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تأییدیه گزارش و امضای اعضای هیأت مدیره
در اجرای مفاد ماده  131اصاحیه قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  ،1347بدینوسیله گزارش فعالیتها و وضع عمومی مؤسسه برای
سال مالی منتهی به  1396/13/11بر پایه سوابق ،مدارک و اطاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم میشود.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساانه هیأت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و
اطاعاتی را در خصوص وضع عمومی مؤسسه و عملکرد هیأت مدیره فراهم میآورد.
به نظر هیأت مدیره اطاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی مؤسسه است؛ با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج
عملکرد هیأ ت مدیره و در جهت حفظ منافع مؤسسه و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه مؤسسه تهیه و ارائه شده است .این
اطاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی کرد به نحو
درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود؛ از گزارش
حذف نشده و در تاریخ  1396/16/14به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

سمت

سیدکمالالدین محمدی

رئیس هیأت مدیره

علی گشادهفکر

نایب رئیس هیأت مدیره

سیدروحاله میرصانعی

عضو هیأت مدیره

غامرضا جناغی

عضو هیأت مدیره

افشین معصومیان

عضو هیأت مدیره و خزانهدار

رقیه دادخواه

مدیرعامل

امضا
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پیام هیأت مدیره:
بااا حمااد و ساااان خداونااد کااه توفیااق داد تااا در خاادمت مجموعااه بنیااادکودک باشاایم ،هیااأت ماادیره و ماادیران ارشااد
بنیادکودک بر خاود ازم مایدانناد کاه اعتمااد کلیاه نیکوکااران و همراهاان بنیاادکودک را سااان گفتاه و قادردانی خاود را اباراز
کنند.
ارزیابی عملکرد سال گذشاته باا توجاه باه شارایط عماومی حااکم بار کشاور حااکی از توفیاق و حرکات در مسایر برناماه
راهبردی است و ایان مهام جاز باا اعتمااد نیکوکااران و همراهاان بنیاادکودک و تااش تماامی همکااران مؤسساه میسار نمایشاد.
امید آن میرود که باا داشاتن برناماه اجرایای و تادبیر شایساته و همراهای خیال عظایم نیکوکااران ،ساال ماالی جدیاد نیاز بارای
خانواده بنیادکودک همراه توفیق و خیر و برکت باشد.
در سال ماالی جدیاد هیاأت مادیره اطمیناان مایدهاد در جهات تحقاق اهاداف مؤسساه ،تماامی تااش خاود را معماول
نماید و در این مسیر نیازمند الطاف الهی ،دعای خیر نیکوکاران و دانشآموزان و تاش کلیه همکاران بنیادکودک است.
سااربلندی ،عاازت و رفاااه و آسااایش ایااران و ایراناای را از خداونااد متعااال مساارلت داریاام و از او ماایخااواهیم در راهاای کااه
قدم نهادهایم راهنما و یاورمان باشد و در این مسیر لحظهای ما را به خود وامگذارد.

هیأت مدیره مؤسسه خیریه رفاه کودک
(بنیادکودک)
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فصل اول( :چکیده اطاعات)
تاریخچه:
بنیااادکودک کااه در ایااران ب اهنااام (مؤسسااه خیریااه رفاااه کااودک) بااه ثباات رساایده اساات و هااماکنااون در سااومین دهااه
فعالیت خود قرار دارد؛ در سال  1373باا ایان تفکار کاه بتاوان از پتانسایل ایرانیاان مقایم امریکاا بارای کماک باه داناشآماوزان باا
استعدادی که باه علات مشاکات اقتصاادی از چرخاه تحصایل بااز مانادهاناد اساتفاده کارد؛ هامزماان در ایاران و امریکاا باهوجاود
آمد.
بنیانگذار بنیادکودک در امریکاا جنااب آقاای دکتر مهارداد یرربای بودناد کاه خاانواده ایشاان در ایاران نیاز باه همراهای و
مدیریت آقای احمد ایرانشاهی به کماک ایان تفکار و ایاده آمدناد و شاروب باه شناساایی داناشآماوزان باا اساتعداد نیازمناد کردناد
و ایرانیااان مقاایم امریکااا بااا کمااک حااداقل ماااهی  11دار حمایاات ایاان دانااشآمااوزان را ب اه عهااده گرفتنااد .الگااوی ایاان کااار،
مؤسسات  World Visionو Saved-The-Childrenبوده است.
مؤسسااین بنیاااد در ایااران ،همااان گااروه هیااأت امنااا و هیااأت ماادیره اولیااه بودنااد کااه در تاااریخ  1378/11/11ایاان
مؤسسه را باه شاماره  398در اداره ثبات شارکتهاا در شایراز ثبات و از هماان زماان شاروب باه شناساایی و معرفای داناشآماوزان
نیازمند کردند .سااس باه موجاب تصامیات مجماع عماومی فاوقالعااده  1388/11/14دفتار مرکازی از شایراز باه تهاران منتقال و
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شماره  15541به ثبت رسید.
اولااین دفتاار رساامی در تهااران در سااال  1378بااه هماات نیکوکااار محتاارم جناااب آقااای دکترحسااین اهیجاای خریااداری
و بااه ماادت  13سااال (تااا سااال  )1391باادون دریافاات هاایچگونااه وجهاای در اختیااار مؤسسااه قاارار گرفاات .در سااال  1391ملااک
مااذکور توسااط ایشااان بااه مبلاا  51011101110111ریااال (پنجاااه و دو میلیااارد ریااال) فروختااه و وجااه حاصاال از آن بااه
حسابهای مؤسسه واریاز شاد تاا در راساتای خادمترساانی هرچاه بهتار بارای داناشآماوزان و گاروههاای هادف شناسااییشاده،
هزینه شود.
در سااال  1391دفتاار فعلاای بنیاااد بااه مساااحت  177مترمربااع بااا کاااربری اداری بااا کمااک نیکوکاااران خریااداری و از
دفتر قبلی به این دفتر نقل مکان شد.
از شااروب بااه کااار مؤسسااه تاااکنون باایش از  110111دانااشآمااوز بورساایه شاادهانااد کااه از ایاان گااروه تاااکنون باایش از  744نفاار از
دانشگاه فارغالتحصیل شده و  668نفر نیز هماکنون در دانشگاههای مختلف و معتبر مشغول به ادامه تحصیل هستند.
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پس از واقعه  11سااتامبر و شاروب تحاریمهاا کاه منجار شاد مباال اهادایی همیااران آمریکاایی باا مشاکات و تأخیرهاای فاراوان
به دفتر مرکزی برسد؛ مؤسسه بر آن شد که در زمینه جذب همیاران داخل ایران نیز فعال شده و به جذب همیار باردازد.
تااا پاایش از شااروب تحااریمهااا تقریب ااً تمااامی همیاااران از هااموطنااان ایراناای مقاایم خااارج از کشااور و عماادتاً امریکااایی
بودند .پس از این واقعه و شاروب باه کاار مؤسساه بارای جاذب همیااران مقایم ایاران ،اکناون ایان میازان باه حادود  %31همیااران
خارجی و  %71همیاران مقیم ایران تغییر یافته است.
در آغاز فعالیت مجاوز مؤ سساه خیریاه رفااه کاودک از نیاروی انتظاامی اخاذ شاد؛ سااس باه منظاور گساترش فعالیات و
دریافت مجوز ملی تحت نظارت ساازمان ماردم نهااد وزارت کشاور قارار گرفات و مجاوز ملای از طریاق ساازمان ماذکور باه مؤسساه
اعطا شد.

