
نام محرم با نذورات، انفاق و تقسيم داشته ها با نيازمندان گره 
خورده اس��ت. اين يك اتفاق عادي اس��ت كه در اين ماه و در 
مراسمات مذهبي، كمك به محرومان و نيازمندان به روش هاي 
مختلف و به خصوص انواع نذورات به چشم مي خورد؛ جايي كه 
خيران در اقصي نقاط كشور تالش مي  كنند در اين ماه كه اولين 
ماه قمري و ماه حزن و اندوه و عزاداري ش��يعيان براي سرور و 
ساالر شهيدان است، بتوانند با اهداي نذورات و دست گيري از 
مس��تمندان در مناطق دور و نزديك، عالوه بر كم كردن آالم 
خانواده هاي كم برخوردار، ارج و قرب الهي را هم ش��امل حال 
خويش كنند. در اين ميان، گروه هاي جهادي با برنامه ريزي هاي 
ويژه اي سعي در هدايت كمك ها و رس��اندن نذورات به دست 
نيازمندان واقعي دارند كه در همين رابطه مدير روابط عمومي 
جمعيت امام رضايي ها، درباره نذورات و اطعام نيازمندان در ماه 
محرم و صفر مي  گويد: »از زير سقف مهرباني تا اطعام حسيني 
از جمله برنامه هاي متنوع جمعيت امام رضايي ها در ماه محرم 
است. اين جمعيت به عنوان يك سازمان خيريه مردم نهاد در 
مقوله هاي اجتماعي و فرهنگي به دنبال رفع پايه اي مشكالت 
مردم است و در ماه محرم تالش مي  كند كمك ها پررنگ تر باشد، 

زيرا نذورات در اين ماه بيشتر ارائه مي  شود.«
عباس بخشي با اشاره به اينكه وقوع س��يل هاي اخير در برخي 
استان هاي كش��ور، خس��ارات زيادي به هموطنان وارد كرده و 
آنها نيازمند كمك هستند، ادامه مي دهد: »بخشي از كمك ها 
به آن مناطق تعلق گرفته، اين در حالي اس��ت ك��ه غير از امداد 
و كمك رساني به آسيب ديدگان از بالياي طبيعي و ايجاد بستر 
براي بازگشت اين افراد به زندگي عادي، پروژه ها و پويش هايي در 
زمينه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي نيز در حال انجام است.«
به گفته اين جهادگر، در ايام م��اه محرم الحرام1444 هجري 
قمري، مجموعه  »دوباره زندگي« كه مجموعه اي براي كمك به 
زندانيان نيازمند و خانواده هاي آنهاست و »سفره دار« يا همان 
مجموعه اطعام و قرباني، با توجه به رس��الت و كاركردشان در 
پويش هاي جداگان��ه اي اقدام به خدمت رس��اني به محرومان 
مي  كنند. آزادي زندانيان جرائم غير عمد با كمك هاي 50هزار 
توماني مردم خير در ايام عزاداري سيدالشهدا)ع( با عنوان نذر 

امام سجاد)ع( نيز از برنامه هاي مجموعه دوباره زندگي است. 

بخشي تأكيد مي كند: »مجموعه سفره دار مانند سنوات گذشته 
پويش اطعام حسيني را براي ميزباني از مجالس عزاداري مناطق 
كم برخوردار استان تهران و البرز آغاز كرده است و اميدواريم با 
حمايت بانيان خير تا پايان اين م��اه پذيرايي با غذاي گرم اين 
جلس��ات را انجام دهد. جمعيت امام رضايي ها در ايام دهه اول 
محرم امسال با راه اندازي پويش زير سقف مهرباني و پرداخت 
كمك هزينه وديعه مسكن به مستأجران نيازمند در طرح دهم 
10هزار توماني، با كمك خيرين توانست حداقل كمك هزينه 

وديعه مسكن چندين خانواده نيازمند را تأمين كند.«
   استفاده از خدمات بنيادهاي خيريه

گروه هاي جهادي، جمعيت ها و بنيادهاي خيريه خوب مي دانند 
ايرانيان هرگز همنوعان نيازمندشان را فراموش نمي كنند و هر 
مناسبتي مي تواند بهانه اي براي اوج گيري اين كمك ها باشد؛ 
موضوعي كه معاون ارتباطات بني��اد حضرت رقيه)س( هم به 
آن اشاره می  كند و با بيان اينكه نقش اصلي اين بنياد خيريه، 
اجراي خدمات محروميت زدايي است، مي گويد: »اين مجموعه 
همواره تالش مي كند از حداكثر ظرفيت هاي خود براي خدمات 

