
 دهه اول مرحله دوم رزمايش مواس��ات و همدلي همزمان با 
دهه واليت بود كه به همين دليل حركت عظيم مردم و خيران 
براي كمك به نيازمندان و خانواده هاي محروم و كم برخوردار 

با شور و حال خاصي همراه شد. 
بر همين اساس و با هماهنگي سازمان بس��يج كارگران، در 
سراسر كشور، كارگران كارخانجات در كنار كارفرمايانشان در 
حركتي هماهنگ و يكپارچه بيش از 100 هزار بسته معيشتي 
و مواد غذايي را آماده و در ميان خانواده هاي آس��يب ديده از 

كرونا و نيازمند توزيع كردند. 
اما كارگ��ران، كمك ه��اي مؤمنانه خود را ب��ه همين حد 
محصور نكردند و با حضور در شيف ايثار، درآمدهاي حاصل 
از اين اقداماتش��ان را به همكاران و كارگراني كه شغلشان 
را به خاطر كرونا از دست داده اند، تقديم كردند تا آنها هم 
بتوانند لحظات خوش��ي را در كنار فرزن��د و خانواده خود 

داشته باشند. 

   كمك مؤمنانه با تهيه جهيزيه
رئيس س��ازمان بس��يج كارگران و كارخانجات كشور كه در 
يكي از برنامه هاي اين س��ازمان ش��ركت كرده بود، در مورد 
دومين مرحله رزمايش كمك مؤمنانه كارگران و كارفرمايان 
گفت: »همزمان در سراس��ر كشور در قالب دست ياري گري 
كارفرمايان و نيز اجراي شيفت ايثار كارگران 100 هزار بسته 
كمك مؤمنانه با همكاري مديران كارخانه ها و كارگران شامل 
لوازم التحرير و سبدمعيش��تي براي كارگران��ي كه به خاطر 
شيوع ويروس كرونا آسيب ديده اند، تهيه و در 32استان كشور 

در ميان آنان توزيع شد.«
دكتر علي حسين رعيتي فرد با بيان اينكه شيفت ايثار كارگران 
در سراس��ر كش��ور با حضور مديران كارخانه ه��ا و كارگران 
بسيجي داوطلب اجرا شد، در تشريح اين برنامه تأكيد كرد: 
»شيفت ايثار يك اقدام جهادي و حماسي از طرف كارگران 
بس��يجي براي كمك به تولي��د، صنعت و منافع ملي اس��ت 

كه س��رآغاز آن از كار روزمره هر فرد تعريف مي شود. قطره 
قطره هايي كه جمع مي شوند و درياي ايثار را تحويل جامعه 
مي دهند. شيفت ايثار به اين شكل است كه كارگران به اختيار 
خود و به صورت داوطلبانه از چند س��اعت تا چند روز در ماه 
را بدون دريافت هرگونه مزد، حقوق يا پاداش و اضافه كاري 
مشغول كار و فعاليت مي شوند و عوايد آن را در قالب رزمايش 
همدلي و مواسات برای بهره مندي اقشار آسيب پذير از شيوع 
ويروس منحوس كرونا تحت عنوان كمك مؤمنانه در اختيار 
آنها قرار مي دهند كه در اين مرحله شاهد بيش از 250 هزار 

ساعت كار در قالب شيفت ايثار بوديم.«
وي با اشاره به مرحله اول كمك مؤمنانه نيز گفت: »در مرحله 
اول به فرمايش مقام معظم رهبري از 15 ش��عبان شروع و تا 
آخر ماه مبارك رمضان ادامه يافت. در مرحله قبلي در مراكز 
توليد و صنعت كمك هاي خوبي جمع آوري شد و به كارگراني 
كه از شرايط كرونايي متأثر شده  و كساني كه بيكار شده اند، 

اما بيمه بيكاري نداشتند مانند كارگران ساختماني، كارگران 
روزمزد و كارگران خدماتي بيش از 150 هزار بسته معيشتي 

در قالب كمك مؤمنانه اهدا شد.«
در برنامه اي كه به همت سازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
كشور برگزار ش��د دو برنامه محوري در كارخانجات سراسر 
ايران به اجرا در آمد. يكي از اين برنامه ها كمك هاي مؤمنانه 
كارگران در قالب ش��يف ايثار و ديگري تحت عنوان دس��ت 
ياري گر ويژه مديران و كارفرمايان بود كه عوايد آن در قالب 

