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رقیه دادخواه
بــه یــاری شــما امســال وارد بیســت و پنجمیــن ســال
فعالیــت بنیادکــودک شــدیم و بــه اعتمــاد شــما کــه
ســرمایه ایــن چنــد ســال اســت ،مفتخریــم و میبالیــم.
در ســالهای اخیــر بــا همــه پیــچ و خمهــای اقتصــادی و
اجتماعــی بــاز هــم با همراهــی مضاعف شــما ســعی در حفظ
دانشآموزانمــان در بســتر علــم کردیــم و امیــد داریــم کــه
در ســال آینــده این ره چند ســاله را بــا اســتفاده از روشها و
سیســتمهای متفاوتــی کــه حاصــل تجربــه این سالهاســت
ادامــه دهیــم و عــاوه بــر ارائــه خدمــات پیشــین بر توســعه
و کیفیــت باالتــر زندگــی دانشآموزانمــان بیفزاییــم.
امــروز در جایگاهــی ایســتادهایم کــه با افتخــار میگوییم
بیــش از یــازده هــزار دانشآمــوز بــه لطــف حمایتهــای
بیدریــغ شــما از خدمــات بورســیه بنیادکــودک بهرهمنــد
هســتند و ســاالنه بــا فارغالتحصیلــی آنهــا و ورودشــان بــه
نظــام آمــوزش عالــی و عرصــه کار ،شــاهد بــه بــار نشســتن
شــکوفههای مهــر همیــاران نیکاندیشــی هســتیم کــه
همــواره در کنــار مــا و دانشآمــوزان بودهانــد.
بــه امیــد داشــتن فردایــی بهتــر بــرای ایرانمــان کــه
بــه دســت دانشآموزانمــان تحقــق خواهــد یافــت.
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سخنرئیس
هیئتمدیره
یکــی از عوامــل تــرک تحصیــل دانشآمــوزان ب ـ ه ویــژه در مناطــق
کمبرخوردار کشــور ،وضعيت اقتصادي خانوادههاســت .مسلماً خانوادهاي
كــه از توانایــی مادي کمــی برخــوردار اســت قــادر نخواهد بود بســياري
از امكانــات و نيازهــاي اساســي آموزشــی و تحصيلــي فرزنــدان خــود را
تأميــن کنــد .نداشــتن امكانــات تحصيلــي ســبب ميشــود بــه تدريج از
انگيــزه تحصيلــي دانشآمــوز کاســته شــده و ایــن امــر باعــث دلزدگي
او از درس و مشــق و نهايتـاً افــت تحصیلــی و تــرك تحصيــل او خواهــد
شــد .چــه بســا دانشآمــوزان 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.
یکــی از آرمانهــای توســعه هــزاره ســوم ،ســوادآموزی اســت و
تحصیــل شــهروندان بــه عنــوان یکــی از عوامــل توســعه انســانی نیــز
بــه حســاب میآیــد .هــر چقــدر ســواد افــراد در کشــوری افزایــش پیــدا
کنــد ،تولیــد علــم ،تولیــد کاال و خدمــات نیــز ارتقــا پیــدا میکنــد.
بنیادکــودک  25ســال 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
مشــکالت فــردیاش را بهتــر حــل میکنــد 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 نیکاندیــش میکوشــد بــا اهــدای کمــکهزینــه
تحصیلــی بــه دانشآمــوزان بــا اســتعدادکمبرخوردار ،در ادامــه
تحصیــل آنــان نقشــی دلگرمکننــده ایفــا کنــد.
دســت بــه دســت هــم بــا فراهــم کــردن شــرایط تحصیــل
بــرای دانشآمــوزان کمبرخــوردار ،بیشــک ایــران بهتــری
خواهیــم داشــت.

سیدکمالالدین محمدی

4

در وصالت چه را بیاموزم
یا تو با درد من بیامیزی
میگریزی ز من که نادانم
در یکــی از مــدارس نقاشــی عهــد قدیــم ،دانشــجویان میبایســت
چنیــن موضوعــی را بــه تصویــر میکشــیدند:
“اســبی کــه از کثــرت لگــد زدن گلهــا ،ســمهایش عطرآگیــن
شــده اســت”.
از میــان شــرکتکنندگان ،جایــزه بــه دانشــجویی تعلــق گرفــت
کــه اســب را در حالــی نشــان مــیداد کــه چندیــن پروانــه بــه دور
ســمهایش در حــال پــرواز بودنــد.
“چقــدر زیباســت وقتــی میشــود احســاس را هــم بــه تصویــر
کشــید”.
ســالها بــود کــه بــا تمــام وجــود ،بیوقفــه و بــه دور از تعصــب
شــهر و کشــورم در تــاش بــودم تــا پیــام دوســتی ،محبــت ،مهربانــی،
صداقــت و عشــق را بــرای تمــام کســانی کــه حــس نــا امیــدی درآنهــا
ریشــه دوانــده بــود ،بــه ارمغــان بیــاورم و در ایــن بیــن ســعی کــردم
بهتریــن و زیباتریــن گلهــا را در باغچــه کوچــک قلبــم بــکارم بــه
امیــد روزی کــه ایــن باغچــه ،گلســتانی بــرای چشــمانی باشــند کــه
حســرت یــک روز نداشــتن بغــض درگلویشــان بــه آرزویــی دیرینــه
در قلبشــان تبدیــل شــده اســت.
در تمــام ایــن ســالها در پــی مســیری بــرای رســیدن بــه آنچــه
دلــم آرزو داشــت بــودم ،یافتــم و یافتــم و یافتــم تــا روزی کــه معبــود،
چشــمانم را بــرای لحظــهای بســت و رویــای ســالهای متمــادی
زندگــیام را در ورای دســتانم قــرارداد( :بنیادکــودک).
بنیادکــودک در زمانــی وارد زندگــی مــن شــد و روشــنای مســیر
پــر پیــچ و خــم زندگــی مــن قــرار گرفــت کــه در پشــت انبوهــی از
تاریکیهــای روزگارمــان ،همچــون الماســی زیبــا میدرخشــید.
خورشــیدی در دل تاریکــی کــه هــر چــه بــه او نزدیــک میشــدم،
بهتــر و بیشــتر مســیر رویاهایــم را روشــن مینمــود ،و چــه فرصتــی
گرانبهاتــر از ایــن؟
دس ـتهایم را دراز کــردم و در پــس ایــن تاریکــی ،دســتان
پــر مهــر مــادری مهربــان ،آمــوزگاری دلســوز و بانویــی
خیراندیــش دســتانم را فشــرد و مــن را بــه بهشــتی
دعــوت کــرد کــه باغچــه آرزوهایــم در برابــر عطــر
گلهایــش مدهــوش و مســت میشــد.

گفتی اسرار رد میان آور
کومیان اندر این میان هک منم

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

از فراغت چه را بیاموزم
یا من از تو دوا بیاموزم
یا بیامیز یا بیاموزم
شایســتگی،
امیــد و ارزش بخشــیدن بــه
انســانیت اســت ،تمــام آرزوهــای مــن را در خــود
میگنجانــد .مســیری کــه بهتریــن راه بــرای نابــودی فقــر ،بزهــکاری و
آمــوزش عشـقورزی ،دوســت داشــتن ،مهربانــی و حمایــت از کودکانی
بــا اســتعداد اســت کــه اگــر بــه حــال خــود رهــا میشــدند ،بــه ناچــار
و بــدون اختیــار در مســیری قــرار میگرفتنــد کــه جــز بــه تاریکــی
بــه جایــی ختــم نمیشــد.
مهــر مــاه ســال  1391بــود کــه در پرتــو الطــاف حضــرت حــق،
بــا راهنمایــی بــزرگان بنیادکــودک و بــا انگیــزهای قــوی و ارادهای
مســتحکم ،بــرای راهانــدازی نمایندگــی بنیادکــودک بــه شــهرم ایــام
برگشــتم (بــه زادگاهــم!) .بــه منظــور حمایــت از کــودکان مســتعد
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
بــا گســترش دانــش و دانــش انــدوزی آغــاز کــردم.
طولــی نکشــید تــا جمعــی از فرهیختــگان درقالــب هیئــت عامــل
وهمچنیــن تعــدادی از جوانــان مشــتاق بــه صــورت افتخــاری لبــاس
عــزم پوشــیده و بــا هــدف شناســایی و معرفــی کــودکان مســتعد دیــار
همیشــه مظلــوم ایــام عزیــز در پرتــو فعالیتهــای خیرخواهانــه و
کمکهــای مالــی در مســیر قلههــای موفقیــت قــرار گرفتنــد.
دلــم میگرفــت از اینکــه در کوچــه پسکوچههــای شــهرم،
میبایســت الیــه الیههــای فقــر را کنــار مــیزدم و از میــان آن امیــر،
رضــا ،حســین ،پردیــس ،کوثــر و ســایرین را بیــرون میکشــیدم.
روزی کــه امیــر بــرای نداشــتن پــدر در آغوشــم اشــک ریخــت،
گفتــم بــه مــادرت بگــو کــه هــر کــدام از اشـکهای تــو خونــی جــاری
در رگهــای بیمارانــی مأیــوس خواهــد شــد کــه بــا دســتان توانمنــد
تــو بــه زندگــی بــر خواهنــد گشــت و امــروز امیــر دانشــجوی ســال
ســوم پزشــکی اســت کــه در لبخنــدش ،لبخنــد خــدا را میبینــم کــه
همچــون بــاران بــر قلــب مــن میبــارد و بــا آن جــان میگیــرم.
هــدف بنیادکــودک چیــزی غیــر از نیازمندپــروری اســت و
میخواهــد و میتوانــد اســتعدادهای نهفتــه دانشآمــوزان مســتعد
امــا کمبرخــوردار را شــکوفا ســازد .اینگونــه بــود کــه بــا قدمهــای
مصممتــر و بــا کمــک مــددکاران دلســوز ،وفــادار و مهربــان
بنیادکــودک بــرای اهدافمــان گام برمیداریــم و بــدون تــرس از تمــام
طوفانهــای پیــش رو ،تمــام ســعی و تالشمــان را در جهــت پــرورش
فرزنــدان بــا اســتعداد ســرزمینمان بــه کار خواهیــم بســت.
مــن همــواره بــه تمــام افــرادی کــه در ایــن مســیر مــا را یــاری
میکننــد ،میگویــم :مــا اگــر تنهــا یکــی از ایــن کــودکان مســتعد را
بــه مقصــد برســانیم ،رســالت خــود را انجــام دادهایــم و اکنــون 11هــزار
دانشآمــوز بــا اســتعداد در سراســر کشــور بــا همــت خانــواده بــزرگ
بنیادکــودک بورســیه تحصیلــی شــدهاند و ایــن همــان میــوه تــاش
شــما عزیــزان اســت.
و در انتهــا بایــد بگویــم کــه بنیادکــودک برایــم مکانــی مقــدس
اســت و همیشــه در آســتانه ورودم بــه دفتــر ،نیتــم را در دل مــرور
میکنــم تــا کار ســنگین امــا لذتبخشــی را بــا عشــق آغــاز نمایــم.
به روزی بیاندیشیم که هدف اصلی بنیادکودک است:

دلنوشته آقای دکتر محمد باقر عبدالهی رئیس نمایندگی ایالم

هیــچ دانشآمــوز بــا اســتعدادی نبایــد به
دلیــل مشــکالت اقتصــادی از تحصیــل و
تــاش بــاز بمانــد.

5

«بررســی یــک فرآینــد پنهــان شــده
در ســایه اوضــاع نابســامان اقتصادی »

بــا بــاال گرفتــن وضعیــت ناپایــدار اقتصــادی و تعطیلــی تعــداد
بســیاری از کارگاههــا و کارخانجــات صنایــع تولیــدی در کشــور بــه
دلیــل عــدم ثبــات نــرخ ارز و بــه واســطه آن کمبــود مــواد اولیــه تولیــد،
قیمــت تمــام کاالهــا و همچنیــن ارزاق عمومــی رشــد چنــد برابــری
پیــدا کــرده و بدیهــی اســت کــه ســرانجام ســازمانهای مردمنهــاد
کــه بــر اســاس مســئولیتاجتماعی و فلســفه وجــودی خــود و فــارغ از
هرگونــه مباحــث سیاســی ،حتــی در بحرانیتریــن شــرایط اقتصــادی،
متعهــد بــه خدمترســانی بــه بخشــی از افــراد جامعــه هســتند ،را نیــز
گریبانگیــر نمــوده اســت.
موسســات نیکــوکاری بــه ایــن علــت تشــکیل شــدهاند تا به واســطه
آنهــا نقــش توزیــع عادالنــه امــور عامالمنفعــه از طریــق جــذب نقدینگی
هدفمنــد و جهتدهــی آن نقدینگــی بــه ســوی توانمندســازی افــراد
آســیبپذیر و کمبرخــوردار از ســهم اجتمــاع بنــا بــر علــل مختلــف،
صــورت پذیــرد.
بــا بررســی وضعیــت مالــی موسســات نیکــوکاریِ خوشنــام و بــا
قدمــت در ایــران ،بــه جــرأت میتــوان ایــن ادعــا را داشــت کــه بــه
لحــاظ اقتصــادی بــار ســنگینی از تعهــدات عمومــی دولــت بــه مــردم
را ایــن ســازمانهای مردمنهــاد و غیرانتفاعــی بــر دوش کشــیده و بــه
عبــارت دیگــر بــه عنــوان بــازوی دولــت در ایــن زمینــه عمــل میکنند.
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 ســازمانهای مردمنهــاد

بــه درســتی مشــاهده کرد ،امــا با بررســی اجمالــی تنها تعــداد محدودی
از موسســات کــه اطالعــات مالــی مــورد اســتفاده خــود را بــه منظــور
شــفافیت و جلــب اعتمــاد افشــا میکننــد ،بــه خوبــی میتــوان موقعیت
مالــی ایــن حــوزه را نیــز مشــابه بــا ســایر امــور جــاری در ایــران دید.
بنیــاد بینالمللــی اهــدا  CAFوضعیــت میــزان بخشــندگی و
رفتــار بشردوســتانه را بــر طبــق شــاخصهای نیکــوکاری در جهــان
در پایــان ســال  2018میــادی گــزارش کــرده اســت کــه بــر طبــق آن
رتبــه ایــران کــه در ســال  2017در جایــگاه هفدهــم قــرار داشــته بــا
 12رتبــه 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 رتبههــا نیــز
تغییــرات زیــاد و قابــل بحثــی نداشــتهاند.
بــه ایــن نکتــه نیز بایــد توجــه داشــت کــه در ســال گذشــته افزایش
هزینههــا بــه منظــور خریــد کاال و خدمــات رشــد چش ـمگیری داشــته
و در نهایــت قــدرت خریــد و درآمــد نیکــوکاران هــم کاهــش پیــدا کرده
اســت و در مقابــل روشهــا و مبالــغ تأمیــن منابــع مالــی موسســات
خیریــه تغییــر در خــوری نداشــته اســت .ایــن واقعیتــی غیــر قابــل
انــکار و ملمــوس اســت.
بنیادکــودک نیــز به عنــوان یکــی از بزرگتریــن موسســات نیکوکاری
در ایــران بــا وجــود مشــکالت اقتصادی فــراوان کوشــیده اســت با جذب
کمکهــای مردمــی ،خدمــات بــه جامعــه دانشآمــوزی کمبرخــوردار
را بــه مطلوبتریــن شــکل ممکــن ارائــه نمایــد.
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نمايندگي
مركزي ايران

