
  ميترا شهبازي
بس�يج اس�اتيد طالب و روحانيون كه از همان 
سال هاي اول پيروزي انقالب اسالمي به فرمان 
حضرت امام خميني )ره( تشكيل شد، نه تنها 
طي هش�ت س�ال دفاع مقدس دوش تا دوش 
رزمنده ها در جبهه ها حض�ور يافتند و بيش از 
5 هزار روحاني ش�هيد را تقدي�م نظام مقدس 
جمهوري اسالمي كردند، بلكه طي اين 40 سال 
هم در تمام عرصه ها در كنار مردم مناطق محروم 
و در معرض آسيب حضور يافتند و فعاليت هاي 
معنوي تا عملياتي را بر عهده گرفتند. الزم به ذكر 
است كه بيش از 400 گروه جهادي بسيج اساتيد 
طالب و روحانيون در سراس�ر كش�ور فعاليت 
دارند كه از نمونه فعاليت ه�اي آنها مي توان به 
بازسازي كامل يك روستاي خس�ارت ديده از 
حادثه زلزله كرمانش�اه اش�اره كرد. بر اس�اس 
گفته رئيس س�ازمان بس�يج اس�اتيد طالب و 
روحانيون تعداد كل بسيجيان طلبه در سراسر 
كش�ور به بيش از 180 هزار بس�يجي مي رسد. 

    
س��ازمان بس��يج اس��اتيد طالب و روحانيون از 
نخس��تين س��ازمان هاي بسيج كش��ور است كه 
بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي به دستور 
مستقيم حضرت امام خميني)ره( تشكيل شد. اين 
سازمان كه اكنون بيش از 180 هزار عضو فعال در 
سراسر كشور دارد، بيش از 5 هزار روحاني شهيد 
را در طول هشت س��ال دفاع مقدس تقديم نظام 
جمهوري اسالمي كرده است. روحاني هايي كه در 
آن تاريخ دوش تا دوش رزمنده ها در جبهه ها حضور 
يافتند و حاال هم هوشمندانه با شناسايي تهديدها 
و سياست هاي خصمانه دش��من عليه كشور در 
كنار دولتمردان به خدمت رساني هاي خود ادامه 
مي دهند.  در اين راستا رئيس سازمان بسيج اساتيد 
طالب و روحانيون كشور درخصوص رسالت بسيج 
اساتيد طالب و روحانيون در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »بسيج اساتيد طالب و روحانيون براي 
ارتقاي روحيه انقالبي، جهادي و بينش و بصيرت 
سياس��ي مطابق با انتظارات مقام معظم رهبري 
فعاليت مي كن��د. همچنين از ديگ��ر وظايف اين 
س��ازمان عالوه بر س��ازماندهي و توس��عه بسيج 
اس��اتيد طالب و روحانيون و نخبگان حوزه هاي 

علميه در مراكز سراسر كشور، شناسايي فرصت ها 
و تهديده��اي پي��ش روي در حوزه ه��اي علميه 
است.« حجت االسالم غالمرضا شفيع زاده با اشاره 
به وظايف و اهميت فعاليت اعضاي اين س��ازمان 
اضافه مي كند: »در بين اقش��ار بيس��ت و يك گانه 
بسيج مي توان به جرئت گفت كه تنها قشري كه 
بيشترين تأثيرگذاري را در جامعه دارد و در همه 
عرصه ها همواره حضور يافته همين بسيج اساتيد 
طالب و روحانيون اس��ت.« وي ادام��ه مي دهد: 
»بسيج طالب در اصل نقش هدايت و امامت ساير 
اقشار بسيج را بر عهده دارد. يعني اعضاي سازمان 
ما ارائه خدمات فكري، معنوي و معرفتي به تمام 

سازمان هاي بسيج را بر عهده دارد.«
 كمك رساني هزار طلبه به مردم خسارت ديده

البته همانطور كه گفته شد فعاليت هاي اين سازمان 
تنها به هدايت كردن بسيجيان سازمان هاي ديگر 

