
 طلبه خوزس��تانی با وجود س��ختی  ها و تحریم  ها و حتی کرونا 
توانست تغییرات مثبتی را در زادگاهش به وجود آورد و اکنون به 
الگویی در دیارش تبدیل شده است؛ حمزه سالمی در سال ۱۳۶۴ 

در روستای خوینس شهرستان شادگان به دنیا آمد.
دوس��ت دارد او را با نام فامیلی اش صدا بزنند. » سالمی«؛ البته 
مردم او را حاج آقا سالمی صدا می کنند و خودش عالقه زیادی 
به امور تبلیغی و حوزوی داش��ته و از سال ۸۴ وارد حوزه علمیه 

شده است.
در ۱۰ سال اول تمام کارهایش را داوطلبانه انجام می داد و بعد 
از آن توسط سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان امام جماعت به 

روستایش معرفی شد.
این طلبه متأهل و پدر چهار فرزند، پس از بازگشت به »خوینس« 
و دیدن این همه محرومیت در روستا، احساس تکلیف می کند و 
عالوه بر امور دینی و تبلیغی، وارد حوزه های دیگری مثل اشتغال 
می شود زیرا اعتقاد دارد » کار « اولین نیاز مردم است و باید در این 

زمینه کارهای بزرگی صورت گیرد.
وی با این تفک��ر، فراتر از کارش می رود و با قرارگاه پیش��رفت و 
آبادانی س��پاه برای آبادانی روس��تا همکاری می کند و سپس با 
ورود بنیاد علوی به شهرستان شادگان، به عنوان سفیر در منطقه 

معرفی و این امر باعث می شود تا دایره کارش گسترده تر شود.

س��المی، تصمیم می گیرد برای جوانان روس��تایی اشتغالزایی 
کند زیرا می بیند که بیش��تر جوانان به خاطر بیکاری، به ش��هر 

مهاجرت می کنند.
به گفته خ��ودش مهم  ترین دغدغه این بود که چ��را جوانان در 
زمینه کش��اورزی ورود نمی کنند؟ و چه موانعی برای مشغول 

شدن جوانان به صنعت کشاورزی وجود دارد؟
روستاهایکیپسازدیگریآبادمیشوند

این طلبه با آگاهی و مس��لط بودن به ش��رایط روستا، دست به 
کار می شود.

س��المی در مورد نح��وه ورود به کار ه��ا می گوی��د: »در زمینه 
کشاورزی به ویژه در کاشت نخل، رسم بر این است که هر کس 
باید ملکی برای کشاورزی داشته باشد و با توجه به اینکه بیشتر 
جوانان ملکی ندارند، با پدرانشان صحبت کردم تا در زمان قید 
حیاتشان امالکشان را میان فرزندانشان تقسیم کنند تا جوانان با 

خیال راحت شاغل شوند.«
این طلبه از خانواده خودش ش��روع می کند و پس از صحبت با 
پدرش، دو هکتار زمین می گیرد و کش��ت درخت خرما را آغاز 

می کند.
وی با بیان اینکه جوانان و بزرگان روستا از ایده ام استقبال کردند 
و این امر باعث شد تا ۱۰،  ۱۵ جوان روستایی این فکر را علمی 

کنند و مشغول کار در زمینه کشاورزی شوند، ادامه می دهد: »با 
مساعدت بنیاد علوی نزدیک ۴۰۰ نهال مثمر را که توت و خرما 
بودند، میان نیازمندان توزیع کردم تا کشاورزی در روستا رونق 
یابد. همچنین کود شیمیایی برای زمین های کشاورزی روستا را 

با همکاری این نهاد توزیع کردم.«
جالب اینکه س��المی در پی ایجاد اش��تغال بیش��تر، ایده اش را 
در روس��تاهای دیگر نیز مطرح می کند زیرا بی��ش از ۱۰ هزار 
نفر جمعیت در روس��تاهای اط��راف زندگ��ی می کنند اما پس 
از چند وقت ب��ا مانعی بزرگ تر مواجه می ش��ود و آن هم ش��ور 
بودن زمین های کشاورزی است. این شوری به خاطر مجاورت 

