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ساماندهي  1083گروه جهادي قزوين
در قرارگاه مجمع جهادگران
ساخت  300واحد مسكن محرومان و ايجاد 2هزار شغل براي سال  1400برنامهريزي شده است

رئي�س س�ازمان بس�يج
س�ازندگي قزوي�ن ب�ا بي�ان
اينكه در راس�تاي تحقق شعار
س�ال  ۱۴۰۰يعني پش�تيباني
و مانعزداي�ي از تولي�د  ۲هزار
ش�غل پايدار براي محرومان و
مس�تضعفان در اس�تان ايجاد
خواهيم ك�رد ،ميگويد« :براي
ايج�اد اين مي�زان ش�غل 210
ميليارد تومان سرمايهگذاري
ص�ورت خواهد گرف�ت كه 60
ميلي�ارد تومان آن ب�ه صورت
مش�ترك با كميته ام�داد اما م
خميني(ره) انجام خواهد شد».

بسيج سازندگي همراه جهادگرانش ،همواره بازوي ستبر حوزه توليد و عمران در استانهاي مختلف بوده
و حاال اين سازمان با در اختيار داشتن نيروهاي متخصص و توانمند در حوزههاي مختلف ثابت كرده است
ميتواند ياور اصلي دولت در اجراي طرحهاي عمراني و اقتصادي در بخش محروميتزدايي باشد تا كرامت
هيچ انساني به خاطر نداشتن شغل و فقر تهديد نشود .در قزوين ،بسيج سازندگي استان براي ساماندهي و
سريعتر به نتيجه رساندن كارهايش درصدد راهاندازي مجمع جهادگران استان است .ضمن اينكه در كنار
تمام كارهاي عمراني و فرهنگي و بهداش�تي ،ايجاد 2هزار شغل در س�ال جاري را نيز در دستور كار دارد.

گذر

سازمان بس�يج س�ازندگي به
صورت مس�تقيم  150ميليارد
تومان بودج�ه و اعتبار به طرح
مانعزداي�ي از توليدكنندگان
و واحده�اي توليدي و صنعتي
كوچك اختص�اص خواهد داد

«شبابالسما» دانشجويانجهادگرفعالدر 10شهرستانخوزستان

گروه «ش�باب الس�ما» در اهواز مجموعهاي متشكل
از دانش�جويان دانش�گاه فرهنگي�ان خوزس�تان و
دانش�جوياني از س�اير دانشگاههاس�ت كه در حوزه
قرآن�ي ،جه�ادي و فرهنگ�ي فعالي�ت دارد .گروهي
كه از فعاالن فرهنگي سراس�ر كش�ور دعوت كرده تا
براي انجام امور به آنها بپيوندند و حاال اين گروه در 10
شهرستان خوزس�تان فعاليت جهادي انجام ميدهد.
گروه جهادي شباب السما يكي از تخصصيترين گروههاست
كه در حوزه فرهنگ فعاليت ميكند .مجموعهاي از جهادگران
تحصيلكرده كه از اقصي نقاط كش��ور گرد ه��م آمدهاند تا با
همفكري و برنامهريزي درست ،در خدمت هموطنان باشند.
مس��ئول گروه جهادي شباب الس��ما دانش��گاه فرهنگيان
خوزس��تان با بيان اينكه اين گروه جهادي در  ۱۰شهرستان
اس��تان كار فرهنگي و عمراني كرده و در ش��رايط كرونا در
محالت خريدهاي خانوادهها را انجام ميدهد ،ميگويد « :اين
گروه از دانشجويان و فعاالن فرهنگي سراسر كشور و به ويژه
از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان خوزس��تان و دانشجويان
دانشگاه اميرالمؤمنين تشكيل شده است».
محمدعلي عچرشاوي كه خودش حافظ قرآن و فعال فرهنگي
اس��ت ،ميافزايد« :اين گروه عالوه بر كار فرهنگي در زمينه
كارهاي جهادي در  10شهرستان استان فعاليت دارد .بهويژه
در ايام ماه رمض��ان براي مقابله با وي��روس كرونا برنامههاي
متنوعي از قبيل گندزاديي معابر و تهيه ماس��ك را در برنامه
قرار داد تا روزهداران و نمازگزاران بتوانند به راحتي به امورات
و كارهاي خود برسند».

