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سخن مدیرعامل

مهر نیکوکاران، انگیزه ی دانش آموزان، سخت کوشی همکاران
ــر  ــگ ه ــر فرهن ــا ب ــاخص های تأثیرگذاری ه ــی از ش ــس یک ــت؛ پ ــگ اس ــعه فرهن ــد، توس ــی برهان ــه ای را از ناآگاه ــد جامع ــه می توان آنچ
ــی کــه ناخواســته  ــرک تحصیــل هســتند. دانش آموزان ــی باشــد کــه در خطــر ت ــد فراهم ســازی بســتر تحصیــل دانش آموزان ــه می توان جامع
و تنهــا بــه دالیــل تفاوت هــای اقتصــادی، اجتماعــی حتــی جغرافیایــی و عمومــاً فرهنگــی در معــرض خطــری قــرار گرفته انــد کــه توســعه ی 

ایــن خطــر در درازمــدت دامــن  گیــر جامعــه خواهــد شــد.
بنیادکــودک در راســتای چشــم انداز خــود بــا رهگــذری انسان دوســتانه بــر آن بــوده اســت تــا همــواره ســدی شــود بــر تهاجــم بی رحمانــه ی 
دالیــل ترک تحصیــل یــک دانش آمــوز بــا اســتعداد و بــا تأکیــد بــر ایــن هــدف در ســال 93 ســومین دهــه ی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
اســت. بنــا بــه اهــداف کوتــاه مدتــی کــه در ســال گذشــته معیــن شــده بــود، ایــن مؤسســه توانســت تعــداد دانش آمــوزان تحــت حمایــت 
خــود را بــه بیــش از هفت هــزار نفــر برســاند. همچنیــن دفاتــر 21 گانــه ی بنیادکودک ایــران بــه 23 دفتــر افزایــش یافــت. ضمــن اینکــه در 
برخــی از دفاتــر از جملــه زاهــدان و تهــران نیــز چندیــن دفتــر اقمــاری شــروع بــه کار کردنــد. یکــی از اهــداف بنیادکــودک در دهــه ی ســوم 
ــه  ــا اســتعداد اســت، ک ــوزان ب ــف گســترده تری از دانش آم ــه طی ــات ب ــی آن توســعه ی خدم ــی و در پ ــد توســعه ی جغرافیای خــود بی تردی
همــواره دســتیابی بــه ایــن هــدف تنهــا از مســیری ممکــن اســت کــه مهــر نیکــوکاران در آن جــاری اســت مســیری کــه بــا سخت کوشــی 
ــواره  ــاله هم ــد بیست س ــت برومن ــن درخ ــا ای ــود ت ــر می ش ــوار و هموارت ــاران هم ــتی همی ــوزان و گشاده دس ــزه ی دانش آم ــکاران، انگی هم

ســرافراز بمانــد.

                                                                                                                                          سرور دادخواه   
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ــه  ــودک ب ــتراتژیک و بنیادک ــت اس مدیری
ــاد ــردم نه ــازمانی م ــوان س عن

احسان رجبی
MBA کارشناس ارشد

ــاه  ــه رف ــه خیری ــام » مؤسس ــه  ن ــران ب ــه در ای ــودک« ک »بنیادک
کــودک« بــه ثبــت رســیده، در ســال 1373 فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرد. اولیــن دفتــر بنیادکــودک در شــهر شــیراز افتتــاح و هم زمــان 
ــا  ــا آن دفتــر ایــن مؤسســه در پورتلنــد ایالــت اورگان امریــکا نیزب ب
نــام “Child Foundation” تأســیس شــد. بنیادکــودک بــا اخــذ مجــوز 
ســازمان های مــردم نهــاد از وزارت کشــور جمهــوری اســالمی ایــران 
ــتعد  ــد مس ــوزان نیازمن ــت از دانش آم ــه حمای ــی ب ــه مل ، در عرص
ــتوار  ــاور اس ــن ب ــر ای ــود را ب ــای خ ــه و آرمان ه ــل پرداخت تحصی
نمــوده اســت کــه هیــچ دانش آمــوز بــا اســتعدادی نبایــد بــه دلیــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــاد ب ــن بنی ــد. ای ــاز بمان ــالش ب ــل و ت ــر ، از تحصی فق
فلســفه وجــودی خــود کــه اســتوار بــر حمایــت از گســترش علــم و 
دانــش در جامعــه اســت، همــواره اســتفاده از دســتاوردهای علمــی 
در زمینــه هــای مدیریتــی و اجرایــی را در تمامــی حوزه هــای 

فعالیــت خویــش اصــل اساســی قلمــداد نمــوده اســت. 
ــی هســتند کــه  ــا بنیادهای ــاد،  مؤسســات ی ــردم نه ســازمان های م
بــه صــورت غیــر دولتــی و بــه طــور داوطلبانــه دارای اهدافــی غیــر 
انتفاعــی و غیرسیاســی اند. مهم تریــن موضــوع در ســازمان های مردم 
نهــاد، هــدف تشــکیل ایــن ســازمان ها می باشــد. هــر ســازمانی کــه 
ــت و  ــتراتژیک اس ــت اس ــد مدیری ــی دارد نیازمن ــا اهداف ــدف ی ه
ســازمان های غیرانتفاعــی بــرای اثبــات موجودیــت خــود و پاســخ بــه 
ــن  ــد تبیی ــان چیســت نیازمن ــه فلســفه وجودی ش ــن پرســش ک ای
ــرای ترســیم آینــده و موقعیتــی  مأموریــت هســتند. از دیگــر ســو ب
ــت  ــرار اس ــد و ق ــود را در آن می بینن ــرایط خ ــن ش ــه در بهتری ک
ــه  ــز ب ــداز هســتند و نی ــد طراحــی چشــم ان ــند نیازمن ــه آن برس ب
دلیــل ماهیــت خیریــه و غیرســودجویانه خــود ارزش هــای اساســی 
مهمــی دارنــد کــه براســاس آن فعالیــت می کننــد. مشــخص کــردن 
ایــن ارزش هــا بخشــی از تدویــن اســتراتژی اســت. به طــور طبیعــی 
تعییــن مأموریــت، چشــم انداز و ارزش هــای اساســی اولیــن گام در 
مدیریــت اســتراتژیک اســت کــه ســازمان های غیرانتفاعی در داشــتن 

آن در اولویــت هســتند. شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف، فرصت هــا 
ــن ســازمان هایی  ــراروی اینچنی ــه ممکــن اســت ف ــی ک و تهدیدهای
قــرار گرفتــه باشــد بــرای تحقــق اهــداف انسان دوســتانه الزم اســت. 
تعییــن اســتراتژی ها در چارچــوب مأموریــت و رســالت ســازمان و بــا 
ــه عوامــل داخلــی و خارجــی از مهمتریــن اقداماتــی اســت  توجــه ب
ــی  ــد انجــام دهــد. عوامــل داخل ــک ســازمان غیرانتفاعــی بای کــه ی
ــازار و جامعــه ای  ــع انســانی همــکار، ب ــی، مناب ــع مال همچــون: مناب
کــه در آن فعالیــت می کننــد، فرهنــگ ســازمانی، ســاختار ســازمانی 
ــی  ــند، بررس ــود را بشناس ــازمان خ ــی س ــای مدیریت ــتم ه و سیس
کننــد و نقــاط قــوت و ضعــف آن را دریابنــد و بکوشــند بــا اســتفاده 
از فرصت هــای محیطــی برقوت هــا بیفزاینــد و ضعف هــا را برطــرف 
کننــد. ایــن ســازمان ها نیازمندآننــد کــه اهــداف کالن و اســتراتژیک 
تعییــن کننــد و راه هــای رســیدن بــه ایــن اهــداف را مشــخص و در 
چارچــوب سیاســت ها و برنامه هــای عملیاتــی بــدان تحقــق بخشــند. 
طبــق چارچــوب کلــی اســتراتژی های ســازمانی، ســازمان های 
ــه  ــده دامن ــا در آین ــه آی ــد ک ــد مشــخص کنن ــز بای ــاد نی ــردم نه م
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فعالیت هــای خــود را محــدود می کننــد، ثابــت نگــه می دارنــد و یــا 
توســعه می بخشــند. همچنیــن تعییــن حــوزه فعالیــت و ذی نفعــان 
ســازمان، منابــع مالــی در قالــب اســتراتژی های ســازمان معیــن و در 
ــی  ــای اجرای ــت ها و برنامه ه ــا، سیاس ــتراتژی ه ــن اس ــوب ای چارچ

طراحی می شــوند.
بنیادکــودک ایــران بــا بهره گیــری از مدل هــای تدویــن اســتراتژی –

بــه ویــژه مــدل دیویــد هانگــر - اقــدام بــه تدویــن برنامه اســتراتژیک 
خــود نمــوده اســت .

ــودک  ــتراتژیک، بنیادک ــه اس در برنام
رســالت خــود را حمایــت مالــی 
کــودکان  یادگیــری  معنــوی  و 
مســتعد محــروم ایرانــی بــه همــت 
دانــش  و  دوراندیــش  همیــاران 
دوســت متکــی بــر انگیــزه، مهــارت 

ــف در  ــاهیر و معاری ــب، مش ــای داوطل ــان و نیروه ــتکار کارکن و پش
ــدی ،  ــر کارآم ــی ب ــو و مبتن ــای همس ــبکه خیریه ه ــا ش ــد ب پیون
ــن  ــن نمــوده اســت. همچنی ــی تعیی ــداری و پاســخ گوی ــع م ذی نف
چشــم انــداز بنیــاد، اولیــن و بزرگتریــن ســازمان مــردم نهــاد ایرانــی 
ــه  ــت. همانگون ــده اس ــف ش ــه تعری ــوز نخب ــرورش  دانش آم در پ
کــه پیشــتر ذکــر شــد، هــر ســازمانی کــه اقــدام بــه تدویــن برنامــه 
اســتراتژیک خــود می نمایــد، پــس از تعریــف رســالت و چشــم انــداز، 
ــودک  ــردازد. بنیادک ــود می پ ــازمانی خ ــای س ــی ارزش ه ــه معرف ب
ایــران نیــز ارزش هــای خــود را بدیــن گونــه تعریــف نمــوده اســت: 

حفــظ کرامــت انســانی مددجویــان، گســترش تفکــر کمــک بــه هــم 
ــوان  ــه عن ــوع ب ــم ن ــه ه ــوی، کمــک ب ــی معن ــوان لذت ــه عن ــوع ب ن
وظیفــه ای اجتماعــی، گســترش فرهنــگ فعالیت هــای داوطلبانــه در 

ــاد. ــان بنی ــه ذی نفع ــخگویی ب ــرام و پاس ــه، احت جامع
ــبرد  ــرای پیش ــتراتژیک ب ــه اس ــه از برنام ــازمان هایی ک ــی س تمام
اهــداف خــود بهره منــد هســتند ، الزامــاً رونــد تکامــل ســازمان خــود 
را تحلیــل می نماینــد و نتایــج ایــن مطالعــات بــه تدویــن برنامه هــای 
ــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت می انجامــد. بنیادکــودک  کوت
را  دهــه  دو  کنــون  تــا  ایــران 
پشــت ســر گذاشــته اســت. دهــه 
اول دوره تأســیس و شــکل گیری 
تثبیــت  دوران  دوم  دهــه  و 
ــون  ــم اکن ــت. ه ــوده اس ــاد ب بنی
دهــه  در  ایــران  بنیادکــودک 
ســوم عمــر خــود کــه دوره توســعه ایــن  مؤسســه اســت قــراردارد . 
بنیادکــودک جهــت بهینــه ســازی رونــد کاری خــود دوران توســعه 
خــود را بــه ســه بخــش تقســیم نمــوده اســت. بخــش اول از ســال 
ــداری،  ــع م ــر ذی نف ــز ب ــت تمرک ــا محوری ــا ســال 1395 ب 1393 ت
ــز  ــت تمرک ــا محوری ــال 1398 ب ــا س ــال 1396 ت ــش دوم از س بخ
بــر گســترش چترهــای حمایتــی و بخــش ســوم از ســال 1399 تــا 
ســال 1401 کــه تمرکــز بنیادکــودک بــر نخبــه پــروری خواهــد بــود. 
بــه امیــد روزی کــه هیــچ دانش آمــوز بــا اســتعدادی بــه دلیــل فقــر، 

از تحصیــل و تــالش بازنمانــد . 
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عملکرد واحد مالی و منابع انسانی بنیادکودک در 
سال گذشته

ــر  ــواره ســعی ب ــاله خــود هم ــت 20 س ــودک در طــی فعالی بنیاد ک
آن داشــته تــا بــا بهره گیــری از نیــروی انســانی متخصــص در 
پیشــبرد اهــداف انســان دوســتانه ی خــود بــه نحــوی علمــی و مؤثــر 
، پیشــرو باشــد . در ایــن راســتا در ســال گذشــته چــارت ســازمانی 
ــی  ــت و تغییرات ــرار گرف ــی ق ــی کارشناس ــورد بررس ــودک م بنیادک
ــری  ــد. بهره گی ــال گردی ــازمانی در آن اعم ــف س ــطوح مختل در س

 مدیرعامل

 قائم مقام مدیرعامل

مدیر امور همیاران 
 و مددجویان 

مسئول امور خدمات 
 همیاران 

مسئول گزارشات 
 دوره ای 

مسئول جذب همیار 
 و مدد جو 

مدیر امور شعب و 
 دفاتر 

 مسئول امورشعب

مدیر توسعه 
 آموزشی و فرهنگی

مسئول واحد توسعه 
 آموزشی و فرهنگی

مدیر مالی و 
 پشتیبانی

مسئول واحد 
 پشتیبانی

 مسئول واحد اداری 

مسئول واحد 
 حسابداری 

مدیر سیستمها و 
 روشها

مسئول واحد خدمات 
IT 

مدیر روابط عمومی 
 و امور بین الملل

مسئول اموردفاتر 
 خارج از کشور 

مسئول روابط 
 عمومی 

مسئول کنترل    مشاوران
 پروژه ها

واحــد مالــی، منابــع انســانی و پشــتیبانی بــه عنــوان یکــی از بازوهــای اصلــی بنیادکــودک بــا ســه زیــر مجموعــه ی  امــور مالــی و حســابداری 
، امــور اداری و منابــع انســانی، امــور پشــتیبانی در طــی یــک ســال گذشــته و در ادامــه رونــد پیشــین بنیــاد مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد. 
تمرکــز واحــد منابــع انســانی بنیادکــودک ایــران همــواره بــر آن بــوده کــه بــا همــکاری نیروهــای متخصــص داوطلــب و پرســنل قــراردادی و 

ــر  ــل دفت ــوع تعام ــه ن ــت ب ــا عنای ــازمانی ماتریســی ب ــاختار س از س
مرکــزی و دفاتــر اســتانی بــه عنــوان راهــکار اصلــی طراحــی ســاختار 
ــی  ــای باالی ــه ه ــی در الی ــاختار نهای ــت س ــد و در نهای ــاب ش انتخ

ــد:  ــر طراحــی گردی ــه شــکل زی ســازمان ب
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رســمی خــود، ســاختاری توانمنــد و کارا ایجــاد نمایــد. در حــال حاضــر از مجمــوع 114 نفــر پرســنل بنیادکــودک ایــران، بیــش از 80%دارای 
مــدارج دانشــگاهی و علمــی در ســطوح کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری مــی باشــند.

همچنیــن در تعامــل و کنتــرل واحــد منابــع انســانی و امــور مالــی، ســاختار مالــی اداری بنیــاد بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مجمــوع 
هزینــه اداری تشــکیالتی نســبت بــه کمــک هــای دریافتــی بنیــاد طبــق اســتانداردهای SGS ، بــه کمتــر از 10% کاهــش یافتــه و ایــن موضــوع 
ــه شــکل ذیــل  ــر طبــق آمــار پنــج ســاله گذشــته، ایــن نســبت ب نشــان از مدیریــت بهــره ور و کارا در ســطح کالن ایــن  مؤسســه اســت. ب

تغییــر نمــوده اســت :

    -ريال 
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12345
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 جمع کمک های دريافتی از همیاران داخلی ساير کمکهای دريافتی دريافتی از همیاران داخلی  
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چگونگــی ثبــت اطالعــات و رونــد مالــی و حســابداری و نیــز میــزان شــفافیت آن هــا در مؤسســات خیریــه، یکــی از دغدغــه هــای همیشــگی 
افــراد مشــارکت کننــده و ارگان هــای ناظــر بــر فعالیــت  مؤسســات خیریــه اســت. بنیادکــودک ایــران، بــا عنایــت بــه اینکــه ســازمانی مــردم 
نهــاد بــا رویکــرد امــور نیکوکارانــه و انســان دوســتانه اســت، بــا بکارگیــری جدیدتریــن سیســتم های نــرم افــزاری در زمینــه مدیریــت و ثبــت 
ــوق و دســتمزد، یکــی از  ــردد پرســنل و حق ــرل ت ــی، سیســتم های کنت ــور مال ــاران و ام ــاط همی ــت و ارتب ــی، مدیری ــات مال ــط اطالع و ضب
شــفاف ترین مؤسســات در ایــران از ایــن حیــث اســت و ارزیابی هــای ســازمان جهانــی و گواهــی نامــه هــای اعطایــی نیــز مؤیــد ایــن موضــوع 
هســتند. همچنیــن در راســتای ایجــاد شــفافیت بــرای همیــاران و ناظــران ،ایــن مؤسســه ســاالنه گــزارش حسابرســی خــود را کــه بــه امضــاء 
حسابرســان مســتقل خبــره رســیده اســت، ضمــن ارائــه بــه وزارتخانه هــای اقتصــاد و دارایــی، کشــور، کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، آن را بــر 

روی وب ســایت رســمی خــود جهــت آگاهــی بیشــتر همیــاران منتشــر می کنــد.
 بــا توجــه بــه روال مالــی بنیــاد و اعتمــاد همیــاران ایــن  مؤسســه، کمک هــای مالــی دریافتــی طــی ســالیان گذشــته رشــد قابــل توجهــی 
را تجربــه کــرده اســت. ایــن امــر در حالــی بــه وقــوع پیوســته اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از کمک هــای همیــاران ایرانــی مقیــم خــارج 
از کشــور، بــه دلیــل تحریــم هــای موجــود، امــکان انتقــال ریالــی بــه ایــران نداشــته و بــه اجبــار بــه صــورت غیــر نقــدی بــه عزیــزان تحــت 

پوشــش اعطــا شــده اســت. 
 

امیدواریــم بــا کمــک و راهنمایــی تمامــی همیــاران و فرهیختگانــی کــه در ایــن امــر دارای تجربــه و تخصــص می باشــند ، ایــن مؤسســه بتوانــد 
همچنــان بــه عنــوان بنیــادی پیشــرو در تأمیــن چترهــای حمایتــی آموزشــی و معیشــتی بــرای کــودکان نیازمنــد مســتعد آمــوزش در ایــران 

و ســطح بیــن الملــل فعالیــت کنــد. 
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واحد امور دفاتر :
ــر از دو  ــد کمت ــن واح ــت ای ــت فعالی ــد. قدم ــاد ش ــر ایج ــتان های دیگ ــددکاری اس ــر م ــا 23 دفت ــتر ب ــل بیش ــرد تعام ــا رویک ــد ب ــن واح ای
ــا توجــه بــه توســعه بنیاد کــودک و ایجــاد دفاتــر در شــهرهای مختلــف نیــاز بــه ایجــاد ایــن واحــد ضــروری بــود کــه بتوانــد  ســال اســت ب
مدیریــت نظــارت کیفــی و عمومــی بــر امــور مــددکاری و پرســنلی دفاتــر از جملــه اســتخدام مــددکاران و آمــوزش ایشــان را بــه عهــده داشــته 
ــر امــور پرســنلی، مدیریــت نظــارت بــر عملکــرد مــددکاری  ــا مراجعــه مســتقیم بــه دفاتــر مــددکاری عــالوه ب باشــد. مســئول ایــن واحــد ب

٠
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۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠
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٨۵١۵
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نمودار رشد جذب هميار  

سال  رشد جذب ھميار 
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٢۵٣٨
٢٩٩۴

۴۵۵١

۶١٠٩

٧١١٠

نمودار رشد جذب مددجو 

سال  رشد جذب مددجو 
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دفاتــر از جملــه جــذب مددجــو، برگــزاری امــور فرهنگــی، اردوهــا، 
همایش هــای مددجویــی و وضعیــت اداری دفاتــر را برعهــده دارنــد. 

واحد امور همیاران :
ــزی  ــر مرک ــای دفت ــن واحده ــاران از قدیمی تری ــور همی ــد ام واح
ــده ی  ــی پرون ــد نهای ــه مســئولیت تأئی ــران اســت ک ــودک ای بنیادک
پرونده هــای  واقــع  برعهــده دارد در  را  دانش آمــوزان متقاضــی 
ارســالی از تمــام دفاتــر شــهرها پــس از بررســی کارشناســان 
ــه دفتــر مرکــزی ارســال مــی شــود و پــس از کنتــرل  مــددکاری ب
ــای  ــر فعالیت ه ــوند. از دیگ ــرش می ش ــد پذی ــن واح ــی در ای نهای
ــد پیــش  ــا جــذب متقاضــی جدی ــه همســو ب ــن واحــد ک ــی ای اصل
ــاران اســت  ــه همی ــرش شــده ب ــی دانش آمــوزان پذی مــی رود معرف
تــا ایــن دانش آمــوزان در چرخــه ی حمایتــی قــرار بگیرنــد. همیــاران 
عزیــزی کــه تمایــل دارنــد از  دانش آمــوزان بــا اســتعداد بنیادکــودک 
حمایــت کننــد عــالوه بــر مراجعــه بــه ســایت بنیادکــودک می توانند 
درخواســت خــود را بــه ایــن واحــد ارجــاع دهنــد. از ســایر خدمــات 

ــه مــی شــود :  ــه همیــاران ارائ دیگــری کــه در ایــن واحــد ب

ــاران  ــرای همی ــی ب ــان انتخاب ــه مددجوی ــخصات اولی ــال مش * ارس
به صــورت ایمیــل یــا پســت از طریــق واحــد جــذب همیــار مددجــو 

ــات  ــوان گزارش ــت عن ــات دوره ای تح ــال گزارش ــئولیت ارس * مس
ــه  6 ماه

* ثبــت کاهــش یــا افزایــش پرداختــی همیــاران بــرای مددجویــان 
در سیســتم نــرم افــزاری بنیادکــودک ایــران 

* هماهنگــی دیــدار، تمــاس تلفنــی، ارســال نامــه بیــن مددجویــان 
و همیــاران 

ــه ادامــه ی همیــاری  * غیــر فعــال شــدن همیارانــی کــه تمایــل ب
ندارنــد
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نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

سیستم های نرم افزاری  مؤسسه خیریه ی رفاه کودک

ــی در  ــن نهادهای ــي از مهمتری ــاد یک ــردم نه ــه و م مؤسســات خیری
کشــور هســتند کــه بــا تعــداد زیــادي از ذی نفعــان خــود در ارتبــاط 
بــوده و ایشــان را تحــت پوشــش کمک هــاي مــادي و معنــوي خــود 
قــرار داده انــد کــه معمــوالً بــه علــت گســتردگي و حجــم گســترده 

کار بــا مشــکالتي اجرایــی مواجــه هســتند.
ــز  ــران ( نی ــودک ای ــودک ) بنیادک ــاه ک ــه ی رف ــه ی خیری  مؤسس
ــور  ــه ام ــف از جمل ــاي مختل ــاری در زمینه ه ــت ج ــوع فعالی ــا تن ب
مــددکاري، خیریــن و امــور تحصیلــی و... روبــرو بــوده و هــر یــک از 
ایــن فعالیت هــا بــا حجــم بســیار بــاالي اطالعــات در ایــن خصــوص 
روبــرو اســت. از آنجایــي کــه مؤسســات مــردم نهــاد بــراي خدمــت 
رســاني مناســب بــه مددجویــان خــود بایــد آمــار بــه روز و دقیقــي 
از آن هــا را داشــته باشــند و انجــام ایــن امــور کار بســیار وقــت گیــر 
ــران  ــوی مدی ــبی از س ــخیص مناس ــت، تش ــده ای اس ــته کنن و خس
ــت و کار  ــورت گرف ــت ص ــه ی فعالی ــال های اولی ــودک در س بنیادک
ــودک  ــزاری بنیادک ــرم اف ــتم ن ــتفاده از سیس ــد و اس ــی، تولی طراح
ــراد  ــت اف ــالش و هم ــال ت ــن س ــي چندی ــد. ط ــاز ش ــدا( آغ )ون
ــان  ــان و مجری ــا کارکن ــات ب ــتمر اطالع ــادل مس ــص و تب متخص
فعالیت هــا، امــور جــاری مؤسســه بــه صــورت مکانیــزه درآمــد و نــرم 
ــزار در  ــرم اف ــن ن ــدا ای ــد گردید ابت ــی و تولی ــوط طراح ــزار مرب اف
اســتان تهــران بــه صــورت آزمایشــی اســتفاده شــد و ســپس بــراي 
ســایر دفاتــر در سراســر کشــور بــر روی بســتر اینترنــت راه انــدازی و 
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. هم اکنــون ایجــاد دفاترهــای جدید 
بــا آمــوزش و بــه کارگیــری ایــن نــرم افــزار انجــام و ســپس فعالیــت 

دفتــر مربــوط آغــاز می گــردد.
ــر سیســتم  ــزار و ســایر نرم افزارهــا نظی ــن نرم اف در حــال حاضــر ای
اتوماســیون اداری، حســابداری، اســناد و مــدارک )شــیرپوینت(، وب 
ســایت و ... تمامــی فعالیت هــای بنیادکــودک را بــه صــورت مکانیــزه 

و در تمامــی ســطوح پوشــش می دهــد و پشــتیبانی آن توســط 
کارشناســان مدیریــت سیســتم ها و روش هــا در دفترمرکــزی و خارج 

ــرد.  از آن انجــام می گی
معمــاری اطالعاتــی در نظرگرفتــه شــده و بــه کارگیــری آن در 
نــرم  فزارهــای بنیادکــودک بــه دلیــل جامعیــت و گســتردگی 
ــی  ــوان الگوی ــه عن ــاد ب ــردم نه ــات م ــای مؤسس ــش فعالیت ه پوش
ــرداری  ــرای ســایر مؤسســات نیــز مــورد بهره ب نرم افــزاری و کاری ب

ــت. ــل اس ــعه و تکمی ــال توس ــان در ح ــه و همچن ــرار گرفت ق
ــوارد  ــار م ــور اختص ــه ط ــوان ب ــدا می ت ــزار ون ــای نرم اف از قابلیت ه

ــمرد: ــر را برش زی
1- طراحــی نرم افــزار بــر اســاس بســتر وب و اینترنــت کــه می تــوان 

از آن در هــر مــکان و در هــر زمــان اســتفاده نمــود.
2- پوشــش تمامــی فعالیت هــای یــک مؤسســه ی مــردم نهــاد بــه طور 

کامــل )امــور مــددکاری، ثبت اطالعــات متقاضیــان، همیــاران و...(
3- سیستم اداری و منابع انسانی

4- دارای امنیــت بــاال در ســطوح مختلــف و موضــوع ذخیره ســازی 
اطالعــات

5- رعایت استانداردهای الزم در خصوص طراحی و تولید نرم افزار 
6- امــکان ارتبــاط بــا نــرم افزارهــای حســابداري و ارســال و توزیــع 

ســند خــودکار
ــامل  ــانی ش ــانه های اطــالع رس ــی رس ــه تمام ــت اتصــال ب 7- قابلی

ــن و ... ــزارش آنالی ــک، گ ــل، پیام ایمی
8- برخورداری از داشبوردهای مدیریتی و تصمیم ساز

9- و سایر امکانات و قابلیتهای مورد نیاز ...

مدیریت سیستم ها و روش ها
محمد رضایی منش
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ارزیابی بنیادکودک از منظر  مؤسسات ارزشیابی آمریکا

ــفافیت  ــخگوئی و ش ــه پاس ــد ب ــی، تعه ــت مال ــالمت در مدیری س
در مســائل مدیریتــی بنیادکــودک، باعــث شــد ســال گذشــته، 
بنیادکــودک نشــان های مختلفــی را از  مؤسســات معتبــر حسابرســی 

ــت دارد. ــکا دریاف در آمری
مؤسســه گایداســتار )Guidestar( درمــاه مــه 2014 عالیتریــن 
نشــان خــود را بــه بنیادکــودک اعطــا نمــود.در مــاه نوامبــر 
ــتاره« از مؤسســه  ــت نشــان »چهارس ــه دریاف ــق ب ــودک موف بنیادک

 )Charity Navigator( چرتی نوی گیتــور 
شــد.

ــر  ــل و مدی ــر، مدیرعام ــن برگ ــای ک آق
ــور  ــی نوی ِگیت ــه چریت ــی  مؤسس اجرائ
طــی نامــه ای بــه مدیرعامــل بنیادکــودک 
ــب  مؤسســه  ــم از جان اعــالم کــرد »مایل
چریتــی نوی ِگیتــور بــه بنیادکــودک 

بخاطــر کســب موفقیــت در دســت یابــی بــه عنــوان »چهــار ســتاره« 
بــه واســطه ســالمتی در مدیریــت مالــی و تعهــد بــه پاســخگویی و 

ــم«. ــک بگوی ــما تبری ــه ش ــفافیتش، ب ش
دکتــر رئوفــی در ایــن رابطــه گفــت: »مــا نیــز بســیار خوشــحالیم کــه 
توانســتیم عنــوان »چهــار ســتاره« را از چریتــی نوی ِگیتــور دریافــت 
کنیــم. ایــن ســند محکمــی مبنــی بــر ســالمت مالــی بنیادکــودک 
ــه  ــه ی مؤسس ــداف خیری ــاران و اه ــه همی ــا ب ــع م ــد قاط و تعه

بنیادکــودک اســت.«
وی اضافــه کــرد: مــا متعهدیــم کــه کــودکان نیازمنــد را بــه مدرســه 
ــان  ــی آن ــت را از زندگ ــر و فالک ــل، فق ــق تحصی ــتیم و از طری بفرس
پــاک کــرده و فــردای بهتــری بــرای آنــان و خانواده شــان بــه 
ــیدن  ــم. رس ــان آوری ارمغ
بــه ایــن هــدف، فقــط 
کمک هایــی  طریــق  از 
ــودک  ــه بنیاد ک ــت ک اس
دریافــت  همیارانــش  از 
ــا  ــن رو م ــی دارد. از ای م

ــور  ــواره در ام ــا هم ــم ت ــذول می داری ــود را مب ــالش خ ــر ت حداکث
مدیریــت مالــی خــود خصوصــا در رابطــه بــا همیــاران، بســیار شــفاف 

ــم. ــل کنی ــخگو عم و پاس
ــزار  ــج ه ــش از پن ــق بی ــق بررســی دقی ــور از طری ــی نوی ِگیت چریت
ــفافیت در  ــد ش ــعی می کن ــکا س ــر آمری ــه در سراس ــه خیری مؤسس
ــه هرکــدام از  ــی آن هــا را بررســی نمــوده و ب ــور مدیریتــی و مال ام
ــا اطالعــات  آن هــا نمــره دهــد تــا حامیــان و افــراد خیــر بتواننــد ب
ــرای  ــه، ب ــه خیری ــر مؤسس ــی ه ــالمتی مال ــوص س ــل در خص کام
ــه  ــات خیری ــی مؤسس ــد. ارزیاب ــم بگیرن ــا تصمی ــه آن ه ــک ب کم
ــه  ــی از جمل ــای مختلف براســاس معیاره
اینکــه چنــد درصــد از کمک هــای جمــع 
ــردد،  ــات می گ آوری شــده صــرف تبلیغ
مقایســه درصــد هزینه هــای مدیریتــی و 
درصــد برنامه هــای خیریــه و معیارهــای 
دیگــر می باشــد. چریتــی نوی ِگیتــور 
پــس از بررســی دقیــق جزئیــات، بــه هــر 
ــا چهــار ســتاره نمــره می دهــد کــه بهتریــن  مؤسســه بیــن یــک ت

ــار ســتاره« اســت. ــا نمــره »چه آن ه
البتــه بنیادکــودک از  مؤسســه خیریــه هــای مســتقل آمریــکا 
)Independent Charities of America( قبــأ نشــان عالیتریــن )Best( را 
دریافــت کــرده بــود. قابــل توجــه اســت کــه از بیــن بیــش از یــک 
ــا  ــای آن ه ــدود 50 هزارت ــکا، ح ــه در آمری ــه خیری ــون مؤسس میلی

ــتاندارهای  ــه اس ــدند ک ــق ش موف
» خیریــه هــای مســتقل آمریــکا« 
بیــن  از  و  کننــد  رعایــت  را 
مؤسســه  فقــط 2000   آن هــا 
بــه  موفــق  کــه  توانســته اند 
دریافــت نشــان »بهتریــن« شــوند 
ــت  ــر اس ــودک مفتخ ــه بنیاد ک ک
ــه  ــزار  مؤسس ــن دوه ــی از ای یک

ــد. باش
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آواز قربانی آوای مهرورزی  
کنســرت خیــال پــرواز بــه خوانندگــی علیرضــا قربانــی خواننــده ی پــرآوازه ی موســیقی ایرانــی در تاریــخ دوم و ششــم خــرداد بــه میزبانــی 

بنیادکــودک ایــران برگــزار شــد.
در ایــن کنســرت کــه بــا حضــور اصحــاب فرهنــگ و هنــر برگــزار شــد علیرضــا قربانــی بــه مشــکالت حــوزه ی موســیقی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــران جــای  ــم کــه موســیقی ای ــی فعالیــت می کنــم و می دان »حــدود 20 ســال اســت کــه هــم در ســطح ملــی و هــم در عرصــه ی بین الملل
رشــد بســیار دارد. ولــی مشــکالت موجــود و تنگ  نظری هایــی کــه به ویــژه در برخــورد بــا موســیقی در شهرســتان ها وجــود دارد، راه اعتــالی 

موســیقی را ُکنــد می کنــد و الزم اســت کــه بــرای ایــن شــرایط نابســامان چــاره ای اندیشــیده شــود.«
ــن  ــتانه ای ــای انسان دوس ــه فعالیت ه ــاره ب ــن اش ــران، ضم ــودک ای ــل بنیادک ــواه، مدیرعام ــرور دادخ ــری س ــه ی هن ــن برنام ــن در ای همچنی

ــد. ــاد ش ــن بنی ــی از ای ــای فرهنگ ــتار حمایت ه ــخنانی خواس ــه در س ــه خیری مؤسس
در ادامــه ی کنســرت، قربانــی بــا بیــان این کــه اســتاد پرویــز مشــکاتیان پــس از انقــالب در شــکل گیری موســیقی ایــران نقــش بســیار مهمــی 
ایفــا کــرد، قطعــه »اال یــا ایهــا الســاقی« از آثــار ایــن اســتاد فقیــد را اجــرا کــرد. در پایــان ایــن برنامــه، علیرضــا قربانــی از مــردم تشــکر کــرد 

کــه در شــرایط ســخت نیــز از اهالــی موســیقی حمایــت می کننــد. 
ــه  ــم فاطم ــه خان ــد خــوب از جمل ــد هنرمن ــه واســطه ی چن ــودک ب ــت: »بنیادک ــرد و گف ــگزاری ک ــودک سپاس ــن از بنیادک ــی همچنی قربان
ــدم.  ــنا ش ــد، آش ــت می کن ــت خدم ــت و بی بضاع ــودکان بی سرپرس ــه ک ــه ب ــاد ک ــن نه ــای ای ــا فعالیت ه ــن ب ــد و م ــی ش ــا معرف معتمدآری

ــاد اجــرا کــردم.« ــن بنی ــرای ای ــن نخســتین کنســرتم در ســال 93 را ب بنابرای
علیرضــا قربانــی در ایــن کنســرت قطعاتــی کــه پیش تــر اجــرا نشــده بــود را اجــرا کــرد، ایــن کنســرت در چهــار ســانس در بــرج میــالد تهــران 
برگــزار شــد و بیــش از شــش هــزار نفــر در ایــن کنســرت شــرکت کردنــد. شــایان ذکــر اســت کــه گروهــی از اعضــای هیئــت دولــت نیــز بــا 

دعــوت علیرضــا قربانــی بــرای مشــارکت در امــور انسان دوســتانه در ایــن کنســرت حضــور یافتنــد.

آواز همایون شجریان در حمایت از بنیادکودک
   

ــال 92  ــی س ــای پایان ــودک، در روزه ــتانه ی بنیادک ــای انسان دوس ــتای فعالیت ه در راس
ــا ایــن مؤسســه همــگام شــد. طــی  هنرمنــد فرهیختــه ی کشــورمان همایــون شــجریان ب
دعــوِت بــه عمــل آمــده از ایــن خواننــده ی خــوش نــام ایرانــی و نیز با همــکاری  مؤسســه ی 
فرهنگــی و هنــری ققنــوس در ســالن همایش هــای بــرج میــالد تهــران، همایــون شــجریان 
ــه  ــد و یــک ســانس از کنســرت های خــود را ب ــران آواز خوان در حمایــت از بنیادکــودک ای

بنیادکــودک اختصــاص داد.
ــا  ــان و ب ــواد ضرابی ــازی محمدج ــا آهنگس ــارس و ب ــا کی ــری بردی ــه رهب ــرت ب ــن کنس ای
ــن  ــه ذکــر اســت کــه بلیط هــای ای همراهــی ارکســتر مجلســی تهــران اجــرا شــد. الزم ب
ــه فــروش  ــه صــورت همــت عالــی ب کنســرت توســط دفتــر مرکــزی بنیادکــودک ایــران ب

ــد.  ــن کنســرت حضــور یافتن ــر در ای ــش از 1500 نف رســید و بی



17

 شماره 12

حمایت حمید حامی از بنیادکودک
حمیــد حامــی خواننــده و هنرمنــد محبــوب ایرانــی در دیــداری کــه از بنیادکــودک داشــت ضمــن حمایــت از اهــداف ایــن  مؤسســه ی خیریــه، 

آمادگــی خــود را بــرای همــکاری در فعالیت هــای انسان دوســتانه بــه نفــع کــودکان اعــالم کــرد.
ــراز خرســندی از حضــور در  ــودک داشــت ضمــن اب ــا مســئوالن بنیادک ــه ب ــاپ در نشســتی ک ــده مشــهور موســیقی پ ــی خوانن ــد حام حمی
ــرد.  ــالم ک ــودک اع ــع بنیادک ــه نف ــی ب ــفرهای حمایت ــزاری س ــرای برگ ــود را ب ــی خ ــودکان، آمادگ ــع ک ــه نف ــتانه ب ــای انسان دوس فعالیت ه
همچنیــن ایــن هنرمنــد و خواننــده ی محبــوب در جلــد تــازه تریــن آلبــوم خــود بــا نــام »یــک لحظــه عاشــق شــو« بنیادکــودک ایــران را نیــز 

معرفــی کــرده اســت.

طنین نام پرآوازۀ بنیادکودک در آسمان شهر رشت
چهــارم و پنجــم تیــر مــاه، رشــت شــاهد رویــداد فرهنگــی ویــژه ای بــود. گــروه 
ــتی و  ــگ انسان دوس ــج فرهن ــتای تروی ــدگان در راس ــی دلش ــیقی عرفان موس
یــاری بــه نیازمنــدان جامعــه و بــه مناســبت نخســتین ســال روز آغــاز بــه کار 
بنیادکــودک دفتــر رشــت و در حمایــت از ایــن مؤسســه، بــه روی صحنــه رفــت. 
در ایــن کنســرت کــه بــه سرپرســتی آرمیــن برومنــد و بــا صــدای حمیدرضــا 
ــر  ــی، مدی ــر فاضل ــه دکت ــا حضــور تنــی چنــد از مســئوالن از جمل دلیــری و ب
ــل  ــر خصوصــی، مدیرعام ــالن؛ دکت ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان گی کل فرهن
ــکده ی  ــس دانش ــژاد، رئی ــوش کوچکی ن ــر کیان ــر، دکت ــالل احم ــازمان ه س
ــعبۀ  ــی ش ــکان عموم ــمن دندانپزش ــس انجــ ــیدا رئی ــر واله ش بهزیســتی، دکت
گیــالن و همچنیــن پروفســور مانوئــل شــهناز اســتاد برجســته ی دانشــگاه لیــل 
فرانســه و نیــز دکتــر عبــاس خدایــاری عضــو انجمــن جراحــان دهــان، فــک و 
صــورت ایــران و آمریــکا برگــزار گردیــد. در ایــن کنســرت آواز و تصنیف هایــی 

ــا بــه اجــرا درآمــد. از اشــعار موالن

حراج آثار هنرهای تجسمی به نفع بنیادکودک
بنیادکــودک ایــران، این بــار از هنرمنــدان حــوزه ی تجســمی دعــوت کــرد تــا بــا شــرکت دادن اثــر هنــری خــود در یــک حــراج خیرخواهانــه، 
همــراه ایــن مؤسســه شــوند. ایــن مؤسســه بــا همدلــی و همراهــی جمعــی از نقاشــان، عکاســان و مجســمه ســازان نــام آور ایرانــی اقــدام بــه 
برگــزاری مزایــده ی آثــار هنرهــای تجســمی بــه نفــع کــودکان نیازمنــد و مســتعد کشــور کــرد. در ایــن نمایشــگاه بیــش از 50 اثــر هنــری از 
هنرمنــدان نــام دار بــه نفــع دانش آمــوزان تحــت پوشــش ایــن  مؤسســه ی 

خیریــه ی غیــر دولتــی بــه مزایــده گذاشــته شــد. 
بهــرام دبیــری، کامبیــز درم بخــش، علــی ترقــی جــاه، مریــم زنــدی، رعنــا 
ــکا  ــتمی، الی ــاس کیارس ــی، عب ــر پلنگ ــتپانیان، ناص ــان اس ــوادی، آرم ج
ــدی مقیمــی  ابراهیمــی، مهــوش جورابچــی ، محمدرضــا شــریف زاده، مه
ــد.  ــه نمایــش درآوردن ــار خــود را ب ــد کــه آث و... از جملــه هنرمندانــی بودن
ایــن مراســم در تاریــخ 30 آبــان مــاه 93، روز جمعــه در ســالن دریای نــور 

هتــل پارســیان اســتقالل برگــزار شــد.
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حضــور مددجویــان بنیادکــودک در اکـــران فیلــم مدرســه 
موش هــا 

با حضور کارگردان ، تهیه کننده و 35 نفر از عوامل فیلم 

ــور 50  ــا دعــوت مســئولین شــرکت کرمــان موت ــان مــاه 93 ب در آب
نفــر از دانش آمــوزان بنیادکــودک بــم بــرای دیــدن فیلــم ســینمایی 
مدرســه موش هــا بــه تــاالر پرســتوی ارگ جدیــد دعــوت شــدند. 

ــا ورود دانش آمــوزان بــه ســالن، از آن هــا پذیرایــی شــد و بعــد از  ب
آن بــرای دیــدن فیلــم بــه ســالن هدایــت شــدند. در طــول نمایــش 
ــم  ــای فیل ــغول تماش ــتیاق مش ــور و اش ــا ش ــوزان ب ــم، دانش آم فیل
ــا ورود  ــم ب ــش فیل ــای پخ ــد. در انته ــادی بردن ــذت زی ــدند و ل ش
هنرمنــدان و عروســک گردانــان، ســالن پــر از هیجــان شــد و بعــد از 
اتمــام فیلــم بــا دعــوت خانــم برومنــد بــه روی صحنــه، مددجویــان 

بــا اشــتیاق زیــاد ایشــان را تشــویق کردنــد.
در ادامــه برنامــه بــا معرفــی عوامــل فیلــم و آمــدن آن هــا بــه روی 
ــادی  ــوی از ش ــه ج صحن
دانش آمــوزان  بیــن  در 
بوجــود آمــد. در انتهــا بــه 
ــوزان از  ــه ی دانش آم هم
طــرف شــرکت کرمــان 
پشــتِی  کولــه  موتــور 
کوچکــی کــه در آن لوازم 
التحریــر و اســباب بازی 

ــد .  ــه داده ش ــود هدی ب
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مســابقه ی فوتســال؛ بهانــه ی عاشــقانه ی هنرمنــدان بــرای 
پیوســتن بــه بنیادکــودک

ــم  ــاف تی ــه مص ــور ب ــینمای کش ــیقی و س ــتارگان موس ــم س ــاه تی ــهریور م ــه 21 ش روز جمع
ــت.  ــل رف ــوتان اردبی پیشکس

هنرمنــدان بــه منظــور دعــوت عمومــی از جامعــه ی نیکوکاری کشــور بــرای پیوســتن بــه بنیادکودک 
در اردبیــل حضــور یافتنــد و در یــک بــازی انســان دوســتانه، دســتان بنیــاد را بــه مهربانی فشــردند. 

ایــن مســابقه بــا حضــور هنرمندانــی همچــون فرهــاد جــم، علــی لهراســبی، کامبیــز دیربــاز، پویا 
امینــی، علــی صالحــی، کاوه خداشــناس، رامیــن راســتاد، آریــا جهــان میرزایــی، حمیــد مهیــن 
ــادی،  ــی آب ــاملو و مرتضــی عل ــر ش ــن، امی ــک زری ــا نکیســا، مســعود ســیفی، باب دوســت، نیم

ســاعت 17 در ســالن ورزشــی رضــا زاده برگــزار شــد.
همچنیــن مراســم ویــژه ای نیــز بــا حضــور 300 نفــر از نیکــوکاران بومــی و هنرمنــدان گرامــی در 
ســالن ســماء برگــزار شــد کــه پیراهــن امضــاء شــده ایــن هنرمنــدان بــه مبلــغ بیســت میلیــون 
تومــان توســط نیکــوکار محتــرم آقــای مالــک جعفــرزاده مقــدم به نفــع بنیادکــودک خریداری شــد.

ــیقی در  ــینما و موس ــتارگان س ــال س ــم فوتب ــه ی تی ــازی نیکوکاران ب
ــیراز ش

ــینما و  ــتارگان س ــال س ــم فوتب ــان تی ــال93 میزب ــر س ــی 19 مه ــخ 17 ال ــنبه در تاری ــه و ش ــای پنجشــنبه، جمع ــیراز روزه ــودک ش بنیادک
ــود. ــران ب موســیقی ای

هنرمنــدان مردمــی کشــورمان در اقدامــی خداپســندانه بــرای برگــزاری یــک دیــدار انسان دوســتانه و همچنیــن فــروش نمادیــن پیراهــن خــود بــه 
نفــع مددجویــان نخبــه ی اســتان فــارس روز پنجشــنبه وارد شــیراز شــدند و مــورد اســتقبال کارکنــان دفتــر شــیراز و عامــه مــردم قــرار گرفتنــد.

