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رکوردشکنی خیرین در چهارمین دوره طرح »افطار20«

110
ماه رمضان امسال برای چهارمین بار طرح افطار 20 برگزار شد و 
خیران جامعه یاوری توانستند بیش از 20 هزار پرس غذا را به دانش 
آموزان مناطق محروم اهدا کنند؛ دانش آموزانی که محرومیت شان 
شاید فراتر از تصور شما باشد. در مناطق مرزی و حاشیه ای خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و... که این غذاها اهدا شدند 
کودکانی با سوءتغذیه، در خانواده هایی مستمند زندگی می کنند. 
ایده افطاری دادن به دانش آموزان نیازمند، از سال 1393 در جامعه 
یاوری اجرا شد؛ در آن سال خیرین با اهدای 4هزار تومان به ازای 
هر پرس غذا، بیش از 3700 دانش آموز را در استان خراسان جنوبی 

مهمان سفره های افطارشان کردند.
در س���ال 1394 اما این طرح با جدیت بیشتری دنبال شد و این 

بار، هدف یاوران تهیه یک وعده غذای گرم افطاری برای 20 هزار 
دانش آموز بود که محقق شد.

در س���ال 1395 طرح افطار 20 اجرا نش���د اما سال بعد، یعنی در 
سال 1396 خیرین با اهدای 14 هزار و 217 پرس غذا، دل کودکان 
مناطق محروم را شاد کردند. امسال اما خیرین جامعه یاوری رکورد 
خودشان را شکستند و با اهدای 20هزار و 748 پرس غذا، باز هم 

دانش آموزان مناطق محروم را شاد کردند.
تفاوت دیگر طرح افطار 20 امسال، پراکندگی جغرافیایی دانش آموزانی 
بود که مهمان افطار شما شدند؛ از استان گلستان و خراسان جنوبی 
تا هرمزگان و سیس���تان و بلوچستان و حتی مناطق عشایرنشین 

خوزستان.
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مهمان سفره های پربرکت افطار
هزینه تهیه مواد اولیه و سربار برای هر پرس غذای افطاری در این دوره از طرح 10هزار 
تومان بود که با کمک یاوران جامعه یاوری فرهنگی، تامین و در اختیار مجریان طرح در 
این خوابگاه ها قرار گرفت تا با تهیه مواد اولیه، غذاهایی با کیفیت مطلوب )شامل چلو 
خورش قیمه، چلوکباب، جوجه کباب، زرشک پلو با مرغ به همراه ماست و نوشابه( بپزند 
و میان دانش آموزان توزیع کنند. اما سفره افطار بچه ها به همین جا ختم نمی شد. 
در هر خوابگاهی، مدیر و معلمان مدرسه شریک کار خیر شما شدند تا با تهیه اقالم 
افطاری مثل خرما، زولبیا و بامیه، میوه و... سفره رنگین تری برای دانش آموزان بچینند. 

سفره ای که خیلی از بچه ها مدت ها بودن پای آن ننشسته بودند.
از آشپزخانه تا خانه های لب مرز 

در طرح افطار 20، بیشتر غذاها در مدارس شبانه روزی و خوابگاه های دانش آموزان 
توزیع می شوند. بعضی از دانش آموزان مناطق محروم به خاطر دور بودن یا صعب العبور 
بودن مسیر مدرسه، مجبورند در مدارس شبانه روزی تحصیل کنند تا نیاز نباشد هر 
روز مسیر روستا تا مدرسه را طی کنند. این دانش آموزان هم از امکانات خانواده دور 
هستند و هم به دلیل زندگی در یک منطقه محروم، نیازهای تغذیه ای بیشتری نسبت 
به همس���ن و ساالنش���ان دارند. به همین دلیل اولویت طرح افطار 20 توزیع یک وعده 
غذای گرم میان دانش آموزان خوابگاهی در مناطق محروم کشور است. اما در کنار این، 
دانش آموزانی که در مناطق به شدت محروم و دور افتاده زندگی می کنند حتی اگر 
خوابگاهی نباشند هم از حمایت یاوران جامعه یاوری بهره مند شده و همراه با خانواده 

هایشان یکی دو شب از ماه مبارک رمضان را مهمان سفره افطاری شما بودند.
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افطار 20 به روایت اعداد

خراسان جنوبی گلستان

طرح افطار 20 امسال از نیمه شعبان یعنی 12 اردیبهشت آغاز شد و تا عید سعید فطر، یعنی 25خرداد ماه  ادامه داشت؛ طرحی که این بار 
استان های بیشتری را در بر گرفت و بیش از 20هزار و 700 دانش آموز را در محروم ترین نقاط کشور مهمان سفره های افطاری شما کرد. در گزارش 

زیر گوشه هایی از اجرای این طرح را در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و گلستان مشاهده می کنید.

