
گروه هاي جه��ادي در مناطق مختلف كش��ور ب��ا ارائه خدمات 
گوناگون در حال محروميت زدايي و رفع مشكالت و نياز هموطنان 
كم برخوردار هستند.  مسئول گروه جهادي دوكوهه با بيان اينكه 
بيش از 10س��ال اس��ت فعاليت خود را آغاز كرده ان��د و در كنار 
خدمات رس��اني هاي اجتماعي اعم از تهيه و توزيع بس��ته هاي 
معيش��تي، پخت غذاي گرم، تهيه نوش��ت افزار، لوازم خانگي و 
جهيزيه نوعروس��ان، اقدامات و برنامه هاي ديگري را نيز دنبال 
مي كنند، مي گويد: »رويكرد اين گروه جهادي برنامه هاي فرهنگي، 
تربيتي و آموزشي است كه هر هفته حدود 10جلسه كالس توسط 

اعضاي گروه در زمينه هاي گوناگون برگزار مي شود.«
سيدمحسن رجبيان ادامه مي دهد: »همه ساله برنامه هاي متنوعي 
به طور مس��تمر در فصل تابس��تان، اعم از كالس هاي معرفتي، 
مهارتي، برنامه هاي ورزشي و اردوهاي زيارتي نيز برگزار مي شود، 
البته اين اقدامات در كنار كارهايي مثل تأمين هزينه هاي درماني 

نيازمندان و تأمين لوازم خانگي است.«
به گفته اين جهادگر در دوران ش��يوع ويروس كرونا نيز اقدامات 
مهمي در زمينه ضدعفون��ي و گندزدايي معابر عمومي، مباحث 
فرهنگي، توزيع بسته هاي معيشتي و توليد ماسك و دستكش 
انجام گرفته است. شايد يكي از اقدامات چشمگير گروه جهادي 
دوكوهه در زماني كه كرونا بي محابا در كل كشور مي تاخت، عالوه 
بر كمك به كادر درمان و رفع نيازهاي مردم، همراه كردن ديگر 

گروه هاي جهادي در اين راه باشد. 
در همين رابط��ه رجبيان مي گوي��د: »در چند س��ال اخير نوع 
نگرش در گروه هاي جهادي تغيير كرده است، از اين رو از جمله 
اهداف دنبال ش��ده در اين گروه جهادي، مب��ارزه با معضالت و 
نابهنجاري هاي اجتماعي و همچنين تربيت و پرورش نس��ل با 
گروه هاي جهادي، انقالبي و ديني است تا با آشنايي با مديريت، 

مهارت هاي الزم را كسب كنند.«

وي با تأكيد بر رويكرد مباحث تربيتي تصريح مي كند: »در اين 
گروه جهادي ب��ه برخي از خانواده هاي تحت پوش��ش، خدمات 
آموزش��ي و فرهنگي ارائه مي ش��ود، از اين رو حدود ۳۵0خانوار 
تحت پوشش گروه جهادي شهيد حجتي هستند، البته اينها به 
جز ۲00خانواده اي هستند كه هر ماه به وضعيت آنها رسيدگي و 

لوازم و مواد غذايي مورد نيازشان را تأمين مي كنيم.«
 150خانواده تحت پوشش گروه جهادي

بعد از ش��يوع كرونا كه از اواخر س��ال1۳98 ش��روع شد، تعداد 
گروه هاي جهادي به طرز چش��مگيري افزايش يافت. اين اتفاق 
سندي بر احساس تكليف جوانان و بسيجيان اين مرز و بوم است 
كه هرگز مردم و به خصوص نيازمندان را در شرايط سخت تنها 

نمي گذارند. 
در استان كردستان گروه هايي س��ربرآوردند كه بايد به آنها لوح 
زرين داد؛ گروه هايي متش��كل از جهادگراني كه س��خت ترين 