كمك هاي نقدي و غيرنقدي دريافتي
سال مالي منتهي به 10خرداد1398

226,971,756,217

)خارج از كشور(

356,396,799,077

نمايندگي اصفهان

10,546,358,501

نمايندگي مشهد

8,277,649,156

نمايندگي شيراز

7,138,782,033

نمايندگي تهران
نمايندگي آمل

نمايندگي كرج

كمك هاي دريافتي غير نقدي

كمك هاي دريافتي نامشخص
نمايندگي رشت

17,216,349,065
7,585,057,107

7,485,537,195

5,127,826,923

3,965,969,000

نمايندگي تبريز

نمايندگي كرمانشاه

2,583,550,000

نمايندگي بروجرد

2,431,805,000

نمايندگي بوشهر

نمايندگي اردبيل

نمايندگي مراغه

نمايندگي كاشان

3,454,675,000
2,916,675,008

2,148,160,000

2,752,360,000

نمايندگي زاهدان
نمايندگي زابل

967,500,000

نمايندگي بيرجند

نمايندگي ايﻼم
نمايندگي بم

نمايندگی اروميه
0%

نمايندگی کرج
1%

نمايندگی کرمانشاه
0%
نمايندگی بوشهر
0%

کمک های دريافتی نامشخص
1%

نمايندگی بروجرد
0%

946,050,000

نمايندگي داراب

مرکزی ايران
33%

1,165,400,000

680,910,000

نمايندگي هاي اقماري

923,900,000

نمايندگي ﻻرستان

905,120,000

نمايندگي سنندج

197,050,000

نمايندگي جيرفت

نمايندگی مشهد
1%

785,700,000

556,350,000

نمايندگي ياسوج

نمايندگی تبريز
1%

)خارج از کشور(
51%

1,048,860,000

نمايندگي مهاباد

نمايندگي شهركرد

نمايندگی رشت
1%

1,514,095,000

884,770,000

نمايندگي اهواز

نمايندگی شيراز
1%

نمايندگی تهران
2%
نمايندگی اصفهان
2%
نمايندگی آمل
1%

2,198,050,000

1,815,500,000

نمايندگي يزد

کمک های دريافتی غير نقدی
1%

6,661,058,000

3,737,980,000

نمايندگي اروميه

كمك هاي نقدي و غيرنقدي دريافتي سال مالي منتهي به 10خرداد1398

214,100,060

84,050,000

692,285,752,342

شرح
کمک های دريافتی از همياران

سال98

692,285,752,342

سال97

389,139,549,145

سال96

301,798,227,996

كمك هاي دريافتي طي مدت  ٥سال
800,000,000,000
700,000,000,000
600,000,000,000
500,000,000,000
400,000,000,000
300,000,000,000
200,000,000,000
100,000,000,000
-

کمک های دريافتی از همياران
سال94

سال95

سال96

سال97

سال98

سال95

253,111,533,969

سال94

246,611,144,201
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كمك هاي پرداختي به/براي

نمايندگي

دانش آموزان ومحصﻼن

نسبت پرداخت به دانش
آموزان نمايندگي به كل
پرداختي ها

نمايندگي تهران

34,930,482,973

6.58%

نمايندگي زاهدان

29,805,830,736

5.61%

27,420,641,811

5.16%

39,880,221,022

نمايندگي زابل

26,694,595,001

نمايندگي اردبيل

نمايندگي بم

21,417,601,264

نمايندگي اروميه

20,407,705,780

نمايندگي داراب

نمايندگی زابل

نمايندگی تهران

نمايندگی زاهدان

نمايندگی بم

نمايندگی اردبيل

نمايندگی داراب

نمايندگی اروميه

نمايندگی اصفهان

نمايندگی آمل

نمايندگی کرمانشاه

نمايندگی کرج

نمايندگی مشهد

نمايندگی شيراز

نمايندگی جيرفت

3,632,500,000

0.68%

پرداخت براي محصﻼن سيل زدگان

1,050,606,700

0.20%

كمك هاي پرداختي غير نقدي

7,485,537,195

1.41%

531,066,066,422

100%

درقالب فضاي آموزشي موقت-كانكس

نمايندگی بروجرد

1,234,860,468

0.23%

نمايندگي سنندج

نمايندگی تبريز

3,132,082,053

0.59%

نمايندگی سنندج
%٠�٢
پرداخت برای محصﻼن
زلزله زدگان کرمانشاه
درقالب فضای آموزشی
موقت-کانکس
%٠�٧

نمايندگی يزد
%٠�۶
نمايندگی
جهرم
%٠�۵

نمايندگی اهواز
%١�٧

نمايندگی ياسوج
%١�۴

نمايندگی ورامين
%٢�٨
نمايندگی جيرفت
%٣�٢
نمايندگی بروجرد
%٣�٧
نمايندگی مشهد
%٣�٨
نمايندگی شيراز
%٣�٢

نمايندگی ايرانشهر
%١�۵
نمايندگی شهرکرد
%٢�١
نمايندگی مرودشت
%١�٠

نمايندگی کرج
%٣�٣
نمايندگی آمل
%٣�۶

نمايندگی سراوان
%١�٨
Other
%١١�٩

کمک های پرداختی غير نقدی
%١�۴

نمايندگی کرمانشاه
%٣�۵

نمايندگی بيرجند
%١�٠

نمايندگی اصفهان
%٣�٩

نمايندگی تهران
%۶�۶
نمايندگی ريگان
%٠�٩

نمايندگی نيکشهر
%١�۴

نمايندگی فنوج
%٠�٩

سال98

کمک های پرداختی به دانش آموزان و محصﻼن

نمايندگی بوشهر
%١�۵

پرداخت برای محصﻼن
سيل زدگان
%٠�٢

0.20%

شرح

نمايندگی رشت
%٢�٣

نمايندگی مراغه
%٢�۴
نمايندگی قم و نمايندگی تبريز
کاشان
%٢�۵
نمايندگی ايﻼم
%٢�٠
%١�٩

1.04%

2,756,107,435

پرداخت براي محصﻼن زلزله زدگان كرمانشاه

نمايندگی ورامين

5,154,614,870

0.97%

نمايندگی ﻻرستان
%٠�٢

1.73%
0.52%

نمايندگي ﻻرستان

نمايندگی رشت

نمايندگي يزد

نمايندگي جهرم

1.11%

4,833,651,498

1,074,429,229

نمايندگی قم و کاشان

نمايندگي اهواز

نمايندگی ايﻼم

نمايندگي بيرجند

نمايندگي مرودشت

1.77%
0.88%
0.91%

5,505,401,095

نمايندگی مراغه

7,655,663,791

1.44%

9,206,278,022

نمايندگی ياسوج

نمايندگي فنوج

نمايندگي مهاباد

نمايندگي ريگان

1.50%

1.49%

10,992,587,571

5,892,526,176

نمايندگی بوشهر

نمايندگي سراوان

نمايندگي نيكشهر

نمايندگی ايرانشهر

نمايندگي ايرانشهر

7,911,453,889

1.90%

2.07%

4,682,659,918

نمايندگی سراوان

نمايندگي ياسوج

7,189,350,784

9,376,743,052

نمايندگی شهرکرد

12,652,456,297

نمايندگي بوشهر

نمايندگی فنوج

2.02%

1.35%

نمايندگي شهركرد

نمايندگی نيکشهر

11,982,201,209

7,962,050,231

نمايندگی مهاباد

14,769,745,887

2.26%

نسبت پرداخت به دانش آموزان نمايندگي به كل پرداختي ها

2.46%

2.38%

نمايندگي ايﻼم

نمايندگی ريگان

نمايندگي مراغه

3.68%
2.78%

10,064,638,150

نمايندگی بيرجند

17,146,342,666

نمايندگی مرودشت

نمايندگي تبريز

نمايندگي رشت

نمايندگي قم و كاشان

٠

نمايندگی يزد

20,234,786,514

10,713,259,286

۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
نمايندگی جهرم

نمايندگي ورامين

١٠�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

3.33%
3.81%

13,081,313,142

١۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

نمايندگی اهواز

نمايندگي مشهد

نمايندگي بروجرد

٢٠�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

3.53%

3.23%

19,534,070,298

٢۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

531,066,066,422

نمايندگی زابل
%٧�۵

سال97

327,156,417,739

سال96

249,503,351,657

600,000,000,000
500,000,000,000
400,000,000,000
300,000,000,000
200,000,000,000
100,000,000,000

کمک های پرداختی به دانش آموزان و محصﻼن
سال94

سال95

سال96

نمايندگی داراب
%٣�٨
نمايندگی
زاهدان
%۵�۶

نمايندگی بم
نمايندگی
%۵�٢
اردبيل
%۵�٠

نمايندگی اروميه
%۴�٠

نمايندگی مهاباد
%١�١

كمك هاي پرداختي به دانش آموزان و محصﻼن طي مدت  ٥سال

-

نمايندگی سنندج

17,230,779,420

3.24%

٣٠�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

نمايندگی ﻻرستان

19,089,850,894

3.59%

٣۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

کمک های پرداختی غير نقدی

20,847,826,784

17,701,790,325

نمايندگي جيرفت

3.84%

۴٠�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

پرداخت برای محصﻼن سيل زدگان

نمايندگي آمل

نمايندگي كرج

4.03%

3.93%

18,730,822,986

نمايندگي شيراز

5.03%

۴۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

پرداخت برای محصﻼن زلزله زدگان…

نمايندگي اصفهان

نمايندگي كرمانشاه

7.51%

كل پرداختي به دانش آموزان و محصﻼن در سال مالي منتهي به١٠خرداد ١٣٩٨

سال97

سال98

سال95

216,709,703,082

سال94

186,397,685,894

8

هزينه هاي اداري و

نمايندگي

نسب هزينه هاي

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

تشكيﻼتي در سال مالي اداري تشكيﻼتي به
مورد گزارش
20,405,779,155

مركزي

كل هزينه هاي اين
37.27%

نمايندگي تهران

3,988,826,131

نمايندگي اصفهان

1,996,132,897

3.65%

نمايندگي اردبيل

1,773,468,189

3.24%

1,717,185,568

3.14%

1,928,711,504

نمايندگي آمل

نمايندگي زاهدان

7.29%

3,000,000,000
2,500,000,000

4.04%

نمايندگي بم و كرمان

1,840,913,294

نمايندگي مشهد

1,658,893,567

3.03%

1,509,435,830

2.76%

نمايندگي كرج

نمايندگي زابل

نمايندگی سنندج

نمايندگی ﻻرستان

نمايندگی ايرانشهر

نمايندگی اهواز

نمايندگی مهاباد

نمايندگی كاشان و قم

نمايندگی ياسوج

نمايندگی شهركرد

نمايندگی بيرجند

نمايندگی جيرفت

نمايندگی بوشهر

نمايندگی اروميه

نمايندگی يزد

نمايندگی مراغه

نمايندگی ايﻼم

نمايندگی تبريز

نمايندگی مهاباد
%1

1.06%

نمايندگي كاشان و قم

543,475,261

نمايندگي مهاباد

407,383,086

0.74%

نمايندگي ايرانشهر

273,641,360

0.50%

نمايندگي ورامين

729,583,696

نمايندگی زابل
نمايندگی مشهد
%3
سال مالي منتهي به  ١٠خرداد سال ٩٨
%3
نمايندگی
نمايندگی كرج
نمايندگی كرمانشاه
نمايندگی بروجرد
%3
نمايندگی شيراز
%2
رشت
%
3
نمايندگی
%3
%2
داراب نمايندگی تبريز
%1
%2
نمايندگی ايﻼم
%1
نمايندگی يزد
%1
نمايندگی مراغه
%1
نمايندگی بوشهر
%1

نمايندگی ورامين
%1

0.99%

249,363,589

نمايندگی اهواز
%1

نمايندگی كاشان و قم
%1

نمايندگی اروميه
%1

0.46%
0.31%

168,116,567

1.33%

54,750,700,427

مركزي
37%

نمايندگی جيرفت
%1

تعداد پرسنل
قراردادي

متوسط كمك نقدي

جذب شده به ازاي هر
نفر پرسنل قراردادي

مركزي

30

نمايندگی اروميه

1

نمايندگی اصفهان

5

2,109,271,700

نمايندگی كرج

3,454,675,000

متوسط هزينه اداري

تشكيﻼتي به ازاي هر
پرسنل قراردادي

680,192,639

536,846,537
399,226,579

3

نمايندگی آمل

4

2,220,352,667

474,967,025

نمايندگی مشهد

4

نمايندگی بوشهر

2

2,069,412,289

414,723,392

نمايندگی رشت

3

1,321,989,667

1,896,264,277

482,177,876

1,458,337,504

369,352,934

نمايندگی شيراز

5

نمايندگی مراغه

2

1,427,756,407

343,437,114

نمايندگی تهران

11

نمايندگی تبريز

5

1,565,122,642

نمايندگی بيرجند

2

747,596,000

نمايندگی كرمانشاه

3

861,183,333
607,951,250

1,376,180,000

392,850,000

362,620,557

207,795,947

264,959,729

334,574,995

نمايندگی قم و کاشان

3

نمايندگی بروجرد

4

732,683,333

181,158,420

نمايندگی اهواز

2

نمايندگی اردبيل

5

582,700,000

نمايندگی يزد

2

429,632,000

256,290,900

نمايندگی ايﻼم

3

نمايندگی مهاباد

1

349,620,000

نمايندگی زابل

5

نمايندگی داراب

4

193,500,000

نمايندگی ﻻرستان

2

139,087,500

نمايندگی شهركرد

3

452,560,000

226,970,000
214,100,060

757,047,500

884,770,000

347,302,760
354,693,638
354,670,896

269,944,789

407,383,086

198,129,119

6

نمايندگی ياسوج

1

نمايندگی سنندج

1

197,050,000

168,116,567

نمايندگی زاهدان

9

نمايندگی جيرفت

4

کل بنياد

135

5,128,042,610

٧�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
۶�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
۵�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
۴�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
٣�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
٢�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
١�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠
٠

189,155,215

124,681,795

157,675,000

21,012,500

٨�٠٠٠�٠٠٠�٠٠٠

301,887,166

306,818,882

201,722,222

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

426,381,741
332,002,794

582,766,606
246,029,141

193,639,044

405,560,744

متوسط هزينه اداری تشکيﻼتی به ازای هر پرسنل قراردادی

نمايندگی زاهدان
4%
نمايندگی
اصفهان
4%
نمايندگی آمل
4%

Other
10%

نمايندگی بيرجند
%1
نمايندگی ياسوج
%1

نمايندگی بم و كرمان
3%
نمايندگی اردبيل
3%

نمايندگی تهران
7%

نمايندگی شهركرد
%1

7,565,725,207

نمايندگی بم

نمايندگی داراب

512,581,800

0.94%

نمايندگي

نمايندگی رشت

نمايندگي شهركرد

594,387,358

1.09%

582,766,606

نمايندگي سنندج

نمايندگی كرمانشاه

نمايندگي جيرفت

774,556,174

نمايندگی
ﻻرستان
%0

نمايندگی
ايرانشهر
%0

نمايندگی سنندج
%0

0.98%

1.41%

نمايندگي ﻻرستان

نمايندگی زابل

نمايندگي بيرجند

529,919,457

0.97%

536,846,537

نمايندگي اهواز

نمايندگی بروجرد

نمايندگي بوشهر

738,705,868

نمايندگي ياسوج

نسبت هزينه هاي اداري و تشكيﻼتي در

1.30%

1.35%

نمايندگي اروميه

نمايندگی كرج

1.38%

709,341,792

نمايندگي مراغه

نمايندگی مشهد

664,005,587

1.21%

نمايندگی شيراز

809,834,366

1.48%

نمايندگی بم و كرمان

نمايندگي يزد

1,038,979,734

1.90%

نمايندگی زاهدان

نمايندگي ايﻼم

1.83%

نمايندگی اردبيل

1,279,145,222

نمايندگي تبريز

2.34%

نمايندگی آمل

2.54%

نمايندگی اصفهان

نمايندگي داراب

756,620,861

نمايندگي رشت

2.60%

500,000,000

مركزي

نمايندگي كرمانشاه

1,003,724,985

1,500,000,000
1,000,000,000

نمايندگی تهران

نمايندگي بروجرد

2,000,000,000

3.36%

1,424,901,075

1,389,211,038

3,500,000,000

3.52%

2,214,262,273

نمايندگي شيراز

4,000,000,000

متوسط کمک نقدی جذب شده به ازای هر نفر پرسنل قراردادی

9

شرح
هزينه های اداری وتشکيﻼتی

سال98

54,750,700,427

سال97

45,445,897,465

سال96

37,649,131,251

هزينه هاي اداري و تشكيﻼتي طي مدت  ٥سال
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
-

