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ــال  ــن س ــت و پنجمی ــال وارد بیس ــما امس ــاری ش ــه ی ب
فعالیــت بنیادکــودک شــدیم و بــه اعتمــاد شــما کــه 
ــم. ــم و می بالی ــت،  مفتخری ــال اس ــد س ــن چن ــرمایه ای س

در ســال های اخیــر بــا همــه پیــچ و خم هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی بــاز   هــم با همراهــی مضاعف شــما ســعی در حفظ 
دانش آموزان مــان در بســتر علــم کردیــم و امیــد داریــم کــه 
در ســال آینــده این ره چند ســاله را بــا اســتفاده از روش ها و 
سیســتم های متفاوتــی کــه حاصــل تجربــه این سال هاســت 
ادامــه دهیــم و عــاوه بــر ارائــه خدمــات پیشــین بر توســعه 

و کیفیــت باالتــر زندگــی دانش آموزان مــان بیفزاییــم.
 امــروز در جایگاهــی ایســتاده ایم کــه با افتخــار می گوییم 
ــای  ــف حمایت ه ــه لط ــوز ب ــزار دانش آم ــازده ه ــش از ی بی
ــد  ــودک بهره من ــات بورســیه بنیادک ــغ شــما از خدم بی دری
ــه  ــا فارغ التحصیلــی آنهــا و ورودشــان ب هســتند و ســاالنه ب
نظــام آمــوزش عالــی و عرصــه کار، شــاهد بــه بــار نشســتن 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــاران نیک اندیش ــر همی ــکوفه های مه ش

ــد. ــوزان بوده ان ــا و دانش آم ــار م ــواره در کن هم
ــه  ــان ک ــرای ایران م ــر ب ــی بهت ــتن فردای ــد داش ــه امی ب

ــت. ــد یاف ــق خواه ــان تحق ــت دانش آموزان م ــه دس ب

رقیه دادخواه
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یکــی از عوامــل تــرک تحصیــل دانش آمــوزان بــه  ویــژه در مناطــق 
کم برخوردار کشــور، وضعیت اقتصادي خانواده هاســت. مسلماً خانواده اي 
کــه از توانایــی مادي کمــی برخــوردار اســت قــادر نخواهد بود بســیاري 
از امکانــات و نیازهــاي اساســي آموزشــی و تحصیلــي فرزنــدان خــود را 
تأمیــن کنــد. نداشــتن امکانــات تحصیلــي ســبب مي شــود بــه تدریج از 
انگیــزه تحصیلــي دانش آمــوز کاســته شــده و ایــن امــر باعــث دل زدگي 
او از درس و مشــق و نهایتــاً افــت تحصیلــی و تــرک تحصیــل او خواهــد 
شــد. چــه بســا دانش آمــوزان بــا اســتعدادی در میــان ایــن طبقــه وجود 
دارنــد کــه تــرک تحصیــل آنهــا نــه فقــط زندگــی و آینــده خودشــان، 

بلکــه آینــده یــک نســل و جامعــه را تحــت تاثیر قــرار خواهــد داد.  
ــت و  ــوادآموزی اس ــوم، س ــزاره س ــعه ه ــای توس ــی از آرمان ه یک
ــه عنــوان یکــی از عوامــل توســعه انســانی نیــز  تحصیــل شــهروندان ب
بــه حســاب می آیــد. هــر چقــدر ســواد افــراد در کشــوری افزایــش پیــدا 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــز ارتق ــات نی ــد کاال و خدم ــم، تولی ــد عل ــد، تولی کن
بنیادکــودک 25 ســال اســت کــه بــرای تحقــق ایــن آرمان کوشــیده 
اســت. چــرا کــه معتقــد اســت نــرخ ســواد جامعــه بــه شــکل مســتقیم 
بــا میــزان رفــاه و پیشــرفت آن جامعــه در ارتبــاط اســت. فــرد باســواد 
مشــکات فــردی اش را بهتــر حــل می کنــد و بــه نحــو بهتــری زندگــی 
خواهــد کــرد. بــا افزایــش ســطح ســواد در جامعــه آمــار جرایــم کمتــر 

خواهــد شــد و باســوادی بــا کاهــش جرایم نیــز رابطــه معنــاداری دارد.
به ایــن ترتیــب خانــواده بــزرگ بنیادکــودک متشــکل از همکاران 
دلســوز و همیــاران نیک اندیــش می کوشــد بــا اهــدای کمــک   هزینــه 
ــه  ــتعدادکم برخوردار، در ادام ــا اس ــوزان ب ــه دانش آم ــی ب تحصیل

تحصیــل آنــان نقشــی دلگرم کننــده ایفــا کنــد. 
ــل  ــرایط تحصی ــردن ش ــم ک ــا فراه ــم ب ــه دســت ه دســت ب
بــرای دانش آمــوزان کم برخــوردار، بی شــک ایــران بهتــری 

ــت.  ــم داش خواهی
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ــم، دانشــجویان می بایســت  ــدارس نقاشــی عهــد قدی در یکــی از م
ــر می کشــیدند: ــه تصوی ــی را ب ــن موضوع چنی

ــن  ــم هایش عطرآگی ــا، س ــد زدن گل ه ــرت لگ ــه از کث ــبی ک  “اس
ــت”. ــده اس ش

ــت  ــق گرف ــجویی تعل ــه دانش ــزه ب ــرکت کنندگان، جای ــان ش از می
ــه دور  ــه ب ــن پروان ــه چندی ــی داد ک ــان م ــی نش ــب را در حال ــه اس ک

ــد. ــرواز بودن ــال پ ــم هایش در ح س
ــر  ــه تصوی ــم ب ــاس را ه ــود احس ــی می ش ــت وقت ــدر زیباس “چق

کشــید.”
ــب  ــه دور از تعص ــه و ب ــود، بی وقف ــام وج ــا تم ــه ب ــود ک ــال ها ب س
شــهر و کشــورم در تــاش بــودم تــا پیــام دوســتی، محبــت، مهربانــی، 
صداقــت و عشــق را بــرای تمــام کســانی کــه حــس نــا امیــدی درآنهــا 
ــن بیــن ســعی کــردم  ــاورم و در ای ــه ارمغــان بی ــود، ب ــده ب ریشــه دوان
ــه  ــکارم ب ــم ب ــک قلب ــه کوچ ــا را در باغچ ــن گل ه ــن و زیباتری بهتری
ــه  ــرای چشــمانی باشــند ک ــن باغچــه، گلســتانی ب ــه ای ــد روزی ک امی
ــه  ــی دیرین ــه آرزوی ــک روز نداشــتن بغــض درگلوی شــان ب حســرت ی

ــت.  ــده اس ــل ش ــان تبدی در قلب ش
ــه آنچــه  ــرای رســیدن ب ــی مســیری ب ــن ســال ها در پ ــام ای در تم
دلــم آرزو داشــت بــودم، یافتــم و یافتــم و یافتــم تــا روزی کــه معبــود، 
چشــمانم را بــرای لحظــه ای بســت و رویــای ســال های متمــادی 

ــودک(. ــرارداد: )بنیادک ــتانم ق ــی ام را در ورای دس زندگ
ــیر  ــنای مس ــد و روش ــن ش ــی م ــی وارد زندگ ــودک در زمان بنیادک
ــی از  ــت انبوه ــه در پش ــت ک ــرار گرف ــن ق ــی م ــم زندگ ــچ و خ ــر پی پ
تاریکی هــای روزگارمــان، همچــون الماســی زیبــا می درخشــید. 
ــدم،  ــک می ش ــه او نزدی ــه ب ــر چ ــه ه ــی ک ــیدی در دل تاریک خورش
ــی  ــه فرصت ــود، و چ ــن می نم ــم را روش ــیر رویاهای ــتر مس ــر و بیش بهت

گران بهاتــر از ایــن؟
ــن تاریکــی، دســتان  دســت هایم را دراز کــردم و در پــس ای
ــی  ــوز و بانوی ــوزگاری دلس ــان، آم ــادری مهرب ــر م ــر مه پ
ــتی  ــه بهش ــن را ب ــرد و م ــتانم را فش ــش دس خیراندی
ــر عطــر  ــم در براب دعــوت کــرد کــه باغچــه آرزوهای

گل هایــش مدهــوش و مســت می شــد. 

گفتی اسرار رد میان آور 

کومیان اندر این میان هک منم

کــه  گلســتان  ایــن 
زیبــــاترین کـــارش 
نـــی  فـشـا ا ر بـذ
 ، نـــــش ا د

شایســتگی، 
امیــد و ارزش بخشــیدن بــه 

ــود  ــن را در خ ــای م ــام آرزوه ــت، تم ــانیت اس انس
می گنجانــد. مســیری کــه بهتریــن راه بــرای نابــودی فقــر، بزهــکاری و 
آمــوزش عشــق ورزی، دوســت داشــتن، مهربانــی و حمایــت از کودکانی 
بــا اســتعداد اســت کــه اگــر بــه حــال خــود رهــا می شــدند، بــه ناچــار 
ــی  ــه تاریک ــز ب ــه ج ــد ک ــرار می گرفتن ــیری ق ــار در مس ــدون اختی و ب

بــه جایــی ختــم نمی شــد.
ــق،  ــرت ح ــاف حض ــو الط ــه در پرت ــود ک ــال 1391 ب ــاه س ــر م مه
ــوی و اراده ای  ــزه ای ق ــا انگی ــودک و ب ــزرگان بنیادک ــی ب ــا راهنمای ب
مســتحکم، بــرای راه انــدازی نمایندگــی بنیادکــودک بــه شــهرم ایــام 
ــتعد  ــودکان مس ــت از ک ــور حمای ــه منظ ــم!(. ب ــه زادگاه ــتم )ب برگش
شــهرم که دیــو فقــر و بزهــکاری، آنــان را از مســیر تعلیــم و تربیــت دور 
ســاخته بــود و بــا حمایــت دفتــر مرکــزی مبــارزه بــا فقــر و ناتوانــی را 

ــردم. ــاز ک ــدوزی آغ ــش ان ــش و دان ــا گســترش دان ب
ــا جمعــی از فرهیختــگان درقالــب هیئــت عامــل  ــی نکشــید ت طول
ــه صــورت افتخــاری لبــاس  ــان مشــتاق ب وهمچنیــن تعــدادی از جوان
عــزم پوشــیده و بــا هــدف شناســایی و معرفــی کــودکان مســتعد دیــار 
ــه و  ــای خیرخواهان ــو فعالیت ه ــز در پرت ــام عزی ــوم ای ــه مظل همیش

ــد. ــرار گرفتن ــت ق ــای موفقی ــیر قله ه ــی در مس ــای مال کمک ه
دلــم می گرفــت از اینکــه در کوچــه پس کوچه هــای شــهرم، 
ــر،  ــان آن امی ــی زدم و از می ــار م ــر را کن ــای فق ــه الیه ه می بایســت الی

ــیدم.  ــرون می کش ــایرین را بی ــر و س ــس، کوث ــین، پردی ــا، حس رض
ــت،  ــک ریخ ــم اش ــدر در آغوش ــتن پ ــرای نداش ــر ب ــه امی روزی ک
گفتــم بــه مــادرت بگــو کــه هــر کــدام از اشــک های تــو خونــی جــاری 
ــا دســتان توانمنــد  در رگ هــای بیمارانــی مأیــوس خواهــد شــد کــه ب
ــال  ــر دانشــجوی س ــروز امی ــد گشــت و ام ــر خواهن ــی ب ــه زندگ ــو ب ت
ســوم پزشــکی اســت کــه در لبخنــدش، لبخنــد خــدا را می بینــم کــه 

ــرم.  ــان می گی ــا آن ج ــارد و ب ــن می ب ــب م ــر قل ــاران ب ــون ب همچ
هــدف بنیادکــودک چیــزی غیــر از نیازمندپــروری اســت و 
ــتعد  ــوزان مس ــه دانش آم ــتعدادهای نهفت ــد اس ــد و می توان می خواه
ــای  ــا قدم ه ــه ب ــود ک ــه ب ــازد. این گون ــکوفا س ــوردار را ش ــا کم برخ ام
مصمم تــر و بــا کمــک مــددکاران دل ســوز، وفــادار و مهربــان 
بنیادکــودک بــرای اهداف مــان گام برمی داریــم و بــدون تــرس از تمــام 
طوفان هــای پیــش رو، تمــام ســعی و تاش مــان را در جهــت پــرورش 

ــت. ــم بس ــه کار خواهی ــرزمین مان ب ــتعداد س ــا اس ــدان ب فرزن
ــاری  ــا را ی ــیر م ــن مس ــه در ای ــرادی ک ــام اف ــه تم ــواره ب ــن هم م
ــن کــودکان مســتعد را  ــا یکــی از ای ــر تنه ــا اگ ــم: م ــد، می گوی می کنن
بــه مقصــد برســانیم، رســالت خــود را انجــام داده ایــم و اکنــون 11هــزار 
ــزرگ  ــواده ب ــا همــت خان ــا اســتعداد در سراســر کشــور ب دانش آمــوز ب
ــاش  ــوه ت ــان می ــن هم ــی شــده اند و ای ــودک بورســیه تحصیل بنیادک

ــزان اســت.  شــما عزی
ــدس  ــی مق ــم مکان ــودک برای ــه بنیادک ــم ک ــد بگوی ــا بای و در انته
ــرور  ــم را در دل م ــر، نیت ــه دفت ــتانه ورودم ب ــه در آس ــت و همیش اس
ــم. ــاز نمای ــق آغ ــا عش ــی را ب ــا لذت بخش ــنگین ام ــا کار س ــم ت می کن

به روزی بیاندیشیم که هدف اصلی بنیادکودک است:
هیــچ دانش آمــوز بــا اســتعدادی نبایــد به 
دلیــل مشــکات اقتصــادی از تحصیــل و 

تــاش بــاز بمانــد.
دلنوشته آقای دکتر محمد باقر عبدالهی رئیس نمایندگی ایام

در وصالت چه را بیاموزم
یا تو با درد من بیامیزی

می گریزی ز من که نادانم

از فراغت چه را بیاموزم
یا من از تو دوا بیاموزم

یا بیامیز یا بیاموزم
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ــداد  ــی تع ــادی و تعطیل ــدار اقتص ــت ناپای ــن وضعی ــاال گرفت ــا ب ب
ــه  ــور ب ــدی در کش ــع تولی ــات صنای ــا و کارخانج ــیاری از کارگاه ه بس
دلیــل عــدم ثبــات نــرخ ارز و بــه واســطه آن کمبــود مــواد اولیــه تولیــد، 
ــری  ــد براب ــی رشــد چن ــن ارزاق عموم ــا و همچنی ــام کااله قیمــت تم
ــاد  ــازمان های مردم نه ــرانجام س ــه س ــت ک ــی اس ــرده و بدیه ــدا ک پی
کــه بــر اســاس مســئولیت اجتماعی و فلســفه وجــودی خــود و فــارغ از 
هرگونــه مباحــث سیاســی، حتــی در بحرانی تریــن شــرایط اقتصــادی، 
متعهــد بــه خدمت رســانی بــه بخشــی از افــراد جامعــه هســتند، را نیــز 

ــت. ــوده اس ــر نم گریبان گی
موسســات نیکــوکاری بــه ایــن علــت تشــکیل شــده اند تا به واســطه 
آنهــا نقــش توزیــع عادالنــه امــور عام المنفعــه از طریــق جــذب نقدینگی 
ــراد  ــازی اف ــه ســوی توانمندس ــی ب ــی آن نقدینگ ــد و جهت ده هدفمن
ــف،  ــل مختل ــر عل ــا ب ــاع بن ــهم اجتم ــوردار از س ــیب پذیر و کم برخ آس

صــورت پذیــرد.
ــا  ــام و ب ــوکارِی خوش ن ــی موسســات نیک ــت مال ــا بررســی وضعی ب
ــه  ــه ب ــت ک ــا را داش ــن ادع ــوان ای ــرأت می ت ــه ج ــران، ب ــت در ای قدم
ــار ســنگینی از تعهــدات عمومــی دولــت بــه مــردم  لحــاظ اقتصــادی ب
ــه  ــر دوش کشــیده و ب ــی ب ــاد و غیرانتفاع ــن ســازمان های مردم نه را ای
عبــارت دیگــر بــه عنــوان بــازوی دولــت در ایــن زمینــه عمــل می کنند.

متأســفانه هیــچ آمــار دقیقــی از تعــداد و نحــوه عملکــرد موسســات 
خیریــه در ایــران وجــود نــدارد تا بتــوان بــه واســطه آن میزان رونــق و یا 
رکــود را در شــرایط اقتصــاد حــال حاضــر ایــن ســازمان های مردم نهــاد 

بــه درســتی مشــاهده کرد، امــا با بررســی اجمالــی تنها تعــداد محدودی 
ــه منظــور  ــی مــورد اســتفاده خــود را ب از موسســات کــه اطاعــات مال
شــفافیت و جلــب اعتمــاد افشــا می کننــد، بــه خوبــی می تــوان موقعیت 

مالــی ایــن حــوزه را نیــز مشــابه بــا ســایر امــور جــاری در ایــران دید.
ــندگی و  ــزان بخش ــت می ــدا CAF   وضعی ــی اه ــاد بین الملل بنی
ــان  ــوکاری در جه ــاخص های نیک ــق ش ــر طب ــتانه را ب ــار بشردوس رفت
در پایــان ســال 2018 میــادی گــزارش کــرده اســت کــه بــر طبــق آن 
ــا  ــرار داشــته ب ــگاه هفدهــم ق ــران کــه در ســال 2017 در جای رتبــه ای
12 رتبــه نــزول در جایــگاه بیســت و نهــم قــرار گرفــت. ایــن در حالــی 
اســت کــه کشــورهایی ماننــد ســنگاپور و هائیتــی کــه در اقتصــاد خــود 
دارای ثبــات هســتند، پیشــرفت  مشــهودی داشــته و ســایر رتبه هــا نیــز 

ــی نداشــته اند. ــل بحث ــاد و قاب ــرات زی تغیی
بــه ایــن نکتــه نیز بایــد توجــه داشــت کــه در ســال گذشــته افزایش 
هزینه هــا بــه منظــور خریــد کاال و خدمــات رشــد چشــم گیری داشــته 
و در نهایــت قــدرت خریــد و درآمــد نیکــوکاران هــم کاهــش پیــدا کرده 
ــات  ــی موسس ــع مال ــن مناب ــغ تأمی ــا و مبال ــل روش ه ــت و در مقاب اس
ــل  ــر قاب ــی غی ــن واقعیت ــت. ای ــته اس ــوری نداش ــر در خ ــه تغیی خیری

انــکار و ملمــوس اســت.
بنیادکــودک نیــز به عنــوان یکــی از بزرگتریــن موسســات نیکوکاری 
در ایــران بــا وجــود مشــکات اقتصادی فــراوان کوشــیده اســت با جذب 
ــوزی کم برخــوردار  ــه دانش آم ــه جامع ــات ب ــی، خدم کمک هــای مردم

را بــه مطلوب تریــن شــکل ممکــن ارائــه نمایــد. 

»بررســی یــک فرآینــد پنهــان شــده 
در ســایه اوضــاع نابســامان اقتصادی «
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نمايندگي
 كمك هاي نقدي و غيرنقدي دريافتي 

سال مالي منتهي به 10خرداد1398

                    226,971,756,217 مركزي ايران

                   356,396,799,077(خارج از كشور)

                       17,216,349,065نمايندگي تهران

                       10,546,358,501نمايندگي اصفهان

                        7,585,057,107نمايندگي آمل

                        8,277,649,156نمايندگي مشهد

                           6,661,058,000نمايندگي كرج

                       7,138,782,033نمايندگي شيراز

                       7,485,537,195كمك هاي دريافتي غير نقدي

                        5,127,826,923كمك هاي دريافتي نامشخص
                          3,965,969,000نمايندگي رشت

                         3,737,980,000نمايندگي تبريز

                         3,454,675,000نمايندگي اروميه

                         2,583,550,000نمايندگي كرمانشاه

                         2,916,675,008نمايندگي بوشهر

                          2,431,805,000نمايندگي بروجرد

                            2,148,160,000نمايندگي اردبيل

                          2,752,360,000نمايندگي مراغه

                           2,198,050,000نمايندگي كاشان

                            1,815,500,000نمايندگي زاهدان

                           1,514,095,000نمايندگي يزد

                              967,500,000نمايندگي زابل

                              785,700,000نمايندگي بيرجند

                           1,048,860,000نمايندگي ايالم

                              946,050,000نمايندگي بم

                             884,770,000نمايندگي مهاباد

                            1,165,400,000نمايندگي اهواز

                             556,350,000نمايندگي داراب

                               680,910,000نمايندگي شهركرد

                              923,900,000نمايندگي هاي اقماري

                               214,100,060نمايندگي ياسوج

                               905,120,000نمايندگي الرستان

                                84,050,000نمايندگي جيرفت

                               197,050,000نمايندگي سنندج

692,285,752,342                  

مرکزی ايران 
33%

)خارج از کشور(
51%

نمايندگی تهران
2%
نمايندگی اصفهان

نمايندگی آمل2%
1%

نمايندگی مشهد
1%

نمايندگی کرج
1%

نمايندگی شيراز
1%

کمک های دريافتی غير نقدی
1%

کمک های دريافتی نامشخص
1%

نمايندگی رشت
1%

نمايندگی تبريز
1%

نمايندگی اروميه
0%

نمايندگی کرمانشاه
0%

نمايندگی بوشهر
0%

نمايندگی بروجرد
0%

  1398خرداد10كمك هاي نقدي و غيرنقدي دريافتي سال مالي منتهي به 

سال94سال95سال96سال97سال98شرح

        246,611,144,201     253,111,533,969     301,798,227,996     389,139,549,145   692,285,752,342کمک های دريافتی از همياران

 -

 100,000,000,000

 200,000,000,000

 300,000,000,000

 400,000,000,000

 500,000,000,000

 600,000,000,000

 700,000,000,000

 800,000,000,000

کمک های دريافتی از همياران

سال  ٥كمك هاي دريافتي طي مدت 

98سال 97سال 96سال 95سال 94سال
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نمايندگي
كمك هاي پرداختي به/براي 

دانش آموزان ومحصالن

نسبت پرداخت به دانش 

آموزان نمايندگي به كل 

پرداختي ها
%6.58          34,930,482,973نمايندگي تهران

%7.51            39,880,221,022 نمايندگي زابل

%5.61          29,805,830,736 نمايندگي زاهدان

%5.03            26,694,595,001 نمايندگي اردبيل

%5.16             27,420,641,811 نمايندگي بم

%4.03             21,417,601,264 نمايندگي اروميه

%3.84            20,407,705,780نمايندگي داراب

%3.93          20,847,826,784 نمايندگي اصفهان

%3.53           18,730,822,986 نمايندگي كرمانشاه

%3.59           19,089,850,894 نمايندگي آمل

%3.33            17,701,790,325 نمايندگي كرج

%3.24            17,230,779,420 نمايندگي شيراز

%3.81           20,234,786,514 نمايندگي مشهد

%3.68            19,534,070,298 نمايندگي بروجرد

%3.23            17,146,342,666 نمايندگي جيرفت

%2.78          14,769,745,887 نمايندگي ورامين

%2.46             13,081,313,142 نمايندگي تبريز

%2.26              11,982,201,209 نمايندگي رشت

%2.02            10,713,259,286 نمايندگي قم و كاشان

%2.38           12,652,456,297 نمايندگي مراغه

%1.90             10,064,638,150 نمايندگي ايالم

%1.35             7,189,350,784 نمايندگي ياسوج

%1.50              7,962,050,231 نمايندگي بوشهر

%1.49             7,911,453,889 نمايندگي ايرانشهر

%2.07            10,992,587,571 نمايندگي شهركرد

%1.77            9,376,743,052 نمايندگي سراوان

%1.44             7,655,663,791 نمايندگي نيكشهر

%0.88             4,682,659,918 نمايندگي فنوج

%1.11             5,892,526,176 نمايندگي مهاباد

%0.91            4,833,651,498 نمايندگي ريگان

%1.04               5,505,401,095 نمايندگي بيرجند

%0.97              5,154,614,870 نمايندگي مرودشت

%1.73              9,206,278,022 نمايندگي اهواز

%0.59              3,132,082,053نمايندگي يزد

%0.52             2,756,107,435 نمايندگي جهرم

%0.20              1,074,429,229 نمايندگي الرستان

%0.23             1,234,860,468نمايندگي سنندج

پرداخت براي محصالن زلزله زدگان كرمانشاه 

درقالب فضاي آموزشي موقت-كانكس
3,632,500,000               0.68%

%0.20                1,050,606,700پرداخت براي محصالن سيل زدگان

%1.41            7,485,537,195كمك هاي پرداختي غير نقدي

531,066,066,422          100%

نمايندگی تهران
  %۶�۶

نمايندگی زابل 
نمايندگی  ۵�٧%  

زاهدان
  %۵�۶

نمايندگی  
اردبيل

  %۵�٠

نمايندگی بم 
  %۵�٢

نمايندگی اروميه 
  %۴�٠

نمايندگی داراب
  %٨�٣

نمايندگی اصفهان 
  %٩�٣

نمايندگی کرمانشاه 
  %٣�۵

نمايندگی آمل 
  %٣�۶

نمايندگی کرج 
  %٣�٣

نمايندگی شيراز 
  %٢�٣

نمايندگی مشهد 
  %٨�٣

نمايندگی بروجرد 
  %٧�٣

نمايندگی جيرفت 
  %٢�٣

نمايندگی ورامين 
  %٨�٢

نمايندگی تبريز 
  %٢�۵

نمايندگی رشت 
  %٣�٢

نمايندگی قم و  
کاشان

  %٠�٢

نمايندگی مراغه 
  %٢�۴

نمايندگی ايالم 
  %٩�١

نمايندگی ياسوج 
  %١�۴ نمايندگی بوشهر 

  %١�۵

نمايندگی ايرانشهر 
  %١�۵

نمايندگی شهرکرد 
  %١�٢

نمايندگی سراوان 
  %٨�١

نمايندگی نيکشهر 
  %١�۴

نمايندگی فنوج 
  %٩�٠

نمايندگی مهاباد 
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  %٩�٠
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  %٠�١
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  %٠�۶ نمايندگی  
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  %٠�۵

نمايندگی الرستان 
  %٢�٠

نمايندگی سنندج
  %٢�٠ پرداخت برای محصالن 

زلزله زدگان کرمانشاه 
درقالب فضای آموزشی 

کانکس-موقت
  %٧�٠

پرداخت برای محصالن 
سيل زدگان 

  %٢�٠

کمک های پرداختی غير نقدی 
  %١�۴

Other
  %٩�١١

نسبت پرداخت به دانش آموزان نمايندگي به كل پرداختي ها
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٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�٢٠
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١٣٩٨خرداد ١٠كل پرداختي به دانش آموزان و محصالن در سال مالي منتهي به

سال94سال95سال96سال97سال98شرح
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 نمايندگي 

 هزينه هاي اداري و 

تشكيالتي در سال مالي 

مورد گزارش

نسب هزينه هاي 

اداري تشكيالتي به 

كل هزينه هاي اين 
%37.27     20,405,779,155 مركزي

%7.29      3,988,826,131 نمايندگي تهران

%3.52         1,928,711,504 نمايندگي آمل

%3.65       1,996,132,897 نمايندگي اصفهان

%4.04       2,214,262,273نمايندگي زاهدان

%3.24      1,773,468,189 نمايندگي اردبيل

%3.36        1,840,913,294 نمايندگي بم و كرمان

%3.14       1,717,185,568 نمايندگي شيراز

%3.03     1,658,893,567 نمايندگي مشهد

%2.60         1,424,901,075 نمايندگي كرج

%2.76       1,509,435,830 نمايندگي زابل

%2.54        1,389,211,038نمايندگي بروجرد

%2.34        1,279,145,222 نمايندگي رشت

%1.83       1,003,724,985 نمايندگي كرمانشاه

%1.90      1,038,979,734 نمايندگي تبريز

%1.38          756,620,861 نمايندگي داراب

%1.48         809,834,366 نمايندگي ايالم

%1.30          709,341,792 نمايندگي يزد

%1.21          664,005,587 نمايندگي مراغه

%1.35        738,705,868 نمايندگي بوشهر

%0.98        536,846,537 نمايندگي اروميه

%0.97          529,919,457 نمايندگي بيرجند

%1.41         774,556,174 نمايندگي جيرفت

%1.06          582,766,606 نمايندگي ياسوج

%1.09        594,387,358 نمايندگي شهركرد

%0.99          543,475,261 نمايندگي كاشان و قم

%0.94            512,581,800 نمايندگي اهواز

%0.74         407,383,086 نمايندگي مهاباد

%0.46         249,363,589 نمايندگي الرستان

%0.50          273,641,360 نمايندگي ايرانشهر

%0.31           168,116,567 نمايندگي سنندج

%1.33         729,583,696 نمايندگي  ورامين

54,750,700,427     
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٩٨خرداد سال  ١٠هزينه هاي اداري و تشكيالتي در سال مالي منتهي به 

مركزي 
37%

نمايندگی تهران 
7%

نمايندگی آمل 
4%

نمايندگی  
اصفهان
4%

نمايندگی زاهدان
4%

نمايندگی اردبيل 
3%

نمايندگی بم و كرمان 
3%

نمايندگی شيراز 
3%

نمايندگی مشهد 
3%

نمايندگی كرج 
3%

نمايندگی زابل 
3%

نمايندگی 
بروجرد

3%
 نمايندگی 

رشت
2%

نمايندگی كرمانشاه 
2%

نمايندگی تبريز 
2%

نمايندگی  
داراب

1%
نمايندگی ايالم 

1%
نمايندگی يزد 

1%
نمايندگی مراغه 

1%
نمايندگی بوشهر 

1%

نمايندگی اروميه 
1%

نمايندگی بيرجند 
1%

نمايندگی جيرفت 
1%

نمايندگی ياسوج 
1%

نمايندگی شهركرد 
1%

نمايندگی كاشان و قم 
1%

نمايندگی اهواز 
1%

نمايندگی مهاباد 
1% نمايندگی  

الرستان
0% نمايندگی  

ايرانشهر
0%

نمايندگی سنندج 
0%

نمايندگی  ورامين 
1%Other

10%

٩٨خرداد سال  ١٠نسبت هزينه هاي اداري و تشكيالتي در سال مالي منتهي به 

 نمايندگي
تعداد پرسنل 

قراردادي

متوسط كمك نقدي 

جذب شده  به ازاي هر 

نفر پرسنل قراردادي

متوسط هزينه اداري 

تشكيالتي به ازاي هر 

پرسنل قراردادي
 680,192,639              7,565,725,207      30 مركزي

 536,846,537           3,454,675,000        1 نمايندگی اروميه

 399,226,579            2,109,271,700          5 نمايندگی اصفهان

 474,967,025             2,220,352,667       3 نمايندگی كرج

 482,177,876            1,896,264,277       4 نمايندگی آمل

 414,723,392             2,069,412,289        4 نمايندگی مشهد

 369,352,934            1,458,337,504      2 نمايندگی بوشهر

 426,381,741             1,321,989,667       3 نمايندگی رشت

 343,437,114             1,427,756,407       5 نمايندگی شيراز

 332,002,794             1,376,180,000          2 نمايندگی مراغه

 362,620,557             1,565,122,642        11نمايندگی تهران

 207,795,947             747,596,000           5 نمايندگی تبريز

 264,959,729            392,850,000            2 نمايندگی بيرجند

 334,574,995           861,183,333          3 نمايندگی كرمانشاه

 181,158,420               732,683,333        3 نمايندگی قم و کاشان 

 347,302,760             607,951,250           4 نمايندگی بروجرد

 256,290,900               582,700,000             2 نمايندگی اهواز

 354,693,638           429,632,000            5 نمايندگی اردبيل

 354,670,896            757,047,500           2 نمايندگی يزد

 269,944,789            349,620,000            3 نمايندگی ايالم

 407,383,086             884,770,000            1 نمايندگی مهاباد

 301,887,166              193,500,000              5 نمايندگی زابل

 189,155,215              139,087,500            4 نمايندگی داراب

 124,681,795             452,560,000            2 نمايندگی الرستان

 198,129,119               226,970,000             3 نمايندگی شهركرد

 306,818,882             157,675,000            6 نمايندگی بم

 582,766,606             214,100,060              1نمايندگی ياسوج

 168,116,567              197,050,000              1 نمايندگی سنندج

 246,029,141               201,722,222           9 نمايندگی زاهدان

 193,639,044             21,012,500                4 نمايندگی جيرفت

 405,560,744             5,128,042,610         135کل بنياد 

٠

٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�١

٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�٢

٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�٣

۴�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

۶�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�٧

٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠�٨

نمودار مقايسه اي متوسط كمك نقدي جذب شده  و  متوسط هزينه اداري تشكيالتي به ازاي هر نفر پرسنل قراردادي

متوسط کمک نقدی جذب شده  به ازای هر نفر پرسنل قراردادی متوسط هزينه اداری تشکيالتی به ازای هر پرسنل قراردادی 
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سال94سال95سال96سال97سال98شرح

          21,410,000,585         27,299,140,156        37,649,131,251      45,445,897,465       54,750,700,427هزينه های اداری وتشکيالتی
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هزينه های اداری وتشکيالتی

سال ٥هزينه هاي اداري و تشكيالتي طي مدت 

98سال 97سال 96سال 95سال 94سال
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ــیب های  ــرازو نش ــردم از ف ــیاری از م ــت بس ــه گذش ــالی ک در س
ــیاری  ــد، بس ــیب دیدن ــه آس ــرایط روز جامع ــر ش ــم ب ــادی حاک اقتص
ــد،  ــیر بازماندن ــه ی مس ــرد و کان از ادام ــادی خ ــای اقتص از بنگاه ه
شــغل های نوپــای کوچکــی از بیــن رفــت و از ســوی دیگــر هــر روز بــر 

ــد. ــزوده ش ــوردار اف ــای کم برخ ــداد خانواره تع
امــا در ایــن میــان بنیادکــودک بــه عنــوان یــک ســازمان مردم نهــاد 
ــه  ــوردار و ب ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم ــدف حمای ــا ه ب
ــای  ــن روزه ــدف در ای ــروه ه ــل گ ــرک تحصی ــری از ت ــور جلوگی منظ
ــا وجــود تمــام  ســخت، بیــش از پیــش احســاس مســئولیت کــرده و ب
موانــع و مشــکات توانســت از حــدود 2000 دانش آمــوز جدیــد 

ــد. ــت کن حمای
ــودک  ــزی بنیادک ــر مرک ــوزان در دفت ــاران و دانش آم ــد همی واح
مســئولیت مســتقیم تأییــد و جــذب پرونده هــای متقاضیــان جدیــد را 
بــر عهــده دارد. در ســالی کــه گذشــت ایــن واحــد بــا تــاش بســیار و 
ــران  ــودک در سراســر ای ــای بنیادک ــاِم نمایندگی ه ــد تم ــا همــت بلن ب
ــه کــرد. بیشــترین  ــه ســال قبــل تجرب رشــد 43 درصــدی را نســبت ب
تعــداد جــذب دانش آمــوز در ســال 97 از نمایندگــی اهــواز در اســتان 

ــوده اســت. خوزســتان ب
عــاوه بــر افزایــش کمــی دانش آمــوزان، کیفیــت آمــوزش و ایجــاد 
بســتر مناســب فرهنگــی همــواره دغدغــه بنیادکــودک بــوده اســت. از 
آنجائــی کــه اصلی تریــن هــدف بنیادکــودک حمایــت از دانش آمــوزان 
ــا  ــر نمایندگی ه ــددکاری در سراس ــان م ــتعداد اســت، کارشناس ــا اس ب

کوشــیده اند تــا وضعیــت تحصیلــی دانش آمــوزان را در دوره هــای 
ــه  ــی ک ــرای دانش آموزان ــاز ب ــورت نی ــد و در ص ــی کنن ــف بررس مختل
بنــا بــه دالیــل مختلــف دچــار افــت تحصیلــی می شــوند، راهکارهــای 
حرفــه ای در نظــر بگیرنــد. در تمــام نمایندگی هــای بنیادکــودک 
داوطلبــان متخصــص در زمینــه ی آمــوزش دانش آمــوزان، کاس هــای 
ــودک  ــیه ی بنیادک ــوزان بورس ــازی دانش آم ــت توانمند س ــژه ای جه وی
ــزار  ــش از 11 ه ــر بی ــال حاض ــودک در ح ــد. بنیادک ــزار می کنن برگ
ــت  ــازمان اس ــار س ــث افتخ ــت و  باع ــیه کرده اس ــوز را بورس دانش آم
ــا وجــود دشــواری های  ــوزان ب ــن دانش آم ــن معــدل کل ای کــه میانگی
ــی  ــترین پراکندگ ــت. بیش ــاالی 17 اس ــر ب ــال حاض ــی، در ح زندگ

ــت. ــتان اس ــع دبیرس ــز در مقط ــودک نی ــوزی در بنیادک دانش آم
واحــد همیــاران و دانش آمــوزان عــاوه بــر پیگیــری امــور 
ــی از قبیــل گزارشــات دوره ای،  ــه خدمات دانش آمــوزان، مســئولیت ارائ
ــژه، ارســال نامه هــای تشــکر، برقــراری ارتبــاط همیــار و  گزارشــات وی
دانش آمــوز و... را بــر عهــده دارد. در ســال  97 بیــش از  7هــزار نامــه ی 
ــوزان  ــوی دانش آم ــده از س ــت ش ــدی دریاف ــای نق ــرای هدای ــکر ب تش
ــر  ــان گر مه ــوع نش ــن موض ــت و ای ــده اس ــال ش ــاران ارس ــرای همی ب
و محبــت همیشــگی همیــاران بنیادکــودک اســت. هرچنــد کــه 
ــدادی  ــر روز تع ــه ه ــرایط اقتصــادی جامع ــه ش ــه ب ــا توج ــفانه ب متاس
ــود  ــاری خ ــه قطــع همی ــر ب ــی ناگزی ــل باطن ــم می ــاران علیرغ از همی
ــن  ــم ای ــاز ه ــری ب ــرایط دیگ ــم در ش ــم بتوانی ــا امیدواری ــتند و م هس

ــیم.  ــته باش ــودک داش ــزرگ بنیادک ــواده ب ــع خان ــزان را در جم عزی
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ز  ا
ــته  گذشـ
ــا  انـسـان هـــ
چـرخـــه  بـــرای 
حیــات و کنــار آمــدن 
بــه  اقــدام  پدیده   هــا،  بــا 
ــازمان ها  ــترش س ــیس و گس تاس
کرده انــد تــا از طریــق آن بتواننــد 
محقــق  را  خــود  نیازهــای  و  اهــداف 
ــر  ــم اخی ــرفت های عظی ــود پیش ــا وج ــازند. ب س
انســان ها  همچنــان  مختلــف،  عرصه هــای  در 
می دهنــد. تشــکیل  را  ســازمان  اصلــی  مهره هــای 

ــت  ــی، اهمی ــیب کنون ــراز و نش ــر ف ــده و پ ــای پیچی در دنی
جــذب، آمــوزش و نگهداشــت نیــروی انســانی در ســازمان پارامترهای 
ــه  ــانی ک ــع انس ــت مناب ــان مدیری ــن می ــد و در ای ــی را می طلب خاص
انســان را مهم تریــن ســرمایه و عامــل در رســیدن بــه اهــداف می دانــد 
ــظ و  ــتراتژی های حف ــاذ اس ــت. اتخ ــوردار اس ــژه  ای برخ ــگاه وی از جای
ــد  ــرمایه گذاری مفی ــی س ــوان نوع ــه عن ــانی ب ــروی انس ــداری نی نگه
ــره وری و  ــش به ــه افزای ــر ب ــازمان، منج ــعه س ــر در توس ــل مؤث و عام

ــود. ــان می ش ــج درخش ــرد و نتای عملک
ــم  ــر؛ عل ــم و هن ــت از عل ــه ای اس ــانی آمیخت ــع انس ــت مناب مدیری
ــه  ــا انســان ها. از آنجایی ک ــط ب ــِر رواب ــع و هن ــازده از مناب ــِت پرب مدیری
کــه بُعــد هنــری ایــن مقولــه و مســئله پیچیدگــی روابــط بیــن 
ــه” نقشــی  ــل “تجرب ــن عام ــی اســت، بنابرای انســان ها موضوعــی تجرب
ــرای اجــرا و تحقــق ایــن مهــم در ســازمان ها ایفــا می کنــد. کلیــدی ب

در 
جـهـــان 
متــــــاطم 
 ، ی ز و مــــــر ا
ســازمان ها بیــش از 
هــر دوره و زمــان دیگــری 
ــود  ــان خ ــت کارکن ــه اهمی ب
ــد  ــا دریافته  ان ــد، آن ه ــی برده ان پ
تاکیــد  بــا  می  تــوان  کــه چگونــه 
ــعه  ــت و توس ــظ، نگهداش ــر حف ــتر ب بیش
ســرمایه انســانی خــود، در باالتریــن نقطــه 

اقتصــاد جهانــی جــای گرفــت. 
ــرایطی  ــاد ش ــانی، ایج ــروی انس ــرورش نی ــرای پ ب
کــه ســازمان را رشــد دهــد یــک ضــرورت اساســی اســت. 
بــه همیــن دلیــل در عصــر حاضــر ســازمان هایی موفــق 
ــدی  ــردن توانمن ــاال ب ــرای ب ــا ب ــان آنه ــه کارکن ــه هم ــتند ک هس
ــب  ــرایط مناس ــم آوردن ش ــز فراه ــر نی ــه مدی ــند. وظیف ــود بکوش خ
ــای  ــوم و روش ه ــی اســت. مفه ــد آموزشــی و توان افزائ ــن رون ــرای ای ب
یادگیــری ســازمانی از جریانــات یادگیــری فــردی ناشــی شــده اســت. 
ــر  ــازمانی منج ــری س ــه یادگی ــاً ب ــردی لزوم ــری ف ــال یادگی ــا این ح ب
ــه  ــت ک ــانی اس ــع انس ــد مناب ــه واح ــن وظیف ــع ای ــود. در واق نمی ش

ــد.  ــام نمای ــازمانی ادغ ــری س ــا یادگی ــردی را ب ــری ف یادگی
بــرای داشــتن ســازمانی کــه یادگیــری ســازمانی در بیــن کارکنــان 
آن در ســطح باالیــی باشــد، نیازمنــد توانمنــد کــردن کارکنــان هســتیم 
تــا از ایــن طریــق آنــان آزادی عمــل را در کار خــود بــه دســت آورنــد، 
ــی  ــج کل ــج کار خــود را در نتای ــد، نتای ــادار ببینن ــت خــود را معن فعالی
ــه  ــر بداننــد، احســاس شایســتگی در کار آنهــا ب عملکــرد ســازمان مؤث
وجــود آیــد، بیــن آنهــا اعتمــاد برقــرار شــود و منجــر بــه مشــارکت در 
بیــن آنــان شــده و کارکنــان بــه ســمت یادگیــری ســازمانی رهنمــون 
ــع انســانی در  ــی، واحــد مناب ــن اهداف ــه چنی ــرای رســیدن ب شــوند. ب
ــا  ــی ب ــزاری جلســات داخل ــه برگ ــدام ب بنیادکــودک از ســال 1397 اق

حضــور تمامــی کارکنــان نمــوده اســت.
ــای  ــژه در دهه ه ــه وی ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــابقه س رشــد بی س
اخیــر باعــث شــده اســت کــه ســاختار آن از مفهومــی تقریبــاً 
ناشــناخته بــا حیطــه وظایــف ثابــت و محــدود، بــه گونــه ای شــگفت آور 
تغییــر یافتــه و بــه بازیگــری قدرتمنــد در عرصــه ملــی و بین المللــی و 

ــل شــود. ــذاری بســیار، تبدی ــی تاثیرگ توانای
رضــا ماکوالتــي یکــی از فعــاالن ســازمان هاي مــردم نهــاد 
ــاي  ــه بخش ه ــک ب ــراي کم ــي ب ــاي مردم ــت نهاده ــد: “فعالی می   گوی
ــي  ــش دولت ــت گذاري هاي بخ ــان سیاس ــه در جری ــه ک ــف جامع مختل
و همچنیــن پدیده هــاي طبیعــي همچــون بیماري هــا و غیــره آســیب 
ــم  ــم گیري را رق ــاي چش ــورها موفقیت ه ــیاري از کش ــد، در بس دیده ان
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــن بای ــن بی ــه در ای ــا آنچ ــت. ام زده اس

نگاهی به فرصت ها و چالش های منابع 

انسانی در سمن ها
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ــهیل  ــت تس ــي در جه ــي و فرهنگ ــي، مال ــاخت هاي قانون ــاد زیرس ایج
ــه وجــود آمــدن چنیــن موسســه هاي مردمــي اســت.  ــراي ب شــرایط ب
تاکنــون فعالیــت موسســات خیریــه مردمــي در کشــورمان نشــان داده 
ــان  ــکات هم وطنان م ــل مش ــد درح ــا مي توانن ــن نهاده ــه ای ــت ک اس
در بخش هــاي مختلــف از جملــه بیمــاري، فقــر و گرســنگي نقــش بــه 

ســزایي داشــته باشــند.”
ــناختن و  ــه و ش ــازي در جامع ــازي و فرهنگ س ــا در توانمندس آنه
ــع  ــراي رف ــي ب ــه راه حل هــاي عمل ریشــه یابي مســائل اجتماعــي و ارائ
ــوان  ــري ت ــه کارگی ــاوري و ب ــت خودب ــا تقوی ــد ب ــتي ها، مي توانن کاس
ــن  ــدر رفت ــع ه ــردم، مان ــي از م ــر عظیم ــد قش ــروي کارآم ــوه نی بالق

ــوند.  ــتعدادها ش اس
ــنتي  ــي س ــرد اساس ــاد، دو رویک ــردم نه ــازمان هاي م در اداره س
و سیســتمي قابــل بررســي اســت. در رویکــرد ســنتي، ســازمان 
ــس  ــیند و پ ــدف مي نش ــاي ه ــاز گروه ه ــورد نی ــع م ــار مناب در انتظ
ــد.  ــع مي کن ــدف توزی ــاي ه ــن گروه ه ــا را بی ــع، آنه ــت مناب از دریاف
در رویکــرد سیســتمي، ســازمان بــه شناســایي نیازهــاي گــروه هــدف 
ــزي  ــه برنامه ری ــا ب ــخیص نیازه ــایي و تش ــس از شناس ــردازد و پ مي پ
بــراي جــذب منابــع و تبدیــل منابــع بــه خدمــت و توزیــع خدمــت بــه 

گروه هــاي هــدف مي پــردازد. 
اداره یــک ســازمان بــر اســاس رویکــرد سیســتمي نیازمنــد وجــود 
ــاي  ــخیص نیازه ــایي و تش ــت. شناس ــتمي اس ــاخت هاي سیس زیرس
گــروه هــدف و ارائــه خدمــت بــه گروه هــاي هــدف، نیازمنــد سیســتم 
ــع  ــتم هاي مناب ــود سیس ــع و وج ــذب مناب ــزي ج ــات، برنامه ری خدم
انســاني، مالــي و جــذب منابــع، نیازمنــد سیســتم هاي جلــب 
مشــارکت، روابــط عمومــي و منابــع انســانی اســت. سیســتم هاي 
ــا  ــه اینه ــتند و هم ــتیباني هس ــتم هاي پش ــد سیس ــي نیازمن عملیات
ــزرگ اســت کــه اداره  ــه معنــي وجــود یــک ســازمان ب در کنــار هــم ب
چنیــن ســازماني نیازمنــد برنامه ریــزي اســتراتژیک، برنامه ریــزي 

ــت.  ــه اس ــي و بودج عملیات
ــن  ــه ای ــد ک ــرح مي کنن ــوال مط ــنتي معم ــرد س ــداران رویک طرف
زیرســاخت ها و الزامــات، صرف نظــر از پیچیدگــي حاکــم بــر طراحــي و 
پیاده ســازي آنهــا، هزینه بــر بــوده و آیــا در یــک موسســه خیریــه داراي 
ــک ســازمان  ــد توجــه داشــت، هــر تصمیمــي در ی ــه اســت؟ بای توجی
ــري  ــک تصمیم گی ــراي ی ــف اســت. ب ــاط ضع ــوت و نق ــاط ق ــد نق واج
اصولــي، ضــروري اســت نتایــج تحلیــل و بررســي شــود. بدیهــي اســت 
ــتیباني  ــه پش ــداري هزین ــتمي مق ــاخت هاي سیس ــاد زیرس ــه ایج ک

ــدار  ــازمان هاي ســنتي مق ــه در س ــد ک ــل مي کن ــازمان تحمی ــه س ب
ــرد  ــل رویک ــا در مقاب ــر اســت، ام ــب کمت ــه مرات ــه ب ــن هزین ای

ــوي  ــازمان و از س ــداري س ــه پای ــو ب ــتمي از یک س سیس
دیگــر بــه تولیــد ارزش افــزوده روي کمک هــاي 

ــه  ــن ب ــود؛ ای ــر مي ش ــوکاران منج ــي نیک اهدای
آن معنــي اســت کــه در رویکــرد سیســتمي، 

یــک موسســه خیریــه یــا ســازمان 
مــردم نهــاد فقــط بــه ارائــه اعانــه از 

ــوکاران  ــاي نیک ــل کمک ه مح
بــا  بلکــه  نمي پــردازد، 

در  ســرمایه گذاري 

کــه  مي کنــد  ایجــاد  را  تیم هایــي  ســازمان،  زیرســاخت هاي 
ــل  ــدف تبدی ــروه ه ــاز گ ــورد نی ــت م ــه خدم ــردم را ب ــاي م کمک ه