گوناگون فرهنگي و اجتماعي اس��تفاده كند. در ماه محرم، با 
توجه به اينكه فضاي گسترده اي در اختيار مجموعه قرار دارد، 
نمازخانه مجموعه كه فضايي مناس��ب براي حض��ور آقايان و 
بانوان است، در طول سال هر شب در اختيار هيئت هايي ا ست 
كه به دليل شيوع بيماري كرونا محل مناسبي براي برگزاري 
مناس��بت هاي ملي و مذهبي در اختيار نداشته اند و همچنين 
هيئت هايي با جمعيت زياد نيز از ظرفيت سوله ها و فضاي بازي 

كه مناسب برگزاري هيئت است، استفاده مي كنند.«
مجيد صمديان ادامه مي دهد: »در ماه محرم فضاي موجود در 
اين بنياد در اختيار هيئت ها براي اطع��ام و پذيرايي عزاداران 
حسيني است و ما هم در اين امر خير مشاركت داريم. يكي ديگر 
از فعاليت هاي اين مجموعه تجهيز مساجد، حسينيه ها و تكاياي 
مذهبي براي برپايي مراسم مذهبي از جمله عزاداري هاي محرم 
است، البته در طول سال اين طرح جاري  است و مجموعه هاي 
مختلف از اين قوه اجرايي بنياد حض��رت رقيه)س( بهره مند 

هستند.«
وي تصريح مي كند: »با توج��ه به اينكه هيئت هاي مذهبي در 

تمام ماه هاي سال به ويژه ايام محرم الحرام محل رجوع اقشار 
مختلف مردم اس��ت، يكي از كارهاي ويژه م��ا ايجاد خدمات 
اجتماعي در اماكن مذهبي است كه در فواصل مختلف خصوصاً 
ايام محرم براي اقش��ار نيازمند حول هيئ��ت خود با همكاري 
اين بنياد اقدام به تأمين بس��ته هاي معيشتي و ساير خدمات 
كرده است. همان طور كه مي دانيد يكي از كارهاي هيئت هاي 
مذهبي، طبخ غذا براي عزاداران حسيني است، ما هم اين توفيق 
را داريم تا در اين زمينه همكاري و از ظرفيت آش��پزخانه براي 
طبخ غذا در ماه محرم و صفر استفاده كنيم. نكته مهم اينكه با 
توجه به ظرفيت هاي استاني موجود، از محل مشاركت خيرين 
محترم براي تأمين اقالم خشك استفاده مي شود تا در مناطق 

محروم كشور اقدام به طبخ و توزيع طعام حسيني شود.«
   رسيدگي به امور سيل زدگان

در ماه محرم، تمام گروه هاي جهادي، بنيادها و جمعيت هاي 
خيريه  در رقابتي تنگاتنگ هستند تا در ارائه كمك و نذورات به 

محرومان از يكديگر پيشي بگيرند. 
بر همين اساس جمعيت هالل احمر نيز در كنار ساير خيرين، در 

اين ماه سعي دارد، بيش از هميشه در امور خير شركت كند. 
در همين رابطه رئيس سازمان جوانان جمعيت هالل احمر با 
بيان اينكه خدمات رساني اين جمعيت در ماه محرم، بر اساس 
نياز استاني اس��ت، مي  گويد: »در حال حاضر برخي استان ها 
به رنگ قرمز كرونايي، تعدادي نارنجي و برخي بدون مش��كل 
هس��تند، از اين رو در ماه محرم اختيار را به استان ها داده ايم 
تا بر اساس نياز هر استان خدمات بهداشتي ارائه شود. در سال 
گذشته به دليل ش��دت كرونا، 2هزار هيئت در سراسر كشور 
تحت پوشش بودند، اما امسال به دليل كمتر بودن ابتالها، توزيع 

ماسك و مواد ضدعفوني در مناطق مورد نياز انجام مي  شود.«
به گفته دكتر محمد گل فشان در مناطقي كه شدت كرونا بيشتر 
است، قبل از آغاز عزاداري ها و سخنراني ها به مردم توصيه هاي 
بهداشتي داده مي شد. از آنجا كه دوباره بيماري در حال شدت 
گرفتن است، بايد توصيه هاي بهداش��تي و ايمني نيز بيش از 

