
كمك هاي مؤمنانه گروه هاي جه��ادي هيچ خط و مرزي 
ندارد و آنان س��عي مي كنن��د در هر جا ك��ه نيازمندي را 
شناسايي مي كنند، به هر شكل ممكن به نياز او پاسخ داده و 

به رفع و رجوع مشكالتش بپردازند.
اين كمك ها وقتي شگفت انگيز مي ش��ود كه بدانيم حتي 
زندانيان هم از ليست جهادگران بيرون نمانده و رسيدگي به 

وضع و حال آنها در برنامه گروه هاي جهادي قرار دارد.
در كهگيلويه و بويراحمد، يك گروه جهادي با اس��تقرار در 
زندان مركزي ياس��وج در قالب پزشك متخصص، داخلي 
و عفوني، دندانپزشك، چشم پزش��ك، روانپزشك، پزشك 
عمومي و دستياران رش��ته هاي مختلف با حضور در ميان 

زندانيان به ارائه خدمات جهادي پرداختند.
مديركل زندان هاي اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با اعالم 
اينكه يكي از محورهاي تحول در دس��تگاه قضا، اس��تفاده 
از ظرفيت نهاده��اي مردمي، نخبگان حوزه و دانش��گاه و 
گروه هاي جهادي است، مي گويد: »اين يك حركت ماندگار 
است كه خوشبختانه در راس��تاي تحقق اين مهم يك تيم 
پزش��كي و درماني تحت نظارت جامعه پزشكي كهگيلويه 

و بويراحمد در اقدامي بي سابقه با حضور در زندان مركزي 
ياسوج خدمات رايگان ارائه نمودند.«

اس��ماعيل جمياري با قدرداني از حض��ور كادر درماني و 
بهداشتي كه در ش��رايط حاد كرونايي به صورت داوطلبانه 
و خيرخواهانه با حضور در بين زندانيان به معاينه، ويزيت 
و درمان آنان پرداختن��د اظهار اميدواري ك��رد اين گونه 
اقدامات تداوم داشته باشد و ديگر زندان هاي استان هم از 

اين خدمات برخوردار شوند.
در همين راستا سيدعلي ساداتي مس��ئول سازمان بسيج 
جامعه پزشكي اس��تان و سرپرست تيم جهادي مستقر در 
زندان ياسوج نيز مي گويد: »تا پيش از اين جامعه هدف ما 
روستاها و مناطق محروم عشايري و نيز محرومان حاشيه 
ش��هرها بود و با حضور كادر بهداش��تي و درماني خدمات 
گس��ترده اي ارائه شده است ولي خوش��بختانه با پيگيري 
و اس��تقبال خوب مديركل زندان هاي اس��تان براي اولين 
بار در سطح استان ش��اهد حضور جهادي ۱۵ نفر پزشك 
فوق تخصص و متخصص عفوني و داخلي، دندانپزش��ك، 
روانپزش��ك و پزش��ك عمومي، بينايي س��نجي، دكتراي 

بهداشتي، پرستار، داروساز و... در زندان ياسوج هستيم تا به 
قشر نيازمند زنداني خدمت بي منت داشته باشيم.«

گفتني است در كنار ارائه خدمات بهداشتي و درماني تيم 
حقوقي و حمايتي با تركيب وكال و كارشناسان حقوقي و نيز 
مددكاران كميته امداد امام خميني)ره( با زندانيان به بحث 

و گفت وگو و ارائه مشاوره مي پردازند.
پيش بيني مي شود گروه جهادي مستقر در زندان مركزي 
ياسوج به ۲۰۰ نفر از زندانيان خدمات درماني، بهداشتي، 

مشاوره اي و حمايتي ارائه كند.
  آمادگي 600 جهادگر براي تغسيل اموات كرونايي

بعد از دستور مراجع تقليد در رابطه با انجام امور شرعي در 
رابطه با فوتي هاي كرونايي و در شرايطي كه بسياري از مردم 
از نزديك شدن به اين جنازه ها واهمه داشته و دارند حدود 
۶۰۰ نفر از جهادگران در تهران سازماندهي شده و در قالب 
گروه هاي چند نفره و كمك مؤمنانه به خانواده هاي داغدار 
كه عزيزانشان را بر اثر ابتال به كرونا از دست داده اند، براي 
تغس��يل و تدفين متوفيان كرونايي به استان هاي مختلف 

اعزام مي شوند.

