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مدادهاى سرى نچرال فکتیس از بهترین
مواد ساخته شده است، کامًال غیرسمى

و بذرى ارگانیک دارند.
دستورالعمل ها را انجام دهید، پس از
گذشت 2 تا 3 هفتــه شاهد رویــش

جوانه باشید.

All Factis Natural Series Pencils are
100% high quality materials, non
Toxic, Pesticide-free Seed.
Follow the instructions, within 2-3
weeks, you will see grown of plant.
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دلنوشته ها

فعاليت هاي بين المللي

گفت و شنود

نمايندگي ها

نشریه ی داخلی بنیادکودک

شماره 13| سال 1395



سخن مدير عامل

به نام خداوند دانش و آگاهي
ــطح  آگاهی با ایجاد بستر مناسب برای امکان ادامه ی تحصيل کودکان،  عموماً در جوامعی با بحران های اقتصادی، ارتقاء س
از اولویت باالیی برخوردار نيست. به عبارتی جلوگيری از ادامه ی تحصيل دانش آموزان در خانواده های کم درآمد و روبه رو با 
معضالت اقتصادی متأسفانه بسيار شایع است، چرا که خانواده نه تنها به حذف هزینه های تحصيل فرزند خود می اندیشد، 
ــغل های کاذب به درآمدی هرچند اندک دست یابد و  بلکه تالش می کند با قراردادن فرزندش در عرصه های اشتغال به ش
ــده ی یک جامعه را تهدید می کند.  ــير خود را همواره ادامه داده و آین این گونه این چرخه ی معيوب فرهنگی اجتماعی مس
ــتانه بی تردید جلوگيری  ــه مردم نهادی همچون بنيادکودک با اهدافی فرهنگی و انسان دوس ــالت موسس در این ميان رس
ــترآموزش برای این گروه از دانش آموزان، مانع ترِک  ــد با فراهم سازِی بس از چرخش این چرخه ی تلخ است. پس می کوش

تحصيل آنان شود تا در پی آن نجات جامعه ای حتی در ابعاد یک خانواده را رقم زند.

همیاران مهرمند!
ــد؛ چرا که در دو دهه ی گذشته توانسته  به تثبيت  ــومين دهه ی فعاليت خود به توسعه می اندیش بنيادکودک در گذار س
ــت آورد. اینک توسعه ی هرچه  ــد و افتخاراتی را نيز در این راستا به دس ــب در داخل و خارج از کشور برس شرایطی مناس
ــتعداد نيازمندی که در خطر و تهدید ترک  ــایر دانش آموزان با اس ــتری به س ــه می تواند خدمات بيش بيش تر این موسس
ــن تری برای آنان و درپی آن برای ایراِن فردا بسازد. ما می دانيم آن چه  ــتند ارائه کند و این گونه آینده ی روش تحصيل هس
ــد؛ نبوده و نخواهد بود مگر با مهری فزون،  ــت آورده است و آن چه از فردای خود انتظار می کش بنيادکودک تا امروز به دس
دستی گشاده و قلبی رئوف که این همه گی از آِن همياراِن همواره مهربان است. پس ما قدرداِن این قلب هایي که مي تپند 
ــيه ي  ــتعداِد بهره مند از حمایت و بورس ــت تعداد دانش آموزان با اس ــتيم و قدردان مهربانی های بی بدیلی که توانس هس
بنيادکودک را به بيش از 8300 نفر در سراسر ایران برساند و توانست نمایندگي هاي بنيادکودک را به 25 نمایندگي ارتقا 
ــت که با مهِر همياران از تحصيل بازنمانند. چرا که  ــتعداد نيازمندی اس دهد. نگاه ما حمایت از همه ی دانش آموزان با اس
ــکالت مالی و اقتصادی از تحصيل و تالش باز بماند”   همواره می اندیشيم “هيچ دانش آموِز با استعدادی نباید به دليل مش
ــتعداد نيازمند را بسازیم شاید که فرداِی سرنوشت کشورمان در  و می دانيم همياری می کنند که امروِز دانش آموزان با اس
دستان یکی از آنان یا برخی و یا گروهی از این دانش آموزان باشد و می دانيم در این راه از پشتيبانی مهرمندانه ی همياران 
ــد که ادامه ی تحصيل برای هيچ  ــاریم. باش ــان را به حرمت این همه مهربانی به گرمی می فش برخورداریم. پس دستانش

دانش آموزی در هيچ کجای جهان یک آرزو نباشد!
سرور دادخواه
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احس�ان رجب�ی ) مدیریت ام�ور مالی و 
منابع س�ازمانی بنیاد کودک(  | در جوامع 
ــردم نهاد  ــازمان های م ــرو،  س متمدن و پيش
یکی از عناصر بسيار مهم در ساختار اجتماعی 
ــد و به  ــاب می آین ــی جامعه به حس و فرهنگ
ــازمان  همين جهت تدوین روال مدیریت و س
ــياری از  ــورد نظر بس ــازمان ها م دهی این س
ــت.  صاحب نظران علم مدیریت قرارگرفته اس
ــس فعاليت  ــا توجه به جن ــور معمول،  ب به ط
ــتقيم آنها  ــوع ارتباط مس ــازمان ها و ن این س
ــتخدامی و  ــه، ترکيبی از نيروهای اس با جامع
ــغول به  ــازمان ها مش داوطلب در این نوع از س
ــجم  ــتند. بنابراین حرکت منس ــت هس فعالي
ــی امور  ــازمان ده ــن افراد و س ــد ای و هدفمن
ــد برنامه ریزي  ــروه نيازمن ــن دو گ ــط ای توس
ــانی  ــی و توجه ویژه به نيروی انس دقيق و علم
ــازمان های مردم  ــرمایه اصلی س ــوان س به عن
ــودک به عنوان یکی از  ــد. بنياد ک نهاد می باش
ــازمان های مردم نهاد در ایران  پيشرو ترین س
ــع قرن خود در  با توجه به تجربه نزدیک به رب
عرصه خدمت رسانی به دانش آموزان مستعد 
ــومين دهه فعاليت خود اقدام  تحصيل،  در س
ــازمانی و بهينه  ــاختار س به بازبينی مجدد س
ــاختار ماتریسی  ــازی آن با بهره گيری از س س
ــتمی  ــبرد سيس ــن  پيش ــای نوی و دیدگاه ه
ــط تيمی از  ــن مهم توس ــت. ای امور نموده اس
ــکل از برخی از  ــر متش ــن ام ــن ای متخصصي
ــان  ــرم هيئت مدیره و کارشناس اعضای محت
ــاتيد  ــانی بنياد کودک و اس ــع انس واحد مناب
مدعو صورت پذیرفت. در این ساختار،  تعامل 
سازنده نمایندگی های بنياد در سراسر کشور 
با واحد های ستادی مستقر در دفتر مرکزی و 
ــتمر جهت شفافيت بيشتر  نظارت دقيق و مس
ــه گزارش های دقيق  ــاد جهت ارائ فعاليت بني
ــمی  ــاران و ارگان های رس ــه همي و بهنگام ب
ــت.  ــر قرار گرفته اس ــور،  مد نظ نظارتی کش
ــط هيات  ــده توس ــاختار نهایی تصویب ش س

ــازمان  ــره در الیه های باالیی س ــرم مدی محت
ــت. واحد مالی و منابع  ــکل 1 اس ــرح ش به ش
سازمانی به عنوان یکی از بازوهای اصلی بنياد 
ــه زیر مجموعه جدید امور مالی و  کودک با س
حسابداری،  امور اداری و منابع انسانی،  و امور 
برنامه ریزي و فناوری اطالعات از ابتدای سال 
ــرفت  1395 فعاليت خود را در ادامه روند پيش
ــدن زیر  خود ادامه خواهد داد. طبعا اضافه ش
ــاوری اطالعات به  ــه برنامه ریزي و فن مجموع
ــد کرد که  ــش کمک خواه ــکاران این بخ هم
ــين  ــق امور مرتبط پيش ــری دقي ضمن پيگي
ــط واحد  ــی ها توس با ارائه راهکارها و خط مش
ــب هيئت مدیره(،   ــزي) پس از تصوی برنامه ری
ــطح  ــش به س ــش از پي ــود را بي ــت خ فعالي

استاندارد های جهانی برساند.
ــانی  بنياد کودک ایران  تمرکز واحد منابع انس
ــکاری نيروهای  ــوده که با هم همواره بر آن ب
ــراردادی و  ــنل ق ــص داوطلب و پرس متخص
ــاختاری  توانمند و کارا ایجاد  رسمی خود، س
ــوع 114 نفر  ــر از مجم ــد.  در حال حاض نمای
ــش از %80  ــران،  بي ــنل بنياد کودک ای پرس
ــطوح  ــگاهی و علمی در س دارای مدارج دانش
ــد و دکتری می  کارشناسی،  کارشناسی ارش

باشند.
ــد منابع  ــل و کنترل واح ــن در تعام همچني
ــی- اداری  ــاختار مال ــانی و امور مالی،  س انس
بنياد به گونه ای طراحی شده است که مجموع 
ــکيالتی نسبت به  کمک های  هزینه اداری تش
دریافتی بنياد طبق استانداردهای SGS،  در 
ــد و این موضوع با در نظر  حدود 10 % می باش
گرفتن قوانين مرتبط با کار و امور اجتماعی و 
تامين نياز ها و توجه به منابع انسانی سازمان،  
نشان از مدیریت بهره ور و کارا در سطح کالن 
ــاله  ــت. بر طبق آمار پنج س ــه اس این موسس
ــکل هاي 2، 3 و 4  ــبت به ش گذشته،  این نس

تغيير کرده است.
ــی و  ــد مال ــات و رون ــت اطالع ــی ثب چگونگ

ــفافيت آنها در  ــزان ش ــز مي ــابداری و ني حس
ــای  ــی از دغدغه ه ــه،  یک ــات خيری موسس
ــارکت کننده و ارگان های  هميشگی افراد مش
ــد.   ــات خيریه می باش ناظر بر فعاليت موسس
بنياد کودک ایران،  با عنایت به اینکه سازمانی 
ــان  ــور خيریه و انس ــا رویکرد ام مردم نهاد ب
ــد ترین  ــت،  با بکار گيری جدی ــتانه اس دوس
ــتم های نرم افزاری در زمينه مدیریت و  سيس
ثبت و ضبط اطالعات مالی،  مدیریت و ارتباط 
ــتم های کنترل  ــور مالی،  سيس همياران و ام
ــتمزد،  یکی از  ــوق و دس ــنل و حق تردد پرس
ــات در ایران از این حيث  ــفاف ترین موسس ش
ــازمان جهانی SGS و گواهی  و ارزیابی های س
ــن موضوع می  ــی نيز مؤید ای نامه های اعطای
ــتای ایجاد شفافيت  ــد. همچنين در راس باش
ــه ساالنه  برای همياران و ناظران، این موسس
ــه امضاء  ــود را که ب ــی خ ــزارش حسابرس گ
حسابرسان مستقل خبره رسيده است،  ضمن 
ارائه به وزارتخانه های اقتصاد و دارایی،  کشور،  
ــی،  آن را بر روی  ــاه اجتماع ــاون و رف کار، تع
ــمی خود جهت آگاهی بيشتر  ــایت رس وب س

همياران منتشر می نماید.
ــاد و اعتماد همياران   با توجه به روال مالی بني
ــی دریافتی طی  ــه،   کمک های مال این موسس
ــائل و مشکالتی  ساليان گذشته،  عليرغم مس
که دامنگير اقتصاد جامعه به واسطه فشارهای 
ــث مدیریت کالن  ــی و مباح ــی خارج سياس
ــل توجهی را  ــد قاب ــور بوده،  رش اقتصاد کش

تجربه نموده است. 
ــی  ــی تمام ــک و راهنمای ــا کم ــم ب اميدواری
ــر  ــن ام ــه در ای ــی ک ــاران و فرهيختگان همي
ــند،  این  ــی باش ــص م ــه و تخص دارای تجرب
ــوان بنيادی  ــان به عن ــه بتواند همچن موسس
ــرو در تامين چترهای حمایتی آموزشی  پيش
ــتعد  ــوزان مس ــش آم ــرای دان ــتی ب و معيش
ــن الملل فعاليت  ــطح بي  نيازمند  در ایران و س

نماید. 

عملکرد واحد 
مالی و منابع انسانی

 بنیاد کودک در سال 94



بهـار 95
10

شکل 1

شکل 2



بهـار 95
11

شکل 3

شکل 4



بهـار 95
12

قدردانی از ثمین بلوری 
خواننده نوجوان کلیپ 

  " "کسی هست...

بنیادک�ودک ب�ه مناس�بت جش�ن 
بیس�ت س�الگی اش، ویدئوکلیپ�ی 
را ب�ه کارگردان�ی فرهاد ج�م تهیه 
کرده که ترانه ی آن توس�ط " ثمین 
بلوری" نوجوان 12 س�اله و هنرمند 
خوانده شده اس�ت. این کلیپ با نام 
"کسی هس�ت" بهمن 93 در مراسم 
جشن بیس�ت س�الگی بنیادکودک  
رونمایی ش�د و بنیادک�ودک افتخار 
اج�رای زنده ی ش�عر کلیپ توس�ط 
ثمی�ن را در ای�ن مراس�م داش�ت.  
ش�عر آن س�روده ي روزب�ه بماني و 
آهنگسازي آن توسط فرزاد فتاحي 
انجام ش�ده اس�ت. بنیادکودک در 
اولی�ن روزهای اس�فند ثمی�ن را به 
دفتر مرکزی دعوت ک�رد و با حضور 
فرهاد جم و مدیرعامل بنیادکودک 
س�رکار خانم س�رور دادخواه از این 
دختر نوجوان  در راس�تای همکاری 
با بنیادکودک قدردانی شد. امید که 
هم�ه ی دانش آموزان س�رزمینمان 
فرصت بروز اس�تعدادهای ناب خود 
را داش�ته باش�ند و به دلی�ل فقر و 
محرومی�ت استعدادش�ان نادی�ده 

گرفته نشود.

بنیادکودک همراه با طرح »با من بخوان«

افتتاح کانون هنر و اندیشه با هدف ایجاد 
خالقیت در دانش آموزان 

ــوزان ایجاد  ــاد خالقيت در دانش آم ــه با هدف ایج کانون هنر و اندیش
ــت تا با برگزاری کالس های متنوع،  ــت. این کانون در صدد اس شده اس
ــن کانون به  ــدف از ایجاد ای ــوزان را تقویت کند. ه ــت دانش آم خالقي
ــره آقای  ــو هيئت مدی ــان قضایی و عض ــای پژم ــل از مدیرعامل آق نق
ــام کارهای خالقانه با  ــت که دانش آموزان با انج عليرضا کریمی این اس
استعدادهای خود آشنا شوند و تنها به مطالبی که در مدرسه می آموزند 
ــود  ــه در این کانون برگزار می ش ــد. از جمله کالس هایی ک اکتفا نکنن
ــت. کانون هنر و اندیشه  کالس های الکترونيک، رباتيک و موسيقی اس
ــه دانش آموزان  ــودک بدون دریافت هزین ــی تفاهم نامه ای با بنيادک ط
بنيادکودک را ثبت نام مي کند و از این پس دانش آموزان فرصتی دیگر 
برای کشف استعدادها و بروز خالقيت خود خواهند داشت. شایان ذکر 
ــفند 93 با حضور مدیرعامل  است کانون هنر و اندیشه در چهاردهم اس
ــرکار خانم دادخواه و اعضای هيئت علمی چند دانشگاه  بنيادکودک س

و... به مدیریت آقای دکتر پژمان قضایی افتتاح شد.

برآورده شدن آرزوها 
در آستانه ی سال نو  

ــگاه  ــوروز 1394 در باش ــتانه ی ن ــای کودکانه” در آس ــرح “آرزوه ط
ــترک که با همکاری  ــد. در این طرح مش مشتریان بانک ملت فعال ش
ــد، این امکان در اختيار اعضای باشگاه  بانک ملت و بنيادکودک آغاز ش
ــازات خود، در  ــد تا با اهدای امتي ــتریان بانک مذکور قرار داده ش مش
ــتعداد تحت حمایت  ــاختن آرزوهای 118 دانش آموز با اس برآورده س

بنيادکودک مشارکت نمایند.
ــوج  ــاه و یاس ــهرهای داراب، زابل، زاهدان، کرمانش ــوزان ش  دانش آم
آرزوهای خود را پيش از نوروز 94 دریافت کردند و دانش آموزان سایر 
ــت یافتند.  هزینه برآورده  شهرها نيز در بهار 94 به آرزوهای خود دس
ــگاه  ــط باش ــدن این آروزها صد و پنجاه ميليون تومان بود که توس ش

مشتریان بانک ملت پرداخت شد.
ــت  بنيادکودک قدردان لطف و مهربانی هموطنان و همياران خود اس
ــال نو مهر خود را از دانش آموزان دریغ نداشته و در  که در آستانه ی س

این طرح انسان دوستانه شرکت کردند. 

ــداف بنيادکودک  همواره یکی از اصلی ترین اه
ــری از ترک  ــر راه های جلوگي عالوه بر تمرکز ب
ــيله ی  ــتعداد به وس تحصيل دانش آموزان با اس
ــواده، پرداختن به  ــای اقتصادی خان رفع نيازه
ــرایط فرهنگی و چگونگی توسعه ی فرهنگ  ش
ــت که  ــی اس ــت. بدیه ــوزان اس ــن دانش آم ای
ــفانه وجود معضالت پيچيده ی اقتصادی  متأس
ــعه و ارتقاء  ــای نيازمند، لزوم توس در خانواده ه
فرهنگ را به خودی خود تحت تأثير قرار داده و 
ــدت  از ضرورت و اهميت اولویت باالی آن به ش

می کاهد.
حال بنيادکودک پس از طی یک دوره ی بيست 
ــتمر و تأثيرگذار، بر آن شده  ساله ی فعاليت مس
ــرایطی که  ــبت به فراهم سازی ش است که نس
ــکوفایی هر چه  ــد به ش ــوز در آن بتوان دانش آم
ــدام کند. در  ــد، اق ــت یاب بيش تر فرهنگی دس
ــی  ــه ی "پژوهش ــتا با مذاکره با موسس این راس
ــه در زمينه ی ترویج  ــات کودکان" ک تاریخ ادبي
ــه جوان اما  ــبقه ای اگر چ کتاب خوانی دارای س
ــت وارد گفتگو شده و طی یک  بسيار پر ثمر اس
ــای پژوهش صورت  ــه بر مبن برنامه ی جامع ک
ــن بخوان "  ــت طرحی با عنوان " با م گرفته اس
ــد که طی آن  برای بنيادکودک تدوین و ارائه ش
ــه 129  دانش آموز  ــاله ب در یک دوره ی یک س
تحت حمایت بنيادکودک، آموزش کتاب خوانی 
ــد . البته این تعداد صرفاً تعدادی  داده خواهد ش
ــهر تهران هستند و  ــاکن ش از دانش آموزان س
ــه چنان چه بتواند هزینه های الزم برای  مؤسس
ــرح را در  ــد، این ط ــروژه را تأمين کن اجرای پ
سراسر کشور و برای همه ی دانش آموزان تحت 

حمایت خود اجرا خواهد کرد.
ــا اهداف  ــه ب ــروژه ک ــن پ ــرای ای ــدف از اج ه
ــرکار  ــت به نقل از س ــودک هم راستاس بنيادک
ــی  ــه ی پژوهش خانم قایينی مدیرعامل مؤسس

تاریخ ادبيات کودکان به شرح زیر است:
هدف روشن برنامه با من بخوان ترویج خواندن 
در الیه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی با هدف 
ایجاد عادت به کتاب خوانی است برای دگرگون 
ساختن ذهن کودکان و نوجوانان از ذهن نابارور 
ــن پویا، از  ــته به ذه به ذهن بارور، از ذهن خس
ــش گر تا از این راه  ذهن بی پرسش به ذهن پرس
کودکان و نوجوانان بياموزند که جامعه ای پویا و 

خالق را همگان و در مشارکت با هم می سازند.
ــه به این  ــر این که ماهان ــروژه عالوه ب در این پ
دانش آموزان کتاب داده خواهد شد، کتاب هایی 
ــرای آموزش  ــه ای، ب ــيوه ی کتابخان ــه ش نيز ب
فرهنگ کتاب خواندن به شيوه ی کتابخانه رفتن 
ــود، ضمناً مربيان آموزش دیده ای در  داده می ش
طول پروژه همواره این دانش آموزان را همراهی 
ــده ی طرح به  ــج پيش بينی ش مي کنند تا نتای

سامان رسد.
ــاله برای هر  ــده ی یک س ــرانه ی محاسبه ش س
ــال  ــرح 1890000 ری ــن ط ــوز در ای دانش آم
ــه بنيادکودک  ــدارد ک ــت. تردیدی وجود ن اس
ــواره مهربانش امکان  بی همراهی همياران هم
ــت.  ــود را نخواهد داش ــای خ ــرای پروژه ه اج
ــار دیگر  ــد تا ب ــه بر آن ش ــن این مؤسس بنابرای
ــاری بخواند تا  ــود را به ی ــتان خ صميمانه دوس
بتواند گامی بلند در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه 

بردارد.
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ــت ماه  ــم اردیبهش ــا پنج ــوم ت روزهای س
ــی دفاتر  ــت بين الملل ــتين نشس 94 نخس
ــر بنيادکودک  ــه ميزبانی دفت بنيادکودک ب
ایران در برج ميالد برگزار شد. در این نشست 
ــکا، ایران،  ــر بنيادکودک آمری مدیران دفات
ــتراليا،  ــتان، اس ــتان، افغانس آلمان، انگلس

سوئيس،کانادا و سوئد حضور داشتند.
ــت گفتگوها  در روزهای اول و دوم این نشس
ــوع  ــون موض پيرام ــی  و تصميم گيری های
ــيوه های  ــی دفاتر، ش ــی یک پارچگ چگونگ
ــودک، چگونگی  ــعه ی فعاليت بنيادک توس
ارائه ی مطلوب فعاليت ها به همياران، گفتگو 
ــازی  ــث مارکتينگ و برندس پيرامون مباح

ــوم نيز مدیران دفاتر  ــد.  در روز س انجام ش
ــران حضور  ــر مددکاری ته خارجی در دفت
ــذب دانش آموز  ــا فرآیند ج ــدا کردند و ب پي
ــران و روند کاری  ــط همکاران دفتر ته توس
ــنا شدند و در  دفاتر مددکاری از نزدیک آش
ــر تهران به  ــددکاران دفت ــه همراه م ادامه ب
ــوز رفته و از نزدیک  منزل تعدای از دانش آم

با آنها به گفتگو پرداختند.  
ــان از کانون هنر و اندیشه که  همچنين ایش
ــرای دانش آموزان  ــه ب ــورت داوطلبان به ص
ــای علمی و  ــودک کالس ه ــتعد بنيادک مس
ــد به عمل  ــزار مي کند، بازدی ــی برگ آموزش
ــن روز  ــان آخری ــن در پای ــد. همچني آوردن

ــاس نظر تمام مدیران دفاتر  ــت بر اس نشس
ــه تفاهم نامه ای  ــی حاضر در جلس بين الملل
ــایان ذکر است که  ــد.  ش ــته و امضاء ش نوش
ــالن  ــت در س ــه دو روز اول این نشس برنام
ــد؛  ــرج ميالد تهران برگزار ش کمال الملک ب
دکتر غالمرضا کاظمی دینان رئيس انجمن 
ــه روز دوم  ــران در جلس ــی  ای ــط عموم رواب
حضور پيدا کردند و در رابطه با مارکتينگ و 
ــرکت کنندگان در نشست  برندینگ برای ش
ــای امينی  ــد. همچنين آق ــخنرانی کردن س
ــارکت های شهرداری تهران  رئيس دفتر مش
ــان ویژه ــان روز به عنوان ميهم ــز در هم  ني

 حضور داشتند.

فروش لقمه های 
کافه چام به نفع بنیادکودک 

ــی همياران  ــه از همراه ــت ک بنيادکودک مفتخر اس
ــه همواره  ــرد. مهرورزانی ک ــره می ب ــش به نيک اندی
ــان  ــودک را در قلب شادی هایش دانش آموزان بنيادک
ــهيم مي کنند.  روز جمعه یازده اردیبهشت 94 کافه  س
ــد. در روز افتتاحيه به  »چام« به طور رسمی افتتاح ش
پيشنهاد گردانندگان کافه و صابر ابر بازیگر سينما که 
ــت، لقمه هایی به  کار طراحی کافه چام را بر عهده داش
ــروش همِت عالی  ــع بنيادکودک به ف نيت برکت به نف
گذاشته شد و عواید آن به فرزندان با استعداد و نيازمند 
ــودک به همِت عالی  بنياد کودک اهداء گردید. بنيادک
ــورمان  ــام و هنرمند نيک اندیش کش صاحبان کافه چ
ــه از همراهی همياران  آفرین می گوید و افتخار دارد ک
ارزشمندی برخوردار است که فرزندان بنيادکودک را 
ــادی های خود یاد مي کنند. اميد داریم به برکت  در ش
ــر کار و زندگی  ــرخ روزگار ب ــک همواره چ این قدم ني
ــادی و سربلندی و  ــم به ش برگزارکنندگان این مراس

سالمتی بگردد. 

نخستین نشست بین المللی مدیران دفاتر بنیاد کودک برگزار شد  
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سخنرانی دکتر رئوفی در همایش 
آشنایی با بنیادکودک و فعالیت های 

آن در دانشگاه صنعتی شریف   
ــا  ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــی ب ــت94 همایش 13 اردیبهش
ــالن آمفی تئاتر انجمن  بنياد کودک و فعاليت های آن در س
فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این 
ــودک در آمریکا  ــر عامل بنياد ک همایش دکتر رئوفی مدی
درباره ی فعاليت های بنياد کودک و عدالت اجتماعی، برای 
اساتيد و دانشجویان دانشگاه شریف سخنرانی داشت. خانم 
ــران نيز طی  ــرور دادخواه مدیر عامل بنياد کودک در ای س
سخنانی بنيادکودک و نحوه ی فعاليت آن را برای مدعوین 
ــکده  ــئولين دانش ــرد.  این همایش به همت مس معرفی ک

عمران دانشگاه شریف برگزار شد.

ــيه  ــه حاش طرح پروژه صبحانه در دو مدرس
ــهر به لطف خداوند و مهربانی نيکوکاران از  ش
نيمه دی ماه 1393 تا نيمه اردیبهشت 1394 
ــروع  ــد و تا زمان ش ــرا و صبحانه توزیع ش اج
امتحانات نوبت دوِم مقطع ابتدایی در زاهدان 

به طول انجاميد. 
ــه، در  ــارات معلمان این دو مدرس بنا به اظه
روزهایی که صبحانه بين دانش آموزان توزیع 
ــطح یادگيری  ــد آنها از هوشياری و س مي ش

ــام تکاليف  ــتری برخوردار بوده و در انج بيش
قوی تر عمل می کردند. 

ــو با عوامل  ــتان دخترانه در گفتگ مدیر دبس
ــر روز در  ــت که ه توزیع صبحانه اظهار داش
ــوزان را با  ــدادی از دانش آم ــه آنها تع مدرس
ــنگی شدید  حالت نيمه بيهوش به دليل گرس
ــر در آن  ــد. زیرا فق ــه می آورن به دفتر مدرس
محله بسيار شدید است و بيشتر دانش آموزان 
ــت در طول روز فقط یک وعده غذا  ممکن اس

ــت  بخورند که آن هم غذای کامل و گرم نيس
ــودکان در طول ماه ها  ــفانه خيلی از ک و متاس
ــوب محروم  ــوه و یک غذای خ از خوردن مي
ــه در این دو  ــروژه صبحان ــرح پ ــتند.  ط هس
ــطح یادگيری  ــالمتی و س مدرسه شادی، س
بهتری برای آن  دانش آموزان به همراه داشت.  
بنيادکودک اميد دارد روزی برسد که در هيچ 
ــوزی از فقر و  ــرافراز دانش آم کجای ایران س

گرسنگی رنج نبرد.

برگزاری طرح پروژه صبحانه در حاشیه شهر زاهدان   
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حمایت تحصیلی 
بنیادکودک از رعنا 
دختری که قربانی 

اسیدپاشی شد 
ــه چهار  ــت ک ــالی اس رعنا کودک خردس
ــال قبل به همراه مادرش سميه مهری  س
قربانی اسيدپاشی توسط پدر معتاد و مواد 
ــد. رعنا و مادر 28ساله اش  فروش خود ش
اهل روستای همت آباد بم بودند. هنگامی 
که پدر رعنا متوجه شد سميه قصد جدایی 
از او را دارد، در حالی که همسر و دخترش 
ــميه و  ــيد را روی س ــواب بودند اس در خ
ــيب های  ــيرخوارش ریخت و آس فرزند ش
ــرد.  ــا وارد ک ــه آن ه ــری را ب جبران ناپذی
ــدید صورت  ــوختگی ش ــيد موجب س اس
ــميه و نابينایی  و بدن آنها، نابينا شدن س
یکی از چشمان رعنا شد. متأسفانه سميه 
ــدت  ــری در فروردین 94، به دليل ش مه
ــيب وارده به ریه ها و اندام های داخلی  آس
ــيار دار فانی  و پس از تحمل درد و رنج بس
ــه درمان رعنا نيز به  را وداع گفت. در زمين
ــکان تا پيش از اتمام سن  ــخيص پزش تش
ــر روی نقاط  ــد امکان انجام جراحی ب رش
ــا وجود  ــورت و بدن رعن ــيب دیده ص آس
ــدام قابل انجام  ــا آن زمان تنها اق ندارد و ت
تزریق و درمان جهت رشد موهای سِر رعنا 
ــت.  بنيادکودک نيز در راستای اهداف  اس
ــود  ــه خ ــتانه و عدالت خواهان انسان دوس
ــه دیگر تمام  ــه خيری به همراه یک مؤسس
ــده  هزینه های تحصيلی رعنا را متقبل ش
ــت حمایت  ــا در زمينه تحصيل تح و رعن
ــودک اميد دارد  ــت. بنيادک قرار گرفته اس
ــد که  ــان جایی باش ــد که جه روزی رس
ــوس نبيند  ــی در بيداری کاب هيچ کودک
ــر و پيامدهای  ــياه ظلم، فق و با چهره ی س

جبران ناپذیر آن آشنا نشود.

ــت 1394 کارگاه  ــنبه 20 اردیبهش روز یکش
ــتم رفتاریDISC  با حضور  ــنایی با سيس آش
ــزی  ــر مرک ــی در دفت ــا تفرش ــر عليرض دکت
ــد. دکتر عليرضا تفرشی  بنيادکودک برگزار ش
ــگاه عالمه  ــی مدیریت دانش ــرای تخصص دکت
ــو هيأت  ــگاه و عض ــی و مدرس دانش طباطبای
ــی مدیریت  ــن علم ــذار انجم ــس پایه گ مؤس
ــالمی واحد کرج و عضو هيأت  دانشگاه آزاد اس
ــت.  ــی مدیران خبره اس ــس انجمن علم مؤس
ــی نتایج  ــک روزه دکتر تفرش ــن کارگاه ی در ای
ــنل حاضر  ــرای پرس ــش نامهDISC  را ب پرس
ــرکت کنندگان با  ــریح کرد و ش ــه تش در جلس
ــاری خود و  ــخصيتی و مدل رفت ویژگی های ش

همکاران خود بيشتر آشنا شدند. 
ابزار DISC که از طریق پرسشنامه 30 سؤالی، 
مدل رفتاری ما را مشخص مي کند ابزاری است 
ــدون در نظر  ــار ما را ب ــی و رفت جهانی و عموم
گرفتن سن، جنسيت، کشور، فرهنگ، صنعت، 
ــغلی توصيف مي کند. مدل  سازمان و جایگاه ش
ــترکی  ــتاندارد یا زبان مش رفتاری DISC اس
ــایی رموز رفتاری  ــناخت و بازگش است برای ش
افراد و پيش بينی رفتارهایی که  به طور معمول 
ــود. این مدل برای اولين  ــاهده می ش از آنها مش
ــال 1928 ميالدی توسط دکتر ویليام  بار در س
ــد. او اعتقاد داشت  مولتون مارستون معرفی ش
ــبک رفتاری وجود دارد که  که همواره چهار س
ــاس آن طبقه بندی نمود.  می توان افراد را بر اس
ــبک غالب رفتاری طرف  بنابراین با شناخت س
ــازگاری رفتارمان با تمایالت او، می  مقابل و س
توانيم در بيشتر ارتباط هایی که برقرار می کنيم 

موفق باشيم.
"رفتار" در سيستم DISC عبارت است از عمل 
ــاهده از یک فرد در  و عکس العمل های قابل مش

ــه در این مدل  ــرایط متفاوت ک موقعيت ها و ش
ــود. همه  ــيم بندی می ش به چهار نوع مجزا تقس
ــبت های متفاوت از همه این تمایالت  ما به نس
رفتاری برخوردار هستيم، اما همواره ميزان یک 
ــترین است که به  یا دو تمایل رفتاری در ما بيش
ــبک های غالب رفتاری" گفته می شود.  آنها "س
ــخص  ــرکت در آزمون DISC و مش پس از ش
ــبک غالب رفتاری، کليه خصوصيات و  شدن س
ــب گزارش های متنوع و  تمایالت رفتاری در قال
ــرار می گيرد.  ــات کامل در اختيار فرد ق با جزئي
ــب و علمی در  -DISC به عنوان یک ابزار مناس
حوزه شناخت رفتار، در دنيا با استقبال ویژه ای 
ــته بندی  ــا ارائه یک دس ــت و ب مواجه بوده اس

مناسب و قدرتمند به افراد کمک می نماید تا:
• خود را بيشتر بشناسند.

• به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوند 
• تفاوت های فردی خود را با دیگران بشناسند.

• بتوانند خود را با دیگران تطبيق دهند.
• به یک ارتباط برد - برد دست یابند.

هدف برگزاری این دوره در بنياد کودک :
ــخصيتی و توانمندی های  ــناخت ابعاد ش 1. ش

شخصيتی پرسنل
2. جانمایی درست پرسنل در ساختار سازمانی

ــنل  ــاط بهتر پرس ــراری ارتب ــه برق 3. کمک ب
ــوزان تحت  ــاران و دانش آم ــا همي ــازمان ب س

حمایت
4. برنامه ریزی ارتقاء شغلی

ــام دفاتر  ــنل تم ــه پرس ــت ک ــه ذکر اس الزم ب
ــنامه های DISC را پر  ــودک نيز پرسش بنيادک
ــال شد تا همکاران  کرده و نتایج برای آن ها ارس
ــود بتوانند همچنان  ــناخت ویژگی های خ با ش
ــه کودکان  ــرژی جهت خدمت ب پرتالش و پران

مستعد نيازمند گام بردارند.

برگزاری کارگاه DISC ویژه پرسنل بنیادکودک
 در دفتر مرکزی 
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امکان بررسی سوابق تمامی ایمیل ها و پیامک های ارسالی 
بنیاد کودک برای همیاران فراهم شد    

ــتر در  ــفافيت بيش ــت ش ــودک در جه بنيادک
ــرویس جدیدی را در کارتابل  عملکرد خود، س
ــرد. پيرو  ــش راه اندازی ک ــاران نيک اندی همي
ــاه 94 در  ــرویس از خرداد م ــدازی این س راه ان
ــه امکانی  ــایت مؤسس ــار و در س کارتابل همي
فراهم شده است که همياران با ورود به سيستم 
ــد تمامی  ــل خود می توانن ــه کارتاب و مراجعه ب
ــرم افزار  ــوی ن ایميل ها و پيامک هایی که از س
ــال شده  ــان ارس بنيادکودک، )وندا( برای ایش

ــوابق آن را بررسی نمایند.  است را مالحظه و س
بنيادکودک با توجه به اهميت این موضوع برای 
ــتناداتی که  ــود و اس ــاران نيک اندیش خ همي
ــد در کارتابل تمامی  ــون مي کنن آنها به این مت
ــان فراهم کرده  همياران این امکان را برای ایش
ــت. همچنين همياران در صورت عدم رویت  اس
یا دریافت پيامک یا ایميل، می توانند با مراجعه 
ــال شده از سوی  به کارتابل خود متن های ارس

بنيادکودک را مشاهده نمایند.

نشست ایجاد مهدکودک های زندان زنان و بررسی ساختار آنها 
در دفتر مرکزی بنیاد کودک برگزار شد    

ــی راه اندازی  ــوان متول ــودک ایران به عن بنيادک
ــهرهاي اروميه،  ــان در ش ــودک در بند زن مهدک
ــرز و کرمان  ــد، تهران، الب ــهد، بيرجن اراک، مش
اقدام به برگزاری نشستی درباره ی بررسی ایجاد 
ــاختار  ــی س مهدکودک های زندان زنان و بررس
ــطح کيفی آموزش  آن ها برای کمک به ارتقاء س

و نگهداری کودکان در این مهدکودک ها کرد. 
ــان و خانواده  ــت امور زن ــرم معاون نماینده محت
ــت حضور  ــه در این نشس ــت جمهوری ک ریاس
ــخنان خود از اقدام بنيادکودک  ــت طی س داش
نسبت به برپایی مهدکودک در زندان ها استقبال 
ــدام صحبت نمود،  ــت این اق کرد و درباره اهمي
ــکالت  ــائل و مش ــنيدن مس همچنين بعد از ش
ــوزش و نحوه  ــت و آم ــه با تربي ــان در رابط مربي
ــول همکاری و بازدید  نگهداری از این کودکان ق
ــی مشکالت آن ها را  از این مهدکودک ها و بررس

داد.
ــت از زندانيان،  ــن خيریه حمای مدیرعامل انجم
ــاختار مهدکودک ها و اهميت اقدام  درباره ی س
ــيس چنين مکانی در  بنيادکودک نسبت به تأس

زندان ها سخنانی راه گشا، ایراد کرد.
ــازمان  مدیر کل محترم دفتر اقدامات تأمينی س
زندان ها نيز به جمع بندی و نتيجه گيری مثبتی 
در رابطه با ساختار مهدکودک ها رسيد و مسئول 
ــازمان زندان ها در ارتباط با  بهداشت و درمان س

سالمت کودکان صحبت کرد.
ــد زنان نيز  ــای بن ــت مربيان و رؤس در این نشس
ــد و در  ــود را بيان کردن ــکالت خ ــائل و مش مس
ــت  ــعه ای این نشس انتها با توجه به اهداف توس
ــد که  ــار مطرح ش ــط حض ــنهادهایی توس پيش
مهم ترین آنها بيمه درمانی برای کودکان و امکان 
ــازی فضای نگهداری کودکان زیر دو سال  جداس
در فضایی خارج از زندان با امکان رفت و آمد مادر 

به آن مکان در سه شيفت متوالی بود.
ــت کارگاه شناخت آسيب  در بخش پایانی نشس
ــناس کودک  ــط یک دکتر روان ش کودکان توس

برگزار شد.
ــت به ميزبانی دفتر  ــت این نشس شایان ذکر اس
ــاب آقای  ــا حضور جن ــزی بنيادکودک و ب مرک
ــيد کمال الدین محمدی رئيس هيئت مدیره،  س
ــرور دادخواه مدیرعامل، جناب  ــرکار خانم س س
ــاده فکر نایب رئيس هيئت مدیره  آقای علی گش
ــابق هيئت  ــدرام اکبری عضو س و جناب آقای پ

مدیره مؤسسه برگزار شد.
ــر ایجاد مهدکودک  بنيادکودک به عنوان آغازگ
ــردم نهاد و  ــازمان های م در زندان ها از دیگر س
همچنين نيکوکاران ارجمند دعوت مي کند تا در 
این مسير هميار و همراه باشند و در راه توسعه و 
راه اندازی مهدکودک برای زندان ها و تجهيز آنها 

در سراسر ایران این مؤسسه را حمایت کنند.

نشست نیکوکاران
 اردبیلی در تهران   

ــودک به  ــعه ی بنياد ک ــه به توس با توج
ــانی بيشتر به  منظور امکان خدمت رس
ــتعداد نيازمند جای  دانش آموزان با اس
ــاخت های  ــاد زیر س ــور، ایج جای کش
ــه در  ــرای نمایندگي ها مؤسس محکم ب
شهرهای مختلف از الزامات کارشناسی 
ــن امر مهم  ــازی ای ــده برای فراهم س ش

است. 
ــرورت ثابت و در  از طرفی با توجه به ض
ــات خيریه و نيز  دسترس بودن مؤسس
ــتر به همياران،  امکان پاسخگویی بيش
ــه وجود  ــد ک ــه نظر می رس ــه ب این گون
ساختمان های استيجاری و جابه جایی 
سال به سال آنها چندان مناسب نيست. 
ــد که با  ــن بنيادکودک بر آن ش بنابرای
ــهرهایی  همياری نيکوکاراِن بومی در ش
ــد ملک در  ــفانه موفق به خری که متأس
ــت، مجتمع هایی به منظور  آن نشده اس
ــی بسازد.  ایجاد دفتر و نيز مکان آموزش
ــاختمان  ــه ی آنها می توان به س از جمل
اروميه که البته کاربری درمانی هم دارد 

و ساختمان آمل اشاره کرد.
ــه زمينی خریداری   در اردبيل نيز قطع
ــاخت این بنا پس  ــد، اما متأسفانه س ش
ــدم امکان  ــه دليل ع ــکلت بندی ب از اس
ــاخت، حرکت  ــای س ــن هزینه ه تأمي
ــرانجام در تير  ــا س ــدا کرد. ت کندی پي
ــوکاران اردبيلِی  ــی از نيک ماه 94 جمع
ــاختمان به دعوت  ــوزه ی س فعال در ح
ــرد هم آمدند  ــودک در تهران گ بنياد ک
ــد  ــان مقرر ش و به مهر این نيک اندیش
ــاخته  ــال س ــا در کمتر از یک س  این بن
شود.  در این جمع صميمی و کم تعداد 
نيکوکاران، صورت جلسه ای تنظيم شد 
ــر افتخاری پروژه  که به موجب آن مدی
ــد و تصميم گرفته شد که هر  تعيين ش
ــوزه ی مربوط  ــدام از نيکوکاران در ح ک
ــاخت این بنا را پيش  به فعاليت خود، س

ببرند. 
ــد و  ــار ص ــه آم ــد از ارائ ــن بع همچني
ــایی  ــت دانش آموز اردبيلی شناس بيس
ــاری، این گروه  ــده ی در انتظار همي ش
ــد  ــالم کردن ــان اع ــن نيک اندیش از ای
ــوزان در  ــداد از دانش آم ــن تع ــه ای ک
ــرار خواهند ــورد حمایت ق ــار را م  انتظ

 داد.
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بیست و چهارمین دفتر بنیاد کودک در شهر یزد افتتاح شد   

کمپین کودک مهربان

یکم خرداد ماه 94 نمایندگي  بنياد کودک 
ــتگاه دار که  ــت خانواده ی دس یزد به هم
ــال  ــان را به مدت 5 س منزل موروثی ش
ــد  ــرار داده ان ــودک ق ــار بنيادک در اختي
ــد.  در روز افتتاحيه مدیر عامل  افتتاح ش
ــرور دادخواه  بنيادکودک سرکار خانم س
و آقای پدرام اکبری یکی از اعضای سابق 
ــل دفتر  ــه در مح ــت مدیره مؤسس هيئ
ــه ای با  ــاندند و طی جلس حضور بهم رس
اعضای معرفی شده برای راه اندازی دفتر 
به تبادل نظر پرداختند و در نتيجه آقای 
ــتگاه دار به عنوان مسئول دفتر  علی دس
بنيادکودک یزد به استانداری معرفی شد.

همچنين نيروهای استخدامی دفتر یزد 
ــب  ــم افتتاحيه جهت کس پس از مراس

ــراه مدیر عامل  ــای الزم به هم آموزش ه
عازم تهران شدند. خانواده دستگاه دار این 
ــای بنيادکودک  مکان را برای فعاليت ه
ــهر یزد  ــه در ش ــتقرار دفتر مؤسس و اس
ــر به همت  ــد و این دفت ــازی کردن بازس
ــزدی و  ــک زاده ی ــين کوچ ــای حس آق
ــتگاه دار تجهيز شده است تا  خانواده دس
ــت و چهارمين  ــودک بتواند بيس بنياد ک
ــهر راه اندازی  نمایندگي خود را در این ش
ــزد، چهار راه  ــانی: ی کند.  دفتر یزد به نش
ــان انقالب، کوچه پير  بعثت، ابتدای خياب

علم، بن بست مصدق، پالک 222 
کدپستی: 8918918387

تلفن: 36272712-3 - 035
yazd@childf.com :آدرس ایميل

کودک مهربان
بهشت همين جاست..... 

در شادی کودکان، در آیين مهر ورزی
ــا لطيف تر از  ــتند. آنه ــدان بزرگی هس کودکان هنرمن
ــودکان برخالف ما  ــيم اند. ک ــبک تر از نس ــم و س ابریش
ــد و به دليل  ــان را با قضاوت فيلتر نمی کنن احساساتش
ــيقی را  ــی  رنگ ها را لمس، موس چنين دیدی به زندگ

تجسم و شاد زیستن را زیباتر تجربه می کنند.
ــاده کنيم.  ــاختن فردا آم ــد کودکانمان را برای س ما بای
ــت کردن را به  ــوش بگيریم و محب بچه هایمان را در آغ
ــا را از فردای آنان غافل   آنها بياموزیم. مبادا روزمرگی، م

کند.
ــای مطرح لباس  ــی از برنده ــد به عنوان یک تيم هپی لن
ــئوليت اجتماعی خود، در نيمه  ــتای مس کودک در راس
ــاد کودک،  ــا همکاری بني ــارک رمضان و ب دوم ماه مب
ــعب خود با  ــدت ده روز در تمامی ش ــه م ــی را ب طرح
ــزار کرد. در این  ــوزش مهربانی به کودکان برگ هدف آم
ــپس  ــا ابتدا هدیه دادن را  آموختند. س طرح بچه های م
ــحال کردن یک کودک نيازمند خشنود  شدند.  با خوش
ــتيم این فرصت را در اختيار  ما نيز خرسندیم که توانس
ــانی مشارکت  خانواده ها قرارداده و در این همياری انس

داشته باشيم.
ــط کودکان به  کارت های خرید رایگان از هپی لند توس
ــز با اهدای  ــد. مجموعه هپی لند ني بنيادکودک اهدا ش
ــعيد فطر و  ــژه ی تخفيف که برای روز عيد س بن های وی
ــرکت کنندگان در این  بعد از آن قابل استفاده بود از ش

طرح انسان دوستانه قدردانی کرد.
ــون  ــی را همچ ــا، مهربان ــودکان م ــت ک ــته اس شایس

والدینشان از طفوليت بياموزند.
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همراهی، همدلی و حمایت تولیدی 
کیف طاها از دانش آموزان بنیادکودک   

ــال تحصيلی، در شهریور 94  در آستانه آغاز س
ــتانه  ــف طاها در اقدامی انسان دوس توليدی کي
تعداد 800 کيف مدرسه به دانش آموزان تحت 
ــن کيف ها  ــدا کرد. ای ــت بنيادکودک اه حمای
ــه نمایندگي هاي  ــنی ب ــروه س ــک گ به تفکي
ــال شد تا در  ــر ایران ارس بنيادکودک در سراس
ــتعداد تحت حمایت  اختيار دانش آموزان با اس

این مؤسسه قرار گيرد. 
توليدی کيف طاها با 15 سال سابقه ی فعاليت، 
ــات خيریه است و امسال  هر سال یاریگر مؤسس
ــوق را بر لب  ــودک، لبخند ش با انتخاب بنيادک
دانش آموزان این مؤسسه نشاند و در حمایت از 
ــوم با بنيادکودک  تحصيل کودکان این مرز و ب

هم قدم شد.

کارگزاری تأمین سرمایه نوین به 
بنیادکودک پیوست         

ــارکت و همياری،  ــبختانه و با توجه به توسعه ی فرهنگ مش خوش
ــازمان های مردم نهاد را  ــرکت ها و موسسات مختلفی، س امروزه ش
ــه ی کاماًل  ــانند، بنيادکودک نيز به عنوان یک مؤسس یاری می رس

مردم نهاد همواره از مهرورزی این شرکت ها بهره مند بوده است. 
ــد تا با  ــرمایه نوین بر آن ش ــزاری تأمين س ــتا کارگ در همين راس
ــالت  آنالین خود  ــزد معام ــدی از کارم ــتمر درص ــاص مس اختص
ــورت گروه  ــا به این ص ــودک بپيوندد ت ــاران بنياد ک به جمع همي
ــد از حداقل امکانات  ــتعداد نيز بتوانن دیگری از دانش آموزان  با اس
ــتر ادامه ی تحصيل برای آنان فراهم   تحصيلی برخوردار شوند و بس

گردد.
ــت این تفاهم نامه در سال 1394 بين بنيادکودک و  الزم به ذکر اس
کارگزاری تأمين سرمایه نوین منعقد شد و از فروردین ماه سال 94 

بنيادکودک مورد مهر این کارگزاری قرار گرفت. 

