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حضرت امام خميني(ره):
محرومان  به  از خدمت  باالتر  عبادتي  نمي كنم  فكر    ■

وجود داشته باشد. 
■ همه آرمان و آرزوي ملت، دولت و مسئوالن كشور ما 
است كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد 
در  رفاه  از  ما  كشور  غيرتمند  و  و صبور  عزيز  مردم  و 

زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند. 

مقام معظم رهبري مدظله العالي:
■ يكي از ضروري ترين نهادهاي انقالب، كميته امداد است و 
علت هم اين است كه يكي از اهداف اصلي انقالب رسيدگي 
به وضع محرومان و مستضعفان و رفع محروميت از آنهاست. 
خيلي  بحمدا...  و  دارم  اعتماد  امداد  به  حقيقتاً  من   ■
خصوصيات مثبت در اين كار و در اين مؤسسه هست. 
■ اگر كميته امداد نبود، جاي امداد در كشور خالي بود. 

14اسفند ماه سالروز تأسيس 
كميته امداد امام خميني(ره) 

و آغاز هفته احسان و نيكوكاري 
گرامي باد.

وعده ما روز پنج شنبه 18 اسفندماه

با شعــــــــار
سيره نبوي، احسان علوي، جهاد اقتصادي

در پايگاه هاي جمع آوري كمك هاي مردمي
اداره روابط عمومي و اطالع رساني
كميته امداد امام خميني(ره) استان همدان

بيائيد شب عيد بيائيد شب عيد 
محرومان را محرومان را 

شاد كنيمشاد كنيم
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ــكوهمند انقالب  همدان پيام: پس از پيروزى ش
ــالمى كميته امداد امام خمينى(ره) دومين  اس
ــه بنا به درايت معمار كبير انقالب  نهادى بود ك
ــت 22 روز از پيروزى انقالب شكل  پس از گذش
ــتضعفان و محرومان جامعه طعم  گرفت، تا مس
ــند. به همين  خوش اين پيروزى را به واقع بچش
مناسبت براى بيان خدمات انجام شده مديركل 
كميته  امداد امام خمينى(ره) استان همدان در 
ــريح عملكرد اين  ــتى با خبرنگاران به تش نشس

نهاد مقدس پرداخت.
ــم برنامه هاى هفته  ــاره به اه مهدى فضلى با اش
ــان و نيكوكارى، اظهار كرد: بيش از 200 احس
عنوان برنامه از 13 الى 19 اسفندماه سال جارى 
ــان علوى و جهاد  ــيره نبوى، احس ــعار« س با ش
ــد كه توزيع هزار  ــادى» اجرايى خواهد ش اقتص
ــبد كااليى در بين مددجويان و بيماران  مورد س
ــن اهداى يك هزار مورد  صعب العالج و همچني
ــش امداد از  ــاى زيرپوش ــه به خانواده ه جهيزي

مهمترين برنامه هاى اين هفته است.
ــفندماه به  وى افزود: زنگ نيكوكارى روز 17 اس
طور همزمان در 800 مدرسه به صدا در مى آيد 
ــه منظور  ــتايى ب ــهرى و روس و 400 پايگاه ش
ــطح استان  جمع آورى كمك هاى مردمى در س

تعبيه شده است.
ــور خدمات  ــه مهمترين مح ــان اينك ــا بي وى ب
ــى چون امور  ــام(ره) در مباحث كميته امداد ام
ــعه  توس و  ــازى  اعتماد س ــازى،امور  توانمند س
ــاركت عمومى و امور مديريتى و تحقيقاتى  مش
ــى امور  ــد مل ــت: در بع ــود، گف ــه مى ش خالص

بين الملل مد نظر بوده است.
وى در خصوص توانمند سازى محرومين، تصريح 
كرد: در مبحث امور حمايتى محرومان در سطح 
استان چهل و يك هزار و 851 خانواده و هشتاد 
ــر و 75 هزار نفر به طور  ــزار و 236 نف و چهاره
ــتقيم در قالب خانواده هاى آسيب پذير  غير مس

تحت پوشش كميته هستند.
ــك هزينه  ــتمرى و كم ــت مس ــى پرداخ فضل
زندگى، بيمه كردن جامعه هدف، تأمين مسكن 
ــان را مهمترين  ــدان كمك به ازدواج آس نيازمن
ــبختانه  ــور اين نهاد عنوان و بيان كرد: خوش ام
ــش با  ــار موفقيت در ازدواج افراد تحت پوش آم
ــازى 98 درصد بوده  توجه به برنامه هاى آگاه س
ــت، كه اين توفيق ازدواج هاى آسان را باعث  اس

شده است.
وى درباره امكانات ازدواج مددجويان، بيان كرد: 
ــه هزار و 500 جهيزيه معادل  در سال جارى س
بيست و هشت ميليارد ريال براى نوعروسان اين 
ــده است كه در مقايسه با سال  نهاد پرداخت ش
گذشته 36 درصد رشد داشته كه آمار موفقيت 
ــاورهاى رايگان قبل  در ازدواج ها با توجه به مش
از عقد كميته امداد به 99 درصد رسيده است.

ــتان  مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اس
ــوار و نفرات  ــدان در ادامه افزود: تعداد خان هم
ــش امداد به ترتيب 41 هزار و 851 نفر  زيرپوش
و 84 هزار و 236 نفر در سال جارى هستند كه 
ــد 11 درصدى نسبت به سال  در مجموع با رش
ــتمرى دريافت  ــته 222 ميليارد ريال مس گذش

مى كنند.
ــزار و 500 مورد  ــرد: تحويل 3 ه ــه ك وى اضاف
ــش  ــه ارزش 28 ميليارد ريال، پوش ــه ب جهيزي
ــاخص هاى  بيمه اى، خدمات درمانى و ارتقاى ش

ــتى 26 هزار و 344 نفر با هزينه اى بالغ  بهداش
ــر 31 ميليارد ريال و حمايت از 8 هزار و 478 ب
نفر يتيم با پرداخت هزينه اى بالغ بر 50 ميليارد 
ريال توسط افراد حامى از ديگر اقدامات صورت 

گرفته در سال جارى است.
ــكن مددجويان  فضلى تعداد احداث و خريد مس
ــت: از ابتداى  ــرد، و گف ــان ك ــورد بي را 519 م
ــارد ريال صرف  ــر 116 ميلي ــال جارى بالغ ب س
ــكن مددجويان  ــازى مس احداث، تعمير و بازس

شده است.
ــراد تحت  ــازى اف ــا توانمند س ــاط ب وى در ارتب
ــه اين نهاد،  ــوان مهمترين برنام ــش به عن پوش
ــق ارائه  ــازى حرفه اى از طري ــت: توانمند س گف

تسهيالت اشتغالزايى انجام شده است.
ــده  وى اضافه كرد: طرح هاى خودكفايى اجرا ش
ــد نسبت  41 هزار و 709 مورد با 28 درصد رش
ــته، وام خودكفايى و اشتغال ثبت  به سال گذش
ــامانه رصد 13 هزار و 961 مورد با  ــده در س ش
ــد نسبت به سال 89 و پرداخت  417 درصد رش
ــارد و 597 ميليون ريال وام در حوزه  574 ميلي
ــان تحقق يافته  ــتغال مددجوي خودكفايى و اش

است.
ــى  خودكفاي ــرح  ط در  ــرد:  ك ــح  تصري وى 
ــتفاده  ــه از وام هاى كميته اس ــى ك خانواده هاي
ــته اند به خودكفايى برسند و از  مى كنند، توانس

تحت نظر كميته خارج شوند.
ــتان  مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اس
ــزار و 250 مورد وام  ــت 6 ه ــدان از پرداخ هم
ــنه به افراد مددجو خبر داد و افزود:  قرض الحس
ارزش ريالى وام پرداخت شده 60 ميليارد ريال 
است كه اين رقم با افزايش 50 درصدى نسبت 

به سال گذشته مواجه است.
ــتغال خودكفايى  ــح كرد: در طرح اش وى تصري
ــزى» ايجاد كرده ايم كه افزايش  طرح «كار انگي

ــنايى  ــه زندگى و آش ــاخص اميد ب ــه، ش روحي
ــالش در اين طرح صورت  ــا با كار و ت خانواده ه
ــى خانواده ها از  ــت و طرح توان  افزاي گرفته اس

خدمات امداد استفاده مى كنند.
ــتان  مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اس
ــغل  ــازى و ايجاد ش همدان، گفت: در توانمند س
براى تحت پوششين كميته امداد، استان همدان 

رتبه نخست كشورى را كسب كرده است.
ــى و صدقات را  ــاى مردم ــد كمك ه فضلى رش
ــتان همدان 40 ــال گذشته در اس نسبت به س
ــارد و 942 ــرد و افزود: 58 ميلي ــد ذكر ك درص

ميليون ريال مبلغ پرداختى حق بيمه مشموالن 
ــال جارى است  بيمه هاى تأمين اجتماعى در س
ــبت به سال 89 ــد 149 درصدى نس كه با رش

روبه رو شده است.
وى اضافه كرد: منابع مالى كميته امداد از دفتر 
ــع دولتى، كمك هاى  ــام معظم رهبرى، مناب مق
ــادى كميته تأمين  ــى و درآمدهاى اقتص مردم

مى شود.
ــترك و  ــزود: بيش از 300هزار خير مش وى اف
ــد كه با 19 ــن نهاد را يارى مى كنن ــوكار اي نيك

سرفصل و در قالب صدقات با 24 درصد رشد و 
ــد باعث شده  جمع آورى زكات با 78 درصد رش
ــت. استان همدان جزو سه استان برتر كشور  اس

معرفى شده است.
ــتان 215 هزار  ــطح اس ــرد: در س ــان ك وى بي
صندوق صدقه وجود دارد كه امسال 45 ميليارد 

ريال كل درآمد بدست آمده از صندوق هاست.
ــاى  ــرد: كمك ه ــان ك ــان خاطرنش وى در پاي
ــادل 489 ميليون  ــته مع ــال گذش دريافتى س
تومان بوده است كه نسبت به سال 88 اين رقم 
ــد داشته است و كسانى كه تمايل  44درصد رش
ــماره حساب 50005 بانك  دارند مى توانند با ش

ملى كمك هاى خود را واريز كنند.

