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آنهاییکهراهبرشدند

میغانوشوسفنهبنداننیزهمینطوراستطوریکه
حجتاالسالم«قربانی»درروستاهایمیغانوسیدال
نهبندان فعالیت های خوبی برای یکجا کردن صنایع
دستیوبازاریابیآنانجامدادهاست.

بازگشتبهاصلدرمحرومترینروستاها

فرخ نژاد -راهبران واقعی و الگویی تمام عیار برای
بازگشت به خویشتن هستند آن هم در محروم ترین
و دور افتاده ترین نقاط روستایی خراسان جنوبی.
راهبرانکارگروهفرهنگیواجتماعیقرارگاهپیشرفت
و آبادانی به همراه امامان روستا دست در دست دیگر
مسئوالن کارگروه ها نهاده اند تا گفتمان قرارگاه
پیشرفت و آبادانی را در شش دهستان هدف شوسف
و میغان نهبندان ،درح سربیشه ،پترگان زیرکوه،
قهستان درمیان و منتظریه طبس عملیاتی کنند.
احیاوبازگشتبهاصلیعنیخوداتکاییوخودکفایی
اساسی ترین هدفی است که این کارگروه با همراهی
دیگر کارگروه ها مانند عمرانی و زیربنایی ،سالمت،
تعلیم و تربیت و توانمندسازی و اشتغال را از ابتدای
سالگذشتهکهفعالیتقرارگاهپیشرفتوآبادانیوارد
مرحله اجرایی شد ،دنبال می کند .مسئول کارگروه
فرهنگی و اجتماعی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،از برون داد آن چه در
این مدت انجام شده است ،می گوید .حجت االسالم
«مصطفیمحمددوست»ابتدااشارهایبهپیادهکردن
نرمافزاروگفتمانقرارگاهداردواینکهمهمتریناصلی
که قرارگاه پیشرفت و آبادانی دنبال می کند توسعه و
آبادی روستاهای هدف ،به صورت همه جانبه یعنی
توسعه عرصه های فرهنگی ،تعلیم و تربیت ،بهداشت
و سالمت ،معیشت و زیرساخت همراه با یکدیگر است
چرا که وقتی فقط به دنبال توسعه باشیم دنبال کردن
مفاهیمماننداخالق،انسانیتو...توجیهیندارد.اما
نکته دومی که به گفته او ،گفتمان قرارگاه پیشرفت و
آبادانیدنبالمیکندتوسعهوآبادانیدرهمهعرصهها
بهصورتبومیوفرهنگیمنطقهایهرنقطهروستایی
است که برخی از فرهنگ های بومی به احیا و تقویت و
برخیفرهنگهایغلطبهحذفنیازدارد.

• •احیاینیازهابراساسبوم

ویادامهمیدهد:وقتیاحیاینیازهابراساسبومهر
منطقه باشد بخشنامه ای که از مرکز برای همه نقاط
کشوربهیکصورتصادرمیشودبهطورحتمپذیرش
می شود و اقبال مردم را نیز در پی خواهد داشت .این
بومی سازی حتی به حوزه عمران و زیرساخت نیز
مربوطمیشودطوریکهدرکناررعایتاصولایمنی
واستانداردهامیتوانساختوسازهارامتناسببابوم
روستاومعماریایرانیواسالمیانجامداد.همچنین
در زمینه معیشت ،روستاها باید به سمتی سوق داده
شوند که تولید کننده و نه مصرف کننده باشند .اما
اساسی ترین موضوعی که در این گفتمان به دنبال آن
هستیم انجام کار توسط مردم و تصمیم گیری با خود
آن هاست نه این که در کالن کشور و استان برای آن ها
تصمیم گیری شود و روستاییان فقط کارشان نظارت

باشد.بهگفتهوی،برایاجراییشدنگفتمانقرارگاه
پیشرفت و آبادانی در کف و میدان روستا نیاز به نیرو
بود که این نیروها ،امامان روستا هستند که بعد از فرا
گرفتنآموزشهایالزم،درروستاهایهدفدهستان
قرارگاهمستقرمیشوند.