پيش جدي گرفته شود. 
وي در خصوص خدمات رساني ها در ماه محرم الحرام مي گويد: 
»برپايي ايستگاه هاي صلواتي و اجراي مراسم مذهبي در دهه 
اول محرم در استان هاي تهران و قم به صورت روزانه انجام شد، 
ولي تا پايان اين ماه عزيز، كاروان هايي تحت عنوان كاروان هاي 
نيكوكاري فعال هستند و به ارائه خدمات بهداشتي، درماني و 
آموزشي در مناطق محروم استان ها و حاشيه شهرها مي  پردازند، 
همچنين تيم هاي سحر در ماه محرم خدمات روان شناسي را در 

مناطق محروم به صورت گسترده تري دارند.« 
به گفته رئيس س��ازمان جوان��ان جمعيت ه��الل احمر، اين 
جمعيت در قالب ن��ذورات، غذاي گرم و بس��ته هاي غذايي و 
بهداشتي، همچنين بسته هاي 72ساعته را در مناطق سيل زده 
توزيع مي  كند. امسال به دليل وقوع سيل در بحث نذورات در 
مناطق سيل زده با قوت بيشتري در حال خدمت رساني هستيم 
و سعي مي  شود با اهداي نذورات و بسته هاي حمايتي و معيشتي 
در اين ماه گرانق��در، از آالم هموطنان عزي��ز در اين مناطق تا 

اندازه اي كاسته شود. 
الزم به ذكر است گروه هاي جهادي زيادي از ابتداي ماه محرم 
با عزيمت به مناطق محروم و كم برخوردار استان هاي مختلف 
در حال ساخت يا تعمير مساجد و حسينيه ها هستند. همچنين 
ساخت خانه محرومان، كمك به بخش كشاورزي و دامداري و 
 ارائه خدمات بهداشت و درمان رايگان به ساكنان مناطق محروم 

از ديگر برنامه هاي جهادگران در ماه هاي محرم و صفر است. 

آغاز جهاد خدمت حسيني
 با يك ياحسين)ع( ديگر 
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مسئول صندوق خواجه جمالي در گفت وگو با »جوان«:

حمايت از صندوق ها 
موجب اشـتغال زايي در روستاها مي شود

صندوق روستاي خواجه جمالي 
از چه تاريخي كار خود را شروع 

كرده است؟
اين صن�دوق قرض الحسنه كه به نام روستاي 
خواجه جمالي است، درس��ت در آخرين روز 
اس�فندماه س���ال۹۶ در روس�تا فعاليتش را 
شروع كرد. در واقع اين صندوق 15سال پيش 
تأسيس شده بود اما هيچ استفاده و كارايي ای 
نداشت و نمي دانستيم چه كار كنيم، ولی در 
س���ال۹۶ اعض�اي هيئ�ت مدي�ره تصمي�م 
گرفتند صندوق را در روس���تاي 
خواجه جمالي دوباره احيا كنند و 
اهال�ي روس�تا بتوانن�د از نعم�ت 
وجود و خدمات اي���ن صن�دوق 
قرض الحس��نه دوب�اره بهره من�د 

ش�وند. 
 صندوق چه خدماتي به مردم 

ارائه مي كند؟
به ص��ورت معمول ه��دف اصلي 
تأس�يس صن�دوق ها، اعط�اي وام 
قرض الحسنه اس�ت اما از وقت�ي 
اين صندوق تش�كيل ش�ده است 
م�ردم روس�تا بيش�تر از ح�ال و روز 
ه�م خب�ر مي گيرن�د. همه مي دانند صندوق 
بركات زيادي داش��ته اس��ت و ه�رازگاه�ي 
اهالي منطقه و روستا دور هم جمع مي شوند 
و مش��كالت خود را مطرح مي كنن�د و اگ�ر 
ج�داي از فعالي�ت صندوق كمكي از دس�ت 
ديگران بربياي��د، برايش انج��ام مي دهند و 
گره گش��ايي مي كنند. يك��ي از اهداف اصلي 

تش�كيل اي�ن صن�دوق اعط�اي وام هاي�ي ب�ه 
منظ�ور اش�تغال زايي است. 