شهرستان شادگان با تاالب و آب دریاست.
خودش در مورد راهکارهای رفع این مشکل می گوید: »زهکشی 
و الیروبی راه حل مناسبی برای این مش��کل است که اگر انجام 
شود، شوری زمین  ها از بین می رود. اگر ۱۵ هزار هکتار زمین در 
روستاهای شادگان احیا ش��ود، حداقل دو تا سه هزار نفر شاغل 

شده و دیگر شاهد مهاجرت افراد نخواهیم بود.«
سالمی عالوه بر فعال کردن صنعت کشاورزی، در معرفی ۲۰ نفر 
از روستاییان برای اخذ وام اشتغالزایی نیز نقش داشته که در این 
خصوص می گوید: »این افراد ب��رای گرفتن وام کم بهره به بنیاد 
علوی معرفی ش��دند که حداقل مبلَغ ۵۰ میلیون تومان است. 

البته در صورت شناسایی افراد بیشتر حتماً به این نهاد برای اخذ 
وام معرفی خواهند ش��د چراکه بنیاد علوی قرار است که سه تا 

چهار سال در منطقه بماند.«
این طلبه با کمک بنی��اد علوی، در زمین��ه دام و طیور، به طور 
تقریبی ۹۰ پکیج مرغ تخم گذار را که در هر پکیج نزدیک ۱۰ مرغ 
تخم گذار وجود دارد، تهیه و میان افراد روستا توزیع کرده است.

ساختحسینیهومسجددرروستاها
سالمی با شناسایی دیگر مشکالت روستا ها به حوزه زیرساختی- 
عمرانی و عبادتی ورود می کن��د و در این باره می گوید: »بعضی 
از روستا ها به لحاظ زیرس��اختی کامل نیستند که تاکنون دو تا 
س��ه روس��تا را برای تأمین قیر مورد نیاز به بنیاد علوی معرفی 

کرده ام.«
وی از ساخت سه مسجد با مشارکت بنیاد علوی، خیران و مردم 
خبر می دهد و ادامه می دهد: »نماز جماعت در روستا ها به ندرت 
برپا  می شد چراکه فقط یک حسینیه کوچک داشتند. در یکی از 
روستا ها بعد از پنج سال حسینیه بزرگ تری را با کمک خیران 
ساختیم. همچنین بعد از چهار تا پنج سال به دلیل استقبال از 
برپایی نماز جماعت، با بزرگان روستا و خیران صحبت کردم و با 
کمک این افراد و شخص خیری مسجد »محمد سبع الدجیل « 

را بنا کرده و افتتاح شد.«
این مبلغ بانی امور خیر در روستاهای دیگر می شود به گونه ای که 
دو مسجد »امام حسن « در روستای بصیرآباد و مسجد »سادات « 
در روستای منصوره سادات توسط این فرد به بنیاد علوی و شخص 

خیری برای کامل شدن معرفی می شود.
سالمی راهش را پیدا کرده و می داند این اقدامات خیر است که 

باقی می مانند.
در همین رابطه، ۲۰ خانواده نازا به قرارگاه پیش��رفت و آبادانی 
برای درمان معرفی شدند که سه خانواده در حال رد کردن دوره 
درمان هستند. توزیع بس��ته های معیشتی و بهداشتی در زمان 
شیوع کرونا میان روستاییان، توزیع ۱۵۰ کارت هدیه به مبلغ هر 
کارت ۳۰۰ هزار تومان از سوی بنیاد علوی میان افراد نیازمند، 
برپایی کالس های حفظ قرآن، احکام و اخالق، انجام همه عبادات 
دینی و مراسمات کشوری مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن و همچنین 
ساخت خانه برای شخصی نیازمند با مش��ارکت سپاه از جمله 
کارهای انجام شده به همت این طلبه در خوینس و روستاهای 

