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 در این شماره NV ـس خـوب همدلیح

 یکاریب توانیدر گسترش فقر را م دیگرموثر  عامل
علاوه بر عناصر ، جامعه کیافراد  یکاریدانست.در ب
همچون از رونق افتادن کسب و کار  یکلان، موارد

شهر  ی هیمهاجرت به حاش تیو در نها یبوم یها
 .کنند یم فایا شعامل نق نیدر اثر انیز بزرگ  یها

عوامل با هدف کاهش  نیا یرشد با بررس ی هیریخ
و فقر در اثر مهاجرت ها  یاجتماع یها یناهنجار

به کمک به توسعه و زنده نگاه داشتن  میتصم
اقدام به راستا  نیدر او  گرفت. یمشاغل بوم

 محرومزنان منطقه  یبرا یاطیخ کارگاه  تاسیس
 نموده است. احمد اباد تهران 

حمایت از  یبررس یدر پ نیهمچن رشدمجموعه 
رگاه های اشتغال زایی و صنایع دستی در مناطق کا

که در  باشد یم خراسان جنوبیمحروم استان 
وجب بهبود وضعیت اقتصادی در م تیصورت موفق

روستاهای آن مناطق خواهد شد.نهایتا می توان 
گفت که با همراهی مردم و سازمان های مردم نهاد 
و با فراهم آوردن امکانات آموزشی و حمایت از 
فعالیت های اشتغال زای بومی، ریشه کنی فقر در 

 د.مناطق محروم در دسترس خواهد بو

فقر ، به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر امروزه 
 توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح می گردد. 

بی سوادی به عنوان یک عامل کلیدی ارتباط 
از طرفی کمبود امکانات  و تنگاتنگی با فقر دارد.

آموزشی در مناطق محروم یک کشور، مانع از 
تحصیل کودکان و بزرگسالان در آن مناطق شده و 

 یک فقر همیشگی در جامعه می شود.باعث ایجاد 
از آنجایی که آموزش و تحصیل یک فرآیند و  
برنامه ریزی بلند مدت برای تعلیم و پرورش نیروی 

اد به بازار کار می باشد، انسانی جهت وارد شدن افر
بنیاد رشد تلاش کرده است که در این راه گام 
بردارد. و از این رو علاوه بر برنامه های فرهنگی و 

تامین   آموزش حضوری  مرسوم خود، اقدام به
آموزش مجازی و از راه دور برای دانش آموزان 
مناطق محروم کرده است که از این مناطق می 

، احمدآباد تهران خراسان جنوبی توان به  سربیشه در
و منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان، 

از اقدامات  یکیبه عنوان  این امر واشاره نمود. 
 لیبر تحص یدائمو حمایت ارتباط  یموثر در راستا

 .باشد یم، مطرح دانش اموزان مناطق محروم 

 تـافراد دارای معلولیجهانی روز  گرامیداشت

جشنی را برای  69دفتر سازمان ملل در آذر ماه  خیریه رشد و

  کودکان معلول نیازمند برگزار کردند

 9   صفحه

 

 

 

 

 زلزله کرمانشاه

با کمک شما کمک های فوری و اولیه خود را به خیریه رشد 

 ه کرمانشاه رسانیدلزلز دیده  دست مردم رنج

   1فحه  ص

کنی فقر، رویایی در دستان همه ماریشه   
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جمع آوری  هر درب بطری، یک لبخند نمودند. 
ی را به نتایج مناسب ،درب های بطری در این طرح

مانع از ورود  روشبا این  اول اینکه .همراه داشت
منابع  نیز از طرف دیگر و .شدیمآلودگی به طبیعت 

حاصل از این طرح، صرف تهیه لوازم التحریر برای 
 کودکان نیازمند در مناطق محروم گردید.

 طرح سپاسگزاریم.از همراهی شما عزیزان در این 

وئن را به ژ 5سازمان ملل متحد مجمع عمومـی 
عنوان روز جهانی محیط زیست نام گذاری کرده 
است تا بدین طریق تلاش ها برای آگاهی افزونی 

و همه  جهت حفظ محیط زیست، را افزایش دهد.
در همین راستا  مردم را به این کار تشویق نماید.
میاران و سازمان خیریه رشد با همکاری موسسه زا

 طرح اجراریت پسماند شهرداری تهران، اقدام به یمد

 

، مسائل زیست ما امروزه یکی از چالش های دنیا
محیطی و گرمایش کره زمین است. تغییرات اقلیمی 

