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كميته راهبري جامعه ايمن شهرداري
منطقه اجرا كرد

مسابقات ورزشي و تفريحي
جام رمضان معلوالن

رنگ خدا

چهارشنبه  2مرداد  1392شماره 466

كميته راهبري جامعه ايمن شهرداري منطقه با همكاري ادارههاي ورزش
و س�لامت معاونت امور اجتماعي و فرهنگي به مناس��بت گراميداشت ماه
مبارك رمضان ،مس��ابقات ورزشي و تفريحي جام رمضان ،ويژه جانبازان
و افراد داراي معلوليت را برگزار كرد .به گزارش خبرنگار همشهري محله،

در اين مسابقات 80نفر از جانبازان و افراد داراي معلوليت و خانوادههاي
آنان با هدف تقويت روحيه ،ارتقاي حس اعتماد به نفس و ايجاد نشاط و
شادابي در زمين چمن شهداي كوي نصر در 3رشته ورزشي دارت ،بوچيا،
تير و كمان ،با يكديگر به رقابت پرداختند.

جمعیت امام علی(ع) دانشگاه شریف شبهای قدر امسال هم
برای نیازمندان آذوقه میبرند

كوچه گردهای عاشق
مریم مرتضوی

روزي مردي در گوشهاي از زمان ،با كيسهاي از غذا ،كوچههاي شهر كوفه را ميگشت تا مبادا كودكي
با غم بيپدري س�ر بر بالين بگذارد؛ ميگشت تا مبادا پيرمردي بينوا در غم تنهايي و از روي درماندگي
سر به سوي آسمان بلند كند و از خدا طلب مرگ كند؛ ميگشت تا مبادا بيوه زني براي گرسنگي كودكان
و بيپناهياش آرام و بيصدا گريه كند .امام علي(ع) با پاي پياده ،كيس�ه بر دوش ميگشت تا غم غربت
و تنهايي آدمها را درمان كند و زماني كه روح بزرگش در جسم زميني تاب نياورد ،بادل و چشم نگران،
كيس�ه يتيمنوازياش را براي يارانش در هر گوش�ه از زمان به جاي گذاشت .اكنون در اين روزگار مدتي
اس�ت كه دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف به كمك مردم خير كه جمعي از آنان در منطقه ما زندگي
ميكنند در طرح «كوچه گردان عاشق» ،سيره آن حضرت را اجرا ميكنند.

سال  1378بود كه تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف براي كمك به مستمندان و كودكان
يتيم تصميم گرفتند به تأسي از امام علي(ع) گروهي را تشكيل دهند كه راه آن حضرت در يتيمنوازي
و ياري فقيران را ادامه دهند .به اين صورت بود كه جمعيت امداد دانش��جويي و كوچه گردان عاش��ق با
هدف كمك رس��اندن به كودكان كار ،بزهكاران در كانون اصالح و تربيت و زنان بيسرپرس��ت شروع به
كار كرد و كمكم جمعيت امداد دانشجويي و كوچه گردان عاشق مشهد هم راهاندازي شد .جمعيت امداد
دانش��جويي امام علي(ع) ،جمعيتي مس��تقل و غيرسياسي است كه دفتر مركزي آن در دانشگاه صنعتي
ش��ريف واقع شده اس��ت .فعاليت اصلي اين جمعيت در شب ش��هادت حضرت اميرالمؤمنين(ع) انجام
ميش��ود و در بقيه سال برنامههاي آن فصلي و مناسبتي است .در واقع در مناسبتهاي مذهبي و اعياد
هم به نيازمندان كمك ميكنند.

دستهايي پر از مهرباني

برنامه كوچه گرداني ش��ب ش��هادت حضرت علي(ع) از چند روز و بلكه چند ماه پيش از شب بيستم
ماه مبارك رمضان آغاز ميشود .روز نوزدهم ماه كه ميرسد اعضاي جمعيت كه بيشتر آنان دانشجويان و
فارغالتحصيالن دانشگاهها هستند از گوشه و كنار تهران با دستهاي پر از مهرباني راهي دانشگاه صنعتي
شريف ميشوند .آنان نه براي اسم و رسم ،بلكه فقط براي رضاي خدا و پيروي از موالي يتيمان و مردم
مظلوم ،كار و برنامههاي خود را رها ميكنند و به دانشگاه ميآيند تا هركاري كه از دستشان بر ميآيد
براي نيازمندان انجام دهند.

تدريس عشق

«علي كلهر» يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و عضو اصلي اين گروه است .او برگزاري يك
همايش در دانشگاه صنعتي شريف را بهانه آشنايي دانشجويان دانشگاه با اين جمعيت و عضويت آنان در
اي��ن نهاد ميداند و درباره طرحهاي جمعيت امام علي(ع) ميگويد :در ارتباط با رفع معضالت اجتماعي
طرحهاي مختلفي اجرا ميشود كه مهمترين آن طرح«كودكان بيكتاب» است .در اين طرح تيم حقوقي
جمعيت براي كودكاني كه شناس��نامه ندارن��د و آموزش و پرورش از آنه��ا ثبتنام نميكند تالشهاي
ويژهاي انجام ميدهد كه شناس��نامهدار شوند».به گفته اين دانشجوي دانشگاه شريف ،طرح«بوي عيد»
هم از برنامههايي اس��ت كه براي ش��اد كردن بچههاي سرطاني و بهزيستي در نظر گرفته شده است .در
اين برنامه عالوه بر اجراي برنامههاي شاد ،حاجي فيروز به بچهها هديه ميدهد .طرح «تدريس عشق»
يكي ديگر از اين طرحهاست كه براي تدريس به بچههاي محروم در مدارس توسط دانشجويان و كمك
به ارتقاي درسي آنان صورت ميگيرد .طرح «كعبه كريمان» هم براي تحقق آرزوي بچههاي بهزيستي،
كانون اصالح و تربيت و خانوادههاي محروم ميشود».

