


ضرورت طرح -1

آمده است که ؛ مرز خطی است قراردادی میان  د  یان د اد « مرز»در تعریف 
، مجماو  واوخ خا . کشور که محد ده حنکمیتی هر کشور را تعیین می ک د

هزار کیلومتر  است که مهین من  را را بن کشاورهنی هشتمرزی ایرا  حد د 
شننزده استن  کشور من در مرز هانی ایارا  قارار. مختلفی همسنیه کرده است

دارد که مرزنشین هنی نجیب   هم مهین هنی فداکنر من در این سارزمین هان 
اساتن  بوشاهر هرمزگان  منزنادارا  خوزساتن  سیساتن    .زندگی مای ک  اد

ی   بلودساتن  گای     گلساتن  ایا م کرمننشانه کردساتن  آاربنیجان   ربا
ر آاربنیجن  شرقی اردبیل خراسن  شمنلی خراسن  رضاوی خراسان  و اوبی د

راه زندگی در م نوق مرزی ا لب بن مشک تی هم. ک نر مرزهنی ایرا  قرار دارند
است که به اختصنر توضیح میدهیم

جنگ و نا امنی_1_1

بننی ین مرزنشی ن  ا لب بن سنک ن  مرزنشین کشورهنی همسنیه ر اب  قومی، ز
ی ن  خویشن ندی دارند   در صورت بر ز هرگونه ت ش، نزا    و گی، این مرزنش

همننطور که در واوخ. هست د که خ  مقدم دفن  از میهن را تشکیل می ده د
ن هشت سنخ و گ تحمیلی شنهد آ  بودیم که تبعنت این و اگ ه اوز در ایا

م نوق بر زندگی مردم قنبل مشنهد می بنشاد   همن این دهال سانخ و اگ 
زهنی مدا م در کشور افغننستن ، مرزهنی این کشور را به یکی از ننامن ترین مر

ساتن  در نتیجه همین و گ ووالنی، مرز شرقی افغنن. وهن  تبدیل کرده است
دیل باه بن ایرا  که در همسنیگی سه استن  مرزی کشور قرار گرفته است را تب

عنت آ    تب. م نوقی  کرده است که نینزم د مراقبت دایمی   شبننه ر زی است
م ای زندگی هم مهین هنی بلوچ   خراسننی را تحت ثنثیر فقر   بیکانری  نان ا

.کرده است



قاچاق مواد مخدر-2-1

قندنقنین  مواد مخدر، سوخت، س ح   کنال، همواره بارای قندانم محمولاه هنی 
نال، بخشی از قندنقین  همنو  قندنقین  ک. مورد نظر خود، بنید از مرزهن عبور ک  د

ی مواد مخدر   س ح در ت ش هست د تن از وریق مبندی  ر دی کشور، محموله هنی
را  ارد ک  د   گر هی دیگر همناو  قندنقنیان  دام   احشانم، اشاینی عتیقاه   
ت سوخت، در پی  آ  هست د که بن گذر از مبندی خر وی، سود سرشنری را به دس

در نتیجه ایان مساهله، مرزنشای ن  کشاور هماواره درگیار مساهله ح اور. آ رند
قندنقنین  در م انوق خاود هسات د   تبعانت ایان اقادامنت دسات   پ جاه نارم 

ن ع  ه بر ننام ی که به  اسطه ح ور قندنقنین  در م نوق مرزی ممکا. می ک  د
ت سنلم است ایجند شود، ح ور قندنقین    فعنلیت آنن ، عرصه را بر اشتغنخ   فعنلی

بنیاد بنزرگننی مرزنشی ن  ت گ می ک د   این سنک ن  م انوق مارزی هسات د کاه
هزی ه هنی سودوویی قندنقنین  را بپردازند

دوری از مرکز-3-1

در حنلی که وبق داده هن  . مهمترین مسهله م نوق مرزی امن، د ری از مرکز است
ن آمنر مووود، ا لب م نوق برخوردار کشور، در م نوق مرکزی کشور قرار دارند، ای

ستن  هنی م نوق مرزی هست د که بنر اصلی بیکنری، فقر   حنشیه نشی ی بر د ش ا
تن ، مرزنشین است   استن  هنیی همنو  سیستن    بلودستن ، کرمننشنه، خوزسا

