آسمانی از سوی سپاه 
شهرستان پارس آباد و قرارگاه محروميت زدايی سپاه حضرت 
عباس)ع( استان اردبيل ۶۲ زوج جوان زندگی مشترک خود 

را با جهيزيه ايرانی آغاز می کنند.«
نوری با بيان اينکه در راست��ای تحقق منويات مقام عظمای 
واليت، پيرامون حمايت از کاالی ايران��ی و همچنين بحث 
مردم داری، مردم ياری و مردم نوازی، اقالم جهيزيه ش��امل 
يخچال، تلويزيون، جاروبرقی، اجاق گاز، ماشين لباسشويی، 
پتو و... به اين زوج ها تحويل داده شد، ادامه مي دهد: »اين کار 
در قالب طرح ازدواج آسان بود و ۶۲ س��ری جهيزيه کاالی 
اساس��ی زندگی بين زوج ه��ای نيازمند در اين ش��هرستان 

توزيع شد.«
وي با تأکيد ب��ر اينکه ازدواج امری توصيه ش��ده در اسالم و 
يکی از سنت های حسنه است و ض��رورت توجه به جوانان و 
به خصوص توجه به امر ازدواج در اس��الم و توصيه های مقام 
معظم رهبری در خصوص عدم غفلت از مسئله جوانان يکی 
از داليل اهدای لوازم زندگی است، تصريح می کند: »انتخاب 
جهيزيه اين زوج ها از کاالهای ايرانی بوده و ارزش ريالی آن 
برای ۶۲ سری جهيزيه، حدود ۶۲۰ ميلي��ون تومان برآورد 

شده است.«

 ساخت خانه براي محرومان 
جهاد خدمت بسیج در مسیر کمک مؤمنانه 
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گفت و گو با مبتکر بسيجي، توليدکننده شيريني هاي بدون قند

 شيريني هاي جلبکي 
سالمت جامعه را ارتقا می دهد

قندها ب�راي تم�ام اف�راد جامعه مضر 
هستند و در اين ميان بيماران ديابتي 
هميش�ه از برخ�ی محص�والت مانند 
ش�يرينی ها بايد دوری کنن�د. همين 
ممنوعي�ت و محدودي�ت اس�تفاده از 
مواد قن�دي باعث ش�د تا ي�ک جوان 
بسيجي به فکر توليد ش�يريني هايي 
بيفتد که در عين خوشمزگي، هيچ قند 
و شکري در آنها استفاده نشده باشد. 
اميد نگينی، کارآفرين اصفهانی است 
که با ثبت فرموالسيون جديد در حوزه 
صنايع غذايی، توانس�ته با استفاده از 
گياهان و جلبک دريايي، شيرينی بدون 
قند توليد کند. به س�راغ اي�ن مبتکر 
بسيجي رفتيم تا در گفت وگويي بيشتر 
با اختراع سالمت محورش آگاه شويم.

  
از چ�ه زمان�ي به فک�ر توليد 
محصولي ش�يرين ام�ا بدون 

قند افتاديد؟
در س��ال 1388 زمانی که دانش��جوی 
کاردانی رشته صنايع غذايی بودم اقدام 
به ثبت شرکت کردم اما به دليل نداشتن 
سرمايه کافی مجبور شدم کار خود را به 
حالت تعليق دربياورم تا بتوانم با سرمايه 
بيشتری وارد کار شوم. سپس تحصيالتم 
را در مقطع کارش��ناسی رشته گياهان 
دارويی ادامه دادم. در همان زمان به اين 
فکر افتادم که رشته کاردانی و کارشناسی 
که در آن تحصيل کرده ب��ودم را تلفيق 
کنم تا به يک محصول برسم و بر همين 
اساس تحقيقات خ��ود را در اين زمينه 
آغاز کردم. حاال ش��رکتی ک��ه روزی به 
حالت تعليق درآمده بود به عنوان شرکت 
دانش بنيان سالمت گست��ران آرايان در 
زمينه تحقيق و توليد محصوالت غذايی 
فراسودمن��د، ش��يرينی های پروتئينه و 
بدون قند، ش��يرينی های غنی ش��ده با 
گياه��ان دارويی، ش��يرينی های حاوی 
جلبک دريايی اسپيرولينا و محصوالت 
وي��ژه ب��رای بيم��اران ديابت��ی و افراد 
مبتال به بيم��اری سلي��اک و ساير افراد 
دارای رژيم های غذايی خاص ش��ناخته 