منتهي نمي شود و 400 گروه جهادي بسيج طالب 
با حضور هزاران بسيجي طلبه در سراسر كشور در 
هر حادثه غيرمترقبه اي همچون سيل و زلزله حضور 
مي يابند و به مردم خسارت ديده كمك مي كنند. در 
اين راستا مي توان به روستاي تپه عظيمه در استان 
كرمانشاه اشاره كرد كه طي زلزله 7/3 ريشتري آبان 
سال 96 تخريب شد و به دست طلبه هاي بسيجي 
سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون بازسازي و 
به مردم تحويل داده شد. رئيس سازمان بسيج اساتيد 
طالب و روحانيون كشور در اين باره بيان مي كند: 
»البته كمك رساني بسيجيان طلبه در حادثه زلزله 
كرمانش��اه تنها يك مورد كوچ��ك از اقدامات اين 
سازمان است و روحانيون همواره با شناسايي مناطق 
محروم و خسارت ديده سعي در كاهش مشكالت 
دارند. در اين خصوص مي توان به حضور روحانيون 
در مناطقي همچون دزفول، سوسنگرد و حتي اهواز 

در استان خوزستان اشاره كرد كه اين بسيجي ها با 
شناسايي مشكالت، سعي در كمك رساني به مردم 
دارند.« حجت االسالم ش��فيع زاده اضافه مي كند: 
»در كنار اين خدمات رس��اني ها به مردم سراس��ر 
كشور، بيش از 2 هزار و500 بسيجي روحاني نيز در 
روزهاي منتهي به اربعين با برپايي موكب يا حضور 
در موكبات اربعيني در راستاي رفاه حال زوار تالش 
مي كنند. همچنين آنها در آن تاريخ به سؤاالت ديني 

زائران حسيني هم پاسخ مي دهند.«
   خنثي كردن توطئه هاي دشمن

در كنار تمام اين اقدامات، س��ازمان بسيج اساتيد 
طالب و روحانيون هر ساله بيش از 18 هزار روحاني 
بس��يجي را همراه اردوهاي راهي��ان نور به مناطق 
مختلف كش��ور اعزام مي كند و در كنار راهنمايی 
دانش آموزان، دانشجويان و غيره مسائل ديني را هم 
به آنها آموزش مي  دهند. عالوه بر اين فعاليت هاي 

فرهنگي، دامنه اقدامات آنها بسيار متنوع و گسترده 
اس��ت كه مي توان به ارس��ال 100هزار پيامك در 
سال گذشته در راستاي ارتقاي بصيرتي و در جهت 
آگاه سازی از مناسب ها اشاره كرد. همچنين رئيس 
سازمان بس��يج اس��اتيد طالب و روحانيون كشور 
مي گويد: »ما در كنار همين بسيج طالب و روحانيون 
در چهار استان قم، تهران، مشهد و اصفهان هم بسيج 
اساتيد طالب را تشكيل داده ايم كه بسيج اساتيد يك 
سطح باالتر از بسيج روحانيون است.«  تعداد اساتيد 
بس��يج روحانيون به بيش از 5 هزار نفر مي رسد و 
عمده وظيفه آنها شناس��ايي تهديدها و آگاه سازي 
روحانيون است.   حجت االسالم شفيع زاده با اشاره 
به ديگر فعاليت هاي فرهنگي سازمان، ادامه مي دهد: 
»چند س��الي اس��ت كه به صورت پيوسته كتاب 
صالحين، فصلنامه نور انديشه را در راستاي گسترش 
بصيرتي منتشر مي كنيم. همچنين چندين جلد 
كتاب نيز طي اين سال ها توس��ط سازمان منتشر 
ش��ده اس��ت كه تعدادي از آنها كتاب كار مبلغين 
راهيان نور اس��ت.« عالوه بر اين هر دو هفته يكبار 
هم جلساتي بين حوزه علميه قم و سازمان بسيج 
اس��اتيد طالب و روحانيون برگزار مي شود تا طي 
آن جلس��ات تمام تهديدها شناسايي شوند و براي 
خنثي سازي تمام دسيسه هاي دشمن روحانيون 
بسيجي آمادگي كافي يابند. توطئه هايي كه اغلب 
از طريق 900تريبون نمازجمعه در سراس��ر كشور 
نقش بر آب مي ش��وند.   الزم به ذكر است كه تمام 
گروه هاي محروميت زدايي و خدمات رساني كه به 
سراسر كشور اعزام مي شوند همواره با حضور يك 
يا چند بسيجي طلبه انجام مي شود و اين طلبه ها 
در كنار خدمات رس��اني به مردم آسيب ديده، كار 
آموزش احكام ديني و برگزاري كالس هاي قرآني 
را هم بر عهده دارند. در حال حاضر نيز هزار و 450 
پايگاه سازمان بسيج در سراسر كشور فعال است و 
اين روحانيون در 120حوزه مقاومت حضور دارند. 
روحانيوني كه در كنار كارهاي عملياتي چون ساخت 
و ساز، توزيع بسته هاي محروميت زدايي به دست 
مردم را بر عهده دارند و در كنار برگزاري كالس هاي 
ديني، محروميت بي سوادي مناطق دورافتاده را هم 
كنار مي زنند و س��وادآموزي روستاييان را برعهده 
دارند. تمام اقداماتي كه پيوسته در طول اين 40 سال 

