
 سرهقالَ

 نقش نهادهای داوطلب
 در تشکیل سرمایه اجتماعی  

 مینو مرتاضی 

اگر بپذیریم "من " و "زندگگد" " گوپدگیدگر  دیدر 

تفکیک در جٍبن ٌظتیم  مىطقب ثً ایه وتیجهً قابل 

رطیم کً "مِه " ٌزکض در جهزیهبن تهفهکهزا   می

در ثبري "سوذگی" َ طهی تهؼهبمه   َ تهقهبثه   

ػُد. داوبیی "ػلم"  رَسمزي طبختً َ پزداختً می

َ تُاوبیی "مٍبر " مهصهلهُع تهؼهبمها َ تهقهبثها 

دایمی اوظبن ثب  سوهذگهی َ مظهبیها رَسمهزي در 

تهُان گهفهم  مهیهبن  جٍبن ٌظتىذ. اس ایهه رَ مهی

ای طهبخهتهبری ثهز هزار  اوظبن ثب جهٍهبن  راثهطهً

رطذ ٌز یک اس دع  اطم. طُری کً ثً وظز می

ػُد َ ثً وُثً خُد ثهب مهؼهىهب َ  دیگزی متُلذ می

طهبسد. در  مصتُا ثخؼیذن ثً  دیگزی  آن را مهی

جُامغ ثظتً َ ثً اصط ح تُطؼً ویبفتً   "مهه" 

َ "سوذگی" مقُالتی اس پیغ مؼىب ػذي ثب تؼبریفی 

حبثهم َ رَػهه ثهُدوهذ. در جهُامهغ ثهبس مهیهشان 

ثبسثُدگی ٌز جبمؼً ثز اطبص گظتزدگی رَاثهظ 

ٌز جبمؼً ثهب طهبیهز جهُامهغ َ جهٍهبن طهىهجهیهذي 

ػُد( َ تُطؼً یبفتً  اوظبن ٌمزاي َ ٌم ٌهذ   می

ػههههُد.    .                                             تههههُطههههؼههههً مههههؼههههزفههههی مههههی