5
 استان محل اجرای طرح »افطار20«

در سال 1397

ریال جمع کمک های یاوران به طرح 
»افطار20«

2،074،800،000

افطاری توزیع شد
20،748

افطاری در خراسان جنوبی
12،325

افطاری در خوزستان
3،400

افطاری در هرمزگان
2،673

افطاری در گلستان
1،350
افطاری در سیستان و بلوچستان

1000

روایت تصویری از چهارمین دوره اجرای طرح »افطار20«

سفره ای به وسعت ایران

شما نظر بدهید
در سال های گذشته طرح »افطار20« بیشتر در روستاها و مناطق دورافتاده و محروم 
اجرا می شد و دانش آموزان ساکن این مناطق همراه خانواده هایشان مهمان افطاری شما 
می شدند. اما امسال تصمیم گرفتیم بیشتر افطاری ها را میان دانش آموزانی توزیع کنیم 
که از خانواده دورند و در خوابگاه های دانش آموزی زندگی می کنند. هدف از این کار هم 
شادتر کردن فضای خوابگاه و کمک به بهتر شدن تغذیه دانش آموزان خوابگاهی بود. 

به ما مشورت بدهید و بگویید به نظر شما بهتر است طرح »افطار20« در ماه رمضان 
سال آینده بیشتر در کدام بخش متمرکز باشد؟ خوابگاه های دانش آموزی یا دانش آموزان 

و خانواده های ساکن روستاهای دورافتاده.
برای شرکت در نظرسنجی که به همین منظور تهیه شده می توانید به کانال تلگرام و 
صفحه اینستاگرام جامعه یاوری مراجعه کرده و با جستجوی #افطار20 و #نظرسنجی 

به پست نظرسنجی برسید.
 @yavaricharity
 Yavari.charity 



امسال بخش چش���مگیری از افطاری  های 
اهدایی شما در استان خراسان جنوبی توزیع 
ش���د؛ استانی که جامعه یاوری 35سال قبل 
کار مدرسه سازی را از آنجا آغاز کرد و بیشتر 
پروژه  های مدرسه سازی و مدرسه یاری ما هم 
در آن متمرکز شده. علی طالبی معاون سابق 
مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس 
این استان امسال در طرح افطار20 خالصانه 
و پرتالش کمک کرد تا این طرح به بهترین 
ش���کل اجرا شود. با او گپ و گفتی داشتیم 
تا از چگونگی اجرای این طرح، حس و حال 

بچه  ها و چالش  های آن بیشتر بدانیم.

 افط��اری بچه  ها را در طرح »افطار 20« 
چطور تهیه می کردید؟

خوابگاه  های اس����تان خراس����ان جنوبی در هر 
منطقه یک آش����پزخانه مرکزی دارند که غذای  
دانش آموزان خوابگاهی در آنها طبخ می شود. ما 
در طرح افطار20 مواد اولیه را تهیه کرده و در 
اختیار این آش����پزخانه  ها گذاشتیم تا یک وعده 
غذای گرم برای افطار بچه  های نیازمند تهیه کنند. 
بعد این غذاها را در خوابگاه  های مناطق مرکزی یا 
میان  دانش آموزان مناطق دورافتاده استان توزیع 

کردیم. برخی مناطق به خصوص در نواحی لب 
مرز، فاصله زیادی با آشپزخانه مرکزی داشتند 
و رس����اندن غذا به بچه ها، آن هم در جاده  های 
خاکی و نامناسب، وقت زیادی می گرفت. با این 
حال همکاران ما با عش����ق و اشتیاق این کار را 
انج����ام می دادند. آنها غذا را صبح  ها می پختند، 
ساعت 12 ظهر بسته بندی کرده و ظرف  ها را با 
پتو عایق بندی می کردند تا بعد از طی مسافت 
300-400 کیلومتری، وقتی غذا را به دس����ت 
بچه  های عشایر و مرزنشین می رسانند، همچنان 

گرم و تازه باشد. 

