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یا رفیق من ال رفیق هل 
ای همراه بی همرااهن 

1400خورشــیدی آغــاز چهاردهمیــن ســال 

ــه  ــه ریحان ــه خیری ــای مؤسس ــت ه فعالی

بــه  کــه  ای  مؤسســه  اســت،  ســعادت 

نیــت محرومیــت زدایــی و در انداخــن 

طرحــی نــو بــرای مــددکاری ایتــام نیازمنــد 

و بیــاران بــی بضاعــت رشوع بــکار کــرد. 

مؤسسه خود را موظف می داند به مددجویان 

خدمــات ویــژه ای در راســتای عــزت خــواه 

منــودن آنــان  بدون ایجــاد وابســتگی ارائه مناید.

اگــر مؤسســه را یــک دفــر پیشــخوان 

خدمــات مثــل فروشــگاه بدانیــم، مشــریان 

آن فرزنــدان بــی رسپرســت و خانــواده هــای 

بیــاران صعب العــاج بی بضاعت هســتند.

بــا  عزیــزان  ایــن  نیازهــای  تأمیــن 

کمــک هــای صادقانــه شــا نیکــوکاران 

ــه  ــردد، هم ــی گ ــر م ــکان پذی ــان  ام مهرب

ــم  ــرد ه ــکان گ ــن م ــه در ای ــتانی ک دوس

ــد،  ــام دهن ــر انج ــا کار خی ــع شــدند ت جم

خدمتگــزار محرومان در مؤسســه هســتند.

را  مؤسســه  دیــوار  و  در  جدیــد  ســال 

دســتال کشــیدیم، همــه جــا را آب  و 

ــپند دود  ــان اس ــش پایت ــم، پی ــارو کردی ج

ــان نشســتیم،  ــم و منتظــر شــا خوب کردی

ــد در  ــف بیاوری ــاد ترشی ــان افت ــر گذرت اگ

ــویم،  ــی ش ــحال م ــیم، خوش ــان باش خدمتت

همــراه شــدن بــا آدم هایــی کــه نیــاز 

نیســت.  ثــواب  بــی  دارنــد  یــاری  بــه 

خــوب  دوســتان  هــا  ســال  ایــن  در 

زیــادی کنــار مــا بودنــد، ایــن نرشیــه 

ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد مؤسســه 

عزیزانــی  همــه  از  مانــدگار  یادبــودی 

ــد  ــدازی، خری ــاز راه ان ــا  آغ ــه ب ــت ک اس

ــای  ــت ه ــام فعالی ــک مؤسســه و انج مل

خیرخواهانــه تــا بــه امــروز یاورمــان بودند.

به گفته حکیم سنایی  غزنوی : 

با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم 

تو همان کن ای کریم از خلق خود با خلق ما      

 مادری کن مر یتیمان را بپرورشان به لطف

خواجگی کن سا ئالن را طعمشان گردان وفا 

میر مهدی حسینی

سخن رسدبیر

ت
عاد

 س
انه

یح
ی ر

کار
کو

 نی
سه

وس
ی م

خل
 دا

یه
شر

ن
ت

عاد
 س

انه
یح

ی ر
کار

کو
 نی

سه
وس

ی م
خل

 دا
یه

شر
ن

5



در کوچــه بــاغ خاطرامتــان کــه قــدم 

ــان،  ــتان و همراه ــاد دوس ــم، ی ــی زنی م

همچــون نســیمی روح انگیــز و آهنگــی 

گــوش نــواز در جــان و تنــان مــی نشــیند و 

لطافــت رسریــز از آبشــار عاطفــه هــای شــا 

ــی شــوید.  ــان م ــاله را از وجودم ــار 14 س غب

گیریــم. مــی  جــان  دوبــاره  گویــی 

ــا هــم،  ــم و ب ــی گیری ــاال م ــان را ب  رسم

مــی بالیــم بــه ردی کــه در ایــن 14 ســال 

از خودمــان بــر جــای گذاشــته ایــم.

} بله ریحانه } بله ریحانه 1414ساله شد. {ساله شد. {

تردیــدی نیســت توفیــق خدمــت، تنها در 

ــد و عاقــه ذاتــی  ــدات خداون ــو تأیی پرت

ــده  ــر ش ــمند می ــه ارزش ــا فرهیخت ش

مؤسســین  از  اســت  شایســته  اســت. 

ریحانــه ســعادت یــادی کنیــم، آنــان 

کــه از ســال 1360 شمســی بــا موضــوع 

پوشــش  تحــت  ایتــام  بــه  توجــه 

نیازمنــد  بهزیســتی و خانــواده هــای 

ــد، ســال هــا  فعالیــت خــود را آغــاز منودن

ایــن تجربیــات را گردهــم آوردنــد تــا 

مدیــر  پشــتیبانی  بــا   1387 ســال  در 

آقــای  جنــاب  آتبیــن  گــروه صنعتــی 

ــه  ــر مؤسس ــان دف ــوان اطمین ــر کی دک

دیباچه 

ــوکاران در  ــه نیک ــن جلس ــاح و اولی افتت

ســالن اجتاعــات منــزل رسکار خانــم 

زمردیــان بــا حضــور خیریــن پــر ســابقه 

برگــزار شــد و کمــر از چنــد مــاه در 

ســال 1388 اولیــن هایــش مؤسســه 

در باشــگاه انقــاب رســا برپــا شــد. 

ــه  ــه ریحان ــات مؤسس ــیر خدم ــط س خ

زیــادی  بــرگ  و  شــاخ  ســعادت 

هــای  فعالیــت  درخــت  ایــن  و  دارد 

اســت.  کــرده  تجربــه  را  گوناگونــی 

از ســاخت مدرســه تــا اهــدای ملزومــات 

بــه نیازمنــدان در حوادثــی چــون ســیل 

و زلزلــه، کمــک بــه تهیــه جهیزیــه زوج های 

و  بــی رسپرســتان  بــه  جــوان، توجــه 

ــی  ــی بضاعت ــوالن ب ــا معل ــاالن، ت کهنس

ــش  ــوان جابجــا شــدن خوی ــی ت ــه حت ک

را در محــل زندگــی نداشــتند، از توجــه 

بــه کــودکان خیابانــی تهــران تــا محــروم 

سیســتانی، از شــالی ترین نقطه کشــور 

تــا جنوبــی تریــن آن، از غــرب ایــران تــا 

رشق ایــن رسزمیــن کهــن همــه و همــه 

از بــرکات ایــن شــجره طیبــه اســت. 

ــی  ــرد جمع ــا خ ــر ب ــای اخی ــال ه در س

مؤسســه،  فعالیــت  تریــن  ویــژه 

از  دســتگیری  ســوی  و  ســمت  بــه 

العــاج  صعــب  محــروم  بیــاران 

کلیــوی  و  قلبــی عروقــی  و  رسطانــی 

بیــاران  و  معلــوالن  شــد.  معطــوف 

توجــه  کانــون  تریــن  اصلــی  خــاص 

هســتند.  ســعادت  ریحانــه  خادمــان 

نیازمندانــی  احیــای  خــوش  خاطــرات 

کــه محتــاج نــان شــب خــود بــوده انــد 

ــان  ــاری هــای آن ــره گشــایی از گرفت و گ

ــت  ــل اس ــی بدی ــی ب ــن لذت ــرای خیری ب

روستای زهان نیشاپور

ــان درک  ــه وصــف آن را فقــط خــود خوب ک

می کننــد. دلپذیــری خاطــرات انســان های 

صدیــق و پــاک نهــاد در قلمــرو کرامــت 

اســت  مانــدگار  نقشــی  بزرگــواری  و 

بــرای آنــان کــه ســخاومتند هســتند. 

ــوکاران،  ــا نیک ــه ش ــت ک ــدی نیس تردی

ســاله   14 دیباچــه  ایــن  رسافــرازان 

هســتید  ســعادت  ریحانــه  مؤسســه 

ــان  ــای درخش ــال ه ــن س ــی ای ــرا ط زی

گونــه  هیــچ  از  اهــداف  پیشــرد  در 

نکردیــد.  گــذار  فــرو  کوششــی 

ــوع  ــه هــم ن ــارز خدمــت ب درخشــش ب

ــان انســان هــا، موهبتــی شــگرف  در می

اســت کــه از جانــب ذات الیــزال خداوند 

بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت و تنهــا 

ــه  ــن عرص ــده  از ای ــای برگزی ــان ه انس

شــوند.  مــی  منــد  بهــره  کــران  بــی 

ستایش می مناییم خداوند را و حق شناسی

مــی کنیــم ایــن همراهــی مثــال زدنــی 

شــا خیــر نیــک اندیــش را. 

ــای  ــت ه ــات و فعالی ــداوم خدم ــه ت ــد ک باش

مانــدگار ســال هــای متــادی تــداوم 

ــه در  ــن مؤسس ــک ای ــام نی ــته و ن داش

آســان کشــور عزیزمــان چــون ســتاره ای 

تابنــاک بدرخشــد.   

به امید روزی که نیازمندی در هیــــــچ 

رسزمینی نباشد و دولت عدالت گستــر 

هر چه رسیعر ظهور مناید. 
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سید محمد رضا قاسم تبار



�تاریخچه 
تعــدادی از اعضــای هیئــت مدیــره 

و جمعــی از نیکــوکاران بــه صــورت 

ناپیوســته از ســال 1360 بــه همــت 

در  حبیبــی  پرویــن  خانــم  رسکار 

پوشــش  تحــت  ایتــام  بــا  ارتبــاط 

بهزیســتی و خانــواده هــای نیازمنــد 

فعالیــت هــای مــددکاری خــود را آغــاز 

ــزوده شــدن  ــا اف ــه ب ــد و در ادام کردن

ــه ســعادت، مؤسســه ای  مؤسســه ریحان

مــردم نهــاد اســت کــه بــه منظــور رفــع 

ــاج،  ــب الع ــاران صع ــاد بی ــای ح نیازه

ایتــام و بــی رسپرســتان نیازمنــد، تشــکیل 

شــده اســت و ســعی دارد بــا تدویــن 

مؤسســه خیریــه ریحانــه ســعادت 

ــدت،  ــان م ــداز می ــم ان ــک چش در ی

در  پیــرشو  و  مســتقل  ای  مؤسســه 

ــدان رسارس  ــه نیازمن ــک ب ــوزه کم ح

ــبکه  ــک ش ــاد ی ــا ایج ــه ب ــور، ک کش

ــا  ــط ب ــع و مرتب ــانی جام ــاع رس اط

ســازمان هــای همســان در جهــت 

مشــرک  هــدف  یــک  بــه  رســیدن 

فعالیــت مــی منایــد. 

ــچ  ــه هی ــد ک ــی کن ــاش م ــه ت مؤسس

بیــار نیازمنــد درمانــی بــه علــت 

امکانــات  بــه  دسرســی  نداشــن 

و  نبینــد  آســیب  فقــر  و  درمانــی 

بیانیه مأموریت  

خط مشی   وچشم انداز 
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ــکات  ــت مش ــه جه ــی ب ــچ کودک هی

بــدون  خــود  رسپرســت  اقتصــادی 

حامــی منانــد.

هــدف  بــا  و  خصــوص  ایــن  در 

کنــار  در  مرتبــط  خدمــات  ارائــه 

تأمیـــــــــــن   بخشــی از نیازهــای 

ــای  ــروه ه ــادی  گ ــار اقتصـ ــی ش ب

یــک  تأســـــــیس  نیازمنــد  هــدف، 

مرکــز کســب و کار بــا تکیــــه بــر  

توامننــدی هــای مددجویان، کودکـــان   

و نوجوانــان شناختـــــــه شــده در 

طــی ایــن ســال هــا هســتیم. 

ــی  ــد، علم ــی کارآم ــای اجرای ــه ه برنام

ــات را در  ــن خدم ــاز، بهری ــد س و توامنن

خصــوص رفــع مشــکات اضطــراری و 

ــواده گــروه هــای  ــان خان ــت از بنی حای

هــدف در رسارس کشــور به انجام رســاند. 

همراهــی  و  مددجویــان  آمــار  بــه 

بیشــر نیکــوکاران در ســال 1387 و 

ــه صــورت  ــن، ب پشــتیبانی رشکــت آتبی

رســمی مؤسســه نیکــوکاری ریحانــه 

ســعادت را بــا هــدف رســیدگی بــه 

بیــاران صعــب العــاج، ایتــام و امــداد 

نیازمنــدان تشــکیل دادنــد. 



