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  گف 

محمدرضاهاديلو

ن» با مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان
گفتوگوی «جوا 

10هزار میز خدمت جهادی در سال 1400برپا میکنیم

در حال حاضر مأموریت سازمان بسیج
ادارات و كارمندان چیست؟

یعن�ی فعالیته�ا و مأموریته�ای
شما منطبق و همراس�تا با برنامههای
سازمانها و به صورت مصوبه است؟

با ش�روع رزمای�ش کم�ک مؤمنانه و
همدلی ،تقریب� ًا تمام ای�ران اقدام به
همراهی و همکاری جه�ت به نتیجه
رس�یدن آن کردند .بسیج ادارات چه
حرکتی در این رابطه داشت؟

محمد مهدی صافی | جوان

در یك تعریف كل��ی ،تحقق مجموع��ه كارمندان
بس��یجی ،مؤمن و انقالبی پای كار و نقشآفرینی
آنها در كارآمدس��ازی نظام اداری كشور به منظور
افزایش رضایتمن��دی مردم به عن��وان مهمترین
مسئولیت و مأموریت این سازمان است كه تصویب
و ابالغ شده است .ما معتقدیم مردم خواسته زیادی
ندارند و انجام كارهایش��ان به درس��تی و در اسرع
وقت در ادارات باالترین درخواس��ت آنهاست .پس
باال بردن میزان رضایتمن��دی هموطنان در زمان
مراجعه به ادارات میتواند كمك زیادی در همراهی
مردم با نظام داش��ته باش��د .ضمن اینكه ذیل این
مأموریت ،چند نقش اصلی نیز برای این س��ازمان
تعریف شده كه از جمله آنها باید به سیاستگذاری،
طرحریزی و برنامهری��زی ب��رای نقشآفرینی در
كارآمدسازی نظام اداری كشور اشاره كنم .مدیریت
بر جذب ،سازماندهی ،آموزش ،تربیت و حفظ انسجام
كارمندان در دستگاههای اجرایی و حاكمیتی از دیگر
مسئولیتهایی است كه سازمان بس��یج ادارات و
كارمندان برعهده دارد .مث ً
ال توجه كنید اگر كارمندی
آموزش دیده باشد و فضای اداری را به معنای درست
بداند و بشناس��د ،چقدر میتواند تأثی��رات و نتایج
خوبی در پیداشته باشد .مدیریت بر ترویج و تعمیق
فرهنگ و ارزشهای اسالمی انقالب اسالمی و دفاع
مقدس ،مثل فرهنگ ایثار و شهادت در دستگاهها نیز
برعهده این سازمان است.

ضدعفونی ادارات و كنترل مبادی ورود و خروج آنها
و همچنین انجام عملیات ضدعفونی مساجد ،اماكن
مذهبی و مدارس به میزان بیش از  31هزار مورد در
کنار عملیات ضدعفونی معابر در س��طح شهرها و
اماكن عمومی به تعداد 80هزار نقطه از دیگر کارهای
ما در این مدت است.

سازمان بسیج ادارات و کارمندان را باید جزو مجموعههایی در نظر گرفت که با قوت و توان تمام ،اما به آرامی و بدون سروصدا در
همه صحنهها حضور داشته و به ارائه خدمت به شهروندان میپردازد .این سازمان برنامههایش را همراستا با نیازهای جامعه تعریف
کرده و با توجه به اسناد باالدستی پیش میبرد .برای اطالع از وظایف و اقدامات صورت گرفته از طرف این سازمان و برنامههایش
در سال جاری به سراغ فضلاهلل کفیل ،مسئول سازمان بس�یج ادارات و کارمندان رفتیم تا گفتوگویی با ایشان داشته باشیم.
به بررسی مشكالت آنها پرداخته و زمان مشخصی
برای رفع و حل آنها اعالم كند .در مورد شناس��ایی
مشكالت هم باید بگویم ،بسیج محالت ابتدا آسیبها
را شناسایی كرده و به بس��یج ادارات اعالم میكند.
ما نیز با خواهش و احترام ،مدیر دس��تگا ه مربوطه
را جهت پیگیری و حل و فصل مش��كالت به میان
مردم میآوریم .ای��ن میزهای خدمت میتوانند در
مصلیهای نماز جمعه ،تجمع��ات یا راهپیماییها
نیز برپا ش��وند .اما میزهای خدم��ت جهادی كه به
صورت تخصصی هس��تند ،به نوعی كمك اقشار و
متخصصین بسیج در حل مش��كالت كارخانجات
و بنگاههای تولی��دی ،خدماتی و صنعتی دولتی به
شمار میآیند.

