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جمعیت طلوع بی نشان ها 

  به  نوهو ن هوهها یهامی ه ددهی دن زمیوه« جمعیت طلوع  بی نشان ها»سازمان مردم نهاد 

با مجوز نسمی  ز  سهاانا ن   سهاان هههر ن بها ههمان  1392معضل کانهن خو بی، دن سال 

.فعالیت نسمی خود ن  آغاز نمود33621ثبت 

ی جمعیت طلوع بی نشانها  ولین سازمان  جامانی دن  یهر ن سهت که  به  نوهو ن هوهها یهام

« نز آیهین مههرو»و  هان  ظه ددی دنزمیو  یل معضل کانهن خو بی، می کوها با یف

بیشهار  کمک کوا ها  فهر دنگا  جامع  ن  ب  موضوع  نایاد و کانهن خو بی  ن  هغییر دها و

هوزیع غها  دن و عهع مجهال و.  ین فرآیوا و ند چرخ  دنمان و بهبود  هونابا مشانکت دن

ا  فهر د  که  به  طهون هم مهان بها معضهل بهبهان      ست بهر    یجهاد  نهباه هها  مهوثر 

، نایجه  و ثمهر یضهون مرهامر مههرونز ن طلهوع.مان   نایهاد، مو ج   نهابیکانهن خو بی و 

ین ها بهاال بهبودیافاگانی  ست ک  یاال دنکوان خانو د  هایشان زناگی می کووها و خهود آسها

.زد   نا ها  فر د دیگر  ن  ک  ب  دلیل بی مههر  هها دن جامعه  نهها هها   نا، نجها  دهوها

طلهوع  میها و نها لت و! طلوع پایا  کانهن خو بی ن  یاصل یک طرد  جامهانی مهی د نها

,سازناگی آن چی    ست ک  بر   هحققش دن جامع  هالش می کوا

ا نحو   ن ئ  خاما  و هعامل جمعیت با خیرین و  نضا  د وطلب دن یک سهو و بها مهادجوه

ی و پاسه گوی.    سهت که  کر مهت  نرهانی عیوفعهان یفهظ گهردد ز سو  دیگر ب  گونه 

ههر  هفافیت مالی و ه دیص مودفان  موابع دن جهت مامونیت هها  موسره   و ننایهت ب

و ون  و  یجاد  نزش  ف ود  دن پروژ  ها ما نظر عر ن بگیرد و هرویج  سافاد   ز خرد جمعی

ال کان گروهی،  فه  یش کمیهت خهاما  بها یفهظ و  نهقهات کیفیهت و مراواسهاز  و  ناقه

  و کمک به  هو نمواسهاز  موسرها  همرهو  و ههرویج فرهوهد کهان د وطلبانههجربیا  و

.  گروهی  ز  ها ف بلوا ما   ین جمعیت می باها



بااقیممرکانسالهاوهحقیقا مایدلک د نشی ز سافاد باطلوع بی نشان هاجمعیت

 ین زسالیکمقطعباال بهبود دنصاد هاخصب  ستخو بکانهنه  ن ن

یبآسیک زهو نامیخو بکانهنفرد ستکرد  ثبا و ستیافا دستبیمان 

بر   بیمانوزل ل وسیلمانوابحر نیهر یطدنک  جامانیفعالب  جامانیدیا 

.گرددهبایل ست؛مهربانیو میاآونپیامهموطوانش

همر هیوکودکان پیشگیر ن ها پروژ هعریفبا ستآنبرهانشانبیطلوعجمعیت

وب خی آسینقاهدنموثروپویایضونبا یر نمرز صفرنقاهکودکانوکانکودکانبا

چرخ ب  فر دونود زآسیب،معرضدننوجو نانوکودکانآموزشوهو نمواساز 

هم هاخصدنن ها پروژ مهم ینهحققبر  وکواجلوگیر  نایادوکانهن خو بی

.آونیممیهفدیلب آنهرحک نمود هعریف ستمنسر   یر ن
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ری از توسط جمعیت طلوع بی نشان ها در جهت پیشگیی« پویش نقطه صفر مرزی»
ر بگ. گسترش آسیب های اجتماعی در مناطق مرز نشین ایران تعریف شده اسگت
یاد و اساس مشاهدات و مطالعات صورت پذیرفته در بین افراد آسیب دیده از اعت

