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عالم آل محمد(ص)
معین الضعفاء(ع)
ثامن الحجج(ع)

شمس الشموس(ع)
غریب الغرباء(ع)
امام حسین(ع)
ضامن آهو(ع)
نورالهدی(ع)

خورشید هشتم(ع)
امام رضا(ع)

تهران

نورالرضا(ع)

سراج اهلل(ع)

ثامن االئمه(ع)

تشریف فرمایی
شهردار منطقه 9

شعب آبشارعاطفه ها در تهران بزرگ

امورشعب تهران

امام رئوف(ع)

امام هشتم(ع)

حضرت ابوالفضل(ع)
ابا محمد(ع)

بیت الرضا(ع)

امیرالمومنین(ع)
خاتم االنبیاء(ع)

امام حسن عسگری(ع)

علی بن موسی(ع)

صاحب الزمان(عج)
قمر بنی هاشم(ع)
زین العابدین(ع)

ابن الرضا(ع)

نمایندگی
امور شعب
تهران

دیدار و جلسه مدیریت شعب تهران
با دبیر مجمع تشخیص نظام
سرلشکر آقای محسن رضایی

اعضای شورای اسالمی شهر دماوند
در نمایشگاه ،غرفه آبشار
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نمایندگی امور شعب تهران
دیدار و جلسه مدیریت شعب استان تهران خیریه آبشار عاطفه ها با دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام سرلشکر محسن رضایی پیرامون محرومیت زدایی
دیدار سفیر سازمان ملل از غرفه ابشار عاطفه ها

دیدار وزیر کشور از نمایندگی تهران

مراسم جشن میالد امام حسن مجتبی(ع)

اهداء 250سری جهیزیه به نو عروسان نیازمند به مناسبت میالدباسعادت

حضرت(ص)

اهداء 400سری جهیزیه به نوعروسان محروم استان کهگیلویه و بویر احمد

توسط شعب استان تهران

مراسم وفات حضرت معصومه (س) به همراه پذیرایی ناهار برای پرسنل و
مددجویان شعبه عالم آل محمد (ص)

شعبه نورالرضا تهران

جلسه خانم طالبی مسئول شعبه نورالرضا (ع) تهران با اقای چمران
شورای شهر تهران

تدارکات شب یلدا همچون میوه و تنقالت که باعث نشاندن لبخند
زیبا بر لب مهرجویان گردید.

تدارکات شب یلدا برای مـهرجویان توسط خیریـن
برگزاری کالس آموزش امور مشارکت بین پرسنل

اهدایی لباس گرم وسبد کاال به مددجو ازطرف خیریه ابشار عاطفه
ها شعبه امام رضا ستاد جهیزیه

شعبه سراج اهلل (ع) تهران

اهدای14عدد سن ایج ازطرف خیر به
خیریه آبشار عاطفه ها شعبه امام رضا (ع)
ستاد جهیزیه
اهدایی تعدادی کفش از طرف خیرکه بین
مهرجویان توزیع گردید.
اهدایی تعدادی لباس از طرف خیر به
خیریه آبشار عاطفه ها ستاد جهیزیه تهران

تعداد 30عدد سبد کاال و بین مهرجویان
توزیع گردید.
سبد کاال شامل این اقالم عبارتند از :
برنج ،روغن ،ماکارونی ،سویا ،رب گوجه
فرنگی ،عدس  ،شکر و قند ،خرما ،چای
سبد کاالی به شهرستان سنقر شامل
این اقالم  :برنج ،رب گوجه فرنگی،
روغن ارسال گردید.
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شعبه عالم ال محمد(ع) تهران
در تاریخ  95/11/14به علت کوالک و بهمن و
برودت شدید هوا جاده تهران به فیروزکوه و هراز
و بالعکس مسدود شد .که مسافران به خصوص
اطفال را سرما و خطر یخ زدگی تهدید می کرد که
از آنجا که یکی از زمینه های فعالیت خیرخواهانه
سازمان خیریه آبشار عاطفه ها خدمت به مسافران
در راه مانده است مسئول شعبه ابامحمد(ع) "شرق
استان تهران" در ساعت یک نیمه شب به محل
تجمع مسافرین مراجعه نمود و با هماهنگی یکی
از اعضای شورای شهر دماوند جناب آقای ابوذر
نادری و سرپرست جمعیت هالل احمر جناب
آقای سعید طاهری چندین خانواده را که به علت
پرشدن امـاکن اسکان بدون مکان گرم واسکان
مانده بودند در خیریه مستقر و بامساعدت یکی از
خیــــرین محترم پذیرایی نمـود و مسـافران پس

شعبه امام رضا(ع)ویژه جهیزیه

ازصرف صبحانه به مسیر خود ادامه دادند ضمنا
کودک یکی ازین خانواده ها به علت سرمازدگی
به شدت تب نموده بود که با همراهی مسئول
شعبه سرکارخانم محبوبه مختاری به بیمارستان
انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت و پس
از بهبودی نسبی با خانواده اش به شهر خود
بازگشتند.
تسلیت و دلجویی از آتشنشانان به خاطر
حادثه وحشتناک پالسکو و شهادت تعدادی از
آتشنشانان توسط شعبه آل محمد (شرق استان
تهران)
اهدایی لباس بچگانه توسط خیرین عزیز

شعبه امیرالمومنین تهران
برگزاری مراسم والدت امام حسن
عسگری(ع)
جهیزیه کامل از طرف خیر به عروس
سادات شعبه امیرالمومنین

اهدایی لباس بچه به خیر از طرف خیریه
آبشار عاطفه ها شعبه امام رضا علیه السالم
ستاد جهیزیه تهران
اهدایی جهیزیه به نوعروس ازطرف خیریه
آبشار عاطفه ها شعبه امام رضا علیه اسالم
ستاد جهیزیه تهران
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شعبه ضامن آهو تهران
اهداء سبد کاال به یک مددجویان از طرف
خیر شعبه ضامن اهو

سالنامه 1395

شعبه پاکدشت
توزیع سبد کاال و لوازم التحریر بین خانواده های
تحت حمایت صورت پذیرفت.
جشن تولد برای بچه ها و اهدای اسباب بازی
به عنوان هدیه و پذیرایی در شب میالد حضرت
رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) توسط چندتن
از خیرین که دعوت به عمل آمد برگزار گردید.
هماهنگی با مکان های دولتی و غیر دولتی برای
توزیع سبد کاال بین مهرجویان که شامل خانواده
های بد سرپرست ،بی سرپرست ،از کارافتاده،
صعب العالج ،در راه مانده ....
دریافت سبد کاال از اداره ی اوقاف به صورت
رایگان  100سبد کاال برای خانواده های نیازمند
به کمک خیرین توانستیم دو سری سیسمونی به
خانواده های نیازمند اهداء نماییم.
اهدای  104جفت کفش توسط خیرین به
مناسبت شب عید برای مهرجویان تحت حمایت
توزیع گردید.
هدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند

شعبه شریف آباد

دیدار و گفتگوی مسئول شعبه شریف آباد استان
تهران با معاون سیاسی انتظامی فرمانداری
شهرستان پاکدشت آقای چوبداری صورت
گرفت.
دیدار و گفتگو مسئول شعبه شریف آباد تهران
با فرماندار شهرستان پاکدشت آقای صادقی و
حجت االسالم والمسلمین آقای اردستانی رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان پیرامون
امورات موسسه صحبت شد.
دیدار و گفتگو مسئول شعبه شریف آباد تهران
با امام جمعه شهر شریف آباد حجت االسالم
والمسلمین آقای خداپرست صورت گرفت.

با همت خیرین  47سری جهیزیه در روز نیمه
شعبان به نوعروسان نیازمند اهداء گردید.
کمک هزینه تحصیل و توزیع لوازم التحریر بین
دانش آموزان تحت حمایت در ماه تحصیلی
جدید صورت گرفت.
هزینه درمان مهرجویان توسط خیرین پرداخت
شد.
اهدا سبد کاال در آخرین روز پاییز به مناسبت
شب یلدا اقالم این سبد کاال عبارت است از10
کیلو برنج 4 ،عدد ماکارانی،رب و روغن  ،چای
،قند ،شکر ،سویا ،لوبیا قرمز ،عدس،لپه،گوشت
اهدا سیسمونی به  3خانواده مهرجو صورت
گرفت.
تعدادی بخاری به شهرستان های محروم ارسال
گردید .برگزاری جشن قدردانی از خادمین موکب
های کربال
جلسه با اعضای شورای شهر

شعبه ثامن الحجج (ع)
اهدای کفش و لباس بچگانه توسط خیرین صورت
گرفت.
تخفیف برای ثبت نام مهرجویان در کالس های
ورزشی و آموزشی
معرفی مهر جو برای ترک اعتیاد به یک موسسه
ترک اعتیاد در مدت زمانی که همسر خانواده برای
ترک در کمپ است به خانواده آن رسیدگی الزم
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توسط خود آن موسسه انجام می پذیرد
همچنین الزم به ذکر است پس از اینکه
مهرجو اعتیاد خود را ترک کرد برای آن
شغلی مناسب توسط خود این شعبه در
نظر گرفته میشود.
اهدا جهیزیه به نو عروسان مهر جو به
همراه مواد غذایی اهدا سبد کاال به
مناطق محروم
پرداخت هزینه خرید لوازم پزشکی برای
مهرجویان که بیماری دیابت دارد.
اهدای فرش و پتو به عروس مهرجویان
تحت حمایت
خرید دارو های مهرجویان توسط خیرین
سازمان و ارجاع مهرجویان به پزشک
معالج به صورت رایگان
شرکت در راهپیمایی در روز قدس

سالنامه 1396-1395

عملکرد کل شعب تهران بزرگ

برپایی نمایشگاه شعب تهران به مناسبت دهه فجر
شعبه ابا محمد (ع)
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شعبه امام حسن عسگری (ع)

شعبه ضامن آهو(ع)

شعبه ثامن الحجج (ع)

شعبه امام رضا (ع)

شعبه حضرت ابوالفضل (ع)

شعبه امیر المومنین (ع)

مراسمات شعب تهران به روایت تصویر
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استان خراسان رضوی
شعبه فرهـادگرد

مراسم افتتاحیه و مـراسم کلنگ زنی ساختمان جـدید
شعبه که زمین آن توسط یکی از خیرین اهداء شده

* مراسم افتتاحیه شعبه فرهادگرد و همچنین مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید
شعبه که زمین آن توسط یکی از خیرین اهداء شده و جشن ازدواج  20نوعروس
همزمان با هفته وحدت با حضور مدیرعامل سازمان و مسئولین شهری برگزار گردید.
* توزیع لوازم التحریر توسط خیریه آبشار عاطفه ها شعبه فرهادگرد
* اهداء دو هزار متر زمین برای ساخت خیریه آبشارعاطفه ها شعبه فرهادگرد توسط
خیرنیکوکارحاج رضا جمعه پور
به مناسبت دهه فجر ومیالدحضرت زینب (س) مراسم
مولودی خوانی و تقدیم جایزه به صاحبان اسم زینب
* تکمیل منزل مسکونی یک مددجو
* یک ماشین آهک توسط خیر محترم ابوالفضل تنسخ برای ساخت خیریه شعبه
فرهادگرد
* پی کنی زمین خیریه توسط برادران غالمزاده
* برپایی جشنواره غذا به مناسبت دهه فجر خیریه آبشار عاطفه ها شعبه فرهاد گرد

شعبه سلطان آباد

*بــه مناســبت والدت امــام محمــد باقــر(ع) مراســم مولــودی خوانــی توســط
مــداح بــا حضــور مهرجویــان برگــزار گردیــد.
*بــه همــت خیریــن خیــر اندیــش لــوازم التحریــر بیــن دانــش آمــوزان اهــداء
گردید.
*اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند توسط خیرین
*بــه مناســبت مــاه محــرم مراســم ســوگواری حضــرت ابــا عبــداهلل بــا دعوت
از مــداح و ســخنران بــا حضــور مهرجویــان برگــزار گردیــد.
*شــرکت در راهپیمــای روز قــدس و  22بهمــن بــا جمعــی از مهرجویــان
تحــت حمایــت
*در عیــد قربــان بــا نــذورات خیریــن گوشــت قربانــی بــه مهرجویــان اهــداء
شــد.
*درمــاه مبــارک رمضــان ســبد کاال شــامل :برنــج ،گوشــت ،حبوبــات ،رب
گوجــه ،روغــن ،ماکارانی،ســویا توســط خیریــن میــان مهرجویــان توزیــع شــد

شعبه نیشابور
برپایی جشن تولد توسط برای کودکان یتیم توسط خیرین
بازدید از منزل مهرجویان با حضور مسئول شعبه صاحب الزمان
مراسم یتیم نوازی درروز والدت حضرت علی (ع) با حضور خیرین و مهرجویان
ایتام تحت پوشش ،توزیع غذای گرم آبمیوه ،شیرینی و اهداء هدایا به یتیمان
مراسم پذیرایی و توزیع گوشت در روز عید قربان
به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید توسط خیرین لوازم التحریر بین دانش
آموزان نیازمند توزیع گردید.
اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت توسط خیرین
در ماه مبارک رمضان سبد کاال توسط خیرین بین مهرجویان توزیع گردید.

برپایــی ســفره هــای افطــاری هــر شــب توســط خیریــن بــه مناســبت ســالروز
ازدواج حضــرت علــی(ع) و حضــرت فاطمــه(س) مراســم بــا دعــوت از
مهرجویــان برگــزار شــد.

خیریه آبشار عاطفه ها
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نمایندگی اصفهان
توزیع  7سری کمک جهیزیه به مناسبت عید سعید فطر
توزیع  21سری کمک جهیزیه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی
علیه السالم و فاطمه سالم اهلل علیه
توزیع  128سبد کاالبین نیازمندان در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان
شهرستان محروم فریدونشهر به مناسبت دهه کرامت در سالروز تولد
امام رضا (ع) در حدود  33سبدکاال توزیع گردید.
توزیع  30سبد کاال به مناسبت  28صفر شهادت امام رضا (ع)
توزیع پوشاک ،کیف و لوازم خانگی بین نیازمندان
برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین باحضور عمومی خیرین
و مهرجویان همراه با مداحی،قراءیت زیارت عاشورا و برگزاری سفره
صلواتی و نیز پخش قلک های صدقه

اصفهان

تقدیر و تشکر مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری
اصفهان از این سازمان مردم نهاد

نمایندگی اصفهان
تقدیر و تشکر مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری اصفهان در
نشست مدیر عامل و هیات امنای خیریه استان از مسئول استانی و
مدیر عامل خیریه آبشارعاطفه ها آقای فوالد صورت پذیرفت.
تامین  150سری جهیزیه با مشارکت خیران به  150نو عروس
اصفهانی.
بازارچه صنایع دستی مهرجویان راه اندازی گردید.
برگزاری جلسات حفظ قرآن که در بین مهرجویان تحت حمایت
هدایایی به رسم یادبود اهداء شد.
شرکت در راهپیمایی  22بهمن به همراه پالکارت
مانور جهیزیه در ایام هفته نیکوکاری و برگزاری بازارچه و دعوت
وسیع از خیرین و استانداری و مردم
نمایشگاهی با عنوان ازدواج ایرانی  ،جهیزیه ایرانی با حضور خیریه
آبشار عاطفه های اصفهان برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها

شعبه نجف آباد
مراسم جشن میالد نبی اکرم(ع) و امام
صادق(ع) با حضور مهرجویان برگزار
گردید.
با کمک نیکوکاران در روز شهادت امام
رضا (ع) به مهرجویان سبد کاال اهداء
گردید.
فرماندار شهرستان نجف آباد ،آقای
مهندس محمودی وجناب آقای قیصری
نماینده دفتر امام جمعه نجف آباد حجت
االسالم والمسلمین حاج آقا حسناتی و
جمعی از اعضای شورای شهر در افتتاحیه
خیریه آبشارعاطفه ها حضور بعمل آوردند.
در روز شهادت امام رضا(ع) با کمک
نیکوکاران توزیع خواروبار در بین
مهرجویان تحت حمایت صورت پذیرفت.
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به همت خیرین توانستیم در فصل
سرما توزیع لباس گرم در بین
مهرجویان تحت حمایت شعبه نجف
آباد داشته باشیم.
خیری که توانست با دستان پرمهر
و عاطفه اش عروسکهای دست دوز
خود را فرزندان نیازمند این مجموعه
اهداء نماید.
لباسشویی تمام اتوماتیک توسط خیربه
یکی از مهرجویان اهداء گردید.
اهداجهیزیه به هشت نوعروس به نیت
امام هشتم با حضور خیرین محترم در
خیریه آبشار عاطفه ها شعبه نجف آباد
اصفهان
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شعبه فریدن اصفهان
خیریه آبشار عاطفه ها شعبه فریدونشهر ،در تاریخ 1395/3/1
به یاری خداوند متعال و توسل بر ائمه معصومین علیها سالم
در شهرستان محروم فریدونشهر آغاز به کار کرد .در تاریخ
 1395/3/9این شعبه رسما با حضور دکتر ابراهیمیان مدیر
کل دفتر امور اجتماعی استان اصفهان ،فرمانداری شهرستان،
رئیس کمیته امداد شهرستان ،رئیس بهزیستی شهرستان و
نیز مسئول خیریه آبشار عاطفه ها ی شعبه ( )2اصفهان و
برخی دیگر از مسولین استانی و شهرستانی افتتاح گردید.
توزیع لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت استان
اصفهان
توزیع سبد کاال به نیازمندان تحت حمایت این شعبه شامل :
برنج ،روغن ،مرغ ،ماکارونی ،حبوبات ،قند و چای
سخنرانی معاونت فرمانداری فریدن آقای بدیعی زمانی و امام
جمعه شهرستان در مراسم افتتاحیه شعبه فریدن در جمع
خیرین خیریه آبشار عاطفه ها جهت فقرزدایی
توسط خیرین مرغ شب یلدا در بین مهرجویان تحت حمایت
این شعبه توزیع گردید.
دراین مجموعه کالسها و برنامه فرهنگی مذهبی با دعوت از
مهرجویان و مداحان اهل بیت برگزار می گردد.
توزیع پوشاک ،کیف و لوازم خانگی بین نیازمندان
شرکت در جلسه کارآفرینی و اشتغال شهرستان با حضور
مدیران ادارات و سازمان های دولتی شهرستان و کارآفرینان
در محل فرمانداری
به مناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی
(ع) و نیز شهادت امام رضا (ع) 30سبد کاال تهیه و بین
مهرجویان شهرستان توزیع گردید سبد کاال شامل :برنج،
یک عدد روغن مایع ،یک عدد رب ،یک بسته ماکارونی و
یک بسته سویا بود.
تهیه بخاری و پوشاک گرم و کفش برای برخی از مهرجویان
درفصل سرما توزیع گردید
شرکت در جلسه ای به عنوان (جامعه توسعه بانوان و امور
زنان) ،به دعوت فرمانداری شهرستان (کمسیون امور بانوان)
در محل بهزیستی شهرستان

خیریه آبشار عاطفه ها

شعبه بویین میاندشت
به مناسبت میالد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام
جعفرصادق(ع) مراسم افتتاحیه خیریه آبشار عاطفه ها با حضور
فرماندار و شهردار وجمعی ازمسئوالن شهرستان بویین میاندشت
برگزار گردید.
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فین کاشان
به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب(س)  15سری جهیزیه به نوعروسان
نیازمند توزیع گردید.
توزیع سبد کاالی ماه مبارک رمضان با حضور صدا و سیمای کاشان بین
مهرجویان شامل :برنج ،روغن ماکارونی ،سویا ،حبوبات ،پنیر ،شکر ،خرما ،قند
و شکر
برپایی سفره های افطاری توسط نذورات خیرین هر شب
به مناسبت فرارسیدن ماه تحصیلی جدید توسط خیرین لوازم التحریر شامل:
مداد ،کیف و کفش ،خودکار پاکن ،جامدادی ،فرم مدرسه و ...بین دانش آموزان
اهداء گردید.
اعزام کاروان زیارتی و سیاحتی بین مهرجویان تحت حمایت صورت گرفت.

شعبه وزوان
مراسم جشن مانور  5سری جهیزیه به نوعروسان مستعد در موسسه
خیریه ابشار عاطفه ها .شعبه امام رضا (ع) وزوان با حضور شهردار
محترم اعضای محترم شورای شهر و امام جماعت شهر مان
وخیرین نیک اندیش عزیز
بازدید ریاست کل سرپرستی بانک ملت استان همدان .خیر نیک
اندیش جناب اقای علی نقیان وکمک به شعبه وزوان
برگزاری مراسم ختم قران به مناسبت وفات حضرت معصومه (س)
وپختن وتوزیع اش باب الحوایج با حضور همشهریان عزیز در محل
دفتر .شعبه امام رضا وزوان
باحضورامام جمعه ریاست حوزه انتظامی ،شهردار و اعضای شورای

شعبه کاشان

شهر و خیرین اولین سبد غذایی بین مهرجویان توزیع گردید.
توسط خیرین سبد لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند اهداء

با نیت خیر و انسان دوستانه خیرین به  210دانش آموز تحت پوشش این
موسسه کمک هزینه تحصیلی اهداء شد.
مانور اهدای 20سری جهیزیه به نوعروسان شهرستان کاشان از طرف خیریه
آبشار عاطفه های
به مناسبت ماه رمضان توسط خیرین به نیازمندان تحت پوشش این شعبه سبد
کاال اهداء کردند.
مراسم تجلیل از سادات موسسه خیریه آبشارعاطفه ها
برگزاری کالسهای آموزشی احکام ،مشاوره ،قرآن و ...

خیریه آبشار عاطفه ها

گردید.
به مناسبت ماه مبارک رمضان همراه با مشارکتهای مردمی ونذورات
خیرین اهدای سبد کاال و برپایی سفره های افطاری به خانوارای
تحت حمایت صورت می گیرد.
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شعبه خورو بیابانک
سخنرانی جناب آقای امیرحسین امینی به مناسبت روز پرستار و
تجلیل از پرستار عزیز سرکارخانم جندقی

اهدا چند بخاری به مددجویان از طرف خیرین
محترم خیریه آبشار عاطفه های خوروبیابانک

مراسم قرائت سوره یس و دعای توسل و مولودی
خوانی باحضور مهرجویان عزیز و خیرین بزرگوار
به مناسبت والدت حضرت زینب (س)
توزیع سبد غذایی به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
به مهرجویان عزیز

حضور پرسنل و مهرجویان آبشارعاطفه ها شعبه
خوروبیابانک در یوم اهلل  22بهمن
توزیع گوشت قربانی توسط یکی از خیرین به
خانواده های تحت حمایت به مناسبت ایام دهه
فاطمیه

خیریه آبشار عاطفه ها
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خیریه آبشار عاطفه ها
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نمایندگی ساری

مازندران

به همت خیرین در سال تحصیلی جدید لوازم
التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع گردید.
جشن میالد پیامبر با حضور خیرین  ،اعضای شورای شهر در آبشار

عاطفه های ساری برگزار گردید.

در جشن ازدواج 100زوج جوان ساروی علیرضا یونسی معاون سیاسی

امنیتی استانداری ،حبیب حسین زادگان مدیر کل ورزش و جوانان استان،
علیجان شمشیربند ،فیض اله نفجم عضو شورای اسالمی شهر ساری

ومهمانان استانی و شهرستانی و با اجرای برنامه های متنوع :نمایش،

موسیقی ،سخنرانی همراه بود.

جونیان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب امسال را سال«اقتصاد

مقاومتی ،اقدام و عمل» نام گذاری کردند و خیران در این راستا جوانان
نیازمند را مورد نظر قرار دهند ،گفت :سازمان آبشار عاطفه ها حمایت

مادی و معنوی از مهرجویان را در عمل انجام می دهد .در ادامه این

اهـدای جهیزیه به  100نو عـروس جوان ساروی

مراسم علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان
اینکه انسان به دنبال آرامش و کامیابی در دنیا است  ،افزود یکی از

راههای آرامش انسان ازدواج است و زوج های جوان با تشکیل زندگی
می توانند به آرامش واقعی برسند.

همچنین مدیر کل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه  71مصوبه
در ستاد ساماندهی جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران ثبت شد،

افزود  :شورای ستاد ساماندهی جوانان مازندران تصیم گیری های خوبی
داشته است.

حبیب حسین زادگان اعتالی ازدواج را در استان امری مهم و ارزشمند
برشمرد و ادامه داد :در دولت یازدهم سرمایه گذاری خوبی درامر ازدواج
جوانان صورت گرفته که نتیجه آن توقف رشد طالق و افزایش ازدواج

بوده است.

به مناسبت دهه فجر ایجاد ایستگاه صلواتی و شرکت در راهپیمایی 22
بهمن ماه با حضور مهرجویان

درماه مبارک رمضان سبد کاال به همت خیرین در بین مهرجویان توزیع

گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه بهشهر

توزیع  20سری جهیزیه به نوعروسان بهشهری تحت حمایت این شعبه با حضور
فرماندار ،امام جمعه و دیگر بزرگان شهر
توزیع لوازم التحریر به  40دانش آموز تحت حمایت این شعبه
برگزاری مراسمات شهادت ها و والدت ها

مالقات صمیمی با حجت االسالم والمسلمین پوراکبر امام جمعه محترم
شهر تنکابن مدیریت امور شعب غرب مازندران
شنبه مورخ  ۲۴بهمن ماه ۹۵
ساعت  ۹صبح

بازدید سرکارخانم سحری عضو شورای شهرخرم آباد ازخیریه
آبشارعاطفه های امام رضا(ع)
بازدید مدیران خیریه آبشارعاطفه های امام رضا (ع) شعبه
تنکابن و عباس آباد از شعبه کالردشت و در ادامه به همراه مدیر

شعبه تنکابن

همزمان با سالروز والدت حضرت زینب (س) مراسم ازدواج  5زوج جوان همراه با
مولودی خوانی در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه تنکابن برگزار شد.
به مناسبت بازگشایی مدارس و در ایام عید غدیر مراسم اهداء لوازم التحریر به دانش
آموزان نیازمند شهرستان از طرف آبشار عاطفه ها تنکابن با حضور آقای سعدی پور
معاون مدیر کل و مدیریت آموزش وپرورش تنکابن اهداء شد.