• • 27امامروستا

 27نیرو به عنوان امام روستا در شش دهستان هدف
قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی معرفی

های علمیه استان برای تقویت فرهنگ و پیگیری
خواسته های روستاییان شش دهستان هدف بود
که مدیران مدارس علمیه ،طالب نخبه و  ...در قالب
اردوهای جهادی به این روستاها رفته اند و می روند.
اماسومینبرنامهویژه،عقداخوتیبودکهبینمساجد
روستاها و مساجد شاخص استان برای استفاده از
قابلیتهاییکدیگرمنعقدکردندودراینبرنامهضمن
استفاده از قابلیت های مسجد ،خیران ،گروه های
جهادی و متخصصان فرهنگی و تربیتی شرایط برای

شدهاندکهدرعرصههایمختلفکارهاراجلومیبرند
ویکیازفعالیتهایاینافرادالگوسازیدرزمینههای
معیشت و اقتصاد روستایی است .او به تصور اشتباه
اشتغال بین جوانان اشاره دارد که فکر می کنند اگر
پشت میز بنشینند یعنی مشغول به کار شده اند اما
وقتی که امام و راهبر روستا خود به کار کشاورزی و
دامداریمشغولباشدومایحتاجشراازاینراهتامین
کندروستاییانوبهویژهجواناننیزتشویقبهانجاماین
گونه کارها می شوند .به گفته وی ،امامان روستا این
فعالیت ها را در کنار دیگر وظایفی که دارند انجام می
دهند .این روحانی ،به برنامه های ویژه ای که در این
مدت در روستاها با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی
اجرا شده است ،اشاره می کند که از جمله این برنامه
ها ،پخش فیلم هایی است که در طول سال روی پرده
سینمامیرود.بهگفتهویاینکارکهباهمکاریحوزه
هنریاستانانجامشداقبالروستاییانودانشآموزان
رادرپیداشت.

• •پایکارآمدنحوزههایعلمیه

وی ادامه می دهد :موضوع دیگر پای کار آمدن حوزه

،،

بازارفروشمحصولتولیدیروستاییاننیزفراهمشد.
همچنینزمینهحضور 350تا 360نفرازروستاییان
ششدهستانهدفنیزباهمیاریخودآنهاوخیران
درپیادهرویاربعینحسینیفراهمشد.

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در اداﻣــﻪ روال »ﺳﺎدهﺳــﺎز« ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻧﻘﺶــﺎب،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻦ ﺷــﺪ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻤ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻞ زﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و فرهادی که از تهران آمده اند موضوع های مربوط به
اشتغال ،اتصال به شبکه های دیجیتال و  ...را به طور
محکم تا عملیاتی شدن پیگیری کردند .همچنین در
دیگردهستانهامانندپترگانزیرکوه،منتظریهطبسو

• •نمونههایعینی

مسئولکارگروهفرهنگیواجتماعیقرارگاهپیشرفت
و آبادانی استان فعالیت های انجام شده را در این
کارگروه چندان قابل گزارش نمی داند و تاکید می
کند که باید به نقاطی که امامان روستا حضور دارند
رفت و نمونه های عینی الگوسازی را برای روستاییان
محروم و دورافتاده با چشم دید .نمونه عینی که او از
آن ها سخن به میان می آورد حجت االسالم «قیاسی»
است که مثال بارز خوداتکایی و خودکفایی در محروم
ترین نقاط روستایی درح به حساب می آید طوری که
با فعالیت هایی که این روحانی انجام داده است حتی
گروه های جهادی از این نقطه محروم مرزی به دیگر
نقاطکشوربرایکمکوهمیاریمیروند.نمونههای
دیگریکهاوازآنهاناممیبردحججاالسالمقاسمیو
علویدرمنطقهدرحسربیشهوحججاالسالمپورمهدی