اسامی مؤسسین ،هیأت امنا ،هیأت مدیره و مدیران عامل از بدو تأسیس تاکنون

مؤسسین

هیأت امنا
نام

دکتر سید علی

دکتر مهرداد یثربی

خانم آمنه مدرس

خانم آمنه مدرس

مدیر عامل

هیأت مدیره
تاریخ فعالیت

نام

تاریخ فعالیت

77 - 61

دکتر سید علی یثربی

77 - 61

دکتر سید علی یثربی

77 - 61

مهندس بیژن یثربی

77 - 61

خانم رقیه دادخواه

خانم بهتری ثقفی

77 - 61

دکتر سید علی یثربی

77 - 61

مهندس بیژن یثربی

77 - 61

دکتر جعفر

خانم بهتری ثقفی

77 - 61

خانم بهتری

خانم فهیمه خیراندیش

77 - 61

دکتر نادیا یثربی

آقای محمد نوروزی فر

77 - 61

آقای علی گشاده فکر

 61تاکنون

آقای مهندس محمد رضایی منش

آقای مهندس محمد رضایی منش

 61تاکنون

سرکار خانم رقیه دادخواه

64 - 61

آقای مهندس محمدحسین خطیب

 61تاکنون

آقای افشین معصومیان

 62تاکنون

آقای مهندس امیر عباس فرجاد

 61تاکنون

آقای سید روح اه میرصانعی

آقای مهندس امیر دربندی

 61تاکنون

آقای علی گشاده فکر

آقای محمدرضا حسین زاده

 61تاکنون

آقای مهندس محمدرضا رنجبر

 61تاکنون

آقای سید کمال الدین محمدی

 61تاکنون

یثربی

مهندس بیژن

یثربی
یثربی
ثقفی

خانم فهیمه

خیراندیش

آقای علی ثقفی
آقای محمد

نوروزی فر

آقای احمد
ایرانشاهی

دکتر جعفر یثربی

دکتر نادیا یثربی

آقای علی ثقفی فر

آقای احمد ایرانشاهی

آقای مهندس علیرضا قهاری
سرکار خانم رقیه دادخواه

آقای غامرضا اورکی دوپکی
آقای مهندس رضا توسلی
آقای پدرام اکبری

آقای بزرگمهر دادگر

آقای دکتر سعید صمد زاده

77 - 61

77 - 61

77 - 61

77 - 61

 61تاکنون

 61تاکنون

61-62

 61تاکنون

 61تاکنون

 61تاکنون

 61تاکنون

خانم آمنه مدرس

دکتر جعفر یثربی

دکتر نادیا یثربی

آقای احمد ایرانشاهی

آقای غامرضا اورکی دوپکی

77 - 61

77 - 61

77 - 61

77 - 61

61-62

آقای مهندس علیرضا قهاری

60- 61

آقای مهندس محمدحسین خطیب

64- 61

آقای علی اکبر محمدی

64- 61

آقای پدرام اکبری

آقای مهندس ناصر زرگر

آقای سید کمال الدین محمدی

آقای غامرضا جناغی

64- 61

64- 61

60- 61

 64تا کنون

 64تا کنون

 64تا کنون

 90تا کنون

آقای احمد ایرانشاهی

تاریخ

فعالیت

77-77

77-61

 61تاکنون
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معرفی رسالت سازمانی ،چشمانداز و ارزشهای سازمانی

