
چند سالی اس�ت که بسیج سازندگی کش�ور مأموریتی 
را مبن�ی بر خدمت رس�انی و امت�داد حرک�ت مردمی با 
دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار خود قرار داده 
اس�ت. این مأموریت بسیج و س�پاه در قالب طرح جامع 
محرومیت زدایی قرار گرفته اس�ت که در مسیر خدمت 
هدفمند و انسجام در حوزه روستایی پیش می رود. طرح 
جامع محرومیت زدایی قرار اس�ت ۱۰ هزار روستا را در بر 
بگیرد که در حال حاضر در ۶۲۵ روستا فعال شده است. 
همچنین طرحی نیز برای حاش�یه ش�هر ها تعریف شده 
که حدود هزار و 87 محله آس�یب پذیر را در برمی گیرد.

اما نکته حائز اهمیت در خدمات رس��انی به مناطق محروم و 
کم برخوردار همکاری بین سپاه و اس��تانداری های مختلف 
است که هم اکنون این همراهی ها در کهگیلویه و بویراحمد 
توانست برکات زیادی به همراه داش��ته باشد. زلزله اخیر در 
این استان گواه همین ادعاست. زمانی که گروه های جهادی 
از همان لحظات نخس��ت وقوع حادثه در مح��ل حاضر و به 
خدمات رس��انی به زلزل��ه زدگان پرداختند و س��ازمان ها و 

نهادهای دیگر نیز همراه آنها بودند.
کهگیلویه و بویراحمد دارای بافت عشایری با فعالیت دامداری 
و باغداری است که در سال های اخیر کم آبی سبب مهاجرت ها 
و تمرکز در مرکز استان شده است. نظام اسالمی در کهگیلویه 
و بویراحمد خدمات بسیار خوبی داشته، به طوری که، قبل از 

انقالب موضوعی به نام جاده آسفالت و برق و گاز در این منطقه 
وجود نداشت، اما به برکت انقالب اسالمی این امکانات به تمام 
نقاط استان اختصاص یافته اس��ت. با وجود خدمات رسانی 
در زیر س��اخت ها و به دلیل بافت های عشایری و جغرافیایی 
هزینه های زیادی در روستاهای استان شده است. با این حال 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی و بسیج س��ازندگی در بسیاری از 
مناطق کهگیلویه و بویراحمد حماس��ه آفریده اند و به اذعان 
مسئوالن و مدیران اس��تانی بخش اعظمی از پیشرفت های 
این منطقه مدیون همین حرکت هاس��ت . وقتی قرار اس��ت 
در مورد گروه های جهادی صحبت به می��ان بیایید، باید به 
خدمات رسانی های آنها اشاره کرد تا به وسعت وجود و تأثیر 
مثبت آنها پی برد. در همین رابطه و فقط در سال گذشته ۳ 
هزار مورد گاز کش��ی، ۳ هزار مورد آب رس��انی توسط بسیج 
سازندگی صورت گرفته است. همچنین در هفته بسیج ۷۵۰ 
بسته جهیزیه، در دهه فجر ۴۵۰ بسته جهیزیه و دهها عملیات 
محرومیت زدایی در مناطق دیش��موک از توابع شهرس��تان 

کهگیلویه صورت گرفت.
چن��د روز پیش بود که رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگی 
کش��ور به ۴۲ هزار گروه برای نقش آفرینی در  حوزه کرونا و 
خدمت رسانی در دیگر بخش ها اشاره کرده و گفته بود: »در 
پیام رهبر انقالب به بسیجیان در حوزه سازندگی مهم  ترین بند 
معنویت و خودسازی و شکل گیری انسان های انقالبی است.« 
هم اکنون در بسیج و سپاه طرحی جامع برای محرومیت زدایی 

وجود دارد که خدمت به نیازمندان و مناطق کم برخوردار را 
به صورت هدفمند و منسجم پیش برده و فعالیتش در 6۲۵ 
روستا آغاز شده است. این طرح در مجموع ۱۰ هزار روستا را 
دربر خواهد گرفت و در کنار آن مناطق حاش��یه ای شهر ها را 
نیز پوشش می دهد که در حال حاضر حدود هزار و 8۷ محله 