شعبه کالردشت دیدارجداگانه با امام جمعه وفرماندارکالردشت
بازدید مسئول و اعضای موسسه خیریه آبشارعاطفه ها شعبه
تنکابن به مناسبت بازگشایی مدارس از شعبه رویش سبز تنکابن
جهت اهدای لوازم تحریر و تقدیر از سرکار خانم دکتر خسروی
مسئول شعبه و کارکنان
با همیاری خیرین به مناسبت بازگشایی مدارس و در ایام عید
غدیر مراسم اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در
شهرستان تنکابن از سوی آبشار عاطفه های شعبه تنکابن با پیام
صوتی حاج آقا فوالد مدیر عامل این خیریه از مشهد و با حضور
آقای سعدی پور معاون مدیر کل و مدیریت آموزش و پرورش
تنکابن برگزار گردید.

بازدید خانم شعبانی مدیریت محترم امور شعب غرب مازندران و هیئت

بازدید حاج آقا قدوسی امام جمعه اسبق تنکابن وامام جمعه فعلی

همراه از بازارچه مشاغل خانگی شهرستان تنکابن

فالورجان ازخیریه آبشارعاطفه تنکابن

گلستان شدن باغ محرومین با آبشار عاطفههای خیرین
جمعی ازکارکنان خیریه آبشارعاطفه های امام رضا(ع) شعبه تنکابن
بافرمانداراین شهردیدارکردند.

خیریه آبشار عاطفه ها
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برگزاری جشن تجلیل از ایتام با حضور
 5000نفر از مردم شریف آمل و
مسوولین محترم استانی وشهرستانی با
عنوان جشن آرزوهای ایتام

شعبه ضامن آهو

شعبه آمل
حضور جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آمل و مدیریت امور
شعب آقای حسین نژاد در دفتر خیریه آبشار عاطفه های آمل و
اهداء لوح سپاس از طرف فرماندهی به این سازمان ایشان ضمن
تشکر اعالم داشتند  :که آبشار عاطفه های شهرستان در رفع
خیلی از مشکالت اجتماعی کنارما و کمک حال ما می باشد.
کسب رتبه نخسب ومدال طالی کشوری وراهیابی ایشان به
تیم ملی کارته توسط مهرجوی ایتام تحت پوشش خانم محدثه
ناییجی واهدا مدال طال خود به سازمان خیریه ابشارعاطفه شعبه
ضامن اهو وقدردانی ایشان ازاقای رمضانی بابت حمایت پنچ ساله
ازایشان

دراین بازدید قاسم رضایی خودرا خادم ایتام آبشارعاطفه ها
دانست وقول اینکه همه جامعه قهرمان رابه سمت کودکان
ایتام این سازمان حمایت کند را به مدیریت آن مجموعه داد.
درپایان ازتمامی پرسنل و مدیریت محترم شعبه تقدیروتشکر
نمود .
بازدید وسرکشی از خانوادهای نیازمند امروز با حضور مدیرکل
دفتر اموراجتماعی مازندران و مسولین شعب آبشارعاطفه ها
مازندران و بررسی و رفع مشکل خانوادها درمنزل این عزیزان
نشست صمیمانه مدیر عامل سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه
ها با معاون سیاسی و امنیتی و مدیر کل سیاسی انتخاباتی
استانداری مازندران صورت پذیرفت.

دیدار آبشار عاطفه های آمل و پرسنل این شعبه از امام جمعهشهرستان آمل

برگزاری اطعام دهی به ایتام مثل همیشه درپنجشنبه این هفته باحضور
مهمان ویژه فاطمه خانم از خانه سالمندان ویژه معلولین جسمی حرکتی
که باهماهنگی جناب حسین نژاد ونگاه ویژه ایشان به خانوادهای ان
شعبه انجام شدهمچنین برای اقا ابوالفضل جشن تولدگرفته شد
وهدایایی ناقابل به ایشان وفاطمه خانم داده شد.
توزیع سبد مواد غذای از قبیل چای قند برنج رب موادشوینده ماکارونی
سویا خرما پنیر مربا وغیره
اهداء کمکهای نقدی وغیرنقدی رایگان ازجمله استفاده ازسالن ورزشی
خواهران وبرادران توسط قهرمان المپیک کشورمان آقای قاسم رضایی
به استان مازندران (شهرستان آمل شعبه ضامن آهو ویژه ایتام)
حضورقاسم رضایی قهرمان المپیک کشورمان درشعبه ضامن آهوآمل
ویژه ایتام به گفته آقای رمضانی مدیریت شعبه
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بمناسبت والدت حضرت زینب (س) ومرحله سوم اهدا
جهیزیه شعبه امل هم فردا طی مراسمی  20سری جهیزیه به
خانوادهای واجب شرایط تحویل خواهد داد اقالم جهیزیه اعم
اجاق گاز فردار 5شعله وسرویس ظرف سرویس تفلون سماور
اتو پتو وبعضی ها هم ماشین لباس شوی خشک کن وقالی
هم دارند
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شعبه بابل و سیمرغ
مراسم عزاداری دهه اول محرم با حضورمهرجویان
جشن ازدواج آسان زوج های بابلی با مشارکت شهرداری و
فرمانداری بابل ،بنیاد ملی خانواده آینه و شمعدون با حضور
مسئولین و هنرمندان
مراسم افطاری به  300نفر از مهرجویان تحت پوشش
شهرستان سیمرغ با حضور امام جمعه محترم حجت السالم
والمسلمین یوسفی و دکتر فالح مشاور استاندار در امور سازمان
های مردم نهاد و مهندس یداهلل پور فرماندار و بخشدارآقای
دکتر ابراهیمی فرماندارسابق فریدونکناربرگزار گردید.
اولین مرحله اهداء جهیزیه به  10نفر از نوعروسان نیازمند
شهرستان سیمرغ به مناسبت میالد حضرت ولیعصر(عج)
صورت گرفت.
به مناسبت فرارسیدن سال جدید توزیع سبد مواد غذایی و
لباس و کفش نو به  65نفر از مهرجویان تحتت پوشش سیمرغ
با حضور امام جمعه محترم حضرت حجت السالم والمسلمین
یوسفی و آقای حبیب نژاد معاون فرماندار سیمرغ و بخشدار
شعبهی آقای زاهدی خطیر اهداء گردید.
توزیع سبد کاال ماه رمضان مرغ و گوشت ،برنج به تعداد 150
خانوار از مهرجویان تحت حمایت اهداء گردید.
تقدیرفرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیمرغ
از خانم شعبانی درخصوص عملکرد گسترده و فعالیت چشم
گیر و اعزام نوعروسان به تهران برج میالد صورت گرفت.
بازدید و دیدار امام جمعه حضرت حجت السالم والمسلمین
یوسفی و معاون فرماندارآقای حبیب نژاد و بخشدار شعبهی
آقای زاهدای خطیر از سازمان خیریه
حضور خادمان و پرچم متبرکه آستان قدس رضوی و فرماندار
سیمرغ آقای یداهلل پور و اعضای شورای اداری شهرستان به
خیریه آبشار عاطفه ها با توجه به گستردگی فعالیت و عملکرد
و خدمات چشم گیر به مهرجویان تحت پوشش خادمان حرم
آستان قدس رضوی نشان خادم افتخاری حرم بارگاه ملکوتی
امام رضا(ع) را به مدیر مسئول خیریه خانم شعبانی اهداء گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها

توزیع و اهداء سبد مواد غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان
به  161خانواده مهرجویان نیازمند تحت پوشش این خیریه با
حضور آقای نصوری ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره) و
آقای رحیمی ریاست اداره آموزش و پرورش و آقای زاهدی
خطیر بخشدارشعبهی سیمرغ صورت گردید.
به مناسبت فرارسیدن آغاز سال تحصیلی توزیع کامل لوازم
التحریر ،کیف ،کفش ،لباس ،فرم مدرسه و  ...به فرزندان
خانواده های تحت پوشش این خیریه صورت گردید.
جلسه با معاون فرماندار و رئیس کمیته امداد شهرستان در
خصوص فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جهت هماهنگی
و برنامه ریزی توزیع لوازم التحریر ،کیف ،کفش و  ...در
فرمانداری سیمرغ.
حضور در جلسه پیشگیری از طالق در فرمانداری

تشکیل کارگروه آسیب شناسی وفقرزدایی متشکل از دهیاران
وشوراهای اسالمی سیمرغ درشعبه شهرستان سیمرغ
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شعبه نوشهر و چالوس

جشن تولد یتیمان تحت حمایت شعبه بوشهر

جشن فرشتگان در سازمان مردم نهاد خیریه
آبشار عاطفه ها شعبه نوشهر به همت خیرین این
سازمان برگزار شد.
سیده فرخ السادات مومنی با اشاره به اینکه
شاد کردن یکدیگر یکی از بزرگترین و بهترین
نعمات خداوند به حساب می آید ،اظهار کرد جشن
تولدی تحت عنوان«جشن فرشتگان» برای
جمعی ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست
شعبه نوشهر به همت خیرین این سازمان انجام
شد تا اندکی موجب شادی دل های کوچک این
فرشتگان شویم.
وی افزود  :رسیدگی به یتیمان وظیفه یک گروه،
طبقه یا افراد خاصی نیست ،بلکه تک تک افراد
جامعه دارای هر دین
و آئینی که باشند در رابطه با کودکان

یتیم مسئولیت دارند.معاون سازمان مردم نهاد خیریه آبشار
عاطفه ها شعبه نوشهر از همه خیرین که در دستیابی به
اهداف خیرخواهانه و تکریم ایتام این سازمان خیریه را
در نوشهر یاری نمودند ،قدردانی کرد و گفت  :خیرین
با برگزاری این جشن سبب شدند تا شور و شعف بین
کودکان یتیم مضاعف شود و دل این کودکان آسمانی
را شاد کردند.
وی همچنین ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر،
خاطرنشان کرد  :همزمان با این ایام خجسته ،سازمان
آبشار عاطفه ها شعبه نوشهر  95سبد کاال شامل  :برنج،
مرغ ،گوشت ،روغن ،ماکارانی ،سویا ،رب گوجه  ،قند
وچای ،سیب زمینی ،پیاز ،نان  ،شیر به ارزش یک میلیون
و  200هزار تومان به نیازمندان
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تحت پوشش این سازمان خیریه اهدا شد.
دومین مرحله جهیزیه به نوعروسان نوشهری
انجام شد
مرحله دوم اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند
شهرستان نوشهر با حضور مسئولین ،فرماندار،
فرمانده نیروی انتظامی ،رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی ،رئیس کمیسیون امور اجتماعی
شهرستان نوشهر و دیگر مسئولین شرق و غرب
که دراین مراسم حضور بعمل آوردند.
مسئول نمایندگی سازمان مردم نهاد آبشار
عاطفه های نوشهر در این مراسم بیان داشت :
به مناسبت استقبال از ماه محرم اهدای جهیزیه
به  7نوعروس شامل :پنکه ،فرش ،جاروبرقی،
ظروف چینی  ،بلوریجات ،سرویس تفلون ،اجاق
گاز ،سماور ،ظروف آشپزخانه ،سرویس پالستیک
بر حسب نیاز هر عروس کاالی متنوع و همچنین
تعداد صد سبد کاال از سوی شعبه آبشار عاطفه
های استان جمع آوری و برای دفتر نوشهر اهدا
شد.
 840سبد کاال توسط خیرین بین مهرجویان
توزیع گردید .برگزاری تولد برای کودکان بی
سرپرست و ایتام در مکان شعبه با اهدای هدایا
به کودکان همراه با پذیرایی اهدای جهیزیه در
سه مرحله به نوعروسان تحت حمایت شرکت
در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن ماه
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شعبه عباس آباد
مراسم جشن گلریزان با حضور فرماندار و خیرین برگزار
گردید.
نشست صمیمی استاندار محبوب با مدیر امور شعب
سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها استان مازندران به
همراه کلیه مسئولین شهرستان
نشست صمیمانه با مدیر کل سیاسی انتخاباتی
استانداری آقای دکتر ابراهیمی
بازدید از مسکن مهرجو با همکاری فرماندار وآقای
مهندس کافتری بنیاد مسکن که در این بازدید قرار شد
به آقای خرم بادله وام مسکنی داده شود تا ایشان بتواند
توسط خیرین خانه احداث نمایند.
در آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان لوازم
التحریر اهداء گردید.
جشن اهدای جهیزیه به نوعروسان در سه مرحله برگزار
گردید.

شعبه فریدونکنار
نشست صمیمی سید آرش حسین نژاد مدیر
امور شعب شرق مازندران با سردار نانوا کناری
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس
شورای اسالمی صورت گرفت.
توزیع سبد کاال شامل  :نمک ،سویا ،برنج،
ماکارونی ،مرغ ،گوشت لپه لوبیا ،عدس  ،مایع
ظرفشوی  ،پودر شامپو ،صابون ،شکر و چای
از شعبه ضامن آهو آمل  105عدد
کاال مواد غذای به شعبه امام رضا(ع)  8عدد به
شعبه دابودشت 10 ،عدد به شعبه محمودآباد و
 20عدد به شعبه فریدونکنار اهداء شد.
اهداء بخاری و سبد غذایی به نیازمندان
فریدونکناری با حضور امام جمعه ،مدیر امور
شعب آبشار عاطفه های استان ،فرماندار،
رئیس اداره اطالعات ،بابلسر و فریدونکنار و
جانشین نیروی انتظامی
جلسه جلب مشاركت هاي مردمي به رياست
دكتر منفردي و با حضور
رؤساي محترم كميته امداد بهزيستي ،آبشار
عاطفه ها و برخي از خيرين در دفتر فرماندار
برگزار و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ
گردید
بازدید از چند خانواده نیازمند استان مازندران با
حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری
مازندران و مدیرامورشعب استان و مسئولین
آبشار عاطفه های استان

مراسم افتتاحیه با حضور فرماندار شهرستان عباس آباد
آقای دکتر هاشمی و مسئوالن شهرستان امور شعب
استان مازندران برگزار شد.
آموزش گلهای کریستالی توسط خانم ضرغانی به
مهرجویان نیازمند
اهدای سبد کاال به نیازمندان شعبه
با نیک اندیشی مردم کالر آباد توانستیم منزل مسکونی
مهرجوی نیازمند را تعمیر نماییم.
به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت بازدید از موسسه
خیریه آبشار عاطفه ها به همت دفتر امور بانوان
فرمانداری شهرستان عباس آباد صورت گرفت.
جلسه تبادل نظری تعامل و همکاری با کمیته امداد
جلسه سبک زندگی اسالمی با حضور خانم حامدنژاد
مسئول امور بانوان فرمانداری و همراهان مهرجو که در
این جلسه سبد کاال اهداء گردید.
دیدار با امام جمعه حجت االسالم والمسلمین آقای
محمدی از خیریه
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نمایندگی اراک

اراک
حضور در جلسه فرمانداری وهماهنگی با آموزش و پرورش جهت در
اختیار گذاشتن سالن برای برگزاری جشن(به صورت رایگان)
به مناسبت میالد حضرت زینب (س) شعبه ایتام سادات اراک 50نفر از
بچه های یتیم را به شهربازی سرپوشیده فرستاد و با وعده ناهار مفصل
از آنها پذیرایی کرد که کل هزینه را یکی از خیرین به مبلغ 5میلیون
تومان تقبل نمود.
برگزاری مراسم جشن والدت امام رضا (ع) و مانور جهیزیه و اهدای
جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت و حضور کارکنان ادارات ،حضور
خادمین الرضا (ع) با در دست داشتن پرچم گنبد امام رضا علیه السالم
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه شازند

جشن بزرگ به مناسبت میالد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق
(ع) با حضور مهرجویان و مسئولین در نمایندگی اراک خیریه
آبشارعاطفه ها برگزار گردید.
توزیع سبد کاال بین مهرجویان درماه مبارک رمضان
پذیرایی از زائرین پیاده امام رضا (ع) درمشهد مقدس
برگزاری مراسم آسیبهای حوزه دختران در سالن ارشاد اسالمی
شهرستان شازند با همکاری شهرداری شازند
جلسه دهه کرامت آسیبهای حوزه دختران با سخنرانی و
مشاوره جناب آقای مشایخی روانشناس و کارشناس آسیب
های اجتماعی برگزار شد.

برگزاری جشن تولد برای یتیمان تحت حمایت توسط خیرین در موسسه
با حضور ایتام خیریه به همراه پذیرایی شعبه ایتام و سادات اراک

نمای از اهدای سبد کاالیی به مهرجویان تحت حمایت موسسه
خیریه آبشار عاطفه ها شعبه شازند
با توکل به خدا و تالش پرسنل آبشار عاطفه های شازند و
همکاری نیکوکاران گرامی آبشار عاطفه ها شعبه شازند توانستند
در مرحله دوم اهدای جهیزیه  ،به  25نوعروس بی بضاعت و
یتیم در دهه کرامت به مناسب والدت امام رضا (ع)جهیزیه
اهداء نماید .اقالم جهیزیه عبارت بودند از (سرویس اورانوس،
سرویس قابلمه تفلون ،سرویس آرکوپال ،سیب زمینی ،اتو ،پتو،
میز اتو ،لیوان ،اجیل خوری ،میوه خوری یخچال ،فرش ،جا
کفشی ،آرام پز و قرآن به نوعروسان اهداء گردید .
در این مرحله موسسه خیریه آبشارعاطفه ها شعبه شازند در
روز 21مرداد 1395مراسم جشنی(جشن جاری زندگی) برگزار
کرد که در این مراسم از عموم مردم و نیکو کاران گرامی و
خانواده های مهرجویان دعوت به عمل آمد .همچنین در این
مراسم از خادمین امام رضا (ع) به همراه پرچم متبرک حرم
رضوی دعوت به عمل آمد و در جشن حضور پیدا کردند.

برگزاری جشن به مناسبت میالد حضرت زینب (س) اهدای 50سری
جهیزیه به همین مناسبت بین نوعروسان توزیع گردید.
دردهه کرامت اهدای سبد کاالیی به  80خانواده مهرجو
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شعبه شازند
برگزاری جلسه با فرمانداری که موضوع با
محوریت که سرکار خانم ملکی برنامه های
هفته کرامت را به آقای میرزایی فرماندار
شازند ارائه دادند و مقرر گردید که آنها جهت
هماهنگی با سالن آموزش و پرورش و روحانی
هماهنگی های الزم را به عمل آورند.

حضور در جلسه مشاوره فرزند پروری که
توسط کانون بانوان شهرستان شازند برگزار
گردید و از مهرجویان شعبه شازند نیز در این
کالس آموزشی حضور داشتند.
مرداد برگزاری همایش آسیب های حوزه
دختران در سالن همایش اداره ارشاد اسالمی
با حضور مدرس جناب آقای مشایخی
روانشناس و مشاوره بهزیستی استان شعبهی
که در این همایش از کارکنان ادارات و
مهرجویان موسسه آبشار عاطفه ها دعوت
به عمل آمد.
کالس آشنایی با ایدز برای مهرجویان برگزار
گردید.
اهدای جهیزیه به مناسبت والدت حضرت
زینب (س)

جلسه با جناب آقای ابراهیمی نماینده مردم
شهرستان شازند در مجلس شورای اسالمی که
در این جلسه تمام سمن ها حضور داشتند

شعبه خمین

با ورود به ماه مهربانی موسسه خیریه آبشار
عاطفه های شعبه خمین با لطف و محبت
خیرین برای فرزندان ایتام و مستمند لوازم
التحریر تهیه و اهداء گردید
توزیع مواد غذایی شامل  :رب ،ماکارانی،روغن ،سویا و توزیع  400کیلو برنج به ایتام
و نیازمندان
شرکت در راهپیمایی روز قدس با حضور
پرسنل و مهرجویان تحت حمایت
به کمک خیرین در ماه مبارک رمضانسفره های افطاری برپا گردید
برپایی اردوهای زیارتی به مشهد وقم با
حضور مهرجویان
برپایی کالسهای آموزشی خود اشتغالی
همچون قالیبافی

نمایندگی ساوه

خیریه آبشار عاطفه ها
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بجنورد
جلسه با معاون امور اجتماعی فرهنگی
استانداری
جلسه هماهنگی با معاون اموراجتماعی
فرهنگی استانداری جناب آقای برومند
درخصوص برگزاری جشن و مانور  114سری
جهیزیه به نوعروسان در میالد امام رضا علیه
السالم
کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان
حضور نمایندگی بجنورد به عنوان نماینده
سمن های استان برگزار گردید.
به مناسبت ماه مبارک رمضان مراسم جزء
خوانی قرآن کریم با حضور قاریان برجسته
و مهرجویان تحت حمایت برگزار گردید.
کالسهای احکام واخالق و پرسش و پاسخ
همراه با جوایز نقدی و همچنین اهداء کمک
هزینه سفرکربالء معلی و مشهد مقدس از
سایربرنامه های این مراسم بود.
به مناسبت ماه مبارک رمضان به تعداد

کسب حکم قهرمانی در رده سنی جوانان در مسابقات فوتبال باشگاه های
استان خراسان شمالی
توسط سید علی اصغری و کسب حکم قهرمانی کشوری تکواندو توسط
حامد قربانی از مهرجویان تحت پوشش آبشار عاطفه ها نمایندگی بجنورد

300خانوار از مهرجویان تحت حمایت
سبد مواد غذایی شامل آبنبات ،روغن
،برنج ،ماکارونی،گوشت ،رب اهداء گردید.
تعمیر و بازسازی منازل مهرجویان با
همت خیرین کارخانه سیمان بجنورد
به مناسبت شانزدهمین همایش خادمین
اباصالح المهدی (عج) نمایشگاهی با
مضمون اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
با حضور مسئولین کشوری و استانی به
مدت7روزدر مشهد مقدس برگزار گردید.
ازغرفه استان خراسان شمالی نیز توسط
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معاون و کارشناس امور اجتماعی استان
بازدید به عمل آمد.
دیدار با فرماندار بجنورد جناب آقای حاجی
زاده جهت هماهنگی در خصوص برگزاری
جشن و مانور114سری جهیزیه به نوعروسان
نیازمند در روز میالد امام رضا (ع)
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شعبه بجنورد
اهداء جوایز به مهرجویان نمونه به مناسبت روز اخالق و
مهرورزی خراسان شمالی
اهداء یک تن میوه ویژه شب یلدا توسط خیرین و نیکوکاران
میدان میوه و تره بار در بین مهرجویان توزیع گردید.
فصل سرما منزل فروریخته پیرزن تنها
به همت خیرین و نیکوکاران استان خراسان شمالی آبشارعاطفه
های شعبه بجنورد بازسازی و نوسازی گردید.
در این سرمای زمستان عده ای بیدارند و عده ای هنوزخواب
اما اینک خیرین دلسوز بجنوردی از منزل امیر حسین بازدید
میکنن و با حضور گرمشان به خانه او گرما می بخشند .
توزیع پوشاک به دانش آموزان تحت حمایت به مناسبت ماه
مهر ماه مهربانی
به مناسبت میالد با سعادت هشتمین گوهر تابناک امامت و
والیت جشن بزرگ
ازدواج  114نوعروس درمکان سالن گلشن با حضور
فرماندارمحترم و معاون امور اجتماعی استانداری و خیرین
برگزارگردید.
ضیافت 500نفری افطاری مهرجویان تحت حمایت آبشار
عاطفه ها در بجنورد برگزار شد.
اهدا جوایز به مهرجویان نمونه به مناسبت روز اخالق و
مهرورزی
جلسـه با معاونت اداره کل آموزش و پرورش استان خـراسان
شمالی جناب آقـای قنبـری
به مناسبت شروع ماه مهر با همت خیرین و نیکوکاران به
تعداد  302دانش آموز نیازمند لوازم التحریر ،پوشاک،کیف،
کفش اهداء شد.
حضور آبشار عاطفه ها در کارگاه آموزشی استانداری با حضور
جناب آقای مشکینی مشاور وزیر کشور و مسئولین استانی
به مناسبت شهادت محمد حسین فهمیده و روز نوجوان کارگاه
آموزشی یک روزه با حضور اساتید برجسته در محل آمفی تئاتر
دانشگاه اشراق برگزار گردید.