ــد.  ــه مي کن ــدف ارائ ــروه ه ــه گ ــت را ب ــن خدم ــرده و ای ک
ــزوده  ــات، ارزش اف ــه خدم ــع ب ــل مناب ــه تبدی ــت ک ــي اس بدیه
مي آفرینــد. در بنیادکــودک ارزش افــزوده و هزینه  هــاي باالســري 
ــي  ــت صرفه جوی ــدازه مهــم هســتند، رعای ــک ان ــه ی ســازمان هــر دو ب
ــي  ــا کاف ــت، ام ــم و الزم اس ــودک مه ــره وري در بنیادک ــردن به و باالب

ــت.  نیس

نیروهــای  توســط  بنیادکــودک  در  بســیاری  مســئولیت های 
موظــف یــا داوطلــب انجــام می شــود. کارهایــی کــه داوطلبــان 
ــت.  ــاوت اس ــوع و متف ــا متن ــود آن ه ــدازه خ ــه ان ــد ب ــام می دهن انج
داوطلبــان می تواننــد دانش آموزانــی باشــند کــه زمانــی بورســیه 
ــد  ــاری در واح ــور ج ــه ام ــه ب ــرادی ک ــا اف ــد، و ی ــودک بوده ان بنیادک
مالــی یــا جلب مشــارکت، همیــار و دانش آمــوز و منابــع انســانی کمــک 
می کننــد کــه لــزوم هماهنگــی و رســیدگی بــه همــه آنهــا مدیــران این 
ســازمان را بــر آن داشــت تــا از کارشناســان منابــع انســانی متخصــص 
ــه،  ــع انســانی بنیادکــودک تجرب ــد؛ در واحــد مناب ــه بهــره برن و باتجرب
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و عملیات ــای ارتباط ــری مهارت ه ــص و فراگی تخص

ــت. ــول کار اس ــی از اص ــداوم، یک م
ــرف  ــوه از ط ــک بالق ــی کم ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــر اینک ــه خاط ب
داوطلبــان ارائــه می شــود، یــک ســوال مهــم بــرای مدیــران در 
ــم از  ــه می توانی ــه »چگون ــت ک ــوده اس ــن ب ــه ای ــودک همیش بنیادک

ــم؟«  ــتفاده را ببری ــن اس ــزرگ بهتری ــع ب ــن منب ای
ســمن ها بــه دلیــل امــکان اســتفاده از نیروهــای داوطلــب 

ــه  ــاز، ب ــورد نی ــروی انســانی م ــا کاهــش هزینه  هــای نی ــد ب می توانن
ــد. ــود گام بردارن ــداف خ ــری در راه اه ــور مؤث ط
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ــه  ــت ک ــزاری اس ــرکتی اب ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس افش
ــی  ــرکت را ارزیاب ــی ش ــرد اجتماع ــیله آن عملک ــه وس ــهامداران ب س
ــش  ــرای افزای ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب ــن می توان ــد. همچنی می کنن
ــت  ــا بررســی اهمی ــود. ب ــی ش ــه تلق ــرکت در جامع ــک ش ــفافیت ی ش
ــوان  ــای آن می ت ــرکتی و افش ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس مقول
ــش داد.  ــرکت را افزای ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــطح مس ــزان و س می
ارتقــای ایــن ســطح ســبب افزایــش و بهبــود تعامــل شــرکت بــا جامعــه 
ــر  ــی ب ــر مثبت ــد تاثی ــو می توانن ــن نح ــرکت ها بدی ــد؛ ش ــد ش خواه
جامعــه و محیــط اطــراف خــود داشــته باشــند و شــهرت و اعتبــار خــود 
ــا تقویــت میــزان مســئولیت پذیری اجتماعــی  را نیــز تقویــت کننــد. ب
ــد  ــروزه، می توانن ــودهای ام ــردن از س ــره ب ــر به ــاوه ب ــرکتی، ع ش
موفقیــت و جایــگاه خــود در آینــده را نیــز تثبیــت کننــد. ســایر مزایــای 
مســتقیم ارتقــای مســئولیت پذیری شــامل دسترســی بیشــتر شــرکت 

ــک و  ــت ریس ــهرت، مدیری ــن ش ــه ی حس ــی در نتیج ــع مال ــه مناب ب
نظــارت موثرتــر بــر امــور ســازمان و وفــاداری مشــتریان و ارتقــای 

ــه شــرکت اســت. ــع ب ــراد ذی نف ــان اف اعتمــاد و اطمین
در محیــط رقابتــی امــروز مســئولیت پذیری اجتماعــی 

شــرکتی یکــی از عوامــل اساســی بــرای هــر ســازمان 
ــف از  ــن تعاری ــی از بهتری ــی رود. یک ــمار م ــه ش ب

مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی ایــن 
اســت کــه شــرکت در عیــن موفقیــت 

تجــاری تمامــی اصــول اخاقــی، ارزش هــای 
زیســت  ارزش هــای  فــردی،  و  اجتماعــی 

محیطــی و منافــع گروه هــای ذی نفــع را رعایــت 
کــرده باشــد. بــه عبــارت دیگــر مســئولیت پذیری 

اجتماعــی شــامل پاســخ گویی مدیریــت شــرکت ها بــه 
انتظــارات حقوقــی، اجتماعــی و زیســت محیطی گروه هــای 

می شــود. ذی نفــع 
ــئولیت پذیری  ــه مس ــوط ب ــات مرب ــل اطاع ــه دو دلی ــرکت ها ب ش
اجتماعــی شــرکتی خــود را افشــا می کننــد: الــف( بــرای اینکــه نشــان 
دهنــد شــرکت، انتظــارات اجتماعــی از خــود را بــرآورده کــرده اســت و 
در نتیجــه اطمینــان از دســت یابی مســتمر بــه منابــع هماننــد ســرمایه 
ــردن  ــم ک ــت مشــتریان حاصــل می شــود. ب( فراه ــا کســب حمای و ی
ــازار ســرمایه اجــازه  ــه مشــارکت کنندگان در ب ــا ب ــی ت ــات اضاف اطاع

ــد. ــی کنن ــف وضعیــت شــرکت را ارزیاب ــد از دیدگاه هــای مختل دهن

ــرق  ــه ط ــد ب ــرکت می توان ــی ش افشــای مســئولیت پذیری اجتماع
زیــر در بــازار ســرمایه تأثیرگــذار باشــد:

 افشــای مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی و عــدم تقــارن 
اطاعاتــی

ــا  ــود ت ــث می ش ــرکتی باع ــی ش افشــای مســئولیت پذیری اجتماع
ــرکت  ــک ش ــی ی ــی و سیاس ــک اجتماع ــد ریس ــرمایه گذاران بتوانن س
را بــه درســتی ارزیابــی کننــد و ایــن امــر باعــث کاهــش عــدم تقــارن 
اطاعاتــی می شــود. چنیــن اســتدالل شــده اســت کــه کیفیــت 
باالتــر افشــای اطاعــات باعــث کاهــش عــدم تقــارن اطاعاتــی 
ــرمایه و  ــه س ــش هزین ــه کاه ــه ب ــده و در نتیج ــرمایه ش ــازار س در ب
افزایــش نقدشــوندگی منجــر شــود. همچنیــن افشــای گســترده 
ــرمایه گذاران در  ــدد س ــاد مج ــب اعتم ــث جل ــد باع ــات می توان اطاع
ــه  ــات شــرکت شــده و ب ــا عملی ــف عملکــرد ی ــورد جنبه هــای مختل م
ــه کاهــش  ــی ب ــه عبارت ــا ب ــی و ی ــارن اطاعات کاهــش ســطح عــدم تق

هزینه هــای 
اطـلـاعـاتــــی 

ن  ا ر ا یه گذ ما ســر
ــای  ــود.  افش ــر ش منج

مسـئـولـیـت پـذیـــــری 
ــاختار  ــرکتی و س ــی ش اجتماع

سـرمـایـــه اهــرم مـــالی بـالـاتــــر 
افزایــش  را  نمایندگــی  هزینه هــای 

می دهــد، زیــرا تامین کننــدگان اعتبــار 
ــواع  ــیله ان ــه وس ــود ب ــع خ ــد از مناف می توانن

ــای  ــد و افش ــت کنن ــا حمای ــی از قرارداده مختلف
اطاعــات بیشــتری را دریافــت کننــد. بنابرایــن 

انتظــار مــی رود بیــن افشــای مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــد. ــته باش ــود داش ــه وج ــرمایه رابط ــاختار س ــرکتی و س ش

و حجــم  اجتماعــی شــرکتی  افشــای مســئولیت پذیری 
مبــادالت ســهام

ــش  ــه افزای ــر ب ــات منج ــح اطاع ــع و صحی ــه موق ــای ب ــدم افش ع
هزینــه انتخــاب نامطلــوب و خطــر اخاقــی بــه عنــوان عناصــر حاصل از 
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عــدم تقــارن اطاعاتــی و در نهایــت افزایــش هزینــه مبادلــه می شــود. 
ــازار و در  ــف ب ــهام، توق ــت س ــش قیم ــه، کاه ــه مبادل ــش هزین افزای
ــه  ــازار را ب ــه ب ــرمایه گذاران از چرخ ــی از س ــروج برخ ــت خ نهای
ــتر  ــازار بیش ــی در ب ــارن اطاعات ــدم تق ــه ع ــال دارد. هرچ دنب
ــوندگی اوراق  ــر نقدش ــه بیانگ ــات ک ــم معام ــد، حج باش
بهــادار موجــود در بــازار اســت، کاهــش خواهــد یافــت.

ــرکتی  ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس افش
ــود ــت س و مدیری

ــورد  ــرح در مـ ــای مــطـ تـئـــوری هـ
ــرکتی  ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع مسـ
عبارتنــد از: تئــوری مشــروعیت، 
تئــوری گروه هــای ذی نفــع و 
تئــوری اقتصــاد سیاســی 
بیانگــر  همگــی  کــه 
این مطـــلب هستـند 
ــران  ــه مـدیـ کـ
ــایل  ــه دلـ بـ
ــی  مختلف

ن  همچو
کســب 

عیت  و مشــر
مایــل  ســازمانی 
ــات  ــای اطاع ــه افش ب
اجتماعی ســازمان هســتند. 
ــع  ــای ذی نف ــوری گروه ه در تئ
هــم شــاخه اخاقــی و هــم شــاخه 
ــدگاه  ــن دی ــود دارد. ای ــی وج مدیریت
بــر مســئولیت های ســازمان ها تأکیــد 
دارد. در مقابــل شــاخه مدیریتــی تئــوری 
مدیریــت  بــه  نیــاز  بــر  ذی نفــع  گروه هــای 
گروه هــای ذی نفــع خــاص تاکیــد دارد. همانگونــه 
کــه از محتــوای ذی نفعــان اســتنباط می شــود از آنجایــی 
ــد  ــد دی ــرکتی می توان ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ک
بهتــری در ذی نفعــان نســبت بــه مدیــران شــرکت ایجــاد نمایــد؛ 
ــتر  ــه بیش ــرکت هایی ک ــران ش ــه مدی ــی رود ک ــار م ــن انتظ بنابرای
بــه رفتارهــای مدیریــت ســود می پردازنــد از مســئولیت پذیری 
ــن وارد شــدن  ــی برخــوردار باشــند و بلعکــس همچنی ــی باالی اجتماع

در فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی نــه تنهــا رضایــت ســهامداران را 
بهبــود می بخشــد بلکــه روی شــهرت شــرکت نیــز اثــر مثبــت دارد. بــه 
ــی  ــاره مســئولیت پذیری اجتماع ــات درب ــر افشــای اطاع ــارت دیگ عب
شــرکتی، تصویــر مثبتــی از شــرکت در بیــن ســهامداران ایجــاد 

. می کنــد
افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و سودآوری

مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی بــه عنــوان یــک ابــزار 
ــازمان  ــع س ــی از مناب ــتفاده اثربخش ــث اس ــه باع ــت ک ــازمانی اس س
ــی شــرکت دارد.  ــرد مال ــر روی عملک ــی ب ــر مثبت شــده و در نتیجــه اث
ــزان  ــتند می ــع هس ــه ذی نف ــی ک ــراد و گروه های ــام اف ــه تم ــه ب توج
ــب  ــرا موج ــد داد. زی ــش خواه ــدت افزای ــرکت ها را در بلندم ــود ش س
ــت اجتماعــی و اعتمــاد  ــش حســن نی ــروی انســانی، افزای ــزش نی انگی
ــه روز  ــود. روز ب ــا می ش ــش جریمه ه ــز کاه ــر و نی ــه یکدیگ ــردم ب م
ــج اصــول  ــه تروی ــورد راســخ تر می شــود ک ــن م ــاور ســازمان ها در ای ب
اخاقــی و تقویــت فرهنــگ معنــوی موجــب ایجــاد مزیت هــای 

ــد. ــد ش ــتراتژیک خواه اس
ــری  ــام راهب ــرکتی و نظ ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس افش

ــرکتی ش
ــی  ــه نحــو مطلوب ــرکتی ب ــری ش ــازوکارهای راهب ــه س ــی ک هنگام
ــرکت ها  ــا در ش ــای افش ــود رویه ه ــبب بهب ــد س ــوند، می توانن ــرا ش اج
گردنــد. ســرمایه گذاران نهــادی یکــی از موثرتریــن ســازوکارهای 
ــر مســئولیت پذیری  نظــام راهبــری شــرکتی هســتند کــه می تواننــد ب
ــرمایه گذاران  ــود س ــند. وج ــته باش ــر داش ــرکتی تاثی ــی ش اجتماع
نهــادی ســبب فراهــم شــدن فرصت هــای مناســب بــرای 
ــوندگی  ــود و گســترش نقدش ــود می ش ــرمایه گذاران موج س
بــازار و شــفافیت قیمت هــا و در نهایــت افزایــش بهره وری 
و بهبــود ســطح رفــاه اجتماعــی را بــه دنبــال خواهــد 
ــر  ــد ب ــادی می توانن ــرمایه گذاران نه ــت. س داش
ــوذ  ــرکت ها نف ــره ش ــت مدی ــات هیئ تصمیم
ــزوم  ــورت ل ــته و در ص ــی داش ــل توجه قاب
ــه انجــام رهنمودهــای محیطــی  ــان را وادار ب آن

ــد. ــود نماین ــداف شــرکت خ ــی در اه و اجتماع
در نتیجــه مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی 
ــش  ــتفاده از منابع ــه اس ــرکت ب ــد ش ــارت اســت از تعه عب
ــه  ــاه در جامع ــود رف ــه و بهب ــه جامع ــانی ب در راه منفعت رس
ــی  ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس ــرکت. افش ــدات ش ــل عای از مح
ــوم  ــرای عم ــرکت ب ــای ش ــورد فعالیت ه ــی را در م ــرکتی اطاعات ش
مــردم فراهــم می کنــد کــه مرتبــط بــا جامعــه هســتند. ماننــد کاهــش 
تاثیــرات محیطــی، بهبــود مدیریــت اتــاف، رعایــت مقــررات محیطــی 
و تــاش بــرای حفاظــت از کارکنــان. مســئولیت پذیری اجتماعــی 
شــرکتی و افشــای آن درگزارش هــای شــرکت می توانــد باعــث 
کاهــش هزینه هــا و در نتیجــه بهبــود عملکــرد مالــی شــود. همچنیــن 
افشــای اطاعــات دربــاره مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی 
ــد. از  ــاد می کن ــهامداران ایج ــن س ــرکت در بی ــی از ش ــر مثبت تصوی
ــث  ــرکت باع ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس ــر افش ــرف دیگ ط
ــی  ــی و سیاس ــک اجتماع ــد ریس ــرمایه گذاران بتوانن ــا س ــود ت می ش
یــک شــرکت را بــه درســتی ارزیابــی کننــد و ایــن امــر باعــث کاهــش 
ــه  ــن نتیج ــوان چنی ــن می ت ــود. بنابرای ــی می ش ــارن اطاعات ــدم تق ع
گرفــت کــه افشــای مســئولیت پذیری اجتماعــی شــرکتی در مجمــوع 

ــد. ــذار باش ــرمایه تاثیرگ ــازار س ــد در ب می توان

برگرفتــه از مســئولیت پذیری شــرکتی )ماهنامــه پژوهش هــای 
ــاه 1396 ــرداد م ــارم، م ــی و سیاســی( شــماره چه تاریخــی، اجتماع



16

معماری اطالعات سازمانی در 
بنیادکودک

ــی رود. ــه کار م ــا ب ــا و مکان ه فراینده
سیســتم هاي کاربــردي بــا اســتفاده از ســرویس هایي کــه معمــاري 
فــن آوري اطاعــات در اختیــار مي گــذارد، ویژگي هــاي ضــروري 
ماننــد توانایــي کار بــا یکدیگــر و امنیــت مدیریت پذیــري را بــه دســت 

ــی آورد. م
ــرای  ــه ب ــت ک ــردی اس ــتم های کارب ــده سیس ــه دربرگیرن ــن الی ای
ــورد  ــی م ــای باالی ــده در الیه ه ــای تعریف ش ــه کارکرده ــت یابی ب دس
 ERP ، CRM ، MIS ، نیــاز می باشــند. سیســتم هایی چــون

ــده اند. ــاظ ش ــه لح ــن الی SCM  و... در ای
آنهــا  از  برخــی  نیــاز در موسســه کــه  سیســتم های مــورد 
ــا  ــز در حــال طراحــی ی ــه نی ــایر سیســتم ها ک ــازی شــده و س پیاده س

خریــداری می باشــد، بــه شــرح زیــر اســت:
 SEM – Strategic ســازمان  اســتراتژی  مدیریــت   )1

Enterprise Management
 SLM – Student ــوزان ــیه دانش آم ــه بورس ــت چرخ 2( مدیری

Lifecycle Management
3( بازاریابی و جذب همیار و بورسیه دانش آموزان 

 CRM  – Customer همیــاران  بــا  ارتبــاط  مدیریــت   )4
Relationship Management

 HRM  – Human Resource 5( مدیریــت منابــع انســانی
Management

FM – Financial Accounting 6( مدیریت منابع مالی
 BCM – Budgeting 7( بودجه ریــزی و مدیریــت هزینه هــا

and Cost Management
 KMS – Knowledge دانــش  مدیریــت  سیســتم   )8

Management System
 OAS – Official Automation 9( سیســتم اتوماســیون اداری

System
 PMC – Project Management 10( سیســتم کنتــرل پــروژه

& Control
BI – Business Intelligence 11( سیستم هوش تجاری

 BPMS – Business 12( مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی
Process Management System

و...
پیاده ســازی  و  طراحــی  بــرای  مناســب  بســترهای  از  یکــی 
بســتر  مذکــور،  زیرسیســتم های 
بــا  کــه  اســت   SharePoint
ــاف الزم  ــات و انعط ــه امکان ــه ب توج
و  درخواســت ها  بیشــتر  می توانــد 
ایــن  بــه  مربــوط  نیازمندی هــای 
بــا  و  داده  پوشــش  را  چارچــوب 
نرم افــزاری  سیســتم های  ســایر 
طــور  بــه  شــود.  یکپارچه ســازی 
ــه کــه در طــول  ــال داده هــای اولی مث
ســالیان گذشــته جمــع آوری و در 
شده اســت،  ثبــت  ونــدا  سیســتم 
اطاعــات  عنــوان  بــه  می توانــد 
ــوق  ــتم های ف ــه ورودی زیرسیس اولی
ــه  ــر ب ــل منج ــس از تحلی ــده و پ ش
گــردد. پیشــنهادی  تصمیم هــای 

بــه هــر روی یکــی از اهــداف 
فــن آوری  مقولــه  در  بنیادکــودک 
اطاعــات بــه کارگیــری اطاعــات 
ــز  ــا و تجهی ــل آنه ثبــت شــده و تحلی
ســازمان بــه زیرسیســتم های مذکــور اســت تــا بتوانــد همچــون 
ــه  ــه ب ــرو در زمین ــاد پیش ــه مردم نه ــک موسس ــوان ی ــه عن ــته ب گذش
ــه  ــرداری نمایــد. ب ــوده و از آنهــا بهره ب کارگیــری فــن آوری اطاعــات ب
ــن  ــودک ای ــوق در بنیادک ــتم های ف ــتفاده از سیس ــر اس ــی دیگ عبارت
موسســه را بــه ســوی طراحــی، اســتقرار و  بهره بــرداری از اولیــن 

ERPســازمانی در موسســات خیریــه ســوق خواهــد داد.

ــتم های  ــاری سیس ــازمانی، معم ــاری س ــرم معم ــوم ه ــطح س س
ــه   ــردی، برنام ــتم های کارب ــازی سیس ــی پیاده  س ــت. توال ــردی اس کارب
ــه  درآمــد و مســیری مشــخص  زمان بنــدی پیاده  ســازی، تحلیــل هزین
ــه وضعیــت مطلــوب در ایــن ســطح  ــرای  انتقــال از وضعیــت حــال ب ب
موردبررســی قــرار می گیــرد. ایــن ســطح بــه نوعــی از معمــاری اطــاق 
ــه منظــور توصیــف دو جنبــه اصلــی از ســازمان یعنــی  می شــود کــه ب

معماری سازمانی )Enterprise Architecture( رویکردی جامع 
و یکپارچــه اســت کــه جنبه هــا و عناصــر مختلــف ســازمان )سیســتم( 
ــه  ــامل مجموع ــد و ش ــل می کن ــک و تحلی ــگاه مهندســی تفکی ــا ن را ب
ــرای تحــول از  ــی ب مســتندات، مدل هــا، اســتانداردها و اقدامــات اجرای
وضعیــت موجــود بــه وضعیت مطلــوب بــا محوریــت فــن آوری اطاعات 
اســت کــه در قالــب یک طــرح مشــخص اجرا شــده و ســپس بــه صورت 

مــداوم توســعه یافتــه و بــه روزرســانی می شــود.
معمــاری ســازمانی از معمــاری سیســتم های اطاعاتــی و معمــاری 
ــن، هماهنگ ســازی  ــرای تبیی ــی ب ــه و چارچوب ــات نشــأت گرفت اطاع
و همسوســازی کلیــه فعالیت هــا و عناصــر ســازمان در جهــت نیــل بــه 
ــر  ــازمان نظی ــای س ــام جنبه ه ــازمان اســت و تم ــردی س ــداف راهب اه
کاربــران، موقعیت جغرافیایی سیســتم ها، نحــوه توزیع آنهــا، فرایندهای 
حرفــه، انگیــزه کارهــا، راهبردهــا، مأموریت هــای ســازمان و نظایــر آن ها 
را در نظــر می گیــرد. در واقــع معمــاری ســازمانی نوعی مهندســی مجدد 
ــود  ــی در جهــت بهب را در کل ســازمان، از منظــر سیســتم های اطاعات
فرایندهای کاری ســازمان از طریق به کارگیری فن آوری اطاعات شــکل 
می دهــد. در حالی کــه تمرکــز معمــاری اطاعــات بــر اطاعــات جــاری 
در ســازمان اســت. معمــاری ســازمانی ناشــی از گســترش بــه کارگیــری 
ــرون  ــات درون و ب ــش تعام ــازمان ها و افزای ــات در س ــن آوری اطاع ف
ســازمانی و همچنیــن شــتاب روزافــزون تغییــرات در ســازمان ها اســت.

ــا و  ــی، نموداره ــه های فن ــه ای از نقش ــازمانی مجموع ــاری س معم
مســتندات اســت کــه بــه منظــور تعریــف مأموریت هــا، اطاعــات الزم 
ــای  ــاز و فراینده ــورد نی ــای م ــا، فن آوری ه ــام مأموریت ه ــت انج جه
ــی الزم جهــت انجــام آنهــا اســتفاده می شــود و شــامل معمــاری  انتقال
ــی اســت.  وضــع موجــود، معمــاری وضــع مطلــوب و یــک طــرح انتقال
ــردی  ــزی راهب ــی برنامه ری ــاز اصل ــز شــامل ســه ف ــد معمــاری نی فراین
فــنآوری اطاعــات، برنامه ریــزی معمــاری ســازمانی و اجــرای معماری 

ســازمانی اســت.
بــه منظــور تدویــن معمــاری ســازمانی در بنیادکــودک از چارچــوب 

ــم: ــتفاده می کنی ــر اس زی
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ــه رســالت خــود کــه حمایــت از دانش آمــوزان  ــر پای بنیادکــودک ب
بــا اســتعداد کم برخــوردار اســت، هرســاله بــا اجــرای پــروژه 
بــزرگ کوله پشــتی و نوشــت افزار مشــق_مهر ســعی می کنــد از 
نگرانــی خانواده هــای دانش آمــوزان بورســیه در تأمیــن مایحتــاج 
ــر  ــا مه ــد ب ــرآن ش ــودک ب ــز بنیادک ــد. امســال نی ــان بکاه تحصیلی ش
ــوردار  ــتعداد کم برخ ــا اس ــوز ب ــزار دانش آم ــج ه ــل پن ــاران حداق همی
بــه  بــا کوله پشــتی های مجهــز  را در سراســر کشــور  بورســیه 

نوشــت افزار در کاس هــای درس بنشــاند.
استدلر لبخند آفرید

شــرکت اســتدلر بــرای همراهــی بــا بنیادکــودک در تهیــه 
پنج هــزار کوله پشــتی حــاوی نوشــت افزار بــا طراحــی کمپیــن 
ــن  ــن کمپی ــانه گذاشــت. ای ــن راه نیک اندیش ــدم در ای لبخندبکــش، ق
توســط شــرکت اســتدلر از 20 مــرداد مــاه آغــاز و تــا 15 شــهریور مــاه 
ــه هــزار و  ــا کمــک هم وطنــان ب ادامــه داشــت. کمپیــن لبخندبکــش ب
ــا   ــر نقاشــی ب ــا انتشــار ه ــن ب ــن کمپی هشــتصد نقاشــی رســید. در ای
#لبخندبکــش در اینســتاگرام، اســتدلر معــادل یــک یــورو بــه کمپیــن 
#مشــق_مهر نوشــت افزار اهــدا کــرد. در بخــش اول لبخندهــای 
ــه هزار  ــودکار و س ــزار خ ــداد، ده ه ــت هزار م ــش از بیس ــان، بی همراه
ــوزان  ــا دانش آم ــید ت ــودک رس ــر بنیادک ــه دفت ــر ب ــک هایایت ماژی

ــد. ــاز کنن ــد آغ ــا لبخن ــود را ب ــر خ ــق مه ــودک مش بنیادک

شــرکت به پرداخــت ملــت کــه ارائــه دهنــده راه کارهــای نویــن 
پرداخــت الکترونیــک اســت و بــا برخــورداری از دانــش  و تخصــص 
روز دنیــا بــه عنــوان یــک گــروه توانمنــد در ارائــه خدمــات نویــن 
ــوز، پرداخــت  ــد درگاه پرداخــت الکترونیکــی، دســتگاه های پ مانن
ــت  ــل فعالی ــن های موبای ــتوری و اپلیکیش ــای دس ــق کده از طری
ــتافت  ــودک ش ــاری بنیادک ــه همی ــار ب ــن ب ــرای دومی ــد، ب می کن
ــا ایــن کمپیــن  ــه کمپیــن مشــق مهر پرداخــت کــرد ت و مبلغــی ب
ــوردار،  ــوزان کم برخ ــرای دانش آم ــد ب ــتری بتوان ــرعت بیش ــا س ب

ــد. ــه کن ــتی تهی ــت افزار و کوله پش نوش
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ــن از  ــزار ت ــش از ه ــودک بی ــت بنیادک ــادی از فعالی ــال های متم ــت س ــس از گذش پ
دانش آموزانــی کــه بــا حمایــت بنیادکــودک در حــال تحصیــل در مدرســه بودنــد، موفــق 
بــه ورود بــه دانشــگاه های سراســر کشــور شــدند. بی تردیــد پرداخــت هزینه هــای 
تحصیلــی در مقطــع دانشــگاهی باعــث ایجــاد و بــروز مشــکاتی بــرای ایــن دانشــجویان 
ــل  ــیر تحصی ــات مس ــی از معض ــد اندک ــه بتوان ــن  ک ــرای ای ــودک ب ــود. بنیادک می ش
دانشــجویان خــود بکاهــد، بــه همــت نیکــوکاران ایرانــی مقیــم ســوئیس توانســت عــاوه 
ــر خریــد لپ تــاپ، بخشــی از شــهریه دانشــگاه های غیردولتــی برخــی از دانشــجویان را  ب
بپــردازد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از دانش آموزانــی کــه امســال در کنکــور 
ــه  ــی ب ــده اند، مبلغ ــی ش ــه رقم ــای س ــب رتبه ه ــه کس ــق ب ــد موف ــرده بودن ــرکت ک ش

ــن دانشــجویان اختصــاص یافــت. ــه ای ــه دانشــگاه، ب ــه  ورود ب عنــوان هدی

ــوز  ــان 744 دانش آم ــیدند. از می ــری درخش ــون سراس ــال در آزم ــور، امس ــر کش ــودک در سراس ــیه بنیادک ــارم بورس ــال چه ــوزان س دانش آم
کنکــوری بنیادکــودک 9 نفــر بــه رتبــه ســه رقمــی  و 3 نفــر بــه رتبــه دو رقمــی دســت یافتنــد. ســایرین نیــز در شــته های متفــاوت و دانشــگاه های 

معتبــر پذیرفتــه شــدند. 
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بــا شــروع فصــل تابســتان بســیاری از دانش آمــوزان 
ــوان  ــه عن ــال را ب ــات فراغــت خــود فوتب ــدن اوق ــرای گذران ب
ــه  ــا تهی ــد. ام ــاب می کنن ــتانی انتخ ــت تابس ورزش و فعالی
ــای کم برخــوردار  ــرای بســیاری از خانواده  ه ــوازم ورزشــی ب ل
ــد  ــی مانن ــه فعالیت های ــی ک ــت و از آنجای ــر نیس امکان پذی
ــوزان  ــارت دانش آم ــش مه ــتعدادیابی و افزای ــال در اس فوتب
تاثیــر بــه ســزایی دارد؛ یکــی از همیــاران بنیادکــودک بــرای 
ــوپ  ــی و ت ــاس ورزش ــه لب ــه تهی ــدام ب ــاز، اق ــن نی ــن ای تامی

ــرد. ــوزان ک ــرای دانش  آم ــال ب فوتب

در  تقویــت حضــور خــود  راســتای  در  بنیادکــودک 
راه کارهــای نویــن جلــب مشــارکت و در پــی همیــاری 
ــر  ــه زی ــه ب ــن موسس ــا ای ــتاد ب ــف هش ــاله ه ــن س چندی
مجموعــه نیکــوکاری ســامانه # 780* پیوســت.به مــدت 
ــودک  ــه بنیادک ــی ب ــای عموم ــت کمک ه ــال پرداخ یک س
از طریــق تلفــن همــراه بــا شــماره گیری کــد دســتوری 
# 42510*780*نیــز امکان پذیــر شــد کــه اکنــون بــا 
کــد  ایــن  اســت.  شــده  جایگزیــن   *780*555555 #
دســتوری فقــط بــرای پراخــت کمک هــای عمومــی بــه 
بنیادکــودک قابــل اســتفاده اســت و مقــرری دانش آمــوزان از 

ایــن روش قابــل پرداخــت نخواهدبــود.
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جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بنیادکــودک 
ســاعت 9 صبــح چهــارم مهرمــاه ســال 97 بــا حضــور 10 نفــر 
ــای  ــد از کل اعض ــادل 66 درص ــا )مع ــت امن ــای هیئ از اعض
هیئــت امنــا( در محــل دفتــر مرکــزی مؤسســه برگــزار شــد. 
ــه  ــامل: ارائ ــب ش ــه ترتی ــه ب ــده در جلس ــرح ش ــوارد مط م
گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص فعالیــت و وضعیــت 
ــازمانی  ــای س ــران واحده ــات مدی ــا توضیح ــه ب ــه )ک مؤسس
ــازرس  ــابرس و ب ــزارش حس ــه گ ــود(، ارائ ــراه ب ــه هم موسس
در خصــوص صورت هــای مالــی و تصمیم گیــری در مــورد 
ــه  ــدل مؤسس ــی و علی الب ــازرس اصل ــاب ب ــب آن، انتخ تصوی
ــو  ــی عض ــرداد و جایگزین ــه خ ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ب
ــابرس  ــزارش حس ــن گ ــود. همچنی ــا ب ــت امن ــتعفی هیئ مس
مســتقل و بــازرس مؤسســه در مــورد صورت هــای مالــی بــرای 

ــد.  ــت ش ــرداد 97 قرائ ــه خ ــی ب ــال منته س

اســتاد محمود فرشــچیان، هنرمنِد پیشکســوِت 
تاش هــای  پــاس  بــه  ایرانــی  نگارگــری 
بنیادکــودک در زمینــه تحصیــل دانش آمــوزان بــه 
ایــن موسســه مجلــدی از مجموعــه آثــار خــود را 
ــدادی از  ــامل تع ــه ش ــاب ک ــن کت ــرد. ای ــدا ک اه
ــور” اســت؛ پــس  ــام “نیایــش ن ــا ن ــار ایشــان ب آث

ــد. ــدا ش ــودک اه ــه بنیادک ــا ب از امض
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بنیادکــودک بــه دعــوت یکــی از همیــاران نیک اندیــش ایــن موسســه 
در همایــش ملــی “ســامت و زندگــی” شــرکت کــرد. نودمیــن همایــش 
ــی  ــتگاه تنفس ــای دس ــوع بیماری ه ــا موض ــی” ب ــامت و زندگ ــی “س مل
فوقانــی و بــا همــت جامعــه پزشــکی در ایــوان شــمس برگزار شــد. 
همراهــان داوطلــب بنیادکــودک بــا حضــور در ایــن همایــش بــه معرفــی 
ــی  ــای مل ــد. سلســله همایش ه ــن موسســه پرداختن ــدف ای ــالت و ه رس
ــزار  ــمس برگ ــوان ش ــاه در ای ــر م ــنبه اول ه ــی” پنجش ــامت و زندگ “س

ــت. ــوم آزاد اس ــرای عم ــارکت ب ــود و مش می ش

بــرای افزایــش آگاهــی، صرفــا کتــاب الزم نیســت. فرهنــگ 
کتاب خوانــی الزم اســت. حتمــا شــما هــم ایــن روزهــا مــداوم 
ــرای  ــت و ب ــن اس ــیار پایی ــران بس ــه در ای ــرانه مطالع ــنوید س می ش
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــود. ع ــر می ش ــی ذک ــل مختلف ــن موضــوع دالی ای
کتــاب و عــدم تــوان مالــی خریــد آن، تنهــا بخــش کوچکــی از دالیــل 
ــودن  ــن ب ــی پایی ــل اصل ــت. دلی ــاب اس ــه کت ــار مطالع ــش آم کاه
ــک محصــول فرهنگــی  ــوان ی ــه عن ــاب ب ــودن کت ــه، نب ســرانه  مطالع
ــای  ــه ج ــت. در نتیج ــوار اس ــد خان ــبد خری ــروری در س ــه ض و البت
ــه  ــه و مطالع ــه تهی ــزم ب ــا را مل ــه م ــی ک ــِگ کتاب خوان ــی فرهن خال
ــن  ــردن ای ــر ک ــرای پ ــودک ب ــود. بنیادک ــس می   ش ــد، ح ــاب کن کت
ــل  ــوزه تحصی ــت در ح ــال فعالی ــتوانه 25 س ــه پش ــی ب ــای خال ج
ســازمان های  باســابقه ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  دانش آمــوزان 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــوزش، ب ــگ آم ــج فرهن ــوزه تروی ــاد در ح مردم نه

ــی  ــوزان، کمپین ــن دانش آم ــی بی آگاهــی و رشــد فرهنــگ کتاب خوان
ــاب(  ــه کت ــه )هفت ــک  هفت ــدت ی ــه م ــتاب_بکتاب ب ــوان #بش ــا عن ب
ــن،  ــن کمپی ــه ای ــرکت کنندگان ب ــای ش ــام کمک ه ــرد. تم ــزار ک برگ
صــرف هزینــه برگــزاری کارگاه هــای بلندخوانــی و لــذت کتاب خوانــی 

ــد. ــروم ش ــق مح ــودک در مناط ــوزان بنیادک ــرای دانش آم ب
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هشــتمین جلســه شــورای مرکــزی شــبکه ملــی موسســات 
نیکــوکاری و خیریــه صبــح روز دوشــنبه 21 آبــان مــاه 1397 در 
محــل اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــه 
ــا حضــور 25 نفــر عضــو اصلــی و  ــرار ب ــی جامعــه نیکــوکاری اب میزبان
3 نفــر عضــو علی البــدل برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه مدیــر عامــل 
ــدای  ــه را از ابت ــن مجموع ــرد ای ــزارش عملک ــوکاری، گ ــبکه نیک ش
ــس از  ــرد و پ ــت ک ــاه 97( قرائ ــر م ــا مه ــهریور 96 ت ــی )ش ــال مال س
ــی شــبکه گــزارش خــود را  ــازرس و حســابرس قانون ــه ترتیــب ب آن ب
ــی و  ــورد بررس ــی م ــای مال ــه صورت ه ــه جلس ــد و در ادام ــه دادن ارائ
ــره و  ــت مدی ــای هیئ ــاب اعض ــت. انتخ ــرار گرف ــن ق ــب حاضری تصوی
بازرســین کــه یکــی از مهم تریــن دســتورات جلســه ایــن شــورا بــود، 
ــی  ــره و 5 متقاض ــت مدی ــت در هیئ ــی عضوی ــور 16 متقاض ــا حض ب
ــادی  ــی ع ــع عموم ــت؛ مجم ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــازرس برگزارش ب
ســالیانه شــبکه نیــز در ســاعت 14 همــان روز در همــان محــل برگــزار 
و نتایــج رای گیــری بــه اعضــای حاضــر اعــام شــد و در ادامــه گــزارش 
ــره شــبکه  ــت مدی ــزی و هیئ ــالیانه شــبکه، شــورای مرک ــرد س عملک

ــت. ــرار گرف ــا ق ــخ اعض ــورد پرســش و پاس ــد و م ــت ش قرائ
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داوطلبان و مشارکت اجتماعی، 
�وسعه و �تاب آوری

آییــن گشــایش نمایشــگاه حلقــه مهربانــی بــه همــت خوش نویســان به نــام ایــن گــروه، عصــر جمعــه 9 آذر مــاه در بــاغ مــوزه ایرانــی برگــزار 
ــتاد  ــون اس ــنایی چ ــاتید نام آش ــا ســخنرانی اس ــد و ب ــاز ش ــده آغ ــیقی زن ــرای موس ــروه و اج ــن گ ــدان ای ــی هنرمن ــا معرف ــم ب ــن مراس ــد. ای ش
امیرخانــی و اســتاد کابلــی خوانســاری پایــان یافــت و پــس از آن حضــار از آثــار بازدیــد کردنــد. مدیــران بنیادکــودک نیــز در ایــن مراســم حضــور 
یافتنــد و بــا معرفــی ایــن موسســه بــه حضــار، از حلقــه مهربانــی تشــکر و قدردانــی کردنــد. ایــن نمایشــگاه بــا هــدف حمایــت از دانش آمــوزان 

بورســیه بنیادکــودک برگــزار شــد.

ــم  ــال مراس ــر س ــیاق ه ــه س ــه ب ــج کار داوطلبان ــه تروی دبیرخان
ســازمان های  در  فعــال  داوطلبــان  از  تقدیــر  و  بزرگ داشــت 
ــازمان های  ــور س ــا حض ــم ب ــن مراس ــرد. ای ــور را برگزارک داوطلب مح
ــت  ــان ریاس ــاون زن ــو، مع ــِب مدع ــای داوطل ــور، نیروه داوطلب مح
جمهــوری، رئیــس ســازمان هــال احمــر و رئیــس ســازمان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــای رازی دانش ــالن همایش ه ــانی در س آتش نش
اجتماعــی،  فعــال درحوزه هــای  داوطلبــان  از  و  برگــزار  ایــران 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــا تقدیرش ــر حوزه ه ــران و دیگ ــان، بح ــامت و درم س
ــان آتش نشــانی،  ــان هــال احمــر و ســازمان داوطلب ســازمان داوطلب
داوطلــب  مردم نهــاِد  ســازمان های  و  داوطلب پذیــر  ســمن های 
محــور ماننــد: بنیادکــودک، محــک، جمعیــت امام علــی، خانــه 
ــت  ــن حمای ــتروفی، انجم ــن دیس ــور، انجم ــام دهش پ ــی، بهن ای ب
ــازمان  ــران، س ــات ای ــه نج ــو، خان ــدای عض ــن اه ــم، انجم از اوتیس
ــی  ــتان و بنیادحام ــرطان پس ــرل س ــن کنت ــران، انجم ــاهنگی ای پیش
ــتگی ناپذیر  ــای خس ــم از نیروه ــن مراس ــتند. در ای ــور داش ــز حض نی

ــد. ــر ش ــز تقدی ــودک نی ــب بنیادک داوطل
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انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران طــی نشســتی بــا عنوان “شــهر، 
همیــار کــودک” بــه بررســی مســائل و مشــکات تحصیــل کــودکان 
ــم  ــن مراس ــت. در ای ــهر پرداخ ــیب پذیر در ش ــوزان آس و دانش آم
ــری،  ــد ابه ــر مجی ــاری، دکت ــدس قه ــان مهن ــور آقای ــا حض ــه ب ک
ــر محمدرضــا مهــدوی و مهنــدس  مهنــدس احمــد ســعیدنیا، دکت
ــن  ــر ای ــخنران و پژوهش گ ــوان س ــه عن ــادی ب ــن میرعم ابوالحس
حــوزه در محــل مــوزه هنرهــای دینــی امــام علــی )ع( برگزارشــد؛ 
ــودکان  ــت ک ــود وضعی ــاد در بهب ــازمان های مردم نه ــر س ــه تاثی ب
ــث  ــس از بح ــد. پ ــاره ش ــل اش ــده از تحصی ــوردار و بازمان کم برخ
ــه  و بررســی پیرامــون آســیب های اجتماعــی شــهری کــه منجــر ب

ــروژه  ــا “پ ــاه ب ــی کرمانش ــودک نمایندگ ــیه بنیادک ــوزان بورس ــرای دانش آم ــدا ب ــب یل ش
ــزی  ــر مرک ــتمر دفت ــای مس ــا تاش ه ــد. ب ــزار ش ــه برگ ــر از همیش ــاد و متفاوت ت ــال” ش کنی
ــه از  ــتان ک ــیاری از دوس ــی بس ــا همراه ــال” و ب ــرکت کنی ــژه “ش ــکاری وی ــودک و هم بنیادک
ــاه  ــوزان کرمانش ــر از دانش آم ــد نف ــد؛ ص ــک کردن ــروژه کم ــن پ ــه ای ــغ ب ــا بی دری ــر دنی سراس
ــام طــول  ــروژه در تم ــن پ ــام ای ــن اق ــد. تامی ــه گرفتن ــال هدی کفــش و کاپشــن از شــرکت کنی
ســال بــه تدریــج ادامــه داشــت و اقــام بــا همــکاری دوســتان بــه دفتــر بنیادکــودک می رســید. 
در نهایــت کاپشــن ها و کفش هــا بــه نمایندگــی کرمانشــاه ارســال شــد تــا در شــب یلــدا “نســیم 
ــی  ــور در نمایندگ ــا حض ــال ب ــرکت کنی ــی ش ــده ایران ــی و نماین ــنگ نورد بین الملل ــقی” س عش
ــای  ــن و کفش ه ــوزان، کاپش ــان دانش آم ــدا می ــب یل ــدن ش ــدار و گذران ــن دی ــاه، ضم کرمانش

ــد. ــه ده ــا هدی ــه آنه زمســتانی را ب

بازمانــدن از تحصیــل کــودکان و دانش آمــوزان شــده و ممکــن 
اســت آنهــا را وارد بــازار کار کنــد، بــه فعالیت هــای داوطلبانــه 
متخصصیــن و ســمن ها در ایــن حــوزه نیــز پرداختــه شــد. در 
ــه  ــه ب ــاد ک ــازمانی مردم نه ــوان س ــه عن ــودک ب ــن بنیادک ــن بی ای
ــتعداِد  ــا اس ــوزان ب ــل دانش آم ــه تحصی صــورت تخصصــی در زمین
ــان  ــی شــد. در پای ــه حضــار معرف ــد، ب ــت می کن کم برخــودار فعالی
مراســم، انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران بــه پــاس ســال ها تــاش  
ــل آورد و  ــه عم ــر ب ــاد تقدی ــازمان مردم نه ــن س ــودک از ای بنیادک
تندیــس یادبــود انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران بــه رســم یادبــود 

ــدا شــد. ــودک اه ــل بنیادک ــر عام ــه مدی ب
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بنیادکودک در همایش �کریم از خیرین مدرسه ساز در زلزله کرمانشاه
همایــش تکریــم خیریــن مدرسه ســاز زلزلــه کرمانشــاه بــا عنــوان 
»بــا هــم مــدارس کرمانشــاه را ســاختیم«، روز چهارشــنبه 5 دی 
ــد اســتاندار  ــرورش، بازون ــر آمــوزش و پ ــا حضــور بطحایــی وزی مــاه ب
ــازی،  ــازمان نوس ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــانی مهر مع ــاه، رخش کرمانش
ــه دعــوت محمدرضــا حافظــی رئیــس  ــدارس و ب ــز م توســعه و تجهی
ــل  ــای هت ــز همایش ه ــور در مرک ــاز کش ــن مدرسه س ــه خیری جامع
ارم برگــزار شــد. در ایــن مراســم از بنیادکــودک کــه بــا ارســال بیــش 
از ده هــا کانکــس مدرســه بــه مــدارس آســیب دیــده، در بازگردانــدن 
ــود،  ــته ب ــزرگ برداش ــی ب ــدارس، گام ــه م ــه زده ب ــوزان زلزل دانش آم
تقدیــر شــد. بنیادکــودک از ابتــدای آذر مــاه 96 پــس از بررســی های 
ــدارس  ــازی م ــازمان نوس ــئوالن س ــا مس ــورت ب ــی و مش کارشناس
ــه تامیــن و ارســال کانکس هــای ســاندویچ  اســتان کرمانشــاه اقــدام ب
ــاه 97  ــت م ــان اردیبهش ــا پای ــرد و ت ــه زده ک ــق زلزل ــه مناط ــل ب پن

ــرد. ــه مناطــق شناســایی شــده ارســال ک حــدود 100 کانکــس ب

اولیــن ســمینار تخصصــی نقــش ســازمان های مردم نهــاد در 
ــوزه  ــن ح ــذار در ای ــمن های تاثیرگ ــور س ــا حض ــران ب ــت بح مدیری
ــاد  ــازمان های مردم نه ــت از س ــی و حمای ــتاد توان افزای ــل س در مح
شــهر تهــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت اســماعیل نجــار 
ــازمان  ــس س ــی رئی ــد صادق ــت بحــران، احم ــازمان مدیری ــس س رئی
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران و اعضــای هیئــت مدیــره 
ــران و  ــت بح ــاد در مدیری ــردم نه ــازمان های م ــی س ــبکه هماهنگ ش
ــازمان  ــس س ــتند. ریی ــور داش ــوزه حض ــن ح ــال ای ــمن های فع س
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران، احمــد صادقــی بــا بیــان 
ــه  ــد ب ــران بای ــت بح ــی در مدیری ــه جهان ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب اینک
ــود؛ گفــت: درگیــر ســاختن  دنبــال مدیریــت بحــران اجتماع محــور ب
سیاســت گذاری،  برنامه ریــزی،  در  محلــی  و  بومــی  نیرو هــای 
هماهنگــی، کنتــرل و ســازماندهی مدیریــت بحــران بــا هدایــت 
دولــت و اولویــت پرداخــت بســیاری از کمک هــای باعــوض بــه 
ســازمان های اجتماع محــور از راه هــای موفقیــت ایــن رویکــرد 

ــی  ــور مبتن ــرد اجتماع مح ــزود: رویک ــه اف ــن در ادام اســت. او همچنی
بــر توســعه اســت کــه ارتقــای توســعه پایــدار، تاکیــد بــر بهره گیــری 
از دانــش و تجربــه موجــود در ســطح محلــی، اســتفاده موثــر از منابــع، 
ــا  ــان ب ــت از ذی نفع ــه حمای ــی ب ــات محل ــل اجتماع ــا و تمای توانایی ه

ــد. ــمار می آی ــه ش ــدت آن ب ــد م ــداف بلن ــه اه ــوذ از جمل نف
در ایــن نشســت اســماعیل نجــار رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران 
ــی در  ــای مردم ــت نهاد ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــور در س کش
ــد  ــت بحــران چــه از بع ــای مدیری ــت: آموزش ه ــت بحــران گف مدیری
ــاختمان ها  ــازی س ــگیری، مقاوم س ــور پیش ــه منظ ــازی ب فرهنگ س
و کاهــش خســارت های احتمالــی و چــه از بعــد مدیریــت حیــن 
ــس از  ــی پ ــی و روان ــی روح ــه بازتوان ــک ب ــن کم ــران و همچنی بح
ــه  ــوال ب ــا معم ــزود: دولت ه ــار اف ــژه ای دارد. نج ــت وی ــران اهمی بح
ــی نیســتند و تشــکل ها  ــع بحران ــور در مواق ــه اداره ام ــادر ب ــی ق تنهای
ــت در حــوزه مدیریــت بحــران  ــاور دول می تواننــد بهتریــن همــراه و ی
ــف، اســاس نامه و چــارت  ــن نشســت شــرح وظای ــه ای باشــند. در ادام
تشــکیاتی کارگــروه تخصصــی تشــکل های مردم نهــاد بررســی 
شــد. بنیادکــودک بــه عنــوان ســازمانی مردم نهــاد و موثــر در توســعه 

ــت. ــن نشســت حضــور یاف ــدار در ای پای
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گشایش دفتر بنیادکودک 
در استرالیا

ــری  ــوزان بورســیه بنیادکــودک ام ــارِی دانش آم ــه همی از آنجــا ک
جهانــی و بین المللــی اســت و تاکنــون هم وطنــان نیک اندیــش 
ــای آن  ــه و فعالیت ه ــان از موسس ــه جه ــران از 6 نقط ــر ای ــاوه ب ع
حمایــت کرده انــد، گروهــی از فرهیختــگان نیکــوکار در ســیدنی 
ــه بنیادکــودک امــکان حمایــت ایرانیــان  ــا پیوســتن ب اســترالیا نیــز ب

ــد. ــم آوردن ــه فراه ــن موسس ــترالیا را از ای ــم اس مقی
ــد  ــه امی ــه و ب ــن موسس ــداف ای ــق اه ــتای تحق ــن در راس بنابرای
ــل  ــا اســتعداد کم برخــورداری از تحصی ــوز ب ــچ دانش آم ــه هی روزی ک

برنــد ســینره کــه سال هاســت ســامتی و بهداشــت را بــا طبیعــت 
ــودکان  ــب ک ــوان »مراق ــت عن ــی تح ــی کمپین ــا برپای ــد داده، ب پیون
ــا  ــرد ت ــاش ک ــو، ت ــتگ #مراقب_ت ــا هش ــیم« ب ــرزمین باش ــن س ای
در زمینــه آمــوزش، درمــان و بهزیســتِی کــودکان کم برخــوردار 
ــن،  ــن کمپی ــردارد. در نخســتین روز ای ــه ب ــن زمین ــری در ای گام مؤث
ســینره در یــک گردهمایــی بــزرگ بــا حضــور پنــج مؤسســه خیریــه 
ــن  ــن کمپی ــد. در ای ــراه ش ــان هم ــا آن ــور ب ــابقه کش ــا س ــر و ب معتب
بنیادکــودک در کنــار انجمــن حمایــت از توســعه فضاهــای آموزشــی 
ــد،  ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــی، موسس ــه ای ب ــی، خان ــی حام و فرهنگ
ــده  ــت زن ــاری شــرکت طبیع ــا ی ــودکان کار و ب ــت از ک انجمــن حمای
ــا  ــرای همیــاری کــودکان ســرزمین مان کوشــیده اســت ت )ســینره( ب

ــد. ــم بزن ــری رق ــده بهت ــاران آین ــت همی ــا حمای ب

و تــاش بــاز نمانــد؛ دفتــر ایــن موسســه در کشــور اســترالیا هم زمــان 
بــا آغــاز ســال نــو میــادی افتتــاح شــد.