ا  مواواه آاربنیجن   ربی   کردستن  بیش از میننگین کشوری بن ومعیات بیکانر
د ری از م نوق مرکزی همن ین بنعث می شود تن سنک ن  م نوق مارزی، .هست د

جانری   دسترسی کمتری به امکنننت بیمنرستننی، درمننی، آموزشی، دانشاگنهی، ت
 نوق رسنند  خدمنت شبکه ملی آب، برم، گنز   مخنبرات به م. اداری داشته بنش د

این در حنلی است که بخش بزرگی مرزی همواره دشوارتر از م نوق مرکزی است
ند   از م نبع معدنی کشور   به  یژه نفت   گنز در استن  هنی مرزی کشور قرار دار

در نتیجاه هماین . ر دی اصلی گمرکنت کشور نیز در این استن  هن مساتقر اسات
دنلش هن است کاه می تاوا  گفات اساتن  هن مارزی ایارا ، ا لاب بان دنلش هان   

ل   بحرا  هنی ودی در مقنیسه بن استن  هنی  یرمرزی کشور مواوه هست د   مسنئ
 ن  م نوق مشک ت بیشتری دارند که نینزم د تووه بیشتر  به این استن  هن   سنک

.مرزی آ  است



مهاجرت از نقاط مرزی و اعتیاد کارتن خوابی در پایتخت_1_4

فانهی  بن تووه به نن به سنمننی زندگی در نقنط صفر مرزی  عدم امکنننت آموزشی   ر
بار .مفقر   بیکنری من شنهد مهنورت قنبل تووه این اقوام مرزنشین به تهرا  هساتی

  اسنس مشنهدات   مطنلعنت صورت پذیرفته در بین افاراد آسایب دیاده از اعتیاند
حنضار کنرتن خوابی که زمی ه اصلی فعنلیت ومعیت ولو  بی نشن  هن است، در حنخ

ه از درصد بنالیی از افراد آسیب دیده از کنرتن خوابی در پنیتخت افارادی هسات د کا
نقنط مرزی به تهرا  کوچ کرده اند



گیری از توس  ومعیت ولو  بی نشن  هن در وهت پیش« پویش نقطه صفر مرزی»
بار . گسترش آسیب هنی اوتمنعی در م نوق مرز نشین ایرا  تعریف شده است
یند   اسنس مشنهدات   مطنلعنت صورت پذیرفته در بین افراد آسیب دیده از اعت
نک ن  کنرتن خوابی که زمی ه اصلی فعنلیت ومعیت ولو  بی نشان  هن اسات، سا

ی نقنط مرزی در خطر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر بوده اند کاه پراک ادگ
وزشی وغرافینیی   عدم دسترسی به آنن    همن ین کمبود امکنننت رفنهی   آم

ه از بر این آسیب افز ده است   در حنخ حنضر درصد بنالیی از افراد آسیب دیاد
. رده اندکنرتن خوابی در پنیتخت افرادی هست د که از نقنط مرزی به تهرا  کوچ ک
گیری کمپین نقطه صفر مرزی به وهت توسعه برابری آموزشی   در  نلب پیشا
زارهانی از گسترش کنرتن خوابی، فعنلیت خود را در زمی ه تهیه نوشت افزار   اب

سنس، بر این ا. آموزشی که از الزامنت ا لیه تحصیل برای کودکن  است آ نز کرد
عتمد بن ش نسنیی هنی صورت پذیرفته   همن ین گزارش هنی درینفتی از افراد م

محلی، موسسنت خیریه ر ستنهنی مرزی   همن ین مدیرا  آموزش   پار رش 
نواحی هدف، بسته هنی نوشت افزار بر حسب مقطع آموزشای داناش آماوزا    

.همن ین و سیت آنن  تهیه می شود

لتحریر کیف، لوازم ا)کمپین نقطه صفر مرزی بن هدف ارسنخ بسته هنی آموزشی 
ه کانر برای کودکن  سنکن نقنط صفر مرزی ایرا  آ نز ب(   هزی ه هنی تحصیلی
» فعنلیت خود را آ نز نمود، این کمپین که بن شعنر1395کرد این ورح از سنخ 