مناطق زلزله زده ورزقان و اهر

1. فراهم آوردن رشایطی برای برنامه ریزی در جهت تداوم فعالیت های مؤسسه   

2. ایجاد امکاناتی برای دسرتسی بهرت به اطالعات  

3. تدوین برنامه هایی برای افزایش ظرفیت های مدیریتی سازمان و کارکنان مؤسسه  

4. تدوین شاخص ها و استانداردهایی به منظور ارائه و سنجش خدمات به گروه های هدف 

اولویت ها و راهبردها اولویت ها و راهبردها 

1. تشــکیل منظــم جلســات هیئــت مدیــره و کمیتــه برنامــه ریــزی 

بــرای اجرایــی کــردن اهــداف و راهردهــای ســازمان  

2. جمــع آوری اطاعــات مــورد نیــاز و ایجــاد یــک نظــام جامــع 

اطــاع رســانی بــرای مؤسســات بــا اهــداف مشــرک  

ــران و  ــرای مدی ــاز ب ــی توامنندس ــای آموزش ــی دوره ه 3. طراح

ــه   ــان مؤسس کارکن

ــا مؤسســات  ــه ب ــادل تجرب ــرای گفتگــو و تب 4. ایجــاد فرصــت ب

هــم راســتا  

جــذب  چگونگــی  بــرای  آموزشــی  هــای  دوره  طراحــی   .5

کمک های خیرین و نیکوکاران  

6. تقویــت ارتبــاط بــا خیریــن موجــود و شناســایی خیریــن 

جدیــد و جلــب همــکاری  

ــه  ــر مؤسســه ب ــرای معرفــی مؤثرت ــد ب 7. اتخــاذ راهــکاری جدی

ــان و نیکــوکاران داخــل و خــارج از کشــور   مخاطب

8. اتخاذ راهکارهای ایجاد و جذب منابع مستمر و جدید 

• رعایــت اصــل شــفافیت در هزینــه کــردن کمــک هــای نقــدی 

و غیرنقــدی نیکــوکاران از طریــق اطــاع رســانی بــه روز بــه 

نیکــوکاران محــرم بــه وســیله سیســتم هــای اطــاع رســانی 

ــاه، ــام کوت ــال پی ــت، ارس ــایت، پس ــه وب س ــه از جمل مؤسس

پست الکرونیکی و شبکه های اجتاعی 

• فراهــم آوردن زمینــه هــای صحیــح کمــک رســانی بــه نیازمندان 

واقعــی بــا شناســایی و ایجــاد تیــم هــای تحقیــق در بخــش هــای 

مختلف 

• هزینــه کــردن کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی بــا مشــورت و 

در جهــت متایــل نیکــوکاران محــرم 

• کمــک رســانی بــه مددجویــان در مســیر رســیدن بــه اهــداف 

مــادی و اجتاعــی آن هــا 

               برنامه ریزی اجرایتی برای               برنامه ریزی اجرایتی برای
 �حقق راهبردها :   �حقق راهبردها :  

ارزش های اصلی مؤسسه ارزش های اصلی مؤسسه 

1. حایــت از ایتــام، فرزنــدان بــی رسپرســت یــا بــد رسپرســت 

محــروم  مناطــق  در  نیازمنــد  درخشــان  اســتعدادهای  و 

2. حایت و کمک به ارتقای بهداشت، سامت و درمان معلوالن 

ــت در مناطــق محــروم   ــی بضاع ــاج و ب ــب الع ــاران صع و بی

3. حایت از برنامه های علمی، پژوهشــی،  فرهنگی و مهارت آموزی 

ــه  ــواده هــای تحــت پوشــش ب ــد ســازی خان در خصــوص توامنن

منظــور پیشــگیری از آســیب هــای اجتاعــی، روانــی – درمانــی 

در راســتای شــفاف ســازی، مؤسســه موظــف اســت هــر ســال 

گــزارش هــای مالی خود را در اختیار نیروی انتظامی و ناظر اداره 

دارایــی قــرار دهــد و همــه فعالیــت هــای مالــی زیر نظــر هیئت 

مدیــره، تیــم مــددکاری و جمعــی از نیکــوکاران انجــام می شــود. 

             اهــــداف             اهــــداف
مؤسســـــــــــــــه مؤسســـــــــــــــه 

            نظاـــرت            نظاـــرت
و ارزیــــــــــــاـــبی و ارزیــــــــــــاـــبی 
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سرکار خانم پروین حبیبی

آقای سیروس دادجوی توکلی
 

آقای میرمهدی حسینی

آقای دکتر مصطفی توکلیان
 

آقای دکتر مجتبی ایزدی 

آقای علیرضا جورابچی 

آقای حمیدرضا میرزایی

آقای مجید کاظمی
 

آقای دکتر کیوان اطمینان
)مدیرعامل گروه صنعتی آتبین(

• کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالینی

• رسپرست تعدادی از مراکز حایتی سازمان بهزیستی

• 20  سال تجربه کار با کودکان محروم از والدین

• 10 سال سابقه کار با معلولین و بیاران صعب العاج

• پــرورش و توامنندســازی نوجوانــان محروم از رسپرســت 

ســازمان بهزیســتی طی ســال هــای 1370 -1400

 • متولد ۱۳۵۲

 • کارشناس مکانیک

mba کارشناس ارشد • 

• از سال ۱۳۷۹ در واحد تولیدی و مهندسی آتبین با 

 سمت معاونت اداری و اجرایی

• همکاری با مؤسسه ریحانه سعادت از زمان تأسیس 

 • عضو هیئت امنا

• مســئول فرهنگــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی ایــران از ســال 1373 - 1377 

روزی  شــبانه  فرزنــدان  مربــی   •

1389  -  1372 ســال  از  بهزیســتی 

• کارمنــد شــبکه قــرآن صــدا و ســیا از 

ــال 1378 -  1400 س

• مشاور امور روحانیون در دولت نهم 

• معاون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام

• معاون فرهنگی وزارت بهداشت

ــه در  ــی فقی ــی ول ــاد منایندگ ــی نه ــاون فرهنگ • مع

ــتی ــهید بهش ــگاه ش دانش

• مدیــرکل روابــط عمومــی معاونــت مجلــس و امــور 

اســتان هــای ســازمان صــدا و ســیا

• مناینــده رئیــس جمهــور در اداره کل گزینش ســازمان 

ــیا صدا و س

• عضو هیئت رئیسه اداره کل گزینش صدا و سیا

ــس  ــور مجل ــت ام ــرکل معاون ــام مدی ــم مق • قائ

ــیا ــدا و س ص

• مدیرکل صدا و سیای استان سمنان

 • 19 سال مدیریت در بخشهای مختلف رسانه ملی

 • مدیر کل ارزیابی عملکرد سازمان صدا و سیا

 • قائم مقام شبکه قرآن سیا

 • مدیر کل ساختار و تشکیات سازمان صدا و سیا

 • مدیر شبکه رادیو قرآن
و هم اکنون رئیس مرکز  طرح و برنامه و ارزیابی سیا

• فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک 

سیاالت از دانشگاه علم و صنعت

ــوق  ــته حق ــل رش ــارغ التحصی • ف

ــی قضای

• 18 مــاه حضــور در مناطق جنگی 

اهواز و خرمشــهر

• کارمند بانک ملت از سال 1370

• رئیــس شــعبه ممتــاز الــف بانــک 

ملــت در ســال 1398 

• مدیــر امــور اعتبــارات بانک شــهر 

از ســال 1398

• کارشناس مددکاری سازمان بهزیستی

  هیئت 
مؤسس 

هیئت امناء هیئت امناء 

مجید کاظمی ایوب عسگری داریان   سیروس دادجوی �وکلی مصطفی �وکلیان 

مجتبی ایزدی علیرضا جورابچی میرمهدی حسینی حمیدرضا میرزایتی 

رئیس هیئت مدیره:

        آقای مصطفی �وکلیان 

نائب رئیس هیئت مدیره:

    آقای مجتبی ایزدی 

اعضای اصلی:
آقای علیرضا جورابچی

آقای رضا نعیم پور 
آقای  سید محمدرضا قاسم �بار 

اعضای علی البدل:
      آقای ایوب عسگری داریان 

خانم شراره امینی 

مدیر عامل:
آقای میرمهدی حسینی 

بازرس اصلی:
خانم فاطمه ظهوری 

خزانه دار:
آقای مجید کاظمی 

بازرس علی البدل:
خانم معصومه فیضی 

هیئت مدیره هیئت مدیره 
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هیئت مدیره

ساختار سازمانی و  شرح وظایف موسسه ریحانه سعادتساختار سازمانی و  شرح وظایف موسسه ریحانه سعادت

مدیر عامل

معاونت   
مددکاری 

معاونت
مددکاری 

معاونت 
مالی و اداری

معاونت 

مالی و اداری

مدیردفتر

مدیردفتر

معاونت
مشارکت  مردمی

معاونت
مشارکت  

مردمی

معاونت 
 فرهنگی

معاونت 
فرهنگی

روابط عمومی

روابط 
عمومی

پذیرش مددجویان بی بضاعت

واحد درمان

امور اضطراری

واحد مستمری

پذیرش فرزندان ایتام
و بی سرپرست

مشاوره

فرهنگی و
 تحصیلی همکالس

انتشارات

1- تنظیم صورت های مالی
2- نظارت بر سامت مالی فعالیت ها

3- تشــکیل و نگهــداری پرونــده هــای 
پرســنلی و امور دســتمزد و مزایــای کارکنان

4- مدیریــت مالــی بــر سیســتم مســاعدت 
نقــدی بــه مددجویــان

1- کنــرل حضــور و غیــاب کارکنــان، نظــم 
در امــور 

2- ثبت و پیگیری مکاتبات و مراجعات
ــه و ابــاغ رشح وظایــف و نظــارت  3- تهی

بــر اجــرای صحیــح آنهــا 
4- ارائــه رهنمودهــا و راهکارهــای نوین در 

انجــام بهینه و تســهیل در امور مؤسســه

1- بررســی و تحقیــق در مــورد تقاضاهــا و 
درخواســت هــای رســیده

2- شناســایی امکانــات و تســهیات درمانی 
کشــور و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای 

رفــع مشــکات مددجویــان
3- شناســایی فرصــت هــای شــغلی و 
خودکفایــی و هدایــت مددجویــان بــه 

اجتاعــی اســتقال  ســمت 

ــا   ــی ب ــع مال ــرای جــذب مناب ــاش ب 1- ت
رعایــت رشع، عــرف و قوانیــن جمهــوری 

اســامی ایــران
و  نیکــوکاران  و  خیریــن  شناســایی   -2

ترغیــب و تشــویق ایشــان
3- تهیــه بانــک اطاعاتــی نیکــوکاران 
و  مؤسســات خیریــه و  هــم افزایــی 

فعالیــت هــا
4- برگــزاری گلریــزان هــای هفتگــی  بــه 

و  افــکار عمومــی  بــه  پاســخگویی   -1
مؤسســه ارتباطــات  مدیریــت 

عمــوم  و  نیکــوکاران  از  نظرســنجی   -2
جامعــه

3- گــزارش بازخــورد عملکــرد مؤسســه بــه 
مدیــر عامــل

1- تــاش بــرای ایجــاد حــس خودبــاوری و 
عــزت نفــس در مددجویــان

2- هدایت تحصیلی مددجویان 
) دانش آموزان و دانشجویان(

3- ارتقــای ســطح مهــارت هــای زندگــی در 
طبقــات مختلــف مددجویــی اعــم از زنــان 

رسپرســت خانــوار، نوجــوان ، بیــار و ...

5- ارائه گزارش های مالی دوره ای
بســرهای  بــا  ارتبــاط  تقویــت   -6

آنایــن پرداخــت 
و  نیکــوکاران  اطاعــات  ثبــت   -7
مددجویــان بــه صــورت روزانــه در 

سیســتم نــرم افــزار اشــاره

5- تهیــه فرآیندهای کاری و چک لیســت های 
نظارتی برای کنــرل فرآیندها

6- ارتبــاط هــای فراســازمانی بــا ســازمان هــا، 
ــعه و  ــور توس ــه منظ ــران ب ــئوالن و مدی مس

کنــرل فعالیــت هــای مؤسســه
7- نظارت بر عملکرد کلیه معاونت ها

ــان،  ــکن مددجوی ــط مس ــه رشای ــه ب 4- توج
ــازی  ــد و بازس ــر، خری ــداث، تعمیــــــ اح

ــان ــای مددجوی ــه ه خان
5- نظــارت بــر مســاعدت هــای پرداختــی بــه 
مددجویــان، تنظیــم  میــزان مســاعدت هــا و 

نــوع مــرف آن هــا توســط مددجویــان
6- پایش مستمر پرونده ها

منظــور کمــک بــه بیــاران
ــه  ــاالنه ب ــذای س ــنواره غ ــزاری جش 5- برگ

ــام ــاران و ایت ــع بی نف
6- فــروش صنایــع دســتی و دســت ســازه های 

فرزنــدان و مددجویان
ــت  ــال و تقوی 7- دعــوت از نیکــوکاران فع

هیئــت امنــا
8- پیگیری وقف و صندوق کارگشا

4- فعالیت مســتمر در شــبکه های اجتاعی 
و بروز بودن وبســایت مؤسســه

5- ارتباط با ارگان های دولتی
6- تهیــه و چــاپ نرشیــات و بروشــورهای 

ــروز ــب و ب مناس

4- شناســایی و بهــره منــدی از فرصــت  هــای 
فرهنگــی موجــود در کشــور بــه منظــور 

ــان ــت مددجوی هدای
5- بســط و گســرش آمــوزه هــای دیــن مبیــن 
اســام بــه عنــوان کلیــد ســعادت و رســتگاری 

در  خانــواده هــای مــورد حایــت

8- امور مربوط به بیمه
9- امور مرتبط با اداره مالیات و دارایی

10- امور مرتبط با ثبت رشکت ها 
11- امور مرتبط با اداره پست

12- پاســخ بــه متــاس هــای تلفنــی و 
دریافتــی نامــه هــای 
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• رسیدگی به درمان بیاران صعب العاج 

• حایــت از ایتــام و دانــش آمــوزان بــی بضاعــت )طــرح ســعادت 

فرزنــدان همــکاس(
» در صــورت داشــن حامــی مالــی، مؤسســه وظیفــه خــود 
میدانــد در امــور اضطــراری ذیــل خدمــت رســانی انجــام دهــد «

- کمک به آزادسازی زندانیان

- مدرسه سازی در مناطق محروم 

- تأمین هزینه های مسکن خانواده های محروم 

- ایجاد اشتغال و کاریابی برای خانواده های تحت پوشش

- حایت از ساملندان بی بضاعت 

- تهیه کمک هزینه ازدواج و جهیزیه 

 خدمات اصلی مؤسسه

ــتان  ــور )اس ــال کش ــل در ش ــه و 1 پ ــاخت 4 مدرس 1. س

ــابور(  ــتان نیش ــع شهرس ــان از تواب ــتای زه ــان و روس گی

2. خرید حداقل 14 ملک برای مددجویان  

3. رهن کردن خانه مسکونی برای 50 خانواده  

4. ســفرهای ســیاحتی و زیارتــی بــرای نابینایــان و معلــوالن 

)کربــا، مشــهد و...( 

5. برگزاری اردوهای دانش آموزی  

6. کمــک هــای غیرنقدی بــرای مددجویــان مانند: تهیــه آذوقه، 

توزیــع گوشــت و محصــوالت مــورد نیاز بهداشــتی و غیره 

ــام و  ــدان ایت ــداری فرزن ــز نگه ــد مرک ــت از چن 7. حای

ــتی   ــت بهزیس ــی رسپرس ب

8. تهیــه تعــداد زیــادی جهیزیــه بــرای نوعروســان و لــوازم 

اولیــه خانــه بــرای نیازمنــدان 

9. تهیه دارو برای مرکز بیاران اعصاب و روان در مشهد  

10. آزادی 14 زندانی اعم از مرد و زن

11. کمــک بــه مناطــق ســیل زده و زلزلــه زده اســتان هــای 

آذربایجــان رشقــی و غربــی، کرمانشــاه ، گلســتان، لرســتان، 

خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان و خراســان شــالی 

دارو،  بهداشــتی، گرمایشــی،  لــوازم  )آذوقــه،  و جنوبــی  

ــس و...( ــد30 کانک ــکی، خری ــزات پزش تجهی

12. کمــک به تعــداد زیادی از دانشجویــــــــــــــــــــــان و 

ــه  ــامل )هزین ــروم ش ــق مح ــام در مناط ــوزان ایت ــش آم دان

تحصیلــی، خریــد رایانــه، گوشــی هوشــمند، تهیــه کتــب 

آموزشــی و محصــوالت فرهنگــی( 

13. ارائــه مشــاوره تحصیلــی و روانشناســی هفتگــی توســط 

خانــم دکــر صالحــی بــه فرزنــدان یتیــم و بیاران بــی بضاعت 

تحت پوشــش موسســه

14. پرداخــت هزینــه در زمینــه هــای پزشــکی ماننــد جراحی، 

ــه ویلچــر،  ــی، تهی ــه هــای شــیمی درمان ــز، هزین ــه پروت تهی

تخــت بیارســتانی، بیــاران ام اس، ترمیــم دنــدان و غیــره. 

