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یک توئيت

220هزارکودکدرانتظارحامی
 223هزار یتیم و کودکانیکه والدین ناتوان معیشتی دارند،همچنان چشم به راه حامی هستند

من و شما چه سهمی درکاهش درد و رنج این یتیمان داریم؟

گفتوگو با مردی که  700نیکوکار را
برای حمایت از 95هزار یتیم پایکار
آورده است

این بچه ها به من میگویند
«بابا جهانگیر»

خــبــرگــزاری فــرانــســه دیـــروز نوشت:
واکسن روسی اسپوتنیک از ماه ژوئیه
(تیر)1400در ایتالیا تولید میشود.
این واکسن در کارخانههای داروسازی
 Adienneدر منطقهای در شمال ایتالیا
تولید خواهد شد.

یک عکس
بزرگترین بیمارستان سیار کشور توسط
ستاد اجرایی فرمان امــام(ره) در تهران
افتتاح شد.

عبدالهی –  143هزار یتیم و  200هزار فرزند
محسنین (دارای ســرپــرســت ن ــات ــوان یــا فاقد
صالحیت) ،زیرسایه کمیته امداد و با حمایتهای
مــالــی خــیــران و نــیــکــوکــاران ،در آرامـــشانـــد و
دردهایشان التیام یافته است؛ اما با وجود تالش
بیوقفه خادمان این ایتام در کمیته امــداد امام
خمینی (ره) و همت خیران ،هنوز  23هزار یتیم
و فــرزنــد محسنین بـــدون حــام ـیانــد .و تلختر و
نگرا نکنند هتر اینکه ،کرونا هم شرایط را سختتر
کرده و  200هزار فرزند را چشم به راه حمایتهای
من و شما کرده است.
▪همچنان بدون حامی

رسانه های جهان
بی بی ســی :طبق
تــخــمــیــن ســازمــان
بــیـنالــمــلــلــی کــار،
حـــدود دومــیــلــیــون
و صــدهــزار کــارگــر
خانگی مهاجر در کشورهای بحرین،
کویت،عمان،قطر،عربستانسعودی،
امارات متحده عربی ،اردن و لبنان کار
میکنند که بیشتر آنها زنانی آسیایی
و آفریقایی و اهــل کشورهایی نظیر
سریالنکا ،فیلیپین ،بنگالدش ،نپال،
ی هستند.
اندونزی ،کنیا و اتیوپ 
آنــاتــولــی:اردوغــان
رئـــیـــسجـــمـــهـــور
تــرکــیــه گـــفـــت :به
دلــیــل بــرخــورداری
از زیــرســاخ ـتهــای
قدرتمند بهداشتی ،انــواع خدمات
درمــــانــــی و پــزشــکــی را بـــه تــمــام
شهروندانمان به صورت رایگان ارائه
کردیم.مادرسختترینروزهایشیوع
کرونا به  157کشور و  12سازمان و
نهاد بینالمللی کمکهای پزشکی
ارسال کردیم .با ارائه 311میلیارد لیر
تسهیالت مالی ،از شهروندانمان در
اینایامحمایتکردیم.

گزیده

ورودیهای مازندران و شیراز
بسته شد
رئیس پلیس راه مازندران دیروز گفت :با توجه به
وضعیت کرونایی و تداوم اعمال محدودیتها،
مبادی ورودی استان به روی مسافران بسته
شده است .سرهنگ علیرضا قدمی با بیان اینکه
جلوی ورود خودروهای غیربومی به استان گرفته
میشود ،قطع زنجیره کرونا را هدف اجرای این
طرح اعالم کرد .در همین زمینه ،ستاد استانی
مدیریت بیماری کرونا در فارس نیز سفر به شیراز
را از آخرین هفته پایانی سال ۹۹تا پایان تعطیالت
نــوروزی ممنوع کرد .این خبر همچنین حاکی
است ،برخی دیگر ازاستانها نیز مبادی ورودی
برای غیر بومیها را مسدود کردهاند.

«عــلــیــرضــا مــحــمــدی» ،مدیرکل
ه ــم ــاه ــن ــگ ــی امـــــــور اجــــرایــــی
مشارکتهای کمیته امداد کشور،
در گفتوگو با خراسان ،تاز هترین
آمــار تعداد یتیمان و محسنین را
اینطور اعالم میکند:
*  146هــزار یتیم در کل کشور تحتپوشش قرار
دارند که با همت حامیان دلسوز ،اکثر آ نها تحت
حمایت قرار گرفتهاند اما همچنان  3هزار فرزند یتیم
بدون حامی ماندهاند.
* همچنین تعداد فرزندان محسنین ،به  220هزار
نفر رسیده است که هنوز 20هزار نفرشان حامی
ندارند.
▪آوار کرونا بر سر کودکان