اطراف آن است.
س��المی از همه افراد و س��ازمان ها و به ویژه نهادهای انقالبی، 
خصوصی و خیران دعوت می کند در همه زمینه  ها به خصوص 
اش��تغال ورود کنند تا فقر در روستا ها ریش��ه کن شود و در این 
خصوص می گوید: »در راس��تای پیش��رفت و آبادانی روستا ها 
خود مردم همیش��ه آماده همکاری هس��تند اما بیشتر ادارات 

سنگ اندازی می کنند.«
طلب��ه جهادگر جمله معروف��ی دارد که می گوی��د: »مبلغ باید 
به روز باشد و از امور مطلع شود تا بهتر بتواند به سوی پیشرفت 
و آبادانی حرکت کند.« تفکر مثبت و دیدگاه درس��تش نه فقط 
باعث دگرگونی خودش شده بلکه با ایجاد اتحاد و همدلی میان 

روستاییان، ارتقای زندگی آنها را به همراه داشته است.
امید است با آمدن »س��المی« های دیگر در روس��تاهای ایران 
به خصوص در خوزستان، »سالمتی، س��رزندگی و سرافرازی« 
افراد برگردد و میزان امید به زندگی افزایش یابد و مسیر تعالی 

و ترقی بیشتر شود.

 اراده یک طلبه جهادگر
سرآغاز اشتغال و آبادانی چند روستا 

مدیرگروهجهادیسفیرانخدمتدرگفتوگوبا»جوان«:

همراهیمسئوالن
سرعتکارهاراباالمیبرد

ازچهزمانیاینگروهجهادی
کارخ�ودراش�روعک�رده

است؟
گروه جهادی سفیران خدمت فعالیت های 
جهادی خود را از حدود هفت سال پیش 
یعنی س��ال ۱۳۹۳ آغاز کرد و طی این 
مدت نی��ز برنامه ه��ای مختلف��ی را در 
حوزه های مختلف عمران��ی، فرهنگی، 
بهداش��تی، محرومیت زدای��ی و... اجرا 

کرده است.
درح�الحاض�رچن�دعضو

دارید؟
تعداد اعضای این گروه جهادی 
بی��ن ۳۰ ت��ا ۴۰ نف��ر متغیر 
اس��ت که این تعداد بنا به نوع 
مأموریت گروه تغییر می کند. 
مهم  تری��ن فعالیت های گروه 
جهادی س��فیران خدمت در 
حوزه عمرانی قرار دارد که در 
کنار این برنامه ها، فعالیت های 
فرهنگی، بهداشتی و خدماتی 
در محورهای اقتصاد مقاومتی 
و محرومیت زدایی نیز از دیگر 
اقداماتی است که از سوی این 

گروه جهادی دنبال می شود.
فعالیتهایتاندردورانقبل
ازکروناوبع�دازآنتغییری

داشتهاست؟
پیش از ش��یوع ویروس کرونا در کشور، 
گروه جهادی سفیران خدمت به صورت 
ویژه و با حض��ور در روس��تا ها و مناطق 
محروم، نسبت به رفع مشکالت عمرانی 
این مناطق اعم از احداث منازل مسکونی، 
سرویس های بهداشتی و... اقدام می کرد. 
همچنین، تعمیرات منازل مردم محروم 
شهرستان خوانسار و روس��تاهای تابعه 
همچون س��یمان کاری، ایزوگام سقف، 
دیوارچینی حیاط و من��ازل، گچ کاری، 
سنگ کاری، برق کش��ی و... نیز از دیگر 
برنامه  هایی بود که از سوی اعضای گروه 
ارائه و اجرا  می ش��د. از دیگ��ر اقداماتی 
که گروه جه��ادی س��فیران خدمت در 
مناطق محروم انج��ام داده، می توان به 
حضور در زمین های کشاورزی و کمک 
به روستاییان جهت برداشت محصوالت، 
اقدامات الزم جهت استقرار متخصصان 
علوم پزشکی در روس��تا ها برای معاینه 
و ویزیت رایگان اهالی روس��تا، برگزاری 
کالس های فرهنگی، ورزش��ی، قرآنی، 
اعتقادی ب��رای دانش  آموزان و نوجوانان 