همچنیــن تهیــه لــوازم بهداشــتی و درمانــی )پوشــک، ســوند، 

بتادیــن، گاز اســریل و غیــره( بــرای بیــاران ضایعــه نخاعــی  

15. تهیــه صبحانــه گــرم بــرای 2 مدرســه در منطقــه محــروم 

خراســان شــالی طــی ســال هــای تحصیلــی، تهیــه و توزیــع 

ــای  ــبت ه ــام و مناس ــتمندان در ای ــام و مس ــرای ایت ــذا ب غ

خــاص )محــرم، صفــر، عیــد قربــان و ....( 

16. برگــزاری بازارچــه غــذا کــه متــام درآمــد حاصــل از آن 

رصف درمــان بیــاران مــی شــود  

17. بــا کمــک دوســتان نیکــوکار از طریــق مــددکاری 

ــاران  ــی بی ــای درمان ــه ه ــی هزین ــای دولت ــتان ه بیارس

ــود.  ــی ش ــن م ــا تأمی ــه ی ــف گرفت ــتاصل تخفی مس

ــداد 5000  ــددکاری تع ــای م ــه ه ــه جلس ــه ب ــا توج 18. ب

ــایر  ــران و س ــتان ته ــده از اس ــکیل ش ــاص تش ــده خ پرون

شهرســتان هــا بــه صــورت دامئــی یــا مقطعــی از حایــت های 

مالــی مؤسســه برخــوردار می شــوند و تأمیــن نیازهــای درمانی 

آن هــا بــه عهــده مؤسســه اســت. 

19. تجهیــز 2 مدرســه شــبانه روزی در شهرســتان هــای 

ــه 25  ــتان )تهی ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــارک و بن کن

ــدان  ــه فرزن ــمند ب ــوزش هوش ــرای آم ــه ب ــتگاه رایان دس

ــم(  ــت و یتی ــی بضاع ب

20. تهیــه اقــام بهداشــتی و درمانــی شــامل )دســتگاه 

ساکشــن، اکســیژن ســاز، اکســی مــر، گان، دســتکش و 

ماســک بــرای بیارســتان هایــی کــه بــه  بیــاران کرونایــی 

ــد( . ــانی کردن ــت رس خدم

فعالیت بر�ر مؤسسه در 14 سال گذشته 2020 ت
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طرح های در حال اجرا و طرح های در دست اقدامطرح های در حال اجرا و طرح های در دست اقدام

   طرح های در حال اجرا:    طرح های در حال اجرا: 

طرح دادرس طرح دادرس 

اهداف طرحاهداف طرح رســیدگی بــه بیــاران صعــب العــاج از اهــداف اصلــی مؤسســه 
خیریــه ریحانــه ســعادت در جهــت امدادرســانی بیشــر بــه ایــن 
عزیــزان اســت. در طــرح دادرس )درمــان آرمانــی در ریحانــه 
ســعادت( بــا توجــه بــه بــاال  بــودن هزینــه هــای درمانــی ایــن 
ــت  ــی بضاع ــای ب ــواده ه ــی خان ــای مال ــاری ه ــاران و گرفت بی
بــا کمــک نیکــوکاران، متــام یــا بخشــی از هزینــه هــای درمانــی 
و دارویــی تهیــه و پرداخــت مــی شــود. بــر اســاس بررســی 
کارشناســی، بــه دلیــل اینکــه بــرای متامــی بیــاری هــای خــاص 
یــا آســیب هــای اجتاعــی ســازمان هــای حامــی فعــال در کشــور 
ــل  ــرای تکمی ــعادت ب ــه س ــه ریحان ــه خیری ــود دارد، مؤسس وج
باقیانــده نیازهــای ایــن عزیــزان بــا انجــام حایــت هــای جانبــی 
امدادرســانی فــوری را انجــام مــی دهــد. طــرح دادرس مختــص 

ــد اســت.  ــاران صعــب العــاج و نیازمن بی

ــی از  ــدون نگران ــد ب ــاران بای ــای بی ــواده ه ــک خان ــدون ش ب
کمبودهــای مالــی در بهبــود رونــد درمان همپا باشــند. مؤسســه 
در کنــار اجــرای ایــن طــرح بــرای کمــک بــه باالبــردن روحیــه و 
ســامت روانــی خانــواده هــا کمــک هــای الزم را ارائه مــی مناید.  
ایــن طــرح بــا معرفــی یــک مددجــوی بیــار در هفتــه و 
در کانــال هــای ارتباطــی و وب ســایت مؤسســه، از مبالــغ
جمــع آوری شــده گلریــزان رصف بیــار مربــوط مــی شــود و گــزارش 
ــال  ــات الزم ارس ــس از اقدام ــال هــای ارتباطــی پ ــری آن در کان تصوی
مــی شــود. بیــاران مشــمول ایــن طــرح، بــه متــام مراکــز و 
ارگان هــای دولتــی و خصوصــی مراجعــه کــرده اند لیکن مشــکل 
ــت.  ــده اس ــع نش ــان مرتف ــا همچن ــتی آن ه ــی و معیش درمان
ریحانــه ســعادت بــه عنوان یــک بیمه مکمل می کوشــد بیــار را 
تــا زمــان رفع مشــکل کامــل درمانی و معیشــتی همراهــی مناید و 
در ایــن مســیر از کلیــه کانال هــای ارتباطی خــود در مراکز دولتی 
و خصوصــی درمانــی و حایتــی و نیکــوکاران بهره مند می شــود. 

فرهنگی و آموزشی )طرح سعادت فرزندان همکلاس(فرهنگی و آموزشی )طرح سعادت فرزندان همکلاس(

+ تقویت و رشد حس نوجوانی فرزندان مناطق محروم  

ــار  ــر آث ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــی ب ــه گاه عاطف ــاد تکی + ایج

آســیب هــای وارد شــده

+ کنــرل و نظــارت نامحســوس تحصیلــی بــا رویکــرد ارتقــا و 

پیرشفــت تحصیلــی و پیشــگیری از تــرک تحصیــل بــه علــت 

فقــر مالــی

+ حایــت از خانــواده و معضــات درمانــی و معیشــتی آنــان 

در راســتای اهــداف طــرح معتقدیــم اگــر تعــداد محــدودی و یــا حتــی یــک نفــر از ایــن دانــش آمــوزان بتوانــد 
یــک انســان موفــق باشــد مــا بــه آنچــه در نیــت داشــته ایــم دســت یافتــه ایــم و شــاید فوایــد تربیــت و حایــت 

از او در ایــن دنیــا نصیــب مــا و فرزنــدان مــا نیــز شــود. 

بــا رویکــرد ایجــاد آرامــش و کاهــش دغدغــه هــا حیــن ایــام 

تحصیــل دانــش آمــوزان

ــل   ــام تحصی ــی ای ــی و جانب ــات اصل ــودن امکان + فراهــم من

اعــم از مشــاوره تحصیلــی، ابــزار کمــک آموزشــی و هزینه های 

جــاری در طــول ســال تحصیلــی

ــرد  ــا رویک ــت ب ــات فراغ ــر اوق ــب و مؤث ــات مناس + امکان

ــوزان  ــش آم ــازی دان ــد س توامنن

ــا،  ــه فرهنگرساه ــروم ب ــق مح ــوزان مناط ــش آم ــن دان ــی نداش + دسرتس

کافــی نــت، مراکــز فرهنگــی و علمــی، کتابخانــه و غیــره در مناطــق 

حاشــیه ای شــهر و روســتاهای شهرســتان 

ــع  ــه موق ــال نشــدن ب ــوزان تحــت پوشــش و ارس ــش آم ــی دان + پراکندگ

ــی و...   ــتی آموزش ــای پس ــه ه محمول

+ تأمیــن کافــی و رسیــع منابــع فرهنگــی و آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان 

تحــت پوشــش. 

+ تجهیــز بــه سیســتم هــای نویــن آموزشــی و ارتقــای انگیــزه و 

ــوزش  ــع آم ــری و ترسی ــوزان در یادگی ــش آم ــس دان ــه نف ــاد ب اعت

واحــد همــکاس در ســال 1390 توســط جنــاب آقــای طباطبایــی و بــا همــت رسکار خانــم قنائیــان بــرای رشــد تحصیلــی فرزنــدان 

یتیــم و بــی رسپرســت تحــت پوشــش مؤسســه ریحانــه ســعادت تشــکیل شــد. 

     گروه هدفگروه هدف  
دانــش آمــوزان محــروم یتیــم یــا دارای رسپرســت بیــار )محصــل در مقطــع راهنایــی و دبیرســتان و کــودکان مقطــع ابتدایــی 

بــا تشــخیص مــددکار و دارای معــدل بــاالی 16(
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                 دستورالعمل حمایتی نیکوکاران                 دستورالعمل حمایتی نیکوکاران
خواهــد بــود، توســط مؤسســه  بــرای حامــی ارســال مــی شــود و طرح سعادت فرزندان همکلاسطرح سعادت فرزندان همکلاس

از ایــن طریــق مــی توانــد در جریــان پرداخــت هــا و هزینــه های 

فرزنــد معنــوی خــود باشــد.  

4. گــزارش هــای تحصیلــی و فرهنگــی فرزنــدان بــه صــورت 

ــق  ــی از طری ــد و کارنامــه تحصیل نامــه دســت نوشــته فرزن

ــی  ــت حام ــه دس ــک ب ــت و پی ــازی، پس ــای مج ــبکه ه ش

خواهــد رســید.  

5. بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد زیــادی از فرزنــدان ســاکن در 

روســتاها و شــهرهای محــروم هســتند امــکان ماقــات حامــی 

ــه  ــی )حداقــل دو هفت ــا هاهنگــی قبل ــزان را ب ــن عزی ــا ای ب

قبــل( در شــهرهای محــل ســکونت ایشــان فراهــم مــی آوریم، 

ــا برگــزاری هایــش و جشــنواره هــای مؤسســه  هــر ســاله ب

تعــدادی از فرزنــدان در ایــن مراســم حضــور دارنــد، در 

صورتــی کــه حامــی مایــل بــه دیــدار بــا فرزنــد خــود باشــد، 

مــی توانــد در فــرم ثبــت نــام خــود قیــد منایــد تــا حضــور 

فرزنــد معنــوی اش در برنامــه هــا مهیــا شــود. 

ــه  ــه ب ــه عواقــب و آســیب هــای روحــی ک ــا توجــه ب 6. ب

مــرور زمــان پــس از روابــط مســتقیم حامــی و فرزنــد 

ایجــاد مــی شــود مؤسســه از ارائــه نشــانی و تلفــن متــاس 

ــت.   ــذور اس ــدان مع ــتقیم فرزن مس

ــدی  ــدی و غیرنق ــای نق ــت هدای ــاده دریاف 7. مؤسســه آم

ســال  آغــاز  تولــد،  هــای  مناســبت  در  عزیــز  حامیــان 

ــت و  ــدان اس ــرای فرزن ــو و ... ب ــال ن ــد، س ــی جدی تحصیل

هدایــای حامیــان را بــدون کــم و کاســت بــه دســت ایشــان 

ــاش خــود را  ــام ت ــن واحــد مت ــکاران ای ــاند و هم ــی رس م

ــا  ــگام دریافــت هدای ــدان هن ــر فرزن ــرای دریافــت تصوی ب

ــرد.  ــد ک ــال خواهن ــی ارس ــرای حام ــد و ب ــی مناین م

ــد و  ــار باش ــش بی ــت پوش ــد تح ــه فرزن ــی ک 8. در صورت

ــان  ــان ایش ــای درم ــه ه ــی رصف هزین ــه حام ــغ ماهان مبل

شــود تصاویــر فاکتورهــای درمــان بــرای حامــی ارســال 

ــد.  ــد ش خواه

9. حامــی مــی توانــد دل نوشــته هــای خــود را بــرای 

فرزنــدان معنــوی اش بنویســد و از طریــق نامــه بــا فرزنــد 

ــد.   ــاط باش ــود در ارتب خ

امــام صــادق )ع( فرمــود: کســی کــه بخواهــد مشــمول رحمــت خداونــد گــردد و وارد بهشــت شــود بایــد 
نســبت بــه یتیمــان دلســوز و مهربــان باشــد. هــر نیکــوکار مــی توانــد بــا تحــت حمایــت گرفتــن فرزنــدان 
ایــن مؤسســه کمــک هزینــه هــای تحصیلــی و معیشــتی ایشــان را بــه عهــده بگیــرد و بــا توجــه بــه میــزان 

مشــارکت ماهانــه خــود در بــرآورده کــردن نیازهــای ایــن دانــش آمــوزان ســهیم باشــد. 