بنیادکودک کاه در ایاران باهناام «مؤسساه خیریاه رفااه کاودک» باه ثبات رسایده اسات؛ در ساال  1373فعالیات خاود
را آغاز کرده است .اولین دفتار بنیاادکودک در شاهر شایراز افتتااح و هام زماان باا آن دفتار ایان مؤسساه در پورتلناد ایالات اورگاان
امریکااا نیزبااا نااام  Child-Foundationتأساایس شااد .بنیااادکودک بااا اخااذ مجااوز سااازمانهااای مااردمنهاااد از وزارت کشااور
جمهوری اسامی ایاران ،در عرصاه ملای باه حمایات از داناشآماوزان باا اساتعدادن نیازمناد پرداختاه و آرماانهاای خاود را بار ایان
باور استوار کردهاست کاه« :هیچ دانشآموز باا اساتعدادی نبایاد باه دلیال فقار ،از تحصایل و تااش بازبماناد ».بنیااد باا
توجه به فلسفه وجودی خاود کاه اساتوار بار حمایات از گساترش علام و داناش در جامعاه اسات؛ هماواره اساتفاده از دساتاوردهای
علمی در زمینههای مدیریتی و اجرایی را در تمامی حوزههای فعالیت خویش ،اصل اساسی قلمداد نموده است.
در برنامه استراتژیک ،بنیادکودک رساالت خاود را «حمایات ماالی و معناوی یاادگیری داناشآماوزان باا اساتعداد
نیازمنااد ایراناای بااه هماات همیاااران دوراناادیش و دانااشدوساات متکاای باار ان یاازه ،مهااارت و پشااتکار کارکنااان و
نیروهای داوطلب ،مشاهیر و معاریف در پیوند با شبکه خیریاههاای هامساو و مبتنای بار کارآمادی ،عینفاعماداری و
پاسخگویی» تعیین کرده است .همچنین چشماناداز بنیااد «اولاین و بازر تارین ساازمان ماردمنهااد ایرانای در پارورش
دانشآموز نخبه» تعریف شده است.
بنیااادکودک نیااز ارزشهااای خااود را ب اهدیاانگونااه تعریااف کاارده اساات« :حفااک کراماات انسااانی دانااشآمااوزان،
گسترش تفکر کمک به هم نوع به عنوان لذتی معنوی ،کماک باه هامناوع باه عناوان وهیفاهای اجتمااعی ،گساترش
فرهنگ فعالیتهای داوطلبانه در جامعه ،احترام و پاسخگویی به عینفعان بنیاد».

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 6

فصل دوم :کلیات
فعالیتهای بالقوه و بالفعل بنیاد طبق اساسنامه
بار اساان ماااده  1اساسانامه فعالیااتهاای اجتماااعی ،فرهنگای ،تربیتای و آموزشاای کاه در راسااتای توانمندساازی فکااری
و علماای دانااشآمااوزان بورساایه باشااد؛ بااه شاارا رعایاات غیرانتفاااعی ،غیرسیاساای و غیردولتاای بااودن بامااانع اساات .بنااابراین
مؤسسااه خیریااه رفاااه کااودک در سااال مااورد بح ا طبااق رویااه گذشااته بااه حمایاات مااالی و تحصاایلی از دانااشآمااوزان بورساایه
پرداخته اسات .همچناین پاروژههاایی در زمیناه هاای آموزشای و فرهنگای باه اجارا درآورده اسات کاه در بخاشهاای بعاد مشاروح
آن ذکر میشود.

ساختار مؤسسه
الف ا نمودار سازمانی بنیاد در سال 69- 65

گزارش فعالیت هیأت مدیره

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 11

ب ا معرفی هیأت مدیره

بر طبق ماده  19اساسنامه ،هیأت مدیره مؤسسه مرکب از  5نفر عضو اصلی و  1نفر عضو علیالبدل است.

ردیف
1
2
0
4
5
9
7

ردیف
1
2

نام و نام خانوادگی
جناب آقای سیدکمالالدین محمدی
جناب آقای علی گشاده فکر
جناب آقای افشین معصومیان
جناب آقای سیدروحاله میرصانعی
جناب آقای غامرضا جناغی
جناب آقای پدرام اکبری
جناب آقای حسین بارانی

نام و نام خانوادگی
جناب آقای خسرو واشقانی فراهانی
جناب آقای علیاکبر محمدی

سمت
رئیس هیأت مدیره
نائب رئیس هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره و خزانهدار
عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره
عضو علیالبدل هیأت مدیره
عضو علیالبدل هیأت مدیره

سمت
بازرس
علیالبدل بازرس

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

نمای کلی از فرآیند عملیات بنیاد

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 11

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

استانداردها و مجوزهای کسبشده

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 12

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 10

بااا عنایاات بااه پیگیااریهااا و مااذاکرات انجااام شااده بااا وزارت محتاارم کشااور و بااا توجااه بااه عملکاارد مرباات مؤسسااه خیریااه رفاااه
کودک ،مجوز فعالیت مؤسسه به صورت دائمی صادر شده است.

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 14

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 15

محیط حقوقی مؤسسه

عاوه بر قوانین موضاوب قاانون تجاارت ،مالیااتهاای مساتقیم و ساایر قاوانین مادنی و حقاوق حااکم بار مؤسساات و اشاخاص
حقوقی در ایران ،موارد قابل توجه حاکم بر فعالیت مؤسسه عبارتند از:


آیاایننامااه تأساایس و فعالیاات سااازمانهااای مااردمنهاااد مصااوب هیاأت محتاارم دولاات بااه شااماره /17861ت  31181هااا
مورخ 84/5/8



آییننامه معافیت مالیاتی موضوب بند ( ا ) ماده )  ( 139قانون مالیاتهای مستقیم



آیاایننامااه اجرایاای قااانون مبااارزه بااا پااولشااویی موضااوب تصااویبنامااه شااماره /117869ت41733هااا مااورخ
1387/11/13

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

ب ش

وم

گزارش فعالیتهای
بنیا

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 19

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

فصل اول :گزارش عملکرد
واحد امور همیاران ،دانشآموزان و نمایندگیها
الف ا نمودار و گزارش عملکرد نمایندگیهای بنیادکودک در حوزه همیاران

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 17

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 17

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 16

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

ب ا گزارش و نمودارهای عملکرد نمایندگیهای بنیادکودک در حوزه دانشآموزی

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 21

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 21

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 22

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 20

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 24

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 25

گزارش فعالیت هیأت مدیره

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 29

ج ا گزارش عملکرد نمایندگیهای بنیادکودک در سراسر ایران
تاریخ آغاز فعالیت نمایندگیهای اصلی
ردیف

