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رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( فریمان:

نیکوکاران فریمانی بیش از480 میلیون تومان صدقه پرداخت کردند
  یادداشت خبرنگار

انقالبی ماندن تنها راه برون رفت 
از وضعیت موجود جامعه

اخیر  هــفــتــه هــای  در 

ــم  در  ــ ــالط ــ ــد ت ــ ــاه ــ ش

وضــعــیــت اقــتــصــادی 

ــور هــســتــیــم، امــا  ــش ک

وضــع  تغییر  راهـــکـــار 

ــن فرمایش  مــوجــود ای

مــقــام معظم رهــبــری 

است که باید انقالبی 

ــی  ــالب ــق بـــاشـــیـــم و ان

بخواهیم  بمانیم،اگر 

انقالبی باشیم، باید فکر اسالمی را در خود تقویت 

تغییرات  ایجاد  فقط  بدانند  باید  مسئوالن  کنیم؛ 

ظاهری در سطح جامعه مشکل را حل نمی کند، 

زیــرا هر فــردی می تواند ظواهر را رعایت کند. در 

شرایط فعلی بهترین راهکارکمک به دولت، برای 

ــرآوردن مطالبات واقــعــی مـــردم بــه خصوص در  ــ ب

با  حــوزه معیشت،مطالبه گری دلسوزانه و همراه 

واقع بینی از مسئوالن در این راستا است البته هرچند 

مطالبه گری از ویژگی های انقالب است اما نباید 

موجب سوءاستفاده ضد انقالب و دشمنان نظام 

اسالمی قرارگیرد.

حسن اصغری فریمانی-خبرنگار روزنامه 

خراسان در شهرستان فریمان

093۵268۵266

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان فریمان به 

تشریح عملکرد این نهاد از سال گذشته تا کنون پرداخت 

و گفت: 485 میلیون و 332 هزار تومان صدقه از سوی 

خیرین ونیکوکاران شهرستان جمع آوری شــده است.

حسن تجرد فریمانی با اشاره به این که صدقات جمع آوری 

شده به مددجویان و اقشار نیازمند به صورت نقدی و غیر 

نقدی پرداخت می شــود، گفت:بخشی ازصدقات جمع 

آوری شده در راستای سیاست ها و برنامه های حمایتی و 

خدماتی امداد از جمله معیشت، درمان، تعمیرات واحداث 

ودانــش  دانشجویان  تحصیل  هزینه  مسکونی،  مــنــازل 

آموزان، آموزش خانواده های تحت حمایت، تهیه جهیزیه 

نوعروسان و ... مصرف می شود. تجردفریمانی از همکاری 

خوب امام جمعه و ائمه جماعات مساجد با این نهاد تشکر 

کرد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده و کمک خیرین جذب 

صدقات حدود 20 درصد افزایش یافت.وی میزان زکات 

واجب، مستحبی و فطریه جمع آوری شده را بالغ بر 138 

میلیون تومان اعالم کرد و گفت:بیش از ۷0 درصد خیرین و 

نیکوکاران شهرستان، مشترک فعال صندوق های این نهاد 

هستند.حسن تجردی فریمانی با اشاره به این که در حال 

حاضر 224 یتیم تحت حمایت در قالب طرح اکرام ایتام 

این شهرستان وجود دارد، ادامه داد: در سال گذشته جهت 

حمایت مادی این عزیزان بیش از 460 میلیون و450 هزار 

تومان مساعدت شد، اما با توجه به نیازهای ضروری زندگی، 

ایتام نیازمند مساعدت های مالی بیشتر خیرین می باشند.

تجرد فریمانی گفت:تعداد 216 نفر از فرزندان بدسرپرست 

در قالب طرح محسنین تحت پوشش قرارگرفتند که90 

درصد آنان دارای حامی بوده و 105 میلیون و 25۷ هزار 

تومان به آنان کمک شدو در این مدت حدود 20هزار نفر 

با هزینه182 میلیون تومان اطعام شدند.وی گفت: با 

توجه به اختصاص بیش از 4 میلیاردو 180 میلیون تومان 

تسهیالت خوداشتغالی ویژه خانواده های تحت حمایت 

100 درصد افراد جویای کار مراحل مقدماتی را انجام و به 

بانک های عامل معرفی شدند. وی در ارتباط با اجرای طرح 

واگــذاری نیروگاه های خورشیدی به افراد تحت پوشش 

گفت:120 خانوار شناسایی و برای اجرای طرح حدود3 

میلیارد تومان تامین اعتبار شد.تجرد فریمانی در ادامه به 

واگذاری تسهیالت خوداشتغالی اشاره کرد و گفت: سقف 

وام پرداختی برای ایجاد مشاغل مورد نظر 20 میلیون تومان 

است که بیش از 230 خانوار به صورت مستقیم در بخش 

های کشاورزی، دامداری، صنفی، صنعتی، حمل ونقل و 

مشاغل خانگی مشغول به کار می شوند. وی گفت: باتوجه به 

حادثه ناگوار زلزله فروردین سال گذشته فریمان، 41مورد 

تعمیر و بازسازی منازل مددجویان به مبلغ 43میلیون و 

۷00هزار تومان، 29 مورد خرید و احداث مسکن مقاوم 

برای مددجویان به ارزش 253 میلیون تومان، 58 مورد 

انشعابات آب، برق وگاز به مبلغ28 میلیون و 520 هزار 

تومان واجرای 1۷ طرح عمرانی با همکاری بسیج سازندگی 

به ارزش 1۷ میلیون تومان ومبلغی حدود 100 میلیون 

تومان از محل بیمه منازل از شرکت بیمه اخذ و به مددجویان 

پرداخت شد. وی بابیان این که تعداد 321 دانش آموز 

و36 دانــشــجــو از 

ــای  مــســاعــدت ه

فرهنگی  و  مــالــی 

امداد بهره بردند و 

تعداد 569 نفر به 

اردوهـــای زیارتی 

ــدس و  ــق مــشــهــد م

منطقه ای، عتبات 

عالیات و اردوهای 

کـــشـــوری اعــــزام 

شدند، گفت:تعداد5۷9 نفردر جلسات آموزش خانواده 

ومهارت های زندگی شرکت و 286 نیز از خدمات مشاوره 

ای بهره مند شده اند و 30 نفر از همکاران در دوره های 

آمــوزش ویــژه کارکنان شرکت کردند.تجرد فریمانی از 

پرداخت 46 سری کمک هزینه جهیزیه به 94 نوعروس 

باهزینه ای بالغ بر 20۷ میلیون و 600 هزار تومان و 11 

مورد کمک هزینه ازدواج به نودامادها به مبلغ 11 میلیون 

تومان خبر داد و گفت: 35 نوعروس در نوبت دریافت جهیزیه 

قرار دارند. وی بابیان این که پرداخت 3۷6 مورد وام قرض 

الحسنه با مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 893 میلیون و 600 

هــزار تومان از جمله خدمات ارائــه شده توسط این نهاد 

بود، گفت:تعداد مددجویان تحت حمایت 3 هزار و 633 

خانوار و5هزار و 900 نفر است که در سال گذشته بیش 

از 2 میلیارد و 66 میلیون تومان به عنوان کمک معیشت 

ماهانه پرداخت شد. 


