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گسترش دایره جامعه نیک اندیش با افزایش اعتبار و اطمینان همیاران
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باری دیگر سـالی را پشـت سـر گذاشـتیم و وارد بیسـت و چهارمین سال 
فعالیت شـدیم.

بنیادکـودک توانسـت بـا همگامـی و همیـارِی همیـاراِن سراسـر مهـرش 
گام هـای اسـتواری را بـرای توسـعه بـردارد. گام هایـی کـه البته آغازیـِن راه 
اسـت و تـا رسـیدن بـه هـدف کـه همانا رسـیدن بـه روزی اسـت کـه هیچ 
دانش آمـوز بـا اسـتعدادی از تحصیـل بـاز نمانـد؛ راهـی دشـوار و طوالنی در 
پیـش اسـت و تردیدی وجـود ندارد که ایـن راه دشـوار و طوالنی، کمـاکان با 
مهـرورزِی همیـاراِن دیـروز، امروز و فـردای بنیادکـودک هموار خواهد شـد.
در سـالی کـه گذشـت، بنیادکـودک توانسـت 3 نمایندگـی را در اهـواز، 
مهابـاد و سـنندج بازگشـایی کـرده و تعـداد نمایندگی هـای مؤسسـه را بـه 
28 برسـاند. همچنیـن در سـال 95 تعـداد 1855 دانش آموز بـه دانش آموزان 
بورسـیه بنیادکـودک افـزوده شـده و بیـش از 680 دانش آمـوز و دانشـجو از 

چرخـه حمایتـی خارج شـدند.
همچنیـن در کنکور سـال 95، از 700 داوطلب آزمون سراسـری تعداد 300 

نفر وارد دانشـگاه ها شـدند که بسـیاری از آنان، از رتبـه داران بودند.
عـاوه بـر آن 1570 همیـار به مجموعـه اضافه شـده و تعـداد 2074 نفر از 
همیارانـی که صمیمانـه و مهربانانه سـال ها در حمایت از بنیادکودک کوشـیده 

بودنـد نیز به دلیـل معضات اقتصـادی از ادامـه همیاری انصـراف دادند.
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی سـال های پیشـین، مؤسسـات مردم نهاد 
بـا کمبـود منابـع عمومی بـرای توسـعه و ادامـه فعالیـت بهینه شـده روبه رو 
هسـتند کـه البتـه بنیادکـودک نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و چـه 
بسـا بتـوان گفت کـه بنیادکـودک بیش از همیشـه چشـم انتظار دسـت های 

گشـاده ای اسـت کـه مهربانـی را ارزانـی فرهنـگ ایران زمیـن  کنند.
پـس ماننـد همیشـه می دانیـم خدمت رسـانی بیشـتر و گسـترده تر بـه 
دانش آمـوزان بـا اسـتعداد ایـن سـرزمین بـه دسـت نخواهـد آمـد مگـر بـا 
مهربانـی روزافـزون مهربانانـی که دغدغـه فرهنـگ دارند که مبتنـی بر اصل 
اعتمـاد -برخاسـته از پاسـخ گویی شـفاف بنیادکـودک- بـرای دسـت یابی به 
هـدف واال و مقـدس این مؤسسـه یعنی فرارسـیدن روزی که هیـچ دانش آموز 

بـا اسـتعدادی بـه دلیـل مشـکات مالـی از تحصیل بـاز نماند؛ می کوشـند.
همیاران، همکاران و دانش آموزان سپاس گزاریم.

مهــرتان مانــدگار      
سرور دادخواه       

سخن مدیرعامل

سالی که گذشت
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ا  ر نی  با مهر و  ر  ــا یث ا کلمه  ز  ا نی   نســا ا و  ــا  یب ز تعبیر 
یم ر ا می د پاس 

*سیدکمال الدین محمدی

قـدم نهـادن بنیادکـودک بـه بیسـت و چهارمیـن سـال فعالیـت خـود، حاصل تـاش جمعـی و حضـور تحول آفرین 
نیکـوکاران و مهرمنـدان در عرصـه حمایـت از دانش آمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد سـرزمین مان و تاش هـای بی شـائبه 

کارکنـان بنیادکودک اسـت.
ناگفتـه پیداسـت که بنیادکودک توانسـته اسـت با کرامـت طبع بی بدیـل و لطف و احسـان بی نظیر همیـاران، بیش از 
پیـش در مسـیر حمایت از این دانش آموزان تاش کند و اثربخش باشـد و بورسـیه شـدن بیـش از 9 هـزار و 200 دانش آموز 

با اسـتعداد نیازمنـد، نمایان گر این امر اسـت.
بسـی شایسـته اسـت اندیشـه و تاش پی در پی نیکوکاران در راسـتای حمایت از دانش آموزان با اسـتعداد و نیازمند 
کشـورمان کـه آینده سـازان ایـن سـرزمین هسـتند را پـاس بداریـم چرا کـه این موسسـه تاش می کنـد با یـاری آنان، 
اسـتعدادهای نهفته دانش آموزانی که شـرایط، برای شکفتن شـان مهیا نیسـت را شـکوفا کند و در راسـتای تحقق توسـعه 

پایـدار در زمینه آموزش نقـش بیافریند.
بی شـک »بنیادکـودک« از هم فکـری، تعامـل، تبـادل آرا و نظـرات و تجربیات سـازنده و ارزنـده نیکوکاران اسـتقبال 
می کنـد و امیـد دارد در تـداوم حمایـت  از دانش آمـوزان نیازمنـد و تـاش برای اعتـای قابلیت هـا و اسـتعداد های آنان، 

نشـاط را برای شـان بـه ارمغـان بیـاورد و امروزشـان را بـراي فردایي بهتر و سـازنده، آمـاده کند.
امیـد کـه در آینـده ای نزدیـک، توان مندی ایـن دانش آموزان در گذران زندگی شـان را شـاهد باشـیم و جامعه نیازمند 

کشـور با یـارِی همیـن دانش آمـوزان توان مند، هـر روز کوچک و کوچک تر شـود.

همیــاران مهــربان!
 اثـر قدم هـای مهرمنـِد شـما کـه در جای جـای بنیادکـودک موج می زنـد، همـواره به یـادگار خواهـد ماند؛ چـرا که 

نیک اندیشـی تان، نویدبخـِش چراغـی فـراروی زندگی و فـردای دانش آمـوزان با اسـتعداد نیازمنـد خواهد بود.
تعبیـر زیبـا و انسـانی تان از کلمـه ایثـار و مهربانـی را پـاس می داریـم؛ قلب هـای 

بزرگ تـان -همـان تکیه گاه امـن پشـتکار و تـاش دانش آموزان- 
امیدبخـش  گرمـای  و  سرشـار  عاطفـه  می نهیـم؛  ارج  را 

وجودتـان کـه سـردترین روزگاران ایـن دانش آمـوزان 
را بهتریـن پشـتیبان اسـت؛ می سـتاییم و محبت های 

قدردانیـم.  را  بی دریغ تـان 
در این جـا الزم می دانـم از اهتمـام هیئت مدیـره 
بنیادکـودک نیز بـرای انجـام هرچه بهتـر ماموریت 
مهـر  از  پاسـداری  و  امانـت داری  و  موسسـه  ایـن 

همیـاران، صمیمانـه تشـکر کنم.
مهرتان پایدار
*رییس هیئت مدیره بنیادکودک
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مؤسسـههای هماهنگـی شـورای دبیـر
نرمافـزار کـرد: اعـالم همسـو مردمنهـاد
هماهنگـیمیـانمؤسسـههایمردمنهـاددر
پذیـرشمددجو،تحـتوببـودهوباآخرین

تکنولوژیهـایروزنوشـتهشـدهاسـت.
جلسـههای خصـوص در مسـئول ایـن
مردمنهـاد مؤسسـههای هماهنگـی شـورای
همسـو)حمایتتحصیلی(گفت:اینجلسهها
کهدرمؤسسـههایعضواینشـوراوبهصورت
نوبتیتشـکیلمیشـود،بهطورمعمـول،هر
سـهمـاهیکبارتشـکیلمیشـدکـهدرحال
حاضـر،هـر5مـاهیکبـاربرگـزارمیشـود.

احمـدایرانشـاهیهمچنیـنادامـهداد:
هاسـتوسـرورایـننرمافـزارکامالمجـزااز
مؤسسـههایعضـوبودهوهیچمؤسسـهایبر
دیگـریتقـدمنـداردوهمـهآنهابـهصورت
یکسـانازایـنخدمـاتاسـتفادهمیکننـد.
ویآغـازبـهکارایـننرمافزاررااسـفند95
اعـالمکردوگفت:اینبرنامهدرچهارمؤسسـه
بنیادکودک،بنیاددانش،جامعهنیکـوکاریابرار
ومؤسسـهداراالکـراماجراییشـدهوبهبهترین

شـکلدرحالارائهخدماتاسـت.
دریافت کمک نباید برای برخی

 از افراد تبدیل به شغل و حرفه شود
در بنیادکـودک مؤسـس و بنیانگـذار
ایـران،تجمیـعاطالعـاتوسیسـتمیشـدن
مؤسسـههای آرزوهـای از یکـی را آنهـا
مردمنهـادذکـرکـردوگفـت:دربنیادکودک

وبیـشاز20سـالپیش،تصمیمبرآنشـد
کـهبـرایایجـادتحولـیدرامـورخیریـهدر
کشـورمانتـالشکنیمکهاینمهـم،دریک

پروسـه15سـالهبـهثمرنشسـت.
احمدایرانشـاهیدراینخصوصتوضیح
مؤسسـههای همـه آرزوی مهـم، ایـن داد:
مردمنهـاداسـتتـایکنفـرازسـویچندین
مؤسسـهحمایتنشـودودریافتکمـک،برای
برخـیازافـرادتبدیلبهشـغلوحرفهنشـود.
مدیرعامـلسـابقبنیادکـودکبـاتاکیـد
بـرضرورتسیسـتماتیکشـدنمؤسسـههای
تعـداد اینکـه از پـس افـزود: مردمنهـاد
افزایـش کشـور در مردمنهـاد مؤسسـههای
یافـتوکمـکبـههمنوعـانتوسـعهپیـدا
کـرد،ضـرورتسیسـتمیشـدنبـرایایجاد
هماهنگـیدرمیاناینمؤسسـههااحسـاس
شـد.البتـهمؤسسـههایمردمنهـادبـهعلـل
گوناگـون،تعامـلزیـادیبـایکدیگـرندارند،
صـورت بـه گروهـی کار انجـام کـه چـرا

داوطلبانـهبسـیارسـختاسـت.
بنیادکـودک در را کار ایـن ویشـروع
اعـالمکـردوافـزود:بعدهادیگرمؤسسـههای
مردمنهـادنیـزبـهآنپیوسـتندوبـامحوریت
بنیادکودکتوانسـتندبسـیارخوبعملکنند.
ایرانشـاهیدرهمینخصـوصادامهداد:
نهایتابرایشـروع،تصمیمگرفتیـمدایرهاین
کارراکوچکتـرکنیـم؛بنابرایـنگروهـیاز
مؤسسـههایمردمنهـادراکـهدریکمسـیرو

بایـکهدفگامبرمیدارند؛بـرایاینفعالیت،
انتخـابکردیم.حوزهفعالیـترابهدلیلهدف
بنیادکودک،آمـوزشدانشآموزانبااسـتعداد
نیازمنـدقـراردادیـمومؤسسـههاییانتخاب
شـدندکـهدرایـنچارچوببـهجامعههدف

خـودخدمـتمیکنند.
بنیانگـذارومؤسـسبنیادکـودکافزود:
البتـهممکـناسـتمؤسسـههایدیگریهم
باشـندکـهدرایـنزمینـهفعالیـتکننـداما
بنیادکـودک، شـده، انتخـاب مؤسسـههای
بنیاددانـش،جامعهنیکوکاریابرارومؤسسـه
داراالکـرامبودنـدکـهبهصـورتتخصصیبه
حمایـتتحصیلـیدانشآمـوزاندرسراسـر

کشـورمیپردازنـد.
تشکیل شورای هماهنگی 

مؤسسه های مردم نهاد همسو
احمـدایرانشـاهی،وضعیـتهماهنگـی
همچـون را مردمنهـاد مؤسسـههای میـان
زمیـنخشـکوترکخـوردهایدانسـتکـه
یـکلیـوانآبرادرکمتـرازیکثانیهجذب
میکنـدوبیانکرد:بادعـوتازمدیرانعامل
ایـنچهـارمؤسسـه،اولینجلسـه»شـورای
همسـو مردمنهـاد مؤسسـههای هماهنگـی
)حمایـتتحصیلی(«برگزارشـدکهموفقیت

اینجلسـهبـرایمـنباورنکردنـیبود.
مؤسسـههای هماهنگـی شـورای دبیـر
مردمنهـادهمسـو،تصمیمهـایاتخـاذشـده
درایـنجلسـهرابسـیارمثبـتقلمـدادکرد

احمد ایرانشاهی، بنیان گذار و مؤسس بنیادکودک و دبیر شورای هماهنگی مؤسسه های مردم نهاد همسو:

بهره وری بیشتر نتیجه تعامل مؤسسات همسو

بـا توجه بـه اهمیت اسـتفاده از تکنولـوژی روز 
در ارائـه خدمـات، بـه ویـژه در میان مؤسسـه های 
میـان  هماهنگـی  بـرای  نرم افـزاری  خیریـه، 
مؤسسـه های خیریـه طراحی شـده که سـد راهی 
اسـت برای سوءاسـتفاده های احتمالی سـودجویان 
کمک هـای  و  مؤسسـه ها  ایـن  حمایت هـای  از 
مردمی بـه نیازمندان بـرای ارتقای جامعه شـان. به 
همین مناسـبت با احمد ایرانشـاهی، دبیر شـورای 
هماهنگـی مؤسسـات خیریه همسـو بـه گفت وگو 

نشسـتیم کـه در پـی می خوانید:
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نوشـتن تصمیمهـا ایـن از یکـی افـزود: و
نرمافـزاریبـودکـهایـنچهـارمؤسسـهدر
هنـگامارائهبورستحصیلیبـهدانشآموزان،
بتواننـدبـهصـورتآنالین،وضعیـتعضویت

آنـانرادرهـرچهـارمؤسسـهببیننـد.
ایرانشـاهی،همـکاریهـرچهـار احمـد
پرداخـت و برنامـه نوشـتن در را مؤسسـه
هزینههـایآنحائـزاهمیـتبرشـمردوگفت:
پـسازگذشـت6مـاهبرنامـهشـروعبـهکار
کـردوافـرادیکهازاینمؤسسـههابـهصورت
همزمـانکمـکدریافـتمیکردند،مشـخص
شـدندومشـاهدهشـدکهتعدادیازافراد،از
سـویدویاچندمؤسسـهبهصـورتهمزمان

بـهلحـاظتحصیلـیحمایـتمیشـوند.
ویدرتوضیـحایـنامـرافـزود:البتهاین
مسـئلهاشـکالینـداردولـیمؤسسـههابایدبا
چشـمبـازازجامعـهمـوردنظـرخـودحمایت
کننـد.بایـدبداننـدکهفردمـوردنظرازسـوی
مؤسسـهدیگـریحمایـتمیشـودیـانـه!اگر
حمایتمیشـود:بـهچهمیزاناسـتوبتوانند
برایبـرآوردنباقینیازمنـدیاوتالشکنند

کهبـهنیازمندپـروریدرجامعـهنیانجامد.
در بنیادکـودک مؤسـس و بنیانگـذار
ایـران،همچنیـنایـننکتـهراحائـزاهمیت
دانسـتکهمددکارهرمؤسسـهبرمسـئلهای
خـاصازافـرادتحـتحمایـتتمرکـزداردو
بیـانکـرد:دراینمرحلـه،اینگونـهنبودکه
اگـریـکنفـرتحـتحمایـتچندمؤسسـه
بایـد راقطـعکنیـم. ایـنحمایتهـا بـود،
منطقـیعمـلمیکردیـموهمینگونهشـد.
زندگـیایـنافـرادرابررسـیکردیـم؛امـاتـا
برگـزاریجلسـهبعـدیشـورا،هیـچاقدامی

ندادیم. انجـام
مؤسسه های مردم نهاد 

با چشم باز فعالیت کنند
دوم جلسـه برگـزاری بـه ایرانشـاهی
اشـارهکـردوگفـت:درایـنجلسـه،مدیران
عامـلحضـوریافتنـد؛مسـئلهمطرحشـدو
تصمیـمبرآنشـدکـهایـنکار،بـهمدیران
میانـیمؤسسـههاواگذارشـود.چـونبخش
حساسـیبـودوبایـدمنطقـیعملمیشـد.
ویادامـهداد:نمایندههـایمؤسسـهها
نظـر تبـادل و بحـث بـه و شـدند جمـع
پرداختنـد،گـروهوکانـالتلگرامـیتشـکیل
در مشـترک دانشآمـوزان تکتـِک و شـد
مؤسسـههامـوردبررسـیقـرارگرفتنـدودر
نتیجـه،تصمیمهـایبسـیاریگرفتـهشـد
کـههـمبـهنفـعدانشآمـوزانوهمبـهنفع

بـود. مردمنهـاد مؤسسـههای
مؤسسـههای هماهنگـی شـورای دبیـر
مردمنهـادهمسـوبـهثبـتبیـشاز13هزار
چهـار ایـن اطالعاتـی بانـک از دانشآمـوز
گفـت: و کـرد اشـاره نرمافـزار در مؤسسـه
درحـالحاضـر،سیسـتمبـهگونـهایعمـل
میکنـدکـهایـنچهارمؤسسـه،بـادارابودن
کـدملـیدانشآموزانـیکـهبـهتازگـیبـه
لحظـه هـر میتواننـد میپیوندنـد، آنهـا
وبـهصـورتآنالیـنببیننـدکـهآیـادیگـر
مؤسسـههایمردمنهـادهمسـونیـزازآنهـا

حمایـتمیکننـدیـاخیـر.
ایـنمسـئولادامـهداد:ایـنسیسـتم،
سـببمیشـودکـهازهمـانابتـداجلـوی
اشـتباهگرفتـهشـودیـااینکـهبامشـورتو
درمؤسسـه دانشآمـوز مـددکار صالحدیـد
مردمنهــــــادمربوطـهایکهدانــــشآموز
در بـاز چشـم بـا میکنـد، حمایـت را
خصـوصحمایـتمجـددازایـندانشآمـوز
تصمیمگیـریشـودواینگونـهراه،بـرروی

افـرادسـودجوبسـتهمیشـود.
ایرانشـاهیهزینـهایـننرمافزار
یـک تنهـا حاضـر، حـال در را
قـراردادپشـتیبانیاعـالمکـردو

ادامـهداد:البتـهمـادرصددیـمکهاسـتفاده
تعـداد و کنیـم فراگیـر را نرمافـزار ایـن از
مؤسسـههایآنراافزایـشدهیـم.بـهزودی
مؤسسـهفاطمهالزهـرابهایـنمجموعهاضافه

میشـود.
پراکندگی مؤسسه های مردم نهاد

 در کشور
مؤسسـههای هماهنگـی شـورای دبیـر
مردمنهـادهمسـو،بهموضوعاتدیگـریکهدر
آخرینجلسـهبرگزارشـدهشـورامطرحشـد،
اشـارهکـردوگفـت:یکـیازایـنموضوعها،
بررسـیپراکندگـیووضعیـتحضـورایـن

چهـارمؤسسـهدرسراسـرکشـوراسـت.
ایـن ادامـهداد:درطـی ایـنمسـئول
بررسـی،متوجـهشـدیمکـهمثـالدریکیاز
شـهرهاییـکاسـتان،سـهمؤسسـهازبین
دارنـد فعـال حضـور مؤسسـه، چهـار ایـن
-مؤسسـههاییکـهبـهدانشآمـوزاننیازمند
از را آنهـا و میدهنـد بورسـیه شـهر آن
لحـاظتحصیلـیحمایـتمیکننـد-،امـادر
سـایرشـهرهایآناسـتانهیچیـکازایـن
برخـی ندارنـد.حتـادر مؤسسـههاحضـور
شـهرها،بـهجـراتمیتـوانگفـتکـههیچ

نـدارد. مؤسسـهمردمنهـادیوجـود
ایرانشـاهیایـنموضـوعرابسـیارحائـز
اهمیتبرشـمردوگفت:جدولـیراآمادهکردم
کهاطالعاتجمعآوریشـدهمؤسسـههاازنظر
سـطحفعالیتوتعـدادافرادتحـتحمایتدر
همهشـهرهایایـرانرانمایـشمیدهد.این
جدولبـرایادامهراهمؤسسـههایمردمنهاد
نمایندگیهـای ایجـاد بـرای برنامهریـزی و
بسـیار کشـور، مختلـف مناطـق در آنـان
میتواننـد آنهـا و بـود خواهـد تاثیرگـذار
فعالیـتجدیـدخـودرادرشـهریشـروع
کننـدکهمؤسسـههمسـوییدرآنمشـغول
بـهفعالیتنیسـتواینگونـهمیتـوانراهرا

روشـنکـردوخدمـاتبهتـریارائـهداد.
چنیـن را همـکاری ایـن نتایـج وی
برشـمرد:مؤسسـههایمردمنهـادبااسـتفاده
ازایـنجـدول،میتواننـدشـهرمـوردنظـر
خـودرابـرایتوسـعهخدماتباچشـمانی

بـازانتخـابکنندوبااسـتفاده
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مدیرعامــلشــبکهملــیمؤسســات
بــه اشــاره بــا خیریــه و نیکــوکاری
ــی ــت:درپ ــبکهگف ــنش ــکلگیریای ش
و اشــتغال توســعه همایــش برگــزاری
کارآفرینــیتوســطجامعــهنیکــوکاری
ابــراروابســتهبــهاتــاقبازرگانــی،صنایــع،
معــادنوکشــاورزیایــراندرتیرمــاه
1392کمیتــهشبکهســازیبــهعنــوان
دســتآوردیمنتــجازایــنهمایــش،بــا8
ســمنومؤسســهنیکــوکاریتشــکیلوبــه

ــد. ــاملش ــهراش ــرور16مؤسس م
اعضــای تصمیــم صابــر فیــروزه
درجلســههایی را کمیتــهشبکهســازی
کــههــردوهفتــهیکبــاربــهطــور
پایهگــذاری میشــد؛ برگــزار مســتمر
ــطح ــبکهایدرس ــکلگیریش ــاسش اس
ملــیذکــرکــردوافــزود:دغدغههــای
ــش ــرایافزای ــهب ــایکمیت ــترکاعض مش
توانمنــدیوضریــبتاثیــراجتماعــی،
انگیــزهایــنفعالیــترابــاالبــردچــراکــه
ــم ــربتوانی ــایکدیگ ــرب ــیراگ ــنمس درای
خواهیــم بهتــری نتیجــه کنیــم کار
گرفــت.میتوانیــممنابعمــانرااعــماز
ــات ــیوهــرامکان ــی،مال انســانی،اطالعات
دیگــریراگــردهــمبیاوریــموبهتــر

بهرهبرداریکنیم.
ویدرخصــوصتدویــناساســنامه
ایــن کــرد: بیــان آییننامــهشــبکه و

مؤســس هیئــت همــراه بــه کمیتــه
منتخــب،جلســاتمتعــددیرابرگــزار
ــبکه ــایش ــنامهوآییننامهه ــرد؛اساس ک
ــاه، تنظیــمشــدوپــسازدوســالو7م
ــار ــیچه ــهوبرپای ــزاری60جلس ــابرگ ب
نشســتمشــترکبــاســایرســمنهاو
ــه،ســرانجام مؤسســاتنیکــوکاریوخیری
بــامشــارکتبیــشاز100مؤسســهاز
اولیــه مردمنهــاد،هســته ســازمانهای
و نیکــوکاری مؤسســات ملــی شــبکه

ــت. ــکلگرف ــهش خیری
صابــردرتوضیــحایــنمســئلهافــزود:
،94 آذر دوم در شبکهســازی کمیتــه
ــی ــبکهمل ــنامهش ــاده13اساس ــقم طب
مؤسســاتنیکــوکاریوخیریــهنســبت
انتخابــات دوره اولیــن برگــزاری بــه
هیئتمدیــرهوبازرســانشــبکهاقــدام
کــردودر19اردیبهشــت95،ازســوی
ــه ــهفعالیــتخــودراب وزارتکشــورپروان

شــماره38220دریافــتکــرد.
ــی ــبکهمل ــتش ــئولمأموری ــنمس ای
ــه مؤسســاتنیکــوکاریوخیریــهرااینگون
برشــمرد:توســعهظرفیــتوتوانمندســازی
ــکاری ــلوهم ــطحتعام ــایس ــا،ارتق اعض
بیــناعضــاویکپارچهســازیوتثبیــت
ــتای ــادرراس ــیاعض ــگاهمدن ــشوجای نق
توســعهفرهنــگنیکــوکاری،مأموریــتایــن

ــد. ــکلمیده ــبکهراش ش

فیروزه صابر، مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه:

فرهنـگ کار داوطلبـانه و خیـر را 

ارتقـاء  دهیـم

ازنرمافـزارذکـرشـده،باچشـمبـازمددجوی
مـوردنظـرراتحـتحمایـتقـراردهنـد.

بنیانگذارومؤسـسبنیادکودک،اهمیت
کمـکبـههمنـوعرامدنظـرقـراردادوگفت:
مردمنهـاد مؤسسـههای دیگـر اگـر اکنـون
همسـونیـزبـهمـابپیوندنـد،ایـنهماهنگی
سیستماتیک،توسـعهپیدامیکندوزمانیفرا
میرسـدکـهشـورایهماهنگیمؤسسـههای
مردمنهادهمسـو)حمایـتتحصیلی(میتواند
ادعـاکنـدکـههیـچشـهریدرایـرانوجـود
نـداردکهمؤسسـهمردمنهـادیبـرایحمایت
تحصیلـیدانشآموزاننیازمنددرآننباشـد
وآنزمـاناسـتکـهمیتوانیـمبـاافتخـار
بگوییـمکههیـچدانشآموزبااسـتعدادیبه
دلیـلمشـکالتاقتصـادیازادامـهتحصیل

بازنمیماند.
دیگـر خصـوص در ایرانشـاهی احمـد
قـرار داد: ادامـه شـورا ایـن فعالیتهـای
کسـب بـرای نیـز دیگـری کارهـای اسـت
اعتمـادجامعـه،تبلیغـاتمشـترک،گرفتـن
گواهینامههـایبینالمللـیمشـترکومـوارد
دیگـریکـهامیدواریمبراسـاسدرجهبندیو
اولویتهـایداخلیمؤسسـههاکهدرشـورابه

انجـامشـود. تصویـبمیرسـد؛
قابلیت استفاده برنامه

در دیگر مؤسسه های مردم نهاد
اسـتفادهدیگـر ایرانشـاهیدرخصـوص
مؤسسـههایمردمنهـادازایـنبرنامـهگفـت:
مردمنهـاد مؤسسـههای هماهنگـی شـورای
همسـو)حمایـتتحصیلـی(،پذیـرایدیگـر
مؤسسـههایفعـالدرایـنحـوزهبـرایایجاد
هماهنگیبیشـتروتوسـعهایننرمافزاراسـت.
ویادامـهداد:مـاایـنآمادگـیراداریـم
برنامـهونرمافـزارمذکـوررادراختیـار کـه
دیگـرمؤسسـههایمردمنهـادیکـهخواهـان
دهیـم. قـرار هسـتند؛ شـدن سیسـتماتیک
البتـهبرایانجـاماینکار،نیازاسـتتغییراتی
میتوانیـم مـا کـه شـود ایجـاد برنامـه در
ایـنتغییـراترابـراسـاسنـوعفعالیـتآن
سـازمانهااعمـالکنیموبـهآنهاارائـهدهیم.
مؤسسـههای هماهنگـی شـورای دبیـر
بـه اشـاره بـا پایـان در همسـو مردمنهـاد
شـبکهملـیمؤسسـاتنیکـوکاریوخیریهو
اظهـارامیـدواریبـرایموفقیـتآنهـاگفت:
امیدواریـمروزیفـرابرسـدکـهتعـدادزیادی
ازایـنشـوراهایهماهنگـیدرمیـاندیگـر
سـازمانهایمردمنهـادهمسـوفعالشـوندو
بـههمراهیکشـورایمرکزیبـهارائهبهترین

خدمـاتبـهجامعـهنیازمنـدبپـردازد.

سـازمان های مردم نهـاد بـه عنـوان نهادهایـی برخاسـته از متـن جامعـه 
توسـط گروهـی از شـهروندان داوطلـب در سـطح ملـی و بین المللـی بـا یک 
عاقـه مشـترک و به عنوان نمـادی از توسـعه یافتگی جوامع معرفی می شـوند 
کـه عملکرد آنهـا می تواند یکـی از فاکتورهای مهم بـرای ارزیابـی فرهنگ هر 

کشـور به شـمار آید.
شـبکه ملـی مؤسسـات نیکـوکاری و خیریه حاصـل هم فکـری و همکاری 
تعـدادی از مؤسسـه های مردم نهـاد و نیکـوکاری اسـت کـه و فعالیت هـای آن 
می توانـد دسـت آورد ارزش منـدی را برای جامعه مدنی کشـور به همراه داشـته 
باشـد. بنیادکودک نیز از اعضای مؤسـس و عضو هیئت مدیره این شـبکه است. 
بـه همیـن منظور با فیـروزه صابر، مدیرعامل شـبکه ملی مؤسسـات نیکوکاری 

و خیریـه بـه گفت وگو نشسـتیم که ماحصـل آن در پـی می آید:
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ارکان شبکه ملی مؤسسات 
نیکوکاری و خیریه

مؤسسـات ملـی شبــــکه مدیرعامـل
نیکـوکاریوخیریه،ارکانسـازمانیشـبکهرا
مجمـع،شـورایمرکـزیوهیئتمدیـرهذکر
کـردوافـزود:دبیرخانـهنیـزدرایـنشـبکه
فعـالاسـتوکارگروههـایتخصـــصیبـه
تناسـبپروژههـاوموضوعـاتمطـرحشـده،

شکلمیگیرد.
ویمنابـعدرآمـدیشـبکهرابـراسـاس
اساسـنامه،حقعضویـت،درآمدهایناشـیاز
کمکهـاوهدایا،پروژههایخاصیکهشـبکه
انجـاممیدهـد؛اعـالمکـردوگفـت:البتـهتا
زمانـیکـهمجمـعتشـکیلشـود؛عضوگیری
انجـاممیشـود.طبـق بـدونحـقعضویـت
اساسـنامهوقتـیتعـداداعضـابـهصدمؤسسـه
برسدبایدمجمعتشکیلشـودوشورایمرکزی
شـکلبگیرد.بـهزودیزمانبرگـزاریمجمع
رااعـالممیکنیـمتـاپسازتشـکیلشـورای

مرکـزی،حـقعضویتهامشـخصشـوند.
برخی فعالیت های شبکه ملی 
مؤسسات نیکوکاری و خیریه

فیـروزهصابـرباتاکیـدبرتجربـهودانش
فـراوانهـریـکازاعضایشـبکه،بیانکـرد:با
اینکـهشـبکهملـیمؤسسـاتنیکـوکاریو
خیریه،هنوزنوپاسـتولییکایـکاعضایآن
کـههمهشـخصیِتحقوقـیهسـتند؛تجربه،
سـابقهودانشزیـادیدارند.بنابراین،کارهایی
کـهانجاممیشـودمبتنیبراهدافاساسـنامه
وبـرپایـهبرنامـهعملیاتـییـکسـالهپیـش

میرود.
ویهمچنیـندرخصـوصفعالیتهـای
انجـامشـدهدراینشـبکهاظهـارکـرد:اولین
هـدففعالیتهاعضوگیریبودتـاتعداداعضا
دریکسـالاولبه100عضوبرسـد.درحال
حاضـر،درشـبکهملـیمؤسسـاتنیکـوکاری
و مردمنهـاد تعـداد104سـازمان وخیریـه

مؤسسـهخیریهعضوهسـتند.
مدیرعاملشبکهملیمؤسساتنیکوکاری
وخیریه،برگزاریسلسـلهبرنامههایآموزشی

براسـاسنیازاعضارافعالیتدیگراینشـبکه
ذکـرکردوافـزود:ایـنبرنامههـامیتواننددر
قالـبنشسـتتخصصـی،سـمیناریـاکارگاه

باشند. تخصصی
پروژههـای خصـوص در مسـئول ایـن
پژوهشـیپیشنهادشـدهبـهایـنشـبکهنیـز
و انتخـاب پروژههـا ایـن از تعـدادی گفـت:
مصـوبشـدهکـهدرشـبکهبـهانجامبرسـد،
»مـدلشفافسـازیسـمنها«،»مفهـومخیر
وکارداوطلبانـه«و»پـروژهمـدلهمـکاری
سـمنهاودولـت«ازجملـهایـنپروژههـای

پیشـنهادیهسـتند.

ویبهبرگزاریکنفرانسـیدرآذر96وبه
مناسـبتروزداوطلباشـارهکردوافـزود:این
کنفرانـسباموضوع»ترویـجکارداوطلبانه«از
فعالیتهایـیاسـتکـهدرسـال96بـهانجام
خواهـدرسـیدوالبتـهمقدماتآنبـهصورت
یـکپیشکنفرانـسدرسـالگذشـتهبرگزار
شـدهودرسـال96بـاشـکلگیریکمیتـه
علمـیودبیرخانـه،مقدماتاجـرایکنفرانس

فراهمشـدهاسـت.

صابـربـهحضـورشـبکهملـیمؤسسـات
نیکـوکاریوخیریـهدرکنفرانـسبینالمللـی
مدیریـتاشـارهکـردوگفـت:حتـیقبـلاز
رسـمیتیافتـنشـبکه،درایـنکنفرانـسبا
ارائـهمقالهوپنـلحضورداشـتیموامیدواریم
ایـنحضـورپررنگاعضایشـبکهوسـمنها
بـرایترغیـباهمیـتمسـئولیتاجتماعـی
شـرکتهادرمحافـلدولتـیمرتبـطیابخش
خصوصـی،درپیونـدبـاآنهامثمرثمرباشـد.

اهمیت حضور کیفی و کارآمد 
اعضای شبکه

مؤسسـات ملـــی شبـــکه مدیرعامـل
نیکـوکاریوخیریـهاهمیـتفعالیـتوحضور
کیفـی،اثرگـذاروکارآمـداعضـارابرشـمرد
ایـنشـبکهگسـتردهتر ادامـهداد:هرچـه و
شـودوتوسـعهیابـد؛بیشـترمیتوانـدایجـاد
همگرایـیمیـاناعضابـهمنظورتامیـنمنابع

وتاثیرگـذاریاجتماعـیرانتیجـهدهـد.
ایـنمسـئولدربخشدیگریازسـخنان
خودافزود:پسازطیاینمسـیر،شـبکهملی
میتوانـدتاثیرگذاریخودرادرمسـیرکاهش
آسـیبهایاجتماعـیوافزایـشرفـاهزندگی
مردمـیکـهتحـتحمایـتاعضـاهسـتند؛

نشـاندهد.
فیـروزهصابـردرپایـانسـخنانخـودبـا
اظهـارامیـدواریبـرایارتقایفرهنـگانجام
کارشـبکهایدرجامعـهگفـت:بـاترویجتفکر
از اقشـارمختلـفجامعـه کارداوطلبانـهدر
طریـقفعالیتهایشـبکهایتـالشمیکنیم
همگامباآگاهسـازیافرادجامعـه،فرهنگکار

داوطلبانـهوخیـرراارتقـادهیم.

مأموریت شبکه ملی مؤسسات 
نیکوکاری و خیریه

*توسعه ظرفیت و توان مندسازی اعضا
*ارتقای سطح تعامل و همــکاری بین 

اعضا 
*یکپارچه سازی وتثبیت نقش و جایگاه 

مدنی اعضا 
در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری
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ــنپارامترهــایدســتیابی ــیازمهمتری نظــموترتیــبوایمن
ــهموفقیــتدرسازمانهاســت.نقــشنظــموترتیــبدرتمامــی ب
ــر ــازمانیمدنظ ــیس ــیوتعامل ــتانداردهایمدیریت ــاواس مدله
ــعایجــاد ــهمناب ــاتوجــهب ــنمنظــوروب ــهاســت.بدی ــرارگرفت ق
انضبــاطونظــم،ســازمانهایســرآمد،اقدامــاتجــدیومؤثــری

ــانیدهاند. ــامرس ــهانج ــنرابط درای
بــههمیــنمنظــور،مدلهــایمختلفــیدرخصوصســازماندهی
،5Sمحیــطکارتوســطســازمانهابــهکارگرفتــهشــدهاســت.مــدل
ــق ــنوموف ــیژاپ ــهازشــیوههایمدیریت ــایبرگرفت یکــیازمدله
ــق ــهطب ــتک ــتمهاییاس ــهسیس ــازمانی،ازجمل ــگس درفرهن
ــایر ــایس ــنگبن ــهوس ــهاولی ــران،پای ــیاریازصاحبنظ ــربس نظ
TPM,TQM,QCC,ــون ــرهوریهمچ ــیوبه ــتمهایکیفیت سیس
ISO14000,TQC,HACCP,JIT,ISO9000,...راشــکلمیدهــد
وتوصیــهشــدهمؤسســاتوشــرکتهاقبــلازپیادهســازی
ــام ــولنظ ــرایاص ــامواج ــهانج ــبتب ــتمهانس ــهسیس اینگون
آراســتگی5Sاقــدامکننــد.ایــننظــامبــراســاسپنــجاصــلکلــی
ســازماندهی،نظــموترتیــب،پاکیزهســازی،استانداردســازیو

ــهاســت. ــاطدرمحیــطکارشــکلگرفت انضب

رســالت راســتای در بنیادکــودک انســانی منابــع واحــد
ــتورالعملهاو ــندس ــرایتدوی ــال1396ب ــود،درس ــازمانیخ س
ــهعنــوانیکــیازاولیــن ــاب راهکارهــای5Sاقــدامکــردهاســتت
ــمدر ــناصــلمه ــازیای ــهپیادهس ــاددرزمین مؤسســاتمردمنه

ــرد. ــرارگی ــاتق ــرمؤسس ــویدیگ ــطکار،الگ محی
ازدیگــرفعالیتهــایایــنواحــد،ارزیابــیعملکــردکارکنــان
بــودهکــهبــاتوجــهبــهعــدموجــودالگــویازپیــشتعریــفشــده
ــنواحــددر ــه،ای ــورخیری ــالدرام ــادوفع درمؤسســاتمردمنه
ســال95،الگــویمناســبوبومــیشــدهبــرایمؤسســاتخیریــه
ــهاز ــردک ــنک ــتانداردراتدوی ــرداس ــیعملک ــهارزیاب درزمین
ــیو ــهمنظــورارزیاب ــهصــورتدورههــایســهماههوب بهــار96ب

ــود. ــرامیش ــاناج ــردیکارکن ــدعملک ــازیرون بهینهس

گزارش عملکرد واحد مالی و منابع انسانی بنیادکودک؛

56,528,648,176 

120,779,729,758 

259,295,173,788 

226,329,234,472 

258,247,622,195 

4,453,033,101 8,532,399,217 17,100,891,276 23,413,656,714 30,136,143,743 

 -

 50,000,000,000

 100,000,000,000

 150,000,000,000

 200,000,000,000

 250,000,000,000

 300,000,000,000

1 2 3 4 5

سال گذشته5نسبت منابع مالی و هزینه های اداری و تشکیالتی در 

منابع مایل هزینه های اداری و تشکیالت  

7.88 
7.06 6.60 

10.34 
11.67 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

1391 1392 1393 1394 1395

درصد هزینه های اداری تشکیالتی به منابع مالی

انضباط و کارآمدی در حوزه 

منـابع انـسانی

 شفافیـت و امانـت داری

در حوزه مالی
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56,528,648,176 

120,779,729,758 

259,295,173,788 

226,329,234,472 

258,247,622,195 

4,453,033,101 8,532,399,217 17,100,891,276 23,413,656,714 30,136,143,743 
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 100,000,000,000

 150,000,000,000

 200,000,000,000

 250,000,000,000

 300,000,000,000

1 2 3 4 5

سال گذشته5نسبت منابع مالی و هزینه های اداری و تشکیالتی در 

منابع مایل هزینه های اداری و تشکیالت  

7.88 
7.06 6.60 

10.34 
11.67 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

1391 1392 1393 1394 1395

درصد هزینه های اداری تشکیالتی به منابع مالی

واحــدمالــیبنیادکــودکنیــزبــاتوجــهبــهوظیفــه
ــتداریدر ــفافیتوامان ــاش ــههمان ــودک ــمخ ــرومه خطی
حــوزهمالــیاســت؛نســبتبــهطراحــیزیرسیســتمهای
ــی ــیوگزارشده ــورمال ــهیلدرام ــورتس ــهمنظ ــردیب کارب
ــرده ــدامک ــودکاق ــعبنیادک ــرهومجم ــههیئتمدی دورهایب
ــه ــیمؤسس ــتمال ــدفعالی ــاالنهورص ــهس ــهبودج ــاارائ وب
طبــقبودجــهمصــوب،گامــیمهــمدرزمینــهشــفافیتبیشــتر
بنیادکــودکدرحــوزهمالــیوکمکرســانیبــهدانشآمــوزان

است. برداشته
ــهســازمانهای ــقب ــیدقی ــایفصل ــهگزارشه ــنارائ همچنی
ــتقلو ــانمس ــهحسابرس ــیب ــینهای ــایمال ــیوگزارشه نظارت
مجمــععمومــی،ازدیگــرفعالیتهایــیاســتکــهدرحــوزهمالــی

ــهدقــتوبهنــگامپیگیــریشــدهاســت. ب
طبــق بــر گذشــته، پنجســال در بنیادکــودک عملکــرد
ــل ــر،قاب ــودارهایزی ــارونمـــ ــقآم روالســالهایپیشــینطب

ــت: ــهاس ــاهدهومقایس مشـ

باتوجهبهرشـدهزینههایاداریوتشـکیالتیوتعدادنمایندگیها
درسراسـرکشـورونیـازبـهنظارتدقیقتـروبهتربرامـوردانشآموزان
درطـیسـال،بنیادکـودککارمندانمـددکارِیموظفخـودراطیدو
سـالگذشـتهافزایـشدادهوایـنامـرباعثافزایـشهزینههـایاداری

تشـکیالتیشـدهاسـتکهدرنمودارفوققابلمشـاهدهاسـت.
همچنیــــندردوسـالگذشـته،نـرخکمــــکهایدریافتی
بنیادکـودکباشـیبمنطقـیافزایشیافتـهوبهمـرز200میلیارد

است. رسـیده ریال
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بنیادکـودکبهعنوانیکـیازبزرگترین
ایـران، در )NGO( مردمنهـاد سـازمانهای
هموارهکوشـیدهاسـتتابـاحمایتتحصیلی
ازدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـد،گامـی
فرهنگـی، سـطح ارتقـای جهـت در مؤثـر

آموزشـیوفقرزدایـیبـردارد.
واحدهمیـار-دانشآموزدردفترمرکزی
بنیادکودکباداشـتندووظیفهاصلیشـکل
گرفتـهوهمـوارهبهدلیلتوسـعهفعالیتاین
مؤسسـهروبـهرشـدبـودهاسـت.دووظیفـه
اصلـیایـندپارتمانجـذبدانشآمـوزونیز

ارائـهخدمـاتبههمیاراناسـت.
ازآغـازفعالیتبنیادکـودکتاکنونبیش
از15هـزاردانشآمـوزودانشـجوازخدمـات

مؤسسـهبرخـوردارشـدهاندودرحـالحاضر
بورسـیه دانشآمـوز هـزار 9300 از بیـش
از زیـادی تعـداد سـال هـر البتـه شـدهاند.
دانشآمـوزانودانشـجویانبـهدالیلمختلف
اعـمازفارغالتحصیلـی،ازدواج،بهبودوضعیت
مالـیو...ازچرخـهحمایتیخارجمیشـوندو
تعـدادینیزبهاینچرخـهورودکردهوموفق

بـهدریافتبورسـیهمیشـوند.
از1800 بیـــش درسـال95 مثـــاًل
دانشآموزتوسـطمددکاراندر28نمایندگی،
شناسـاییوتوسـطکارشناسـانواحدهمیار-
دانشآموزدردفترمرکزیجذبشـدند.سال
گذشـتهعلیرغممشـکالتاقتصـادیجامعه،
بـههمـتبلنـدنیکاندیشـان،درشـهراهواز

دانشآمـوزان اینگونـه و ایجـاد نمایندگـی
بـااسـتعدادایـنشـهرنیـزازبورسـیهبنیـاد

بهرهمنـدشـدند.
درشـهر نمایندگـی داشـتن بـاوجـود
اسـتعداد و نیازمنـدی دلیـل بـه ارومیـه
دانشآمـوزانشـهرمهابـادنیـزبنیادکـودک
فعالیـتخـودرابـهطـوررسـمیآغـازکـرد.
عالوهبـرجـذبدانشآمـوز،ایـنواحـد
بایـدخدماتشایسـتهبـههمیارانمتناسـب
بـادرخواسـتآنهـاارائـهکنـد.لـذاپیوسـته
کوشـیدهاسـتتابـاایجادبسـتریمناسـب،
سـطحرضایتمنـدیودرنتیـــجهاعتمـاد

همیـارانراافزایـشدهـد.
در بـار دو دورهای گزارشهـای ارسـال

می کوشیم تا چراغ شوق و شور آموزش

در دل دانش آموزان با استعداد نیازمند زنده بماند

گزارش عملکرد واحد همیاران و دانش آموزان
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سـالارتبـاطنزدیکتـریمیـانهمیـارانو
دانشآمـوزانبرقـرارکـردهواینامـرموجب
از دقیقتـر شـناخت واسـطه بـه میشـود
و دانشآمـوز معیشـتی و زندگـی شـرایط
خانـوادهاش،همیـارضمـنمرتفعکـردننیاز
دانشآمـوز،تاثیرمسـتقیمومثبـتکمکها
درپیشـرفتزندگـیخانـوادهتحـتحمایت

قابلمشـاهدهاسـت.

سـطح ارتقـای هـدف بـا  واحـد ایـن
بهروزرسـانی نیازمنـد مؤسسـه، فعالیـت
انجـام بهینهسـازی و اجرایـی روشهـای
ایـنفراینـددوطرفـهاسـتکـهبـاطراحـی
ارائـه و آنالیـن نرمافـزاری سیسـتمهای
قـدرت و بهـرهوری الکترونیکـی، خدمـات
افزایـشدهـد.ازآن پاسـخگوییسـازمانرا
جملـهمیتـوانبـهاطالعاتـیکـهدرکارتابل

همیـاراندروبسـایتبـهصـورتآنالیـن
قابـلمشـاهدهوپیگیـریاسـتاشـارهکرد.
تواننـد مـی درحـالحاضـر همیـاران
گزارشهـایدورهای،نامههـایتشـکر،باقـی
مانـدهنیـازدانشآمـوز،تصاویـرواطالعـات
زندگـیدانشآمـوزانراعـالوهبـراطالعـات
در خـود شـخصی کارتابـل در پرداختـی

وبسـایتمشـاهدهکننـد.



11

گستـرش دایره جامعه نیـک اندیـش

با افــزایش اعتبــار و اطمیــنان همیــاران
ارتباطات و روابط عمومي نقشـي پیشـرو و راه گشـا 

در پیش بـرد اهـداف یک سـازمان ایفـا مي کند. 
روابط عمومـي به عنـوان حلقـه ارتباطي سـازمان 
بـا جامعه، نقش بسـیار مهمـي دارد و هرچـه این حلقه 
همـان  بـه  باشـد؛  محکم تـر  و  گسـترده تر  ارتباطـي 

فعالیت هـاي  و  اهـداف  انـدازه سـازمان در پیش بـرد 
خـود موفق تـر خواهـد بود.

 واحـد »ارتباطـات و جلب مشـارکت ها« ارتباطات 
اسـتراتژیک را برقـرار و روابـط سـودمند متقابـل بین 

سـازمان و عمـوم مـردم را ایجـاد می کند.

ایجـادبسـترتفاهـم،همکاريوجلـباعتماد
عمومـيواعتمادسـازيدرونوبـرونسـازمان،
جلبمشـارکتوهمفکـريهمهجانبـهمخاطبان
درتصمیمسـازيوتصمیمگیريهـايسـازماني،
و اطالعرسـاني نظـام ســــاماندهي و توسـعه
اطالعیابـيدرچارچـوبوظایـفسـازمان،ایجـاد
بسـترمناسـببرايگفتمانمسـتمرومنظمبین
سـازمانومخاطبـانآن،تثبیـت،تقویـتوکمک
اجرایـي سیاسـتهاي تحقـق زمینهسـازي بـه
سـازمان،پیشبینـيبحرانهـايبالقـوهوکمـک
بـهپیشگیـريازوقـوعآنهادرحـوزهفعالیتهاي
سـازمان،مشـارکتدررفعمشکالتوحلمسائل
آگاهيهـاي و دانـش ارتقـايسـطح و سـازمان
عمومـيدرراسـتاياهـدافسـازمانازاهدافاین

واحـددرهرسـازمانياسـت.
وظیفـه»واحـدارتباطـاتوجلبمشـارکتها«دربنیادکـودک،درقالبمجموعهاي
ازفعالیتهـايارتباطـيصـورتميگیـردکهميتوانآنهـارادربخشهايرسـانه،جلب

مشـارکتهايمردمـيوتبلیغاتوبرندینگدسـتهبنديکرد.
بخـشارتباطـاتورسـانهبـابهکارگیـرياندیشـههايپویـا،افزایـشتوانمنـدي،
برخـورداريازکارشناسـانتحصیلکـردهوبهروزرسـانيدانـشارتباطـات،تالشميکند
تـادرمسـیررسـیدنبـهاهـدافبنیادکودککـههماناحمایـتازتحصیـلدانشآموزان
بـااسـتعدادنیازمنـدکشـوروارتقـايفرهنگاسـت،نقـشموثريایفـاکندوهـمگامبا
پیشـرفتفنـاوري،اندیشـههارانیـزمتحـولکنـد.ایـنواحـدبـاایجـادهماهنگـيبین
افـکارعمومـيواهـدافوبرنامههايمؤسسـه،بسـترتصمیمگیـريمناسـبوالزمرادر
بنیادکـودکفراهـمميکنـد.رسـالتایـنواحـد،آگاهکـردنمـردمازتالشهـاواخبـار
مؤسسـهوترتیـِباثـردادنبـهآنهـادربرنامهریزيهـايآتيبهمنظوررسـیدنبهرشـد

وتوسـعهبیشـتراست.
مسـئولیتاجتماعينیزبهمجموعهفعالیتهایيگفتهميشـودکهصاحبانسـرمایه
وبنگاههـاياقتصـاديبـهصـورتداوطلبانـهبـهعنـوانیـکعضـومؤثرو
مفیددرجامعه،انجامميدهند.مسـئولیتاجتماعيشـرکتهایاCSRدر
سـالهاياخیـر،موضوعـیروبهتوجهبودهاسـتتاآنجاکهسـازمانهاي
بینالمللـيمانندسـازمانمللواتحادیـهاروپا،اسـتانداردهایيرادراین

ارائـهکردهاند. زمینه
بنیـادمدیریـتکیفیـتاروپـا)EFQM(کـهبنیـادي
وابسـتهبـهاتحادیـهاروپاسـت،درمـدلالگـوي
تعالـيخـودبرايسـازمانها،مسـئولیتاجتماعي
شـرکتهارابهعنوانیکيازارزشهايهشـتگانه
خـودمعرفيکردهویکيازمعیارهـاي9گانهبراي
ارزیابيشـرکتها،بـهاینامراختصاصدادهشـده
اسـت.همچنینهشـتدرصدازامتیارکلارزیابي
یـکسـازمان،بـرايایـنمعیـاردرنظـرگرفتـه

شدهاست.
بنیادکـودکنیـزبـرپایـهتوجهبهمسـئولیت
اجتماعـيفـردِيهـزاراننفـرشـکلگرفتهاسـت
واکنـوندرسـومیندهـهفعالیـتخـود،عـالوه
بـرجـذبکمکهـايفـرديبـهجلـبمشـارکِت
راسـتاي در حقوقـي شـخصیتهاي و سـازمانها
مسـئولیتهاياجتماعـيآنهـاپرداختهوتـالشميکند
بـامتمرکزکـردنکمکهايحقیقيوحقوقـيوجهتدهي

گزارش عملکرد واحد ارتباطات و جلب مشارکت ها؛
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بـهآن،نقـشموثـريدراثربخشـيبهینـهحمایتهـاایفـاکند.
امـروزهبسـیاريازسـازمانهابـهایـنبـاوررسـیدهاندکـهیکـيازباارزشتریـن
دارایيهايشـانبرندهـايمحصـوالتوخدمـاتآنهاسـت.برندینـگچیـزیبیـشاز
ایجـادیـکنـامیالوگـویخاصوزیبابـراییکمحصولیاخدمتاسـت.برندسـازی
مسـیریاسـتکهمخاطبانبهواسـطهآن،محصوالتوخدماِتیکشـرکترادرک
وتجربـهمیکننـد.بنیادکـودکنیزبهعنـوانیکسـازمانبزرِگخدمترسـان،ازاین
قاعـدهمسـتثنينبـودهودرطولعمر24سـالهخودهموارهسـعيدرحفـظوارتقاي

برنـدخودداشتهاسـت.
بنیادکـودکتـالشمیکنـدبـاداشـتنیـکبرنـدقدرتمنـد،بـاافزایـشاعتبار
نـامخـودواطمینـانهمیارانـشدایـرهجامعـهنیکاندیـشراوسـعتبخشـد.بهاین
ترتیـببرنـِدمؤسسـهتبدیـلبـهدارایـیناملمـوِسسـازمانشدهاسـتکـهارزشآن
میتوانـدبیـشازمجمـوِعارزشتمامـیداراییهـایفیزیکیسـازمانباشـد.تبلیغات
وسیاسـتگذاریهانیـزدربنیادکـودکهمـوارهدرجهـتمدیریـتبرنـدوبـهمنظور
درخشـشهرچـهبیشـترآنبرپایـهراهکارهایتفکرمحـوروتعامالتبهینـهومطلوب

بـاکارشناسـاِناینامراسـت.

برخـيازوظایفـيکـهواحدارتباطاتوجلبمشـارکتهادربنیادکـودکبرعهده
دارد،بهشـرحزیراسـت:

*انعکاسوتشریحدیدگاهها،سیاستهاوبرنامههايبنیادکودک
*سیاستگذاريدرحوزههايخبري،تبلیغاتي،انتشاراتيومطالعاتياینمؤسسه

*اسـتفادهازفنـونورسـانههايجدیـدبـهصـورتیکپارچـهبـهمنظـورانعکاس
طرحهـاوسیاسـتهاياجرایـيوعملکـردمؤسسـهبـههمیـارانوجامعـهمخاطـب

*تهیـهوتدویـناخبـار،بیانیـه،اطالعیه،آگهـيوپیامهايبنیادکـودکوانعکاس
آندررسـانههايگروهـي

*مدیریتبرندوحفظجایگاهآندرجامعه
*سیاسـتگذاري،برنامهریـزيوهماهنگـيبـهمنظـوربرگـزاريکنفرانسهـا،
سـمینارها،جشـنوارهها،مصاحبههـاوبازدیدهـاياسـتانيوکشـوريونمایشـگاههاي

تخصصـيدرحیطـهوظایـفسـازمان
*بررسيمطالبمنعکسشدهدررسانههايگروهيدررابطهباعملکردسازمان

*بهروزرسانیسیستماطالعرسانيدرمؤسسه
*انتشارنشریاتادواريومورديدرسازمانبهصورتنشریهچاپی
*برقراريارتباطمستمرومنظمبادیگرمراکز،سازمانهاونهادها

وظایـف»واحـدارتباطـاتوجلـبمشـارکتها«،هرچنـددریـکفهرسـتقابـل
تبییـناسـت،امـاچگونگـيپرداختـنبـههریـکازایـنگزینهها

ویـژهميطلبـد. و روشـيخـاص

روشـيکـهبایـدهمراسـتابـااهـدافسـازماني
طرحریـزیشـودوبهعبـارتدیگـر،درارتباطات
نویـن،برقـراريارتبـاطکامـالدویـاچندسـویه
مـوردتوجهاسـتتادریـکروابطکامـالتعاملي
وچندجانبه،عملکردمؤسسـهنمودبیشتريیابد.
ایـنواحـدبـراسـاس بـههمیـنمنظـور،
اسـتراتژيکالنومأموریـتمؤسسـهنسـبتبـه
برنامهریـزيمنسـجموعملیاتـياقـدامميکنـد.

بخش ارتباطات و رسانه
رسـانههامهمترینابـزاربرايتأثیرگـذاريبر
افکارعموميوایجادآگاهيمحسـوبميشـوندو
بهرهبـرداريبهینهازرسـانهها،نیازمندایجادارتباط
تنگاتنـگوصمیمانـهبـاخبرنـگارانونماینـدگان
رسانههاسـت.گوشـهایازعملکردبخشرسـانهدر

سـال95بـهشـرحزیراعالممیشـود:
*بهروزرســـانيومدیریـــــتوبســـایت

www.childf.orgنشـاني بـه بنیادکـودک
*تهیـهاخباروانعکاسآندرسـایررسـانهها
همچـون:خبـــرگزاریها،پایگاههـایخبـــری،

روزنامههـاو...
*تهیـهعکس،فیلمودیگرمقولههايارتباطات

تصویريازفعالیتهايمؤسسهوانعکاسآنها
جدیـد وبسـایت بـه اطالعـات *انتقـال

96 سـال در آن رونمایـی و بنیادکـودک
*راهانـدازي،تولیدمحتواومدیریتشـبکههاي

اجتماعياینستاگراموتلگرام
*تهیـهوتنظیـمشـیوهنامهاسـتفادهازکانال

تلگـراموارسـالآنبـراينمایندگيها
تلگرامـي پسـتهاي و اطالعـات *تبـادل

همیـار شـرکتهاي بـا بنیادکـودک
*سـاختاپلیکیشـنبنیادکـودکورونمایی

آندرسـال96
*تولیـدنشـریهداخلـيبنیادکـودکبـهنـام

»همیـاران«
*برپایيغرفهوحضوردرهمایشها،سمینارها،و

جشـنوارههابهمنظورمعرفيعملکردمؤسسه
*راهاندازيآرشـیوتخصصيبرايجمـعآوريو
نگهـدارياطالعـات،عکسهاومحصـوالتدیداري،
فعالیتهـاي بـا مرتبـط نوشـتاري و شـنیداري

بنیادکودک

بنیادکودک تاش می کند با داشتن یک برند قدرت مند، 
افزایش اعتبار نام خود و اطمینان همیارانش 

دایره جامعه نیــک اندیــش را وسعــت بخــشد
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بخش جلب مشارکت ها
فعالیتهـايبخشجلبمشـارکتها،شـامل
جـذبکمکهـاينقـدي،غیرنقـديوخدمـات
اسـت.درایـنبیـنکمکهـاينقـديازاهمیـت
ویـژهايبرخـورداربـودهوبـهنوعيبقايسـازمان
وابسـتهبهایندسـتکمکهااسـت.فعالیتهاي
متنوعـيبهمنظـوردرآمدزایـيبرايمؤسسـهدر

ایـنبخـشصـورتميگیـردازجمله:
*همـکاريبـاشـرکتهاواختصـاصدرصدي
ازدرآمـدآنهـابهمؤسسـههمچونشـرکتریحون،
کوکما،تأمینسـرمایهنوین،گشـتلحظهدیـدارو...
*اختصـاصدورهايازفـروشمحصـولیـا
خدمـات)یـکروز،یـکهفتـه،یـکمـاه،و...(به
فـروش اختصـاصسـود بنیادکـودک،همچـون
کتابفروشـيدانشـگاهعلمـيکاربرديمشـکاِت

دانـشدرهفتـهکتـاببـهبنیادکـودک
اکـران و کنسـرت تئاتـر، بلیـت *فـروش
خصوصـيفیلـمدرحمایـتازدانشآمـوزاِنبـا
اسـتعدادنیازمنـدهمچـونفـروشبلیـتیـک
سـانسازتئاتـرماتریوشـکاکـهازسـويهنرمند
فرهیختـه)پارسـاپیروزفـر(درزمسـتان95بـه

مؤسسـهاهـداشـد.
*درجدرگاهپرداخـتبنیادکـودکدربخـش
پیوندهـايمنوهاينیکوکاريمؤسسـاتهمچون

جیرینـگ،سـامانهبـامبانکملي،ايختـم،و...
*برگـزاريکمپینهـايمشـترکاجتماعيو

تبلیغاتـيهمچـون»منِنو«
*طراحـيوتهیـهکارتتبریکنوروزوتقویم
بـرايافـرادحقیقـيوحقوقـيهمچـونکانـون
کارگـزارانبـورسواوراقبهـادار،کارگـزاريآبان،
کارگـزاريبانـکپاسـارگاد،کارگـزاريبانکملي،

تأمینسـرمایهنویـنو...
ازسـازمانهاومؤسسـههاهمچـون برخـي
بانکسـامان،تأمینسـرمایهامین،گروهارتباطات

ماهوارهايسـامانو...نیزباحمایتتعدادکثیريازدانشآموزاندرراسـتايمسـئولیتهاي
اجتماعـيشـرکتيخودگامبرداشـتهوبـابنیادکودکهمـکاريميکنند.