كارها را بر عهده گرفتند و در روزگاري كه كسي جرئت نمي كرد 
به بيماران كرونايي نزديك شود، آنها مسئوليت مراقبت از آنها را 

بر عهده داشتند. 
مسئول گروه جهادي شهداي بي نش��ان با بيان اينكه اين گروه 
جهادي با وجود انجام اقدامات چندين ساله، فعاليت رسمي خود 
را مبتني بر كارگروه جهادي همزمان با شيوع ويروس كرونا آغاز 
كرد، مي گويد: »در آن زمان با انجام ضدعفوني و گندزدايي معابر 
عمومي به مبارزه با ويروس منحوس كرونا همت گماشتيم اما در 
ادامه تيم خود را تكميل كرديم و از مراكز درماني تا غسالخانه ها و 

حتي قبرستان ها در كنار خانواده متوفيان كرونايي بوديم.«
بهنام اصولي ادامه مي دهد: »متأسفانه با ش��يوع ويروس كرونا 
بسياري از سرپرستان خانواده، شغل خود را از دست داده بودند 
كه در اين راستا توزيع بسته هاي معيش��تي آغاز شد و هنوز هم 

ادامه دارد.«
به گفته اين جهادگر1۵0خانواده تحت پوش��ش گروه جهادي 
شهداي بي نشان قرار گرفته اند كه اقداماتي نظير پرداخت مبالغ 
نقدي، تأمين اجاره بها و لوازم التحرير دانش آموزان نيازمند، تهيه 
و توزيع بسته هاي معيشتي، انجام كاروان هاي زيارتي، برگزاري 

اردوهاي تفريحي و ورزشي براي آنها در دستور كار است. 
اصولي با اشاره به توزيع بيش از ۲هزار بسته معيشتي بيان مي كند: 
»قبل از شيوع ويروس كرونا توزيع گوشت و پخت غذاي گرم به 
نيازمندان انجام مي گرفت اما بعد از شيوع ويروس كرونا به تهيه و 

توزيع بسته هاي معيشتي نيز اقدام مي كنيم.«
به گفته اين جهادگر، از جمل��ه اقدامات انجام گرفت��ه در اعياد 
شعبانيه، ماه مبارك رمضان و همچنين ماه محرم كه در آن قرار 
داريم، مي توان به توزيع بسته هاي معيشتي اشاره كرد كه برخي 
اقدامات از جمله پخت غذاي گرم و بس��ته هاي ويژه عيد نوروز، 

قربان و غدير نيز انجام شده است. 
وي اهداف اين گروه جهادي را لبيك به فرامين رهبر معظم انقالب 
اسالمي و خدمت به مردم و سفارشات ديني عنوان مي كند كه بايد 

هميشه خدمتگزار مردم باشند. 
مسئول گروه جهادي ش��هداي بي نش��ان مي گويد: »بازخورد 
اقدامات انجام گرفته در گروه هاي جهادي اع��م از تهيه و توزيع 
بسته هاي معيشتي بين نيازمندان منجر به دلگرمي مردم مي شود 
و احساس مي كنند همواره طيفي از امدادگران وجود دارند كه در 
مواقع بحراني همچون شيوع ويروس كرونا و ساير مشكالت در 

كنار نيازمندان هستند.«
وي با اش��اره به برگزاري ميز خدمت در محالت مختلف تأكيد 
مي كند: »مردم با ديدن چنين اقداماتي مي توانند مشكالت خود را 
به گوش مسئوالن برسانند. اصلي ترين هدف، اميدوار كردن مردم 

نسبت به آينده و حمايت همه جانبه از نيازمندان است.«

تأميننيازخانوادههايكمبرخوردار
برنامهگروههايجهادي
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مسئول مؤسسه ياوران سالمتي
 در گفت وگو با »جوان«:

