
سه ش��نبه 14 م��رداد 1399 | 14 ذ ي الحجه 1441 || روزنامه جوان |  شماره 105992

حق اعتراض، حقوق معترض
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
علوم پزش��كي مازندران، ش��ماره 
پنجم نشريه دانشجويي »مسير« 
منتشر شد. در اين شماره از نشريه 
دانش��جويي »مس��ير« با توجه به 
اعتراض��ات اجتماع��ي در اياالت 
متحده امريكا و معضالت اجتماعي 
ايران به مسائلي چون حق اعتراض، 
حقوق معترض، تانكر براي غيزانيه و بازنمايي قتل رومينا اشرفي 
پرداخته شده اس��ت. ورود نفتكش هاي انتقال نفت به مرزهاي 
كشور امريكاي التين، ونزوئال، در زماني كه مردم غيزانيه با مشكل 
آب خ��وردن درگير هس��تند از جمله مطالب مهم اين نش��ريه 

دانشجويي است.
----------------------------------------------

قهرمان سازي سينما
جامعه رسانه اسالمي دانشگاه صدا 
و س��يما، ش��ماره  ۱۵ نش��ريه 
دانشجويي »نبض« را منتشر كرد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»نب��ض« ب��ه مس��ئله قهرم��ان 
سازي هاي صنعت سينما در غرب و 
تأثي��رات فرهنگ��ي آن در جامعه 
ايراني پرداخته شده است، مسائلي 
چون فيلترينگ، آموزش مجازي، نقد س��ريال هاي صدا و سيما 
مانند سريال سرباز از جمله مطالب مهم اين نشريه دانشجويي 

است.
----------------------------------------------

دردهاي اجتماعي 
به همت بسيج دانشجويي و انجمن 
اس��المي دانش��جويان مس��تقل 
دانشگاه صنعتي شريف، ويژه نامه 
مشترك نش��ريه هاي دانشجويي 
»ثمين، ريحانه و طلوع« منتش��ر 
ش��د. در اي��ن ش��ماره از ويژه نامه 
مشترك نش��ريه هاي دانشجويي 
»ثمين، ريحانه و طلوع«، با نگاه به 
معضالت اجتماعي و درد ه��ا و دغدغه هاي جامعه به بررس��ي 
تعدادي از آنها مانند مس��ائلي چون فرزندآوري و سقط جنين، 
حقوق اجتماعي زنان، س��المت روان در اف��راد جامعه، روحيه 
پرخاشگري، هويت زن در اسالم و جهان امروز، نگاهي بر انواع حيا 
و اثر گردش زمان بر آن، چرايي و چگونگي نمود حيا در آقايان، 

پرداخته شده است.
----------------------------------------------

سينما هنر تجارت
دانشجويان دانشگاه بين المللي امام 
خمين��ي قزوين، ش��ماره يازدهم 
نش��ريه دانش��جويي »۳۰ نما« را 
منتش��ر كردند. در اين ش��ماره از 
نش��ريه دانش��جويي »۳۰ نما« به 
وجه��ه  تج��اري صنعت س��ينما 
پرداخته شده اس��ت؛ بررسي آثار 
برجس��ته  س��ينماي جه��ان و 
نامزده��اي اس��كار ۲۰۱۹ از جمل��ه مطالب مهم اين نش��ريه 

دانشجويي حوزه سينماست.
----------------------------------------------

ماجراي کرونا ويروس
به همت دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي ايران، شماره سوم نشريه 
دانشجويي »نسخه« منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»نس��خه« در خصوص عدالت و 
اخالق در حوزه پزشكي مطالبي 
نوشته ش��ده اس��ت. يك مطلب 
جالب هم ترجمه شده است با اين 
مضمون: »پروفسور استدلر، رئيس سابق مؤسسه ايمونولوژي 
دانشگاه برن س��وئيس تو يه مجله سوئيسي يه مطلب نوشته 
بوده درباره كرونا با عنوان »چرا همه اش��تباه كردند« و اينجا 
ترجمه انگليسيش رو گذاش��تن. چند مورد از باورهايي كه تا 
االن تبليغ شده رو افسانه معرفي مي كنه. مثاًل كروناويروس 
جديد، اصاًل جديد نيست! يا اينكه بدن مردم اين ويروس رو 
نمي شناسه يه دروغه. اينكه خيلي ها ميگيرن و چيزي شون 
نميشه يعني سيستم ايمني ميدونه با چه چيزي طرفه. يا اينكه 
ميشه كسي بيمار باشه اما عالئم نداشته باشه چرت و پرته. اگه 
كسي عالئم نداره يعني سيس��تم ايمني ويروس رو شكست 
داده، پس بيمار نيس��ت. يا اينكه كيت تست الشه ويروس رو 
تش��خيص ميده نه زنده بودن��ش رو، و خيلي ه��ا كه جواب 
تست ش��ون مثبته ويروس رو از بين بردن قباًل. و نهايتاً ميگه 
جوان هايي كه با ماسك تردد مي كنند بهتره كاله كاسكت هم 
بذارن چون احتمال اينكه يه جس��مي بيفته روي سرش��ون 
بيشتر از اينه كه كرونا بگيرن و مريض بشن! و اينكه تابستون 
به هر حال فعاليت ويروس كم ميشه؛ به خاطر تمهيدات ويژه 