دنبال شده است و از اين پس هم ادامه مي يابد.

 رئيس سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون كشور در گفت وگو با »جوان«:
 400 گروه جهادي بسيج اساتيد طالب و روحانيون براي ارتقاي روحيه انقالبي، جهادي و بينش و بصيرت سياسي مطابق با انتظارات مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند

 حضور180هزار روحاني بسيجي 
کنار مردم در حوادث و محروميت زدایی از کشور

   سجاد مرسلي
اواخر دهه 70 بود كه خأل ناشي از عدم انسجام نيروهاي 
متخصصي كه در طول دهه اول انقالب و خصوصاً ايام 
دفاع مقدس منش�أ خدم�ات و فعاليت چش�مگير و 
خارق العاده بودند، به خوبي در صحنه هاي اجتماعي و 
مديريتي كشور محسوس و قابل رؤيت بود. در همان 
زمان يعني سال 1379 و به دنبال فرامين و رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت توجه بيش از پيش 
به موضوع حضور متخصصان در بسيج، سازمان بسيج 
مهندسين به عنوان متولي تحقق امر بسيج در جامعه 
بزرگ و كارآمد مهندس�ين كشور به صورت مستقل 
در مجموعه نيروي مقاومت بس�يج آغاز به كار نمود 
و حاال بعد از گذش�ت نزدي�ك به 20 س�ال مي توان 
تأثيرات اعزام و حضور مهندس�ين ب�ا تخصص هاي 
مختل�ف به روس�تاهاي كش�ور در جهت ب�اال بردن 
اطالعات و معلومات هموطنان را به خوبي لمس كرد. 

    
در دوران دف��اع مقدس مهندس��ين ش��اهكارهايي در 
حوزه هاي مختلف مهندسي خصوصاً عمراني خلق كردند 
كه معادالت جنگ را تغيير داد به طوري كه دشمن توان 
درك و تحلي��ل آن را در آن دوران نداش��ت.  بعد از پايان 
جنگ، حاال نوبت به سازندگي رسيده بود و رفع ويراني هاي 
به جاي مانده از تجاوز دشمن به كشور و محروميت هاي 

حاصل از بي توجهي رژيم پهلوي به روستاها. 
بنابراين با تشكيل بسيج مهندسين تيمي از متخصصان 
در رشته هاي مختلف گرد هم آمدند تا با جهاد خدمت به 

ياري هموطنان نيازمند خود بشتابند.  در حال حاضر و فقط 
در سازمان بسيج مهندسين صنعتي ظرفيت هايي وجود 
دارد كه مي تواند در زمينه هاي مختلف مورد اس��تفاده و 
بهره برداري قرار گيرد. در اين ميان مي توان به 32 كلينيك 
تخصصي صنعت اس��تاني، 144 گروه جهادي اس��تاني، 
214 كانون اس��تاني، 52 كانون وزارتخانه ها، 32 هيئت 
انديشه ورز استاني، 64 كارگروه تخصصي استاني و 108 
كارگروه موضوعي اس��تاني اش��اره كرد.  در همين رابطه 
ظرفيت مردمي سازمان بسيج مهندسين صنعتي برحسب 
گروه هاي تحصيلي را مي توان به گ��روه برق، كامپيوتر و 
فناوري اطالعات، مواد، پليمر و صنايع، مكانيك و روباتيك، 
معدن، نساجي، نفت و مهندسي پزشكي دسته بندي كرد. 