خبر مرتبط

آمادگی بسیج سازندگی برای کمک به محرومیت زدایی فردوس
رهاورد دیدار مسئوالن فردوس با رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ،اعالم آمادگی رئیس این سازمان
برای کمک به پروژه های محرومیت زدایی این شهرستان بود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این دیدار
مسئوالن فردوس پروژه های محرومیت زدایی شهرستان را به «زهرایی» معرفی کردند و درخواست آن
ها برای کمک بسیج سازندگی کشور به عملیاتی شدن این پروژه ها مطرح شد .بنابراین گزارش ،رئیس
سازمان بسیج سازندگی کشور نیز ضمن تحسین این اقدام خوب و اتحاد مسئوالن برای تالش در زمینه
پیگیری امور فردوس به منظور محرومیت زدایی در منطقه ،آمادگی خود را برای کمك به این پروژه ها اعالم
کرد .در ادامه «زهرایی» بر ضرورت استفاده از منابع استانی بسیج سازندگی در زمینه توافق نامه های بین
دستگاه های اجرایی و استانداری تاكید کرد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺜﻼ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ،ﺣﺪود ١٠دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز
دارﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷــﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨــﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ
در اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﺮا اﻦ اﺳــﺖ ــﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸــﺪن
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻪ ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ  ،از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎم و ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺎدآور ﻣﻨﻢ ﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ١٠دﻗﻴﻘﻪا ﻪ ﺑﺮا
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺎ اﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ

• •آموزشوبرنامهریزیهایمتفاوت

حجت االسالم محمددوست آموزش و برنامه ریزی در
روستاهایهدفبرایامامانروستارامتفاوتوازنوع
عملیاتی آن می داند طوری که بیشتر آن هایی که در
قالب اردوهای جهادی به این روستاها می آیند عالوه
بر فعالیت های یدی و عمرانی در زمان اوقات فراغت
بهانجاممباحثهبامسئوالندهستانهاورفتنبهکف
روستا می پردازند .او از احصای نقاط ضعف و قوت
فرهنگیواجتماعیروستاهایهدفباکمکامامان
روستا و هسته های جهادی خبر می دهد که بر اساس
آن نقشه راه دهستان و روستا نیز طراحی شده است و
اینها،نتیجهیکسالونیمتحقیقوحضورمیدانیدر
روستاهاست.بهگفتهوی،باپژوهشهایانجامشدهبه
جرئتمیتوانگفتکهچهاتفاقهاییبایددرروستاها
بیفتدتاپیشرفتوآبادانیآنهارادرپیداشتهباشد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮدهاﺪ
و روال ﺣﻞ اﻦ ﻣﻌﻤــﺎ را ﻣداﻧﻴــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ اﮔــﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﺳــﺖ ﻪ ﻗﺼﺪ دارﺪ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ اﺑﺘﺪا
ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ« و »ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ« ﺑﺮوﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ »آﺑ ﻢرﻧﮓ«»،آﺑ
ﭘُﺮرﻧﮓ«» ،ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﺒﺰ« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
اﺳــﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷــﻮد ﺑﺎ ــ دو رﻧﮓ ﻤﺘﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻴﺪ و از ﻟﺬت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

.

وترابیدردهستانقهستاندرمیانهستندکهعالوه
برانجاموظایف،کارگاههایشیرینیپزی،پارچهبافی،
احیایوقف،پیگیریفعالیتهایکشاورزی،عمرانی،
به سازی و مرمت قنات ها را در روستاهای تخته جان،
نوقند ،براندود ،خوان و  ...عملیاتی کرده اند .به گفته
وی،برخیازامامانروستامانندحججاالسالمعلیزاده

*مسئول کارگروه فرهنگی و اجتماعی
قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان 27 :نیرو
به عنوان امام روستا در شش دهستان هدف
قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی
معرفی شده اند که در عرصه های مختلف
کارها را به جلو می برند
*حجت االسالم «محمد دوست»:
نقاط ضعف و قوت فرهنگی و اجتماعی
روستاهای هدف با کمک امامان روستا و
هسته های جهادی احصا و بر اساس آن
نقشه راه دهستان و روستا نیز طراحی شده
است و این ها ،نتیجه یک سال و نیم تحقیق و
حضور میدانی در کف روستاهاست