هزينه های اداری وتشکيﻼتی
سال94

سال95

سال96

سال97

سال98

سال95

27,299,140,156

سال94

21,410,000,585

10

در ســالی کــه گذشــت بســیاری از مــردم از فــرازو نشــیبهای
اقتصــادی حاکــم بــر شــرایط روز جامعــه آســیب دیدنــد ،بســیاری
از بنگاههــای اقتصــادی خــرد و کالن از ادامــهی مســیر بازماندنــد،
شــغلهای نوپــای کوچکــی از بیــن رفــت و از ســوی دیگــر هــر روز بــر
تعــداد خانوارهــای کمبرخــوردار افــزوده شــد.
امــا در ایــن میــان بنیادکــودک بــه عنــوان یــک ســازمان مردمنهــاد
بــا هــدف حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار و بــه
منظــور جلوگیــری از تــرک تحصیــل گــروه هــدف در ایــن روزهــای
ســخت ،بیــش از پیــش احســاس مســئولیت کــرده و بــا وجــود تمــام
موانــع و مشــکالت توانســت از حــدود  2000دانشآمــوز جدیــد
حمایــت کنــد.
واحــد همیــاران و دانشآمــوزان در دفتــر مرکــزی بنیادکــودک
مســئولیت مســتقیم تأییــد و جــذب پروندههــای متقاضیــان جدیــد را
بــر عهــده دارد .در ســالی کــه گذشــت ایــن واحــد بــا تــاش بســیار و
بــا همــت بلنــد تمــا ِم نمایندگیهــای بنیادکــودک در سراســر ایــران
رشــد  43درصــدی را نســبت بــه ســال قبــل تجربــه کــرد .بیشــترین
تعــداد جــذب دانشآمــوز در ســال  97از نمایندگــی اهــواز در اســتان
خوزســتان بــوده اســت.
عــاوه بــر افزایــش کمــی دانشآمــوزان ،کیفیــت آمــوزش و ایجــاد
بســتر مناســب فرهنگــی همــواره دغدغــه بنیادکــودک بــوده اســت .از
آنجائــی کــه اصلیتریــن هــدف بنیادکــودک حمایــت از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد اســت ،کارشناســان مــددکاری در سراســر نمایندگیهــا

کوشــیدهاند تــا وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان را در دورههــای
مختلــف بررســی کننــد و در صــورت نیــاز بــرای دانشآموزانــی کــه
بنــا بــه دالیــل مختلــف دچــار افــت تحصیلــی میشــوند ،راهکارهــای
حرفــهای در نظــر بگیرنــد .در تمــام نمایندگیهــای بنیادکــودک
داوطلبــان متخصــص در زمین ـهی آمــوزش دانشآمــوزان ،کالسهــای
ویــژهای جهــت توانمندســازی دانشآمــوزان بورســیهی بنیادکــودک
برگــزار میکننــد .بنیادکــودک در حــال حاضــر بیــش از  11هــزار
دانشآمــوز را بورســیه کردهاســت و باعــث افتخــار ســازمان اســت
کــه میانگیــن معــدل کل ایــن دانشآمــوزان بــا وجــود دشــواریهای
زندگــی ،در حــال حاضــر بــاالی  17اســت .بیشــترین پراکندگــی
دانشآمــوزی در بنیادکــودک نیــز در مقطــع دبیرســتان اســت.
واحــد همیــاران و دانشآمــوزان عــاوه بــر پیگیــری امــور
دانشآمــوزان ،مســئولیت ارائــه خدماتــی از قبیــل گزارشــات دورهای،
گزارشــات ویــژه ،ارســال نامههــای تشــکر ،برقــراری ارتبــاط همیــار و
دانشآمــوز و ...را بــر عهــده دارد .در ســال  97بیــش از 7هــزار نامـهی
تشــکر بــرای هدایــای نقــدی دریافــت شــده از ســوی دانشآمــوزان
بــرای همیــاران ارســال شــده اســت و ایــن موضــوع نشــانگر مهــر
و محبــت همیشــگی همیــاران بنیادکــودک اســت .هرچنــد کــه
متاســفانه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی جامعــه هــر روز تعــدادی
از همیــاران علیرغــم میــل باطنــی ناگزیــر بــه قطــع همیــاری خــود
هســتند و مــا امیدواریــم بتوانیــم در شــرایط دیگــری بــاز هــم ایــن
عزیــزان را در جمــع خانــواده بــزرگ بنیادکــودک داشــته باشــیم.
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گذشـــته
انـسـانهـــــا
بـــرای چـرخـــه
حیــات و کنــار آمــدن
بــا پدیدههــا ،اقــدام بــه
تاســیس و گســترش ســازمانها
کردهانــد تــا از طریــق آن بتواننــد
اهــداف و نیازهــای خــود را محقــق
ســازند .بــا وجــود پیشــرفتهای عظیــم اخیــر
در عرصههــای مختلــف ،همچنــان انســانها
مهرههــای اصلــی ســازمان را تشــکیل میدهنــد.
در دنیــای پیچیــده و پــر فــراز و نشــیب کنونــی ،اهمیــت
جــذب ،آمــوزش و نگهداشــت نیــروی انســانی در ســازمان پارامترهای
خاصــی را میطلبــد و در ایــن میــان مدیریــت منابــع انســانی کــه
انســان را مهمتریــن ســرمایه و عامــل در رســیدن بــه اهــداف میدانــد
از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .اتخــاذ اســتراتژیهای حفــظ و
نگهــداری نیــروی انســانی بــه عنــوان نوعــی ســرمایهگذاری مفیــد
و عامــل مؤثــر در توســعه ســازمان ،منجــر بــه افزایــش بهــرهوری و
عملکــرد و نتایــج درخشــان میشــود.
مدیریــت منابــع انســانی آمیختــهای اســت از علــم و هنــر؛ علــم
ِ
مدیریــت پربــازده از منابــع و هنــ ِر روابــط بــا انســانها .از آنجاییکــه
کــه بُعــد هنــری ایــن مقولــه و مســئله پیچیدگــی روابــط بیــن
انســانها موضوعــی تجربــی اســت ،بنابرایــن عامــل “تجربــه” نقشــی
کلیــدی بــرای اجــرا و تحقــق ایــن مهــم در ســازمانها ایفــا میکنــد.

در
جـهـــان
متــــــاطم
ا مــــــر و ز ی ،
ســازمانها بیــش از
هــر دوره و زمــان دیگــری
بــه اهمیــت کارکنــان خــود
پــی بردهانــد ،آنهــا دریافتهانــد
کــه چگونــه میتــوان بــا تاکیــد
بیشــتر بــر حفــظ ،نگهداشــت و توســعه
ســرمایه انســانی خــود ،در باالتریــن نقطــه
اقتصــاد جهانــی جــای گرفــت.
بــرای پــرورش نیــروی انســانی ،ایجــاد شــرایطی
کــه ســازمان را رشــد دهــد یــک ضــرورت اساســی اســت.
بــه همیــن دلیــل در عصــر حاضــر ســازمانهایی موفــق
هســتند کــه همــه کارکنــان آنهــا بــرای بــاال بــردن توانمنــدی
خــود بکوشــند .وظیفــه مدیــر نیــز فراهــم آوردن شــرایط مناســب
بــرای ایــن رونــد آموزشــی و توانافزائــی اســت .مفهــوم و روشهــای
یادگیــری ســازمانی از جریانــات یادگیــری فــردی ناشــی شــده اســت.
بــا اینحــال یادگیــری فــردی لزومــاً بــه یادگیــری ســازمانی منجــر
نمیشــود .در واقــع ایــن وظیفــه واحــد منابــع انســانی اســت کــه
یادگیــری فــردی را بــا یادگیــری ســازمانی ادغــام نمایــد.
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،
فعالیــت خــود را معنــادار ببیننــد ،نتایــج کار خــود را در نتایــج کلــی
عملکــرد ســازمان مؤثــر بداننــد ،احســاس شایســتگی در کار آنهــا بــه
وجــود آیــد ،بیــن آنهــا اعتمــاد برقــرار شــود و منجــر بــه مشــارکت در
بیــن آنــان شــده و کارکنــان بــه ســمت یادگیــری ســازمانی رهنمــون
شــوند .بــرای رســیدن بــه چنیــن اهدافــی ،واحــد منابــع انســانی در
بنیادکــودک از ســال  1397اقــدام بــه برگــزاری جلســات داخلــی بــا
حضــور تمامــی کارکنــان نمــوده اســت.
رشــد بیســابقه ســازمانهای مــردم نهــاد بــه ویــژه در دهههــای
اخیــر باعــث شــده اســت کــه ســاختار آن از مفهومــی تقریبــاً
ناشــناخته بــا حیطــه وظایــف ثابــت و محــدود ،بــه گونـهای شــگفتآور
تغییــر یافتــه و بــه بازیگــری قدرتمنــد در عرصــه ملــی و بینالمللــی و
توانایــی تاثیرگــذاری بســیار ،تبدیــل شــود.
رضــا ماكوالتــي یکــی از فعــاالن ســازمانهاي مــردم نهــاد
میگویــد“ :فعاليــت نهادهــاي مردمــي بــراي كمــك بــه بخشهــاي
مختلــف جامعــه كــه در جريــان سياســتگذاريهاي بخــش دولتــي
و همچنيــن پديدههــاي طبيعــي همچــون بيماريهــا و غیــره آســيب
ديدهانــد ،در بســياري از كشــورها موفقيتهــاي چشــمگيري را رقــم
زده اســت .امــا آنچــه در ايــن بيــن بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد،
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ايجــاد زيرســاختهاي قانونــي ،مالــي و فرهنگــي در جهــت تســهيل
شــرايط بــراي بــه وجــود آمــدن چنيــن موسس ـههاي مردمــي اســت.
تاكنــون فعاليــت موسســات خيريــه مردمــي در كشــورمان نشــان داده
اســت كــه ايــن نهادهــا ميتواننــد درحــل مشــكالت هموطنانمــان
در بخشهــاي مختلــف از جملــه بيمــاري ،فقــر و گرســنگي نقــش بــه
ســزايي داشــته باشــند”.
آنهــا در توانمندســازي و فرهنگســازي در جامعــه و شــناختن و
ريش ـهيابي مســائل اجتماعــي و ارائــه راهحلهــاي عملــي بــراي رفــع
كاســتيها ،ميتواننــد بــا تقويــت خودبــاوري و بــه كارگيــري تــوان
بالقــوه نيــروي كارآمــد قشــر عظيمــي از مــردم ،مانــع هــدر رفتــن
اســتعدادها شــوند.
در اداره ســازمانهاي مــردم نهــاد ،دو رويكــرد اساســي ســنتي
و سيســتمي قابــل بررســي اســت .در رويكــرد ســنتي ،ســازمان
در انتظــار منابــع مــورد نيــاز گروههــاي هــدف مينشــيند و پــس
از دريافــت منابــع ،آنهــا را بيــن گروههــاي هــدف توزيــع ميكنــد.
در رويكــرد سيســتمي ،ســازمان بــه شناســايي نيازهــاي گــروه هــدف
ميپــردازد و پــس از شناســايي و تشــخيص نيازهــا بــه برنامهريــزي
بــراي جــذب منابــع و تبديــل منابــع بــه خدمــت و توزيــع خدمــت بــه
گروههــاي هــدف ميپــردازد.
اداره يــك ســازمان بــر اســاس رويكــرد سيســتمي نيازمنــد وجــود
زيرســاختهاي سيســتمي اســت .شناســايي و تشــخيص نيازهــاي
گــروه هــدف و ارائــه خدمــت بــه گروههــاي هــدف ،نيازمنــد سيســتم
خدمــات ،برنامهريــزي جــذب منابــع و وجــود سيســتمهاي منابــع
انســاني ،مالــي و جــذب منابــع ،نيازمنــد سيســتمهاي جلــب
مشــاركت ،روابــط عمومــي و منابــع انســانی اســت .سيســتمهاي
عملياتــي نيازمنــد سيســتمهاي پشــتيباني هســتند و همــه اينهــا
در كنــار هــم بــه معنــي وجــود يــك ســازمان بــزرگ اســت كــه اداره
چنيــن ســازماني نيازمنــد برنامهريــزي اســتراتژيك ،برنامهريــزي
عملياتــي و بودجــه اســت.
طرفــداران رويكــرد ســنتي معمــوال مطــرح ميكننــد كــه ايــن
زيرســاختها و الزامــات ،صرفنظــر از پيچيدگــي حاكــم بــر طراحــي و
پيادهســازي آنهــا ،هزينهبــر بــوده و آیــا در يــك موسســه خيريــه داراي
توجيــه اســت؟ بايــد توجــه داشــت ،هــر تصميمــي در يــك ســازمان
واجــد نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف اســت .بــراي يــك تصميمگيــري
اصولــي ،ضــروري اســت نتايــج تحليــل و بررســي شــود .بديهــي اســت
كــه ايجــاد زيرســاختهاي سيســتمي مقــداري هزينــه پشــتيباني
بــه ســازمان تحميــل ميكنــد كــه در ســازمانهاي ســنتي مقــدار
ايــن هزينــه بــه مراتــب كمتــر اســت ،امــا در مقابــل رويكــرد
سيســتمي از يكســو بــه پايــداري ســازمان و از ســوي
ديگــر بــه توليــد ارزش افــزوده روي كمكهــاي
اهدايــي نيكــوكاران منجــر ميشــود؛ ايــن بــه
آن معنــي اســت كــه در رويكــرد سيســتمي،
يــك موسســه خيريــه يــا ســازمان
مــردم نهــاد فقــط بــه ارائــه اعانــه از
محــل كمكهــاي نيكــوكاران
نميپــردازد ،بلكــه بــا
ســرمايهگذاري در

زيرســاختهاي ســازمان ،تيمهايــي را ايجــاد ميكنــد كــه
كمكهــاي مــردم را بــه خدمــت مــورد نيــاز گــروه هــدف تبديــل
كــرده و ايــن خدمــت را بــه گــروه هــدف ارائــه ميكنــد.
بديهــي اســت كــه تبديــل منابــع بــه خدمــات ،ارزش افــزوده
ميآفرينــد .در بنیادکــودک ارزش افــزوده و هزينههــاي باالســري
ســازمان هــر دو بــه يــك انــدازه مهــم هســتند ،رعايــت صرفهجويــي
و باالبــردن بهــرهوري در بنیادکــودک مهــم و الزم اســت ،امــا كافــي
نيســت.
مســئولیتهای بســیاری در بنیادکــودک توســط نیروهــای
موظــف یــا داوطلــب انجــام میشــود .کارهایــی کــه داوطلبــان
انجــام میدهنــد بــه انــدازه خــود آنهــا متنــوع و متفــاوت اســت.
داوطلبــان میتواننــد دانشآموزانــی باشــند کــه زمانــی بورســیه
بنیادکــودک بودهانــد ،و یــا افــرادی کــه بــه امــور جــاری در واحــد
مالــی یــا جلبمشــارکت ،همیــار و دانشآمــوز و منابــع انســانی کمــک
میکننــد کــه لــزوم هماهنگــی و رســیدگی بــه همــه آنهــا مدیــران این
ســازمان را بــر آن داشــت تــا از کارشناســان منابــع انســانی متخصــص
و باتجربــه بهــره برنــد؛ در واحــد منابــع انســانی بنیادکــودک تجربــه،
تخصــص و فراگیــری مهارتهــای ارتباطــی و عملیاتــی بــه صــورت
مــداوم ،یکــی از اصــول کار اســت.
بــه خاطــر اینکــه مقــدار قابــل توجهــی کمــک بالقــوه از طــرف
داوطلبــان ارائــه میشــود ،یــک ســوال مهــم بــرای مدیــران در
بنیادکــودک همیشــه ایــن بــوده اســت کــه «چگونــه میتوانیــم از
ایــن منبــع بــزرگ بهتریــن اســتفاده را ببریــم؟»
ســمنها بــه دلیــل امــکان اســتفاده از نیروهــای داوطلــب
میتواننــد بــا کاهــش هزینههــای نیــروی انســانی مــورد نیــاز ،بــه
طــور مؤثــری در راه اهــداف خــود گام بردارنــد.
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افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی ابــزاری اســت کــه
ســهامداران بــه وســیله آن عملکــرد اجتماعــی شــرکت را ارزیابــی
میکننــد .همچنیــن میتوانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای افزایــش
شــفافیت یــک شــرکت در جامعــه تلقــی شــود .بــا بررســی اهمیــت
مقولــه مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی و افشــای آن میتــوان
میــزان و ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت را افزایــش داد.
ارتقــای ایــن ســطح ســبب افزایــش و بهبــود تعامــل شــرکت بــا جامعــه
خواهــد شــد؛ شــرکتها بدیــن نحــو میتواننــد تاثیــر مثبتــی بــر
جامعــه و محیــط اطــراف خــود داشــته باشــند و شــهرت و اعتبــار خــود
را نیــز تقویــت کننــد .بــا تقویــت میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی ،عــاوه بــر بهــره بــردن از ســودهای امــروزه ،میتواننــد
موفقیــت و جایــگاه خــود در آینــده را نیــز تثبیــت کننــد .ســایر مزایــای
مســتقیم ارتقــای مســئولیتپذیری شــامل دسترســی بیشــتر شــرکت
بــه منابــع مالــی در نتیجــهی حســن شــهرت ،مدیریــت ریســک و
نظــارت موثرتــر بــر امــور ســازمان و وفــاداری مشــتریان و ارتقــای
اعتمــاد و اطمینــان افــراد ذینفــع بــه شــرکت اســت.
در محیــط رقابتــی امــروز مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی یکــی از عوامــل اساســی بــرای هــر ســازمان
بــه شــمار مــیرود .یکــی از بهتریــن تعاریــف از
مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی ایــن
اســت کــه شــرکت در عیــن موفقیــت
تجــاری تمامــی اصــول اخالقــی ،ارزشهــای
اجتماعــی و فــردی ،ارزشهــای زیســت
محیطــی و منافــع گروههــای ذینفــع را رعایــت
کــرده باشــد .بــه عبــارت دیگــر مســئولیتپذیری
اجتماعــی شــامل پاســخگویی مدیریــت شــرکتها بــه
انتظــارات حقوقــی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی گروههــای
ذینفــع میشــود.
شــرکتها بــه دو دلیــل اطالعــات مربــوط بــه مســئولیتپذیری
اجتماعــی شــرکتی خــود را افشــا میکننــد :الــف) بــرای اینکــه نشــان
دهنــد شــرکت ،انتظــارات اجتماعــی از خــود را بــرآورده کــرده اســت و
در نتیجــه اطمینــان از دسـتیابی مســتمر بــه منابــع هماننــد ســرمایه
و یــا کســب حمایــت مشــتریان حاصــل میشــود .ب) فراهــم کــردن
اطالعــات اضافــی تــا بــه مشــارکتکنندگان در بــازار ســرمایه اجــازه
دهنــد از دیدگاههــای مختلــف وضعیــت شــرکت را ارزیابــی کننــد.
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت میتوانــد بــه طــرق
زیــر در بــازار ســرمایه تأثیرگــذار باشــد:
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی و عــدم تقــارن
اطالعاتــی
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی باعــث میشــود تــا
ســرمایهگذاران بتواننــد ریســک اجتماعــی و سیاســی یــک شــرکت
را بــه درســتی ارزیابــی کننــد و ایــن امــر باعــث کاهــش عــدم تقــارن
اطالعاتــی میشــود .چنیــن اســتدالل شــده اســت کــه کیفیــت
باالتــر افشــای اطالعــات باعــث کاهــش عــدم تقــارن اطالعاتــی
در بــازار ســرمایه شــده و در نتیجــه بــه کاهــش هزینــه ســرمایه و
افزایــش نقدشــوندگی منجــر شــود .همچنیــن افشــای گســترده
اطالعــات میتوانــد باعــث جلــب اعتمــاد مجــدد ســرمایهگذاران در
مــورد جنبههــای مختلــف عملکــرد یــا عملیــات شــرکت شــده و بــه
کاهــش ســطح عــدم تقــارن اطالعاتــی و یــا بــه عبارتــی بــه کاهــش

