
وقتي صحب�ت از خانواده هاي مح�روم و حمايت از 
اقش�ار بي بضاعت و کم برخوردار مي شود، نمي توان 
خواس�ته ها و نيازهاي فرزندان اي�ن خانواده ها و به 
خصوص دانش آموزانشان را ناديده گرفت؛ موضوعي 
که از مرحله دوم رزمايش کمک مؤمنانه در دس�تور 
کار قرار گرفت و حاال با طرح ها و برنامه هاي مختلف 
در حال پيگيري است. پويش »مشق احسان« يکي 
از برنامه هايي است که در کل کشور در حال اجراست 
و بر اساس آن با آماده س�ازي بسته هاي نوشت افزار 
تحصيلي و اه�داي آنها ب�ه دانش آم�وزان محروم، 
ش�رايطي ايجاد مي ش�ود که همه بچه ه�ا در کمال 
آرامش به تحصيل علم و دانش بپردازند. اما ويژگي 
مرحله س�وم اين پويش اين اس�ت که تمام هدايا به 
نيابت از »حاج قاسم« به دانش آموزان تقديم شده و 
مي شود.  طرح »لبخند رضايت« نيز حرکت ديگريست 
که ب�ر اس�اس آن، لوازم التحرير و ديگ�ر مايحتاج 
محصالني که ق�ادر به خري�د اقالم مورد نيازش�ان 
نيس�تند، تهيه مي ش�ود و به دس�ت آنها مي رسد. 

گيالني ها در کنار تهيه بس��ته ها و سبدهاي معيشتي، 
کمک ه��اي مؤمنانه خود را به س��مت م��دارس و نياز 
دانش آموزان بي بضاعت س��وق داده و ب��ا اجراي طرح 
»لبخند رضايت« اق��دام به تهي��ه لوازم التحرير و ديگر 
مايحتاج محصالني که قادر به خريد اقالم مورد نيازشان 

نيستند، کرده اند. 
بر همين اساس پويش سراس��ري »لبخند رضايت« با 
هدف تهيه لوازم التحرير دانش آموزان نيازمند در گيالن 

اجرا و ۴۰۰ بسته در مدارس توزيع شد. 
پويش سراسري »لبخند رضايت« در سومين مرحله از 
رزمايش همدلي و کمک مؤمنان��ه از چند روز پيش در 
گيالن با هدف تهيه لوازم التحرير مورد نياز دانش آموزان 
نيازمند اجرا شده است و در مرحله نخست ۴۰۰ بسته 
شامل اقالمي که محصالن به آنها نياز دارند، در مدارس 

استان توزيع شد. 
مسئول سازمان بسيج فرهنگيان س��پاه قدس گيالن 
در مراسم توزيع اين بسته ها با اش��اره به اهداف اجراي 
پويش سراسري »لبخند رضايت« در مرحله سوم نهضت 
کمک هاي مؤمنان��ه گفت: »اين پويش ب��ا هدف تهيه 
نوشت افزار، کيف، تبلت يا تلفن همراه براي دانش آموزان 

نيازمند اجرا مي شود.«
سرهنگ پاس��دار حس��ن حبيبي با بيان اينکه پويش 
سراس��ري لبخند رضايت با همکاري س��ازمان بسيج 
فرهنگيان س��پاه قدس گي��الن و مجموع��ه آموزش و 
پرورش در سطح استان اجرا مي شود، خاطرنشان کرد: 

»شناسايي دانش آموزان بي بضاعت و توزيع بسته هاي 
اهدايي بين  آنان بر عهده مديران مدارس است.«

وي با اش��اره به فعاليت گروه هاي جه��ادي و فرهنگي 
مناطق محروم استان تصريح کرد: »اين افراد در زمينه 
تعليم و تربيت علمي در مناطق محروم فعاليت مي کنند 
و تاکنون 11۰ گروه جهادي ويژه فرهنگيان در س��طح 