»سالمتي« بهترين هديه به نيازمندان است

گروه جهادي شما ويژگي خاصي 
دارد، لطف�اً گفت وگ�و را در اين 

مورد شروع كنيم. 
يكي از ويژگي هاي گروه جهادي مؤسس��ه 
همياران كوي ش��يرين اين است كه بيشتر 
نفرات��ش از خانواده هاي ايثارگران و ش��هدا 
هس��تند و گ��روه از جوان��ان تحصيلكرده و 
نخبه در حوزه پزش��كي  تشكيل شده است. 
از اواسط سال گذش��ته كه به  صورت رسمي 
تصمي��م گرفتي��م كاره��ا و خدمات مان را 
برنامه ريزي شده پيش ببريم، نزديك ۷0نفر 
در حوزه پزشكي و پيراپزشكي، دندانپزشكي، 
داروسازي، رشته هاي تربيتي و مديريتي كه 
بيشتر آنها دكتراي تخصصي دارند به جمع ما 

افزوده شده اند و ما را همراهي مي كنند. 
تاكن�ون چن�د اردو برگ�زار 

كرده ايد؟
ش��ش اردوي جه��ادي تاكنون در سراس��ر 
كشور تشكيل شده است كه در نقاط محروم 
و كم برخ��وردار نظير پاليي��ن، رباط كريم، 
ش��هريار و چند منطقه ديگر بود. اردوهاي 
جهادي با هدف رفع نيازه��اي درماني افراد 
كم برخوردار برگ��زار مي ش��ود و در جريان 
راهپيمايي اربعين سال گذشته نيز گروهي 
به كشور عراق عزيمت و به زائران 
ايراني و عراقي خدم��ات رايگان 
ارائه كردن��د و بالفاصل��ه پس از 
برگشت راهي ش��رق كشور براي 
خدمات رس��اني به زائران پياده، 
مجاوران و خادمان حرم علي بن 
موسي الرضا)ع( در ايام پاياني ماه 

صفر شدند. 
افرادي كه در اردوها شركت 

مي كنند، ثابت هستند؟
يك نكت��ه در گروه هاي جهادي 
حائز اهميت است و آن هم اينكه 
ريزش و روي��ش را بايد خاصيت 
اصلي آنها بدانيم، اما آنچه تاكنون رقم خورده، 
ميزان عالقه و اشتياق افرادي است كه در اين 
گروه حضور دارند. جهادگران مؤسسه ياوران 
س��المتي به خاطر اينكه همه در رشته هاي 
پزش��كي متخصص هس��تند، خدمات شان 
هم ويژه و چش��مگير اس��ت، ب��ه نحوي كه 
اين گروه خدمات تخصص��ي از قبيل مغز و 
اعصاب، زنان و مامايي، داخلي، دندانپزشكي، 
چشم پزشكي و بينايي سنجي، تغذيه و رژيم 
درماني، ارزيابي س��اختار قامتي و اس��كن 
كف پا، حقوقي، روانشناس��ي، نمونه گيري 
كرونا، تزريقات، پرس��تاري و خودمراقبتي، 
تربيتي و فرهنگي ب��ه خانواده هاي نيازمند، 
كم برخوردار، خانواده هاي ش��هداي مدافع 
حرم لشكر فاطميون و اتباع ارائه مي كنند و 
داروهاي تجويزي نيز به صورت رايگان به اين 

بيماران تحويل داده مي شود. 
 درس�ت است كه ش�ما داروها 
را راي�گان تحوي�ل هموطنان 
مي دهيد اما هزينه اصلي از كجا 

تأمين مي شود؟
بيشتر هزينه ها را بچه هاي گروه از جيب شان 
مي دهند، البته حمايت هاي��ي هم از طرف 
مجموعه هاي خيريه ص��ورت مي گيرد كه 
زياد نيست. هزينه هاي باالي اياب و ذهاب، 
اس��كان، تغذيه، تهيه دارو، وسايل تزريقات، 
تجهيزات و مواد دندانپزشكي، اقالم بهداشتي 
و ديگر مايحتاج آنقدر باالست كه نمي توان 
روي كمك ها حساب باز كرد، به همين خاطر 
بيشتر هزينه ها از سوي خود مديران جهادي 