ــر  ــا دفت ــر ب ــای زی ــد از راه ه ــترالیا می توانن ــم اس ــان مقی هم وطن
ــد: ــودک در اســترالیا تمــاس حاصــل فرماین بنیادک

childfoundation.com.au
info@childfoundation.com.au

تلفن تماس:  500 - 864 468 - 0061
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وز  �بریک نور
با کارت �بریک 

و �قویم 
بنیادکودک

همیارِی بلند 
مدت، راهی 
برای �وسعه 

آموزشی
بنیادکــودک پیــرو حمایــت بلندمــدت از دانش آمــوزان کرمانشــاه 
ــن  ــه زده ای ــق زلزل ــین در مناط ــده پیش ــی ش ــات کارشناس و اقدام
اســتان، این بــار دو کانکــس مدرســه دیگــر بــه منطقــه ســنقر 
ــوزش  ــاز از ســوی آم ــام نی ــی اع ــا در پ ــن کانکس ه ــرد. ای ارســال ک
ــد.  ــال ش ــن و ارس ــودک تأمی ــط بنیادک ــه توس ــن ناحی ــرورش ای و پ
ــه جــوب” از  ــک کانکــس در روســتای “آین ــاه ی ــارم بهمــن م روز چه

همــه  مــا آغــاز ســال نــو و رســیدن بهــار را بــه دوســتان و 
ــای  ــتادن کارت ه ــا فرس ــی ب ــم. برخ ــک می گویی ــان تبری نزدیکان م
ــد و از  ــم می آمیزن ــک را دره ــی و تبری ــوی قدردان ــم نیک ــک رس تبری
ــد  ــه می دهن ــت هدی ــت و محب ــه دوســتان  خــود اهمی ــق ب ــن طری ای
و برخــی بــا اهــدای گاه شــمار بــرای یــادآور کــردن روزهــای 
ــد کارت  ــا خری ــز. از ســویی دیگــر بســیاری از شــرکت ها ب خاطره انگی
تبریــک از مشــتریان، همراهــان و همــکاران ســازمانی خــود تشــکر و 
ــد فرصتــی باشــد  ــن تبریــک دوســتانه می توان ــی می کننــد. ای قدردان
ــه  ــورداری ک ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــه دانش آم ــک ب ــرای کم ب
ــوار  ــا را هم ــکوفایی آنه ــیر ش ــد مس ــا می توان ــک م ــای کوچ یاری ه
ــم  ــد کارت تبریــک و تقوی ــا خری ــوروز می توانیــم ب کنــد. در آســتانه ن
ــار  ــتان مان، همی ــه دوس ــوروز ب ــک ن ــر تبری ــاوه ب ــودک ع از بنیادک
ــزه  ــد و انگی ــیم و امی ــوردار باش ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب دانش آم

توابــع شهرســتان “ســنقر و کلیایــی” کــه فاقــد مدرســه بــود؛ مســتقر 
شــد. در همــان تاریــخ کانکــس دیگــری در روســتای “چشــمه قــط” 
ــزش،  ــر ری ــت خط ــه عل ــه آن ب ــه مدرس ــتان ک ــن شهرس ــع ای از تواب
مدت هاســت متروکــه شــده و کاس درس در منــازل شــخصی اهالــی 

ــد. ــتقر ش ــد، مس ــزار می ش ــتا برگ روس

ــه دهیــم. همچنیــن همراهــان حقوقــی بنیادکــودک  ــه آنهــا هدی را ب
ــن  ــا مت ــودک را ب ــم بنیادک ــک و تقوی ــای تبری ــد، کارت  ه می توانن
دلخــواه و لوگــوی تجــاری خــود ســفارش داده و خریــداری فرماینــد.
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ون سازمانی، آغاز راه بهبود عملکرد آموزش در

ــردی  ــرد ف ــود عملک ــور بهب ــه منظ ــودک ب ــزی بنیادک ــر مرک دفت
و ســازمانی کارکنــان، کارگاه هــای “خود شناســی و روان شناســی” 
زندگــی  مهارت هــای  آمــوزش  و  توســعه  همکاری”انجمــن  بــا 
ــای  ــن جلســه از ســری کارگاه ه ــد. اولی ــزار می کن ــر” برگ ــای بهت دنی
ــا  ــی” ب ــمینار فراوان ــوان “س ــت عن ــی تح ــی و روان شناس خودشناس
ــددکاری بنیادکــودک در  ــر م ــر مرکــزی و دفت حضــور همــکاران دفت
ــازی  ــن ســازمان و آغ ــان ای ــود نگــرش کارکن ــه منظــور بهب ــران ب ته
ــد.  ــزار ش ــرد، برگ ــود عملک ــر در بهب ــای موث ــیر آموزش ه ــرای مس ب
ــا تدریــس داود  در ایــن ســمینار طــی یــک جلســه چهــار ســاعته و ب
حبیبی پــور )مشــاور، روان شــناس و مدیرعامــل انجمــن دنیــای بهتــر( 
بــه خودشناســی، نگــرش مثبــت، افزایــش ســطح انــرژی و کارآمــدی 

ــد. ــه ش پرداخت
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انیمیشن های بنیادکودک در جشنواره پویانمایتی �هران

من نغمه سرای کودکانم 

ــن های  ــراح انیمیش ــش ط ــتودیو هورخ اس
جشــنواره  یازدهمیــن  در  بنیادکــودک 
پویانمایــی تهــران در بخــش فیلــم کوتــاه 
بــا ســه اثــر حضــور یافــت. دو قســمت از 
دوازده انیمیشــن های ســاخته شــده بــرای 
بنیادکــودک توســط ایــن اســتودیو و بــه 
ــا موضــوع  ــزه ســپهر صادقیان ب ــی فائ کارگردان
اهمیــت  و  کتاب خوانــی  فرهنــگ  ترویــج 
ــش  ــش نمای ــن بخ ــودکان، در ای ــوزش ک آم
داده   شــد و عــاوه بــر آن انیمیشــن کوتــاه 
ــز  ــتودیو هورخــش نی ــار اس ــر آث ــر از دیگ جبی
ــن  ــن انیمیش ــد. ای ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ایرانــی در جشــنواره بین المللــی فجــر نیــز 
ــت آورد. ــه دس ــن را ب ــن انیمیش ــزه بهتری جای

ــت.  ــتعداد آنهاس ــن اس ــادی در کمی اقتص
ــه  ــم ک ــریف بودی ــردی ش ــان م ــروز میزب ام
ــات و آمــوزش  ــر ادبی ــژه ای ب ــر وی ــواده اش تاثی خان
“یمینــی  خانــواده  داشته اســت.  کــودکان 
ــل از  ــد نس ــِی چن ــه کودک ــاعری ک ــریف” ش ش
ایــن ســرزمین بــا شــعرهایش ســپری شــد. امــروز 
فرزنــد او بــا مهربانــی کتاب هــای ارزنــده پــدر را بــه 
ــدا  ــودک اه ــای بنیادک ــای نمایندگی ه کتاب خانه ه
ــرز و  ــن م ــودکان ای ــراغ راه ک ــه چ ــد ک ــرد. باش ک

ــود. ــوم ش ب

ــگ  ــی ادب و فرهن ــف اهال ــورد لط ــواره م ــودک هم بنیادک
بــوده اســت. افــرادی تاثیرگــذار بــر زندگــی و آمــوزش 
ــودک  ــه بنیادک ــه ب ــه داوطلبان ــوم ک ــرز و ب ــن م ــودکاِن ای ک
می پیوندنــد و بی دریــغ مهــر و اندیشــه خــود را نثــار 
ــورداری  ــه کم برخ ــد ک ــتعدادی می کنن ــا اس ــوزان ب دانش آم

من نـغمه سـرای کودکانم
 شاد است زمهرشان روانم

***
عبــاس یمینی شـریفم
گیرید زکـودکان نشـانم
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�کثیر خوبی در سراسر ایران

مارا�ن، چالشی برای

نیک اندیــش  “محمدمهــدی دریــادل” همیــار 
بــزرگ  ماراتــن  در  انگلیــس  دفتــر  بنیادکــودِک 
ــر  ــزار نف ــا 16 ه ــت ب ــل را در رقاب ــتر، 26 مای منچس
ــل  ــرک تحصی ــری از ت ــرای جلوگی ــده ب ــرکت کنن ش
اجبــاری دانش آمــوزان در ایــران  دویــد. همیــاران 
دیگــر مقیــم خــارج از ایــران در سراســر دنیــا بــا 
ــن از  ــایت مارات ــدی در وب س ــردن محمدمه ــال ک دنب

بنیادکــودک حمایــت کردنــد.

ــو  ــال ن ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس ــودک ب ــزی بنیادک ــر مرک دفت
ــن  ــیه ای ــوزان بورس ــه دانش آم ــش” ب ــد کف ــن خری ــزار ب ــج ه “پن
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن موسس ــه داد. ای ــران هدی ــر ای ــه در سراس موسس
ــش  ــد کف ــغ خری ــوزان، مبل ــانی دانش آم ــت انس ــظ کرام ــل حف اص
ــرد  ــیه اهداک ــوزان بورس ــه دانش آم ــی” ب ــش مل ــن کف ــب “ب را در قال

ــه  ــش مراجع ــد کف ــرای خری ــان ب ــراه خانواده های ش ــه هم ــا ب ــا آنه ت
ــوی  ــا از س ــن بن ه ــه ای ــد. هزین ــداری کنن ــود خری ــاب خ ــه انتخ و ب
ــی  ــکا تامیــن شــد و کفــش مل ــی بنیادکــودک در امری ــاران ایران همی
ــوزان  ــه دانش آم ــن ب ــداد 450 ب ــروژه تع ــن پ ــا مشــارکت در ای ــز ب نی

ــدی داد. ــودک عی بنیادک
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�تلاش خواهیم کرد دانش آموزان را به مدرسه بازگردانیم

بــا آغــاز ســال نــو، ســیل ویران گــر بخش هــای زیــادی از 
ســرزمین مان  از  زیــادی  شــهرهای  و  نوردیــد  در  را  کشــورمان 
را دچــار خرابــی کــرد. بــا وقــوع ایــن بحــران بنیادکــودک بــا 
ســیل زده  اســتان های  در  مســتقر  نمایندگی هــای  همــکاری 
ــارس  ــاه(، ف ــتان)بروجرد(، کرمانشاه)کرمانش ــتان)اهواز(، لرس خوزس
)شــیراز(، بوشهر)بوشــهر(، مازنــدران )آمــل( و خراســان رضــوی 
ــیه در  ــوزان بورس ــازل دانش آم ــرل من ــی و کنت ــه سرکش ــهد( ب )مش
ــالی از  ــات ارس ــرو گزارش ــه پی ــت. خوش بختان ــق پرداخ ــن مناط ای
ــودک در  ــیه بنیادک ــوزان بورس ــک از دانش آم ــچ ی ــا هی نمایندگی ه
حادثــه ســیل اخیــر آســیب ندیدنــد و جــز چنــد مــورد محــدود تـَـَرک 
و نم کشــیدگی منــازل، مــورد دیگــری از ســوی مــددکاران ایــن 

ــت.  ــده اس ــزارش نش ــده گ ــق یادش ــازمان در مناط س

شــایان ذکــر اســت؛ بنیادکــودک بعــد از بــه وجــود آمــدن شــرایط 
نســبی پایــدار در مناطــق آســیب دیده و همــکاری بــا آمــوزش و 
ــه  ــوزان ب ــت دانش آم ــکان بازگش ــدن ام ــم ش ــرای فراه ــرورش ب پ
مدرســه در گام نخســت نســبت بــه توزیــع نوشــت افزار بیــن 
ــرای ورود پایــدار  دانش آمــوزان اقــدام کــرد. هم چنیــن بنیادکــودک ب
ــه از ســوی مراجــع  ــرایطی ک ــر حســب ش ــه ب ــه منطق ــدت ب و درازم
ــاش  ــود، ت ــی خ ــداف آموزش ــتای اه ــد و در راس ــام ش ــط اع ذی رب
ــه  ــه مدرس ــوزان ب ــت دانش آم ــرایط بازگش ــه ش ــه ک ــرد همان گون ک
ــه  ــز ب ــار نی ــن ب ــرد؛ ای ــاه فراهم ک ــته کرمانش ــال گذش ــه س را در زلزل

ــد. ــه بازگردان ــه مدرس ــوزان را ب ــیوه ای دانش آم ش
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ــوی  ــزارش از س ــام گ ــنجی و اع ــس از نیازس ــوالن: پ معم
ــور  ــه منظ ــودک ب ــوالن، بنیادک ــتان معم ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
حمایــت  و  ســیل زده  مناطــق  دانش آمــوزان  بــه  کمک رســانی 
تحصیلــی از آنــان، اقــدام بــه ارســال نوشــت افزار بــرای ادامــه و اتمــام 

نیم ســال دوم تحصیلــی کــرد.
بســته  تعــداد 1000  پــروژه  ایــن  از  مرحلــه  نخســتین  در 
ــا همــکاری نمایندگــی  ــاده و ب ــر مرکــزی آم نوشــت افزار توســط دفت
ــرورش در  ــوزش و پ ــئوالن آم ــرد و مس ــهر بروج ــودک در ش بنیادک
ــوزان  ــن دانش آم ــال و بی ــه ارس ــن منطق ــه ای ــوالن ب ــتان معم شهرس
مقاطــع مختلــف توزیــع شــد. همچنیــن بــا حضــور مــددکاران 
ــر ســیل  ــر اث ــی کــه منازل شــان ب نمایندگــی بروجــرد، از دانش آموزان
ــت  ــت حمای ــد؛ جه ــری وارد ش ــیب جبران ناپذی ــا آس ــب و ی تخری

ــاه  ــت م ــنبه 11 اردیبهش ــا: روز چهارش ــهآقق  منطق
98 طــی جلســه ای بــا مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان آق قــا 
ــل،  ــی آم ــکاری نمایندگ ــا هم ــودک ب ــتندات، بنیادک ــی مس و بررس
ــتر در  ــدارس بیش ــوزان آن م ــه دانش آم ــه ک ــج مدرس ــد از پن بازدی
ــس  ــری پ ــات کمت ــز خدم ــد و نی ــه بودن ــرار گرفت ــیب ق ــرض آس مع
ــن  ــی دو ت ــا همراه ــود را ب ــان اختصــاص داده شــده ب ــه آن از ســیل ب
ــن  ــه ای ــرار داد. ب ــتور کار ق ــرورش در دس ــوزش و پ ــدگان آم از نماین
ترتیــب تعــداد 273 پــک نوشــت افزار و 33 جفــت کفــش بــه دبســتان 

بــه  کمک رســانی  از  بخــش  ســومین  در  گمیشــان:
ــه  ــی ب ــته تحصیل ــودک 1000 بس ــیل زده، بنیادک ــوزان س دانش آم

منطقــه گمیشــان از شــهرهای اســتان گلســتان ارســال کــرد.
ــن  ــردم ای ــتی م ــت معیش ــات الزم از وضعی ــب اطاع ــس از کس پ
ناحیــه از آمــوزش و پــرورش، بنیادکــودک بــرآن شــد از دانش آمــوزان 
کم برخــوردار گمیشــان نیــز ثبــت نــام بــه عمــل آورد. بــا اعــزام تیــم 
ــکاران از  ــاهدات هم ــل و مش ــی آم ــی از نمایندگ ــددکاری و اجرای م
ایــن شــهر، گــزارش شــد ســیل اخیــر بــر وخامــت اوضــاع اقتصــادی 

مناطــق محــروم ایــن شــهر افــزوده اســت. 

توزیــعبیــشازســههزاربســته
نوشــتافزاردرمناطــقســیلزده

ــن گام  ــب در اولی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه عمــل آم ــام ب ــت ن ــی ثب تحصیل
تعــداد 148 دانش آمــوز، بورســیه بنیادکــودک شــده و ایــن حمایت هــا 
ــوزان  ــی و معیشــتی دانش آم ــت زندگ ــامان رســیدن وضعی ــه س ــا ب ت
ــه  ــود، ادام ــن زده می ش ــال تخمی ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــن ش ــه بی ک

ــت.  ــد داش خواه

ــت  ــت افزار و 33 جف ــک نوش ــداد 209 پ ــک، تع ــت قرنجی ــاج اورک ح
ــو، تعــداد 159 پــک نوشــت افزار و  ــه دبســتان شــهید تمنانل کفــش ب
ــه دبســتان شــهید آیــت اهلل صدوقــی، تعــداد 300  5 جفــت کفــش ب
پــک نوشــت افزار و 15 جفــت کفــش بــه دبســتان حضــرت معصومــه 
ــتان  ــه دبس ــش ب ــت کف ــت افزار و 12 جف ــک نوش ــداد 60 پ )س(، تع
ــه  ــی ب ــت تحصیل ــی حمای ــن بررس ــد. همچنی ــدا ش ــب اه ــید قط س
مــدت یــک ســال و تــا زمــان بــه ســامان شــدن اوضــاع خانواده هــای 

ــت. ــورت پذیرف ــه ص ــن منطق ــوز در ای 400 دانش آم

در ایــن پــروژه بــا همراهــی دو تــن از نماینــدگان آمــوزش و 
ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــه در دس ــن مدرس ــد از چندی ــرورش، بازدی پ
بنابــر ایــن گــزارش تعــداد 100 بســته نوشــت افزار و 8 جفــت کفــش 
ــت افزار و  ــته نوش ــداد 93 بس ــهنازی، تع ــکور ش ــتان عبدالش ــه دبس ب
ــته  ــداد 100 بس ــوکار، تع ــحر نیک ــتان س ــه دبس ــش ب ــت کف 18 جف
ــداد  ــی، تع ــذرا ثالث ــتان ع ــه دبس ــش ب ــت کف ــت افزار و 15 جف نوش
ــداد  ــرم، تع ــد مخت ــه دبســتان شــهید احم 200 بســته نوشــت افزار ب
149 بســته نوشــت افزار و 15 جفــت کفــش بــه دبســتان برکــت )1(، 
تعــداد 116 بســته نوشــت افزار و 14 جفــت کفــش بــه دبســتان 
ــش  ــت کف ــداد 204 بســته نوشــت افزار و 23 جف ــد، تع ــراد آخون نازم
بــه دبســتان چارپــار تحویــل داده شــد. مابقــی نیــز بــه ســایر دانــش 
آمــوزان اهــدا شــد. همچنیــن بررســی حمایتــی بیــش از 300 
دانش آمــوز در ایــن منطقــه در دســت بررســی و پیگیــری قــرار 

ــت. گرف
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معموالن

منطقهآققا

گمیشان
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ــوزان مناطــق  ــه دانش آم ــه منظــور کمک رســانی ب ــودک ب بنیادک
ــی  ــوفاژ برق ــتان 200 ش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــوردار در اس کم برخ
ــه  ــه در پی حادث ــن موسس ــرد. ای ــال ک ــتان ارس ــن اس ــه ای ــن ب ایم
ناگــوار بــرای دانش آمــوزان مدرســه دخترانــه در زاهــدان، ضمــن ابــراز 
ــه در  ــوزاِن جان باخت ــواده دانش آم ــه خان ــدد ب ــلیت مج ــف و تس تاس
ــی مقیــم  ــاران ایران ــا نیک اندیشــی همی ــا ب ــرآن شــد ت ــه ب ایــن حادث
ــن و  ــوفاژ ایم ــه ش ــدان ب ــه زاه ــکا 200 کاس درس را در منطق آمری

اســتاندارد مجهــز کنــد. جریــان بــرق در شــوفاژهای برقــی بــا ضربــه 
ــی قطــع می شــود و پــس از پایدارشــدِن شــرایط، مجــدد  ــا واژگون و ی
ــا حــذف بخاری هــای نفتــی آســایش  روشــن خواهدشــد؛ از ایــن رو ب
و امنیــت دانش آمــوزان در کاس درس تضمیــن می شــود. ایــن 
ــان خــارج از کشــور و همــکاری  ــی هم وطن ــای مال ــا کمک ه ــروژه ب پ

دفتــر مرکــزی و نمایندگــی بنیادکــودک در زاهــدان اجــرا شــد.
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امین مهدوی
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علــی علی پــور مهاجــم تیــم پرســپولیس و آقــای گل لیــگ برتــر در 
ســال گذشــته، پــس از بازگشــت از اردوی قطــر، بــه رســم مهربانــی از 
ــرد  ــا عمل ک ــنایی ب ــس از آش ــور پ ــرد. علی پ ــل بازدیدک ــی آم نمایندگ
ــوزان  ــد از دانش آم ــت هدفمن ــه در حمای ــن موسس ــای ای و فعالیت ه
ــاران بنیادکــودک پیوســت  ــه جمــع همی ــا اســتعداد کم برخــوردار، ب ب
ــن  ــت. ای ــده گرف ــر عه ــوز را ب ــد دانش آم ــی از چن ــت تحصیل و حمای
ــی  ــا اســتعداد تحصیل ــوزان ب ــا حضــور دانش آم ــدار صمیمــی کــه ب دی
ــا انگیــزه بیشــتری  ــان ب ــا آن و ورزش کار صــورت گرفــت؛ ســبب شــد ت
ــه  ــوب ب ــکار محب ــن ورزش ــان ای ــد. در پای ــه دهن ــود ادام ــه تاش خ ب
ــا امضــای خــود اهــدا کــرد. هریــک از دانش آمــوزان لبــاس ورزشــی ب

ــبد  ــل 70 س ــی آم ــل نمایندگ ــت عام ــای هیئ ــاری اعض ــا همی ب
مهربانــی بــه دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی اهــدا و شــب یلــدا 

ــدل شــد. ــی ب ــرای مهربان ــه آیینــی ب ب

ــه  ــش ب ــاران نیک اندی ــی از همی ــی یک ــا همراه ــل ب ــی آم نمایندگ
ــوزان  ــر از دانش آم ــات، 200 نف ــل امتحان ــن فص ــان یافت ــبت پای مناس
ــوزان  ــرد. دانش آم ــوت ک ــام دع ــی ش ــه مهمان ــی را ب ــن نمایندگ ای
بورســیه ایــن نمایندگــی عــاوه بــر صــرف شــام، شــبی را بــا خانــواده 

ــد. ــو گذراندن ــر از گفت وگ ــادی و پ ــا ش ــودک ب بنیادک

آیین مهربانی به رسم یلداحضور مهاجم پرسپولیس در نمایندگی آمل

گرمای مهربانی در سرمای زمستان



39

قهرمانی دانش آموز بنیادکودک

دانش آمــوزان  کتاب خوانــی  و  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه 
نمایندگــی آمــل از کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان دیــدن 
ــای مناســب  ــواع کتاب ه ــا ان ــوزان ب ــد، دانش آم ــن بازدی ــد. در ای کردن
سن شــان، نحــوه صحیــح مطالعــه و اهــداف کانــون در جهــت پــرورش 

ــر آشــنا شــدند.  فک

ــی و  ــته های ورزش ــال رش ــوزان فع ــر از دانش آم ــد نف ــش از ص بی
ــی  ــه مهمان ــن نمایندگــی ب ــش ای ــار نیک اندی ــوت همی ــه دع ــری ب هن
ــزاری  ــام، برگ ــرف ش ــس ازص ــم پ ــن مراس ــدند. در ای ــوت ش ــام دع ش
ــده؛ “اســدپور” رئیــس نمایندگــی  ــای ســرگرم کنن مســابقه و برنامه ه
آمــل و “عطایــی” همیــار و عضــو هیئت عامــل ایــن نمایندگــی از 

ــد.                                                                            ــر کردن ــاش تقدی ــتعداد و پرت ــا اس ــوزان ب دانش آم

در ادامــه دانش آمــوزان لحظــات بســیار خوشــی را بــا دیــدن 
انیمیشــن “ یکــی کــم اســت” ســپری کردنــد و درپایــان نیــز بــه همــه 

ــود اهــدا شــد. ــه رســم یادب ــاب ب ــد کت ــک جل ــا ی آنه

فاطیمــا دختــر بــا اســتعداد نمایندگــی آمــل همچــون گذشــته در 
مســابقات قهرمانــی کاراتــه خــوش درخشــید. او توانســت در مســابقات 
ــوری  ــابقات کش ــوم، در مس ــه س ــوان رتب ــه SKI بان ــی کارات بین الملل
ــوری  ــابقات کش ــه مس ــش کمیت ــن در بخ ــه دوم و همچنی ــی رتب انزل

ــد.  ــه اول را کســب کن ــدران، رتب مازن

بازدید دانش آموزان از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

دورهمی برای فرهنگ قدردانی 
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ــوزان در  ــه دانش آم ــت روحی ــور تقوی ــه منظ ــل ب ــی  آم نمایندگ
ــی  ــان تمام ــرح، میزب ــاد و مف ــمی ش ــزاری مراس ــا برگ ــرداد 97 ب م
ــن  ــود. در ای ــان ب ــودک و خانواده های ش ــیه بنیادک ــوزان بورس دانش آم
ــار  ــل و همی ــو هیئت عام ــی، عض ــروز عطای ــور به ــا حض ــه ب ــم ک مراس
ــدای  ــا اه ــوزان ب ــد؛ دانش آم ــزار ش ــل برگ ــی آم ــودک نمایندگ بنیادک
ــری  ــه مربی گ ــان را ب ــال جوان ــم والیب ــی تی ــان، قهرمان دلنوشته هایش
ــق  ــوز بورســیه کــه موف ــن از دانش آم ــد. همچنی ــک گفتن ایشــان تبری
ــد.  ــل آم ــه عم ــر ب ــد تقدی ــری ش ــون سراس ــه در آزم ــب رتب ــه کس ب
ــنای  ــام آش ــای ن ــور چهره ه ــم حض ــن مراس ــای ای ــر بخش ه از دیگ
ــته  ــفی در رش ــین یوس ــز، امیرحس ــی چنگی ــون عبدالعل ــی چ ورزش
ــدال  ــده دو م ــی دارن ــم رضای ــوان قاس ــان پهل ــال و جه ــی فوتب ورزش

المپیــک در رشــته ورزشــی کشــتی فرنگــی بــود. در ادامــه ایــن مراســم 
جشــن تولــد جهــان پهلــوان قاســم رضایــی نیــز برگــزار شــد و ســپس 
ــه  ــم ب ــازاده مراس ــاس رض ــط عب ــدی توس ــتندآپ کم ــرای اس ــا اج ب

ــید. ــان رس پای

برگزاری جشن شادمانه 

ــه ای  ــل بهان ــی آم ــودک نمایندگ ــر در بنیادک ــای مه ــش الفب همای
ــم  ــتعداد ک ــا اس ــوزان ب ــتر از دانش آم ــت بیش ــرای حمای ــد ب ــر ش دیگ
ــان از  ــر رفیع ش ــا مه ــواره ب ــه هم ــی ک ــل از همیاران ــودار و تجلی برخ
ــوزان  ــرایِ دانش آم ــن، ب ــده ای روش ــاخت آین ــرای س ــی ب ــچ تاش هی
ــدای  ــل در ابت ــی آم ــس نمایندگ ــد. اســدپور رئی ــذاری نکرده ان ــرو گ ف
ایــن همایــش کــه بــا حضــور مســئولین، ورزشــکاران نامــی، هنرمنــدان 
و بازیگــران ســینما در تــاالر اطلــس آمــل برگــزار شــد، ضمــن 
ــدان نمایندگــی آمــل  ــد برافراشــتن فرزن ــه حضــار، ق خوشــامدگویی ب
ــاران  ــتیبانی همی ــاد و پش ــه اعتم ــوزان را نتیج ــرفت دانش آم و پیش
ــاری و  ــین افتخ ــر از مدرس ــب تقدی ــم، مرات ــه مراس ــت. در ادام دانس
ــی کــه بیشــترین فعالیــت را در راســتای اهــداف بنیادکــودک  همیاران
و گســترش آن دارنــد، به عمــل آمــد. در پایــان نیــز هماننــد هــر ســال 
ــتقبال  ــا اس ــود، ب ــوزان ب ــای دانش آم ــکوفه دار آرزوه ــه ش ــی ک درخت

ــوه شــد. ــرورزان، منتظــر فصــل می مه

ــی از  ــه زادروز یک ــه بهان ــل ب ــی آم ــیه نمایندگ ــوزان بورس دانش آم
همیــاران ایــن نمایندگــی، در اقدامــی غیرمنتظــره بــا حضــور در محــل 
ــن  ــوزان در ای ــد. دانش آم ــی کردن ــان قدردان ــان از زحمات ش کار ایش

مراســم دعاهــای کودکانــه خــود را بــه همیارشــان هدیــه دادنــد.

همایش الفبای مهر   زادروزت، زاد روز مهربانیست 
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نمایندگــی اردبیــل طــی چنــد جلســه بــرای 90 دانش آمــوز 
ــازده مــدرس  ــا همــکاری ی ــا دوازدهــم، ب ــارم ت بورســیه از مقطــع چه
مجــرب، بــرای دروس ریاضــی و زبــان، کاس هــای رفــع اشــکال برگزار 
ــوزان در  ــتر دانش آم ــت بیش ــور موفقی ــه منظ ــا ب ــن کاس ه ــرد. ای ک

ــزار شــد. ــال برگ ــان س ــات پای امتحان

ــل  ــی اردبی ــوزان نمایندگ ــادارن دانش آم ــرای م ــاوره ب کارگاه مش
ــار  ــاری همی ــر غف ــکاری دکت ــا هم ــه ب ــن کارگاه ک ــد. در ای ــزار ش برگ
ازدواج  پیرامــون خطــرات  مباحثــی  برگــزار شــد؛  بنیادکــودک 
زودهنــگام و اهمیــت برقــراری آرامــش در محیــط خانــه مطــرح شــد. 
ــات  ــون موضوع ــادران ســواالت خــود را پیرام ــن جلســه م ــه ای در ادام
مطــرح شــده و مشــکات دانش آمــوزان پرســیدند و مشــاوره های الزم 

ــد. ــت کردن را دریاف

همــراه  بــه  اردبیــل  نمایندگــی  دانش آمــوزان  از  نفــر   25  
ــد  ــتان بازدی ــن شهرس ــهرداری ای ــاغل ش ــه مش ــان از خان مددکاران ش
ــف و  ــوازم مشــاغل مختل ــزار و ل ــتن اب ــا داش ــه مشــاغل ب ــد. خان کردن
ــه ســؤاالت و کنجکاوی هــای  ــراردادن فضایــی ایمــن ب ــا در اختیــار ق ب
دانش  آمــوزان پاســخ می دهــد. ضمــن آنکــه تصــور واقعی تــری از 

ایجــاد می کنــد.  بــرای دانش آمــوزان  شــغل ها 

از  تعــدادی  کتاب خوانــی  و  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی نمایندگــی اردبیــل در مراســم “بــا 
ــهرداری  ــوان ش ــرای بان ــم” در فرهنگ س ــد بخوانی ــم، بلن ــم بخوانی ه
ــم  ــن مراس ــرکت در ای ــا ش ــوزان ب ــد. دانش آم ــور یافتن ــل حض اردبی
ــان درکارگاه  ــنا و در پای ــدن آش ــد خوان ــارت بلن ــی و مه ــا کتاب خوان ب

کتاب خوانــی عضــو شــدند.

مشاوره مسیر انتخاب صحیحبرگزاری کاس های تقویتی   

خانه مشاغل، جایی برای کنجکاوی کودکانه

آموزش مهارت بلند خوانی در هفته کتاب
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ــدد  ــه م ــوزان ب ــنجی دانش آم ــی نیازس ــل در پ ــی اردبی نمایندگ
ــه  ــر بســته های مشــق مهر، ب ــن موسســه عــاوه ب ــاران ای یکــی از همی

ــرد. ــدا ک ــت افزار اه ــی نوش ــن نمایندگ ــوزان ای ــر از دانش آم 50 نف

ــل  ــتان اردبی ــاد اس ــازمان های مردم نه ــتاورد های س ــگاه دس نمایش
در محــل نمایشــگاه های بین المللــی ایــن اســتان برگــزار شــد. 

ــا  ــت و ب ــور داش ــگاه حض ــن نمایش ــز در ای ــل نی ــی اردبی نمایندگ
معرفــی ایــن موسســه جهــت جــذب همیــار و گســترش همکاری هــای 

ــدام کــرد. خــود اق

بــا همــکاری شــهرداری اردبیــل60 دانش آمــوز ابتدایــی و متوســطه 
طــی دو نوبــت بــرای بازدیــد بــه ســازمان آتش نشــانی رفتنــد.    

ــانی  ــایل آتش نش ــا وس ــک روزه ب ــن اردوی ی ــوزان در ای دانش آم
ــا  ــه آنه ــز ب ــان نی ــاِر آتش نش ــه همی ــای اولی ــدند و آموزش ه ــنا ش آش

ــه شــد. ارائ

مقطــع  دختــر  دانش آمــوز  بــرای30  طبیعت گــردی  اردوی 
ابتدایــی برگــزار شــد. در ایــن اردوی یــک روزه دانش آمــوزان بــا 
ــابقه  ــرکت در مس ــن ش ــی و همچنی ــای گروه ــردی، بازی ه طبیعت گ

ــد. ــی را گذراندن ــاعات خوش ــی س نقاش

امتداد مهرمندی 

اردوی دانش آموزی

نمایشگاه دستاوردهای سازمان های مردم نهاد  

دانش آموزان بنیادکودک؛ آتش نشاناِن آینده
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ارومیه -  دیزنی لند ایرانی در ارومیه در چیچست

کد مخابراتی : 044

آدرس : تقاطع خیابان برق و آپادانا، خیابان شهید ذاکر، بعد از خوابگاه دانشجویی، طبقه اول.

تلفن: 33868999

urmia@childf.org : رایانامه
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ــوروز و ســنت کهــن عیــدی دادن، همیــاران  ــا فرارســیدن عیــد ن ب
نمایندگــی ارومیــه تعــدادی کفــش بــه دانش آمــوزان ایــن نمایندگــی 

ــد. اهــدا کردن

ــرای  ــارت” ب ــگان مه ــروه “نخب ــاری گ ــا همی ــه ب ــی ارومی نمایندگ
ــرد.  ــد برگزارک ــن تول ــاه جش ــفند م ــد اس ــوزان متول دانش آم

ــا حضــور  ــه و ب ــی دوســتانه در محــل نمایندگــی ارومی ــن مهمان ای
خانواده های شــان  برگزارشــد. و   دانش آمــوزان  

ــهر  ــوای ش ــای ه ــی دم ــش ناگهان ــتان و کاه ــل زمس ــاز فص ــا آغ ب
ــدا،  ــه پاس داشــت شــب یل ــه بهان ارومیــه، همیــاران ایــن نمایندگــی ب
ــوزان  ــه دانش آم ــرم ب ــاک گ ــن و پوش ــش، کاپش ــامل کف ــی ش هدایای

ــد. ــدا کردن ــی اه ــن نمایندگ ای

مهر شما و عیدانه های بی پایان 

جشن تولد همراه با آغاز بهار

هدیه شب یلدا
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اصفهان - مسجد حکیم

کد مخابراتی : 031

آدرس : بلوار کشاورز، حد فاصل سه راه سیمین و پل مفتح، کوچه پیام )شماره 58(، پاک 32 

تلفن: 37777383-4

esfahan@childf.org : رایانامه
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حامــد دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان در مســابقات 
بین المللــی کاراتــه موفــق بــه کســب مــدال طــا شــد. او در 
ســبک   2019 کاراتــه  بین المللــی  مســابقات  دوره  پنجمیــن 
ــه  ــزرگ کارات ــام ب ــوان ج ــه عن ــتر کاپ” ب ــی کان مس “شیتوریوکن ش
ــه،  ــران، ترکی ــورهای ای ــه کار از کش ــش از 1900 کارات ــور بی ــا حض و ب
ــان و  ــف )آقای ــنی مختل ــای س ــس در رده ه ــزی و تون ــتان، مال ارمنس
بانــوان( در اســتان تهــران، مقــام دوم و ســوم را بــه ترتیــب در قســمت 
کاراتــه و نانچیکــو بــه دســت آورد. ایــن مســابقات در مجموعــه ورزشــی 

همــت دودانگــه اسام شــهر تهــران برگزارشــد.

ــور  ــه منظ ــو ب ــال ن ــاز س ــبت آغ ــه مناس ــان ب ــی اصفه نمایندگ
ــش  ــت کف ــع 86 جف ــه توزی ــدام ب ــوزان اق ــای دانش آم ــن نیازه تامی
بیــن دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی کــرد. هزینــه خریــد ایــن 
ــور  ــارج از کش ــودک در خ ــی بنیادک ــاران ایران ــط همی ــا توس کفش ه

ــد. ــن ش تامی

افتخارآفرینان بنیادکودک 
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“مســابقات  در  اصفهــان  نمایندگــی  بورســیه  دانش آمــوزان 
ــمن های  ــر س ــوزان دیگ ــا دانش آم ــدگار” ب ــی مهرمان ــی ورزش فرهنگ

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــهر ب ــن ش ــال در ای فع

ــور  ــا حض ــال ب ــا 15 س ــنی 10 ت ــای س ــابقات در رده ه ــن مس  ای
ــس  ــی، باک ــای طناب زن ــنی و آیتم ه ــر رده س ــرکت کننده در ه ده ش
ــکتبال،  ــوت بس ــل و ش ــرعت، دریب ــال، دوی س ــه والیب ــوس، پنج معک
پنالتــی فوتســال، حلقــه هــول هــوپ، دویــدن و عبــور از داالن ســرعت 
ــاناز و  ــزار شــد. س ــان برگ در محــل “ورزشــگاه ســامت حصــه” اصفه
ــام ســوم و چهــارم رده ســنی  ــر، مق ــا در بیــن 130 ورزشــکار دخت آتن
ــز در  ــران نی ــش پس ــابقات در بخ ــن مس ــد. ای ــب کردن ــود را کس خ
ــوز در  ــد و 150 دانش آم ــهر برگزارش ــن ش ــن ای ــگاه امیرالمومنی ورزش
ــر  ــان جعف ــد. در پای ــت پرداختن ــه رقاب ــال ب ــا 15 س ــنی 10 ت رده س

ــت آورد. ــه دس ــه دوم را ب ــودک رتب ــیه بنیادک ــوز بورس دانش آم

قهرمانان مهر ماندگار 

هم چــون  اصفهــان  نمایندگــی  بورســیه  دانش آمــوز  فاطمــه 
گذشــته در مســابقات قهرمانــی کاراتــه خــوش درخشــید.

ــان )ســبک  ــی اســتان اصفه فاطمــه توانســت در مســابقات قهرمان
ــه  ــام دوم را ب ــا مق ــش کات ــیما( در بخ ــه ماتسوش ــین کارات کیوکوش
ــور دو  ــی کش ــابقات قهرمان ــر در مس ــن او پیش ت ــت آورد. همچنی دس
ــه  ــتانی ب ــره اس ــا و نق ــدال ط ــن م ــره و چندی ــک نق ــز، ی ــدال برن م

ــت. ــت آورده اس دس

ــدا از  ــب یل ــبت ش ــه مناس ــان ب ــی اصفه ــس نمایندگ ــواری رئی ان
ــرطان  ــاری س ــا بیم ــه ب ــودک ک ــیه بنیادک ــوز بورس ــم، دانش آم هاش
ــن  ــه مناســبت ای ــی ب ــادت  و هدایای ــد، عی ــرم می کن دســت و پنجــه ن
رســم باســتانی بــه او اهــدا کــرد. همچنیــن آرزوی هاشــم 12 ســاله  و 
ــن  ــان ای ــا بازیکن ــات ب ــه ماق ــم پرســپولیس ک ــدار سرســخت تی طرف
تیــم بــود بــرآورده شــد. بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان هفدهــم آذر 
ــد قــرار  ــی کــه پرسپولیســی ها مهمــان ایــن شــهر زیبــا بودن مــاه زمان
دوســتانه ای ترتیــب دادنــد تــا هاشــم بــه آرزویــش برســد. او بــا احمــد 
ــن  ــار رس ــل زاده و بش ــجاع خلی ــینی، ش ــال حس ــید ج ــی، س نوراله
ــا امضــای شــجاع  ــه اش را ب ــورد عاق ــم م ــن تی ــرد و پیراه ــات ک ماق

ــت. ــه گرف ــل زاده هدی خلی

دختر قهرمان و تاش گر 

شب یلدا، امتداد مهربانی
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بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری، برنامــه ای بــا 
عنــوان “زندگــی کاغــذی” بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی و 
ــا مشــارکت دانش آمــوزان بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان  ب

برگــزار شــد.

در ایــن رویــداد بــا اســتفاده از ســازه های حجمــی، نمایــش 
پرفورمنــس، موســیقی و نمایــش خیابانــی بــه تأثیــرات عــدم مطالعــه 
ــذی نشــان داد  ــی کاغ ــور زندگ ــد. مان ــه ش ــی انســان پرداخت در زندگ
افــرادی کــه باعــث ایجــاد ناهنجــاری در جامعــه شــوند در اینکــه اهــل 

ــد. ــتراک دارن ــتند، اش ــه نیس بــا حضــور مطالع بــه مناســبت16 مهــر “روز کــودک” مراســمی 
شــهردار، اعضــای شــورای شــهر، مدیــران ارشــد، و جمعــی از 
ســمن های شــهر اصفهــان به پــاس تقدیــر از ســمن های فعــال در 
ــزی  ــه مرک ــس کتاب خان ــالن کنفران ــوان در س ــودک و نوج ــوزه ک ح
ــواری ریاســت  ــن جلســه نســرین ان شــهر اصفهــان برگــزار شــد. در ای
ــه  ــود؛ ب ــت ب ــن نشس ــخنرانان ای ــی از س ــه یک ــان ک ــی اصفه نمایندگ
ــارات  ــت و انتظ ــداف آن پرداخ ــا و اه ــودک و فعالیت ه ــی بنیادک معرف
بنیادکــودک و ســمن های دیگــر را بیــان کــرد. در ایــن رویــداد 
ــوق  ــه تنظیم شــده ی حق ــی )عســل( عهدنام ــن نمایندگ ــوز ای دانش آم
ــن  ــه حاضری ــای هم ــه امض ــرد و ب ــت ک ــار قرائ ــرای حض ــودک را ب ک

ــاند. رس

یکشــنبه 8 مهرمــاه، ســرور دادخــواه مدیرعامــل بنیادکــودک، 
ــی  ــودک نمایندگ ــر بنیادک ــه از دفت ــران موسس ــایر مدی ــراه س ــه هم ب
ــواری  ــا همراهــی نســرین ان ــه عمــل آورد. ایشــان ب ــد ب اصفهــان بازدی
ــدار  رئیــس نمایندگــی اصفهــان از منــزل تعــدادی از دانش آمــوزان دی
ــا کارکنــان نمایندگــی اصفهــان ضمــن  کــرد. دادخــواه در گفت  و گــو ب
ــه رشــد عملکــرد ایــن نمایندگــی تأکیــد  ــد رو ب اظهــار رضایــت از رون
ــای مملکــت  ــرای ایــران و بچه ه کــرد: تمــام فعالیت هــای شــما ب

خودتــان اســت. مــا همــه در ایــن کشــور زندگــی می کنیــم و 
ــه  ــر چ ــد و ه ــی می کنن ــاک زندگ ــن خ ــم در همی ــما ه ــدان ش فرزن
علــم و آگاهــی ایــن ســرزمین بــاال بــرود نتیجــه ی مثبتــی بــر زندگــی 

همــگان دارد. 
ــت کار  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــز ب ــل( نی ــام مدیرعام ــم مق ــری )قائ ناظ
مــددکاران گفــت: موفقیــت مــا مدیــون عملکــرد و همبســتگی همگــی 
ــه  ــتیم ک ــتم هس ــک سیس ــای ی ــرخ  دنده ه ــون چ ــا همچ ــت. م اس
ــال در کل سیســتم می شــود.  ــا باعــث اخت ــی یکــی از آنه ــدم کارای ع
مدیرعامــل بنیادکــودک در پایــان ایــن دیــدار از تــاش خســتگی ناپذیر 

ــرد. ــی ک ــه تشــکر و قدردان ــی صمیمان ــن نمایندگ ــان ای کارکن

هفته کتاب خوانی در اصفهان

جلسه شهرداری اصفهان با مدیران سمن ها

بازدید مدیرعامل بنیادکودک از نمایندگی اصفهان
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دانش آمــوزان  از  را  خــود  حمایــت  اصفهــان  وکای  کانــون 
ــن  ــده بی ــام ش ــرات انج ــرو مذاک ــرد. پی ــام ک ــان اع ــی اصفه نمایندگ
ــائل  ــل مس ــه ح ــن موسس ــان، ای ــون وکای اصفه ــودک و کان بنیادک

ــگان در  ــورت رای ــه ص ــان را ب ــوزان و خانواده های ش ــی دانش آم حقوق
راســتای هــدف بنیادکــودک و توانمندســازی دانش آمــوزان بــه عهــده 

ــت. گرف

چتر فرشته عدالت بر سر بنیادکودک

دندان پزشــکی  رایــگان  خدمــات  نیک اندیــش  دندان پزشــک 
ــت  ــه هم ــد. ب ــه می ده ــودک ارائ ــیه بنیادک ــوزان بورس ــه دانش آم ب
ــا  ــاه 3 ت ــان، هرم ــی اصفه ــودک نمایندگ ــدان بنیادک ــی از مهرمن یک
ــش  ــت پوش ــگان تح ــورت رای ــه ص ــی ب ــن نمایندگ ــوز ای 4 دانش آم
ــروی  ــا خس ــر احمدرض ــد. دکت ــرار می گیرن ــکی ق ــات دندان پزش خدم
در روز تقدیــر از پزشــکان همیــار بنیادکــودک مصــادف بــا روز پزشــک، 
ــه  ــگان دندان پزشــکی ب ــات رای ــه ی خدم ــت ارائ ــی خــود را جه آمادگ

ــرد. ــام ک ــه اع ــن موسس ــوزان ای دانش آم

ــه  ــان ب ــی اصفه ــودک نمایندگ ــل بنیادک ــجوی فارغ التحصی دانش
ــاران و همــکاران افتخــاری بنیادکــودک پیوســت. وی کــه  جمــع همی
فارغ التحصیــل رشــته پرســتاری ســال 96 اســت و هــم اکنــون دوران 
ــا حضــور در دفتــر نمایندگــی  خدمــت ســربازی خــود را می گذرانــد، ب
اصفهــان و تکمیــل فــرم همــکاری افتخــاری، آمادگــی خــود را جهــت 
ــام و  ــه را اع ــا موسس ــی ب ــای درمان ــتر در زمینه ه ــای بیش همکاری ه

ــرد. ــاز ک ــوز را آغ ــک دانش آم ــاری از ی ــان همی هم زم

دانش آموز دیروز؛ همیار و همکار افتخاری امروزدندان پزشک نیک اندیش 
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امیــد دانشــجوی بورســیه نمایندگــی اصفهــان در مســابقات 
اســتانی مــردان آهنیــن ایــن اســتان بــا شــرکت در چهــار بخــش ایــن 

ــت.  ــت یاف ــا دس ــدال ط ــه م ــه س ــا ب رقابت ه
ــل  ــی و حم ــو، کنده زن ــای آپول ــا در بخش ه ــن رقابت ه ــد در ای امی
ــهرضا  ــی ش ــه میزبان ــکار ب ــرکت 40 ورزش ــا ش ــه ب ــکه در آب ک بش

ــه دســت آورد. ــدال طــا را ب ــزار شــد؛ م برگ

ــه  ــان ک ــی اصفه ــیه نمایندگ ــم بورس ــه نه ــوز پای ــس دانش آم نرگ
ــر در  ــوان بازیگ ــه عن ــینما دارد؛ ب ــری و س ــه بازیگ ــی ب ــه فراوان عاق
فیلــم “امتحــان” بــه کارگردانــی مهــدی کریمیــان  ایفــای نقــش کــرد. 
ــودک و  ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــی و یکمی ــم در س ــن فیل ای
نوجــوان اصفهــان بــا حضــور بازیگــران و عوامــل فیلــم و هنرمندانــی از 

ــد. ــه نمایــش درآم سراســر کشــور ب

قوی ترین مرد 

ــی و  ــان، داور س ــی اصفه ــتعداد نمایندگ ــا اس ــوز ب ــل دانش آم عس
ــد.  او  ــان ش ــودکان و نوجوان ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش یکمی
کــه بــه زبــان انگلیســی مســلط اســت؛ بــا موفقیــت در آزمــون کتبــی، 
مصاحبــه حضــوری و گذرانــدن دوره آموزشــی بــه جمــع 3 داور بخــش 
ــودکان و  ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــی و یکمی ــل س بین المل

ــان پیوســت. نوجوان

داور کوچک فیلم های بین المللی

دختر هنرمند بنیادکودک
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ــان  ــراه خانواده های ش ــه هم ــان ب ــی اصفه ــوزان نمایندگ دانش آم
بــه شــهربازی ملک شــهر دعــوت شــدند. ایــن برنامــه بــا حضــور بیــش 
ــا هــدف  ــاران نیک اندیــش ب ــه همــت یکــی از همی ــوز ب از 10 دانش  آم
ــزار  ــوزان برگ ــرای دانش آم ــوش ب ــی خ ــدن اوقات ــرگرمی و گذران س

ــینا، از شــد. ــی س ــیخ ابوعل ــد ش ــال روز تول ــبت روز پزشــک س ــه مناس ب
همیــاران پزشــِک ایــن نمایندگــی تقدیرشــد. ریاســت ایــن نمایندگــی 
ــا  ــدان ب ــر کارمن ــاری و دیگ ــکاران افتخ ــن از هم ــد ت ــراه چن ــه هم ب
ــر از پزشــکان همــراه بنیادکــودک در مطــب و  ــوح تقدی تقدیــم گل و ل

ــد. ــر و تشــکر کردن ــان تقدی ــتان محــل کارش بیمارس

افزایــش  و  توانمند ســازی  منظــور  بــه  اصفهــان  نمایندگــی 
تئاتــر  برگــزاری کاس  بــه  اقــدام  اعتماد به نفــس دانش آمــوزان 
ــاری  ــاران افتخ ــکاری همی ــا هم ــه ب ــی ک ــن کاس آموزش ــرد. ای ک
ــی  ــری و کارگروه ــات تئات ــا انجــام تمرین ــزار شــد، ب ــودک برگ بنیادک
همــراه بــود. در پایــان از میــان داوطلبــان بــرای تشــکیل گــروه تئاتــر 

ــد. ــل آم ــه عم ــام ب ثبت ن ــل از  ــور تجلی ــه منظ ــد و ب ــیدن روز کارمن ــرا رس ــبت ف ــه مناس ب
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــی اصفه ــدان، نمایندگ ــددکاران و کارمن ــات م خدم

ــل آورد. ــه عم ــی ب ــزان قدردان ــن عزی ــای ای ــمی از تاش ه مراس

روز پزشک شبی شاد و به یاد ماندنی در شهربازی ملک شهر

تقویت استعداد دانش آموزان عاقمند به تئاتر

گرامی داشت روز کارمند 
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کاس هــای مشــاوره تحصیلــی و آمادگــی کنکــور سراســری 
ــی از  ــور یک ــا حض ــم ب ــم و دوازده ــه یازده ــوزان پای ــرای دانش آم ب
نیک اندیشــان )دانشــجوی رشــته پزشــکی عمومــی دانشــگاه اصفهــان( 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه، دانش آمــوزان داوطلــب کنکــور ســال 98 
ــت زدن و  ــول تس ــی، اص ــزی تحصیل ــه، برنامه ری ــای مطالع ــا روش ه ب

ــر اســترس آشــنا شــدند. ــه ب ــای غلب راه ه

ــاط  ــراری ارتب ــارت در برق ــش و مه ــص، دان ــتن تخص ــروزه داش ام
ــز اهمیــت اســت. در همیــن راســتا نمایندگــی  ــا دیگــران حائ موفــق ب
ــهر  ــده ش ــری و گوین ــی مج ــزه فتاح ــم فائ ــی خان ــا همراه ــان ب اصفه
اصفهــان، اولیــن دوره آمــوزش فن بیــان و مهارت هــای ارتبــاط را 
ــوزان  ــر از دانش آم ــرای 20 نف ــان ب ــی اصفه ــر نمایندگ ــل دفت در مح

ــرد. ــزار ک ــودک برگ ــیه بنیادک بورس

 در ایــن جلســات تکنیک هــای کاربــردی فــن بیــان، اعتمــاد 
ــای  ــت حافظــه، الگوه ــای تقوی ــت اســترس، روش ه ــه نفــس، مدیری ب
ــوزش  ــق آم ــر و موف ــاط موث ــاد ارتب ــدن، ایج ــان ب ــر زب ــاری، تاثی رفت

داده شــد. 