ایــن دیــدار انسان دوســتانه مــورد توجــه شــبکه ســه ســیما ، شــبکه اســتانی فــارس و روزنامه هــای محلــی اســتان قــرار گرفــت و هــر یــک بــه 
فراخــور برنامه هــای خــود، خبــر را اطــالع رســانی کردنــد. 

بازی فوتبال دو تیم روز جمعه در ورزشگاه حافظیه و در حضور تماشاگران خون گرم شیرازی با حال و هوایی خاص انجام گرفت. 
در خالل بازی جناب آقای کمانه مدیرکل ورزش و جوانان استان با دو تیم دیداری داشتند و تداوم چنین حرکت هایی را خواستار شدند.

پس از اتمام بازی هنرمندان برای حضور در جشن پیراهن به هتل محل اقامت خود مراجعت کردند.
جشــن پیراهــن رأس ســاعت 21 در تــاالر احســان شــیراز و بــا حضــور 300 نفــر از عالقمنــدان بــا تــالوت قــرآن و خــوش آمدگویــی مدیرعامــل 

محتــرم بنیادکــودک ســرکار خانــم دادخــواه آغــاز شــد.
برنامه با پاس داشت از مؤسسین بنیاد، توسط مدیر عامل بنیاد و مهندس راسخی مسئول شعبه شیراز ادامه یافت.

ــت اجــرای موســیقی  ــوکاران و در نهای ــای نیک ــع آوری کمک ه ــازی، اجــرای موســیقی ســنتی، جم ــن ب ــدان، امضــای پیراه ــی هنرمن معرف
ــود. ــه ترتیــب برنامه هــای بعــدی جشــن پیراهــن ب توســط گــروه آوازی کــر پاســارگاد ب

هدف اصلی چنین برنامه هایی عالوه بر کمک های مالی جلب توجه بیشتر عامه مردم به، فرزندان نخبه ی نیازمند این مرز و بوم است.
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اهمیت آموزش و تحصیل را گوشزد کنید

کامبیــز درم بخــش در ســال ۱3۲۱ درشــیراز بــه دنیــا آمــد. 
او فارغ التحصیــل هنرســتان هنرهــای زیبــای تهــران 
ــران به شــمار  ــور در ای اســت و از پیشکســوتان هنرکاریکات

مــی رود.
ــریات  ــا نش ــود را ب ــکاری خ ــالگی هم ــش از ۱5 س درم بخ
ایرانــی از جملــه توفیــق شــروع کــرد و بــا دیگــر مطبوعات 
ــپیگل،  ــز، اش ــورک تایم ــون نیوی ــی همچ ــی و خارج ایران
ــش  ــوع بی ــه داد. در مجم ــپالتر و... کارش را ادام ــل اش نب
ــان  ــران و جه ــام ای ــب ن ــات صاح ــا مطبوع ــال ب از ۴۷ س

ــکده ی  ــز در دانش ــی نی ــته و مدت ــتمر داش ــکاری مس هم
ــور را  ــر کاریکات ــران، هن ــگاه ته ــای دانش ــای زیب هنره

تدریــس کرده اســت.
او برنــده ی جایــزه ی اول از بزرگ تریــن و معتبرتریــن 
ــا،  ــان، ایتالی ــن، آلم ــور ژاپ ــی کاریکات ــابقات بین الملل مس
ســوئیس، بلژیــک، ترکیــه، برزیــل، یوگســاوی و چندیــن 
جایــزه ی بین المللــی جنبــی دیگــر بــوده  و داوری چندیــن 
ــده  ــر عه ــور را ب ــی کاریکات ــزرگ بین الملل ــگاه ب نمایش

ــت. ــته اس داش
ــا  ــر دنی ــای معتب ــه موزه ه ــش ب ــار درم بخ ــیاری از آث بس
ــد؛ از جملــه در مــوزه ی هنرهــای معاصــر  راه پیــدا کرده ان
ــوزه ی  ــوئیس، م ــازل در س ــور ب ــوزه کاریکات ــران، م ته
ــیما در  ــوزه ی هیروش ــتان، م ــروو در بلغارس ــور گاب کاریکات
ژاپــن، مــوزه ی ضــد جنــگ یوگســاوی، مــوزه ی کاریکاتور 
اســامبول در ترکیــه، مــوزه ی کاریکاتور ورشــو در لهســتان 

ــان. ــورت آلم ــهر فرانکف ــهرداری ش ــه ی ش و مجموع
عــاوه بــر ایــن، کتاب هــای متعــددی در زمینــه ی 
ــر  ــاپ و منتش ــون از او چ ــور تاکن ــازی و کاریکات تصویرس
شده اســت. ازجملــه: بــدون شــرح، دفتــر خاطــرات 

فرشــته ها و کتــاب کامبیــز.
ــی  ــات )طراح ــه ی تبلیغ ــی در زمین ــش فعالیت های درم بخ
ــتر٬  ــودک٬ پوس ــاب ک ــری کت ــاب( تصویرگ ــد کت روی جل
ــا را  ــابه آن ه ــم و مش ــتال٬ تقوی ــاه٬ کارت پس ــم کوت فیل
نیــز در کارنامــه ی خــود دارد و از ســال ۱3۸۶ بــه بعــد وارد 

ــت. ــده اس ــز ش ــازی نی ــه ی انیمیشن س عرص
ــچ  ــه هی ــد ک ــن می اندیش ــه ای ــواره ب ــودک هم بنیادک
ــی  ــر مال ــر فق ــه خاط ــد ب ــتعدادی نبای ــا اس ــودک ب ک
ــن  ــیت ای ــه حساس ــه ب ــا توج ــد، ب ــاز بمان ــل ب از تحصی
ــی،  ــاب خوان ــاب و کت ــل، کت ــوزش، تحصی ــه آم مؤسســه ب

ــت.  ــورت گرف ــش ص ــز درم بخ ــا کامبی ــه ای ب مصاحب

متأسفانه در ایران کتاب، خیلی کم مورد توجه عموم 
است و فرهنگ کتاب خوانی وجود ندارد
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ــما  ــار ش ــذاری آث ــش نام گ ــای درم بخ ــاب آق * جن
عنوان هــای  بــا  بنیادکــودک  نمایشــگاه  در  کــه 
ــد،  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــاب و کتاب خوان کت
ــوع  ــه موض ــما ب ــر ش ــه ی واف ــان دهنده ی عاق نش
کتــاب و کتاب خوانــی اســت، اساســًا نام گــذاری 
ــت؟ ــل اس ــه دلی ــه چ ــام ب ــن ن ــه ای ــا ب ــن تابلوه ای

 متأســفانه در ایــران کتــاب، خیلــی کــم مــورد توجــه عمــوم اســت و 
فرهنــگ کتاب خوانــی وجــود نــدارد، تمــام ســعی و کوشــش مــا در 
ایــن ســال ها ایــن اســت کــه بــه یــک نحــوی مــردم را بــا فرهنــگ 
کتاب خوانــی آشــنا کنیــم. ایــن در حالــی اســت کــه اروپایی هــا در 
زندگــی روزمــره ی خــود زمــان زیــادی را صــرف خوانــدن می کننــد 
ــا توجــه  ــوزش داده نشــده اســت. ب ــن فرهنــگ آم ــران ای ــا در ای ام
بــه اینکــه کتــاب، انســان، زندگــی و فرهنــگ اجتماعــی را می ســازد. 
از ســوی دیگــر در اروپــا اولیــن چیــزی کــه بچه هــا بــا آن روبــه رو 
می شــوند کتــاب اســت امــا متأســفانه در ایــران تیــراژ کتــاب از 500 
ــه  ــه ب ــد. البت ــا 2500 می رس ــر ت ــود و حداکث ــروع می ش ــدد ش ع
اســتثنای کتاب هــای معــروف کــه بــه تعــداد بــاال چــاپ می شــوند 
ــام بســیار بســیار تأســف  ــن ارق ــران ای ــت ای ــه نســبت جمعی ــا ب ام

بــار اســت. 
ــرای کتــاب ماننــد ســایر  ــار پیشــنهاد داده ام کــه ب  مــن چندیــن ب
کاالهــا تبلیــغ کنیــم؛ مــا مکان هــای فرهنگــی مثــل فرهنگســراها را 
بــا ابعــاد وســیع و بــزرگ داریــم کــه در طــول ســال بســیار خلــوت 
اســت. قبــل از هــر چیــز بایــد بــر ایــن نکتــه اصــرار داشــته باشــیم 
کــه تبلیــغ بــرای کتــاب صــورت گیــرد و البتــه یادمــان نــرود کــه 
ــن  ــد و ای ــد کمــک کنن ــه بای ــردم هســتند ک ــن خــود م بیشــتر ای

فرهنــگ را جــا بیاندازنــد. 

ــی  ــرد کتاب خوان ــا رویک ــت ب ــد تربی ــر می کنی * فک
از چــه ســنی اثرگــذار خواهــد بــود؟

ــکل  ــگ و ش ــر، رن ــر تصوی ــد از نظ ــالگی می توان ــودک از 2 س  ک
ــرای توســعه ی  ــان ب ــن زم ــع بهتری ــاب آشــنا شــود و در واق ــا کت ب

ــت.  ــان اس ــن زم ــی همی ــگ کتاب خوان فرهن

ــد  ــی همانن ــاد و غیرانتفاع ــردم نه ــازمان های م * س
بنیادکــودک ایــران کــه تمرکزشــان بــر روی آمــوزش 
اســت و هدفشــان تحصیــل کــودکان و در انتهــا، بــاال 
بــردن ارتقــاء ســطح فرهنــگ جامعــه اســت تــا چــه 
ــذار  ــوزان تأثیرگ ــل دانش آم ــت تحصی ــدازه برکیفی ان

هســتند؟ 

 ایــن نهادهــا خیلــی خــوب هســتند امــا متأســفانه بــرای جمعیــت 
75 میلیونــی ایــران ایــن تعــداد بســیار کــم اســت مــا افــراد ثروتمنــد 
ــک  ــد کم ــا می توانن ــتر از این ه ــی بیش ــه خیل ــم ک ــیاری داری بس
کننــد و وظایــف ایــن نهادهــا ایــن اســت کــه بــه ایــن افــراد اهمیــت 

ــرادی هــم هســتند  ــه اف ــد. البت آمــوزش و تحصیــل را گوشــزد کنن
ــد کــه اســمی از  کــه خیلــی کمــک می کننــد و دوســت هــم ندارن
ایــن افــراد بــرده شــود؛ ایــن افــراد آدم هــای بــا ارزشــی هســتند کــه 

ــد.  خوشــبختانه هنــوز در مملکــت مــا وجــود دارن

ــوکاری  ــراد نیک ــان اف ــی از هم ــم یک ــما ه ــود ش * خ
ــاب  ــوع کت ــا موض ــی ب ــداء تابلوی ــا اه ــه ب ــتید ک هس
ــر  ــم و خطی ــر مه ــن ام ــا را در ای ــی م و کتاب خوان
همراهــی کردیــد. فکــر مــی کنیــد نقــش بنیادکــودک 
در ایجــاد فرهنــگ کتاب خوانــی و بطــور کل آمــوزش 

ــت؟ ــدر اس چق

 البتــه کــه ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی بســیار حائــز اهمیــت اســت 
ــا جــای  ــم ت ــه آن احتــرام گذاشــت. مــن نیــز در حــد توان و بایــد ب
ممکــن تمامــی تــالش خــود را می کنــم تــا بتوانــم ســهم کوچکــی 

در ایــن کار مهــم داشــته باشــم.

* چه پیامی برای بنیادکودک دارید؟

 نخســت تبلیغــات خــود را در ســطح گســترده تری پیــش ببریــد تــا 
دیگــران بیشــتر بــه اهمیــت کار شــما پــی ببرنــد. ایــن مهــم اســت 
کــه مــردم بداننــد چنیــن ســازمان های مــردم نهــاد و غیرانتفاعــی 
وجــود دارنــد. دوم اینکــه مــن بــه همــه ی مدیــران و پرســنل ایــن 
ــر  ــهری ه ــی ش ــروزه زندگ ــون ام ــم چ ــک می گوی ــه تبری مجموع
ــد.  ــه کن ــود توج ــع خ ــه مناف ــط ب ــه فق ــد ک ــردی را وادار می کن ف
امــا ایــن مجموعــه از افــرادی تشــکیل شــده اســت کــه نیــاز جامعــه 
را نــه تنهــا درک می کننــد؛ بلکــه بــرای برطــرف کــردن ایــن نیــاز 
دســت بــه چنیــن اقــدام ســختی زده انــد و بــا تمامــی مشــکالت ســر 

راه آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد.
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نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

مالقات مدیرعامل بنیادکودک امریکا با 
دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونیسف

دکتــر پیمــان رئوفــی، مدیرعامــل بنیادکــودک آمریــکا بــا آقــای بــان کــی مــون، دبیــر 
کل ســازمان ملــل متحــد در حاشــیه اجــالس ویــژه ســازمان ملــل در خصــوص »بررســی 
اهــداف ســازمان ملــل متحــد پــس از ســال 2012« مالقــات کــرد. در ایــن اجــالس کــه 
در 25 ســپتامبر در مقــر اصلــی ســازمان ملــل در نیویــورک برگــزار گردیــد، پیرامــون 
اهــداف ســازمان ملــل متحــد پــس از ســال 2015 بحــث و گفتگــو شــد و نماینــدگان 
ــد  ــداف جدی ــن اه ــوص تعیی ــودک در خص ــون بنیادک ــاد، همچ ــردم نه ــات م مؤسس
ــی بحــث و  ــن الملل ــف و مؤسســات بی ــدگان کشــورهای مختل ــا نماین ــل ب ســازمان مل

تبــادل نظرکــرده و راه کارهــای جدیــد بــه ســازمان ملــل پیشــنهاد و ارائــه نمودنــد. 
ــود،  ــاختارهای موج ــت س ــای تقوی ــول محوره ــالس ح ــن اج ــای ای ــوب بحث ه چارچ
تشــکیل مؤسســات جدیــد، تعییــن اهــداف محلــی و تعییــن روش هــای جدید ، شــفافیت 
ــای  ــترش برنامه ه ــی، گس ــات خصوص ــا مؤسس ــکاری ب ــی، هم ــای اجرائ در برنامه ه
فرهنگــی و توســعه پایــدار بــود. دکتــر رئوفــی در بخشــی از ســخنان خــود بــه مشــکالت 
ــطه  ــه واس ــران ب ــه ای ــده ب ــع آوری ش ــای جم ــال کمک ه ــه در انتق ــات خیری مؤسس

تحریــم هــا اشــاره نمــود و درخواســت کــرد ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه انتقــال وجــوه نقــدی بــرای پروژه هــای انســانی و خیرخواهانــه بــدون 
مشــکالت بانکــی انجــام گیــرد. در برنامــه دیگــری در اجــالس یونیســف تحــت عنــوان »نــه بــه نســل گمشــده« دکتــر رئوفــی بــا آنتونــی لیــک 
)رئیــس یونیســف(، گــوردون بــراون ) نخســت وزیرســابق انگلیــس کــه اکنــون مأمــور ویــژه ســازمان ملــل در امــور آمــوزش جهانــی اســت(، 
 Save آن ریچــارد )معــاون وزیــر امورخارجــه آمریــکا در امــور جمعیــت، پناهنــدگان و مهاجــرت(، جاســتین فورســیث )رئیــس نجــات کــودکان
the Children (، نیــل کنــی )رئیــس اجرائــی مرســی کــور Mercy Corps(، فورســت ویتاکــر )هنرپیشــه وکارگــردان هالیــوود کــه از بنیانگــذاران 

انســتیتو صلــح جهانــی اســت( مالقــات نمــوده و در خصــوص همــکاری در پــروژه هــای انســانی بــا آن هــا مذاکــره نمــود.
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 شماره 12

دولت آمریکا مجوز ارسال دومیلیون 
دالر کمک به ایران در سال را برای 

بنیادکودک صادر کرد

ــی  ــوال خارج ــرل ام ــکا )اداره کنت ــه داری آمری ــر، خزان روز 6 اکتب
ــه اوفــک( مجــوز ارســال ســالیانه 2 میلیــون دالر کمــک  معــروف ب
بــه ایــران را بــرای بنیادکــودک امضــا و صــادر نمــود. بــر اســاس ایــن 
مجــوز، )License No. IA-2014-311236-1( بنیادکــودک اجــازه 
دارد بــه مقــدار 2 میلیــون دالر در ســال، کمک هایــی را کــه از 
ــران  ــه  دانش آمــوزان نیازمنــد و یتیــم ای ــاری ب ــرای ی نیکــوکاران ب
ــی مجــاز دیگــر  ــا مؤسســات مال جمــع می کنــد، از طریــق بانــک ی
ــه در  ــی ک ــن دانش آموزان ــا بی ــال دارد ت ــران ارس ــه بنیادکودک ای ب

ــع گــردد. ــران تحــت پوشــش و حمایــت دارد، توزی ای
مشــترک  مراســم  در  رئوفــی  پیمــان  دکتــر  رابطــه  ایــن  در 
ــس  ــس آنجل ــه در ل ــد ک ــل متح ــان مل ــازمان زن ــودک و س بنیادک
برگــزار گردیــد ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت بســیار خوشــحالیم 
ــه  ــون ب کــه نتیجــۀ ده هــا ســال فعالیــت شــفاف بنیادکــودک، اکن
ثمــر نشســته و بنیادکــودک می توانــد از ایــن بــه بعــد بــا اســتفاده 
ــرای  ــان، ب از ایــن مجــوز، کمک هایــی را کــه از نیکــوکاران و مهربان
ــا نیازمنــد ایــران جمــع می کنــد،  کــودکان و مددجویــان یتیــم و ی
بــدون هیــج نگرانــی از مســائل حقوقــی تحریــم، در اســرع وقــت بــه 

ــاند. ــدان برس ــت نیازمن دس
ــای  ــال کمک ه ــی در ارس ــه عطف ــوز را نقط ــن مج ــت ای وی دریاف
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــت:» ای ــت و گف ــران دانس ــه ای ــه ب خیری
اوفــک بــه یــک موسســۀ خیریــه اجــازه می دهــد هرســال تــا ســقف 
ــد.  ــال کن ــه ارس ــور خیری ــرای ام ــش را ب ــون دالر کمک های دو میلی
ــختی را  ــرایط س ــش، ش ــال فعالیت ــت س ــول بیس ــودک، در ط بنیادک
ــی چــون  ــرده اســت ول ــل ک ــم تحّم خصوصــاً بواســطه مســائل تحری
ــه کار و  ــش ب ــدرکاران، کارمنــدان، داوطلبــان و حامیان همــه دســت ان
هــدف آن اعتمــاد داشــتند، هرگــز اجــازه ندادنــد مشــکالت راه، مــا را از 
هــدف عالی ترمــان کــه کمــک بــه مددجویــان نیازمنــد بــرای آمــوزش 
و تحصیــل اســت، بــازدارد. دکتــر رئوفــی اضافــه کــرد بــا هــر مشــکل 
جدیــد، مــا نیــز همــت و تالشــمان را دو چنــدان کردیــم تــا اکنــون بــا 

دریافــت ایــن مجــوز، نــه تنهــا کارمــان آســان تر گــردد بلکــه بــه نظــر 
مــن، ایــن مجــوز در حقیقت مهــر تائیــدی از طــرف خزانــه داری آمریکا 

ــود. « ــوب می ش ــان محس ــالمتی فعالیت هایم ــت و س ــر صح ب
ــا در گســترش  ــی هــای جــدی م ــزود: همیشــه یکــی از نگران وی اف
ــراً  ــا اخی ــود. م ــران ب ــه ای ــا ب فعالیت هایمــان، نحــوۀ ارســال کمک ه
ــت و  ــان، دویس ــه آذربایج ــژه زلزل ــوز وی ــتفاده از مج ــا اس ــار ب یکب
ــه  ــی در منطق ــه و خوابگاه ــاخت مدرس ــرای س ــزار دالر ب ــتاد ه هش
زلزلــه زده ورزقــان ارســال داشــتیم )کــه امســال مدرســه مــان بــرای 
ســال تحصیلــی جدیــد، کارش را آغــاز کــرد( و یکبــار دیگــر هــم بــا 
اســتفاده از مجــوز عمومــی )کــه بــه مجــوز شــماره E معــروف اســت( 
پانصــد هــزار دالر کمــک نقــدی ارســال کردیــم و بقیــه کمک هــا را 
ــال  ــد و ارس ــق خری ــد از طری ــون دالر می ش ــک میلی ــدود ی ــه ح ک
مــواد غذائــی ارســال داشــتیم. اگرچــه ارســال مــواد غذائــی تنهــا راه 
قانونــی ارســال کمک هــا بــه مددجویــان بــود ولــی برایمــان زحمــت 
زیــادی هــم به همــراه داشــت، از خریــد گرفتــه تــا ارســال، ترخیــص 
و توزیــع آن، همــواره برایمــان دردسرســاز و زمان بــر بــود ولــی 
اکنــون کمک هــا را می تــوان بــدون هیــچ نگرانــی و در اســرع وقــت 
ــد برســانیم.  ــان نیازمن ــواده مددجوی ــه دســت خان ــد، ب به صــورت نق
مدیرعامــل بنیادکــودک گفــت البتــه ایــن مجــوز ربطــی بــه 
فعالیت هــای دیگــر مــا در افغانســتان و اندونــزی نــدارد و مــا بــرای 
ــم.  ــک نداری ــه مجــوز اوف ــازی ب ــه آن کشــورها نی ــال کمــک ب ارس
همچنیــن بــرای برنامه هایــی جدیــدی کــه بــه زودی بــرای کمــک 
ــه  ــاز ب ــم، نی ــیایی داری ــی و آس ــورهای آفریقای ــودکان کش ــه ک ب
ــال  ــرای ارس ــط ب ــکالت فق ــن مش ــت و ای ــی نیس ــن مجوزهای چنی
ــا  ــرای م ــون ب ــبختانه اکن ــه خوش ــود ک ــران ب ــه ای ــان ب کمک هایم

ــد. ــع گردی مرتف
ــل  ــی وکی ــعید امین ــای س ــودک از آق ــت: بنیادک ــر اس ــایان ذک ش
ــه  ــوط ب ــی مرب ــور حقوق ــه ام ــودک در واشــنگتن ک مجــرب بنیادک
ــه  ــانید، صمیمان ــه رس ــه نتیج ــوده و ب ــری نم ــه پیگی ــک مجدان اوف

تشــکر می نمایــد.
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بهره برداری از مدرسه ورزقان

ــت  ــه هم ــه زده ب ــوزان زلزل ــرای دانش آم ــه ب ــت ک ــده اس ــه ای داده ش ــاخت مدرس ــژده ی س ــودک م ــه ی بنیادک ــی مجل ــماره ی قبل در ش
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــرانجام ب ــه س ــود ک ــران در حــال ســاخت ب ــر ای ــاران دفت ــدادی از همی ــکا و ســوئیس و تع ــر امری ــاران دفت همی

اکنــون  دانش آمــوزان ورزقــان در ایــن مدرســه در حــال تحصیــل هســتند و بنیادکــودک توانســت شــوق آمــوزش را در بیــن ایــن دانش آمــوزان 
زنــده نگــه دارد. بعــد از روزهــای تلــخ زلزلــه و ســرمای پرســوز آن روزهــا امــروز دانش آمــوزان ســرزمین مان مــن در فضایــی آرام و گــرم درس 
می خواننــد تــا فــردا، آینــده ســاز خــود و ایــن ســرزمین باشــند. بردســتان پرمهــر تمــام کســانی کــه در ایــن مســیر مــا را یــاری کردنــد بوســه 
می زنیــم و برایشــان در هرکجــا کــه هســتند ســالمتی آرزو داریــم. در پایــان یــادآور می شــویم ایــن مدرســه شــامل 6 کالس اســت کــه ســاخت 

ــی  ــتانداردهای روز در زمین ــن اس ــاس آخری ــر اس آن ب
بــه مســاحت 357 متــر مربــع بــا همیــاری و مهربانــی 
و نیکــوکاری ایرانیــان مقیــم امریــکا و ســوئیس تأمیــن 
اعتبــار شــد و یــک خیــر ایرانــی بــرای تجهیــزات ایــن 
مدرســه مــا را یــاری کــرد. بــه دنبــال شــعار مؤسســه 
ــل  ــه دلی ــد ب ــتعدی نبای ــوز مس ــچ  دانش آم ــه »هی ک
مشــکالت مالــی از تحصیــل بــاز بمانــد« ایــن مدرســه 
بعــد از گذشــت دو ســال بــا تمامــی مشــکالت و 
کمبودهــا امــا بــا تالش هــای مســئوالنه و پیگیری هــای 
بــدون وقفــه ی مدیــران و همیــاران بنیادکــودک ایــران 

بــه بهره بــرداری رســید.
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گزارش تصویری از ساخت 
خوابگاه مدرسه ی ورزقان
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اهــدای زمیــن و خانــه بــه بنیادکــودک توســط نیکــوکاران 
نیک اندیــش 

بــار دیگــر لطــف نیکــوکاران شــامل حــال بنیادکــودک شــد، در همیــن راســتا در اقدامــی خداپســندانه خانــم نیکــوکار تبریــزی یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 1100 متــر را در اختیــار بنیادکــودک قــرار خواهــد داد. شــرط ایشــان بــرای واگــذاری زمیــن ایــن اســت کــه بنیادکــودک 
بــا کمــک نیکــوکاران خــود در زمیــن اهدائــی، مجتمعــی آموزشــی بنــا کنــد. دفتــر بنیادکــودک تبریــز نیــز می توانــد در آنجــا مســتقر شــود.
همچنیــن در اقــدام نیک خواهانــه ی دیگــری دو خواهــر نیک اندیــِش فرهنگــی، خانه هایشــان را بــه نفــع بنیادکــودک صلــح عمــری می کننــد 

ــن  ــح عمــری بدی ــی آن در حــال طــی شــدن اســت. صل ــه در حــال حاضــر مراحــل قانون ک
معنــی اســت تــا زمانــی کــه مالــکان در قیــد حیــات هســتند خانــه در اختیــار ایشــان اســت 
و بعــد از آن هــا خانه هــا بــه بنیادکــودک واگــذار می شــود. الزم بــه ذکــر اســت بنیادکــودک 
بــرای ایــن دو عزیــز نیک اندیــش آرزوی ســالمتی و طــول عمــر را دارد و بــر دســتان پــر مهــر 

ایشــان بوســه می زند.

ــوه درخــت دانــش در فصــل بهــار  ــه ثمــر نشســتن می ب
ــوزش  ــگ و آم فرهن

بــا همیــاری و همدلــی دوســتداران فرهنــگ و دانــش ســرانجام ایــن درخــت تنومــد بــه بــار نشســت. امســال نیــز ماننــد ســال های گذشــته بــه 
یــاری خداونــد متعــال از240 مددجــو ی تحــت پوشــش بنیادکــودک کــه در کنکــور ســال 93 مجــاز بــه انتخــاب رشــته شــده بودنــد، حــدودآ 

200 نفــر از ایــن مددجویــان در رشــته های علــوم انســانی، علــوم تجربــی، ریاضــی فیزیــک و هنــر پذیرفتــه شــده اند.
از ایــن تعــداد در رشــته های علــوم تجربــی و ریاضــی فیزیــک: 1نفــر دندان پزشــکی ، 1نفــر پزشــکی ، 1نفــر داروســازی ، 1 نفــر پرتــو پزشــکی، 
37 نفــر مهندســی و در رشــته های هنــر و علــوم انســانی: 1 نفــر کارگردانــی، 1 نفــر هنرهــای تجســمی، 1 نفــر علــوم قضایــی، 5 نفــر حقــوق، 

19 نفــر مدیریــت پذیرفتــه شــده اند. 
ــر  ــرج ، 19 نف ــر از ک ــران، 20 نف ــر از ته ــن 20 نف همچنی
از ارومیــه،  از اصفهــان، 19 نفــر از کرمانشــاه، 18نفــر 
ــرد،  ــر از بروج ــم، 13 نف ــر از ب ــل، 16 نف ــر از اردبی 15 نف
13نفــر از مشــهد، 7 نفــر از تبریــز، 7 نفــر از زابــل، 8 نفــر 
از داراب، 5 نفــراز آمــل، 3 نفــر از مراغــه، 3 نفــر از یاســوج 
ــدان،  ــر از زاه ــت و 2 نف ــر از جیرف ــالم، 2 نف ــر از ای ،2 نف
ــت  ــر از رش ــان و1 از نف ــر از کاش ــیراز، 1 نف ــر از ش 2 نف
ــی و  ــر انتفاع ــور، غی ــام ن ــری، پی ــگاه های سراس وارد دانش

ــدند. آزاد ش

بــا ســه نفــر از دانشــجویان حائــز رتبــه هــای برتــر گفتگویی 
داشــتیم کــه در ادامــه می خوانیــد.
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ــه در  ــت ک ــودک اس ــه بنیادک ــان نمون ــاس از مددجوی عب
ــی در  ــه رقم ــه ی س ــا رتب ــال 93 ب ــری س ــور سراس کنک
رشــته ی پزشــکی دانشــگاه جهــرم پذیرفتــه شــده اســت 
ــه دفتــر افتخــارات بنیادکــودک افــزوده  ــرگ دیگــری ب و ب

ــت. اس

* هدف شما از ادامه تحصیل و شرکت در کنکور چه بود؟
از کودکــی در منــزل دکتــر صدایــم می کردنــد و مــن هــم دوســت 
داشــتم دکتــر شــوم و در همیــن راســتا تالش هــای فراوانــی کــردم 

تــا بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنــم.

* آیا به هدفی که می خواستید دست پیدا کردید؟
خیــر. فکــر می کــردم کــه بایــد موفقیــت بیشــتری کســب می کــردم 
ــاز  ــا ایــن حــال ب و در دانشــگاه بهتــری پذیرفتــه مــی شــدم، امــا ب

هــم خــدا را شــاکرم.

* بنیادکودک در موفقیت شما چه سهمی داشته است؟
ــن  ــزه در م ــاد انگی ــث ایج ــا باع ــویق آن ه ــددکاران و تش ــش م نق
می شــد. همچنیــن کمــک همیــاران باعــث شــد تــا هدفــم را پیــدا 
ــا  ــوم ت ــق ش ــت دارم موف ــردم دوس ــر می ک ــه فک ــن ک ــم. همی کن
ــزه ام  ــم انگی ــک کن ــد کم ــوزان نیازمن ــه دانش آم ــا ب ــد آن ه مانن

ــد. ــتر می ش ــگاه بیش ــت در دانش ــرای موفقی ب

ــته های پزشــکی  ــک از رش ــدام ی ــده در ک ــد در آین * دوســت داری
ادامــه تحصیــل دهیــد؟

دوســت دارم تحصیــالت خــود را در رشــته ی چشــم پزشــکی دنبــال 
کنــم و بتوانــم پزشــک ماهــری شــوم.

ــن انتظــارات  ــا ای ــوده و آی ــودک چــه ب * انتظــارات شــما از بنیادک
ــرآورده شــده اســت؟ ب

ــن  ــردم و از ای ــه می ک ــازم را تهی ــورد نی ــای م ــه، کتاب ه ــاً بل تقریب
نظــر راضــی هســتم.

ــرای موفقیــت در کنکــور از چــه روش هایــی اســتفاده کردیــد؟  * ب

آیــا بــه کالس هــای تقویتــی هــم رفتــه ایــد؟
فقــط در یکــی از کالس هــا بــرای درس فیزیــک مــی رفتــم ولــی بــه 
نظــر مــن شــرکت در ایــن کالس هــا بــدون تــالش خــود فــرد تأثیــر 

زیــادی نمی توانــد داشــته باشــد.

* تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد کــه دوســت داریــد 
چــه جایگاهــی در جامعــه داشــته باشــید؟ 

هرگز دوست داشته اید جای فرد دیگری باشید؟
الگــوی مــن پروفســور ســمیعی و پروفســور خدادوســت دکتــر چشــم 
ــد روزی  ــی خواه ــم م ــت دارم و دل ــا را دوس ــت آن ه ــک اس پزش

ــرای کشــورم افتخــار آفرینــی کنــم. هماننــد آن هــا ب

* چند سال است که تحت پوشش بنیادکودک می باشید؟
حــدوداً 9 ســال اســت کــه مــن عضــو خانــواده ی بــزرگ بنیادکــودک 

. هستم

ــه ی  ــت و رابط ــودک چیس ــددکاران بنیادک ــورد م ــان در م * نظرت
ــه اســت؟ ــان چگون ــا مددکارت ــما ب ش

ــه  ــا هم ــد. ب ــی دارن ــه شــناس هســتند و اخــالق خوب ــا وظیف آن ه
ــل  ــاوت قائ ــان تف ــن مددجوی ــد و بی ــورد می کنن ــکل برخ ــک ش ی
ــت هایم  ــا دارم و درخواس ــا آن ه ــی ب ــاط خوب ــن ارتب ــوند. م نمی ش
ــه از  ــی ک ــر کمک ــز ه ــون نی ــا کن ــم. ت ــاع می ده ــا ارج ــه آن ه را ب

ــد. ــغ نکرده ان ــده دری ــان برآم دستش

* بهترین خاطره ی شما از بنیادکودک چیست؟
زمانیکــه در جشــن قبولــی دانشــگاهم در بنیادکــودک شــرکت کــردم، 
بــه مــن لپ تاپــی هدیــه دادنــد کــه موجــب خوشــحالی بســیار مــن 
شــد و در مــن ایجــاد انگیــزه ی بیشــتری بــرای درس خوانــدن کــرد.

* چه افرادی در موفقیت شما در کنکور نقش بسزایی داشتند؟
ــته  ــر داش ــد تأثی ــاری خداون ــدا ی ــم ابت ــه موفقیت ــیدن ب در راه رس
ــددکاران  ــای بنیادکــودک و م ــواده ام و حمایت ه اســت ســپس خان
ــوب  ــای خ ــه رتبه ه ــتانم ک ــن از دوس ــورت گرفت ــن مش و همچنی

ــد.  کســب کــرده بودن

عباس دانشجوی حائز رتبه باال که توانسته است از سد 
کنکور پزشکی رد شود از انگیزه هایش برای درس خواندن 

می گوید
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مینا دانشجوی رشته ی پزشکی

ــان  ــه ی درخش ــز رتب ــجویان حائ ــر دانش ــا از دیگ مین
ــب  ــا کس ــته ب ــه توانس ــت ک ــری اس ــور سراس در کنک
ــگاه  ــکی دانش ــته ی پزش ــی در رش ــه رقم ــه ی س رتب
دولتــی اصفهــان پذیرفتــه شــود و افتخــاری دیگــر بــرای 
ــاره ی  ــا درب ــان آورد از مین ــه ارمغ ــران ب ــودک ای بنیادک
ــیده ایم. ــور پرس ــش در کنک ــل موفقیت ــا و دالی انگیزه ه

* هدف شما از درس خواندن چیست؟
رســیدن بــه شــرایط بهتــر، کمــک بــه خانــواده ام، کمــک بــه افــراد 
ــه شــرایط  ــوزان مســتعدی ک ــارِی دانش آم ــن همی بیمــار و همچنی

ــد. تحصیــل ندارن

* آیا از رتبه ای که در کنکور بدست آورده اید راضی هستید؟
ــور  ــا روز کنک ــردم؛ ام ــود را ک ــالش خ ــی ت ــدر کاف ــه ق ــن ب ــه م بل
اســترس زیــادی داشــتم و اگــر اســترس نداشــتم مطمئنــاً رتبــه ی 

بهتــری کســب می کــردم.

* بنیادکودک چه تأثیری در موفقیت شما داشت؟
کمک هــای بنیــاد باعــث شــد مــن بتوانــم کتاب هــای کنکــوری کــه 
ــدا  ــی پی ــور آمادگ ــرای کنک ــر ب ــم و بهت ــه نمای ــتم را تهی الزم داش
کنــم. ضمــن اینکــه بــرای رفــع مشــکالت مــن و خانــواده ام تــالش 

زیــادی کردنــد.

ــول  ــما را در ط ــای ش ــت نیاز ه ــته اس ــودک توانس ــا بنیادک * آی
ــد؟ ــرآورده کن ــل ب تحصی

ــر  ــور مؤث ــاً در کنک ــن خصوص ــی م ــای تحصیل ــرای هزینه ه ــه ب بل
ــد. ــم کردن ــیار ک ــه بس ــن زمین ــن را در ای ــی م ــد و نگران بودن

* آیا در کالس کنکور شرکت نموده اید؟ 
شــرکت نکــردم؛ چــون نیــازی نداشــتم و فکــر می کــردم بــا تالش های 

خــودم می توانــم بــه نتیجــه ی دل خواهم دســت پیــدا کنم. 
ــه  ــد چ ــت داری ــه دوس ــد ک ــر کرده ای ــوع فک ــن موض ــه ای ــا ب * آی
ــت  ــال دوس ــه ح ــا ب ــا ت ــید؟ و ی ــته باش ــه داش ــی در جامع جایگاه

ــید؟ ــری باش ــرد دیگ ــای ف ــتید ج داش
تــا بــه حــال دوســت نداشــتم جــای کســی باشــم. جایــگاه کنونــی 
خــودم را دوســت دارم. ضمــن اینکــه عالقــه دارم در آینــده در 

ــم. ــس کن ــگاه تدری دانش

* چند سال است که تحت پوشش بنیادکودک هستید؟
حدود دو سال است که تحت پوشش بنیادکودک هستم.

    
* آیــا تاکنــون برایتــان پیــش آمــده کــه از کســانی کــه همیــار شــما 

بودند درخواســتی داشــته باشــید؟
بلــه از همیــار عزیــزم کمــک خواســتم کــه در ســال گذشــته بــرای 
شــرکت در تورنمنــت ریاضــی در کشــور بــالروس ایشــان کمک هــای 
ویــژه ای بــه مــن کردنــد کــه همیــن امــر موجــب انگیــزه ی بیشــتر 

مــن بــرای ادامــه ی تحصیــل شــد.

* آیا خاطره ای از بنیادکودک دارید؟
ــه در  ــود ک ــودک ب ــاپ از بنیادک ــن لپ ت ــره ام گرفت ــن خاط بهتری
شــرایط فعلــی بــرای مــن و خانــواده ام خریــد ایــن وســیله ارزشــمند 

ــی نهایــت خوشــحال شــدم. ــود و ب ــر نب ــاً امــکان پذی واقع

* آیــا در خصــوص موفقیتتــان مطلبــی هســت کــه بخواهیــد عنــوان 
؟ کنید

بلــه؛ در پایــان از پــدر و مــادر، داشــتن معلمــان خــوب و دلســوز در 
مدرســه، کمک هــای بنیادکــودک بــرای تأمیــن نیازهــای تحصیلی ام 
تشــکر می کنــم. همچنیــن حضــور در کنــار همکالســی های فعــال از 

عواملــی بــود کــه در موفقیــت اینجانــب مؤثــر واقــع شــد.

تا به حال دوست نداشتم جای کسی باشم. جایگاه کنونی 
خودم را دوست دارم 
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علــی از مددجویــان تحــت پوشــش بنیادکــودک اســت کــه 
موفــق شــده بــا رتبــه ی ســه رقمــی در کنکــور سراســری 
ســال 93 در رشــته ی پزشــکی دانشــگاه دولتــی ایام نشــان 
افتخــاری بــرای بنیادکــودک کســب کنــد. در ادامــه مصاحبه 

کوتاهــی بــا ایــن مددجــوی بــا اســتعداد را می خوانیم.
 

* هدف شما از ادامه تحصیل و شرکت در کنکور چه بود؟
رســیدن بــه ســقف آرزوهایــم کــه پذیــرش در رشــته پزشــکی بــود 
و اینکــه بتوانــم فــرد مفیــدی بــرای جامعــه باشــم و همچنیــن شــاد 
ــا حمایت هــای خــود مــرا  ــواده و خصوصــأ مــادرم کــه ب کــردن خان

بــرای رســیدن بــه اهدافــم ترغیــب می کــرد.

ــق  ــد موف ــالش کرده ای ــه ت ــدری ک ــان آن ق ــر خودت ــه نظ ــا ب * آی
شــده اید؟ آیــا فکــر می کردیــد نســبت بــه تالشــتان بایــد موفقیــت 

ــد؟ ــه دســت می آوردی ــا کمتــری ب بیشــتر ی
 مــن بــا تــالش بــه هدفم کــه پذیرش در رشــته ی پزشــکی بود رســیدم 

ولی دوســت داشــتم در دانشــگاه دیگــری ادامه تحصیل مــی دادم. 

* نقش بنیادکودک در موفقیت شما چیست؟
 مــن را بــرای رســیدن بــه هدفــم ترغیــب نمــوده و نقــش کلیــدی 
داشــته اســت و اینکــه در آینــده در موقعیتــی باشــم تــا بــه  

دانش آمــوزان بــا اســتعداد و نیازمنــد یــاری رســانم. 

ــن انتظــارات  ــا ای ــوده و آی ــودک چــه ب * انتظــارات شــما از بنیادک
ــرآورده شــده اســت؟ ب

انتظــارم ایــن اســت کــه همچنــان بــا حمایــت و مشــاوره های مناســب 
دانش آمــوزان را بــرای رســیدن بــه اهــداف تحصیلــی خــود یــاری کنند.

* آیــا در کالس کنکــور هــم شــرکت کردیــد؟ بــه نظــر شــما شــرکت 
در ایــن کالس هــا کــه عمدتــاً پرهزینــه می باشــند چــه تأثیــری در 

موفقیــت شــما داشــته اســت؟
مــن در ایــن کالس ها شــرکت نکــردم. چون اساســأ اعتقاد دارم شــخص 
می توانــد بــا آموزشــی کــه بــه طــور عمومــی در مــدارس می بینــد و بــا 

ــه موفقیــت  ــالش خــود ب ــن ت ــدن و همچنی روش درســت درس خوان
برســد. ایــن کالس هــا می توانــد از لحــاظ روحــی دانش آمــوز را به درس 
ــا تــالش  خوانــدن ترغیــب کنــد ولــی ارزش موفقیتــی کــه شــخص ب

خــود بدســت مــی آورد بســیار بیشــتر و شــیرین تر اســت.

* تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد کــه دوســت داریــد 
چــه جایگاهــی در جامعــه داشــته باشــید؟ آیــا تــا بــه حــال دوســت 

داشــتید جــای شــخص دیگــری باشــید؟
عالقــه دارم فــردی موفــق و الگــوی مناســبی بــرای بچه هــای نیازمند 
امــا بــا اســتعداد شــوم، هماننــد همیــاران محتــرم بنیادکــودک کــه با 
حمایــت و محبت هــای بــی دریغشــان مســیر زندگــی دانش آمــوزان 

را همــوار می کننــد. 

ــه ی  ــت و رابط ــودک چیس ــددکاران بنیادک ــورد م ــان در م * نظرت
ــه اســت؟ ــان چگون ــا مددکارت ــما ب ش

اشــخاص صبــور و خــوش اخالقــی هســتند و بــا عشــق و دلســوزی 
ــه آینــده ی بهتــر را می دهنــد و همیــن در  ــه امثــال مــن امیــد ب ب

پیشــبرد هــدف بنیــاد بهتریــن وســیله اســت.

ــار  ــه همی ــرادی ک ــه از اف ــده ک ــش آم ــان پی ــون برایت ــا تا کن * آی
ــید؟ ــته باش ــتی داش ــد درخواس ــما بودن ش

ــا  ــی را دارم. آن ه ــکر و قدردان ــال تش ــزم کم ــاران عزی ــن از همی م
همیشــه بــه مــن لطــف داشــته انــد و نیــازی بــه درخواســت از طــرف 

مــن نبــوده اســت. 

* بهترین خاطره ی شما از بنیادکودک چیست؟
ــی  ــردم خیل ــالم ک ــم اع ــه مددکاران ــور را ب ــه ی کنک ــی نتیج وقت
خوشــحال شــدند. گویــی از خانــواده ی آن هــا بــه حســاب می آیــم. 

ــالش  ــر از ت ــه غی ــی شــما در کنکــور ب ــد در قبول ــی کنی ــر م * فک
ــوده اســت؟ ــر ب ــان کمــک چــه کســانی مؤث خودت

بی شــک خانــواده و مســئولین محتــرم بنیادکــودک و تــالش خــودم 
بــرای درس خوانــدن.

علی دانشجوی رشته ی پزشکی
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 آن ها همه فرزندان ما هستند!

ــران  ــرکت عم ــل ش ــگ مدیرعام ــد زورچن ــدس توحی مهن
آذرســتان و ســرکار خانــم پرویــن امینــی مدیــر فرهنگــی 
آن شــرکت، سال هاســت جــزء همیــاران پرمهــر بنیادکودک 
ایــران هســتند. از پرویــن امینــی خواســتیم تــا از تجربــه ی 
ــرای یــاری رســاندن  ــه ب خــود در همیــاری و اینکــه چگون

بنیادکــودک را انتخــاب کــرد برایمــان بگویــد.