گروه تأمين مي شود. 
آيا در مناطق دورافتاده و مرزي 

هم اردو داشته ايد؟
بله در استان خوزستان و شهر اهواز، جهادگران 
به سمت روستاي كُتك بخش چلو شهرستان 
انديكا رفتند و با برگزاري اردوي چهار روزه 
با محوريت ويزيت و درمان دندانپزش��كي، 
به ارائه خدمات رايگان به اهالي اين منطقه 
پرداختند. اين اردو با هدف خدمت رساني به 
مردم آسيب ديده اين منطقه برپا شد كه در 
اين مدت ويزيت و درمان رايگان دندانپزشكي 

در دستور كار قرار گرفت. 
در اي�ن اردو چن�د پزش�ك و 
دندانپزش�ك تي�م را همراهي 

مي كردند؟
اين اردو با حضور پنج پزشك و هفت دانشجو 
به  عنوان دستيار دندانپزش��ك، ۴۲0مورد 
اقدامات درمان دندانپزشكي شامل كشيدن، 
عصب كشي و ترميم انجام دادند، ضمن اينكه 
با حضور پزشك عمومي 1۵0بيمار روستايي 
ويزي��ت ش��ده و داروي خود را ب��ه صورت 
رايگان دريافت كردند. در كنار اين فعاليت ها 
برنامه هايي براي ايجاد ش��ور و نش��اط بين 
دانش آموزان از طريق آموزش بهداشت دهان 
و دن��دان و فعاليت هاي فرهنگي در س��طح 
روس��تاها، اهداي جوايزي از قبيل مسواك، 
خمير دندان و نوش��ت افزار، برگزاري جشن 
تكليف براي دختران و جش��ن هاي ديگر با 
حضور دانشجويان جهادگر و فعال فرهنگي 

در اين منطقه اجرا شد. 
خدمات بهداشت و درمان شما 

بيش از خدمات ديگر است؟
در مجموع خدمات پزش��كي در حوزه هاي 
جهادي در ح��ال افزايش  اس��ت. گروه هاي 
جهادي اغلب در حوزه تأمين نيازهاي غذايي 
و مايحتاج پوش��اك و... فعاليت مي كنند اما 
ورود به حوزه پزش��كي و خدمات درماني به  
ويژه در اين س��ال ها و بعد از شيوع كرونا رو 
به افزايش است، با اين حال يكي از مهم ترين 
بخش كاره��اي گروه هاي جه��ادي رصد و 
شناسايي افراد كم برخوردار جامعه است. در 
اين گروه هم ابتدا تيم شناسايي با همكاري 
معتمدان محلي مناطق محروم و كم برخوردار، 
بسيج جامعه پزشكي و ائمه جماعات افراد را 
شناسايي مي كنند و پس از اينكه نيازسنجي 
در اين مناطق صورت گرفت، تيم هاي پزشكي 

و فرهنگي به اين مناطق اعزام مي شوند. 

گو
ت و

گف

وقتي نام گروه هاي جهادي به گوش مي رسد، جمعي از جوانان بسيجي و تحصيلكردگان 
بي ادعايي متصور مي شود كه با رويكرد و هدف خدمت به مردم و اجراي برنامه هاي تربيتي، 
فرهنگي و عمراني به ميدان آمده اند. حاال اين گروه ها با برگ�زاري كاروان هاي زيارتي و 
برنامه هاي متنوع آموزشي براي دانش آموزان، سعي دارند تابستان خانواده ها را پربارتر 
كنند. بر همين اساس، مساجد و پايگاه ها به ياد همان روزهايي كه اقشار مختلف مردمي 
در روزهاي آغاز جنگ تحميلي، گرد هم جمع مي شدند تا كمك هاي خود را به رزمندگان 
تقديم كنند، شاهد صحنه هايي از همان همدلي و ايثار هستند. شايد اوج اين همراهي ها 
همزمان با ش�يوع ويروس منحوس كرونا و بروز مش�كالت معيش�تي بود كه گروه هاي 