مسئول گروه جهادي شباب السما به طرح ابتكاري اين گروه
براي خريد اقالم مورد نياز خانوادهها اشاره و تصريح ميكند:
«در طرح «دستهاي آسماني» چنين پيش رفتيم كه شماره
تلفني به هر يك از محالت داده بوديم و اگر كس��ي از اهالي
محله نياز به خريد داش��ت ميتوانس��ت با ما تماس بگيرد تا
خواستههايش از طرف جهادگران گروه انجام شود».
وي به كارهاي فرهنگي گروه نيز اش��اره ميكند و ميافزايد:

«در زمينه فعاليت قرآني كارهاي خيلي خوبي انجام ش��ده
كه خدا را شكر اس��تقبال خوبي از اين كار شد .آموزش قرآن
در فضاي مجازي در پيام رس��انهاي مختلف ،توليد محتوا
و قرائت قرآن به ش��كل تجويد ،صوت ،لح��ن ،حفظ قرآن با
برنامهريزي صحيح و منظم در حال انجام است».
عچرشاوي با اشاره به همكاري دفتر نهاد رهبري دانشگاه در
برگزاري مراسمات قرآني ميگويد« :در تمام طول مدت انجام

اين كار هم از طرف مردم و هم از طرف س��ازمانها و نهادها
استقبال و حمايت خوبي داش��تيم اما در ماه مبارك رمضان
پخش زنده هر روز يك جزء قرآن كريم بهصورت ارتباط زنده
از طريق فضاي مج��ازي ( )Liveهمراه با س��خنراني كوتاه
اساتيد و روحانيون حوزوي و دانش��گاهي را داشتيم .در اين
سخنراني در مورد جزء تالوت شده نكاتي مطرح ميشد .در
پايان نيز مسابقه قرآني داشتيم».
اين فعال فرهنگي ادام��ه ميدهد« :بع��د از آن و در ايام ماه
محرم الحرام با تأكيد بر ثقلين يعني قرآن و عترت در هيئتها
و مراسمها اقدام به كرسي تالوت توس��ط قاريان بينالمللي
برگزار شد .در پايان نيز مسابقه تدبر در قرآن هم بين حضار و
هم در فضاي مجازي انجام شد».
وي به اج��راي برنامههاي قرآني در مس��جد الغدي��ر اهواز و
حسينيه ثاراهلل اهواز و پخش زنده از صفحه شباب السما و از
شبكه خوزستان اشاره و بيان ميكند« :در اين برنامه قرآني
اساتيد كشوري مانند حاج قاسم مقدمي مداح اهل بيت حاج
صادق آهنگران و حجتاالس�لام حس��نزاده و ساير اساتيد
حضور داشتند».
مس��ئول كانون قرآن و عترت دانش��گاه فرهنگيان حضرت
رس��ول اكرم (ص) اهواز با اش��اره به تش��كيل تي��م محتوا
با حضور دانش��جويان دانش��گاه فرهنگي��ان ميگويد« :به
درخواست دوس��تان ،مخاطبان و دانش��جويان برنامه درس
اخالق حجتاالسالم موسويفر نماينده وليفقيه در استان
به ص��ورت زنده براي مخاطب��ان پخش ميش��ود و اين تيم
برنامههاي زيادي را طراحي كرده كه نياز به حمايت دانشگاه
و ساير مسئوالن استاني دارد».