نان کارتن خوابی که زمینه اصلی فعالیت جمعیت طلگوع بی نشگان ها اسگتا سگاک
نقاط مرزی در خطر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر بوده انگد کگه پراکنگدگی

زشی جغرافیایی و عدم دسترسی به آنان و همچنین کمبود امکانات رفاهی و آمو
ز بر این آسیب افزوده است و در حال حاضر درصد باالیی از افراد آسیب دیگده ا

. رده اندکارتن خوابی در پایتخت افرادی هستند که از نقاط مرزی به تهران کوچ ک
ییری از کمپین نقطه صفر مرزی به جهت توسعه برابری آموزشی و در غالب پیش

ای گسترش کارتن خوابیا فعالیت خود را در زمینه تهیگه نوشگت افگزار و ابزارهگ
اسا بر این اسگ. آموزشی که از الزامات اولیه تحصیل برای کودکان است آغاز کرد

تمگد با شناسایی های صورت پذیرفته و همچنین گزارش های دریافتی از افراد مع
محلیا موسسات خیریه روستاهای مرزی و همچنین مدیران آمگوزش و پگرورش 
نواحی هدفا بسته های نوشت افزار بر حسب مقطع آموزشگی دانگش آمگوزان و 

.همچنین جنسیت آنان تهیه می شود

حریگر کیفا لوازم الت)کمپین نقطه صفر مرزی با هدف ارسال بسته های آموزشی 
ار برای کودکان ساکن نقاط صفر مرزی ایران آغاز بگه کگ( و هزینه های تحصیلی
»فعالیت خود را آغاز نمودا این کمپین که بگا شگعار 1395کرد این طرح از سال 

« شگقمرزها تنها یک خط نیستند سرزمین هایی هستند برای زندگی مردمانی عا
ر با هدف حمایت از منطقه صفر مرزی تشکیل شده است و حمایگت از کودکگان د

حال تحصیل مناطق محروم مرزی را سرلوحه قرار داده است و کیف هگا و لگوازم 
در . اهدایی مردم را به دست کودکان در حال تحصیل در این منگاطق می رسگاند
اده این طرح مردم کیفهای مدرسه ای سالمی که در خانه دارند و دییر مورد استف
پگر نیست پس از شست و شو و تعمیر و یا حتی خرید کیف نو از لگوازم تحریگر

می کننگگگگگد تگگگگگا توسگگگگگط یگگگگگاوران جمعیگگگگگت طلگگگگگگوع 
رسگال بی نشانها پس از تحقیق و شناسایی به دست کودکان نقاط صفر مگرزی ا

.گردد

مرزیصفرنقطهپویش
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(بسته بندی)ویش نقطه صفر مرزیپ



(پخش)ویش نقطه صفر مرزی پ



پویش آیین مهروزی 

ها خانو د بین نز قبرا ه  نپوجا هوزیعهافبامهرونز آیینپروژ 
دیا آسیبها خانو د  زیمایتبرنالو پروژ  یندنهاآغازنیازموا
 زن خودمشاغلکرونابیمان گیر هم و سط ب ک هاییخانو د  ز جامانی
.گیرناعر نپوهشهحت ناد د دست
ع وین،گرمرانکرج،ههر ن،ههرها دن نز ق  برا ه  ن42 زبیشکوونها
هرم گان،سوواج،عم،کاهان،چالوس،آمل،نهت،هیر ز،لردگان،،

موانیاز فر ددستب ...پاو وبان مریو نکولبر نآبادخرمون مین،لرساان،
 ک ست  جامع دنب شی میاپروژ  یندنطلوعجمعیتهاف. ستنسیا 
. ستبود ها هوکدچان



پویش آیین مهروزی
ه  ن برا   نز ق دن سر سر  یر ن42هوزیع بیش  ز























پویش آیین مهروزی



.از کرونا امید وآگاهی می سازیم

دیا آسیب فر دباز هانگرارد وکرونابیمان گیر هم  د م با
 بهانشانبیطلوعمجمون دنبیمان  ینهیوع زناهیهبعا  ز

عر نه ددییمایتهحتن  فر دباو ناک ها نایشیا   پروژ 
:هودمی هان زیردنپروژ  ینعیلها فعالیتب .دها



