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  گزارش اجرای
   کمپین »کوله پشتی مهر
       + روپوش مدرسه«

ضمــن سپــاس از 
یـــاوران عزیزی که  

در کمپیـــن » کوله پشتی 
 مهـــر + روپوش مدرســـه«

مشـــارکت نمــودنـــد، تمـامـی 
هزینه های این گــــزارش از محل بودجه 

تبلیغــات کمپیـــن پرداخت گــردیـده است.
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کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« امسال پرشورتر از همیشه برگزار شد

لبخند ضرب در   0 0 0 0 1
بچه های زیادی در گوشه و کنار ایران 
هستند که به خاطر نداشتن لوازم تحریر 
یا روپوش مدرســـه به سختی تحصیل 
می کنند. بـــرای این بچه ها اول مهر با 
اول شهریور یا اول دی ماه هیچ فرقی 
ندارد؛ چون شـــور و شوق ماه مهر و 
کیـــف و کتاب نـــو را تجربه نکرده اند 
و نمی دانند امســـال قرار است با کدام 
قلم بنویسند و روی چه دفتری تمرین 

مشق کنند.
اما جامعه یاوری فرهنگی سال هاســـت 
که با همراهی شما یاوران عزیز، تالش 
می کنـــد تا تعدادی از این بچه ها را به 
آرزوهایشـــان برساند و در قالب کمپین 
»کوله پشتی مهر« به هر کودکی که در 
مناطق محروم کشـــور تحصیل می کند، 
یک کیف پر از لوازم تحریر هدیه دهد. 
امســـال اما این کمپین بـــا دو اتفاق 
خوب همراه بـــود؛ اولین اتفاق افزایش 
چشـــمگیر تعداد بچه هایی که در این 
کمپین پوشـــش داده شدند و دومین 

اتفاق، اضافه شـــدن روپوش مدرسه به 
بسته های اهدایی بود. 

کمپین از 10 مردادماه تا پایان مهرماه 
ادامه داشت و با لطف و همراهی شما 
خیران عزیز توانســـتیم 10 هزار و 22 
بسته کوله پشتی، لوازم تحریر و پوشاک 
مدرسه را میان دانش آموزان 20 استان 
توزیع کنیم. ارزش هر پکیج کوله پشتی 
حاوی لوازم تحریر و روپوش مدرســـه 
110هزار تومان بود که به صورت یکجا 
یا بخشی از آن، توسط 224 خیر و 15 

شرکت یا مجموعه تامین شد.
استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 
هرمـــزگان )+جزیره کیش(، خراســـان 
جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، زنجان، 
فارس، تهران، البرز، اردبیل، لرســـتان، 
گیالن، گلســـتان، ســـمنان، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری و یزد امســـال 
هـــدف این طرح بودنـــد که با کمک 
خیرین مبالغ مـــورد نیاز برای تهیه و 

تامین مایحتاج دانش آموزان این استان ها 
جمع آوری و کوله پشـــتی های مدرسه، 
لوازم تحریر و روپوش تهیه و با همراهی 
نمایندگان یـــاوری و معتمدانی که در 

استان ها داریم، به آنها اهدا شد.
دانش آموزانی که هدف این طرح بودند، 
قبل از شـــروع سال تحصیلی از طریق 
ادارات آمـــوزش و پرورش اســـتان ها 
شناسایی شده بودند و تدارکات کمپین 
از ابتدای سال 1۳۹۷ با تولید کوله پشتی 
در تعاونی زندانیان بیرجند و کارگاهی 
در تهران شـــروع شد. سپس با خرید 
پارچه و ارســـال آن به هنرستان های 
استان خراسان جنوبی و هرمزگان، تولید 
روپوش های مدرســـه هم کلید خورد. 
لوازم تحریر اهدایـــی »بانک آینده« این 
بسته های حمایتی را کامل کرد و با کار 
پیوسته و شـــبانه روزی همکاران جامعه 
یاوری فرهنگی این بســـته ها به دست 
دانش آموزان عزیزمان در سراســـر کشور 

رسید. 
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جزئیات بیشتر را درباره کمک های رسیده به کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« در جدول زیر ببینید:

شرح اقالم و هزینه های هر بسته حمایتی در کمپین »کوله پشتی مهر+روپوش مدرسه« به این شرح بود:

ارزشتعداداقالمردیف
کمک های نقدی

4.۷10.۳40.000ریال10.022 عددکوله پشتی و لوازم تحریر1
4.۷25.۶۳0.000 ریال۷.501 دستروپوش مدرسه2