جدول روزشمار برنامه هاي كميته امداد امام خميني(ره) در هفته احسان و نيكوكاري سال 1390 «در مركز استان»
مكان اجراعنوان برنامهنامگذاري ايامايام هفتهرديف

شهرك مدني/ روستاي قاسم آبادواگذاري واحدهاي مسكوني به مددجويان ساعت 11 صبحاحسان، انفاق و نيكوكاري در پايگاه هاي عبادي و معنويشنبه 13 اسفند1

يكشنبه 14 2
احسان، انفاق و نيكوكاري بانواناسفند

دفتر نماينده محترم ولي فقيه در استانديدار با نماينده محترم ولي فقيه ساعت 8/30 صبح
نشست خبري مديركل محترم امداد استان ساعت 9/30 

سي متري سعيديه اداره كل كميته امدادصبح
ويزيت رايگان بيماران در درمانگاه امام خميني(ره) صبح 

ميدان امام/ ابتداي خيابان باباطاهرو عصر

دوشنبه 15 3
بلوار ميرزاده عشقي/ تاالر مؤسسه مراسم تجليل از كارآفرينان نمونه ساعت 9 صبحاحسان، انفاق و نيكوكاري در بازار، اصناف و صاحبان صنايعاسفند

دارااليتام
ميدان سپاه/ مجتمع فرهنگي انصارتجليل از رابطين فرهنگي مدارس ساعت 15 (بعدازظهر)

سه شنبه 16 4
سي متري سعيديه اداره كل كميته امدادمراسم تجليل از امدادگران نمونه ساعت 15 (بعدازظهر)احسان، انفاق و نيكوكاري كاركنان دستگاه ها و كارگراناسفند

چهارشنبه 17 5
مدرسه ابتدايي وحدتي پويا/ صدفنواخته شده زنگ نيكوكاري ساعت 9 صبحاحسان، انفاق و نيكوكاري در دانشگاه ها، حوزه ها و مدارساسفند

پنج شنبه 18 6
در ميادين اصلي شهرجشن نيكوكاري صبح و بعدازظهراحسان، انفاق و نيكوكاري در تمامي پايگاه هااسفند

سي متري سعيديه اداره كل كميته امدادتجليل از پزشكان و مراكز درماني ساعت 9 صبحاحسان، انفاق و نيكوكاري در پايگاه هاي ورزش هاي همگاني و خانوادگيجمعه 19 اسفند7
* ديدار با خانواده معظم شهداي امدادگر در طول هفته احسان

* تفقد ودلجويي از يك هزار خانواده تحت حمايت با حضور مسئوالن در طول هفته احسان
* توزيع يك هزار مورد سبد كااليي در بين مددجويان و بيماران صعب العالج

* اهداي يك هزار مورد جهيزيه به مددجويان در طول هفته احسان
* عطرافشاني و غبارروبي مزار شهدا در طول هفته احسان

اداره روابط عمومي و اطالع رساني

 تاريخچه �
ــي(ره) به  ــداد امام خمين ــه ام ــام: كميت همدان پي
ــاً 22 روز پس از  ــوان دومين نهاد انقالبي دقيق عن
ــكوهمند اسالمي ايران در تاريخ  پيروزي انقالب ش
14 اسفندماه 1357 با صدور حكم پرخير و بركت 
ــي(ره) براي مدت  ــام خمين ــي حضرت ام و تاريخ

نامحدود تشكيل گرديد.
ــي و از نوع  ــوان نهادي انقالب ــداد به عن ــه ام كميت
ــد  ــي و عام المنفعه مي باش ــر انتفاع ــات غي مؤسس
ــوده و در تمامي  ــي آن در تهران ب ــز اصل كه مرك
ــور و در بعضي  ــتان ها و اكثر بخش هاي كش شهرس
ــوريه، جمهوري  ــور (لبنان، س ــاط خارج از كش نق
آذربايجان، تاجيكستان، افغانستان، عراق و كومور) 

داراي شعبه است.
ــس از واليت فقيه عالي ترين  ــوراي مركزي كه پ ش
ــئوليت كلي كارها و  ــد، مس ــن اين نهاد مي باش رك
ــورا عبارتند  ــت. اعضاي اين ش امور را عهده دار اس
از حبيب ا... عسگراوالدي، حسين انواري، ابوالفضل 
ــتي امداد  ــدري و حميد ترقي، سرپرس حاجي حي
ــن مقام اجرايي و  ــين انواري به عنوان باالتري حس

يكي از اعضاي شوراي مركزي است.
ــام معظم رهبري  ــتقيم مق ــاد زير نظر مس اين نه
ــنامه اول آن در سال  (ولي فقيه) قرار دارد و اساس
ــام خميني(ره)  ــيح و تأييد حضرت ام ــه توش 66 ب
ــال 1380 به تأييد  ــنامه دوم آن نيز در س و اساس
ــت ا... خامنه اي  ــرت آي ــم رهبري حض ــام معظ مق

مدظله العالي رسيده است.
ــوان بزرگ ترين نهاد  ــام(ره) به عن كميته امداد ام
ــش از 86 درصد  ــور مطرح بوده و بي حمايتي كش
ــاي تحت حمايت برنامه هاي حمايتي دولت  گروه ه

را مورد حمايت خدمات خود قرار داده است.
اهداف و وظايف�

ــاندن  كميته امداد امام خميني، با هدف ياري رس
ــداد درماندگان و  ــتضعفان، ام ــه محرومان و مس ب
ــيب ديدگان و خودكفا كردن محرومان تشكيل  آس

يافته است.
وظايف امداد امام بر اساس ماده شش �

اساسنامه عبارتند از
ــواع محروميت هاي مادي  ــناخت ان ــي و ش بررس ■

ــن نيازهاي  ــدان و تبيين و تأمي ــوي نيازمن و معن
حمايتي، معيشتي، فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي 
ــايي افراد و خانواده هاي  آنها در حد امكان و شناس

الزم الحمايه در شهر و روستا و عشاير.
■ بررسي و ارائه پيشنهاد خط مشي ها، سياست هاي 
اجرايي، طرح ها، برنامه ها و روش هاي مناسب براي 
ــاي نيازمندان در ابعاد مختلف به  رفع محروميت ه
مراجع ذي ربط و انجام اقدامات و پيگيري هاي الزم 

براى تحقق آنها.
ــه منظور خوداتكا  ــم آوردن امكانات الزم ب ■ فراه
ــاير  ــودن افراد و خانواده هاي تحت حمايت و س نم
ــتغال، اعطاي وام،  ــق ايجاد اش ــدان از طري نيازمن
ــه اي و ارائه خدمات الزم  ــاي فني و حرف آموزش ه

در حد امكان.
ــور ارائه خدمات  ــهيالت الزم به منظ ــاد تس ايج ■
ــه بيمه هاي درماني  ــتي و درماني و اقدام ب بهداش
ــد امكانات و  ــيب پذير در ح ــار آس و اجتماعي اقش

چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ــدي و غير  ــتمري (كمك هاي نق ــت مس ■ پرداخ
ــروري، كمك به  ــنه ض ــدي، اعطاي قرض الحس نق
تعمير و تهيه مسكن، ازدواج و جهيزيه نيازمندان).
ــراد و خانواده هاي  ــات فرهنگي به اف ــه خدم ■ ارائ
ــي  ــد و انجام فعاليت هاي فرهنگي و آموزش نيازمن
ــي و كمك آموزشي الزم و  و تأمين وسايل آموزش

تعميق باورهاي ديني.
ــراد و خانواده هاي نيازمند  ــت موردي از اف ■ حماي
ــي از بروز حوادث و بالياي  ــكالت ناش در برابر مش

طبيعي و غير طبيعي.
ــاوره و مددكاري و حمايت هاي  ■ ارائه خدمات مش
ــراد و خانواده هاي  ــه اف ــي ب ــي و قضاي الزم حقوق

نيازمند.
ــاس  ــور بر اس ــدان خارج از كش ــت نيازمن حماي ■
سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران، در حد 

امكانات.
ــاي فرهنگ انفاق  ــدات الزم به منظور احي تمهي ■
ــالمي و جلب و  ــر سنت هاي حسنه اس و ايثار، نش

ــي خصوصاً  ــاي مردم ــات و كمك ه ــت امكان هداي
ــوكار و همچنين  ــر و نيك ــخاص خي كمك هاي اش
امكانات و كمك هاي بخش هاي دولتي و غير دولتي 

به منظور حمايت از افراد و خانواده هاي نيازمند.
■ ارتباط با مؤسسات خيريه، انجمن ها و تشكل هاي 
ــور به  ــل و خارج از كش ــي داخ ــه مردم عام المنفع
منظور تبادل تجربه و بهره گيري هر چه مطلوب تر 
از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل آنها و پرهيز از انجام 
ــت انجام  ــر ضروري در جه ــوازي و غي ــاي م كاره
ــترش  ــاي مادي و معنوي و تقويت و گس حمايت ه

اين گونه هسته هاي مردمي در حد توان.
ــس از تخصيص  ــام هرگونه تكليف قانوني پ ■ انج

اعتبار الزم.
 اركان امداد امام�

ــوان نهادي  ــام خميني(ره) به عن ــه امداد ام كميت
انقالبي و از نوع مؤسسات غير انتفاعي و عام المنفعه 
ــم رهبري (واليت  ــت و تحت نظارت مقام معظ اس
ــه مركز اصلي آن در تهران بوده  فقيه) قرار دارد ك
و در تمامي شهرستان ها و اكثر بخش هاي كشور و 
در برخي نقاط خارج از كشور داراي شعبه مي باشد.

پس از واليت فقيه شوراي مركزي عالي ترين ركن 
ــور امداد را  ــئوليت كلي ام ــت كه مس اين نهاد اس

عهده دار است. 
ــتي به عنوان باالترين مقام اجرايي و عضو  سرپرس
ــوراي  ــداد مجري مصوبات ش ــوراي مركزي ام ش
ــتان به عنوان  ــزي، اداره كل كميته امداد اس مرك
ــاخه هاي اصلي  ــده و ناظر بر امور ش هماهنگ كنن
ــاخه  ــه امداد ش ــتان ها و كميت ــتقر در شهرس مس
ــهرها و مراكز  ــي ش ــتان ها و برخ ــه شهرس در هم
ــد حمايتي  ــوان اصلي ترين واح ــتان ها به عن دهس
ــان و ارباب رجوع  ــتقيماً به امور مددجوي امداد مس

رسيدگي مي كند.
منابع مالي�

عنايات مقام معظم رهبري (مدظله العالي). ■
■اعتبارات و كمك هاي دولت جمهوري اسالمي ايران.

