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 چرا سیستان و بلوچستان؟
در    .سیستان و بلوچستان فقیرترین استان ایران است

واقع سیستان و بلوچستان دارای بدترین شاخص امید 

، نام دوران ابتتتدایتی        ثبتبه زندگی است وکمترین 

سوادآموزی بزرگساالن و برخورداری از بهتداشتت را     

دارد اما باالترین آمار مرگ و میر کودکان را بته ختود       

چنین جتوامت تی        اختصاص داده به دلیل فقر و انزوا،

پندارند اما فقر تنها عاملتی   آموزش را امری تجملی می

نیست که دختران رااز رفتن به مدرسه باز متی دارد.      

نگرش فرهنگی نسبت به زنان، به م نای محترومتیتت    

 بیشتر دختران نسبت به پسران ازآموزش استت. در      

شرایط سخت و با امکانات کم، فقدان شدید م لم های 

با تجربه به ویژه م لم های خانتم نتیتز بته چشتم            

 ]برگرفته از سایت یونیسف[.   خورد می
در سفر اخیری که یکی  از اضییای کیارگرتح یق یی           

رتستا ت مدارس   03انجمن به بلوچستان داشتند بیش از 
آنها، ضمدیا در منط یه دشیتیاری، بازدیید شید ب یش              

الیه جنوب شرق  خاک اییران قیرار         دشتیاری در منته 
دارد ت هم میرز کیرور کاکیستان اسیت. ایین منط یه                 

های قم ت گیالن دارد در حالیکه   مساحت  بیش از استان
بودجه آن کسری از بودجیه شهرسیتان چابهیار اسیت.           

 کیلومیتر فالیله     572ای که بین دت مدرسه آن،     منط ه
تجود دارد. در حال حاضر درایین منط یه، میدارس بیا             

میدارس ت     -سال هنیوز کابرجیا هیستند      03-23قدمت 
های کانکس  که اغلب بیدتن کولیر ت در برابیر          کالس

شیوند داییر ت       یابش شدید آفتاب مانند یک ینور داغ م 
متاسییفانه هنییوز مییدارس درخییت ، مییدارس کیی ری          

های کنار دیواری هم یافت م  شیود. بعایا در       تکالس
ها به دلیل شدت یابش آفتاب تضایت بیسیار      این مکان

سیاح هم   غیرقابل یقمل ت اغلب حت  امکان نصب ی ته
اینها همه، نمونه کوچک  از نیازهیای ایین         تجود ندارد.

استان م  باشد. دستتان را در همراهی  بیرای یوسیاه          
 فراریم. فیاهای آموزش  ت فرهنگ   این منط ه م 

 بازدید از مدرسه مرغ آمین در زادگاه نیما یوشیج 

مهرماح جاری، کارگرتح کرتیعان  مدارس برنامه بازدید  
ای از مدارس انجمن را با همراه  دتستان گردشگر  دترح

 به لورت برنامه ای  ابتکاری در یوش اجرا کرد.
در این سفر یک رتزح  ضالتح بر بازدید از مدرسه ت کیگیری 
فاالیت های جاری آن، یک  از اضیاء گرتح آموزش نییی      
برای دانش آموزان این مدرسه، آموزش بوسیله هنر را ارائه 
 کردند. همچنین بازدید از خانه ت آرامگاح نیما به ضمل آمد.

 های هوشمند در هیرمند  کالس
در بازدیدی که اخیرا مدیرضامل انجمن همراح با ییکی  از     
نیکوکاران ثابت قدم حام  از مدارس شهر هیرمند بایمیل   

های منط ه،  آتردند، با یوجه به نیازهای مدارس تمقرتمیت
موارد زیر یوسط نیکوکار حام  یهیه ت برای مدارس ریقانه 

بوک، برد  دستگاح نوت 0ت کوثر در شهر هیرمند ارسال شد:  
دستگاح کام یویر، همیچینییین      5هوشمند، کرتژکتور ت نی  

 م داری کتابهای کمک آموزش  ت... 