9.435.970.000 ریالجمع کل
کمک های غیرنقدی

1.۹۹۸.۹00.000 ریال1۳.۳2۶ بستهلوازم تحریر هدیه بانک آینده1
10۶.500.000 ریال2.1۳0 جلددفتر مشق هدیه انتشارات ایران فردا2
25.000.000 ریال2.1۸۸ بستهخودکار، جامدادی، دفتر مشق و مداد تراش۳
100.000.000 ریال200 عددکیبورد کامپیوتر4
4۶.۹00.000 ریال۶۷ عددکیف مدرسه5
15.000.000 ریال۶۷2 عددخودکار، جامدادی، ماشین حساب و پازل۶
2.400.000 ریال4۸ عددعروسک بافتنی۷

11.730.۶70.000 ریالجمع کل ارزش کمک های نقدی و غیرنقدی کمپین

مبلغ )ریال(عنوان هزینهردیف
۳00.000تولید کوله پشتی1

لوازم تحریر2
شامل: مداد، پاک کن، تراش، خودکار، خط کش، دفترمشق، برنامه هفتگی

هدیه بانک آینده
به جامعه یاوری فرهنگی

550.000یک دست روپوش و شلوار مدرسه۳

هزینه های سربار4
250.000شامل نیروی انسانی، بسته بندی، حمل و نقل و...

110.000قیمت برای هر واحد

تمـــام لوازم تحریـــر موجـــود در 
کوله پشـــتی های ایـــن کمپین از 
ســـوی »بانک آینده« اهدا شدند. 
از طرف جامعه یـــاوری فرهنگی 
و همه دانش آمـــوزان، از همراهی 
این عزیزان سپاسگزاریم و آرزوی 
موفقیت روزافزون برای آنها داریم.

412.080.400 ریال

2.2۶1.770.051ریال

11.730.۶70.000ریال

 بازارچه خیریه پرسنل بانک آینده برای کمک به کمپین

 داوطلبان هم در تهیه و بسته بندی اقالم اهدایی به کمک ما آمدند
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کوله پشــــتی هایی که امسال در کمپین 
»کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« اهدا 
شــــدند، کامال ایرانی و از باکیفیت ترین 
پارچه های بازار تهیه شده بودند. اما این 
تنها ویژگی مثبت این کوله های خوش 
رنگ و لعاب نبود؛ این بار سعی کردیم 
با یک تیر چند نشان بزنیم و همزمان 
که کودکی را در یک مدرسه دورافتاده 
به آرزویش می رسانیم، چرخ یک کسب 
و کار دیگر را هم بچرخانیم. این شــــد 
که سر و کارمان به زندان بیرجند افتاد 
تا دوخت کوله پشتی های کمپین امسال 
را به زندانیان این شــــهر محول کنیم. 
مردانی که اگرچه این روزها دستشــــان 
از آزادی کوتاه اســــت امــــا امید دارند 
با مهارتی کــــه در زندان یاد گرفته اند، 
آینده روشن تری برای خود و خانواده شان 

بسازند. 
اعظم حسن زاده، مســــئول فروش بنیاد 
تعاون زندان های استان خراسان جنوبی 

کــــه حلقه رابط ما با کارگاه ســــراجی 
زندانیــــان بود می گویــــد: »ابتدا قرارداد 
کاری با جامعه یاوری بســــته شــــد تا 
تعداد 5هزار کوله پشتی دخترانه و پسرانه 
بــــرای کمپین تولید کنیم. بنابراین مواد 
اولیه طبق لیست درخواستی تهیه و در 
اختیار کارگاه هــــای زندانیان قرار گرفت 
و حدود ۳0نفــــر از زندانی های مرد به 
طور مستقیم درگیر تولید کوله پشتی ها 

شدند.«
آنها برای تهیه مواد اولیه از کل کشور 
استعالم گرفتند و با کیفیت ترین محصول 
را که قیمت مناسبی داشت تهیه کرده 
و به بیرجند فرســــتادند. سپس پارچه ها 
طبق الگوها برش زده و دوخته شــــدند. 
چند اســــتادکار هم در تمام مراحل کار 
بر دوخت کوله پشتی ها نظارت داشتند. 
حسن زاده می گوید: »زندانی ها می دانستند 
کیف هایی که امســــال تولید کردند قرار 
اســــت به دست دانش آموزان در مناطق 