مهر اردبیلی های مقیم تهران بر قلب های 
دانش آموزان اردبیل وزید 

ــارای که با حضور گروهی  مدتی پيش طی نشستی در رستوران س
کوچک اما صميمی نيکوکاران اردبيلی فعال در حوزه ی ساختمان 
صورت پذیرفت، تصميماتی برای ساخت ساختمان اداری آموزشی 
ــمند  ــتاوردهای ارزش ــا توجه به دس ــد.  ب ــر اردبيل گرفته ش دفت
ــرکت  ــه ی دیگری در ش ــم مرداد94 جلس ــت، در یازده آن نشس
ــان با موضوع حمایت از  ــتان تهران و به ميزبانی ایش عمران آذرس
ــتان اردبيل برگزار شد. در این  دانش آموزان با استعداد نيازمند اس
ــتند،  ــت که پنجاه تن از اردبيلی های مقيم تهران حضور داش نشس
ــتعداد  ــدادی از دانش آموزان با اس ــی، همياِر تع نيکوکاران اردبيل
ــاخت ساختمان  ــدند و فرآیند س در انتظار حمایت دفتر اردبيل ش
ــاختمان  ــط صاحبان صنعت س اردبيل نيز به صورت حرفه ای توس
ــه کارگروهی جهت  بررسی و پيگيری شد.  همچنين در این جلس
ــارکت مردمی برای حمایت از دانش آموزان با  ــعه و جلب مش توس
ــد تا نيکوکاران و نيک اندیشان  ــکيل ش ــتعداد آن خطه نيز تش اس
ــتری با بنياد کودک فعاليت های  ــهولت بيش عالقمند، بتوانند با س

مستمر و مهرمندانه خود را پيگيری نمایند. 

ــال نيز در ماه ميزبانی الهی، بنياد کودک با  امس
ــفره ای به گستره ی  مهر ماندگار هميارانش س
ــب  ــت در ش ــتراند و توانس ــران پهناور گس ای
ــان بيش از  ــی ميزب ــن مجتب ــالد امام حس مي
ــوزان با  ــکل از دانش آم ــزار نفر متش پانزده ه
ــی از اعضای  ــت و برخ ــتعداد تحت حمای اس
ــهر ــتان و 30 ش ــان، در 24 اس ــواده ی آن  خان

 باشد.
ــت بنيادکودک در پی برگزاری  الزم به ذکر اس
ــت که بتواند  ــاله این مراسم، بر آن اس همه س
ــته و در جهت اهداف  سنت ها را زنده نگه داش
ــرار دادن دانش آموزان تحت  فرهنگی خود با ق
ــيوه های  ــه ی اجتماع به ش حمایتش در عرص

مختلف، گام بردارد.
ــه اگر مهربانی همياران  تردیدی وجود ندارد ک
ــه نبود، گردون مهر در این مؤسسه  این مؤسس

از حرکت باز می ایستاد. 
مهرشان ماندگار

بنیاد کودک سفره ای پانزده 
هزار نفری گسترد  
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همیار مهربان بنیادکودک از آن سوی مرزها 
لبخند شادی بر لب های رعنا و نازنین آفرید

ــودک با  ــر ایرانی بنيادک ــاران غي  یکی از همي
ــال هدایا برای رعنا و خواهرش نازنين، این  ارس
دو دانش آموز تحت حمایت بنيادکودک را یاری 
ــاد کودکانه ای را  کرد و به این ترتيب لحظات ش

برایشان رقم زد. 
ــت آباد  ــتای هم ــل روس ــوز اه ــا دانش آم رعن
ــادرش قربانی  ــراه م ــش به هم ــم، چندی پي ب
ــد و آسيب های  ــط پدرش ش ــی توس اسيدپاش
ــم رعنا را گرفت  ناشی از اسيد بينایی یک چش
ــدت  ــم، مادرش را نيز بر اثر ش و او عالوه بر چش

ــيب های وارده به اندام های داخلی از دست  آس
ــی و تحصيلی از  ــت. حمایت های درمان داده اس
ــه اميد پروردگار  این فرزند عزیز ادامه دارد تا ب
ــن  ــاران ارجمند، پس از اتمام س و محبت همي
ــيب دیده ی بدن وی  ــمت های آس ــد، قس رش

جراحی شود.
بنيادکودک دستان پر مهر این هميار عزیز را به 
گرمی می فشارد و آرزومند است دنيای رنگين و 
زیبای کودکان هرگز به سياهی و تيرگی آغشته 

نشود.   
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ــال 94 بنيادکودک  ــاه س ــانزدهم مهرم روز ش
ــت روز کودک و با هدف  ــبت گراميداش به مناس
ــتر  این مؤسسه در مجموعه  معرفی هر چه بيش
ــزرگ بر  ــنی ب ــی نياوران جش ــی تاریخ فرهنگ
ــرار دادن المان های  ــا ق ــه ب پا کرد. این مؤسس
نوستالوژیک برای مادران و پدراِن امروز فضایی  

دل انگيز ایجاد کرد. 
ــروع برنامه های  ــش از ش ــم و پي ــن مراس در ای
ــی کردند و بادکنک هایی  استيج، کودکان نقاش

ــای داوطلب به نفع  ــط نيروه حاوی جایزه توس
ــه ابزار  ــد، چرخ و فلکی ک ــه فروخته ش مؤسس
بازی دهه ی شصت و پيش تر بود مورد استقبال 
ــاط حاکم بر  ــروزی قرار گرفت و نش کودکان ام
ــی یادگار  کاخ را دو چندان کرد. دوربين فانوس
از روزگاران دور با پيش زمينه ای از تهران قدیم 
ــه ی دیگری عکس هایی از ميهمانان را  در گوش

ثبت می کرد. 
ــاالن اوتالر،  عمو قناد و گروه رقص آذری خردس

ــص جایالن  ــاهنامه خوان، گروه رق دخترک ش
ــمالی و دو مجری حرفه ای گروه  ــان ش از خراس
نوجوان همه و همه باعث فزونی شادی در جمع 

ميهمانان شدند.
ــت  ــا مهربانی های بی چشم داش ــم ب این مراس
ــراه بود که  ــی آقای فرهاد جم هم هنرمند گرام
به واسطه ی حضورشان، دوستان دیگری عموماً 
ــتر  ــدام در برگزاری هر چه بيش داوطلبانه هر ک

مراسم کوشيدند.

بنیاد کودک روز کودک را گرامی داشت
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ــددکاران پرتالش بنيادکودک  با توجه به نياز م
ــنایی با علوم مددکاری  به آموزش مستمر و آش
ــش  همای روز،  ــکاوی  روان و  ــی  روانشناس و 
ــوان " کمک های  ــاری با عن ــال ج مددکاری س
ــان در معرض بحران"  اوليه به کودکان و نوجوان
ــه  ــکاری قبلی با مؤسس ــد. طبق هم برگزار ش
ــرکار  ــودکان از س ــخ ادبيات ک ــی تاری پژوهش
ــناس  خانم زهرا قائينی  )روان درمانگر، زبان ش
ــا( دعوت  ــن فرهنگ ه ــط بي ــناس رواب و کارش
ــش دو روزه ی  ــس همای ــد تا در زمينه تدری ش
ــد.  ــکاری فرماین ــودک هم ــددکاری بنيادک م
ــال های متمادی ِسَمت استادیاری  ایشان که س
ــگاه های فرانکفورت، ماربورگ و کاینز را بر  دانش
عهده داشته اند، در حال حاضر در مرکز مشاوره 
جوانان شهر افنباخ آلمان به کودکان و نوجوانان 

ــانند. در این  ــاری می رس ــران ی ــرایط بح در ش
ــي  ــددکار از 14 نمایندگ کارگاه دو روزه، 25 م
ــتند. روز اول مباحث  ــرکت داش بنيادکودک ش
تئوری و روز دوم به  صورت کارگاهی برگزار شد. 
مباحث تئوری این همایش شامل سرفصل های 

زیر  بود:
- تروما یا بحران زدگی چيست؟

- فاکتورهای مؤثر در ایجاد تروما یا شدت آن
- تریگر Trigger یا عامل ایجاد کننده تروما

- نشانه های شوک در کودک
- اثرات تروما در نسل های آینده

هدف از برگزاری کارگاه " کمک های اوليه برای 
کودکان و نوجوانان در معرض بحران" در درجه 
نخست باال بردن حساسيت اجتماعی و تشویق 
ــانی به کودکان و  ــهروندان به کمک رس همه ش

ــت. هدف آن  ــان در وضعيت بحرانی اس نوجوان
است که آن ها برای زندگی در وضعيت عادی 

ــای دیگر مانند  ــوند یا در وضعيت ه توان مند ش
رخدادهای فاجعه بار طبيعی و اجتماعی، دردها 
ــترش  ــان کاهش یابد. با ایجاد و گس و رنج هایش
ــيت عمومی در  ــردن حساس ــث و باال ب این بح
ــود در آینده کودکان  جامعه، می توان اميدوار ب
ــرایط بحرانی، بيش از  ــان بتوانند در ش و نوجوان
ــتر و با  ــوند و از آن ها مراقبت بيش پيش دیده ش

کيفيت تری صورت گيرد.
ــياری از  ــه بس ــا ک ــاس از آنج ــن اس ــر همي ب
ــت بنيادکودک بنا به  دانش آموزان تحت حمای
طبقه اقتصادی در معرض آسيب های اجتماعی 
ــيار مفيد بود و  بيشتری هستند، این کارگاه بس

مورد استقبال مددکاران ارجمند قرار گرفت. 

برگزاری کارگاه   کمک های اولیه به کودکان و نوجوانان در بحران برای مددکاران بنیادکودک  

ــودک در مهر  ــاليانه بنيادک مجمع عمومی س
ــد. در این  ماه در محل دفتر مرکزی برگزار ش
ــه  ــی مؤسس ــاالنه حسابرس مجمع گزارش س
توسط حسابرس رسمی بنيادکودک ارائه شد 
و عملکرد هيئت مدیره نيز ارائه و مورد بررسی 

قرار گرفت. 
تغيير ترکيب هيئت مدیره نيز موضوع دیگری 
ــع روی داد. جناب آقای  ــن مجم بود که در ای
ــوان رئيس  ــن محمدی به عن ــيد کمال الدی س
ــاده فکر  ــاب آقای علی گش هيأت مدیره، جن
ــره و آقایان  ــس هيأت مدی به عنوان نایب رئي
ــيد  ــين معصوميان، غالمرضا جناقی و س افش
ــای هيأت  ــوان اعض ــی به عن روح اهلل ميرصانع
ــن دو نفر عضو  ــدند. همچني مدیره انتخاب ش
جدید هيأت مدیره آقایان جناقی و ميرصانعی 
ــی، به وزارت  ــور اداری و قانون پس از انجام ام

کشور معرفی شدند.
ــت مدیره جدید  بنابراین مجمع عمومی، هيئ

ــه خيریه رفاه کودک در  بنيادکودک )مؤسس
ایران( متشکل از افراد زیر است:

ــيد کمال الدین محمدی – رئيس  1 - آقای س
هيأت مدیره

2 - آقای علی گشاده فکر – نایب رئيس هيأت 
مدیره

ــان  –  عضو هيأت  ــين معصومي 3 - آقای افش

مدیره،  خزانه دار
ــی – عضو  ــيد روح اهلل ميرصانع ــای س 4 - آق

هيأت مدیره
5 - آقای غالمرضا جناقی – عضو هيأت مدیره

ــرور دادخواه دراین  ــرکار خانم س همچنين س
ــمت مدیریت عامل ابقاء  مجمع کماکان در ِس

شدند.

مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک   
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نخستین جشنواره 
و نمایشگاه بین المللی نقاشی 

کودکان بیمار   
 نخستين جشنواره و نمایشگاه بين المللی نقاشی 
ــالمت  کودکان و نوجوانان بيمار از طرف گروه س
ــالمت روان  و هنر با هدف بهبود روند درمان و س
ــودکان و  ــد. همه ی ک ــار برگزار ش ــودکان بيم ک
ــال که در حال سپری کردن  نوجوانان زیر 18 س
ــتند و یا در طول زندگی خود  دوران بيماری هس
ــتان بستری شده اند  دست کم یک بار در بيمارس
ــرکت کردند و در مرحله ی  ــگاه ش در این نمایش
ــت اثر از ميان آثار دریافتی برای  ــت دویس نخس
نمایش در نمایشگاه و نيز چاپ در کتاب جشنواره 

انتخاب   و این جشنواره با اهداف زیر برگزار شد:
ــکين روند  ــر برای تس ــتر هن - فراهم نمودن بس

درمان کودکان و نوجوانان
ــاد مثبت  ــت تجربه ی ابع ــودن فرص - فراهم نم

زندگی برای کودکان و نوجوانان بيمار
ــدی و اعتماد به نفس در  - ایجاد حس خودکارآم

کودکان بيمار
ــای داوطلب  ــان گروه ه ــزش در مي - ایجاد انگي

نيکوکار برای همکاری بيشتر با مراکز درمانی
ــان بيمار برای  ــتعداد یابی کودکان و نوجوان - اس

ادامه و تقویت توانمندی های هنری
ــرکت کرده  ــنواره ش بنيادکودک نيز در این جش
ــرایط را برای شرکت  و آثار دانش آموزان واجد ش
ــال کرد و یک اثر منتخب از یکی  ــابقه ارس در مس
ــم  از دختران تحت حمایت بنيادکودک در مراس
ــایر  به نمایش در آمد. این دانش آموز هنرمند و س
ــار و مباهات  ــه ی افتخ ــتعداد مای ــودکان با اس ک

خانواده ی بزرگ بنيادکودک هستند.
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مشارکت بنیادکودک 
سوئیس در یاری رساندن 

به پناهجویان   
 مسئول محترم دفتر سوئيس بنيادکودک 
ــاری این  ــکاران افتخ ــراه دیگر هم به هم
ــب دادند که  دفتر، برنامه عصرانه ای ترتي
ــده برای  طی آن  کمک های جمع آوری ش
پناهجویان این کشور در ميان آنان توزیع 
ــامل غذا، آب معدنی،  شد. این  کمک ها ش

لباس و اسباب بازی برای کودکان بود. 

ــگاهی   از آنجا که دغدغه ی اصلی جامعه ی دانش
ــعه و غنای فرهنگی  در ایران زمين، همواره توس
ــی از جهل  ــف اجتماع ــات مختل و نجات طبق
ــاری و مهربانی گروهی  ــت، این بار به ی بوده اس
ــدی،  بيرجن ــوکاران  نيک و  ــگاهيان  دانش از 
بنيادکودک امکان گشایش نمایندگي خود را در 
خراسان جنوبی یافت و این مؤسسه این موهبت 

ــتعداد نيازمند آن  را یافته تا دانش آموزان با اس
ــود قرار  ــز تحت حمایت خ ــور را ني پهنه از کش
ــتعدادی به دليل  ــچ دانش آموز با اس دهد تا هي
ــتان  ــکالت مالی از تحصيل و تالش در اس مش
ــان جنوبی نيز باز نماند. این نمایندگي در  خراس
روز بيست و یکم مهرماه 94 با حضور مدیر عامل 
ــای آن نمایندگي،  ــه، اعضای هيئت امن مؤسس

ــگاهيان و... به طور رسمی  گروه بزرگی از دانش
ــا توجه به  ــد ب ــرد. به نظر می رس ــاز به کار ک آغ
ــهر بيرجند و عالقمندی  پتانسيل موجود در ش
و پشتکار بسيار این گروه از همياران و همراهان 
ــن  ــه زودی ای ــتان، ب ــودک در آن اس بنيادک
ــی از فعال ترین نمایندگي هاي  نمایندگي به یک

بنياد کودک تبدیل شود.

بیست و پنجمین دفتر بنیاد کودک در ایران در شهر بیرجند افتتاح شد  
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ــی بنياد کودک،  ــد روابط عموم  به گزارش واح
ــریه  ــه نام نش ــه ب ــی این موسس ــریه داخل نش
ــال 1382در دوره های زمانی  همياران که از س

ــای بنيادکودک  ــرای اعض ــر و ب ــم منتش منظ
ــت و یکمين نمایشگاه  ــود، در بيس ارسال می ش

مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت.

ــریه،  ــودک، عالوه بر توزیع نش در غرفه بنيادک
ــتندهای  گزارش فعاليت های بنيادکودک و مس

تهيه شده توسط واحد هنری عرضه شد.

اولين تيزر تبليغاتی با عنوان "کمک نکن" در 
ــال 1390 با بهره مندی از حضور مشاهير،  س

توليد و در شبکه های مجازی منتشر شد. 
ــی بنيادکودک، تيزر  ــه هدف متعال با توجه ب
ــد  ــتقبال جهانی روبرو ش "کمک نکن" با اس
ــومين  ــزر به عنوان س ــه ای که این تي به گون
ــای ویدئوی آن  ــنهاد گوگل برای تماش پيش

قرار گرفت.
ــزر تبليغاتی  ــد دومين تي ــتا تولي در این راس
ــاد جم، با  ــه کارگرداني فره ــودک ب بنيادک
ــاران وفادار  ــک همي ــروردگار و کم ــف پ لط

بنيادکودک در آبان 94 کار خود را آغاز کرد.
ــی،  ــزر تبليغات ــن تي ــت در ای ــی اس گفتن
ــران تراز  ــاخص از جمله بازیگ چهره های  ش

اول کشور، نویسندگان نامی و... حضور دارند 
و بنيادکودک از حضور چهره های بزرگوارانی 
ــدزاده،  ــمس لنگرودی، داریوش اس چون ش
آزیتا حاجيان، اکبر زنجان پور، فرهاد آئيش، 
ــن و..... به عنوان  ــعود فروت ــک، مس ــا باب رض
ــت و به خود  ــان و همدالن مفتخر اس  همراه

می بالد.

نشریه بنیاد کودک در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات    

دومین تیزر تبلیغاتی بنیادکودک تولید شد     
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دومین کنفرانس "توسعه و عدالت آموزشی" با دغدغه ی کاهش فقر آموزشی کودکان و نوجوانان    
در روزهای 7 و 8  آذر  دومين کنفرانس “توسعه 
ــه ی کاهش فقر  ــا دغدغ ــی” ب و عدالت آموزش
آموزشی کودکان و نوجوانان با مشارکت جمعی 
ــگران، سياست گذاران،  از شاخص ترین پژوهش

ــاالن اجتماعی،  ــی، فع ــش خصوص فعاالن بخ
ــاالر عالمه  ــانه ای و هنرمندان، در ت فعاالن رس

امينی دانشگاه تهران برگزار شد.
ــی و  ــداف آموزش ــز نظر به اه ــودک ني بنيادک

ــور یافت  ــن همایش حض ــود، در ای فرهنگی خ
ــه گام مهمی  ــب همچون هميش ــن ترتي و به ای
ــا حمایت از  ــه همان ــالتش ک ــتای رس در راس

دانش آموزان با استعداد نيازمند است، برداشت.

حضور بنیادکودک در بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ       
ــک، کامپيوتر و  ــپ )الکتروني ــگاه الکام نمایش
تجارت الکترونيک( از 23 تا 26 آذر ماه 94 در 
نمایشگاه بين المللی تهران برگزار شد. با توجه 
ــگاه، بنيادکودک  به حوزه ی فعاليت این نمایش

ــم و فن آوری  ــان متخصصين عل این بار در مي
ــه پرداخت.  ــای موسس ــی فعاليت ه ــه معرف ب
ــا  ــودک ب ــه ی بنيادک ــدگان از غرف بازدیدکنن
ــریه  ــماره نش ــور و آخرین ش ــت بروش دریاف

ــه، از اهم فعاليت های یک سال گذشته  موسس
ــيوه فعاليت  ــوع و ش ــا ن ــودک آگاه و ب بنيادک
ــدند. این غرفه بسيار مورد  موسسه نيز آشنا ش

استقبال مخاطبين قرار گرفت.
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هدف برنامه: 
ــی مردم  ــتی و فرهنگ ــی وضعيت بهداش بررس
ــتای کادوه، معاینه و مداوای پزشکی مردم  روس
ــتا در حد امکان، معاینه و نمونه برداری از  روس
ــتی و  ــی اقالم بهداش ــع برخ ــور، توزی دام و طي
ــوص کودکان به  ــی در بين مردم به خص فرهنگ

منظور فرهنگ سازی. 
ــا همکاری  ــروه دانش ب ــط گ ــن برنامه توس ای
ــی و تحصيلی به  بنيادکودک در قسمت آموزش
مدت سه روز از مورخه  پنجشنبه 94/9/19 الی 

شنبه 94/9/21 برگزار شد. 
منطقه اجرا:

ــت،  ــتاهای سپيددش ــتان، روس ــتان لرس  اس
ــایری کادوه  ــر و روستای عش چمسنگر، مرگس

است.
فاصله مبدا از تهران:

ــرم آباد و حدود   490 کيلومتر جاده اصلی تا خ
100 کيلومتر جاده فرعی از خرم آباد تا مرگسر.

راهنمای محلی: 
آقای عزیز محمدی )معلم عشایری(

حامیان برنامه:
ــرکت جنرال  ــان، وکيل زاده)ش ــان دارویي آقای
ــری، خانم  ــيخ باق ــک موالیی، امير ش کار(، باب
ــد،  مونا کاکاوند، بنياد کودک، گروه مجالت رش
ــکورپ )انجمن صلح و حقوق بيمار( و هالل  اس

احمر )کانون دانشگاه علوم پزشکی ایران(
 ایده ی پروژه "مهر دانش" با هدف کمک رسانی 
ــاکنين مناطق صعب العبور کشور، توسط  به س
ــروه کوهنوردی  ــی از اعضای گ ــک پورقدرت باب
دانش تهران،مطرح شد.  هدف پروژه مهر دانش 
ــن مردم  ــازی در بي ــانی و فرهنگ س کمک رس
ــتاهای صعب العبور و دورافتاده  محروم در روس
است، مردمی که به دليل دوری از مراکز شهر ها، 
از حداقل امکانات و خدمات آموزشی، فرهنگی، 

بهداشتی و پزشکی محروم هستند.
ــک  ــتجو، باب ــی و جس ــا بررس ــس از مدت ه پ
ــتان  ــایری اس پورقدرتی با یکی از معلم های عش
ــتان به نام "عزیز محمدی" آشنا شد، عزیز  لرس
سال ها به عنوان معلم عشایری در استان لرستان 
ــدت تالش زیادی  ــود و در این م خدمت کرده ب
ــایری و  ــتاهای دورافتاده عش ــرای یافتن روس ب
ــت. پس  آموزش و تربيت کودکان آن ها کرده اس
ــای محمدی،  ــروه با آق ــت گ از صحبت سرپرس
ــدف پروژه  ــتای "کادوه" به عنوان اولين ه روس
"مهر دانش" انتخاب شد، جلسه ای  که در تاریخ 
ــوردی "دانش  ــروه کوهن ــر گ 5 آذر 94 در دفت
ــدی، اعضای تيم  ــای محم ــران" با حضور آق ته
ــد  ــکی برگزار ش کوهنوردی و نماینده تيم پزش
ــت آید و  ــتری از منطقه به دس تا اطالعات بيش
ــا و عکس های منطقه  ــا دیدن فيلم ه همچنين ب

ــد. پيشنهاد  ــرایط حاصل ش شناخت بهتر از ش
عزیز این بود که برای این برنامه یک هفته زمان 
ــه اینکه همه  ــا با توجه ب ــود، ام در نظر گرفته ش
ــتند و فقط در  ــاغل و یا دانشجو هس افراد تيم ش
روزهای تعطيل امکان هماهنگی همه ی اعضای  
ــت، نهایتاً  ــه وجود داش ــرای برنام تيم برای اج
ــال1394 برای این  تاریخ 18 الی 21 آذر ماه س
برنامه در نظر گرفته شد و طبق زمان بندی اوليه 
ــتا، یک روز برای  ــيدن تا روس یک روز برای رس
ــی و یک روز  ــی و تعامل با مردم بوم معاینه اهال
ــود در نظر گرفته  ــت تا مبدأ صع هم برای بازگش
ــد. همچنين پس از بحث و بررسی تصميم بر  ش
ــردن هزینه ها،  ــد که به منظور حداقل ک این ش
تجهيزات و تدارکات برنامه و باال بردن بهره وری، 
ــوند  ــاز وارد منطقه ش ــورد ني ــل نفرات م حداق
ــکی و  ــامل منتخبی از گروه پزش که این افراد ش
ــت و  ــت مدیری ــوردی جه ــکی و کوهن دامپزش

اجرای برنامه می باشد.
خدمات پزشکی و درمانی هدف پروژه :

1 - شرح حال گيری و معاینه ی فيزیکی کليه ی 
ساکنين توسط دانشجویان پزشکی

ــکی و داروهای  2 - فراهم کردن تجهيزات پزش
مورد نياز در مواقع اورژانسی

3 - معاینه سالمت چشم ها و قدرت بينایی
4 - معاینه دام ها

برنامه سفر به کادوه، اولین برنامه از پروژه مهر دانش با همکاری بنیادکودک



بهـار 95
27

آمل
A m o l
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ــت خوب آدمی است، به  از آنجایی که کتاب دوس
ــرکار خانم مهکام  همت نيک اندیشان گرامی و س
قنبری، کتابخانه بنيادکودک آمل با ارزش بيست 
ــد. این  ــال تجهيز و راه اندازی ش و پنج ميليون ری

ــگ کتابخوانی در  ــدف ترویج فرهن کتابخانه با ه
ــامل  ــکل گرفته و ش بين فرزندان بنيادکودک ش
کتاب های کمک آموزشی و کنکوری، روانشناسی، 
ــودک به  ــت. بنيادک ــعر اس ــتان و ش ــان، داس رم

ــته  ــندیده را گرامی داش نوبه ی خود این اقدام پس
ــد بخش آینده ای  ــرورزی همياران که نوی و از مه
ــتعداد  ــرای دانش آموزان با اس ــاط و زیبا ب پرنش

نيازمند سرزمين مان است، کمال تشکر را دارد.

ــال نو، دفتر آمل  در آستانه ی فرارسيدن س
ــان اقدام  ــاران و نيک اندیش ــک همي با کم
ــی کرد. این  ــته های مواد غذای به توزیع بس
بسته ها بين خانواده های دانش آموزان تحت 
پوشش بنيادکودک در دفتر آمل توزیع شد. 
ــته عيدانه  در این طرح به هر خانوار یک بس
ــامل مواد غذایی تعلق گرفت و این اقدام  ش
ــرای مجموعه ی  ــال ب در آخرین روزهای س

بنياد کودک سبب شادمانی شد.

توزیع بسته های 
عیدانه نوروز 94 
در دفتر آمل   

همت نیک اندیشان در تجهیز کتابخانه دفتر آمل    
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مراسم بزرگداشت روز 
پدر در دفتر آمل   

فرزندان دفت�ر آم�ل در روز پدر 
میزبان م�ردی بودند ک�ه به حق 
برایش�ان پ�دری ک�رد. آن ها در 
این روز با برپایی جش�نی س�اده 
و اه�دای دو تابلو از دلنوش�ته ها 
و آرزوه�ای کودکان�ه خ�ود، از 
هم�ت آق�ای مهن�دس مصطفی 
فی�روزی نیاک�ی ک�ه هزینه های 
خرید زمین و تأسیس ساختمان 
دفت�ر  ب�رای  را  بنیاد ک�ودک 
آم�ل تقب�ل ک�رد، قدردان�ی به 
عم�ل آوردن�د. زی�را ای�ن اقدام 
نیک اندیش�انه آق�ای فی�روزی 
نیاکی خانه امی�د دانش آموزان با 
اس�تعداد بنیادکودک را در آمل 
استوار ساخته است. بنیاد کودک 
ضمن تکریم مقام پدر بر دس�تان 
پر عطوفت همیاران�ی که محبت 
پدری را به فرزندان این سرزمین 
هدی�ه مي کنند، بوس�ه می زند و 
رس�یدن به آمال خ�ود را وامدار 
انسان هایی ارزشمند می داند که 
همیار دانش آم�وزان بنیاد کودک 

هستند.

برگزاری کارگاه روانشناسی و مشاوره تحصیلی
 برای دانش آموزان سال سوم دبیرستان 

ــال  ــدل امتحانات س ــه مع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــزایی در کنکور  ــه س ــتان تأثير ب ــوم دبيرس س
ــب  ــه عطفی در کس ــوزان دارد و نقط دانش آم
ــت، دفتر آمل در  ــن آزمون اس رتبه های برتر ای
ــتانه برگزاری امتحانات پایان ترِم این گروه  آس

از دانش آموزاِن تحت حمایت بنيادکودک اقدام 
به برگزاری کارگاه مشاوره و روانشناسی نمود. 

ــط  ــب نمرات برتر توس هدف از این کارگاه کس
دانش آموزان از طریق فراگيری و تصحيح روش 
ــود.  دفتر  ــترس ب مطالعه، خودباوری و رفع اس

ــی از دانش آموزان، با  آمل ضمن حمایت تحصيل
همت همياران و همکاران افتخاری به برگزاری 
کالس های آموزشی و رفع اشکال نيز می پردازد 
و دست پرمهر هميارانی که مایل به همکاری در 

این زمينه هستند را به گرمی می فشارد.
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این نامه، از طرف دختری اس�ت که س�ال ها از 
حمای�ت تحصیلی بنیادک�ودک بهره مند بوده 
و در س�ایه حمای�ت بنیادک�ودک و همی�اران 
نیک اندی�ش اکن�ون یک�ی از اف�راد موف�ق 
ش�هر خود اس�ت. مریم فارغ التحصیل رشته 
مهندس�ی صنای�ع اس�ت و روزی از روزه�ای 
دل انگی�ز بهار با حض�ور در بنیاد ک�ودک خبر 
خوِش اس�تخدامش در یک کارخان�ه صنعتی 
را داد. او ب�ه پ�اس موقعی�ت کنون�ی اش برای 
نیک اندیشانی که در گذر این سال ها مهرشان 
را از او دریغ نداش�تند، نامه ی تشکری نوشت 
ک�ه ب�رای تمام�ی همی�اران و دوس�تداران 

بنیاد کودک درخور تأمل است :
ساليانی که از زندگيم گذشت...

با سالم و احترام فراوان خدمت همياران عزیزم
ــتی واژه هایی است که  معنویت، انسانيت و نوع دوس
ــود،  ــادگی از ذهن بر صفحه کاغذ جاری می ش به س
ــت که  اما فهم و درک این واژه ها آن چنان عميق اس
هرکسی شایستگی پذیرش آن را نخواهد داشت و به 
کار نخواهد بست. گروهی می دانند و فقط می دانند 
ــان هایی خداگونه و  اما بدان عمل  نمي کنند، اما انس

الهی می دانند و به نحو شایسته ای عمل مي کنند.
ــغول  ــال ها ذهنم را مش ــه س ــؤالی ک من جواب س

می کرد، یافتم:
ــت آوردن خوشبختی این است که   “ تنها راه به دس
توقع قدرشناسی نداشته باشيم بلکه نيکی را فقط به 
خاطر لذتش انجام دهيم” به راستی راز خلقت انسان 
ــتی ما از نيستی به  غير از این چه خواهد بود. به راس

هستی آمده ایم که چه کنيم. 
ــه از زندگی ام  ــال هایی ک ــحالم در س ــی خوش خيل
ــما آشنا شدم که  ــت،با انسان هایی همچون ش گذش
ــری و باورهای من  ــام فک ــر را در نظ مهمترین تأثي
ــرمنده ام که تا به  ــيار  ش ــته اید. من از شما بس داش
ــما  ــنودی ش ــال کاری نکرده ام که موجبات خش ح
ــم داد که زیر  ــما خواه ــا قولی به ش ــود ام فراهم ش
ــير نيکی  ــما در مس آن امضاء خواهم کرد “ وقتی ش
ــر می دارید و به پيش می روید  کردن  گام های بلند ب
ــر شما خواهم بود “  من با قدم های کوچکم پشت س
ــالم، روحی پر از  ــزرگ می خواهم تنی س از خدای ب
ــار از نشاط به شما  عشق و معنویت و زندگانی سرش

عطا کند.
خدا یار و نگهدارتان باشد.

نهالی که با همیاری نیکوکاران 
بنیادکودک رشد کرد اکنون 

پر بار و بر است
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دفتر آمل در پنجمين همایش همياران خود که 
ــاالر پذیرایی باغ صميمی  پنجم مرداد ماه در ت
ــد،  ــان مهربانانی بود که رش ــد، ميزب برگزار ش
ــتعد  ــکوفایی و اعتالء را به دانش آموزان مس ش
ــه هميار آن ها  نيازمند هدیه می دهند و هميش
ــاران دفتر آمل و  ــم همي ــد. در این مراس بوده ان
ــنایی چون “دکتر غالمرضا کاظمی  افراد نام آش
ــی ایران  ــن روابط عموم ــس انجم دینان” رئي
ــتند. همچنين با اجرای برنامه های  حضور داش
ــاد ماندنی  ــاد و به ی عباس رضازاده لحظات ش

برای ميهمانان همایش فراهم شد.
در ابتدای مراسم پس از خيرمقدم سرکار خانم 
ــئول دفتر آمل،    سرکار خانم  افسانه اسدپور مس
ــرم بنياد کودک ضمن  دادخواه مدیرعامل محت
ــار عزیزانی که موفقيت و  قدردانی از مهر سرش
ــی و  ــتاوردهای بنياد کودک از  نيک اندیش دس
ــده، یکی از اساسی ترین  مهربانی آنان محقق ش
ــازمان را فراهم آوردن شرایطی  دغدغه های س
ــتعد  ــک به دانش آموزان مس مطلوب برای کم
ــتند و  ــور دانس ــد در هرنقطه ای از کش نيازمن
ــتعد  فردایی بدون نيازمندِی دانش آموزان مس
ــاز می مانند، آرزو  ــر از تحصيل ب که به دليل فق

کردند.
ــال  ــفر س ــم فيلمی کوتاه از س ــه مراس در ميان
ــته دانش آموزان به مشهد مقدس نمایش  گذش
ــذاری آرزوی قلبی  ــی تاثيرگ ــد و در پ داده ش
ــياحتی و زیارتی،  ــفر س ــرای این س کودکان ب

ــش  ــم با درخش ــان حاضر در مراس نيک اندیش
ــيار، مبلغ  ــخاوتمندی بس ــده و س ــره کنن خي
ــدد آنها به  ــفر مج ــون ریال برای س 600 ميلي

بنيادکودک اهدا کردند.
ــی از اهم عملکرد دو  ــم گزارش در ادامه ی مراس
ــاله همایش  ــاله دفتر آمل در بازه زمانی دوس س
ــه گردید و  ــرداد94( ارائ همياران )تير92 تا م
ــپس فيلمی کوتاه از روزهای اوليه ساخت تا  س
افتتاح ساختمان جدید بنياد کودک در این شهر 
نمایش داده شد. همچنين با اهدای تابلو فرشی 
ــش گرامی مهندس  نفيس از زحمات نيک اندی

مصطفی فيروزی نياکی تقدیر به عمل آمد.

زنگ مهربانی در دفتر آمل
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 محدثه از نخبگان ورزش کاراته شهر آمل، از 
دوم ابتدایی فعاليت خود را در رشته ورزشی 
ــوتوکان)J.K.S( آغاز کرده  ــبک ش کاراته س

است. 
ــا و مدال های متعددی  او که تا کنون حکم ه
ــب کرده است، در  ــته ورزشی کس در این رش

ــابقه بين المللی که مرداد ماه در اصفهان  مس
ــه مدال طال، نقره و  ــت س برگزار شد، توانس
ــای تيمی، کاتا و  برنز را به ترتيب در بخش ه

کميته به مدال هایش بيافزاید.
ــابقات جهانی کاپ  ــان ماه نيز در مس  او در آب
ــرادی و تيمی  ــه در دو بخش کاتای انف ترکي

موفق به دریافت نشان طال شد.
ــرمایه  ــن س ــت ای ــی اس ــن گفتن همچني
بنياد کودک، یکی از سی کاراته کار  مازندران 
ــی تيم ملی  ــابقات انتخاب جهت اعزام به مس
است و تمام همتش را برای مسابقات انتخابی 

به کار بسته است.

درخت آرزوها
درخت پربار مهربانی   

ــر  ــاران دفت ــش همي ــبختانه در همای خوش
ــای  ــکوفه دار آرزوه ــه ش ــی ک ــل، درخت آم
ــتقبال  ــودک بود با یاری و اس فرزندان بنياد ک
ــت و آرزوی این  ــار نشس ــه ب ــان ب نيک اندیش
ــتعد با 11دستگاه تلویزیون،  دانش آموزان مس
ــتگاه یخچال، 4 تخته فرش، 8 دستگاه  9 دس
ــویی،  ــين لباسش ــتگاه ماش اجاق گاز، 10 دس
ــتگاه دوچرخه،  ــن، 2 دس ــتگاه آبگرمک 3 دس
ــتگاه رایانه و 1 تخت خواب اکنون دیگر  1 دس
ــت.  بنياد کودک از تمامی  به تحقق پيوسته اس
هميارانی که لبخند را به لبان این دانش آموزان 

هدیه داده و می دهند، نهایت سپاس را دارد.

دانش آموز کاراته کاِر بنیادکودک در آمل با کسب مدال طال افتخارآفرین شد
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ــاعدت  مس و  ــی  مهربان ــا  ب ــبختانه  خوش
ــان گرامی در همایش همياران دفتر  نيک اندیش
آمل، 170 دانش آموز آملی طی دو مرحله عازم 
ــدند. در مرحله اول این  ــهد مقدس ش سفر مش
اردوی سياحتی و زیارتی، 85 دانش آموز پسر به 

ــفر کردند و طی چهار روز پس  مشهد مقدس س
ــت از اماکن  ــالم و زیارت حریم دوس از ادای س
سياحتی دیدن و لحظات شادی را در کنار سایر 
ــپری کردند.  در مرحله دوم این  دوستانشان س
ــر از امکانات چهار  اردو نيز، 85 دانش آموز دخت

ــی بهره مند  ــياحتی و زیارت ــن اردوی س روزه ای
ــدان بنياد کودک در  ــدند. ناگفته نماند فرزن ش
ــوای معنوی،  ــات و در آن حال و ه تمامی لحظ
همدلِی مهربانان را با دعاهایی از جنس خلوص 

پاسخگو بودند.

فرزندانی از جنس آسمان در حریم حرم دوست    



بهـار 95
34

فرزندان بنيادکودک در آمل با همياری شهردار 
ــب زمستان به  ــهر در هفتمين ش محترم ایزدش
ــدند و لحظات گرمی  هتل نارنجستان دعوت ش

را سپری کردند. 
ــرمربی تيم  ــام، بازیکنان و س در این مراسم ش
ــاران بنيادکودک  ــل که از همي واليبال کاله آم

ــور  حض ــوزان  دانش آم ــار  کن در  ــتند،  هس
ــان  ــاد را  برایش ــی دوچندان ش ــه و فضای  یافت

فراهم آوردند.

لحظات گرم فرزندان دفتر آمل در شب زمستانی

بازسازی منزل دانش آموز آملی 
توسط نیک اندیشان مهرمند 

ــز بنيادکودک در  فاطمه دختر عزی
ــرد که به  ــرش را هم نمی ک آمل فک
ــی جمعی از  همين زودی با مهربان
ــان فضای خانه اش رنگ  نيک اندیش

و بوی آرامش بگيرد. 
ــت  ــر وضعي ــار خب انتش ــی  در پ
ــکن این دانش آموز  نابه سامان مس
ــش  کمک های  ــتعداد در بخ ــا اس ب
ــایت بنيادکودک،  اضطراری وب س
ــين نيک اندیش،  گروهی از مهندس

ــی منزل این  ــرات اساس نویِد تعمي
ــه بنيادکودک دادند  دانش آموز را ب
ــِی زمانی  ــه ی  باورنکردن و به فاصل
ــرد و تاریک این  ــه ی س اندک خان
ــوی دیگری بر خود   کودک رنگ و ب

گرفت.
ــای اضطراری در  به بخش  کمک ه
ــر بزنيد.  ــایت بنيادکودک س وب س
شاید آرزوهای اندِک کودکی منتظر 

گشایش است...
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اردبيل
A r d e b i l



بهـار 95
36

برگزاری همایش دو روزه دفتر اردبیل
 با موضوع نقش و اهمیت خانواده در کنترل تحصیلی دانش آموزان

ــوزان با  ــادراِن دانش آم همایش دو روزه ی م
ــددکاران  ــارکت دفتر اردبيل و انجمن م مش
اجتماعی استان اردبيل در خرداد ماه در سالن 

اجتماعات بانک ملی برگزار شد. 
ــئولين انجمن مددکاران  در این همایش مس
ــئول و  ــن مس ــتان و همچني ــی اس اجتماع

مددکاران دفتر اردبيل حضور داشتند. 
ــود  ــخنرانی های خ ــرکت کنندگان در س ش
ــرل و  ــواده در کنت ــت خان ــش و اهمي ــه نق ب
ــوزان تأکيد  ــی دانش آم ــد تحصيل  تقویت بُع

کردند.

ــی ابعاد  ــائلی نظير بررس  در این همایش مس
ــگام دختران، تأکيد  اجتماعی ازدواِج زود هن
ــی، نقش خانواده  بر مزایای کالس های تقویت
ــی عوامل  در پرورش و تربيت فرزندان، بررس
ــجویان،  ــی دانش آموزان و دانش افت تحصيل
ــری  جامعه پذی ــف  مختل ــاد  ابع ــی  بررس
ــه، تأکيد بر  ــوزان در خانواده و مدرس دانش آم
ــدارس و معلمان مطرح   تعامل خانواده ها با م

شد. 
ــددکاران  ــر انجمن م ــئول دفت همچنين مس
ــواده به عنوان  ــاد خان ــتان از نه اجتماعی اس

ــدان یاد  ــد جامعه پذیری فرزن ــگاه و مه دانش
ــمی  ــمی و غيررس ــرد و بر لزوم آموزش رس ک
ــئوليت اجتماعی  ــی و مس ــای زندگ مهارت ه
ــان در  ــرد. ایش ــد ک ــوزان تأکي ــه دانش آم ب
ــوط به  ــاط را من ــا و با نش ــه پوی ــه جامع ادام
ــاط  بانش و  ــد  کارآم ــای  خانواده ه ــود  وج
ــتفاده بهينه از تمام منابع  ــته و لزوم اس دانس
ــوص بنياد کودک  ــه خص ــه ب ــود جامع موج
ــتعدادهای نهفته  ــانيدن اس ــل رس ــه فع و ب
ــتار  ــتعداد و خالق را خواس  دانش آموزان با اس

شدند.

روزه  ــک  ی اردوی  ــال 94  ــاه س م ــهریور  ش
ــع  ــوزاِن مقط ــر از دانش آم ــور 35 نف ــا حض ب
ــر  دفت ــودک  بنيادک ــی  راهنمای و  ــی  ابتدای

ــی  ــا هماهنگ ــالر ب ــه بوالغ ــل در منطق اردبي
ــزار برگ ــش  اندی ــک  ني ــاران  همي از  ــی   یک

 شد. 

ــابقات مختلف تفریحی  طی اجرای این اردو مس
بين دانش آموزان اجرا و در پایان به این عزیزان 

جوایزی اهدا شد.

اردوی یک روزه دانش آموزان اردبیلی به منطقه بوالغالر  

دفتر اردبیل، غرفه برتر در نمایشگاه 
تخصصی دستاوردها و عملکردهای 

سازمان های مردم نهاد  
ــتاوردها و  ــگاه تخصصی دس ــتين نمایش ــل در نخس ــر اردبي  دفت
ــاه در محل  ــاد که در بهمن م ــازمان های مردم نه عملکردهای س
ــتانداری اردبيل برگزار شد، حضور  نگارخانه ی خطایی به همت اس
ــتان  ــازمان مردم نهاِد اس ــش از 40 س ــگاه بي یافت. در این نمایش
ــی محور فعاليت ها  ــرکت کردند و دفتر اردبيل نيز با هدف معرف ش
ــدا کرد و به معرفی  ــگاه حضور پي و عملکردهای خود در این نمایش

موسسه پرداخت. 
ــتانی نيز از این نمایشگاه  ــت که تعدادی از مسئولين اس گفتنی اس
ــدند.  ــنا ش بازدید کرده و با فعاليت های بنيادکودک از نزدیک آش
ــش ارائه ی عملکرد  ــه بنيادکودک در بخ ــگاه، غرف در پایان نمایش

به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

برگزاری جلسه آشنایی 
مادران با مهارت قالیبافی 

در دفتر اردبیل   
ــادراِن  ــی برای م ــارت قاليباف ــنایی با مه ــه ی آش ــرداد ماه جلس در خ
ــه  ــد. در این جلس ــودک در دفتر اردبيل برگزار ش دانش آموزان بنيادک
ــه ی قاليبافی مهارت دارند  ــادراِن دانش آموزان که در زمين تعدادی از م
ــت و  ــادِر یکی از دانش آموزان تحت حمایت اس با حضور یک مربی که م
ــه کارگاه قاليبافی را افتتاح کند، برگزار شد. این  اکنون توانسته است س
بانوی کارآفرین ضمن ارائه ی راهنمایی هایی در زمينه قاليبافی درباره ی 
ــرفت بهتر در این رشته مطالبی را  ــتر و همچنين پيش کسب درآمد بيش
ــدادی از این عزیزان  ــد با هماهنگی بنياد کودک تع عنوان کرد و مقرر ش
ــد از توانایی های  ــام در کارگاه قاليبافی اقدام کنند تا بتوانن جهت ثبت ن
ــتری ببرند و به نوعی بتوانند با به کارگيری این توانایی ها  خود بهره بيش

آینده خود و فرزندانشان را تا حدی تأمين کنند.  
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در شهریور ماه سال 94 یک اردوی زیارتی، فرهنگی 
ــتانی و  و تفریحی برای 40 نفر از دانش آموزان دبيرس
ــجویان با همياری نيکوکاران اردبيلی  برخی از دانش

برگزار شد. 
ــن فرهنگی و  ــد فضاها و اماک ــفر تالش ش در این س
تفریحی شهر مشهد نيز عالوه بر حرم امام هشتم)ع( 
به دانش آموزان معرفی شود و مورد بازدید قرار گيرد. 
ــفرها می تواند در  ــت این نوع س تجربه ثابت کرده اس
روحيه دانش آموزان تحِت حمایت تأثير بسيار مثبت 

و به سزایی داشته باشد. 

نهال بنیادکودک اردبیل
 به بار نشست...

ــه جمع همياران  ــت دفتر اردبيل ب یکی از دانش آموزان تحت حمای
بنيادکودک پيوست.

ــتعداد اردبيل بيش از ده سال عضو بنيادکودک  نگار، از فرزندان با اس
بوده و با حمایت های بنيادکودک و همياران و با تالش و پشتکار خود، 
ــته علوم آزمایشگاهی به اتمام  تحصيالت دانشگاهی  اش را در در رش
ــتان های  ــود در یکی از بيمارس ــانده و در حال گذراندن طرِح خ رس

شهرستان نمين است.
ــرورزی بنيادکودک  ــی همياران، مه اکنون نگار به پاس نيک اندیش
ــع همياران  ــی خود، به جم ــق آرزوی مهم زندگ ــتای تحق و در راس
ــی از دانش آموزان  ــت یک ــون حمای ــته و اکن ــه پيوس ــن مؤسس ای
ــتعداد  ــایر کودکان با اس ــت تا س ــر عهده گرفته اس بنيادکودک را ب
ــودک و مهر همياران ــرز و بوم نيز از حمایت بنيادک  نيازمند در این م

 برخوردار شوند.