جهت جذب خیرین بیشتر صورت گرفت.
یدار خانم امیری مسئول خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی بجنورد با
سرکارخانم دکتر باقری مدیرکل جدید امور اجتماعی استانداری
دیدار خانم امیری مسئول خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی بجنورد با جناب
آقای ابراهیمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه استاندار ی خراسان شمالی

شعبه شیروان
برگزاری جشن تولد ایتام توسط خیرین موسسه آبشار
عاطفه های شیروان
دیدا روحانی شهر و دیدار از بیمار صعب الحاج توسط
موسسه خیریه
اهدای جهیزیه به نو عروسان موسسه برگزاری کالس
آموزشی کیف چرم
دیدار با فرمانده سپاه شیروان جهت معرفی شعبه
در ماه رمضان توزیع سبد کاال بین نیازمندان تحت
حمایت این شعبه
دیدار معاون استاندار خراسان شمالی از نمایشگاه شعبه
شیروان
اهدای لباس گرم توسط خیرین بین مهرجویان توزیع
گردید.
به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر بین دانش آموزان لوازم
التحریر توزیع شد.
برگزاری کالس های آموزشی در شیروان
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شعبه جاجرم

اقالم شب یلدا همچون :سبد کاال،میوه و شیرینی همچنین آجیل به مهرجویان
تحت حمایت این شعبه اهداء شد.
اهدای 30سری جهیزیه به 30نوعروس جاجرمی
جلسه با معاون مشارکت های مردمی حجت االسالم یوسفی
به همت خیرین بین دانش آموزان لوازم التحریر توزیع گردید.
در ایام ماه مبارک رمضان سبد کاال بین مهرجویان توزیع شد

تجلیل از مقام پرستار در روز پرستار میالد حضرت زینب(س)
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شعبه آشخانه
تدارکات شب یلدا برای مهرجویانی که تحت پوشش این شعبه می باشند
توزیع شد.
برگزاری جشن به مناسبت میالد حضرت معصومه در موسسه و اهدا هدیه
به تمامی دختران شرکت کننده در جشن به همراه پذیرایی شربت و شیرینی
نامه به تمام ادارات و بانک ها در جهت ارائه راهکار و پیشبرد اهداف موسسه
به همراه برگه های تبلیغاتی
همکاری با سپاه شهرستان جهت اعالم زمان مانور جهیزیه در روز قبل از مانور
دعوت از روسای ادارات بانک ها فرمانداری و امام جمعه جهت شرکت در
جشن نمایندگی استان و مانور شهرستان
هماهنگی با نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و فرمانداری جهت هماهنگی
مانور جهیزیه
برگزاری مسابقات ورزشی ویژه نوجوانان به مناسبت شهادت نوجوان شهید
حسین فهمیده
سفر زیارتی سیاحتی مشهد مقدس همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی
پرسنل شعبه آشخانه در روز  16بهمن همزمان با سالروز میالد حضرت
زینب(س) به بیمارستان رفته و عرض خسته نباشید و تبریک روز پرستار
داشتند.
شرکت در جلسه هیات نظارت بر سمن ها و ارائه گزارش
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کرمانشاه
برگزاری جلسه با معاون فرماندار مهران برای همکاری بیشتر در
برپایی موکب در مرز مهران.
برگزاری جلسه با ریاست سازمان آب و برق و دفتر امام جمعه
جهت بر پایی موکب در مرز مهران
شرکت در جلسه فرمانداری با حضور جناب آقای خانی معاون
سیاسی فرماندار.
برگزاری جلسه با سرکار خانم خفتیان نماینده انجمن مددکاران
استان کرمانشاه برای برگزاری طرح هبه.
طرح اهداء 40عدد بخاری به مهرجویان تحت حمایت
برگزاری جلسه با خانم اکبری مسئول سمن ها ی فرمانداری
اسالم آباد جهت افتتاح شعبه در اسالم آباد
بمناسبت دهه فجربا حضور فرماندار و بخشداری و هیئت همراه
شعبه حمیل(کرمانشاه) افتتاح شد.

حضور جناب آقای رازانی استاندار کرمانشاه در
نمایشگاه دستاوردهای سازمان و حضور جناب
آقای امیری معاون دفتر امور اجتماعی کرمانشاه
در همایش مشهد

جلسه خانم وروایی با آقای امیری معاون دفتر امور اجتماعی
کرمانشاه و آقای صابری معاون فرهنگی شهرداری منطقه یک
کرمانشاه شعبهی
یک دستگاه تلویزیون به مهرجوی تحت حمایت اهداء گردید.
برگزاری جلسه خانم وروایی با معاونت سیاسی فرمانداری جناب
آقای خانی برای برپایی پایگاه جمع آوری زکات فطریه
حضور خانم وروایی در همایش  24خرداد مصادف با سالروز
تشکیل دولت تدبیر و امید با حضور مسئوالن و مقامات
استانداری و فرمانداری و...
حضور خانم وروایی در جلسه نشست صنفی وقف با حضور
ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه
صورت گرفت.
پرداخت کمک هزینه سفر مشهد مقدس و کربالء به سه نفر از
مهرجویان اهداء گردید.
حضور در جلسه فرمانداری با حضور بزرگان استان ازجمله جناب
آقای رنجبر فرماندار و ریاست کمیته امداد و....

کرمانشاه شعبه ایتام و سادات
برپای سفره های افطاری توسط خیرین با دعوت از
مهرجویان تحت حمایت
خود کفایی مهرجویان تحت حمایت در امر اشتغال زایی
برآورده شدن آرزوی یکی از بچه های ایتام
حضور گزارشگر صدا و سیما و تهیه ی گزارش از غرفه
با همت خیرین و نیک اندیشان استان کرمانشاه تامین
اقالم شب یلدا میوه شیرینی ،آجیل به مددجویان تحت
حمایت
اهدایی یک دستگاه بخاری به خانواده سادات تحت حمایت
خیرین با تهیه البسه گرم باعث شادی فرزندان ایتام شدند
اهدای( دودستگاه یخچال و یخچال فریزر) از استان آذر
بایجان غربی به شعبه ایتام وسادات کرمانشاه

اردوی یکروزه تکیه معاون الملک کرمانشاه که توسط یکی از نیکوکاران به نام آقای کتابی
برای کودکان ایتام و سادات این شعبه برگزار گردید.
پخت غذای نذری و توزیع آن همراه میوه بین دانش آموزان ایتام موسسه
برگزاری کالس های آموزشی همچون ریاضی ،خوشنویسی ،زبان خارجی ،مشاوره
درمانی ،هنر با حضور اساتید مجرب
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شعبه شهرستان سنقر
به مناسبت فرا رسیدن میالد با سعادت امام رضا(ع) اهدای  14سری
جهیزیه به نوعروسان نیازمند صورت پذیرفت.
دیدار پرسنل با نماینده ولی فقیه و مام جمعه سنقر جناب آقای حجه
االسالم و المسلمین حاج آقا برقراری به منظور ایجاد همکاری و
پیشرفت در امور از طریق مشاوره با ایشان
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خوزستان
مسجد سلیمان

شعبه اهواز

توزیع لوازم التحریر بین مددجویان توسط خیرین صورت گرفت.
برگزاری کالس احکام و مشاوره توسط اساتید مجرب
تعمیر مسکن و ساخت حمام و سرویس بهداشتی برای خانواده های بی
سرپرست تحت پوشش موسسه
توزیع مواد غذایی و غذای گرم به تعدادی از خانواده های ایتام و
بیماران صعب العالج تحت پوشش
برگزاری جلـسات مشاوره برای خـانواده های نیازمند
توزیع مواد غذایی آبشار عاطفه ها
اهداء جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش موسسه
برگزاری مراسم اهداء10سری جهیزیه در شهرستان مسجد سلیمان به
نوعروسان نیازمند اهداء گردید.
کاالهای جهیزیه شامل  :فرش ،اجاق گاز ،لباسشویی ظروف تفلون و
تشک اهداء گردید.

برپایی ایستگاه صلواتی شعبه اهواز در مشهد مقدس برای زائرین پیاده
امام رضا(ع)
پذیرایی از مهرجویان تحت پوشش و اهداء بسته مواد غذایی به مناسبت
هفته وحدت در شعبه اهواز
با همت خیرین و نیکوکاران شعبه اهواز در بین دانش آموزان نیازمند
لوازم التحریر کیف و کفش به مناسبت بازگشایی مدارس توزیع گردید.
جشن میالد حضرت معصومه(س) (روز دختر) در اهواز
برگزاری جشن میالد امام حسن عسگری(ع) شعبه اهواز و توزیع سبد
کاال شامل :پیاز ،گوجه ،میوه بین مهرجویان تحت حمایت
برگزاری جشن میالد کریمه اهل بیت (ع) و بزرگداشت روز دختر در
تاالر بزرگ فردوسی با حضور فرمانده سپاه اهواز
دعوت از نو عروسان مستعد تحت حمایت و اهدای جهیزیه به مناسبت
دهه کرامت
حضور سازمان خیریه ابشار عاطفه ها شعبه اهواز در گردهمایی اربعین
حسینی مواکب چذابه
برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت میالد حضرت امام رضا (ع)
شعبه اهواز 9زوج جوان را به مناسبت میالد حضرت زینب (س) راهی
آشیانه نمود.
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مسجد سلیمان
به مناسبت میالد امام رضا(ع) مانور جهیزیه خیریه
آبشار عاطفه ها شعبه اندیمشک برگزار شد در این
مانور به تعدادی نو عروس جهیزیه اهدا شد .
همایش میثاق با شهدای مدافع حرم و دعوت
ازخیرین و خانواده های شهدای مدافع حرم تجلیل از
خانواده های شهدای مدافع حرم و تعدادی از خادمان
افتخاری
سخنران همایش رزمنده مدافع حرم جناب آقای دکتر
چگله در این مراسم صنایع دستی مهر جویان

غرفه بهبهان (خونه ی دادا)در جشنواره ی اقوام
کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد در استان
خوزستان جلسه اول روز یکشنبه با تدریس دکتر
گراوند رئیس شعبه سازمانهای مردم نهاد و حضور
ادمین کانال پیرسیک به عنوان مدیرعامل انجمن
بهبهانیکا
بخش دوم کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد
در اهوازهم اینک با حضور دکتر مشکینی مدیرکل
سازمان های مردم نهاد

مانورجهیزیه به مناسبت میالد امام رضا
جشن میالد حضرت زهرا (س) و تجلیل از مادران
نمونه تحت حمایت
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان
اردوی زیارتی قم وجمکران با حضور مهرجویان
تحت حمایت توسط خیرین
اهداء لباس گرم از طرف خیرین موسسه به ایتام
تحت پوشش موسسه

شعبه بهبهان

وزارت کشور و مشاور وزیرکشور با حضور مدیرعامل
انجمن های بهبهانیکا فصل مهردوستداران محیط
زیست و کم بینایان از بهبهان
مهندس قناطیر مدیر عامل انجمن فصل مهر بهبهان
در کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد

خیریه آبشار عاطفه ها
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حضور استاندار خوزستان جناب دکتر شریعتی
در غرفه ی بهبهان (خونه ی دادا) و اجرای
سرود مکتب خانه توسط حسین تجلی
جشن اهداء جهیزیه 15عروس ایتام 20بهمن
ساعت 7شب جشن برگزار گردید
مسولین شهرستان بهبهان فرماندارشهردار
.بخشدار .اعضای شورا .نماینده امام جعمه
خبرنگار خوزستان.
اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند
توسط خیرین در ماه تحصیلی نو
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شعبه شوشتر

دیدار مسئول شعبه شوشتر با حاج آقا سبحانی و امام جمعه
شهرستان سوسنگرد
خانم بهاری نیا به درخواست مسئولین سوسنگرد به شهرستان
سفر کردند و با معاون فرماندار و امام جمعه شهرستان جلسه ای
برگزار کردند و تصمیماتی جهت تاسیس شعبه در آن شهر اتخاذ
شد .مسئول انتخابی جهت مدیریت شعبه سوسنگرد سرکار خانم
زینب چلداوی مسئول یکی از پایگاه های بسیج نمونه کشوری در
شهرستان سوسنگرد
مصادف با بیست و ششم رمضان مراسم روضه خوانی و برپایی
سفره افطاری با حضور حجت السالم و المسلمین آقای یاریار در
عباسیه شهرستان شوشتر با حضور بیش از  400مهرجو برگزار شد
برگزاری مراسم افطاری و روضه خوانی با حضور ریاست اداره
اوقاف شهرستان شوشتر حجت السالم و المسلمین حاج آقای
حمیدی در عباسیه شهرستان شوشتر برگزار گردید.
حضور مدیر عامل انجمن نابینایان استان و یکی از اعضاء هیئت
مدیره با هماهنگی قبلی در شعبه شهرستان شوشتر و اهداء هدیه
نفیس و لوح تقدیر به خانم بهاری نیا مسئول شهرستان لوح
تقدیر اهدایی توسط مدیر عامل انجمن و مدیر کل امور اجتماعی
استانداری آقای مخمل زاده به امضاء رسیده بود .
به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور خبرنگار شبکه خبر
خوزستان طبق اطالع رسانی قبلی مواد غذایی و تره بار توسط
خیرین به شعبه اهداء شد .
توزیع مواد غذایی شوشتر شامل :مرغ ،ماهی ،گوشت خشکبار،
تره بار
جشن میالد منجی عالم بشریت مهدی صاحب الزمان(عج) در
فاطمیه شهرستان شوشتر با حضور ریاست اداره اوقاف حجت
السالم و المسلمین حاج آقا حمیدی و مهرجویان تحت حمایت
این سازمان برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها

به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب (س) جشن  65سری
جهیزیه به نوعروسان نیازمند برگزار گردید.
جشن بزرگی با حضور بیش از  300مهرجوی تحت حمایت درفاطمیه
شوشتر برگزار شد.در این مراسم حاج آقا حمیدی صحبت هایی راجب
عفاف و حجاب داشته اند .
برگزاری جشنواره آرزوهای ایتام  :در این مراسم به 20نفر از ایتام
مبلغی به عنوان هدیه اهداء شد.
برگزاری جشن ازدواج با حضور مدیر کل امو اجتماعی و فرهنگی
جناب آقای مهرداد شریف مخمل زاده و نماینده محترم مردم در
مجلس شورای اسالمی شهرستان شوش دانیال که دلیل حضور ایشان
دعوت مسئول شعبه شوشتر جهت تاسیس موسسه خیریه آ؛بشار
عاطفه ها در این شهرستان می باشد .
نماینده محترم مردم شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس شورای
اسالمی سردار گیالنی مدیریت محترم حوزه علمیه حجت االسالم
والمسلمین حاج آقا سبزی معاون فرماندار شوشتر و ......

جشن بزرگ آبشار عاطفه ها و اهدا جهیزیه به تعدادی زوج جوان با
حضور زوجین ،خیرین و مسئولین در این جشن که با حضور مدیر کل
امور اجتماعی استانداری و نماینده شهرستان شوشتر و گتوند سردار
گیالنی و معاون فرماندار شوشتر و بخشدار شعبهی و مدیریت محترم
حوزه علمیه شوشتر برگزار شد تعداد زیادی از خیرین اهواز و شوشتر
حضور داشتند و مورد استقبال مردم و مسئولین قرار گرفت .
بازدید از جهیزیه توسط مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
خوزستان ،نماینده شهرستان سردار گیالنی از جهیزیه تزیین شده تاالر
و در جشن نوعروسان حضور بعمل آوردند.
سخنرانی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی ،مدیر کل
اموراجتماعی و فرهنگی استاندار و نماینده و معاون فرماندار و بخشدار
در این مراسم صورت گرفت.
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حضور خبر نگار صدا وسیما در جشن بزرگ آبشار عاطفه ها ی شوشتر
و پخش از شبکه خوزستان و برنامه پر بیننده ی شب های کارون
مانور جهیزیه در شهرستان شوشتر و برگزاری جشن ازدواج
تعدادی از معتمدین شهرستان از جمله جناب آقای کجباف از بازاریان
آقای یکتارست استاد دانشگاه شوشتر آقای بالل زاده از متولیان
مساجد و آقای نارنج پور از فرهنگیان و آقای سرهنگ حالج از سپاه
به وسیله مسئول موسسه خانم بهاری نیا دعوت شدند تا زمان ورود
آقای سردار گیالنی در موسسه حضور داشتند همه این اعضا از آقای
نماینده درخواست زمین داشتند .
برگزاری دو مرحله مانور جهیزیه به مناسبت عید قربان و عید غدیر
در شهرستان شوشتر
ماشین های عروسی و نیسان های حمل جهیزیه توسط پرسنل
موسسه تزیین شدند و با کمک نیرو های سپاه پاسداران شهرستان
بارگیری شدند و با هماهنگی راهنمایی رانندگی و همراهی مامور
راهنمایی مانور جهیزیه در سطح شهرستان برگزار شد و مورد استقبال
مردم قرار گرفت

خیریه آبشار عاطفه ها

مرحله دوم مانور جهیزیه در تاالر انجام میشود جشن ازدواج با
حضور خیرین و مسئولین و زوجین در تاالر برگزار شد
بازدید سردار گیالنی نماینده محترم مردم شهرستان شوشتر و
گتوند در مجلس شورای اسالمی
سردار گیالنی عملکرد موسسه را در محل ورود به صورت عکس
بازدید کردند و از عملکرد موسسه تقدیر نمودند
سردار گیالنی حتما باید زمینی در شعبه شهر به موسسه خیریه
آبشار عاطفه ها اهدا شود
نشست یک ساعته سردار گیالنی نماینده مردم شهرستان شوشتر
و گتوند در مجلس شورای اسالمی با مسئول شعبه و تعدادی از
اعضا و معتمدین شهرستان که عضو موسسه خیریه میباشند
بازدید سردار گیالنی نماینده محترم مردم شهرستان شوشتر و
گتوند در مجلس شورای اسالمی
مهمترین بیانات نماینده  :زمینی در شعبه شهرستان باید به این
موسسه اهدا شود زمین مورد نظر معرفی شد
سردار گیالنی به همه کارکنان لوح تقدیر و هدیه اهدا میکنم و از
این موسسه حمایت میکنم
بازدید سردار گیالنی نماینده ی محترم مردم شهرستان شوشتر و
گتوند در مجلس شورای اسالمی
سردار سهراب گیالنی به مدت یک ساعت و نیم از شعبه شعبهی
شوشتر بازدید کردند سوالهای متفاوت از نیرو های مشارکت و
مسئول و مدد کار و کال همه نیرو ها پرسیدند و سپس بررسی
های جامع کردند که حق موسسه آبشار عاطفه ها این است که
زمینی در شعبه شهر به آن اهدا می شود
پرسش و پاسخ سردار گیالنی از حسابدار و مددکار شعبه در حضور
معتمدین شهرستان که اعضا این موسسه بودند
پرسش و پاسخ سردار گیالنی از نیرو های مشارکت سردار گیالنی
 :من به این نیرو ها و مسئول شعبه هدیه و لوح تقدیر اهدا میکنم
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شعبه گتوند

در جشن ازدواجی که در شهرستان گتوند برگزار شد نماینده
شهرستان موقع سخنرانی اعالم کرد که دو دفتری که در دو
شهرستان شوشتر وگتوند دارد را جهت اسکان موسسه خیریه به
خانم بهاری نیا مسئول شعبه واگذار می کند .
اهداء جهیزیه به  40زوج جوان با حضور زوجین ،خیرین و مسئولین
دراین جشن با حضور معاونت مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استان و فرماندار گتوند و معاونت فرماندار و بخشدار شعبهی و
یکی از اعضاء شورای اسالمی و مسئول امور بانوان فرمانداری و
رئیس اداره ارشاد و رئیس ورزش جوانان برگزار شد تعداد زیادی
از خیرین اهواز و گتوند حضور بعمل آوردند و مورد استقبال مردم
و مسئولین قرار گرفت.
جلسه رئیس دفتر نماینده شهرستان شوش دانیال و خانم بهاری نیا
در شعبه شوشتر جهت تاسیس شعبه شوش دانیال
جلسه ای با حضور آقای برهانی رئیس دفتر نماینده شهرستان
شوش و دکتر دیناروند و دیگر اعضاء انجمن و دفتر نماینده در
شعبه شوشتر برگزار شد.
دلیل این جلسه درخواست تاسیس شعبه شوش دانیال از سوی
نماینده شهرستان بوده دراین جلسه خانم بهاری نیا در خواست
کردمکانی در اختیار موسسه بصورت رایگان قرار گیرد تا تجهیز
کنیم و این شعبه زودتر شروع به فعالیت کند اعضاء پذیرفتند .

مسئول شعبه شهرستان گتوند با یکی از خیرین آقای عسگری و خیری
در اهواز صحبت کردند و آقای عسگری 26000000تومان هزینه بعهده
گرفتند و دیگر خیرین  4000000تومان و منزل این مهرجو و فرزند بیمار
 12ساله اش احداث شد.
حضور خبرنگار صدا و سیما و فرماندار و مسئول شهرستان گتوند خانم
بهاری نیا و اهداء مسکن به یکی از بیماران(احداث یک باب منزل
مسکونی به مبلغ  3000000تومان توسط خیر موسسه خیریه آبشار عاطفه
های شهرستان گتوند ) در مدت شروع کار ساخت و ساز تا اتمام کار،
مسئول شعبه با خیر ،چندین مرحله به روستای دهلران رفته ونظارت
در ساخت انجام شد .با اطالع رسانی به فرماندار شهرستان گتوند مورد
استقبال فرماندار و مسئولین قرار گرفت و در افتتاحیه و اهداء این ساختمان
همه به دهلران یکی از توابع گتوند سفر کردند و از اخبار پخش شد.
توزیع مرغ و گوشت و مواد غذایی در سوم ماه مبارک رمضان در شهرستان
گتوند
به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب کبری(س) مراسم جشن 35
سری جهیزیه به نوعروسان بی بضاعت برگزار گردید.

اهداء جهیزیه به چهل نو عروس نیازمند
سردار سهراب گیالنی نماینده مردم شهرستان گتوند و شوشتر از
شعبه شعبهی شوشتر بازدید کردند.
دیدار مدیر و پرسنل موسسه خیریه آبشار عاطفه های شهرستان
گتوند با مادر شهید خیر سازمان آقای کیومرث خدابخشی
فرزند یکی از مهرجویان به مدت پنج سال پیوند کلیه نیاز داشته
به خاطر نداشتن مسکن و وضع بهداشت مناسب این پیوند انجام
نشد.

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه دزفول و سردشت

به روایـت تصویـر

تیم خیریه آبشار عاطفه ها درجام فجر به فینال راه یافت که برای
مقام اول با نائب قهرمان مسابقه میدهد.

جشن اهدای
جهیزیه به نوعروسان

خیریه آبشار عاطفه ها
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افطاری بچه های ایتام به مناسبت میالد با
سعادت امام حسن مجتبی(ع) در ماه مبارک
رمضان
تعداد  35نفر از مهرجویان تحت حمایت این
شعبه به اردوی زیارتی و سیاحتی به مشهد
مقدس فرستاده شدند.
به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) مراسم
عزاداری با سخنرانی خانم آهنگر و با مداحی
خانم گشول واقع در حسینیه شهید محمودی
با حضور  100نفر از مهرجویان تحت حمایت
برگزار گردید.
برگزاری جشن اهداء کمک جهیزیه همزمان
با والدت امام رضا (ع) همراه با گروه نمایش
طنز و با حضور معاون فرمانداری برگزار شد.
که در این جشن پرشکوه تعدادی از مهرجویان
و خیرین این سازمان حضور داشتند که در این
مراسم به  60نفر از نو عروسان نیازمند تحت
پوشش کمک جهیزیه داده شد.
حضور درراهپیمایی روز قدس و  22بهمن با
حضور مهرجویان
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کهگیلویه و بویر احمد
همایش ازدواج به مناسبت میالد امام رضا (ع)
و تقدیر و تشکر از خیرین
هماهنگی  50دستگاه ماشین جهت مانور جهیزیه
اردوی زیارتی امام زاده قاسم همراه با مهرجویا نیازمند
هماهنگی با گروه موزیک سپاه جهت اجرای برنامه هماهنگی
با صدا و سیما و برنامه تجلیل ازخیرین شرکت کننده در جشن
سفر زیارتی مشهد مقدس به یک نفر از عروس و داماد ها جهت
برگزار کردن ازدواج آسان و اهداء جهیزیه شامل  15قم که از
شعبه ایتام و سادات یاسوج
جشن بزرگ 500زوج تحت حمایت آبشار عاطفه ها در استان
کهگیلویه و بویراحمد

جلسه تعامل با ستاد مدیریت بحران باحضور مدیر کل امور
اجتماعی ،کمیته امداد ،بهزیستی ،مدیرکل سیاسی ،بازرسی،
حراست ،فرماندهی نیروی انتطامی دادگستری،مدیریت امور
شعبه یاسوج در استانداری
جشن ازدواج پانصد زوج تحت حمایت خیریه آبشار عاطفه ها،
سالن حکیم جرجانی ،با حضور مدیر کل امور اجتماعی ،مدیر
کل سیاسی ،امام جمعه موقت ،نیروی انتظامی و ..مهرجویان
شهرستان های تابعه (دنا ،باشت ،گچساران سوق ،لنده ،چرام،
دهدشت بهمئی ،دیشموک )
بازدید معاون پارلمانی ریاست جمهوری آقای امیری ،رئیس
دفتر ریاست جمهوری آقای نهاوندیان و معاون اجرایی ریاست
جمهوری از غرفه آبشار عاطفه های یاسوج

خیریه آبشار عاطفه ها

بازدید از ایتام نیازمند و اهدای خواروبارخانواده های ایتام
به مناسبت ماه مبارک رمضان و توزیع سبد کاال بین مهرجویان.
با فرا رسیدن ماه تحصیلی جدید به همت خیرین لوازم التحریر
به دانش آموزان نیازمند اهداء گردید.
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شعبه گچساران
ارسال اولین محموله خوراکی به کربالء
توسط خیریه آبشارعاطفه ها درگچساران

اعزام فرزندان ایتام و خانواده هایشان همراه کاروان به مشهد
مقدس فرستاده شدند.
توزیع 500سبد غذایی بین نیازمندان گچساران توسط موسسه
خیریه آبشار عاطفه ها
دعوت از مسئول شعبه گچساران در جلسه شورای اداری
فرمانداری با حضور تمامی مسئولین اداره ها.

اولین محموله کمک های خوراکی به ارزش  25میلیون
ریال از سوی خیریه مردم نهاد آبشارعاطفه ها درگچساران
به کربال ارسال شد.
اهداء 200بسته حمایتی سبد کاال و  50کمک نقدی به
خانواده های تحت حمایت موسسه خیریه آبشار عاطفه
های گچساران با حضور فرماندار ،مدیرعامل سازمان
مردم نهاد امور خیریه آبشار عاطفه ها و مدیران شهرستان
برگزار گردید.
توزیع130بسته لوازم التحریر توسط موسسه آبشارعاطفه
ها در گچساران صورت پذیرفت.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اینکه نهادهای مختلف
فرهنگی باید در برنامههای خود ترویج ازدواج آسان را
در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند وی از تمام ادارات،
مسئوالن و خیرین خواست با تمام ظرفیت خود در این
امر مهم مشارکت داشته باشند و بر ضرورت توجه بیش
از پیش تاکید کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :به همین جهت ،ما باید بیش از هر چیز به
دنبال شرایط توسعه و افزایش تولید ملی در جامعه باشیم
و مسیر شکوفایی اقتصادی را با هدف کار آفرینی و ایجاد
شرایط شغلی مناسب را تسهیل کنیم.