استان گيالن شناسايي و ساماندهي شدند.«
حبيبي به نقش آفريني فرهنگيان استان براي کمک به 
دانش آموزان بي بضاعت از ابتداي ش��يوع ويروس کرونا 
اشاره و بيان کرد: »فرهنگيان با همکاري خيران نقش 
مهمي در کمک به دانش آم��وزان نيازمند ايفا کردند و 
در اين حوزه از خالقيت ف��ردي و کارهاي جهادي بهره 

گرفتند.«
در اين مراس��م مديرکل آموزش و پ��رورش گيالن نيز 
حضور داش��ت و با بيان اينکه پويش »لبخند رضايت« 
همزمان با سراسر کشور در اين استان هم اجرا مي شود، 
گفت:» از ابتداي ش��يوع ويروس کرون��ا تا کنون حدود 
3ميليارد تومان توسط فرهنگيان و خيران براي کمک به 

دانش آموزان بي بضاعت استان اهدا شده است.«
محمد رحمتي با اشاره به اينکه در گام نخست به  صورت 

نمادين 2۰۰ بسته لوازم التحرير مورد نياز دانش آموزان 
در سطح رشت توزيع مي ش��ود، ادامه داد:» همزمان با 
اين حرکت، 2۰۰ بس��ته لوازم التحرير نيز در فومن بين 
دانش آموزان نيازمند استان توزيع مي شود که  به مدارس 

ارسال شد.«
 لبخند روي لب هاي دانش آموزان اليگودرز

در لرستان و شهرستان هاي اين استان نيز اقشار مختلف 
مردم براي کمک به خانواده هاي کم برخورداري که داراي 
دانش آموز هستند، پاي کار آمده و براي تأمين نيازهاي 

آنان دست به دست هم داده اند. 
در شهرس��تان اليگودرز مس��ئول موکب محبين ائمه 
شهرستان اليگودرز با بيان اينکه ۷۵۰ بسته لوازم التحرير 
در بين دانش آموزان نيازمند اين شهرستان توزيع شده 
است، به اقدامات اين موکب اشاره کرد و گفت: »به دليل 
ش��يوع ويروس کرونا، اغلب فعاليت ه��اي ما به صورت 
مجازي انجام مي گيرد. بر همين اس��اس عزاداري ها در 
اين موکب محدود ش��د و فقط در فضاي ب��از همراه با 
رعايت پروتکل هاي بهداش��تي انجام مي ش��ود.« جواد 
برزگ��ري از توزيع ۷۵۰ بس��ته لوازم التحري��ر در ميان 
دانش آموزان نيازمند اين شهرس��تان خبر داد و افزود: 

»همچنين هزار و ۵۰۰ وعده غذاي گرم بين خانواده هاي 
محروم اليگودرز توزيع ش��د، ضمن اينک��ه اين برنامه 

همچنان ادامه دارد.«
مسئول موکب محبين ائمه اليگودرز از پخش ماسک و 
مواد ضدعفوني کننده در بين عزاداران اربعين حسيني 
خب��ر داد و محروميت زداي��ي در مناطق مح��روم اين 
شهرس��تان را از ديگر فعاليت مواک��ب اليگودرز عنوان 
کرد و ادامه داد: »چندين عملي��ات عمران و آباداني در 
مناطق حاشيه اي »بزنويد« توسط گروه هاي جهادي در 
حال پيگيري است و بسته هاي معيشتي شامل مايحتاج 
غذايي خانواده ها که هر کدام به ارزش ۷۰۰ هزار تومان 
تهيه ش��ده نيز بين نيازمن��دان و خانواده هاي محروم 

شهرستان توزيع خواهد شد.«
 »مشق احسان« به نيابت از »حاج قاسم«

هرمزگاني ها هم »مش��ق احس��ان« را ب��راي کمک به 
خانواده هاي محرومي که بچه هايشان به مدرسه مي رود 
انتخاب کردند و با آماده س��ازي بس��ته هاي نوشت افزار 

تحصيلي آنها را به دانش آموزان هديه دادند. 
شايد بسياري از دانش آموزان هرمزگاني به  علت باال بودن 
قيمت موبايل و تبلت از حضور در کالس ها و برنامه هاي 