 عملیات اجرائی پروژه ساختمان 
بنیاد کودک دفتر اردبیل   

ــتای نشستی که  در راس
اردبيلی  نيکوکاران  بين 
فعال در حوزه ساختمان 
ــأت  هي ــای  اعض ــا  ب
ــل  مدیرعام و  ــره  مدی
بنيادکودک برگزار شد، 
ــد  ارجمن ــوکاران  نيک
ــکاری  هم و  ــی  آمادگ

ــل اعالم  ــر اردبي ــاختمان دفت ــل س ــداث و تکمي ــود را جهت اح خ
ــروژه احداث  ــه، پ ــال وقف ــس از حدود 2 س ــبختانه پ ــد. خوش کردن
ــد و در دهه ی  ــاز ش ــان 94 مجدد آغ ــودک در آب ــاختمان بنيادک س
ــار طبقه  ــاختمان در چه ــقف این س ــاه عمليات اجرائی س  اول دی م

به پایان رسيد. 

برگزاری اردوی مشهد   
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برگزاری جلسات مشاوره 
هر هفته در دفتر اردبیل  

ــی و فرهنگی  ــطح علم ــت ارتقاء س دفتر اردبيل جه
ــدام به  ــت بنيادکودک، اق ــت حمای ــای تح خانواده ه
ــی برای  ــردی و گروه ــاوره ف ــات مش برگزاری جلس
ــت. این  ــاوره کرده اس ــد به مش ــوزان نيازمن دانش آم
ــاوره به صورت هفتگی و با حضور یکی از  جلسات مش
همياران محترم بنياد کودک و مدرس دانشگاه اردبيل 
ــود.  ــهر برگزار می ش ــودک در این ش در دفتر بنيادک
ــدادی از دانش آموزان که دچار افت  همچنين برای تع
ــی گروهی  ــاوره تحصيل ــات مش تحصيلی بودند جلس
برگزار شد و  دفتر اردبيل با کمک مشاوران متخصص 

نسبت به برطرف کردن این مسائل اقدام کرده است.

زهرا دانش آموز پایه اول دبیرس�تان با مع�دل 19/54 عالوه بر 
موفقیت های تحصیلی، در زمینه ی ورزش تکواندو نیز صاحب 
مقام است. وی حدود چهار س�ال در این زمینه فعالیت داشته 
و در بیس�تمین دوره مس�ابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان 
کشور در آذر ماه 94مقام اول و دوم و در مسابقات استانی مقام 
اول را کس�ب کرده  و منتخب تیم ملی اس�ت. مریم خواهر 13 
س�اله ی زهرا نی�ز در ورزش تکواندو فعالی�ت دارد و رتبه های 

برتر در سطح کشوری و استانی کسب کرده است.

افتخار آفرینی دو دانش آموز 
بنیادکودک در اردبیل   
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اصفهان
I s f a h a n
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دفت�ر اصفه�ان در زمس�تان ب�ا اهداء س�بد 
پذیرای�ی یلدا به دانش آم�وزان تحت حمایت 
به همراه ایش�ان به استقبال زمس�تان رفت. 
سبدهای یلدا از طرف یکی از همیاران گشاده 
دست مؤسسه به فرزندان بنیادکودک تقدیم 
شد تا ش�بی خاطره انگیز برایش�ان به یادگار 

بگذارد. 

شب خاطره انگیز یلدا 
برای دانش آموزان اصفهانِی 

بنیادکودک   

درخششی دیگر از دانشجویان 
بنیادکودک در مسابقات کشتی    

ــت. او در رشته  ــتعداد دفتر اصفهان اس ــجویان با اس حسين از دانش
ــجویی منطقه  ــابقات دانش ــت دارد و در مس ــتی فعالي ــی کش ورزش
ــه ميزبانی  ــتی آزاد و فرنگی که در آذر ماه ب ــته کش ــور در رش 5 کش
ــتی فرنگی در وزن 85  ــوم کش ــد، مقام س ــيراز برگزارش دانشگاه ش
ــش  ــت. بنيادکودک از اینکه نهال دانش ــب کرده اس کيلوگرم را کس
ــت و  ــند و مفتخر اس ــته خرس ــن افتخارآفرین به بار نشس این چني
ــت همياری  ــتعداد نيازمند، از موهب ــا اس ــد دارد همه کودکان ب امي
 نيک اندیشان عزیز برخوردار شوند تا امکان رشد و بالندگی برای همه

 آنها فراهم باشد. 

 برگزاری جلسات 
مشاوره تحصیلی و خانوادگی

ــطح فرهنگی  ــتای ارتقاء س ــال 94 در راس ــان در س ــر اصفه دفت
ــتان  خانواده های دانش آموزان تحت حمایت بنيادکودک در این اس
ــاوره  ــات مش ــاوره رها اقدام به برگزاری جلس با همکاری مرکز مش
ــات  ــرد.  از مهر 94 هر هفته جلس ــی و تحصيلی ک فردی، خانوادگ
ــتانه شرکت در  ــاوره تحصيلی برای دو دانش آموزی که در آس مش
ــاوره   ــات مش ــد. همچنين جلس ــال 95 بودند برگزار ش کنکور س
ــه دالیلی در محيط  ــد که ب خانوادگی برای دانش آموزانی برگزار ش
ــده بودند و خوشبختانه نتيجه آن  مدرسه و خانواده دچار مشکل ش

بسيار رضایت بخش بود.
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چتر حمایت، مخترع
مکتشف، مبتکر و متفکر را در اوج 
آسمان های افتخار به پرواز درآورد

ــه هفتم تحصيل  ــاله که در پای ــتعداد  13 س علی دانش آموز با اس
ــود، از کودکی  ــت دارد مهندس برق ش ــده دوس مي کند و در آین

ربات سازی را شروع و تا به حال 20 عدد ربات درست کرده است.
ــدون آرميچر  ــين کوچک ب از زبان علی: اولين رباتم یک ماش
ــری خریدم و آن  ــد یک آرميچر، طایر و باط بوده که چند روز بع
ــد. من از بچگی  ــين متحرک ش ــپس یک ماش را تعمير کردم س
ــت می کردم.  ــک درس با یک قوطی، توپ کوچک و کاموا عروس
ــتم روز به روز  ــایل الکتریکی داش با عالقه ای که به تعميرات وس
توانایی هایم بيشتر شد به طوری که در این سن می توانم موبایل 
ــم. در حال حاضر  ــزل را تعمير کن ــی من ــایل برق و بعضی از وس
ــيزده ساله با کامپيوتر  می توانم با مهارت به عنوان یک نوجوان س

کار کنم. 

در یکی از روزهای س�رد زمس�تانی ش�هر اصفه�ان، بنیادکودک با 
یاری یکی از همیاران عزیز اصفهانی ب�رای 250 نفر از دانش آموزان 
به همراه خانواده هایش�ان صبحانه ای گ�رم تهیه نم�وده و بین این 

عزیزان توزیع کرد. 

صبحانه ای گرم در روزی سرد
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کودکی که قصه ی کودکانه  را 
به تصویر کشید

مليکا دختری ده ساله است. وی از سنين کم به نقاشی عالقمند بود و در سن 6 سالگی با پا گذاشتن 
ــکوفا شد. به طوری که در مسابقات  به محيط آموزشی پيش دبستانی و با کمک مربی  استعدادش ش
ــت. اکنون هم این کودک هنرمند نقاشی های  ــب کرده اس ــتان اصفهان مقام اول را کس نقاشی اس

کودکانه خود را با توجه به متن داستان به تصویر کشيده است. 

با توجه به مش�کالت زیس�تی و کم آبی چند س�ال اخیر در منطقه ی ش�رق 
اصفهان، بنیادکودک برای کمک به این خانواده ها و ارتقاء سطح فرهنگی آن 
منطقه تصمیم به افتتاح دفتر اقماری شرق اصفهان )کفران( گرفت. بنابراین 
با توجه به مش�کالِت خانواده ها جلس�ه مش�اوره ای برای دانش آموزان این 
منطقه برگزار ش�د. دانش آموزاِن مذکور از جلسه مشاوره بس�یار  استقبال 
کردند و نه تنه�ا آنها بلک�ه خانواده هایش�ان نیز مصرانه متقاضی تش�کیل 

مجدد جلسات هستند.

جلسه مشاوره ای برای دانش آموزان منطقه کفران
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ايالم
I l a m
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روز جهانی نجوم در بنیاد کودک ایالم
ــوم در تاریخ  ــبت روز جهانی نج ــه مناس دفتر ایالم ب
پنجم اردیبهشت 1394 با همکاری انجمن فرهنگی- 
ــه فرهنگی رصد  ــه برگزاری برنام ــرا اقدام ب هنری وی
ستاره ها کرد. این برنامه در پارک جنگلی ُچغاسبز که 
ــت برگزار شد.  ــتان ایالم اس یکی از مناطق مرتفع اس
ــه نفر از  ــددکار بنيادکودک ایالم و س در این برنامه م
همکاران افتخاری فعال به همراه چند کارشناس علم 
ــد. در این برنامه  نجوم دانش آموزان را همراهی کردن

ــور مطالبی را در  ــان از طریق ویدئو پروژکت کارشناس
ــتارگان و کاربردهای آن ها  مورد شناخت سيارات، س
ــد. دانش آموزان در این  به دانش آموزان آموزش دادن
ــکوپ سياراتی از جمله  برنامه توانستند از طریق تلس
زهره، مشتری و ماه را مشاهده کنند و در آخر با اهداء 
ــاخت  ــور مراحل س ــافات فضایی و بروش کتاب اکتش
ــه یادماندنی به پایان  ــکوپ، این برنامه جالب و ب تلس

رسيد.

بازگشایی 
کتابخانه  دفتر ایالم   

بنیادکودک در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان اقدام به برقراری
 کتابخانه در همه ی دفاتر 25 گانه ی خود کرده است. در همین راستا دفتر ایالم نیز که مدت زیادی از بازگشایی 

و شروع فعالیت آن نمی گذرد، برای دانش آموزان ایالمی کتابخانه ای را راه اندازی کرد. در این کتابخانه، برای گروه های 
سنی مختلف کتاب های علمی، داستانی و آموزشی وجود دارد.
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عقد تفاهم نامه 
بنیادکودک و تیم پزشکان 
متخصص ایالم به منظور 

ارتقای سطح سالمت 
دانش آموزان    

ــالمت و امضای  ــر 94 طرح س دفتر ایالم از تي
تفاهم نامه با پزشکان متخصص در استان ایالم 
را آغاز کرده و تا کنون موفق شده با 17 پزشک 
متخصص، دو دندانپزشک و یک درمانگاه برای 
ــوزان تحت حمایت  ــه دانش آم ارائه خدمات ب
بنيادکودک و خانواده هایشان به صورت رایگان 
تفاهم نامه امضا کند. به موجب این تفاهم نامه، 
ــای  ــودک و خانواده ه ــوزان بنيادک دانش آم
ــه معرفی نامه  ــا ارائ ــد ب ــان می توانن محترمش
ــکان  ــب پزش ــودک در مط ــرف بنيادک از ط
ــورت رایگان  ــده و به ص ــش حاضر ش نيک اندی
ــت این تفاهم نامه  ویزیت شوند. شایان ذکر اس

بين یک تا سه سال اعتبار خواهدداشت.

اردوی مشترک دانش آموزان دفاتر ایالم و بم به مشهد مقدس  
ــم و  ــر ب ــاه  94، دفات ــرداد م ــر خ در اواخ
ــداد 56 نفر از  ــرای تع ــالم بنيادکودک، ب ای
ــاله، اردوی زیارتی  دانش آموزان 14 تا 20 س
ــان رضوی برگزار  ــتان خراس و سياحتی اس

کردند.
 این اردوی 7 روزه با هدف زیارت حرم مطهر 
امام رضا )ع( و آشنایی دانش آموزان با اماکن 
متبرکه و سياحتی مشهد مقدس و همچنين 

ــی دانش آموزان  ــط اجتماع ــردن رواب باال ب
برگزار شد. 

دانش آموزان پس از ورود به مشهد به زیارت 
حرم مطهر امام رضا رفتند و با همکاری دفتر 
ــهد، یک روز را در منطقه یيالقی اخلمد  مش

گذراندند. 
ــی و مفرح  ــای فرهنگ ــفر برنامه ه در این س
ــاری دفتر  ــکاران افتخ ــط هم ــادی توس زی

ــوزان را به  ــد که دانش آم ــهد برگزار ش مش
ــد از زیباترین  ــاده روی و بازدی وجد آورد. پي
ــد از  ــن بازدی ــه و همچني ــار آن منطق آبش
ــی، زیارتگاه ها و بازارچه های  آرامگاه فردوس
ــی بود که  ــنتی طرقبه از دیگر برنامه های س
ــد.  تمامی امور  ــرای دانش آموزان برگزارش ب
ــای تعدادی از  این اردو با کمک و پيگيری ه

همياران نيکوکار بنيادکودک انجام شد.  
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بازدید علمی 
دانش آموزان ایالم از 

نهالستان های منابع طبیعی    
ــال 94  دفتر ایالم جهت باال بردن  ــهریور س ش
ــت حمایت با  ــوزان تح ــطح علمی دانش آم س
ــتان، اقدام  همکاری اداره کل منابع طبيعی اس
به بازدید علمی از نهالستان های منابع طبيعی 
ــک روزه در پارک جنگلی  کرد. این برنامه ی ی
ــتان  ــی از مناطق مرتفع اس ــه یک ــبز ک ُچغاس
ــوزان دختر  ــد و دانش آم ــت، اجرا ش ایالم اس
ــز یک نيروی  ــددکار مجموعه و ني به همراه م
ــدند. در  ــن مناطق مرتفع ش داوطلب راهی ای
ــان در  ــی از کارشناس ــن برنامه یک ــدای ای ابت
ــود، خواص دارویی  زمينه انواع نهال های موج
ــيدگی از آنها به  آن ها و چگونگی مراقبت و رس
دانش آموزان عزیز توضيحاتی ارائه داد و آنها را 
ــم علمی آنها  با گونه های مختلف گياهی و اس

و... آشنا کرد. 

ــر ایالمی که  ــوران پس ــدادی از دانش آم تع
ــی فوتبال  هستند،  ــته ورزش عالقمند به رش
ــاعدت همکاران افتخاری هفته ای یک  با مس
ــغول به تمرین  ــه در زمين فوتبال مش جلس
ــوزان طی  ــبختانه دانش آم ــده اند. خوش ش

ــازی، روحيه   ــه حضور در زمين ب چند جلس
شاداب تری پيدا کرده و پيشرفت چشمگيری 
در این رشته ورزشی داشته اند. به این ترتيب 
ــزان، تفریحات  ــتانی عزی در برنامه های تابس

ورزشی هدف دار نيز گنجانده شد. 

تمرین ورزشی 
دانش آموزان تحت 
حمایت بنیادکودک ایالم    



بهـار 95
47

جشنواره بادبادک ها 
در روز جهانی کودک

 در ایالم    
ــتای معرفی و همچنين تبليغ و ترویج   در راس
ــوم مردم، تالش  فعاليت های دفتر ایالم به عم
ــی کودک از  ــد که در 16 مهر ماه روز جهان ش
ــن بادبادک ها در  ــری از مردم در جش عده کثي
راستای اهداف موسسه و معرفی بنيادکودک، 
ــوز دعوت به  ــار و پذیرش دانش آم جذب همي
عمل بياید. بدین منظور غرفه بنيادکودک یکی 
از غرفه های فعال در روز جهانی کودک در کنار 
ــایر غرفه ها بود. برنامه ریزی و سازمان دهی  س
ــده در روز جهانی  ــای تعيين ش برای برنامه ه
ــددکار و  ــئول دفتر و م ــارت مس کودک با نظ
همکاران افتخاری از یک هفته قبل از برگزاری 
ــد. همچنين غرفه با  جشن بادبادک ها آغاز ش
محور معرفی مختصر فعاليت های بنيادکودک 
ــد. از جمله  ــذاب و گویا طراحی ش در قالبی ج
ــورت گرفت  ــه در آن روز ص ــی ک فعاليت های
ــی صورت  ــم برای نقاش ــتفاده از کادر گری اس
ــاخت فرفره و  ــت کودکان، س ــتان دس و انگش
ــت این فعاليت ها  ــل بود. الزم به ذکر اس پيکس
ــد. همچنين در کنار  به صورت رایگان انجام ش
تمام برنامه های متنوع با توزیع بروشور، مجله 
و سی دی و نمایش  عکس هایی از فعاليت های 
ــردم حاضر در  ــالم، عموم م بنيادکودک در ای
ــای بنيادکودک  ــداف و آرمان ه ــن با اه جش

آشنایی پيدا کردند.
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سیل در استان ایالم
زندگی دانش آموزان 

تحت حمایت بنیادکودک 
را مشکل ساز کرد    

ــت کم 10 سال  بارش کم سابقه باران طی  دس
ــارت های فراوانی به  اخير در آبان ماه 94 خس
ــت. آِب 50 در صد شهر ایالم در این  همراه داش
سيل قطع شد و 20 درصد مناطق نيز با قطعی 

برق دست و پنجه نرم کردند.
ــهر ایالم با توجه به   در پی حادثه ی سيل در ش
ــالم از وضعيت زندگی  ــئول دفتر ای بازدید مس
دانش آموزان تحت حمایت و همچنين با توجه 
ــيه  ــه اغلب این دانش آموزان در حاش به این  ک
ــتر در زیرزمين زندگی می کنند،  ــهر و بيش ش

متأسفانه خسارت وارده خيلی زیاد بود. 
ــبت به  ــوکاران نس ــا یاری نيک ــودک ب بنيادک
برطرف کردن مشکالت پيش آمده اقدام کرد. 
دفتر ایالم با گروه همکاران افتخاری خود اقدام 
ــن پتو در بين  ــواد غذایی و همچني به توزیع م
ــت بنيادکودک که  ــوزان تحت حمای دانش آم
سيل ایالم به منازل آن ها آسيب شدید رسانده 
ــازل نيز مبلغی  ــورد یکی از من بود، کرد. در م
ــرف بنيادکودک اهدا  ــزل از ط برای تعمير من
ــکل اصلی تعمير منازل آسيب دیده  شد اما مش
سایر دانش آموزان و بيشتر مشکل خانواده های 
ــيل زده، کمبود نقدینگی جهت تعمير اوليه  س

منازلشان بود.

دانش آموزان بنیادکودک 
در ایالم به تماشای فیلم 
شاهزاده روم نشستند

ــينما فرهنگ  در بهمن ماه 94 با همکاری س
ــرای  ــی ب ــه فرهنگ ــک برنام ــالم ی ــهر ای ش
ــدارک دیده  ــی ت ــه ابتدای ــوزان پای دانش آم
ــتعداد تحت پوشش  ــد. دانش آموزان با اس  ش
بنيادکودک از طرف دفتر ایالم به این سينما 

ــای فيلم سينمایی  ــدند و به تماش دعوت ش
شاهزاده روم نشستند. در این اردوی فرهنگی 
ــاری دفتر ایالم،  ــددکاران و همکاران افتخ م
ــرده و لحظات  ــی ک ــوزان را همراه دانش آم

خوشی را برای آنها فراهم آوردند.
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بروجرد
B r o j e r d
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در شهریور ماه 94 از سوی دفتر نمایندگي بروجرد 
یک اردوی تفریحی برای دانش آموزان دختر تحت 

حمایت بنيادکودک برگزار شد. 
ــفر از اماکن تاریخی، هنری  دانش آموزان در این س
ــد. هدف از برگزاری  و فرهنگی اصفهان دیدار کردن
ــارکت های اجتماعی و  این اردوها ارتقاء سطح مش
فعاليت های گروهی دانش آموزان و نيز سطح دانش 

فرهنگی آنهاست.
ــفر با همياری و همکاری صميمانه همکاران  این س

دفتر نمایندگي اصفهان صورت پذیرفت.

برگزاری اردو و بازدید
 از شهر اصفهان با شرکت 
دانش آموزان بروجرد  

بازدید دانش آموزان دفتر نمایندگي بروجرد از محل ساختمان مرکزی آتش نشانی بروجرد

ــت ماه 94 بيست دانش آموز پسر  در اردیبهش
ــکاران دفتر بروجرد  بنياد کودک به اتفاق هم
ــانی شهرشان  ــاختمان مرکزی آتش نش از س
ــا یک برنامه ریزی  بازدید کردند. این بازدید ب
ــاغل و با هدف آشنایی  ــب در هفته مش مناس
ــغل آتش نشانی انجام شد و  دانش آموزان با ش

ــمت های مختلف  طی آن دانش آموزان با قس
مرکز آتش نشانی و وسایل و ماشين آالت اطفاء 
ــدند و به کمک آتش نشان ها  ــنا ش حریق آش
ــایل کار  به صورت عملی با تعدادی از این وس
کردند. در پایان بازدید نيز مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی بروجرد ضمن خوش آمدگویی به 

دانش آموزان به سوال های آن ها پاسخ داد و به 
بچه ها اجازه داده شد تا با وسایل و لباس های 
مخصوص آتش نشانی عکس یادگاری بگيرند. 
ــيار هيجان زده و  ــرها که از این بازدید بس پس
ــرور بودند، اطالعات و تجربه خوبی از این  مس

بازدید به دست آوردند. 
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ــان بنيادکودک از  ــار مهرب ــی با همت همي اردوی
ــد و  ــهریور ماه برگزار ش مورخه 20 لغایت 23 ش
دانش آموزاِن بروجردی در طول سفر به شهر نور 
استان مازندران از اماکن دیدنی شامل الویج، سد 
ــد کردند و خاطرات  ــار آب پری بازدی خاکی، آبش

خوبی از این سفر برایشان رقم خورد.

مراسم جش�ن مهر در روز جهانی کودک و 
به مناسبت گرامیداش�ت این روز با حضور 
تع�داد زی�ادی از دانش آموزان مس�تعد و 
خانواده های آنان و تعدادی از مس�ئولین، 
نیک�وکاران و پزش�کان ش�هر بروجرد در 
ت�االر دکتر زری�ن ک�وب و به هم�ت دفتر 

نمایندگي بروجرد برگزار شد.
در این مراس�م ع�الوه ب�ر طرح ریزی یک 
برخ�ی  دانش آم�وزان،  ب�رای  ش�اد  روز 
ای�راد س�خن  نی�ز   از مس�ئولین ش�هر 

کردند.
 همچنین با توجه به هم  زمانی این مراس�م 

با آغاز س�ال تحصیلی و ب�ا در نظر گرفتن 
رس�الت بنیادکودک در حمایت از تحصیل 
دانش آم�وزان ب�ا اس�تعداد نیازمند، یک 
مش�اور عالی رتب�ه ی آم�وزش و پرورش 
نی�ز در خص�وص نح�وه درس خوان�دن، 
برنامه ری�زی تحصیلی و... در این مراس�م 

برای دانش آموزان سخنرانی کرد. 
در پایان مراس�م نیز ضمن پذیرایی، جوایز 
و گواهی  های ب�ورس تحصیلی بنیادکودک 
به دانش آموزانی که در ماه های اخیر تحت 
حمای�ت بنیادکودک ق�رار گرفت�ه بودند، 

اهدا شد.

جشن مهر 
دفتر نمایندگي 
بروجرد به مناسبت
 روز جهانی کودک 

اردوی دانش آموزاِن 
بروجردی به شهر نور
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برگزاری نمایش ویژه
 برای دانش آموزان 

بنیادکودک در بروجرد
ــع ابتدایِی  ــاه، 40 دانش آموِز مقط در بهمن م
ــون پرورش  ــرد به کان ــر نمایندگي بروج دفت
ــرد دعوت  ــودکان و نوجوانان بروج ــری ک فک
شدند. دانش آموزان بنيادکودک پيش از شروع 
ــز بازدید کردند و  نمایش از کتابخانه این مرک
ــب  امکان یافتند تا مجالت و کتاب های مناس
ــد. آنها پس  ــنی خود را مطالعه کنن با گروه س
ــالن نمایش رفتند و از تماشای  از مطالعه به س
ــط گروه نمایش کانون  ــاد که توس نمایشی ش

پرورش فکری برگزار شده بود، لذت بردند.
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بم
B a m
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سفر فرزندان بنیادکودک بم به مشهد مقدس   
ــار نارنج به  ــهر نخل و به ــادی و مهربانی را به فرزندان ش بهار با آمدنش بار دیگر ش

ارمغان آورد.
ــياحتی  ــی یکی از همياران بزرگوار اولين اردوی زیارتی و س دفتر بم، با نيک اندیش

کودکان تحت حمایت خود را به مشهد مقدس در بهار 94 برگزار کرد.
ــر بنياد کودک ضمن بازدید از جاذبه های  در این اردوی هفت روزه، دانش آموزان پس

گردشگری و سياحتی شهر مشهد، به زیارت مرقد امام رضا )ع( نيز رفتند.
ــنگی،  ــرم مطهر امام رضا)ع(، کوه س ــن اردوی نوروزی از ح دانش آموزان بم در ای
ــد و هزینه های اقامت و  ــرزمين موج های آبی و باغ وحش وکيل آباد بازدید کردن س

طول سفر توسط یکی از همياران مهربان بنياد کودک تأمين شد.

روزهای شاد نوروزی 
در ارگ جدید بم    

ــم  ــهر ب ــودک در ش ــي بنياد ک نمایندگ
ــاد در ایام  ــردن لحظات ش برای فراهم ک
ــش،  ــرای دانش آموزان تحت پوش نوروز ب
ــای تفریحی  ــه برگزاری برنامه ه تصميم ب
ــا هماهنگی  ــت و ب ــودکان گرف ــرای ک ب
ــه تجاری  ــدارکات منطق ــئول واحد ت مس
ــالت  ــه دوم تعطي ــد در هفت ارگ جدی
ــی  تفریحات از  ــوزان  دانش آم ــوروزی،  ن
ــی، گریم  ــر خيابان ــهربازی، تئات نظير ش
ــر روی کاغذ و  ــره ب ــی چه ــورت، نقاش ص
ــابقه دارت لذت بردند. همچنين قایق  مس
ــی عصرانه  ــه و پذیرای ــواری در دریاچ س
ــودک را  ــادی فرزندان بنيادک ــام، ش  و ش

کامل کرد.
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ارگ بم شادی جشن خرما را با فرزندان بنیاد کودک قسمت کرد
ــه آزاد ارگ  ــتان، منطق ــای پایانی تابس در روزه

جدید ميزبان دانش آموزان دفتر بم بود. 
ــه  ــم هم ــق رس ــهریور طب ــر ش ــه آخ در هفت
ــت  ــا پایان برداش ــد ب ــه ارگ جدی ــاله، منطق س
ــن خرما  ــه برگزاری جش ــا اقدام ب  محصول خرم

مي کند. 

ــال نيز به مدت یک هفته ادامه  ــم امس این مراس
ــودک از دفتر بم  ــوزاِن بنياد ک ــت و دانش آم داش
ــاله از برنامه های مفرح این ایام استفاده  که هر س
ــرکت  ــن ها ش ــال نيز در این جش مي کنند، امس
ــينمایی،  ــی نظير فيلم س ــد و از برنامه های کردن
ــهربازی، شعبده بازی  قایق سواری در دریاچه، ش

ــی هفته نيز با  ــی چهره لذت بردند و در ط و نقاش
عصرانه و شام از دانش آموزان پذیرایی شد. 

ــی مدیریت منطقه آزاد  با مهرمندی و نيک اندیش
ــرکت در تمام برنامه ها برای  ارگ، رفت و آمد و ش
ــن  ــودک در مدت برگزاری جش فرزندان بنيادک

خرما رایگان بود. 

دفتر بم همانند سال های گذشته
 مهر را با مهرورزی همیارانش جشن گرفت     

در آستانه بازگشایی مدارس، دفتر بم همانند سال های گذشته مهر 
را با مهرورزی همیارانش جشن گرفت و کوله پشتی هایی که با کمک 
همیاران بزرگوار و همیش�ه همراه بنیادکودک آماده شده بود، بین 
کودکان و نوجوانان مشتاق علم آموزی که ش�هریور را به انتظار مهر 
با روی�ای کالس درس به صبح می رس�اندند، توزیع ش�د.  دفتر بم با 
توزیع کوله پش�تی و ل�وازم التحریر بین 110 دانش آموز با اس�تعداد 
نیازمند در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرس�تان شادی 

و لبخند را میهمان دل های کوچک این عزیزان کرد.
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 روز جهانی کودک برای دفتر بم بهانه ای بود تا بار 
ــمی فرزندان بنيادکودک را گرد  دیگر طی مراس
هم آورد و جمعی خاطره انگيز با هم، در کنار هم و 

برای هم بر پا کند.
ــایت های خدماتی و تفریحی  ــئول یکی از س مس
ــد و قلعه شادی را  ــن ش ــهر بم متولی این جش ش
جهت برگزاری این مراسم در اختيار بنيادکودک 
ــا حضور  ــی کودک ب ــن روز جهان ــت. جش گذاش

ــودک و  ــاد ک ــاله بني ــا 12 س ــوزان 7 ت دانش آم
ــد. فرزندان  ــان در قلعه شادی برگزار ش مادرانش
ــرح نظير  ــاد و مف ــا برنامه های ش ــودک ب بنيادک
ــاد کردن  ــابقه ب ــوع آزاد و  مس ــا موض ــی ب نقاش
بادکنک و بازی و هيجان در قلعه شادی روح این 
مکان تفریحی را با خنده های خود سيراب کردند. 
همچنين حضور اکيپ تخصصی دندانپزشکی در 
قلعه شادی، برنامه ویژه ی دفتر بم در روز جهانی 

ــئول قلعه شادی  کودک بود که با هماهنگی مس
ــکان نيک اندیش با حضور در  انجام شد. دندانپزش
جمع دانش آموزان، عالوه بر معاینه دهان و دندان 
ــتفاده از  ــه ی صحيح اس ــه آنها طریق کودکان، ب
مسواک و نخ دندان را آموزش دادند. همچنين در 
ــی به همه ی دانش آموزان  طی این برنامه آموزش
تحت حمایت بنيادکودک پکيج بهداشتی شامل 

مسواک، خميردندان، نخ دندان و کتاب اهدا شد.

روز جهانی کودک
در دفتر بنیادکودک بم 
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بوشهر
B o u s h e h r
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ــن اولين  ــفند 93 آیي ــای اس ــن روزه در آخری
سالگرد گشایش دفتر بنياد کودک در بوشهر در 

دانشگاه خليج فارس برگزار شد. 
ــی بنياد کودک  ــم که با هدف معرف در این مراس
ــنایی مدعوین با عملکرد دفتر بوشهر طی  و آش
ــزار گردید،  ــه برگ ــت در منطق ــال فعالي یک س
پخش مستند تصویری 20 سال عملکرد، سرود 
ــخنرانی مدیرعامل  ــودک، س ــازمانی بنيادک س
ــی  ــتای معرف ــواه در راس ــرور دادخ ــم س خان
خط مشی بنياد کودک و شرح مختصری از نحوه 
ــه و تعداد کنونی دانش آموزان با  تشکيل موسس
ــتعداد تحت حمایت و همياران این مجموعه  اس

ــط یکی از اعضای هيأت امنای دفتر بوشهر  توس
زینت بخش محفل بود. 

ــودک،  ــالِت بنيادک ــی رس ــتای معرف در راس
ــم  ــت حمایت نيز که در مراس دانش آموزان تح
ــيه تحصيلی«  ــتند، »گواهی بورس حضور داش
ــت  ــح )ریاس ــر مصل ــتان دکت ــود را از دس خ
ــرکار خانم  ــگاه خليج فارس( و س محترم دانش
ــن دریافت  ــویق حاضری ــواه در ميان تش  دادخ

کردند. 
ــم، تابلو خط اهدایی استاد سعيد  در ادامه مراس
ــهری( با هدف  ــاط بوش ــی )هنرمند خط ميمن
ــط  ــهر طی یک مزایده توس کمک به دفتر بوش

ــرکار خانم  ــداری و به س ــی از همياران خری یک
ــان نيز ضمن تشکر از  دادخواه اهداء گردید. ایش
ــئول دفتر بوشهر،  هميار مهرورز و دعوت از مس

تابلو را به دفتر بوشهر اهداء کردند. 
ــک هزینه ی  ــردآوری کم ــن با هدف گ همچني
ــوزان تحت  ــوروزی دانش آم ــاک ن خرید پوش
ــهر، گل های ُرز  ــي بوش ــت دفتر نمایندگ حمای
ــه حاضرین عرضه  ــد به همت عالی ب جهت خری
ــان عزیز با مهرمندی از این  ــد و نيک اندیش ش
ــتانه  ــد و این گونه در آس ــتقبال کردن گل ها اس
ــتعداد  ــان کودکان با اس ــوروز، لبخندی بر لب ن

بوشهری نشاندند.

همیاران بوشهری در جستجوی صدف 
آرزوهای دانش آموزان این شهر

ــای آرزوها” دارد  ــهر تابلویی از ماهی و صدف با عنوان “دری دفتر بوش
ــه همت بلند  ــورت تمایل، ب ــادل نيک اندیش در ص ــاران دری تا همي
ــان “دریای آرزوها”  ــودکان آرزومند را از دل ماهي خود گوهر آمال ک
ــار ارزانی  ــردای این دی ــازندگان ف ــه را به س ــادی کودکان  صيد و ش

دارند. 
ــادمانی ميهماِن قلب  ــک ورز، ش ــِر گراميان ني ــتان 94 از مه تا زمس
کوچک 30 دانش آموز مستعد بوشهری شده و دگر ماهيان نيز وصال 

دستان گرم مهربانان را تمنا دارند.
کودکی آرزوی دیرینش / گفته در گوش ماهی دریا

ماهی آن آرزو نهفته به دل / تا مگر بازگویدش به شما

برگزاری مسابقات سراسری ریاضی 
کانگورو در دفتر بوشهر    

ــودک در دفتر  ــت  حمایت بنيادک ــاه دانش آموزان تح در فروردین م
ــور در آزمون ریاضيات  ــر کش ــهر هم زمان با دانش آموزان سراس بوش
ــابقه  ــابقه بين المللی کانگورو، یک مس ــرکت کردند. مس کانگورو ش
ریاضی برای دانش آموزان سطوح تحصيلی مختلف است که به صورت 
چند گزینه ای انجام می شود و هر دانش آموز می تواند در این مسابقه، 
ــرایط و امکانات  ــا توجه به ش ــودش و البته ب ــه ی مربوط به خ در پای
کشورش در ميزان دسترسی به سطوح مختلف این مسابقات شرکت 
کند. همچنين به همت ریاست محترم خانه ریاضيات بوشهر، از سال 
94 تعدادی از دانش آموزان تحت حمایت بنياد کودک در کالس های 

ریاضِی خانه ریاضيات بوشهر شرکت مي کنند.

برگزاری اولین سالگرد تأسیس بنیاد کودک بوشهر    
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بيرجند
B i r j a n d
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ــال 94 در  ــر ماه س ــودک در 21 مه ــر بنيادک دفت
ــوان اولين  ــر به عن ــد. این دفت ــد افتتاح ش بيرجن
ــا هدف معرفی و  ــی و هنری خود و ب رویداد فرهنگ
ــودک در فضای  ــانی فعاليت های بنيادک اطالع رس
ــگاه نقش ها،  ــزاری نمایش ــه برگ ــهری اقدام ب ش
ــگاه با تالش  ــن نمایش ــنگ ها و رنگ ها کرد. ای س
ــه همت  ــد و ب ــر بيرجن ــاری دفت ــکاران افتخ هم
ــع بنيادکودک در  ــرق و به نف ــروه نگين نگاره ش گ
ــگاه آثار نقاشی  ــد. در این نمایش بيرجند برگزار ش
ــنگ در قالب 3000 طرح سنگی متنوِع  بر روی س
ــمعی و جاعودی در  کتيبه های سنگی، تابلو، جاش

ــت و عواید فروش آن به  معرض دید عموم قرار گرف
ــتعداد دفتر بيرجند  ــا و دانش آموزان با اس برنامه ه
ــده حاصل  ــار نمایش داده ش ــاص یافت.  آث اختص
ــتعد و هنرمند  کار یک گروه 40 نفره از جوانان مس
ــتادمحمد استانستی  بيرجندی و به سرپرستی اس
بود که در طرح های متنوع سنتی و مدرن ارائه شد. 
ــئولين و هنرمندان  نمایشگاه ميزبان جمعی از مس
ــته بيرجند و همچنين عالقمندان به هنر از  برجس
ــهر بود که ضمن بازدید  ــطح ش مدارس مختلف س
ــگاره، با  ــروه نگين ن ــکاری و خالقانه گ ــار ابت از آث

بنيادکودک و فعاليت های آن نيز آشنا شدند.

برپایی نمایشگاه نقش ها، سنگ ها و رنگ ها
 به نفع بنیادکودک در بیرجند
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تبريز
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برگزاری کالس های درسی برای 
دانش آموزان در دفتر تبریز  

ــروع امتحانات پایان سال تحصيلی، برای  دفتر تبریز در آستانه ش
دانش آموزان خود کالس های علمی و آموزشی برگزار کرد. 

ــرب و دانش آموزان  ــی از معلمان مج این کالس ها با حضور جمع
ــر تبریز برگزار  ــتانی در دفت دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبيرس
ــی دروس  ــد و دانش آموزان بنيادکودک در کالس های آموزش ش
ــورت گروهی و  ــی به ص ــی و زبان انگليس ــيمی، ریاض فيزیک، ش
ــازی،  ــتای توانمندس ــرکت کردند. این  اقدام در راس خصوصی ش
پيشرفت علمی و موفقيت دانش آموزان تحت حمایت بنيادکودک 

در امتحانات پایان سال تحصيلی در خردادماه سال 94 انجام شد.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به نفع 
دانش آموزان بنیادکودک    

بنيادکودک دفتر تبریز در شهریور ماه اقدام به برگزاری نمایشگاه 
صنایع دستی در پارک تفریحی باغالرباغی کرد. در این نمایشگاه 
ــاد کودک در  ــوزان تحت حمایت بني ــت آفریده های دانش آم دس
ــفالی و تزئينی، عروسک های دست ساز  تبریز از جمله تابلوهای س
ــی و تربيتی به نفع  ــوکاران و همچنين کتاب های علم یکی از نيک

بنيادکودک در معرض نمایش گذاشته شد و به فروش رسيد.
این نمایشگاه که با هدف معرفی بنيادکودک به جامعه برگزار شد، 
در تبریز مورد استقبال پر شور همشهریان قرار گرفت و یک هفته 

به طول انجاميد.

برگزاری اردوی یک روزه برای 
دانش آموزان دفتر تبریز   

ــه خيریه مهر رضوان  دفتر بنياد کودک در تبریز با همکاری موسس
ــتانی اقدام به برگزاری اردوی یک روزه  ــتانه تعطيالت تابس در آس
ــوز بنياد کودک  ــن اردو حدود 50 دانش آم در فتح آباد کرد. در ای
ــتند و با انجام بازی فوتبال، طناب کشی و... روزی شاد  حضور داش

را سپری کردند. 
ــوع  ــا موض ب ــده ای  آموزن ــش  نمای اردو،  ــن  ای در  ــن  همچني
ــرا  اج ــوزان  دانش آم از  ــی  گروه ــط  توس ــالش  ت و  ــعی  س
ــده ای  ــای ارزن ــوزان هدای ــی دانش آم ــان تمام ــد و در پای  ش

دریافت کردند.  

اهدای تلسکوپ از طرف انجمن نجوم
به دانش آموز تحت حمایت بنیادکودک            

اعضای نيک اندیش انجمن نجوم تبریز همگام با اهداف فرهنگی و انسان  
ــرفته و حرفه ای به  ــتانه ی بنيادکودک با اهدای یک تلسکوپ پيش دوس
ــتعداد تحت حمایت بنيادکودک در تبریز که  یکی از دانش آموزان با اس
ــرای این دانش آموز  ــوق یادگيری را ب عالقه زیادی به علم نجوم دارد، ش
دوچندان کردند. همچنين این دانش آموز با استعداد بنيادکودک جهت 
ــتر با علم نجوم، این  ــتفاده از تلسکوپ و آشنایی بيش آموزش نحوه ی اس
ــرکت کند.  ــی انجمن نجوم ش ــت که در کالس های آموزش امکان را یاف
ــمند در حمایت از استعدادهای این مرز و  بنيادکودک این همراهی ارزش

بوم را می ستاید و اميدواِر تداوم همکاری گرم انجمن نجوم تبریز است.
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تهران
T e h r a n
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دانش آموزان نمونه دفاتر تهران و ورامين طی 
ــی جناب آقای  دعوت هميار و نيکوکار گرام
ــالت نوروز را  ــم چی چهار روز از تعطي ابریش
ــهر  نور رویان  در مجتمع دریاویال واقع در ش
گذراندند. در این اردو 40دانش آموز دختر به 
همراه 3 مددکار و مسئول دفاتر بنيادکودک 

شرکت داشتند.
در این اردوی 4 روزه دانش آموزان از فضاهای 
ــتخر مجتمع، زمين بازی،  تفریحی نظير اس
ــور و پارک  ــر جنگل ن ــای دلپذی ــا و فض دری
ــنگان لذت بردند.  جنگلی و شهربازی سی س

ــا هدف افزایش  ــر تفریح، مددکاران ب عالوه ب
ــت مهارت های فردی و  روحيه جمعی و تقوی
ــئوليت پذیری در گروه، در موقعيت های  مس
ــخص به  ــل زمانی مش ــا فواص ــون و ب گوناگ
ــتی به  ــی و بهداش ــائل فرهنگ ــوزش مس آم

دانش آموزان پرداختند.
ــع  ــوزان در مجتم ــور دانش آم ــام حض در ای
ــم چی حضور  ــای ابریش ــال جناب آق دریاوی
ــتند و  ــودکان داش ــان ک ــتمری در مي مس
ــم آتش بازی  ــام، مراس ــژه ش ــا پذیرایی وی ب
ــبت  ــدی به مناس ــدای عي ــاحل و اه در س

را  ــيرینی  ش و  ــاد  ش ــرات  خاط ــوروز  ن
ــد.  کردن ــت  ثب ــوزان  دانش آم ــن  ذه در 
ــت محترم  ــدی ریاس ــن آقای محم همچني
ــا  ــز ب ــران ني ــودک ای ــره بنيادک هيئت مدی
ــدار  ــور و دی ــتان ن ــود در شهرس ــور خ حض
ــودکان از  ــه ک ــه ب ــدای هدی ــوروزی و اه ن
ــه عمل  ــه تقدیر ب ــوزان نمون ــن دانش آم  ای
ــوزان  دانش آم ــرای  ب اردو  ــن  ای ــد.  آوردن
ــوروزی خود را  ــه تعطيالت ن بنياد کودک ک
ــمال  ــار از طراوت بهاری ش ــای سرش در فض

گذراندند بسيار لذت بخش بود.

ــتانه نوروز 94 دانش آموزان بنيادکودک  در آس
با همکاری یکدیگر هفت سينی در دفتر ورامين 
ــن گرفتند.  ــوروز را جش ــيدن ن چيدند و فرارس
ــين برای  ــس از چيدن هفت س ــوزان پ دانش آم
ــينما رفتند  ــهر موش ها به س ــای فيلم ش تماش
ــوکار در  ــتوران یک نيک ــار را ميهمان رس و ناه
ــکوفه های بنيادکودک  ــهر ورامين بودند. ش ش

ــالن همایش به  ــار در یک س ــرف ناه پس از ص
خانواده های خود ملحق شدند و در جشن نوروز 
که توسط دفتر ورامين برگزار شده بود، شرکت 

کردند. 
ــای مفرح  ــر برنامه ه ــالوه ب ــن ع ــن جش در ای
ــودکان و بازی های  ــورت ک ــی ص ــر نقاش نظي
ــای هدیه از  ــی، با اهدای کارت ه ــاِد آموزش ش

دانش آموزان ممتاز تقدیر به عمل آمد. همچنين 
ــه بنيادکودک  ــی ب ــه به تازگ ــی ک دانش آموزان
ــی  ــيه تحصيل ــی بورس ــد، گواه ــته بودن پيوس
ــد. در پایان همه  ــودک را دریافت کردن بنياد ک
ــن، کتاب هایی متناسب  کودکان حاضر در جش
ــاد به  ــن خود عيدی گرفتند و با روحيه ش با س

استقبال سال نو رفتند. 

جشن نوروز دانش آموزان بنیاد کودک در دفتر ورامین 

اردوی نوروزی 
دانش آموزان 
نمونه دفتر تهران و 
ورامین  
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ــر تهران  ــت 1394 دفت ــنبه 5 اردیبهش روز ش
ــور  ــران دفاتر داخل و خارج از کش ميزبان مدی
ــران کليه دفاتر  ــت با حضور مدی بود. این نشس
ــوئيس،  ــورهای آمریکا، س ــودک از کش بنياد ک
ــتراليا و افغانستان به همراه  آلمان، انگليس، اس
ــد و  ــران و مدیران ارش ــرم ای ــل محت مدیرعام
ــد و طی آن  ــران برگزار ش ــددکاران دفتر ته م
ــف، عملکرد،  ــر تهران، وظای ضمن معرفی دفت
اخبار این دفتر، جزئيات و اهميت کار مددکاران 
برای مدیران شرح داده شد و مذاکراتی مبنی بر 
شفاف سازی کار و راه کارهای تسهيل ارتباطات 

و پيش برد اهداف مشترک صورت پذیرفت.
ــت با تولد  در این روز به دليل نزدیکی این نشس
ــت همياری  ــاله ای که تح پارميس دختر 6 س
یکی از مدیران دفتر آمریکاست، پارميس عزیز 
ــک تولد و  ــوت و با دیدن کي به دفتر تهران دع
ــد و شادی او و مادرش  مدیران دفاتر غافلگير ش

بسيار وصف ناشدنی بود.
ــران از کانون  ــر ته ــان دفت ــن ميهمان همچني
ــر که در   ــه و هن ــی اندیش ــی و پژوهش فرهنگ
ــتعداد و خالقيت  زمينه ی آموزش و پرورش اس
ــا  ب ــوزان  دانش آم ــک  الکتروني و  ــيقی  موس
بنيادکودک همکاری مي کند بازدید کردند و از 
ــنا  نزدیک با اهداف و فعاليت های این کانون آش
ــترک، مدیران  ــدند. پس از اتمام نشست مش ش
ــددکار به منزل  هر یک از دفاتر به همراه یک م
ــش بنياد کودک  یکی ازدانش آموزان تحت پوش
رفتند تا از نزدیک با وضعيت زندگی و مشکالت 
ــده و نتيجه تالش خود را  ــنا ش این عزیزان آش

مستقيماً مشاهده کنند.
ــيار خوبی جهت اعمال  این بازدیدها بازتاب بس
ــرایط  ــر و تمهيدات جدید جهت بهبود ش تدابي
ــوزان بنيادکودک  ــه دانش آم ــانی ب کمک رس

داشت.

برگزاری اردوی 
زیارتی مشهد توسط دفتر 

تهران و کرج  
ــدادی از دانش آموزان  ــت تع در اردیبهش
ــرج در اردوی زیارتی و  ــران و ک ــر ته دفات
ــان رضوی به مدت  سياحتی استان خراس
ــرکت کردند. دانش آموزان در بدو  4 روز ش
ــهد به زیارت امام رضا رفتند و  ورود به مش
ــام خود را در پارک آبی به تفریح  عصر تا ش
ــفر تالش  ــد. در این س ــادی پرداختن و ش
ــد عالوه بر زیارت چندباره حرم رضوی،  ش
دانش آموزان بتوانند سایر اماکن تفریحی، 
ــتان را نيز بازدید  فرهنگی، تاریخی این اس
ــا کمک و  ــن اردو ب ــه ی امور ای کنند. هم
پيگيری های مسئوالنه تعدادی از همياران 
ــد. دانش آموزان در  ــودک انجام ش بنياد ک
ــرکت  ــن اردو در دو مجتمع متعلق به ش ای
ــاق( و مجتمع  مپنا )با همکاری خيریه انف
آقای ابریشم چی )خيریه امام رضا( اسکان 
یافتند و هماهنگی ها و هزینه های این سفر 
ــد.  ــط گروهی از نيکوکاران تامين ش توس
ــت محترم  ــا مهرمندی معاون ــن ب همچني
شرکت حمل و نقل راه آهن، دانش آموزان 
ــت با قطار درجه یک  از امتياز رفت و برگش

به صورت رایگان بهره مند شدند. 