بسته هاي معيشتي در اختيار نيازمندان قرار گرفت. 
از نكات قابل توجه در اين مرحل��ه از رزمايش كمك مؤمنانه 
جامعه كارگ��ري و كارفرمايي، تف��اوت اق��ام اهدايي بود، 
به طوري كه عاوه بر اقام معيشتي، پوشاك و لوازم التحرير 
نيز به اين بسته ها اضافه شده و در برخي از استان ها جهيزيه 
نيز براي خانواده هاي نيازمند تهيه شد و در اختيار آنها قرار 

گرفت. 
بس��يج كارگران و كارخانجات هماهنگ كننده اين حركت 
مؤمنانه و انقابي بوده و كمك هاي ارائه شده ناشي از همت 

كارگران و كارفرمايان كشور است. 
 اصناف، سربازان جنگ بيولوژيك

با اوج گيري دوباره كرونا در استان هاي مختلف كشور، اصناف 
به عنوان س��ربازان جنگ بيولوژيك معرفي و بسيج اصناف 
متولي نظارت بر واحدهاي توليدي ماسك شد. هم اكنون ۹0 
كارگاه توليدي بزرگ و متوسط در استان البرز مشغول توليد 

ماسك سه اليه پرستاري هستند. 
رئيس سازمان بسيج اصناف، بازاريان و فعاالن اقتصادي البرز 
با بيان اينكه اين كارگاه هاي توليدي ب��ه غير از كارگاه هاي 
توليدي ماسك فيلتردار، پارچه اي و جهادي هستند، گفت: 
»هم اكنون اين كارگاه ها با كمبود مواداوليه توليدي مواجه 
هستند كه يكي از اصلي ترين نيازهاي آنان حمايت و تأمين 

مواد اوليه همچون پارچه است.«
سرهنگ پاسدار علي تركاشوند با اش��اره به اينكه اين كارگاه ها 
در صورت تأمين مواد اوليه قادر هس��تند روزانه بين هزار و 500 
تا 150 هزار عدد ماسك سه اليه پرستاري توليد كنند، ادامه داد: 
»در نشستي كه با رؤس��اي اتحاديه هاي صنفي و اتاق بازرگاني 
صورت گرفت، مقرر شد تا بر اساس مصوبه دولت، بسيج اصناف كار 

نظارت بر واحدهاي توليدي ماسك را بر عهده داشته باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه بر اس��اس اين مصوبه مقرر شد تا بسيج 
اصناف مشكات، كمبودها و تأمين پارچه مخصوص توليد 
ماسك را در دستور كار خود قرار دهد تا قدمي براي ارتقاي 
توليد ماسك در استان برداشته شود، افزود: »قرار شد تا پارچه 
توليد ماسك با قيمت مصوب در اختيار كارگاه هايي قرار گيرد 

كه ماسك را با قيمت مصوب توزيع مي كنند.«
رئيس بسيج اصناف البرز با بيان اينكه ۶0 اتحاديه صنفي در 
اين استان فعال هس��تند، گفت: »البرز كوچك ترين استان 
كشور ولي مركز آن يكي از بزرگ ترين كانشهرهاي كشور 
اس��ت كه ظرفيت بزرگ��ي در كمك هاي مؤمنانه به ش��مار 
مي رود. اصناف و بازاريان اين كانشهر در اين خصوص داراي 
عقبه خوبي هستند، به طوري كه در برهه هاي مختلف تاريخي 
از زمان انقاب اسامي تا كنون و در برهه هاي مختلف بحراني 

اين موضوع را ثابت كرده اند.«
تركاشوند، اصناف و بازاريان را سربازان اقتصادي اين جنگ 
بيولوژيك معرفي كرده و ادامه داد: »ب��راي اجراي دور دوم 
رزمايش همدلي و مواس��ات به خص��وص در دهه اول محرم 
رؤس��اي اتحاديه هاي صنف��ي و اصن��اف و همچنين مركز 
نيكوكاري اصناف اعام آمادگي كرده ان��د كه تأمين بخش 

بزرگي از كمك هاي مؤمنانه در استان را بر عهده بگيرند.«

 كمك مؤمنانه جامعه كارگري و كارفرمايي
 با توزيع 100 هزار بسته معيشتي بين نيازمندان
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 همراهي جهادگران با كادر درمان
 براي كمك مؤمنانه به كرونايي ها