ــی  ــه حام ــی ماهان ــل پرداخت ــه حداق ــه اینک ــه ب ــا توج 1. ب

40.000 تومــان اســت، هــر دانــش آمــوز بــا توجه بــه رشایط 

معیشــتی، خانوادگــی و نیازهــای تحصیلــی خــود دارای یــک 

یــا چنــد حامــی خواهــد بــود کــه ایــن امــر بــا اطــاع حامــی 

اصلــی وی انجــام خواهــد گرفــت و در صورتــی کــه حامــی 

مایــل نباشــد، مــی توانــد همــه هزینــه هــای فرزنــد را تقبــل 

ــرای  ــی دیگــری ب ــد و مؤسســه موظــف مــی شــود حام کن

فرزنــد جــذب ننایــد. 

ــه  ــتقیم مؤسس ــاب مس ــه حس ــی ب ــه حام ــغ ماهان 2. مبال

ــغ  ــام مبال ــود و مت ــی ش ــز م ــعادت واری ــه س ــه ریحان خیری

واحــد  ســوی همــکاران  از  هــای الزم  پیگیــری  از  پــس 

همــکاس بــرای دانــش آمــوزان هزینــه مــی شــود، گفتنــی 

اســت مبلــغ واریــزی حامــی بــه صــورت ماهانــه بــرای 

فرزنــد پرداخــت منــی شــود و گاهــی ایــن هزینــه در 

حســاب جمــع شــده و در مواقــع رضوری ماننــد تهیــه 

ابزارهــای تحصیلــی، کاس هــای کنکــور و ... کــه نیــاز بــه 

ــود.   ــی ش ــه م ــری دارد هزین ــه بیش هزین

3. ارائــه گــزارش مالــی ســاالنه بــه صورتــی کــه مشــارکت 

نیکــوکار و هزینــه هــای فرزنــد بــه تفکیــک مشــخص 
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�وانمندسازی همکلاس�وانمندسازی همکلاس

                                اسامی �عدادی از فرزندان �وانمنــد �حت پوشتش اسامی �عدادی از فرزندان �وانمنــد �حت پوشتش 
طرح سعاـــدت فرزنــدان همکلاس:طرح سعاـــدت فرزنــدان همکلاس:

محمدجــواد رســتم اف: کارشــناس ارشــد مکانیــک، دارای ثبــت 

اخــراع در پــارک علــم و فنــاوری اســتان هــای مازنــدران، قــم و همدان 

محمد دهقان پور: دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری 

احمدرضا اکبرزاده: دانشجوی رشته دبیری دانشگاه دولتی مازندران 

حکیمه سادات حسینی: دانشجوی رشته تکنسین اتاق عمل 

علیرضــا قبــادی: بیــار ام اس، دانشــجوی رشــته حســابداری کــه 

از طریــق تایــپ جــزوات بــه مخــارج تحصیلــی خودکمــک مــی کنــد. 

خانــواده قبــادی: از طریــق نگهــداری ماکیــان و خیاطــی 

پوشــاک امــرار معــاش مــی کننــد. طیــور و چــرخ خیاطــی از طــرف 

ــه شــده اســت. ــواده تهی ــن خان ــرای ای ــز ب ــوکاران عزی نیک

خانــواده حــدادی: از طریــق خیاطــی پوشــاک کــه چــرخ خیاطی 

آن بــه وســیله نیکــوکاران تهیــه شــده اســت، امــرار معــاش مــی کنند. 

مریــم علــی دوســت: دیپلــم انســانی دارد و پــس از امتــام دوره 

متوســطه ازدواج موفقی داشــتند.

هانیــه ارحامــی: دیپلــم رشــته انســانی دارد و پــس از دریافــت 

مــدرک متوســطه ازدواج کردنــد.

ــه بابایــی: دیپلــم تجربــی دارد و پــس از دریافــت مــدرک،  عادل

ازدواج کردنــد از طــرف مؤسســه ریحانــه ســعادت در خریــد جهیزیه 

و مایجتــاج اولیــه زندگــی بــه او کمــک هزینــه داده شــد.

در کنــار رســیدگی بــه امــر درمــان بیــاران، بــه ویــژه بیــاران بــی بضاعــت و 

صعــب العــاج کــه از اهــداف و ارزش هــای اصلــی مؤسســه خیریــه ریحانــه 

ــاوره ای،  ــی، مش ــی، اخاق ــای تحصیل ــردن نیازه ــرف ک ــت، برط ــعادت اس س

روحــی و عاطفــی نوجوانــان و دانــش آمــوزان مســتعد و توامننــد منــودن ایشــان 

بــه عنــوان فــردی کــه در آینــده امــکان ســاماندهی خــود و خانــواده شــان را 

داشــته باشــد از مهمریــن اهــداف طــرح ســعادت فرزنــدان همــکاس اســت. 

بــه لطــف خــدا و نیکــوکاران عزیــز فعالیــت هــای مؤسســه در ایــن ســال ها در 

زمینــه خدمــت رســانی بــه فرزنــدان یتیــم و حایــت هــای تحصیلــی و غیــره از 

ایشــان بــه مثــر نشســته اســت و تعــداد زیــادی از فرزندامنــان مســیر موفقیــت 

ــند.  ــد باش ــد و توامنن ــردی مفی ــه ف ــود و جامع ــرای خ ــا ب ــد ت ــی منودن را ط
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طرح همراه سراطرح همراه سرا

یکــی از اهــداف اصلــی مؤسســه رســیدگی بــه درمــان بیــاران و 
حایــت از خانــواده هــای ایشــان اســت. از آنجایــی کــه تعــداد 
بســیاری از بیــاران غیــر بومــی کــه بــه علت نبــود مراکــز درمانی 
ــواده  ــا خان ــش همــراه ب و تشــخیص مناســب در شــهرهای خوی
خــود بــه تهــران مــی آینــد نیازمنــد مکانــی بــرای ســکونت چنــد 
روزه هســتند و بــه دلیــل هزینــه هــای ســنگین درمانــی دیگــر 
توانــی بــرای مخــارج ســکونت ندارنــد و نیازمند حایت هســتند. 
ــی خــود، وظیفــه  ــه اهــداف اصل ــا توجــه ب ــن مؤسســه ب بنابرای
ــاران در  ــت از بی ــر حای ــا عــاوه ب ــد ت انســانی خــود مــی دان
صــورت وجــود امکانــات بــه امــور همراهــان نیــز رســیدگی منایــد 
ــد نقشــی در کاهــش دردهــا و افزایــش  ــن مــدت بتوان ــا در ای ت
ــم  ــن مه ــق ای ــرای تحق ــته باشــد. ب آرامــش روحــی ایشــان داش
ــراد و  ــه منظــور اســکان اف ــی مناســب ب ــد مکان مؤسســه نیازمن
فراهــم آوردن نیازهــای اولیــه ایشــان از جملــه خوراک و ... اســت. 

طرح وب سایت همکلاسطرح وب سایت همکلاس

ــه  ــتی ب ــاج معیش ــی و مایحت ــای فیزیک ــرآوردن نیازه ــروزه ب ام
منظــور تأمیــن آتیــه قرشهــای محــروم بــه تنهایــی کافــی نیســت 
و در کنــار رفــع ایــن نیازهــا بــه ویــژه در نوجوانــان آســیب پذیــر 
ــخصیتی و  ــی، ش ــی، عاطف ــت روح ــی در حای ــد راه کارهای بای
ــی  ــه خدمــات حایت ــه منظــور تکامــل در ارائ ــان ب ــی آن تحصیل
داشــت. از ایــن رو پــروژه همــکاس بــه منظــور برطــرف کــردن 
نیازهــای تحصیلــی، اخاقــی، مشــاوره، روحی و عاطفــی نوجوانان 
ــات  ــر کســب اطاع ــوزان کنجــکاو و مشــتاق در ام ــش آم و دان
ــود.  ــد من ــت خواه ــه فعالی ــدام ب ــف اق ــای مختل ــه ه در زمین
بــا توجــه بــه تغییــرات مــداوم کتــب درســی و پراکندگــی 
فرزنــدان محــروم و دسرســی نداشــن ایشــان بــه امکانــات 
گســرش  از  اســتفاده  بــا  اســت  الزم  مناســب،  آموزشــی 
فنــاوری هــای اینرنتــی طرحــی جدیــد بــرای کمــک بــه تحصیــل 
فرزنــدان در رسارس کشــور و بــا هزینــه مناســب داشــته باشــیم.  
اجــرای طــرح آمــوزش در بســر اینرنــت، ایــن امــکان را بــه 
ــه  ــا عاق ــوز ی ــش آم ــر دان ــه ه ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــی ده ــا م م
ــی  ــازی دسرس ــای مج ــه فض ــد ب ــه بتوان ــل ک ــه تحصی ــد ب من
هــر  در  ســاده  تبلــت  یــک  داشــن  بــا  یــا  باشــد  داشــته 
شــوند.  منــد  بهــره  رایــگان  آموزشــی  خدمــات  از  مکانــی 

طرح خدمت رسانی به بیماران ضایعه نخاعیطرح خدمت رسانی به بیماران ضایعه نخاعی
رســیدگی بــه امــور بیــاران از اصلــی تریــن اهــداف مؤسســه خیریــه 

ریحانــه ســعادت اســت. از جملــه بیارانــی کــه مؤسســه وظیفه خود 

مــی دانــد تــا از آنهــا حایــت منایــد بیــاران ضایعــه نخاعــی اســت. 

بیــاران ضایعــه نخاعــی تحــت اســرس پــس از ســانحه مدت هــا قادر 

بــه درک واقعیــت و مشــکات خــود نیســتند. بدیــن منظــور بــا ایجــاد 

یــک مرکــز توانبخشــی ترجیحــا در نزدیــک مراکــز بهزیســتی و محــل 

ســکونت ایــن عزیــزان مــی توانیــم کمــک مؤثــری در کاهــش مســیر 

ــزان  ــن عزی ــی ای ــه هــای ســنگین درمان ــد، کاهــش هزین رفــت و آم

داشــته باشــیم. بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــی شــود در ابتدا یــک مرکز 

بــا تجهیــزات کامــل ویــژه معلــوالن ضایعــه نخاعــی بــرای فیزیوتراپی، 

کاردرمانــی، آب درمانــی و مشــاوره تخصصــی راه انــدازی شــود. 

طرح های در حال اجرا و طرح های در دست اقدامطرح های در حال اجرا و طرح های در دست اقدام

   طرح های در دست اقدام:   طرح های در دست اقدام:
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طرح احداث درمانگاه �خصصی

ــه  ــی مؤسس ــداف اصل ــی از اه یک

رســیدگی بــه امــر درمــان بیــاران 
از جملــه بیــاران صعــب العــاج 
اســت. بــه نظــر مــی رســد طــی 
ــاز  ســال هــای آینــده بیــاران نی
بیشــری بــه حایــت هــای مالــی 
و تخصصــی داشــته باشــند. از 
ایــن رو مؤسســه در نظــر دارد 
ــات  ــود امکان ــورت وج ــا در ص ت
مناســب  مــکان  و  تخصصــی 
ــگاه  ــدازی درمان ــه راه ان ــدام ب اق

طرح اشتغال و طرح اشتغال و 
�وانمندسازی�وانمندسازی
 مددجویان مددجویان

شناســایی نیازهــا و توانایــی هــای 

ــای  ــه قرشه ــردی و مواجه ــوه ف بالق

آســیب پذیــر جامعــه و متقاضــی 

ــعه  ــوت و توس ــاط ق ــا نق ــت ب حای

مهــارت هــای فــردی آن هــا از طریــق 

آمــوزش بــه منظــور رســیدن بــه نقطه 

اقتصــادی- اســتقال  خودبــاوری و 

نهایــی  مقصــد  اجتاعی-عاطفــی 

مؤسســه ریحانــه ســعادت اســت.

تخصصــی در زمینــه ای خــاص 
ــه درمــان  ــد ب ــا هــم بتوان ــد ت کن
ــه  ــه ب ــو در مؤسس ــاران عض بی
صــورت رایــگان و هــم عمــوم 
هموطنــان عزیــز بــا پرداخــت 
ــد. ــانی منای ــت رس ــه خدم هزین

 البتــه ایــن طــرح عــاوه بــر 
خدمت رســانی به بیــاران، منبع 
ــن  ــرای تأمی ــب ب ــدی مناس درآم
ــه هــای ســایر گــروه هــای  هزین
هــدف مؤسســه خواهــد بــود. 

طرح حمایت از بیماران بی بضاعت نیازمند همراه )مددیاران(

خانواده قبادی - استان خراسان شمالی

در ایــن طــرح بــرای حمایــت از بیمــاران بــی بضاعــت نیازمنــد همــراه، بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای از نیکــوکاران کــه تمایــل 
بــه شــرکت در امــور خیــر بــا بضاعــت خــود دارنــد امــکان حمایــت و پرســتاری در امــور درمــان میســر مــی شــود. 
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علیرضــا بــه علــت معلولیــت از ناحیــه پاها و دســت 

ــدای  ــا اه ــود. ب ــه ب ــش موسس ــت پوش ــالها تح س

یــک دســتگاه رایانــه از طــرف موسســه او بــا تایــپ 

جــزوه هــای دانشــگاهی و تکثیــر فیلــم توانســت بــا 

کمــک بــه خانــواده هزینــه هــای تحصیلــی خــود را 

تامین و در  دانشــگاه شــهید بهشــتی پذیرفته شــود.



نقش و
 مسئولیت های 
مددکار اجتماعی
در موسسه ریحانه سعادت 

پذیــرش پرونــده هــا در زمینه هــای درمانی، 

مســکن، جهیزیــه، حایــت از ایتـــــــــام و 

ــوردی  ــورت م ــه ص ــاص ب ــای خ ــک ه کم

اســت کــه البتــه اولویــت کار مؤسســه 

رســیدگی بــه پرونــده هــای درمانــی اســت.