جشن پیوند  40زوج جوان گچسارانی برگزار شد.

شعبه دنا
جلسه ی شورای فرهنگی با حضور فرمانداری و روسای همه
ادارات شهرستان دنا برگزار شد.
سخنرانی جناب آقای بهشتی فرماندار دنا
سخنرانی حجت االسالم رضوانی امام جمعه موقت دنا
شعبه ایتام و سادات کرمانشاه
ختم یک جزقرآن در ماه مبارک رمضان توسط پرسنل و برگزاری
کالس احکام و اخالق و زبان
حضور مبلغ دینی در موسسه در ماه مبارک رمضان
مراجعه حضوری پرسنل و خیرین به منزل مهر جویان و بر آورده
کردن آرزو های بچه های ایتام
مراجعه خبر نگار از صدا وسیما برای تهیه گزارش از توزیع لوازم
التحریر در بین مهر جویان
نشست خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان دنا در روستای کریک
با امام جماعت دهیار شورای و اعضاء
جلسه کلیه مسئولین شعب استان کهکیلویه و بویراحمد با معاون
فرهنگی استانداری
با کمک یکی از خیرین توانستیم یک عدد ویلچر برای دختر 27
ساله معلول تحت پوشش این شعبه خریداری و تحویل نماییم.

خیریه آبشار عاطفه ها

بازدید فرماندار شهرستان دنا از موسسه خیریه آبشار عاطفه
ها شعبه دنا و تشکر از پرسنل بابت زحماتشان و همکاری
کردن فرمانداری با این موسسه در تمامی زمینه ها
دیدار رئیس اوقاف شهرستان دنا همراه با خانواده اش از
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه چرام

شعبه بهمئی
اهدای جهیزیه به نوعروسان در سه نوبت
میالد امام زمان (عج) و امام رضا (ع) وحضرت زینب (س)
به کمک خیرین و شعبه شعبهی
توزیع مواد غذایی در قالب  800سبد کاال بین مهرجویان
توزیع پوشاک در دو نوبت در سال
پرداخت مستمری به ایتام و نیازمندان در هر ماه
معرفی بیماران به پزشکان عمومی سطح شهر با ویزیت
رایگان و تخفیف عمل سرپایی
ارجاع بیماران تحت پوشش به شعبات دیگر از جمله شیراز
و تهران جهت درمان
توزیع گوشت نذری و غذای گرم وآش وحلیم ونان در ماه
مبارک رمضان و دیگر ماه های سال
اعزام مددجویان به مشهد مقدس که برای اولین بار
مشرف شدند ( کلیه هزینه توسط خیرین احداث شد).
توزیع لوازم التحرير و لباس فرم مدارس بین دانش آموزان
تحت حمایت در سال تحصیلی جدید
سرکشی از خانواده های بی بضاعت و شناسایی نیازمندی
برگزاری مراسمات مذهبی وکالس های احکام و شناخت
خریدمصالح ساختمانی برای خانواده بی سرپرست تحت
حمایت جهت سقف منزل

خیریه آبشار عاطفه ها

شرکت درمراسم نماز عیدسعید فطرو برپایی پایگاه فطریه
برگزاری مراسم دهه محرم به مدت 2روز همراه با سیاه پوش کردن
شعبه و دعوت از مداح اهل بیت(ع) آقای قربانی
اعزام مهرجویان به مشهدمقدس که هزینه آن توسط خیرین
پخت غذای نذری به مناسبت عیدسعید غدیرخم وتوزیع بین سادات
بخش بردیان
برگزاری مراسم عزاداری درشعبه همراه باتوزیع آش نذری به مناسبت
شهادت امام رضا (ع) ورحلت حضرت رسول (ص) و امام حسن مجتبی
(ع)
شرکت در راهپیمایی روز قدس و 22بهمن همراه مهرجویان توزیع
موادغذایی وپوشاک وکفش بین مهرجویان به همین مناسبت
توزیع 18سری جهیزیه و اهداء جهیزیه همراه با دعوت از مسئولین
وحضور رئیس محترم سازمان تبلیغات آقای شیخ نعمتی ومعاون
فرماندار جناب آقای پاداش به مناسبت سیزده رجب جشن میالد امام
علی (ع)
اعزام نوعروسان به یاسوج روز میالد حضرت زینب (س)
توزیع غذای گرم به مناسبت های مختلف بین مهرجویان شهر وروستا
توزیع سبد کاال به مناسبت عید نوروز همچنین توزیع بسته های
موادغذای توسط خیر و ماه مبارک رمضان
توزیع گوشت قرمز و مرغ نذری بین مهرجویان
توزیع کیف وکفش وکمک هزینه تحصیلی بین مهرجویان
توزیع حواله نان بین مهرجویان
پرداخت کمک هزینه درمان بین بیماران
اهداء تعدادی لوازم پزشکی شامل :تخت خواب ،کپسول اکسیژن،
ویلچر ،تشک ،مانومتر در اختیارگذاشتن بیماران نیازمند به صورت
امانت
به مناسبت آغاز سال تحصیلی تعدادی لوازم التحریر شامل :کیف،
دفتر ،مداد ،خودکار ،تراش ،جامدادی ،ظرف غذا توسط خیرین به
همراه خانم تشکری بین تعدادی از دانش آموزان توزیع گردید.
توزیع سوهان بین مهرجویان درروزهای اول تحویل سال بین
مهرجویان به عنوان عیدی توسط خانم تشکری
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حضوردو
هنرمند ایران
محمود پاک نیت و همسرشان مهوش صبرکن
در جشن ایتام زاهدان

بازدیدآقابرنگی ریس مراکز نیکوکاری وموسسات خیریه امداد از
دفترنمایندگی زاهدان

سیستان و بلوچستان
اهدا لوح تقدیر از طرف فرماندار و بخشدار شهرستان نیمروز به آقای
رمضانی،مسئول شعبه،حسابدار و مددکار زاهدان
به مناسبت میالد حضرت علی علیه السالم جشن با شکوهی در سالن
تبلیغات استان برگزار شد.
در این مراسم عالوه بر مسئولین و مهرجویان ،میزبان مهمانان ویژه
ای از تهران بودیم زوج هنرمند وبنام کشورمان که در سریال حضرت
یوسف ایفای نقش نمودند ،آقای محمودپاک نیت به همراه همسرشان
خانم مهوش صبرکن که باحضورشان باعث شادی فرزندان ایتام
شدند واهداء هدایا به ایتام توسط این زوج هنرمند صورت گرفت.
در ادامه حاج آقای خیور(ریاست سازمان تبلیغات شهرستان زاهدان)
درخصوص شخصیت واالی امام علی(ع) و الگوبرداری ازآن بزرگوار
مباحثی را مطرح نمودند .در پایان از خیرین مرد تجلیل به عمل
آمد ،اهداء هدایا به پدران نمونه تحت حمایت ،اهداء هدایا به مادران
سرپرست وفرزندان ایتام .اهداء لوح تقدیر ازطرف فرماندار وبخشدار
شهرستان نیمروز به آقای رمضانی مسئول شعبه ،حسابدار و مددکار
نمایندگی زاهدان.
قرارداد با سه خبازی جهت تامین نان مورد نیاز مهرجویان
ثبت نام مهرجویان تحت حمایت جهت مراسم اعتکاف و معرفی به
سازمان تبلیغات شهرستان زاهدان
حضور حاج آقا سید ضیاء طباطبایی نماینده آیه اهلل سیستانی و آیه اهلل
مکارم شیرازی در دفتر نمایندگی زاهدان
برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج
اهدا لوح تقدیر از طرف فرماندار و بخشدار شهرستان نیمروز به آقای
رمضانی،مسئول شعبه،حسابدار و مددکار
پرداخت هزینه عمل جراحی پا دختر بی سرپرست با کمک خیرین که
در کلینیک امام حسین علیه السالم تحت مداوا قرار گرفت.

خیریه آبشار عاطفه ها

دیداربا مسئول مشارکتهای مردمی کمیته امدادداستان و تعامل بین
خیریه ابشارعاطفه ها وکمیته امداد
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شعبه زهک

دیداربا مسؤلین شهرستان زهک حاج آقای خدری امام جمعه محترم
شهرستان آقای رخشانی نسب فرماندارمحترم شهرستان آقای سلیمانی
بخشدارمحترم وجناب سرهنگ سرگزی فرمانده ناحیه سپاه شهرستان
وصحبت پیرامون تعامل وهمکاری با نمایندگی آبشارعاطفه ها در زهک

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه نیمروز
جشنواره

نشاط

اجتماعی

واحتماعی

کردن

امرمبارزه

باموادمخدربارویکردورزش ویژه سازمان های مردم نهاد بابرگزاری

کارگاههای توانمندسازی موسسات

برگزاری جلسه در دفتر امام جمعه نیمروز با حضور مسوولین شهرستان

و تعیین مسول جدید شعبه و تقدیر از مسوول قبلی تعامل و همکاری

نهادهای دولتی با خیریه

و اعزام  40نفر از بانوان نیمروزی تحت حمایت خیریه آبشار عاطفه
ها به مشهد مقدس

همزمان با فرا رسیدن میالدحضرت معصومه(س) ابشار عاطفه ها
شعبه نیمروز استان سیستان و بلوچستان باکمک یکی از خیرین خانم

دکتر دهمرده به تعدادی ازبچه های یتیم ونیازمند اسباب بازی اهدا
گردید.

سیستان و بلوچستان زابل

توزیع لوازم التحریر استان در بین دانش آموزان

دیداربا مسؤلین شهرستان زابل امام جمعه محترم  ،معاون سیاسی و
اجتماعی فرمانداری و معاون اداری و مالی فرمانداری شهردار ریس

همزمان با میالد علی ابن موسی الرضاع باب الحوایج خورشید هشتم

سازمان اوقاف و امور خیریه ریس سازمان تبلیغات و ریس سازمان فرهنگ

نیمروز با کمک ابشار عاطفه ها صورت گرفت.

وهمکاری با خیریه آبشارعاطفه ها

ایران امام باکرامت نیز مراسمی از خادمین امام رضا ع در شهرستان

همزمان با میالد علی بن موسی الرضا خورشید هشتم ایران زمین

و ارشاداسالمی ریس اداره آموزش و پرورش و صحبت پیرامون تعامل

نیز ،مراسمی با کمک آبشار عاطفه ها از خادمین این امام با کرامت
صورت گرفت و خانم چشک و شیردل به همراه خادمین هدایایی را به

خانمهای تحت حمایت این خیریه تقدیم کردند و همچنین با کمک
این موسسه تعداد  37نفر از نیازمندان و کسانی که توانایی رفتن به

حرم مطهر را نداشتند راهی حرم باب الحوائج شدند.

همزمان سال روز ازدواج امام علی ع وفاطمه زهرا س موسسه ابشار
عاطفه های شهرستان نیمروز از سیستان وبلوچستان برای مراسم

باشگوهی در شهرستان زابل برگذار کرد که شش نوعروس وداماد
در این مراسم خطبه عقد جاری شد واز طرف اداره اوقاف زابل به
نوعروسان شهرستان نیمروز کارت هدیه دویست هزاری نیز هدیه

شد.

کارگاه اموزشی سازمانهای مردم نها .استان س وب درچابهار تیم

سازی وطرح نویسی وحمایت یابی وجذب مشارکتهای مالی

خیریه آبشار عاطفه ها
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قزوین
جشن اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان قزوین با
حضور شورای شهر و فرمانداری البرز و شورای شهر اقبالیه

جشنواره آرزوهای ایتام شعبه قزوین اعزام  28یتیم به همراه خانواده
به مشهد مقدس با همکاری یکی از خیرین بزرگوار و برگزاری جشن
اکرام ایتام با حضور مدیرعامل سازمان خیریه آبشار عاطفه ها در
مراسم صورت گرفت.

40هدیه به دختران مهرجویان و تجلیل از پزشکان و ارسال پیام تبریک به آنان،
خرید و توزیع  32عدد لباس گرم و کفش برای کودکان تحت پوشش توسط
خیرین گرانقدر در
مرحله دوم طرح زمستانه شعبه قزوین اقدام گردید.
به مناسبت شب یلدا جشن تولد کودکان فصل پاییز برگزار گردید.
به مناسبت هفته وحدت جشن بزرگی با حضور مهرجویان تحت حمایت برگزار
گردید.
اهدای یک سری سیسمونی به یکی از مهرجویان نیازمند
خرید کفش و کاپشن برای ده یتیم توسط یکی از خیرین و شاد نمودن دل
کودکان.
جشن اهدای کمک جهیزیه به  30نوعروس با حضور خانم نخستین عضور
محترم شورای شهر قزوین  ،آقای کریمی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و
جمعی از خیرین برگزار گردید.
حضور محسن قاسمی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و کریمی مسئول
تشکل های مردم نهاد فرمانداری قزوین در ضیافت افطاری خیریه آبشارعاطفه
ها حضوربعمل آودند.

شعبه اقبالیه
به مناسبت میالد حضرت محمد(ص)3سری جهیزیه به نوعروسان
نیازمند شعبه اقبالیه اهداء شد.
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید توسط خیرین ،به لطف
خدای متعال توانستیم یک بار دیگر دل دانش آموزان نیازمند این
شعبه را شاد گردانیم.
به همت خیرین خیراندیش در شب یلدا میوه و تنقالت بین مهرجویان
تحت حمایت توزیع گردید.
طبق سنوات هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان به کمک خیرین
سبد کاال شامل  :برنج ،روغن ،نمک ،آبلیمو ،ماکارانی حبوبات ،قند
و چای و  ...توزیع گردید.

شرکت در نخستین سمینار تخصصی هم اندیشی سازمانهای مردم
نهاد خیریه ونیکوکاری کشور درهمدان
شرکت در کارگاه آموزشی سمینارهمدان با پیشنهاد نامه به ریاست
جمهوری مبنی بر اعالم آمادگی سمنها برای کمک به دولت به
شرط جایگزین شدن این الیحه به جای آئین نامه سال  94و
پذیرش استانداری مبنی بر اعالم آمار کلیه سن ها در سایت خود و
آموزش کلیه سن ها توسط استانداری
برگزاری جشن گلریزان و اهدای جهیزیه برای 70نوعروس با حضور
مسئولین و خیرین
توزیع لوازم التحریر به مناسبت بازگشایی مدارس
برگزاری نمایشگاه در ورزشگاه شهید رجائی جهت تبلیغات
اهداء تقدیرنامه به داروخانه به مناسبت بزرگداشت محمدابن ذکریای
رازی و روز داروسازی
برگزاری میالد حضرت معصومه(س)روز دختر و اهداء

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه الوند

افتتاح شعبه در تاریخ 9/8/1395
توزیع  2سری مواد غذایی شامل :عدس ،برنج ،روغن،کنسرو ،پنیر ،خرما ،رب
گوجه
شرکت در جلسات فرمانداری و دیدار با فرماندار آقای عسگری و رئیس
سازمانهای مردم نهاد شرکت در کالس های استانداری
شرکت در همایشات سازمان های مردم نهاد استان قزوین و تعامل بیشتر
پشتیبانی از نقاط محروم کشور
اختصاص کمک هزینه درمان به مهرجویان تحت پوشش
اهدای 3سری جهیزیه به مناسبت میالد حضرت زینب (س) به نوعروسان
نیازمند شامل :فرش ،سرویس چوب ،اجاق گاز ،بخاری سرویس آشپزخانه،
سرویس آرکوپال ...
تخریب و بازسازی  2واحد مسکونی فرسوده در روستاهای دورافتاده استان ،بنا،
گچکار ،کاشیکار ،مصالح ساختمانی ایزوگام و...
شرکت در راهپیمایی 22بهمن همراه با مهرجویان تحت حمایت
سرکشی به نقاط محروم و تهیه عکس وکلیپ و انعکاس به خیرین

کاروان خادمین اربعین شعبه البرز و قزوین که راهی کربالء شدند.
با فرا رسیدن عید نوروز بین مهرجویان سبدکاال ،لباس  ،کیف و
کفش توزیع گردید.
به مناسبت روز نیمه شعبان 30سری جهیزیه و در روز میالد امام
رضا(ع)  110سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهداء گردید.
در ایام ماه مبارک رمضان این شعبه طبق روال هر ساله بین
مهرجویان تحت حمایت سبد کاال توزیع کردند.
با فرا رسیدن ماه مهر ماه مهربانی  300سری لوازم التحریر بین
فرزندان تحت پوشش این شعبه توزیع گردید.
پخش برنامه گلریزان و عملکرد در شبکه استانی البرز صورت
پذیرفت.
اهدای سبد کاال ماه رمضان شامل  :برنج  ،رب ،ماکارانی ،خرما ،قند
شکر ،لوبیا ،نخود ،عدس ،تن ماهی ،مربا ،جگر،گوشت
اهدای جهیزیه به مناسبت نیمه شعبان به  18نوعروس ایتام و بی
بضاعت .
اهدای9سری جهیزیه به استان یاسوج و3سری جهیزیه سمیرم
اصفهان.
چهارشنبه مورخ  26/3/1395از70مددجو جهت دریافت افطار دعوت
بعمل آمد و در همان روز مراسم افطاری برگزار شد .در این مراسم
از میهمانان و مددجویان عزیز با کباب کوبیده پذیرایی بعمل آمد.
همچنین توسط خیرین و نیکوکاران در فصل سرما این شعبه توانست
تعداد زیادی بخاری گازی در بین مهرجویان نیازمند توزیع نماید.

شعبه البرز

به همت خیرین در بین مهرجویان تحت حمایت این شعبه پوشاک و
کفش توزیع گردید.
برگزاری کالس های آموزش کار گروهی استان البرز با حضور آقای
دکتر مشکینی مسئول سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور و آقای
ملک زاده و با حضور نمایندگان خیریه آبشار عاطفه ها استان البرز

خیریه آبشار عاطفه ها

جمع آوری و ارسال کمک های مردمی به مناسبت اربعین حسینی توسط
خیرین شعبه البرز صورت گرفت.
در شب یلدا میوه و تنقالت در بین مهرجویان درب منزل توزیع گردید.
توزیع گوشت نذری به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) توسط
خیرین صورت گرفت
پذیرایی و اسکان از زائرین پیاده امام رضا(ع)در مشهد و مراسمات آخر
صفر
جشن بزرگ نوعروسان ایتام در نیمه شعبان و میالد امام رضا (ع) برگزار
گردید.
توسط کمک های خرین اردوهای مختلفی را در بین فرزندان ایتام تحت
حمایت این شعبه برپا گردید.
کارگاه های آموزشی صنایع دستی به مهرجویان و برگزاری کارگاه های
گروهی در سطح استان توسط خیرین صورت پذیرفت.
برپایی نمایشگاه صنایع دستی مهرجویان البرز در سطح شهر
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همدان
نمایندگی همدان
توزیع میوه و تنقالت درب منازل مهرجویان تحت حمایت
که این اقالم ویژه شب یلدا بود صورت گرفت.
اول مهر همزمان با بازگشایی مدارس در بین دانش آموزان
تحت حمایت لوازم التحریر کیف و کفش توزیع گردید.
 88نوعروس همدانی و اسد آبادی توسط موسسه آبشار
عاطفه ها به خانه بخت رفتند این موسسه با مساعدت
خیرین هر سال در میالد امام رضا (ع) نیمه شعبان و میالد
حضرت زینب (س) برای نوعروسان نیازمند جهیزیه تهیه

شعبه مالیر
یک بار دیگر از دریای مهر خیرین گرامی در دل
های مهرجویان شادی موج میزند.
 3سری سیسمونی به خانواده های تحت پوشش
اهداء گردید.
مراسم توزیع بسته های غذایی و بسته ویژه شب
یلدا بین مهرجویان شامل  :برنج ،گوشت ،روغن،
پودرلباس شویی ،میوه و شیرینی
مراسم جشن میالد نبی اکرم(ص) و امام صادق(ع)
با حضور مهرجویان برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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می نماید.
ذبح  7راس گوسفند توسط خیرین در سال  95توزیع آن بین
مهرجویان.
برپایی نمایشگاه تحت عنوان غرفه کارآفرینی و اشتغال به همت
خیرین این شعبه توانستیم  700بطری روغن 3لیتری و اهداء
103بطری روغن و  80بطری روغن  1لیتری در بین مهرجویان
توزیع نماییم.

توزیع لوازم التحریر و کیف به دانش آموزان نیازمند
توسط خیرین به مناسبت بازگشایی مدارس صورت
پذیرفت.
اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در سه مرحله
انجام پذیرفت .
حضور مسئول دفتر نماینده مردم شریف مالیر در
مجلس شورای اسالمی آقای آزادیخواه در دفتر
سازمان که ضمن بررسی فعالیت ها و مشکالت
کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به این سازمان
اهدا نمودند.
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شعبه کبودرآهنگ همدان

شعبه اسدآباد همدان

به مناسبت شب یلدا توسط خیرین مواد غذایی و میوه
در بین مهرجویان تحت حمایت توزیع گردید.
توزیع سیب زمینی توسط یکی از خیرین بین مهرجویان
اهدای 20پتو گلبافت دو نفره30 ،جلد قرآن کریم به
همراه 30شاخه گل به نوعروسان..توسط خیرین
به مناسبت ماه مبارک رمضان سبد کاال بین مهرجویان
توزیع گردید.
توزیع سبد لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند

سبد میوه به مناسبت شب یلدا و توزیع بین مهرجویان تحت پوشش
این سازمان اهداء گردید.
برگزاری کالس آموزشی پیشگیری از ایدز با همکاری اداره بهزیستی
اهدای  24کمک جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت با حضور پرسنل
و جمعی از خیرین و دعوت از خبرنگار صدا و سیما وخبرنگار روزنامه
آوای
اهداء لوازم التحریر به  130دانش آموز تحت حمایت شعبه و متفرقه
شامل :دفتر ،مداد ،پاکن ،خط کش ،مدادرنگی لیوان ،کیف وکفش،
خودکار ،جامدادی ،ساعت ،ماشین حساب بین دانش آموزان
جشن نیمه شعبان با حضور رئیس اداره بهزیستی بازرس اداره اصناف،
خیرین و مهرجویان شعبه اسدآباد همدان برگزار گردید.

کوچکترین خیـر آبشار عاطفه ها همدان

تشکیل کالس های پیش گیری از ایدز در شعبه
اسدآباد.
توزیع سبد کاال در ماه مبارک رمضان در بین مهرجویان

خیریه آبشار عاطفه ها
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فارس
اهداء لوازم التحریر به220
دانش آموز تحت حمایت و
شعبه نورآباد.

شعبه جـهرم

اهداء جهیزیه در نیمه شعبان ومیالد امام رضا(ع) و اطالع رسانی
دریک بخش خبری استان و دو بخش خبری از طریق رادیو و برنامه
خانوادگی کاشانه مهر

توزیع لوازم التحریر به دانش آموزان تحت حمایت
اهدای پوشاک و لوازم التحریر و کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین به
نیازمندان این شعبه
به کمک خیرین توانمند این شعبه توانستیم بیمارانی تحت حمایت را در
بیمارستان های سطح شهر بستری نماییم .

برگزاری جشن ایتام در شب میالد امام حسن
مجتبی (ع)
اهدای جهیزیه در دو نوبت میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک
امامت و والیت امام رضا(ع) و ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت
فاطمه(س) و میالد آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) به
نوعروسان نیازمند صورت گرفت  .اقالم جهیزیه عبارتند از  :یخچال،
اجاق گاز ،فرش سرویس پالستیک ،سرویس چینی ،سرویس قاشق
و چنگال ،کلمن آب ،سرویس استکان ،تشک و پتو و بالشت سماور،
پارچ و لیوان ،سرویس آشپزخانه و ...که این اقالم جهیزیه به چند نو
عروس شعبه شهرستان فسا ،بنارویه  ،زرین دشت اهداء گردید.
تکریم از خانواده شهداء و همسران شهداء
تکریم از مادران ایتام و نیازمندان در روز مادر والدت با سعادت حضرت
فاطمه (س) انجام مراسمات با حضور مسئولین ،خیرین و مهرجویان.

برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی و ارائه عملکرد خیریه و فروش هنرهای
دستی مددجویان
شرکت در جلسات و گردهمایی با حضور استاندار
اهداءکمک های نقدی وغیر نقدی (پنج سری جهیزیه) به استان سیستان و
بلوچستان

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه فسا
اهدای  6سری جهیزیه در  4مرحله برای نوعروسان نیازمند
برگزار گردید.

شعبه شیراز2

برگزاری مراسم شب آرزوها
به همت خیرین و برنامه
افطاری در رستوران
گروهی از مهرجویان تحت
حمایت همراه کاروان راهی
مشهد مقدس شدند.

اهدای  6سری سیسمونی در طی  4مرحله.
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان توسط خیرین سبد
کاال بین مهرجویان توزیع گردید.
دیدار با فرماندار فسا به منظور رسیدگی به
خانواده های زندانیان

تهیه دستگاه فیزیوتراپی و توزیع لباس زمستانه در بین مهرجویان تحت
حمایت
به مناسبت فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان در بین مهرجویان سبد مواد
غذایی توزیع گردید.
به مناسبت میالد حضرت ولیعصر(عج) و امام رضا (ع) جشن اهداء جهیزیه
به نوعروسان نیازمند برگزار گردید.
به همت خیرین ماه مهر ،ماه مهربانی توانستیم در بین فرزندان نیازمند
توزیع لوازم التحریر داشته باشیم.
مهرجویان و پرسنل شعبه در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن حضوربعمل
آوردند.

