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 سال پیش به صورت جهادي و با 9 همرهان دیار کریمان علمی فرهنگی صدر بنیاد
هدف ساخت و پیشرفت منطقه به دست فرزندان خود منطقه محروم، فعالیت هاي 
خود را در زمینه حمایت علمی از دانش آموزان مستعد مناطق محروم درچاه داد خداي 

 خدا و همراهی جهادگران،و امروز به لطف  قلعه گنج در جنوب کرمان آغاز کرد،
ها و و توسعه طرح 1282همرهان و خیرین ضمن ثبت رسمی با شماره ثبت  حامیان،

 هاي معنوي، خشتپزشکیدندان پزشکی، فرهنگی ، قرآنی، برنامه هاي خود به علمی،
حاشیه  به اکثر شهرهاي جنوب کرمان، نیز خود را هايمحدوده فعالیت ،و ولینعتمان

الزم  .بلوچستان گسترش داده است سیستان و هایی ازان و نیز بخشنشینان شهر کرم
خدا و کمک هاي مردمی در قالب به ذکر است هزینه ها براي اجراي طرح ها به لطف 

ین گزارش نگاهی به فعالیت هاي ا .هاي خیرین و فراخوان ها تامین شده استطرح
 ي مناطق محروم است.برا 97و تابستان سال   صورت گرفته توسط بنیاد در بهار

 

 صدر  معرفی بنیاد 

ی)شهید رجای( وظیفه ما خدمت به محرومانی است که صداي محرومیتشان به گوش هیچ کس نمیرسد  
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  محروم معرفی زمینه هاي فعالیتی بنیاد صدر در مناطق                

 
  

مناطق محروم  مارانیب يدردها امیدرمان و الت يبرا ادیبن
هستند  یمال تیمحروم يو دارا یکه به دور از مراکز درمان

مراحل  يریگیپ ماران،یب یاز جمله معرف یخدمات متفاوت
اسکان و  طیشرا جادیا نیو همچن یدرمان يها نهیو هز

. ردمناطق را در دست اجرا دا نیاز ا یاعزام مارانیاطعام ب
ناشنوا و کم شنوا  مارانیب یهمراه يبرا زین يا ژهیبرنامه و

... اجرا و سمعک دیاشت حلزون، خراز مناطق محروم با ک
ر د ادیبن یها، همرهان پزشکتیفعال یدر تمام ی شود کهم

 فایرا ا يمردم، نقش موثر نیبه اهداف سالمت ا دنیرس
 .کنندیم

 پزشکیحمایت 

و رفع مشکالت دانش آموزان  یدرس تیوضعجهت بهبود 
 ،یلیتحص نهیمستعد مناطق محروم در زم انیو دانشجو

 چون مشاوره یدانش آموزان و ارائه خدمات ییبا شناسا ادیبن
 ،یدوره ها و جهاد علم ییاز راه دور،  برپا يزیو برنامه ر

 يازهایرفع ن ،یبوم يکتابخانه ها زیارسال کتاب و تجه
 طیشرا جادیا نیو همچن هیپرداخت شهر ،یلیتحص لیاوس

کند تا در  یم یمدارس سع زیاسکان در خوابگاه ها و تجه
عزیزان  نیا یو بعد از فراغت آنها حام لیطول مدت تحص

 .باشد

 

 علمیحمایت 
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  معرفی زمینه هاي فعالیتی بنیاد صدر در مناطق محروم                

 

  

قرض الحسنه قدر جهت رفع مشکالت  يصندوق مجاز
صندوق با  نیریشده است. خ يمناطق محروم راه انداز

صندوق  يماندگار و اعضا راتیبه صورت خ یمبلغ ياهدا
 تیصندوق حما نیمبلغ مورد نظر خود از ا یبا امانت ده زین
افراد واجد  یوام حام يبتواند با اعطا ادیکنند تا بن یم

 .محروم باشد اطقدر من طیشرا

 یب يخانواده ها یشتیمع طیدر تالش است تا شرا ادیبن
 نجایبضاعت و به دور از امکانات در مناطق محروم که در ا

دانش آموزان مدارس شبانه  زیو ن شوندیخوانده م نعمتانیول
 و یسفره اطعام، انجام قربان ییرا بهبود بخشد. برپا يروز
 نیو همچن نعمتانیول نیآنها در ب عیارزاق و توز هیته قه،یعق
 لیفراهم کردن وسا زیدختران و ن ياساده بر هیزیجه هیته

 يبه خصوص برا ادیبن يتهایاز جمله فعال یزندگ يضرور
 .است تامیا

 

 ولینعمتان

صندوق قرض 

 الحسنه

لوازم  عیآموزش بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان، توز
 یدندانپزشک میبا حضور ت یو ارائه خدمات درمان یبهداشت

حوزه  نیا يها تیدر مناطق محروم از جمله فعال ادیبن
 .شود یمحسوب م

 

 پزشکیدندان 
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  معرفی زمینه هاي فعالیتی بنیاد صدر در مناطق محروم                

  

گسترش  و ییها، معرفت افزا يتوانمند شیبه منظور افزا
 یمتفاوت يها تیفعال ادیدر مناطق محروم، بن فرهنگ قرآنی

برگزاري جهاد  ،یمرب تیترب  ،یموسسات قرآن جادیچون ا
ردن پر ک ،یبوم یفرهنگ نیاز فعال تی،  حماقرآنی و فرهنگی