محروم برســــد و از این که در این کار 
خیر مشــــارکت داشتند خوشحال بودند. 
از سوی دیگر این تنها راه فعال ماندن 
و درآمدزایی آنها است. به همین دلیل 
با انگیزه باالیی این ســــفارش را انجام 

دادند.«
یکی از ویژگی های کوله پشتی های توزیع 
شــــده امسال، رنگ و نقش ایرانی روی 
آنها بود. ما نهایت تالش خود را به کار 
بستیم تا نقش های خارجی و قهرمانان 
غیروطنــــی روی کوله پشــــتی هایی که 

بچه ها به دست می گیرند، نرود. 
زندانی ها از کاری کــــه انجام می دهند 
درآمد کسب می کنند. قبل از هر چیز، 
هر کدام از آنها ۶ماه تا یک ســــال زیر 
نظر ســــازمان فنی و حرفه ای آموزش 
دیده اند و چند مربی به طور پیوسته در 
کیفی تر شدن کار به آنها کمک می کنند. 
بعد از آن، زندانی به مرحله ای می رسد 
که در کارگاه به خدمت گرفته شده و 

کوله پشتی های کمپین امسال کار دست زندانیانی بودند که به آزادی و توانمندی امید دارند

هدیه هایی از زندان تا مدرسه

کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« به روایت تصویر

 آماده سازی بسته های اهدایی در دفتر جامعه یاوری
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سفارش کار به او داده می شود. 
در زندان بیرجند کارگاه های مختلفی 
فعال است. کارگاه سراجی که کیف و 
ساک ورزشی و کوله پشتی می دوزند، 
کارگاه چرم کیف پول، کیف دستی 
و صنایع دستی چرمی تولید می کند، 
در کارگاه فرش، قالی های معروف مود 
بافته می شـــوند و کارگاه جوشکاری، 
نجاری، معرق و صنایع دســـتی هم 
محصوالتی مرتبط با این حوزه تولید 
می کنند. حسن زاده ماجرای آشنایی اش 
با جامعه یاوری فرهنگی و شکل گیری 
این همکاری را این طور توضیح می دهد: 
»من به عنوان مسئول فروش تعاونی 
زندان ها به دنبال بازار فروش مناسب 
محصوالتمـــان بودم. در جســـتجوی 
خود سراغ ســـازمان های مردم نهاد 
و ارگان هایی که به نوعی با مدارس 
ارتباط دارنـــد رفتم و در مرداد ماه 
1۳۹۶ با جامعه یاوری فرهنگی آشنا 
شدم و این آغاز ارتباط ما با یاوری 
بود. در حال حاضـــر جامعه یاوری 
فرهنگی بزرگترین ســـفارش دهنده 
کارگاه ســـراجی بود اما به جز آن 
از  ســـفارش های بزرگ دیگری هم 

مشهد و تهران داشته ایم.«
او می گویــــد: »کار در کارگاه هــــای 
زندان، به زندانیــــان انگیزه و امید 
می دهد. آنهــــا مهارتی می آموزند که 
در همه عمر می تواند نجات بخششان 
باشــــد. از ســــوی دیگر، در دوران 
حبس می توانند درآمد کسب کنند و 
کمک خرج خانواده باشند. البته درآمد 
زندانی ها از این کار بستگی به مهارت 
و پشتکارشان دارد. به طور متوسط 
درآمــــد هر زندانی ماهانه 500 هزار 
تومان اســــت ولی مواردی داشته ایم 
که به 2میلیــــون و ۶00 هزارتومان 
هم رسیده است. 50 درصد از درآمد 
آنها به حســــاب خانواده شان ریخته 
می شود، 25 درصد در کارتی به نام 
زندانی پس انداز می شــــود تا بعد از 
آزادی سرمایه ای هرچند اندک داشته 
باشــــد و 25 درصد باقیمانده آن به 
زندانی داده می شود تا امورات روزمره 

خود را در زندان بگذراند.«

کارآفرینی برای دانش آموزان هنرستانی
در کمپین »کوله پشــــتی مهر+روپوش 
مدرســــه« ۷501 دســــت روپوش به 
اهدا  نیازمند سراسر کشور  دانش آموزان 
شد. روپوش هایی که به دست  دانش آموزان 
دیگری در مناطق محروم کشور دوخته 
شده بودند تا هم کمک هزینه ای برای 
زندگی شان تامین شود و هم مهارت هایی 
را که در هنرستان های طراحی و دوخت 