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

• •بازگشتدوبارهبهروستاها

ویانجاماینفعالیتهارادرتحققمهاجرتمعکوس
روستاییان بسیار موثر می داند اما عملیاتی شدن
بازگشت دوباره روستاییان را بسیار زمان بر اعالم و
اظهار می کند :بخشی از فعالیت ها برای مهاجرت
معکوس ،به تامین امکانات و نیازها اما قسمت عمده
آنبهتغییرنگرشافرادبرمیگرددطوریکهبرخیاز
روستاییان که به شهرها آمده اند باور خوبی نسبت به
روستاندارندویکیازفعالیتهایامامانروستاتغییر
اینباورهاستوتاباورهاتغییرنکندنمیتوانزمینهرا
برایبازگشتدوبارهحتیاگرامکاناتهمفراهمباشد
بهوجودآورد.بهگفتهوی،بااینوجودشاهدمهاجرت
معکوس روستاییان در روستاهای هدف قرارگاه
هستیمامااینبازگشتهابیشترنقطهایاستطوری
که در برخی از روستاها 15تا 20خانوار و در برخی از
نقاطچهارتاپنجخانواربهروستاهابازگشتهاند.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¹ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¸ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¹ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

بازگشت به دوران خودکفایی
روستایی

خیلی ها از آن سخن به میان می آورند زیرا می دانند هر
آن چه نشدنی بود در این سال ها که از پیروزی انقالب
اسالمی ایران می گذرد با حضور و به میدان آمدن آن ها
شدنی شد طوری که دشمنان نظام و اسالم را در اهداف
شومی که دنبال می کردند ناکام گذاشت .نمونه حضور و
پا به میدان گذاشتن مردم بسیار و به اندازه همه روزهایی
است که بر انقالب گذشته و تک تک این حضورها ،در
کارنامه ایرانیان برای همیشه تاریخ ثبت و ضبط شده
است .از نمونه حضورها می توان به دفاع از وطن در
هشت سال دفاع مقدس ،راهپیمایی ها و  ...اشاره کرد و
اکنون نیز مردم در برهه ای که دشمن به جنگ اقتصادی
و نرم علیه ایران روی آورده است همگان باید به خطوط
مقدم جبهه جنگ اقتصادی و نرم بیایند و با تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب اسالمی تبیین
کرده اند ،دشمن را در این جنگ نیز ناکام کنند .ناکامی
دشمن ،شدنی است آن گاه که جهادی وار و جهادی گونه
پا به میدان تولید و آن چه اقتصاد روستایی و شهری بر
آن تکیه داشته است ،روی آوریم همان طور که در بیشتر
نقاط روستایی و شهری با راه اندازی کارگاه های کوچک
و زود بازده اقتصادی یا به عبارت دیگر کمک به اشتغال
این اتفاق افتاده و به عنوان نمونه هر خانه یا گوشه ای از
روستاها به کارگاه تولیدی کوچکی تبدیل شده است.
با توسعه و گسترش کارگاه های کوچک روستایی
بازگشت به دوران خودکفایی روستاها در حال رقم
خوردن است و دولت نیز با اختصاص تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی در حال مردمی کردن اقتصاد
روستاهاست .عالوه بر این پایان سال  ،95قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران به منظور آبادسازی
هزار نقطه محروم در کشور ،به فرمان مقام معظم رهبری
شکل گرفت و هدف از شکل گیری این قرارگاه در کنار
فعالیت های عمرانی ،اجرای برنامه های مدونی بود
که تثبیت جمعیت و اشتغال پایدار روستایی را در نقاط
محروم در پی داشته باشد.
با راه اندازی قرارگاه همراه با برنامه ریزی و فعالیت های
هدفمند ،نقاط خاص و آبادانی با توسعه همه جانبه؛
با تدوین برنامه های جزنگر در پنج محور زیرساخت
فرهنگی ،عمران ،اشتغال ،سالمت و تعلیم و تربیت
کارگروه هایی شکل گرفت .برای مرحله اول اجرای
این طرح  130دهستان در کشور انتخاب شد که سهم
خراسانجنوبیششدهستانشوسفومیغاننهبندان،
درح سربیشه ،قهستان درمیان ،پترگان زیرکوه و منتظریه
طبس بود و دلیل انتخاب این دهستان ها ،ضریب
محرومیت باالی  9بود.
از اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته عملیات اجرایی در
این دهستان ها آغاز شد و تا سه سال هم ادامه دارد امید
که این روند با قوت ادامه یابد و روستاها و روستاییان به
دوران طالیی خودکفایی بازگردند و این شدنی است؛ به
ویژه وقتی روستاییان پا به میدان بگذارند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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