آسیب پذیر را زیر چتر خود قرار داده است.
در همین رابطه رئیس بس��یج سازندگی کش��ور با اشاره به 
مأموریت این سازمان در مسیر خدمت رسانی و حضور مردم 
و همکاری با دس��تگاه های اجرایی گریزی به خدمات عمده 
روستایی توسط بسیج سازندگی می زند و می گوید: »در ۵۰ 
درصد روستا ها اقداماتی جهت تأمین آب مورد نیاز آنها صورت 
گرفته که شامل قنات، مجتمع آب رس��انی و آب کشاورزی 
است. همچنین مس��کن محرومین با اولویت کمیته امداد و 

بهزیستی دنبال می شود و یکی از مهم  ترین کار ها کارگاه های 
زیرساخت های اشتغال برای جلوگیری از مهاجرت معکوس 

در حوزه روستایی است که با جدیت دنبال می شود.«
سردار محمد زهرایی به خدمت رسانی به مدارس محروم نیز 
اشاره می کند و ادامه می دهد: »حدود ۲هزار میلیارد تومان 
برای بسیج سازندگی اختصاص یافته، اما تا امروز مبلغی داده 
نشده است. با این حال در استان کهگیلویه و بویراحمد انسجام 

و همدلی برای خدمت رسانی وجود دارد.«
وی به رشد موافقتنامه های بسیج های استانی نسبت به سال 
گذشته و افزایش ۱۲ برابری آنها نیز اشاره  و تصریح می کند: 
»موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بهترین نتیجه را دارد، 
در این راستا ۲۹۹ موافقتنامه با ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
پروژه منعقد شده است.« رئیس س��ازمان بسیج سازندگی، 
حوزه بازآفرینی شهری و طرح اسکان درجا و اسکان مجدد را 
مورد توجه قرار می دهد و می گوید: »در حاشیه نشینی برای 
کاهش آس��یب ها به احداث فاضالب، پارک و مرمت سازی و 
بهسازی پرداخته می شود، در این راس��تا در حاشیه شهر ها 
برای انجام هر پروژه ای آمادگی داریم.« وی به کارگروه بسیج 
س��ازندگی با ریاست وزیر کش��ور و اجرایی بسیج سازندگی 
و در اس��تان ها با ریاست استانداری اش��اره و تأکید می کند: 
»درخواس��ت داریم هر اتفاقی قرار اس��ت در قالب بس��یج 
سازندگی صورت گیرد، در قالب این کارگروه صورت گیرد.«

 همکاری با سپاه برای ساختن استان
در کهگیلویه و بویراحمد و در حوزه شورای تأمین و شورای 
اداری همدلی خوبی وجود دارد که به گفته فرمانده سپاه فتح 
اس��تان، این همراهی س��ازمان ها و ارگان ها در سطح کشور 

بی نظیر است.
س��ردار خرم دل می گوید: »در حوزه ادارات استان از جمله 
استانداری با سپاه پاس��داران همکاری خوبی وجود دارد. در 
این رابطه در بحث ساماندهی یادمان شهدا بیش از ۴ میلیارد 
تومان هزینه شده است و در بحث کرونا یک میلیارد توسط 

برنامه و بودجه کمک شد.«
وی ادامه می دهد: »در چندین مرحله با دس��تور مس��تقیم 
اس��تاندار اعتبارات در حوزه معیش��تی اختصاص داده شد. 
از طرفی در حوزه اس��تانداری و برنام��ه و بودجه حدود یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان از س��هم یک درصدی بودجه 

نفت به سپاه اختصاص یافت.«
خرم دل با اشاره به خدمات بسیج سازندگی تصریح می کند:  
»یکی از سیاست های سردار زهرایی در حوزه کشوری و در 
حوزه نرم افزاری، اس��تفاده از ظرفیت استان ها برای پیشبرد 
خدمت رسانی است.« این مسئول با اش��اره به همدلی های 
صورت گرفته بین سپاه پاسداران و مجموعه استانداری تأکید 
می کند: »باید تالش کرد قبل از ۱۴۰۰ این همدلی ها برای 