کمکهـايغیرنقـديبخـشدیگـريازحمایتهـايمردمـياسـتکـهدرجایـگاه
خـودازارزشباالیـيبرخـورداراسـت.فراخـورشـرایطموجودازقبیلمناسـبتهايخاص
ووقـوعحـوادثناگـوارواعـالمنیـازِدانشآمـوزانازسـوينمایندگيهـاومـددکارانپـر
تـالشِبنیادکـودک،بـافراخـواِنمشـارکتدرتهیهاقالممـوردنیاز،گونهدیگـريازجلب

مشـارکتهايمردمـيصـورتميپذیـرد:
*تهیهوارسالبیشاز5هزاربستهلوازمتحریربهمنظوربازگشایيمدارس

*تهیهوارسالکتاببهمنظورتجهیزکتابخانهنمایندگيهايمؤسسه
*تهیهوارسالکفشبرايدانشآموزاِننمایندگيفنوجوجنوببلوچستان

*تهیهوارسالبستهلباِسعیددانشآموزان
*تهیـهوارسـالبخـاريبـرايخانـوادهدانشآمـوزانمناطـقسردسـیربـاهمـکاری

»ستارههفهشـتاد«
اینمواردازکمکهايغیرنقديصورتگرفتهدرسال95هستند.

امـانـوعدیگـرفعالیتدرزمینهجلبمشـارکتهادرقالبخدماتاسـت.دربسـیاري
ازرخدادهـاومراسـمهايمؤسسـه،حضـورداوطلبـاِنخسـتگيناپذیر،هـموزِنکمکهاي

نقـديمفیدوموثراسـت.
تدریـسبـهدانشآمـوزانوحتيفعالیتهـايفیزیکيهمچونحضوردرنمایشـگاهها،
سـمینارهاوهمایشهاوکمکبهبسـتهبندياقالمارسـاليازجملهفعالیتهايداوطلبان
اسـت.همچنیـندانشآمـوزانهمـوارهازخدمـاتبسـیاريازمؤسسـههاماننـدقلمچيو

اسـمارتآکادميبهـرهميبرند.

بخش تبلیغات
درادامـهعملکـردبخـشتبلیغـاتدرسـال95درپِيارتقـايبرندبنیادکودکشـرح

دادهميشـود.
*تهیهوتنظیمشیوهنامهاستفادهازلوگو

*یکپارچگياوراقاداري
*یکپارچگياقالمتبلیغاتي

*استفادهازفضاهايتبلیغاتيشهري
*درجلوگويمؤسسهدروبسایتها

*درجآگهيمؤسسهدرنشریات
*شرکتدرهمایشهاونمایشگاهها

*ساختانیمیشن
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ســالیان در بنیادکــودک فعالیتهــای بــا همزمــان
گذشــته،کارشناســانفــنآوریاطالعــاِتمؤسســهبــاهمــکاری
ســایرکارکنــانتوانســتندبــاطراحــی،تولیــدواســتقراِر
ــزرگوشایســته ــدا«،خدمتــیب مناســبنرمافــزارجامــع»ون
ــاران، ــوزان،همی ــمازدانشآم ــودکاع ــانبنیادک ــهمخاطب ب
ــک ــهازی ــانمؤسس ــرانوکارکن ــیکارب ــددکارانوتمام م
طــرفوســایرمؤسســاتخیریــهداخلــیوخارجــیازطــرف
دیگــر،ارائــهکننــد.توســعهوتکمیــلایــننرمافــزارهمچنــان
ادامــهداشــتهوتوســطچندیــننفــراززبدهتریــنکارشناســان
فــنآوریاطالعــاتدرقالــبتیــمفنــیدرحــالانجــاماســت.
پــسازبهکارگیــریایــنراهکارنرمافــزاریازســوی
ــال ــایفع ــینمایندگیه ــودکوتمام ــزیبنیادک ــرمرک دفت
درسراســرکشــور،ســایردفاتــربنیــاددرخــارجازکشــورنیــز
بــهاســتفادهازآن،تمایــلنشــاندادهوتفکــریکپارچهســازی
اطالعــاتدرتمامــیدفاتــرونمایندگیهــایبنیادکــودکچــه
درداخــلوچــهدرخــارجازکشــورشــکلگرفــت،چــراکــه
ــریعترین ــهودرس ــشیافت ــادافزای ــانبنی ــرهوریذینفع به
ــت. ــتیاف ــدا«دس ــات»ون ــهاطالع ــوانب ــنمیت ــانممک زم
بــرایتحقــقایــنمهــمبنیادکــودک،دانــِشتحلیلــیعمیــِق
ــراِنفــراوانخــودرادرنرمافــزاربــهکارگرفتــهوهمــواره کارب
ازفناوریهــایپیشــرفتهونــوســودبــردهاســتتــابتوانــددر
حــدتــوانخــود،خدمــاتمناســبیبــهتمامــیذینفعــانایــن

مؤسســهارائــهدهــد.
ــر ــهازنظ ــدا«،چ ــات»ون ــهاطالع ــاییکپارچ نرمافزاره
ــرســطحپوشــشدهی ــهازنظ ــیوچ ــوعمحصول ــدادوتن تع
بــهنیازهــایکاربــران،درنــوعخــودکمنظیــربــودهوکامــالبــا
ــون ــت.هماکن ــقاس ــهمنطب ــههایخیری ــایمؤسس فراینده
ایــننرمافــزاردردفتــرمرکــزیبنیادکــودکو28نمایندگــی

ــا ــهزودیوب ــتفادهاســتوب ــالاس ــوردرح ــرکش درسراس
توســعهآندرســایتهایســایردفاتــردرخــارجازکشــورنیــز

ــت. ــدگرف ــرارخواه ــرداریق ــوردبهرهب م
بــابهکارگیــرینرمافــزار»ونــدا«دردفاتــرخــارجاز
کشــور،امــکانتبــادلســریعاطالعــاتمیســرشــدهوتمامــی
گزارشهــانیــزبــهصــورتلحظــهایدراختیــارهمیــارانقــرار
ــه ــاارائ ــدب ــارانمیتوانن ــکازهمی ــری ــاه ــرد.ضمن میگی
»نــامکاربــری«و»کلمــهعبــور«خــوددرســایتبنیادکــودک،
ــوزان ــزارشدورهایدانشآم ــتگ ــهبررســیودریاف نســبتب
وگزارشهــایمالــیو...اقــدامکــردهوآخریــناطالعــات

ــد. ــتکنن ــودرادریاف ــوزانخ ــهدانشآم ــوطب مرب
ــیبنیادکــودک ــلپراکندگــیجغرافیای ــهدلی ــنب همچنی
درسراســردنیــاوبــهمنظــورجلوگیــریازهرگونــهاختــاللدر
ــروجــودارتبــاطمیــان ارســالودریافــتاطالعــات،عــالوهب
بــه نرمافــزاری سیســتمهای دفاتــر، مرکــزی رایانههــای
صــورتمســتقلنیــزقــادربــهفعالیــتبــودهوپــسازبرقراری
ــنمنظــور ــاط،اطالعــاتآنهــابهروزرســانیمیشــود.بدی ارتب
ــزی ــهمرک ــترایان ــی،میبایس ــانمایندگ ــری ــردفت ــرایه ب
ــاط ــهمرکــزیارتب ــهشــودوهــررایان مســتقلدرنظــرگرفت
ــرارخواهــدکــرد. ــاســایررایانههــایمرکــزیبرق خــودراب

اطالعاتــی پایــگاه نرمافــزاری، معمــاری ایــن در
مرکــزی رایانههــای روی بــر همیــاران و دانشآمــوزان
تمامــینمایندگیهــاودفاتــرخــارجپراکنــدهشــدهودر
ــرانموجــبنگهــداری ــهکارب ــدونوقفــهب عیــندسترســیب

میشــود. مختلــف مکانهــای در اطالعــات
الزمبــهذکــراســتکــهاطالعــاتبــراســاسکدینگهــای
ــِفدسترســی، ــگاریشــدهودرســطوحمختل اســتانداردرمزن

ــرانمربوطــهقــرارمیگیــرد. دراختیــارکارب

گزارش عملکرد واحد IT؛

رویکرد یکـپارچه سازی 

سیسـتم های نرم افـزاری بنیـادکودک
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مدیرعاملبنیادکودکدراردیبهشت
95بـرایبازدیـدازمحلنماینـــدگی
ارزیابـی و مهابـاد در بنیـــادکودک
موقعیـتمنطقـهبـهمنظـورشـروعبـه
کارفعالیـتبنیـاددرشهرسـتانمهابـاد

یافت. حضـور
درایـننشسـتدکتـرهوشـمند،
بنیـــادکودکراسبـــــبپیشــرفت
تحصیلیاقشـاِرمحرومدانسـتوافقی
روشـنبراینمایندگـیبنیادکودکدر
مهابـادباتوجـهبهروحیـهخیرخواهانه

مـردممنطقـهپیشبینـیکرد.
ســــروردادخـواه،مدیرعامــــل
بنیادکـودکنیـزبـاتبییـنوتشـریح
اهـدافبنیادکـودک،رمـزموفقیـترا
درعقیـدهوایمـانقلبـیبـراینیلبه

اهـدافایـنمؤسسـهدانسـت.
نمایندگـیبنیادکـودکدرمهابـاد
ایـن نمایندگـی اولیـن عنـوان بـه
موسسـهدرمنطقـهکردنشـینکشـور،
صـورت بـه 95 سـال مـرداد اول در
رسـمیفعالیـتخـودراآغـازکـرد.

اهــــداف و شــفاف فعالیتهــای پــی در بنیادکــودک
انساندوســتانهوتوســعهگرایانهوبــامهرمنــدینیکاندیشــان
موفــقبــهراهانــدازیبیســتوهشــتمیننمایندگــیخــوددرشــهر
ســنندجشــد.ایــننمایندگــیبــهطــوررســمیدربهــار96شــروع
بــهکارکــردومراســمافتتــاحآندرتابســتان96برگــزارمیشــود.

در18مهرمــاه95،جلســهایبــاحضورمدیرعامــل،مدیــر
ــن ــایای ــتامن ــایهیئ ــارکتهاواعض ــبمش ــاتوجل ارتباط
نمایندگــیبرگــزارشــدودرایــنجلســهشــروعبــهکاربیســت
ــورد. ــدخ ــنندجکلی ــودکدرس ــیبنیادک ــتمیننمایندگ وهش
درخواســتتعــدادیازمتقاضیــاندانشــگاهیبــرایحمایــت
ازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــدبــههمــراه
نمایندگــی راهانــدازی بــرای اولیــه حمایتهــای
بنیادکــودکدرشــهرســنندجبــهافتتــاحایــن
ــان ــرورزم ــهم ــتب ــداس ــدوامی ــیانجامی نمایندگ
ــعدر ــعآوریمناب ــانوجم ــدیهموطن ــامهرمن وب
ــایر ــِدس ــوزاِننیازمن ــاِردانشآم ــتان،همی ــناس ای

ــیم. ــزباش ــتاننی ــتانکردس ــهرهایاس ش

شروع به کار بیست و هشتمین نمایندگی بنیادکودک در سنندج کلید خورد

افتتاح نمایندگی بنیادکودک 
در اهواز

توجـه قابـل و مثبـت ویژگیهـای از
گسـترده محـدوده بـه میتـوان بنیادکـودک
یاریرسـانیاینمؤسسـهومتمرکـزنبودنآندر
تهراناشـارهکرد.نمایندگـیبنیادکودکدراهواز
کـهدراولمـرداد95بـهصـورترسـمیآغازبه
کارکـرد،درراسـتایاهـدافانساندوسـتانهاین
اسـتعداد بـا دانشآمـوزان ازتحصیـل مؤسسـه،
نیازمنـدخوزسـتانحمایـتمیکندومیکوشـد
دلیـل بـه اسـتعدادی بـا دانشآمـوز هیـچ کـه
مشـکالتاقتصـادیازتحصیلوتـالشبازنماند.
بـا بنیادکـودک مدیرعامـل اسـت؛ گفتنـی
حضــــوردرمحـلایننماینــــدگیدرمراسـم

افتتاحیـهآنشــــرکتکـرد.
نمایندگـیبنیادکـودکاهـواز،درحالحاضر
بـادارابـودنیـکمـددکارو5همیـارفعـال،در
حمایـتازتحصیـل26دانشآمـوزبـااسـتعداد

نیازمنـدایـنشـهرمیکوشـد.

افتتاح نمایندگی بنیادکودک در مهاباد
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بــارش بهمــن95، اواخــر در
ــاد ــرق،وزشب ــدوب ــارع ــارانب ب
شــدید،آبگرفتگــیمعابروســیالبی
رودخانههــا و مســیلها شــدن
بــرای مشــکالتی بــروز موجــب
هموطنانمــاندربرخــیازمناطــق
خانوادههــای از تعــدادی و کشــور
ــایبنیادکــودک بورســیهنمایندگیه
درداراب،شــیراز،بــموجهــرمشــد.
درپــِیایــنبارندگیهــا،بــه
ــد. ــادرش ــتاص ــه10روس ــمتخلی ــرانحک ــتادبح ــتورس دس
ــیب ــاآس ــد؛ام ــودنیام ــهوج ــیب ــارتجان ــبختانهخس خوش
فراوانــیبــهمنازلــیکــهازخشــتوگلبنــاشــدهبودنــد؛وارد
ــد ــگانومرواری ــتایالیزن ــادهروس ــوهدردوج ــزشک ــد.ری ش

باعــث کوهســتانی منطقــه در
مســدودشــدنایــندوروســتاشــد
ــای ــازلخانوادهه ــبابمن ــهاس وب
دانشآمــوزاندرروســتاهاآســیب
رســید.ســقفمنــزلتعــدادیاز
ایــندانشآمــوزاننیــزریــزشکــرد
ــل ــاهقب ــدم ــبختانهچن ــاخوش ام
ایــنخانوادههــامنــزلخــودرارهــا
ودرمنــزلاســتیجاریزندگــیمــی

ــد. کردن
بــههمیــنمنظــوربــاکمــکویــاریهمیــارانومهرمندان
بــهخانوادههــای بــهمنظــورکمکرســانی نیکاندیــشو
ــنروســتاها ــهای ــیب ــوزان،مبالغ ــندانشآم ــدهای آســیبدی

اهــداشــد.

کمــک به سیــل زدگان

شـاکر را یـزدان بنــــیادکودک
اسـتکـهدگربـاردرمـاهپـربرکـت
رمضان،طبقسـنتهرسـالهتوانست
بـامهرمندیهمیـارانسـفرهضیافت
افطـاریخـودرادرنمایندگیهایـش
بگســــتراندومیزبانخانـــوادههای
و استــــــعداد بـا دانــــشآموزان

نیازمندشود.
درایـنضیافـتکهدرنیمـهاول
مـاهرمضـاندرهمـهنمایندگیهـای
برنامههـای برگزارشـد، بنیادکـودک
از شـد، اجـرا گوناگونـی و متنـوع
جملـه:سـرود،نمایشتئاتر،مسـابقه
بـههمراهاهـدایجایزهبـهبرندگان،
پرتـالش دانشآمـوزان از قدردانـی
متنـوع جوایـز اهـدای و منظـم و
دلنوشـتههای خوانـدن آنهـا، بـه
موسـیقی اجـرای دانشآمــــوزان،
توسـطهنرمنـدانمحبوب،بـرآورده
کـردنآرزوهایدانشآموزانتوسـط
نیکـوکارانبـاطـرحدرخـتآرزوهـا
وقدردانـیازهمـکارانافتخـاریبـا

اهـدایلـوحتقدیـر...

سفـره های همـدلی ماه رمضــان 
در نمایندگی های بنیادکودک
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گـروه»ایـرانرابـهدسـتانکوچــــکتمیسـپاریم«
بـه کتـاب تعـدادی ماهانـه خـود، تـالشخودجـوش بـا
بنیادکـودکاهـداکـردهوازاردیبــــهشتتـاآبـان95،
هرمـاهکتابخانـهیکـیازنماینــــدگیهاراتـاحـدامکان

تجهیـزکـرد.ایـنکـــتابهابـاعنوانهایـیمربـوطبـه
کـودکانونوجوانـانودرزمیــــنههایادبـی،آموزشـی،
شـدهاند. انتخـاب ایرانـی اصیـل داستـــانهای و علمـی
کتـابهدیـهایمانـدگاراسـتکـهبـاارتقـایآگاهـیفـرد،
میتوانـدمنجربهارتقایکیفیتزندگیشـودو
بـاافزایشکیفیتزندگیفردی،کیفیتزندگی

درسـطحجامعـهراارتقـامیدهد.
گفتنـیاسـت؛ایـنگـروهکـههمـگام
بـافعالیتهـایفرهنگـیبنیادکـودکعمـل
کـردهومؤسسـهرادررسـیدنبـهاهـداف
اقـدام اولیـن در میرسـاند؛ یـاری خـود
خـودکتابهایـیرابـهکتابخانـهنمایندگـی

بنیادکـودکدرکـرجارسـالکـرد.

اهدای کتاب برای تجهیز کتابخانه های نمایند گی های بنیادکودک

بـه کمکرسـانی منظـور بـه دانـش« »مهـر پـروژه
بابـک توسـط کشـور، صعبالعبـور مناطـق سـاکنان
تهـران، دانـش کوهنـوردی گـروه اعضـای از پورقدرتـی
مطـرحشـد.درآذر94،ایـنپـروژهاولینبرنامـهخودرابا
هدفبررسـیوضعیتبهداشـتیوفرهنگیمردمروسـتای
»کادوه«،معاینـهومـداوایپزشـکیمـردمروسـتادرحـد
امـکان،معاینـهونمونهبرداریازداموطیـور،توزیعبرخی
اقـالمبهداشـتیوفرهنگـیدربیـنمردمبهویـژهکودکان

بـهمنظـورفرهنگسـازیبرگـزارکـرد.
ایـنگـروهبـهمنظـوربررسـیوضعیـتبهداشـتیو
فرهنگـیمـردمدرمناطـِقصعبالعبـور،معاینـهومداوای
پزشـکیمـردمروسـتادرحـدامـکان،توزیـعبرخـیاقالم
بهداشـتیوفرهنگـیدربیـنمـردمبهخصوصکـودکان،
بـرایاجـرایبرنامـهسـبکتریبـااسـتفادهازتجربیـات
سـفربـهکادوهاقدامکردندوسـرانجاماز16تـا18تیرماه
95،جمعـیازنیکاندیشـاِنپزشـک،دامپزشـک،مهندس
بـه دانشـجویان و زیسـتمحیطی مسـائل کارشـناس و
مناطـقصعبالعبـوردراسـتانلرسـتان،الیگـودرز،جـاده
شـولآباد،جـادهخاکـیدریاچهگهر،اشـترانکـوه،منطقه
ییالقـیعشـایریخشـکهخلیلوسـیاهچادرهـایمنطقه

کردند. سـفر
گفتنیاسـت؛انجاممعایناتپزشـکی،آموزشبهداشـت
فـردیوحفاظـتازسـالمتیبـاتمرکزبـرکـودکانمنطقه

دومین برنامه مهِردانش و کمک رسانِی 

پزشکی، دام پزشکی و آموزشی

به مناطِق صعب العبور

نشــریههمیــارانبنیادکــودکدر28آبانمــاه95ودرغارمــوزه
وزیــریبــاحضــوراعضــایواحــدارتباطــاتوجلــبمشــارکتهای

بنیادکــودکوجمعــیازداوطلبــانایــنمؤسســهتوزیــعشــد.
درایــنبازدیــد،عملکــردوفعالیتهــایبنیادکــودکمعرفــی
شــدونشــریه»همیــاران«دراختیــاربازدیدکننــدگانایــنمــکان
فرهنگــیقــرارگرفــتوداوطلبــان،بــاابــرازخرســندیازفعالیــت
درایــنمؤسســهآمادگــیخــودرابــرایهمــکاریهرچــهبیشــتر

اعــالمکردنــد.
ــریفعالیــتخــودرادرســال گفتنــیاســت؛غارمــوزهوزی
1384درلواســانشــروعکــردوتوســط»ناصــرهوشــمند
ــتاداره ــراناس ــرازاولای ــازاِنط ــهازمجسمهس ــری«ک وزی
میشــود.وزیــریدارایلیســانسمجسمهســازیازدانشــگاه
ــرای ــال1350ودکت ــراندرس ــگاهته ــایدانش ــایزیب هنره
افتخــاریواســتاددرجــهیــکهنــرازوزارتفرهنــگوارشــاد

ــت. ــالمی1373اس اس

غارموزه وزیری میزبان بنیادکودک
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با ارتباط تسهیِل منظور به بنیادکودک ،95 مهر در
نیکاندیشانونیزسهولتدرپذیرشکمکهاوجمعآوریوجوه
مردمیازطریقجیرینگبهراهاندازیمنوینیکوکاریاقدامکرد.
بهمنظورحمایتهرچهبیشترازدانشآموزانبااستعدادنیازمند،
درقالبطرحنیکوکاریبرایمشترکانهمراهاولاینامکاندر

سامانه#7*فراهمشدهاست.
نام به 6 شماره ارسال با سامانه این در
»بنیادکودک« گزینه انتخاب و »نیکوکاری«
شادی در دلخواه، مبلغ پرداخت با میتوانیم
دانشآموزانبااستعدادنیازمندسهیمباشیمتابا

اینحمایتهایمهربانانهراهافتخاررابپیمایند.
بنیادکودک به نقدی کمکهای اهدای
و حقیقی اشخاص که است بسترهایی از یکی

حقوقیمیتواننددرقالبآنضمنمشارکتدریکفعالیت
انساندوستانه،مسئولیتاجتماعیخودرانیزبهانجامبرسانند.

نیکوکارانمیتوانندعالوهبرهمیارِیبنیادکودکدرزمینه
حمایتازدانشآموزانبااستعدادنیازمند،مؤسسهرادرتداوم

خدمترسانیبهترومؤثرتریاریکنند.

راه اندازی ِمنوی نیکوکاری بنیادکودک  با همکاری جیرینگ

بـرای ویـژه بـه دامداران آمـوزش کوتـاه، آموزشهـای بـا
واکسیناسـیون،مشاهده،بررسـیوانجاممصاحبهبادامداران
منطقهبرایشناسـاییاصلیترینمشـکالتگلههاوآموزش
بـهمنظـورنحوهپیشـگیریوکنتـرلبیماریهایویروسـی،
مشـاهداتعمرانیومهندسـی،آموزشهایمحیطزیسـتی
وتوانمندسـازیآموزشـیکودکانازجملهاقداماتگروهدر

اینبرنامـهبود.
همچنیـنبـاهمـکاریومشـارکتمالـیهمنـوردان،
یـکگوشـیماهـوارهایخریداریشـدوبهصـورتامانت
زمانهـای در تـا قرارگرفـت عشـایری معلـم اختیـار در
مناطـق سـوانح و زایمـان مـوارد همچـون بحرانـی
صعبالعبـوربتوانـدبـااسـتفادهازایـنگوشـیازاورژانس
هوایـیکشـور،امـدادوکمکرسـانیدرخواسـتکنـدکه
دراولیـناسـتفادهازآن،خانـمبـارداریبـاهلیکوپتـربـه

بیمارسـتانمنتقـلشـد.

تفاهم نامه همکاری بنیادکودک
 و آژانس گشت لحظه دیدار

درپیهشتمینسالهمیاریمدیراننیکخواِهآژانسگشت
لحظهدیـدار،ازآغازشـهریور95تفاهمنامهایبهمنظوراختصاص
10درصدازسـودخریدبلیتوخدماتمسـافرتیوگردشـگری
توسـطهمیـاران،همـکارانوافـرادیکهازسـویبنیادکودکبه

آژانـسمعرفیمیشـوند؛منعقدشـدهاسـت.
آژانـسخدمـاتمسـافرتیوگردشـگرِیگشـتلحظـهدیـدار
درشـهریور1394پـسازاخـذمجـوزازسـازمانمیـراثفرهنگـی،
صنایعدسـتیوگردشـگریفعالیـتخـودراآغـازکـردهاسـت.ایـن
آژانـسهمچنیـنعضـوانجمـنصنفـیدفاتـرسـفروگردشـگری

اسـتانتهـراننیـزهسـت.
بـههمیـنمنظـور،ازهمیـاراننیکاندیـشدعـوتمیشـودبا
تهیـهبلیـتواسـتفادهازخدماتآژانسگشـتلحظهدیـدار،ضمن
اسـتفادهازخدماتـیبـاکیفیـت،بـهشـیوهایدیگـردرحمایـتاز

دانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـدگامبردارند.

دومین سال همکاری بنیادکودک 
و تأمین سرمایه نوین

ازمبلـغسـود کارگـزاری»تأمیـنسـرمایهنویـن«درصـدی
بـه مردمـی کمکهـای عنـوان بـه را خـود آنالیـن معامـالت

اسـت. داده اختصـاص بنیادکـودک
گفتنـیاسـت؛ایـنهمـکاریدومیـنسـالخودراپشـتسـر
میگـذاردوبنیادکـودکبـاقدردانـیازمهـرورزِیایـنمجموعـه،
امیـدآنداردکـهایـنهمگامیهـابـرایتوسـعهدانـشوتحقـق

اهـدافانساندوسـتانه،همـوارهتـداومیابـد.
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عواید حاصل از مراسم
افتتاحیه  سومین شعبه کافه چام 

به بنیادکودک اهدا شد
ــت ــفند95،مدیری درروزششــماس
»کافــهچــام3«عوایــدحاصــلازمراســم
ــت ــورتهم ــهص ــودراب ــهخ افتتاحی
عالــیبــهدانشآمــوزانبــااســتعداد
نیازمنــدبورســیهبنیادکــودکاهــداکــرد.
درایــنمراســمکــهازســاعت13تــا23
ادامــهداشــت،تعــدادیازداوطلبــان
بنیادکــودکبــاحضــوردرکافــهبــه
ایــن عملکــرد و فعالیتهــا معرفــی

ــد. ــهپرداختن مؤسس
پیــشازایــننیــزبــهمناســبِت
ــامدراردیبهشــت94، ــهچ ــهکاف افتتاحی
ــر ــهوصاب ــدگانکاف ــهپیشــنهادگردانن ب
ابــربازیگــرســینماکــهطراحــیکافــهچام
ــهنفــع ــرعهــدهداشــت،لقمههایــیب راب
ــه بنیادکــودکدرکنــارافتتاحیــهکافــهب
ــت. ــروشرف ــهف ــیب صــورتهمــتعال

مدیــران ســـــاالنه گردهـــــمایی
ــا،در ــاینمایندگیه ــودکورؤس بنیادک
روزهــای31تیــرو1مــرداد95بــاهــدف
گــزارش نمایندگیهــا، عملکــرد ارائــه
ــوتو ــاطق ــینق ــزیوبررس ــرمرک دفت
ــای ــتنگامه ــوربرداش ــهمنظ ــفب ضع

اســتوارتر،درمحــلدفترمرکــزیایــن
ــد. ــزارش ــرانبرگ ــهدرته مؤسس

نمایندگیهــا نشســــت، ایــن در
بــهارائــهعملکــردیکســالگذشــته
ــود ــراتخ ــهنظ ــدونقط ــودپرداختن خ
ایــن فعالیتهــای پیشبــرد بــرای را

ــد. ــهکردن ــهارائ مؤسس
ایــن نتایــج اســت؛ شــایانذکــر
همـــواره همفــــکریها و نشســـتها
مســببپیشــرفتبنیادکــودکدرمســیر
ــتانه ــدافانساندوس ــهاه ــتیافتنب دس

ــت. ــودهاس ب

گردهمایی ساالنه مدیران بنیادکودک و روسای نمایندگی ها

»فـرزادفربـد«مدیـرانتشـاراتپریـان،مترجـم
مطـرحایرانیاسـتکهبیشـتردرزمینهبرگـردانآثار

ادبیـاتگمانـهزنفعالیـتمیکنـد.
خلیـل جبـران از شـعری او ترجمـه نخسـتین
جبـرانبـودکـهدرمجلهمترجـمچاپشـد.برگردان
کتابهـایهنکسـگگاوچـران،سـهگانهادیدیکنز
ونیـرویاهریمنـیاشازجملـهمهمتریـنکارهـایاو
بـودهاسـت.فربـد،بـرایمتولداندههشـصت،یـادآوِر
مجموعـهداسـتانهای»هنـکسـگگاوچـران«بوده
کـهتاکنونبیشازبیسـتجلدازآندرایرانمنتشـر

شـدهاسـت.فـرزادفربد،بهعنـوانمترجمبرتـر،برنده
جایزههنروادبیاتگمانهزنسـال1386شـدهاسـت.
درمهـر95،کمیتـهجوایزشـورایکتـابکودک
ازمیـانآثـاربرترسـالهایگذشـتهدربخشترجمه،
کتـاب»مترسـکوخدمتـکارش«ترجمـهفـرزادفربد
رابـرایمعرفـیبـهفهرسـتافتخـاردفتـربینالمللی

کتاببـراینسـلجـوان2016برگزید.
گفتنـیاســت؛درسـیوپنجمیـــنکنگـــره
بینالمللـیادبیاتکـودکونوجـوان)نیوزیلند2016(
لـوحافتخـاریبـهپدیدآورندههـااز77کشـورعضـو

کسِب افتخار 
جهــانی 
ترجمه  کتاب

اهدایکمکهاینقـدیبهبنیادکودک،
یکیازبسـترهاییاستکهاشخاصحقیقی
وحقوقـیمیتوانندضمنمشـارکتدریک
فعالیتانساندوسـتانه،مسـئولیتاجتماعی

خـودرانیزبهانجامبرسـانند.
درآذر95،درپـیحمایـــِتبانـــک
ملـیازمؤسسـاتنیکـوکاری؛نیکـوکاران
از »بنیادکـودک« انتخـاب بـا میتواننـد
لیسـتمنـوینیکـوکاریدرسـامانهبـام
بانـکملـی،عالوهبـرهمیـاریبنیادکودک
بـا دانشآمـوزان از حمایـت زمینـه در

اسـتعدادنیازمند،اینمؤسسـهرا
درتـداومخدمترسـانیبهتـرو

مؤثرتـریـاریکننـد.
بانـکملیدرسـامانه»بام«و
منـوی»نیکـوکاری«،ایـنفرصت
رابـهنیکـوکارانمیدهـدتـابـا
واریـزمبلـغدلخـــواهبهحسـاب
بنیـــادکودک،درحمـــــایتاز

تحصیـلدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمند
سـهمیداشـتهباشند.

انعطافپذیـــریاینسـامانهنسبت
بـهابزارهـایالکترونیکـیمورداسـتفاده
درسـطحجامعـهوگرافیـکزیبایمنوی

نیکـوکاری،ازویژگیهای»بام«اسـت.
درایـنسـامانه،نـوعتراکنـشبدون
نیـازبـهتعییـنآنازسـویمشـتریبـا
دریافـتمبلغوحسـابمقصدتشـخیص
دادهشـدهوپیـامالزمبـهکاربـرنمایـش

دادهمیشود.

بنیادکودک در بام بانک ملی ایران درخشید
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نامه تشکر 
بنیادکودکهموارهدرراسـتاِیپایبندی
بـهاصـلشـفافیتکـهازاصـولاساسـیاین
پاسـخگویی منظـور بـه و اسـت مؤسسـه
بـههمیـارانوآمـوزشمهـارتزندگـیبـه
دانشآمـوزانبـرایقدردانـیازدریافِتهدیه،
بـرایتمـامهدایـاِیارسـالیهمیـاراناعماز
»نامـه دانشآمـوزان از غیرنقـدی، و نقـدی

تشـکر«دریافـتکردهاسـت.
قصـد بنیادکـودک همیـارِ کـه زمانـی
برطـرفکـردننیـازیازدانشآمـوزتحـت
حمایتخـوددارد،)بهغیرازپرداختمقرری(،
همچـون:پرداخـتوجـهنقـدبهعنـوانکمک
فوقالعـادهبـرایتامیـننیازهـایدانشآمـوز
وکاالیموردنیـازبـرایخانـوادهاشبراسـاس
گزارشهـایدورهای،هدیـهتحصیلـی،هدیه
تولـدو...،ازدانشآموزاِنبورسـیه،نامهتشـکر

دریافـتمیشـود.
اینمؤسسـهباسـپاسفراوانازمهرمندان،
بـهاطالعمیرسـاند:پیـشازاینبـرایهدایای
نقـدیبـاارزشحداقـلیـکمیلیـونریـالاز
دانشآمـوزاننامهتشـکردریافتمیشـد،حال
باتوجـهبـهحجـمبـاالیپرداختهـاونظـربه
افزایـشنـرختورماینمبلغبـهدومیلیونریال

وبیشـترافزایشیافتهاسـت.
بـرای گذشـته هماننـد اسـت گفتنـی
تمـامهدایـایغیرنقدیعکسونامهتشـکر

درنرمافـزارونـدابارگـزاریمیشـود.

ارسـالکارتپســــتالهمـوارهیکـی
ازراههـایحفـظارتبــــاطسـازمانهابـا
مخاطبانشانبودهودرمناسبتهایگوناگون
مـورداسـتفادهوتوجـهاسـت.کارتتبریـک
نـوروزسـال1396عالوهبـراینکهمیتواند
بیانگـرپیـامسـازمانشـمابـهمخاطبـان
باشـد؛نشـانهایازتوجـهبهمسـئولیتهای
همنـوع بـه عشـق بیانگـر و اجتماعـی
خواهـدبـود.سـازمانهامیتوانندبـاخرید
کارتتبریـکنـوروزازبرخـیمؤسسـات
مردمنهـاد،عـالوهبـردریافتایـنکارتها،

دریـککارنیـکنیـزسـهیمشـوند.

درهمیـنراسـتابنیادکـودکهمچـون
نـوروز تبریـک کارت گذشـته، سـالهای
1396رابـاآثـاریاز»کامبیـزدرمبخـش«
شـهیر گرافیسـت و )طراح،کاریکاتوریسـت
کشـور(ازمجموعـهاختصاصـیبنیادکودک
بالوگویشـرکتسـفارشدهنـدهطراحیو
تولیـدکـرد.منافـعوعوایدحاصـلازفروش
اینمحصـوالتتماماًمتعلقبـهدانشآموزان

بـااسـتعدادنیازمنـدبنیادکودکاسـت.
بـه نسـبت بنیادکـودک همچنیـن،
طراحـیوتولیـدتقویـمسـالجدیـدنیزبا

شـکلیمتفـاوتاقـدامکـرد.

IBBYاهـداشـد.
ایـنکنگـرههـردوسـالیکبـاروباهمراهـی77کشـورجهـاندرحوزه
ادبیـاتکـودکوترویـجخوانـدنبرگـزارمیشـودوگردهمایـیمتخصصـان
ادبیـاتکـودکجهـانمهمترینوتاثیرگذارتریـنبخشاینرویدادادبیاسـت.
فهرسـتافتخـاردفتـربینالمللـیکتـاببراینسـلجـوانIBBYفهرسـتیاز
آثـاربرجسـتهوبرگزیـدهوتـازهمنتشـرشـدهاسـتکـهبـهمنظورتجلیـلاز
نویسـندگان،تصویرگـرانومترجمـانکشـورهایعضـوIBBYارائـهمیشـود.
شـایانذکـراسـت،فـرزادفربـدتاکنـونبیـشازیـکهـزارجلدکتـاباز
کتابهـایروزنشـرپریـانرابـهدانشآموزانبااسـتعدادنیازمنـدبنیادکودک

اهـداکردهاسـت.

بنیادکـودکصفحـهاجتماعـیاینسـتاگرامخـودرادر
اردیبهشـت95راهانـدازیکـرد.همیـارانمیتواننـداخبـارو
اتفاقهـایمربـوطبـهبنیادکـودکراازایـنصفحهپیگیری
کننـد.عالقهمنـدانبرایعضویـتدراینصفحـهمیتوانند
child_foundation:ازایـنآدرساسـتفادهکننـد
پیـشازایـنکانـالتلگـرامبنیادکـودکبـاهمیـن
شناسـه)child_foundation@(دراسـفند94راهانـدازی

ایـن نمایندگیهـای تلگرامـی کانالهـای و بـود شـده
مؤسسـهازمـرداد95آمادهشـدهونشـانیکانـالتلگرامی
نمایندگیهایـیکهدراینشـبکهاجتماعیفعالشـدهاند
بـااضافـهکـردنآندرالیـنونـامشـهردرانتهاینشـانی

کانـالبنیادکـودک،دردسـترسخواهـدبـود.
بـاعضویـتدرکانالتلگرامواینسـتاگرامبنیادکودک

ازدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمنـدحمایتکنیم.

راه اندازی صفحه اجتماعی اینستاگرام و کانال تلگرام

کارت تبــریک نوروز
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ســالیانه عمومــی مجمــع
بنیادکــودکدر27شــهریور95در
محــلدفترمرکــزیبرگــزارشــد.
درایــنمجمــع،گــزارشســاالنه

حسابرســیموسسهتوســطحسابرس
رســمیبنیادکــودکارائــهشــدو
عملکــردهیاتمدیــرهنیــزپــساز

ــت. ــرارگرف ــیق ــوردبررس ــه،م ارائ

برگزاری مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک

دختـر کوچکی به همـراه پدرش، 
بـا روپـوش مدرسـه و کوله پشــتی 
در دســت هایش در دفتـر مرکـزی 

یافت. بنیادکـودک حضـور 
ابتدایی دوم پایه دانشآموز »کیانا«،
کهدردبستان»شهیددستغیب«تحصیل
میکند؛تصمیمگرفتبهجایآتشبازی
»چهارشنبهسوری«، در خطرناک مواد با

اینهزینهرابهبنیادکودکاهداکند.
میکـرد همراهـی را او کـه پـدرش
گفـت:دختـــرمتصمیـمداردمبلغـیرا
بـهبنیادکـودکاهداکنـد؛همـانمبلغی
کهقصدداشـتهبرایچهارشـنبهسـوری،

مـوادمحترقـهوآتـشزابگیـرد.
»کیانا« چرا اینکه درباره کیانا پدر
هزینهموادمحترقهبرایچهارشنبهسوری
بیانکرد: اهدامیکند؛ بنیادکودک به را
مادراینمنطقهساکنیموبارهادرحال
گذرازخیابانبنیادکودکرادیدهام.وقتی
کیانادرخواستکردکهبهجایاستفادهاز
موادمحترقهدرچهارشنبهسوریمیخواهد
بهنیازمندانکمککند،بهیادبنیادکودک
افتادم.وبسایتبنیادکودکرامشـــاهده
کردموزمانیکهمتوجهشدماینمؤسسه،
دانشآمـــوزاننیازمندراحمایتمیکنــد،

بنیادکودکراانتخابکردم.
مدیرعامل بنیادکودک:

کیانا »سفیر آرامش« بنیادکودک است
مدیرعامـلبنیادکـودکبـاقدردانی
»کیانـا« نوعدوسـتانه اقـدام ایـن از
گفـت:همـهمردمبایدبهفکرسـاختن
جامعـهایبـاشـرایطبهتـرباشـندو
ایـنمهـم،تحقـقنمییابـدمگـربـا
فرهنگسـازی.بـرایفرهنگسـازی
بایـدازخودمـانشـروعکنیم،تک

مسـئولیتهای بایـد جامعـه افـراد تـک
خـودرابـهعنوانیکشـهروندبشناسـند

وبـهآنعمـلکننـد.
سـروردادخـواهبـاتاکیـدبـراینکـه
بنـــیادکودکازهمیــارانودانشآمـوزان
خـودخواســـتهاسـتتـاتـالشکنـــند
چهارشنـــبهسوری»آرام«راتجربـهکنیم،
ادامـهداد:کیانـابـاحرکـتزیبایخـود،به
عنوان»سـفیرآرامش«بنیادکودکانتخاب
را اقـداممهربانانـهاش و او ومـا میشـود

ارجمینهیم.
کیانا: آرزو می کنم همه بچه ها 
مثل من، بتوانند درس بخوانند

خرید هزینه اهدای درباره نیز کیانا
مـــوادآتـــشزایچهارشنبــهسوریبه
بنیادکودک،گفت:ترقهبازیبرایبچههای
کوچک،خطرناکاست.درزمانقدیمکه
کسیازاینکارهانمیکرد،همهدورهم
میکردند، گفتوگو هم با و مینشستند

آجیلمیخوردندوخوشحالبودند.
ایندانشآموزمهربان،درتوصیف
صمیمانه جمع

مناسبتهایی، چنین در اقوام و دوستان
مهمانها همه وقتی امشب کرد: بیان
موبایل گوشـــیهای میخواهم آمدند،
باید فقــط بگــویم و بگیــرم آنها از را
از نباید و کنیــم صحبت یکدیگـــر با

موبایلهایخوداستفادهکنند.
از بنیادکـودک آرامـِش« »سـفیر
آرزویـشبراینیازمنـدان،چنینگفت:آرزو
میکنـمهمـهبچههـامثـلمـن،بتواننـد
زندگـیخوبـیداشـتهباشـند؛ناراحـتو
نیازمنـدنباشـندوبتواننـددرسبخواننـد.
درهنگامخروج کیاناخواجهنصیری،
ازدفترمرکزیبنیـــادکودک،شهـــادت
آتشنشانانرادلیـــلدیگــریبراستفاده
نکردنازموادآتشزادرچهارشنـبهسوری
ذکرکــردوافـزود:دلممیخــواهدوقتی
بزرگشدم،دکتــرشوموهمهفقیرهاو

نیازمندانرارایگاندرمانکنم.
بنیادکودکهموارهقدردانمهرمندی
این دارد امید و است مهربان همیاران
این نکوداشت در انساندوستانه حرکت
شود بستری پس این از باستانی، آیین
چهارشنبهسوریهای داشتن برای

»آرام«.

رامش« آ »سفیر 
رام« »آ در  چهارشنبه سوری  
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همایش فارغ التحصیالن اقتصاد 

»همایـــــش 95 آذر ســــوم روز 
فارغالتحصیــالنرشــتهاقتصاددانشــگاهتهران
ازدهــه60تاکنــون«درســالنهمایشهــای
ــراز ــور300نف ــاحض ــادب ــکدهاقتص دانش
فارغالتحصیــالنوفعــاالنایــنرشــتهو
تعــدادیازاســتادانودانشــجویانبــهمنظور
معرفــیفعــاالنبرتــرحــوزهاقتصــادبرگــزار
شــد.بنیادکــودکنیــزبــامعرفــیعملکــردو
فعالیــتخــود،درایــندیــدارکــهبــهمنظور
ــود؛ ــدهب ــزارش ــهبرگ ــروتجرب ــادلنظ تب

ــت. حضــورداش

همایِش نشان مسئول در وزارت نیرو

ــان ــی»نش ــشبینالملل ــنهمای اولی
مســئول«بــاحضــوروحمایــتوزارت
نیــرو،وزارترفــاه،کاروامــوراجتماعــی،
وزارتارتبــــــاطات،ســازمانحفاظــتاز
ــان ــت،درم ــت،وزارتبهداش محیطزیس
وآمــوزشپزشــکی،وزارتصنعـــــت،
معــدنوتجــارتوشهـــــــرداریهای
ــریور95،در ــهرهاو...درشهــــ کالنش
وزارت بینالمللــی همایشهــای مرکــز

ــزارشــد. ــروبرگ نی
ــور ــیمح ــامعرف ــزب ــودکنی بنیادک
فعالیــــــتهاوعملکردهایــشدرایــن

ــت. ــورداش ــگاهحض نمایش

همایش تکنیک ایجاد انگیزه در مشتری

بــا همایشـــی در بنیـــــادکودک
انگیــزه ایجــاد »تکنیکهــای موضــوع
درمشــتری«کــهروز24آبــان95در
تــاالرسعـــــدیبــرجمیــالدبرگزارشــد،

ــت. ــوریاف حض
ایــنهمایــشکــهبــاحضــور200نفــر
ــان ــد،میزب ــزارش ــرکتکنندگانبرگ ازش
متخصصــانوطرفــدارانایــنحــوزهبــود.
ــی ــامعرف ــزب ــودکنی ــهبنیادک غرف
عملکــردوفعالیتهــایخــوددرایــن

ــت. ــورداش ــشحض همای

همایش شرکت سیاالت حفاری پارس

دانشبنیــان شــرکت ،95 تیــر در
مراســم در پــارس حفــاری ســیاالت
ــد، ــزارش ــابرگ ــلهم ــهدرهت ــارک افط
میزبــانبنیادکــودکبــود.همایــشبــرای
ــئولیتهای ــهمس ــدنب ــقبخشیـــ تحق
اجتماعــیایــنشــرکتوبــهمنظــور
ــا ــلب ــاطوتعام ــکاری،ارتبــ ــازهم آغ

ــد. ــزارش ــودکبرگ بنیادک
مراســــم، ایــن در مؤسســه ایــن
ــودک ــتآوردهایبنیادک ــاودس فعالیته
رادرراستـــــایحمایـــــتهایمالــی
ومعنــویازدانشآمــوزاِنبــااســتعداد

ــرد. ــیک ــدمعرف نیازمن

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 

شــرکت دعــوت بــه بنیادکــودک
ــگاه ــارگاددرنمایش ــکپاس ــزاریبان کارگ
ــی ــخ20ال ــهازتاری ــکوبیم ــورس،بان ب
23تیرمــاهدرمحــلدائمــینمایشــگاه
در داشــت. حضــور تهــران بینالمللــی
ایــننمایشــگاهکــهجمــعکثیــریاز
ــی ــیوخارج ــدداخل ــرکتهایتوانمن ش
ــهشــرکت ــکوبیم ــورس،بان ــهب درزمین
داشــتند،بنیادکــودکنیــزبــهمعرفــی
ــایخــودپرداخــت. ــاوعملکرده فعالیته

همایش قرعه کشی ساالنه باشگاه 
مشتریان شرکت »به ساخت« 

اردیبهشـت95 28 سهشـنبه عصـر
بنیادکـودک،میهمـانهمایـشقرعهکشـِی
سـاالنهباشـگاهمشـتریاِنشـرکتبهساخت
درفرهنگسـراییـاسکوثـربود.بـانمایش
آخریـنتیـزربنیادکـودک)تیـزرنامههـا(،
مدیرعامـلاینمؤسسـهبهمعرفـیاهدافو
عملکردبنیادکـودکپرداختوفعالیتهای
آنراشـرحداد.سپسحاضرانبابرافراشتن
پرچمهایـیبالوگویبنیادکودکوشـرکِت
بهسـاختبـهصـورتنمادیـنحمایتخود

راازایـنمؤسسـهابـرازکردند.

بدرود قهرماناِن شهید آتش نشان...
از قدردانــی بــرای بنیادکــودک
مراســم در آتشنشــانان انساندوســتِی
حادثــه آتشنشـــان شــهدای تشــییع
در 95 بهمـــــن 11 روز پالســـکودر
مصــالیامــامخمینــی)ره(شــرکتکــرد
ــانانرا ــنجانفش ــرهای ــادوخاط ــای ت

گرامــــیدارد.
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فرهاد جم:
گرداندن یک نمایش در بیش از 90 دقیقه

 به صورت یک نفره کار ساده ای نیست
ــدعرصــهســینما ــادجــم،دیگــرهنرمن فره
ــر ــاپیروزف ــکپارس ــوصکارنی ــردرخص وتئات
گفــت:ایــنحرکــت،بســیارحرکــتجــذاب
وخوبــیاســتکــهازســویگــروهنمایــش

ــد. ــامش ــکا«انج »ماتریوش
ــا ــرب ــونوتئات ــینما،تلویزی ــرس ــنبازیگ ای
اظهــارامیــدوارینســبتبــهانجــامبیشــتروبهتــر
ــهداد: ــهادام ــایخیری ــتازنهاده ــادرحمای کاره
ایــننمایــشبــرایمــنتجربــهبســیارخوبــیبــود
ــشاز90 ــشدربی ــکنمای ــدنی ــهگردان ــراک چ
دقیقــهبــهصــورتیــکنفــره،کارســادهاینیســتو

هــرکســیازانجــامچنیــنکاریبــرنمیآیــد.
از حمایــت خصــوص در جـــــم فرهــاد
نهادهــایخیریــهگفــت:امیــدوارمبــاحمایــتاز
بنیادکــودکدرجهــترشــدوارتقــایتحصیلیو
فرهنــگجامعــه،شــاهددرخشــشدانشآمــوزان

ــیم. ــورباش ــرکش ــدسراس ــتعدادنیازمن ــااس ب
ــزود: ــش»ماتریوشــکا«اف ــتازتماشــاینمای ــالماحســاسرضای ــااع ویب
ــار،تئاتــر»یرمــا«رااجــرا ــرآث درجشــنوارهتئاتــرفجــرودربخــشمــروریب

خواهیــمکــرد.

سیدکمال الدین محمدی، رییس هیئت مدیره بنیادکودک:
پارسا پیروزفر با انتخاب های شایسته  خود، خوش می درخشد

پارســاپیروزفــر،هنرمنــدمحبــوبوفرهیختــهکشــورمان،روز26بهمــن95
بــهدعــوتبنیادکــودکدردفتــرمرکــزیایــنمؤسســهحضــوریافــت.

درایــننشســتصمیمانــهکــهبــهمنظــورقدردانــیازهمیــاریپارســاپیروزفــر
درحمایــتازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــد،برگــزارشــد؛رئیــسهیئتمدیــره
ــاانتخابهــایبهجــاو ــیاســتکــهب ــههنرمندان ــر،ازجمل گفــت:پارســاپیروزف
ــر ــینماوتئات ــایس ــردرفعالیته ــنام ــدوای ــوشمیدرخش ــود،خ ــایخ زیب

بســیارمهــماســت.
ــه ــیدانســتوادام ــاتاله ــیراازصف ــدی،فروتن ــنمحم ــیدکمالالدی س
ــرد؛حتمــاانســانموفقــی ــاتبهــرهبب ــنصف ــدازای ــهبتوان داد:هــرکســیک
خواهــدبــودوایــنمهــمدراخــالقورویکــرد»پارســاپیروزفــر«کامــالنمایــان

ــم. ــودکمیدانی ــایاوراازافتخــاراتبنیادک ــنعمــلزیب اســتوای

سروردادخواه، مدیرعامل بنیادکودک:
کاِر نیک شما را ارج می نهیم

ســروردادخــواهبــااشــارهبــههنرنمایــی
ــر ــاپیروزف ــهایپارس ــیارحرف ــرایبس واج
بســیار گفــت: »ماتریوشــکا« نمایــش در
ــرورزی، ــانمه ــنجوان ــهچنی ــندیمک خرس

میکننــد. همراهــی را بنیادکــودک
ایــن بنیادکــودک،حضــور مدیرعامــل
هنرمنــدوکارِنیــکاوراارجنهــادوافــزود:
امیدواریــمبیــشازپیــششــاهدحضــورچنین
ــیم ــودکباش ــیدربنیادک ــااخالق ــتانب دوس
کــهدرراســتایاهــدافانساندوســتانهگام

برمیدارنــد.

پارســا  پیــروزفر 
فروش بلیت یک سانس از تئاتر خود را 

به بنیادکودک اهدا کرد
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غام رضا کاظمی دینان رییس انجمن روابط عمومی ایران:
بنیان وجودی بنیادکودک، دانش آموزان هستند

دکتــرکاظمیدینــانبــاحضوردرمیــاننیکــوکارانوهمیــارانبنیادکودکپس
ازاجــراینمایــش»ماتریوشــکا«،بــاتقدیــرازپارســاپیروزفــربــرایاجــرایبیــشاز
ــه ــریب ــربســیارتخصصــیوهن ــرایتئات ــت:اج ــشگف ــکنمای ــشدری 20نق
ــوارو ــسدش ــاده،کاریب ــیارس ــیبس ــاطراح ــهایب ــودرامدرصحن ــورتمون ص

ــت. ــهاس هنرمندان

ــا، ــیارخوب،زیب ــازیبس ــهب ــارهب ــااش ویب
ــه ــردرهم ــاپیروزف ــهپارس ــهوهنرمندان ماهران
نقشهــایمربــوطبــههشــتداســتانایــن
ــرا ــوعاج ــان ــاگرب ــرد:تماش ــانک ــش،بی نمای
ــدواز ــرارمیکن ــیبرق ــیوذهن ــیعاطف ارتباط

تماشــایآنواقعــالــذتمیبــرد.
ایــران، عمومــی روابــط انجمــن رییــس
ــانی ــکراکاریانس ــالنی ــهاعم ــاماینگون انج
ــا ــهدنی ــزود:انســانهامســئولب ــردواف ــرک ذک
ــرخودشــانومســئول میآینــد؛مســئولدربراب
مشــکالت بــه نمیتــوان دیگــران. برابــر در
ــردوبیتفـــــاوتاز ــاییک ــرانبیاعتنــ دیگـ

ــت. ــانگذش کنارش
ــاتاکیــدبــراهمیــتآگاهــی ایــنمســئولب
تکتــکاعضــایجامعــهازمســئولیتاجتماعــی
ادامــهداد:ایــنبرنامههــابــههمــتهنرمنــدانو
یــارینیکــوکاراندررفــعگوشــهایازمشــکالت
دانشآموزانــیکــهتحصیــلرادوســتدارنــد
ــاتآنبرایشــانمیســرنیســت؛نقــش ــاامکان ام

ــد. ــامیکن ــزاییایف بس
ــیاز ــاقدردانـ ــانب ــاکاظمیدینــ غالمرض
ــرای ــانسازاج ــکس ــتی ــروشبلی ــدایف اه
ــود ــرورتوج ــر،ض ــاپیروزف ــطپارس ــرتوس تئات
چنیـــــنبرنامههایــیبــرایگردهمآییهــای
ــن ــزود:ای ــارانبنیادکــودکرابرشــمردواف همی
برنامههــابــاعشــقانجــاممیشــوندوایــن

ــت. ــمنداس ــیارارزش ــئله،بس مس
ــا ــران،ب ــیای ــطعموم ــنرواب ــسانجم ریی
ــرای»پارســاپیروزفــر« آرزویموفقیــتبیشــترب
ادامــهداد:ازایــنهنرمنــدمحبــوب،همــواره
ــی ــرمایهاجتماع ــادمیشــودوازس ــیی ــهنیک ب

ــت. ــورداراس ــیبرخ باالی

پارســا پیروزفــر، طــراح، کارگــردان 
و بازیگــر نمایــش »ماتریوشــکا«، فــروش 
ــود را  ــر خ ــانس از تئات ــک س ــت ی بلی
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــم دی 95 ب در ده
دانش آمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد بــه 

بنیادکــودک اهــدا کــرد.
ایــن همــکاری بنــا بــر درخواســت 
کارگــردان و بازیگــر ایــن نمایــش 
بــا همــکاری مدیریــت تماشــاخانه 
ــت  ــکل گرف ــودک ش ــز و بنیادک پالی
بــه  نمایــش،  ایــن  بلیت هــای  و 
از  حمایــت  در  همت عالــی  صــورت 
دانش آمــوزان بورســیه بنیادکــودک 

ــد. ــه ش فروخت
ــرای  ــس از اج ــر پ ــا پیروزف پارس

ــا اســتقبال بســیار  ــن نمایــش کــه ب ای
ــی از  ــوکاران و جمع ــترده ای از نیک گس
هنرمنــدان از جملــه ســعید پورصمیمــی، 
فرهــاد جــم و ســتاره اســکندری همــراه 
بــود؛ در میــان تماشــاگران حاضــر شــد.

»ماتریوشــکا« مشــتمل بــر 8 اپیــزود 
ــون  ــاه از »آنت ــتان کوت ــاس 8 داس ــر اس ب
چخــوف« و با نویســندگی پارســا پیروزفر 
از اول آذر 95، در ســالن شــماره یــک 
تماشــاخانه پالیــز بــه روی صحنــه رفتــه 
ــر روی  ــاه ب ــا 19 دی م ــود ت ــرار ب و ق
صحنــه ایــن تماشــاخانه باشــد کــه بــه 
دلیــل اســتقبال گســترده عاقه منــدان 
بــه ایــن هنــر وزیــن، تــا 25 بهمــن بــه 

ــه داد. ــود ادام ــرای خ اج

پارســــا پیروزفــر در نمایــــش 
ــغ  ــی ایفاگــر بال ــه تنهای »ماتریوشــکا« ب
ــر آن را  ــه پیش ت ــت ک ــش اس ــر 20 نق ب
ــادا  ــکا و کان ــف آمری ــهرهای مختل در ش
ــی،  ــن دیگو، برکل ــس، س ــر لس آنجل نظی
 تورنتــو، مونتــرآل و ونکــوور نیــز بــه اجرا 

درآورده بود. 
ــن در  ــش از ای ــش، پی ــن نمای ای
تماشــاخانه ایرانشــهر نیــز بــا 49 اجــرا 
ــان را در  ــیاری از هموطن ــتقبال بس اس

ــت. ــته اس ــی داش پ
ــای  ــون نمایش هـ ــروزفر تاکن پیـ
در  »ســنگ ها  دریــا«،  پهنــه  »بــر 
ــن راس«  ــری گل ــش«، »گلن گ جیب های
و »هنــر« را در ایــران اجــرا کــرده اســت.

در پایــان ایــن نشســت صمیمانــه، لــوح تقدیــری از ســوی 
ــا  ــه پارس ــه ب ــن مؤسس ــره ای ــس هیئت مدی ــط ریی ــودک و توس بنیادک
ــوزان  ــل دانش آم ــت از تحصی ــاس مهرمنــدی او در حمای ــه پ ــر ب پیروزف

ــد. ــدا ش ــور اه ــد کش ــتعداد نیازمن ــا اس ب
روز سه شــنبه کــه  نشســت  ایــن  در  اســت  ذکــر  بــه   الزم 

ــد؛  ــزار ش ــودک برگ ــزی بنیادک ــر مرک ــل دفت ــاه 95 در مح 26 بهمن م
ــن  ــتان، پروی ــران آذرس ــرکت عم ــل ش ــگ، مدیرعام ــد زورچن توحی
ــوزان  ــر از دانش آم ــددکاران و دونف ــاران، م ــی از همی ــی و برخ امین

ــتند. ــور داش ــز حض ــودک نی ــیه بنیادک بورس
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 نمایندگی ایالم 
مراسـمگرامیداشـتشـبیلـدا
بـاعطـرشـعروشـــاعریوحضـور
افتخـارینمایندگیایالمدردانشـگاه
روز آخریـن در ایـالم علومپزشـکی

آذر95برگـزارشـد.
درایـنبرنامـه،بنیادکـودکبـا

قدردانیازدانشـجویاناین
دانشـگاهبرایبرگزاریاین
جشـن،اسـتقبالپـرشـور
وکمنظیـــرآنانراشـاهد
بـودوبابرانگیختننشـاط
دانشآمـوزان، مضــــاعف
انگیـزهایدوچنــدانبـرای

پذیرفتهشـدندردانشگاهورشتههای
پزشـکیرادرآنـانتقویـتکرد.