 ساخت واحدهاي مددجويي
 برنامه سپاه براي محروميت زدايي از استان ها

در دوران ش��يوع ويروس كرون��ا و بحراني 
شدن شرايط كش��ور، گروه هاي جهادي و 
نيرو هاي داوطلب مردمي اقدامات ارزشمند 
و تأثير گذاري براي كنترل ش��رايط بحراني 
كشور انجام دادند. در استان يزد نيز نيرو هاي 
مردمي و جهادي و بسيجي اقدامات زيادي 
از جمله توليد مواد ضد عفوني، توليد ماسك، 
ضد عفوني معابر شهري و تهيه و توزيع بسته 

معيشتي انجام دادند. 
در همي��ن رابطه مس��ئول گ��روه جهادي 
فاطمه الزهرا)س( بسيج دانشجويي دانشگاه 
يزد مي گوي��د: »در اين دوران ب��ا توجه به 
شيوع گسترده بيماري و تعداد زياد بيماران 
و غافلگير ش��دن بيمارستان ها، 
كادر درمان با مشكاتي روبه رو 
ش��دند، لذا نيرو ه��اي داوطلب 
مردمي و دانشجويي گروه جهادي 
فاطمه الزهرا با ش��جاعت و ايثار 
دست به اقدامي ارزشمند زده و 
با به جان خري��دن تمام خطرات 
احتمالي در خط مق��دم مبارزه 
با كرون��ا به ي��اري و كمك كادر 
درمان بيمارستان شهيد صدوقي 
ش��تافتند تا ب��اري از دوش اين 
عزيزان بردارند و در اين روز هاي 
بحراني كمك حال آنان باشند.« 
مصطفي حاتمي ادامه مي دهد: 
»با بيان اينكه از تاريخ بيس��تم اسفند سال 
گذشته تا س��ي ام فروردين ۹۹ به مدت 40 
روز نيرو هاي جهادي اقداماتي نظير ايجاد 
ارتباط در بخش هاي عفوني، انجام كار هاي 
اداري و پذيرش و ترخي��ص بيماران، انجام 
فعاليت هاي پشتيباني، تخليه بار هاي خيري 

رسيده به بيمارس��تان، بسته بندي و توزيع 
بسته هاي تغذيه بين بخش هاي بيمارستان 
را انجام دادند. در اواخر فروردين با توجه به 
كنترل شيوع بيماري و عادي شدن شرايط 
خدمت رساني در بيمارستان شهيد صدوقي 

به پايان رسيد.«
وي تأكيد كرد: »پس از دوماه از پايان فعاليت 
گروه جهادي در اين بيمارس��تان و با توجه 
به شروع پيك دوم بيماري و بحراني شدن 
شرايط بيمارستان و درخواست بيمارستان 
از ناحيه بسيج دانشجويي براي حضور مجدد 
نيرو هاي جهادي در اين مركز درماني، گروه 
جهادي فاطمه الزهرا ب��ا همراهي نيرو هاي 
داوطلب مردمي و دانش��جويي از اوايل تير 
در دو شيفت شش ساعته صبح و بعد از ظهر 
كارهاي خود را آغاز كردند. در هر ش��يفت 
تعداد س��ه نفر از نيرو هاي جهادي وظيفه 
رابط��ي بخش ه��اي كروناي��ي را عهده دار 

شدند.«
اين فعال دانشجويي تصريح مي كند: »تهيه 
دارو از داروخانه، تهيه وسايل مورد نياز بخش 
و انتقال دس��تگاه هاي مورد نياز، انجام امور 
اداري يا پذيرش و ترخيص بيماران، تحويل 
گرفتن وسايل بيماران از خانواده ها و رساندن 
آن به بيماران از جمله اقدامات صورت گرفته 
توس��ط نيرو هاي رابطي جهادي اس��ت.« 
حاتمي گفت: »خوشبختانه در اين دوره نيز 
با حضور نيرو هاي جهادي مقداري از فشار 
كار از دوش كادر درم��ان و كادر خدمات��ي 
بيمارستان برداشته شد و همچنين مسئوالن 
بيمارستان نيز فرصت مناسبي براي جذب 
نيرو و سامان دادن به ش��رايط بيمارستان 

