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انفاق و اھميت آن

بر خالف ساﯾر عبادات و اعمال ،كه در نبودن آنھا
چندان فقدان و زوالى در ناحيه خود حس نمى كند و
ِﯾن
َل الﱠذ َ
در آﯾه  261سوره بقره می فرماﯾد«  :ﱠ
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اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند ،ھمانند بذرى
ھستند كه ھفت خوشه بروﯾاند ،كه در ھر خوشه،
ﯾكصد دانه باشد ،و خداوند آن را براى ھر كس بخواھد
ﯾکی از وظاﯾف مھم افراد در جامعه اسالمی،

)و شاﯾستگى داشته باشد( ،دو ﯾا چند برابر مى كند،

دستگيری از نيازمندان و تھيدستان است .ھر کس به

و خدا )از نظر قدرت و رحمت( وسيع ،و )به ھمه چيز(

اندازه امکانات و توانمندی خوﯾش وظيفه دارد که خالء

داناست« )بقره (261 ،

ھای موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودھای

مساله انفاق ﯾكى از مھم ترﯾن مسائلى است كه

آنان را پاسخگو باشد .ھمانگونه که خداوند نيازمند و

اسالم روى آن تاكيد دارد و قرآن مجيد تاكيد فراوان

فقير را با فقر و نداری امتحان میکند ،ثروتمندان را نيز

روى آن نموده است ،كه آﯾه فوق نخستين آﯾه از ﯾك

میآزماﯾد .

مجموعه آﯾات است كه در سوره بقره پيرامون انفاق

کمک به افراد نيازمند اگر ھمراه با خلوص نيت و به

سخن مى گوﯾد و شاﯾد ذكر آنھا پشت سر آﯾات

تأثيرات

مربوط به معاد از اﯾن نظر باشد كه ﯾكى از مھمترﯾن

بیشماری است .برخی از آثار آن در ھمين جھان

اسباب نجات در قيامت ،انفاق و بخشش در راه خدا

مشاھده میشود و برخی از آثار آن در جھان دﯾگر ،به

است .بعضى نيز گفته اند :اﯾن آﯾات پيوندى دارد با

عنوان پاداش ھای اخروی ،ظاھر میگردد.

آﯾات جھاد ،و انفاق در راه جھاد كه قبل از آﯾات مربوط

خداوند در سوره بقره آﯾه  274به ستاﯾش کسانی

به معاد و توحيد ،در ھمين سوره آمده بود .نخست

پرداخته که در شب و روز و نھان و آشکار انفاق می

مى فرماﯾد :مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا

کنند و برخی آن را »آﯾه انفاق« گفته اند« الذﯾن

انفاق مى كنند ھمانند بذرى است كه ھفت خوشه

ﯾنفقون اموالھم باليل والنھار سرا وعالنيه

بروﯾاند و در ھر خوشه اى ﯾكصد دانه باشد كه

فلھم اجرھم عند ربھم والخوف عليھم و الھم

مجموعا از ﯾك دانه ھفتصد دانه برمى خيزد .تازه

ﯾحزنون؛ کسانی که داراﯾی ھای خود را در شب و

پاداش آنھا منحصر به اﯾن نيست ،بلكه خداوند آن را

روز ،و نھان و آشکارا ،انفاق می کنند ،پاداش آنان

براى ھر كس بخواھد )و شاﯾستگى در آنھا و انفاق

نزد پروردگارشان برای آنان خواھد بود ،و نه بيمی بر

آنھا را از نظر نيت و اخالص و كيفيت و كميت ببيند( دو

آنان است و نه اندوھگين می شوند«.

ﯾا چند برابر مى كند .و اﯾن ھمه پاداش از سوى خدا

اﯾن
خاطر

گونه
رضای

پروردگار

باشد

دارای

عجيب نيست چرا كه او )از نظر رحمت و قدرت (
وسيع و از ھمه چيز آگاه است.
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در حالى كه قاعدتا باﯾد عمل آنھا تشـبـيـه بـه اﯾـن

چـــه

دانه شود ،نه خود اﯾنھا .تشبيه افراد انفاق كـنـنـده

در آﯾه قبل اھميت انفاق در راه خدا بـه طـور كـلـى

به دانه ھاى پر بركت تشبيه جالب و عميقى اسـت

بيان شد ،ولى در آﯾه مورد بحث بعضى از شرائط آن

گوﯾا قرآن مى خواھد بگـوﯾـد :عـمـل ھـر انسـانـى

ذكر مى شود .مى فرماﯾد :كسانى كه اموال خود را

پرتوى از وجود او است ،و ھر قدر عـمـل گسـتـرش

در راه خدا انفاق مى كنند سپس به دنبال انـفـاقـى

ﯾابد ،وجود انسان در حقيقت توسعه ﯾافـتـه اسـت.

كه كرده اند منت نميگذارند و آزارى نـمـيـرسـانـنـد

شبيه اﯾن معنى در آﯾه  265ھـمـيـن سـوره آمـده

پاداش آنھا ،نزد پروردگارشان است .عالوه بر اﯾن نه

است .

ترسى بر آنھا است و نه غمگين مى شوند .از اﯾـن

انفاق مھمترﯾن طرﯾق حـل مشـكـل فـاصـلـه

آﯾه به خوبى استفاده مى شود كـه انـفـاق در راه

طـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــاتـــــــــــــــى

خدا در صورتى در پيشگاه پروردگار مورد قبـول واقـع

با دقت در آﯾات قرآن مجيد آشكار مى شود كه ﯾكى

مى شود كه به دنبال آن منت و چيزى كـه مـوجـب

از اھداف اسالم اﯾـن اسـت كـه اخـتـالفـات غـيـر

آزار و رنجش نيازمنـدان اسـت نـبـاشـد .بـنـابـراﯾـن

عادالنھاى كه در اثر بيعدالتيھاى اجتماعى در مـيـان

كسانى كه در راه خداوند بذل مال مى كنند ولى به

طبقه غنى و ضعيف پيدا مى شود از بـيـن بـرود و

دنبال آن منت ميگذارند ﯾا كارى كـه مـوجـب آزار و

سطح زندگى كسانى كه نميتوانند نـيـازمـنـدﯾـھـاى

رنجش است مى كنند در حقيـقـت بـا اﯾـن عـمـل

زندگيشان را بدون كمك دﯾگران رفع كنند باال بياﯾد و

ناپسند اجر و پاداش خود را از بين مى برند .آنچه در

حداقل لوازم زندگى را داشته باشند .اسـالم بـراى

اﯾن آﯾه بيشتر جلب توجه مى كند اﯾـن اسـت كـه

رسيدن به اﯾن ھدف برنامه وسيعى در نظر گـرفـتـه

قرآن در واقع سرماﯾه زندگى انسان را منـحـصـر بـه

است  -تحرﯾم رباخوارى بـطـور مـطـلـق ،و وجـوب

سرماﯾه ھاى مادى نمى داند ،بلكه سرماﯾـه ھـاى

پرداخت مالياتھاى اسالمى از قبيل زكات و خمس و

روانى و اجتماعى را نيز بـه حسـاب آورده اسـت.

