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 برادر ارمجند آقاي دآرت حممد فريور

 رياست حمرتم صندوق آمك به اطفال زلزله زده 

 

 با سالم 

با آرزوي سالمت و توفيق خدمت براي حضرتعايل و خانواده          

 ليست  کودکان يتيم زلزلـه       Revisionحمرتم به پيوست آخرين     

 جهـت استحضـار     Excelزده مب که به زبان التني در برنامـه          

جمددا موفقيت ، سعادت و سـالمت مشـا و          . ردد  ايفاد مي گ  

 .خاندان حمرتمتان را آرزومندم

 

 

 با تشكر

 مجال فريور

مناينده صندوق آمك به اطفال زلزله زده 

 در ايران



 برادر ارمجندم آقاي دکرت حممد فريور

 ERFOرياست حمرتم صندوق کمک به اطفال زلزله زده 

 

U گزارش عملکرد:موضوع 

 با سالم 

 و حضور مهسر    5/10/83ًا پس از وقوع زلزله مب در تاريخ         احرتام

مکرمه حضـرتعايل در روز هشـتم دميـاه در مب مبـدت يکمـاه واجنـام                 

مهاهنگي معظم له با مديران ارشد سازمان هبزيسيت کشـورو مـديريت            

هبزيسيت استان کرمان و جلسات ايشـان  بـا نامربدگـان و مکاملـات               

ت امور اجتمـاعي هبزيسـيت      ن معاو تلفين مکرر اينجانب با مديريت و     

 ERFOاستان کرمان و تشريح چگونگي کارهـاي اجنـام يافتـه توسـط              

 درکرمـان حضـور يافتـه و بامسـئولني          11/11/83باالخره در تاريخ    

 برگزار گرديد و نسـبت       جلسات متعدد  هبزيسيت جهت شناسايي کودکان   

ده به هتيه ليست اوليه کودکان يتيم ، براساس گزارشهاي هتيـه شـ            

سال اقدام  18با اولويت فقدان پدر و مادر وسپس سن کودکان زير   

گرديد الکن بدليل عدم کارآيي ، نامشخص بودن آدرس و مشخصـات و             

 حيت سن آنان و بدليل جمروح بدون پدر و مادر و عدم اطالع کودکان             

رده و يا زنده بودن آنان و هبر دليل ديگر متاسفانه قابـل             ماز  

يد وناگزير پس از مهاهنگي ايي بـا آقايـان          استفاده واقع نگرد  

 – طبيـب زاده     - دلريي - و خامنها حممدپور   خشنود و آقاي دکرت ستايش   

 بـا گـروه مهکـار بطـرف مب          15/11/82 صبح 30/5قاضي زاده در ساعت     

 ثبت در   –کار شناسايي کودکان    حرکت و پس از ورد به مب بالفاصله         

 سـاعت باتفـاق   18ز مبـدت   هر روکه هتيه عکس آغاز  -فرمهاي صندوق 

 و گاهي يک بامداد حيت روزهاي       24 بامداد تا ساعت   7چهار گروه از    

متاسفانه بدليل گسرتدگي شهر مب      . ، عيد و عزا ادامه داشت      تعطيل

، نفوذ افراد غري بومي به شهر جهت استفاده از امکانات اهدايي            

در مردم وسوء استفاده هايي از اين قبيل شناسايي کودکان يتيم           

هر کوچه و خيابان بسيار مشکل بود زيـرا نـاگزير از پرسـش از               

قم موضوع بودمي و     س متامي چادرها و سپس حتقيق از بقيه جهت صحت و         

ار بسخيت اجنام مي گرفت ازطريف جهت بررسي وضعيت مـايل           کهبمني دليل   

کودکان يتيم و دارايي باقيمانده  از والدين نيـاز بـه زمـان              

 امتام کارشناسايي و حتقيق حملـي طـي چنـدين           بيشرتي بود تا پس از    

نوبت باالخره نسبت به افتتـاح حسـاب سـپرده بلنـد مـدت بنـام                

کودکان و افتتاح حساب پس انداز کوتاه مـدت جهـت واريـز سـود               



حاصل  از خريداري سپرده در بانـک ملـي بـروات و مب کـه متـامي                  

فـرت  د ،    نوشـنت دفـرت کـل      ،مراحل اجنام کار شامل نوشنت برگ سپرده      

 نوشـنت دفرتچـه پـس       ، افتتاح حساب سپرده بلنـد مـدت         ،روزنامه  

 ريال براي هـر يـک از        000/10انداز افتتاح حساب و واريز مبلغ       

 ثبت در دفرت و باالخره نوشنت اسناد مربوط به بايگـاني و             ،آنان  

 کـودک   648 فقـره سـپرده بـراي        949حسابداري در بانک ملي جهـت       

قد پدر و مادر بودند با مهکاري گروه فا % 98زلزله زده يتيم که   

مهکار خامنها فريوزه جنف پور و مرضيه ارمجند و اينجانب کـه متـامي              

از وظايف بانک ملي بود و فقط مبنظور تسريع در اجنـام کـار بـا                

 اجنام گرديد    بود توجه به حجم کار زياد بانک ملي شعبه مرکزي مب         

 بـه شناسـنامه     مهچنني براي تکميل پرونده کودکـان يتـيم نيـاز         .