ــات، سازمان ها  هدايا و كمك هاي مردمي، مؤسس ■
و نهادهاي داخل و خارج از كشور.
دريافت صدقات، نذور و زكوات. ■

درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي امداد امام. ■

معرفي كميته امداد خانواده هاى كميته امداد 
به دنبال توانمند شدن هستند

پيام مشترك نماينده 
محترم ولي فقيه در استان 

و استاندار به مناسبت 
جشن نيكوكاري

ــود را در راه خدا انفال  ــوال خ ــال آنان كه ام «مث
ــت كه از يك دانه هفت  مي كنند، مانند دانه اي اس
خوشه برويد كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا 
ــد برابر افزايد، كه خداوند  براي هر كه بخواهد چن
رحمت بي منتهاست و (به همه چيز) احاطه كامل 

دارد»
سوره بقره آيه 261

آيه آيه  هاي قرآن كريم و روايات و احاديث بزرگان 
ــار از سخاوت،  ــالمي سرش و ارزش هاي جامعه اس
ــان، نيكوكاري و امر به خير است. نيكوكاري  احس
ــات  ــتان عواطف و احساس ــبز در بوس ــي س درخت
ــتاني هاي  ــلمانان و به ويژه هم اس گرم و لطيف مس
ــكوفايي و  ــتانه ش ــت كه در آس ــخاوتمندي اس س
ــت و ما ديگر  ــي بهاران به بار خواهد نشس دگرگون
بار در روز پاكي و طراوت، روز مهرباني و ايثار، روز 
ــاهد ترنمي دلنشين خواهيم  ــن نيكوكاري ش جش

بود.
ــتان كه با توكل به  مردم خيرانديش و نيكوكار اس
ــود همواره نظام  ــخ خ خداوند متعال و ايمان راس
ــه وجود ياري  ــالمي را با هم مقدس جمهوري اس
ــت، اين بار با نشاطي دوچندان و همتي  نموده اس
ماندگار در سال جهاد اقتصادي به ياري محرومان 
ــاحت  ــتافت و با اقتدا به س و نيازمندان خواهد ش
ــي (ع) برگ زرين  ــن امام عل ــدس اميرالمومني مق
ــارات دارالمومنين همدان خواهند  ديگري به افتخ

افزود.
ــت انتظار مي رود  ــن مردم مومن و نوعدوس از چني
ــترده و باشكوه خود در روز پنجشنبه  با حضور گس
18 اسفندماه در جشن ملي و معنوي نيكوكاري با 
ــان علوي، جهاد اقتصادي  شعار سيره نبوي، احس
ــتمندان  ــتگيري از مس ــال نو به دس در طليعه س
بشتابند و رضاي حضرت حق و خشنودي حضرت 

وليعصر(عج) را فراهم سازند.
والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته

آيت ا... غياث الدين طه محمدي 
نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان
كرم رضا پيريايي
استاندار همدان

مديركل كميته امداد استان رشد كمك هاى مردمى و صدقات را 
نسبت به سال گذشته در استان همدان 40 درصد ذكر كرد و 
افزود: 58 ميليارد و 942 ميليون ريال مبلغ پرداختى حق بيمه 
مشموالن بيمه هاى تأمين اجتماعى در سال جارى است كه با رشد 

149 درصدى نسبت به سال 89 روبه رو شده است.

اشـــــاره
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■ اسدآباد:
ــداد امام(ره) با هدف  همدان پيام: كميته ام
ــاندن به محرومان و مستضعفان،  ياري  رس
امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا 

كردن محرومان تشكيل يافته است.
ــتان  مدير كميته امداد امام خميني شهرس
ــعار و عملكرد امداد امام  اسدآباد، گفت: ش
ــال جهاد اقتصادي، همت، سالمت و  در س
توانمندسازي است و در بخش هاي مختلف 

ــال 90 فعاليت هاي خود را با فضل الهي و كمك دولت و مردم به  در س
پايان رسانده و مي رساند.

ــادي مقدم، گفت: در شهرستان اسدآباد تعداد 4 هزار خانوار  محمد نوش
ــامل 9 هزار نفر تحت حمايت مستقيم امداد امام(ره) هستند و تعداد  ش
ــامل 5 هزار نفر به صورت موردي و مقطعي، مساعدت  2 هزار خانوار ش
ــتان از خدمات امداد امام  ــوند كه حدوداً 14 درصد نفرات شهرس مي ش
ــداد امام، زنان  ــد و 57 درصد از خانواده هاي كميته ام ــتفاده مي كنن اس

بي سرپرست هستند.
ــتمري پرداختن به خانواده هاي تحت  ــال 90 مبلغ مس وي گفت: در س

پوشش 20 ميليارد ريال بوده است.
اين مسئول در ادامه اظهار داشت: از آنجا كه خودكفايي و اشتغال يكي از 
مهم ترين محورهاي توانمندسازي خانواده ها است، دراين خصوص 1459 

نفر ثبت سامانه رصد اشتغال در سال 90 شده اند.
ــامل (دامداري، قاليبافي، صنفي و  و هم اينك 3500 طرح خودكفايي ش

صنعتي و خدماتي) در بين خانواده هاي مددجو موجود است.
وي با بيان اينكه تعداد 11200 مورد سركشي از طرح ها توسط ناظران و 
كارشناسان صورت گرفته مبلغ 29 ميليارد ريال از منابع بانكي و داخلي 

تسهيالت قرض الحسنه به مددجويان پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه در زمينه بيمه به تعداد 600 خانواده و زنان بي سرپرست 
ــط امداد به  ــت: 100 درصد حق بيمه اين عزيزان توس ــده، گف اقدام ش

حساب تأمين اجتماعي واريز شده است.
ــئول اظهار داشت: تعداد 1270 نفر آموزش هاي فني و حرفه اي  اين مس

صورت گرفته و مبلغ 200 ميليون ريال دراين زمينه هزينه شده است.
ــال 90 كه به مرحله  ــده در س ــن تعداد خانواده هاي خودكفا ش همچني

استقالل اقتصادي و توانمندي رسيده اند 450 خانوار مي باشد.
نوشادي اقدامات انجام شده در زمينه فرهنگي و آموزش را چنين اعالم 
كرد و گفت: كميته امداد شهرستان اسدآباد 800 نفر دانش آموز و 220 
ــتعداد درخشان و  ــجو را تحت حمايت دارد كه 5 نفر از آنها اس نفر دانش
ــند. اين كميته امداد در زمينه فرهنگي، آموزش خانواده و  نخبه مي باش
ــتاني انجام مي دهد و يكي از  ــاوره، كانون هاي دائم و اردوهاي تابس مش
ــراي توانمندي فكري و فرهنگي خانواده ها مهيا  مهم ترين راهكارها را ب
ــازد. مدير كميته امداد اسدآباد در خصوص مشاركت هاي مردمي  مي س
ــتوانه هاي اصلي امداد امام(ره) مي باشد، گفت: در بخش هاي  يكي از پش
مختلف (جشن هاي عاطفه، نيكوكاري، صدقات، جهيزيه، رد مظالم، زكات 
ــال جاري نزديك به 90 ميليارد ريال كمك هاي  فطره، اطعام و...) در س

مردمي جمع آوري و بين نيازمندان توزيع شده است.
ــده و  ــان انجام ش ــت 171 مورد جهيزيه به نوعروس ــت پرداخ وي گف
ــند،  ــورد در نوبت پرداخت كمك هزينه جهيزيه مي باش ــداد 302 م تع
كه هم اينك براي تأمين اين تعداد جهيزيه نيازمند ياري  رساندن مردم 
نوع دوست هستيم. نوشادي اظهار داشت: تعداد 620 مورد وام كارگشايي 

قرض الحسنه به مبلغ 3700 ميليون ريال پرداخت شده است.
اين مسئول در زمينه اكرام ايتام، گفت: كميته امداد شهرستان با داشتن 
ــبت  ــد 60 درصد نس ــر يتيم و تعداد 1170 نفر حامي و با رش 667 نف
ــران و حاميان جمع آوري  ــال 89 مبلغ 2800 ميليون ريال از خي به س
ــت. البته بايد گفت تعدادي از خانواده   ــاب ايتام واريز كرده اس و به حس
ايتام مشكل مسكن دارند كه نيازمند ياري رساني مردم خير و سخاوتمند 
استان هستند. وي در زمينه مسكن و ساختمان بيان كرد: در سال 90 
تعداد 433 مورد احداث مسكن روستايي و شهري و تعميرات و احداث 
حمام و لوله كشي گاز با مبلغ 6700 ميليون ريال به صورت بالعوض و وام 
اقدام شده است. اين مسئول ساير بخش هاي خدماتي اين كميته امداد 
ــتي اعالم كرد و گفت: در اين زمينه 3950  را خدمات درماني و بهداش
ــت. در ديگر  ــده اس ميليون ريال براي مددجويان و نيازمندان هزينه ش
ــمول تحت  حمايت و  بخش ها كمك به اجاره خانه، معافيت فرزندان مش
بيمه روستايي و عشايرخانواده هاي كميته امداد امام و پرداخت حق بيمه 

از اقدامات ديگر كميته امداد امام مي باشد.

■ بهار:
ــتان بهار ضمن  ــداد شهرس ــر كميته ام ــام: مدي همدان پي
ــومين  ــي و س ــان و نيكوكاري و نيز س تبريك هفته احس
سالگرد تأسيس نهاد مقدس كميته امداد توسط بنيانگذار 
اين انقالب گفت: هفته احسان فرصتي را فراهم مي آورد تا 
ــت ايران اسالمي در ايام نزديك به سال نو،  مردم نوع دوس

بيشتر از هميشه به فكر نيازمندان باشند.
ــهبازي اظهار داشت: اين نهاد در زمينه خدمات  عيسي ش
حمايتي و سالمت خانواده ها در مدت يك سال گذشته به 

ــتمري  تعداد 3265 مددجوي عادي و طرح مبلغ 17 ميليارد ريال مس
پرداخت نموده است.

وي افزود: كمك به وديعه مسكن مددجويان به تعداد 28 مورد با 103 
ــده  ــكن مددجويان انجام ش ميليون ريال در كنار كمك به وديعه مس
ــحاليم توانسته ايم سرپناهي براي محرومان  است كه از اين بابت خوش

بسازيم.
ــداد را 570 مورد بيان و  ــدگان مددجوي كميته ام ــداد بيمه ش وي تع
ــارد و 994 ميليون و 961  ــان كرد: اين تعداد افراد با 2 ميلي خاطرنش

هزار ريال بيمه شده اند.
ــورد اعالم كرد و  ــربازان معاف از خدمت را 9 م ــئول تعداد س اين مس
ــروس در قالب كمك هزينه ازدواج و  ــت: اين نهاد به تعداد 93 نوع گف
ــت. همچنين  ــن جهيزيه مبلغ 930 ميليون ريال كمك كرده اس تأمي

جهيزيه موردي به نوعروسان غيرمددجو به تعداد 33 نفر به 
مبلغ 99 ميليون ريال بوده است كه در كنار اين كمك ها به 
ــران مددجو نيز 33 مورد به مبلغ 54  تعداد هديه زوج به پس

ميليون ريال بوده است.
مدير كميته امداد شهرستان بهار در ادامه به تشريح عملكرد 
ــي پرداخت و گفت:  ــن اداره در بخش هاي خدمات درمان اي
تعداد 1015 مددجو تحت پوشش امور بيمه درماني هستند.
ــته به تغذيه  ــال گذش ــت: اين كميته در يك س وي بيان داش
كودكان زير 6 سالى كه دچار سوء تغذيه شده بودند اقدام نمود 
ــت 100 كودك را با مبلغ 240 ميليون و 490 هزار ريال تغذيه  كه توانس

دهد.
ــه را 105 ميليون  ــارت متفرق ــئول هزينه موردي ويژه و خس اين مس
ــوردي درمان براي  ــرد و گفت: پرداخت م ــال اعالم ك ــزار ري و 736 ه
ــون و 203 هزار ريال  ــه مبلغ 309 ميلي ــتاييان نيز 498 مورد ب روس

بوده است.
ــت را 527 نفر و تعداد حاميان را  ــه تعداد ايتام تحت حماي ؟؟ در ادام
ــمرد و افزود: در مدت يك سال گذشته درآمدهاي نقدي  844 نفر برش
و غير نقدي اين نهاد در بخش خدمات طرح اكرام يك ميليارد و 517 

ميليون و 243 هزار و 131 ريال بوده است.
ــداد بهار گزارش  ــط كميته ام ــده توس ــاير خدمات انجام ش در زير س

مي شود.