 ش��رایط زندگی این بچه  های عشایر را 
چطور دیدید؟

واقعیت این اس����ت که این مناطق بسیار بسیار 
محروم هستند؛ به همین دلیل ما بیشترین توزیع 
افطاری را در مناطق حاشیه ای استان خراسان 
جنوبی داش����تیم. وقتی که غذا به دست بچه  ها 
می رسید، شاهد اشتیاق و استقبال آنها و خانواده 
هایشان بودیم که خیرین را دعا می کردند. بعد 
از تکرار تجربه »افطار 20« در سال  های گذشته، 
آنها هر ماه رمضان چش����م به راه هستند که با 

دست پر به دیدنشان برویم. 
به جرات می توانم بگویم که بعضی از این بچه  ها 
ممکن اس����ت حتی یک بار هم در سال غذای 
گرم نخورند. خشکسالی وضعیت زندگی شان را به 
شدت خراب کرده و روزگارشان بسیار فقیرانه  می 
گذرد . تنها درآمد آنها یارانه است و بیشترشان 
همان معدود دامی  هایی را هم که در سال  های 
گذش����ته داشتند به دلیل خشکسالی از دست 
دادند. بنابراین قوت غالبش����ان نان خشک است 
و غذای ساده ای به نام گندم برشته. دیدن این 
صحنه ها، حتی برای ما که بارها به این منطقه سر 

زده ایم، همیشه دردناک و غم انگیز است. 
 با توجه به این که ماه رمضان امسال در 

پای صحبت علی طالبی؛ نماینده یاوری در خراسان جنوبی که هماهنگی اجرای »افطار 20«را به عهده داشت

ایرانشهر 42 هزار دانش آموز دارد و جوان ترین با عشق؛ از میان جاده های خاکی
شهر کشور به حساب می آید؛ آمار 15 تا 35 
ساله ها در این منطقه 65 درصد است و این در 
حالی است که لقب محروم ترین منطقه کشور 
هم به همین شهر اختصاص یافته. در چنین 
شرایطی اجرای طرح »افطار20« حال و هوای 
دانش آموزان محروم سیستان و بلوچستانی را 
حسابی تغییر داد. این طرح همزمان شد با 
مراس����می با عنوان اعتکاف علمی که برای 
دانش آموزان خوابگاهی ایرانشهر که امسال 
کنکور دارند برگزار می شد و بچه ها در فاصله 
پایان امتحانات تا کنکور، در خوابگاه می ماندند 

و تست زنی می کردند. افطاری خیرین در این دوران باعث شد بچه ها 
از استرس کنکور و فضای خوابگاه کمی فاصله بگیرند و انگیزه بیشتری 

برای درس خواندن پیدا کنند. 
غذاهایی که در قالب افطار20 تهیه شده بود، در مدارس ایرانشهر، فنوج، 
بمپور، نیکشهر توزیع شد و در کالت سرباز به طور اختصاصی میزبان 
ایتام بودیم و دانش آموزان به همراه مادرانشان پای سفره خیرین نشستند 
و یک وعده غذای گرم، میوه، شیرینی و نان و پنیر صرف کردند. برای 
آماده کردن این افطاری، مادران دانش آموزان هم به کمک آشپزها و 
اولیای مدرسه آمدند و در تهیه غذا، چیدن سفره و... مشارکت داشتند. 
یکی از اقالم این سفره، شیرچای بود که از ترکیب چای، شیر، هل و 
شکر به دست می آید و در منطقه ما یک نوشیدنی لوکس محسوب 
می شود. بچه ها از صرف این نوشیدنی بسیار خوشحال بودند و سفره 

افطاری که خیرین ترتیب داده بودند، برایشان تازگی داشت. 
بد نیس����ت بدانید که در دیدار با برخی خانواده ها در کالت س����رباز 
می شنیدیم که سه شبانه روز است افطار و سحرشان تنها چای و نان 
خالی بوده و گاهی بیشتر از یک ماه است که مرغ و گوشت نخورده اند. 
در چنین شرایطی خیرین دیگر هم به کمک ما آمدند و تا جایی که 
در توانشان بود کمک کردند. مثال یکی از آشپزخانه های شهر در مناطقی 
که امکان استفاده از آشپز خوابگاه ها را نداشتیم، غذا را با یک دوم قیمت 
معمول برای ما آماده کرد. یا مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران 
ب����ه صورت داوطلبانه پای کار آمدند و در انتقال غذاها کمک کردند. 
همسران اولیای هر مدرسه داوطلبانه شله زرد و آش درست می کردند 
تا سفره افطار بچه ها رنگین تر شود و در یک کالم مشارکت و همکاری 
تمام عوامل باعث شد دل بچه ها شاد شود و آن شب ها برای ما دیگر 
شب های تاریکی نبودند. جریان همدلی از مرکز کشور به سمت جنوب 
شرقی کشور روانه شد و نشانمان داد که اگرچه مسافت جغرافیایی زیاد 
است اما وقتی کار، کار دل باشد مسافت ها کوتاه می شود، سختی ها 