من و شما و دولت نيست!«
----------------------------------------------

نقطه آغاز هسته اي! 
انجم��ن اس��المي دانش��جويان 
دانش��گاه الزهرا )س(، شماره  ۳۶ 
نشريه دانشجويي »بي تعارف« را 
منتش��ر ك��رد. در اين ش��ماره از 
نشريه دانشجويي »بي تعارف« به 
بررسي پرونده هسته اي ايران كه 
پ��س از ۱۷ س��ال به نقط��ه آغاز 
بازگش��ته، پرداخته ش��ده است؛ 
انتقادهايي در خصوص نحوه واگذاري س��هام عدالت، بررسي 
مافياي خودرو در ايران با نگاهي به مستند اختاپوس، نگاه امام 
خميني)ره( ب��ه تش��كيالت و تشكيالت س��ازي و نگاهي به 
سياست هاي فيلترينگ در ايران و ساير كشورها از جمله مطالب 

مهم اين نشريه دانشجويي است.

گشت نشریات

عاليرتبه ترین مقامات سپاه پاسداران در بازدید 
از تازه ترین دس�تاوردهاي بسيج دانشجویي، بر 
حمایت خود از بزرگ ترین تش�كل دانش�جویي 
تأكيد كردند. فرمانده كل س�پاه در این مراس�م، 
اولين هدف بسيج دانش�جویي را جاري ساختن 
نس�يم و روح انقالب در قلب و جان دانشجویان 

كشور دانست.
در جلسه اي مش��ترك و با تركيبي كم سابقه يا بهتر 
بگوييم بي سابقه از فرماندهان سپاه و بسيج در ششم 
مرداد در سازمان بسيج دانشجويي بر خدمت رساني 
گسترده تر اين تشكل دانشجويي در دانشگاه ها تأكيد 
شد. در اين مراس��م كه حدود چهار ساعت به طول 
انجاميد فرماندهان ارشد سپاه در جريان فعاليت هاي 
بس��يج دانش��جويي قرار گرفتند. بازديد از اقدامات 
بسيج دانشجويي با حضور سرداران سالمي، فدوي، 
نقدي، خراطيان، صالح نژاد و نجات از سپاه پاسداران 
و سرداران س��ليماني، س��پهر، بريماني، عمراني فر، 
آزادي و حجت االسالم تويسركاني از سازمان بسيج 
برگزار ش��د. گزارش��ي از طرح اعتال، طرح معاونت 
پژوهش و فناوري، مركز نوآوري و ش��تابدهي، بنياد 
استكبارشناسي بسيج دانشجويي به فرماندهان ارائه 
و مورد تأييد و تحسين سردار سالمي و البته حمايت 
ايشان قرار گرفت و سردار سالمي اشاره داشتند اولين 
هدف بسيج دانشجويي جاري ساختن نسيم و روح 

انقالب در قلب و جان دانشجويان كشور است.
اولين مركز نوآوري و شتابدهي بسيج با هدف حمايت 
از جوانان نخبه و اس��تعداد هاي برتر كشور در حوزه 
دانش آموزي و دانش��جويي همزمان با هفته بسيج 
در سال ۹۷ افتتاح ش��د. اين مركز با همكاري مركز 
توس��عه فناوري راهبردي معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري در مجتمع فرهنگي ۱۳ آبان به 

بهره برداري رسيد.
در مراسم بازديد فرماندهان سپاه، هدف از ايجاد اين 
مركز حماي��ت از جوانان نخبه و اس��تعداد هاي برتر 
كشور در حوزه دانش آموزي و دانشجويي براي تقويت 
اكوسيستم استارتاپ ها و ترويج فرهنگ كار آفريني 
اعالم شد. همه مراكز رشد خالقيت بسيج در سراسر 
كشور هم به عنوان زيرشاخه هاي اين مركز نوآوري 
مسئوليت شناسايي، جذب و معرفي ايده هاي برتر را 