جهادي دوباره وارد ميدان شدند و اقدامات تحصين برانگيزي در حمايت از خانواده هاي 
آس�يب ديده از اين بيماري و نيازمندان را آغاز كردند و همچنان ادامه دارد؛ كمك هايي 
از جنس تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي، تأمين هزينه هاي درماني و اجاره بها، پخت و 
توزيع غذاي گرم، آماده سازي و اهداي جهيزيه نوعروسان و برگزاري كاروان هاي زيارتي 
و صدها كار ديگري كه مي تواند مرهمي بر دل دردمندان باشد. تحت پوشش قرار دادن 
خانواده هاي محروم و تأمين نيازهاي آنها در زمينه هاي مختلف از جمله اقدامات مهمي 
است كه گروه هاي جهادي در مناطق مختلف كشور در برنامه خود دارند. بر همين اساس 
600گروه جهادي تحت حمايت دو گروه جهادي دوكوهه و ش�هداي بي نش�ان هستند. 

گزارش تصویری

  كمک به زدودن گل و الي سيل  توزیع بسته هاي معيشتي در مناطق محروم  ساخت و سازها براي خانواده هاي كم برخوردار  بسيج عمومي براي كمک به سيل زدگان

در مي�ان گروه هاي جه�ادي، گروه هاي متخصص رش�ته هاي پزش�كي را بايد 
به صورت وي�ژه مدنظر داش�ت؛ گروه هايي ك�ه تم�ام جهادگرانش متخصص 
هستند و براي كمك به س�اكنان مناطق كم برخوردار، دل از درآمدها، آسايش 
و راحتي خود مي كنن�د تا ب�راي نيازمند بيماري، يك بس�ته س�المتي هديه 
ببرند. س�راغ فاطمه صراحي، مس�ئول مؤسس�ه ياوران س�المتي رفتيم كه با 
تشكيل يك گروه جهادي با حضور پزش�كان و متخصصان، در مناطق محروم 
اردو زده اس�ت و به ارائه خدمات بهداش�تي، س�المت و درمان�ي مي پردازند. 

گروه جهادي دوكوهه 550خانوار 
تحت پوش�ش دارد كه ب�ه آنها 
خدمات آموزشي و فرهنگي ارائه 
می دهد. هر ماه ب�ه وضعيت آنها 
رس�يدگي و لوازم و مواد غذايي 
مورد نيازشان را نيز تأمين مي كند

محمد رضا هاديلو

پرونده
چتر جهاد خدمت

روی سر خانواده ها

گزارش 2

چهار س�ال پيش وقتي س�ازمان بس�يج س�ازندگي با 
ه��دف ايج��اد اش��تغال و توانمند س�ازي مناط�ق 
مح�روم و ح�ذف بوروكراس��ي بانك ه�ا ب�ا حض�ور 
تس��هيلگ�رانش در مناط�ق ك�م برخ�وردار كش�ور 
اق��دام ب��ه راه ان�دازي صندوق هاي قرض الحس�نه 
ك�رد، كمتر كس�ي فكر مي كرد اين صندوق ها بتوانند 
تا اين حد جاي خ�ود را باز و در رفع مش�كالت مناطق 
محروم نقش آفريني كنند، البت�ه از همان ابتدا ه�دف 
از تش�كيل صندوق هاي قرض الحسنه ايجاد اش�تغال 
روس�تايي در قالب تش�كل هاي مردمي و تعاوني هاي 
توليدي اس�ت و قرار نيس�ت اين صندوق ها به بانك يا 

مؤسسه مالي تبديل شوند. 
  

