




یر در ی کار خدر هرکار خیری خدا برکت و توفیق زیادی نهاده است ، اوج لذت و شیرین

همانند زمانیکه  .ینیدی بزمانی است که نتیجه خوبی ها را در تغییر سبک زندگی افراد نیازمند م

رایط ا شکه یک کودک توسط خیریه و کمک های مردمی تحت درمان قرار می گیرد و ی

.  تحصیل و معیشت روزانه بهتری برای اوفراهم می شود

ر دادن کودکان  رابی شک یکی از بزرگترین افتخارات خیریه زنجیره مهربانی تحت پوشش ق

ه یار و همراه  یشو افراد نیازمندی است که با کمک این خیریه و خیرینی بزرگواری که هم

ت ادامه تحصیل  خیلی از این کودکان دوباره فرص. بوده اند پایشان به زندگی جدیدی باز شد

کنند و رخت  تحمل نمیپیدا کردند و بسیاری دیگر از آنها امروزه دیگر درد ورنج بیماری را 

.عافیت به تن کرده اند

خوش خود را به  رویدر ادامه شما را با فرشتگانی آشنا می کنیم که  با کمک خیرین زندگی 

.این عزیزان نشان داد





ر جریان پرونده زنجیره مهربانی زمانی د. حافظ پسری تنها که پدر و مادرش اورا تنها گذاشته بودند
ندگی می  حافظ قرار گرفت که او در خانه ای اجاره ای و با سن کم و جثه ای ضعیف به تنهایی ز

کرد تا او  با تمام خطراتی که یک نوجوان را تهدید می کرد هر روز دست و پنجه نرم می. کرد
.تحت پوشش دائم کمک های زنجیره مهربانی قرار گرفت ۹۶اینکه  از سال 

 هزار تومن جهت خرید ارزاق و اجاره منزل ۳۰۰ماهیانه

  خرید تلوزیون

 ماه رمضانارزاق

 باس مهر ماه ،هزینه های  سنگین  تحصیل مدرسه از راه دور،خرید لارزاق و خرید تنقالت شب یلدا
و عید 

وان شده این مرد جمورد مشابه جایگزین حاال و .درحال حاضر به مردی مستقل تبدیل شده است 
.گرفته استپوشش قرار تحت 





 این ازدواج باعث شد  .مادرش دوباره ازدواج کرده بودکه ساله ای بود که  ۶بچه آیسان دختر

ود نیز ناتوان  اما این دو فرد سالخورده خ. مادربزرگش برود و آیسان برای زندگی به خانه پدربزرگ 

ریت ها و کم  متاسفانه این سو مدی. بیمار بودند و به هیچ عنوان توان نگهداری از  اورا نداشتندو 

ا شود اما توانایی ها باعث شده بود که آیسان با اینکه سن بسیار کمی داشت به حال خود ره

رفت و به او خوشبختانه این دخترک زیبا با کمک خیرین تحت حمایت زنجیره مهربانی قرار گ

: این خدمات عبارت است از.خدماتی  ارائه شد

 تومن بابت خرید ارزاق۲۰۰_۱۵۰ماهیانه مبلغ

۵۰هرارتومن هزینه درمان پدربزرگ آیسان

 التحریر و تامین هزینه مهد کودکلوازم دوم،خرید یخچال دست عید،خرید خرید لباس





 مادر و خواهرش شیما  پدرش را از دست داده و به همراه . سال و ساکن استان تهران۳۰شیما

درمانی او  نیازهای.بیماری او جسمی حرکتی است و از بدو تولد همراهش است. کندزندگی می 

ا کمک  باعث شد خیریه زنجیره مهربانی این دختر جوان را تحت پوشش قرار خود قرار دهد و ب

.خیرین وضعیت درمانی او پیگیری شود

هزینه دارو و آبدرمانی : نیازها

هزار تومان به  ۱۰۰پرداخت هزینه دارو و آب درمانی ماهانه : حمایت های انجام شده تا به امروز

مدت یک سال 

 شدمستقل ان  خوشبختانه با کمک خیرین و خیریه زنجیره مهربانی شیمای جو:نتیجه حمایت.







ت و سرنوشت این سه برادر با مشکال. سال سن دارند4،۱۱،۱۵برادر سه آرتین،علی رضا و محمدرضا 

.انی قرار گرفتندکم کاستی های زیادی نوشته شده بود تا اینکه تحت پوشش خیریه زنجیره مهرب

 ر با مشکل  برادر متاسفانه پدر خود را از دست داده اند و در کنار این غم بزرگ هر سه براداین سه

سوال برای شما  شاید این. حاد کبدی که بیماری بسیار خطرناک است دست وپنجه نرم می کردند

ؤال باید در پاسخ به این س. به وجود بیاید که خرج و مخارج این خانواده از کجا تامین می شده

.کردندعلی رضا و محمدرضا امرار معاش می گفت که این خانواده با دستفروشی 

ومان  تامین هزینه دکتر وداروهای ماهانه هر سه برادر به مبلغ حدود یک میلیون ت: نیازها

 تاکنون ۹7پرداخت هزینه درمان و دراوری هر سه برادر از سال :حمایت انجام شده.