امام رضا (ع) و  ارتیمناسب اوقات فراغت، اعزام به ز
 مناطق را نیا نانیو افتخار آفر نیاز فعال لیتجل نیهمچن
 .کند یم يریگیپ نهیزم نیدر  ا

 

فرهنگی و 

 رآنیق

مناطق محروم، ساخت مدارس و  یبه منظور آبادان ادیبن
د کنیم يریگیمناطق پ نیرا در ا يدانش آموز يخوابگاه ها

مناطق شکوفا  نیپنهان دانش آموزان ا يتا استعدادها
و...   ،حمامیبهداشت سیساخت خانه، سرو نیهمچن ؛شوند

 .حوزه است نیدر ا يریگیمورد پ يها تیفعال گرید زازین

 

خشت هاي 
 معنوي
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(ضعف   SMAماران مبتال به بیماريیجاد کمپین حمایت از بیا -

 عضالنی نخاعی)

پدر و  با SMA حمایت از صبا کودك خراسانی مبتال به بیماري  -
 نیدرمان اتومان از  210,000,000 يو جمع آورمادري ناشنوا 

 ساله 3کودك 

 يجنوب کرمان برا يماهه از روستاها 10 کودك زهرااعزام  -
 تهران ییرجا دیقلب شه مارستانیدرمان به ب

 پرداخت بخشی از هزینه عمل قلب زهرا  -

 یجراح يبرا رودبار جنوب يساله از روستاها 2فاطمه اعزام  -
  شکاف کام و لب به کرمان

 حمایتا ب یبلوچستاني ناشنوا و نایمزمل کودك نابدرمان بینایی  -
ل حهمچنین و  یآگاه مینس هیریخ و ادصدریبن یهمرهان پزشک

 عمل کاشت حلزون ی او با یمشکل شنوا

 يبرا از مناطق محروم یاعزام مارانیب يجهت غذا قهیعقانجام  -
 در کرمان(ع) یامام عل يمهمانسرا

 علی(ع)در مهمانسرا امامبیمار و همراه  1400اسکان و اطعام  -

 يمهمانسرا ي... براشامل برنج، حبوبات، روغن و ییغذاتهیه مواد  -
  از مناطق محروم یاعزام مارانیب ي(ع) جهت غذایامام عل

 ياز روستاها یکیصرع مبتال به  ماریبهماهنگی براي معاینه  -
 اعزام به تهرانو قلعه گنج 

 شاتیآزما مانجا يقلعه گنج برا ياز روستاها میتی يخترد اعزام -

 و داراي پدر مبتال به سرطانپرداخت هزینه شیمی درمانی یک   -
 ود.ب درمانش متوقف یمشکالت مال لیبه دل دت هاکه مدو فرزند 

 يدختر يدندان ها میترم يالبراتوار فک باال برا نهیهزپرداخت  -
  رمان که دو دندانپزشک فداکار،محروم در جنوب ک ییاز روستا

 ترمیم کرده بودند گانیرا دندانهایش را به صورت

شناسایی بیماران، بررسی وضعیت سالمت و فشارخون تعدادي  -
 از خانواده هاي روستاهاي رودبار جنوب در اردوي جهادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکیحمایت 
 

                      
 SMAبیماران مبتال به   کمپین حمایت از  

 ساله 2و حمایت از صباي 

       

       

 

                
ی را که نقاشعواید حاصل از مزایده این 

جنوب  يروستاها ياز بچه ها یکی
کشیده  به نفع مناطق محروم کرمان

 بود، براي درمان بیماران استفاده شد.

شناسایی بیماران و بررسی وضعیت 
 سالمت روستاییان
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 تعدادي از بیماران مناطق محرومخرید تجهیزات پزشکی براي  -

مام ا يمهمانسرا راي تجهیزتخت دو طبقه) ب 12(خت ت 24 خرید -
 علی(ع)

 یط يبمپور برا يساله از روستاها 3 زهرايتهیه سمعک براي  -
 با مشارکت بانوان خیر مراحل کاشت حلزون

براي عنبرآباد  ياهل روستاها میتیساله  13دختر  نازآیحمایت از  -
 هیقرن وندیپ

 عمل قلبکه  اصفهان يساله از روستاها 3کودك  هاديترخیص   -
 بود  از زندان آزاد شده یبه تازگ شپدرکرده و 

به شدت دچار که  ساله 12 زهراتهیه لباس سوختگی براي  -
 بود شده  یسوختگ

 از بیماران مهمانسرا در همه شب هاي قدر تهیه و پذیرایی میوه -

قلعه  يساله از روستاها 27خانم  نبیز هیوندکلیپ شاتیآزما نههزی -
 جگن

 رودبار جنوب  ياز روستاها مشکل پوستبا  نیدرمان خانم ام البن -

 رفتیج ياز روستاها سیاو یمشکالت گوارش درمان -

 هماهنگی براي اسکان بیماران در تهران -

اشرف خانم از  نوزاد يهمراه با خطر برا مانیزا نههزیپرداخت  -
 نوزاد به دنیا آمده.و درمان کهنوج  يروستاها

 قلعه گنج يخانم از روستاها نبیز و ترخیص درمان -

 رودبار جنوب يساله از روستاها 3 نیدرمان حس -

پرداخت بخشی از هزینه درمان کودك افغانستانی که مادرش بنا  -
 داشت بخاطر مشکالت مالی او را از بیمارستان ببرد