بازدید مدیران دفاتر بین المللی بنیاد کودک از دفتر تهران 
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ــون  ــودک و کان ــکاری بنياد ک ــتای هم در راس
ــر در تهران،  ــه و هن ــی اندیش فرهنگی پژوهش
ــدف معرفی  ــت کارگاهی با ه ــاه اردیبهش در م
ــيقی به دانش آموزانی که در روند  سازهای موس
آزمون های استعداد یابی، هوِش موسيقِی باالیی 
داشتند، با حضور جمعی از پسران 8 تا 14 ساله 

دفتر تهران در سالن فرهنگسرای وال برگزار شد.
ــرِب  ــاتيد مج ــدادی از اس ــن کارگاه تع  در ای
ــود حضور  ــازهای خ ــراه س ــه هم ــی ب نوازندگ
ــی  ــه معرف ــه ب ــدام جداگان ــتند و هرک داش
ــنتور، عود،  ــار، س ــه ت ــر تار، س ــازهایی نظي س
ــازها  ــار، پيانو و نحوه ی کار با این س  تنبک، گيت

پرداختند. 
ــر تهران  ــن کارگاه دانش آموزان دفت ــس از ای پ
ــرده و به  ــود را انتخاب ک ــه خ ــاز مورد عالق س
ــيقِی کانون  صورت هفتگی در کالس های موس
ــرکت  ــه و هنر ش ــی اندیش ــی و پژوهش  فرهنگ

مي کنند. 

همایش نقش خانواده
 در موفقیت فرزندان 

ــه امتحانات  ــدن ب با توجه به نزدیک ش
ــران در  ــر ته ــدارس دفت ــرم م پایان ت
ــزاری  ــدام به برگ ــاه اق ــت م اردیبهش
ــواده در  ــی با موضوع نقش خان همایش

موفقيت و پيشرفت فرزندان کرد.  
ــاران  ــی از همي ــای مقدس ــاب آق جن
ــه تاب آوری که  بنياد کودک و مدیر خان
ــای تاب آوری را برای  پيش تر نيز دوره ه
ــف بنياد کودک  ــر مختل همکاران دفات
ــن همایش  ــد، در ای ــرده بودن برگزار ک
ضمن تأکيد بر دشواری مسئوليت زنان 
ــت خانوار، به اهميت حمایت و  سرپرس
ضرورت توجه خانواده در ایجاد انگيزه و 
حفظ روحيه دانش آموزان در دستيابی 
ــزرگ پرداختند و  ــای ب ــه موفقيت ه ب
ــتی های احتمالی،  ــا را با کاس خانواده ه
ــيوه های موفق  روش های نادرست و ش

فرزندپروری آشنا ساختند. 
ــی 100 نفر  ــش تحصيل ــن همای در ای
ــودک  ــوزان بنيادک ــادران دانش آم از م
شرکت کردند و اميد می رود با آگاهی و 
انگيزه بيشتری که کسب کرده اند شاهد 
موفقيت های روزافزون فرزندان مستعد 

بنيادکودک باشيم.

کارگاه سازشناسی برای دانش آموزان پسر دفتر تهران   
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دفتر تهران 40 دانش آموز پسر تحت حمایت 
بنيادکودک را به اردوی دو روزه کاشان برد تا 
ضمن تقویت روحيه و انرژی برای امتحانات 
ــال، در فصل گالب گيری از طبيعت  پایان س
زیبای کاشان دیدن کنند. دانش آموزان 7 تا 
14 ساله دفتر تهران در این سفر به شهرهای 
قمصر کاشان و مشهد اردهال رفته و از اماکن 
ــدگان، باغ فين، تپه های  دیدنی نظير باغ پرن
ــيار زیبای  ــگاه و طبيعت بس ــيلک، زیارت س
اردهال دیدن کردند و با شيوه گالب گيری نيز 
از نزدیک آشنا شدند. همچنين دانش آموزان 
ــام وقت به بازی  ــتراحتگاه خود نيز تم در اس
ــکتبال پرداختند و با روحيه ای  فوتبال و بس
ــازل خود  ــرژی روز جمعه به من ــاد و پران ش
ــا کمک و  ــن اردو ب ــتند. برگزاری ای بازگش
ــان انجام شد که  همياری مسئول دفتر کاش
در برگزاری این اردو زحمات زیادی را متقبل 

شدند.  

جشن تولدی 
خاطره انگیز، برای 

دانش آموزان دفتر تهران   
ــت که در  ــاله ای اس ــه دختر 11س غزال
ــارش طبق روال  خرداد ماه به مهر همي
ــاد برایش  ــن تولدی ش ــاله جش همه س

برگزار شد. 
ــودک نيز  ــر بنياد ک ــوزان دیگ دانش آم
ــدند و در جشن  در این شادی سهيم ش
ــد. غزاله و  ــرکت کردن ــه ش ــد غزال تول
ــودک به  ــر بنياد ک ــوز دیگ 15دانش آم
ــرزمين  دعوت این هميار مهربان در س
ــد غزاله را  ــدند و تول ــع ش عجایب جم

جشن گرفتند. 
ــاد و مفرح را با  ــودکان یک روز ش این ک
ــرزمين عجایب،  ــن در اتاق تولد س جش
ــازِی بدون  ــاعت ها ب ــار و س ــرف ناه ص
ــرزمين  ــهربازی س ــت در ش محدودی
ــر گذراندند.  ــار یکدیگ ــب در کن عجای
ــط  ــم توس ــه هزینه های این مراس هم
هميار غزاله پرداخت شد و با مهرمندی 
ایشان، کودکان با سرور و شادمانی یک 
ــاد و خاطره انگيز را تجربه  روز بسيار ش

کردند.

سفر دانش آموزان دفتر تهران به شهر کاشان    
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ــوان" در دفتر  ــتای اجرای طرح "با من بخ در راس
ــددکاران و  ــرای م ــی دو روزه ب ــران کارگاه ته
داوطلبان انجام طرح به عنوان مربی برگزار گردید. 
ــدادی از نيروهای داوطلب گرد هم  مددکاران و تع
ــوه ی بلندخوانی کتاب،  ــری نح آمدند تا با فراگي
ــودکان را در دفتر تهران  ــات کتابخوانی با ک جلس
ــن کارگاه دو روزه نمایندگان  ــد. در ای ــاز کنن آغ

ــی تاریخ ادبيات کودکان ضمن  ــه پژوهش موسس
ــا کتاب های با  ــروه را ب ــای گ ــی طرح، اعض معرف
ــيوه کتابخوانی با کودکان،  کيفيت آشنا کرده و ش
بلندخوانی و کتابداری را آموزش دادند و در ادامه 
ــط  ــده برای دانش آموزان توس کتاب های تهيه ش
ــد و در  ــی ش ــان آموزش دیده فهرست نویس مربي
کتابخانه قرار گرفت. در این طرح کودکان 6 تا 13 

ساله به تفکيک سن در جلسات ماهانه کتابخوانی 
ــرکت مي کنند و در هر جلسه به کودکان کتاب  ش
ــات ماهانه و دریافت  اهداء می شود. عالوه بر جلس
ــوزان با عضویت در کتابخانه  کتاب هدیه، دانش آم
هر ماه دو جلد کتاب نيز به امانت می برند و به این 
ترتيب در مدت یک سال هر کودک 34 جلد کتاب 

مطالعه خواهد کرد.

ــبحان از دانش آموزان نمونه و تيزهوش دفتر   س
ــتکار خود در تابستان رتبه  تهران است که با پش
ــابقات سراسری سوروبان  دوم کشوری را در مس

)ریاضی ذهنی( کسب کرد.
ــت که در کالس های  سبحان مدت یک سال اس
ــمارت آکادمی شرکت مي کند و در  سوروباِن اس

دوره پيش نيز رتبه اول را در سطح استان کسب 
کرده بود.

ــون در مهرماه،   ــن آزم ــج ای ــالم نتای پس از اع
ــی با عنوان جایگاِه  اسمارت آکادمی در همایش
ــایر نفرات اول تا  دروس پرورشی از سبحان و س
ــی با اهداء مدال و  ــطِح آموزش سوم در چهار س

لوح، تقدیر به عمل آورد.
ــوروبان نيز  ــم، یک مسابقه ی س طی این مراس
ــبحان  ــد و س ــِر برتر برگزار ش ــان دوازده نف مي
ــریع ترین پاسخ ها موفق  عزیز با دقيق ترین و س
ــمارت ــب تندیس اس ــب رتبه اول و کس  به کس

 آکادمی شد.

برگزاری کارگاه طرح با من بخوان در تهران     

دانش آموزان با استعداد تهرانی میهمان یاریگران شریف شدند   

دانش آموز تیزهوش دفتر تهران بار دیگر افتخار آفرید 

ــان گروه  ــاه مبارک رمض ــتان 94 در م تابس
ــگاه صنعتی شریف که همواره  یاریگران دانش
ــکل های مختلف  ــود را به ش مهربانی های خ
ــته اند، مطابق  ــی داش ــودک ارزان ــه بنياد ک ب
سال های گذشته از دانش آموزان بنيادکودک 
ــفره ی  ــبی را ميهمان س ــوت کردند تا ش دع
ــه دانش آموزان  ــند.  از آنجا ک افطار آن ها باش
با استعداد تحت حمایت بنياد کودک همواره 

ــش این عزیزان  در حوزه های تحصيلی از دان
بهره برده اند، آن شب نيز 30 دانش آموز دختر 
پایه ی هشتم و اول دبيرستان که در آستانه ی 
ــد، با هدف  ــته ی تحصيلی بودن ــاب رش انتخ
آشنایی با فضا و رشته های تحصيلی دانشگاه 

صنعتی شریف در این ضيافت حضور یافتند.
ــن پذیرایی  ــریف ضم ــگاه ش یاریگران دانش
ــام از دانش آموزان بنيادکودک در  افطار و ش

ــب به یاد ماندنی، با تدارک برنامه های  این ش
فرهنگی نظير اجرای تئاتر و موسيقی توسط 
دانشجویان شب شاد و خاطره انگيزی را برای 

دانش آموزان رقم زدند.
ــه ی دانش آموزان  ــم نيز از هم در پایان مراس
ــم  ــودک که در این مراس ــتعداد بنيادک با اس
ــرکت کرده بودند با اهداء جوایزی تقدیر به  ش

عمل آمد.
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فوتب��ال  اس��تعدادهای  رقاب��ت 
در مدرس��ه فوتب��ال حیدریان   

 در مرداد ماه 20 پس�ر 15 س�اله  دفتر 
تهران ب�ه هم�راه پس�ران 15س�اله 
دفت�ر ک�رج در تمرین�ات و ب�ازی 
انتخابی فوتبال که از سوی مدرسه 
فوتبال حیدریان برگزار ش�ده بود 
ش�رکت کردن�د و ط�ی ای�ن بازی 
مورد س�نجش نیز ق�رار گرفتند. 
از می�ان این پس�ران با اس�تعداِد 
ورزشی، 5 پسر از دفتر تهران و 6 
پس�ران از دفتر کرج برای بازی در 
مدرس�ه فوتبال حیدریان انتخاب 

ش�دند.  در پی این فرص�ت، اکنون 
فوتبالیست های نوجوان بنیادکودک، 

هفت�ه ای دو روز در ای�ن باش�گاه ب�ه 
تمرین می پردازند و امیدواریم با تالش و 

تمرین مضاعف خود آینده ای درخش�ان را 
پیش روی داشته باش�ند و با توجه به استعداِد 

ورزش�ی باالیی که دارند در آین�ده ای نه چندان 
دور در زمره س�تارگان ورزش�ی ایران ق�رار گیرند. 
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ــب یلدا،  ــان با ش ــر 30 آذر 94 و هم زم در عص
ــتعداد بنيادکودک  تعداد 150 دانش آموز با اس
ــران گرد  ــوی دفتر ته ــان از س و خانواده هایش
ــتانی را در جمع  ــدای باس ــب یل هم آمدند و ش
ــم  ــد. در این مراس ــن گرفتن بنيادکودک جش
برنامه های فرهنگی نظير اجرای گروه موسيقی 
ــاهنامه خوانی که توسط یکی  کودک، تئاتر، ش
ــد و انجام  ــوزان بنيادکودک اجرا ش از دانش آم
بازی های جذاب و پرهيجان توسط کودکان، دو 

ساعت شاد و مفرح را برای کودکان بنيادکودک 
ــاره خانواده  ــم درب رقم زد. همچنين طی مراس
ــبکه اجتماعی و ضرورت  به عنوان اصلی ترین ش
ــبکه اجتماعی  ــتر به این ش و اهميت توجه بيش
ــبکه های اجتماعی مجازی،  حقيقی در برابر ش
ــان سخنانی  برای دانش آموزان و خانواده هایش
ایراد شد. دفتر تهران در انتهای مراسم با اهدای 
ــب یلدا به کودکان، آنها را  بسته های پذیرایِی ش

راهی محفل خانوادگی شان کرد.

توزیع مواد غذایی و 
لباس بین دانش آموزان 

افغان
ــيده است تا  بنيادکودک همواره کوش
ــتعداد  با حمایت از دانش آموزان با اس
ــازد تا این  ــتری فراهم س نيازمند بس
ــوق خود برخوردار  دانش آموزان از حق
شوند و در شرایط مناسبی به تحصيل 

ادامه دهند.
ــد  ــش دفتر تهران مطلع ش چندی پي
ــت -  ــتاهای پاکدش ــی از روس در یک
ــش از 100 دانش آموز افغان   جيتو بي
ــکالت اقتصادِی  ــر و مش ــل فق به دلي
ــرک تحصيل  ــه ت ــور ب ــواده مجب خان
ــختی قرار دارند.  ــده و در شرایط س ش
ــک  ــای ی ــا پيگيری ه ــبختانه ب خوش
ــوکاران محلی  ــی و نيک کلينيک بوم
ــن دانش آموزان  ــه ای ــهریه مدرس ش
ــه بازگشتند. اما  تأمين و آنها به مدرس
ــفانه خانواده هایشان همچنان از  متاس
ــيار در محروميت  نظر مواد غذایی بس
ــی برای رفتن  بودند، این کودکان حت
به مدرسه کفش و لباس گرم نداشتند 
ــرایط را دشوارتر  ــرمای هوا نيز ش و س
کرده بود. به همين جهت بنيادکودک 
ــالت خود جهت  در راستای انجام رس
ــوق آموزش و شور  زنده نگه داشتن ش
ــودکان، به کمک این  زندگی در دل ک
ــتافت و در اولين روزهای  خانواده ها ش
ــته های کامل مواد غذایی  زمستان بس
ــای این  ــان خانواده ه ــتی مي و بهداش
ــد. همچنين  ــوزان توزیع ش دانش آم
ــه  ــتان ک ــب زمس ــی مناس پالتوهای
ــود انتخاب می  ــليقه خ کودکان با س
کردند و بن های کفش به کودکان اهدا 
ــور و شعف وصف  شد و این موضوع ش

ناشدنی را بين آنها  ایجاد کرد.

برگزاری جشن شب یلدا در دفتر تهران بنیادکودک
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جيرفت
J i r o f t
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توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه رمضان
در آستانه فرارسيدن ماه رمضان دفتر بنيادکودک جيرفت با کمک همياران دفتر مرکزی اقدام به توزیع بسته های مواد غذایی کرد. این بسته ها 

بين تعدادی از خانواده های دانش آموزان با استعداد تحت پوشش بنيادکودک جيرفت توزیع شد. 

 اهدای گواهی بورسیه 
به دانش آموزان

ــزاری همایش برای  ــاه 94 ضمن برگ در مهرم
آشنایی مسئولين با خانواده های دانش آموزان، 

گواهی بورسيه به ایشان اهدا شد. 
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داراب
D a r a b
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ــه  ــودک در داراب ب ــر بنيادک دفت
ــودک  ک ــی  جهان روز  ــبت  مناس
ــالن آمفی تئاتر  ــمی را در س مراس
ــت  ــوزان تح ــرای دانش آم داراب ب
ــهر  ــت بنيادکودک در این ش حمای
ــم مسئول  برگزار کرد. در این مراس
ــدم، از  ــر داراب ضمن خير مق دفت
ــتعداد  ــوزان با اس ــور دانش آم حض
ــــان  ــودک و خانواده هایش بنيادک
ــان با  قدردانی کردند. همچنين ایش
ــاال بردن کيفيت  تأکيد بر ضرورت ب

ــطح تحصيل دانش آموزان تحت  س
ــودک و اهميت و  ــت بنيادک حمای
ــد زندگی،  ــالت بر رون تاثير تحصي
ــش از پيش  ــت تا بي از آن ها خواس
ــند.  ــا باش در زمينه تحصيلی کوش
ــم و  دفتر داراب با تدارک این مراس
ــای متنوعی نظير  ــرای برنامه ه اج
ــياه بازی و اجرای  ــعبده بازی، س ش
ترانه توسط خواننده محلی یک روز 
ــاد و خاطره انگيز را برای کودکان  ش

فراهم کرد.

روز جهانی کودک در داراب   
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برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی 
دانش آموزان دفتر رشت 

ــه برگزاری یک  ــت اقدام ب ــاه 93، دفتر رش در بهمن م
ــوزان مقاطع  ــاوره تحصيلی برای دانش آم ــه مش جلس
ــت بنياد کودک  ــتانی تحت حمای ــی و دبيرس راهنمای
ــدی مدرس و  ــن زاه ــه دکتر محس کرد؛ در این جلس
ــان مطالبی پيرامون  ــگاه به بي عضو هيئت علمی دانش
ــی،  ــزی تحصيل ــش رو، برنامه ری ــداف پي ــاب اه انتخ
ــام فعاليت های  ــرور دروس، انج روش های مطالعه و م
ــترس و... پرداخت.  این نشست  انگيزشی، مقابله با اس
ــتانی  ــوزان دبيرس ــزه دانش آم ــت انگي ــدف تقوی با ه
ــری بودند و  ــور سراس ــرکت در کنک ــتانه ش که در آس
ــت تحصيلی  ــار اف ــی که دچ ــن دانش آموزان همچني
ــده بودند،با همکاری گروه آموزشی بهگزین  ــبی ش نس
ــه گزینه دو در گيالن( در ساختمان  )نمایندگی موسس

انجمن دندانپزشکان عمومی استان گيالن برگزار شد.

انعکاس فعالیت های 
بنیادکودک رشت در 
روزنامه همشهری  

در اسفند 93، "بهناز مؤید احمدی" خبرنگار 
ــرزده به  ــهری به صورت س ــه ی همش روزنام
دفتر بنيادکودک رشت رفت و چون توصيف 
ــنيده بود  فعاليت های بنيادکودک را بارها ش
تصميم گرفت که به صورت حضوری از دفتر 
ــان به دفتر  ــد. مراجعه ایش ــت بازدید کن رش
ــنل دفتر رشت برای  مصادف با تکاپوی پرس
ــی و هنری  ــگاه فرهنگ ــزاری یک نمایش برگ
ــهری با  ــنایی خبرنگار روزنامه همش بود. آش
ــک منجر  ــودک از نزدی ــای بنيادک فعاليت ه
ــی از  نحوه ی  ــانی و چاپ گزارش به اطالع رس
کار و فعاليت بنيادکودک شد که در صفحه ی 
ــيد. در این  ــاپ رس ــهری گيالن به چ همش
ــرایط پذیرش دانش آموز و اهداف  گزارش ش
بنيادکودک به همراه خبر برگزاری نمایشگاه 
ــه طور کامل  ــت ب فرهنگی و هنری دفتر رش
ــت که این گزارش  شرح داده شد. گفتنی اس
در روزنامه همشهری گيالن در روز افتتاحيه 

نمایشگاه چاپ شد.

ــه برگزاری  ــدام ب ــاه مهر اق ــت در م دفتر رش
کنسرت موسيقی کرد. در این رویداد فرهنگی 
باشکوه سرکار خانم سرور دادخواه مدیرعامل 
ــتند و در  ــرم بنياد کودک نيز حضور داش محت
ــخنانی را  ابتدا ضمن خيرمقدم به مدعوین، س
ــی بنياد کودک  پيرامون معرفی اهداف متعال
ــتن به  ــت پيوس ــوکاران جه ــوت از نيک و دع
خانواده بزرگ بنياد کودک، ایراد فرمودند. در 
ــيقی هيام با قطعاتی به  ــرت موس ادامه، کنس
آهنگسازی و تنظيم آرمين برومند، آهنگساز 
ــد و بسيار مورد  و سرپرست این گروه اجرا ش

ــالن قرار  ــتقبال ميهمانان و حاضران در س اس
ــرکار خانم  ــرت، س گرفت. پس از اتمام کنس
ــاخه های گل به اعضای  ــا اهدای ش دادخواه ب
گروه موسيقی هيام، از ایشان قدردانی کردند. 
در حاشيه این برنامه تابلوهای اهدایی یکی از 
همياران در حمایت از بنياد کودک در معرض 
ــن فيلمبرداری  ــرار گرفت و همچني فروش ق
ــم دادخواه و چند  ــرکار خان و مصاحبه ای با س
ــت، به منظور  تن از همياران بنياد کودک رش
تهيه فيلم مستند جهت پخش در صدا و سيما 

انجام شد.

»هیام« عشق و شیدایی خود را  به بنیاد کودک هدیه داد
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ــفند 93 دومين نمایشگاه  در روزهای پایانی اس
ــت در حمایت از   ــر رش ــگاه عيدانه دفت و فروش
ــودک برگزار  ــتعداد بنيادک ــوزان با اس دانش آم
ــئول  ــگاه با حضور مس ــد. فعاليت این نمایش ش
ــت در مراسم  دفتر و اعضاء هيئت امنای دفتر رش
ــد. در این نمایشگاه که  ــماً آغاز ش افتتاحيه، رس
ــی کاله فرنگی واقع  ــارت تاریخ ــه عم در محوط
ــد، غرفه ای جهت  در پارک شهر رشت برگزار ش
ــه عموم  ــانی بنيادکودک ب ــی و اطالع رس معرف
ــای دانش آموزان تحت  مردم و نيز درخت آرزوه
ــایر غرفه ها   حمایت بنيادکودک دایر بود و در س
ــمع، گل و گياه،  ــی نظير کتاب، ش نيز محصوالت
سراميک، شيرینی خانگی، بافتنی و زیورآالت در 
ــه نيکوکاران و همياران  معرض بازدید و فروش ب
بنياد کودک قرار گرفت. حضور کم نظير همياران 
ــروش و به ویژه  ــر غرفه های ف بنياد کودک بر س
درخت آرزوهای دانش آموزان بااستعداد با وجود 
ــرما و طوفان شدید،  شرایط نامناسب جوی و س
ــن بازارچه و  ــيار و انگيزه مضاعفی به ای رونق بس
ــت در روز  ــه ذکر اس ــيد. الزم ب ــان آن بخش باني
ــکاری، فرماندار  ــا روز درخت ــان ب پایانی، هم زم
ــت با  ــهر رش ــورای ش و نيز چند تن از اعضای ش
ــد از غرفه ها و  ــگاه، ضمن بازدی حضور در نمایش
ــا فعاليت های  ــای دانش آموزان ب درخت آرزوه

بنياد کودک آشنا شدند.

ــت به منظور برپایی  ــت ماه، دفتر رش در اردیبهش
ــی  ــوۀ رویاروی ــناخت و نح ــی ش کارگاه آموزش
ــادراِن  م ــان  ميزب ــی،  اجتماع ــيب های  آس ــا  ب
ــاختمان  ــت حمایت خود در س ــوزان تح دانش آم
ــتان گيالن بود.  ــکان عمومی اس انجمن دندانپزش
ــخنرانی جناب آقای  ــت و س ــن کارگاه با مدیری ای
ــد اجتماعی، عضو هيئت  ــچی، مددکار ارش طلس
ــددکاری اجتماعی  ــون کلينيک های م مدیره کان
ــایت تخصصی  ــور، بنيانگذار و مدیریت وب س کش
ــد. وی در ابتدا  مددکاری اجتماعی ایران برگزار ش

با تشریح مبحث آسيب های اجتماعی نظير اعتياد، 
طالق، ایدز، ازدواج سفيد و...  روش های رویارویی 
ــب مهارت های زندگی تحت  با این مقوله را در غال
ــر، تصميم گيری،  عناوین خودآگاهی، ارتباط مؤث
تفکر خالق، مقابله با هيجانات ناخوشایند، توانایی  
ــترس، همدلی، روابط بين فردی، تفکر   مقابله با اس
ــود. همچنين، وی   ــئله بيان نم انتقادی و حل مس
ــکيل گروه هایی جهت   که سابقه درخشانی در تش
ــب   ــوار به منظور کس ــت خان کارآفرینی سرپرس
ــی را در این   ــات و راهکارهای درآمد دارد، توضيح

ــئول  ــه داد.   در پایان این کارگاه، مس خصوص ارائ
ــچی، از  ــت ضمن قدردانی از آقای طلس دفتر رش
مادراِن 5 دانش آموز تحت حمایت بنيادکودک که 
ــنایی و همکاری با بنياد کودک دارای  در طول آش
عملکرد مطلوب بوده و برای بهبود کيفيت زندگی 
ــان تالش مي کنند، تقدیر ویژه به  خود و فرزندانش
ــادران حاضر در  ــل آورد. همچنين به تمامی م عم
این نشست،  یک جلد کتاب با عنوان "خانواده های 
ــت و کليدهای رفتاری" از سوی بنياد  تک سرپرس

کودک، اهداء شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
یک روزه ی شناخت و نحوۀ 
رویارویی با آسیب های 
اجتماعی توسط دفتر رشت

نوروز چنین آغاز خواهد شد...    
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ــال تحصيلی  پس از اتمام امتحانات پایان س
ــور 14 دانش آموز  ــی با حض در خرداد اردوی
ــن از همياران  ــد ت ــز چن ــودک و ني بنيادک
ــر ــبز رامس ــهر سرس ــت در ش ــر رش  دفت

 برگزار شد. 

ــارک  ــتقرار در پ ــس از اس ــوزان پ دانش آم
ساحلی زیبای رامسر، با رقابت فوتبال دستی، 
ــاحل زیبای رامسر و  حضور در موج شکن س
ــر دریای خزر  ــدی از آرامش بی نظي بهره من

لحظات دل انگيزی را سپری کردند. 

ــگاه  پس از صرف غذا نيز، با مراجعه به فروش
ــکو، تمامی دانش آموزان حاضر در اردو  البس
ــوی  ــتفاده از بن های خرید اهدایی از س با اس
ــگاه زنجيره ای مذکور، لباس  مدیریت فروش

خریداری کردند.

برگزاری نوبت دوم اردوهای تفریحی دانش آموزان دفتر رشت 

برگزاری نوبت نخست
 اردوهای تفریحی و آموزشی

 در دفتر رشت    
ــال تحصيلی، اردویی  ــت و پيش از شروع امتحانات پایان س در اردیبهش
ــی در باغ یکی از همياران مهربان بنيادکودک واقع در  تفریحی و آموزش
روستای سرسبز سرچشمه از توابع شهرستان الهيجان برگزار شد. در این 
اردو که 40دانش آموز مقطع ابتدایی تحت حمایت دفتر رشت به همراه 
چند تن از همياران این دفتر حضور داشتند، برنامه های متنوعی از جمله 
نقاشی روی پارچه، انشاء نویسی و انواع بازی و سرگرمی به اجرا در آمد و 
شور و هيجان زائدالوصفی در هنگام بازی های گروهی بر فضا حکم فرما و 
ــاالن را نيز به وجد آورده بود. پس از پذیرایی و  این امر همياران و بزرگس
صرف غذا،تابلوی نقاشی که توسط بيتا ، یکی از دانش آموزان تحت حمایت 
دفتر رشت کشيده شده بود به رسم یادبود و قدردانی، به ميزبان و هميار 
مهربان بنياد کودک و نيز استاد لؤلؤیی مهر، خوشنویس برجسته کشور 
ــد؛ همچنين از سوی ميزبان این اردو  و از همياران بنياد کودک تقدیم ش
ــویق و یادگاری و نيز  نيز به تمامی کودکان حاضر هدیه ای به منظور تش
ــد. در خاتمه نيز کودکان پس از گرفتن عکس  نهال توت فرنگی اهداء ش

یادگاری، یک بالن آرزوها را به پرواز درآوردند.

برگزاری همایش یک روزه ی
 »مهارت زندگی و مدیریت اقتصادی 

خانواده« در دفتر رشت 
مسئول دفتر رشت به همراه یکی از اعضای هيئت امنای این دفتر، در نشستی 
پيرامون مسائل و مشکالت خانواده های تحت حمایت و نيز راهکارهای بهبود 
امور حمایتی و تعاملی با یک روانشناس و مشاور ارشد خانواده، به گفت و گو و 
تبادل نظر پرداختند. در این همایش، مسئول دفتر رشت در خصوص مدیریت 
خانواده، برنامه ریزی مالی و... با مادران در باب ضرورت پذیرش شرایط فعلی 
ــی فعاليت های  ــيب ها، جهت اثربخش زندگی خود با وجود تمامی فراز و نش
مددکاران و مشاوران بنيادکودک جهت پيشرفت زندگی و تحصيل فرزندان 
ــت برگزارکنندگان نشست با هدف  ــخن گفت. همچنين بنا به درخواس س
جلب مشارکت مدعوین، چند تن از مادران موفق به بيان دالیل توفيق خود 
ــکالت زندگی پرداختند. خانم گل پور مشاور  و نحوۀ رویارویی و مبارزه با مش
ارشد خانواده نيز مطالب مفيدی را جهت آموزش مهارت های زندگی، اصول 
مدیریت هزینه ها، موفقيت، چگونگی رفتار با فرزندان و... به مادران ارائه کرد. 
مادران نيز با طرح دغدغه ها و پرسش های خود اطالعات مفيد و کارآمدی را 
ــب کردند و این همایش پربار و مؤثر به اتمام رسيد. پایان این همایش با  کس

طرح دغدغه ها و پرسش ها و کسب اطالعات مفيد و کارآمد همراه بود.



بهـار 95
79

زابل
Z a b o l



بهـار 95
80

بازگشایی سومین
 نمایشگاه فرهنگی و هنری 

بنیاد کودک در زابل 
ــگاه فرهنگی و هنری دفتر زابل  سومين نمایش
ــگاه ملی زابل و  ــهر و دانش با حضور مقامات ش
ــایش  ــئول دفتر بنيادکودک در زابل گش مس
ــدف ایجاد فضای  ــگاه که با ه یافت. این نمایش
ــطوح  ــه به س ــی و معرفی این موسس تبليغات
ــهر برگزار شد، به دليل  مختلف اجتماعی در ش
تنوع برنامه های اجرایی از جمله تئاتر خيابانی 
ــاتيد و  ــه همت اس ــدری که ب ــيقی بن و موس
دانشجویان دانشکده هنر در محوطه بازار اجرا 
شد مورد استقبال جمع کثيری از دانشجویان 

قرار گرفت. 

خانم سرور دادخواه مدیرعامل بنيادکودک به 
ــائل و زمينه های توسعه ی  منظور بررسی مس
ــال 94 به این  ــن ماه س ــل در فروردی دفتر زاب
ــان در نخستين ساعات  شهر سفر کردند. ایش
حضور در دفتر زابل طی صحبت با همکاران به 
بررسی بخشی از مسائل دفتر زابل پرداختند و 
سپس برای هم فکری و تشکر از همکاری دکتر 
ــگاه زابل حضور  ــت دانش اوکاتی در دفتر ریاس
ــات جامعی از  ــه توضيح یافتند.  در این جلس
اهداف، سابقه و فعاليت های بنيادکودک ایران 
ــوی خانم دادخواه  در بيست سال گذشته از س
ــل نيز جهت  ــگاه زاب ــت دانش ــد. ریاس ارائه ش
ــه اعالم آمادگی  همکاری بيشتر با این مؤسس
ــل بنيادکودک به  ــد.  همچنين مدیرعام کردن
ــل از منازل  ــئول و مددکار دفتر زاب همراه مس
ــت بنيادکودک  ــوز تحت حمای چند دانش آم

ــا را از  ــت زندگی آنه ــد و وضعي ــد کردن بازدی
نزدیک مورد بررسی قرار دادند. 

ــر زابل  ــددکاران دفت ــا م ــان در گفتگو ب ایش
ــر اهميت و  ــالوه ب ــد که ع ــان کردن خاطرنش
ــانی به  ــرای امدادرس ــئوليت مددکاران ب مس
ــت آنان  ــتعداد نيازمند الزم اس کودکان با اس
ــراری ارتباط نزدیک  ــری را در برق نقش مؤثرت
ــودکان در درک  ــاختن ک ــور توانمند س به منظ
ــرایط زندگی و تالش مضاعف جهت بهبود  ش

آن داشته باشند. 
مدیرعامل بنيادکودک تأثير فعاليت مددکاران 
ــش آالم و محروميت مردم  این دفتر را در کاه
ــز اهميت  ــيار حائ ــوص کودکان بس و به خص
ــتند تا فعاليت خود را  دانستند و از آنان خواس

بيش از پيش توسعه دهند. 
ــای دفتر  ــه هيأت امن ــم دادخواه در جلس خان

زابل نيز راهکارهای توسعه ی این دفتر را مورد 
ــه از  ــرار دادند. در این جلس تجزیه و تحليل ق
ــرای برگزاری کالس های  زحمات هيأت امنا ب
آموزشِی کار آفرینی مادران، جشن های شادی 
ــکر نموده و  ــه تش ــگاه های نيکوکاران و فروش
ــتر مردم برای همياری  ــویق بيش راه های تش
ــح دادند.  ــودک را توضي ــکاری با بنياد ک و هم
ــا اعضای  ــان توصيه فرمودند ت همچنين ایش
ــود را برای  ــودک تمامی توان خ فعال بنيادک
ــعه این دفتر انجام دهند زیرا دامنه ی نياز  توس

کودکان در این منطقه بسيار گسترده است.
ــل  ــفر مدیرعام ــده ی س ــج ارزن ــر نتای از دیگ
ــه ی خرید  ــدن برنام ــودک اجرایی ش بنياد ک
ِملک برای دفتر زابل با کمک نيکوکاراِن ایرانی 
ــریع و بهبود روند  ــزایی در تس بود که تأثير بس

توسعه و خدمت رسانی این دفتر داشت.

سفر مدیرعامل بنیاد کودک ایران به شهرستان زابل    
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ــی خود  ــه خط  مش ــا توجه ب ــودک ب بنيادک
ــه همراه و  ــک همياران هميش همواره با کم
ــود را برای  ــتگی ناپذیر، تمامی تالش خ خس
ــل دانش آموزان  ــردن زمينه تحصي فراهم ک

مستعد نيازمند انجام داده است.
تجربيات چندین ساله بنيادکودک در رابطه 
ــيوه تحصيل و زندگی کودکان نيازمند،  با ش
ضرورت اقدامات تخصصی، بخش مددکاری  

دفاتر سراسر کشور را فعال کرده است.
ــوز هفت  دفتر زابل که با تالش همياران دلس
ــد یکی از 25 دفتر  ــال پيش راه اندازی ش س
ــت که بخش مددکاری  فعال بنياد کودک اس

را از واحد های ضروری خود می داند.
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــش بنيادکودک  ــت پوش ــوزان تح دانش آم
ــی از جمله فقدان  ــکالت خانوادگ در پی مش
ــی و... در معرض  ــکالت مال ــادر، مش پدر، م
ــتند، راه اندازی  ــيب های اجتماعی هس آس
واحد روانشناسی و مشاوره در دفتر زابل برای 

ــت های  دانش آموزان تحت حمایت و سرپرس
ــبب  ــت و به همين س ــروری اس ــان ض ایش
ــی کرده  اقدام به راه اندازی بخش روانشناس
ــل نبود  ــرح به دلي ــفانه این ط ــت. متأس اس
ــت.  ــزات اداری همچنان غيرفعال اس تجهي
ــت دفتر زابل تحت  دانش آموزان تحت حمای
ــيب های اجتماعِی جدی هستند  ــار آس فش
ــناخت و  ــرای ش ــی ب ــزاری دوره های و برگ
ــان  ــرای غلبه بر مشکالتش ــا ب  آموزش آن ه

ضروری است. 
ــد  ــا قدمی برای رش ــت ت همچنين الزم اس
ــود. دفتر  ــته ش بينش آن ها در زندگی برداش
ــواده بزرگ  ــا همياری خان ــد دارد ب زابل امي
بنيادکودک و مهرورزی نيک اندیشان گرامی، 
ــایل مورد نياز این بخش از دفتر زابل هر  وس
ــی  ــات روانشناس ــریع تر تهيه و جلس چه س
ــوزان  ــن و دانش آم ــرای والدی ــاوره ب  و مش

برگزار شود.

دفتر زابل چشم انتظار مهربانی همیاران نیک اندیش است  
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برگزاري دوره نقاشي و خطاطي براي دانش آموزان 
ــی و خطاطی در حالي که دانش آموزان  جلسه سوم از دوره آموزش نقاش
سيستاني با اشتياق این کالس ها را دنبال مي کنند، به وسيله هميارانی 
ــوزش دانش آموزان  ــتياق آم که راِه دور زاهدان تا زابل را هر هفته به اش
ــد. کودکان و  ــی پيمایند، در بنيادکودک زابل برگزار ش تحت حمایت م

نوجوانان سيستانی با اشتياق این کالس ها را دنبال می کنند. 

اهداي کتاب جهت ترویج فرهنگ 
کتاب توسط یکي از نیکوکاران سیستاني 

جناب آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی یکی از نيکوکاران سيستانی 
جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانش آموزاِن بنيادکودک 
ــون کوچک برای یک  ــت و یک قان زابل کتاب هایی با عناوین بيس
ــت  ــد(، بفرمائيد نوبت شماس ــداد 165جل ــه تع زندگی بزرگ )ب
)مهارت های زندگی برای نوجوانان به تعداد172جلد( و حرف هایی 
ــع کل آنها 438 جلد  ــه تعداد101جلد( که جم برای امروزی ها )ب

کتاب است، به بنيادکودک زابل اهدا کردند.

اهداي 30 صندلي به دفتر زابل 
ــی در دفتر بنيادکودک  ــزاری کالس های مختلف آموزش برای برگ
ــيخ  و گروه  ــر علی ش ــط آقای دکت ــداد 30 صندلی توس زابل، تع
ــده است. همچنين سومين  هميارشان تهيه و به دفتر زابل اهدا ش
ــط دو هميار مهربان تشکيل  جلسه آموزش نقاشی و خطاطی توس

شد.

تعمیر و تجهیز محلی 
جهت ویزیت کودکان سیستانی 

تأمين سالمت جسمی دانش آموزان تحت حمایت بنيادکودک در 
زابل و استقرار یک پزشک  نيک اندیش جهت ویزیت دانش آموزان 
ــن دفتر  ــی ای ــای اساس ــودک از ضرورت ه ــتعداد بنيادک ــا اس  ب

است.
ــوزان به  ــياری از این دانش آم ــه بس ــه بافت منطق ــا توجه ب  زیرا ب
ــان از بيماری رنج می برند  ــادی و هزینه های باالی درم دليل فقر م
ــد و متعهد  ــکی معتم ــور ایجاد یک واحد که پزش و به همين منظ
ــيار ضروری  ــيدگی کند بس ــالمتی آنها رس ــه درمان و س  بتواند ب

است.
ــمت ورودی داشت که باتعميرات   دفتر زابل دو اتاق مخروبه در قس
اساسی جهت استقرار پزشک بسيار مناسب شد و اکنون نياز است 

که این اتاق مجهز شود.
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زاهدان
Z a h e d a n
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بازگشایی دفتر اقماری سراوان 
در استان سیستان و بلوچستان   

ــر اقماری در  ــال 92، تعدادی دفت ــان آغاز کار خود در س دفتر زاهدان از زم
شهرهای محروم ایرانشهر، فنوج، چابهار و نيک شهر با همکاری دفتر مرکزی 
ــت 94 دفتر زاهدان موفق شد دفتر  بنيادکودک راه اندازی کرد. در اردیبهش
ــتان و بلوچستان  ــراوان را نيز در جمع دفاتر اقماری استان سيس اقماری س

فعال سازد. 
ــهر و جمعی از مسئولين  ــمی و با حضور بزرگان ش ــراوان، طی مراس دفتر س
ــتگاه های اجرایی، مدیران مدارس و اساتيد دانشگاه آزاد اسالمی سراوان  دس
ــراوان، اهداف و  ــاختمان دفتر س ــد مدعوین از س ــد و ضمن بازدی افتتاح ش
ــيد. دفتر زاهدان اميدوار  ــتحضار ميهمانان رس برنامه های بنياد کودک به اس
است با گسترش فعاليت خود در سراسر استان بتواند سدی محکم بر سر راه 
ترک تحصيل دانش آموزان با استعداد نيازمند شود تا دیگر هيچ دانش آموز با 

استعدادی به دليل فقر از تحصيل باز نماند.

بنياد کودک در فنوج که از دفاتر اقماری دفتر 
ــت، با همکاری آموزش و پرورش  زاهدان اس
ــتان  ــت شهرس ــه فنوج و مرکز بهداش منطق
اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی "پيشگيری 

ــتفاده جنسی از کودکان" در  از آزار و سوء اس
این شهر کرد.

 23 ــا  ت  21 از  ــی  آموزش کارگاه  ــن  ای  
ــوزان  ــروه دانش آم ــرای دو گ ــت ب اردیبهش

ــال برگزار شد و در  ــر 7 تا 12 س دختر و پس
ــوزان با روش های  ــه روز دانش آم طی این س
ــتفاده جنسی ــوء اس ــگيری از آزار و س  پيش

 آشنا شدند. 

برگزاری کارگاه “پیشگیری از کودک آزاری و سوءاستفاده ی جنسی” در فنوج   
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ــتان  ــاه رمضان، دوس ــتين روزهای م در نخس
ــر در جمع   ــار دیگ ــودک ب ــاران بنيادک و همي
ــکان در  ــتای کش ــروم روس ــوزان مح دانش آم

شهرستان فنوج حضور یافتند. 
ــين فاقد  ــوار عمدتاً کپرنش ــتایی با 30خان روس
ــاميدنی،  ــات نظير آب آش ــن امکان ابتدایی تری
ــن و امکانات  ــب، خط تلف ــی مناس راه دسترس
ــاوم که با  ــی مهربان و مق ــتی؛ با مردمان بهداش
ــات زندگی  ــکالت و نامالیم ــه مش ــود هم وج
ــان در جریان است؛ و  همچنان استوار زندگی ش
ــتعداد، باهوش و  البته دارای دانش آموزانی با اس

با شوق. 

ــی،  ــييع آرزو بلوچ ــم تش ــار 94 در مراس در به
ــت حمایت دفتر  ــرطان و تح کودک مبتال به س
ــی از دانش آموزان  فنوج، مسئول آن دفتر عکس
روستا که برای وداع با همکالسی خود در مراسم 
ــبکه های  ــد، در ش ــرده بودن ــرکت ک تدفين ش
ــياهی  ــر کرد. آنچه عالوه بر س اجتماعی منتش
مرگ، غبار غم بر این تصویر را نشاند، لباس های 
ــتيکی این کودکان بود و  پاره و کفش های پالس
ــی از حمایت از این  ــکيل موج این غم باعث تش
ــط  ــبکه های مجازی توس ــوزان در ش دانش آم
همياران شد. زمانی که این عکس در شبکه های 
ــدادی از همياران  ــد تع ــر ش ــی منتش اجتماع

ــا همياری  ــم گرفتند که ب ــش تصمي نيک اندی
ــن 38 کودک  ــخاوتمندانه خود رخت نو بر ت س

دختر و پسر کنند.
این هدایای کوچک لبخندی دلنشين و بزرگ را 
بر لبان این دانش آموزان محروم نشاند. لبخندی 
که نمی توان قيمتی بر آن گذاشت. بنيادکودک 
اميد دارد در راستای این سرمایه گذاری انسانی 
برای دانش آموزان بسيار با استعداد اما نيازمند، 
ــيار  ــه موجی در مناطق بس ــره تبدیل ب این قط
ــک شکوفایی این  محروم شود. موجی که بی ش
ــاز را در پی  ــتعداد و آینده س دانش آموزان با اس

خواهد داشت.

نشاندن لبخند شوق بر لبان دانش آموزان روستای کشکان فنوج    

دانش آموزان 
دفتر فنوج مهر94 
را با مهربانی آغاز 

کردند 
ــایی مدارس  ــتانه بازگش در آس
ــی  و آغاز ماه مهر، با نيک اندیش
همياران مهربان دفتر فنوج که 
ــاری زاهدان  ــی از دفاتر اقم یک
ــت، به تمامی دانش آموزان  اس
ــن دفتر کيف  ــش ای تحت پوش
ــوازم التحریر اهداء  ــش و ل و کف
ــادی و شور  ــد و این هدایا ش ش
ــينی  دلنش و  ــر  توصيف ناپذی
ــن دانش آموزان  ــان ای را در مي
ــرد و  ــاد ک ایج ــتعداد  ــا اس ب
ــان آنها  ــر لب ــوق را ب  لبخند ش

نشاند.
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با ف�را رس�یدن فص�ل س�رما ب�ا هم�کاری و مه�رورزی همی�اران نیک اندیِش 
بنیادکودک، دفتر فنوج در اولین روزهای زمس�تان 94 می�ان همه دانش آموزان 
تحت پوش�ش این دفتر کفش و لباس گرم توزیع کرد و باعث خوش�حالی و شور 

بین دانش آموزان شد. 

هدایای زمستانی همیاران 
دفتر فنوج به دانش آموزان

دانش آموزان زاهدانی با کفش های نو 
قدم به سال نو می گذارند...

بار دیگر دستان مهرورز جمعی از نيک اندیشان، نوازشگر قلِب پاک 
ــيه شهر زاهدان  ــتعداد و نيازمنِد حاش و بی ریای دانش آموزان بااس

شد. 
ــن  ــش و کاله بي ــع کف ــن 94 توزی ــای بهم ــن روزه در آخری
ــه  ــع ابتدایی که در یک مدرس ــِر مقط ــوزاِن دختر و پس دانش آم
ــوق را بر  ــد ش ــتند، لبخن ــل هس ــغول تحصي ــيفت مش در دو ش
ــو را تحویل  ــه کفش های ن ــاند هنگامی ک ــان دانش آموزان نش لب
ــد می کردند.  ــه ای پا در کفش جدی ــادی کودکان می گرفتند و با ش
ــان  ــتان گرمی که با گرفتن آن غم هایش این کودکان از حضور دس
ــپاس گزار ــيار س ــی مي کنند بس ــاس دلگرم ــوش و احس  را فرام

 بودند.

همراهی با دانش آموزان
 با استعداد نیازمند

مسئول دفتر فنوج جهت بازدید به “روستای مدوحی”، روستایی محروم 
ــواج موبایل و  ــهر، بدون ام ــاده در دل کوه، به دور از هياهوی ش و دورافت
ــی، اما  ــری و نرم افزارهای کمک آموزش ــای کامپيوت تلویزیون و بازی ه
ــه در این بازدید این بود  با کودکانی باهوش عزیمت کرد. نکته قابل توج
که درصد باالیی از دانش آموزان این منطقه وضعيت درسی بسيار خوبی 
ــی فوق العاده ای برخوردار  ــواالت از ضریب هوش ــته و در پاسخ به س داش
بودند. دانش آموزان این روستا از نيازمندترین دانش آموزان فنوج هستند 
ــال پيش به همت یکی از نيک اندیشان  و تنها مدرسه ی این روستا دو س
ــئول دفتر فنوج در این بازدید تعدادی  برای آنها تاسيس شده است.  مس
ــود، در بين  ــال کرده ب ــن دفتر ارس ــاران به ای ــه یکی از همي کفش را ک

دانش آموزان این منطقه توزیع کرد. 
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شيراز
S h i r a z
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ــکاری و  ــيراز با هم ــر ش ــت 94 دفت در اردیبهش
ــای هيأت  ــی از اعض ــوج و یک پيگيری دفتر یاس
ــک روزه ی فرهنگی  ــای آن دفتر یک اردوی ی امن
ــهر یاسوج برای  و تفریحی را در یکی از باغ های ش
20 دانش آموز دختر 13 تا 15 ساله تحت حمایت 
بنيادکودک برگزار کرد. در این اردو، دانش آموزان 
ــار  ــای طبيعی باغ و آبش ــتفاده از فض عالوه بر اس

ــابقات فرهنگی  ــوج، در بازی ها و مس ــای یاس زیب
ــئول و مددکاران  ــرکت کردند و مس و ورزشی ش
ــوب از دانش آموزان  ــوج با پذیرایی مطل دفتر یاس
ــابقات ورزشی  و برگزاری بازی های گروهی و مس
ــاد و مفرح را برای آن ها فراهم کردند.  لحظاتی ش
همچنين مسئول دفتر شيراز در پی بررسی نقاط 
ــرکت کننده در این  ضعف و قوت دانش آموزان ش

اردو، صحبت کوتاهی در زمينه ضرورت مشخص 
ــدت برای خود،  کردن اهداف کوتاه مدت و بلندم
ــتند که مورد توجه  ــئوليت پذیری و نظم داش مس
ــان برای  ــوزان قرار گرفت. همچنين ایش دانش آم
ــتر دانش آموزان در برگزاری بهتر  ــارکت بيش مش
ــرکت کنندگان  ــنهاد داد که تمام ش ــا پيش اردوه

نظرات خود را بنویسند. 