روستا اشاره کرد.
همچنی��ن، برگ��زاری مراس��م مختلف 
مذهب��ی در هیئت ه��ای مختل��ف، 
مناسبت های ملی در داخل روستاهای 
شهرستان و بسیاری از خدمات عمرانی 
و فرهنگی دیگر از جمل��ه اقدامات گروه 
جهادی س��فیران خدمت در سال های 
اخیر بوده اس��ت. ای��ن گ��روه در موارد 
متعددی نیز به ص��ورت قرارگاهی اقدام 
به برپایی اردوهای جه��ادی در چندین 
روس��تای تحت پوش��ش کرده که طی 

اجرای این اردو ها خدمات فراوانی نیز به 
مردم محروم این مناطق ارائه شده است.
باش�یوعویروسکروناودر
ای�ندورانچط�ورب�هارائه

خدمتپرداختید؟
وقتی کرونا وارد ایران ش��د و همه کار ها 
و مش��اغل را به حاش��یه کش��اند، برای 
مقابل��ه با ای��ن وی��روس منح��وس و با 
کمک خّی��ران اقالم بهداش��تی از قبیل 
ماسک، دستکش، شیلد و لوازم دیگر را 
با قیمت مناسب تهیه و به صورت رایگان 
بین قش��رهای آس��یب پذیر و کم درآمد 
توزیع کردیم. همچنی��ن، برنامه پایش 
سالمت از س��وی قرارگاه جهادی ناحیه 
مقاومت بسیج شهرس��تان خوانسار نیز 
برای مقابله با ویروس کرونا انجام ش��د. 
در ادامه، نیروهای جهادی گروه سفیران 
خدمت پیرو فرمان مقام معظم رهبری 
مبنی بر تکیه ب��ر توانمندی های داخلی 
برای خودکفا ش��دن با تأییدیه ش��بکه 
بهداشت و درمان شهرس��تان، اقدام به 
تهیه و تولید ژل ضدعفونی کننده کردند. 
همچنین، بس��یجیان گروه جهادی ما با 
ساخت دس��تگاه تولید دستکش یک بار 
مص��رف، دو ن��وع دس��تکش مختلف را 
تولید کرده و با قیمت مناسب در اختیار 
فروش��ندگان قرار دادند. طی سه ماهه 
نخست س��ال ۹۹ در کنار تولید و توزیع 
دس��تکش یک بار مصرف، ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده نی��ز در چهار مرحله با 
کمک خّیران و ق��رارگاه جهادی ناحیه 
مقاومت بس��یج شهرس��تان تهیه شد و 
در اختیار محرومان ق��رار گرفت. در این 
راستا بسته های کمک معیشتی نیز تهیه 
و در قالب رزمای��ش کمک های مؤمنانه 
در میان نیازمندان توزیع شد که در این 
امر مهم نیز شهرستان خوانسار در ردیف 

شهرستان های برتر کشور قرار گرفت. 
چشماندازوافقگروهجهادی
س�فیرانخدمتبرایآینده

چیست؟
برای آینده و به توفیق الهی به س��متی 
خواهیم رفت ک��ه با ارائ��ه فعالیت های 
مختلف جه��ادی، س��ایه محرومیت از 
تمامی نقاط خوانس��ار برداش��ته شود و 
بتوانی��م یاری رس��ان مس��تضعفان و 
محروم��ان در سراس��ر س��رزمین ایران 