 بیمار در سه وعده در مهمانسراي بنیاد و همراهان مارانیباطعام  -

به دلیل که  هیاروم ياز روستاها يساله کارگر 33 محمدترخیص  -
 نهینداشتن هز لیبه دل ،يروز بستر 23از ارتفاع پس از افتادن 

ترخیص شود با تهران  ی درمارستانیاز بروز  5نتوانسته بود پس از 
 مشارکت یک زوج دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکیحمایت 
 

              
 بهبود شرایط اسکان بیماران با خرید تخت

 پذیرایی از بیماران مهمانسرا امام علی(ع)               

   

 
عواید حاصل از به مزایده گذاشته ختصاص 

شدن هدایاي داده شده به بنیاد براي 
 ن بیماران مناطق محروم درما
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کاشت حلزون براي  ناشنوا ساله،کودك مهاجر3زهرايحمایت از  -
 با مشارکت بانوان خیر

 ترخیص جسد یک پدر فوت شده در اثر سوختگی   -

 کمک به تهیه دستگاه تنفس براي دختر یتیم روستایی -

ر و جوان در پی ،کودكد یمار نیازمنب 13راي ب سمعک تهیه -
 محروم مناطق روستاهاي

 بیمار از مناطق محروم به بیمارستان جیرفت 9پرداخت هزینه  -

 مبتالاز سلسله سادات  مادریک  ینه دارويتامین بخشی از هز -
  ن از سهم ساداتبه سرطا

 پرداخت هزینه شیمی درمانی هانیه خانم، بانوي مبتال به سرطان -

تاالسمی و دیالیزي از  مبتال به اربیم 21شناسایی و حمایت از  -
 در مناطق و روستاهاي محروم جنوب هاي محروم، خانواده

 با مشکالت متعدد  ریه مبتال به سرطانمعصومه خانم حمایت از  -

 جوان و یک پدر براي اعزام به کمپ ترك اعتیاد 10حمایت از  -

 تهیه کفش طبی براي یک بیمار از مناطق محروم -

 به دلیل مشکل نخاعی مصطفی جراحی  پرداخت کمک هزینه -

 حمایت از یک بانو براي انجام آزمایشات درمانی  -

 ینبات یدر زندگ ماریب کی يبرا لچریو دیخر -

 هزینه دارو براي یک بیمار مبتال به سرطانپرداخت  -

 آماده سازي و بهسازي شرایط مهمانسراي امام علی (ع) -

 تسویه حساب بیماران مناطق محروم، در بیمارستان هاي دولتی -

عروسک خریداري شده  از ساخت دست بانوان زندانی  48اهداي  -
 به کودکان بیمار مراجعه کننده به مهمانسرا

  

                
 تهیه سمعک براي فرزندان مناطق محروم

 حمایت پزشکی
 

               
 خرید کفش طبی 

 ماریب کی يبرا لچریو دیخر                     

 

     
 عروسک هاي اهدایی به کودکان بیمار



 

۱۰ 
 

 

روزه در عنبرآباد ویژه دانش آموزان  14برگزاري کمپ علمی  -
 کنکوري برتر مناطق محروم در ایام نوروز

حضور دانشجویان برتر دانشگاه ها در بین دانش آموزان در کمپ  -
 براي رفع اشکال، برنامه ریزي و مشاوره تحصیلی 

و مشاوره تحصیلی براي دانش آموزان  برگزاري نشست انگیزشی -
 کمپ علمی توسط استاد مدعو دانشگاهی و دانشجویان برتر

برگزاري کالس هاي رفع اشکال درسی براي مقاطع مختلف  -
روستاهاي رودبار جنوب در ایام عید نوروز توسط جهادگران 

 اعزامی از مناطق مختلف کشور

حاشیه کرمان  برگزاري آزمون هاي آزمایشی براي دانش آموزان -
 و مناطق مختلف جنوب

برگزاري کالس هاي فوق برنامه براي دانش آموزان پایه هفتم و  -
 نهم در دروس ریاضی و علوم

 هاي رفع اشکال درسی ویژه دانش آموزان حاشیهبرگزاري کالس -

هاي زبان تحت نظر آموزشگاه، براي دانش آموزان برگزاري کالس -
 حاشیه

 کتابخانه بنیاد در مناطق محرومخرید کتاب براي هفت  -

برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي والدین دانش آموزان تحت  -
 حمایت در حاشیه کرمان

 خوابگاه شبانه روزي بنیاد 6ه در برگزاري جشن هاي شعبانی -

انجام مشاوره و پشتیبانی تحصیلی به صورت تلفنی براي دانش  -
 تر دانشگاه هاآموزان مختلف مناطق محروم توسط دانشجویان بر

دانش آموز از حاشیه کرمان و  80کمک به پرداخت شهریه  -
 مناطق محروم در مدارس نمونه و تیزهوشان 

 

  
 حمایت علمی

 

   
 تهیه کتاب براي کتابخانه هاي اجاره اي

    
 صحبت انگیزشی مشاور براي دانش آموزان

              
 برگزاري جشن در خوابگاه ها   

          
 برگزاري آزمون براي دانش آموزان



 

۱۱ 
 

 

در مادر مدرسه مهارت محور شروع و پیگیري مراحل راه اندازي  -
مایت از دانش آموزان در ح جنوب کرمان با حمایت خیرین

  مناطق محروم

آموز برتر قصرقند بلوچستان در مسابقات دانش150تجلیل از   -
 علمی 

یک دانشجو معلم  سواد آموزي توسط هاي نهضتکالسبرگزاري  -
 از روستاهاي رودبارجنوب، در روستاي خودش 

 آباد رودبار(ع) در نهضت يامام هاداحداث کتابخانه  -

کنکور با حضور دکتر ساسان رنجبر (مدرس  شیهمابرگزاري  -
 همراهی  و در شهرستان عنبر آباد تهران) یمدارس عالمه حل

اج) گ یتهران و مولف کتاب عرب یعرب ری(دب یخان لیاسماع يآقا
 در دهستان رمشک.