«هميارمعنوي»

طرحكمكبهبيماروكادردرماناست
وقتي به روزهاي اول ورود كرونا به كش�ور و ترس و وحشتي كه از اين ويروس
به جامعه وارد شده بود ،فكر ميكنيم ،ميبينيم برخي كارها در آن روزها دل و
جرئتي ميخواست كه از عهده هر كسي بر نميآمد .گروه جهادي بصير از جمله
گروههايي اس�ت كه همزمان با آغاز موج اوليه كرونا در كشور با حضور جمعي
از طالب حوزههاي علميه برادران و خواهران شكل گرفت .گروهي كه در كنار
كارهاي اصلي ،غسل اموات را هم در برنامه كاري خود قرار داد .در روزهايي كه
نزديكترين اقوام ميت جرئت نزديك شدن به عزيزش�ان را نداشتند ،غسل
دادن ،كار بزرگي بود كه گروهي طلبه جهادگر مسئوليت آن را بر عهده گرفتند.
به سراغ حجتاالسالم اميرحسين قربانپور ،مسئول واحد آموزش و پژوهش
گروه جهادي بصير رفتيم تا بيشتر با برنامهها و اقدامات اين گروه آشنا شويم.

درهمينابتدابفرماييدچطورشد
تصميم گرفتيد در زمينه تغسيل
اموات وارد عرصه شويد؟

ما اعتقادات��ي داريم ك��ه نميتواني��م آنها را
كنار بگذاريم .ب��ه همين دليل تص��ور اينكه
اموات كرونايي كه مس��لمان هستند و از دنيا
ميروند ،اما بناست بدون تغسيل و بهصورت
دستهجمعي دفن ش��وند ،خيلي آزار دهنده
است .اگر به خاطر داشته باشيد ابتداي ورود
كرونا و آغاز مرگ و ميرها فراگيري اين بيماري
به همراه ترس از آن ،به حدي بود كه تلفات و
كش��تههاي دنيا و ديگر كشورها هم موجي از
هراس در بين مردم و ملتها ايجاد كرده بود.
در موج اوليه اين بيم��اري كه تقريباً چهار ماه
به طول انجاميد ،سيس��تم درماني و خدماتي
كشور كه مواجهه با كرونا اين رويداد حساس را
پيشبيني نميكرد ،دچار چالشهاي متعددي
از جمله عدم وجود ماسكهاي صورت در بازار
نسبت به نياز مردم ،رجوع شمار باالي بيماران
به مراكز درماني و اموات كرونايي شد و بيماران
تختهاي بيمارس��تان را پر كردند .مبتاليان
بايد حداقل يك طول درماني س��ه هفتهاي را
تا رس��يدن به وضعيت بهبود آن
هم در شرايط كام ً
ال قرنطينه طي
ميكردن��د .در چنين ش��رايطي
عرص��ه ديگ��ري روي جهادگران
انقالبي كشور گش��وده شد تا پس
از حضور فعال در ماج��راي زلزله
كرمانشاه و سيلهايي كه چند شهر
كشور را در بر گرفته بود ،بار ديگر
روحيه جهادگرانه خود را به منصه
ظهور برسانند .آن هم غسل دادن
امواتي كه اقوام و حتي نزديكترين
كسانشان ميترس��يدند به بيمار
نزديك شوند ،چه برسد به جنازه.
در حساسيت و مهم بودن كار همين بس وقتي
جهادگران طلبه در موضوع تغسيل ورود كردند،
هنوز بحث علمي انتقال اين بيماري از كسي كه
فوت كرده به ديگران به نتيجه نرس��يده بود و
مردم از بيمار و حتي جسد آن به شدت واهمه
داشتند .من معتقدم اگر همياري جهادگران
در عرصه تغسيل اموات نبود ،تعداد كشتهها
خيلي بيشتر ميشد و در آن زمان ميخواستند
اموات به صورت دستهجمعي دفن شوند .اين
مسئله هم براي خانوادههايي كه عزيزي را از
دست ميدادند سخت بود و هم براي ما كه نام
مسلماني را يدك ميكشيم.