اسالمی باشیم.
گروهشمادراینمسیرباچه

مشکالتیروبهرواست؟
از جمله مهم  ترین موانع موجود بر سر راه 
فعالیت گروه های جهادی، عدم همکاری 
مس��ئوالن برای تس��هیل در امر جهاد و 
فعالیت های جهادی است. اگر تفکر جهاد 
و کار جهادی در بین عم��وم مردم رواج 
پیدا کند، به نقطه ای خواهیم رسید که 
هیچ محرومیتی در کشور وجود نخواهد 
داش��ت که البته این مس��ئله مس��تلزم 
همکاری تمامی نهاده��ا، ادارات و عموم 
مردم اس��ت. حمایت  ها و پشتیبانی  های 
تجهیزاتی و مالی از موارد اصلی در زمینه 
پویایی گروه های جهادی است. جهاد در 
راه خدا همیش��ه ادامه خواهد داش��ت و 
غیورمردان بسیجی به عنوان جهادگران 
خس��تگی ناپذیر طی روزه��ای متوالی 
ب��دون هیچ گونه چشم داش��ت و فارغ از 
مادیات با ر ها کردن زندگی ش��خصی و 
حضور در میدان های عم��ل همواره در 
خدمت انق��الب هس��تند. جهادگران با 
خدمات فراوان خود مشق جنگ می کنند 
تا در آینده از مشکالت مردم کشورمان 

کاسته شود.
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همکاریقرارگاهپیش�رفتوآبادانیس�پاه،آبادانیروس�تاهاراتس�ریعک�ردوحاال
اینس�فیربنیادعلویباگس�ترشکارهایشوس�اختمس�جدوحس�ینیهتوانس�ته
تغیی�راتب�زرگومثبت�یرادرمناطق�یب�هوج�ودبی�اوردک�هروزیب�ابرچس�ب
محرومیتش�ناختهمیش�دند.روس�تاهاییکهجوانانشباکاروزراعتدرزمینهای
کش�اورزیعالوهبراش�تغال،نامروستایش�انراباافتخاربرس�رزبانه�اانداختهاند.

گروههایجهادیمختلفتاکنونخدماتثمربخش�یرادرمناط�قمحرومانجام
دادهاندوهرزم�انکهنقطهایازکش�ورب�ابحرانمواجهش�ده،ب�رایخدمتبه
همنوعانخوددرعرصهحاضرش�دهاند.باشیوعبیماریکروناوفرمانرهبرمعظم
انقالباس�المیمبنیبرکمکمؤمنانهومواس�ات،فعالیتگروهه�ایجهادیدر
کشورنیزرنگوبویدیگریبهخودگرفتوبس�یاریازآنهابهصورتخودجوش
بهاجرایطرحهایمختل�فبهویژهطرحهایمربوطبهمعیش�تاق�دامکردهاند.
یک�یازگروههایجه�ادیکهتوانس�تهط�یهفتس�الفعالیتخ�ودطرحهاو
برنامههایزی�ادیرادرمناطقمحرومشهرس�تانخوانس�اردراس�تاناصفهان
اجراکند،گروهجهادیس�فیرانخدمتاس�ت.بههمبنبهانهبهس�راغحس�ین
س�عیدنژاد،مدیراینگروهجهادیرفتیمتاگفتوگوییباایش�انداش�تهباشیم.

گو
تو

گف

درحالیکرونادرمازن�درانجوالنمیده�دوتعدادمبتالیانچهاررقمیش�ده
کهگروههایجهادیوبس�یجیباطرحش�هیدس�لیمانیبهیاریم�ردمومقابله
ومه�اراینپی�کبرخاس�تهاند.طرح�یجامعهمحورکهدرراس�تایمش�ارکت
اجتماع�یدرمه�ارکروناپی�شم�یرودوبررس�ینتایجنش�انمیده�د،این
طرحکارنامهموفق�یدرکنترلویروسدراوجگیریپیکس�ومداش�تهاس�ت.