می شود.
و محصول نهايي ثبت شد؟

بعد از اينکه تحقيقات در زمينه توليد 
ش��يرينی بدون ش��کر به پايان رسيد 
محصول خود را به عنوان تست توليد 
کرديم ک��ه خوش��بختانه کارمان به 
نتيجه رسيده ب��ود. در همان زمان با 
ارائه مستندات، موفق به ثبت اختراع 
در زمينه صنايع غذايی شديم و برای 
اولين بار فرموالسيون توليد شيرينی 
بدون قند در ايران را به ثبت رسانديم. 
بعد از آنکه ش��يرينی بدون قند را به 
ثبت رساندي��م به بخش ه��ای ديگر 
ورود کرديم و گز و سوهان بدون قند 
را هم توليد کرديم که همه اين طرح ها 
به مرکز رشد دانش��گاه اصفهان ارائه 
شد. خوشبختانه دانشگاه آزاد اسالمی  
هم نهايت همک��اری را با م��ا در اين 
زمينه داشت و مکانی را برای تحقيق 
در اختيار ما گذاش��ت و اکنون اولين 
کارخانه توليد شيرينی بدون قند در 
دانشگاه خوراسگان اصفهان راه اندازی 

شده است.

در مورد گياهي که جايگزين 
ش�يريني هايتان  در  قن�د 

مي شود توضيح دهيد.
گياهی به نام استويا که ش��يرينی زيادی 
دارد در رسته گياهان دارويی است و هر 
کيلوگرم آن معادل 3۰۰ کيلوگرم شکر، 
شيرينی دارد. به همين منظور می توانيم 
ش��يرينی هايی توليد کنيم ک��ه بيماران 
ديابتی بتوانند مص��رف کنند. همچنين 
جلبکی به نام اسپيرولينا وجود دارد که در 
محصوالتمان از آن استفاده می کنيم. اين 
جلبک از خواص غذايی زيادی برخوردار 
است و بي��ش از ۷۰ درصد آن را پروتئين 
تشکيل می دهد. اين جلبک دريايی با ۷8 
درصد پروتئين با ارزش غذايی بسيار باال، 
سرشار از ويتامين B1۲ و آهن است که با 
بهره گيری از تسهيالت اقتصاد مقاومتی، 
طرح افزودن اين نوع جلبک به شيرينی با 

موفقيت انجام شد.
ش�ما،  ش�يريني هاي  در 
نگهدارنده ه�ا ه�م طبيع�ي 

هستند؟
در تمام محص��والت از ترکيب عصاره ها 
و اسانس ه��ای طبيع��ی و گياهانی مثل 
به ليمو، نعناع فلفلی، دارچين، هل و مواد 
ديگر به عنوان نگهدارنده طبيعی استفاده 
می کنيم. همچني��ن از عص��اره جلبک 
دريايی اسپيرولين��ا در عمليات بوبری و 
همپوشانی طعم ها در شيرينی های گياهی 
به��ره می بريم. اين جلب��ک دارای ارزش 
غذايی فوق العاده ای است. جلبک دريايی 
اسپرولينا در آزمايشگاه در مدت يک ماه 
توليد و پس از فرآيند برداش��ت و خشک 
کردن، تبديل به پودر ش��ده و با افزودن 
طعم دهنده ه��ای خوراکی، به ش��يرينی 
تبديل می ش��ود که برای بيماران ديابتی 

بسيار سودمند است.
شرکت شما در کنار توليد اين 
محص�ول مفيد، اش�تغالزايي 

هم داشته؟
به غير از اعضای هيئت مديره شش نفره، 
در شرکت ما شش نفر ديگر هم به صورت 
مستقيم مشغول کار هستند. البته در نيمه 
دوم سال تعداد شغل مستقيم شرکت به 
1۵ نفر می رسد و به همين ميزان اشتغال 
غيرمستقي��م نيز رش��د خواهد داش��ت. 
ظرفيت توليد اين شيرينی ساالنه حدود 
3۰۰ تن است و برای اجرای اين طرح 3۰۰ 
ميليون تومان آورده خصوصی و تسهيالت 
اقتصاد مقاومتی هزينه شده و در صورت 