باید بگویم اسناد باالدس��تی متعددی برای اصالح
و ارتقای نظ��ام اداری داریم ك��ه اوالً ثابت میكند
مأموریت بسیج ادارات منطبق بر اسناد باالدستی
است و ثانیاً سیاستهای تكلیفی است كه چراغ راه ما
و دولت بوده و جهتگیری كلی این سازمان را معین
میكند .منظور از اسناد باالدستی یعنی سیاستهای
كلی نظ��ام اداری كش��ور كه از س��وی مقام معظم
رهبری ابالغ ش��ده اس��ت .همچنین شاخصهای
دولت مطلوب اسالمی كه حضرت آقا آنها را مصوب
كردهاند .قانون مدیریت خدمات كش��وری مصوب
مجلس شورای اسالمی كه مشخص كرده خدمات
كش��وری در فضای اداری و دیوان��ی به چه صورت
باشد ،تصویبنامه نقشهراه اصالح نظام اداری كشور
و تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری که هر
دو مصوب شورای عالی اداری كشور بوده و همچنین
تصویبنامه منشور اخالقی كارمندان كشور ،اسنادی
هستند كه ما به عنوان اسناد باالدستی مورد استفاده
قرار میدهیم و منطبق با وظایف ماست.

بله ،ماده  17تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام
اداری به برپایی میز خدمت درون ادارات پرداخته
و میزهای خدمت بی��رون ادارات هم نام جهادی به
خود گرفتهاند.

این یك واقعیت است كه مشكالت زیادی در نظام
اداری وجود دارد .حاال ما قصد داریم این نقش مهم،
یعنی حلقه مفقوده را ایفا كنی��م .باید قوانینی كه
وجود دارند اما عملیاتی نمیش��وند را فعال كنیم.
به شرط اینكه دولت هم یك نگاه همراه و یك عزم
جزم برای تغییر در ادارات داش��ته باشد .امیدواریم
دولت سیزدهم با اراده راسخی كه برای تغییر دارد در
پیشبرد این امور كمك حال ما باشد.

این كار از س��ال  1397شروع ش��ده و در سال 98
بی��ش از  10هزار میز خدمت جه��ادی در محالت
برگزار شد .اما این تعداد در سال  99به  22هزار میز
خدمت رسید و در سال جاری نیز در سه ماهه اول
 2900میز با تمركز بر حل مشكالت عمومی محلهها
و رفع موانع تولید و اشتغال برپا شده است .فراموش
نكنیم با توجه به شیوع كرونا و بروز محدودیتها ،كار
خیلی سخت شده اما بسیج ادارات باید به مأموریت
خودش عمل كند.

پس چرا با این همه اسناد و قوانین ،باز
هم ش�اهد ناكارآمدی برخی ادارات و
سازمانها هستیم؟

برنامه شما برای تغییر و بهبود شرایط
چیست؟

اول اینكه نگاه بسیج ،مس��جدمحور است و در كار
ادارات و كارمندان نیز میتوان این موضوع را پررنگ
دید .با این روش ،هدف ما توسعه و ارتقای فرهنگ
خدمترس��انی و افزایش میزان رضایتمندی در
میان مردم است.