شاد بي بهره بودند اما حاال ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، 
قلب تک تک اين دانش آموزان را شاد کرده و شرايطي را 
به وجود آورده تا همه محصالن در کنار يکديگر با آرامش 
به يادگيري علم و دانش بپردازند. ويژگي اصلي اين کار 
اين اس��ت که تمام هدايا به نيابت از »حاج قاس��م« به 

دانش آموزان تقديم مي شود. 
بر همين اس��اس و به همت س��تاد اجرايي فرمان امام 
خميني )ره( و از طريق بنياد احس��ان، 32 هزار بس��ته 
نوش��ت افزار و لوازم التحرير به  منظور توزي��ع در ميان 
دانش آموزان بي بضاعت هرمزگان آماده س��ازي و روند 

توزيع آنها آغاز شد. 
ارزش اي��ن بس��ته هاي لوازم التحرير هر ک��دام معادل 
1/۵ميليون ريال است و قرار است ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام خميني)ره(، 2۴ هزار بس��ته نوش��ت افزار 
تحصيلي ديگر آماده و در پويش ملي »مشق احسان« به 
دانش آموزان تحت حمايت کميته امداد هرمزگان اهدا 
کند.  توزيع اين بسته هاي لوازم التحرير با همکاري کميته 
امداد و در ميان مددجويان تحت پوش��ش اين کميته 
صورت مي گيرد.  در بوش��هر آخرين مرحله از رزمايش 
همدلي و مواس��ات برگزار ش��د و کمک ه��اي مؤمنانه 

جنوبي ها به دست محرومان واقعي رسيد. 
در همي��ن رابطه و در شهرس��تان تنگس��تان، فرمانده 
س��پاه اين ناحيه با اش��اره به مراحل مختلف رزمايش 
کمک هاي مؤمنانه، با بيان اينکه اين مرحله از همدلي 
و مواس��ات، يکي از بهترين راه هاي شناس��ايي، کمک 
به معس��رين و نيازمندان بود، گف��ت: »رزمايش کمک 
مؤمنانه که با تأکيدات رهبرمعظم انقالب و ابالغ به نهاد ها 
و سازمان هاي مربوطه در چند مرحله برگزار شد، توانست 
اتحاد و همراهي مردم و خيرين و مسئوالن را براي ياري 
رس��اندن به خانواده هاي محروم به نمايش بگذارد که 
گروه هاي جهادي براي تکميل اين زنجير نقش بسزايي 

ايفا کردند و مي کنند.«
س��رهنگ پاس��دار احمد حيدري ادام��ه داد: »در اين 
مرحله از رزمايش حدود 2۰۰ بسته معيشتي به همراه 
نوش��ت افزار و کفش ورزش��ي به رقم ريالي هر بس��ته 
۵ميليون ريال پس از تحويل ب��ه حوزه ها و پايگاه هاي 

مقاومت به جامعه هدف تحويل داده مي شود.«
يونس غالمي زاده، بخشدار مرکزي تنگستان نيز گفت: 
»کار بزرگي که هم اکنون و مراحل گذش��ته شاهد آن 
بوديم همگي برگرفته از تبعي��ت از فرمان مقام معظم 
رهبري مبني بر رس��يدگي به نيازمندگان و معسرين 
جامعه از ش��رايط ويروس کروناست که با همت تمامي 
نهاد هاي دست اندرکار به ويژه س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمي اين مهم انجام شد.«