دانش آموزان مستعد و نخبه سراوان  حمایت براي اعزام دانش -
راي ب  به یک اردوي آموزشی ، تفریحی ،یستان و بلوچستاندر س

 آمادگی کنکور

مناطق  زیدانش آموزان عز يبرا ریبسته لوازم التحر 2000 هیته -
 محروم

در مدرسه اي نمونه در  دانش آموزي درسخوانحمایت مالی از   -
 براي ادامه تحصیلبلوچستان 

 آبسردکن براي مدارس مناطق محروم 4تهیه  -

 تجلیل از تالش علمی دانش آموزان حاشیه کرمان  -

دانش آموزان تحت حمایت علمی در  27پیگیري و قبولی  -
 مدارس نمونه و تیزهوشان 

دانش آموز کنکوري بنیاد  102بولی کسب رتبه هاي برتر و ق -
 صدر در رشته هاي مختلف  دانشگاه هاي دولتی 

 ارسال لباس پیش دبستانی براي کودکان در زهکلوت -

 

  

              
 تقدیر از دانش آموزان قصرقند  

 حمایت علمی
 

    
 برگزاري کالس هاي نهضت توسط بومیان

     
کنکور در دهستان رمشکهمایش   

    
یتفریحی دانش آموزان سراوان -اردوي آموزشی  

    
 اهداي آبسرد کن به مدارس مناطق محروم



 

۱۲ 
 

 

 عتوزی ورودبار  يدر روستاهاو یک عقیقه  یراس قربان کیانجام   -
  نعمتانیول يخانواده ها نیدر ب

بازدید و بررسی خانواده هاي ولینعمتان رودبار جنوب در اردوي  -
 جهادي ایام نوروز 

 يروزمدارس شبانه براي غذاي دانش آموزان یقربان 4انجام   -
 زهکلوت 

راي ب قربانیسه  یقه و دو عقتهیه مرغ  با حمایت خیرین و انجام  -
 در مهمانسرا غذاي بیماران اعزامی از مناطق محروم

مدارس  ییدانش آموزان روستا يغذا يبرا قربانی راس سهانجام   -
  ابیفار يشبانه روز

دانش آموزان  يغذا يبراو دو قربانی  قهیعقاختصاص گوشت دو  -
 عنبرآباد  يمدارس شبانه روز ییروستا

 وچستان در بل ییاطعام مردم روستا یک عقیقه وانجام   -

  ریخ کی یاهدائبه عنوان زهکلوت  روزي شبانه مدارس در اطعام -

اطعام  يبرا شعبان، مهیبه مناسبت ن یراس قربان 5انجام  -
 رمشک يو دانش آموزان مدارس شبانه روز نعمتانیول

 نیمعلول يهاخانواده نیدر ب در نیمه شعبان آرد سهیک 22 توزیع -
حمایت یکی از خیرین و  و زنان سرپرست خانوار در قلعه گنج با

 یستیبهز يهمکار

ر د رمضان به مناسبت ماه نیریآرد با محبت خ سهکی 82توزیع  -
 رودبار جنوب  تامیا يخانواده ها نیب

 کی هبسه نوجوان مناطق محروم  سیو ادر يهاد ل،یجل معزاا -
 یستیبهز يبا همکار ،ادیمعتبر جهت ترك اعت مارستانیب

ه عقد ب م که به اجبارکمک به آزادي زینب خانم از ایتاپیگیري و  -
پیرمدي درآمده و در یک مشاجره با پرتاب سنگ سبب قتل 

سال زندان شدن خود سه بار تا  10پیرمرد می شود، او در طول 
ق بسیار خوب او پاي دار رفته بود ولی مسئولین به دلیل اخال

 شدند مانع از اعدام او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 ولینعمتان
 

   
روزيآموزان شبانه تهیه غذاي دانش  

           
اختصاص عواید حاصل از 

مزایده هدایاي داده شده به 
 بنیاد براي آزادي زینب خانم

 

 توزیع آرد در بین خانواده هاي ولینعمتان

   

 بازدید از خانواده هاي ولینعمتان 
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طرح  يخانواده ها انیمبرنج  لوگرمیک 7620توزیع و خریداري -
مناطق محروم جهت افطار دانش  يو مدارس شبانه روز نعمتانیول