افزایش خدمت رسانی ها بیشتر شود.«
 زلزله و حرکت جهادگران برای خدمات رسانی

بعد از زلزله ای که چند روز پیش در کهگیلویه و بویراحمد به 
وقوع پیوس��ت گروه های جهادی به  این منطقه اعزام شده و 

فعالیت های شان را در سه مرحله آغاز کردند.
رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه گروه های جهادی 
در س��ه س��طح در مناطق زلزله زده خدمات رسانی کردند، 
می گوید: »در مرحله اول خدمت رسانی جهادگران استان 
در عرصه های مختلف ام��داد و نجات انجام ش��د و مرحله 
دوم با توجه به هماهنگی به عم��ل آمده گروه های جهادی 
بسیج سازندگی اس��تان های اصفهان، فارس، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و بوش��هر کار ها در برنامه قرار گرفت. 
در مرحله آخر نیز کار قرارگاهی ملی بود که با توجه به نیاز 
منطقه و اعالم اهالی و مس��ئوالن در صورت نیاز به فعالیت 
گسترده تر، قرارگاه ملی با حضور گروه های جهادی سراسر 

کشور تشکیل  می شد.«

خدمت هدفمند در روستا ها 
با اجرای طرح جامع محرومیت زدایی بسیج
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گفت وگوی » جوان « با دهیار جهادگری که روستایشان را احیا کرد

صندوق » امام رضا)ع( « 
چراغ تاکستان ها را روشن کرد

صندوق از چه زمانی راه اندازی 
شد و چند عضو دارد؟

صندوق امام رضا )ع( از تاریخ ۱8 اردیبهش�ت 
ماه ۹۷ تش�کیل شده اس��ت که در ابتدا ۴۰ 
عضو داش���ت و امروز 6۰ عضو دارد. پس از 
جمع آوری س���رمایه و پس انداز 
اولیه بعد از پنج ماه وام دهی این 
صندوق آغاز ش��د. خوب اس��ت 
بدانیم این صندوق ب�ا ۱۰۰هزار 
ریال س�رمایه ه�ر عض�و راه اندازی 
ش�ده اس�ت. صندوق امام رضا )ع( 
روس�تای امامی�ه تاکن�ون بال�غ 
بر 6۰ وام ب��ه مبلغ مجموعا۳۰۰ً 
میلیون ریال به اعضا و متقاضیان 
کسب و کارهای محلی و خانگی در 
این روستا داده است و اکنون ۳۰۰ 

میلیون ریال هم سرمایه دارد.
آی�ا صن�دوق در جه�ت 
اشتغالزایی هم کاری کرده 

است؟
 با همت و تالش بس�یج س�ازندگی و وام های 
صندوق امام رضا )ع( تاکنون بالغ بر ۵۰ ش�غل 
کوچک و ب��زرگ در روس���تای امامیه زابل 

ایجاد کرده ایم.
این وام ها طبق اعالم نی��از م�ردم منطقه با 
مبالغ ۵ میلی�ون ری�ال ب�ه قید قرعه به افراد 
متقاضی و صاحب طرح اش�تغالزایی پرداخت 
ش�ده اس�ت و تا پایان یک دور کامل وام های ۵ 
میلیون ریالی ادامه خواهد داشت و در مرحله 

بعد وارد سقف بعدی مبلغ وام خواهیم شد.
وام های ش�ما کشاورزی منطقه 
را رونق داده است. در این مورد 

توضیح بدهید.
ط�ی ارزیابی های انجام ش�ده، ای�ن منطقه 
بهترین قطب برای کش���ت انگ��ور یاقوتی 
ش�ناخته ش��ده اس���ت. بنابراین توسعه و 
گسترش نهالستان ها و تاکس�تان های انگور 
یاقوتی یکی از اش�تغالزایی های خیلی خوب 
در این منطق�ه ب�وده ک��ه با کمک صندوق 
مذک��ور و همراهی خیران و دیگ��ر نهاد ها و 