مشـاعره، مسـابقه، برگــــزاری
اجــــرایگـروهموسـیقی،تقدیـراز
دانشـجویاننمونـهدانشـگاهازجملـه
برنامههایاینمراسـمبـودودرپایان،
هدایایـیبـهدانشآمـوزاناهداشـد.

 نمایندگی ارومیه 
نمایندگـیبنیادکـودکدرارومیـهدر
آسـتانهشبیلدا،دربیسـتونهمآذر95،

جشـنیلدابرگـزارکرد.
درایـنمراسـمکـهدرسـالن»خانه
برگـزار الـی18 سـاعت15 از جـوان«
شـد،200نفرازدانشآمـوزاننمایندگی
خـود، خانوادههـای همـراه بـه ارومیـه

حضـورداشـتند.
اجـرایگـــــــروهموسـیقی،تئاتـرو
حضـوربابانوئـــلبـاتوزیع

هدایـاوبرگزاریمسـابقاتمتنوع،شـادی
ونشـاطفراوانـیرابـرایدانشآمـوزانبـه
همـراهداشـتویـکروزبـهیادماندنـیرا

درخاطـرآنـانرقـمزد.

 نمایندگی بیرجند
برای کیان، تاالر در بیرجند در بنیادکودک نمایندگی یلدای جشن
دانشآموزانبورسیهایننمایندگیبرگزارشد.دراینجشنتعداد60نفراز
دانشآموزانوخانوادههایآنانبههمراهاعضایهیئتامنایایننمایندگی

وتعدادیازهمیارانحضورداشتند.
پاپ، و زندهمحلی وشادهمچونموسیقی متنوع برنامههای اجرای

استنــدآپکمــدیونمایش
طنـــزدراینمراســــمزیبا،
نشاطوانگیزهدوچندانبرای
دانشآموزان جمع به تحصیل
آورد.درپایانمراسمبهتمامی
دانشآموزانهدایاییاهداشد.

یلدا
جشن، شادی و سرور 

در واپسین لحظات خزان...

ــد  ــد اســت، تول ــه معنــای تول »یلــدا« واژه ســریانی ب
ــور  ــروزی ن ــع پی ــن در واق ــن جش ــنایی. ای ــروغ و روش ف
ــدی  ــر ب ــی ب ــی و خوب ــر تیرگ ــنایی ب ــی، روش ــر تاریک ب

اســت.
شــب یلــدا، شــبی اســت کــه در آن، انــار محبــت دانــه 
ــه های  ــار کاس ــه، نث ــق و عاطف ــرخِی عش ــود و س می ش

ــردد. ــوق می گ ــز از ش لبری

 نمایندگی شیراز
شــیراز در بنیادکــودک نمایندگــی
درآخریــنروزپاییــز95،بــاهمیــارِی
مهرمنــداندرشــبیلــدا،میزبــان300نفر
ــود. ــانب ــایآن ــوزانوخانوادهه ازدانشآم
ایــنجشــنبــابرنامههــایشــاد
ومتنوعــیازجملــهموســیقیزنــده،
مســــابقه،شـــاهنامهخوانیونمایـــش
ســیاهبازیهمــراهبــودودرپایــانبرنامــه
برتــر، دانشآمــوزان از تعــدادی بــه

ــد. ــداش ــزیاه جوای

 نمایندگی تهران
نمایندگـی دانشآمـوزان پاییـز، لحظـات واپسـین در
بنیادکـودکتهران،یلداراجشـنگرفتند.اینمراسـمسـنتی
شـبیلـدا،در»کانـونفرهنگـیتربیتـیحـر«برگـزارشـد.
درایـنجشـنکهتعـداد60نفـرازدانشآمـوزانمقاطع
حضـور خـود، خانوادههـای همـراه بـه راهنمایـی ابتدایـی،
داشـتند،برنامههایشـادوموسـیقی،مسـابقه،شـعرخوانیو
نمایـشبرگـزارشـدودانشآمـوزانلحظاتشـادومفرحیرا
گذراندنـد.ایـنمراسـمباتفـالبردیـوانحافـظوقصهخوانی
بـهیادماندنیشـدودرپایان،بهدانشآمـوزانمنتخبابتدایی

وراهنمایـیجوایـزیاهداشـد.
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 نمایندگی مراغه 

نمایندگــیبنیادکــودکدرمراغــهبــه
در ایرانــی پاسداشــترســوم منظــور
شــادیآخریــنشــبپاییــِزدانشآمــوزان
بــااســتعدادنیازمنــدایــننمایندگــی

ــد. ــهیمش س
ایــننمایندگــی،بــایــاریهمیــارانو
ــهبســتههای ــهتهی ــوکاراننســبتب نیک
ــرای ــل،پوشــاکودیگــرتنقــالتب آجی
ــتهها ــنبس ــردوای ــدامک ــدااق ــبیل ش
بــهدانشآمــوزانواجــدشــرایطنمایندگــی

مراغــهاهــداشــد.

بنیادکــودک بیســت و ســومین پاس داشــت شــب 
ــه  ــا خاطــره ای خــوش و ب ــوزان ب ــار دانش آم ــدا را در کن یل

ــرد. ــت ک ــی ثب یادماندن
ــت  ــی اس ــدردان مهرورزان ــواره ق ــه هم ــن مؤسس ای
ــوزان  ــان دانش آم ــر لب ــد ب ــد و امی ــاندن لبخن ــه در نش ک
اهتمــام می ورزنــد و آرزومنــد یلدایــی پــر از عشــق و مهــر 

ــت. ــگان اس ــرای هم ب

 نمایندگی اردبیل
ــب ــاش ــانب ــز،همزم ــنروزپایی درآخری
یلــداتعــدادیبســتهآجیــل،میــوه،موادغذاییو
همچنیــنچنــدمــوردپوشــاکاهداییتوســط
یکــیازهمیــارانبیــنتعــدادیازخانوادههــای
دانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیبنیادکــودک

دراردبیــلتوزیــعشــد.

 نمایندگی اصفهان 
نمایندگــیبنیادکــودکدراصفهــان،بــا
کمــکیکــیازهمیاران،ســبدشــبیلــدارابرای
ــن ــدهای ــیهش ــوزبورس ــفرههای21دانشآم س

نمایندگــی،تهیــهوتوزیــعکــرد.

 نمایندگی رشت
ــا ــه»قطــار«ب ــدای95،گــروهخیری دریل
دانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیبنیادکــودک

دررشــتهمــراهشــد.
اهــدای بــا قطــار، خیریــه گــروه
ــدا،ســبدغــذاوپوشــاک ســینیشــبیل
ــرای21 ــیراب ــهیادماندن ــبیب ــرم،ش گ
ــی ــننمایندگ ــتعدادای ــااس ــوزب دانشآم
وخانــوادهآنهــارقــمزد.دانشآمــوزان
بــاشــوق نمایندگــیرشــت، بورســیه
ــد. ــدارفتن ــتقبالیل ــهاس ــریب وصفناپذی

 نمایندگی آمل
بــهمناســبتفرارســیدنشــِبیلــدا،
ــت ــاهم ــلب ــودکدرآم ــیبنیادک نمایندگ
اعضــای ویــژه بــه مهــرورزان همیشــگی
ــع ــهتوزی ــانب ــهجوان ــاوکمیت ــتامن هیئ
ــای ــنخانوادهه ــدابی ــِریل ــبدمه ــاهس پنج
ــدگی ــننماینـــ ــیهای ــوزانبورســـ دانشآم

اقدامکرد.
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حیـات آدمیـان، وام دار حیـات زمیـن اسـت. زمینـی که مـورد بی مهـری انسـان امروز قـرار گرفتـه و اگر 
فرهنـگ مهربانـی بـا زمیـن را به کـودکان و دانش آمـوزان نیاموزیـم؛ آینده آنـان و زمین، هـردو در مخاطـره قرار 

خواهـد گرفت. 
روز درختـکاری بهانه ای نیکوسـت بـرای آموزِش فرهنِگ زیسـت محیطی و داشـتن زمینی پاک به 
دانش آمـوزان. مناسـبتی که به یادمان مـی آورد هر یک از ما در داشـتن زمینی سـبزتر سـهم داریم.

بنیادکـودک می کوشـد تـا بـه آینده سـازان بیامـوزد کـه بـرای دسـت یابی به یـک هدف 
مشـترک باید تاش کـرد. به همین منظـور، در روز درخت کاری برنامه ای هماهنـگ را در بیش 
از 25 نمایندگـی خـود در کشـور بـرای آمـوزش اهمیت حفظ محیـط زیسـت و مهربانی با 

زمین اجـرا کرد.
هـر یک از نمایندگی های بنیادکودک نسـبت به کاشـت نهال و اجـرای برنامه 
درخـت کاری در روز مهربانـی بـا طبیعت، با شـعار »با کاشـت نهال، دسـت در 
دسـِت هـم زندگـی بیافرینیم« اقـدام کردنـد تـا میراثی از جنـس جاری 

بـودِن زندگـی، حیات و سرسـبزی را به یـادگار بگذارند.

به مناسبت روز درختکاری

با کاشت نهال، دست در دست هم، زندگی بیافرینیم
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ــابازگشــاییمــدارس،بنیادکــودک درمهرمــاه95،همزمــانب
بــااجــرایطــرح»کولهپشــتیامیــد«وکمپیــن»بازگشــت
ــتعداد ــااس ــوزانب ــرهدانشآم ــرچه ــدب ــهلبخن ــه«،ب ــهمدرس ب

ــید. ــتمراربخش ــداس نیازمن
مشــارکتهای جلــِب و ارتباطــات واحــد گــزارش بــه
ــتافزار ــتههاینوش ــتیوبس ــداد5124کولهپش ــودک،تع بنیادک
درایــنطــرح،تهیــهودربیــندانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــد
ــعو ــورتوزی ــرکش ــیدرسراس ــرومدر27نمایندگ ــقمح مناط
ازایــنتعــداد،650کولهپشــتیوبســتهلوازمالتحریــربــرای

ــد. ــتادهش ــلفرس ــدهازتحصی ــوزانبازمان دانشآم
درایــنطــرحکــهبــاهمــتواالیهمیــارانومهرمنــدان
ــن ــیای ــالتحصیل ــروعس ــرایش ــازب ــوردنی ــوازمم ــد،ل ــراش اج
دانشآمــوزانکــهشــهریوررابــهانتظــارمهــر،بــارویــاِیکالسدرس

ــد. ــاش ــاندهاند؛مهی ــحرس ــهصب ب
آمادهســازی جمــعآوری، خریــداری، مراحــل همچنیــن
دســت بــه کــه زمانــی تــا کولهپشــتیها بســتهبندی و
دانشآمــوزانبرســدحــدودیــکمــاهبــهطــولانجامیــد.
ــاعطوفتشــان،شــادیو ــیکــهب بنیادکــودکدســتاِنمهربان
ــد ــانکردهان ــزان،مهم ــنعزی ــکای ــایکوچ ــردله ــدراب لبخن
ــتیها ــنکولهپش ــهای ــدآنداردک ــاردوامی ــیمیفش ــهگرم ب
بــرایدانشآموزانــیکــهبــاوجــودمشــکالت،شــوقیادگیــریدر
چشمانشــانمــوجمیزنــد،چــراِغراهــیباشــدبــرایرســیدنبــه

روزهایــیروشــندرآینــدهاینزدیــک.
هیــچ کــه میاندیشــد ایــن بــه همــواره بنیادکــودک
ــیاز ــکالتمال ــلمش ــهدلی ــدب ــتعدادینبای ــااس ــوزب دانشآم

تحصیــلوتــالشبــازبمانــد.

اجرای 

»کوله پشتی امید« 
شـاید جهـان امـروز، جایـی بـرای ترحـم 
برجـای نگذاشـته اسـت، ولـی همه ما نسـبت 
بـه جهانـی کـه در آن زیسـت می کنیـم و افراد 
آن جامعه مسـئولیم و نمی توانیـم در مواجهه با 
آسـیب های اجتماعـی و یـا آنچه کـه در جامعه 
رخ می دهـد، بی تفـاوت باشـیم چـرا کـه کمک 

بـه هم نـوع، وظیفـه اجتماعـی هر فرد سـت.
ارتقای سـطح آگاهی با ایجاد بسـتر مناسب 
بـرای ادامه تحصیـل کودکان مناطق محـروم، از 
اهمیـت به سـزایی برخوردار اسـت. رفـع دالیل 
تـرک تحصیـل دانش آمـوزان بـا اسـتعداد نیز 
یکـی دیگر از اهـداف بنیادکودک اسـت و آغاز 
فصـل تحصیـل، بهانـه خوبی برای یـادآوری 
ایـن امر اسـت کـه باید بسـتر آمـوزش برای 
ایـن گـروه از دانش آمـوزان فراهم شـود و از 

تـرک تحصیـل آنـان ممانعـت به عمـل آید.

در آغاز شکوفایِی فصل 
علم و دانش

»بازگشت به مدرسه«
و کمپین

طــرح
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حمایـت بـر بنیادکـودک تمرکـز
اسـت اسـتعدادی بـا دانشآمـوزان از
کـهممکـناسـتبـهدلیـلمشـکالتو
معضـالتمالـیازتحصیلبـازبمانند.در
سـالیکـهگذشـتبنیادکـودکدرزمینه
حمایـتازایـندانشآمـوزانبااسـتعداد،
رشـدقابـلتوجهـیداشـتهوآمـارقبولی
آنهـادرآزمـونسراسـریبـرایورودبـه
دانشـگاههایکشـور،رشدچشـمگیریرا

میسـازد. نمایـان
،95 سـال در اینکـه بـه توجـه بـا
بورسیهشـدگان از نفـر 700 تعـداد
بنیادکـودک،واجـدشــــرایطآزمــــون
سراسـریبودنـد،تعـدادپذیرفتهشـدگان
درایـنآزمـون312نفـربـودهکـه296
نفـرازآنـانبـهدانشـگاهراهیافتـهو16
نفـرنیزبنـابهدالیلـیهمچـون:پذیرفته
نشـدندررشـتهدلخـواه،پذیرفتهشـدن
دردانشـگاههایشـهرهایدورازثبتنـام

خـودداریکردهانـد.

جـایبسـیخرسنـــدیاسـتکـه
نزدیـکبـهنیمـیازبورســــیهشدگان
واجـدشــــرایطآزمـونسراسـریدر
دانشـــگاههای در اکنون بنیادکـودک،
مختلـفکشـورمشـغولبـهتحصیلاند.
نفـــــر 312 از آمـار طبــــق بـر
در سراســـــری آزمـون پذیرفتهشـدگان
دانشـگاههایمخـــتلفکشـور،6نفـردر
در نفـر ارشـد،248 کارشناسـی مقطـع
مقطـعکارشناسـیو42نفـردرمقطـع
کاردانـیبهآمـــــوزشعلمومعـــرفت

میپــــردازند.
همچنیـندرآمـاردیگـریبـاتوجـه
بـهنـوعدانشـگاهپذیرفتـهشـده،اعـالم
دانشـجو 131 تعـداد: ایـن از کـه شـد
دوره در دانشـجو 26 روزانـه، دوره در
دانشـگاههای در دانشـجو 35 شـبانه،
دانشـگاه در دانشـجو 43 غیرانتفاعـی،
آزاد،72دانشـجودردانشـگاهپیامنـورو
علمیکاربـردی دانشـگاه در دانشـجو 5

میکننـد. تحصیـل
درحالحاضر،بیشاز9هزارو300
دانشآمــــوزازبورسـیهبنیــــادکودک
سـال 24 طـی در و هسـتند برخـوردار
آنـان از بسـیاری بنیادکـودک، فعالیـت
آموزشعالـی مؤسسـات و دانشـگاهها از
کشـور،فارغالتحصیـلشـدهاندونزدیـک
بـه1200نفـردیگـرنیـز،دردانشـگاهها

مشـغولبـهتحصیـلهسـتند.
پشـتوانه بـه میکوشـد بنیادکـودک
همیـارانخـود،تمامـیدانشآمـوزانبـا
اسـتعدادونیازمنـدایـنسـرزمینبتوانند
بـافتـحقلههـایموفقیتبهمـدارجباالی
علمـیدسـتیابنـدودانشـجویانیکهدر
طیایـنمسـیرنیازمندیاریهسـتند،را

کند. حمایـت
بنیـادکودکهمـوارهبهاینمیاندیشـد
که»هیـچدانشآموزبـااسـتعدادینبایدبه
دلیلمشـکالتمالیواقتصادیازتحصیل

وتالشبـازبماند«.

              و اینک دست آوردی دیگر...

300 دانش آموز بورسیه بنیادکودک به دانشگاه ها راه یافتند
بورســیه  دانش آمــوزان  از  نیمــی  بــه  نزدیــک 
بنیادکــودک کــه واجــد شــرایط آزمــون سراســری بودنــد در 
ــان  ــده اند و نش ــه ش ــور پذیرفت ــف کش ــگاه های مختل دانش

ــد. ــان آورده ان ــه ارمغ ــه ب ــن موسس ــرای ای ــاری ب افتخ
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مقام اول اسـتانی در مسابقات 
بیلیـارد

برق »مصطفــی«دانشجــوی
الکتروتکنیکدرمقطــعکارشناسی
سالهاستکهدرورزشبیلیـــارد
فعالیتمستمــردارد.ویتوانست
مقـــاماولاینمسابقـــاتراکه
درمــرداد95دراســتانفارس

برگـــزارشد،ازآنخودکند.

کسب مقام سوم مسابقات 
کشوری کاراته

»ملیـــکا«ازدانــــشآموزان
بورسیـــــهنماینــــدگیاقمـاری
مرودشت،روزجمعه17اردیبهشت
95،درمسـابقاتکشـوریکاراتـه
رشـتهکاتـاردهنونهـاالن،درشـهر
شـیراز،موفـقبـهاخـذمقـامسـوم

شد. کشـوری
اقمـاریمرودشـت نمایندگـی
درهمایشـیبـااهدایهدیـهازاین
دانشآمـوزموفقوسخــــتکوش

تقدیـرکرد.

دانش آموزان با استعداد، قهرمانانی پرافتخار

کسب مقام اول مسابقات 
قهرمان قهرمانان

»آیــــــدا«دانـــشآموز
بااستــعدادنمایندگـیاقماری
مرودشـتوفعـالدررشـته
ورزشـیکیوکوشـینموفقبه
کسـبافتخـاریدیگرشـد.
ایـن، از پیـــش کـه او
مقاماولکیـــوکوشینکاراته
ردهنونهـاالنرادرمـرداد95ومقام
دومرادرهمیـنرشـتهدرآذر95
ازآِنخـودکـردهوخـودرابـرای
جهانـی رقابتهـای در شـرکت
مسـابقات در میکنـد، آمـاده
»قهرمـانقهرمانـانانیـشکاراتـه
کشـــور«درردهنونهاالن،کهروز
جمعه13اسـفند1395دراسـتان
را اول مقـام شـد، برگـزار البـرز

کسـبکـرد.

نمایندگی شیـراز

مقام اول مسابقات فیلم کوتاه
»فاطمــه«دانشآمــوزهنرمنــدوهنردوســتنمایندگــیشــیراز،
توانســتدرزمینــهفیلمســازیبــاکمتریــنامکانــاتفیلــمکوتاهــی
ــامضمــونآســیبهایاجتماعــیبــرایجشــنوارهنوجــوانســالم ب
بســازدومقــاماولفیلــمکوتــاهدردهــمفروردیــن95راکســبکند.
»فاطمــه«درســاختمســتندیدررابطــهبــاتشــکیالتفرزانــگان
کــهازبرنامههــایســازماندانشآمــوزیاســتنیــزفعالیــتداشــته

ودرایــنمســتندنقــشمجــریراایفــاکــردهاســت.

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات کنگ فو 
و هنرهای رزمی

ــرکســب ــالوهب ــااســتعدادشــیرازی،ع ــوزب ــاز«دانشآم »فرن
معــدلبــاالوعالــیدرطــولتحصیــلتوانســتباکســبمقامســوم
کشــوریدرمســابقاتکنگفــووهنرهــایرزمــی،افتخــاریدیگــر
بــرایخــودوبنیادکــودکبــهارمغــانبیــاورد.»فرنــاز«سالهاســت
کــهدرمســابقاتاســتانیمقــاماولراکســبمیکنــدودرتــالش

اســتبــهمســابقاتآســیاییراهیابــد.

مقام اول استانی 
و دوم کشوری در مسابقات 

روبات جنگ جو
»محمـد«پسـربـااسـتعداد
وکوشـایبنیادکـودکبـههمـراه
همگــــروهیخـود»حامـــد«،
روبـات مسـابقات در توانسـت
95 شـهریور در کـه جنگجـو
درشـیرازبرگـزارشـد،مقـاماول
استــانیراکســبکندوباراهیابی
بهمسابقاتکشوریکهدردانشگاه
صنعتیشریفتهرانبرگزارشدبا
کسبمقامدوممایهافتخارخانواده

وبنیادکـودکشـود.

کسب افتخار در ُکشتی 
»علیاصغــر«دانشآمــوز
ــدگی ــالنماینـــ ــهوفع نخب
شــیراز،دردومخـــــرداد95،
ــردرورزش ــاریدیگـــ افتخ
ــرم ــتیدروزن32کیلوگ کش
کســبکــردوبهمســـــابقات

ــت. کشــوریراهیاف

ــیه  ــوزان بورس ــای دانش آم ــا و موفقیت ه ــب مدال ه کس
ــوزان  ــر دانش آم ــتعدادهای کم نظی ــر اس ــودک نمایان گ بنیادک
بورســیه اســت و به همیــن دلیــل بنیادکــودک در حــال حاضر 
توســعه فعالیت هــای اوقــات فراغــت را نیــز بــه عنــوان یکــی 

از برنامه هــای خــود در کنــار امــر آمــوزش قــرار داده اســت.
در ایــن گــزارش، تعــدادی از ایــن دانش آمــوزان افتخارآفرین 

معرفــی می شــوند:
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دریافت مدال و کاپ 
بهترین بازیکن فوتسال

»محمد«دانشآموزبورسیه
نمایندگیبنیادکودکدرمهاباد
بهترین کاپ کسب به موفق

بازیکنتیمفوتسالشد.
اودرکنارتحصیــل،عضو
تیمفوتــسالنوجــوانانمعادن
سلیمیشهرستانمهاباداستوبا
فعالیتخوددراینتیمتوانست
بازیکن بهتــرین کاپ و مدال
مســـابقاتچهارجانبــهفوتسال
نوجوانانمهابادراکسبکند.این
دانشآموزپرافتخار،مدالخودرا

بهبنیادکودکاهداکرد.

کسب رتبه اول آزمون 
سراسری اسمارت آکادمی

»سبحان«یکیازدانشآموزان
بورسیهنماینـــدگیبنیادکودک
درتهــران،درآزمـــونسراسری
محاسباتذهنیبرپایهسوروبان
اســمارتآکادمیایران،موفقبه

کسبمقاماولکشـوریشد.
اینآزموندردهمدی95و
بهصورتکشوریدرتهرانبرگزار
توانست دانشآموز این و شد
این طالی مدال و تقدیر لوح
مسابقاترادربیِنبیشاز600

شرکتکننده،ازآِنخودکند.
دانشآموز این است گفتنی
در نیز گذشته سال استعداد، با
میان400 در گذشته، آزمون
کسب با توانست شرکتکننده،
زمان، کمترین در کامل نمره
در و یابد دست اول رتبه به
آزمونهایسراسریدانشآموزان
درامتحانتشریحیعلومنیز،رتبه

یککشوریراکسبکند.

نمایندگی آمــلنمایندگی مهاباد

نمایندگی تهران

کسب مقام اول کشوری تفسیر قرآن مجید
»زهرا«یکیازدانشآموزانبااستعدادنماینــدگیدارابکه
بامعدل20مشغولبهتحصیلاست؛در درپایهدومدبیرستان
به بهصورتسراسریدرکشور قرآنمجیدکه تفسیر مسابقات

میزبانیشیرازبرگزارشد؛مقاماولراکسبکرد.

انتخاب مقاله علمی دانش آموز
مقالهعلمی»محمدصادق«،دانشآموزرشتهتجربینمایندگی
داراب،باموضوع»امواجمغزیوتاثیراتآنبررانندگی«بهعنوان
رتبهدومانتخابشدوازاودرکشورهایمالزیوتایلنددعوتبهعمل

آمد.مقالهاودرکشورتایلندمقاماولراکسبکرد.

نمایندگی داراب

»زهــرا«یدونــدهو»زهــرا«یپینگپنگبــاز،
دودانشآمــوزِبــااستـــــعدادبوشــهریموفــقبه
کســبمقــامدوموســــوممســابقاتدومیدانی
کشــــــوریومســـــــابقاتتنیـــــسروی

میــزشــدند.
ــی ــاشــرکتتمام ــهب ــنمســابقاتک درای
ــهریور ــا3ش ــردادت ــوراز31م ــتانهایکش اس
ــد، ــزارش ــهربابلســربرگ ــدت4روز،درش ــهم ب
ــر ــروزیب ــاپی ــتندب ــوزانتوانس ــندانشآم ای

حریفــانبــهمقــامدوم
ــور ــیکش ــومقهرمان وس
ــام ــدودوج ــتیابن دس
ایــنمســابقاتراازآِن

ــد. ــودکنن خ
اعضـــــایهیئــت
امنــاینمایندگــیبوشــهر
بــهمنظـــــورتشـــــویق

ــا ــهآنهـــ ــزیب ــا،جوای ــوزانکوش ــندانشآم ای
اهــداکردنــد.

نمایندگی بوشـهر

کسب دو مدال در دو رشته برای دو دانش آموز

کسب مدال طال 
در مسابقات کاراته

ــوز ــا«دانـــشآمــ »حمیدرضـــ
بــااســتعدادنمایندگــیآمــلکــه
ــا ــبحکمه ــهکس ــرب ــونمفتخ تاکن
رشــته در رنگارنگــی مدالهــای و
ورزشــیکیوکوشــینشــده؛اینبــار
نیــزدرمســابقاتکشــوریایــنورزش
دررشــتهماتسوشــیمایردهســنی
ــرداد95در ــخ15م ــاندرتاری نوجوان
ــاماول ــبمق ــهکس ــقب ــران،موف ته
شــدومــدالطــالرابرگــردنآویخــت.

نمایندگی بورسیه کوشای دانشآموز »نیلیا«
ایالمعالوهبرموفقیتتحصیلیدرمسابقاتورزشی
نیزخوشدرخشید.اوباموفقیتدرمسابقاتاستانی

کاراتهخردساالنکهدر5شهریور95برگزارشد؛توانست
مدالنقرهوهمچنینمدالبرنزدرمسابقاتسطح
کشورراکسبکندومنتخببازیهایآسیاییشود.

نمایندگی ایـالم
کسب مدال نقره و برنز در مسابقات کاراته
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کسب رتبه برتر 
در المپیاد ریاضی

ــا ــشآموزب ــه«دانــ »فاطم
استـــعدادوکوشـایپایهیازدهم
درنمایندگیجیرفــت،تاکنوندر
چندیــنالمپیــادریاضیاســتانی
ــاســومرا وکشــوریمقــاماولت

کســبکــردهاســت.

بنیادکـودک، بـه داشـتن چنیـن دانش آموزانـی بـه خـود می بالـد و ایـن موفقیـت را بـه آنهـا و 
خانواده های شـان تبریـک می گوید و همـواره امیـد آن دارد که نهال هـای بنیادکـودک این چنین در همه 

زمینه هـا موفق و سـربلند بـه بار بنشـینند.

نمایندگی جیرفت

کسب مقام اول مسابقات کشوری جودو
مقطـع کوشـای و اسـتعداد بـا دانشآمـوز »سـارا«،
قرآنـیو اسـتعدادتحصیلـی،درزمینـه بـر دهـمعـالوه
رشـتههایورزشـینیزبسـیارموفـقعملکردهاسـت.این
دانشآمـوز،رشـتهجـودوراازسـهسـالپیـشآغـازکرده
وعـالوهبـرکسـبموفقیـتومقامـاتدرسـطحاسـتانی،
بهتازگیباشـرکتدرمسـابقاتکشـوریجودوینابینایان
وکمبینایـانتوانسـتمقـاماولرادروزن45کیلوگـرم
کسـبکنـد.ایـنمسـابقاتازتاریـخ27الـی29بهمندر

ورزشـگاههرنـدیتهـرانبرگزارشـد.

نمایندگی شهرکرد

کسب مدال طا در 
مسابقات کشوری کاراته 

»علیـرضا«و»امیــرمحمد«
دانشآمــوزانبورسیهنماینــدگی
بروجرد،درمسابقاتکشوریکاراته

کهدرشهرســتانکرجودرروزهای
21و22مـــردادبرگـــزارشد،
موفــقبهکسبمــدالطالشدند.

نمایندگی بروجرد

کسب مدال طال 
در مسابقات استانی تکواندو

ــا ــشآموزانب ــیازدانــ ــان«یکـــ »عرفــــــ
اســتعدادوکوشــایبورســیهبنیـــــادکودکدر
نماینـــدگییاســـوج،درمســابقاتاستـــانیورزش

تکوانــــدودرخــــرداد95،خــوشدرخشیــــد.
ــان، ــزودرپای ــکبرن ــرهوی ــدالنق کســب2م
مــدالطــالیایــنمســابقاتازافتخــاراتایــن

اســت. دانشآمــوز

نمایندگی اصفـهان

کسب رتبه نخست مسابقات استانی 
پرس سینه راو 

از یکـی »امیـد« اردیبهشـت95، در28
نمایندگـی اسـتعداد بـا دانشآمـوزان
اصفهان،باشکسـتنرکورد82/5
در120کیــلوگرمموفـق
شـددرمسـابقاتاسـتانی
پـرسسـینهراو،برسـکوی
نخسـتتکیـــهزنــــدو

افتخارآفرینـیکنـد.

نمایندگی یاسـوج

مقام سوم مسابقات کاراته 
دانــــشآموز »الــــــهه«
افتــــخارآفریندرنماینـــدگی
یـزدازدانشآمـوزانبـااسـتعداد
بنیادکودکاسـتکهتوانسـتدر
مسـابقاتقهرمانیاسـتانسبک
کیوکوشـینکاراتـهمقـامسـوم
اسـتانراکـهدر29مـرداد95
برگـزارشـد،کسـبکنـدومدال

برنـزرابرگـردنآویـزد.

نمایندگی یــزد
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محدثه نائیجی، دانش آموز بورسیه بنیادکودک:

پشــتیبان من خداســت و  ه  تکیه گا بزرگ ترین 

 خودت را معرفی کن و بگو چه شد که به 
ورزش روی آوردی.

من»محدثهنائیجی«،دانشآموزپایهدهمهستم.

کالسدومابتداییبودمکهورزشراشروعکردم.
اتفاقاتبسیاریبرایمافتادکهتصمیمگرفتمازباشگاه
رفتنوورزشکنارهگیریکنمامامادربزرگمبهدلیل
عالقهفراوانمن،دوبارهمرابهباشگاهفرستادوسبب
شدکهبتوانمبهورزشمادامهدهم.دراولیــنمسابقهام
مقاماولراکســبکردم.آنزمان،
کالسســومابتــداییبودمواین
موفقیـــت،انگیـزهبیشترمرابرای

ادامهاینورزشبرانگیــخت.
کاراته  رشتـــه  چـرا   

را انتخــاب کردی؟
ازکودکیهمیـــشهدوسـت

در  بنیادکودک  نمایندگی  بورسیه  و  »محدثه« دختر کوشا 
قهرمانی کشور سبک  کاراته  دوره مسابقات  پنجمین  در  آمل، 
 12 و   11 روزهای  در   I.S.K.F بین المللی  کاراته دو  شوتوکان 
تیمی،  کاتا  رشته  و  جوانان  رده سنی  کاتا،  رشته  در  مرداد95 
رده سنی امید که در استان اصفهان به میزبانی نجف آباد برگزار 

شد؛ مقام اول را کسب کرد.
او همچنین در مسابقات انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار 
شد، توانست مقام اول تیمی را از آن خود کند و به تیم ملی راه 

یابد. این دانش آموز پس از دعوت به اردوی تیم ملی برای حضور 
در مسابقات آسیایی که روزهای پنجم تا هفتم آذرماه در کشور 
اندونزی برگزار شد؛ مقام سوم آسیایی را در بخش کاتای تیمی 
کسب و مدال برنز را بر گردن آویخت. او درحال حاضر خود را 
برای اردوی تیم ملی که قرار است فروردین 96 برای مسابقات 

جهانی، برگزار شود، آماده می کند.
به همین مناسبت، بنیادکودک بر آن شد تا با این دانش آموز 

با استعداد گفت وگو کند که حاصل آن را در زیر می خوانید:

داشتمقهرمانباشم.وقتیدرفیلمهاوکارتونهامیدیدمکهکسیبهدیگرانکمکمیکند
بسیارخوشحالمیشدموبههمیندلیلرشتهرزمیراانتخابکردم.

و  از تحصیل  بودی. هدف شما  بسیار موفق  نظر تحصیلی هم همواره  از   شما 
پرداختن به ورزش چیست؟

بهطورکلیمیخواهمکهبهجایگاهخاصیبرسم.همیشهدوستداشتمدرجامعهخودم
معروفشوم.میخواهمبهجاییبرسمکهبتوانمکاریکنمکههیچنیازمندیدرجامعهنباشد

ودلممیخواهدکسیباشمکههمهدوستشمیدارند.
البتههدفاصلیمندرورزش،رسیدنبهقهرمانیالمپیکاستوبایدمراحلبسیاریرا
پشتسربگذارمامامیدانمکهدرمسیردرستیقدمنهادهامودرحالحاضرازآنچههستم؛

راضیوخوشحالم.
 چه مدت است که بورسیه بنیادکودک هستی و انتظار شما از این مؤسسه چیست؟
که بوده این مؤسسه این از انتظارم و بودم بنیادکودک بورسیه ابتدایی سوم کالس از
همیشهپشتیبانمباشدکهالبتهبودهاست.بنیادکودکدرمسابقههایموتحصیلمهموارهمشوق

منبودهوهرزمان،هرآنچهراکهنیازداشتم،تاسرحدتوان،برایممهیاساختهاست.
 نظرتان درباره مددکاران بنیادکودک چیست و رابطه شما با آنان چگونه است؟ 
مددکارانبنیادکودک،بسیارمهربانهستندومنهرآنچهمیخواهمرابهراحتیباآنهادرمیان

میگذارم،آنهاهموارهکارهاومشکالتمراپیگیریمیکنندودوستانخوبیبرایمنهستند.
 بهترین خاطره شما از بنیادکودک چیست؟ 

اردوهاوتفریحاتبرگزارشدهدربنیادکودک،همهخوبوزیباهستند.امایکیازبهترین
خاطرههایمندریکیازجشنهاییاستکهبنیادکودکبرگزارکردودراینمراسم،منرا
کهبهتازگیدریکیازمسابقههایممقامآوردهبودم؛معرفیکردند.اینتشویقدرروحیهمن

بسیارموثربودوآنروز،یکیازبهیادماندنیترینروزهایمناست.
 فکر می کنی در این موفقیت ها، به غیر از تاش خودت، چه کسانی موثر بوده  اند؟
خانوادهاموخواهرانمهمیشهپشتیبانمبودند.بنیادکودکومددکارانآننیزمراهمواره

همراهیکردند.البتهمربیامنیزهمیشهمشوقمبودهاست.
 تا به حال فکر کردی که دوست داری چه جایگاهی در جامعه داشته باشی؟

کنم. حمایتشان روحی نظر از و باشم ورزشکاران مشاور بتوانم آینده در دارم دوست
میخواهمیکمجموعهورزشیبزرگداشتهباشموبهآنتواناییبرسمکهبتوانمبهنیازمندان
وحمیده افسانه مهسا با نزدیک از کنم. رفتار پهلوانان همانند دارم دوست کنم. همکمک
عباسعلیدراردوهایتیمملیآشناشدمورفتارآنانبسیاربرمنتاثیرداشت.همیشهسعی

میکنمبهاخالقورزشکارانواینکهچگونهبامردمبرخوردمیکنندرادرنظربگیرم.
 از اردوی تیم ملی بگو.

ازآنجاکهدراردویتیمملیشرکتکنندگانازشهرهایمختلفدعوتمیشوند؛حس
رقابتبسیارزیاداست.دراردوهایتیمملی،همهچیزتنظیمشدهاست:خواب،غذا،تمرینحتا
تفریحوبازی.ومنبسیارخوشحالمکهدرتیمملینوجوانانوجوانکاراتهکشورحضوردارم.

 سخن آخر...
دلممیخواهدبگویمبزرگترینتکیهگاهوپشتیبانمنخداست...
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»عشق جاودانه« 
به چـــاپ رسیـــد 

»اکرم گوهری« یکی از دانش آموزان با استعداد بورسیه  
نمایندگی بنیادکودک در مشهد، موفق به چاپ اولین رمان 
خود شد. این دانش آموز در مقطع سوم هنرستان در رشته  
نقشه کشی ساختمان مشغول به تحصیل است و به دلیل 
عاقه اش به نویسندگی از مدت ها پیش شروع به نوشتن 
رمان کرده بود. او پس از پایان نگارش رمانش با حمایت های 

استاد محمدحسین پاپلی یزدی، موفق به چاپ آن شد. 
است.  ساله  چهارده  جوانان  افکار  شرِح  کتاب،  این 
»اکرم« چهارده ساله بود که دست به قلم برد و حال در 

شانزده سالگی کتابش منتشر شد.
این کتاب در زمستان 95 در 254 صفحه و قطع رقعی 

توسط چاپ پاپلی منتشر شد. 

 هدف شما از تحصیل چیست؟
اینکهدر از ناظرشومو آرزودارممهندس
اینرشتهتحصیلمیکنمخوشحالم.هنگامانتخاب
رشته،باوجودمخالفتمادرم،بهدلیلعالقهامدر
اینراهقدمگذاشتم.البتهدرکنارتحصیلم،دوست

دارمبتوانمنویسندهبزرگیشوم.
 درمورد کتاب تان بگویید. چطور شد 

که شروع به نوشتن کردید؟
ساعت روز یک بودم، دبیرستان اول سال
نام و برداشتم را دفترم مدرسه، در صبح 8
شخصیتهایداستانمرایادداشتکردموهمان
خانه به وقتی نوشتم. به20صفحه نزدیک روز
برگشتمومسئلهرابرایمادرمگفتم؛اومراجدی
نگرفتوآشنایانودوستانمنیزگفتندنمیتوانی
ادامهدهی.خودمهمبهواقع،فکرنمیکردمبتوانم

آننوشتهرابهکتاببدلکنم.
چاپ کتاب این میگفتند اطرافیانم بیشتر
نمیشود.احساسمنفیزیادبودامامعتقدمکه
اگربهکارمایمانداشتهباشم؛حتمااتفاقمیافتد.
بااینکهمعدلمدرآنسالخیلیافتکرداما
زماننوشتن،حسخوبیداشتم.اینکهمیتوانستم
احساسوفکرمرارویکاغذبیاورم،برایخودمنیز
جالببود.دفترمهمیشههمراهمبودوازهرزمانی

براینوشتناستفادهمیکردم.
پسازگذشتبیشازیکسالوقتیجریان
رابارییِسوقتنمایندگیمشهددرمیانگذاشتم؛
مرابهیکناشردرمشهدبهنامدکترمحمدحسین
پاپلیمعرفیکرد.اوکهپسازدیدننوشتههایمن
باورنمیکردکهکارخودمباشد؛برایآزمون،چهار

موضوعبهمندادندکهدربارهآنهابنویسم.
احساس خودتان هنگام چاپ شدن   

کتابتان چه بود؟ 
مناصالباورنمیکردم.هرشبباویراستارم
صحبتمیکردموپیاممیدادمکهمجوزآمدیانه؟
چاپشدیانه؟روزهایخاصیراگذراندمواین

مطلبرادرمقدمهکتابمنیزنوشتم.
البتهبخشهایزیادیازکتابمحذفشدکه
برایبعضیازآنهابسیارناراحتشدم.امااالناز
کارمراضیامومیدانمحتمادرکاربعدیامقلم
بهتریخواهمداشتچونتجربههایبسیاریکسب
کردم.منباچاپاینکتابفهمیدمکهدرانجامهر

کاریبایدبهاندازهکافیتجربهداشتهباشم.
 آیا موضــوع کتاب تان با  زنـــدگی 
شخصی تان رابـــطه ای داشت؟ چرا چنین 

موضوعی را  انتخاب کردید؟
موضـــوعکتابمارتباطیبا
زندگیشخصیمندارد.منزندگی
سختیداشتموبههمیندلیل
بسیار نوشتمکه دربارهدختری
دغدغهای هیچگونه و بود شاد

نداشت.البتهناشرمازمنخواستهکهدربارهکسانی
کهمشکالتوسختیفراوانیدرزندگیداشتهاندنیز
بنویسم.چوناینراتجربهکردموبهچشمدیدهام.

اماهنوزدراینخصوصاقدامینکردهام.
 آیا به جز این کتاب، کار دیگری هم در 

دست دارید؟ 
ساله 6 تا 5 کودکان برای دیگری داستان
نوشتم.اینداستانبهشکلیککتابکوچکاست
کهکارهایمربوطبهویراستاریآنانجامشدهو
آمادهچاپاست.اکنوننیزدرحالنوشتنیکرمان
هستم.حدودیکماهاستکهشروعبهنوشتنکردم
ودرحالحاضر،حدود50صفحهازآنرانوشتهام.
البتهبهدلیلاینکهامسالدرگیرکنکورهمهستم؛
خیلینمیتوانمبراینوشتنوقتبگذارمواحتماال

پسازکنکورباسرعتبیشتریادامهخواهمداد.
 در خصوص موضوع رمان تان بگویید.

شرح را پسری زندگی داستان رمان این
دارد قلبی بیماری و است خواننده که میدهد
وبهدلیلبیماری،ازکارخودعقبمیماندوبا
مشکالتبسیاریدرگیرمیشود.ازآنجاکهمن
ندارم، خوانندگی و موسیقی با زیادی آشنایی
امیدوارمکسانیکهاینمصاحبهرامیخوانندودر

اینهنرسررشتهایدارند،مرایاریکنند.
 نقش بنیادکودک را در موفقیت خود 

چگونه می بینید؟
وهر بوده پشتیبانمن بنیادکودکهمواره
آنچهرانیازداشتمبرایمنمهیاساختهاست.از
آنجاکهکارنویسندگینیازمندلپتاپاست؛من
ایندرخواسترابهبنیادکودکانتقالدادمواین

مجموعهنیزدراینزمینهقولمساعدداد.
پسازچاپکتابمازسویبنیادکودکازمن
تقدیرشدومنیکیازکتابهایمراامضاکردموبه
اینمؤسسهدادم.البتهبایدبگویمزمانیکهعکس
وخبرچاپکتابمرادروبسایتبنیادکودکدیدم

نیزبسیارخوشحالشدم.
 از چه زمانی به دانش آموزان بورسیه 

بنیادکودک پیوستید؟
کالساولراهنماییبودمواالنتقریبا6سال

استکهبورسیهبنیادکودکهستموبسیارخوشحالم
کهبامددکارانمهرباناینمؤسسهآشناشدم.

 بهترین خاطره از بنیادکودک؟
حدودچهارسالپیشبههمراهسایربچهها
توسطبنیادکودکدراردوییبهروستای»اخلمد«
روستا این کردم. شرکت مشهد روستاهای از
توریستیاستوآبشارهایزیباییدارد.ایناردو
شادمانیبسیاریبههمراهداشتومناحساس
از بخشی که اندازهای به داشتم، خوبی خیلی

صحنههایآنرادررمانمآوردهام.
مهم ترین  موفقیت،  به  رسیدن  برای   
مساله تاش و پشتکار است. به نظر شما، به 
جز تاش خودتان چه کسانی در موفقیت شما 

نقش داشتند؟
به همواره که است افرادی جمله از مادرم
میکرد. جزمتر را عزمم و میداد دلگرمی من
رییسوقتنمایندگیبنیادکودکمشهدنیزبسیار
تشویقمکردواوبودکهمسببچاپکتابمنشد.

 و سخن آخر...
پروردگارم بهموفقیتم،لطف راهرسیدن در
هموارههمراهمنبودهومنازهمهکسانیکهدر

اینراهمراحمایتکردند؛سپاسگزارم.
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معـرفت فیـضی:

دانش آموزان با حمایت های بنیادکودک 
»شوِق آموزش و شوِر زندگی« را در خود پیدا می کنند

معرفـت فیضـی یکـی از دانش آمـوزان بورسـیه بنیادکـودک در نمایندگـی اردبیـل، اکنـون در مقطع 
دکتـرا تحصیل می کنـد. بنیادکودک چنین اسـتعدادهایی را می سـتاد و امیدوار اسـت همه اسـتعدادهای 

نهفتـه در مشـکات اقتصادی شـکوفا شـوند و بـه عالی تریـن درجه های علمی برسـند.
به همین منظور با معرفت فیضی به گفت وگو نشستیم و رمز موفقیتش را جویا شدیم:

*شـما از دانش آموزان بورسـیه بنیادکودک بودید، از 

چـه زمانی به بنیادکودک پیوسـتید؟ 

وسـتانوآشـنایان
آنچـهدرخاطـرمهسـت،ازد

بـراسـاس

بـا دانشآمـوزان ازتحصیـل بنیادکـودک یـمکـه
بود شـنیده

اسـتعدادحمایـتمیکنـد.مـندردورانابتدایـیوراهنمایـی

رداولبـودم،بنابراین
شـتموهموارهشـاگ

معـدلبسـیارباالییدا

لدومدورهراهنمایـیدر
بـهبنیادکـودکمعرفـیشـدموازسـا

دورهدبیرسـتان،برای
ـهبورسـیهشـدم.پسازپایـان

اینمؤسس

داشـتموبنیادکودکتاابتدای
ورودبهدانشـگاه،یکسـالوقفه

ورودمبـهدانشـگاهازمـنحمایـتمیکـرد.

* بنیادکـودک را چگونه ارزیابـی می کنید و نقش آن 

در زندگی شـما چقدر بود؟

تامیـن در را بهسـزایی سـهم یکسـو، از بنیادکـودک

تعدادداردوازسـویدیگـر،بـا
هزینههـایدانشآمـوزانبـااسـ

ـودکان،انگیـزهتحصیلرا
یجـادشـوروشـوقیدرمیـانایـنک

ا

سـئلهدردورهابتداییوسـنین
درآنهـاافزایـشمیدهـد.اینم

کمـدادبـهعنـوان
پاییـنملموستـراسـت.شـمابـااهـداییـ

جایـزهبـهیـکدانشآموز،تـالشبیشـتراورادرتحصیـلبرای

دریافـتدوبـارهایـنجایـزهمیبینیـدواینگونهبنیادکـودکبا

ی،اسـتعدادهارابیشـتر
حمایتهـایمـادیوتشـویقهایمعنو

وبیشـترمیپرورانـد.

سدبیرسـتانازنظر
چـهبسـامـندردورهراهنماییوسـپ

ردمونمراتـمپاییـنمیآمـدولـی
تحصیلـیافـولپیـدامیکـ

تشـویقهایبنیادکـودکبـهگونـهایتعهـدیبـرایمـنایجاد

خوانـمومعدلباالییداشـته
دکـهبایـدبهخوبـیدرسب

میکـر

باشـموایـنامـرباعثتالشبیشـترمـندردرسهایمشـدکه

محصـولآن،پیشـرفتوموفقیتماسـت.

*در خصوص مددکاران بنیادکودک بگویید.

ـددکارانبنیادکـودکبسـیارمهربـانوتالشگرنـد،آنها
م

اسـتعدادوکوشـا
همـوارهدرجسـتوجوییافتندانشآموزانبا

ـتندتاچترحمایتـیبنیادکودکرابرسـرآنان
ولـینیازمندهس

بگسترانند. نیز

لکـهبـهنمایندگـیبنیادکـودک
مـنپـسازچندیـنسـا

نهمچنـاندرآن
ـههمـانمـددکارا

دراردبیـلرفتـم؛دیـدمک

دوازدیـدارآنهـابسـیارخرسـند
نمایندگـیمشـغولبـهکارنـ

. شدم

*از رونـد تحصیلی تـان بگویید. االن در چه رشـته ای 

مشـغول به تحصیل هسـتید و بـه چـه کاری می پردازید؟

کخوانـدمودردانشـگاهارومیه
هنرسـتان،الکترونیـ

مـندر

بـه کاردانـی بـرای قبـولشـدم.سـپس الکترونیـک کاردانـی

رگلـوگاهبـهصـورتغیرانتفاعـی
درمازنـدرانوشـه

کارشناسـی

دررشـتهمهندسـیالکترونیکمشـغولبـهتحصیلشـدم.البته

همزمـانعضـوتیـمملـیدومیدانـیهـمبـودم.

صـرکارکـردم.به
پـسازکارشناسـیمدتـیبـهصورتمخت

انبلدبودمهمترکیاسـتانبولیوهمانگلیسـی،
دلیـلاینکـهزب

بکـردمونهایتابه
تدریـسدرمؤسسـههایآموزشزبانراانتخا

دلیـلتسـلطبـهزبانترکـی،برایادامـهتحصیلبـهترکیهرفتم

ادررشـتهنانوفناوریدردانشـگاهارزروم
ودورهکارشناسیارشـدر

یبهپایانرسـاندم.
ترکیـهبهزبـانترکیاسـتانبول

رمقطعدکترادردانشـگاهسـاکاریایاسـتانبول،
پسازآن،د

دررشـتهنانوفنـاوریبـهزبـانانگلیسـیادامـهتحصیـلدادمو

لانجـامپایاننامههسـتم.
اکنـونمشـغو

ـالحاضـربـامؤسسـههایمختلـفاعـزامدانشـجوبـه
درح

خـارجازکشـوربـاتدریـسزبـانهمـکاریمیکنـم.همزمـان

سـتانبولنیـزفعالیت
درپـروژهتحقیقاتـیکوانتـومدانشـگاهدرا

دارم.دراردبیـلهـمبـهصـورتحقالتدریـسدردانشـگاهآزاد

تدریـسمیکنـم،البتهفعالیتهایمگسـتردهنیسـتندچـونباید

شنامـهامرابگیـرم.
دان

*در سـخنان تان گفتید کـه به زبان ترکی اسـتانبولی 

و انگلیسـی تسـلط داریـد. چگونـه بـه ایـن موفقیـت 
رسیدید؟ 

مـناصالتـاترکزبانهسـتمولیبرایکسـیکههمـوارهدر

معدلراداشـته،تخصصیشـدن
دورانتحصیـل،بهتریـنرتبهو

لبتهچونبـهزبان
احـوزهکاردشـوارینیسـت.ا

دریـکرشـتهی

همعالقهداشـتمسـعیکردماینعالقهمندیرادرخودمبیشـتر

مواالنکارمترجمیهم
ـمتـابتوانـمتدریـسکنـ

گسـترشده

سـمسـوگندنامهمـنبـرایمترجم
انجـاممیدهـم.بـهزودیمرا

رسـمیازسـویقـوهقضاییـهنیزاجرامیشـود.

تـهنمانـدکـهتدریسنیزباعثتسـلطبیشـتررویزبان
ناگف

میشـود.همچنیـنحضـوردرکشـورترکیـهوتحصیـلبـهزبان
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ترکـیاسـتانبولیوانگلیسـیهمدراینمسـئلهبیتاثیـرنبود.

* چه شد که دونده شدید؟

پرداختـم.دردوره
همزمـانبـاتحصیلـمبـهورزشهـممی

وسـتنمبهبنیادکودک،مسـابقهانتخابی
راهنمایـیوهمزمـانباپی

سـهبرگـزارشـد.مـندربیـننفـراتاول
دویاسـتقامتیدرمدر

ودمالبتـهنفـراولنشـدم.مـاراانتخـابکردنـدوپـسازآندر
بـ

ضوریافتیم.درآنمسابقاترتبهاولراکسب
مسـابقاتاسـتانیح

سـالسـومراهنماییبـهدلیلشکسـتگیازناحیه
کـردم.پـساز

یرسـتانبودمکهطی
ورشـدم.دردورهدب

پـامدتـیازاینورزشد

ـمدردورهراهنمایـی،برایحضوردر
دوبـارهبامعلمورزش

دیـداری

ورزشـگاهتختـیاردبیـلوشـرکتدرمسـابقاتترغیبشـدم.در

یاولودومشـدم.
چندمسـابقهکشـوریموفقبهکسـبمقامها

نیزدرباشـگاهترابریگلسـتانجذبشـدم
دردورهدانشـگاه

ودرتیـموحـدتدویـدم.درلیگنیـزجزءنفراتبرتـربودم.پس

طر،تایلنـدوماکائو
ازدعـوتبـهتیمملیدرمسـابقاتآسیاسـیق

ربرتربـودم.بهصورتتیمـینیزمقام
کـردموجـزء8نفـ

شـرکت

سـومراکسـبکردیم.پسازیکسـالوحضوردرلیگبهدلیل

بهتاندونپـاازورزشکنارهگیـریکردم.
آسـیب

* فیلم »معرفت دونده اسـتقامت تنها نیسـت« از شما 

سـاخته شـده اسـت. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

ازسـویبنیادکـودکدربـارهزندگیدانشآموزانـیکهبهغیر

اندرحـوزهدیگـری
ازموفقیتهـایتحصیلـیبـهصـورتهمزمـ

یلمسـاختهشـد.منهمازاین
همچونورزشفعالیتداشـتند؛ف

ـودمکـهبـهجـزکسـبرتبههـایبرتـرتحصیلی،
دانشآمـوزانب

عضـوتیمملـیبودم.

بـاهماهنگـیدفترمرکـزیبنیادکـودکورییـسنمایندگی

ایـنمؤسسـهدراردبیـل،گـروهبرایضبـطگذرانزندگـیمندر

ـابهخانهوروسـتایمحلزندگی
روسـتایماحضـوریافتند.آنه

مـنآمدندوباتصویربرداریازمسـیریکـهازرویدریاچهارومیه

درارومیـهآمدنـد.
میگذشـت؛بـهدانشـگاهمحـلتحصیـلمـن

یدرورزشـگاهاردبیلبا
کبـارهمدرمقابـلدوربینفیلمبـردار

یـ

تیـمدردامنهسـبالندویدیم.
اعضـای

ایـنفیلـمبـهکوشـشبنیادکـودکبـانـام»معرفـتدونـده

ایـمسـاختهشـد.
اسـتقامتتنهـانیسـت«ازمـنوموفقیته

*االن شـما همیـار بنیادکـودک هسـتید. چه شـد که 

گرفتید؟  تصمیمـی  چنین 

خانـمزارعرییـسنمایندگـیاردبیـلبـامـنتمـاسگرفت.

ایشـانهمیشـهجویـایحالمـنبودنـدوازمندعـوتکردندو

مـندردفتـرایننمایندگیحضوریافتم.اینحضورمسـببشـد

هدهبگیـرم.البتهپیشاز
کـهمـنهمیارییـکدانشآمـوزرابرع

ایـنهـمقصدداشـتمچنینکاریکنـمولیخارجازکشـوربودم

یـاامکانـشمیسـرنبودیـااینکهفرصتمناسـبحاصلنشـد.

ناتفـاقافتـادومـنهـمکـهاز
نهادخانـمزارع،ایـ

بـاپیشـ

م؛اسـتقبالکـردم.
صمیـمقلـبمایـلبـهایـنکاربـود

درسـامانهبنیادکودککارتابلیبهمـناختصاصداده
اکنـون

شآمـوزبااسـتعداد
ـهنمایانگـرحمایـتمـنازیـکدان

شـدهک

اسـت.ایـنسـامانهبسـیارزیباسـتوبـهخوبـیعمـلمیکنـد.

ازطریـقایـنسـامانهمیتـوانوضعیـتدانشآمـوزرامشـاهده

کـرد،گزارشهـای6ماهـهقابـلبررسـیاسـتوهمـهفعالیتها

بـهصـورتآنالینانجاممیشـودکـهاینمسـئلهبسـیارکارهارا

راحـتکردهاسـت.

*و سخن آخر...

ـمشـعاربنیادکـودکرابسـیار
هکـهدرابتـداگفت

همانگونـ

ندم:»شـوِقآمـوزششـورِزندگـی«،اینکـهدانشآمـوز
میپسـ

بدانـدحمایـتمیشـودومیدانـدبرایتالشـشدرهرانـدازهای،

پاداشـیدارد-چـهمـادیوکوچـک،چهمعنوی-باعثمیشـود

ونشـعاربنیادکـودک،شـوقآموزش
بیشـترتـالشکنـدوهمچ

ـداکنـد.ادامـهتحصیلمیدهـد؛از
وشـورزندگـیرادرخـودپی

راهدرسـتمنحـرفنمیشـودودرنهایـتپیشـرفتمیکندوبه

میرسـد. موفقیت

سـتانوآشـنایانم
تالشـمایناسـتکهاینمؤسسـهرابهدو

یکنمتاهمیارانبیشـتریبرایاینامرنیکجذبشـوند.
معرفـ

یدارندوچـهآنهاییکـهپیشاز
چـهآنانـیکـهاسـتطاعتمالـ

واننـدهمیاردیگر
کبودهانـدواکنونمیت

بورسـیهبنیادکـود
ایـن

شآموزانباشـند.
دان
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 مـددکاران چگونـه می تواننـد از دانـش و تجربـه خـود، در ارتقـای 
آگاهی بومی بهره ببرند؟ پیشـنهاد شـما بـرای انجام کار فرهنگی، آموزشـی 
در مناطـق محـروم )کار جامعه ای( در راسـتای کاهش آسـیب در این مناطق 

به صـورت بومی چیسـت؟
مـابـاایـنواقعیـتمواجهیـمکـهعـدهایازدانشآمـوزان،بـهدلیلنیازمنـدیاز
تحصیـلمحـروممیشـوند.علیرغـماینکـهدرقانـوناساسـیمـادراصـل30کـه
موضـوعآمـوزشوپـرورِشرایـگانمطـرحاسـتواینامردرسـطحآمـوزشعمومی
بـهعنـوانتکلیفدولتهاسـتولـیواقعیتایناسـتکهایـناصلآنگونهکـهباید،
اجرایـینشـدهاسـتومابـاکـودکانبازمانـدهازتحصیلیـاالزمالتعلیمامامحـروماز

مدرسـه،درمناطـقمختلـفونـهفقـطدرمناطقمحـروم،روبهروهسـتیم.
دراینجـاچنـدگـروهمیتواننـدایفـاینقشکنندکـهبهطورطبیعـیمحوریت
آنهـادرآمـوزشرسـمیبایـدباآمـوزشوپـرورشباشـد.مثالانجمنـیازتعـدادیاز
دانشآمـوزان،حمایـتمیکنـدوبـاآنهـاارتبـاطدارد.آمـوزشوپـرورشمیتوانـد
بـابهرهگیـریازظرفیـتسـازمانهایغیردولتـی،بسـتریرافراهـمکنـدکـههمین

محیطهابسـتریباشـدبـرایآمـوزشایـندانشآمـوزان.
بعضـیازکـودکان،چـونمجبـوربـهکارنـدیـابـهدالیـلدیگـرکـهریشـهآنهـا
نیازمندیاسـت،عمالامکانحضوردرمدرسـهدرسـاعاترسـمیتعریفشدهآموزش

دکتر سید حسن  موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

مددکاران اجتماعی در تحلیل وضعیت اجتماعی جامعه، نقش مهمی دارند

نقش مـددکاران اجتماعـی در بنیادکودک 
بـه مانند دیگر بخش هـای آن، بسـیار کلیدی 
و تاثیرگـذار اسـت. مددکاران در ابتـدای امر با 
شناسـایی دانش آمـوزان با اسـتعداد نیازمند، 
برای آشـنایی آن ها با مؤسسـه و نیز بررسـی 
کامل شـرایط زندگـی و تحصیلی شـان بازدید 
منـزل انجـام داده و مصاحبه اولیـه مددکاری 
و نیازسـنجی دانش آمـوزان صـورت می گیرد 
تشـکیل  دانش آمـوز  آن  بـرای  پرونـده ای  و 

می شـود.
مـددکاران در طـی دورانی کـه دانش آموز 
بورسـیه بنیادکودک اسـت، با برقراری ارتباط 
مؤثـر بـا او و خانـواده اش و سـعی در ارتقـای 
انگیزه تحصیلـی در او، نیازهای اولیه و ضروری 
آنهـا را )اعـم از نیازهـای تحصیلـی، درمانی، 

جسـمی و اقتصـادی( بررسـی می کنند.
سـپس طی گــــزارشی مراتب به اطاع 
همیاران همراِه بنیادکودک ارسـال می شـود و 
در دوران تحصیـل وی نیازها و مسـائل مربوط 
بـه زندگی او و خانـواده اش از سـوی  مددکاران 

می شـود. پی گیری 
بنیادکـودک بـه منظـور حمایـت بهتـر 
بـا  دانش آمـوزان  تحصیـل  از  شایسـته تر  و 
اسـتعداد نیازمنـد در مناطق محروم کشـور و 
برای توان مندسـازی آنان و خانواده های شـان، 
در رفع مشـکات خـود، همواره با اسـتادان و 
بزرگان مـددکاری اجتماعی و جامعه شناسـی 

در تعامـل بوده اسـت.
بـه همیـن منظـور گفت وگویـی بـا دکتر 
سیدحسـن موسـوی َچَلک انجام شـد که در 

می خوانید: پـی 
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وپـرورشراندارنـدامـاایـننبایددلیلیبرنرسـیدنآنهابـهحقخودو
محرومشـدنازتحصیلباشـد.