حضور نماینده بنیادکودک 
در ضیافت شام کمیساریای 

عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان   

در اردیبهشت 94 ضيافت شامی به همت کميساریای 
ــدگان با  ــور پناهن ــد در ام ــازمان ملل متح عالی س
ــور پناهندگان  ــازمان ملل در ام حضور نماینده ی س
ــيه ی این دفتر در  ایران و مدیر اداره ی آسيا و اقيانوس
ــه همکاری  ــد. با توجه ب ــيراز برگزار ش هتل بزرگ ش
بنياد کودک در امر تحصيل کودکان افغانستانی مقيم 
ــش قرار دادن آنها، از مسئول دفتر  ایران و تحت پوش
شيراز به عنوان نماینده بنياد کودک نيز در این مراسم 
دعوت به عمل آمد.  مسئول دفتر شيراز در این مراسم 
ــطح ملی و  ــی فعاليت های بنياد کودک در س به معرف
ــرح برنامه های آتی  بين المللی پرداخت. همچنين ش
ــه و فراهم بودن امکان همکاری بيشتر طرفين  مؤسس
ــط مسئول دفتر شيراز در  از دیگر مواردی بود که توس

جلسه مذکور تشریح شد. 

اردوی فرهنگی و تفریحی دانش آموزان شیرازی بنیادکودک در یاسوج 
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ــالش بی وقفه  ــت با ت ــاری مرودش دفتر اقم
ــت،  ــر مرودش ــددکار دفت ــوکاران و م نيک
ــيراز  مددکاران و اعضاء هيأت امنای دفتر ش
ــر )ع( در  ــرت علی اکب ــالد حض ــب مي در ش
ــد. این جشن که با هدف  خرداد ماه افتتاح ش
معرفی بنياد کودک به عموم مردم، مسئولين 
ــتقبال  ــود با اس ــده ب ــدان برگزارش و هنرمن
ــهروندان  ــمگير بيش از 2000 نفر از ش چش
ــگاران روزنامه های  ــری خبرن ــش خب و پوش

محلی شهرستان همراه بود. 
ــی از خوانندگان مطرح  مجری این برنامه یک
ــوکاران  ــأت نيک ــارس و عضو هي ــتان ف اس
در  ــود. وی  ب ــت  مرودش در  ــودک  بنيادک
ــور گرم و  ــکر از حض ــول برنامه ضمن تش ط

ــه ای از  ــدان، تاریخچ ــی هنرمن نيک اندیش
ــردم را به  ــای بنياد کودک ارائه و م فعاليت ه

همياری این موسسه دعوت کرد.
ــی نظير  ــن چهره های سرشناس در این جش
ــينما  ــوت س ــه هنرمند پيشکس مهدی فقي
ــان خواننده  ــان سياهپوش ــون، ایم و تلویزی
ــی  نيکخواه ــون  همای ــور،  کش ــوب  محب
ــی پرکاس  ــيما و مرتض ــدا و س ــده ص خوانن
ــور حض ــز  ني ــا  دني ــرد  م ــن   کوتاه قدتری

داشتند.
در خالل برنامه آقای مهدی فقيه در خصوص 
ــالش در   ــب علم، ت ــل و کس اهميت تحصي
زمينه های فرهنگی و هنری و حفظ فرهنگ 
کهن شهر تاریخی مرودشت که همواره مهد 

ــد و از مردم  ــخن گفتن ــت س تمدن بوده اس
ــتعداد نيازمند  ــتند که کودکان با اس خواس
ــان را همچون کودکان خود دانسته و  شهرش
آن ها را از طریق بنياد کودک حمایت کنند و 
خود نيز برای شروع مبلغی را به دانش آموزان 

بنيادکودک اهداء کرد.
یکی از اعضای هيأت امنای دفتر شيراز نيز در 
این مراسم در زمينه ی معرفی بنياد کودک و 
ــار و مددجو توضيحاتی  چگونگی جذب همي
ــت اندرکاران برگزاری جشن  را ارائه و از دس
ــت تشکر و قدرداني  افتتاحيه ی دفتر مرودش
کرد. در پایان مراسم نيز لوح های تقدیری به 
ــی و همياری بنيادکودک به  پاس نيک اندیش

هنرمندان اهداء شد.

جشن افتتاحیه ی بنیاد کودک در مرودشت به عنوان دومین دفتر اقماری بنیادکودک در شیراز

مهر بنیاد نخبگان برای بنیاد کودک  
ــکاری  ــا هم ــگان ب ــاد نخب ــر 94، بني در تي
ــيراز  ش ــوان  ج ــر  مه ــاغ  ب در  ــودک  بنيادک
ــا  ب ــوزان  دانش آم از  ــدادی  تع ــان  ميزب
ــيراز  ش ــر  دفت ــت  حمای ــت  تح ــتعداد   اس

بود.
در این مراسم افطاری که عالوه بر دانش آموزان 

ــئول دفتر و دو نفر  بنياد کودک، مددکاران، مس
ــيراز، کارمندان  ــای هيأت امنای دفتر ش از اعض
ــتند،  ــان بنياد نخبگان نيز حضور داش و ميهمان
ــی بنيادکودک  ــيراز به معرف ــئول دفتر ش مس

پرداخت. 
ميهمانی افطار بنياد نخبگان عالوه بر بازی های 

ــا رویکرد  ــاد و گروهی و برنامه های جذاب ب ش
ــامل درخت آرزوهای دانش آموزان  فرهنگی، ش
ــا اقدام  ــن آرزوها ب ــود که ای ــودک نيز ب بنيادک
ــدان بنياد نخبگان  داوطلبانه ميهمانان و کارمن
ــادی دانش آموزان را دوچندان  برآورده شد و ش

کرد.
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سفر دانش آموزان شیرازی به مازندران  
ــيراز در  ــزی بنيادکودک، دفتر ش ــری دفتر مرک ــا هماهنگی و پيگي ب
ــاله جهت  ــی 4 روزه  را برای دانش آموزان 12 تا 20 س مردادماه اردوی
ــتان مازندران برگزار کرد. این اردو به سرپرستی  سفر به شهر نور در اس
ــور36 دانش آموز دختر  ــا حض ــکار افتخاری و ب ــددکار و یک هم دو م
ــيراز در شروع  ــد و مسئول دفتر ش تحت حمایت بنياکودک برگزار ش
ــفرنامه” دانش آموزان را به نوشتن  ــابقه ی “بهترین س سفر با طرح مس
خاطرات خود در این سفر سوق داد. در این اردو دخترها به فعاليت های 
ــابقات فوتبال، واليبال، مجسمه سازی با ماسه های  گوناگونی نظير مس
ــاحل، جنگل و بازار  ــطی و گردش در س ــاحل، پانتوميم، بازی وس س
ــا و با هدف ایجاد  ــن برای انجام هرچه بهتر برنامه ه پرداختند. همچني
احساس مسئوليت پذیری، فعاليت گروهی و همبستگی دانش آموزان 
به گروه های 6 نفره تقسيم شدند و رهبری گروه ها بر عهده دانشجویان 
قرار گرفت. محل اسکان اردو در شهر نور در مجمع ویالیی آقای احمد 
ــان تمام  ــم چی، یکی از همياران بزرگوار بنياد کودک بود و ایش ابریش

هزینه ها ی اقامت و پذیرایی را بر عهده داشتند.

روز جهانی کودک در دفتر شیراز 
ــردا و با  ــه نخبگان اميد ف ــه ميزبانی مدرس ــم روز جهانی کودک ب مراس
ــوزان تحت حمایت  ــا حضور تعدادی از دانش آم همکاری بنيادکودک و ب
بنيادکودک در شيراز و دانش آموزان دبستان اميد فردا در باغ جنت شيراز 
برگزار شد. در این مراسم عالوه بر دانش آموزان بنيادکودک، مادران آنها، 
ــيراز نيز حضور داشتند.  ــئول دفتر ش مددکاران، همکاران افتخاری و مس
ــيقی و سرود دانش آموزی، تقدیر از  طی این مراسم برنامه هایی نظير موس
ــکيت، دوچرخه و اسکوتر به صورت  برگزیدگان مسابقات کاراته، مانور اس
ــد. در این مراسم مسئول دفتر  ــکيل زنجيره انسانی اجرا ش همگانی و تش
ــيراز در زمينه معرفی بنيادکودک و اهداف آن برای مدعوین سخنرانی  ش
ــوزان تحت حمایت  ــيه تحصيلی دانش آم کردند و در ادامه گواهی بورس

بنيادکودک به همراه کارت هدیه ای به آنها  اهداء شد.

برگزاری نمایشگاه نقاشی نگارخانه ی جم   
ــيراز با  ــهر ش ــتان، نگارخانه ی جم واقع در ش ــان تابس ــای پای در روزه
ــگاهی از آثار هنرجویان خردسال  همکاری بنيادکودک در شيراز نمایش
ــر نگارخانه، درصدی از  ــی مدی خود برگزار کرد و با توجه به نيک اندیش
فروش آثار هنرجویان به دانش آموزان با استعداد بنياد کودک اختصاص 
یافت. این نمایشگاه با حضور تعدادی از هنرجویان نگارخانه، عالقمندان 
ــيراز و سخنرانی ایشان در  به هنر و نقاشی، مددکاران و مسئول دفتر ش
مورد بنيادکودک و اهداف آن افتتاح شد و به مدت دو هفته ادامه داشت. 
ــای دانش آموزان بنيادکودک  ــگاه درخت آرزوه در طی برگزاری نمایش
ــــــگاه به  ــگاه بود و ميهمانان و بازدیدکنندگان از نمایش نيز در نمایش
صورت داوطلبانه بسياری از آن آرزوها را برآورده کردند و لبخند شادی 
ــتعداد نيازمند بنيادکودک نشاندند. در روز  را بر لبان دانش آموزان با اس
ــگاه، تعدادی از دانش آموزان دفتر شيراز از طرف مدیر  اختتاميه نمایش
گالری به نگارخانه دعوت و مسابقه نقاشی برای این عزیزان تدارک دیده 
شد. در پایان نيز جوایزی نيز به آن ها اهداء گردید و نقاشی آن ها در کنار 

دیگر آثار در معرض نمایش عموم گذاشته شد.

اردوی سیاحتی و زیارتی
 کودکان دفتر شیراز

ــتی تحت حمایت بنيادکودک  در آبان ماه، 24 دانش آموز مرودش
ــودک در  ــددکار بنيادک ــتی م ــان به سرپرس ــراه مادرانش به هم
ــيراز  ــاری دفتر ش ــکار افتخ ــت و دو هم ــاری مرودش ــر اقم دفت
ــيراز  ــهر ش ــی در ش ــياحتی و زیارت ــک روزه س ــه اردوی ی  ب

رفتند.
ــودک در  ــت حمایت بنيادک ــتعداد تح ــا اس ــن دانش آموزان ب ای
ــان عازم شهر شيراز شدند و در این  مرودشت در این اردو از شهرش
ــاهچراغ، از اماکن فرهنگی و تاریخی و  سفر عالوه بر زیارت حرم ش

همچنين از بازار شيراز بازدید کردند. 
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شهرکرد
S h a r  e  k o r d
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کاشت نهال های 
زندگی توسط فرزندان 

بنیادکودک در 
شهرکرد 

ــه  ــهرکرد ب ــر ش ــفند 93 دفت در اس
و  ــی  طبيع ــع  مناب روز  ــبت  مناس
درختکاری و در راستای فرهنگ سازی 
ــش  و آموزش دانش آموزان تحت پوش
ــت  بنيادکودک، برنامه ای جهت کاش
ــداری و احياء فضای  نهال با هدف نگه
ــرد. هر یک  ــبز در این روز برگزار ک س
ــت  از دانش آموزان بنيادکودک با کاش
ــا  ــکاری، ب ــال در روز درخت ــک نه ی
ــظ منابع طبيعی  ــگ و نحوه حف فرهن
ــاد و پر انرژی را  آشنا شدند و روزی ش
سپری کردند. در این مراسم گروهی از 
مسئولين شهرکرد نيزحضور داشتند و 
ــانه های خبری  این مراسم توسط رس

پوشش داده شد.

بازفت از شهر های شهرستان کوهرنگ به فاصله 
ــتان چهارمحال و  ــری از مرکز اس 200 کيلومت
ــت. به دليل  ــهرکرد( واقع شده اس بختياری )ش
ــتان  ــت جغرافيایی و مکانی، این شهرس موقعي
ــتی و  ــی، بهداش در زمينه های فرهنگی، آموزش

سالمت خانواده در محروميت و رنج است. 
به همين جهت به در خواست اداره کل آموزش و 
پرورش استان از بنياد کودک در شهرکرد مبنی 
بر همراهی نمایندگان این سازمان جهت بازدید 
از مدارس منطقه بازفت، مسئول دفتر شهرکرد 
برای بازدید دو روزه به منطقه اعزام و طی بازدید 
از مدارس روستاهای ارته ، دره موال، چمن گلی، 

تبرک سفلی، چم قلعه ، مورز، تلورد و باغ چندار 
ــی دانش آموزان،  ــکالت تحصيل از نزدیک با مش
ــر اقتصادی و  ــت کودکان و همچنين فق بهداش

فرهنگی منطقه آشنا شد.
ــراف در چادر و  ــتا های اط اهالی دره موال و روس
ــی  مي کنند؛  ــی زندگ ــتی و ِگل خانه های خش
جاده ی باغ چندار به دره موال، جاده ای باریک و 
پر از سنگالخ است؛ امکانات بهداشتی و پزشکی 
ــتان وجود  ــرای فصل پر برف زمس به خصوص ب
ــی نيز به جز  ــن امکانات آموزش ــدارد؛ همچني ن
ــتان کوچک که آن هم توسط یک خير  یک دبس

ساخته شده در دسترس نيست.

اکثر روستا ها فاقد فضای آموزشی مناسب بوده 
ــی و بهداشتی جهت مصرف  و حتی آب لوله کش

روزانه نداشتند. 
ــن منطقه  ــات و بازدید از ای ــه گزارش با توجه ب
حدود ده عدد کانکس جهت فضای آموزشی نياز 
مبرم این شهرستان است و اميد می رود با یاری 
ــه همراه بنيادکودک،  همياران مهربان و هميش
ــن منطقه نيز  ــتعداد ای ــودکان با اس به زودی ک
ــت  ــه ای که حق هر کودکی اس ــات اولي از امکان
ــوند و  ــل برخوردار ش ــی و تحصي ــت زندگ جه
ــور زندگی در دل آنها جریان  شوق  آموزش و ش

 یابد. 

بازدید مسئول دفتر شهرکرد از مدارس محروم منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری    



بهـار 95
93

حضور دانش آموزان شهرکرد 
در جشنواره نمایش عروسکی   
شانزدهمين جشنواره نمایش عروسکی استان 
چهارمحال و بحتياری در سالن سينمای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد به 
ــد. دانش آموزان تحت  ــدت دو روز برگزار ش م
ــز در روز  ــهرکرد ني حمایت بنيادکودک در ش
ــدند و به همراه  دوم به این جشنواره دعوت ش
مسئول دفتر شهرکرد در این جشنواره ی شاد 
شرکت کردند و شاهد نمایش های قلموی خدا، 
ــه دانه،  ــک و پنب ــيد، گنجش گل و بلور خورش
ماهی رنگين کمون، خزان برگک و کالغ خنزر 
پنزری با ساختاری فرهنگی، هنری و اجتماعی 

بودند و از نزدیک با این هنر آشنا شدند.

در اواخر مرداد ماه، مسابقات بين المللی کاراته 
ــتان اصفهان  ــوتوکان ISKF در اس سبک ش
ــتاد کاراته ی جهان   ــور اس )نجف آباد( با حض
ــه کاران  کارات و    Hiroyoshi okazaki
ــيایی  به مدت 3 روز برگزار شد. دانش آموز  آس

ــاله ی بنيادکودک در دفتر شهرکرد نيز  12س
در وزن 26 - کيلوگرم و  در رده سنی 11 تا 13 
سال در این مسابقات حضور داشت و موفق به 
ــب مقام دوم و مدال نقره ی مسابقات شد.  کس
ــال 92 فعاليت خود را در رشته کاراته  او از س

ــتانی را  ــروع و تاکنون چندین مقام برتر اس ش
ــت. وی از دانش آموزان با  ــب کرده اس نيز کس
ــهرکرد است که با تالش خود  استعداد دفتر ش
ــم به آینده ای  و حمایت های بنياد کودک چش

پر از اميد دارد. 

کسب مدال قهرمانی توسط سرمایه های بنیادکودک در شهرکرد   
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دانش آموزان بنیاد کودک در شهرکرد مهر 
امسال را با مهربانی آغاز کردند  

ــایش مدارس با نيک اندیشی همياران مهرمند دفتر  در آستانه گش
ــش این دفتر کيف و  ــهرکرد، به تمامی دانش آموزان تحت پوش ش
ــت افزار، به فراخور نياز در هر مقطع تحصيلی اهداء شد. این  نوش
ــی و... بود که  ــامل کيف، دفتر، مداد و خودکار، مداد رنگ هدایا ش
ــور مضاعف در بين آن ها گردید و دانش آموزان با  باعث شادی و ش

استعداد بنيادکودک سال تحصيلی خود را با شادی آغاز کردند.

برگزاری جلسات مشاوره 
در دفتر شهرکرد  

ــن انتخاب بهترین  ــاوره به دانش آموزان کمک مي کند تا ضم مش
ــود را بهتر  ــتعدادهای خ ــکالت،  ویژگی ها و اس روش در حل مش
ــته اند،  ــناخته و به موارد و خصوصياتی که به آن ها توجه نداش ش
بيشتر اهميت دهند. در همين راستا و با توجه به نياز دانش آموزان 
تحت حمایت بنيادکودک، دفتر شهرکرد اقدام به برگزاری مشاوره 
ــت و  ــی و فرهنگی برای دانش آموزان کرده اس تحصيلی، اجتماع
ــی گرامی، که از  ــاوره هر هفته با همياری نيک اندیش جلسات مش
ــی هستند در دفتر  مدرسان دانشگاه و کارشناس ارشد روانشناس

شهرکرد برگزار می شود.

جلسات مشاوره امتحانات  
ــاوره خانواده  ــه مش ــدن به فصل امتحانات، اولين جلس  با نزدیک ش
ــد.  ــهرکرد برگزار ش برای مادراِن دانش آموزان تحت حمایت دفتر ش
در این جلسه یکی از کارشناسان ارشد گروه مشاور اداره کل آموزش 
و پرورش استان مطالبی را در خصوص ارتباط خانواده با دانش آموزان 
ــترس  و تحصيل عنوان کردند. همچنين راهکارهایی برای کنترل اس
ــرایط ارائه  ــان امتحان و وظایف مادران در این ش دانش آموزان در زم

کردند و در پایان به سؤاالت حاضران پاسخ داده شد.

درخششی دیگر از دانش آموز 
بنیادکودک در شهرکرد

ــای  ــر موفقيت ه ــالوه ب ــودک ع ــاله ی بنيادک ــوِز 16س دانش آم
ـــــــی صخره نــــــــوردی  ــتـــــه ی ورزش تحصيلی، در رش
ــب  ــياری کس ــای بس ــوری موفقيت ه ــتانی و کش ــطح اس  در س

کرده است. 
ــزار  ــتان برگ ــطح اس ــاه در س ــن م ــه در بهم ــابقاتی ک او در مس
ــام دوم را در  ــته بولدرینگ، مق ــام اول را در رش ــده بود نيز مق ش
ــر طناب به  ــته س ــوم را در رش ــير و مقام س ــختِی مس ــته س رش
ــوری  ــابقات کش ــدن برای مس ــال آماده ش ــت آورد و در ح  دس

است.
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کاشان
K a s h a n
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سفر فرزندان دفتر کاشان به شمال کشور
 در نوروز 94  

ــم چی  ــای احمد ابریش ــواره ميهمان آق ــودک که هم ــوزان بنيادک دانش آم
ــالت نوروز94 نيز  ــتند، در تعطي نيک اندیش گرامی و هميار بنيادکودک هس
ــان ميهمان مجتمع ویالیی جناب ابریشم چی در مازندران  از سوی دفتر کاش
ــدند و در اردویی زیبا و به یاد ماندنی در مجتمع دریاویال، از امکانات وسيع  ش
ــار و جنگل های  ــيزده بدر را در کنار آبش ــتفاده کرده و بهره بردند و س آنجا اس
ــن اردو،  ــرکت کننده در ای ــد. دانش آموزان ش ــپری کردن ــهر نور س زیبای ش
ــودک  قرار گرفتند و تجربه  کودکانی بودند که به تازگی تحت حمایت بنيادک

این حضور و این اردو برای همگی آن ها فرح بخش و به یاد ماندنی بود.
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برگزاری اردوی 
زیارتی مشهد مقدس 

توسط دفتر کرج  
ــت ماه 23 دانش آموز دفتر کرج عازم  در اردیبهش
ــور و هيجان  ــدند. دانش آموزان ش سفر مشهد ش
ــی از آن ها که  ــوص بعض ــتند، به خص زیادی داش
ــد.  در این  ــده بودن ــرف نش تاکنون به زیارت مش
ــفر، با همياری همياران و همکاران تالش شد تا  س
ــالوه بر زیارت حرم رضوی،  دانش آموزان بتوانند ع
به بازدید مناطق فرهنگی و تاریخی استان خراسان 
ــفر خاطرات زیبا و جاودانه  رضوی بپردازند. این س
ــت، زیرا  ای را برای این دانش آموزان به همراه داش
آنها با سفر به اماکن تاریخی نظير توس و نيشابور، 
عالوه بر تفریح با فرهنگ آن شهرها نيز آشنا شدند 

و اطالعات خوبی کسب کردند.

ــوان  عن ــا  ب ــي  همایش ــت،  اردیبهش در 
ــا  ــزی و ب ــت و برنامه ری ــاب آوری، مدیری ت
ــتان دانش آموزان  ــادران و سرپرس حضور م
ــخنرانی جناب آقای مقدسی   دفتر کرج با س

برگزار شد. 
استاد مقدسی در خصوص موضوع تاب آوری، 
ــان و برنامه ریزی در کارها ، منابع  مدیریت زم
تاب آوری )شامل: من می توانم، من دارم، من 
هستم( و معرفی افرادی که در شرایط سخت 

ــه مراتب باالیی  و بحرانی زندگی کرده اند و ب
ــب و کار رسيده اند سخنانی  از نظر علم و کس
ــی از مددکاران  ــس از آن، یک ایراد کردند. پ
ــل امتحانات و  ــوص فص ــرج در خص دفتر ک
ــتر  ــی دانش آموزان و فراهم کردن بس آمادگ
ــط مادران، معرفی ساختمان  ــب توس مناس
ــت برگزاری کالس های  جدید دفتر کرج جه
ــه مدعوین ارائه ــی و... توضيحاتی را ب  تقویت

 دادند. 

ــن از دو دانش آموز که  در این برنامه همچني
ــتانی همکاری  ــزارش اردوی تابس در تهيه گ
کرده بودند تقدیر به عمل آمد و دو مادر نمونه 
ــه هماهنگ با برنامه های بنياد  نيز که هميش
ــتند و همکاری خوبی دارند مورد معرفی  هس

و تقدیر قرار گرفتند. 
ــکر  ــا و تقدیر و تش ــم با صحبت ه این مراس
ــرج از حاضرین در  ــر ک ــئول محترم دفت مس

همایش و استاد مقدسی پایان یافت. 

همایش تاب آوری، مدیریت و برنامه ریزی در دفتر کرج 
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ــرم  محت ــاران  همي از  ــی  یک ــوت  دع ــه  ب
بنيادکودک در نيمه دوم مرداد ماه، سفری 4 
روزه به منطقه زیبا و سرسبز تالش در استان 
ــخصی ایشان ترتيب داده  گيالن در ویالی ش
ــوزان دختر تحت  ــد و تعدادی از دانش آم ش
ــرکت در اردو  ــت بنيادکودک ضمن ش حمای
ــياحتی در  ــز تفریحی و س ــد از مراک و بازدی
ــاد و فراموش  کنار هميار مهربان، لحظاتی ش

نشدنی را تجربه کردند. 
هميار عزیز با تقبل هزینه های اقامت 4 روزه، 
ــد از اماکن  ــا و بازدی ــی، تقدیم هدای پذیرای

دیدنی و تفریحی، خاطره ای ماندگار در ذهن 
ــوزان عزیز در این  ــرد و دانش آم آن ها ثبت ک
ــا و هوای  ــتند از طبيعت زیب چند روز توانس
ــای فرح بخش  ــف، دریا، جنگل ه پاک و لطي
ــبه هونی و آبشار ویسه  داران  تالش، یيالق اس
ــرار دارد دیدن  که در 30 کيلومتری تالش ق
کنند و از مهمان نوازی بی شائبه ميزبان لذت 

وافر ببرند.
ــتودنی،  ــدام س ــن اق ــت آوردهای ای از دس
ــن دانش آموزان  ــراری روابط صميمی بي برق
ــا، آموختند  ــيم کار بين آن ه ــه با تقس بود ک

ــت و هيچ کس  ــی جدا نيس که کسی از کس
ــر از آن،  ــدارد و فرات ــری ن ــری برت ــر دیگ ب
ــر روند  ــفر ب ــن س ــوب ای ــذاری مطل تأثيرگ
ــان ــه ایش ــی روحي ــخصيت و تعال ــد ش  رش

 بود.
استقبال پر مهر و خالصانه هميار عزیز که در 
ــه گونه ای  ــوش دانش آموزان ب لحظه های خ
ــار آن ها  ــت خود را نث ــف و محب متفاوت لط
ــد و از  ــادمانی آنها غرق می ش می کرد و در ش
خنده و شادی آن ها لذت می برد وصف ناپذیر 

است.

برگزاری اردوی یک روزه 
دانش آموزان بنیادکودک 
کرج در جاده چالوس  
ــاعدت همياران دفتر کرج، دانش آموزان  با مس
دختر بنيادکودک در مردادماه یک روز پرشور 
ــوس  ــاده ی چال ــا در ج ــتای کل ه را در روس
ــادی کودکان در تمام روز  گذراندند. طنين ش
ــيده بود  ــت را جان تازه ای بخش طراوت طبيع
ــکالت عدیده  ــه به دليل مش و این کودکان ک
ــی، روحيه  ــيب های اجتماع ــادی و آس اقتص
ــاده ترین امکانات  ــد و اغلب از س ضعيفی دارن
ــتند با  ــتند، توانس ــادی ها نيز محروم هس و ش
ــه دور از هرگونه تنش و  ــور در طبيعت و ب حض

مشکالت زندگی، کمی آرامش یابند.

اردوی دانش آموزان دفتر کرج به منطقه زیبای تالش  
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روز جهانی کودک بهانه ای 
برای ورود به جهان زیبا و 

بدون آالیش کودکان است 
 در پی هماهنگی های به عمل آمده جشن روز 
ــرای 200 دانش آموز پایه اول  جهانی کودک ب
ــان تدارک دیده شد تا این  ــم و مادرانش تا شش
ــاد و فراموش نشدنی را در  کودکان لحظات ش

کنار والدین شان تجربه کنند. 
ــيقی گيتار متشکل  ــم گروه موس در این مراس
ــش بنيادکودک  ــت پوش ــوزان تح از دانش آم
ــيقی  ــت هنرجوی کالس موس که چندی اس
ــعر  ــد. ش ــی کردن ــتند، هنرنمای ــاد هس بني
ــر برنامه هایی بود که  ــابقه از دیگ خوانی و مس
ــد آورد. همچنين اجرای  دانش آموزان را به وج
ــالن طنين انداخت و  ــيقی دف نيز در س موس

هيجان خاصی را در بين حضار ایجاد کرد. 
ــات  ــز لحظ ــز ني ــر طن ــم تئات ــن مراس در ای
ــرکت کنندگان در  ــرای ش ــی را ب ــيار خوب بس
ــم هدایایی  ــا تقدی ــم ب ــن رقم زد. مراس جش
ــان و  ــه ميهمان ــه هم ــود ب ــم یادب ــه رس ب
ــرج پایان  ــئول محترم دفتر ک ــخنرانی مس  س

پذیرفت. 
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حضور فعال دفتر کرمانشاه در جشن 
گلریزان کودکان تاالسمی  

ــالن آمفی تئاتر بيمارستان فوق  در این جشن که در شهریورماه در س
تخصصی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی به ميزبانی صدا و سيمای 
ــاه برگزار گردید، دفتر کرمانشاه حضوری فعال داشته و  مرکز کرمانش
مسئول محترم این دفتر با  کمک های نقدی، کودکان تاالسمی را مورد 
ــرکت رز گل  حمایت قرار داد. همچنين بنا به دعوت بنيادکودک از ش
ــاخه گل رز هلندی توسط پرسنل بنيادکودک به  کرمانشاه، صدها ش
تمامی مدعوین اهداء شد و فضای تأثيرگذار و زیبایی را ایجاد کرد.  در 
ــاه، به معرفی بنيادکودک  ادامه برنامه یکی از همکاران دفتر کرمانش
پرداخت و فعاليت ها و اهداف بنيادکودک را برای حاضرین در مراسم 
ــوده و آرزومند  ــودک همواره حامی کودکان بيمار ب بيان کرد. بنيادک

است این عزیزان به زودی سالمتی خود را بازیابند. 

برگزاری همایش موفقیت تحصیلی و 
اعتماد به نفس در روز جوان  

ــوان “موفقيت  ــی تحت عن ــبت روز جوان، در خرداد ماه همایش به مناس
ــدان و خانواده های تحت حمایت  ــرای فرزن تحصيلی و اعتماد به نفس” ب
ــالن اجتماعات کانون پرورش فکری  بنيادکودک در کرمانشاه در محل س
کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این جلسه دکتر اميری از اساتيد فرهيخته 
ــخنرانی در خصوص تحصيل و اعتماد به  دانشگاه آزاد کرمانشاه به ایراد س
ــنام  ــط هنرمندان خوش ــادی توس نفس پرداختند و پس از آن برنامه ش
ــاه 20 “ اجرا شد. همچنين گروه موسيقی  و محبوب برنامه طنز “ کرمانش
“دنگ پرآو” به اجرای موسيقی پرداختند. مدیریت محترم کانون پرورش 
ــت  ــخنرانی و بيان سرگذش ــودکان و نوجوانان نيز ضمن ایراد س فکری ک
ــمار زندگی، نوید داد که  ــود و گذر از رنج های بی ش زندگی پر پيچ و خِم خ
ــت حمایت بنياد کودک زین  دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی تح
ــتفاده کنند.  ــی امکانات کانون به صورت رایگان اس پس می توانند از تمام
ــت تعامل با بنياد  ــن گردهمایی پيوندی جه همچنين بنياد کودک در ای
نخبگان استان بست. مدیر کل محترم تربيت بدنی کرمانشاه نيز فرمودند 
که تمامی فرزندان عزیز بنيادکودک می توانند با معرفی نامه بنيادکودک از 
کليه فضاها و امکانات ورزشی استان در رشته های مختلف به صورت رایگان 
استفاده کنند. در این برنامه عالوه بر خانواده های تحت حمایت بنيادکودک، 
مشاوران، مددکاران، روانشناسان و همياران بنياد کودک، مسئولين محترم 

استان کرمانشاه نيز حضور داشتند.

ــتانه آغاز امتحانات پایان سال تحصيلی،  در آس
ــاب آوری و خودمراقبتی”  همایش “تحصيل، ت
برای خانواده های تحت حمایت بنياد کودک در 

کرمانشاه برگزار شد. 
ــه جناب آقای محمدرضا مقدسی  در این جلس
ــی و  ــود مراقبت ــاب آوری و خ ــوص ت در خص
ــخنرانی پرداختند.  ــل به ایراد س اهميت تحصي
ــاره به چالش های موجود در  ــان ضمن اش ایش

ــوص در  ــت به خص ــت حمای ــای تح خانواده ه
ــال، بر اهميت  زمان برگزاری امتحانات پایان س
ــد و روش های   ــادران در این زمينه تأکي نقش م
ــن ایام را  ــان در ای ــروری و مدیریت زم فرزندپ

معرفی کرد.
 ایشان سخنان خود را با تأکيد بر تاب آوری زنان 
سرپرست خانوار و مؤلفه های آن به پایان رساند. 
ــاء دفتر  ــای هيئت امن ــی از اعض همچنين یک

ــادر در بنيان  ــاه، درباره ی نقش زن و م کرمانش
ــور جامعه و  ــه، زن معمار و مح خانواده و جامع

مادر خانواده، سخنرانی کرد. 
ــه عالوه بر مادران و زنان سرپرست  در این جلس
خانواده های تحت حمایت، اعضای هيئت امناء، 
ــئولين  همياران و مددکاران بنيادکودک و مس
محترم دانشگاه آزاد نيز حضور و حمایت گرمی 

داشتند.

برگزاری همایش تحصیل، تاب آوری و خودمراقبتی
 برای خانواده های تحت حمایت بنیادکودک در کرمانشاه  
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برگزاری نمایشگاه نقاشی 
بین نوآموزان مهدکودک های 

شهر مراغه و دانش آموزان 
تحت حمایت بنیاد کودک  

ــفند  ــه در هفته پایانی اس ــودک مراغ بنياد ک
ــه  ــتر موسس ــی بيش ــور معرف ــه منظ 93 ب
ــا همکاری  ــهروندان، ب ــوکاران و ش ــن نيک بي
ــدام به  ــاک اق ــادی پ ــن و قن ــه کار آفری بيم
ــن نوآموزان  ــی بي ــگاه نقاش ــزاری نمایش برگ
ــه و دانش آموزان  ــهر مراغ مهدکودک های ش
ــرد. در این اقدام،  تحت حمایت بنيادکودک ک
ــی با آرم بنياد کودک در ميان  900 برگه نقاش
ــتان   کودکاِن مهد کودک ها و مراکز پيش دبس
ــد و کودکان پس از یک  ــهر مراغه توزیع ش ش
ــراه درج  ــه هم ــود را ب ــی های خ هفته نقاش
ــا آماده  ــن برگه ه ــخصات و آدرس در ای مش
ــی ها طی  ــل این تالش و نقاش کردند. از حاص
ــگاهی نيز در  برنامه ریزي یک همایش، نمایش
البی هتل دریا جهت بازدید عموم برگزار شد و 
بسيار مورد استقبال مدعوین و اولياء نوآموزاِن 
مهد کودک ها قرار گرفت. در این همایش ابتدا 
ــيس و عملکرد  گزارش مفصلی از نحوه ی تأس
بنيادکودک مراغه و آشنایی با اهداف موسسه 
ــئولين شهر مراغه  ارائه شد. سپس یکی از مس
ــکر و قدردانی از نحوه  طی سخنرانی ضمن تش
ــی از همياران  ــود را یک ــودک، خ کار بنيادک
ــه قول  ــه معرفی کرده و به موسس این موسس
ــيس  ــت تهيه ی زمين برای تأس همکاری جه
ساختمان بنياد کودک مراغه را داد. در خاتمه 
ــه کارآفرین طی  ــرکت بيم ــز نماینده ی ش ني
ــویق  ــی بنيادکودک و تش ــخنرانی و معرف س
ــه، دو جلد کتاب  دانش آموزان مستعد موسس
ــاندند.  خود را به نفع بنياد کودک به فروش رس
ــط  ــودکان نيز توس ــی های ک همچنين نقاش
ــت از بنيادکودک  ــدف حمای ــوکاران با ه نيک

خریداری شد.

در عصر کنونی تحول جامعه از حالتی ساده و 
ابتدایی به وضع پيچيده و بغرنج، مشکالتی را 
برای انسان بوجود آورده است که پيشگيری و 
ــاوره و راهنمایی را ضرورت  حل آنها لزوم مش
ــر تحصيل  ــه در ام ــی ک ــد.  از آنجائ می بخش
فرزندان، خانواده و والدین نقش بسزایی دارند 
ــق تحصيلی دانش آموزان در  و انگيزه ها و عالی
ــکل می گيرد، لزوم انجام مشاوره با  خانواده ش

والدین ضرورت و اهميت خاصی پيدا مي کند. 
ــه در جهت ارتقاء  ــن منظور دفتر مراغ به همي
ــا از اول  ــات خانواده ه ــطح بينش و معلوم س
ــال 94 در روزهای پنج شنبه ی هر  مهرماه س
ــی چند از  ــئول دفتر و تن ــا حضور مس هفته ب
دبيران مجرب که جزو همکاران افتخاری این 
ــزاری کارگاه های  ــتند، اقدام به برگ مرکز هس
ــخ با اولياء و  آموزشی و جلسات پرسش و پاس

ــداف مورد نظر:  ــت.  اه دانش آموزان کرده اس
ــکالت خانوادگی،  کمک به حل مسائل و مش
ــدان از طریق خدمات  تحصيلی و تربيتی فرزن
ــت  ــاوره جه ــی و مش ــاوره ای، راهنمای مش
ــکالت عاطفی، روانی،  ــگيری و رفع مش پيش
ــن و فرزندان،  ــن والدی ــی و اخالقی بي تربيت
ــی،  ــکالت خانوادگ ــروز مش ــگيری از ب پيش

تحصيلی و تربيتی فرزندان است. 

برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ با اولیاء و دانش آموزان تحت حمایت
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ــی از نيکوکاران  ــت با حمایت یک در ماه اردیبهش
بزرگوار بنيادکودک مراغه، کالس های موسيقی 
ــن از  ــرای 20 ت ــدی ب ــوری و مبت در دو دوره تئ
ــر برگزار  ــت این دفت ــوزان تحت حمای دانش آم
ــه دانش آموزان  ــوزش بلز ب ــد. این دوره با آم ش
ــيقی به  ــوزش تئوری موس ــی و آم مقطع ابتدای
ــتان  ــع راهنمایی و دبيرس ــوزان مقاط دانش آم
ــيقی با هدف  ــد. کالس های تئوری موس آغاز ش
آشنایی دانش آموزان با انواع موسيقی و ساز و نيز 
استعداد یابی ایشان برگزار شد و بدین ترتيب در 
هر هفته با حضور یکی از مربيان مجرب موسيقی، 
دانش آموزان با یکی از آالت موسيقی آشنا   شدند. 
ــی برگزاری  ــای تئوری، ط ــام دوره ه پس از اتم

ــناخت مربيان از  ــتعدادیابی و ش آزمون های اس
هنرجویان، سازهای موسيقی شامل چهار گيتار، 
ــوکار گرامی  که  ــط نيک دو ویولن و یک پيانو توس
ــداری و در  ــی بودند، خری ــی این دوره آموزش بان

اختيار دانش آموزان قرار گرفت. 
ــه دوم آموزش  ــر کالس های مرحل در حال حاض
موسيقی زیر نظر مربيان مجرب طبق روال قبلی 
ــودک مراغه  ــنبه در دفتر بنيادک روزهای پنج ش
تشکيل می شود و بسيار مورد استقبال و استفاده 
ــت.  بنياد کودک  ــه اس ــوزان قرار گرفت دانش آم
ــتعدادها و  ــه به اس ــت ک ــدردان هميارانی اس ق
نيازهای دانش آموزان احترام گذاشته و در جهت 

تعالی آن گام بر می دارند.

ــتان  ــر مراغه در پایان تابس بنياد کودک دفت
ــوب در آغاز  ــک روحيه خ ــاد ی با هدف ایج
ــک روزه را برای  ــی ی ــال تحصيلی، اردوی س
ــزار کرد. در  ــوزان بنيادکودک برگ دانش آم
ــوزش و پرورش  ــن اردو که با هماهنگی  آم ای
و فعاليت های امور اردویی دانش آموزان شهر 
ــوزی برگزار  ــک اردوگاه دانش آم مراغه در ی
ــتعد دختر شرکت  ــد، 70 دانش آموز مس ش

کردند. همچنين با دعوت بنيادکودک مراغه، 
ــاران بنيادکودک  ــدودی از همي ــداد مح تع
ــه در طول  ــکاران افتخاری ک و برخی از هم
ــه در برگزاری  ــتان به صورت داوطلبان تابس
ــی دانش آموزان  کالس های تقویتی و آموزش
در بنيادکودک مراغه فعاليت داشتند، در این 
ــتانی،  اردو حضور یافتند.  در این اردوی تابس
ــيرینی و ميوه  این جمع گرم و صميمی با ش

ــدند.  ــار هم پذیرایی ش ــرف ناهار در کن و ص
ــتفاده از  ــوزان ضمن اس ــن دانش آم همچني
امکانات تفریحی اردوگاه، در مسابقات علمی 
ــرکت کرده و جوایزی به ایشان  و تفریحی ش
ــد.بدین ترتيب اعضای بنيادکودک  تقدیم ش
ــه یادماندنی را  ــور و ب ــر ش ــه یک روز پ مراغ
ــتقبال سال  ــپری کردند و با شادی به اس س

تحصيلی رفتند.

برگزاری اردوی یک روزه برای دانش آموزان بنیادکودک مراغه در شهریور ماه 

برگزاری کالس موسیقی
 برای دانش آموزان بنیادکودک مراغه در ماه اردیبهشت 
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بنیاد ک�ودک مراغ�ه ب�ه منظ�ور تش�ویق 
دانش آم�وزان مس�تعد و عالقمند ب�ه علوم 
کامپیوتری و ارتقاء سطح علمی ایشان و نیز 
با هدف آش�نایی این علم آموزان با جریانات 
مهم و علمی دنیا، اقدام به برگزاری "مسابقه 

بین المللی علوم کامپیوتر ببراس" نمود. 
"ببراس" ی�ک مس�ابقۀ آنالی�ن بین المللی 
است که با هدف ترویج مفاهیم بنیادی علوم 
کامپیوتر و انفورماتیک و تفک�ر کامپیوتری 
)الگوریتم�ی( در میان عموم م�ردم به ویژه 
دانش آموزان و معلمان در س�طح بین المللی 

فعالیت مي کند. 
بب�راس می کوش�د رقابت�ی انگیزش�ی را به 
ص�ورت آنالی�ن در دس�ترس مخاطب�ان در 
کش�ورهای مختلف ق�رار ده�د. در طراحی 
مسئله های ببراس تالش می ش�ود به انتقال 
طیف وس�یعی از مفاهیم انفورماتیک، 
برنامه نویس�ی  و  الگوریت�م 
مانند ترتیب منطقی 
هم روندی،  و 

س�اختمان داده ها مانند هیپ ها، پش�ته ها، 
صف ه�ا، مدل س�ازی برنامه ه�ا و جری�ان 
داده ه�ا، تعامل انس�ان و کامپیوتر، گرافیک 
و... توج�ه ش�ود. این مس�ابقه طب�ق برنامه 
هر س�ال در هفت�ه آخر اس�فند م�اه برگزار 
می ش�ود.  هفته آخر اس�فند 93،تع�داد 90 
دانش آموز بنیاد کودک مراغه برای اولین در 
مس�ابقه بین المللی عل�وم کامپیوتر ببراس 
هم زم�ان ب�ا دانش آم�وزان سراس�ر جهان 
شرکت کردند. این مسابقه با مساعدت مدیر 
محترم ش�رکت پرچمداران دانش و فناوری 
در مرکز علمی و فرهنگی بنیادکودک مراغه 
برگزار ش�د و مورد اس�تقبال دانش آموزان 
این مرکز قرار گرفت. همچنی�ن در روزهای 
پایان�ی فروردی�ن س�ال 94 نی�ز ب�ه منظور 
در  بنیادک�ودک  دانش آم�وزان  مش�ارکت 
مسابقات علمی و ارتقاء سطح علمی ایشان، 
دانش آموزان مس�تعد و عالقمند به ریاضی، 
در "مس�ابقه بین المللی ریاضیات کانگورو" 

شرکت کردند. 
"مس�ابقه بین المللی کانگورو" یک مس�ابقه 
ریاضی برای دانش آموزان در سنین و مقاطع 
مختل�ف تحصیل�ی )از اول دبس�تان ت�ا 
س�ال آخر دبیرس�تان( اس�ت که 
ب�ه ص�ورت چن�د گزینه ای 

انج�ام می ش�ود و ه�ر دانش آم�وز می تواند 
در ای�ن مس�ابقه، در پایه مربوط ب�ه خودش 
ش�رکت کند. البته امکان ش�رکت درسطوح 
مس�ابقه برای هر کش�ور با توجه به ش�رایط، 
امکانات و منابع دسترس�ی،متفاوت اس�ت.  
ای�ن مس�ابقه ب�ا حمای�ت مدیری�ت محترم 
موسس�ه علمی و فرهنگی فاطم�ی، نماینده 
رس�می ریاضیات کانگورو در ایران با شرکت 
بی�ش از 100 دانش آم�وز ممت�از بنیاد کودک 
و ع�ده ای از دانش آم�وزان م�دارس مراغ�ه 
در محل مرک�ز فرهنگی هن�ری بنیاد کودک 
مراغه در س�طح جهان�ی برگزار ش�د و مورد 
اس�تقبال دانش آموزان بنیاد ک�ودک مراغه 
قرار گرفت.  ایران از س�ال 2009 با نمایندگی 
"باش�گاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش 
و پرورش" ب�ه عضویت این مس�ابقه درآمده 
اس�ت. در ای�ن س�ال بی�ش از 5/5 میلیون 
دانش آموز از سراس�ر جهان در این مس�ابقه 
ش�رکت کردند که نزدیک به 1۷۷ ه�زار نفر 
آن�ان ایرانی بودن�د. این مس�ابقه در صورت 

امکان در اواخر فروردین ماه هر س�ال با 
همکاری ادارات آموزش و پرورش 

ش�هر  ه�ر  در  اس�تان ها 
برگزار می شود.