گفتوگو

در حال حاضر  1083گروه جهادي در استان قزوين وجود
دارد ك��ه به ص��ورت عموم��ي و تخصصي ب��ه ارائه خدمت
ميپردازند .نيروهايي كه با برنامهريزي بس��يج س��ازندگي
س��پاه صاحب االمر (عج) از س��اخت خانه ب��راي محرومان
تا اقدامات بهداش��تي و فرهنگي را در برنام��ه دارند و حاال
قرار اس��ت با راهاندازي قرارگاه مجمع جهادگران اس��تان و
س��اماندهي اقدامات گروههاي جهادي ،كارها در كمترين
زمان به بهترين نحو ممكن به نتيجه برسند.
رئيس سازمان بسيج سازندگي قزوين با بيان اينكه به زودي
قرارگاه مجمع جهادگران استان راهاندازي ميشود تا بتوانيم
اجراي طرحهاي محروميتزداي��ي در قزوين را هدفمند و
سازمانيافته پيش ببريم ،ميگويد« :از سال  1399تاكنون
اجراي  450طرح جهادي و محروميتزدايي در دستور كار
جهادگران حوزه بسيج سازندگي اين استان قرار گرفته است
و بخش زيادي از اين طرحها به مرحله بهرهبرداري رسيدهاند
و طرحهاي باقيمانده هم در مناس��بتهاي مختلف تا پايان
 1400افتتاح شده و به مردم خدماترساني خواهند كرد».
سرهنگ پاسدار اميرعلي حس��ينياني با بيان اينكه چندين
طرح محروميتزدايي در نواحي الم��وت و كوهين در حال
اجراس��ت ،ميافزايد 1083« :گروه جه��ادي در حوزههاي
مختل��ف و بهخصوص عمراني به صورت رس��مي در قزوين
وج��ود دارد و به همين دلي��ل با راهاندازي ق��رارگاه مجمع
جهادگران ميتوانيم بس��ياري از كارها را با برنامه به سمت
اهداف از پيش تعيين شده پيش ببريم .چون با سازماندهي

درست ،همه چيز روي يك خط حركت ميكند».
حسينياني با اش��اره به انعقاد توافقنامه ايجاد اشتغال ميان
سازمان بسيج س��ازندگي و كميته امداد امام خميني(ره)
تأكيد ميكند« :با اجراي اين توافقنامه عالوه بر اينكه براي
جمع زيادي از جوانان بسيجي استان شغل پايدار به وجود
خواهد آمد ،بسياري از نيازهاي مددجويان امداد نيز با كمك
نيروهاي متخصص بسيجي و جهادي رفع ميشود».
ساخت  300مسكن روستايي براي محرومان
مسئول بسيج سازندگي س��پاه حضرت صاحباالمر(عج) با
اشاره به مشاركت اين سازمان در توليد مسكن روستايي و با
بيان اينكه در اين حوزه ساخت  300واحد مسكن روستايي
را به كمك كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي
آغاز كردهايم ،ميگويد« :از اين تعداد واحد مسكوني 250
واحد با مش��اركت كميته امداد و  50واحد هم با مشاركت
بهزيستي ساخته خواهد شد».
وي اجراي طرح احداث مخزن آب براي روس��تاي محروم