 »مشق احسان«
 تأمين مايحتاج دانش آموزان بي بضاعت به نيابت از »حاج قاسم«

گفت وگو با بانوي جهادگر کارآفرين همداني

100 دار قالي
 براي 100 خانواده
 ايجاد اشتغال کرد

اگر از تحريم ها و مشکالت اقتصادي و صدماتي که کرونا 
به بازار و کسب و کارها وارد کرده است حرف مي زنيم 
نبايد جهادگران کارآفريني که در همين شرايط سخت 
هم توانس�ته اند به ايجاد اش�تغال بپردازند فراموش 
کنيم. خانم فرح عبادي، يکي از بانوان جهادگري است 
که به گفته خودش با پشتکار و اميد توانسته به ايجاد 
ش�غل در روس�تا و درآمدزايي براي خانم ها بپردازد. 
اين بانوي بس�يجي که س�ابقه کارهاي جهادي اش به 
هش�ت س�ال دفاع مقدس بازمي گردد، توانس�ته در 
اس�تان همدان و زادگاهش روس�تاي »مزرعه بيد« با 
برگزاري کالس هاي آموزش�ي در زمينه انواع صنايع 
دس�تي چون س�فالکاري، قاليبافي، گليم بافي و تابلو 
فرش، ب�ا حماي�ت از زنان بي سرپرس�ت، ب�راي زنان 
روس�تاي خود و روس�تاهاي همجوار توليد اش�تغال 
کند. به سراغ ايش�ان رفتيم تا در گفت وگويي، بيشتر 
با برنامه هاي اين بانوي کارآفرين آگاه شويم. 

فرح عب��ادي بان��وي جهادگ��ر و کارآفرين با 
اشاره به اينکه پش��تکار و اميد دو عنصر اصلي 
در حرکت به س��مت اهداف بلندمدت اس��ت، 
مي گويد: مهم ترين اهداف من حمايت از زنان 
بي سرپرس��ت و ايجاد اش��تغال براي آنهاست. 
همچنين با فراهم کردن زمينه اي براي فروش 
محصوالت خانگي از جمله عسل، ترشيجات و 
شيريني هاي محلي و خانگي. . . براي زنان روستا 

درآمدزايي ايجاد کنم. 
وي ادامه مي دهد: در راستاي اين هدف بزرگ 
يعني ايجاد اش��تغال براي بانوان روس��تايي با 
اس��تفاده از ظرفيت بان��وان هنرمند روس��تايي، اقدام به 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي قاليبافي در روس��تا کردم. 
آوازه اين دوره ها آنق��در خوش بود که اي��ن مهارت ها را 
نيز در اختيار زنان ديگر روس��تاها قرار داديم تا جايي که 

حدود1۰۰ دار قاليبافي براي آنها آماده شد. 
اين بانوي جهادگر که نامش جزو مؤسسان پايگاه مقاومت 
حضرت » ام کلثوم« )س( روستاي »مزرعه بيد« قرار دارد 
و قريب به 2۰س��ال فرماندهي اين پاي��گاه را نيز بر عهده 
داشته است، تصريح مي کند: در نخستين روزهاي آغاز به 
کار، قسمتي از خانه خود را به آموزش و توليد صنايع دستي 
و سفالکاري اختصاص دادم که با اس��تقبال زنان روستا، 
عالوه بر اينها، آموزش قاليبافي، گليم بافي و تابلوفرش را 

هم شروع کرديم. 
به گفت��ه خان��م عب��ادي، محص��والت کارگاه ه��ا را در 
نمايشگاه هاي بزرگ کشوري از جمله در همدان، مشهد و 
قم در معرض نمايش قرار دادند و لوح و نشان زن نمونه و 

کارآفرين را از آستان قدس رضوي دريافت کردند. 
مس��ئول گروه جه��ادي منتظرالمه��دي مي گويد: طي 
ماه هاي اخير که کرونا پشت بسياري از مشاغل را بر زمين 
زده است، زنان روستاي »مزرعه بيد« با همياري يکديگر 
و تغيير رويکرد نسبي به سمت دوخت ماسک رفته و بخش 
زيادي از ماسک شهرس��تان را توليد کردند و با رايزني با 
بسيج سازندگي و همينطور عقد قرارداد با نهادها و ادارات 

مختلف، اقدام به فروش انواع محصوالت خود کرده اند. 