محمدی خبر تلخ دیگری هم برایمان دارد .به گفته
او ،طی ماههای اخیر و با مشکالت اقتصادی ناشی از
کرونا ،تعداد فرزندانی که نیاز به حمایت پیدا کردهاند،
افزایش یافته است و هماکنون 200 ،هزار نفر فرزند
محسنین در نوبت تشکیل پرونده و دریافت حمایتاند.
تلختر اینکه از آبانماه همین امسال تاکنون ،تعداد
یتیمان هم  5هزار نفر افزایش یافته است .البته اینکه
خادمان بیمنت نیازمندان در کمیته امداد ،تعداد
یتیمان تحتپوشششان را افزایش داد هان ــد تا از
مشکالتشان کاسته شود ،اتفاق خوب و امیدبخشی
است ،با این حال تلخی این موضوع و بیشترشدن
تعداد یتیمان هم جای خود دارد.
▪یتیم نوازی کنیم

امــا ایــن تلخی و درد ،مرهمی هم دارد .محمدی
در ایـنبــاره میگوید :از ســال  1378و با اجــرای
طرح «اکرام ایتام» ،بستری فراهم شد که همه مردم
بتوانند حامی یتیمان باشند .استقبال چشمگیر
مــردم مهربان ایـــران از ایــن طــرح سبب شــده که

هماکنون  850هــزار حامی یتیمان و فــرزنــدان
محسنین داشته باشیم و حاال هم مطمئن هستیم
که حس انساندوستی مردم ایران ،باز هم گرهگشا
میشود.
▪واریز مستقیم کمکها به حساب ایتام و
فرزندان محسنین

من و شما هم اگــر بخواهیم در ایــن کــار خیر سهیم
شویم ،راهــش بسیار ســاده اســت :مراجعه به سایت
 ،ekram.emdad.irثبتنام و انتخاب تعداد یتیمانی
که قصد حمایت از آ نها را داریــم ،از یک یتیم تا هر
تعداد که روحمان را آرام میکند؛ مبلغش هم از حداقل
 20هزار تومان برای هر یتیم تا هر چقدر که مهرمان
قد میدهد .نکته مهم اینکه با کار خوب و اعتمادساز
کمیته امــداد ،همه کمکهای حامیان مستقیما به
حساب خود فرزندان یتیم و محسنین واریز میشود.
سرانه فعلی برای یتیمان ،ماهانه  450هزار تومان
است و برای فرزندان محسنین  250هزار تومان .اما
خادمانشان در کمیته امداد در تالشاند این مبالغ
را به  700هزار تومان برای ایتام و  400هزار تومان
برای فرزندان محسنین برسانند .این هم مهم است
که بدانیم ،مددکاران کمیته امداد بعد از شناسایی
این فرزندان عزیز ایران و تشکیل پرونده برای آنها،
تا سن  18سالگی برای پسران و  25سالگی برای
دختران (در صورت مجرد ماندن) ،هوایشان را دارند
و مراقباند که حمایتهای مالی حامیان را در مسیر
درست و برای نیازهای واقعی مثل تحصیل و سالمت
هزینه کنند.
▪ 2هزار حامی طالیی

جالب است که بدانیم در این راه  2هزار نفر از من و
شما جلوترند و نامشان شده «حامیان طالیی» .آنها
خیران و نیکوکارانی هستند که بیش از  40یتیم و
فرزند محسنین را زیر سایه خود آورد هانــد و ماهانه
مبلغی را هرچند به ظاهر اندک اما پر از مهر ،برای آنها
واریز میکنند .این یک رقابت دلنشین و زیباست که
آنها با هم دارند ،هرچند که اگر دست محبت من و
شما حتی بر سر فقط یک یتیم هم کشیده شود ،باعث
شادی یتیمان و رقیبانمان در این مسابقه مهرورزی
میشود .مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکتها
در کمیته امــداد کشور از طر حهای امیدبخشی هم
سخن میگوید که دلگر ممان میکند :خوشبختانه
با حمایت دولت ،سپاه و بسیج تالش میکنیم همه
دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی و نهادهای
مردمی را پای کار بیاوریم تا تعداد حامیان یتیمان
بیشتر شود و به امید خدا ،تا پایان بهار  1400هیچ
فرزند یتیمی بدون حامی نماند.