جهاد کش��اورزی انجام شده اس��ت. غیر از 
توس��عه تاکس��تان ها در این منطقه، انتقال 
نهال های تاکس��تان های روستای امامیه به 
دیگر مناطق به صورت پایلوت برای راه اندازی 
تاکس�تان های جدید کار بزرگی بود. همچنین 
پرورش زنبور عسل در همین منطقه، کشت 
گیاهان داروی�ی، تولی���د جوج�ه یکروزه، 
برداش���ت تخم مرغ، پرورش گاو ش�یری و 
راه اندازی دام��داری، تولید لبنیات و فروش 
آن، پرورش دام س��بک و سنگین و پرورش 
بوقلمون از دیگر مش�اغلی اس�ت که از ابتدای 
راه اندازی صندوق اشتغالزایی امام رضا )ع( به 

نتیجه رسیده است.
از مهم  تری�ن طرح های بس�یج 
در ای�ن منطقه به چ�ه مواردی 

می توانید بپردازید؟
یک�ی از طرح های بس���یج س�ازندگی برای 
ایجاد اش���تغال، دادن دام ب���رای پ�رورش 
است. ط�ی این ارزیابی ها آنهایی که متقاضی 
گرفتن دام برای پرورش و تولید گوش��ت و 
لبنیات بودند با همکاری بس��یج سازندگی 
و دامپزش��کی دام هایی در اختیار گرفتند و 
حاال دامداری های کوچکی برای گاو شیری 
راه اندازی کرده اند. در همی��ن رابطه باید به 
طرح تولی���د جوجه های ی�ک��روزه و ایجاد 
اش�تغالی پایدار در این زمینه نیز اش�اره کرد. 
افراد متقاضی این ط�رح نمی توانن�د تنها با 
۵۰۰ ه�زار تومانی که از صندوق اش�تغالزایی 
وام دریافت می کنند، کار تولید جوجه های 
یکروزه را انجام دهن��د، بلکه همراهی دیگر 
سازمان ها و نهاد ها باعث ایجاد یک کار موفق 

در این زمینه شده است.
توسعه پایدار در یک منطقه را در 

چه چیز هایی می بینید؟
کار جهادی برای توسعه مناطق روستایی و 
کم برخوردار مهم  ترین اقدام است. توس�عه 
پایدار یک منطقه نیازمند ایجاد اش���تغال 
و ارزیابی ه��ای دقی��ق، طرح ه��ای موفق و 
نهادهای پیگیر و پ��ای کار و مهم تر از همه 

سرمایه اس�ت. 
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جهادگران بسیج دانشجویي 
استان بوشهر نقش مهمي 
در محرومیت زدایي دارند.  
جواناني که اقدامات خوبي 
را در راستاي خدمات رساني 
ب��ه نیازمن��دان و کمک به 
ش��هروندان و کادر درمان 

در برنامه خود قرار داده اند.  جامعه از دانش��گاه 
انتظاراتي دارد؛ چرا که نخبگان، اساتید و تحوالت 
جامعه ام��روزي در دانش��گاه حض��ور دارند، به 
همین علت نیاز اس��ت که بیش از پیش در این 
عرصه ت��الش کنید.  گروه هاي جهادي بس��یج 
دانشجویي قابل مقایسه با هیچ مجموعه دیگري 
نیس��تند؛ چرا که اعضاي این گروه ها در بهترین 
سن از زندگي خود مشغول خدمت در این عرصه 
هستند.  ما در اقشار مختلف بسیج به دنبال ارائه 
مباني، محت��وا و چارچوب هاي الزم کار جهادي 

هستیم که این موضوع در 
بسیج دانش��جویي اهمیت 
زیادي دارد.  اعضاي بسیج 
دانشجویي بهترین دوران 
را براي خدمات رس��اني به 
هموطن��ان نیازمندش��ان 
انتخ��اب کرده ان��د. آنه��ا 
دانشجو هستند و دانشجو آرمان گرا، مطالبه گر، 
اهل تحقیق و پژوهش و گفتمان نو اس��ت. نکته 
بارز جهادگران دانشجو این است که به تشکیل 
گروه هاي تخصصي گرایش بهتري دارند و همین 
امر موجب شده تا وقتي نیازي یا مشکلي پیش 
مي آید، یک گروه کارش��ناس براي حل آن وارد 
عمل شوند.  در بسیاري از حوادثي که در استان 
رخ مي ده��د، گروه هاي تخصص��ي جهادگران 
دانشجو توانسته اند با کار کارشناسي در کمترین 

زمان بهترین راه حل را ارائه کنند. 