بر عهده خواهند داشت.
بس��يج دانش��جويي با تعامل خوبي كه با دانشگاه ها 
و مراكز علمي كشور طي چند س��ال اخير به وجود 
آورده، س��عي كرده تا ظرفيت همه اس��اتيد و مراكز 

فعال عل��م و فناوري كش��ور در اقدام��ات اين مركز 
نوآوري مورد توجه قرار گيرد. مسئله اي كه فرمانده 
كل س��پاه هم ب��ر آن تأكيد داش��ت. جزئيات طرح 
اعتالي سازمان بسيج دانشجويي هم به فرماندهان 
سپاه و بسيج گزارش شد. اين طرح با هدف هدايت 
بدنه دانش��جويي به سمت مس��ئله محوري و تالش 
براي حل مسائل و مشكالت كش��ور از دو سال قبل 
اجرايي شد. براي پيگيري اين طرح دبيرخانه اي نيز از 
اعضاي سابق بسيج دانشجويي در سازمان راه اندازي 
شده تا به صورت مستمر اجراي طرح تحول را رصد 

و پيگيري كند.
سازمان بس��يج دانش��جويي با راه اندازي طرح اعتال 
ب��ه دنبال تش��كيل و حرفه اي س��ازي هس��ته هاي 
دانش بنيان حل مسئله كشور است و در همين راستا 

نيز دوره هايي چند روزه براي آشنايي دبيران استاني 
طرح اعتال در سازمان بسيج دانشجويي كشور اجرايي 
مي ش��ود. در اين دوره ها دبيران استاني اين طرح با 
تازه ترين روند نحوه تشكيل و فرآيند حرفه اي سازي 
هسته ها و گروه هاي مسئله محور آشنا شده و با نقد و 
بررسي تجربيات موجود در عرصه سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به تدوين برنامه بومي 

استان خود مي پردازند.
در مدت زماني كه طرح اعتالي بس��يج دانشجويي 
شكل گرفته دبيرخانه اين طرح اقدامات گسترده اي 
براي دانش��جويان انجام داده، حجم قابل توجهي از 
هس��ته هايي كه قباًل خواب كوتاهي داشته يا از بين 
رفته بودند يا  هس��ته هايي كه جديد ايجاد ش��دند، 
سروس��امان خوبي گرفتند. اتفاقي ك��ه مورد توجه 

فرماندهان سپاه هم قرار گرفت.
در حال حاضر ب��ا توجه ب��ه جمع بن��دي همه اين 
هس��ته ها، حداقل بيش از ۱۰۰ هسته در حوزه هاي 
مختلف داريم كه بخش��ي از هس��ته ها، هسته هاي 
اجتماعي هستند، بخشي ديگر هسته هاي فرهنگي 
بوده و بخش بعدي هس��ته هاي اقتص��ادي و علمي 

هستند كه شكل  گرفته اند.
بنا به گفته مسئول دوره دبيران طرح اعتالي سازمان 
بسيج دانشجويي، هسته هاي دانشجويي عمدتاً در 
فضاهاي مطالبه گري فعاليت مي كنند به اين شكل 
كه اگر مسئله خاصي در اس��تاني مطرح بوده، براي 
مردم درد بوده و مشكلشان بوده، دانشجويان پاي كار 
آمده اند كه بتوانند آن مس��ئله را حل كنند، حداقل 
در بُعد مطالبه گري و در بُعد رفع و از ميان بردن آن 

مشكل تالش كردند.
محسن حبيبي تصريح كرد: هس��ته هاي اقتصادي 
و علمي هم هسته هايي هستند كه همان طور كه از 
اسمشان مشخص است با توجه به رويكردهاي خاص 
دانشجويان و مهارت هاي خاص فني يا اقتصادي كه 
دوستان داشتند شروع به ش��كل گيري كردند. االن 
هس��ته هاي چند نمونه روباتيك داريم، هسته هاي 
داروس��ازي چن��د نمونه ش��كل مي گيرن��د، حتي 
هسته هايي بعضاً به ما رجوع مي كنند در حوزه صنايع 
دفاعي كه دوستاني هستند كه كار مطالعاتي داشتند، 
االن به واسطه اينكه اين َعلَم بلند شده، آمده اند و اين 
درخواست ها را مطرح مي كنند كه ما در تعامالتي كه 
داريم، تالش مي كنيم كه اين دوستان را به بخش ها 

و حوزه هاي مربوطه وصل كنيم.