صدقات و مانند آنھا و تشوﯾق بـه انـفـاق  -وقـف و

كسى كه چيزى به دﯾگرى مى دھد و منتى بـر او

قرض الحسنه و كمكھاى مختلف مالى قسمتـى از

ميگذارد و ﯾا با آزار خود او را شكسته دل مى سازد،

اﯾن برنامه را تشكيل مى دھد و از ھمه مھمتر زنده

در حقيقت چيزى به او نداده است زﯾرا اگر سرمـاﯾـه

كــردن روح اﯾــمــان و بــرادرى انســانــى در مــيــان

ھاﯾی به او داده سرماﯾھاى ھم از او گرفته است و

مسلمانان است و در آﯾـه  262سـوره بـقـره مـی

چه بسا آن تحقيرھا و شكستھاى روحى به مراتـب

م ال
يل اللﱠ ِ
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بيش از مالى باشد كه به او بخشيده است .
باشند كامال طبيعى و عادالنه خواھد بود بلكه مـى

خود را در راه خدا انفاق مى كنند ،سپس به دنـبـال

توان گفت چنين افراد در بسيارى از موارد بدھكارنـد

انفاقى كه كرده انـد ،مـنـت نـمـيـگـذارنـد و آزارى

نه طلبكار زﯾرا آبروى انسان به مراتب برتر و باالتر از

نميرسانند ،پاداش آنھا نزد پروردگـارشـان مـحـفـوظ

ثروت و مال است .بنابراﯾن معنى آﯾـه چـنـيـن مـى

است ،و نه ترسى دارند ،و نه غمگين مـى شـونـد

شود كسانى كه انفاق مى كننـد و بـعـدا مـنـتـى

)بقره(262/

نميگذارند و آزارى نميرسانند پاداش آنھا نزد پروردگار
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انـــفـــاقـــى

بـــا

ارزش

اســـت؟

بنابراﯾن اگر چنين اشخاصى اجر و پاداش نـداشـتـه

پرداخت انفاق مؤدبانه و محترمانه و خالى
از منت باشد

محفوظ است .و اﯾن خود ميرساند كه منظور

انفاق كنندگان در پيشگاه خدا محفوظ

قرآن تنھا اﯾن نيست كه پرداخت انفاق

است ،نه از آﯾنده خود در رستاخيز ترسى

مؤدبانه و محترمانه و خالى از منت باشد

دارند و نه از آنچه در راه خدا بخشيده اند،

بلكه در زمانھاى بعد نيز نباﯾد با ﯾادآورى آن

اندوھى به دل راه مى دھند .بعضى نيز

منتى بر گيرنده انفاق گذارده شود ،و اﯾن

گفته اند آنھا ترسى از فقر و كينه و بخل و

نھاﯾت دقت اسالم را در خدمات خالص

مغبون شدن ندارند و نه غمى از آنچه انفاق

انسانى مى رساند .باﯾد توجه داشت كه

كرده اند .

منت و آزارى كه موجب عدم قبول انفاق مى
شود اختصاص به مستمندان ندارد بلكه در
كارھاى عمومى و اجتماعى از قبيل جھاد در
راه خدا و كارھاى عام المنفعه كه احتياج به
بذل مال دارد نيز رعاﯾت اﯾن موضع الزم
است .جمله )لھم اجرھم عند ربھم ( به
انفاق كنندگان اطمينان مى دھد كه
پاداششان نزد پروردگار محفوظ است تا با
اطمينان خاطر در اﯾن راه گام بردارند زﯾرا
چيزى كه نزد خدا است نه خطر نابودى دارد
و