راحت می شود و زحمت برای انسان رحمت می شود. 
ما همیشه تشکر از خیرین هستیم و معتقدیم هنگامی که همه در 
کنار هم باشیم می توانیم حرکتی انجام دهیم می توانیم مهر بورزیم و 

تغییر ایجاد کنیم.

پ���س از کلید خوردن ط���رح افطار 20 و 
به محض اعالم اس���امی دانش آموزان مناطق 
محروم، خودمان را به منطقه رساندیم و آن 
طور که برنامه ریزی کرده بودیم توانستیم 4 
روس���تای مرزی را افطار دهیم. عالوه بر این 
برخی روستاهای محروم هم که مرزی نبودند 
اما در مسیرما بودند در طرح افطار20 شرکت 
داده ش���دند. از ظهر که نماز می خواندیم راه 
می افتادیم به سمت مرز و حدود ساعت یازده 
و نیم شب برمی گشتیم. آنقدر غرق کار بودیم 
که گاهی تا ساعت 10 شب خودمان هنوز 
افطار نکرده بودیم اما عشق و انگیزه داشتیم 
که غذاها را زودتر به بچه ها برس���انیم. وقتی 
شادی و هیجان بچه ها را می دیدیم، دلمان 

آرام می گرفت و آرزو می کردیم کاش خیرین هم بودند و از نزدیک 
این شور و سپاسگزاری بچه ها را می دیدند. بچه هایی که مشمول طرح 
افطار20 شدند، از محروم ترین بچه های استان خراسان جنوبی هستند 
که بدون اغراق ماه های متوالی غذای گرم نمی خورند و تنها غذای آنها 
در خانه، لبنیات و نان است. در سرایان، قائن و فردوس، هر کدام 5 
روستا را تحت پوشش طرح »افطار20« قرار دادیم. در زیرکوه 10روستا، 
در سربیشه 6 روستا، در نهبندان 11 روستا و در درمیان دو مدرسه 
پرجمعیت را افطار دادیم که یکی از آنها مدرسه دانش آموزان شیعه 

بود و دیگری مدرسه اهل تسنن.
پررنگ ترین تصویری که از سرکشی به این روستاها در خاطرم مانده، 
کودکانی است که ساعت ها در گرمای ظهر منتظر می ماندند تا لحظه 
آمدن ما را ببینند. اگر اعالم می کردیم که ساعت 3 به روستا می رسیم، 
بچه ها از 12 ظهر دم در مدرسه نشسته بودند و انتظار می کشیدند تا 
افطاری هایشان برسد. وقتی هم که غذا را میان آنها توزیع می کردیم 
اشک در چشمانشان جمع می شد. ساکنان این مناطق واقعاً نیازمند 
هستند و وقتی لطف و محبت خیرین به آنها می رسد دست به دعا 
بر می دارند و خیرین را دعا می کنند تا همیشه سالمت و زندگیشان 

پربرکت باشد.
نکته جالب این بود که خیرین محلی وقتی از طرح افطار20 مطلع 
می ش���دند، به کمک می آمدند. مثال یکی از خیرین 2000 بطری 
آب معدنی اهدا کرد؛ خیر دیگری سبد غذایی ویژه ماه رمضان داد 
تا میان خانواده های دانش آموزان توزیع کنیم و خیر دیگری هزینه 
خری���د چای و قند و پنیر و برنج را تامین کرد. مدیر کل آموزش 
و پرورش هم ماشین دولتی با راننده در اختیار ما گذاشت و ما را 
تش���ویق کرد که این کار خیر را انجام دهیم. در واقع همه کمک 
کردند تا این کار با سهولت بیشتری انجام شود. در یک کالم باید 
بگویم اگر خیرین باش���ند هیچ کدام از دانش آموزان ما از تحصیل 
باز نمی ماند. چون همین کمک های تغذیه ای، کفش، لباس و لوازم 
تحریری که به دانش آموزان اهدا می شود، آنها را برانگیخته می کند 

و از ترک تحصیل باز می دارد.