مـددکاراناجتماعـیمیتوانندتعاملبینمحیطخارجازمدرسـهو
آمـوزشوپرورشراتسـهیلکنندوباشناسـاییظرفیتهایآموزشـی
هـرمنطقـه،اینامکانـاترابرایاسـتفادهایندانشآمـوزانفراهمکنند
ووالدیـنرابـرایفرسـتادنبچههابهمدرسـهتشـویقوترغیبکنندو
ازمنابـعاجتماعـیبرایتامینبخشـیازهزینههاکمکبگیرنـدوبرای
افزایـشآگاهـیمردمنسـبتبـهاهمیتمدرسـه،بسترسـازیکـردهو
بحثمطالبهگریدرراسـتایتحققحقوقشـهروندینسـبتبهاجرای

اصـل30قانـوناساسـیراموردتوجهقـراردهند.
آنهـاهمچنیـنمیتواننـدخانوادههایـیراکهبـهدلیـِلنیازمندی،
فرزندانشـانشـرایطالزموکافـیبـرایحضـوردرمـدارسراندارنـد؛
شناسـاییکنندودررفعمشکالتشـانبکوشـندوازسـویدیگر،افرادی
کـهدرنظـامآمـوزشوپـرورشبـهصـورترسـمیشـاغلندیـادراین
سـازمانمشـغولنیسـتنداماباآموزشآشـنایندرابیابندوباکمکآنها

درامـرآمـوزش،ایـنمؤسسـاتمردمیرایاریرسـانباشـند.
نکتـهمهمدیگراینکهمـددکاراناجتماعیمیتواننـدازمردمبرای
تهیـهلـوازمآموزشـیکمکبگیرنـدودراینمسـئله،مردمرابهشـکل
مسـتقیمدرگیرکنند.مددکاراناجتماعـیدرتحلیلوضعیتاجتماعی

جامعهنقشمهمـیدارند.
  بـه منظـور رفـع مشـکات و موانـع موجود در مسـیر 
تحصیـل دانش آمـوزان با اسـتعداد نیازمند در مناطـق محروم، 
شایسـته اسـت مددکار اجتماعـی چـه اقداماتی انجـام دهد؟
مـددکاراناجتماعـیبـهدلیـلاسـتفادهازمـددکاریجامعـهایو
مهارتـیکـهدرحـوزهتسـهیلگریدارنـد؛میتواننـداطالعاتدرسـت
وبـهموقـعرابـهوالدینبهصورتمسـتقیمیاتوسـطافرادیکـهدرآن
جامعـهذینفوذهسـتندمثـلبزرگانمحلهوقـومارائهدهنـد.بنابراین،
یکـیازمهمتریـنوظایـفمـددکاراناجتماعـیایـناسـتکـهنقـش

تسـهیلگریرابـهخوبـیایفـاکنند.
ازسـویدیگـر،مدرسـهمحیطخوبیاسـتومـددکاراناجتماعی
میتواننـددانشآموزانـیکـهدرمعـرضآسـیباجتماعـیهسـتندو
دانشآموزانـیراکـهآسـیبدیدهاند؛شناسـاییکننـد؛بـاخانـوادهآنهـا
ارتبـاطبرقرارکنندوازمنابعاجتماعیبرایبازتوانیآنهااسـتفادهکنند.
وقتـیایـندانشآموزانازمدرسـهدورشـوندوازطرفیدسترسـی

بهآنهاهمفراهمنباشـد؛کاربسـیارسـختودشـوارمیشـود.
تَرکمدرسـهتوسـطدانشآموزانیکهشـرایطخوبیندارندبسـیار
نگرانکننـدهاسـت.بـاورودایـنافـرادبـهخیابانهـاویـاکارگاههـای
زیرزمینی،سـالمتروانیاجتماعـیدانشآموزانبسـیارتاثیرمیپذیرد.
درحوزهاجتماعی،میزانآسـیبپذیریکودکانیکهدرخیابانهسـتند
بسـیاربیشـترازآنهایـیاسـتکهبهمدرسـهمیرونـد.چراکهمدرسـه
محیطبسـیارسـالمیاسـت.البتهالیحهحمایتازکـودکانونوجوانان
درسـال87ازسـویقـوهقضاییـهبـهدولـتوسـپسدرسـال90بـه

مجلـسارسـالشـدکـهمتاسـفانههنـوزدرپسـتویمجلسقـراردارد
وتصویـبنشـدهاسـت.دربخشـیازاینالیحهپیشبینیشـدهاسـت
کـهآمـوزشوپـرورشوادارهثبتاحـوال،موظفندبانکاطالعـاتافراد

الزمالتعلیـمکهدرسـنمدرسـههسـتندرافراهمکنند.
انجـام امـور مـددکاری اجتماعـی بـه صـورت   بـرای 
حرفه ای، بهتر اسـت هـر مددکار اجتماعـی با چند خانـواده )و 

دانش آمـوزان آنهـا( در ارتبـاط باشـد؟
اینمسـئلهبهنوعمشـکلافراد،شـرایطآنخانوادهوجامعهایکه
درآنزندگـیمیکننـد؛بسـتگیدارد.گاهـییکمـددکاراجتماعیبه
سـختیمیتوانـدبـهامور5نفـربپردازد،امـابهطورکلـیدرصورتیکه
مراجعاندارایمشـکالتجدیباشـندوقرارباشـدکهتوانمندشـوند؛
بین30تا70نفرمناسـباسـت.اماازآنجاکهمدرسـهمحیطسـالمی
اسـتوآسـیبزانیسـت،بـرایمدارسـیکـهحداقـل200دانشآمـوز

دارنـد،حضوریکمددکاراجتماعیمسـتقردرمدرسـه،کافیاسـت.
 بـرای حفظ عزت نفـس و کرامـت انسـانی دانش آموزان 
با اسـتعداد نیازمند، در زمـان حمایت از آنـان چگونه باید عمل 
کـرد؟ به عبـارت دیگـر چگونـه از ایـن دانش آمـوزان حمایت 

کنیـم که کرامت انسـانی آنان خدشـه دار نشـود؟
بهتریـنشـکلکمـکبـهدانشآمـوزاننیازمندایناسـتکـهآنها
حامیانـیداشـتهباشـندکهایـنحامیانازطریقمؤسسـاتیکـهبااین

کـودکانارتبـاطدارنـد،حمایتهایخـودرابهآنهابرسـانند.
بـهنظـرمـنمانبایدبهبچههـادروغبگوییم-اگرچهممکناسـت
ایـنعبـارت،خوبنباشـد-آنهابایـدبداننددرچهموقعیتیهسـتندتا
توقعشـاننسـبتبهآنچهنیازدارند؛متناسـبباشـد.البتهاینهممهم
اسـتکـهایـندانشآمـوزانازلحاظسـنیدرچـهگروهیقـراردارندو

مـاباچهزبانـیباآنهاسـخنبگوییم.
شـمابـهنکتهایاشـارهکردیدکهماهمبسـیاربرآن،تاکیـدداریم.
مـاحـقنداریـمبهکسـیبامنـتکمککنیمیـامنجربـهبیآبرویییا
خدشـهدارشـدنحیثیتاوشـویم.ازاصولخدماتاجتماعیدراسالم،
خدمـتبیمنـتوبـیآزاراسـت.نبایـدبـاخدمتمـانبهدنبـالمنافع
خودمـانباشـیموتجـارتکنیـم.اگراینسـهمسـئلهرارعایـتکنیم،

کرامـتانسـانیهمبهبهترینشـکلحفظخواهدشـد.
 مـددکاران اجتماعـی چگونـه بایـد از دانش آمـوزان بـا 
اسـتعداد نیازمند حمایت کنند تـا به نیازمندپـروری در جامعه 

نیانجامد؟ 
ازمهمتریناهدافمددکاریاجتماعی،توانمندسـازیاسـتوالبته
اینبهمنزلهوابسـتگینیسـت.وابسـتگیبرایتوانمندسـازیسماست
ومخالـفآن!توانمندسـازیبهتناسـبشـرایطافـرادمیتواندمتفاوت
باشـد.همـهافـرادهمیشـهبهدنبالاینهسـتندکـهدرکوتاهتریـنزمان
ممکنبتوانندبهبهترینشـکلکارهـاراانجامدهند.امـابرایمامبناانجام
کارهابهبهترینشـکلاسـت.همیشـهانجامکارهادرکوتاهترینزمانمهم

نیسـتبلکهمبنا،بهترینشـکلآنوبهعبارتیکیفیتانجامکاراسـت.
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 همان طـور کـه می دانید بیشـتر 
دانش آمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد، در 
مناطق محروم و روستانشـین کشورمان 
سـاکن هسـتند. مناطقـی که شـاید از 
بسـیاری از امکانـات معمـول و روزمـره 
ایـن  آیـا  بی بهره انـد.  عـادی،  مـردم 
ارتقای دانـش در میـان دانش آموزان در 
ایـن مناطق بـا در نظر گرفتـن فرهنگ 
خـاص آنهـا ، به ارتقـای کل ایـن جامعه 

کمـک می کنـد؟
انجـاممیدهـد بنیادکـودک کـه کاری
ومسـیرنیکـیکـهبـرایارتقـایتحصیلـی
بسـیار میپیمایـد؛ نیازمنـد دانشآمـوزان
قابـلتحسـیناسـت.جامعـهمـابـهچنیـن
مجموعههایـیبسـیاربیشـترازآنچـهکهدر
حالحاضرهسـت؛نیـازدارد.امابهطورکلی،
چنیـنمجموعههایـیکـهدرارتقـایسـطح

فرهنـگجامعـهمیکوشـند،درهرانـدازهای
کهباشـند؛بسـیارارزشمندهسـتندوباتوجه
بـهرسـالتوماهیتـیکهبـرایخـودتعیین
کردهانـدبهطـورقطع،سـهمتعیینکنندهای
رادرتوسـعهاجتماعیوانسـانیجامعهدارند
بـهویـژهبـرایمناطقیکـهفعالیـتوتالش

بیشـترینیازاسـت.
ایجـادتغییـروتحولسـازندهمعمـوالًبه
دسـتکسـانیصـورتمیپذیـردکـهدرآن

محیـطزندگـیمیکنند.
مسـئلهایکـهوجـودداردایناسـتکه
برایرسـیدنبـهچنینهدفی،نیازبهسـازو
کارهاییداریم.سـازوکارهاییکهبتواندآنها
رابـهنوعیهدایتکنـدوراهنماییهایالزم
رادراختیـارآنهاقـراردهدتابتواننـداثرگذاری
بیشـتریرادرفضاومحیطخودشـاهدباشند.
بنیادکـودکبنابـهرسـالتومأموریتهاییکه

در پی گفت وگو با دکتر غامرضا غفاری مطرح شد:

در مناطق محروم
بازگشت سرمایه ها به خوبی انجام نمی شود

بنیادکودک به منظور ارتقای هرچه بیشتر و بهتر خدمت رسانی خود به دانش آموزان با استعداد 
نیازمند در سراسر کشور و به ویژه مناطق محروم، گفت وگویی در دفتر ریاست دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران با دکتر غامرضا غفاری ترتیب داده که در پی می خوانید:

برایخودتعریفکردهاسـتبـهمثابهیکیاز
اینسـازوکارهابایددیدهشـود.

البته،ایستگاهوبسترفعالیتبنیادکودک
کـههمانـاحمایـتازتحصیـلدانشآمـوزان
اسـت،جمعیتوقشـریاسـتکـهمحرکو
موتوراصلیتغییروتوسـعهپیشروهسـتند.
امـروزهتقریبـاهمـهنوشـتههایمربـوطبـه
توسـعه،ازحیـثنظـریوبـهویـژهازحیـث
سیاسـی،معمـوالبـرایـنامرتکیـهمیکنند
کـهبیشـترینسـرمایهگذاریبایـدرویایـن
بخـشازجامعـهوایـنجمعیـتصـورت
بگیـرد.بایـدایـنجمعیـترابـرایورودبه
یـکمرحلهودورهجدیـدبهمنظوربهبودو
ارتقـایتوسـعهآمادهکـردامابهطـورحتم،
آنچـهکـهدرایـنبیـنتعیینکننـدهاسـت
توانمندسـازیایـنقشـرازجامعـهاسـت.
تواناسـازی،یکاصل،قاعـدهویکالزام
بـرایتوسـعهاسـت.بـرایهمـهگروههـای
جمعیتـی،کهالبتهاینمهـمهمصورتهای
مختلفـیدارد.گاهـیتوانمندسـازیبـرای
جمعیتـیبرنامهریـزیمیشـودکـهدرآغاز
رشـدومسـیرفعالیتخـودقـراردارد.مثل
جمعیتیکهجامعههدفبنیادکودکاسـت
وگاهـیبرایجمعیتیاسـتکهبـهمیزانی
ازتوانمنـدیومهـارتوتواناییدسترسـی
دارنـدامـاایـنتواناییهابایدمـوردتجدیدو
بازتولیـدقـراربگیـردوآنهابایدبهطـورمدام

گروه  دانشیار   ،1344 سال  متولد  غفاری  غامرضا  دکتر 
برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و رییس دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران است. او مدرک کارشناسی را در رشته علوم 
طباطبایی،  عامه  دانشگاه  از   1368 سال  در  اجتماعی 
کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران 
در سال 1371 و دکتری را نیز در رشته جامعه شناسی و در 

سال 1380 از دانشگاه تهران اخذ کرده است.
وی مسئولیت های دیگری از جمــله عضویت در هیئت مدیره 

انجـمن جامعه شناسی ایران را در کارنامه خود دارد.
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ومسـتمرمسـائلالزمراآمـوزشببیننـدتـا
بتواننـدخودراباتغییـرات،تحوالتاجتماعی
وتحـوالتفنیکـههمـوارهدرجامعهحادث
میشـودواتفـاقمیافتـد؛تطبیـقبدهنـدو

سـازگارسازند.
جمعیـت ایـن توانمندسـاختن البتـه
جدیـدکـهبـهاقتضـایمسـائلسـنیخـود
درایسـتگاهاولهسـتندحـرفاولرامیزند.
نکتـهایکـهوجـودداردایـناسـتکـهایـن
راسـتای در بایـد مهارتافزایـی و آمـوزش
بسـتروزمینهایباشـدکهآنهـادرآنتجربه

دارند. زیسـتن
ادبیـات در دربخـشعمومـی،معمـوال
مربوطبهآموزشوپرورشوتوسـعه،سـطحی
ازآمـوزشعمومـیبـرایایـنسـنینمطـرح
میشـودکـهبرایهمـهگروههایسـنیکهدر
مرحلهآمـوزشابتدایـیقرارمیگیرنـد.صادق
اسـتوبـهعنـوانپایـهاصلـیدرنظـرگرفته
میشـودولـیبـرایاینکـهایـنآمـوزش،هم
اسـتمرارپیـداکننـدوهـمایـناحسـاسرا
درفـردبـهوجـودبیاوردکـهآموزشخـودرا
اسـتمرارببخشد؛بایدباشـرایطمحیطیفرد
پیونـدبخـورد.بهگونـهایکهفـرد،درهمان
دورهابتدایـیودرهمـانمرحلـهاول،متوجه
شـودکهنیـازبهآمـوزشداردوایـنآموزش
وتوانایـیکـهبـهدسـتمـیآوردمیتوانـد

برایشکارسـازباشـد.
درهنـگاممطالعهوضعیـتترکتحصیل
واُفـتتحصیـل-کـهمتاسـفانهدرمناطـق
محـروم،تـرکتحصیـلبسـیاربیشـترازاُفت
تحصیـلاسـت-محرومیتهـایاقتصـادیبه
چشـممیآیند.البتهفقـراقتصادیوجـوددارد
وکسـیرایارایکتمانآننیسـتامامسـئله
اینجاسـتکههنوزبـرایخـودآندانشآموز،
ایـنپذیرشوایـنتوجیهصـورتنگرفتهکه
آموزشمیتواندبرایاوکارسـازوموثرباشـد
وایـنتاثیـردرطـولزمان،بیشـترودقیقتر
نمایانمیشـودوبایدبامسـائلومشـکالتی

کـهخـودآنمجموعـهدارد؛پیونـدبخورد.
مـنبـرایـنبـاورمکـهدرکنـارآموزش
اصلـیعمومـیکهبـرایهمـهدانشآمـوزان
بـرای میشـود؛ برگـزار یکسـان بـهشـکل
دانشآمـوزانمناطـقمحـرومبایـدتمهیدات
وسیاسـتدیگـریرانیـزدرپیـشگرفتتا
دراسـتمرارایـنآمـوزشاثرگـذارودربرابـر
هزینــــههایسـازمانهاومجمــــوعههای
مردمنهـادبـرایایـندانشآمـوزان،تاثیرگذار
برنامههـای ازآن،اینکـه باشـد.مهــــمتر

انگیـزه بتوانـد ایـنمناطـق اجـراشـدهدر
تقویـت بـرای را دانشآمـوزان آمادگـی و
توانـــاییهاییکهدرســـازمانمردمنهـــاد
اسـت؛ شـــده هدفگـذاری خیــــریه یـا

ترغیبکند.
 شـما در خصـوص تـرک تحصیل 

گفتیـد در مناطق محـروم فقر اقتصادی 
بیـداد می کنـد. آیا بـا رفع ایـن معضل، 

مشـکل حل می شـود؟
مسـئلهاساسیاینجاسـتکهدرکنارفقر
اقتصـادیبایدبهفقراجتماعـیوفقرفرهنگی
نیـزتوجهکنیـم.مامعمـوالمیخواهیـمتمام
مسـائلرابـاکاهشفقـراقتصـادیحلکنیم.
فقـراقتصـادیوجـودداردورفعفقـراقتصادی
شـرطالزمهسـتاماشرطکافینیسـت.برای
حـلمشـکالت،بایـدبهنوعـیبهمسـئلهفقر

اجتماعـیوفرهنگیهـمتوجهکنیم.
عکساینمسـئلههمصادقاسـت.شما
بـاکمیجسـتوجومیتوانیـدمجموعههایی
راپیـداکنیدکهبهلحاظاقتصـادیبرخوردار
هسـتندامابـهلحاظاجتماعـیوفرهنگیدر

شـرایطخوبـیبهسـرنمیبرند.
رفعمسـئلهفقراجتماعـیوفرهنگی،به
نوعیبهبسـتگان،نزدیکان،والدینوشـرایط
محیطـیکهدرآنجاحاکماسـت،برمیگردد.
یعنـیاگرمدرسـهرابهآنجـاببریم،اینگونه
نیسـتکـههمـهبچههـابیایندوسـرکالس
درسبنشـینند.بـهویـژهدرمناطـقمحـروم
کـهفقـرفرهنگـیوفقراجتماعیاگربیشـتر

ازفقراقتصادینباشـد؛کمترنیسـت.
یکـیازسـازوکارهاییکـهوجـوددارداین
اسـتکـهدرکنـارآمـوزشوکارهایـیکـه
درمنطقـهمـوردنظـرانجـاممیشـود،آشـنا
سـاختنمردمآنجامعهبادیگرمحیطهاست.
میتـوانبـانمایـشموردهاونمونههـایموفق
ازمناطـقمشـابهبهگونـهایزنجیـرهایمردم
رادرجریـانمسـائلقـراردادوایـنمسـئله،

میتوانـدکمـکشـایانیدردسـتیابیبـه
اهـدافمؤسسـههایخیریـهباشـد.

ازطـرفدیگـر،تاچیـزیبهعنـواننیاز
وضـرورتوسـپس،بهعنوانمسـئلهمطرح
نشـود؛کمترمیتـوانافـرادرابرایبـرآوردن
آننیازیاپاسـخدادنبهآنمسـئلهترغیبو
آمـادهکـرد.میپذیرمکهکارآسـانینیسـت.

سـختاسـتاماشـدنیاست.

 مقاومت هایـی از طـرف خانواده، 
در برابـر ادامـه تحصیـل دانش آمـوزان 
در مناطـق محروم وجود دارد. نظر شـما 
دربـاره این تعـارض که بیـن دانش آموز 
مشـتاق به تحصیل و خانـواده اش که در 
برابـر ایـن عاقـه او مقاومـت می کنند 

؟  چیست
اگـرفاصلـهفرهنگآموزشـیبـافرهنگ
بومـیزیادباشـد؛تعـارضبهوجـودمیآیدو
بهسـتیزختممیشـودکـهنشـانهآن،همان
تـرکتحصیـلاسـت.البتـهخـوِدفـردهمبا
توجـهبـهمتـنوشـرایطموجـودونداشـتن
تمایـلکافـیبـهادامـهآمـوزشبـههمـراه
عوامـلدیگـریازجانـبوالدیـنونزدیکان،
بـهمرحلهتوقفچرخـهودورهتحصیلشورود
پیـدامیکنـد.دراینمـواردتجربهنشـانداده
کههدفگـذاری،نهفقـطبرایدانشآمـوزانو
کـودکان،کهبایـدکلمجموعهوخانـوادهرادر
بـربگیرد.بهنظرمیرسـددرچنینشـرایطی،
حداقـلبخشـیازمقاومتهـاازجانـبوالدین
کاهـشمییابـدواگـرآنهـادرایـنشـیوهبـه
نیروهایمشـوقوترغیبکننـدهبرایتحصیل
دانشآموزانبدلنشـوند؛حداقلایناسـتکه

ممانعتکننـدهنیزنخواهنـدبود.
فرهنـگموجـود بـا امـاهنگامـیکـه
درخانـوادهکارینداشـتهباشـیموتمرکـز
باشـد؛ کـودکان و دانشآمـوزان بـر اصلـی
بـرایخانـوادهاینگونـهبـهنظرمیرسـدکه
میخواهیـدایـنکـودکخانـوادهراازچنگ
آنهـادربیاوریـدوبـهدنیاییببریـدکهمعلوم

نیسـتدرمقابـلآنهـاقـرارداردیـانـه.
درنتیجـه،ایـنامرنیازمندپوششـیفراتر
ازکـودکودانشآمـوزاسـتوبایـدنزدیـکان
دانشآمـوزراهـمبـهنوعـیشـاملشـود.بـه
نظـرنـوعمهارتهایآموزشـیبایدبـهگونهای
باشـدکـهآنهـارابـاحـوزهوعرصـهمحیطـی
خـودتطبیـقدهـدچـراکـهاگـرآمـوزشبا
بافـتاجتماعـیوفرهنگـیسـازگارنباشـد؛
عامـلدافعـهمیشـودوتعـارضمیآفرینداما

بر این باورم که در کنار آموزش 
اصلی عمومی برای دانش آموزان 
مناطق محروم، باید تمهیدات و 
سیاست دیگری را نیز در پیش 

گرفت تا در استمرار این آموزش 
اثرگذار باشد 
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اگـرایـنآموزشهـابـافرهنـگبومیسـازگار
باشـد؛تعارضیدرپینخواهدداشـت.بنابراین،
بایـدیکالیهآمـوزشعمومیدرکلکشـور
صـورتپذیـردکـهپیامدهایـیداردوهمهرا
تبدیـلبـه»ما«میکنـد.یک»مـا«یبزرگ
کـهبـرایوفـاقوانسـجاماجتماعـینیـاز
اسـت.امـاازیـکجایـیبـهبعـدالزماسـت
کـهحوزههـایخـاصومعیـنوزمینههـای
محیطـیهـملحاظشـوندکهبهزبـانعلمی
دیالکتیـکعـاموخاصوجودداشـتهباشـد.

سـازمان های  و  دولـت  نقـش   
مردم نهـاد را برای ارتقـای دانش در این 

مناطـق، چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
کـه اول وجـه روی معمـوال دولتهـا
وجـهعمومـیهسـتبـراسـاسماموریتها
ورسـالتیکـهبـرایآنهـاتعریفشـده؛ورود
پیـدامیکننـدامـادروجـهخـاصزمینهای
یـامحیطیبهدلیـلنگاههایسـاختارگرایانه
وکالنگرایانـه،خیلـیامـکانورودندارند.در
دولتـیکـهبهویـژهنگاهـشتفویـضاختیار
باشـد؛مشـارکتراارتقـادهدوبهمشـارکت
هـمبـهلحاظنظـریوهمعملـیبـاوردارد؛
ایـنامـربـهجامعـهسـپردهمیشـود.دولت،
بسـتریرافراهـممیکنـدتـامجموعههایـی
مثـلبنیادکودکتشـکیلشـوند؛پـابگیرند
ودرپوشـشایـنوجـهخـاصدرمنطقـه،

یاریرسـاندولـتباشـند.
دولت،یکسـاختاراستوبهسیاستهای
عمومـیوکلـیمیپـردازدولـیآنجـاکـه
متنوعتـری برنامههـای و اقدامهـا بـه نیـاز
داریـمازعهـدهدولـتبـرنمیآیـدوآنهـارا
NGO،واگـذارمیکنـدبـهنیروهـایمحلـی
هـاوگروههـایاجتماعـی.چـراکـهاینهـا
دریـکشـعاعبـهنسـبتمحـدودفعالیـت
میکننـد.هـمبهتـرمیشناسـندهـمبهتـر
عمـلمیکننـد.میتوانندگـپوگفتکنند
ومحملهـارامشـخصکننـدتـابتواننـداز
ایـنمحملهـا،برایرسـیدنبـهمأموریتها
ومقاصـدیکـهبـرایخـودتعریـفکردهاند؛
اسـتفادهکننـد.دولـتبایـدبتوانـدنیروهای
محلیرابهدرسـتیشناسـاییکـردهازنقاط
قـوتآنـانبرایحلمسـائلومشـکالتیکه
مـردمدرمناطـقخـاص،گرفتارآنهسـتند؛
اسـتفادهکنـدچـراکـهاگـربخواهـدآموزش
خـودراازنیروهـایبیرونیبهاینمـردمارائه
دهـدمـوردپذیـرشآنـانواقـعنمیشـود.
چـوندرونـینشـدهومقاومتهایبسـیاری

رادرپـیخواهدداشـت.

انـدازه   بـه نظـر شـما تـا چـه 
می تـوان از پتانسـیل دانشـگاه ها برای 
فعالیت هـای بنیادکودک اسـتفاده کرد؟
پیشازپاسـخبهاینپرسـشمیخواهم
بگویـمکـهموضـوعروشـنتر را مسـئلهای
شـود.یکیازمشـکالتیکهدردانشگاهداریم
ایـناسـتکـهدانشـجویانیکـهبهدانشـگاه
میآینـدبـهنوعـی،گویـاترغیـبمیشـوند
کـهفرامـوشکننـدازکجـاآمدهاند.مسـئله
ومشـکلمـاهمدقیقـاهمانجاییاسـتکه

زادگاهآنـانبودهاسـت.
بازگشـت محـروم، مناطـق در یعنـی

سـرمایههابهخوبـیانجامنمیشـود.بهعبارت
دیگربهمیزانیکهخروجسـرمایهازاینمناطق
راشاهدیمبازگشـتسرمایهمشاهدهنمیشود.
بلکـهشـاهدنوعیفـرارسـرمایههسـتیم.این
سـرمایههافقطمالینیسـت.سـرمایهانسـانی
میشـود. شـامل نیـز را فکـری سـرمایه و
سـرمایههایانسانیوفکریدردانشگاهومراکز
آموزشـیپـرورشمییابند.منظورازبازگشـت
سـرمایهایـننیسـتکـهدانشآموختـهایـن
دانشـگاهکامـاًلبرگـرددودرروسـتایخودش
زندگـیکنـد؛بلکهایناسـتکهبـاآنمنطقه
وداعنکندوآنرابهفراموشـینسـپردوتاحد
توانـشبـرایزادگاهشوقتوانـرژیبگذارد
ونسـبتبـهمسـائلمنطقـهدغدغـهداشـته
باشـد.ازدانـش،پیوندهـاوسـرمایههاییکـه
بهدسـتآوردهاسـتدرجهتتغییروتوسـعه

زادگاهـشاسـتفادهکند.
بـرایترغیـببـهایـنامـر،بنیادکودک
میتوانـددربرقـراریپیونـدبیـننیروهـای
تحصیـلکـردهوافـرادسرشـناسومـورد
اعتماِدمناطقمحـرومباجمعیتاینمناطق
واردعمـلشـود.بـامعرفـیآنهـابـهعنـوان
الگـو،موجـبترغیـبوتشـویقدانشآمـوزان

مناطـقمحـرومشـودوازتـوانآنهابـرایحل
مسـائلاینمناطقاسـتفادهکند.بـراینمونه،
ازطریـقمجموعـهای بنیادکـودکمیتوانـد
ازگروههـایفارغالتحصیـلآنمناطـقبـرای
آمـوزشبهدانشآموزانبورسـیهخوداسـتفاده
کنـدوازنیـرووتـوانآنهابـرایتوانمندیاین

دانشآمـوزانبهـرهگیـرد.

از  بـه شـناختی کـه  بـا توجـه   
داریـد،  آن  فعالیت هـای  و  بنیادکـودک 
عملکـرد بنیادکـودک را چگونه می بینید 
و چـه پیشـنهادی بـرای ادامـه راه ایـن 

مؤسسـه داریـد؟
جامعـهایـرانجامعـهایپیچیدهاسـتو
مسـائلومشـکالتخـاصخـودراداردوبه
نظـرمـن،شـکلگیریچنیـنمجموعههایی

نشـانههاییازتوسـعهاست.
نیروهـایایـنمجموعـهبـاعالقـهایکه
بـهکارخـوددارندمیتوانندبیشـترینسـهم
رادراینتوسـعهداشـتهباشـند.کارهم،کاِر
سـختیاسـتومـاهـمنبایـدانتظارداشـته
همـه برنامـه و اقـدام یـک بـا کـه باشـیم
مشـکالتحـلشـود.بـاتوجـهبهمسـائلو
مشـکالتپیـِشرو،بـهویـژهدرایـنحیطـه
وعرصـهایکـهبنیادکـودکبهعنـوانقلمرو
خـودانتخـابکـرده؛آنهـمدرمناطقیکه
مسـائلومشکالتشانبسـیاربیشترازمسائل
ومشـکالتمرکزکشـورومرکزنشیناناست؛
ایـنحرکـت،بسـیارقابلتحسـیناسـتودر
اینمسـیرمهمترینمسئلهایناسـتکهافراد
خسـتهنشـوندوبهکارخوداسـتمرارببخشند.
گاهـیانتظـارمـیرودکـهبـایـکبرنامه،
همهمشـکالتحلشـود.مثالگفتهمیشـود
مؤسسـهایبهنامبنیادکودکوجـودداردوباید
تماممسائلومشـکالتدانشآموزانرادرهمه
جـاحلکنـد!چنیـنتفکـریبهنوعینشـان
ازتوسـعهنایافتگـیدارد؛اینکـهفکـرکنیمبه
سـرعتمیتوانمسـائلومشـکالترابرطرف
کـرد.بایـدبدانیـمکـهکوچکتریـنتغییـر،
یعنـیبرداشـتنیـکگامبـهجلـووایـن،
دسـتآوردبزرگـیاسـت.مجموعـهایمثـل
بنیادکـودک،چنیـنقدمهایـیرابرداشـتهو
کارهـایبسـیارزیادووسـیعیراانجـامداده
وپیـِشروداردوکسـانیکـهدرایـنراهوارد
شـدهاند؛انسـانهایبلندنظـریهسـتندکه
مسـائلومشـکالترامیشناسـندوپایداری

وتوانشـانقابـلتحسـیناسـت.

منظور از بازگشت سرمایه این 
نیست که دانش آموخته این 

دانشگاه کاماً برگردد و در روستای 
خودش زندگی کند؛ بلکه این است 
که با آن منطقه وداع نکند و آن را 

به فراموشی نسپرد
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 درباره اسمارت آکادمی ایران بیشتر بگویید.
اسمارت رسمی نماینده ایران آکادمی اسمارت
آکادمیسوئداستوباادغامعلمژاپنیوروشآموزش
پیشرفتهسوئدیسعیمیکندبهبهترینشکلخدمات
خودراارائهکند.نتایجتحقیقاتیکهدانشگاههایبنام
دنیاهمچوناستنفوردآمریکا،دانشگاههایتوکیو،تایوان،
ژاپن،کالیفرنیاوبسیاریازدانشگاههایاروپاییوآسیایی
برایبررسیاثراتروشمحاسباتذهنیباچرتکهژاپنی
رادرسالهایمتمادیوباهزینههایگزافانجامدادهاند،
مؤسسهاسمارتآکادمیایراندرتمامیمراکزآموزش
در همچنین مسئله این است. کرده تجربه عینا خود
مصاحبههایبسیاریازمادرانوپدرانکهازاثراتمثبت
اینروشبررویکودکانشانمیگویندکامالنمایاناست.

اسمارت آموزشی کارشناسان و مدیران تمامی
آکادمیایراندارایمدرکرسمیازژاپنوسوئدبوده
وگواهینامهتدریسدریافتکردهاند.درحالحاضرنیز،
بیشازپنجمیلیوندانشآموزدرسراسردنیابااینروش
آموزشمیبینندوروزبهروزتعدادشاندرسرتاسرجهان

روبهافزایشاست.
اهدافروشآموزشاسمارتآکادمی،ایجادخالقیت،
تقویتحافظهتصویریوبصری،افزایشقدرتتمرکز،
افزایشسرعتعملدرتصمیمگیری،افزایشاعتمادبه

نفسومحاسبهذهنیسریعاست.
افزایش برای مغز راست سمت بهکارگیری قدرت
خالقیت،قدرتبرترمحاسبهذهنیواعتمادبهنفس،
قدرتتجسم،تخیلوتصویرسازی،قدرتمتمرکزکردن
درونی، بینش و توجه نهایت با مشاهده قدرت افکار،
قدرتانجامعملرویاطالعات،قدرتسپردنبهحافظه
طوالنیوبلندمدتوقدرتگوشدادنباسرعتودقت

نیزازبرنامههایاینروشاست.
استکه این اینمؤسسه، اقدامهایمهم دیگر از
سعیکردهکهازکلماتپارسیدرمقابلکلماتبیگانه
استفادهکند،بهطورمثال،کتابدرس)Text(»یَتان«نامیده
میشودوکتابتمرین)work(را»سرام«نامنهادهاست.

علی بهجو، مدیرعامل مؤسسه اسمارت آکادمی ایران:

حضور دانش آموزان بورسیه بنیادکودک 
در مؤسسه را از افتخارات خود می دانیم

فردا«،  مبتکران  امروز،  »کودکان  شعار  با  ایران،  آکادمی  اسمارت  مؤسسه 
ابزار محاسبه ذهنی و بر  از  با استفاده  یک آکادمی آموزشی و پرورشی است که 
سوروبان،  آموزشی  شیوه  است.  شده  پایه گذاری  سوروبان  آموزشی  روش  مبنای 
برگرفته از کشور ژاپن و ارتقاء یافته توسط اسمارت آکادمی سوئد بوده و مطابق 
استانداردهای به روز و پیشرفته دنیا تنظیم و به دانش آموزان ارائه می شود. چند 
دانش آموز بورسیه بنیادکودک نیز در این مؤسسه مشغول به تحصیل اند که یکی از 

آنها رتبه اول آزمون سراسری این مؤسسه را کسب کرده است. 

همچنیندانشپذیرانآموختهاندکهمعلمیامربیخودرا»رهنما«خطابکنندواین
کلماتدرمیانآناننهادینهشدهاست.

لطفا  دارد.  وجود  آموزش  نوع  این  برای  فراوانی  تبلیغات  امروزه   
اهمیت آموختن سوروبان را برای ما شرح دهید.

درقرنحاضر،ماشینحسابوکامپیوترهادرمحاسباتروزمرهجایگزینیبرایمغز
انسانشدهاند.امروزاتکایبیشازحدبرکامپیوتروماشینحسابموجبشدهاستتا
محققانیادگیریسوروبانرابرایهرفرددرزندگی،یک»باید«بزرگبدانند.سوروبان
نهتنهابهعنوانابزاریآموزشیبلکهبهمثابهروشیعلمیوکارادرتوسعهتمامیابعاد
مغزانساندربهکارگیریهمزماِندونیمکرهچپوراستآنبهاثباترسیدهاست.
کودکاندراینشیوهبااستفادههمزمانازحواسشنوایی،بیناییوالمسه،نیمکرهراست
مغزخودراکهبهنیمکرهخالقیتمعروفاست؛ورزشمیدهند.قدرتتصویرسازیدر
کنارافزایشقدرتخالقیتذهنیوافزایشبینظیرتمرکز،ازدستآوردهایباورنکردنی

آندرکودکاناست.
باکمیتفکرمیتواناهمیتآموزشهاینوینرادرککرد.100سالپیش
مردمبرایارتباطبایکدیگرازراهدورازتلفنباامکاناتآنزماناستفادهمیکردند
واالنگوشیهایهوشمندهمراه،یکیازبزرگتریناختراعاتاینقرناستکه
بههیچعنوانقابلمقایسهباتلفناولیهنیست.اماتغییردرکالسهایدرساز
100سالپیش،تبدیلتختهسیاه،بهتختهسبزیاهوشمندامروزیاستوروی
زمیننشستنهابهنشستنروینیمکتارتقاءیافتهوبهطورکلیتفاوتچندانی
حاصلنشدهاست.اینروشنوین،مزایایفراوانیرابهویژهدرکودکانونوجوانان4تا
16سالهبههمراهداردوشایستهاستدرایراننیزباانجامیکتحقیقعلمیزیرنظر
کارشناسانآموزشوپرورش،مؤسسههایروانشناسیودانشگاهها،اهمیتایننوع
آموزشمشخصوفراگیرشودوبدینشکلهمهباهمدرساختنآیندهایبهتربرای

کشورمانتالشکنیم.

را  می بینند،  آموزش  شما  مؤسسه  در  که  بنیادکودک  دانش آموزان    
چگونه ارزیابی می کنید؟

درمورددانشآموزانبورسیهبنیادکودکهمبایدبگویمکهبسیارفعالوباهوشاند.
یکیازایندانشآموزاندرآزمونسراسریاسمارتآکادمی،رتبهاولراکسبکرد.
ایندانشآموزراازافتخاراتخودمیدانیموبهبنیادکودکنیزتبریکمیگوییمکهاز
تحصیلچنیندانشآموزانبااستعدادیحمایتمیکندوموجباتشکوفاشدناین
استعدادهایگمشدهرافراهممیآورد.استعدادهاییکهفردایاینجامعهبهآناننیاز

داردتامدیران،مبتکران،کاشفانومحققانترازاولایرانآبادمانباشند.
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 لطفا بـرای معرفـی، خاصه ای از 
بگویید.  را  زندگی تـان 

پدربزرگـمروانپزشـکبـودودرسـال
بـادکتـرچهـرازیجـزو 1324،همزمـان
اولیـنروانپزشـکانیبودنـدکهبیمارسـتان
وآسایشـگاه»رضاعـی«راتاسـیسکردند.او
ازدانشـجویانیبـودکـهازدولتایـرانبرای
تحصیلدررشـتهپزشکیدرفرانسه،بورسیه
گرفـتوپـسازآشـناییبـامادربزرگم)که
فرانسـویبـود(بـااوازدواجکـرد.پـدرمنیـز
روانپزشـکبـودکـهدرزمـانتحصیـلدر
تولـوزفرانسـهبامـادرمکـهاونیزفرانسـوی
اسـت،ازدواجکرد.مننیزدرفرانسـهبهدنیا
آمـدموتـاخردسـالیدرآنجازندگـیکردم.
درزمـانخردسـالیبـهایـرانآمدیـموتا
13سـالگیدرهمیـنخانهبزرگشـدم.پس
ازفـوتپـدرم،همـراهبامـادروبرادرانـمبرای
زندگـیوادامهتحصیلبهفرانسـهبرگشـتیم.
درتولـوزفرانسـه،دررشـتهمهندسـی
مکانیکسـیاالتدیپلمگرفتـمودرپاریس،
موسـیقی همیشـه امـا خوانـدم بازاریابـی
همراهمبود.همراهباتحصیــالتم،موسیقیو
پیانورانیزادامهدادم.در19سـالگیدرزمینه
آوازکالسـیکفعالیتداشتــــمودرُکرهای

مختلـِففعـالدرزمینـهموسـیقیبـاروک
حضورداشتم.

پـسازپایانتحصیالتمازآنجاکههنوز
نمیدانسـتمچهبرنامهایبـرایآیندهامدارم؛
بـاچنـدنفـرازدوسـتانم،بـهکاروارداتو
صـادراتپرداختـمولـیخیلـیزودفهمیدم
کـهایـنکارازعالیـقمـننیسـت.پـساز
ایـنتجربـهناموفـق،زمـانرامناسـبدیدم
کـهمدتـیبهایـرانبرگـردم؛چراکـهاز13

تـا26سـالگیدرفرانسـهبودم.
درتابسـتانسـال1994بهقصد6یا7
ماهاقامت،بهایرانبرگشـتمواالن22سـال

اسـتکهدراینجاسـاکنم!

زمینـه  در  فعالیت های تـان  از   
موسـیقی در ایـران بگوییـد.

تقریبـاپـسازدوسـالکـهبـهایـران
برگشـتم.فعالیتحرفهایدرزمینهموسیقی
راآغـازکردم،البتهپیشازآن،همراهعمویم
دربیمارسـتانمشـغولبـودمودرزمانهای
آزادمبـهموسـیقیمیپرداختم.البتـهدرآن
زمـان،کارسفارشـیانجـامنمـیدادم.پیانـو

داشـتموبـرایدوسـتانممینواختم.
رضـا جملـه از دوسـتانم همـراه بـه

زمینـه در سـال1994 از کـه عسـگرزاده
اجـراهمکاریهـایبسـیاریباهمداشـتیم
بـایـکشـرکتتبلیغاتیکـهمیخواسـتند
یکموزیکبرایتبلیغاتشـانداشـتهباشند،
آشـناشـدیمودرزمینهموسـیقیتبلیغاتی
بـهفعالیـتکردیـم.فکـرمیکنـم شـروع
تاکنـوندرسـاختبیـشاز400موسـیقی

تبلیغاتـیحضـورداشـتم.
درآنزمـاندرزمینـهتئاتـرهمشـروع
بـهکارکـردم.اولیـنتئاتـریکـهبرایـش
موسـیقینوشـتموقـراربـودرویصحنـه
اجـراشـوددرسـال1376نمایش»شـازده
کوچولـو«باهمـکاریفرهنگسـراینیاوران
وسـفارتفرانسـهبود.ایـنکار،اولینتجربه
مـندرسـاختموسـیقیبرایتئاتـربودکه

البتـهبنـابهدالیلـیاجرانشـد.
دردهـه70نیـزاولیـنموسـیقیفیلـم
رابـاهمراهـیرضـاعسـگرزادهدرفیلمبلند
واکشـن»فاتـح«بـاهنرمنـدی»جمشـید

هاشـمپور«اجـراکردیـم.

 ایـده تشـکیل گروه نـور چگونه 
شـکل گرفت؟

گـروهنـورمتشـکلاز5نفـرآوازهخوان

کریستف رضاعی، آهنگساز:

 شنیـدن موسـیقی فاخـر و متـعالی
رشــد تفکــر را تحــت تاثیــر قـرار می دهــد

شـهر  در   1966 سـال  در  رضاعـی  کریسـتف 
تولـوز فرانسـه از مـادری فرانسـوی و پـدری ایرانـی 
اسـت  تِنـور  خواننـده  یـک  کـه  او  آمـد.  دنیـا  بـه 
از  متشـکل  بـارُوک  موسـیقی  گـروه  یـک   1996 در 
موسـیقی دانان ایرانی تشـکیل داد و مدت دو سـال با 
همـکاری نوازنـدگان حرفه ای فرانسـوی، بـه برگزاری 
کنسـرت های موسـیقی باروک در تهران و هندوستان 

بوده اسـت. مشـغول 
جایـزه  آرا،  اتفـاق  بـه  رضاعـی   ،2000 ژوئـن  در 
انجمـن  توسـط  کـه  آهنگ سـازی  نخسـت مسـابقه 
فرهنگـی ایتالیایـی برگـزار شـده بـود را از آِن خـود 
کـرد. موضوع این مسـابقه »سـرود صلح بـرای هزاره 
سـوم« بـود که رضاعـی آهنگ سـازی قسـمت ایرانی 

اثـر را بـه کمـک مسـعود شـعاری انجـام داده بود.
 رضاعـی سرپرسـتی گـروه موسـیقی نـور را هم 

بـر عهـده داشـته و از سرشـناس ترین آهنگ سـازان 
ایرانـی اسـت. او سـابقه سـاخت موسـیقی فیلم هایی 
همچـون، »در دنیـای تـو سـاعت چنـد اسـت؟« بـه 
کارگردانـی صفـی یزدانیـان، »ماهی و گربه« شـهرام 
حقیقـی،  مانـی  می شـود«  وارد  »اژدهـا  مکـری، 
»نارنجی پـوش« داریـوش مهرجویـی و »نـگار« رامبد 

جـوان را در کارنامـه خـود دارد.
رضاعی هم چنین، سـیمرغ بلورین بهترین موسـیقی 
را برای سـاخت موسـیقی متن فیلم »نگار« بـه کارگردانی 
رامبد جوان در سـی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بهمن 

95، از آن خـود کرد.
گفتنـی اسـت کریسـتف رضاعـی سـاخت آهنگ 
انیمیشـن های بنیادکـودک را برعهـده گرفتـه اسـت.
حاصـل گفت وگوی بنیادکـودک با ایـن هنرمند را 

زیـر می خوانید:  در 
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بـودکهبدونموزیکاجرامیشـد.کنسـرت
برگـزارکردیـموبـهدنبـالایـنبودیـمکـه
ایـنموسـیقیرادربناهایـیمثلکلیسـایا

بناهایـیخیلیبـزرگبخوانیم.
بـههمیندلیلبرنامـهایدرنظرگرفتیم
کـهبهکلیسـاهایآذربایجـانایـرانبرویمو
بـدونبرگـزاریکنسـرت،آوازبخوانیموضبط
کنیـم.یعنیکیفیتصـداواجرامناسـباین
موسـیقیباشـدوآلبوموعکسمنتشرکنیم.
سـپسبـهایـنمسـئلهفکـرکردیمکه
ازایـناقـداممسـتندبسـازیم.ایـنایـدهرا
بـا»بهمـنکیارسـتمی«کـهپیـشازایناز
طریـقکارتبلیغـاتبـااوآشـناشـدهبودم؛

کـردم. مطرح
تصمیـمبرآنشـدکهایـنکارراباهم
انجـامدهیموکانالArteفرانسـه)شـبکهای
فرهنگـیبینآلمانوفرانسـهکهبرنامههای
بسـیارخـوبوآموزنـدهایدرزمینههـای
مختلـفهنـربهطورمسـتندیاکنسـرتبه
نمایـشمیگـذارد(تهیهکنندگیایـنپروژه

رابـهعهـدهگرفت.
آواهـادر نـام»نـور، بـه ایـنمسـتند
کلیسـاهایآذربایجانایران«درسال2001،
گریـزمنبهسـمتفیلمسـازیبودوسـبب
شـدنخسـتینجرقـهبـراینـامگروهیکه
تشـکیلدادهبـودم،زدهشـودوایـنگروهرا

بنامم. »نـور«
موسـیقیگـروهنـوربسـیارمتفـاوتو
خـاصاسـت،تلفیقبیـنموسـیقیقدیمی
قـرونوسـطایاروپایـیوموسـیقیسـنتی
ومقامـیایرانـیازنظـرمعنایـیبـرایمـن
بسـیارجالـباسـت.ایدهایپشـتایـننوع
موسـیقیاسـتبـهایـنمعنـاکـهبیاییدبه
چقـدر اینکـه بپردازیـم، شـباهتهایمان
ریشـههایمانعمیقاسـتوچقـدرپیشاز
ایـن،تفاهـموگفتوگـودراینمیـانوجود

است. داشـته
ریشـههایقدیمـیایرانـیواروپایـیرا
کنـارهـممیگـذارمومیبینـمکـهچقـدر
شبـــاهتدارنـد.البتــــهدر
اینسـالهایاخیــــرشـاهد

تغییـربسـیاریبودیـمکـهجایبحـثدارد
ودرحـالحاضـر،دنیـاهـمبیشـتربـهاین
سـمتمـیرودکـهمـایکدیگررانشناسـیم
وبـهانـدازهایتفاوتهـارابـزرگببینیمکه
دشـمنیکدیگـرشـویم.وبـرایهمیـن،به
اعتقـادمـنایـنبخـشازموسـیقیحـاوی

پیامـیدرپشـتسـرخـوداسـت.

 تا به حـال به تدریس موسـیقی 
در دانشـگاه ها اندیشیده اید؟

بـهطـورجـدیبـرایایـنکاراقدامـی
انجـامنـدادم.امـادرجشـنوارهفیلـمکوتـاه
کوچکـی سـخنرانی چارسـو، در تهـران
درخصـوصموسـیقیفیلـمداشـتموبـه

دادم. پاسـخ حاضـران، پرسـشهای
اسـفند95،درنشسـت همچنیـندر
تخصصـیموسـیقيفیلـمبـاعنـوان»پلـي
ازهنـراولبـههنـرهفتـم«کـهبـاتـالش
کانـونموسـیقيدانشـگاهفردوسـيمشـهد
برگـزارشـدبـهتعریـفمفاهیـمومبانـی
موسـیقیفیلـمدرایـرانوجهانوبررسـی
و ایـران مطـرح سـینمایی آثـار موسـیقی
جهـانپرداختـم.دربهار96نیزبهدانشـگاه

کاشانمیروم.
البتـهبایـدبگویمکهخیلیاهلسـخن
نیسـتمولیاینبرنامههابرایمجذاباسـت.
بـهویـژهبـهپاســـخدادنبـهپرسـشهای
دانشـــجویاندرخصوصموسیـــقیفیلم

عالقهمنـدم.

 شـما در کودکـی پیانو داشـتید 
مناسـب  وضعیـت  نمایان گـر  ایـن  و 
اجتماعـی و اقتصـادی شماسـت، چـه 
شـد کـه بـه سـاز پیانـو روی آوردید؟ 
پدرمپزشـکبودوقشـرپزشـکدرقبل
ازانقالب،قشـرمتوسطیبودندورفاهبیشتری
نسـبتبهعموممـردمداشـتندومـاازلحاظ

اجتماعیومالیوضعیتمناسـبیداشـتیم.
شـنیده زیـاد موسـیقی مـا خانـه در
میشـد.البتهمندرسـنیبـودمکهمتوجه
موسـیقینبودم.اماموسـیقیهموارهشنیده

میشـد.موسـیقیخـوبایرانیوفرانسـوی!
آنهـمنـههـرموسـیقیای،بلکهموسـیقی
کالسـیک،سنـــتیایرانـی،متــــنداراز
موسـیقیدانانخوبفرانسـهمثـلژکپرل،
ادیـتپیـفو....ایـننوعموسـیقیدرزمان
خـودبـابرخـورداریازترانهسـازیهنـری،
دارایمتـنعمیق،قابلیتشـاعرانهوملودی

زیبـابود.
حضـورصدایموسـیقیدرخانهسـبب
شـدکـهدرایـنهنـروایـنحـوزهعالقهو
تمرکـزبیشـتریپیداکنم،کمکمموسـیقی

برایـممفهومپیـداکرد.
ازنظرعلمیموسـیقیازهنرهاییاست
کـهکلیـتمغـزرابـهکارمیبرد؛نـهاینکه
فقـطبخشـیازنیمکـرهچپیاراسـتمغز
کارکنـد.امـاموسـیقیچـوناحساسـاترا
برمیانگیـزد؛حـسومنطقشـنیداریرابه
کارمیگیـردوهمـهمغـزرادرگیـرمیکند.
مـنفکرمیکنمدرجوانـیونوجوانیوحتا
خردسالی،شـنیدنموسیقِیفاخرومتعالی،

رشـدتفکرراتحـتتاثیرقـرارمیدهد.

 نظـــر شـما درباره تاثیــــر 
 موسیقی بر دانش آموزان و شــخصیت 

آنها چیست؟
داشـتنمـادروپـدرخـوب،تاثیربسـیار
مهمـیبررویرشـدوپیشـرفتدانشآموزان
داردوازآنجاکهبیشـتردانشآموزانبورسـیه
بنیادکـودکازنعمتداشـتنپدرمحرومند،
اقـدامبنیادکـودکبرایحمایـتازتحصیل
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ایـندانشآموزانبسـیارسـتودنیاسـت.
موسـیقیباعثایجـادانگیزهمیشـود
هرچنـد دارد. پـی در را امیـد انگیـزه، و
گاهگاهـیبچههابهموسـیقیآگاهنیسـتند
وموسـیقیرامهـمنمیداننـد.امـاتاثیـر
خـودرادرطوالنیمـدتخواهـدگذاشـت.
ایجـادایـنانگیـزهدرزمـانکودکـی،
در را دانشآمـوزان شـخصیت میتوانـد
ایجـادقـدرتبـرایتصمیمگیـریودرس
خوانـدندرآیندهمسـتحکمترکندوتاثیرات

بسـیارمثبتـیرابـررویآنهابگـذارد.
ازدانشآموزانـیکـهبـههـر بعضـی
دلیلـیامکانـاتالزموکافـیرادراختیـار
ندارنـد؛بـاوجـوددارابـودناسـتعدادوافـر،
نمیتواننـد موجـود، دلیـلمشـکالت بـه
و کننـد شـکوفا را خـود اسـتعدادهای
ایـنباعـثســــردرگمیوسـرخوردگی
درمیـانآنـانمیشـود.وقتـیبـهخانـه
میآیـدومحیــــطآرامـینمیبیــــند
نمیتوانـــدبـــررویدرسویادگیــری،

تمرکزکند.

 نحوه آشنایی شما با بنیادکودک 
چگونه بوده است؟

از نمیشـــناختم. را بنیـــادکودک
طریـقیکـیازدوسـتانمبـهنـام»اشـکان
رهگـذر«مدیراسـتودیویهورخـش،بااین
مؤسسـهآشـناشـدم.نحوهآشـناییهمدر
رابطـهبـاسـاختموسـیقیانیمیشـنهای
بنیادکـودکبودوزمانیکهاشـکانرهگذر
دربـارهایـنپروژهبـامنصحبتکـرد؛من
بهطورخیلیطبیعیپذیرفتـــموازانجام

آنخرسندم.
محتـوایانیمیشـنکامـالدرراسـتای
فعالیتهایبنیادکودکاسـتومنبسـیار

البتـه دارم. دوسـت را آن

درخصـوصموسـیقیاولیـنانیمیشـن،با
اینکـههنـوزجـایکارداردبـهنظـرمـن
مناسـببـودونمایانگـرپیچیدگیمحیط
رشـدشـخصیت بـه رو و حالـتشـاد و
داسـتاناست.پسـربچهایکهبهباالیکوه
مـیرودوسخـــتیراهـیرابرایانجـــام
کاریبـزرگ،تحمـلمیکنـد.بـهاینمعنا
کـهتحصیـل،سطـــحآگاهـیودانایـیرا

باالمیبرد.
موسـیقیکالسـیکپیانـو،پیچیدگی
ساختوسـازداردکهمیتواندنشاندهنده
علـموتربیـتباشـدومیتـوانآنرابـا
رنگهـایمختلـفاجراکرد.موسـیقیاین
انیمیشـن،تـکپیانوسـتبـاسـنتور،برای
انیمیشـنهایبعـدی،میتوانـدتنهـاپیانو
باشـدیـااینکـهسـازهایدیگـریهـمدر

کنـارآنقـراردادهشـود.

 پیـش از ایـن کار، بـا مؤسسـه 
خیریه دیگری نیز همکاری داشـتید؟
مـنتـالشمیکنـمبـاهنـرخـودم
بتوانـمکاریرادرامـورنیـکانجـامبدهم.
حسـیاسـتکهبـهآناحتیـاجدارم.اخیرا
یکفیلممسـتندبهنـام»کودکیفراموش
شـده«دربـارهپناهنـدگانسـوریازیـک
کارگـردانایرانـیکـهبـهترکیـهویونـان

رفتـهبود؛سـاختهشـد.
فیـــلمتکاندهنــــدهایبـود.درباره
مشـکلبزرگـیکهدنیـارافراگرفتهاسـت.
مـننمیدانـمچـهکاریازمـنسـاخته
اسـت.نمیدانـمازاینجـاچگونـهمیتوانم
بـهایـنانسـانهاکمـککنـم.بنابرایـن،

سـاختموسـیقیایـنفیلم
بـا فقـط را

هزینهاسـتودیوییبرعهـدهگرفتمومنهم
امیـدوارمبـاانجـامایـنکار،وظیفـهامرادر
قبـالهمنوعانمبـهخوبیانجامدادهباشـم.
بـاایـنامیدکـهتاثیرگـذارباشـدواتفاقات

شـیرینیرابـهدنبـالبیـاورد.
بـهعنوانیکموسیـــقیدانمیگویم
کـهبخـشعمـدهالهـامیـکهنرمنـداز
آنچـهمیبینـدوازبیـرونواجتماعشـکل
میگیـرد.منظورمایننیسـتکـههنرمند،
بخـشعاطفـیگسـتردهتریازسـایرمردم
آنچـه بـه نسـبت نمیتوانـد او ولـی دارد
میبیندحسـاسنباشـدواینمسـئلهرادر

هنـرخـودبهنمایـشمیگـذارد.
البتـه،پیـشازاینهـمبـرایبیماران
بیمارستـــان»رضــــاعی«بارهانواختهو
مینـوازموبـرایایجادانگیـزهدرمیاناین

عزیـزانتـالشمیکنم.