هزینههــای
اطـلـاعـاتــــی
ســر ما یهگذ ا ر ا ن
منجــر شــود .افشــای
مسـئـولـیـتپـذیـــــری
اجتماعــی شــرکتی و ســاختار
سـرمـایـــه اهــرم مـــالی بـالـاتــــر
هزینههــای نمایندگــی را افزایــش
میدهــد ،زیــرا تامینکننــدگان اعتبــار
میتواننــد از منافــع خــود بــه وســیله انــواع
مختلفــی از قراردادهــا حمایــت کننــد و افشــای
اطالعــات بیشــتری را دریافــت کننــد .بنابرایــن
انتظــار مـیرود بیــن افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی و ســاختار ســرمایه رابطــه وجــود داشــته باشــد.
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی و حجــم
مبــادالت ســهام
عــدم افشــای بــه موقــع و صحیــح اطالعــات منجــر بــه افزایــش
هزینــه انتخــاب نامطلــوب و خطــر اخالقــی بــه عنــوان عناصــر حاصل از
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عــدم تقــارن اطالعاتــی و در نهایــت افزایــش هزینــه مبادلــه میشــود.
افزایــش هزینــه مبادلــه ،کاهــش قیمــت ســهام ،توقــف بــازار و در
نهایــت خــروج برخــی از ســرمایهگذاران از چرخــه بــازار را بــه
دنبــال دارد .هرچــه عــدم تقــارن اطالعاتــی در بــازار بیشــتر
باشــد ،حجــم معامــات کــه بیانگــر نقدشــوندگی اوراق
بهــادار موجــود در بــازار اســت ،کاهــش خواهــد یافــت.
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی
و مدیریــت ســود
تـئـــوریهـــای مــطـــرح در مـــورد
مســـئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی
عبارتنــد از :تئــوری مشــروعیت،
تئــوری گروههــای ذینفــع و
تئــوری اقتصــاد سیاســی
کــه همگــی بیانگــر
این مطـــلب هستـند
کـــه مـدیـــران
بـــه دلـــایل
مختلفــی

همچو ن
کســب
مشــر و عیت
ســازمانی مایــل
بــه افشــای اطالعــات
اجتماعی ســازمان هســتند.
در تئــوری گروههــای ذینفــع
هــم شــاخه اخالقــی و هــم شــاخه
مدیریتــی وجــود دارد .ایــن دیــدگاه
بــر مســئولیتهای ســازمانها تأکیــد
دارد .در مقابــل شــاخه مدیریتــی تئــوری
گروههــای ذینفــع بــر نیــاز بــه مدیریــت
گروههــای ذینفــع خــاص تاکیــد دارد .همانگونــه
کــه از محتــوای ذینفعــان اســتنباط میشــود از آنجایــی
کــه مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی میتوانــد دیــد
بهتــری در ذینفعــان نســبت بــه مدیــران شــرکت ایجــاد نمایــد؛
بنابرایــن انتظــار مــیرود کــه مدیــران شــرکتهایی کــه بیشــتر
بــه رفتارهــای مدیریــت ســود میپردازنــد از مســئولیتپذیری
اجتماعــی باالیــی برخــوردار باشــند و بلعکــس همچنیــن وارد شــدن

در فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی نــه تنهــا رضایــت ســهامداران را
بهبــود میبخشــد بلکــه روی شــهرت شــرکت نیــز اثــر مثبــت دارد .بــه
عبــارت دیگــر افشــای اطالعــات دربــاره مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی ،تصویــر مثبتــی از شــرکت در بیــن ســهامداران ایجــاد
میکنــد .
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی و سودآوری
مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی بــه عنــوان یــک ابــزار
ســازمانی اســت کــه باعــث اســتفاده اثربخشــی از منابــع ســازمان
شــده و در نتیجــه اثــر مثبتــی بــر روی عملکــرد مالــی شــرکت دارد.
توجــه بــه تمــام افــراد و گروههایــی کــه ذینفــع هســتند میــزان
ســود شــرکتها را در بلندمــدت افزایــش خواهــد داد .زیــرا موجــب
انگیــزش نیــروی انســانی ،افزایــش حســن نیــت اجتماعــی و اعتمــاد
مــردم بــه یکدیگــر و نیــز کاهــش جریمههــا میشــود .روز بــه روز
بــاور ســازمانها در ایــن مــورد راســختر میشــود کــه ترویــج اصــول
اخالقــی و تقویــت فرهنــگ معنــوی موجــب ایجــاد مزیتهــای
اســتراتژیک خواهــد شــد.
افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی و نظــام راهبــری
شــرکتی
هنگامــی کــه ســازوکارهای راهبــری شــرکتی بــه نحــو مطلوبــی
اجــرا شــوند ،میتواننــد ســبب بهبــود رویههــای افشــا در شــرکتها
گردنــد .ســرمایهگذاران نهــادی یکــی از موثرتریــن ســازوکارهای
نظــام راهبــری شــرکتی هســتند کــه میتواننــد بــر مســئولیتپذیری
اجتماعــی شــرکتی تاثیــر داشــته باشــند .وجــود ســرمایهگذاران
نهــادی ســبب فراهــم شــدن فرصتهــای مناســب بــرای
ســرمایهگذاران موجــود میشــود و گســترش نقدشــوندگی
بــازار و شــفافیت قیمتهــا و در نهایــت افزایــش بهرهوری
و بهبــود ســطح رفــاه اجتماعــی را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .ســرمایهگذاران نهــادی میتواننــد بــر
تصمیمــات هیئــت مدیــره شــرکتها نفــوذ
قابــل توجهــی داشــته و در صــورت لــزوم
آنــان را وادار بــه انجــام رهنمودهــای محیطــی
و اجتماعــی در اهــداف شــرکت خــود نماینــد.
در نتیجــه مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی
عبــارت اســت از تعهــد شــرکت بــه اســتفاده از منابعــش
در راه منفعترســانی بــه جامعــه و بهبــود رفــاه در جامعــه
از محــل عایــدات شــرکت .افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی اطالعاتــی را در مــورد فعالیتهــای شــرکت بــرای عمــوم
مــردم فراهــم میکنــد کــه مرتبــط بــا جامعــه هســتند .ماننــد کاهــش
تاثیــرات محیطــی ،بهبــود مدیریــت اتــاف ،رعایــت مقــررات محیطــی
و تــاش بــرای حفاظــت از کارکنــان .مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتی و افشــای آن درگزارشهــای شــرکت میتوانــد باعــث
کاهــش هزینههــا و در نتیجــه بهبــود عملکــرد مالــی شــود .همچنیــن
افشــای اطالعــات دربــاره مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی
تصویــر مثبتــی از شــرکت در بیــن ســهامداران ایجــاد میکنــد .از
طــرف دیگــر افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت باعــث
میشــود تــا ســرمایهگذاران بتواننــد ریســک اجتماعــی و سیاســی
یــک شــرکت را بــه درســتی ارزیابــی کننــد و ایــن امــر باعــث کاهــش
عــدم تقــارن اطالعاتــی میشــود .بنابرایــن میتــوان چنیــن نتیجــه
گرفــت کــه افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتی در مجمــوع
میتوانــد در بــازار ســرمایه تاثیرگــذار باشــد.
برگرفتــه از مســئولیتپذیری شــرکتی (ماهنامــه پژوهشهــای
تاریخــی ،اجتماعــی و سیاســی) شــماره چهــارم ،مــرداد مــاه 1396
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معماریاطالعاتسازمانیدر
بنیادکودک

معماری سازمانی ( )Enterprise Architectureرویکردی جامع
و یکپارچــه اســت کــه جنبههــا و عناصــر مختلــف ســازمان (سیســتم)
را بــا نــگاه مهندســی تفکیــک و تحلیــل میکنــد و شــامل مجموعــه
مســتندات ،مدلهــا ،اســتانداردها و اقدامــات اجرایــی بــرای تحــول از
وضعیــت موجــود بــه وضعیت مطلــوب بــا محوریــت فـنآوری اطالعات
اســت کــه در قالــب یک طــرح مشــخص اجرا شــده و ســپس بــه صورت
مــداوم توســعه یافتــه و بــه روزرســانی میشــود.
معمــاری ســازمانی از معمــاری سیســتمهای اطالعاتــی و معمــاری
اطالعــات نشــأت گرفتــه و چارچوبــی بــرای تبییــن ،هماهنگســازی
و همسوســازی کلیــه فعالیتهــا و عناصــر ســازمان در جهــت نیــل بــه
اهــداف راهبــردی ســازمان اســت و تمــام جنبههــای ســازمان نظیــر
کاربــران ،موقعیت جغرافیایی سیســتمها ،نحــوه توزیع آنهــا ،فرایندهای
حرفــه ،انگیــزه کارهــا ،راهبردهــا ،مأموریتهــای ســازمان و نظایــر آنها
را در نظــر میگیــرد .در واقــع معمــاری ســازمانی نوعی مهندســی مجدد
را در کل ســازمان ،از منظــر سیســتمهای اطالعاتــی در جهــت بهبــود
فرایندهای کاری ســازمان از طریق بهکارگیری فنآوری اطالعات شــکل
میدهــد .در حالیکــه تمرکــز معمــاری اطالعــات بــر اطالعــات جــاری
در ســازمان اســت .معمــاری ســازمانی ناشــی از گســترش بــه کارگیــری
فــنآوری اطالعــات در ســازمانها و افزایــش تعامــات درون و بــرون
ســازمانی و همچنیــن شــتاب روزافــزون تغییــرات در ســازمانها اســت.
معمــاری ســازمانی مجموعــهای از نقشــههای فنــی ،نمودارهــا و
مســتندات اســت کــه بــه منظــور تعریــف مأموریتهــا ،اطالعــات الزم
جهــت انجــام مأموریتهــا ،فنآوریهــای مــورد نیــاز و فرایندهــای
انتقالــی الزم جهــت انجــام آنهــا اســتفاده میشــود و شــامل معمــاری
وضــع موجــود ،معمــاری وضــع مطلــوب و یــک طــرح انتقالــی اســت.
فراینــد معمــاری نیــز شــامل ســه فــاز اصلــی برنامهریــزی راهبــردی
فـنآوری اطالعــات ،برنامهریــزی معمــاری ســازمانی و اجــرای معماری
ســازمانی اســت.
بــه منظــور تدویــن معمــاری ســازمانی در بنیادکــودک از چارچــوب
زیــر اســتفاده میکنیــم:

ســطح ســوم هــرم معمــاری ســازمانی ،معمــاری سیســتمهای
کاربــردی اســت .توالــی پیادهســازی سیســتمهای کاربــردی ،برنامــ ه
زمانبنــدی پیادهســازی ،تحلیــل هزین ـه درآمــد و مســیری مشــخص
بــرای انتقــال از وضعیــت حــال بــه وضعیــت مطلــوب در ایــن ســطح
موردبررســی قــرار میگیــرد .ایــن ســطح بــه نوعــی از معمــاری اطــاق
میشــود کــه بــه منظــور توصیــف دو جنبــه اصلــی از ســازمان یعنــی