دميدن روح  انقالب در جان دانشجويان
فرمانده كل سپاه پاسداران از جدیدترین دستاوردهاي سازمان بسيج دانشجویي بازدید كرد

پويش نماينده 12 ميليون نفري 
مس�ئول معاون�ت فرهنگ س�ازي بس�يج 
دانش�جویي با اش�اره ب�ه س�ند راهبردي 
معاونت فرهنگ س�ازي گفت: این معاونت 
كتابچه اي تحت عن�وان »دغدغه فرهنگ 
برگرفته از نظرات مقام معظم رهبري« را در 
موضوعات مختلف فرهنگي براي دوستان 
دانش�جو تهيه و تدوی�ن كرده ك�ه در این 
دفترچه ه�م راهبردها و هم سياس�ت ها و 
هم نقش�ه راه معاونت فرهنگي آمده است.
محس��ن جهاني افزود: ما در ابت��داي عهده دار 

شدن اين معاونت جلس��ه اي را با مس��ئوالن فرهنگي اجتماعي و اردوي نواحي به 
فراخور برنامه ها و مناس��بت هاي مختلف برگزار كرديم و گروه��ي را هم با عنوان 
مجاهدان فرهنگ سازي ايجاد كرديم تا بتوانيم براي هماهنگي ها و اطالع رساني ها و 
ديگر امور با مسئولين ارتباط بهتري داشته باشيم. جهاني اضافه كرد: ما با تيم معاونت 
فرهنگ سازي به استان هاي مختلف كشور سفر كرده ايم و جلساتي را با دانشجوها 
و معاونت هاي فرهنگي دانشگاه ها و همچنين با مسئولين سپاه استان ها داشته ايم. 
معاون فرهنگ سازي بسيج دانشجويي ضمن ابراز اميدواري از فعاليت هاي صورت 
گرفته در استان ها گفت: اميدواريم بتوانيم با اعالم آمادگي نواحي ديگر نيز در ساير 
استان ها حضور پيدا كنيم و بتوانيم ضمن عرض خداقوت براي نواحي ظرفيت هايي را 
فعال كنيم. جهاني در رابطه با اقداماتي كه اين معاونت در دوره ي بيماري كرونا انجام 
داده است گفت: در زمان شيوع كرونا ما توليداتي را در فضاي مجازي داشتيم از جمله 
دوره هاي مختلفي مثل دوره كنشگران حوزه خانواده، كارگاه تكنيك هاي مديريت 
فرهنگي و... را به صورت ويديوكنفرانس و با حضور اساتيد برجسته و مطرح كشور كه 

بعضاً نيز محتواي اين دوره ها با تعامل نواحي ديگر انجام  شده است.
معاون فرهنگ سازي بسيج دانشجويي با ابراز اينكه اين معاونت به برگزاري كنگره 
شهدا اهتمام ويژه اي دارد افزود: بسيج دانشجويي از گذشته كنگره شهدا را داشته 
است و انشاءاهلل امسال هم يادواره شهدا را در دانش��گاه ها و بعد در استان ها و پس 
از آن هم انشاءاهلل كنگره ملي ش��هدا را در تهران داريم و با آغاز هفته دفاع مقدس 
پورتال آن را رونمايي خواهيم كرد. اين پورتال به تفكيك هر اس��تان آمار شهداي 
دانشجو، شهداي سالمت، شهداي مدافع حرم، شهداي دفاع مقدس و خاطرات و 
وصيت نامه هايشان را شامل مي شود. جهاني اضافه كرد: اين معاونت درباره موضوع 
اربعين دو س��ناريو را پيش رو دارد و در صورت برگزاري اين مراس��م معنوي اين 
معاونت تمام تالش خود را براي بهتر برگزار كردن آن مي كند و اگر همچنان كه اين 
مراسم معنوي برگزار نش��د اين معاونت تمركز خود را در بعد رسانه اي محتوايي و 
ترويجي قرار مي دهد. جهاني با بيان اينكه مقوله  ازدواج يكي از اولويت هاي اساسي 
اين معاونت است توضيح داد: در اين دوره  معاونت تمركز اصلي را بر بحث ازدواج قرار 
داده ايم چراكه اين موضوع فارغ از پشتوانه علمي فقهي و حديثي كه دارد اهميت آن 
در بيانات مقام معظم رهبري به خوبي مشهود است و ايشان به صورت مكرر بر اين 
موضوع تأكيد كرده اند به همين خاطر براي اين مسئله پويشي تحت عنوان نماينده 
۱۲ ميليوني را ايجاد كرديم كه هم فضاي مطالبه گري را در پي دارد و هم جمع آوري 

تسهيالتي را براي جوانان دنبال مي كند.