آقبابا را يكي از كارهاي ويژه مهندسان بسيجي و گروههاي
جهادي عنوان ميكند و ادامه ميدهد« :طراحي اين مخزن
كه گنجاي��ش ذخيره  400ه��زار مترمكع��ب آب دارد ،به
همت مهندسان سازمان بس��يج سازندگي انجام شده است
و آبگيري آن بعد از اتمام عمليات احداث آغاز ميش��ود كه
با بهرهبرداري از آن زمينهاي كش��اورزي روستاي يادشده
آبياري خواهد شد».
حس��ينياني كمك به توس��عه عدالت اجتماعي را از جمله
محورهاي كار بسيج س��ازندگي دانس��ته و تأكيد ميكند:
«بر همي��ن اس��اس محروميتزداي��ي را در قال��ب اجراي
طرحهاي كارآفريني و اش��تغالزايي ،توس��عه س��امانههاي
آبياري كش��اورزي ،ترميم و س��اخت جادههاي روستايي،
ايجاد كارگاههاي مشاغل خانگي و توليد خانه و مسكن براي
محرمان دنبال ميكنيم».
بسيج نبود ،محروميت بيشتر بود
اقدامات بس��يجيان و گروههاي جهادي آنقدر حائز اهميت
اس��ت كه مديران اس��تاني لب ب��ه تقدير و تمجي��د از آنها
میگشایند.
در همين رابطه مديركل شركت آب و فاضالب استان قزوين
با بيان اينكه در اين استان  144روس��تا با بحران تنش آبي
روبهرو هستند كه با همت جهادي بسيج سازندگي آبرساني
به بيش از  80روستا با تانكر انجام ميش��ود و ايجاد شبكه
آبرساني ثابت براي اين روستاها در دستور كار شركت آبفا و
بسيج سازندگي قرار دارد ،ميگويد« :بسيج سازندگي بازوي
ستبري براي اجراي پروژههاي آبرس��اني در استان قزوين
است و بدون تعارف اگر گروههاي جهادي اين سازمان وجود
نداش��تند ،امروز ميزان محروميت در حوزه آب روس��تايي
چندين برابر شرايط فعلي بود».
داراب بيرانون��دي ميافزاي��د« :ب��ا توج��ه به ني��از جدي
 120روس��تاي قزوين به آب ش��رب بهداش��تي بن��ا داريم
تفاهمنامههاي جديدي را با سازمان بسيج سازندگي منعقد
كرده و بيش��تر از گذش��ته از ظرفيت اين نهاد انقالبي براي

اجراي طرحهاي آبرساني بهره بگيريم .ضمن اينكه تاكنون
به همت بسيج در نواحي الموت و طارم سفلي شاهد تحول
عظيمي در حوزه تأمين آب آشاميدني هستيم».
اين مسئول با تأكيد بر ضرورت بسترسازي اجراي طرحهاي
محروميتزدايي حوزه آب ش��رب توسط س��ازمان برنامهو
بودجه يادآور ميش��ود« :اگر بودجه و اعتبارات به موقع در
اختيار ش��ركت آبفا قرار بگيرد ،روند اجراي طرحها توسط
مهندسان جهادگر بسيج س��ازندگي سرعت خواهد گرفت
و ميتوانيم حتي پيش از موعد برنامهريزيشده پروژههاي
مذكور را افتتاح كنيم».
برنامهريزي براي ايجاد 2هزار شغل
كارهاي بس��يج س��ازندگي به عمليات عمران��ي و مباحث
فرهنگي و بهداشتي ختم نميشود .اين نهاد در تالش است
تا عالوه بر عملي كردن شعار سال در استانهاي مختلف به
ايجاد اشتغال نيز بپردازد .بر اساس برنامه پيشبيني شده در
استان قزوين قرار است 2هزار شغل به همت بسيج سازندگي
استان ايجاد شود .اتفاقي كه رئيس س��ازمان بسيج سازندگي
قزوين نيز آن را تأييد كرده و با بيان اينكه در راستاي تحقق شعار
سال  ۱۴۰۰يعني پشتيباني و مانعزدايي از توليد  ۲هزار شغل
پايدار براي محرومان و مس��تضعفان در استان ايجاد خواهيم
كرد ،ميگويد« :براي ايجاد اين ميزان شغل  210ميليارد تومان
سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت كه  60ميليارد تومان آن به
صورت مشترك با كميته امداد اما م خميني(ره) انجام خواهد
شد و محور كار براي ايجاد 2هزار شغل يادشده هم ايجاد مشاغل
خانگي از طريق اعطاي تسهيالت زودبازده و رصد دقيق فعاليت
اقشار محروم دريافتكننده وام خواهد بود تا تسهيالت اعطايي
در جاي درست خود مصرف شود».
حس��ينياني ادام��ه ميدهد« :همچنين س��ازمان بس��يج
سازندگي به صورت مس��تقيم  150ميليارد تومان بودجه
و اعتبار به طرح مانعزداي��ي از توليدكنندگان و واحدهاي
توليدي و صنعتي كوچك اختصاص خواهد داد تا كارگاههاي
توليدي و اشتغالزاي استان قزوين را در سال جاري احيا كنيم
و به چرخه توليد و اشتغالآفريني برگردانيم».
اين مس��ئول ب��ه پرداخت 11ميلي��ارد تومان تس��هيالت
خوداشتغالي به محرومان از سوي بسيج سازندگي در سال
 1399اشاره و تصريح ميكند« :بنابراين رهيافت ما در سال
جاري پرداخت وامهاي خوداشتغالي براي توسعه بنگاههاي
زودبازده و همزمان رف��ع موانع جلوي پ��اي اهالي توليد و
صنعت است تا با همراهي ساير دستگاههاي اجرايي و دولتي
بتوانيم سطح اشتغال در استان را افزايش دهيم».
حسينياني تأكيد ميكند« :موافقتنامهها و تفاهمنامههايي
را با سازمان بهزيس��تي به امضا رس��اندهايم كه با عملياتي
ش��دن اين توافقات زمينه اش��تغالزايي ،محروميتزدايي و
توانمندس��ازي در حوزه افراد تحت سرپرس��ت بهزيستي
فراهم خواهد شد».