نه

نقصان،

بلكه

تعبير

)ربھم(

پروردگارشان ) ممكن است اشاره به اﯾن
باشد كه خداوند آنھا را پرورش مى دھد و بر
آن مى افزاﯾد(.
جمله ) و ال خوف عليھم و ال ھم ﯾحزنون (
اشاره به اﯾن است كه آنھا ھيچ نوع نگرانى
نخواھند داشت ،زﯾرا خوف ،ھمانگونه كه در
سابق ھم اشاره شد نسبت به امور آﯾنده
است ،و حزن و اندوه ،نسبت به امور
گذشته ،بنابراﯾن با توجه به اﯾنكه پاداش
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بخش
کارآفرﯾنی
و
آموزش
در اولوﯾت
کارھای خير
است
شافعی اھل مشھد است او از سـال  1364عضـو
اتاق بازرگانی شده و در چـھـار دوره عضـو ھـيـات
رﯾيسه اتاق مشھد وناﯾـب رﯾـيـس اتـاق بـازرگـانـی
مشھد بوده است .وی ﯾک ونيم دوره ھم به عـنـوان
رﯾيس اتاق مشھد فعاليت کرده و ﯾک دوره ھم ناﯾـب
رﯾيس اتاق اﯾران بوده است.
وی به دليل عالقه به رفع مشکالت نيازمندان جامعه،
با ھمکاری تنی چند از ھمرده ھـای خـود مـوسـس
سازمان خيرﯾه ای شد کـه اﯾـن سـازمـان تـاکـنـون
مشکالت قشر بزرگی از اھالی استان را به وﯾـژه در
بخش آموزش و تحصيل مرتفع کرده و دانـش آمـوزان
مستعد و در عـيـن حـال نـيـازمـنـد زﯾـادی را روانـه
دانشگـاه ھـای کشـور سـاخـتـه اسـت .در گـپـی
خودمانی با او متوجه می شوﯾم کـه بـه کـار خـود
عشق می ورزد و نيکوکاری را نه از بابت خودنمـاﯾـی
و تبليغ که به خاطر نفس کـمـک بـه نـيـازمـنـدان و
احساس وظيفه در مقابل قشر کم درآمد ،انجام مـی
دھد.
شافعی در اﯾن زمينه می گوﯾد :من به اتـفـاق چـنـد
نفر از دوستانم در سال  1363اقدام به تاسيس ﯾـک
سازمان نيکوکاری در خراسان کردﯾم که بـنـيـانـگـذار
اصليش مرحوم مجتبی کاشانی بود ودر ھسته اوليه
اﯾن نھاد مھندس معين حاجی خانی و عثمان محمـد
پرست بودند .تمرکز فعالـيـت ھـای اﯾـن نـھـاد روی
آموزش و پرورش تمرکز بـود و در ابـتـدا در جـنـوب
خراسان به علت محروميت اﯾن ناحيه اغاز شد.
وی ادامه می دھد :ساخت مدارس در روسـتـاھـای
محروم ،دادن بورسيه به دانش آموزان مـحـروم و در
عين حال با استعداد روستاﯾی ،کمک به تھيه لـوازم
التحرﯾر دانش آموزان بی بضاعت از جمله کـارھـاﯾـی
بود که در جامعـه ﯾـاوری خـراسـان پـيـگـيـری مـی
کردﯾم .اﯾن جامعه به مروز زمان فعاليت ھای خـود را
گسترش داد و بزرگ تر و بزرگ تر شـد و بـه سـاﯾـر
استان ھای کشور نفوذ پيدا کرد و حتی در آن طـرف
مرز ھا نيز فعاليت خود را گسترش داد و ھـم اکـنـون
تعداد زﯾادی از اﯾرانی ھای خارج کشور از اعضای اﯾن
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جامعه ھستند که ما را در راه اھـداف اﯾـن جـامـعـه
کمک می کنند.
شافعی در مورد نحوه تامين مالی اﯾن جـامـعـه مـی
افزاﯾد :تامين مالی اﯾن جامعه از سوی مردم نيکوکـار
و اعضای جامعه نيکوکاری ابرار چه در داخل و خـارج
کشور صورت می گيرد و ما در سال به طور متـوسـط
چيزی در حدود  3ميليارد تـومـان پـروژه انـجـام مـی
دھيم .تعداد واحد ھای آموزشی که تا حال تاسيـس
کردﯾم  578فقره است که عالوه بر اﯾـن واحـد ھـا
بخش ھاﯾی در مساﯾل بھداشتـی و درمـانـی داﯾـر
کردﯾم که از جمله آنھا می تـوان بـه تـعـداد زﯾـادی
اورژانس جاده ای و خانه ھای بھداشت در روستـاھـا
اشاره کرد.
وی ادامه می دھد :به تازگی روی آمـوزش فـنـی
وحرفه ای و ساخت ھنرستان ھای فنی تمرکز کرده
اﯾم و در حال حرکت به سمت کارآفرﯾنی در مـنـاطـق
محروم ھستيم و تا کنون در روستاھای فراوانـی بـا
اﯾجاد کارگاه ھای قالـی بـافـی و صـنـاﯾـع دسـتـی
توانستيم اشتغال افراد زﯾادی را فراھم کنيم .
شافعی در مورد جامعه نيکوکاری ﯾاوری خراسان می
گوﯾد :جامعه ﯾاوری خراسان بيشتر ازسوی اعضـای
آن اداره می شود و اعضا با توجه به عـالقـه ای کـه
دارند در اداره اﯾـن نـھـاد مشـارکـت فـعـال دارنـد و
داوطلبانه بخشی از فعاليت ھای اﯾن جامعه را انجام
می دھند و مادر جامعه ﯾـاوری خـراسـان از اقشـار
مختلف جامعه از جمله مدﯾران اقـتـصـادی کشـورکـه
بيشتر آنھا از اعضای اتاق بازرگانـی ھسـتـنـد عضـو
دارﯾم و ھر کدام از اﯾن افـراد مـدﯾـرﯾـت بـخـشـی از
فعاليت ھای اﯾن جامعه را بر عھده دارند واﯾن جامعـه
با وسعت کاری زﯾاد خود تنھا  3پرسنل حقوق بـگـيـر
دارد وبقيه کارھا ازسوی داوطلبانی انجام می شـود
که بدون ھيچ گونه چشم داشت مادی در اﯾن نـھـاد
حضوری فعال دارند.
وی در مورد معيارھای انتخاب منـاطـق بـرای کـمـک
مالی به آنھا ،تاکيد می کند :مـا در انـتـخـاب خـود،
ميزان محروميت ،نياز افراد و استعداد ھای تحصيلـی
را مد نظر دارﯾم و برنامـه مـنـظـمـی بـرای کشـف
استعداد ھای درخشان در مناطق محروم دارﯾم کـه
با تنطيم پرسش نامه ھاﯾی که در اختيـار آمـوزش و
پرورش قرار می گيرد و با تکـمـيـل اﯾـن فـرم ھـا در
مدارس و بررسی کميته جامعه ﯾاوری ،افراد مستعـد
و استعداد ھای شاخص شناساﯾی می شود .

و جامعه به سراغ اﯾن افراد می رود و آنھا را تـحـت
پوشش قرار می دھد و برای ادامه تحصيل از انـھـا
حماﯾت می کند.
شافعی در مورد راه ھای دﯾگر کشف استعداد می
گوﯾد :در سفرھای دوره ای که ھر فصل انجام مـی
شود که تعدادی افتتاح و کلنگ زنی با حضور ھـمـه
اعضا دارﯾم  ،بچه ھاﯾی را ھم حضوری پـيـدا مـی
کنيم.
وی در تشرﯾح کمک ھای آمـوزشـی بـه مـنـاطـق
محروم می گوﯾد :در مناطق مـحـروم ،بسـيـاری از
روستاھا ھستند که دبستـان دارنـد امـا مـقـاطـع
راھنماﯾی و دبيرستان ندارند و ما در ھر منطقه ای
از کشور ﯾک روستا را که مرکزﯾت دارد انتخاب می
کنيم و در آن روستا ،مدرسه شبـانـه روزی اﯾـجـاد
می کنيم تا دانش آموزان روستاھای اطراف را کـه
دبيرستان ندارند به اﯾن خوابگاه ھای شبانـه روزی
منتقل کنيم تا در اﯾن خوابگاه ھا مقاطع راھنمـاﯾـی
و دبيرستان را ھم به پاﯾان برسانند.
شافعی به استان ھاﯾی که جـامـعـه نـيـکـوکـاری
بيشتر در آن فعال است اشاره مـی کـنـد و مـی
افزاﯾد :در خراسان ،سـيـسـتـان و بـلـوچسـتـان و
ھرمزگان تمرکز دارﯾم و به طور متـفـرقـه و کـم در
استان ھای دﯾگر ولی تمرکز ما در اﯾن استان ھا به
دليل محروميت آنھا است.
وی اﯾن کار را ﯾک مسووليت اجتماعی می دانـد و
به اﯾن دﯾد به آن نگاه می کند.
شافعی می گوﯾد :اکثر گردانندگان جامـعـه ﯾـاوری
خراسان از اعضای ھيات نماﯾندگان اتـاق مشـھـد
ھستند و اکثر کمک دھندگان ھم از اعضـای اتـاق
مشھد ھستند .حتی می شود چنين تصور کرد که
جامعه ﯾاوری خراسان وابستگی مستـقـيـمـی بـه
اتاق بازرگانی مشھد دارد.
وی در پاسخ به اﯾن سوال که آﯾا فقط بـاﯾـد پـولـدار
بود تا بتوان نيکوکاری کرد می گوﯾد :من تصور مـی
کنم که ھر کس در ھر جاﯾگاھی که ھست چه کم
پول داشته باشد و چه زﯾاد نسبت به اطـراف خـود
مسووليت دارد و باﯾد به مسووليت اجتماعی خـود
توجه کند .ما در ھر جامعه ای که زندگی می کنيم
باﯾد نسبت به آن جامعه احساس مسووليت کنيم.
کار نيکوکاری به اندازه و ميزان آن نـيـسـت بـلـکـه
ھرکس در ھر جاﯾگاه و مقام و موقعيت مالی مـی
تواند ﯾک نيکوکار باشـد .مـا بـه دنـبـال گسـتـرش
فرھنگ نيکوکاری و توسعـه انـدﯾشـه نـيـکـوکـاری
ھستيم تا اﯾن که به کميت در نيکوکاری فکر کنيـم.
اگر اﯾن فرھنگ گسترش پيدا کند ھمه آدم ھـاﯾـی
که کنار ھم زندگی می کنند می توانند برای اﯾجـاد
ﯾک زندگی شاد و بشاش اثرگذار باشند.