تأسیس

نمایندگی

1

1377

شیراز

1

1381

کرج

3

1381

کرمانشاه ،بروجرد

4

1383

تهران

5

1384

ارومیه ،اردبیل ،مشهد ،یاسوج

6

1385

آمل ،اصفهان ،تبریز ،داراب ،کاشان ،بم

7

1389

زابل

8

1391

ایام

9

1391

جیرفت ،رشت ،زاهدان ،شهرکرد ،مراغه

11

1394

یزد ،بوشهر ،بیرجند

11

1395

اهواز  ،مهاباد

11

1396

سنندج

تاریخ آغاز فعالیت نمایندگیهای اقماری
ردیف

سال

نمایندگی اصلی

نمایندگی اقماری

1

93/94

زاهدان

ایرانشهر ،فنوج ،خاش ،سراوان ،نیکشهر

1

87/91

بم

ریگان ،رستمآباد

3

91

تهران

ورامین

4

94

شیراز

مرودشت ،جهرم

5

95

اصفهان

کفران

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 27

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

عملکرد دفتر مرکزی و نمایندگیها در حوزه امور مالی و منابع انسانی
نمودارها

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 27

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 26

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 01

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 01

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 02

عملکرد واحد مالی و منابع انسانی:
در سال مورد گزارش ،اهم موارد انجام شده در حوزه مالی و منابع انسانی به شرح زیر است:


تدوین اولین بودجه ریالی -اجرایی بنیاد و تحقق آن با کمترین میزان انحراف



سیستم پرداخت تنخواهگردان به نماینادگیهاا ماورد باازبینی قارار گرفات و سیساتم نظاارت بهیناه بار نحاوه هزیناهکارد
و ثبت و ضبط هزینهها طراحی شد.



حسابهای تنخاواه در کلیاه نماینادگیهاا اصااح و امضاای مادیرعامل باه عناوان یکای از امضااداران اصالی جهات اماور
نظارتی به آن اضافه شد.



واحااد حسااابداری ماادیریت جهاات ارائااه گزارشااات دورهای ماانظم بااه ماادیرعامل و هی اأتماادیره و همچنااین نظااارت باار
دیگر واحدهای ثبتی مالی ،طبق روال سال گذشته با کیفیت مطلوب مشغول بهکار است.



سیسااتم جااامع ارزیااابی عملکاارد پرسانل توسااط واحااد منااابع انسااانی پیااادهسااازی شااده و آماااده اسااتفاده از مهرماااه 96
است.



پااس از بررساای نتااایج ساانجش مااذکور ،واحااد منااابع انسااانی فرآینااد کاماال جااذب و اسااتخدام پرساانل را مااورد بااازبینی
قرار داد و آیین ناماه جاامع جاذب و اساتخدام و نظاام پرداخات حقاوق و دساتمزد و پااداش ،طراحای مجادد شاد و ماورد
تصویب هیأتمدیره قرار گرفت.

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 00

عملکرد واحد ارتباطات و جلب مشارکتها و پروژههای اجرا شده
شرکت :آب معدنی دماوند

نام پروژه :کماین «سهم تو از آموزش من»

موضوع پروژه :اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش بستههای آب یکونیم لیتری دماوند به بنیادکودک
زمان شروع :آغاز بهار 96

زمان پایان :پایان تابستان 96

محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه:

در این مدت بخشی از درآمد حاصل از فروش بستههای آب یکونیم لیتری دماوند که در بستهبنادی متفااوتی عرضاه شادهاسات،
صرف حمایت از دانشآموزان بورسیه بنیادکودک میشود.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک ،وبسایت آب معدنی دماوند ،سایر شبکههای اجتماعی
مبلغ درآمد 1011101110111 :ریال (صد میلیون تومان)
شرکت :بهپرداخت بانک ملت

نام پروژه :کار خوب ،حال خوب...

موضوع پروژه :اختصاص درصدی از سود تراکنشهای ابزار شرکت بهپرداخت ملت به بنیادکودک
زمان شروع 6 :خرداد ( 96ابتدای ماه رمضان)

زمان پایان :پایان ماه مضان

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :درصدی از درآمد حاصل از تراکنشهایی که بر روی ابزار بهپرداخت ملت حاصل میشاود باه بنیاادکودک اختصااص

مییابد.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی:
وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک؛ وبسایت شرکت بهپرداخت ملت؛ خبرگزاری مهار ،روزناماههاای :همشاهری ،ایاران،

جام جم ،خراسان ،خبرجنوب(شیراز) ،گیان امروز19 ،دی قم ،صبح زاهدان ،مهد آزادی (تبریز) ،صبح ساحل ،پیمان یزد ،همادان پیاام،
کارون و ...برنامه تلویزیونی دعوت در شبهای ماه رمضان.

مبلغ درآمد 7011101110111 :ریال (هفتصد میلیون تومان) قرارداد با این مجموعه تا پایان سال ادامه دارد.
شرکت :فروشگاه اینترنتی دیجیاستایل

نام پروژه :مهربونی دست به دست میچرخه!

موضوع پروژه :اختصاص یک جفت کفش به ازای خرید اینترنتی از این فروشگاه به بنیادکودک
زمان شروع :شنبه  6خرداد ( 96ابتدای ماه رمضان)

زمان پایان :یکشنبه  4تیر ( 96پایان ماه رمضان)

محدوده اجرا :سراسر کشور

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 04

شرح پروژه :فروشگاه اینترنتی دیجیاستایل متعهد شد با هر  311هزارتومان خرید ،یک جفت کفش به دانشآماوزان باا اساتعداد
نیازمند اهدا کند.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی:
وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

نتیجه :اهدای  0111جفت کفش به بنیادکودک

شرکت :هفهشتاد

نام پروژه- :

موضوع پروژه :تجهیز نمایندگیها و مدارن مناطق محروم به کاسول آتشنشانی ،توزیاع پوشااک و بخااری میاان خاانوادههاای
دانشآموزان مؤسسه

زمان شروع :اسفند 95

زمان پایان :فروردین 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :اهدای  811کاسول آتشنشانی برای تجهیز مدارن در مناطق محروم در سراسر کشور ،اهدای  51دساتگاه بخااری و

 311بسته متنوب پوشاک برای سنین مختلف برای دانشآموزان بنیادکودک
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک

نتیجه :توزیع اقام مذکور در نمایندگیهای بنیادکودک

شرکت :مشارکت مردمی

نام پروژه :آرزوهای رنگی

موضوع پروژه :تحقق آرزوهای دانشآموزان بنیادکودک
زمان شروع :ابتدای بهمن 95

زمان پایان :همچنان ادامه دارد...