اين ۶۰۰ نفر جهادگراني هستند كه بسياري از محاسبات را 
در دنيا برهم  زده و حاضر شده اند جنازه هايي را كه كسي نه 

دست مي زند و نه لمس مي كند، غسل دهند.
با در نظر گرفتن مرموز بودن ويروس كرونا و احتمال از بين 
بردن هر مبتاليي، به جرئت مي ت��وان گفت اين جهادگران 
جان خود را كف دس��ت قرار مي دهند و مي روند تا آموزش 
ببينند تا به فرمان ولي امر مسلمين و مراجع تقليد خود عمل 
كنند. مهم تر اينكه جهادگران بسياري نيز براي اين كار اعالم 

آمادگي كرده و منتظر دستور براي ورود به كار هستند.
يكي از اين جهادگران بس��يجي كه نمي خواهد نامي از 
وي آورده شود، مي گويد: »اولين مسئله ورود ما رعايت 
بحث شرعي اموات كرونايي بود كه بر گردن ماست. چون 
خأليي در اين موضوع ايجاد ش��ده ب��ود و بايد به ميدان 
مي آمدي��م. كرونا باعث ش��ده بود باري ب��ر دوش مردم 
ايجاد شود و بحث تجهيز ميت باعث ش��د تا اين بار را از 
روي دوش هموطنان داغدار برداريم كه اين كار آرامش 

خاطري براي خود ماست.«
  جهادگران فني در خدمت جهادگران سالمت

وقتي از كمك هاي مؤمنانه صحب��ت مي كنيم حتماً نبايد 
به دنبال محروم ي��ا نيازمندي بگرديم و بخواهيم دس��ت 
او را بگيري��م. بعضي وقت ها كمك ب��ه گروه هايي كه خود 
ياري رسان هموطنان هستند به عنوان كمك بزرگ مؤمنانه 
ثبت مي شود. مثل تعمير رايگان لوازم خانگي كادر پزشكي 
توسط جهادگران ش��ركت آذرآب اس��تان مركزي كه در 
راستاي همدلي با جهادگران عرصه سالمت صورت گرفت.

در همين راستا مسئول گروه جهادي شهيد مسلمي شركت 
آذرآب اراك از اجراي ط��رح تعميرات رايگان لوازم خانگي 
كادر درمان با هدف قدرداني از زحمات كادر پزشكي توسط 

گروه هاي جهادي اين شركت خبر داد.
علي داوري با اش��اره به فعاليت هاي اي��ن گروه جهادي در 
زمينه مقابله با ويروس كرونا، مي گويد: »فعاليت اين گروه 
جهادي از روزهاي نخست ورود ويروس به كشور و استان 
مركزي آغاز شد كه در ابتدا ضدعفوني كارخانه و توجه به 

سالمت كارگران بود.«
وي ادامه مي دهد: »با ش��دت گرفتن اوضاع و افزايش آمار 
مبتاليان با هماهنگي علوم پزشكي به منظور تقويت روحيه 
كادر درماني، تعداد خيل��ي زيادي گلدان ب��راي تقدير از 
زحمات آنها تهيه و تقديم كرديم. ضدعفوني معابر س��طح 
شهر، همكاري با مجموعه هاي شهرداري در راستاي مقابله 
با كرونا از جمله ديگر اقدامات انجام شده توسط اين گروه 