 نظـر شـما دربـاره مؤسسـه های 
نیکـوکاری در ایـران چیسـت؟ حتمـا 
مؤسسـاتی  چنیـن  نیـز،  فرانسـه   در 

فعالیت دارند.
ایـران اینگونـهمؤسسـههادر وجـود
بسـیارارزشـمنداسـت.بـهدلیـلوجـود
تفاوتهـایزندگـیدربسـیاریازمناطـق
سـبب دارد دیرینـهای تاریـخ البتـه کـه
تشـکیلزنجیرههـایمختلفـیبـرایرفع
مشـکالتمـردمازجملـهدرمان،مسـکن،
توانمندسـازیو...شـدهاسـت.بـهویـژه
بنیادکـودککـهازدانشآمـوزاننیازمنـد
حمایـتمیکنـد.اینکاربسـیارارزشـمند

ومهـماسـت.
درفرانسـه،کنتـرلدولـتبـرتربیـت
دانشآموزانبیشـترازایراناسـت.درکشـور
مـاسـطوحاجتماعـیواختـالفموجـوددر
میـانآنها،زیاداسـتونیازبهکسـانیدارد
کـهبهکمـکدولـتبیاینـد.درفرانسـه

ایـنمسـئلهسیسـتماتیکتراسـت.
بـرایکودکانـیکـه درفرانسـه،
اصلیـتآنهـاالجزایـرییـامراکشـی
اسـتولـیدرخاکفرانسـهبـهدنیا
آمدهانـدوبـهدالیلیکنارگذاشـته
شـدهاند؛خیریههایـیوجـوددارد
کـهازهدررفتاینسـرمایههای
بـا و کنـد انسـانیجلوگیـری
ارائـهآمــــوزشهایالزمآنها
رابـرایخدمـتبـهجامعـه

آمادهسازد.
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 از فعالیت های شرکت ساعی بگویید.
ــدادی ــکاریتع ــاهم ــال1389ب ــاعی«رادرس ــرکت»س ش
ــرکتدر ــنش ــتای ــوزهفعالی ــم.ح ــیسکردی ــتانمتأس ازدوس
انتقــالفناوریهــایمخابراتــیوسیســتمهایپیشــرفتهمدیریــت
ــدود90 ــرح ــالحاض ــاعی«درح ــرکت»س ــت.ش ــازماناس س
ــد ــهزودیرش ــمب ــرژیداردوامیدواری ــران ــوانوپ ــرویج نی

ــم. ــهکنی ــتریراتجرب بیش
 فلسفه همکاری شما با بنیادکودک چیست؟ 

ــنهمــه ــاراهنجــاتبشــریتازای ــاوردارمتنه ــاًب مــنعمیق
تباهــی،گمراهــیوســختیکــهبــرایخــودفراهــمکــرده؛افزایــش
ســطحآگاهــیعمومــیمــردماســت.مســلماًاولیــنزنجیــرهایــن

حلقــههــمارتقــایســطحســوادعمومــیدرجوامــعاســت.
متأســفانهبرخــیازنقــاطکشــورمــادرگیرفقــرعریانهســتندو
بــهنظــرمیرســددولــتبــهتنهایــیقــادربــهحــلمشــکالتنیســت
ــادرکمســئولیتاجتماعــیبایــدواردعمــل ومــردموســازمانهاب
شــوند.درایــنمیــان،بنیادکــودکبــهعنــوانیــکواســطهنیــک،بــا
رســالتیکــهبــرایخــودتعریــفکــردهدرپــیفراهــمکــردنامکانات
حداقلــیبــرایتحصیــلدانشآمــوزاننیازمنــددرمحرومتریــننقــاط
کشــوراســتوتــالشمیکنــدایــندانشآمــوزانراازخطــرتــرک
تحصیــلبرهانــدومــنبــااحتــرامبــهایــنرســالت،ازهــرکاریکــه

درتوانــمباشــدبــرایکمــکفروگــذارنخواهــمکــرد.
درگــروهســاعینیــزبــههمــراهشــرکابــرآنشــدیمکــهبــه
ــارِی ــودهمی ــهمیش ــهاضاف ــهمجموع ــهب ــکاریک ــرهم ازایه
ــروز ــددام ــنع ــبختانهای ــهخوش ــمک ــوزرابپذیری ــکدانشآم ی
ــااکنــوندرگــروهســاعی،120 ــهم ــه120رســیدهاســت.البت ب
ــیده ــکاررس ــدادهم ــنتع ــهای ــیب ــهدرمقطع ــتیمبلک ــرنیس نف
بودیــموپــسازاتمــامبرخــیپروژههــاورفتــنبرخــیهمــکاران
ــم ــمگرفتی ــرهتصمی ــادرهیئتمدی ــه90رســید،ام ــددب ــنع ای
ــود ــالشخ ــرت ــهب ــمبلک ــمنکنی ــوزان،ک ــندانشآم ــدادای ازتع
بــرایتوســعهاضافــهکنیــمتــابــازهــمبــههمــانعــددبرگردیــم.
ــاآن ــهت ــتک ــناس ــنای ــایم ــنآرزوه ــیازبزرگتری یک

ــیبرخــوردارباشــم ــم،ازوضعیت ــهدرکســبوکارفعال ــگامک هن
ــن ــم.همچنی ــتنیراامضــاکن ــنچــکدوستداش ــمای ــهبتوان ک
دوســتدارمروزیبرســدکــهیکــیازدانشآمــوزانتحــت
ــتگــروهســاعی،فارغالتحصیــلشــدهودرشــرکتســاعی حمای

ــهکارشــود. مشــغولب
 بهتریــن خاطــره ای کــه از همــکاری بــا بنیادکــودک 

داریــد، چیســت؟ 
معمــوالبــادقــتوســرحوصلــهتمــامپروندههــاوگزارشهــای
بنیادکــودک کــه را دانشآمــوزان نیازمندیهــای و پیشــرفت
ارســالمیکنــد؛مطالعــهمیکنــم.دریکــیازایــنگزارشهــا
ــینوشــته ــهبســیارزیبای یکــیازدانشآمــوزان،ضمــنتشــکرجمل
ــهایــنمضمــونکــه:درخشــونتروزگارامــروزِمــا،مواظــب ــودب ب

ــبید. ــنچس ــهم ــیب ــهخیل ــنجمل ــید.ای ــانباش خوبیهایت
 چــه پیشــنهادی بــرای توســعه همــکاری همیــاران 

بــا بنیادکــودک داریــد؟ 
ــد ــارانبتوانن ــههمی ــودک ــبدادهش ــیترتی ــربرنامههای اگ
ــرم ــهنظ ــندب ــتهباش ــدارداش ــوزاندی ــادانشآم ــارب ــالییکب س
تأثیــرخوبــیخواهــدداشــت.حــاالممکــناســتکــهمــابــهدیــدار
ــه ــکاردوب ــکلی ــهش ــوزانب ــهدانشآم ــااینک ــموی ــابروی آنه
بازدیــدســازمانهاییکــهآنهــاراحمایــتمیکننــدبرونــد.البتــه
ــر ــافک ــت،ام ــراس ــکانمیس ــنام ــدازهای ــهان ــاچ ــمت نمیدان

ــد. ــتهباش ــیداش ــرخوب ــیتأثی ــمخیل میکن
 و سخن پایانی...

ــودک ــیهبنیادک ــوزانبورس ــادانشآم ــنب ــیم ــخنپایان س
ــروزدر ــاام ــرآنه ــهاگ ــمک ــابگوی ــهآنه ــتدارمب ــت.دوس اس
وضعیــتدشــواریقــراردارنــدایــننتیجــهسســتیوبیتدبیــری
مــاوپــدرانماســت.امیــدوارمایــندانشآمــوزانبــاتــالش
ــاال ــاشایســتگیبــهمــدارجب مضاعــفوحفــظامیــدبــهآینــدهب
ــد. ــرانکنن ــینراجب ــلهایپیش ــاونس ــمکاریم ــاک ــندت برس
ــمدر ــهداری ــاوظیف ــتوم ــاناس ــهایرانی ــههم ــقب ــرانمتعل ای

ــم. ــالشکنی ــانت ــنآرم ــقای ــتایتحق راس

در گفت وگو با رییس هیئت مدیره شرکت های ساعی مطرح شد:

در خشونت روزگار امروز
مواظـب خـوبی های تان باشیـد

ــال  ــار س ــه چه ــک ب ــاعی نزدی ــرکت های س ــروه ش گ
اســت کــه بــه عنــوان اسپانســر طایــی بنیادکــودک بیــش از 
ــال  ــن س ــه چهارمی ــه بهان ــد. ب ــت می کن ــودک را حمای 120 ک
همــکاری، گفت وگویــی داریــم بــا امیرحســین تقــوی مؤســس 

ــد: ــی می آی ــه در پ ــرکت ک ــن ش ــره ای ــس هیئت مدی و ریی
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ــرکت  ــه ش ــد ک ــان بفرمایی ــی خودت ــا معرف ــا ب  لطف
فــراداده رایانــه ســورنا چگونــه شــکل گرفــت و اکنــون بــه 

ــردازد؟  ــی می پ ــه فعالیت های چ
علــیدلشــادتهرانــیهســتم.رییــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل
ــهصــورترســمیو ــهســورنا.ازســال86ب ــرادادهرایان شــرکتف
ــهکارکــردم.حــوزهفعالیــتشــرکت،از ــاثبــتشــرکتآغــازب ب
ــل ــهدلی ــتب ــلفعالی ــهدراوای ــود.البت ــزارب ــدانرماف ــانابت هم
ســرعتکــمتکنولــوژی،فقــطدرحــوزهطراحــیســایتوطراحــی
ــت ــاگذش ــیب ــمول ــلمیکردی ــدوزعم ــتوین ــایتح نرمافزاره
زمــانوپیشــرفتتکنولــوژی،تغییــررویــهدادیــموواردحوزههــای
جدیــدیشــدیممثــلســاختاپلیکیشــنموبایــلونرمافزارهــای

ــلو.... ــدوز،موبای ــایوب،وین ــتارتاپیدرمجموعهه اس
شــرکت»فــرادادهرایانــهســورنا«درنظــرداردبــابهکارگیــری
ــر ــگاهخــودرابیــنبرندهــایبرت طــرحکســبوکاریجامــع،جای
درحــوزهفنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتحفــظکنــدوبــهعنــوان
ــترش ــازیوگس ــرفتدربومیس ــان،پیش ــرکتدانشبنی ــکش ی
دانــشفناوریهــاینویــنرامأموریــتخــودمیدانــد.تمرکــزبــر
نیــازمشــتریاندربــازاروتبدیــلآنهــاازبالقــوهبــهبالفعــلباعــث
شــدهتــافــرادادهبــابهرهگیــریازکادریمجــربوامکانــاتنویــن

آموزشــیگامــیبــزرگدرراســتایاهــدافخــودبــردارد.

ــات ــراه،خدم ــنهم ــزودهتلف ــاتارزشاف ــک،خدم فراپیام
تلفــنگویــا،طراحــیوبرنامهنویســیوبســایت،طراحــیوســاخت
نرمافزارهــایتلفــنهمــراه،تکنولوژیهــاینویــنوباشــگاهمشــتریان
اززمینههــایفعالیــتایــنشــرکتاســت.همچنیــنممتــازبــودن،
ــهتعهــدات،کارتیمــی،مشــتریمداریو ــایب مســئولیتپذیری،وف

پشــتیبانینیــزارزشهــایمــاراشــکلمیدهنــد.

 چگونــه بــا بنیادکــودک آشــنا شــدید و چــه خدماتی 
را بــه ایــن مؤسســه ارائــه می دهیــد؟

زمانــیکــهدرآمــدشــرکتبــهانــدازهمطلوبــیرســید؛درحــد
ــف ــونتخفی ــرویسهاییهمچ ــاس ــیخیریهه ــهبرخ ــانب توانم
ــادرمدر ــهم ــاک ــاازآنج ــمام ــهدادی ــکارائ ــامانهپیام ــرایس ب
ــدادیاز ــاریتع ــودوهمی ــریب ــابکارب ــودکدارایحس بنیادک
ــه ــرایارائ ــاب ــرآنشــدیمت ــرعهــدهداشــت؛ب ــوزانراب دانشآم

خدمــاتبــهایــنمؤسســهنیــزاقــدامکنیــم.
ابتــداخــودمدروبســایتبنیادکــودکحســابکاربــریایجــاد
کــردموتعــدادیازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــدرابــاتوجــهبــه

شــرایطاعــالمشــدهازآنــان،بــرایحمایــتانتخــابکــردم.
ایــنمســئلهبــرایمــنکــهدرحــوزهنرمافــزارفعالیــتمیکنــم
ــزرگدربهتریــن ــودچــونخیریههــایمعــروفوب ــبب بســیارجال
حالــتفقــطیــکوبســایتدارنــد
ومــنبــرایاولیــنبــاردیــدمیــک
ــایتی ــهدارایوبس ــهخیری مؤسس
بــاامــکانایجــادحســابکاربــریو
ــایت ــنوبس ــت.درای ــاماس ثبتن
بــا را دانشآمــوزان میتــوان
توجــهبــهشــرایطآنهــاجســتوجو
کــردوپرداخــتمقــرریرابــهطــور
ــامتوجــه سیســتمیانجــامداد.حت
شــدمکــهدرایــنکارتابــل،میتــوان
ــی ــهاقدامات ــهچ ــردک ــاهدهک مش
بــرایدانشآمــوزانجــامشــدهو
مبلغــیکــههمیــارپرداخــتکــرده،
ــوزرا ــندانشآم ــیازای چــهنیازهای

برطــرفســاختهاســت.

علی دلشاد تهرانی، مدیرعامل شرکت فراداده رایانه سورنا )فراپیامک(:

دانش آموزان باهوِش 

بنیادکودک را به ما معرفی کنید 

تا آن ها را آموزش دهیم

شــرکت »فــراداده رایانــه ســورنا« 
ــزار،  ــت نرم اف ــت ثب ــوز فعالی ــا مج ب
دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی 
فعــال در پــارک علــم و فنــاوری 

ــت.  ــران اس ــگاه ته دانش
ــه ای  ــوان مجموع ــه عن ــراداده ب ف
ــاوری اطاعــات و  ــه فن ــال در زمین فع
ــات  ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــات ب ارتباط
ــی و  ــردازش داده، طراح ــه ای، پ رایان
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همــهایــنمســائلبــههمــراهقابلیــتجســتوجوبــرایتمامــی
اطالعــات،مــارابــرایفعالیــتوهمــکاریبیشــتربــابنیادکــودک
ــالو ــایتفع ــهدارایوبس ــنمؤسس ــونای ــردوچ ــبک ترغی
نیــرویفنــیمقیــمبــود؛تنهــاسرویســیکــهمــامیتوانســتیمبــه
ــن،شــرکت ــود.بنابرای ــهکنیــمســامانهپیامــکب بنیادکــودکارائ
ــا ــکاریب ــکهم ــاتپیام ــهخدم ــاارائ ــورناب ــهس ــرادادهرایان ف

بنیادکــودکراآغــازکــردوتاکنــوننیــزادامــهداشــتهاســت.
ــایر ــاوتازس ــیارمتف ــودکبس ــاوروشکاربنیادک فعالیته
ــدهبســیار ــوزانای ــیازدانشآم ــتتحصیل ــااســت.حمای خیریهه
ــورنا،از ــهس ــرادادهرایان ــرکتف ــت.ش ــازیاس ــاوسرنوشتس زیب
زمــانشــروعبــهفعالیــتبــابنیادکــودک،لوگــویایــنمؤسســهرا

ــراردادهاســت. ــنمشــتریانق درصفحــهبهتری

 بـا توجـه بـه این کـه ارائـه خدمات از سـوی شـما به 
بنیادکـودک کاری کامـا داوطلبانه اسـت؛ نظرتـان را درباره 
انجـام کار داوطلبانـه بـرای حمایـت از این گونـه مؤسسـات 

بفرمایید. نیکـوکاری 
مدتـیاسـتکـهدرکشـورمسـئولیتاجتماعـیمـوردتوجـه
امـا میکننـد. همـکاری زمینـه ایـن در وشـرکتها شـده واقـع
اگـربخواهیـمبـادیـدمطلـوبنـگاهکنیـمهنـوزفاصلهبسـیاریبا

داریـم. توسـعهیافته کشـورهای
مسـئلهمهمایناسـتکهتبلیغاتیبرایمسـئولیتهایاجتماعی
صـورتنمیپذیـردوآموزشـیدرایـنحـوزهنداریم.البتهایندرسـت
اسـتکـههمهمـاازکودکـیآموختهایـمکهانجـامکارخیـر،خوبو
پسـندیدهاسـتاماکلمه»مسـئولیتاجتماعی«راحتادردانشـگاهها

هـمندیدهایـموتنهـارشـتههایخـاصاجتماعـیومربـوطبـهایـن
حـوزهبااینواژهآشـنامیشـوند.ایندرحالیاسـتکهبایـدازکودکی
بیاموزیـمکـهمسـئولیتاجتماعیچیسـتوانجامآنیکـیازوظایف

ماست.

 بـا توجه به فعالیت شـرکت فـراداده در امـر آموزش، 
آیـا پیشـنهادی برای بهبـود عملکرد بنیادکـودک دارید؟

بـاتوجـهبـهفعـالبـودنواحـدآمـوزشفـرادادهرایانهسـورنا،
مـنپیشـنهادمیکنمتعـدادیازدانشآمـوزانباهـوشبنیادکودک
درحوزههـایفنـیوکامپیوتـریرابـهمـامعرفـیکنیدتامـابرای
آنهـاکالسآموزشـیبرگـزارکنیـم.آمـوزشمهارتهـایکلیـدی
برنامهنویسـیوشـبکهبـهگونـهایکـهبـهمحـضپایانیافتـناین
آموزشهـامیتوانندمشـغولبـهکارشـوندوتولیدکنند.
مثـالدرحـوزهبرنامهریـزیموبایـل،برنامهنویسـیوبو...
ازآنمهــــمتراینکهاینتعـــــدادازدانشآموزان
کـهآمـوزشدیدنـد؛مکلـفشـوندآموخــــتههایخـود
رابـهتعــــدادیدیگـرازدانــــشآموزانبنیادکـودک
آمـوزشدهنـدوایـننـوعمهارتآمـوزیبههمینشـکل

یابد. ادامـه
البتـهایـنمسـئله،بهصـورتاتفاقـیبهذهنمرسـید
ولـیبـهنظـرممیتوانـدبهصـورتیکایـدهاولیـه،مورد

بررسـیوارزیابیقـرارگیرد.
آمـوزشازجملـهامـورمهمـیاسـتکـهبـهمنظـور
میگیـرد. قـرار توجـه مـورد سـازمانی، تعالـی و عملکـرد بهبـود
بخـشعمـدهفعالیتواحـدآمـوزشفـراداده،برنامهریـزیواجرای
فعالیتهـایآموزشـیدرسـطوحعمومـیوتخصصـیاسـتکـهبه
صـورتکلـیدردوبخـشدرونسـازمانیوبـرونسـازمانیانجـام
میپذیـرد.دربخـشآمـوزشدرونسـازمانی،واحدآمـوزشبااعزام
نیـرویانسـانیبهمؤسسـاتمختلـفوبرگزاریدورههـایتخصصی
وعمومـی،زمینههـایالزمبـرایپیشـرفتوارتقـایسـطحدانـش

فراهممـیآورد. را
فعالیـتواحـدآمـوزش،درآمـوزشبرونسـازمانینیـزشـامل
آمـوزشمفاهیـمموردنیازمشـتریانشـرکتبهویـژهنمایندگانبه
منظـورپشـتیبانیکامـلازآنهـاوبرنامهریـزیوبرگـزاریدورههای

آموزشـیدرزمینـهفنـاوریاطالعاتاسـت.

ــال  ــانی و انتق ــعه وب، اطاع رس توس
ــه  ــا ب ــات دیت ــن و ارتباط ــاوری نوی فن

ــد.  ــت می کن ــور خدم کش
ــس  ــی، ریی ــاد تهران ــی دلش عل
هیئت مدیــره و مدیــــرعامل ایــن 
ــیار  ــاران بس ــی از همی ــرکت، یک ش

ــت.  ــودک اس ــال بنیادک فع
بـا او در دفتر این شـرکت گفت وگو 

نشسـتیم که در پـی می آید:

خیریه های معروف و بزرگ در بهترین حالت فقط یک وب سایت 

دارند و من برای اولین بار  دیدم یک موسسه خیریه دارای 

وب سایتی با امکان ایجاد حساب کاربری و ثبت نام است. در 

این وب سایت می توان دانش آموزان را با توجه به شرایط آنها 

جست وجو کرد و پرداخت مقرری را به طور سیستمی انجام داد
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خالصه ای از گـزارش عملکـرد نماینـدگی های 
بنیــادکــودک

بنیـــادکودک بــا 28 نماینـــدگی اصلــی و 9 نمایندگــی اقمــاری در 23 استـــان کشـــور و بــا 
ــتعداد  ــا اس ــوز ب ــزار دانش آم ــش از 9 ه ــی بی ــت تحصیل ــرزی، در حمای ــر برون م ــکاری 8 دفت هم

ــد. ــور می کوش ــر کش ــد در سراس نیازمن
در ایــن بخــش از نشــریه همیــاران، خاصــه ای از گــزارش عملکــرد ایــن نمایندگی هــا     بیــان 

شــده اســت.
ــوده و  ــه چیدمــان صفحــه نشــریه ب ــا توجــه ب  گفتنــی اســت ترتیــب گزارش نمایندگی هــا ب

در ارزش گــذاری آنــان نقشــی نــدارد.
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رییـسنمایندگـیایـالمبـهبرگـزاری
جلســهکارگروهکنوانسیونحقوقکودکان،
سـالمتزنـانوخانوادهدرمحلاسـتانداری
ایـالماشـارهکردوگفـت:دراینجلسـهکه
درتیر95ودرمحلسـالناسـتانداریایالم
تشـکیلشـد؛بنیادکـودکبهعنـوانتنهـا
نماینـدهحمایـتازکـودکانحضـوریافت.
ایـنمسـئولبرگـزاریجلسـهدیگری
ازایـنکارگـروهرادرشـهریور95مدنظـر
قـراردادوافـزود:دراینجلسـهکهمعاون
امـور مدیـرکل اسـتان، امنیتـی سیاسـی
اجتماعـی،مدیـرکلامـوربانـوانوخانواده
وهمچنیـنمدیـرانکلادارههـاونهادهای
اسـتانحضـورداشـتند؛ازنمایندگیایالم

نیـزدعوتبـهعمـلآمد.
ویبـااشـارهبـهحضـوربنیادکـودکدر
ایـالمبهعنوانتنهامؤسسـهایکـهدرارتباط
بـاکـودکانودانشآمـوزانفعالیتگسـترده
دارد؛عـالوهبـرعملکرداصلیبنیادکـودکدر
حمایـتازدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمند،
ازفعالیتهـای بـهبیـانشـرحمختصـری
ایـالمدرخصـوص اسـتان بنیادکـودکدر
اقدامهـایحاشـیهایاینمؤسسـهدرزلزله
»مورمـوری«وکمکهـایصـورتگرفتـه
پرداخـتوازجملهایـنکمکهارااینگونه
برشـمرد:ارسـالیـککامیـونموادغذایی،
بیـن لوازمالتــحریر و کولهپشـتی توزیـع
دانشآمـوزانآسـیبدیدهدرزلزلـه،توزیـع
بـه مایحتـاجالزم و پوشـاک موادغذایـی،
خانوادههـایآسیـــبدیدهدانـــشآموزان
بورسـیهایـننمایندگـیدرسـیلایـالم.

قدردانی از 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

عبـــدالهیبااشارهبهبرگــزاریبرنامه
مشترکنماینــدگیایالموگروهموسیــقی
»نیلبـک«بیـانکرد:اینبرنامـهدرمهر95
باهمکاریگروهموسـیقیسـنتی»اردشـیر
دانشآمـوزان از و شـد برگـــزار کامـکار«
بورسـیه اهـدای بـا بنیادکـودک نخبـــه

تحصیلـیوهدیـهتجلیـلبهعمـلآمد.

برگـــزاری پــی در همچنیـــن وی
کالسهـایآموزشـیومشــاهدهپیشـرفت
در کـرد: اظهـار دانشآمـوزان تحصیلـی
شـهریور95،نمایندگـیایالمهدایایـیرابه
دانشآمـوزانبـهپـاِسقدردانیازپیشـرفت
آنهادرکالسهایطراحیونقاشـیاهداکرد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
و اردوی علمی- تفریحی 

محمدباقرعبـدالهیباقدردانیازهمکاری
افتخـاریگفـت:درشـهریور95، همیـاران
نمایندگـیبنیادکـودکدرایالمبهبرگــزاری
کارگاهآموزشـِیکامپیوتـربـهمنظـورارتقای

سـطحعلمـیدانشآمـوزاناقـدامکـرد.
ویهمچنیـنبـهبرگـزارییـکاردوی
و کوهسـتانی منطقـه در علمی-تفریحـی
جنگلیچغاسـبزاشـارهکـردوافـزود:تعداد
30نفـرازدانشآمـوزانبورسـیهنمایندگـی
ایـالمباهمراهـییکیازاعضایهیـأتامنا،
مـددکاروجمعـیازهمکارانافتخـاریاین

نمایندگـیدرایـناردوشـرکتکردند.
رییـسنمایندگـیایـالم،پاکسـازی
وجمـعآوریزبالههـایمنطقـهراازجمله
برنامههـایایـناردواعـالمکـردوافـزود:
درایـناردوکـهدرمـرداد95برگـزارشـد
دانشآمـوزان،ضمنآمـوزشدرختکاری،
آشـناییبـاطبیعـتوجنـگلبـهانـواع

بازیهـایمفـرحپرداختنـد.

محمدباقر عبدالهی، رییس نمایندگی بنیادکودک در ایام:

بنیادکودک در جلسه کنوانسیون حقوق کودکان 
سالمت، زنان و خانواده حضور یافت

نمایندگی بنیادکــــودک در ایام 
ــه صــورت رســمی  روز 28 مهــر 91 ب
ــا  ــر ب ــال حاض ــد و در ح ــاح ش افتت
دارابــودن 56 همیــار و 2 مــددکار 
ــورت  ــه ص ــر ب ــت  و یک نف تمام وق
ــات  افتخــاری در فراهــم آوردن امکان
تحصیــل بــرای 193 دانش آمــوز 
بورســیه ایــن نمایندگــی می کوشــد.

نمایندگی ایـالم
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افسـانهاســـدپوربـهبرگـزارینمایشـــگاهنـوروزی»بهـارمهربانـی«در
نمایندگـیآمـلدرهفتـهاحسـانونیکوکاری،بـههمتهمیـارانونیکوکاران
ایـنشـهراشـارهکـردوگفـت:درایـننمایشـگاه،کارآفرینـانبرتـربـاهـدف
توانمنـدیخانوادههـاوجلـبمشـارکت،محصوالتشـانرادر17غرفهشـامل:
صنایعدسـتی،خوراکیهـا،گلوگیـاهوتزئینـاتعرضـهکردنـدکهبخشـیاز

عوایـدآنبـهدانشآمـوزانبـااسـتعدادبنیادکـودکاختصـاصیافت.
»درخــت مهربانــی، بهــار نمایشــــگاه در افــزود: همچنیــن وی
ــه ــودنیــزب آرزوهــا«کــهشــــکوفهدارآرزوهــاییکصـــددانشآمــوزب
بــارنشســتوبــاهمــتنیکــــوکاران،ایــنآرزوهــابــهصــــورتنقــدی

ــرآوردهشــد. وغیرنقــــدیب
میزبانِی طایه داراِن آگاهی و برگزاری اردوی تفریحی

افســانهاســدپور،بــااشــارهبــهاینکــهنمایندگــیبنیادکــودکدرآمــلبــه
مناســبتروزخبرنــگار،میزبــانخبرنــگارانایــنشــهربــود؛گفــت:خبرنگاران
ــده ــرفتآین ــوزانوپیش ــردانشآم ــانرادرخاط ــود،مهرش ــایخ ــاقلمه ب

ایــنمرزوبــومبــهیــادگارگذاشــتند.
ایــنمســئولدرتوضیــحایــنبرنامــهافــزود:بنیادکــودکبــهداشــتِنایــن
انســانهایمهرمنــدکــهتمــاِمهمــتخــودرابــاهــرآنچــهکــهدردســتدارنــد
ــد؛ ــهکارمیگیرن ــدب ــتعدادنیازمن ــااس ــوزانب ــهدانشآم ــاندنب ــاریرس دری

ــد. ــارمیکن افتخ

افسانه اسدپور، رییس نمایندگی بنیادکودک در آمل:

برگزاری نمایشگاه »بهار مهربانی« در هفته 
احسان و نیکوکاری

در   86 بهمــن  از  آمــل  در  بنیادکــودک  نمایندگــی 
ــا  ــر ب ــال حاض ــرد و در ح ــه کار ک ــروع ب ــهر ش ــن ش ای
تمام وقــت، مــددکار   3 فعــال،  همیــار   370  همیــاری 
و یــک کارمنــد اداری می کوشــد کــه از تحصیــل تعــداد 360 

دانش آمــوِز بورســیه ایــن نمایندگــی حمایــت کنــد.

ــهبرگــزاریاردو ــااشــارهب رییــسنمایندگــیآمــلب
ــداد160 ــهریور95،تع ــت:درش ــوزانگف ــرایدانشآم بــ
ــیدو ــلط ــیآم ــیهنمایندگ ــوزانبورس ــرازدانشآم نف

مرحلــهعــازمســفربــهاســتانگیــالنشــدند.
ایــنمســئولدرتوضیــحایــنامــربیــانکــرد:در18
ــه ــوزپســرودرمرحل ــهاول،80دانشآم شــهریورومرحل
دومکــهدر22شــهریوربرگــزارشــد80دانشآمــوزدختــر
ایــننمایندگــی،بــهاســتانگیــالنســفرکردنــدودرمدت
ــیطانکوه، ــرش ــیاحتینظی ــنس ــارروزازاماک ــانچه زم
تلهکابیــنالهیجــان،مــوزهمیــراثروســتایی،اســکله،بــازار
کاســپینوماســولهدیــدنولحظــاتشــادیرادرکنــارهم

ــپریکردند. س
گرامی داشت یاد و خاطره 

قهرمانان پاسکو
رییــسنماینــــــدگیآمــل،بــااشـــــارهبــهواقعه
ــدادی ــهادتتع ــکووش ــاختمانپالس ــزشس ــخری تل
ازآتشنشــانانوهموطنــانبیــانکــرد:عصــرروز
جمعــــه،دومبهمنمــاه95،دانشآمــوزانبورســیه
ــان، ــنقهرمان ــاای ــدردیب ــرایهم ــلب ــیآم نمایندگ

ــد. ــننمایندگــیگــردهــمآمدن درای
ــر ایــنمســئولگشــودندســتاِنکوچــکوقلــبپُ
ــدردی ــرازهم ــوراب ــهمنظ ــوزانراب ــندانشآم ــرای ِمه
بــاهمنوعــانخــودارجنهــادوگفــت:دانشآمــوزان
ــانان ــرهآتشنش ــادوخاط ــل،ی ــیآم ــیهنمایندگ بورس
ــودرا ــایخ ــراِندع ــتندوکبوت ــیداش ــداکارراگرام ف

نمایندگی آمــل

عکساز:علیرضامسلمزاده
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قـراردارنـدوبـاتوجـهبهنقـشتاثیرگـذارمشـاورهدرارتقـایبهداشـتروانو
شـد. برگـزار والدیـن مشـاوره جلسـه خانوادههـا، توانمندسـازی

رییــسنمایندگــیآملبررســیبحرانهویــتوارائــهراهکارهایتســهیلگر
هویتیابــیدرفرزنــدانراازمحورهــایایــنجلســههاذکــرکــردو
گفــت:بررســیچالشهــاوموانــعاجتماعــی،اقتصــادی،فرهنگــیشــامل
ــاز ــلزمینهس ــوار،عوام ــتخان ــانسرپرس ــودنزن ــیب ــشچندنقش چال
ــن ــیدربی ــیوحقوق ــی،اجتماع ــاتاخالق ــربانحراف ــایمخ وپیامده
ــه ــیوارائ ــیتحصیل ــایعقبافتادگ ــیپیامده ــواده،بررس ــدانخان فرزن
راهکارهایــیبــهمنظــوربهبــودوضعیــتتحصیلــیدانشآمــوزانازدیگــر

ــود. ــنجلســههاب ــایای محوره
برگزاری نمایشگاه نوروزی 

و جشن روز پدر
ــدف ــاه ــوروزیب ــزارینمایشــگاهن ــهبرگ ــارهب ــااش افســانهاســدپورب
توانمندســازیخانــوادهدانشآمــوزانبورســیهایــننمایندگــیگفــت:
ــادهــم ــادوازپنجــمت ــایمحمودآب ــهدری ــوروزی،درخان ایــننمایشــگاهن

ــد. ــزارش ــن95برگ فروردی
ویازحضــورهنرمنــدانبــرایبازدیــدازایــننمایشــگاهقدردانــیکــردو
ــوالت ــی،محص ــی،میوهآرای ــاکمحل ــتی،پوش ــایصنایعدس ــزود:غرفهه اف
ــدو ــشدرآم ــهنمای ــوروزیب ــگاهن ــودکاندرنمایش ــیک ــازونقاش دستس
تمامــیعوایــدحاصــلازآنبــهمنظــوررفــعمشــکالتتحصیلــیومعیشــتی

ــت. ــصیاف ــدتخصی ــتعدادنیازمن ــااس ــوزانب دانشآم

ایــنمســئولهمچنیــنبــهبرپایــیمراســمیبــهمنظــورتقدیــر
ــه ــت:ب ــردوگف ــارهک ــودکاش ــارانبنیادک ــیهمی ــاتومهربان اززحم
ــل ــیآم ــیهنمایندگ ــوزانبورس ــدر،دانشآم ــیدنروزپ ــبتفرارس مناس
بــابرگــزاریمراســمیمیزبــانچنــدنفــراز

پــدرانمعنــویایــندانشآمــوزانبودنــد.
ــنمراســم ــارهای ــل،درب ــیآم ــسنمایندگ ریی
ــرد: ــارک ــد؛اظه ــزارش ــت95برگ ــهدراردیبهش ک
بــهایــنپــدران-کــهمهــِرخــودراهیــچگاهاز
ــا ــهایگرانبه ــردهاند-هدی ــغنکــ ــاندری فرزندانش
ــد. ــداش ــوزاناه ــتههایدانشآم ــاودلنوش ازآرزوه
ایــنمســئولبــهاجــرایبرنامــه»درخــت
آرزوهــا«اشــارهکــردوافــزود:ایــنبــار،برگهــای
»درخــتآرزوهــا«،سرشــارازدعــایخیــروبرکــت
ــود. ــدرانب ــارانوپ ــهراههمی ــوزانوبدرق دانشآم

ــد. ــاکردن ــرایســالمتیونجــاتمجروحــانره ب
ویدانشآمــوزانراآیندهســازانجامعــهدانســت
ــوزاندر ــندانشآم ــکازای ــری ــهه ــاک ــزود:ازآنج واف
آینــدهاینزدیــک،بــهحرفــهایمشــغولمیشــوندکــهبایــد
نســبتبــهآنمتعهــدباشــند؛درایــنروز،درِسفــداکاری،

ایثــار،همبســتگیودعــایدســتهجمعیراآموختنــد.

برگزاری نشست هم اندیشی 
با مسئوالن شهری 

و جلسه بهداشت رواِن خانواده ها
ــدادی ــاتع ــیب ــههماندیش ــزاریجلس ــدپوربرگ اس

ازمســئوالنشــهریدرآذر95راازدیگــر
عملکــردایــننمایندگــیخوانــدوبــهنقــلاز
ــه ــاداســالمیادام ــگوارش ــسادارهفرهن ریی
ــلدرجشــنواره ــیآم ــهمیزبان ــاتوجــهب داد:ب
ــود ــایموج ــیظرفیته ــر،ازتمام ــمفج فیل
ــرایشناســاندنوبســطامــورانساندوســتانه ب
بنیادکــودکاســتفادهمیشــودوادارهفرهنــگ
هرگونــه ارائــه آمــاده اســالمی، ارشــاد و
خدمــاتفرهنگــیرایــگانبــهدانشآمــوزان
در شــرکت و موســیقی آمــوزش جملــه از

کنسرتهااست.
ایـنمسئــــول،برگـزاریجلســــههای
از تعــــدادی بـرای را روان بهداشــــت

بنیادکـودک بورسـیه دانشآمـوزان خانوادههـای
شناسـایی بـا آبانمـاه95، در افـزود: و قـرارداد مدنظـر
دانشآموزانـیکـهبیشـتردرمعرضآسـیبهایاجتماعی
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اعظم باقرزارع، رییس نمایندگی بنیادکودک در اردبیل:

مدیرعامل بانک ملی از دانشجویاِن نخبه  نمایندگی اردبیل قدردانی کرد

نمایندگـی بنیادکـودک در اردبیـل از 
تحصیـل 460 دانش آمـوز در ایـن شـهر 
حمایت می کنـد. این نمایندگی کـه از 15 
مهرماه 1382 فعالیت خـود را آغاز کرده، 
 در حـال حاضـر دارای 122 همیـار فعال و

نیـروی  یـک  و  تمام وقـت  مـددکار   3 
اداری  است.

رییـسنمایندگـیاردبیـلبااشـارهبه
نشسـتبانـکملـیکـهبـهمنظـورتقدیر
ازدانشـجویاِننخبـهایـننمایندگیبرگزار
شـد؛گفت:درایننشسـتکهدر17آبان
حسـینزاده، محمدرضـا شـد برگـزار 95
مدیرعامـــلبانـکملـیموفقیـــتایـن
دانشـجویانوکسـبدرجاترفیععلمیو
رفتارهـایصحیحاجتماعیآنـانراالگویی

بـرایسـایردانشآمـوزاناعـالمکرد.
ایـنمسـئولدرایـنبرنامهبـهحضور
اعضـایهیئـتامنـا،رییـسوتعـدادیاز
دانشـجویاننمایندگـیاردبیـلاشـارهکرد
وافـزود:ایـندانشـجویانهمـوارهموجـب
افتخـاربودهانـدوخوشـحالیمکـهشـاهد
فارغالتحصیلـیبسـیاریازآنـانبـهویـژه

درمقطـعدکتـریهسـتیم.
ویبهنقلازیکیازدانشجویانحاضر
درایـننشسـت،بیـانکرد:ایندانشـجوبا
اشـارهبهنقـشموثربنیادکـودکدرایجاد
انگیزهوپیشـرفتتحصیلیخود،انسـانیت
انسـانهای کـه خوانـد نایابـی گوهـر را
اندکـیازآنبهـرهبردهاندودراینمسـیر

گامبرمیدارنـد.
باقـرزارعادامهداد:درپایاناینجلسه
اهدایهدیه با نخبه دانشجویان تمامی از

تقدیربهعملآمد.
برگزاری همایش آموزش خانواده
و حضور دانش آموزان بورسیه 

در آزمـــون های گزینـــه دو
برگـزاری اردبیـل نمایندگـی رییـس
همایــــشآمـــــوزشخانـــوادهدراین
انجـام برنامههـای دیگـر از را نمایندگـی
شـدهاعـالمکـردوگفـت:ایـنهمایـش

از نفـر 200 حضـور بـا 95 شـهریور در
دانشآمـوزانومـادراِنآنهـابـهمناسـبت
اجتماعـات سـالن در مـدارس بازگشـایی

بانـکملـیبرگـزارشـد.

برگـزاری همچنیــــن مسـئول ایـن
جلسـهایبـهمنظورحلپارهایازمشـکالت
مـادراندانشآموزانبورسـیهرامـدنظرقرار
دادوافـزود:درشـهریور95بـهپیشـنهاد
مـادرانوبـاهماهنگـیمددکارانجلسـهای
راهکارهایـی ارائـه و چارهاندیشـی بـرای
بـرایپیشـرفتتحصیلـیهـرچـهبیشـتر
دانشآمـوزانبرگـزارشـدومادرانباتوجــه
بـهاولویتبنـدیحِلمشـکالتخـود،برای
نتیجهگیــریبهتربـهواحدمشــاورهارجاع

دادهشـدند.
اعظـمباقـرزارعبـهبرگـزاری
آزمـونبـرایآمادگـــــِیکنکور
سراســــــریسال96اشارهکرد
وگفـت:درروزجمعـهبیســــتم
تعـدادی اسفنـــــدماهسـال95،
بورســــــیه دانـــشآموزان از
نماینــــــدگیبنیادکـــودکدر
اردبیـــلبـهصـورتگروهـیدر
آزمـونگزینـهدوشـرکتکردند.

برگزاری نمایشگاه دست آوردهای
نهادهای مردمی در اردبیل

اعظـمباقـــــرزارعدربـارهنمایشــــگاه
توانمندیهـاودسـتآوردهاینهادهایمردمی
دراردبیلگفت:دراردیبهشـت95
هماهنگـی بـا نمایشــــگاه ایـن
اسـتانداری اجتماعـی امـور اداره
بینالمللـی نمایشـگاه محـل در
اسـتانوحضـورمؤسسـات ایـن
وانجمـــــنهایمردمنهــــــاد

برگزارشد.
ویبرگـزاریایـنمراســــم
رافرصـتبسـیارمناسـبیبـرای
مردمنهـاد و خیریـه مؤسسـات آشـنایی
ایـن ادامـهداد: بـایکدیگـرذکـرکـردو
و خـود اهـداف تحقـق بـرای مؤسسـات
حمایـتازاقشـارمحرومجامعـــهنیازمند
بـرای صحیحـی برنامهریـزی و تعامـــل

هسـتند. همـکاری
ایـنمســـئولدرهمیـــنخصـوص
گفـت:نمایندگیبنیـــادکودکدراردبیل،
بـرایهمافزایـیباسـایرمؤسسـاتخیریه
درایـننمایشـگاهکـهبهمـدتچهـارروز

برگـزارشـد؛شـرکتکرد.

نمایندگی اردبیــل
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صفیه سیدآقامیری، رییس نمایندگی بنیادکودک در اهواز:

تقـدیر از بنیـادکودک در سمینـار تخصـصی 
روابط عمومی استان خوزستان

نمایندگـی بنیادکـودک اهـواز کـه بـه تازگـی بـه خانـواده بزرگ 
بنیادکودک پیوسـته، به صورت رسـمی از ابتدای مـرداد 95 فعالیت خود 
را آغـاز کرده اسـت. این نمایندگی به همراه 2 مـددکار، 2 همکار افتخاری و 

12 همیـار در رفـع موانع تحصیل تعـداد 46 دانش آموز می کوشـد.

ــن ــودکدرپنجمی ــوربنیادک ــهحض ــوازب ــیاه ــسنمایندگ ریی
ــردو ــارهک ــتاناش ــتانخوزس ــیاس ــیروابطعموم ــمینارتخصص س
گفــت:ایــنســمیناردرنیمــهآذرمــاه95وبــاعنــوان»روابــطعمومــی

ــد. ــزارش ــوازبرگ ــتاه ــاالرنف ــی«درت ــرمایههایاجتماع وس
اینمســئولبــهمعرفــیبنیادکودکتوســطســیدعلیسیفالســادات،
رییــسهیئــتامنــاینمایندگــیاهــوازاشــارهکــردوافــزود:درایــنبرنامه
ــرکلپنجمیــنســمینارتخصصــیروابطعمومــیاســتانخوزســتان مدی
بــهمنظــورقدردانــیازفعالیتهــاینمایندگــیبنیادکــودکدرایــنشــهر،

لــوحسپاســیرابــهایــننمایندگــیتقدیــمکــرد.
پوشش خبری شروع به کار نمایندگی اهواز 

ــاتاکیــدبــرپوشــشخبــریبــرایشــروع صفیــهســیدآقامیریب
ــا ــانهایب ــترس ــر95،نشس ــت:درمه ــوازگف ــیاه ــهکارنمایندگ ب
حضــوراعضــایهیئــتامنــاینمایندگــیاهــوازوبرخــیازنماینــدگان

ــزارشــد. ــاتدروناســتانیبرگ مطبوع
ــی ــننمایندگ ــایای ــتامن ــایهیئ ــیازاعض ــوریک ــهحض ویب
ــودک، ــردبنیادک ــیوهعملک ــدافوش ــاتشــریحاه ــهب ــردک ــارهک اش

ــخداد. ــوصپاس ــنخص ــگاراندرای ــشهایخبرن ــهپرس ب
حضور نمایندگی اهواز 

در سمینار انجمن های خیریه استان خوزستان
رییــسنمایندگــیاهــوازبــااعــالمحضــورایــننمایندگــیدرســمینار
ــهمنظــور ــهاســتانخوزســتانگفــت:ایــنســمینارب انجمنهــایخیری
ــوزان ــوادهدانشآم ــازیخان ــادرتوانمندس ــنانجمنه ــشای ــینق بررس
بورســیهایــننمایندگــیازطریــقایجــاداشــتغالبــرایآنهــابرگــزارشــد.
ایــنمســئولبــهبرگــزاریایــنســمیناردراوایــلدی95اشــارهکــردو
افــزود:درایــنبرنامــه،فعالیتهــاوعملکــردبنیادکــودکتشــریحشــد.

ادامه عملیات پروژه ساختمان نمایندگی اردبیل
ســـــاختمان احــداث فعالیــت آغــاز باقــرزارع
ــا ــهراب ــهطبق ــوتوس ــاملپیل ــلش ــیاردبی نمایندگ
ــراناز ــیای ــکمل همــکاریوهمیــارینیکــوکارانوبان
ــن ــدمتامی ــلع ــهدلی ــت:ب ــردوگف ــرک ــال92ذک س
منابــعمالــی،حــدودیــکســالپــروژهتعطیــلشــدکــه
ــِی ــوکاراناردبیل ــیوحضــورنیک ــاری،هماهنگ ــاهمی ب
ســاکنتهــران،عملیــاتاجرایــیازســال94ادامــهیافت.
ــوم ــهس ــاِزمرحل ــهآغ ــارهب ــااش ــئولب ــنمس ای
ــاختماناداریوآموزشــی ــروژهس ــیپ ــاتاجرای عملی
ــل ــاختمان(دراوای ــیس ــل)دورچین ــیاردبی نمایندگ
ــن ــیای ــاتدورچین ــهداد:عملی ــت95،ادام اردیبهش
ــاکن ــِیس ــوکاراناردبیل ــارِینیک ــاهمی ــاختمانب س

ــید. ــانرس ــهپای ــرداد95ب ــراندرم ته
ایــنمســئولبــهبازدیدهــایاعضــایهیئــت
ــاره ــاختماناش ــنس ــلازای ــیاردبی ــاینمایندگ امن
کــردوافــزود:اعضــایهیئــتامنــادرآبــان95
ــی ــننمایندگ ــداثای ــالاح ــاختماندرح ــزازس نی
ــِدپیشــرفتفیزیکــی ــابررســیرون ــدوب بازدیــدکردن
ــرو ــریبهت ــورنتیجهگی ــهمنظ ــنهادهاییب آن،پیش

ــد. ــهش ــودارائ ــایموج ــهازفض ــتفادهبهین اس
رییــسنمایندگــیاردبیــلهمچنیــناعــالمکــرد:
ــدپیشــرفتعملیــاتاجرایــیســاختمانازســوی رون
پیمانــکاربــهاعضــایهیئــتامنــادرچهاردهــمبهمــن

95تشــریحوموانــعموجــودبررســیشــد.
ایــنمســئولبــاتاکیــدبــراینکــهدرحــال
حاضــرعملیــاتاحــداثســاختماننمایندگــیاردبیــل،
ــازککاریشــدهاســت،توضیــحداد:طــی واردمرحلــهن
آخریــنبازدیــداعضــایهیئــتامنــایایــننمایندگــی
ازرونــدپیشــرفتایــنســاختمانمقــررشــدتــاپایــان
ــدهو ــلش ــاختمانتکمی ــهس ــاه96،نیمطبق فروردینم
نمایندگــیازمحــلاســتیجاریبــهآننقــلمــکانکنــد.
ــروژه، ــامپ ــاناتم ــرد:زم ــالمک ــاناع ویدرپای
ــک ــدودی ــوکاران،ح ــاعدتنیک ــاراتومس ــراظه بناب

ــت. ــدهاس ــیش ــدهپیشبین ــالآین س

نمایندگی اهــواز
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ـــم، ـــودکب ـــیبنیادک ـــسنمایندگ ریی
ـــا ـــم،ب ـــیب ـــیسنمایندگ درخصـــوصتأس
ـــتعدادی ـــااس ـــوزانب ـــهدانشآم ـــارهب اش
ــاتالزم ــهامکانـ ــلزلزلـ ــهدلیـ ــهبـ کـ
بـــرایتحصیـــلخـــودراازدســـتداده
ـــساز ـــودکپ ـــرد:بنیادک ـــانک ـــد؛بی بودن
وقـــوعزلزلـــه،بیـــشاز40روزدربـــمو
ـــداد ـــتتع ـــدوتوانس ـــتقرش ـــادرمس درچ
ـــایل ـــراهوس ـــههم ـــتیب ـــزارکولهپش 5ه
مـــوردنیـــازگروههـــایمختلـــفســـنی
دانشآمـــوزانوکـــودکانرادرمیـــان

ـــد. ـــعکن ـــانتوزی آن
ویهمچنیــنبــاتأکیــدبــراســتقرار
گفــت: بــم در مجــازی نمایندگــی 2
ــان ــربابکوکرم ــودکدرشهــ بنیادکــ
ــاهمــکاریمــــددکارانافتخــاری، نیــزب

ــد. ــتمیکن فعالیــ

رییــسنمایندگــیبــمبــااشــاره
ــده ــهآین ــهب ــیک ــرازهمیاران ــهتقدی ب
ــد ــعدادنیازمن ــااستـــ ــوزانب دانشآمـــ
میاندیشــند؛گفــت:نمایندگــیبــمدر
ــرای ــاهرخی«ب ــاش ــمیاز»علیرض مراس
اهــدایزمینــیبــهمتــراژ1600متــر
ــه ــاختماناداریب ــداثس ــوراح ــهمنظ ب
نمایندگــیبــمدرراســتایحمایــتاز
ــن ــدای ــتعدادنیازمن ــااس ــوزانب دانشآم

ــرد. ــرک ــهر،تقدی ش
قــدرداِن را بنیادکــودک جهانیفــر
حمایتهــایمهرمنـــــداننیکاندیــش
بــا ایــنمراســم خوانــدوادامــهداد:
ایــن مســئوالن از تعــدادی حضــور
شــهرواعضــایهیــاتامنــاینمایندگــی
بنیادکــودکدربـــــمدردیمــاه95

ــد. ــزارش برگ

نمایندگی بم 
میزبان نویسنده  معاصر ایرانی 

جهانیفــربــهحضــور»اســتادمحمــد
علومــی«،یکــیازفرهیختــگانادبیــات
ــردو ــارهک ــیاش ــننمایندگ ــراندرای ای
گفــت:نمایندگــیبمدرتاریــخ16آذر95،
میزبــاناســتادمحمــدعلومــی،نویســنده،
پژوهشگــروطنزپــردازمعاصــرایرانــی
بــودکــهبــهتازگــیمشــغولاجــراییــک

ــمشــدهاســت. پــروژهفرهنگــیدرب
ویحضــوراورادرایــننمایندگــی
بــرایآشــناییبــاایــنمؤسســهوهمــکاری
دانشآمــوزان اســتعدادیابی منظــور بــه
ــعر ــتانوش ــات،قصــه،داس ــهادبی درزمین
دانســتوگفــت:علومــیبــهمنظــورحضــور
ــودک ــوزانبورســیهبنیادک ــگاندانشآم رای
آینــدهای در آموزشــی کالسهــای در

نمایندگـی بنیادکـودک در بـم، پـس 
از وقـوع زلزلـه بـم در دی  82 آغـاز به کار 
کـرده و در حـال حاضـر 547 دانش آمـوز 
را بـا همـکاری یـک همـکار افتخـاری و با 
حمایـت 38 همیـار بنیادکودک، بورسـیه 

اسـت.  کرده 
این نمایندگی با دارابـودن 2 نمایندگی 
اقمـاری در ریـــگان و رســـتم آباد، یک 

کارمند اداری و 5 مـددکار دارد.

لیا جهانی فر، رییس نمایندگی بنیادکودک در بم:

بنیــادکــودک، قـدردان حمــایت های مهـرمندان نیک اندیـش است

منوچهر فاریابی، رییس نمایندگی بنیادکودک در جیرفت:

لحظاتی شاد برای دانش آموزان 
در جشنواره نقاشی

ــدای  ــت از ابت ــودک در جیرف ــی بنیادک نمایندگ
ــت و  ــودک پیوس ــواده بنیادک ــه خان ــن 91 ب فروردی
ــددکار تمام وقــت  ــا همــکاری 2 م در حــال حاضــر ب
ــع  ــکات و موان ــع مش ــال در رف ــار فع ــک همی و ی
تحصیــل 333 دانش آمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد این 

ــد.  ــاش می کن ــهر ت ش

نمایندگی بــم

نمایندگی جیـرفت
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ــرد. ــدواریک ــارامی ــکاظه نزدی

حضور پر شور نمایندگی بم 
در جشنواره

خشت به خشت ارگ بم 
ــه ــااشــارهب ــم،ب رییــسنمایندگــیب
اینکــهارگتاریخــیبــم،بزرگتریــنبنــای
ــازی ــدیبازس ــهُکن ــاب ــیدنی ــتوِگل خش
میشــود؛بیــانکــرد:بنــایارگبــم،درنــوع
ــهلحــاظمعمــاری،وســعتوقدمــت خــودب
ــن ــیازبینظیرتری ــالهیک ــی2500س تاریخ

ــااســت. ــایخشــتیدنی بنایه
ــت ــرحرک ــدب ــاتأکی ــئولب ــنمس ای
ــیو ــتمؤسســاتغیردولت ــی،حمای مردم
همــکاریارگانهــایدولتــیبــهبرگــزاری
ــارکتدر ــیمش ــیمردم ــنگردهمای اولی
احیــایارگبــماشــارهکــردوگفــت:

ــرکت ــاش ــمب ــیب ــوزاننمایندگ دانشآم
درایــنمراســمحضــورپرشــوریداشــتند
ــت ــکخش ــودی ــامخ ــهن ــک،ب ــری وه
ــای ــازیبن ــادربازس ــدت ــتکردن درســ

ــند. ــهیمباش ــمس ارگقدی
ــهدر ــهک ــنبرنام ــوصای ویدرخص
ــن ــرد:درای ــانک ــد؛بی ــزارش آذر95برگ
ــا ــی،ب ــننمایندگ ــوزانای ــان،دانشآم می
خشــتهای انســانی، زنجیــره تشــکیل
ــهداخــل ــرایمرمــتراب ســاختهشــدهب

ــد. ــلکردن ارگمنتق
لیــالجهانیفــربــهبرگــزارییــک
ــه3 ــزب ــدایجوای ــیواه ــابقهنقاش مس
طــــرحبرتــردرجشــنوارهخشــتبــه
خشــتارگبــماشــارهکــردوگفــت:
جمعــیازمســئوالنشــهربــمنیـــــزدراین
ــتند. ــورداش ــیحض ــادفرهنگ ــهش برنام

برگزاری همایش انگیزشی 
و کاس های آموزشی 

ــه ــارهب ــااش ــمب ــیب ــسنمایندگ ریی
انگیزشــی- همایــش اولیــن برگــزاری
ــدادی ــورتع ــاحض ــیدرآذر95ب تخصص
ازدانــــشآموزانودکتــــرسیــــدعلی
پوراســماعیل،مشــاور،تحلیلگــرومــدرس
ــشدر ــنهمای ــرد:ای ــارک ــی،اظه تحصیل
ــور ــهمنظ ــمب ــالمیب ــاداس ــالنارش س
مشــاورهتحصیلــیبــرایدانشآمــوزاِن
مقاطــــعدهــم،ســــومدبیــــرستانو
پیشدانشــگاهینمایندگــیبنیادکــودک

ــد. ــزارش ــمبرگ ب
ــشرا ــنهمای ــدفای ــنمســئوله ای
جلوگیــریازکاهــشانگیــزهبــرایآزمــون
سراســریاعــالمکــردوافــزود:اســتاد
ــوزان ــدیدانشآم ــاگروهبن ــماعیلب پوراس
درمقاطــعمختلــف،کتابهــاومنابــع
در و کــرد معرفــی را برتــر آموزشــی
ــب ــیمناس ــزیآموزش ــوصبرنامهری خص

بــرایدانشآمــوزانســخنگفــت.
برگــزاری بــه همچنیــن جهانیفــر
کالسهــایآمـــوزشیبــهمنظــورپیشــرفت
تحصیلــیدانشآمــوزانوبــرایدانشآموزانی
کــهبــهدالیــلمختلــفدسترســیبــهفضای
برجســته معلمــان و مناســب آموزشــی
ندارنــد،اشــارهکــردوگفـــت:درســال95،
معرفــی بــر عــالوه گذشــته، همچــون
ــی ــههایغیردولت ــهمؤسس ــوزانب دانشآم
کالسهــای مختلـــف، آموزشــگاههای و
ــرای ــیب ــانانگلیس ــیوزب ــوزشریاض آم
دانشآمــوزانپایههــایهفتــم،هشــتمو

ــد. ــزارش ــمبرگ نه

رییــسنمایندگــیبنیادکــودکدرجیرفــتگفــت:دانشآمــوزان
بورســیهنمایندگــیجیرفــتدرجشــنوارهنقاشــی،ســفالگریوهنرهــای

ــد. ــجشــرکتکردن تجســمیبهــارنارن
ــی ــعتفریح ــندرمجتم ــزاریجش ــهبرگ ــارهب ــااش ــئولب ــنمس ای
ــم، ــنمراس ــرد:درای ــانک ــفند95بی ــنروزازاس ــراودرنوزدهمی کس
ــایل ــتندوازوس ــورداش ــودحض ــوادهخ ــراهخان ــههم ــوزانب دانشآم
نقاشــیهمچــونگــواش،آبرنــگ،بــومونیــز،چــرخســفالگری

ــد. ــادیراگذراندن ــاتش ــدولحظ ــتفادهکردن اس
ــالم ــودکاع ــیبنیادک ــورمعرف ــهمنظ ــهراب ــنبرنام ــرایای ویاج
ــرادیبهصــورت ــزارشــده،اف ــایآموزشــیبرگ ــزود:درکارگاهه ــردواف ک
داوطلبانــهمهارتهــایخــودرادرایــنزمینههــابــهدانشآمــوزان
ــیه ــوزانبورس ــهدانشآم ــابب ــدادیکت ــانتع ــدودرپای ــوزشدادن آم

اهــداشــد.
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رییــسنمایندگــیاصفهــانعضویــتکلیــه
ــع ــامانهجام ــیس ــهعموم ــوزاندرکتابخان دانشآم
ذکــر نمایندگــی ایــن فعالیتهــای از را کشــور
ــتفاده ــکاناس ــتام ــنکارتعضوی ــت:ای ــردوگف ک
ــامانه ــنس ــفای ــایمختل ــوزانازکتابخانهه دانشآم

رادرسراســرکشــورفراهــممیکنــد.
ویدربخــشدیگــریازســخنانخــودافــزود:در
نمایندگــیاصفهــاندانشآمــوزاناردوهــایمشـــــهد
مقــدس،چــادگانوآکواریــومراتجربــهکردنــدکــهدر
ایجــادروحیــهشــادبــرایآنهــابســیارتاثیرگــذاربــوده

اســت.
بــرای تولــد جشــن برگــزاری بــه انــواری
ــهداد: ــردوادام ــارهک ــاهاش ــرم ــوزاندره دانشآم
بــرایدانشآمــوزانمتولــدهــرمــاهجشــنتولــدبــه
ــهشــوروشــوق ــزارمیشــودک صــورتگروهــیبرگ

ــیآورد. ــانم ــهارمغ ــاب ــانآنه ــیاریرادرمی بس
حضور در پنجمین نمایشگاه

 توان مندي ها و دست آوردهاي
سازمان هاي مردم نهاد

رییسنماینـــــدگیاصفهانبرگزاریپنجمیــــن
نمایشـــــگاهتوانمنـــــدیهاودســـــتآوردهای
ســـــازمانهایمردمنهــاِدفعــــالدربخـــشهای
ــراث ــهمی ــاینیکوکاران ــوزش،فعالیته ــالمت،آم س
ــد ــانرام ــطزیســتاســتاناصفه فرهنگــیومحی
نظــرقــراردادوگفــت:ایــننمایشــگاه،درنوزدهــم
نمایشــگاه همایشهــای ســالن در ،95 بهمــن

ــد. ــزارش ــتانبرگ ــناس ــیای بینالملل
ــان ــیاصفه ــورنمایندگ ــهحض ــارهب ــااش ویب
درایــننمایشــگاهادامــهداد:ایــننمایشــگاهتــا22
ــی ــلتاریخ ــا21درپ ــاعت15ت ــن95،ازس بهم

ــود. ــرب ــومدای ــرایعم ــتانب شهرس

نمایندگـی بنیادکــــودک در 
اصفهـان کـه در پنجـم دی 1386 
بـه صـورت رسـمی آغـاز بـه کار 
 کرد؛ بـا دارابودن 451 همیـار فعال،

 5 مـددکار تمام وقـت، یـک کارمند 
اداری و یک نمایندگی مجــازی در 
»کفران«، در حـال حاضر از تحصیل 
484 دانش آموز با اسـتعداد نیازمند 

در اصفهـان حمایت می کند.