3 مسئله كالن در خانواده
مدیر اجتماع�ي معاونت فرهنگ س�ازي 
بس�يج دانش�جویي در ارائ�ه گ�زارش به 
فرماندهان سپاه و بس�يج با عنوان اینكه 
نقط�ه  كانون�ي آس�يب هاي اجتماع�ي 
ریش�ه در خانواده دارد گفت: مشخصًا در 
حوزه آس�يب هاي اجتماعي نقطه ثقل ما 
خانواده اس�ت. در حوزه خانواده نيز طبق 
بيانيه گام دوم در بحث خودس�ازي بحث 
م�ا روي ازدواج آگاهان�ه و بهنگام اس�ت.

عليرضا الور اضافه ك��رد: در حوزه خانواده ما 
با سه مسئله كالن مواجه هستيم و آن س��ه ازدواج، جمعيت، طالق است. با ۱۲ 
ميليون مجرد در سن ازدواج يعني ۶ ميليون زوج بالقوه و اگر از اين جمعيت فقط 
يك  ميليون ازدواج كنند و فرزند بياورند به اندازه جمعيت متولد س��ال ۹۸ و ۹۷ 

مي توانيم به جمعيت كشور اضافه كنيم.
مدير اجتماعي معاونت فرهنگ س��ازي سازمان بس��يج دانشجويي افزود: در 
شرايط فعلي ۱۲ميليون جوان در آستانه ازدواج يعني يك بمب متحرك در 
زيرساخت هاي اجتماعي يك جامعه است. مس��ئله ديگري كه با آن روبه رو 
هستيم افزايش سن ازدواج اس��ت كه بعد از انقالب شاهد آن هستيم. حوزه 
ازدواج سه سطح مداخله دارد؛ يكي اليه حكومتي، ديگري اليه برساخت هاي 
فرهنگ و اجتماعي و اليه سوم اليه توانمندسازي فردي است. پويش نماينده 
۱۲ ميليوني در اليه حكومتي اس��ت كه ما آن را با نماينده هاي مجلس پيش 

مي بريم.
وي افزود: متأسفانه بس��ياري از نهادهاي اجرايي كشور در هنگام تحليل و حل 
مس��ائل مربوط به حوزه خانواده رفتاري كاريكاتوري دارند، به طوري كه بدون 
توجه به برخي چالش هاي عمده فقط بخش كوچكي از موضوعات را مورد توجه 

ويژه قرار مي دهند.
معاون آموزشي بنياد ملي خانواده با اشاره به اينكه س��اماندهي نهاد خانواده از 
عهده يك نهاد يا سازمان خارج است، عنوان كرد: در ساماندهي تغيير و تحوالت 
ايجاد شده در نهاد خانواده تمامي نهادها، سازمان ها و حتي خود مردم نيز شريك 
هس��تند، چراكه يك اقدام تك بعدي نمي تواند معض��الت همه جانبه يك نهاد 

اجتماعي را رفع كند.
وي با بيان اينكه سياس��ت هاي اجرايي بايد مكمل رفتار و تفكرات مردم در نهاد 
خانواده باشند، اظهار داشت: متأسفانه نهاد خانواده در ايران فاقد نهاد تصميم گير 

و سياستگذار باالدستي است.
دكتر عليرضا الور با اشاره به نقش كتاب هاي كودك و نوجوان در تربيت فرزندان، 
هم تصريح كرد: كتاب رس��انه اي كند و بس��يار تأثيرگذار است، چراكه يك فرد 

هميشه در زمان هاي تنهايي و خلوت خود با اين رسانه ارتباط تنگاتنگي دارد.
وي با اش��اره به قانون حمايت از تش��كيل خانواده، توضيح داد: متأسفانه بعد از 
گذشت ۱۲ سال از تاريخ تصويب قانون حمايت از تشكيل خانواده در ازدواج آسان، 
اين قانون به صورت كامل به مرحله اجرا نرسيده است، در حالي كه مجلس شوراي 

اسالمي در قبال عدم اجراي اين قانون واكنشي به دولت نشان نداده است.