پيدا كردند.«

چند س�الي اس�ت كه س�اخت واحدهاي 
مددجويي در راس�تاي محروميت زدايي 
به عنوان يكي از اقدامات ارزشمند سپاه در 
مناطق محروم و آسيب پذير در دستور كار 
قرار گرفته است. بر همين اساس هر ساله 
تعداد زي�ادي از محروم�ان و مددجويان 
تحت پوش�ش نهادهاي حمايتي به همت 
س�پاه صاحبخان�ه مي ش�وند 
و در همي�ن راس�تا دويس�ت و 
ن�ود و دومين  واحد مس�كوني 
مددجويي اس�تان كرمانش�اه 
افتتاح و تحويل مددجويان شد. 
چند روز پيش در استان كرمانشاه 
دويس��ت و ن��ود و دومي��ن واحد 
مسكوني مددجويي كه به همت 
س��پاه حضرت نبي اك��رم)ص( و 
اجراي بسيج سازندگي اين استان 
س��اخته ش��ده بود با حضور دبير 
ق��رارگاه محروميت زدايي س��پاه 
افتتاح و تحويل مددجويان ش��د.  
در مراسم افتتاح واحدي كه به صورت نمادين 
در روستاي مارانگاز شهرستان سنقروكليايي 
برگزار شد، سردار س��يد ضياءالدين حزني، 
دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي با بيان اينكه س��پاه در دفاع 
از كيان انقاب اس��امي با يك دست اسلحه 
و در كمك به مردم با دس��ت ديگ��ر بيل به 
دس��ت دارد، گفت: »تاكنون 3۶ هزار و ۶۸۷ 
پروژه در استان كرمانشاه توسط اين قرارگاه 
انجام ش��ده اس��ت كه 1۶ هزار و 4۸۹ پروژه 
مربوط به پروژه هاي عمراني و 20 هزار و 1۹۸ 
پروژه آن مربوط به پروژه ه��اي غيرعمراني 
است.« وي خاطر نشان كرد: »سپاه پاسداران 
انقاب اسامي هميشه در كنار مردم است و 

در ارائه خدمات هيچ��گاه دريغ نخواهد كرد 
و همين امر در كنار مردم ب��ودن از رمزهاي 
موفقيت سپاه در تمامي عرصه هاست.« سردار 
حزني بيان داش��ت: »در راستاي فرمايشات 
مقام معظم رهبري و اجراي طرح مواسات و 
كمك مؤمنانه در ماه مب��ارك رمضان بيش 
از 10 ميليون س��بد غذايي در سطح كشور 
بين نيازمندان و افراد بي بضاعت توزيع شد.« 
دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي ادامه داد: »نام سپاه با امنيت 
و محروميت زدايي عجين شده و موفقيت هاي 
س��پاه در تمامي عرصه ها به واسطه مردمي 

بودن اين نهاد مقدس است.«
 افتت�اح ۱۲ ه�زار پ�روژه عمراني در 

كرمانشاه
در ادامه اين مراسم، مس��ئول سازمان بسيج 
سازندگي استان كرمانشاه با بيان اينكه سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در سنوات گذشته 
در قالب طرح هاي محروميت زدايي اقدامات 
بسيار خوبي در انجام داده است، گفت: »امسال 
هم با حمايت هاي س��پاه پاس��داران انقاب 
اسامي پروژه هاي مختلفي را در استان تعريف 
و برنامه ريزي  كرده ايم تا در سال جهش توليد 
كمك حال مردم باش��يم.« سرهنگ كامران 
هزارخان��ي، طرح هاي آبخيزداري، س��اخت 
جاده هاي روستايي، منازل افراد كم برخوردار و 
اشتغالزايي را از جمله اين پروژه ها عنوان كرد 
و ادامه داد: »راه اندازي 20 كارگاه توليدي در 
روستاها به ارزش هر كارگاه 150 ميليون تومان 
از جمله طرح هاي اشتغالزايي در سال جاري 
است.« وي افزود: »در زمينه پرورش دام هاي 
س��نگين و س��بك نيز قراردادهايي در قالب 
زنجيره ارزش با 500 خانوار با تضمين خريد 

در دستور كار قرار داديم.«
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مرحله نخس�ت رزمايش 