مسئول واحد آموزش و پژوهش
گروه جهادي «بصير» در گفتوگو با «جوان»:

يعني شما با محور تغسيل اموات
كارهاي خود را شروع كرديد؟

اينطور نيست .اساس فعاليت گروه جهادي
بصير حضور در بيمارستانها براي همياري
معنوي با بيماران است .اين گروه براي اولين
بار طرح «همياري باليني بيمار» را به عنوان
الگويي براي مراكز درمان��ي ،آماده ،تدوين و
چاپ كرد .جهادگ��ران ما در كنار همياري با
بيماران ،موضوع خدماترساني به مبتاليان
به كرونا را همس��و با برنامهها و وظايف كادر
درماني در دستور كار قرار دادند.

برنامههاي شما با هماهنگي كدام
سازمان به اجرا در ميآيد؟

اين گروه جه��ادي زير نظ��ر نمايندگي ولي
فقيه در سپاه محمد رسولاهلل(ص) فعاليت
ميكند .كساني كه اساس اين گروه جهادي را
پايهريزي كردند ،افرادي بودند كه در موج اول
كرونا غسل اموات كرونايي را در بيمارستان
خاتماالنبياء (ص) پايهري��زي كردند .پس از
آن بين طلبههاي حوزه علميه فراخواني زده
شد تا آن دسته از طالبي كه تمايل و فرصت
عضويت در گ��روه را دارند ،به گروه بپيوندند.
گروه به صورت قرارگاه اداره ميشود كه شامل
نيروهاي ستادي و عملياتي است .نيروهاي

عملياتي در گروه ،شامل هميار معنوي بيمار و
نيروهاي خدماتي ميشوند.