محدوده اجرا :تهران

شرح پروژه« :نامه آرزو» از سوی بنیادکودک به صورت ماهانه به گروه آرزوهای رنگی ارسال میشود و این گاروه ،آرزوی ماوردنظر

را برای دانشآموز بنیادکودک برآورده میکند.

تاکنون اقامی از قبیل دوچرخه ،تبلت ،پوشاک ،کفش ،میز تحریر و  ...برای دهها دانشآموز توسط این گروه خریداری شده است.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک

نتیجه :خرید و اهدای کاای درخواستی در نامه آرزو

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :نشریه همیاران 14

موضوع پروژه :تهیه آگهی برای نشریه همیاران 14

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69
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زمان شروع :خرداد 96

زمان پایان :خرداد 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :تهیه ،تولید و انتشار نشریه همیاران

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

مبلغ درآمد 12101110111 :ریال (دوازده میلیون تومان)
مبلغ کل هزینه نشریه 16102510111 :ریال

شرکت :مشارکت مردمی با همکاری تلنتیاب

نام پروژه :منِ نو

موضوع پروژه :فروش دو تست روانشناسی و شخصیتشناسی معتبر به نفع بنیادکودک
زمان شروع 15 :اسفند  95به مدت یک ماه
زمان پایان 15 :فروردین 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :در مدت زمان اجرای کماین ،این تستها رایگان عرضه میشوند و در ازای آن از مخاطبان درخواسات مایشاود تاا

پس از استفاده ،به هر میزان که نتایج این تست ها رضایت خاطرشان را جلب کرده و تمایل داشتند ،از طریاق درگااه بنیااد کاودک باه
دانشآموزان با استعداد نیازمند کمک کنند.

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ سایت آپارات.

مبلغ درآمد 17406670511 :ریال (هجده میلیون و چهارصدو نودو نه هزارو هفتصدو پنجاه تومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :کمک به سیلزدگان

موضوع پروژه :کمک به خانوادههای آسیبدیده از سیل در سیستان و بلوچستان
زمان شروع :ابتدای بهمن 95

زمان پایان :پایان سال 95

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :ارسال اطاعات و گزارشهای مربوا به خاانوادههاای داناشآماوزان آسایبدیاده بنیاادکودک در سایل سیساتان و

بلوچستان

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک

مبلغ درآمد 7501670511 :ریال (هشت میلیون و پانصد و نه هزار و هفتصد و پنجاه تومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :عیدی

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به  11خرداد69
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موضوع پروژه :کمکهای عمومی مربوا به دریافت عیدی برای نوروز 95
زمان شروع 6 :دی 95

زمان پایان 8 :اردیبهشت 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :کمکهای عمومی مربوا به دریافت عیدی برای نوروز 95

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی:وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

مبلغ درآمد 42409750111 :ریال (چهل و دو میلیون و چهارصدو شصت و هفت هزار و پانصد تومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :تقویم سال 96

موضوع پروژه :طراحی و تولید تقویم سال  96به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک
زمان شروع 4 :اسفند 95

زمان پایان :فروردین 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :طراحی و تولید تقویم سال  96به شکلی کاما متفاوت به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

مبلغ درآمد 1104110111 :ریال (یک میلیون و صدوچهل هزار تومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :کارت تبریک 96

موضوع پروژه :طراحی و تولید کارتتبریک سال  96به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک
زمان شروع 15 :دی 95

زمان پایان :فروردین 96

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :طراحی و تولید کارتتبریک سال  96به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

مبلغ درآمد 26705110111 :ریال (بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان)

شرکت :مشارکت مردمی (پارسا پیروزفر)

نام پروژه :تراتر ماتریوشکا

موضوع پروژه :اهدای فروش بلیت یک سانس از تراتر به بنیادکودک
زمان شروع :جمعه  11دی 95

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره
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زمان پایان :جمعه  11دی 95

محدوده اجرا :تهران

شرح پروژه :پارسا پیروزفر فروش بلیت یک سانس از تراتر خود را به بنیادکودک اهدا کرد
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

پیش از اجرا :خبرآناین ،پایگاه خبری آفتاب ،ایرنا ،سینمای نو ،مهر ،انتخاب ،باشگاه خبرنگاران ،پایگااه خباری الاف ،تسانیم ،برناا،
بازنشر ،14صبا ،ایلنا ،دانشجو و پایگاه خبری وطن ،هفته نامه شهر امید (6دی صفحه )7
پس از اجرا :پایگاه خبری آفتاب ،ایرنا ،مهر ،باشگاه خبرنگاران ،الف ،آنا ،وطن ،روزنامه ایران (11دی صفحه )11

مبلغ درآمد 17107510111 :ریال (هفده میلیون و صدو هفتاد و پنج هزارتومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :نشریه همیاران 13

موضوع پروژه :تهیه آگهی برای نشریه همیاران 13
زمان شروع :خرداد 95

زمان پایان :خرداد 95

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :تهیه ،تولید و انتشار نشریه همیاران

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک

مبلغ درآمد 17101110111 :ریال (هفده میلیون تومان)

شرکت :بنیادکودک

نام پروژه :کولهپشتی امید و بازگشت به مدرسه

موضوع پروژه :تهیه کولهپشتی و لوازمالتحریر برای دانشآموزان بورسیه
زمان شروع :ابتدای شهریور 95

زمان پایان :پایان مهر 95

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :تهیه کولهپشتی و لوازمتحریر برای دانشآموزان بورسیه بنیادکودک و ارسال آنها

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ خبرگزاری ایرنا
نتیجه :توزیع بیش از  50511کوله پشتی مجهز به لوازمتحریر میان دانشآموزان

شرکت :ریحون

نام پروژه :مسرولیت اجتماعی ریحون

موضوع پروژه :اختصاص مبل  1111ریال از هر سفارش غذا به صورت آناین از سایت ریحون به عنوان کمک های عمومی به
بنیادکودک

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره
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زمان شروع :تیر 95

زمان پایان :تیر 96

محدوده اجرا :تهران

شرح پروژه :با هر سفارش غذا به صورت آناین مبل  111تومان به حساب مؤسسه منظور شد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک و ریحون

مبلغ درآمد 12400260111 :ریال (دوازده میلیون و چهارصد و سی دو هزار و نهصد تومان)

شرکت :جیرینگ

نام پروژه :ستاره  7مربع

موضوع پروژه :منوی نیکوکاری در جیرینگ :ستاره  7مربع و اختصاص کد  6به بنیادکودک
زمان شروع :ابتدای شهریور 95

زمان پایان :ادامه دارد...