برگزاری مسابقات
 بین المللی علوم کامپیوتر ببراس و ریاضیات 

کانگورو در بنیاد کودک مراغه  
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ــهدی در  ــتعداد مش ــوز با اس ــان دانش آم احس
ــرایط خانوادگی به بهترین شکل  سخت ترین ش
ــان به  ــن درس می خواند.  منزلی که احس ممک
ــی مي کنند در  ــواده اش در آن زندگ همراه خان
ــهر واقع شده و او برای  روستایی در حاشيه ی ش
ــی  ــه و کالس زبان انگليس رفت  و  آمد به مدرس
ــير زیادی را با اتوبوس طی مي کند.  احسان  مس
از همان ابتدا بسيار فعال و پر جنب  و  جوش بوده 
ــر دارد و  ــز فکرهای بزرگی در س و هم اکنون ني
ــتيابی به آن ها غافل  لحظه ای از تالش برای دس
ــيار بلندپرواز است و توانسته با  نمی ماند. وی بس
ــياری دست یابد  تالش خود به موفقيت های بس

که در زیر به آنها اشاره شده است:
سوابق تحصیلی :

اول راهنمایی :
ــون  ــه اول آزم ــه اول در مرحل ــب رتب 1. کس

پيشرفت تحصيلی در منطقه 
ــتان در مرحله دوم آزمون  2. کسب رتبه اول اس

سنجش دو 
3. کسب رتبه اول مدرسه در امتحانات ترم اول 

4.کسب رتبه 6 در آزمون مرآت 
5. کسب رتبه 47 کشور در آزمون مرآت 

6. قبولی در المپياد ریاضی 
7. قبولی در المپياد ادبيات

دوم راهنمایی :
1. قبولی در المپياد ریاضی

ــه اول المپياد زبان  ــب رتبه اول در مرحل 2. کس
انگليسی در استان

3. کسب رتبه اول در آزمون دوم و ششم مرآت 
ــنجش دو در  ــه اول در آزمون س ــب رتب 4. کس

منطقه
5. کسب رتبه سوم در آزمون اول مرآت 

6. کسب رتبه سوم در آزمون پيشرفت تحصيلی 
مرحله یک در منطقه

ــوم در مدرسه در امتحانات ترم  7. کسب رتبه س
اول 

سوم راهنمایی :
1. کسب مقام اول در آزمون منش 1

ــه و 128 کشوری در  ــب رتبه اول مدرس 2. کس
آزمون مبتکران 2

3. کسب رتبه اول در آزمون مبتکران 6
ــاد علوم  ــتان در المپي ــه دوم اس ــب رتب 4. کس

تجربی 
5. کسب رتبه دوم مدرسه در امتحانات ترم اول

6. کسب رتبه سوم استان در المپياد ریاضی 
7. کسب رتبه سوم مدرسه در آزمون مبتکران 5 
8. کسب رتبه چهارم مدرسه در آزمون مبتکران 

 1
اول دبیرستان :

1. قبولی در المپياد کامپيوتر
2. کسب رتبه دوم مدرسه در امتحانات ترم اول

3. کسب رتبه سوم مدرسه در مرحله اول آزمون 
سنجش سمپاد 

ــابقات شهر  ــوم استانی در مس 4. کسب رتبه س
ریاضی 

سوابق پژوهش�ی در حوزه روباتیک )تیم 
علمی و پژوهشی رز(

ــابقات  ــب رتبه اول ليگ مين یاب در مس 1. کس
آزاد دانشگاه پيام نور 91-90 

ــتان در مسابقات جنگجو  2. کسب رتبه دوم اس
خوارزمی 91-90 

ــابقات المپياد ملی  3. کسب رتبه پنجم در مس
مهارت در سال 93

4. پژوهشگر برتر ناحيه 7 در سال 92

5. پژوهشگر برتر ناحيه 7 در سال 93
6. پژوهشگر برتر ناحيه 3 در سال 94 

ــتارگان  ــراح برتر همایش س ــگر و ط 7. پژوهش
هفتم 

8. کسب رتبه اول کشوری در ليگ آزاد روباتيک 
2012

ــوکاپ 2012  ــب رتبه دوم جهانی در رب 9. کس
مکزیک

ــابقات آزاد  ــور در مس ــب رتبه اول کش 10. کس
ایران سال 2014

11. کسب رتبه اول جهانی در مسابقات ربوکاپ 
2014 امدادگر برزیل 2014

ــيریاب در  ــوم کشوری مس ــب رتبه س 12. کس
مسابقات ابوریحان

13. ساخت یک نورافکن در قالب گروه
ــه برای شرکت هيوندای  14. ساخت باالبر شيش

پاکروان
15. قبولی در مرحله شهرستانی دوره شانزدهم 

مسابقات ملی مهارت 
C # 16. فعاليت به عنوان مدرس برنامه نویسی

ــک در  ــدرس روباتي ــوان م ــت به عن 17. فعالي
پژوهش سرای ناحيه 3

18. در حال طراحی پروژه نانوایی خودکار برای 
جهاد کشاورزی

بنيادکودک مفتخر است که با حمایت فرزندانی 
ــور زندگی را در  نظير احسان شوق آموزش و ش
ــزه اش زنده نگاه  ــودکان پرتالش و با انگي دل ک
ــان با هوش  ــت که احس ــند اس ــته و خرس داش
ــار برای  ــث افتخ ــار خود باع ــتعداد سرش و اس
ــده است. بنياد کودک  خانواده ی بنياد کودک ش
به فرزندان خود می بالد و می کوشد زندگی آنها 

را سرشار از اميد و پویایی سازد.

  معاینه دهان و دندان دانش آموزان دفتر مشهد توسط پزشک معتمد بنیادکودک 
ــال از  ــنين 6 تا 12 س ــدان کودکان در س ــت دهان و دن بهداش
ــفانه هزینه های باالی  ــت. اما متأس اهميت باالیی برخوردار اس
ــکالت دهان  ــکی، منجر به عدم پيگيری و درمان مش دندانپزش
ــت و در این ميان دانش آموزان  و دندان در قشر نيازمند شده اس
بنيادکودک نيز در این زمينه با این مشکالت مواجه هستند. لذا 
ــهد از جناب آقای  ــارکت یکی از همياران فعال دفتر مش با مش
ــال و عضو  ــکی اطف ــا صراف، متخصص دندانپزش دکتر عليرض
ــهد دعوت به عمل  ــکی مش ــکده دندانپزش هيئت علمی دانش
ــت حمایت بنيادکودک  ــاله تح آمد تا 41 دانش آموز 6 تا 12 س
را در دفتر مشهد مورد معاینه قرار دهد. ایشان نيمی از روز خود 
ــوزان بنيادکودک  ــهد به معاینات اوليه دانش  آم را در دفتر مش
ــتند این امکان  ــاص داد و کودکانی که نياز به درمان داش اختص

را یافتند که توسط دکتر صراف به صورت رایگان معالجه شوند.

احسان دانش آموز با استعداد و افتخارآفرین بنیاد کودک مشهد  
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اردوی تفریحی دانش آموزان تحت حمایت دفتر مشهد   
در شهریور و مهرماه سال جاری دانش آموزان 
ــهد طی  ــت بنيادکودک در مش تحت حمای
ــاب آقای رضازاده  دعوت نيکوکار گرامی جن
و سرکار خانم دکتر فربودی از اعضای محترم 
ــک روز خاطره  ــهد، ی هيئت امنای دفتر مش

انگيز را در طبيعت گذراندند.
ــوزان صبحانه خود را در  در این اردو دانش آم
ــابقه و  ــرف کردند و به اجرای مس طبيعت ص

ــس از صرف  ــرح پرداختند. پ ــای مف بازی ه
ــيقی زنده  ــز برای دانش آموزان موس ناهار ني
ــد و همچنين هدایایی به رسم یادبود  اجرا ش
به ایشان تقدیم گردید. دانش آموزان گردش 
تفریحی خود را با درست کردن بالل کبابی و 

مسابقه ی طناب کشی به پایان رساندند.
ــودک از این  ــهدی بنيادک دانش آموزان مش
اردو بسيار لذت بردند و با انرژی مضاعفی به 

منازل خود بازگشتند.
ــرای  ــن اردو ب ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوز  دانش آم  84 و  ــر  پس ــوز  دانش آم  40
ــف  روز مختل ــودک در دو  بنيادک ــر  دخت
ــد و همگی  ــزار گردی ــور جداگانه برگ به ط
ــای بنيادکودک  ــوزان و اعض ــن دانش آم ای
ــاران  ــی همي ــی و همراه ــگزار همدل سپاس

گرامی هستند.

اردوی یک روزه دانش آموزان 
بنیادکودک مشهد  

ــودک دفتر  ــوزان بنيادک ــر از دانش آم  84 نف
ــی جناب  ــوکار گرام ــوت نيک ــهد طی دع مش
ــرم هيئت امنای دفتر  آقای رضازاده عضو محت
ــره انگيزی را  ــک روزه و خاط ــهد اردوی ی مش
ــه 10 مهرماه  ــان در روز جمع در مزرعه ی ایش

مصادف با روز عيد سعيد غدیرخم گذراندند.
ــرف صبحانه و  ــک روزه ابتدا با ص این اردوی ی
پس از آن اجراء مسابقه و بازی های مفرح آغاز 
شد و پس از آن با صرف ناهار و همچنين اهداء 
ــن اردو به پایان  جوایز به تمام دانش آموزان ای
ــودک از این اردو  ــيد. دانش آموزان بنياد ک رس
ــيار لذت بردند. بنيادکودک دستان پرمهر  بس

این هميار نيک اندیش را به گرمی می فشارد. 
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اهتزاز پرچم بنیادکودک 
بر فراز سکوی قهرمانی

احمد دانشجوی با استعداد و کم بينای دفتر مشهد و عضو تيم ملی 
شنای کم بينایان ایران است. 

ــال به همراه تيم ملی شنای کم بينایان به   احمد عزیز زمستان امس
منظور کسب سهميه در مسابقات پارا المپيک 2016 در مسابقات 
بين المللِی این رشته در کشور لهستان شرکت کرد. با وجود اینکه 
تيم ملی ایران موفق به دریافت سهميه برای مسابقات پارا المپيک 
نشد، احمد در این مسابقات دو مدال نقره کسب کرد و  مایه افتخار 

خود، خانواده اش و بنيادکودک شد. 

برپایی غرفه بنیادکودک در نمایشگاه 
بین المللی کامپیوتر در مشهد  

ــمی طوسی  ــد با همياری مهندس فربد قاس بنيادکودک موفق ش
ــهد غرفه ای را به صورت رایگان  عضو محترم هيئت امناء دفتر مش

در نمایشگاه بين المللی کامپيوتر در مشهد بر پا کند. 
ــگاه بين المللی کامپيوتر و   این اقدام هم  زمان با هجدهمين نمایش
ــگاه های بين المللی مشهد  ــمند، در محل دائمی نمایش شهر هوش
ــتر  ــی را جهت معرفی هر چه بيش ــت و فرصت خوب صورت پذیرف
ــان گرامی، استقبال خوبی از  بنياد کودک فراهم آورد و نيک اندیش

این غرفه و از آشنایی با بنيادکودک داشتند. 

دانــــش آموزان،  ــکالت  مش
ــل فردی و  ــره ای از عوام زنجي
ــه نيازمند  ــت ک اجتماعی اس
ــر و نظام مند به  دیدی جامع نگ
استعدادها، توانایی ها و عالیق، 
ــاختار و وضعيت  شخصيت، س
ــای  ــایر متغيره ــواده و س خان

محيطی است. 
ــوزان  دانش آم ــه  ب ــاوره  مش
ــا  ویژگی  ه ــد  مي کن ــک  کم
را  ــود  خ ــتعدادهای  اس و 
ــوارد و  ــناخته و به م ــر ش بهت
خصوصياتی که به آن ها توجه 
ــزان توجه  ــته اند و یا مي نداش
ــتر  ــر بوده، بيش ــه آن ها کمت ب
ــن در امر  توجه کنند. همچني
ــواده و والدین  ــل، خان تحصي
ــزایی دارند؛ به طوری  نقش بس

که عامل خانواده از عوامل مهم 
ــرفت تحصيلی  در زمينه پيش
ــت  ــوع اف ــا وق ــوز ی دانش آم
ــت. زیرا انگيزه ها  تحصيلی اس
ــی دانش آموز  و عالیق تحصيل
در خانواده شکل یافته و به آن 
ــود و مسيری  جهت داده می ش
برای هدایت آن فراهم می شود. 
ــاس دفتر مشهد با  بر همين اس
ــان  همياری یکی از نيک اندیش
گرامی که دارای مدرک فوق-

ــی است،  ــانس روانشناس ليس
جلسات مشاوره ای در روزهای 
ــنبه برای دانش آموزان  پنجش
ــش بنيادکودک و  ــت پوش تح
خانواده هایشان برگزار مي کند 
ــان  تا آنان را در حل مشکالتش

یاری دهد. 

برگزاری کالس های مشاوره
 در دفتر مشهد  
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ياسوج
M a s h , h a d
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الهی نه من آنم که زفيض نگه ات چشم بپوشم 
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی.....

به نام خدا 
سالم به همه شما فرشته های زمينی.

من شيوا هستم کوچکترین عضو خانواده بزرگ 
بنيادکودک.....

ــير رودخانه زندگی  ــنگ در مس اگر صخره و س
نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد. 

ــنگ ها را خدا برمي دارد کار ما فقط برداشتن  س
ــتم   ــی من نتوانس ــت. اما وقت ــنگ ریزه هاس س
ــه ی زندگيم را  ــير رودخان ــنگ ریزه های مس س
ــت داده بودم،  ــردارم، وقتی تمام توانم را از دس ب
ــتم که  ــه گاه زمينی نياز داش ــک تکي وقتی به ی
ــروع کنم؛ خدای مهربانم که در تمامی  دوباره ش
ــت  ــم در کنارم بوده و هس ــادی و غ لحظات ش
ــن هدیه داد.  ــی کوه به م ــی به محکم تکيه گاه
ــواده مهربان  ــک خان ــه همانند ی تکيه گاهی ک
ــما و همياران  ــت دارند و آن خانواده ش مرا دوس
ــا اگر  ــاور نکنيد ام ــاید ب ــتيد.  ش ــم هس مهربان
بنياد کودک نبود مسير زندگی من به طور کامل 
ــتباه اما به اجبار  ــيری که اش تغيير می کرد. مس
بود.  دوستان عزیزم، قبل از این که من هم جزئی 
ــم بهاری ترین روزم  ــواده بنياد کودک باش از خان
خزان بود، اما حاال خزان ترین روزم به شکل بهار 
است، چون اميد در زندگی من نقش تازه ای پيدا 
ــتی ها زیبا شده.   کرده و زندگی من با تمام کاس
دلگرم می شوم وقتی می دانم کسانی هستند که 
ــتند و  کيلومترها از من دورند اما به فکر من هس

به من محبت مي کنند... 
ــونت،  ــتان مهربانم جهانی که عاری از خش دوس
ــودکان این  ــق تمامی ک ــد ح فقر و پليدی باش
ــه زندگی با  ــت؛ دنيای جدیدی ک ــرزمين اس س
ــد، دنيایی که  ــت را آموزش مي ه محتوای محب
قلم و دفتر از دست کودکان ما نگيرد و سيگار به 
دستشان بدهد، دنيایی که حسرت یک عروسک 
به دل دختر بچه ها نماند و پسر بچه های کوچک 

مرد خانواده نشوند... 
و شما از عناصر تشکيل دهنده این دنيا هستيد.  
ــب های من  ای مهربانان چنين دنيایی رویای ش
ــود وقتی شما برای  ــده و من دلم قرص می ش ش
ــد و محبت را  ــالش می کني تحقق رویای من ت

آموزش می دهيد... 
ــام لبخندهایی که به من  و در پایان به اندازه تم

هدیه دادید از شما سپاسگزارم... 
به شيرینی آن لحظه شادی که گذشت 

غم ها نيز می گذرند...

نامه پر مهر 
دانش آموز یاسوجی خطاب

 به بنیاد کودک  
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دلنوشته 
L e t t e r  f r o m  H e a r t
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ــال نو و بهار اميدوارم سالی خوب  در آستانه س
ــایه پروردگار  ــيد و زیر س و خوش داشته باش
ــد.  منان روزگار بر وفق مرادتان در جریان باش
ــان  ــالوه بر نونواری به انس بوی عيد و بهار،  ع
ــان مي کند که یک سال از عمرمان با  خاطر نش
خاطره های خوب و بد گذشت و من خوشحالم 
ــما عزیزان  ــالی که گذشت توانستم با ش در س
ــای خوبی را  ــدار کنم و خاطره ه از نزدیک دی
ــالی که بيش از  ــته باشيم.  س در کنار هم داش
پيش در تمام لحظات  به این درک واقف شدم 
ــن لطف دارد که  که خدای مهربان خيلی به م
ــما خوبان و عزیزان را در مسير زندگيم قرار  ش
ــتيد  داد که بی منت به من لطف و محبت داش
ــج کمکی  ــق اهدافم از هي ــتای تحق و در راس
ــدوارم مقابل این  ــد. در آخر امي دریغ نمی کني
ــما لحظه لحظه  حس حمایتی که از جانب ش
وجودم را سرشار مي کند بهتر و بيشتر از طرف 

خداوند دریافت کنيد. چقدر زود گذشت،  انگار 
ــش بود  روزی  ــال پي دیروز بود،  تقریبا 15 س
ــاخته بود،  بی  ــه تمام دنيای مرا  س که پدرم ک
ــت و رفت و من فکر می کردم تمام  خبر گذاش
دنيای من سياه و خراب شده. چون با اوضاعی 
ــتيم هيچ روزنه اميدی در زندگی نمی  که داش
ــن از طریق  ــت و م دیدم. تا اینکه مدتی گذش
ــایه ها با خانم مهربانی آشنا شدم  یکي از همس
ــئولين بنياد کودک  ــی از مس که می گفت یک
ــن کم،  از واژه های بنياد و  ــت. من با آن س اس
این حرفها چيزی سر در نمی آوردم ولی با زبان 
کودکانه به من فهماند که اگر قول بدهم خوب 
ــه هميار من خواهند بود  درس بخوانم،  هميش
ــد در دلم جوانه  و آنجا بود که اولين  روزنه امي
ــق  ــق درس بودم و هم عاش زد.  چون هم عاش
ــتر می  پدرم و روز به روز این حس در من بيش
ــد که با حمایتها و مهر ومحبت خالصانه ای  ش

که از جانب بنياد کودک می شد،  عشقی که به 
پدرم داشتم به سمت و سوی آنها و مسئولينی 
ــرض و از ته  ــد که بی قصد و غ ــيده می ش کش
ــه من کمک  ــق اهدافم ب ــتای تحق دل در راس
می کردند و این همان حس حمایت پدرانه ای 
ــا مجموعه ای  ــده بود و ب بود که از من دریغ ش
ــوز و مهربان صد چندان تجلی یافت و در  دلس

زندگيم جریان پيدا کرد.
ــی ارشد رشته اي  امروز من در مقطع کارشناس
ــقش بودم  در یکی از بهترین  که هميشه عاش
ــغول به تحصيلم و این از نظر  ــگاه ها مش دانش
ــتان و فاميل برای دختری مثل من  همه دوس
ــک موفقيت  ــم یعنی ی ــرایط خانوادگي و با ش
ــک آن را مدیون  بزرگ، موفقيتی که بدون ش
ــئولين عزیزم  ــای مس ــا و محبت ه حمایت ه

هستم.
سارا

...هم عاشق درس بودم، هم عاشق پدرم
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گفت و شنود
I n t e r v i e w
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گرماي کالم استاد ناصر هوشمند وزیري
 در یک شب سرد زمستاني

ــت فرهنگی خود  ــل هوی ــودک به دلي س�یمین حمزه وند چال�ي | بنيادک
ــت و بر خود  ــوده اس ــگ و هنر ب ــت اهالی فرهن ــه و حمای ــورد توج همواره م
ــه را به  ــدی اهداف موسس ــان های فرهيخته و هنرمن ــن انس ــد که چني می بال
ــتانه بنيادکودک همگام  ــير اقدامات انسان دوس  خوبی درک مي کنند و در مس

می شوند. 
ــانس  ــاز، دارای ليس ــد مجسمه س ــری، هنرمن ــمند وزی ــر هوش ــتاد ناص اس
ــال 1350 و  ــگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در س ــازی از دانش مجسمه س
ــالمی  ــاد اس ــتاد درجه یک هنر از وزارت فرهنگ و ارش دکترای افتخاری و اس
ــه با آموزش و  ــه نظرات خود در رابط ــتی با بنيادکودک از نقط 1373 در نشس

آگاهی کودکان می گوید:
ــردای ایرانند.  ــاز ف ــروز آینده س ــه کودکان ام ــان های آگاه می دانند ک »انس
ــد انتقال  ــل جدی ــش و آگاهی به نس ــت دان ــرای پروراندن کودکان الزم اس ب
ــه بچه ها بوده  ــاخت غارموزه، آموزش ب ــی از چندین اهداف من در س یابد.  یک
ــی از هنرمندان  ــد، ردپای ــه در جامعه می افت ــت. من معتقدم هر اتفاقی ک اس
ــت ایران همواره در ساحت  ــان داده اس ــود. چراکه تاریخ نش در آن دیده می ش
ــود. باید با  ــد متوقف ش ــون نبای ــوع اکن ــوده و این موض ــرو ب علم و هنر پيش
ــن وظيفه ی  ــاده کرد و ای ــر و علم آم ــرای زایِش هن ــل نو آنها را ب  آموزش نس

ماست.«
ــان  ــِش کمتری از خود نش ــن در تربيت فرزندان کوش ــفانه امروزه والدی متأس
ــيل های کودکان را نادیده گرفته و به حال خود رها می شود.  می دهند و پتانس
ــری که گریبانگير جامعه نيز شده است دليل مضاعف  وجود تکنولوژی های ُمس
ــاید تکنولوژی باعث پيشرفت  ــت برای فراموش کردن فرزندان. ش دیگری اس
جوامع بوده اما در مورد بچه های ما ویران کننده بود.  به هر حال باید اصالحات 
ــل آمد تا موزه ای  ــال پيش از من دعوت به عم را از خودمان آغاز کنيم. 25 س
ــردازم. اما هرگز قبول نکردم  ــيس کنم و در آن به خلق و زایش بپ در آلمان تأس
ــاخت  ــه مملکت خودم می دانم و همه ی قوای خود را برای س و خود را متعلق ب
ــمند،  ــود آمدن یک هنرمند، یک دانش ــردم. برای به وج این غار موزه به کار ب
ــال زمان و ميليون ها تومان هزینه الزم است. پس ما باید  یک پزشک و... 30 س
ــتری  ــر بيرون کنند. بس ــه جوان های ما فکر مهاجرت را از س ترتيبی بدهيم ک
ــوند، تشکيل خانواده  ــود که به راحتی تحصيل کنند، استعدادیابی ش فراهم ش
ــش و پاسخ از ایشان را  ــوند و بمانند! در ادامه چند پرس دهند، وارد بازار کار ش

می خوانيم:
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نظر ش�ما در ب�اره کار آموزش�ی و فرهنگی 
بنیادکودک چیست؟

ــت محترم  و مغتنم  اقدام بنيادکودک را می بایس
ــين کرد. چرا که کار آموزش  شمرد و آن را تحس
ــت. در کنار بنياد، خانواده ها  ــمندی اس کار ارزش
ــان  ــت و آموزش فرزندانش ــد در امر تربي نيز بای
ــتگانمان بياموزیم. از  ــد از گذش ــند. ما بای بکوش
ــان نبودند  ــر این ــعدی، حافظ. اگ ــی، س فردوس
ــخ و ادبيات  ــبت به تاری ما هم نبودیم. ما باید نس
ایران احساس غرور کنيم و از آن در شيوه تربيتی 
ــنين کودکی  ــتفاده کنيم. باید بچه ها را از س اس
ــه،  هنر و یا علمی را  آموزش داد تا در جوانی حرف
ــد و در راه خدمت به  که آموزش دیده اند بپرورانن

جامعه به کار گيرند. 

ش�ما به عنوان یک هنرمن�د کودکی خود را 
چگونه گذراندید؟

ــتان ها کار می کردم. یاد گرفته  من از بچگی تابس
ــک خانواده  ــم. کم ــه باید منبع مالی باش بودم ک
ــاب می خواندم.  ــم. به کتابخانه می رفتم. کت باش
ــن با مدرنيته  ــت. م اما االن کتابخانه ها خالی اس
ــه چيزی  ــه تبدیل ب ــه آن زمان ک ــا ن موافقم ام
ــا بدون  ــود. بچه ه ــرای کودکان ما ش احمقانه ب
ــتفاده مي کنند.  آداب و فرهنگ از تکنولوژی اس
ــردم تا  ــواری می ک ــی دوچرخه س من در کودک
ــواری تبدیل شدم.  اینکه به قهرمان دوچرخه س
ــطحی  امروزه بچه ها با تکنولوژی به چيزهای س
ــان هم سطحی شده است. این  رسيده اند. افکارش

وظيفه ماست که آنها را هدایت کنيم. 

نگرش دانش آموزاِن با اس�تعداد نیازمند را 
نسبت به غارموزه وزریری چگونه دیده اید؟

ــبختی های من این است که از همه  یکی از خوش
ــار جامعه بازدید کننده دارم.  سنين و از همه اقش
شاید باورتان نشود بهترین بازدید کننده غارموزه 
ــه ای از  ــِم دانش آموزی بود که از مدرس دخترخان
ــواالتی که در  ــهر به موزه آمده بود و  س جنوب ش
ــرحی که می داد بی نظير  باره موزه می پرسيد و ش
ــتيد و به خارج  ــما عرف را شکس بود. می گفت ش
ــواد کار کرده اید.  ــام م ــا تم ــهر آمده اید. ب از ش
عنوان های خوب انتخاب کرده اید. همه این آثار، 
ــت. مهمتر از همه خوِد  ساخِت دسِت یک نفر اس
ــت. من واقعاً از این همه  ــازنده نيز در موزه اس س
ــما می دانيد  دقِت این دانش آموز حيرت کردم. ش
ــک ميليون نفر  ــبت نابغه در دنيا یک در ی که نس
ــت اما در ایران به حتم ده در یک ميليون نفر  اس
ــودک آرزومندم  ــرای بنيادک ــن ب ــت. بنابرای اس
ــوزاِن با  ــایی دانش آم که بيش از پيش در شناس
ــا باشد و از مردم هم دعوت  استعداد نيازمند کوش
ــما و بچه های تحت  می کنم همواره پشتيبان ش

حمایت موسسه باشند.  
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ــت که هرگاه از خاطرم  بنياد کودک، این نامی اس
ــار از آرامش و تعالی را در  ــی سرش ميگذرد،  حس
ــال 1381 زمانی که برای  ذهنم متبادر مي کند. س
ــاد کودک(  ــودک ) بني ــه رفاه ک اولين بار موسس
ــود را در  ــی خ ــرد مال ــه عملک ــم گرفت ک تصمي
ــه  ــی قرار دهد،  موسس ــش و حسابرس بوته آزمای
ــب کيش  که به عنوان حسابرس   حسابرسی محاس
ــب را به عنوان  ــود،  اینجان ــده ب ــاد برگزیده ش بني
ــی به  بنياد معرفی کرد و  ــت تيم حسابرس سرپرس

این سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی من بود. 
ــام عمليات  ــان زمان پس از اتم به یاد دارم در هم
حسابرسی  و تحویل گزارش،  سرکار خانم دادخواه 
که حقا  همچون مادر  ایشان را می ستایم، جمله ای 
ــرای آمدن به  ــه بنده فرمودند:  تو ب به یاد ماندنی ب
ــر، آمدنت با  ــاید به ظاه ــدی و ش اینجا انتخاب ش
ــا با خودت  ــا رفتنت از اینج ــود ولی قطع خودت ب
ــت.   جمله عميق  و تاثير گذاری که هنوز در  نيس

گذر ایام طنينش را می شنوم. 
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم...

ــال  ــت قریب به 14 س آری من  هنوز پس از گذش
ــتم و افتخار می کنم  همچنان در بنياد کودک هس
ــوش گرم خو د  ــزرگ  مرا به آغ ــن خانواده ب که  ای
پذیرفت. در طی این سال ها حسب دعوت موسس 

ــاور مالی   در کنار ایشان  بنياد سال ها  در قالب مش
ــاختار حسابداری بنياد  به طراحی نظام مالی  و س
ــحالم که  توانستيم  کودک مشغول بوده ام و خوش
ــال و البته یاری  ــدد ایزد متع ــری هم  و م با همفک
ــفاف  ــاختاری ش ــکاران بنياد کودک س همه هم
ــه  بتواند ضمن  ــذاری نمایيم ک و مدرن  را پایه گ
ــه ای و قانونی، به اطمينان  رعایت همه اصول حرف
ــتر به همياران محترم  کمک کرده  و  ــی بيش بخش
ــال ها    آیينه تمام نمای فعاليت بنياد در طی این س

باشد. 
ــاد کودک  در  ــات مدیره بني ــار حضور در هي افتخ
کسوت خزانه دار نيز  از سال 1393  نصيبم گردید 
ــومين دهه فعاليت  از  تا دوباره بتوانم در شروع س
ــد  مضاعف   ــان رش عمر با صالبت بنياد ،   یاری رس

در ساختار بنياد کودک باشم.  
ــدادی قریب 25  ــودک در حال حاضر با تع بنياد ک
ــتعداد تحت  دفتر،  بيش از 8000 دانش آموز با اس
ــتره ایران عزیز بيش از پيش فعال  حمایت در گس
بوده و چنين وسعتی می طلبد تا با  نگاهی مدبرانه  
ــاختار  ــم اندازهای جدید،  س ــيم چش ضمن ترس
سازمانی و  نظام مالی  و عملياتی  چابک تری برای 

نيل به اهداف خود طراحی و باز آفرینی نماید. 
همه سازمان ها و  موسسات  در طی عمر خود   اگر  

ــند و به تجدید قوای نرم  به بهبود مستمر  نياندیش
افزاری و سخت افزاری نپردازند  رو به افول خواهند 
رفت و یا در خوشبينانه ترین حالت ممکن کيفيت 

کار خود را از دست خواهند داد. 
ــه مردم نهاد  پيشرو   بنياد کودک به عنوان موسس
ــب نام بوده  و  ــر حمایتی  و خيریه،   صاح که در ام
ــات  فعال در این زمينه  ــياری از موسس الگوی بس
ــتازی خود باید در تغيير و  است،  برای حفظ پيش
ــگام باشد. لزوم   اصالح و نوآوری نيز سرآمد و پيش
ــف عملياتی  ــتراتژیک در تعاری ایجاد یک نگاه اس
ــدت و ميان   ــای کوتاه م ــازمان و  برنامه ریزي ه س
ــازمان با  ــدت و بازآفرینی مجدد س مدت و بلند  م
ــه و جامع را برای  رویکردی که کيفيت همه جانب
ــتعداد عزیز و  همياران محترم  و دانش آموزان بااس
ــه ارمغان آورد   ــطوح   ب همه ذینفعان   در همه س
ــتور کار هيات  ــاءهلل در دس ــه ان ش ــت ک امری اس
محترم مدیره و اینجانب  خواهد بود تا  این نام نيک 

کما فی السابق بر قله رفيع افتخار بدرخشد.

افشین معصومیان، عضو هیئت مدیره 
و خزانه دار بنیاد کودک، فارغ التحصیل رشته 
حسابداري از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد، 
دانشجوي دکتري تخصصي حسابداري دانشگاه آزاد. 
معاونت مالي گروه صنعت و سرمایه گذاري 

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم
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ــتان های جنوبی ایران  استان بوشهر، از اس
ــتان بزرگ کشور به لحاظ  و هفدهمين اس
ــيه خليج فارس  مساحت است که در حاش
ــتان، بندر بوشهر  قرار گرفته. مرکز این اس
ــش از 980 هزارنفر  ــی بي ــت و جمعيت اس
ــای بيش از  ــتان دم را دارد. در فصل تابس
ــوا تحمل آن  ــدید ه حد گرم و رطوبت ش
ــرایط آب و  ــازد. ش ــيار دشوار می س را بس
ــت که تمامی  هوایی منطقه به گونه ای اس
ــایل  ــتفاده از وس ــز از اس ــاکنين ناگزی س
ــتند.  ــر کولر گازی هس ــک کننده نظي خن
ــام  ــوی و هزینه های سرس ــد ج ــرایط ب ش
آورمعيشتی بار سنگينی بردوش خانواده ها 
ــخ فقر را  ــت و همين امر طعم تل نهاده اس
ــياری از دانش آموزان محروم این  برای بس
ــب اغلب به  ــت. اینجان منطقه رقم زده اس
ــف و درحد  ــرم به طرق مختل اتفاق همس
ــراد نيازمند کمک می کردیم.  توانمان به اف
ــتان که با فعاليت های  تا اینکه یکی از دوس
ــتند با ما تماس  ــنایی داش بنياد کودک آش
ــی نمودند. ما  ــه را معرف ــه و موسس گرفت
ــتاق به پيدا کردن راهی  ــيار مش هم که بس
ــک کردن  ــد جهت کم ــن و هدفمن مطمئ
ــنهاد  ــارنيازمند بودیم از این پيش ــه اقش ب
ــتقبال کردیم. بالفاصله پس از تحقيق  اس
ــو از یکی از  ــه و پرس و ج در مورد موسس
ــودک، که برادرم  همياران قدیمی بنياد ک
بودند با فعاليت خوب و شفاف بنياد کودک 
ــيوه و  ــدیم. ش ــنا ش از دید یک هميار آش
ــرد بنيادکودک در  ویژگی های منحصر به ف
ــانی مارا جذب نمود و تصميم به  امداد رس
ــه در استان بوشهر  راه اندازی دفتر موسس

گرفتيم.
ــود،  ــم خ ــردن تصمي ــی ک ــرای عمليات ب
ــوت نموده و  ــه مندان را دع گروهی ازعالق
ــتيم و با  ــان درميان گذاش موضوع را با ایش
همکاری ایشان به تدریج زمينه ی گشایش 
ــم گردید.  ــهر فراه دفتر بنياد کودک بوش
ــی از نقاط  ــری در یک ــان که، دفت بدین س
ــام تجهيزات  ــهرکرایه و تم پررفت وآمد ش
ــأت امنا تهيه  مورد نياز، با همت اعضاء هي
ــئوليت خریداری  ــود مس ــد. ابتدا قرار ب ش
ــایل وتجهيز دفتر، تا ورود سرکارخانم  وس
ــرم بنياد کودک  ــواه مدیرعامل محت دادخ
ــد. پس از تجهيز دفتر  برعهده اینجانب باش

و تشکيل اولين جلسه رسمی بنياد کودک 
بوشهر، با حضورسرکارخانم دادخواه و پس 
ــکلی  ــاختار هيأت امنا، به ش از انتخاب  س
غير منتظره، اینجانب نيز به عنوان مسئول 
ــا معرفی گردیدم.   دفتر از جانب هيأت امن
ــاده کردن  ــه اینجانب فقط قصد آم با اینک
ــازی زمينه  ــودک و فراهم س دفتر بنياد ک
ــه هيأت امنا را داشتم،  ــکل گيری جلس ش
ــئول دفتر بار  ــر به عنوان مس به حکم تقدی
سنگينی بردوش خود احساس می نمودم. 
ــد به کار حس  ــک کردن و تعه کم کم، کم
ــد آورد.  ــن پدی ــدیدی در م ــتگی ش وابس
بالفاصله دردفتر مشغول به کار شدم و پس 
از آن، مراحل اداری اخذ مجوز فعاليت را از 
ــروع نمودم و درهمين  استانداری بوشهرش
ــتعداد  ــه دانش آموزان با اس حين، کمک ب
ــن 94 به  ــز از اواخر فروردی ــد را ني نيازمن
ــا را به اتفاق  ــودم. بازدیده تنهایی آغاز نم
ــهر انجام می دادیم،  ــرم در شهر بوش همس
ــاه 93 مجوز  ــرداد م ــط م تا اینکه در اواس
ــهر از سوی  فعاليت دفتر بنياد کودک بوش
ــتانداری صادر و فعاليت این دفتر رسماً  اس
آغاز گردید و با سفرسرکارخانم اسماعيلی 
ــان، کار مددکاری بنياد  و آموزش های ایش
ــد.  کودک به صورت جدی تری پيگيری ش
ــه مددکار همکاری خود را  درآن مقطع، س
ــاز نمودند که در  ــهر آغ با بنياد کودک بوش
حال حاضرتنها یکی از آنان در دفتر بوشهر 

مشغول به کار است. 
ــاد کودک  ــر بني ــه فعاليت دفت ــه رفت رفت
ــت و در روز  ــکل کامل تری به خود گرف ش
ــفندماه 1393 آیين نکوداشت  ــتم اس بيس
ــایش دفتر بنياد کودک  ــال گش یکمين س
ــالن آمفی تئاتر دانشکده گاز  بوشهر در س
ــگاه خليج فارس برگزار  و پتروشيمی دانش
ــی بنياد  ــم، با هدف معرف ــد. این مراس ش
ــن با خط  ــودن مدعوی ــنا نم کودک و آش
مشی بنياد کودک ایران و گزارش عملکرد 
ــهر طی مدت فعاليت خود برگزار  دفتر بوش
ــکوهمند، به  ــم ش ــن مراس ــد.  در ای گردی
ــاک  ــن هزینه های اعطای پوش منظورتأمي
ــوزان بنيادکودک،   ــه دانش آم ــوروزی ب ن
ــورت نمادین به  ــه ص ــاخه های گل رز ب ش

فروش رسيد.
ــهر در  ــاه 1394 بنياد کودک بوش در تيرم

ــه ميزبانی خانواده  ــار مفتخر ب ضيافت افط
ــاران مهرورز  ــی، همي ــوزان گرام دانش آم
ــهری گردید  ــد بوش ــوکاران ارجمن و نيک
ــز از طریق  ــم پرفيض ني ــن مراس که در ای
ــکالت این بار  فروش نمادین جعبه های ش
ــواد خوراکی جهت  ــبد م ــه تأمين س هزین
ــش  ــای دانش آموزان تحت پوش خانواده ه

بنياد کودک فراهم شد.
ــهر 95  ــاد کودک بوش ــال حاضر بني درح
ــتعداد را حمایت  ــوز نيازمند با اس دانش آم
ــش  ــترین غالب این پوش می کند که بيش
ــز فراهم  ــتانی های عزی ــی راهم اس حمایت
ــودک  ــاد ک ــبختانه بني ــد. خوش آورده ان
ــهردر زمينه جذب هميار بسيار فعال  بوش
بوده و با همت و تالش اعضاء هيأت امنا، به 
محض دریافت مجوز از سوی دفترمرکزی، 
ــه پرداخت  ــز اقدام ب ــار دانش آموز ني همي
ــهر،  ــد. بنياد کودک بوش مقرری می نمای
دامنه فعاليت خود را عالوه بر شهر بوشهر، 
ــتان نيزگسترش  ــتاهای اطراف اس به روس
داده و دانش آموزان مستعد نيازمند ساکن 
ــتان ها و روستاهای استان  دربرخی شهرس
ــد. این  ــرار می ده ــت ق ــورد حمای را نيزم
ــه در نقاط  ــتعدادی ک ــوزان با اس دانش آم
ــتند، از  ــغول به تحصيل هس دورافتاده مش
حداقل امکانات محروم بوده و نمی خواهند 
ــواده خود  ــایر اعضاء خان ــت س به سرنوش
ــان غالباً به خاطر  ــوند، چرا که ایش دچار ش
ــتن هزینه رفت و آمد و مخارج دانش  نداش
اندوزی، ترک تحصيل نموده و نتوانسته اند 
ــته  ــتعداد های خود را آنچنان که شایس اس
ــت،  پرورش داده و به کار بندند و بعضاً  اس
ــگام ناموفق یا  ــه ازدواج زودهن ــور ب مجب

اشتغال در مزارع گشته اند. 
ــی همچون  ــل گوناگون ــه عوام ــا ک از آنج
ــب، تغذیه و حتی شرایط  ــت مناس بهداش
ــی  آموزش ــت  کيفي در  ــز  ني ــی  محيط
ــت  ــت، حمای ــل اس ــوزان دخي دانش آم
ــی دانش آموزان  ــودک و همراه ــاد ک بني
ــت. لذا  ــيار پراهميت اس ــث بس از این حي
ــوزش دانش آموزان  ــر تحصيل و آم عالوه ب
ــش، وضعيت روحی و مدیریت  تحت پوش
ــان و خانواده هایشان نيز مورد  زندگی ایش
ــرد. دراین  ــودک قرار مي گي توجه بنياد ک
ــتا با همکاری نيکوکارانه اساتيد گروه  راس

معرفي دفتر بنياد کودک بوشهر از زبان مسئول این دفتر
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ــودک،  به خاطر  ــر چيز از بنياد ک قبل از ه
ــد بودن  ــی برای مفي ــردن فرصت فراهم ک
ــودکان و جوانان  ــا ک ــژه در ارتباط ب به وی
ــدم ادامه  ــگزارم و معتق ــرزمينم سپاس س
ــک از همياران این مجموعه،    همکاری هری
خود بهترین نشانه تایيد وقدردانی از بنياد 

است،  آفتاب آمد دليل آفتاب.
ــایت  دربخش “ اهداف و دیدگاه ها “ در س
ــه تالش  ــت : “این موسس ــده اس بنياد آم
ــوزان،  از  ــأن دانش آم مي کند تا با حفظ ش
ــا  ــد” و قطع ــز کن ــروری” پرهي “نيازمندپ
ــتعداد  کمک به تحصيل دانش آموزان با اس
درراستای این هدف صورت می گيرد. اما از 
منظری دیگر،  می توان این سئوال را مطرح 
ــک هميار و  ــا دریافت مبلغی از ی کرد که ب
ــا چند دانش آموز مگر  پرداخت آن به یک ی
همين اتفاق نمی افتد؟ و آیا صرفا کمک به 
ــه بی نيازی آنها در  تحصيل دانش آموزان ب
ــن ارتباط  ــود؟ در ای حد الزم منجر می ش
ــنهاد مطرح  دیدگاهم را در قالب چند  پيش

می کنم : 

ــا تحصيل فرصت  ــوان همزمان ب 1 -می ت
ــر را برای  ــا هن ــه ی ــک حرف ــری ی یادگي
دانش آموزان فراهم کرد تا “تحصيل” تنها 
ــتقالل مالی آنها  فرصت کسب درآمد و اس
ــت و یا  ــر دانش آموزی نتوانس ــد و اگ نباش
ــد از دریافت مدرک دیپلم  مایل نبود که بع
ــد،  بتواند به حرفه یا هنر  ادامه تحصيل ده

خود هم متکی باشد.
 

2 - وقتی از بهبود شرایط زندگی و تحصيل 
ــم نمی توانيم  ــخن می گویي ــودکان س ک
ــان  آنها را بدون خانواده و به ویژه مادرانش
ــواده ای که  ــم. فضای فکری خان تصور کني
ــران درس می خواند،  کودکش با یاری دیگ
ــت.چقدر خوب بود  فضای “نيازمندی” اس
ــودکان نيز به صورت یک  اگر مادران این ک
الزام برای تداوم حمایت بنياد از کودکشان 
ــری حرفه و  ــا یادگي ــه تحصيل ی مجبور ب
ــدند تا به تدریج از نقش مادری  فنی می ش
منفعل خارج شوند و بتوانند در اداره مالی 
ــی هرچند اندک داشته   خانواده خود نقش

باشند.

3 - داشتن درآمد هرچند اندک بدون کار 
ــی و بيکاری خود  و تالش،  زمينه بی تفاوت
ــد و نيازمندی  ــم مي کن ــته را فراه خواس
ــرای کارنکردن  ــروع ب ــوان حقی مش به عن
ــود. به عنوان یک هميار همواره  تلقی می ش
ــا قصدی  ــه مبادا ب ــوده ام ک ــران این ب نگ
ــی کمک کرده  خوب به تداوم چنين وضع
ــان می کنم که  ــم و به همين دليل گم باش
ــف متنوع  ــتفاده از طي بنياد کودک  با اس
ــش،  باطرح  ــص همياران و گوناگون تخص
ــتفاده از امکانات  ــئله برای آنان، با اس مس
ــرایط  مالی و معنوی آنهاو......  می تواند ش
ــن زمينه  را برای  همکاری داوطلبانه در ای
ــم کند که  ــود فراه ــا خ ــته از اعض آن دس
ــروری” با   ــد دوری از “نيازمندپ ــاور دارن ب
“توانمند سازی” قرین است.  قطعا بخشی 
از همياران بنياد این توان و تمایل را دارند 
که به طور مستقيم و غيرمستقيم در ایجاد 
ــرایط آموزش هنری و فنی به ویژه برای  ش
ــند. کارمهم  ــارکت داشته باش مادران  مش
ــی موضوع و در  ــن زمينه بررس بنياد در ای
ــئله برای  ــا آن طرح مس صورت موافقت ب
ــارکت  ــویق آنها به مش  همه همياران و تش

است. 

ــی خود را  ــم آمادگ ــوان یک معل 4 -به عن
ــکاری در زمينه آموزش  برای هرگونه هم
ــل  ــرایط تحصي ــه دارای ش ــی ک مادران
ــم و  ــالم می کن ــتند، اع ــری هس و یادگي
ــارکت در هرگونه  ــه حاضر به مش داوطلبان
ــتم که با هدف توانمندسازی  فعاليتی هس
ــان صورت  ــوزان و خانواده هایش  دانش آم

می گيرد. 
ــو را همواره  ــل فوک ــه از ميش ــن جمل  ای
ــوم  ــرار می کنم: جهان س ــود تک ــرای خ ب
ــر آمدن  ــش به فک ــت که مردم جایی اس
ــش.  ــه آوردن ــتند ن ــوب هس ــک روز خ ی
ــرفت  ــه ای رو به پيش ــتن جامع برای داش
ــتر از  ــت،  بيش ــتر نياز اس ــی بيش به تالش
ــک کودک.  ــه تحصيل ی ــت هزین پرداخ
ــدن.  ــت برای توانمندش تحصيل راهی اس
ــت  ــته بنياد کودک و هميارانش اس شایس
ــش روی افراد  ــتری را پي  که راه های بيش

بگذارند. 

ــگاه خليج فارس و مرکز  روانشناسی دانش
مشاوره خليج فارس پرداختن به این مهم 
محقق شده و مشاوره های فردی و گروهی 
مستمرتوسط این عزیزان به دانش آموزان 
ــان  خانواده هایش و  ــده  ش ــيه  بورس
ــی و به  ــد آموزش ــردد.  از بع ــه می گ ارائ
ــی دانش آموزان  ــت بنيه علم منظورتقوی
ــی  بنياد کودک، کالس های کمک آموزش
ــی و با همکاری  و تقویتی به صورت هفتگ
ــتان  جناب آقای جاللی مدیرمحترم دبس
ــالت برگزار می گردد و نظر به اهميت  رس
ای،  دوره  ــای  آزمون ه ــها،  کالس ــن  ای
ــان از  ــط همکاران افتخاری و مدرس توس
دانش آموزان به عمل می آید. همچنين با 
ــه قلم چی، دانش آموزان  همکاری موسس
ــطه در  ــع متوس ــده درمقط ــيه ش بورس
ــه شرکت  آزمون های دوره ای این موسس
ــزایی  می نمایند که این موضوع تأثير بس
در زمينه سازی رشد و ترقی دانش آموزان 

بنياد کودک دارد.
ــاد کودک  ــا اهميت در بني از دیگر امور ب
ــار به ویژه  ــودکان بيم ــران، کمک به ک ای
ــت که با همکاری  ــرطانی وکليوی اس س
ــه درمان  ــون هزین ــا کن ــر مرکزی ت دفت

چندین دانش آموز تأمين گردیده است. 
یکی دیگر از فعاليت های اثرگذار و منحصر 
ــده در دفتر بوشهر، ایجاد  به فرد انجام ش
ــت که درآن آبی بيکران،  دریای آرزوهاس
ــزرگ دانش آموزان با  آرزوهای کوچک و ب
ــتعداد بنياد کودک که در دل ماهيان  اس
ــت پرمهر همراهان  ــت، به دس نهفته اس
مهرمند صيد و برآورده می گردد. تاکنون 
ــورد آرزوی  ــودن چندین م ــرآورده نم ب
دانش آموزان بنياد کودک نظير، لپ تاپ، 
ــفر  ــکيت، س ــت، دوچرخه، کفش اس تبل
ــط همياران  ــهدمقدس و..... توس ــه مش ب
ــت.  ــرآورده گردیده اس ــت ب ــک سرش ني
ــایه مهر گراميان  ــادا که تاکنون در س ش
ــادماني ميهمان قلب کوچک  نيک ورز، ش
ــتعد بوشهري گردیده  30 دانش آموز مس
ــتان گرم  ــز وصال دس ــان ني و دگر ماهي

دیگرمهربانان را تمنا دارند. 
ــهر با اتکال به لطف  اميد است استان بوش
ــوکاران، در  ــرورزی نيک ــروردگار و مه پ
ــتعد نيازمند،  ــل دانش آموزان مس تحصي
ــد راهی  ــد و بتوان ــاری مطمئن باش همي
ــرمایه های  هموار جهت ادامه تحصيل س

جامعه فراهم آورد.
بهارنوش چوبک

راهکارهاي آموزش خانواده
از زبان خانم دکتر مریم بيژني)هميار بنياد کودک(
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ــتحکام و پایداری  ــه  اس ــيم ک اگر بر این باور باش
ــای مردِم  ــش دغدغه ه ــالم با کاه ــک جامعه س ی
ــر زندگی  ــوزِش بهت ــزوِم آم ــراه با ل نيازمند، هم
ــد و این مهم توجه  ــر خواهدش کردن به آنها ميس
ــان توانمند را طلب می نماید،  ــتر نيک اندیش بيش
ــازمان ها  ــاری و تقویت س ــه همي ــم ک درمی یابي
ــردم  ــرای م ــردم و ب ــن م ــه از بط ــی ک و نهادهای
برخاسته اند تا این مسئوليت را با ماهيت فرهنگی 

به انجام برسانند را باید مورد توجه قراردهيم.
ــام دادن کارها  ــا انج ــت که تنها ب واقعيت این اس
ــوان آن کار را  ــه چگونه ميت می توان یاد گرفت ک
ــا نگاه کردن به  ــد یک کودک ب انجام داد. بی تردی
ــت و نه راه  ــاد خواهد گرف ــران نه حرف زدن ی دیگ
رفتن، لذا دریافتن نيازها و شناختن درِد محرومان 
ــتلزم وارد  ــان های نيازمند در جامعه نيز مس و انس
ــته و  ــدن توانمندان به این ورطه و توجه شایس ش
مستمرشان به مشکالت و معضالت روزگار ماست.

