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مقدمه:

موسسه خیریه موسی بن جعفر(ع)در راستای کمک به اقشار کم درآمد و معلولین
در زمینه های معیشتی ،درمانی،اشتغال و.....در سال8811تاسیس و مشغول به
فعالیت میباشد لذا با توجه به جذب خیرین محترم و فعالیت این بزرگواران در
شهرستان فهرج گام های مهم و موثری در این راستا برداشته شده لذا فعالیت
های نامبرده اموری است که این موسسه در سال  81انجام داده است که به
استحضار میرساند.

فهرست فعالیت:
-8پرداخت کمک هزینه درمان به بیماران نیازمند
-2اعزام بیماران به مراکز درمانی
-8پرداخت کمک هزینه خرید ویلچر به معلولین
-4پرداخت کمک هزینه معیشتی به نیازمندان
-5توزیع سبد کاال
-6توزیع گوشت بین نیازمندان(مرغ گرم،گوسفندی)
-7توزیع جوجه محلی به بیماران و نیازمندان
-1ایجاد اشتغال(راه اندازی کارگاه حصیر بافی،توزیع دستگاه جوجه کشی و)...
-8دعوت از مستند سازان جهت فعالیت در شهرستان
-81حمایت از دانش آموزان نیازمند(توزیع لوازم التحریر و البسه وکفش)
 -88حمایت از دانش اموزان فاقد هویت شهرستان
 -82حمایت از موسسه توانبخشی روزنه امید
-84پخت و توزیع غذا در مناسبت های مذهبی بین افراد نیازمندان
-85توزیع پوشاک و لوازم دسته دوم به خانواده های کم درآمد
-86حمایت از صندوق های خرد روستایی

شرح فعالیت ها:
-8پرداخت کمک هزینه درمان:
با توجه به مراجعه بیماران نیازمند به موسسه و درخواست این اقشار در زمینه درمان و
با شناسایی وتشکیل پرونده و ارائه مدارک پزشکی به بیش از 811نفر در زمینه درمان
کمک هزینه به مبلغ858.811.111ریال اعطا گردیده است.
-2اعزام بیماران به مراکز درمانی:
بیش از 81نفر به مراکز درمانی خارج از شهرستان (کرمان،بم و )...و 8نفر دیگر به مراکز
درمانی اصفهان جهت انجام مراحل درمان اعزام شده است.
-8پرداخت کمک هزینه ویلچر:
با توجه به هماهنگی که موسسه خیریه با بهزیستی شهرستان فهرج انجام داده تعدادی
بالغ بر22نفر معلول جسمی حرکتی شدید معرفی و با تشکیل پرونده به این افراد کمک
هزینه خرید ویلچر به مبلغ 881.111.111ریال اعطا گردیده است.
-4پرداخت کمک هزینه معیشتی:
طبق بررسی های به عمل آمده شهرستان فهرج یکی از مناطق محروم جنوب شرقی
استان کرمان میباشد و به علت نبود مراکز صنعتی ،شغل مردم کشاورزی و کارگری و
دامپروری است اکثر افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی میباشند عالوه بر این
جوانان شهرستان بیکار بوده و توانایی پرداخت هزینه های زندگی را ندارند لذا این
موسسه به علت مراجعه این افراد جهت دریافت کمک هزینه معیشتی به شناسایی این

افراد و تشکیل پرونده در زمینه معیشتی(کمک هزینه تعمیر یخچال،کولر ،تلویزیون و).....
و رفع مشکالت این افراد مبلغ 211.551.111ریال کمک اهدا کرده است.
-5توزیع سبد کاال و آرد:
تعداد 511پک سبد کاال شامل(برنج،روغن،نخود،عدس ،رب گوجه فرنگی ،لوازم بهداشتی
و )...به مبلغ 811.111.111ریال و 81کیسه آرد به مبلغ 85.511.111ریال بین افراد
نیازمند و کم درآمد توزیع گردیده است.
-6توزیع گوشت بین نیازمندان:
تعداد 81راس گوسفند به مبلغ 452.881.111ریال و تعداد 852عدد مرغ گرم به مبلغ
16.815.811ریال توسط خیریه خریداری و بین اقشار نیازمند توزیع گردیده است.
-7توزیع جوجه محلی بین بیماران و نیازمندان:
از آنجایی که شهرستان فهرج منطقه محروم میباشد و اکثر افراد توانایی خرید گوشت
سفید و قرمز را ندارند و به این علت اکثر مردم با کمبود مواد غذایی رو به رو هستند و
این مهم باعث بیماری این قشر شده است لذا این موسسه با تالش و همت خیرین تعداد
486عدد جوجه محلی به مبلغ 74.141.111ریال راخریداری و بین نیازمندان و بیماران
شهرستان فهرج توزیع کرده است.
 -1ایجاد اشتغال(راه اندازی کارگاه حصیر بافی،توزیع دستگاه جوجه کشی و:)...
با توجه به بیکاری اکثر مردم شهرستان فهرج و درگیر شدن این افراد به معضل بیکاری
و اعتیاد با همت خیرین محترم در زمینه اشتغال جوانان تعدادی بالغ بر821فقره دستگاه
جوجه کشی و تنور گازی به مبلغ 8.428.111.111ریال به این افراد به صورت اقساط و