مشخصات کامل و گواهي فوت والدين آنان بود که آن نيز با مشقت             

 مهـاهنگي بـا اداره ثبـت        ،فراوان و انتظار براي آوار برداري       

احوال وغريه اجنام گرديد پس از تکميل فرمهاي مشاره يک و دو هتيه             

فتــوکپي شناســنامه کودکــان و گــواهي فــوت والــدين و فتــوکپي 

جهت تاييـد سرپرسـيت     با ادارات نريوي انتظامي     شناسنامه سرپرست   

توسط اينجانب و گـروه مهکـار نسـبت بـه ممهـور منـودن               کودکان و   

 روي  پرونده کودکان پس از امضاء فرماندهي حمرتم نريوي انتظامي مب         

اره هبزيسـيت و شـوراي      د اقدام و مهني روال براي ا      فرم هاي مربوطه  

ه داشـته و عکـس      دامـ ب ا شهر مب اجنام گرديد که هر يک تا نيمه ش         

 .فعاليت ها تقدمي گرديده است 

اينجانب در شهرستان مب در مـاه       مداوم  طي دو ماه حضور مستمر و       

اول بدليل عدم دسرتسي به محام ناگزير طي دو نوبـت مسـافرت بـه               

 تعـدادي از کودکـان      شبا پـذير  کرمان اجنام گرفته است که مهراه       

 ، کرمانيان   ،امل دکرت ضياء  مستقر در مراکز شبانه روزي هبزيسيت ش      

 .ه استد بو، ديلمقانييت نع ص،بوعلي 

پذيرش کودکان در مب در فضاي باز در حموطـه خمروبـه مربوطـه بـه                

فياض خبش در فلکه راهنمايي و رانندگي با        شهيد  جمتمع هبزيسيت هتيه    

گرماي زياد مهراه با گرد و خاک و شب بسيار سرد بدون هيچگونـه              

مهانگونـه کـه بـه استحضـار        . ام گرديده است    امکانات رفاهي اجن  

رسيد عالوه بر مراجعه چادر به چادر جهت شناسايي کودکان يتـيم            

 خيابان به خيابان از طريق نصـب        ، حمله به حمله     ،به کوچه   کوچه  

 مدرسه داير شده 34اطالعيه در اداره آموزش و پروش مب مراجعه به   

 مراجعـه بـه     ،ي جماور روستاهاو  در چادر و کانکس در مب و بروات         



 حمله مب و مذاکره با مسـئولني  12 در ستاد هاي معني استاا  مستقر  

 حمل برگزاري   معني مراجعه به    هالل امحر و مسئولني ستادهاي     ،هبزيسيت  

 1/11/82مناز مجعه و اعالم از طريق ترييبون توسط خطيب حمرتم مجعه در             

فن قربانيان زلزله   قربستان شهر مب حمل د    و مراجعه به ادارات شهر      

در چهلمــني روز درگذشــت آنــان و در روز پنجشــنبه آخــر ســال و 

جهت حضـور  ها  و اعالم به خانواده 83باالخره هنگام حتويل سال نو   

کودکان يتيم در حمل استقرار صندوق جهت تشکيل پرونده فراخـوان           

 پرونده تشکيل الکن پس از بررسـي        1300عمومي اعالم گرديد بيش از      

زم به دليل نداشنت شرايط احراز عضويت از قبيل شاغل بودن           هاي ال 

 ، بيمـه عمـر      بـودن پدر و مادر يا يکي از والـدين حتـت پوشـش             

استفاده از خدمات سازمااي بيمه اي دريافـت حقـوق و مسـتمري             

 کـودک در قالـب      648 کودک انتخاب و براي      649فقط  ... والدين و   

راي يـک نفـر باقيمانـده       افتتاح حساب اجنام و ب    سپرده     برگ 949

 بدليل مشکالت معيشيت فراوان جهت رفع مشکل فوري حساب سپرده           نيز

الزمست مراتب تشکر و امتنـان خـود را         .کوتاه مدت افتتاح گرديد   

رياست حمرتم صـندوق و مهسـر       حضرتعايل به عنوان    در رابطه با حضور     

و دبري حمرتم صندوق خـامن معصـومه فريـور طـي دو نوبـت در                مکرمه  