 پرونــده هــای درمانــی در صــورت دریافــت 

ــت  ــکی حای ــای پزش ــخه ه ــور و نس فاکت

مؤسســه از بیمارانــی کــه بــدون دلیــل کافــی 
بــه بیمارســتان هــای خصوصــی مراجعــه 

ــد.   ــی کن ــت نم ــد حمای کردن

مددجویــان و مراجعــان بایــد حتــا معــرف 

ــی  ــرف ارگان های ــا از ط ــند و ی ــته باش داش

ماننــد کمیتــه امــداد و یا ســازمان بهزیســتی 

معرفــی شــوند. بعــد از پذیــرش اولیــه، 

دریافــت مــدارک و اســتعام، بازدیــد محــل 

پرونــده  کامــل  اســتعام  گرفــن   .1

دیگــر  بــا  ارتبــاط  و  کننــده  مراجعــه 

، درمانــی و حایتــی  مراکــز خدماتــی 

هســتند. موسســه  بــا  همســو  کــه 

و  اطــاع  بــا  مددجویــان  منــزل  از   .2

ــط  ــه رشای ــه ب ــا توج ــاع ب ــدون اط ــا ب ی

روند فعالیت واحد مددکاری خیریه ریحانه سعادت

نحوه خدمت رسانی واحد  مددکاری  مؤسسه

مبتنــی  ای  حرفــه  مــددکاری 
و  مهــارت  هــر،  علــم،  بــر 
توامننــد ســازی  بــرای  هــدف 
مددجویــان تعریــف مــی شــود.

ســعادت  ریحانــه  موسســه 
در  دانــد  مــی  خــود  وظیفــه 
راســتای حایــت از خانــواده هــا 

ســکونت توســط مددکاران مربوطــه صورت 

مــی پذیــرد. گــزارش مــددکاری بعــد از ثبــت 

در نــرم افــزار در جلســه مــددکاری بررســی 

و ســقف کمــک هــا تعییــن مــی شــود. در 

صورتــی که وضعیت معیشــتی و یــا درمانی 

ــردد  ــود برگ ــی خ ــه روال طبیع ــواده ب خان

پرونــده بایگانــی مــی شــود. گفتنــی اســت 

تعــداد 4434 پرونــده از ســال 1387 تا 1399 

پذیــرش شــده اســت کــه بیــش از نیمــی از 

ایــن پرونــده هــا بــه رسانجام رســیده اســت. 

مــی شــود، پرونــده هــای ایتــام و فرزنــدان 

بــه واحــد همــکاس ارجــاع داده مــی شــوند 

تــا پــس از جــذب حامــی، فرزنــدان کمــک 

هزینــه تحصیلــی و فرهنگــی دریافت کنند. 

همچنیــن خانــواده هایــی کــه نیــاز بــه 

حایــت مالــی دارنــد بــر حســب نیــاز 

مــی تواننــد از بســته هــای مــواد غذایــی و 

ــد.  ــد گردن ــره من ــتمری به ــوق مس حق

شــایان ذکــر اســت پرونــده هــا عمومــا 

از مناطــق محــروم اســتان هــای تهــران، 

الــرز، مازنــدران، خراســان شــالی، همــدان، 

لرســتان، هرمــزگان، چهارمحــال و بختیــاری، 

ــل هســتند.  سیســتان و بلوچســتان و اردبی
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ــود. ــی ش ــام م ــد انج ــا بازدی ــواده ه خان

بــه  الزم  و  کامــل  رســیدگی   .3

مددجــو  واقعــی  هــای  نیــاز  متــام 

باشــد. موسســه  تائیــد  مــورد  کــه 

بــه  نیــاز  مــورد  مشــاوره   .4

در  دیــده  آســیب  هــای  خانــواده 

راهبرد های الزم برای خدمات رسانی در حوزه مددکاری موسسه عبارتند از :راهبرد های الزم برای خدمات رسانی در حوزه مددکاری موسسه عبارتند از :

بــا انجــام کارهــای مــددکاری در 
کــم کــردن دایــره درخواســت 
نیازمندی ها و کاهش وابســتگی 
خدماتــی  هــای  ســازمان  بــه 
را  الزم  کمکهــای  حایتــی  و 
ــد. ــه منای ــزان ارائ ــن عزی ــه ای ب

گــردد. مــی  ارائــه  لــزوم  صــورت 

رســیدن  تــا  الزم  هــای  حایــت   -5

ــوی  ــادی و معن ــتقال م ــه اس ــو ب مددج

نیــاز،  عــدم  صــورت  در  یــا  ادامــه 

شــود. مــی  بایگانــی  حتــا  پرونــده 





 خدمت رسانی  و مددکاری   خدمت رسانی  و مددکاری  
مراحل �شکیل و  پیگیری  پرونده مددکاری     موسسه ریحانه سعادتمراحل �شکیل و  پیگیری  پرونده مددکاری     موسسه ریحانه سعادت
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پیچیدگی هــا و رشایــط خــاص زندگــی 
و  مشــکات  چالش هــا،  امــروزی، 
فشــارهای روانــی زیــادی را بــرای 
ــت  ــرده اس ــاد ک ــرشی ایج ــع ب جوام
کــه بــرای رفــع ایــن مشــکات و 
حفــظ ســامت روحی افــراد و داشــن 
خدمــات  ارائــه  ســامل،  جامعــه ای 
مــددکاری اجتاعــی امــری رضوری و 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــم ب مه
ــی اســت  مــددکاری اجتاعــی خدمت
کــه در آن مــددکار کمــک می کنــد 
مددجــو )یــک فــرد یــا گــروه یــا 
جامعــه( مشــکل خــود را شــناخته و 
بــه توانایی هــای خــود پــی بــرد و بــا 
اســتفاده از منابــع و امکانــات موجود 
در جهــت حــل مشــکل خــود بــر آید؛ 
در واقــع مــددکاری اجتاعــی عبــارت 
ــر و  ــکل از تدابی ــه ای متش از مجموع
ــه ای  ــای حرف ــاوره ها و فعالیت ه مش
اســت کــه بــا ایجــاد تغییــر و دگرگونی 
مناســب در رشایــط مــادی و معنــوی 
افــراد و اقشــار جامعــه، زمینــه رشــد و 

ــان را فراهــم آورد. تعالــی آن
حــل  مشــکات  قــدرت  انســان ها 
توانایی هــای  و  دارنــد  را  خودشــان 
فیزیکــی، روانــی، اجتاعــی، عقلــی و 
ــار هــر انســان  اقتصــادی کــه در اختی
قــرار دارد او را در حــل مشــکات کمک 
ــراد  ــا گاهــی مشــکات اف ــد؛ ام  می کن
ــه کمــک  ــرد ب ــه ف در حــدی اســت ک

ــاز دارد. ــران نی دیگ
اگــر فــردی مراجعــه کننــــــــد ه ای به 
مراکــز حایتــی بــرای حل مشــکاتش 
ــد را  ــد باش ــران نیازمن ــک دیگ ــه کم ب

مددجــو بنامیــم .
مــددکار هــان  کســی اســت کــه 
مــی تواند با شناســایی دالیل نیازمندی 
و حل مشــکل ، مددجــو را کمک مناید.

بــر ایــن اســاس »مــددکاری، 
خدمتــی حرفــه ای اســت کــه بــر 
پایــه دانــش و مهارت هــای خــاص 
ــه و هــدف آن کمــک  ــرار گرفت ق
بــه افــراد و گروه هایــی اســت 
ــتقال شــخصی،  ــد اس ــه بتوانن ک
اجتاعــی و رضایــت خاطــر فردی 
و اجتاعــی را بــه دســت آورنــد.«

« 

                                                                               سیدعلی سجادی        »



�وانمندسازی در حوزه مددکاری�وانمندسازی در حوزه مددکاری

ــه  امــور درمــان نیازمنــدان و حایــت  ــار رســیدگی ب در کن
از کــودکان و خانــواده هــای نیازمنــد کــه از اهــداف اولیــه 
مؤسســه خیریــه ریحانــه ســعادت اســت، توامنندســازی 
مددجویــان تحــت حایــت نیــز بــه عنــوان ابــزاری رضوری 
ــه در رأس  ــی مجموع ــه حایت ــت از چرخ ــرون رف ــت ب جه
فرآیندهای شــغلی کارشناســان مددکاری مؤسســه قــرار دارد. 
همــه ســاله خانــواده هــای بســیاری بــا تقاضــای حایــت از 
ــه  ــه مؤسس ــکن و ... ب ــتغال، مس ــا اش ــل ت ــان و تحصی درم
معرفــی مــی شــوند. کارشناســان مجــرب مؤسســه پــس 
ــا  ــوت آن ه ــاط ق ــه نق ــکا ب ــا ات ــه ب ــای اولی ــی ه از ارزیاب
ــوازم و  ــه ل ــی و تهی ــی، کاریاب ــوزش، کارآفرین ــق آم از طری
ــه  ــبت ب ــه نس ــای اولی ــت ه ــار حای ــزار کار و ... در کن اب
ــن  ــاوری ای ــه خودب ــیدن ب ــا و رس ــی آن ه ــتقالل تدریج اس
عزیــزان اقــدام مــی کننــد. بــه عنــوان منونــه مــی تــوان بــه 
خانــواده هــای بختیــاری، حســینی، بوالغــی و ... اشــاره کــرد. 

1.خانــواده بختیــاری: تنهــا پــر خانــواده از ناحیــه دو پــا بــه 
ــه از ســال 1394  ــت اســت، ک ــادرزادی دارای معلولی صــورت م
بــا حایــت مؤسســه تحــت عمــل هــای جراحــی متعــدد قــرار 
ــا کمــک جمعــی از نیکــوکاران  ــه اســت و ســال گذشــته ب گرفت
بــرای وی پروتــز )پــای مصنوعــی( تهیــه گردیــد. در حــال حــارض 
بــا هدایــت کارشناســان مؤسســه، ایشــان دانشــجوی ســال ســوم 
ــع دانشــگاه شــهید بهشــتی مــی باشــد.  رشــته مهندســی صنای
2.خانــواده حســینی: خانــواده حســینی از خانــواده هــای 
همــت  بــا  کــه  هســتند  مؤسســه  پوشــش  تحــت  ایتــام 
نیکــوکاران مؤسســه یــک دســتگاه منــزل مســکونی بــرای 
و  اعصــاب  بیــار  خانــواده  پــر  شــد.  خریــداری  ایشــان 
روان مــی باشــد و دو دخــر خانــواده  در حــال حــارض بــا 
ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــه مش ــان مؤسس ــت کارشناس هدای
از  یکــی  ســاکن  بوالغــی  خانــواده  بوالغــی:  3.خانــواده 
دخــر  هســتند.  فــارس  اســتان  در  دورافتــاده  روســتاهای 
خانــواده مبتــا بــه بیــاری قرنیــه چشــم بــود کــه بــا کمــک هــا 
ــه  ــد قرنی ــت هــای مؤسســه تحــت عمــل جراحــی پیون و حای
قــرار گرفــت و اکنــون دانشــجوی رشــته پیراپزشــکی مــی باشــد. 
4.خانــواده رضایــی: آقــای رضایــی 67 ســاله بــه علــت رسطان 
ریــه از ســال 94 تحــت پوشــش مؤسســه مــی باشــد. فرزنــدان 
ــی اعصــاب هســتند  ــاری ام اس و ناراحت ــه بی ــا ب ایشــان مبت
ــودی  ــه بهب ــی رو ب ــت درمان ــه وضعی ــت مؤسس ــا حای ــه ب ک
دارنــد و اقســاط منــزل توســط مؤسســه پرداخــت شــده اســت. 
5.خانــواده برنگــی: خانــم برنگــی 59 ســاله بــه علــت فــوت 
همر از ســال 88 تحت پوشــش مؤسســه می باشــد. وی دارای 3 
فرزنــد دخــر اســت که بــا حایــت مؤسســه، فرزنــدان تحصیات 
دانشــگاهی را به امتام رســاندند. خانواده ســاکن کرج می باشــند 
و توســط مؤسســه منــزل بــرای ایشــان خریــداری شــده اســت.

اســت  ســاله   30 باقــری  خانــم  باقــری:  6.خانــواده 
بــودن  رسپرســت  بــی  و  کلیــوی  مشــکل  علــت  بــه  و 
بــا  گرفتنــد،  قــرار  مؤسســه  پوشــش  تحــت   94 ســال  از 
حایــت مؤسســه عمــل پیونــد کلیــه بــا موفقیــت انجــام 
کردنــد. ازدواج  پیونــد  عمــل  از  بعــد  باقــری  خانــم  شــد. 

ــه  ــواده واقفــی: خانــم واقفــی 37 ســاله از ســال 91 ب 7.خان
ــش  ــت پوش ــان تح ــن همرش ــان هوچکی ــاری رسط ــت بی عل
مؤسســه مــی باشــند کــه متاســفانه بعــد از طــی درمــان 
ــاله و  ــان 15 س ــد ایش ــود. فرزن ــوت من ــان ف ــدت ایش ــاه م کوت
ــد،  ــی باش ــه م ــت مؤسس ــت حای ــل تح ــه تحصی ــت هزین باب
قابــل ذکــر اســت بــا حایــت مؤسســه مســکن مناســب 
اســت. شــده  خریــداری  خانــواده  بــرای  شــهر  نســیم  در 

 35 حســینی  شــاه  خانــم   : حســینی  شــاه  8.خانــواده 
ســاله بــه علــت فــوت همــر از ســال 90 تحــت پوشــش 
مؤسســه مــی باشــد، دخــر خانــواده 16 ســاله کــه بابــت 
ــا کمــک مؤسســه  حایــت تحصیلــی تحــت پوشــش اســت و ب
منــزل در شــهر ری بــرای خانــواده خریــداری شــده اســت.