اگــر بخواهــم گریــزی بــه گذشــته بزنــم، بایــد از هشــت ســال پیــش 
ــن  ــودک آشــنا شــدم. شــنیدن ای ــام بنیادک ــا ن ــه ب ــم ک شــروع کن

ــن  ــم. از ای ــاره ی آن بدان ــه بیشــر درب ــزه ای شــد ک ــم انگی ــام برای ن
ــازمان را  ــن س ــه بیشــتر ای ــردم، از کســانی ک ــو ک ــرس و ج و آن پ
ــواده و در  ــی آوردم در خان ــت م ــه بدس ــی ک ــناختند. اطالعات می ش
شــرکت آذرســتان مطــرح می کــردم. خانــواده و همــکاران در شــرکت 
می خواســتند دربــاره ی شــیوه ی اداره ی بنیادکــودک و نظــام مالــی 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــات کاف ــه اطالع ــی ک ــد. وقت ــتر بدانن آن بیش
بدســت آوردیــم و از شــیوه ی اداره ی بنیادکــودک و نظــام مالــی آن 
ــم. در  ــاز کردی ــت همکاریمــان را آغ ــم، آن وق ــدا کردی ــان پی اطمین
حقیقــت ریشــه های همــکاری شــرکت آذرســتان بــا بنیــاد این گونــه 

ــم  ــک می کنی ــش کم ــر پوش ــای زی ــه گروه ه ــا ب ــا م آی
ــد؟ ــا کمــک می کنن ــه م ــا ب ــا آن ه ی
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پــا گرفــت. 
از کــم شــروع کردیــم و هرســال کــه گذشــت کــودکان بیشــتری را 
ــر  ــا اکنــون کــه گروهــی از کــودکان را زی ــم. ت ــر پوشــش گرفتی زی
پوشــش داریــم. بایــد بگویــم که ایــن کار در میــان خانواده و شــرکت 
ســبب ایجــاد انــرژی مثبــت شــد. احســاس می کنیــم توجــه بــه ایــن 
ــوده اســت.  ــط خــود مــا هــم تأثیــر گــذار ب کــودکان، در کار و رواب
هربــار کــه از ایــن کــودکان و نوجوانــان نامــه ای دریافــت می کنیــم 
ایــن احســاس بــه مــا دســت می دهــد کــه بــا کمک هایــی هرچنــد 
ــه  ــوان ب ــران درآورد. می ت ــی را از بح ــوان زندگی های ــدک می ت ان
کــودکان و نوجوانانــی بــا اســتعداد کــه بــه ســبب مســائل گوناگــون 
قــادر بــه تأمیــن بعضــی هزینه هــای زندگــی نیســتند، یــاری رســاند 
ــه  ــان ک ــودکان و نوجوان ــر ک ــد دیگ ــد مانن ــم بتوانن ــا ه ــا آن ه ت
ــد و  ــد، مراحــل درســی را در زندگــی طــی کنن ــی دارن ــی مال توانای

اگــر نیازهــای دیگــری دارنــد نیــز بــرآورده شــود. 
امــا به طــور شــخصی در ایــن مــدت کــه درگیــر ایــن برنامــه بــوده ام، 
ــر پوشــش  ــه گروه هــای زی ــا ب ــا م همیشــه از خــودم پرســیده ام آی
ــاید در  ــد؟ ش ــک می کنن ــا کم ــه م ــا ب ــا آن ه ــم ی ــک می کنی کم
ــا  ــیم، ام ــا باش ــر آن ه ــور یاری گ ــی از ام ــام بعض ــا در انج ــر م ظاه
آن هــا هــم در پــرورش حــس نوع دوســتی کــه آرامش بخــش اســت، 
ــل  ــن ضرب المث ــه ای ــن کار متوج ــا در ای ــتند. م ــا هس ــر م یاری گ
قدیمــی شــدیم از هــر دســت کــه بدهی، بــا همــان دســت می گیری. 
منظــورم منابــع مالــی نیســت بلکــه حــس زیبایــی اســت کــه از ایــن 
کار نصیــب انســان می شــود. گاهــی کــه فکــر می کنــم درگوشــه ای 
از ایــران هرکــدام از مــا فرزندانــی داریــم کــه آن هــا را ندیده ایــم. امــا 
آن قــدر زندگــی و پیشرفتشــان بــرای مــا مهــم اســت کــه روزانــه یــا 
ماهانــه و ســاالنه پیشــرفت آن هــا را در امــور درســی یــا امــور عاطفی 
ــدا  ــواده ج ــدود خان ــه ی مح ــه از حلق ــم و این گون ــال می کنی دنب
ــواده را در محــدوده ی جامعــه ای بزرگتــر می بینــم.  می شــوم و خان
ایــن حــس خوبــی اســت کــه ارزش تجربــه کــردن دارد و بــه همــه ی 
آن هــا کــه می خواهنــد از انــرژی مثبــت ایــن همیاری هــا بهره ببرنــد 

ــن  ــد در ای ــه بیایی ــم ک ــه می کن توصی
کار مشــارکت کنیــد. واقعــاً در ایــن کار 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــوی ای وج ــذت معن ل
هیــچ امــر دیگــری قابــل قیــاس نیســت. 
ــدان  ــراغ فرزن ــه س ــم ب ــا ه ــد ب بیایی
دیگــری از ایــن کشــور برویــم کــه 
نیــاز بــه یــاری مــا دارنــد. آن هــا همــه 
فرزنــدان مــا هســتند. ایــن کمک هــای 
ــا  ــتعدادهای آن ه ــه اس ــت ک ــا نیس م
ــود  ــن خ ــه ای ــازد بلک ــکفته می س را ش
آن هــا هســتند کــه ارزش ایــن کمک ها 
را می داننــد و اســتعدادی را کــه دارنــد 

ــکوفا می سازند.  ش
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــری ک ــه ی دیگ نکت
اهمیــت دارد نــوع نــگاه مــا بــه آینــده ی 
سال هاســت  اســت.  فرزنــدان  ایــن 

ــون  ــد و اکن ــام می ده ــو را انج ــن کار نیک ــودک دارد ای ــه بنیادک ک
ــواده داده و  ــکیل خان ــده، تش ــزرگ ش ــدان ب ــن فرزن ــزاران از ای ه
خــود صاحــب فرزنــد شــده اند. بــه بــاور مــن زمــان آن رســیده کــه 
ــری  ــد نظ ــان تجدی ــودکان و نوجوان ــن ک ــرای ای ــزی ب در برنامه ری
صــورت بگیــرد. ایــن فرزنــدان مــا نیازهــای گوناگونــی دارنــد 
ــه رشــد  ــا توجــه ب ــن نیازه ــن ای ــرآورده شــود. مهمتری ــد ب ــه بای ک
اجتماعــی ایــن کــودکان اســت. بنیادکــودک تاکنــون تــالش کــرده 
اســت کــه بــه رشــد هوشــی ایــن کــودکان یــاری برســاند. حاصــل 
ایــن تــالش انســان های کارآمــدی اســت کــه در جــای جــای ایــن 
ســرزمین یــا بیــرون از ایــن کشــور پراکنــده هســتند. امــا اگــر تنهــا 
ــوزان در چارچــوب ســامانه ی آموزشــی  ــن دانش آم ــه موفقیــت ای ب
بســنده کنیــم، بــه بخــش مهمــی از رشــد ایــن کــودکان بــی توجــه 
مانده ایــم. رشــد اجتماعــی و شــخصیتی نیــاز هــر انســانی اســت کــه 
می خواهــد جامعــه ی بهتــری بــرای خــود و دیگــران بســازد. رشــد 
ــی در  ــتگی و همدل ــاد همبس ــبب ایج ــخصیتی س ــی و ش اجتماع
جامعــه می شــود. رســیدن بــه ایــن نقطــه آســان نیســت. نیــاز بــه 
ــی  ــه ی درس ــار برنام ــد در کن ــودکان بای ــن ک ــزی دارد. ای برنامه ری
برنامــه ی پرورشــی داشــته باشــند. در برنامــه ی پرورشــی بایــد بــه 
نیاز هــای دیگــر آن هــا ماننــد دسترســی بــه کتاب هــای غیــر درســی 
ماننــد: ادبیــات، یــا برنامه هــای هنــری و آمــوزش هنــر توجــه شــود. 
همــه ی مــا می دانیــم کودکانــی کــه بــا دنیــای هنــر و ادبیــات آشــنا 
می شــوند رشــد اجتماعــی قابــل توجهــی نســبت بــه کودکانــی دارند 
کــه از ایــن موهبــت بی بهــره می ماندنــد. مــا بایــد بــه ایــن کــودکان 
ــه  ــی واال ب ــد، نگاه ــه و تولی ــه ی جامع ــه در چرخ ــم ک ــک کنی کم
امــور انســانی و اجتماعــی داشــته باشــند. ایــن ممکــن نیســت مگــر 
ــای  ــه کاره ــس ب ــن پ ــودک از ای ــه بنیادک ــی از برنام ــه بخش اینک

ــد.  ــن کــودکان اختصــاص یاب ــرای ای ــری ب فرهنگــی و هن
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تاریخچه ی دفتر بنیادکودک سوئیس

یادداشتی از دکتر آذر جلیلی

ــه  ــکا در ســال 1999 جــواب ســئوالی ک ــه امری ضمــن مســافرتم ب
ــه  ــود ک ــالی ب ــردم. دو س ــت ک ــتم دریاف ــن داش ــا در ذه مدت ه
ــه تحصیــل  ــران کمــک کنــم کــه ب ــه کودکــی در ای می خواســتم ب
ــا  ــردم ام ــن ک ــی تلف ــه ی اروپائ ــن مؤسس ــه چندی ــد. ب ــه ده ادام
همگــی جــواب دادنــد کــه بــا ایــران کار نمی کننــد. تــا وقتــی کــه 
خواهرانــم در امریــکا گفتنــد از طریــق بنیادکــودک چنــد دانش آمــوز 
را تحــت پوشــش دارنــد. چنــان شــادی و نورامیــدی در مــن روشــن 
ــه  ــت ب ــد از مراجع ــه بع ــه و بالفاصل ــاد را گرفت ــن بنی ــه تلف شــد ک
ســوئیس بــا مؤســس بنیــاد تمــاس گرفتــم. ایشــان دختــر خانمــی 
ــده ی او را  ــس و پرون ــه عک ــد و بالفاصل ــی کردن ــوج را معرف از یاس
فرســتادند. دیــدن عکــس مــرا منقلــب کــرد به طــوری کــه عکــس او 
را مدت هــا بــا خــود داشــتم و به عنــوان دختــر دوم خــود به دوســتان 
ــتادن  ــه درخواســت فرس ــود ک ــان ب ــتقبال چن ــی دادم. اس نشــان م
ــان  ــه ایش ــردم و ب ــه ک ــر مؤسس ــتری را از مدی ــا ی بیش پرونده ه
پیشــنهاد کمــک بــرای شناســائی بنیادکــودک را در اروپــا دادم؛ کــه 
بــا خوشــحالی قبــول کردنــد و مــدارک زیــادی بــه همــراه اجــازه ی 

ــد.  ــه مــن دادن اســتفاده از لوگــو بنیــاد را هــم ب
ــه  ــت را ب ــان و انسان دوس ــتانی مهرب ــد. دوس ــروع ش ــن ش کار م
ــه ی  ــدون وجــود همــکاری صمیمان ــه ب ــردم ک ــوت ک همــکاری دع
آن هــا امــکان پیشــرفت وجــود نداشــت. بالفاصلــه حســاب مخصوص 
بنیادکــودک را بازکردیــم و جلســه های ســخنرانی در دانشــگاه 
ــتن  ــاز و نوش ــان را آغ ــوئیس و آلم ــو س ــت در رادی ــخ و صحب زوری
اساســنامه را شــروع کردیــم. در ســال 2000 مؤسســه را بــا 4 عضــو 
هیئــت مدیــره و ثبــت در اطــاق بازرگانــی ســوئیس تأســیس کردیــم. 
در اینجــا از شــوهرم کــه همیشــه پشــتیبان مــن در ایــن کار بــوده  
و دوســتان و همراهــان انســان دوســتم کــه بــدون کمــک آن هــا ایــن 

کار بــزرگ امــکان پذیــر نبــود سپاســگزاری می کنــم.
ــن  ــه ای ــاد ب ــت و اعتق ــا جدی ــه ب ــدت 15 ســال اســت ک ــون م اکن
وظیفــه ی انســانی ادامــه می دهــم. در ایــن مــدت تعــدادی کــودک 
را تحــت پوشــش گرفته ایــم و تعــدادی دانشــجو کــه اکنــون 
ــکیل  ــواده تش ــرده و خان ــدادی ازدواج ک ــده و تع ــل ش فارغ التحصی

ــکاران  ــروه هم ــرای گ ــی ب ــادی زندگ ــن ش ــن بزرگتری ــد. ای داده ان
ــه کــودکان کــه هــدف  ــر کمــک ب اســت. در ایــن ســال ها عــالوه ب
ــم. تاکنــون  ــا اســت برنامه هــای جانبــی هــم ترتیــب دادی اصلــی م
ــول  ــه در ط ــم ک ــزار کردی ــخ برگ ــوروزی در زوری ــازار ن ــارده ب چه
ــر  ــزار نف ــش از ه ــه بی ــرکت کننده ها ب ــداد ش ــون تع ــال ها اکن س
می رســد. ایــن بــازار مکانــی شــده بــرای مالقات دوســتان و آشــنایان 
ــرا  ــی، زی ــادی همگان ــنبل و ش ــبزه و س ــد س ــد و خری ــل از عی قب
ــد  ــازار کمکــی می کنن ــن ب ــا حضــور در ای ــد کــه ب همگــی می دانن
بــرای انجــام برنامه هــای ســنگین و خیرخواهانــه ی بنیــاد خیریــه ی 
رفاه کــودک ایــران از جملــه ی ایــن کمک هــا: برنامــه ی کمــک بــه 
زلزلــه ی بــم، ســاختن اولیــن خوابــگاه کــودکان ســرطانی در ارومیــه، 
ــود  ــان محبــی و خریــد ســمعک ب ــرای مدرســه نابینای خوابگاهــی ب
کــه مــا بــه همــراه یارانمــان در آن هــا ســهم داشــته ایم. همچنیــن 
برگــزاری میهمانــی شــب یلــدا، جشــن مهــرگان، کنســرت موزیــک 
کالســیک، تئاتــر عروســکی همــراه بــا صبحانــه کــه درآمــد آن بــرای 
ــه زده ی  ــل زلزل ــدار از مح ــت و دی ــوده اس ــودکان ب ــه ک ــک ب کم
ــای  ــر فعالیت ه ــه از دیگ ــن ناحی ــردم ای ــه م ــک ب ــان و کم ورزق

ــر ســوئیس اســت. ــه ی دفت خیرخواهان
ــت  ــرده اس ــی ک ــال ها تغییرات ــول س ــره در ط ــت مدی ــای هیئ اعض
ــن اســت کــه تمامــی  ــوده و آن ای ــت ب ــز همیشــه ثاب ــا یــک چی ام
گــروه بعــالوه گروهــی کــه در برنامه هــای مختلــف کمــک می کننــد 
ــه  ــاًل داوطلبان ــا کام ــد. آن ه ــت نمی کنن ــی دریاف ــن پول کوچکتری
ــر  ــف ب ــی مضاع ــی کمــک مال ــانند و حت ــا یــاری می رس ــه م ب
ــد. اکثــر آن هــا کودکــی تحــت  ــه مؤسســه دارن فعالیت شــان هــم ب
ــان دســت در دســت  ــواده ای مهرب ــد و هــم چــون خان پوشــش دارن
یکدیگــر دارنــد. مــن از همگــی ایــن عزیــزان سپاســگزارم و قــدردان 

ــتم.  ــان هس ــه ی مهربانی هایش هم



33

 شماره 12

چشم های رعنا...

ــام آقــای دکتــر قاجارنیــا کــه مقیــم امریــکا  ــه ن  پزشــکی ایرانــی ب
اســت در یکــی از ســفرهای خــود بــه کشــور تاجیکســتان، بــا دختری 
ــا  ــرو می شــود. رعن ــای شــدید اســت روب ــا کــه کم بین ــام رعن ــه ن ب
دارای مشــکل بینایــی بــود و اگــر چشــمان او درمــان نمی شــد بعــد 
از 20 ســال دیــدن روشــنایی های زندگــی، بــه طــور قطــع از نعمــت 

بینایــی بی بهره می شــد.
آقــای دکتــر قاجارنیــا پزشــک ایرانــی متعهــد پــس از بازگشــت بــه 
کشــور محــل اقامــت خــود آمریــکا، تــالش می کنــد با چشم پزشــکان 
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــرار کن ــاط برق ــهد ارتب ــکی مش ــگاه پزش دانش
ــان  ــه ی درم ــراد نیکــوکار هزین ــا همــکاری اف ــا ب ــد ت ســعی می کن
رعنــا را جمــع آوری کنــد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و مطلــع شــدن 
همــکاران دفتــر امریــکا از ایــن خبــر بــا دفتــر مرکــزی بنیادکــودک 
ایــران موضــوع درمــان رعنــا مطــرح شــد. در ایــن راســتا بنیادکودک 
بــا راه انــدازی کمپیــن حمایتــی بــرای کمــک بــه رعنــا پیــش قــدم 
ــر  ــا دخت ــات ســفر رعن ــان بســیار کوتاهــی مقدم شــد. در طــی زم
20 ســاله ی تاجیکــی کــه حــدوداً از دو ســال پیــش از ناحیــه ی دو 
چشــم دچــار مشــکل دیــد شــده بــود، بــا همــت پزشــکان ایرانــی و 

توســط بنیادکــودک بــه ایــران فراهــم شــد.
رعنــا و مــادرش در روز پنــج شــنبه نوزدهــم 
تیرمــاه ســال 1393 وارد مشــهد شــده و در 

هتــل آپارتمانــی اســکان داده شــدند. 
ــر از  ــه اینکــه ســفر آن هــا زودت ــا توجــه ب ب

ــج  ــای پن ــالت روزه ــا تعطی ــود و ب ــه ب ــورت گرفت ــرر ص ــد مق موع
شــنبه و جمعــه مقــارن شــده بــود، در نتیجــه دسترســی بــه 
پزشــکان مّیســر نبــود امــا بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه دو ویزیــت 
در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه در اورژانــس بیمارســتان تخصصــی 

چشــم مشــهد انجــام شــد. 
تمامــِی تصمیمــات بــه نظــر ســرکار خانــم دکترتــوکا بنایــی 
ــد از  ــی، بع ــر بنای ــم دکت ــت. خان ــتگی داش ــه بس ــص قرنی فوق تخص
ــادی از  ــدت زی ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــا عن ــت رعن ویزی

ــاره شــدن شــبکیه ی چشــم راســت او می گــذرد اتصــال آن بعیــد  پ
بــه نظــر می رســد امــا بــرای یــک درصــد بهبــودی او نیــز تــالش خود 

می کنیم.  را 
ــردای آن روز  ــد و ف ــتری ش ــتان بس ــا در بیمارس ــب رعن ــان ش هم
ــر روی شــبکیه ی چشــم  ــه مــدت پنــج ســاعت ب عمــل جراحــی ب

ــت. ــورت گرف وی ص
یــک هفتــه پــس از درمــاِن چشــم راســت رعنــا کــه توســط خانــم 
دکتــر بنایــی صــورت گرفــت وی جهــت جراحــی آب ســیاه چشــم 
ــر  ــای دکت ــط آق ــی توس ــل جراح ــن عم ــه ای ــد ک ــاده ش ــپ آم چ

ــت. ســعید شــکوهی راد صــورت گرف
ــد چشــم راســت  ــم گرفتن ــه پزشــکان تصمی ــک هفت ــا گذشــت ی ب
ــا  ــا ب ــا رعن ــا را نیــز جهــت جراحــی آب ســیاه آمــاده کننــد ام رعن

ــن جراحــی موافقــت نکــرد. ای
علــت عــدم موافقــت رعنــا خســتگی و 
او  بــود.  خانــواده اش  و  شــهر  دلتنگــی 
دختــر باهوشــی اســت کــه امیــد دارد روزی 
ناممکن هــا را ممکــن ســازد و شــک نــدارد 
کــه توانایــی ایــن را دارد تــا رشــته دانشــگاهی خــود را کــه حقــوق 
اســت و بــه دلیــل کــم شــدن بینایــی رهــا کــرده ادامــه دهــد و بــه 

ــد. ــت یاب ــورش دس ــغلی در کش ــب ش ــن مرات باالتری
او آرزو دارد پــس از اتمــام تحصیــل خــود کار کنــد و بــرای مــادرش 
ــن  ــی از بهتری ــرادرش در یک ــا ب ــد ت ــک کن ــرد و کم ــه ای بخ خان

ــد.  ــدارس کشــور درس بخوان م
رعنــا می گویــد: مــن تنهــا آرزو نمی کنــم، مــن بــه آرزوهایــم جامــه 

ــانم. عمــل می پوش
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در آخریــن ویزیتــی کــه خانــم دکتــر بنایــی از رعنــا بــه عمــل آورد رعنــا قــادر بــود از مســافت کوتاهــی حــرکات دســت را بــه خوبــی تشــخیص 
دهــد کــه ایــن مســئله رضایــت کامــل پزشــک معالجــش را بــه دنبــال داشــت.

مادر رعنا می گفت من فقط در خواب می دیدم که روزی برای درمان دخترم به ایران سفر کنم و او بهبود پیدا کند.
رعنــا و مــادرش پــس از 25 روز اقامــت در ایــران بــه کشورشــان بازگشــتند و ظــرف ســه مــاه بعــد بــرای گرفتــن روغــن چشــم رعنــا و ویزیــت 

پزشــک معالــج مجــدداً بــه ایــران ســفر کردنــد.
ــد. وی  ــهد ش ــادرش وارد مش ــراه م ــه هم ــا ب ــاه 93 رعن  در دی م
توســط پزشــکان معالجــش ویزیــت شــد. پزشــکان بخیــه ی چشــم 
ــد. رعنــای 20  ــد و روغــن چشــمش را خــارج کردن ــاز کردن وی را ب
ســاله ی تاجیکــی مــا اکنــون وارد 21 ســالگی شــده کــه همــکاران 
دفتــر مشــهد بــا جشــن تولــد کوچکــی کــه بــرای وی ترتیــب دادند، 
خوشــحالی او را دو چنــدان نمودنــد. بــا توجــه بــه تشــخیص پزشــک 
معالــج، رعنــا بایــد هــر 6 مــاه یک بــار نــزد پزشــک متخصــص رفتــه 
و وضعیــت چشــم خــود را بررســی نمایــد بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
خانــم دکتــر بنایــی توضیــح کاملــی از وضعیــت چشــم وی را جهــت 
متخصصــان کشــور تاجیکســتان ارائــه کردنــد تــا رعنــا بتوانــد جهــت 

بررســی وضعیــت چشــمش بــه آن هــا مراجعــه کنــد. 
ــاران همیشــگی  ــای ی ــر همراهــی و کمک ه ــر اســت اگ شــایان ذک
بنیادکــودک نبــود بــه خصــوص همیــاران و همــدالن دفتــر محتــرم 
ــر مشــهد علی الخصــوص  ــا در دفت ــن همــکاران م ــکا و همچنی امری
ــمان  ــوی چش ــهد س ــر مش ــرم دفت ــئول محت ــا مس ــم تبریزنی خان
ــود  ــی خ ــچ گاه نمی توانســت بینای ــد و او هی ــروغ می ش ــا بی ف رعن

ــت آورد.  را بدس

افتتاح دفتر بنیادکودک در جنوب کالیفرنیا

بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از همیــاران 
و  کالیفرنیــا  جنــوب  در  بنیادکــودک 
خصوصــا منطقــه لــس آنجلــس زندگــی 
دفتــر  یــک  بنیادکــودک  می کننــد، 
اطــالع  امــور  در  هماهنگــی  بــرای 
رســانی، جــذب همیــار و شــرکت در 
شــهر  ایــن  در  محلــی  فعالیت هــای 
محــل  آدرس  اســت.  نمــوده  افتتــاح 
دفتربنیادکــودک بدیــن قــرار اســت:

 18345Ventura Blvd. Suite 
 512, Tarzana, CA 91356
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افتخار آفرینی مددجویان بنیادکودک

دختر هندبالیست اصفهانی،گلزن برتر

زهــرا دانش آمــوز ســال دوم هنرســتان اســت کــه در رشــته ی حســابداری 
تحصیــل می کنــد. او چنــد ســالی اســت در رشــته ی هندبــال فعالیــت دارد. 
زهــرا تاکنــون در مســابقات مختلــف شــرکت کــرده و امســال هــم در رده ی 
ــوز  ــن  دانش آم ــت. ای ــده اس ــته ش ــن رش ــر ای ــان برت ــود از گلزن ــنی خ س
علی رغــم مشــکالت زیــاد خانــواده بــا همــت خــود و کمــک بنیادکــودک و 
همراهــی مــادرش در اردوهــا و مســابقات مختلــف شــرکت کــرده و توانســته 
بــه همراهــی تیمــش رتبه هــای برتــر در رشــته ی هندبــال را کســب نماینــد. 
ــا پشــتکار و تــالش خــود مایــه ی افتخــار  امیــد اســت کــه زهــرا همــواره ب

ــواده اش باشــد. بنیادکــودک و خان

درخشش مدال های رنگارنگ بر سینه دانش آموزان بنیاد، دفتر آمل

در ســالی کــه گذشــت ســه نفــر از فرزنــدان بنیادکــودک آمــل توانســتند عــالوه بــر موفقیت هــای چشــمگیر تحصیلــی، در رشــته ی ورزشــی 
کاراتــه و در مســابقات کشــوری مقــام اول را کســب و مــدال طــال را برگــردن آویزنــد. 

ــود را در  ــت خ ــش فعالی ــال پی ــه س ــه از س ــل ک ــودک آم ــه ی بنیادک ــدان نخب ــن از فرزن محمدامی
ــدد اول و  ــای متع ــب مقام ه ــس از کس ــود، پ ــرده ب ــاز ک ــا آغ ــبک کات ــه س ــی کارات ــته ی ورزش رش
دومــی در مســابقات اســتانی، ایــن بــار توانســت در مســابقات کشــوری کاراتــه کــه در اســتان فــارس 

ــد. ــدال طــال را کســب کن ــام اول و م ــزار شــد، مق برگ
ــت خــود را در رشــته ی  ــی فعالی ــه از دوم ابتدای ــل ک ــه ی آم ــگان ورزش کارات ــر نخب ــه از دیگ محدث
ــای  ــا و مدال ه ــب حکم ه ــس از کس ــرد. پ ــاز ک ــوتوکان )J.K.S( آغ ــبک ش ــه س ــی کارات ورزش

ــی،  ــته ی ورزش ــن رش ــگ در ای رنگارن
در آخریــن مســابقه کشــوری خــود در 
ســال 93 موفــق بــه کســب مقــام اول 

و مــدال طــال شــد.
حمیدرضــا از دیگــر فرزنــدان مســتعد 
دو  از  کــه  نیــز  آمــل  بنیادکــودک 
ســال پیــش هم زمــان بــا شــروع 
بورســیه اش در بنیادکــودک فعالیــت خــود را در رشــته ی ورزشــی کیوکوشــین 
ــد  ــق ش ــتانی موف ــابقات اس ــی در مس ــس از قهرمان ــود، پ ــرده ب ــه آغازک کارات
مــدال طــالی کشــوری را در وزن 45- در رده ی ســنی نوجوانــان کســب کنــد.



36

نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

کسب مدال های قهرمانی توسط سرمایه های بنیادکودک در بروجرد

امیرحســین نوجوانــی 14 ســاله از مددجویــان بــا اســتعداد بنیادکــودک در بروجــرد اســت. وی سال هاســت کــه در رشــته ی ورزشــی ووشــو 
ــام نخســت  ــه کســب مق ــق ب ــی موف ــه تازگ ــون شــده اســت. امیرحســین ب ــای گوناگ ــه اخــذ مدال ه ــق ب ــون موف ــد و تاکن ــت می کن فعالی
ــد.  ــاده می کن ــي آم ــم مل ــی تی ــرای مســابقات انتخاب ــز خــود را ب ــون نی ــاد کشــوری اســتان ســمنان شــده اســت. او اکن در مســابقات المپی
امیرحســین کــه تاکنــون ســختی های بســیاری را بــه دلیــل بیمــار بــودن پــدر و مــادر متحمــل شــده اســت دســت از تــالش برنداشــته و بــا 

ــه افتخــارات  ــاری خــدا و کمــک بنیادکــودک توانســته برگــی دیگــر ب ی
ــد. ــه کن ــران اضاف ــودک ای ــوزان بنیادک دانش آم

ــرد  ــودک در بروج ــتعداد بنیادک ــا اس ــان ب ــي از مددجوی ــم یک ــن ه امی
اســت کــه در زمینــه ی ورزشــی نیــز فعالیــت می کنــد و توانســته اســت 
ــرداري بپــردازد. وي در مســابقات ســطح  ــه ورزش وزنه ب در کنــار درس ب
اســتان مقــام نخســت را از آن خــود کــرده اســت. امیــن موفــق شــده در 
دســته ی46 کیلوگــرم، در مرحلــه ی یــک ضــرب 35 کیلوگــرم و مرحلــه 
دو ضــرب 40 کیلوگــرم را بــاالي ســر ببــرد. بنیادکــودک مفتخــر اســت که 
همیــار دانش آمــوزان مســتعدی اســت کــه هــم در زمینــه ی تحصیــل و 
هــم در زمینه هــای دیگــر مثــل ورزش در باالتریــن جایــگاه قــرار دارنــد. 

هندبالیست نوجوان تبریزی آرزوهای بزرگی دارد

ــی  ــخت زندگ ــیار س ــی بس ــرایط زندگ ــا ش ــواده ای ب ــا در خان رض
می کنــد پــدر نابینــا اســت و مــادر تأمیــن هزینه هــای زندگــی را بــا 

ــه عهــده گرفتــه اســت. قالیبافــی در منــزل ب
»بــه تیــم ملــی بزرگســاالن کشــور دعــوت مــی شــوم و در مســابقات 
ــرای کشــورم افتخــار مــی آفرینــم« ایــن جملــه   ــال ب جهانــی هندب
رضــای 15 ســاله اســت وقتــی علــی رغــم مشــکالت زندگــی چشــم 

بــه آینــده ی پــر از امیــد خــود دارد.
بــر عکــس پســران هــم ســن و ســال خــود کمــی خجالتــی اســت، 
ــر  ــه زی ــرش را ب ــرد س ــرار می گی ــاب ق ــورد خط ــتقیم م ــا مس ت
ــتخوانی اش  ــتان اس ــراه دس ــه هم ــاالی او ب ــد ب ــد بلن ــدازد. ق می ان
حکایــت از ایــن دارد کــه ژنتیــک بدنــش بــرای هندبالیســت بــودن 

طراحــی شــده اســت.
ــه  ــی ب ــرده ام و خیل ــروع ک ــال را ش ــال 88 هندب ــد: »از س می گوی
ــی درس  ــم ابتدای ــه ی پنج ــی در پای ــه دارم، وقت ــن ورزش عالق ای
می خوانــدم در مســابقات اســتانی مقــام دوم را کســب کــردم و ایــن 
ــال 91 در  ــد، در س ــن ش ــی م ــه ی کار ورزش ــرای ادام ــزه ای ب انگی
ــام ســوم را کســب کــردم.  مســابقات کشــوری نونهــاالن کشــور مق
بــه اردوی تیــم ملــی نونهــاالن کشــور دعــوت شــدم و هــم اکنــون 
ــی  ــت ورزش ــه فعالی ــغول ب ــز مش ــهرداری تبری ــان ش ــم جوان در تی

خــودم هســتم.«
مثــل تمــام هــم ســن و ســاالن خــود بــرای پــول ورزش نمی کــرد، 
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محمــد، فرزنــد نوجــوان بنیادکــودک ایــران در رشــت ظــرف کمتر از 
دو مــاه، چهــار عنــوان قهرمانــی در رشــته ی ورزشــی کاراتــه کســب 
کــرد. وی کــه بــه عنــوان پدیــده ای در منطقــه شــناخته شــده و بــا 
ــد  ــگاه مربیگــری و اخــذ کمربن ــه جای ــم توانســته ب وجــود ســن ک
مشــکی در ایــن ورزش برســد؛ در خــرداد مــاه ســال جــاری موفــق 

بــه کســب مقــام دوم در مســابقات کاراتــه ی شــرق گیــالن شــد. 
ــه ســبک شــوتوکان  ــه مســابقات کارات ــاه ک ــرداد م ــن در م همچنی

ــدش  ــت، ب ــق می گرف ــه او تعل ــم شــهرداری ب ــی از طــرف تی ــر حقوق ــی اگ ــود ول ــه او نشــده ب ــوق و مســاعدتی ب ــه حــال حق ــا ب ــد ت هرچن
نمی آمــد قبــول کنــد. پســری در ســن و ســال او وقتــی مشــکالت مــادی زندگــی خانوادگــی خــود را مــی بینــد دوســت دارد زود بــزرگ شــود 

و دســت در جیــب کنــد.

ــرای همیــن در  ــود ب ــر در آمــد نخواهــد ب ــم کــه رشــته ورزشــی کــه انتخــاب کــرده ام مثــل رشــته هایی مثــل فوتبــال پ می گفــت: می دان
ــواده خــودم نشــوم. ــم کــه شــرمنده خان ــا جدیــت درس می خوان ــار ورزش ب کن

اطالعــات دقیقــی از هندبــال داشــت و ناراحــت بــود از اینکــه تیــم ملــی هندبــال کشــور خــوب نتیجــه نمی گرفــت ولــی در چشــمانش نــوری 
ــن  ــک همی ــده ای نزدی ــی داد در آین ــان م ــه نش ــود ک ب
ــول خــودش  ــه ق ــت شــود و ب ــر خــوب حمای نوجــوان اگ
اگــر مســیر را درســت پیــش رود پرچــم کشــور را در 

ــی آورد. ــزار در م ــه اهت ــی ب ــابقات جهان مس

ــدل درســی  ــتان اســت و مع ــه اول دبیرس ــوز پای دانش آم
اش 19/73 اســت، بــه حفــظ و قرائــت قــرآن عالقــه دارد 
و در زمینــه اذان نیــز در ناحیــه 1 آمــوزش و پــرورش 
مقــام کســب کــرده اســت. او موفــق بــه کســب ســه مــدال 
شــده اســت کــه یکــی از مدال هــای خــود را تقدیــم حــرم 
مقــدس آقــا امــام رضــا نمــوده اســت و مــدال دیگــر خــود 

را تقدیــم بنیادکــودک کــرده اســت .
ــد گفــت: از  ــون بنیادکــودک می دان ــه خــود را مدی وی ک
ــای  ــده ام، کمک ه ــاد در آم ــال 88 تحــت پوشــش بنی س
مالــی و تحصیلــی بنیــاد در کنــار فعالیت هــای فــوق 

ــه مــن کمــک شــایانی کــرده اســت. برنامــه ب

ــی ISKF برگــزار شــد محمــد توانســت مــدال طــال را در  بیــن الملل
وزن 33 کیلوگــرم و همچنیــن مــدال برنــز را در بخــش کاتــا و نیــز 
در آخریــن دوره ی مســابقات کاراتــه ی قهرمانــی کشــور در اصفهــان، 

مــدال برنــز را در بخــش انفــرادی کســب کنــد.
بنیادکــودک مفتخــر بــه حمایــت از دانش آموزانــی اســت کــه مهــد 
اســتعداد و تــالش هســتند و امــروز ایــن دانش آمــوزان بــر بلنــدای 

افتخــار ایــن مؤسســه ایســتاده اند. 

ــابقات  ــز درمس ــدال برن ــال و دو م ــدال ط ــک م ــب ی کس
ــه ــوری کارات ــی و کش ــن الملل بی
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 درخشــش نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی در وب ســایت 
بنیادکــودک 

 
بنیادکــودک موفــق بــه دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی از وزارت صنعــت، تجــارت 

و معــدن شــد.
ــت و  ــاخت های امنی ــر س ــاد زی ــئولیت ایج ــی مس ــارت الکترونیک ــعه تج ــز توس مرک
ــده دارد.  ــی را برعه ــای اینترنت ــه کســب و کاره ــی ب ــاد الکترونیک ــاد اعتم اعطــای نم
ــردن و  ــدف قانونمند ک ــا ه ــایت ها ب ــرای وب س ــی ب ــاد الکترونیک ــاد اعتم ــای نم اعط
ــه فعالیــت کســب و کارهــای اینترنتــی در حــال انجــام اســت. ایــن  چارچوب دهــی ب

ــد.  ــه نمایــش درمی آی ــان مــورد تأییــد اســت ب ــی فعالیــت آن ــاالی ســایت  هایی کــه از نظــر قانون ــه شــکل یــک عالمــت در ب نمــاد ب
ساماندهی سایت های تجاری در ایران مؤثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی بخصوص B2C خواهد بود. 

بــه نحــوی  کــه مــردم در هنــگام خریــد از طریــق اینترنــت بــا اطمینــان از ایــن  کــه ســایت ها بــه تعهــدات خــود در قبــال آنــان عمــل خواهنــد 
کــرد و حقــوق مصــرف کننــدگان را بــه رســمیت می شناســند،  اقــدام بــه خریــد می کننــد. بنیادکــودک در راســتای جلــب اطمینــان همیــاران 

خــود در ســال 93 موفــق بــه دریافــت ایــن نمــاد شــد. 

روشی دیگر برای پرداختی آسان 

 
ســامانه ی پرداخــت بــا تلفــن همــراه، بــه طــور رســمی در نمایشــگاه تلــکام 2014 بــا حضــور مدیرعامــل  مؤسســه ی خیریــه ی رفاه کــودک 

)بنیادکــودک ایــران( و جمعــی از مدیــران ارشــد شــرکت فنــاپ رونمایــی شــد.
ــن مؤسســه حمایــت می کنــد  ــا اســتعداد ای ــران از 300 نفــر از دانش آمــوزان ب ــار بنیادکــودک ای ــه عنــوان بزرگتریــن همی شــرکت فنــاپ ب

ــدازی کــرده اســت.  ــه راه ان ــگان و مهرمندان ــه طــور رای ــز ب ــن ســامانه را نی ــون ای اکن
ایــن ســامانه امــکان پرداخــت عمومــی و نیــز دریافــت اطالعــات را در گام اول بــرای مؤسســه خیریــه ی رفاه کــودک فراهــم کــرده و قــرار اســت 
مبنــی بــر مهرمنــدی بی نهایــت شــرکت فنــاپ، در گام هــای بعــدی امکانــات دیگــری در زمینــه ی پرداخــت از جملــه پرداخــت مقــرری فراهــم 

. د شو
بــا راه انــدازی ایــن شــیوه همیــاران محتــرم می تواننــد در هــر ســاعت از شــبانه روز و بــدون نیــاز بــه اینترنــت نســبت بــه پرداخــت وجوهــات 
خــود از طریــق موبایــل اقــدام کننــد، بدیــن منظــور همیــاران می تواننــد بــا شــماره گیری اعــداد زیــر و انتخــاب منوهــای مربــوط نســبت بــه 
پرداخــت خــود اقــدام کــرده و بالفاصلــه گــزارش انجــام تراکنــش را دریافــت کننــد. 
ــد پرداخــت، بســتر  ــن فرآین ــل ای ــا تکمی ــا ب ــد ت ــاپ برآنن ــودک و شــرکت فن بنیادک
آســان تری را بــرای پرداخــت همیــاران فراهــم آورنــد، ایــن روش پرداخــت از مهرمــاه 

امســال در دســترس همیــاران قــرار گرفــت. 
ــدد 42510#*720*  ــری ع ــماره گی ــا ش ــد ب ــاران می توانن ــت همی ــر اس ــایان ذک ش

ــد. ــدام نماین ــی خــود اق ــه پرداخــت عموم نســبت ب
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 شماره 12

عملکرد دفاتر

آمل :
ــرورزان  ــت مه ــه هم ــفندماه 1386ب ــم اس ــل در یک ــودک آم بنیادک
ایــن شــهر فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ایــن دفتــر بــه یــاری خداونــد 
ــت  ــته اس ــهر توانس ــن ش ــان ای ــک اندیش ــت نی ــه هم ــزرگ و ب ب
تاکنــون بیــش از 400  دانش آمــوز بــا اســتعداد را حمایــت کنــد. در 
حــال حاضــر 332 دانش آمــوز از خدمــات حمایتــی و تحصیلــی ایــن 
دفتــر برخوردارهســتند، تــا بــه امــروز بالــغ بــر 300 نیک اندیــش از 
ــده  ــوزان بنیادکــودک آم ــاری دانش آم ــه ی ــن شــهر ب نیکــوکاران ای
ــای  ــل هســتند. یکــی از موفقیت ه ــر آم ــان دفت ــاران مهرب و از همی
ایــن دفتــر در ســال گذشــته احــداث ســاختمانی جهــت دفتــر بــوده 
ــی  ــای حــاج مصطف ــاب آق ــروژه ارزشــمند جن ــن پ ــه درای اســت ک

فیــروزی ســهم بزرگــی داشــته اســت.

از جمله فعالیت های این دفتر:

* همایــش دو روزه ی تحصیلــی و مشــاوره ای بــرای والدیــن و 
ــال ــیزده س ــر س ــان زی مددجوی

* توزیع بسته های عیدانه ی مواد غذایی در آمل
* راهپیمایــی نمادیــن فرزنــدان بنیادکــودک آمــل در هفتــه ی 

تربیت بدنــی
* فعال سازی کمیته ی آموزش بنیادکودک آمل

* همیــاری زوج نیک اندیــش در آمــوزش زبــان انگلیســی بــه بیــش 
از چهــل نفــر از فرزنــدان بنیادکــودک آمــل

* تشکیل کمیته ی جوانان در بنیادکودک آمل؛ 
ــان،  ــای جوان ــتفاده از توانمندی ه ــا اس ــه ب ــاری ک ــروه افتخ ــن گ ای
ــودک را  ــتانه ی بنیادک ــان دوس ــی و انس ــی، آموزش ــداف فرهنگ اه
ــای  ــم، کمک ه ــزی جشــن ها و مراس ــد؛ در برنامه ری ــال می کنن دنب
ــوار،  ــه خان ــی ب ــبد غذای ــدای س ــوزان، اه ــه دانش آم ــی ب تحصیل
ــا هــدف  اســتخراج و تحلیل هــای آمارهــای تحصیلــی و معیشــتی ب

ــد. ــت می کنن ــو فعالی ــار و مددج ــرد و جــذب همی ــود عملک بهب

اردبیل :
بنیادکــودک بیــش از ده ســال اســت کــه فعالیــت خــود را در شــهر 
ــورخ 15 مهــر 1382  ــر در م ــن دفت ــاز نمــوده اســت. ای ــل آغ اردبی
ــا  ــای آن ه ــوز و خانواده ه ــون از700 دانش آم ــده و تاکن ــاح ش افتت
ــوز  ــرده اســت. در حــال حاضــر بیــش از 500  دانش آم ــت ک حمای
ــی  ــوردار هســتند. نیک اندیشــان اردبیل ــر برخ ــن دفت ــات ای از خدم
ــن  همــواره یاری گــر فعالیت هــای بنیادکــودک اردبیــل هســتند، ای
دفتــر اکنــون بیــش از 100 همیــار دارد. یکــی از فعالیت هــای 
ــد  ــده گرفته ان ــه عه ــئولیت آن را ب ــزان مس ــن عزی ــه ای ــی ک مهم
ــه  ــروژه ب ــن پ ــت، ای ــل اس ــر اردبی ــت دفت ــاختمانی جه ــداث س اح
ــا  ــکاران م ــام کار، هم ــرای اتم ــت. ب ــده اس ــروع ش ــدا ش ــاری خ ی
چشــم انتظــار مهــرورزی همشــهریان محتــرم و هموطنــان عزیزمــان 
ــم کــه بتوانیــم مــژده ی اتمــام ســاخت  ــه آن داری هســتند. امیــد ب

ــم. ــالم نمایی ــه زودی اع ــر را ب ــن دفت ای
ــه تشــکیل  ــوان ب از فعالیت هــای جانبــی بنیادکــودک اردبیــل می ت
کارگاه آمــوزش مــددکاری در اردبیــل؛ جهــت ارتقــاء ســطح علمــی 
ــا حضــور رئیــس انجمــن مــددکاری اســتان اردبیــل و  مــددکاران ب

مــدرس دانشــگاه آقــای موحــد اشــاره کــرد.

ایام :
در مهرمــاه 1391دفتــر بنیادکــودک ایــالم شــروع بــه فعالیــت کــرد 
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و تاکنــون بیــش از 100 خانــواده و دانش آمــوزان مســتعد از خدمــات 
ایــن دفتــر بهره منــد شــده اند.

دفتــر بنیادکــودک ایــالم از حمایــت مســتمر 35 تــن از مهــرورزان 
ایــن شــهر برخــوردار اســت. ایــن عزیــزان تمــام ســعی خــود را بــه 
ــا اســتعداد  ــوزان ب ــا شــوق آموزشــی را در  دانش آم کار بســته اند ت

ایالمــی زنــده نگــه دارنــد.
ــرورش  ــون پ ــکاری کان ــا هم ــالم ب ــر ای ــه گذشــت دفت ــالی ک در س
ــه  ــزاری برنام ــه برگ ــدام ب ــهر اق ــن ش ــوان ای ــودک و نوج ــری ک فک
آموزشــی تفریحــی ویــژه ی کــودکان کــرد. همچنیــن بــا همیــاری و 
مســاعدت دفتــر شــهرکرد در واقعــه ی دلخــراش زلزلــه ی مورمــوری 

ــه زده در اســتان شــدند. یاری گــر هموطنــان زلزل

بروجرد :
بنیادکــودک در اســفند مــاه 1382 فعالیــت خــود را در اســتان 
ــه از  ــک ده ــت ی ــا گذش ــرد. ب ــاز ک ــرد آغ ــهر بروج ــتان و ش لرس
ــان  ــوز وخانواده هایش ــدود 500  دانش آم ــن دفترح ــای ای فعالیت ه
از حمایت هــای بنیادکــودک برخــوردار شــده انــد. هــم اکنــون 335 
ــت  ــودک را دریاف ــی بنیادک ــیه تحصیل ــردی بورس ــوز بروج دانش آم
می کننــد. حــدود 150 نفــر از همیــاران بنیادکــودک هســتند 
و در ایــن فعالیــت انسان دوســتانه شــریک شــده اند. همچنیــن 
ــته هاي  ــر در رش ــن دفت ــان ای ــر از مددجوی ــدود 40 نف ــون ح تاکن
ــوم  ــر، عمــران، الکترونیــک، شــیمي، عل ــع، کامپیوت مهندســي صنای
ــت  ــاي پزشــکي و تربی آزمایشــگاهي، پرســتاري، هوشــبري، فوریته

ــده اند.  ــل ش ــارغ التحصی ــم و.. ف معل

از جمله فعالیت های این دفتر:
* برگــزاري کالس هــاي مشــاوره روان شناســي و کالس هــاي تقویتي 

در تمامــي پایه هــاي تحصیلــي
* حضــور دانش آمــوزان دبیرســتانی بــه صــورت رایــگان در آزمون هاي 

قلم چــي و گزینــه دو        
* برگــزاری اردوی یــک روزه ی بازدیــد از مــوزه ی خانــه ی فرهنــگ 

بروجــرد
ــر در جهــت  ــد مســئولین شــهري و کشــوري از محــل دفت * بازدی

ــاي آن  ــودک و فعالیت ه ــایي بنیادک ــغ و شناس تبلی
* اقدامــات اولیــه درخصــوص احــداث دفتــر اقمــاري در شهرســتان 

درود
* برگزاری همایش نقش خانواده در تحصیل فرزندان

اصفهان :
بنیادکــودک در ســال 1386 فعالیــت خــود را در شــهر هنــر و تاریــخ، 

اصفهــان، آغــاز کرد.
خوشــبختانه دفتــر اصفهــان توانســته اســت بیــش از 450 دانش آموز 
و خانواده هــای آن هــا را حمایــت کنــد و در حــال حاضــر 344 
دانش آمــوز از خدمــات حمایتــی و... ایــن دفتــر برخــوردار هســتند. 
ــد و  ــه امــروز یاری گــر ایــن دفتــر بوده ان ــا ب ــی ت نیکــوکاران اصفهان
قریــب بــه 500 همیــار عضــو خانــواده بنیادکــودک اصفهان هســتند.