در راس�تاي اج�راي س�ومين گام از مرحل�ه 
تانک�ر   10 مؤمنان�ه  کم�ک  رزماي�ش  دوم 
آب ش�رب ب�ه هم�ت بس�يج  خلخ�ال و ب�ا 
هم�کاري ام�ور عش�ايري اي�ن شهرس�تان 
در بين عش�اير روس�تاي آغبالق توزيع ش�د. 
بسيج  با ورود به عرصه هاي مختلف آباداني و توسعه 
کش��ور گام هاي مطلوبي در حوزه محروميت زدايي 
از چهره شهرهاي کشور برداش��ته و با برگزاري طرح 
هجرت گام هاي بلندي در راس��تاي توجه به مناطق 
محروم کش��ور داش��ته اس��ت. اين نهاد با استفاده از 
ظرفيت هاي خ��ود و با اس��تفاده از ظرفي��ت نيروي 
بسيج توانسته نقشي بي  بديل در محروميت زدايي و 
کس��ب اعتماد مردم در اجراي پروژه هاي عمراني در 
مناطق مختلف استان به دست آورد.  بسيج  عالوه بر 

فعاليت هاي متنوع عمراني، منابع طبيعي و آبخيزداري 
در ساخت مساجد و مدارس نيز به کمک آباداني کشور 
مي رود. در همين رابطه ب��ه همت گروه هاي مختلف 
جهادي بسيج ، هر س��اله اقدامات مهمي در راستاي 
محروميت زدايي در روستاهاي محروم و  کم برخوردار 
شهرستان خلخال انجام مي دهد که اين نتيجه زحمات 

و تالش هاي خداپسندانه و خالصانه بسيجيان گرامي 
است.  توزيع تانکرهاي آب ش��رب در قالب رزمايش 
کمک مؤمنانه همچنان ادامه خواهد داشت و بالغ بر 
1۵۰ تانکر آب شرب بين عشاير روستاهاي مختلف 
شهرستان خلخال که با مشکل تأمين آب مورد نياز 
مواجه بودند توس��ط بسيج سازندگي س��پاه ناحيه 
خلخال توزيع شده است .  فرهنگ بسيجي و سازندگي 
بايد در جامعه ترويج پيدا کند.  دس��تگاه هاي اجرايي 
و دهياري ها مي توانند با مش��ارکت بسيج سازندگي 
در بخش ه��اي مختلف  عمراني به ويژه در روس��تا ها 
خدمات ارزشمندي ارائه دهند.  بسيج  نهادي است که 
از سال 13۷9 براي خدمت رساني به روستاها و مناطق 
محروم کشور با استفاده از توان و ظرفيت هاي جوانان و 

داوطلبان حرکت هاي جهادي تشکيل  شده است. 

جراح�ي  س�ه اليه  ماس�ک  تولي�د  خ�ط 
ب�ه هم�ت و ت�الش گ�روه جه�ادي ام�داد 
ش�د.  افتت�اح  ق�دس  ش�هر  در  معل�ول 
با اين خط جديد بس��يج اصن��اف و گروه هاي جهادي 
توانسته اند توليد ماسک خود را به 16 ميليون ماسک در 
روز برسانند.  ويژگي اين کارگاه اين است که با بهره گيري 
از افراد معلول)توان ياب( در عرصه توليد ماسک فعاليت 
مي کند. ناگفته نماند با موافقت سازمان بسيج اصناف 
بهاي ماس��ک س��ه اليه نيمه صنعتي ني��ز 2۰۰ تومان 
کاهش يافت.  با توجه به جلسه ستاد لجستيک کروناي 
وزارت صمت و همچنين با موافقت اين سازمان، قيمت 
ماس��ک س��ه اليه نيمه صنعتي در واحدهاي صنفي و 
جهادي از 1۵۰۰ تومان ب��ه 13۰۰ تومان)قيمت براي 
مصرف کننده( کاهش ياف��ت و نرخ هاي جديد به تمام 

توليدکنندگان ابالغ شده است.  روزانه بيش از 16 ميليون 
ماسک سه اليه در توليدي هاي ماسک سراسرکشور تحت 
نظارت اين سازمان توليد مي شود. همچنين با موافقت 
اين سازمان براي تأمين نياز داروخانه ها چند روز پيش 
تعداد 12 ميليون ماسک به سازمان غذا و داروي کشور 
تحويل داده شده است.  بس��يج اصناف در استان هاي 