■ خدمات مشاركت هاي مردمي
مبلغ به ريالتعدادعنوانرديف

226/000/000*****كمك به مردم سومالي1
480/000/000جمع آوري زكات فطره2
4/930/127/405جمع آوري زكات از طريق كشاورزان شهرستان3

4
جمع آوري كمك هاي مردمي و خيرين نيكوكار 
از طريق صندوق هاي صدقات، اطعام نيازمندان، 

جشن عاطفه ها و كمك هاي خاص و...
*****6/503/719/833

■ خدمات فرهنگي و آموزش
مبلغ به ريالتعدادعنوانرديف

17791/500/000پرداخت هزينه هاي دانشجويي1
برگزاري كانون هاي تابستاني و جوانان پيرو واليت، 2

214179/800/000اردوهاي زيارتي و آموزش

پرداخت خدمات تحصيلي (هزينه پوشاك، نوشت افزار، اياب و 3
612111/300/000ذهاب، تقويت بنيه تحصيلي، آزمون آمادگي كنكور و...)

■ خدمات مسكن
مبلغ به ريالتعدادعنوانرديف

251/900/000/000احداث واحد مسكوني مددجويان1
100462/500/000تعمير كلي، جزيي، احداث حمام2
150225/000/000لوله كشي گاز منازل مددجويان3
*********انشعابات آب، برق، گاز، عوارض شهرداري4

■ خدمات خودكفايي و اشتغال
مبلغ به ريالتعدادعنوانرديف

*********1478تعداد طرح فعال اشتغال1
*********1420اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي مددجويان2
107094/528/244/059پرداخت تسهيالت اشتغال مددجويان و اقشار نيازمند3
109100/000/000بينايي سنجي قاليبافان4

■ خدمات وام كارگشايى
مبلغ به ريالتعدادعنوانرديف

1791/019/000/000پرداخت وام كارگشايي منابع داخلي امداد1
2001/000/000/000پرداخت وام كارگشايي منابع بانكي2

آمار عملكرد سال 1390 كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان ها 
همدان پيام: همزمان با 14 اسفندماه سي و سومين 
ــيس كميته امداد امام خميني(ره) در  سالگرد تأس
ــان و نيكوكاري مديركل،  دومين روز از هفته احس
ــداد امام  ــاي كميته ام ــران و رؤس ــان، مدي معاون
ــده محترم  ــدان با نماين ــتان هم خميني(ره) اس
ولي فقيه در استان و امام جمعه معزز شهر همدان 

ديدار كردند.
در اين ديدار نماينده محترم ولي فقيه در استان با 
تبريك 14 اسفندماه سالروز تأسيس كميته امداد 
ــان و نيكوكاري به  ــام خميني(ره) و هفته احس ام
همه امدادگران افزود: تأمين معيشت محرومان از 
مهم ترين وظايف كميته امداد است، ولي رسيدگي 
ــتري  ــا از اهميت بيش ــي آنه ــائل فرهنگ ــه مس ب
ــت كه بحمدا... كميته امداد به آن به  برخوردار اس

صورت ويژه پرداخته است.
ــه محمدي با بيان  ــرت آيت ا... غياث الدين ط حض
ــه امداد يك زاينده رود پرخير و بركت  اينكه كميت
ــجام  ــالت امداد را در دنياي امروز انس ــت، رس اس
ــيدن به اركان خانواده ها و حراست از حريم  بخش
ــائل  ــا و همچنين برنامه ريزي در خصوص مس آنه
ــرد و بر رفع  ــوان ك ــوي آنها عن ــي و معن فرهنگ
نيازمندي هاي اخالقي و فرهنگي خانواده ها تأكيد 

نمود.
ــدان در ادامه با قابل  ــهر هم امام جمعه محترم ش
تحسين برشمردن فعاليت هاي امداد در بخش هاي 
مختلف به ويژه اشتغال و خودكفايي خانواده ها، بر 

توجه به اقشار آسيب پذير جامعه تأكيد كرد.

ــران اين نهاد  ــه، امدادگ ــده محترم ولي فقي نماين
ــان فرا خواند و  ــتر به امور محروم را بر توجه بيش
ــرعي  ــاني به نيازمندان را يك وظيفه ش امدادرس

عنوان كرد.
ــه امداد امام  ــدار مديركل كميت ــه اين دي در ادام
ــت 14  ــتان همدان با گراميداش ــي(ره) اس خمين
ــداد امام  ــيس كميته ام ــالروز تأس ــفندماه س اس
ــوكاري، نگاه  ــان و نيك ــي(ره) و هفته احس خمين
ــان را يكي از مهم ترين داليل  ويژه امام به محروم
تشكيل اين نهاد برشمرده و افزود: بحمدا... كميته 
امداد با گذشت 33 سال از عمر پر خير و بركتش 
ــتاي  ــري را در راس ــت گام هاي مؤث ــته اس توانس
ــت از محرومان و زدودن فقر و محروميت از  حماي

جامعه اسالمي بردارد.

مهدي فضلي با اشاره به توانمندسازي خانواده هاي 
ــتغال و فرهنگي،  ــت حمايت در بخش هاي اش تح
ــتا  ــي ترين فعاليت اين نهاد را در همين راس اساس
ــيزده هزار و  ــال 90، س عنوان كرد و گفت: در س
ــار آسيب پذير  ــغل براي مددجويان و اقش 961 ش
ــب  ــور را كس ايجاد كه در اين زمينه رتبه اول كش

كرده ايم.
فضلي با اشاره به برگزاري جشن نيكوكاري با همكاري 
ــاعدت صدا و سيما، آموزش و پرورش و بسيج  و مس
اضافه كرد: جشن ملي و معنوي نيكوكاري امسال در 
ــفندماه در مدارس سراسر  روزهاي 17، 18 و 19 اس
استان، ميادين اصلي شهرها و بخش ها و مصال هاي 
نماز جمعه با شعار سيره نبوي، احسان علوي و جهاد 

اقتصادي برگزار مي گردد.

تجليل 
از كارآفرينان 

نمونه
همدان پيام: همايش تجليل از كارآفرينان 
ــام خميني(ره)  ــداد ام ــه كميته ام نمون
شهرستان همدان در سومين روز از هفته 
احسان و نيكوكاري با حضور 300 نفر از 

مددجويان برگزار شد.
مديركل اداره تعاون، كار و امور اجتماعي 
استان همدان در اين همايش ضمن ابراز 
خرسندي از عملكرد كميته امداد استان 
ــش خودكفايي  ــژه در بخ ــدان به وي هم
ــمت خودكفايي و  ــت به س ــت: حرك گف
حمايت از بخش خصوصي طبق ماده 44 
ــي و نظارت دولت بر آن در  قانون اساس
همدان از سال گذشته در بخش مشاغل 
ــده و امروز با حركت  ــروع ش خانگي ش
ــمت موفقيت هاي چشمگيري  به اين س

حاصل شده است.
اقالمي افزود: زمينه تسهيالت توسط اين 
نهاد آماده شده و مددجويان بايد بتوانند 
با حرفه آموزي اين تسهيالت را در زمينه 

حرفه و دانش خود استفاده نمايند.
ــت كاالها  ــرد: توليد باكيفي ــان ك وي بي
زمينه صادرات را فراهم كرده و به اقتصاد 
ــمت  ــك و خانواده را به س ــواده كم خان

خوداتكايي و خودكفايي سوق مي دهد.
ــبختانه  ــه افزود: خوش ــي در ادام اقالم
درصد اشتغال در استان بيش از انتظار 
ــاي آن همين  ــي از راه ه ــوده كه يك ب
ــتغال  ــت؛ يعني اش ارزان قيم ــتغال  اش

خانگي است.
ــش قائم مقام كميته  ــه اين هماي در ادام
ــتان همدان  ــام خميني(ره) اس امداد ام
ــكوهمند مردم را  ــركت گسترده و ش ش
در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي 
ــه ديگر در تاريخ انقالب  اسالمي حماس
ــرت امام(ره)  ــرده و گفت:  حض عنوان ك
در آغازين روزهاي انقالب اسالمي براي 
رسيدگي به حال محرومان جامعه، نهاد 

مقدس كميته امداد را بنا نهاد.
ــدف اصلي كميته  ــدار افزود: ه علي نام
ــاندن  رس ــي(ره)،  خمين ــام  ام ــداد  ام

مددجويان به خودكفايي است. 
ــه امداد امام خميني(ره)  قائم مقام كميت
استان همدان گفت: در سال جاري اين 
ــغل  ــا ايجاد بيش از 13 هزار ش نهاد ب
ــتاي  ــهيالت در راس ــا پرداخت تس و ب
ــته  برداش گام  مدد جويان  ــي  خود كفاي

است. 
 وي خواستار استفاده مددجويان از توان 
و استعداد خود در جهت استفاده صحيح 

از وام هاي دريافتي شد.
ــال جاري  ــاره به اينكه در س نامدار با اش
ــوزش فني و  ــش از 18 هزار مورد آم بي
ــدت و كوتاه مدت قبل از  حرفه اي بلندم
ــت، گفت:  ــت وام انجام گرفته اس پرداخ
ــه اي يكي از عوامل  ــوزش فني و حرف آم
موفقيت طرح هاي خودكفايي مددجويان 

مي باشد.
ــش از 20  ــارت بي ــه نظ ــه ب وي در ادام
ــزار مورد بر طرح هاي خودكفايي براي  ه
پايداري و موفقيت طرح ها توسط ناظران  

اشاره كرد.

واگذاري 4 واحد مسكن 
به مددجويان تحت حمايت 

در شهر همدان
ــالروز  ــفندماه س ــتانه 14 اس  همدان پيام: در آس
تأسيس كميته امداد امام خميني(ره) و در اولين 
ــمي،  ــان و نيكوكاري در مراس ــه احس روز از هفت
ــا زيربناي هر واحد 65  ــكوني ب تعداد 4 واحد مس
ــر و با هزينه هر واحد حدود 166 ميليون ريال  مت
ــه امداد امام  ــان تحت حمايت كميت به مددجوي

خميني(ره) شهرستان همدان واگذار شد.
ــتان  ــه امداد امام خميني(ره) اس قائم مقام كميت
ــاره به عملكرد حوزه  ــم با اش همدان در اين مراس
ــت: از ابتداي  ــاختمان اين نهاد گف ــكن و س مس
سال جاري تاكنون يك هزار و 241 مورد احداث و 
تعميرات مسكن براي مددجويان تحت حمايت اين 
ــده است كه از اين تعداد 519 مورد  نهاد انجام ش
احداث مسكن و 722 مورد نيز در قالب تعميرات 
ــت. علي نامدار هزينه احداث و  ــكن بوده اس مس
تعميرات مسكن مددجويي را در سال جاري بالغ بر 
116 ميليارد ريال برشمرد كه در قالب تسهيالت 

بانكي و كمك هاي بالعوض پرداخت شده است.