از جمله فعالیت های این دفتر:
* برگزاری جلسات هفتگی مشاوره ی کنکور

* تشــکیل جلســات مشــاوره ی شــغلی و تحصیلــی و 
اهــداء جوایــز بــه مددجویــان نخبــه ی بنیــاد

ارومیه : 
بنیادکــودک در ســال 1382 فعالیــت خــود را در 
ــروع  ــه ش ــهر ارومی ــی و ش ــان غرب ــتان آذربایج اس
کــرد. ایــن دفتــر بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی 
ــتعداد،  ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم ــر حمای ــالوه ب ع
حمایــت از کــودکان بیمــار ســرطانی را نیــز در 
ــون در  ــرار داد؛ تاکن ــود ق ــای خ ــره ی فعالیت ه زم
ایــن حــوزه موفقیت هــای چشــم گیری بدســت آورده 
ــت  ــوز حمای ــه از 598  دانش آم ــر ارومی ــت. دفت اس
می کنــد و بیــش از 300 نیکــوکار بــه صــورت 
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ــتند. ــر هس ــن دفت ــاران ای ــتمر از همی ــه و مس ماهان

از جمله فعالیت های این دفتر:
* ثبــت نام هــای رایــگان و برگــزاری کالس هــای تقویتــی و کنکــور 

بــرای مددجویــان تحــت پوشــش
* ارائــه ی خدمــات رایــگان بهداشــتی و درمانــی بــرای خانواده هــای 

مددجویان
* برقراری غرفه های بنیادکودک در گردهمایی های مختلف

* مراسم جشن تجلیل از مددجویان تحت پوشش
* برگزاری کالس های تقویتی

* ارائه رایگان خدمات دندانپزشکی
* راه اندازی مرکز اشتغال در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی

بم :
ــران،  ــم و کل ای ــرای ب ــال 1382 ب ــه س ــای زلزل ــن روزه در تلخ تری
بنیادکــودک بــرآن شــد تــا در ایــن شــرایط در کنــار دانش آمــوزان 
ــردم  ــده ی م ــج دی ــای رن ــرای قلب ه ــی ب ــد و التیام ــه زده باش زلزل

بــم شــود.
ــه طــور  ــه، فعالیــت خــود را ب ــم از نخســتین روزهــای زلزل ــر ب دفت
ــت  ــواده را حمای ــش از 670 خان ــون بی ــرد و تاکن ــاز ک ــمی آغ رس
ــم  ــوز، تحــت پوشــش بنیادکــودک ب ــون 473 دانش آم کــرده و اکن
اســت. علی رغــم وجــود مشــکالتی کــه بعــد از زلزلــه در ایــن شــهر 
همچنــان بــه چشــم می خــورد، تعــدادی از نیکــوکاران بومــی کــه در 
حــال حاضــر حــدوداً 25 نفــر هســتند بــه شــکل مســتمر ایــن دفتــر 

ــی می کنند. را همراه

از جمله فعالیت های این دفتر:
ــت  ــن برداش ــا جش ــان ب ــی هم زم ــای تفریح ــزاری برنامه ه * برگ

ــا خرم
* توزیع بسته های مواد غذایی در بم به مناسبت عید مبعث

* برگــزاری برنامه هــای تفریحــی بــرای مددجویــان تحــت پوشــش 
در ارگ جدیــد بــم

ــن  ــتی در بی ــه پش ــر و کول ــع لوازم التحری * توزی
دانش آمــوزان در شــروع ســال تحصیلــی

ــدف،  ــا ه ــواده ب ــش خان ــن همای ــزاری اولی * برگ
آشــنایی بیشــتر خانواده هــا بــا مشــکالت تحصیلــی 
ــا  ــتر ب ــکاری بیش ــوزان، هم ــی دانش آم و اجتماع
ــدادی از  ــی تع ــت تحصیل ــری اف ــددکاران و پیگی م

دانش آموزان 
ــدف  ــا ه ــواده ب ــش خان ــن همای ــی دومی * برپای
تحکیــم خانــواده، حــول محــور برنامــه ریــزی 
موفــق تحصیلــی، ارزیابــی تحصیلــی، روش صحیــح 
درس خوانــدن و همچنیــن بهداشــت روان و کنتــرل 

خشــم 
* برگــزاری ســومین جلســه ی همایــش خانــواده بــا 
محوریــت آشــنایی بیشــتر خانواده هــا بــا مشــکالت 

ــددکاران،  ــا م ــر ب ــان، همــکاری بهت ــی مددجوی ــی و اجتماع تحصیل
اســتفاده از روش هــای روان شناســی بــرای برطــرف کــردن اضطــراب 

ــان ــترس های مددجوی و اس

تبریز :
ــود کــه دفتــر تبریــز فعالیــت رســمی خــود را در  در ســال 1387 ب
ــواده و   ــش از 300 خان ــرد. بی ــروع ک ــی ش ــان غرب ــتان آذربایج اس
دانش آمــوز تــا بــه امــروز از خدمــات ایــن دفتــر بهره منــد شــده اند. 
ــش  ــت پوش ــوز را تح ــز 207 دانش آم ــر تبری ــر دفت ــال حاض در ح
ــته و  ــا نگذاش ــود را تنه ــهریان خ ــان همش ــرورزان آذربایج دارد. مه
تاکنــون بیــش از 220 نیکــوکار بــه جمــع همیــاران بنیادکــودک در 

ایــن شــهر پیوســته اند.

از جمله فعالیت های این دفتر:
ــی  ــات درمان ــش از امکان ــت پوش ــای تح ــدی خانواده ه * بهره من

ــز ــهر تبری ــا)ع( در ش ــبانه روزی امام رض ــگاه ش درمان
* پذیرایــی از مددجویــان و خانواده هــای ایشــان در شــب های 

ــرم ــاه مح ــزاداری م ع
* برگــزاری کالس هــای مختلــف علمــی و آموزشــی در جهــت 

توانمندســازی مددجویــان و خانواده هــا 
ــای  ــک و کالس ه ــی و فیزی ــان انگلیس ــای زب ــزاری کالس ه * برگ
ــه ی  ــدارس نمون ــان جهــت شــرکت در م ــرای مددجوی خصوصــی ب

دولتی
* حضور مددجویان بنیادکودک در کنسرت موسیقی

جیرفت:
ــر فعــال بنیادکــودک در اســتان کرمــان، دفتــر  یکــی دیگــر از دفات
ــاز  ــال 1391 آغ ــود را از س ــت خ ــر فعالی ــن دفت ــت اســت. ای جیرف
ــواده و  کــرده اســت و تاکنــون موفــق شــده اســت حــدود 200 خان
دانش آمــوز را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد. بنیادکــودک امیــدوار 
اســت بتوانــد بــا فعالیت هرچــه بیشــتر در ایــن شــهر از دانش آموزان 
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بــا اســتعداد جیرفتــی حمایــت کنــد.

داراب :
ــودک در  ــر بنیادک ــارس، دفت ــتان ف ــال در اس ــر فع ــر دفات از دیگ
شــهر داراب اســت کــه در شــهریور 1388 افتتــاح شــد. دفتــر داراب 
توانســته اســت تاکنــون بیــش از 470 دانش آمــوز را تحــت حمایــت 
ــوز را تحــت پوشــش  خــود درآورد و در حــال حاضــر 360 دانش آم
خــود دارد. حــدود 40 همیــار، یاری گــر بنیادکــودک داراب هســتند 
ــی  ــه ی توجیه ــکیل جلس ــر تش ــن دفت ــای ای ــه فعالیت ه .از جمل

ــال 93 اســت.  ــن در س ــوزان و والدی ــرای دانش آم آموزشــی ب

رشت :
ــی ای در  ــر نمایندگ ــت دفت ــم گرف ــال 92 تصمی ــودک در س بنیادک
اســتان گیــالن داشــته باشــد. در نهــم تیــر مــاه همــان ســال دفتــر 
ــا اســتعداد  رشــت افتتــاح شــد. در حــال حاضــر 138 دانش آمــوز ب
بورســیه ی ایــن دفتــر شــده اند و از خدمــات ارائــه شــده بهره منــد 
می شــوند. خوشــبختانه دفتــر رشــت از حمایــت نیکــوکاران ارجمنــد 
ــورت  ــه ص ــار ب ــون 126 همی ــا کن ــت و ت ــوردار اس ــیاری برخ بس

ــد.                                                     مســتمر در ایــن کار خیــر همقــدم بنیادکــودک شــده ان

از جمله فعالیت های این دفتر:
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــان ب ــادران مددجوی ــا م ــات ب ــزاری جلس * برگ

ــود  ــز بهب ــود و نی ــی خ ــای حمایت ــی فعالیت ه ــطح کیف س
ــی  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــت تحصیل ــتر وضعی ــه بیش هرچ

ــش ــت پوش خانواده هــای تح
* برگــزاری کالس هــای مختلــف فرهنگــی، هنری و آموزشــی 

بــرای مددجویــان تحت پوشــش
ــژه ی  ــی، وی ــت و بازی درمان ــای خالقی ــزاری کارگاه ه * برگ

ــاالن ــاالن و بزرگس خردس
ــر  ــان دفت ــه مددجوی ــی ب ــواد غذای ــته های م ــع بس * توزی

ــان ــاه رمض ــت در م رش

زابل :
در روز بیســت و پنجــم مهرمــاه ســال 1387 دفتــر بنیادکودک 

در اســتان سیســتان و بلوچســتان در شــهر زابــل افتتــاح شــد. ایــن 
دفتــر از آن تاریــخ تــا کنــون موفــق شــده تعــداد 450 دانش آمــوز و 
خانــواده را تحــت پوشــش حمایت هــای خــود قــرار دهــد و اکنــون 
ــر  ــتند. 48 نف ــوردار هس ــر برخ ــن دفت ــات ای ــواده از خدم 430 خان
ــا اســتعداد زابــل  از نیکــوکاران بومــی ایــن شــهر از دانش آمــوزان ب
حمایــت مســتمر دارنــد و همــواره پشــتیبان فعالیت هــای ایــن دفتــر 

هســتند. 

از جمله فعالیت های این دفتر:
* برگزاری گردهمایی خانواده

* برگزاری کالس های آموزش کامپیوتر
* ویزیت رایگان مددجویان توسط پزشک معتمد دفتر

* برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی های بنیادکودک 
ــاد از  ــش بنی ــت پوش ــواده ی تح ــه 250 خان ــبد کاال ب ــع س * توزی

ــتان ــیمان سیس ــرکت س ــرف ش ط

شیراز :
ــهر  ــود را از ش ــت خ ــروع فعالی ــه ش ــت ک ــر اس ــودک مفتخ بنیادک
ــکل  ــه ش ــیراز ب ــر ش ــت. دفت ــوده اس ــاز نم ــیراز آغ ــعر و ادب ش ش
رســمی فعالیــت خــود را از ســال 1378 آغــاز کــرد هرچنــد پیــش 
از ایــن نیــز بــه صــورت مجــازی در راســتای حمایــت از دانش آموزان 
ــن  ــاز کار ای ــا گذشــت 15 ســال از آغ ــرد. ب ــد فعالیــت می ک نیازمن
دفتــر بیــش از 600 خانــواده ی نیازمنــد از ایــن شــهر تحــت پوشــش 
قــرار گرفته انــد و خوشــبختانه بنیادکــودک فارغ التحصیــالن زیــادی 
ــران  در رشــته های بســیار خــوب و دانشــگاه های معتبــر سراســر ای
ــات  ــوز از خدم ــون 270 دانش آم ــت. اکن ــته اس ــر داش ــن دفت از ای
ــر  ــن دفت ــار ای ــر بهره منــد هســتند و 342 همی ــن دفت ــی ای تحصیل
شــده اند. در ســال جــاری دفتــر شــیراز جهــت ارتقــاء ســطح فرهنگی 
ــی  ــی و تفریح ــای آموزش ــزاری اردوه ــه برگ ــدام ب ــوزان اق دانش آم

کــرد.

کاشان : 
یکــی دیگــر از دفاتــر فعــال در اســتان اصفهــان، دفتــر بنیادکــودک 
کاشــان اســت. دفتــر کاشــان هشــتمین روز از مهرمــاه ســال 1386 
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افتتــاح شــد. از شــروع فعالیــت تاکنــون، بنیادکــودک کاشــان موفــق 
شــده اســت بیــش از 400 دانش آمــوز بــا اســتعداد را حمایــت کنــد 
ــد.  ــرار دارن ــر ق ــن دفت ــش ای ــت پوش ــو تح ــون 271 مددج و اکن
ــا  ــتند و ب ــر هس ــن دفت ــر ای ــار، یاری گ ــر 118 همی ــال حاض در ح
حمایت هــای بی دریــغ و دلســوزانه ی خــود شــوق آموزش را در میــان 

ــه داشــته اند.    ــده نگ ــتعداد زن ــد و بااس ــوزان نیازمن دانش آم

کرمانشاه : 
ــود را  ــت خ ــاه فعالی ــهر کرمانش ــال 1382 در ش ــودک در س بنیادک
ــد  ــا نیازمن ــتعداد ام ــا اس ــوزان ب ــیاری از دانش آم ــرد و بس ــاز ک آغ
ایــن شــهر را تحــت پوشــش خدمــات خــود قــرار داده اســت. دفتــر 
ــت از 570  ــده اس ــق ش ــون موف ــا کن ــت ت ــاز فعالی ــاه از آغ کرمانش
ــواده هایشــان حمایــت کنــد. دفتــر کرمانشــاه در  دانش آمــوز و خان
حــال حاضــر 382 دانش آمــوز در مقاطــع مختلــف تحصیلــی را تحت 
پوشــش دارد. از دیگــر فعالیت هــای ایــن دفتــر فعالیــت در راســتای 
جــذب همیــار بــرای ایــن دانش آمــوزان اســت. بنیادکــودک 

ــان دارد.  ــار مهرب ــون210 همی ــاه اکن کرمانش

از جمله فعالیت های این دفتر:
* توزیع ارزاق و سبد کاال بین مددجویان

ــه  ــوت ب ــک روزه و دع ــره اردوی ی ــه دوره ی 60 نف ــزاری س * برگ
ــتوران  رس

* برگــزاری جشــن 350 نفــره عیــد ســعید غدیــر بــه همــراه اهــداء 
جایــزه و دعــوت از بازیگــران محلــی و نمایــش برنامه هــای 

طنــز و کمــدی و اجــرای موســیقی شــاد و مذهبــی
ــت  ــع غــذای گــرم بیــن خانواده هــای تحــت حمای * توزی
بــه مناســبت های مختلــف مذهبــی در ایــام محــرم و صفــر

* معرفــی بالــغ بــر 150 تــن از مددجویــان و خانواده هــای 
آنــان جهــت اســتفاده ی رایــگان از خدمــات پزشــکی، 

ــی ــکی و روانشناس ــکي، دندانپزش ــم پزش چش
* معرفــي بالــغ بــر20 تــن از مددجویــان جهــت اســتفاده 

رایــگان از خدمــات اپتومتریســتي و اخــذ عینــک رایــگان
* معرفــی 40 نفــر از مددجویــان جهــت اســتفاده رایــگان 

از کالس فــوق برنامــه زبــان انگلیســی
* معرفــی 50 نفــر از مددجویــان جهــت اســتفاده رایــگان از 

آزمون هــای  مؤسســه آموزشــی قلم چــی
* خریــد کفــش و پوشــاک شــروع ســال تحصیلــی جدیــد جهــت 

150تــن از مددجویــان شــعبه
* ذبــح بالــغ بــر 22راس گوســفند قربانــی و توزیــع گوشــت گــرم 

آن بیــن خانواده هــاي تحــت حمایــت

مراغه : 
ــان  ــتان آذربایج ــودک در اس ــر بنیادک ــای دیگ ــه فعالیت ه از جمل
شــرقی ایجــاد دفتــر در شــهر مراغــه اســت. ایــن دفتــر تــا چنــدی 
ــه  ــانی ب ــه ی خدمت رس ــه در زمین ــر ارومی ــر دفت ــر نظ ــش زی پی
مددجویــان مســتعد و نیازمنــد مشــغول فعالیــت بــود. دفتــر مراغــه 
در ســال 1392 فعالیــت خــود را بــه طــور رســمی آغــاز کــرد. در 
حــال حاضــر دفتــر مراغــه 121 دانش آمــوز را حمایــت می کنــد و 42 
ــوزان  ــت مســتمر از  دانش آم ــه حمای ــار ب ــوان همی ــه عن ــوکار ب نیک

می پردازند. 

از جمله فعالیت های این دفتر:
ــا  ــاد ب ــر بنی * واگــذاری یــک واحــد آپارتمــان جهــت فعالیــت دفت

ــل  ــزات کام تجهی
ــی  ــای آموزش ــت فعالیت ه ــان جه ــد آپارتم ــک واح ــذاری ی * واگ

ــر ــاد مه ــگاه بنی ــوان آموزش ــان به عن مددجوی
ــر و  ــان فخ ــی زب ــگاه خصوص ــکاری آموزش ــالم هم ــن اع * گرفت

ــان  ــا مددجوی ــات ب ــه ی ریاضی خان
ــت  ــی جه ــکاران فرهنگ ــادی از هم ــدادی زی ــکاری تع ــالم هم * اع

ــگاه ــس در آموزش تدری
* برگــزاری کالس موســیقی بــرای مددجویــان عالقمنــد بــه 

موســیقی هفتــه ای یکبــار توســط مربــی 
* رســیدگی بــه نیازهــای خانوادگــی مددجویــان از جملــه: پرداخــت 
اقســاط عقــب افتــاده ی بانکــی تنــی چنــد از مددجویــان، کمــک بــه 
ــک  ــای درســی و کم ــه ی کتاب ه ــرق، گاز و تهی ــای آب، ب هزینه ه

درســی مددجویــان
* نام نویسی تعدادی از مددجویان در آموزشگاه قلم چی

* پرداخت هزینه ی معلم خصوصی چند مددجو 
* تهیه ی کاال و لباس برای مددجویان تحت پوشش 
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نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

* کمک هزینه ی خوابگاه مددجویان دانشجو

مشهد : 
بنیادکــودک در اســتان خراســان از ســال 1382 فعالیــت مــددکاری 
خــود را آغــاز کــرد امــا بــه شــکل رســمی ایــن دفتــر از ســال 1387 
ــش از400  ــروز بی ــه ام ــا ب ــهد ت ــر مش ــد. دفت ــت ش ــغول فعالی مش
ــون  ــت و اکن ــرده اس ــت ک ــتعد را حمای ــوز مس ــواده و دانش آم خان
299 دانش آمــوز از خدمــات ایــن دفتــر برخــوردار هســتند. یکــی از 
فعالیت هــای ایــن دفتــر ماننــد ســایر دفاتــر بنیادکــودک در راســتای 
ــال  ــار فع ــوده 318 همی ــق ب ــون موف ــت و تاکن ــار اس ــذب همی ج

داشــته باشــد.
 

یاسوج : 
ــا شــروع فعالیــت در شــیراز فعالیــت خــود  بنیادکــودک هم زمــان ب
را بــه شــکل غیررســمی در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در شــهر 
ــرآن  ــا گســترش فعالیــت بنیادکــودک ب ــا ب یاســوج شــروع کــرد ام
شــد تــا بــه شــکل رســمی کار را در ایــن شــهر آغــاز کنــد و در ســال 
1380 فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرد و تــا کنــون یاســوج بیــش 
از 200 دانش آمــوز نیازمنــد را حمایــت کــرده و در حــال حاضــر نیــز 

173 دانش آمــوز تحــت پوشــش ایــن دفتــر هســتند.

کرج:
بنیادکــودک در نخســتین ســال های شــروع کار، هم زمــان بــا فعالیت 
دفتــر تهــران از دانش آمــوزان بــا اســتعداد اســتان البــرز نیــز حمایت 
ــه شــکل  ــه گســتردگی فعالیــت ب ــا توجــه ب ــن دفتــر ب می کــرد؛ ای
ــرد و  ــاز ک ــود را آغ ــمی خ ــت رس ــال 1388 فعالی ــتقل در س مس
ــوردار  ــر برخ ــن دفت ــات ای ــواده از خدم ــش از 400 خان ــون بی تاکن
ــتعد  ــوز مس ــرج 300 دانش آم ــر ک ــر دفت ــال حاض ــد. در ح بوده ان
ــار، یاری گــر بنیادکــودک  ــت خــود دارد و 340 همی را تحــت حمای

اســتان البــرز هســتند.

از جمله فعالیت های این دفتر:
* برگزاری همایش های مشاوره برای کنکور

ــرای سرپرســت خانواده هــای مــدد * برگــزاری جلســات مشــاوره ب
جویان                           

* برگزاری اردوهای تفریحی و آموزشی   
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چشم اندازی به فعالیت های دفتر تهران

دفتــر تهــران بزرگتریــن دفتــر مــددکاری بنیادکــودک در ایــران بــا 
قدمــت فعالیــت 12 ســاله شــامل 1دفتــر مــددکاری مســتقر در شــهر 
تهــران، 1دفتــر اقمــاری در شهرســتان ورامیــن و 1دفتــر مجــازی در 
شهرســتان های آبــادان و اهــواز اســت. دفتــر تهــران در حــال حاضــر 
شــامل 858 مددجــو و 910 همیــار فعــال، 6 مــددکار تمام وقــت، 4 
ــران دارای  ــتان ته ــد اداری اســت. اس ــاری و 1 کارمن ــددکار افتخ م
ــت و  ــدد اس ــتان های متع ــترده و شهرس ــی گس ــدوده جغرافیای مح
ــر و آســیب پذیر اســت.  ــیار مهاجرپذی ــودن بس ــل پایتخــت ب به دلی
لــذا پتانســیل باالیــی جهــت فعالیــت مــددکاری دارد و خانواده هــای 
آســیب دیــده ی بســیاری چشــم انتظــار دســت های یاری گــر 
هســتند و خطــرات بســیاری ایــن خانواده هــا و به خصــوص فرزنــدان 
آن هــا را تهدیــد می کنــد. بخصــوص در حاشــیه شــهرها کــه اغلــب 
ــه  ــت هم ــه پایتخ ــا ورود ب ــه ب ــتند ک ــی هس ــاکنین آن مهاجران س
نیــروی انســانی خــود را از پیــر و جــوان و کــودک بــه کار می گیرنــد 
تــا بلکــه درآمــدی داشته باشــند. در ایــن میــان خطــر تــرک تحصیل 
در کمیــن ایــن کــودکان معصــوم نشســته و اســتعدادهای بســیاری 
ــوان  ــام ت ــا تم ــت ت ــدد اس ــران درص ــر ته ــد. دفت ــی می کن را قربان

خــود را بــه کار گیــرد تــا بلکــه بتوانــد بــا پدیــده شــوم فقــر مبــارزه 
ــه اســتعدادها  کــرده و ایــن کــودکان مســتعد را جهــت دســتیابی ب
ــه  ــران ک ــر ته ــددکاران دفت ــد. م ــاری نمای ــی ی ــالت عال و تحصی
همگــی از نیروهــای متخصــص در رشــته های مــددکاری اجتماعــی 
ــد  ــای نیازمن ــروم و خانواده ه ــق مح ــایی مناط ــا شناس ــتند ب هس
پــس از انجــام تحقیقــات و احــراز نیــاز ایشــان، اقــدام بــه حمایــت 
ــالش خــود را جهــت  ــام ت ــوده و تم ــودک نم ــودکان در بنیادک از ک
ــد.  ــه کار می گیرن ــواده ب ــگ خان ــالت و فرهن ــطح تحصی ــای س ارتق
ــا  ــا توجــه بــه روابــط گســترده و همــکاری متقابــل بنیادکــودک ب ب
ــدی،  ــراز نیازمن ــم اح ــه علی رغ ــه چنان چ ــات خیری ــر مؤسس دیگ
خانــواده ای مطابــق بــا معیارهــا و ضوابــط بنیادکــودک نباشــد ایــن 
خانــواده بــه مؤسســات دیگــر معرفــی می گــردد و در مــواردی نیــز 
عــالوه بــر عضویــت مددجــو در بنیادکــودک، خانــواده جهــت تأمیــن 

ســایر نیازهــا بــه مؤسســات دیگــر معرفــی خواهــد شــد. 
در راســتای توانمندســازی مددجویــان تحــت پوشــش دفتــر تهــران 
ــر در دو  ــه و هن ــی اندیش ــی پژوهش ــون فرهنگ ــکاری کان بــا هم
مرحلــه اقــدام بــه برگــزاری آزمون هــای تســت هــوش در میــان 180 
ــا  ــن آزمون ه ــده در ای ــت آم ــرات بدس ــود. نم ــر نم ــوز پس دانش آم
ــت  ــا از آن جه ــن آزمون ه ــت. ای ــم گیر بوده اس ــاال و چش ــیار ب بس
حائــز اهمیــت اســت کــه بــا ســنجش و تشــخیص بــه موقــع عالیــق 
ــت در جهــت  ــا هدای ــودک و ب ــوزان بنیادک و اســتعدادهای دانش آم
ــوزان  ــن دانش آم ــی ای ــد و بالندگ ــرفت و رش ــیر پیش ــب، مس مناس

ــردد.  مســتعد تســهیل و تســریع گ
ــا شــرکت در ســمینارها،  ــران در طــی ســال ب ــر ته ــددکاران دفت م
همایش هــا و کارگاه هــای تخصصــی مربــوط بــه کــودک و خانــواده 
اطالعــات خــود را بــا دانــش روز منطبــق ســاخته و در راســتای ایــن 
ــه  ــدام ب ــود اق ــین خ ــای پیش ــا مهارت ه ــق آن ب ــا و تلفی آموزش ه
برگــزاری همایش و جلســات آموزشــی بــرای کــودکان و خانواده های 
آن هــا می نماینــد. به عنــوان مثــال در یک ســال اخیــر دو همایــش 
ــن دوره کارگاه پیشــگیری  ــادران و چندی ــرای م ــواده ب ــوزش خان آم
ــد.  ــزار گردی ــا 12 ســال برگ ــان 7 ت ــرای مددجوی ــودکان ب از آزار ک
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عــالوه بــر ایــن دو تــن از مــددکاران ایــن دفتــر در زمینــه پیشــگیری 
ــه برگــزاری یــک  از ســوء اســتفاده و آزار جنســی کــودکان اقــدام ب
کارگاه نیــم روزه بــرای مــددکاران کل دفاتــر بنیادکــودک نمودنــد .

در ایــن میــان کتــاب نیــز از ادوات مهــم آموزشــی و فرهنگ ســازی 
اســت کــه نقــش بســیار مؤثــری در ارتقــاء ســطح فرهنــگ 
خانواده هــا کــه عمدتــا از اقشــار آســیب دیده هســتند ایفــا می کنــد. 
فعال ســازی کتابخانــه دفتــر تهــران کــه 2 ســال پیــش آغــاز گردیده 
و راه انــدازی سیســتم اهــدا و امانــت کتــاب باعــث شــد تــا فرهنــگ 
ــادران رواج  ــی م ــان و حت ــان مددجوی ــی در می ــاب و کتاب خوان کت
ــا  ــود ب ــی خ ــای فرهنگ ــتای آموزش ه ــران در راس ــر ته ــد. دفت یاب
برگــزاری جلســات کتاب خوانــی و در نظــر گرفتــن کتــاب به عنــوان 
ــی و  ــورت خصوص ــا به ص ــبت ها و ی ــودکان در مناس ــه ک ــه ب هدی

ــن مســیر ســوق داده اســت.   ــردی کــودکان را در ای ف
دفتــر تهــران در حــال حاضــر نیــاز بــه داوطلبانــی دارد کــه تأمیــن 
بودجــه فرهنگــی ایــن دفتــر را بــه عهــده گیرنــد تــا از ایــن طریــق 
ــگیری از  ــرل و پیش ــری در کنت ــی گام مؤث ــورت عمل ــه ص ــوان ب بت
بــروز آســیب های اجتماعــی و تربیــت کــودکان ســالم، دانــا و 

ــت.  ــد برداش توانمن
بــا توجــه بــه گســتردگی محــدوده فعالیــت دفتــر تهــران و پوشــش 
دادن کل محــدوده جغرافیایــی اســتان، دسترســی مددجویــان تحــت 
پوشــش و خانواده هــا از مناطــق دوردســت بــه دفتــر اصلــی تهــران 
ــر  ــیس دفات ــر تأس ــن دفت ــذا ای ــت. ل ــه اس ــوار و پرهزین ــیار دش بس
اقمــاری را در شهرســتان های اسالمشــهر، شــهر قــدس و رودهــن در 
ــا  ــرار داده ت ــان ســال 1395 ق ــا پای چشــم انداز کوتاه مــدت خــود ت
ــر  ــود را در ه ــای خ ــز فعالیت ه ــم و متمرک ــورت منظ ــد به ص بتوان
ــت و  ــز زحم ــش نی ــت پوش ــای تح ــام داده و خانواده ه ــه انج منطق
ــر متحمــل شــوند. الزم  ــه دفت هزینــه کمتــری را جهــت مراجعــه ب
ــادالت  ــل مب ــودک به دلی ــددکاران بنیادک ــه م ــت ک ــر اس ــه ذک ب

ــان،  ــی مددجوی ــط اجتماع ــی رواب ــطح کیف ــاء س ــی و ارتق فرهنگ
اصــرار زیــادی بــه روابــط متقابــل مددجویــان و مــددکاران دارنــد و 
ــه دفتــر مــددکاری رفــت و آمــد  ــواده هــا می خواهنــد کــه ب از خان
ــه  ــی مشــخص ب داشــته باشــند و مــددکاران نیــز در بازه هــای زمان

منــزل ایشــان مراجعــه می کننــد.
ــق  ــران موف ــر ته ــراوان، دفت ــای ف ــا تالش ه ــر ب ــال اخی ــک س در ی
ــه تأســیس دفتــر اقمــاری در شهرســتان ورامیــن گردیــد و چنــد  ب
ــم، یــک  ــا حضــور یــک مــددکار دائ ماهــی اســت کــه ایــن دفتــر ب
ــا 158 مددجــو فعالیــت  مــددکار افتخــاری و یــک کارمنــد اداری ب
خــود را آغــاز کــرده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه جمعیــت 300 
ــن  ــز ای ــر در مرک ــیس دفت ــهر، تأس ــه اسالم ش ــری منطق ــزار نف ه
شهرســتان در دســت اقــدام بــوده و عملــی شــدن ایــن هــدف نیــاز 
مبرمــی بــه بودجــه خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر شهرســتان های 
شــهرقدس و رودهــن نیــز از مناطــق واجــد شــرایطی هســتند 
کــه متأســفانه در حــال حاضــر به دلیــل دشــواری دسترســی، 
خانواده هــای کمتــری از ایــن منطقــه تحت پوشــش می آینــد و طبق 
مطالعــات و تحقیقــات انجــام شــده در صــورت افتتــاح دفتــر در ایــن 
ــودک در  ــت بنیادک ــدن فعالی ــترده تر ش ــکان گس ــتان ام دو شهرس

ایــن مناطــق مهیــا اســت. 
ــا  ــا ب ــیده ت ــواره کوش ــران هم ــر ته ــیر دفت ــن تفاس ــه ای ــا هم ب
بهره گیــری از تمــام نیــرو، تجهیــزات و امکانــات بــه بهتریــن شــکل 
ــد.  ــد باش ــودکان نیازمن ــود و ک ــان خ ــت هم نوع ــن در خدم ممک
زیــرا کــودکان عالی تریــن ســرمایه های هــر جامعــه هســتند و ارتقــاء 
جامعــه در گــرو پــرورش و آمــوزش صحیــح و بــه موقــع ایــن کودکان 
اســت. امیــد مــی رود بــا فراهــم شــدن امکانــات گســترده تر مســیر 
پیشــرفت و ارائــه خدمــات مفیدتــر بــه کــودکان مســتعد و نیازمنــد 

ــد. همــوار گــردد و ســرعت بیشــتری یاب
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نادیه، دانش آموزی که آغازگر جریان راه اندازی 
بنیاد کودک شد

حضور بنیادکودک در استان سیتان و بلوچستان
دکتر حبیب ا... ساالرزهی

اســتان سیســتان و بلوچســتان پهناورتریــن اســتان کشــور اســت امــا 
ــه لحــاظ شــاخص های توســعه انســانی و محرومیــت در وضعیــت  ب
ــتان و  ــتان سیس ــودک در اس ــور بنیادک ــدارد. حض ــرار ن ــی ق مطلوب
ــوده  ــراه ب ــل هم ــاله در شــهر زاب ــد س ــابقه ی چن ــا س بلوچســتان ب
اســت. کــودکان محــروم و مســتعد سیســتان و بلوچســتان همچــون 
ســایر کــودکان معصــوم خانــواده بــزرگ بنیاد کــودک کــه از 
ــل  ــی از نس ــتند بخش ــوردار هس ــاده ای برخ ــتعداد های خارق الع اس
آینده ســاز میهــن عزیــز ایــران اســالمی هســتند کــه بــه نهادهــای 
حمایتــی، ســازمان های مــردم نهــاد و بویــژه بنیاد کــودک بــه عنــوان 
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــد بســته اند ت ــاد انســان دوســتانه چشــم امی ــک نه ی
شــوق آمــوزش و شــور زندگــی و بــه پشــتوانه ی حمایت هــای 
ــکوفایی  ــیر ش ــی در مس ــی و آموزش ــوکاران فرهنگ ــه ی نیک جامع
اســتعدادهای علمی شــان جدی تــر و بــا اراده قوی تــر قــرار بگیرنــد 
و بــا طــی نمــودن مراحــل آموزش هــای متوســطه بــه دانشــگاه های 
ــه ی  ــالت عالی ــدارج و تحصی ــذ م ــا اخ ــد و ب ــدا کنن ــی راه پی دولت

ــد.  ــه چرخــه ی معمــاران توســعه جامعــه برگردن دانشــگاهی ب
مســئولیت  و  بــزرگ  احســاس  یــک  بنیادکــودک  در  فعالیــت 
اجتماعــی اســت کــه در کــودکان، مــددکاران، همیــاران بنیادکودک، 
کنشــگران داوطلــب و ســایر نهاد هــای حمایتــی توســعه گرا و 
ــان  ــردم، در حــال توســعه و پیشــرفت اســت. از زم ــوده ی م ــز ت نی
تأســیِس بنیادکــودک در ســال های 1373 تاکنــون کــه وارد دهــه ی 
ســوم حضــور شایســته و تأثیــر گــذار بنیادکــودک در ایــران و خــارج 
از مرزهــای کشــور می شــویم حــال شــاهد بــه ثمــر نشســتن 
بنیاد کــودک هســتیم.  دوم حضــور  و  اول  دهــه ی  تالش هــای 
ــد و  ــار نیازمن ــوز مســتعد از اقش ــش از 7000  دانش آم ــت بی حمای
ایتــام خدمــت خداپســندانه ی بزرگــی اســت کــه بــه لطف پــروردگار 
و همدلــی و اعتمــاد نیکــوکاران و دلســوزی شــورانگیز مــددکاران و 
ــه ای  ــران منطق ــایر کنش گ ــاری و س ــره افتخ ــت مدی ــاء هیئ اعض
ــرای رشــد و بالندگــی جامعــه  بنیاد کــودک منشــأ خیــر و برکــت ب

شــده اســت.
امــا داســتان تأســیس بنیادکــودک در زاهــدان از اینجــا آغــاز 

ــه  ــاه 1392 یکــی از اســاتید دانشــگاه ب ــه در اردیبهشــت م شــد ک
ــرش  ــراه دخت ــودکان هم ــهری ک ــه ی همش ــد مجل ــه ی خری بهان
ــود و از کیوســک  ــدان می ش ــهر زاه ــان دانشــگاه در ش ــی خیاب راه
روزنامــه فروشــی مجلــه همشــهری کــودکان را بــرای دختــرش نادیه 
خریــداری می کنــد. نادیــه یــک دختــر دانش آمــوز پایــه ی چهــارم 
ــدازی بنیاد کــودک در مرکــز اســتان  ــان راه ان ــی آغازگــر جری ابتدای

ــد. ــتان ش ــر اس و بســیاری از شــهرهای دیگ
ــه  ــدرکاران مجل ــت ان ــه دس ــر از کلی ــدای ام ــت در ابت ــته اس شایس
همشــهری کــودکان و ســایر رســانه های اجتماعــی کــه بــه معرفــی 
بنیادکــودک می پردازنــد تشــکر ویــژه ای داشــته باشــیم. هــر چنــد 
ایــن بنیــاد در گذشــته فعالیت هایــی در منطقــه سیســتان بــه 
صــورت منســجم و در زاهــدان بــه صــورت مقطعــی از طریــق یکــی 
از کنشــگران فعــال داشــته اســت؛ امــا ورود رســمی بنیاد کــودک در 
مرکــز اســتان بــه نقطــه ی امیــدی بــرای بســیاری از دانش آمــوزان 
ــات  ــه تبلیغ ــه ی صفح ــا مالحظ ــه ب ــد. در ادام ــل ش ــتان تبدی اس
ــه  ــودک مراجع ــایت بنیاد ک ــه س ــا ب ــدم ت ــر آن ش ــودک ب بنیاد ک
ــه  ــن مؤسســه خیری ــای چشــمگیر ای ــرد و فعالیت ه ــم و عملک نمای
ــد و  ــوزان نیازمن ــاد دانش آم ــه ی ــرد. ب ــم را بیشــتر مشــغول ک ذهن
ــن  ــرا از ای ــه چ ــادم ک ــتان افت ــتان و بلوچس ــتان سیس ــتعد اس مس
فرصــت همیــاری محــروم هســتند؛ یــاِد خاطــره ی واقعــی معلمــی از 
اســتان افتــادم کــه دانش آمــوزی را بــه خاطــر پوشــیدن بــر عکــس 
ــه  ــمندانه ب ــخ هوش ــا پاس ــوز ب ــود و دانش آم ــرزنش نم ــی س دمپای
ــا را  ــر اســت، آن ه ــم بزرگ ت ــدازه پای ــی از ان ــت: » دمپای ــم گف معل
برعکــس پوشــیدم تــا در فاصلــه طوالنــی مســیر روســتا بــه مدرســه 
ــت  ــا واقعی ــن خاطــره و مشــاهده صده ــد!« ای ــرون نیاین ــم بی از پای
فقــر و محرومیــت دانش آمــوزان کــه بــا کفش هــای کهنــه و 
ــم  ــد ذهن ــه می آمدن ــه مدرس ــف ب ــای کی ــه ج ــی ب ــه گون کیس
ــه ای از  ــل رنجنام ــق ایمی ــا از طری ــاخت ت ــغول س ــتر مش را بیش
ــزی  ــر مرک ــدرکاران دفت ــه دســت ان ــودکان اســتان را ب ــت ک وضعی
ــک  ــت الکترونی ــخ پس ــار پاس ــم. در انتظ ــال نمای ــودک ارس بنیاد ک
ــک  ــر از ی ــه پاســخ آن را در ظــرف کمت ــد ک ــری نپایی ــدم و دی مان
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ــه  ــودک را ب ــزی بنیاد ک ــر مرک ــدی دفت ــم و عالقه من ــه یافت هفت
اســتقرار دفتــر زاهــدان بســیار جــدی دیــدم. بــا وجــود اینکــه هیــچ 
ــر  ــع مدی ــه موق ــخگویی ب ــتم پاس ــودک نداش ــناختی از بنیاد ک ش
ــری از  ــای معی ــی آق ــواه و معرف ــم دادخ ــرکار خان ــودک س بنیاد ک
کنشــگران بنیاد کــودک زاهــدان و آقــای دکتــر ســاالر پــور مســئول 
ــادل  ــری و تب ــا هم فک ــا ب ــد ت ــث ش ــل باع ــودک زاب ــر بنیاد ک دفت
نظــر در خصــوص راه انــدازی دفتــر بنیــاد در زاهــدان چــاره اندیشــی 
نماییــم. تماس هــای تلفنــی زیــادی برقــرار شــد تــا اینکــه مؤســس 
ــای  ــج و ناله ه ــرم رن ــه نظ ــدند. ب ــدان ش ــی زاه ــودک راه بنیاد ک
ــر  ــر و تحقی ــخ فق ــم تل ــه از طع ــوزان مســتعد ک بعضــی از دانش آم
خســته شــده بودنــد و فریادهــای کودکانــه آن هــا بــه طــور معجــزه 
ســاخت.  هموارتــر  را  بنیاد کــودک  راه انــدازی  مســیر  آســایی 
مطمئــن هســتم کــه صــدای ناله هــای کــودکان مشــتاق تحصیــل 
ــد رســیده اســت و  ــه خداون در زاهــدان و ســایر شــهرهای اســتان ب
ــن  ــا در ای ــود ت ــه ب ــت یافت ــودک مأموری ــزرگ بنیاد ک ــواده ی ب خان
ــی و  ــاف اله ــایه ی الط ــوم را در س ــودکان معص ــاک ک ــای پ آرزوه
بــه پشــتوانه ی کمک هــای مــادی و معنــوی نیکــوکاران بنیادکــودک 
ــه  ــرآورده ســازد. ســفر زمینــی مؤســس بنیادکــودک از بیرجنــد ب ب
ــه  ــیار مای ــم بس ــودک برای ــر بنیاد ک ــری دفت ــرای پیگی ــدان ب زاه
ــوس از  ــا اتوب ــمی ب ــالت جس ــود کس ــا وج ــان ب ــود. ایش ــگفتی ب ش
بیرجنــد بــه زاهــدان آمدنــد. شــرط تأســیس دفتــر بنیاد کــودک در 
زاهــدان همراهــی نیکــوکاران بــرای تأمیــن ســاختمان اداری بــود که 
ــا طــرح موضــوع جلــب کمک هــای مردمــی توســط  خوشــبختانه ب
ــران و کارشناســان دســتگاه های  جمعــی از اســاتید دانشــگاه و مدی
اجرایــی از طریــق اطــالع رســانی مــوردی و دعــوت به همــکاری افراد 
مختلــف بــه بنیادکــودک مبلــغ قابــل توجهــی از کمک هــای مردمــی 

جمــع آوری و بــه حســاب بنیاد کــودک 
ــودک  ــارکت بنیاد ک ــا مش ــد و ب ــز ش واری
ــد  ــرای خری ــا ب ــری از هزینه ه ــش دیگ بخ
بهتریــن نقطــه ی  اداری در  یــک دفتــر 
شــهر فراهــم گشــت. فرآینــد جمــع آوری و 
ــاه طــول کشــید  ــج م ــه مــدت پن کمــک ب
ــاد  ــرای بنی ــاختمان اداری ب ــا و س ــا فض ت
ــن  ــد. در ای ــاد گردی ــف بنی ــداری و وق خری
ــبانه روزی  ــای ش ــاه تالش ه ــج م ــدت پن م
ــه دســت هــم  نیکــوکاران دلســوز دســت ب
داد تــا بنیاد کــودک بــا محوریــت ایــن 
افــراد دانشــگاهی و بــه پشــتوانه کمک هــای 
مــادی و معنــوی نیکــوکاران از اقصــی نقــاط 
ــتقرار  ــا اس ــاً ب ــرد. تقریب ــکل بگی ــور ش کش
ــان 1392 دو مــددکار دلســوز و  ــر از آب دفت
مــورد اعتمــاد کــه دارای ســابقه مــددکاری 
بودنــد بــا تعهــد و عشــق فــراوان توانســتند 
ــدن دوره آموزشــی  ــه و گذران ــس از توجی پ
در تهــران و زابــل اقــدام بــه شناســایی 
ــده  ــکیل پرون ــتعد و تش ــوزان مس دانش آم

بــرای آن هــا نماینــد. فضــای انســانی حاکــم بــر بنیادکــودک زاهــدان 
بــه دور از اغــراض سیاســی و قومــی و مذهبــی باعــث شــد کــه ایــن 
ــاه فعالیت هــای  ــک ســال و دو م ــان بیــش از ی ــاد در مــدت زم بنی
ــام  ــتان انج ــهرهای اس ــایر ش ــدان و س ــهر زاه ــمگیری در ش چش
ــود  ــت خ ــروع فعالی ــه از ش ــت ک ــر اس ــدان مفتخ ــر زاه ــد. دفت ده
ــال را  ــار فع ــرار داده و 20 همی ــش ق ــت پوش ــو را تح 286 مددج
همــراه خــود کــرده اســت. در ادامــه بــه خالصــه ای از عملکــرد دفتــر 
ــم: ــاره می نمایی ــون اش ــیس تاکن ــدو تأس ــدان از ب ــودک زاه بنیادک

ــه  ــوزان ب ــش آم ــژه دان ــش وی ــاس و کف ــع لب * اجــرای طــرح توزی
ارزش 300 میلیــون ریــال از طریــق ظرفیــت کمک هــای نیکــوکاران
* برگــزاری مراســم افطــاری بــرای دانش آمــوزان بنــد زنــدان کــودکان 

و اعطــای وســایل ورزشــی
بــرای  مهارت افزایــی  و  درســی  کمــک  کتاب هــای  خریــد   *
ــرای  ــه ب ــاد کتابخان ــاب و ایج ــتانی کت ــگاه اس ــوزان از نمایش دانش آم

ــودک ــر بنیادک دفت
* برنامه ریزی اجرای طرح صبحانه دانش آموزان از دی ماه 1393

ــای  ــرکت در دوره ه ــرای ش ــوزان ب ــیاری از دانش آم ــت بس * هدای
ــه ای و کالس هــای تقویتــی ــی و حرف فن

کارخانجــات  از  بازدید دانش آمــوزان  تورهــای  * برنامه ریــزی 
صنعتــی و دانشــگاه

ــگان  ــبد رای ــع س ــتان و توزی ــیمان سیس ــه س ــا کارخان ــاط ب * ارتب
کاالی غذایــی بیــن خانواده هــای مدد جویــان تحــت پوشــش 

ــودک بنیادک
* پیگیــری گســترش دفاتــر بنیاد کــودک در شــهرهای اســتان 
سیســتان و بلوچســتان و افتتــاح دفاتــر اقمــاری در شــهرهای 