9.خانــواده عبداللهــی: آقــای عبداللهــی 43 ســاله از ســال 89 
محکــوم بــه 19 ســال حبــس و پرداخت دیــه 90 میلیــون تومانی 
بــود کــه بــا کمــک نیکــوکاران ایــن مبلــغ بــه خانــواده قربانــی

داده شــد و ایشــان توانستند پس از سالها زندگی در حام خرابه 
بــرای خــود مســکن تهیــه کنند. از طــرف دیگــر آقــای عبداللهی، 
پــس از یــک ازدواج موفــق و اشــتغال بــه کار بــه عنــوان یــک 
انســان مســئول رشوع بــه فعالیــت مجــدد در جامعــه منودنــد.
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دیدار نیکوکار محرتم آقای خرم با مددجویاندیدار نیکوکار محرتم آقای خرم با مددجویان

رسکار خانم افرس نیکوکار پیشکسوت موسسهرسکار خانم افرس نیکوکار پیشکسوت موسسه

مجری نیکوکار رسکارخانم قیومیمجری نیکوکار رسکارخانم قیومی

ــت از  ــه حای ــری در جلس ــم نصی ــت از رسکار خان ــه حای ــری در جلس ــم نصی رسکار خان
دانشــجویان تحــت پوشــش موسســهدانشــجویان تحــت پوشــش موسســه
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سرکار خانم کریمی و جناب آقای  واحدیسرکار خانم کریمی و جناب آقای  واحدیجناب آقای دکتر اطمینانجناب آقای دکتر اطمینان

جناب آقای عسگری داریانجناب آقای عسگری داریان

سازمان اوقاف و امور نیکوکاریسازمان اوقاف و امور نیکوکاری

  درماندرمان

فرزندان استان هرمزگانفرزندان استان هرمزگان

جناب آقای نورمحمدیجناب آقای نورمحمدی

سرکار خانم فالحسرکار خانم فالح

سرکارخانم ظهوری/جناب آقای نیارکیسرکارخانم ظهوری/جناب آقای نیارکی

جناب آقای دکتر سرهنگ پورجناب آقای دکتر سرهنگ پور

سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان

سرکار خانم فیضی )هادیکاشی(سرکار خانم فیضی )هادیکاشی(

نیکوکاران دریانینیکوکاران دریانی

سرکارخانم باقری/ جناب آقای بایرامیسرکارخانم باقری/ جناب آقای بایرامی

سرکار خانم باوندسرکار خانم باوند

روز خرید ملک مؤسسهروز خرید ملک مؤسسه

جناب آقای شهسواریجناب آقای شهسواری

جناب آقای موسویجناب آقای موسوی

جناب آقای معصومیجناب آقای معصومی

بانوان ژاپنیبانوان ژاپنی

بیشــرین حایــت توســط مؤســس بیشــرین حایــت توســط مؤســس 
خیریــه ریحانــه ســعادت )کمــک هــای مالــی خیریــه ریحانــه ســعادت )کمــک هــای مالــی 

،تأمیــن مــکان مؤسســه و تجهیــزات اداری(،تأمیــن مــکان مؤسســه و تجهیــزات اداری(
بیشرین کمک مالی نقدیبیشرین کمک مالی نقدی

همراه ترین عضو هیئت مدیرههمراه ترین عضو هیئت مدیره

همــراه تریــن نهــاد نیکــوکاری در همــراه تریــن نهــاد نیکــوکاری در 
حایــت از مؤسســهحایــت از مؤسســه

ــه در  ــک مؤسس ــرین کم ــه در بیش ــک مؤسس ــرین کم بیش
ــانی ــت رس ــه خدم ــانیزمین ــت رس ــه خدم زمین

بیشــرین عضــو پذیــرش شــده در طــرح بیشــرین عضــو پذیــرش شــده در طــرح 
همــکاس فرزنــدان  همــکاسســعادت  فرزنــدان  ســعادت 

جدیدترین عضو نیکوکار مؤسسهجدیدترین عضو نیکوکار مؤسسه

زیباترین نامه فرزند برای حامیزیباترین نامه فرزند برای حامی

قدیمی ترین همکاران مؤسسهقدیمی ترین همکاران مؤسسه

بیشــرین کمــک درمانــی نامحســوس بیشــرین کمــک درمانــی نامحســوس 
بــه مددجویــان بــه مددجویــان 

بیشــرین کمــک بــه خانــواده هــای بیشــرین کمــک بــه خانــواده هــای 
ــده در اســتان ــده در اســتانآســیب دی آســیب دی

همــراه تریــن نیکــوکار از همــراه تریــن نیکــوکار از 
آغــاز فعالیــت مؤسســهآغــاز فعالیــت مؤسســه

بــزرگ تریــن گــروه همـــــــــــراه در بــزرگ تریــن گــروه همـــــــــــراه در 
فعالیت های نیکوکارانه مؤسســه )خرید ملک، فعالیت های نیکوکارانه مؤسســه )خرید ملک، 
برگــزاری هایــش هــا و بازارچــه هــای ســاالنه(برگــزاری هایــش هــا و بازارچــه هــای ســاالنه(

بیشرین کمک های دریافتی را داشتندبیشرین کمک های دریافتی را داشتند

قدیمی ترین نیکوکار مؤسسهقدیمی ترین نیکوکار مؤسسه

شادترین روز مؤسسهشادترین روز مؤسسه

جوان ترین نیکوکارجوان ترین نیکوکار

زیباترین نامه حامی برای فرزندزیباترین نامه حامی برای فرزند

بیشــرین وام قــرض الحســنه بیشــرین وام قــرض الحســنه 
پرداختــی بــرای مددجویــانپرداختــی بــرای مددجویــان

همراه ترین گروه خیرین غیر ایرانیهمراه ترین گروه خیرین غیر ایرانی

۲۰ عنــوان برتــر را بــا نگاهــی کلــی بــه 
ــا  ــم ت ــرده ای ــاب ک ــه انتخ ــای موسس فعالیته
ــه  ــان موسس ــوع کاری و مخاطب ــا تن ــزان ب عزی

ــوند. ــنا ش ــتر آش بیش
ــه از  ــراه موسس ــزان هم ــه عزی ــک هم ــدون ش ب

خوبــان و نمــره بیســت در کار خیر هســتند.

# توضیح

رسکار خانم امام

رسکار خانم امینی

قدیمی ترین حامی موسسه رسکار خانم مقیمی
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زیباترین و احساسی ترین نامه فرزندان همکالس به حامیان و حامیان به فرزندان طرح همکالسزیباترین و احساسی ترین نامه فرزندان همکالس به حامیان و حامیان به فرزندان طرح همکالس

زیبا�رین نامه زیبا�رین نامه 

این دوستی حلقه سه 
گانه ای بود بین من، شا 
و همکاسی های عزیزم 
که دریچه سعادت و 
محبت را میتوان در آن 
دید.

خداوند را بابت حضورت 
سپاس میگویم که 
خودش را با عطر وجود 
تو به من نشان داد.

فاطمه فالح

آقای موسویآقای موسوی
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خانم  مریم پارسامهرخانم  مریم پارسامهر

خانم  فاطمه ظهوریخانم  فاطمه ظهوری

آقای عباس ظهوریآقای عباس ظهوری

آقای اشکان رضایی نژادآقای اشکان رضایی نژاد

                                              میثاق نامـــهمیثاق نامـــه  
مؤسسه خیریه ریحانه سعادتمؤسسه خیریه ریحانه سعادت

آقای مهیار اوروجیآقای مهیار اوروجی

خانم  فاطمه محمودیخانم  فاطمه محمودی

خانم  فرناز یزدانپور فردخانم  فرناز یزدانپور فرد

آقای علیرضا کمانیآقای علیرضا کمانی

رامین فراهانی  دستجانیرامین فراهانی  دستجانی

خانم مریم سیفیخانم مریم سیفی

خانم مهردخت اندامیخانم مهردخت اندامی

کارشناس واحد مددکاریکارشناس واحد مددکاری

مدیر دفرمدیر دفر

تدارکات و پشتیبانیتدارکات و پشتیبانی

کارشناس واحد حسابداریکارشناس واحد حسابداری

کارشناس امور فرهنگیکارشناس امور فرهنگی

کارشناس واحد همکاسکارشناس واحد همکاس

مشارکت هامشارکت ها

واحد اداریواحد اداری

کارمند اداریکارمند اداری

  مددکارمددکار

کارشناس فناوری اطاعاتکارشناس فناوری اطاعات

1. وفاداری به اصول سازمانی مؤسسه و تبعیت سازمانی از دستورالعمل ها 

2. تأیید بر اصول منطقی در اجرای فعالیت ها 

3. آمادگی برای تغییر دامئی در برنامه ها 

4. انعطاف پذیری 

5. پرهیز از اشتباه و کار ضعیف در انجام امور محوله 

6. ارزش قائل شدن برای خدمات نیکوکاران 

7. احرام به مددجویان 

8. همه باید در جذب کمک های مالی کوشا باشند 

9. پذیرش برابری و مساوات در محیط کاری و احرام به نظر و تجربه دیگران 

10. پذیرش تفاوت حقوق و مزایا با توجه به کیفیت کاری 

11. نگهداری درست از امکانات مؤسسه 

12. رعایت رصفه جویی در هزینه ها 

13. معنویت گرایی 

14. ارتباط مستقیم با مدیریت برای ارائه راهکارهای جدید به مؤسسه 
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   همیاران نیکوکاریهمیاران نیکوکاری
که در که در 1414 سال گذشته با موسسه   سال گذشته با موسسه  

               همکاری داشتند               همکاری داشتند

آقای خلیل طباطبایی

خانم نعمتی

خانم سرور زمردیان
خانم سمانه رسولی

خانم فریده محمودیانآقای علیرضا رمضانی

خانم سپیده انتظامی

خانم زهرا محمودی

خانم معصومه خواجوی

خانم فریبا هادیکاشی

خانم دکتر سمیه صالحی

خانم مینا تقوی

آقای علی تال

خانم پری استینه )امجدی(

آقای دکتر فتحعلی
)متخصص گوش و حلق و بینی(

خانم مژگان مظفری

خانم مهسا تقوی دکتر علیرضا خسروی آقای مهدی فرهمند

خانم معصومه صادق فر

    خانم دکتر زهرا اکبرزاده
)فوق تخصص قلب(

آقای دکتر پیر حسینلو

خانم دریایی
خانم فهیمه حسنی

خانم الهه مخبر
خانم سراج

آقای محمد منزوی
خانم آذر مظلومی

خانم نصیری
خانم آهنگر

آقای محمد امین رنجبر
آقای سعید نوروزی

خانم شاهین
آقای حامد بی آزار

آقای اکبر هادیکاشیخانم ریحانه گنجی

خانم پانیذ حسینی

آقای پیام قضایی

خانم سمیرا هادیکاشی

ذوالقدر خانم 

آقای روح اهلل منتظری

خانم سمانه هادیکاشی
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آقای مصطفوی



   عزیزان نیکوکاری   عزیزان نیکوکاری
که در که در 1414سال گذشته با موسسه  سال گذشته با موسسه  

               همکاری داشتند               همکاری داشتند

    مددکاـــران افتخاری    مددکاـــران افتخاری
که در که در 1414 سال گذشته با موسسه   سال گذشته با موسسه  

               همکاری داشتند               همکاری داشتند
خانم منیژه قنائیان

آقای محمدیآقای سامان احمدی

خانم آرزو طبیب

آقای محمد صادقی

خانم ابولقاسمی خانم ندا بامشاد

آقای خانی

آقای دکتر حزینی

آقای محسن نیارکی آقای جالال پناهی

خانم فریبا شفیع زاده

خانم پناهی

آقای محسن گلچین

آقای محمد حاج علیانآقای سید علی سجادی

خانم قنبریآقای محسن نوروزی

خانم طلوعی آقای دکتر مشیری

آقای سیروس دادجوی     توکلی

آقای سیدمحمدرضا موسوی آقای علی اطمینان

آقای سید حسین 
طباطبایی

آقای عدل بخش

خانم طارمیآقای ایوب محمدی

آقای قنبریخانم علیپورخانم شکیبا

آقای محمدی
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ــا  ــامی آنه ــه اس ــراه ک ــزان هم عزی
ــن صفحــه درج شــده اســت،  در ای
ــتند  ــابقه ای هس ــا س ــوکاران ب نیک
کــه از ســالها قبل تاســیس موسســه، 
ــدان  ــام و فرزن ــاران، ایت ــی بی حام
ــتند و  ــوده و هس ــت ب ــی رسپرس ب

ت
عاد

 س
انه

یح
ی ر

کار
کو

 نی
سه

وس
ی م

خل
 دا

یه
شر

ن
ت

عاد
 س

انه
یح

ی ر
کار

کو
 نی

سه
وس

ی م
خل

 دا
یه

شر
ن

47

 سرکار خانم حاج حیدری
سرکار خانم فرهنگ خواه 

سرکارخانم انصاری
جناب آقای مهندس تبریزی

سرکارخانم ستاری
سرکارخانم توتونچی

جناب آقای اقبال
سرکارخانم افسر

جناب آقای محمود خداوردی
سرکارخانم مریم مقیمی

جناب آقای محمودخانی
سرکارخانم فاطمه پور حیدری)محمودی(  

سرکارخانم سپهری
سرکارخانم یمینی

سرکارخانم فریال اقبالیان

جناب آقای احتیاطی
سرکارخانم عبدی

 سرکار خانم بهاری
سرکار خانم وکیل صمد 
سرکارخانم زهرا مجیدی

سرکارخانم پرنیان و آقای سعیدی نژاد
سرکارخانم ثریا آزادگان 

سرکارخانم پدرثانی
سرکارخانم ترکشی

سرکارخانم صداقت نژاد
سرکارخانم شهبازی

سرکارخانم شادرو )خفاف(
جناب آقا و سرکارخانم معنوی
سرکارخانم الهه سادات شایسته یکتا

سرکارخانم اودر)آدور( و مهندس وفایی
سرکارخانم محمدی باغشاهی

جناب آقای مهندس شهبازی و سرکار خانم قضایی
سرکارخانم امیدی

سرکارخانم شکوریان

ــه،  ــای موسس ــت ه ــا رشوع فعالی ب
را  مددجویــان ریحانــه ســعادت  
تحــت پوشــش چــرت حایتــی خــود 
ــه  ــرم ب ــوش و دلگ ــرار دادند.دلخ ق

ــتیم. ــان هس حضورسبزش
قلب مهربانشــان، مملو از دغدغه 

و رســیدگی به محرومان و کودکان 
 نیازمند اســت وبیقرار این خدمتند.

عمرشــان به بلندای آفتاب،
مهرشان پایدار باد.



