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ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺨﺸﯽ از دل ﺳﻮزان ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در
ﻣﻮازات ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
ﺑﻮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﻬﺪﯾﺪ را
ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ را راه
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ را در ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎد در واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  42ﻫﺰار ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ
در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺞ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
 982ﮔﺮدان ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و  2ﻫﺰار  500ﻫﺰار ﮔﺮدان ﺣﻮزه ﻣﺤﻮر ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ و وﻻﯾﺖ ﻣﺪار در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و روﺷﻨﮕﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺟﻬﺎد اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ازدواج
آﺳﺎن را از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد اردوﮔﺎه ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺻﺪﻫﺎ
ﮐﺘﺎب از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﻼی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺞ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ

ﯾﮏ ﺟﻮﺷﺶ و رﺷﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل را از
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در  120ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ
اﻋﺘﻼی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1401آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
دﯾﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ اﻋﺘﻼی ﺑﺴﯿﺞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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