ــار ــاش و چابه ــوج، خ ــهر، فن ایرانش
* برنامه ریــزی اجــرای کنســرت موســیقی 

در زاهــدان در پایــان ســال 1393

بــا اتصــال همــه ی ایــن رویدادهــای زیبا در 
فواصــل زمانــی کوتــاه شــاهد دســتاوردهای 
خوبــی از بنیاد کــودک زاهــدان شــدیم. 
جالــب آن کــه همــه ایــن رویدادهــا رنــگ 
خدایــی و فــرا قومــی و فــرا مذهبی داشــت 
و در یــک مســیر طبیعــی و انسان دوســتانه 
ــت.  ــش رف ــو پی ــه جل ــندانه رو ب و خداپس
ــتان  ــودک اس ــه بنیاد ک ــی رود ک ــار م انتظ
ــد زمینه ســاز  سیســتان و بلوچســتان بتوان
ــتعد  ــوزان مس ــی دانش آم ــت تحصیل هدای
ایــن خطــه ی محــروم از کشــور عزیزمــان 

گــردد.
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تأسیس دفتر بنیادکودک بوشهر

دیرگاهــی اســت در ســرزمین لیــان، تنهــا آفتاب درخشــان اســت که 
پرتــو گــرم و پرحــرارت خــود را بی دریــغ بــر پهنــه ی خــاک تفتیــده 
ــع عظیــم و گنج هــای پیــدا و  می گســتراند و علی رغــم وجــود مناب
ــر  ــایه ی ســنگین ب ــار و س ــه ناحــق غب ــت ب ــر و محرومی ــان، فق نه
چهــره ی ایــن شــهر کهــن نشــانیده اســت. ســخن از بوشــهر اســت، 
ــی  ــور و شــوق زندگ ــه ی ش ــر آین ــه ب ــه در آن ناباوران ســرزمینی ک
محرومــان زنــگار فقــر نشســته و گویــی کــه شــرجی و گرمــا و نخــل 
و دریــا هــم از غربــت تنگدســتی مردمــان بــه تنــگ آمــده اســت. در 
ایــن رهگــذر چــه بســیار فرزنــدان ایــن خــاک کــه بــه جــور روزگار 
ــار  ــه ناچ ــوده و ب ــه دور ب ــی ب ــات زندگ ــن امکان ــازگار از کمتری ناس
ــن  ــان ای ــد. مردم ــی پیموده ان ــد و بالندگ ــر از راه رش ــیری غی مس
ــت از  ــن غفل ــوازی شــهره اند، لیک ــی و میهمان ن ــه خونگرم خــاک ب
صاحبــان خانــه بیــش از ایــن انصــاف نیســت! چندیســت کــه برخــی 
ــه طــرق گوناگــون  ــن کــرده و ب ــاری زی نیک اندیشــان مرکــب همی
پــای در رکاب نیکــوکاری نهاده انــد، لیکــن پــای مــا کوتــاه و منــزل 
بــس دراز! بایــد گامــی جدیــد برداشــت، کالمــی نــو گفــت و آهنگــی 
تــازه نواخــت. دیگــر ســخن از یــاری محرومــان گذشــته و گاِه کمــک 
ــرای خــود و  ــر ب ــه ای بهت ــا ســاختن جامع ــا آی ــه خــود اســت! ام ب
ــدان  ــن فرزن ــن و فرهیخت ــو، آموخت ــت نیک ــا تربی ــز ب ــران ج دیگ

میســر اســت؟
ســالیانی اســت کــه بنیادکــودک خط مشــی و طریــق نیکــوکاری خود 

ــر ایــن اســلوب بنــا نهــاده ولــی دریغــا  را ب
کــه طــی ایــن دوران فرزنــدان مســتعد امــا 
مســتمند بوشــهری از خدمات ارزنــده ی این 
بنیــاد بی بهــره مانــده بودنــد. آنچــه در ادامه 
بــه اختصــار می آیــد حکایتــی گزارش گونــه 
ــودک بوشــهر  ــر بنیادک ــه کار دفت ــاز ب از آغ

می باشد.
ــتاقان  ــی از مش ــز 92، گروه ــل پایی در اوای
ــه  ــه نیــت خدمــت هدفمنــد ب نیکــوکاری ب
ــه  ــم ب ــده و تصمی ــم آم ــان گرده محروم

ــی  ــد. ط ــهر گرفتن ــتان بوش ــودک در اس ــر بنیادک ــدازی دفت راه ان
برقــراری تمــاس بــا دفتــر مرکــزی و اعــالم مدیریــت محتــرم مبنــی 
ــزاری و  ــخت اف ــات س ــتر الزم و امکان ــازی بس ــزوم فراهم س ــر ل ب
ــدان  ــغلی عالقمن ــوابق ش ــکاری و س ــای هم ــزاری الزم، تقاض نرم اف
بــه فعالیــت در ایــن عرصــه بــه دفتــر مرکــزی ارســال و بــه مــوازات 
آن جســتجو جهــت اجــاره دفتــر و تجهیــز آن آغــاز شــد. بــا 
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده و همــت عالــی اعضــای هیئــت امنــا 
ــز  ــن و تجهی ــیله« تأمی ــیس »مس ــازه تأس ــاختمان ت ــری در س دفت
شــد. در ایــن راســتا کلیــه ی هزینه هــای الزم اعــم از مبلــغ اجــاره 
ــد تجهیــزات توســط تنــی چنــد از اعضــاء هیئــت  و هزینــه ی خری

ــاء تقبــل شــد. امن
پــس از آن و بــا فراهــم شــدن شــرایط مــد نظــر مدیریــت 
دفترمرکــزی، از ایشــان جهــت بازدیــد و مالقــات بــا اعضــاء هیئــت 
امنــاء دفتــر بوشــهر دعــوت بــه عمــل آمــد. در روز 18 اســفند 92 و 
مقــارن بــا روز بوشــهر، ســرکار خانــم دادخــواه، مدیرعامــل مؤسســه 
ــل  ــره در مح ــت مدی ــی از هیئ ــه نمایندگ ــودک، ب ــه رفاه ک خیری
دفتــر بنیادکــودک حضــور یافتــه و ضمــن بازدیــد از امکانــات دفتــر، 
بــا اعضــاء عالقمنــد جهــت همــکاری بــه عنــوان عضــو هیئــت امنــاء 

ــر بوشــهر از نزدیــک آشــنا شــدند.  دفت
ــا  ــات اعضــاء هیئت امن ــق برگــزاری انتخاب طــی ایــن جلســه از طری
دفتــر  سرپرســت  و  هیئت امنــا  رئیــس  علی البــدل،  و  اصلــی 
اتفــاق آراء تعییــن و مقــرر گردیــد  بــه 
مجــوز  اخــذ  جهــت  الزم  پیگیری هــای 
فعالیــت از اســتانداری بوشــهر بالفاصلــه 
ــد  ــن رون ــیر اداری ای ــت. مس ــام پذیرف انج
پیمــوده شــد و مــدارک الزم در اختیــار 
دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی و نظــارت 
بــر ســازمان های مــردم نهــاد قــرار گرفــت و 
در اواســط مــرداد 93 مجــوز رســمی فعالیــت 
دفتــر بنیادکــودک در شــهر بوشــهر از طــرف 

ــد. ــادر ش ــهر ص ــرم بوش ــتانداری محت اس

دیگــر ســخن از یــاری محرومــان گذشــته و 
گاه کمــک بــه خــود اســت
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بــه ســبب اســتفاده ی بهینــه از زمــان و بــه منظــور انتخــاب 
ــای  ــه نامه ه ــی در هفت ــت فراخــوان عموم ــر، دو نوب ــددکاران دفت م
محلــی درج گردیــد و در اردیبهشــت مــاه 93 دفتــر بوشــهر میزبــان 
مســئول محتــرم دفاتــر بنیادکودک، ســرکار خانــم اســماعیلی، جهت 
انجــام مصاحبــه بــا متقاضیــان مــددکاری بــود. از میــان متقاضیــان 
ســه نفــر جهــت طــی دوره آزمایشــی انتخــاب شــدند کــه پــس از 
ــک  ــا ی ــان تنه ــن می ــی از ای ــی و تجرب ــد آموزشــی عمل طــی فرآین
نفــر نظــر مســاعد مدیریــت را کســب نمــود و در دفتــر بنیادکــودک 

ــه کار شــد. مشــغول ب
طــی ایــن دوره کوتــاه از شــروع فعالیــت دفتــر، 32 مددجــو را تحــت 
ــه کار دفتــر  ــا آغــاز ب پوشــش قــرار داده و 25 همیــار فعــال دارد. ب
ــوکار  ــان نیک ــزد مردم ــاری در ن ــراوان همی ــور ف ــهر، ش ــاد بوش بنی
ــان  ــر مددجوی ــه اکث ــد ک ــبب گردی ــار س ــن دی ــش ای و نیک اندی
شناســایی شــده ســریعاً تحــت پوشــش همیــاران محلــی قــرار گرفته 

و بــه همــت ایشــان از برخــی کمک هــا افــزون بــر مقــرری ماهیانــه 
ــوازم منــزل و ... بهره منــد شــوند. نظیــر پوشــاک، نوشــت افزار، ل

بــرای اعضــاء هیئت امنــاء دفتــر بوشــهر مایــه خرســندی اســت کــه 
ــاز شــده و در حــال گســترش  ــارک در بوشــهر آغ ــه ی مب ــن روی ای
و انســجام اســت، لیکــن در ایــن رهگــذر پــس از اتــکال بــه الطــاف 
بیکــران پــروردگار یکتــا، امیــدوار بــه همــکاری و همیــاری مردمــان 
نیکــوکار، مســئولین محتــرم و نهادهــای مدنــی و خصوصــی اســتان 
ــل  ــوکار، تحصی ــاران نیک ــت همی ــه هم ــه ب ــد آنک ــه امی ــت. »ب اس
مشــکالت  گزنــد  از  بوشــهری  مســتعد  دانش آمــوزان  همــه ی 

ــان باشــد« اقتصــادی در ام

تأسیس دفتر بنیادکودک در شهرکرد

فیروزه از بام شکوفه می آویزد 

بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال و حمایت هــای دفتــر مرکــزی 
ــاری  بنیادکــودک، دفترشــهرکرد، مرکــز اســتان چهارمحــال و بختی
در تیــر مــاه 93 فعالیــت خــود را آغــاز و بــا گرفتــن مجوزهــای الزم 
ــت  ــا هم ــر ب ــن دفت ــود. ای ــه کار نم ــروع ب ــاه 93 ش ــماً از مهرم رس
وکوشــش همیــاران نیک اندیــش بــا اجــاره کــردن دفتــری در یــک 

مجتمــع اداری در مرکــز شــهر دایــر شــد.
بــا توجــه بــه آغــاز فعالیــت دفتــر بنیادکــودک شــهرکرد، در تیــر مــاه 
1393 کــه بــا حلــول مــاه مبــارک رمضــان ایــن ســال مقــارن شــد، 
ــر  ــوار دفت ــاران بزرگ ــش و همی ــوکاران نیک اندی ــکاری نیک ــا هم ب

ــهرکردی  ــرورزان ش ــر از مه ــی دیگ ــهرکرد و گروه ــودک ش بنیادک
تصمیــم بــر آن گرفتــه شــد تــا بــه منظــور انجــام وظیفــه در جهــت 
خدمــت رســانی بــه خانواده هــای نیازمنــد کــه عمومــاً دارای 
ــل و  ــاد تعام ــور ایج ــه منظ ــتعداد هســتند و ب ــا اس ــوزان ب دانش آم
ــز  ــران مراک ــرورش و مدی ــوزش و پ ــش آم ــا بخ ــازنده ب ــاط س ارتب
آموزشــی ایــن شــهر و نیــز آشــنایی هــر چــه بیشــتر مــردم شــهر 
ــر  ــرد. دفت ــورت پذی ــر ص ــای زی ــودک فعالیت ه ــالت بنیادک ــا رس ب
شــهرکرد توانســته اســت از آغــاز فعالیــت خــود تاکنــون 16 مددجــو 
را تحــت پوشــش قــرار دهــد و 8 همیــار فعــال را بــه یــاری بطلبــد. 
از جملــه اقدامــات ایــن دفتــر می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

* جشن عیدانه  دانش آموزان ممتاز 
ــدارس  ــد م ــوزان نیازمن ــه دانش آم ــی ب ــی بســته های غذای * اهدای

شــهرکرد طــی چنــد دوره 
* ارســال بســته های غذایــی بــه مناطــق محــروم اســتان چهارمحــال 
وبختیــاری نظیــر شهرســتان فارســان، اردل، کوهرنــگ، کیــار و 

ــردگان ل
* ارسال بسته های غذایی به مناطق زلزله زده استان ایالم 

* جشــن بــزرگ دانش آمــوزان تقدیــر از دانش آمــوزان ممتــاز 
ــهرکرد  ــودک ش ــش بنیادک ــت پوش تح
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 شماره 12

 سازگار و سازنده در شرایط پر تنش

دکتر محمدرضا مقدسی 
پژوهشگر و مدرس تاب آوری

ــدن  ــت آم ــه دس ــت و ب ــار از آموختنی هاس ــالم سرش ــی س زندگ
نتیجــه ی خــوب در شــرایط ســخت مبتنــی بــر تجربیــات و شــواهد 

ــن اســت. شــدنی و ممک
ــرایط  ــم ش ــه علی رغ ــد ک ــاره می کن ــا اش ــن معن ــه ای ــاب آوری ب ت
ــد و  ــکان رش ــم ام ــاز ه ــان ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ــوب ب نامطل
بالندگــی و برخــورداری از یــک زندگــی مفیــد و مثبــت وجــود دارد و 
در ایــن میــان تأثیــر حمایت هــای خیریــه و اجتماعی حتــی می تواند 
بخــش عمــده ای از نارســایی های خانــه و خانــواده را جبــران نمایــد؛ 
ــردی،  ــف ف ــطوح مختل ــاب آوری در س ــه ت ــت ک ــت اس ــن جه از ای
خانوادگــی و اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. تجربیــات 
ــل  ــه تحصی ــکان ادام ــه ام ــد ک ــی می ده ــودک گواه ــا در بنیادک م
ــای  ــب ارتق ــه موج ــر اینک ــالوه ب ــت ع ــن موهب ــورداری از ای و برخ
ــش  ــبب توان ــردد، س ــودکان می گ ــمانی ک ــی و جس ــالمت اخالق س
و کفایــت اجتماعــی ایشــان نیــز هســت و مجمــوع ایــن دســتاوردها 

ــد زد. ــم خواه ــالم و ســازنده ای را رق ــی س زندگ
ــودکان و  ــددکاران و ک ــرای م ــد ب ــام امی ــل پی ــد حام ــن می توان ای
ــان تحــت حمایــت بنیــاد باشــد. در واقــع هــدف از آمــوزش  نوجوان
ــودکان محــروم،  ــه در آن ک ــی اســت ک ــه ی چارچوب ــاب آوری ارائ ت
ــات و  ــر نامالیم ــه ب ــای غلب ــان راه ه ــا ی ایش ــان و خانواده ه نوجوان
ــد و راه  ــوع را بیاموزن ــراز و نشــیب های متعــدد و متن ــا و ف چالش ه
ــی  ــاب آوری آموختن ــه ت ــرا ک ــد چ ــش گیرن ــالمت را پی ــد و س رش

اســت.
ــوع و  ــل متن ــه دالی ــاب آوری ب ــت ت ــعه و تقوی ــوزش، توس ــر آم ام
ــه  ــرار می گیــرد کــه در اینجــا ب ــد ق متعــددی مــورد توجــه و تأکی

ــل اشــاره می گــردد: ــرار ذی ــه ق ــا ب شــماری از آن ه
1. آسیب ها و لطمات اجتماعی متنوع و پرشمار شده اند.

ــه دالیــل  ــی بنــا ب 2. اختــالالت رفتــاری و حتــی بیماری هــای روان
متعــدد در حــال رشــد هســتند، توســعه و تقویــت تــاب آوری 

ــد. ــا کن ــگیرانه ایف ــش پیش ــد نق می توان
ــن  ــر ای ــالوه ب ــت و ع ــدود اس ــیار مح ــترس بس ــاِن در دس 3. درم
محدودیــت مداخــالت درمانــی اغلــب بســیار گــران، زمــان بــر و گاه 

ــی نتیجــه هســتند. ب
4. تــاب آوری نیــاز بــه آموزش هــای تخصصــی روان شناســی نــدارد و 
تمامــی مــددکاران و نیکــوکاران بنیــاد حتــی بــا تحصیــالت و تربیــت 
ــاء  ــنا و منش ــه آش ــن مقول ــا ای ــد ب ــط می توانن ــگاهی غیرمرتب دانش

اقدامــات مداخلــه ای و امــدادی اثــر بخــش باشــند.
ــدت  ــی م ــای طوالن ــه آموزش ه ــاز ب ــاب آوری نی ــا ت ــنایی ب 5. آش

ــدارد. ن
ــام  ــه جهــت آســانی، کارپســند اســت و مخاطــب ع ــاب آوری ب 6. ت

دارد.
ــه  ــودک را در توجــه ب ــوان اهــداف بنیادک ــن مالحظــات می ت ــا ای ب

ــرار داد: ــورد اشــاره ق ــل م ــه شــرح ذی ــاب آوری ب ت
ــت  ــودکان تح ــرای ک ــد ب ــه رش ــاور ک ــن ب ــرورش ای ــت و پ * تقوی

ــت. ــن اس ــاعد ممک ــد و نامس ــرایط ب ــی در ش ــت حت حمای
ــات و  ــس از صدم ــد پ ــه رش ــاور ک ــن ب ــر ای ــه ب ــد و توج * تأکی
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لطمــات مختلــف خانوادگــی و اجتماعــی هــم کمــاکان میســر اســت.
* تقویت و توسعه ی توانایی های عبور از چالش ها.

* در نهایــت توانایــی لــذت بــردن از زندگــی و بهره منــدی از 
زیبایی هــای آن حتــی در شــرایط مخاطره آمیــز و نامســاعد؛ از ایــن 
ــازندگی  ــر س ــالوه ب ــاب آوری ع ــه ت ــرد ک ــان ک ــوان بی ــر می ت منظ
بردارنــده ی  در  و  متضمــن  آســیب زا،  شــرایط  در  ســازگاری  و 
ســالمت، توانــش و کفایــت اجتماعــی نیــز هســت و در ایــن میــان 
ــرار دارد. ــه ق ــد و توج ــورد تأکی ــیار م ــی بس ــای تحصیل موفقیت ه
بــا عنایــت بــه دســتاوردهای پژوهشــی در مــوج اول مطالعــات ایــن 
حــوزه کــه بــه توصیــف و شناســایی ویژگی هــای کــودکان و نوجوانان 
می پــردازد می تــوان بــا زوایــای دیگــری از اهمیــت و جایــگاه مســأله 
ادامــه تحصیــل، فعالیت هــای خیریــه، مشــارکت و پیوندهــای 
اجتماعــی و حمایــت از کــودکان محــروم از تحصیــل آشــنا شــد که از 
قضــا بــا مأموریــت اصلــی بنیادکــودک هم خوانــی وهم پوشــانی دارد. 
ــدی  ــرای فرآین ــی اســت ب ــاب آوری نام ــت ت ــوان گف ــع می ت در واق
کــه در آن چیزهــای کوچــک و حتــی ناقــص نتایــج بــزرگ و اغلــب 
کامــل را می ســازد. تمرکــز ایــن برنامــه ابتــدا بــر کارهایــی اســت که 
می تــوان انجــام داد و در مراحــل بعــد بــه کارهایــی کــه نمی تــوان 
ــه ســالمت  ــق اســت کــه ب ــن طری انجــام داد توجــه می دهــد. از ای
احساســی و انســجام جامعــه تحــت پوشــش بــه رغــم تهدیــدات برای 
ــه  ــه ب ــوب و بهین ــج خ ــا نتای ــد ت ــک می کن ــعه کم ــاق و توس انطب
دســت آیــد. ایــن روش در واقــع مطالعــه ی رفتــار ایــده آل و نتیجــه 

بخــش انســان در شــرایط پرتنــش اســت.
در مــوج اول مطالعــات تــاب آوری تمرکــز بــر شناســایی و توصیــف 

کــودکان شــده اســت کــه عمده تریــن آن هــا عبارتنــد از: 
و  اخالقــی  خــوش  مســأله،  حــل  توانایــی 
شــوخ طبعی، خــود مراقبتــی و خودکارآمــدی و 
برخــورداری از انتظــارات و توقعــات مثبــت و بــاال بــه 
ویــژه عالقــه ورزی بــه ادامــه ی تحصیــل را می تــوان 
نــام بــرد. لــذا شایســته اســت مــددکاران اجتماعــی 
ــوردار  ــاب آور برخ ــودکان ت ــخیص ک ــی تش از توانای

ــوند. ش
ــری  ــات دیگ ــا و تحقیق ــن دوره، پژوهش ه ــس از ای پ
اهمیــت پیــدا کرد کــه مأموریــت اصلی آن شــیوه های 
اکتســاب و بدســت آوری و تقویت و توســعه تــاب آوری 
اســت. دســتاورد اصلــی ایــن مــوج مطالعاتــی بــرروی 
شــیوه های تربیتــی والدیــن، ســبک های فرزندپروری، 
روش هــای مشــاوره و همچنیــن هرگونــه اقــدام 
ــز اهمیــت  مداخالتــی و پیشــگیرانه چشــمگیر و حای
ــن  ــه ای ــوع ب ــا رج ــد ب ــددکاران می توانن ــت. م اس
دســته از مقــاالت و پژوهش هــا بــه بهینه ســازی 
عملکــرد خــود و خانواده هــای تحــت پوشــش بنیــاد 
ــات  ــوج دوم مطالع ــه ی م ــه نتیج ــند ک ــدوار باش امی
ــیار  ــی بس ــردی و خانوادگ ــطوح ف ــاب آوری در س ت

ــت. ــش اس ــردی و اثر بخ کارب
مــوج ســوم مطالعــات تــاب آوری نیــز کــه نتیجــه ی 

حایــز اهمیــت آن تأکیــد و توجــه بــه )قــدرت معنــوی( بــرای عبــور 
ــا  ــات ب ــن تحقیق ــت. ای ــات روزگار اس ــخت و نامالیم ــای س از روزه
صراحــت در نتایــج خــود اعــالم کردنــد کــه منبــع قــدرت، معنــوی 
ــی  ــای دین ــی و باوره ــادات مذهب ــد شــامل اعتق ــه می توان اســت ک
انســان باشــد. نتایــج ایــن پژوهش هــا جایــگاه انســان موحــد و مؤمن 
را بــا باورهــای معنــوی و مذهبــی در عبــور از مصائــب و ســختی ها 
بســیار شــاخص معرفــی می کنــد. در واقــع همــگان معتقد نــد 
ــی  ــون پ ــت و اکن ــخت اس ــای س ــان در روزه ــار و یاورم ــد ی خداون
می بریــم بــه ایــن راز کــه چــرا مــددکاران و نیکــوکاران و همــکاران 
ــنده و  ــد بخش ــاد خداون ــال ی ــه ح ــه و در هم ــا همیش ــی م گرام

مهربــان را گرامــی می دارنــد. 
پــس از نتایــج مــوج ســوم مطالعــات تــاب آوری کــه بــه کشــف بزرگ 
قــدرت معنــوی منجــر شــد. مــوج چهــارم کــه نســبتاً جدیــد هــم 
ــاوران  ــان و مش ــددکاران، روان شناس ــه م ــه جامع ــود را ب ــت خ هس
و مربیــان و معلمــان معرفــی کــرد. تمرکــز و توجــه ایــن دســته از 
ــاب آوری،  ــودن ت ــدی ب ــودن و فرآین ــی ب ــد عامل ــر چن ــات ب تحقیق
ــایی و  ــه شناس ــن ب ــس زایشــی )Epigenetic( همچنی ــای پ توانایی ه

توصیــف عملکردهــای مغــزی و عصبــی تمرکــز و توجــه دارد.
در ایــن مجــال تــالش شــد تا ســبب آشــنایی بــا مقولــه ی تــاب آوری 
و ســیر مطالعــات و مقــاالت آن و هــم چنیــن جایــگاه آن در حرفــه ی 
مــددکاری اجتماعــی به وجــود آیــد. وجــود حداقــل یــک مــددکار و 
مربــی خــوب و حمایــت از تحصیــل کــودکان از عوامــل بســیار مهــم 

در ســالمت و توانــش اجتماعــی و تــاب آوری آن هاســت. 
در خاتمــه آرزومنــد اســت بنیادکــودک مرکــز آموزش هــای کاربــردی 

تــاب آوری را تأســیس نماید.
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 شماره 12

برگزاری اردوهای تفریحی، آموزشی و فرهنگی

ســال ها،  ایــن  تمامــی  در 
بنیادکــودک در کنــار اعطاء بورســیه 
ــت  ــان تح ــه مددجوی ــی ب تحصیل
حمایــت خــود، تــالش کــرده اســت 
کــه بــا توجه بــه امکانــات موجــود و 
ــاران  ــا حمایــت و نیکــوکاری همی ب
مهربــان، زمینــه ای را جهــت اجرای 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای آموزش برنامه ه
تفریحــی بــرای دانش آمــوزان فراهم 
کنــد. در همیــن راســتا، امســال 
ــته  ــال های گذش ــد س ــز همانن نی

ــه  ــر سراســر کشــور، ب ــاران خــود در دفات ــاری همی ــا ی بنیادکــودک ب

ــت  ــات فراغ منظــور غنی ســازی اوق
مددجویــان، اقــدام بــه برگــزاری 
و  آموزشــی  تفریحــی،  اردوهــای 
فرهنگــی کــرد. از اردوهــای برگــزار 
ــیراز،  ــهد، ش ــه مش ــفر ب ــده س ش
مازنــدران و گیــالن و همچنیــن 
اردوهای یک روزه ی گشــت شــهری 
و اطــراف شــهر را می تــوان نــام بــرد. 
ــزار  ــر دوه ــغ ب ــت بال ــی اس گفتن
ــش  ــت پوش ــان تح ــر از مددجوی نف
درون  اردوهــای  در  بنیادکــودک 

شــهری و برون شــهری ایــن مؤسســه شــرکت کرده انــد.
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بهــار رمضــان در ســنت و فرهنــگ مــا همــواره بــا مهربانی، بخشــش 
و نیکــوکاری گــره خــورده اســت. شــادی های کودکانــه از لحظــات 
افطــار کنــار خانــواده و شــیرینی لحظه هــای خــوش ســفره افطاری 

بــرای بســیاری از مــا خاطراتــی دلنشــین را زنــده می کنــد. 
بنیادکــودک همــه ســاله و در مــاه مبــارک رمضــان بــا مهربانــی 
همیارانــش شــادی های کودکانــه را بــه ســفره های افطــار 

ــازد. ــاری می س ــی ج ــواده ایران ــزاران خان ه
ــاران  ــی همی ــا همراه ــودک ب ــت بنیادک ــه گذش ــی ک در رمضان

ــودکان و  ــن ک ــی بی ــواد غذای ــع ســبدهای م ــر توزی ــالوه ب خــود ع
خانواده هــای آنــان از طریــق دفاتــر خــود در سراســر ایــران، توانســت 
در اقدامــی خداپســندانه ضیافت هــای افطــاری در خــور شــب های 
ــان  ــا حضــور برخــی از مســئولین، کلیــه ی مددجوی مــاه رمضــان ب
ــود  ــه ی خ ــر 23 گان ــان در دفات ــای ایش ــودک و خانواده ه بنیادک

برگــزار کنــد.

برگزاری مراسم افطاری در کلیه ی دفاتر بنیادکودک
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گرامی داشت روز جهانی کودک 

ــت  ــود و بزرگداش ــرای یادب ــه ب ــت ک ــودک روزی اس روز جهانی ک
کــودکان شــناخته شــده اســت. کشــورها و ســازمان های بین المللــی 
مختلــف روزهــای متفاوتــی را به عنــوان روز کــودک اعــالم کــرده و 
ایــن روز را در آن جشــن می گیرنــد. ایــن روز از طــرف ســازمان ملــل 
20 نوامبــر اعــالم گردیــده و در ایــران نیــز روز 17 مهــر به عنــوان روز 

کــودک هــر ســاله جشــن گرفتــه می شــود.
دفاتــر بنیادکــودک نیــز بــه همیــن مناســبت برنامه هــای متنوعــی را 

جهــت گرامی داشــت ایــن روز برگــزار کرده انــد. از جملــه:
ــر از  ــاق 105 نف ــه اتف ــان ب ــودک در اصفه ــی ک ــم روز جهان مراس
اعضــای بنیادکــودک در باغــی واقــع در کبوتــر آبــاد اصفهــان 
ــا  ــن مراســم ب ــزار شــد. ای ــز برگ ــاران عزی ــه یکــی از همی ــق ب متعل
آمــوزش ســاخت هواپیمــای کاغــذی توســط دو نفــر از مهندســین 
ــرواز  ــوزش پ ــا آم ــد. در انته ــروع ش ــا ش ــوردی هس ــن هوان انجم
ــت و  ــام گرف ــاری انج ــکاران افتخ ــط هم ــت( توس ــادک )کای بادب
ــاغ، بادبادک هــا را  ــل ب شــرکت کنندگان عالقه منــد، در فضــای مقاب
در آســمان بــه پــرواز درآوردنــد و لحظــات بیــاد ماندنــی ای را ســپری 

ــد. کردن
همچنیــن 70 نفــر از مددجویــان بنیادکــودک بــم نیــز کــه در مقطــع 
ابتدایــی تحصیــل می کننــد بــا حمــل پالکاردهایــی کــه بــر روی آن 
جمــالت زیبایــی مربــوط بــه ایــن روز نوشــته شــده بــود در قلعــه ی 
ــا ظرف هــای  شــادی ارگ جدیــد بــم حضــور یافتنــد. مددجویــان ب
ــه  ــل تهی ــه از قب ــه ای ک ــر روی پارچ ــی ب ــوی نقاش ــگ و قلم م رن
شــده بــود نقاشــی کشــیدند. بــا همــکاری مســئول محتــرم مجموعــه 
تفریحــی و فرهنگــی قلعــه شــادی قــرار شــد نقاشــی ایــن عزیــزان 

ــود و در  ــرار داده ش ــه ق ــن مجموع ــروش در ای ــش و ف ــرای نمای ب
ــغ 10/000/000  ــه مبل ــی ها ب ــن نقاش ــدادی از ای ــب تع ــان ش هم

ریــال توســط نیکــوکاران خریــداری شــد. 
ــه مــدت دو روز در ســالن شــهید بهشــتی  ــز هــم ب شــهرداری تبری
ــه  ــرد، از جمل ــم ک ــودکان فراه ــرای ک ــادی ب ــای بســیار ش لحظه ه
برنامه هــای ایــن دو روز می تــوان بــه اجــرای کنســرت آذری و 
ــاِن  ــر و برگــزاری مســابقه اشــاره کــرد. در پای فارســی، اجــرای تئات
مراســم نیــز شــمع هایی بــه نــام شــمع آگاهــی بــه نفــع مددجویــان 

ــودک روشــن شــد. بنیادک
بنیادکــودک دفتــر داراب نیــز جشــن باشــکوهی در روز پنــج شــنبه 
مــورخ 17 مهرمــاه از ســاعت 9 الــی 12 صبــح جهــت دانش آمــوزان 
خردســال برگــزار کــرد. صــورت ایــن دانش آمــوزان توســط گریمــور 
ــون  در ســالن بنیادکــودک نقاشــی شــد. دانش آمــوزان در ســالن کان
فرهنگــی و تربیتــی آمــوزش و پــرورش بــه جشــن و شــادی پرداختند.
بنیادکــودک کــرج نیــز از غافلــه عقــب نمانــد و جشــن روز جهانــی 
ــرد و  ــزار ک ــد برگ ــاران ارجمن ــی از همی ــاغ یک ــودک را در ب بنیادک

ــم زد. ــان رق ــرای مددجوی ــی ب لحظــات زیبای
از ســوی دیگــر دفتــر بنیادکــودک تهــران مددجویــان 5 تــا 9 
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــاه 93 ب ــود را در روز 17 مهرم ــاله ی خ س
ــه ی اســباب بازی تهــران گردهــم آورد و روز خــوب  کــودک در خان
و شــادی را بــرای آنــان رقــم زنــد. در انتهــا نیــز بــا خامــوش کــردن 
شــمع های روی کیــک و دریافــت هدیــه )کتــاب( توســط مددجویــان 

ایــن روز بــه یــاد ماندنــی بــه پایــان رســید.
بنیادکــودک دفتــر رشــت، میزبانــی صدهــا کــودک و نوجــوان 
گیالنــی را در جشــنواره »کــودک و صلــح« بــر عهــده داشــت. ایــن 
جشــنواره در بوســتان تــازه تأســیس مفاخــر رشــت برگــزار شــد. در 
حاشــیه ی ایــن جشــنواره نیــز، نقاشــی کودکانــی کــه در حمایــت از 
ایــن مؤسســه، آثــار خــود را هدیــه کــرده بودنــد در معــرض بازدیــد 

ــه نفــع بنیادکــودک قــرار داده شــد.  و فــروش ب
گفتنــی اســت بــه مناســبت 23 آوریــل روز کــودک ترکیــه، ســفارت 
ایــن کشــور بــا دعــوت از مــدارس کشــورهای ایــران، هندوســتان،کره 
و ایتالیــا جشــنی را بــرای کــودکان برگــزار کــرد. در ایــن مراســم کــه 
تعــدادی از مددجویــان دفتــر بنیادکــودک تهــران نیــز در آن حضــور 
ــی  ــت پررنگ ــز فعالی ــودکان نی ــورت ک ــی ص ــش نقاش ــتند، بخ داش

داشــت کــه توســط نیروهــای داوطلــب انجــام شــد.
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ــن  ــکاری یونیســف، انجم ــا هم ــودک، ب بنیادک
ــنبه  ــد، یکش ــل متح ــن مل ــل و انجم ــان مل زن
23 نوامبــر2014 بــه مناســبت روز جهانــی 
ــه  ــان نام ــب پیم ــالگی تصوی ــودک و 25 س ک
ــی  ــی را در بورل ــن مفصل ــودک جش ــوق ک حق

ــرد. ــزار ک ــز برگ هیل
ایــن برنامــه کــه 3 ســاعت بــه طــول انجامیــد 
در ســالن اجتماعــات راگــز بــری در شــهر 
زیبــای بورلــی هیلــز بــا حضــور دیپلمات هــای 
ــی و  ــده عرب ــارات متح ــی و ام ــای جنوب آفریق

ــزار شــد. ــز برگ ــی هیل مســئولین شــهر بورل
ــا ملیت هــای مختلــف نقاشــی هایی  کــودکان ب
را  دوســتی جهانــی  و  مضامیــن صلــح  بــا 
ــای  ــه آق ــالل برنام ــد. در خ ــزی کردن رنگ آمی

مراسم روز جهانی کودک در بنیادکودک امریکا

ســیریل ندابــا ســفیر آفریقــای جنوبــی در 
لس آنجلــس از عالقــه رهبــر فقیــد آفریقــا 
آقــای نلســون مانــدال بــه کــودکان ســخن گفــت 
و اظهــار کــرد کــه ایشــان همیشــه مالقــات بــا 
ــا ترجیــح  ــا ســران دنی ــدار ب ــه دی کــودکان را ب
مــی داد. دکتــر پیمــان رئوفــی مدیرعامــل 
بنیادکــودک امریــکا نیــز طــی ســخنانی از 
همراهــان بنیادکــودک بــه ویــژه دکتــر میرعلــی 
ضرابــی ســپاس گزاری کــرد و گزارشــی از رونــد 

ــود. ــه نم ــودک ارائ ــد بنیادک ــه رش رو ب
شــهردار و اعضــای شــورای شــهر از جانــب 
شــهر بورلــی هیلــز بــه مناســبت بیســت ســال 
فعالیــت بنیادکــودک نیــز طــی بیانیــه رســمی 
از بنیادکــودک تجلیــل و ســپاس گزاری بــه 

ــد. ــل آوردن عم
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کوله پشتی های سرنوشت ساز 
الهه دهقانی 

محمــد ضرابیــه ، 71ســاله ، زاده شــهر یــزد ، مدیرعامــل شــرکت یزدباف، 
ظاهــری آرام دارد و چهــره ای مهربــان، از دوران کودکــی خــود 
می گویــد زمانــی کــه وضعیــت اقتصــادی چنــدان مناســبی نداشــتند 

و پــدر وی نیــز از درآمــد باالیــی برخــوردار نبــود.
محمــد ضرابیــه بــه رســم آن روزگاران از 12 ســالگی در کنــار درس 
خوانــدن در زمــان فراغــت و فصــل تابســتان، مشــغول بــه کار شــد 
ــه  ــرد. ضرابی ــر در پیــش گی ــت را هرچــه زودت ــد راه موفقی ــا بتوان ت
ــه دســت آورد. در  ــادی را ب ــا کار و کوشــش، تجــارب زی توانســت ب
زمــان تأســیس شــرکت یزدبــاف مرحــوم رســولیان، مؤســس شــرکت 
یزدبــاف و یکــی از بزرگتریــن ســرمایه داران شــهر یــزد در همســایگی 
ایشــان زندگــی می کردنــد محمــد ضرابیــه مدیرعامــل وقــت شــرکت 
در ســنین جوانــی بــه صــورت پــاره وقت در شــرکت ایشــان مشــغول 

بــه کار شــد و ایــن ســرآغاز موفقیت هــای بعــدی وی بــود.
ــه امــور مالــی کارگــران از جملــه وظایــف  در آن زمــان رســیدگی ب
محولــه بــه محمــد ضرابیــه بــود. هیــچ کاری را عیــب نمی دانســت 
و راه پیشــرفت و ترقــی خــود را در تــالش و پشــتکار مضاعــف 
می دیــد. وی تحصیــالت دبیرســتان خــود را در رشــته علــوم 
ــاند و  ــان رس ــه پای ــزد ب ــتان ی ــهر شهرس ــه ایرانش ــی مدرس طبیع
موفــق بــه اخــذ دیپلــم در خــرداد ســال 40 شــد. پــس از بــه پایــان 
ــر فعالیــت خــود را  ــه صــورت جدی ت رســاندن دوره ی دبیرســتان ب
در مجموعــه ی یزدبــاف دنبــال کــرد و تحصیــالت خــود را هــم ادامــه 
ــز  ــپه نی ــک س ــتخدام بان ــه اس ــه ب ــود ک ــل ب ــن تحصی داد. در حی
ــر دو  ــد و در ه ــک ش ــارات بان ــابداری اعتب ــئول حس ــد و مس درآم

ــه اشــتغال داشــت.  زمین
امــا پــس از گذشــت 6 ســال ترجیــح داد کــه کار خــود را بــه صــورت 
ــس از کار  ــد و از آن پ ــه ده ــاف ادام ــه ی یزدب ــر در مجموع جدی ت
بانــک اســتعفا داد و تنهــا بــه کار در گــروه یزدبــاف پرداخــت. اوایــل 
ســال 47 بــود کــه شــرکت پالســتیران فعــال در زمینــه ی ســاخت 
قطعــات یخچــال تأســیس شــد و ضرابیــه مســئولیت آن را به عهــده 
ــت  ــه موفقی ــد ضرابی ــه ی محم ــام دغدغ ــت. در آن دوران تم گرف

پالســتیران بــود و در ایــن راســتا از هیــچ کوششــی دریــغ نکــرد. 
او کــه هــم زمــان بــا کار، درس خوانــدن را رهــا نکــرده و توانســته بود 
ــق تحصیــل موفقیت هــای چشــمگیری بدســت آورد، اینــک  از طری

در اندیشــه ی ســایر هــم نوعانــش بــود و گویــی دنبــال راه چــاره ای 
می گشــت تــا نگــذارد بچه هــا از درس خوانــدن بــاز بماننــد، مخصوصاً 
ــه  ــرای ادام ــر ب ــا کمت ــاید آن روزه ــه ش ــر ک ــر کارگ ــای قش بچه ه
ــیار  ــران بس ــدان کارگ ــده ی فرزن ــدند. آین ــویق می ش ــل تش تحصی
بــرای محمــد ضرابیــه اهمیــت داشــت، کارگرانــی کــه تنهــا در فکــر 
ــت  ــاز روز برایشــان اولوی ــن نی ــد و تأمی ــواده خــود بودن ــاش خان مع
ــه در یــک حرکــت انسان دوســتانه  بیشــتری داشــت. محمــد ضرابی
ــدان مســتعد کارگــران شــرکت  ــرای ایجــاد انگیــزه در میــان فرزن ب
ــرای بچه ها یــی کــه  ــا کوله پشــتی هایی ب ــر آن شــد ت پالســتیران ب
شــاگرد ممتــاز بودنــد بــا آرم شــرکت تهیــه نمایــد و از ایــن طریــق 
ــدن تشــویق کنــد. او در آن زمــان  ــرای بهتــر درس خوان آن هــا را ب
ــه  ــده نگ ــوزان زن ــن دانش آم ــوزش را در دل ای ــوق آم ــه ش این گون
ــدون  ــوند ب ــه در دانشــگاه قبــول ش ــول داد چنان چ داشــت و ق
ــا را پرداخــت  ــل آن ه ــای تحصی ــه هزینه ه ــدی کلی ــه تعه هیچ گون
ــه فعالیــت خــود  ــز پــس از گذشــت ســال ها ب ــان نی ــد. همچن نمای
در ایــن زمینــه بــا اهــداء جوایــز متعــدد بــه دانش آمــوزان مســتعد 
ادامــه می دهــد. در ابتــدای شــروع فعالیــت ضرابیــه از حــدود 400 
پرســنل کارگــر شــرکت 60 دانش آمــوز نمونــه پــرورش یافتنــد کــه 
ــل توجهــی اســت. در  ــار قاب ــان خــود آم ــه زم ــار نســبت ب ــن آم ای
ــر پرســنل،  ــاف از بیــن 1300 نف حــال حاضــر در مجموعــه ی یزدب
حــدود 300 نفــر از همیــن دانش آمــوزان ممتــاز هســتند و همچنین 
در مجموعــه ی یزدبــاف مدیــران و مهندســان بســیاری هســتند کــه 

از ایــن طریــق موفــق شــده اند.
ــت  ــد موفقی ــه در رون ــد ضرابی ــر محم ــه از نظ ــری ک ــئله دیگ مس
دانش آمــوزان بــا اســتعداد حائــز اهمیــت اســت میــزان تالش هــای 
ــه  ــت. اینک ــن اس ــده ای روش ــه آین ــدواری ب ــا و امی ــتمر آن ه مس
بیشــتر از حمایــت کــردن از ایــن دانش آمــوزان مهــم آمــوزش دادن 

ــت.  ــر آن هاس ــه بهت ــرفت هرچ ــتای پیش ــی در راس مهارت های
محمد ضرابیه مصداق شعر پروین است آنگاه که می گوید :

  شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ 
                                               برای خاطر بیچارگان نیاسودن
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نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

 پرچم بنیادکودک بر فراز قله ها

گــروه کوهنــوردی و طبیعت گــردی نمونــه در بهــار ســال 83 توســط جمعــی از کوهنــوردان کــه اکثــر آن هــا از اعضــای فارغ التحصیــل گــروه 
ــردی در  ــوردی و طبیعت گ ــق کوهن ــه ی موف ــروه 450 برنام ــن گ ــخ ای ــک هســتند تأســیس شــد. از آن تاری ــوردی دانشــگاه پلی تکنی کوهن

ســطوح مختلــف برگــزار کــرده اســت.
ــت  ــه ی هیئ ــر مجموع ــت در زی ــس از ثب ــاه ســال 87 پ ــده دارد. در مهرم ــه در حــال حاضــر 195 عضــو رســمی و 7 عضــو پاین ــروه نمون گ

ــاز کــرده اســت.  ــوردی اســتان تهــران فعالیــت رســمی خــود را آغ کوهن
فعالیت هــای گــروه در شــاخه های منطقه گــردی، طبیعت گــردی، کوهنــوردی، ســنگ نوردی، زیســت محیطی و فرهنگــی تقســیم می شــود. 

همچنیــن ایــن گــروه ارتبــاط نزدیــک بــا انجمــن کوهنــوردان ایــران دارد.
طبــق تقویــم گــروه، برنامــه ی مــورخ 1393/11/04 صعــود بــه قلــه ی توچــال بــود، بــا پیشــنهاد یکــی از اعضــای گــروه کوهنــوردی نمونــه کــه 
از همــکاران بنیــاد نیــز هســت و تأییــد هیئــت مدیــره گــروه، صعــود بــا حمایــت از بنیادکــودک و معرفــی آن بــه جامعــه ی کوهنــوردی صــورت 

ــوردان  ــن کوهن ــاد در بی ــورهای بنی ــیر بروش ــول مس ــت. در ط پذیرف
پخــش شــد و توضیحاتــی راجــع بــه فعالیــت ایــن  مؤسســه و اهــداف 
ــان  ــم زم ــش اعظ ــی بخ ــن معرف ــد. ای ــه گردی ــکاران ارائ ــه ورزش آن ب
ــود  ــیر صع ــل مس ــن دلی ــه همی ــاص داد ب ــود اختص ــه خ ــود را ب صع
ــار  ــرف ناه ــس از ص ــوده و پ ــر نم ــروین تغیی ــواره ی ش ــمت دی ــه س ب
ــاه شــروین، مســیر بازگشــت طــی شــد و درســاعت 17:00  در جان پن

ــان یافــت.  برنامــه پای
ــودک  ــان بنیادک ــه مددجوی ــه را ب ــن برنام ــتاقانه ای ــه مش ــروه نمون گ
تقدیــم می نمایــد و امیــدوار اســت گامــی هرچنــد کوچــک در حمایــت 
ــیاری از  ــت بس ــر اس ــایان ذک ــردارد. ش ــرزمین ب ــن س ــدان ای از فرزن
اعضــای فرهیختــه ی گــروه از همیــاران ارجمنــد بنیادکــودک هســتند.