شب هایی که دیگر تاریک نیستند کاش بودید و از نزدیک می دیدید
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محمد انور امیری
رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز 
ایرانشهر

محمدرضا مودی 
معاون پشتیبانی 
اداره کل
آموزش و پرورش 
عشایری استان 
خراسان جنوبی

به جرات می توانم 
بگویم که بعضی 

از این بچه  ها ممکن 
است حتی یک بار 
هم در سال غذای 

گرم نخورند. خشکسالی وضعیت 
 زندگی شان را به شدت خراب کرده 

و روزگارشان بسیار فقیرانه  می گذرد
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طرح افطار 20 در اس����تان گلستان 
ب����رای اولین بار اجرا می ش����د و 
ما س����عی کردیم ای����ن طرح را با 
مشارکت حداکثری دانش آموزان و 
اولیای مدرسه انجام دهیم. افطارها 
در خوابگاه ها و مدارس شبانه روزی 
منطق����ه مرزی مراوه تپه و منطقه 
مرزی داش����تی برون توزیع شدند و 
مسئول خرید خوابگاه ها با مبالغی 
که خیرین جامعه یاوری اهدا کرده 
بودند، گوش����ت، برنج، روغن، میوه، 
آجی����ل و زولبیا و بامیه مورد نیاز 
را تهیه می کردند و به آش����پزخانه 

خوابگاه می سپردند. 
در آشپزخانه هم غذاها به کمک پسران و دختران ساکن خوابگاه 
تهیه می شدند، در ظرف ها کشیده شده و میز و سفره آماده 
می شدند. به جز این خوابگاه ها، غذاهای افطار20 در بعضی از 
مناطق شهری و در میان دانش آموزان نیازمند هم توزیع شدند. 
در منطقه رامیان به دلیل نبود امکانات غذا از بیرون به صورت 
پکیج های کامل افطاری خریده شد و به دلیل آنکه هزینه تهیه 
غذا باالتر می شد، خود معلمان و مسئوالن مدرسه هم مبالغی را 
اهدا کردند تا سفره افطاری کامل تری برای بچه ها چیده شود.

اجرای این طرح باعث شادی بچه ها شد و بعضی از آنها با نوشتن 
نامه و ارسال پیامک از ما و خیرین تشکر می کردند. خوشبختانه 
توانستیم در این طرح حدود 1400 دانش آموز را مهمان سفره 
افطار خیرین کنی����م؛ دانش آموزانی که در محرومیت اند و از 
مس����افت های دور به مدارس شبانه روزی می آیند و دوری از 
خانواده و فقر و مشکالت اقتصادی، روحیه اغلب آنها را کسل 

و ناراحت کرده است.
به طور معمول آموزش و پرورش برای دانش آموزان س����اکن 
خوابگاه افطاری مفصل یا مطابق با آنچه عرف اس����ت در نظر 
نمی گیرد و تنها یک کاسه سوپ و چای افطار بچه ها است. 
بعد از آن هم به روال همیشه شام سبکی مثل کوکو به بچه 
ها داده می شود. ما سعی کردیم در روزهایی که جامعه یاوری 
میزبان افطاری بچه هاست، سفره افطارشان را رنگین تر کنیم. 
ب����ا کمک خیرین جامعه یاوری یک وعده غذا )چلو خورش، 
چلوکباب یا جوجه کباب( به همراه نوشیدنی و ماست برای 
بچه ها تهیه شد و در بیشتر موارد، در شب های افطاری یاوری، 
اولیای مدرسه هم کمک می کردند و مخلفات سفره افطار مثل 
زولبیا و بامیه، میوه، نبات و... را از هزینه شخصی می خریدند 
تا بچه ها تجربه به یادماندنی تری از س����فره افطارشان داشته 
باشند. در یک کالم می توانم بگویم کمک و همدلی چشمگیری بین اولیای مدرسه و 
دست اندرکاران طرح »افطار20« وجود داشت. خود من هر روز تا ساعت 2 مدرسه 
بودم و بعد از آن تا شب در آشپزخانه مرکزی در پخت و بسته بندی و کشیدن غذا 
کمک می کردم. حتی گاهی همسرم هم پا به پای من در آشپزخانه کار می کرد و به 
نوعی خانوادگی درگیر این کار بودیم تا سهمی در شاد کردن بچه ها و نشاندن لبخند 

بر لب های آنها داشته باشیم.