شافعی در مورد فرھنگ نيکوکاری در اﯾـران تـاکـيـد
می کند :در اﯾران فرھنگ کار خـيـر خـيـلـی قـوی
است .در اﯾران دل عاشق ھمه جا رﯾخته اسـت و
کسی باﯾد آن را جمع کـنـد .کـافـی اسـت مـردم
بتوانند به شما اعتماد کنند که شما نيات آنھا را از
بابت کار خير به سرانجام می رسانيـد ،بـه مـوقـع
انجام می دھيد و به درستی و به سالمت انـجـام
می دھيد .اگر اﯾن اعتماد حاصـل شـود ھـمـه در
نيکوکاری و کارھای خير مشارکت می کنند.
وی اﯾجاد اﯾن اعتماد را فقط با اسـتـفـاده از عـمـل
امکان پذﯾر می داند و معتقد است که اﯾـن کـار بـا
حرف و روضه خوانی قابل انجام نيست.
شافعی با اشاره به بورسـيـه ای جـامـعـه ﯾـاوری
خراسان می گوﯾد :ما در جامعـه ﯾـاوری خـراسـان
حدود  80تا  85نفر در مقطع دانشگاه و دبيرسـتـان
بورسيه دارﯾم .در مقاطع پاﯾين تـر مـثـل دبسـتـان
ھمان کمک ھزﯾنه ھای تحصيلی کافی اسـت کـه
نيازھای تحصيلی آنھا را تامين کنيم کـه در مـورد،
تعداد آنھا زﯾاد است ولی آمار آن را ندارم.
وی در عين حال اﯾجاد جامعه نيکوکاری ابرار به وﯾژه
در اتاق بازرگانی را حرکت بسـيـار خـوب و قـابـل
ستاﯾشی می داند و اعتقاد دارد که اکثرﯾت جامعه
نيکوکاران در ھر کجا که ھستند فعاالن اقـتـصـادی
ھستند که جامعه گاه به آنھا نگاه دﯾگری دارد و به
آنان به چشم مرفھان بی درد که از درد بقيه اطالع
ندارند نگاه می کند در حالی که عکس اﯾن قضـيـه
است .موسسات خيرﯾه اﯾران اکثرا ازسوی فـعـاالن
اقتصادی اداره می شود ولی اﯾن را جامعـه نـمـی
داند .کار اتاق بازرگانی در اﯾن زمينه به وجود اوردن
نگاه واقع بينانه نسبت به فعاالن اقتصادی در اﯾـن
زمينه است.
شافعی می افزاﯾد :به نظر من اعضای اتـاق ھـای
بازرگانی باﯾد از جامعه نيکوکاری ابرار استقبال کنند
و از آنجا که قرار است بسيار سازمـانـدھـی شـده
عمل کند ،با اعتماد آن را تقوﯾت کـنـنـد تـا بـتـوانـد
اثرگذاری خود را در جامعه اﯾرانی نشان دھد.
وی در مورد عملکرد جامعه ابـرار نـيـکـوکـاری مـی
گوﯾد :به نظر من حرکت ابرار بد نـبـوده امـا راضـی
کننده ھم نيست و ابرار ھنوز راه خود را پيدا نکـرده
است و ﯾک سرگردانی در آن می بينم.
شافعی چاره کار را ھـم در اﯾـن مـی دانـد کـه
مجموعه مدﯾران ابرار باﯾد دور ھم بنشـيـنـنـد و بـا
تعامل راھکارھای بھتر را پيدا کنند.
وی درباره نحوه اداره جوامع نيکوکاری معتقد است:
ما سازمان ھای نيکوکاری را نباﯾد ھمـانـنـد سـاﯾـر
سازمان ھا نگاه کنيم تا ﯾک سازمان و تشـکـيـالت
عرﯾض و طـوﯾـل شـونـد و از سـوی افـرادی کـه
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ماھی ندھيم ،ماھيگيری ﯾاد بدھيم