رصد نوآوري ها
معاون پژوهش و فناوري بسيج دانشجویي 
ه�م از راه ان�دازي ط�رح راه پزش�كي 
و انس�اني در آین�ده اي نزدیك خب�ر داد.

حامد اقبال��ي معاون عل��م و فناوري بس��يج 
دانش��جويي در نشس��ت عهد گفت: از س��ال 
گذشته جلس��اتي را با حضور س��ردار محمد 
برگزار كرديم ك��ه قريب به ۲۰ جلس��ه آن با 
هلدينگ هاي تخصصي و قسمت هاي مختلف 
مجموعه قرارگاه بود كه ماحصل آن به امضاي 
تفاهم نامه اي بين بسيج دانشجويي و قرارگاه 

انجاميد و در اين تفاهم نامه قرار است تا يك كار و عمليات مشخص تعريف شود.
اقبالي ادامه داد: انتظاري كه از نواحي مي رود اين است كه دوستان دقيقاً بدانند كه 
معاونت از آنها چه انتظاري دارد و از آنها چه چيزي را مطالبه مي كند و مؤلفه هاي 

مدنظر معاونت را به خوبي بشناسند و بر آن اساس برنامه ريزي داشته باشند.
معاون علم و فناوري بس��يج دانش��جويي افزود: اينكه معاونت پژوهش و فناوري 
در س��ازمان چه حمايت هايي در چ��ه نقطه هايي از عمليات ه��ا انجام بدهد يك 
گزاره بسيار مهم است كه ما دنبال مي كنيم. البته برنامه ها به اين معنا نيست كه 
انحصاري در آن وجود دارد بلكه خالقيت و نوآوري و ابتكار نواحي نيز س��ر جاي 
خودش مي باشد. اتفاقاً تش��ويق مي كنيم و جزو مؤلفه هايي است كه حائز امتياز 
مي باش��د. اقبالي با بيان اينكه يكي از وظايف معاونت علمي بس��يج دانشجويي 
ايجاد هسته هاي توانمند فناور است افزود: ما طرحي را در بسيج دانشجويي دنبال 
كرديم تحت عنوان راه مهندس��ي كه يكي از نمونه هاي برجسته آن سهند تبريز 
بود كه آن را هم خدمت مديران پژوهش و فناوري نواحي ارائه داديم و براي نواحي 

هم بسيار جذاب بود.
وي ادامه داد: اين طرح جامع كه به نام راه مهندسي در دانشگاه هاي تهران شريف 
و سهند در حال حاضر دنبال مي شود ناظر به هدايت تحصيلي دانشجويان است تا 
اين دوستان براي حل مسائل مرتبط با حوزه ي رشته تحصيلي خود دغدغه مند، 
آگاه و توانمند شوند البته اين موضوع فعاًل براي رشته هاي مهندسي دنبال مي شود 

و به دنبال راه اندازي اين طرح براي رشته هاي انساني و پزشكي هم هستيم.
اقبالي افزود: كاري كه براي نواحي تعريف  ش��ده و بايد دنبال ش��ود اين است كه 
دوستان بروند دانشجو هاي دانشگاه هاي ما را نسبت به اين موضوع توجيه كنند 
و پس  از آن نواحي بايد بسته هاي پش��تيبان را براي دانشجويان تدارك ببينند. 
مورد بعدي رصد نوآوري ها است، اينها يك فضاي كلي است اما طبيعتاً در بوم هر 
دانشگاه، هر استان و هر شهر نوآوري هايي شكل مي گيرد كه ما اينها را بايد جدي 

بگيريم و آنها را رصد كنيم.
معاون علمي بسيج دانشجويي ادامه داد: بحث آخر هم موضوع رسانه اي كردن اينها 
مي باشد. ما بايد موضوعات را بازتاب دهيم هم در سطح شبكه، هم در سطح استان 
و هم در سطح كل كش��ور تا بتواند الگويي براي فضاي دانشگاهي باشد كه بسيج 
دانشجويي وارد عمل مي ش��ود و فضاي عمومي دانشجويان را هدايت مي كند به 
سمت رفع نيازهاي كشور و از اين اقدامات فيلم، مستند و كليپ تهيه شود. طبيعتاً 

اين اقدامات ذيل همين مباحثي كه در  اينجا ذكرشده بايد دنبال شود.

نظر کا رشنا س

عليرضا سزاوار

پرونده
دستاوردهای بسيج دانشجویی