امزَسي ثیه اوُاع  الهگهٌُهبی  تهُطهؼهًی الهگهُی 

تُطؼً یب وهُطهبسی اوظهبوهی  ثهز طهبیهز الهگهٌُهب 

ارجصیم یبفتً اطم. جُامغ در حهبع تهُطهؼهً اس 

جلُي ٌبی وُیه تُطؼً یبفتگی ٌم در مهصهتهُی َ 

ٌم در ملبدیق ػیىهی ثهز خهُرداروهذ کهً ثهزای  

پیؼجزد اٌذا  تُطؼً در جبمؼً ایهزان وهیهش مهی 

تُاوىذ ثً کبر گزفتً ػُوذ. الگُی تُطؼً اوظهبوهی 

مجتىی ثزتغیز َ کىبر گذاػته ثبَر ذیمی ثىهب ػهذي 

کً مؼتقذ ثهُد ثهبیهذ اوظهبن را اس وهتهبیه  تهُطهؼهً 

ثٍزمىذ طهبخهمو َاس تهُطهؼهً ثهزداػهتهی صهزفهب 

ا تلبدی داػم. وظزیً پزداسان اجتمبػی ثً ایه 

اوذ کً ثزداػم صهزفهب ا هتهلهبدی اس  ثبَر رطیذي

تُطؼً ومی تُاوذ راٌگؼب  ثبػذ. راي رطهیهذن ثهً 

ٌهب َ  تُطؼً  اس طهزیهق طهبخهتهه آطهمهبن خهزاع

ٌههبی دههىههذ طههجههقههً َ  ٌههب َ اتههُثههبن ٌههب َ پهها راي

ٌههبی ػههزیههی َ طههُیهها َ مههزاکههش  ثههیههمههبرطههتههبن

آمُسػی مجلا ویظم ثلکً ٌذ  اس تُطؼً ایجهبد 

ٌهب ثهً داوهبیهی َ  امکبوب  ثزای  دطتیهبثهی اوظهبن

تُاوبیی ثب کمتزیه ٌشیىً َ ثذَن تخزیت طجیهؼهم 

ٌبی غیز ضهزَری َ  َ پزٌیش اس ریخم َ پبع

لُکض اطم. لذا در جُامغ تُطؼً یبفتً  آمهُسع 

َ تُاومىذ طبسی  ثهً دطهم مهزد  َ  مؼهبرکهم 
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 حاهی -بٌام اًجوي حوایت از تْسعَ فضاُای آهْزشی ّ فرٌُگی 

  اًجوي حاهي 0920ُوایش اسفٌد 

ثً مىبطجم ٌفتً احظبن َ ویکُکبري َ در آطتبوً وُرَس 

در داوؼگبي ػلُ  ثٍشیظتي  11/ 11/11ثبطتبويی در تبریخ 

َ تُاوجخؼي گزدٌم آمذیم. حضُر اطبتیذی ٌىزمىذانی ػؼزا 

َ دیگز ػشیشاوي کً ٌمُاري  ذ ی  لم َ اوذیؼً ٌبیؼبن 

صز  داوبیي ثً َیژي پیؼزفم کُدکبن َ وُجُاوبن مصزَ  

گزددی پؼتُاوً اطتُاري ثزاي خذمم ثیؼتز  کؼُر مي

 اػضبء اوجمه مي ثبػذ.
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 انجمن حامی برگزار کرد

 نمایشگاه نقاشی کودکان روستا
انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزش" و فدرهدند د" 

" ندمدایشد دار ند داشد"  19)حام"(، گر هفته آخر بهدمدن 
کوگکان روستا" را گر محل فرهن سرای سرو بدرگدزار 

 کرگ.
این نمایش ار که به همت و با همکداری کدارگدرور هدای 
"فرهن " هنری" و " پشتیبان" کدتدابدخدانده هدا" بدرگدزار 
شگ، حاصل یک کارگار سه روزر آموزش ن اش" بوگ که 
با تالش و برنامه ریزی اعضای ایدن گو کدارگدرور کده 

مدهدرمدار روز  91بده مدنداسدبدت  19گر مهر مار سدال 
جهان" کوگک ، برای کوگکان و نوجدواندان روسدتداهدا و 
مناطق تحت پوشش  انجمن گر استان آذربایجان  ربد"، 

 برگزار شگ.
گر این کارگار آموزش" تابلوهای بسیار زیدبداید" تدوسدط 
کوگکان و نوجوانان روستا خلق شگ که پس از ممیزی و 

تابلو جهدت شدرکدت گر ایدن  941کار کارشناس" تعگاگ 
 نمایش ار برگزیگر شگ.

 

 بياًيَ اًجوي  دربارٍ آتش سْزي هدرسَ

 شيي آباد )پيراًشِر(

حبدحً آتغ طُسي مذرطً ػیه آثبد پهیهزاوؼهٍهز کهً ثهبػهج 

دختز داوغ آمُس دثظتبوي ػهذ َاس  11مجزَح ػذن تؼذاد 

کُدک مهؼهلهُمهبوهً جهبن ثهبخهتهً اوهذ    1ثیه آوٍب تب کىُن 

ٌب وٍبد . ایه حبدحهً ثهبرٌهب  مُجي اس تبطف َ اوذَي ثز جبن

در مذارص کؼُرمبن رخ دادي َ در صُرتي کً مظئُالوهً 

َ آگبٌبوً ثهب آن ثهزخهُرد وؼهُد امهکهبن تهکهزارایهه گهُوهً 

حُادث وبگُار ٌمُاري َجُد خُاٌذ داػم . ایهه ضهبیهؼهً 

گذػتً اس آن کً وبػي اس  لُر مظئُلیه مهزثهُط ثهُدي َ 

دیگزان ویش ثً تفلیا درثبري آن گفتً َ وُػتً اوذ َ ثبسٌم 

خُاٌىذ وُػم َ پزداخته ثً آن در ایه مقبع وهمهي گهىهجهذی 

کهىهذ َ آن مؼهکها طهیهظهتهم  مؼکا مهٍهمهي را آػهکهبر مهي

 گزمبیغ اغلت مذارص  در مىبطق طزدطیز اطم .