مختلف در رزمايش کمک مؤمنانه ني��ز حضور دارند و 
در همين راس��تا اصناف مازندران از ابت��داي رزمايش 
کمک مؤمنانه تا کنون، بالغ بر 2۰ ميليارد تومان شامل 
کمک هاي نقدي و غيرنقدي به نيازمندان استان کمک 
کردند.  در 22 ش��هر استان، دفاتر بس��يج اصناف فعال 
است و اين دفاتر با مشارکت نزديک و صميمانه اتاق هاي 
اصناف و کسبه، در سطح شهرستان ها، مشغول فعاليت 
هستند.  بازاريان استان ها، با لبيک جانانه به نداي مقام 
معظم رهبري، کمک هاي نقدي و غيرنقدي قابل توجهي 
را طي اين ايام براي مشارکت در رزمايش کمک مؤمنانه، 
تقديم مراکز جمع آوري کردند و در کنار اين کمک ها، 
مشارکت پررنگي در گندزدايي بازار، ضدعفوني کردن 
واحدهاي صنفي و تهيه بسته هاي معيشتي از بازاريان 

استان، شاهد بوديم. 

توليد 16 ميليون ماسک به همت بسيج اصناف و گروه هاي جهادي تأمين آب شرب  عشاير روستاهاي  خلخال 

سرهنگ پاسدار جواد نوروزي
جانشين فرمانده سپاه ناحيه خلخال  

دکترغالمرضا حسن پور
رئيس سازمان بسيج اصناف و بازاريان کشور

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهاد خدمت

 با »مشق احسان«

گو
ت و

گف

از نيمه شعبان سال گذش�ته که مقام معظم رهبري 
فرمان رزمايش مواسات را اعالم کردند، آستان قدس 
رضوي براي کمک و حمايت از آسيب ديدگان کرونا 
در سه مرحله وارد خدمت شد و در تمام استان هاي 
کشور از طريق شبکه خادمياري و کانون هاي خدمت 
رضوي اين مه�م را به اجرا درآورد. بر همين اس�اس 
در مرحله اول »س�فره مهرباني« را در س�ه اس�تان 
سيل زده سيستان وبلوچستان، خوزستان و کرمان 
به اج�را درآورد و بعد از آن و همزمان ب�ا ماه مبارک 
رمضان »سفره مهرباني2« در همه استان ها اجرا شد 
و بعد از تأکيدات مقام معظم رهبري بر تداوم رزمايش 
همدلي و مواسات »سفره مهرباني3« در دستور کار 
قرار گرفت و به گفته مجريان، اين طرح تا زمس�تان 
س�ال جاري ادامه خواهد داش�ت. در همين راس�تا 
طرح ملي »آقا حس�اب کردند« براي تس�ويه کردن 
حس�اب بدهي افراد بي بضاعت که توانايي پرداخت 
ندارند نيز در حاشيه ش�هرها و روستاهاي خراسان 
رضوي در حال اجرا و توس�عه به ساير استان هاست. 

وقتي مرحله س��وم از طرح »س��فره مهرباني« به همت 
آس��تان قدس رضوي ب��ه اجرا درآم��د از هم��ان ابتدا 
خانواده هاي محروم و کم بضاعت شناس��ايي شدند و در 

کنار کمک هايي که متداوم است، 3۰ هزار بسته معيشتي 
نيز آماده و در ميان اين خانواده ها توزيع شد. 