فرایندهــا و مکانهــا بــهکار مــیرود.
سيســتمهاي كاربــردي بــا اســتفاده از ســرويسهايي كــه معمــاري
فــنآوري اطالعــات در اختيــار ميگــذارد ،ويژگيهــاي ضــروري
ماننــد توانايــي كار بــا يكديگــر و امنيــت مديريتپذيــري را بــه دســت
مــیآورد.
ایــن الیــه دربرگیرنــده سیســتمهای کاربــردی اســت کــه بــرای
دســتیابی بــه کارکردهــای تعریفشــده در الیههــای باالیــی مــورد
نیــاز میباشــند .سیســتمهایی چــون ERP ، CRM ، MIS ،
 SCMو ...در ایــن الیــه لحــاظ شــدهاند.
سیســتمهای مــورد نیــاز در موسســه کــه برخــی از آنهــا
پیادهســازی شــده و ســایر سیســتمها کــه نیــز در حــال طراحــی یــا
خریــداری میباشــد ،بــه شــرح زیــر اســت:
 )۱مدیریــت اســتراتژی ســازمان SEM – Strategic
Enterprise
Management
 )۲مدیریــت چرخــه بورســیه دانشآمــوزان SLM – Student
Lifecycle Management
 )۳بازاریابی و جذب همیار و بورسیه دانشآموزان
 )4مدیریــت ارتبــاط بــا همیــاران CRM – Customer
Relationship
Management
 )5مدیریــت منابــع انســانی HRM – Human Resource
Management
 )6مدیریت منابع مالی FM – Financial Accounting
 )7بودجهریــزی و مدیریــت هزینههــا BCM – Budgeting
and Cost Management
 )8سیســتم مدیریــت دانــش KMS – Knowledge
Management
System
 )9سیســتم اتوماســیون اداری OAS – Official Automation
System
 )10سیســتم کنتــرل پــروژه PMC – Project Management
& Control
 )11سیستم هوش تجاری BI – Business Intelligence
 )12مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی BPMS – Business
Process Management System
و...
یکــی از بســترهای مناســب بــرای طراحــی و پیادهســازی
زیرسیســتمهای مذکــور ،بســتر
 SharePointاســت کــه بــا
توجــه بــه امکانــات و انعطــاف الزم
میتوانــد بیشــتر درخواســتها و
نیازمندیهــای مربــوط بــه ایــن
چارچــوب را پوشــش داده و بــا
ســایر سیســتمهای نرمافــزاری
یکپارچهســازی شــود .بــه طــور
مثــال دادههــای اولیــه کــه در طــول
ســالیان گذشــته جمــعآوری و در
سیســتم ونــدا ثبــت شدهاســت،
میتوانــد بــه عنــوان اطالعــات
اولیــه ورودی زیرسیســتمهای فــوق
شــده و پــس از تحلیــل منجــر بــه
تصمیمهــای پیشــنهادی گــردد.
بــه هــر روی یکــی از اهــداف
بنیادکــودک در مقولــه فــنآوری
اطالعــات بــه کارگیــری اطالعــات
ثبــت شــده و تحلیــل آنهــا و تجهیــز
ســازمان بــه زیرسیســتمهای مذکــور اســت تــا بتوانــد همچــون
گذشــته بــه عنــوان یــک موسســه مردمنهــاد پیشــرو در زمینــه بــه
کارگیــری ف ـنآوری اطالعــات بــوده و از آنهــا بهرهبــرداری نمایــد .بــه
عبارتــی دیگــر اســتفاده از سیســتمهای فــوق در بنیادکــودک ایــن
موسســه را بــه ســوی طراحــی ،اســتقرار و بهرهبــرداری از اولیــن
ERPســازمانی در موسســات خیریــه ســوق خواهــد داد.
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بنیادکــودک بــر پایــه رســالت خــود کــه حمایــت از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد کمبرخــوردار اســت ،هرســاله بــا اجــرای پــروژه
بــزرگ کولهپشــتی و نوشــتافزار مشــق_مهر ســعی میکنــد از
نگرانــی خانوادههــای دانشآمــوزان بورســیه در تأمیــن مایحتــاج
تحصیلیشــان بکاهــد .امســال نیــز بنیادکــودک بــرآن شــد بــا مهــر
همیــاران حداقــل پنــج هــزار دانشآمــوز بــا اســتعداد کمبرخــوردار
بورســیه را در سراســر کشــور بــا کولهپشــتیهای مجهــز بــه
نوشــتافزار در کالسهــای درس بنشــاند.
استدلر لبخند آفرید
شــرکت اســتدلر بــرای همراهــی بــا بنیادکــودک در تهیــه
پنجهــزار کولهپشــتی حــاوی نوشــتافزار بــا طراحــی کمپیــن
لبخندبکــش ،قــدم در ایــن راه نیکاندیشــانه گذاشــت .ایــن کمپیــن
توســط شــركت اســتدلر از  ٢٠مــرداد مــاه آغــاز و تــا  ١٥شــهریور مــاه
ادامــه داشــت .کمپیــن لبخندبکــش بــا کمــک هموطنــان بــه هــزار و
هشــتصد نقاشــی رســید .در ایــن کمپیــن بــا انتشــار هــر نقاشــی بــا
#لبخندبکــش در اینســتاگرام ،اســتدلر معــادل یــک یــورو بــه کمپیــن
#مشــق_مهر نوشــتافزار اهــدا کــرد .در بخــش اول لبخندهــای
همراهــان ،بیــش از بیســتهزار مــداد ،دههــزار خــودکار و ســههزار
ماژیــک هایالیتــر بــه دفتــر بنیادکــودک رســید تــا دانشآمــوزان
بنیادکــودک مشــق مهــر خــود را بــا لبخنــد آغــاز کننــد.

شــرکت بهپرداخــت ملــت کــه ارائــه دهنــده راهکارهــای نویــن
ش و تخصــص
پرداخــت الکترونیــک اســت و بــا برخــورداری از دانـ 
روز دنیــا بــه عنــوان یــک گــروه توانمنــد در ارائــه خدمــات نویــن
ماننــد درگاه پرداخــت الکترونیکــی ،دســتگاههای پــوز ،پرداخــت
از طریــق کدهــای دســتوری و اپلیکیشــنهای موبایــل فعالیــت
میکنــد ،بــرای دومیــن بــار بــه همیــاری بنیادکــودک شــتافت
و مبلغــی بــه کمپیــن مش ـقمهر پرداخــت کــرد تــا ایــن کمپیــن
بــا ســرعت بیشــتری بتوانــد بــرای دانشآمــوزان کمبرخــوردار،
نوشــتافزار و کولهپشــتی تهیــه کنــد.
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پــس از گذشــت ســالهای متمــادی از فعالیــت بنیادکــودک بیــش از هــزار تــن از
دانشآموزانــی کــه بــا حمایــت بنیادکــودک در حــال تحصیــل در مدرســه بودنــد ،موفــق
بــه ورود بــه دانشــگاههای سراســر کشــور شــدند .بیتردیــد پرداخــت هزینههــای
تحصیلــی در مقطــع دانشــگاهی باعــث ایجــاد و بــروز مشــکالتی بــرای ایــن دانشــجویان
میشــود .بنیادکــودک بــرای ایــن کــه بتوانــد اندکــی از معضــات مســیر تحصیــل
دانشــجویان خــود بکاهــد ،بــه همــت نیکــوکاران ایرانــی مقیــم ســوئیس توانســت عــاوه
بــر خریــد لپتــاپ ،بخشــی از شــهریه دانشــگاههای غیردولتــی برخــی از دانشــجویان را
بپــردازد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از دانشآموزانــی کــه امســال در کنکــور
شــرکت کــرده بودنــد موفــق بــه کســب رتبههــای ســه رقمــی شــدهاند ،مبلغــی بــه
عنــوان هدی ـه ورود بــه دانشــگاه ،بــه ایــن دانشــجویان اختصــاص یافــت.

دانشآمــوزان ســال چهــارم بورســیه بنیادکــودک در سراســر کشــور ،امســال در آزمــون سراســری درخشــیدند .از میــان  744دانشآمــوز
کنکــوری بنیادکــودک  9نفــر بــه رتبــه ســه رقمــی و  3نفــر بــه رتبــه دو رقمــی دســت یافتنــد .ســایرین نیــز در شــتههای متفــاوت و دانشــگاههای
معتبــر پذیرفتــه شــدند.

20

بــا شــروع فصــل تابســتان بســیاری از دانشآمــوزان
بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت خــود فوتبــال را بــه عنــوان
ورزش و فعالیــت تابســتانی انتخــاب میکننــد .امــا تهیــه
لــوازم ورزشــی بــرای بســیاری از خانوادههــای کمبرخــوردار
امکانپذیــر نیســت و از آنجایــی کــه فعالیتهایــی ماننــد
فوتبــال در اســتعدادیابی و افزایــش مهــارت دانشآمــوزان
تاثیــر بــه ســزایی دارد؛ یکــی از همیــاران بنیادکــودک بــرای
تامیــن ایــن نیــاز ،اقــدام بــه تهیــه لبــاس ورزشــی و تــوپ
فوتبــال بــرای دانشآمــوزان کــرد.

بنیادکــودک در راســتای تقویــت حضــور خــود در
راهکارهــای نویــن جلــب مشــارکت و در پــی همیــاری
چندیــن ســاله هــف هشــتاد بــا ایــن موسســه بــه زیــر
مجموعــه نیکــوکاری ســامانه  *780#پیوســت.به مــدت
یکســال پرداخــت کمکهــای عمومــی بــه بنیادکــودک
از طریــق تلفــن همــراه بــا شــمارهگیری کــد دســتوری
*780*42510#نیــز امکانپذیــر شــد کــه اکنــون بــا
 *780*555555#جایگزیــن شــده اســت .ایــن کــد
دســتوری فقــط بــرای پراخــت کمکهــای عمومــی بــه
بنیادکــودک قابــل اســتفاده اســت و مقــرری دانشآمــوزان از
ایــن روش قابــل پرداخــت نخواهدبــود.
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جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بنیادکــودک
ســاعت  9صبــح چهــارم مهرمــاه ســال  97بــا حضــور  10نفــر
از اعضــای هیئــت امنــا (معــادل  66درصــد از کل اعضــای
هیئــت امنــا) در محــل دفتــر مرکــزی مؤسســه برگــزار شــد.
مــوارد مطــرح شــده در جلســه بــه ترتیــب شــامل :ارائــه
گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص فعالیــت و وضعیــت
مؤسســه (کــه بــا توضیحــات مدیــران واحدهــای ســازمانی
موسســه همــراه بــود) ،ارائــه گــزارش حســابرس و بــازرس
در خصــوص صورتهــای مالــی و تصمیمگیــری در مــورد
تصویــب آن ،انتخــاب بــازرس اصلــی و علیالبــدل مؤسســه
بــرای ســال مالــی منتهــی بــه خــرداد و جایگزینــی عضــو
مســتعفی هیئــت امنــا بــود .همچنیــن گــزارش حســابرس
مســتقل و بــازرس مؤسســه در مــورد صورتهــای مالــی بــرای
ســال منتهــی بــه خــرداد  97قرائــت شــد.

اســتاد محمود فرشــچیان ،هنرمندِ پیشکسـ ِ
ـوت
نگارگــری ایرانــی بــه پــاس تالشهــای
بنیادکــودک در زمینــه تحصیــل دانشآمــوزان بــه
ایــن موسســه مجلــدی از مجموعــه آثــار خــود را
اهــدا کــرد .ایــن کتــاب کــه شــامل تعــدادی از
آثــار ایشــان بــا نــام “نیایــش نــور” اســت؛ پــس
از امضــا بــه بنیادکــودک اهــدا شــد.
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بنیادکــودک بــه دعــوت یکــی از همیــاران نیکاندیــش ایــن موسســه
در همایــش ملــی “ســامت و زندگــی” شــرکت کــرد .نودمیــن همایــش
ملــی “ســامت و زندگــی” بــا موضــوع بیماریهــای دســتگاه تنفســی
فوقانــی و بــا همــت جامعــه پزشــکی در ایــوان شــمس برگزارشــد.
همراهــان داوطلــب بنیادکــودک بــا حضــور در ایــن همایــش بــه معرفــی
رســالت و هــدف ایــن موسســه پرداختنــد .سلســله همایشهــای ملــی
“ســامت و زندگــی” پنجشــنبه اول هــر مــاه در ایــوان شــمس برگــزار
میشــود و مشــارکت بــرای عمــوم آزاد اســت.

آگاهــی و رشــد فرهنــگ کتابخوانــی بیــن دانشآمــوزان ،کمپینــی
ک هفتــه (هفتــه کتــاب)
بــا عنــوان #بشــتاب_بکتاب بــه مــدت یــ 
برگــزار کــرد .تمــام کمکهــای شــرکتکنندگان بــه ایــن کمپیــن،
صــرف هزینــه برگــزاری کارگاههــای بلندخوانــی و لــذت کتابخوانــی
بــرای دانشآمــوزان بنیادکــودک در مناطــق محــروم شــد.

بــرای افزایــش آگاهــی ،صرفــا کتــاب الزم نیســت .فرهنــگ
کتابخوانــی الزم اســت .حتمــا شــما هــم ایــن روزهــا مــداوم
میشــنوید ســرانه مطالعــه در ایــران بســیار پاییــن اســت و بــرای
ایــن موضــوع دالیــل مختلفــی ذکــر میشــود .عــدم دسترســی بــه
کتــاب و عــدم تــوان مالــی خریــد آن ،تنهــا بخــش کوچکــی از دالیــل
کاهــش آمــار مطالعــه کتــاب اســت .دلیــل اصلــی پاییــن بــودن
ســرانه مطالعــه ،نبــودن کتــاب بــه عنــوان یــک محصــول فرهنگــی
و البتــه ضــروری در ســبد خریــد خانــوار اســت .در نتیجــه جــای
ِ
فرهنــگ کتابخوانــی کــه مــا را ملــزم بــه تهیــه و مطالعــه
خالــی
کتــاب کنــد ،حــس میشــود .بنیادکــودک بــرای پــر کــردن ایــن
جــای خالــی بــه پشــتوانه  25ســال فعالیــت در حــوزه تحصیــل
دانشآمــوزان بــه عنــوان یکــی از باســابقهترین ســازمانهای
مردمنهــاد در حــوزه ترویــج فرهنــگ آمــوزش ،بــه منظــور افزایــش
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هشــتمین جلســه شــورای مرکــزی شــبکه ملــی موسســات
نیکــوکاری و خیریــه صبــح روز دوشــنبه  ۲۱آبــان مــاه  ۱۳۹۷در
محــل اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه
میزبانــی جامعــه نیکــوکاری ابــرار بــا حضــور  ۲۵نفــر عضــو اصلــی و
 ۳نفــر عضــو علیالبــدل برگــزار شــد .در ابتــدای جلســه مدیــر عامــل
شــبکه نیکــوکاری ،گــزارش عملکــرد ایــن مجموعــه را از ابتــدای
ســال مالــی (شــهریور  ۹۶تــا مهــر مــاه  )۹۷قرائــت کــرد و پــس از
آن بــه ترتیــب بــازرس و حســابرس قانونــی شــبکه گــزارش خــود را
ارائــه دادنــد و در ادامــه جلســه صورتهــای مالــی مــورد بررســی و
تصویــب حاضریــن قــرار گرفــت .انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره و
بازرســین کــه یکــی از مهمتریــن دســتورات جلســه ایــن شــورا بــود،
بــا حضــور  ۱۶متقاضــی عضویــت در هیئــت مدیــره و  ۵متقاضــی
بــازرس برگزارشــد .شــایان ذکــر اســت؛ مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه شــبکه نیــز در ســاعت  ۱۴همــان روز در همــان محــل برگــزار
و نتایــج رایگیــری بــه اعضــای حاضــر اعــام شــد و در ادامــه گــزارش
عملکــرد ســالیانه شــبکه ،شــورای مرکــزی و هیئــت مدیــره شــبکه
قرائــت شــد و مــورد پرســش و پاســخ اعضــا قــرار گرفــت.
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آییــن گشــایش نمایشــگاه حلقــه مهربانــی بــه همــت خوشنویســان بهنــام ایــن گــروه ،عصــر جمعــه  9آذر مــاه در بــاغ مــوزه ایرانــی برگــزار
شــد .ایــن مراســم بــا معرفــی هنرمنــدان ایــن گــروه و اجــرای موســیقی زنــده آغــاز شــد و بــا ســخنرانی اســاتید نامآشــنایی چــون اســتاد
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 دانشآمــوزان
بورســیه بنیادکــودک برگــزار شــد.

داوطلبان و مشارکت اجتماعی،
توسعه و �تابآوری

دبیرخانــه ترویــج کار داوطلبانــه بــه ســیاق هــر ســال مراســم
بزرگداشــت و تقدیــر از داوطلبــان فعــال در ســازمانهای
داوطلبمحــور را برگزارکــرد .ایــن مراســم بــا حضــور ســازمانهای
داوطلــب مدعــو ،معــاون زنــان ریاســت
داوطلبمحــور ،نیروهــای
ِ
جمهــوری ،رئیــس ســازمان هــال احمــر و رئیــس ســازمان
آتشنشــانی در ســالن همایشهــای رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران برگــزار و از داوطلبــان فعــال درحوزههــای اجتماعــی،
ســامت و درمــان ،بحــران و دیگــر حوزههــا تقدیرشــد .عــاوه بــر
ســازمان داوطلبــان هــال احمــر و ســازمان داوطلبــان آتشنشــانی،
ســمنهای داوطلبپذیــر و ســازمانهای مردمنهــا ِد داوطلــب
محــور ماننــد :بنیادکــودک ،محــک ،جمعیــت امامعلــی ،خانــه
ایبــی ،بهنــام دهشپــور ،انجمــن دیســتروفی ،انجمــن حمایــت
از اوتیســم ،انجمــن اهــدای عضــو ،خانــه نجــات ایــران ،ســازمان
پیشــاهنگی ایــران ،انجمــن کنتــرل ســرطان پســتان و بنیادحامــی
نیــز حضــور داشــتند .در ایــن مراســم از نیروهــای خســتگیناپذیر
داوطلــب بنیادکــودک نیــز تقدیــر شــد.
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انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران طــی نشســتی بــا عنوان “شــهر،
همیــار کــودک” بــه بررســی مســائل و مشــکالت تحصیــل کــودکان
و دانشآمــوزان آســیبپذیر در شــهر پرداخــت .در ایــن مراســم
کــه بــا حضــور آقایــان مهنــدس قهــاری ،دکتــر مجیــد ابهــری،
مهنــدس احمــد ســعیدنیا ،دکتــر محمدرضــا مهــدوی و مهنــدس
ابوالحســن میرعمــادی بــه عنــوان ســخنران و پژوهشگــر ایــن
حــوزه در محــل مــوزه هنرهــای دینــی امــام عل ـی(ع) برگزارشــد؛
بــه تاثیــر ســازمانهای مردمنهــاد در بهبــود وضعیــت کــودکان
کمبرخــوردار و بازمانــده از تحصیــل اشــاره شــد .پــس از بحــث
و بررســی پیرامــون آســیبهای اجتماعــی شــهری کــه منجــر بــه

بازمانــدن از تحصیــل کــودکان و دانشآمــوزان شــده و ممکــن
اســت آنهــا را وارد بــازار کار کنــد ،بــه فعالیتهــای داوطلبانــه
متخصصیــن و ســمنها در ایــن حــوزه نیــز پرداختــه شــد .در
ایــن بیــن بنیادکــودک بــه عنــوان ســازمانی مردمنهــاد کــه بــه
صــورت تخصصــی در زمینــه تحصیــل دانشآمــوزان بــا اســتعدا ِد
کمبرخــودار فعالیــت میکنــد ،بــه حضــار معرفــی شــد .در پایــان
مراســم ،انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران بــه پــاس ســالها تــاش
بنیادکــودک از ایــن ســازمان مردمنهــاد تقدیــر بــه عمــل آورد و
تندیــس یادبــود انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران بــه رســم یادبــود
بــه مدیــر عامــل بنیادکــودک اهــدا شــد.