مــرداد مــاه 97 تعــداد 25 دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان 
ــه  ــد، ب ــری بودن ــی خب ــگاری و عکاس ــته خبرن ــه رش ــد ب ــه عاقمن ک
ــوزان  ــن دانش آم ــدند. ای ــوت ش ــروز دع ــان ام ــه اصفه ــر روزنام دفت
ــا اســتقبال گــرم رئیــس، ســردبیر روزنامــه و کارمنــدان ایــن نشــریه  ب
روبــرو شــدند. رئیــس دفتــر روزنامــه ضمــن خوش آمدگویــی، بــه نــوع 

ــاره  ــا اش ــی در خبرگزاری ه ــر و عکاس ــه خب ــوه تهی ــا و نح فعالیت ه
ــه  ــه ب ــوه کار در روزنام ــی از نح ــات دقیق ــن توضیح ــرد. او همچنی ک
بچه هــا ارائــه داد. در آخــر نیــز کارمنــدان تحریریــه بــه ســواالت 
دانش آمــوزان پاســخ دادنــد و بــرای همکاری هــای بیشــتر اعــام 

ــد.  ــی کردن آمادگ

برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی

دوره آموزش فن بیان و سخن وری

 دانش آموزان بنیاد کودک میهمانان اصحاب رسانه

دومیــن اردوی تیــم  ملــی هندبــال بزرگســاالن بانــوان ایــران جهــت 
ــه  حضــور در هفدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن آســیا ب
ــا 26 تیرمــاه در اســتان گیــان،  ــخ 19ت ــن، از تاری ــی کشــور ژاپ میزبان
شهرســتان تالــش برگــزار شــد. دانش آمــوز بورســیه بنیادکــودک کــه 
عضــو تیــم هندبــال بانــوان فــوالد مبارکــه اصفهــان اســت، در ایــن اردو 

حضــور داشــت.

حضور دانش آموز بنیادکودک در اردوی تیم 
ملی هندبال
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تیــم ملــی جهت یابــی ایــران بــا حضــور یکــی از دانشــجویان 
ــی اف  ــام حیدرعل ــی “ج ــابقات بین الملل ــان در مس ــی اصفه نمایندگ
ــا  ــه ب ــابقات ک ــن مس ــرد. در ای ــب ک ــم را کس ــام پنج ــان” مق آذربایج

حضــور22 تیــم برگــزار شــد، 100 ورزشــکار از قاره هــای اروپــا، 
ــا ترکیــب 8 آقــا و 7  ــه همــراه تیــم 15 نفــره ایــران ب آســیا و آفریقــا ب
خانــم بــه رقابــت پرداختنــد. دومیــن و ســومین روز ایــن مســابقات در 
ــع  ــران« جمهــوری آذربایجــان واق ــی و گردشــگری »ناب منطقــه جنگل
ــای  ــاحل دری ــی س ــو در نزدیک ــرق باک ــمال ش ــری ش در 170 کیلومت

ــد. ــزار ش ــزر برگ خ
ــور  ــه کش ــم ب ــام پنج ــز و مق ــدال برن ــب دو م ــا کس ــران ب ــم ای  تی
بازگشــت. کســب ایــن دو مــدال توســط ورزشــکاران ایرانــی بــه ویــژه 
ــار 100 ورزشــکار  ــا اســتعداد بنیادکــودک در کن حضــور دانشــجوی ب

ــت. ــن اس ــیار افتخارآفری ــر، بس ــای معتب ــن رقابت ه ــر در ای دیگ
ــا بهره گیــری  رشــته ورزشــی جهت یابــی، پیــدا کــردن راه معیــن ب
از نقشــه و قطب نمــا و دارای مقــررات و اصولــی اســت کــه آمــوزش آن 
ــا بنیان گــذاری  ــروزه ب ــا ام ــود، ام ــراد نظامــی ب ــرای اف ــن ب پیــش از ای
فدراســیون بین المللــی جهت یابــی و گســترش آن بــه همــه اشــخاص، 

ایــن ورزش بــه یــک رشــته پایــه تبدیــل شــده اســت.

بــه دعــوت “ســعید الهیــاری” همــکار افتخــاری مؤسســه، 
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر کــودک و نوجــوان شــهر اصفهــان، 26 نفــر 
ــش  ــای نمای ــه تماش ــی ب ــن نمایندگ ــودک ای ــوزان بنیادک از دانش آم

ــتند. ــرت” نشس ــهر ه ــاد “ش ــدی و ش کم

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن مراســم رئیــس نمایندگــی اصفهــان ب  در ای
ــه سرپرســت  ــی شــده اند ک ــی مجــازاِت جرم ــان، قربان ــواده زندانی خان
ــع آن،  ــه تب ــزود ب ــت، اف ــده اس ــب ش ــت مرتک ــل غفل ــواده به دلی خان
ــه و  ــرار گرفت ــازات ق ــن مج ــر ای ــت تاثی ــز تح ــان نی ــای آن خانواده ه
ــدان،  ــده فرزن ــرای آین ــی ب ــکان، نگران ــار مشــکات معیشــتی، اس دچ
تحقیــر، نداشــتن پشــتوانه مالــی و... هســتند. وی همچنیــن گفــت: مــا 
در ایــن مؤسســه ســعی بــر آن داریــم تــا بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال 
ــا  ــی ت ــای مردم ــن حمایت ه ــاران و همچنی و کمــک مســئوالن و همی
حــد مطلوبــی ایــن خاء هــا را پــر کــرده و از مشــکات آنــان بکاهیــم.  

ــان  ــه فرزندان ش ــی ک ــای زندانیان ــت از خانواده ه ــور حمای ــه منظ ب
بورســیه بنیادکــودک هســتند، مراســمی در محــل نمایندگــی اصفهــان 
ــواده  ــت از خان ــر )روز حمای ــیم مه ــبت روز نس ــه مناس ــد. ب ــزار ش برگ
ــه  ــا توج ــزار و ب ــی برگ ــن نمایندگ ــل ای ــمی در مح ــان( مراس زندانی
ــای  ــه خانواده ه ــی ب ــان هدایای ــارک رمض ــاه مب ــا م ــارن آن ب ــه تق ب

ــد. ــدا ش ــان اه زندانی

درخشش دانشجوی بنیادکودک در مسابقات جهت یابی

دانش آموزان نمایندگی اصفهان به تماشای 
تئاتر “شهرهرت” نشستند

حمایت از خانواده های زندانیان
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اهواز - بنای معین التجار

آدرس : خیابان 24 متری، نبش خیابان آهنگری، ساختمان هشت بهشت، طبقه اول، واحد 6، کد پستی : 6193814664

تلفن: 32921778- 32235721

ahvaz@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 061
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بــه مناســبت بزرگداشــت تولــد حضــرت معصومــه )س( و روز 
دختــر، جشــنی بــرای دانش آمــوزان بورســیه نمایندگــی اهــواز 
برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا همــکاری هیئــت عامــل نمایندگــی اهــواز 
ــی و  ــن نمایندگ ــر بورســیه ای ــوزان دخت ــدادی از دانش آم و حضــور تع
ــزار شــد.  ــواز برگ ــی اه ــددکاران در ســالن  ورزشــگاه تخت ــی م همراه

در راســتای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و آمــوزش بــه دانش آموزان 
جلســات کتابخوانــی بــرای دانش آمــوزان تحــت حمایــت بنیادکــودک 

در مقطــع ابتدایــی توســط مــددکار ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

دانش آمــوزان ضمــن ســپری کــردن ســاعاتی خــوش و مفــرح در ایــن 
ــر  ــوع دیگ ــای متن ــش و برنامه ه ــرودخوانی، نمای ــا س ــه ب ــم ک مراس
ــادگار از برگزارکننــدگان جشــن دریافــت  ــه ی ــی ب ــود، هدایای همــراه ب

ــد. کردن

مراسم روز دختر در ورزشگاه تختی اهواز

برگزاری جلسات کتابخوانی برای دانش آموزان 
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ایام - قلعه والی )موزه مردم شناسی(

آدرس : خیابان سعدی جنوبی، کوچه عبداللهی، پاک یک، طبقه همکف.

تلفن: 33362880

ilam@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 084
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ــه  ــام ب ــتان ای ــر در اس ــتا ی قج ــران روس ــن دخت ــش از ای ــا پی ت
دلیــل نبــودن مدرســه ای جداگانــه و عــدم دسترســی بــه کاس درس 
مجــزا و معلــم، پــس از پایــه ششــم مجبــور بــه تــرک تحصیــل بودنــد. 
ــه دنبــال  ــی جــز آســیب و فقــر ب بی شــک ایــن تــرک تحصیــل ارمغان
نداشــته اســت. بنیادکــودک پیــرو درخواســت اداره آمــوزش و پــرورش 
اســتان ایــام و پــس از بررســی منطقــه مــورد نظــر، بــرای جلوگیــری 
از تــرک تحصیــل دختــران ســرزمین مان، چهــار کانکــس مدرســه بــه 

ایــن منطقــه ارســال کــرد.

ــو  ــه ویدئ ــام جلس ــتان ای ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف اداره کار، تع
ــرد.  ــزار ک ــام برگ ــتان ای ــای شهرس ــور خیریه ه ــا حض ــی ب کنفرانس
ــه صــورت غیــر حضــوری برخــی از خیریه هــای  ــن جلســه کــه ب در ای
خــارج از اســتان نیــز حضــور داشــتند، مباحثــی پیرامــون نحــوه 
ــه آنهــا  ــی ب شناســایی خانواده هــای کم برخــوردار و کمک رســانی اصول
ــن موسســه و نحــوه  ــی ای ــام ضمــن معرف مطــرح شــد. نمایندگــی ای
ــه  ــدف دار ب ــدت و ه ــات بلندم ــه خدم ــزوم ارائ ــر ل ــانی آن، ب کمک رس
ــی  ــن موضــوع فرهنگ ــرد همچنی ــد ک ــوردار تاکی ــای کم برخ خانواده ه
ــط  ــه توس ــن جلس ــز در ای ــودار نی ــار کم برخ ــامت روان در اقش و س

ــد. ــرح ش ــام مط ــی ای ــددکار نمایندگ م

بــرای  طبعیت گــردی  روزه  یــک  اردوی  ایــام  نمایندگــی 
ــک  ــن اردوی ی ــرد. ای ــزار ک ــه برگ ــن موسس ــیه ای ــوزان بورس دانش آم
ــی و 20  ــی، راهنمای ــوز ابتدای ــا حضــور 20 دانش آم ــت ب روزه در دو نوب

ــکاران  ــددکاران و هم ــی م ــا همراه ــر و ب ــتانی دخت ــوز دبیرس دانش آم
ــام،  ــبز ای ــی چغاس ــارک جنگل ــِت پ ــد. طبیع ــزار ش ــاری برگ افتخ

میزبــان ایــن دانش آمــوزان بــود.

دختران ایام و شوق آموزش 

هم اندیشی، اثر بخشی، بهبود اجتماعی

اردوی یک روزه دانش آموزان  
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بروجرد - مسجد سلطانی

آدرس : خیابان شهدا، حافظ شمالی، کوچه شهید موسوی، پاک 1، طبقه دوم شمالی.

تلفن: 42608003-5

boroujerd@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 066
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ــیه  ــران بورس ــه دخت ــو ب ــال ن ــتانه س ــرد در آس ــی بروج نمایندگ
ــش  ــاس و کف ــران لب ــدادی از پس ــه تع ــک و ب ــی عروس ــن نمایندگ ای
ــن  ــش ای ــاران نیک اندی ــت همی ــه هم ــک ها ب ــن عروس ــدی داد. ای عی

ــد. ــه  ش ــی تهی نمایندگ

ــد و مجــری محبــوب کــودکان و عضــو گــروه  ــن هنرمن ــی فروت عل
ــد. ــرد ش ــودک بروج ــان بنیادک ــا، مهم فیتیله ای ه

فروتــن بــا بازدیــد از نمایندگــی بروجــرد در صفحــه اینســتاگرامش 
بــه صــورت زنــده بنیادکــودک را بــه مخاطبانــش معرفــی کــرد.

نمایندگــی بروجــرد جلســه مشــاوره تحصیلــی، فــردی و اجتماعــی 
بــرای دانش آمــوزان پســر پایــه هشــتم و نهــم ایــن نمایندگــی برگــزار 
کــرد.  یکــی از همیــاران نیک اندیــش بنیادکــودک کــه مشــاور و 
ــه را  ــدرس، جلس ــوان م ــه عن ــت، ب ــرد اس ــه ای در بروج ــر مدرس مدی
ــردی آغــاز کــرد؛ ســپس در ادامــه  ــی و ف ــا مباحــث مشــاوره تحصیل ب
ــکات الزم  ــا ن ــه آنه ــوزان ب ــه دانش آم ــورد عاق ــون رشــته های م پیرام
را توضیــح داد. دانش آمــوزان اســتقبال خوبــی از برگــزاری کارگاه 
ــر  ــه صــورت مســتمر ه ــن جلســات ب ــا شــد ای ــتند و بن مشــاوره داش
سه شــنبه برگــزار شــود. ایــن جلســات در یــک ســاعت اول بــه صــورت 
ــت  ــه داش ــی ادام ــات خصوص ــورت جلس ــه ص ــه ب ــی و در ادام گروه
ــی الزم  ــان از راهنمای ــه نیازش ــه ب ــا توج ــد ب ــوزان بتوانن ــا دانش آم ت

ــوند. ــوردار ش برخ

ــد.  ــور ش ــه ی کش ــان کارات ــودک قهرم ــوز بنیادک ــن  دانش آم ثمی
وی کــه دانش آمــوز پایــه هفتــم و بورســیه نمایندگــی بروجــرد اســت، 
ــا شــرکت در مســابقات کشــوری کاراتــه بــه میزبانــی بروجــرد مقــام  ب

ــرد. اول را کســب ک

عمو فیتیله ای، مهمان بنیادکودکعید و عیدانه

توانایی انتخاب مناسب، مهارتی ضروری قهرمان نوجوان بنیادکودک



62

ــل  ــروع فص ــدارس و ش ــاز م ــا آغ ــان ب ــرد هم زم ــی بروج نمایندگ
ســرما، بــه تعــدادی از دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی 
ــه همــت  ــه ب ــا ک ــن هدای ــرد. ای ــاس زمســتانی اهداک نوشــت افزار و لب
یکــی از همیــاران نیک اندیــش ایــن نمایندگــی تهیــه شــد، شــامل 75 

ــود. ــتانی ب ــاس زمس ــت لب ــت افزار و 18 دس ــته نوش بس

نمایندگــی بروجــرد اردوی یــک روزه شــهربازی ســرزمین عجایــب 
ــوزان  ــر از دانش آم ــا حضــور ســی نف ــه ب ــن اردو ک ــرد. در ای ــزار ک برگ
ــتفاده از  ــا اس ــوزان ب ــد؛ دانش آم ــزار ش ــان برگ ــی و مربی های ش ابتدای
وســایل شــهربازی و صــرف میــان وعــده، نیــم روز تابســتانی خــود را بــه 

ــد.  شــادی گذراندن

نیک اندیشی، رودخانه بی پایان

اردوی سرزمین عجایب 

محســن دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی بروجــرد ضمــن موفقیــت 
ــود  ــی خ ــته ورزش ــوان رش ــه عن ــخصی را ب ــاع ش ــش، دف در درس های
انتخــاب کــرده اســت. او بــا شــرکت در مســابقات اســتانی لرســتان کــه 
تحــت عنــوان “نینجــا” برگــزار شــد، بــه مقــام اول دســت پیــدا کــرد و 

ــه مســابقات کشــوری راه یافــت. ب

ــد.  پســر نوجــوان بنیادکــودک در مســابقات کشــوری افتخــار آفری
علیرضــا دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی بروجــرد در مســابقات 
ــرم  ــر از 63 کیلوگ ــه وزن کمت ــته کارات ــر در رش ــام غدی ــوری ج کش
ــام دوم  ــب مق ــه کس ــق ب ــتکار موف ــاش و پش ــا ت ــرد و ب ــرکت ک ش

ــد. ــان ش ــنی نوجوان ــوری در رده س کش

نینجاِی جوان 

نوجوان کاراته کار
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جلســات مشــاوره بــرای دانش آمــوزان دختــر بورســیه ایــن 
نمایندگــی برگزارشــد. در ایــن جلســات کــه بــه همــت یکــی از 
ــع  ــر مقط ــوزان دخت ــرای دانش آم ــرد ب ــودک بروج ــاران بنیادک همی
متوســطه برگزارشــد؛ مباحثــی در خصــوص مســائل رفتــاری و تحصیلی 
ــا اســتقبال دانش آمــوزان از مباحــث مطــرح  ــان ب مطــرح شــد و در پای

ــد. ــه یاب ــم ادام ــور منظ ــه ط ــات ب ــد جلس ــا ش ــده، بن ش

ــی  ــع ابتدای ــر مقط ــوز دخت ــرای 30 دانش آم ــک روزه ب ــی ی اردوی
برگــزار شــد. در ایــن اردوی یــک روزه دانش آمــوزان پــس از گــردش در 
عمــارت بــاغ خانــواده شــهر بروجــرد در مســابقه طناب کشــی شــرکت 

ــی شــد. ــا پذیرای ــده از آنه ــه و میان وع ــا صــرف صبحان ــد و ب کردن

مشاوره، راهی برای یافتِن خود 

اردوی باغ خانواده
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بم - ارگ بم

آدرس : میدان عدالت، ابتدای خیابان زید، کوچه شهدای 18، پاک 2.

تلفن: 44320870-44310830

bam@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 034
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بورســیه  دانش آمــوزان  بــرای  لیمــاک  آموزشــی  موسســه 
بــا  آشــنایی  کارگاه هایــی جهــت  بــم  نمایندگــی  بنیادکــودک 

کــرد. برگــزار  مشــاغل  و  تحصیلــی  رشــته های 
در ایــن جلســات کــه 80 نفــر از دانش آمــوزان حضــور داشــتند، در 
خصــوص رشــته های تحصیلــی نظــری، فنــی و حرفــه ای و کار و دانــش 
ــق  ــده از طری ــه در آین ــاغلی ک ــن مش ــد. همچنی ــه ش ــی ارائ توضیحات
ــه کار شــوند،  ــد در آن مشــغول ب ــوزان می توانن ــن رشــته ها دانش  آم ای
ــا دانش آمــوزان در تابســتان  ــر آن تــاش شــد ت معرفــی شــد. عــاوه ب
ــه همچــون صنایع دســتی،  ــوق برنام ــای ف ــت از کاس ه ــات فراغ و اوق
ــی  ــان انگلیس ــر و زب ــوزش کامپیوت ــه ای، آم ــی و حرف ــای فن کاس ه

ــد. اســتفاده کنن

کارگاه معرفی رشته های تحصیلی و مشاغل
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بوشهر - گور دختر

آدرس : خیابان مطهری، روبه روی سه راه بازرگانی، ساختمان مسیله، طبقه 6، واحد603.

تلفن: 33544405

bushehr@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 077
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ــی بوشــهر در مســابقات  ــیه نمایندگ ــوز بورس امیرحســین دانش آم
رزمــی هان ما دانــگ در ســطح اســتانی، موفــق بــه کســب مقــام 
ــه  ــق ب ــر موف ــابقات دیگ ــز در مس ــن نی ــش از ای ــد. او پی ــی ش قهرمان
کســب مــدال و لوح هــای قهرمانــی شــده اســت. هان ما دانــگ 
ــه  ــت و ب ــدو اس ــواده تکوان ــی خان ــنواره و گردهمای ــای جش ــه معن ب
ــت.  ــه اس ــای پای ــامل تکنیک ه ــه ش ــود ک ــاق می ش ــابقاتی اط مس
ایــن مســابقات شــامل طیــف وســیعی از مهارت هــای تکوانــدو اســت و 

ــان دارد. ــراز اول جه ــتادان ط ــرای اس ــی ب ــی حت ــت خاص جذابی

ــهر  ــی بوش ــوزان نمایندگ ــاک، دانش آم ــن پ ــبت روز زمی ــه مناس ب
ــاک  ــه پ ــا همیش ــاحلت را ت ــارس، س ــد ف ــا اب ــج ت ــعار )خلی ــا ش ب
ــازی  ــه پاک س ــدام ب ــارس اق ــج ف ــون خلی ــاره نیلگ ــم( در کن می خواه

ــد. ــان کردن ــارک لی ــاحل پ س
ایــن برنامــه بــا همــکاری دانشــگاه خلیــج فــارس و کانــون عکــس و 
فیلــم دانشــگاه برگــزار شــد. دانش آمــوزان بعــد از پاک ســازی ســاحل 
ــی،  ــی، فریزب ــابقه طناب کش ــرح در مس ــاد و مف ــه ش ــک برنام ــی ی ط
ــی  ــن روز را گرام ــرده و ای ــرکت ک ــا ش ــرواز بادبادک ه ــاربولینگ و پ ش

ــتند. داش

ــوزان  ــدادی از دانش آم ــش تع ــر هیماران ــا مه ــهر ب ــی بوش نمایندگ
ــازی و  ــا ب ــه ب ــن برنام ــرد. ای ــوت ک ــاره دع ــردش به ــه گ ــیه را ب بورس
ســرگرمی در شــهربازی لیــان بوشــهر آغــاز شــد و بــا شــامی دوســتانه 

ــت. ــان یاف ــتوران پای در رس

دست آورد ورزشی امیرحسین

خلیج تا ابد فارس، ساحلت را تا همیشه پاک 
می خواهم 

گردش بهـاره
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بــا همــکاری “موسســه چــکاوک” و نمایندگــی بوشــهر، کاس 
ــا  ــی ت ــوزان مقطــع ابتدای آموزشــی پرنده نگــری برگــزار شــد. دانش آم
ــا  ــد و ب ــرکت کردن ــری ش ــی پرنده نگ ــات آموزش ــتان در جلس دبیرس
ــدگان، محــل زندگــی آنهــا، روش حفاظــت  ــواع پرن ــد ان مباحثــی مانن
ــات،  ــن جلس ــدف از ای ــدند. ه ــنا ش ــت آش ــط زیس ــدگان و محی از پرن
دوســتی کــودکان بــا محیــط زیســت و حیوانــات بــود. در پایــان 
دانش آمــوزان، عضــِو افتخــاری موسســه چــکاوک شــدند تــا در آینــده 
از گردش هــای علمــی و طبیعت شناســی ایــن موسســه اســتفاده 

ــد. کنن

زهــرا دانش آمــوز پرتــاش نمایندگــی بوشــهر در حالــی کــه 
مــادرش بــا بیمــاری ســرطان دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ مقــام اول 
ــش از  ــرا پی ــرد. زه ــز را کســب ک ــس روزی می ــتانی تنی ــابقات اس مس
ــب  ــته کس ــن رش ــتانی در ای ــوری و اس ــام کش ــن مق ــز چندی ــن نی ای

ــت. ــرده اس ک

ــی  ــه قهرمان ــاالن ب ــر رده نونه ــد مت ــابقات دوی ص ــرا در مس زه
ــهر  ــاه در ش ــرداد م ــم م ــت روز هفت ــن رقاب ــت یافت. ای ــوری دس کش
ــزار  ــاالن برگ ــر در رده نونه ــوز دخت ــرکت 30 دانش آم ــا ش ــیراز ب ش
شــد. از دیگــر افتخــارات دونــده بنیادکــودک کســب مقــام اول و مــدال 
طــای مســابقات سراســری بهزیســتی در رشــته دوی صــد متــر اســت.

کاس هــای تقویتــی دروس ریاضــی و زبــان انگلیســی جهــت 
بهبــود وضعیــت تحصیلــی دانش آمــوزان در محــل نمایندگــی بوشــهر 
برگزارشــد. ایــن کاس هــا از ابتــدای آذر مــاه هــر پنج شــنبه بــه 
ــه  ــب ادام ــه صــورت مرت ــوزان ب ــه دانش آم ــت دروس پای ــور تقوی منظ

ــت.  ــته اس داش

زهرا دختر روزهای سخت دوستی با طبیعت 

دانش آموز پرتاش بنیادکودک برگزاری کاس های تقویتی  
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نمایندگــی بوشــهر بــرای مــادران دانش آمــوزان بورســیه ایــن 
نمایندگــی کارگاه مهارت هــای زندگــی و فرزندپــروری برگزارکــرد. 
ایــن کارگاه طــی 5 جلســه، در روزهــای پنج شــنبه در محــل 
ــواده مهــر برگــزار شــد. از  ــا همــکاری مرکــز مشــاوره خان نمایندگــی ب
ســر فصل هــای مطــرح شــده در ایــن کارگاه  کنتــرل خشــم کــودکان، 

ــود.  ــر ب ــاط موث ــای ارتب ــروری و راهکاره ــای ض مهارت ه

ــب  ــه کس ــق ب ــز موف ــن نی ــش از ای ــتعداد پی ــا اس ــوِز ب ــن دانش آم ای
ــت. ــده اس ــته ش ــن رش ــددی در ای ــارات متع افتخ

بنیــاد  علمــی آموزشــی قلم چــی بوشــهر جشــن تجلیــل از 
ــه  ــن مراســم ک ــرد. در ای ــزار ک ــون سراســری برگ ــر آزم ــای برت رتبه ه
ــر و  ــدارس برت ــران م ــا حضــور بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر، مدی ب
ــر  ــه زی ــوزان رتب ــی دانش آم ــد؛ از تمام ــزار ش ــتانی برگ ــئولین اس مس
1000 و همچنیــن پذیرفته شــدگان در آزمون هــای مــدارس برتــر 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب تقدی

عکاســی  نمایشــگاه  میزبــان  دهدشــتی  عمــارت  گالــری 
ــه  ــداد ک ــن روی ــن گشــایش ای ــود. در آیی ــوزان بنیادکــودک ب دانش آم
آثــار هنــری حاصــل از نخســتین چالــش جــدی ایــن دانش آمــوزان در 
زمینــه عکاســی را در معــرض دیــد عمــوم قــرار داد، تعــدادی از اهالــی 
ــای  ــتعداد و خانواده ه ــا اس ــوزان ب ــهر و دانش آم ــئولین ش ــر، مس هن

ــد. ــور یافتن ــان حض ایش

ابوالفضــل دانش آمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی بوشــهر در مســابقات 
ــن  ــد. ای ــام اول ش ــب مق ــه کس ــق ب ــاکاماتو موف ــه س ــی کارات جهان
ــد  ــزار ش ــیراز برگ ــهر ش ــاکاماتو در ش ــای س ــور آق ــا حض ــابقات ب مس
و بیــش از 1000 شــرکت کننــده داشــت. در وزن زیــر 40 کیلــو 
ــد.  ــه مقــام اول دســت یاب ابوالفضــل 27 رقیــب داشــت کــه توانســت ب

رســتوران ایتالیایــی گانــدو در شــهر بوشــهر از همیــاران همیشــگی 
بنیــاد اســت کــه ایــن بــار نیــز تعــدادی از دانش آمــوزان بورســیه ایــن 
نمایندگــی را بــرای ضیافــت افطــار دعــوت کــرد و شــب خوبــی را بــرای 

ــم زد.  ــوزان رق دانش آم

آموزش مادران مسیری برای ارتقای کیفیت زندگی 
کودکان

مراسم تجلیل از دانش آموزان بوشهری

نمایش عکاسی خاقانه دانش آموزان بنیادکودک در 
بوشهر

دانش آموز با استعداد بنیادکودک قهرمان جهان شد 

دانش آموزان بوشهر، مهمان رستوران گاندو 
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بیرجند - مدرسه شوکتیه

آدرس : خیابان طالقانی، نبش طالقانی1.

تلفن: 32239910 -32239920

birjand@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 056
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نمایندگــی بیرجنــد در روز پایانــی آذر مــاه مراســمی بــه مناســبت 
ــرد.  ــن نمایندگــی برگزارک ــوزان بورســیه ای ــرای دانش آم ــدا ب شــب یل
ایــن مراســم بــا حضــور 140 نفــر از دانش آمــوزان بورســیه و 
ــون  ــاد، همچ ــوع و ش ــای متن ــرای برنامه ه ــا اج ــا ب ــای آنه خانواده ه
ــز و  ــش طن ــتندآپ کمدی و نمای ــاپ، اس ــی و پ ــده محل ــیقی زن موس

مســابقه “دارت” برگزارشــد.

شب یلدا در بیرجند 
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تبریز - خانه بهنام

آدرس : خیابان آبادانی مسکن، 200دستگاه،  باالتر از شیرخوارگاه احسان، پاک 434

تلفن: 34770071-34778951

tabriz@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 041
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در شــب میــاد امــام حســن مجتبــی )ع(، ضیافــت افطــاری توســط 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــز برگ ــهر تبری ــان ش ــی از نیک اندیش گروه
ــا  ــای آنه ــودک و خانواده ه ــیه بنیادک ــوزان بورس ــر از دانش آم 74 نف
ــه موســیقی شــاد و  ــز برنام ــد از مراســم افطــار نی حضــور داشــتند. بع

ــژه اجــرا شــد. نمایــش وی

 در آســتانه برگــزاری آزمــون سراســری، بنیادکــودک بــا همــکاری 
دبیــران برجســته شــهر تبریــز نســبت بــه تشــکیل کاس هــای 
رشــته های  پیش دانشــگاهی  دوره  دانش آمــوزان  بــرای  آموزشــی 
ــرد. ــدام ک ــک اق ــیمی و فیزی ــی در دروس ش ــی و علوم تجرب علوم ریاض

ضیافت افطاری
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تهران - ورودی بازار تهران )اثر والتر میتل هولتسر حوالی سال 1304(

آدرس : میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، نرسیده به بیمارستان پارسا، ساختمان بهار، پاک 190.

تلفن: 8-55489006 و 55368373-4

tehran@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 021



75

عرصه هــای  در  همــواره  بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوزان 
ــه  ــود را ب ــتعداد خ ــی و... اس ــری، ادب ــی، هن ــی، ورزش ــف علم مختل
ــره  ــتعداد زه ــا اس ــوزاِن ب ــن دانش آم ــی از ای ــته اند. یک ــش گذاش نمای
اســت کــه در هجــده ســالگی توانســت در حــوزه ادبیــات گامــی بلنــد 
بــردارد و رمانــی تحــت عنــوان “ماریــو” را کــه از مدتــی پیــش شــروع به 

ــاند. ــاپ برس ــه چ ــود ب ــرده ب نوشــتن ک
او پــس از کســب ایــن موفقیــت مشــغول نوشــتن کتــاب دوم خــود 
ــده و در  ــاب ش ــازار کت ــدان دور وارد ب ــه چن ــده ن ــه در آین ــت ک اس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــار عاقمن اختی

ــانگر  ــواره نش ــگاهی هم ــع دانش ــان در مجام ــق نابینای ــور موف حض
توانایی هــای ایــن گــروه از افــراد جامعــه اســت. در حــال حاضــر 
ــه  ــوده ک ــد ب ــودک بهره من ــش از 1000 دانشــجو از بورســیه بنیادک بی
ــت.  ــز هس ــن دل نی ــتعداد روش ــا اس ــجویان ب ــامل دانش ــار ش ــن آم ای
ــیه  ــال 86 بورس ــه از س ــت ک ــی اس ــجویان موفق ــی از دانش ــه یک فرزان
ــته  ــواه توانس ــاران نیک خ ــای همی ــا حمایت ه ــده و ب ــودک ش بنیادک
مراحــل تحصیلــی خــود را طــی کنــد و بــه مــدارج باالیــی دســت یابــد 
ــم و  ــب عل ــی در راه کس ــش مانع ــمانی او برای ــص جس ــچ گاه نق و هی
تحصیــل نبــوده اســت. او بــا پشــتکار توانســت مــدرک دکتــرای خــود 
ــران  ــگاه ته ــعه از دانش ــادی و توس ــی اقتص ــته جامعه شناس را در رش
ــتیبانی  ــت و پش ــود را حمای ــت خ ــل موفقی ــی از عل ــد و یک ــذ کن اخ
ــد.  ــد؛ می دان ــار او بوده ان ــال ها کن ــن س ــی ای ــه در تمام ــش ک همیاران
او اکنــون بــه همــراه بــرادرش کــه او نیــز روشــن دل اســت و در مقطــع 
ــد، در  ــل می کن ــران تحصی ــگاه ته ــی دانش ــته روانشناس ــرای رش دکت

ــت. ــه کار اس ــغول ب ــت مش ــورت پاره وق ــه ص ــه ب ــک کتابخان ی

ــوع  ــا موض ــی ب ــورت گروه ــه ص ــه ای ب ــران، جلس ــی ته نمایندگ
ــدادی  ــه تع ــن جلس ــرد. در ای ــزار ک ــان، برگ ــا نوجوان ــر ب ــاط موث ارتب
ــرکت  ــا نوجوانانشــان ش ــی ب ــادران در خصــوص مشــکات ارتباط از م
ــن  ــد. در ای ــت کردن ــود صحب ــای خ ــائل و نگرانی ه ــه مس ــع ب و راج
ــه در  ــی ک ــی و تغییرات ــران نوجوان ــه بح ــی در زمین ــوص مطالب خص
ــرات،  ــن تغیی ــرش ای ــر آگاهــی و پذی ــد ب ــن ســن رخ می دهــد، تاکی ای
ــط  ــان، توس ــا نوجوان ــر ب ــاط موث ــای ارتب ــر ویژگی ه ــن ذک همچنی
روانشــناس مجموعــه، مطــرح و مــورد بحــث قــرار گرفــت. ایــن 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــی و پیاپ ــورت هفتگ ــه ص ــات ب جلس

در ادامــه کمپیــن بشــتاب_بکتاب کــه بــه مناســبت هفتــه 
کتاب خوانــی برگــزار شــد، بنیادکــودک بــا همیــاری هموطنــان 
نیک اندیــش و همــکاری “شــورای کتــاب کــودک” اقــدام بــه برگــزاری 
جلســات کتاب خوانــی بــا هــدف عاقه منــد کــردن دانش آمــوزان 
ــا  ــن خانواده ه ــگ در بی ــن فرهن ــج ای ــی و تروی ــه کتاب خوان بورســیه ب

ــت. ــرده اس ک
این کارگاه در 6 جلسه دو ساعته برگزار شد. 

زهره نویسنده خاق بنیادکودک

ارتباط موثر با نوجوانان

گزارش برآیند کمپین بشتاب_بکتاب
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ــن  ــددکاران ای ــال از م ــی س ــای پایان ــران در روزه ــی ته نمایندگ
ــکاری  ــا هم ــی ب ــن نمایندگ ــل آورد. ای ــه عم ــل ب ــی تجلی نمایندگ
ــیه،  ــوز بورس ــزار دانش آم ــداد ه ــا تع ــن ب ــاری ورامی ــی اقم نمایندگ
ــه  ــددکار را در کارنام ــع آن م ــه تب ــوز و ب ــداد دانش آم ــترین تع بیش

ــت. ــای داده اس ــود ج کاری خ

ــن  ــه منظــور تبیی ــوق کــودکان نشســتی ب ــت از حق انجمــن حمای
ــل  ــت در مح ــن نشس ــرد. ای ــودکان برگزار ک ــت ک ــای حمای اولویت ه
خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
مباحثــی ماننــد ضــرورت امــر آمــوزش کــودکان بــر پایــه کنوانســیون 
حقــوق کــودک، بررســی ســاختار ســمن ها و ضــرورت بهداشــت 
ــوان نهاد هــای  کــودکان مطــرح و مباحــث فــوق در راســتای تمرکــز ت
مختلــف بــرای حــل مشــکات کــودکان بــه بحــث و بررســی گذاشــته 
ــن  ــز در ای ــران نی ــی ته ــودک نمایندگ ــس بنیادک ــدی رئی ــد. محم ش

ــت. ــور یاف ــت حض نشس

ــول  ــوان اص ــا عن ــی ب ــران کارگاه ــهر ته ــانی ش ــازمان آتش نش س
ــزار  ــهر برگ ــن ش ــال ای ــمن های فع ــور س ــا حض ــانی ب ــی آتش نش ایمن
ــن کارگاه  ــز در ای ــران نی ــی ته ــودک نمایندگ ــددکاران بنیادک ــرد. م ک
حضــور یافتنــد. در ایــن کارگاه مباحثــی ماننــد ســختی های کار 
آتش نشــان ها، نحــوه نصــب صحیــح بخــاری، واکنــش در زمــان 
ــی  ــردم، بررس ــه م ــا ب ــن راه کاره ــال ای ــی انتق ــوزی و چگونگ آتش س
شــد. در ادامــه کارگاه پیشــنهاداتی از ســوی ســمن ها پیرامــون نحــوه 
ــه شــد. ــه ســازمان آتش نشــانی ارائ آمــوزش و اطاع رســانی عمومــی ب

ــمن ها  ــش س ــن کارگاه نق ــده در ای ــرح ش ــم مط ــات مه  از موضوع
و ســازمان های مردم نهــاد در تاثیرگــذاری بــر مــردم و گروه هــای 
تحــت حمایت شــان بــود؛ نماینــده ســازمان آتش نشــانی در ایــن 
خصــوص گفــت: مــددکاران اجتماعــی هــر موسســه اگــر آموزش هــای 
ــات الزم  ــازل، اطاع ــد از من ــان بازدی ــد در زم ــد، می توانن الزم را ببینن
ــر  ــاوه ب ــوارد ع ــن م ــال ای ــا انتق ــد و ب ــال دهن ــا انتق ــه خانواده ه را ب
ــد. ــد ش ــی خواه ــز صرفه جوی ــا نی ــرات در هزینه ه ــگیری از خط پیش

دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی نمایندگــی تهــران بــا دعــوت 
ــر  ــاوه ب ــوزان ع ــد. دانش آم ــهربازی رفتن ــه ش ــش ب ــار نیک اندی همی
بــازی و ســرگرمی، نهــار و عصرانــه را نیــز در شــهربازی صــرف کردنــد.

ــته  ــاب و بس ــون کت ــی چ ــدای جایزه های ــا اه ــان ب ــار مهرب همی
ــرای  ــزی را ب ــوزان، روز پرنشــاط و خاطــره انگی ــه دانش آم بهداشــتی ب

ــم زد. ــز رق ــات پایی ــن لحظ ــا در آخری آنه

نشست تبیین اولویت کودکانتجلیل از یک سال سخت کوشی 

کارگاه آتش نشانی و اصول ایمنی

اردوی پاییزی
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ــران  ــی ته ــل نمایندگ ــت عام ــو هیئ ــوردی، عض ــی رهن ــر عل دکت
و همیــار بنیادکــودک، خدمــات دندان پزشــکی بــه دانش آمــوزان 
ــی  ــوزان نمایندگ ــد. دانش آم ــه می ده ــی ارائ ــن نمایندگ ــیه ای بورس
تهــران بــا تعییــن وقــت قبلــی بــه مطــب ایشــان مراجعــه و از خدمــات 

می شــوند. بهره منــد  دندان پزشــکی 

کارگاه آموزشــی پیشــگیری از بیمــاری ایــدز توســط “انجمــن 
احیــا” برگــزار شــد. در ایــن کارگاه کــه بــا حضــور مــددکاران و 
ــط  ــر رشــته های مرتب ــه، پزشــکان و دیگ ــدگان موسســات خیری نماین
ــتند و  ــور داش ــز حض ــران نی ــی ته ــددکاران نمایندگ ــد، م ــکیل ش تش
ــگیری از آن،  ــال و پیش ــوه انتق ــدز، نح ــاری ای ــا بیم ــط ب ــائل مرتب مس
بررســی شــد. در ایــن جلســه مــواردی ماننــد تفــاوت ایــدز و اچ آی وی، 

ــد. ــرح ش ــروس مط ــن وی ــال ای ــگیری و انتق ــای پیش راه ه
در بخــش دوم کارگاه پزشــکان متخصــص بــه تفصیــل ایــن 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــن از بیم ــد ت ــن چن ــد. همچنی ــاری را شــرح دادن بیم
ــا بــه اشــتراک گذاشــتن  ایــدز نیــز در ایــن کارگاه حضــور داشــتند و ب

تجربیات شــان، بــاب جدیــدی در ایــن موضــوع گشــودند.
ایــن انجمــن تصمیــم دارد بــا آمــوزِش راه هــای پیشــگیری و انتقــال 
ــرای  ــی ب ــاد گام ــازمان های مردم نه ــددکاران و س ــه م ــاری ب ــن بیم ای

بهبــود بهداشــت در ایــن زمینــه بــردارد.

 پنجــاه دانش آمــوز مقطــع ابتدایــی بــا حضــور در جشــن 
ــف، ســاعات خوشــی  ــه ای ضمــن شــرکت در مســابقه های مختل فیتیل
ــد.  ــا موســیقی و تماشــای اجــرای عمــو فیتیله ای هــا ســپری کردن را ب
در انتهــای مراســم، دادخــواه مدیــر عامــل بنیادکــودک، بــا اهــدای لوح 
تقدیــر از عمــو فیتیله ای هــا تقدیــر به عمــل آورد. ایــن مهمانــی شــاد و 

ــت. ــان یاف ــار پای ــا صــرف نه ــه ب کودکان

ایــن کنفرانــس کــه مهرمــاه ســال 97 توســط موسســه مطالعاتــی 
“حامیــان فــردا “برگــزار شــد، بــا حضــور مدیــران ســمن ها همــراه بود و 
“محســن محمدی” رئیــس نمایندگــی تهــران نیــز بــه عنــوان نماینــده 
بنیادکــودک در ایــن همایــش شــرکت کــرد. همچنیــن مباحثــی 
چــون اســتراتژی منعطــف در دوره تحریــم، اصــول برنامه ریــزی عالــی 
ســمن ها در شــرایط بحــران اقتصــادی – آینده گزینــی، آینده ســاز 
ــد  ــای جدی ــق فرصت ه ــز خل ــتراتژیک، رم ــر اس ــمن ها، تفک ــودن س ب
در محیط هــای متاطــم و ایجــاد فرصــت بــرای تعامــل ســمن ها 

مطــرح شــد.