   بسيج همگام با كشاورزان
همين چند روز پيش بود كه مس��ئول س��ازمان بس��يج 
مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي سپاه جواداالئمه)ع( 

خراس��ان ش��مالي از اعزام چندين گروه جهادي كه 35 
مهندس كش��اورزي نيز آنها را همراهي مي كردند به 84 
روستاي اين استان خبر داد.  زكريا محمدياران گفت: »طرح 
ملي بسيج همگام با كشاورز توسط سازمان بسيج مهندسين 
كشاورزي و منابع طبيعي با اس��تفاده از ظرفيت اساتيد، 
دانشجويان، دانش آموختگان و پژوهشگران بخش كشاورزي 
در راستاي افزايش عملكرد محصوالت و تأمين امنيت غذايي 
اجرا مي شود.« وي افزود: »افزايش پايدار سطح توليدات و 
محصوالت كشاورزي از طريق ارتقا و بهره مندي كشاورزان 
از دانش و تكنولوژي هاي نوين با بهره گيري از ظرفيت اساتيد 
مهندسان و كشاورزان نمونه بسيجي و گروه هاي جهادي از 
ديگر اهداف اين طرح اس��ت. توسعه طرح بسيج همگام با 
كشاورز نه تنها راندمان توليد را باال برده بلكه موجب آشنايي 
كشاورزان با علوم روز مي ش��ود.« محمدياران گفت: »در 
صورتي كه يافته هاي علمي و تجربيات كشاورزان نمونه، 
در اختيار آحاد كشاورزان قرار گيرد راندمان توليد در سطح 
افزايش يافته و فاصله عملكردي جبران خواهد شد كه بسيج 
براي كمك به دولت و دست يافتن به امنيت غذايي طرح 

بسيج همگام با كشاورز را اجرايي كرده است.«
   بسيجيان پل رابط بين روستاييان و مسئوالن

خراس��ان ش��مالي 344 هزار عرصه كش��اورزي دارد كه 
ساالنه بيش از يك ميليون و 500 هزار تن انواع محصول 
كشاورزي و دامي در اين استان توليد مي شود و جالب اينكه 
اين استان با جمعيت 863 هزار نفر بيش از 300 هزار نفر 
بسيجي دارد.  با اين حال عملكرد گندم در اراضي كشاورزي 
اين استان دو تا سه تن در هر هكتار است اما يك كشاورز 
نمونه از سطح يك هكتار افزون بر 10 تن گندم برداشت 
مي كند كه نحوه كاشت، داشت و برداشت اين كشاورز بايد 
الگو قرار گيرد.  البته علت افزايش محصوالت اين است كه 
مهندسان كشاورزي استان با مركز تحقيقات كشاورزي و 
منابع طبيعي در ارتباط هس��تند و از دوره هاي آموزشي 
كه هر هفته براي آنان برگزار مي شود استفاده مي كنند تا 
دانش روز انتقال يابد.  مهم تر اينكه در اين دوره ها عالوه بر 
انتقال دانش و تكنولوژي به كشاورزان، مهندساني كه در 
روستاها حضور مي يابند مشكالت و معضالت را نيز براي 
برطرف شدن به گوش مس��ئوالن مي رسانند.  در همين 
رابطه مسئول سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع 
طبيعي سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالي گفت: »در 
كشور پنج محصول مهم و استراتژيك ازجمله گندم مورد 
اهميت قرار مي گيرد اما در اين استان شرايط بومي را در 
نظر گرفته ايم.« وي با بيان اين كه 25 نوع محصول باغي 
در اين استان داريم افزود: »خراسان شمالي در بحث انگور 
در كشور حرف براي گفتن دارد. اين محصول مورد اهميت 

مهندسان بسيجي قرار گرفته است.«

 144 گروه جهادي مهندسين 
مأمور ایجاد تحول در صنعت و کشاورزي استان ها

سيداحمدهاشمياشكا

ظرفيت مردمي سازمان بسيج مهندسين صنعتي 
برحسب گروه هاي تحصيلي را مي توان به گروه 
برق، كامپيوتر و فناوري اطالعات، مواد، پليمر 
و صنايع، مكانيك و روباتيك، معدن، نساجي، 
نفت و مهندس�ي پزش�كي دس�ته بندي كرد

   زيبا احمدی 
اين يك حقيقت است كه بسيج با واژه سازندگي گره 
خورده اس�ت و در اين ميان بررس�ي عملكرد بسيج 
س�ازندگي نش�ان مي دهد كه در عرصه هاي مختلف 
كارنامه خوبي از خود به جاي گذاشته است به طوري كه 
از فروردين ماه سال جاري تا پايان آذرماه هزاران طرح 
در بخش سازندگي و محروميت زدايي به اجرا درآورده 
است. بر اساس گزارش ها در اين مدت عمليات اجرايي 
5 ه�زار و 627  پ�روژه محروميت زداي�ي كوچك در 
سطح كشور شروع شده كه تا پايان آذرماه و به همت 
بسيجيان و جهادگران از اين تعداد هزار و 980 پروژه 
به بهره برداري رسيده است كه با اجراي اين طرح ها، در 
مناطق محروم كشور صدها واحد مسكوني، مدرسه، 
مسجد و درمانگاه، احداث، بازسازي و مرمت شده است. 