شــب یلــدا بــرای دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی کرمانشــاه بــا “پــروژه
کنیــال” شــاد و متفاوتتــر از همیشــه برگــزار شــد .بــا تالشهــای مســتمر دفتــر مرکــزی
بنیادکــودک و همــکاری ویــژه “شــرکت کنیــال” و بــا همراهــی بســیاری از دوســتان کــه از
سراســر دنیــا بیدریــغ بــه ایــن پــروژه کمــک کردنــد؛ صــد نفــر از دانشآمــوزان کرمانشــاه
کفــش و کاپشــن از شــرکت کنیــال هدیــه گرفتنــد .تامیــن اقــام ایــن پــروژه در تمــام طــول
ســال بــه تدریــج ادامــه داشــت و اقــام بــا همــکاری دوســتان بــه دفتــر بنیادکــودک میرســید.
در نهایــت کاپش ـنها و کفشهــا بــه نمایندگــی کرمانشــاه ارســال شــد تــا در شــب یلــدا “نســیم
عشــقی” ســنگنورد بینالمللــی و نماینــده ایرانــی شــرکت کنیــال بــا حضــور در نمایندگــی
کرمانشــاه ،ضمــن دیــدار و گذرانــدن شــب یلــدا میــان دانشآمــوزان ،کاپشــن و کفشهــای
زمســتانی را بــه آنهــا هدیــه دهــد.
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بنیادکودک در همایش تکریم از خیرین مدرسهساز در زلزله کرمانشاه

همایــش تکریــم خیریــن مدرسهســاز زلزلــه کرمانشــاه بــا عنــوان
«بــا هــم مــدارس کرمانشــاه را ســاختیم» ،روز چهارشــنبه  5دی
مــاه بــا حضــور بطحایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش ،بازونــد اســتاندار
کرمانشــاه ،رخشــانیمهر معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان نوســازی،
توســعه و تجهیــز مــدارس و بــه دعــوت محمدرضــا حافظــی رئیــس
جامعــه خیریــن مدرسهســاز کشــور در مرکــز همایشهــای هتــل
ارم برگــزار شــد .در ایــن مراســم از بنیادکــودک کــه بــا ارســال بیــش
از دههــا کانکــس مدرســه بــه مــدارس آســیب دیــده ،در بازگردانــدن
دانشآمــوزان زلزلــهزده بــه مــدارس ،گامــی بــزرگ برداشــته بــود،
تقدیــر شــد .بنیادکــودک از ابتــدای آذر مــاه  96پــس از بررس ـیهای
کارشناســی و مشــورت بــا مســئوالن ســازمان نوســازی مــدارس
اســتان کرمانشــاه اقــدام بــه تامیــن و ارســال کانکسهــای ســاندویچ
پنــل بــه مناطــق زلزلــهزده کــرد و تــا پایــان اردیبهشــت مــاه 97
حــدود  100کانکــس بــه مناطــق شناســایی شــده ارســال کــرد.

اولیــن ســمینار تخصصــی نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در
مدیریــت بحــران بــا حضــور ســمنهای تاثیرگــذار در ایــن حــوزه
در محــل ســتاد توانافزایــی و حمایــت از ســازمانهای مردمنهــاد
شــهر تهــران برگــزار شــد .در ایــن نشســت اســماعیل نجــار
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران ،احمــد صادقــی رئیــس ســازمان
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران و اعضــای هیئــت مدیــره
شــبکه هماهنگــی ســازمانهای مــردم نهــاد در مدیریــت بحــران و
ســمنهای فعــال ایــن حــوزه حضــور داشــتند .رییــس ســازمان
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران ،احمــد صادقــی بــا بیــان
اینکــه بــا توجــه بــه تجربــه جهانــی در مدیریــت بحــران بایــد بــه
دنبــال مدیریــت بحــران اجتماعمحــور بــود؛ گفــت :درگیــر ســاختن
نیروهــای بومــی و محلــی در برنامهریــزی ،سیاســتگذاری،
هماهنگــی ،کنتــرل و ســازماندهی مدیریــت بحــران بــا هدایــت
دولــت و اولویــت پرداخــت بســیاری از کمکهــای بالعــوض بــه
ســازمانهای اجتماعمحــور از راههــای موفقیــت ایــن رویکــرد

اســت .او همچنیــن در ادامــه افــزود :رویکــرد اجتماعمحــور مبتنــی
بــر توســعه اســت کــه ارتقــای توســعه پایــدار ،تاکیــد بــر بهرهگیــری
از دانــش و تجربــه موجــود در ســطح محلــی ،اســتفاده موثــر از منابــع،
تواناییهــا و تمایــل اجتماعــات محلــی بــه حمایــت از ذینفعــان بــا
نفــوذ از جملــه اهــداف بلنــد مــدت آن بــه شــمار میآیــد.
در ایــن نشســت اســماعیل نجــار رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران
کشــور در ســخنانی بــا اشــاره بــه ظرفیــت نهادهــای مردمــی در
مدیریــت بحــران گفــت :آموزشهــای مدیریــت بحــران چــه از بعــد
فرهنگســازی بــه منظــور پیشــگیری ،مقاومســازی ســاختمانها
و کاهــش خســارتهای احتمالــی و چــه از بعــد مدیریــت حیــن
بحــران و همچنیــن کمــک بــه بازتوانــی روحــی و روانــی پــس از
بحــران اهمیــت ویــژهای دارد .نجــار افــزود :دولتهــا معمــوال بــه
تنهایــی قــادر بــه اداره امــور در مواقــع بحرانــی نیســتند و تشــکلها
میتواننــد بهتریــن همــراه و یــاور دولــت در حــوزه مدیریــت بحــران
باشــند .در ادامــه ایــن نشســت شــرح وظایــف ،اســاسنامه و چــارت
تشــکیالتی کارگــروه تخصصــی تشــکلهای مردمنهــاد بررســی
شــد .بنیادکــودک بــه عنــوان ســازمانی مردمنهــاد و موثــر در توســعه
پایــدار در ایــن نشســت حضــور یافــت.
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گشایشدفتربنیادکودک
دراسترالیا
از آنجــا کــه همیــاریِ دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک امــری
جهانــی و بینالمللــی اســت و تاکنــون هموطنــان نیکاندیــش
عــاوه بــر ایــران از  6نقطــه جهــان از موسســه و فعالیتهــای آن
حمایــت کردهانــد ،گروهــی از فرهیختــگان نیکــوکار در ســیدنی
اســترالیا نیــز بــا پیوســتن بــه بنیادکــودک امــکان حمایــت ایرانیــان
مقیــم اســترالیا را از ایــن موسســه فراهــم آوردنــد.
بنابرایــن در راســتای تحقــق اهــداف ایــن موسســه و بــه امیــد
روزی کــه هیــچ دانشآمــوز بــا اســتعداد کمبرخــورداری از تحصیــل

برنــد ســینره کــه سالهاســت ســامتی و بهداشــت را بــا طبیعــت
پیونــد داده ،بــا برپایــی کمپینــی تحــت عنــوان «مراقــب کــودکان
ایــن ســرزمین باشــیم» بــا هشــتگ #مراقب_تــو ،تــاش کــرد تــا
بهزیســتی کــودکان کمبرخــوردار
در زمینــه آمــوزش ،درمــان و
ِ
گام مؤثــری در ایــن زمینــه بــردارد .در نخســتین روز ایــن کمپیــن،
ســینره در یــک گردهمایــی بــزرگ بــا حضــور پنــج مؤسســه خیریــه
معتبــر و بــا ســابقه کشــور بــا آنــان همــراه شــد .در ایــن کمپیــن
بنیادکــودک در کنــار انجمــن حمایــت از توســعه فضاهــای آموزشــی
و فرهنگــی حامــی ،خانــه ایبــی ،موسســه خیریــه زنجیــره امیــد،
انجمــن حمایــت از کــودکان کار و بــا یــاری شــرکت طبیعــت زنــده
(ســینره) بــرای همیــاری کــودکان ســرزمینمان کوشــیده اســت تــا
بــا حمایــت همیــاران آینــده بهتــری رقــم بزنــد.

و تــاش بــاز نمانــد؛ دفتــر ایــن موسســه در کشــور اســترالیا همزمــان
بــا آغــاز ســال نــو میــادی افتتــاح شــد.
هموطنــان مقیــم اســترالیا میتواننــد از راههــای زیــر بــا دفتــر
بنیادکــودک در اســترالیا تمــاس حاصــل فرماینــد:
childfoundation.com.au
info@childfoundation.com.au
تلفن تماس0061 - 468 864 - 500 :
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ِ
همیاری بلند
مدت ،راهی
برای توسعه
آموزشی
بنیادکــودک پیــرو حمایــت بلندمــدت از دانشآمــوزان کرمانشــاه
و اقدامــات کارشناســی شــده پیشــین در مناطــق زلزلــهزده ایــن
اســتان ،اینبــار دو کانکــس مدرســه دیگــر بــه منطقــه ســنقر
ارســال کــرد .ایــن کانکسهــا در پــی اعــام نیــاز از ســوی آمــوزش
و پــرورش ایــن ناحیــه توســط بنیادکــودک تأمیــن و ارســال شــد.
روز چهــارم بهمــن مــاه یــک کانکــس در روســتای “آینــه جــوب” از

تبریک نوروز
با کارت تبریک
و تقویم
بنیادکودک

همــه مــا آغــاز ســال نــو و رســیدن بهــار را بــه دوســتان و
نزدیکانمــان تبریــک میگوییــم .برخــی بــا فرســتادن کارتهــای
تبریــک رســم نیکــوی قدردانــی و تبریــک را درهــم میآمیزنــد و از
ایــن طریــق بــه دوســتان خــود اهمیــت و محبــت هدیــه میدهنــد
و برخــی بــا اهــدای گاهشــمار بــرای یــادآور کــردن روزهــای
خاطرهانگیــز .از ســویی دیگــر بســیاری از شــرکتها بــا خریــد کارت
تبریــک از مشــتریان ،همراهــان و همــکاران ســازمانی خــود تشــکر و
قدردانــی میکننــد .ایــن تبریــک دوســتانه میتوانــد فرصتــی باشــد
بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــورداری کــه
یاریهــای کوچــک مــا میتوانــد مســیر شــکوفایی آنهــا را همــوار
کنــد .در آســتانه نــوروز میتوانیــم بــا خریــد کارت تبریــک و تقویــم
از بنیادکــودک عــاوه بــر تبریــک نــوروز بــه دوســتانمان ،همیــار
دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار باشــیم و امیــد و انگیــزه

توابــع شهرســتان “ســنقر و کلیایــی” کــه فاقــد مدرســه بــود؛ مســتقر
شــد .در همــان تاریــخ کانکــس دیگــری در روســتای “چشــمه قــط”
از توابــع ایــن شهرســتان کــه مدرســه آن بــه علــت خطــر ریــزش،
مدتهاســت متروکــه شــده و کالس درس در منــازل شــخصی اهالــی
روســتا برگــزار میشــد ،مســتقر شــد.

را بــه آنهــا هدیــه دهیــم .همچنیــن همراهــان حقوقــی بنیادکــودک
میتواننــد ،کارتهــای تبریــک و تقویــم بنیادکــودک را بــا متــن
دلخــواه و لوگــوی تجــاری خــود ســفارش داده و خریــداری فرماینــد.
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آموزش درون سازمانی ،آغاز راه بهبود عملکرد

دفتــر مرکــزی بنیادکــودک بــه منظــور بهبــود عملکــرد فــردی
و ســازمانی کارکنــان ،کارگاههــای “خودشناســی و روانشناســی”
بــا همکاری”انجمــن توســعه و آمــوزش مهارتهــای زندگــی
دنیــای بهتــر” برگــزار میکنــد .اولیــن جلســه از ســری کارگاههــای
خودشناســی و روانشناســی تحــت عنــوان “ســمینار فراوانــی” بــا
حضــور همــکاران دفتــر مرکــزی و دفتــر مــددکاری بنیادکــودک در
تهــران بــه منظــور بهبــود نگــرش کارکنــان ایــن ســازمان و آغــازی
بــرای مســیر آموزشهــای موثــر در بهبــود عملکــرد ،برگــزار شــد.
در ایــن ســمینار طــی یــک جلســه چهــار ســاعته و بــا تدریــس داود
حبیبیپــور (مشــاور ،روانشــناس و مدیرعامــل انجمــن دنیــای بهتــر)
بــه خودشناســی ،نگــرش مثبــت ،افزایــش ســطح انــرژی و کارآمــدی
پرداختــه شــد.
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انیمیشنهای بنیادکودک در جشنواره پویانما�یی تهران

اســتودیو هورخــش طــراح انیمیشــنهای
بنیادکــودک در یازدهمیــن جشــنواره
پویانمایــی تهــران در بخــش فیلــم کوتــاه
بــا ســه اثــر حضــور یافــت .دو قســمت از
دوازده انیمیشــنهای ســاخته شــده بــرای
بنیادکــودک توســط ایــن اســتودیو و بــه
کارگردانــی فائــزه ســپهرصادقیان بــا موضــوع
ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و اهمیــت
آمــوزش کــودکان ،در ایــن بخــش نمایــش
دادهشــد و عــاوه بــر آن انیمیشــن کوتــاه
جبیــر از دیگــر آثــار اســتودیو هورخــش نیــز
بــه نمایــش گذاشــته شــد .ایــن انیمیشــن
ایرانــی در جشــنواره بینالمللــی فجــر نیــز
جایــزه بهتریــن انیمیشــن را بــه دســتآورد.

من نغمهسرای کودکانم
من نـغمهسـرای کودکانم
شاد است زمهرشان روانم
***
عبــاس یمینی شـریفم
گیرید زکـودکان نشـانم

بنیادکــودک همــواره مــورد لطــف اهالــی ادب و فرهنــگ
بــوده اســت .افــرادی تاثیرگــذار بــر زندگــی و آمــوزش
ـودکان ایــن مــرز و بــوم کــه داوطلبانــه بــه بنیادکــودک
کـ
ِ
میپیوندنــد و بیدریــغ مهــر و اندیشــه خــود را نثــار
دانشآمــوزان بــا اســتعدادی میکننــد کــه کمبرخــورداری
اقتصــادی در کمیــن اســتعداد آنهاســت.
امــروز میزبــان مــردی شــریف بودیــم کــه
خانــوادهاش تاثیــر ویــژهای بــر ادبیــات و آمــوزش
کــودکان داشتهاســت .خانــواده “یمینــی
کودکــی چنــد نســل از
شــریف” شــاعری کــه
ِ
ایــن ســرزمین بــا شــعرهایش ســپری شــد .امــروز
فرزنــد او بــا مهربانــی کتابهــای ارزنــده پــدر را بــه
کتابخانههــای نمایندگیهــای بنیادکــودک اهــدا
کــرد .باشــد کــه چــراغ راه کــودکان ایــن مــرز و
بــوم شــود.