حمايت، به توليد انبوه می رسد.
آي�ا از طرف نهاد يا س�ازماني 

حمايت مالي هم شده ايد؟
ابت��دا طرح های خ��ود را به مرک��ز علم و 
فناوری استان اصفهان ارائه داديم و مبلغ 
۵۰ ميلي��ون تومان تسهي��الت طی سه 
مرحله درياف��ت کرديم. از س��وی ديگر 
سازم��ان بسيج سازندگی ه��م مبلغ 3۰ 

ميليون تومان پرداخت کرد.
آيا به صادرات و ارزآوري براي 

کشور هم فکر مي کنيد؟
هدف گذاری اصل��ی ش��رکت، صادرات 
محصوالت به کشورهای ديگر است. برای 
صادرات در ح��ال برنامه ريزی هستيم و 
برای اين منظور از سال های گذشته موفق 
به کسب باالترين سطح مج��وز توليد از 
دستگاه های ذيربط ش��ده و با اخذ مجوز 
راه اندازی کارخانه، کيفيت توليدات خود 
را به طور مستمر ارتقا داده و به ثبات نسبی 
در تولي��د و فرموالسي��ون و بسته بندی 
محصوالت رسيده ايم. همه ماشين آالت 
و تجهيزات پاي��ه و زيرساخت های توليد 
صنعت��ی را مهيا ک��رده و تاکنون حضور 
موفقی در نمايشگاه ها و همايش ها داشته 
و تأييديه های مختلفی را دريافت کرده ايم. 
شرکت سالمت گستران با داشتن گواهی 
ثبت اختراع برای محصوالت خود و داشتن 
رتبه و مدال طال در چندين جش��نواره، 
اخذ رتبه کارآفرين برت��ر و اخذ رتبه برتر 
طالي��ه داران اقتصاد مقاومت��ی با هدف 
گسترش محصوالت غذايی و قنادی سالم 

مشغول فعاليت است.
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محمد رضا هاديلو

پرونده
 جهاد خدمت بسيج 

براي کمک مؤمنانه

توجه به کشاورزي مناطق مختلف کشور از 
جمله کارهايي است که در برنامه سپاه قرار 
دارد و بر همين اس��اس در آذربايجان غربي 
با تخصي��ص آب به روستاه��اي مختلف از 
هم اکنون می  توان رونق در توليد محصوالت 

کشاورزي را پيش بيني کرد.
جانشين قرارگاه پيش��رفت و آبادانی سپاه 
ش��هدای آذربايجان غربی با بي��ان اينکه با 
تخصي��ص ۹ ميلي��ون مت��ر مکع��ب آب، 
کش��اورزی روستاهای اسماعي��ل کهريز، 
تاج خاتون، پيريادگار، قوچاش، قزلجه گل، 
قره تپ��ه و بهست��ان رون��ق بيش��تری پيدا 
می کن��د، می  گوي��د: اين پ��روژه عظيم که 
مراح��ل اجراي��ی آن در سال ج��اری آغاز 
می شود، با زير پوش��ش قرار دادن بيش از 
18۰۰ هکتار از اراض��ی ديم منطقه، ضمن 
تبديل اين اراضی به اراضی فارياب، موجب 

افزايش سرانه درآمد خانوار خواهد شد.
 عل��ی حجازی فر ادام��ه می  ده��د: پس از 
تکميل مراحل سد آغچ��ای و آبگيری آن، 
اهالی اين روستاها در انتظ��ار برخورداری 
از آب اين سد در کشاورزی روستاهای خود 
بودند اما متأسفانه ب��ه داليل متعددی اين 
مهم تحقق نيافته ب��ود و همين امر موجب 
کاهش درآمد و ش��دت گرفتن مهاجرت از 

اين روستاها به شهر شده بود.
به گفته اين مسئول، با بررسی های صورت 
گرفته توسط متخصصان قرارگاه پيشرفت 
و آبادانی است��ان تصميم بر آن ش��د که با 
جلب همکاری ارگان های ذيربط به منظور 
تخصيص ۹ ميليون متر مکعب از محل آب 
صرفه جويی شده در سد آغچای و استفاده 
از سيستم های آبي��اری نوين ضمن ارتقای 
سرانه درآم��د خانوارهای روستايی و بهبود 
وضعيت معيشت اهالی، با افزايش توليدات 
روستايی، در جهت تحقق ش��عار سال نيز 

اقدامات مؤثری صورت پذيرد.