فرهاد امندي

 مسئول سازمان بسيج 
سازندگي استان زنجان

كمك مؤمنانه پيرو فرموده 
مقام معظم رهبري)مدظله 
العال�ي( در م�اه مب�ارك 
رمضان امسال برگزار شد 
و نتاي�ج بس�يار خ�وب و 
مؤثري به همراه داش�ت. 
ب��ا اي��ن تجرب��ه، ط��ي 
و  برنامه ريزي ه��ا 
هماهنگي هاي انجام شده، 
مرحله دوم اين رزمايش در 
س��ه مقطع زماني عيد قربان تا عيد غدي��ر )دهه واليت 
و امام��ت(، ده��ه اول ماه مح��رم و دهه آخر م��اه صفر با 
هماهنگي و هم افزاي��ي دس��تگاه ها و نهادهاي حمايتي 
و خدمات رسان، س��پاه و بسيج اجرا مي ش��ود كه مقطع 
اول مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه ب��ا توزيع ۷هزار 
بسته معيشتي به صورت متمركز اس��تاني در جوار مزار 
شهداي گمنام مجموعه فرهنگي- ورزشي امام علي )ع( 
و به طور همزمان در تمام شهرس��تان هاي استان برگزار 
شد و با سربلندي به پايان رسيد.  در مرحله اول رزمايش 
نيز در ماه مبارك رمضان در بهار امس��ال، تعداد ۸۷ هزار 
و400بس��ته معيش��تي و ارزاق با همكاري سپاه، بسيج، 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، خي��ران و عموم 
مردم، گروه هاي جهادي و پايگاه هاي مقاومت بسيج تهيه 

و در بين نيازمندان توزيع ش��د.  هم استاني هاي بزرگوار 
و هميشه در صحنه مي توانند كمك هاي غير نقدي خود 
نظير اقام مواد غذايي، نوشت افزار، لباس و كفش نو و اقام 
ديگر را به پايگاه هاي مقاومت بسيج تمامی اقشار تحويل 
داده تا در بين جامعه هدف آسيب ديده از ويروس منحوس 
كرونا كه داراي مشكات معيشتي بوده و توسط بسيجيان 
شناسايي شده اند، به شكل آبرومندانه توزيع شود.  براي 
جمع آوري كمك هاي نقدي مردم در اين امر خداپسندانه 
ني��ز ش��ماره كارت ۶2۷3۸1۷01003۹323 نزد بانك 
انصار تحت عنوان جذب و هدايت كمك هاي مردمي استان 
زنجان اعام شده است كه خيران و مردم مؤمن و انقابي 
مي توانند در اين امر خير مشاركت فعال داشته باشند.  در 
مرحله اول رزمايش كمك مؤمنان��ه و همدلي نيز كه در 
چند بخش انجام ش��د ۸۷ هزار بسته كمك معيشتي در 
بين نيازمندان توزيع شد.  ارزش اين بسته ها بين 300 تا 
350 هزار تومان بود و نبايد فراموش كنيم كه در بين اين 
دو مرحله نيز اقدامات انسان دوستانه با كمك جهادگران 
بس��يجي در پايگاه هاي مقاومت ادامه داشت و بسته هاي 
زيادي براي كمك به نيازمندان تهيه و در ميان آنها توزيع 
ش��د.  اين كمك ها تا پايان عمر وي��روس منحوس كرونا 
ادامه خواهد داشت. درست مثل هشت سال دفاع مقدس 
كه پايگاه ه��اي مقاومت مايحتاج رزمن��دگان را جذب و 
كمك هاي مردمي را براي پش��تيباني به جبهه هاي حق 

عليه باطل ارسال مي كردند. 

سال تحصيلي پيش رو با 

غالمرضا حسن پور

رئيس بسيج اصناف كشور 

اجراي طرح »يك كاسب 
و  دانش آم�وز«  ي�ك 
»همكالس�ي مهرب�ان« 
ب�رای تأمي�ن البس�ه و 
ي�ر  لتحر م ا ز ا لو

دانش آموزان بي بضاعت 
مي ش�ود.  آغ�از 
ح��دود    13۹۷ س��ال 
10ميلي��ارد توم��ان ب��ا 
مش��اركت مردم به ويژه 
كاسبان محله براي كمك 
به دانش آموزان بي بضاعت تأمين شد و سال گذشته نيز 
با افزايش 20 درصدي به اين رقم كمك ها ادامه يافت و 
لوازم التحرير و نوشت افزار مورد نياز دانش آموزان تهيه 
شد و به دست آنها رسيد. در سال تحصيلي پيش رو با 
توجه به شرايط شيوع ويروس كرونا اقدامات حمايتي 

بيش از گذشته مورد توجه است. 
در س��ال تحصيل��ي 1400- 13۹۹ ع��اوه بر طرح 
»همكاس��ي مهرب��ان« ط��رح »ي��ك كاس��ب يك 
دانش آموز« نيز اجرا مي ش��ود. در طرح »همكاسي 
مهرب��ان« دانش آموزاني كه از مكنت مالي مناس��بي 
برخوردارند به همكاس��ي هاي ضعي��ف خود كمك 

مي كنند. 