تکثیر خوبی در سراسر ایران

دفتــر مرکــزی بنیادکــودک بــه مناســبت فرارســیدن ســال نــو
“پنــج هــزار بــن خریــد کفــش” بــه دانشآمــوزان بورســیه ایــن
موسســه در سراســر ایــران هدیــه داد .ایــن موسســه بــا توجــه بــه
اصــل حفــظ کرامــت انســانی دانشآمــوزان ،مبلــغ خریــد کفــش
را در قالــب “بــن کفــش ملــی” بــه دانشآمــوزان بورســیه اهداکــرد

تــا آنهــا بــه همــراه خانوادههایشــان بــرای خریــد کفــش مراجعــه
و بــه انتخــاب خــود خریــداری کننــد .هزینــه ایــن بنهــا از ســوی
همیــاران ایرانــی بنیادکــودک در امریــکا تامیــن شــد و کفــش ملــی
نیــز بــا مشــارکت در ایــن پــروژه تعــداد  450بــن بــه دانشآمــوزان
بنیادکــودک عیــدی داد.

ماراتن ،چالشی برای

“محمدمهــدی دریــادل” همیــار نیکاندیــش
ِ
بنیادکــودک دفتــر انگلیــس در ماراتــن بــزرگ
منچســتر 26 ،مایــل را در رقابــت بــا  16هــزار نفــر
شــرکت کننــده بــرای جلوگیــری از تــرک تحصیــل
اجبــاری دانشآمــوزان در ایــراندویــد .همیــاران
دیگــر مقیــم خــارج از ایــران در سراســر دنیــا بــا
دنبــال کــردن محمدمهــدی در وبســایت ماراتــن از
بنیادکــودک حمایــت کردنــد.
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�تلاش خواهیمکرد دانشآموزان را به مدرسه بازگردانیم
شــایان ذکــر اســت؛ بنیادکــودک بعــد از بــه وجــود آمــدن شــرایط
نســبی پایــدار در مناطــق آســیبدیده و همــکاری بــا آمــوزش و
پــرورش بــرای فراهــم شــدن امــکان بازگشــت دانشآمــوزان بــه
مدرســه در گام نخســت نســبت بــه توزیــع نوشــتافزار بیــن
دانشآمــوزان اقــدام کــرد .همچنیــن بنیادکــودک بــرای ورود پایــدار
و درازمــدت بــه منطقــه بــر حســب شــرایطی کــه از ســوی مراجــع
ذیربــط اعــام شــد و در راســتای اهــداف آموزشــی خــود ،تــاش
کــرد همانگونــه کــه شــرایط بازگشــت دانشآمــوزان بــه مدرســه
را در زلزلــه ســال گذشــته کرمانشــاه فراهمکــرد؛ ایــن بــار نیــز بــه
شــیوهای دانشآمــوزان را بــه مدرســه بازگردانــد.
بــا آغــاز ســال نــو ،ســیل ویرانگــر بخشهــای زیــادی از
کشــورمان را در نوردیــد و شــهرهای زیــادی از ســرزمینمان
را دچــار خرابــی کــرد .بــا وقــوع ایــن بحــران بنیادکــودک بــا
همــکاری نمایندگیهــای مســتقر در اســتانهای ســیلزده
خوزســتان(اهواز) ،لرســتان(بروجرد) ،کرمانشاه(کرمانشــاه) ،فــارس
(شــیراز) ،بوشهر(بوشــهر) ،مازنــدران (آمــل) و خراســان رضــوی
(مشــهد) بــه سرکشــی و کنتــرل منــازل دانشآمــوزان بورســیه در
ایــن مناطــق پرداخــت .خوشبختانــه پیــرو گزارشــات ارســالی از
نمایندگیهــا هیــچ یــک از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک در
ـرک
حادثــه ســیل اخیــر آســیب ندیدنــد و جــز چنــد مــورد محــدود تَـ َ
و نمکشــیدگی منــازل ،مــورد دیگــری از ســوی مــددکاران ایــن
ســازمان در مناطــق یادشــده گــزارش نشــده اســت.
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توزیــع بیــش از س ـههزار بســته
نوش ـتافزار در مناطــق ســیلزده
معمــوالن :پــس از نیازســنجی و اعــام گــزارش از ســوی
آمــوزش و پــرورش شهرســتان معمــوالن ،بنیادکــودک بــه منظــور
کمکرســانی بــه دانشآمــوزان مناطــق ســیلزده و حمایــت
تحصیلــی از آنــان ،اقــدام بــه ارســال نوشـتافزار بــرای ادامــه و اتمــام
نیمســال دوم تحصیلــی کــرد.
در نخســتین مرحلــه از ایــن پــروژه تعــداد  ۱۰۰۰بســته
نوش ـتافزار توســط دفتــر مرکــزی آمــاده و بــا همــکاری نمایندگــی
بنیادکــودک در شــهر بروجــرد و مســئوالن آمــوزش و پــرورش در
شهرســتان معمــوالن بــه ایــن منطقــه ارســال و بیــن دانشآمــوزان
مقاطــع مختلــف توزیــع شــد .همچنیــن بــا حضــور مــددکاران
نمایندگــی بروجــرد ،از دانشآموزانــی کــه منازلشــان بــر اثــر ســیل
تخریــب و یــا آســیب جبرانناپذیــری وارد شــد؛ جهــت حمایــت

تحصیلــی ثبــت نــام بــه عمــل آمــد .بــه ایــن ترتیــب در اولیــن گام
تعــداد  148دانشآمــوز ،بورســیه بنیادکــودک شــده و ایــن حمایتهــا
تــا بــه ســامان رســیدن وضعیــت زندگــی و معیشــتی دانشآمــوزان
کــه بیــن شــش مــاه تــا یــک ســال تخمیــن زده میشــود ،ادامــه
خواهــد داشــت.
حــاج اورکــت قرنجیــک ،تعــداد  209پــک نوشــتافزار و  33جفــت
کفــش بــه دبســتان شــهید تمنانلــو ،تعــداد  159پــک نوش ـتافزار و
 5جفــت کفــش بــه دبســتان شــهید آیــت اهلل صدوقــی ،تعــداد 300
پــک نوش ـتافزار و  15جفــت کفــش بــه دبســتان حضــرت معصومــه
(س) ،تعــداد  60پــک نوشــتافزار و  12جفــت کفــش بــه دبســتان
ســید قطــب اهــدا شــد .همچنیــن بررســی حمایــت تحصیلــی بــه
مــدت یــک ســال و تــا زمــان بــه ســامان شــدن اوضــاع خانوادههــای
 400دانشآمــوز در ایــن منطقــه صــورت پذیرفــت.

منطقــه آققــا :روز چهارشــنبه  11اردیبهشــت مــاه
 98طــی جلسـهای بــا مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان آققــا
و بررســی مســتندات ،بنیادکــودک بــا همــکاری نمایندگــی آمــل،
بازدیــد از پنــج مدرســه کــه دانشآمــوزان آن مــدارس بیشــتر در
معــرض آســیب قــرار گرفتــه بودنــد و نیــز خدمــات کمتــری پــس
از ســیل بــه آنــان اختصــاص داده شــده بــود را بــا همراهــی دو تــن
از نماینــدگان آمــوزش و پــرورش در دســتور کار قــرار داد .بــه ایــن
ترتیــب تعــداد  273پــک نوشـتافزار و  33جفــت کفــش بــه دبســتان

گمیشــان :در ســومین بخــش از کمکرســانی بــه
دانشآمــوزان ســیل زده ،بنیادکــودک  1000بســته تحصیلــی بــه
منطقــه گمیشــان از شــهرهای اســتان گلســتان ارســال کــرد.
پــس از کســب اطالعــات الزم از وضعیــت معیشــتی مــردم ایــن
ناحیــه از آمــوزش و پــرورش ،بنیادکــودک بــرآن شــد از دانشآمــوزان
کمبرخــوردار گمیشــان نیــز ثبــت نــام بــه عمــل آورد .بــا اعــزام تیــم
مــددکاری و اجرایــی از نمایندگــی آمــل و مشــاهدات همــکاران از
ایــن شــهر ،گــزارش شــد ســیل اخیــر بــر وخامــت اوضــاع اقتصــادی
مناطــق محــروم ایــن شــهر افــزوده اســت.

در ایــن پــروژه بــا همراهــی دو تــن از نماینــدگان آمــوزش و
پــرورش ،بازدیــد از چندیــن مدرســه در دســتور کار قــرار گرفــت.
بنابــر ایــن گــزارش تعــداد  100بســته نوش ـتافزار و  8جفــت کفــش
بــه دبســتان عبدالشــکور شــهنازی ،تعــداد  93بســته نوشــتافزار و
 18جفــت کفــش بــه دبســتان ســحر نیکــوکار ،تعــداد  100بســته
نوشــتافزار و  15جفــت کفــش بــه دبســتان عــذرا ثالثــی ،تعــداد
 200بســته نوشــتافزار بــه دبســتان شــهید احمــد مختــرم ،تعــداد
 149بســته نوش ـتافزار و  15جفــت کفــش بــه دبســتان برکــت (،)1
تعــداد  116بســته نوشــتافزار و  14جفــت کفــش بــه دبســتان
نازمــراد آخونــد ،تعــداد  204بســته نوشــتافزار و  23جفــت کفــش
بــه دبســتان چارپــار تحویــل داده شــد .مابقــی نیــز بــه ســایر دانــش
آمــوزان اهــدا شــد .همچنیــن بررســی حمایتــی بیــش از 300
دانشآمــوز در ایــن منطقــه در دســت بررســی و پیگیــری قــرار
گرفــت.
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معموالن

منطقه آق قال

گمیشان

35

بنیادکــودک بــه منظــور کمکرســانی بــه دانشآمــوزان مناطــق
کمبرخــوردار در اســتان سیســتان و بلوچســتان  200شــوفاژ برقــی
ایمــن بــه ایــن اســتان ارســال کــرد .ایــن موسســه در پیحادثــه
ناگــوار بــرای دانشآمــوزان مدرســه دخترانــه در زاهــدان ،ضمــن ابــراز
آمــوزان جانباختــه در
تاســف و تســلیت مجــدد بــه خانــواده دانش
ِ
ایــن حادثــه بــرآن شــد تــا بــا نیکاندیشــی همیــاران ایرانــی مقیــم
آمریــکا  200کالس درس را در منطقــه زاهــدان بــه شــوفاژ ایمــن و

اســتاندارد مجهــز کنــد .جریــان بــرق در شــوفاژهای برقــی بــا ضربــه
ـدن شــرایط ،مجــدد
و یــا واژگونــی قطــع میشــود و پــس از پایدارشـ ِ
روشــن خواهدشــد؛ از ایــن رو بــا حــذف بخاریهــای نفتــی آســایش
و امنیــت دانشآمــوزان در کالس درس تضمیــن میشــود .ایــن
پــروژه بــا کمکهــای مالــی هموطنــان خــارج از کشــور و همــکاری
دفتــر مرکــزی و نمایندگــی بنیادکــودک در زاهــدان اجــرا شــد.
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امین مهدوی
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آمل -آتشکده آمل

آدرس  :خیابان امامرضا ،بعد از میدان صدف ،رضوان ( 56/1کوی مجتمع حسینی) بعد از مدرسه فرزانگان
کد مخابراتی 011 :

تلفن43295290-1 :

رایانامه amol@childf.org :
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حضور مهاجم پرسپولیس در نمایندگی آمل

علــی علیپــور مهاجــم تیــم پرســپولیس و آقــای گل لیــگ برتــر در
ســال گذشــته ،پــس از بازگشــت از اردوی قطــر ،بــه رســم مهربانــی از
نمایندگــی آمــل بازدیدکــرد .علیپــور پــس از آشــنایی بــا عملکــرد
و فعالیتهــای ایــن موسســه در حمایــت هدفمنــد از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد کمبرخــوردار ،بــه جمــع همیــاران بنیادکــودک پیوســت
و حمایــت تحصیلــی از چنــد دانشآمــوز را بــر عهــده گرفــت .ایــن
دیــدار صمیمــی کــه بــا حضــور دانشآمــوزان بــا اســتعداد تحصیلــی
و ورزشکار صــورت گرفــت؛ ســبب شــد تــا آنــان بــا انگیــزه بیشــتری
بــه تالشخــود ادامــه دهنــد .در پایــان ایــن ورزشــکار محبــوب بــه
هریــک از دانشآمــوزان لبــاس ورزشــی بــا امضــای خــود اهــدا کــرد.

گرمای مهربانی در سرمای زمستان

نمایندگــی آمــل بــا همراهــی یکــی از همیــاران نیکاندیــش بــه
مناســبت پایــان یافتــن فصــل امتحانــات 200 ،نفــر از دانشآمــوزان
ایــن نمایندگــی را بــه مهمانــی شــام دعــوت کــرد .دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی عــاوه بــر صــرف شــام ،شــبی را بــا خانــواده
بنیادکــودک بــا شــادی و پــر از گفتوگــو گذراندنــد.

آیین مهربانی به رسم یلدا

بــا همیــاری اعضــای هیئــت عامــل نمایندگــی آمــل  70ســبد
مهربانــی بــه دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی اهــدا و شــب یلــدا
بــه آیینــی بــرای مهربانــی بــدل شــد.
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بازدید دانشآموزان از کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی دانشآمــوزان
نمایندگــی آمــل از کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان دیــدن
کردنــد .در ایــن بازدیــد ،دانشآمــوزان بــا انــواع کتابهــای مناســب
سنشــان ،نحــوه صحیــح مطالعــه و اهــداف کانــون در جهــت پــرورش
فکــر آشــنا شــدند.

در ادامــه دانشآمــوزان لحظــات بســیار خوشــی را بــا دیــدن
انیمیشــن “ یکــی کــم اســت” ســپری کردنــد و درپایــان نیــز بــه همــه
آنهــا یــک جلــد کتــاب بــه رســم یادبــود اهــدا شــد.

قهرمانی دانشآموز بنیادکودک

فاطیمــا دختــر بــا اســتعداد نمایندگــی آمــل همچــون گذشــته در
مســابقات قهرمانــی کاراتــه خــوش درخشــید .او توانســت در مســابقات
بینالمللــی کاراتــه  SKIبانــوان رتبــه ســوم ،در مســابقات کشــوری
انزلــی رتبــه دوم و همچنیــن در بخــش کمیتــه مســابقات کشــوری
مازنــدران ،رتبــه اول را کســب کنــد.

دورهمی برای فرهنگ قدردانی

بیــش از صــد نفــر از دانشآمــوزان فعــال رشــتههای ورزشــی و
هنــری بــه دعــوت همیــار نیکاندیــش ایــن نمایندگــی بــه مهمانــی
شــام دعــوت شــدند .در ایــن مراســم پــس ازصــرف شــام ،برگــزاری
مســابقه و برنامههــای ســرگرم کننــده؛ “اســدپور” رئیــس نمایندگــی
آمــل و “عطایــی” همیــار و عضــو هیئتعامــل ایــن نمایندگــی از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد و پرتــاش تقدیــر کردنــد.
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برگزاری جشن شادمانه
المپیــک در رشــته ورزشــی کشــتی فرنگــی بــود .در ادامــه ایــن مراســم
جشــن تولــد جهــان پهلــوان قاســم رضایــی نیــز برگــزار شــد و ســپس
بــا اجــرای اســتندآپ کمــدی توســط عبــاس رضــازاده مراســم بــه
پایــان رســید.

ی آمــل بــه منظــور تقویــت روحیــه دانشآمــوزان در
نمایندگــ 
مــرداد  97بــا برگــزاری مراســمی شــاد و مفــرح ،میزبــان تمامــی
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک و خانوادههایشــان بــود .در ایــن
مراســم کــه بــا حضــور بهــروز عطایــی ،عضــو هیئتعامــل و همیــار
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل برگــزار شــد؛ دانشآمــوزان بــا اهــدای
دلنوشتههایشــان ،قهرمانــی تیــم والیبــال جوانــان را بــه مربیگــری
ایشــان تبریــک گفتنــد .همچنیــن از دانشآمــوز بورســیه کــه موفــق
بــه کســب رتبــه در آزمــون سراســری شــد تقدیــر بــه عمــل آمــد.
از دیگــر بخشهــای ایــن مراســم حضــور چهرههــای نــام آشــنای
ورزشــی چــون عبدالعلــی چنگیــز ،امیرحســین یوســفی در رشــته
ورزشــی فوتبــال و جهــان پهلــوان قاســم رضایــی دارنــده دو مــدال

زادروزت ،زاد روز مهربانیست
دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی آمــل بــه بهانــه زادروز یکــی از
همیــاران ایــن نمایندگــی ،در اقدامــی غیرمنتظــره بــا حضــور در محــل
کار ایشــان از زحماتشــان قدردانــی کردنــد .دانشآمــوزان در ایــن
مراســم دعاهــای کودکانــه خــود را بــه همیارشــان هدیــه دادنــد.