 ییآموزان روستا

 کمک به خرید کولر براي یک خانواده یتیم در جنوب کرمان -

جهیزیه براي شروع یک زندگی ساده با همکاري  14تهیه و ارسال  -
 خیریه مهرآوران ناجی

روستاهاي هیرمند سیستان و توزیع بین انجام یک قربانی در  -
 تعدادي از خانواده ها

 تقبل هزینه افطاري یک شب در مهمانسرا توسط یکی از خیرین -

انجام یک قریانی، تهیه و توزیع افطاري در یکی از روستاهاي قلعه  -
 گنج

انجام یک قریانی، تهیه و توزیع افطاري در یکی از روستاهاي  -
 رمشک

بانی براي توزیع در بین خانواده هاي طرح قر 4عقیقه و  5انجام  -
 ولینعمتان در اردوگاه آورتین قلعه گنج

غذا در شب قدر در روستاهاي  320انجام قربانی، طبخ و توزیع  -
 زهکلوت

غذا با محبت خیرین و زحمات بانوان نهضت آباد و  700تهیه   -
 توزیع در بین خانواده هاي ولینعمتان 

مدرسه مهاجرین افغانی با ایجاد  کمک به تامین بخشی از هزینه -
و  تامیسرپرست خانوار از ا زن 10 اشتغال یک کارگاه خیاطی و 

 ودندب دانش آموزان ياز خانواده هاکه  بضاعت مدرسه یسادات ب

 کمک به راه اندازي یک خیاطی خانگی -

دادخداي قلعه گنج و انجام سه قربانی در اول ماه شوال در چاه -
 در بین خانواده هاي ولینعمتانرودبار جنوب و توزیع 

انجام یک عقیقه در اول ماه شوال، طبخ و توزیع غذا در بین خانواده  -
 اي ولینعمتان روستاهاي رودبار جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولینعمتان
 

 

 تهیه و ارسال جهیزیه براي زوج ها

        
 توزیع برنج در بین خانواده هاي ولینعمتان

              

 انجام قربانی، طبخ و توزیع غذا در مناطق مختلف

 
کارگاه خیاطی براي حمایت از مدرسه معرفت   



 

۱٤ 
 

 

بسته ارزاق در بین ایتام و خانواده هاي طرح ولینعمتان  9توزیع  -
 در مناطق محروم

 کمک هزینه خرید کولر براي دو دختر بی سرپرست  -

 خرید یخچال براي خانواده اي با چهار کودك یتیم در رمشک -

 تامین نان و غذاي خوابگاه هاي دانش آموزي در مناطق محروم -

یتیم در جازموریان و کولر براي یک کودك  2کمک هزینه تهیه  -
 خانواده اي از ایتام روستاهاي قلعه گنج

عقیقه براي روستاهاي سعیدآباد و حاجی آباد رودبار  5اختصاص  -
 جنوب

 در بین ولینعمتانو توزیع  قربانی در دهستان رمشک 3انجام  -

در بین و توزیع قربانی براي منطقه کوهستان زهکلوت  2انجام  -
 این منطقه نیازمند حمایتخانواده هاي 

کیسه برنج و ماکارانی براي اردوي شبانه  20اختصاص یک قربانی و  -
 روزي دانش آموزان کنکوري در بلوچستان

 روستایی محروم براي  غذاي گرم (چلوگوشت) 400طبخ و توزیع  -
 شهادت امام جواد(ع) شب در 

دانش آموزان  يدر کهنوج و اختصاص به غذا یراس قربان کیانجام  -
 یخوابگاه

سال زندان که در یک نزاع دسته  8کمک به آزادي احمد پس  -
جمعی به دلیل قتل غیر عمد یک جوان افغانی محکوم به اعدام 

 شده بود با حمایت خیرین و راضی شدن خانواده مقتول

حمایت از مادري روستایی در کهکیلویه و بویراحمد که به دلیل  -
ت تعقیب حبود تفرزندش را رها کرده و  م همسر معتادش که او او

 قرار داشتقضایی 

 18قربانی در  63 خرید، ذبح، آماده سازي، بسته بندي و توزیع -
روستا و شهر  50رس بیش از براي ولینعمتان و مدانقطه متفاوت 

 به مناسبت عید قربان در مناطق محروم مختلف

 ولینعمتان  
 

 
 توزیع بسته ارزاق

 
 اطعام در شب شهادت امام جواد(ع)

 قربانی در عید قربان در مناطق محروم 



 

۱٥ 
 

 

نفره یک دانش آموز سیستان و بلوچستانی  5حمایت از خانواده   -
براي با خرید یک ماشین به کمک آموزش پرورش و خیرین 

مسافرکشی جهت تامین مخارج زندگی، که مبلغی از آن وام داده 
 شد

 مناطق يدر روستاها ریغددیعبه مناسبت  اطعامبرپایی سفره  -
و دانش آموزان و خانواده هاي تحت حمایت در حاشیه  محروم
 کرمان

 متاننعیول نیدر ب عیو توز قهیعق کیو  یراس قربان کی انجام  -
 زهکلوت يروستاها

لعه ق يروستاها نعمتانیول نیدر ب عیو توز قربانی راس دو انجام  -
 گنج

ه بست، جهت تهیه خیریه پرتالش فرداي سبز شریفهمراهی با  -
 براي خانواده هاي فقیر حاشیه نشین اي ارزاقه

روستاي نهضت آباد  اطعام راس عقیقه براي یک انجام و طبخ -
 جنوب رودبار

ي اصغر آباد در روستا اطعام راس عقیقه براي یک انجام و طبخ -
 قلعه گنج

انجام یک راس قربانی در دهستان رمشک و اختصاص به غذاي  -
 دانش آموزان شبانه روزي 

در توزیع قلعه گنج و  يدر چاه دادخدا یراس قربان کی انجام -
  نعمتانیطرح ول يخانواده ها نیب