    
وقتي از س��ازندگي و محروميت زدايي بس��يج صحبت 
مي كنيم هرگز منظور فقط مناطق محروم و روس��تايي 
نيس��ت و اين نهاد مردمي، در محله هاي آس��يب پذير 
كالنشهرها و شهرها هم خدمات گسترده اي ارائه كرده 
است. به عنوان نمونه فقط در 9 ماه نخست امسال انجام 
هزار و 35 پروژه در 313 محله آس��يب پذير 184 شهر 
هدف گذاري شد كه عمليات اجرايي 494 پروژه از اين 
تعداد شروع شده و در حال تكميل است.  ساخت مسكن 
براي مددجوي��ان كميته امداد ام��ام خميني)ره( ديگر 
خدمتي اس��ت كه بسيج سازندگي در س��ال جاري هم 
آن را س��رلوحه فعاليت هاي خود قرار داده به طوري كه 

در 9 ماهه 1397 عمليات اجرايي احداث 10 هزار واحد 
مس��كن براي مددجويان كميته امداد شروع شده است 
كه ساخت اين تعداد واحد مسكوني آن هم بدون بودجه 

و اعتبار دولتي، در خور تحسين است. 
  يك هفته شاهكار به نام بسيج

كافي اس��ت مروري به عملكرد و فعاليت هاي سازندگي و 
خدمت رساني بسيج سازندگي در طول هفته بسيج داشته 
باشيم. يعني وقتي كه بسيجيان توانستند در مدت چند 
روز 2 هزار و 105 گروه جهادي شامل 34 هزار و 749 نفر 
خواهر و برادر بسيجي را براي فعاليت هاي جهادي به مناطق 
نيازمند اعزام كنند.  جهادگران بسيجي كه با برگزاري هزار و 
258 كالس ترويجي و آموزشي در حوزه اشتغال، راه اندازي 
3 هزار و 256 بنگاه كوچك اقتصادي، برگزاري 881 برنامه 
فرهنگ س��ازي اقتصاد مقاومتي و تكميل و مرمت 576 
حمام و سرويس بهداش��تي، 216 خانه عالم در روستاها، 
19 خانه بهداشت در مناطق محروم، 41 مدرسه، 8 پروژه 
آبرساني شرب، 37 پروژه آبرساني كشاورزي و احداث 24 
مسجد و حسينيه كاري كردند كه نامشان در دفتر الهي 
هم ماندگار شود. ولي مهم اين اس��ت كه كارها به همين 
جا ختم نشد و تجهيز 212 كتابخانه روستايي و توزيع 27 
هزار و 932 بس��ته اقالم آموزشي و فرهنگي نشان داد كه 
فعاليت هاي بسيج براي كمك به تمام اقشار جامعه بوده و 

چتر اين حمايت ها سايه اي دارد به وسعت كل كشور. 
  تعداد گروه ها به 10990 رسيد

اعزام گروه ه��اي جهادي ب��ه مناطق مح��روم، از جمله 
فعاليت هاي منحصربه فرد بسيج سازندگي در ساليان اخير 