 از ابت��دای ش��یوع ویروس 
کرونا قریب ب��ه ۲۵۰هزار 
بس��ته معیش��تی به ارزش 
6۰ میلی��ارد تومان در بین 
نیازمندان و آسیب دیدگان 
کرونا در اس��تان کرمانشاه 
توزیع ش��ده اس��ت. تمام 

نیروهای جهادی اس��تان برای خدمت رسانی به 
مردم آمادگی دارند و به فرمایش رهبرشان مبنی 
بر حضور نیروهای انقالبی و جه��ادی در عرصه 
مبارزه با بحران کرونا لبیک گفته و به میدان آمدند. 
کار ضدعفونی و گندزدایی معابر استان کرمانشاه 
به ش��کل منظم و محله محور توس��ط گروه های 
جهادی بسیج سازندگی انجام می شود و چندی 
پیش برنامه آزادسازی ۴۵ نفر از زندانیان غیرعمد 
را با کمک بسیج حقوقدانان در دستور کار داشتیم. 
همچنین افتتاح کارگاه خیاطی در شهرس��تان 

سنقر را با همکاری قرارگاه 
خاتم انجام داده و از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا بسیج 
س��ازندگی حض��ور موثر و 
جهادی خ��ود را در میدان 
ب��ه اثبات رس��انده اس��ت. 
گروه های جهادی همچنین 
با حضور در بیمارستان  ها به کمک کادر درمانی و 
بهداشتی شتافتند و در کنار بیماران کرونایی به 
خدمت رسانی مشغول هستند. اواسط امسال ۲۹۲ 
پروژه واحد مسکونی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
را تحویل مددجویان دادیم و سه سوله ورزشی را با 
کمک سازمان ورزش و جوانان آماده کرده و ساخت 
دو مسجد را تکمیل و افتتاح کردیم. همچنین برای 
مقابله با گرانی  ها نیز تفاهمی بین سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و بسیج انجام شده تا یک کنترلی 

بر بازار قیمت  ها انجام شود.

آیین بهره برداری از ۴۰ واحد مسکونی برای 
ولی نعمتان انقالب در سطح استان مرکزی 
برگزار شد. خوشبختانه در طول سال های 
اخیر با طنین انداز ش��دن روحیه جهادی 
در بین اقشار و آحاد مختلف مردم در این 
استان، شاهد اثربخشی فعالیت ها هستیم 
و حاال بیش از هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در 

سامانه اطلس گروه های جهادی در سطح استان فعال هستند 
که در بیش از ۲۲ قشر خدمات تخصصی ارائه می کنند. در سال 
۹۹ با توجه به احساس نیازی که در سطح استان وجود داشت 
انجام پروژه های محرومیت زدایی در دستور کار قرار گرفت که 
بیش از 6۴۰ پروژه به بهره برداری رسید که به طور عمده شامل 
کانال کشی آب کشاورزی، الیروبی قنوات، لوله گذاری زمین های 
کشاورزی، الیروبی رود آب ها، ساخت استخر ذخیره آب، ساخت 
زمین های ورزش��ی روباز و اجرای پروژه های انتقال آب ش��رب 
بودند. همچنین یکی از مس��ائل دیگری که در سطح استان به 
آن توجه ویژه ش��د، ایجاد اشتغال بود که در س��ال ۹۹ بیش از 