اخبار كميته امداد در هفته اى كه گذشت

ديدار امدادگران با نماينده ولى فقيه در استان

نشست هم انديشي 
مسئوالن كميته امداد 

و فرماندهان سپاه 
انصارالحسين(ع)

ــفندماه و هفته  ــتانه 14 اس ــام: در آس  همدان پي
ــان و نيكوكاري نشست هم انديشي مسئوالن  احس
كميته امداد امام خميني(ره) و فرماندهان محترم 

سپاه انصارالحسين(ع) برگزار شد.
ــين فرماندهي سپاه انصارالحسين(ع) استان  جانش
ــاره به كالم حضرت امام خميني(ره)  همدان با اش
ــتضعفان جامعه ولي نعمتان  در خصوص اينكه مس
هستند، گفت: اگر نگاه آنها به نظام نبود انقالب به 

دست مستكبران مي افتاد.
صديق تصريح كرد: تأكيدات مكرر امام(ره) و مقام 
ــان از اهميت اين  معظم رهبري به محرومان، نش
ــام حكومتي واليتي و  ــگاه آنها در نظ ــر و جاي قش

اسالمي دارد.
ــه نيازمندان جامعه  ــد به توجه ويژه ب وي با تأكي

ــر و  ــراي زدودن فق ــاعي ب ــريك مس ــزود: تش اف
محروميت و رسيدگي به مستضعفان از مهم ترين 
ــن دو نهاد انقالبي؛ يعني كميته امداد و  وظايف اي

سپاه مي باشد.
ــتار پيشقدم شدن و فراهم  صديق در ادامه خواس
ــان ها به منظور سهيم  كردن زمينه الزم براي انس

شدن در امور خير و رسيدگي به محرومان شد.
ــركل كميته امداد امام  ــت مدي در ادامه اين نشس
ــيس اين نهاد مقدس را بر مبناي  خميني(ره) تأس
ــالمي  ــط بنيانگذار جمهوري اس تفكر ديني توس
عنوان كرد و افزود: خدمات اين نهاد مزين به مهر 

واليت است.
ــن نهاد،  ــه عملكرد اي ــاره ب ــي با اش ــدي فضل مه
فعاليت هاي كميته امداد را در قالب امور رسيدگي 
به محرومان و زدودن فقر، امور توانمندي فرهنگي، 

توانمندي شغلي و خودكفايي عنوان كرد.
ــاً نگاه  ــه محرومان صرف ــگاه نظام ب ــزود:  ن وي اف
معيشتي نيست؛ بلكه فكري، فرهنگي، خوداتكايي 
ــالمي به  و اعتماد به نفس مهم ترين نگاه نظام اس

آنهاست.
ــازي و  فضلي از ديگر خدمات اين نهاد را اعتمادس
جلب مشاركت هاي مردمي عنوان كرد و گفت: در 
ــش از 300 هزار نفر به عنوان خير  حال حاضر بي
ــترك طرح هاي مشاركت هاي مردمي با اين  و مش

نهاد همكاري دارند.
ــتان  ــداد امام خميني(ره) اس ــركل كميته ام مدي
ــاره به مناسبت هاي جشن عاطفه ها،  همدان با اش
ــان و نيكوكاري  ــوكاري و هفته احس ــن نيك جش
ــيار  ــيج در برگزاري اين برنامه ها را بس تعامل بس
ــيج  ــترده بس مثبت ارزيابي كرد و از همكاري گس
ــان و اطعام  ــه نوعروس ــن جهيزي ــپاه در تأمي و س

نيازمندان تقدير نمود.
وي در پايان خواستار همكاري و مساعدت هر چه 
يبشتر مردم شريف و نوعدوست استان همدان در 
ــن بزرگ  ــان و نيكوكاري به ويژه جش هفته احس

نيكوكاري شد.

■ فامنين:
ــي(ره) آمار فعاليت  ــام: مدير كميته امداد امام خمين همدان پي
كميته امداد شهرستان فامنين را در نه ماهه سال 90 اعالم كرد 
و گفت: در زمينه امور حمايتي پااليش 1760 پرونده حمايتي 
ــتمري به  مددجويان تحت حمايت با 3500 نفر، پرداخت مس
صورت ماهيانه براي 1432 خانوار و همچنين كمك هاي جانبي 
ــق بيمه تأمين  ــر 8,353,000,000 ريال، پرداخت ح ــغ ب بال
ــت خانوار و شاغالن در امر خودكفايي  اجتماعي به زنان سرپرس

براي 234 خانوار با مبلغي بالغ بر 763,614,000 ريال انجام شده است.
ــا با اشاره به اينكه كمك هزينه درماني به اقشار نيازمند  عين ا... موحدي پارس
ــاعدت به كودكان داراي  ــت، گفت: مس به مبلغ 143,550,000 ريال بوده اس

سوء تغذيه زير 6 سال 40 نفر با مبلغ 103,000,000 ريال صورت گرفته است.
وى بيان داشت: در شهرستان فامنين تعداد 235 يتيم تحت حمايت 865 
حامي مي باشند كه مبلغ 1,245,000,000 ريال مساعدت حاميان به ايتام 

پرداخت شده است. 
ــاره به اينكه  ــش با اش ــان تحت پوش وي در زمينه تأمين جهيزيه نوعروس
برگزاري جلسات آموزشي براي دختران در شرايط ازدواج 360 نفر با مبلغ 
15,000,000  و برگزاري جلسات آموزشي همسران جوان و موارد بهداشتي 
به تعداد 60 مورد انجام شده است، گفت: پس از برگزاري كالس هاي آموزش 

زندگي به 60 نوعروس به مبلغ 5,069,000,000 ريال جهيزه اهدا شد.
ــورد تقاضا راهنمايي و  ــت هاي وارده و پذيرش 1136 م ــت درخواس وي ثب
مددكاري 1100 مورد خبر داد و گفت: ثبت پرونده ها در رايانه و استعالم و 

ارجاعات به ساير سازمان ها 1500 مورد بوده است.
موحدي پارسا يكي از مهمترين امور كميته امداد را امور فرهنگي دانست و 
گفت: واحد فرهنگي اين نهاد در راستاي ارتقاي فرهنگ، آموزش و پرورش 
ــجويان و طالب علوم ديني حمايت از 350 دانش آموز و  دانش آموزان، دانش
76 دانشجو را در دستور كار قرار داده و برگزاري دوره هاي آموزشي گروهي 
ــالح براي 120 خانوار با هزينه اي بالغ بر  ــره به چهره و اجراي طرح ف و چه

38,000,000 ريال را به همراه برگزاري كالس آموزش دختران 
در شرف ازدواج و همسران جوان 470 نفر با مبلغ 15,000,000 

ريال را به سرانجام رسانده است.
ــات فراغت و كانون هاي  ــن از برگزاري كانون هاي اوق وي همچني
پيروان واليت براي 120 نفر با 63,000,000 ريال، پرداخت هزينه 
ــا 79,000,000 ريال و  تحصيلي دانش آموزان به تعداد 302 نفر ب
ــهريه دانشجويان و طالب علوم ديني 76 نفر  پرداخت هزينه و ش
با 41,000,000 ريال خبر داد و گفت: اردوي زيارتي سياحتي 45 

نفر از افراد تحت پوشش با هزينه كرد 9,000,000 ريال برگزار شده است.
ــئول افزود: احداث مسكن براي خانوارهاي شهري از دور سوم سفر  اين مس
7 مورد با 540,000,000ريال، احداث 2 مورد مسكن روستايي با مشاركت 
ــويق و مساعدت براي احداث  خيران با هزينه كرد 220,000,000 ريال، تش
ــتايي 26 مورد با 160,000,000 ريال انجام شده است  مسكن مقاوم روس
ــرويس 30 مورد با  ــداث حمام و س ــكن، اح ــه در اين بين تعميرات مس ك
200,000,000 ريال، مساعدت اخذ امتياز انشعابات آب برق و گاز 25 مورد 

با 28,300,000 ريال نيز در دستور كار گرفته و انجام شده است.
وي در زمينه امور وام مددجويان به گزارش عملكرد اين حوزه پرداخت و اظهار 
ــت: پرداخت وام كارگشايي به خانوارهاي نيازمند و اشتغال و كارانگيزي  داش
ــر 2,762,000,000 ريال و وصول بازپرداخت وام  ــورد با مبلغي بالغ ب 451 م
ــال 90 به مبلغ 3,067,000,000 ريال بوده است.  از مددجويان در 9 ماهه س
موحدي پارسا افزود: در سال 90؛ سال جهاد اقتصادي تعداد 563 پرونده اشتغال 
تشكيل و تأييد گرديده كه وام پرداخت شده از منابع داخلي امداد 184 مورد با 
مبلغي بالغ بر 5,632,000,000 ريال بوده است. همچنين ارسال به منابع بانكي 
ــر 12,845,000,000 ريال و برگزاري آموزش هاي  210 مورد با مبلغي بالغ ب
ــا 150,000,000 ريال  ــي و حرفه اي بلندمدت و كوتاه مدت 1508 مورد ب فن
ــتان مبلغي بالغ بر 4,585,195,000 ريال  اعتبار انجام شده است. در شهرس
ــده  ــت. همچنين زكات جمع آوري ش ــده اس از محل صدقات جمع آوري ش

1,640,000,000 ريال و كمك به ايتام 1,245,000,000 ريال بوده است.
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■ همدان:
ــي(ره) به  ــداد امام خمين ــام: كميته ام همدان پي
ــاً 22 روز پس از  ــوان دومين نهاد انقالبي دقيق عن
ــالمي ايران در 14  ــكوهمند اس پيروزي انقالب ش
ــم پرخير و بركت  ــفند ماه 1357 با صدور حك اس
ــي (ره) براي مدت  ــرت امام خمين ــي حض و تاريخ

نامحدود تشكيل گرديد. 
ــام معظم رهبري  ــتقيم مق اين نهاد تحت نظر مس
ــودن محرومان و  ــاري نم ــا هدف ي ــرار دارد و ب ق
ــتضعفان و امداد درماندگان، آسيب ديدگان و  مس

خودكفا نمودن محرومان تشكيل شده است. 
مدير كميته امداد شهرستان همدان ضمن تشريح 
ــتان همدان وظايف  عملكرد اين كميته در شهرس
ــن نهاد را فراهم آوردن امكانات الزم به منظور  اي
ــت حمايت  ــاي تح ــودن خانواده ه ــكا نم خودات
ــات  ــه خدم ــراي ارائ ــهيالت الزم ب ــاد تس و ايج
ــتي و درماني دانست و افزود: حمايت هاي  بهداش
ــاي نيازمند، ارائه  ــراد و خانواده ه ــوردي از اف م
ــدات الزم به منظور  ــاوره اي و تمهي خدمات مش
ــار از ديگر فعاليت هاي  ــاي فرهنگ انفاق و ايث احي

