با همیاری شما به صدا در میآیند
مهر آمد .ماه مهر و آغاز مدارس ،برای انجمن حامی
معنای خاصی دارد .هر خانواده ای که بچه ی مدرسه ای
دارد ،تفاوت این روزها با روزهای دیگر سال را به خوبی
حس می کند.
خانواده بزرگ حامی نیز طبع ًا نمی تواند این روزها به
فرزندان دانش آموز خود نیاندیشد لذا از دو ماه قبل دست به
کار شد .کارگروه پشتیبانی مدارس نیازها را برآورد و
آمار را به روز رساند .ارتباطات با نیکوکاران تجدید و تمام
امکانات موجود برای جذب کمک های مردمی به کار گرفته
شد .هر یک از اعضا گوشه ای از این کار بزرگ را بر دوش
کشید .نتیجه این کارگروهی ،تدارک اقالم متعدد نوشت
افزار مورد نیاز بود .بیش از ده هزار دفتر ،هزاران مداد،
خودکار ،پاک کن ،تراش ،پرگار ،مداد رنگی و سایر اقالم
مورد نیاز دانش آموزان تهیه شد با هزینه ای بالغ بر سیصد
میلیون ریال .در این میان باید دست مریزاد گفت به نیکوکار
همیشگی انجمن که با تخفیفی حدود دو سوم این هزینه،
حامی را در این تالش تنها نگذاشتند.
امسال عالوه بر تأمین نوشت افزار مورد نیاز  0011نفر
دانش آموزان مدارس حامی در استان های مختلف ،تعداد
 051دست روپوش و شلوار و مقنعه کامل برای مدرسه
حامی در روستای پیر سهراب استان سیستان و بلوچستان
نیز تهیه و ارسال شد .دوخت این پوشاک در کارگاه کار
آفرینی که تحت پوشش خیرین یاری و با همکاری انجمن
در مشکین شهر ایجاد شده و به همت حامی عزیز ،آقای
دشتی با مبلغ بسیار نازل صورت گرفت.
روزهای پایانی شهریور همه ساله و به خصوص امسال،
روزهای سخت و پر کاری برای اعضای فعال انجمن
می باشد که با شیرینی شادی بچه ها پس از دریافت هدایا
در روز بازگشایی مدارس ،جبران میشود.
سپاس از حمایت ها و خدمات نیکو کاران ،اعضاء و دیگر
حامیان که برای تهیه نوشت افزار کمک کردند و خسته
نباشید به همه دوستان عزیزی که در بسته بندی و ارسال،
حامی و همیار ما بودند.

Das neue Schuljahr wird bald
beginnen.Wir scheneken bedürftigen
kindern in den ärmsten Regionen Irans
schreibgerätund SchulBekleidung um sie zu
ermutigen und ihnen eine Frende zu
machen. Unterstützen Sie uns um diese
Aufgabe so gut wie moglich zu erfülen.
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زنگ مدارس روستاهای محروم ،امسال

روستای رمین

کتابخانهای در خانه

پنج

رمین روستایی است در  ۸کیلومتری چابهار .روستایی که
عالوه بر درخت انجیر معابد با همه ابهت و زیبایی اش،
یک جاذبه دیگر هم دارد .کتابخانه ای در خانه یکی از
اعضای انجمن.
عبد الحکیم بهار بهورز این روستا و عضو انجمن
حامی چند سالی است کتابها و کتابخانه را از جان عزیز
تر داشته و از اتاقی در مرکز بهداشت روستا به اتاقی در
منزل شخصی خود منتقل نموده و به همراهی همسر و
فرزندانش فعالیت کتابخانه را تداوم می بخشد .در حال
حاضر این کتابخانه روستایی با  ۰۰11جلد کتاب اهدایی
انجمن و شورای کتاب کودک ،پذیرای  01-۰1نفر در
روزهای سال تحصیلی و  0۰-05نفر در تعطیالت
می باشد .از نکات قابل توجه اینکه دختران روستا استقبال
بیشتری از این کتابخانه دارند .بزودی قرار است کتابخانه
به کانکس مجهزی منتقل شود تا پس از جذب مشارکت
های مردمی الزم ساختمان مناسبی برای آن احداث شود.
اخیر ًا آقای ابوالحسنی عضو هیئت امنا انجمن بازدیدی از
کتابخانه داشتهاند.
سیستان و بلوچستان  -روستای رمین  -درخت انجیر معابد

با همکاری کانون فرهنگی هنری فخر رازی

افتتاح کتابخانه اشنویه
نظر به ضرورت راه اندازی کتابخانهای در اشنوویوه
آذربایجان غربی تا قبل از مهرماه ،تدارکات این کار
با سرعت و به همت کارگروه کتااخاناانا و
همکاری سایر اعضاء انجمن ،انجام و کتوابوخوانوه
چهاردهم شهریور ماه طی مراسموی بوه صوورت
رسمی گشایش یافت.
مراسم افتتاحیه با حضور نمایندگان انجمن حامی و
جمعی از مسئولین شهر اشنویه در تاالر وحدت این
شهر برگزار شد .در این مراسم آقای یزدیپور بوه
نمایندگی از انجمن ضمن معرفی فوعوالویوت هوا،
انتظارات این انجمن از مسئولین کتابخوانوه را در
جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جوانان شهر
(به خصوص دختران) بیان نمودند .نماینده انجمون
ایزیرتو و یکی از کارکنان کتوابوخوانوه از دیوگور
سخنرانان بودند .در پایان و پس از برنامههای گروه
سرود دانش آموزان ،مدعوین به سالن کتابخانه که
به همت کانون فخر رازی آماده سازی شوده بوود
رفته و کتابخانه در میان شور و استقبال اهوالوی و
مقامات محلی رسماً کار خود را آغاز نمود.

کنسرت ویژه بانوان برگزار شد
کنسرت خانم سوسن سپهری در روزهای دوم و سوم شهریور ماه
در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد .بخشی از در آمد این کنسرت به
انجمن حامی اختصاص یافت.

برگهای زرین در زرینه کردستان
زرینه دارای مدرسه ای  0کالسه ،متعلق به آموزش و
پرورش می باشد که در حال حاضر تخلیه و بال استفاده
مانده و بنا به پیشنهاد دو تن از دبیران با سابقه آن شهر
جهت تاسیس کتابخانه به انجمن حامی معرفی شده است.
این مکان در سفر شهریور ماه کار گروه کتابخانه بازدید و
مناسب تشخیص داده شد .انشااهلل به زودی به همت همه
اعضاء انجمن و نیکو کاران حامی شاهد تجهیز و راه
اندازی کتابخانه زرینه میباشیم.
تماس با انجمن

hami@hami-farhang.org
www.hami-farhang.org
تلفن tel: 88208948 – 88988288 :
تهران -خ گاندی-خ هفتم -پ -9واحد 8

شماره حساب 8907482885888
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