جهادي به شمار مي رود.«
داوري با اش��اره به اهميت توجه به خانواده هاي نيازمند، 
خاطرنش��ان مي كند: »ب��ا حمايت خيرين پ��ك غذايي 
ش��امل برنج، گوش��ت، روغن و ديگر اقالم ضروري بين 
خانواده هاي نيازمند كه بيمار كرونايي هم داشتند، توزيع 
شد. همچنين در بيمارستان ها بيش از ۳۵۰ ميان وعده 
توزيع شد ضمن اينكه ۲۵ نفر در حوزه توليد ماسك روزانه 

۵۰۰ عدد فعاليت مي كنند.«
مس��ئول گروه جهادي ش��هيد مس��لمي تصريح مي كند: 
»ماسك ها و اقالم بهداشتي در راستاي ايجاد وحدت رويه 
با هماهنگي س��اير گروه هاي جه��ادي در مناطق محروم 

توزيع مي شود.«
اين مسئول با بيان اينكه اين گروه جهادي از هيچ اقدامي 
براي كمك به مردم و كادر درمان��ي دريغ نخواهد كرد، 
ادامه مي دهد: »تعميرات رايگان لوازم خانگي كادر درمان 
و مجموعه شركت آذرآب در دستور كار است و گروه هاي 
جهادي به صورت رايگان اقدام به تعمير لوازم خانگي كادر 
درمان كرده اند، ضمن اينكه هنگام وقوع س��يل و زلزله 
نيز گروه هاي جهادي اين طرح را در مناطق س��يل زده و 

زلزله زده اجرا كردند.«

 »كمك مؤمنانه«  از جهاد سالمت  در زندان 
تا تغسيل فوتي هاي كرونايي
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 هزينه  مراسم ختم بيمار كرونايي
 خرج تجهيز بيمارستان هاي قم شد

 احداث زائرسرا در كربال
 با نذورات مؤمنانه شيرازي ها

بعض�اً اتفاقات�ي در دني�اي كرونايي رقم 
مي خورد ك�ه مي تواند درس�ي براي بعد 
از كرونا باش�د؛ درس ايثار و گذش�ت در 
سخت ترين ش�رايط. مثل خانواده بيمار 
فوت ش�ده كرونا در قم كه هزينه مراسم 
ختم را براي تهيه تجهيزات بيمارستان ها 
هزينه كرده و با كم�ك خيرين به تهيه 6 
تن برنج مرغوب ايراني، 20 رأس گوسفند، 
500كيلوگ�رم نخ�ود و 500 كيلوگرم لپه 
اق�دام ك�رده و اي�ن اق�الم را در بي�ن 
خانواده هاي نيازمند كرونايي توزيع كردند.

      
هن��وز چن��د روزي از حمل��ه و 
اوج گيري كرونا به كشور نگذشته 
ب��ود. يعن��ي روز ۶ اس��فند 98 
محمدحس��ين كاظمي حبي��ب 
كارمند بانك رفاه قم بر اثر بيماري 

كرونا در بيمارستان درگذشت.
بع��د از اي��ن اتفاق تل��خ خانواده 
مرحوم كاظمي حبي��ب به جاي 
برگزاري مراس��م خت��م حركت 
تحسين برانگيزي انجام دادند كه 
باعث نجات صدها انسان گرفتار 
بيم��اري كرونا و خان��واده آنها از 

دردها و مصائب اين ويروس شد.
در مورد اين اتفاق و تصميم��ات بعد از آن، 
خديجه كاظمي حبيب خواه��ر مرحوم كه 
خودش نيز جزو تيم و كادر درماني قم بوده، 
مي گويد: »۶ اسفند برادرم كه تازه 4۰ سالش 
شده بود بر اثر بيماري كرونا به رحمت خدا 
رفت. در آخرين لحظات، ب��رادرم صوتي در 
بيمارس��تان ضبط كرده و ب��راي دختر ۱۲ 
ساله اش ارس��ال مي كند. در آن زمان وقت 
عزاداري و برگزاري مراسم ختم نبود. بنابراين 
خانواده تصميم گرفتند به ج��اي برگزاري 
مراسم گروهي تشكيل دهند تا اعضاي فاميل 
در آن گروه براي برادرم مراسم ختم بگيرند و 
ختم قرآن برگزار شود. آخرين صوت برادرم 
را در گروهي به ن��ام همدلي كه براي فاميل 
تشكيل شده بود منتش��ر كرديم كه اعضاي 