اين نهاد مقدس است.
ــال  ــي از عملكرد س ــري ضمن گزارش نقي منوچه
ــتان همدان اضافه كرد:  1390 كميته امداد شهرس
ــتان 23252  ــش اين شهرس تعداد افراد تحت پوش
ــند كه مبلغ  ــب 11828 خانوار مي باش ــر در قال نف
77/364/862/362 ريال در قالب كمك هاي نقدي و 
غيرنقدي به آنان پرداخت شده است. همچنين تعداد 
ــهري 14411 نفر و هزينه هاي  ــده ش افراد بيمه ش
خدمات درماني ارائه شده به آنها در شهرستان همدان 

مبلغ 1/705/977/311 ريال مي باشد. 
ــي كه به  ــا و فعاليت هاي ــه طرح ه ــه ب وي در ادام
ــورد حمايت  ــان م ــي مددجوي ــور خودكفاي منظ
ــه عنوان يكي از  ــط اين نهاد انجام مي گيرد ب توس
ــته ترين خدمات كميته امداد  اصولي ترين و شايس
اشاره و محورهاي اصلي اين فعاليت ها را در زمينه 
ــي و حرفه اي،  ــاي فن ــه آموزش ه ــي ارائ خودكفائ
ــاد زمينه براي  ــاي خودكفايي، ايج پرداخت وام ه
ــتايي، تامين فضاي  ــط زنان روس دريافت وام توس
ــموالن طرح هاي  ــي، بيمه اجتماعي مش خودكفاي

خودكفايي عنوان و آمار اين خدمات 
را بيان كرد و گفت: وام هاي پرداخت 
ــتان  ــه مددجويان در شهرس ــده ب ش
ــغ 43/736/232/665  همدان به مبل
ريال و هزينه آموزش فني و حرفه اي 
ــت  ــوده اس ــال ب 488/381/829 ري
ــه اجتماعي  ــموالن بيم و تعداد مش
ــر  ــدان 1411 نف ــتان هم در شهرس

مي باشند.
ــاختمان و تهيه مسكن با  وي در زمينه عمران، س
ــرپناه براي  عنايت به اهميت اين موضوع و تهيه س
ــتان  خانواده هاي بي بضاعت اعالم نمود: در شهرس
همدان تعداد 90 واحد مسكن مهر در حال احداث 
ــرفت  ــدود 50درصد پيش ــون ح ــت كه تاكن اس
ــته و عمليات اجرايي آن با زيربنايي  فيزيكي داش
ــال 1390  ــر 9000مترمربع در ابتداي س بالغ ب
ــد و پيش بيني مي گردد در پايان سال  ــروع ش ش
1391 آماده بهره برداري شود. همچنين 6 واحد 
ــتاي علي آباد فرهنگيان براي  ــكوني در روس مس
ــه در دهه  ــش احداث ك ــان تحت پوش مددجوي
ــرداري قرار  ــورد بهره ب ــر افتتاح و م مبارك فج
ــم آباد براي  ــتاي قاس گرفت. 4 واحد نيز در روس
ــش در سال جاري احداث  ولي نعمتان تحت پوش
ــيس اين نهاد مقدس افتتاح  ــالروز تاس كه در س
ــاي انجام  ــاً هزينه ه ــد كه جمع ــذار گردي و واگ
ــغ 21/120/688/834  ــده در اين زمينه مبل ش
ــكن،  ــكن مهر، تامين مس ريال بابت احداث مس
ــرات جزيي  ــتايي، تعمي ــكن روس ــازي مس بهس
ــتي،  ــرويس بهداش ــازي، ايجاد س ــي، بازس و كل
ــه و مبلغ  ــپزخانه هزين ــي و آش حمام، حصاركش
436/779/837 ريال نيز به منظور پرداخت وديعه 
مسكن و اجاره مسكن به ولي نعمتان تحت پوشش 

پرداخت شده است. 
ــي از خدمات  ــه امور فرهنگي كه يك وي در زمين
ــمار مي رود و رسالت مهمي  اصولي اين نهاد به ش
ــت بيان داشت: اين نهاد در رابطه با افراد مورد  اس
حمايت در كنار ساير خدمات خود ارتقاي فرهنگ 
ــش را به عهده  ــش فرهنگي افراد تحت پوش و بين
ــتا موفق به ارائه خدمات موثري  دارد و در اين راس
ــت كه فراهم آوردن تسهيالت و امكانات  ــده اس ش

الزم براي ادامه تحصيل دانش آموزان، 
ــورد حمايت،  ــجويان و طالب م دانش
و  ــي  آموزش ــائل  مس ــه  ب ــيدگي  رس
ــاي  ــزاري اردوه ــان، برگ ــي آن تربيت
ــي ويژه دانش آموزان  تربيتي و آموزش
ــاي گروهي  ــجويان، آموزش ه و دانش
ــت از جمله  ــاي تحت حماي خانواده ه
اين فعاليت هاست كه در اين خصوص 
958 نفر در اردوهاي اين نهاد شركت 
ــته و    6619 نفر نيز در آموزش هاي گروهي  داش
ــركت نموده اند كه مبلغ  ــوزش خانواده ش طرح آم
ــن خصوص هزينه  ــال در اي 3/093/000/000 ري

شده است. 
ــك به ازدواج  ــوص برنامه كم ــري در خص  منوچه
ــام صادق (ع)  ــاره به حديثي از ام ــدان با اش نيازمن
ــي كه وسايل ازدواج شخص  كه مي فرمايند: «كس
ــه ازدواج نمايد از  ــازد تا اينك مجردي را فراهم س
ــت كه خداوند روز قيامت با نظر لطف  ــاني اس كس
ــد»، عملكرد و هزينه كرد  رحمت به او نگاه مي كن
اين نهاد در خصوص امر ازدواج خانواده  هاي تحت 
ــتان همدان را مبلغ  حمايت و نيازمندان در شهرس

2/954/000/000 ريال بيان داشت.
ــي را  ــاي پرداخت ــداد جهيزيه ه ــن تع وي همچني
ــورد جهيزيه موردي  ــورد به همراه 241 م 347 م

غيرمددجويي عنوان كرد.
اين مسئول افزود: طرح اكرام از نيمه دوم سال 1378 
ــت و به  ــط اين نهاد مقدس به اجرا در آمده اس توس
ــي از ايتام به خيران و  ــب اين طرح حمايت مال موج
حاميان واگذار مي شود. بدين صورت كه هر حامي با 
پذيرفتن امر حمايت يك يا چند يتيم ماهيانه مبلغي 

به حساب بانكي هر كدام از آنان واريز مي نمايد. 
ــتن اجراي اين طرح  وي در ادامه با پربركت دانس
ــد در امر حمايت  ــام و تحولي جدي ــي ايت در زندگ
ــي به منظور  ــدان يتيم، ضمن اعالم آمادگ نيازمن
ــام، آمار عملكرد  ــه كمك حاميان جهت ايت هرگون
امداد شهرستان همدان در اين بخش را بشرح ذيل 
بيان داشت: تعداد ايتام تحت پوشش در شهرستان 
همدان 2653 نفر و حاميان آنها 7685 نفر هستند 
ــال جاري  كه مبلغ 33/810/287/521 ريال در س

به حساب آنها واريز نموده اند. 

■ مالير:
همدان پيام: مدير كميته امداد شهرستان مالير تعداد 
ــاي مددجوي عادي اين نهاد را 3 هزار و 642  خانواره
ــزار و 790  ــت: اين تعداد 7 ه ــورد اعالم كرد و گف م
ــامل مي شود. علي كوليوند افزود: تعداد خانوار  نفر را ش
ــت كه 4 هزار و  مددجوي طرح 2هزار و 854 خانوار اس
ــود و در كل 31 ميليارد و 38  ــامل مي ش 923 نفر را ش
ــتمري تا پايان بهمن ماه  ــون و 420 هزار ريال مس ميلي

سال جاري به اين عزيزان پرداخت شده است. 
ــده تحت پوشش را 3هزار و 400نفر اعالم كرد و گفت:  وي تعداد افراد بيمه ش

براي درمان اين تعداد افراد با 32 مركز درماني عقد قرارداد شده است.  
ــئول با تاكيد بر اهميت خودكفايي و اشتغال خانواده هاي تحت پوشش  اين مس
ــي از منابع كميته امداد و بانكي 1963 مورد  ــت: تعداد وام خودكفاي اظهار داش
بوده است كه در سامانه رصد ثبت شده است و مي توان گفت مبلغ وام خودكفايي 

از منابع امداد در كل 29 ميليارد و 362 ميليون ريال است. 
ــد همچنين تعداد وام كارانگيز را 567 مورد اعالم كرد و گفت: مبلغ دام  كوليون
اختصاص داده شده در اين زمينه نيز 5 ميليارد و 670 ميليون ريال بوده است. 
وي با بيان اينكه كميته امداد عالوه بر ايجاد زمينه اشتغال، تامين سالمت از طريق 
بيمه نمودن افراد و پرداخت مستمري داشته، فعاليت هاي عمراني نيز در قبال اين 
خانواده ها انجام مي دهد، گفت: تعداد مسكن احداث و خريداري شده 56 مورد بوده 

است كه 281 مورد نيز تعميرات كلي و جزئي مسكن انجام شده است. 

همچنين 140مورد مسكن روستايي نيز مقاوم سازي شده است تا خانواده ها با سرپناهي 
امن زندگي كنند. وي تعداد دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد شهرستان مالير را 
1620 دانش آموز دانست و گفت: اين كميته امداد 458 دانشجو را تحت حمايت خود 
داده است. كوليوند با بيان اينكه 1607 يتيم از طريق اين نهاد مقدس حمايت مي شوند 
ــت: در اين شهرستان 3هزار و 180حامي ايتام وجود دارد كه با كمك هاي  بيان داش
ــتي مي نمايند. وي مبلغ جمع آوري شده توسط كمك هاي  خود، يتيمان را سرپرس
مردمي را در مدت 11ماهه سال 1390 حدود 8 ميليارد و 900ميليون ريال ذكر كرد 
و افزود: در اين شهرستان تعداد 75308 عدد صندوق وجود دارد كه از اين تعداد مبلغ 
5 ميليارد و 200 ميليون ريال صدقه جمع آوري شده است. همچنين يك ميليارد و 
ــت. در زير بخش ديگري از  ــده اس 700ميليون ريال نيز از محل زكات جمع آوري ش

خدمات كميته امداد شهرستان به صورت جدول آورده شده است. 