فصل امتحانات و تعطیلی مدارس بود، 
چطور غذاها را توزیع می کردید؟

ما سالی سه بار از طرف جامعه یاوری برای 
توزیع لباس در ماه مهر و نوروز و توزیع افطاری 
به این مناطق سر می زنیم و دیگر همه اهالی 
روستا و آبادی را می شناسیم. امسال هم مثل 
س����ال  های قبل که ماه رمضان در تعطیلی 
مدارس بود،  دانش آموزان را به مدرسه روستا 
دع����وت کردی����م و در آنجا به تعداد اعضای 
خانواده شان افطاری دادیم که بچه  ها به خانه 
بردن����د. با این حال تعدادی پیرزن و پیرمرد 
هم در هر روس����تا بودند که فرزند نداشتند 
و توس����ط معتمدین محلی شناسایی شده و 
به آنها هم افطاری اهدا می شد. جالب است 
بگویم که سال گذشته یکی از خیرین جامعه 
یاوری با ما تماس گرفت و گفت تابستان  ها 
که مدارس تعطیل اس����ت؛ پس شما چطور 
غذاها را در مدرسه توزیع می کنید. ما از این 
سوال و پیگیری خوشحال شدیم چون نشان 
می داد که یاوران مراحل کار را رصد می کنند 
و پیگیرند که کمک ش����ان به کجا می رسد. 
برای ایش����ان توضیح دادیم که ما کودکان را 
شناسایی کرده ایم و در زمان تعطیلی مدرسه 
غذا را در منزل آنها می بریم یا آنها را به مدرسه 

دعوت می کنیم.
 کمی هم از سختی  های کار بگویید.

همه مراحل این کار پیچیده بود. شاید خیرینی 
ک����ه برای افطاری  دانش آم����وزان پول اهدا 
می کنند تنها در جریان یک مرحله کار، یعنی 
همان اهدای پول، باشند اما روی این مبالغ 
اهدایی، س����ه، چهار برابر کار انجام می شود، 
چندین نفر فعالیت می کنند و ساعت  ها وقت 
صرف می شود تا تبدیل به یک وعده غذا شده 
و به دست بچه  ها برسد؛ کارهایی که انجامشان 
فقط با انگیزه درونی و عشق و اشتیاق ممکن 
است.  ما هر روز 500 غذا بار ماشین می کردیم 
و به مناطق عشایری می بردیم؛ یک بار به در 
میان و سربیشه که در نزدیکی یکدیگر هستند 
رفتیم، دو نوبت به نهبندان، یک روز به زیر 
کوه و یک روز هم قائن. هر سری 500 غذا با 
خود می بردیم. شاید در ظاهر به نظر برسد که 
ما فقط 8، 9 هزار پرس غذا توزیع کرده ایم 
اما اجرای این کار بسیار سخت و پیچیده بود 
و خداوند قدرت داد و ما توانستیم این کار را 
بزرگ را انجام دهیم. گاهی آنقدر غرق خدمت 
بودیم که افطار خودمان تا ساعت 10 و 11 
شب به تعویق می افتاد و با زبان روزه به کار 
کردن ادامه می دادیم. خوشبختانه هیچ کدام از 
این سختی  ها باعث نشد که کیفیت کار پایین 
بیاید. هر روز از داوران مختلف می خواستیم 
کیفیت غذاها را ارزیابی کنند و همیشه هم 

کیفیت و سالمت غذا تایید می شد.

ش���اید بتوان گفت که دانش آموزان عش���ایری ما 
محروم ترین دانش آموزان کش���ور هستند. آنها حتی 
هزینه ایاب و ذهاب خود را هم ندارند و همین باعث 
ترک تحصیل بسیاری از بچه ها می شود اما برگزاری 
برنامه هایی شبیه »افطار20« به بچه ها امید می دهد تا 
سختی های تحصیل را تحمل کرده و ترک تحصیل 

نکند.
ما در مدارس شبانه روزی یا عشایری استان خوزستان 
اقدام به توزیع افطاری های اهدایی خیرین کردیم. در 
بیشتر موارد، آشپزخانه های مدارس شبانه روزی امکان 
طبخ غذا را داش���تند اما در مواردی هم که مجبور 
می شدیم از بیرون آشپز بیاوریم، خود آشپزها به محض 

مطلع شدن از این کار خیر، همکاری می کردند و دستمزدی بسیار پایین تر از 
معمول می گرفتند تا خودشان هم در کار خیر شریک شوند. 