فاميل بسيار تحت تأثير قرار گرفتند.«
  هزينه مراسم ختم خرج تجهيزات 

پزشكي شد
خانم كاظمي حبيب مي گويد: »اعالم كرديم 

هزينه مراسمات را براي بيماران كرونا صرف 
خواهيم كرد ت��ا خانواده هاي ديگر، عزيزان 
خود را از دس��ت ندهند. بعد شروع به تهيه 
دمنوش و توزيع بين بيماران كرديم. شماره 
حسابي را در گروه خانوادگي منتشر كردم 
كه در مدت كمي ۲۰۰ ميليون توسط اعضاي 
خانواده خودم به اين حساب واريز شد. سه 
بيمارستان قم و نقاهتگاه ياوران مهدي)عج( 
را تحت پوش��ش ق��رار داديم و ب��ا توجه به 
اينك��ه ۲۰۰ ميليون مبلغ زي��ادي بود و در 
اوايل شيوع بيماري امكانات بيمارستان ها 
كم بود تصمي��م گرفتيم اين پ��ول را براي 
خريد تجهيزات اختص��اص دهيم. با رئيس 
بيمارس��تاني كه در آن مش��غول كار بودم 
صحبت كردم ك��ه مبلغي توس��ط خانواده 
ما جمع آوري ش��ده و تجهي��زات مورد نياز 

بيمارستان را خريداري كرديم.«
وي ادامه مي دهد: »همچنان پول به حساب 
من واريز مي شد. با نيروهاي جهادي كه در 
بيمارستان ها بودند ارتباط گرفتيم و از طريق 
آنها كمك ها براي بيماران ارسال مي شد. هر 
روز ميوه، آبميوه، دمنوش و عسل تهيه و در 
بيمارستان های شهيد بهشتي، كامكار، علي 
بن ابيطالب و نقاهت��گاه ياوران مهدي)عج( 

توزيع مي كرديم.«
  كم�ك ب�ه خانواده ه�اي بيم�اران 

كرونايي
اي��ن عض��و كادر درم��ان ق��م مي گوي��د: 
»خانواده ه��اي بيماران كروناي��ي را تحت 
پوش��ش قرار دادي��م، ب��ه آنها سركش��ي 
مي كرديم و پك هاي مواد غذايي را بين آنها 
توزيع كرديم. كاري كه موجب شد تا امروز 
۶ تن برنج مرغوب ايراني، ۲۰ رأس گوسفند 
قرباني ش��ده، نيم تن نخود و نيم تن لپه بين 

خانواده هاي نيازمند كرونايي توزيع شود.«
به گفته خانم كاظمي حبيب، گروه همدلي 
خانوادگي تبديل به گروه في سبيل اهلل شد و 
ديگر همشهريان نيز به ما پيوستند. خدمت 
گروه جهادي ما همچنان ادامه دارد و طبق 
فرمايش مقام معظم رهب��ري كه فرمودند 
رزمايش كمك مؤمنانه براي كمك به فقرا 
راه اندازي ش��ود ما نيز در اي��ن رزمايش به 
كمك خيرين در مس��ير همدلي و مواسات 

پيش مي رويم.