■ نهاوند:
ــتان نهاوند  ــام: مدير كميته امداد شهرس همدان پي
عملكرد كميته امداد اين شهرستان را تا نيمه اول 
اسفند 1390 با توجه به نامگذارى امسال از سوى 
ــاد اقتصادى  ــال جه ــام معظم رهبرى به نام س مق
ــالمت  ــت: در بخش حمايت و س ــالم كرد و گف اع
ــازى  ــا با رويكرد زدودن فقر و توانمندس خانواده ه
ــامل9,971نفر  خانواده ها، تعداد4,656 خانواده ش

مددجو تحت حمايت بوده است.
ــه پرداخت  ــت: در زمين ــى كاويانى اظهار داش عل
ــتان بالغ  ــن شهرس ــدى عملكرد اي ــتمرى نق مس
ــال و در بخش وديعه و  ــر24,326,160,000 ري ب

اجاره مسكن مبلغ189,050,000 ريال است.
ــن و فراهم  ــه منظور تامي ــت: ب كاويانى بيان داش
ــراى ازدواج زوج هاى جوان   آوردن مقدمات الزم ب
ــه در قالب جهيزيه كلى،  تعداد 188 مورد جهيزي
ــه ازدواج به  ــدد بانوان و هدي ــوردى، ازدواج مج م
ــده  ــال هزينه ش ارزش ريالى1,430,000,000ري

است.
وى با بيان اينكه از ابتداى امسال تاكنون در زمينه 
ــل و انتقال  ــربازى، تعداد 15 نفر و نق ــت س معافي
ــربازان به تعداد 47 نفر انجام شده است، اظهار  س
ــت: براى كاهش صدور تعرفه معافيت خدمت  داش
سربازى تعداد 39 نفر و خدمات موردى براى 334 

نفر بالغ بر874,695 ريال كمك شده است.
وى اظهار داشت: در بخش اكرام ايتام تعداد 2534 
ــت قرار داده اند  ــى 1032 يتيم را مورد حماي حام
ــط  ــه تاكنون مبلغ 3,452,121,516 ريال توس ك

حاميان براى ايتام واريز شده است.
وي با بيان اينكه در بخش تأمين بهداشت و درمان 
خانواده هاي تحت پوشش تعداد 290 نفر از مزاياي 
ــي مددجويان)  ــهري (بيمه تكميل ــان ويژه ش درم
ــتفاده نموده اند،  به مبلغ 118,534,500 ريال اس
گفت: به منظور رفع سوء تغذيه كودكان زير 6 سال 
ــز 216,000,000 ريال و در بخش بيمه درماني  ني
ــر به مبلغ  ــداد 10253 نف ــرپايي تع ــتري و س بس
ــات كميته امداد  ــال از خدم 1,552,492,948 ري
ــداد 1375 خانوار  ــده اند. همچنين تع بهره مند ش
ــتفاده از خدمات بيمه ايرانيان توسط  نيز براي اس

كميته امداد به اين بيمه معرفي شده اند.
ــكن گفت: 65 مورد از مددجويان  وي در بخش مس
تحت حمايت براي استفاده از وام هاي بهسازي مسكن 
روستايي به بنياد مسكن معرفي و 190 مورد تعمير 
جزيي و كلي و احداث سرويس بهداشتي انجام شده 
است و تعداد36 واحد مسكوني مسكن مهر نيز براي 

مدد جويان در حال احداث است.
ــاي خودكفايي  ــه وام ه ــاره به ارائ ــي با اش كاويان
ــت: از ابتداي  ــاد گف ــط اين نه ــايي توس و كارگش
ــوار از وام هاي  ــال 90 تاكنون تعداد 1144 خان س
كارگشايي استفاده نموده اند كه كل مبلغ پرداختي 

5,100,000,000 ريال بوده است.
ــازي  در بخش خودكفايي نيز با رويكرد توانمندس

ــت  ــاي تح ــوان كاري خانواده ه ــش ت و افزاي
ــتان داراي  ــال حاضر شهرس ــت در ح حماي
ــاي دامداري،  ــرح فعال در زمينه ه 3595 ط
ــاورزي، صنايع دستي و خدمات است كه  كش

ــال از تعداد 8105 مورد سهميه  امس
ــده اشتغال زايي براي  در نظر گرفته ش
ــتان، كميته امداد توانسته  كل شهرس
ــتغالزايي  ــت تعداد 1461 مورد اش اس
ــد و در اين  ــود اختصاص ده ــه خ را ب
ــوار بهره مند از  ــتا تعداد 400 خان راس
ــمي  ــتغالزايي در مراس ــاي اش طرح ه

خودكفا اعالم شوند.
ــتركان طرح هاي  ــت: مش وي بيان داش

اشتغال زايي تاكنون تعداد 661 مورد بيمه شده اند كه 
ــرانه  از اين تعداد 226 خانوار به تعداد 514 نفر از س
درمان و دفترچه خدمات درماني بهره مند شده اند كه 
ــن ارتباط تاكنون مبلغ 2,851,614,000 ريال  در اي
هزينه شده است در ضمن تاكنون تعداد 422  خانوار 

از خدمات بيمه عشاير و روستايي استفاده كرده اند.
ــتان  ــاركت هاي مردمي شهرس ــش مش وي در بخ
ــال جاري تاكنون با تعداد  نهاوند گفت: از ابتداي س
حدود 30,000 صندوق كوچك و بزرگ در مراسم  
ــر 5,354,281,000  ــن هاي مختلف بالغ ب و جش
ــاي مردمي صورت گرفته  ريال جمع آوري كمك ه
ــروژه مبلغ  ــروژه و غيرپ ــت. همچنين زكات پ اس
ــص  ــود تخصي ــه خ ــال را ب 9,000,000,000 ري
ــا دارد از همت واالي  ــه در اينجا ج ــت ك داده اس
ــاير  ــتان و س امام جمعه و فرماندار محترم شهرس

ــا و مردم خير  ــئوالن ادارات و نهاده مس
و نوعدوست تقدير و تشكر به عمل آيد.

ــش  بخ در  داد:  ــه  ادام ــئول  مس ــن  اي
ــداد  ام ــه  كميت ــوزش  آم و  ــي  فرهنگ
ــد  ــتان نهاون ــي(ره) شهرس ــام خمين ام
ــري و  ــازي فك ــرد توانمندس ــا رويك ب
ــاني به  ــور خدمت رس ــوي به منظ معن
ــجو  دانش  257 و  ــوز  دانش آم  1470
ــع دكترا، 15  ــجوي مقط (3 نفر دانش
ــي ارشد و 240  ــجوي مقطع كارشناس نفر دانش
ــي) در  ــي و كارشناس ــع كاردان ــجوي مقط دانش
ــه  ــال ارائ ــغ 501,681,000 ري ــال جاري مبل س
ــات نموده و تعداد 159 خانوار از آموزش هاي  خدم
ــت فردي، رواني و... در قالب طرح  اعتقادي، بهداش
ــوزش خانواده بهره مند گرديده اند و  نظام جامع آم
در بخش تأمين اوقات فراغت دانش آموزان با برپايي 
سه كانون (2 كانون پسرانه و يك كانون دخترانه) 
ــر و دختر در هر  ــه تعداد 345 نفر دانش آموز پس ب
ــه مقطع تحصيلي بالغ بر مبلغ 200,773,300  س

ريال ارائه خدمات گرديده است.
ــور كلي در  ــت: به ط ــي در پايان بيان داش كاويان
ــد در همه  ــتان نهاون ــال جاري عملكرد شهرس س
ــرفصل ها بالغ بر 38,000,000,000 ريال بوده  س

است.

آمار عملكرد كميته امداد امام خميني (ره) 
در شهرستان ها در سال 1390 

تعداد يا مبالغ عنوان فعاليترديف
11 ماهه سال 90 

جهيزيه1
335كلي

126موردي
63هديه ازدواج
9ازدواج مجدد

1014آمار كل بيمه شده هاي تامين اجتماعي2
172اجاره مسكن3
280/000/000 ريالزكات فطريه عام4
50/000/000 ريالكفاره غيرعمد5
492/000/000 ريال اطعام6
39/420/694/079 ريال ميزان درآمد امداد7

■ كبودراهنگ: 
همدان پيام: مدير كميته امداد شهرستان كبودراهنگ گفت: 
ــود قرار داده  ــش خ ــتان 7650 نفر را تحت پوش اين شهرس
ــاد مقدس بهره مند  ــان را از خدمات الزم اين نه ــت تا آن اس

سازد.
ــده از مردم  ــزود: زكات جمع آوري ش ــيد محمدي اف جمش
منطقه 7,429,211,000 ريال بوده كه كمك هاي معيشتي 
ــطح شهرستان نيز به تعداد  خانواده هاي تحت حمايت در س

ــت. وي كمك به ايتام  ــده اس 3870 مورد و به مبلغ 13,993,112,000 ريال برآورد ش
ــرد و گفت: 120  ــغ 2,723,968,000 ريال ذكر ك ــت را 502 مورد به مبل ــت حماي تح
ــجويان و 779 مورد كمك به دانش آموزان هر يك به ترتيب به مبلغ  مورد كمك به دانش

62,373,000 ريال و 618,905,000 ريال انجام شده است.
محمدي وام پرداختي از محل منابع داخلي را 412 مورد با 9,080,000,000 ريال عنوان كرد 
و افزود: وام پرداختي از محل منابع بانكي نيز 161 مورد با 9,509,000,000 ريال بوده است.
ــاره به اينكه 439 نفر مددجو براي اخذ وام به بانك معرفي شده اند كه  ــئول با اش اين مس
ــهيالت دريافت مي كنند، گفت: تعداد 113  اين تعداد مبلغ 33,000,000,000 ريال تس

مددجو موفق به اخذ وام به مبلغ 7,919,000,000 ريال شده اند.
ــاغل  همچنين تعداد 350 پرونده نيز با مبلغ 17,000,000,000 ريال براي دريافت وام مش

خانگي تشكيل و تعداد 398 مورد با مبلغ 14,540,000,000 به بانك معرفي شده اند.
ــده در  ــداد طرح هاي خودكفايي اجرا ش ــداد كبودراهنگ جمع كل تع ــه ام ــر كميت مدي
ــتان را 3790 مورد اعالم كرد و گفت: تعداد كل طرح هاي خودكفايي سال جاري  شهرس

در شهرستان 2650 مورد است.
ــتان گفت: تعداد نظارت هاي  ــداد 300 مورد دار قالي فعال در شهرس ــاره به تع وي با اش

صورت گرفته از طرح ها 17000 مورد بوده است.
ــاره به اينكه در سامانه رصد 1250 طرح ثبت شده است، بيان داشت:  ــئول با اش اين مس

تعداد كل اشتغال ايجاد شده توسط طرح هاي كميته  امداد 1250 مورد است.
ــاي اين نهاد را به  ــگ در ادامه، ديگر فعاليت ه ــتان كبودراهن ــر كميته امداد شهرس مدي

تفكيك اعالم كرد كه در زير به آن اشاره مي شود.
1-تعداد كل طرح هاي كارانگيزي ايجاد شده 185
2-تعداد كل طرح هاي توان افزايي ايجاد شده 147

3- تعداد كل طرح هاي خودكفايي ايجاد شده 241
4- كمك به رفع سوء تغذيه كودكان زير 6 سال 180 مورد با 396,000,000 ريال اعتبار 
ــورد با  ــر مددجويان 346 م ــان و غي ــه مددجوي ــده ب ــت ش ــايي پرداخ 5- وام كارگش

1,730,000,000 ريال اعتبار 
ــت اين ايام از همشهريان خواست خانواده مددجويان امداد  وي در پايان ضمن گراميداش

را نيز در جشن بزرگ سال نو سهيم نمايند.

