ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم در زﻣﯿﻨﻪ
ـﺎدﮔﺮ
ـﯽ ۵۰۰ /ﺟﻬـ
ـﺖ زداﯾـ
ﻣﺤﺮوﻣﯿـ
ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﮐﺮوﻧﺎ رﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﻬﺪی ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،
ﮔﻔﺖ:ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﺟﻤﻊآوری
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﺟﻬﺎدﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  ۲۰ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ
ـﺎ،
ـﺎری ﮐﺮوﻧـ
ـﻮع ﺑﯿﻤـ
ـﺪای ﺷﯿـ
ـﻪ از اﺑﺘـ
ـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺎی ﺻـ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫـ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف
ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺞ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺮوزی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪت ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻔﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل

ﺑﺴﯿﺞ

ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ

ﺳﭙﺎه

ﭘﺎرﺳﯿﺎن،

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

اﻗﺪاﻣﺎت

اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮادﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ  ۶ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
رزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه و
ﺗﻮزﯾﻊ  ۱۰ﻫﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
و …ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ،اداﻣـﻪ داد :در راﺳـﺘﺎی ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺟﻬـﺖ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺖ  ۳ﻣﻨﺰل ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ  ۲۸واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی  ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ و …
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