وقتي اعالم شد امسال در محرم قرار نيست 
نذورات به صورت غذاي پخته عرضه شود، 
بسياري از هيئات به تهيه بسته هاي غذايي 
و معيش��تي پرداختند. همزماني اين كار با 
رزمايش كم��ك مؤمنانه موجب 
ش��د تا خيرين ه��م كمك هاي 
خود را به اين ن��ذورات بيفزايند 
و دهه دوم از مرحله دوم رزمايش 
همدلي و مواسات به شكل ويژه و 

ماندگاري اجرا شود.
در شيراز يكي از موكب هايي كه 
هر س��ال و در م��دت راهپيمايي 
اربعي��ن ب��ه زائ��ران اباعب��داهلل 
الحس��ين خدمات ارائه مي كرد، 
با در نظر داشتن اين موضوع كه 
امكان دارد به خاطر شيوع كرونا 
امسال اين راهپيمايي انجام نشود 
اعالم كرده ن��ذورات مردمي را براي احداث 

زائرسرا در كربال جمع آوري مي كند.
مدير اجراي��ي موكب احمدبن موس��ي)ع( 
از فعاليت دفتر اين موك��ب در حرم مطهر 
حض��رت ش��اهچراغ)ع( ب��راي جمع آوري 
ن��ذورات مردمي جهت احداث زائرس��را در 
كربالي معلي خب��ر داده و مي گويد: »طبق 

اعالم ستاد مركزي اربعين، امسال به دليل 
شيوع كرونا، متأس��فانه زائران ايراني امكان 
حضور براي زيارت اربعين را ندارند اما فعاليت 
موكب احمد بن موسي )ع( براي خدمت به 

زائران حسيني متوقف نشده است.«
مسعود راستي ادامه مي دهد: »امسال تمام 
تالش خ��ود را انجام مي دهي��م تا به ياري 
خدا در سال آينده مراس��مي باشكوه تر از 
س��ال هاي گذش��ته را در اربعين حسيني 
در كربالي معلي برگ��زار كنيم و البته اين 
مسئله ياري مردم و عاشقان سيدالشهدا)ع( 
را مي طلبد.« وي تأكيد مي كند: »اين دفتر 
از ابتداي ماه محرم تا اربعين حس��يني در 
حرم مطه��ر حضرت ش��اهچراغ)ع( براي 
جمع آوري نذورات مردمي به صورت نقدي 
يا غيرنقدي باز است. به دليل شيوع كرونا و 
اهميت حفظ س��المت زائران، بنا داريم به 
ياري خدا، زائرس��رايي را در كربالي معلي 
احداث كنيم و در اين زمينه نيازمند كمك 
مردم، خيران، نيك انديش��ان و عاش��قان 
خاندان عصمت و طهارت )ع( هس��تيم تا 
از اين طريق بتوانيم براي حفظ س��المت 
زائران در كربالي معلي در سال هاي آينده 

تمهيدات خوبي را بينديشيم.«

i ran@javanOnl ine. i r

محمد رضا هاديلو

پرونده
 همدلی و مساوات از تغسيل اموات 

تا همكالسی مهربان

با ادامه رزمايش همدلي و مواس�ات در اس�تان هاي مختلف ايران، حاال مش�خص ش�ده 
جهادگران نه تنها فقط نيازمندان و خانواده هاي محروم را در ليس�ت كمك رس�اني قرار 
داده اند بلكه س�عي كرده اند تمام اقش�ار را مدنظر داش�ته و با يك برنامه ريزي درست و 
منسجم و با اعزام به مراكز مختلف نيازهاي آنان را مرتفع سازند. در كهگيلويه و بويراحمد، 
يك گروه جهادي با استقرار در زندان مركزي ياسوج تيمي متشكل از پزشكان متخصص، 
داخلي و عفوني، دندانپزش�ك، چشم پزشك، روانپزشك، پزش�ك عمومي و دستياران 

رشته هاي مختلف را براي ارائه خدمات جهادي به زندانيان پاي كار آورد و در استان مركزي 
هم جهادگران ش�ركت آذرآب با هدف همدلي با جهادگران عرصه سالمت، تعمير رايگان 
لوازم خانگي كادر پزشكي را بر عهده گرفتند اما شايد مهم ترين حركت جهادگران را بايد 
در يك گروه 600 نفري جست وجو كرد كه بعد از آموزش ديدن قصد دارند در قالب گروه هاي 
چند نفره و كمك مؤمنانه به خانواده هاي داغدار كه عزيزانش�ان را ب�ر اثر ابتال به كرونا از 
دست داده اند، براي تغسيل و تدفين متوفيان كرونايي به استان هاي مختلف اعزام شوند.