خدمات دندان پزشکی به دانش آموزان

ــس  ــران در کنفران ــی ته ــس نمایندگ ــور رئی حض
آموزشــی ســمن ها، تحریــم و مدیریــت چالش هــا

مهمانی فیتیله ای 

آموزش، پیشگیری، فرهنگ سازی



78

مــددکاران نمایندگــی تهــران در کارگاهــی بــا عنــوان “آشــنایی بــا 
اقدامــات قبــل، حیــن و بعــد از زلزلــه” کــه از طــرف شــورای تخصصــی 
ــا هــدف آشــنایی اعضــای شــبکه ی  مدیریــت حــوادث غیــر مترقبــه ب
ــد.  ــرکت کردن ــد، ش ــزار ش ــه برگ ــوکاری و خیری ــات نیک ــی موسس مل
ــل و  ــای قب ــاره آموزش ه ــات مهمــی درب ــه موضوع ــش ب ــن همای در ای
حیــن و بعــد از زلزلــه اشــاره شــد. موضوعــات کلــی ایــن کارگاه شــامل 
حوادث طبیعــی ماننــد ســیل، زلزلــه، آتش ســوزی، آلودگــی آب و 
ــه پیشــگیری  ــن کارگاه ب ــن در ای ــود. همچنی ــی ب آســیب های اجتماع
و آمادگــی بــرای حــوادث نیــز پرداختــه شــد. درپایــان از افــراد 
پیش آهنــِگ عضــو جمعیــت هال احمــر کــه در زلزلــه کرمانشــاه 
بی دریــغ بــه کمک رســانی شــتافتند، بــا اهــدای لــوِح ســپاس، 

ــد. ــی ش قدردان

بــه مناســبت روز کــودک، نمایندگــی تهــران اردوی بازدیــد از مــوزه 
ــر  ــداد 12 نف ــه تع ــک روزه ک ــن اردوی ی ــرد. در ای ــزار ک ــه برگ آبگین
از دانش آمــوزان بنیادکــودک بــه همــراه مددکاران شــان شــرکت 
ــا همــکاری پرســنل مــوزه،  ــد؛ برنامه هــای متنوعــی اجــرا شــد. ب کردن
نمایــِش “پادشــاه گیل َگمــش” توســط دانش آمــوزان بنیادکــودک 
ــد و  ــد کردن ــوزه بازدی ــارت م ــوزان از عم ــپس دانش آم ــد. س ــرا ش اج
ــزی  ــوزه را رنگ آمی ــر عمــارت م ــوزان تصوی ــه، دانش آم ــان برنام در پای

ــد. ــش گذاشته ش ــه نمای ــوزه ب ــان در م ــد و آثارش کردن

کارگاه آشنایی با اقدامات قبل، حین و بعد از زلزله

روز کودک، نمایش، بازی، سرگرمی

از ابتــدای مــرداد مــاه بنیادکــودک نمایندگــی تهــران بــا همــکاری 
موسســه زبــان مهــرداد بــرای دانش آمــوزان بورســیه در مقطــع 
ابتدایــی کاس زبــان برگــزار کــرد. ایــن کاس هــا بــه صــورت ترمیــک 

ــد.  ــزار ش ــران برگ ــی ته در محــل نمایندگ

در ایــن برنامــه 28 دانش آمــوز بــه همــت یکــی از همیــاران، 
ــد. از  ــه گذراندن ــرگرمی های کودکان ــادی و س ــا ش ــم روز را ب ــک نی ی
برنامه هــای ایــن روز شــاد تماشــای فیلــم، بــازی درشــهربازی مجتمــع 
ــا  ــار ب ــل از نه ــوزان قب ــن دانش آم ــود. ای ــار ب ــرف نه ــوروش و ص ک
بــازی در شــهر بــازی سرپوشــیده مجتمــع کــوروش، روز خــود را آغــاز 
کردنــد. برخــی از ایــن دانش آمــوزان بــرای اولیــن  بــار بــا دیــدن فیلــم 

ــد. ــه کردن ــینما تجرب ــم را در س ــای فیل ــذت تماش ــه ل ــه قورباغ خال

ــی  ــری، نمایندگ ــور سراس ــه کنک ــج اولی ــام نتای ــا اع ــان ب هم زم
ــی،  ــی قلم چ ــی آموزش ــاد علم ــارکت بنی ــکاری و مش ــا هم ــران ب ته
ــاب  ــتند، کارگاه انتخ ــری داش ــه باالت ــه رتب ــی ک ــرای دانش آموزان ب
ــوزان در  ــن کارگاه، دانش آم ــزاری ای ــی برگ ــرد. ط ــزار ک ــته برگ رش
ــته  ــاب رش ــاورین، انتخ ــار مش ــی در کن ــی قلم چ ــاد  علمی آموزش بنی

ــد.  کردن

همکاری موسسه زبان مهرداد با بنیادکودک

یک نیم روز پر از شادی کودکانه

 برگزاری کارگاه انتخاب رشته در نمایندگی تهران
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ــی  ــم، نمایندگ ــه نه ــوزان پای ــا انتخــاب رشــته دانش آم ــان ب هم زم
تهــران بــا همــکاری موسســه مشــاوره تحصیلــی پوردســتمالچی، بــرای 
ــرد.  ــزار ک ــی برگ ــاوره تحصیل ــه مش ــع جلس ــن مقط ــوزان ای دانش آم
ایــن جلســه بــا هــدف توانمندســازی دانش آمــوزان در تعییــن انتخــاب 
رشــته و ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر کــه در نهایــت برنامه ریــزی 

بــرای آینــده شــغلی آن هــا اســت، تشــکیل شــد.
همچنیــن بســته های آموزشــی بــه دانش آمــوزان اهــدا شــد و 
ــی  ــاوره تحصیل ــه مش ــته موسس ــاورین برجس ــور از مش ــر واعظ پ دکت
ــزار و چگونگــی انتخــاب  ــن نرم اف پوردســتمالچی، نحــوه اســتفاده از ای

ــوزش داد. ــوزان آم ــه دانش آم ــی را ب ــته تحصیل رش

ــر از  ــه نف ــددکاران، س ــی م ــی و آگاه ــطح علم ــاء س ــت ارتق جه
ــگ  ــر فرهن ــی دکت ــیمنار آموزش ــران در س ــی ته ــددکاران  نمایندگ م
شــرکت کردنــد. از موضوع هــای مــورد بررســی در ایــن ســمینار 
ــی  ــل، بررســی شــخصیت های درون ــار متقاب ــل رفت ــه تحلی ــوان ب می ت
انســان، ارتباط هــای کامــی و غیرکامــی بــا عنــوان تبــادل اطاعــات 

ــرد. ــاره ک اش

پژوهشــی  فرهنگــی  کانــون  راســتای همــکاری مســتمر  در 
ــی  ــای آموزش ــون کاس ه ــن کان ــودک، ای ــا بنیادک ــر ب ــه  و هن اندیش
زبــان  خبرنــگاری،  عکاســی،  خوش نویســی،  نقاشــی،  شــامل: 
ــرای  ــر ب انگلیســی، موســیقی، معــرق، رباتیــک، الکترونیــک و کامپیوت
دانش آمــوزان نمایندگــی تهــران به صــورت رایــگان برگــزار کــرد.

انتشــارات بین المللــی گاج بــا اســتقبال از حمایــت آموزشــی 
ــوزش  ــت آم ــود وضعی ــرای بهب ــودک، ب ــیه بنیادک ــوزان بورس دانش آم
ــف،  ــع اشــکال درســی در پایه هــای مختل ــزاری کاس هــای رف ــا برگ ب

دانش آمــوزان را حمایــت می کنــد.

مشاوره تحصیلی دانش آموزان

حضــور مــددکاران نمایندگــی تهــران در ســمینار 
آموزشــی دکتــر فرهنــگ

برگزاری کاس های آموزشی دانش آموزان

انتشارات بین المللی گاج از دانش آموزان بنیادکودک 
حمایت می کند 

مددکاران نمایندگی تهران در همایش نقد و ارزیابی سیاســت گذاری 
در حــوزه آســیب های اجتماعــی کــه در ســرای محلــه راه آهــن تهــران با 
حضــور موســوی چلــک )رئیــس انجمن مــددکاری( و اســاتید برجســته 

دانشــگاه در حوزه مــددکاری برگزار شــد، شــرکت کردند.

 همایش نقد و ارزیابی سیاست گذاری آسیب های 
اجتماعی
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جیرفت -  تمدن جیرفت و محله کمادین

آدرس : خیابان دولت، جنب هتل جام جم، طبقه دوم 

تلفن: 43215014

jiroft@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 034
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ــک روزه انتخــاب رشــته  ــت کارگاه ی نمایندگــی جیرف
کنکــور سراســری بــرای داوطلبــان کنکــور بورســیه 
ــه  ــن کارگاه ب ــاور ای ــرد. مش ــزار ک ــی برگ ــن نمایندگ ای
ــل  ــل تحصی ــهر مح ــون ش ــکات الزم پیرام ــان ن داوطلب
ــوزان  ــان دانش آم ــح داد. در پای ــگاه را توضی ــوع دانش و ن
ــل  ــا کمــک وی تکمی ــای انتخــاب رشــته خــود را ب فرم ه

ــد. کردن
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داراب -  دارابگرد

آدرس : خیابان شهدا، پایین تر از فلکه معلم،کوچه علم، واحد سازمانی یک.

تلفن: 53562331-53529395

darab@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 071
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ــتری  ــردن بس ــا ک ــرای مهی ــودک ب ــه بنیادک ــا ک از آنج
ــواره  ــواده، هم ــیه در خان ــوزان بورس ــرای دانش آم ــب ب مناس
ــی  ــای تحصیل ــر نیازه ــاوه ب ــان ع ــایر نیازهای ش ــع س در رف
ــز  ــف نی ــاً در مناســبت های مختل ــا کوشــیده اســت؛ عموم آنه
ــوزان  ــه دانش آم ــدی ب ــر نق ــدی و غی ــی نق ــای جانب کمک ه
اهــدا می کنــد. بــه همیــن منظــور بــه مناســبت اعیــاد 
شــعبانیه توســط یکــی از اعضــای نیک اندیــش هیئــت عامــل 
ــه 28 دانش آمــوز  ــه ب نمایندگــی داراب، تعــداد 28 کارت هدی

ــد. ــدا ش ــی اه ــن نمایندگ ــیه ای بورس

اهدای کارت هدیه

دانش آمــوزان نمایندگــی داراب بــه مناســبت هفتــه 
ــد.  ــهر رفتن ــن ش ــر” ای ــه “ولیعص ــه کتاب خان ــی ب کتاب خوان
دانش آمــوزان ضمــن بازدیــد از کتاب خانــه بــا تاثیــرات 
ــان کارت  ــدند و در پای ــنا ش ــز آش ــی نی ــگ کتاب خوان فرهن

ــد.  ــت کردن ــه را دریاف ــن مجموع ــت ای عضوی

هفته کتاب خوانی، تاشی برای رشد فرهنگی

ــدادی از  ــی داراب تع ــودک نمایندگ ــبت روز ک ــه مناس ب
دانش آمــوزان بورســیه را بــه اردوی یــک روزه طبیعــت دعــوت 
کــرد. در ایــن اردو دانش آمــوزان عــاوه بــر بــازی، در مســابقه 

ــد. ــز شــرکت کردن نقاشــی نی

روز کودک
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رشت - میدان شهرداری

کد مخابراتی : 013

آدرس : بلوار شهید انصاری، خیابان پارس، پارس 1، پاک 74

تلفن: 33722750-33736954

 rasht@childf.org : رایانامه
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دانش آمــوزان نمایندگــی رشــت بــا حضــور در همایــش برندســازی 
شــخصی بــا محوریــت موضوعــات انگیزشــی و تــاش و پشــتکار بــرای 
رســیدن بــه موفقیت هــای بــزرگ، لحظــات مفیــدی را تجربــه کردنــد. 
یکــی از مخترعیــن جــوان کــه تاکنــون 21 مــدال طــا و 3 مــدال برنــز 
ــن  ــرده و همچنی ــب ک ــی کس ــابقا ت بین الملل ــره در مس ــدال نق و 4 م
در ســال 2013 بــه عنــوان ســفیر پیونــد اعضــای کشــورمان در سراســر 
دنیــا فعالیــت انسان دوســتانه خــود را آغــاز کــرده اســت، برگزارکننــده 

ایــن همایــش بــود. 

نمایندگــی رشــت آغــاز بهــار را جشــن گرفــت. ایــن برنامــه از ســری 
برنامه هــای فرهنگــی ایــن نمایندگــی بــود کــه بــا همــکاری “مدرســه 
ــد.  ــی” برگزارش ــی “نارنگ ــی پژوهش ــروه فرهنگ ــی” و گ ــت تی ت طبیع
ــق زنی،  ــازی، قاش ــا آتش ب ــی ب ــن نمایندگ ــیه ای ــوزان بورس دانش آم
آهو چــره، اجــرای موســیقی، نمایش عروســکی و قصه خوانــی آغــاز 

بهــار را جشــن گرفتنــد.

ــرای  ــی” ب ــکا مصطفای ــش “مینوش ــد نیک اندی ــاری هنرمن ــا همی ب
ــد.  ــزار  ش ــی برگ ــی کارگاه نقاش ــن نمایندگ ــیه ای ــوزان بورس دانش آم
ــی از  ــا حضــور جمع ــر رشــت و ب ــری کله ــی گال ــا میزبان ــن کارگاه ب ای

ــود. ــراه ب ــودک هم ــیه بنیادک ــوزان بورس دانش آم

ــو  ــده “رادی ــو، گوین ــی رادی ــبت روز جهان ــه مناس ــوزان ب دانش آم
نارنگــی” شــدند. رادیــو نارنگــی برنامــه ای از گــروه پژوهشــی فرهنگــی 
ــت  ــان( اس ــتان گی ــال در اس ــوان فع ــودک و نوج ــانه ک ــی )رس نارنگ
ــیه  ــوزان بورس ــان دانش آم ــو میزب ــی رادی ــبت روز جهان ــه مناس ــه ب ک
بنیادکــودک در رشــت بــود. در ایــن برنامــه کــه بــا همــکاری 
ــازده  ــی ش ــکاری کتاب فروش ــان و هم ــو گی ــهور رادی ــدگان مش گوین
کوچولــو برگزارشــد؛ تــاش شــد تــا تجربــه دلنشــین گویندگــی رادیــو 

ــود. ــم ش ــودک فراه ــدان بنیادک ــرای فرزن ب

همایش برندسازی

جشن بهاریه

هنرمندان کوچِک بنیادکودک

رادیو نارنگی
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رســتوران “دویــچ” واقــع در شــهر رشــت در راســتای مســئولیت 
ــتوران  ــن رس ــوی ای ــه من ــی را ب ــل مهربان ــود کوکت ــی خ اجتماع
ــهر در  ــتوران های ش ــایر رس ــویق س ــن کار تش ــدف از ای ــزود. ه اف
ــودک و  ــوردار بنیادک ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم حمای
معرفــی هرچــه بیشــتر نمایندگــی ایــن موسســه در شــهر رشــت بود. 
رســتوران دویــچ تمامــی ســود حاصــل از فــروش ایــن نوشــیدنی را 

ــد. ــدا می کن ــت اه ــی رش ــودک نمایندگ ــه بنیادک ب

ــو  ــه عم ــان برنام ــی رشــت مهم ــوزان نمایندگ ــدادی از دانش آم تع
ــه  ــت خیری ــه هم ــا ب ــو فیتیله ای ه ــن عم ــدند. جش ــا ش فیتیله ای ه
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــل کان ــران و در مح ــر ای ــس مه پردی

ــد. ــزار ش ــت برگ ــتان رش ــان شهرس نوجوان
ــم  ــن مراس ــان ای ــز مهم ــودک نی ــوزان بنیادک ــی از دانش آم جمع
ــا اجــرای  شــاد و کودکانــه بودنــد و عمــو فیتیله ای هــا مثــل همیشــه ب
نمایش هــای آموزنــده و شــاد ســاعات خوشــی را بــرای کــودکان خلــق 

ــد. کردن

ــی از پزشــکاِن  ــی جمع ــه میزبان ــی رشــت ب ــوزان نمایندگ دانش آم
نیک اندیــش ایــن شهرســتان بــه ســرزمین “قصربــازی” دعــوت 
ــازی،  ــر از ب ــاد و پ ــدن روزی ش ــس از گذران ــوزان پ ــدند. دانش آم ش
ــه اتفــاق جشــن  بعــد از صــرف شــام تولــد دو نفــر از دوستان شــان را ب

ــد. گرفتن

ــان  نخســتین نمایشــگاه نقاشــی کــودک از گــروه “نارنگــی” هم زم
ــع  ــه نف ــت ب ــوان رش ــینمای ج ــن س ــری انجم ــودک در گال ــا روز  ک ب
بنیادکــودک برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاِه ســه روزه در روزهــای 
ــرای  ــا اج ــود و ب ــی ب ــودکان گیان ــان ک ــه میزب ــه و اختتامی افتتاحی
نمایــش عروســکی “مترســک و خالــه سوســکه” باعــث شــادی و 

هیجــان دانش آمــوزان شــد. 

نمایندگــی رشــت بــا همــکاری “رســانه مهــرورزی پردیــس 
مهرایــران” و “گــروه پژوهشــی، فرهنگــی نارنگــی” در دو نوبــت صبــح 
ــرای  ــان رشــت ب ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ و عصــر در کان
ــن  ــیه ای ــتان بورس ــی و دبیرس ــی، راهنمای ــوزان مقطــع ابتدای دانش آم

ــرد. ــدا را برگزارک ــتانی یل ــن باس ــت آیی ــن پاس داش ــی جش نمایندگ
ــرت  ــر، کنس ــکی و تئات ــش عروس ــر نمای ــاوه ب ــم ع ــن مراس در ای
زنــده نیــز توســط هنرمنــد محبــوب ایــن شــهر بیــژن راد برگــزار شــد 
و در ادامــه دو تــن از دانش آمــوزان کــه در زمینــه داستان نویســی نیــز 
ــرای حاضــران و  ــدا ب ــدن داســتان شــب یل ــا خوان ــارت داشــتند؛ ب مه
خوانــدن کتــاب داســتان بــرای دوســتان هــم ســن و ســال خــود فضای 

ــد. ــر از هیجــان و شــادی کردن جشــن را پ
در پایــان مراســم از دانش آمــوزان بــا اهــدای بســته مهربانــی شــب 

یلــدا و ناهــار پذیرایــی شــد.

کوکتل مهربانی

شبی پر از خاطره با عمو فیتیله ای ها

قصربازی و رویاهای کودکانه

در این روز بی امتیاز، تنها مگر یکی کودک بودن

شب یلدا در رشت 
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ــاط  ــمی در حی ــزاری مراس ــا برگ ــت ب ــهر رش ــوی” در ش ــه “ ل کاف
ــه  ــم کاف ــن مراس ــود. در ای ــی ب ــوکاران گیان ــان نیک ــه میزب ــن کاف ای
“لــوی” بیــش از 100 بــرش کیــک را بــه نفــع بنیادکــودک بــه فــروش 

ــاند. رس

پزشــک نیک اندیــش گیانــی بــه صــورت ماهانــه مــادران و 
ــا  ــد و ب ــت می کن ــوزان بنیادکــودک نمایندگــی رشــت را ویزی دانش آم
تشــکیل پرونــده پزشــکی بــرای افــرادی کــه نیــاز بــه ویزیــت مجــدد 
ــرار  ــیدگی ق ــت رس ــا را در اولوی ــد، آنه ــی دارن ــیدگی اورژانس ــا رس ی
ــان  ــان و زایم ــه همــت پزشــک متخصــص زن ــه ب ــن برنام ــد. ای می ده
ــد  ــه خواه ــار ادام ــه یکب ــورت دو هفت ــه ص ــروری ب ــوارد ض ــرای م ب

ــت. داش

بــا حمایــت یکــی از همیــاران بنیادکــودک نمایندگــی رشــت 
ــای  ــه تماش ــتان ب ــن شهرس ــیه در ای ــوزان بورس ــدادی از دانش آم تع

ــد. ــیرک رفتن س

تعــدادی از دانش آمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی رشــت کــه 
سال هاســت توســط یکــی از همیــاران ایــن نمایندگــی جهــت آمــوزش 
ــدار  ــت دی ــون فرص ــوند، تاکن ــت می ش ــاز حمای ــد س ــیقی و خری موس
همیــار خــود را نداشــتند. ایــن دانش آمــوزان بــا خاقیــت خــود بــرای 
ــی از  ــنی را در یک ــش جش ــار نیک اندی ــن همی ــی از ای ــکر و قدردان تش
ــا  ــوان ب ــدان ج ــن هنرمن ــد. ای ــدارک دیدن ــت ت ــهر رش ــای ش کافه ه
ــد. در  ــکر کردن ــود تش ــار خ ــی از همی ــرای قطعات ــاز و اج ــن س نواخت
ــوزان  ــر از دانش آم ــن جشــن، نمایندگــی رشــت از هشــت نف ــاِن ای پای
ــرد. ــکر ک ــر و تش ــتند تقدی ــری داش ــی و هن ــای ورزش ــه فعالیت ه ک

ارائه خدمات پزشکی کافه “لوی” 

شبی هیجان انگیز در سیرک ستارگان

هنرمنداِن جواِن بنیادکودک
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چنــدی پیــش فاطمــه دانش آمــوز گیانــی آرزوی طایــی خــود را 
بــه درخــت آرزو هــای بنیادکــودک نمایندگــی رشــت آویخــت و کمــی 
ــه  ــدن آرزوی فاطم ــا خوان ــاران” ب ــاز ب ــی “ب ــر کتاب فروش ــد مدی بع
ــش  ــه آرزوی ــد و ب ــوت کن ــی دع ــه کتاب فروش ــت او را ب ــم گرف تصمی

ــه عمــل بپوشــاند. جام
ــدر و  ــا پ ــان ب ــه در یکــی از شهرســتان های اســتان گی  فاطمــه ک
ــد،  ــی می کن ــوان جســمی هســتند زندگ ــر دو کم ت ــه ه ــادر خــود ک م
ــر  ــت مدی ــه درخواس ــت و  ب ــی رف ــه کتاب فروش ــوق ب ــور و ش ــا ش ب

ــرد. ــاب ک ــت انتخ ــت داش ــه دوس ــی را ک ــی کتاب های کتاب فروش
ــه  ــد ب ــرر ش ــه مق ــار فرهیخت ــن همی ــنهاد ای ــه پیش ــان ب  در پای
ــی  ــا هماهنگ ــودک ب ــیه بنیادک ــوزان بورس ــالیانه دانش آم ــورت س ص

ــد. ــه کنن ــود را تهی ــه خ ــورد عاق ــای م ــی، کتاب ه ــن نمایندگ ای

در اولیــن روز از اولیــن مــاه تابســتان، دانش آمــوزان بورســیه 
ــد. در  ــر رفتن ــهر چابکس ــن ش ــه اردوگاه صابری ــت ب ــی رش نمایندگ
ــهرها  ــاکن ش ــه س ــوز ک ــک روزه 52 دانش آم ــی ی ــن اردوی تفریح ای
ــن روز  ــتند. در ای ــور داش ــتند، حض ــت هس ــراف رش ــتاهای اط و روس
ــون،  ــل بدمینت ــای ورزشــی مث ــر انجــام بازی ه ــاوه ب ــوزان ع دانش آم
ویزیــت  کایــت،  و  طناب کشــی  مســابقات  و  فوتبــال  والیبــال، 
ــده مســابقه ها  ــرات برگزی ــه نف ــان ب ــم شــدند. در پای دندان پزشــکی ه
ــی  ــابقات علم ــی در مس ــال تحصیل ــول س ــه در ط ــی ک و دانش آموزان

ــد. ــدا ش ــی اه ــتند، هدایای ــور داش حض

ــون  ــه کان ــروه خیری ــا گ ــکاری ب ــه هم ــی رشــت تفاهم نام نمایندگ
ــرد. ــد ک ــان منعق ــکان گی ــن دندان پزش ــی انجم صنف

طبــق ایــن تفاهم نامــه بــرای تمامــی دانش آمــوزان بورســیه 
بنیادکــودک نمایندگــی رشــت پرونــده درمانــی تشــکیل شــد و همــه 
ــیدن  ــون کش ــی هم چ ــگان خدمات ــت رای ــد از ویزی ــوزان بع دانش آم
دنــدان، ترمیــم، جرم گیــری و عصب کشــی انجــام دادنــد. طــی 
ایــن تفاهم نامــه دانش آمــوزان می تواننــد هــر شــش مــاه یک بــار 
ــات  ــکان از خدم ــه دندان پزش ــون خیری ــب کان ــه مط ــه ب ــا مراجع ب
ــل  ــت عام ــس هیئ ــاری رئی ــا همی ــد شــوند. ب ــگان بهره من ــت رای ویزی
ــه  ــز ب ــدان نی ــان و دن ــرداری ده ــات تصویرب ــت، خدم ــی رش نمایندگ
ــگان صــورت می گیــرد. همچنیــن طــی ایــن تفاهــم نامــه  صــورت رای
مقــرر شــد کــه تعــدادی از دندان پزشــکان داوطلــب عضــو ایــن کانــون 
در اردوهــای تفریحــی مؤسســه شــرکت کــرده و دوره هــای پیشــگیری 
ــه دانش آمــوزان  ــدان را ب ــدان و بهداشــت دهــان و دن از آســیب های دن

ــد. ــوزش دهن ــز آم ــن مرک بورســیه ای

تحقق آرزوی داشتن یک عالم کتاب

اردو در اولین روز تابستان

تفاهم نامه همکاری نمایندگی رشت با انجمن 
دندان پزشکان
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ــو  ــال ن ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس ــوج ب ــاری فن ــی اقم نمایندگ
تعــدادی کفــش بــه دانش آمــوزان بورســیه در ایــن منطقــه اهــدا کــرد. 
ایــن کفش هــا توســط یکــی از همیــاران نیک اندیــش بــه دفتــر 
ــداد  ــی تع ــن نمایندگ ــز ای ــش از آن نی ــود. پی ــزی ارســال شــده ب مرک
ــوج  ــوزان فن ــن دانش آم ــت افزار بی ــاوی نوش ــف ح 500 کاه و 50 کی

ــرد. ــع ک توزی

ــیر  ــردن مس ــر هموارک ــی ب ــود مبن ــالت خ ــرو رس ــودک پی بنیادک
تحصیــل دانش آمــوزان کم برخــوردار و حمایــت تحصیلــی از آنهــا 
ــتان  ــتان و بلوچس ــروم در سیس ــق مح ــه مناط ــه ب ــس مدرس دو کانک
ارســال کــرد. ایــن کانکــس مدرســه  ها بــه مــدارس شــهید محمدعلــی 
ــود  ــکل کمب ــا مش ــه ب ــدان ک ــهر زاه ــان در ش ــهید آرم ــاالری و ش س
کاس مواجــه بودنــد؛ تحویــل داده شــد. هزینــه کانکس هــا بــا 
ــد. ــن ش ــور تامی ــارج از کش ــم خ ــی مقی ــاران ایران ــی همی نیک اندیش

ــرورش فکــری  ــون پ ــا همــکاری کان نمایندگــی اقمــاری ســراوان ب
کــودکان و نوجوانــان ایــن شهرســتان، کاس هــای ســفال گری 
ــا  ــه کاس ه ــن مجموع ــرد. در ای ــزار ک ــی برگ ــی و کتاب خوان قصه گوی
کــه بــا حضــور مســئول نمایندگــی اقمــاری ســراوان و مــادران 
دانش آمــوزان برگــزار شــد، مطالبــی در مــورد نحــوه  ارتبــاط بــا 
ــد.  ــوزش داده ش ــادران آم ــه م ــا ب ــا آنه ــر ب ــاط موث ــدان و ارتب فرزن
و  ســفال گری  کارگاه  در  بــر حضــور  عــاوه  نیــز  دانش آمــوزان 
قصه خوانــی مطالبــی دربــاره نیکی کــردن و مهربانــی آموختنــد. 

ــت و  ــد در بیس ــق ش ــودک موف ــیه بنیادک ــجوی بورس ــب دانش زین
ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــتانی اس ــر اس ــنواره تئات ــتمین جش هش
ــه دســت آورد. ایــن جشــنواره در شهرســتان  جایــزه نقــش اول زن را ب
ــا حضــور گروه هــای نمایشــی از سراســر اســتان سیســتان  ایرانشــهر ب
ــه ســرطان  و بلوچســتان برگــزار شــد. زینــب نقــش دختــری مبتــا ب
ــه  ــش ب ــن نمای ــرد. ای ــا ک ــس” را ایف ــرای هیچ ک ــی ب ــش “جای در نمای
عنــوان اثــر منتخــب اســتان در جشــنواره فجــر نیــز بــه اجــرا درآمــد.

ــا اعــام نتایــج اولیــه کنکــور سراســری،  چنــدی پیــش هم زمــان ب
ــی از اســتان سیســتان و بلوچســتان در شــبکه های  ــر پســر جوان تصوی
ــه  ــگفت انگیز ک ــری ش ــد. پس ــت می چرخی ــه دس ــت ب ــازی دس مج
ــی  ــل در یک ــواری های تحصی ــر دش ــت ب ــش توانس ــاش و کوش ــا ت ب
مناطــق کم برخــوردار غلبــه کنــد و رتبــه 24 کشــوری )رتبــه 
ــه  ــانی را ب ــوم انس ــته عل ــری در رش ــون سراس ــه( آزم ــه س 2 از منطق
ــیه  ــوز بورس ــداهلل دانش آم ــگفت انگیز عب ــر ش ــن پس ــت آورد. ای دس
بنیادکــودک در ســراوان اســت. عبــداهلل کــه بــا همــکاری بنیــاد 
ــات  ــار همیشــگی بنیادکــودک از خدم علمــی آموزشــی قلم چــی همی
و آزمون هــای ایــن موسســه بهــره می بــرد؛ بــه شــگفتی کنکــور 

ــد.   ــل ش ــال تبدی ــری امس سراس

عیدانه و لبخند 

کاس هایی برای رشد دانش آموزان و مادرانهموارسازی مسیر تحصیل با تامین زیرساخت ها

دختر هنرمند زاهدان

پسر شگفت انگیز سیستان و بلوچستان



92

آرزوهای رنگی یکی یکی به واقعیت می پیوندند

انجام خدمات رایگان دندان پزشکی در فنوج 

ــران  ــر ای ــای سراس ــوزان در نمایندگی ه ــی دانش آم ــای رنگ آرزوه
ــا  ــرآورده شــدن هســتند. ایــن آرزوهــا از دوچرخــه گرفتــه ت منتظــر ب
کتــاب، تبلــت، ســفر و ســینما چشــم انتظــار بــرآورده شــدن هســتند 
ــن  ــه ای ــی ک ــند. از آنجای ــود ببخش ــا را بهب ــی آنه ــت زندگ ــا کیفی ت
ــترس  ــی و دور از دس ــوردار رویای ــوزان کم برخ ــرای دانش آم ــا ب آرزوه

و بــه همــان میــزان بــرای افــراد توانمنــد آســان و در دســترس 
ــردن  ــرآورده ک ــرای ب ــودک ب ــش بنیادک ــک اندی ــان نی ــت؛ همراه اس
ــوزان  ــای دانش آم ــرور آرزوه ــه م ــد و ب ــاش  می کنن ــا ت ــن آرزوه ای
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــازند. از آرزوهای ــرآورده می س ــوردار را ب کم برخ
ــرای  ــرآورده شــده اســت دوچرخــه ب ــش ب توســط همراهــان نیک اندی
دانش آمــوزان بورســیه نمایندگــی زاهــدان اســت. بدیــن ترتیــب 
ــق  ــه و از طری ــوزان تهی ــن دانش آم ــا س ــب ب ــه متناس ــت دوچرخ هف

ــد. ــل داده ش ــدان تحوی ــی زاه نمایندگ

ــا  ــوج و ب ــاری فن ــی اقم ــی نمایندگ ــا هماهنگ ــوز ب 180 دانش آم
همراهــی خیریــه مجمــع یــاوران فرهنــگ و اندیشــه مکــران در یکــی از 
روســتاهای ایــن شهرســتان بــه صــورت رایــگان ویزیــت دندان پزشــکی 
ــد و  ــیده بودن ــدان پوس ــه دارای دن ــودک ک ــن 110ک ــدند. همچنی ش
نیــاز بــه ترمیــم و درمــان داشــتند، تحــت درمــان قــرار گرفتنــد. عــاوه 
بــر دانش آمــوزان ایــن نمایندگــی، ســایر کــودکان روســتا نیــز در ایــن 

طــرح شــرکت کردنــد. 
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زابل- ارگ خان ملک کیانی 

کد مخابراتی : 054

آدرس : خیابان سام غربی، سام نهم، پاک5

تلفن: 32243437-8

 zabol@childf.org : رایانامه
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شاد زیستن هنر است

بوی ماه مهر، بوی خوبی ها 

در دنیــای پــر اضطــراب و پرتاطــم امــروز، آرامــش و داشــتن خیالی 
آســوده، نعمتــی اســت کــه همــگان آرزوی آن را دارنــد. در واقــع یکی از 
نیازهــای اساســی و مهــم انســان، شــاد زیســتن اســت کــه در پرتــو آن، 
انســان بــا رســیدن بــه تعــادل روحــی، خــود و جامعــه اش را به ســامت 
ــی  ــای زندگ ــتن از ضرورت ه ــاد زیس ــازد. ش ــون می س ــی رهنم و پویای
ــه  ــت ک ــای آن اس ــه از پی آمده ــاح جامع ــازی و اص ــی و خودس آدم
ــی  ــی، ناکامــی و بدگمان ــه یکدیگــر نزدیــک و تــرس، نگران قلب هــا را ب

را بی اثــر می کنــد.    . 

بــه همیــن منظــور نمایندگــی زابــل، بــا حضــور تعــدادی از 
ــاد  ــه ش ــاره چگون ــه ای درب ــادران، جلس ــی م ــوزان و همراه دانش آم
زیســتن و راه هــای بــه دســت آوردن شــادی، بــا تدریــس دکتــر 
ــه،  ــزار کــرد. در انتهــای برنام ــن نمایندگــی( برگ ســاالرپور )رئیــس ای
دانش آمــوزان بــا اهــدای شــاخه گل از مــادران تشــکر و قدردانــی 

کردنــد.

ــی از نیکــوکاران اســتان  ــی جمع ــاز ســال تحصیل ــه مناســبت آغ ب
ــه پشــتی و 43 جفــت کفــش  سیســتان و بلوچســتان تعــداد 135 کول

ــد. ــدا کردن ــل اه ــی زاب ــیه نمایندگ ــوزان بورس ــه دانش آم ب
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سنندج-عمارت خسروآباد

کد مخابراتی : 087

آدرس : خیابان فلسطین، نبش کوچه ثبت، پاک 112

تلفن: 33611055-33224446

 sanandaj@childf.org : رایانامه
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همــکارِی  بــا  فرهنگــی  اقدامــی  نمایندگــی ســنندج طــی 
ــنتی  ــه ســبک س ــی ب ــی اتاق ــهر در برپای ــن ش ــزی ای ــه مرک کتاب خان
بــا نــام اتــاق مادربــزرگ در کتاب خانــه مرکــزی شــهر ســنندج 
ــارکت  ــی مش ــه و قصه خوان ــه مطالع ــوزان ب ــب دانش آم ــت ترغی جه
کــرد. دانش آمــوزان بنیادکــودک بــه صــورت رایــگان عضــو ایــن 
ــتمر در  ــورت مس ــه ص ــی ب ــات کتاب خوان ــدند و جلس ــه ش کتاب خان

ــد. ــد ش ــزار خواه ــل برگ ــن مح ای

نمایندگــی ســنندج در روزهــای آغازیــن ســال نــو میزبــان هنرمنــد 
ــردان  ــگاه، کارگ ــتاد دانش ــی )اس ــن صادق ــر قطب الدی ــه دکت فرهیخت
ــه جمــع  ــدار ب ــان ایــن دی ــود. صادقــی در پای و بازیگــر عرصــه هنــر( ب

ــت. ــی پیوس ــن نمایندگ ــش ای ــان نیک اندی ــاران و همراه همی

ــن  ــتانه بی ــه دوس ــت رابط ــتای تقوی ــنندج در راس ــی س نمایندگ
ــر  ــل دفت ــا را در مح ــد آنه ــن تول ــه جش ــیه، ماهان ــوزان بورس دانش آم
نمایندگــی برگــزار می کنــد. ایــن جشــن تولدهــا بــا همــکاری 

می شــود. برگــزار  دانش آمــوزان  همیــاران 

ــت  ــال، نشس ــی س ــه پایان ــنندج در هفت ــهر س ــن ش ــه خیری خان
هم اندیشــی بــا حضــور ســمن های فعــال ایــن منطقــه برگــزار 
ــوزان  ــت دانش آم ــی وضعی ــت بررس ــه محوری ــت ب ــن نشس ــرد. ای ک
کم برخــوردار و بــا حضــور مســئوالن نمایندگــی ســنندج برگــزار شــد. 
در پایــان ایــن جلســه بنــا شــد ســایِر ســمن ها نیــز بــا بنیادکــودک در 

ــد. ــکاری کنن ــتعداد هم ــا اس ــوزان ب ــی دانش آم ــه معرف زمین

جلسات کتاب خوانی و قصه خوانی در اتاق مادربزرگ 

خانواده ای به بزرگی هزاران جشن تولد هنرمندان و مهرمندی بی پایان

خانه خیرین سنندج میزبان بنیادکودک 
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ــا  ــن شــهر ب ــا همــکاری دبیــران برجســته ای نمایندگــی ســنندج ب
ــوزان  ــف دانش آم ــکال در دروس مختل ــع اش ــه و رف ــت پای ــدف تقوی ه
ــی  ــای تقویت ــزاری کاس ه ــه برگ ــدام ب ــه، اق ــن موسس ــیه ای بورس
ــی 97 در  ــال تحصیل ــدای س ــا از ابت ــن کاس ه ــرد. ای ــی ک و آموزش
ــا  مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان برگــزار شــد و ت

ــت.  ــه یاف ــز ادام ــی نی ــال تحصیل ــان س پای

ــزرگ بنیادکــودک نمایندگــی  ــواده ب ــدا خان ــه مناســبت شــب یل ب
ســنندج همچــون دیگــر خانواده هــای ایرانــی گردهــم آمدنــد تــا تولــد 

میتــرا و آئیــن باســتانی یلــدا را جشــن بگیرنــد.
ــی و  ــابقات ورزش ــر مس ــوزان برت ــبت از دانش آم ــن مناس ــه همی ب
ــر شــد.  ــودک تقدی ــاران همیشــگی بنیادک ــن از همی ــری و همچنی هن
برنامه هــای متنوعــی از جملــه اجــرای موســیقی زنــده، نمایــش 
ــر و همچنیــن  ــوح تقدی ــز، ل عروســکی، اجــرای مســابقه، اهــدای جوای
ــی در  ــن ایران ــرای گرامی داشــت آئی ــه ســبک ســنتی ب صــرف شــام ب

ــد. ــزار ش ــن جشــن برگ ای

ــا  ــی” ب ــای زندگ ــی مهارت ه ــنندج “کارگاه آموزش ــی س نمایندگ
ــل  ــی در مح ــن نمایندگ ــیه ای ــوزان بورس ــواده دانش آم ــور خان حض
آمفــی تئاتــِر کتاب خانــه ایــن شــهر جهــت آشــنایی و افزایــش آگاهــی 
ــف  ــنی مختل ــع س ــدان در مقاط ــا فرزن ــار ب ــه رفت ــا در زمین خانواده ه
ــا پرســش و پاســخ بیــن خانواده هــا و دکتــر  برگزارکــرد. ایــن جلســه ب
ــت.  ــدان ادامه یاف ــاری فرزن ــای رفت ــوص ناهنجاری ه ــفی، در خص یوس
ــزار  ــوان” برگ ــوان “کتاب خ ــت عن ــتی تح ــه نشس ــن برنام ــان ای در پای
ــه  ــتر در زمین ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــی ب ــاب آموزش ــد کت و چن

ــد. ــی ش ــا معرف ــه خانواده ه ــی ب ــای تربیت روش ه

یلدای کودکان سنندجآموزگاران، همراهان همیشگی بنیادکودک

کارگاه های آموزشی، مسیِر آگاهی بخشی
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ــل  ــار و عضــو هیئت عام ــور” همی ــر “حشــمت اله صوفی مجیدپ دکت
و  نمایندگــی  ایــن  بورســیه  دانش آمــوزان  نمایندگــی ســنندج، 
نیک اندیــش  همــراه  ایــن  کــرد.  معاینــه  را  خانواده های شــان 
بنیادکــودک بــا توجــه بــه ســوابق و نــوع بیمــاری دانش آمــوزان بــرای 
ــک  ــه پزش ــزوم ب ــورت ل ــا در ص ــکیل داد ت ــکی تش ــده پزش ــا پرون آنه

ــوند. ــاع داده ش ــص ارج متخص

نمایندگــی ســنندج هم زمــان بــا برگــزاری جشــنواره فیلــم  
کــودک و نوجــوان، دانش آمــوزان ایــن نمایندگــی را بــه تماشــای 
فیلــم دعــوت کــرد. در ایــن برنامــه فرهنگــی کــه بــا همــکاری شــرکت 
ــنندج  ــهر س ــن ش ــینما بهم ــوزان در س ــد؛ دانش آم ــا برگزارش روژمدی
بــه تماشــای فیلــم “ضربــه فنــی” ویــژه رده ســنی نوجوانــان نشســتند.

بــه مناســبت روز کــودک، 50 نفــر از دانش آمــوزان نمایندگــی 
ســنندج در دو نوبــت بــه شــهر بــازی رفتنــد. دانش آمــوزان بــه 
ــن  ــش ای ــاران نیک اندی ــی از همی ــوت یک ــه دع ــددکاران و ب ــراه م هم
شهرســتان بــه شــهربازی “جاذبــه” رفتنــد و پــس از بــازی و گذرانــدن 

ــدند. ــوت ش ــار دع ــه نه ــوع ب ــرگرمی های متن ــا س ــم روز ب ــک نی ی

خدمات پزشکی بنیادکودک

اردوی شهربازی

روزی شاد در سینما بهمن
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ــزه  ــا انگی ــن روزه ــهرکرد ای ــم از ش ــه پنج ــوز پای ــگار دانش آم ن
ــال  ــک س ــه دارد. وی در ی ــابقات کارات ــرکت در مس ــرای ش ــژه ای ب وی
اخیــر توانســته مدال هــای رنگارنگــی در رشــته کاراتــه در ســطح 
ــت  ــه موفقی ــن مصاحب ــه ای ــا بهان ــه دســت آورد. ام ــتان و کشــور ب اس

ــت. ــگار اس ــد ن جدی

• نــگار از خــودت برای مــان بگــو و اینکــه چطــور بــه کاراتــه 
شــدی؟ عاقه منــد 

مــن پایــه پنجــم هســتم ســاکن شــهرکرد، از دو ســالگی تــا شــش 
ــد از آن ســراغ کیــک بوکســینگ  ــردم. بع ســالگی ژیمناســتیک کار ک
رفتــم. امــا بــه دلیــل بــاال بــودن هزینــه  ی تمریــن و لبــاس نتوانســتم 
ایــن ورزش را ادامــه بدهــم. در یــک ســال اخیــر بعــد از اینکــه بورســیه 

ــم. ــر بیای ــا ب ــس هزینه ه ــودک شــدم؛ توانســتم از پ بنیادک
ــی کســب  ــردی چــه مدال ــه شــرکت ک ــن مســابقه ای ک • در آخری

ــردی؟ ک
نیمــه اســفند مــاه بــا کمــک مربــی ام توانســتم در مســابقات 
بین المللــی بــه میزبانــی شــیراز شــرکت کنــم و خــدا را شــکر توانســتم 

ــت آورم.                                                                                                   ــه دس ــیتوریو را ب ــه اوزاکا ش ــبک کوب ــای س ــدال ط م
ــرده  ــرکت ک ــتان ش ــد اس ــرادی از چن ــه اف ــابقات چ ــن مس • در ای

ــد؟ بودن
ــد  ــایه مانن ــور های همس ــور و کش ــر کش ــرکت کنندگان از سراس ش
عــراق، ترکیــه، آذربایجــان، افغانســتان و پاکســتان بودنــد و نزدیــک بــه 

600 ورزشــکار دختــر در ایــن دوره بــا همدیگــر رقابــت کردیــم.  
• تا کنون چند مدال طا کسب کردی؟

ســه مــدال طــا دارم. یــک مــدال اســتانی، یــک مــدال کشــوری و 
ــی گرفتــم.  حــاال هــم یــک مــدال طــای بین الملل

• این روزها برای ادامه مسیرت به چه چیزهایی نیاز داری؟
ــن  ــت؛ م ــد حمای ــزه و بع ــاش و انگی ــد اســت اول ت ــی ام معتق مرب
ــا  ــم، ام ــادی می کن ــاش زی ــادرم را دارم و ت ــت م ــبختانه حمای خوش
ــابقات،  ــه مس ــس هزین ــم از پ ــد بتوان ــت. بای ــم هس ــی ه ــئله مال مس

ــم. ــات بربیای ــی و تمرین مرب
• در حال حاضر برای چه مسابقه ای آماده می شوی؟

ــتان  ــوز اس ــش دارم. هن ــتانی را در پی ــابقات اس ــد مس ــد از عی بع
ــی را در  ــم مل ــِی تی ــم انتخاب ــد از آن ه ــت و بع ــخص نیس ــان مش میزب

پیــش دارم. 
ــد  ــرای آنکــه ســهمیه تیــم ملــی را بگیــری چــه مراحلــی را بای • ب

ــی؟ طــی کن
باید بتوانم کمربند آبی را به کمربند قهوه ای تبدیل کنم.                                                                               
• بنیادکــودک چــه تاثیــری در رونــد موفقیــت تــو داشــته و آرزوی 

تــو در آغــاز ســال نــو چیســت؟
بنیادکــودک در ازای تــاش و کوشــش در حــوزه تحصیلــی و 
همچنیــن مــواردی مثــل ورزش یــا فعالیت هــای هنــری از مــا حمایــت 
ــودک نمی توانســتم  ــا بنیادک ــنایی ب ــش از آش ــن پی ــد. م ــی می کن مال
مســیر خــود را ادامــه دهــم. چــون واقعا تامیــن هزینــه مدرســه و ورزش 
ــرای مــادرم امکان پذیــر نبــود. بعــد از آنکــه مــن بورســیه شــدم، بــه  ب
ــم نیازهــای دیگــر  صــورت منظــم مقــرری دریافــت می کنــم و می توان
مثــل ورزش را هــم بــا آنهــا در میــان بگــذارم و در بســیاری مــوارد ایــن 
ــم از  ــر بخواه ــود. اگ ــرف می ش ــددکاران برط ــخیص م ــا تش ــا ب نیازه
آرزویــم بگویــم؛ آرزو دارم بتوانــم پاســخ زحمــات مــادرم را بدهــم و وارد 

تیــم ملــی شــوم. 

