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 سه مدرسه جدید در بلوچستان 
در سفر پربار اعضای هیئت مدیره انجمن به بلوچستونوا      

کلنگ احداث دبتنانی در روسنای قاسم آباد سابهار  که با 

سال فاقد مدرسه بچد  به زمین  21دانش آمچز زیر  06وجچد

زده شد.  با هماهنگی آمچزش و پرورش و به ابنکار انجمن 

حامی در تامین هزینه سورویور رفوت و بور، وت                

خچشبخنانه دانش آمچزا  این روسنا  مچقنوا در مودار        

روسناهای مجاور ثبت نام و در سال تحصیلی جاری  ایون  

 دانش آمچزا  بازمانده از تحصیل  باسچاد می شچند. 

 
 0ی نیوموه کواره         اجرایی اتمام مدرسه  عملیات  همچنین

کالسه روسنای پیردا  شهر سرباز و سواخوت مودرسوه         

روسنای صدیق زهی سابهار به جوای دبتونوا  درحوال         

 تخریب آ   نیزآغاز شد.

در این سفر  دیدارهای مهمی بین هیئت مدیره انوجومون    

حامی و شچرای شهر سابهار و برخی مقامات موحولوی از      

جمله: مچلچی بازیار و آقای مبارکی مدیرعامل منطقه آزاد    

سابهار صچرت ،رفت که قچل متاعدت و هوموکواری در      

فرهنگی -جهت حمایت از تچسعه فضاها و ارتقاء آمچزشی 

کچدکا  منطقه دادند. امید است به زودی شاهد موراحول      

  اجرایی این تچافقات درخ ا  باشیم.

 سالگرد آتش سوزی شین آباد
 آتشی که همچنان دل می سوزاند 

هزار کال  در مدار         256طبق آمارها قریب به       

ک چر مجهز به وسایل ،رمای ی اسناندارد نیتنند که          

میلیچ  دانش آمچز را در        5/5این تعداد کال  حدود      

 خچد جای داده است.

انجمن حامی جهت جلچ،یری از تکرار این حچادث             

نا،چار  از کلیه نیکچکارا  درخچاست دارد که با کمکهای         

 خچد  انجمن را یاری نمایند.

 کارگروه پشتیبانی مدارس انجمن در لرستان

مدرسه خچرشیدیا  در روسنای دانه میتی شهرسنوا  نوچرآبواد      

ساعت  4بخش کاکاوند واقع شده و فاصله آ  تا شهر خرم آباد  

 با اتچمبیل است. 

کار،روه پ نیبانی مدار  در بازدیدهای دوره ای  متائل جاری 

مدار  خچد را از هر لحاظ بررسی می کند. از آنجا که در بازدید 

سال ،ذشنه  ضرورت انجام اقدامات بی نر در زمویونوه هوای         

ورزشی برای این مدرسه دیده شده بچد  در ایون سوفور یو            

کارشنا  ارشد تربیت بدنی  کار،روه را همراهوی موی کورد.        

میلیچ  ریالی ی  فرد نیکچکار  وسایل  26عالوه بر آ  با کم  

 ورزشی برای این مدرسه تهیه شد. 

 تامین آب آشامیدنی مدارس بلوچستان

سه دسنگاه آبتردکن برای مدار  روسناهای نچبندیا        

دو دسنگاه از    و بلچسی عبداهلل بلچستنا  ارسال شد.         

این آبتردکن ها تچسط انجمن حامی و ی  دسنگاه            

هم تچسط ی  فرد نیکچکار به این مدار  و به نیت             

مرحچم مادرشا   اهدا شد. جهت حل م کل آب              

آشامیدنی سالم در مدار   همچنا  نیازمند همیاری و         

 کم  های مردمی شما نیکچکارا  هتنیم. 

 احداث کتابخانه روستای کاسین آذربایجان شرقی 

بنا بر خچاسنه نیکچکارا  ،روه امید آیدین مبنی بر              

ساخت کنابخانه ای در مناطق زلزله زده  روسنای             

کاسین در منطقه ورزقا   بررسی و اننخاب شد. قرار            

منر در این روسنا       06ای به متاحت       است کنابخانه 

 نشاط در حامی احداث شچد که زمین آ  تچسط اهالی  اهدا شده است.

دکنر سعید نچری ن اط به اعضای انجمن حامی فنچ  تتهیلگری را              

آمچزش داد. این آمچزش ها  در سه ن تت مخنلف در محل انجمن                

بر،زار شد و عالوه بر آ  تعدادی از ،ردانند،ا  انجمن حامی در                  

 16و    21فرایندهای اجنماع محچر که در         کار،اه تتهیلگری با مچضچع   

 آذرماه در محل مچسته همنچا بر،زار شد  شرکت کردند.

حضور فعال اعضای کارگروه پشتیبانی 

 های انجمن در غرب کشور کتابخانه

دومین همایش کنابدارا  کنابخانه های روسنایی غرب          

 ک چر در روسنای نچریاب آذربایجا  غربی بر،زار شد.

این همایش به میزبانی انجمن ایزیرتچ و با حضچر انجمن           

حامی  جمعی از متئچال  شهر پاوه و منطقه  شچرای             

کناب کچدک و جمعی از کنابدارا  کنابخانه های روسنایی 

 .بر،زار شد

در این همایش  خانم المعی  نماینده انجمن حامی ضمن         

ت ریح اهداف و فعالیت های انجمن ،فنند: نقش                

کنابخانه های روسنایی  کم  به پرورش و رشد تفکر            

پراکند،ی روسناها و کم جمعینی     بچه های روسناست؛ اما     

بتیاری از آنها م کل بزر،ی برای تچسعه امکانات و از            

جمله امکانات فرهنگی در آنهاست. لذا در برخی از               

مناطق  مناسبنرین راه اسنفاده از کنابخانه های سیار             

روسنایی به جای کنابخانه های ثابت است که به دنبال            

مهیا نمچد  راه کارهای اجرایی آ  هتنیم. همچنین در           

کنابخانه انجمن در     4این سفر اعضای کار،روه کنابخانه      

 آذربایجا  غربی و کردسنا  را مچرد بازدید قرار دادند.

 زرینه صاحب کتابخانه می شود

با همت مردم زرینه در بازسازی یکی از مدار  منروکه روسنا و                

تامین فضای الزم برای کنابخانه  انجمن نیز منعهد به تامین                 

تجهیزات و کنب مچرد نیاز کنابخانه زرینه شد که ان ااهلل در ماه                 

 آینده شاهد افنناح آ  خچاهیم بچد.

 ارسال مجدد نوشت افزار براي مدارس بلوچستان

کارتن نچشت افزار از طرف انجمن حامی و با یاری بنیاد              12بیش از   

همدال  کچدک برای مدار  روسناهای صدیق زهی و سانداک             

 زهی بلچستنا  خریداری و ارسال شد.

 ارسال کتاب و اسباب بازي براي کودکان ایالمی

آذر ماه جاری  جمعی از اعضای انجمن فرهنگی هنری ویرا با                11

حضچر در مهدکچدک های شهرسنا  ملک اهی اسنا  ایالم                 

های اهدایی انجمن حامی را طی برنامه های           ها و کناب    بازی  اسباب

 به کچدکا  رساندند.

ارسال کتاب براي دانش آموزان روستاهاي 
 خراسان شمالی و جنوبی

باتچجه به نیاز آمچزشی کچدکا  این روسناهای محروم  سند           

کارتن کناب از طرف انجمن به روسناهای اطراف بیرجند و             

 بجنچرد ارسال شد.