ش
زار

گ
ذر

گ

با توزيع بي�ش از هزار بس�ته نوش�ت افزار و لوازم التحري�ر و ملزومات 
تحصيلي بين دانش آموزان، دست هاي مهرباني به پيشواز مهر مي روند.
در دو مرحله كه به همت بسيج سازندگي س��پاه امام حسن)ع( و حوزه هاي 
مقاومت و نيز همكاري خيرين ش��هر قزوين اجرا ش��د، جمعاً به تعداد هزار 
و ۳۳ بسته نوش��ت افزار و لوازم التحرير پيش از بازگش��ايي مدارس در ميان 

دانش آموزان نيازمند توزيع شده است.
امسال به دليل وجود ويروس منحوس كرونا و از دست دادن مشاغل برخي 
از والدين و همچنين آغاز سال تحصيلي پيش از موعد، سپاه امام حسن)ع( 
با تهيه و توزيع لوازم التحرير مورد نياز بين دانش آموزان كم بضاعت و محروم 

جامعه، در پي  ايجاد گام مؤثر و مفيد براي كاهش دغدغه  خانواده ها بود.
هزينه ريالي جهت تأمين بس��ته هاي كمك مؤمنانه مبلغ ۳۵۰ هزار تومان 
براي هر بسته مي باشد. اين در حالي است كه در دهه امامت و واليت، با كمك 
خيرين حوزه هاي مقاومت سپاه امام حسن)ع( تعداد 9۲۱ بسته لوازم التحرير 

بين خانواده هاي جامعه هدف توزيع شد.
در مرحله دوم اين طرح كه توسط حوزه هاي مقاومت بسيج قزوين انجام شد، 
تعداد ۱۱۲ بس��ته كمك هاي مؤمنانه بين خانواده دانش آموزان كم بضاعت 

توزيع شد.
در اين دو مرحله كه به همت بسيج سازندگي سپاه امام حسن و حوزه هاي 
مقاومت و نيز همكاري خيرين شهر قزوين اجرا شد، جمعاً به تعداد هزار 
و ۳۳ بسته پيش از بازگش��ايي مدارس در پانزدهم شهريور توزيع شده 

است.
تعداد ۱۷۷ پك لوازم التحرير هم توسط پايگاه هاي مقاومت و خيرين تأمين 

شده است كه تا هفته آينده بين جامعه هدف توزيع خواهد شد. 

 ۱۷نف�ر از زنداني�ان جرائم غيرعم�د در البرز به همت س�پاه، خيرين و 
دادگس�تري اين اس�تان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه بازگش�تند.

با جمع آوري مبلغ 8۰۰ ميليون ريال به همت خيرين، سپاه البرز و دادگستري 
شهرستان البرز اين ۱۷ نفر كه در ليس��ت زندانيان غيرعمد قرار داشتند و با 
آزادي آنها چندين خانواده مي توانس��تند به زندگي ع��ادي بازگردند، آزاد 

شدند.
كمك به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد موجب بقا و حفظ بنيان خانواده ها 
مي شود كه بايد بيش از پيش از س��وي خيران و نيكوكاران مورد توجه قرار 

گيرد.
يكي از فضيلت هاي انساني، احسان و نيكي كردن به همنوع بوده و كسي كه 

اهل بخشش باشد، درهاي بهشت به روي او باز است.
انديشه نوع دوستي و كمك به همنوع به عنوان يك فرهنگ عمومي در بدنه 
ملت ما نهادينه شده اس��ت و مي توان اين فرهنگ را در عمق باورهاي ديني 