خیریه آبشار عاطفه ها
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تشکر و قدردانی و اهداء لوح تقدیر از طرف مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی (ره) توسط جناب آقای حاج بهزادی رییس
کمتیه امداد فسا به خانم نادری مسئول خیریه آبشار عاطفه
های فسا

اهـدای 14سری جهیزیه به نوعروســان

نیازمند در روز والدت امام محمد باقر(ع)
توزیع لـوازم التحـــریر در مهر ماه بیـن دانش آموزان
نیازمند
توزیع پوشاک چهارماهه اول سال توسط خیرین بین
مهرجویان تحت حمایت.
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شعبه قطب آباد
جشن مانور جهیزیه بین نوعروسان نیازمند تحت
حمایت این شعبه با حضور مردم و مسئولین برگزار
گردید.
توسط خیرین در ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن
سال جدید سبد کاال شامل  :روغن ،برنج ،مرغ ،رب،
حبوبات در بین مهرجویان توزیع گردید.
برپایی سفره های افطاری و نذورات مردمی و
خیرین
برپای اردوهای زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس
وقم
با فرا رسیدن ماه مهربانی به همت نیکوکاران لوازم
التحریر شامل  :کیف و کفش ،مداد رنگی ،دفتر،
خودکار ،فرم مدرسه و  ...بین دانش آموزان نیازمند
توزیع شد.
مراسم سوگواری ایام محرم با نذورات مردمی در
شعبه با حضور مهرجویان  ،مداح و سخنران برگزار
گردید.

شعبه بنارویه
اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند با حضور
مسئولین و خیرین شهرستان بنارویه
اردوی تفریحی توسط خیرین به صورت رایگان
ویژه کودکان تحت حمایت این شعبه
به همت خیرین توزیع خواروبار بین مهرجویان
نیازمند صورت گرفت.
توسط خیرین در ماه تحصیلی جدید لوازم التحریر
به دانش آموزان نیازمند شعبه اهداء گردید.
در ماه مبارک رمضان سبد کاال بین مهرجویان
توزیع شد.
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حضور مسئولین
در جشن جهیزیه

مانور اهدای
جهیزیه
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یزد
تهیه جهیزیه و سیسمونی به مناسبت والدت حضرت زینب در شهرستان
برگزاری جشن تکلیف  350نفر از  700دانش آموز پسر و پذیرایی از
مهمانان پس از برگزاری مراسم نماز جماعت.
درروز والدت با سعادت حضرت علی (ع) به کمک خیرین سبد کاال
شامل  :گوشت گوسفند ،گوشت چرخ کرده،

شعبه اردکان یزد
مرغ ،ماهی ،ران مرغ ،طعام گرم و ...بین مهرجویان تحت حمایت توزیع
گردید.
به مناسبت فرارسیدن ماه مهر و سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان
تحت پوشش این سازمان لوازم التحریر همچون :کیف و کفش ،مداد،
جامدادی ،دفتر ،مدادرنگی تراش ،پاک کن ،خودکار ،دفترچه ،پارچه
توزیع گردید.
در روز والدت حضرت فاطمه(س) و والدت امام حسین (ع) به کمک
خیرین 2سری جهیزیه به  2نوعروس اهداء گردید.
به مناسبت روز نیمه شعبان و والدت امام رضا(ع) و همچنین در سالروز
ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س)
که جمع ًا  24سری جهیزیه به  24نوعروس اهداء گردید.
در روز والدت حضرت رسول اکرم(ص)  3عروس و در روز والدت امام
حسن عسگری  2عروس توسط خیرین جهیزیه تهیه و اهداء گردید.
مراسم اهدا جهيزيه به 200نفر مددجو استان يزد

به مناسبت تولد پیامبراز طرف مؤسسه آبشار مسابقه نقاشی بین کودکان
در مسجد امیرالمؤمنین برگزار شد و جوایزی به آنها اهداء شد.
در مراسمی دیگر مقداری میوه که توسط یکی از خیرین به موسسه اهدا
شده بود در بین مهرجویان توزیع گردید.
اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان تحت حمایت اهدای تابلوفرش به
بیمارستان به مناسبت روز پرستـــار

شعبه میبد یزد
حضور در فرمانداری میبد و جلسه با معاون فرماندار آقای فالح و
کارشناس امور اجتماعی و امور بانوان فرمانداری میبد خانم اقایی و
معارفه خانم خاکساری توسط خانم نائب معاونت بارزسی کل کشور و
خانم شریفی و همچنین صحبت خانم نائب جهت دادن پروانه شهرستان
و تجهیز شعبات یزد
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54

سالنامه 1395

سمنان
همزمان با هفته ازدواج و با همکاری بسیج خواهران پایگاه ام لیال
(س) وبرپایی غرفه دستاوردهای مهرجویان و عرضه محصوالت
دستی مهرجویان برای فروش در پارک آبشار سمنان بر پا شد.
توزیع گوشت قربانی به مناسبت عید قربان به مهرجویان تحت
حمایت
طی مذاکراتی با آقای باهنر ،مدیر عامل فرهنگی ورزشی
شهرداری سمنان و با هماهنگی آقای بنی اسدی ،مسئول غرفه
های نمایشگاه پارک سیمرغ توافقاتی مبنی بر در اختیار قراردادن
غرفه ای در نمایشگاه حاشیه نشینان البرز با حضور استان های
همجوار استان سمنان در پارک سیمرغ صورت پذیرفت .
در ضمن با هماهنگی دکتر شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی،
پایگاه های کمک به جشن عاطفه ها در مراکز مختلف درمانی،
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شامل بیمارستان کوثر
درمانگاه تدین بیمارستان امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی برپا
شد.
ضمن برگزاری جلسه ای با جناب آقای صفایی مدیرکل حراست
استانداری سمنان ،با حضور خانم شنوایی مسئول نمایندگی سمنان
و خانم کردیان مسئول نمایندگی جهیزیه و درمان سمنان و خانم
خیرالدین مسئول فرهنگی شعبه امام رضا(ع) سمنان ،عالوه بر
معرفی موسسه خیریه آبشار عاطفه ها و بیان اهداف این موسسه
درخواست مساعدت و همکاری این بخش از استانداری و ابالغ
دستور همکاری به سایر ارگان های دولتی انجام شد .و از جانب
ایشان قول مساعدت گرفته شد .هم چنین ایشان قول همکاری
های بیشتر مدیر کل دفتر اموراجتماعی استانداری با موسسه را
دادند.
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند این شعبه

مراسم اهدای  30سری جهیزیه به نو عروسان همزمان با والدت با سعادت
هشتمین اختر تابناک حضرت علی بن موسی الرض(ع) برگزار گردید.
توزیع بسته های شب یلدا به مددجویان تحت پوشش
همچون میوه و تنقالت طبق روال هرساله.
برگزاری کالسهای مشاوره یکبار درهفته ویژه نوعروسان
برگزاری ایستگاه صلواتی در شهر به مناسبت شهادت امام رضا(ع) شعبات
شعبهی ،جهیزیه و درمان استان
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند به مناسبت ماه بازگشایی
مدارس.
به مناسبت والدت حضرت قائم(عج) مراسم افتتاحیه شعبه جهیزیه و درمان
با حضور چندتن ازخیرین برگزار گردید.
اردوی بسیجی با حضور 20نفر از مهرجویان تحت حمایت حلقه صالحین
به محل امامزاده سید(ع) بر پا گردید.
گوشت عقیقه توسط یکی از خیرین در بین مهرجویان توزیع شد.
کالس های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم با حضور مهرجویان تحت
حمایت برگزار گردید.
سبدکاال ماه مبارک رمضان شامل  :برنج ،گوشت ،مرغ خرما ،روغن ،قند و
چای ،زولبیا و بامیه  ،ماکارونی ،تن ماهی در بین مهرجویان توزیع گردید.
به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) شرکت در
جشن مطلع عشق در محل برج میالد تهران و دایر نمودن نمایشگاه جهت
فروش دستاوردهای مهرجویان در غرفه در اختیار قرار داده شد.
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شعبه سمنان (جهیزیه و درمان)
برگزاری جلسه مسئول نمایندگی سمنان  ،خانم شنوایی با
مدیرکل حراست استانداری سمنان به همراه خانم کردیان
(مسئول شعبه جهیزیه و درمان) و خانم خیرالدین(مسئول
فرهنگی شعبه امام رضا(ع)

شعبه گرمسار
اهدای فرش و گاز و یخچال به مهرجویان تحت حمایت
اهدای سیسمونی به مادران مهرجوی
اعزام مهرجویان به کربال معلی.
مراسم شب اربعین و توزیع غذا برای مهر جویان
برپا کردن موکب کربال و خدمت رسانی به زائرین پیاده توسط
کمک های مردمی و خیرین سازمان
اشتغال زایی برای مهر جویان از طریق خیرین شعبه
جلسه در فرمانداری با حضور مسئول شعبه
توزیع مواد خوراکی شب یلدا به خانواده های نیازمند
بازدید از منازل مهر جویان توسط شهردار شهرستان
استقبال از رئیس جمهور توسط مهرجویان در سمنان
 15اسفند طرح اکرام ایتام با حضور خیرین ،مسئولین برگزار گردید.
توزیع سبد کاال در ماه مبارک رمضان بین مهرجویان تحت حمایت
این شعبه
به مناسبت فرار رسیدن ایام عید نوروز توسط خیرین بین مهرجویان
کفش توزیع می گردد.
با فرا رسیدن ماه مهر بین دانش آموزان لوازم التحریر توزیع گردید.

به همت خیرین توانستیم سبدکاال برای مهرجویانی که دچار
بیماری های سخت می باشند خریداری و اهداء نماییم.
توسط خیرین شهربه مناسبت هشتم ربیع االول به عیادت و
دلجویی از مهرجویان بیماررفته و سبدکاال توزیع گردید.
برگزاری کالس های مشاوره یکبار درهفته ویژه نوعروسان
اهدای دو سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت
با همت خیرین شهرستان سمنان مسئول و پرسنل موسسه
خیریه آبشارعاطفه ها شعبه جهیزیه و درمان به عیادت از
سانحه دیدگان قطار مسافربری در بیمارستان کوثر سمنان
رفته و
در طی نشست آقای دکتر مجید جدیدی مشاور رئیس دانشگاه
علوم پزشکی در امور خیرین سالمت ،مشارکت های اجتماعی
و سازمان های مردم نهاد عالوه بر معرفی موسسه قول
مساعدت در زمینه های تبلیغی و درمانی را دادند.
طی مذاکراتی با آقای باهنر ،مدیر عامل فرهنگی ورزشی
شهرداری سمنان و با هماهنگی آقای بنی اسدی ،مسئول
غرفه های نمایشگاه پارک سیمرغ توافقاتی مبنی بر در اختیار
قراردادن غرفه ای در نمایشگاه حاشیه نشینان البرز با حضور
استان های همجوار استان سمنان در پارک سیمرغ انجام شد.
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید توسط خیرین سبد
لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع گردید.
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شعبه دامغان
به مناسبت والدت با سعادت امام علی(ع) جشنی در موسسه با
حضور مهرجویان صورت گرفت که الزم به ذکر است در این
جشن ختم صلوات برگزار شد و در آخر مراسم پذیرایی توسط
خیر تهیه و توزیع گردید.
به مناسبت والدت منجی عالم بشریت حضرت ولیعصرعجل
اهلل تعالی فرجه و الشریف مراسم جشنی با حضور خیرین
و مهرجویان برگزار گردید که اهداء  2سری جهیزیه به 2
نوعروس صورت گرفت.
جلساتی با خانم بهمن ،زیر مجموعه امور اجتماعی استانداری
و هم چنین با جناب آقای باهنر ،مدیر عامل فرهنگی ورزشی
شهرداری سمنان و جلسه با جناب آقای دکتر جدیدی مشاور
ریئس دانشگاه علوم پزشکی در امور خیرین سالمت صورت
پذیرفت.
به مناسبت ماه مبارک رمضان سبد کاال به  70نفر از خانواده
های تحت حمایت این شعبه که این اقالم شامل :گوشت،
مرغ ،رشته آش ،ماکارونی  ،سویا  ،پنیر ،نشاسته گندم،
جوپرک ،قند و چای  ،روغن ،برنج ،شکر ،بن نان که در بین
مهرجویان توزیع گردید.
ازامام جمعه شهرستان دامغان جهت بازدید از موسسه خیریه
آبشار عاطفه های دامغان برای رفع مشکالت مردم بی بضاعت
این شهر دعوت بعمل آمد.
دیدار مسئول شعبه دامغان با امام جمعه شهرستان
توسط خیرین خیر اندیش به مناسبت فرارسیدن ماه مهر لوازم
التحریر ،لباس،کیف وکفش بین دانش آموزان نیازمند توزیع
گردید.
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جشن آرزوهای ایتام با اهدای هدایا به کودکان بی سرپست
این شعبه برگزار گردید.
در شب یلدا میو و تنقالت توسط خیرین در بین مهرجویان
توزیع گردید.
جشن اهدای جهیزیه به نوعروسان بی بضاعت در روز نیمه
شعبان و میالد امام رضا(ع) برگزار شد.
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موج شادی آبشـار عاطفه ها در زندگـی
زوج های جوان نیکوکاران  450نو عروس را
راهی خانه بخت می کنند

لرستان
مرحله دوم اهداء  8888سری جهیزیه همزمان در سراسر کشور
توسط سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها اجراء شد .به
مناسبت دهه کرامت به  50نو عروس ایتام و نیازمند جهیزیه
اهداء شد.
مسئول شعبه لرستان افزود  :تعداد  50نو عروس در حال انتظار
در شعبه خرم آباد و  400نو عروس درحال انتظار درسایر شعب
استان که جهیزیه آنان توسط خیرین تامین گردیده همزمان
با والدت با سعادت امام رضا(ع) و دهه کرامت با حضورخدام
رضوی حرم مطهر امام رضا(ع) و همچنین اقشار مردم ،خیرین
و مسئوالن راهی خانه بخت می شوند و زندگی مشترک خود را
آغاز می کنند.
بدون شک داشتن جهیزیه ای ساده برای شروع یک زندگی جدید
برای بعضی از دختران این سرزمین آرزوست آرزویی دوردست که
جز با دستان مهربان خیریه جامعه عمل بر آن پوشانده نمی شود.

مداحان حاج مجید علی اکبری و سید احمد حیات الغیب مهر
جویان تحت حمایت و عموم مردم در مکان حسینیه حبیب این
مظاهر شهر خرم آباد بر گزار نمودند .
برپایی نمایشگاهی از عملکرد خیریه و صنایع دستی مهرجویان
که در شب عید غدیر خم  ،در این نمایشگاه تعداد  10سری
جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش توسط خیریه آبشار عاطفه ها
با حضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه خرم آباد آقای میرعمادی ،استاندار آقای
بازوند ،مدیرکل امور اجتماعی استانداری ،معاون سیاسی
استانداری ،شهردار و برخی مسئولین برجسته استان و شهرستان
اهداء گردید.
همایش ازدواج سالم برای جوانان ،ازدواج آسان و پایدار کاری از
دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی و خیریه آبشارعاطفه ها خرم
آباد صورت پذیرفت.

آرزوهایی که با مهـر برآورده می شود.
به دنبال این گزارش انتشار خبری مبنی بر اینکه آبشار عاطفه ها
چراغ خانه بیش از  200نوعروس و داماد را روشن کرد.
مسئول شعبه خرم آباد بیان داشتند  :با اینکه استان محرومی داریم
ولی دستان بخشنده ای هستند که اگر دو تکه نان دارندیک تکه
را برای فرزندان خود نگه می دارد و تکه بعدی را انفاق می کند.
سری قبل که اهدای جهیزیه داشتیم تعداد  500سری تکمیل
شده بود و دو سه تا هم مازاد داشتیم.
بازدید مشاوره استاندار لرستان از دفتر نمایندگی لرستان صورت
پذیرفت.
گردهمایی خادمین اربعین حسینی و مراسم تقدیر و تشکر از
خادمین توسط مسوولین استان لرسان برگزار گردید.
سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی خرم آباد در
شب عید غدیر خم مراسمی با حضور سخنران کشوری حجت
االسالم و المسلمین استاد حاج آقا دارستانی
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اولین کاروان نذورات حسینی لرستان راهی خانه عشق شد.
مسئول شعبه لرستان گفت  :با یاری خداوند و همراهی خیرین
حسینی اولین کاروان نذورات حسینی لرستان جهت خدمات
رسانی به زائرین حسینی به نجف ارسال شد.
جمع آوری وارسال محموله نذورات مردمی توسط خادمان
خورشید سازمان مردم نهاد خیریه آبشارعاطفه ها لرستان
حضور مسئولین استان لرستان در نمایشگاه خیریه مهر در انتظار
مهر
هدف نمایشگاه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است.
مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه ها استان گفت  :موسسه
آبشار عاطفه ها از نمایشگاه مهر که در انتظار مهربانی است
پیشبرد و تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) به نام اقتصاد مقاومتی،نامگذاری شده است.
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شعبه نورآباد
یجاد زمینه اشتغال "با همکاری خیرین" برای خانواده های
نیازمندی که از نیروی کار برخوردارند در صدر اهداف خیریه
آبشار عاطفه های نورآباد لرستان است .و سود احتمالی
حاصل از آن بعالوه ی کمک های هدفمند خیرین ،در مسیر
رفع نیاز خانواده های نیازمندی که فاقد نیروی کار هستند
مثل ایتام صغیر و مریض های صعب العالج خواهد شد.
قرار داد با موسسات قرآنی و  4آموزشگاه زبان انگلیسی
جهت ارئه خدمات به فرزندان خانواده های تحت حمایت
تقدیم هدایا به مناسبت جشن تولد کودکان یتیم نیازمندان
تحت حمایت خیریه ،با همت خیرین اهدای 60دست نوشت
افزار مدرسه به  60دانش آموز نیازمند ،بیش از 200دست
لباس مدرسه به روستاهای بخش کاکاوند
توزیع مواد غذایی به خانواده های تحت حمایت خیریه به
مناسبت شب یلدا
توزیع لباس گرم و لوازم تحریر به دانش آموزان نیازمند
دبیرستان و دبستان روستای مله خان توسط خیریه آبشار
عاطفه ها
با همت خیرین اهدای پنجاه و هفت دست نوشت افزار
مدرسه به پنجاه و هفت دانش آموز نیازمند خانواده های
تحت حمایت خیریه آبشار عاطفه ها نورآباد لرستان.
کارگاه خیاطی واشتغال زایی مهرجویان نیازمند
جلسه مسئولین خیریه آبشارعاطفه ها با نماینده ولی فقیه
استان لرستان حضرت حجت االسالم حاج آقا میرعمادی
اهدای پنجاه و هفت دست نوشت افزار مدرسه به پنجاه وهفت دانش آموز نیازمند خانواده های تحت حمایت توزیع
گردید.
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شعبه کوهدشت
دیدار پرسنل آبشار عاطفه ها و تقدیر از امام جمعه شهرستان
شوشتر به مناسبت والدت حضرت علی(ع) و روز مرد  ،تقدیر
و تشکر از پزشکان پدر طرف قرارداد به این شعبه  ،همچنین
در چنین جشن داراالیتام و دعوت از کودکان یتیم تحت
پوشش برگزار گردید.
اردو شهر بازی کودکان ایتام تحت پوشش به مناسبت
والدت حضرت جواد االئمه(ع)
بازدید مسئولین استانداری و دفتر امور اجتماعی استان ازاین
نمایندکی
شرکت در راهپیمایی  22بهمن همراه با مهرجویان و پرسنل
نمایندگی
توزیع لباس عید نوروز به مهرجویان این نمایندگی و شعبات
استان
به مناسبت والدت امام رضا(ع) در مرحله دوم اهداء جهیزیه
به نوعروسان اهداء پکیج به نو عروسان تحت پوشش با
حضور مسئول محترم امور اجتماعی فرمانداری و خانم زمانی
برگزاری مانور جهیزیه مرحله دوم اهداء  15جهیزیه به
نوعروسان تحت پوشش
توزیع لوازم التحریر کیف و کفش به دانش آموزان تحت
پوشش
توزیع گوشت قربانی به  70خانواده از مهرجویان تحت
پوشش
به مناسبت شهادت حضرت جواد االئمه(ع) و سالروز ازدواج
حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) اقدام به توزیع سبد
غذایی شامل  :مواد شوینده و غذایی به مهرجویان
به مناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه (س) جشنی با
حضور مهرجویان برگزار گردید که در این مراسم به 150
دختر تحت پوشش این شعبه کارت شهر بازی ولباس اهداء
گردید.
اهداء پوشاک به مددجویان تحت پوشش خیریه به مناسبت
والدت حضرت زینب (س)شهرستان کوهدشت
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شعبه دورود

شعبه دوره چگینی

دیدار مسئول شعبه شهرستان دورود لرستان با نماینده ولی
فقیه در شهرستان به منظور اطالع رسانی و ارائه کارصورت
پذیرفت.
دیدار و عیادت از خانواده های تحت حمایت شعبه شهرستان
دورود لرستان
برگزاری جشن و مراسم دعا به مناسبت میالد پیامبراکرم
(ص) و والدت امام جعفرصادق(ع) در هفته وحدت همراه
با مهرجویان.
به مناسبت شب یلدا سبد کاال و مواد غذایی ،آجیل شامل
مرغ ،برنج ،روغن ،رب گوجه فرنگی ،ماکارونی ،آجیل و ...
به کلیه ی خانواده های تحت حمایت توزیع گردید.
شرکت در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن

گردش تفریحی خانواده های ایتام و صعب العالج با کمک
تعدادی از خیرین به مقصد آبشار وارک واقع در خرم آباد
مانور اهدای 10سری جهیزیه به نوعروسان شهرستان دوره
چگنی با حضور امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولین
شهرستان با موضوع ازدواج آسان درسطح شهر در معرض
دید همگان قرار گرفت.
توزیع نذورات خیرین در قالب غذای پخته و مواد غذایی خام
بین خانواده های نیازمند شهرستان دوره چگنی
اهدای لوازم التحریر و پوشاک به70نفر از دانش آموزان
تحت حمایت
ویزیت و درمان مهرجویان تحت حمایت با حضور بسیج
جامعه پزشکی در مناطق محروم
️توزیع پوشاک و لوازم التحریردر مهرماه سال تحصیلی نو
️اهدای جهیزیه به  58نوعروس در سه نوبت والدت امام
زمان(عج)ووالدت امام رئوف امام رضا(ع)و والدت حضرت
زینب(س)
️دومورد اشتغال زایی ونیز در تهییه مسکن
اردوی یک روزه فرهنگی تفریحی خانواده های ایتام و
صعب العالج به مقصد آبشار وارک
حضور پرشور خیریه آبشار عاطفه ها شعبه دوره چگینی در
مراسم راهپیمایی 22بهمن
اهدای جهیزیه به 11نوعروس در گام دوم ویژه والدت امام
رضا(ع)

مراسم اهدای جهیزیه به  18نو عروس نیازمند شهرستان
دورود شنبه شب با حضور مسئوالن و با همت و تالش
سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها برگزار شد.
خانه مهرجو که بر اثر بارش سنگین باران تخریب شده بود
با مشارکت خیریه آبشارعاطفه ها وخیرین درحال ساخت
است.
حضور پرسنل شعبه در گردهمایی و نمایشگاه سراسر
اهدای جهیزیه به تعدادی نو عروس در شهرستان درود
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در آیینی به تعدادی نو
عروس نیازمند دورودی جهیزیه اهدا کرد.
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در دورود در حال حاضر113
خانوار را تحت پوشش دارد.
پریرخ هاشمی نیا مدیر موسسه آبشار عاطفه های دورود
گفت  :که تاکنون به  36نو عروس در این شهرستان جهیزیه
اهدا شده و این اولین مرحله تامین جهیزیه است که در سال
جاری به نو عروس های تحت حمایت این موسسه اهدا
میشود .

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه الشتر
لوله کشی آب برای خانواده نیازمند؛توسط خیرین موسسه

شعبه بروجرد

توزیع برنج روغن سیب زمینی ولباس گرم بین مناطق محروم

حمایت جناب آقای دکتر بروجردی رئیس کمیسیون ملی و
نماینده محترم مردم شهرستان بروجرد

توزیع لباس فرم و لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم
دیدار با امام جمعه شهرستان جهت گرفتن مجوز فطریــه
بازدید از منازل خانواده های نیازمند و رفع مشکالت

در طی بازدید جناب آقای داوود گودرزی معاون شهردار و آقای

شرکت در راهپیمایی عفاف و حجاب و روز قدس با حضور

کلیه بنرهای تبلیغاتی توسط سازمان زیبا سازی بصورت رایگان چاپ

بستن قرارداد با درمانگاه سپاه شهرستان ماهانه ویزیت  20نفر

مراسم عزاداری ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین(ع)با حضور جمع

دیدار با فرمانده سپاه جهت معرفی آبشار در حلقه های صالحین

حضور مهرجویان و پرسنل شعبه بروجرد در راهپیمایی روز قدس و

و پرداخت مبلغ  6000000ریال به ایشان

برگزاری مانور اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند شعبه

درب موسسه در روز شهادت امام رضا(ع)

محمدی رئیس ناحیه 2شهرداری از شعبه طی این جلسه مقرر شد

مهرجویان تحت حمایت

و در سطح شهر نصب شود.

رایگان

کثیری از مهرجویان تحت حمایت

معرفی یک کودک به خیر جهت درمان کاشت حلزون وکمک خیر

 22بهمن ماه

برگزاری ایستگاه صلواتی با توزیع شیر و خرما ،کیک و حلوا جلوی

دیدار جناب آقای عالء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی

توزیع سبد غذایی به مناسبت شب یلدا :مرغ ،برنج ،قند چای ،روغن،

شرکت در دهمین همایش سازمانهای غیر دولتی

دریافت 200پرس غذای گرم ازخیر؛و12مرغ و3کیسه برنج از

و نماینده مردم شهرستان بروجرد از خیریه آبشار عاطفه ها بروجرد

میوه گردو ،کشمش ،تخمه ،شیرینی ،شکالت

به همت خیرین به مناسبت سال تحصیلی جدید لباس و لوازم التحریر

خیرین؛برگزاری روضه داخل موسسه وتوزیع نذورات بین نیازمندان

در ماه مبارک رمضان سبد کاال شامل :گوشت ،روغن ،برنج پیاز و

اهدای جهیزیه به 7عروس بی بضاعت به مناسبت نیمه شعبان ،اهدا

بین دانش آموزان نیازمند توزیع گردید.