آموخته اند، تقویت کنند. 
در طول مدت کمپین، ۶ هنرستان در دو 
استان خراسان جنوبی و هرمزگان برای 
تولید روپوش های مدرسه کمپین »کوله 
پشتی مهر+روپوش مدرسه« فعال بودند. 
هنرستان های انقالب اسالمی، رسالت و 
کوثر در بیرجند، الزهرا در سربیشــــه، 
حکمت در قائن و هنرستان فضیلت در 
میناب هرمزگان. این کار در قالب طرح 
تولید حین آموزش انجام شد و در هر 
هنرســــتان بین 15 تا 20  دانش آموز به 

مدت دو ماه مشغول کار بودند. 
دانش آموزان رشته طراحی و دوخت در 
هنرستان ها، موظف به انجام 240ساعت 
کارورزی هستند و در این طرح برخی 
از  دانش آمــــوزان دوره کارورزی خــــود 
را گذراندنــــد. به جز ایــــن تعدادی از 
و  طراحی  هنرستان های  فارغ التحصیالن 
دوخت هم به خدمت گرفته شــــدند تا 
کار با ســــرعت و کیفیت بهتری پیش 
بــــرود. در عین حال خیاط های حرفه ای 
هم از خارج مدرسه به کار دعوت شدند 
تــــا روی فرایند تولید و دوخت نظارت 
داشته باشند. این کار جمعی باعث شد 

تا در پایان دو ماه، ۷501 دست روپوش 
دخترانه و پســــرانه به سفارش جامعه 

یاوری فرهنگی تولید شود.«
طــــرح »تولید حین آموزش« از ســــال 
1۳۹۳ در جامعــــه یاوری فرهنگی کلید 
خــــورد؛ طرحی که هدفش همراه کردن 
آمــــوزش »دانش نظری« و »مهارت های 
عملی« در رشته های فنی و حرفه ای بود 
تا فارغ التحصیالن هنرستان ها در مناطق 
محروم کشور مهارت های بیشتری کسب 
کنند و بعد از گرفتن دیپلم آماده ورود 

به بازار کار شوند. 
این طرح که از خراسان جنوبی و رشته 
طراحی و دوخت شــــروع شد، حاال به 
هنرستان های میناب در استان هرمزگان 
رسیده و به جز این، رشته های جدیدی 
مثــــل نجاری و دروگــــری هم به آن 
اضافه شده اند. خوشبختانه طرح »تولید 
حین آموزش« آنقدر در فاز پایلوت خود 
موفق بود که طبق گزارش های رســــیده 
از آموزش و پرورش اســــتان خراســــان 
جنوبی، باعث شــــده در همین سال ها 
استقبال  دانش آموزان برای ادامه تحصیل 
در رشته طراحی و دوخت بیشتر شود تا 
عالوه بر کسب درآمد در حین تحصیل، 
بتوانند با ســــرعت بیشتری جذب بازار 
کار شوند. نقطه قوت طرح »تولید حین 
آموزش« اینجاســــت کــــه تولیدات این 
دانش آموزان در استان خودشان یا دیگر 
مناطق محروم کشور به مصرف می رسد 
و موجب گردش مالی در اســــتان های 

محروم می شود.

در کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« یاور همیشگی ما جناب آقای 
مهندس فنایی، رئیس هیات مدیره هلدینگ الکتروکویر یزد و عضو هیات امنا 
و مدیره جامعه یاوری فرهنگی با اهدای ۳هزار کوله پشــــتی و لوازم تحریر 
رکورد بیشترین کمک را به نام الکتروکویر یزد به ثبت رساندند. هدایای این 
شــــرکت در میان دانش آموزان نیازمند ۸ شــــهر از استان یزد توزیع شدند و با 

شروع سال تحصیلی جدید به دست دانش آموزان رسیدند.
هلدینگ کویر همچنین با تقبل تهیه پوشــــاک مدرسه برای ۳هزار دانش آموز، 
آن هــــم در کارگاه های دانش آموزی طراحی و دوخت در اســــتان یزد، زمینه 