بازاريان و فعاالن اقتصادي كش��ور، س��نت حسنه 
كمك ب��ه دانش آموزان بي بضاعت را خودش��ان در 
دستور كار دارند و تاكنون 30 ميليارد تومان يعني 
رقمي بيش از دو برابر منابع س��ال گذش��ته براي 
تأمين نياز دانش آم��وزان بي بضاعت هدف گذاري 
و در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اين منابع ت��ا قبل از 
شهريور سال جاري براي تهيه كيف، كفش، لباس و 
لوازم التحرير 110 هزار دانش آموز مورد نظر است 
كه سرانه هر دانش آموز از اين رقم حدود 300 هزار 

تومان می باشد. 
در همين رابطه 200 مركز نيك��وكاري اصناف و بازار 
در سراسر كشور راه اندازي ش��ده است. دانش آموزان 
بي بضاعت از س��وي مدارس شناس��ايي و به كاسبان 
معرفي مي ش��وند و كاسب ها با حفظ  ش��أن و كرامت 

انساني، آنها را حمايت مي كنند. 
استقبال مردم به ويژه كاسبان از طرح »يك كاسب يك 
دانش آموز« بسيار مطلوب است. از آنجايي كه در اين 
طرح پولي رد و بدل نمي ش��ود يا اين منابع در يك جا 
متمركز نمي شود، اعتماد ها بيشتر شده و روز به روز بر 
تعداد افراد خير براي حمايت از ضعفا افزوده مي شود. 

امسال با توجه به تأثير گذاري بيماري كرونا بر مشاغل 
و زندگي مردم، احس��اس مي ش��ود مش��اركت  براي 
حمايت از دانش آموزان بي بضاعت بيشتر از سال هاي 

ديگر باشد. 

محمد رضا هاديلو

پرونده
 هنگامه  ايثار؛ جهاد كارگران برای  

همدلی و كمك مؤمنانه

ب�ا آغ�از مرحل�ه دوم رزماي�ش همدل�ي و كم�ك مؤمنان�ه، كارگ�ران 
كارخانجات سراس�ر كش�ور در كن�ار ديگر اقش�ار جامع�ه وارد ميدان ش�ده 
و در ده�ه اول اي�ن رزماي�ش ب�ا برگ�زاري ش�يفت ايثار ب�ه ي�اري نيازمندان 

ش�تافتند. در همي�ن راس�تا كارفرماي�ان متعهد نيز ب�ا تهيه و اه�داي بيش از 
۱00 ه�زار بس�ته معيش�تي و مواد غذاي�ي ب�ه خانواده ه�اي آس�يب ديده از 
كرون�ا و نيازمن�دان مان�ع از خال�ي مان�دن س�فره هموطن�ان خ�ود ش�دند. 

وقتي كرونا شهرها و روس�تاها را در مي نورديد و ش�هروندان را يكي پس از ديگري 
مبتال و روانه بيمارستان ها و مراكز درماني مي كرد، اين كادر درماني بودند كه به عنوان 
جهادگران عرصه س�المت، طاليه دار حفاظت از جان و س�المت جامعه شدند، اما با 
تداوم و ادامه دار شدن حضور اين ويروس منحوس، كم كم خستگي بر تن پرستاران 
و پزشكان نشس�ت و حتي ش�هدايي تقديم جامعه كردند، اما اين تمام ماجرا نبود 
و جهادگران زيادي ب�راي كمك به كادر درمان در اقصي نقاط كش�ور اعالم آمادگي 
كردند. درس�ت مثل نيرو هاي داوطلب مردمي و دانش�جويي يزد ك�ه به نيت كمك 
مؤمنانه به كرونايي ها به ياري و كمك كادر درمان بيمارستان شهيد صدوقي شتافتند. 
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 توزيع 87 هزار بسته معيشتي
 در زنجان

 »همكالسي مهربان«
 كمك مؤمنانه به دانش آموزان بي بضاعت