  
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین همزمان با دوم آذر و آغازین روز از هفته بسیج 
در سراسر کش��ور به اجرا درآمد. در این طرح بسیجیان و کارشناسان حوزه بهداشت 
با مراجعه به افراد نیازمند و تأمین نیازهای اولیه آنها، به اجرای بهینه پروژه قرنطینه 

معکوس یاری می دهند.
غربالگریخانهبهخانه

ش��هر ها و شهرس��تان های مازندران که ماه ها به رنگ قرمز بودند و از وج��ود کرونا رنج 
می بردند با اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی روزهای خوبی را تجربه کردند اما با شروع 
پیک چهارم این بیماری، یک بار دیگر مازندرانی ها نیاز ش��دیدی به ادامه دار بودن طرح 

شهید سلیمانی دارند .یکی از پزشکان بسیج جامعه پزشکی و سالمت شهرستان آمل به 
عملکرد تأثیرگذار این نهاد در کنترل و پیشگیری بیماری کرونا در پیک سوم اشاره کرده 
و می گوید: »در شرایطی که شهرس��تان آمل یکی از مناطق کرونایی با وضعیت قرمز در 
دوره دوم و سوم همه گیری کرونا بوده، حضور داوطلبانه بسیج جامعه پزشکی و سالمت 
شهرستان آمل در قالب طرح شهید سلیمانی توانسته با ایجاد چهار گروه تخصصی برای 

بیمار یابی و درمان شهروندان مبتال به کووید ۱۹ قدم های مؤثری بردارد.«
دکتر لسانی با اشاره به اینکه در این طرح پس از حضور تیم های غربالگری در شناسایی 
افراد ناقل که به صورت مراجعه خانه به خانه ش��هروندان از خانواده  ها پرسش های الزم 
انجام  می شد، ادامه می دهد: »از شروع طرح شهید سلیمانی در آذرماه ۹۹ تاکنون حدود 
۲۱ هزار شهروند آملی مشکوک به بیماری کرونا شناسایی شده اند که آزمایش های حدود 
۵ هزار و۲۹۱ نفر نیز تأیید شده بود.« این پزشک بسیج جامعه پزشکی تصریح می کند: 
»از این شمار یک هزار و ۴۸۱ نفر پس از تأیید بیماری کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی 
شهرستان ارجاع ش��ده و تحت درمان تکمیلی قرار گرفتند.« متأسفانه ساده انگاری  ها و 
کم توجهی شهروندان در روزهای منتهی به پایان سال، شلوغی بازار و نیز سفرهای نوروزی 
باعث افزایش دوباره شیوع بیماری کرونا در کشور شده است .با این حال یکی از مؤثرترین 

و تأثیرگذار ترین طرح  هایی که کارنامه موفقی در کنترل و کاهشی شدن بیماری کرونا در 
چند ماه گذشته و پیک های قبلی داشته طرح حاج قاسم سلیمانی است که امید می رود 

این طرح با جدیت بیشتری در این مرحله نیز به کمک مردم بیاید.
خدمتبهمردمبرایرضایخدا

خدمات حمایتی و معیشتی بسیج جامعه پزشکی به ش��هروندان آملی و دیگر استان  ها 
حمایت از خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا از دیگر اهداف طرح شهید سلیمانی 
بوده، که بسیج جامعه پزشکی و سالمت شهرستان آمل با حمایت خیران، پشتیبانی سپاه 
ناحیه شهرستان و نیز گروه های مردمی و فعاالن اجتماعی برخی خدمات حمایتی خود 

را به شهرهای و استان های دیگر نیز ارسال کرده بود.
رئیس بسیج جامعه پزشکی و سالمت س��پاه ناحیه شهرستان آمل در تشریح اقدام های 
انجام شده این نهاد در خدمات رسانی به شهروندان آملی، اجرای طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی را برای مقابله با کرونا بسیار موفقیت آمیز دانسته و می گوید: »تیم  هایی که برای 
بسیج جامعه پزشکی فعالیت می کنند، کاماًل برای رضای خداوند و خدمت به مردم است 
و تداعی کننده حضور همه مردم در دوران هش��ت سال دفاع مقدس برای یاری رساندن 