خیریه ،توزیع نذورات بین مناطق محروم

سیب زمینی ،قند و چای و  ...بین مهرجویان توزیع شد.

جهیزیه به  8عروس به مناسبت والدت امام هشتم امام رضا (ع)

دیدار پرسنل خیریه آبشار عاطفه های الشتر با پرستاران به مناسبت

والدت حضرت زینب(س)

خیریه آبشار عاطفه ها
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توزیع
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نمایندگی گلستان

توزیع لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت استان
گلستان در اول ماه مهر
کاروان جهیزیه موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به گلستان
رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسول موسسه خیریه
آبشار عاطفه ها در گلستان گفت :این کاروان برای اهداء
هشت هزار و هشتصد و هشتادو هشت سری جهیزیه به
نوعروسان نیازمند در مناطق محروم کشور حرکت خود
را همزمان با دهه کرامت از مشهد آغاز کرد.
صلبی افزود :از این تعداد سیصد سری جهیزیه سهم
استان گلستان است که همزمان با والدت امام رضا علیه
السالم به نوعروسان نیازمند گلستانی اهداء می شود.
بازدید خیــریه آبشارعاطفه ها گلستان توســط دکتر
مـالزاده جانشین قائم مقام وزیـــرکشوردر امور
اجتماعی و با حضور ســردارحبـــیب زاده بازرس
وزرات کشـــور و آقـای چراغعـلی مدیرکل اجتـماعی
استانـداری و دکتر برزمینــی مـعاون اموراجتماعی
فرهنگی استــــــانداری

و سرهنگ زاهدی از امور اجتماعی استانداری .بازدید
خیریه آبشار عاطفه های گلستان توسط دکتر مالزاده
برزمینی معاون امور اجتماعی فرهنگی استانداری و
سرهنگ زاهدی از امور اجتماعی استانداری بعمل آمد.
نشست خیریه آبشار عاطفه ها با مدیر کل امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان آقای مهندس
چراغعلی و معاونت امور اجتماعی استانداری گلستان
آقای دکتر برزینی صورت گرفت و تقدیر و تشکر
بعمل آمد.
به همت خیرین گرامی امسـال هم توانستیم در مــاه
مبارک رمضـان سبد کاال توزیع نماییم.
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید به کمک
خیرین لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع
گردید.
سرکشی از مناطق محروم و اهدای سبد کاال به این
خانواده ها صورت گرفت.
جشنواره ایتام با حضور خیرین و فرزندان ایتام تحت
حمایت برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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گلستان
با هماهنگی خیرین در شب یلدا میوه و تنقالت
بین مهرجویان توزیع گردید.
تعمیر و بازسازی منازل مسکونی مهرجویان
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شعبه گرگان
میالد حضرت فاطمه زهرا ص وبزرگداشت روز زن مراسم تجلیل
از مادران زحمتکش تحت حمایت ،که در این مراسم  200نفر از
مهرجویان وجمعی از خيرين دعوت به عمل آمد ،که برپایی این
مراسم با قرات قرآن وسرود جمهوری اسالمی وسخنان جناب جاج
آقای هاشمی ومداحی ودر پایان با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید
ویک شاخه گل وهدیه ای به رسم یاد بود از مادران گرامی تقدیر
به عمل آمد.
حضور پرشور مهرجویان و مسئولین در راهپیمایی روز قدس و
 22بهمن ماه
لباس گرم و تابستانی توسط خیرین بین مهرجویان تحت حمایت
توزیع گردید.
به مناسبت ماه مبارک رمضان با کمک خیرین سبد کاال بین
نیازمندان تحت حمایت توزیع گردید.
برپایی سفره های افطاری هر شب توسط خیرین

عصمت و طهارت(ع) به مناسبت دهه کرامت و میالد با سعادت ولی
نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مراسم اهدای  30جهیزیه
به نوعروسان غرب گلستان ،که تمامی هزینه های آن توسط خیرین
و نیکوکاران عزیز تامین شده است را برپا نموده تا التیام بخش
دلهای جماعت تحت حمایت باشد.
اردوی سیاحتی مهرجـویان شعبه کالله استـان گلستان
شرکت در راهپیمایی روز قدس با حضور مهرجویان
-هم نشینی خیرین و نیازمندان در سفره افطاری آبشار عاطفه ها

توزیع غذای گرم بین مهرجویان سازمان در این شعبه صورت پذیرفت.
همچنین در این شعبه توزیع لباس گرم بین کودکان تحت پوشش
صورت گرفت.
تولد گروهی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به کمک خیرین در
شعبه برگزار گردید.
تولد گروهی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و ایتام
خانم نوروزی مسئول خیریه آبشار عاطفه های شهر کردکوی گلستان
گفت :سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها بر حسب وظایف و ارادت
به محضر اهل بیت

شعبه کردکوی

خیریه آبشار عاطفه ها
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در روز دهم آذرماه مصادف با شهادت امام رضا(ع) خیریه آبشارعاطفه
ها شعبه کالله برای  250خانواده نیازمند سیزده روستای منطقه
ی بیلی داغ شهرستان کالله بسته های مواد غذایی شامل(برنج،
روغن ،ماکارونی ،رب ،آرد ،و لباس گرم) توزیع شد.

شعبه علی آباد کتول
توزیع میوه و آجیل شب یلدا در شعبه علی آباد کتول در بین
مهرجویان این شعبه.
به همت خیرین این شعبه توانستیم سبد کاال شامل  :برنج روغن،
ماکارونی ،رب ،مرغ ،تاید و  ...به مناسبت ماه مبارک رمضان بین
مهرجویان تحت حمایت توزیع نماییم.
بازدید از منازل مهرجویان تحت حمایت جهت همیاری و کمک
صورت گرفت.
اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند توسط خیرین توزیع گردید.

برگزاری سومین جشن بزرگ اهدای جهیزیه به تعدادی نو عروس
شعبه کالله که در این مراسم که به رنگین کمان زیبایی از آیین
ها و آداب و رسوم جشن ازدواج قومیت های مختلف ساکن در
شهرستان کالله و شرق گلستان تبدیل شد عالوه بر نوعروسان
تازه داماد ها و جمع زیادی از خانواده های آنان ،مردمان شهر های
کالله  ،مراوه تپه و گالیکش ،فرماندار و جمعی از مسئولین این
شهرستان نیز حضور داشتند که طی این مراسم به هر زوج یک
جلد قران مجید و یک قواره چادر و جهیزیه ای اهدا شد.
با حضور سبز مسئولین استانی و شهرستان فرماندارآقای برزگر،
رئیس شورای اسالمی و خیرین مردم پرشور شهرستان کالله نیز
در این مراسم شرکت کردند.

شعبه کالله
برگزاری مراسم افطاری بین  200مهرجو  :در این مراسم به لطف
خداوند متعال و کمک خیرین برگزار شد از  200نفر از خانواده های
تحت پوشش این خیریه پذیرایی گردید.
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته های مواد غذایی
بین  300نیازمند شهرستان توزیع شد .
توزیع مواد غذایی و غذای آماده بین مهرجویان درب منزل
حضور در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن ماه با مهرجویان
پرداخت دیه دختر  11ساله که ناخواسته وارد جریان پرونده قضایی
ای شد که منجر به صدور حکم دیه  7و نیم میلیون تومانی برای
وی گردید .در پیگیری های انجام شده موسسه خیریه آبشار عاطفه
ها با پرداخت  4میلیون و  500هزار تومان و آموزش و پرورش با
پرداخت  3میلیون و  100هزار تومان به حل این مشکل پرداختند.
توزیع میوه و تنقالت بین مهرجویان به مناسب بلندترین شب سال
و برپایی جشن زیبای یلدا صورت گرفت.
با حضور رئیس شورای اسالمی  ،فرماندار شهرستان کالله
برپایی مراسم چهارمین جشن بزرگ ازدواج  40زوج جوان به
مناسبت هفته وحدت که درخیریه آبشار عاطفه های شهرستان
کالله برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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هرمزگان

دعوت از مدیر کل امور اجتماعی استانداری آقای محمودزاده
آقای جهانداری معاونت عقیدتی سیاسی و گروه سرو ریحانه
النبی در جشن بزرگ عید مبعث که با حضور مهرجویان تحت
حمایت برگزار گردید.
دیدار مسئول شعبه و عیادت از بیماران تحت حمایت شعبه
شرکت در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن ماه
گرفتن مجوز کل استان از سوی استانداری جهت زدن شعبات
استان هرمزگان توسط بازرس سازمان خانم نایب
به مناسبت جشن بزرگ میالد حضرت علی(ع) با حضور
مسئولین استانی و شهرستانی  ،هماهنگی با اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی جهت برگزاری برنامه  ،دعوت از استاندار و
مدیر کل اموراجتماعی استان با همکاری اداره کل مخابرات
استان جهت پیامک تبریک روز مرد به کلیه هم استانی ها
صورت پذیرفت.

خدمت رسانی
به زائرین
پیاده اربعین

لوازم التحریر و فرم مدرسه دانش آموزان تحت حمایت استان هرمزگان که
بین دانش آموزان توزیع گردید.
برگزاری سومین جشن بزرگ اهدای جهیزیه به تعدادی نو عروس شعبه
کالله در این مراسم که به رنگین کمان زیبایی از آیین ها و آداب و
رسوم جشن ازدواج قومیت های مختلف ساکن در شهرستان کالله و شرق
گلستان تبدیل شد عالوه بر نوعروسان تازه داماد ها و جمع زیادی از خانواده
های آنان ،مردمان شهر های کالله  ،مراوه تپه و گالیکش ،فرماندار و جمعی
از مسئولین این شهرستان نیز حضور داشتند که طی این مراسم به هر زوج
یک جلد قران مجید و یک قواره چادر و جهیزیه ای اهدا شد.
حضور سبز مسئولین استانی و شهرستان فرماندارآقای برزگر ،رئیس شورای
اسالمی و خیرین و مردم پرشور شهرستان کالله در این مراسم شرکت
کردند.

توزیع لوازم التحریر به فرزندان تحت حمایت این شعبه  ،هماهنگی و
همکاری با سازمان آموزش و پرورش
برگزاری جشن بزرگ عید غدیر با حضور مسئولین و خانواده های تحت
حمایت که در این مراسم به نام های علی و محمد هدایایی اهداء گردید.
شرکت درهمایش غدیرشناسی
برگزاری کالسهای تقویتی فرزندان تحت حمایت توسط اساتید و معلمین
خیر عضو در شعبه با هماهنگی واحد مددکاری
هماهنگی با اداره فنی حرفه ای جهت برگزاری کالس های خیاطی،
گلدوزی ،قالی بافی برای مهرجویان تحت حمایت
برگزاری کالسهای احکام دختران جوان و پاسخ به سئواالت شرعی در
شعبه که این کالسها در هفته می باشد.
سفره کریمانه افطاری مختص فرزندان ایتام برپا شد.

خیریه آبشار عاطفه ها

برگزاری مسابقه فرهنگی و اهداء جوایز به نام های علی ،امیر،
حیدر با حضور مهرجویان تحت حمایت این موسسه.
دیدار از پدران بیمار و خانه نشین تحت حمایت این شعبه با
حضور خیرین و اهداء هدیه به مناسبت روز پدر صورت گرفت.
به مناسبت خجسته میالد با سعادت منجی عالم بشریت
حضرت مهدی(عج) جشنی با هماهنگی حضور مسئول امور
بانوان استانداری ،معاون امور اجتماعی بانوان دفتر امام جمعه
 ،سخنران خانم مرادی کارشناس روانشناسی و اهداء جوایز به
نامهای مهدی ،قائم ،حجت با حضور مهرجویان تحت حمایت
این شعبه برگزار گردید.
توزیع سبد کاال خواروبار به کلیه مهرجویان تحت حمایت و
برپایی سفره کریمانه ویژه فرزندان ایتام توسط خیرین.
شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس
مانور جهیزیه به  25نوعروس ایتام تحت حمایت در جشن
میالد امام رضا(ع) .
در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به
همین مناسبت قدردانی از خیرین و مسئولین که تاکنون با
این شعبه همکاری داشته اند صورت پذیرفت.
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شعبه قم

توزیع سبد غذایی به ارزش بیش از  500میلیون ریال بین نیازمندان در
ماه مبارک رمضان ،سبد غذایی توزیع شده شامل :برنج ،روغن،گوشت،

غذای گرم ،مرغ ،حبوبات و  ...می باشد.
حضور در راهپیمایی روز قدس

مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه قم افزود :در ایام شعبان
امسال اهداء جهیزیه به  30نو عروس صورت گرفت.

کاظمی گفت :جهیزیه های توزیع شده شامل :یخچال ،اجاق گاز،

فرش ،سرویس چوب ،پنکه و سایر لوازم ضروری منزل بود.

خانم کاظمی مسئول شعبه کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) با
اشاره به آغاز فعالیت سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها شعبه

قم اظهار داشت  :شناسایی نوع نیازمندی ها و محرومیت موجود در

دیدار با نماینده حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی جهت دریافت
جواب نامه جنابعالی در خصوص کمک به جهیزیه به نورعروسان
مستعد

کاظمی ابراز داشت:توزیع سبد غذایی توسط این موسسه که هر دو
ماه یکبار در موسسه انجام می شود ،انجام شد امسال به صورت ویژه

در ماه مبارک رمضان توزیع انجام شد ضمن اینکه در ایام محرم و
فرارسیدن عید نوروز نیز توزیع سبد غذایی انجام می شود .به گفته

کاظمی سبد غذایی توزیع شده شامل :برنج ،روغن ،گوشت ،غذای

گرم ،مرغ  ،گوشت ،حبوبات و  ...می باشد.

مناطق گوناگون کشوربا اهداف ارائه خدمات بهینه  ،کمک به ایجاد
احداث و تجهیز فضاهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و درمانی در

مناطق محروم از جمله اهداف تاسیس سازمان مردم نهاد خیریه آبشار
عاطفه ها می باشد.

اهداء جهیزیه به  30نو عروس در نیمه شعبان

مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه قم افزود  :در ایام شعبان
امسال اهداء جهیزیه به 30نوعروس صورت گرفت.

کاظمی گفت  :جهیزیه های توزیع شده شامل  :یخچال اجاق گاز،

فرش ،سرویس چوب ،پنکه و سایر لوازم ضروری منزل بود.

دیدار با فرماندار قم آقای مهندس سیار پیرامون همکاری با خیریه و

دعوت رسمی جهت شرکت در جشن ازدواج نوعروسان نیازمند

خیریه آبشار عاطفه ها
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تعدادی از پرسنل شعبات خیریه آبشار عاطفه های استان بوشهر(شعبه

بوشهر ،دشتستان و دشتی) با آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی
فقیه و امام جمعه بوشهر دیدار و مالقات نمودند.ایشان پیرو مکاتبات

قبلی موافقت نمودند که یک سوم از خمس ،سهم امام و سادات جذب

شده توسط خیریه به خود خیریه برگرددو کل مبلغ زکات جذب

شده برای محرومین همان مناطق با نظارت خیریه و دفتر امام نماینده

ولی فقیه در استان هزینه شود .در پایان یک تندیس ضریح مقدس حرم
رضوی منقش به نام خیریه آبشار عاطفه ها تقدیم ایشان گردید.

اهدا  30جلد قرآن همچنین کتاب نگاهی به زندگی اهلبیت از سوی
اداره فرهنگ و ارشاد به نوعروسان

شعبه بوشهر
تعدادی از بچه های خیریه مشکالت عدیده ای در زمینه تحصیلی دارند
که از سوی مدرسه به مراکز مشاوره ارجاع می شوند .خانم دکتر حافظی

 ،مشاور رسمی  ،به صورت افتخاری در رفع این مشکالت عاشقانه

تالش می کنند.

سفر زیارتی مشهد مقدس،قم،جمکران

دیدار با مدیر کل صدا و سیمای شعبه بوشهرآقای ناظر

فرصتی برای خوبی و نشاندن لبخند بر لب کودکان

در شب یلدا در شعبه بوشهر با حضور بچه ها در فضای شاد و توزیع

پکیج های میوه ،پشمک و شیرینی شب یلدا به همراه اسباب بازی
صورت پذیرفت.

جلسه سازمان های مردم نهاد استان بوشهر در استانداری با حضور
معاون سیاسی و معاون امور اجتماعی استانداری بوشهر که مسئول

شعبه بوشهرتشکیل شد.

بازدید پرسنل شعبه بوشهر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها از
سالمندان سالخورده استان به مناسبت روز جهانی سالمندان

حضور نونهاالن مستمند خیریه آبشار عاطفه ها شعبه علی بن ابی طالب
بخش شنبه در رژه  31شهریور  95شهدای استان بوشهر

جشن ازدواج  50نوعروس شعبه بوشهر و برازجان در برنامه بزرگ زیر
سایه خورشید در مصلی بوشهر با حضور خدام امام رضا(ع) ،مسئولین ،

خیرین و عموم مردم شهر در شب میالد با سعادت امام رضا(ع) صورت

گرفت.

هدیه خیریه آبشارعاطفه ها شعبه بوشهر به یک دختر مهرجو که سالها

یک کیک تولد کوچک رویایش بود.

خیریه آبشار عاطفه ها

دعوت از مدیر کل سابق دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری بوشهر
جناب حجت االسالم والمسلمین رزمجو مصادف با سالروز میالد نبی

اکرم(ص) و ارائه گزارشات و عملکرد این سازمان که خدمت این
بزرگوار صورت گرفت.

مراسم جشن ازدواج  40نو عروس شعبه دشتستان همزمان با سالروز

تولد ثامن الحجج حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع) با حضور خدام

حرم رضوی در برنامه زیر سایه خورشید و اهداء نبات متبرک توسط
این خدام به نوعروسان و اهداء قرآن های اهدایی توسط امام جمعه و
نماینده ولی فقیه در استان و تقدیم توسط خود ایشان به نوعروسان

و انعکاس مراسم توسط صدا و سیمای شعبه بوشهر درمصالی شهر

بوشهر با حضور  2000تن از مردم بوشهر برگزار گردید.

کاالی اهدایی جهیزیه به نوعروسان عبارتند از  :یخچال ،گلیم فرش،
کمد ،اجاق گاز ،ظروف چینی ،تشک و بالشت ،پتو گلبافت طرح برجسته،

کفش و لباس مجلسی عروس

68

سالنامه 1395

حضـورکودکان آبشـار عاطفه ها
در برنامه استانی بوشهر

شعبه دشتی

شعبه دشتستان
برگزاری مراسم  9دی و سالروز میثاق با والیت با حضور و سخنرانی حجت السالم

والمسلمین مهدی تائب فرمانده قرارگاه عمار وشرکت پرشور پرسنل سازمان و
خانواده های تحت حمایت آبشار عاطفه ها

 50سری جهیزیه توسط خیریه آبشار عاطفه های برازجان به نوعروسان نیازمند

اهدا گردید.

جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در خصوص طرح کنترل آسیب های
اجتماعی در سالن کوثر استانداری شعبه برازجان برگزار شد.

توزیع پوشاک گرم و میوه و قنادی شکالت و تنقالت به مناسبت شب یلدا بین
خانواده های ایتام تحت پوشش این شعبه صورت گرفت.

جشن میالد خاتم االنبیاء محمد مصطفی(ص) وامام جعفر صادق در جمع عده

مانور جهیزیه  10عروس با حضــور مسئولین شهرستان
برگـزاری مراســـم افطاری با حضور مسئـولین شهرستان
جشن ایتام ویژه میالد امام علی (ع)
به لطف خداوند متعال و عنایت آقا امام رضا(ع) و همت خیرین
نیک اندیش توانستیم برای 12عروس نیازمندکمک جهیزیه ای
به این نوعروسان اهداء نماییم که این جهیزیه شامل :فرش،
اجاق گاز ،کمد ،پتو ،بالشت ،پشتی ،ظروف کفش ،قرآن می
باشد.
با همت خیرین در محل خیریه با حضور مدیریت شعبه آقای
موسوی نژاد برای دانش آموزان بی بضاعت لوازم التحریر  ،کیف
و کفش توزیع شد.
مانور جهیزیه به مناسبت میالد امام زمان (عج) جشن ازدواج
تعدادی  10نوعروس نیازمند با حضور مسئولین شهرستان ( امام
جمعه معاون سیاسی فرماندار رئیس شورای شهر مدیریت اداره
تبلیغات شهرستان ) و مسئول محترم شعبه جناب آقای موسوی
برگزار شد .
با همت خیرین محترم در محل خیریه با حضور مدیریت شعبه
جنای آقای موسوی نژاد برای دانش آموزان بی بضاعت لوازم
التحریر  ،کیف و کفش توزیع شد.
مسئول شعبه دشتی جناب آقای موسوی نژاد با پرسنل خیریه از
منازل مهرجویان بازدید کردند.
جشن تولد جمعی جهت  40نفر از کودکان شعبه با حضور جمعی
از خیرین و مسئول محترم شعبه جناب آقای موسوی نژاد و
مهرجویان برگزار گردید.

کثیری از مهرجویان و خیرین صورت پذیرفت .

خیریه آبشار عاطفه ها
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شهید واالمقام سید محمد سعید جعفری از شهدای
عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان
نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای
فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال 96
بسیج انتخاب شدند.

به دست آوردن مقام سوم مسابقه های والیبال بانوان جام
فجر شهرستان توسط تیم آبشار عاطفه های شهرستان قاین
خراسان جنوبی

تیم کاراته آبشار عاطفه ها با در لیگ کاتا جوانه کشور

برپایی منایشگاه در شعبه شهرستان کالله

بازدید دکتر احمدی پور معاون رئیس جمهور و زهرا احمدیپور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از غرفه
آبشارعاطفه ها کالله
بازدید اقای دکتر حمیدی نماینده عضو هیات انجمن کارآفرینی و دبیر گروه نو آوری و کسب کار اجتماعی
پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف...

اهدای 34سری جهیزیه با حضور مسئولین شهرستان
کبودراهنگ /همدان

خیریه آبشار عاطفه ها

نمایندگی خراسان شمالی(بجنورد) بازدیــد جنــاب اقــای دکتــر ایرانی
معــاون امــور سیاســی ،امنیتــی
اســتانداری خراســان شــمالی
ازغرفــه ی ابشــارعاطفه هــا
در نمایشــگاه دســتاوردهای
ســازمانهای مــردم نهــاد
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افتتاح شعبه میبد یزد در امام زاده صدرالدین قنبر با حضور مدیر عامل محترم
سازمان ،معاونین امور جهیزیه ،حسابداری ،پشتیبانی بازرسی دفترشعبهی و فرماندارمحترم
شهرستان به همراه جمعی ازمسئولین شهری و مدیراستان یزد

برپایی كالس هاي انس با قرآن با همكاري خيريه آبشارعاطفه ها( شعبه
پاكدشت و اداره ي اوقاف واحد فرهنگي و روابط عمومي)

اهداء30سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند
تحت پوشش خیریه ی استان البرز
استان البرز

برگزاری جشن ازدواج به مناسبت میالد حضرت
زینب(س) و دهه فجر
فریدن

برپایی شعبه اسالم آباد غرب با حضور آقای کرمی فرماندار
اسالم اباد و آقای عبدی ،مسئول حراست فرمانداری و سرکار
خانم کاووسی مسئول سمن های فرمانداری  ،خانم رافعی
نژاد مشاور زنان فرمانداری و جناب آقای عبدی ریاست کمیته
امداد اسالم آباد و چندین تن از مسئولین اسالم آباد .این شعبه
با مسئولیت خانم سلیمانی افتتاح شد (کرمانشاه شعبهی)

دیدار مدیر عامل سازمان مردم نهاد ملی خیریه آبشار عاطفه ها با
آیت ا ..نارصی مناینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

جشن کوچ پرستوها به آشیانه
تربت جام
برپایی شعبه ابرکوه یزد با حضورمدیرعامل
محترم سازمان ،معاونین امور جهیزیه ،حسابداری
پشتیبانی ،بازرسی دفتر شعبهی ،فرماندار محترم
شهرستان به همراه جمعی ازمسئولین شهری و
مدیریتی استان یزد

بازدید امام جمعه ،بخشدار محترم  ،شهردار عزیز
واعضای شورای شهر وریاست بنیاد شهید از
نمایشگاه عکس خانم صفا به نفع خیریه شعبه
امام رضا وزوان در روز اول
مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان به همت موسسه آبشار
عاطفه ها در خلخال با حضور مدیرکل امور اجتماعی و
فرهنگی
اهدای هفت فقره جهیزیه کامل توسط موسسه خیریه آبشار
عاطفه های شعبه علمدار کربالی خلخال به نوعروس های
نیازمند به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور مدیر
کل محترم امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اردبیل
تقدیر وتشکر ویژه جناب آقای شفیعی از جناب آقای فوالد
مدیر عامل محترم آبشار عاطفه ها

خربنامه اردل
آقای رئيسي بیان کرد :در ايام اهلل نوراني دهه فجر موسسه خيريه آبشار عاطفه هاي
شهرستان اردل با مشارک خوب خيرين  18سري جهيزيه به نو عروسان نیازمند اهداء
کرده است هدف از اهداي جهيزيه عالوه بر تسهيل امر ازدواج  ،تحکيم بنيان خانواده،
کم کردن دغدغه دختران جوان در آرزوي جهيزيه بوده است .