اهدای بسته های غذایی به زلزله زدگان منطقه مورموری

ــی 6.1 در  ــه بزرگ ــه ای ب ــال 93 زلزل ــاه س ــهریور م ــداد ش در بام
مقیــاس امــواج درونــی )ریشــتر( منطقــه مورمــوری از توابــع 
شهرســتان آبدانــان واقــع در اســتان ایــالم را لرزانــد. در ایــن راســتا 
بنیادکــودک جهــت همیــاری و همدلــی بــا ایــن عزیــزان و بــا کمک 
ــداد  ــهرکرد، تع ــودک ش ــر بنیادک ــان دفت ــک اندیش ــی نی و همراه
هــزار بســته ی غذایــی )بــه ارزش کلــی 45 میلیــون تومــان(، جهــت 
کمــک بــه850 خانــوار در بخــش مورمــوری و150خانــوار در بخــش 
آبدانــان بــه آســیب دیــدگان اهــداء کــرد. همچنیــن الزم بــه ذکــر 
ــه  ــران 300 کیــف مدرســه ب ــر مرکــزی بنیادکــودک ای اســت دفت

ــرد.  ــداء ک ــوری اه ــه زده ی مورم ــوزان زلزل دانش آم
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وجدان های بیدار قدردان خدمات خیرخواهانه 
نیک اندیشان

تماشــای جرقــه ی نــور امیــد در چشــم های دانش آمــوزان و حــالوت 
تقســیم شــادی بــا پــدران و مــادران بنیادکــودک را فقــط و فقــط بــا 
ــوان حــس کــرد. چــه خــوب  ــا می ت ــاک و معصــوم و بی ری ــب پ قل
ــدان  ــخاوت چن ــبز س ــیر س ــودن مس ــه پیم ــم ک ــاور کنی ــت ب اس
هــم دشــوار نیســت. در شــرایط نفس گیــر کنونــی کــه کمــر قشــر 
کم درآمــد زیــر بــار زندگــی خــم شــده، انســان های فرشــته خصــال، 
ــی از  ــا چشم پوش ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــر زی ــان و ایثارگ مهرب
ــاز را  ــنگ و آینده س ــش روزهــای قش ــوی خوی ــته های دنی خواس
بــرای دانش آمــوزان مســتعد و نیازمنــد، خاطره انگیزتــر می کننــد و 

تــب ســرد محرومیــت را بــا عشــق و ایثــار مــداوا می کننــد.
حــاج مصطفــی فیــروزی از جملــه نیکوکارانــی اســت کــه در 
ــدان  ــدای فرزن ــدای بی ص ــه ن ــاف ب ــق و انص ــر به ح ــال های اخی س
ــان  ــته آن ــده ای را شایس ــت ارزن ــت و خدم ــک گف ــودک لبی بنیادک

ــرد. ــه ک عرض
ــاخت  ــگ س ــال 92 کلن ــاه س ــت م ــروزی در اردیبهش ــدس فی مهن
ــودک  ــه هــدف بنیادک ــل ب ــا نی ــودک را ب ــد بنیادک ســاختمان جدی
ــوز  ــچ دانش آم ــه هی ــن می اندیشــد ک ــه ای ــواره ب ــودک هم )بنیادک

مســتعدی نبایــد به خاطــر فقــر از تحصیــل بــاز بماننــد( زد. 
ســاختمانی کــه در زمینــی بــه مســاحت 415 مترمربــع در دو طبقــه 
بــا هزینــه ی حــدودی 5 میلیــارد ریــال ســاخته شــد و دارای فضــای 

ــت. ــی اس ــی و کارگاه اداری، آموزش
ــک  ــدای ی ــا اه ــزی ب ــرد پایی ــز در روز س ــودک نی ــدان بنیادک فرزن
ســبد گل، طــی دیــداری صمیمــی از زحمــات نیک اندیــش، مهندس 
حــاج مصطفــی فیــروزی قدردانــی کردنــد و گرمــای محبتشــان را بــه 

عمــو مصطفــی هدیــه دادنــد.
مســیر  در  کــه  انســان هایی  ارزشــمند  قدم هــای  بنیادکــودک 
خدمت رســانی مؤثــر بــه هــم نــوع تــالش می کننــد را گرامــی داشــته 

ــت. ــه اس ــتِی خالصان ــن دوس ــدردان ای ــود ق ــام وج ــا تم و ب
شــایان ذکر اســت کــه بنیادکــودک ایــران از زحمــات همیــار و خیــر 
ارجمنــد آقــای مجیــد ســمن آبادی کــه تاکنــون محــل دفتــر آمــل را 
بــه صــورت رایــگان در اختیــار ایــن مؤسســه قــرار داده بودنــد کمــال 
تشــکر را دارد و بــرای همــه ی همیــاران آرزوی ســالمتی و توفیــق در 

انجــام کار خیــر را می کند.
همچنیــن گفتنــی اســت روز 16 بهمــن ســال 93 دفتــر بنیادکودک 
آمــل طــی مراســمی بــا حضــور 
نیکــوکاران و مســئولین منطقــه 
ــل  ــود نق ــد خ ــل جدی ــه مح ب

مــکان کــرد.
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دعوت از کودکان و نوجوانان کانون اصالح و تربیت برای 
بازگشت به تحصیل 

گاه ســاختارهای اجتماعــی، معضــالت اقتصــادی و نقصان هــای 
فرهنگــی، بســتری را می ســازد کــه منجــر بــه بزهــکاری کــودکان و 
نوجوانــان در ایــن ســاختار می شــود و گاه ایــن کــودکان و نوجوانــان 
مجبــور بــه تــرک مشــق و مدرســه می شــوند و بــه جــای نشســتن 
پشــت میــز کالس درس، بــه کانون هــای اصــالح و تربیــت فرســتاده 
می شــوند تــا تــاوان گناهــی را پس دهنــد کــه زود هنــگام بــه آنــان 

تحمیــل شــده اســت.
بنیادکــودک ایــران در راســتای اهــداف انسان دوســتانه ی خــود کــه 
ــت،  ــد اس ــا نیازمن ــتعداد ام ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم ــا حمای همان
بــرای دومیــن ســال متوالــی در مــاه مبــارک رمضــان در کانون هــای 

ــن  ــام ای ــاری و اطع ــم افط ــور، مراس ــر کش ــت سراس ــالح و تربی اص
کــودکان و نوجوانــان را برگــزار کــرد. هــدف بنیادکــودک از برگــزاری 
ایــن مراســم اعــالم حمایــت از ایــن کــودکان و نوجــوان پــس از طــی 

دوره ی ندامــت و بازگشــت بــه تحصیــل اســت.
همچنیــن بــرای دعــوت و آشــنایی ایــن کــودکان بــا کتاب خوانــی و 
شــاید آغــاز بازگشــت بــه تحصیــل از طــرف بنیاد کــودک یــک جلــد 

کتــاب بــه ایــن عزیــزان اهــداء شــد.
ــن  ــه ای ــی ک ــود، در صورت ــتور کار خ ــر دس ــی ب ــودک مبن بنیادک
ــل  ــه تحصی ــه ب ــی ک ــد و مادام ــل بازگردن ــه تحصی ــوزان ب دانش آم
ــا فراهــم  ــا ب ــرد ت ــت خواهــد ک ــا حمای ــد از آن ه ــه دهن خــود ادام
ــه  ــی و در نتیج ــطح فرهنگ ــاء س ــل و ارتق ــکان تحصی ــازی ام س
توســعه ی امــکان اقتصــادی آن هــا، از بازگشتشــان بــه بــزه و جــرم 
ــود  ــت خ ــاد فعالی ــه را در ابع ــالمت جامع ــرده و س ــری ک جلوگی

ــد.  ــن نمای تضمی
الزم بــه ذکــر اســت کــه مراســم افطــاری در کانون هــای اصــالح و تربیت 

در مراکــز اســتان های سراســر کشــور برگزار شــد.
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 شماره 12

کتاب، دوستی است که تنهایی کودکان تنها 
را پر می کند

یادداشتی از فرزاد فربد مدیر انتشارات پریان

فــرزاد فربــد مدیــر انتشــارات پریــان از مترجمــان ایرانــی 
ــزی  ــار فانت ــردان آث ــه ی برگ ــتر در زمین ــه بیش ــت ک اس
ــای  ــی، رمان ه ــورت تخصص ــه ص ــد. او ب ــت می کن فعالی
ــت و در ۱0  ــد ۱3۴۷ اس ــد. متول ــه می کن ــوان ترجم نوج
ســال گذشــته بــا رمــان »هنــک ســگ گاوچــران« مشــهور 
شــده اســت. برگــردان کتاب هــای ســه گانه »ادی دیکنــز« 
»کتــاب گورســتان« و »نیــروی اهریمنــی « از جملــه 
ــوان  ــد به عن ــرزاد فرب ــت. ف ــای وی اس ــن کاره مهمتری
مترجــم برتــر برنــده جایــزه هنــر و ادبیــات گمانــه زن ســال 

ــت. ــده  اس ۱3۸۶ ش
وقتــی صحبــت از کمــک بــه  مؤسســه های خیریــه بــه میــان 
ــدای  ــا اه ــی اســت و ی ــا کمــک مال ــاری ی ــن ی ــوالً ای ــد معم می آی
اســباب بازی و اقالمــی کــه می توانــد بــرای بچه هــا جالــب و 
جــذاب باشــد. شــاید بخــش زیــادی از ایــن کمک هــا صــرف خریــد 
ــه  ــانی ب ــه یاری رس ــاتی ک ــرای مؤسس ــوص ب ــود، به  خص دارو می ش
کــودکان بیمــار را در دســتور کار خــود دارنــد. امــا در بســیاری مواقع 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــه ق ــات خیری ــت مؤسس ــت حمای ــی تح کودکان
ــد،  ــه بیمــاری جســمی، بلکــه کمبودهــای روحــی و عاطفــی دارن ن
کمبودهایــی کــه می توانــد تأثیــرات ناگــواری برآینــده ی ایــن 
کــودکان معصــوم بگــذارد، کودکانــی کــه تنهــا گناهشــان بــه دنیــا 
ــا فرهنگــی  ــی ی ــر مال ــه دچــار فق ــوده ک ــی ب ــدن در خانواده های آم
ــرای  ــی ب ــادی موقت ــد ش ــذاب می توان ــالم ج ــدای اق ــتند. اه هس
ــوان  ــاب می ت ــا اهــدای کت ــا ب ــن کــودکان در برداشــته باشــد، ام ای
ــه  ــره ای ک ــرد، پنج ــاز ک ــان ب ــک از آن ــر ی ــه روی ه ــره ای را ب پنج

ــدت  ــان به ش ــم زندگی ش ــات مه ــان و تصمیم ــر آینده ش ــد ب می توان
ــر  ــور میل ــدم آرت ــی خوان ــت در جای ــادم هس ــد. ی ــذار باش تاثیرگ
ــات  ــزرگان ادبی ــی از ب ــه یک ــی ک ــهیر آمریکای ــنامه نویس ش نمایش
ــکا در  ــزرگ اقتصــادی آمری ــود در دوران رکــود ب در قــرن بیســتم ب
دهــه ی ســی کارگــر روزمــزد بــوده و بــا پــول اندکی کــه درمــی آورده 
ــا فضــای ذهنــی اش  ــده ت کتاب هــای پلیســی ســرگرم کننده می خوان
کمــی عــوض شــود. در ایــن بیــن روزی چشــمش بــه جلــد کتابــی 
ــه آن  ــوای این ک ــه ه ــته و ب ــی داش ــر جذاب ــه تصاوی ــورد ک می خ
ــت آن  ــرگرم کننده اس ــذاب و س ــی ج ــر پلیس ــک اث ــم ی ــاب ه کت
ــر  ــده ی او را تغیی ــاب آین ــن کت ــه همی ــل از این ک ــرد؛ غاف را می خ
خواهــد داد. کتــاب، رمــان معــروف فئــودور داستایوســکی »بــرادران 
کارامــازوف« بــود و میلــر پــس از خوانــدن آن حــس جدیدی نســبت 
ــرد  ــم می گی ــد و تصمی ــدا می کن ــا پی ــه و دنی ــات، جامع ــه ادبی ب
نویســنده شــود. پــس بــا همــان درآمــد مختصــر کارگــری پس انــداز 
ــه  ــرود. تصمیمــی ک ــه کالس شــبانه ی نویســندگی ب ــا ب ــد ت می کن
ــل  ــن نویســنده های دوران خــود تبدی ــه یکــی از تأثیرگذارتری او را ب
کــرد. بــا اهــدای کتــاب بــه کودکانی کــه از تحصیــل محرومنــد یا در 
دنیایــی محــدود ســیر می کننــد و چشمانشــان بــه دیگــر جنبه هــای 
ــا  ــود ت ــه ای گش ــوان دریچ ــت می ت ــته اس ــاور بس ــان پهن ــن جه ای
هوایــی تــازه در ذهــن جــوان آن هــا جریــان پیــدا کنــد و بــا ابعــاد 
ــوان در  ــه می ت ــد چگون ــوند و ببینن ــنا ش ــی آش ــی از زندگ متفاوت
ــد و تــالش کــرد و کار  ــود و درس خوان روزهایــی دشــوار امیــدوار ب
ــفیدی  ــیاهی را از س ــوان س ــه می ت ــود. چگون ــد و ب ــرد و جنگی ک
تمیــز داد و زیبایی هــای دنیــا را دیــد. چگونــه می تــوان حتــی 
ــش  ــت و امیدبخ ــی مثب ــرایط نکات ــن ش ــخت ترین و ناگوارتری در س
پیــدا کــرد و اســتوار بــود. هــر کتــاب کوچــک دنیایــی بــزرگ اســت 
ــد؛  ــی می مان ــا باق ــا ســال ها در زندگــی آدم ه ــر مثبتــش ت کــه تأثی
در ناخــودآگاه می نشــیند و بخشــی از وجــود آدمــی می شــود؛ 
بــا شــخصیت های آن هم ذات پنــداری می کنــد و بــا آن هــا در 
نیکــی و بــدی و ســختی و خوشــی همســفر می شــود. حتــی بــرای 
ــدن  ــتند خوان ــال هس ــخت مبت ــای س ــه بیماری ه ــه ب ــی ک کودکان
کتــاب باعــث تقویــت روحیــه می شــود و تــوان آن هــا را در مقابلــه 
ــی  ــاب دوســتی اســت کــه تنهای ــا بیمــاری افزایــش می دهــد. کت ب
ــت.  ــان اس ــاری مهرب ــتی ی ــد و به راس ــر می کن ــا را پ ــودکان تنه ک

ــا کــودکان همــراه کنیــم. ــان را ب ــار مهرب ایــن ی



نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

62

 کودکان افغان هم حق حیات و تحصیل دارند

امــروزه مهاجــرت می توانــد تبدیــل بــه مبحثــی در حوزه هــای 
ــا ظهــور و  روانشناســی، جامعه شناســی و... شــود. چــرا کــه معمــوالً ب
ــش بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی در برخــی از کشــورهای  پیدای
آســیب پذیر، موجــی از مهاجــرت مردمــان آن کشــور به ســایر کشــورها 
بــه ویــژه کشــورهای هم جــوار صــورت می گیــرد. ایــران نیز سال هاســت 
بــه دلیــل وجــود حــوادث و اتفاقــات و بحران هــای ناشــی از جنگ هــای 
چنــد ســاله داخلــِی افغانســتان میزبــان جمعیــت وســیعی از افغان هــا 
اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه همــواره ایــن مهاجریــن در ایــران نیز 

ــور  ــات مجب ــل امکان ــا حداق ب
بــه ادامــه ی زندگــی بوده انــد.
متأســفانه آســیب پذیرترین 
ایــن  میــان  در  طیــف 
ناخواســته،  مهاجرت هــای 
کودکانــی هســتند کــه از 
رانــده و در  کشــور خــود 
کشــوری بیگانــه مجبــور بــه 
ــده اند.  ــی ش ــه ی زندگ ادام
گروهــی از ایــن کــودکان 
سرپرســت  دارای  مهاجــر 
از  و  هســتند  نــان آور  و 
برخوردارنــد  پــدر  نعمــت 
بــا  آن هــا  پــدران  کــه 

ــا درآمــدی انــدک، امــکان تأمیــن  کارگــری و شــغل های هرچنــد ب
هزینه هــای خانــواده را دارنــد. امــا متأســفانه گروهــی کــه در معــرض 
آســیب های جــدی هســتند؛ گروهــی هســتند کــه فاقــد پــدر بــوده 
ــواد  ــاً از س ــم عموم ــودکان ه ــن ک ــادران ای ــد. م ــان آوری ندارن و ن
کافــی برخــوردار نیســتند پــس نمی تواننــد صاحــب مشــاغلی باشــند 
کــه بــا درآمدشــان امــکان تأمیــن هزینه هــای خانــواده را حتــی در 
ــر  ــر فق ــالوه ب ــودکان ع ــن ک ــد. ای ــم آورن ــن ســطوح فراه پائین تری
مــواد غذایــی، بحران هــای اجتماعــی، ســرکوب های روانــی، در خطــر 
ــود  ــا وج ــر ب ــن خط ــه ای ــتند ک ــز هس ــل نی ــرک تحصی ــی ت حتم

قوانیــن موجــود بــرای نپذیرفتــن ایــن کــودکان بــه عنــوان شــهروند 
ــود. تشــدید می ش

امــروزه کــودکان افغــان نســل ســومی از مهاجریــن اولیــه هســتند و 
بــه عبارتــی عمومــاً پــدران و مــادران ایــن کــودکان نیــز در ایــران بــه 
ــه دالیــل مختلــف  ــزرگ شــده اند امــا کمــاکان ب ــد و ب دنیــا آمده ان
از امکانــات مطلــوب بی بهره انــد و در تأمیــن معیشــت روزمــره نیــز 
ــال های  ــام س ــز در تم ــودک نی ــد. بنیادک ــیاری دارن ــکالت بس مش
فعالیــت خــود تــالش کــرده اســت بــدون در نظــر گرفتــن مرزهــای 
جغرافیایــی و ملیتــی و قومــی 
بیاندیشــد و عمــل کنــد و 
در نتیجــه در ایــن ســال ها 
ــا  ــوزان ب ــواره از دانش آم هم
اســتعداد افغــان نیــز حمایــت 
کــرده اســت. هــم اکنــون 
دانش آمــوز   100 از  بیــش 
تحــت حمایــت ایــن مؤسســه 
اســت و همچنــان در نظــر 
دارد تــا ســطح وســیع تری از 
ــورد  ــوزان را م ــن دانش آم ای

ــد. ــرار ده ــت ق حمای
ــن  ــی همی ــودک در پ بنیادک
اهــداف روز پنج شــنبه مــورخ 
ــت  ــا بزرگداش ــادف ب ــال 93 مص ــاه س ــت م بیســت وپنجم اردیبهش
ــاکن  ــان و س ــم افغ ــوز یتی ــداد 465 دانش آم ــم تع ــی حکی فردوس
ــرد  ــوت ک ــه فرهنگســرای بهمــن دع ــه را ب ــران و حوم در شــهر ته
ــاد و  ــمی ش ــرای مراس ــوزان و اج ــن دانش آم ــم ای ــن تکری و ضم
ــی اهــدا کــرد.  ــواد غذای ــوزان م ــن دانش آم ــه تمامــی ای فرهنگــی ب
ــد  ــر هفتص ــغ ب ــی بال ــواد غذای ــن م ــغ ای ــت مبل ــر اس ــه ذک الزم ب

ــود. ــال ب ــون ری میلی
در ایــن مراســم از تنــی چنــد از دانش آمــوزان رتبــه اول دوره هــای 
مختلــف تحصیلــی بــا اهــداء شــاهنامه تجلیــل شــد. حضــور معــاون 
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ــرورش  ــوزش و پ ــارف آم ــش مع ــئول بخ ــن و مس ــش مهاجری بخ
ــات  ــید. مقام ــمیت بخش ــم رس ــن مراس ــه ای ــتان ب ــفارت افغانس س
ــودک در خصــوص  ــای بنیادک ــی از فعالیت ه ــن قدردان ــور ضم مذک
ــت  ــن مؤسســه را مثب ــای ای ــان، فعالیت ه ــودکان افغ ــه ک ــک ب کم

ــات شــدند.  ــن خدم ــداوم ای ــد ت ــرده و آرزومن ــی ک ارزیاب
در ادامــه ی فعالیت هــای بنیادکــودک در جهــت خدمت رســانی بــه 
اتبــاع، در هفدهــم مــاه مبــارک رمضــان نیــز ایــن مؤسســه مراســم 
افطــاری ای را جهــت پذیرایــی از500 نفــر از اتبــاع افغانــی در 
ــن  ــال انصــاری، مســئول بخــش مهاجری ــا حضــور جم ــن و ب ورامی
ــع  ــو مجم ــی عض ــران، محمدظاهرکریم ــتان در ته ــفارت افغانس س
ــورتی  ــورای مش ــو ش ــی عض ــرور رضای ــتان، س ــان افغانس فرهنگی
ــر  ــئولین دیگ ــوم و مس ــارده معص ــه چه ــئول خیری ــتان، مس افغانس

ــرد.  ــزار ک ــتانی برگ اس
در حاشــیه ی ایــن مراســم جمــال انصــاری، معــاون بخــش مهاجرین 
ســفارت افغانســتان در تهــران بــا بیــان تشــکر و تقدیــر از مجموعــه 
ــن  ــرای مهاجری ــار را ب ــت افط ــه ضیاف ــودک ک ــذار بنیادک و بنیانگ
ــی گفــت:  ــاع افغان ــاره ی مشــکالت آمــوزش اتب ــد، درب ــا کردن ــر پ ب
ــا  ــت؛ ام ــور اس ــای هر کش ــی و مبن ــث اساس ــوزش، بح ــث آم بح
کشــور افغانســتان جــزء اســثتناها اســت، بــا وجــود جنــگ30 ســاله، 
ــت و  ــده اس ــب ش ــا تخری ــر بن ــوزش از زی ــر آم ــور در ام ــن کش ای
فعالیت هــای آموزشــی کمــی در آن صــورت گرفتــه اســت، در حــدی 
ــن  ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــه در بعضــی از مناطــق اصــاًل آموزشــی وج ک

بایــد در امــر آمــوزش ســرمایه گذاری شــود و در واقــع بــرای بازســازی 
فرهنــگ افغانســتان بایــد کار اساســی و ســرمایه گذاری کالن و 
ــرا  ــا دکت ــی ت ــی از ابتدای ــع تحصیل ــه ی مقاط ــدی در هم هدفمن
صــورت پذیــرد، در نتیجــه افغانســتان بــرای بازســازی فرهنــگ نیــاز 

ــه نیروهــای متخصــِص ماهــر دارد. ب
ــی و  ــروه قانون ــه دو گ ــا ب ــن م ــه مهاجری ــی ک ــزود: از آنجای وی اف
غیرقانونــی تقســیم می شــوند آمــوزش متفــاوت اســت، بــرای گــروه 
قانونــی؛ قوانیــن مثــل قوانیــن شــهروندان ایرانــی اســت و تا دانشــگاه 
می تواننــد تحصیــل کننــد، امــا افــراد غیــر قانونــی و فاقــد مــدرک 
ــدارس  ــت م ــه کیفی ــد ک ــل می کنن ــردان تحصی ــدارس خودگ در م

ــدارد. دولتــی را ن
ــردان  ــر دبســتان خودگ ــدری مدی ــز حــورا حی ــان مراســم نی در پای
ابن ســینا: ضمــن تقدیــر از کمک هــای مالــی، حمایتــی و روحــی کــه 
بنیادکــودک از دانش آمــوزان ایــن مدرســه انجــام داده اســت بیــان 
داشــت: آمــوزش پایــه ی زندگــی بشــر اســت چــه از لحــاظ فرهنــگ 
خانــواده چــه از لحــاظ فرهنــگ اجتمــاع و اگــر در افغانســتان ایــن 
پایــه ی آموزشــی وجــود داشــت مســلماً مــا جهانــی بهتــر و زیباتــر 

داشــتیم و دچــار ایــن معضــالت نمی شــدیم.
ایــن مراســم بــا اهــداء هدیــه توســط مؤسســه ی چهــارده معصــوم 
بــه بنیانگــذار بنیادکــودک ایــران و مرتضــی هجــری فعــال فرهنگــی 

در امــور خیریــه ورامیــن و صــرف شــام پایــان پذیرفــت. 
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دفتــر بنیادکــودک در افغانســتان روز 2 نوامبــر با همکاری  مؤسســات 
خیریــه ی محلــی و شــفاخانه ملکــی شــهر مــزار شــریف یــک برنامــه 
اهــدای خــون را برگــزار کردنــد کــه در آن حــدود 200 نفــر بــرای 
ــا هماهنگــی شــفاخانه  ــن ب ــد. همچنی ــدای خــون شــرکت کردن اه
صحــت مــوال ایــن برنامــه بــرای دو روز دیگــر نیــز ادامــه یافــت کــه 
طــی آن نیــز بیــش از یــک صد نفــر دیگــر از شــهروندان مزار شــریف 
ــا  ــه ب ــی ک ــا هماهنگی های ــد. ب ــه کردن ــون مراجع ــدای خ ــرای اه ب
مســئولین و پزشــکان بیمارســتان بــه عمــل آمــده بــود در طــی ایــن 
چنــد روز قــرار شــد وجهــی بابــت دســتمزد از بیمــاران اخــذ نگــردد 
ــگان  ــه صــورت رای ــار ب ــر بیم ــزار نف ــد ه ــش از چن و در نتیجــه بی

ــکاری  ــا هم ــا آن ه ــز ب ــه ی دارو نی ــت شــده و در قســمت تهی ویزی
ــی  ــن برنامــه مــورد توجــه رســانه های محل ــه عمــل آمــد. ای الزم ب
نیــز قــرار گرفــت و گــزارش آن در روزنامــه شــهر بــه چــاپ رســید. 
ــودکان  ــادی از ک ــداد زی ــه تع ــودک، ب ــدای خــون بنیادک ــه اه برنام
ــد خــون را نداشــتند کمــک  ــی خری و بیمــاران نیازمنــد، کــه توانای
ــب تشــکر  ــا مرات ــا باره ــن آن ه ــب آن والدی ــه متعاق ــرد ک بزرگی ک
ــالغ داشــتند.  ــزار شــریف اب ــه مســئول بنیادکــودک در م خــود را ب
بنیادکــودک در حــال حاضــر نیــز بســتری فراهــم نمــوده تــا زمینــه 
ایــاب و ذهــاب بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی جهــت تصفیــه خــون 

آن هــا فراهــم شــود.
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ــراری«   ــای اضط ــودک »کمک ه ــی بنیادک ــای اصل ــی از بخش ه یک
ــودک طراحــی و  ــب صفحــه ای در ســایت بنیادک ــه در قال اســت ک
اجــرا شــده اســت. هــدف از ایجــاد ایــن صفحــه جمــع آوری کمــک 
بــرای مددجویانــی اســت کــه در شــرایط خاصــی بــه ســر می برنــد 

ــن  ــد. ضروری تری ــوری دارن ــانی ف ــه کمک رس ــاز ب و نی
نیــازی کــه در ایــن صفحــه معمــوالً قابــل مشــاهده 

اســت تأمیــن هزینه هــای درمانــی کــودکان 
ــت  ــا گذش ــر ب ــال حاض ــت. در ح ــار اس بیم
حــدود یــک ســال از فعالیــت ایــن پــروژه 
ــق شــده اســت  خوشــبختانه بنیادکــودک موف
ــر 450  ــغ ب ــی بال ــع آوری مبلغ ــا جم ــه ب ک
میلیــون تومــان، 84 پرونــده را بــه ثمر برســاند 
و جــان کــودکان زیــادی را نجــات دهــد. 
ــای  ــون در پروژه ه ــا کن ــه ت ــی ک بیماری های

قــرار  درمانــی  هزینــه ی  تأمیــن 

اهدای زمین برای ساخت مدرسه در مزار شریف

بــه همــت یکــی از نیک اندیشــان مــزار شــریف به نــام محمــد 
ــودک  ــه بنیادک ــری ب ــزار مت ــن ه ــه زمی ــک قطع ــری ی ــول اکب رس
بــرای ســاخت یــک مدرســه اهــدا شــد. بنیادکــودک در صــدد اســت 
بــا جمــع آوری کمــک، یــک مدرســه در ایــن محــل احــداث کنــد. در 
حــال حاضــر دبســتانی در نزدیکــی ایــن منطقــه قــرار نــدارد و والدین 
مجبورنــد کــودکان خــود را بــا ســختی و مشــقت بــه مدرســه ای کــه 
در فاصلــه دوری قــرار دارد بفرســتند و یــا به طــور کلــی از تحصیــل 

آن هــا منصــرف شــوند.

گاه برای یاری رساندن زمان اندک است...

ــد  ــدی، پیون ــیروز کب ــتخوان، س ــز اس ــد مغ ــامل: پیون ــد ش گرفته ان
کبــد، بیمــاری EB)حساســیت شــدید پوســتی(، چســبندگی قرنیــه، 
درمــان ســوختگی، چســبندگی دســت و پــا، بیماری هــای ارتوپــدی 
ماننــد اســکولیوز، شــکاف کام، کاشــت حلزونــی، تهیــه ویلچــر برقــی 
و ... اســت. شــایان ذکــر اســت تأمیــن هزینه هــای تعمیــر 
ــه  ــا ب ــن پرونده ه ــان ای ــز در می ــکن نی ــه ی مس و تهی
بــا  بتوانیــم  امیدواریــم  مــا  می خــورد.  چشــم 
گســترش فعالیــت در ایــن زمینــه خدمــات دیگــر 
ــد  ــی مانن ــات جانب ــن خدم ــی و همچنی درمان
و  جهیزیــه ی  هزینــه ی  کمــک  تهیــه ی 
پرداخت شــهریه ی دانشــجویان و .... داشــته 
باشــیم بی شــک در ایــن راه چشــم انتظــار 
مهربانمــان  هموطنــان  حمایت هــای 
هســتیم تــا بــا گام هایــی اســتوار بــه 

ــم. ــش روی ــده پی ســوی آین
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نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

اسم او امروز است

یادداشتی از دکتر ربابه شیخ االسام 
متخصص سامت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه 
دانشیار و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت 

ــب  ــه مرتک ــادي ک ــتباهات زی ــل اش ــه دالی ــا ب ــروز م ــان ام در جه
ــم  ــر بگوی ــا بهت ــا ی ــتباه م ــن اش ــا بزرگتری ــم ام ــده ایم مقصری ش
ــوزادان و کــودکان  ــه ن جنایتــي کــه مرتکــب شــده ایم بي توجهــي ب
اســت. بســیاري از نیازهــا را مي تــوان بــه بعــد موکــول کــرد امــا در 
ــه  ــن لحظ ــرا در همی ــرد زی ــوان ک ــن نمي ت ــودک این چنی ــورد ک م
ــدن  ــاخته ش ــال س ــش در ح ــل و خون ــال تکمی ــتخوان او در ح اس
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــد اس ــال رش ــش در ح ــعور و احساس و ش
نیازهایــش را نمي توانیــم بــه فــردا موکــول کنیــم زیــرا اســم او امروز 
ــرودن  ــل س ــه به دلی ــیلیائي ک ــاعر ش ــترال ش ــال میس ــت. گابری اس
ــاید  ــد ش ــات ش ــل در ادبی ــزه نوب ــده جای ــا برن ــه ی زیب ــن قطع ای
ــد.  ــروده باش ــودک س ــالمت ک ــات س ــعر را در ادبی ــن ش اثرگذارتری
متأســفانه بــا گذشــت بیــش از 70 ســال از ســرودن ایــن شــعر تــکان 
دهنــده، هنــوز کــودکان در بخــش بزرگــی از دنیــا بــا محرومیت های 

زیــاد در زمینــه تغذیــه، ســالمت و 
ــد. ــرار دارن آمــوزش ق

بــدو  از  کودکــی خصوصــاً  دوران 
تولــد تــا 6 ســالگی کــه مغــز 
بیشــترین رشــد خــود را پشــت 
ســر می گــذارد و جســم کــودک در 
ــت  ــریع اس ــیار س ــد بس ــال رش ح
ــه  ــالگی ک ــا 18 س ــد از آن ت و بع
ــال  ــتخوان ها در ح ــالت و اس عض
ــه  ــتند تغذی ــل هس ــن و تکام تکوی
اثــرات بســیار مهمــی بــر ســالمت، 
و  آموزش پذیــری  و  توانمنــدی 
ــاً جامعــه دارد. ــرد و نهایت آینــده ف

ــای  ــه اي در زمان ه ــاي تغذی نیازه
مختلــف ایــن دوره یکســان نیســت 
ولــی آنچــه مهــم اســت مــواد 
مغــذي اعــم از انــرژي، ویتامین هــا 
ــا(  ــی )*ریزمغذی ه ــالح معدن و ام

نقــش بســیار مهــم و اساســی در رشــد جســمی و تکامــل مغــزي، 
ــن  ــی از ای ــوارض بعض ــري دارد. ع ــدرت یادگی ــی و ق ــب هوش ضری
کمبودهــا چــه در دوران کودکــی و چــه در دوران نوجوانــی و ســنین 

ــران اســت. ــل جب مدرســه غیرقاب
نیازهــای تغذیــه ای در دوران رشــد بســیار بیشــتر و مهم تــر از زمانــی 
اســت کــه فــرد بــه تثبیــت تقریبــی قــد و وزن رســیده اســت اگــر 
چــه بــدن انســان همیشــه در حــال رشــد و بازسازی ســت و ســلول ها 
بــرای فعالیت هــای حیاتــی خــود نیازهــای مهــم و متفاوتــی دارنــد 
ــرد را  ــد ف ــه ای در دوران رش ــای تغذی ــل کمبوده ــن دلی ــه همی ب
بیشــتر در معــرض خطــر قــرار می دهــد. افزایــش نیــاز در ایــن دوران 
ــاز  ــل توجــه اســت وخصوصــاً کــودکان در جهش هــاي رشــد نی قاب
ــد و آهــن و  ــد ی ــی مانن ــذي و ریزمغذی های ــواد مغ ــه م بیشــتري ب

روي وکلســیم دارنــد.
تغذیــه اي در دو جنــس  نیازهــاي 
تقریبــاًً تــا ســن بلــوغ یکســان اســت 
ولــی دردوران بلــوغ بــه دلیــل تفــاوت 
ــک  ــرایط فیزیولوژی ــوغ و ش ــن بل س
تغییــر می کنــد. بــرای مثــال کمبــود 
یــد در هــر دو جنــس موجــب شــیوع 
ــوغ  ــی در ســن بل ــر می شــود ول گوات
ــد  ــه ی ــران ب ــک دخت ــاز فیزیولوژی نی
ــل در  ــن دلی ــت و به همی ــتر اس بیش
مناطــق کمبــود یــد دختــران تــا 
ــی از  ــر ناش ــه گوات ــتر ب ــر بیش 5 براب
کمبــود یــد مبتــال می شــوند، تعــادل 
ــوغ در پســران  ــد از بل ــا بع هورمون ه
غــده  رشــد  کــه  به گونه اي ســت 
ــان  ــد درآن ــود ی ــر کمب ــد دراث تیرویی

متوقــف می شــود. 
گواتــر یــک عکــس العمــل طبیعــی و 
ــه  ــد ب ــده تیروئی ــل مشــاهده ی غ قاب



67

 شماره 12

ــرای جــذب بیشــتر یــد  کمبــود یــد اســت )یعنــی غــده تیروئیــد ب
ــای  ــرای ســاختن هورمون ه ــد بیشــتری را ب ــا ی ــزرگ می شــود ت ب
مــورد نیــاز بــدن از غــذا جــذب کنــد( ولــی ناتوانــی ذهنــی و افــت 
آموزش پذیــری کــه در مناطــق کمبــود یــد مشــاهده می شــود اغلــب 
از نظرهــا مخفــی می مانــد چــون تنهــا کمبــود یــد می توانــد تــا 13 
ــري،  ــر یادگی ــد ب ــود ی ــد. کمب ــش ده ــی را کاه ــه بهره هوش درج
افزایــش مهارت هــاي فکــري و ذهنــی اثــر غیرقابــل تردیــدي دارد.

کمبــود آهــن نیــز در دختــران شــایع تــر اســت، ریــز مغــذی کلیــدی 

کــه تأثیــر زیــادی بــر تــوان فکــری و بدنــی هــر دو جنــس دارد ایــن 
کمبــود در دوران شــیر خوارگــی می توانــد تــا 9 امتیاز از بهره هوشــی 
بکاهــد، در دختــران نیــاز بــه آهــن در دوران بلــوغ بیشــتر می شــود 
و همچنــان در ســنین بــاروري ایــن نیــاز قابــل توجــه اســت، کمبــود 
آهــن وکــم خونــی فقــر آهــن در دختــران بــه علــت عــادت ماهیانــه 
درســنین بلــوغ افزایــش می یابــد. عــوارض مهمــی کــه می تــوان از 
طریــق آن هــا بــه کمبــود آهــن مشــکوک شــد، بی تفاوتی، خســتگی 
و بی حســی، کاهــش قــدرت یادگیــري، عــدم تمایــل بــه فعالیت هاي 
فیزیکــی و ورزش می باشــد. کــودک پــس از ایــن مرحلــه از ذخائــر 
آهــن بــدن خــود اســتفاده می کنــد و در صورتــی کــه ذخائــر کاهــش 

یابــد کم کــم وارد مرحلــه ی کم خونــی فقــر آهــن می شــود. 
 ،D کمبــود ســایر ریزمغذی هــا ماننــد کلســیم، روی، ویتأمیــن
ــی و نوجوانــی به طــور یکســان  ویتأمیــن A نیــز در دوران کودک
ــرض  ــتر در مع ــان بیش ــی زن ــذارد ول ــر می گ ــس اث ــر دو جن ــر ه ب
آســیب های کمبــود کلســیم و ویتأمیــن D قرارمی گیرنــد. بنابرایــن 
در کودکــی و در دوران تحصیــل اگــر چــه تغذیــه ی صحیــح در هــر 
دو جنــس اهمیــت دارد ولــی دختــران بــه ایــن دلیــل کــه از ذخائــر 
ــد  ــتفاده کنن ــد اس ــیردهی بای ــارداري و ش ــود در دوران ب ــدن خ ب

ــد. ــژه دارن ــه توجــه وی ــاز ب ــوده و نی آســیب پذیرتر ب
اگــر چــه کمبــود ریزمغذی هــا از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت امــا 
واژه ی malnutrition یــا ســوء تغذیــه کــه اغلــب بــه کمبــود دریافــت 
انــرژی و پروتئیــن گفتــه می شــود در مناطقــی کــه فقــر اقتصــادی و 
فرهنگــی وجــود دارد رخ می دهــد. PEM یــا ســوءتغذیه ی ناشــی از 
کمبــود پروتئیــن و انــرژی بیشــتر کــودکان زیــر 5 ســال و خصوصــاً 
ــر  ــودک در آن ســن اگ ــد. چــون ک ــر می کن ــال را درگی ــر دو س زی
مــورد مراقبــت و حمایــت خانــواه نباشــد خــود قــدرت آن را نــدارد 
ــواده  ــه در خان ــدودی ک ــی مح ــع غذای ــود را از مناب ــهم خ ــه س ک

ــاورد. ــت بی ــود دارد به دس وج

ســوء تغدیه در دختــر بچه هــا در حقیقــت نســل را در معــرض خطــر 
قــرار می دهــد. انــدازه ی لگــن در دختــران و زنــان کوتــاه قــد معموالً 
کوچــک اســت و در زمــان بــارداري، جنیــن آن هــا نمی توانــد رشــد 

ــدن  ــا آم ــه دنی ــن احتمــال ب ــوه خــود را داشــته باشــند. بنابرای بالق
پســر یــا دختــري بــا وزن کم)کمتــراز2500 گــرم( وجــود دارد. 

ســوء تغذیــه دوران کودکــی تأثیــر زیــادی بــر یادگیــري دانش آموزان 
ــادر  ــک م ــه از ی ــوزادي ک ــه ن ــه چگون ــم ک ــت بدانی ــر اس دارد بهت
مبتــال بــه ســوء تغذیــه بدنیــا آمــده اســت یــا نــوزادی کــه در ســنین 
ــل  ــوده اســت دردوران تحصی ــی برخــوردار نب ــت کاف رشــد از مراقب

ــري داشــته باشــد. ــراي یادگی ــت الزم را ب ــد کفای نمی توان
نوجوانــان و دانش آمــوزان در ســنین مدرســه و بلــوغ به دلیــل 
ــن  ــط ممک ــی غل ــادات غذای ــا و ع ــاال، رفتاره ــه اي ب ــاي تغذی نیازه
اســت بــه کمبــود ریزمغذی هایــی نظیــر کمبــود آهــن و کــم خونــی 

ــوند. ــال ش ناشــی از آن مبت
ــل  ــه دلی ــه ب ــک منطق ــوءتغذیه در ی ــه س ــر آنک ــم دیگ ــأله مه مس
افــت شــدیدی کــه در کســب مهارت هــا و آموزش پذیــری می گــذارد 
کم کــم موجــب فقــر فرهنگــی و اقتصــادی شــده و جامعــه را 
به ســوی رکــود توســعه اقتصــادی و اجتماعــی می بــرد. در حقیقــت 
فقــر و ســوءتغذیه چرخــه ی شــومی را تشــکیل می دهــد کــه 
شکســتن آن نیــاز بــه یــک عــزم ملــی، تــالش همــه جانبــه از طــرف 
مــردم، نهادهــای مدنــی و ســازمان های مــردم نهــاد و حمایت هــای 

ــی دارد. ــر دولت ــای مؤث بخش ه

* ریــز مغذی هــا مــوادی هســتند کــه اگــر چــه به مقــدار کــم مــورد 
نیــاز هســتند ولــی نقــش بســیار حیاتــی در ســالمت انســان و ســایر 

جانــداران دارنــد.
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 یک کلیک برای آرزوها

حمایت هموطنان داخل و خارج کشور از تحصیل کودکان مستعد

» از ایــن مددجــو حمایــت می کنــم« روی مربــع کنــار ایــن جملــه 
ــه ای  ــای کودکان ــه رویاه ــدا می شــود ب ــی راهــی پی ــک کن ــه کلی ک
کــه در هزارتوهــای نــداری معنــا می شــود. » نــدارم… نمی توانــم… 
ــی دارد  ــه م ــر نگ ــر را در فق ــه فق ــی ک ــره ی معیوب نمی شــود…« دای
و آینــده ی ایــن بچه هــا را بــا همــه ی استعدادهایشــان جــدا از 
ــار  ــک کن ــک تی ــد. ی ــدر و مادرانشــان نمی کن ــوم پ سرنوشــت محت
ــر  ــر و زب ــا را زی ــه دنی ــا، گرچ ــامی و عکس ه ــن اس ــدام از ای ــر ک ه
نمی کنــد، تالشــی اســت بــرای تغییــر مســیر زندگــی ایــن بچه هــا؛ 
بچه هایــی کــه اغلــب آن هــا از شــاگردان مســتعد مدرســه هســتند 
امــا فقــر مانعــی بــرای پیشــرفت تحصیلی شــان محســوب می شــود.