به یکدیگر است.«

جهاد علیه کرونا با اجرای کامل طرح شهید سلیمانی در مازندران
گذر

  گزارش  یک
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الزام به خرید از فروشگاه های زنجیره ای تبعیض است حضور تیم دامپزشکی در مناطق عشایری تایباد
توزی��ع کاال برای دارن��دگان کارت اعتباری 
س��هام عدالت نباید به صورت انحصاری در 
اختیار فروشگاه های زنجیره ای باشد .طبق 
اعالم وزیر تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی قرار 
اس��ت در مرحله نخست، مش��موالن سهام 
عدالت و یارانه معیشتی این کارت را دریافت 
کنند. همچنین قرار است این خرید صرفاً از 

طریق فروشگاه های زنجیره ای صورت پذیرد.  الزام مردم به 
خرید از فروشگاه های زنجیره ای تبعیض آشکار است. با توجه 
به اعالم مسئوالن بهداشتی کش��ور در خصوص آغاز موج 
چهارم کرونا و سرعت انتقال این بیماری ، این انحصار باید لغو 
شود تا مردم بتوانند بدون حضور در صف، کاالهای مورد نیاز 

خود را از نزدیک  ترین واحد صنفی محل زندگی 
خود خریداری کنند.واحدهای صنفی به ویژه 
کاسبان امین که در تمام ش��هر ها و روستا ها 
به صورت مویرگی مش��غول خدمت رس��انی 
هستند و در آغاز شیوع کرونا اثبات کردند که 
وجودشان بس��یار مؤثر و راهگشاست، در این 

طرح نادیده گرفته شده اند. 
انتظار می رود دولت محترم اجرای این کار پس��ندیده را با 
مش��ارکت همه اصناف انجام دهد تا در یک رقابت سالم و 
بر اساس مش��تری مداری مردم مکان خرید خود را انتخاب 
نموده و س��ایر واحد های صنف��ی نیز از مزای��ای این طرح 

بهره مند شوند. 

در راس��تای افزایش به��ره وری دام 
در استان خراس��ان رضوی یک تیم 
دامپزشکی به مناطق عشایری تایباد 
اعزام شد .افزایش بهره وری دام سبک 
یکی از اولویت ه��ای برنامه های این 
سازمان در سال جدید است تا بتوانیم 
ب��ا افزایش تولی��د و درآمد عش��ایر 

خدمتی به این قشر نماییم .یکی از اقداماتی که در 
این راستا باید اجرا شود اعزام تیم های دامپزشکی 
به مناطق عشایری است که یک تیم دامپزشکی به 
مناطق عش��ایری تایباد اعزام ش��د و ضمن معاینه 
دام ها نکات ضروری برای نگهداری دام به دامداران 

انتقال داده شد .برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی برای افزایش بهره وری دام 
از دیگ��ر برنامه های این س��ازمان در 
سال جدید است و ان شاءاهلل با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی نکات آموزشی 

به دامداران انتقال داده خواهد شد.
افزایش تولید گوشت که بخش اعظمی 
از آن بر عهده عشایر کشور است می تواند خودکفایی 
در تولید این محصول استراتژیک را به همراه داشته 

باشد و مشکالت زیادی را از بازار کشور رفع کند.
بسیج عشایر برنامه های جامعی دارد تا با همراهی 

دیگر سازمان ها بتواند به این مهم دست یابد. 

محمدصفری
مسئولبسیجعشایریاستانخراسانرضوی

غالمرضاحسنپور
رئیسبسیجاصنافوبازاریانکشور
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ب�رایآمادهک�ردنزمینه�اب�رای
کشاورزیاس�تکهاگرانجامشود،
ش�وریزمینهاازبینم�یرود.اگر
۱۵هزارهکتارزمیندرروس�تاهای
ش�ادگاناحیاش�ود،حداق�لدوتا
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