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هانشانبیطلوعجمعیت

جمعیت طلوع بی نشانها اولین سازمان اجتماعی در ایران ست که بهه عوهوان هوهها یهامی ه   هی

نگها  جامعهه را بهه « آیین مههرورز »و اشاعه ظدرزمیوه یل معضل کارهن خوابی، می کوشد با یف

ن فرآیود ایکمک کود ها افراد بیشتر  با مشارکت درموضوع اعتیاد و کارهن خوابی  را هغییر دهد و

ثر هوزیع غذا در واقع مجال و بهانه ا  است برا  ایجاد ارهباط ها  مو. وارد چرخه درمان و بهبود  شوند

ور نتیجه و ثمهر یضه.مار  اعتیاد، مواجه اندبیا افراد  که به طور همزمان با معضل کارهن خوابی و ب

خهود مستمر مهرورزان طلوع، بهبودیافتگانی است که یاال درکوار خانواد  هایشان زندگی می کووهد و

.آستین ها باال زد  اند ها افراد دیگر  را که به دلیل بی مهر  ها در جامعه رها شد  اند، نجها  دهوهد

ن طلوع امید و عدالت و سازندگی آ! طلوع پدید  کارهن خوابی را یاصل یک طرد اجتماعی می داند

,چیز  است که برا  هحققش در جامعه هالش می کود

گر نحو  ارائه خدما  و هعامل جمعیت با خیرین و اعضا  داوطلب در یک سو و با مددجوها از سو  دی

 یص مو فانه پاس گویی و شفافیت مالی و ه .ا  است که کرامت انسانی ذیوفعان یفظ گرددبه گونه

موابع در جهت ماموریت ها  موسسه  و رعایت بهر  ور  و ایجاد ارزش افزود  در پروژ  ها مهد نرهر 

ء قرار بگیرد و هرویج استفاد  از خرد جمعی و کار گروهی، افزایش کمیت خهدما  بها یفهظ و ارهقها

ج فرهوه  کمک به هوانمودساز  موسسا  همسو  و هرویکیفیت و مستودساز  و انتقال هجربیا  و

.  کار داوطلبانه و گروهی از اهداف بلود مد  این جمعیت می باشد

زاران کارهن جمعیت طلوع بی نشان ها با استفاد  از دانشی که مای ل هحقیقا  و سالها کار مستقیم با ه

و اثبا  خواب است به شاخص د  درصد بهبود  باال  مقطع یک سال از این بیمار  دست یافته است

ایط کرد  است  فرد کارهن خواب می هواند از یک آسیب دید  اجتماعی به فعال اجتماعی که در شر

.رددبحرانی مانود سیل و زلزله و بیمار  برا  هموطوانش پیام آور امید و مهربانی است؛ هبدیل گ

از   جمعیت طلوع بی نشان ها با را  انداز  و ارهقا  مرکز اشتغال در هالش است کهه ضهمن هوانمودسه

را کمک کود ها فرد هویت اجتماعی و خودباور  از دست رفته اشافراد آسیب دید  از کارهن خوابی ،

ها نیهز ین یافظ بهبود  و پاکی اش باشد مای ل دست کارهن خواب ها بهبود یافتهوبازیابد و همچ

هولیداهی خواهد بود که به چرخه کاهش آسیب در جامعه کمک کود

کودکان جمعیت طلوع بی نشان ها بر آن است با هعریف پروژ  ها  پیشگیرانه کودکانه و همراهی با

و آموزش کار و کودکان نقاط صفر مرز  ایران با یضور پویا و موثر در نقاط آسیب خیز و هوانمودساز 

..کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، از ورود افراد به چرخه کارهن خوابی و اعتیاد جلوگیر  کود



یت هها  فعالیت ها  کارآفریوی طلوع را می هوان یک ف ل مشترک بین فعالیت هها  یمهایتی و فعال

ن طلوع  است از هولید ارزش افزود ، می هوااز آنجا که هعریف کارآفریوی عبار . اجتماعی طلوع دانست