■ تويسركان:
ــركان  ــتان تويس همدان پيام: مدير كميته امداد شهرس
ــالگرد  ــفند ماه، س ــبت 14 اس ــا عرض تبريك به مناس ب
ــت معمار كبير انقالب  ــيس اين نهاد مقدس به دس تأس
ــان و نيكوكاري  ــالمي و همچنين تبريك هفته احس اس
گزارش عملكرد 11 ماهه كميته امداد امام خميني(ره) 
ــت: تعداد  ــرد و گف ــالم ك ــركان را اع ــتان تويس شهرس
خانواده هاي تحت حمايت اين شهرستان 3454 خانواده 
ــد كه در طول 11 ماه گذشته  ــامل 6551 نفر مي باش ش
ــورت نقدي و  ــه ص ــال ب ــغ 18/288/486/000 ري مبل
ــده  ــدي به خانواده هاي تحت حمايت پرداخت ش غيرنق

است.
تيمور كرمى مقدم افزود: ايتام تحت حمايت اين شهرستان، 
ــا اهدا و پرداخت  ــند كه 1999 حامي -ب 790 نفر مي باش
كمك هاي نقدي -، آنها را تحت حمايت خود قرار داده اند 
كه در طول 11 ماهه گذشته مبلغ 1/689/166/000 ريال 

از طريق حاميان عزيز به حساب ايتام واريز شده است.
اين مسئول بيان داشت: هر ساله به منظور تهيه جهيزيه 
نوعروسان مبلغي از سوي اين نهاد مساعدت و به حساب 
ــود كه در اين مورد نيز تعداد 1134 نفر  آنها واريز مي ش
ــراي تعداد 75 مورد  ــرف ازدواج داريم كه ب دختر در ش
ــده و مبلغ 394/800/000  آنها پرونده ازدواج تكميل ش
ــت. همچنين به  ــده اس ــاب آنها واريز ش ــال به حس ري
ــران تحت حمايت كه ازدواج كرده اند مبلغ  ــاب پس حس

20/000/000 ريال واريز شده است.
ــان كرد: در خصوص درمان  ــه درمان نيز بي وي در زمين
خانواده هاي تحت حمايت و بيمه شده شهري كه 1253 
نفر هستند با 21 مراكز درماني و پزشكان قرارداد بسته 
ــي مددجويان مبلغ  ــكالت درمان ــده و براي رفع مش ش

159/400/000 ريال تاكنون هزينه شده است.
ــازي خانواده هاي تحت  وي در بحث آموزش و فرهنگ س
حمايت گفت:  واحد فرهنگي و آموزش كميته امداد امام 
ــته 642  ــتان در 11 ماهه گذش خميني(ره) اين شهرس
ــجو و 5 نفر از طالب عزيز را  ــر دانش آموز، 115 دانش نف
تحت حمايت دارد كه براي رفع مشكالت تحصيلي آنها 
ــزان مبلغ 412/350/000  ــت و حمايت اين عزي و هداي

ريال هزينه نموده است.
ــراي رفع نياز  ــي كه ب ــي از واحدهاي ــه داد: يك وي ادام
ــكن خانواده هاي تحت حمايت تالش مي كند واحد  مس
ــد كه فعاليت هاي اين واحد در 11 ماهه  عمران مي باش

ــته عبارت است از  گذش
ــكن  احداث و خريد مس
تحت  خانواده هاي  براي 
ــورد خريد،  حمايت 6 م
ــز در حال  ــورد ني 16 م
ــرارداد و تهيه  ــتن ق بس
ــد،  مي باش كار  مقدمات 
ــرات كلي و جزيي  تعمي

مسكن مددجويان 66 مورد كه در اين خصوص نيز مبلغ 
728/594/800 ريال هزينه نموده و همچنين يك مورد 

وام به مبلغ 50/000/000 ريال پرداخت نمود.
كرمى مقدم اظهار داشت: واحد خودكفايي كه در خصوص 
ــتغال و خودكفايي  فعال نمودن خانواده  ها در زمينه اش
ــته تعداد 701 مورد  تالش مي كند در 11 ماهه گذش
ــغ 18/050/000/000 ريال  ــه مبل ــي ب وام خودكفاي
ــر را بيمه  ــرده و همچنين تعداد 520 نف ــت ك پرداخ
ــازمان تأمين  ــن افراد به س ــه هزينه بيمه اي ــوده ك نم

اجتماعي واريز مي شود.
ــر داد و گفت:  ــواده خب ــي 2450 خان وي از خودكفاي
ــف از جمله  ــاي مختل ــر در زمينه ه ــداد 1501 نف تع
ــتغال  قاليبافي براي فعاليت در عرصه خودكفايي و اش

آموزش ديده اند.
ــنه به  ــاي قرض الحس ــت وام ه ــوص پرداخ وي در خص
ــكالت آنها  ــراي رفع مش ــت حمايت ب ــاي تح خانواده ه
ــورد وام به مبلغ  ــت: 723 م ــته گف ــه گذش در 11 ماه

4/659/050/000 ريال پرداخت شده است.
همچنين در ارتباط با كمك به خانواده هاي آسيب ديده 
ــداد امام  ــط كميته ام ــارت ديدگان حوادث، توس و خس
ــركان مبلغ 5/000/000  ــتان تويس خميني(ره) شهرس

ريال به خسارت ديدگان پرداخت شده است.
ــان كرد: واحد مشاركت هاي مردمي كميته  وى خاطرنش
ــتان 15505 صندوق  امداد امام خميني(ره) اين شهرس
كوچك، 160 صندوق متوسط و 470 صندوق بزرگ در 
معابر دارد كه جمع اين صندوق ها 16135 مورد است و 
اين اداره در 11 ماهه گذشته مبلغ 2/591/713/160 از 
صندوق ها درآمد داشته و همچنين در 11 ماهه گذشته 
در زمينه وجوهات از جمله كفاره، زكات، ايتام، حوادث، 
ــال  ــغ 10/800/514/000 ري ــن ها مبل ــه و جش جهيزي
ــب نموده است و مبلغ كل كمك هاي مردمي  درآمد كس

و صدقات 13/392/226/358 ريال است.

■ رزن:
همدان پيام: كميته امداد 
از  بيش  رزن  شهرستان 
6 هزار و 500 نفر شامل 
ــوار را تحت  2500 خان
در  ــه  ك دارد  ــش  پوش
ــال به اين گروه  طول س
ــه  ــات الزم را ارائ خدم

مي دهد.
مدير كميته امداد شهرستان رزن با بيان اين مطلب 
ــال گذشته اين كميته امداد  گفت: در مدت يك  س
از طريق صدقات، اطعام، جهيزيه، جشن نيكوكاري 
ــاير كمك هاي مردمي مبلغ 3,633,403,434  و س
ريال جمع آوري كرده است همچنين از محل زكات 

نيز 8,144,016,250 ريال جمع آوري شده است.
ــدف اصلي كميته  ــمي با بيان اينكه ه عباس هاش
ــيب پذير جامعه براي  ــروه آس ــت از گ ــداد حماي ام
ــت، بيان داشت: در تالش  ــتن زندگي بهتر اس داش
ــهيالت الزم، خانواده ها را به  ــتيم تا با ارائه تس هس
خود كفايي برسانيم، لذا در اين زمينه در سال جاري 
ــده اند كه 15 ميليارد  ــر به بانك معرفي ش 365 نف
ــي اعتبار  ــاغل خانگ ــهيالت مش ــال از محل تس ري

دريافت خواهند كرد.
وي از پرداخت 69 مورد وام از محل مشاغل خانگي 
خبر داد و گفت: براي رونق اقتصادي خانواده ها مبلغ 
2,450,000,000 ريال تسهيالت اشتغال پرداخت 
شده است. هاشمي گفت: معرفي 343 نفر به همراه 
پرداخت 77 وام از محل تسهيالت قرض الحسنه هر 
يك به ترتيب با مبلغ 20 ميليارد ريال و 5 ميليارد 
ــتغال نيز از  ــده و 422 مورد وام اش ــال انجام ش ري
محل تسهيالت داخلي امداد با مبلغ 8 ميليارد ريال 

پرداخت شده است.
ــر از فرزندان  ــئول از كاريابي براي 126 نف اين مس
مددجو خبر داد و بيان داشت: آموزش بلندمدت به 
176 نفر از فرزندان مددجو و آموزش 2224 نفر در 
دوره هاي كوتاه مدت از اقدامات اين نهاد بوده است.

ــهيالت به  ــا ارائه تس ــه اينكه تنه ــاره ب ــا اش وي ب
ــت، گفت:10220  ــالك عملكرد نيس متقاضيان م
ــتغال و خودكفايي  ــاي اش ــارت از طرح ه مورد نظ
ــتغال انجام  ــراي هزينه كرد اين مبالغ در حوزه اش ب
ــاط 520 نفر از  ــت. همچنين در اين ارتب ــده اس ش
ــاي خودكفايي از بيمه  مددجويان از طريق طرح ه

تأمين اجتماعي بهره مند شده اند.
ــكن نيز گفت: از آنجا كه ساخت  وي در حوزه مس
ــرپناهي امن براي خانواده هاي  و مهيا كردن س
ــت،  ــتور كار اين نهاد بوده اس بي بضاعت در دس
ــا مبلغ  ــكن ب ــتايي 25 مس ــذا در بخش روس ل
ــده اند.  ــازي ش 2,500,000,000 ريال مقاوم س
ــي و جزيي  ــرات كل ــورد تعمي ــن 90 م همچني
ــغ 360,000,000 ريال انجام  ــكن نيز با مبل مس

شده است.
ــتغال به  ــمي از احداث فضاي خودكفايي و اش هاش
ــغ 700,000,000 ريال و  تعداد 35 مورد و به مبل
احداث حمام و سرويس بهداشتي به تعداد 55 مورد 
با مبلغ 275,000,000 ريال خبر داد و بيان داشت: 
به تعداد 25 مورد گازكشي منازل مددجويي با مبلغ 

بيش از 3,500,000 ريال انجام شده است.
ــاره به تأمين جهيزيه 144 مددجو  ــمي با اش هاش
گفت: اين تعداد جهيزيه با اعتبار 7,000,000,000 
ــده است. مدير كميته امداد  ريال به زوجين اهدا ش
امام خميني(ره) رزن در پايان به توزيع سبد غذايي 
ــال اشاره و تصريح كرد: 152 نفر  كودكان زير 6 س
ــغ 200,000 ريال با جمع پرداختي  هر نفر به مبل

30,400,000 ريال از اين سبد بهره مند شده اند.
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