افطار ما نان سبزی و یک وعده غذا بود و کار طبخ از صبح زود شروع می شد 
و همزمانی این طرح با گرمای هوا و ش���رایط سخت آب و هوایی خوزستان 
و همچنین روزه داری و برگزاری امتحانات مدارس، کار را پیچیده تر می کرد. 
اما حسن کار اینجا بود که بچه ها احساس می کردند در این روزهای سخت 
کسانی که آنها را نمی شناسند به فکر آنها هستند و همین به دانش آموزان قوت 
قلب می داد. ما به بچه ها می گفتیم حاال که کسانی به فکر شما هستند، سعی 
کنید با درس خواندن تان راه آنها را ادامه دهید و زحمات آنها را جبران کنید. 
بچه ها هم گاهی با دست نوشته هایی از خیرین تشکر می کردند. طرح افطار20 
در ذهن دانش آموزان خاطره بسیار خوبی شد و حال و هوایی گرم و صمیمی 
در مدارس ایجاد کرد. به خصوص که در برخی نقاط امکان پذیرایی از اولیای 
دانش آموزان محروم را هم داشتیم و کسانی که تا هفته ها غذای گرم نخورده 
بودند، می توانستند سر سفره افطار رنگین خیرین بنشینند. در کنار مراسم 
افطاری، برای بچه ها برنامه های جانبی فرهنگی هم تدارک دیده شده بود و در 
آن از دانش آموزان برتر هم تقدیر شد. در واقع می توان گفت طرح افطار20 

بهانه ای برای دورهمی صمیمانه بچه ها، مدیران و خانواده ها بود.

فقط برای یک لبخند

طرحی برای تمام سال

شرکت های همراهیک افطاری به یاد ماندنی یک دورهمی صمیمی برای دانش آموزان عشایر

ماه رمضان امسال برای دانش آموزان استان هرمزگان با یک 
اتفاق خوب همراه بود؛ برگزاری افطار 20 و ضیافت افطاری 
جامعه یاوری فرهنگی که از بانیان اصلی گس����ترش عدالت 
آموزشی درکشور است، دانش آموزان مناطق محروم را شاد کرد. 
این ضیافت در مدارس شبانه روزی رودان، میناب، سیریک، 
هشتبندی و بناب بندر خمیر برگزار شد و ما شاهد صحنه های 
تامل برانگیزی در بین دانش آموزان بودیم. دانش آموزان قبل و 
بعد از افطاری برای بانیان این ضیافت الهی دعا می کردند و از 
صمیم قلب با شعار »جامعه یاوری، تشکر تشکر« سپاس خود 
را نسبت به خیرین و یاوران خود ابراز می کردند. در شهرستان 
رودان دانش آموزان بی سرپرست را با خانواده شان به افطاری 
دعوت کردیم تا دل بچه هایی که سایه پدر را بر سر نداشتند، 
و مادر آنها که هم مادرند و هم پدر، شاد شود. مادری گریه 
می کرد و درحال اشک ریختن دعا می کرد و تشکر می نمود 

و مي گفت خدا از شما و بانیان این ضیافت راضی باشد که 
امشب بچه هایم غذای خوب و خوشمزه ای خوردند. وقتی با 
دانش آموزان راجع به این طرح صحبت می کردم، می گفتند: 
»آقا مي شه در طول سال هم خوابگاه های ما رو پوشش بدن؟« 
بعضی از آنها از وضعیت نامناسب غذای خوابگاه ها و امکانات 
بهداشتی ناکافی می گفتند و بعضی آرزو می کردند که کاش 
خیرین کمک می کردند آنها در طول سال تحصیلی همیشه 
غ����ذای خوب صرف کنند. دانش آموزان س����اکن در مدارس 
شبانه روزی بي نهایت مشکل تغذیه دارند و این مشکل تاثیر 
مستقیمی روی یادگیری آنها می گذارد. فعالیت های جامعه 
یاوری فرهنگی خالصانه برای گس����ترش عدالت آموزشی در 
کش����ور صورت می گیرد و مرتفع شدن بخشی از محرومیت 
فضاهای آموزش����ی و پوشش خوابگاه ها در استان هرمزگان 