ثزاي جلُگیزي اس اتفب ب  مؼبثً َ تبمیه ایمىي   ثٍذاػم  

َ صزفً جُئي ا تلبدي ثً صُر  فزدي یهب اجهتهمهبػهيی 

طههبلههٍههبطههم کههً مههقههزرا  مههلههي طههبخههتههمههبن ایههزان تههُطههظ 

متخللیه َ اوذیؼمىذان ایزاوي تذَیه ػذي َ رػهبیهم آن 

ثً َیژي در طبختمبن ٌهبي آمهُسػهي الس  االجهزا اطهم . 

مظئُالن "اوجمه حبمي" کً یک تؼکا مزد  وٍبد اطهم َ 

ثً طبخم مذرطً در وقبط مختلف کؼُر مؼغُع مي ثهبػهذ 

مي داوىذ کً َجُد ایهه مهقهزرا  ثهً خهُدي خهُد ضهبمهه 

کیفیم طبختمهبن ٌهب وهیهظهم َ تهىهٍهب ثهب اجهزاي درطهم َ 

تهُاوهذ وهتهیهجهً  وظبر  د یق مزاجغ مهؼهتهجهز َ  هبوهُوهي مهي

 مطلُة را داػتً ثبػذ .

ثىبثزایه ثزاي جلُگیزي اس حُادث مؼبثً اجهزاي مهُارد  

 سیز ضزَري ثً وظز مي رطذ :

تغییز طیظتم گهزمهبیهغ مهذارص اس ثهخهبري وهفهتهي ثهً  -1 

 مُتُرخبوً مزکشي  ػُفبژ( َ طبیز طیظتم ٌبي ایمهی 

تؼییه یک وٍبد مظئُع ثً ػىُان کىتزع َ وگٍهذاري اس  -1

 مذارصی 

اجزائهي کهزدن مهقهزرا  مهلهي طهبخهتهمهبن در طهبخهم  -1

مذارص َ وظبر  د یق َ اصُلي ثز اجزاي ایه مهقهزرا  

َ رػبیم مجصج طُ  مقزرا  ملي طبختمبن در ارتجبط ثهب 

اػ   َ اطفبء آتغ تُطظ اداري وُطبسي َ تجٍیش مهذارص 

کؼُر. در وٍبیم ثً کلیً وٍبدٌبي دطهم اوهذرکهبر طهبخهم 

مذارص ثً َیژي جبمؼً ي خیهزیهه مهذرطهً طهبس پهیهؼهىهٍهبد 

ومبیذ تب در یک دَري سمبوي ثهزوهبمهً ریهشي ػهذي   ثهً  مي

جبي طبخم َ وُطبسي مذارص در وقبط مخهتهلهف کؼهُر   

کا ثُدجً یب ثخغ  بثا تهُجهٍهي اس آن را ثهزاي اصه ح 

طیظهتهم گهزمهبیؼهي مهذارص کؼهُر ثهً خلهُؽ مهذارص 

مىبطق طزدطیز اخهتهلهبؽ دٌهىهذ َ در ایهه راي اوهجهمهه 

حبمي آمبدگي خُد را ثزاي ٌزگُوً ٌمکبري اػه   َ اس 

 ٌیچ ت ػي در ایه راي فزَگذار وخُاٌذ ثُد.

 کارت تبریک بٌياد کْدک


