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 اهداف طرح :

 تَاًجخطی فتح الوجیي )ّوذم(هرکس ثرگساری غرفِ فرٍش خیریِ ثِ ًفع دختراى 
 

 : خالصه طرح

 د ّستٌذ ضرایطی را ثِ ٍجوَد آٍردُ ًَعبى خَ ّبی ّن ثرای اداهِ زًذگی ًیبزهٌذ کوکّبیی کِ  تغییر ضیَُ زًذگی ٍ رضذ رٍزافسٍى اًسبى

کٌٌوذ کوِ دغذغوِ     ذ ٍ دست ًیبز ثِ سوت هردهی دراز هوی ًعول آٍر ّبی الزم را ثِ تَاًٌذ ثِ تٌْبیی از هذدجَیبى حوبیت ّب ًوی کِ دٍلت

ِ  طك ثِ اًسبى را در دل خَد زًذُ ًگبُ هیدر ایي ثیي تالش خیراًی کِ ع .ًَعبى خَد را دارًذ حوبیت از ّن ای را  دارًذ ٍ هَسسبت خیریو

ًَعبى خَد ٍ فراّن کردى ثْذاضت رٍاًی ٍ جسوی ثرای کَدکبى، جَاًبى ٍ کٌْسبالى تالش کٌٌذ  ًٌْذ تب در راستبی حفظ اهیذ ّن ثٌب هی

سبل ّوچٌبى در راستبی اّذاف خَد گبم  73ذ ٍ پس از ّبی خیراى سرپب ثوبً یکی از هَسسبتی کِ تَاًستِ ثب حوبیت .لبثل ستبیص است

یک هرکس جبهع تَاًجخطی است ٍ خذهبت هتٌوَعی ثوِ لطورّبی هختلو       «ّوذم»خیریِ است. هَسسِ  «ّوذم»ثردارد هَسسِ خیریِ 

دارد ُ هعووبری در ًرور   دفتر سبزهبى داًطووَیبى در داًطوکذ   ،ًَرٍز ٍ در آستبًِ ثْبرثب تَجِ ثِ ًسدیک ثَدى  هی دّذ.  کَدکبى کن تَاى

ثب هطبرکت اعضبی فعوبل دفتور ٍ    کِ صَرتگبهی کَچک در راستبی ّویبری دختراى هعلَل رٌّی ٍ جسوی ایي هَسسِ ثردارد. ثِ ایي 

ِ  را ثِ ًفع هَسسوِ ثوِ فورٍش ثرسوبًین.    ثبغ یبدگیری ثرگِ ّبی آرزٍی هعلَلیي در هحل ثِ هذت پٌج رٍز،  ثوب  جطوي کوَچکی    افتتبحیو

هذیرکل راُ ٍ ضْرسبزی استبى در اهَر هٌبست سوبزی  ) حسیٌیحویذ هٌْذس ، بهل هَسسِ ّوذم )خبًن زّرا حوت (ذیر عسخٌراًی ه

هسئَل هٌبست سبزی ادارُ کل ثْسیستی خراسبى رضوَی از   هذیرعبهل اًووي حبهیبى ضْر ثذٍى هبًع  هحیط ثرای کن تَاًبى ٍ هعلَالى 

هوذیرُ جبهعوِ هعلوَلیي خراسوبى      ًبئوت رئویس ّیئوت    - ٍ عضَ فعبل در کویتِ فٌی ٍ ستبد هٌبست سبزی استبى 9717تب  9731سبل 

ثوِ   سوسس الوذام   ٍ ضوَد ثر پب هوی  م خیریِ ّوذ اجرای سرٍد ًبتَاًبى جسوی ٍ رٌّی هَسسِ ثب ٍ ّوچٌیي الى هَسسِهعلَی ( ٍ رضَ

ٍ  ه. اختتبهیِ ثبزار چِ ًیس ثِ ّوراُ ثبزدیذ  ٍ فرٍش صٌبیع دستی آًبى خَاّذ ضذثبزگطبیی ثبزارچِ   ستمین داًطوَیبى از هَسسوِ ّووذم 

 .اّذای ضبخِ گل ثِ رسن ادة ٍ احترام ثِ آًبى ّوراُ خَاّذ ثَد
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