در همين رابطه مديرعامل بني��اد کرامت رضوي با بيان 
اينکه از نيمه شعبان س��ال جاري و پيرو تأکيدات مقام 
معظم رهبري مبني بر ياري رس��اندن ب��ه محرومان و 
خانواده هاي نيازمند، طرح »س��فره مهرباني« به همت 
آستان قدس رضوي به اجرا درآمده است، مي گويد: »طي 
اين مدت و در مرحله اول سه استان سيل زده سيستان  
و بلوچستان، خوزس��تان و کرمان و در مرحله دوم کل 
اس��تان ها هدف بودند. در مرحله س��وم نيز که تا اوايل 
زمستان امسال ادامه خواهد داشت، اين سفره را پهن نگه 
داشته و عمده کار را که مبتني بر توزيع نان است با کمک 
خادمياران و نيک��وکاران براي حماي��ت از خانواده هاي 

ضعيف و آسيب ديدگان از کرونا دنبال مي کنيم.«
محمدحسين استادآقا با اشاره به طرح ملي »آقا حساب 
کردند« نيز ادامه مي دهد: »در اين طرح، خادمياران به 
فروشگاه هاي مناطق محروم در حاشيه شهرها و روستاها 
مي  روند و بدهي افراد بي بضاعت را که توانايي پرداخت آن 
را ندارند، تسويه مي  کنند. اين طرح از مشهد مقدس آغاز 

شده و اکنون در ساير استان ها در حال توسعه است.«
وي گريزي به مراس��م اربعين امس��ال مي زند و تصريح 
مي کند: »امسال 16 موکب که سال هاي گذشته در عراق 

به زائران اربعين خدمت مي  کردند، در ۴۰ منطقه حاشيه 
شهر مشهد به خدمت رساني، پذيرايي، کارهاي عمراني 
و درماني مشغول  بودند. همچنين در شهر مهران که هر 
س��ال ميزبان زائران اربعين بود، خادم��ان و خادمياران 
رضوي حضور يافتند و بس��ته هاي غذايي و غذاي گرم 
توزيع کردند. در استان هاي ديگر نيز با هماهنگي مواکب 
خدمت رض��وي، اقدام��ات عمران��ي و خدماتي صورت 

گرفته است.«

اين مسئول با اشاره به توزيع غذاي گرم در حاشيه شهر 
مشهد مي گويد: »سفره مهرباني در اين مناطق در حال 
اجراست و بر اساس آن، 3۰ هزار بسته معيشتي از سوي 
خادمان بارگاه منور رضوي با مش��ارکت آس��تان قدس 
تأمين و در بين محرومان توزيع ش��ده است. همچنين 
بيش از 2۰۰ هزار پرس غذاي گ��رم در مناطق محروم 

شهر مشهد توزيع شد.«
استادآقا با اشاره به اقدامات و اولويت هاي بنياد کرامت 

رضوي مي افزايد: »بنياد کرامت يک سازمان اجتماعي 
است که از 1۵ اسفند سال قبل کارش را در حوزه مبارزه 
با آثار ويروس کرونا به صورت جدي آغاز کرد و تا کنون 
حدود 19۰ هزار پرس غذا براي کادر درمان توزيع کرده 
است. در همين راس��تا ۸۰ هزار بسته متبرک حرم نيز 
براي کادر درمان و بيش از ۷۰۰ هزار بسته غذايي بين 
محرومان سراسر کشور توزيع ش��ده است. بسته هاي 
تحصيلي نيز هنوز در حال بس��ته بندي و توزيع است 
و امر درمان با کمک کانون خادمياري و سالمت انجام 

مي شود.«
مديرعامل بني��اد کرامت رضوي مي گوي��د: »در حوزه 
خانواده نيز امور مفصلي صورت داده ايم و براي 1۸ هزار 
زوج که جزو خانواده  شهداي خراسان رضوي هستند سه 

سال برنامه آموزشي داريم.«
وي تأکيد مي کند: »مهم ترين اقدامي که در پيش داريم 
ارتقاي ش��بکه خادمياري و کانون هاي خدمت اس��ت. 
116 هزار خادميار گزينش  ش��ده داريم که بعد از ارتقا 
بايد اين عزيزان را در حدود 19 موضوع تخصصي به کار 
بگيريم تا مجموعه خدمت بر اساس ايده اوليه خادمياري 
در کل کشور توس��عه يابد و زائران نه تنها در حرم مطهر 
بلکه در سراسر کش��ور از خدمات آستان قدس رضوي 

بهره مند شوند.«

محرومان، مهمان امام رضا)ع( دور سفره مهرباني 
گذر

با مسئوالن
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