ــه  ــا را ب ــدر نگاه ه ــش چق ــر خندان ــر می دانســت تصوی ــرک اگ دخت
ــغ نمی کــرد.  عکســش جلــب می کنــد، لبخنــدش را از دوربیــن دری
امــا زهــرای پانزده ســاله تلخــی روزهــای ســخت مــرگ پــدر و مادرش 

در زلزلــه ی بــم و دگرگونــی یکبــاره 
همــه ی زندگی شــان را آن قــدر خــوب 
ــاک  ــاال پ ــه ح ــر دارد ک ــه خاط ب
کــردن خاطره هایــش کار آســانی 
نیســت. روی ســایت و زیــر عکــس 
غــم زده اش نوشــته شــده، ســوم 
ــل 19،  ــرم قب ــدل ت ــی مع راهنمای

دانش آمــوز مســتعد مثــل او کــم نیســتند. تصاویــر کودکانــی کــه بــا 
وجــود شــوق و اســتعداد بــه دلیــل مشــکالت مالــی از ابتدایی تریــن 
ــره  ــخت از آن به ــرایطی س ــا در ش ــد ی ــروم مانده ان ــا مح ــوق ی حق
می برنــد. علــی گویــا لبخنــد مــی زده؛ ایــن را خانــم همیــاری گفــت 
کــه از تحصیــل علــی حمایــت می کنــد. می گویــد: »خنــده اش 

شــیرین بــود«.
ــه!«  ــه و رفت ــالق گرفت ــادرم ط ــت. م ــزرگ اس ــداِن ب ــدرم در زن »پ
پســرک ایــن را عجیــب راحــت می گویــد. شــاید از بــس پرســیده اند 
و او گفتــه، یــا شــاید، در کنــار کســانی کــه چنــد ســالی حمایتــش 
می کننــد، زهــر جمله هــا گرفتــه شــده باشــد. در محفلــی خصوصــی، 
علــی بــرای نخســتین بــار بــا بانویــی مالقــات دارد کــه مدتــی اســت 

هزینــه ی تحصیلــش را تقبــل کــرده. خانــم همیــار، کــه خــود ســال ها 
ــد  ــی می کن ــق غرای ــان نط ــدی و مهرب ــی ج ــا لحن ــوده، ب ــم ب معل
ــه  ــش ب ــه الی حرف های ــودکان الب ــر ک ــل بهت ــزوم تحصی ــاره ی ل درب
ــتی  ــاره دارد. کوله پش ــش آورده اش ــه برای ــز ک ــر نی ــه ی اول مه هدی
ــمان  ــت. چش ــرده اس ــوش ک ــا خ ــاری ج ــی کن ــی روی صندل طوس
ــار دو  ــه و همی ــن هدی ــت زده دارد بی ــی به ــه حالت ــی ک ــت عل درش
ــرای  ــی ب ــد و عل ــزوم ورزش می گوی ــار از ل ــم همی ــد. خان دو می زن
ــاه،  ــم همیــار را راحــت کــرده باشــد و کالم را کوت اینکــه خیــال خان
ــا دوچرخــه  ــازه ب ــان ت ــرای گرفتــن ن می گویــد کــه هــر روز صبــح ب
بــه نانوایــی مــی رود. ترفنــدش جــواب می دهــد و کولــه بــاز می شــود. 
ــا و دفترهــای خــوش  آب ورنگــی کــه مشــخص اســت  ــر از کتاب ه پ
بانــوی همیــار بــا وســواس و دقــت انتخــاب کرده اســت. شــاید بــا خود 
گمــان بــرده کــه هــر کدامشــان می توانــد هم چــون »آِن عارفانــه ای« 
سرنوشــت ایــن پســر را عــوض کند. 
دوره ی چنــد جلــدی زندگی نامــه ی 
دانشــمندان ایرانــی بــرای نوجوانــان 

و چنــد کتــاب دیگــر.
ــه  ــگ ک ــاق تن ــزرگ ات ــز ب دور می
ایــن دیــدار صــورت گرفتــه، عــکاس 
تقــال می کنــد تــا عکســی بیانــدازد. 
ــان  ــود و تصویرش ــظ ش ــا حف ــت بچه ه ــه کرام ــود ک ــد می ش تأکی
معلــوم نباشــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســؤاالت بعــدی 
ــا  ــت و آی ــی کجاس ــادر عل ــاال م ــاًل ح ــه مث ــود ک ــیده نمی ش پرس
ــدان آزاد  ــی از زن ــدرش ک ــا پ ــه؟ ی ــا ن ــرد ی ــان را می گی سراغش
می شــود و اصــاًل چــه کــرده کــه ســر از آنجــا درآورده؟ از وحشــت 
هجــوم انبــوه خاطره هــای بــد تــوی ذهــن کودکانــه اش، ایــن 

نمی شــود. پرســیده  ســؤال ها 
ــه ام  ــت. عم ــوب نیس ــم خ ــی پدربزرگ ــع مال ــد: »وض ــی می گوی عل
ــی  ــد. نقاش ــی می کن ــم خیاط ــت و عموی ــی اس ــاده ی ذهن عقب افت
ــه  ــط کل ــتم فق ــد نیس ــی بل ــن نقاش ــا م ــد. ام ــوب می کش ــم خ ه
می کشــم.« چنــد وقتــی هــم هســت کــه تصمیــم دارد، ستاره شــناس 
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بشــود. بــرای راه یافتــن بــه دنیایشــان بایــد پازل هــای آشــفته ای را 
ــی. ــم کن ــر ه ــذارد س ــت می گ ــه جلوی ک

ــر  ــال اخی ــت س ــه در بیس ــت ک ــی اس ــزار کودک ــی از ده ه او یک
تحــت حمایــت بنیادکــودک قــرار گرفتــه اســت؛ کودکانــی کــه حــاال 
ــن  ــاران ای ــود از همی ــد و خ ــگاه رفته ان ــه دانش ــا ب ــی از آن ه خیل

ایــن کــودکان  بچه هــا شــده اند. 
بــر اســاس اســتعداد، توانایــی و 
میــزان نیازمندی شــان شناســایی 
از  مختصــری  ســپس  می شــوند؛ 
زندگــی و تصویــر آن ها روی ســایت 
تــا  قــرار می گیــرد  بنیادکــودک 
عالقمنــدان بتواننــد همــه یا بخشــی 

از هزینــه ی تحصیــل کــودک منتخــب خــود را پرداخــت کننــد. ایــن 
ــد.  ــان باش ــزار توم ــاه ه ــه پنج ــل ماهیان ــد از حداق ــا می توان کمک ه
ــای  ــق دنی ــید، از طری ــه باش ــا ک ــای دنی ــر ج ــق در ه ــن طری از ای
ــران  ــودکان در ای ــر زندگی ک ــود در تغیی ــد ب ــادر خواهی ــازی، ق مج
ــز گــزارش نحــوه ی هزینه کــرد کمک هــا  نقــش داشــته باشــید و نی
را بــه کودکی کــه انتخــاب کرده ایــد دریافــت کنیــد. امــا شناســایی 
بچه هــای مســتعد هــم مــورد مهمــی اســت. ایــن شناســایی معمــوالً 
ــه ی  ــازمان های خیری ــرورش و س ــوزش و پ ــاالن آم ــک فع ــا کم ب
دیگــر صــورت می گیــرد و کــودکان مســتعد شناســایی و بــا کمــک 
ــا مشــخص شــود  ــواده بررســی می شــود ت مــددکاران نیازهــای خان
کــودک یــا نوجــوان شناسایی شــده بــرای ادامــه ی تحصیــل ماهیانــه 
ــایت  ــاز روی س ــزان نی ــن می ــاز دارد. ای ــول نی ــزان پ ــه می ــه چ ب
قــرار می گیــرد. گاهــی دو یــا ســه نفــر بــرای کمــک بــه یــک فــرد 
ــرد  ــک ف ــان ی ــه صــورت هم زم ــز ب ــب می شــوند و گاهــی نی داوطل

ــد. ــه می کن ــو هزین ــه مددج ــا س ــرای دو ت ب

محمــد حســین چهــارده ســال دارد. چهارســاله کــه بوده پــدرش را از 
دســت داده و مــادرش همــه ی ایــن ده ســال را در مصیبت شــوهرش 
گریــه کــرده اســت. برخــالف قیافــه اش کــه شــیطنتی نوجوانانــه در 
ــل  ــرده و مث ــش ک ــره تن ــاس تی ــت. لب ــد آرام اس ــوج می زن آن م
ــده و  ــش بریده بری ــت. جواب های ــواب نیس ــرف و ج ــل ح ــی اه عل
روی  مــددکارش  اســت.  کوتــاه 
پســر  ایــن  درخشــان  آینــده ی 
او  تأکیــد دارد و مطمئــن اســت 
روزی آدم بزرگــی خواهــد شــد. امــا 
محمدحســین واکنــش واضحــی بــه 
ایــن تعریف هــا نشــان نمی دهــد. 
ــد.  ــوب می دان ــی را خ ــان انگلیس زب
می خواهــد پزشــک شــود. مــددکارش می گویــد: »اتفاقــاً لبــاس ســفید 

ــیاه دوســت دارد. ــاس س ــا او لب ــاد!« ام ــت می ــی به خیل
دختــر جوانــی کــه مــددکارش اســت می گویــد: ایــن بچه هــا عــالوه 
ــه در  ــختی ک ــای س ــل تجربه ه ــه دلی ــدید، ب ــی ش ــای مال ــر نیازه ب
فراوانــی  روحــی  آســیب های  اغلــب  داشــته اند،  دوره ی کودکــی 
دیده انــد و بســیار شــکننده هســتند و بــه همیــن دلیــل بــرای 
آن هــا، بــا وجــود همــه ی اســتعدادها و توانایی هایشــان، امــکان تــرک 
تحصیــل و حتــی افتــادن در دام اعتیــاد بســیار زیــاد اســت. بــه همین 
ــه آن هــا سرکشــی کنیــم،  ــا ب ــا همــواره ســعی می کنیــم ت دلیــل م
ــزارش  ــم و گ ــن کنی ــه ی آن را تأمی ــه  روز و هزین ــان را ب نیازهایش
ــب  ــم اینکــه مراق ــرای همیاران شــان بفرســتیم و ه مبســوط آن را ب
ــد. ــت ندهن ــت از دس ــه ی حرک ــرای ادام ــان را ب ــا انگیزه ش ــیم ت باش
زیــِر تصویــر صــورت ســوخته ی الیــاس بــا لبخنــد خشــکیده اش در 
بخــش کمک هــای اضطــراری نوشــته شــده: »الیــاس پســر بچــه ای 
ده ســاله اســت کــه متأســفانه بهمــن مــاه گذشــته دچــار ســانحه ی 
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آتش ســوزی و تمامــی بــدن وی دچــار ســوختگی شــده اســت، مــادر 
نیــز به دلیــل ناآگاهــی و بــه خیــال خــودش بــرای التیــام درد فرزنــد 
ســوخته، روی پاهایــش لبــاس و پارچــه گذاشــته و پــای او را بســته 

اســت. متأســفانه ایــن لباس هــا 
ــن  ــدن ای ــه ب ــت ب ــن حال در بدتری
کــودک معصــوم چســبیده و اکنــون 
بــه ســر  نامناســبی  در شــرایط 
ــد  ــه چن ــاس ک ــاال الی ــرد.« ح می ب
ســالی اســت پــدرش را هــم از 
دســت داده، بــرای ترمیــم چهره اش 

ــاز دارد. ــادی نی ــغ زی مبل
یکــی دیگــر از مــددکاران بنیــاد می گویــد: بــرآوردن نیــاز اولیــه ی بچه هــا 
ــوان از  ــرورت دارد. نمی ت ــه ض ــه جامع ــان ب ــازی ورودش ــرای آماده س ب
ــه   ــاد ب ــا اعتم ــت ب ــار داش ــه، انتظ ــره ی به هم ریخت ــا آن چه ــاس، ب الی
نفــس در جامعــه ، مدرســه و میــان بچه هــا حضــور پیــدا کنــد. بــه همین 

دلیــل قبــل از هــر چیــز درمانــش در اولویــت قــرار دارد.
ســرور دادخــواه، مدیــر عامــل بنیادکــودک کــه خــود ســال ها معلــم 

ــرک  ــر ت ــل فق ــه دلی ــه ب ــتم ک ــاگردانی داش ــد: ش ــوده، می گوی ب
ــه ای را ســراغ داشــتم  ــگ  و رورفت ــد. دختــرک رن تحصیــل می کردن
ــت.  ــز داش ــری و تمرک ــکل یادگی ــوءتغذیه مش ــل س ــه دلی ــه ب ک
مــواردی از ایــن دســت کــم نبودند. 
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
ــا هــدف  در 1373 بنیادکــودک را ب
تأمیــن هزینــه ی تحصیلــی ایــن 
ــم  ــان مقی ــک ایرانی ــا کم ــا ب بچه ه
امریــکا تأســیس کردیــم. اولیــن 
پوشــش  تحــت  کــه  بچه هایــی 
ــت  ــد. فعالی ــد از شــاگردان خــودم در مدرســه بودن ــرار گرفتن ــا ق م
ــه ی دیگــر شــباهت  ــه مؤسســات خیری بنیادکــودک شــاید کمتــر ب
ــی بازارچــه ی  ــه حت ــه و ن ــرای صدق ــی ب ــه صندوق داشــته باشــد: ن
ــهور  ــه ی مش ــل از واقع ــا قب ــی ت ــد: حت ــواه می گوی ــه. دادخ خیری
ــع آوری مشــارکت  ــرای جم ــی ب ــاد فعالیت ــن بنی ــپتامبر ای ــازده س ی
مالــی در ایــران و ســایر کشــور ها نداشــت. امــا بــا وجــود تحریم هــا 
و شــرایط حاکــم بعــد از یازدهــم ســپتامبر دامنــه ی مشــارکت ها از 
ــورها و از  ــایر کش ــه س ــکا ب ــم امری ــان مقی ایرانی
ــش از  ــه پی ــید. درحالی ک ــز رس ــران نی ــه ای جمل
ایــن تنهــا فعالیت هــای عملیاتــی و اجرایــی ایــن 

ــد. ــام می ش ــران انج ــاد در ای بنی
هانیــه در کــرج زندگــی می کنــد. در بخــش 
مشــخصاتش نوشــته شــده: »پــدرش را در ســال 
ــراه  ــت داده و هم ــادف از دس ــر تص ــر اث 1383 ب
ــت  ــا حمای ــم ب ــد.« آن ه ــی می کن ــادر زندگ م
ــزار  ــی ه ــه س ــه ماهان ــه ای ک ــه ی خیری مؤسس
تومــان مقــرری بــرای گــذران زندگــی می گیرنــد. 
ــاله در  ــه ی پانزده س ــدل هانی ــال مع ــن ح ــا ای ب

ــت. ــی 19/70 اس ــوم راهنمای کالس س
هانیــه در کنــار مجیــد، فاطمــه، شــورانگیز، رضــا، 
ســجاد و خیلی هــای دیگــر شــاید یــک تصمیــم 
و یــک کلیــک نیــاز داشــته باشــند بــرای تغییــر 

ــد. ــتش می خوانن ــه سرنوش آنچ

نویسنده: سعیده علی پور
منبع: شبکه آفتاب
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 شماره 12

با بورسیه ی تحصیلی سرنوشتم تغییر کرد
اگر بنیادکودک نبود ترک تحصیل می کردم

ــال ها از  ــه س ــود ک ــتعدی ب ــوزان مس ــر از دانش آم جاب
ــرد و  ــتفاده می ک ــودک اس ــی بنیادک ــیه ی تحصیل بورس
هــم اکنــون مدیــر فنــی شــرکتی معتبــر اســت و خــود نیز 
در پــی اقــدام بــه تأســیس شــرکتی در حــوزه ی خدمــات 

ــت. ــری و وب اس کامپیوت

* کمی از خودتان بگوئید؟ 
جابــر هســتم متولــد ســال 1367 اهــل شــیراز، در رشــته ی اقتصــاد 
تحصیــل کــردم و اکنــون در یــک شــرکت خصوصــی مشــغول بــه کار 

هســتم و بــه تازگــی هــم ازدواج کــرده ام.

* می دانیــد از چــه زمانــی تحــت پوشــش بنیادکــودک قــرار 
گرفتیــد؟

ــه  ــود ک ــی ب ــر دوره ی ابتدای ــاً اواخ ــا تقریب ــادم نیســت ام ــوب ی خ
ــس  ــن عک ــد و از م ــا می آین ــزل م ــه من ــانی ب ــدم کس ــه ش متوج
می گیرنــد. مــادرم هــم مــرا تشــویق می کــرد کــه تــو هرچــه بهتــر 
درس بخوانــی مــا شــرایط بهتــری خواهیــم داشــت. در واقــع 

تشــویق های مــادرم را در ذهــن دارم. 

* علت معرفی شما به 
بنیادکودک چه بود؟         

درس خــوان  بســیار  مــن 
بــودم؛ آن زمــان در دوره ی 
مدرســه ی  در  راهنمایــی 
نمونــه ی دولتــی پذیرفتــه 
ــتباه  ــر اش ــودم و اگ ــده ب ش
ــه  ــه ب ــرف مدرس ــم از ط نکن
بنیادکــودک معرفــی شــده 

ــودم.  ب

* آیــا تنهــا شــما در خانــواده 

از بورســیه ی تحصیلــی بنیادکــودک اســتفاده می کردیــد؟
 بلــه، مــن یــک خواهــر و چهــار بــرادر دارم کــه آن هــا از مــن بزرگتر 
ــتند  ــه داش ــتعدادی ک ــم اس ــفانه علی رغ ــم متأس ــتند و برادران هس
ــروز صاحــب شــغل  ــد ام ــرک تحصیــل شــدند. هرچن ــه ت ــور ب مجب
ــد و  ــه درس بخوانن ــتند ک ــا بســیار دوســت داش ــا آن ه هســتند ام
امکانــش برایشــان میســر نشــد و تنهــا مــن بــه کمــک بنیادکــودک 

توانســتم بــه درســم ادامــه دهــم. 

* آیا خاطره ای از بنیادکودک به یاد دارید؟
 بلــه، خاطــره کــه بســیار اســت امــا خــوب یــادم هســت کــه مــا در 
ــی از وســایل را  ــم خیل ــه ســر می بردی شــرایط ســخت اقتصــادی ب
ــن نداشــتیم از  ــه آبگرمک ــادم هســت در خان ــزل نداشــتیم، ی در من
بنیادکــودک بــه منــزل مــا آمدنــد و گزارشــی تهیــه کردنــد و چنــد 
وقــت بعــد برایمــان آبگرمکــن خریــداری کردنــد. تصویــر خوشــحالی 
آن روز مــادرم و خــودم را هنــوز در خاطــر دارم و ایــن موجــب شــد 

کــه بیشــتر تــالش کنــم. 

* تأثیر بنیادکودک را در زندگی خود چگونه می دیدید؟
همان طــور کــه اشــاره کــردم اگــر بنیادکــودک نبــود مــن هــم حتمــاً 
ــرک تحصیــل می کــردم و اکنــون شــغل مناســبی  ــم ت مثــل برادران
ــر و  ــی کامپیوت ــدارک بین الملل ــتن م ــا داش ــروز ب ــا ام ــتم، ام نداش
ــم  ــر باش ــرکتی معتب ــی ش ــر فن ــته ام مدی ــل توانس ــه ی تحصی ادام
ــودک  ــتم. بنیادک ــی هس ــیار راض ــرایطم بس ــکر از ش ــدا را ش و خ
ماهیگیــری را بــه مــن یــاد داد و مــن از ایــن بابــت از او ســپاس گزارم.

 
* آیا تا کنون با همیاران خود ارتباط داشته اید؟

ــتم و از  ــی داش ــاس تلفن ــم تم ــی از از همیاران ــا یک ــار ب ــه یک ب بل
ــود خیلــی  ــان و پیگیــر شــرایط مــن ب اینکــه شــخصی بســیار مهرب
ــک  ــا را از نزدی ــم دوســت دارم آن ه ــوز ه خوشــحال می شــدم؛ هن
ــپاس گزاری  ــان س ــه ی حمایت هایش ــت هم ــان باب ــم و از ایش ببین

ــم.  کن
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 مــن بــا کمال میــل حاضــرم در همــه جــا مبلــغ بنیادکودک 
باشم...

ــه  ــودک، ک ــوز بنیادک ــاران دلس ــی از همی ــر آزاد رضای اصغ
ــال  ــیار فع ــار بس ــودکان بیم ــه ک ــک ب ــه ی کم در زمین
اســت. بــا نگاهــی مهربــان و پدرانــه قــرار اســت از خــودش 

ــد.  ــان بگوی برایم

 
* آقای آزاد رضایی برای شروع کمی از خودتان بگویید؟

ــر  ــب 3 دخت ــدا صاح ــف خ ــه لط ــم و ب ــل تهران ــال دارم، اه 58 س
ــتم. هس

* از آشنایی تان با بنیادکودک بگوئید؟
من از طریق دخترم با بنیادکودک آشنا شدم.

* آیا دخترتان از همیاران ما هستند؟ 
ــد، او  ــل می کن ــد تحصی ــع کارشناسی ارش ــرم در مقط ــر، دخت خی
خیلــی اتفاقــی بــرای پــروژه ی دانشــگاه، بنیادکــودک را بــه عنــوان 

ــود  ــا ب ــم مدت ه ــن ه ــود. م ــرار داده ب ــی ق ــورد بررس ــه م خیری
کــه دوســت داشــتم در ایــن زمینــه فعالیــت کنــم امــا هیــچ وقــت 
ــای  ــی خیریه ه ــم و از طرف ــاد کن ــی اعتم ــه جای ــتم ب نمی توانس
پــروژه ی  تکمیــل  از  پــس  نمی شــناختم. دختــرم  را  مختلــف 
ــم  ــودک برای ــت بنیادک ــرد و از فعالی ــت ک ــن صحب ــا م ــگاه ب دانش
ــورد  ــودک م ــت بنیادک ــه فعالی ــان داد ک ــن اطمین ــه م ــت و ب گف
ــام  ــن مــن هــم در ســایت ثبــت ن ــان اســت. بنابرای ــول و اطمین قب
ــه  ــد در بنیادکــودک دارم و همســرم نیــز ب کــردم و اکنــون دو فرزن

ــده اســت.  ــار ش ــی همی تازگ

* گفتیــد کــه در بنیادکــودک دو فرزنــد داریــد آیــا فرزنــدان خــود 
را دیده ایــد؟ 

خیــر، مــن خیلــی دوســت دارم کــه ایــن اتفــاق را تجربــه کنــم امــا 
تاکنــون موفــق نشــده ام. بــا توجــه بــه اینکــه در مــاه مــدت زیــادی 
ــا وقتــی  ــران نیســتم حتمــاً برنامــه ای تنظیــم خواهــم کــرد ت را ای

ایــران هســتم بــه دیــدن فرزندانــم در بنیادکــودک بــروم. 

ــل  ــت و زاب ــل جیرف ــما اه ــای ش ــه بچه ه ــه اینک ــه ب ــا توج * ب
ــد؟  ــدام می کنی ــم اق ــاز ه ــان ب ــرای دیدنش ــا ب ــتند آی هس

ــاً  ــند؛ حتم ــا باش ــل کج ــد اه ــی نمی کن ــچ فرق ــه! هی ــه ن ــرا ک چ
ــرد. ــم ک ــفر خواه ــهرها س ــن ش ــه ای ــان ب ــرای دیدنش ب

 
کمک هــای  زمینــه ی  در  بیشــتر  شــما  بررســی ها  طبــق   *
اضطــراری فعــال هســتید؛ چــه شــد کــه بــه ایــن صفحــه مراجعــه 

ــد؟ کردی
خیلــی اتفاقــی ایــن صفحــه را دیــدم و هیــچ اطالعاتی از آن نداشــتم، 
ــا دیــدن تصاویــر بچه هــا بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم و  امــا ب
ــه  ــم ب ــعی می کن ــد س ــتم برآی ــه از دس ــا ک ــا آنج ــدم. ت ــر ش متأث
صفحــه ی کمک هــای اضطــراری بیشــتر کمــک کنــم. بحــث 
ــن  ــت دارد و دوســت دارم در ای ــم اهمی ــا بســیار برای ــان بچه ه درم

زمینــه فعالیــت کنــم. 
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* همان گونــه کــه مطلــع هســتید بســیاری از خیریه هــا بــه شــکل 
تخصصــی کار درمانــی را پیگیــری می کننــد شــما چــرا بنیادکــودک 

را انتخــاب کردیــد؟
ــا  ــات بچه ه ــک اطالع ــوم و از نزدی ــما می ش ــایت ش ــی وارد س وقت
طرفــی  از  بگیــرم.  تصمیــم  می توانــم  مطمئن تــر  می بینــم  را 
ــد  ــادی دارن ــی زی ــات جانب ــر تبلیغ ــای دیگ ــم خیریه ه ــر می کن فک
ــن  ــن ای ــن م ــد؛ بنابرای ــک بگیرن ــادی کم ــراد زی ــد از اف و می توانن
صفحــه را ترجیــح می دهــم. همیــن کــه عکــس بچه هــا را می بینــم 
ــر کاری در  ــم ه ــالش می کن ــم ت ــا را حــس می کن ــی آن ه و ناراحت

ــوان دارم برایشــان انجــام دهــم.  ت

* در میــان کودکانــی کــه بــه آن هــا کمــک کرده ایــد آیــا کودکــی 
بــوده کــه ذهــن شــما را بســیار مشــغول کــرده باشــد؟

ــت و  ــتخوان داش ــز و اس ــد مغ ــه پیون ــاز ب ــه نی ــی ک ــه، کودک بل
گزارشــات اولیــه ی او برایــم ارســال شــد؛ اگــر اشــتباه نکنــم نامــش 

ــود. ــر ب ــی اصغ عل
ایــن کــودک بســیار ذهــن مــرا درگیــر خــود کــرده و درمانــش برایــم 
ــه  ــا اینک ــودم، ت ــی او ب ــرایط درمان ــر ش ــود و پیگی ــم ب ــی مه خیل
متوجــه شــدم بــه لطــف خــدا عمــل پیونــد بــا موفقیــت انجــام شــده 
ــودک  ــن ک ــت و ای ــود اس ــه بهب ــون رو ب ــر اکن ــاری علی اصغ و بیم

ــرده اســت. ــدا ک ــرگ نجــات پی ــاه از م بی گن

ــار  * در میــان صحبت هایتــان اشــاره داشــتید کــه همســرتان همی
شــده و دخترتــان معــرف شــما بــوده آیــا تاکنــون پیــش آمــده کــه 
ــان  ــن جری ــف ای ــد و مخال ــرف کن ــن کار منص ــما را از ای ــی ش کس

باشــد؟ 
ــه حضــور  ــی توانســت ب ــه م ــن کســی ک ــه اولی ــن باشــید ک مطمئ
ــته  ــراض داش ــی اعت ــای این چنین ــه و فعالیت ه ــک خیری ــن در ی م
باشــد همســرم اســت کــه خــود او اکنــون همیــار بنیادکــودک اســت 
ــواده ی  ــه کــه گفتــم در خان و نمی توانــد معتــرض باشــد. همان گون
ــت  ــن را حمای ــد و م ــت دارن ــودک را دوس ــه کار بنیادک ــن هم م

می کننــد. 

* نظــر شــما در مــورد گزارش دهــی بنیادکــودک چــه در زمینــه ی 
مددجویــان چــه در مــورد مباحــث کمک هــای اضطــراری چیســت؟ 
ــر  ــن مســائل فک ــه ای ــی ب ــن خیل ــه م ــن اســت ک ــر ای ــت ام حقیق
نکــرده ام امــا همیــن کــه نســبت بــه بنیادکــودک خیلــی اطمینــان 
ــن  ــه م ــودک را ب ــق بنیادک ــاس تحقی ــرم براس ــردم و دخت ــدا ک پی
ــم از هــر جهــت راحــت اســت. بی شــک  معرفــی کــرده اســت خیال

ــا  ــده ب ــث ش ــش داده و باع ــن افزای ــزه را در م ــات انگی ــن گزارش ای
دلگرمــی بیشــتری در مــوارد بعــدی حمایــت خــودم را اعــالم 
کنــم. امــا ایــن موضــوع دلیــل اصلــی و یــا بهتــر بگویــم دغدغــه ی 
مــن نیســت؛ بــه هــر حــال گزارشــات بــه همــراه عکــس و فاکتــور 

ــت.  ــذار اس ــد تأثیرگ صددرص

* بــه نظــر شــما چــه نــوع فعالیتــی از مــا بــه عنــوان یک مؤسســه ی 
خیریــه موجــب ایجــاد اعتمــاد بیشــتر در بیــن مــردم می شــود؟

 مــن فکــر می کنــم ارســال گزارشــات می توانــد بســیار مؤثــر 
ــال مــن یکــی از گزارشــات ارســالی از ســوی  ــوان مث ــه عن باشــد ب
بنیادکــودک را بــه یکــی از دوســتانم نشــان دادم و ایشــان نیــز تحــت 
ــا کمــال میــل حاضــرم در همــه جــا  ــرار گرفتنــد و مــن ب ــر ق تأثی

ــغ بنیادکــودک باشــم.  ُمبل

* نظــر شــما نســبت بــه فعالیت هــا و عملکــرد بنیادکــودک 
چیســت؟

ــک  ــد کم ــه می خواهن ــرادی ک ــت اف ــم اس ــی مه ــرم خیل ــه نظ ب
کننــد بــه کاری کــه انجــام می دهنــد مطمئــن باشــند و همچنیــن 
ــا  ــرار اســت کمک ه ــه ق ــه مؤسســه ای ک ــان نســبت ب ــن اطمین ای
را دریافــت کننــد نیــز وجــود داشــته باشــد. حتمــاً این گونــه 
کمک هــای مــردم هــم بیشــتر می شــود؛ ایــن مســئله کــه 
ــاد  ــا اعتم ــه ج ــس و هم ــه ک ــه هم ــد ب ــردم نمی توانن ــفانه م متأس
کننــد، شــاید عاملــی اســت کــه کمک هــای مــردم را کاهــش داده 
ــناختم،  ــق ش ــا تحقی ــن مؤسســه را ب ــال ای ــر ح ــه ه ــن ب اســت. م
ــورد  ــت و در م ــاد اس ــودک زی ــه بنیادک ــن ب ــان م ــن اطمین بنابرای
عملکــرد نیــز فعالیت هــای ایشــان را از طریــق ســایت دنبــال 
ــرم  ــه دلگ ــم؛ این گون ــایت را می بین ــاِت روی س ــم و گزارش می کن
می شــوم و از اعتمــادی کــه کــرده ام بســیار خوشــحالم. نامه هایــی 
ــه ی  ــت دارم و هم ــیار دوس ــته اند بس ــم نوش ــم برای ــه بچه های را ک

ــته ام.  ــه داش ــادگاری نگ ــوان ی ــه عن ــا را ب آن ه

* همان گونــه کــه اطــالع داریــد بنیادکــودک بــا نگاهــی فرامذهبــی 
ــان  ــودکان برایت ــت ک ــب و ملی ــون مذه ــا تاکن ــد آی ــت می کن فعالی

اهمیــت داشــته اســت؟
خیــر، بــرای مــن اصــاًل هیــج فرقــی نمی کنــد و از نظــر مــن هیــچ 
کودکــی نســبت بــه دیگــری اولویــت نــدارد کــودک ایــران یــا افغــان، 
ــا هــر دیــن و مذهــب هیــچ فرقــی نمی کنــد هــر کودکــی را کــه  ب
مشــخصاتش را ببینــم در صــورت تــوان بــه او کمــک خواهــم کــرد. 

ــتم در  ــت داش ــه دوس ــود ک ــا ب ــن مدت ه  م
ــت  ــچ وق ــا هی ــم ام ــت کن ــه فعالی ــن زمین ای

ــم ــاد کن ــی اعتم ــه جای ــتم ب نمی توانس
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معرفی تعدادی از مؤسسه های خیریه 

 مؤسسه نیکوکاری ریحانه سعادت
 مؤسســه نیکــوکاري ریحانــه ســعادت بــه منظــور کمــک بــه 
قشــرهاي مختلــف محرومــان و نیازمنــدان و آســیب دیــدگان 
اجتماعــي از طریــق جــذب منابــع نقــدي و غیــر نقــدي نیکــوکاران 
ــوارد  ــد در م ــروم و نیازمن ــرهاي مح ــاماندهي قش ــائي و س و شناس
ذیــل اقــدام بــه فعالیــت مــي نمایــد. رســیدگي بــه ایتــام و حمایــت 
درمانــي،  هزینه هــاي  بــه  کمــک  بي سرپرســت،  فرزنــدان  از 
ــراي  ــي ب ــتغال و کاریاب ــاد اش ــد، ایج ــاي نیازمن بهداشــت خانواده ه
ــاي ازدواج  ــک هزینه ه ــن کم ــش، تأمی ــت پوش ــاي تح خانواده ه
ــکن  ــه مس ــا ودیع ــکن ی ــاي مس ــن هزینه ه ــه، تأمی ــه جهیزی و تهی
ــي و  ــي و تحصیل ــاي آموزش ــن هزینه ه ــروم، تأمی ــاي مح خانواده ه
فرهنگــي خانواده هــاي نیازمنــد، تهیــه امکانــات و تأمیــن نیازهــاي 
امکانــات درمانــي و  پیگیــري  نیازمنــد،  مصرفــي خانواده هــاي 
ــروم،  ــق مح ــازي در مناط ــن، مدرسه س ــت معلولی ــي جه توانبخش
کمــک بــه آزادي زندانیــان غیــر عمــد، حمایــت از ســالمندان 
مســتضعف، کمــک بــه فعالیت هــاي قرآنــي و فرهنگــي و ... همچنیــن 
ایــن مؤسســه خدمــات مشــاوره تخصصــي را بــه فرزنــدان و 

خانواده هــاي نیازمنــد ارائــه مي دهــد. 
بــرای ارتبــاط بــا ایــن مؤسســه می توانیــد بــا شــماره تلفــن: 

بگیریــد. تمــاس   021-88720656
 www.reyhanehsaadat.ir : آدرس وب سایت

مؤسسه خیریه مهر ایرانیان
ــود  ــت خ ــال 1373 فعالی ــان از س ــر ایرانی ــه ی مه ــه خیری مؤسس
را بــا هــدف کمک رســانی و حمایــت از خانواده هــای نیازمنــد و 
بی سرپرســت آغــاز و در ســال 1383 رســماً بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــای  ــار فعالیت ه ــون در کن ــال 1383 تا کن مســئولین مؤسســه از س
ــت را  ــودکان بی سرپرس ــدادی از ک ــداری تع ــود، نگه ــی خ حمایت
نیــز برعهــده گرفته انــد. ایــن خیریــه از معــدود مراکــزی اســت کــه 
وظیفــه ی خطیــر نگهــداری شــبانه روزی از کــودکان بی سرپرســت را 
تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی بر عهــده دارد و خدمــات متنــوع 

رفاهــی، فرهنگــی، آموزشــی، تربیتــی و بهداشــتی را بــه آنــان ارائــه 
می دهــد.

در حــال حاضــر 20 دختــر خردســال و نوجــوان بــه  طــور شــبانه روزی 
در ایــن خیریــه نگهــداری می شــوند و بیــش از 390 خانــواده نیازمند 
ــه از  ــی  مؤسســه هســتند ک ــای حمایت ــز تحــت پوشــش کمک ه نی
خدمــات مســتمر آن بهره منــد می شــوند. تعــداد زیــادی از ایــن افــراد 
را خانــواده معلولیــن و ســالمندان و دانشــجویان بی بضاعــت تشــکیل 
می دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن  مؤسســه دارای مددجویــان بــا 
ــری  ــی، هن ــف فرهنگ ــای مختل ــه در زمینه ه ــت ک ــتعدادی اس اس
ــت  ــی فعالی ــی، خوشنویس ــنا، عکاس ــطرنج، ش ــم از ش ــی اع و ورزش
می کننــد و دارای مقــام هســتند. فعالیت هــای ایــن مؤسســه را 
می تــوان در نگهــداری شــبانه روزی از کــودکان بی سرپرســت، ارائــه 
ــه  ــد، توج ــای نیازمن ــه خانواده ه ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش خدم
ــای  ــه خانواده ه ــانی ب ــی، کمک رس ــی و اجتماع ــد فرهنگ ــه رش ب
ــده ی  ــول و عقب مان ــت از خانواده هــای کــودکان معل نیازمنــد، حمای
ــت،  ــاز و بی بضاع ــجویان ممت ــت از دانش ــی، حمای ــمی و ذهن جس

فعالیــت در زمینــه ی کــودکان کار و خیابــان خالصــه نمــود.
ــن:  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــه می توانی ــن  مؤسس ــا ای ــاط ب ــرای ارتب ب

بگیریــد. 22291523-021تمــاس 
  www.mehreiranian.org :آدرس وب سایت

خیریه ی بنیاد همدالن کودک و نوجوان
ــت  ــه ای اس ــوان  مؤسس ــودک و نوج ــدالن ک ــاد هم ــه ی بنی خیری
مســتقل، غیردولتــی، غیرسیاســی و غیرانتفاعــی متشــکل از داوطلبــان 
ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــک ب ــرای کم ــه ب ــر ک ــد و تالش گ عالقه من
ــن   ــد. ای ــذاري ش ــال 1389 پایه گ ــاه س ــت م ــو در اردیبهش مددج
مؤسســه در تاریــخ 23 مــرداد 1392پروانــه تأســیس خــود را از 

ــرد. ــت ک ــازمان بهزیســتي دریاف س
تمرکــز ایــن بنیــاد بــر روي کــودکان و نوجوانــان محــروم و نیازمنــد 
و در دو حــوزه: »ســالمت و درمــان« و »آمــوزش و تحصیــل« 
مي باشــد. بنیــاد همــدالن کــودک از بــدو تأســیس تــالش کــرده تــا 
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از طریــق همــکاري و تعامــل نزدیــک بــا  مؤسســات و ســازمان هاي 
ــارکت  ــاد مش ــترک، ایج ــداف مش ــه اه ــتیابي ب ــاد، در دس مردم  نه
نمــوده و درجــه ی کارایــي و اثربخشــي فعالیت هــاي خــود را ارتقــاء 
ــه  ــاي داوطلبان ــن  مؤسســه از ظرفیت ه ــن مســیر، ای بخشــد. در ای

ــت. ــرده اس ــراوان ب ــره ف ــف به ــاي مختل ــر، در بخش ه یاري گ
رســالت ایــن  مؤسســه حمایــت و پشــتیباني از کــودکان و نوجوانــان 
بــي سرپرســت و بدسرپرســِت بــي بضاعــت، بیمــار، و یــا در معــرض 
ــان و فراهــم  ــا هــدف ایجــاد شــرایط درم ــي، ب آســیب هاي اجتماع
ــازي و  ــتاي توانمندس ــوزش در راس ــل و آم ــکان تحصی ــردن ام ک

بهبــود شــرایط زندگــی حــال و آینــده آنــان اســت.
ــن:  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــه می توانی ــن  مؤسس ــا ای ــاط ب ــرای ارتب ب

بگیریــد. تمــاس   021-88036443
www.hamdelan.org :آدرس وب سایت

مؤسسه خیریه سمر
ــام اختصــاری  ــا ن ــتین ب ــرور مهر اندیشــان راس ــه س مؤسســه خیری
مراجــع  از  بــا کســب مجوز هــای الزم  در ســال 1386  ســمر 
ذی صــالح کشــور و بــا هــدف حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه 
ــری  ــا به کارگی ــون ب ــرد و تاکن ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــرطان فعالی س
روش هــای روحــی و روانــی و تغذیــه ای بیمــاران مبتــال بــه ســرطان 
ــه  ــن مؤسس ــت. ای ــده اس ــد بازگردان ــر امی ــی پ ــه زندگ ــادی را ب زی
توســط شــهرزاد آیــرم بنیــان نهــاده شــد کــه خــود از افــراد مبتــال 
بــه بیمــاری ســرطان بــوده اســت و پــس از بهبــودی تصمیــم گرفــت 
ــل رســاند در  ــه ســالمتی کام ــه وی را ب ــی ک ــا و امکانات ــا روش ه ت
ــه ســرطان قــرار دهــد. مؤسســه  اختیــار بیمــاران نیازمنــد مبتــال ب
خیریــه ســمر یــک ســازمان مــردم نهــاد )غیــر دولتــی(، غیر سیاســی 
و غیر تجــاری اســت کــه بــا اهــداف انسان دوســتانه بــدون در 
ــه  ــیتی ب ــژادی و جنس ــی، ن ــی، مذهب ــگاه قوم ــن جای ــر گرفت نظ
ارائــه ی خدمــات جامــع کیفــی رایــگان بــه گروه هــای کــم درآمــد 
و نیازمنــِد مبتــال بــه ســرطان می پــردازد و تا کنــون بیــش از 
ــفانه  ــت. متأس ــرار داده اس ــش ق ــت پوش ــان را تح ــر از آن 1900 نف
تعــداد نهادهــای دولتــی و غیر دولتــی کــه بیمــاران بزرگســال 
)بــاالی 14 ســال( مبتــال بــه ســرطان را تحــت پوشــش خــود قــرار 
ــنگین  ــای س ــال و هزینه ه ــراد مبت ــداد اف ــبت تع ــه نس ــد ب می دادن
ایــن بیمــاری بســیار کــم اســت. از ســویی دیگــر کــم توجهــی بــه 
بیمــاران بزرگســال )بــه ویــژه در خانواده هــای تــک سرپرســت( نــه 
ــه  ــر ب ــه منج ــود بلک ــرطان می ش ــریع س ــرفت س ــث پیش ــا باع تنه
بی سرپرســت شــدن فرزنــدان و از بیــن رفتــن بنیــان خانــواده نیــز 
ــا در نظــر گرفتــن شــرایط  خواهــد شــد. مؤسســه خیـــریه ســمر ب
خــاص بیمــاران مبتــال بــه ســرطان تــالش می کنــد تــا بهتـــرین و 
ــا ضمــن  باکیفیت تریــن خدمــات را در اختیــار آن هــا قــرار دهــد ت
حفــظ کرامــت انســانی آن هــا، شــرایط بــرای بهبودشــان نیــز فراهــم 
شــود. ایــن  مؤسســه بــرای نخســتین بــار در کشــور بــا طراحــی یــک 
فرآینــد درمانــی تــالش کــرده اســت در حــد درآمدهــای خــود، تمــام 

ــد. ــه ســرطان را تأمیــن نمای نیازهــای بیمــاران مبتــال ب
در ایــن فرآینــد، نــه تنهــا نیازهــای دارویــی و مالــی بیمــاران 

تأمیــن می شــود بلکــه امکانــات رفــت و آمــد بیمــاران بــا ســرویس  
ــه  ــان تغذی ــر کارشناس ــر نظ ــر زی ــالم و مؤث ــه س ــه، تغذی مؤسس
ــاران  ــه بیم ــز ب ــی نی ــی و روان ــان روح ــف درم ــات مختل و جلس

اختصــاص داده می شــود.
بنابرایــن بیمــاران بــی بضاعــت مبتــال بــه ســرطان کــه پــس از ورود 
بــه ایــن فرآینــد بــه عنــوان » فرزنــدان ســمر« شــناخته می شــوند 
تمامــی نیازهــای مــادی و معنــوی خــود را پــس از کارشناســی و بــه 

رایــگان از ایــن  مؤسســه دریافــت می کننــد.
ــمگیر  ــش چش ــته کاه ــال گذش ــت س ــد در هف ــن فرآین ــه ای نتیج
ــت  ــش طــول عمــر و ســطح کیفی ــوارض بیمــاری ســرطان، افزای ع
فرزنــدان ســمر بــوده اســت، بــه گونــه ای کــه اکنــون صدهــا نفــر از 
بهبــود یافتــگان ایــن فرآینــد درمانــی نــه تنهــا بــه زندگــی خــود در 
ــه از نظــر روحــی و مســئولیت  ــد بلک ــه می دهن ــواده ادام ــار خان کن
پذیــری بیــش از پیــش ایفاگــر نقــش در زندگــی خــود هســتند. در 
فرآینــد طراحــی شــده ی ایــن  مؤسســه هــر بیمــار خدمــات ویــژه ای 
ــی نداشــته باشــد،  ــای مال ــا دغدغه ه ــه تنه ــا ن ــد ت ــت می کن دریاف
بلکــه تمــام نیازهــای روحــی و روانــی و غذایــی او در ایده آل تریــن 
ــا اســتاندارد بســیار باالیــی فراهــم شــود. نتیجــه  شــکل ممکــن و ب
ــان،  ــان فداکارم ــمر و هموطن ــان س ــی مهراندیش ــا مهربان ــه ب آن ک
ایــن خدمــات تاکنــون توانســته اســت زندگــی دوبــاره را بــه هــزاران 

بیمــار مبتــال بــه ســرطان بازگردانــد.
ــا  ــع و ب ــتمر، جام ــات مس ــه ی خدم ــاور دارد ارائ ــمر ب ــه س  مؤسس
ــب  ــه مرات ــه ســرطان ب ــال ب ــت مبت ــی بضاع ــاران ب ــه بیم ــت ب کیفی
بیشــتر از کمک هــای مقطعــی و صرفــاً مالــی ســودمند اســت. از ایــن 
ــان  ــان مهرب ــاری و مشــارکت هموطن ــا همی ــا ب ــد ت ــالش می کن رو ت

ــه دهــد. ــدان خــود ارائ ــه فرزن ــن و باالتریــن خدمــات را ب بهتری
ــن  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــه می توانی ــن  مؤسس ــا ای ــاط ب ــرای ارتب ب

بگیریــد.  تمــاس   021-28134
www.samar-ch.com  :آدرس وب سایت



نشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک                                                                                                         

76

بهره برداری از فاز اول ساختمان شماره دو 
بنیادکودک در ارومیه

در ســال 93 بــا یــاری خداونــد و کمک هــای نیکــوکاران، ســاختمان مرکــز اقامتــی – درمانــی شــماره دو بنیادکــودک در ارومیــه در زمینــی 
بــه مســاحت 1500متــر مربــع در پنــج طبقــه و ســه هــزار متــر زیربنــا بــه بهره بــرداری رســید.

ــه اتمــام اســت.  ــاز دوم نیــز رو ب ــا هفتصــد متــر زیربنــا در هــر طبقــه اســت. عملیــات اجرایــی ف ــروژه شــامل ســه طبقــه ب ــاز اول ایــن پ ف
تاکنــون بیــش از دو میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی هزینــه شــده و مقادیــر فــراوان کمک هــای غیرنقــدی از طــرف همشــهریان مهربــان و 
ســخاوتمند، از جملــه مصالــح ســاختمان، ســنگ و... اهــدا شــده اســت. در حــال حاضــر دفاتــر مــددکاری و مرکــز اشــتغال از ســاختمان های 

قبلــی در شــهرک فرهنگیــان و خیابــان امــام خمینــی )ره( بــه ســاختمان جدیــد منتقــل شــده اســت.
کارگاه محصــوالت تولیــدی چرمــی، چوبــی، خیاطــی و... در طبقــه زیرزمیــن راه انــدازی شــده و محصــوالت بــه زودی در فروشــگاه بنیادکــودک 

واقــع در طبقــه اول ســاختمان جدیــد هم زمــان بــا فــروش آنالیــن عرضــه خواهــد شــد.
ــی  ــد مرکــز اقامتــی– درمان ــه شــهر ارومیــه جهــت درمــان مراجعــه می کردن ــه اینکــه کــودکان ســرطانی از نقــاط دور افتــاده ب ــا توجــه ب ب

ــاران  ــن بیم ــکان ای ــوی اس ــودک جواب گ ــک بنیادک ــماره ی ش
عزیــز و خانواده هایشــان نبــود بــه همیــن دلیــل بنیادکــودک بــر 
ــماره ی دو را  ــی 30 واحــدی ش ــی– درمان ــز اقامت آن شــد مرک
بــرای ایــن خانواده هــا تأســیس کنــد. ایــن ســاختمان در هفــت 
طبقــه و هــر طبقــه بــا مســاحت هفتصــد مترمربــع برنامه ریــزی 
شــده اســت. همچنیــن ایــن پــروژه دارای تأسیســات اســتاندارد 
آتش نشــانی، عایــق و مقــاوم در برابــر زلزلــه خواهــد بــود و ســه 
طبقــه بــرای دختــران و دو طبقــه بــه پســران اختصــاص خواهــد 
یافــت و دو طبقــه دیگــر بــرای ناهارخــوری، کتابخانــه، مدیریــت 
و کالس هــای آموزشــی و.... اســتفاده خواهــد شــد. گفتنــی ا ســت 
ســفارت ژاپــن در تهــران نیــز بــا اهــداء کمــک 75 هــزار یورویــی 

در ایــن پــروژه انســان دوســتانه مشــارکت نمــوده اســت.
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 بیستمین سال فعالیت بنیادکودک و همایش مسئوالن دفاتر

ــا دفتــر مرکــزی و نیــز جهــت تبــادل اطالعــات، آمــوزش،  ــر خــود ب ــران در راســتای برقــراری ارتبــاط بیــن دفات بنیادکــودک ای
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــزاری و ب ــازمانی و نرم اف ــد س ــرات جدی تغیی
ســطح کیفــی فعالیــت در دفاتــر 23 گانــه اش در هــر ســال اقــدام 
ــر و  ــه در ســطح مســئولین دفات ــه برگــزاری 2 همایــش جداگان ب

ــد. ــاوت می کن ــخ متف ــددکاران در دو تاری ــز م نی
ــل،  ــر آم ــی دفت ــه میزبان ــاه، ب ــا 12 اردیبهشــت م ــای 10 ت روزه
همایــش سراســری مســئوالن دفاتــر بنیادکــودک ایــران در شــهر 
بابلســر برگزارشــد. در ایــن همایــش، عــالوه بــر مســئوالن دفاتــر 
بنیادکــودک ایــران و مدیــران و مســئوالن دفتــر مرکــزی، اعضــای 

هیئــت مدیــره ی بنیادکــودک نیــز حضــور داشــتند.
در ایــن همایــش ســه روزه کــه بیشــتر رویکــردی آموزشــی 
ــی  ــورد بررس ــر م ــر دفت ــف ه ــوت و ضع ــاط ق ــورتی دارد، نق مش
ــر بنیادکــودک  ــرار گرفــت. همچنیــن مســئوالن دفات و تحلیــل ق
ــه بیــان دیدگاه هــا  ضمــن ارائــه ی گزارشــی از فعالیت هایشــان ب

ــد. ــود پرداختن ــنهادهای خ و پیش

برگزاری همایش مددکاری ساالنه با موضوعات 
روان شناسی و جامعه شناسی

بنیادکــودک ایــران امســال نیــز ماننــد هــر ســال جهــت ارتقــاء ســطح دانــش مــددکاری، تبــادل اطالعــات بیــن دفاتــر بنیادکــودک 
و نیــز آمــوزش نیروهای انســانی خــود اقــدام بــه برگــزاری همایــش ســاالنه ی مــددکاری در تهــران کــرد.