 برگ سـپرده   حتويلجهت راهنمايي و 83ماههاي ارديبهشت و آبامناه   

 10بـه مـدت      82آقاي هوشنگ اخوان در اسـفندماه       کودکان  در مب و    

 . جهت مهکاري اعالم منامي روز 

ا و   مهسر و فرزنـدامن حممدرضـ      ،   کودکان برگ سپرده مهچنني جهت حتويل    

 روز حضور و با اهـداي       10 مبدت   83روز فروردين   علريضا از آغازين    

 به کودکان در روستاهاي مهجوار تـا         توسط ايشان  هداياي هتيه شده  

خرسندم اعالم منامي تا زمان ارسـال        کيلومرتي اقدام منودند     180عمق  

گزارش هيچ گروه و يا سازماني جهـت اهـداي کمـک و مهراهـي بـا                 

و اگر گروههاي انسـان دوسـت و        ور نيافته است    کودکان در حمل حض   

NGO              هاي خارج از کشور جهت ياري رساندن به کودکان در مب حضـور  

 تشـکيل   – و فعاليـت آن      ERFO از حنوه کار صندوق      مًامي يافتند حت  

پرونده و چگونگي اهداي کمـک و انتخـاب قـيم و هـدايت حتصـيلي                

 ،هتيـه فـيلم     کودکان و چگونگي کنرتل وضعيت کودکـان نسـبت بـه            

 کـره   ، مصاحبه  و غريه از مجله گروههاي مالزيايي ژاپـين            اساليد،

 يونيسيف و ايرانيان مقيم خارج از کشور از مجله دکـرت مهـت              ،اي  



خامن اصفهاني از لوس آجنلس و گروه هاي ايراني و           ، پور از اتريش  

 .خريين اقدام مي منودند

 اکيپ و بـيش از  15 مهچنني جهت شناسايي کودکان يتيم در بروات با  

 پـس از     کـه  مهـم اجنـام گرديـد      اين    چادر گروهي طي دو روز     4500

آماده شدن فرمها و امضا آا توسط ادارات مربوطه و مراجعه به            

بانک افتتاح حساهباي سپرده و ثبت مشاره حساهباي سپرده بلند مدت           

و کوتاه مدت درفرمهاي صندوق نسبت بـه دسـته بنـدي بـرگ هـاي                

 کوچـه و خيابـان و       هاس آدرسهاي اعالم شده و ثبت شد      سپرده براس 

 که تصاوير آن قـبال تقـدمي گرديـده اسـت و بـا               ،حمله دسته بندي  

مراجعه به آا نسبت به حتويل برگ سپرده اقدام شد که متاسفانه            

بسياري از آدرسها تغيري کرده و ناگريز جهت يـافنت کودکـان چـه              

نقاط اقصي  ره کودکان را در     بسيار روزها را سپري منودمي تا باالخ      

شهر و روستا مالقات و نسبت بـه کاشـت لبخنـد شـادي بـر لبـان                  

 . بارور منودمي با اهدا برگ سپردهپژمرده آنان

توسط جنابعايل طي پنج نوبت بشرح      ) يورو(ضمنًا مبالغ ارسايل ارز     

 .زير اعالم مي گردد

29-10-82 47/70367 

9-11-82 35/87814 

9-12-82 14/78290 

8-1-83 70/155727 

11-1-83 93/106443 

   يورو61/498643مجعًا 

به حساب اينجانب واريز که بصورت زير به ريال تبـديل گرديـده             

 .است 

 ريـال مجعـًا     10380 يورو  هر يورو مببلـغ        47/367/70 مبلغ   18/12/82

  ريال730414339

 ريـال مجعـًا     10440 يورو هر يـورو مببلـغ        14/290/72 مبلغ   19/12/83

  ريال 827349062

 ريــال مجعــًا 10250هــر يــورو مببلــغ  يــورو 700/53 مبلــغ 21/12/82

  ريال 550478700

 ريــال مجعــًا 10265 يــورو هــر يــورو مببلــغ  700/11 مبلــغ 18/1/83

  ريال120100500



 ريـال مجعـًا     10240 يورو هـر يـورو مببلـغ         35/114/34 مبلغ   25/1/83

  ريال 349330944

 ريــال مجعــًا 10359 يــورو هــر يــورو مببلــغ 000/100 مبلــغ 17/2/83