 شب هشتم محرم در روستاهاي کهنوج اطعام در -

ن خانواده هاي طرح ولینعمتان در کیسه آرد در بی 120توزیع  -
 چاه دادخداي قلعه گنج و دهستان رمشک

 اطعام شب تاسوعا در یکی از روستاهاي جنوب کرمان -

هاي محرم در یکی از روستاهاي چاه دادخداي  اطعام در شب -
 قلعه گنج

 

  
 ولینعمتان

 

 

 سفره اطعام عید غدیر در مناطق محروم

  
 توزیع آرد در مناطق محروم

  
 همراهی با خیریه فرداي سبز شریف براي ارزاق

 

 
در ماه محرم سفره اطعام عزاداران  
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 تامیخانواده از ا کی يکولر برا دیخر نهیکمک هز -

 در دهستان رمشک کوچک یاطیخ کی يراه انداز يبراحمایت  -

 انواده خ 4ي هایبده هیتسومعیشتی و رفع مشکالت يبراحمایت  -

 پرتالش يدانشجو کیبه  ییدانشجو نهیکمک هز -

 خانواده کی يکوچک برا یاطیخ کی يراه انداز يبراحمایت  -

 ارگاه خیاطی براي زنان سرپرست خانواری کاندازیکمک هزینه راه -

 درمان و کاشت حلزون مصطفی از سرباز بلوچستان -

 جوان روستایی براي ساخت و ساز مسکنحمایت از  -

 و ورود به بازار کار تحصیل یک دانشجو براي اخذ مدركهزینه  -

 به دلیل راه اندازي یک مغازه کوچک تسویه بدهی یک خانواده -

 کمک هزینه جهت جهیزیه یک زوج روستایی -

 خرید خودرو براي خانواده اهل سیستان جهت اشتغالکمک به  -

 یخشکشوی اندازيراهبراي خانواده کرمانی یک  کمک هزینه اشتغال -

 کمک هزینه درمان براي یک خانواده در رمشک -

 جیرفت براي یک خانواده محروم در روستاهاي ویک راس گا خرید -

 براي تامین هزینه دریافت جواز کسب یک جوان در کرمانکمک  -

 عوقهم یاقساط بانک هیخانواده و تسو دورفع مشکالت  يبراپرداخت  -

 سرباز بلوچستان يکاشت حلزون مزمل، کودك اهل روستاها -

 عنبرآباد يدر روستاها یکوچک توسط جوان يدامدار کی يراه انداز -

جهت  ،در کما ماریب کی يبرا يخانه ااجاره  شیپ پرداخت پول -
 مارستانیبه ب یکینزد

از جنوب با سه  ياخانواده يبرا ياخانهاجاره  شیپپرداخت پول  -
 کودك ناشنوا در کرمان

 در زهکلوت ینیجهت کارآفر یاطیچرخ خ دیخرحمایت براي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق قرض الحسنه
 

  
 تهیه کولر

   

 راه اندازي کارگاه خیاطی

  
 تهیه خودرو براي مسافرکشی



 

۱۷ 
 

 

تجهیز و تکمیل دو کانکس دندان پزشکی سیار براي خدمات  -
 دهی در مناطق محروم

ارائه خدمات دندان پزشکی در کانکس هاي دندان پزشکی  -
 بنیاد به مردم روستاهاي عنبرآباد و سراوان در ایام نوروز

معاینه و انجام خدمات دندان پزشکی به دانش آموزان مناطق  -
 علمی ویژه ایام نوروزمختلف در کمپ 

معرفی دانش آموزان تحت حمایت از حاشیه شهر کرمان  -
 براي درمان و معاینه توسط دندانپزشک خیر بنیاد

انتقال دو کانکس مجهز به تجهیزات دندانپزشکی و آماده  -
شده توسط تیم همرهان دندانپزشکی، از جنوب کرمان به 

 سروان 

 

 

 

  

 دندان پزشکی
 

   
 تکمیل کانکس دندان پزشکی

     

     
پزشکی جهت ارائه خدمات دندان پزشکی به دانش آموزان منطقه سراوانانتقال دو کانکس دندان   

     
 انجام خدمات دندان پزشکی



 

۱۸ 
 

 

 برگزاري جهاد قرآنی ویژه مناطق محروم -

 برگزاري جهاد فرهنگی در روستاهاي سعیدآباد و نهضت آباد -

برگزاري کالس هاي آموزشی ، فرهنگی در زمینه هاي مذهبی،  -
اردوي جهادي قرآنی، هنري، خالقیت و... براي سنین مختلف در 

 در تعدادي از روستاهاي رودبار جنوب

برگزاري جلسات مشاوره خانواده و ایجاد نشاط میان مادران  -
 تعدادي از روستاهاي رودبار جنوب در ایام نوروز

پخش فیلم و کلیپ آموزنده در روستاهاي نهضت آباد و سعیدآباد  -
 رودبار جنوب براي عموم مردم

و جشن میالد امام علی با برنامه  برگزاري جشن میالد امام جواد -
 هاي مختلف در تعدادي از روستاهاي رودبار جنوب

 اعزام ده دانش آموز از ایتام جنوب براي زیارت امام رضا (ع) -

احیاي مدارس با کاشت درخت و نظافت کالس ها با کمک دانش  -
 آموزان در روستاهاي نهضت آباد

تعدادي از روستاییان و توزیع کتاب هاي امانی در ایام نوروز بین  -
 برگزاري مسابقه کتابخوانی

برگزاري کالس هاي قرآنی مراکز قرآنی بنیاد در قلعه گنج و  -
 رودبار جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی قرآنی
 

 
 نظافت کالس ها به کمک دانش آموزان

 
 آموزش قرآن به فرزندان مناطق محروم

 
کلیپ براي روستاییانپخش فیلم و   

  

 جلسات مشاوره خانواده براي مادران برگزاري جهاد با فعالیت هاي مختلف فرهنگی، آموزشی، تفریحی، خالقیت و ...