نگار و تاش های بی وقفه

پیــرو همــکاری نمایندگــی شــهرکرد و اداره کل آمــوزش  و  پــرورش 
ــوزان  ــت از دانش آم ــاری درخصــوص حمای اســتان چهارمحــال و بختی
ــی  ــودک نمایندگ ــل بنیادک ــت عام ــوردار، هیئ ــتعداد کم برخ ــا اس ب
شــهرکرد بــا حضــور در دفتــر مدیــرکل آمــوزش و پــرورش این اســتان، 
گزارشــی از فعالیت هــای خــود را بــه اطــاع مدیــر کل آمــوزش و 
پــرورش شــهرکرد رســاندند. خانــم امینــی بــا ابــراز خوشــحالی از ایــن 
دیــدار از تاش هــای چندیــن ســاله بنیادکــودک در خصــوص حمایــت 
ــرای  ــان ب ــی کــرد. در پای ــا اســتعداد تشــکر و قدردان از دانش آمــوزان ب
ــدور  ــتور ص ــرورش دس ــوزش و پ ــودک و آم ــتر بنیادک ــکاری بیش هم

ــد. ــادر ش ــرف ایشــان ص ــز از ط ــه  نی تفاهم نام

دیدار رئیس نمایندگی شهرکرد با مدیرکل آموزش و پرورش این استان
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در  اجتماعــی  پــروژه  تدویــن  “شــیوه های  آموزشــی  کارگاه 
تشــکل ها” در دانشــگاه علمــی کاربــردی شــهرکرد و بــا هــدف 
توان افزایــی مهارت هــای تشــکل ها در تدویــن پروژه هــای کوچــک 
ــی و فرهنگــی اســتانداری  ــور اجتماع ــر ام ــه همــت دفت ــی و ب اجتماع
ــدگان  ــر از نماین ــهرکرد و 40 نف ــی ش ــد. نمایندگ ــهرکرد برگزارش ش
ــه عنــوان ســازمان های مــردم  تشــکل های فعــال در ایــن شهرســتان ب

ــد. ــور یافتن ــن کارگاه حض ــدار در ای ــعه پای ــر در توس ــاِد موث نه

ــر  ــاوه ب ــی شــهرکرد، ع ــا اســتعداد نمایندگ ــوز ب ــت دانش آم محب
ــه ای  ــت حرف ــز فعالی ــی نی ــته دو و میدان ــی، در رش ــت تحصیل موفقی
دارد. محبــت کــه تصمیــم دارد در رشــته تربیــت بدنــی ادامــه تحصیــل 
ــه  ــتان و منطق ــددی در ســطح اس ــابقات متع ــون در مس ــا کن ــد، ت ده
شــرکت کــرده و بــه تازگــی در مســابقات ورزشــی دانش آمــوزان 
ــاده 1500  ــاری در م ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــه میزبان ــور ب کش
متــر، مــدال طــای مســابقات را کســب کــرده اســت. او هــم اکنــون در 
حــال تمریــن بــرای مســابقات کشــوری اســت. در صورتــی کــه محبــت 
موفــق بــه کســب مــدال در ایــن مســابقه شــود، ســهمیه ورودی آســیا 

ــد آورد.  ــه دســت خواه ــز ب را نی

روســتای شاه حســینی از توابــع شهرســتان لــردگان در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اســت. دانش آمــوزان ایــن روســتا بــرای 
ــر  ــتانی را ه ــیرهای کوهس ــاده مس ــای پی ــا پ ــختی و ب ــا س ــل ب تحصی
روز می پیماینــد تــا بــه مدرســه روســتای مجــاور برونــد. اغلــب همیــن 

ــود. ــوزان می ش ــل دانش آم ــرک تحصی ــبب ت ــوع س موض
بــه همیــن منظــور یــک دســتگاه کانکــس مدرســه بــه همــت یکــی 
ــدا  ــتا اه ــن روس ــه ای ــهرکرد ب ــی ش ــودک نمایندگ ــاران بنیادک از همی
ــه  ــن منطق ــوچ روی ای ــایر ک ــینی و عش ــتای شاه حس ــاال روس ــد. ح ش
خــوش ذوق  دانش آمــوزان  می کننــد.  اســتفاده  مدرســه  ایــن  از 
ــا هنــر  عشــایر بــه پــاس ایــن اقــدام بــه بنیادکــودک قالیچــه ای کــه ب

ــد. ــه دادن ــده، هدی ــه ش ــان بافت دستانش

ــاوه  ــه ع ــت ک ــی اس ــم ابتدای ــع پنج ــوز مقط ــل دانش آم ابوالفض
بــر اســتعداد ورزشــی بــا پشــتکار ســال تحصیلــی را بــا معــدل خیلــی 
ــی  ــت تحصیل ــر موفقی ــاوه ب ــت. وی ع ــانده اس ــان رس ــه پای ــوب ب خ
ــود  ــتعداد خ ــه و اس ــا عاق ــت دارد و ب ــز فعالی ــی نی ــه ورزش در زمین
توانســت بــه خوبــی پیشــرفت کنــد. ســال گذشــته در مســابقاتی کــه 
ــز را دریافــت کــرد و در مســابقات  در شــهرکرد برگــزار شــد مــدال برن
ــتان ها  ــام شهرس ــور تم ــا حض ــتانی و ب ــطح اس ــه در س ــز ک ــر نی اخی
ــا مربیگــری اســتاد  ــدوی رده خردســاالن ب برگــزار شــد، در تیــم تکوان

ــد. ــب کن ــابقات را کس ــره مس ــدال نق ــت م ــی توانس ــن عبداله محس

پروژه های اجتماعی تشکل ها، هموارسازی پذیرش 
مسئولیت اجتماعی 

محبت، دختر دونده

مدرسه ای از مهر 

کسب مدال برنز مسابقات تکواندوی خردساالن
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ــود را  ــت خ ــت فعالی ــه سال هاس ــیراز ک ــهر ش ــگان ش ــاد نخب بنی
ــرده  ــاز ک ــر آغ ــتعدادهای برت ــگان و اس ــازی نخب ــدف توانمندس ــا ه ب
ــن  ــدادی از ای ــان تع ــان میزب ــارک رمض ــاه مب ــاله در م ــر س ــت؛ ه اس
فرهیختــگان اســت. این بــار نیــز از دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی 
بنیادکــودک نمایندگــی شــیراز دعــوت بــه عمــل آمــد. ایــن ضیافــت بــا 
حضــور مدیــران و مســئولین بنیــاد نخبــگان و نمایندگــی بنیادکــودک 
در شــیراز همــراه بــود و پــس از صــرف افطــاری و شــام، دانش آمــوزان 
بــا برنامه هــای متنــوع و بازی هــای فکــری متعــددی ســرگرم شــدند و 
شــبی بســیار خاطــره انگیــز رقــم خــورد. در پایــان بــا تقدیــم هدایــای 
نقــدی و غیرنقــدی بــه تمامــی دانش آمــوزان از ســوی بنیــاد نخبــگان 
و بنیادکــودک، ایــن ضیافــت بــه اتمــام رســید. گفتنــی اســت قســمتی 
از فضــای جشــن بــه درخــت آرزوهــا اختصــاص یافــت کــه ایــن آرزوهــا 
ــان  ــه درخــت آویختــه شــد. در پای توســط هــر دانش آمــوز نوشــته و ب
نیکوکارانــی کــه بــه جشــن پیوســتند بــا برداشــتن هــر بــرگ آرزو، بــه 

ــد. ــه آن اقــدام کردن تحقــق بخشــیدن ب

ــه  ــال روز افتتاحی ــبت س ــه مناس ــت ب ــاری مرودش ــی اقم نمایندگ
ــم  ــرد. مراس ــزار ک ــی را برگ ــن بزرگ ــهر، جش ــن ش ــودک در ای بنیادک
افتتاحیــه در شــب نیمــه شــعبان بــا تعــداد کثیــری از مــردم مرودشــت 
ــاران  ــن همی ــد. همچنی ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــهور ای ــدگان مش و خوانن
همیشــگی نمایندگــی مرودشــت، عموهــای آفتابگــردون نیــز در 
جشــن حضــور داشــتند کــه شــادی و نشــاط بیشــتری بــه ایــن شــب 
بخشــیدند. از دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم اجــرای حــرکات ورزشــی 

ــود. ــی ب ــن نمایندگ ــوزان ای ــن از دانش آم ــد ت چن

علیرضــا و محمدحســین دانش آمــوزان هنرمنــد بنیادکــودک 
نمایندگــی اقمــاری مرودشــت پــس از حضــور در کاس هــای آموزشــی 
ــدند و  ــوت ش ــیقی راز دع ــروه موس ــه گ ــکاری ب ــرای هم ــوازان ب نی ن

ــد. ــردم مرودشــت بودن ــان م ــروه موســیقی، میزب ــن گ ــا ای ــراه ب هم

ــا حضــور خانواده هــا  بنیادکــودک نمایندگــی اقمــاری مرودشــت ب
و دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی شــب یلــدا را جشــن گرفــت. 
ایــن مراســم بــا اجــرای گروه هــای موســیقی حــال و هــوای شــادی بــه 

خــود گرفــت و در ادامــه اســتندآپ “گــروه آفتابگــردون” اجــرا شــد. 
در بخــش پایانــی مراســم “محمــود زارع” رکــورددار مــدال 
ــون  ــات خــود را پیرام ــدام، تجربی ــرورش ان ــان در رشــته پ طــای جه
ــدم”  ــی مق ــت. “امام ــان گذاش ــوزان در می ــا دانش آم ــش ب تاش های
عضــو هیئــت رئیســه انجمــن نمایــش اســتان فــارس نیــز اعــام کــرد 
ــه روی  ــه زودی ب ــه ب ــری ک ــل از دو تئات ــود حاص ــد از س ــه ده درص ک

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــودک اه ــاد ک ــه بنی ــت را ب ــد رف ــه خواه صحن

نمایندگــی شــیراز بــه مناســبت شــب یلــدا دانــش آمــوزان بورســیه 
ــرای پاس داشــت  ــه کافــه گلشــن دعــوت کــرد و ب ایــن نمایندگــی را ب

ایــن شــب باســتانی فــال حافــظ و قصه خوانــی برگــزار کــرد.

دانش  آموزان نمایندگی شیراز مهمان بنیاد نخبگان 

سالگرد تاسیس نمایندگی اقماری مرودشت

اجرای موسیقی توسط دانش آموزان بنیادکودک

یلدا در مرودشت

شب یلدای شیراز در کافه گلشن
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دانش آمــوزان  از  نفــر   60 وکتاب خوانــی،  کتــاب  هفتــه  در 
ــن  ــا حضــور فروت ــه مراســمی ب ــه همــراه مادران شــان ب بنیادکــودک ب
)قصه نویــس و قصه گــوی برجســته ایــن شــهر( دعــوت شــدند. 
ــه  ــل مطالع ــراد اه ــاوت اف ــی و تف ــگ کتاب خوان ــن از ارزش فرهن فروت
ــی  ــا قصه خوان ــرد ب ــه ک ــادران توصی ــه م ــا دیگــران ســخن گفــت و ب ب
ــد.  ــوزش دهن ــان آم ــه فرزندان ش ــه ب ــی را از خان ــگ کتاب خوان فرهن
در پایــان ایــن مراســم دانش آمــوزان بــرای حاضریــن کتــاب خواندنــد 

ــد. ــدا ش ــا اه ــه آنه ــی ب و کتاب های

ــان نشســت  هتــل زندیــه شــیراز روز پنجشــنبه 26 مهــر مــاه میزب
ــز  ــودک نی ــود. بنیادک ــی ب ــو و زیبای ــت، م ــان پوس ــاالنه متخصص س
ــا رســالت ایــن  ــن نشســت حضــور یافــت ت ــه مــدد همیارانــش در ای ب
ــه پزشــکی تشــریح  ــرای جامع ــاد را هرچــه بیشــتر ب ســازمان مردم نه

ــد. کن

ــپولیس  ــگاه پرس ــکاری باش ــا هم ــت ب ــاری مرودش ــی اقم نمایندگ
ایــن شهرســتان، تعــدادی از دانش آمــوزان عاقه منــد بــه ورزش 
فوتبــال را جهــت عضویــت و فعالیــت جــدی بــه ایــن باشــگاه معرفــی 
کــرد. ایــن دانش آمــوزان بــا عضویــت در ایــن باشــگاه فراگیــری 
فوتبــال را زیــر نظــر مربیــان آغــاز کردنــد. باشــگاه پرســپولیس 
ــن  ــودک ای ــا بنیادک ــز ب ــران نی ــال دخت ــه فوتس ــت در زمین مرودش

شهرســتان همــکاری می کنــد. 

هفته کتاب خوانی در شیراز

بنیادکودک در نشست ساالنه متخصصان پوست 
شیراز

فوتبالیست های بنیادکودک
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یکتــا دانش آمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی اقمــاری مرودشــت اســت 
کــه در مســابقات اســتانی رشــته تکوانــدو شــاخه  “هــان مادانــگ” بــه 
میزبانــی شــیراز مــدال قهرمانــی را بــه گــردن آویخــت. او همچنیــن در 
ــه  ــا 14 ســال، مقــام اول را ب شــاخه ی “یــوپ چاگــی” رده ســنی 12 ت

دســت آورد. 
ــد  ــام عی ــدو ج ــی تکوان ــابقه قهرمان ــن در مس ــش از ای ــا پی یکت
ــوم را  ــام س ــه مق ــطح منطق ــاالن در س ــنی نونه ــان97 در رده س قرب

ــت.  ــرده اس ــب ک کس
او بــا اراده و تــاش، خــود را بــرای رســیدن بــه مســابقات المپیــک 
و بــه دســت آوردن ســهمیه حضــور در ایــن مســابقات آمــاده می کنــد.

ــر در  ــار دیگ ــیراز ب ــی ش ــاش نمایندگ ــر ت ــوز پ ــد دانش آم محم
مســابقات رباتیــک قهرمــان شــد. محمــد در چهارمیــن دوره مســابقات 
کشــوری رباتیــک2018 آزاد شــیراز توانســت مقــام دوم در رشــته های 
ــن  ــد. همچنی ــود کن ــت را از آن خ ــات فوتبالیس ــو و رب ــات جنگ ج رب
ــی  ــه میزبان ــی ب ــابقات بین الملل ــز در مس ــته نی ــال گذش ــد س محم

ــرد. ــام پنجــم را کســب ک شــیراز مق

ــر  ــدای مه ــادران از ابت ــوزش م ــدف آم ــا ه ــر” ب همایش”مامان دکت
ــالن  ــن در س ــن کمپی ــی ای ــن گردهمای ــرد. اولی ــه کار ک ــاز ب ــاه آغ م
ــر از  ــور500 نف ــا حض ــیراز ب ــگاه ش ــی دانش ــی- رفاه ــع فرهنگ مجتم
ــر از  ــد. 50 نف ــزار ش ــد، برگ ــال دارن ــر 10 س ــد زی ــه فرزن ــی ک والدین
ــیه  ــوزان بورس ــادراِن دانش آم ــز م ــش نی ــن همای ــرکت کنندگان ای ش

ــد. ــودک بودن بنیادک
ــه صــورت  ــاه 98 ب ــا مهــر م ــاه 97 ت ــر ازمهــر م کمپیــن مامان دکت
ماهانــه برگــزار شــد و در هــر همایــش چندیــن موضــوع مهــم در رابطــه 

بــا نگهــداری از جنیــن، نــوزاد و کــودک مــورد آمــوزش قرارگرفــت.

و  خاقانــه  نگــرش  آمــوزش  هــدف  بــا  ایده پــردازی  کارگاه 
آینده پژوهــی در نمایندگــی شــیراز بــا شــرکت 40 دانش آمــوز 
ــات  ــا توضیح ــن کارگاه ب ــد. ای ــزار ش ــی برگ ــن نمایندگ ــیه ای بورس
رئیــس نمایندگــی شــیراز در خصــوص اهمیــت ایده پــردازی و 
آینده پژوهــی آغــاز شــد. پــس از آن دکتــر زارع جلســه را بــا پاســخ بــه 

ادامــه داد.  ســواالت دانش آمــوزان 
ــه گروه هــای ســه نفــری تقســیم  در بخــش عملــی دانش آمــوزان ب
شــده و هــر کــدام در زمان هــای مشــخص شــده ایــده ای ارائــه دادنــد. 
ــادی ایده هــای خــود را تشــریح  ــا حــدود زی دانش آمــوزان توانســتند ت
و تحلیــل کننــد. ایــن تمریــن عملــی در انگیزه بخشــی بــه آنــان تاثیــر 

ویــژه ای داشــت.

محمد، قهرماِن رباتیکیکتا، دختر قهرمان

کمپین “مامان دکتر” 

کارگاه ایده پردازی و ثبت اختراعات
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ــاری  ــی اقم ــودک نمایندگ ــتعداد بنیادک ــا اس ــوز ب ــکا دانش آم ملی
مرودشــت کــه چندیــن ســال اســت در رشــته ورزشــی کاراتــه فعالیــت 
ــه اوزاکا  ــه کوب ــی شــوتوکان کارات ــا شــرکت در مســابقات قهرمان دارد ب
کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران برگــزار شــد؛ مــدال طــای بخــش کاتــا 
ــان را از آِن خــود کــرد. او همچنیــن در هفدهمیــن  و رده ســنی نوجوان
ــته  ــارس در رش ــتان ف ــوان اس ــه بان ــی کارات ــابقات قهرمان دوره از مس
کاتــا، رده ی کمربنــد آبی-بنفــش در گــروه ســنی نونهــاالن نیــز مــدال 

ــه دســت آورد. طــا را ب

ــن  ــرد. ای ــزار ک ــای داستان نویســی برگ نمایندگــی شــیراز کاس ه
کاس هــا بــا همــکاری کانــون آسان رســان شــیراز و بــا هــدف پــرورش 

ــد. ــزار ش ــوزان برگ ــای دانش آم ــش مهارت ه ــت و افزای خاقی

ــی  ــن نمایندگ ــیه، در ای ــوزان بورس ــت دانش آم ــه درخواس ــا ب بن
کاس موســیقی برگــزار شــد و بــه مــدت یــک مــاه ادامــه پیــدا کــرد. 
یکــی از مدرســان مطــرح شــهر شــیراز بــه صــورت افتخــاری تدریــس 
ــن  ــت و همچنی ــده گرف ــار برعه ــوزش گیت ــب آم ــن دوره را در قال ای
نیک اندیــش  همیــاران  را  دانش آمــوزان  نیــاز  مــورد  ســاز های 

ــد.                                                 ــه کردن ــودک تهی بنیادک
ــوزان  ــر از دانش آم ــزده نف ــور پان ــا حض ــه ب ــی ک ــن دوره آموزش ای
ــه صــورت مســتمر  ــوزان ب ــتقبال دانش آم ــل اس ــه دلی ــد، ب ــزار ش برگ
ــیقی  ــای موس ــزاری کاس ه ــتای برگ ــت. در راس ــد داش ــه خواه ادام
ــزار  ــت برگ ــاری مرودش ــی اقم ــوازی در نمایندگ ــن کاس نی ن همچنی
ــاش و  ــوزان پرت ــویق دانش آم ــدف تش ــا ه ــی ب ــن نمایندگ ــد. ای ش
ــوازی تشــکیل داد. ــره نی ن ــازده نف ــروه ی ــا گ ــای آنه ــش مهارت ه افزای

نمایندگــی شــیراز و مرودشــت بــه صــورت مشــترک اردوی  
تفریحــی و اســتعدادیابی برگــزار کردنــد. 

ــی و  ــوز ابتدای ــا شــرکت 100 دانش آم ــه ب ــک روزه ک ــن اردوی ی ای
متوســطه بــه صــورت جداگانــه بــرای پســران و دختــران برگــزار شــد، 
ــد از  ــمه، بازدی ــازی در چش ــردی، آب ب ــای طبیعت گ ــامل برنامه ه ش
ــال، طناب کشــی  ــال، والیب ــی و تاریخــی، مســابقه فوتب ــه ای قدیم خان
و مســابقه رباتیــک بــود کــه در پایــان بــه تیم هــای برگزیــده جوایــزی 
اهــدا شــد. از اهــداف ایــن اردو شناســایی اســتعدادهای دانش آمــوزان 
و ایجــاد انگیــزه  هرچــه بیشــتر بــرای انتخاب هــای تحصیلــی و 

ــود.  ورزشــی ب

برگزاری کاس داستان نویسیملیکا، دختر کاراته کار

برگزاری کاس موسیقی

اردوی استعدادیابی برای دانش آموزان
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 بــا همــکاری یکــی از همیــاران ایــن موسســه کارگاه کســب 
ــور 12  ــا حض ــی ب ــه متوال ــن کارگاه در ده جلس ــد. ای ــزار ش وکار برگ
دانشــجوی ایــن نمایندگــی بــا محوریــت شــناخت بــازار کســب و کار و 

پــردازش ایده هــای خوداشــتغالی برگــزار شــد.

ــی–  ــه فرهنگ ــکاری موسس ــا هم ــت ب ــاری مرودش ــی اقم نمایندگ
ــای  ــودک را در کاس ه ــیه بنیادک ــوزان بورس ــب، دانش آم ــری ادی هن
ــم  ــی، گری ــی، نقاش ــی، طراح ــور، خوش نویس ــی، مینیات ــان انگلیس زب

ــرد. ــام ک ــرق ثبت ن ــت و مع ــودکان، منب ک

ــری پیرســوک  ــا همــکاری گال ــل ب ــر کمیســاریای ســازمان مل دفت
شــیراز میزبــان تعــدادی از دانش آمــوزان نخبــه اتبــاع بورســیه 
بنیادکــودک شــد. ایــن اردوی یــک روزه در گالــری زیبــای پیرســوک؛ 
ــا هــدف کشــف اســتعداد، خودشناســی و باورهــای مثبــت در مــورد  ب

ــد. ــزار ش ــم برگ ــدن فیل ــی، دی ــی، قصه خوان ــر نقاش ــا هن ــود ب خ

افزایش مهارت دانش آموزان، راهی برای بهبود 
کسب و کار

حضور دانش آموزان در کاس های فوق برنامه 

کمیساریای عالی سازمان ملل میزبان دانش آموزان 
بنیادکودک
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کاشان-مسجد آقابزرگ

آدرس : میدان کمال الملک، ابتدای خیابان ماحبیب اله شریف، مجتمع کمال الملک، طبقه سوم، واحد 7

تلفن: 55245752

kashan@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 031
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بــا توجــه بــه افزایــش و تنــوع مــواد مخــدر و در دســترس بــودن آن 
ــه مباحــث  ــه ضــرورت ارائ ــا اشــاره ب ــان و ب ــان و جوان در میــان نوجوان
پیش گیــری از اعتیــاد در مــدارس، خانــواده و محیط هــای کاری؛ 
می بایســت مهارت هــای زندگــی همچــون قــدرت تصمیم گیــری، 
حــل مســأله، نــه گفتــن، داشــتن روابــط مناســب بــا دیگــران، مقابلــه 
بــا اســترس بــه دانش آمــوزان ارائــه شــود. بنابرایــن نمایندگــی کاشــان 
بــر آن شــد بــا همــکاری مرکــز تــرک اعتیــاد بانــوان ایــن شــهر، اولیــن 
ــری از  ــدر و پیش گی ــواد مخ ــا م ــنایی ب ــی آش ــوزش گروه ــه آم جلس
ــطه دوره اول  ــع متوس ــر مقط ــوزان دخت ــور دانش آم ــا حض ــاد را ب اعتی
ــور  ــه ط ــس ب ــن پ ــن کارگاه زی ــد. ای ــزار کن ــی برگ ــر نمایندگ در دفت

مرتــب هــر پنجشــنبه اجــرا خواهــد شــد.
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ــان  ــان و نوجوان ــن جوان ــوزی در بی ــت حرفه آم ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
جهــت بــاال رفتــن عــزت نفــس، اعتمــاد بــه نفــس، ثبــات شــخصیت، 
ــازار کســب  ــن توســعه ب ــده و همچنی ــش درصــد اشــتغال در آین افزای
ــه در ســالن اجتماعــات مدرســه  ــن زمین ــی، کارگاهــی در ای و کار ایران
رشــد نــو بــا حضــور یکــی از مربیــان آمــوزش فنــی و حرفــه ای برگــزار 
ــه  ــودک ب ــیه بنیادک ــال بورس ــاالی16 س ــر ب ــوز پس ــد. 53 دانش آم ش

ــد.  ــن همایــش شــرکت کردن همــراه مــادران در ای
ــرار  ــرم نیازســنجی در اختیــار دانش آمــوزان ق در ابتــدای جلســه ف
گرفــت. هــدف از ایــن فــرم کســب اطــاع از آگاهــی و همچنیــن میــزان 
ــال کــردن رشــته های  ــرای دنب ــا ب ــق آنه ــوزان و عای مهــارت دانش آم
فنــی و حرفــه ای و کســب درآمــد در آینــده بــود. در ایــن کارگاه چنــد 
ــوزان  ــب دانش آم ــن مناس ــد و همچنی ــر درآم ــته های پ ــه از رش نمون
ــای  ــرورش گل ه ــارچ، پ ــرورش ق ــکاری، پ ــک، جوش ــه مکانی از جمل
آپارتمانــی، تراشــکاری، پــرورش زنبــور عســل، پــرورش ماهــی، 

ــی شــد. ــور خــودرو و... معرف ــرق خــودرو، انژکت ــران کاری، ب زعف

کارگاه مهارت آموزی
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در ایــن همایــش کــه در ســالن همایــش شــهدای پردیــس 
ــع طبیعــی کــرج برگــزار شــد، نمایندگــی  دانشــکده کشــاورزی و مناب
ــا  کــرج نیــز حضــور داشــت. همایــش از ســاعت 8 صبــح تــا 5 عصــر ب
ــن نمایندگــی برگــزار شــد. بنیادکــودک جهــت  حضــور مــددکاران ای
ــش  ــرکت کنندگان همای ــه ش ــود ب ــت خ ــانی فعالی ــه و اطاع رس ارائ
)اســاتید، مدرســان و دانشــجویان زبــان انگلیســی( توانســت بــا معرفــی 
دقیــق فعالیــت خــود، بــا تعــدادی مــدرس زبــان جهــت تدریــس درس 
ــتن  ــودک و پیوس ــیه بنیادک ــوزان بورس ــه دانش آم ــی ب ــان انگلیس زب
ــا  ــه صــورت افتخــاری وارد مذاکــره شــود. همچنیــن ب ــه مجموعــه ب ب
آموزشــگاهی بــا ســابقه در زمینــه آمــوزش زبــان انگلیســی رای زنــی و 
مقــرر شــد بــه صــورت ترمیــک از دانش آمــوزان بورســیه ثبــت نــام بــه 

ــد.  عمــل آی

نمایندگــی کــرج پــس از برگــزاری همایــش نجــوم و ستاره شناســی 
ــای  ــوزان و خانواده های شــان کاس ه ــه اســتقبال دانش آم ــا توجــه ب ب

آموزشــی بــه صــورت مســتمر در ایــن حــوزه برگــزار کــرد.
دوره اول کاس ستاره شناســی بــا موضــوع منظومــه شمســی 
طــی 12 جلســه بــرای آماده ســازی پروژه هــای پایــان دوره، در 
ــوم  ــث نج ــات مباح ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــو” برگ ــد ن ــه رش “مدرس
ــی و  ــه شمس ــمان و منظوم ــا آس ــنایی ب ــامل آش ــی ش و ستاره شناس
ــا روش  ــه ب ــا ک ــن کاس ه ــد. ای ــا ارائه ش ــده آنه ــزای تشــکیل دهن اج
ــیار  ــود؛ بس ــراه ب ــری هم ــب تصوی ــم و مطال ــش فیل ــارکتی، پخ مش
ــدای آذر  ــا از ابت ــت. کاس ه ــرار گرف ــوزان ق ــتقبال دانش آم ــورد اس م
ــوزان  ــال 98 دانش آم ــت. در س ــه یاف ــال 97 ادام ــان س ــا پای ــاه ت م
ــب  ــری مطال ــه یادگی ــی ب ــای علم ــور در اردوه ــا حض ــد ب عاقه من

می پردازنــد. بیشــتر 

ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــال ب ــی س ــای پایان ــرج در روزه ــی ک نمایندگ
دانش آمــوزان دوره متوســطه، جلســه مشــاوره تحصیلــی بــا حضــور 14 
ــرد.  ــش برگزارک ــار نیک اندی ــکاری همی ــا هم ــیه و ب ــوز بورس دانش آم
ــوزان و  ــی دانش آم ــت تحصیل ــود وضعی ــه منظــور بهب ــن جلســات ب ای

ــد. ــزار ش ــوروز برگ ــات ن ــزی در تعطی برنامه ری

انسان مدرن مفلوِک ساده دل! بیش از حد پیچ خورده ای! !                                                                    

برگرفته از کتاب اتابک

ــا  ــرج، ب ــی ک ــب نمایندگ ــاق و ادی ــوزان خ ــی از دانش آم امیرعل
تألیــف و چــاپ کتــاب اتابــک و رونمایــی آن در نمایشــگاه بین المللــی 
ــه ثبــت رســاند.  کتــاب، افتخــاری بــزرگ را در کارنامــه بنیادکــودک ب
ــته  ــم رش ــه یازده ــوز پای ــه دانش آم ــوان ک ــیار ج ــنده بس ــن نویس ای
ریاضــی فیزیــک اســت، از ســال ها پیــش در عرصــه نویســندگی دســت 
ــتعدادش در  ــت اس ــاش  و تقوی ــا ت ــده و توانســته اســت ب ــم ش ــه قل ب
ایــن زمینــه اولیــن کتــاب خــود بــه نــام اتابــک را بــا حمایــت انتشــارات 

نســل روشــن چــاپ و عرضــه کنــد.
کتــاب دوم امیرعلــی نیــز در دســت تألیــف اســت کــه در آینــده نــه 
ــرار  ــدان ق ــار عاقه من ــده و در اختی ــاب ش ــازار کت ــدان دور وارد ب چن

خواهــد گرفــت.

نوجوانان کنجکاو و ستاره شناساِن ماهرحضور نمایندگی کرج در همایش تربیت مدرس زبان

مشاوره تحصیلی در پایان سال 97

جشن امضای کتاب اتابک نوشته امیرعلی
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نمایندگــی کــرج بــا بررســی نیازهــای دانش آمــوزاِن دوره متوســطه 
اول “کارگاه هدایــت تحصیلــی” بــا موضــوع انتخــاب رشــته برگــزار کرد. 
ــن  ــدرس ای ــوان م ــه عن ــودک ب ــار بنیادک ــری همی ــرداد امی ــر مه دکت
ــح  ــوه صحی ــب و نح ــته مناس ــاب رش ــون انتخ ــی پیرام کارگاه، مباحث
برنامه ریــزی درســی مطــرح کــرد. ایــن کارگاه طــی دو جلســه 2 
ــه  ــوز پای ــم و 20 دانش آم ــه نه ــوز پای ــرکت 24 دانش آم ــا ش ــاعته ب س

ــم تشــکیل شــد.  دوازده

ــش  ــی افزای ــای هفتگ ــاران، کاس ه ــی از همی ــکاری یک ــا هم ب
مهــارت فرزندپــروری و ارتبــاط موثــر برگــزار شــد. همیــار نیک اندیــش 
بنیادکــودک کــه متخصــص روان شناســی بالینــی اســت، در ایــن کارگاه 
ــاب آوری، مشــکات  ــت خشــم، ت ــد مدیری ــی مانن ــه طــرح  موضوعات ب
ــادران  ــن جلســات م ــان ای ــه نفــس پرداخــت. در پای ــاد ب ــوغ و اعتم بل
ســواالت و مشــکات خــود را طــی جلســه پرســش و پاســخ بــا 

ــتند. ــان گذاش ــناس در می روان ش

نمایندگــی کــرج آخریــن اردوی تابســتانی خــود را در نیمــه 
ــوز  ــک روزه  23 دانش آم ــن اردوی ی ــرد. در ای ــزار ک ــاه برگ ــهریور م ش
پایــه پنجــم تــا نهــم بــه همــراه مربــی و مــددکار خــود حضــور داشــتند 
ــا  ــر ب ــاط بهت ــوزش و ارتب ــدف آم ــا ه ــده ب ــرگرم کنن ــای س و برنامه ه

ــد. ــرا ش ــوزان اج دانش آم

 نمایندگــی کــرج بــا همــکاری مــددکاران و مربیــان ایــن موسســه، اردویــی یــک روزه بــرای 
20 دانش آمــوز بورســیه بنیادکــودک در مقطــع ابتدایــی برگــزار کــرد. ایــن اردو کــه در یکــی از 

ــود.   ــی و گــردش ب ــازی ، کتاب خوان باغ هــای شهرســتان ماهدشــت برگــزار شــد؛ شــامل ب

نمایندگــی کــرج بــرای خانواده هــای دانش آمــوزان بورســیه 
ــن  ــن شــهر کاس هــای نمــددوزی برگــزار کــرد. ای بنیادکــودک در ای
ــتای  ــی در راس ــای عمل ــوزش مهارت ه ــدف آم ــا ه ــی ب دوره ی آموزش
بــرای کســب درآمــد و اشــتغال زایی  توانمند ســازی خانواده هــا 

ــد. ــزار ش برگ

 برگزاری کاس فرزند  پروری  کارگاهی برای انتخاب بهتر 

اردوی تابستانی نمایندگی کرج

اردویی برای رشد فکری دانش آموزان

کاس نمد دوزی با هدف توانمند سازی خانواده ها
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بــه دنبــال پــروژه ســال پیــِش شــرکت کنیــال، بــار 
دیگــر بــا همراهــی و مهــر بی دریــغ دوســتان از سراســر 
ــده  ــال ش ــن  های ارس ــش و کاپش ــال کف ــرکت کنی ــا و ش دنی
ــید.  ــاه رس ــودک درکرمانش ــوزان بنیادک ــت دانش آم ــه دس ب
ــم  ــک ه ــا کم ــت ب ــد اس ــال معتق ــه کنی ــت ک ــل نیس بی دلی

کنیــم.  جابه جــا  را  کوه هــا  می توانیــم 

هدیه ای دیگر از کنیال 
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در ایــن نشســت کــه بــا هــدف ارائــه گــزارش فعالیــت نمایندگــی، 
جــذب همیــار و هم فکــری بــرای ارتقــای خدمــات ایــن بنیــاد 
ــدادی  ــل، تع ــت عام ــی هیئ ــابق و فعل ــای س ــر از اعض ــد؛ غی برگزارش
ــم  ــدای مراس ــتند. در ابت ــور داش ــز حض ــتان نی ــان الرس از نیک اندیش
ــی  ــن نمایندگ ــل ای ــت عام ــو هیئ ــه و عض ــری برنام ــد زارع مج محم
نکاتــی را دربــاره اهــداف و چگونگــی راه انــدازی بنیادکــودک در 
ــی  ــریف زاده )بان ــل ش ــر خلی ــه دکت ــرد و در ادام ــوان ک ــتان عن الرس
تأســیس نمایندگــی الرســتان( بــه تبییــن اهــداف اصلــی بنیادکــودک 
کــه حمایــت از دانش آمــوزان بــا اســتعداد و کم برخــوردار اســت، 
پرداخــت و از ســایر  همراهــان در راه انــدازی ایــن نمایندگــی قدردانــی 

ــرد. ک

ــی  ــه منظــور معرف ــازه تأســیس الرســتان ب ــی ت ــش نمایندگ همای
ــزار شــد. در  ــای آن در شــهرهای الر و شــیراز برگ موسســه و فعالیت ه
ایــن همایــش مدیــران، اعضــای هیئــت عامــل و همــکاران بنیادکودک، 
همچنیــن همیــاران ایــن شهرســتان و الری هــای مقیــم شــیراز حضــور 
بــه هــم رســاندند. بــا همــکاری موســس نمایندگــی الرســتان، هیئــت 
ــی را  ــج مطلوب ــش نتای ــزاری همای ــن شــهر برگ ــوکاران ای ــل و نیک عام
بــه دنبــال داشــت. از بیــان حــس نیکــوکاری الری هــا همیــن بــس کــه 
ــداز  ــدای پس ان ــا اه ــش( ب ــن همای ــان خردســال ای ــم )مهم نازنین مری
از دانش آمــوزان کم برخــوردار شــهرش  بنیادکــودک،  بــه  خــود 

ــت کــرد.  حمای

ــی  ــان گزارش ــه بی ــم ب ــن مراس ــتان در ای ــی الرس ــس نمایندگ رئی
کوتــاه از خدمــات موسســه پرداخــت و گفــت: ایــن بنیــاد کــه از ســال 
96 فعالیــت خــود را در الرســتان آغــاز کــرده تاکنــون 30 دانش آمــوز 
واجــد شــرایط را بورســیه و بیــش از 30 همیــار نیــز جــذب کــرده اســت 
کــه عــاوه بــر مقــرری ماهیانــه، هدایــای نقــدی و غیــر نقــدی متعددی 
ــاص  ــوزان اختص ــن دانش آم ــه ای ــف ب ــبت های مختل ــه مناس ــز ب نی
داده انــد. هــدی اخضــری در ادامــه همچنیــن بــه چنــد مراســم برگــزار 
شــده طــی ایــن مــدت توســط بنیــاد ماننــد ویــژه برنامه هــای متعــدد 
ــن  ــروژه مشــق مهــر، نامــه آرزوهــا و... اشــاره کــرد. در ای مناســبتی، پ
ــرای  ــز ب ــا ســابقه نی مراســم فضــل اهلل اخضــری هنرمنــد و خواننــده ب
ــان  ــه پرداخــت. در پای ــه اجــرای برنام ــه صــورت افتخــاری ب حضــار ب
ــاران  ــع همی ــه جم ــار ب ــع حض ــد از جم ــار جدی ــز 17 همی ــم نی مراس
ــان  ــن ترین و عرف ــاله کم س ــا 9 س ــه دین ــد ک ــزوده ش ــودک اف بنیاد ک

ــد.  ــب گرفتن ــاد لق ــن بنی ــد ای ــار جدی ــن همی جوان تری

نشست بانیان، همیاران و همکاران نمایندگی الرستان

شبی با همیاران بنیادکودک نمایندگی الرستان
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نمایندگــی مراغــه در دو روز متوالــی 100 نفــر از دانش آمــوزان 
ــه تماشــای نمایــش  ــه همــراه خانواده های شــان ب ــن نمایندگــی را ب ای
ــای  ــس از تماش ــوزان پ ــرد. دانش آم ــوت ک ــیقام” دع ــن آش ــی “م محل
ایــن نمایــش کــه موضــوع اجتماعــی داشــت، از نمایشــگاه نقاشــی کــه 
ــود،  ــا ب ــه برپ ــتان مراغ ــی شهرس ــر صوف ــن آمفی تئات ــه پائی در طبق

ــد. ــدن کردن دی

ــن  ــوزان متولدی ــد دانش آم ــاه جشــن تول ــر م ــه ه ــی مراغ نمایندگ
آن مــاه را برگــزار می کنــد. در حاشــیه مراســم تولــد، گهگاهــی 
برنامه هــای فرهنگــی نیــز ارائــه می شــود. مراســم متولدیــن اولیــن مــاه 
ــوزان  ــاخته های دانش آم ــار دست س ــگاه آث ــی نمایش ــا برپای ــتان ب تابس
ایــن نمایندگــی همــراه بــود. دانش آمــوزان، خانواده های شــان و 

ــد. ــد کردن ــن نمایشــگاه بازدی ــا از ای ــت امن اعضــای هیئ

ثمیــن دانش آمــوز نمایندگــی مراغــه از ابتــدای ســال 96 تاکنــون 
بــا شــرکت در مســابقات متعــدد، توانایــی خــود را در رشــته دو و 
ــدای  ــر، ابت ــن دخترتاش  گ ــت. ثمی ــانده اس ــات رس ــه اثب ــی ب میدان
ــی  ــوری دو و میدان ــی کش ــابقات قهرمان ــرکت در مس ــا ش ــال 96 ب س
ــام اول کشــوری شــد. ســپس  ــه کســب مق ــق ب ــر موف ــاده 5 هزارمت م
ــران  ــی مســابقات اســتان ته ــه نهای ــا شــرکت در مرحل ــاه ب ــان م در آب
ــه  ــن در ادام ــت. ثمی ــام دوم دســت یاف ــه مق ــان ب در رده ســنی نوجوان
ــرج  ــی ک ــه میزبان ــران ب ــای خــود در مســابقات کشــوری دخت تاش ه
ــاه  ــت م ــید. اردیبهش ــام دوم رس ــه مق ــوردی ب ــته دوی صحران در رش
ــی ســنندج  ــه میزبان ــا شــرکت در مســابقات کشــوری ب ــز ب امســال نی
ــه مقــام اول دو و میدانــی مــاده 5هــزار متــر رســید و رکــورد ورودی  ب

ــت آورد.  ــه دس ــیا را ب آس

گرامی داشت جشن تولد دانش آموزان نمایش آذری »من آشیقام«

دونده جوان بنیادکودک



120

ــاور و  ــت مش ــر حقیقت دوس ــکاری دکت ــا هم ــه ب ــی مراغ نمایندگ
مــدرس فــن بیــان، کارگاه آموزشــی بــا موضــوع خــوب زیســتن، حــال 
خــوب و همچنیــن راه هــای مقابلــه بــا نــا امیــدی و اســترس بــرای 40 
نفــر از دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی بــه همــراه مادران شــان 
برگــزار کــرد. در پایــان بــا توجــه بــه اســتقبال دانش  آمــوزان قــرار شــد 

ــه کارگاه بــه صــورت ماهیانــه در ایــن نمایندگــی برگــزار شــود. ــه ب ــن منطق ــال ای ــمن های فع ــر س ــه و دیگ ــی مراغ نمایندگ
ــای  ــت، نهال ه ــه طبیع ــوت مدرس ــه دع ــت کاری ب ــبت روز درخ مناس
ثمــردار کاشــتند. در ایــن مراســم عــاوه بــر کاشــت نهــال، کتاب هایــی 

ــد. ــدا ش ــوزان اه ــه دانش آم ــه آب ب ــرف بهین ــورد مص در م

نمایندگــی مراغــه بــا همیــاری “خانــه بــازی لی لــی پــوت” 
ــوت  ــا دع ــی ب ــن نمایندگ ــرد. ای ــزار ک جشــن چهارشــنبه ســوری برگ
از دانش آمــوزان بورســیه خــود و بــا اجــرای موســیقی، نمایــش و 
ــان ســال  ــب جشــن چهارشــنبه پای مســابقه لحظــات شــادی را در قال

بــرای دانش آمــوزان رقــم زد.

درخت کاری، آموزشی موثرکارگاه مقابله با استرس، خوب زیستن و حال خوب

جشن چهارشنبه سوری در “خانه لی لی پوت”
مراسم نکوداشت سمن های شهرستان مراغه

ــه  ــی مراغ ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــکده عل دانش
ــامت  ــوزه س ــان ح ــاالن و کارآفرین ــن، فع ــات خیری ــاس زحم ــه پ ب
ــال  ــمن های فع ــور س ــا حض ــمی ب ــاه مراس ــی دی م ــای پایان در روزه
ــرد. در  ــتان برگزارک ــن شهرس ــال مندان ای ــالن س ــه در س ــهر مراغ ش
ــه از  ــتان مراغ ــه شهرس ــات خیری ــا و موسس ــم از انجمن ه ــن مراس ای
جملــه بنیادکــودک دعــوت بــه عمل آمــد و هم چنیــن از حضــور 
ــد. در  ــر ش ــور تقدی ــامت کش ــش س ــعه بخ ــن در توس ــگ خیری پررن
ادامــه مراســم یکــی از دانش آمــوزان بورســیه بنیادکــودک از تجربیــات 
و تاثیــر بنیادکــودک بــر مســیر زندگــی اش بــرای حضــار ســخن گفــت.
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ــه  ــی ب ــزه و روحیه ده ــت انگی ــور تقوی ــه منظ ــه ب ــی مراغ نمایندگ
ــی”  ــا حضــور “معصوم ــوزان دوره متوســطه، طــی مراســمی ب دانش آم
رئیــس ایــن نمایندگــی و معلمــان و همراهــان نیک اندیــش، از 
دانش آمــوزان ممتــازی کــه در کاس هــای تقویتــی و کنکــور شــرکت 
ــال های  ــق روال س ــرد. طب ــل ک ــی تجلی ــدای هدایای ــا اه ــد، ب می کنن
گذشــته، کاس هــای تقویتــی و کنکــور بــرای دروس تخصصــی 
و عمومــی توســط اســاتید مجــرب، به طــور مســتمر در محــل 

ــد. ــزار ش ــه  برگ ــی مراغ ــه  نمایندگ کتاب خان

در مــورخ شــانزدهم اردیبهشــت بــه مناســبت روز مراغــه، در 
ــای  ــی از اعض ــکاری یک ــا هم ــبت ب ــن مناس ــه همی ــه ب ــه ای ک برنام
نیک اندیــش هیئــت عامــل نمایندگــی مراغــه )موســس محتــرم 
ــزار  ــه برگ ــادگاران مراغ ــارک ی ــل پ ــهند( در مح ــطرنج س ــگاه ش باش
ــزرگ شــطرنج )مرتضــی محجــوب(  ــا اســتاد ب شــد، 150دانش آمــوز ب
ــیه  ــر بورس ــوزان 25 نف ــن دانش آم ــان ای ــد. از می ــت پرداختن ــه رقاب ب
بنیادکــودک بودنــد. شــایان ذکــر اســت دانش آمــوزان بورســیه 

بنیادکــودک، شــطرنج را در باشــگاه ســهند آمــوزش دیده انــد.  

ــتی  ــگ ورزش و تندرس ــترش فرهن ــت گس ــه جه ــی مراغ نمایندگ
در بیــن خانواده هــای دانش آمــوزان بورســیه بــه دعــوت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مراغــه، در همایــش پیــاده روی کــه بــه مناســبت هفتــه 
ســامت برگــزار شــد؛ شــرکت کــرد. در ایــن همایــش 70 دانش آمــوز 
بورســیه بــه همــراه خانواده های شــان حضــور داشــتند. در پایــان 
ــوم  ــگاه عل ــرف دانش ــی از ط ــای ورزش ــه هدای ــد قرع ــه قی ــم ب مراس
ــدا  ــم اه ــن مراس ــرکت کنندگان در ای ــه ش ــودک ب ــکی و بنیادک پزش

ــد. ش

ــن نمایندگــی  ــوزان بورســیه ای ــی ســال، دانش آم در روزهــای پایان
ــن  ــب جش ــه در قال ــن برنام ــدند. ای ــوت ش ــر دع ــای تئات ــه تماش ب
ــه  ــتان مراغ ــی شهرس ــالن صوف ــار در س ــتقبال از به ــال و اس ــان س پای
بــا حضــور دانش آمــوزان و خانواده هــای آنهــا بــا اجــرای تئاتــر و 

ــد. ــیقی برگزارش موس

در آستانه سال نو مشاوره تحصیلی و برنامه های 
انگیزشی

روز مراغه

خانواده، آموزش، تندرستی

جشن پایان سال نمایندگی مراغه
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ــاری  ــاه ج ــرداد م ــهد در خ ــی مش ــیه نمایندگ ــوزان بورس دانش آم
ــه منظــور  ــن اردو ب ــد. ای ــگاه فردوســی رفتن ــک روزه آرام ــه اردوی ی ب
ــت  ــرا و روای ــاعر حماسه س ــن ش ــا ای ــوزان ب ــتر دانش آم ــنایی بیش آش
ــن اردو یکــی از همیــاران  زندگــی ایــن پارســی گوی انجــام شــد. در ای
ــاهنامه و  ــا ش ــوزان را ب ــود، دانش آم ــور خ ــا حض ــودک ب ــب بنیادک ادی

ــرد. ــنا ک ــانه های آن آش افس

ــوع  ــا موض ــهد ب ــان مش ــینمای جوان ــن س ــس انجم ــون عک کان
آمــوزش کــودک، دومیــن دوره نمایشــگاه ســاالنه خــود را بــه 
بنیادکــودک اختصــاص داد. بخــش اصلــی نمایشــگاه شــامل آثــار آزاد 
عکاســان بــا موضوعــات مختلــف بــود. امــا بخــش ویــژه نمایشــگاه، بــا 
ــه آمــوزش  ــر توجــه ب ــد ب ــت آمــوزش و تاکی موضــوع کــودک، محوری
کــودکان و دانش آمــوزان کم برخــوردار ایجــاد شــد کــه عکاســان 
ــن  ــه ای ــدگار ب ــای مان ــت قاب ه ــا ثب ــود ب ــای خ ــه دوربین ه از دریچ
ــاب  ــار و کت ــروش آث ــل از ف ــد حاص ــی عوای ــد. تمام ــوع پرداختن موض
ــه  ــیه ب ــوزان بورس ــل دانش آم ــت از تحصی ــگاه در حمای ــن نمایش ای

ــد. ــدا ش ــودک اه بنیادک

ــا  نمایندگــی مشــهد یازدهمیــن ســال فعالیــت خــود را هم زمــان ب
شــب عیــد فطــر بــا حضــور همیــاران و نیک اندیشــان مشــهدی جشــن 
ــز، اجــرای  ــه طن ــده، برنام ــی همچــون موســیقی زن ــت. برنامه های گرف
پرفورمنــس، اســتند آپ کمــدی، کنســرت ســایه ها و ســخنرانی 
ــت در  ــی اس ــد. گفتن ــرا ش ــم اج ــن مراس ــی در ای ــئولین نمایندگ مس
ایــن مراســم 120 دانش آمــوز توســط میهمانــان مــورد همیــاری قــرار 
گرفتنــد. همچنیــن در ایــن مهمانــی از چنــد دانش آمــوز و دانشــجوی 
ــی  ــی و ورزش ــای آموزش ــه در عرصه ه ــدال و رتب ــب م ــر و صاح برت

ــه عمــل آمــد. ــر ب تقدی

ــری  ــته دبی ــد رش ــی ارش ــای کارشناس ــجوی کم بین ــد دانش احم
ــنا در  ــی ش ــابقات جهان ــد در مس ــق ش ــی، موف ــات فارس ــان و ادبی زب
ــدال  ــان، م ــور آلم ــی کش ــه میزبان ــاه و ب ــطح کاس A در خردادم س
ــن  ــد. وی همچنی ــود کن ــه را از آن خ ــر پروان ــد مت ــرادی ص ــز انف برن
ــر  ــایان ذک ــرد. ش ــب ک ــی را کس ــر تیم ــار در صدمت ــوم چه ــام س مق
ــای  ــن تیم ه ــور و همچنی ــم از 44کش ــابقات 44تی ــن مس ــت در ای اس
ــز در  ــال 2015 نی ــد در س ــتند. احم ــور داش ــان حض ــگاهی آلم باش
ــام دوم  ــب مق ــه کس ــق ب ــتان موف ــور لهس ــی در کش ــابقات تیم مس

ــد. ــر ش ــار در صدمت چه

بازدید دانش آموزان نمایندگی مشهد از آرامگاه 
فردوسی

نمایشگاه کانون عکس انجمن سینمای جوانان 
مشهد به نفع بنیادکودک

یازدهمین سالگرد فعالیت بنیادکودک نمایندگی 
مشهد

درخشش دانشجوی کم بینای بنیادکودک در 
مسابقات جهانی شنا
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بــا شــروع فصــل تابســتان و تعطیلــی مــدارس، نمایندگــی 
ــی و  ــای خارج ــان زبان ه ــا دپارتم ــه ای ب ــد تفاهم نام ــا عق ــهد ب مش
ــدگان  ــی راه پوین ــی آموزش ــه فرهنگ ــان موسس ــی زب ــای مل آزمون ه
ــرای تمامــی مقاطــع  ــان ب ــه برگــزاری کاس هــای آمــوزش زب اقــدام ب

ــرد.  ــی ک تحصیل

ــا حضــور  ــنتی ب ــد موســیقی س ــراج  هنرمن ــای حســام الدین س آق
در نمایندگــی مشــهد بــرای همــکاری بــا بنیادکــودک اعــام آمادگــی 
ــران و برخــی از  ــا حضــور مدی ــه ب ــه ک ــن نشســت صمیمان ــرد. در ای ک
ــام الدین  ــد، حس ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــودک نمایندگ ــاران بنیادک همی
ــرای  ــت: “ب ــدد گف ــداِر مج ــن دی ــندی از ای ــراز خرس ــن اب ــراج ضم س
ــتم کاری  ــه سیس ــه ب ــا توج ــتم و ب ــرا داش ــران اج ــودک در ته بنیادک
ــم  ــه بتوان ــی ک ــاد، هرکمک ــای بنی ــده برنامه ه ــاب ش ــن و حس روش

ــرد.” ــم ک ــغ نخواه دری
در پایــان ایــن هنرمنــد موســیقی ســنتی کشــورمان دســت خطــی 
ــادگار  ــه ی ــهد ب ــی مش ــودک نمایندگ ــرای بنیادک ــوان ب ــن عن ــا ای ب

ــت: گذاش

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان 
   تو همچون باد بهاری گره گشا می باش

ــاد  ــاران بنی ــرای همی ــت ب ــن آرزوی موفقی ــان ضم ــان در پای ایش
ــوزان  ــد دانش آم ــاران بتوانی ــما همی ــم ش ــت: آرزو می کن ــودک گف ک
ــد  ــل کنی ــران تبدی ــه ای ــردای جامع ــرای ف ــرافراز ب ــی س ــه بزرگان را ب
ــود  ــه خ ــه جامع ــش ب ــر و دان ــف هن ــای مختل ــد در زمینه ه ــا بتوانن ت

ــد. ــت کنن خدم

نمایندگــی مشــهد اردویــی یــک روزه بــرای 76 دانش آمــوز 
بورســیه ایــن نمایندگــی بــه میزبانــی یکــی از همیــاران  برگــزار کــرد. 
ــه  ــزل ب ــک روز شــاد خــارج از من ــا هــدف ایجــاد ی ــه ب ــن اردو ک در ای
ــن  ــوزان و همچنی ــه  دانش آم ــت روحی ــرای تقوی ــی ب ــورت گروه  ص
ــی  ــای گروه ــه  کاره ــت روحی ــی و تقوی ــات اجتماع ــوزش ارتباط آم
برگــزار شــد؛ بــا برنامه هــای مفرحــی همچــون موســیقی زنــده، 
اجــرای پانتومیــم، بازی هــای فکــری، والیبــال و دیگــر بازی هــای 

ــود. ــراه ب ــز هم ــی نی گروه

برگزاری کاس های آموزشی زبان انگلیسی

روزی خاطره انگیز برای دانش آموزان سراج و قراِر یک دلی
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ــاز خواهــران ورزشــکار بورســیه نمایندگــی مشــهد،  فرشــته و مهن
ــه ترتیــب مقــام اول رده  ــه ب موفــق شــدند در مســابقات اســتانی کارات
ــدگان  ــد. برگزی ــب کنن ــان را کس ــوم رده جوان ــام س ــاالن و مق بزرگس
ــف  ــهرهای مختل ــکار از ش ــور300 ورزش ــا حض ــه ب ــابقات ک ــن مس ای
اســتان خراســان برگــزار شــد؛ ســهمیه حضــور در مســابقات کشــوری 

ــد. ــه دســت آوردن ــاه شــیراز را ب شــهریور م

ــوزان  ــادراِن دانش آم ــرای م ــی ب ــهد کارگاه آموزش ــی مش نمایندگ
ــن کارگاه همچــون ســنوات  ــن نمایندگــی برگــزار کــرد. ای بورســیه ای
ــه  ــه در زمین ــا )ع( ک ــام رض ــاوره ام ــز مش ــاری مرک ــا همی ــته ب گذش
مشــاوره بــه دانش آمــوزان و خانواده هــای بورســیه بنیادکــودک 
خدمت رســانی می کنــد، در محــل دفتــر بنیادکــودک نمایندگــی 
ــراد  ــر بیــن اف مشــهد پیرامــون اهمیــت آمــوزش، عوامــل ارتبــاط موث
ــث  ــن کارگاه مباح ــد. در ای ــزار ش ــو برگ ــارت گفت  و گ ــواده و مه خان
ــر  ــر و موثرت ــری بهت ــت فراگی ــی جه ــای عمل ــب تمرین ه ــوق در قال ف

ــد. ــوزش داده ش آم

ــن نمایشــگاه اختصاصــی گردشــگری،  نمایندگــی مشــهد در دومی
ــور  ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــت. ای ــور یاف ــیرینی حض ــذا و ش ــت غ صنع
ســفیران و تجــار برخــی کشــورها و مســئوالن شــهر مشــهد در هتــل 
ــی  ــا برپای ــز ب ــهد نی ــی مش ــد. نمایندگ ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــای ای هم
غرفــه ای در ایــن نمایشــگاه بــرای معرفــی بیشــتر ایــن موسســه حضــور 

ــت. یاف

ــان  ــه پای ــس از ب ــطه، پ ــارم متوس ــال چه ــوز س ــان دانش آم احس
ــودک  ــط بنیادک ــرفته، توس ــی پیش ــان انگلیس ــای زب ــاندن دوره ه رس
ــی راه  ــی آموزش ــه فرهنگ ــی موسس ــای خارج ــان زبان ه ــه دپارتم ب
پوینــدگان مشــهد معرفــی شــد و توانســت بــا موفقیــت در مصاحبــه و 
امتحــان اســتخدامی ایــن موسســه بــه عنــوان مــدرس زبــان انگلیســی 
ــری در  ــون سراس ــال در آزم ــه امس ــان ک ــود. احس ــه کار ش ــغول ب مش
رشــته ریاضــی رتبــه 2000 را کســب کــرده و منتظــر نتایــج انتخــاب 
ــان  ــدرس زب ــوان م ــه عن ــون ب ــت، اکن ــری اس ــوزن سراس ــته آم رش

ــد. ــوزش می ده ــال آم ــهد م ــروژه مش ــران پ ــه مدی ــی ب انگلیس

ــک  ــی مشــهد در مســابقات کی ــوز بورســیه نمایندگ ــا دانش آم ایلی
بوکســینگ اســتان خراســان رضــوی رده خردســاالن، وزن کمتــر از 40 

کیلــو بــه مقــام ســوم رســید.