استخدام می شوند اداره شوند .اﯾن کار بسيـار
کار غلطی است و اگر چنين شود در آﯾنده ھـم
جاﯾگاه خوبی را نخواھد داشت .باﯾد آدم ھـای
عاشق را پيدا کرد که از دل و جان بـه اﯾـن کـار
عشق می ورزند باﯾد اﯾن افراد را برای تـوسـعـه
فعاليت کمک بطلبند .
شافعی در مورد اولوﯾت نيازھای افراد کم درآمـد
می گوﯾد :در کشورما آن قدر نيازمندی ھا زﯾـاد
و متنوع است که سراغ ھرکدام بروﯾد فکر مـی
کنيد اولوﯾت است ولی به نظر من اکنون بخـش
کارآفرﯾنی و بخش آموزش در اولوﯾت است.
و اما شافعی برای تداوم حيات سـازمـان ھـای
نيکوکاری ھم طرح دارد و می گوﯾـد :مـنـطـقـی
است که جامعه نيکوکاری را درآمدزا کنيم که در
آﯾنده ھم وجود داشته بـاشـد .مـا در جـامـعـه
ﯾاوری خراسان کاری را شروع کرده اﯾم کـه بـه
جای کمک ساليانه به جامعه ،بخشی از سھام
شرکت خود را به اﯾن نھاد ھدﯾه کننـد کـه اﯾـن
کار دارد انجام می شـود و بـه زودی جـامـعـه
ﯾاوری سھامدار صدھا کارخانه خواھد شـد کـه
می تواند در تداوم کار جامعه ﯾاوری تـاثـيـرگـذار
باشد .ابرار ھم اگر در اﯾن سو حـرکـت کـنـد در
آﯾنده موفق خواھد بود.
وی از خدا برای کسانی که دل شورﯾـده دارنـد
توفيق آرزو می کند و اظھار می دارد :در مقـابـل
ھمه کسانی که به غير از خود به افـراد دﯾـگـر
ھم فکر می کنند سر تعظيم فرود می آورم .
شافعی در مورد مسکوت نگه داشتن ﯾا تـبـلـيـغ
کارھای خير نظری متفاوت با خيلی ھا دارد .بـه
اعتقاد او بسياری از کسـانـی کـه در جـامـعـه
ﯾاوری کمک می کنند تماﯾل ندارند که در معرض
دﯾد قرار گيرند .اما برای تروﯾج اندﯾشه نيکوکاری
باﯾد الگوھای نيکوکاری را به گونه ای که جـنـبـه
تبليغ پيدا نکند به مردم مـعـرفـی کـرد تـا اﯾـن
الگوھا خود بتوانند فرھنگ سازی کنند .بنابراﯾـن
اﯾنکار اگر کامال در خـفـا انـجـام شـود درسـت
نيست.
وی در مورد راھکار تغيير نگاه مردم نسـبـت بـه
فعاالن اقتصادی ھم بر اﯾن عقيده است کـه بـا
معرفی الگوھا می توان نگاه جامعه را نسـبـت
به فعاالن اقتصادی تغيير داد.

شافعی می گوﯾد :به نظر من در اﯾران ھم فقـط
نيست بلکه در کشورھای دنيا کارھاﯾی کـه ﯾـا
وظيفه دولت نيست و بودجه دولـتـی نـدارد را
مردم به عھده می گيرند .مثال نـزدﯾـک بـه 70
درصد سھام بوش ﯾا ماﯾکروسافـت صـرف امـور
نيکوکاری می شود .در دنيا بخش اعـظـمـی از
کارھای نيکوکاری را مردم انجام می دھـنـد نـه
دولت ھا و در اﯾران نيز باﯾـد بـه ھـمـيـن گـونـه
باشد.
وی تاکيد می کـنـد :مـا نسـبـت بـه جـامـعـه
مسووليم و باﯾد به نيازمندان جامعه کمک کنيـم
ولی اﯾن کمک ھا نباﯾد به گونه ای بـاشـد کـه
منجر به گداپروری شود که اﯾن بسيـار غـلـط و
ضد نيکوکاری است  .مـاھـی نـدھـيـم بـلـکـه
ماھيگيری ﯾاد بدھيم .ﯾک جوان روستاﯾی که به
شھر مھاجرت می کند می توان با مقدار کمـی
کمک با ﯾک بـورسـيـه بـه ﯾـکـی از بـھـتـرﯾـن
دانشجوﯾان کشور تبدﯾل کرد .آن وقت آن جـوان
به جای ماشين شـوﯾـی بـه ﯾـک پـزشـک ﯾـا
مھندس تبدﯾل می شود ﯾا آدمـی کـه فـردا در
جامعه منشا خدمات زﯾادی خواھد بود.
شافعی کاھش امور خير را نسبت به قدﯾم را
قبول ندارد و می گوﯾد:من مقـاﯾسـه ای مـيـان
نيکوکاری در االن و قدﯾم نداشته ام ولـی تصـور
نمی کنم که االن کم شده بـاشـد .در جـامـعـه
کوچک اگر کاری انجام شود سرﯾع نـمـود پـيـدا
می کند ولی وقتی جامعه گسترش پـيـدا مـی
کند اﯾنھا خيلی سرﯾع خود را نشان نمی دھـد.
تصور نمی کنم که کار خير کم شده باشد بلکـه
حتما زﯾاد ھم شده است.
او در مورد آمار کارھای خير در اتـاق بـازرگـانـی
ھم اظھار می دارد :اتاق حتما آمار و اطالعاتـی
دارد ولی درکل زﯾاد شده است .در مجموع نگاه
نيکوکاران جامعه کاھش نيافته اسـت ولـی در
مورد اتاق ممکن است کم شده باشد که بـاﯾـد
از مسووالن آن پرسيد.
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ورود به قطعه ای از بھشت
اﯾنجا به ﯾاس ھای معلول ،توان زﯾستن می بخشند

اﯾنجـا سـرای زنـدگـی بـخـشـيـدن بـه کـودکـان و
بزرگساالنی است که اميد به زندگـی ھـنـوز در دل
ھای پاک و بی آالﯾش آنان زنده است .گرچه معلولند
و به اﯾن دليل از بسياری از مواھب زندگی مـحـروم،
اما در افق نگاه ھای آنان می توان آرزوھای کوچک و
بزرگی را دﯾد .آنان اگر مـی تـوانسـتـنـد و بـه اراده
خودشان بود ،سالم و بدون ھيچ گونه نقصی به دنيـا
می آمدند و سالم و بدون نقص به زندگی در اﯾن کره
خاکی خو می گرفتند اما دست تقدﯾر ،آنان را از دﯾگر
افراد متفاوت ساخته است امـا اﯾـن تـفـاوت ،راز و
رمزھای وجودی آنان را آشکار ساخته اسـت .اﯾـنـجـا
قطعه ای از بھشت است ،بھشتی گمشده در خطه
سرسبز سرزمين پارسيان ،اﯾنجا مرکز تـوانـبـخـشـی
معلوالن ﯾاس در استان مازندران است .مرکزی که به
کمک خيران برپا شده و به کمک ھمانان نيز پـابـرجـا
مانده است .اما پاﯾه و اساس اﯾن مرکز نيکوکـاری را
زوجی بنا نھاده اند که خود در رشته ای ھمسـو بـا
اﯾن زمينه ،درس خوانده و فارغ التحصيل شـده انـد.
ھدفشان الھی بوده و در اﯾن راه ،خدا نيزآنھا را ھيـچ
گاه تنھا نگذاشته است .گفت و گوی ما را با خدﯾجـه
نيک نژاد موسس مرکز توانبخشـی ﯾـاس و پـاسـخ
ھای شنيدنی اﯾن بانوی جوان و نيکوکار را بخوانيد:
لطفا به صورت مختصر خود را معرفی کنيد؟
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من خدﯾجه نـيـک نـژاد مـتـولـد سـال  1358وفـارغ
التحصيل رشته روانشناسی بـالـيـنـی از دانشـگـاه
تنکابن ھستم ،از کودکی نوﯾسندگی مـی کـردم و
دردھای اجتماع و مردم دغدغه زندگيم بوده است.
چه شد که به فکر راه اندازی مرکزی برای
حماﯾت از معلوالن افتادﯾد؟
من و ھمسرم آقای نوری در حدود  8سال پيش اﯾـن
مرکز توانبخشی را برای معلوالن ذھنی پسـر بـاالی
 14سال در محمودآباد داﯾر و از ھمان زمان فـعـالـيـت
ھای خود را اغاز کردﯾم .ھر کسـی در ابـتـدای ھـر
کاری ھدف ھای بزرگی را در سر دارد ولـی وقـتـی
وارد کار می شود می بيند که مشکالت کـار بسـيـار
زﯾاد است.
ما در ابتدا با اخذ مجوز از بھزﯾستی شروع کـردﯾـم و
در اﯾتدای امر جا و مکانی نداشتيم و بھزﯾستی تنھـا
به ما مجوز داد و گفت که بـقـيـه کـارھـا بـر عـھـده
خودتان است و ما فقط اﯾن مجموعه را زﯾر نظـر مـی
گيرﯾم .ما در ابتدا مکانی را اجاره کردﯾم و بـا کـمـک
بھزﯾستی ﯾک سری آمارھـا را روسـتـا بـه روسـتـا