گروه جهادي بصير در زمينههاي
آموزشي هم فعاليت دارد؟

بع��د از تش��كيل گ��روه و زمانيك��ه ديديم
طلبههايي با عشق و عالقه وارد تيم ميشوند
اما مهارته��اي الزم براي ارائ��ه خدمت در
زمينههاي مورد نياز را ندارند ،تصميم گرفتيم
برنامهاي براي آموزش طالب برادر و خواهر
آماده كنيم .اولين ط��رح ،تبليغ باليني بود.
وقتي به ظرفيت گروه رجوع كرديم ،ديديم
اس��اتيدي در زمينههاي باليني داريم .از آن
زمان ،يكي از بزرگان كه عضو گروه جهادي
هم هستند و سالها تجربه مشاوره باليني و
خانواده دارند ،كار تدريس طالب را بر عهده
گرفتند .بايد بگويم فضاي ح��وزه علميه به
س��مت تخصصگرايي ميرود و هم اكنون
مؤسس��ات متعددي در تهران و قم تأسيس
شدهاند كه موضوع تبليغ را به صورت تخصصي
پيگيري ميكنند .ما به اين مؤسسات متصل
شديم و به اين ترتيب چند فضاي آموزشي بنا
كرديم كه يكي از آنها تبليغ تخصصي است.
جزوهاي براي آن تدارك ديدهايم و اين جزوه
اولين محتواي تبليغ باليني است.

موض�وع ج�زوه ح�ول چ�ه
محورهايي ميچرخد؟

با در نظر داشتن اين موضوع كه عمده فعاليت
جهادگران گروه در بيمارس��تانها حمايت
معنوي از بيم��اران اس��ت ،اصطالحي براي
كادر طالب انتخاب كرديم با عنوان «هميار
معنوي» .به گفته رؤس��اي بيمارس��تانها،
عمده دلي��ل مرگ بيم��اران كرونايي ،ترس
است .اين مسئله از موج كرونا هراسي نشئت
ميگيرد .وقتي اين موج از س��وي رسانه در
جامعه شكل ميگيرد تا مردم بيشتر دستورات
بهداش��تي را رعايت كنند ،س��بب ميشود
فردي كه مبتال به كرونا ميش��ود ،خود را در
يكقدمي مرگ ببيند .از آنجا كه كرونا بيماري
تنفسي محسوب ميشود و نياز است به بيمار
تجهيزات تنفسي متصل شود ،لذا به سرعت
خودشان را ميبازند .در اين شرايط ضرورت
همياري معنوي بيماران مؤثر اس��ت و جزوه
آموزشهاي الزم را در اين زمينه ميدهد.

آيا آثار «هميار معنوي» را بررسي
كردهايد؟

تجرب��ه كاري و ظواه��ر نش��ان ميده��د
بازخورده��اي مثبت��ي داش��ته اس��ت.
حجتاالسالم خدابخشي يكي از اعضاي گروه
جهادي بصير است كه به عنوان سرتيم هميار
معنوي بيمارستان ش��هيد مدرس فعاليت
ميكند .به گفته ايش��ان ،اين بيمارس��تان
در منطقهاي ق��رار دارد ك��ه خانوادههايي با
اوضاع مالي مناسب به آن مراجعه ميكنند،
اما در عين حال در همين حال و هوا ش��اهد
رويدادهاي خوب معنوي بوديم كه گاهي قابل
انتظار نبود .يك بار پرچم حرم حضرت زينب
(س) را كه به بيمارستان برديم ،اشك از چشم
بيماران جاري شد.

بازتاب فعاليت خواهران جهادگر
در گروه چطور است؟

واحد خواهران در همان موج اول كه تغسيل
اموات بود ،آغاز ب��ه كار ك��رد و در موجهاي
بعدي ،فعاليت جديدي را در زمينه مشاوره
باليني بيماران در دس��تور كار ق��رار داد كه
همان همي��اري معنوي بيماران اس��ت .در
گروه جهادي بصير ،خواهران اكثرا ً همياري
بيماران را بر عهده دارند .در كنار آن ،كارهاي
س��تادي گروه را نيز انجام ميدهند .البته در
كنار هميار معنوي بيمار ،بحثهاي خدماتي
در بيمارستانها مثل كمك به بهيار هم انجام
ميشود.