 نحـوه پرداخـت وام هـا چطور 
است؟

وام ها طبق مصوب��ات و آيين نامه صندوق به 
اينگونه پرداخت مي شود كه متقاضيان براي 
كارهاي توليدي و دامداري مي توانند ش��ش 
برابر موج�ودي شان در صن�دوق وام درياف�ت 
كنن�د. نكته مهم اين است كه تمامي اين وام ها 
به صورت قرض الحس��نه است و هيچ سودي 
دريافت نمي ش��ود و فقط ي��ك كارمزد اوليه 
و بس��يار ناچيز دارد. اي�ن صن�دوق در ح�ال 
حاض�ر هزارو200نفر عض��و دارد كه در اصل 
چون اهالي روس��تا خانواده هستند، اعضا نيز 
به صورت خانوادگي گروه بندي ش�ده اند. به 
اين صورت ك��ه 57 گ��روه خانوادگي در اين 
صن�دوق عضوي�ت دارن�د و ه�ر گروه�ي ي�ك 
س�رگروه دارد ك�ه ب�ا هيئ�ت مديره صندوق 

مرتبط است. 
 تاكنون بـه چند نفـر از اعضاي 
صندوق وام پرداخت شده است؟

بيش از هزار نفر در اين م��دت از صندوق وام 
گرفته اند و جالب اينكه همه آنها توانسته اند در 
شغل و حرفه خود قدم هاي خوبي بردارند. چون 
اين وام ها فقط براي اش�تغال زايي يا توس�عه 
مش�اغل مصرف مي ش��وند، بسيار تأثيرگذار 
بوده ان��د. به عن��وان مثال فردي گوس���فند 
داش�ته آن را بيشتر كرده يا مرغداري داشته 
آن را توسعه داده يا خياطي داشته و كارش را 

گسترش داده است. 

 بازپرداخت وام ها چطور است؟
بازپرداخ�ت وام ها ب�ه اي�ن ص�ورت اس���ت 
ك�ه 2درص���د كارم���زد ب���ه ازاي ه�ر وام 
گرفت�ه مي ش���ود و همچني�ن متقاضي�ان 
باي�د وام هاي خ�ود را بي�ن 15 ت�ا 100م�اه 
بازگردانن�د. اي�ن س���رگروه اس���ت ك�ه ب�ا 
توج�ه ب�ه ش���رايط اقتص�ادي وام گيرن�ده و 
نح�وه فعاليت�ش تصمي�م مي گيرد وام را در 

چ�ه بازه زماني بازگردانند. 
 براي قدرتمند شدن و پرداخت 
وام هاي بيشتر با مبالغ باالتر چه 

برنامه اي داريد؟
بايد اعض�اي صن���دوق را افزاي�ش دهي�م، 
ب�ه ط���وري ك�ه اين روس���تا 4ه��زار نفر 
جمعيت دارد، ولي فق��ط هزارو200نفر در 
اين صن��دوق عضويت دارن��د، البته همين 
تعداد نيز به مرور زمان زياد ش��دند چراكه 
در ابتداي تش��كيل صن��دوق فقط 120نفر 
عضو داشتيم، بنابراي�ن در ي�ك برنامه ريزي 
م���دون تصمي���م داري���م در كوتاه تري�ن 
زم�ان ممك�ن اعض���اي صندوق را افزايش 
دهيم و از طرف ديگ�ر مكاتبات�ي ب�ا برخ�ي 
از نهاده���اي دولت���ي انج���ام داده ايم ت�ا 
موجودي صندوق باال برود و بتوانيم به افراد 
بيش��تري با مبالغ خوب وام بدهيم. به نظر 
مي رسد با استقبالي كه از سوي اهالي صورت 

گرفته است اين مهم محقق مي شود. 
 در مجمـوع نگاه شـما بـه اين 
صندوق هاي قرض الحسنه چطور 

است؟

اگر به تاريخ راه انداز ی اي��ن صندوق ها نگاه 
كني��م، مي بينيم چند س��الي اس��ت كه به 
اين صورت و با حمايت بس��يج س��ازندگي 
كشور كار خودشان را ش��روع كرده اند و در 
مناطق مختلف كشور و به خصوص روستاها 
خدمات رس��اني مي كنند. بسيج سازندگي 
با اين نگاه ك��ه مديران اي��ن صندوق ها، از 
ساكنان همان مناطق هستند و با شناختي 
كه از محي��ط پيرامون و مردمان��ش دارند، 
مي توانند بهترين تصميم را در نوع مديريت 
و پرداخت وام ها داش��ته باشند و حمايت از 
آنها را در دستور كار قرار دهند. درست مثل 
صندوق قرض الحسنه خواجه جمالي كه در 
روستاي ما راه انداز ی شده و وام هايش طبق 
مصوبات و آيين نامه خودشان به متقاضيان 
پرداخت مي شود. اين صندوق به توليدي ها 
و دامداري ها تا شش برابر موجودي افراد، وام 
مي دهد تا عالوه بر توس��عه كارها و مشاغل 
بتوانند از ني��روي جوانان جوي��اي كار نيز 
بهره ببرند و آمار بيكاري در روستا را كاهش 