حجازی ف��ر می  گوي��د: توزي��ع عادالن��ه 
منابع ملی در ميان عموم م��ردم از اهداف 
محروميت زدايی قرارگاه پيشرفت و آبادانی 
سپ��اه ش��هدای استان می باش��د ل��ذا اين 
مجموعه ضمن اجرای پروژه ها و طرح های 
مصوب خود، با جلب همکاری سازمان ها و 
ارگان های دولتی و خصوصی در تالش است 
ضمن رفع محرومي��ت از روستاهای هدف، 
نق��ش مؤث��ری را در بسيج هم��ه امکانات 
کشور در پيشرفت و آبادانی روستايی و رونق 

توليد ايفا کند.

تأمين آب، کشاورزي آذربايجان غربي را رونق می  بخشد

راه اندازي قرارگاه نهضت سراسری جهش توليد در بوشهر گامي در جهت مصرف کاالي ايراني است

از اه�داف  اصل�ی نهض�ت سراس�ری 
جه�ش تولي�د در بس�يج، رويک�رد 
مردم محوری و بهره گي�ری از ظرفيت 
مردم توسط بس�يج برای تحقق شعار 
امس�ال که از طرف مقام معظم رهبری 
با نام جهش توليد نامگذاری شده، است

هدف گذاری اصلی 
ش�رکت، ص�ادرات 
ب�ه  محص�والت 
کش�ورهای ديگ�ر 
است. برای صادرات 
در حال برنامه ريزی 
هس�تيم و برای اين 
منظور از س�ال های 
گذش�ته موف�ق به 
باالتري�ن  کس�ب 
س�طح مجوز توليد 
دس�تگاه های  از 
ذيرب�ط ش�ده اي�م

رس�يدگي ب�ه وض�ع خانواده ه�ا در مناط�ق مح�روم و توج�ه ب�ه بهداش�ت 
و درم�ان آنه�ا مي توان�د اه�رم خوب�ي ب�راي ب�اال ب�ردن ش�اخص س�المت 
در جامع�ه باش�د ک�ه بس�يج جامع�ه پزش�کي ب�ا اع�زام تيم ه�اي خ�ود 
مي کن�د. جه�ت  اي�ن  در  ش�اياني  کم�ک  کم برخ�وردار  مناط�ق  ب�ه 

چند روز پيش و در هفته کرامت بود که به همت بسيج جامعه پزشکی، خانواده های کم بضاعت 
تبريزی در محل امامزاده سيدابراهيم تحت ويزيت رايگان چشم پزشکی قرار گرفتند.

در همين رابطه مديرعامل انجمن هميار دانش آموزان استثنايی با بيان اينکه به مناسبت دهه 
کرامت و با همکاری اداره کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان ش��رقي و بسيج جامعه پزشکی 
استان به نمايندگی از بيمارستان علوی تبريز، خانواده های کم بضاعت تبريزی در محل امامزاده 
سيدابراهيم تحت ويزيت رايگان چشم پزشکی قرار گرفتند، گفت: ۷۰ بيمار بی بضاعت در محل 
امامزاده سيدابراهيم نوبت دهی شده و پس از معاينه رايگان، در صورت نياز عينک رايگان نيز 
دريافت کردند. بهنام غفارزاده ادامه داد: همچنين تعدادی از اين افراد که نياز به عمل جراحی 

داشتند در اسرع وقت به صورت رايگان درمان خواهند شد.
حضور حجت االسالم آل هاشم امام جمعه تبريز در اين امامزاده و بازديد و نظارت ايشان از نحوه 

ويزيت رايگان افراد کم بضاعت قوت قلبي براي پزشکان و مردم بود.
وي با تأکيد بر ادامه اين روند خواستار حضور پزشکان در ديگر مناطق نيازمند استان شد و 
گفت: خدمتي که اين پزشکان در پيش گرفته اند را بايد در زمره جهاد در راه خدا دانست که دل 

بندگان خدا را شاد مي کند.

ويزيت رايگان 
چشم پزشکی 
برای 
خانواده های 
کم بضاعت تبريز

گذر