امانتی اعطا گردیده و همچنین با برگزاری دوره تربیت مربی حصیر بافی و پته دوزی و
سایر صنایع دستی با سرپرستی خانم تختایی و خانم راوش هزینه ای به مبلغ
71.474.111ریال اعطا و تعداد 21مربی آموزش دیده و بیش از 411نفر از خانم های
خانه دار را مشغول به کار کرده است.
 -3دعوت از مستند سازان جهت فعالیت در شهرستان
با تالش و دعوت خیرین محترم از مستند ساز به نام و مشهور کشور عزیزمان جناب آقای
زمانپور و هیئت همراه سعی در شناساندن شهرستان فهرج و مشکالت آن به گوش
مسئولین و سایر خیرین محترم کشورمان را داشته است در طول ساخت این مستند که
طی دو مرحله صورت گرفته جناب آقای زمانپور کمک های بی دریغ خود را شامل (کمک
هزینه نقدی معیشتی ،ساخت سرویس بهداشتی ،هزینه برق کشی ساختمان
4خانواده،خرید یخچال و)...انجام داده است که بسیار از لطف این بزرگوار کمال تشکر را
داریم.
 -81حمایت از دانش آموزان نیازمند(توزیع لوازم التحریر و البسه و کفش)
به گفته بنیان گذار انقالب اسالمی دانش آموزان آینده سازان کشورمان هستند لذا پیرو
فرمایشات حضرت امام(ره) این موسسه با جذب مشارکت های خیرین محترم مهر ماه
سال 81تعداد  18دست مانتو شلوار به مبلغ 76.611.111رریال دوخته و تعداد  71دست
مانتو شلوار اهدایی خیرین و تعداد 867پیراهن فرم مدارس پسرانه و تعداد 852دست
شلوار و تعداد 811جفت کفش و همچنین تعداد 8251پک لوازم التحریر بین دانش
آموزان نیازمند توزیع گردید تا این افراد بتوانند انگیزه کافی جهت ادامه تحصیل داشته
باشند.

 --88حمایت از دانش اموزان فاقد هویت شهرستان
شهرستان فهرج به علت هم مرز بودن با استان سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از افراد
فاقد هویت به این شهرستان مهاجرت کرده اند .لذا با شناسایی دانش آموزان فاقد هویت
در سال 81که بیش از 811نفر میباشند و هیچ حمایتی از این افراد صورت نمیگیرد با
دلسوزی خیرین محترم با جذب 4مربی سوادآموزی این دانش آموزان هم اکنون میتوانند
تحصیل خود را ادامه دهند در این راستا از خدمات مانند مناسب سازی محل تحصیل و
توزیع لوازم التحریر از طرف خیرین گرامی بهرمند هستند.
-82افتتاح خانه کودک مریم شهرستان فهرج:
در مرداد ماه سال 81خانه کودک مریم توسط خیرین محترم جناب آقای دکتر کالنتری
و مهندس فضیلتی تاسیس و هزینه ای بیش از 4111.111.111ریال جهت ساخت این
مرکز هزینه گردیده است .هم اکنون این مرکز به صورت موقت محل کاردرمانی و
گفتاردرمانی و مشاوره(روزنه امید) کودکان معلول جسمی حرکتی و ذهنی شدید میباشد.
این مرکز توانبخشی پیوسته مورد حمایت خیرین میباشد .در این راستا مبلغ
51.111.111ریال جهت ادامه فعالیت این مرکز اعطا گردیده است.
 -89پخت و توزیع غذا در مناسبت های مذهبی بین افراد نیازمندان
در این راستا به مناسبت های مذهبی اعم از اعیاد و ماه مبارک رمضان و محرم موسسه
خیریه پخت و توزیع غذا بین نیازمندان را در سطح شهر فهرج و روستاهای (دهنو شیخ
علی خان،رحمت آباد،غلورآباد ،نگین کویر،اله آباد و)....انجام داده است.

 -84توزیع پوشاک و لوازم دسته دوم به خانواده های کم درآمد
در این راستا تعدادی محموله لباس از اصفهان به موسسه ارسال گردید تا بین اقشار
نیازمند توزیع گردد و همچنین تعدادی لوازم منزل دسته دوم شامل(تلویزیون
،موکت،قالی و)....توزیع گردیده است.
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حمایت از صندوق 11فقره
های خرد روستایی

-

مستندات

کمک هزینه خرید ویلچر

توزیع سبد کاال

توزیع گوشت گوسفندی و مرغ و جوجه محلی

مستندات اشتغالزایی

توزیع لوازم التحریر و فرم مدارس و کفش

مستندات پخت مواد غذایی

حضور مستند سازان در شهرستان فهرج جهت تهیه مستند

مستندات افتتاحیه خانه کودک مریم