این برنامهها با چه ابزاری پیش خواهد
رفت؟

كارها با یك فرمول و برنامه اصلی عملیاتی میشوند
و آن هم طرح میزهای خدمت جهادی است .یكی از
دالیل ،ضرورتها و اهمیت اجرای برنامه میز خدمت
جهادی را باید در مراجعه روزانه مردم به دستگاههای
اجرایی و حاكمیتی جس��توجو كرد .خوب است
بدانید حدود  5میلیون مراجع��ه به ادارات دولتی و
غیردولتی انجام میش��ود كه رقم قابل مالحظهای
اس��ت .حاال در این میان پایین بودن رضایت مردم
از دس��تگاههای اجرای��ی كش��ور یا س��خت بودن
دسترسی شهروندان به مسئوالن در نقاط دورافتاده
و كمبرخوردار و حاش��یه ش��هرها میتواند اهمیت
میزهای خدمت را دوچندان كند .ما معتقدیم ریزش
سرمایههای اجتماعی در همین رفت و آمدهاست
که در مواردی کارها خیلی دیر به نتیجه میرسند.
پس یك حلقه واسط تعریف كردیم تا بین مجموعه
دستگاههای اداری و مردم قرار داشته باشد و انجام
كارها را تس��هیل كند .در تعریف ما از میز خدمت
جهادی ،حضور یك مس��ئول و كارشناس از طرف
دستگاهی در خارج از اداره به منظور خدمترسانی
به اهالی یك محله یا منطقه و نهادینه كردن فرهنگ
خدمت جهادی مد نظر است.

یعنی میزی كه در خارج از اداره باشد،
تعریف میز خدمت را دارد؟

میز خدمت میتواند درون اداره یا بیرون از آن باشد
اما منظور ما میزی نیست كه به مردم بگوید به كجا
بروید یا چه كار كنید .چون اسم این میز «اطالعات»
اس��ت نه «خدمت» .در میزه��ای خدمت جهادی
عمومی كه در مساجد یا اماكن متبركه برپا میشود
از مدیر یك دستگاه دعوت میشود تا رودررو با مردم

آیا در قانون هم برپایی میزهای خدمت
جهادی دیده شده است؟

میز خدمت میتواند درون اداره یا بیرون
از آن باشد اما منظور ما میزی نیست كه
به مردم بگوی�د به كجا بروید ی�ا چه كار
كنید .چون اس�م این می�ز «اطالعات»
اس�ت نه «خدمت» .در میزهای خدمت
جهادی عمومی كه در مس�اجد یا اماكن
متبركه برپا میشود از مدیر یك دستگاه
دعوت میش�ود ت�ا رودررو با م�ردم به
بررسی مش�كالت آنها پرداخته و زمان
مشخصی برای رفع و حل آنها اعالم كند

و كمیته امداد و همچنین جمعآوری مبالغ نقدی
به میزان بی��ش از  10میلیارد ری��ال و واریز آن به
حسابهای اعالم شده از طرف سپاه و بسیج توسط
حوزههای بس��یج اداری و كارمندی سراسر كشور
کار دیگری بود ک��ه در آن حادثه انجام دادیم .البته
در جمعآوری اقالم غیرنقدی هم فعال بودیم که به
ارزش بیش از  235میلیارد ریال صورت گرفت .مورد
دیگری که خیلی مهم بود و در اسرع وقت انجام شد
اعزام بیش از  280گروه جهادی از نیروهای بسیجی
داوطلب ادارات سراسر كشور و نیز اعزام  78نیروی
متخصص و  60تیم تخصصی در حوزههای مختلف
پزشكی ،مشاورههای روانشناس��ی،ساخت و ساز،
تعمیرات وموارد دیگر به مناطق سیلزده بود .بعد از
زلزلهای که در چند استان به وقوع پیوست هم كمك
به زلزلهزدگان در دستور کار گرفت .در همین رابطه