مسجد ھامبورگ در ﯾک نگاه
جمع آوری کردﯾم و معلوالن ذھنی پسر باالی 14
سال را که واقعا خانواده آنھا ھيچ آگاھی از مکـان
حرفه آموزی برای اﯾن بچه ھا که ناتوانی ذھـنـی
دارند ونمی توانند درس بخوانند ولی می تـوانـنـد
استعدادھای خود را در زمينه حرفه آموزی نشـان
دھند نداشتند .اﯾن مرکز استيجاری را با امـکـانـات
بسيار محدود راه اندازی کردﯾم و اﯾنھا ھـمـه الزم
بود تا ما اﯾن دردھا ر ا بکشيم و درس بگيرﯾم.
برای شروع حرفه آموزی ،چـه شـغـلـی را
سرلوحه کار قرار دادﯾد؟
ما در بھزﯾستی کشور کار معـرق را دﯾـدﯾـم بـه
ھمين دليل تصميم گرفتيم که به بچه ھای معلول
خودمان ھم معرق ﯾاد بدھيم و برای ھـمـيـن امـر
مربی معرق برای آنان آوردﯾم که اتفـاقـا خـيـلـی
خوب جواب داد .ﯾک کارگاه معرق بـرای مـعـلـوالن
ذھنی  14تا  33سال راه اندازی کردﯾم و بعد ھـا
ھمتوانستيم ار بانک وامی را بگيرﯾم و اﯾن مکانـی
که حدودا  800متری است ودر حال حـاضـر درآن
ھستيم را بـه کـمـک آن وام خـرﯾـداری کـنـيـم
وبھزﯾستی ھم به ما قول کمک داد.
و آﯾا آن کمک محقق شد؟
مابه اميد اﯾن کمک جلو رفتيم ولی اﯾن حـرف ھـا
تنھا وعده ای بيش نبود و بھزﯾستی ھـيـچ گـونـه
کمکی به ما در اﯾـن امـر نـکـرد و تـنـھـا کـمـک
بھزﯾستی به بچه ھای ما ،کمک ﯾارانه ای اسـت
که برای ھر ﯾک از انھا ھر دوالـی سـه مـاه ﯾـک
کمک ھزﯾنه  60ھزار تومانی می دھـنـد کـه بـه
ھيچ وجه جوابگوی نياز بچه ھای نيست و ما اصال
نمی توانستيم به اﯾن کمک ھا اکتـفـا و روی آن
حسـاب کـنــيـم .حـتـی مـن مـدارکــی دارم کــه
بھزﯾستی گفته است که بـچـه ھـا بـاﯾـد نصـف
شھرﯾه خود را پرداخت کنند درحالی که خـانـواده
ھای اﯾن بچه ھا به ھيچ وجه قادر به تامين چنين
ھزﯾنه ای نيستند .ضمن اﯾن که اﯾن خـانـواده ھـا
عالوه بر فقر مادی دارای فقر فرھنگی نيز ھستند
ﯾعنی پدر ومادر اﯾن بچه ھا نيز معلول ھستند کـه
به خاطر ازدواج ھای فاميلی به اﯾن روز دچار شده
اند و وارد ھر خانه ای که وارد مـی شـوی دو تـا
سه بچه معلول دارند.
و شما در ادامه کار چگونه ھزﯾنه ھای مرکز
را پوشش دادﯾد؟
ما تصميم گرفتيم بچه ھا را "توليدی کار" کنيم و
با فروش محصول توليدی بچه ھـا ،ھـزﯾـنـه ھـای
مرکز و بچه ھا را تامين کنيم  .ما نمی خواستـيـم
با کمک ھای مردمی به فعاليت ھای خـود ادامـه
بدھيم ومی خواستيم روی پای خود باﯾستيم مـن
از اول عالقه زﯾادی به اﯾن کارھا داشتم و حماﯾـت
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از بچه ھای بی سرپرست عشق من بـود و اﯾـن
عشق مانند شعله ای در وجود مـن زبـانـه مـی
کشيد و خداوند به ھمين خاطر ،اﯾن مسـوولـيـت
زﯾبا را به دوش من گذاشت تا آتـش اﯾـن عشـق
شعله ور بشود ﯾعنی خدا خدمت به اﯾن بچـه ھـا
را نصيب من کرد و من عشقم را در اﯾن کـار پـيـدا
کردم .
ﯾعنی شما عشق را عامل اصـلـی در مـوفـقـيـت
کارتان در مرکز حماﯾت از معلوالن می دانيد،
وقتی شما وارد مجموعه ای می شوﯾد به تـمـام
اعضای آن مجموعه عشق می دھـيـد و چـيـزی
برای اﯾن عشق نمی خواھيد ،ھيچ عشقی واالتر
ازاﯾن نيست .گنج ھای من اﯾن بچه ھا ھسـتـنـد
که مانند حساب ھای بانکی قوی من ھستند .به
خاطر اﯾن عشق و ھمت ،بچه ھـای مـا امسـال
رتبه ﯾک کشوری را در زمينه معرق و قالی بـافـی
کسب کردند به عبارت دﯾگر اﯾن بچه ھا با اخذ ھر
رتبه ای ،حساب ھای من را پرتر می کننـد  .مـن
بچه ھای ناتوانی را در بيرون می بينم که مـانـنـد
بقيه افراد عادی می خوا ھند کار کـنـنـد و مـورد
ترحم قرار نگيرند.
حاال که فعاليت شما حالت ثبات به خـود گـرفـتـه
فکر می کنيد چه کمبودھاﯾی در مرکز دارﯾد که در
اولوﯾت قرار دارد؟
ﯾکی از کمبودھای بچه ھای مـا اﯾـن اسـت کـه
زمينی برای ورزش ندارند و اﯾن بچه ھا وسيله ای
برای رفت و آمد به اﯾن مکان ندارند و بـرای ھـزار
تومان پول ھم مشکل دارند .مـی خـواسـتـيـم بـا
افرادی خير صحبت کنيم تا ھزﯾنه رفت و آمـد اﯾـن
بچه ھا را تقبل کنند .در اﯾن مـرکـز بـچـه ھـا بـه
صورت شبانه روزی نگھداری نمی شوند و بچه ھا
به اﯾن مرکز می آﯾند ،آموزش می بينند و به خانـه
ھاشان برمی گردند .در اﯾن مرکز بچه ھای معلول
ذھنی آموزش پذﯾر و تربيت پذﯾر وجود دارند.
و محصول ﯾا به عبارتی ثمره اﯾن آموزش ھا تاکنون
چه بوده است؟
ما در حدود  12نفر را آماده کرده اﯾم که سـه مـاه
دﯾگر بتوانند با مدرک فنی وارد جامعه بشوند ،کـار
کنند و روی پای خود باﯾستند .بسياری از اﯾن بچه
ھا وقتی وارد اﯾـن مـرکـز شـدنـد حـتـی نـمـی
توانستند خودشان به تنھاﯾی حمام بروند و ما بـه
اﯾن بچه ھا آموزش خودﯾاری دادﯾـم تـا بـتـوانـنـد
کارھای خودشان را به تنھاﯾی انجام بدھند.