کارگاه آموزشی برای توسعه فردیخواهراِن قهرمان

حضور بنیادکودک در دومین جشنواره صنعت 
گردشگری غذا و شیرینی

دانش آموز دیروز، معلم امروز

قهرماِن خردسال
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در ایــن نشســت صمیمانــه کــه بــرادران اســتاد محمدرضــا 
شــجریان و برخــی از همیــاران نمایندگــی مشــهد نیــز حضــور داشــتند؛ 
ــنایی  ــان و آش ــدر بزرگوارش ــور در زادگاه پ ــجریان از حض ــون ش همای
ــن  ــرد و ضم ــندی ک ــراز خرس ــودک اب ــای بنیادک ــا فعالیت ه ــتر ب بیش
ــرز  ــن م ــدان ای ــل فرزن ــه بحــث تحصی ــودک ب تشــکر از توجــه بنیادک
ــرد.  ــام ک ــه اع ــن موسس ــاری ای ــرای همی ــود را ب ــی خ ــوم، آمادگ و ب
در پایــان ایــن هنرمنــد موســیقی ســنتی کشــورمان دســت خطــی بــا 
ایــن عنــوان بــرای بنیادکــودک بــه یــادگار گذاشــت: “بــا آرزوی خیــر و 
برکــت بــرای جملگــی عزیــزان در بنیادکــودک و خیریــن بزرگــوار کــه 
ایــن بنیــاد ارزشــمند را مــورد توجــه قــرار داده انــد. بــا آرزوی لحظــات و 

ــن ســرزمین” ــدان ای ــی فرزن ــرای تمام ــا ب روزگاران زیب

دومین دوره مســابقات قهرمانی باشگاه های کشــور سبک کیوکوشین 
ــا  ــوان ب ــان و بان ــاه 1397 در دو بخــش آقای ــه در آذر م ســاکاموتو کارات
حضــور 40 تیــم از سراســر کشــور در اســتان تهــران برگزارشــد. مهنــاز 
دانش آمــوز بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد موفــق بــه کســب 

مــدال نقــره در ایــن مســابقات شــد.

دختر کاراته کار بنیادکودک



127

نمایندگــی مشــهد در نمایشــگاه برندهــای 5 ســتاره کــه در محــل 
بــرج ســپید مشــهد برگــزار شــد؛ شــرکت کــرد. نمایندگــی مشــهد بــا 
ــگاه  ــن نمایش ــا در ای ــارت آری ــور تج ــش مح ــرکت همای ــاری ش همی
کــه بــه مــدت ســه روز ادامــه داشــت؛ بــا برپایــی غرفــه ای بــه معرفــی 
عملکــرد شــفاف، سیســتم یکپارچــه و پاســخ گوی ایــن ســازمان 

ــت. پرداخ

هلدینــگ دندان پزشــکی 32 نگیــن بــا 15 ســال ســابقه در 
ــژه  ــای آموزشــی تخصصــی وی ــا و دوره ه ــزاری تخصصــی کنگره ه برگ
ــکی  ــای دندان پزش ــت انجمن ه ــا حمای ــت و ب ــه هم ــکان ب دندان پزش
ــه بیــش از هــزاران نفــر از دندان پزشــکان در سراســر  و اطاع رســانی ب
کشــور، اقــدام بــه برگــزاری اولیــن همایــش آمــوزش آنایــن و افتتاحیه 
باشــگاه برندهــا ویــژه جامعــه دندان پزشــکان کــرد. نمایندگــی مشــهد 
بــا همیــاری ایــن هلدینــگ در ایــن نمایشــگاه بــا برپایــی غرفــه ای بــه 
ــود  ــخ گوی خ ــه و پاس ــتم یکپارچ ــفاف و سیس ــرد ش ــی عملک معرف
ــن  ــکی 32 نگی ــگ دندان پزش ــت هلدین ــر اس ــایان ذک ــت. ش پرداخ
ــکِی  ــای دندان پزش ــی و هزینه ه ــای تحصیل ــش هزینه ه ــت پوش جه
ــرده  ــی ک ــام آمادگ ــودک اع ــیه بنیادک ــوزان بورس ــن از دانش آم 32 ت
ــا  ــم و امض ــتر تنظی ــای بیش ــت همکاری ه ــه ای جه ــت و تفاهم نام اس

ــد. ش

ــه  ــورت داوطلبان ــه ص ــه ب ــهد ک ــی مش ــاران نمایندگ ــی از همی یک
ــهد  ــهر مش ــه در ش ــات خیری ــه مؤسس ــک ب ــاری و کم ــتای ی در راس
ــرانه و 20  ــه و پس ــاس دختران ــت لب ــدای 76 دس ــا اه ــت دارد، ب فعالی
ــودک نمایندگــی مشــهد  ــوزان بنیادک ــد دانش آم ــت کفــش، لبخن جف

را رنگین تــر کــرد.

ــک روزه  ــی ی ــاه اردوی ــت م ــه اردیبهش ــهد در نیم ــی مش نمایندگ
ــی  ــه میزبان ــی ب ــن نمایندگ ــیه ای ــر بورس ــوز دخت ــرای 112 دانش آم ب

ــرد. ــزار ک ــش برگ ــاران نیک اندی ــی از همی یک
ــزل  ــک روز شــاد خــارج از من ــدف ایجــاد ی ــا ه ــه ب ــن اردو ک در ای
ــرای تقویــت روحیــه  دانش آمــوزان و همچنیــن  ــه صــورت گروهــی ب ب
ــی  ــای گروه ــه  کاره ــت روحی ــی و تقوی ــات اجتماع ــوزش ارتباط آم
ــر،  ــده، تئات ــیقی زن ــون موس ــی همچ ــای مفرح ــد؛ برنامه ه ــزار ش برگ
ــره  ــک خاط ــد و ی ــرا ش ــز اج ــی نی ــای گروه ــر بازی ه ــال و دیگ والیب

ــت. ــا گذاش ــه ج ــوزان ب ــرای دانش آم ــوب ب خ

حضور بنیادکودک در کنگره دندان پزشکی مشهدبنیادکودک در نمایشگاه برند مشهد

لبخند مهر

یک روز خاطره انگیز برای دانش آموزان
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در آســتانه ســال نــو و در روز طبیعــت بیــن دانش آمــوزان 
نمایندگــی مهابــاد مســابقه نقاشــی بــا موضــوع طبیعــت برگــزار شــد. 
ــا  ــا جــزو برترین ه ــه نقاشــی آنه ــوز ک ــه 9 دانش آم ــن مســابقه ب در ای

ــت. ــق گرف ــی تعل ــود، هدایای ب

از  نفــر  بــا حضــور ده  نمایندگــی مهابــاد کارگاه  آموزشــی 
ــه  ــول ارائ ــوع “اص ــا موض ــتان و ب ــارم دبیرس ــال چه ــوزان س دانش آم
طــرح و مذاکــرات تجــاری” در ســاختمان ایــن نمایندگــی برگــزار کــرد. 
در ایــن کارگاه مباحثــی ماننــد نحــوه مذاکــره کاری و ارائــه طــرح و ایده 
بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــد و مدرســین دوره تــاش کردنــد بــه 
ــوی کاری  ــره و گفت و گ ــول مذاک ــوزان اص ــا دانش آم ــی ب ــورت عمل ص

ــد.  ــن کنن را تمری

نمایندگــی مهابــاد بــه منظــور تقویــت روحیــه کارگروهــی ده نفــر از 
دانــش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی را بــه مســابقات دومینــو اعــزام 
ــا  ــاد ب ــردی واحــد مهاب ــن مســابقات در دانشــگاه علمــی کارب ــرد. ای ک

شــرکت دانش آمــوزان مــدارس ایــن شهرســتان برگــزار شــد.

برگزاری مسابقه نقاشی در روز طبیعت 

آموزش کاربردی و اصول مذاکره، مسیر پیشرفت 
فرزندان بنیادکودک

مسابقات دومینو؛ لذت تاش گروهی
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یاسوج - تنگ مهربان

آدرس :  میدان معلم، روبه روی اداره کل آموزش و پرورش, جنب شورای شهر یاسوج

تلفن: 33222804

yasoj@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 074
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ــام  ــه کســب مق ــق ب ــوز بورســیه بنیادکــودک موف فاطمــه دانش آم
ــه در  ــابقات ک ــن مس ــد. ای ــوج ش ــهر یاس ــو در ش ــابقات ووش اول مس
ــو در  ــه ووش ــابقات چهارجانب ــامل مس ــد، ش ــزار ش ــهر برگ ــن ش همی
ــه مقــام اول رســید. ــود و فاطمــه در ایــن بخــش ب ســبک خواچــوان ب

ــته  ــه در رش ــوج ک ــی یاس ــیه نمایندگ ــجوی بورس ــه دانش مرضی
ــه  ــی نســبت ب ــن نمایندگ ــا حضــور در ای ــد، ب ــل می کن ــه تحصی تغذی
ــا  ــرد. او ب ــدام ک ــوزان بورســیه اق ــد و وزن دانش آم ــت ق ــت وضعی ویزی
بررســی وضعیــت تغذیــه و ســامت دانش آمــوزان برنامــه غذایــی 

ــنهاد داد. ــا پیش ــه آنه ــب ب مناس

ایــن موسســه را  نمایندگــی یاســوج دانش آمــوزان بورســیه 
ــرد.  ــوت ک ــهر دع ــن ش ــگ ای ــینما فرهن ــم در س ــای فیل ــه تماش ب
ــینما  ــه س ــت ب ــی دو نوب ــی ط ــن نمایندگ ــیه ای ــوزان بورس دانش آم

دعــوت شــدند.

قهرمانی دانش آموز بورسیه بنیادکودک

همیاری دانشجوی بورسیه بنیادکودک

برنامه های فرهنگی، هنری در نمایندگی یاسوج
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یزد - مجموعه میدان امیرچخماق

آدرس : چهارراه بعثت، ابتدای خیابان انقاب، کوچه پیرعلم، بن بست مصدق، پاک 222.

تلفن: 13-36272712 و33221509 

yazd@childf.org : رایانامه

کد مخابراتی : 035
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“ســید عبــاس” دانش آمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی یــزد در 
ــه  ــق ب ــزد موف ــتان ی ــه اس ــات کارات ــابقات انتخاب ــن دوره مس چهارمی

ــد. ــا ش ــته کات ــوم در رش ــام س ــب مق کس

محمــد معتمــدی خواننــده سرشــناس موســیقی ســنتی کشــورمان 
بــه همــراه خانــواده اش از بنیادکــودک نمایندگــی یــزد بازدیدکــرد. در 
ــی  ــل نمایندگ ــای هیئت عام ــی از اعض ــه برخ ــت صمیمان ــن نشس ای
ــه  ــدی ک ــتند. معتم ــور داش ــز حض ــی نی ــن نمایندگ ــس ای ــزد و رئی ی
ــود  ــتیاق خ ــته اســت، از اش ــکاری داش ــن موسســه هم ــا ای ــر ب پیش ت
بــرای یــاری و کمــک هرچــه بیشــتر بــه بنیادکــودک و فرزنــدان ایــران 
ــد  ــود مانن ــت خ ــوزه فعالی ــی در ح ــن ایده های ــت و همچنی ــن گف زمی
برگــزاری کنســرت یــا دانلــود تــک آهنــگ بــه نفــع بنیادکــودک ارائــه 
داد. در پایــان ایشــان دســت خطــی بــا ایــن عبــارت بــرای بنیادکــودک 
بــه یــادگار گذاشــت: “ بــه امیــد برخــورداری یکســان از امکانــات بــرای 
ــودک در راه  ــزون بنیادک ــق روزاف ــد توفی ــه امی ــان و ب ــودکان جه ک

ــا و آســمانیش” هــدف زیب

دانش آموز نمایندگی یزد مقام سوم رشته کاتا را 
کسب کرد

بازدید محمد معتمدی از بنیادکودک نمایندگی یزد
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ــرش  ــا پذی ــی ب ــن نمایندگ ــد. ای ــی ش ــران هزارتای ــی ته نمایندگ
ــود  ــیر خ ــه مس ــوردار ب ــتعداد کم برخ ــا اس ــوز ب ــن دانش آم هزارمی
ــد.  ــه می ده ــرزمین ادام ــن س ــازان ای ــه آینده س ــانی ب ــرای یاری رس ب
ــن  ــای محس ــران آق ــی ته ــس نمایندگ ــا رئی ــبت ب ــن مناس ــه همی ب
محمــدی  مصاحبــه ای دربــاره شــرایط دانش آمــوزان و وضعیــت 

نمایندگــی تهــران داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.

1( دانش آمــوزان نمایندگــی تهــران بیشــتر از چــه قشــری 
هســتند؟

ــا دانش آموزانــی مواجــه هســتیم کــه یــا پــدر  در تهــران بیشــتر ب
ــده اند.  ــدا ش ــم ج ــان از ه ــدر و مادرش ــا پ ــد و ی ــت داده ان را از دس
ــران  ــتان ته ــا در اس ــوزان م ــه دانش آم ــیبی ک ــده آس ــفانه عم متأس
درگیــر آن هســتند ناشــی از طــاق والدیــن اســت. اصــوالً مــددکاران 
ــرد  ــا ف ــوز، ب ــت دانش آم ــی وضعی ــواده و بررس ــه خان ــه ب ــا مراجع ب
ــواده  ــای خان ــل ناهنجاری ه ــه دلی ــه ب ــد ک ــتعدادی مواجه ان ــا اس ب
نتوانســته از اســتعداد خــود بهــره ببــرد. دســته  دیگــر دانش آموزانــی 
هســتند کــه از مناطــق دیگــر بــه تهــران مهاجــرت می کننــد و 
ــواده و  ــاد خان ــف اقتص ــطه ضع ــه واس ــهر ب ــک کان ش ــه ی ــا ورود ب ب
ــی، دچــار آســیب جــدی  ــا ایــن تغییــرات فرهنگــِی ناگهان مواجهــه ب

می شــوند.
2( اگــر دانش آمــوز شــرایط الزم بورســیه شــدن را نداشــته باشــد 
ــه  ــد ک ــیبی باش ــار آس ــد دچ ــاره کردی ــر اش ــه پیش ت ــور ک و همان ط
بــر اثــر آن از اســتعداد هایش نتوانــد بهــره ببــرد؛ بنیادکــودک در ایــن 

ــه چــه اقدامــی انجــام می دهــد؟ زمین
ــا  ــددکار و ب ــخیص م ــا تش ــم. ب ــا نمی کنی ــوز را ره ــا دانش آم م
ارائــه مشــاوره بــه او و خانــواده اش ســعی می شــود در بهبــود شــرایط 
ــا  ــم ت ــویق می کنی ــا را تش ــا آنه ــرد. م ــک ک ــدن او کم ــیه ش و بورس
ــا  ــه م ــد ب ــری داشــته باشــد و بتوانن ــه جدیدشــان نتیجــه بهت کارنام

ــد. بپیوندن
3( پــس از اینکــه دانش آمــوز را شناســایی کردیــد و مطمئــن 
ــات  ــدن را دارد، اقدام ــیه ش ــرای بورس ــرایط الزم ب ــه او ش ــدید ک ش

بنیادکــودک شــامل چــه نــوع حمایت هایــی می شــود؟
ــه از  ــی و چ ــاظ مال ــه از لح ــا چ ــه م ــی ک ــزان کمک ــع می در واق
ــه می دهیــم در راســتای تحصیــل  ــه دانش آمــوز ارائ لحــاظ معنــوی ب
ــاب  ــوز را انتخ ــار دانش آم ــت. همی ــوز اس ــی دانش آم ــد تحصیل و رش
ــردازد و مــددکار  ــت تحصیــل او می پ می کنــد و هزینــه مشــخصی باب
بنیادکــودک کنتــرل می کنــد ایــن مبلــغ در زمینــه تحصیــل 
دانش آمــوز صــرف شــود و از طرفــی ســالی دوبــار وضعیــت اقتصــادی 
ــواده را  ــت خان ــن اس ــه ممک ــی ک ــیب های احتمال ــی و آس و تحصیل
ــرل  ــن کنت ــود و ای ــه می ش ــی و راه کار الزم ارائ ــد، بررس ــد کن تهدی
بــه طــور مســتمر ادامــه دارد. در واقــع تمــام تــاش مــددکار بــر ایــن 
ــان  ــه  ای در جری ــددکار حرف ــک م ــف ی ــق شــرح وظای ــه طب اســت ک
ــر  ــد او تاثی ــی در رش ــه پرداخت ــا هزین ــد ت ــوز  باش ــت دانش آم وضعی

ــر باشــد. ــدون اث ــا یــک پرداختــی ب ــه صرف داشــته ن
ــت؟  ــده اس ــف ش ــه تعری ــار چگون ــا همی ــوز ب ــه دانش آم 4( رابط
چقــدر اجــازه تمــاس تلفنــی یــا حضــوری بیــن دانش آمــوز و همیــار 

ــود دارد؟ وج
ــا حضــور  درصــورت درخواســت همیــار و تمایــل دانش آمــوز ب

مــددکار در دفتــر نمایندگــی، ایــن دیــدار صــورت می گیــرد یــا 
ــون در  ــا کن ــبختانه ت ــود. خوش ــرار می ش ــی برق ــاس تلفن تم

ایــن زمینــه وضعیــت نامتعارفــی وجــود نداشــته اســت.
5( نمایندگــی تهــران در چــه مــواردی بــه دیگــر 

می کنــد؟ کمــک  نمایندگی هــا 
ــذب  ــی در ج ــه نمایندگ ــتیم ک ــواردی داش ــا م م

ــای  ــذب کمک ه ــرای ج ــا ب ــوده ی ــق نب ــار موف همی
عمومــی بــه همــکاری نیــاز داشــته اســت. در ایــن 

ــته ایم.  ــکاری داش ــی هم ــا دو نمایندگ ــوارد ب م
6( فرآینــد جــذب مــددکار بــه چــه صــورت 

اســت؟

از طریــق دفتــر مرکــزی مطابــق قوانیــن بعــد از انجــام مصاحبه هــا 
ــا  ــا حتم ــود. ام ــذب می ش ــددکار ج ــه م ــورت گرفت ــی های ص و بررس
ــم  ــه معتقدی ــرا ک ــد. چ ــددکاری باش ــا م ــی آنه ــته تحصیل ــد رش بای
فــردی کــه بــرای رشــته مــددکاری بــه دانشــگاه وارد می شــود؛ 
ــتانه اســت. در  ــداف بشردوس ــا اه ــه ب ــک مجموع ــه ی ــش ورود ب هدف
نتیجــه او آمــاده ی انتخــاب ایــن رســالت مهــم اســت و نکتــه مهمــی 
ــاره وجــود دارد ایــن اســت کــه امــکان خطــا در مــورد  ــن ب کــه در ای
نیــروی اداری وجــود دارد؛ امــا در بحــث مــددکاری اصــا ایــن ریســک 

نمی پذیریــم. را 
ــران مشــغول  ــددکار در نمایندگــی ته ــد م 7( درحــال حاضــر چن

ــه خدمــت هســتند؟ ب
 مــا درحــال حاضــر 9 مــددکار در اســتان تهــران داریــم. )3 نفــر در 

دفتــر قرچــک و 6 نفــر در دفتــر تهــران(
8( بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حــال حاضــر وضعیــت همیاری 

و جــذب همیــار بــه چــه صورتــی اســت؟
متاســفانه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی امســال جــذب همیــار 
بــرای مــا خیلــی ســخت بــوده و نســبت بــه ســال گذشــته بــا کاهــش 
ــی  ــای عموم ــر کمک ه ــم و ازطــرف دیگ ــرو بوده ای ــار روب جــذب همی

نیــز کاهــش یافتــه اســت.
ــه   ــار، هزینــه دانش آمــوز را چگون ــا قطــع همیــاری یــک همی 9( ب

ــد؟ ــن می کنی تامی
ــن  ــا ای ــد جایگزیــن شــود، موسســه ت ــار جدی ــی کــه همی ــا زمان ت
ــد.  ــران کن ــت را جب ــدم پرداخ ــن ع ــت ای ــده  اس ــق ش ــه موف لحظ
ــا کیفیــت  ــن، ب ــاِر جایگزی ــا جــذب همی ــه بعــد ب ــن ب ــم از ای امیدواری

ــم. ــش ببری ــتری کار را پی بیش
ــی،  ــای ورزش ــن در زمینه ه ــوزان افتخارآفری ــرای دانش آم 10( ب

ــد؟ ــر می گیری ــژه ای در نظ ــاز وی ــی امتی ــری و علم هن
ــر و تشــکر می کننــد و  ــاران و هــم نمایندگــی از او تقدی  هــم همی
ــت ایجــاد بســتری آرام  ــوز در جه ــای دانش آم ــاش می شــود نیازه ت
ــادی و معنــوی  ــه م ــرای رشــد اســتعدادهایش در زمین ــه ب و بی دغدغ

تامیــن شــود.
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آشــنا بــودم بــا انســان های شــریف و نیکــوکاری کــه آنقــدر 
ــق،  ــا عش ــته و ب ــود گذش ــی خ ــه از زندگ ــت ک ــزرگ اس ــان ب قلب ش
بهتریــن خدمــات را بــه دیگــران ارائــه می دهنــد. بــاور کردنــش 
ــه چشــم خــود در  ــداکاری را ب ــه انســان های ف ــا اینک ــود، ت ــن نب ممک

ــدم. ــدس دی ــکان مق ــن م ــوک، ای بنیادک
ــا  ــکاری ب ــق هم ــه توفی ــک ده ــش از ی ــه بی ــاکرم ک ــدا را ش خ
ــرکار  ــل، س ــراوان از مدیرعام ــپاس ف ــن داد و س ــه م ــودک را ب بنیادک
ــادری  ــت در موسســه، همچــون م ــه در دوران فعالی ــم دادخــواه ک خان
ــوده و هســتند و از پشــتیبانی رئیــس نمایندگــی  ــان کنــار مــن ب مهرب
ــیار  ــزی، بس ــر مرک ــان دفت ــتگان و مهربان ــا فرش ــکاری ب ــه و هم ارومی

ــندم.  خرس
بــه نظــر مــن مــددکاری حرفــه ای اســت کــه بایــد از تــه دل بــه آن 
ــختی های  ــوان س ــا بت ــت ت ــدان کاری داش ــد وج ــود و بای ــد ب عاقه من
ــس  ــا را لم ــج خانواده ه ــد درد و رن ــددکار بای ــرد. م ــل ک کار را تحم
کنــد تــا بتوانــد کار خــود را بــه درســتی انجــام دهــد. می تــوان گفــت 
ــه  ــن موسس ــت در ای ــه فعالی ــت ک ــی اس ــکان مقدس ــودک، م بنیادک
ــتن درد و  ــرای کاس ــاش ب ــودکان و ت ــه ک ــق ب ــد. عش ــق می طلب عش
غــم و نگرانــی خانواده هــا، انگیــزه همــکاری را چندیــن برابــر می کنــد. 
ــن  ــون، ضم ــال 1385 تاکن ــم از س ــدت فعالیت ــول م ــده در ط بن
خاطــرات  بــا  بــوده ام،  خانواده هــا  چالش هــای  شــاهد  اینکــه 
ــا  ــتیاق ب ــور و اش ــا ش ــز، ب ــات غم انگی ــی اوق ــیرین و گاه ــوب و ش خ
ــک و صمیمــی  ــاط بســیار نزدی ــا ارتب ــوزان و خانواده هــای آنه دانش آم
ــه  ــددکار، بلک ــک م ــوان ی ــه عن ــا ب ــه تنه ــم. ن ــرده و می کن ــرار ک برق
ــوده و  ــا ب ــار آنه ــادر در کن ــک م ــا ی ــت و ی ــاور، دوس ــوان مش ــه عن ب
ــواری های  ــل دش ــدت تحم ــه از ش ــم ک ــی را می شناس ــتم. مادران هس
زندگــی متحمــل شکســت شــده اند و نیــاز بــه محبــت و گــوِش شــنوا 
ــات و  ــان احساس ــس از بی ــد. پ ــان دارن ــنیدن درد و رنج هایش ــرای ش ب
خاطــرات تلــخ خــود، وقتــی احســاس می کننــد تکیه گاهــی همچــون 
بنیادکــودک دارنــد؛ آرام می شــوند و امیــدی دوبــاره بــه زندگــی پیــدا 
ــا ایــن کــودکان  ــده ام و ب ــه بنیادکــودک زن ــا عشــق ب می کننــد. مــن ب
ــوده ام. ــان ب و دانش آمــوزان زندگــی کــرده ام و شــاهد موفقیت هــای آن

هیــچ چیــز خوشــایندتر از تأمیــن نیازهــای دانش آمــوزان بورســیه 
همچــون هزینــه تحصیــل، هزینــه درمــان و یــا کســب موفقیــت آنهــا 
ــودک در  ــه بنیادک ــیه ب ــوزان بورس ــان دانش آم ــتن مجــدد هم و پیوس
ــران  ــرده و نگ ــد و افس ــره ناامی ــا چه ــی ب ــت. وقت ــار، نیس ــب همی قال
مادرانــی کــه هیــچ امیــدی بــه بهبــودی و یــا ادامــه تحصیل فرزندشــان 
ــه  ــد مواج ــودک دارن ــاری بنیادک ــه ی ــد ب ــم امی ــا چش ــد و تنه ندارن
ــه  ــاران ســخاوت مند ب ــا کمــک همی ــوان خــود را ب می شــویم، تمــام ت
کار می گیریــم تــا نیــاز آنهــا تأمیــن شــود. مشــاهده اشــک شــوق بعــد 
ــل مشــکات اقتصــادی  ــه دلی ــی ب ــه زمان ــوزی ک ــت دانش آم از موفقی

ــه ماســت. ــد ب ــود، بهتریــن هدیــه خداون ــده از تحصیــل ب بازمان
ــد از  ــه بع ــودک ک ــیه بنیادک ــوزان بورس ــی از دانش آم ــا، یک علیرض
اخــذ دیپلــم، بــه دلیــل مشــکات خانوادگــی نتوانســت ادامــه تحصیــل 
ــا کمــک  ــی در آن، ب ــون و قبول ــد از شــرکت مجــدد در آزم ــد، بع بده
یکــی از همیــاران در بانــک اســتخدام شــد و بخشــی از اولیــن حقــوق 
ــه دانش آمــوزان بورســیه اهــدا کــرد.  ــرای کمــک ب دریافتــی خــود را ب

ــاران بنیادکــودک باشــد. او تصمیــم دارد یکــی از همی
ــا  ــت و پاه ــر دو دس ــت از ه ــار معلولی ــی دچ ــه از کودک ــا ک رض
ــابقات  ــت و در مس ــر اس ــته کامپیوت ــجوی رش ــون دانش ــد، اکن می باش

ــد. ــی ش ــم قهرمان ــذ حک ــه اخ ــق ب ــطرنج، موف ش
ــا  ــذت کار ب ــوزان، ل ــک دانش آم ــای کوچ ــردن آرزوه ــرآورده ک ب
ــاد دارم کــه چنــد ســال قبــل  ــه ی کــودکان را دوچنــدان مــی کنــد. ب
ــادر خــود  ــا ســن 12 ســالگی، م ــه از کودکــی ت ــوز پســری ک دانش آم
را ندیــده بــود، آرزو و درخواســت کــرد حتــی بــرای یــک بــار هــم کــه 

شــده مــادر خــود را ببینــد. ایــن دانش آمــوز همــراه بــا دو بــرادر خــود 
ســاکن یکــی از روســتاهای مــرزی و دور افتــاده و بســیار صعب العبــور 
ــرای یافتــن مــادر  ــود کــه بعــد از درخواســت وی، جســتجو ب اســتان ب
را شــروع کردیــم و متوجــه شــدیم مــادر، بعــد از فــوت همســرش، بــه 
ــا  ــا را ره ــش آنه ــای فرزندان ــن هزینه ه ــی در تأمی ــدم توانای ــل ع دلی
ــدش  ــزد فرزن ــم و ن ــادر را یافتی کــرده و ازدواج مجــدد کــرده اســت. م
بردیــم. بهمــن، از دیــدن مــادرش بســیار ذوق زده و خوشــحال شــد و از 

ــد.  ــش می آی ــدار فرزندان ــه دی ــب ب ــه طــور مرت ــادر ب ــس م آن پ
مبینــا، آرزو داشــت روزی بــرای شســتن دســت های خــود، از 
روشــویی اســتفاده کنــد و حمــام و ســرویس بهداشــتی در خانه داشــته 
ــاری او  ــدید بیم ــث تش ــتا باع ــات در روس ــود امکان ــدم وج ــند. ع باش
ــواده  ــن خان ــرای ای ــی ب ــه کوچک ــاران خان ــک همی ــا کم ــد. ب می ش
ــران  ــه کارگ ــه ب ــز در ســاخت خان ــر او نی ــا و خواه ــاخته شــد. مبین س
ــا چشــمان  ــه را ب ــد و هــر لحظــه مراحــل ســاخت خان کمــک می کردن
ــه  ــواده ب ــی خان ــد از اسباب کش ــد. دو روز بع ــا می کردن ــر، تماش منتظ
خانــه جدیــد، ســقف خانــه قبلــی فروریخــت و از اینکــه ایــن خانــوده، با 
کمــک بنیادکــودک از ایــن حادثــه در امــان ماندنــد، بســیار خوشــحال 

ــود. ــده ب کنن
ــد،  ــار بودن ــا بیم ــر از آنه ــه دو نف ــی ک ــی دانش آموزان ــر قبول خب
در آزمــون کنکــور سراســری و در رشــته پزشــکی و داروســازی، 
ــیاری از  ــرطان بس ــاری س ــود بیم ــی، بهب ــر علم ــای برت ــب رتبه ه کس
دانش آمــوزان بیمــار و فارغ التحصیــل شــدن آنهــا و حتــی ازدواج آنهــا 

از دیگــر موفقیت هــای ایــن دانش آمــوزان اســت.
کمــک بــه دانش آموزانــی کــه کــه ســاکن روســتاهای دورافتــاده و 
ــد از طــی ســاعت ها مســیر  ــرزی اســتان هســتند، بع ــور و م صعب العب
ــه  ــن هزین ــا و تأمی ــان آنه ــر لب ــد ب ــاندن لبخن ــخت، نش ــی و س طوالن
تحصیــل و بعضــاً داروی آنهــا، ســختی راه را همــوار مــی کنــد. بســیار 
اتفــاق افتــاده کــه بنــده، صبــح زود از خانــه خــارج شــده و بعــد از 14 
یــا 15 ســاعت، در مناطــق کوهســتانی بــرای بررســی وضعیــت زندگــی 
و تحصیلــی و بیمــاری دانش آمــوزان در راه بــودم، ولــی بــا شــاد شــدن 

ــردم. ــتگی نمی ک ــاس خس ــچ احس ــا هی دل آنه
کمک هــای بنیادکــودک و همیــاران بســیار عزیــز و مهربــان، 
ــد. ــدان می کن ــوزان دوچن ــل را در دانش آم ــتیاق تحصی ــزه و اش انگی

فرزانه محمدزاده )مددکار نمایندگی ارومیه(
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ــان  ــا نش ــه م ــه ای را ب ــاف صحن ــینما، مخملب ــام س ــم س در فیل
ــه  ــی را )ب ــه عکاس باش ــم داده ک ــاه حک ــه ناصرالدین ش ــد ک می ده
ــن  ــد. گیوتی ــردن بزنن ــن گ ــا گیوتی ــدان( ب ــده هنرمن ــوان نماین عن
در حــال پاییــن آمــدن اســت کــه امیرکبیــر از راه می رســد و 
ــه  ــه کارش رو ب ــر در توجی ــود. امی ــدام می ش ــم اع ــرای حک ــع اج مان
ــال  ــک س ــرای ی ــر ب ــرت واال؛ اگ ــد: “حض ــاه می گوی ــن ش ناصرالدی
ــرای ده  ــد، اگــر ب محصــول می خواهیــد، دســتور بدهیــد گنــدم بکارن
ــرس  ــت غ ــه درخ ــد ک ــتور بفرمایی ــد، دس ــول می خواهی ــال محص س
ــده  ــال آین ــد س ــرای ص ــان را ب ــد مملکت ــر می خواهی ــا اگ ــد. ام کنن
ــاد کنیــد، انســان تربیــت کنیــد. ســینما توگــراف و مدرســه هنــر،  آب

انســان تربیــت می کنــد.”
البتــه بعدهــا در متــون فلســفی خوانــدم کــه ایــن گفتــه از 
ــده  ــال آین ــد صدس ــر می خواهی ــه اگ ــت ک ــم اس ــیوس حکی کنفوس
زندگــی خودتــان و اجتماع تــان تأمیــن شــود در فکــر تربیــت انســان 

ــید. باش
امــروز جامعــه بــازده ایــران محتــاج کمک هــای خیریــه و 
ــودکان کار  ــه ک ــانی ب ــاری رس ــت. از ی ــیاری اس ــتانه بس انسان دوس
ــه ســرطان،  ــا ب ــراد مبت ــن، اف ــه بیماری هــای مزم ــا ب ــراد مبت ــا اف ت

ــت،  ــت و بدسرپرس ــان بی سرپرس ــهرها، زن ــین ش ــرای حاشیه نش فق
معتــادان و... امــا بــه نظــر مــن هــر کــدام از ایــن بخش هــا 
ــه  ــدارد ک ــرادی ن ــچ ای ــه هی ــه ک ــد و البت ــدگان منابع ان مصرف کنن
بخشــی از منابــع فــردی و اجتماعــی را صــرف افــراد نیازمنــد کنیــم و 
بــه  طــور آشــکار هــم می دانیــم کــه بــا صــرف ســرمایه در ایــن زمینــه 
ــا  ــم ت ــاری کرده ای ــا را ی ــم. آنه ــک کرده ای ــا کم ــای آنه ــه بق ــط ب فق
ــود از  ــن خ ــد و ای ــه دهن ــود ادام ــج خ ــدون رن ــالم و ب ــای س ــه بق ب
ــد  ــن فرآین ــا در ای ــت. ام ــفقت اس ــتی و ش ــوِب نوع دوس ــر خ مظاه
ــل و  ــوزه تحصی ــام ح ــه  ن ــود دارد ب ــز وج ــری نی ــول  دیگ ــوزه مغف ح
مدرســه و “آمــوزش”. در ایــن کشــور مصیبــت زده و بــا شــرایط کنونــی 
ــیب پذیرها  ــی از آس ــت، گروه ــر اس ــران درگی ــه ای ــام جامع ــه تم ک
ــل را  ــازه تحصی ــی اج ــع مال ــکات و موان ــه مش ــد ک دانش آموزانی ان

ــد. ــا نمی ده ــه آنه ب
جدیــت موضــوع تحصیــل و آمــوزش فقــط از منظــر تــرک 
 تحصیــل و عــدم پیشــرفت علمــی نیســت. یافته هــای پژوهشــی 
ــل مدرســه را  ــر دلی ــه ه ــوزی ب ــرگاه دانش آم ــه ه ــد ک نشــان می ده
تــرک می کنــد و دیگــر از درب مدرســه وارد ایــن محیــط هــم ســن و 
ســال ها و تعامــل بــا معلمــان و اولیــای مدرســه و دیگــر دانش آمــوزان 
ــه روی او  ــکاری ب ــای بزه ــا کانون ه ــدان ی ــای زن ــود، دروازه ه نمی ش
ــه  ــوزی را در مدرس ــوان دانش آم ــل بت ــرگاه در عم ــود. ه ــاز می ش ب
ــازی،  نگه داشــت، صرف نظــر از پیشــرفت تحصیلــی او،  اگــر فرصــت ب
ــال های  ــدن س ــال ها و گذران ــن و س ــا هم س ــل ب ــی و تعام درآمیختگ
رشــد بــا نظــارت بزرگ ترهایــی کــه اگــر نــه همــه آنهــا، بلکــه بیشــتر 
ــم  ــا بدهی ــه آنه ــان، ب ــی معلم ــد، یعن ــالم و خوبی ان ــراد س ــا اف آنه
در ســال های آینــده بــا بزهــکاران و مجرمــان و آســیب دیده های 

ــتیم. ــرو هس ــری روب کمت
ــه  ــرای مــن مدرســه رفتــن دانش آمــوز در ســن مدرســه اصــًا ب ب
ــاعتی  ــر س ــت. ه ــی نیس ــرفت تحصیل ــدن و پیش ــای درس خوان معن
ــگام  ــد، عمــًا از آســیب های زودهن کــه بچــه ای در مدرســه می گذران
موجــود در محیط هــای اجتماعــی محلــی و حتــی محیط هــای 
ــه  ــه هم ــد ب ــه ج ــن ب ــن رو م ــود. از ای ــد ب ــان خواه ــغلی در ام ش
ــتانه و  ــا نوع دوس ــه ی ــل خیرخواهان ــال عم ــه دنب ــه ب ــی ک هم وطنان
ــن راســتا  ــه می کنــم و خــودم هــم در ای شــفقت ورزی هســتند توصی
گام بــر مــی دارم؛ ســعی کنیــم یــا محیطــی بــرای آمــوزش و تحصیــل 
ــرایط  ــا ش ــم و ی ــم کنی ــت فراه ــا بدسرپرس ــت ی ــودکان بی سرپرس ک
تحصیــل آنهــا را تســهیل کنیــم. ایــن عرصــه از خیرخواهــی اجتماعــی 
شــاید بهتریــن عرصــه ای اســت کــه هــم شــرایط کنونــی افــراد تحــت 
ــیب پذیری،  ــوب آس ــیکل معی ــم س ــد و ه ــود می بخش ــش را بهب پوش
ــرای  ــر ب ــول امیرکبی ــه ق ــم ب ــت و ه ــد شکس ــیب دیدگی را خواه آس
ــرمایه گذاری  ــادری، س ــرزمیِن م ــن س ــده ای ــال آین ــی صدس آبادان

ــود. ــد ب درخــوری خواه

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
وگر مراد نیابم، به حد وسع بکوشم

دکتــرای فــوق بالینــی، روانشناســی )دکتــرای

اختــاالتوســواس،مترجــمکتــابتئــوریانتخــاب(
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مصاحبه زیر گفتگویی با دکتر نوید سیدعلی مدیرعامل بنیادکودک در آمریکا است که شرحی از فعالیت های 
اخیر این موسسه را نیز در بر می گیرد. 

ــه  ــک موسس ــه ی ــد چگون ــه بدانن ــت ک ــب اس ــیاری جال ــرای بس ب
خیریــه در ایــران 25 ســال اســت کــه بخــش عمــده ای از کمک هایــش 
ــم از شــما  ــن می شــود. می خواه ــکا تامی ــم آمری ــان مقی توســط  ایرانی
درخواســت کنــم در مــورد ارتبــاط دفتــر بنیادکــودک آمریــکا و ایــران 

بــرای مــا توضیــح دهیــد.
بلــی، خوشــحال می شــوم کــه هــر اطاعاتــی دارم در   -

بگــذارم. اختیارتــان 
ــت  ــم اوالً موقعی ــا بدانی ــم ت ــان بپرس ــد از خودت ــازه بدهی ــدا اج ابت
ــخصی تان  ــی ش ــت و زندگ ــکا چیس ــودک آمری ــر بنیادک ــما در دفت ش
چگونــه اســت؟ و ثانیــاً چــه چیــزی باعــث شــد بــه بنیادکــودک جــذب 

ــوید؟ ش
مــن در حــال حاضــر مدیرعامــل بنیادکــودک آمریــکا   -
امنــای  هســتم. چنــد مــاه قبــل در نشســت ســاالنه هیئــت 
ــوان  ــه عن ــرا ب ــتان م ــاد و دوس ــن افت ــام م ــه ن ــه ب ــودک قرع بنیادک
مدیرعامــل انتخــاب کردنــد و مــن هــم پذیرفتــم. مــن سال هاســت بــا 
ــم در ســال 2009  ــک دوره 3 ســاله ه ــودک همــکاری دارم و ی بنیادک
ــا  بــه عنــوان مدیرعامــل بنیادکــودک انتخــاب شــده بــودم. بنابرایــن ب
مســائل و چالش هــای بنیــاد چنــدان بیگانــه نیســتم. ســه فرزنــد دارم 
ــد، دو دختــر و یــک پســر  ــه دنبــال زندگــی خــود رفته ان کــه هرســه ب
ــه وجــود آنهــا افتخــار می کنــم. شــغل مــن مهندســی هواپیمــا  کــه ب
اســت و مشــغول امــور خدمــات فنــی هواپیماهــای مســافری هســتم. 
چــه جالــب، اصــا حــدس نمــی زدم کــه بــا یــک مهنــدس هواپیمــا 
صحبــت می کنــم. کمــی در مــورد ســابقه آشــنائی   تان بــا بنیــاد 

ــد. بفرمائی
ــنگتن در  ــگاه واش ــی در دانش ــر یثرب ــا دکت ــدا ب ــن از ابت م  -
ســیاتل آشــنا شــدم. ایشــان همــواره بــه دنبــال کارهــای خیــر بــود و 
مــن هــم بــه دنبــال امــور مهندســی و البتــه اگــر کمکــی هــم از دســتم 
ــه  ــر می آمــد کوتاهــی نمی کــردم. نهایتــاً او پــس از فارغ التحصیلــی ب ب
شــهر پورتلنــد رفــت و بــه عنــوان یــک دانشــمند متالــوژی در شــرکتی 
ــدازی  ــودک را  راه ان ــر بنیادک ــار آن دفت ــد و در کن ــغول ش ــه کار مش ب
ــرکت های  ــگ و ش ــرکت بوئین ــدت در ش ــن م ــم در ای ــن ه ــرد. م ک
ــه کشــور  ــودم. در ســال 1989 ب ــه کار ب ــی مشــغول ب ــر هواپیمای دیگ
ــه هشــت  ــک ب ــاً نزدی ــزام شــدم. مجموع ــت اع ــرای مأموری ــزی ب اندون
ــرای  ــه ب ــم ک ــی کردی ــزی زندگ ــم در اندون ــا همســر و فرزندان ــال ب س
ــیار  ــردم بس ــزی م ــود. اندون ــز ب ــب و خاطره انگی ــیار جال ــا بس ــه م هم
خــوب و مهربانــی دارد کــه متاســفانه بســیار فقیــر هســتند. مــن آنجــا 
ــردم.  ــاز ک ــا آغ ــه آنه ــم را ب ــدم و کمک های ــنا ش ــه آش ــا دو یتیم خان ب
ــکاران  ــک هم ــا کم ــدی و ب ــه عاقمن ــه ب ــا توج ــم ب ــزان کمک های می
و آشــنایانم افزایــش یافــت. درایــن اثنــا در ســال 1994 دکتــر یثربــی 
بنیادکــودک را راه انداخــت و مــن از اندونــزی بــا او مشــغول همــکاری 
شــدم. ایشــان بنیــاد را بــه یــک موسســه بســیار منظــم تبدیــل کــرد. 
آقــای یثربــی درصــدد بــود کــه فعالیت هــای بنیادکــودک را عــاوه بــر 
ــه ســایر کشــورها هــم گســترش بدهــد و چــون هــر دوی مــا  ــران ب ای
ــگام  ــوردار هم ــتعد و کم برخ ــوزان مس ــت از دانش آم ــدف حمای ــا ه ب
ــت  ــت حمای ــی را تح ــوزان اندونزیای ــه دانش آم ــد ک ــرار ش ــم، ق بودی
بنیــاد قــرار دهیــم و از دوســتان و آشــنایان نیــز خواســتم تــا حمایــت 
ــن اولیــن گام  ــق بنیادکــودک انجــام دهنــد. ای ــان را از طری از مددجوی
ــال 2005 از  ــداً در س ــه بع ــود، البت ــودک ب ــا بنیادک ــن ب ــکاری م هم
مــن دعــوت شــد کــه بــه هیئــت امنــای بنیادکــودک آمریــکا بپیونــدم 
ــا  ــت ی ــوان پرزیدن ــه عن ــم ب ــال 2009 ه ــد در س ــال بع ــد س و چن

ــدم. ــاب ش ــودک انتخ ــل بنیادک مدیرعام
شــاید بــد نباشــد در اینجــا بــه تفــاوت بنیادکــودک ایــران و آمریــکا 

اشــاره بفرمائیــد.
بلــه، ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت. واقعیــت ایــن اســت   -
کــه هــر دو موسســه از نظــر اصولــی یکــی هســتند، هــدف هــر دو کمک 
بــه دانش آمــوزان مســتعد و کــم برخــوردار اســت تــا از طریــق همیــاران 
ــدون  ــد ب ــا بتوانن ــم و آنه ــه بدهی ــی ماهیان ــورس تحصیل ــا ب ــه آنه ب