تاكنون تجربه برپایی چنین میزهایی
را داشتهاید؟

چه کاری در ماههای اخیر انجام دادهاید
که از نظر خودتان شاخص بوده؟

در مورد میزهای خدمت درون ادارات
نبودهاند ،آیا
باید گفت كه خیلی موفق 
بس�یج میتواند تغییری در این رویه
ایجاد كند؟

میز خدمت درون ادارات مصوبه دولت است و اجرای
آنها الزاماتی دارد و مهمترین الزام آن استقرار دولت
الكترونیك در تمامی ادارات است .به دالیلی دولت
موفق نشد زیرساخت دولت الكترونیك را در همه
ادارات و در جغرافیای وس��یعی از كشور گسترش
دهد .این بدین معنی است كه فرد مستقر در پشت
میز خدمت درون اداره باید دسترسی تمام و كمال
به برنامههای نرمافزاری و سوابق داشته و بر وظایف
و مأموریتهای مدیریتهای مختلف اداره مسلط
باشد تا امور ارباب رجوع را به س��رانجام برساند .از
نظر ما کسی که پشت این میزها مینشیند باید فرد
توانمند ،قابل اعتماد و خبره باشد و به تكریم ارباب
رجوع ایمان داشته باشد .اما چون زیرساخت فراهم
نیست این میز خدمت درون اداره عم ً
ال تبدیل به میز
مراجعات شد .حاال و با اطالع از موضوعات فوقالذكر،
بسیج ادارات این آمادگی را دارد تا در هر ادارهای كه
زیرساخت استقرار میز خدمت فراهم است ،نسبت
به تأمین نیروی متصدی میز از میان افراد بسیجی و
خبره همان اداره اقدام نماید.

آیا سازمان بسیج ادارات و کارمندان
در حوادث غیرمترقبه که در استانها
اتفاقمیافتدهمبرنامهایجهتکمک
به هموطنان دارد؟

بله .در حوادث اخیر این س��ازمان ب��ا قدرت حاضر
بود و این آمادگی را دارد تا در هر زمان یاریرس��ان
سازمانها و نهادها و مردم حادثهدیده باشد .به عنوان
مثال تشكیل كارگروه ویژه بعد از وقوع حادثه سیل
در برخی استانهای كشور در سال  ،1398احصای
نیازمندیهای مردم مناطق حادثهدیده و جمعآوری
و ارسال كمكهای مردمی و دولتی و اعزام تیمهای
تخصصی خدمترسانی به مناطق سیلزده بخشی
از کار ما بود .همچنین جمعآوری وجوه نقدی كمك
به مناطق سیلزده به مبلغ بیش از 300میلیارد ریال
و واریز آن به حسابهای دولتی از جمله هاللاحمر