ــتگيری از نيازمندان به  در آموزه های دینی ما دس
ــت. از منظر وحی  ــرار گرفته اس جد مورد تأکيد ق
بين خدمت به مردم و محبوبيت نزد خداوند رابطه 
ــرم صلی اهلل عليه و  تنگاتنگی قرار دارد. پيامبر اک

آله می فرماید:
ــت که  ــرای خداوند، بندگانی اس ــتی که ب به درس
آنها را برای برآوردن حوائج مردم برگزید که مردم 
ــاه می برند،  ــه آنها پن ــع حوائج خویش، ب برای رف
ــذاب خداوند در امان  ــادرس، از ع این بندگان فری
ــعرای بهار معيار  ــود. در غزلی، ملک الش خواهند ب

انسانيت را چنين بيان مي کند:

گر تویی انسان بهار اندوه نوع خویش دار
ورنه حيوان هم نيابی کو به فکر خویش نيست

به راستی مفهوم اندوه نوع خویش داشتن تا به این 
اندازه مهم است؟ 

انسان های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل 
ــعدی  ــت به دیگران دارند. از منظر س در گرو خدم
ــر در  ــت که عابد س ــم و عابد در آن اس تفاوت عال

سودای خویش دارد و عالم دل در هوای دیگران. 
بشکست عهد صحبت اهل طریق را 

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
گفتم ميان عابد و عالِم چه فرق بود؟
تا اختيار نمودی از آن، این فریق را

گفت آن گليم خویش بدر می برد ز موج
وین سعی می کند که بگيرد غریق را

و  ــی  متعال ــان هایی  انس ــل  محف ــودک  بنيادک
ــت که اندوه نوع خویش داشتن را  پاک سرشت اس
ــتين  ــی درآميخته اند و مبلغ راس با نگاهی فرهنگ
ــانيت و مروج نگاهی نو در کمک به انسان های  انس
نيازمند جامعه ما هستند. آنچه بنيادکودک طلب 
مي کند سرمایه ما نيست بلکه توجه ماست. توجه 
ــی نيازمندی  ــتعد ول ــودکان و نوجوانان مس به ک
ــه زندگی آنها و  ــورت تأمين نيازهای اولي که در ص
ــمند آموزش  ــردن آنها از فرصت ارزش برخوردار ک
ــدان دور تبدیل  و تحصيل، هریک درآینده نه چن
ــته و موثر و یاری رسان در  به زنان و مردانی شایس
ــران و کارکنان  ــد. مدی ــوم خواهند ش این مرز و ب
ــش بنيادکودک غالباً از  فرهيخته، خدوم و زحمتک
ــنا با روش های نوین و نظام مند  قشر فرهنگی و آش

ــتند. بهينه کردن  حمایت از محرومان جامعه هس
ــانی روش های ارتباطی در جهت جلب  و به روز رس
ــفافيت  ــت حداکثری اعضا و ش ــان و رضای اطمين
ــته  ــرعت در عملکرد بنياد، همواره نمود داش و س
ــازمانی در این مجموعه  ــی دیگر، تعالی س و به بيان
ــج حاصله به خوبی  ــورد توجه بوده و نتای همواره م

مبين این ادعا است.
ــوابق  ــی، س ــایل فرهنگی وآموزش ــالوه برمس ع
ــانی به هنگام  ــمند بنيادکودک در امدادرس ارزش
ــایان توجه ویژه  وقوع حوادث و بالهای طبيعی ش
ــاهد تالش های  ــک ش ــه از نزدی ــت، کما اینک اس
شبانه روزی کارکنان و دوستداران و همياران بنياد 
ــيب دیدگان زلزه های بم،  ــانی به آس درکمک رس

ورزقان و اهر بوده ایم.
ــتوانه اعتماد  ــودک به پش ــروز بنيادک بحمداله ام
ــر اراده آهنين و  ــا اتکا ب ــاران آن و ب و اعتقاد همي
ــمند و کارکنان صدیق،  ایمان راسخ مدیریت دانش
ــاح و اداره  ــه افتت ــود، موفق ب ــالش و متين خ پرت
ــران عزیزمان  ــی نقاط ای ــددی در اقص دفاتر متع
ــيار  ــين بس ــت که این خود جای تحس ــده اس  ش

دارد.
در خاتمه مراتب قدردانی و تشکر خود را از خانواده 
ــواره از آنها  ــه هم ــزز بنيادکودک ک ــزرگ و مع ب
انسانيت و کرامت دیده و آموخته ام، اعالم می دارم 
و برای تمامی آنها موفقيت، بهروزی و سالمتی در 

سایه توجهات و الطاف حضرت حق آرزومندم.
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

سخنی در 
منزلت بنياد 
مردم نهاد 
کودک

مهندس ضیاءالدین هاشمي
همیار بنیاد کودک
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به قلم یکي از همیاران قدیمي
ــی از  ــه 1380 یک ــاز ده ــه در آغ ــی ک هنگام
ــتانم مرا با بنيادکودک آشنا  گرامی ترین دوس
ــياری دیگر این اندیشه در  کرد، شاید مانند بس
من پدید آمد که یک گروه نيکوکار تازه به دیگر 
ــت اندرکار اینگونه  ــازمان های دس گروه ها و س
ــد که می خواهند از نيازمندان  کارها افزوده ش
ــير کنند و... بی  ــتگيری نمایند، شکمی س دس
ــته  ــی نيازمند ند و وابس نگاه به آنکه چرا بخش
ــه پای کودکان در  به یاری بی نيازان. از آنجا ک
ميان بود نتوانستم به آسانی و بی بررسی از آن 

بگذرم.
ــته  در ميان آنچه که درباره بنياد خواندم، نوش
ــمگير بود و مرا به سوی  ــيار چش زیر برایم بس

خود کشيد:
ــد که  ــواره به این می اندیش “ بنيادکودک هم
ــد به علت  ــتعدادی نبای ــچ دانش آموِز با اس هي

مشکالت مادی از تحصيل باز ماند “
ــم گویا  ــود گفت ــته با خ ــدن این نوش با خوان
ــی از بزرگترین زیر  ــد یک ــاد می خواه این بني
ــدن را از ميان بردارد.  ــاخت ها ی نيازمند ش س
ــم تالش نمودم تا  درنگ نکر دم و در اندازه توان
در این کار بسيار بزرگ و دشوار با بنيادکودک 
ــم. پس از گذشت سال ها برآیند این  همراه باش
همکاری اکنون جوانی از هم ميهنان من است 
که در تابستان آینده آموزش کارشناسی را در 
ــته ها برای کشور به  ــودمندترین رش یکی از س
پایان می رساند و من خرسند از آنکه بخشی از 
وام خود را به کشورم پرداخت کردم و در برابر، 

وام دار بنيادکودک شدم.
باسپاس 
ح.م

ــيِر مدرسه به  نگین| به یاد می آورم وقتی مس
ــان ظهرانه بود همراه  خانه را که به قول خودم
خاله ام در اتوبوس طی می کردیم، من کالِس 
ــتان بودم.  اذان گفتند، خاله ام از  چهارم دبس
ــان و پنيری به من داد و گفت  کيفش لقمه ی ن

دیگر اذان را گفتند بخور عزیزم، قبول باشد.
ــيد،  ــنا به نظر می رس ــان خانمی که آش ناگه
ــت عزیزم  ــروع به صحبت کردن کرد و گف ش
ــت  ــت، آن لحظه را درس ــو را پذیرف ــاد ت بني
ــاس می کردم خدا  ــر دارم، چون احس به خاط
ــه من  این  ــر روزه ای که گرفته بودم ب به خاط
ــرری آن  ــتباه نکنم مق ــر اش ــه را داد؛ اگ هدی
ــرای من و برای  زمان من ده هزار تومان بود. ب
ــس خوبی بود  ــِس خوبی بود. ح خانواده ام ح
ــه خانواده ام  ــِر درس خواندنم  هم ب که به خاط
ــد و هم هزینه ی تحصيلم فراهم  کمک می ش
ــتم مانند خيلی از  ــد. من هم می توانس می ش
دانش آموزان دیگر،  بدون اینکه نگرانی داشته 
ــم در کالس تقویتی مدرسه ثبت نام کنم.  باش
ــاس می کردم دارم به خانواده ام خدمت  احس

می کنم.
 نمی دانم  این حس را چقدر دانش آموزانی که 
ــال  ــتند درک می کنند. چند س مثل من هس

گذشت و من به همراه خانواده به تهران آمدم.
ــودک را دقيقاً به خاطر  اولين دیدارم از بنيادک

دارم. 
ــی از آن ها که  دوخانم به خانه ی ما آمدند؛ یک
ــی  ــراه یک دوربين عکاس ــر بود به هم جوان ت
ــکی و یک خانم مهربان دیگرکه شروع به  مش
ــان  صحبت کردن با من و خاله ام کرد. کالمش
ــد بگویم خيلی  ــاید بای ــی عاميانه بود ش خيل
ــاید انتظار داشتم کسانی  لطيف و دوستانه، ش
ــتم، جدی باشند.  که انتظار مالقاتشان را داش
از من عکس گرفتند و رفتند. ارتباط ما شروع 
ــه  همراه  ــار نامه ای ب ــد هر چند وقت یک ب ش
ــت  ــی دادم که به  دس ــد تحویل م ــی بای نقاش

شخصی که من را حمایت کرده برسد.
بعد از دوسال که از آمدنمان به تهران گذشت، 
ــه ما تلویزیون  ــد ک آن خانم مهربان متوجه ش
ــرطی ما  ــه من گفت نگين جان به ش نداریم، ب
ــه می کنيم که  ــت تهي ــون را برای ــن تلویزی ای
ــک روز از  ــود. ی ــه ای به درس تو وارد نش لطم
ــتم دیدم یک جعبه ی بزرگ  مدرسه که برگش
ــدم که بنياد به  ــت و متوجه ش داخل خانه اس
ــک تلویزیون  ــت. ی ما تلویزیون اهدا کرده اس
ــودش تلویزیون  ــی رنگ که در زمان خ طوس

به روزی بود.

گذشت و وقتی وارد دانشگاه شدم، در ترم های 
اول درسم کمی ضعيف شد. مددکارم  هشدار 
ــرفتی نبينيم ممکن  داد که اگر تا ترم بعد پيش
ــوی. من که  ــت از حمایت بنياد محروم ش اس
خودم را  شخصی احساساتی می دانستم، یادم 
می آید تمام راه خانه را گریه کردم تا این که به 
ــيدم و یک دفتر برداشتم و هر چه در  خانه رس
ــم  من حاضرم  ــتم. با خودم  گفت دلم بود، نوش
حتی به من مقرری ندهند اما ارتباطم با بنياد 

قطع نشود.
ــر  این که در  ــوب دیگ ــی از خاطره های خ یک
ــن زنگ زد و مددکارم  همان دوران یک بار تلف
ــرای روز  ــان هميارت ب ــن گفت نگين ج به م
ــن آنقدر از  ــرده، م ــی را واریز ک تولدت مبلغ
ــدم که تلفن از روی ميز به  خوشحالی هول ش
ــاید آن مقدار االن چيز زیادی  پایين افتاد. ش
ــن و به موقع ترین   ــد، اما آن لحظه بهتری نباش
ــده بود. ممنونم  هدیه ای بود که به من داده ش

هميار عزیز به خاطر آن لحظه ی زیبا.
ــن فارغ  ــه م ــود ک ــالی می ش ــد س  االن چن
ــادی بنياد  ــده ام و از حمایت م ــل ش التحصي
ــدم.   اما به خاطر این حس خوبی که  خارج ش
ــد، از خانم  ــه برایم جاودانه خواهد مان هميش
ــراه من و  ــی این دوران هم دادخواه که در ط
بقيه ی بچه ها بودند، سپاسگزارم.  بنياد مادی 
نبود سراسرش سرشار از عشِق انسان هایی بود 
ــده اند و به من و امثال من  که دور هم جمع ش
ــرای تو فراهم  گفتند این فرصت های ناب را ب

می کنيم.
ــدن  ــهيم ش فرصت درس خواندن، فرصت س
ــما خواهيم  ــِس ناب که به همه ی ش در این ح
ــقان  ــق و عاش ــاد عش ــون  از بني  داد. ممن

بچه ها.

بنياد کودک سراسر عشق آدم هایي است که براي 
ایجاد فرصت ها براي ما دور هم جمع شده اند

بنياد کودک 
مي خواهد 

یکي از بزرگترین  
زیرساخت هاي 
نيازمند شدن را 
از ميان بر دارد
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ــه اخير در  ــه در چند ده ــی از دغدغه هایی ک یک
ــل بنگاه های  ــت علل عدم تبدی جامعه مطرح اس
ــی- اقتصادی  ــکيالتی اجتماع ــادی به تش اقتص
است و عدم ارتباط اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
ــه فعاليت  ــغول ب ــه در آن مش ــه ای ک ــا جامع ب
ــای نوینی جهت  ــتند باعث تدوین راهکاره هس

بهينه سازی این ارتباط شده است.
ــازمان ها که اصطالحاً به  مسئوليت اجتماعی س
CSR-Corporate Social Respon-

ــت، از موضوعاتی است که  sibility معروف اس
ــود و  ــب و کار مطرح می ش در مقوله اخالق کس
ــرکت ها در حوزه اجتماع  به نقش سازمان ها و ش
ــرکتی"  ــی ش ــئوليت اجتماع ــردازد. "مس می پ
ــرکت یا  ــت که ش مجموعه وظایف و تعهداتی اس
سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک 
ــد، انجام  ــه در آن فعاليت مي کن ــه جامعه ای ک ب

دهد.
ــتی مابين صنایع،  ــث در واقع ایجاد آش این مبح
ــی و تجاری با  ــب و کارها و فعاليت های مال کس
ــوع جامعه به این  ــت. با رواج این موض جامعه اس
ــب و کارها  ــيد که  این کس ــت خواهد رس برداش
ــود نبوده بلکه در قبال خدماتی  صرفاً به دنبال س
ــه می دهند و از  ــاع پيرامون خود ارائ که به اجتم
ــود می برند، عالقه مند به مشارکت در امور  آن س
اجتماعی بوده و خود را موظف به رشد جامعه ای 

که در آن حضور دارند می دانند.
ــی ارائه  ــات مطالعات ــاس مدلی که موسس بر اس
ــی قابل  ــئوليت اجتماع ــث مس ــد، مبح کرده ان
ــد و بلوغ  ــل در روند رش ــته بندی به سه نس دس
ــته بندی شرکت ها  ــت. بر اساس این دس خود اس
ــازمان ها قادرند رویکرد خود را در این حوزه  و س
ــازمان خود را در حوزه  سنجيده و ميزان بلوغ س

مسئوليت های اجتماعی ارزیابی کنند.
ــئوليت اجتماعی امور  ــل اول رویکرد مس در نس

خيریه است.
ــاس عالقه فردی  ــازمان بر اس ــل، س در این نس
ــب و کار و توان  ــان و مالکان کس مدیران، صاحب
ــوزه ای از امور خيریه فعاليت  مالِی روز خود در ح
ــوع ارتباط  ــوع حمایت، هيچ ن مي کند. در این ن
ــازمان وجود ندارد  ــب و کار س ــتقيم با کس مس
ــی( با هدف  ــه مالی )کمک مال و صرفاً یک رابط

مشخص شده ی مدیر شرکت انجام می گيرد.
ــازمان ها به  ــل دوم رویکرد شرکت ها و س درنس
ــب و  ــک های وارد بر کس ــمت مدیریت ریس س
ــئوليت اجتماعی  ــری مس ــا به کارگي کار خود ب
به عنوان ابزاری جهت رویایی با چالش های پيش 
ــن رویکرد  ــد. در ای روی بنگاه اقتصادی می باش
ــب رضایت  ــرکت ها جهت کس ــازمان ها و ش س
ــا معضلی که  ــيب ی ــه در ازای آس عمومی جامع
ــت محيطی  ــر جامعه )از نظر زیس فعاليت آنان ب
ــه برآوردن  ــازد، اقدام ب یا اجتماعی( وارد می س
ــود در دیگر حوزه ها  نيازی از اجتماع پيرامون خ
)از قبيل رفاهی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و...( 
ــب رضایت نسبی  می نماید. در این رویکرد با کس
ــب و  ــک چالش های پيش روی کس جامعه، ریس

کار و فعاليت سازمان کاهش می یابد.  
ــازمان آینده و اهداف اقتصادی  در نسل سوم، س
ــه فعاليت هایش در حوزه اجتماعی  خود را  با کلي
ــازد و با این رویکرد  و محيط زیست هم سو می س
اقدام به خلق ارزش برای خود و جامعه می نماید. 
ــاظ تکنولوژیک  ــوان مثال صنعتی که از لح به عن
ــين، کارشناسان و تکنسين های  نيازمند مهندس
ــت با عقد  ــارت ویژه ای اس آموزش دیده و با مه
ــا وزارت علوم و  ــرورش ی ــا آموزش و پ قرارداد ب

ــته های  ــعه رش ــن هزینه های ایجاد و توس تأمي
ــد دانش نوین و  مرتبط با آن صنعت، ضمن تولي
تقدیم افراد تحصيل کرده کيفی جدید به جامعه، 
ــازمان را نيز تأمين مي کند. این نوع  منافع آتی س
ــئوليت های اجتماعی  تفکر باعث پایداری در مس
ــطح بين الملل، سازمان  ــود و امروزه در س می ش
ــوم مسئوليت  ــرکت ها با گرایش به نسل س و ش
اجتماعی و تدوین و بهينه سازی برنامه راهبردی 
ــتراتژیک خود، زمينه شکل گيری نوآوری ها  و اس
ــالت  ــکالت و معض ــل مش ــا در ح و خالقيت ه
ــازمان از محل  ــن منافع آتی س اجتماعی و تأمي

اقدامات انجام شده را فراهم می آورند.
ــور اصلی  ــور خيریه« مح ــاً »ام ــران عمدت در ای
ــرکتی تلقی  ــی ش ــئوليت اجتماع ــت مس فعالي
ــرکتی به  ــی ش ــئوليت اجتماع ــوند و مس می ش
ــده و بخشی از کسب  ــازمانی بدل نش فرهنگ س
ــود. در نتيجه شاهد  و کار شرکت ها تلقی نمی ش
ــی با بار خيریه در  انبوهی از فعاليت های اجتماع
ــتيم که شامل پروژه های  شرکت های ایرانی هس
کوچکی است که موردی انجام می شوند و پایدار 
ــتند. به دالیل مختلف، بسياری از  و مستمر نيس
صاحبان کسب وکار و افراد خّيری که از دل کسب 
ــای اجتماعی  ــرون آمده اند، به چالش ه و کار بي
کشور آگاه نيستند و به همين دليل بر روی چند 
ــرده و در نتيجه  حوزه ثابت و عمومی تر تمرکز ک
ــياری از امور خيریه در ایران به هدر می رود یا  بس
با بهره وری ناچيزی انجام می شود. از طرف دیگر، 
در ایران عمده امور خيریه ای که توسط صاحبان 
و مدیران شرکت ها انجام می شود، به دليل عالقه 
ــود و  ــران انتخاب می ش ــخصی مدی و گرایش ش
ارتباطی به فعاليت شرکت و منافع آتی آن ندارد. 
بنابراین با تغيير و جابه جایی مدیران ممکن است 
ــئوليت اجتماعی، به  ــط با مس فعاليت های مرتب

کلی در شرکت متوقف شود.
ــازمان های مردم نهاد  ــه، س ــن عرص ــال در ای ح
ــذار در امور  ــل تأثيرگ ــوان عوام )NGO( به عن
ــی  ــی و سياس ــادی، اجتماع ــی، اقتص فرهنگ
ــا مي کنند.  ــيار ارزنده ای را ایف جامعه، نقش بس
ــازی و  ــاد  در توانمندس ــازمان های مردم نه س
ــازی در جامعه و همچنين شناخت و  فرهنگ س
ــائل اجتماعی و ارائه راه حل های  ریشه یابی مس

استراتژی های سازمانی بنيادکودک
 در تعامل با مسئوليت اجتماعی سازمان ها

احسان رجبی، کارشناس ارشد مدیریت MBA، مدیریت امور مالی و منابع سازمانی بنیادکودک 
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ــش کليدی  ــتی ها نق ــع کاس ــرای رف ــی ب علم
ــوه و نيروی  ــوان بالق ــا به کارگيری ت ــته و ب داش
ــب اعتماد و  ــار مختلف جامعه و جل کارآمِد اقش
ــی و بين المللی  ــی در ابعاد مل ــای مردم  کمک ه
ــبی  ــالت اجتماعی عرصه مناس برای رفع معض
ــادی ایجاد  ــازمان ها و بنگاه های اقتص ــرای س ب
ــازمان ها در کنار آحاد جامعه  می نمایند تا این س
ــئوليت های خود را  به ایفای نقش پرداخته و مس
در قبال جامعه ای که محور فعاليت های آنهاست 
ــل پایدار  ــه در ایران تعام ــام دهند. حال آنک انج
ــازمان های مردم نهاد با بنگاه های اقتصادی با  س
ــترک  موانعی جهت تصميم گيری و فعاليت مش

روبرو است.
ــازمان های  ــات و س ــا اغلب موسس ــور م در کش
ــی جهت چگونگی  مردم نهاد خيریه، آگاهی کاف
ــای اقتصادی در  ــرکت ها و بنگاه ه ــارکت ش مش
ــی فعاالن  ــتند. برخ ــی را دارا نيس امور اجتماع
ــرکت ها را در حکم  ــاد، ش ــازمان های مردم نه س
ــد و از آنها فقط  ــرف تصور مي کنن منابع مالی ص
ــع این  ــد. در واق ــی دارن ــت کمک مال درخواس
ــرکت،  ــات، بين فعاليت خيریه خود و ش موسس
ــف  ــخصی را تعری ــردی مش ــارکت راهب مش

ــوی یک تعامل  ــازی را به س نمي کنند و ب
ــه  ــود دو طرف ــا س ــراه ب ــدار و هم پای

ــی واقع بينانه  ــا نگاه ــد. ب نمی برن
ــران  ای در  ــه  ک ــم  می یابي در 
ــرکت ها مایلند تا  بسياری از ش
ــده ای را در  فعاليت های پراکن
اجتماعی  ــئوليت  مس ــه  زمين
ــند. اما  ــته باش ــرکتی داش ش
ــا منافع  ــوع حرکت ه ــن ن ای
ــر نخواهدکرد.  ــا را حداکث آنه
ــرکت ها فعاليت  بسياری از ش

ــای کوچک  ــا پروژه ه خود را ب
ــاز مي کنند،  ــا تبليغات آغ و ریز ی

ــول نتيجه  ــرعت اجرا و حص زیرا س
ــت و  ــاال اس ب ــا  ــه فعاليت ه این گون

ــرای آن از پيچيدگی  ــرای اج ــری ب تصميم گي
ــئله مهم این  ــت. لذا مس ــوردار نيس خاصی برخ
ــمت استراتژی  است که چگونه سازمان ها به س
ــرکتی پایداری که تمرکز  مسئوليت اجتماعی ش
بر ایجاد ارزش متقابل هم برای جامعه و هم برای 

کسب و کار دارد، حرکت کنند. 
ــارکت های هوشمندانه«  این مهم از طریق »مش
ــارکت هایی،  ــن مش ــد. در چني ــت می آی به دس
ــدم  ــر از ع ــب و کار فرات ــان کس ــز صاحب تمرک
ــوده و در واقع هدف  ــک یا افزایش اعتبار ب ریس
ــاد ارزش های  ــه توانایی ایج ــيدن ب بهبود بخش
ــائل مهم  ــراردادن مس ــی با مورد توجه ق اساس
ــت. برایNGOها نيز، تمرکز  ــتراتژیک اس اس
ــا طلب بودجه  ــتانداردها ی از برقراری حداقل اس

ــود کيفيت  ــتخدامی و بهب به بهبود وضعيت اس
ــازمان  ــتانداردهای فعاليت ها و خدمات س و اس
ــت  ــر مي کند. نکته اصلی این اس مردم نهاد تغيي
ــع دیگری مراجعه  که هر گروه به تخصص و مناب
ــه ای را چه برای  ــای مبتکران مي کند و راه حل ه
ــب  بحران های جامعه و چه برای چالش های کس
ــان  ــد. این گونه مدیران که تعدادش و کار می یاب
ــئوليت اجتماعی شرکت ها  زیاد هم نيست، مس
ــرای تقویت  ــه ای ب ــت خالقان ــوان فرص را به عن
ــارکت در  ــود و در عين حال مش ــب وکار خ کس
ــرای این گروه  ــد. چالش اصلی ب جامعه می دانن
ــت  ــردی اس ــاد رویک ــی، ایج ــران اجرای از مدی
ــرآورده کند.  ــه را ب ــن آرزوی بلندپروازان ــه ای ک
ــای  ــتفاده از توانایی ه ــا اس ــا ب ــن همکاری ه ای
تکميل کننده دو طرف، چالش های ميان سازمان 
مردم نهاد و بنگاه اقتصادی را مدیریت مي کند. به 
ــه بنگاه های اقتصادی  گفته مایکل پورتر، چنانچ
ــئوليت اجتماعی  ــه مس ــوط ب ــات مرب مالحظ
ــب و کار خود  ــتراتژی های کس شرکتی را در اس

ــيد که  ــه این نتيجه خواهند رس دخيل نمایند ب
اقدامات مربوط به مسئوليت اجتماعی شرکتی، 
چيزی بسيار بيشتر از هزینه، محدودیت یا حتی 
ــت و می تواند منبع  ــه اس یک عمل خيرخواهان

فرصت ها، نوآوری و مزیت های رقابتی باشد.
ــازمان مردم نهاد،  ــوان یک س بنيادکودک به عن
تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه 
است. ارتباط نزدیک بنيادکودک با افراد جامعه، 
ــفافيت  ــد و خلوص نيت و ش ــور عنصر تعه حض
ــا دولت و  ــی را در ارتباط ب ــگاه واالی ــی، جای مال

جامعه برای این سازمان ایجاد نموده است.
ــه  ــت هم ــال 1373 فعالي ــودک از س بنيادک
ــت از دانش آموزان  ــت حمای ــود را جه جانبه خ
ــرد و در طول  ــل آغاز ک ــتعد تحصي نيازمند مس
ــياری  ــگام بس بيش از دو دهه فعاليت خود، پيش
ــای  ــه فعاليت ه ــن در عرص ــای نوی از حرکت ه
ــت.   ــران بوده اس ــاد در ای ــازمان های مردم نه س
ــورای اقتصادی اجتماعی  اخذ مقام مشورتی ش
ــازمان ملل متحــــــــد Ecosoc و دریافت   س
گواهی نامـــــــــه هـــــــــــــــــــــای  
NGO Benchmarking از شرکت بازرسی 
بين المللی SGS که نشان دهنده رعایت بهترین 
ــتانداردهای  ــيوه های کاری بر اساس اس ش
ــت، حاکی از این حرکت  بين المللی اس

نوآورانه و پيشگام بوده است.     
ــوب  چارچ در  ــودک  بنيادک
ــای  ــت و ارزش ه ــه مأموری بياني
ــن  تدوی در  ــود،  خ ــازمانی  س
ــت  جه ــتراتژیک  اس ــه  برنام
ــت در عرصه  ــوم فعالي دهه س
راهکارهای مشارکت  آموزش، 
ــرکت ها را در  ــازمان ها و ش س
ــدگار  مان ــای  پروژه ه ــرای  اج
و  ــوده  نم ــاظ  لح ــی  اجتماع
ــگان  دانش آموخت ــرورش  پ
را  ــور  کش ــر  سراس در  ــص  متخص
ــن  ــد. همچني ــود می دان ــداف خ از اه
ــت  ــوم فعالي ــه س ــت ده ــال های نخس در س
ــا اجرای  ــه ب ــودک، مدیران این موسس بنيادک
ــرات و همفکری  ــتراتژیک و مذاک برنامه های اس
ــو با  ــاد همس ــازمان های مردم نه ــبکه س ــا ش ب
ــمندی  ــودک، برنامه های ارزش ــداف بنيادک اه
ــی فارغ التحصيالن  ــن نيازهای آت را جهت تأمي
ــل  ــمند از طریق اجرای نس ــتم ارزش این سيس
ــرکت ها و  ــی ش ــئوليت های اجتماع ــوم مس س
ــانده ــه انجام رس ــن نموده و ب ــازمان ها تدوی  س

 است.
ــتر  ــارکت و همفکری بيش ــت که با مش اميد اس
ــطح کشور،  ــمند در س ــاغل ارزش صاحبان مش
بنيادکودک بتواند نقش بسزایی در اعتالی سطح 
فرهنگی و آموزشی کشور پهناور ایران ایفا نماید.
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فعاليت هاي بين المللي
I n t e r n a t i o a n a l  A c t i v i t i e s
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بزرگداشت
 روز جهانی کودک

ــودک را در  ــف، روز جهانی ک ــودک با همکاری یونيس بنياد ک
ــت. در این  ــن گرف ــاس کاليفرنيا جش ــهر کالباس کتابخانه ش
ــخصيت های محلی به همراه  ــياری از مقامات و ش مراسم بس
ــودکان از  ــاهد هنرنمایی ک ــتند و ش ــرکت داش خانواده ها ش
ــه نمایش  ــی از این برنامه ب ــد. بخش ــورهای مختلف بودن کش
ــده بود که در آن  ــورهای مختلف اختصاص داده ش لباس کش
ــهای محلی خود را به نمایش   کودکان 15 کشور مختلف لباس

گذاشتند. 
ــز اند  ــروف بارن ــی مع ــاب فروش ــبت، کت ــن مناس ــه همي ب
ــد  ــودک،  10 درص ــاد ک ــه بني ــت از برنام ــل در حمای نوب
ــدا ــودک اه ــاد ک ــه بني ــش را ب ــروش کتاب های ــود ف  از س

 نمود.
ــی فرهنگی  ــز تاریخ ــودک در مرک ــران، روز جهانی ک در ته
ــد که صدها دانش آموز در آن شرکت  ــن گرفته ش نياوران جش
ــيقی، رقص های محلی توسط  داشتند. این برنامه شامل موس
ــی بود. تم این برنامه »تهران قدیم«  کودکان و هنرهای نمایش
ــای قدیمی در دکور  ــتند با لباس ه بود. طی آن کودکان توانس
ــس یادگاری  ــده بود عک ــاخته ش  زیبایی که از تهران قدیم س

بگيرند. 
ــن روز را در  ــودک ایــ ــاد ک ــر بنيــ ــتــان دفت در افغانس
ــی  ــی گرامــ ــه مفصل ــی برنامــ ــریــف ط ــزار ش ــهر م  ش

داشت. 
ــا زیبا می گردد«  ــتان » با لبخند کودکان دني تم برنامه افغانس
ــش و بازی های  ــيقی، نمای ــامل موس ــه نيز ش ــود. این برنام ب
ــدگان نيز  ــرکت کنن ــه به ش ــای برنام ــود  و در انته محلی ب
ــاد کودک  ــر دفتر بني ــم کریمی مدی ــد. خان جوایزی داده ش
ــر بنياد  ــوه کار دفت ــی از نح ــزارش مفصل ــم گ ــتان ه افغانس
ــار ارایه  ــان به حض ــت از مددجوی ــی حمای ــودک و چگونگ  ک

نمود.
ــر مددجویان  ــده بود عالوه ب ــعی ش ــتان س در برنامه افغانس
ــز دعوت  ــان ني ــد و فرزندانش ــای نيازمن ــاد، از خانواده ه بني
ــودکان و  ــياری از ک ــه بس ــای برنام ــد. در انته ــل آی ــه عم ب
ــد از مدتها  ــن باری بود که بع ــالم کردند این اولي نوجوانان اع
ــی را در کنار یکدیگر ــتند در محيطی امن، اوقات خوش  توانس

 بگذرانند. 

Celebrating Universal 
Children Day

Child Foundation in cooperation with UNICEF, 
celebrated Universal Children Day in Calabasas 
Library in California. Many celebrities and lo-
cal government officials attended the event to 
watch children from around the world as they 
performed their cultural dances and played 
their music. We even had a fashion show of lo-
cal dresses from 15 different regions. Barnes 
& Noble bookstore, in coordination with Child 
Foundation, offered 10% of the total sales from 
our referred customers as a donation to Child 
Foundation.  Our Universal Children’s Day cel-
ebration in Tehran was held in the cultural and 
Historical Niavaran Center, where hundreds of 
children gathered to have a fantastic time. They 
enjoyed music, folk dancing, and other cultural 
and entertaining activities. The theme of this 
event was old Tehran and all the attendees 
were able to take pictures with the old Tehran 
background pictures and props. In Afghanistan, 
our office in Mazar-e-Sharif chose the theme of 
“With a Child’s Smile, the World Would be More 
Beautiful”. In their program, children enjoyed 
music and plays performed by other children, 
and many games and prizes. Mrs. Karimi, our 
manager in Afghanistan, also had a presenta-
tion for officials who attended the events and 
explained to them how Child Foundation choos-
es and supports children. Many children who 
attended the event mentioned that this was the 
first time that they were able to participate in a 
safe and happy occasion! 
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 کمک های اضطراری
ــه و کنار  ــایندی در گوش هر از چندی وقایع اضطراری ناخوش
ــوع تحصيل و آموزش  ــه لزوماً به موض جهان اتفاق می افتد ک
ــی کودکان  ــی از آنجائی که بر زندگ ــدارد ول کودکان ربطی ن
ــعی مي کند در حد توان  نيازمند اثرگذار است بنياد کودک س

خود در این موارد کمک نماید. به طور مثال:
بارندگی های شدید اواخر ماه اکتبر در استان ایالم، باعث چند 
ــارات زیادی به منازل  ــناک گردید که طی آن خس سيل وحش
ــودک بالفاصله به منطقه اعزام  مردم وارد آمد. نماینده بنياد ک
ــه در آن نواحی تحت حمایت  ــد تا از منازل دانش آموزاني ک ش
ــود که به  ــزارش وی حاکی ب ــل آورد. گ ــی به عم دارد سرکش
ــارات زیادی وارد شده است.  بسياری از خانه ها و مدارس خس
از این رو بالفاصله نسبت به توزیع پتو، لباس و توزیع بسته های 

غذایی به خانواده های نيازمند اقدام گردید.  
ــمال  ــتر، ش ــر 2015، زلزله ای با قدرت 7.5 ریش در26 اکتب
ــش از 200 نفر  ــتان را لرزانيد که در اثر آن بي ــرقی افغانس ش
ــاب تعداد کشته شدگان در مناطق  کشته شدند. البته با احتس
ــت. بنياد کودک در  ــتر اس دور افتاده، این عدد به مراتب بيش
ــات مردم نهاد، بالفاصله  ــایر موسس ــتان با همکاری س افغانس
ــه مناطق زلزله زده  ــبت به توزیع مواد غذایی، پتو و لباس ب نس
ــادی از مردم  ــا، همچنين به تعداد زی ــود. همکاران م اقدام نم
ــده  ــطه حمالت گروه طالبان آواره ش ــهرکندوز که به واس ش
بودند کمک رساندند و بسته های غذایی خود را در بين بيش از 

1000 خانواده توزیع نمودند. 
ــتا در اطراف  ــی در چند روس ــواد غذای ــالم کمبود م درپی اع
ــواد غذایی در  ــت و م ــبت به توزیع گوش بلخ، بنياد کودک نس
ــعيدآباد، غزل آباد، علی آباد، ایشانی،  ــتاهای نوِرخدا،  س روس
ــياری از  ــدام کرد.برای بس ــجادیه اق ــم، زرات و س امانی، خل
خانواده ها در این روستاها، این اولين باری بود که پس از ماه ها 

می توانستند از گوشت استفاده کنند.

Emergency Assistance
Many unexpected disasters that affect  innocent 
children force us to get involved in non-education-
al causes.  A series of major rainfalls that started on 
the last days of October, 2015 and lasted for several 
days, hit the province of Ilam very hard, and it led 
to major flooding in that area. Child Foundation’s 
office in Ilam visited all of the children we sponsor 
that live in the area and reported that almost all 
of their houses were damaged by the flood. We 
launched a special Ilam Flood Fund to help families 
in need and with the donations collected, we were 
able to distribute blankets and food baskets to 
families in need.  
On October 26th, 2015 a strong earthquake with 
a magnitude of 7.5 struck northeast Afghanistan. 
The casualties were reported more than 200 but 
that did not include unreported numbers from 
remote region of the country.  Our office in Af-
ghanistan, in cooperation with local NGOs, sent 
food, blankets, and clothes to the affected region.  
Our staff and volunteers sent food packages and 
blankets to the affected area. They also provided 
assistance to a large number of refugees from the 
Afghan city of Kunduz, who were forced to flee dur-
ing a Taliban attack. These activities are in addition 
to our regular food distribution programs, which 
provide support for more than 1,000 families. Due 
to food shortages in the city of Mazar-e-Sharif, a 
few of our donors paid for the delivery of food to 
families in need. Our office in Mazar arranged for 
the distribution of meat to about 150 families in 
Balkh, Mazar-e-Sharif, as well as the villages of 
Noor-Khoda, Saeed-Abad, Ghazal-Abad, Ali-Abad, 
Khorasan, Ishani, Amani, Khalm, Zerat, Sajadieh, 
and others.  It was the first time in many months 
that some of these families had access to meat. 
Many thanks to Child Foundation staff and volun-
teers for taking on this task.
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داوطلبان بنیاد کودک 
بخش عمده ای از امور بنياد کودک در آمریکا توسط داوطلبان 
فداکار بنياد کودک انجام می پذیرد. ما هميشه  از زحمات این 
ــگزاریم و خود را مدیون آنها می دانيم که بدون  عزیزان سپاس
ــاس این اعتقاد که فقر نباید  ــتی و صرفاً بر اس هيچ چشم داش
مانِع تحصيل هيچ کودک نيازمندی گردد، همراه بنياد کودک 

تالش مي کنند تا دنيای بهتری برای کودکان بسازند.
ــرو و خوش  ــش، فداکار، خوش ــا، همگی زحمتک داوطلبان م
ــياری از فعاليت های  ــا قطعاً بس ــتند که بدون آنه برخورد هس
ــی آنها به عنوان  ــد ول ما فقط محدود به دفتر کوچکمان می ش
ــر این کشور پهناور  ــم و قلب ما، نه تنها در سرتاس دست، چش
بلکه در سایر نقاط جهان در معرفی فعاليت های انسان دوستانه 

بنياد کودک از هيچ تالشی دریغ نمي کنند.
ــک کردند که  ــته داوطلبان بنياد کودک، کم ــال گذش در س
ــزار گردد، در ده ها  ــای نوروزی مان در آمریکا و اروپا برگ بازاره
ــت ميز  ــهرهای مختلف پش ــن در ش ــتيوال و جش برنامه فس
ــات پرداختند، در  ــه ارائه اطالع ــتادند و ب اطالعات بنياد ایس
ــکان ایرانی   ــس انجمن پزش ــف )از کنفران ــای مختل برنامه ه
ــرف دریاچه تاهو(  ــتيوال ب ــو گرفته تا فس آمریکایي در اوهای
ــه و  ــاد را با ده ها موسس ــد، بني ــاد صحبت کردن از جانب بني
ــل کردند، از جانب ما  ــازمان آمریکائی، افعانی و ایرانی متص س
ــتن گرفته تا یوسی اِل اِ در  ــگاه ها )از ام آی تی در بوس در دانش
ــتند،  هدیه و لباس برای بچه ها )از  لس آنجلس( برنامه گذاش
ــوری در اروپا گرفته تا بيمارهای مبتال به سرطان  مهاجرین س

در بوستن و لس آنجلس ( جمع آوری کردند و....
ــت داوطلب بنياد  ــکر از بيش از دویس زبان ما در سپاس و تش
ــهر مختلف در اروپا،  ــت ایالت آمریکا و ده ها ش کودک در بيس

آسيا و استراليا قاصر است.

CF Volunteer Activities 
Volunteers fuel our vision of a world where every 
child should have a decent chance to go to school. 
We are continually grateful for the people who give 
their precious time to help others. It’s their participa-
tion and support that allows Child Foundation to 
help more children to go to school. Our volunteers 
are diligent, hard-working, tireless, eager to help, 
consistent and unfailingly pleasant, and without 
them our reach could be just limited to our offices. 
They are our hands, our eyes and our hearts across 
the country and continent.  Our volunteers helped 
us celebrate Nowruz through helping in our Nowruz 
bazar, or standing behind our table in other Nowruz 
events, they organized concerts, they represented 
Child Foundation in verity of events, from Persian 
Snow Festival in Lake Tahoe to Iranian American 
Medical Association annual meeting in Ohio, they 
helped us to connect with many Iranian and Afghan 
organizations, they made connections in many 
universities from MIT in Boston to UCLA in California, 
they helped us collect cloths for Syrian refugees and 
also distributing collected toys to children with can-
cer in hospitals. Many many many thanks to every 
one of Child Foundation’s 200 volunteers in more 
than 20 states in the United States and many coun-
tries in Europe, Asia and Australia. 
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ــودک کمک به  ــاد ک ــی بني ــه هدف اصل اگرچ
ــت ولی چه  ــد برای تحصيل اس کودکان نيازمن
ــکالت کودکان  ــبت به مش ــی می تواند نس کس

مهاجر چشم پوشی کند. 
ــدش در  تصویر ایالن، کودک مهاجری که جس
ــد در ذهن  ــواحل مدیترانه در ترکيه پيدا ش س
همه هک شده است. بنياد کودک به همراه سایر 
ــات مردم نهاد در اروپا و افغانستان سعی  موسس
مي کند در حد توان خود با چالش مهاجرین در 
ــيا مقابله کند و به آنها کمک برساند.  اروپا و آس

بطور مثال:
در ماه آوریل وقتی زلزله هولناکی در نپال باعث 
ــد بنياد  ــع کثيری گردی ــدن جم بی خانمان ش
کودک بالفاصله نسبت به جمع آوری  کمک های 
ــی از آن را برای کمک  مالی اقدام نمود که بخش
به وضعيت بهداشتی کودکان و رساندن وسایل 
ــا« اهدا کرد و بخشی  ــکی به »موسسه پاش پزش
دیگر را از طریق یک موسسه خيریه محلی برای 

کمک کودکان اختصاص داد.
ــوری  ــزار مهاجر س ــپتامبر صدها ه ــاه س درم
ــطه جنگ و درگيری ترک  کشور خود را به واس
ــدم این  ــدند. در خط مق ــازم اروپا ش کرده و ع
ــدند  ــزار کودک دیده می ش ــران، ده ها ه مهاج
ــط امن زندگی  ــت دادن محي که عالوه بر از دس
ــده ای  ــکالت عدی ــر  مش ــون درگي ــود، اکن خ
ــاالن  ــل آنها برای بزرگس ــده بودند که تحم  ش

هم دشوار بود.
ــوئد  ــاد کودک در آلمان، س ــن رو دفاتر بني از ای
ــات مردم  ــایر موسس ــوئيس با همکاری س و س
ــواد غذائی در  ــع م ــبت به توزی نهاد محلی نس

ــوئيس با  ــود. دفتر س ــن اقدام نم بين مهاجری
ــان ضمن  ــدادی از مادران و فرزندانش دعوت تع
ــکۀ بچه و مواد غذایی، آنان  اهدای البسه، کالس
ــوم محلی آشنا ساخت.  را با قوانين و رسم و رس
بسياری از این مهاجرین با مشکالت زیاد و پای 
پياده پس از گذشتن از چندین کشور، خود را به 

سوئيس رسانده بودند. 
ــون باید  ــراوان، اکن ــتگی ف ــا علی رغم خس آنه
ــاق دهند که  ــگ و قوانينی انطب خود را با فرهن

کوچکترین آشنائی با آن ندارند. 
ــاب ویژه ای  ــا افتتاح حس ــاد کودک ب دفتر بني
ــی برای  ــع آوری  کمک های مال ــبت به جم نس

مهاجرین اقدام نمود. 
آوری  ــع  جم ــرای  ب ــی  فراخوان ــن  همچني
ــود که  ــس صادر نم ــس انجل ــاس در دفتر ل لب
ــع آوری  ــادی لباس جم ــر زی ــی آن مقادی  در پ

گردید. 
ــتان چندین عامل باعث  سال گذشته در افغانس
ــدا در ماه  ــدن ده ها هزار تن گردید. ابت آواره ش
ــمال  ــتری در ش ــس از زلزله 7/5 ریش اکتبر پ
ــپس حمله به شهر کندوز  شرقی افغانستان و س
ــه باعث  ــه ک ــا در آن منطق ــه درگيري ه و ادام
ــياری گردید. بنياد  ــدن بس ــته و زخمی ش کش
ــده،  ــودک از طریق  کمک های جمع آوری ش ک
ــایل گرمایشی  برای مهاجرین هر دو منطقه وس
ــامبر  ــال نمود.  در دس ــته های غذایی ارس و بس
ــه گروهی از  ــد ک 2015 بنياد کودک مطلع ش
ــتایی در  ــتانی در حوالی روس ــن پاکس مهاجری

جنوب تهران زندگی مي کنند.
ــال قبل  ــيل چند س ــس از س ــن مهاجرین پ ای

ــانده بودند ولی  ــتان، خود را به ایران رس پاکس
ــکالت امنيتی و اقتصادی در کشور  به علت مش
ــذا تصميم به  ــوده ل ــت نب خود، قادر به بازگش

ماندن درایران می گيرند. 
ــایی و اقامت  ــتن اوراق شناس آنها به علت نداش
ــچ کمک  ــون از هي ــته اند تا کن ــر نتوانس معتب
ــتفاده  ــات بين المللی اس ــا موسس ــی و ی دولت
ــت خود  ــه با دس ــی ک ــذا در کلبه های ــد، ل کنن
ــا گاز زندگی  ــرق و ی ــدون آب،  ب ــاخته اند ب س
ــفناکی را می گذرانند.  تعدادی از این  بسيار اس
ــيفی جات  ــول روز در مزارع س مهاجرین در ط
ــه هيچ  ــان ب ــتمزد ناچيزش ــد. دس کار مي کنن
ــد، از این رو  ــان را نمي ه ــاف زندگی ش وجه کف
ــان را نيز به همراه خود  بسياری حتی کودکانش
ــتری بتوانند ــاید پول بيش  سر کار ميبرند تا ش

 دریافت کنند. 
ــکيل شده  این گروه مجموعا از 50 خانواده تش
ــا دیده  ــودک در بين آنه ــش از 150 ک ــه بي ک
ــفانه از تمامی این کودکان،  ــت. متاس ــده اس ش
ــه مي روند مابقي  ــان به مدرس فقط چند نفرش
ــه  ــن مدرس ــا هنوز به س ــد و ی ــا کار مي کنن  ی

نرسيده اند.
 بنياد کودک، پس از اطالع نسبت به جمع آوری 
ــر زیادی  ــدام نمود و مقادی ــرای آنها اق کمک ب
ــار آنها قرار  ــی در اختي ــه و مواد غذای پتو، البس
ــا از طریق  ــت ت داد. بنياد همچنين در صدد اس
ــات محلی،  ــا از طریق مقام ــور آنه پيگيری ام
ــا نيز اقدام  ــبت به تعيين تکليف اقامت آنه نس
ــان بتوانند در مدارس محلی   نماید تا فرزندانش

تحصيل کنند.