در مرکز ﯾاس چند بـخـش حـرفـه آمـوزی راه
اندازی کرده اﯾد؟
در اﯾن مرکز ھر قسمتی مربی جداگانه ای دارد .مـا
االن  6بخش دارﯾم که چھار بخش آن به حرفه آموزی
اخــتــصــاص دارد و دو بــخــش آن کــار درمــانــی و
گفتاردرمانی که ھمراه با اﯾن آموزش ھا اﯾن بچه ھـا
اموزش مھارت ھای زندگی را نيز می بينند .مرکز مـا
اصلش مرکز حرفه ای است و باﯾد  70در صد فعاليـت
به مسائل حرفه ای بچه ھا اختصاص داده بشـود و
 30درصد به بخش آموزشی .در اﯾن قسمـت گـفـتـار
درمانی و آموزش مھارت ھای زندگی و خودﯾـاری بـه
بچه ھا آموزش داده می شود.
دليل اصلی موفقيت شما در اﯾن مجموعه چـه
بوده است؟
موفقيت اصلی مجموعه ﯾـاس بـه عـلـت بـرگـزاری
نماﯾشگاه ھای متعدد از کار بـچـه ھـا در سـراسـر
کشور است .عقيده من بر اﯾن است که در دنيا ھيـچ
غير ممکنی وجود ندارد و خداوند نعمتی را اﯾن بـچـه
ھا گرفته ولی چيزھای با ارزش دﯾگری را بـه آنـان
ھدﯾه داده است  .ما با اﯾن بـچـه ھـا مصـاحـبـه ای
کردﯾم و از آنھا پرسيدﯾم اگر خدا اﯾنجا بود از خدا چـه
می خواستيد؟ اکثرﯾت بچه ھا گفتند کـه مـا ھـمـه
مرﯾض ھا را شفا می دادﯾم و تـابـلـو درسـت مـی
کردﯾم وتوانبخشی را نجات می دادﯾم  .اگر بـه اﯾـن
بچه ھا عشق بدھيد و آنان را باور کنيد استعدادھای
آنا شکوفا می شود.
نمونه بارزی از موفقيت اﯾن معلوالن دارﯾد؟
بله ،ما ﯾک عقب مانده ذھنی سندروم داون دارﯾـم
که وقتی کار حرفه ای اﯾن بچه را می بيـنـيـد واقـعـا
لذت می برﯾد  .من باورم اﯾن ھست که ھـيـچ غـيـر
ممکنی در اﯾن دنيا وجو ندارد و حتی آن بچه ای کـه
اﯾزوله ھست وقتی دستش را مـی گـيـری چشـم
ھاﯾش را باز می کند ﯾعنی محبت را لمس می کنـد.
ممکن است خداوند جسم اﯾن بچـه ھـا را گـرفـتـه
باشد ولی روح اﯾن بچه ھا وجود دارد .ھم اکنون بچه
ھای ما توليدات بسيار خـوبـی دارنـد .االن  2سـال
است که به خاطر نماﯾشگاه ھاﯾی که در تـھـران ار
توليدات اﯾن بچه ھا تـرتـيـب داده اﯾـم راه خـيـلـی
ھموارتر شده است.
از مقامات حماﯾتی متوجه مرکز شده است؟
آقای مھندس ھندوﯾی رﯾيس خانه صـنـعـت اسـتـان
مازندران وآقای دکترغنی فر رﯾيس خانه صنعت اﯾـران
و نماﯾنده محمود اباد اقای احمد ناطق نوری واقعا بـه
اﯾن مجموعه لطف داشته اند .اﯾن افـراد مـرتـب بـه
مرکز ما سر می زنند و از روزی که دﯾدند که ھدف ما
رساندن اﯾن بچه ھا به مراتب باال است کمک خود را
شامل حال ما کردند واتاق بازرگانی نيز از جمله نھـاد
ھاﯾی بود که به ما کمک کرد .
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شما در راھی که شروع کرده اﯾد ،چه توقعـی
ازجامعه ابرار دارﯾد؟
ما در حال تاسيس ﯾک مجموعه دﯾگر بـه نـام بـچـه
ھای آسمان ھستيم که االن مراحل ثبـت آن تـمـام
شده ودر روزنامه رسمی ھم اعالم شده اسـت .مـا
اﯾن مجموعه را اول به صورت شرکت تعـاونـی ثـبـت
کردﯾم و قرار است ﯾک عـده ای از خـيـرﯾـن در راه
اندازی اﯾن مرکز ھمکاری کنند و ما از جامعه ابرار و از
مدﯾر عامل اﯾن مجموعه خواستيم که اﯾن کاری را که
ما استارت رو زدﯾم با کمک خيران ادامه پيدا بکنـد تـا
امکاناتی ھم برای بچه ھای بی سرپرست ،معلوالن
دختر محمود اباد اﯾجاد بشود .االن در مـحـمـودآبـاد و
حوالی آن بچه ھای معلول دختر زبادی وجـود دارنـد
که به علت ناآگاھی خانواده ھا در خانه ھـا حـبـس
ھستند که اﯾن موضوع ضرورت اﯾجاد اﯾن مرکز را بـه
اثبات می رساند.
در مورد مجموعه ﯾاس با مشکالت دﯾگری ھم به غير
از مساﯾل مادی روبه رو شده اﯾد؟
شراﯾط کار خيلی سخت اسـت  .حـتـی خـيـلـی از
مجموعه ھا می ترسند از حقوق اﯾن بچه ھـا دفـاع
کنند و ﯾکسری مجوز داده می شود که نمی تـوانـنـد
از عھده آن برآﯾند .واقعا در حق اﯾن بچه ھا ظلم مـی
شود حتی بعضی خانواده ھا به خاطر ھزﯾنه ای کـه
بھزﯾستی برای نگھداری اﯾن بچه ھا به خانواده مـی
دھد به بچه ھا اجازه نمی دھند بـه مـراکـز حـرفـه
آموزی و آموزشی بروند که مبادا اﯾن ھـزﯾـنـه قـطـع
بشود .سطح آگاھی مردم اﯾن منطقه نسـبـت بـه
اﯾن مساﯾل کم است.
و مسووليت مرکز آسمان چه خواھد بود؟
مرکز بچه ھای آسمان نور ،دختران مـعـلـول ،بـچـه
ھای بی سرپرست و سالمندان را می خواھد تجـت
پوشش خود قرار دھد مبلغ شھرﯾه مرکز ما  100ھزار
تومان است که از اﯾـن مـبـلـغ  60ھـزار تـومـان را
بھزﯾستی پرداخت می کند و  40ھزار تومان ھـم بـه
عھده خانواده ھا گذاشته شده است ولی اﯾن مرکـز
ھيچ شھرﯾه ای از خانواده ھا نمی گـيـرد زﯾـرا تـوان
مالی پرداخت چنين ھزﯾنه ای را ندارند .از بچه ھا در
بدو وود به اﯾن مرکز تست گرفته می شـود کـه بـر
اساس اﯾن تسـت ھـا آمـوزش پـذﯾـری اﯾـن افـراد
سنجيده می شود .ﯾک زمين در کنار مـجـمـوعـه مـا
ھست که ما خيلی دوست دارﯾم اﯾن مـکـان را بـه
کمک خيران برای زمين ورزش بچه ھا خرﯾداری کنيـم
و باشگاھی برای بچه ھا درآن داﯾر کنيـم و در اﯾـن
راه از اعضای اتاق بازرگانی انتظار دارﯾم ما را در اﯾـن
حوزه حماﯾت بکنند .مدﯾر عامل جامعه نيکوکاری ابرار
به ما قول داده اند که از توليدات بچه ھای مرکز ﯾاس
نماﯾشگاھی ترتيب بدھند که ما منتظر عملی شدن
اﯾن قول ھستيم .