از همان روزهای اول که کرونا در اس��تانها شیوع
پیدا کرد ما تصمیم گرفتیم برخی کارهای زیربنایی
را در دستور کار داشته باشیم تا بتوانیم در ادامه به
اهداف از قبل تعیین شده برسیم .ابتدا تهیه و توزیع
ماسك به میزان تقریبی  6میلیون و  700هزار مورد،
همچنین تهیه و توزیع دستكش به میزان تقریبی
یك میلیون و  800هزار م��ورد و تهیه و توزیع مایع
ضدعفونی ب��ه میزان تقریبی ی��ك میلیون و 500
هزار لیتر را داشتیم .س��پس تشكیل و بهكارگیری
بیش از هزار گروه جه��ادی و تیمهای تخصصی با
امكانات كامل ضدعفونی را در برنام��ه قرار دادیم.
با ش��روع رزمایش ،تهیه و توزیع بیش از  500هزار
بسته اقالم بهداش��تی و ضدعفونیكننده در میان
كاركنان ادارات ،خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان
و خانوادههای نیازمند و بیبضاعت را داشتیم .ضمن
اینکه همكاری در راهاندازی بیش از  10واحد تولید
ماسك نیز در پرونده کاری ما قرار دارد .باید یادآوری
کنم که سازمان بسیج مستضعفین تفاهمنامهای با
کمیته امداد برای اجرای طرح ایران مهربان منعقد
کرده است .در تقس��یم میزان سهم هر بخش ،ما به
عنوان بسیج ادارات تعهد تأمین كمك هزینه حدود
7هزار نفر از ایت��ام را در ذیل این تفاه��م دادیم .اما
جالب اس��ت بدانید در عمل ،بیش از  35هزار نفر از
ایتام در طرح اكرام ایتام مورد پذیرش كارمندان قرار
گرفتند و تحت پوشش هستند.
در تفاهمنامه دیگری با كمیته امداد جهت تأمین
یك قلم از جهیزیه نوعروسان مددجو یا خانوادههایی
كه فاقد یخچال بوده یا یخچال مستهلك دارند وارد
کار ش��دیم که تأمین مالی خرید ح��دود 15هزار
دستگاه یخچال را عهدهدار هستیم.
تفاهمنامهای هم با سازمان انتقال خون برای اهدای
خون کارمندان بسیجی داریم .نباید فراموش کنیم
که سازمان بسیج مستضعفین پرچمدار این كمكها
بوده و در هر مرحله ردههای خودش را فعال كرد تا
به یاری نیازمندان و خانوادههای کمبرخوردار بروند.
سازمان بس��یج ادارات و کارمندان هم در مجموع
با جم��عآوری كمكه��ای نق��دی و غیرنقدی در
برگزاری دو مرحل��ه از رزمایش كمكهای مؤمنانه
به ارزش  702میلیارد ریال سعی کرده همیشه در
صحنه باشد.

كمك ب�ه نظ�ام بهداش�تی در موضوع
بیماری كووید  19و ویروس كرونا تعریف
اول ما ب�ود که در همین راس�تا برگزاری
همای�ش توجیه�ی و تنبیه�ی بیماری
كرونا و راهه�ای مقابل�ه در روزهای اول
ش�یوع بیماری صورت گرف�ت .در ادامه
آمادهسازیوآموزشبسیجیاندراجرای
طرح غربالگری و برپایی ایس�تگاههای
تبس�نجی و كنت�رل مب�ادی ورودی و
خروجی ش�هرها و هم�كاری در اجرای
پلمبوتعطیلیاماكنوممانعتازبرگزاری
تجمعاتوچادرهایتفریحیدرتفرجگاهها
ومسدودسازیپاركهاواماكنتفریحیبا
ادارات ذیربط در دستور کار قرار گرفت.

راهاندازی ستاد كمك به مناطق زلزلهزده در استان
كرمانشاه و اعزام گروههای جهادی كارمندان ادارات
و جمعآوری و ارسال كمكهای مردمی و دولتی را
برنامهریزی کردیم.

در موضوع کرونا هم فعالیتی داشتید؟

كمك به نظام بهداشتی در موضوع بیماری كووید19
و ویروس كرونا تعریف اول ما بود که در همین راستا
برگزاری همایش توجیهی و تنبیهی بیماری كرونا و
راههای مقابله در روزهای اول شیوع بیماری صورت
گرفت .در ادامه آمادهس��ازی و آموزش بس��یجیان
در اجرای ط��رح غربالگری و برپایی ایس��تگاههای
تبسنجی و كنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها
و هم��كاری در اج��رای پلمب و تعطیل��ی اماكن و
ممانعت از برگزاری تجمعات و چادرهای تفریحی در
تفرجگاهها و مسدودسازی پاركها و اماكن تفریحی
با ادارات ذیربط در دستور کار قرار گرفت.
همكاری با ادارات صمت برای نظارت و كنترل بر بازار
و اداره تعزیرات استانها در كشفیات احتكار و توزیع
آنها ،تهیه و توزیع بروشورها و بنرهای آگاهسازی و
اطالعرسانی در ادارات و معابر شهرها ،انجام عملیات