پویش از کرونا امیدوآگاهی می ساریم
ه  ن پک ضانفونی و ماسک 45هونیغ بیش  ز 



















 ستمنسر   یر نجا هم 

دن98سالآغان ز زسیلپسنوزها ن راین زطلوع بی نشان هاجمعیت

ور یمهاللهمکان ومجوزکربباخوزساانولرساانگلراانها  ساان

د وطلبما دصنیم وما دصنیرو نفر5۰ زبیشهمر هیباد دساانی

ایی،هواسهیمعالبدنطلوع  بی نشان هاجمعیتبهبودیافاگان زنفر1۰۰و

سعیو ناد ها یضونموطق دندنمانگرنو نآهپ خان ،دنمانگرو ما د،

دلربمرهمیلحظ ،ب لحظ نیازموندمو دهوزیعوگرمغا  طبخباکرد   نا

ونسیرااسیلومیان زل ل دنسالطولدنهمر هی ین.باهوامردمزخمی

.د هتها ومنی بلوچراان





سیل سیستان و بلوچستان
98بهمن ما  



زلزله میانه
98د  ما  



مهرآبهپویش

وانسیرازد سیلموطق دنیمایاییضون زپسطلوع بی نشان هاجمعیت

ایمهدهایان چونمواطقیدنآهامیانیآبنبودمشکلماوج بلوچراان

میهامین(سیالبیگود ل)هوهک زن خودنیازموندآبمواطق ینمردم

لمرائوییو نا یمل چونمشکالهیدچانکودکانب دوص فر دو.کردنا

مشکل یننفعب آبعخیر ها م  نندبوههی هانا،بامیبها های

. یمپرد خا 

نوساا2۰بر  لول  کشیب مهرآب پویشدومفازدنبی نشان هاطلوعجمعیت

14۰۰هابراانهاو ستبرگ  ن یالدنهمچوانپویش ین ستنمود  عا م

. ستها  نجامآنب آب نسانینثمان آبادوندر نیما ننوساادو



پویش مهرآبه
98زمراان 

به تفکیک بخش و دهستان« پویش مهرآبه»آمار توزیع 



مهرآبه فاز دوم 



ان و بلوچستان تامین تا کنون هزینه آبرسانی به بیست روستا در دشتیاری سیست
.گردیده است و در حال عملیاتی شده می باشد





مرزیصفرضامن

تجمعیوها   ناکرونادومموجدنگیر یر نمرز  ساان ها نضا ماممیالدباهم مان

بحر نیمواطقب پرساان گانناد5۰وماسک15۰۰ نسالبابی نشان هاطلوع

.رفتگعر نموطق  ینمردمکواندنسلیمانمرجاخمیوی مامبیمانسااندنخوزساان

نیستتنهابلوچستانوسیستان

هامل نز قبرا 25۰۰ نسالبابلوچراانوسیرااندنکروناهر یطهانبحر نیبا

موطق  ینمردمکواندنضانفونیمو دوماسک125،۰۰۰وخشکبانوهکرنوغنبرنج

.گرفتعر ن

کشورسراسردرماهیباپلوسبزیپویش

 گرسوباونههرههر نطرحمجمون  ها زیر زیکیک ماهیباپلوسب  پویش

سالندمی هودبرگ  ننیاهبدنبی پواهانونیازموا نباهمالیجهتدنک می باها

دیگرههرها دن(مهروز آیین)مهروز هوب  ها س ن    نا ز ب هوج با1399

.گردیابرگ  نملیصون ب پویش ینکشونمان

گرسنهبدونشهر

 ین.کردآغازن گرسو باونههرههر نطرح بی نشان هاطلوعجمعیت1394سالدن

میهمانی ها،ومجالس زن وند دستوسالمباعیمانا غا ها جمع آون ب طرح

خامت نسانیمر ک ونیازموا فر دب نسانانجهت…ود نشگا  هاهاالنها،وسازمان ها

.د ند خاداصههر نههربی خانمانوکانهن خو ب فر دب 

ن    نا ز نی دیگرههرد دندنگرسو باونههرنوو نباطرح ین1399سالدن

هرها هلو سانکریم،نباهی د،کرج،مشها،ع وین، صفهان،،عم،هیر ز نومی ،.گردیا

.می هود نجامآن هادنطرح ینک هراوا