دهند. 
و معتقديـد ايـن صندوق هـا 
مي توانند كارهاي بزرگي را رقم 

بزنند؟
بله. حمايت از صندوق ها در معمولي ترين 
حالت خود موجب ايجاد اشتغال مي شود و 
همين براي روستاها يعني يك قدم بزرگ. 
وقتي مشاغل خرد به وجود بيايند، كم كم 
آنها رش��د می كنند و در نهايت شكوفايي 

مناطق محروم را شاهد خواهيم بود. 

گو
ت و

گف

براي گروه هاي جهادي هر نقطه و زماني، بهانه اي جهت خدمات رساني به همنوعان 
و به خصوص نيازمندان و خانواده هاي كم برخوردار اسـت، اما ماه هايي وجود دارد 
كه نامش يعني انسانيت، گذشـت، ايثار و سـربلندي؛ ماه هايي مثل محرم، صفر و 
رمضان كه از ديرباز نذر و بخشـش و كمك به خانواده هاي محروم در دل آنها جاي 
گرفته اسـت و حاال با قرار داشـتن در ماه خون وقيـام، جهادگـران در كنار ديگر 

عاشقان ابا عبداهلل الحسـين)ع( با راه اندازي موكب و هيئت و دستجات عزاداري، 
تمام ايرانيان مسـلمان را به مشـاركت براي رفع فقر و دسـت گيري از هموطنان 
نيازمند دعوت مي كنند؛ جهادي براي خدمات رسـاني بـه هموطنان كم برخوردار 
كه با يك »ياحسين)ع(« ديگر آغاز و با  ارائه خدمت در حوزه هاي مختلف از جمله 
عمراني، فرهنگي، كشاورزي و دامداري و بهداشـت و درمان ادامه خواهد داشت. 

فعاليت جهادگران براي آبرساني به ۱۶۹روستا
بسيج سازندگي سپاه بيت المقدس كردس��تان برابر با ابالغ 
و برنامه هايی كه در دس��تور كار قرار گرفت، هزارو540 گروه 
جهادي را س��ازماندهي كرد.  اين گروه ها در س��امانه اطلس 
جهادي كه يك سامانه در بس��تر اينترنت است، سازماندهي 
شده اند و امور مرتبط با ثبت كارها و اقدامات اين گروه ها در اين 
سامانه بازتاب داده مي شود. گروه هاي جهادي تشكيل شده در 
سطح استان متشكل است از گروه هاي جهادي پايگاه محور، 
محله محور و گروه هاي جهادي تخصصي كه همگي زير نظر 
اقشار مهندسين، فرهنگيان و ساير اقشار در حال خدمت رساني 
به مردم هستند. در گستره استان كردستان سه قرارگاه جهادي 
محروميت زدايي در شهرستان هاي س��قز، بيجار و كامياران 
تشكيل شده اس��ت و آماده عمليات و مأموريت هايي هستند 
كه بنا به ضرورت كارهاي پيش آمده و در حوادث غيرمترقبه 
همانند سيل و زلزله فعاليت مي كنند.  در سال1401 گروه هاي 
جهادي در پروژه آبرساني به 1۶۹روستاي استان كردستان كه 
داراي تنش آبي هستند، مش��غول فعاليت هستند و در بحث 

سازندگي به همكاران در اين حوزه ياري مي رسانند. 
برگزاري كالس هاي قرآن در اوقات فراغت تابس��تاني، فعاليت 

گروهاي جهادي طالب در مساجد و مناطق روستايي، برگزاري 
كالس ه��اي تقويتي در م��دارس، حضور جهادي پزش��كان و 
دندانپزشكان جهادي و دامپزشكان در س��طح استان از ديگر 
فعاليت هاي اين گروه هاس��ت. يكي از مباحث��ي كه در فصل 
تابس��تان ويژه گروه هاي جهادي در حال پيگيري اس��ت و در 
روزهاي آينده افتتاح خواهد ش��د، طرح هجرت اس��ت كه در 
آن دانش آموزان با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي گروه هاي 
پشتيبان بسيج سازندگي اقدام به نو سازي و رنگ آميزي مدارس 

خود مي كنند. 