بعد از اینک��ه به خاطر خشکس��الیها و کمبود آب
و مس��ائل دیگر با قطعی برق در اس��تانها مواجه
شدیم طرح ش��هید عباس��پور را مطرح کردیم که
در راس��تای كاهش مصرف برق است .برای اجرای
این طرح جلسات متعددی با دستگاههای مسئول
برگزار کردیم ک��ه به انعقاد تفاهمنامه با دس��تگاه
اجرایی مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی منتهی
ش��د .در ادامه ،پایش و كنترل دستگاههای اجرایی
و اداری جه��ت شناس��ایی مش��تركین پرمصرف،
سركش��ی و بازدی��د میدان��ی از ادارات ب��ه همراه
مسئوالن دستگاههای متولی بهینهسازی مصرف
انرژی به جهت ارزیابی مدیری��ت مصرف انرژی در
این اماکن و شناس��ایی ژنراتوره��ای مولد برق در
دستگاهها و فعالسازی آنها جهت قرارگیری در مدار
در ساعات اوج مصرف برق در دستور کار قرار گرفت.
ما میخواستیم به سیستم انرژی کشور کنیم و هیچ
چیز به اندازه صرفهجویی و درس��ت مصرف کردن
نمیتوانس��ت ما را به هدفمان برس��اند .به همین
خاطر پایش سامانههای روشنایی و سرمایشی بعد
از پایان وقت اداری جهت اطمینان از عدم هدررفت
انرژی و آموزش ساماندهی و به كارگیری نیروهای
بسیجی جهت امر به معروف و نهی از منكر از طریق
تذكر لسانی در راستای صرفهجویی در مصرف انرژی
را مد نظر قرار دادیم که به حمدالهی توانستیم گام
مؤثری در این مسیر برداریم.

و در نهایت برنامههای ش�ما برای افق
پیش رو در سال  1400چیست؟

پیشبینی برگزاری حداقل  10ه��زار میز خدمت
جهادی در سال جاری را داریم که با توجه به شیوع
کرونا و محدودیتهایی که دست و پای ما را بسته
است تاکنون  2900میز خدمت جهادی در محالت
برگزار شده و با توجه به دولت انقالبی در محالت و
درون سازمانها و ادارات انتظار داریم این خدمات
به س��رعت به نتیجه برسد و مش��کلی از مشکالت
مردم رفع شود.
همچنین گسترش و بهبود كیفی میزهای خدمت
جهادی با بهرهگیری از تجرب ه س��الهای گذشته و
كمك به ارتقای كیفیت میزهای خدمت درون اداره
در دستور کار است.
همكاری مش��ترك بیش از پیش با دس��تگاههای
اجرایی برای ارتقای س�لامت اداری و شناس��ایی
نخبگان و الگوهای برتر سالمت اداری و معرفی به
بدنه از دیگر کارهایی است که در سال جاری پیگیر
آن هستیم.