عزیزانــی کــه  آســانی شــدند  همــرا هان 
ــدای  ــه از ابت ــد ک ــز و دلســوزی بودن عزی
خیــر،  کارهــای  در  موسســه  تاســیس 
ــزان  ــن عزی ــی از ای ــد. برخ ــان کردن یاری
قبــل از اینکــه فعالیــت موسســه بصــورت 
رســمی آغــاز شــود بــا کمکهــای خــود 

خانم کامرانی صبح چهارشــنبه ۱۶ بهمن 
۱۳۹۸متاس گرفت و گفت: 

ــع  ــی طم ــرگ ب ــه ســام گ ــد ک خــر داری
نیســت. گفتــم :خواهــش مــی کنــم ، شــا 
ــه  ــم ک ــی کن ــار م ــن افتخ ــد ، م بزرگواری
خدمتــی انجــام دهــم . گفتنــد: داروهایــم 
متــام شــده اســت ، ایرانــی جــواب منــی دهد. 
ــا شــا فقــط خارجــی  ــش ب ــاره زحمت دوب
اجــازه  اگــر   ، : چشــم  گفتــم  بگیریــد، 
بدهیــد داروهــا را گرفتــم ، خــودم بیــاورم 
ــی اســت  ــد وقت ــم . چن ــان بکن کــه ماقاتت

ــه افتخــار نداشــتم خدمــت برســم. ک
گفتنــد: بلــه حتــا ، منتظــرم .تــا داروهــا 
را بتوانــم تهیــه کنــم چنــد روز طــول 
منــزل  راهــی  وقــت  اول  کشید.شــنبه 
خانــم کامرانــی شــدم.جلوی در ســاختان 
داروهــا را تحویــل دادم ولــی رسایــدار 
ــا بــاال بــروم. حــدس زدم  دعوتــم نکــرد ت
شــاید مــرا نشــناخته باشــد. پرســیدم : 
ــه  ــود ک ــرار ب ــتند، ق ــی هس ــم کامران خان
ماقاتشــان کنم.جــواب داد: نــه متاســفانه 
چهارشــنبه بدحــال بودنــد،  بیارســتان 

ــدم. ــت ش ــدند. ناراح ــری ش بس
گفتم : ســام برسانید و نگران برگشتم.

ســه شــنبه صبــح روز۲۲بهمــن متــاس 
گرفتنــد کــه خانــم کامرانــی مدیــر عامــل 
بنیــاد خیریــه کامرانــی فــوت کردنــد. 
حــامل بــد شــد. مثــل ایــن بــود کــه یکــی 
از نزدیکریــن اعضــای خانــواده ام را از 
ــی  ــم کامران ــا خان ــم .ب ــت داده باش دس
ــوه  ــک ک ــل ی ــتم . مث ــاط داش ــالها ارتب س
پشــت ایتــام و بیــاران بــی بضاعــت  
ایســتاده بــود. فقــط کافــی بــود کــه 
متــاس بگیــرم و بگویــم : بچــه هــای یتیــم 
پتــو ، بالــش ، متــکا ، لبــاس یــا منــی دانــم 
چــه چیــزی کــم و کــر دارنــد، بافاصلــه 
ــا  ــد. ب ــی کردن ــه م ــس تهی ــن جن از بهری
بــودن خانــم کامرانــی مــن هیچوقــت 
دربــاره ایتــام احســاس نگرانــی منــی کردم. 
ــم  ــا خان ــتیم ب ــی خواس ــه م ــی ک روزهای
ــک  ــا ی ــم . ب ــد بروی ــرای بازدی ــی ب کامران
ماشــین پــژو ۴۰۵ قدیمــی از کامرانیــه 
ــن  ــی تری ــا جنوب ــد  و ت ــران مــی آمدن ته
نقــاط تهــران مــی رفتیــم . خانــم کامرانــی 
ــه  ــاس ســاده مــی پوشــیدند  ک آنقــدر لب

ــرار  ــدان ق ــا و نیازمن ــار م ــه در کن همیش
داشــتند. هرگــز اشــتیاق و خوشــحالی آنهــا 
در برطــرف کــردن مشــکات نیازمنــدان و 
ــاد نخواهــد  رســیدگی بــه محرومــان  از ی

ــت. رف

جایشان خالی است
یــاد می کنیــم از آنها که حیاتشــان و مکانشــان 

از ما جداســت .
یاد می کنیم از آن ها که دلتنگشــان می شویم.

ــته او را  ــی و گذش ــی او و زندگ ــر کس اگ
منــی دانســت ، فکــر مــی کــرد ایــن خانــم 
محــرم هــم یکــی از ماســت. یکــی مثــل 
متوســط  طبقــه  خامنهــای  از  بســیاری 
 شــهری کــه فقط دغدغــه نیکــوکاری دارد.
ــه  ــس خیری ــی موس ــم کامران همــر خان
ــتان  ــه بیارس ــتند ک ــی هس ــی کس کامران
ــد.  ــدا کردن ــاخته و اه ــر را س ــی اصغ عل
بخــش گامانایــف کنــار بیارســتان متعلــق 
آن  کــه در  اســت  کامرانــی  بنیــاد  بــه 
ــی بضاعــت  ــی ب ــاران رسطان کارهــای بی
ــی شــود و از  ــدک انجــام م ــه ان ــا هزین ب
درآمــد آن آسایشــگاه ســاملندان قــدس در 
ــواده  ــود. خان ــی ش ــرج اداره م ــاده ک ج
بــا  از خانــواده هــای  خانــم کامرانــی 
اصــل و نســب قدیمــی هســتند. در یکــی 
ــک  ــی  ی ــم کامران ــزل خان ــای من از اتاقه
ــد  ــس ج ــا عک ــزرگ ب ــتبافت ب ــرش دس ف
ــوار نصــب شــده  ــه دی ــواده ب ــزرگ خان ب
ــت  ــی هیچوق ــم کامران ــون خان ــود. چ ب
ــد مــن  ــاره گذشــته چیــزی منــی گفتن درب
هــم جــرات نکــردم هیچوقــت چیــزی 
دربــاره گذشــته خانــواده بپرســم .مــن 
ــه  ــادی در کار خیری ــدار زی ــراد پول ــا اف ب
و  خــوب  آدمهــای   . داشــتم  ارتبــاط 
خیــری کــه بــا جــان و دل کمــک رســانی 
مــی کننــد .ولــی خانــم کامرانــی تنهــا 
نیکــوکاری بــود کــه هــر وقــت ماقاتشــان 
مــی کــردم ، از تــه دل مــی خواســتم 
ــا  مثــل ایشــان باشــم . گــرم ، صمیمــی، ب
ــنده ،  ــه ، بخش ــیله پیل ــی ش ــخاوت، ب س
خودمانــی، دلســوز ، بــدون منــت ، کســی 
ــتند.  ــروت نداش ــش ث ــت منای ــه هیچوق ک

ــد. ــان بودن مهرب
هیــچ  خواســتند  منــی  بخشــندگی  در 
مددجویــی را وابســته کننــد. اصــا از ایــن 
اخاقهــای خــاص کــه مثــا مددجــو را باید 
ــا  ــول ی ــان پ ــا دســت خودش ــا ب ــد ی ببینن
ــتند. ــد را نداش ــد بدهن ــه نیازمن ــس ب جن
یــک مــددکار ذاتــی بودنــد کــه بــرای 
نیازمندبــا  فــرد  نفــس  عــزت  حفــظ 

شــدند. منــی  روبــرو  مددجــو 
حیــف بــود کــه خانــم کامرانــی را از 

دادیــم. دســت 
دنیــا به این آدمها احتیاج دارد.

آدمهایــی مثــل خانــم کامرانــی ســتونهای 
ــا تواضــع ســنگینی  ــه ب ــن هســتند ک زمی
ــل  ــار آســانها را روی دوش خــود تحم ب
ــا  ــرور ب ــان مغ ــا زمینی ــا م ــد ت ــی کنن م
اخــاق فرشــتگان معصــوم آســانی آشــنا 
جمعــه  روز  را  کامرانــی  شــویم.خانم 
ــه  ــی ک ــان در جای ــر مهربانش ــزد  هم ن
ــاملندان  ــار س ــتند کن ــت داش ــی دوس خیل
آسایشــگاه قــدس بــه خــاک ســپردند. 
بدســت  دســت  آســان  و  زمیــن  کاش 
هــم مــی داد و یکبــار دیگــر ایــن زن 
ــی  ــره خاک ــن ک ــه ای ــوکار ب ــوهر نیک و ش
برمــی گشــتند و مــا را از بــرکات خلــق و 
ــد.  ــد مــی کردن خــوی بهشــتیان بهــره من
ــان  ــر خوب ــای خی ــرات کاره ــد اث ــر چن ه
صدقــه جاریــه اســت و ان شــالله تــا 
ــی ،  ــه کامران ــاد خیری ــه برکــت بنی ــد ب اب
ــت  ــه دس ــز ب ــواده عزی ــن خان ــرکات ای ب
دمل  چقــدر  رســید.  نیازمنــدان خواهــد 
ــی کــه نیســتند تنــگ  ــن خوب ــرای خیری ب
شــده اســت. بــرای خانــم کامرانــی از 
ــد  ــه چــه کســی بای همــه بیشــر، حــاال ب
زنگ بزنــم و بگویــم کــه بچــه هــای یتیــم 

ــد. ــاس ندارن ــتان لب سیس
ــد.  ــذا ندارن ــبانه روزی غ ــای ش ــه ه  بچ
خوابــگاه بچه های بهزیســتی پــرده ندارد.

ــادی از  ــیار زی ــداد بس ــالها تع ــن س در ای
ــه برکــت سیاســتهای اقتصــادی  ــن ب خیری
مملکــت یــا ورشکســت شــدند یــا رفتنــد 
ــم   ــرادر خوب ــدند.مثل ب ــرگ ش ــا دق م ی
آقــای  جنــاب  مجیــدی،  محمدرضــا 
پوربابائیــان و رسکار خانــم منیــر ســجادی 
کــه از ســابقون در کارهــای خیــر بودنــد. 
ــا  ــار م ــروز کن ــه ام ــری ک ــزان دیگ و عزی
نیســتند. هــر وقــت از همــه جــا دســتم 
ــر از  ــد نف ــز چن ــه ج ــد ب ــی ش ــاه م کوت
دوســتان  مثــل آقایــان شــهبازی ،نیاورانی،  
ابــری، پیدایــش، عبــاس عســگری و خانــم 
امینــی بــه خانــم کامرانــی پنــاه مــی بــردم.

 دنیــا یکــی از خوبان خود را از دســت داد 
ولــی  چراغــی را کــه انســانهای بــی نظیــری 
مثــل خانــم کامرانــی در راه خیــر روشــن 
کردنــد، هیچــگاه خامــوش نخواهــد شــد.
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  واحد های خصوصیواحد های خصوصی
  که با مؤسســه همکاـــری دارنـــدکه با مؤسســه همکاـــری دارنـــد

شرکت نیلوفر دریانی 
)آقای ایوب عسگری داریان(

ساختمان موسسه نیکوکاری
)ریحانه سعادت(

رستوران مینا
 )آقای بیات(

موسسه خیریه 
محبان الرضا

شرکت سن ایچشرکت سن ایچ

شرکت بیمه بین المللی آترینا

گروه صنعتی گلرنگگروه صنعتی گلرنگ
 )آقای صادق بیان( )آقای صادق بیان(

شکالت برنوتی

دمپایی نیکتا

بستنی دومینوبستنی دومینو

شکالت باراکا

شرکت نقش تندیس آریاشرکت نقش تندیس آریا

قنادی سوئتیچای محمود
 )آقای پارسامهر(

شرکت دارویی دینهشرکت دارویی دینه
 )خانم امینی( )خانم امینی(

 پیتزا چمن
 )آقای نیاورانی(

بانک پاسارگاد
 )آقای رضایی(

شرکت صنعتی آتبین
 )آقای مهندس اطمینان(

لیزینگ ایرانیان
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ب دیدگان اجتاعی رسای احسان
از آسی
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1. حضــور داوطلبانــه در گــروه هــا و 
ــا  ــت ه ــام فعالی انج

ــم هــای منایشــگاهی و  2. حضــور در تی
غرفــه هــای مؤسســه 

هــای  صنــدوق  توزیــع  و  تبلیــغ   .3
احســان )صدقــات( مؤسســـــــــه و 
ــان  ــذب حامی ــرای جـــــ ــری ب عضوگی
جدیــد بخــش مهمــی از جریــان وقــف 
نیکــوکاران  مشــارکت  ریحانــه،  در 
در ســاخت صنــدوق هــا اســت کــه
ــی  ــدار و اصل ــع پای ــد از مناب  مــی توان

ــام  ــه هــای حامــی ایت شــبکه ملــی خیری
ــت  ــه اس ــه خیری ــکل از ۷۰ موسس متش
کــه بــه نوعــی خدماتــی بــه ایتــام عزیــز 
ــر  و دیگــر کــودکان فاقــد رسپرســت موث
و  حایــت  بــرای  و  می دهنــد  ارائــه 
توامنندســازی آنــان فعالیــت می کننــد.