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :منوی نیکوکاری در جیرینگ :ستاره  7مربع و اختصاص کد  6به بنیادکودک

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ خبرگزاری ایرنا و خبرآناین ،پایگاه خبری وطن

مبلغ درآمد 2707410111 :ریال (دو میلیون هشتصدو هشتادو چهار هزار تومان)

شرکت :کارگزاری تامین سرمایه نوین

نام پروژه :دومین سال همکاری

موضوع پروژه :اختصاص درصدی از مبل سود معامات آناین در کارگزاری به بنیادکودک به عنوان کمک عمومی
زمان شروع :ابتدای خرداد 95

زمان پایان :ادامه دارد...

محدوده اجرا :سراسر کشور

شرح پروژه :اختصاص درصدی از مبل سود معامات آناین در کارگزاری به بنیادکودک به عنوان کمک عمومی
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک

مبلغ درآمد 02109190411 :ریال (سی و دو میلیون صدو شصت و یک هزار و ششصدو چهل تومان)

شرکت :مشارکت مردمی

نام پروژه :ایران را به دستان کوچکت میسااریم

موضوع پروژه :اهدای کتاب برای تجهیز کتابخانههای نمایندگیهای بنیادکودک
زمان شروع :اردیبهشت  95به مدت  6ماه
زمان پایان :مهر 95

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره
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شرح پروژه :گروهی از افراد به صورت خودجوش برای اهدای کتاب به کتابخانههای نماینادگیهاای بنیاادکودک تااش کردناد و

کتابخانه نمایندگیهای کرج ،فنوج ،تهران ،مهدکودکهای زندان و  ...تجهیز شد.
نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک

نتیجه :توزیع بیش از  411جلد کتاب بین نمایندگیها

شرکت 7 :کماین کوچک فرهنگی آموزشی
زمان  :در طول مدت سال مالی 95

محدوده اجرا :سراسر کشور

نحوه تبلیغات و اطاعرسانی :وبسایت بنیادکودک و شبکههای اجتماعی مؤسسه

مجموع مبالغ 7401550111 :ریال (هفت میلیون چهارصدو پنج هزارو پانصد تومان)

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

گزارش فعالیت هیأت مدیره
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عملکرد بنیادکودک در حوزه فناوری اطاعات


پشتیبانی و بهروز رسانی سیستم نرمافزاری وندا
وندا سیستم یکپار چه نرمافازاری بنیاادکودک اسات کاه تماامی فعالیاتهاای مؤسساه خیریاه رفااه کاودک را باهصاورت
مکاانیزه ثباات و نگهااداری ماایکناد و هااماکنااون باار روی  3رایاناه مرکاازی در سااطح دنیااا در حاال ساارویسدهاای اساات.
ایاان سیسااتم ناارمافاازاری بااه همااراه تجهیاازات سااختافاازاری و ارتباطااات شاابکهای آن ،از سااوی ماادیریت فاانآوری
اطاعات در حال بهرهبرداری و نگهداری بوده و امنیت آن حفظ میشود.



پشتیبانی و بهروز رسانی سیستم نرمافزاری حسابداری
کارشناسان امور مالی باا اساتفاده از سیساتم نارمافازاری نوساا اماور مرباوا را ثبات و نگهاداری مایکنناد .ایان سیساتم
نرمافزاری بار روی رایاناه مرکازی مساتقل در سااختمان دفتار مرکازی نگهاداری مایشاود .باه منظاور حفاظ محرماانگی
اطاعااات مااالی ،شاابکه ایاان رایانااه از اینترناات جداسااازی شااده و بااا اسااتفاده از ناارمافاازار فااایروال بااه صااورت ایزولااه
نگهداری میشود.



بهرهبرداری و پشتیبانی از سیستم اتوماسیون اداری چارگون
یکاای از سیسااتمهااای اداری کااه در نیمااه دوم سااال  1391راهاناادازی و مااورد بهاارهباارداری قاارار گرفاات ،سیسااتم
نرمافازاری اتوماسایون اداری محصاول شارکت چاارگون اسات  .ایان سیساتم باه صاورت اهادایی دریافات و بار روی یاک
دسااتگاه رایانااه مرکاازی مسااتقل نصااب و راهاناادازی شااد .هااماکنااون تمااامی مکاتبااات رساامی مؤسسااه از طریااق ایاان
نرمافزار انجاام و امضاای مادیریتهاا نیاز باه صاورت الکترونیکای انجاام مایپاذیرد .در ساال جااری مطالعاات مرباوا باه
تغییر این سیستم به شرپوینت انجام شده است.



بررسی و امکانسنجی در خصوص طراحی و تولید وبسایت اینترنتی جدید مؤسسه
وبسایت اینترنتی مؤ سساه کاه ویتارین بنیااد و مانعکس کنناده فعالیاتهاا و اقادامات مؤسساه اسات ،مهمتارین فضاای
اطااابرسااانی و تبلیغاااتی مؤسسااه اساات؛ بنااابراین بااهروز رسااانی ،توسااعه و نگهااداری از آن نیااز از اولویااتهااای ایاان
ماادیریت اساات .ایاان وبسااایت باار روی یااک دسااتگاه رایانااه اینترنتاای راهاناادازی شااده و در حااال ساارویس اساات .محاال
نگهداری ایان رایاناه مرکازی در ساال هاای گذشاته مکاانی خاارج از کشاور باود کاه باه دائال متعادد از جملاه افازایش

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک
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ساارعت پهنااای بانااد در س اال گذشااته ،بااه داخاال کشااور منتقاال و تنظیمااات آن مجاادد انجااام گرفاات .بااه دلیاال تعاادد
مراجعات بازدیدکنندگان از این وبساایت ،سارعت دساتیاابی باه اطاعاات ،نگهاداری و حفاظ امنیات ایان رایاناه بسایار
حااائز اهمیاات اساات .بنااابراین مانیتورینااگ ایاان دسااتگاه بااه ساااعت و در طااول روزهااای هفتااه حتاای ایااام تعطیاال ،در
دستور کار این مدیریت قرار دارد .در سال جااری مطالعاات مرباوا باه انتقاال ایان ساایت باه بساتر جدیاد انجاام شاده و
به زودی قرارداد اجرایی آن با مجری منتخب منعقد خواهد شد.