کمک به مهاجرین
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Although Child Foundation’s main goal is 
to help children in need to have access to 
education, who can ignore the refugees 
who are fleeing poverty and disease as a 
result of natural disasters, wars, etc. Pic-
tures of Aylan, a three-year-old boy whose 
body washed to the Mediterranean shore 
of Turkey were stuck in everyone’s mind. 
Child Foundation collaborated with other 
NGOs and its Afghanistan and European 
offices to try to help ease some of the 
challenges that refugees face in Asia and 
Europe.
In April, when deadly earthquake hit Ne-
pal, we created a “help Nepal Now” fund to 
help children refuges who are leaving the 
stricken area. We also provided financial 
assistance to PASHA, who were going to 
the area to help children with their health 
issues and medical needs.
In September, the number of Syrian refu-
gees fleeing civil war and unrest in Syria to 
find new homes in other parts of the world 
grew to hundreds of thousands. Waves 
of Syrian men, women, and children on 
their route to Europe, and photos of dead 
children at the sea grabbed the world’s 
attention to this serious crisis. As always, 
children are on the frontline of these cata-
strophic situations. To tackle this problem, 
Child Foundation teamed up with a few in-

ternational and local NGOs to help young 
refugees, especially Syrian children who 
are wandering in camps throughout the 
Middle East and Europe.
Our offices in Germany, Sweden, and 
Switzerland worked with local authorities 
to help these forgotten people by provid-
ing food and clothing to them. Our office 
in Los Angeles also started a clothes and 
blankets drive to help them.
Child Foundation’s office in Switzerland 
invited refugee children and their moth-
ers for supper in Zofingen, Switzerland  in 
order to familiarize them with local laws 
and customs. They have all been through 
many difficulties after months of traveling 
by foot, and going through many coun-
tries. Some were beaten, some harassed, 
and all missed their home. A home that 
they may never see again. 
On October, after a strong earthquake 
with a magnitude of 7.5 struck northeast 
Afghanistan, our office in Mazar-e-Sharif 
started its operation by sending assis-
tance to the victims and refugees of this 
earthquake. Our Afghanistan staff and 
volunteers also provided food packages 
and blankets to a large number of refu-
gees from the Afghan city of Kunduz, who 
were forced to flee during a Taliban attack.
In December, 2015 Child Foundation 

learned about a group of approximately 
fifty families who had moved from 
Pakistan to the outskirts of Tehran. It was 
supposed to be a temporary move, but as 
the security situation back home became 
worse, they decided to stay. Unfortunate-
ly, since they lack proper legal documents, 
they cannot benefit from any govern-
ment assistance, or send their children to 
school. They live in small rooms that they 
built with leftover, used construction ma-
terial and pieces of plywood, and do not 
have access to electricity, running water, 
or gas.
They mostly work as simple day laborers 
in nearby farms. The children also work 
along with their parents, picking beats 
and potatoes. Since they do not have 
documents, they are taken advantage 
of by getting paid very low wages. A few 
young girls who were interviewed said 
they were paid about $3 per day.  Child 
Foundation provided them with blankets 
for winter but we need to do more. They 
are in need of a heating system and por-
table lights. We want to get them help to 
resolve their immigration cases in order 
to get ID, be able to work legally, and sup-
port themselves. Their children must go 
to school and parents are in great need of 
health education

 Helping Refugees 
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همیاران و دانش آموزان 
ــت که زمينۀ  ــات خيریه اس ــودک یکی از معدود موسس بنياد ک
ــوزان تحت حمایت  ــا دانش آم ــاط هميارانش را ب تماس و ارتب
ــی از وضعيت  ــار گزارش های ــال دو ب ــازد. ما هرس فراهم می س
ــال  ــان ارس ــاران تهيه نموده و برایش ــرای همي دانش آموزان ب
ــدام از همياران  ــکان مالقات هرک ــم.  بنياد همچنين ام می داری
ــا دانش آموز تحت  ــد و مایل به دیدار ب ــفر مي کنن که به ایران س
ــازد. این مالقات ها برای هردو  ــند را فراهم می س حمایتشان باش
ــو، وقتي دانش آموز می بيند  طرف جالب و مفيد است. از یک س
ــدارش آمده از  ــرای دی ــزاران کيلومتر آن طرف تر ب ــردی از ه ف
وضعيت درس و مدرسه اش جویا می شود انگيزه اش برای درس 
ــوی دیگر زمانی که هميار به  خواندن دو چندان می گردد و از س
ــه  کمک هایش چگونه صرف  دیدار دانش آموز رفته و می بيند ک
تحصيل و زندگی او می گردد، اعتماد و عالقه اش به بنياد افزایش 
ــویق مددجوها، تاریخ  تولد آنها را  می یابد. بنياد کودک برای تش
ــا در صورتی که آنها  ــان اطالع مي هد ت دو ماه زودتر به هميارانش
ــان برای دانش آموز هدیۀ تولد تهيه گردد.   مایل باشند از جانبش
ــس از دریافت گزارش های  ــياری از همياران بنياد کودک، پ بس
ــوادۀ دانش آموزان،  ــتر خان ــش ماهه و آگاهی از نيازهای بيش ش
ــبت به تهيه آن اقدام مي کنند. ما هر ماه تقاضاهای فراوانی از  نس
همياران برای خرید یخچال، تلویزیون، کامپيوتر یا تقبل هزینه 
ــت می داریم.  ــرای دانش آموزان دریاف ــوق برنامه ب کالس های ف
ــه برای دانش آموزان انجام  بنياد کودک برای هر هزینه اضافی ک
مي هد، رسيد، عکس و یا نامه تشکر آنان را برای همياران مهربان 
ــاط تصویری  ــتان در زمينه ارتب ــر افغانس ــال مي دارد.  دفت ارس
دانش آموزان با هميارانشان موفق عمل کرده است. آنها تا کنون 
چندین بار موفق شده اند زمينۀ ارتباط دانش آموز و هميارانشان 
ــد را از طریق  ــتراليا و کانادا بوده ان ــورهای آمریکا، اس که در کش

اسکایپ فراهم کند.

Sponsors and their Children 

Child Foundation is one of the few charities of its 
type that encourages its donors’ role in the life of 
their sponsored children. We provide a semi-annu-
al report of each child to his or her sponsors, and if a 
sponsor travels to the country of his or her child, we 
arrange meetings between them. These meetings 
are both encouraging for children, since they see 
that someone from overseas is interested in their 
education, and it is very beneficial for donors, since 
they witness firsthand our activities and trust our 
operations even more.
We also inform sponsors when the birthday of their 
child is coming up in case they want to send a gift. 
Many sponsors also send additional assistance 
once they learn of special needs of the family and 
children. They buy refrigerators, stoves, desks, lap-
tops, and even help pay for medical needs or extra 
classes to make sure the family and their child 
have the basics to live on and the resources they 
need to further their education. Child Foundation 
provides receipts, pictures of gifts, and letters of 
appreciation once the gifts are delivered. Our of-
fice in Afghanistan has also been able to facilitate 
Skype meetings for sponsors and their children. 
Although it is a time consuming effort, we look 
forward to expanding this program.
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گزارش اندونزی 
ــبت به راه اندازی یک برنامه  ــال 1995 بنياد کودک نس در س
حمایت از مددجویان نيازمند در شهر بندانگ در ایالت جاوای 

غربی اندونزی اقدام نمود. 
ــال  ــن ح عي در  و  ــن  ــر جمعيت تری پ از  ــی  یک ــگ  بندان
 200 ــون  تاکن ــت.  اس ــزی  اندون ــق  مناط ــن  محرومتری
ــتفاده  ــودک در اندونزی اس ــاد ک ــای بني ــو از  کمک ه مددج
ــگاهی  ــل دانش ــه مراح ــود را ب ــته اند خ ــد و توانس  کرده ان

برسانند. 
ــال های اخير اگر چه هزینۀ تحصيل در اندونزی افزایش  درس
چشمگيری یافته ولی از آنجایی که مددکاران ما همگی به طور 
ــدۀ هزینۀ  ــته ایم از عه ــت مي کنند ما توانس ــه خدم داوطلبان

تحصيل دانش آموزان به خوبی برآیيم. 
سال گذشته آقای سيدعلی یکی از اعضای هيئت مدیره بنياد 
کودک به همراه خانم وینی که قبال از مددجویان بنيادکودک 
ــود.  خانم وینی با کمک  بوده، از جمعی از مددجویان دیدار نم
ــانس با موفقيت به پایان  بنيادکودک، تحصيالت خود را تا ليس
ــتفاده از بورس تحصيلی دولت  ــت با اس برد. وی سپس توانس
ــيمی دریافت کند و  ــتراليا، دکترای خود را در مهندسی ش اس
ــتينو تکنولوژی  به اندونزی برگردد.  خانم وینی اکنون در انس
ــت  ــگاه های اندونزی اس ــن دانش ــی از بهتری وندونگ که یک
ــت و خود نيز به جرگه همياران بنياد  ــغول اس به تدریس مش
ــتعد حمایت  ــته و از دانش آموزان نيازمند و مس  کودک پيوس

مي کند.

Indonesia Report 
In 1995, Child Foundation established a program to 
sponsor children in need living in Indonesia. A major-
ity of these children live in the city of Bandung in the 
West Java province of Indonesia.  Bandung has one of 
the highest populations of the country, and unfortu-
nately, is one of the poorest. Most of the children sup-
ported in this program are orphans. Over 200 chil-
dren have benefited from the sponsorship program 
by completing vocational schools and university 
programs.  In the past few years, the cost of living and 
the cost of higher education institutes have risen. 
Because our social workers remain as volunteers, 
we are fortunately able to continue our assistance 
to children in these areas. Last year, one of our Board 
member, Mr. Seyedali had an opportunity to visit our 
children and address them along with Mrs. Winny, 
who herself was supported by Child Foundation to 
receive her bachelor’s degree. Mrs. Winny received 
a scholarship from the Australian government and 
studied in Australia.  She received her PhD in Chemi-
cal Engineering two years ago and presently is on the 
teaching staff of the Institute of Technology Band-
ung, a prestigious university on par with MIT.

از بوستون تا زابل 
یک گروه از دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاه ام ای تی، تصميم 
به حمایت از تعدادی از دانشجویان مناطق محروم ایران گرفتند. آنها 
ــگاه قبول شده بودند را برای  چند تن از دانشجویانی که تاره در دانش
ــال هدایا و تی شرت های دانشگاه  این منظور انتخاب کردند و با ارس
ام ای تی هزینۀ ماهيانۀ آنها را تقبل نمودند. برنامۀ آنان این است که 
ــند و آنان را حمایت نموده، در  مرتباً با این دانشجویان در تماس باش
ــورت کرده و راهنمایی شان کنند. تمامی  زمينه تحصيلی با آن مش
ــهر زابل که یکی از محرومترین مناطق ایران  ــجویان از ش این دانش

است انتخاب شده اند.

From Boston to Zabol
A group of MIT students and graduates have decided to 
support a group of young students in Iran. They have select-
ed a group of Iranian students who have just been accepted 
to universities, and sent them several MIT notebooks, 
T-shirts, and small gifts along with their monthly sponsor-
ship donations. Their plan is to be very involved with these 
young university students and provide them with mentor-
ing, support, and advice in order to be sure that they stay 
motivated to continue their education. All four students are 
from Zabol, one of the most deprived cities in the country.
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ــت بودم که زلزله ای با قدرت 7.8 ریشتر  ــتان اورس روز 25 آوریل، من در حال کوهنوردی در کوهس
ــن این بود  ــت. علت کوهنوردی م ــته از خود به جا گذاش ــزار نفر کش ــال را لرزانيد و بيش از ده ه نپ
ــی در  ــران نپالی کمک مالی جمع کنم و بتوانم نقش ــتم از این طریق برای تحصيل دخت که مي خواس
ــم و آنها بتوانند یک روز پزشک، وکيل، مهندس و یا یک راهنما برای  برآوردن آرزوهایشان داشته باش

کوهنوردان بشوند.
ــت در زمينۀ شناسائی، کمک و تحصيل دخترانی که  من با موسسه ای کار می کردم که پانزده سال اس
ــدند و همچنين حمایت از دخترانی که پدرانشان را در  ــمرده می ش عمدتاً از طبقات پائين جامعه ش
ــت داده بودند، فعاليت داشتند.  ــتانی در حين راهنمائی کوهنوردان جان خود را از دس سوانح کوهس
ــدند یا مجبور بودند در اوان جوانی تن به ازدواج  ــياری از این دختران اگر توسط ما حمایت نمي ش بس

اجباری دهند و یا سرنوشت شان در دست تجار برده های جنسی رقم می خورد.
ما در حال حاضر سيصد بورسيه تحصيلی در اختيار دختران گذارده ایم. ولی گفته می شود در پی این 
ــده و یا عنقریب مبتال  ــوان به زخم های عميق روحی دچار ش زلزله بيش از یکصد هزار کودک و نوج
ــایر مناطق است و خانه های زیادتری  می شوند. در دامنه هيماليا، خسارات مالی به مراتب بيشتر از س
ویران شده اند. مرکز زلزله دوم، منطقه نيمجه بود که منجر به ایجاد بهمن و رانِش زمين گردید که در 

اثر آن چندین روستا را کاماًل از بين برد. 
ــرار دارند. برای  ــان ق ــر در معرض خطر قاچاقچيان انس ــال، بيش از هر زمان دیگ امروزه دختران نپ
ــت داده اند دیگر تحصيِل فرزندانشان، جزو  بسياری از خانواده ها که تمام خانه و زندگی شان را از دس

اولویت های مهم زندگی محسوب نمی گردد.
ــا می توانيم کمک  ــحالم که بنيادکودک را پيدا کردیم و اکنون با کمک آنه ــيار خوش از این رو من بس
کنيم که این کودکان به محل مناسبی برای زندگی، غذا، لباس و مهمتر از همه تحصيالت دسترسی 
ــما نيز نياز داریم. لطفاً کمک کنيد تا با یاری یکدیگر از دختران  ــند. اکنون ما به کمک ش داشته باش
بی پناه حمایت کنيم و آنها بتوانند روی پای خود بایستند ؛ کمک کنيد تا آنها بتوانند به مدرسه بروند 
ــران نپال، لطفا به  ــان ایجاد کرده رهایی یابند. برای کمک به دخت ــکالتی که این زلزله برایش و از مش

سایت زیر مراجعه نمائيد:
http://www.childfoundation.org/content/help-nepal-now

بیایید به دختران نپالي کمک کنیمگزارش نپال 

ــی  نزدیک ــاک در  برپ ــه در  ــه ای ک زلزل
ــال در آپریل  ــور نپ ــدو در کش ــهر کاتمان ش
ــارات  خس ــت  پيوس ــوع  وق ــه  ب  2015
ــل از این  ــد ماه قب ــياری به بار آورد. چن بس
ــی را با یک  ــودک مذاکرات ــاد ک ــه، بني زلزل
ــرای کمک  ــاد محلی ب ــردم نه ــه م موسس
ــاز کرده  ــران نيازمند آغ ــل دخت  به تحصي
ــه قرار  ــانی ک ــبختانه تمامی کس بود.  خوش
ــند  ــته باش بود با بنياد کودک همکاری داش
ــد و انگيزه  ــالم بدر بردن از این زلزله جان س
ــان برای کمک به مددجویان نيز  همکاریش

بيشتر شد. 
 بنياد کودک در روز جهانی کودک، با موسسۀ 
ــراردادی منعقد نمود که  ایم پاور نپالی گرلز ق
براساس آن تعدادی از دخترانی که برای ادامه 
ــش  تحصيل نياز به کمک دارند را تحت پوش
ــی از این  ــخصات جمع قرار دهد. عکس و مش
ــاد کودک درج  ــایت بني مددجویان در وب س
ــتان عزیز در  ــت که اميدواریم دوس ــده اس ش
ــاه ما را همياری   حمایت از این دختران بی پن
ــه در ایالت های  کنند. دانش آموران دو مدرس
کاليفرنيا و نيویورک آمریکا نيز برای کمک به 
دانش آموزان نپالی  کمک های مالی جمع آوری 
ــرار دادند تا  نمودند و در اختيار بنيادکودک ق

صرف امور آموزشی کودکان نپال گردد.
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A strong (7.8) earthquake hit Nepal in 
the area near Barpak, a mountain vil-
lage between the capital Kathmandu 
and tourist town Pokhara. The earth-
quake was followed by many powerful 
aftershocks, such as a 6.7 that hit Nepal 
on Sunday April 26. These earthquakes 
caused major casualties and damages 
to this undeveloped country. In the 
months before the earthquake, we had 
been in contact with a local NGO to find 
ways to empower Nepali girls through 
education. They had even sent us the 
files of several girls who needed to be 
sponsored, but before we could start 
the process, this deadly earthquake 
occurred. Fortunately, the people who 
were supposed to work with us were all 
accounted for, but the situation in Nepal 
was as bad as it could be. 
 We also cooperated with some schools 
in New York and California to raise fund 
for Napali children.
 To sponsor a child from Nepal, please 
visit our sponsorship page here:  child-
foundation.org/child-waiting-list

Nepal report
A letter from sara safari who was in nepal when earthquake happened
I was climbing Mount Everest when a 7.8 earthquake on April 25th 2015 hit Nepal and 
more than 10,000 people lost their lives. I was climbing Everest as a way to bring at-
tention and awareness to the plight of neglected and marginalized children in Nepal. 
My goal was to raise sufficient money to support the dreams of higher education, 
fulfilling their dreams to become doctors, lawyers, engineers, teachers, and perhaps 
even mountain guides.  I have been involved with organizations who for the past 15 
years have been identifying, mentoring, supporting, and educating primarily lower 
caste girls, as well as those whose parents died as porters on Everest expeditions. 
Many others of our girls would have been forced into early marriage or sex slavery 
without our help.  We provide scholarships for the 300 girls in our program. Now 
after the earthquake, it is estimated that more than 100,000 children are, or will be, 
seriously traumatized by the disaster and its aftermath. In the Everest region where 
many of our children lost their homes and our schools are piles of rubble. The second 
earthquake epicenter in Namche is near some of our schools. Landslides and ava-
lanches have washed away whole villages in the Himalayans region. 
These days more than any time the girls are even more at risk for human trafficking 
because now families who lost their homes and their basic needs are not satisfied, 
girl’s education is not a priority anymore. 
I am glad we found Child Foundation, with their help we can now provide assistance 
to many of these children to have access to shelter, food, proper clothing and most 
importantly, education. Now we need your help too. Please join us In supporting girls 
and their families to get back on their feet, help them to go to school and provide aid 
to recover from the earthquake. 
To help Nepali girls please visit:
 http://www.childfoundation.org/content/help-nepal-now
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ــا در  ــک م ــر کوچ ــرای دفت ــته ب ــال گذش س
ــوش و پرباری  ــال پر جنب و ج ــتان، س افعانس
ــال  ــبختانه فعاليت های ما در این س بود. خوش
ــات  ــویق موسس ــورد توجه عموم مردم و تش م
ــتان قرار گرفت و راه ما را برای  دیگر در افعانس
ــترش فعاليت هایمان هموارتر نمود. برخی  گس

از فعاليت های ما بدین قرار بود: 

جشن درخت آرزوها:
ــن عاطفه ها ومهربانی ها که در   در مراسم جش
ــال 1394 در هتل  ــاه س ــه اول فروردین م هفت
ــد بيش از 350 نفر حضور  مارکوپولو برگزار ش
ــاً 200  آرزوی  ــتند. در این برنامه، مجموع داش
کودکان نيازمند که بر روی شاخه های »درخت 
ــده بود، بررسی شد و مهمانان  آرزوها« نصب ش
حاضر به تعداد 194 آرزو، جامۀ عمل پوشاندند.

گردش بهاری مددکاران و مددجویان : 
ــراي گردش  ــته، یک روز ب ــال گذش در بهار س
ــددکاران افتخاری در  ــاری دانش آموزان و م به
ــادیان تدارک دیده شد. این گردش در  تنگی ش
ــال 1394 برگزار شد که در آن  ماه فروردین س
200 دانش آموز و   18 مددکار شرکت داشتند 
ــی را در کنار  ــک روز به یاد ماندن تا همه با هم ی

طبيعت و به دور از اخبار بد طی کنند.

تجلیل از روز جهانی کودکان آسیب پذیر: 
ــی حمایت از کودکان  در 2 ژوئن و در روز جهان
ــيب پذیر، از بيش از 70 تن از کودکان قشر  آس
ــا پذیرائی  ــيب پذیر در پارک تفریحی آریان آس
ــيقی و مسابقه های  شد. این برنامه شامل موس
ــباب بازی به بچه ها  تفریحی، اهدای جایزه و اس
ــد نيکوکار  ــوی چن بود. هزینۀ این برنامه از س

مزارشریف پرداخت شد .

برگزاری خیمه مهربانی : 
ــه در تاریخ 16  ــی ک ــی و مهربان ــه همدل خيم
ــودکان نيازمند برگزار  ژوئن با هدف همياری ک
ــددکاران  ــش های م ــد و با تالش ها و کوش ش
ــور مردم و حتی اطفال  افتخاری و حمایت پرش
ــان بعضاً به کار و کارگری  خردسالی که خودش
ــئولين بلند رتبه  مشغول بودند، همراه بود. مس
ــکان  ــورای والیتی، پزش دولتی چون وکالی ش
ــت صحت عامه والیت بلخ،  ــوؤلين ریاس و مس
ــی و غيردولتی  ــياری دیگر از بزرگان دولت و بس
ــهيم  ــز در پخش مهر و عطوفت این خيمه س ني
ــا ماند و  ــدت 8 روز برپ ــدند. این خيمه به م ش
ــانه ها و وکالی شورای  در روز نهم با حضور رس
والیتی و نمایندگان ارگان های دولتی، صندوق 

شکسته شده و  کمک های مادی مردم مهربان، 
ــد. کليۀ  کمک های جمع آوری شده  شمارش ش
ــته های غذائی برای خانواده های  برای خرید بس
ــته های غذایی حاصله  مستمند مصرف شد. بس
ــددکاران افتخاری  ــط م از خيمه مهربانی توس
ــد و در 30 ژوئن در یک برنامه  ــته بندی ش بس
ــده بود بين  ــو برگزار ش ــل مارکوپول که در هت
150 خانواده مستضعف توزیع شد. این بسته ها 
ــامل آرد، روغن، برنج، ماکارونی، پياز، سيب  ش
زمينی، لوبيا، نخود، خرما و مربا بود که با حضور 
ــخاص نيکوکار  ــانه ها و اش پرجنب و جوش رس
ــای خيمه  ــی که در  کمک ه دولتی و غيردولت
مهربانی سهم بارزی داشتند، به دست کودکان 
ــان رسيد. همچنين 16  نيازمند و خانواده هایش
بسته بزرگ مواد خوراکی در تاریخ 5 ژوئيه بين 

کودکان روزه دار در یتيم خانه شهر توزیع شد.

افطاری در یتیم خانه مزارشریف :
ــددکاران افتخاری  ــودک با همکاری م  بنياد ک
ــا اطفال  ــامگاه را ب ــه، ش ــود در روز 14 ژوئي خ
ــگاه دولتی والیت بلخ به سر  یتيم که در پرورش
می بردند گذراند. تمامی مددکاران و کارمندان 
ــم حضور داشتند و با  بنياد کودک در این مراس

87 تن کودکان یتيم خانه افطار کردند.

ــویق  گردش م�ددکاری: به پاس تقدیر و تش
ــودک  در روز 21  ــددکاران افتخاری، بنياد ک م
ــک گردش فرهنگی  اوت از مددکاران خود با ی
ــفر  ــگزاری کرد و آنها را از طریق یک س سپاس
ــد و بازدید از اماکن  ــوالی بلخ و دی کوتاه به ولس
ــالل الدین  ــه موالنا ج ــتانی همچون  خان باس
ــد و باالحصاربلخ،  ــجد نه گنب محمد بلخی، مس
ــخ،  تجليل نمود. هزینه این گردش را آقای راس

خانم کریمی و پدرشان پرداخت کردند.

برنام�ه توزی�ع گوش�ت ب�ه خانواده های 
نیازمند : 

ــای  ــی از خانواده ه ــه برخ ــالم اینک ــی اع در پ
روستاهای اطراف مزار از نظر غذائی در مضيقه 
ــواده مهربان در  ــر می برند، با همت دو خان به س
ــبت به تهيه غذا و گوشت برای آنان  آمریکا، نس
ــد. مددکاران بنياد کودک در روز 4 ماه  اقدام ش
ــتاهای ولسوالی بلخ،  ــی به روس اکتبر با سرکش
ولسوالی دهدادی، ولسوالی خلم، کمپ سخی، 
شهرک علی آباد و قریه قزل آباد توانستند مواد 

غذایی را بين  143 خانواده توزیع کنند.

تجلیل از روز جهانی کودک : 
ــودک  را در 20 نوامبر در  ــی ک بنياد، روز جهان

ــل توجه و  ــت. نکته قاب ــت بلخ گرامی داش والی
ــه این برنامه  ــن برنامه این بود ک متفاوت در ای
ــد و  ــط کودکان و برای کودکان برگزار ش توس
ــئول بنياد، فاقد سخنرانی های  بجز گزارش مس
ــور  ــه با حضور پرش ــه ای بود. این برنام کليش
ــورد عالی را در  ــانه ها همراه بود و یک بازخ رس
ميان تمامی رسانه های ملی و محلی افغانستان 
ــودک نيازمند  ــه 200 ک ــت. در این برنام داش

شرکت داشتند.

کمپین اهدای خون : 
ــت صحت عامه  ــا همکاری ریاس بنياد کودک ب
والیت بلخ و چند موسسه مردم نهاد، فراخوانی 
ــددکاران بنياد نيز  برای اهدای خون دادند و م
ــئوليت امور خدماتی آن را بر عهده گرفتند.  مس
ــت نفر  ــه هزار و دویس ــن برنامه نزدیک ب در ای
ــتند و خون خود را برای کودکان  ــرکت داش ش
ــمی و همچنين مجروحين  بيمار مبتال به تاالس

حمالت اخير طالبان اهدا کردند.

ظرفیت سازی مددکاران : 
ــکاری و  ــت ابت ــک حرک ــودک طی ی ــاد ک بني
ــازی  ــی ظرفيت س ــای هفتگ ــد، برنامه ه جدی
ــا آنان را با  ــود را آغاز کرده ت برای مددکاران خ
ــناتر سازد.  اصول مدیریت و حقوق کودکان آش
ــه  ــق همکاری با چند موسس همچنين از طری
ــددکاران خود  ــته که برای م بين المللی توانس
ــروژه و مدیریت  ــت پ ــژه مدیری کالس های وی
ــه آموزش ها،  ــد. با این گون امورمالی برگزار کن
ــتان  نيروی کاری دفتر بنياد کودک در افعانس
ــای کميت و  ــۀ ارتق ــده و زمين ــر ش تخصصی ت

کيفيت آن افزایش می یابد.

حمایت از دانش آموز: 
ــا در باال  ــی از آنه فعاليت های جانبی که بخش
ــده، ما را از هدف اصلی مان که کمک به  ذکر ش
کودکان و نوجوانان نيازمند برای تحصيل است 
ــودک در مزار  ــاخته و دفتر بنياد ک منحرف نس
شریف افغانستان، همچنان در زمينه شناسائی 
ــرای آنان،  ــده ب ــکيل پرون ــوزان و تش دانش آم
ــی مدام و تهيه گزارش های شش ماهه،  سرکش
ــا همياران و  ــاط دانش آموز ب ایجاد امکان ارتب
حتی خرید و تحویل هدیه از جانب همياران به 
ــت. تعداد  آنها، فعاليت هایش را افزایش داده اس
ــته  ــال گذش ــوزان بنياد کودک در س دانش آم
ــه همياران  ــی درصد افزایش یافت و چنانچ س
ــتری بتوانند از آنها حمایت کنند ما امکان  بيش
ــتر  افزایش تعداد دانش آموزان را به تعداد بيش

داریم.

گزارش افغانستان 
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رعنا قربانی اسید 
ــهر بم  ــش رعنا و نازنين در ش ــميه مهری به همراه دختران س
زندگی می کردند. زمانی که سميه به واسطه بداخالقی و کتک 
ــوهرش تقاضای طالق کرد، همسرش سميه را به  خوردن از ش
ــميه موضوع را جدی تلقی  ــيد تهدید کرد ولی س پاشيدن اس
ــميه  ــب در ماه ژوئن 2011 زمانی که س نکرد. تا اینکه یک ش
در کنار دخترانش خوابيده بود،  همسرش امير نقشه شيطانی 
ــيد را بروی آنها  ــرد و بی رحمانه یک ظرف اس خود را عملی ک
ــمان وسينه  ــت، چش خالی کرد. بر اثر این حمله، صورت، دس
ــيب دید و او از دو چشم نابينا شد. همچنين  سميه به شدت آس
ــر و صورت رعنا هم آسيب جدی وارد آمد و یک  به بخشی از س
ــر، نازنين به  ــات به دختر دیگ ــم او نيز از بين رفت.  صدم چش
شدت دیگران نبود. متاسفانه سميه در بهار 2015 بر اثر شدت 

جراحات فوت کرد و دختران خود را تنها گذاشت. 
ــن ایجاد نموده  ــاب ویژه ای برای رعنا و نازني بنيادکودک حس
ــه دیگر در زمينه کمک  ــت و در حال حاضر با چند موسس اس
ــکاری دارد. همچنين هدایایی را که افراد  به معالجات آنان هم
ــه دفتر بنياد  ــن دو کودک ب ــر دنيا برای ای عالقمند از سرتاس

ارسال می دارند را به دست آنها می رساند. 
ــا کنون چندین بار  ــه نام جو از کاليفرنيا ت یکی از عالقمندان ب
 کمک های زیادی برای رعنا و نازنين ارسال داشته و در نامه ای 
ــليت مرا بابت فوت  ــت که لطفاً مراتب تس به بنياد کودک نوش
ــه فکر آنها  ــد و بگویيد ما ب ــن ابالع کني ــميه به رعنا و نازني س
ــان دعا می کنيم. رعنا و خانواده اش که تحت  هستيم و برایش
ــخاوتمندی جو قرار گرفته بودند مراتب تشکر خود را  تاثير س
ــال کردند.  مهربان دیگری بنام خانم  ــی برای او ارس طی عکس
ــته  ــان نيز از تگزاس دو بس بریتنی به همراه یکی از دوستانش
هدیه و مداد های رنگی برای نازنين و رعنا ارسال کردند.  مایک 
و خانواده اش هم که در جزیره ای در مدیترانه زندگی مي کنند، 
بسته  بزرگی محتوی لباس، اسباب بازی و هدایای دیگر برای 
ــاد عکس زمان  ــال نمودند که بني ــاه ارس این دو دختر بی گن

تحویل هدایا به رعنا و نازنين را برایشان ارسال نمود.

Helping Rana,
 the Acid Victim 
Somayeh Mehri (31) and her daughter Rana 
Afghanipour (5) used to live in Bam, in the 
south of Iran. The two of them were victims 
of an acid attack by Somayeh’s husband and 
Rana’s father, Amir.
When Somayeh decided to divorce her 
husband because she had frequently been 
beaten and locked up, she didn’t take his 
threats seriously. Then, one night in June 
2011, while she slept next to her two children, 
her husband Amir attacked them with acid, 
and as a result, Somayeh’s and Rana’s faces, 
hands, and eyes were severely burned. Her 
other daughter, Nazanin escaped with only 
small injuries.
Unfortunately, Somayeh died in the spring of 
2015 from a medical complication that was 
caused by the acid attack, leaving her daugh-
ter alone.
Child Foundation created a Rana Fund and 
has accepted all of Rana and Nazanin’s educa-
tional expenses. We are working with another 
charity to help with some of her medical bills. 
Our supporters from all over the world have 
been sending them donations and gifts. 
Joe from Texas made a large donation and 
in his email said, “Please ask the local social 
worker to convey my heartfelt sympathy for 
Somayeh’s passing, and my best wishes for 
Rana, her sister, and the rest of the family.” 
Rana and her family were moved by this act 
of generosity and asked our office in Bam to 
print their thank you note in English for Joe.
Britney, another donor along with a friend, 
sent two bags of gifts and crayons to Rana 
and Nazanin and made their day!
Mike and his family from a Mediterranean is-
land sent a box full of toys, coloring pens, and 
clothes. In return, both girls drew pictures for 
them and sent them with their sincere thanks.
Rana’s Fund: childfoundation.org/content/
rana-needs-medical-assistance
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 کمک های پزشکی 
ــته در زمينه  کمک های پزشکی به  ــال گذش بنياد کودک س
ــت که شّمه ای از آنها بدین  کودکان فعاليت های زیادی داش

قرار است:
ــه مانع  ــد کرده ک ــی روی لب هایش رش ــده بزرگ پروین غ
ــده بود. بنيادکودک  غذاخوردن و حتی صحبت کردن او ش
با همکاری موسسه خيریه دیگری او را به آلمان اعزام کرد تا 
ــاره به راحتی غذا  پس از چندین عمل جراحی او بتواند دوب

بخورد و صحبت کند.
ــه  ــتان نيز با همکاری چندین موسس بنيادکودک در افغانس
ــریف  ــون مفصلی در مزار ش ــه اهدای خ ــاد، برنام مردم نه
ــر در دو روز خون  به راه انداخت که طی آن حدود 1200 نف
ــتان  ــده به بيمارس ــای جمع آوری ش ــد. خون ه اهدا کردن
ــمی اهدا  ــودکان مبتال  به تاالس ــرای کمک به ک مالکی و ب
ــان و جوزان ارسال  شد و بخشی از آن به بيمارستان بدخش
ــتفاده  ــرای مجروحين حمالت طالبان مورد اس  گردید که ب

قرار گرفت. 
ــغول پيگيری و به انجام رساندن پرونده  بنياد همچنين مش
ــال پيش در بندر عباس با  بنيامين نيز هست. بنيامين 5 س
ــد. او 3 ماه اول عمر خود  بيماری  هایدروسيفالوس متولد ش
ــی در یزد تحت عمل  ــتان گذراند و در 5 ماهگ را در بيمارس
ــنوایی  ــه اینکه مدتی بود ش ــرار گرفت. با توجه ب جراحي ق
ــکان اعالم کردند که نياز به  ــده بود پزش ــکل ش او دچار مش

کاشت حلزون گوش دارد. 
ــغول  ــل مش ــه ابوالفض ــکاری موسس ــا هم ــودک ب بنيادک
ــد  ــرای این عمل می باش ــی ب ــای مال ــع آوری  کمک ه جم
ــواری های فراوان  ــس از تحمل دش ــودک بينوا، پ که این ک
ــت ندهد.  ــنوائی اش را از دس ــی اش، حداقل ش اوایل زندگ
ــرادر و خواهر او  ــی 4 ب ــواد ول ــن بنيامين هردو بی س والدی
ــان زندگی مي کنند  ــون در اصفه ــتند. آنها اکن محصل هس
ــل گوش او ــت هرچه زودتر عم ــودک در صدد اس  و بنيادک

 انجام گيرد. 

Medical Assistance 
Child Foundation has also been involved in helping 
children to receive necessary medical assistance.  Here 
are a few samples: Parvin’s lips were deformed due 
to a large tumor growing on her face, which left her 
struggling to eat and even speak. Child Foundation 
helped send her to Germany for the necessary surgery. 
It took eight months, and several operations, before 
she was able to return home. Now she cannot stop 
smiling, and nobody is happier than Parvin’s mother.  
Our Afghanistan office, in cooperation with a number 
of local NGOs, had a very successful blood drive. Due 
to the high number of donors - almost 1,200 people 
- the drive had to be extended to two days. The col-
lected blood was given to Maleki Hospital to be used 
for children with thalassemia, and some was sent to 
hospitals in Badakhshan, Jouzjan, and Takhar to help 
treat those wounded from recent military action in 
those areas.  Benyamin is a 5 year  old boy from Bandar 
Abbas who was born with Hydrocephalus disease. 
He was hospitalized in Bandar Abbas hospital for the 
first three months of his life due to his disease and later 
underwent a Shunt procedure in Yazd when he was just 
five months old. Benyamin’s parents noticed his loss 
of hearing (deafness) when he was just two years old. 
According to his medical team’s recommendations, 
he needs to have a “Cochlear Implant” surgery as soon 
as possible. Due to the high cost of this type of opera-
tion, the family hasn’t been able to provide financially 
for the surgery. We have started a fund for him and 
had sent collected donations to AbulFazl Foundation 
but apparently he is still in need of additional fund. 
Benyamin’s father is illiterate and making money from 
a cleaning job. Benyamin has two brothers and two 
sisters They moved to Esfahan for better job oppor-
tunities and they all live in a small rental apartment.  
Benyamin’s father and brother do not make that much 
money and can barely support the family. The family 
is in desperate need of assistance to afford Benyamin’s 
surgery. We are keeping up with his case to make sure 
he gets proper medical procedure soon. 
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جمع آوري هدیه هاي سال نو
ــک و بزرگ...  ــي با آرزوهای کوچ ــت از نونهاالن این دنيا پُر اس
ــرای  ــا ب ــن چيزه ــتن کوچک تری ــی داش ــه گاه از آنجایی ک
ــت نيافتني  ــد، آرزویی بزرگ و دس ــودکان نيازمن برخی از ک
ــالدی اقدام به  ــال نو مي ــت، بنياد کودک معموالً در ایام س اس
ــباب بازی برای کودکان نيازمند   جمع آوری و توزیع هدیه و اس

مي کند.
ــهر بوستون،  ــط بنيادکودک در سه ش ــال این پروژه توس امس
ــهر چند مکان  ــام گرفت. در هرش ــس آنجلس انج پورتلند و ل
ــپس در روز  ــد و س برای جمع آوری هدیه ها اختصاص داده ش
ــامبر تمامی هدایا از این مراکز جمع آوری شد و پس از  20 دس
ــتان کودکان«، »مرکز کودکان شب«  دسته بندی به »بيمارس
ــر کمک مي کند  ــوزش کودکان مهاج ــه ای که به آم و موسس

تحویل گردید. 
ــازان  ــک برنامه س ــا با کم ــع آوری هدای ــس جم در لس آنجل
ــض و گروه  ــان، اِرت ــي ایم ــز فرهنگ ــو 670 اِي اِم، مراک رادی
ــه  ــت. زحمت این پروژه در هر س ــواده انجام گرف حمایت خان
ــود که در  ــاد کودک ب ــن مهرباِن بني ــهر بر دوش داوطلبي ش
ــارکت و همدلي  ــاني، جمع آوري و توزیع هدایا مش  اطالع رس

داشتند. 
ــار دیگر  ــقی که ب ــه همياران عاش ــپاس، تقدیم ب ــه  س و البت
ــای کوچک و  ــش را در قالب هدای ــدر خوی محبت های گرانق
ــق اخالص  ــناختند در طب ــی که نمی ش ــرای کودکان بزرگ ب
ــت این فرشته های کوچک   نهاده از طریق بنياد کودک به دس

رساندند.

Annual Toy Drive 

This year Child Foundation’s Annual Toy Drive was 
extended to three cities. Our staff and volunteers in 
Boston, Los Angles, and Portland organized several 
drop point in each city and on December 20th col-
lected all toys and took them to Children Hospitals, 
Children of the Night, and a school in Portland that 
works with underprivileged children.  This year’s 
Toy Drive for the holiday season accomplished its 
lofty goal. The campaign was heavily promoted by 
Radio 670AM and strongly supported by significant 
donations gathered through Child Foundation, Eretz 
Cultural Center, Iman Cultural Center and ProFamily 
Group brought in hundreds of toys, blankets and 
clothing for area children in “Los Angeles Children’s 
Hospital” and “Children of the Night”. We thank each 
and every person who donated their time and money, 
and additional thanks to the partners which helped 
coordinate efforts to reach our goals. 2015’s Toy Drive 
brought in donations of many new, unwrapped toys. 
“The Child Foundation meeting room was filled, 
thanks to the numerous donations we received, so 
it was just impossible to track,” Peyman Raoofi said. 
“But I can tell you that not a single day went by when 
someone didn’t come in here with bags of new toys 
for  kids, and that was just incredible to watch.”
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دفتر بنیاِد کودک
 درپایتخت کشور سوئد، استکهلم

ــدادی از  ــالش و همکاری تع ــا ت ــوئد ب ــر بنياِد کودِک س دفت
ــمی خود  ــتکهلم به تازگی کاِر رس همياراِن بنياِد کودک دراس

را شروع کرده است.
ــتعد را برای  ــت از کودکان مس ــتکهلم حمای  افتتاح  دفتر اس
ــوئد و کشورهای  ــورهای اروپایی و خصوصا س ــاکنين کش س
اسکاندیناوی تسهيل خواهد کرد. تاسيس این دفتر در راستای 
ــه از طرف  ــاد کودک ک ــوم فعاليت بني ــت های دهه س سياس
ــعه  ــرور دادخواه، دهه توس ــل بنياد کودک، خانم س مدیر عام
ــفيان به عنوان  ــد.  دکتر نيما ظریف یوس ناميده شده، می باش
ــوئد اظهار کردند که هم  ــس دفتر بنياد کودک س مدیر و موس
ــن هميار و  ــود را جهت پذیرفت ــوئد آمادگی خ اکنون دفتر س
ــال حاضر  ــاراِن محترم در ح ــد و همي ــالم مي کن داوطلب اع
ــود را به ایميل ــاری و همکاری خ ــت همي  می توانند درخواس

ــماره تلفن   ــد و یا با ش ــال فرماین  info@childf.net  ارس
6735-705-76-0046  تماس بگيرند. 

ــاد کودک  ــای بني ــری برنامه ه ــت پيگيــــ ــن  جه همچني
ــوئد ــایـــت س ــوئــــد می توانيـــد بـــه آدرس وب س  س

   www.childf.net مراجعه فرمایيد.
ــرای معرفی به  ــوئد ب ــاد کودک س ــمی بني ــن حضور رس اولي
ــهر  ــران فيلم ش ــيه اک ــوئد در حاش ــز مقيم س ــان عزی ایراني
ــتقبال زیادی روبرو  ــد که با اس ــتکهلم انجام ش موشها در اس
ــم  ــزان درهمين مراس ــادی از عزی ــد و همچنين تعداد زی ش
ــاد کودک اعالم  ــت همياری و همکاری خود را با بني  درخواس

کردند.

Child foundation in Sweden 

A new Child Foundation office is officially reg-
istered and started its activities by efforts and 
cooperation of several Child Foundation’s spon-
sors in Sweden, Stockholm.  The new Stockholm 
office will provide services and support for Child 
Foundation sponsors in Sweden and other Scan-
dinavian countries. The opening of this new office 
is in line with Child Foundation’s main policy for its 
3rd decade of presence, the decade of growth, as 
set by Ms. Soroor Dadkhah, the president of Child 
Foundation central office. Dr. Nima Zarif Yussefian, 
the president and founder of Child Foundation 
Sweden, expresses that “with the registered office, 
electronic banking and a user friendly website the 
Swedish office is now ready to support sponsors, 
donors, volunteers and fundraisers.” Child Foun-
dation Sweden can be contacted by email to info@
childf.net  or by phone at +46-76-705-6735 (6 - 8 
pm). To get more information about this office, 
sponsor a child or ask for their support you can visit 
www.childf.net. The first event of Child Founda-
tion Sweden was during the “City of Mice” movie 
screening in which many people showed their 
interests to support the talented children
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چگونه به بنیادکودک در آمریکا کمک کنیم؟
ــرای حمایت انتخاب  ــایت بنياد کودک مراجعه کنيد و دانش آموزي  را ب 1 -  به وب س

نمایيد.
 http://childfoundation.org/child-waiting-list    

ــدام از برنامه های  ــایت بنيادکودک مراجعه کنيد و هرک 2 - به صفحه کمک در وب س
انسان دوستانه را که مایل بودید برای کمک انتخاب کنيد:

https://childfoundation.wufoo.com/forms/one-time-donation
ــتان و مهمانان خود در مورد  3 - در یکی از مهمانی هایي که در منزل خود دارید با دوس
ــا می توانيم  ــر بنياد اطالع دهيد م ــد. چنانچه از قبل به دفت ــودک صحبت کني بنياد ک
ــور و اطالعات مربوط به بنياد کودک ) و حتی بادکنک( را  نسخه هایی از همياران، بروش

برایتان به رایگان ارسال کنيم.
ــماره  4 - هرزمانی که مایل بودید می توانيد از طریق تلفن همراه خود کلمه CF را به ش
ــال  ــما ارس ــک کنيد. ما بالفاصله از طریق پيامک یک لينک امن برای ش 41444 پيام
می داریم که ميتوانيد از طریق آن و با استفاده از کارت اعتباری خود هر مقدار که مایل 

باشيد به بنياد کودک کمک نمایيد. )فقط برای امریکا( 
ــایت آمازون انجام می دهيد معادل 0/5 درصد  5 -  شما می توانيد با هر خریدی که از س
ــال نمائيد. توجه  ــاد کودک ارس ــرکت آمازون به بني ــود را از طرف ش از مبلغ خرید خ
ــر نمی گردد، هيچ هزینۀ اضافه ای برای شما  ــما کس فرمایيد که این مبلغ از حساب ش
ــرکت آمازون این مبلغ را از  ندارد و در قيمت اجناس نيز تفاوتی ایجاد نمي کند، بلکه ش
ــت شما خرید خود را از این سایت  سود خود به ما پرداخت مي کند. برای اینکار الزم اس

آمازون انجام دهيد:
https://smile.amazon.com/ch/93-1148608

ــایت ائی بِی بفروشيد، ميتوانيد بخشی از درآمد حاصله  6 - چنانچه مایليد کاالیی در س
ــال دارید. فقط کافيست که  ــتقيماً از طریق ائی بِی برای بنياد ارس از فروش خود را مس
ــت خيریه های مورد عالقه خود قرار داده و به ائی بِی اعالم کنيد  بنياد کودک را در ليس
که مایليد چند درصد از درآمد حاصله به بنيادکودک ارسال گردد. ائی بِی خود براساس 
دستور شما، سهم بنياد را محاسبه نموده و به حساب ما واریز می کند. آدرس سایتی که 

باید بدان در ابتدا مراجعه کنيد بدین قرار است:
http://charity.ebay.com/charity-auctions/charity/child-
foundation/116364

ــتفاده نيست و یا اصال خراب  7 - چنانچه یک اتومبيل قدیمی دارید که برایتان قابل اس
ــغال کرده، می توانيد آنرا از طریق  شده و االن تنها فضای گاراژ و یا پارکينگ شما را اش
سایت زیر به بنيادکودک اهدا نمایيد. شرکت طرف قرارداد بنياد کودک، آنرا بدون هيچ 
هزینه ای از منزل شما برمي دارد و به شما رسيد مي هد که شما می توانيد معادل قيمت 

اتومبيل را از ماليات خود کسر نمائيد.
http://www.v-dac.com/org?id=931148608

ــما می توانيد  کمک های خود را به بنياد از طریق محل کارتان به دو برابر افزایش  8 -  ش
ــرکت کوچک و بزرگ در امریکا و کانادا هستند که  دهيد. در حال حاضر بيش از 50 ش
به همان ميزانی که کارمندانشان به بنياد کودک کمک می کند، آنها هم به بنياد کمک 

ارسال می دارند. لطفاً برای اطالعات بيشتر به سایت زیر مراجعه نمائيد:
 http://www.childfoundation.org/corporatematchingdonations

ــته هاي آن می باشيد  9 - اگر برای دولت فدرال آمریکا کار می کنيد و یا یکی از بازنشس
می توانيد از کارگزینی خود بخواهيد که کمک ماهيانه شما را از حقوقتان کسر نموده و 
از طریق Combined Federal Campaign به بنياد ارسال دارند.  توجه فرمائيد 

که کد بنياد کودک در سی اف سی)CFC(، عدد  46116 ميباشد.
ــماره تلفن 5032240409 تماس گرفته  و با یکی از  10 - شما هميشه می توانيد با ش
همکاران ما برای اطالع از نحوۀ کمک رسانی و حمایت از کودکان نيازمند صحبت کنيد.

How to help Child 
Foundation
1. Visit our child waiting list page and sponsor 
any child you wish to see succeed in his or her 
life with your assistance.
2. Visit our donation page and choose any 
humanitarian causes that you would like to 
support.
3. Arrange a private fundraising event, just 
invite your friends and family and talk to 
them about Child Foundation activities. If 
you call us ahead of time, we will send you 
our magazines, pamphlets, information, and 
even balloons.
4. Donate via your phone by texting CF to 
414-44. Then you receive a secure link to 
enter your credit card info and other informa-
tion (US residents only).
5. Shop at AmazonSmile and Child Founda-
tion receives 0.5% of your total as a donation 
from Amazon. You are not charged anything 
extra!
6. If you are selling on eBay, you can donate 
a percentage of any sale through eBay for 
Charities. All you have to do is choose Child 
Foundation as your favorite charity and let 
them know what percentage of your sale 
should come to us. They have our account 
information and will do the rest.
7. Donate that old car that is sitting in your 
garage and taking up your space. Just visit 
this site for information:
http://www.v-dac.com/org?id=931148608
8. Double your donation to Child Foundation 
through your company’s corporate matching 
funds. More than 50 reputable companies 
match their employees’ donations to Child 
Foundation. If your company is not among 
our list, let us know and we will work with 
them to start one. Please visit our matching 
fund page for additional information.
9. If you work for the Federal government or if 
you are one of their contractors, retirees, etc. 
you can donate through Combined Federal 
Campaign. Our code with CFC is 46116. 
10. You can always call us at 503-224-0409 
and any of our colleagues will be happy to 
assist you with any donation or answering 
your questions.



www.childf.net





تلفکس:031-55245751
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