توسعه طرح »تولید حین آموزش« را در این استان فراهم کرد. 
دانش آموزان نیازمند استان یزد، با کمک مشاوران آموزش و پرورش و مدیران مدرسه 
در گوشــــه و کنار استان یزد شناسایی شدند و هدایای گروه کویر با همکاری اعضای سازمان 
دانش آموزی این اســــتان بســــته بندی و میان خانواده ها توزیع شد. بیشترین بسته های حمایتی 
)کوله پشــــتی و لوازم تحریر( در شــــهر یزد و حومه آن، با توزیع 1۸۷0 بسته حمایتی انجام شد و 
پس از آن دانش آموزان در شــــهرهای اردکان، خاتم و ابرکوه هر کدام 540، 200 و 150 بســــته 
حمایتی دریافت کردند. همچنین در شــــهر مروست 100 بسته حمایتی، در 

اشکذر ۶0 بسته، در بافق 50 بسته و در نیر هم ۳0بسته توزیع شد.
گفتنی است عالوه بر این کوله پشتی ها و لوازم تحریر، کمک های غذایی 
و پوشاک و... هم در دو نوبت پاییز و زمستان )آستانه نوروز( از سوی 
خیرین استان یزد و با تالش مجمع حمایت از دانش آموزان )محاد( 
وابسته به ســــازمان دانش آموزی استان یزد به نیازمندان این استان 

اهدا خواهد شد. 

با همراهی گروه الکتروکویر صورت گرفت

توزیع  3000  کوله پشتی مهر   در استان یزد

در میان هر سیب
دانه محدودی ست

در دل هر دانه، سیب ها نامحدود
چیستانی ست عجیب
دانه باشیم؛ نه سیب

زنده یاد مجتبی کاشانی
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رنگین مثل زندگی
به احترام فرهنگ بومی امسال جای روپوش به 200 دانش  آموز بلوچ لباس محلی اهدا شد

کمپیـــن »کولـــه پشـــتی مهر+روپوش 
امسال گســـتره چشمگیری  مدرســـه« 
داشـــت؛ دانش آموزانی از تمام استان ها و 
قومیت های کشور از کرد و لر گرفته تا 
فارس و ترک در این کمپین لوازم تحریر 
و پوشـــاک مدرسه گرفتند. قصه کودکان 
بلوچ در خراسان جنوبی اما با بقیه بچه ها 
فرق داشت. برای این کودکان، لباس فرم 
مدرســـه همان پیراهن های بلند و زیبای 
بلوچی اســـت که در خانه و خیابان و 
مهمانی ها می پوشند و دختران دانش آموز 
جای مقنعه و چادر شـــال های مخصوص 

بلوچی را ســـر می کنند. برای همین هم 
امسال تصمیم گرفتیم به جای لباس فرم 
رایج، برای بچه هـــای این منطقه لباس 
ویژه ای متناســـب با فرهنگ بومی شان 

تهیه کنیم.
سید علی طالبی، معاون سابق مشارکت های 
مردمی ســـازمان نوسازی مدارس استان 
خراســـان جنوبی می گوید: »ما هر سال 
هدایـــای خیرین را مثـــل تمام مناطق 
اســـتان به دســـت بچه های مرز نشین 
زیرکوه هم می رســـاندیم اما گزارش هایی 
به ما رســـید که مطلع شدیم بچه ها از 

هیچ کدام لباس هایی که برایشان فراهم 
شده استفاده نمی کنند. تحقیق که کردیم 
متوجه شدیم در این منطقه تاکید زیادی 
بر اســـتفاده از پوشش محلی وجود دارد 
و در واقع روپوش های فرم مدرســـه را 

قبول ندارند.«
اهالی این منطقـــه از طایفه بهلوری و 
بلوچ هســـتند و در روستاهای همت آباد، 
چشـــمه بید، شاه اهلل داد، چاه عمیق و 
چاه زرد زندگی می کنند؛ روستاهایی در 
نقطـــه صفر مرزی با زنان و مردانی که 
مثل همه بلوچ ها، جامه های بلند و رنگین 

از خانواده های  این دانش آمـــوزان  اکثر 
کم برخوردار و فقیر هســـتند که رخوت 
و ناامیدی بر آنها غالب شـــده اســـت. 
بنابرایـــن ورزش و فعالیت های اجتماعی 
می توانـــد روحیه ایـــن دانش آموزان را 
بهتـــر کند و آنها را به آینده امیدوارتر 
ســـازد. حتی اگر بچه ها بخواهند وارد 
ورزش حرفه ای شـــوند ما کامال از آنها 
حمایت می کنیم. از سوی دیگر با چند 
آموزشگاه زبان معتبر و معروف صحبت 
کرده ایـــم تا از بچه های تحت پوشـــش 
انجمن شـــهریه نگیرند و شهریه آنها را 
خود انجمن پرداخت می کند. کالس های 
هنری، کالس آمادگی کنکور و اردوهای 
تفریحی از دیگر برنامه هایی اســـت که 