مرهون فعالیت های جامعه یاوری فرهنگی است.
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در چهارمین دوره طرح افطار20 به جز خیرینی 
که همیش���ه همراه جامعه یاوری هستند، چند 
ش���رکت هم در قالب اجرای مس���ئولیت های 
اجتماعی خود به ما پیوستند و گوشه ای از این 
کار نیک را ب���ه عهده گرفتند. از همراهی آنها 

بسیار سپاسگزاریم.

علی مرادی
معاون مشارکت های 
مردمی سازمان 
نوسازی مدارس 
استان هرمزگان

مریم دادرس
معاون هنرستان 

شبانه روزی
انقالب اسالمی 

بیرجند

عبدالکریم عطایی؛ 
معاون مشارکت های 
مردمی سازمان 
نوسازی مدارس 
استان گلستان

حمید قنبری
مدیر
آموزش و پرورش
عشایری خوزستان
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در میانه های طرح افطار20 یک اتفاق خوب و 
به یاد ماندنی برای جامعه یاوری افتاد؛ جمعی 
از خیرین خوش ذوق بانک آینده، شرکت های 
تجارت الکترونیک ارتباط فردا، سفیر آبی آرام 
و رهیاب رایان فردا دور هم جمع شدند تا یک 
بازارچه خیریه برای کمک به طرح »افطار20« 
برگزار کنند؛ بازارچه ای که البته با مراس���م 

مشابه آن تفاوت جالبی داشت. 
در این بازارچه هر کدام از شرکت کنندگان 
یکی از وس���ایل ش���خصی اش را به مزایده 
می گذاشت؛ مثال یک گردنبند نقره، اسباب 
بازی دوران کودکی، یک سوغاتی ارزشمند 
از راه دور یا شاید کتابی قدیمی از کتابخانه 
پدربزرگ و مادربزرگ... هرچیزی که جایی 
در خاطرات و عالیق صاحبش داش���ت و با 
فروش آن در این بازارچه بخشی از قلبش را 

به بچه های نیازمند در گوش���ه و کنار کشور 
هدیه می کرد.

بازارچ���ه اول، در روز 5خردادم���اه 97 در 
ساختمان مرکزی ش���رکت سفیر آبی آرام 
برگزار شد و با مزایده گذاشتن هدیه هایی که 
هر کس همراه خود آورده بود، رقمی بیش 
از 5 میلیون تومان به دس���ت آمد؛ هدیه ای 
که وعده افطار 500 دانش آموز را در مناطق 
محروم کشور تامین می کرد. تجربه جالب این 
بازارچه و حس و حال خوبش برای کارکنان 
این شرکت ها باعث شد تا چند روز بعد، یک 
بار دیگر این بازارچه در س���اختمان مرکزی 
ش���رکت س���فیر آبی آرام برگزار شود؛ این 
بار پرش���ورتر و با استقبال پرتعدادتر شرکت 
کنندگان. اقالم بازارچه هم تفاوت چشمگیری 
داشت. از بادکنک های رنگی که هرکدام در 

ازای هزینه 5پرس افطاری به مزایده گذاشته 
شده بودند تا تابلوی معروف »مدرسه عشق« 
جامعه یاوری و دیوان اشعار خیام که با خط 
استاد امیرخانی و یادداشت و امضای ایشان 
هر کدام 5میلیون تومان فروخته شدند. نتیجه 
ای���ن دورهمی هم حدود 50 میلیون تومان 

کمک برای طرح افطار20 بود.
اما شاید مهم تر از همه این ها، تعامل متفاوت 
و ارزش���مندی بود که بین این شرکت ها، 
کارمندانش���ان و یک کمپین خیریه شکل 
گرفت؛ معامله ای دو س���ر سود که از یک 
طرف بچه های مناطق محروم را شاد می کرد و 
از سوی دیگر هم افزایی پرسنل این شرکت ها 

را در پی داشت. 
در گزارش تصویری زیر گوش���ه هایی از این 

بازارچه های خیریه را می بینید.

امسال در کمپین افطار20 دو بازارچه خیریه متفاوت و جالب برگزار شد

حراج خاطره های رنگی

طرح »افطار 20«
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