رییـسنمایندگـیبروجـردبـااشـارهبـهحضـورمعاونـانادارهآمـوزش
وپـرورش،برخـیازمسـئوالنوهمیـارانایـننمایندگـیدرهمایـش»زنـگ
مدرسـه«گفـت:درهمایـش»زنگمدرسـه«کهبـههمتنمایندگـیبروجرد
ودرآسـتانهشـروعفصـلشـکوفاییعلـمودانشبرگزارشـد؛یکیازاسـتادان
ادبیـاتدانشـگاهبروجـرد،اهمیـتنحـوهدرسخوانـدندانشآمـوزان،وظایف

والدیـندرقبـالفرزنـدانوآینـدهآنهارابرشـمرد.
چوبـکاربـااشـارهبهاهـدایجوایزبـهدانشآموزان،توسـطاعضـایهیئت
امناومسـئوالنشـهر،ادامهداد:دراینهمایشازیکیازدانشـجویانموفقدر

کنکورسـالگذشـتهنیـزتقدیربهعمـلآمد.
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی 

حمیدرضـاچوبـکار،بـهبازدیـددانشآمـوزانبورسـیهایـننمایندگـیاز
کارخانـهداروسـازیاکسـیردرمـرداد95اشـارهکـردوگفـت:درایـناردوی
علمـیکـهاولیـنتجربهبازدیـددانشآمـوزانازیـککارخانـهتولیـدداروبود؛
آنهـاپـسازپوشـیدنلباسهـایمخصوصوشـنیدنتوضیحاتمسـئوالن،از

قسـمتهایمختلـفتولیـِدداروبازدیـدکردنـد.
ایـنمسـئولبااشـارهبـهاردویتفریحیدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمند
ایـننمایندگـیبـهپارکترافیـکبروجردکهدرشـهریور95برگزارشـد؛گفت:
درایـنبازدیـددانشآمـوزانباعالئـمرانندگیواجرایآنهابـهصورتعملیدر
پـارکترافیکوسـپساتومبیلسـواریورعایـتمقرراتراهنمایـیورانندگی

بـهخصوصچراغراهنماآشـناشـدند.
ویدرپایانبهبرگزاریاردویدیگریدرهمداناشارهکردوادامهداد:تعداد
40دانــشآموزدختر
نماینـــدگیبروجــرد
نیزدرشهـریور95،از
مناطقدیدنیهمدان
همچونآرامگاهبوعلی،
باباطاهـروگنـــجنامه

دیدنکــردند.

حمیدرضا چوبکار، رییس نمایندگی بنیادکودک در بروجرد:

برگزاری همایِش زنگ مدرسه در نمایندگی بروجرد
نمایندگــی بنیادکــودک در بروجــرد در 26 بهمن 82 شــروع 
ــتعداد  ــا اس ــوز ب ــون 365 دانش آم ــرد و اکن ــت ک ــه فعالی ب
نیازمنــد را بــا حمایــت 153 همیــار فعــال، 4 مــددکار تمام وقــت 

و یــک همــکار افتخــاری بورســیه کــرده اســت.

نمایندگی اصفهــاننمایندگی بروجـرد
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نسرین انواری، رییس نمایندگی بنیادکودک در اصفهان:

»عموفیتیله ای ها« شادمانی و نشاط فراوانی را برای دانش آموزان به ارمغان آوردند

ــرد ــتوعملک ــیفعالی ــامعرف ــئولب ــنمس ای
ــناییبیشــتر ــرایآش ــاتالزمراب ــودک،اطالع بنیادک
خانوادههــاوافزایــشهمیــاراندراختیــارآنــان
ــنجلســهبرنامــهبافــت ــانکــرد:درای ــراردادوبی ق
ــه ــادرانب ــویقم ــورتش ــهمنظ ــادریب ــهپ قالیچ
ــنروش ــدازای کارآفرینــیودرنتیجــهکســبدرآم

ــد. ــراش اج
تست سامت از دانش آموزان 

توسط سازمان ورزش شهرداری
بــا الزم هماهنگیهــای انجــام بــه انــواری
ــهانجــامتســت ســازمانورزششــهردارینســبتب
ســالمتازدانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیاصفهــان
ــت: ــردوگف ــارهک ــیاش ــعتحصیل ــهمقاط درکلی
تســتســالمتدرخردادمــاه95درخانــهریاضیــات
ــوزانو ــرازدانشآم ــرکت277نف ــاش ــانوب اصفه

ــد. ــزارش ــابرگ ــایآنه خانوادهه
ویبــااشــارهبهارائهخدمـــــاتدندانپزشــــکی
بــهدانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیاصفهــان،بیــان
کــرد:آمــوزشوارتقــایســالمتیدانشآمــوزان
اســت. توســعه برنامــه ازمهمتریــنچالشهــای
ــکاری ــاهم ــیب ــننمایندگ ــور،ای ــنمنظ ــههمی ب
دانشــگاهآزاداســالمیواحــدخوراســگاننســبت
ــوزان ــهدانشآم ــکیب ــاتدندانپزش ــهخدم ــهارائ ب
ایــننمایندگــیدرآذرمــاهســالجاری بورســیه

ــرد. ــدامک اق
نماینــــدگی میزبانــِی بــه مســئول، ایــن
اصفهــانازرییــسادارهبهزیســـتیشهرســتانهای
ــت: ــردوگف ــارهک ــراهاش ــتهم ــانوهیئ اصفه
ــنبه،14دی95 ــهروزسهشـ ــتک ــننشس درای
ــت ــدودهفعالی ــرش،مح ــرایطپذی ــد؛ش ــزارش برگ
ــی ــوردبررس ــام ــیخانوادهه ــایدریافت وکمکه

ــت. ــرارگرف ق

ــان ــانرامیزب ــیاصفه ــواری،نمایندگ ــرینان نس
ــت: ــردوگف ــرک ــا«ذک ــوفیتیلهایه ــرای»عم وپذی
ــنبه ــهروزچهارش ــیک ــادوصمیم ــعش ــنجم درای
پانزدهــمدی95درمحــلایــننمایندگــیرقــمخــورد؛
دانشآمــوزانبــاایــنهنرمنــدانمحبــوببرنامــهکــودک
ونوجــوانتلویزیــونســخنگفتنــدونامههــایخــودرا

ــد. ــهدادن ــانارائ ــهآن ب
ویاســتقبالوشــادمانی»عموفیتیلهایهــا«از
ــوزانراوصفناشــدنی ــندانشآم ــایای ــدننامهه خوان
ــا ــوزانب ــم،دانشآم ــنمراس ــزود:درای ــردواف تعبیرک
اهــدایگلوهدیــهیادبــودازمیهمانانقدردانــیکردندو

گفتنــدکــهچنیــندیــداری،ازبزرگتریــنآرزوهــایآنــانبــودهاســت.
ــوزان ــوردانشآم ــرحض ــیب ــانرامبن ــننقشآفرین ــوِتای ــئولدع ــنمس ای
بورســیهبنیادکــودکدربرنامــه»فیتیلــه«درروزجمعــه17دی95،مــدنظــرقــرار
دادوافــزود:ایــندانشآمــوزان،بــههمــراهچنــدنفــرازمــددکارانوهمیــاراندر

ایــنبرنامــهحضــوریافتنــد.
ــرنمایــانشــدنهیجــانودلگرمــی ــاتاکیــدب رییــسنمایندگــیاصفهــانب
ــیوبرنامههــایجانبــی وافــردرمیــاندانشآمــوزانبیــانکــرد:ضبــطتلویزیون
آن،ازســاعت8صبــحتــا19بــهطــولانجامیــدودرمســابقهبرگــزارشــدهدر
ایــنبرنامــه،دونفــرازدانشآمــوزانبورســیهبنیادکــودکبــانشــاندادننبــوغ
ودانــشخــود،برنــدهمســابقهشــدندوافتخــاردیگــریرابــرایبنیادکــودکبــه

ارمغــانآوردنــد.
حضور در دانشگاه آزاد 

فاورجان
به مناسبت روز دانشجو

نســرینانــواریحضــوربنیادکودک
بــه را فالورجــان آزاد دانشــگاه در
مناســبتروزدانشــجو،غنیمــتشــمرد
ــا ــاناز13ت ــت:نمایندگــیاصفه وگف
ــن ــاندانشــجویانای 18آذر95،درمی
ــهو ــنمؤسس ــیای ــهمعرف ــگاهب دانش

فعالیتهــایآنپرداخــت.
ــه ــههم ــراینک ــدب ــاتأکی ویب
ــندانشــگاه دانشــجویانواســتادانای

ــیار ــتقبالبس ــااس ــودکب ــهداد:بنیادک ــد؛ادام ــکیلمیدادن ــرانتش رادخت
خوبــیروبــهروشــدودانشــجویانهریــکبــاتوجــهبــهشــرایطخــودبــهگونهای
بــاایــنمؤسســهارتبــاطبرقــرارکردنــدوبرخــیازدانشــجویاناعــالمکردنــدکه
ــااســتعداد ــرایدانشآمــوزانب ــهرشــتهتحصیلیشــانمیتواننــدب ــاتوجــهب ب

نیازمنــداصفهــان،کالسهــایآموزشــیوتقویتــیبرگــزارکننــد.
دیدار با خانواده های دانش آموزان کفران

رییــسنماینـــــدگیاصفهــان،بــهبازدیــــدازنمایندگــیمجــازیکفــران
ــادراِن ــانم ــرانمیزب ــدگیکف ــان95،نماینــ ــت:درآب ــردوگف ــارهک اشــــ

ــود. ــارانب ــدادیازهمی ــوزانوتع دانشآمــ
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رییـــسنماینـــــدگی
بنیادکودکدربوشـهرگفت:
ایـننمایندگـیدربهمن95
بـاردیگـرشـاهِدگردهمایـی
مهربانـانونیکاندیشـاندر
جشـِنگلریـزانبنیادکودک،
بهبهانـه»پـرواِزهواپیماهای

کاغــذی«بود.
ویبـهبرگزاریمسـابقه
»پـروازهواپیماهایکاغذی«
درایـننمایندگیاشـارهکـردو
گفـت:شـــــرکتکنندگاندر
اینمراســم،درجشنگلریـزان
وخریِدکاغذهایساختهواپیما
بـهصــــورتهمـــتعالـی،

مشــارکتکردند.
بهارنـــــوشچوبــکدر
خصــوصشرکتدرمسابقهی

بهارنوش چوبک، رییس نمایندگی بنیادکودک در بوشهر:

پرواز هواپیــماهاي کاغــذي با دستاِن مهــربانان

نمایندگی بنیادکودک در بوشـهر با 120 همیار فعال از اسـفند 92 شـروع به فعالیت کرده و در حال حاضر با همکاری 
یک نفر مددکار فعال و یک همکار افتخاری در حمایت از تحصیل 164 دانش آموز بورســــیه در بوشــهر می کوشد.

ــهمنظــور ــاحنمایشــگاهب ــهافتت ــارهب ــااش ــدب ــیبیرجن ــسنمایندگ ریی
حمایــتازدانشآمــوزانتحــتحمایــتایــننمایندگــیودرراســتای
معرفــیواطالعرســانیاهــدافمؤسســهدرشهرســتانبیرجنــدگفــت:
ــازیوکــودک، ــر،ب ــهشــامللوازمالتحری ــداد30غرف ــاتع ــگاهب ــننمایشــ ای
ــی ــوالتخانگ ــاپومحصــ ــالمت،کافیش ــکیوســ ــری،پزش ــی،هن ورزش

ــرد. ــهکارک ــروعب ش
ــود ــدس ــا40درص ــن20ت ــزود:بی ــوصاف ــنخص ــئولدرهمی ــنمس ای
ــوزان ــتازدانشآم ــورحمای ــهمنظ ــدب ــیبیرجن ــهنمایندگ ــاب ــروشغرفهه ف

ــت. ــیاختصــاصیاف ــننمایندگ ــیهای بورس
ناصــرولیپــورمطلــق،بــااشــارهبــهپوشــشخبــریاســتانیایــننمایشــگاه
گفــت:تعــدادغرفههــا،وســعتفضــاومیــزانبازدیــدازایــننمایشــگاهدربیــن
ــودوایــننمایشــگاه ــیبیســابقهب اقدامهــایمشــابهدراســتانخراســانجنوب

ناصر ولی پور مطلق، رییس نمایندگی بنیادکودک در بیرجند:

برگـزاری نمایشــگاه در نمایندگی بیـرجند
پــساز9روزفعالیــتبــههمــتهمــکاران
ــه ــرب ــددردوممه ــیبیرجن ــارینمایندگ افتخ

ــانرســید. پای
معالجه  دانش آموز بیرجندی 

به همت نیکوکاران نمایندگی بیرجند
رییــسنمایندگــیبیرجنــددرخصــوص
ــه ــودکک ــیهبنیادک ــوزبورس ــهدانشآم معالج
ــج، ــهآرن ــوختگیدرناحی ــارس ــیدچ درکودک
شــکم،دســتوزیربغــلشــدهگفــت:بــههمــت
جمعــیازنیکــوکاراننمایندگــیبیرجنــد،عمــل
ــل ــوزدراوای ــندانشآم ــتیکای ــیپالس جراح

ــت. ــورتگرف آذر95،ص

نمایندگی بوشهــر

نمایندگی بیرجنــد
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»پــــروازهواپیــــماهایکاغـذی«بیـان
کـرد:ایـنمســــابقهدردوردهســــنی
خردساالنوبزرگســـاالنبرگــزارشدکه
شـوروهیجـاِنآن،لحظاتـیشـادومفرح

رابـرایشرکتکننــدگانرقـــمزد.
ایـن برگـزاری هـدف مسـئول ایـن
مســـابقهراایجـاداشتـــیاقدرمیـــان
دانشآمـــوزانبـرایانجامفعالیـــتهای
مرتبـطبـاعلـمهوافضا،آشـناییبـااصول
فرهنـگ ترویــج ایرودینامیـک، اولیــــه
بازیافـتوهمچنیـنمعرفـیفعالیتهـای
بنیادکـــودکدانســــتوگفـت:تمامـی
هزینـــــههایبرگزاریاینمســــــابقه،
توسـطهمیـاراننیکاندیـشبنیادکـودک
پرداخـتوکلیـــهعوایـدحاصـــلازاین
مسـابقهبـهنفـعدانشآموزانبورسیهشـده

نمایندگـیبوشـهرتخصیـصیافـت.
ویبـهاهـدایجوایـزبـهنفـراتاول
تـاسـوممســــابقهدرهـرردهسنــــی
اشـارهکردوافـزود:برندهمقـــامدومرده
بزرگسـاالن،جایـزهخـودرابـهنمایندگـی

بوشهــــرهدیـهکرد.
چوبــکبــاقدردانـــیازهمــکاری
تمامــیمهرمنـــــداننیکاندیــــشدر
کــرد: اظهــار رویــداد ایــن برگــزاری
ــذیدر ــایکاغ ــروازهواپیماه ــابقهپ مس
ــالن ــن95،درس ــنبه21بهم روزپنجش
تربیــتبدنــیدانشــگاهخلیــجفــارس

ــد. ــزارش ــهربرگ بوش

نمایش عروسکی 
»بیاین به شهر قصه« 

میزباِن دانش آموزان بنیادکودک 
رییـسنمایندگـیبوشـهرازمیزبانـی
نمایـــشعروســـکی»بیایـنبـهشـــهر
قصـه«ازدانــشآموزانایننماینــــدگی
دربیسـتمدی95خبـردادوگفـت:در
ایـنمراسـمکـهدرسـالنشـهیدباهنراز
ســـاعت18الی20برگزارشـد؛120نفر
نمایندگـی بورسیـــه دانــــشآموزان از
بوشهـــــربههمــــراهخانوادههایشـان

داشتند. حضـــور
ویبـاقـــــدردانیاز»محمــــدرضا
نمایـش ایـن کارگــــردان میرشـکاری«
نشـاط برنامـه ایـن داد: ادامـه عروسـکی
همـراه بـه دانشآمـوزان بـرای بسـیاری
داشــــتویـکروزبـهیادماندنــــیرا

زد. رقـم برایشـان
پاک سازی ساحل دریا توسط 

دانش آموزان نماینـدگی بوشهر 
بهارنــــوشچوبــک،بــابرشمـــــردن
زیســت محیــط از نگهــداری اهمیــت
گفــت:نمایندگــیبوشــهربهمناســبتروز
جهانــِیزمیــنپــاکوبــهمنظــورارتقــای
بــاهمــــــراهی فرهنــگشــهروندی،
انجمــن و پســماند مدیریــت ســازمان
حامیــانمحیــطزیســتدراردیبهشــت95
ــا ــاحلدری ــازیس ــهپاکســ ــبتب نس

ــرد. ــدامک اق

ــه ــبتب ــدوارینس ــارامی ــااظه ویب
اینکــهبــاایــناقــداِمنمادیــِندانشآمــوزان،
بــههمــهمــردمیــادآوریشــودکــهســیاره
ــه ــدوب ــوشنکنن ــن«رافرام ــود»زمی خ
فکــرحفــظآنباشــندادامــهداد:تعــدادیاز
دانشآمــوزاِنبــااســتعدادنمایندگیبوشــهر
بــاخوانــدنمقالــهوشــعر،خواســتارپاکیــزه
ــدند ــودش ــیخ ــطزندگ ــتنمحی نگهداش
ــا ودانشآمــــوزانودیگــرشهـــــروندانب
پوشــیدندســتکشواســتفادهازکیسههای
زبالــهمخصــوص،زبالههــایســاحلدریــارا

جمعآوریکردند.
مهمان نوازی رستوران ایتالیایی

گاندو 
از دانش آموزان نمایندگی بوشهر

رییـسنماینـــدگیبوشـهردربخـش
دیگـریازسـخنانخـودگفت:رضاشـعبانی،
مدیررسـتورانایتالیایـی»گاندو«دربوشـهر،
هرماهبهپاسداشــتموفقیـتهایتحصیلی
دانشآمــوزانایننمایندگیضیــافتشامی

میکند. برپـا
ایـنمسـئولبـه»فیـشمهربانـی«در
منـویایـنرسـتوراناشـارهکـردوافـزود:
فیـِشمهربانـی،همـــوارهدرمنـویایـن
رسـتوراندردستــــرسعموماستوافراد
میتواننـددریکمحیطخــوبوباخوردن
غـذا،لـذتخودرابـاخریدسـخاوتمندانه
فیـشمهربانـیبـهنفـــــعبنیادکـودک،

کنند. دوچنـدان

ایــنمســئولبــااشــارهبــهاینکه
ــون ــیتاکن ــکالتمال ــلمش ــهدلی ب
ــرایدرمــاناوانجــام هیــچاقدامــیب
نشــدهبــودادامــهداد:پــسازاینکــه
طــرف از آســیبدیده دانشآمــوز
ــاع ــیارج ــننمایندگ ــهای ــهب مدرس
دادهشــد؛بررســیهایالزمتوســط
مــددکارصــورتگرفــتوهزینــه
ــوکاران ــیازنیک ــطجمع ــلتوس عم
تامیــنوســایرهماهنگیهــایالزم

ــد. ــتانانجــامش ــابیمارس ب
ولیپورمطلــقدرپایــانگفــت:
ایــنعمــلپیونـــــدپوســتکــه
ــا ــد؛ب ــولانجامی ــهطـــ ــاعتب 4س
ــال ــدودرح ــامشـــ ــتانج موفقی
حاضــرشــرایطجسمـــــیدانشآمــوز

ــت. ــوداس ــهبهب روب

نمایندگـی بنیادکـودک در بیرجنـد در 21 مهر 94 آغاز بـه فعالیت  کرد و 
 اکنـون با 17 همیار فعال، 2 مددکار تمام وقت و یک همکار افتخاری از تحصیل

 72 دانش آموز با استعداد نیازمند این شهر حمایت می کند.
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ــتنمایندگــیبنیادکــودک رییــسوق
ــاروز ــانب ــرد:همزم ــالمک ــراناع درته
کــودکدرشــانزدهممهرمــاه95بــادعوت
وهمــتمجموعــهفرهنگــی،هنــریو
بــههمــراهگــروه البرزیســت ورزشــی
بــرای خاطرهانگیــزی روز رونیزســواران،
نمایندگــی ایــن بورســیه دانشآمــوزان

ــورد. ــمخ رق
ــعار ــاش ــیراب ــناردویتفریح ویای
»امیــدرازنــدهکنیــم«معرفــیکــرد
ــداد ــوتتع ــندع ــیای ــهداد:درپ وادام
ــی37 ــاهمراه ــوزانب ــرازدانشآم 60نف
ــل ــهدرمح ــزک ــودرویرونی ــتگاهخ دس
نمایندگــیبنیادکــودکدرتهــرانحضــور
و آفــرود یــکروزه اردوی بــه یافتنــد

کوهپیمایــیرهســپارشــدند.
ــفر ــنس ــحای ــئولدرتوضی ــنمس ای
مجموعــه از تقدیــر بــا و بهیادماندنــی
فرهنگــی،هنــریورزشــیالبرزیســتبــرای
ــناردوبیــانکــرد:بنیادکــودک اجــرایای
بــههمــراهالبرزیســتورونیــــزسواران،
دانشآمــوزانرابــرایگــردشوکوهنــوردی
بــهکوههــایشــهران)پــارککوهســار(
ــا ــدوب واقــعدرغــربتهــرانمنتقــلکردن
تاکیــدویــژهبــرتولیــدهیجــاِنپــاکبــرای
شــرکتکنندگانوبــاســاختنهیجانهــای
ورزشــیوفعالیتهــایخــاصدرطبیعــت،
درتقویــتروحیــهدانشآمــوزانکوشــیدند.

برگزاری کارگاه آموزشی 
شرکت آب معدنی دماوند 

با شرکت دانش آموزان 
نمایندگی تهران

نسریناسـدیبهبرگزاریکارگاهآموزشی
کارشناسـانشـرکتآبمعدنـیدماونداشـاره
مشـارکت بـا کارگاه ایـن در گفـت: و کـرد

دانشآمـوزاننمایندگـیتهـران،نحـوهصحیح
مصـرفآبایـنمـادهحیاتبخـشواثـرات

کمبـودآندرزندگـیانسـانهاارائـهشـد.
ــوزان ــوردانشآم ــهحض ــارهب ــااش ویب
پایــهابتدایــیدرایــنکارگاهبیــانکــرد:
کارشناســانشــرکتآبمعدنــیدماونــد
بــا را کـــودکان موردنیــاز آموزشهــای
روشهــایســرگرمکنندهوســادهارائــهکردند.

همایش قلم  چی
و قدردانی از بنیادکودک

نسـریناسـدیحضورنمایندگـیتهران
را شـهریورماه95 در قلمچـی همایـِش در
مـوردتوجـهقـراردادوهدفازبرگـزاریاین
همایـشراارائـهگـزارشعملکـردیکسـاله
آنمؤسسـهدرارتبـاطبـااعطـایبورسـیه
بـهدانشآمـوزاننیازمنـدسراسرکشـوربیان
کـردوادامـهداد:اعـالمرتبــــههایبرتـر
دانـــشآموزاندرآزمونسراســـری،ارائه

نمایندگی بنیادکـــودک 
تهران از 28 بهمـن 83 فعالیت 
خـود را به صورت رسـمی آغاز 
کـــرد و هم اکنون با دارابودن 
898 همیـار فعـال، 10 مددکار 
تمام وقـــت و یـک کارمنـد 
اداری، از تحصیـل نزدیـک به 
663 دانش آمـوز بـا اسـتعداد 

نیازمنـد حمایـت می کند.

نسرین اسدی، رییس نمایندگی بنیادکودک در تهران:

آفــرود در روز کـودک

نمایندگی تهــران
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آمـارمدارسساختهشــــدهتوسـطمؤسسـه
قلمچـیوهمچنیـنتجلیـلازمعتمـدانو
مؤسسـههایخیریـهکـههمـکاریمیکننـد

راازدیگـراهـدافایـنهمایـشدانسـت.
در قلمچـی سـخنان بـه مسـئول ایـن
بورسـیهدر تعـداددانشآمــــوزان خصـوص
سراسـرایـرانازسـال84تـابـهحـالاشـاره
کـردوگفـت:درپایـانمراسـمبـاقدردانـیاز
کلیهمؤسسـههایخیریـهازجملهبنیادکودک،
تندیسهاییبـهنمایندگانخیریههااهداشـد.

برگزاری اردوهای تفریحی و علمی
رییـسوقـتنمایندگـیتهـران،اردوهای
برگـزارشـدهدرایـننمایندگـیرابرشـمردو
دانشآمـوزان از نفـر تعـداد29 کـرد: اظهـار
دختـروپسـرنمایندگـیاقمـاریبنیادکـودک
درقرچـکبـهدعـوتازمـوزهملـیدرخـرداد
95،بـهمنظـوربازدیـدوآشـناییبـاتاریـخو
تمـــدنایـرانبزرگبهمـوزهایرانباســـتان

اعزامشدند.

ایـنمسـئولبـهاردویدیگـریدرتیـر95
نیـزاشـارهکـردوگفـت:تعـداد85نفـراز
دانشآمــــوزاندختـرمقطــــعابتدایـیو
راهنمایـینمایندگیبنیادکـودکدرتهرانو
اقمـاریقرچـکدرتعطیـالتعیدسـعیدفطر
بـهمـدت3روزدرمنطقــــهسـاحلینـور-

نوشـهرتعطیـالتخـودراگذراندنـد.
پـارک در را بهیادماندنـی روز یـک وی
دلفیناریـومبـرجمیـالددرمـرداد95مدنظر
قـراردادوافـزود:ایـناردوبهمنظورتشـویق
70نفـرازدانشآمـوزانمقطـعششـم،هفتم
وهشـتمتحصیلـیبامعدلهای19تـا20در
نمایندگـیتهـرانواقماریقرچکانجامشـد.
اسـدیدعـوتآژانـسگشــــتلحظـه
دیـداردرشهریـــور95رازمینهسـازاردوی
دیگـریذکـرکـردوادامهداد:تعـداد40نفر
ازدانشآمـوزانمقطـعابتدایـیوراهنمایـی
بورسـیهشـدهدرنمایندگیتهـران،یکروزبه
یـادماندنـیرادرباغپرندگانتهرانوآشـنایی

بـاگونههـایمختلفآنهـا،سـپریکردند.
گفتنـیاسـتهماکنونمحسـنمحمدی
ریاسـتنمایندگـیبنیادکودکدرتهـرانرابه

دارد. عهده

رییسنمایندگیبنیادکودک
درداراببـااعـــــالمتعــــداد
دانشآموزانبورسـیهبنیادکودک
دراینشـهربیـانکـرد:همیاراِن
بنیادکــــودکدرداراب،ازهیـچ
کمکـیبـهدانشآمــــــوزانبـا
اسـتعدادنیازمنداینشـهر،دریغ

نمیکننـد.
ویدرتوضیحایـنامرافزود:

درسـالجاری،نیکوکاراننمایندگیداراب،
نسـبتبـهتهیـهکارتهدیـهوبسـتههای
مـوادغذایـیاقـدامکردنـدکـهایـنهدایا
بیـندانشآموزانبـااسـتعدادنیازمنداین

نمایندگیتوزیعشـد.
برگزاری جلسه با دانش آموزانی

که افت تحصیلی دارند 
رییـسنمایندگیداراببـهبرگزاری
جلســــهبادانــــشآموزانیکهافـــت
تحصیلـیداشـتنداشـارهکـردوگفـت:
نمایندگـی ایـن 95 شهـــریورماه در
بـا جلسـهای دبیرسـتانها از یکـی در
دانشآموزانـیکهافتتحصیلیداشـتند؛

برگزارکرد.
ویدرهمیـنخصـوصادامهداد:در
ایـنجلسـه،یکـیازاعضایهیئـتامنای
بنیادکـودک،اهمیتپیشـرفتتحصیلیرا
بـرایایندانشآمـوزانبرشـمردومددکار
ایـن بورسـیه دانشآمـوزان بنیادکـودک،

نمایندگـیرابـرایشـرکتدرکالسهـای
تقویتـی-آموزشـیراهنمایـیکرد.

برگزاری اردوی آموزشی 
برگـزاری بـر تاکیـد بـا اسـماعیلی
اردوهــــایعلمیبرایدانــــشآموزان
ایـنمؤسسـهدرداراب،اظهـار بورسـیه
کـرد:درآذرمـاه95،دواردویآموزشـی
بـرایدانشآموزانبورسـیهایـننمایندگی
بـهمنظـوربازدیـدازکارخانـهسـیماناین

شـهربرگزارشـد.
ویدرخصـوصبرگـزاریایـناردوها
توضیـحداد:تعـداد15نفـرازدانشآموزان
پسـردرمقطـعراهنمایـیو20دانشآموز
از مجـزا، اردوی دو در نهـم پایـه دختـر

کارخانـهسـیمانبازدیـدکردند.
رییسنمایندگیدارابپرداختهزینه
ایـناردوهاراتوسـطیکـیازاعضایهیئت
امنـایایـننمایندگـیاعـالمکـردوگفت:
بنیادکـودکهموارهقـدرداننیکاندیشـی

همیارانگشادهدسـتاسـت.

سلیمان اسماعیلی، رییس نمایندگی بنیادکودک در داراب:

همیاران از هیچ کمکی به دانش آموزاِن با استعداد 
نیازمند دریغ نمی کنند

ــوز  ــت از 422 دانش آم ــا حمای ــودک در داراب ب ــی بنیادک نمایندگ
بــا اســتعداد نیازمنــد ایــن شــهر، دارای 2 مــددکار تمام وقــت، یــک 
کارمنــد اداری و 43 همیــار فعال اســت. ایــن نمایندگی از 7 شــهریور 

88 فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز کــرده اســت.

نمایندگی داراب
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رییـسنمایندگـیبنیادکـودکدر
تبریـزگفت:ایـننمایندگیدرهشـتم
بهمنمـاهبـابرگزاری»جشـنگلریزان
عشـــق«،روزیبهیـادماندنـــیرادر
برگهـایپرافتخــــاِرایـننمایندگی

رقـــمزد.
ویهـدفبرگـزاریاینجشـنرا
تبیینوجمعآوریهزینهبرایسـاخت

اولیـــنمدرسـهخیریهبهنـامبنیادکودک
درتبریـزاعـالمکـردوافـزود:ایـنجشـن،
بـهمنظورسـاختمدرسـهبنیادکـودکدر
بـاهمـتعالـینیکـوکارانبرگـزار تبریـز
شـدتـادانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـد
ایـنشـهربتواننـدازامکانـاتتحصیلـیو

آموزشـیبیشـتریبرخـوردارشـوند.
ویاهـدایایـنزمینراازسـوییکی
ازنیکـوکاراناعـالمکردوافـزود:نمایندگی
بنیادکـودکدرتبریـزبنابهدرخواسـتاین
نیکـوکارنسـبتبهسـاختمدرسـهدراین

زمیـناقـداممیکند.
علیرضــاکافــیحضــورمدیرعامــل
بنیادکــودک،همیــارانمهرمنــد،نیکوکاران
واعضــایشــورایشــهررادرایــنمراســم
ارجنهــادوگفــت:ایــنبرنامــه،روزجمعــه
8بهمنمــاه95ودرســالنمجتمـــــع
ــوار ــعدربل ــزواق ــیپتروشــیمیتبری رفاه

ــزارشــد. اســتادشــهریاربرگ
دیدار با مدیرکل آموزش  و  پرورش

استان آذربایجان شرقی 
رییـسنماینــــدگیتبریـزبـهحضور
اعضـایهیئـتامنــــایایـننماینــدگی

دردفتـرمدیـرکلآموزشوپرورشاسـتان
اشـارهکـردوگفـت:درایـندیـدارکـهدر
از گزارشـی گرفـت؛ صـورت 95 خـرداد

فعالیتهـایبنیادکـودکارائـهشـد.
ایـنمسـئولبـاتاکیـدبـرهمـکاری
بنیادکـودک بـا پـرورش و آمـوزش اداره
پـرورش، و آمـوزش داد:مدیـرکل ادامـه
پـسازتکمیـلفـرمهمـکاریافتخـاری
بنیــــادکودک مسئــــوالن از مؤسسـه،
درخـــواستکـردتـابـاحضوردرجلسـه
رؤسـاینواحـیومناطـقآموزشوپرورش
را مؤسسـه ایـن فعالیـــتهای اسـتان،

معــــرفیکننـد.

برگزاری اردوهای تفریحی 
و کاس های آموزشی

علیـــرضاکافـیبـااشـارهبـهبرگـزاری
اردویزیارتـیمشـهدمقـدسبـرای14نفراز
دانشآمـوزانبورسـیهنمایندگـیتبریـزگفت:
درایـناردوی5روزهکهدرشـهریور95برگزار
شـد؛رییـسهیئـتامنـایایـننمایندگـیو

مـددکارمؤسسـهنیـزحضورداشـتند.
برگـزاری اعـالم بـا همچنیـن وی
دانشآمـوزان بـرای آموزشـی کالسهـای
نمایندگـیتبریـزادامـهداد:ایـننمایندگی
بـهمنظـــــورباالبـردنتوانآمـــــوزشی
دانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـدوبـرای
کنکـور آزمـون در برتـر رتبههـای کسـب
سـال96بـهبرگـزاریکالسهـایآمادگی
کنکـوردردروسریاضـی،فیزیکوشـیمی

اقـدامکـردهاسـت.
اینمسـئولبیـانکـرد:دانشآمـوزاناز
تجربههـایاسـتادانمهرمنـددانشـگاههابـه
صـورتتدریـسافتخاری،اسـتفادهمیکنند.

علیرضا کافی، رییس نمایندگی 
بنیادکودک در تبریز:

جشن گلریزان عشق
 در نماینـدگی تبــریز

 برگزار شد

نمایندگــی بنیادکودک در تبریــز از 260 
دانش آمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد در ایــن 
ــا همــکاری 3  شــهر حمایــت می کنــد و ب
مــددکار تمام وقــت، یــک کارمنــد اداری و 
یــک همــکاری افتخــاری دارای 240 همیار 
فعــال بــوده و فعالیــت رســمی خــود را از 

ابتــدای آذرمــاه 87 شــروع کــرده اســت.

نمایندگی تبـــریز
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محمدرضا رنجبر، رییس نمایندگی 
بنیادکودک در کرمانشاه:

بادبادک ها 
به پــرواز درآمــدند

فعالیت رسـمی نمایندگی بنیادکودک در 
کرمانشـاه در آبـان 1382 کلید خـورد و 2 
مـددکار تمام وقت، یـک کارمنـد اداری با 
همـکاری یک همکار افتخاری و 229 همیار 
فعـال، در تسـهیل مسـیر تحصیـل 323 
 دانش آمـوز با اسـتعداد نیازمند این شـهر 

تاش می کنند.

برگـزاری نمایندگـیکرمانشـاه، رییـس
منظـور بـه را بادبادکهـا« »پـرواز جشـن
فراهمکـردنلحظاتـیشـادبـرایدانشآموزان
بورسـیهایـننمایندگـیاعـالمکـردوگفـت:
ایـننمایندگیبامشـارکتچنـدارگاندولتی،
خصوصیوکلینیکمددکاریکرمانشاهمراسم
شـادوباشـکوه»پروازبادبادکها«رابرگزارکرد.
اینمسـئولجمـعکثیـریازدانشآموزان
ارگانهـای خانوادههـای از تعـدادی مـدارس،
فرهیختـه، جامعـه نیکـوکار، افـراد دولتـی،
ورزشـکارانودیگـراقشـارجامعـهراازحاضران
دراینجشـنذکرکـردوافزود:اینمراسـمکه
در16خـرداد1395درمحـلپارککوهسـتان
واقـعدرطـاقبسـتانبرپـاشـدوبـااجـرای
برنامههـایطنـزوموسـیقیمحلیهمـراهبود.
ویمعرفـیهرچهبیشـتربنیادکـودکو
فعالیتهـایآنرادیگردسـتآورداینبرنامه
خوانـدوبیـانکـرد:درایـنمراسـم،پـساز
بـهپـروازدرآمـدنبادبادکهابهبرنـدگاناین

مسـابقهجوایزیاهداشـد.
برگزاری دوره  آموزش خبرنگاری 

و کاس های مشاوره و روان شناسی
محمــدرضارنجبـــربااشــارهبهاهمــیت
بهینهسازیاوقاتفراغــتدانشآموزاننمایندگی

کرمانشاهاظهارکرد:درتابستان95باهمکاری
خبــرگزاریدانــشآموزی»پانا«دورهآمــوزش

خبرنگاریبرایایندانشآموزانتشکیلشد.
ویایـندورهرادرارتقـایسـطحآگاهـی
دانشآمـوزان،بسـیارمفیـدذکـرکـردوگفت:
اینکالسهاکهدرایامتابسـتانتشـکیلشـد؛
تاسـهماههاولسـالتحصیلیبهطولانجامیدو

اسـتقبالدانشآمـوزانرابههمراهداشـت.
مـدرک اعطـای بـه مسـئول ایـن 
خبرنـگاریمقدماتـیبـهدانشآموزانـیکـه
حـدنصابنمـرهراکسـبکردند؛اشـارهکرد
وافـزود:بههمـتادارهکلآمـوزشوپرورش
اسـتان،ازچهـاردانشآموزبااسـتعداددراین
رشـتهبـرایاردویزیارتی-سـیاحتیمشـهد

مقـدسدعـوتبـهعمـلآمد.
رییسنمایندگیکرمانشـاه،افزایشاعتماد
بـهنفـسوجلوگیـریازاسـترسکنکـوررادر
میـاندانشآموزانـیکـهدرآزمونسراسـری
موفـقنبودندمهمبرشـمردوگفـت:درمرداد
95دورهکالسهـایمشـاورهوروانشناسـی
بـهمـدت6هفتـهبـاهمـتوهمیـارییکی
ازاسـتادانمطـرحدراینرشـتهبرگزارشـد.
اینمسـئول،هـدفازبرگـزاریایندوره
رادسـتیابیدانشآمـوزانبـهتوانمندیهای

خـود،افزایـشاعتمـادبـهنفـسآنانو
راهکارهـایکنتـرلوکاهـشاسـترس
دانسـتواظهـارکـرد:امیدواریـمایـن
آرامـش و آمادگـی بـا دانشآمـوزان
بیشـتریخـودرابرایآزمونسراسـری
سـالآینـدهآمـادهکننـدوبتواننـدبـه

دانشـگاهراهیابنـد.
روز جهانی کودک 

بـه گرامیداشـتی برگـزاری بـه رنجبـر
مناسـبتروزجهانـیکـودکاشـارهکـردو
گفـت:بههمـتتعدادیازهمیـارانواعضای
هیئـتامنـاینمایندگـیکرمانشـاه،مراسـم
گرامیداشـتیدرمحلایننمایندگیبرپاشـد.
ویایـنمهـمرابـهمنظـورمعرفیبیشـتر
بنیادکودکبهاقشـارجامعهتلقیکردوافـزود:در
ایـنگردهمایی،همیـارانباتقدیمشـاخهگلاز

زحمـاتهمـکاران،قدردانـیکردند.
ــان ــاهدرپای ــیکرمانش ــسنمایندگ ریی
ــن ــلای ــیمح ــهجابهجای ــود،ب ــخنانخ س
نمایندگــیاشــارهکــردوگفــت:درآذر95،بــا
ــن ــایای ــالشاعضــایهیئــتامن همــتوت
نمایندگــی،دوواحــداداریبــهمتراژهــای68و
91متــر،بــهمنظــوراســتفادهاداریوآموزشــی
بــراینمایندگــیکرمانشــاهخریــداریشــد.

نمایندگی کرمانشـاه
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رییـسنمایندگـیبنیادکـودکدررشـت،بااشـاره
بـهاینکـهتعـدادیازدانشآموزانبرترمقطعمتوسـطه
نمایندگـیرشـت،بـهصـورترایـگاندرآزمونهـای
آزمایشـیگزینـهدودردیمـاه95،ثبـتنـامکردنـد
گفـت:نخسـتینمرحلـهآزمـون»گزینـهدو«،درروز
جمعـه24دیمـاهدرمحـلآموزشـگاهبهگزینرشـت

شـد. برگزار
برتـر دانشآمـوزان ایـنمسـئولافـزود:حضـور
مقطـعمتوسـطهنمایندگـیرشـتدرایـنآزمـون،
رشـت نمایندگـی همیـاران مهرمنـدی و بـاهمـت
کـهمدیریـتآموزشـگاهعلمـیبهگزیـنومؤسسـه
»گزینـهدو«دراسـتانگیـالنرابـرعهـدهدارنـد،

اتفـاقافتـاد.

دیدار با مسئوالن استانی و شهرستانی
سـمانهحسـنعلیزادهبهبرگزاری
چندیـنجلسـهدرمردادمـاه95بـه
منظـورمعرفـیمؤسســـهاشـارهکرد
حضـور بـا جلسـهها ایـن گفـت: و
شـهری مسـئوالن از نفـر چنـــد
اداره رؤسـای جملـه از اسـتانی و
آمـوزشوپرورشورؤسـایسـازمان

شـد. برگـزار و... بهزیسـتی
برگزاری اولین 

تئاتر عروسکی 
در نمایندگی رشت

حسـنعلیزادهبااشـارهبـهاجرای
نمایندگـی عروسـکی تئاتـر اولیـن
رشـتوحضـورمـادراندانشآموزان
بورسـیهواعضـایهیئـتامنـایاین
در نمایـش ایـن گفـت: نمایندگـی،

سمانه حسنعلی زاده، رییس نمایندگی بنیادکودک در رشت:

»گزینه دو«، گزینــه ای مهربان
نمایندگــی بنیادکــودک در رشــت فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی از 9 تیــر 92 آغــاز کــرده اســت و 
179 نفــر همیــار فعــال دارد. ایــن نمایندگــی را تعــداد 2 مــددکار تمام وقــت، یــک مــددکار افتخــاری و یــک 
ــتعداد  ــا اس ــوز ب ــی از 259 دانش آم ــت تحصیل ــا حمای ــه همان ــود ک ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــد اداری در رس کارمن

ــانند. ــاری می رس ــت؛ ی ــهر اس ــن ش ای

مهرمـاه95ودرانجمـنفرهنگـیهنـریاسـتانگیـالن،اجـراشـد.
ــهتالشهــایدانشآمــوزاننمایندگــیرشــتاشــارهکــردوافــزود: ویب
دانشآمــوزانازســالگذشــتهدرایــنکالسهــاشــرکتونمایشــنامهو
ــی ــگارش،طراح ــودن ــدخ ــتهایتوانمن ــادس ــرراب ــنتئات ــکهایای عروس

ــد. واجــراکردن
رییـسنمایندگـیرشـتهـدفبرگـزاریایـنکالسهـاراتوانمندسـازی
دخترانردهسـنیخردسـالدرعرصهخالقیتنوشـتاریوگفتاریدانسـتوادامه
داد:درایـنکالسهـاابتـدابـههنرجویـاننحوهسـاختعروسـکهاآمـوزشداده
میشـودوسـپسهرکـدامازآنهـابـهصـورتجداگانـهداسـتانیرابرایعروسـک
خـودخلـقکردهودرهرجلسـهگوشـهایازتغییراتزندگیشـخصیتعروسـک

خـودراایفـاینقـشمیکنند.
برگزاری مسابقه دوستانه تیراندازی با تپانچه و تفنگ 

سـمانهحسـنعلیزاده»جوانههـایامید«راناممسـابقهدوسـتانهایاعالمکرد
کـهبـاهمـکاریومیزبانـیهیئـتتیرانـدازیاسـتانگیـالن،میـاندانشآموزان
عالقهمنـدبـهایـنرشـتهورزشـیوآنهایـیکـهآرزویرسـیدنبهشـغلپلیسـی
رادرسـرمیپروراننـد؛برگـزارشـدوبیـانکـرد:ایـنمسـابقهدرمهرمـاه95وبـا
حضـورمسـئوالنادارهکلورزشوجوانـانوهمچنیـناعضـایهیئـتتیرانـدازی

اسـتانبرگزارشـد.
ویدرهمیـنخصـوصافـزود:دانشآموزانپـسازآموزشتیراندازیتوسـط
مربیان،درمسـابقهشـرکتکردندوعالوهبراهداییادبودیازسـویدانشآموزان
نمایندگـیرشـتبههیئتتیراندازیاسـتانگیـالن،ازتمامـیدانشآموزانحاضر

درایـنرویـدادبـااهـدایلوحسـپاسوهدیهتقدیربـهعملآمد.

نمایندگی رشت
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 هیئت کاراته استان گیان
به جمع همیاران بنیادکودک پیوست

رییـسنمایندگـیرشـتدرپـیهمـکاریهیئـتکاراتـهاسـتانگیـالنو
نمایندگـیرشـتگفت:هیاتکاراتهاسـتانگیـالندرهفتمآبانمـاه95میهماِن
مسـابقاتلیـگکاراتـهاسـتانبـودوبنیادکـودکبـابرپایـیغرفـهبـهمعرفـی

فعالیتهـاوعملکـردایـنمؤسسـهپرداخـت.
ایـنمسـئولهمـکاریهیئـتکاراتـهاسـتانگیـالنبـرایثبتنـامرایـگان
دانشآمـوزانبورسـیهبنیادکـودکوعالقهمنـدبـهورزشکاراتـهراارجنهـادو
افـزود:ایـنهیئتبـامعرفیایـندانشآمـوزانبهمراکـزمعتبرآموزشی-ورزشـی
تحـتنظـارتسـازمانتربیـتبدنـیاسـتان،بـهمنظـورجلـبنظـرهمیـارانو
نیکـوکارانحقیقـیوحقوقـیدرحمایـتازفعالیتهایخیرخواهانـهبنیادکودک

تـالشمیکنـد.
فروش لقمه های غذا

در حمایت از دانش آموزان با استعداد نیازمند 

سـمانهحسـنعلیزادهدبیرسـتانهایدخترانهپروفسـوررضاوسـمادرشـهر
رشـترادرآذرمـاه95میزبـانهمیـارانبنیادکـودکاعـالمکردوگفـت:دراین
میزبانـی،لقمههـایغذادرحمایـتازدانشآموزانبااسـتعدادبورسـیهنمایندگی

رشـتبهفروشرسـید.
ویدربـارهایـنسلسـلهبرنامـهکـهبـاهـدفتحقـقشـعار»شـوقآموزش،
شـورزندگـی«برگـزارشـدهوادامهخواهدداشـتبیانکـرد:اینبرنامـهبامعرفی
اهـدافمتعالـیبنیادکودکسـعیمیکندتاروحیهنیکاندیشـیوانساندوسـتی

رادرمیـانآیندهسـازانایـرانبـزرگترویجکند.
برگزاری چهارمین نمایشگاه و فروشگاه عیدانه  

رییـسنمایندگـیبنیادکودکدررشـت،برگزاریچهارمیننمایشـگاهخیریه
نمایندگـیرشـترامدنظـرقـراردادوگفت:ایننمایشـگاهدرروزهـای18تا20
اسـفند95بـهمیزبانیپیشدبسـتانیودبسـتاندخترانـهبهارِدانـشوباهمکاری

ونیکاندیشـیهمیــــارانونیکــــوکارانایـنشـهر،
برگزارشد.

اینمسـئولدرهمینخصوصادامهداد:نمایشـگاه
خیریـهنمایندگیرشـتدر19غرفهازکارهایدسـتی
بانـواننیکـوکارودانشآموزانشـاملمحصوالتغذایی،
تابلوهـای گلوگیـاه،ظـروفسـفالی،صنایعدسـتی،
مـورد روز سـه مـدت در و...، کتـاب شـمع، نقاشـی،
اسـتقبالخـوبشـهرونداننیکـوکاروبهویـژههمیاران

بنیادکـودکقـرارگرفت.
ویبـهرونماییازاسـتنددائمیگلهـایکاکتوس
درایـننمایندگـی،کـهبادسـتانمهربـاندانشآموزان
ایـنمؤسسـهکاشـتهشـدهاشـارهکـردوافـزود:غرفـه
آرزوهـای از برگهایـی بـا نیـز آرزوهـا« »درخـت
دانشآمـوزانبورسـیهبنیادکودک،حضورگـرمهمیاران

ونیکـوکارانرابـههمـراهداشـت.
سـمانهحسـنعلیزادهدرهمینخصـوصادامهداد:
آرزوهـای50دانشآمـوزبـااسـتعدادنیازمنـد،درایـن
غرفـهبـهبـارنشسـتونیکـوکاراندرتهیـهآنهـانقش
عروسـک، کفـش، و پوشـاک کردنـد. ایفـا بهسـزایی
تختخـواب،فـرش،سـفربـهتهـرانوبازدیـدازبـرج
میـالد،هزینـهایـابوذهـابتـادانشـگاه،میزتحریـرو
از و... سـاعتمچی لوازمتحریـر، دوچرخـه، صندلـی،
جملـهآرزوهـایدانشآمـوزانبورسـیهبنیادکـودکدر

رشـتبـودکـهبـردرخـتآرزوهـاشـکوفهداد.
تولدی ماندگار

بـه تولـدی برگـزاری رشـت، نمایندگـی رییـس
یادماندنـیبـراییکـیازهمیـارانایـننمایندگـیکـه
پایهگـذارنمایندگـیبنیادکـودکدررشـتنیـزهسـت
راازدیگـرفعالیتهـایانجـامشـدهبرشـمردوگفـت:
دراسـفندماه95،نمایندگـیبنیادکـودکدررشـتبـه
همـراهتعـدادیازدانشآموزانبورسـیهایـننمایندگی،
میزبـاننیکاندیـِشمهرمنـد،»مسـعودامانـی«بـود.

اینمسـئولدرهمینخصوصادامهداد:نمایندگی
رشـتدرتیـرماهسـال92،بـاحمایتهایایـنهمیار
مهربـانافتتـاحشـدودانشآمـوزانتحـتحمایـِتوی
بـهپـاسمهرمندیهـایاو،تولـدیبـهیادماندنـیبرای

اوبرگـزارکردند.
ویبـهحاشـیههایزیبـایایـنمراسـماشـارهکرد
وگفـت:دراینجشـنتولـد،»رضا«دانشآمـوزنابینای
تحـتحمایـتایـنهمیـاربـاگفتنجملـه»ایـنفضا،
بـویپـدرنداشـتهامرامیدهـد«لحظاتـینـابوتکرار

نشـدنیرابـرایایـنهمیـارمهرمندبهوجـودآورد.
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بـه اشـاره بـا نمایندگـیشـهرکرد رییـس
اینکـهافزایـشدانـشومهارتهـایخانـواده،
ازبـروزمسـائلومشـکالتروزمـرهپیشـگیری
دچـار افـراد کـه مـواردی در گفـت: میکنـد
مشـکالتپیچیـدهمیشـوند؛بـاکمکمشـاوره
میتـواننسـبتبـهکاهـش،رفـعوحـلآنهـا
اقـدامکـردچراکـههـرمسـئلهایراهحلهـای

دارد. متعـددی
محمودرضـامحمـدیادامـهداد:بـهمنظور
ارتقایسـطحآگاهـیخانوادههـایدانشآموزان
بورسـیهنمایندگـیشـهرکرد،کالسمشـاورهبا
حضـوردکتـرمـرادیازاسـتادانگروهمشـاوره
ادارهکلآمـوزشوپـرورشاسـتانبـرایجمعی
دبیرسـتان در دانشآمـوزان، ایـن مـادران از

فجراسـالِمشـهرکردبرگزارشـد.
کلیـه ،95 بهمـن از افـزود: مسـئول ایـن
خدمـاِتمشـاورهدرمرکـزتخصصـیشـهرکرد
بـرایدانشآمـوزانبورسـیهایـننمایندگـیبـه

انجـاممیشـود. رایـگان صـورت
دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش

استان چهارمحال و بختیاری

محمـدیبـااشـارهبـهتفاهمنامـههمـکاری
آموزشوپـرورش ادارهکل و بنیادکـودک میـان
اسـتانچهارمحـالوبختیـاریدراسـفند93و
بـهمنظـورحمایـتازدانشآمـوزانبااسـتعداد
نیازمنـد،گفـت:اعضـایهیاتامنـاینمایندگی
شـهرکرددرخـرداد95،گزارشـیازفعالیتهای
خـودرادردفتـرمدیرکلآمـوزشوپرورشاین

اسـتانارائـهدادند.
ویبـاتاکیـدبـرتقدیـرمدیرکلآمـوزشو
پـرورشایـناسـتانازتالشهایچندینسـاله
بنیادکـودکبیـانکـرد:ادارهآمـوزشوپرورش
بورسـیه دانشآمـوزان افطـاری اسـتان،هزینـه

نمایندگـی بنیادکـودک در شـهرکرد 
کـه از اول مهـر 93  بـه خانـواده بـزرگ 
یـک  بـا  اسـت،  پیوسـته  بنیادکـودک 
مـددکار تمام وقـت و یک کارمنـد اداری 

ــهمناســبتروز ــریب ــسخب ــرد:کنفران ــالمک ــاناع ــیکاش ــسنمایندگ ریی
خبرنــگار،درروزسهشــنبه19مــرداد95،درنمایندگــیکاشــانبــهمنظــور
ــد. ــزارش ــگارانبرگ ــشهایخبرن ــهپرس ــخگوییب ــودکوپاس ــیبنیادک معرف
ــعســبد ــهدوانبرگــزاریاردوهــایتابســتانی،جشــنرمضــان،توزی زهــراچل
ــی ــاورههایتحصیل ــتمش ــی،نشس ــایتقویت ــزاریکالسه ــی،برگ ــوادغذای م
ــواده ــیخان ــایعموم ــردننیازه ــرفک ــتانیوبرط ــایتابس ــی،کالسه وتربیت
وخواهــروبــرادراندانشآمــوزانبورســیهشــدهراازخدمــاتارائــهشــده

ــمرد. ــودکبرش بنیادک
تشکیل تیم ورزشی کیک بوکسینگ 

ــن ــیهای ــوزانبورس ــرایدانشآم ــتورزشب ــراهمی ــدب ــاتاکی ــهدوانب چل
ــره ــم5نف ــکتی ــکیلی ــرایتش ــراردادیب ــاه95،ق ــت:درمردادم ــهگف مؤسس
ــته ــیبس ــالنورزش ــکس ــای ــخصیب ــاعش ــینگودف ــیکیکبوکس ورزشرزم

شــدهاســت.
ــابقات ــرایمس ــرادب ــیاف ــورآمادگ ــهمنظ ــمراب ــکیلتی ــئولتش ــنمس ای
اســتانیوکشــوریاعــالمکــردوادامــهداد:بنیادکــودکضمــنتهیــهلباسهــای
ــالن ــهس ــوزانراب ــندانشآم ــهریهای ــتش ــا،پرداخ ــناعض ــرایای ــیب ورزش

ــرد. ــلک ورزشــیتقب

زهرا چله دوان، رییس نمایندگی بنیادکودک در کاشان:

کنفرانس خبری در نمایندگی کاشان برگزار شد

نمایندگـی بنیادکـودک در کاشـان، بـا دارا بـودن تعـداد 126 
نیکـوکار و نیک اندیش کاشـانی بـرای حمایت از آمـوزش و تحصیل 
265 دانش آمـوز بورسـیه بنیادکـودک در کاشـان تـاش می کنـد. 
کاشـان از جملـه نخسـتین شـهرهایی اسـت کـه بـه خانـواده 
بنیادکودک پیوسـت و سـابقه فعالیت های ایـن نمایندگی به صورت 
مددکاری در شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل به سـال 1382 
بـاز می گـردد و از 8 مهـر 86 بـا توجـه بـه تعـداد دانش آمـوزان، 
کاشـان، بـه صـورت نمایندگی فعالیت خـود را ادامه داد و به شـکل 

رسـمی جزو نمایندگی هـای بنیادکـودک قـرار گرفت. 
مـددکار  یـک  افتخـاری،  همـکار  یـک  نمایندگـی،  ایـن  در 
تمام وقـت و یـک کارمنـد اداری مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.

نمایندگی شهرکــردنمایندگی کاشــان
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ایـنمؤسسـهرابـههمـراهخانـوادهآنهادر
خـرداد95متقبلشـد.

حضور نمایندگی شهرکرد
در مراسم روز پزشک

رییـسنمایندگـیشهــــرکردمعرفـی
عملکـردمؤسسـهوارتبـاطهرچهبیشـتربا
جامعهپزشـکیرامدنظرقـراردادوگفت:در
اولینروزازآخــرینماهتابستان،بهمناسبت
بزرگداشـــتزادروزحکیـــمبوعلیسـینا،
پزشـکنـامدارایرانـیوروزپزشـکوتجلیل
ازپزشـکاِناستان،مراسـمیدردانشگاهعلوم
پزشـکیشـهرکردبرگزارشـدکهبنیادکودک

نیـزدراینمراسـمحضورداشـت.
ویبـااشـارهبـهارائهاهـدافوعملکرد
بنیادکـودکبـههمـراهتوزیـعبروشـوردر
میـانپزشـــکانوخانـوادهآنهابیـانکرد:
ایـناقـدامکـهتوسـطهمـکارانافتخـاری
بنیادکـودکانجـامشـد؛همیـاریوحمایت
چنـدتـنازپزشـکانراازبنیادکـودکبـه

داشـت. دنبال

اهدای 200جلد کتاب
به نمایندگی شهرکرد

محمـــدی محمودرضـا
تمـــامی از قـــدردانی بـا
نیکاندیشـانیکـههمـوارهدر
راسـتاِیاهدافانساندوستانه
در گفـت: برمیدارنـد گام
شـهریور95،کانـونپرورشـی
نوجوانـان و کـودکان فکـری
اسـتانچهارمحـالوبختیاری
سـطِح ارتقـای منظـور بـه
فرهنگـیدانشآمـوزان،تعداد
200جلـــدکتابدرردههای

مختلـفسـنیبـهبنیادکـودکاهـداکـرد.
ایـنمسـئول،ادامـهداد:کانونپرورشـی
فکـریکودکانونوجواناناسـتانچهارمحال
وبختیـاری،اهــــدایایـنکتابهـارابـه
منظـورتجهیـزکتابخانهوافزایـِشخدمات
بـهدانشآموزانبورســــیهبنیـــادکودک،

کرد. اعــالم
حضور دانــش آموزان 

در سالن سینمای 
کــودک و نوجــوان 

در بنیادکـودک نماینـــــدگی رییـس
شـهرکرد،بهافتتاحنخسـتینسالنسینمای
کـودکونوجـــواناسـتانچهارمحـــالو
بختیـاریبـههمـتکانـونپرورشـیفکری
اشـاره 95 دی در نوجوانـان و کـودکان
کـردوگفـت:ایـنسـالنسـینمابـاحضور
مدیـرکلکانـونهنرهایتجسـمیکشـور،
مدیـرکلفرهنـگوارشـاداسـتان،رییـس
نمایندگـیشـهرکردوجمعـیازمسـئوالن
ادارهکلآمـوزشوپـرورشرسـماآغـازبـه

کارکـرد.