خیریه آبشار عاطفه ها

73

سالنامه 1396-1395

سومین مانور جهیزیه نوعروسان یتیم
در سال  95با حضور فرماندار ،اعضای
شورای اداری خیریه آبشار عاطفه ها
(نمایندگی شهرستان بابل و سیمرغ)

دیدارپرسنل دنا  ،سرهنگ نجفی فرماندار رئیس
بنیاد شهید کمیته امداد و  ...از خانواده محترم
شهیدان شهرستان دنا (تقدیم لوح با مهر موسسه
قرآن )

حضور خانم نوری زاده مسئول شعبه کالله وخیر ارجمند
آقای شاه نظری به همراه مسئولین آموزش و پرورش
درجشن دهه فجر در مدارس روستاهای یل چشمه و
قودنه ( در این جشن از دانش آموزان پذیرایی شد)

برپایی نمایشگاه دستاوردهای موسسه خیریه آبشار عاطفه ها
نمایندگی اردل ( بازدید مدیر کل امور بانوان استان چهارمحال و
بختیاری و دیگر مسولین شهرستان از نمایشگاه)
جشن پیوند  40زوج جوان در
گچسارانی با حمایت
موسسه خیریه آبشار عاطفهها
برگزار شد.

(حضوردر برنامه رادیو انقالب) پخش زنده از رادیوی استان
چهارمحال و بختیاری نمایندگی اردل با حضور فرماندار و معاون
فرماندار ،بخشدار شهردار و دیگر مسولین اردل با همراهی مردم

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه رفسنجان
اهدای لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت رفسنجانی همزمان
با فرا رسیدن ماه مهر ماه مهربانی
برپایی مراسم جشن میالد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق
(ع) با حضور مهرجویان صورت پذیرفت.

شعبه کرمان
طی نشست پرسنل نمایندگی کرمان با مدیرکل دفتر امور اجتماعی
استانداری مقرر گردید صدور نامه ای در خصوص همکاری جهت
تاسیس شعبه در دیگر مناطق استان به فرمانداری های کلیه
مناطق صورت پذیرد.
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی در بین فرزندان نیازمند این
شعبه لوازم التحریر شامل :دفتر ،مداد ،خودکار کیف و کفش و ...
توزیع گردید.
گوشت عقیقه فرزند یکی از خیرین در بین مهرجویان تحت حمایت
این شعبه توزیع گردید.
جشن اهداء جهیزیه به  21نوعروس کرمانی که تحت پوشش این
سازمان بوده اند برگزار گردید.
جشن ازدواج یک نوعروس نیازمند این سازمان توسط یکی از
خیرین برگزار گردید.

توزیع سبد کاال ماه مبارک رمضان توسط خیرین در بین مهرجویان
تحت پوشش این شعبه صورت گرفت.
اردوی جهادی خیریه آبشار عاطفه ها این بار در شهرستان زاهدان
برگزار گردید.
توسط یکی از نیکوکاران به یک نوعروس نیازمند سادات جهیزیه
اهداء گردید.
به برگزاری اردوی یک روزه همراه با مهرجویان به مناسبت روز
دختر
تقدیر و تشکر از خیرین شعبه با اهدای لوح تقدیر

مراسم اهدای جهیزیه به مناسبت عید سعید فطر به
 50نوعروس رفسنجانی برگزار گردید.
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شعبه زرند
جلسه ای با حضور مهرجویان با موضوع ماه رمضان و با سخنرانی حجت
السالم سهرابی امام جمعه یزدانشهر برگزار شد و  50سبد کاال که هر سبد
شامل( :برنج ،چای قند ،روغن ،رب گوجه ،ماکارونی ،سویا ،خرما ،گوشت
بوقلمون) به خانواده های تحت حمایت اهدا گردید و همچنین در مراسم
اهداء سبد کاال آقای ایرانمنش رئیس شورای شهر ،سرهنگ ایزدی از سپاه
پاسداران ،آقای نورمحمدیان ،رئیس کمیته امداد ،حجت االسالم خجسته
رئیس حوزه علمیه و جمعی از خیرین حضور یافتند و از نزدیک از عملکرد
بازدید کردند.
در ایام ماه مبارک رمضان از منازل تعدادی از خانواده های تحت حمایت و
خانواده های نیازمند بازدید بعمل آمد و  24سبد کاال اهداء گردید.
توزیع  8کیلو گوشت نذری و برنج و سبزی و  ...در ایام ماه مبارک رمضان
شهداد نژاد نیز ضمن سپاس از آقای فوالد مدیر عامل آبشار
عاطفه های کشور گفت  :ایشان نظر مساعدی نسبت به
جنوب کرمان دارند و طی یک سال و چند ماه این دومین بار
است که جهیزیه به شهرستان عنبرآباد اهداء کرده اند.
به مناسبت  13آبان روز دانش آموز لوازم التحریر اهداء گردید.
توزیع سبد کاال شامل  :برنج ،مرغ ،گوشت ،ماکارونی ،قند رب،
چای تاید ،روغن ،شامپو..
ایجاد ایستگاه صلواتی در شعبه شهرستان عنبر آباد
به مناسبت  13آبان روز دانش آموز هدایایی به دانش آموزان
تحت حمایت این شعبه اهداء گردید.
به مناسبت هفته وحدت به  40خانوار تحت حمایت خواروبار
توزیع گردید.

شعبه عنبرآباد
جشن بزرگ والدت با سعادت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با
حضور خیرین ،مسئولین و مهرجویان برگزار گردید.
اشتغال زایی توسط خیرین برای مهرجویان تحت حمایت این سازمان
به  12نوعروس نیازمند در شهرستان عنبرآباد توسط خیریه آبشار عاطفه ها
جهیزیه اهداء شد.
بر اساس این خبر خیریه آبشارعاطفه های شهرستان عنبرآباد با حضور حجت
االسالم والمسلمین حاج آقا ساالری امام جمعه ،مسئول بازرسی سازمان
آبشارعاطفه های کشور و خانم شهدادنژاد مسئول شعبه عنبرآباد تعدادی
جهیزیه از قبیل :یخچال ،قالی ،گاز ،پتو و  ...به زوج های جوان نیازمند طی
یک مانو در شهرستان عنبرآباد اهداء کردند.
درحاشیه این مراسم ،ساالری امام جمعه عنبرآباد گفت :کار بسیار خوب و
خداپسندیده ایست که این سازمان افراد نیازمند را شناسایی و کمک هایی از
قبیل جهیزیه ،خوراک و پوشاک در اختیار این عزیزان می گذارند.

برگزاری مراسم ختم صلوات با حضور مهرجویان و پخش
طعام گرم بین مهرجویان صورت پذیرفت.
گوشت نذری بین مهرجویان تحت حمایت توزیع گردید.
حضور پرشور آبشارعاطفه ها در راهپیمایی روز قدس
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شعبه کهنوج
جلسه ای با مسئول جامعه القرآن جهت برگزاری کالس

های قرآنی برای مهرجویان نیازمند برگزار گردید.

باکمک خیرین توانستیم کاروان زیارتی به مشهد مقدس
با حضور مهرجویان زندان تحت پوشش این شعبه برپا
نماییم.

جلسه ای با مسئول بسیج خواهران در رابطه با جمع
آوری جهیزیه برگزار شد.

شرکت در راهپیمای روز قدس

جشن ازدواج آسان  4نوعروس تحت حمایت در سه
مرحله صورت پذیرفت.

توسط خیرین گوشت قربانی و نذری و مقداری گوشت
عقیقه با پخت آبگوشت در بین مهرجویان توزیع گردید.

به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید لباس ،کیف

و کفش  ،لوازم التحریر به دانش آموزان اهداء گردید.

به مناسبت نیمه شعبان اهدای  8سری جهیزیه به

نوعروسان نیازمند توزیع گردید.

جلسه ای با امام جمعه شهرستان در مورد کمک به جمع
آوری جهیزیه و افرادی که تا به حال به مشهد مقدس
نرفته اند برگزار گردید.

اهدای جهیزیه به نوعروسان

برگزاری برنامه محفل انس با قرآن
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شعبه زنجان
اهدای سه سری جهیزیه به نوعروسان زنجانی

جلسه فرمانداری با حضور رئیس شورای زکات و مسئولین بخشداری و
مسئولین خیریه های مردم نهاد و حضور مسئول شعبه و مسئول فرهنگی
خیریه آبشار عاطفه ها.

برگزاری مراسم جشن ختم قرآن با حضور مهرجویان و اهدای کادو به 8
نفر از مهرجویان حاضر در جلسه

برگزاری کالسهای تابستانی و تقویتی برای مهرجویان ،مادر و فرزندان
بصورت رایگان توسط اساتید دانشگاه

برگزاری کالس ترک اعتیاد به مهرجویان در خیریه توسط روانشناس خانم

مهاجری

بسته بندی مواد غذای و به  300نفر از مهرجویان توزیع گردید.

برگزاری مراسم میالد امام حسن مجتبی(ع) و روز اکرام ایتام و دعوت از
مسئولین(رئیس شورای شهر و  4نفر از اعضای ایشان و مسئول روابط
عمومی سپاه انصار المهدی)

نجفلو  :دادن افطاری درماه مبارک رمضان به مهرجویان این موسسه را از
برنامه های ویژه این موسسه عنوان کرد و افزود :این موسسه در زنجان با
حمایت نیکوکاران و مردم راه اندازی شده است.

حضور کارشناس امور اجتماعی فرمانداری جناب آقای رحمانی و اطالعات
نیروی انتظامی آقای فضانلویی در خیریه آبشار عاطفه های زنجان

آبشار عاطفه ها همراه با مسئولین در نمایشگاهی به موضوع گذرچله تابستون
برگزاری ضیافت افطاری توسط خیر در ماه مبارک رمضان

مسابقات تکواندو پنج گانه آقایان در رده سنی خردساالن و نونهاالن برگزار

شد

توزیع سبد غذایی بین خانواده های تحت پوشش در روز میالد کریم اهل بیت
امام حسن مجتبی (ع ) صورت گرفت

مانور اهد ا جهیزیه به نو عروسان زنجانی

مدیر موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در زنجان گفت :مانور اهدا جهیزیه به نو

عروسان زنجانی توسط خیرین زنجانی انجام شد.

ازاهدا جهیزیه برای نو عروسان به مناسبت نیمه شعبان خبر داد و افزود

مانور اهدای  100جهیزیه به نوعروسان زنجانی توسط خیرین
زنجانی انجام شد.

همزمان با نیمه شعبان و تولد امام زمان (عج) جشنی به همین مناسبت با

از اهدای جهیزیه برای  100نوعروس به مناسبت نیمه شعبان خبرداد

نجفلو اشاره کرد  :به در خواست خیرین جهیزیه ها به صورت مخفی اهدا

رو بازگاوازنگ جشنی به همین مناسبت با حضور خیرین و عموم مردم

اهدای آرزوهای کودکان و نوجوانان که توسط خیر برآورده شده بود با حضور

و افزود  :همزمان با نیمه شعبان و تولد امام زمان(عج) درمحل سینما
زنجان برپا شد.

وی با اشاره به اینکه تهیه جهیزیه برای نوعروسان تنها بخشی از فعالیت
های این سازمان است ،تصریح کرد  :موسسه آبشار عاطفه ها با مجوز
رسمی استانداری زنجان به عنوان یک موسسه مردم نهاد فعال است و به

حضور خیرین و عموم مردم زنجان برپا شد

میشود.

رئیس شورای شهر و مسئول روابط عمومی سپاه انصارالمهدی

اهدای هدیه های جشن آرزوهای کودکان ایتام وسرطانی شامل (:مشهد،

کامپیوتر ،دوچرخه  ،لپ تاپ ،تبلت

عنوان یک موسسه خیریه استان شناخته شده است.

مسئول موسسه آبشار عاطفه ها هـدف از تاسیس این موسـسه را رفع

محرومیت و فقرزدایی مالی و فرهنــگی مهرجویان عنوان کرد و افزود:
این موسسه با برگزاری کالس های مهارت های زندگی برای نوعروسان

و آموزش های فرهنگی برای تحقق شعال سال در زمینه فرهنگ و
مدیریت جهادی اقدام می کند.
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اهداء یک سری جهیزیه به نوعروس نیازمند به مناسبت سالروز میالد
حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)
مراسم در اولین و دومین روز محرم با حضور خیرین و مهرجویان تحت
حمایت این شعبه با خواندن زیارت عاشورا و توزیع طعام گرم برگزار گردید.
شعبه خرمدره از توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت این
سازمان خبرداد.
بازار چه غذا باحمایت خیرین به مناسبت هفته اکرام خیریه آبشار عاطفه ها
برگزار کرد.
دور چهارم جشن جهیزیه به تعدادی نو عروس بی بضاعت و کم بضاعت
مراسم جشن اهداء جهیزیه به  30نوعروس در ابهرو  40نوعروس خرمدره
این جشن با شکوه با حضور اقشار مختلف مردم،خیرین و تنی چند از
مسئولین در پارک پردیس برگزار شد که با استقبال خوب مردم همراه بود.
جهیزیه اهدایی به  30نوعروس در ابهرو خرمدره شامل  530جنس از جمله

کسب مدال افتخار فاطمه مفدم و زهره ازلگینی که توسط
خیریه به باشگاه معرفی شده اند.

یخچال ،فرش ،بخاری ،اجاق گاز ،پنکه،سرویس چوب ،سرویس تفلون و...
به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال صد میلیون تومان بود.
مالقات مسئول شعبه خانم کرمی با امام جمعه شهرستان و خانم جعفری
عضور شورا ،مشاور فرماندار و مسئول امور بانوان خرم دره در دفتر شورا
جهت کمک رسانی برای جهیزیه و معرفی خیرین شهر
توزیع سبد کاالیی به مهرجویان به مناسبت ماه مبارک رمضان(برنج ،روغن،
قند و شکر ،رب گوجه فرنگی )...
خدمات رسانی به زائرین پای پیاده به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی و
پیامبر عظیم الشان و شهادت آقا علی ابن موسی الرضا (ع)
اهدای جهیزیه به نو عروس نیازمند به مناسبت سال روز ازدواج حضرت
محمد (ص) و حضرت خدیجه (س) برآورده شدن آرزو های بچه های ایتام
کمک رسانی نقدی به موکب کربال و ارسال لوازم غیر نقدی توسط نماینده
خرمدره
اردوی یک روزه به امام زاده یعقوب(ع) به مناسبت روز خانواده با حضور تمام
مهرجویان به نماد یک خانواده
جشن تولد فاطمه که از آرزوهای او بود و پدرش به علت بیماری توانایی
پرداخت هزینه تولد رو نداشت توسط یکی از خیرین برآورده شد.
برپایی بازارچه غذا و ارائه انواع غذاها توسط پرسنل و خیرین که درآمد
حاصل از این بازارچه به جهیزیه اختصاص داده شد.

خیریه آبشار عاطفه ها در دهه کرامت در ابهر انجام شد .
کرمی افزود :اهدا جهیزیه به تعدادی نو عروس نیازمند که به مناسبت والدت
با سعادت امام رضا (ع) انجام گرفت وی به برنامه های این مراسم اشاره کرد
و افزود همه هزینه ها ی جهیزیه ی اهدایی به نو عروسان نیازمند توسط
خیرین انجام شد کرمی گفت :در مراسم جشن اهدا جهیزیه به نو عروسان
خانم لعیا جعفری رئیس امور بانوان شهرستان و عضو شورای شهر خرمدره،
قاسمی بخشدار خرمدره جمشیدی و نمایندگانی از نیروی انتظامی و سپاه
خرمدره رئیس کیته امداد خرمدره و معاون کیته امداد ابهر خانم نجفلو مدیر
امور شعب استان و هیئت همراه جمعی از خیرین حجت االسالم مردانی و
جمعی از مسئولین حضور داشتند.

تجلیل از پزشکان خیر خیریه به مناسبت روز پزشک
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شعبه ابهر
توزیع پوشاک وسبد غذایی برای خانواده های نیازمند
برآورده کردن آرزوهای ایتام توسط خیرین که در جشن ایتام.
عیادت از بیماران توسط جمعی از پرسنل
رایزنی مدیریت موسسه با دهیاریهای روستاهای اطراف شهرستان
برپایی سفره های افطاری در ماه مبارک رمضان
مذاکرات مسئول شعبه با ارگانهای دولتی برای برگزاری جشن جهیزیه
طرح اهداء  30سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در میالد امام
رضا(ع) توسط شعبه ابهر
جشن جهیزیه در پارک جنگلی پردیس ابهر برگزار گردیدکه ارزش
ریالی جهیزیه های این دوره بالغ بر یک میلیارد ریال معادل صد
میلیون تومان می باشد.
خیریه آبشار عاطفه های ابهر در مجموعه دو سال فعالیت توانسته
 100سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهداء نماید.
مذاکرات مسئول شعبه با شهردار جهت کسب مجوز برای برپایی
جشن در پارک
دیدار مسئول شعبه با شورای شهر جهت همکاری برای برپایی جشن
حضور مسئول شعبه ابهر و هیئت همراه در همایش انجمن حمایت
از بیماران کلیوی
برپایی نخستین نشست صمیمی و برگزاری کارگاه مهارت زندگی
توسط دو سمن فعال( خیریه آبشار عاطفه ها و
پایگاه سالمت نسیم رحمت و حضور ریاست محترم بیمارستان
امدادی به عنوان سخنران ،اعضای محترم شورا خیرین و خانواده
های تحت حمایت
ساخت سرویس بهداشتی برای یکی از مهرجویان تحت پوشش با

خیریه آبشار عاطفه ها

کمک خیرین عزیز
دیدار آبشار عاطفه ها و تیم همراه با فرماندار محترم در شهرستان ابهر و ارائه
بیالن کاری توسط مسئول خیریه
دیدار آبشار عاطفه ها و تیم همراه با فرماندار شهرستان ابهر و ارائه بلوتن
کاری دوساله توسط مسئول این شعبه.
سیسمونی به 3مهرجوی تحت حمایت همزمان به مناسبت هفته وحدت
اهداء گردید.
 15سری جهیزیه به  15زوج جوان نیازمند همزمان به مناسبت هفته وحدت
اهداء گردید.
مراسم عزاداری ماه صفر به مناسبت شهادت بنت الحسین حضرت رقیه(س)
به همراه مسئولین شهری و خیرین برگزار گردید.
محموله اهدایی جهت پذیرایی از زائرین اربعین حسینی توسط خیریه
آبشارعاطفه ها شعبه ابهر راهی کربال معلی شد.
خیریه آبشار عاطفه ها همزمان با سایر شعبات به مناسبت بازگشایی مدارس
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند را اقدام به توزیع نمودند.
در روز راهپیمایی روز قدس و  22بهمن مهرجویان حضور بعمل آوردند.
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شعبه قیدار

شعبه سلطانیه

برگزاری جشن آرزوها توزیع برگه های آرزوها بین ایتام و نوشتن
آرزوها
اعزام کاروان زیارتی مهر جو به قم و جمکران در روز رحلت امام
خمینی (ره ) و روز قیام خونین
اهدای جهیزیه به دو نوعروس به صورت موردی (فرش ،تفلن،
جاروبرقی ،سرویس آشپزخانه ،سرویس پالستیک )...
برگزاری جشن بزرگ میالد حضرت علی(ع) و اهدای  15هدیه
به پدران نمونه
اهدای چند سری جهیزیه در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و
فاطمه (س) بین عروسان نیازمند و دعوت از خیرین و نماینده ثی
نیرو ی انتظامی سرگرد محمدی و حجت االسالم محرمی گل
محمدی جهت شرکت در جشن آرزو ها برآورده کردن آرزو های
بچه های ایتام
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان (ایتام ،بی سرپرست ،بد
سرپرست ار کار افتاده ) از جمله فعالیت ها میباشد.
حضور مهرجویان در راهپیمایی روز قدس و  22بهمن ماه
به مناسبت ماه مبارک رمضان سبد کاال بین مهرجویان توزیع
گردید.

پیگیری و افتتاح نمایندگی موسسه با مساعدت ها و همکاری قابل تقدیر
فرمانداری
جمع آوری مساعدت های مردمی جهت موکب پذیرایی از زائرین پیاده
جهت زیارت بارگاه امام رضا(ع)
توزیع شیر کاکائو در سطح شهر و همچنین مسجد فاطمه الزهراء با
همکاری و مساعدت فرماندهی سپاه ناحیه سلطانیه
اعزام  5نفر نیرو از قبیل آشپز آقا و خانم و پرسنل موسسه به همراه وسایل
آشپزی و پذیرایی از زائرین حرم امام رضا(ع)
در شب یلدا توزیع طعام گرم بین مهرجویان توسط یکی از خیرین
حضور در مراسم  9دی که با همکاری سپاه شهرستان سلطانیه.
حضور در جلسه که توسط اداره آموزش ورزش و جوانان شهرستان سلطانیه
که برگزارگردید و طرح موضوع ازدواج آسان در دفتر فرمانداری .
برگزاری مراسم جشن والدت حضرت زینب(س) و دعوت از مهرجویان و
اجرایی مولودی خوانی و توزیع میوه و شیرینی و طعام گرم بین مهرجویان
با فرا رسیدن ماه مهر توسط خیرین لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند
اهداء گردید.

شعبه طارم
بسته بندی و توزیع سبد غذایی بین مهر جویان شامل:
عدس ،رب گوجه فرنگی ،پیاز ،سیب زمینی ،برنج ،روغن
توسط خیرین کفش مجلسی و لباس به مهرجویان توزیع
گردید
توزیع لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند توسط خیرین
اهداء دو تخته فرش توسط یکی از خیرین به موسسه
اهداء سه دستگاه یخچال توسط خیر به موسسه و تحویل
آن به
مهرجویان نیازمند
برگزاری جشن مولودی خوانی به مناسبت والدت حضرت
زینب (س) و روز پرستار توسط پرسنل و مهرجویان همراه با
پذیرایی
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شـاد کردن دل  115دانش آموز بی بضاعت
به کمک خیـرین

ارومیه
توزیع مواد غذایی شامل ( :برنج ،مرغ ،سیب زمینی ،پیاز)
اهدای  6جهیزیه به نوعروسان در محل جشن
مراسم تجلیل خیرین به همراه برپایی سفره های افطاری و گلریزان جشن
جهیزیه
توزیع اقالم شب یلدا در شعبه ارومیه توسط خیرین
توزیع لوازم التحریر و نشاندن لبخند برلب دانش آموزان نیازمند
برآورده کردن آرزوی کودک یتیم توسط خیرین که یک عدد دوچرخه بود و
دادن نشان رضوی توسط خادمین به این خیر نیک اندیش به پاس به دست
آوردن دل کودک یتیم

دل  115محصل بی بضاعت و ایتام به وسیله کمکهای شما
خیرین توسط خیریه آبشار عاطفه ها با اهداء کیف و کفش و لوازم
التحریر شاد شد .
با حضور خادمین بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مراسم خیریه
آبشار عاطفه ها به مناسبت دهه کرامت  15جهیزیه به نوعروسان
نیازمند اهداء شد.
توزیع کفش زمستانه توسط خیرین در بین مهرجویان تحت
حمایت صورت گرفت.
اهدا سیسمونی به بچه های ایتام صورت گرفت.
اعزام کاروان مشهد مقدس  ،قم و جمکران با حضور مهرجویان
تحت حمایت صروت گرفت.

شعبه گیالن

خرید کاالی عید و اهدای آن به مهرجویان
اهدای جهیزیه به  6نوعروس و همچنین اهدای سبد کاالی ماه رمضان به نوعروسان مستعد
کمک به مهرجویی که در بیمارستان بستری بود جهت خرید تجهیزات پزشکی.
تهیه کتاب های آموزشی و پرداخت هزینه تحصیلی برای کودکان یتیم
توزیع میوه و آجیل شب یلدا بین مهرجویان گیالنی صورت گرفت.
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت توسط خیرین صورت گرفت.
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اردبیل
مراسم جشن والیت به همراه توزیع لوازم التحریر ،کیف وکفش  ،لباس صورت
گرفت.
به مناسبت روز میالد امام رضا (ع) با کمک خیرین به نوعروسان نیازمند جهیزیه
اهداء گردید.
جناب آقای متولی باشی قدردان زحمات بی حد و بی منت شماییم در تمام عرصه
های سخت هستیم.
خرید  20عدد کیف مدرسه از مبلغ اهداء شده از طرف خیرین آقای مهندس
غفرانی و همچنین خرید لوازم التحریر به مبلغ یک میلیون تومان اهدایی از طرف
یکی از خیرین به نام آقای برازنده و خانم سلیمان که دل کودکان را شاد نمود.
گوشت قربانی توسط خانم سفی جهان بسته بندی شده و در بین مهرجویان
توزیع گردید.

اهـدای جهیزیه به  45نوعروس اردبیلی

حضور پرشور مهرجویان شعبه اردبیل در یوم اهلل  22بهمن

توزیع  350عدد سبد کاالی ماه رمضان در پنج مرحله
اشتراک سبد کاالی مستقیم به ارزش  6میلیون و ششصد هزار تومانی
از خیرین جوان علی وار
 135عدد مرغ از شرکت آرتا جوجه سبالن جهت توزیع بین مهرجویان به
این شعبه اهداء گردید.
 44جفت کفش به دانش آموزان تحت حمایت توسط خیرین توزیع گردید.
خیرگرامی در روستای نوجه ده نمین به نیت فرزند مرحومش دبستان
توحید روستا را بازسازی کرد.

شعبه گرمی
توزیع سبد میوه و شیرین به مناسبت شب یلدا به مهرجویان تحت حمایت این شعبه
بازدید اعضای انجمن خیریه آبشارعاطفه ها از شعبه نگهداری معلوالن
تامین لوازم التحریر  50دانش آموزی تحت حمایت توسط خیرین
اعطای لوح تقدیر فرماندار شهرستان گرمی به مسئول شعبه گرمی آبشار عاطفه ها و
تقدیر و تشکر به پاس زحماتی که در خیریه انجام می دهند.
اعضای انجمن خیریه آبشار عاطفه ها از شعبه نگهداری معوالن بازدید کردند.
تامین بخاری گازی به  15خانوار تحت حمایت شعبه گرمی آبشار عاطفه ها.
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شعبه بیله سوار
به کمک خیرین بین دانش آموزان تحت حمایت
لوازم تحریر توزیع گردید.