پشتیبانی از بسترهای سختافزاری و شبکه برای ساختمان جدید دفتر مرکزی
هماکنون کاربران رایاناههاای دفتار مرکازی ،باا قابلیات دسترسای مشاخت و تعریاف شاده باه اطاعاات از دفتار مرکازی
و راه دور عاوه بار انجاام کارهاای روزاناه مایتوانناد بارای ساایر نماینادگیهاا و کارکناان خاود اطاعاات را باه اشاتراک
گذاشته و از آن استفاده کنند.



تجهیز نمایندگیهای بنیاد به ارتباطات اینترنتی
با توجه به طراحای سیساتمهاای نارمافازاری بنیااد باه خصاوص سیساتم نارمافازاری ونادا بار روی بساتر اینترنات ،لازوم
استفاده از خطوا پر سارعت اینترنات جهات راهانادازی نماینادگیهاا ضاروری اسات .بناابراین یکای از شاروا راهانادازی
نماینادگی ،داشاتن ایان خااط ارتبااطی اسات .بادین منظااور تساهیات ازم بارای راهانادازی ایاان موضاوب از ساوی دفتاار
مرکاازی در نظاار گرفتااه شااده اساات و بااا تفاااهم صااورت گرفتااه بااا شاارکت پااارنآنایاان مقاارر ش اد نمایناادگیهااای
بنیااادکودک در تمااامی شهرسااتانهااایی کااه ایاان شاارکت دارای نمایناادگی اساات ،بااا تخفیااف  51درصاادی نساابت بااه
راهاناادازی و بهاارهباارداری از خطااوا پاار ساارعت اینترنتاای اقاادام کننااد .هااماکنااون مطالعااات مربااوا بااه ذخیاارهسااازی
اطاعات نمایندگیها بر روی رایانه مرکزی انجام گرفته و به زودی عملیاتی میشود)Clouding(.



بهرهبرداری سایر مؤسسات خیریه از نرمافزار وندا و پشتیبانی آنها
با توجه باه پتانسایل موجاود نارمافازاری در بنیاادکودک ،ساایر مؤسساات خیریاه نیاز از ایان تساهیات اساتفاده و اقادام
به راهاندازی و بهرهبرداری از این امکاناات کاردهاناد .بنیااد کودک عااوه بار آماوزش ایشاان و انتقاال تجربیاات مرباوا باه
تجهیز و مکانیزاسایون اماور ،اقادام کارده و پشاتیبانی مرباوا را انجاام مایدهاد .باه طاور نموناه مایتاوان باه مؤسساات
ابرار و بنیاددانش اشاره کرد.



انجام الکترونیکی تراکنشهای مالی و ارسال گزارشات لحظهای (آناین)
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با برنامهریزی صورت گرفته ،تماامی تاراکنشهاای ماالی بنیااد مایتواناد از طریاق درگااههاای اینترنتای باناکهاا ( ملای،
پارساایان ،پاسااارگاد ،ملاات) بااه صااورت کاااماً الکترونیکاای و خودکااار صااورت گرفتااه و عملیااات صااورت گرفتااه در همااان
لحظااه ار طریااق گاازارش ایمیاال و پیامااک در اختیااار همیااار قاارار ماایگیاارد .ایاان موضااوب توانسااته اساات رضااایت
اسااتفادهکنناادگان ایاان ساارویس را فااراهم ساااخته و باایش از پاایش اعتماااد آنااان را جلااب کنااد .هااماکنااون اسااتقبال و
بهرهبرداری از این سرویس از سوی همیاران روز به روز در حال افزایش است.



پشتیبانی از سیستم تلفن گویا و تجهیزات تصویری
طاای سااال گذشااته تمااامی مکالمااات ورودی و خروجاای مؤسسااه بااا اسااتفاده از سیسااتم سااختافاازاری و ناارمافاازاری
شارکت فارساایکام ثباات و نگهااداری ماایشاود و در مواقااع لاازوم در اختیااار ماادیران مرباوا قاارار گرفتااه اساات .همچنااین
تصاااویر مربااوا بااه دوربااینهااای نصااب شااده در اتاااقهااای ورودی ساااختمان نیااز بااه طااور مرتااب ضاابط و نگهااداری
میشود.



تهیه نسخ پشتیبان از اطاعات مؤسسه
با برناماهریازی صاورت گرفتاه ،تماامی اطاعاات مؤسساه باه طاور مرتاب نگهاداری و آرشایو مایشاود .بادین منظاور از
دیسااک پشااتیبان  offlineنیااز اسااتفاده شااده و بااه صااورت ماهیانااه اطاعااات در گاوصااندوق بنیاااد نیااز نگهااداری
میشود.