است كه بركات فراواني براي كشور داشته است.  گروه هاي 
جهادي شامل نخبگان، متخصصان، جوانان و دانشجوياني 
است كه بدون چشمداشت مادي، راهي مناطق محروم و 
روستاهاي دورافتاده كشور مي شوند و اقدام به ارائه خدمات 
عمراني، بهداشتي، پزشكي، آموزشي و فرهنگي به ساكنان 
اين مناطق مي كنند.  بر همين اساس و از فروردين ماه تا 
آذرماه سال جاري تعداد گروه هاي جهادي از 7 هزار و 123 
گروه به 10هزار و 990 گروه افزايش يافت. بسيج سازندگي 
در سال جاري با هدف فراهم كردن زمينه خدمت رساني 
گروه هاي جهادي در طول س��ال و تمرك��ز بر جغرافياي 
هدف مش��خص به مدت سه تا پنج س��ال براي كمك به 
الگوسازي و خدمت رساني، گرو ه هاي جهادي را به رده هاي 
جامعه پزشكي، جامعه زنان، بخش دانش آموزي، بخش 
دانشجويي، بخش عشاير، بخش كارمندي، بخش رسانه، 
ورزشكاران، بخش كشاورزي، بخش عمران، بخش صنعت، 
بخش كارگري، حق��وق دانان، پيشكس��وتان، محالت، 
طالب، هنرمندان و گروه هاي مستقل تقسيم بندي كرده 
اس��ت.  در مدت مذكور بيش از 597 هزار نفر به اردوهاي 
جهادي اعزام شده اند و مردم مناطق محروم كشور، طعم 
خدمات بي مزد و منت آنها را چشيده اند.  بسيج سازندگي 
براي هدفمند س��ازي اعزام گروه هاي جاري، امسال اقدام 
به تشكيل شوراي جهادي شهرستان ها و مجمع جهادي 
استان ها با حضور مسئوالن گروه هاي جهادي براي كمك 
به سياست گذاري، برنامه ريزي، انديشه ورزي و رصدگري 

فعاليت هاي جهادي كرد. 
  همه اقشار در خدمت نيازمندان

وقتي از هفته بس��يج حرف مي زنيم بايد همه اقش��ار را 
در خدمات رساني ها دخيل بدانيم. در همين راستا و در 
هفته بسيج اخير خدمات پزشكي رايگان هزار پزشك در 
هزار مسجد كشور و همچنين در مصالهاي نماز جمعه، 
مساجد مراكز استان ها و شهرستان ها كاري بود كه تيم 
بسيج جامعه پزش��كي در دس��تور كار خود قرار داد و به 
نتيجه رس��اند. البته اين تمام ماجرا نبود و اجراي طرح 
شهيد رهنمون، ويزيت رايگان و اعزام 933 تيم از پزشكان 
جهادي به مناطق محروم سراسر كشور و خدمت رساني 
به 49 هزار و 248 نفر از هم ميهنان در اين مناطق ازجمله 
اقدامات پزشكاني بود كه به نام بسيج و زير لواي مقدس آن 
به ياري نيازمندان شتافتند. همچنين بسيج كارگري هم 
اجراي 50 مورد رزمايش پدافند غيرعامل در كارخانه ها 
و اجراي 10 هزار نفر ساعت نوبت كاري ايثار و همچنين 
برگزاري 70 نشست همدلي و اخوت كارگري و كارفرمايي 
را در طول يك هفته به نام خود ثبت كرد تا نشان دهد براي 
باال بردن توليد كاالهاي ايراني و ايجاد نشاط و همدلي در 

بين كارگران هميشه آماده است. 

 1980 پروژه عمراني 
حاصل 9 ماه فعاليت گروه هاي جهادي در مناطق نيازمند

توسعه فعاليت هاي علمي و دانش بنيان همواره يكي از موضوعات مورد توجه و تأكيد مقام 
معظم رهبري هستند. از همين رو در دهه چهارم انقالب اسالمي و در سال 1387 سازمان 
بسيج علمي و فناوري تأسيس ش��د تا فرصت هاي شكوفايي علمي و توسعه فناوري را براي 
جوانان تشنه علم و دانش فراهم كند. سازماني كه پس از 10 سال فعاليت اكنون پايگاه هاي 

بسياري در سراسر كشور دارد و به كمك بسيج اقشار اهداف بلند خود را دنبال مي كند. 
در حال حاضر بسيج علمي و پژوهشي كشور شامل هزاران نفر از بسيجيان فعال كشور است 
كه س��ندي بر موفقيت جوانان ايران زمين در تمام عرصه هاي علمي و دانشگاهي به شمار 
می آيد. نكته حائز اهميت اينكه سازمان بسيج علمي كشور در سطح استان ها با استقبال بسيار 
خوبي مواجه شده است، به طوري كه به جرئت مي توان گفت تاكنون بيش از 20 هزار طرح 
براي بررسي و ارزيابي به سازمان بسيج علمي ورود پيدا كرده كه ثمره آن تأييد و حمايت از 8 
هزار طرح است. در اين بين استان هاي لرستان، مازندران و خراسان جنوبي به دليل استقبال 
خوبي كه از سوي جوانان صورت گرفته است از حمايت بيش��تري برخوردار شده اند؛ اتفاق 
خوبي كه منجر به اين ش��ده كه جوانان با تكيه بر دانش و توانمندي هاي بومي خود زمينه 