6۰۰ فرصت شغلی پایدار به وجود آمد که 
بخشی از آنها از طریق فعالیت در ۱۴ عرصه 
اقتصاد مقاومت��ی از جمله پرورش ماهی، 
مرغ، شترمرغ، دام ، بوقلمون، کشت گیاهان 
دارویی، زعفران، باغات داربس��تی انگور، 
زنبورعسل و سایر موارد به وقوع پیوست. 
توجه به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی و 
تقویت اقتصاد مردمی ایجاد صندوق های قرض الحسنه اشتغالزا 
در دس��تور کار قرار گرفت که بیش از 6۱۰ صندوق با محوریت 
مردم تشکیل شد. از ابتدای شیوع ویروس کرونا بسیجیان دالور 
با اقدامات مختلف کار خدمت به مردم را تعطیل نکردند و همواره 
در عرصه های مختلف پای کار بودند که بیش از ۱۴ هزار جهادگر 
در امر مقابله و کاهش بیم��اری کرونا نقش آفرینی کردند. یکی 
از مهم  ترین اقدامات در ط��ول بیماری کرونا نهضت کمک های 
مؤمنانه بود که اقدامات بسیار اثربخشی انجام شد و تا به امروز 
بیش از ۲۴۰ هزار بسته معیشتی در سطح استان توزیع شده که 

این اقدام با قوت ادامه خواهد داشت.

بهره برداری از 4۰ واحد مسكونی برای محرومانآزادی 45 زندانی به همت بسيج حقوقدانانتشكيل گروه هاي تخصصي به همت جهادگران دانشجو

سرهنگ ذوالفقار عباسي فر
مسئول بسیج سازندگي بوشهر

گزارش

سرهنگ کامران هزارخانی
مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه

سردار محسن کریمی
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی

عباس��علی جوان بارانی، متولد س��ال ۱3۶۵ و س�اکن روس��تای امامیه و دهیار 
آنجاس�ت. روس�تایی از توابع بخش مرکزی بنجار شهرستان زابل در استان سیستان 
و بلوچس�تان. جوان�ی ک�ه ب�ا ه�دف عمران و توس��عه پایدار روس�تای امامیه به 
پیش�نهاد بسیج سازندگی، صندوق اشتغالزایی » امام رضا )ع( « را راه ان�دازی ک�رده 
است و ب�ا وجود ش�غل و مس�ئولیت دهیاری، به صورت جه�ادی پای کار اش�تغالزایی 
برای جوانان روس�تایی آمده تا لبیک گوی شعار سال مقام معظم رهب�ری یعنی جه�ش 
تولی�د باشد. با وجود مش�کالت عدیده در این منطقه، عباسعلی، هرگز به مهاجرت 
فکر نکرد، بلکه مرد میدان ب�ود و با تالش و راهنمایی اهال�ی روس��تا و جمع آوری 
س�رمایه های اندک آنها کاری کرد تا صندوقش چراغ بسیاری از مشاغل را در این روستا 
روشن نگه دارد. به سراغ عباسعلی جوان بارانی به عنوان مسئول صندوق امام رضا)ع( 
رفتیم تا از شرایط راه اندازی این صندوق و تالش برای عضوگیری و پرداخت وام های 
خردی بگوید که حاال چراغ تاکس�تان ها را روش�ن و امید را در دل مردم روس�تای 
امامیه زنده کرده اس�ت. کاری که پای جهادکش�اورزی و دامپزش�کی را با طرح بسیج 
سازندگی و واگذاری دام هایی برای پرورش و تولید لبنیات به این منطقه باز کرده است.

گو
ت و

گف

از ابتدای بهمن ماه 99 اردوی راهیان  نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی و 
از طریق شبکه شاد در هفت اس�تان مرزی با اعزام راویانی که به حوزه کودک 
و نوجوان و دانش آموزی کاماًل تس�لط دارند و می توانند معارف دفاع مقدس را 
مطابق با ذائقه دانش آموزان و زبان نسل جدید منتقل کنند، آغاز شده است که 
تا پایان فروردین ۱4۰۰ ادامه دارد. پیش بینی شده بود این اردو ها مورد استقبال 
4میلیون نفر از دانش آموزان به همراه خانواده های شان قرار بگیرد، اما تا امروز 
که ۱۲ اس�تان این اردو ها را برگزار کردند، بیش از 4میلیون نف�ر از این اردو ها 
استقبال کردند. پیش بینی می شود تا آخر اسفند 8میلیون نفر از دانش آموزان 
در بس�تر فضای مجازی و کان�ال ش�اد از اردوه�ای راهیان نور دی�دن کنند.