ربیعی :مصوبه مجلس باعث گرانی اینترنت میشود
سخنگوی دولت با تاکید بر مخالفت دولت با
مصوبهاخیرمجلسدربارهاپراتورها،آنراعامل
گرانی اینترنت دانست« .ربیعی» در نشست
خبری دیروز به ایرنا گفت :دولت با این مصوبه
مخالف بــود ،ایـنکــه مجلس تشخیص دهد
مصارفیمثلاختصاصبودجهبهصداوسیمارا
تصویب کند حق قانونی مجلس است ،اما برای
یافتن منابع آن اگر قرار باشد فشار اقتصادی بر
مردم وارد کند را صحیح نمیدانیم .وی افزود:
اپراتورهای ارتباطی در یک مدل بلند مدت
 ۱۵ساله با دولت قرارداد دارند و براساس این
قراردادساالنه ۲۸درصددرآمدخودرابهخزانه

واریز میکنند اما افزایش ۱۰درصدی و تبدیل
آن به  ۳۸درصــد بــرای اپراتورها عدم امنیت
سرمایهگذاری ایجاد میکند .از سوی دیگر
گرانشدناینترنتفقطشاملمصرفکنندگان
اولیهنخواهدشدبلکهمصرفکنندگانثانویهرا
هم دربرمیگیرد .امروز امرار معاش حدود یک
میلیون ایرانی تنها از طریق شبکه اینستاگرام
دنبال میشود و در سایر بسترهای اینترنت نیز
افراد زیادی به کسب و کار مشغول هستند که
اینافزایشتعرفهتاثیرمستقیمیبرکاراینافراد
و حتی مصرفکنندگان میگذارد و منجر به
گرانیخدماتومحصوالتخواهدشد.

 19ســال قبل دلــش را به دریــا زد و دســت نــوازش بر سر یک کــودک یتیم
کشید .آن روزها شهرتش حاج آقای ابراهیمی بازار فر شفروشان تهران
بود ،اما حاال هم ما و هم  95هزار کودک یتیم ایران ،او را «بابا جهانگیر» صدا
میکنیم«.جهانگیر ابراهیمی» خودش هم فکر نمیکرد که این همه فرزند
در جایجای ایرانمان داشته باشد؛ از شمال تا جنوب ،از شرق تا غرب .اما
از سال  81تا حاال تعداد فرزند تحتپوشش او و همراهانش به  95هزار نفر
رسیده است .او در گفتوگو با خراسان داستان زیبای زندگیاش را تعریف
کرده است:همه ما میدانیم که حمایت از یک یتیم و خوشحالکردنش ،چقدر
ارزشمند است .من این حس خوب را از سال  1381درک کردم و تصمیم
گرفتم دیگران را هم در این حس و حال خوب شریک کنم .ترجیحم این بود که
یک کار سازمانیافته و تشکیالتی انجام بدهم و بهترین انتخاب برای این کار،
همکاری با کمیته امداد بود؛ چون هم بستر این کار را آماده کرده بودند و هم
پول را مستقیم به دست بچهها میرسانند.مرحله به مرحله تعداد دوستانمان
را در این کار بیشتر و بیشتر کردم و االن در همه استانهای کشور دوستانی
دارم که همکار و همراه من برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین هستند.
تعداد اعضای این خانواده بزرگ به  700نفر رسیده است و به لطف خدا،
توانستهایم  95هزار یتیم را تحتپوشش داشته باشیم.
▪چند هزار نامه به باباجهانگیر

ازاودربارهارتباطشبافرزندانشهممیپرسمومیگوید:بچههابهمنمیگویند
بابا جهانگیر .خیلی از آنها در این سالها برایم نامه فرستادهاند و به من ابراز
محبت کردهاند ،االن من چند هزار نامه از فرزندانم دارم که گاهی مرورشان
میکنم .البته این روزها دیگر نامه نمیفرستند ،فیلمها و عکسهایشان را در
واتساپمیبینموباتماشایلبخندشان،منهملبخندمیزنموبهاتفاق700
حامیکههمراهند،برایحمایتازآنهادلگرمترمیشویم.
▪احساس شرمندگی میکنیم

حرف آخر بابا جهانگیر با من این است :وقتی صدها پیام از این بچهها دریافت
میکنم احساس شرمندگی میکنم ،میدانم که آنها به حمایتهای ما
دل بستهاند اما هنوز نتوانستهایم همه آنها را تحت پوشش داشته باشیم. ...