برای دانش آموزان در نظر می گیریم.«
در کنار این ها انجمـــن یاران دانش و 
توانمندســـازی بچه هایی که  برای  مهر 
تحت پوشـــش دارد، دوره های آموزشی 
مثل برنامه نویســـی کامپیوتر، فتوشاپ، 
هنرهای دســـتی، خیاطـــی و... برگزار 
می کند تا بچه ها آمادگی های بیشـــتری 
برای ورود به بازار کار پیدا کنند. بیشتر 
این دانش آموزان و دانشـــجویان ساکن 
تهران یا حاشـــیه تهران هستند اما در 
استان سیستان و بلوچستان هم تعدادی 
از دانش آموزان توســـط انجمن حمایت 
می شوند. همچنین بعد از زلزله کرمانشاه 
تعدادی از دانش آموزان این اســـتان به 
جمع بچه های تحت پوشش انجمن یاران 

دانش و مهر اضافه شدند. 
نعمـــت اهلل زاده می گوید: »ما می دانیم که 
بورسیه تحصیلی که به بچه ها می پردازیم 
گاهی ممکن اســـت صرف نان شود. به 

همین دلیل خانواده هـــا را درجه بندی 
کرده ایـــم و ســـعی می کنیـــم درباره 
دانش آموزان یا دانشـــجویان مختلف با 
شرایط مالی مختلف، کمک های متفاوتی 
در نظر بگیریم. به طور مثال اگر برای 
دانش آمـــوزی ۳0 درصد هزینه کتاب را 
به صورت کمک هزینه پرداخت می کنیم 
برای دانش آموز دیگر، این میزان 50 یا 

۷0درصد است.«
تقریبـــا 40 درصـــد از دانش آموزان و 
دانشـــجویان تحت پوشش انجمن یاران 
دانش و مهر، افغان هســـتند که برای 
ثبت نام در مدرســـه یا دانشـــگاه باید 
شهریه بپردازند. بنابراین انجمن عالوه بر 
کمک هزینه تحصیلی، شـــهریه تحصیل 
آنها را نیز پرداخـــت می کند. در عین 
حال آن طـــور که نعمت اهلل زاده می گوید، 
کمک ها همیشه به گونه ای انجام می شود 
که خانواده هـــا هم انگیزه حمایتی خود 
را از دســـت ندهند و بـــرای تحصیل 
فرزند دانش آموزان یا دانشـــجوی خود 
تالش کنند. او ادامه می دهد: »بچه های 
تحت پوشـــش انجمن یـــاران دانش و 
مهر پیوسته توســـط مددکاران حرفه ای 
تحت نظر هســـتند تـــا در صورت نیاز 
کمک های حرفه ای دریافت کنند. به جز 
ایـــن، جمعی از داوطلبان انجمن هم با 
دریافت آموزش های الزم به عنوان همیار 
مددکار به فعالیت می پردازند و عالوه بر 
این که وضعیت درسی بچه ها را پیگیری 
می کنند و شـــرایط زندگی آنها را هم 
رصد می کنند و در صورت نیاز مداخالت 

تخصصی دارند.«
انجمن یاران دانش و مهر به جز همکاری 

اخیرش با جامعه یاوری و کمپین »کوله 
پشتی مهر + روپوش مدرسه«، پروژه های 
مشـــترکی را هم با ســـایر سازمان های 
مردم نهاد انجـــام پیش می برد که باعث 
اثربخشی هرچه بیشـــتر فعالیت هایش 

می شود. 
نعمت اهلل زاده می گوید: »در برخی مناطق 
زلزله زده کرمانشـــاه یعنی ریجاب، ثالث 
باباجانی، قروه، جوانرود و نسیم شهر، با 
همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کودکان، کتابخانه هـــای کودک محوری 
برپا کرده ایم که مجموعا ۳200 کودک 
آموزش کتابخوانی، آواورزی و الفباورزی 
می بیننـــد. همچنین در ســـرپل ذهاب 
هم با همکاری شـــبکه یاری کودکان و 
موسسه زنان سرزمین خورشید جمعی از 
زنان و کودکان زلزله زده برای بازگشت 
به شـــرایط پیش از بحـــران و تقویت 
مهارت هـــای فـــردی و اجتماعی تحت 
آموزش قرار گرفته انـــد. در محمودآباد 
هم با همکاری انجمن آموزشی حمایتی 
کودکان محمودآباد، کودکان ساکن کوره 
خانه ها در کالس هـــای هنری، تفریحی 
و مهارت آموزی شرکت می کنند و روی 
اعتمـــاد به نفس و مهارت های اجتماعی 