  ريال 1035900000

 ريــال مجعــًا 10437 يــورو هــر يــورو مببلــغ 000/100 مبلــغ 10/3/83

  ريال1043700000

 ريــال مجعــًا 10525 يــورو هريــورو مببلــغ 65/471/50 مبلــغ 19/3/83

  ريال531214116

 . گرديد ريال 661/487/188/5     مجعًا مببلغ

 .مبالغ ارسايل به مب بشرح زير مي باشد

  ريال730414339     18/12/82

  ريال817240062    19/12/82

  ريال550424200     21/12/82

 8000601 ريال از حمل حساب 100000000    26/12/82

8/1/83     120100500 

20/1/83      250002944 

29/2/83    1000000000 

11/7/83      1300000000 

ين بـر افـزايش     موافقت حضرتعايل مب    و 20/8/81مهچنني پريونامه مورخ    

 –منجيل  (مبالغ سپرده کودکان زلزله زده استااي گيالن و زجنان          

و ) سـرعني و اردبيـل     -نـري (و اردبيـل    )  آب بـر   - طـارم  -رودبار

 به حملهاي 83و شهرکرد در شهريور ماه ) قائنات و بريجند (خراسان  

ياد شده با هزينه شخصي به اتفاق مهسر و فرزندم علريضا عزميـت و              

يد از آخرين وضعيت کودکان حتت پوشش صـندوق نسـبت بـه             ضمن بازد 

افتتاح حساب سپرده بلند مدت ، پرداخـت کمـک هزينـه حتصـيلي و               

 اقـدام کـه بـالغ بـر         نفر 142  براي    مجعاً يپرداخت کمکهاي مورد  

 20/7/83 ريال هزينه که گـزارش مشـروح آن در تـاريخ      000/417/220

 .تقدمي گرديده است 

 .جنام شده بشرح زير است در جمموع کل هزينه ا

 بـرگ سـپرده     949 کودک زلزله زده در قالـب        648واريز شده حبساب    

000/000/674/4 



 دفرتچه کوتـاه    667 کودک زلزله زده در قالب       648واريز شده حبساب    

 000/670/6مدت 

    پرداخيت جهت خريد مترب برگ سپرده 

 000/980/18 

     بل کودک زلزله زده از ق142واريز شده حبساب 

000/417/220 

   کمکهاي متفرقه و عيدي به تعدادي از کودکان 

   000/820/8 

        چاپ عکسخريد فيلم و 

000/200/3 

          فتوکپي

000/300/3 

         تلفن و فاکس

900/082/3 

 000/044/1          تايپ

       هديه حقوق خامن جنف پور

000/000/4 

        هديه حقوق خامن ارمجند

000/750/1 

 000/500        هديه حقوق خامن کاظمي

 000/500        هديه حقوق خامن حسيين

         بابت پذيرايي

000/544/1 

          آژانس

000/760/1 

  ريال900/567/949/4مجع کل 

هم اکنون نيز در مب تعدادي کودک يتيم شناسايي و پرونـده آـا              

 خريـد سـپرده      و  تکميل پرونـده   در شرف تکميل مي باشد و به حمض       

 .جهت آنان مراتب به استحضار خواهد رسيد

  صـادق  ،دوخشـن ، حاج آقـا     جا دارد از زمحات آقايان دکرت ستايش        

 ، طيــب زاده ، هبرامــي وخامنهــا حممــدزاده ، و موســي زاده دهزا

 کـاظمي    ،يتنع مثره صـ   ، ناظوري ، قاضي زاده    ،نادري،   محيدي   ،دلريي

 ، کـار زاري و کليـه         جنـف پـور    ، ارمجنـد    ،ن   پورخاتو ، حسيين   ،



ر  و قدرداني    کعزيزاني که ما را در اين راه ياري منوده اند تش          

 .منامي 

مهچنني از مديريت حمرتم پرتوشيمي اراک به ويژه آقايان مهندس          

اي ، محيدي و مهندس پورحممد با توجه به مهکـاري صـميمانه              مغازه

 .عمل مي آيد آنان با اين جانب تقدير و تشکر به 

 

 با تشکر 
 مجال فريور

 مناينده صندوق کمک به اطفال زلزله زده در ايران 