ماموریــت اصلــی ایــن شــبکه »همگرایی 
و هــم افزایــی موسســات در راســتای 
حایــت و توامنندســازی فرزنــدان در 
درون خانــواده هــای آنــان و توســعه 
فرهنــگ خیرخواهــی و نیکــوکاری در 
تحقــق  منظــور  بــه  اســت«  کشــور 
ــی  ــداف مهم ــبکه اه ــت ش ــن ماموری ای
همچــون، تبــادل خدمــات، تجــارب و 
ــات،  ــن موسس ــت بی ــه خدم ــبک ارائ س
ــش و نگــرش  ــاء ســطح دان ــود و ارتق بهب
کارشناســی موسســات از طریــق برگــزاری 
ــش،  ــام پژوه ــی، انج ــای آموزش کارگاه ه
تهیــه و تدویــن کتــب و جــزوات آموزشــی 
ــی،  ــت هاهنگ ــاش در جه ــن ت همچنی
ســازماندهی و تسهیل در ایجاد خیریه های 
تخصصی و اســتفاده از فناوری و تکنولوژی 

1. کمک های نقدی )پرداخت مبلغی به صورت کمک سالیانه و ماهانه برای تأمین سبد آذوقه، تأمین نوشت افزار و...  (

2. تأمیــن هزینــه هــای درمــان بیــاران صعــب العــالج و ایتــام بــی بضاعــت از طریــق پذیــرش ســفارش اســتند، صنــدوق صدقــات، 

حضــور در منایشــگاه هــا و غرفــه هــا 

3. دریافت نذورات نیکوکاران )فطریه، کفاره، قربانی و... (

4. کمک های غیرنقدی 

شما می توانید با روش های زیر از مؤسسه خیریه ریحانه سعادت حمایت نمایید: شما می توانید با روش های زیر از مؤسسه خیریه ریحانه سعادت حمایت نمایید: 

روش های مشارکت روش های مشارکت مردمیمردمی

 شبکه ملی خیریه های حامی ایتام شبکه ملی خیریه های حامی ایتام
وش های حمایت از مؤسسه وش های حمایت از مؤسسهر ر

درآمــد مؤسســه جهــت تأمیــن هزینــه 
ــود. ــوب ش ــان محس ــان و مددجوی درم

نــام وقــف کننــده بــه منظــور ترویــج 
فرهنــگ وقــف بــر روی صنــدوق درج 
ــر  ــز پ ــا در مراک ــدوق ه ــردد. صن ــی گ م
رفــت و آمــد توزیــع و کلیــه وجوهــات 
آنهــا طــی اعــام گــزارش مالــی بــه واقفیــن، 
رصف رســیدگی بــه بیــاران و مددجویــان 
کننــده  وقــف  شــود.  مــی  مؤسســه 
ــات  ــن وجوه ــادی ای ــی جه ــدوق، بان صن
ــانی  ــون آس ــمول قان ــا مش ــوده و قطع ب
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ــد.  ــد ش ــف خواه وق
ــو  ــدان عض ــتقیم از فرزن ــت مس 4. حای

ــکاس  ــرح هم ط
5. حایــت ماهانــه از خانــواده هــای 

تحــت پوشــش 
دریافــت  از  حاصــل  افــزوده  ارزش   .6
ــی و  ــی، خدمات ــز درمان ــف از مراک تخفی

آموزشــی 
7. مشــارکت در تأمیــن مبالــغ صنــدوق 
کارگشــا بــرای اجــرای برنامــه ها و طــرح های 

ــه   ــی مؤسس ــد زای ــازی و درآم توامنندس

نویــن و ایجــاد بانــک اطاعــات موسســات را 
انتخــاب  منــوده اســت و بــرای حصــول بــه آن 

ــد. ــت می کن ــزی و فعالی ــه ری برنام
بــرای راه انــدازی و فعــال ســازی ایــن 
شــبکه چنــد موسســه خیریــه کــه در حوزه 
حایــت از ایتــام ارائــه خدمــت می مناینــد 

نقــش تعییــن کننــده ای داشــتند. 
از  ســعادت  ریحانــه  خیریــه  موسســه 
اولیــن موسســه هایــی بــود کــه در 
انــدازی و فعــال ســازی  راه  ایجــاد 
شــبکه مشــارکت و همــکاری داشــتند 
آقــای میرمهــدی حســینی مدیرعامــل ایــن 
موسســه از آغــاز به عنــوان عضو هیئت مدیره 

و عضــو اتاق فکر شــبکه مســئولیت دارند.
وظیفــه خــود مــی دانیم از موسســه خیریه 
ریحانــه ســعادت کــه در مســیر حایــت و 
توامنندســازی ایتــام عزیــز و دیگــر کــودکان 
ــد  ــی دارن ــر گام برم ــت موث ــد رسپرس فاق
و تــاش مــی کننــد و خدمــات بســیار 
ــکر و  ــد تش ــی دهن ــه م ــته ای ارائ شایس
قدردانــی منائیــم واز خداوند بزرگ برایشــان 

درخواســت توفیــق بیشــر داریــم.

          نبی الله عشقی 

نبی الله عشقی ثانی



داستان کوتــــــــــــاه

بــا رشوع ســال تحصیلــی جدیــد بچــه هــای

پایــه ششــم بایــد بــه مدرســه جدیــد 

ــال  ــان س ــات پای ــل امتحان ــد. قب ــی رفتن م

یوســف تیزهــوش تریــن دانــش آمـــــــــوز 

مدرسـه مـثل همیشـه نبـود که حواســــش 

به درس ها باشد.

ــؤاالت  ــه س ــا ب ــی زد ی ــرت م  رس کاس چ

درســت جــواب منــی داد. بــا شــناختی کــه 

از او و خانــواده اش داشــتم آخریــن روز 

کاس بــه یوســف گفتــم قبــل از رفــن بــه 

خانــه صــر کنــد تــا باهــم صحبــت کنیــم. 

ــدو  ــدو ب ــل شــد یوســف ب ــا کاس تعطی ت

ــت: ــرد و گف ــع ک ــایلش را جم وس

 آقا ما بریم؟ 

گفتــم: کجــا بــا ایــن عجلــه؟ مــا باهــم قــرار 

داشتیم.

گفت: آخه باید برم رسکار

ــل  ــا قب ــال ه ــدرش س ــه پ ــتم ک ــر داش خ

ــار زندگــی  ــود شــده اســت و همــه ب مفق

ــی از رسکار  ــت ول ــادرش اس ــده م ــه عه ب

ــتم. ــر نداش ــف خ ــن یوس رف

- عجــب، پــس بگــو چــرا رسکاس حواســت 

بــه درس نیســت. نگفتــه بــودی کار می کنی

ــه آقــا فقــط چنــد روزه کار مــی کنــم.  - ن

ــروزم روز آخــره ام

امــروز  کــه  هســت  کاری  چــه  ایــن   -

آخرشــه؟

ــم  ــد داخــل شــهره، من ــا مدرســه جدی - آق

ــم.  ــام کن منــی خواســتم مدرســه ثبــت ن

چــون مــادرم بــا یارانــه و مســتمری امــداد 

منــی توانســت کرایــه ماشــین مــرا بدهــد.

کنکــور  بایــد  امســال  هــم  داداشــم   

ــرود  ــد رسکار ب ــی توان ــد من ــان بده امتح

و کمــک مــادرم باشــد. مــن مــی خواســتم 

بــه جــای داداشــم بــروم کشــاورزی کار 

ــروه  ــک گ ــش ی ــد روز پی ــی چن ــم. ول کن

دوچرخــه ســواری از تهــران بــه روســتای 

مــا رســیدند دنبــال نشــانی جــا بــرای 

مانــدن مــی گشــتند منــم بردمشــان تکیــه 

تــا اســراحت کننــد. چنــد روزی کــه اینجــا 

ــی روم  ــد مدرســه م هســتند هــر روز بع

اگــر کاری دارنــد بــدون پــول گرفــن انجــام 

دوچرخــه  دارم  جــاش  بــه  دهــم  مــی 

ــرم. ــی گی ــاد م ســواری ی

امــا خیلــی ســخته! آخــه دوچرخــه هــا 

خیلــی بزرگــه، قــدم منــی رســه. امــروز روز 

آخــری کــه اینجا هســتند باید خــوب مترین 

کنــم. اگــر یــاد بگیــرم، بایــد کل تابســتونم 

کار کنــم بــا پولــم دوچرخــه بخــرم تــا 

بــرای رفــن مدرســه جدیــد مشــکل کرایــه 

ــه ..... ــم آخ ــته باش نداش

یوســف هــول هولکــی حرفــش را متــام کرد 

و بــا عجلــه رفــت تــا بــه آرزوهایش برســد. 

ســواری  دوچرخــه  گــروه  آمــدن  خــر 

  NGO را شــنیده بــودم. از یــک گــروه

)ســازمان مــردم نهــاد( ورزشــی بودنــد کــه 

بــرای انعــکاس مشــکات مناطــق محــروم 

ای  دوره  تورهــــــــــای  نیکــوکاران  بــه 

ــد. ــی کردن ــزار م برگ

 بــا اجــازه مدیــر مدرســه در مــورد زندگــی 

یوســف و دوری مســافت مدرســه جدید او 

تــا روســتا نامــه کوتاهــی بــرای نیکــوکاران 

ــدن منــاز راهــی  ــه خوان ــه بهان نوشــتم و ب

تکیــه شــدم. دانشــجویان دوچرخــه ســوار 

ــود و در  ــایل خ ــع آوری وس ــال جم در ح

تــدارک رفــن بودنــد. یوســف مــرا کــه دیــد 

ــدو  ــرق زد. ب ــمهایش ب ــحالی چش از خوش

بــدو بــه دوچرخــه ســواران در روغــن کاری 

و رسویــس دوچرخــه هــا کمــک مــی کــرد. 

بــه زور خــودش را از رکاب دوچرخــه بــاال 

مــی کشــید و بــا پاهــای کوچکــش چرخهــا 

دوســتی  آورد.  مــی  در  حرکــت  بــه  را 

خوبــی بــا دانشــجویان پیــدا کــرده بــود و 

ــس  ــان ح ــودن او در کنارش ــم از ب ــا ه آنه

خوبــی داشــتند. بــه کمــک یوســف بــا 

رسپرســت گــروه آشــنا شــدم و بــدون ایــن 

کــه یوســف ببینــد ضمــن معرفــی خــودم، 

نامــه درخواســتم را بــه او دادم. بــه گانــم 

ــه از  ــود ک ــده ب ــام نش ــتان مت ــوز تابس هن

ــوکاری،  ــه نیک ــک مؤسس ــن ی ــرف خیری ط

ــال  ــف ارس ــرای یوس ــی ب ــه اهدای دوچرخ

ــود. یوســف هیــچ وقــت خــر دار  شــده ب

نشــد چطــور صاحب دوچرخه شــده اســت 

ولــی ســال جدیــد عکســی از خــودش برایم  

بــا دوچرخــه در مدرســه جدیــد فرســتاد که 

در آن همــه شــادی هــا و حرتهــای  جهان 

را در یــک قــاب تصویــر گنجانــده بودنــد.

خبــر آمــدن گــروه دوچرخه 

ســواری را شــنیده بــودم .

 از یــک گــروه NGO ورزشــی 

ــکاس  ــرای انع ــه ب ــد ک بودن

مشــکالت مناطــق محــروم بــه 

نیکــوکاران تورهــای دوره ای 

برگــزار مــی کردنــد.

| میر مهدی حسینی |
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Mission statement  
Reyhaneh Saadat institution is a nonprofit institution that assists difficult to 
treat patients, orphans, and people lacking a guardian and puts all its efforts to 
provide the best service to 
resolve emergency circumstances and support families in need all across the 
country. 
Reyhaneh Saadat charity institution covenant: 
1.Commitment to the institution’s organizational principles and compliance to 
guidelines  
2.agreement with the logical principals in carrying out activities   
3.Being ready for permanent changes in programs 
4.Flexibility  
5.Avoiding mistakes and poor work performance  
6.Knowing the value of benevolent services  
7.Respecting help-seekers  
8.Being diligent in receiving financial donations   
9.Having equality in the workplace and respecting other people’s opinions 
10.Accepting that the difference in payment is based on the quality of 
performance 
11.Taking care of the institution’s facilities  
12.making budget-friendly choices  
13.Spirituality 
14.discussing new solutions for the institution with the manager  

Policy and prospect: 
1.Within the organization: 
•To establish a business center that generates income and that’s related to the institution’s 
activities in order to provide money for its clients. 
•To have corporate information system of all the service centers related to the institution’s 
activities and to communicate continuously with active organizations. 
2.Outside of the organization: 
•To have an influence on other charity institutions’ policies to develop a standard in 
helping people in need. 
•To reach a point where there is no patient in need of treatment and medicine, no parents 
break up because of poverty and where all orphans improve and make progress in their 
lives.  
•Prevention and education in health matters for families in need by preparing suitable 
treatment and health conditions 
In five years’ time Reyhaneh Saadat institution charity will be an institution that’s going to 
develop a standard in helping orphans and people in need by creating a comprehensive 
information network and by communicating continuously with active organizations to 
reach a point where there is no patient in need of treatment and medicine and no child is 
left without a guardian because of poverty. A business center related to the institution’s 
activities must also be established to provide money for the clients. 

Reyhaneh Saadat charity institution 
profile: 
A  number of the management committee members and donors started their 
activity in 1981 in order to help welfare orphans and families in need; following 
the increase in number of help seekers and the donors companionship, 
Reyhaneh Saadat charity institution started its official work in 2008 to help 
difficult to treat patients, orphans and people in need. 

Goals of the institute: 
1.To support orphans, children lacking a guardian and exceptional students in 
need who live in deprived areas 
2.To help improve the health, sanitation and treatment of people with disability, 
difficult to treat patients and destitute people living in deprived areas 
3.To support scientific, cultural and teaching-skills programs to empower 
families in need 
to prevent any social damage.   

Strategies:  
1.Providing a suitable situation to plan the institution’s activities                                                           
2.Having facilities for easy access to information  
3.editing programs to have an increase in management, organizational, institute’s 
staff and managers capacity  
Improving the standards in providing service for the target group   

Executive planning to accomplish the strategies: 
1.continuously running management committee meetings and having a planning 
committee to achieve the organization’s goals 
2.gathering needed information and creating a cooperative system to inform other 
institutes with the same goal 
3.having empowering educational programs for the managers and staff 
4.creating an opportunity to communicate and exchange experiences with other charity 
institutes  
5.having educational programs to attract donations 
6.having a better relationship with the donors and identifying new donors for cooperation  
7.finding a more efficient way to introduce the institute to the donors inside and outside 
the country  
8.having new solutions to find new and continuous sources 
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شماره حساب جاری جام ملت:                        1263940018 

شماره کارت اصلی:                            6104337770019287 

شماره کارت واحد فرهنگی:                 6104337770055307 

شماره کارت مختص گلریزان درمان:     6104337874320896 

شماره کارت صادرات:                        6037691990278418 

شماره حساب بانک صادرات:                      0211303344003 

USSD : * 7 * 6 * 9 #
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