آنها کار می شود.«
کمـــک به ادامه تحصیـــل دانش آموزان 
افغانستانی و برگزاری کارگاه های آموزشی-
مهارتـــی برای مربیان آنها در مدرســـه 
فرهنگ هم، یکی دیگـــر از پروژه های 
مشترک انجمن یاران دانش و مهر بوده 
که با همکاری مجتمع آموزشی فرهنگ 
از مهرماه امســـال آغاز شده و تا پایان 

تابستان 1۳۹۸ ادامه خواهد داشت.
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یاوران همیشه همراه
در کمپین »کوله پشـــتی مهر + روپوش 
مدرســـه« عالوه بر شما یاوران ارزشمند، 
15 حامی شـــرکتی هـــم جامعه یاوری 
فرهنگی را همراهی کردند. شـــرکت ها 
یا موسســـاتی که کمک به این کمپین 
بخشی از مسئولیت اجتماعی شان بود و با 
تقبل هزینه های چندین پکیج، آن را در 
استان های دلخواه خودشان توزیع کردند. 
 شــــرکت های الکتروکویــــر یزد، فومن 

شــــیمی، بانک آینده، بانک خاورمیانه، 
همراه کارت-شرکت پیدا، سفیر آبی آرام، 
رهیاب رایــــان فردا، پرداخت الکترونیک 
سامان، تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، 
رادیرا، خلیج آبی، گداختار، افق کامپیوتر، 
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، 
انجمن یــــاران دانش و مهر در کمپین 
»کوله پشــــتی مهر + روپوش مدرســــه« 
همراه ما بودند که از آنها سپاسگزاریم.

به تن دارند، با آستین ها و شلوارهای 
ســـوزن دوزی شده که از هزارفرسخی 
هم چشم را نوازش می کنند. تالشی 
که ســـاکنان این منطقه برای حفظ 
فرهنگ بومی شـــان دارند، باعث شد 
تا جامعه یاوری هم برای حفظ این 
فرهنگ قدمی بـــردارد و لباس های 
ویژه ای متناســـب با آداب و رســـوم 
و پوشش همیشـــگی بچه ها به آنها 

اهدا کند. 
طالبی می گویـــد: »پارچه های ویژه ای 
که برای دوخت ایـــن لباس ها نیاز 
داشـــتیم از زاهـــدان تهیه کردیم و 
از فارغ التحصیالن هنرستان ها دعوت 
کردیم تا در قالب طرح »تولید حین 
آموزش« لباس ها را بدوزند. اندازه های 
هرکـــدام از بچه هـــا جداگانه گرفته 
شـــد و در نهایت 200 دست لباس 
)100دست پسرانه، 100دست دخترانه( 
دوخته شـــد. خوشبختانه خیاط ها از 
بچه های بومی منطقـــه بودند و به 
دوخت لباس های بلوچی آشنایی کافی 

داشتند.«
12 فـــارغ التحصیل هنرســـتان های 
طراحی و دوخت به طور مستقیم و 
1۶ نفر به طور غیرمســـتقیم به این 
کار مشغول شدند. قبل از اهدای این 
لباس ها اما 100 شال سر بلوچی هم 
تهیه شـــد تا به دخترکانی که قرار 
است امسال با پوشش جدیدشان سر 
کالس های درس حاضر شـــوند، اهدا 
شود.  در نهایت در روز سوم مهرماه 
1۳۹۷ در منطقه عشایری همت آباد 
در شهرســـتان زیرکوه که در شمال 
شرق استان خراسان جنوبی قرار دارد، 
مراسمی با حضور رئیس اداره آموزش 
و پرورش زیرکوه، امام جمعه شهر و 
معاون فرماندار برگزار شـــد تا لوازم 
تحریر و پوشـــاک مورد نیاز کودکان 

منطقه به آنها اهدا شود.
طالبی می گوید: »بچه ها واقعا خوشحال 
شدند. انتظار چنین هدیه ای را نداشتند 
و روزی کـــه برای اهدای لباس ها به 
روستا رفته بودیم، صحنه های جالبی از 