ه معضلات بسیاری را در مناطق مختلف جهان از جمل
به وجود آورده  خشکسالی، قحطی ، سیل و طوفان

است. کمبود منابع آبی علاوه بر به وجود آوردن 
مشکلاتی در تامین نیازهای اولیه انسان ها، موجب از 
بین رفتن برخی مشاغل مانند کشاورزی و دامپروری 
می شود، فعالیت هایی که بعضا تنها راه درآمد مردم 

که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هستند. 
 درگیر این موضوع است. کشور ما نیز

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

به مناطق محروم یکی از  مطمئنا اهدای کتاب
 موفق ترین طرح های خیریه رشد بوده است.

هزار  686تا کنون در این طرح توانسته ایم بیش از 
وم محرجلد کتب آموزشی و داستانی را به مناطق 

داوطلبین خیریه  ارسال نماییم. در روند این کار،
رشد به دسته بندی کتابها پرداخته اند. و از این رو 
کتب آموزشی برای دانش آموزان و کتاب های غیر 
درسی و داستان نیز به کتابخانه های آن مناطق 

 6111اهدا شده است. در حال حاضر نیز بیش از 
ارسال به  جلد کتاب در حال دسته بندی و

 روستاهای محروم می باشد.

                                                        

فراهم آوردن امکانات آموزشی برای مناطق محروم، 
به عدالت  به عنوان یکی از راه های اصلی دستیابی

 .آموزشی در آن مناطق ، مطرح است

خیریه رشد نیز در همین راستا فعالیت های بسیاری 
که می توان به  انجام دادهرا با کمک شما عزیزان 

مدارس، هیزات کامپیوتری برای جفراهم آوردن ت
آموزان و همچنین اهدای  لوازم التحریر برای دانش

 کتب آموزشی به آنان، اشاره نمود.

 ترـبیش اتـلاعـاط سبـک برای

 باشید تماس در ما با طرح این در مشارکت و
WWW.ROSHDCHARITY.COM 

  

 ،بطــری بهر در

 ! دـــلبخن یـک

 اهدای اندیشه، کتاب اهدای 
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 دلیـس خوب همـح
 

 

 

 

 

 
 

بود  ی جذاب این جشنبازی مار و پله یکی از برنامه ها
 برگزار شد که با کمک داوطلبین

 

آن  ساخته شده توسط هنری کارهای و دستی صنایع
 .آمد در نمایش به آخر این برنامهکودکان در 

 

 کودکان حاضر در این جشن با رشد خیریه داوطلبین
 ..شدند همراه متنوع های بازی انجام برای

 

کودکان معلول را الهام  این خانم ظریف توانایی های
 بخش دانستند.

 اجرای زیبای که شاهد  یهنگام و قرار گرفتم. 
با  کودکی توسط ،رانیاکشورمان  ملیسرود 

همه نیز در آن موقع  ، که بودم” سندروم دان“
 ستادهیبه احترام سرود و آن پسر خردسال ا ،حاضران

اشک در  ،کردندمی قیاو را مدت ها  تشو و بودند
ها و  ییافزودند توانا شانیاچشمانم حلقه بست. 

الهام زیبا و کودکان فوق العاده ،  نیا یدستاورد ها
 بخش است.

 میانیحاو  انیتعهد مرب دوتسنکو نیز ، مسر کار خان
 ینوجوانان کمک م نیو محبت به ا ثاریکه با ا

از  یتا احساس غرور کرده و خود را بخش ندینما
 دانستند. زیبرانگ نیتحس را رند،یجامعه در نظر گ

 گریتوسط خانم دوتسنکو و د ییایادامه  هدا در
. دیمراسم به کودکان اهدا گرد نیمهمانان ا

کودکان  نیبرنامه ا از  یگریدر بخش د نیهمچن
 هیریخ نیکردند و داوطلب یخود را نقاش یآرزوها
 یها یانجام باز یرا با آنان برا یزمان زیرشد ن

 .متنوع همراه شدند

مرکز اطلاعات سازمان  یها تیاز حما زین انیپا در
مراسم، و  نیا یبرگزار یبرا رانیملل متحد در ا

رشد  هیریخ نیو داوطلب انیحام یهمراه نیهمچن
 میتوانسته باش میدواریو ام میسپاسگزار تینها یب

 .میکودکان نقش ببند نیا نرا بر لبا تیلبخند رضا

 