 

۱۹ 
 

 
 31نونهال  يبچه هابرگزاري مسابقات فوتبال در رمشک براي  -

جهت  ،روز با هم 20نفره به مدت  10 میت 12روستا در قالب 
 پر از شور و شوق  یتابستانایجاد روزهاي 

 مسابقه بانانداوران و دوازه،هابچه خرید لباس کامل ورزشی براي -
توپ فوتبال و جام هاي  6توسط یکی از خیرین به همراه  فوتبال

رادفر و  رینص دیشه ادی ي اول تا سوم این مسابقات بههاتیم
 روزیهوان يشهدا

از فعالیت هاي مرکز شبانه روزي قرآنی بیت الزهرا(س) حمایت  -
 يدوره ها يارزاق جهت برگزار دیبا خر در بشاگرد هرمزگان

 قرآن یمرب تیترب يشبانه روز

 زوج از جنوب کرمان به زیارت امام رضا(ع)اعزام یک  -

 اختصاص سهم سادات براي حمایت از سادات مناطق محروم -

در دو هفته به صورت شبانه  تربیت مربی قرآندوره برگزاري  -
 توسط جهادگران قرآنی روزي در رودبار جنوب

جهت برگزاري مسابقات صنایع دستی در دهستان رمشک  -
شکوفایی استعدادهاي هنري و ایجاد شور و نشاط در بین اهالی 

 روستاي این دهستان 31

 نخبه هاي قرآنی از تهران و سایرحمایت از فعالیت جهادي  -
 شهرها براي آموزش قرآن به روستاهاي  جنوب کرمان

زائر امام رضا(ع) از روستاهاي  45بخشی از هزینه اتوبوس تامین  -
 محروم قلعه گنج

 هاي زهکلوت)بچهگروه جهادي بومی شهید حججی(تشکیل  -
(تحت حمایت بنیادصدر) از بین جوانان برومند بخش جاز 

 و  فرهنگی و ...  موریان جهت انجام کارهاي عمرانی و علمی

برگزاري جشن عید غدیر در مناطق محروم و براي دانش آموزان  -
 و خانواده هاي تحت حمایت در حاشیه کرمان 

 برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت ماه محرم در مناطق محروم -

           

 

  
 فرهنگی قرآنی

 

 

     

 
 برگزاري مسابقه فوتبال در رمشک

 

 اعزام به مشهد مقدس 

 برپایی مراسم عزاي امام حسین(ع)    

 
 جشن عید غدیر در مناطق محروم

 برگزاري مسابقه صنایع دستی



 

۲۰ 
 

 

به صورت مشارکتی  مدرسه اي دو کالسهیگیري فاز اول ساخت پ -
ه مدرسه ک بلوچستان کشهرین و لگیتم ت هايروستافرزندان براي 

 بود يناامن و ناراحت کننده ا تیشان در وضع

خانم کودك مبتال به سرطان در گلباف  هیرق يخانه برا دیخر -
 کرمان

 آباد و سعیدآباد برگزاري جهاد عمرانی در روستاهاي نهضت -

رودبار جنوب با رنگ  يچند مدرسه در روستاها يفضا يبهساز  -
 ینقاش میترس شه،ینصب ش ،یبرق کشانجام ،  وارهایکردن د

 و... يوارید

 واحد مسکونی در عنبرآباد 5پیگیري ساخت  -

 واحد مسکونی در رودبار جنوب 10پیگیري مراحل ساخت  -

پروژه از مدارس طرح سرزمینمان  13پیگیري مراحل ساخت  -
نقاط مختلفی چون رمشک، کهنوج، زهکلوت، چمن زار ایران در 

 و موسسات هیریخ يو مشارکت گروه ها یبا همراه زهکلوت و.....

ن با دو ابا کریم اهل روستاهاي زهکلوت جنوب کرماحمایت از ب -
 دختر کم بینا براي خرید زمین جهت ساخت خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 خشت هاي معنوي 
 

 
الشار رباندادیکالسه ز 4مدرسه   

 

 
مدرسه زهکلوت ینیوارچید  

 
کهنوج يریمدرسه عشا ینیوارچید انیپا  

 
مدرسه سه کالسه چمن زار  ینیچ وارید

  

        
لگیمدرسه تم ت يآماده ساز  

مسکونی در عنبرآباد و رودبارپیگیري و ساخت واحدهاي  زیباسازي فضاي ورودي مدرسه  



 

۲۱ 
 

 

پیگیري مراحل ساخت خانه براي یکی از ایتام دز بلوچستان با  -
حمایت یکی از پزشکان خیر و کمک یکی از معلمان بومی براي 