هیجان و اشتیاق بچه ها می دیدیم.«

در کمپین »کوله پشـــتی مهر+روپوش 
مدرسه« هرکس آنچه در توان داشت به 
میدان آورد تا دل بچه های بیشتری را 
شاد کند؛ از خیری که با ۳هزار تومان 
گوشه ای از کار را گرفت تا شرکت هایی 
که کمک های چند صد میلیونی کردند. 
در ایـــن بین اما حضور یک ســـازمان 
مـــردم نهاد خوش ذوق در کنار جامعه 
یاوری، فرصتی شد تا بچه هایی در دور 
افتاده ترین نقاط سیســـتان و بلوچستان 
و کرمانشـــاه هم تحت پوشش کمپین 
قـــرار بگیرند. »انجمـــن یاران دانش و 
مهر« که در حوزه آموزش و بورســـیه 
دانش آموزان و دانشجویان محروم فعالیت 
می کند، در این کمپین دو هزار بســـته 
حمایتی )1500 بســـته حمایتی برای 
دانش آموزان محروم کرمانشـــاه و 500 
بسته حمایتی برای دانش آموزان محروم 
سیســـتان و بلوچستان( اهدا کرد و در 
سفری که ۷ مهرماه همراه با نمایندگان 

جامعه یاوری به استان های سیستان و 
بلوچســـتان و کرمانشاه انجام شد، این 
هدایـــا را میان دانـــش آموزان مناطق 

محروم توزیع کرد.
حبیبه نعمـــت اهلل زاده، مدیرعامل انجمن 
یاران دانـــش و مهر درباره فعالیت های 
این انجمن می گوید: »انجمن یاران دانش 
و مهر یک سازمان مردم نهاد است که 
در حیطه آمـــوزش فعالیت می کند. ما 
۹00دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش 
داریم که هر ســـال امکانات تحصیلی 
مورد نیازشـــان را در قالب بن کارت های 
نقدی فراهم می کنیـــم. در واقع افراد 
مستعد اما نیازمند از کالس اول ابتدایی 
تا پایان دوره لیسانس، می توانند تحت 
پوشـــش این انجمن قرار گیرند. امسال 
هم بخشـــی از کاری را که هر ســـال 
انجام می دهیم به طور مشترک با جامعه 
یاوری فرهنگی در قالب کمپین »کوله 
پشـــتی مهر + روپوش مدرسه« پیش 

بردیم.«
دانش آموزانی که تحت پوشـــش انجمن 
یاران دانش و مهر قرار می گیرند، عموما 
از طریق مدارس یا ســـازمان های مردم 
نهاد دیگر معرفی می شـــوند. هزینه های 
آنها نیز از طریق خیرین انجمن تامین 
می شود و دو بار در سال گزارش درسی 
و شرایط زندگی بچه ها به اطالع خیرین 
می رسد. نعمت اهلل زاده می گوید: »اعضای 
انجمـــن یاران دانش و مهر، از نیازهای 
عمومی بچه هـــا به یادگیری فراتر رفته 
اند و هدفشان پرورش نسلی توانمند و 
مستقل است. بنابراین به جز هزینه های 
رایج تحصیلـــی، هزینه های جانبی مثل 
تهیـــه کتاب، شـــرکت در کالس زبان 
و یا کالس های ورزشـــی برای بچه ها 
در نظر گرفته شـــده است. در واقع ما 
تاکید زیـــادی داریم که دانش آموزانمان 
زبان انگلیسی بیاموزند و با ورزش، خود 
را سالمت و شـــاداب نگه دارند. چون 

همراهی انجمن یاران دانش و مهر با جامعه یاوری در کمپین امسال

با هم برای ایران
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کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« به روایت اعداد

نفر اهدای کوله پشتی 32

نفر اهدای کوله پشتی+ روپوش 190

22
بیشترین رقم اهدایی از سوی یک شخص

میلیون تومان

3
کمترین رقم اهدایی از سوی یک شخص

هزار تومان

7501
روپوش اهدا شده

دست نفر اهدای روپوش2

10022
کوله پشتی  اهدا شده

عدد

20
محل توزیع بسته های حمایتی

استان

15
شرکت ها و موسسات همراه

80
مدت زمان کمپین
روز 224

تعداد خیرین مشارکت کننده
نفر

943.537.000
جمع کل کمک های نقدی
تومان 1.173.0۶7.000

جمع کل ارزش کمک های نقدی و غیرنقدی کمپین
تومان 229.470.000

جمع کل کمک های غیرنقدی
تومان