برنامههای جاری و آینده
 توسعه بهرهبرداری از نرمافزار وندا در دفاتر خارج از کشور
 توسعه و گسترش نرمافزار وندا برای سایر امور و فعالیتهای بنیاد
 طراحی و تولید وبسایت جدید مؤسسه با هماهنگی واحد ارتباطات و جلب مشارکتها
 پیادهسازی سیستم گزارشات پویا و هوشمند )(BI
 طراحی و تولید نرمافزار وندا برای موبایل ،تبلت و ...
 استقرار سیستم شرپوینت و انتقال تمامی اسناد و مدارک دفتر مرکزی و نمایندگیها در فاز اول
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فصل دوم :گزارش همکاریها و کمکها به دی ر مؤسسات خیریه همسو
در سااال مااورد گاازارش ،مؤسسااه خیریااه رفاااه کااودک بااا عنایاات بااه توافااق انجااام شااده بااا انجماان حمایاات از زناادانیان،
پروژه حمایت از کودکانی که مادران آنها در زندان بهسر میبرند ،را تا پایان آبان  1395ادامه داد.
در سااال  1395بااا توجااه بااه فعالیاات شاابکه ملاای مؤسسااات نیکوکاااری و خیریااه از سااال گذشااته ،بنیااادکودک نیااز بااا
کمک مالی به این شبکه باه عضاویت در ایان شابکه اداماه داده و مادیرعامل بنیااد نیاز باه عناوان عضاو هیاأت مادیره ایان شابکه
مشغول به فعالیت است.
قاباال ذکاار اساات در سااال مااورد گاازارش ،بنیاااد بااا عنایاات بااه رسااالت سااازمانی خااود بااه عضااویت شااورای هماااهنگی
مؤسسااات خیریااه همسااو درآمااده و در زمینااه برنامااهریاازی یااکپارچااه و هدفمنااد بااا سااه مؤسسااه دیگاار در زمینااه کمااک بااه
دانشآموزان با استعداد نیازمند همکاری میکند.
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فصل سوم :عملکرد مالی
تراز نامه
دارائیها

1396/13/11

1395/13/11

ریال

ریال

دارائیهای جاری:

بدهیها و اندوخته ها

1396/13/11

1395/13/11

ریال

ریال

بدهیهای جاری:

موجودی نقد

4،955،191،111

1،741،711،149

پرداختنیهای عملیاتی و غیر عملیاتی

67،491،441،961

49،699،111،333

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

138،674،181،569

136،181،351،563

وجوه قابل توزیع

1

1

دریافتنیهای عملیاتی و غیر عملیاتی

18،696،641،141

11،515،146،377

مالیاتی پرداختنی

13،351،869

13،351،869

موجودی مواد و کاا

6،511،111

6،511،111

تسهیات مالی

1

11،456،676

پیش پرداخت ها

31،111،111

31،111،111

جمع دارائیهای جاری:

161،361،631،931

161،484،631،189

جمع بدهیهای جاری

67،513،795،831

49،744،819،878

دارائیهای غیرجاری:
دارائیهای نامشهود

119،551،151

131،616،383

اندوخته ها:

دارائیهای ثابت مشهود

54،178،795،913

36،165،119،178

اندوخته سرمایه ای

95،814،111،111

95،814،111،111

جمع دارائیهای غیر جاری

54،318،346،963

36،196،735،461

مازاد منابع انباشته

53،333،184،163

51،111،555،671

جمع اندوخته ها

149،157،184،163

146،936،555،671

جمع دارائی ها

116،671،979،894

196،681،365،551

جمع بدهیها و اندوخته ها

116،671،979،894

196،681،365،551

گزارش فعالیت هیأت مدیره

بنیادکودک

مؤسسه خیریه رفاه کودک

به مجمع عمومی عادی سالیانه |ص 45

سال مالی منتهی به  11خرداد69

گزارش سود و زیان
با عنایت به صورتهای مالی حسابرسی شده مؤسسه ،گزارش سود و زیان مؤسسه به شرح زیر است:
سال مالی منتهی
به1396/13/11

سال مالی منتهی به
1395/13/11

ریال

ریال

کمک های دریافتی عملیاتی:
وجوه دریافتی از همیاران داخلی

189،515،373،113

165،671،959،565

سایر کمک های دریافتی

11،419،198،543

14،174،179،815

111،934،571،566

189،946،139،391

هزینه های عملیاتی:
کمکهای انجام شده به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش همیاران داخلی

()145،534،513،119

()135،914،896،968

کمک های غیر نقدی

()3،431،451،111

()4،314،341،151

هزینه های اداری و تشکیاتی

()41،151،655،515

()31،165،158،511

سایر کمکهای پرداختی (اضطراری)

()9،673،741،118

()13،314،969،385

()198،791،351،741

()183،719،167،115

مازاد منابع دریافتی

11،141،111،814

6،136،771،385

هزینه های مالی

-

()1،146،996

سایر درآمد ( هزینه )های غیرعملیاتی

)(9091105910433

5013601880116

مازاد منابع دریافتی سال مالی

1011106180391

11037107130615

مالیات عملکرد

-

-

مازاد منابع دریافتی سال مالی

1011106180391

11037107130615

گردش منابع (کمک )دریافتی و هزینه (کارکرد) انباشته
مازاد منابع دریافتی سال مالی

101116180391

11،371،713،615

مازاد منابع انباشته در ابتدای سال

51،111،555،671

39،741،841،157

مازاد منابع انباشته در پایان سال

53،333،184،163

51،111،555،671
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فصل چهارم :تکالیف رفع شده مجمع عمومی در سال گذشته


تدوین برنامه استراتژیک بنیاد
بااا توجااه بااه مصااوبه مجمااع ،طاای سااه ماهااه نخساات سااال  96و در ادامااه آن در تابسااتان  ،96تیماای متشااکل از
آقایااان دکترجعفااری و دکترلطفاای بااه عنااوان عضااو ماادعو ،آقااای مهناادن خطیااب (عضااو هیااأت امنااا) ،آقااای
مهندن رضاییمانش (عضاو هیاأت امناا) ،سارکار خاانم دادخاواه ( مادیر عامال و عضاو هیاأت امناا) ،آقاای احساان
رجبای (مادیر ماالی و مناابع ساازمانی) ،خاانم حرمات نااا ری (مادیر ارتباطاات و جلاب مشاارکتهاا) ،خاانم مااریم
آدینه (مدیر امور همیاران و دانشآماوزان) ،مشاغول باه تادوین اهاداف و برناماه اساتراتژی بنیااد باوده کاه باا توجاه
به حجم کار و نیاز به دقت در تدوین برنامه ،پروژه تا پایان پاییز  96تقدیم خواهد شد.