پيشرفت تكنولوژيكي كشور را فراهم كنند. 
به عنوان مثال در استان خراس��ان جنوبي مراكز رشد اين اس��تان از فعال ترين مراكز رشد 
سازمان بسيج علمي به شمار مي آيند كه با گسترش فعاليت آن اولين پرديس شركت هاي 
دانش بنيان بسيج علمي با همكاري سپاه استان راه اندازي شده است. با استقرار شركت هاي 
دانش بنيان بس��يجي در اين پرديس زمينه اش��تغال دانش بنيان نيز فراهم خواهد شد. در 
همين راستا در استان لرستان نيز مركز هدايت و حمايت پالسما و ليزر اين استان با همكاري 
نخبگان تراز يك كشوري، فعاليت مي كند كه خروجي اقدامات آنها در قالب پروژه هاي ملي 

در حال انجام است. 
اما در مازندران شرايط متفاوت تر است و ش��ركت هاي زيادي در مركز رشد استان فعاليت 
دارند كه شامل شركت نيما طب دانش، سازنده لوازم و تجهيزات پزشكي، شركت كيامين 
صنعت، سازنده دستگاه هاي خشك كن صنعتي، شركت پيش��گامان انرژي نوژان، سازنده 
پكيج هاي ديواري، شركت فن پردازان سالم انديش مازند، سازنده لوازم و تجهيزات پزشكي، 
شركت فناور بهينه نيرو كاسپين، سازنده پنل هاي خورشيدي و فعال در زمينه انرژي هاي 
نو و تجديدپذير، شركت سازنده رطوبت سنج هاي ليزري، شركت سالم ارتباط نوين شمال، 
فعال در زمين��ه قطعات الكترونيك خودرو، ش��ركت الكتروفرنام فرازدي��د، فعال در زمينه 
مسيرياب هاي خودرو و بيماران آلزايمري و دوربين هاي مداربسته مي شوند. شركت هايي كه 
با حمايت بسيج علمي و پژوهشي رونق توليد ملي راه رقم مي زنند و منجر به پويايي اقتصاد 
كشور مي شوند كه همگي در رديف دستاوردهاي 10 ساله فعاليت بسيج علمي و پژوهشي 

كشور شناخته مي شوند. 
اما هنوز هم مساجد پايگاه اصلي بسيجيان به شمار مي آيند و به همين خاطر تاكنون 500 
پايگاه علمي در سراسر كشور در مساجد منتخب در هر ناحيه راه اندازي شده كه مهم ترين 
فعاليت اين پايگاه ها ش��امل پرورش نخبگان و اس��تعدادهاي برتر، ارتقاي سطح تحصيلي 
دانش آموزان بسيجي، تربيت نيروي علمي انقالبي،  استعداديابي و پرورش خالقيت، برگزاري 
مس��ابقات جذاب علمي، برگزاري كارگاه هاي توانمندس��ازي، تش��كيل هسته هاي علمي 
پژوهشي، احصاي مسائل و مشكالت منطقه و انجام پژوهش هاي منطقه اي توسط هسته هاي 

علمي و حمايت از مخترعان به منظور ساخت نمونه اوليه ايده هاي نوآورانه مي شود. 
حاال به خوبي مشخص اس��ت كه هدف از راه اندازي اين پايگاه ها استفاده از ظرفيت عظيم و 
جذاب فعاليت هاي علمي- آموزشي، جهت جذب اقشار مختلف جامعه به ويژه دانش آموزان و 
دانشجويان به سمت مسجد و فعاليت هاي زيربنايي تربيتي بوده و تربيت نيروي علمي كارآمد 
انقالبي پاي كار بوده و در اين  بين مواردي چون تقويت و توسعه فعاليت هاي علمي آموزشي در 
سطح پايگاه هاي علمي، توانمندسازي علمي، پژوهشي و مهارتي بسيجيان پايگاه ها و ايجاد 

روحيه و نشاط علمي در ميان بسيجيان پايگاه ها نيز جزو دستاوردها ثبت شده است.
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