 ی کندروزگار را سپری مورامین پاکدشت و منطقه کاری است که در ساله کودک ۱۳حمیدرضا.

 با مادر و  درضا از این رو حمی. شیشه پیدا کرده استبه شدیدی اعتیاد پدر خانواده مدتی است که

بابری         ن بازار روز ورامیو پسرنوجوان برای کسب درآمد در برادر کوچکترش زندگی می کند 

همین  . ه می کرداو به یک بیماری چشمی دچار شده بود و باید حتما از عینک طبی استفاد. کندمی 

.مشکالت حمیدرضا بودکه پای زنجیره مهربانی به زندگی این پسرنوجوان بازشد

 جام و عینک موردنیاز خریداری شد،ویزیت توسط پزشک مربوطه ان: های انجام شدهحمایت

درمان الزم در دست اقدام قرار گرفت  

رفع مشکل و درمان شد: نتیجه





 برای تامین مخارجمادرش که ذهنی است و به همراه پدرش که دچار معلولیت ساله4پوریا

ا دچار مشکل  متاسفانه پوری.کنددر ورامین زندگی می کنندزندگی در خانه همسایه ها کار می 

ریه زنجیره عفونت حاد شکمی بود و از آنجایی که خانواده وی هزینه درمان او را نداشتند پای خی

:در تحقیقات اولیه مشخص شد. مهربانی به زندگی این عزیزان باشد

 یاز داردپوریا مشکل عفونت حاد شکمی دارد و برای تامین مخارج درمان به کمک ن: نیازها.

ویزیت ،سونوگرافی خرید دارو و درمان تا بهبودی کامل انجام شد: حمایت انجام شده

 تکمیل درمان مددجو  : نیتجه





به مجموعه اختالل هایی اشاره می کند که CPفلج مغزی یا بیماری )حاد داردcpاصغر بیماری علی 

ن علت  این بیماری شایع تری. حرکت عضالت و هماهنگی میان آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

(.استناتوانی های حرکتی در کودکان 

 بسیار باالست از آنجایی که هزینه های درمانی پسربیمارشاست و پدر علی اصغر یک کارگرساده

از این رو پس از تحقیقات گسترده و تایید صحت ماجرا.برنمی آمددرمان از عهده 

 و سپس با سنجیده شدهزینه ویزیت ، دارو ، کاردرمانی و گفتاردرمانی نیازها از قبیل تامین

ت یکسال  ، کاردرمانی و گفتاردرمانی به مدهمکاری خیرین هزینه های کامل برای تامین دارو 

.پرداخت شد

 مددجو مستقل شد: نتیجه حمایت ودر انتها





  سال سن دارد و با مادربزرگ خود در منطقه ورامین زندگی می کند۱۳مصطفی  .

 ی دچار متاسفانه مصطف. چندسال پیش پدرومادر مصطفی از همدیگر جداشدند: شرح حال

ایت خیریه  پروتئین هم هست و همین شرایط باعث شدتحت حمکلیوی منجربه دفع بیماری 

.زنجیره مهربانی قرار بگیرد

 بیماری توسط خیرین به صورت ماهانه باید تأمین می شدهزینه های درمان : نیازها.

 تاکنون تمام  ۹7از سال : شده به این موارد اشاره کنید انجام همچنین می توانیم از حمایت های

.استهزینه های درمان مصطفی بصورت ماهیانه پرداخت شده 

 داردادامه نیز به اینصورت است که  درمان مصطفی همچنان نتیجه حمایت.





حت  خواهر وبرادری ساکن یک گاوداری در ورامین دو کودک معصوم دیگری هستند که ت

.حمایت زنجیره مهربانی قرار دارند

 خرج باید با سخت کار کردنو یک گاوداری است کارگر پدر این خواهر وبرادر : حال شرح

یماری  اما متاسفانه هر دو کودک این پدر زحمتکش دچار ب.شان را تأمین کندنفره ۵خانواده 

.بودندحاد دیابت 

 هزارتومان به  ۲۰۰هزینه های دارو خرید انسولین های مورد نیاز هردوکودک ماهانه مبلغ تامین

. ماه انجام شد۶مدت 

 شدندمددجوها مستقل : به این شکل شد کهحمایت و خوشبختانه نتیجه.