نگرانــی از مشــکات اقتصــادی بــه خوبــی بــه تحصیــل علــم بپردازنــد 
ــوند.  ــان ش ــواده و جامعه ش ــود، خان ــرای خ ــدی ب ــر مفی ــاً عنص و نهایت
ــور  ــن دو کش ــط بی ــر رواب ــم ب ــی حاک ــرایط سیاس ــر ش ــه خاط ــی ب ول
ــور شــدیم  ــا مجب ــم و ســایر مســائل م ــکا و وجــود تحری ــران و آمری ای
کــه دو موسســه کامــًا مســتقل از یکدیگــر تشــکیل دهیــم. در حقیقت 
مــا یــک روح هســتیم در دو کالبــد. از نظــر قانونــی، بنیادکــودک ایــران 
)یــا موسســه خیریــه رفــاه کــودک( یــک موسســه خیریــه مردم نهــاد و 
مســتقل اســت کــه در ایــران بــه ثبــت رســیده و زیــر نظــر یــک هیئــت 
امنــا و هیئــت مدیــره مســتقل اداره می شــود. آنهــا هــر ســال انتخابــات 
ــت  ــران فعالی ــاد ای ــات مردم نه ــن موسس ــاس قوانی ــر اس ــد و ب دارن
ــم دادخــواه  ــر عهــده ســرکار خان ــن موسســه ب ــت ای ــد. مدیری می کنن
ــرای آن مایــه گذاشــته و معلــم  اســت کــه سال هاســت از دل و جــان ب
ــام  ــرای تم ــه ب ــودک بلک ــدان بنیادک ــرای کارمن ــا ب ــه تنه ــی ن خوب
موسســات خیریــه دیگــر اســت و مــا هــم افتخــار آشــنائی و همــکاری 
 )Child Foundation( بــا ایشــان را داریــم. بنیــاد کــودک آمریــکا
ــه 1994  ــاه م ــه در م ــی اســت ک ــه بین الملل ــک موسســه خیری هــم ی
)بیــش از 25 ســال قبــل( در آمریــکا تاســیس شــد. ایــن موسســه نیــز 
ــوردار  ــوزان کم برخ ــرای دانش آم ــد ب ــعی می کن ــدف س ــان ه ــا هم ب
کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران، از طریــق اسپانسرشــیپ، بــورس 
تحصیلــی ماهیانــه فراهــم ســازد. بنیادکــودک آمریــکا در حــال 
ــال و کامبــوج فعالیــت  ــزی، نپ حاضــر در کشــورهای افغانســتان، اندون
دارد و بــه زودی در کشــورهای تاجیکســتان، هندوســتان و چنــد 
ــن دو  ــرد. ای ــد ک ــاز خواه ــود را آغ ــت خ ــز فعالی ــی نی ــور افریقائ کش
موسســه )بنیادکــودک امریــکا و بنیادکــودک ایــران( بــرای کمــک بــه 
دانش آمــوزان ایرانــی، بــا یکدیگــر بــر اســاس یــک قــرارداد، همــکاری 
دارنــد و مسئولیت شــان در برابــر یکدیگــر بســیار واضــح تعریــف شــده 
ــه  ــا اســتعدادی کــه نیــاز ب ــران، دانش آمــوزان ب اســت. بنیادکــودک ای
حمایــت دارنــد را شناســائی کــرده و پــس از اطمینــان از اینکــه آنهــا از 
نظــر علمــی در رتبــه خوبــی قــرار دارنــد و از نظــر اقتصــادی در مضیقــه 
ــم  ــا ه ــد. م ــی می کن ــت معرف ــرای حمای ــا ب ــه م ــا را ب ــند، آنه می باش
ــا اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، وب ســایت،  ــه طــرق مختلــف )ب ب
ــم  ــعی می کنی ــی( س ــع ایران ــرکت در جوام ــوری و ش ــای حض برنامه ه
همیــاران مهربانــی را در سراســر جهــان پیــدا کنیــم و کمــک ماهیانــه 
ــزان  ــن عزی ــت ای ــه دس ــران ب ــر ای ــق دفت ــاه از طری ــر م ــا را ه آنه
برســانیم. ایــن کار در ظاهــر بســیار ســاده بــه نظــر می رســد ولــی بایــد 
ــران و  ــی در ای ــی فراوان ــرد و ماحظــات قانون بســیار دقیــق انجــام پذی
ــه  ــات بســیاری اســت ک ــن دارای جزئی ــردد. بنابرای ــت گ ــکا رعای آمری

ــراه دارد. ــه هم ــی ب ــای فراوان ــدام چالش ه ــر ک ه
در حال حاضر از چه تعداد دانش آموز حمایت می کنید؟

در حــال حاضــر بنیادکــودک ایــران مجموعــاً بیــش   -
از 11000 دانش آمــوز دارد کــه مــا هزینــه ماهیانــه قریــب بــه 
ــر  ــداد کمت ــن تع ــه ای ــم. البت ــن می کنی ــا را تأمی ــر از آنه 6000  نف
ــد ارزش  ــث ش ــه باع ــت دالر ک ــش قیم ــه افرای ــه ب ــا توج ــی ب ــود ول ب
ــتری از  ــداد بیش ــته ایم تع ــود؛ توانس ــتر ش ــا بیش ــای م ــی کمک ه ریال

دانش آمــوزان را تحــت حمایــت داشــته باشــیم.
لطفــا کمــی در مــورد چالش هایــی کــه اشــاره نمودیــد، بفرمائیــد و 

اینکــه چگونــه بــا آنهــا مقابلــه کرده ایــد؟
ــه  ــود را دارد ک ــاص خ ــکات خ ــا و مش ــرکاری چالش ه ه  -
معمــوالً بــرای آن فرمــول و راه حــل تعریــف شــده ای وجــود دارد. ولــی 
ــه  ــر ب ــاً منحص ــودک واقع ــای بنیادک ــی از چالش ه ــن برخ ــر م ــه نظ ب
فــرد اســت و هیــچ راه حــل و فرمــول تعریــف شــده ای بــرای آن وجــود 
ــف و  ــا را کش ــی از راه حل ه ــان برخ ــد خودم ــا بای ــن رو م ــدارد. از ای ن
اختــراع کنیــم. مــن اگــر بخواهــم چالش هایمــان را دســته بندی کنــم 
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ارتباطات  -1

مسائل بین ایران و آمریکا  -2
اعتمادسازی  -3

انتقال کمک ها به ایران  -4



139

1-  ارتباطات
ــی شــروع شــد.  ــوزان ایران ــت از دانش آم ــا حمای ــودک ب کار بنیادک
ــان  ــخاوتمند و مهرب ــراد س ــم اف ــعی می کردی ــدا س ــا ابت ــن م بنابرای
ــن هــدف واال کمــک  ــه ای ــد ب ــل بودن ــکا را کــه مای ــی مقیــم آمری ایران
کننــد، پیــدا کنیــم. ولــی آمریــکا یــک کشــور نیســت، بلکــه یــک قــاره 
ــا  ــران ت ــه ته ــادل فاصل ــس مع ــا لس آنجل ــورک ت ــه نیوی ــت، فاصل اس
لنــدن اســت. گفتــه می شــود بیــش از یــک میلیــون ایرانــی در آمریــکا 
ــن کشــور  ــا در ای ــا آنه ــاط ب ــی دسترســی و ارتب ــد ول ــی می کنن زندگ
پهنــاور کار آســانی نیســت. خوشــبختانه بــا پیشــرفت اینترنــت و ایجــاد 
شــبکه های اجتماعــی، کار مــا آســان تر شــد. مــا بــرای آشــنائی 

ــم:  ــاده کردی ــدان ســه اســتراتژی طراحــی و پی ــا عاقمن بیشــتر ب
فیس بــوک،  طریــق  از  مــا  اجتماعــی:  شــبکه های  یــک- 
ــم.  ــش دادی ــود را افزای ــت خ ــر و.. فعالی ــن، توییت اینســتاگرام، لینکدای
ــه  ــوط ب ــات مرب ــر و اطاع ــار خب ــن ب ــر روز چندی ــه ه ــوری ک ــه ط ب
اسپانسرشــیپ را در اختیــار دوســتان و هوادارانمــان می گذاریــم. 
ــاخت  ــادر س ــا را ق ــوک، م ــاً  فیس ب ــی و خصوص ــبکه های اجتماع ش
تــا بــا نیکــوکاران ایرانــی بســیاری در ســایر کشــورها هــم آشــنا شــویم. 
ــوک  اکنــون بیــش از 150 هــزار نفــر از سراســر جهــان صفحــۀ فیس ب
ــش از 40  ــا از بی ــه م ــد ک ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــال می کنن ــا را دنب م
کشــور در دنیــا، کمــک دریافــت می کنیــم کــه نشــان دهنــده قــدرت 

شــبکه های اجتماعــی اســت. 
دو- داوطلبــان: مــا نیروهــای داوطلــب فراوانــی در بســیاری از 
شــهرهای آمریــکا و حتــی خــارج از آمریــکا داریــم کــه از صمیــم قلــب 
بــا مــا همــکاری دارنــد. وجــود یکایــک آنهــا برایمــان ارزشــمند اســت 
ــم مســائل  ــه علیرغ ــه می فشــاریم ک ــا را صمیمان ــک آنه و دســت یکای
شخصی شــان، بــدون هیــچ چشم داشــتی از وقــت و انــرژی خــود 
ــا  ــن داوطلب ه ــدادی از ای ــد. تع ــه می گذارن ــودک مای ــرای بنیادک ب
ــه طــور تشــکیات کامــًا مســتقل در  در ثبــت رســمی بنیادکــودک ب
کشــورهای ســوئد، اســترالیا و کانــادا اقــدام کرده انــد و یــا برخــی مــا را 
بــا موسســات خیریــه معتبــر محلــی بــرای فعالیــت در ســایر کشــورها 
آشــنا ســاخته اند. بنیادکــودک امریــکا قطعــاً نمی توانســت حــوزه 
فعالیت هایــش را بــدون کمــک و همیــاری داوطلبانــش این گونــه 

ــد. ــترش ده گس
ســه - دیدارهــای رودررو: ایــن طرحــی اســت کــه از یــک ســال قبل 
ــودک،   ــعه بنیادک ــات و توس ــی ارتباط ــاور عال ــم و مش ــروع کرده ای ش
ــا  ــته ایم. وی ت ــزام داش ــف اع ــهرهای مختل ــه ش ــدرس را ب ــای م آق
کنــون بــه بیــش از 20 شــهر در آمریــکا ســفر کــرده و در دانشــگاه های 
معتبــر آمریــکا )کلمبیــا، اســتنفورد، کارنگــی ملــون، ایلینویــز و 
ــه معرفــی بنیادکــودک پرداختــه اســت کــه باعــث  برکلــی، یــل و...( ب
ــرای بنیادکــودک شــده اســت. ــد ب جــذب صدهــا اسپانسرشــیپ جدی

2-  مسائل بین ایران و آمریکا
مشــکات بیــن دو کشــور ایــران و آمریــکا بــر کســی نادیــده 
نیســت. از ایــن رو هــرکاری بخواهــد بیــن ایــن دو کشــور انجــام 
ــول و راه حــل  ــچ فرم ــه هی ــرد چالش هــای خــاص خــود را دارد ک پذی
معمــول و معقــول جــاری نمی تــوان بــرای آن یافــت. بــر ایــن مســئله، 
مشــکات تحریــم و بــاال و پائیــن رفتــن قیمــت دالر را نیــز بایــد اضافــه 
کــرد کــه آنهــا هــم نتیجــه مســتقیم ایــن روابــط تاریــک اســت.اگرچه 
ــراً سیاســت  ــی ظاه ــک موسســه غیرسیاســی اســت ول بنیادکــودک ی
دســت از ســر مــا بــر نمــی دارد. مــا بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل نیــز 
ــت  ــادی راح ــیار زی ــد بس ــا ح ــان را ت ــه کارم ــیدیم ک ــد راه اندیش چن

ــرده اســت: ک
ــه  ــم ک ــرأت بگوی ــه ج ــم ب ــن می توان ــل: م ــفافیت کام ــف- ش ال
ــه در آمریکاســت و  بنیادکــودک یکــی از شــفاف ترین موسســات خیری
ــی در  ــه ایران ــایر موسســات خیری ــا س ــا را در مقایســه ب ــن ادع ــن ای م
ــا موسســات خیریــه آمریکائــی  آمریــکا نمی گویــم، بلکــه خودمــان را ب
ــک  ــط ی ــود را توس ــه خ ــاله داوطلبان ــر س ــا ه ــم. م ــه می کن مقایس
ــام  ــا تم ــه آنه ــم ک ــی می کنی ــتقل حسابرس ــی مس ــه حسابرس موسس
حســاب و کتاب هــای مــا را دقیقــاً ممیــزی می کننــد. گــزارش 
کامــل آنهــا در مــورد جزئیــات عملیــات مالــی بنیادکــودک، بــه همــراه 
ــروز( در  ــا ام ــل ت ــال قب ــودک ) از 13 س ــی بنیادک ــای مالیات گزارش ه

ــرار دارد. ــگان ق ــی هم ــودک در دسترس ــایت بنیادک وب س
ــه  ــتقلی ک ــرکت های مس ــط ش ــال توس ــا هرس ــر آن م ــاوه ب ع
ــه  ــویم ک ــی می ش ــز ارزیاب ــد نی ــر دارن ــر نظ ــه را زی ــات خیری موسس
ــد.  ــام می کنن ــا اع ــه م ــه ب ــب رتب ــود را در قال ــه کار خ ــا نتیج آنه
ــال  ــار س ــه چه ــت ک ــا Charity Navigator  اس ــن آنه بزرگ تری
ــی و  ــفافیت مال ــه ش ــن رتب ــه باالتری ــتاره« ک ــۀ »4س ــی درج پی در پ
تشــکیاتی اســت را بــه بنیادکــودک داده اســت. جالــب اســت بدانیــد 
موسســاتی ماننــد صلیــب ســرخ، یونیســف آمریــکا و... همــه 3 ســتاره 

ــتند.  هس
ب- قانون منــدی: بنیادکــودک در هــر کشــوری کــه حضــور 
پیــدا می کنــد حتمــاً همــه فعالیت هایــش را بــر اســاس تمــام 
ــر نظــر  ــا زی ــکا م قوانیــن جــاری آن کشــور منطبــق می کنــد. در آمری
ــت  ــا مجــوز فعالی ــکا هســتیم و از آنه ــات آمری ــه داری و اداره مالی خزان
ــن  ــق قوانی ــر طب ــه ب ــاد همیش ــه بنی ــان از اینک ــرای اطمین ــم. ب داری
ــت  ــای هیئ ــی از اعض ــال یک ــر س ــد ه ــت می کن ــور فعالی ــاری کش ج
ــدی(  ــئول قانون من ــوانCompliance Officer  )مس ــه عن ــا ب امن
ــتاد  ــدزاده، اس ــک حمی ــر باب ــر دکت ــال حاض ــود. درح ــاب می ش انتخ
ــد  ــک دانشــگاه مریلن ــه الکترونی ــاون کتابخان ــک و مع دانشــگاه کاتولی

ــت.  ــئولیت اس ــن مس ــده دار ای عه
ج- مجــوز اوفــک: بنیادکــودک آمریــکا از ســال 2014 نیــز از 
ــت  ــران را دریاف ــه ای ــد ب ــول نق ــال پ ــوز ارس ــکا مج ــه داری آمری خزان
ــود ولــی  کــرده اســت کــه ابتــدا مقــدار آن دو میلیــون دالر در ســال ب
ــون  ــت و اکن ــش یاف ــون دالر در ســال افزای ــه 3 میلی در ســال 2017 ب
ــای  ــن کمک ه ــاال رفت ــان و ب ــم فعالیت هایم ــه حج ــه ب ــا توج ــز ب نی

این چهار مورِد ظاهراً مجزا، اما در بسیاری موارد 
با همدیگر اشتراک هایی دارند که در توضیحاتم به 

نقاط اشتراک آنها اشاره می کنم

وب سایت 

یوتیوب

فیسبوک

اینستاگرام 

لینکداین 

توییتر 

www.childfoundation.org

youtube.com/childfoundation

facebook.com/Child.Foundation

instagram.com/childfoundation

linkedin.com/company/child-foundation

twitter.com/ChildFoundUSA
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3-  اعتمادسازی :
شــاید مهم تریــن بحــث در موسســات خیریــه مســئله اعتماد باشــد. 
کمــک کــردن بــه ایــن موسســات رابطــه مســتقیم بــا اعتمــاد دارد. مــا 
در ایــن بخــش چنــد کار اساســی انجــام داده ایــم کــه قســمتی از آن را 
ــا همــکاری  ــز ب ــی بخــش عمــده ای نی ــم ول ــکا انجــام می دهی در آمری

ــرد. ــام می پذی ــران انج ــودک ای بنیادک
ــی و  ــات مال ــفافیت در عملی ــر ش ــاوه ب ــکا ع ــودک آمری ــاد ک بنی
ــور را  ــارج از کش ــاران خ ــاً همی ــد(، دائم ــاره ش ــه آن اش ــه ب اداری )ک
ماننــد عضــوی از خانــواده بــزرگ خــود در جریــان جزییــات فعالیت هــا 
ــا  ــق درج خبره ــن کار از طری ــد. ای ــرار می ده ــود ق ــای خ و چالش ه
ــر  ــه ه ــی ک ــه الکترونیک ــال خبرنام ــی و ارس ــبکه های اجتماع در ش
دو هفتــه یک بــار صــورت می گیــرد، انجــام می پذیــرد. همچنیــن 
هرســاله در آخریــن هفتــه مــاه ژانویــه، بــرای تمــام همیاران یک رســید 
رســمی )شــامل تمامــی کمک هــای آنهــا  در ســال قبــل میــادی بــه 
ــال  ــد( ارس ــام کرده ان ــه اع ــه ای ک ــورد هزین ــر م ــا ذک ــودک ب بنیادک
ــود  ــاب های خ ــا حس ــد آن را ب ــاً بتوان ــار دقیق ــم همی ــا ه ــود ت می ش
ــد کــه مــا دقیقــاً تمــام کمک هــای ایشــان  چــک کنــد و اطمینــان یاب
را دریافــت کرده ایــم و هــم از آن بــرای معافیت هــای مالــی خــود 
ــه همــراه ایــن رســید رســمی، یــک گــزارش کتبــی  اســتفاده کنــد. ب
ــودک  ــته بنیادک ــال گذش ــای س ــه فعالیت ه ــم از کلی ــه ای ه 16 صفح
ارســال می شــود. مهم تریــن اقدامــی کــه بنیادکــودک ایــران و آمریــکا 
بــرای جلــب اعتمــاد همیــاران خــود انجــام می دهنــد ایــن اســت کــه 

زمینــه ای را فراهــم ســاخته اند کــه آنهــا دقیقــاً بداننــد کمک شــان بــه 
ــوز  ــه انتخــاب خــود دانش آم ــاران ب دســت چــه کســی می رســد. همی
ــاد  ــق بنی ــود را از طری ــک خ ــد و کم ــاب می کنن ــر را انتخ ــورد نظ م
ــا او  ــد ب ــند می توانن ــل باش ــت مای ــر وق ــانند. ه ــت او می رس ــه دس ب
ــران کمــال  ــدار داشــته باشــند و نمایندگی هــای بنیادکــودک در ای دی
ــرای  ــی ب ــاط تلفن ــا ارتب ــدار حضــوری و ی ــزاری دی همــکاری را در برگ

ــد.  ــذول می دارن ــاران مب همی
بخــش دیگــر اعتمادســازی کار ایــن اســت کــه مــددکاران 
ــوزان ســر  ــه دانش آم ــار ب ــار ب ــل چه ــاد در ســال حداق زحمتکــش بنی
ــا  ــی آنه ــاران در زندگ ــای همی ــه کمک ه ــی ک ــا تغییرات ــد ت می زنن
ــز گزارشــی  ــار در ســال نی ــد و دوب ایجــاد کــرده اســت را بررســی کنن
ــال  ــکا ارس ــر آمری ــه دفت ــد و ب ــه می کنن ــاران تهی ــرای همی ــی ب کتب
ــن  ــم. ای ــرار می دهی ــاران ق ــار همی ــا را در اختی ــا آنه ــه م ــد ک می دارن
ــه  ــد او ب ــس جدی ــوز، عک ــه از دانش آم ــک نام ــوی ی ــا محت گزارش ه
ــه  ــت. ب ــددکار اس ــی از م ــزارش کتب ــک گ ــش و ی ــز نمرات ــراه ری هم
ایــن صــورت همیــار دقیقــاً می دانــد کــه دانش آمــوزی کــه زیــر چتــر 

ــرار دارد.   ــال و روزی ق ــه ح ــت در چ ــرار داده اس ــود ق ــت خ محب
تهیــه گزارش هــا آن هــم هــر شــش مــاه یــک بــار پــروژۀ عظیمــی 
اســت کــه توســط مــددکاران در 29 نمایندگــی بنیادکــودک در ده هــا 
ــن  ــم ای ــرل و تنطی ــرد. جمــع آوری، کنت ــف انجــام می پذی شــهر مختل
ــزرگ  ــروژه ب ــود پ ــار، خ ــزاران همی ــه ه ــا ب ــال آنه ــا و ارس گزارش ه
ــران  ــودک ای ــت بنیادک ــال اس ــش از ده س ــون بی ــه اکن ــت ک دیگریس
ــی  ــه خوب ــار ب ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــل ه ــی کام ــا هماهنگ ــکا ب و آمری
ــادی اســت  ــا، اعتم ــکاران م ــات هم ــن زحم ــد. پاســخ ای انجــام داده  ان
کــه همیاران مــان بــا ســخاوت و بزرگــواری خودشــان در تــداوم 

کمک هایشــان بــه بنیادکــودک دارنــد. 
بخــش دیگــر اعتمادســازی مــا، حسابرســی اســت کــه دفتــر 
آمریــکا هرســال نســبت بــه دفتــر ایــران انجــام می دهــد. ایــن موضــوع 
ــن کار را  ــی ای ــد از نظــر قانون ــر بی اعتمــادی نیســت بلکــه بای ــل ب دلی
انجــام دهیــم. از ایــن رو هرســال مدیــر داخلــی و حســابدار بنیادکــودک 
ــان  ــم ایش ــا ه ــتیم ت ــران می فرس ــه ای ــقی( را ب ــای عش ــکا )آق در امری
ــه  ــق ک ــی مناط ــه برخ ــری ب ــم س ــد و ه ــیدگی کن ــاب ها را رس حس
کمک هایمــان در آنجــا توزیــع شــده اســت بزنــد و از رونــد کار اطمینان 
کامــل کســب نمایــد. پارســال ایشــان را بــه کرمانشــاه فرســتادیم تــا از 
نزدیــک از توزیــع کانکس هــا در مناطــق زلزلــه زده گــزارش تهیــه کنــد 
و امســال ایشــان بــه همــراه خانــم دادخــواه بــه خوزســتان، لرســتان و 
ــل  ــه عم ــد ب ــا بازدی ــع کمک ه ــد توزی ــرد و از رون ــت ک ــان عزیم گی
ــج  ــم نتای آورد. خوشــبختانه در تمــام مــواردی کــه حسابرســی کرده ای
حاصلــه چیــزی جــز افزایــش اعتمــاد و احتــرام بــه همــکاران در ایــران 

ــوده اســت.  نب

ــوز  ــه مج ــم ک ــت کرده ای ــکا درخواس ــه داری آمری ــی، از خزان دریافت
ــه 4 میلیــون دالر در ســال افزایــش دهنــد کــه منتظــر پاســخ  ــا را ب م
ــت  ــه دول ــت ک ــوزی اس ــن مج ــن بزرگ تری ــتیم. ای ــا هس ــت آنه مثب
آمریــکا بــرای یــک موسســه خیریــه در ایــن کشــور بــرای کار در ایــران 
صــادر کــرده کــه نشــان دهنــده میــزان شــفافیت مــا در فعالیت هــای 
ــا  ــکا ب ــه داری آمری ــت خزان ــوز موافق ــه هن ــت. اگرچ ــودک اس بنیادک
تجدیــد مجــوز اوفــک انجــام نپذیرفتــه، ولــی مــا همچنــان در زمنیــه 
ــس از  ــه پ ــا بافاصل ــم ت ــت داری ــی فعالی ــای مال ــع آوری کمک ه جم

ــم.  ــدام کنی ــران اق ــه ای ــال آن ب ــه انتق ــت مجــوز، نســبت ب دریاف
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4- ارسال کمک به ایران :
ــکا و  ــور آمری ــن دو کش ــک بی ــط تاری ــم رواب ــه گفت ــور ک همان ط
ایــران، مشــکات عدیــده ای بــرای موسســاتی کــه بیــن ایــن دو کشــور 
ــد  ــای جدی ــال تحریم ه ــت. اِعم ــرده اس ــاد ک ــد، ایج ــت می کنن فعالی
ــا چالش هــای  ــر علیــه ایــران شــروع شــد مــا را ب کــه از ســال 2017 ب
جدیــد دیگــری روبــرو ســاخت. ابتــدا قیمــت دالر افزایــش یافــت کــه 
ــان را  ــون ارزش کمک هایم ــود. چ ــا نب ــرای م ــکلی ب ــه مش فی النفس
ــی  ــه صرافی هائ ــد ک ــث ش ــن باع ــی ای ــرد. ول ــه می ک ــران اضاف ــه ای ب
کــه بــا آنهــا کار می کردیــم، کارشــان مختــل شــود. برخــی پــول مــا را 
مدتــی نگــه می داشــتند تــا چنــد روز بعــد بــا قیمتــی باالتــر بفروشــند 
ــازار  ــر از ب ــی کمت ــا بهای ــد ب ــور کنن ــا را مجب ــد م ــا ســعی می کردن و ی
ــکات ارزی  ــه مش ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــیم. از س ــان را بفروش دالرم
ــران بســته شــدند  ــا در ای ــران، بســیاری از صرافی ه ایجــاد شــده در ای
ــم کــه دائمــاً در  ــا فعالیت هایشــان محــدود شــد و مــا مجبــور بودی و ی
کشــورهای مختلــف بــه دنبــال کانال هــای قانونــی مــورد وثــوق بــرای 
ــد  ــط ب ــم رواب ــه علیرغ ــی ک ــیم. کانال هائ ــان باش ــال کمک هایم ارس

بیــن دو کشــور، مــورد قبــول طرفیــن هــم باشــد! 
ــتان،  ــه افغانس ــان ب ــال کمک هایم ــرای ارس ــکلی ب ــچ مش ــا هی م
اندونــزی، کامبــوج و نپــال نداریــم و مدیــر داخلــی و مســئول 
ــز  ــت می ــد از پش ــی می توان ــه راحت ــقی ب ــای عش ــابداریمان، آق حس
کارش در عــرض ده دقیقــه ایــن کار را انجــام دهــد. ولــی بــرای 
ــه  ــک مراجع ــه بان ــد شــخصاً ب ــران، او بای ــه ای ــی ب ــر وجه پرداخــت ه
کنــد، کپــی مجوزهــا را ارائــه نمایــد، ســپس بــا صرافــی رابــط، چــک و 
چانــه بزنــد و پــس از بســتن قیمــت، وجــه را بــرای او ارســال کنــد تــا 
او بــه ایــران بفرســتد. ایــن کار بســیار وقت گیــری اســت. چــون دائمــاً 
قوانیــن در حــال تغییرنــد. همــکاران مــا هــر از چنــدی باالخــره موفــق 
ــدا  ــا پی ــرای ارســال کمک ه ــان ب ــورد اطمین ــال م ــد کان می شــوند چن
ــا  ــران ی ــن ای ــری در قوانی ــه تغیی ــی هــر آن احتمــال دارد ک ــد. ول کنن
آمریــکا و یــا کشــوری کــه صرافــی در آن قــرار دارد، دوبــاره کار ارســال 

ــازد. ــه س ــال مواج ــا اخت را ب
ــران  ــه ای ــکا ب ــول از آمری ــال پ ــورد انتق ــراً در م  مســئله ای کــه اخی

ــده چیســت؟ ــش آم پی
ــا  ــب ب ــه طــور مرت ــون ب ــا کن بنیادکــودک از ســال2014 ت  -
ــی  ــای خارج ــرل دارایی ه ــر کنت ــه دفت ــی ک ــوز خاص ــتفاده از مج اس
)اُوَفــک( کــه بخشــی از خزانــه داری آمریکاســت صــادر می کنــد، 
کمک هــای جمــع شــده را بــه ایــران ارســال مــی دارد. ایــن مجــوز هــر 
دو ســال یک بــار بایــد تمدیــد شــود و مــا تــا کنــون دوبــار آن را تمدیــد 
ــا  ــا ب ــه آنه ــود ک ــال 2017 ب ــدای س ــار در ابت ــن ب ــم. آخری کرده ای
درخواســت مــا مبنــی بــر اضافــه کــردن مبلــغ الیســنس بــرای ارســال 
3 میلیــون دالر کمــک در ســال بــه ایــران هــم موافقــت نمودنــد. ولــی 
ــار متاســفانه هنــوز پاســخ درخواســت تمدیــد و اضافــه نمــودن  ایــن ب
مبلــغ مجــوز بــه 4 میلیــون دالر در ســال، دریافــت نشــده اســت. البتــه 
ــی  ــد کــه صــدور ایــن مجــوز در دســت اقــدام اســت ول ــه مــا گفته ان ب
دلیــل دیرکــرد در صــدور آن بــرای مــا معلــوم نیســت. برخــی احتمــال 
ــر  ــای اخی ــر شــرایط خــاص و تنش ه ــه خاط ــر ب ــن تأخی ــد ای می دهن

ــکا اســت. ــران و آمری ــط ای در رواب
ــاز  ــوز نی ــن مج ــه ای ــودک ب ــرا بنیادک ــت و چ ــک چیس ــوز اوف مج

دارد؟
 Office( انگلیســی  عبــارت  مخفــف  اوفــک  عبــارت   -
کنتــرل  دفتــر  معنــای  بــه   )of Foreign Asset Control
دارایی هــای خارجــی اســت کــه یــک بخــش از دولــت فــدرال 
می کنــد.  فعالیــت  خزانــه داری  وزارت  نظــر  زیــر  و  آمریکاســت 
ــای  ــا تحریم ه ــط ب ــن مرتب ــال قوانی ــت و اعم ــئول مدیری ــک مس اوف
ــر اســاس سیاســت خارجــی و اهــداف امنیــت  ــه ب اقتصــادی اســت ک
ملــی آمریــکا، بــر ضــد دولت هــا، رژیم هــا، گروه هــا و... می باشــد. 
ــوز  ــرار دارد، مج ــکا ق ــای آمری ــت تحریم ه ــران تح ــه ای ــی ک از آنجائ
اوفــک ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم می ســازد کــه بتوانیــم 
ــودکان  ــت ک ــه دس ــی ب ــور قانون ــه ط ــتانه را ب ــای انسان دوس کمک ه
ــق  ــان ح ــاط جه ــی نق ــردم در اقص ــام م ــه تم ــانیم. البت ــی برس ایران
ــتانه دسترســی داشــته باشــند.  ــای انسان دوس ــه کمک ه ــه ب ــد ک دارن
در نتیجــه هیــچ تحریمــی نبایــد ایــن حقــوق را از کســی دریــغ نمایــد. 
حتــی ایــن مــوارد حقوقــی، در تحریم هــای چنــد جانبــه و یــک جانبــه 
آمریــکا گنجانــده شــده اســت و بــر طبــق ایــن قوانیــن، اوفــک موظــف 

ــد. ــادر کن ــوز را ص ــن مج ــت ای اس
ــام  ــی انج ــه اقدامات ــن مســئله چ ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــودک ب بنیادک

داده اســت؟
بــرای تمدیــد مجــوز اوفــک، بنیادکــودک در مراحــل   -
ــه  ــت ک ــدوار اس ــوز امی ــت و هن ــئله اس ــردن مس ــت ک ــه مدیری اولی
ــر  ــال حاض ــا در ح ــد. م ــد کن ــوز را تمدی ــن مج ــرعت ای ــه س ــک ب اوف
مشــغول همــکاری بــا نماینــدگان کنگــره حــوزه خــود هســتیم تــا کار 
ــد و در حــال تشــکیل  ــا را تســهیل کنن ــه درخواســت م پاســخ گویی ب
ــی  ــای غیرانتفاع ــایر نهاده ــا س ــاط ب ــازمان ها و در ارتب ــی از س ائتاف
ــادل  ــر تب ــا یکدیگ ــیم و ب ــده اند می باش ــر ش ــئله متأث ــن مس ــه از ای ک
ــا،  ــت م ــت حمای ــودکان تح ــت از ک ــه حمای ــم. در زمین ــر می کنی نظ
همــکاران مــا در بنیــاد کــودک ایــران )موسســه خیریــه رفــاه کــودک(، 
ــه دوش  ــختی ب ــه س ــوزان را ب ــی از دانش آم ــت مال ــار حمای ــًا ب فع
ــه کــودکان  ــا اســتفاده از بودجــه رزرو خــود کمک رســانی ب گرفتــه و ب
را بطــور حداقــل ادامــه مــی دهنــد. البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش 
ــه  ــای اولی ــش دادن نیازه ــرای پوش ــاً ب ــه صرف ــن بودج ــه ای ــرد ک ک
دانش آمــوزان کافــی اســت و ایــن روش نمی توانــد پایــدار باشــد.

آیا این مسئله را به اطاع همیاران خود رسانده اید؟
بلــه و خوشــبختانه تمامــی همیــاران مــا هــم در ایــن   -
ــاال زده  ــتین ب ــز آس ــی نی ــی برخ ــرده و حت ــت ک ــا حمای ــئله از م مس
ــک  ــه اوف ــار ب ــرای فش ــنا، ب ــره و س ــدگان کنگ ــا نماین ــاس ب و در تم
ــودک در  ــده اند. بنیادک ــل ش ــوز وارد عم ــد مج ــریع در تأیی ــرای تس ب
25 ســال گذشــته بــدون وقفــه از دانش آمــوزان ایرانــی حمایــت کــرده 
ــد سیاســی  ــی چــون تحریم هــا و شــرایط ب و هرگــز تســلیم چالش های
بیــن ایــران و آمریــکا نشــده اســت. مــا یــک ســازمان مردم نهــاد باقــی 
ــل  ــد قب ــن مشــکات مانن ــال حــل ای ــان در قب ــه تعهدم ــم و ب می مانی
ــه  ــته ایم ک ــا خواس ــاران، از آنه ــن تشــکر از همی ــم. ضم ــل می کنی عم
ــن  ــام ای ــد. تم ــود بمانن ــی خ ــودکان ایران ــا و ک ــار م ــان در کن هم چن
کــودکان حــق دسترســی بــه تحصیــل، تغذیــه ســالم و امنیــت دارنــد و 
مــا موظــف هســتیم در حمایــت از  حقــوق آنهــا حداکثــر تــاش خــود 

ــم.  ــش رو برداری ــکات را از پی ــن مش ــته و ای ــذول داش را مب
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بســیاری فکــر می کننــد دفتــر بنیادکــودک آمریــکا فقــط در 
رابطــه بــا ایــران فعالیــت دارد ولــی ظاهــراً شــما فعالیت هــای دیگــری 

ــد؟ ــم داری ه
بلــه، بنیادکــودک آمریــکا یــک موسســه بین المللــی اســت   -
کــه در کشــورهای مختلــف فعالیــت دارد. هماهنگــی در مــورد بخــش 
ــده  ــر عه ــد( ب ــکیل می ده ــا را تش ــای م ــده فعالیت ه ــه عم ــران )ک ای
ــت  ــران اس ــودک ای ــان بنیادک ــا هم ــودک ی ــاه ک ــه رف ــه خیری موسس

ــت. ــران اس ــای ای ــر از مرزه ــا فرات ــای م ــی فعالیت ه ول
ــم کــه اجــازه بدهیــد  ــر بســیار فعــال داری در افغانســتان یــک دفت
ــزی  ــم. در کشــور اندون ــت کن ــه صحب ــش جداگان ــورد فعالیت های در م
ــز  ــوزان مســتعد دو مرک ــم و از دانش آم ــش از 20 ســال اســت فعالی بی
ــه ای  ــس از زلزل ــان پ ــز فعالیت هایم ــال نی ــم. در نپ ــت می کنی حمای
ــه  ــی ب ــات فراوان ــات و تلف ــاد و ضایع ــاق افت ــال 2015  اتف ــه در س ک
ــق  ــان را از طری ــای ماهیانه م ــا کمک ه ــد. م ــاز ش ــت، آغ ــراه داش هم
ــد در  ــران نیازمن ــوزش دخت ــه آم ــه در زمین ــه ک ــه خیری ــک موسس ی

ــانیم. ــا می رس ــت آنه ــه دس ــت، ب ــال اس ــا فع آنج
در کشــور کامبــوج نیــز از ســال گذشــته فعالیت مــان را بــا حمایــت 
ــان را  ــم تعدادش ــه امیدواری ــم ک ــاز کرده ای ــوز آغ ــدادی دانش آم از تع
ــوزان کامبوجــی  ــی دانش آم ــورس تحصیل ــم. ب ــه زودی افزایــش دهی ب
ــرده و  ــع ک ــی را جم ــای خیابان ــه بچه ه ــه ک ــک موسس ــق ی را از طری

ــانیم. ــان می رس ــه دست ش ــد، ب ــوزش می ده آم
دکتــر رســتمی کــه یکــی از دانشــمندان معتبــر جهانــی در رشــته 
ــا ســخنرانی دارد،  ــف دنی معــدن اســت و دائمــاً در دانشــگاه های مختل
مســئولیت گســترش بخــش بین المللــی بنیــاد را بــر عهــده دارد. مــا از 
موقعیــت و ســفرهای کاری و ارتباطــات وســیع ایشــان بــرای گســترش 
ــق ایشــان در حــال  فعالیت هایمــان اســتفاده می کنیــم. اکنــون از طری
مذاکــره بــا چندیــن موسســه خیریــه معتبــر و مــورد وثــوق محلــی در 
کشــورهای تاجیکســتان، ســیرالئون و هندوســتان هســتیم تــا بتوانیــم 

ــم. ــت کنی ــز حمای ــق نی ــوردار آن مناط ــوزان کم برخ از دانش آم
شما چه فعالیت هایی در آمریکا دارید؟

ــرای  ــک ب ــع آوری کم ــرای جم ــت ب ــر فعالی ــاوه ب ــکا ع در آمری
دانش آمــوزان ایــران و ســایر کشــورها و اضافــه کــردن تعــداد 
ــور  ــه ط ــم. ب ــت داری ــز فعالی ــانی نی ــور انس ــایر ام ــان، در س همیارانم
ــودکان  ــرای ک ــی، ب ــه محل ــه خیری ــک موسس ــکاری ی ــا هم ــال ب مث
ــی در صــدد پناهندگــی  بســیاری از مهاجرینــی کــه از آمریــکای جنوب
بــه آمریــکا بودنــد ولــی بــه علــت مخالفــت دولــت آمریــکا در مــرز بیــن 
آمریــکا و مکزیــک گرفتــار شــده و نــه راه پــس داشــتند و نــه پیــش و 
ــن  ــانیم. همچنی ــک برس ــد، کم ــرزی گرفتارن ــای م ــون در کمپ ه اکن
در طوفــان عظیــم هــاروی کــه در هوســتون باعــث خســارات فراوانــی 
ــا  ــتیم ب ــود، توانس ــده ب ــین ش ــای حاشیه نش ــه خانواده ه ــاً ب خصوص
ــرده  ــع ک ــه جم ــی ک ــی کمک های ــه محل ــه خیری ــک موسس ــک ی کم
ــون دو  ــانیم. اکن ــده برس ــه دی ــای صدم ــت خانواده ه ــه دس ــم ب بودی
ــه  ــا همــکاری ســایر موسســات خیری ــد ب ســال اســت در شــهر پورتلن
بیــن دانش آمــوزان کــم برخــوردار مهاجر،کوله پشــتی  های امیــد 
ــر ســال  ــا ه ــم. م ــع می کنی ــام آموزشــی اســت توزی ــوی اق ــه محت ک
ــودک  ــی بنیادک ــرای معرف ــزرگ ب ــازار ب ــک ب ــا ی ــوب کالیفرنی در جن
داریــم کــه در ایــن بــازار عــاوه بــر اینکــه ده هــا غرفــه بــرای معرفــی 
ــا  ــوب کالیفرنی ــی جن ــی- آمریکای ــه ایران ــه جامع ــه ب ــاتی ک موسس
دارنــد،  فــروش  بــرای  محصوالتــی  یــا  و  می رســانند  خدمــات 
برنامه هــای فرهنگــی هــم در کنــار آن برگــزار می کنیــم. ســال 
گذشــته عــاوه بــر شــاهنامه خوانــی و نقالــی توســط خانــم ُگردآفریــن، 
ــور و...  ــم دانش ــودکان خان ــری ک ــروه هن ــس، گ ــروه دف لس-آنجل گ
ــرای بیــش از یــک هــزار  برنامه هــای بســیار زیبــا و ســرگرم کننده ای ب
شــرکت کننــده ارائــه شــد. در ایــن بــازار ســاالنه، مــا یــک درخــت آرزو 
ــزرگ  ــران 30 آرزوی کوچــک و ب ــر ته ــا دفت ــی ب ــا هماهنگ ــم و ب داری
دانش آمــوزان را ارائــه کردیــم کــه بــا همــت همیــاران ســخاوتمند مــا 

ــد. ــرآورده ش ــا ب ــی آنه تمام
ظاهــراً در مــوارد پزشــکی نیــز فعالیــت داریــد، کمــی هــم در ایــن 

مــورد برایمــان بفرمائیــد.
ــی  ــم. ول ــت داری ــز کمــی فعالی ــه، در بخــش پزشــکی نی بل  -
ــا در  ــدۀ م ــت. کار عم ــی مان نیس ــور آموزش ــعت ام ــه وس ــم آن ب حج
ایــن زمینــه در افغانســتان اســت کــه بــه کــودکان مبتــا بــه بیمــاری 
تاالســمی کمــک می کنیــم. متأســفانه کمک رســانی بــه بیمــاران 
ــه اوضــاع  ــا توجــه ب تاالســمی در افغانســتان بســیار محــدود اســت و ب
بــد سیاســی آن کشــور روز بــه روز هــم ضعیف تــر می شــود. مــا 
توانســته ایم در  بیمارســتان بوعلــی ســینا در شــهر مــزار شــریف، یــک 
ــه در  ــم ک ــمی بگیری ــه تاالس ــا ب ــودکان مبت ــه ک ــرای معالج ــالن ب س
آن، هــر هفتــه ده هــا مددجــوی بیمــار تحــت درمــان و تصفیــه خــون 
ــطه  ــه واس ــه ب ــان را ک ــی از مددجوی ــی یک ــا حت ــد. م ــرار می گیرن ق
ــه مشــهد فرســتادیم  ــود ب ــه جراحــی پیــدا کــرده ب ــرات دارو نیــاز ب اث
کــه او در بیمارســتان مشــهد مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفــت 
ــه  ــم ب ــورد ه ــن م ــت. در چندی ــتان بازگش ــه افغانس ــامت ب ــه س و ب
ــنگینی  ــیار س ــان بس ــه درم ــه هزین ــه SMA  ک ــا ب ــاران مبت بیم
ــم. فقــط در یــک مــورد توانســتیم مبلغــی بیــش  ــد، کمــک کردی دارن
ــام رادیــن جمــع شــده  ــه ن ــرای یــک بیمــار ب از 640 هــزار دالر کــه ب
ــبختانه او  ــه خوش ــم ک ــال بدهی ــش انتق ــتانی در اتری ــه بیمارس ــود ب ب
ــر  ــورد مشــابه دیگ ــن م ــا چندی ــرد و ی ــدا ک ــرگ نجــات پی از خطــر م
ــی جمــع آوری  ــای فراوان ــوک کمــک ه ــق فیس ب ــه برایشــان از طری ک
کردیــم. متأســفانه دوتــن از کودکانــی کــه برایشــان حــدود 100 
ــا تمــام  ــا ب ــی م ــد. ول ــوت کردن ــود ف ــزار دالر کمــک جمــع شــده ب ه
ــار  ــودکان بیم ــایر ک ــرای س ــی ب ــیله های درمان ــا وس ــا، ی آن کمک ه
ــرای تجهیــز مراکــز درمانــی انجمــن دیســتروفی  ــا ب تهیــه کردیــم و ی
ایــران هزینــه کردیــم تــا آنهــا بتواننــد بهتــر بــه بیمــاران کمــک کننــد. 
حتمــاً مطلعیــد کــه دفتــر بنیادکــودک ایــران در زمینــه امــور درمانــی 
فعالیــت مســتقیمی نــدارد. چــون موسســات خیریــه فراوانــی در 
ایــران بــه کارهــای درمانــی اشــتغال دارنــد. ولــی در خــارج از کشــور، 
بنیادکــودک آمریــکا بزرگ تریــن موسســه خیریــه ای اســت کــه 
ــزان  ــن عزی ــا هــم چــون ای ــرد و م ــرار می گی ــان ق ــورد رجــوع ایرانی م
ــا  ــه آنه ــن ب ــد ممک ــا ح ــم ت ــعی می کنی ــد، س ــری ندارن ــی دیگ حام
کمــک برســانیم. البتــه بنیادکــودک ایــران همیشــه در زمینــه توزیــع 
کمک هــا بــا مــا همــکاری بســیار خوبــی داشــته اســت کــه جــا دارد در 

ــم. ــا تشــکر کن ــم از آنه ــاز ه اینجــا ب
بنیــاد کــودک آمریــکا بــرای کمک رســانی در مواقــع ســوانح 
ــح  ــورد توضی ــن م ــم در ای ــی ه ــاً کم ــت دارد، لطف ــم فعالی ــی ه طبیع

ــد. بدهی
متاســفانه کشــور ایــران، در منطقــه ای قــرار دارد کــه   -
ــم،  ــار، ب ــای رودب ــد. زلزله ه ــد می کن ــه آن را تهدی همیشــه خطــر زلزل
ــد ســال  آذربایجــان و کرمانشــاه همگــی نشــان می دهــد کــه هــر چن
یــک بــار بایــد انتظــار یــک زلزلــه بــزرگ را در ایــران داشــت. متأســفانه 
ایــن ســوانح هــم بــه علــت شدت شــان و هــم بــه واســطه بافــت قدیمــی 

سایر فعالیت های بنیادکودک آمریکا
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اکثــر مناطــق، ضایعــات بســیاری از خــود باقــی می گذارنــد کــه 
ــد.  ــای آن می طلب ــا خرابی ه ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــک جمع ــک کم ی
ــه  ــه گفت ــا ب ــه بن ــد ک ــه ش ــوانح اضاف ــن س ــه ای ــم ب ــیل ه ــال س امس
یونیســف حــدود یــک میلیــون کــودک را در ایــران تحــت تأثیــر قــرار 
ــژه ای کــه  ــن موقعیــت وی داد. بنیادکــودک همــواره ســعی کــرده از ای
ــان  ــوق ایرانی ــورد وث ــه م ــک موسس ــوان ی ــه عن ــکا دارد و ب در آمری
ــان  ــه هم وطن ــانی ب ــع آوری و کمک رس ــرای جم ــود، ب ــناخته می ش ش
ــم  ــعی می کنی ــه س ــا همیش ــه م ــد. البت ــتفاده کن ــده اس ــه دی صدم
دراز مــدت  پروژه هــای  صــرف  را  شــده  جمــع آوری  کمک هــای 
ــتر  ــا بیش ــن کمک ه ــت ای ــان، جه ــت کارم ــر طبیع ــه خاط ــم و ب کنی
ــان  ــت. در جری ــوردار اس ــم برخ ــودکان ک ــی ک ــائل تحصیل ــول مس ح

ــزار دالر، 127  ــه 500 ه ــک ب ــع آوری نزی ــا جم ــا توانســتیم ب ــه م زلزل
کانکــس تهیــه کنیــم تــا در روســتاهائی کــه مدارسشــان ویــران شــده 
ــان  ــرد. در جری ــرار گی ــورد اســتفاده  ق ــوان کاس درس م ــه عن ــود ب ب
ــم و  ــه جمــع آوری کمــک کردی ــدام ب ــه اق ــا بافاصل ــار98، م ســیل به
ــواز  ــل، بروجــرد، اه ــر از آم ــی از دفات ــز همکاران ــران نی ــودک ای بنیادک
ــر  ــاً تصمیــم ب ــه مناطــق ســیل زده اعــزام داشــت کــه نهایت و تهــران ب
ــود:  ــروژه ش ــرف 3 پ ــده ص ــع آوری ش ــای جم ــه کمک ه ــد ک ــن ش ای

یک( کمک به دانش آموزان برای اتمام بقیه سال تحصیلی  شان
دو( کمــک بــه مــدارس در تأمیــن وســایل مــورد نیازشــان 

و...(  آزمایشــگاه  کپی،کتابخانــه،  دســتگاه  )کامپیوتــر، 
ــه  ــاه ک ــش م ــدت ش ــرای م ــوز ب ــت از 1000 دانش آم ــه( حمای س

ــد.  ــت داده بودن ــان را از دس ــام زندگی ش تم
ــا در  ــکاران م ــران، هم ــه ای ــا ب ــال کمک ه ــع آوری و ارس ــا جم ب
ایــران توانســتند 3000 بســته آموزشــی بــرای مناطــق ســیل زده 
ارســال کننــد. در زمینــه کمــک بــه مــدارس، اداره آمــوزش و پــرورش 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــدارد. ب ــک ن ــه کم ــاز ب ــه نی ــود ک ــام نم ــی اع محل
بنیادکــودک تقبــل نمــود بــا کمک هــای جمــع شــده، هزینــه زندگــی 
ــم  ــال فراه ــک س ــرای ی ــاه، ب ــای شــش م ــه ج ــوز را ب 1000 دانش آم
ــل  ــی تحصی ــارغ از نگران ــدت، ف ــن م ــان در ای ــا خانواده ها یش ــازد ت س
فرزندان شــان بتواننــد بــه بازســازی زندگــی ســیل زده بپردازنــد. 
ــران  ــه در ای ــه حــوادث غیرمترقب ــم کــه دیگــر شــاهد این گون امیدواری
نباشــیم. ولــی اگــر خــدای نکــرده بــاز هــم اتفــاق افتــاد بنیــاد کــودک 
ــه ســابقه طوالنــی اش در ایــن کار و فراهــم کــردن  ــا توجــه ب آمریــکا ب
ــدم  ــط مق ــان در خ ــکا، هم چن ــران و آمری ــاخت های الزم در ای زیرس
ــه  ــود و زمین ــد ب ــود خواه ــان خ ــرای هم وطن ــک ب ــع آوری کم جم
ــه  ــانی ب ــک رس ــور را در کم ــارج از کش ــان خ ــاعی ایرانی ــریک مس تش

ــاخت. ــد س ــم خواه ــود، فراه ــردم کشــور خ م








	jeld_agahi_pdf.pdf
	jeld_Binder1.pdf
	Jeld 16-1_1


	jeld_agahi_pdf.pdf
	Binder1.pdf
	توسن
	کاندید

	jeld_Binder1.pdf
	Jeld 16-1_2