شما در راه اندازی اﯾن مجوعه وام گرفتيـد .در
بازپرداخت آن دچار مشکل نشدﯾد؟
ما برای مرکزی که االن داخل ان ھستيـم از بـانـک
ملت وام گذفتيم که به علت اﯾن که قادر به پرداخت
اقساط اﯾن وام نشدﯾم بانک آمد که آن را مصـادره
کند اما وقتی مسووالن بانک ملت بچه ھای مـرکـز
ما را دﯾدند گفتند ما نمی توانيم اﯾن مـجـمـوعـه را
مصادره کنيم آقای انوجی سرپرست بانک مـلـت در
استان مازندران گفتند تا وقتی که مـن سـرپـرسـت
باشم اجازه نخواھم داد اﯾن مرکـز مصـادره بشـود.
آقاﯾان انوجی و ناطق نوری از افراد خيری کـه خـود
می شناختند کمک گرفتند تا اﯾن مجموعه را نـجـات
بدھند و مبلغ اﯾن وام را تا حد زﯾادی پرداخت کردنـد
و در حد توانشان به اﯾن مرکز کـمـک کـردنـد  .اﯾـن
افراد نقش زﯾادی در ادامه فعالـيـت ھـا مـرکـز مـا
داشتند ودر اﯾن جا من از آنھا تشکر می کنم .
برای تامين وسيله نقليه اقدامی انـجـام داده
اﯾد؟
مجموعه ما  50نفر ثبت نامی دارد که تنھا  30نـفـر
در اﯾن مجموعه حضور دارند وبقيه بچه ھا به دلـيـل
نداشتن وسيله نقليه از امدن به اﯾن مرکـز مـحـروم
شده اند چون مرکز ما سروﯾس نـدارد و مـا واقـعـا
نمی توانيم پول سروﯾس ھمه را تقبل کنيـم .پـارس
خورو 31ميليون را متقبل شد و دو ميليون تومان ھم
اﯾساکو و ما برای توﯾوتا ثبت نام کردﯾـم کـه مـبـلـغ
ماشين ما  60ميليون ھست و از ابرارخواھش مـی
کنيم که با کمک خيران اتاق بازرگانی بقيه اﯾن مبلغ
را نيز به ما کمک کنند .ما به کـمـک مـاھـانـه اتـاق

بازرگانی نياز مبرم دارﯾم و انتظـار دارﯾـم افـرادی را
برای بررسی مرکز ما بفـرسـتـنـد و بـه بـرگـزاری
نماﯾشگاه ھای متعدد برای عرضـه تـولـيـدات بـچـه
ھای اﯾن مرکز کمک کنند .اميد بچه ھـای مـا بـه
خيران اتاق بازرگانی است .
و در پاﯾان؛ آﯾا شماره حسابی برای وارﯾز کمک ھای
مردمی به اﯾن مرکز وجود دارد؟
برای ارسال کمک ھای مردمی به اﯾـن نـھـاد مـی
توانيد به شماره حساب  1639910817نزد شـعـبـه
بانک ملت در محمود آباد پول وارﯾز کنيد.

خبرنگار:
شھرزاد شھابی
فاطمه اسماعيلی
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