اردوهای جهادی خدمت
برای رفع محرومیت
چند ماهی بود که گروههای جهادی س�عی میکردند اقداماتشان
را در چارچوب پروتکلهای بهداشتی و با رعایت فاصلهگذاریهای
اجتماع�ی پی�ش ببرند .ب�ه همین خاط�ر انج�ام امور بهداش�تی و
کارهایی در راس�تای جلوگیری از ش�یوع ویروس کرونا در اولویت
برنامههایش�ان ق�رار دارد و در کن�ار آن تهیه و توزیع بس�تههای
معیش�تی در قال�ب رزمای�ش کم�ک مؤمنان�ه ص�ورت میگیرد.
اما ح�اال طرحه�ا و برنامهه�ای دیگ�ر دوب�اره در دس�تور کار قرار
گرفته و حتی گروههای جدیدی متولد ش�ده و پا ب�ه پای گروههای
قبلی پی�ش میآیند ت�ا ایرانی آباد و ع�اری از محرومیت بس�ازند.
طی همین چند روز اخیر بود که اردوی جهادی گروه شهید مصطفی احمدیروشن
در زمینههای عمرانی ،فرهنگی و درمانی در غالممحله غربی و شرقی شهرستان
آستارا در استان گیالن آغاز به کار کرد.
محمد پورحنیفه ،مسئول قرارگاه شهید مصطفی احمدیروشن بندر آستارا با بیان
اینکه اردوی جهادی گروه شهید احمدیروشن با محوریت مطالبهگری مشکالت
منطقه و برنامههای آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی و عمرانی در غالممحله غربی و
شرقی اجرا میشود ،میگوید« :این اردوی جهادی تا پایان شهریور ادامه دارد و در
این اردو  ۲۰برادر و  ۱۰خواهر بسیجی مشارکت دارند ».وی ادامه داد« :خودسازی
درونی ،سازندگی و محرومیتزدایی ،غنیسازی اوقات فراغت ،آشنایی با محدودیتها
و کمبودهای مناطق مح��روم ،تقویت و ترویج فرهنگ جه��ادی و خدمت رایگان به
مناطق محروم از مهمترین اهداف اردوهای جهادی است».
این مس��ئول با اش��اره به اینکه در قالب این اردوی جهادی برگ��زاری کالسهای
مشاغل خانگی با همکاری مرکز فنی و حرفهای تدارک دیده شده است که با رعایت
پروتکلهای بهداش��تی در مس��جد حضرت ابوالفضلالعباس(ع) اجرا خواهد شد،
تصریح میکند« :ترمیم و بازس��ازی دیوار برخی از منازل افراد نیازمند منطقه نیز
در برنام ه گروه جهادی است ».مسئول قرارگاه شهید مصطفی احمدیروشن بندر
آستارا از اجرای طرح ویزیت رایگان ساکنین منطقه در این اردوی جهادی خبر داده و
میگوید« :در این اردو تست فشار قند ،خون و تبسنجی اهالی نیز پیشبینی شده که
توسط جمعیتهاللاحمر اجرا میشود .همچنین در قالب این اردو به دانشآموزان
نیازمند منطقه ۶۰ ،عدد کوله مهربانی که شامل لوازمالتحریر است ،اهدا میشود.
ضمن اینکه برگزاری مسابقات علمی ،فرهنگی ،تفریحی و ورزشی با اهدای جوایز
نفیس نیز از دیگر برنامههای این اردوی جهادی است ».به گفته پورحنیفه ،در این
اردوی جهادی  ۱۰۰بسته غذایی هر کدام به ارزش  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار ریال بین
نیازمندان منطقه توزیع خواهد شد .وی با بیاناینکه این گروه جهادی در سال جاری
دو اردوی جهادی در روستای سیرالیوه و شهرستان شفت برگزار کرده و این سومین
اردوی جهادی به شمار میآید ،خاطرنش��ان میکند« :اردوی گروه جهادی شهید
احمدیروشن در غالممحله غربی و شرقی با همکاری سپاه ناحیه آستارا ،حوزه بسیج
شهید نژند نقیبزاده شهری ،پایگاه بس��یج برادران شهدای جهاد مسجد حضرت
ابوالفضلالعباس(ع) و راضیه(س) خواهران اجرا میشود».

اردویجهادیفرهنگیانقم
درسیستانوبلوچستان

در لبیک به ن��دای رهبر حکی��م و فرزانه انق�لاب مبنی ب��ر محرومیتزدایی
استانهای محروم توس��ط بسیج و ابالغ فرماندهی سپاه اس��تان قم ،در تیرماه
امس��ال گروهی از جهادگران بس��یج فرهنگی��ان و دانشآموزی اس��تان قم با
هدف شناس��ایی و نیازسنجی به استان سیس��تان و بلوچستان شهر سرجنگل
روس��تاهای قلعهبیت ،محمدآباد ،حس��ینآباد و مجیدآباد اعزام ش��دند .گروه
جهادی فرهنگیان استان قم با توجه به مش��کالت زیرساختی روستاهای شهر
سرجنگل سیستان و بلوچس��تان تصمیم گرفتند به صورت اولویتدار احداث
 ۳۰چشمه سرویس بهداش��تی و حمام را در این چهار روستا آغاز کنند .در این
اردو گروهی از دانشآموزان جهادگر حضور دارند که قرار است در کنار کارهای
عمرانی به کمک دانشآموزان روستاهای محروم اطراف رفته و به رفع مشکالت
و نیازهایشان بپردازند.