ا  در پروژ  ها  کارآفریوی طلهوع در کوهار ایجهاد اشهتغال بهر. نامیدرا یک نهاد کار آفریوی اجتماعی

ماعی برا  بهبودیافتگان از کارهن خوابی، به شاخص پایدار  بهبود  و همچوین هولید ارزشمود  اجت

.بهبودیافتگان هوجه ویژ  ا  شد  است

از   جمعیت طلوع  بی نشان ها با را  انداز  و ارهقا  مرکز اشتغال در هالش است که ضهمن هوانمودسه

را رفتهه اشکمک کود ها فرد هویت اجتماعی و خودباور  از دسهتافراد آسیب دید  از کارهن خوابی،

یهز هها نهها بهبودیافتههخهواببازیابد و همچین یافظ بهبود  و پاکی اش باشد مای ل دست کارهن

.کودمی هولیداهی خواهد بود که به چرخه کاهش آسیب در جامعه کمک 

زخانه ی با بیش از سه هزار متر زیر بوا است که دارا  چهار سوله و یک آشپسرا  یافظ، محلی وسیع

خط هولید ظرفیت اشتغال بیش از دویست نفر از بهبودیافته ها را دارد  هاکوون پوجکهصوعتی است 

. این مرکز را  انداز  شد  است

کارگا  دوخت کیف  نقطه صفر مرز  _

کارگا  هولید ماسک _

کارگا  چاپ بر رو  انواع پارچه _

کارگا  هولید روسر  _

کارگا  چاپ گرها_

ان ها را آشپزخانه صوعتی سرا  یافظ نیز هجهیز شد  و روزانه غذا همامی مراکز درمانی طلوع بی نش_

.آماد  می کود

به پس از بازساز که همچوین این مرکز دارا  کارگار  بازساز  وسائل دست دوم اهدایی مردم است

. می گرددخانواد  نیازمودان اهدا 

لین این امکان با همراهی خیرین و کارآفرین ها فراهم شد  است ها سرا  یافظ سو  بوایی برا  او

.مرکز اشتغال بهبود یافته ها کشور عزیزمان ایران باشد

مرکز اشتغال و کار آفرینی سرای حافظ 



ولوازم التحریرودومدستکیف1000با1395سالدرکهمرز صفرپویش
وکیفبسته83،930هوانستگذشتهسالدربود،شد آغازنوشت افزار
اولینردمدرسهکیفهولیدکارگا را  انداز بههوجهباکهبرسدلوازم التحریر

پویشاکیف هکارهن خوابیواعتیادازبهبودیافته هاکارآفریویواشتغالمرکز
زمیوه ا مههوانستکهشدهولیدکارهن خوابیازیافتهبهبودهوسطمرز صفر
کیفدهولیباهمنماییدفراهمرامرکزاینبهبودیافته ها ازنفر10اشتغالبرا 
.دهدکاهشراپویشاینهزیوههوانستکیفیتبا

رزیمصفرکیفتولیدکارگاه

رزیمکارگاه تولید کیف صفر تجهیزات 



کارگاه دوخت کیف صفر مرزی



بعدیسهماسکوجراحیماسکتولیدکارگاه

ویروس کرونا و مسائل و مشهکال  ناشهی از آن باعهد شهد هها جمعیهت طلهوع 
وهوان بی نشان ها که  در پیک اول کرونا و کمبود ماسک و مواد ضدعفونی هحت ع

و مواد به هولید و هوزیع رایگان ماسک"کرونا امید و آگاهی می سازیم"پویش از 
از این روند را ادامه بدهد و پس. ضدعفونی به اقشار کم برخوردار اقدام کرد  بود

ن را  انداز  مرکز اشتغال سرا  یافظ جهت ایجاد اشهتغال بهبهود یافتهه گان ایه
جمعیت کارگا  ماسک را به عووان اولین کارگا  هولیهد  ایهن مرکهز را  انهداز 