اولیـن نمایـش در گفـت: محمـدی
فیلــــمدرایـنسـالن،تعـداد20صندلی
نمایندگـی بورســیه دانــشآموزان بـه
شـهرکرداختـــصاصیافتکهشورونشاط

داشـت. همـراه بـه را دانشآمـوزان
حضور نمایندگی شهرکرد

در کارگاه آموزشی مدیریت مالی

رییـسنمایندگـیبنیادکـــــودکدر
شـهرکرد،بـهحضـــورایـننمایندگـیدر
تحـت سـمنهای بـرای آموزشـی کارگاه
نظـارتاستـــانداریاشـارهکردوگفـــت:
بـاهـــدف اسفــــند95 در کارگاه ایـن
توانمنــــدسازیسمنهادرســـالنستاد

بحـرانبرگـزارشـد.
را نمایندگــیشــهرکرد ویحضــور
ــزود: ــراردادواف ــرق ــنکارگاهمدنظ درای
مدیریــت و متفــاوت نگـــــرشهای
اســــاس مالــی حـــوزه در خــالق
موفقیــتدرســازمانهایمردمنهــــاد
اســت.اغتشــاشفکــریوپــرشذهنــی
باعــثعــدمتمرکــزودرنهایــتنتیجــه

نامطلــوبخواهــدشــد.

محمودرضا محمدی، رییس نمایندگی بنیادکودک در شهرکرد:

افزایش دانش و مهارت های خانواده می تواند کاهش 
مشکالت را سبب شود

بـرای رفـع مشـکات و موانـع تحصیلی 
اسـتعداد  بـا  دانش آمـوز   144 از  بیـش 
نیازمنـد تـاش می کنـد. تعـداد همیاران 

فعـال در شـهرکرد 36 نفـر اسـت.
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رییـسنمایندگیبنیادکودکدرشـیراز،بهبرگزارینمایشـگاهیازآثارهنرجویان
نگارخانـهجـمبـرایسـومینسـالمتوالـیدرشـهرشـیرازاشـارهکـردوگفـت:ایـن
نمایشـگاهدرمهرمـاه95وبـهمـدتدوهفتهباهمـکارینمایندگیبنیادکودکشـیراز

وبـهنفـعاینمؤسسـهبرگزارشـد.
علیرضـاراسـخیدرهمیـنخصوصادامـهداد:درصـدیازفروشآثـارهنرجویان

بـهدانشآمـوزانبورسـیهبنیادکودکاختصـاصیافت.
ایـنمسـئولبـهبرگـزاریبرنامـه»درخـتآرزوهـا«درایننمایشـگاهاشـارهکرد
وادامـهداد:بسـیاریازدانشآمـوزانبنیادکـودکآرزوهـایخـودرابـربرگهـای
ایـندرخـتنوشـتندومهمانـانوبازدیدکننـدگانازنمایشـگاهبـهصـورتداوطلبانه،
ایـنموضـوعشـادمانی بـرآوردهکردنـدکـه را بنیادکـودک آرزوهـایدانشآمـوزان

برانگیخـت. را دانشآمـوزان
غرفه نمایندگی شیراز در کنگره بین المللی قلب 

رییـسنمایندگـیشـیراز،بـهبرگـزاریکنگـرهبینالمللـیقلـبازهفتـمتـادهـم
اردیبهشـت95درهتـلبـزرگشـیرازاشـارهکـردوگفـت:درایـنهمایـشبیـش
ازیکهـزارنفـرازپزشـکانوفعـاالنایـنحـوزهازایـرانوسـایرکشـورهایجهـان

حضورداشتند.
ایـنمسـئولبرپـاکردن
ایـن در بنیادکـودک غرفـه
همایـشرامـدنظـرقـرارداد
وبیـانکـرد:بنیادکـودکدر
ایـنهمایـش،زمینهآشـنایی
شـرکتکنندگاندرکنفرانس
رابـافعالیتهـایخـودفراهم

خت. سا

رونمایی از خوراک مهربانی
راســخیدربخــشدیگــریازســخنانخــود
اعــالمکــرد:بــرایاولینبــاردرایــران،نمایندگــی
ــوال، ــیدی ــهغذای ــکاریمجموع ــاهم ــرازب شیــ
غذایــیبــانــامخــوراکمهربانــیرارونمایــیکــرد.
مجموعـه ایـن حمایـت بـه اشـاره بـا وی
ازبنیادکـودکاظهـارکـرد:ایـنغـذاصرفـاًدر
میشـود ارائـه مشـتریان بـه دیـوال مجموعـه
و20درصـدازفـروشآنبـهنمایندگـیشـیراز

مییابـد. اختصـاص
رییسنمایندگیشـیرازشـروعرسـمیفروش
ایـنغـذاراروزسـوماردیبهشـت95اعـالمکـردو
بنیادکـودک، مدیرعامـل دادخـواه، سـرور افـزود:

اولیـنمشـتریخـوراکمهربانـیبود.

علیرضا راسخی، رییس نمایندگی بنیادکودک در شیراز:

درخت آرزوها شادمانی دانش آموزان با استعداد 
نیازمند را به ارمغان آورد

بورســـیه  دانش آمــوزان  تعـــداد 
بنیادکـودک در شـیراز، 334  نمایندگـی 
دانش آمـوز اسـت و ایـن نمایندگـی با دو 
نمایندگـی اقمـاری در جهرم و مرودشـت، 
یـک  تمام وقـت،  مـددکار   6 همـراه  بـه 
کارمنـد اداری و یـک همکار افتخـاری در 

اسـتان فـارس فعالیـت می کنـد.
280 همیـار فعال، ایـن نمایندگی را در 
شـیراز بـرای حمایـت از دانش آمـوزان بـا 

اسـتعداد نیازمنـد حمایـت می کنند. 
بنیادکـودک فعالیـت خود را در سـال 
73 در شـیراز آغـاز کرده و پـس از انتقال 
صـورت  بـه  تهـران،  بـه  مرکـزی  دفتـر 
بـه  شـیراز  در  بنیادکـودک  نمایندگـی 

می پـردازد. فعالیـت 

علی دستگاه دار، رییس نمایندگی بنیادکودک در یزد:

می کوشیم زمینه رشد و بالندگی بیشتر 
دانش آمـوزان با استــعداد نیازمنــد را 

فراهم سازیم

ــه  ــرداد 94 ب ــدای خ ــزد از ابت ــودک در ی ــی بنیادک نمایندگ
ــن  ــی ای ــت و در ط ــته اس ــودک پیوس ــزرگ بنیادک ــواده ب خان
مــدت، تعــداد 86 دانش آمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد را بورســیه 
ــت،  ــددکار تمام وق ــی 2 م ــا همراه ــه را ب ــور مربوط ــرده و ام ک
یــک کارمنــد اداری، یــک همــکار افتخــاری و 40 همیــار 

ــت. ــانیده اس ــرانجام رس ــه س ــش ب نیک اندی

نمایندگی شیــراز

نمایندگی یــزد
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برگزاری کارگاه آموزشی
بحران هویت در نوجوانی 

کارگاههـای برگـزاری راسـخی علیرضـا
آموزشـیبحـرانهویـتدرنوجوانـیراازدیگر
فعالیتهـایایـننمایندگـیبهمنظـورحمایت
ازتحصیـلدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـد
شـکل بـه کارگاههـا ایـن افـزود: و برشـمرد
مسـتمروتوسـطروانشـناسومدرسدانشگاه

دربیسـتمهـرمـاهبرگـــزارمیشـود.
ویهــــدفازبرگــــزاریایـنکارگاهها
و مـادران روان بهداشـت سـطح افزایـش را
و دانســـت فرزنــــدان بـا رفتـار چگونگـی
گفـت:برخـیازموضوعـاتمـوردبحثشـامل:
توصیـف نوجوانـی، دوره ویژگیهـای بیـان
فیزیولـوژی تغییـرات دوم، دوره کودکـی دوره
وروانشـناختی،راهکارهـایآگاهـیدادنبـه
فرزنـدانتوسـطوالدینومطـرحکردنخطرات

بـود. موادمخـدر مصـرف
جشن اولین سالگرد تأسیس 
نمایندگی  اقماری مرودشت

رییـسنمایندگـیشـیرازبااشـارهبـهاولین
سـالگردتأسـیسنمایندگِیاقماریمرودشـتدر

اردیبهشت95،گفت:بههمین
مناسـبتوبرایهماندیشـیبه
منظـورارتقـایسـطحکمـیو
کیفـیخدمـات،همایشـیبـا
مسـئوالن از جمعـی حضـور
فرهنگیـــان، شهرســـــتان،
آموزشـی مراکـز هنرمنـدان،
مهـر تـاالر در نیکـوکاران و
شهرسـتان ارشـاد و فرهنـگ

مرودشـتبرگـزارشـد.
ویدرایـنمراسـمپـسازپخـشتیـزربنیادکـودک،بـابیـانتاریخچـهبنیادکـودک
وهمچنیـنفعالیتهـایانجـامشـدهطـیسـالهایگذشـتهتاکنـون،راههـایحمایتاز
دانشآمـوزانبورسـیهمؤسسـهرااعـالمکردوبرنامـهایبرایآینـدهبنیادکودکدراسـتان

فارسارائـهداد.
راسـخیبیـانکـرد:نمایندگـیاقمـاریمرودشـت،فعالیـتخـودرابـاهـدفمعرفـی
مؤسسـهدراردیبهشـت94آغـازکردومیکوشـدباجلـبنظرنیکـوکاران،قدمهایبزرگی

درراسـتایحمایـتازدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمندبـردارد.
ایـنمسـئول،همچنیـنبـهحضـوردانشآمـوزانبورسـیهایـننمایندگـیاقمـاریدر
سـمینارتندخوانـیوتقویـتحافظـهاشـارهکـردوگفت:اینسـمیناربههمتدبیرسـتان
غیرانتفاعـییگانـه)یکیازمراکزهمیارنمایندگیاقماریمرودشـتدرامورآموزشـی(ودر

سـالنفرهنگیـانآمـوزشوپرورشمرودشـتبرگزارشـد.
حضور نمایندگی اقماری جهرم

در نشسِت نیکوکاران
علیرضـاراسـخی،بـهمیزبانـینمایندگـیاقمـاریجهـرمازجمعـیازنیکـوکاران،
معتمـدانشهــر،رییـسواعضـایهیئت
کـرد اشـاره شـیراز نمایندگـی امنـای
وگفـت:اهــدافاصلــیایـننشسـت،
معرفیبنیادکودکوبسترسـازیمناسـب
بـهمنظـورفعالیـتوهمـکارینزدیکتـر

نیکـوکارانبـاایـنمؤسسـهبـود.

رییــسنمایندگــییــزد،بــاتاکیــدبــر
اینکــهبنیادکــودکهمــوارهمیکوشــد
بیشــتر بالندگــی و رشــد زمینــه تــا
ــدرادر ــتعدادنیازمن ــااس ــوزانب دانشآم
ــت:در ــازد؛گف ــرانفراهــمس ــرای سراس
بهمــن95،تعــداد120نفــرازدانشآمــوزان
و همــت بــا یــزد نمایندگــی بورســیه
حمایــتهمیــارانمهرمنــدایــننمایندگــی
بــهتماشــایفیلــمســینماییکمــدی
و نشســتند پــاس« و »آس موزیــکال و
ــانرقــم لحظــاتشــادومفرحــیبــرایآن

ــورد. خ
ایــنمســئولادامــهداد:درخــرداد95
ــا ــان،ب ــارکرمض ــاهمب ــام ــانب وهمزم
همــکاریچنــدتــنازهمیــاراننیکــوکارو

هیئــتامنــایایــننمایندگــی،بســتههای
میــانخانــواده در و تهیــه موادغذایــی
در بنیادکــودک بورســیه دانشآمــوزان

ــعشــد. ــزدتوزی ی
ــه ــتب ــدایتبل ــهاه ــنب ویهمچنی
دانشآمــوزانبااستعـــداددرمــــــرداد95
اشــارهکــردوافــزود:ایناقــدامدرراســتای
و بنیادکــودک انساندوســتانه اهــداف
ــااســتعداد،انجــام ــوزانب تشــویقدانشآم

ــت. پذیرف

امضای تفاهم نامه 
با شرکت کیان جامه ایرانیان

علــیدســتگاهداربــااشــارهبــهامضــای
تفاهـــــمنامهایــننمایندگــیباشـــــرکت

کیانجامــهایرانیـــــانافزود:همیــــــاران
بنیادکــودک، بــاهمراهــی نیکاندیــش
ــی ــیهنمایندگ ــوزانبورس ــوارهدانشآم هم
یــزدرادرشـــــاديهايخــودســهیم

ميکننــد.
ایــنمسئـــــولادامــهداد:شـــــرکت
کیـــــانجامهایرانیــــان)فروشـــــگاههاي
همیــاران از رویــالراک(، پوشـــاک
فعــالنمایندگــيیــزدبــودهکــهطــي
مســتمر اختصــاص بــا تفاهمنامــهاي
درصــديازفــــروشمحصــوالتخــودبــه
بنیادکــودک،یاریرســاِنایــنمؤسســه،در
فراهــمســاختنحداقــلامکانــاتتحصیلــي
ــد ــتعدادنیازمن ــااس ــوزانب ــرایدانشآم ب

ــت. ــهراس ــنش ای
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رییــسنمایندگــیبنیادکــودکدرمشــهد،بارندگیهــایاســتان
ــن ــیاریدرای ــارتهایبس ــببخس ــتانرامس ــتانوبلوچس سیس
ــارتهایی ــبخس ــاموج ــنبارندگیه ــت:ای ــتوگف ــتاندانس اس
همچــونآبگرفتگــیمنــازلومــدارسشهرســتانهایایــناســتان

بــهویــژهمناطــقمحرومــیهمچــونفنــوج،شــدهاســت.
ایــنمســئولبــهمنظــورکمــکبهمــردمشــهرفنــوجکــهدر550
کیلومتــریزاهــدانقــرارداردبیــانکــرد:نمایندگــیمشــهدبــاکمــک
جمعــیازنیکــوکارانونیکاندیشــانمشــهدیتعــدادیپوشــاک،پتــوو

ارزاقخشــکراجمــعآوریوبــهایــنشــهرارســالکــرد.
تو قهرمان هستی!

ســمانهرحیــمزادهبهبرگــزارییــکاردودرشــهریور95همزمان
بــاعیــدقربــاناشــارهکــردوگفــت:بــادعــوتیکــیازاعضــایهیئت
امنــاینمایندگــیمشــهد،تعــداد172نفــرازدانشآمــوزاننمایندگی
ســالهای همچــون را یادمانــی بــه تابســتانی اردوی مشــهد

گذشتهگذراندند.
ویبــااشــارهبــهآویختــنمــدال»تــوقهرمانهســتی«بــهگردن

همــهدانشآمــوزانبورســیهایــننمایندگــی،بــهپــاِسموفقیتهــای
ــناردوبســیار ــوزانازای ــهداد:دانشآم ــوزانادام ــیدانشآم تحصیل
ــالش ــدوت ــزه،امی ــراوان؛احســاسانگی ــرژیف ــاان ــدوب ــذتبردن ل
بیشــتربــرایشــروعســالتحصیلــیجدیــدخــودراآمــادهکردنــد.

رییــسنمایندگــیمشــهدهمچنیــنبــهبــرآوردهکــردنآرزوی
دودانشآمــوزبــااســتعدادایــننمایندگــیتوســطتعــدادیاز
نیکــوکارانمشــهدیاشــارهکــردوگفــت:زهــرا14ســالهوپوریــا9

ــایخــودرســیدند. ــهآرزوه ســالهدرآذر95ب
ــوزان ــندانشآم ــایای ــهنامهه ــارانراب ــخهمی ــمزادهپاس رحی
اینگونــهبیــانکــرد:»خــدایمهربــانگفتــههــروقــتآرزویــیدر
دلداشــتیتنهــابــهمــنبگــووتــوآرزویــترابرایــشنوشــتیوخدا

آرزویتــورادیــد«.
ــنبرنامــهدربهمــن95اشــارهکــردوتوضیــح ــهتکــرارای ویب
ــارانو ــیازهمی ــتجمع ــههم ــرب ــاریدیگ ــن95ب داد:دربهم
نیکاندیشــانمشــهدیآرزویدودانشآمــوزنمایندگــیمشــهد

ــد. ــرآوردهش ب

سمانه رحیم زاده، رییس نمایندگی بنیادکودک در مشهد:

بنــی آدم اعضــــای یکدیگــرند

در  کــه  مشــهد  در  بنیادکــودک  نمایندگــی 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــال 1386 ش ــرداد س ــدای خ ابت
ــوز  ــت از 361 دانش آم ــا حمای ــون ب ــرده؛ هم اکن ک
ــت،  ــددکار تمام وق ــد، دارای 4 م ــتعداد نیازمن ــا اس ب

ــت. ــال اس ــار فع ــد اداری و 274 همی 2 کارمن

نمایندگی مشهــد
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ــنخصــوصگفــت:احمدرضــا رییــسنمایندگــیمشــهددرای
10ســالهوعلیرضــا9ســاله،بــاهمیــاریمهرمنــدانایــنشــهربــه

آرزوهــایخــوددســتیافتنــد.

اردوی دانش آموزان نمایندگی های اصفهان و بم
به مشهد مقدس

ســمانهرحیــمزادهبــهمیزبانــینمایندگــیمشــهدازدانشآموزان
ــرو ــت:پی ــردوگف ــارهک ــرداد95اش ــمدرخ ــانوب ــیهاصفه بورس
جلســهبــههمــراهاعضــایهیئــتامنــابــامدیــرهتــلاتــرک،ایــن

ــوزاناعــالمآمادگــیکــرد. ــرایاقامــتدانشآم ــلب هت
ویهماهنگیهــایصــورتگرفتــهرابــرایحضــوردانشآمــوزان
درمشــهدمدنظــرقــراردادوافــزود:نمایندگــیمشــهدمیزبــان80نفر
ــه ــانب ــمواصفه ــایب ــرنمایندگیه ــروپس ــوزاندخت ازدانشآم
صــورتچهــارگــروهبیســتنفــرهبــودوهرگــروهبــهمــدت3شــبو

4روز،درمشــهدمقــدساقامــتداشــتند.

عقد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی 
رییــسنمایندگــیمشــهدبــاتاکیــدبــرمشــارکتدانشــگاهعلوم
پزشــکیمشــهددرحفــظســالمتبهداشــتوروانورفــعمشــکالت
پزشــکیخانوادههــایدانشآمــوزانبورســیهبنیادکــودکبیــانکــرد:
ایــندانشــگاهبــاعقــدتفاهمنامــهایدرتیــر95نســبتبــهایــنامــر

ــارد. همتگم
ــن ــیای ــهوعملیات ــاتهمهجانب ــاماقدام ــهانج ــنمســئولب ای
ــهداد: ــردوادام ــوتدرمشــهداشــارهک ــهصــورتپایل ــهب تفاهمنام
قــراراســتایــناقــدامپــسازمشــهد،بهصــورتطــرحجامــعکلــی
ــیه ــوزانبورس ــوادهدانشآم ــزارخان ــل10ه ــدودحداق ــرایح وب
وزارت بــا تفاهمنامــه بهصــورت سراسرکشــور در بنیادکــودک

ــزانجــامشــود. ــاننی بهداشــتودرم
دانشآمــوزان خانوادههــای غربالگــری انجــام شــروع وی
بورســیهایــننمایندگــیراازتاریــخ16شــهریورماه95اعــالمکــرد
ــتن ــتداش ــادردس ــوزانب ــندانشآم ــایای ــرداد:خانوادهه وخب
معرفینامــهبنیادکــودکومراجعــهبــهمراکــزوپایگاههــایبهداشــت

اعالمشــدهازســویدانشــگاهعلومپزشــکیمشــهدبراســاسمنطقه
ومحــلزندگــی،بــاتشــکیلپرونــدهمیتواننــدبــرایانجــاممراحــل

ــد. ــدامکنن ــریاق غربالگ
حضور در نشست هم اندیشی 
مدیران تشکل های مردم نهاد 

رحیـمزادهسازمانهایمردمنهادرابهعنوانبخشيازجامعهمدني،
با نهادهایيدانسـتکهدرصورتعملکردمناسبميتوانند ازجمله
ایجادپیوندمیاناعضایجامعه،هویتهایجمعيرادرجامعهتقویت
کننـدوگفـت:درنیمـهدومدیمـاه95نمایندگـیمشـهددرنشسـت
هماندیشـیمدیرانتشـکلهایمردمنهادمبتنیبرموضوعمسـئولیتو
سـالمتاجتماعیشـرکتکردوموردتوجهواسـتقبالشرکتکنندگان

قـرارگرفت.

وینامگـذاریمشـهدرابـهعنوانپایتختمعنویجهاندرسـال
2017غنیمـتشـمردوادامـهداد:امیـداسـتباهمـکاریبخشهای
خصوصـیودولتـیدرایـناسـتاندرتمامـیزمینههـایآموزشـی،
فرهنگـیورفاهـیبـهکمـکسـمنهایحوزههـایمختلـفبـهویژه

کـودکونوجوانبهپیشـرفتشـایانیبرسـد.
ایـنمسـئولبـهسـخنانرضـاکیانیاندرایننشسـتاشـاره
کـردوگفـت:بـاکمـکمـردموحضـورسـمنهادرحوزههـای
از ازبسـیاری بـهخصـوصدرحـوزهکـودکانمیتـوان مختلـف
نابههنجاریهـایجامعـهجلوگیـریکـرد.دولتمردانمـامیتوانند
معضـالتاجتماعـیراشناسـاییکننـدوبـرایرفعواصـالحآنهااز

سـمنهاکمـکشـایانیبگیرند.
حضور در همایش

گفتمان گردشگری آسان و توسعه پایدار 
»گفتمـان همایـش اولیـن گفـت: مشـهد نمایندگـی رییـس
گردشـگریآسـان،طبیعتگردیوتوسـعهپایـدار«روز28بهمن95
بـهمیزبانیموسسـهآموزشعالـیبینالودمشـهددرمحلهتلهمای
شـماره1مشـهدبرگزارشـد.ویدرخصوصحضورایننمایندگیدر
ایـنهمایشافزود:نمایندگیبنیادکودکدرمشـهدبـابرپاییغرفهای

بـهمعرفـیفعالیتهاوعملکـردخـودپرداخت.
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مراسم رسـمی بازگشـایی و تأسـیس نمایندگی بنیادکودک در مهاباد که از 
ابتدای مرداد 95 شـروع به کار کرده، روز چهارشـنبه سـوم شـهریور 95 در تاالر 
وحـدت این شـهر برگزار شـد.  تعـداد 83 دانش آموز، بورسـیه ایـن نمایندگی 
هسـتند و  22 همیار فعال بـا همکاری یک کارمند اداری، یـک مددکار تمام وقت 

و 4 همـکار افتخـاری در حمایـت از تحصیل این دانش آموزان می کوشـند.

و اهـداف معرفـی بـا پناهنـده رحیـم
برنامههـایبنیادکـودکدرمراسـمتأسـیس
نمایندگـیمهابـادگفـت:ایننمایندگـیکهاز
ابتـدایشـهریور95بهصـورترسـمیآغازبه
فعالیـتکردهاسـت؛ازسـال1382دراسـتان
آذربایجـانغربـیوزیرنظـرنمایندگـیارومیه
خدمـاتمـددکاریخـودرابهدانشآمـوزاندر

شهرسـتانمهابـادارائـهمیدهـد.
پناهنـدههمچنینبیـانکرد:درمراسـم
از تعـدادی مهابـاد، نمایندگـی افتتاحیـه
دانشآموزانبورسـیهایننمایندگـی،آرزوهای
خـودرابربرگهای»درختآرزوها«نوشـتند
وهمیـارانحاضـردربرنامهمتعهدشـدندکه

ایـنآرزوهـارابـرآوردهکنند.
ویدرهمیــنخصــوصتوضیــحداد:در
ایــنمیــان،داشــتنکارگاهــیبــرایپــرورش
ــیه ــوزانبورس ــیازدانشآم ــارچ،آرزوییک ق

نمایندگیمهابــادبــودکــهدررشــتهپــرورش
ــا ــهب ــلاســت؛ک ــهتحصی ــارچمشــغولب ق
مهرمنــدییکــیازنیکوکاران،مکانووســایل
الزمبــرایکارگاهپــرورشقــارچمحقــقشــد
واکنــونایــنکارگاهدرحــالفعالیــتاســت.
برگزاری تئاتر و کاس های آموزشی

بخـش در مهابـاد نمایندگـی رییـس
دیگـریگفت:دانشآمـوزانایـننمایندگیدر
شـهریور95بهتماشـاینمایشـیدرردهسـنی
کـودکانبـهنام»روبـاهحقهبـاز«وتئاتـریبـا
موضـوعتاریخـیبانـام»زندگینامهسـیدوان«

درردهسـنینوجوانـاننشسـتند.
ویهمچنیـنبـهبرگـزاریکالسهـای
آموزشـیدرایننمایندگیاشـارهکـردوافزود:
نمایندگـیمهابـاددرآذر95بـرایتعـدادیاز
دانشآمـوزانبورسـیهخـود،بهمنظـورتقویت
مهارتهـایدانشآمـوزاندردروسمختلفـی

کالس شـیمی، و فیزیـک زبـان، همچـون
آموزشـیبرگـزارکرد.

همیارِی 27دانش آموز بورسیه جدید
 در نمایندگی مهاباد 

پناهنـدهبـااشـارهبـهدیـداربـامدیـرو
مؤسسمدرسهغیرانتفاعیساوجبالغدرمهاباد
درچهاردهـماسـفند95ادامهداد:ایـندیداربه
منظورتقدیروتشکرازمدیرومؤسسمدرسـه
وآگاهیازاوضاعووضعیـتدرسیوپیشـرفت
تحصیلیدودانشآموزبورســیهایننمایندگی

صـورتگرفت.
ایـنمسـئولافـزود:بـاتوجـهبـهاینکه
نمایندگـیمهابادبیسـتوهفتمیننمایندگی
بنیادکودکاسـت.مؤسـسمدرسهغیرانتفاعی
سـاوجبالغمتعهدشـد27نفـرازدانشآموزان
ایـنمؤسسـهرابـهصـورترایگاندرمدرسـه

خـودثبتنـامکند.

در بنیادکــودک نمایندگــی رییــس
ــر ــروهتئات ــوتگ ــهدع ــارهب ــااش ــهب مراغ
»باریــش«گفــت:دربهمــن95تعــداد100
نفــرازدانشآمــوزانبورســیهنمایندگــی
ــه ــودب ــایخ ــراهخانوادهه ــههم ــهب مراغ

ــد. ــررفتن ــایتئات تماش
ــشرا ــننمای ــنمســئولموضــوعای ای
عواقــباســتفادهبیــشازحدازتلفــنهمراه،

تبلــتورعایــتبهداشــتفــردیاعــالمکرد
وافــزود:ایــنتئاتــرکــه»حســنیودیگران«
نــامداشــت،عــالوهبــرآمــوزشنــکات
ــوزان،لحظــاتشــادو ــهدانشآم ــدهب آموزن

ــرایآنهــارقــمزد. مفرحــیراب
نیــرمعصومــیبــهاردوهــایبرگــزار
ــرداد95، ــت:درم ــردوگف ــارهک ــدهاش ش
ــرودر ــوزاندخت ــرازدانشآم ــداد63نف تع

ــوزان ــرازدانشآم ــداد68نف ــهریورماه،تع ش
ــوکارانو ــرازنیک ــدنف ــراهچن ــههم پســرب
ــی،اردوی ــننمایندگ ــاریای ــکارانافتخ هم
یــکروزهواقــعدراردوگاهالمهــدیدریکــی
ازروســتاهایسرســبزاطــرافمراغــهبــهنــام

ــد. ــهکردن ــادراتجرب کرجآب
ایــنمســئولبرگــزاریجشــنتولــددر
هــرمــاهبــرایدانشآمــوزانعضــوکتابخانــه

رحیم پناهنده، رییس نمایندگی بنیادکودک در مهاباد:

تحقِق برگ های درخت آرزوهای دانش آموزان 
نمایندگی مهاباد

نیر معصومی، رییس نمایندگی بنیادکودک در مراغه:

دانش آمــوزان به تماشـای تئاتــر رفتنـد
ــع  ــه جم ــفند 91 ب ــه در اس ــودک در مراغ ــی بنیادک نمایندگ
خانــواده بــزرگ بنیادکــودک پیوســت. در ایــن نمایندگــی تعــداد 
112 همیــار فعــال هســتند کــه بــه همــراه 2 مــددکار تمام وقــت 
ــتعداد  ــا اس ــوز ب ــاری از 253 دانش آم ــد اداری افتخ و دو کارمن

ــد. ــت می کنن ــه حمای ــد در مراغ نیازمن

نمایندگی مهــاباد

نمایندگی مراغــه
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رییسنماینــــدگیکرجبهبرگـــزاری
کالسهـــایآمــــوزشیبـرایمــــادران
دانشآمـوزانبورسـیهنمایندگـیکرجاشـاره
کـردوگفت:کالسهـایآموزشخانـوادهبه
مـدتدوماهودر8جلسـهبرایمـادراناین

دانشآمـوزانبرگـزارشـد.
از را کاربـردی مسـائل مسـئول ایـن
موضوعـاتایـنجلسـههاذکـرکـردوادامـه
داد:درایـنکالسهـاموضوعاتـیهمچـون
زندگـیبـاامیـدونشـاطدرزندگـی،نحـوه
ارتبـاطبـافرزند،مهـارتتصمیمگیریوحل

مسـئله،مهارتهایفرزندپروریو...کهبسـیار
کاربردیهسـتندمطرحشـدومـوردرضایتو

توجـهمـادراندانشآمـوزانقـرارگرفت.
عظیمـی،بااشـارهبهنیازسـنجِیصورت
گرفتـهبیـانکـرد:ایـننمایندگیبرآنشـد
تـاجلسـههایآموزشـیدرزمینـهکنتـرل
خشـمو...بـرایدانشآمـوزانبورسـیهایـن

نمایندگـیبرگـزارکند.
ویهمچنیـنبـهدعـوترسـمیکانـون
مشـاوراناسـتانالبـرزازایننمایندگیاشـاره
کـردوافـزود:درآخریـنروزفروردیـن95،
نمایندگـیکـرجبـاهـدفمعرفی
سـالن محـل در مؤسسـه ایـن
فرهنگوارشـادایناسـتانحضور

یافت.
اینمسـئول،برگزاریسـفری
4روزهبـهمقصـدشـهرسرسـبز
تالـشدراسـتانگیـالنراازدیگر

اقدامهـاینمایندگـیکـرجذکرکـردوگفت:
ایـناردوبـاحضـور38دانشآمـوزدختـرو

5نفرهمراهدرشهریور95برگزارشد.
رییسنمایندگیکـرجحضوربنیادکودک
درهمایشـیبامحوریتکسـبوکاررانیزاز
دیگـرفعالیتهایایـننمایندگیبرشـمردو
ادامـهداد:اینهمایشباموضوعتکنیکهای
ایجـادانگیـزهدرمشـتری،بـاحضـور1500
کـرج شـهر در شـرکتکنندگان از نفـر

برگزارشد.
سـخنرانی بـه اشـاره بـا مسـئول ایـن
موضـوع درخصـوص نمـازی« »محمدرضـا
تکنیکهـایایجـادانگیزهدرمشـتریگفت:
غرفـهبنیادکودکبااسـتقبالقابلتوجهیاز
سـویبسـیاریازمهمانـانکـهازشـهرهای
مختلـفدرایـنهمایشحضوریافتـهبودند،
روبـهروشـدوباتشـریحفعالیتهـاوعملکرد
خـودپذیـرایهمدلـیوهمراهـیآنـانبود.

نمایندگــی بنیادکــودک در کــرج کــه از فروردین مــاه 1388 بــه 
ــه کار کــرده اســت؛ در حــال حاضــر از تحصیــل  صــورت رســمی آغــاز ب
ــد.  ــت می کن ــهر حمای ــن ش ــد در ای ــتعداد نیازمن ــا اس ــوز ب 351 دانش آم
در ایــن نمایندگــی 358 همیــار فعــال بــه همــراه 3 مــددکار تمام وقت، 

یــک کارمنــد اداری و 3 همــکار افتخــاری مشــغول به فعالیت هســتند.

سیده مریم عظیمی، رییس نمایندگی بنیادکودک در کرج:

برگزاری کالس های آموزشی برای دانش آموزان 
و خانواده آنان بسیار حائز اهمیت است

ــراردادو ــرق ــدنظ ــهرام ــیمراغ نمایندگ
ــدای ــهازابت ــیمراغ ــرد:نمایندگ ــانک بی
ــرای ــدیراب ــنتول ــاهجش ــال95هرم س
ــه ــننمایندگــیک ــوزانبورســیهای دانشآم
عضــوکتابخانــهبنیادکــودکومتولــدآنماه

ــد. ــزارمیکن ــتند؛برگ هس
برگزاری کاس شطرنج 
و موفقیت دانش آموزان

ــزاری ــهبرگ ــااشــارهب ــیب ــرمعصوم نی
کالسآمــوزششــطرنجازاوایــلســال93و
همزمــانبــابرگــزاریکالسهــایموســیقی
ــن ــتای ــتحمای ــوزانتح ــرایدانشآم ب
ــا ــنکالسه نمایندگــیگفــت:برگــزاریای
ــاران ــارِییکــیازهمی ــهپیشــنهادوهمی ب
ــطرنج ــدش ــاخری ــودک،ب ــدبنیادک مهرمن
ــز ــفدرمرک ــنیمختل ــایس ــرایگروهه ب
فرهنگــیایــننمایندگــیآغــازشــدو
ــا ــنکالسه ــددرای ــوزانعالقهمن دانشآم

ــد. شــرکتکردن
ایــنمســئولادامــهداد:کالسهــای
شــطرنجباهماهنگیباشــگاهشــطرنجســهند
ــددر ــارمهرمن ــنهمی ــتیای ــتسرپرس تح
مهرمــاه95بــابرگــزارییــکدورهکالسهــای
آمــوزشمربیگــریادامــهیافــتکــهازمیــان
دانشآمــوزان از نفــر دو شــرکتکنندگان
ــهکســب ــقب ــیموف ــننمایندگ ــیهای بورس

ــدند. ــریش ــوزشمربیگ ــدرکآم م
ویبــاتاکیــدبــراینکــهتعــداد11نفــر
ازدانشآمــوزانهــرهفتــهروزهــایپنجشــنبه
ــن ــرد:ای ــانک ــتند؛بی ــوزشهس ــتآم تح
هنرجویــانمیتواننــدپــسازپایــانآمــوزش
ــری ــدرکمربیگ ــتنم ــتداش ــادردس وب

شــطرنج،درمــدارستدریــسکننــد.
نویسندگان کوچک مهربان...

گفــت: مراغــه نمایندگــی رییــس
تعــدادیازدانشآمــوزاننویســندهدبســتان

غیرانتفاعــیســماء،بــهمنظــورایجــادرابطــه
صمیمــی،حــسمســاعدتوانساندوســتی
ــوزان ــدارسودانشآم ــوزانم ــندانشآم بی
تحــتحمایــتنمایندگــیبنیادکــودک
ــروش ــدحاصــلازف ــغدرآم ــه،مبل درمراغ
ــااســتعداد ــهدوســتانب نوشتههایشــانراب
ــد. ــمکردن ــیتقدی ــننمایندگ خــوددرای

ویافــزود:دستنوشــتههایکوچــک
از اعــم مهرمنــد دانشآمــوزان ایــن
کتابهــایداســتان،نقاشــیو...توســط

خودشــانبــهفــروشرفــت.

نمایندگی کرج
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اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا آب و هـواي بیاباني، بیـش از 11 درصـد از وسـعت کل کشـور را دربرمي گیرد. 
ایـن اسـتاِن پهنـاور با توجـه به مرز طوالنی مشـترک بـا دو کشـور پاکسـتان و افغانسـتان و مرز سـاحلی طوالنی با 

دریـای عمـان، در جنوب شـرقی ایـران از موقعیتی حسـاس و اسـتراتژیک برخوردار اسـت. 
استان سیستان و بلوچستان از دو منطقه متمایز تشکیل شده است:

- منطقـه بلوچسـتان )جنـوب اسـتان( با 14 شهرسـتان کـه تنوع اقلیمـی اش با دریـای عمان گره خورده اسـت. 
دارای طبیعتـی کوهسـتانی  بـوده و بـا توجـه به پاییـن بودن سـطح بارندگـی و عدم وجـود منابع برفی کوهسـتانی 
اکثـر جریان هـای رودخانـه ای، موقتی و فصلی بـوده و در بخش وسـیعی از اسـتان، منابع محدود آب هـای زیرزمینی 

تنهـا امکانات تأمین آب محسـوب می شـوند. 
- منطقه سیسـتان  )شـمال اسـتان( با 5 شهرسـتان کـه نگینی اسـت برآمـده از آبرفت های رودخانـه هیرمند و 
بزرگ تریـن دریاچـه آب شـیرین جهـان را در خود جای داده اسـت. وزش بادهـای 120 روزه که از اواخر بهـار تا پایان 

تابسـتان می وزد در تشـدید نیاز و خشـکی محیط موثر اسـت. 

بنیادکـودک بـه دلیـل پراکندگـی جمعیـت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، دارای دو نمایندگـی اصلـی در 
شـهرهای زاهـدان و زابـل و 4 نمایندگـی اقمـاری در شهرسـتان های ایرانشـهر، سـراوان، فنوج و نیک شـهر اسـت. 
شـرایط خـاص این منطقـه و همجواری با مرزها ی  افغانسـتان و پاکسـتان، سـبب شـده دانش آموزان این اسـتان 
بسـیار آسـیب پذیر بـوده و از امکانـات الزم برای تحصیل بی بهره  باشـند. بـه همین منظـور، نمایندگی هـای بنیادکودک 
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان همـواره می کوشـند تـا بـا به کارگیری تمـام توان خـود، با پدیـده فقر مبـارزه کرده و 

دانش آمـوزان بـا اسـتعداد این اسـتان را به منظور دسـت یابی به اسـتعدادها و تحصیات عالی یـاری کنند.

بنیـادکـودک 
در سیــستان و بلوچســتان



80

ایـن گفـت: زابـل نمایندگـی رییـس 
بـاهمیـاری تـا نمایندگـیتـالشمیکنـد
از ناحیـــه ایـن دانشآمـوزان نیکـوکاران،
سـرزمینماننیـزهماننـدسـایردانشآموزان
بتواننـدتحصیـلکننـدودرارتقـایجامعـه

باشـند. نقشآفریـن خـود،
ماشـاءاهللسـاالرپوراهمیتتحصیلرادر
اینمنطقهبسـیارحائـزاهمیتخواندوگفت:
میکوشـیمدانشآموزانبااسـتعدادنیازمندرا
شناسـاییکنیمومسـیرتحصیلرابرایشـان

هموارسـازیم.
اجرای موسیقی توسط دانشجویان

 کانون هنر دانشگاه زابل 
رییـسنمایندگـیزابـلبـهتـالشایـن
نمایندگیبـرایباالبردنروحیـهدانشآموزان
اشـارهکـردوگفت:اجرایموسیــقیتوسـط
در زابـل دانشـگاه هنـر کانـون دانشـجویان
سـاختنلحظاتیشادبرایدانشآموزانبسیار

موثربود.

حضوردانش آموزان نمایندگی زابل 
در رصدخانه 

سـاالرپوربااشـارهبـهاینکـهدرخـرداد95
دانشآمـوزانبورسـیهنمایندگـیبنیادکـودک
رصدخانـه مهمـان چاهنیمـه، در زابـل در
ایـن دانشآمـوزان گفـت: بودنـد دانشـگاه
برنامـهرادرقالـبیـکاردویروزانـهتجربـه
را ناهیـد و مـاه سـیاره توانسـتند و کردنـد
رصدکنند.ویدرهمینخصوصگفت:ایناردو
اولیـنتجربهرصدآسـمانتوسـطدانشآموزان
بودکهشـادمانیبسـیارآنانرابههمراهداشـت.

برگزاری جشن 

برگـزاری بـه زابـل نمایندگـی رییـس
ایـن بورسـیه دانشآمـوزان بـرای جشـنی
نمایندگـیومادرانآنهااشـارهکـردوافزود:
ایـنمراسـمکـهدردی95ودرآمفیتئاتـر
دانشـگاهزابـلبرگزارشـددرباالبـردنروحیه

داشـت. بهسـزایی نقـش دانشآمـوزان
ایـنمسـئولبـااشـارهبـهاهـدایجوایز
تحصیلـی پیشـرفت کـه دانشآموزانـی بـه
داشـتندادامـهداد:پـسازتوضیحـاتیکـی

ازاعضـایهیئـتامنـایایـننمایندگـیدر
خصـوصتعلیموتربیتدانشآمـوزان،اجرای
موسـیقیزنـده،اسـتندآپکمـدی،نواختـن
گیتـار،اجـرایدکلمهتوسـطدانشآمـوزانو
برگـزاریمسـابقهبینآنهاازدیگـربرنامههای

ایـنمراسـمبود.
آموزش نقاشی و خوشنویسی

سـاالرپوربهبرگـزاریکالسهایآموزش
زبـانانگلیسـیدرنمایندگیزابلاشـارهکرد
وگفـت:دربهـاروتابسـتان95،گروهـیاز
در نمایندگـی، ایـن بورسـیه دانشآمـوزان
کالسهایآموزشنقاشـیوخوشنویسـینیز

کردند. شـرکت
پـرورش نقـشمـادراندر اهمیـت وی
دانشآمـوزانرانیـزبرشـمردوافـزود:یـک
داوطلبانـه صـورت بـه ارشـد روانشـناس
آمـوزشچگونگـی و روانشناسـی جلسـات
شادزیسـتنرابـرایبرخـیازمادرانـیکـهاز

برگـزارکـرد. رنـجمیبردنـد افسـردگی

ماشاءاهلل ساالرپور، رییس نمایندگی بنیادکودک در زابل:

می کوشیم مسیر تحصیل را برای دانش آموزان با استعداد نیازمند هموار سازیم

 نمایندگـی بنیادکودک در زابـــل 
از 25 مهـــر 87 شـروع بـه فعالیـت 
کـرده اسـت. تعـداد همیـاران فعـال 
ایـن نمایندگـی 52 نفـر و دانش آموزان 
نفـر   564 نمایندگـی  ایـن  بورسـیه 
هسـتند و در حال حاضـر در نمایندگی 
زابـل، 4 مـددکار و دو نفـر بـه عنـوان 
همـکار افتخـاری مشـغول بـه فعالیت 
هستند که مسـئولیت انجام امور اداری 

مجموعـه را نیـز بـر عهـده دارند.
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علی بسکابادی، رییس نمایندگی بنیادکودک در زاهدان:   

بستر هموارتر برای تحصیل آسان تر

رییسنمایندگیبنیادکـودکدرزاهدان
بـااعـالماینکـهتعـداد811دانشآمـوزدر
نمایندگـیزاهـدانواقماریهایآنبورسـیه
بنیادکـودکهسـتند،گفـت:ازایـنتعـداد،
467دانشآمـوزدرنمایندگـیزاهـدان،123
دانشآموزدرنمایندگیاقماریایرانشـهر،74
دانشآمـوزدرنمایندگـیاقمـارینیکشـهر،
66دانشآمـوزدرنمایندگـیاقمـاریفنوجو

81دانشآمـوزدرنمایندگیاقماریسـراوان،
بورسـیههستند.

ایـنمسـئولتعـدادهمیـارانفعـالاین
افـزود: و کـرد ذکـر نفـر را51 نمایندگـی
و زاهـدان نمایندگـی در حاضـر، حـال در
نمایندگیهـایاقمـاریآن،تعـداد8مددکارو
4همکارافتخاریمشـغولبهفعالیتهسـتند.
ویپراکنــــدگیجمعـــیتومحدوده

جغرافیــــاییگستــــردهشهرهایاستانو
نیـزفقـرحاکـمبـرآنرادلیلـیبرپتانسـیل
بنیادکـودک پررنگتـر حضـور بـرای بـاال
نسـبتبهسـایراستانهادانسـتوبیانکرد:
چشـم بسـیاری آسـیبدیده خانوادههـای
کـه یاریگـریهسـتند انتظـاردسـتهای
فرزنـداِنآنـانراازخطـرترکتحصـــــیل

برهـــاند.

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان نمایندگی زاهدان

بـاهمـکاریادارهآمـوزشوپـرورشزاهـدانوبـهمنظـورآشـنایِی
دانشآمـوزانبورسـیهبنیادکـودکباآسـیبهایاجتماعیوپیشـگیری
ازابتـالبـهآنها،کارگاهآموزشـیدرمحـلنمایندگیزاهدانبرگزارشـد.
درایـنکارگاهکـهدرآبان95برگزارشـد،آسیبشناسـیاجتماعی
تعـــریفشدوراهکارهاییبرایمقابلهبابرخیآسیـــبهایاجتماعی،

وابســتگی همچـون
اعتیـاد، یـا دارویـی
جنسـی، انحرافـات
ســــرقتودزدیو

فقرارائــــهشـد.

دانش آموزان نمایندگی اقماری سراوان در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان

محمداکبـرشـیخزادهگفـت:تعـدادیازدانشآمـوزاننمایندگـی
اقماریسـراوانبهمنظورآشـناییبیشـترباروحیهوتوانمندیهاوعالقه

خـود،درکانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانانگردهـمآمدند.
رییـسنمایندگیاقماریسـراوانبااشـارهبهاینکـهدانشآموزانبا
حضـوردرکالسسـفالگریباذوقوعالقهکارهـایزیباییانجامدادند
بیـانکـرد:درایـنجمـعصمیمـیمسـایلودغدغههـایدانشآموزان
بیـانشـدوبـرایحـلآنهابامـددکارایـننمایندگـی،مشـاورهصورت
گرفـت.ایـنمسـئولبـامخاطـبقـراردادندانشآمـوزان،آنـانرابرای
تـالشبیشـترتشـویقکـردوادامـهداد:دانشآمـوزانبـاسـخنگفتن
دربـارهآرزوهـایخـود،ازاینکـهبـایـاریبنیادکـودکتوانسـتندایـن

آرزوهـاراتحقـقبخشـندابرازخرسـندیکردند.

نمایندگـی بنیادکـودک در زاهـدان از14 مهـر 92 بـه صـورت 
رسـمی شـروع به فعالیت کـرده اسـت. ایـن نمایندگی بـه همراه 
نمایندگی های اقماری خود در شهرسـتان های ایرانشـهر، سراوان، 
فنـوج و نیک شـهر بـرای از میان برداشـتن موانعی که بر سـر راه 
دانش آمـوزان این اسـتان بـرای ادامه تحصیل وجـود دارد از هیچ 

کوششـی فروگـذار نمی کند.

مالقات با کانون اصالح و تربیت زاهدان و توزیع صبحانه
بههمراهدکترساالرزهی،عضو نمایندگیزاهدان مددکاران
و اصالح کانون از بازدید منظور به نمایندگی، این امنای هیئت
تربیتوتوزیعصبحانهدرمیانکودکانونوجوانانآن،دراینمرکز

حضوریافتند.
درایـنبازدیـدکـهدراردیبهشـت95برگزارشـد؛امیرحمزه
سـاالرزهیبـهفضـایکانـوناصـالحوتربیتاشـارهکـردوگفت:
دورههـایمهارتـیبرگزارشـدهدرکانوناصـالحوتربیت،فرصتی

بـرایخودسـازیورشـدمعنویآنهااسـت.
عرصههـای در را نوجوانـان و کـودکان ایـن حضـور وی
کارآفرینـیومهارتـیبسـیارمهـمقلمـدادکـردوخطاببـهآنان
افـزود:بـهیقین،پسازبازگشـتبـهآغوشگرِمخانـوادهمیتوانید
مسـیرفراگیـریدانـشومهـارترابـاجدیـتوپشـتکاروتوکل
بـرخداونـدپیـشببریـدودرآینـدهاینـهچنـداندور،درگـروه
انسـانهایکارآفریـنبـرایخـود،خانـوادهوجامعهمفیدباشـید.
گفتنیاسـتدانشـجویانکارشناسیارشـدرشـتهکارآفرینی
در هماندیشـی کـهجلسـه شـدند آن بـر دانشـگاه، اجتماعـی
زمینههایمشــــاورهوهـــدایتشغلیاینکــودکانوبرنامهای
درخصــوصتوســعهکارآفرینیومشاورهشغــلیبرایکودکان
ونوجــــواناندرکانـوناصــــالحوتربیـــتبرنامهریزیکنند.
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دردیمـاه95لبـاسگـرمولوازمالتحریـردربیـندانشآمـوزان
نیازمنـدمـدارسیکـیازتوابـعزاهـداندرروسـتای»دومـک«توزیع
شـد.ایـنمدرسـههادرروسـتایدومـکودرفاصلـه70کیلومتـری

زاهـدانواقعشـدهاسـت.
بسـیاریازدانشآموزانـیکـهدرمدرسـهایـنروسـتامشـغولبه

تحصیلهسـتندازلحاظمعیشـتیدرشـرایطنامسـاعدیقراردارندو
ازداشـتنپوشـاکمناسـبوکفشمحرومند.

درحـالحاضرمدرسـهایکهایـندانشآموزاندرآنمشـغولبه
تحصیلهسـتندسـاختهشـدهازخشتوگلباسـقفچوبیاستکه
مدیـرمدرسـهدرزمـانبارندگـیبـهناچارمدرسـهراتعطیـلمیکند
تـابتواندامنیـتدانشآمـوزانراتأمینکند.
و بـرق آب، داشـتن از مدرسـه ایـن
امکانـاتبهداشـتیمحروماسـت.کـفحیاط
مدرسـهپوشـیدهازخاکاسـتوباحرکتو
جابهجایـیدانشآموزانگردوخاکبسـیاری
بـهپـامیشـودکـهموجـبشـدهتعـدادیاز

آنهـابـهمشـکلتنگـینفـسدچارشـوند.
زاهـدان نماینــــدگی اسـت گفتـــنی
تمامـی بـه نیکاندیــــشان مهرمنـدِی بـا
وکفـش لبـاس مدرسـه ایـن دانشآمـوزان

اهداکرد.

بارشکمسـابقهباراندراسـتانسیستان
وبلوچسـتانکهسالهاسـتبامشکلکمآبی
وخشکسـالیروبهروست؛دربعضیازشهرها
سـببآبگرفتگیمعابروبستهشـدنراهها

شد.
برخــیازمناطــقایــناســتان،بیــشاز
130میلیمتــردر24ســاعتبارندگــیرا

ــارتهای ــهخس ــدک ــهکردن تجرب
بســیاریرابــههمراهداشــتهاســت.
ــب ــگیهاموجــ آبگرفتـــ
از برخــی مــدارس تعطیلــی
ایرانشــهر، همچــون مناطــق
فنــوج،قصرقنــد،کنــارکوســرباز
ــز ــدارسنی ــرانم ــهمدی ــد.ب ش
ــن ــورتناایم ــددرص ــالمش اع
ــر ــه،بنابــ ــازهمدرس ــودنســ ب
را مــدارس ایــن تشــخیص،

تعطیــلاعــالمکننــد.
ــازلو ــاریازمن ــهبسیـــ ب
مــدارسنیــزخســارتجــدیوارد
شــد.تعــدادزیــادیازخانوادههــا
ــرزندگــی ــنمنطقــهدرَکَپ درای
میکننــد.کپرهایــیکــهدربرابــر

بارندگــیمقاومتــیندارنــد.
خانههــا، ایـــن در
ــاریزندگــی ــوزانبسیــ دانشآم

میکردنــدکــهبــاتوجــهبــهفصــلســرما،
نیازمنــدپوشــاِکگــرمبــودهوســرپناهخود

ازدســتدادهانــد. نیــز را
راههــابهخصــوصدرجنــوباســـــتان
بهدلیــلوجــودرودخانههــایفصلــیقطــع
شــدوبــاتوجــهبهمشــکالتبــهوجــودآمده
ــه ــتاهاب ــاروس ــاطب ــن،ارتب درخطــوطتلف

ــود. ــرب ســختیامکانپذی
بورســیه دانشآمــوزان از بســیاری
ســاکن منطقــه ایــن در بنیادکــودک
ــراز ــی16نف ــِلزندگ ــتند.مح ــتاهس روس
ــاری ــیاقم ــیهنمایندگ ــوزانبورس دانشآم
فنــوجخســارتدیــدودرعیــنحــالبازدیــد

ــت. ــورتگرف ــزص ــازلنی ــرمن ازدیگ

 وقوع سیل در روستاهای سیستان و بلوچستان

توزیع پوشاک گرم و کفش در میان دانش آموزان مدارس یکی از توابع زاهدان
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دانشآمـوزبورســـیهبنیـــادکودککه
دررشـــتهدندانپزشـکیدانشــگاهزاهـدان
پذیرفتـهشـده،انگیـزهادامـهتحصیـلخـود
راخانـوادهاشدانسـتوگفـت:خانـوادهمـن
بـامشـکالتبسـیاریدسـتوپنجـهنـرم
میکننـدوهـدفمـنازتحصیـلایناسـت
کـهبتوانـمبـهجایـیبرسـموبـاریازدوش

بـردارم. آنها
اوبـااعـالمخبرفوتیکیازبسـتگانش،
یـکماهقبلازآزمونسراسـریافزود:انتظار
مـنقبولیدردانشـگاهتهـرانبودامـابابروز
اینمسـئله،ضربهبَدیخوردمونتوانســـتم

مـاهآخرراآنگونـهکهبایـد،درسبخوانم.
ایـندانشآمـوزبـااسـتعداد،بـااشـاره
بـههزینههـایبسـیاربـاالبـرایشـرکتدر
کالسهـایتقویتـیوآمادگـیکنکـور،ادامه
داد:پرداختشـهریهشـرکتدراینکالسها
بـرایکسـانیکـهحتـیدرسـطحمتوسـط

زندگـیباشـندنیزبسـیارسـختاسـت.
اوامکانـاتموجـودخـودبـرایشـرکت
برشـمرد: اینگونـه را سراسـری کنکـور در
کتابهـایدبیرسـتانوچنـدکتـابکمـک
درسـیبـرایمطالعـهداشـتمومشـکالتمرا
بـاکمـکدبیـراندبیرسـتانموجزوههـای
آنهـارفـعمیکـردموبنیادکـودکدرتهیـه
حمایـت مـرا درسـی کمـک کتابهـای

میکـرد.
بـرای مشـکالتش بـه دانشآمـوز ایـن
شـرکتدرکنکـوراشـارهکردوگفـت:منزل
امـکان بنابرایـن اسـت. مـابسـیارکوچـک
اینکـهدرخانـهدرسبخوانمنبـود.ازطرفی
تعـداددانشآمـوزاندریـکاتـاقخوابـگاه
بیـشاز30نفـربـودوعمـاًلامـکانمطالعه

درخوابـگاهنیـزمیسـرنبـود.
ویبـهوجـوداسـتعدادهایبیشـمار
داد: ادامـه و کـرد اشـاره ایرانشـهر در
بیشــــترایندانشآموزانبااستــــعداد،
خـود راهنمایـی و ابتدایـی مقاطـع دوره
اگـر و کردهانـد تحصیـل روسـتا در را
بنیــادکودکنبود؛شـایدبسـیاریازآنان

نمیدادنـد. تحصیـــل ادامـه
آرزوهـای اسـتعداد بـا دانشآمـوز ایـن
بسـیاریبـرایآیندهخودتصورکـردوگفت:
دلـممیخواهدآرامـــشوآسـایشخاطررا
بـرایخانـوادهامبهارمغـانبیـــاورموبتوانم
بـهبهتریـنجایگاهممـــکندراینرشـــته

یابم. دســت

دانش آموز بورسیه بنیادکودک در ایرانشهر:

اگر بنیادکودک نبود
شاید بسیاری از دانش آموزان این شهر

ادامه تحصیل نمی دادند

دانشآمـوز ایـن همیـاران از یکـی
دانشـجویی بنیادکـودک، شـده بورسـیه
34سـالهاسـتکـهدرسـالآخـردکتری
علـوماقتصاددردانشـگاهفردوسـیمشـهد

میکنـد. تحصیـل
اوکـهدردانشـگاههایمختلفمشـهد
نحـوه اسـت؛ مشـغول نیـز تدریـس بـه
آشـناییخـودرابـابنیادکـودکاینگونه
بیـانکرد:بنیادکودکرایکیازدوسـتانم
کـهاونیـزازهمیاراندانشآمـوزاناین

مؤسسـهبـودبـهمـنمعرفـیکرد.
ایـنمهرمنـدنیکـوکاردرادامـهبـه
عالقـهخـودنسـبتبـهتحصیـلاشـاره
نیازمنـد بسـیاری افـراد افـزود: و کـرد
کمـکهمنوعـانخـودهسـتند.امـابرای
مشـتاق دانشآمـوزان از حمایـت مـن،
بـهتحصیـلکـهبـااسـتعدادباشـنددر
اولویـتبـودچـراکـهایـنقشـرازجامعه،
بزرگتریـن حمایتهـا کوچکتریـن بـا

قدمهـارابرمیدارنـدودرجامعـهتحـول
میکننـد. ایجـاد

ویمعـدلباالیایـندانشآموزانرا
دربازدیـدازوبسـایتبنیادکـودکمهم
برشـمردوادامـهداد:ایـننکتـهبرایمن
بسـیارحائـزاهمیـتبـودومـرابـرانجام

ایـنکار،مشـتاقترکرد.
ایـنمـدرس،درمقطـعکارشناسـی،
زاهـدان دانشـگاه دانشآموختـه را خـود
اعـالمکـردوگفـت:چهارسـالبـامـردم
زاهـدانواسـتانسیسـتانوبلوچسـتان
میـان در را محرومیـت و کـردم زندگـی
آنـاندیـدم،وایـنامرسـببشـدبخواهم
ازهمیـاراندانشآموزانایناسـتانباشـم.
او،حمایـتازدانشآمـوزانبااسـتعداد
نیازمنـدراایـدهایبسـیارنیکـوخوانـدو
بیـانکـرد:بـهجـزایـندانشآمـوز،همیاِر
سـهدانشآمـوزدیگرنیـزبودمکـهچندی
پیـشازبنیادکـودکبامنتمـاسگرفتند

یکی از همیاران این دانش آموز نخبه:

خبر قبولی این دانش آموز
 بهترین خبری بود که شنیدم
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*محمد انورآسوده

ــرزمین ــت.س ــتاناس ــتانوبلوچس ــتانسیس ــااس اینج
ــان. ــهودرخش ــتعدادهاینهفت ــرزمیناس ــاب،س ــاین گوهره
ــهدردل ــرزمینیک ــد.س ــیولبخن ــق،مهربان ــرزمینعش س
ــای ــه.جوانهه ــمجوان ــمعشــقوه ــرداردوه ــممه ــوده خ
بــزرگمیشــوند.جوانههایــی بــاعشــق ایــنســرزمین
ــبز ــدوس ــنمیروین ــنزمی ــکای ــهازدلخش ــکفتهک نوش
ــالل ــقتوم ــزارانآرزو،مش ــاه ــهب ــدنیک ــوند.سبزش میش

ــراهاســت. هم
جوانههایــیمیروینــدوجوانههایــیدیگــرمیپژمرنــد.
انگیزههــابــرایفعالیــتدربنیادکــودکازهمیــننقطــهشــروع
ــه ــادیک ــود.بنی ــردهنش ــهایپژم ــچجوان ــههی ــودک میش
نگاهــیانســانمداربــراســاسمنافــعاجتماعــیبــرایتوســعه

آمــوزشوزندگــیبهتــردارد.
ــایی ــدفشناس ــاه ــهرب ــتانایرانش ــودکدرشهرس بنیادک
دانشآمــوزاننیازمنــد،بیسرپرســت،بدسرپرســتوبــااســتعداد،

تــالشداردتــابــهجامعــهنوپــایایــنمنطقــهکمــککنــد.
ایــنحرکــتانســانیمیتوانــدبــاکمــکبــهرشــد
جوانههــایعلــمودانــشایــنمنطقــه،ازآســیبهایاجتماعــی
بســیاریدرآینــدهپیشــگیریکــردهوازدانشآمــوزانبــا
اســتعدادنیازمنــدآن،انســانهاییتوانمنــدوبــاانگیــزه
بپروارنــدکــهایــن،خــودمیتوانــدجامعــهرابــهســمت

توســعهیافتگیپیــشببــرد.
ــهبســیاریاز ــایانســانیاســتک ــوعفعالیته ــنن درای
ــانی ــمندانس ــایارزش ــاالگوه ــیب ــنداجتماع ــایناپس الگوه
ــودن ــمب ــاه ــموب ــانمداری،تکری ــوندوانس ــنمیش جایگزی

ــد. ــشدرمیآی ــهنمای ب
بنیادکــودکدرایرانشــهرتــالشداردبــافعالیتهــای
انســانیخــود،بــذرمهربانــیرادردلانســانهایمنطقــه
ــرمهــرورزی ــغوب ــاریازخشــونتراتبلی کاشــته،زندگــیع
وهمدلــیتاکیــدکنــد.ایــنمؤسســه،بــرایآگاهــیمــردماز
آینــدهجامعــهدســتازتــالشبرنمــیدارد؛چــراکــهمعتقــد
ــردای ــدف ــانتنومن ــه،درخت ــروزجامع ــایام ــتنهاله اس
ــددر ــامیتوان ــروزآنه ــتام ــهحمای ــودک ــدب ــهخواهن جامع
ــد. ــاکن ــیایف ــهممهم ــهس ــرفتجامع ــعهیافتگیوپیش توس
پــسمیتــوانبــاهمدلــی،بــاهــمبــودنوعشــق،ایــنشــعار
ــرد. ــلک ــهعمــلتبدی ــداندورب ــهچن ــدهن ــروزرادرآین ام
*رییس نمایندگی اقماری ایرانشهر

ایرانشهــر 
شهر مهر، عشق و جوانه های ناب

یک ســــوم  از  بیـــــش 
دانش آموزان بورسـیه بنیادکودک 
که واجدشـرایط آزمون سراسـری 
بودنـد در دانشـگاه های مختلـف 
در  شـده اند.  پذیرفتـه  کشـور 
این میـان، یکـی از ایـن نخبگان 
در ایرانشـهر بـا وجود مشـکات 
رتبـه  بـا  موفـق شـده  فـراوان، 
بسـیار خوبی در آزمون سراسری، 
در رشته دندان پزشـکی دانشگاه 
زاهـدان پذیرفتـه شـود و نشـان 
افتخـاری بـرای ایـن مؤسسـه به 

بیـاورد. ارمغان 

اودرپایانازموفقیتخوداظهارخرسـندی
کـردوبااعـالماینمسـالهکهیکـیازبرادرانش
بـا بتوانـم امیـدوارم افـزود: دانشجوسـت، نیـز
کمـکبنیادکـودک،مشـکالتمرابرطـرفکنـم
چـراکـهاالنودرایـنمقطـع،نیازمنـدامکانات
وکتابهـایبسـیاریهسـتیمومتاسـفانهپـول

کافیبـرایتهیـهآنهـانداریم.