اصغر عزيزي فر 
مسئول بسيج سازندگي سپاه بيت المقدس كردستان

40 گروه جهادي در حال خدمت به نيازمندان ايالم
بسيج سازندگي س��پاه اميرالمؤمنين)ع( ايالم در چهار 
عرصه محروميت زدايي شامل آبرساني به مزارع كشاورزي 
و تأمين آب شرب، ساخت مسكن محرومان و احداث راه 
روس��تايي به صورت هدفمند در سطح اس��تان در حال 
خدمات رساني هستند كه در حال حاضر تعداد 100باب 
مس��كن محرومان، 40كيلومتر راه روس��تايي و بيش از 
دو كيلومتر احداث كانال آبرس��اني به مزارع كشاورزي 
و همچني��ن تأمين آب ش��رب در 128روس��تا در حال 
اجراست. 40گروه جهادي در قالب قرارگاه جهادي بسيج 
دانشجويي به مناطق محروم روس��تايي و حاشيه نشين 
شهرستان هاي ايوان، دره شهر و دهلران اعزام شدند و در 
عرصه هاي فرهنگي، عمراني، بهداشت و درمان به مردم 

خدمت مي كنند. 
جهادگران طاليه دار عرصه پيشرفت و محروميت زدايي 
هستند و اين روحيه بسيجي و جهادي مهم ترين مؤلفه 
موفقيت در مأموريت هاست كه سربلندي و سرافرازي را 

براي جوانان جهادگر به ارمغان آورده است. 
جهادگران س��فيران بي من��ت خدمت هس��تند كه هر 

كدام از آنان مي توانند يك سفير باشند و با اتخاذ تدابير 
مناس��ب، دغدغه هاي مقام معظم رهب��ري را به جامعه 

هدف ارائه كنند. 
گروه هاي جهادي بس��يج در هر عرصه اي كه مورد نياز 
كشور بوده اس��ت براي كمك به مردم پيشقدم شده اند 
و امروز شجره طيبه بس��يج عرصه اي براي پرورش نسل 
مؤمن و انقالبي است كه ضمن حضور فعال و همه جانبه 
در عرصه ه��اي مختلف، هم��واره آماده دف��اع از انقالب 

اسالمي هستند. 

سردار قدرت اهلل كريميان
جانشين سپاه اميرالمؤمنين)ع( استان ايالم 

روســتاي خواجه جمالـي شهرســتان بختــگان اســتان فــارس تنهـا 
يــك صنــدوق قرض الحسـنه دارد كـه با نـام همين روسـتا نيز شـهرت 
يافته اسـت؛ صندوقي كه با قوانين سـاده و خاص خودش توانسـته اسـت از 
اهالي روسـتا و بـه خصوص آنهـا كه قصـد ايجاد شـغل دارند، حمايـت كند. 
محمد كريـم زارعـي، مســئول ايـن صنـدوق قرض الحسـنه اسـت؛ كسي 
كه در پنج سـال اخير بـا مديريت خوبش توانسـته اسـت وام هـاي زيادي به 
روسـتاييان بدهد؛ وام هايي كـه از دامداري هـا حمايت كرده و مشـاغل خرد 
زيادي را بـه وجـود آورده اسـت. به همين بهانه سـراغ ايشـان رفتيـم تا در 
گفت وگويي عالوه بر آگاهي از نحوه كار صندوق از نيازهاي شان هم باخبر شويم. 

در ايـام مـاه محـرم، مجموعه  
»دوباره زندگي« كه مجموعه اي 
براي كمك به زندانيان نيازمند و 
خانواده هاي آنهاست و »سفره دار« 
يا همان مجموعه اطعام و قرباني، 
با توجه به رسالت و كاركردشان 
در پويش هاي جداگانه اي اقدام 
به خدمت رسـاني بـه محرومان 
مي  كنند كه آزادي زندانيان جرائم 
غير عمد بـا كمك هـاي 50هزار 
توماني مردم خير با عنوان نذر امام 
سجاد)ع( از جمله برنامه هاست

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهاد خدمت 

حسينی