.نفر از بهبود یافته گان در این کارگا  مشغول به کار شدند17و .کود

بعدیسهماسکوجراحیماسکتولیدکارگاهتجهیزات



کارگاه تولید ماسک 



ا  ها  کارگا  چاپ بر رو  انواع پارچه با کامل هرین هجهیزا  چاپ یکی دیگر از کارگ
. سرا  یافظ است که امکان همام خدما  چاپ بر رو  پارچه دارد
نفهر  از بهبهود 16همام دستگا  ها  این کارگا  هوسط خیرین اههدا گردیهد  اسهت و 

شغول به این کارگا  مبه همرا  مت   ین صوعت چاپ در یافته گان طلوع بی نشان ها 
.کار شد  اند 

پارچهانواعرویبهچاپکارگاه



چاپگرهاکارگاه

ت،اس(نشانپرچم،ماگ،پد،موسکوله،کیف،)التحریرلوازموادار لوازمرو برچاپکارگا 
.شد  اندکاربهمشغولکارگا ایندربی نشان هاطلوعیافته گانبهبودازنفر5

چاپگرهاکارگاهتجهیزات



کارگاه چاپگرها



شالوروسریتولیدکارگاه

ظرفیتروزطولدرروسر 4000هولیدظرفیتباروسر دوختکارگا 
.استنمود فراهمرایافتهبهبودمردانوزنانازنفر25اشتغال

روسریتولیدکارگاهتجهیزات



کارگاه دوخت روسری



صنعتیآشپزخانه

نیدرمامراکزنیازموردغذایاضردریالیافظسرا صوعتیآشپزخانه
تظرفیوصوعتیآشپزخانهاینوکودمیفراهمرابی نشان ها                            طلوع
.داردراغذاپرس4000پ ت

تجهیزات آشپزخانه صنعتی



آشپزخانه صنعتی



جمع آور  و بازساز  وسائل دست دوم از مردم و اهدا به افراد نیازموهد یکهی از 
بهه فعالیت ها  اولیه این جمعیت بود  است که پس از بازگشایی سهرا  یهافظ

.صور  متمرکز در این مرکز انجام می شود
ا  نفر از بهبودیافته ها بهه عوهوان نیهرو  خهدماهی و هعمیرکهار در ایهن کارگه4

.مشغول به کار هستود

یاهدائدومدستوسائلبازسازیکارگاه



ومتروکهسال هاایوکهعلتبهبی نشان هاطلوعبهواگذار ازپسیافظسرا 
گذشتهالسفعالیتبیشترینکهداشتهجهیزوبازساز بهنیازبودشد ه ریب
مهمایندرشدمرکزاینهجهیزوبازساز صرفمرکزایندربی نشان هاطلوع
صور بهمرکزاینبازساز فعالیت ها اهمبود  اند؛ماکواردرزیاد خیرین
.می شودآورد ذیلدرم ت ر

ضایعا ه لیه-
خانهموهورهعمیر-
گرموسردلوله کشی-
شوفاژلوله کشی-
کاملبرق کشی-
گازلوله کشی-
کاشی کار -
کفسرامیک-
ساختماننقاشی-
روشواییسیستمرا  انداز -
سوله هاکفاپوکسی-
کولرن ب-
ایزوگامن ب-
بهداشتیسرویسساخت-
کاذبسقفساخت-
سوله هاسقفزیرساز -
متر160متراژبهسولهیکساخت-
خوابگا ساخت-
صوعتیآشپزخانههجهیزوبازساز -
خوابگا هجهیز-

حافظسرایتجهیزوبازسازی



توسعه سرای حافظ



ه متراژ  با هوجه به طرح هوسعه این مرکز و نیاز به گسترش فضا اشتغال سوله ا   ب

ز در فضا  باز این مرکز ایداث گردید  است که با هجهی1400متر در هابستان 175

نفر دیگر از عزیزان بهبود 50و استقرار دستگا  و ماشین آال  می هواند فضا اشتغال 

.یافته از اعتیاد و کارهن خوابی را فراهم نمایید

متر175ساخت سوله  به متراژ 