« نشقمرزهن ت هن یک خ  نیست د سرزمین هنیی هست د برای زندگی مردمننی ع
  در بن هدف حمنیت از م طقه صفر مرزی تشکیل شده است   حمنیت از کودکن

حنخ تحصیل م نوق محر م مرزی را سرلوحه قرار داده است   کیف هن   لاوازم 
ر د. اهدایی مردم را به دست کودکن  در حنخ تحصیل در این م نوق می رسانند

این ورح مردم کیفهنی مدرساه ای سانلمی کاه در خنناه دارناد   دیگار ماورد 
وازم استفنده نیست پس از شست   شو   تعمیر   ین حتی خریاد کیاف ناو از لا
قیاق   تحریر پر می ک  د تن توس  ین را  ومعیت ولو  بی نشاننهن پاس از تح

.ش نسنیی به دست کودکن  نقنط صفر مرزی ارسنخ گردد

مرزیصفرنقطهپویش



به نقاط مرزی1399تا 1395آمار ارسال  کمپین صفر مرزی از سال 2-1

1399 1398 1397 1396 1395 سال 

83.930 36.000 22.497 13.818 1000 تعداد بسته های ارسالی 

طرحویژگی های _3

هنرمندان همراه کمپین نقطه صفر مرزی_3_1

مهتانب کرامتای، سانرا ،ه رم دا     رزشکنرا  زیندی همناو  احسان  علیخاننی
نیق بهرامی، پر یز پرستویی،رضن صندقی،رامبد ووا ، زنده یاند مهاراد می ن ناد ،شاق

زی، حان  دهقن ، پری نز ایزدینر، عمنر تفتی، نیلوفر الری پور، شیدا خلیق، مجید نور 
ر زی ، حسن آقنمیری، علیرضن کنملی ، نعیمه نظنم د ست ، مرضیه  فنمهر، محید نو

یتای احسن  علیخننی، علی ضینء، احسن  قنئم مقنمی، شندی پریدر، مجید نور زی، گ
رننمه عصر قنسمی، لی دا کیننی،گیتی قنسمی ، خبرگزاری مهر،  برننمه فرموخ یک  ب

.ودید بن من همراه بودند   من را حمنیت کردند

شرکت های همراه کمپین نقطه صفر مرزی2-3

دند شرکت دیجی کنال، گلرنگ، نت برگ، فکتیس، پیک تحریر بن من همراه بو

کسب جایزه عالی جوان نو آور ماندگار-3-3

بن این ونیزه در مین  ووانننی که مسهوخ اوتمنعی هست د به خصوص آنهنیی که
ه ردیدمسهولیت اوتمنعی مشکل م طقه خود ین کشور را حل کرده اند، ش نسنیی گ

کمپین نقطه صفر مرزی در ا لین د ره  ونیزه عنلی ووا  نو آ ر منندگنر است 
توانست رتبه سوم را کسب نمنید



کارگاه صفر مرزی -4-5

 لوازم التحریر د مدستکیف1000بن1395سنخدرکهمرزیصفرپویش
لوازم التحریر کیفبسته83،930توانست1399سنخدربود،شدهآ نزنوشت افزار

 تغنخاشمرکزا لیندرمدرسهکیفتولیدکنرگنهراه اندازیبهتووهبنکهبرسد
صفرشپویکیف هن(حنفظسرای)کنرتن خوابی اعتیندازبهبودینفته هنکنرآفری ی

براییزمی ه اهمتوانستکهشدتولیدکنرتن خوابیازینفتهبهبودتوس مرزی
بنکیفتولیدبنهمنمنییدفراهمرامرکزاینبهبودینفته هنیازنفر10اشتغنخ
.دهدکنهشراپویشاینهزی هکیفیت



1399_1398سالمرزیصفرنقطهپویشگزارش



به تفکیک استان1399آمار ارسالی سال 



کسب جایزه عالی جوان نو آور ماندگار



کارگاه دوخت کیف صفر مرزی



(بسته بندی)ویش نقطه صفر مرزیپ



(پخش)ویش نقطه صفر مرزی پ