مردم به  وضوح مشاهده كرد.
كمك به نيازمندان به عنوان صدقه و حسنه محاسبه مي شود. ياري  رساندن 
به گرفتاران در بند و زندانيان غيرعمد كه در سختي زندگي گرفتار شده اند، 
صدقه و حس��نه بوده و خداوند متعال به واس��طه كارهاي نيك، سيئات فرد 

كمك كننده را محو مي كند.
بايد از تالش ها و برنامه ريزي هاي دادگس��تري و س��تاد ديه شهرستان 
قدرداني كرد. بي ترديد بي توجهي و دوري از آزادسازي زندانيان غيرعمد، 
باعث مي شود كانون خانواده هايي كه سرپرست آنان به داليلي همچون 
بدهي ديه يا مشكالت مالي در حبس به س��ر مي برند مورد تهديد قرار 

گيرد.

كم�ك مؤمنان�ه دانش آم�وزان در »همكالس�ي مهرب�ان« در س�ال 
تحصيل�ي ۱۴00-۱۳99 ع�الوه ب�ر ط�رح »همكالس�ي مهرب�ان«، 
ط�رح »ي�ك كاس�ب، ي�ك دانش آم�وز« ني�ز اج�را مي ش�ود ت�ا 
دانش آموزان�ي ك�ه از مكن�ت مال�ي مناس�بي برخوردارن�د ب�ه 
دانش آم�وزان كم بضاع�ت و ضعي�ف همكالس�ي خ�ود كم�ك كنند.

تاكنون ۳۰ ميليارد تومان يعني رقمي بيش از دو برابر منابع سال گذشته براي 
تأمين نياز دانش آموزان بي بضاعت هدف گذاري و در نظر گفته شده است.

اين منابع تا قبل از شهريورماه س��ال جاري براي تهيه كيف، كفش، لباس و 
لوازم التحرير ۱۱۰ هزار دانش آموز در نظر گرفته شد و سرانه هر دانش آموز از 

اين رقم حدود ۳۰۰ هزار تومان است.
براي كمك رساني به دانش آموزان نيازمند حدود ۲۰۰ مركز نيكوكاري اصناف 
و بازار در سراسر كشور راه اندازي شده است. در طول سال نيز دانش آموزان 
بي بضاعت از سوي مدارس شناسايي و به كاسبان معرفي مي شوند و كاسب ها 

با حفظ  شأن و كرامت انساني، آنها را حمايت مي كنند.
استقبال مردم به ويژه كاس��بان از طرح »يك كاسب، يك دانش آموز« بسيار 
مطلوب است و از آنجايي كه در اين طرح پولي رد و بدل نمي شود 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 در اين طرح افزوده مي شود.
سال 9۷ حدود  ۱۰ميليارد تومان با مشاركت مردم به ويژه كاسبان محله براي 
كمك به دانش آموزان بي بضاعت تأمين و سال گذشته نيز ۲۰ درصد به اين 
رقم اضافه شد. امسال با توجه به تأثير گذاري بيماري كرونا بر مشاغل و زندگي 
مردم، احساس مي شود مش��اركت  براي حمايت از دانش آموزان بي بضاعت 

بيشتر از سال هاي ديگر باشد.

 دست هاي مهرباني 
براي شيرين كردن مهر

 آزادي ۱۷ نفر
 از زندانيان جرائم غيرعمد البرز

 كمک مؤمنانه دانش آموزان
 در طرح همکالسی مهربان

سعيد شيخ پور
 مسئول بسيج سازندگي سپاه امام حسن)ع( قزوين

سرهنگ محمداسماعيل طاهرخاني
فرمانده سپاه امام رضا)ع( البرز

دكتر غالمرضا حسن پور
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