نذر حسینی برای آسیبدیدگان از کرونا

در آذربایجانش��رقی گروهی از جهادگران تصمیم گرفتهاند تا آخر ماه محرم برای
نیازمندان و خانوادههای آسیبدیده از کرونا غذا تهیه و در بین آنها توزیع کنند.گروه
جهادی جوانان حیدر کرار یکی از این مجموعههاست که جهادگرانش هر روز به طبخ
و تهیه غذای گرم و توزیع آن در بین محرومان مشغولند .رضا عهدی ،مسئول این گروه
جهادی که مسجد حضرت علیاصغر(ع) تبریز را برای کارهایشان انتخاب کردهاند،
میگوید« :اطعام دادن بخش��ی از اعمال تربیتی است ،زیرا شخص اطعامکننده در
حقیقت دو چیز را انفاق میکند ،اول مال ،دوم تالش .به همین سبب است که خداوند
اطعام را کفاره اصلی گناهان بسیار یا بخشی از کفاره گناهان قرار داده است زیرا اطعام
تأثیر عمیقی در استحکام ارکان برادری در جامعه دارد و آن را باید نظیر هدیه ،دست
دادن و تبسم در اجر و ثواب و آثار اجتماعی دانست».
وی ضمن اشاره به تداوم رزمایش کمک مؤمنانه و در نهمین مرحله از اجرای این
همدلی ،میگوید« :در راستای اطاعت از فرامین و منویات مقام معظم رهبری
بر انفاق و کمکرسانی مؤمنانه و در ادامه فعالیتهای طرح «مسجدمحور» ،به
منظور کمک به خانوادههای محروم و آسیبدیدگان از بیماری کرونا ،به همت
خیرین و گروه جهادی جوان��ان حیدر کرار و همکاری کان��ون فرهنگی هنری
اصحاب المهدی اقدام به پخت و توزیع یک هزار پرس غذای گرم در قالب طرح
«اطعام حسینی» با هزینه بالغ بر  ۲۰میلیون تومان کردیم».
عهدی با بیان اینکه مواسات و همدلی ،تجلی نوع دوستی و مهربانی ملت ایران است،
ادامه میدهد« :از ابتدای شیوع ویروس کرونا جهادگران پرتالش گروه جهادی این
مس��جد و کانون فرهنگی هنری با فعالیتهای مختلف جهادی اقدام به مبارزه با
این بیماری در زمینههای مختلف اعم از ضدعفونی ،تهیه و توزیع بسته بهداشتی،
معیشتی ،غربالگری خانه به خانه و سایراقدامات گوناگون کردند و تاکنون بیش از
 3500بسته معیشتی و غذای گرم بین نیازمندان و جامعه هدف توزیع شده است».
به گفته این جهادگر ،غذا و بستههای معیشتی اهدایی با رعایت حفظ کرامت افراد،
درب منازل توسط جوانان گروه جهادی به عزیزان تحویل داده میشود.
مسئول گروه جهادی جوانان حیدر کرار مس��جد حضرت علیاصغر تبریز ضمن
قدردانی و تش��کر صمیمانه از آنان که با دل پرمحبت و دستانی گشاده و بخشنده
همنوعان خود را چون خویش دوست دارند ،خاطرنشان میکند« :در حال تهیه و
آمادهسازی برای اجرای مرحله دهم از کمکهای همدلی با توزیع تعداد بیشتری از
بستههای معیشتی دیگر در روزهای آینده هستیم».