از همان روزه��اي اول راه اندازي صندوق هاي قرض الحس��نه 
بود كه هزارو۲00نف�ر تس�هيلگ�ر جه�ت آغاز به كار و كم�ك 
ب�ه اف�راد عض���و صندوق ها آم�وزش ديدن���د. تمام�ي اي�ن 
تس���هيلگران در هش��ت دوره آموزش���ي به صورت پودماني 
ش�ركت و گواهي پايان دوره دريافت كردند، هر چند همراه�ي 
و تعام�ل بيش�تر بانك هاي عام�ل ب�ا صندوق هاي قرض الحسنه 
در راستاي اشتغال و ارتقاي سطح اقتصادي مردم ضروري است 
اما تس���هيالت صندوق ها ب�ه مي�زان آورده اعض�ا پرداخ�ت 
مي ش���ود و حق عضويت ها از ۵0ه��زار تومان ت��ا ۳00هزار 

تومان است. 

براي آگاهي از تع��داد صندوق ه��اي راه اندازي ش��ده و نحوه 
خدمات رساني آنها به مردم سراغ احسان فرهي، مدي�رط�رح 
صندوق هاي قرض الحسنه س�ازمان بس��يج سازندگي كشور 

رفتيم تا گفت وگويي با ايشان داشته باشيم. 
مدي�رط���رح صندوق هاي قرض الحس��نه س���ازمان بس��يج 

س��ازندگي با بيان اينكه ايج�اد اش���تغال ب���ا ه�دف تحق�ق 
جه�ش تولي�د و كم�ك ب�ه بهب�ود معيش�ت م�ردم از اه�داف 
مه�م ط�رح اعتالي صندوق هاي قرض الحس��نه است، گفت: 
»هم اكنون ۲۴هزار صندوق قرض الحسنه مردمي در روستاها 
و محالت كم برخوردار شهري تشكيل شده است كه با كمترين 

بوروكراسي اداري تس�هيالت قرض الحسنه ب�ه اعضاي صن�دوق 
پرداخ�ت مي كنند. تس�هيلگران آم�وزش دي�ده ب�ه عضوياب�ي 
و ترغي���ب م�ردم براي حض��ور آنها اق��دام مي كنند و تمامی 
فرايند راه اندازي صندوق، ايجاد اشتغال، حسابداري، طرح هاي 

توجيهي و كار گروهي را به مردم آموزش مي دهند.«
به گفته احسان فرهي، صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند در 
تقويت پيوند اجتماعي، اميدآفريني و گره گشايي از مشكالت 
هموطنان نقش بسزايي ايفا كنند، اما اش�تغال زايي هدف اصلي 
اس�ت. 110هزار فرصت ش�غلي و 1۵ه�زار ش�غل پاي�دار يك�ي 
از ب�ركات اي�ن ط�رح ب�وده اس��ت و 6۲0تش���كل مردم�ي و 
تعاون�ي در ذي�ل صندوق ها مج���وز گرفت�ه اند و رتبه بن�دي 

فعاليت دريافت كرده اند. 
  ثبت گردش مالي در »يارا«

نكته جالب در مورد صندوق هاي قرض الحس��نه اين است كه 
اعضاي آنها از يك روستا و معموالً به صورت خانوادگي و فاميلي 
هس�تند و در اين صندوق ها بدون نامه كس�ر از حقوق و مراحل 
اداري، تس�هيالت قرض الحسنه خرد با ضمانت داخلي اعضاي 
گروه پرداخت مي شود. حاال سامانه اي به نام »يارا« وجود دارد 
كه كل فرايندهاي مالي و پرداخت اقساط صندوق ها و گردش 
مالي صندوق هاي قرض الحس��نه در آن ثبت مي شود. يكي از 
اقدامات مثبت اين طرح جذب منابع خيرين در راستاي ايجاد 
اش��تغال اس��ت كه در مجموع حدود ۳0ميليارد تومان منابع 

ج�ذب ش�ده اس�ت. 

شكوفايي اقتصاد روستاها با صندوق هاي قرض الحسنه