خواندن این چند سطر فقط یک دقیقه زمان میبرد
حرف «یتیم» که به میان میآید ،آدمها با هر دین و آیینی هم که باشند ،باز هم
قلبشان تکان میخورد .مگر میشود ،کودکی بدون پدر یا سرپرست را دید و از
کنارش بیتوجه عبور کرد؟ اینجا چند گفتار از حضرات معصومین(ع) درباره
یتیمان را آوردیم تا تذکری باشد برای خودمان و کسانی که برای حمایت از
آنها ،دستشان به دهانشان میرسد:
پیامبر اکرم(ص) :وقتی یتیمی گریه میکند ،عرش خداوند به لرزه درمیآید.
پیامبر اکــرم(ص) :بهترین خانههای شما ،خانهای است که در آن به طفل
یتیمی محبت شود.
امام علی(ع) :از خدا بترسید ،مبادا یتیمی گرسنه بماند و در جمع شما حقی
از آنها پایمال شود.
امام جعفرصادق(ع) :هر کس از یتیمی نگهداری کند ،خداوند خودش
نگهبان او خواهد بود.
امام علی(ع) :کسی که حقوق یتیمان را رعایت کند ،حقوق فرزندان او نیز
مراعات خواهد شد.
امام جعفرصادق(ع) :هرکس بر سر یتیمی دست ترحم و عطوفت ِ
بکشد،
خداوند به تعداد هر مویی(که دست بر آن بگذرد) نوری در قیامت به او عطا
خواهد فرمود.
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پیام رهبر انقالب
به کنگره ملی زنان ایثارگر

زنان شهید ،جانباز و آزاده
از برترین قلههای افتخارات
انقالبهستند
حــضــرت آیــــــتا ...خــامــنــهای در پــیــامــی به
کنگره ملی «لشکر فرشتگان تاریخساز» ویژه
تجلیل از زن ــان شهید ،جــانــبــاز و آزاده ،این
زن ــان مجاهد ،شــجــاع و فــداکــار را از برترین
قلههای افتخارات انقالب اسالمی خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز
حــجـتاالســام والمسلمین شکری نماینده
ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را
در محل همایش قرائت کرد ،به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
نمایشگران
زن،
آزادگان
و
جانبازان
شهیدان و
ِ
ّ
یکی از بــرتــریــن قـلـههــای افــتــخــارات انقالب
اســامــی و جــمــهــوری اس ــامــیان ــد .قــدرت
ایــمــان ،راه مــجــاهــدتهــای ب ــزرگ را بــه روی
زنــان ایرانی گشود و صحنههای شگفتانگیز
و کمنظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و
مبتکرانه آنان در میدانهای دشوار پدید آورد.
از تظاهرات شورانگیز روزهای انقالب تا دوران
ـد س ،و از قهرمانی
فرامو شنشدنی دفــاع مــقـ ّ
در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر
و فرستادن آنــان به پیشباز خطر و تا خدمات
پشت جبهه ،و از حضور در جبهه علم و تحقیق و
ادبیات و هنر،
فنّاوری و درخشندگی در وادی ّ
تا هنرنمایی در عرصههای اجتماعی و سیاسی
و مدیر ّیتها ،و سرانجام فــداکــاری در میدان
سالمت و خدمت به بیماران در آزمــون ُپرخطر
زن
اخیر ،همه و همه نشانههای اعتالی معنوی ِ
ایرانی است که به برکت نظام اسالمی و درسها
و ارزشگ ــذاریه ــای اســام پدید آمــده است.
بیشک زنان شهید و جانباز و آزاده -که تعداد
آن ــان را هفده ه ــزار دانــســتـهانــد -در ق ّله این
افتخاراتاند .زن ایرانی توانست بهرغم فرهنگ
غربی تحمیلشده بر بسیاری از
فساد و انحطاط
ِ
زنان در دوران نحس پهلوی ،خود را به شرافت و
طهارت مطلوب اسالم نزدیک کند و این افتخاری
رب العالمین.
بزرگ است؛ و الحمدهلل ّ
سیدعلی خامنهای ۱۸ -اسفند ۱۳۹۹
ّ

جامعه

التماس وزیر بهداشت:حضرت
عباسی به سفر نروید
وزیــر بهداشت بــرای چندمین نوبت در روزهــای
گذشته گفت :تقاضا میکنم که حتی اگر همه
دروازهها باز شد ،حضرتعباسی سفر نروید .رفتن
همانا و گرفتارشدن در این دام هم همان .نگذاریم
خوزستانهایدیگریایجادشود .نمکیهمچنین
یــادآور شد :وزیر بهداشت در جمهوری اسالمی
ایران همیشه باید خواهش کند ،تمنا کند ،دست
ببوسد و پا ببوسد تا بلکه بتواند یک قدم بردارد.
درحالیکهدرجاهایدیگردنیاوقتیوزیربهداشت
بنویسد که فالن چیز آره یا خیر ،دیگر تمام است.
به هر حال ما با حمایتهای مقام معظم رهبری و
تعیینتکلیفی که ایشان فرمودند و با داشتن یک
ستاد ملی از خیلی از جاهای دنیا جلو هستیم ،اما
انتظارمان این است که به برخی عرایضی که وزیر
بهداشت به عنوان دلسوزی و آیندهنگری بیماری
میگوید ،توجه بیشتری معطوف شود.