ایــن همایــش دو روزه ی مــددکاری در روزهــای چهارشــنبه و پنــج شــنبه 19 و20 آذرمــاه در دفتــر مرکــزی بنیادکــودک ایــران 
برگــزار شــد.

ایــن همایــش بــه همــت مدیــر عامــل محتــرم بنیادکــودک و بــا حضورخانــم سوســن تنعمــی یکــی از همــکاران بنیادکــودک آمریــکا 
و تمامــی مــددکاران بنیادکــودک ایــران برپا شــد.

ــاب آوری«  ــوع »ت ــا موض ــی ب ــش، کارگاه ــن همای در روز اول ای
توســط دکتــر مقدســی برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال و مشــارکت 

ــود. مــددکاران همــراه ب
ــوان  ــا عن ــی ب ــره، کارگاه آموزش ــت مدی ــور هئی ــا حض روز دوم ب
مــددکاران  توســط  جنســی«  آزاری  کــودک  از  »پیشــگیری 
دفترتهــران برگــزار شــد کــه بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت مــددکاران 
در بنیادکــودک، مــورد اســتقبال چشــمگیری قرار گرفــت. همچنین 
ــگیری از  ــوع پیش ــا موض ــی ب ــاه آموزش ــم کوت ــش دو فیل ــا نمای ب

ــت. ــه یاف ــن کارگاه خاتم ــودک آزاری ای ک
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بیســت ســال گذشــته اســت برومنــد اســت، شــاداب و پــر قــدرت. به 
گذشــته اش کــه نــگاه می کنــی مهــر اســت و مهــر اســت و مهــر، بــه 
آینــده اش کــه بنگــری امیــد اســت و امیــد اســت و امیــد. هفت هــزار 
ــر،  ــی از فق ــزار رهای ــواده؛ هفت ه ــزار خان ــس هفت ه ــوز پ دانش آم
ــرمایه؛  ــزار س ــن، هفت ه ــده ای روش ــرای آین ــزه ب ــزار انگی هفت ه
ــت  ــدازه اس ــاله اش ان ــت بیست س ــه قام ــا ب ــت ام ــزرگ اس ــدد ب ع
ایــن عــدد. اکنــون ریشــه هایش هــم تنــاور شــده اســت بــا 
ــن  ــان یافت ــل پای ــه دلی ــاً ب ــن ســال ها عموم ــه طــی ای ــی ک آن های
ــه  ــدد ک ــن ع ــی خــارج شــده اند. ای ــالت از چرخــه ی حمایت تحصی
ــه  ــد. چ ــدا می کن ــکوهی پی ــه ش ــود چ ــه ش ــزار اضاف ــه هفت ه ب
ــرای  ــه هــم حلقــه شــدند، چــه دل هایــی کــه ب دســت هایی کــه ب
ــا بیســت ســال  ــد ت ــد تپیدن ــا نیازمن ــا اســتعداد ام ــوزان ب دانش آم
گذشــت. اینــک زمــان مناســبی بــود تــا مثــل همیشــه شــور زندگــی 

ــم. ــم تقســیم کنی ــا ه ــوزان را ب ــن دانش آم ــوزش ای از شــوق آم

فرهــاد جــم؛ آرام، صبــور بــا چشــم هایی کــه مهربانــی اش را 
نمی توانــد پنهــان کنــد. او در گفتگویــی دوســتانه گفــت هــر 
کاری از دســتش برآیــد خواهــد کــرد تــا شــکوه جشــن را بــا 

شــکوه فرهنــگ همســان کنــد؛ شــکوه فرهنــگ، واژه ای آشناســت. 
ــد و پیوســتند  ــه آمدن ــه ی بیست ســاله ی همــه ی کســانی ک دغدغ
ــر آن شــدند کــه  ــوده اســت؟ تأثیرگــذاری فرهنگــی، همــه ب چــه ب
ــه  ــب ب ــد؛ قری ــروع ش ــانند. ش ــی برس ــکوه فرهنگ ــه ش ــه را ب جامع
ــق  ــه ح ــاعت کار؛ ب ــارده س ــی چه ــش از گاه ــر روز بی ــاه ه دو م
فرهــاد جــم ســنگ تمــام گذاشــت، از اندیشــه و خالقیتــش گرفتــه 
ــزی  ــز کــم نگذاشــت. برنامه ری ــت، از هیــچ چی ــت و مدیری ــا هدای ت
شــد، ایده پــردازی صــورت گرفــت گام بــه گام و لحظه به لحظــه 
ــه  ــوت ب ــای دع ــد. کارت ه ــل ش ــی و تحلی ــا بررس ــده باره ــر ای ه
امضــای ســرور دادخــواه مدیرعامــل، فاطمــه معتمــد آریــا و فرهــاد 
ــن  ــان ای ــود. در می ــکوهمندتر ش ــم ش ــوت ه ــا دع ــید ت ــم رس ج
روزهــای پرتــالش کلیپــی هــم در حــال تولیــد بــود تــا در روز جشــن 

ــود. ــی ش رونمای

ــن  ــران جش ــای ته ــل هم ــن 93، هت ــم بهم هفده
بــزرگ بنیادکــودک...

ــتان  ــواره دستشــان در دس ــه هم ــی ک ــب و صمیم ــای داوطل نیروه
بنیادکــودک اســت بــا لباس هایــی یکســان میهمانــان را 
ــن  ــد. چندی ــایعت می کردن ــا مش ــا میزه ــک ت یک به ی
دختــر و پســر دبســتانی در حــال درس خوانــدن و 
ــد و در متــن  مشــق نوشــتن ســر میزهــا نشســته بودن
ــی از  ــد گویــی جزئ حضــور مهمان هــا حــل شــده بودن
یــک تابلــوی بــزرگ بودنــد، مراســم بــا نواختــن زنــگ 
مدرســه آغــاز شــد، دخترهــا و پســرها صــف بســتند و 
ــرک و پســرکی  ــه کالس درس؛ دخت ــن ب ــاده ی رفت آم
بــر بــاالی پله هــا ایســتادند و قــرآن خواندنــد یکــی بــه 
عربــی و دیگــری بــه فارســی؛ »َمثــل کســانی کــه اموال 
خویــش را در راه خــدا انفــاق می کننــد َمثــل دانــه ای 
اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد و از هــر خوشــه هفــت 

شــاخه و از هــر شــاخه صــد دانــه برویــد...«
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ــاق در  ــوز، انف ــه، دانش آم ــگ مدرس ــود؛ زن ــیرین ب ش
راه خــدا ... 

احســان کرمــی مــرد جوانــی کــه ایــن روزهــا در عرصــه ی مجری گری 
ــان  خــوش درخشــیده اســت مدیرعامــل را دعــوت کــرد؛ مــادر مهرب
ــرار  ــودک و تک ــالگی بنیادک ــم بیست س ــش، فیل ــودک و کالم بنیادک
خاطره هــا و بغض هــا و اشــک ها، صــدای خــوش گــروه آوازی 
تهــران و موضــوع انشــاء علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؛ بچه هــا هنــوز 

ــتند. ــاء می نوش ــد و انش ــر کالس بودن س
معتمدآریــا،  فاطمــه  می آمدنــد؛  یک به یــک  چهره هــا  اکنــون 
علیرضــا خمســه، هایــده حائــری، پرویــز پرســتویی، پژمــان بازغــی، 
الدن  فرهــادی،  امرالــه  حقیقــی،  ابراهیــم  اســکندری،  ســتاره 
طباطبائــی، مهتــاب کرامتــی، روزبه بمانــی و فرهــاد جــم کــه 
خــودش ایــن روزهــا یــک بنیادکودکــِی تمــام عیــار بــود و... مدعویــن 
ــی،  ــتند. چــه شــکوه بی مثال ــا خواس ــه پ ــی ب ــرام پوری بنای ــه احت ب

ــه ای. ــی مهرمندان ــه همدل چ

ــا  ــن روزه ــه ای ــاد ک ــوی بنی ــر مددج ــت؛ جاب ــه یاف ــه ادام برنام
مدیرفنــی یــک شــرکت اســت از گذشــته و امــروزش گفــت و ایــن 

ــد! ــه می ش ــود چ ــاد نب ــر بنی ــه اگ ک

و امــا کلیــپ بنیــاد؛ شــعری فراخــور ایــن درخــت برومنــد، 
ــه  ــی ک ــرد، کارگردان ــوب می ک ــب را میخک ــه مخاط ــری ک تصوی
درایتــش دل نشــین بــود، متنــی کــه بیننــده را بــه انتهــای داســتان 
ــل  ــن عوام ــتگی را از ت ــه ی خس ــن هم ــویق مدعوی ــاند. تش می کش
ــت.  ــاختی آن داش ــوش س ــان از خ ــوق نش ــک های ش زدود و اش
ــالن  ــوری در س ــش ش ــا گروه ــد و ب ــم خوان ــی ه ــد وکیل ــی زن عل
ــاری دیگــر بــه حرمــت تصنیــف ای ایــران  ایجــاد کــرد، مدعویــن ب
ــرور  ــط س ــالگی توس ــت س ــد بیس ــک تول ــتند. کی ــا خواس ــه پ ب
دادخــواه بریــده شــد؛ ســپس کتــاب کلیــات ســعدی کــه بــه امضــای 
ــع  ــود به نف ــام کشــورمان رســیده ب ــدان صاحب ن ــدادی از هنرمن تع
بنیادکــودک بــه حــراج گذاشــته شــد کــه توســط  مهنــدس 
ــاران  ــتان از همی ــرکت عمران آذرس ــل ش ــگ مدیرعام توحید زورچن
ــد و  ــداری ش ــال خری ــغ  520/000/000 ری ــا به مبل ــگی م همیش
ــش  ــه نق ــاران مؤسس ــرورزی همی ــه ی مه ــر صفح ــر ب ــری دیگ مه
ــه ی  بســت.در انتهــای مراســم هنرمنــد نوجــوان ثمیــن بلــوری تران
ــام  ــتگی تم ــد. خس ــود خوان ــگفت انگیز خ ــدای ش ــا ص ــاد را ب بنی
ــاد جــم  ــود؛ ســرخی چشــم های فره ــه ب ــل را گرفت ــره ی عوام چه
ــی در  ــا برق ــت ام ــز داش ــادی کار و تمرک ــاعت های متم ــاِن س نش
ــدا می کــرد.  ــود کــه رضایتمنــدی را هوی همــان چشــمان خســته ب
بــا دعــوت احســان کرمــی شــام صــرف شــد و خداحافظــی و ثبــت 

ــودک.  ــه ی بنیادک ــر صفح ــه ی پ ــر کتابچ ــره ب ــک خاط ی
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 حضور گرم هنرمندان در مراسم
بیست سالگی بنیادکودک
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کسی هست...

بنیادکودک ایــران مفتخــر اســت کــه بــه یــاری و مشــارکت صاحبــان رأی و نــام در عرصــه هنرهــای نمایشــی و موســیقی موفــق بــه ســاخت 
یــک کلیــپ شــد.

ــرزاد فتاحــی  ــدی ف ــا هنرمن ــز ب ــت و موســیقی آن نی ــرای بنیادکــودک صــورت گرف ــی ب ــن راســتا ســرایش شــعری توســط روزبه بمان در ای
ســاخته شــد.

ــرداران  ــن فیلمب ــی یکــی از نام دارتری ــورج اصالن ــروژه توســط ت ــرداری پ ــت فیلم ب ــی فرهــاد جــم ســاخته و مدیری ــه کارگردان ــن کلیــپ ب ای
ایرانــی انجــام شــد کــه تصاویــری مانــدگار برجــای گذاشــت. همچنیــن فیلم نامــه ی ایــن کلیــپ توســط ســمیه تاجیــک نوشــته و پرداختــه 
ــی زاده دســتیار  ــل تق ــار بازیگــر خردســال، عقی ــدا ورمزی ــان بازیگــر، آی ــه صــدف طاهری ــوان ب ــل آن هــم می ت شــده اســت و از دیگــر عوام
کارگــردان و ســارا گرزیــن طــراح لبــاس اشــاره کــرد. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن اثــر در مراســم بیســتمین ســالگرد تأســیس بنیادکــودک 

رونمایــی شــد.
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مروری بر برنامه های برگزار شده توسط دفتر امریکا
حضور فعاالنه جهت حمایت از فعالیت های بنیادکودک در تعدادی از مراسم ها در سالی که گذشت

 )سن دیاگو(
)لس آنجلس(
 )برکلی(
)لس آنجلس(
)ِرستون، ویرجینیا(
)مونتگمری، مریلند، سنتر ویل، ویرجینیا، سوئد(
)پورتلند، اورگان(
)لس آنجلس(
)فولسوم، کالیفرنیا، سنتا آنا، الگونا ُوودز(
)لس آنجلس(
)استکهلم، سوئد(
)سیاتل، واشنگتن، پورتلند، اورگان(
)میساگوا، کانادا(
)لس آنجلس، سن خوزه کالیفرنیا و مونترال، کانادا(

)تورنتو، کانادا(
)سیدنی، استرالیا(
)لس انجلس(
)تورنتو، کانادا(
)الگونا ُوودز، کالیفرنیا(
)بوکا راتُن، فلوریدا(
 )بوکاراتُن، فلوریدا(
)سان دیاگو(
)بورلی هیلز، سن دیاگو، مزار شریف(
)لس آنجلس و مزار شریف(
)تارزانا، ایرواین و لس آنجلس(

 برنامه انجمن میهن 
 برنامه دانشجویان ایرانی یو تی اِس 

نمایش فیلم »من یک دختر هستم« 
 فستیوال کودکان 

 جشن بزرگداشت زمین 
سمینار هزاره 

راهپیمائی علیه سرطان
 ُجنگ فرهنگ 

 روز جهانی کودک 
 بزرگداشت روز جهانی صلح 

جمع آوری اسباب بازی برای کودکان سرطانی

 چهارشنبه سوری
 شو فرهنگی ایرانیان در دانشگاه یو سی ال اِ 

 مراسم سال نو
 سیزدهمین بازار نوروزی بنیادکودک 

فستیوال نوروزی ساالنه 
سیزده بدر 

مراسم بیستمین سال تولد بنیادکودک 
کارگاه نمایش 

 برگزاری کنسرت های مختلف 
شو فرهنگی انجمن دانشجویان ایرانی یو سی ال اِ 

تیرگان 
فستیوال سالیانه ایرانیان 

 پیک نیک بزرگ تابستانه شهر 
 جشن های مهرگان 

)بورلی

)کالیفرنیا
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جمع آوری اسباب بازی برای کودکان سرطانی در 
لس آنجلس

بنیاد کــودک، رادیــو 670 و گــروه حمایــت خانــواده در آســتانه 
شــروع ســال نــو میــالدي لبخنــد شــادي را بــر لــب صدهــا کــودک 
بســتري در بیمارســتان کــودکان و مرکــز نگهــداري نوجوانــان 

لس آنجلــس نشــاندند. بي خانمــان 

ــا  ــامبر ب ــل دس ــد از اوای ــودکان نیازمن ــراي ک ــباب بازي ب ــروژه اس پ
تبلیغــات گســترده ی رادیــو 670 در کالیفرنیــاي جنوبــي آغــاز شــد 
کــه اســتقبال بــي نظیــر ایرانیــان بــه ماننــد ســال هاي قبــل مثــال 
ــی  ــن و آیین ــر دی ــارغ از ه ــان ف ــود. ایرانی ــر ب ــل تقدی ــي و قاب زدن

ــودکان  ــرای ک ــز ب ــن مراک ــه ای ــه ب ــا مراجع ــود را ب ــاي خ هدای
بیمــار در بســتر بیمــاري یــا نیازمنــد یــاري، اهــدا کردنــد و دســت 
نوشــته هایي بــا آرزوي ســالمتي و بهبــودي پیشــکش آنــان نمودنــد.

از تک تــک عزیزانــي کــه بــا آوردن هدایــاي خــود در ایــن کار گروهي 
مشــارکت داشــتند و همچنیــن از زحمــات برنامه ســازان رادیــو 
670، گــروه حمایــت خانــواده و داوطلبیــن مهربــان بنیادکــودک کــه 
در اطــالع رســاني، جمــع آوري یــا توزیــع هدایــا مشــارکت و همدلــي 

داشــتند صمیمانــه تشــکر و قدردانــي می کنیــم.
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اعــام روز بنیادکــودک توســط اســتاندار ایالــت اورگان 
به واســطه بیســت ســال فعالیــت بنیادکــودک

Oregon Governor announced Child Founda-
tion’s birthday as “Child foundation Day” in 
state of Oregon

حضور بنیادکودک افغانستان در زلزله بدخشان

 Child Foundation in Afghanistan send help
to Badakhshan’s landslide victims

 

ــت  ــال فعالی ــس از ۲0 س ــهردار لس آنجل ــی ش قدردان
بنیادکــودک

Mayor of Los Angeles thanks Child Founda-
tion for its 20 years of helping children in a 
proclamation
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ــودک و  ــد از بنیادک ــهر پورتلن ــهردار ش ــی ش قدردان
ــط وی ــودک توس ــام روز بنیادک اع

 Portland’s Mayor Proclamation in honor of
Child Foundation

ــی  ــهر بورل ــورای ش ــای ش ــهردار و اعض ــی ش قدر دان
ــز از بنیادکــودک هیل

 Beverly Hills Mayor and member of City
Council issued a joint Proclamation in hon-
or of Child Foundation

کیک بیست سالگی بنیادکودک در امریکا

Child Foundation’s 20th year birthday cake
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نام 
دفتر

آدرس دفترآدرس ایمیلشماره تماس

02142510info@childf.orgمرکزی
تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و 

عشقیار، پالک89

مازندران، آمل، خیابان بهشتی، اندیشه 19، جنب آژانس شهروند01144151391amol@childf.org         آمل

04533718706ardebil@childf.orgاردبیل
اردبیل، میدان ارتش، روبروي اداره آب و فاضالب، طبقه دوم نمایشگاه 

لوکس، پالک 635

04433867798urmia@childf.orgارومیه
ارومیه، تقاطع برق و آپادانا، خیابان شهید ذاکری، بعد از 

خوابگاه دانشجویی 

4esfahan@childf.org-03137777383اصفهان
اصفهان، بلوار کشاورز، حد فاصل سه راه سیمین و مفتح، مقابل مسجد 

انبیاء، ساختمان دی، بلوک غربی، ط 5، واحد 42

ایالم، خیابان سمندری، مجتمع سوگند، طبقه اول، واحد08433362880ilam@childf.org6ایالم

06642608003boroujerd@childf.orgبروجرد
بروجرد، خیابان شهدا، چهارراه حافظ، کوچه شهید موسوی، پالک 1، 

طبقه دوم شمالی

بم، میدان عدالت، ابتدای خیابان زید، کوچه شهدای 03444320870bam@childf.org18بم

07733544405bushehr@childf.orgبوشهر
بوشهر، بلوار شهید مطهری، نبش خ عرفان1، ساختمان مسیله، 

واحد 603 

04134770071tabriz@childf.orgتبریز
تبریز، قطران جنوبی، مابین پاستور و خیابان آزادی، کوچه حدادی، 

پالک 1 جنب نمایشگاه اتومبیل عرب

اطالعات تماس دفاتر مؤسسه خیریه 
رفاه کودک
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8tehran@childf.org-02155489006تهران
تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، بعداز چهارراه مختاری، جنب 

بیمارستان پارسا، پ190، ساختمان بهار، طبقه 1

جیرفت، میدان شاهد، انتهای بلوار جانبازان، جنب مسجد امام خمینی03443316788jiroft@childf.orgجیرفت 

07153562331darab@childf.orgداراب
استان فارس، شهرستان داراب،خیابان شهدا، پایین تر از فلکه 

معلم،کوچه علم واحد سازمانی یک

01333757837rasht@childf.orgرشت
رشت، بلوار شهید انصاری، روبه روی گلباغ نماز، ساختمان مهر آئین، 

طبقه سوم، واحد 5

05432221062zabol@childf.orgزابل
زابل، خیابان خانه معلم، پایین تر از اداره آگاهی، روبروی پارک، 

ساختمان چهار طبقه، واحد1

5zahedan@childf.org-05433444844زاهدان
زاهدان، نبش تقاطع خیابان بزرگمهر و جانبازان، روبروی بازارچه 

استانداری، ساختمان بزرگمهر، واحد 5، طبقه سوم

32260481shahrekord@childf.org-038  شهرکرد
شهرکرد، خیابان 12 محرم جنوبی، کوچه پارکینگ طبقاتی یزدان، 

مجتمع تجاری،اداری کیمیا، طبقه 5، واحد 17

6shiraz@childf.org-07132322305شیراز
شیراز، خیابان انقالب )نادر(، چهارراه گمرک، جنب بانک توسعه و 

تعاون، مجتمع نادر، طبقه چهارم، واحد 403

8kashan@childf.org-03155469897کاشان
کاشان، خیابان بهشتی، روبروی سپاه، پشت بیمارستان شبیح خانی، 

کوچه قدمگاه 12 )شهید رجایی سابق(، پالک 74

02634456839karaj@childf.orgکرج
کرج، ضلع جنوب غربی میدان نبوت، مجتمع لیلستان، طبقه اول،

 واحد 4

08337296215kermanshah@childf.orgکرمانشاه
کرمانشاه، خیابان سنگر، ساختمان پزشکان اجاللیه، طبقه چهارم، 

واحد 9

مراغه، خیابان خواجه نصیر جنوبی،ساختمان پاک، طبقه 04137245484maragheh@childf.org2مراغه

مشهد، بلوار فردوسی، حدفاصل میدان جانباز و اول سمانه، پ 05137664043mashhad@childf.org137مشهد

07433222804yasoj@childf.orgیاسوج
یاسوج، میدان معلم، روبروی اداره کل آموزش و پرورش 

جنب شورای شهر
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Email / site / facebookTel / Faxadd.country

CFmain@childfoundation.org
www.childfoundation.org

Tel:
 (503) 224-0409

Fax:
 (503) 297-1546

4475 SW Scholls Fer-
ry Rd. Suite 170 

Portland, OR 97225

USA

CFmain@childfoundation.org
Tel:

 (310)453-0809 & 
(949)754-0611

18345 Ventura Blvd. 
Suite 512

Tarzana, CA 91356
 Los Angeles

in fo@emdad-kudak.ch
Tel:

 0041627514078 
004162751478

Hirschparkweg 7, 
4800, Zofingen, Swit-

zerland
swiss

info@bonyadekudak.de
      www.bonyadekudak.de
facebook: Bonyade Kudak 

Germany

Tel:
   +49-2171-91 359 97

Fax:
   +49-2171-91 359 98

Wilhem-Busch-Str. 4
D-51373 Leverkusen

 Germany e.V.

info@childfoundation.co.uk
www.childfoundation.co.uk

Tel: 
004407806820175

55 Holly Royde 
Close,Manchester, 
Didsury, M20 3HR

UK

www.cicfoundation.com
(877)652-3799 Toll 

Free in Canada
(778)372-0847 

Vancouver Locals

CP 96562 Montreal 
Gare Centrale

Montreal QC H3B5J8
Canada

www.childfoundation.org
Tel:

0046-70-616-3217

Multrågatan 15
162 54 Vällingby, 

Sweden
Sweden

-Tel:
 0093-50-2044049

Mohammad Big Sar-
hang Gozar’s, District 

1 ,Mazar-e-Sharif 
Afghanistan

 

اطالعات تماس دفاتر خارج از کشور
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try to overcome weaknesses. Such organiza-
tions need to have major strategic goals and 
achieve them through specific policies and ac-
tion programs. Regarding to basis of organi-
zational strategies, NGOs should also make it 
clear whether they keep their activities limited, 
fixed or expand it. They should also specify 
their fields of activity, stakeholders and finan-
cial resources through their organization strat-
egies.
Child Foundation of Iran uses strategy formu-
lation models, especially J. David Hunger ’s 
model, to formulate its strategy.

In its strategic plan, Child Foundation has 
defined its mission as providing financial and 
spiritual support for talented Iranian children 
through assistance of its foresighted contrib-
utors, based on motivation, skills and perse-
verance of it voluntary staff, dignitaries and 
celebrities, in cooperation with similar charities 
and in order to achieve the goals of efficien-
cy, accountability and giving priority to stake-
holders. The vision of Child Foundation has 
been defined as the first and biggest Iranian 
NGO missioned to train and support talented 
students. After formulating its strategy, every 
organization introduces its values. The values 

followed by Child Foundation include protect-
ing human dignity of help-seekers, promoting 
the idea of helping others as a spiritual pleas-
ure, helping others as a social duty, promoting 
culture of voluntary work in the society, and of 
course showing respect and being accounta-
ble to stakeholders.
All organizations taking advantage of strategic 
plan to achieve their goals, analyze their evo-
lutionary course and formulate short-, mid-, 
and long-term programs. Child Foundation of 
Iran was active about two decades. The first 
decade was a time for establishment and the 
second decade was a stabilization period of 
the foundation Now, in its third decade, Child 
Foundation of Iran is going through its devel-
opment process. Child Foundation in order to 
optimize its workflow has divided its develop-
ment course into three periods. First period 
from 2014 to 2016 with focus on giving priority 
to stakeholders; second period from 2017 to 
2019 with focus on expanding support net-
work; and third period from 2020 to 2022 with 
focus on training and supporting talented peo-
ple.
To the day when no talented student would be 
deprived of education on ground of poverty.
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Strategic Management and Child Foundation 
as Non-Governmental Organization

Ehsan Rajabi

Master of Business Administration (MBA)

“Child Foundation,” which has been registered 
in Iran under the name of “Child Welfare Char-
ity Institute,” started its activities in 1995. Child 
Foundation opened its first office in the city of 
Shiraz and simultaneously, its office in Port-
land city of the US State of Oregon was inau-
gurated under the name of “Child Foundation.” 
While Child Foundation officially permitted by 
Ministry of Interior of Islamic Republic of Iran 
as a nongovernmental organization, It began 
to support talented children and has stated its 
sacred goal as: “No Iranian talented student 
should be deprived of education on ground of 
poverty.” As the main goal; to promote science 
in the society, Child Foundation has always 
taken advantage of scientific achievements in 
its managerial and executive activities.
Nongovernmental organizations are those in-
stitutions or foundations that are established 
on a voluntary basis to pursue nonprofit, non-
political goals. To emphasize, the most im-
portant issue for NGOs is considered as their 
fundamental goals to which they are made. 
Every organization with a goal needs strate-
gic management and nonprofit organizations 
need to explain their philosophy and prove 
their existence by declaring their mission 
statement. They also need a vision to achieve 
the best conditions they envisage for their ac-
tivities while due to their charity nature, they 
have significant values which form the basis 

of their work. Clarification of those values is 
part of strategy formulation process. Naturally, 
specification of their mission, vision and basic 
values are first steps in strategic management. 
They need to know their strength and weak-
nesses and opportunities and threats facing 
them to achieve their humanitarian goals. For-
mulating strategy based on their mission and 
in view of internal and external factors is the 
main task of a NGO. They should know such 
internal factors as financial resources, human 
resources, as well as the market and society 
in which they work in, their organization cul-
ture and managerial systems. They should 
know their strengths and weaknesses and 
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Child Foundation receives largest 
nonprofit license from OFAC to 

transfer money to Iran

On October 8th, 2014, Office of Foreign Asset 
Control in the Department of Treasury issued 
an Iranian Transactions and Sanctions Regu-
lations License No IA-2014-311236-1 to Child 
Foundation.
This License authorizes Child Foundation to 
engage in those transactions necessary to 
transfer a maximum of $2 million per year to 
Refah-e-Koodak (our local sister foundation), 
an Iranian charitable organization that pro-
vides financial and material support to under-
privileged children 
This would not have been possible without 
establishing a very transparent program that 
Child Foundation has created and a very vig-
orous and detailed compliance program that 
CF set to insure of lawfulness of our activities. 
Dr. Raoofi, Child Foundation President, said 
“in my opinion, this license is more than just 
allowing us to send two million dollars to Iran, 
it represents that the government of the United 
States is satisfied with the level of our trans-
parency and trustworthiness in our great mis-
sion”. He added, “who can deny support of 
our donors who always believed in our mis-
sion, our commitments, and the honesty of our 
foundation. They stood beside us during tough 
times and now we can share the good news 
together”.
“This is the largest license that the US gov-
ernment has ever issued to any single charity 

working in Iran, and Child Foundation is very 
proud to be its recipient”, Dr. Raoofi added, “Our 
major obstacle in expansion of our programs in 
Iran was sending money to Iran, and although 
we have sent cash on occasions – once using 
special earthquake General License to send 
$280,000 to build a school and dormitory in 
an earthquake stricken area, and once using 
general License E to send $500,000 to sup-
port children – we had to purchase food items 
to send the rest of the donations. This was a 
time consuming operation that took much of 
our time and energy in purchasing, sending, 
releasing from customs, and finally distributing 
to families of children we support who are dis-
persed all over Iran. But now, without any wor-
ries, we can send assistance to our children in 
a very short and efficient time.”
Child Foundation thanks its attorney, Mr. Saeid 
Amini in Washington DC who has been invalu-
able in receiving this license.
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On November 23rd Child Foundation 
celebrated Universal Children’s Day in 
A joint collaboration with United Nations 
Association- USA Los Angeles Chap-
ter, the Greater Los Angeles Chapter of 
the United States National Committee 
for UN Women, and the U.S. Fund for 
UNICEF.
The program was in Beverly Hills 
Roxbury Park Community Center and 
brought with it a day of hope and joy for 
all children participating.
Children from different nationalities 
presented their cultural through their 

Child Foundation celebrated Universal
 Children’s Day

local dance and music. One of the 
speakers were Mr. Cyuril Ndabam 
the Consul-General of South Africa 
in Los Angeles who talked about 
how Nelson Mandela always pre-
ferred meeting with children to the 
world leaders. Dr. Raoofi also had 
a presentation about Child Foun-
dation activities in helping children 
to go to school.
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selves and their country. We kiss 
the hands of all those who have 
helped us in this regard and wish 
them health wherever they are. It 
should be noted that the school 
has six classrooms and has been 
built according to the latest stand-
ards over a plot of land with an 
area of 357 square meters through 
contribution and kindness of Ira-
nians living in the United States. 
Pursuant to Child Foundation’s 

main motto that “No talented student should 
be deprived of education due to financial prob-
lems,” this school has become operational 
following two years despite all problems and 
shortcomings through responsible and inces-
sant efforts of managers and contributors of 
Child Foundation.
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go to Iran and be treated.
Ra’na and her mother went back to their coun-
try after staying in Iran for 25 days and were 
supposed to be back in 3 months for new ex-
amination.
They returned to Mashhad in January. Doctors 
opened her sutures and cleaned her eyes. 
Ra’na is now 21 and a birthday party was held 
for her at Mashhad office of Child Foundation. 
Now, Ra’na should be visited by a specialist 
every 6 months. Dr. Banaei wrote a complete 
history of her eyes so she can continue treat-
ment in Tajikistan.
If it were not for the assistance of Child Foun-
dation in UAS and CF’s wonderful social work-
er, Mrs. Tabriz-Nia and its contributors, es-
pecially efforts made by our US office, Ra’na 
would have lost his eyesight.

Inauguration of Varzaqan school

In the last issue of Child Foundation maga-
zine, we published good tidings about inaugu-
ration of a school, which was under construc-
tion for children in the quake-hit 
Varzaqan region. Construction 
of the school was funded by con-
tributors from the United States 
and Switzerland as well as some 
contributors from Iran and has 
become operational. At present, 
Varzaqan students are studying 
at this school and Child Foun-
dation has been able to rekin-
dle their enthusiasm to continue 
their education.
Following bitter memories of the 

quake and subsequent biting cold, students 
of my homeland are now studying at a calm 
and warm place to build the future of them-
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On July 10th, 2014 Child Foundation started 
an initiative to help Ra’na, a Tajik girl who was 
about to lose all vision unless she received 
help. Child Foundation used its Facebook to 
ask for donations for her surgery and within 
24 hours Child Foundation received enough 
donations to cover all of her medical bills and 
travel expenses to Mashhad.
Mr. Qajarnia, an Iranian physician met a vis-
ually-impaired Ra’na in his trip to Tajikistan. If 
Ra’na’s eyes were not treated, he would totally 
lose her vision in 20 years.
Upon his return to the United States, Dr. Qa-
jarnia contacts ophthalmologists at Mashhad 
University of Medical Sciences and also rais-
es funds with the help of benevolent people. 
When Child Foundation’s office in the US was 
informed of this, they contacted the head office 
of Child Foundation in Iran and a support cam-
paign was launched to help Ra’na. In a very 
short time Iranian physicians and Child Foun-
dation make it possible for Ra’na, the 20-year 
girl, to go to Mashhad. 
Ra’na and her mother arrived in Mashhad on 
Thursday, July 10, 2014, and were accommo-

dated at an apartment hotel. Since Thursday 
and Friday was holiday in Tehran, specialist 
physicians were not available, but Ra’na un-
derwent two visits at a specialistic hospital in 
Mashhad.
Everything depended on Dr. Tuca Banaei, a 
subspecialist in cornea. After visiting Ra’na, 
she said, “Since the retina in her right eye has 
ruptured a long time ago, it is unlikely to heal, 
but we’ll do our best.”
Ra’na was hospitalized the same night and un-
derwent a five-hour surgery next day.
One week after treatment of her right eye, she 
was examined by Dr. Banaei and was pre-
pared for glaucoma surgery on her left eye by 
Dr. Saeed Shokouhi-Rad. 
A week later, doctors decided to treat her 
right eye for glaucoma, but Ra’na did not al-
low them. She was tired and missed her city 
and family. She was a talented girl and hoped 
to continue her studies at law, which she had 
abandoned due to his vision problem.
He aspired to work after her studies, buy a 
house for her mother and help her brother to 
study at the best school in her country.
Ra’na said, “I don’t just wish; I make my wish-
es come true.”
When Dr. Banaei visited Ra’na for the last 
time, she could see hand movements from a 
short distance and her doctor was satisfied.
Her mother said, it was her dream for Ra’na to 

Ra’na’s eyes…
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Collecting Toys for Children with Cancer in 
LA Metropolitan Area

In December, Child Foundation, Radio 670AM (Local LA Radio station), ProFamily Group and 
a few other local nonprofit organizations successfully collected toys, clothing and blankets and 
choose Child Foundation’s new office as one of its hubs to collect the goods. All collected dona-
tions were delivered to Children's Hospital Los Angeles and Children of the Night by CF volun-
teers and staff. 
A huge thank you to the community for helping to make the 2014 toy drive a success. Because of 
the generous donations made this year, more hundreds of sick children in hospitals received gifts 
during holiday seasons.
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(Seattle, WA)
(Portland, OR)

 (Mississauga, Canada)
(Toronto)

(LA, San Jose)
(Montreal Canada)

(Houston, TX)
 (Toronto, ON)

 (Sydney, Australia)
 (LA, CA)

 (Toronto, Canada)
(San Diego, CA)

(Columbus, Cincinnati & 
Chicago)

(Richmond, CA)
(San Diego, CA)

(Encino, CA)
(Laguna Woods)
(Boca Raton, FL)
(Boca Raton, FL)
(San Diego, CA)

(Beverly Hills, San Diego, 
Mazar-e-Sharif)

 (Tarzana, LA, Irvine)

Annual Iranian Festival 
Annual Iranian Festival 
Summer Picnic
Iranian Summer Festival 
Mehregan 
Mehregan Festival 
Concert Folsom, CA
Concert Santa Ana
Mehregan Festival 
Mihan Foundation event
Fundraiser with UTS
 “I AM A GIRL” Film 
Screening
Kids Festival
Jonge Farhangi 
Hooshmand Aghili
live in Concert 
Halloween Charity Party 
Movie night at UCSD 
Dance Workshop 
Mother Earth Event 
Millennium Conference 
Breast Cancer walk 
Jong Farhang 
Universal Children’0s 
Day 
World Peace Day  (LA 
and Afghanistan)
Annual Toy Drive
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 (San Diego, CA)
(LA, CA)

 (Berkley, CA)
 (LA, CA)

(Reston, VA)
(Montgomery County, MD)

(Sweden)
(Centreville, VA)

(Portland, OR)
(Los Angeles, CA)

(Laguna Woods, CA)
(LA, CA)

(Stockholm, Sweden)

Child Foundation events

Each year, Child Foundation plans 
or joins many local events in order 
to introduce its services to children 
in need. Here are some of the main 
events we are proud to have partici-
pated in or conducted:

Charshanbeh Soori
Iranian Cultural Show – UCLA 
Persian New Year Festival
Annual Nowruz Bazaar 2014
Annual Nowruz Festival 
13 Bedar 
13 Bedar Celebrations 
13 Bedar-Andi & Shani 
CF 20th Birthday 
Acting Workshop 
Sidarg Live Concert 
UCLA/ISG Cultural Show 
Tirgan 
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Meeting with Ban Ki-moon
 
 
 

 
During the last week of September, Child Foundation                
attended several workshops and seminars held by the Unit-
ed Nations and UNICEF. In a special meeting of UN Devel-
opment Group, about "Delivering the Post-2015 Develop-
ment Agenda", Dr. Raoofi met with Mr. Ban Ki-moon, United 
Nations Secretary General. During this meeting, Dr. Raoofi 
raised the problem of sanctions in delivering collected dona-
tions to Iran which received positive attention by the partici-
pants. We also discussed strengthening capacities, building 
effective institutions, localizing agenda, participatory monitor-
ing, and accountabilities, partnerships with civil society, etc.
Child Foundation also attended “No Lost Generation” in 
UNICEF where we met with Anthony Lake, UNICEF Execu-
tive Director; Hon. Gordon Brown, MP – UN Special Envoy for Global Education; Anne Richard 
– US Assistant Secretary of State for Population, Refugees, and Migration; Kevin Jenkins, World 
Vision President; Neal Keny, Mercy Corps Chief Executive Officer; and Justin Forsyth, Save the 
Children’s CEO. We discussed the possibility of Child Foundations’ collaboration with them in 
some of our humanitarian programs.
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Blood Drive for Children in Mazar-e-Sharif

On November 2nd, Child Foundation in Afghanistan in cooperation with some local NGOs and 
Mazar-e-Sharif hospital conducted a blood drive to help children with thalassemia. More than 200 
people participated and donated blood. With the help of Sehat-Ali Clinic, this program was ex-
tended for another two days and more than 100 successful donation were collected. During these 
two days, doctors and staff of Sehat-Ali Clinic donated their time and services and did not charge 
patients who were in need. As a result more than thousand patients were treated free of charge 
and mostly were helped with their medications.
This blood drive helped many thalassemia patients, and their parents expressed their apprecia-
tions to Child Foundation’s staff for this program. Presently, Child Foundation in Mazar help tens 
of children with thalassemia for their transportation needs during their blood transfusions.
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Government for inclusion in the Combined 
Federal Campaign, probably the most exclu-
sive fund drive in the world. Of the 1,000,000 
charities operating in the United States today, 
it is estimated that fewer than 50,000, or 5 per-
cent, meet or exceed these standards, and, of 
those, fewer than 2,000 have been awarded 
this Seal. Child Foundation is among those 
2,000.transparency and accountability.

Best Seal of Excellence was already award-
ed to Child Foundation by members of Inde-
pendent Charities of America that have, upon 
rigorous independent review, been able to cer-
tify, document, and demonstrate on an annual 
basis that Child Foundation meets the highest 
standards of public accountability, program 
effectiveness, and cost effectiveness. These 
standards include those required by the US 

Our New Office in Southern California

Since a large majority of Child Foundation’s do-
nors are in southern California, it made sense 
that we start a new office in LA, so we did. In 
November of 2014, we opened our new office in 
Tarzana to have more access to our donors and 
be able to participate in local activities. The new 

office is located at 18345 Ventura Blvd, Suite 
No 512, in city of Tarzana and it is open every 
day during office hours. Please feel free to 
stop by any time you wish, to sponsor a child, 
to volunteer, or to check in about the child you 
have sponsored.
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Receive Charity Navigator’s 4-Star rating

Child Foundation’s sound fiscal management practices and commitment to accountability and 
transparency have earned it a 4-star rating 
from Charity Navigator, America’s largest in-
dependent charity evaluator.
Ken Berger, President and Chief Executive 
Officer of Charity Navigator on a letter to Dr. 
Raoofi, the President of Child Foundation 
said, “On behalf of Charity Navigator, I wish 
to congratulate Child Foundation on achiev-
ing our coveted 4-starrating for sound fiscal 

management and commitment to accountability and transparency.” Dr. Peyman Raoofi stated 
that, “we are excited to receive Charity Navigator’s 4-Star rating, the highest rating that a char-
ity can receive. This is a testament to Child Foundation’s sound financial management, and it 
demonstrates our strong commitment to our donors and mission. “
He added “We are dedicated to helping children in need to go to school and through education 
we help them to diminish poverty and build a better future for them-
selves and their families. The contributions we receive make this 
work possible and we make every effort to operate in a transparent 
and fiscally responsible manner.”
Charity Navigator works to help charitable donors make intelligent 
giving decisions by providing information on more than five thou-
sand charities nationwide and by evaluating their financial health. 
It calculates each charity’s score based upon several broad crite-
ria, including how much is spent per dollar raised, what percentage 
of funds goes to programs vs. administrative and fund-raising ex-
penses, and the organization’s long-term financial health.
It is worth to note that in May 2014, Child Foundation had received 
the GuideStar Exchange Gold participation level, a leading sym-
bol of transparency and accountability of nonprofit information. 
According to GuideStar, Gold participants are the highest level 
demonstrated by a nonprofit and show their deep commitment to 
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Land Donation in Mazar-e-Sharif

In January, 2013 Child Foundation’s office in Mazar-e-Sharif received a one thousand square me-
ter property-donation from Mr. Mohammad Rasul Akbari. This land is located in a neighborhood 
that do not have elementary school. Child Foundation is planning to build a school that will serve 
local families. Many families do not send their children to school due to distance and unsafe roads 
and are looking forward this school to be established soon.

education has been devastated by 30 years 
of war. Some regions do not have education-
al facilities and need investment. In fact, we 
must work to rebuild Afghanistan’s culture and 
invest in all educational levels from elementary 
to Ph.D.”
He added, “Our immigrants are both legal and 
illegal. For legal ones, Iran's law apply and 
can study at Iranian universities. But for illegal 
ones, they study at low-level nongovernmental 
schools.”
Houra Heidari, principal of Ibn Sina nonprofit 

school, also thanked Child Foundation for its 
financial and spiritual support for her school, 
saying, “Education is basis of human life, both 
in terms of family and social culture. If basic 
education existed in Afghanistan, we’d have a 
better world.”
He added that since foreign nationals cannot 
published magazines, and newspapers in Iran, 
“we ask Child Foundation to inform officials of 
immigrants’ problems, especially problems of 
women, children and other Afghans.”
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A celebration for Afghan children

Immigration can be studied as a psychological 
and social phenomenon because it is a result 
of economic and social cries in countries. Due 
to years of war in Afghanistan, Iran has been 
for years hosting a large population of Afghans. 
Unfortunately, children are the most vulnerable 

of immigrants. Some of them have fathers who 
do menial jobs and support their families on a 
low income. Others, however have no father. 
Their mothers are usually uneducated and 
cannot support their families by getting even 
a low-paid job. In addition to malnutrition, such 
children are exposed to social and psycholog-
ical crises and that threat is doubled by law 
that do not accept them as citizens. Today, we 
have third generation Afghan children whose 
parents were born in IRNA, but have still prob-

lems for making a livelihood. Child Foundation 
has always thought beyond geographical and 
nationality limits by supporting talented Afghan 
children. It is now covering 100 Afghan stu-
dents and will expand that cover. A celebration 
was held by Child Foundation on Thursday, 

May 15, 2014, the birth anniversary 
of Iranian poet, Ferdowsi. A total of 
465 Afghan children were invited to 
Tehran’s Bahman Cultural Complex 
to celebrate and eat a decent food 
which cost 700 million rials.
Ferdowsi’s book, Shahnameh, was 
gifted to some of them in the ceremony 
attended by Afghanistan’s deputy minis-
ter for education. 
Dignitaries taking part in the ceremo-
ny thanked Child Foundation for its 
positive efforts and wished its servic-
es will continue. 

Also in fasting month of Ramadan, Child Foun-
dation held an Iftar ceremony for 500 Afghan 
nationals attended by immigrants section of 
Afghanistan embassy in Tehran, Jamal Ansari; 
member of Afghanistan Teachers Association, 
Zaher Karimi; member of Afghanistan consul-
tative council, Sarvar Rezaei; head of 14 Infal-
libles charity and other officials.
Jamal Ansari thanked Child Foundation for 
Iftar ceremony and said, “Education is an in-
frastructure in every country, but Afghanistan’s 



Hamyaran Child Foundation Internal periodical magazine

A Word from Managing Director

Kindness of Benevolent Contributors, Motivation of Students, Perseverance of Colleagues
Cultural development is the single factor that can save any society from negligence. Therefore, 
providing grounds for educating children who are on the verge of quitting their studies is an im-
portant factor, which influences cultural trends in any society. There are always students, who 
are unintentionally exposed to various kinds of threats due to a variety of economic, social, and 
even geographical and cultural reasons, and continuation of those threats will endanger the entire 
society in the long run.
In line with its perspective and humanitarian approach, Child Foundation has been always trying 
to eliminate reasons that make talented students drop out of school and started its third decade 
of activity by laying special emphasis on this goal in new Iranian year of 1393 (2014-2015). In 
line with short-term goals set last year, the institute was able to increase students under its cover 
to over 7,000. Also, the number of its offices in Iran increased from 21 to 23. At the same time, 
secondary offices were also launched in several cities, including Tehran and Zahedan. One of 
the goals pursued by Child Foundation in its third decade is undoubtedly geographical expansion 
followed by development of service to a wider spectrum of talented students. Achieving this goal 
would be only possible through a path that is paved by kindness of benevolent people; a path, 
which is made even more smooth through perseverance of our colleagues, motivation of our 
students and generosity of our contributors, so that this tall 20-year tree will be able to keep its 
head high.

                                                                                            Sorour Dadkhah
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