کاروان زیارتی مشهد مقدس با حضور مهرجویان
توسط خیرین گوشت قرمز در بین مهرجویان توزیع
گردید.

شعبه ایتام و سادات اردبیل
 5سری سبد کاال توسط خیر آقای میراحسانی و آقای جوهرچی
بین کل مهرجویان توزیع گردید.
جشن بزرگ ازدواج آسان و اهدای جهیزیه به  45نوعروس مستعد
به همراه تجلیل از خیرین صورت گرفت.
توزیع سبد کاال شامل  :برنج ،مرغ ،ماکارونی ،سویا ،خرما نخود،
مربا ،پنیر ،شکر ،قند و چای ،نبات ،دستمال کاغذی ،لوازم شوینده،
پودر رختشویی ،سیب زمینی ،رب گوجه ،روغن در بین مهرجویان
نیازمند
جلسه مسئول شعبه اردبیل با استانداری
با همت خیرین در روز میالد حضرت علی(ع) برای کودکان ایتام
جشن تولدی برگزار گردید.
به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط خیرین سبد کاال در بین
مهرجویان تحت حمایت توزیع گردید.
مقدار یک صد بسته جگر مرغ اهدایی توسط یکی از خیرین به نام
آقای لطف علیزاده در بین مهرجویان توزیع گردید.
یک صد بسته خرما اهدایی توسط برادران سید عالیی در بین
مهرجویان توزیع گردید.
دو رأس گوسفند و بیش از 1000نفر مهرجوی تحت حمایت
توسط خیرآقای نوایی توزیع گردید.
خیر آقای توحیدی در سال به ارزش  15میلیون تومان غذای نیمه
آماده در بین مهرجویان اهداء می نمایند.
ارسال  5کارتن کباب لقمه برای مهرجویان تحت حمایت توسط
آقای ملک زاده در هر ماه.
جلسه ای با رئیس اداره کار تعاون برگزار گردید.
از آقای راهگان رئیس فنی و حرفه ای و خانم روح نوارمعاون فنی
و حرفه ای جهت برگزاری کالس های رایگان برای مهرجویان
نهایت تشکر را داریم.

شعبه خلخال
اهدای  7فقره جهیزیه کامل توسط موسسه خیریه آبشار
عاطفه های شعبه علمدار کربالی خلخال.به نوعروسان
نیازمند به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور مدیر
کل محترم امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اردبیل تقدیر
وتشکر ویژه جناب آقای شفیعی از جناب آقای فوالد مدیر
عامل محترم آبشار عاطفه های وکشور
مراسم اهداء جهیزیه به نوعروسان به همت موسسه آبشار
عاطفه ها در خلخال با حضور مدیرکل امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری برگزار گردید.
با فرا رسیدن سال تحصیلی با همت خیرین توانستیم لوازم
التحریر مورد نیاز دانش آموزان تحت حمایت این شعبه را
تهیه کرده و بین آن ها توزیع نماییم.

خیریه آبشار عاطفه ها
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آذربایجان شرقی تبریز

نمایندگی آذربایجان شرقی در مورخ  30فروردین ماه  1395مصادف با سالروز
والدت امام جواد (ع) در تبریز افتتاح شد این شعبه از پاییز  1394فعالیتهای غیر
رسمی خود را با حضور بازرس دفتر شعبهی خانم نایب به صورت مراحل اداری
ثبت و شعبه تبریز در استان آغاز به فعالیت نمود.
در مراسم افتتاحیه شعبه تبریز خیریه آبشار عاطفه ها با حضور  :حجت االسالم
احمدی فر نماینده دفتر شعبهی ،سردار جهان سری مدیر کل پدافند غیر عامل
استانداری ،آقای استوار آذر مدیر کل اجتماعی استانداری ،سردار جعفری مدیرکل
بنیاد حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس ،آقای یاورزاده مدیریت کمیته امداد تبریز،
آقای غفاری مدیریت شعبه تبریز آقای مهدی خادم آذریان و جمعی از خیرین و
مسئولین شهر تبریز حضور بعمل آوردند.
قرارداد با پزشکان متخصص زنان ،چشم ،گوش ،مو ،پوست ،داخلی و...
قرارداد با چندین داروخانه جهت ارائه نسخه رایگان به مهرجویان
اهداء 5سری جهیزه به 5نوعروس استان آذربایجان شرقی به مناسبت میالد
حضرت زینب (ص)
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت توزیع گردید.
مشاوره و وساطت جهت امر ازدواج جوانان تحت حمایت این سازمان
اهدای پنج سری جهیزیه برای نوعروسان به نیت پنج تن آل عبا در مراسم افتتاحیه
مصادف با سالروز میالد با سعادت امام جواد(ع) ارائه مشاوره و وساطت در امر
ازدواج جوانان که هفتمین مراسم عقد در عید مبعث برگزار می شود.

جلسه با خیرین و فعاالن فرهنگی تبریز جهت معرفی فعالیتهای خیریه
آماده کردن گوشت قربانی جهت پخش بین مهرجویان خیرین
اهدای  5سری جهیزیه به نوعروسان بمناسبت سالروز میالد حضرت زینب (س).در
این مراسم برنامه های مختلفی به مناسبت جشن میالد و دهه فجر انجام شد و در
پایان مراسم نوعروسان همراه جهیزیه اهدایی خیریه راهی خانه بخت شدند .این
جهیزیه ها شامل یخچال و فرش و اجاق گاز و ظروف آشپزخانه بود.

خیریه آبشار عاطفه ها
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همایش خادمین ابا صالح المهدی(عج) در
استانداری ایالم همراه با دریافت لوح تقدیر به

ایالم

عنوان موسسه خیریه برتر در سطح استان با

به مناسبت والدت حضرت امام محمد تقی(ع) و

حضور مسئولین برگزار شد.

حضرت علی(ع) سبد کاال به مدت یک هفته بین

برگزاری همایش باز آفرینی شهر در استان ایالم

مهرجویان توزیع گردید.

با حضور مسئولین در راه و ترابری انجام شد.

جشن مبعث رسول اکرم(ص) و والدت سه نوراهلل

در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه(س)

حضرت امام حسین(ع) ،حضرت عباس(ع) ،و امام

جشنی به همین مناسبت در شعبه با اهدای سبد

سجاد(ع) و حضرت علی اکبر(ع) برگزاری جشن

کاال بین مهرجویان برگزار گردید.

شادی و سرور دعوت از مداح اهل بیت(ع) با حضور

جلسه کارگاه آموزشی رایزنی و ترویج حمایت

مهرجویان همراه با پذیرایی و توزیع نذورات مردمی

گری در مکان دفتر امور اجتماعی فرهنگی

به مدت یک هفته سبد کاال توزیع گردید.

استانداری برگزار گردید..جمع آوری لوازم التحریر

به مناسبت روزنیمه شعبان جشن مانور  19سری

و فرم مدرسه از کمک های خیرین بین دانش

جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهداء گردید.

آموزان .

اهداء سیسمونی و لباس نوزاد توسط خیرین به

خرید شیر و کیک برای زندانیان استان ایالم به

مادران تحت حمایت این شعبه

مناسبت ایام محرم

برپایی سفره های افطاری در شب های ماه رمضان

تامین هزینه گازکشی و تهیه امتیاز گاز منزل

توسط خیرین همراه با توزیع سبد کاال صورت گرفت.

یکی از مهرجویان که ساکن روستاهای اطراف

به مناسبت روز جهانی قدس مهرجویان در راهپیمایی

می باشد.

حضور بعمل آوردند.

دیدار با مدیر کل شرکت نفت استان ایالم با

دیدار با معان صدا و سیمای ایالم طی جلسه ای

موضوع سوخت نانوایی سیار در اربعین حسینی

جهت تایید پخش تیزرهای تبلیغاتی خیریه در شبکه

جمع آوری دریافت نذورات و کمک های مردمی

استانی اطالع رسانی جهیزیه به عموم

و خیرین جهت پذیرایی از زائرین پیاده حسینی

به مناسبت والدت امام رضا(ع) و جشن میالد

در مرز مهران

درمکان خیریه با حضور مهرجویان و اهداء جهیزیه
به  18نوعروس نیازمند برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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350بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان روستاهای محروم توزیع شد.

شعبه شهرکرد
به مناسبت شب یلدا توسط خیرین میوه و تنقالت در بین مهرجویان تحت
حمایت این شعبه توزیع گردید.

جشن میالد حضرت محمد(ص) و امام جعفرصادق(ع) همزمان هفته

وحدت در جمعی از خیرین و مهرجویان تحت حمایت همراه با توزیع
نذری برگزار گردید.

خرید لباس گرم زمستانه برای بچه های تحت پوشش این شعبه

توزیع لوازم التحریر و کیف و کفش به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت
این شعبه.

به مناسبت میالد امام رضا (ع ) به نو عروسان تحت پوشش این خیریه

تعدادی جهیزیه اهدا شد 0

برنامه جشن میالد حضرت معصومه و گفتمان عفاف و حجاب در شعبه
اردل برگزار شد.
بازدید مسئول و مددکار آبشار عاطفه های شعبه شهرکرد از منزل یکی از
مهرجویان روستای خوی و خرید هدیه صورت پذیرفت.
اهدای  23سری سرویس پالسکو ویژه جهیزیه توسط یکی از خیرین به
نوعروسان نیازمند نمایندگی اردل
اهداء  2400عدد کنسرو ماهی توسط خیرین به نیازمندان این شعبه
دومین کارگاه اموزشی آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها در موسسه
خیریه آبشار عاطفه های اردل برگزار شد.
اهدای 30دستگاه بخاری به نوعروسان و خانواده های نیازمند شهرستان
اردل توسط خیرین استان تهران
با کمک خیرین فعال مبلغ 600هزار تومان برای جوان  34ساله ای که از
بر اثر سقوط از ارتفاع ازکار افتاده شدند جمع آوری شده و به خانوادشان
تحویل داده شد.
طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها با حضور30نفر از نوعروسان و
مهرجویان تحت حمایت خیریه ابشار عاطفه ها نمایندگی اردل
این کارگاه آموزشی با همکاری امور بانوان فرمانداری و موسسه خیریه
آبشار عاطفه ها دیروز صبح در سالن فرمانداری برگزار شد این کارگاهها
با هدف ارتقای دانش و توانمندسازی زوج های جوان در حل مشکالت و

شعبه اردل
حضور نماینده آبشارعاطفه ها در نخستین
مجمع بانوان فرهیخته
همایش سالمت روان با عنوان شاد زیستن با همکاری فرمانداری،

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها  ،در اداره بهزیستی به مناسبت

هفته وحدت و سالروز ازدواج حضرت محمد (ع) و حضرت خدیجه
(س) با حضور مسئولین شهرستان اردل برگزار گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها

بهبود زندگی مشترک در راستای تحکیم بنیان خانواده اجرا می شود .در این
کارگاه حجت االسالم آقا شاهی کنترل زبان و ارج نهادن به مقوله نماز را
دو اصل مهم در ایجاد یک زندگی اسالمی و بدون آسیب دانست.
بررسی ها نشان می دهد بحرانی ترین سن پایداری ازدواج در  5سال اول
زندگی مشترک به شمار می رود.
هداء  18سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند و ایتام موسسه خیریه آبشار
عاطفه ها اردل همزمان با سالروز میالد با سعادت و فرخنده حضرت زینب
(س)
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سطح امنیت توسط معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال

بخیتاری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

دراین مراسم  5سمن برتر استانی همزمان با دهه فجر توسط معاونت

شعبه بروجن

اجتماعی فا استان چهارمحال بختیاری مورد تقدیر قرار گرفت که توسط
جناب سرهنگ شهریاری معاونت اجتماعی استان از سازمان مردم نهاد

خیریه آبشارعاطفه ها شعبه بروجن مورد تقدیر قرار گرفت در خصوص

کارگاه آموزشی مشاوره خانواده در خصوص معضالت و آسیب

اجرای طرح و برنامه های اجتماعی فرهنگی همسو با اهداف ناجا در راستای

های اجتماعی ویژه بانوان بدسرپرست و بی سرپرست تحت

مورد نظر دراین انتخاب (کیفیت فعالیت و همکاری سمن ها با پلیس،

برگزار می گردد.

اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان) می باشد.

های اجتماعی با رویکرد چگونگی برخورد با مشکالت و آسیب

کاهش آسیب های اجتماعی گامی موثر برداشته اید وی افزود مالکهای

پوشش موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه شهرستان بروجن

استمرار و تداوم فعالیت ،اجرا نمودن طرح ها و برنامه های فرهنگی و

جشن آرزوها  :قلب های کوچک کودکان نیازمند

حضور شعبه بروجن در جلسه ساماندهی اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند

جشن آرزوهای فرشتگان با هدف برآوردن آرزوهای کودکان ایتام

موسسات و دستگاهها در امر اهداء تامین جهیزیه خبر داد.

برگزار شد.

عامالن موسسات خیریه در این نشست گفت :برای جلوگیری از موازی

شهرستان را شاد کرد.

و بی بضاعت شهرستان بروجن باکمک مردم نوع دوست و خیرین

با حضور فرماندار .فرماندار شهرستان بروجن از تشکیل جلسه ساماندهی
فرماندار شهرستان بروجن ضمن تشکر از حضور مسئولین دستگاهها و مدیر

کاری و کمک به امر تامین کمک جهیزیه موسسات و دستگاهها باید تعامل
بیشتری در این امر داشته باشند.

وی افزود  :جامعه ما انسانهای نیازمند و آبرومند زیاد دارد که با کمک
خیرین در ابعاد مختلف توسط نهادها و موسسات مساعدت های الزم
صورت می گیرد و این یک افتخار است که نصیب افراد خیر شده که بتوانند
به نیازمندان کمک کنند.

فیاضی در این نشست یکسان سازی کمک وخدمات همه نیکوکاران

و خیرین را در خصوص تامین جهیزیه خواستار شد و افزود  :موسسات

به مناسبت شب یلدا  50بسته میوه و شیرینی بین خانواده های

و دستکاههایی که در این مهم و خداپسندانه فعالیت دارند با تعامل و

سیده کبری حسینی مسئول شعبه بروجن ابراز داشت :با فرا رسیدن

تر از آن این امانت خیرین را بدست نیازمندان واقعی رسانید.

جمله توزیع بخاری برای خانواده های نیازمند تهیه لباس ،نوشت

دارند از جمله  :خیریه آبشار عاطفه ها شعبه بروجن ،کمیته امداد ،اداره

حضور خیریه آبشارعاطفه ها شعبه بروجن بعنوان تنها سمن برتر

ازدواج و خیریه قمربنی هاشم حضور داشتند و به ارائه نکته نظرات و

خیریه آبشار عاطفه ها بروجن در همایش شورای هم اندیشی و

مسئول موسسه خیریه آبشارعاطفه ها شهرستان بروجن از توزیع  315بسته

احمر در استان مازندران

محروم این شهرستان همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.

مهرجویان توزیع شد.

هماهنگی بیشتری در ارتباط با یکدیگر باشند و بتوانند خدمات بهتر و مهم

زمستان این موسسه طبق فعالیت های این شعبه در گذشته از

دراین جلسه موسسات و دستگاههایی که بطور رسمی در این امرفعالیت

افزار برای کودکان و توزیع غذای گرم و  ...داشته است.

بهزیستی ،سپاه ناحیه بروجن ،خیریه ایتام امام زمان(عج) ،مجمع خیرین

استان چهارمحال بختیاری از سوی سازمان هالل احمر و معرفی

پیشنهادات پرداختند و تصمیمات الزم جهت نحوه کمک گرفته شد.

کارگاه تخصصی سازمانهای مردم نهاد مرتبط با جمعیت هالل

لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت موسسه و مناطق
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شعبه سامان
برگزاری جشن مانور جهیزیه به نوعروسان نیازمند که

که اقالم اهداء شده عبارتند از  :یک جلد کالم اهلل مجید ،فرش ،اجاق گاز ،بخاری،

پنکه ،جاروبرقی سرویس قابلمه سرویس پالستیک ،سرویس آجیل خوری ،سینی ،پتو،

چندشاخه گل ،سس خوری ،جا اسپندی ،قندان ،یک جفت متکا ،سماور ،یک دست لیوان
و ...

شعبه لردگان
بازدید از منازل ساخت و تعمیر منازل مددجویان
مددجویان.شعبه شهرستان لردگان
راه اندازی کارگاه تولیدی جهت اشتغال زنان بی سرپرست
اهداء جهیزیه به 15عروس در روز سالروز ازدواج حضرت زهرا (س)
و علی (ع)
برپایی موکب کربالء وکمک به زائرین پیاده

در ماه مهر ماه مهربانی بین دانش آموزان نیازمند لوازم التحریر توزیع گردید.

به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان و در آستانه عید نوروز توسط خیرین سبد کاال بین

مهرجویان توزیع گردید.

جشن ها و اعیاد ائمه اطهار (ع) با حضور مداحان و سخنران و با دعوت از مهرجویان و

توزیع طعام گرم برگزار میگردد.

شعبه فارسان

شعبه کوهرنگ

اهدای  4سری جهیزیه به نوعروسان بی بضاعت و ناتوان و از جمله پتو،
سرویس تفلون ،اجاق گاز ،فرش می باشد.
توزیع طعام گرم و برپایی سفره های افطاری هرشب توسط خیرین همراه
با ختم قرآن
ماهی قزل اال بین 27خانوار توسط خیر موسسه جناب آقای حیدری توزیع
گردید.
برگزاری جشن میالد حضرت امام رضا(ع) و پذیرایی توسط خیرین با
حضور مهرجویان و سخنرانی حجت االسالم قادری
اهدای جهیزیه به  3نوعروس بی بضاعت و نیازمند به مناسبت میالد امام
رضا(ع) که وسایل شامل  :فرش سرویس پالستیک ،اجاق گاز ،بخاری،
سماور ،جارو برقی ،پشتی ،پنکه ،سرویس صبحانه خوری بین نوعروسان
توزیع گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها

توزیع  100بسته لباس در بین عشایرتوسط خیرین
توزیع 25کیلو مرغ در بین روستائیان توسط خیرین
اهدای  4سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند به همت خیرین
جذب حامی برای کودکان ایتام و واریز وجه به حساب
با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید به کمک خیرین لوازم التحریر بین
دانش آموزان تحت حمایت توزیع گردید.

شعبه میانکوه
این شعبه در مورخ 95/6/11افتتاح گردیده است .افتتاحیه این شعبه
با حضور بیش از  200نفر از خیرین ،خانواده های معظم شهداء و
ایثارگران ،مسئولین محلی و شهرستانی و استان به نحو شایسته ای
برگزار گردید.

89

سالنامه 1396-1395

شعبه بیرجند

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
برای علما اهل سنت و تشیع در شهرستان
درمیان بخش اسدیه
برگزاری اولین نمایشگاه کسب وکار

توزیع 550عدد سبد کاال در بین مهرجویان
تحت حمایت.
جشن اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند با
حضور خادمین آستان قدس

در سال تحصیلی جدید توسط خیرین
بین دانش آموزان نیازمند لوازم التحریر
توزیع گردید.

شعبه زیرکوه
برگزاری مرحله دوم مانور جهیزیه به مناسبت والدت امام رضا (ع) به تعداد 15نفر
شرکت در جشن ازدواج نوعروسان باحضور خدام امام رضا (ع) در بیرجند
توزیع لوازم التحریر دربین مهرجویان تحت پوشش به تعداد40نفر
اهداء10سبدکاال به خانواده های بی سرپرست
اهداء20سبدکاال به خانواده های بی بضاعت
توزیع 40عدد کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان کم توان که تحت پوشش این شعبه
می باشند.
توزیع لباس بین مهرجویان به ارزش3میلیون تومان
اهداء 4سری جهیزیه به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (ص) به ارزش20میلیون تومان
اهداء 15جهیزیه به مناسبت والدت امام رضا(ع) به ارزش 75میلیون تومان
افطاری تمامی مهرجویان و خانواده ای انها و خیرین ومسئولین در ماه مبارک رمضان
خدمات پزشکی به 10مهرجوکه جهت درمان به بیرجند و مشهد مقدس معرفی شدند.
پذیرای از هیئت های مذهبی در ایام محرم
دیدار با امام جمعه محترم زیرکوه درخصوص فعالیت های موسسه و درخواست کمک و
همکاری
توزیع سبد کاال و لباس بین مهرجویان
برگزاری افطاری درشب 23ماه رمضان با حضور مهرجویان.جمعی از خیرین ومسئولین که
به برپای سفره های افطاری کمک نمودند.
برگزاری جلسه با نماینده مجلس شهرستان
قاین وزیرکوه درخصوص فعالیتهای موسسه و درخواست کمک و همکاری

خیریه آبشار عاطفه ها
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دیر شعبه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران فهیمه
فیروزفر ضمن بازدید از این کارگاه به برند سازی و تولید انبوه و هم چنین
کاربردی کردن محصوالت تولیدی کارگاه اشاره کرد و گفت :اگر ظرفیت
تولید به صورت انبوه برای این کارگاه فراهم شود محصوالت تولیدی این
کارگاه در نمایشگاه توانمند سازی زنان که در سال جاری در تهران برگزار
می شود برای فروش عرضه خواهند شد.

توانمند سازی زنان و دختران بی سرپرست
در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی با همکاری امور بانوان
فرمانداری و نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان خوسف

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با فرمانداری محترم شهرستان خوسف طرح
توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرستان روز چهارشنبه مورخ 95/2/22
با حضور جناب آقای دکتر کرمانی مشاور محترم طرح توانمند سازی زنان
کشور ،جناب آقای فرجامی فرد فرماندار محترم شهرستان خوسف ،امام جمعه
محترم شهرستان سرکار خانم شریفی مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و
خانواده استانداری خراسان جنوبی و جمعی از مشاورین وکارشناسان محترم
امور بانوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی سراسر استان بعد از برگزاری
کارگروه تخصصی زنان و خانواده شهرستان ،افتتاح شد.

جلسه آموزشی  :شیوه ها و سبک های فرزند پروری
بازدید کارشناسان حوزه پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی از تیم
اجتماع محور محله باهن
مراحل توزیع  110سبد کاال (یک کیسه برنج  10کیلویی یک حلب
روغن  4کیلویی  ،یک بسته عدس  ،سه بسته شکر ،یک بسته 2.5
کیلویی قند و یک بسته چای )که از طرف موسسه محترم خیریه ایثار
تهران به منظور توزیع بین مهرجویان موسسه خیریه آبشار عاطفه های
شهرستان خوسف در ایام ماه مبارک رمضان اهداء گردیده است.
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد و بررسی آسیب
های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در محل مدرسه ابن حسام
خوسف با حضور والدین دانش آموزان مدرس کارگاه  :جناب آقای امینی)
اهداء لوح تقدیر به مدیر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه های
شهرستان خوسف بعنوان سمن برتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد در
شهرستان از طرف فرماندار محترم
معرفی سه نفر از افراد متقاضی ترک اعتیاد به اداره بهزیستی شهرستان
و شعبه پاکان و پیگیری جهت انجام امورات اداری مراحل ترک اعتیاد
نامبردگان
همکاری با اداره بهزیستی شهرستان در برپائی نمایشگاه نوین پیشگیری
از اعتیاد در شهرستان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

بازدید مدیرشعبه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
شهرداری تهران از کارگاه تولیدی زنان خوسف

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه نهبندان
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان به مناسبت بازگشایی
مدارس
اردوی یک روزه مهرجویان شعبه نهبندان به مزار بی بی مریم
از توابع شهرستان نهبندان با همت خیرین برگزار گردید..
به همت خیرین در ماه رمضان سبد کاال بین مهرجویان تحت
پوشش توزیع گردید.
برپایی سفره های افطاری توسط خیرین در شب های ماه
رمضان و احیای شب های قدر همراه با پذیرای سحری
اهدای جهیزیه در سه مرحله به نو عروسان نیازمند شعبه

شعبه سربیشه
مراسم وفات ائمه اطهار(ع) و توزیع سبد کاال بین مهرجویان تحت حمایت در مکان
شعبه با حضور مداح و سخنران در مکان شعبه برگزار گردید.
حضور محترم شوراي شهر،امام جمعه ،معاونت آموزش و پرورش در مراسم وفات
حضرت زينب(س) همراه با پذیرایی
توزيع لوازم تحرير به مددجويان در ماه تحصیلی جدیدبین دانش آموزان تحت پوشش
شعبه توسط خیرین
توزيع سبد غذايي به مناسبت والدت حضرت رسول اكرم(ص)
شركت در مراسم گلباران ورود امام خمینی (ره) در12بهمن
حضور مددجويان در راهپيمايي 22بهمن ماه
5سري جهيزيه به نوعروسان تحت پوشش اهدا و مراسم نمادين خطبه خواني وعقد
نوعروسان با حضور مديركل امور بانوان برگزار گردید.
به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط خیرین سبد کاال شامل :برنج ،مرغ ،قند و چای،
رب گوجه فرنگی ،حبوبات ،نبات و ...
در ایام عید نوروز به همت خیرین سبد کاال و پوشاک عید بین مهرجویان توزیع گردید.

خیریه آبشار عاطفه ها
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شعبه کردستان

قرارداد با مراکز درمانی و پزشکان متخصص و داروخانه ها که به صورت رایگان یا
تخفیف های ویژه مهرجویان را تحت حمایت قرار می دهند.
تحقیق و بررسی تشکیل پرونده برای  150خانوار بی سرپرست ،مستضعف و بیماران
صعب العالج
اهدای پوشاک به خانواده های تحت حمایت شامل :کیف و کفش و شلوار
اهدای سبد کاال به  100خانوار در ماه مبارک رمضان شامل :برنج ،روغن عدس ،گوشت
قربانی
برپایی سفره های علوی درماه مبارک رمضان توسط خیرین

خیریه آبشار عاطفه ها
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