سازمان بسیج دانش آموزی با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش و معاونت اردویی و گردشگری سازمان بسیج مستضعفین و بسیج فرهنگیان 
به منظور ترویج روحیه مقاومت، ایثار و شهادت، برنامه راهیان نور را در بستر فضای 

مجازی متناسب با زیس��ت بوم جدید آموزش��ی و متناسب با ش��رایط کرونا برای 
دانش آموزان سراسر کشور طراحی کرده است.

دکتر مجتبی باستان، ریاست سازمان بس��یج دانش آموزی در همین رابطه، با بیان 
اینکه برای باال بردن روحیه ایستادگی، مقاومت، ترویج و نشر ارزش های دفاع مقدس 
برنامه عظیم فرهنگی تربیتی راهیان نور مجازی در هفت اس��تان مرزی که درگیر 
جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق بودند طراحی شده است، می گوید: قصد داریم از 
مسیر این اردو ها به چند هدف دست یابیم. هدف اول، اینکه دانش آموزان دهه ۹۰ 
مثل دانش آموزان دهه اول انقالب با مفاهیم ارزش و متعالی اسالم و انقالب اسالمی و 
با گفتمان امامین انقالب حضرت امام خمینی )ره( و حضرت آقا )حفظه  اهلل( در بستر 
اردوی راهیان نور مجازی به واسطه راویان آشنا شوند و مانند دانش آموزان نسل اول 
انقالب پای کار انقالب و نظام باشند. هدف دوم، همه شهدا برای دانش آموزان نسل 
جدید اسوه و الگو هستند، اما ابعاد ش��خصیتی، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی 
۳6هزار شهید دانش آموز دفاع مقدس می تواند به عنوان الگویی برای دانش آموزان 

نسل جدید و دهه ۹۰ قرار بگیرد و این سبک رفتاری و مدیریتی برای دانش آموزان 
آینده ساز کشورمان تبیین شود. هدف سوم نیز با توجه به فراگیری ویروس منحوس 
کرونا با استفاده از شبکه شاد دانش آموزی که به لطف خدا وزارت آموزش و پرورش 
به خوبی طراحی کرده است، فضای پرورشی را به موازات فضای آموزشی پیش ببریم. 
هدف چهارم، هماهنگی خوب بین معلم��ان و دانش آموزان، راویان، مربیان و ارکان 

مدرسه برای پیگیری برنامه راهیان نور مجازی در بستر فضای شبکه شاد است.
وی ادامه می دهد: ما ب��ا برگزاری اردوی راهیان نور مجازی در تالش هس��تیم تمام 
مدرسه با این فضا درگیر شود و معلم بتواند استمرار اردوهای راهیان نور مجازی را در 
کالس درسش در فضای مجازی دنبال کند. باستان در ادامه گفت: از ابتدای بهمن 
ماه ۹۹ کار اردوی راهیان نور مجازی در بستر فضای ش��بکه شاد را در هفت استان 
مرزی با اعزام راویانی که به حوزه کودک و نوجوان و دانش آموزی کاماًل تسلط دارند و 
می توانند معارف دفاع مقدس را مطابق با ذائقه دانش آموزان و زبان نسل جدید منتقل 

کنند، آغاز کردیم و تا پایان فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد.

استقبال 4میلیون نفری دانش آموزان از اردوی راهیان نور در فضای مجازی

با مسئوالن

رئی�س س�ازمان بس�یج س�ازندگی 
حاشیه نش�ینی  در  می گوی�د: 
ب�رای کاه�ش آس�یب ها ب�ه احداث 
فاض�الب، پ�ارک و مرمت س�ازی و 
بهس�ازی پرداخت�ه می ش�ود، در 
این راس�تا در حاش�یه ش�هر ها برای 
انجام ه�ر پ�روژه ای آمادگ�ی داریم

نگاه