سازمان ملل متحد  تیرشد با حما ادیبن هیریمور خا
 یروز جهان داشتیرا جهت گرام یدر تهران جشن

برگزار نمود. که  31آذر ماه سال  ستمیدر ب نیمعلول
به  ینفر از کودکان معلول ذهن 91برنامه  نیدر ا

 .خود حضور داشتند انیو مرب خانوادههمراه 

 یفارس یبه زبان ها یمراسم کودکان، اشعار نیا در
حاضران قرائت کردند و سپس  یبرا یسیانگل و

 تیانجام دادند. آنان از موفق یرزم یشیحرکات نما
و  یهنر یخود در ورزش، قرائت قران، کارها یها

 یروزمره برا یدر زندگ مشکلاتشان نیهمچن
ن یدر ا نیشرکت کنندگان صحبت کردند. همچن

به  نیز آنها یهنر یو کارها یدست عیمراسم صنا

 .در آمد شینما

 یهمسر محترم جناب آقا فیظر میخانم مر سرکار
 یخارجه جمهور امور ریوز فیدکتر محمد جواد ظر

دفتر مرکز  ریدوتسنکو مد ماریا و خانم رانیا یاسلام
همانان یطلاعات سازمان ملل در تهران ، از ما

 فیخانم دکتر ظر سرکار .مراسم بودند نیا یافتخار
مراسم از  نیدر ا خطاب به شرکت کنندگان گفتند:

 تاثیر  تحت اریبس تلاشگر زانیعز نیمشاهده ا

 

 

 

 

 سازماندفتر  مشارکت با معلولین جهانی روز گرامیداشت

 در تهران متحد ملل

 “  معلولیت ، محدودیت نیست  “ 

 رای کودکانیجشنی ب
 دارای معلولیت اما پر
 استعداد و باهوش
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برای همه آموزش 

 کودکان، از آرزو تا واقعیت

 

               

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های آموزشی داوطلبان علاوه بر در این دوره 
مانند ریاضی، شیمی، مشارکت در تدریس دروسی 

زبان، زیست، ادبیات و فیزیک، به پشتیبانی آموزشی 
 دانش آموزان نیز می پردازند.

و در عین  دانش آموز نیازمند 11همچنین تعداد 
طرح بورسیه تحصیلی خیریه  حال با استعداد نیز در

با کمک شما تا  گرفته رشد تحت حمایت قرار
 ن نمایند.ینند هزینه های تحصیل خود را تامبتوا

 

در پایان نیز از حامیان عزیزی که در ساخت این 
مدارس مشارکت داشتند و همچنین داوطلبین جوان 

مجموعه رشد که در آموزش به دانش  با انگیزهو 
 آموزان نیازمند با ما  همراه شدند بسیار سپاسگزاریم.

 برای کسب اطالعات بیشتر

لب با داوطدر صورتی که تمایل دارید به عنوان و 
 مراجعه فرماییدبه سایت خیریه  همراه شوید، لطفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر اینگونه پروژه های عمرانی، خیریه رشد 
برای تامین امکانات آموزشی و تجهیز مدارس 

در این زمینه می  ،مناطق محروم تلاش می کند 
و کامپیوتر  ن به اهدای کتاب، لوازم التحریر،توا

 نمود.اشاره تجهیزات آموزش از راه دور 

فراهم آوردن امکان آموزش برابر برای همه 
، همواره یکی از اهداف در مناطق محروم کودکان

رشد بوده است. لذا برای دستیابی خیریه اصلی بنیاد 
بهتر به این موضوع، مجموعه رشد با همراهی 
داوطلبین خود، اقدام به برگزاری کلاس های 

دانش  ی ازآموزش از راه دور و مجازی برای تعداد
دختر در روستاهای محروم سیستان و  انآموز

 بلوچستان نمود.

 

 

 

 

 

 

به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و نیز 
فقر برخی خانواده ها در مناطق محروم، کودکان 

عواملی  نهمچنیزیادی از تحصیل باز مانده اند. 
مانند بلایای طبیعی و خشکسالی بر رشد این 

 موضوع افزوده است.

ممکن است به دلیل مسائل فرهنگی از طرف دیگر 
یل کودکان خود از تحصدر جامعه برخی خانواده ها 

تامین هزینه  توانممانعت به عمل آوردند حتی اگر 
از این رو، خیریه رشد  های آن را نیز داشته باشند.