 ساخت و انجام مرحله اجراي سقف

کالسه  2حمایت گروهی از خیربن براي ادامه ساخت پروژه مدرسه  -
 هاي مدرسهو تکمبل در و پنجره روستاهاي منوجانیکی از 

 تکمیل سقف مدرسه دو کالسه عشایري کهنوج -

تعمیرات سرویس هاي بهداشتی و ساختمان یکی از مدارس  انجام -
 با حمایت یکی از خیرین جازموریان

اخت سرویس بهداشتی و حمام براي یکی از خانواده هاي ایتام س -
 رمشک قلعه گنج

ساخت خانه خانواده له تخریب و آوار برداري پشت سرگذاشتن مرح -
از نور آباد با همکاري موسسه نداي  از سادات با سه فرزند معلول يا

 روستایی محرومین

کالسه در منطقه صعب  6در پروژه ساخت مدرسه اي مشارکت  -
العبور کزور سرباز با حمایت خیرین بومی سرباز و حمایت ویژه 
خانواده مرحوم حاج یونس یونسی فر و کمک سایر خیرین و 

 رسیدن تا مرحله ایزوگام سقف

ساخت سه سرویس بهداشتی و حمام براي ایتام جنوب کرمان  -
 (قلعه گنج)

خانواده  ایتام وهی خانه هاي ساخته شده براي بد پرداخت آخرین -
 زهکلوت کپرنشین هاي محروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشت هاي معنوي 
 

            
 تکمیل سقف خانه دز

   
 آوار برداري ساخت خانه خانواده سادات    

    

 پیگیري مراحل ساخت مدرسه دز در سرباز   

       
 ساخت سه سرویس بهداشتی و حمام

 

 
 تکمیل ساخت خانه هاي زهکلوت مدرسه دو کالسه منوجان   



 

۲۲ 
 

 

اجراي سقف خانه یک مادر تا فرزندانش بتوانند بعد از مدت ها  -
 مستاجري صاحب خانه شوند

و خانه(کنتوك) مادر تنهاي روستایی در زهکلوت اجراي سقف  -
 یک سرویس بهداشتیساخت 

 ات دهستان رمشک در دهید بیآس بندکمک به ترمیم یک آب -
د بتوانن چند متخصص بچه هاي جهادي دانشگاه علم و صنعت با

 کنند کشاورز را شاد 60دل 
با فروش صنایع دستی اش، هزینه  مادري کهآب به خانه رساندن  -

 کندمیجاري زندگی اش را تامین 

با سه فرزند  یسقف خانه خانواده سادات لرستان يآماده ساز -
 ) و پیگیري ادامه مراحل ساختجسمی و ذهنی (اتیسم معلول

 موسسه نداي محرومین روستاییمشارکت با این خانه 

در رودبار  جوانان روستایی به همت غسالخانهحمایت از ساخت  -
 جنوب کرمان

خواهر دانش آموز در  دو ی خانهپنجره و برق کش در وتامین  -
 محروم يشهر کهنوج از خانواده ا هیحاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشت هاي معنوي 
 

 

 خانواده مستاجر اجراس سقف خانه

 

 اجراس سقف کنتوك و ساخت سرویس

 ترمیم آب بند 

   

 اجراس سقف خانه سادات لرستانی

 

 ساخت غسالخانه در سعیدآباد رودبار جنوب

 
 خانه دو خواهر دانش آموز



 

۲۳ 
 

 

 

مت، ه ،یمهربان ؛است شیاز گفته ها شتریب اریبس شیگزارش که ناگفته ها نیدر واژه واژه و سطر به سطر ا
 هیکه همواره ما یزانیو عز انیجهادگران، بوم ن،یریو حضور سرتاسر برکت شما همرهان، خ يتالش، دلسوز

 .زندیموج م دیهست "میتوانیهمه با هم م"اثبات  يافتخار ما برا

گاه مردم مناطق محروم و یب گاه و يهمراه دردها ،که هر لحظه میسپاسگزار مانهیحضور و اعتماد شما صم از
 دیدانعکاس صالبتشان ش يبرا یزبان د،یدیرا چش شانیها یطعم سخت؛ دیشد شانیصداها دنیشن يبرا یگوش

 نیه اک می. خدا را شاکردیدیگرمشان نفس کش يدلها يدر هوا زین یو گاه ،رساندنشان ياری يبرا یدست ایو 
از جنس  يآرزومند و نور یبر چهره کودکان يصبور، لبخند یپدر و مادران يدر دلها يدیپرمهرتان ام ينگاه ها

مناطق  نیمردم ا ریخ يهزاران هزار دعا میدار دیمناطق ساخت و ام نیجوانان ا یزندگ ریو فهم در مس ییدانا
ده وع است و تیبال پروازتان بر قله انسان یلبخندها، نورها و دعاها همگ دها،یام نیقطعا ا بدرقه راهتان باشد.

چمران ممکن است  دیو به قول شه نور است ریخدا دهد در مس يهر کس دلش را برا شود که یخدا محقق م
 یشان مرا ن طلکوچک فرق ظلمت و نور و حق و با ییروشنا نیبا هم یول م،یببر نیرا از ب یکیتار نیا مینتوان
 د.نور هرچقدر کوچک باشد، در قلب او بزرگ خواهد بو نیکه دنبال نور است، ا یو کس میده

 

 همه با هم میتوانیم

 همه با هم می توانیم حامی فرزندان مستعد مناطق محروم باشیم
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