واعـالمکردندکـهوضعیتاقتصـادییکیاز
ایـندانشآمـوزانبهبـودیافتـهوازپوشـش

بنیادکـودکخارجشـدهاسـت.
درونـی رضایـت بنیادکـودک، همیـار
رانتیجـهکمـــکبهدیگــــراندانسـتو
گفـت:هرچنـدبنیادکـودکبـرایدیـداراز
را دانشآمـوزانتحـتحمایـتتمهیداتـی
اندیشـیدهاسـتولـیاینکـهشـخصیراکه
حمایـتمیکنـمازنزدیــــکنمیشناسـم؛
و میکـرد ایجـاد مـن در بیشـتری انگیـزه
میتوانـمبگویـمحتیخانـوادهامنیـزازانجام

ایـنامـر،بیاطالعنـد.
ویباابرازخرسـندینسـبتبـهقبولی
دانشـگاهگفـت: نخبـهدر ایـندانشآمـوز
ازصمیـمقلبـمخوشـحالمومیتوانـمبـه
جـرأتبگویمایـنخبر،بهتریـنخبریبود

امسـالشـنیدهام. که
همیاربنیادکودک،یافتنایـندانشآموزان
بـااسـتعدادنیازمنـدوحمایـتازآنـانراکاری
دشـواروپسـندیدهذکـرکـردوافـزود:اینکـه
امکانـیفراهـمشـدهتاافـرادیبتواننـدبدون
زحمتوازپشـتمیزشـانبـهدیگرانکمک

کنند؛بسـیارنیکوسـت.
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رییـسنمایندگـیاقمـاریفنـوج،بـا
اشـارهبـهاینکـهبنیادکـودکدرراسـتای
تحصیـلدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمند
ازهیـچکوششـیدریغنمیکنـدگفت:در
آبـان95بنیادکـودکبایـاریمهرمندانو
همیـاراننسـبتبـهتوزیعکفـشدرمیان
دانشآمـوزانبورسـیهنمایندگـیاقمـاری

فنـوجاقـدامکرد.
ایـنمسـئولمهرمنـدِیمـردمرادر
خریـدکفـشبـرایایـندانشآمـوزانارج
نهـادوادامـهداد:باهمتهمیـاراننزدیک
بـهیکهـزارجفـتکفـشخریـداریودر
میاندانشآمـوزانمـدارسمناطقمحروم

فنـوجتوزیعشـد.
عبدالرحمـنهوتـیدرهمینخصوص
بیـانکـرد:ایـنکفشهابـهدانشآمـوزان
نیازمنـدیکهازنعمتداشـتنپدرمحروم
بودنـدیابـادمپایـیبـهمدرسـهمیآمدند

اهداشـد.
در فنـوج، شهرسـتان اسـت گفتنـی
جنوبغربـیبلوچسـتانو500کیلومتـری
زاهـدانقـرارداردویکـیازمناطقبسـیار
محروماسـتانسیستانوبلوچسـتاناسـت
کهدارای164مدرسـهوحدود150روستا
بـودهوبرخـیدانشآمـوزانآنمنطقـهاز
و زندگـی بـرای الزم ابـزار ابتداییتریـن

بیبهرهانـد. تحصیـل

شاید رویای یک کودک، داشتن
 یک اسباب بازی کوچک باشد...

توزیـع بـه عبدالرحمــــنهــــوتی
بیـشاز1300عروســـکواسـباببازی
درمیـاندانشآمــــوزانمناطـقمحـروم
شهرسـتانفنـوجاشـارهکـردوافـزود:در
بهمـن95،بـااعالمیـکفراخـواندرمیان
همیـارانونیکـوکاراندرسراسـرکشـور،

کـودکانمهرمنـــدبـهصـورتداوطلبانـه
عروسـکواسباببازیبرایسـایرکودکان
تهیـهکردنـدوایـناســباببازیهادربین
1300دانشآموزمناطقمحرومشهرسـتان

فنـوجتوزیعشـد.
ویاهمیــــتتمریـنفرهنـــــگ
نیکـوکاریراازکودکـیمـوردتوجـهقرار
دادوگفـت:بـدونشـکایـنامـرباعـث
تقویـتحـِسنـوعدوســــتیدرمیـان

میشـود. کـودکان
فنـوج اقمـاری نمایندگـی رییـس
بـااشـارهبـهاینکـهشـایدرویـاییـک
کـودک،داشـتنیکاسـباببازیکوچک
باشـدادامـهداد:اینبـارکـودکاندرخط
مقـدمقـرارگرفتنـدوبـاشـرکتدراین
بچههـای تـا دارنـد تـالش نیکـو طـرح
مناطـقدورافتـادهوکمتـربرخـورداررا

خوشـحالکننـد.

در پی اجرای طرح »خداحافظ دمپایی«، رییس نمایندگی اقماری فنوج:

گاهی، کمک های جزئی 
می تواند مشکالت بزرگی را از میان بردارد

ســطح فقــر در برخــی مناطــق محــروم چنــان 
ــی  ــای جزئ ــی کمک ه ــه گاه ــت ک ــترده اس گس
ــر راه  ــی را از س ــکات بزرگ ــد مش ــک می توان کوچ
ــردارد.  ــق ب ــن مناط ــتعداد ای ــا اس ــوزان ب دانش آم

ــی  ــر کودک ــه ه ــت ک ــی اس ــل بدیه ــک اص ــن ی ای
ــل  ــد و تحصی ــوزش ببین ــد؛ آم ــد درس بخوان بای
کنــد و هیــچ گاه نبایــد ارزش هــای عمیــق تحصیــل 

ــود. ــوش ش فرام
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ویبـاتاکیـدبـراینکـهعروسـکجـزو
دلبستگییککـــودکبهشمارمیآیدبیـان
کرد:اینعروسکهادرمناطقروســــتاییو
عشـایریتوزیـعشـدهکـهکـودکانآنتـابه

حالاسـباببازینداشــــتهاند.

  تقدیر از دانش آموزان 
    معدل الف 

رییـسنمایندگـیاقمــــاریفنـــوج
بـهتجلیـــلازدانشآمـوزانمعـدلالـف
اشـارهکـردوگفـت:درتیـــر95بهمنظور
تشـویقدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمنددر
ایـنشـهر،هدایایـیازجملـهتبلتبـهآنان

اهداشد.
اینمسـئولحمایـتازدانشآمـوزانبا
اسـتعدادنیازمنـدراآرمانبنیادکـودکذکر
کـردوافـزود:امیداسـتکهایـنهدیههای
کوچک،زمینهرشـدوبالندگیبیشـتربرای

آینـدهایـندانشآمـوزانرافراهمکند.

اهدای یار مهربانی
عبدالرحمـنهوتـیهمــــکاریگـروه
خودجـوش»ایـرانرابـهدســـتکوچکت
و ارزشـمندخوانـد بسـیار را میسـپاریم«
گـروه، ایـن گفـت:

بـااهـدایمجموعـهجدیـدیازکتابهـای
داسـتانیایرانـیبـهکتابـــخانهنمایندگـی
اقمـاریفنـــوجدرارتقـایسـطحآگاهیو
فرهنـگدانشآمـــوزانگامهـایمـــوثری

برداشـتند.

وی،نمایندگـیاقماریفنـوجراقدردان
مهرمندیایننیکاندیشـاندانسـتوادامه
داد:امیـداسـتهیـچدانشآمـوزیازلـذت

کتابخوانـیمحـرومنماند.

تاالسمی، بیماری شایع 
در میان کودکان فنوج

عبدالرحمـــنهوتــــیبهحمـــایت
نمایندگـیاقمـاریفنــوجازدانشآمـوزان
بـااسـتعدادنیازمنـداشـارهکردوگفـت:در
اردیبهشـت95،هنـگامشناسـاییوپذیرش
دانشآمـوزان،بـاکـودکانبااسـتعداِدمبتال

بـهتاالسـمیمواجهشـدیم.

بـا فنـوج، اقمـاری نمایندگـی رییـس
اشـارهبـهشناسـاییتعداد50کـودکمبتال
بهتاالسـمیدرسطحشهرسـتانفنوجادامه
داد:اقدامـاتاولیـهبـرایپذیرشآنهـاانجام
شـدهاسـتامـامتأسـفانهتعـدادکـودکان
مبتـالبـهتاالسـمیدراسـتانسیسـتانو

بلوچسـتانبسـیارباالست.
ایـنمسـئولدرهمیـنخصـوصبیان
بـه دانشآمـوزان، ایـن از بسـیاری کـرد:
دلیـلفقـروهزینههـایدرمـانازتحصیـل
ازآنـاندرسـال بازماندهانـدکـهتعـدادی
گذشـتهباهمـتوتالشمسـئوالنآموزش
وپـرورشفنـوجبـهمدرسـهبـازگشـتهاند.
امیـداسـتکـه افـزود: پایـان ویدر
حمایتهاینیکوکارانوهمیارانبنیادکودک
دانشآمـوزان ایـن رنـج و درد گرهگشـای

شـودوخطـرتـرِکتحصیـلرادر
بیـنآنـانکاهـشدهد.
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کــودکان بازمــانده از تحصیــل
*عبدالرحمن هوتی

ابتدایـی نوشـتن و )ازخوانـدن آن سـواددرسـطوحمختلـف
تـاتحصیـالتدانشـگاهی(درزندگـی،آگاهـینسـبتبـهشـرایط،
وضعیـتشـغلی،بـزهکاری،زندگـیخانوادگـیوسـرمایهفرهنگـیو
اجتماعـیافـراد،بـهانـدازهایموثـراسـتکـهریشـهکنیبیسـوادی
گاهـیبهصـورتمسـتقیممنجـربهکاهـشمـرگومیـر،بیماریها،
بـزهکاریاجتماعـیوخشـونتهایخانوادگیواجتماعیمیشـود.به
همیـندلیلاسـتکـهجوامعمختلفنسـبتبـهقضیهسـوادآموزی
حساسـیتنشـاندادهونسـبتبـهریشـهکنکـردنبیسـوادیو

کاهـشبازمانـدگانازتحصیـلبـهدنبـالچارههسـتند.
منظـورازکـودکبازمانـدهازتحصیـل،آنگروهسـنیازجمعیت
اسـتکهدرسـنینمدرسـهیعنیبین6تا18سـالقرارداردولیدر
ماههـایتحصیلیودرچرخهآموزشـیکشـورحضورنـدارد.یعنیدر
سـاعاتکارمدارس،خارجازمدارسهسـتندوبههردلیلییااساسـاً

واردچرخـهآموزشنشـدهاندیـاازآنخارجشـدهاند.
اسـتانسیستانوبلوچسـتانازلحاظدانشآموزانترکتحصیلی
وبازمانـدهازتحصیـلدرصـدردیگراسـتانهایکشـوراسـتوالبته،
بـراسـاسآمـارآمـوزشپرورشاسـتان،تعـدادایـندانشآمـوزاندر
سـال95نسـبتبهسـالگذشـتهبسـیارکاهـشیافتهوجایبسـی

خوشـحالیوامیدواریاسـت.
یکـیازعوامـلمهـمدرایـنامـر،برنامهریـزیبـرایپیشـرفت
دانشآموزانوهمچنینبهبودشـرایطموجودبهمنظورارتقایتحصیلی

وبـهصـورتکلـی،افزایشکیفیـتآمـوزشدانشآموزاناسـت.
دانشآمـوزانروسـتایینیـزبهدلیـلعدموجودکالسومدرسـه
کافـیبـهویـژهدردورهابتدایـیدرکالسهـایچندپایـهمشـغولبه
تحصیـلهسـتند.کالسهـایچنـدپایـه،اصطالحـاًبـهکالسهایـی
گفتـهمیشـودکـهدانشآمـوزانچندپایـهتحصیلی،بهعنـوانمثال
اول،دوم،سـوموچهارمدبسـتانوگاهشـشپایهدورهابتداییدریک
کالسدرسحضـورمییابنـدوتوسـطیـکمعلمآمـوزشمیبینندو
گاهبهدلیـلعـدمتحققکیفیتآموزشـی،دانشآموزباسـطحتوانایی
بسـیارپاییـنبهپایههـایباالترمـیرود.همچنینپـسازاتمامدوره
ابتدایـی،ممکناسـتدرروسـتایمحـلزندگیدبیرسـتانیوجود
نداشـتهباشـد.بنابرایندانشآمـوزانبایدکیلومترهـارابرایحضور
دردبیرسـتانروسـتایمجـاوربپیماینـد.دانشآموزاندبیرسـتانی،
درسـالهایاخیـر،بـهعلـتعـدموجودسـرویسمدارستوسـط
آمـوزشوپـرورش،ایـنمسـیرراپیـادهطـیمیکننـدکـهگاهبه
دلیـلهمیـنسـختیهایدورانتحصیل،عدمتمایـلدانشآموزان

بـهادامـهتحصیـلرامنجرمیشـود.
اولیـای کـه کودکانـی بیشـترین
آنهـامانـعورودشـانبهمدرسـهشـدهاند
دانشآموزاندخترپایهششـمدرروسـتاها
هسـتندکـهبهدلیـلرسـیدنبـهسـن

بلـوغ،گرمایهوادراسـتان،مختلطبودنکالسهـایدرسوتدریس
معلـممـرداولیایشـاناجـازهادامـهتحصیـلرابـهآنهـانمیدهند.
طبـقبرنامـهپنجسـالهتـاسـال1393بایدبیسـوادیدرگروهسـنی
زیر50سـالدرمناطقمختلفکشـورریشـهکنمیشـد.امامتاسفانه
هنـوزشـاهدافزایششـمارکودکانیهسـتیمکهبهدالیـلمختلفاز

تحصیـلبـازمیماننـد.
بـاشـروعهرسـالتحصیلیوآمـاریکـهازدانشآموزانتـازهوارد
بهسیسـتمآموزشـیکشـورمنتشـرمیشـود؛کمترکسـیبهاینفکر
میکنـدکـهچـهتعـدادازایـندانشآمـوزان،مقاطـعباالتـرتحصیلی
راتجربـهخواهنـدکـردوچـهتعـدادبـهدالیـلمختلـفدرنیمههای
راهمدرسـهودرسومشـقرارهـاکـردهوبـهبـازارکارواردشـدهیـا
بـزهکاران درصـد 50 از بیـش بهطوریکـه میشـوند. خانهنشـین
زیـر18سـالدرکانـوناصـالحوتربیـترادانشآمـوزانبازمانـدهاز
بیـن کـه نشـانمیدهـد تحقیقـات و تشـکیلمیدهـد تحصیـل
شکسـتتحصیلی،فرارازمدرسـهومیزانآسـیبهایاجتماعیرابطه
معنـاداریوجـودداردکهایـنامرنگرانیازمیـزانباالیترکتحصیل
دراسـتانسیسـتانوبلوچسـتانرادوچندانمیکند.فضایفرسـوده
مـدارس،بخـشدیگریازمشـکالتتحصیـلدانشآمـوزاندرمناطق
محروموروسـتاییاسـتانسیسـتانوبلوچستاناسـت.بیشترمدارس
درایـنمناطققدمتبسـیارباالییدارنـدوهرلحظهامکانفروریختن
سـاختمانمدرسـهوجوددارد.طبقاعالممسـئوالنآموزشوپرورش،
بیشـترینمدارِستخریبیدراسـتانسیسـتانوبلوچسـتانقراردارد.
اگرچـهسالهاسـتتحقـقعدالـتآموزشـیبـهمنظـورتوجـه
بیشـتربهوضعیتتحصیـلدانشآموزاندرمناطقمحـرومدراولویت
قـرارگرفتهاسـت؛امادرایناسـتان،محرومیـتهمچنانادامـهدارد.
درایـنمیـان،البتـهنیکـوکارانودلسـوزانآموزشـیآسـتینرابـاال
زدهانـدوباهمراهیآنهابخشـیازمشـکالتآموزشـیمناطقمحروم

ایناسـتانمرتفعشـدهاسـت.
که نیکـوکاران همـت و متـعال خداوند یاری با است امیـد
دوستانواقعیخداوندهستندهیچکودکیبهدلیـلنبـودمدرسهو

فقرومحرومیتازتحصیلوآموزشمحرومنشود.
*رییس نمایندگی اقماری فنــوج
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پیوند مغز استخوان کودکان بیمار 
مبتال به تاالسمی در آمل

چهارکودکافغانسـتانیکـهازبیماری
تاالسـمیرنـجمیبرنـد،توسـطمدیـردفتر
بـرایدرمـان ایـنکشـور بنیادکـودکدر
بـهشـهرآمـلدرایـرانمنتقـلشـدند.این
گـروهبـامینیبـوس،چهـارروزطوالنـیرا
بـرایرسـیدنبـهمقصـدطـیکردنـدودر
منـزلیـکخانـوادهمهرمنـدبـرایمدتـی
اقامـتگزیدند.اولینمرحلـهازآزمایشهای
و شـد انجـام موفقیتآمیـز بسـیار آنهـا
ایـنچهـاردانشآمـوزدرحـالحاضـرخود
رابـرایانجـامعمـلپیونـدمغـزاسـتخوان

آمادهمیکنند.

هرسـاله، سـنت طبـق بنیادکـودک
بیمارسـتان در کـه بیمـاری کـودکان بـه
و هسـتند بسـتری لسآنجلـس کـودکان
یـاکودکانـیکـهبهعلـتنداشـتنخانـهدر
گرمخانهشـهرلسآنجلـسزندگیمیکنند

هدیـهمیدهد.
امسـالنیـز،داوطلبـانبنیادکـودکبـا
همـکاریرادیـو670،مرکـزایمـان،مرکـز
بسـتهبندی بـا خانـواده گـروه و ارتـص
هدایایـیکهتوسـطصدهانفربرایشـادی
و بیمـار کـودکان ایـن
بسـتریدربیمارستانبه
شـده اهـدا بنیادکـودک
بود؛آنهارابهبیمارسـتان
و لسآنجلـس کـودکان
مرکزکـودکانبیخانمان
»کـودکانشـب«تحویل

دارنـد.

شـایدغمناکتریـنمسـئلهدهـهاخیـر،
اخبـارمربـوطبـهمهاجرانسـوریهایباشـد.
بسـیاریازمـردمسـوریهاکنـوندرترکیـه
ویـاکشـورهایاروپایـیپراکنـدهشـدهاندو
قـراربـوددرچنـدسـالآینـدهبیـشاز10
هـزارنفـرازآنهـاواردخـاکآمریـکاشـوند.
بیشـترایـنخانوادههـاپرجمعیتهسـتندو
کودکانخردسـالدارندکهعمـدهآنهانیازمند
مراقبتهایپزشـکیوروانیهستند.کودکانی
کهشـایدشـاهدبدتریناتفاقهابودهاند.برخی
ازآنهـامـوردآزارواذیتقـرارگرفتهوحتی

بـهتعـدادینیـزتیراندازیشـدهاسـت.
شـدن مطـرح ابتـدای از بنیادکـودک 
مسـئلهمهاجرتسـوریهابـهاروپا،نسـبتبه
جمعآوریالبسـهوکمکمالیبـرایآناناقدام
کـردوازطریـقدفاتـراروپاییاینمؤسسـهبه

دسـتآنهارسـانید.
درآمریکایکگروهازداوطلبانوپزشـکان
دردیترویتمیشـیگانتوانسـتندگروهویژهای
برایکمکبهتازهواردانسـوریهتشـکیلدهند
تاآنهابهراحتیاسـکانیابندوباقوانینکشـور

جدیدشانآشناشوند.
»روجـا«یکـیازداوطلبـانبنیادکـودک
در هفتـه شـش از بیـش نیـز یونـان در
همـکاری داوطلبانـه مختلـف، اردوگاههـای
عربزبـان، و فارسـی کـودکان بـه او کـرد.

خوانـدن،نوشـتن،شـعروآوازخوانـدنبـه
زبـانمادریشـانراآمـوزشمـیدادوسـعی
میکـردبـاایجادفضاییآراموشـاد،سـختی
روزهـایگذشـتهرادرخاطـرآنهـاکمرنـگ
کنـد.اوبـاتاکیدبـرمحوریتهنـر،عصرهارا
بـانوجوانـانبـههنردرمانیمیپرداخـتودر
یـکفضـایصمیمیبهزنـانپناهنـده،زبان

میآموخـت. انگلیسـی
اردوگاههـای از یکـی در بنیادکـودک
یونـاننیـزدرمیانتعـدادزیـادیازمهاجران

افغانسـتانیوفارسـیزبان،بـهراهانـدازییک
کتابخانـهبـاکتابهـایفارسـیاقـدامکـرد
تـافرزنـدانآنـانبتواننـدارتبـاطخـودرابـا
ریشـههایفرهنگیکشورشـانحفـظکنند.
بنیادکودکهمچنینبایکگروهپزشـک
داوطلـبکـهعـازمیکـیازکمپهـاییونـان
بودندمقادیریدارو،البسـهوکفشارسـالکرد
کـهلبـاسوکفشهـادربیـنکـودکانکمپ
توزیـعشـدوداروهاهمتوسـطپزشـکانبرای

مـداوایبیمـارانکمپتجویزشـد.

جمع آوری کمک برای مهاجــران ســوریه ای

اسباب بازی برای کودکان بیمار در لس آنجلس
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دانشجویان دندان پزشکی داوطلب 
بنیادکودک به کشور دومنیکن اعزام شدند

دانشجویاندندانپزشـکیداوطلببنیادکودک
درتعطیـالتنـوروزبـرایانجـامخدمـاترایـگان
دندانپزشـکیبهجمهوریدومینیکنسـفرکردند.
ایـندانشـجویاندرمأموریـتخـود،صدهانفر
ازافـرادیراکـهدسترسـیمحـدودیبـهخدمـات
درمانـیپزشـکیدارنـدازخدمـاتدندانپزشـکی

بهرهمنـدسـاختند.
جذابیـتیاریرسـاندنبـههمنـوعبـرایایـن
دانشـجویاندندانپزشـک،بسیاربیشـترازجذابیت
بِکـر مناظـر و زیبـا اسـتراحتگاههای و سـواحل
طبیعـیومعـروفجزایـرکشـوردومینیکـنبودو
دانشـجویانتمـامزمـانحضـوردراینکشـوررابه

خدمترسـانیبـهبیمـارانمشـغولبودنـد.

نـوروزگذشـتهکارکنانبنیادکـودکدر
افغانسـتانباسـهنوجوانقربانیتروریسمدر

بیمارسـتانشهرآشـناشدند.
»خالمحمـد«پسـرجوانـیاسـتکـه
بـرایکمـکبـهخانـوادهاشبهعنـوانپیک
مشـغولکاربـودتـااینکـهروزییـکنفـراو
رابـرایتحویلبسـتهایبرایرسـاندنبهیک
بانـکاسـتخداممیکنـد.درایـنبسـته،یک

بمـبکوچکجاسـازیشـدهبـودکه
درنزدیکـیبانـکمنفجـرمیشـود.
جـان توانسـتند حـاذق پزشـکان
»خالمحمـد«رانجـاتدهنـد،هـر
چنـداویکپایخودراازدسـتداد.
»حمیداله«و»علیم«،دونوجوانی
کـهدامهـایخـودرابـهصحـرابـرده
بودنـدبـهصـورتتصادفـیواردیـک
میـدانمینمیشـوندوهرکـدامیک

پـایخـودراازدسـتمیدهنـد.

خبرنامـه در اخبـار ایـن انتشـار بـا
داوطلبـان از یکـی »ثریـا«، بنیادکـودک،
بنیادکـودکدرایتالیـابـرایمـداوایایـن
نوجوانـاندرایتالیـااعـالمآمادگـیکـرد.او
خـود شـهر بیمارسـتانهای مسـئوالن بـا
منظـور بـه آنهـا از و برقـرارکـرد ارتبـاط
مـداوایرایـگانوتهیـهپایمصنوعـیبرای
ایـننواجوانـانتعهـدگرفـت.اوبـههمـراه

»مـژده«،دیگرداوطلببنیادکودکدرپورتلند
توانسـتند1100دالربرایهزینهمـداوایاین
سـهنوجوانجمـعآوریکنند.تیممسـتقردر
مزارشـریفنیـز،کارهـایمربوطبهسـفراین

نوجوانـانراپیگیـریمیکنـد.
بنیادکـودکنیـزبـرایپرداخـتهزینه
اعـزامآنهـاازافغانسـتانبـهایتالیـااعـالم
آمادگـیکـرد.ولیفراینـداخذویـزایآنها
بـهخوبـیپیـشنرفـتوازآنجـاکـه
سـفارتایتالیـادرخواسـتکـردهبود
اینکـودکانحتمـادرمحلسـفارت
درکابـلحضـوریابند؛بهدلیلبسـته
شـدنجادههاتوسـططالبـاناینامر
بـهتأخیـرافتـادونهایتـابنیادکودک
آنهـارابـاهواپیمابـهکابلفرسـتاد.

اکنونویزایایـننوجواناندریافت
ایتالیـا عـازم بـهزودی آنهـا و شـده

شـد. خواهند

چنـدروزپـسازطوفـانسـهمگین
از حاکـی همچنـان گزارشهـا »متیـو«،
افزایـششـمار و بیشـتر اجسـاد کشـف
قربانیـانبـود.عالوهبرکشتهشـدنحداقل
900نفـروزخمیشـدنهـزارانتندیگر
کـهنیـازبـهمراقبتهایفـوریداشـتند؛
ایـن اثـر در نفـر هـزار 350 دسـتکم

شـدهاند. بیخانمـان طوفـان،
نیـاز از بینالمللـی سـازمانهای
فـوریسـاکنانایـنمناطـقبـهآب،غذا
وداروخبـردادنـدونسـبتبـهاحتمـال
وقـوعیـکفاجعـهانسـانیدیگـرهشـدار

میدادنـد.
درایـنمیـانبنیادکـودکنسـبتبه

جمـعآوریکمـکبـرایقربانیـانطوفان
هاییتـیاقـدامکـردوبـاهمـکارییـک
مؤسسـهخیریـهمحلـیدرمنطقهجنوبی
هاییتیتوانسـتاینکمکهارابهدسـت

کـودکاننیازمنـدطوفانزدهبرسـاند.
هاییتـیپیـشازایـننیـزبـهبالیای
طبیعـیمرگبـاریدچـارشـدهبـود.در
سـال2010میـالدیوقـوعیـکزمیـن
لـرزهبیـشاز200هـزارکشـتهبـرجـای
گذاشـت.درآنزمـانبنیادکودکباهمت
جمعـیازنیکـوکاراندرآمریـکاتوانسـت
بیـشاز40هـزاردالربـرایتعمیـریـک

مدرسـهجمـعآوریکنـد.

کمک به قربانیان طوفان هاییتی

کمـــک به کــودکان قــربانی میــن
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بنیادکـودکآمریـکادردفترمرکـزیخوددرشـهرپورتلند
اورگانمیزبـانتیمـیازکمپانیگـوگلبود.

شـرکتگوگلسـهتـنازکارمندانشبهنامهـایآنا،مارتین
وجـریراازمانتیـنویـودرکالیفرنیـابـهپورتلنـداعـزامکردتا
آخریـننرمافرازهـاوروشهـایبازاریابـیرابهطـوررایـگاندر

اختیـاربنیادکودکقـراردهند.
همچنیـنبهمیزانیکـههرکدامازکارمندانشـرکتگوگل
بابـتحمایـتازدانشآموزاننیازمندویاهرپروژهانسـانیدیگر
مبلغـیبـهبنیادکـودکبپـردازد؛گـوگلهمبـههمانمقـداربه
ایـنمؤسسـهکمـکمالـیمیکنـد.بـهعبـارتدیگـر،اگریک
کارمنـدگـوگلیکهـزاردالربـهبنیادکـودکاهداکنـد؛گوگل

نیـزیکهـزاردالربـهاینمؤسسـهمیپـردازد.
بنیادکودک در گوگل و فیس بوک

درمـاهدسـامبردکتـررئوفـیمدیـرعامـلدفتـرآمریـکا
ومسـعودمـدرسمدیـرارتباطـاتوتوسـعهدفتـرمرکـزیدر
پورتلنـدبهسانفرانسیسـکوسـفرکردند.آنهاباحضـوردردفتر
گـوگل-کـهدرماهدسـامبربیشاز40هـزاردالربهبنیادکودک
کمـکمالـیکرد-دراینشـهربـاکارکنـاناینمؤسسـهدیدار

وگفتوگـوکردنـد.
گفتنیاسـتوسایلپیشرفتهارتباطی،امکانارتباطسمعیو
بصـریهمزمـانبادیگرهمکارانگوگلدرسـایرشـهرهاوکانادا

رابرایشـرکتدراینسـخنرانیفراهمکردهبود.
و اپـل شـرکت کارکنـان بـا دیـدار در همچنیـن آنهـا
فیسبـوکبـهمنظـورایجـادتفاهـمبـرایبهرمنـدیازخدمات
ایـنشـرکتهاومشـارکتآنهـادرپروژههـایانساندوسـتانه

بنیادکـودکمذاکرانـیبهعمـلآوردنـد.
درسـنخوزهنیـزدریـکمیهمانـی،بسـیاریازهمیـاران
وداوطلبـانبنیادکـودکحضـوریافتنـدودرزمینـهگسـترش
فعالیتهـایبنیادکـودکدرشـمالکالیفرنیـابحـثوتبـادل

نظرکردند.

بنیادکودک آمریکا میزبان تیمی از کمپانی گوگل

بنیادکـودکدرسـالیکـهگذشـتهمزمـانبـابرگـزاری
کمیتهحقوقبشـرسـازمانملـلمتحد،دوکنفرانـسدرزمینه

شـرایطوحقـوقکـودکاندرژنـوبرگـزارکرد.
کنفرانـساولبحـرانکـودکانپناهندهرامـوردتوجهقرار
دادهبـودکـهبـاهمـکارییونیسـفبرگـزارشـدودرآندکتـر
رئوفـیوسـاراکـراوازیونیسـفبـهسـخنرانیپرداختنـدودر
دومیـنکنفرانـسبـاعنوانپناهنـدگانوبحرانهـایمهاجرت،

دکتـررئوفـیولوسـیاِمالنـدریازیونیسـفسـخنگفتند.
طریـق از بنیادکـودک گذشـته، سـال چنـد طـی در
آژانسهـایمختلفسـازمانملـلدرحمایتازحقـوقکودکان
فعالیـتداشـتهواطالعرسـانیمیکنـد.ایـنمؤسسـهامسـال
نیـزسـهبیانیهبـهمجمعسـازمانمللبـاموضوع»سـوءتغذیه
کـودکاندریمـن«،»پیامدهـایناشـیازتحریـم«و»حقـوق

آمـوزشوپـرورشکـودکان«ارائـهکـرد.
دکتـررئوفـیدرطولجلسـهسـیوچهارمشـورایحقوق
بشـر،دردیـداربـاخانـمموددیبوئـر،گزارشگرویـژهدرزمینه
فـروش،فحشـاوپورنوگرافـیکـودکانوهمچنینلیـالزروغی،
نماینـدهدبیـرکلبرایکودکاندرمناقشـاتمسـلحانه،بهبحث

وتبادلنظـرپرداخت.

درمــاهمــارس،شــانزدهمینبازارچــهنــوروزيبنیادکودک
ــه ــهخیری ــنبرنام ــزارشــد.درای ــسبرگ ــسآنجل درشــهرل
ــزار ــوروزبرگ ــدن ــروععی ــلازش ــالهقب ــههرس ــوروزیک ن
ــید. ــروشرس ــهف ــوروزب ــازن ــوردنی ــالمم ــهاق ميشــودکلی
ــتازکــودکاننیازمنــد ــهحمای همچنیــنعالقهمنــدانب
بــامراجعــهبــهمیــزاطالعــاتبنیادکــودک،ســواالتخــودرا
مطــرحکــردهوبــههمیــاریکــودکاننیازمنــداقــدامکردنــد.
درایــنمیــان،حضــوروحمایــتپارســاپیروزفر،هنرمنــد
ســینماوتئاتــرازبنیادکــودکدرایــرانمــوردتوجــهحاضــران
ــورای ــوش ــد«عض ــرتبلومنفیل ــن»راب ــت.همچنی ــرارگرف ق
ــا3 ــهب ــدازبازارچ ــدوخری ــسازبازدی ــسپ ــهرلسآنجل ش
نشــانافتخــارازبنیادکــودکودســتاندرکارانآنتقدیــرکرد
وبــااهــدايگواهــيبســیاروزیــنوزیبایــيازطــرفشــوراي
شــهرلسآنجلــس،نــوروزباســتانیوبازارچــهنــوروزیرا

ارجنهاد.
ــتی، ــرمش ــتنیاکب ــدف،بس ــیص ــتکمپان ــیاس گفتن
کلوچــهنــادریوپشــمکحــاجعبدالــهنیــزبــااهــدای
محصــوالتخــودبــهایــنبازارچــهخیریــه،درایــنکارخیریــه

ــدند. ــهیمش س

گزارش بازار نوروزی لس آنجلسدفاع از حقـوق کودکان در ژنـو
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داوطلب بنیادکودک در اسپانیا
کنفرانـسآیبریجرویدادیجهانیاسـتکهسـاالنهدرشـهر
بارسـلونابرگـزارمیشـود.درایـنمالقـاتجهانیبیـشازصدها
کارآفریـنبـاتکنولوژیهـایبرتـرگردهـممیآینـدوفرصتیرا
بـرایتبـادلنظـروبـهاشـتراکگذاریتجربیاتفراهـممیکند.
بنیادکـودکبـاحمایـتوکمکهـایداوطلبـانبـهویـژه
در را خـود اطالعرسـانی غرفـه توانسـت بشـارت«، »دیمـون
کنفرانـسآیبریـج2016برپـاکنـد.درایـنکنفرانـس،بیـشاز
دانشـگاهی اسـتادان و سـرمایهگذاران کارآفرینـان، از نفـر 50

کردنـد. سـخنرانی

ــره ــانبنیادکــودکواعضــایهیئتمدی ــاهاوتکارکن درم
بــههمــراهداوطلبــانایــنمؤسســهدرسراســرایــاالتمتحــده

ــکادربرنامههــایمختلفــیحضــورداشــتند. آمری
ــه ــودکدربرنام ــانبنیادک ــه12اوت،داوطلب درروزجمع
،)SUTAــه ــالندانشــگاهشــریف)ملقــبب انجمــنفارغالتحصی
سراســر از دانشــگاه ایــن فارغالتحصیــالن از نفــر صدهــا
ــودکو ــیبنیادک ــهمعرف ــاداحضــورداشــتندوب ــکاوکان آمری

فعالیتهــایآنوجــذبهمیــارپرداختنــد.
ــان ــزدرجشــنوارهایرانی ــدنی ــربنیادکــودکدرپورتلن دفت
ــت.در ــالداش ــورفع ــد؛حض ــزارش ــهربرگ ــنش ــهدرای ک
ــوناندیشــهبرگــزار ــههمــتکان ایــنجشــنوارهکــهســاالنهب
ایــن ایرانیــانوآمریکاییهــادر از نفــر میشــودهــزاران

ــد. ــممیآین ــرده ــیگ ــادفرهنگ ــتیوالش فس
ــه ــدیب ــزهنق ــکجای ــودکی درجشــنوارهامســالبنیادک
ــتان ــوبازدبیرس ــیارخ ــدلبس ــامع ــهب ــی«ک ــارهن »کیان

برنامه های تابســتانی

بنیـــادکــــودک

از یکــی بــهعنــوان ازعبــاسکیارســتمیمیتــوان
معروفتریــنفیلمســازانایرانــینــامبــردکــهمتأســفانه
زندگــیپربــاراودرجــوالی2016بــهپایــانرســید.اوکارهنری
خــودرابــاکتــابکــودکانآغــازکــردوســپسدراوایــلدهــه
ــرورش ــونپ ــازیکان ــابخــشفیلمس ــودراب ــکاریخ 70،هم
فکــریکــودکاندرتهــرانادامــهداد.کیارســتمیدرآنزمــان

ــاخت. ــودکانس ــوعک ــاموض ــیب فیلمهای
بــهافتخــارکارنامــهدرخشــانعبــاسکیارســتمیدرحــوزه
ــی ــورستحصیل ــک»ب ــوادهاو،ی ــکاریخان ــاهم ــودکان،ب ک
بنیادکــودک در دانشآمــوز یکصــد بــرای کیارســتمی«
ــی ــورستحصیل ــنب ــهای ــوطب ــاتمرب ــد.اطالع ــریفش تعــ
ــردر ــزاراننف ــرایه ــکجــزوه80صفحــهایمنتشــروب دری
ــاآنیکصــد ــهتنه ــین ــدتکوتاه ــکاپســتشــد.درم آمری

ــاحمایــتهمیــارانبورســیهبنیادکــودکشــدند؛ دانشآمــوزب
ــت ــاحمای ــزب ــرنی ــتعداددیگ ــااس ــوزب ــادانشآم ــهدهه بلک
ــی، ــهمال ــدوندغدغ ــانتوانســتندب ــیدرسراســرجه مهربانان

ــد. ــهبرون ــهمدرس ــدوب درسبخوانن
ــران ــهای ــدکیارســتمیدرســفرشب ــیاســت؛احم گفتن
ــدار ــرانودی ــودکدرای ــزیبنیادک ــرمرک ــدازدفت ــابازدی ب
ــتخــودراازبنیادکــودک ــنمؤسســه،حمای ــلای ــامدیرعام ب

اعالمکرد.

بورس تحصیلی کیارستمی
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مالقات دکتر رئوفی با دبیرکل سازمان ملل
رئوفـی، پیمـان دکتـر
مدیرعامـلبنیادکـودکآمریکا
در آوریـل میهمــــانی5 در
لسآنجلس،بادبیرکلسـازمان
ملـل،دیـداروگفتوگـوکـرد.
بانکیمـون،دبیــــرکل
سـازمانملـلدرایـنبرنامـه
ازنقـشســـازمانملـلدر
چالشهـای بـا کـه عصـری
عظیمـیبـرایایجـادصلـحجهانـی،حقـوقبشـروگسـترشبهداشـتو

درمـاندرجهـانروبهروسـت،سـخنگفـت.
بنیادکـودکنقشـیفعـالدرکمـکبـهبهبـودپناهنـدگاندراروپـا
داشـتهاسـت.باتوجهبهآمارمنتشـرشـدهازطرفسـازمانملل،درحال
حاضـرقریـببـه60میلیـونپناهنـدهدردنیاوجـودداردکهنیمـیازآن
کـودکانهسـتند.ایـنآمـاربیشـترینمیزانیاسـتکـهتاکنـونبهثبت
رسـیدهاسـتوبسـیاریازایـنپناهنـدگان،بـرایبقـایخـودمتکـیبه

بهرهگیـریازکمکهـایسـازمانملـلهسـتند.

جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیمار 
در گالری سیحون

دومیـنجشـنوارهبینالمللینقاشـیکـودکانبیماردرمـاهاکتبردر
لسآنجلـسبرگـزارشـد.دراینجشـنوارهازبیـن1300آثـاردریافتیاز
کـودکانزیـر18سـال،32اثـرانتخـابشـدوجوایـزیبـه12اثربرتر
تعلـقگرفـت.کودکانیکهدرزندگیخودتجربهبسـتریدربیمارسـتان
داشـتندتصـوروتجربهخـودرارویکاغذآوردند.کودکان30کشـورآثار
خـودرابـهاینجشـنوارهارسـالکردند.مراسـمافتتاحیهاینجشـنواره،

درشـهربوداپسـتبرگزارشد.
تعـداد35شـهردر23کشـورجهـانهمچـونبـالروس،برزیـل،
بلغارسـتان،چیـن،مصر،یونـان،آلمان،مجارسـتان،هند،ایـران،رومانی،
اسـپانیا،تونـس،ترکیـه،و...وایـاالتمتحـدهآمریـکابـهطـورهمزمـان،

میزبـانایـننمایشـگاهبودند.
بنیادکـودکبـاهمـکاریگـروهسـالمتقلبوتیمپزشـکانسـعی
میکنـدبـااسـتفادهازهنردرمانی،بهکـودکانبیاموزدکهحتـااگراتفاق
بـدیبرایشـانرخدادهباشـد؛میتواننـدآنرادرقالـبهنـربـاامیـدو

زیبایـیترسـیمکنند.
ایـننمایشـگاهدرایـاالتمتحـدهآمریـکادرشـهرلسآنجلـسدر

گالریسیحونبرگزارشد.

ــون ــا«اکن ــرد.»کیان ــداک ــود؛اه ــدهب ــلش فارغالتحصی
دردانشــگاهواشــنگتندررشــتهمطالعــاتعلــومسیاســی

ــلاســت. ــهتحصی مشــغولب
مدیــر مــدرس، مســعود اوت 13 شــنبه روز در
ارتباطــاتوتوســعهدفتــرمرکــزیبنیادکــودکبــههمــراه
ــم ــوربهه ــیاتلحض ــانس ــنوارهایرانی ــر«درجش »نیلوف
ــنمؤسســه،از ــانای ــیازداوطلب ــر«یک ــاندند.»نیلوف رس
ــودک ــیبنیادک ــماجرای ــهتی ــادا(ب ــوورکان راهدور)ونک
پیوســتتــادرایــنرویــدادهمــکاریکنــد.درایــن
جشــنوارهکــهبســیارموفــقبــهســرانجامرســید؛هــزاران

ــد. ــرکتکردن ــرش نف
در18اوتنیــزدردیــدارمســعودمــدرسبــاســناتور
ایالــتاورگانوایــدندرمــوردفعالیتهــایبنیادکــودکو
دشــواریهاییکــهقوانیــنتحریــمبــرســرراهکمکهــای

ــراردادهســخنگفتــهشــد. انساندوســتانهق

دو سال تالش و فعالیت بنیادکودک در سوئد
برای حمایت

 از دانش آموزان با استعداد نیازمند

بنیادکـودکدرسـوئدباتـالشهمراهان،همیـارانو
تیم10نفرهداوطلبانوباشـرکتدربرنامههایمتعددی
همچـونجشـنتابسـتانیتیـرگانوبرنامههـایفرهنگی
جامعـهایرانیـانونیـزهمـکاریبـادیگـرانجمنهـای
ایرانـی،کمکهـایقابـلتوجهیبرایحمایـتازتحصیل

دانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمندجمـعآوریکرد.
گفتنـیاسـت؛بـهدلیـلکمکهـایمـادیومعنوی
همراهانوفعالیتهایگسـتردهتبلیغاتـیبنیادکودکدر
سـوئد،اینمؤسسـهبیـشازپیشموردتوجهقـرارگرفته
وایـنامـر،بهشـناختبنیادکـودکوفعالیتهـایآندر

سـوئدکمکشـایانیکردهاسـت.
بنیادکـودک بـرای پیـِشرو سـالهای اسـت امیـد
درســــــوئد،سـالهاییهمـــــــراهبـاموفقیتهـای

روزافزونباشد.
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برنامـهبازارخیریهنـوروزی»بنیادکودک«سـوییسدرآخرین
روزاسـفند95مطابـقبـا19مـارچ2017،همچـونسـالهای

گذشـتهدرشـهرزوریـخبرگزارشـد.
سـوئیس مختلـف شـهرهای از بسـیاری بازدیدکننـدگان
بـرایدیـدارازایـنبـازارخیریـهحضـوریافتنـدوبـافعالیتهـای

شـدند. آشـنا »بنیادکـودک«
ایـننیکـوکارانبـابازدیـدازغرفههـایمختلـفوهمـکاری
بسـیارنزدیـکبـابنیادکـودکدرایـراندرمیـزاطالعـات،محیط
گـرمکودکانـهوتفکـریبشردوسـتانهرادردیـدارنـوروزیایرانیان

کردند. تجربـه
گفتنـیاسـتدرایندیـدار،همیارهاییبرایچهـاردانشآموز
جذبشـدندومبالغیازسـوینیکوکاران،برایسـاختمدرسهای

درحومـهتبریـزونیـزحمایـتازدانشآموزانبیناماهداشـد.

بازار نوروزی »بنیادکودک« 
در سوییس

بهمدت40سـالاسـتکـهدرانگلسـتاناقامت
دارم.بـهامـوربازرگانـیوتجـارتمشـغولم.ازبـدو
ورودمبـهایـنکشـوربـهدلیـلعالقـهامبـهانجـام
فعالیتهـایخیریـهوحقـوقبشـر،بـاخیریههـای
محلـیهمـکاریکـردم.پـساز15سـال،درسـال
72بنـابـهاحسـاسمسـئولیتیکهداشـتم،باسـفر
بـهایـران،سـازمانهاینیکـوکاریرابـرایهمکاری
جسـتوجوکردم.اولینآشـناییوشـروعهمکاریام
زینـب حضـرت »خیریـه سـازمانها، اینگونـه بـا
کبـری)س(«بـودکـهدرزمینـهکمـکبـهکـودکان
فعالیـتمیکـرد.در»بنیـادامید«نیزمـدتکوتاهی
فعالیـتکـردموتـادوسـالپیـشبـا»بنیادشـهید
صـورت بـه البتـه میکـردم. همـکاری حکیمـی«
شـخصی،یـکخیریـههـمدارمکـهدرزمینههـای
کـودکان بـرای و... تحصیـل همچـون گوناگـون

فعالیـتدارد.
ایـران، در »بنیادکـودک« بـا آشـنایی از پـس
بـه موفـق موسسـه، ایـن مدیرعامـل پیشـنهاد بـه
بنیانگـذاریبنیادکـودکدرانگلسـتانشـدموایـن
دفتـردردیمـاه90تاسـیسشـد.شـادیخاکپـور،
سـیمینجهانگیـری،مهـدیجعفـریوامیـربرخور
در بنیادکـودک مدیـران و هیئتمدیـره اعضـای از
انگلسـتانهسـتندکهبادارابودنتجربـهفعالیتهای
نیکـوکاریوحقـوقبشـروبـاوجـودهمهمشـکالت
موجـود،توانسـتندبـهفعالیتهـایخـوددرزمینـه
اسـتعداد بـا دانشآمـوزان از تحصیلـی حمایـت

نیازمنـدبنیادکـودکبپردازنـد.
درحـالحاضـر،دفتـربنیادکودکدرانگلسـتان
بـاهـدفکمکبـهدانشآموزانبـااسـتعدادنیازمند
ازیکصـد بیـش تحصیـل، و آمـوزش راسـتای در

دانشآمـوزرابورسـیهکردهاسـت.
و اطمینـان جلـب منظـور بـه دفتـر ایـن

مردمـی پرداختهـای ارسـال نیـز و اعتمادسـازی
بـهایـرانبـاچالشهـایبسـیاریروبهروسـتامـابا
تالشهـایفـراواندرحـالطـیایـنمسـیربسـیار

زیبـاوپـاکاسـت.
تبلیغـاتبهمنظورجـذبفعالیتهاینیکوکاری
بـرایکـودکانتحـتحمایـت مالـی وکمکهـای
انگلسـتان بنیادکـودک،مسـئولیتاجتماعـیدفتـر
راشـکلمیدهـدوبـرهمیـناسـاس،بـاهمـکاری
دفتـرمرکـزیبنیادکـودکدرایران،بـابهرهمندیاز
پتانسـیلنیکوکارانانگلسـتانواعضایهیئتمدیره،
را انگلسـتان« »بنیادکـودک برنـد بـا قلکهایـی

طراحـیودرفروشـگاههاتوزیـعکردیـم.
اعضـای همـراه بـه دفتـر، ایـن در همچنیـن
هیئتمدیـرهبـامعرفـیبنیادکـودکدرمراسـمهای
و کنسـرتها یلـدا، و نـوروز جشـن ماننـد سـنتی
بـرای انگلسـتان، سـاکن ایرانیـان گردهماییهـای

میکنیـم. تـالش نیکـوکاران جـذب
بنیادکـودک هیئتمدیـره در همکارانـم و مـن
فردفـرد آگاهـی افزایـش بـا میکوشـیم انگلسـتان
جامعـهدرخصـوصفعالیتهـاواهـدافبنیادکودک
بـرایتوسـعهایـنموسسـهوبـهمنظـوردسـتیابی
بـههـدفتعالـیبنیادکـودککـههمانـارسـیدنبه
زمانـیاسـتکـههیـچدانشآمـوزبـااسـتعدادیبه
دلیـلمشـکالتاقتصـادیازتحصیـلوتـالشبـاز

نمانـد،گامبرداریـم.
در نیکـوکاران همیـاری بـا کـه معتقـدم مـن
حمایـتازدانشآموزانآیندهسـازایـرانوهدایتآنان
بـهسـویقلههـایرفیـعرشـدعلمـیوفرهیختگـی،
میتوانیمتوسـعهبیشازپیشکشـورراشـاهدباشیم.
دسـتیـاریافـرادنیکـوکاروداوطلـبرابـرای
تحصیـل از حمایـت در بنیادکـودک بـا همـکاری

میفشـاریم. نیازمنـد اسـتعداد بـا دانشآمـوزان

انگلسـتان در  بنیادکودک  معرفی دفتر 
فرهنگ افسرپور
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روش های حمایت از دانش آموزان با استعداد نیازمند بنیادکودک
اهــدای کمک هــای نقــدی بــه بنیادکــودک، یکــی از بســترهایی اســت کــه اشــخاص حقیقــی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــتانه، مس ــت انسان دوس ــک فعالی ــارکت در ی ــن مش ــد ضم ــی می توانن و حقوق

خــود را نیــز بــه انجــام برســانند. 
ــت از  ــه حمای ــودک« در زمین ــارِی »بنیادک ــر همی ــاوه ب ــد ع ــوکار می توانن ــان نیک هموطن
ــر  ــر و مؤثرت ــانی  بهت ــداوم خدمت رس ــه را در ت ــد، مؤسس ــتعداد نیازمن ــا اس ــوزان ب  دانش آم

یاری فرمایند.

 پرداخت آناین
 از طریق مراجعه به وب سایت:

www.childf.org 

 انتقال به کارت
شماره کارت:

6037-9918-9950-0155 

 مراجعه به دفتـر مرکزی و نمایندگی هـای بنیادکودک 
و اسـتفاده از دستگاه کارت خوان

 واریــز نقــدی بــه یکــی از شــماره حســاب های 
زیــر بــه نــام موسســه خیریــه رفاه کــودک:

بانک ملی

بانک تجارت

بانک سامان

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

بانک ملت

0100551678001

55555

805-810-960838-1

0200959239001

320-8100-10033050-1

0208791929005

4281072233

روش های پرداخت:

گواهینامه استاندارد
SGSجهانی

مقام مشورتی ویژه
از سازمان ملل متحد

مجوز ملی
وزارت کشور
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آمل

اردبیل

ارومیه

اصفهان

اهواز

ایالم

بروجرد

بم

بوشهر

بیرجند

تبریز

تهران

جیرفت

داراب

رشت

زابل

زاهدان

سنندج

شهرکرد

شیراز

کاشان

کرج

کرمانشاه

مراغه

مشهد

مهاباد

یاسوج

یزد

011

045

044

031

061

084

066

034

077

056

041

021

034

071

013

054

054

087

038

071

031

026

083

041

051

044

074

035

خیابانامامرضا،بعدازمیدانصدف،رضوان56/1)کویمجتمعحسینی(بعدازمدرسهفرزانگان

میدانارتش،روبهرويادارهآبوفاضالب،طبقهدومنمایشگاهلوکس،پالک635

تقاطعبرقوآپادانا،خیابانشهیدذاکر،بعدازخوابگاهدانشجویی
بلوارکشاورز،حدفاصلسهراهسیمینوپلشهیدمفتح،روبهرویمسجدانبیا،ساختماندی،

ورودیغربی،طبقه5،واحد42
خیابانسقاخانه،خیابانشهیدرستگاری،بینشریعتیومسلم،مجتمعالوان،واحد7،پالک152

خیابانسمندری،مجتمعتجاریسوگند،طبقهاول،واحد6

خیابانشهدا،چهارراهحافظ،حافظشمالی،کوچهشهیدموسوی،پالک1،طبقهدومشمالی

میدانعدالت،ابتدایخیابانزید،کوچهشهدای18

خیابانمطهری،روبهرویسهراهبازرگانی،ساختمانمسیله،طبقه6،واحد603

خیابانطالقانی،نبشطالقانی1

خیابانآبادانیمسکن،200دستگاه،باالترازشیرخوارگاهاحسان،پالک434

میدانراهآهن،ابتدایولیعصر،نرسیدهبهبیمارستانپارسا،ساختمانبهار،پالک190

میدانشاهد،انتهایبلوارجانبازان،جنبمسجدامامخمینی

خیابانشهدا،پایینترازفلکهمعلم،کوچهعلم،واحدسازمانییک

بلوارشهیدانصاری،خیابانپارس،روبهرویفنیحرفهای،پارس1،پالک29

خیابانسامغربی،سامنهم،پالک5

نبشتقاطعبزرگمهروجانبازان،روبهرویبازارچهاستانداری،ساختمانبزرگمهر،واحد5،طبقهسوم

خیابانجامجم،روبهرویسالمندان،پالک2

خیابان12محرمجنوبی،کوچهپارکینگطبقاتییزدان،مجتمعتجاریاداریکیمیا،طبقه5،واحد20

خیابانانقالب)نادر(،چهارراهگمرک،جنببانکتوسعهوتعاون،مجتمعنادر،طبقهچهارم،واحد403

میدانکمالالملک،ابتدایخیابانمالحبیبالهشریف،مجتمعکمالالملک،طبقهسوم،واحد7

ضلعجنوبغربیمیداننبوت،مجتمعلیلستان،طبقهاول،واحد4

خیابانمدرس،مجتمعاداریتجاریتردیس2،طبقه3،واحد8و9

خیابانخواجهنصیرجنوبی،ساختمانپاک،طبقهدوم

خیابانفلسطین،فلسطین23،پالک39

خیابانطالقانیشرقی،پاساژاسکیبغدادی،طبقه2،واحد5

میدانمعلم،روبهرویادارهکلآموزشوپرورش,جنبشورایشهریاسوج

چهارراهبعثت،ابتدایخیابانانقالب،کوچهپیرعلم،بنبستمصدق،پالک222

43295290-1

33718706

33868999

4-37777383 و 37768925

32201520

33362880

42608003-5

44320870 و 44310830

33544405

32239910

34770071 و 34778951

8-55489006 و 55368373-4

43316788

53562331

33722750 و 33736954

32243437-8

33444844 و 33444855

33611055 و 33611066

32260481

32322305-6

55245751-2

34456839

38214184 و 38214188

37245484

38330186-7

42246939

33222804

3-36272712 و 36221509

amol@childf.org
ardebil@childf.org
urmia@childf.org
esfahan@childf.org
ahvaz@childf.org
ilam@childf.org
boroujerd@childf.org
bam@childf.org
bushehr@childf.org
birjand@childf.org
tabriz@childf.org
tehran@childf.org
jiroft@childf.org
darab@childf.org
rasht@childf.org
zabol@childf.org
zahedan@childf.org
sanandaj@childf.org
shiraz@childf.org
shahrekord@childf.org
kashan@childf.org
karaj@childf.org
kermanshah@childf.org
maragheh@childf.org
mashhad@childf.org
mahabad@childf.org
yasoj@childf.org
yazd@childf.org

نام 
نشـانی پسـت الکترونیـکتلـــفننمایندگی نشـــانی کـد

USA Office
Los Angeles Office
Swiss Office
Canada Office
Germany Office
Uk Office
Sweden Office
Afghanistan Office

www.childfoundation.org
www.childfoundation.org
www.emdad-kudak.ch
www.cicfoundation.com
www.bonyadekudak.de
www.childfoundation.co.uk
www.childf.net
www.childfoundation.org

+1-503-224-409
+1-310-453-0809
+41-62 751 4078
+1-877-652-3799
+49-2171-9135997
+447806820175
+46-72-868-4334
+93-50-2044049

CFmain@childfoundation.org
CFmain@childfoundation.org
info@emdad-kudadk.ch
hourybandh@cicfoundation.com
info@bonyadekudak.de
info@childfoundation.co.uk
info@childf.net
info@childfoundation.af

Name Tel Website Email

اطالعات نمایندگی های داخلی بنیادکودک

اطالعات دفاتر برون مرزی  بنیادکودک

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان
 عربعلی و عشقیار، پاک 89، طبقه سوم
تلفن، فکس و سامانه پیام کوتاه: 021-42510
info@childf.org :پست الکترونیک    www.childf.org :وب سایت

مشخصات نمایندگی ها  ی  بنیادکودک
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