زوج جوانی هدایای عروسی خود را برای ساخت 

 مدرسه در آذربایجان اهدا کردند
هدیه ازدتاج این زتج جوان در خارج از کرور یک نمونه از            

آراز ت الناز    .یرین کارهای خیرین در انجمن است         شیرین
یومان به ساخت مدرسه در مناب         05577333ض ی  معلغ   

زل له زدح کمک کردند. باشد که زیعای  خوشقال  کودکان         
این منط ه، بدرقه ای رتشن برای این زتج باشد. الزم به             

های مال       ذکر است که این معلغ قسمت  از کمک             
نیکوکاران گرتح امید آیدین است که با نیت ساخت مدرسه          

آتری   یا کتاب انه درمناب  زل له زدح آذربایجان شرق  جمع       
 میلیون یومان شدح است. 52اند ت یا کنون بالغ بر  نمودح

 کمبود آب آشامیدنی در مدارس

در سفر های انجام شدح به سیستان ت بلوچستان آن در 
درد به چرم می ورد که نم  یوان برای رفیع آنیهیا      
اتلویت یایین کرد تل  موضوع نعودن آب آشامییدنی    
در مدارس، چرم کوش  بر نم  یابد. لذا بیا مریورت      
مسئولین مقل  به فکر راح چارح ای افتادیم. بینیا بیر       
اظهار کارشناسان با یوجه به گرمای هوا، یانکر تساییر  
تسایل کاس گو نیست ت مناسب یرین راح استفیادح از    
حوضچه های سیمان  است. خوشع تانه کس از اضالم  

میلیون رییال   73نیاز، خیرین خارج از کرور با اهدای 
میلیون ریال از بیر      53یوسط خانم بیتا بیان کور ت 

نیکوکار دیگر ی به حل این مرکل  در دت میورد از      
مدارس، کمک شایان  کردند. در حال حاضر اقدامیات   
اتلیه جهت ساخت حوضچه ت  نی  یامین آب سرد کن 

 آغاز شدح است.

 کارگاه آموزشی مفهوم کار داوطلبانه

میهیر بیا         07کارگاح مفهوم کار داتبلعانه چهارشنعه 
حیور افت اری خانم دکترقاسم زادح مریاتر ارشید       
آموزش ت کرترش درانجمن یرکییل شید. در ایین           
کارگاح که جما  از اضیاء انجمن مرارکیت فیایال      
داشتند ابتدا یاریف ت ضرترت کار داتبلعانه به بقی   
گذاشته شد ت در ادامه، موضوع شرایط کار داتبلعانیه،  
ضملکرد، اهدا ، یاهد انجام کار ت انگی ح تمیعیاحی       
مریعط دیگر مطرح شد. با یوجه به اهمیت مطالیب ت     
است عال شرکت کنندگان، ادامه کارگاح به جلسه بادی 

 موکول شد.

 بامیزبانی جوانان  میهمانی خانواده حامی

ضصرچهارشنعه دهم مهر ماح در  حام  خانوادگ  مهمان 
رستوران  در حوال  دربند برگ ار شد. در این جرن که 
اضیاء هیئت مدیرح، برخ  از افراد هیئت امناء، اضیاء 
فاال انجمن ت حامیان جوان حیورداشتند مدیر ضامل 
ت مراتر جدید انجمن س نان کویاه  دربارح آرمیان    

ها ت تضایت رت به رشد انیجیمین بیییان         ها ت ارزش
 داشتند.

گرمای دلهای همراح حامیان حاضر در میهمان . ض م         
جاری در فیا برای رسیدن به آرمانهای ب رگ حام           
را چنان استوار یر نمایاند که منجر به جذب مرارکت           

 های جدید از میان میهمانان ت افراد جدید شد. 
Supporters for development of cultural and 
educational environment society (HAMI) is a 
nongovernmental nonpolitical and nonprofit 
making organization that has been operating 
since 2001 to provide a proper and suitable 
foundation for knowledge and understanding 
distribution as well as improvement of cultural 
infrastructures in underprivileged areas 
through construction،development and supply 

of equipment for educational and cultural 
centers. HAMI is amongst the 20 NGOs that 

has been accredited by the interior ministry. 