کمک شما  ابرای فائق آمدن بر این مشکل ب
حامیان عزیز، اقدام به مدرسه سازی در مناطق 

در  باب مدرسه 93که تا کنون  ه استمحروم نمود
در حال  ایو  دهیرس یاستان کشور به بهره بردار 66
 طرحو برای تامین منابع مالی این  هستند. لیتکم

ها علاوه بر کمک مستقیم حامیان، برنامه ها و 
ز با کمک داوطلبین بازارچه های خیریه مختلفی نی

خیریه رشد برگزار گردیده است. در طول سال 
، چهار عزیزان با مشارکت شما 31-35تحصیلی 

مدرسه ابتدائی در استان سیستان و بلوچستان به 
 :که به شرح زیر می باشند ه اندرداری رسیدبهره ب

 

 

 کلاسه در روستای ریگجهی 1دبستان  .6

 کلاسه در روستای سرزه 3دبستان  .3

 کلاسه در روستای بات بزرگ 9دبستان  .9

 کلاسه در منطقه سراوان 1دبساتان  .4

 

 

تحصیل، حقی است ما بر این باوریم که 

  در سراسر جهان برای همه کودکان
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و به ارائه کمک های آموزشی و تدریس دروس 
ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان، ادبیات و زیست 

 شناسی ، به دانش آموزان آن مناطق پرداختند.

 هدایا:گروه پخش اقلام و 

م شده در این سفرها نجاایت های لیکی دیگر از فعا
هدایای شما عزیزان بین خانواده های نیازمند  توزیع

در آن مناطق است که می توان به توزیع حدود 
بسته غذایی که شامل اقلامی مانند ماکارونی،  511

برنج، روغن، تن ماهی، حبوبات و رب گوجه فرنگی 
بسته البسه اهدایی،  اشاره کرد. همچنین ،می شد

بسته لوازم  151های بهداشتی، کتاب و بیش از 
توسط داوطلبین خیریه رشد بین خانواده  نیز التحریر

 ها و کودکان آن مناطق اهدا گردیدند.

 گروه عمرانی:

گروه  حرکت داوطلبانه ،در قسمت دیگری از این 
های داوطلب در بهسازی و تجهیز مدارس آن 

 شتند.، مشارکت دا مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از حمایت های شما حامیان گرامی به ویژه کسانی 
 گزاریم.در این سفرها همراهی کردند، سپاس که ما را

فعالیت های داوطلبانه بنیاد خیریه رشد از سال 
و در قالب اردوی های جهادی و سفر به  6989

و ا هدف مبارزه با فقر روستاهای مناطق محروم ب
آموزش برای همه کودکان در فراهم آوردن فرصت 

آن مناطق آغاز شد. در این سفرها که هرساله انجام 
می شود گروه های داوطلب با حضور در آن مناطق 
به توزیع کمک های ضروری بین خانواده های 

برای دانش آموزان و  زند و نیزانیازمند می پرد
برنامه های آموزشی و  کودکان آن روستاها ،

 ودفرهنگی برگزار می ش

اردوی جهادی  بیست و ششمین و بیست و هفتمین
با همراهی داوطلبان مجموعه در  31رشد در سال 

تان خراسان جنوبی منطقه سربیشه و مود در اس
نفر با ما  51در این سفرها بیش از  برگزار گردید.

کمک رسانی و داوطلبانه همراه شدند. فعالیت های 
به شرح  که ،آن مناطق انجام گردید در روستاهای
 :زیر می باشند

 گروه فرهنگی:

م کننده و پر نشاطی برای ربرنامه های سرگ
کودکان و دانش آموزان روستاهای آن مناطق 
برگزار گردید که در این جشن ها کودکان نیز 

 رای ما نقاشی کردند و در پایان آرزوهای خود را ب
برنامه به آن ها هدایایی تقدیم گردید. علاوه بر این 
موضوع در این برنامه ها با کمک داوطلبان، نحوه 

ش داده می صحیح مسواک زدن نیز به آنان آموز
به همه آنها یک بسته  شد و در کنار این امر

بهداشتی شامل مسواک و خمیر دندان نیز اهدا 
ی با ، در طرح شبجشن هاگردید. علاوه بر این 

محرومین نیز ضمن دیدار با خانواده های نیازمند، 
ررسی قرار گرفت و تا حد مشکلات آنان مورد ب

 مرتفع گردید. گرفتاری ها بخشی از آن امکان

 گروه آموزشی:

علاوه بر فعالیت های مذکور، داوطلبین خیریه رشد 
 در بخش آموزش نیز در آن مناطق حضور یافتند

 

 حـس خـوب هـمدلی

 

 دانش و کودکان برای نشاطی پر و کننده مرسرگ های برنامه

گردید و داوطلبین  برگزار مناطق آن روستاهای آموزان

 آن کودکان ساختند برای خیریه رشد لحظات زیبایی را

 

بسته لوازم التحریر توسط داوطلبین خیریه رشد  056بیش از 

 .اهدا گردید مناطق محروم خراسان جنوبیبین کودکان 

 

ارائه کمک های آموزشی و رشد به  مجموعهداوطلبین 

تدریس دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان، ادبیات و 

 زیست شناسی ، به دانش آموزان آن مناطق پرداختند.

 

 

  

 برای کسب اطلاعات بیشتر

جهت اهدای هدایای غیر نقدی خود به 
 روستاهای مناطق محروم با ما در تماس باشید

WWW.ROSHDCHARITY.COM 

 زیبا  رویایی نبرای ساخت مناطق محرومبه  سفری
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یی برای اافتتاح کارگاه خیاطی و اشتغال ز

 در تهرانبانوان نیازمند 

نقدی و  یایزده کرمانشاه، در چند مرحله هدا هزلزل
. دی، به آن مناطق ارسال گردغیر نقدی فراوانی

عازم  درش هیریاز خ یندگیبه نما یگروه نیهمچن
علاوه بر کمک رسانی به مردم منطقه شدند تا  نیا

به بررسی مشکلات و راهکارهای رفع آنان  آن دیار
 بپردازند.

دو محموله  دربرگیرنده  شما ینقد ریغ یکمک ها
پتو، لباس  که شامل مواردی مانندتن  7به وزن 

به  میشد، یپوشک و مواد بهداشت ،ییگرم، مواد غذا
هم  ینقد یکمک هاو نیز از محل  آنان اهدا گردید

آب و آب گرم کن  رهیدو کانکس به همراه منبع ذخ
 و هیته و حمام یبهداشت سیو در مجموع چهار سرو

 .گردید ارسال آن منطقهبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادیبن  .گذاشت یبر جا زین را یاریبس یخسارات مال
خود ، بلافاصله پس  فهیبر حسب وظ نیز رشدخیریه 

و  ینقد یکمک ها یاز حادثه شروع به جمع آور
راستا و با  نیدر ا نمود. زانیشما عز ینقد ریغ

 به مناطق یکمک رسان یشما دوستان برا یهمراه

 

 

 

 

 

از راستای برطرف کردن معضلات آن گام بردارند. 
این رو خیریه رشد نیز با توجه به اهمیت حمایت از 

اقدام به  31در سال زنان سرپرست خانوار و نیازمند، 
تاسیس یک کارگاه خیاطی و اشتغال زایی در منطقه 

که بانوان آن منطقه  محروم احمد آباد تهران نمود.
امیدواریم با کمک شما  در آن مشغول به کار شدند.

از  تری را در راستای حمایتبتوانیم قدم های بیش
 .، برداریمبانوان نیازمند در کشورمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبه بزرگ ی، زلزله ا 6931در اواخر آبان ماه سال 
 طقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاهمن شتریر 7.3

 را لرزاند.
 از هموطنان ما از چهارصد نفر شیحادثه ب نیدر ا

 زلزلهاین  .شدند یهزار نفر زخم نیو چند کشته

 

 

 

 

 

اشتغال زایی برای افراد نیازمند در مناطق محروم 
 کشور را میتوان از اهداف اصلی خیریه رشد دانست.

به  دنیرس یدر نظر داشت که برا دیباهمواره 
از  دیفقر ، نبا یکن شهیو ر یانسان داریپا یتوسعه 

جوامع را  یانسان هیاز سرما یمیزنان که ن تیظرف
آنان می توانند علاوه  . دهند غافل شد. یم لیتشک

 های آموزشی،در عرصه بر هدایت های مادرانه خود 
 انند و در ـجامعه یاری رسافراد یک  تعالید و ـه رشب

 

 

www.roshdcharity.com                                                    #هـمدلی_خوب_حـس                                                        612-11077022 

 زلزله کرمانشاه

http://www.roshdcharity.com/
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رشد بنیاد  

16تهران، بلوار قیطریه، خیابان برادران سلیمانی شرقی، پلاک   

www.roshdcharity.com 