 از . ندساله از اتباع افغانستانی است که به همراه پدر ومادرش زندگی می ک۱۳میترا :شرح حال

ین دارو ودرمان آنجایی که دخترک به بیماری دیابت مبتالست و حقوق کارگری پدرش برای تأم

. :او کفاف نمی دهد میترا تحت حمایت خیریه زنجیره مهربانی قرار گرفت

 دیابتتامین هزینه دارو برای : نیازها

 انسولین  ماه برای خرید ۶هزارتومان به مدت ۲۰۰پرداخت ماهانه مبلغ : حمایت انجام شده

 مستقل شد: حمایت نتیجه





 ز ساله ای که کوهی ازدرد ورنج را پشت سرگذاشته است یکی دیگر ا۱4سعیده دختر

.مددجویانی است که تحت حمایت خیریه زنجیره مهربانی قرار دارد

قت این کودک متاسفانه پدر سعیده به دلیل اعتیاد شدید و همچنین مادر او به دلیل ازدواج مو

.را به امان خدا رها کرده اند و دخترک در خانه خاله خود زندگی می کند

ه زنجیره مهربانی و  با توجه به اینکه خوشبختانه سعیده دچار هیچ بیماری نیست با کمک خیری

.دخیرین ثابت قدم در امور خیر هزینه سرویس و کالس زبان و پوشاک وی تأمین ش





 دی به مواد  متاسفانه پدر اعتیاد شدی. هر دوکودک در پاکدشت زندگی می کنند: حالشرح

هر دو .مادر نها نیز خانه دار است. استمخدر شیشه پیدا کرده و خانه را به امان خدا رها کرده 

سر پحمید به عنوان .در یکی از اتاق های خانه مادربزرگ خود روزگارمی گذرانندکودک 

.  بزرگ خانواده در بازار روز بابری می کند و خرج خانه را تامین می کند

 ج می بردتحقیقات حاکی از آن بود که پسرکوچکتراز عارضه چشمی نیز رن:نیازسنجی

ورت ماهیانه ارزاق خوشبختانه به صبا کمک خیرین فعال در خیریه زنجیره مهربانی :حمایت شده

مایت  روند درمان بیماری چشم محمد نیز تحت ح.و خرج تحصیلی دو کودک پرداخت شد 

.خیریه زنجیره مهربانی قرار گرفت





 ولیت  دختر خردسالی که از نظر جسمی و حرکتی و دهنی دچار معل.ساله ۱۰مریم : حالشرح

.است

 م دروضعیت بد  به همین دلیل خانواده مری. متاسفانه پدر خانواده را ترک کرده است:نیازسنجی

ی توان استفاده از از طرفی مریم به دلیل ضعف شدید بدنی و شرایط بیمار.اقتصادی قرار داشتند

.ندولیچر را نداشت به همین خاطر باید برای او کالکسه سایز بزرگ تهیه می کرد

سه ای که برای  خوشبختانه کالکبا کمک خیرین فعال در خیریه زنجیره مهربانی :حمایت شده

انه مورد همچنین وی و مادرش از طرف عزیزان خیر به صورت ماهی. مریم موردنظر بود تهیه شد

.حمایت مالی و ارزاق قرار گرفتند





اما این فقط کودکان نیستند که تحت حمایت  خیریه زنجیره امید قرار

 تغذیه نیز  سو مشکل حتیمالی متاسفانه به دلیل نیازشدید مشکل بینایی داشت و نادر،پدری که

نها که دانشجو  دختر جوان آ. تنها فرزند پسرشان او و همسرش را تنها گذاشته بود. پیدا کرده بود

.  بودال شده دست و پا مبتفشارهای عصبی زیادی که تحمل کرده بود به لرزَش خاطر بودهم به 

 ای که در اجاره بهای خانهخاطر عدم پرداخت در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد این خانواده به

مخروبه و آن ساکن بودند توسط صاحبخانه بی خانمان شده بودند و به اجبار در یک اتاقک

.دورافتاده زندگی می کردند

 که در این  شد تهیه مسکن این خانواده جمع آوریبرای خیرین مبلغی به کمک خوشبختانه با

.تومان بودمیلیون 4میان سهم خیریه زنجیره مهربانی  





او زن جوانی است که چندساله همسرش او سه فرزندش را ترک کرده . طاهرهشرح حال

.امیرحسن ،شاهین و زینب هرسه فرزندان خردسال طاهره هستند.است

 بوده اما متاسفانه چوپانطبق تحقیقات میدانی تیم مددکاری خیریه زنجیره مهربانی طاهره قبال

فته همسایگان  شده است و به حدی از لحاظ مالی تحت فشار هستند که به گبعد از کرونا بیکار 

.آنها بیشتر شب ها گرسنه به بالین می روند

د و با کمک  درنهایت این زن جوان و سه فرزندش تحت حمایت خیریه زنجیره امید قرار گرفتن

رای هر سه  همچنین ب.خیرین هم مبلغی به عنوان ماهیانه و ارزاق برای آنها درنظر گرفته شد

.فرزند در چند نوبت لباس و وسائل آموزشی درنظر گرفته شد