همایش الفبای مهر
همایــش الفبــای مهــر در بنیادکــودک نمایندگــی آمــل بهانــهای
دیگــر شــد بــرای حمایــت بیشــتر از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کــم
برخــودار و تجلیــل از همیارانــی کــه همــواره بــا مهــر رفیعشــان از
هیــچ تالشــی بــرای ســاخت آینــدهای روشــن ،بــرای ِدانشآمــوزان
فــرو گــذاری نکردهانــد .اســدپور رئیــس نمایندگــی آمــل در ابتــدای
ایــن همایــش کــه بــا حضــور مســئولین ،ورزشــکاران نامــی ،هنرمنــدان
و بازیگــران ســینما در تــاالر اطلــس آمــل برگــزار شــد ،ضمــن
خوشــامدگویی بــه حضــار ،قــد برافراشــتن فرزنــدان نمایندگــی آمــل
و پیشــرفت دانشآمــوزان را نتیجــه اعتمــاد و پشــتیبانی همیــاران
دانســت .در ادامــه مراســم ،مراتــب تقدیــر از مدرســین افتخــاری و
همیارانــی کــه بیشــترین فعالیــت را در راســتای اهــداف بنیادکــودک
و گســترش آن دارنــد ،بهعمــل آمــد .در پایــان نیــز هماننــد هــر ســال
درختــی کــه شــکوفهدار آرزوهــای دانشآمــوزان بــود ،بــا اســتقبال
مهــرورزان ،منتظــر فصــل میــوه شــد.
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اردبیل  -بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی

آدرس  :شهرک سبالن فاز ،1خیابان خیرین ،کوچه گلستان ،2نبش میدان خیرین مدرسه سازان ،ساختمان بنیادکودک
کد مخابراتی 045 :

تلفن33618741-33630364 :

رایانامه ardebil@childf.org :
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برگزاری کالسهای تقویتی

مشاوره مسیر انتخاب صحیح
کارگاه مشــاوره بــرای مــادارن دانشآمــوزان نمایندگــی اردبیــل
برگــزار شــد .در ایــن کارگاه کــه بــا همــکاری دکتــر غفــاری همیــار
بنیادکــودک برگــزار شــد؛ مباحثــی پیرامــون خطــرات ازدواج
زودهنــگام و اهمیــت برقــراری آرامــش در محیــط خانــه مطــرح شــد.
در ادامــه ایــن جلســه مــادران ســواالت خــود را پیرامــون موضوعــات
مطــرح شــده و مشــکالت دانشآمــوزان پرســیدند و مشــاورههای الزم
را دریافــت کردنــد.

نمایندگــی اردبیــل طــی چنــد جلســه بــرای  90دانشآمــوز
بورســیه از مقطــع چهــارم تــا دوازدهــم ،بــا همــکاری یــازده مــدرس
مجــرب ،بــرای دروس ریاضــی و زبــان ،کالسهــای رفــع اشــکال برگزار
کــرد .ایــن کالسهــا بــه منظــور موفقیــت بیشــتر دانشآمــوزان در
امتحانــات پایــان ســال برگــزار شــد.

خانه مشاغل ،جایی برای کنجکاوی کودکانه

آموزش مهارت بلند خوانی در هفته کتاب

بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی تعــدادی از
دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی نمایندگــی اردبیــل در مراســم “بــا
هــم بخوانیــم ،بلنــد بخوانیــم” در فرهنگســرای بانــوان شــهرداری
اردبیــل حضــور یافتنــد .دانشآمــوزان بــا شــرکت در ایــن مراســم
بــا کتابخوانــی و مهــارت بلنــد خوانــدن آشــنا و در پایــان درکارگاه
کتابخوانــی عضــو شــدند.

 25نفــر از دانشآمــوزان نمایندگــی اردبیــل بــه همــراه
مددکارانشــان از خانــه مشــاغل شــهرداری ایــن شهرســتان بازدیــد
کردنــد .خانــه مشــاغل بــا داشــتن ابــزار و لــوازم مشــاغل مختلــف و
بــا در اختیــار قــراردادن فضایــی ایمــن بــه ســؤاالت و کنجکاویهــای
دانشآمــوزان پاســخ میدهــد .ضمــن آنکــه تصــور واقعیتــری از
شــغلها بــرای دانشآمــوزان ایجــاد میکنــد.
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امتداد مهرمندی
نمایندگــی اردبیــل در پــی نیازســنجی دانشآمــوزان بــه مــدد
یکــی از همیــاران ایــن موسســه عــاوه بــر بســتههای مش ـقمهر ،بــه
 50نفــر از دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی نوشــتافزار اهــدا کــرد.

نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردمنهاد
نمایشــگاه دســتاوردهای ســازمانهای مردمنهــاد اســتان اردبیــل
در محــل نمایشــگاههای بینالمللــی ایــن اســتان برگــزار شــد.
نمایندگــی اردبیــل نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت و بــا
معرفــی ایــن موسســه جهــت جــذب همیــار و گســترش همکاریهــای
خــود اقــدام کــرد.

اردوی دانشآموزی
نشانان آینده
دانشآموزان بنیادکودک؛ آتش
ِ
بــا همــکاری شــهرداری اردبیــل 60دانشآمــوز ابتدایــی و متوســطه
طــی دو نوبــت بــرای بازدیــد بــه ســازمان آتشنشــانی رفتنــد.
دانشآمــوزان در ایــن اردوی یــک روزه بــا وســایل آتشنشــانی
آشــنا شــدند و آموزشهــای اولیــه همیــا ِر آتشنشــان نیــز بــه آنهــا
ارائــه شــد.

اردوی طبیعتگــردی بــرای 30دانشآمــوز دختــر مقطــع
ابتدایــی برگــزار شــد .در ایــن اردوی یــک روزه دانشآمــوزان بــا
طبیعتگــردی ،بازیهــای گروهــی و همچنیــن شــرکت در مســابقه
نقاشــی ســاعات خوشــی را گذراندنــد.
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ارومیه  -دیزنیلند ایرانی در ارومیه در چیچست

آدرس  :تقاطع خیابان برق و آپادانا ،خیابان شهید ذاکر ،بعد از خوابگاه دانشجویی ،طبقه اول.
کد مخابراتی 044 :

تلفن33868999 :

رایانامه urmia@childf.org :
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مهر شما و عیدانههای بیپایان

بــا فرارســیدن عیــد نــوروز و ســنت کهــن عیــدی دادن ،همیــاران
نمایندگــی ارومیــه تعــدادی کفــش بــه دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی
اهــدا کردنــد.

جشن تولد همراه با آغاز بهار

نمایندگــی ارومیــه بــا همیــاری گــروه “نخبــگان مهــارت” بــرای
دانشآمــوزان متولــد اســفند مــاه جشــن تولــد برگزارکــرد.
ایــن مهمانــی دوســتانه در محــل نمایندگــی ارومیــه و بــا حضــور
دانشآمــوزان و خانوادههایشــان برگزارشــد.

هدیه شب یلدا

بــا آغــاز فصــل زمســتان و کاهــش ناگهانــی دمــای هــوای شــهر
ارومیــه ،همیــاران ایــن نمایندگــی بــه بهانــه پاسداشــت شــب یلــدا،
هدایایــی شــامل کفــش ،کاپشــن و پوشــاک گــرم بــه دانشآمــوزان
ایــن نمایندگــی اهــدا کردنــد.
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اصفهان  -مسجد حکیم

آدرس  :بلوار کشاورز ،حد فاصل سه راه سیمین و پل مفتح ،کوچه پیام (شماره  ،)58پالک 32
کد مخابراتی 031 :

تلفن37777383-4 :

رایانامه esfahan@childf.org :
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افتخارآفرینان بنیادکودک
حامــد دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان در مســابقات
بینالمللــی کاراتــه موفــق بــه کســب مــدال طــا شــد .او در
پنجمیــن دوره مســابقات بینالمللــی کاراتــه  2019ســبک
“شیتوریوکنشــیکان مســتر کاپ” بــه عنــوان جــام بــزرگ کاراتــه
و بــا حضــور بیــش از  ١٩٠٠کاراتــهکار از کشــورهای ایــران ،ترکیــه،
ارمنســتان ،مالــزی و تونــس در ردههــای ســنی مختلــف (آقایــان و
بانــوان) در اســتان تهــران ،مقــام دوم و ســوم را بــه ترتیــب در قســمت
کاراتــه و نانچیکــو بــه دسـتآورد .ایــن مســابقات در مجموعــه ورزشــی
همــت دودانگــه اسالمشــهر تهــران برگزارشــد.

نمایندگــی اصفهــان بــه مناســبت آغــاز ســال نــو بــه منظــور
تامیــن نیازهــای دانشآمــوزان اقــدام بــه توزیــع  86جفــت کفــش
بیــن دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی کــرد .هزینــه خریــد ایــن
کفشهــا توســط همیــاران ایرانــی بنیادکــودک در خــارج از کشــور
تامیــن شــد.
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قهرمانان مهر ماندگار

دختر قهرمان و تالشگر

دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی اصفهــان در “مســابقات
فرهنگــی ورزشــی مهرمانــدگار” بــا دانشآمــوزان دیگــر ســمنهای
فعــال در ایــن شــهر بــه رقابــت پرداختنــد.

ایــن مســابقات در ردههــای ســنی  10تــا  15ســال بــا حضــور
ده شــرکتکننده در هــر رده ســنی و آیتمهــای طنابزنــی ،باکــس
معکــوس ،پنجــه والیبــال ،دوی ســرعت ،دریبــل و شــوت بســکتبال،
پنالتــی فوتســال ،حلقــه هــول هــوپ ،دویــدن و عبــور از داالن ســرعت
در محــل “ورزشــگاه ســامت حصــه” اصفهــان برگــزار شــد .ســاناز و
آتنــا در بیــن  130ورزشــکار دختــر ،مقــام ســوم و چهــارم رده ســنی
خــود را کســب کردنــد .ایــن مســابقات در بخــش پســران نیــز در
ورزشــگاه امیرالمومنیــن ایــن شــهر برگزارشــد و  150دانشآمــوز در
رده ســنی  10تــا  15ســال بــه رقابــت پرداختنــد .در پایــان جعفــر
دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک رتبــه دوم را بــه دســتآورد.

فاطمــه دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان همچــون
گذشــته در مســابقات قهرمانــی کاراتــه خــوش درخشــید.
فاطمــه توانســت در مســابقات قهرمانــی اســتان اصفهــان (ســبک
کیوکوشــین کاراتــه ماتسوشــیما) در بخــش کاتــا مقــام دوم را بــه
دســتآورد .همچنیــن او پیشتــر در مســابقات قهرمانــی کشــور دو
مــدال برنــز ،یــک نقــره و چندیــن مــدال طــا و نقــره اســتانی بــه
دســت آورده اســت.

شب یلدا ،امتداد مهربانی
انــواری رئیــس نمایندگــی اصفهــان بــه مناســبت شــب یلــدا از
هاشــم ،دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک کــه بــا بیمــاری ســرطان
دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،عیــادت و هدایایــی بــه مناســبت ایــن
رســم باســتانی بــه او اهــدا کــرد .همچنیــن آرزوی هاشــم  12ســاله و
طرفــدار سرســخت تیــم پرســپولیس کــه مالقــات بــا بازیکنــان ایــن
تیــم بــود بــرآورده شــد .بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان هفدهــم آذر
مــاه زمانــی کــه پرسپولیس ـیها مهمــان ایــن شــهر زیبــا بودنــد قــرار
دوســتانهای ترتیــب دادنــد تــا هاشــم بــه آرزویــش برســد .او بــا احمــد
نورالهــی ،ســید جــال حســینی ،شــجاع خلیــلزاده و بشــار رســن
مالقــات کــرد و پیراهــن تیــم مــورد عالقــهاش را بــا امضــای شــجاع
خلیــلزاده هدیــه گرفــت.
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خودتــان اســت .مــا همــه در ایــن کشــور زندگــی میکنیــم و
فرزنــدان شــما هــم در همیــن خــاک زندگــی میکننــد و هــر چــه
علــم و آگاهــی ایــن ســرزمین بــاال بــرود نتیجـهی مثبتــی بــر زندگــی
همــگان دارد.
ناظــری (قائــم مقــام مدیرعامــل) نیــز بــا اشــاره بــه اهمیــت کار
مــددکاران گفــت :موفقیــت مــا مدیــون عملکــرد و همبســتگی همگــی
اســت .مــا همچــون چــرخدندههــای یــک سیســتم هســتیم کــه
عــدم کارایــی یکــی از آنهــا باعــث اختــال در کل سیســتم میشــود.
مدیرعامــل بنیادکــودک در پایــان ایــن دیــدار از تــاش خســتگیناپذیر
کارکنــان ایــن نمایندگــی صمیمانــه تشــکر و قدردانــی کــرد.

بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری ،برنامـهای بــا
عنــوان “زندگــی کاغــذی” بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و
بــا مشــارکت دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان
برگــزار شــد.

در ایــن رویــداد بــا اســتفاده از ســازههای حجمــی ،نمایــش
پرفورمنــس ،موســیقی و نمایــش خیابانــی بــه تأثیــرات عــدم مطالعــه
در زندگــی انســان پرداختــه شــد .مانــور زندگــی کاغــذی نشــان داد
افــرادی کــه باعــث ایجــاد ناهنجــاری در جامعــه شــوند در اینکــه اهــل
مطالعــه نیســتند ،اشــتراک دارنــد.

بازدید مدیرعامل بنیادکودک از نمایندگی اصفهان
یکشــنبه  8مهرمــاه ،ســرور دادخــواه مدیرعامــل بنیادکــودک،
بــه همــراه ســایر مدیــران موسســه از دفتــر بنیادکــودک نمایندگــی
اصفهــان بازدیــد بــه عمــل آورد .ایشــان بــا همراهــی نســرین انــواری
رئیــس نمایندگــی اصفهــان از منــزل تعــدادی از دانشآمــوزان دیــدار
گفتوگــو بــا کارکنــان نمایندگــی اصفهــان ضمــن
کــرد .دادخــواه در 
اظهــار رضایــت از رونــد رو بــه رشــد عملکــرد ایــن نمایندگــی تأکیــد
کــرد :تمــام فعالیتهــای شــما بــرای ایــران و بچههــای مملکــت

جلسه شهرداری اصفهان با مدیران سمنها
بــه مناســبت 16مهــر “روز کــودک” مراســمی بــا حضــور
شــهردار ،اعضــای شــورای شــهر ،مدیــران ارشــد ،و جمعــی از
ســمنهای شــهر اصفهــان بهپــاس تقدیــر از ســمنهای فعــال در
حــوزه کــودک و نوجــوان در ســالن کنفرانــس کتابخانــه مرکــزی
شــهر اصفهــان برگــزار شــد .در ایــن جلســه نســرین انــواری ریاســت
نمایندگــی اصفهــان کــه یکــی از ســخنرانان ایــن نشســت بــود؛ بــه
معرفــی بنیادکــودک و فعالیتهــا و اهــداف آن پرداخــت و انتظــارات
بنیادکــودک و ســمنهای دیگــر را بیــان کــرد .در ایــن رویــداد
دانشآمــوز ایــن نمایندگــی (عســل) عهدنامــه تنظیمشــدهی حقــوق
کــودک را بــرای حضــار قرائــت کــرد و بــه امضــای همــه حاضریــن
رســاند.
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کانــون وکالی اصفهــان حمایــت خــود را از دانشآمــوزان
نمایندگــی اصفهــان اعــام کــرد .پیــرو مذاکــرات انجــام شــده بیــن
بنیادکــودک و کانــون وکالی اصفهــان ،ایــن موسســه حــل مســائل

دندانپزشک نیکاندیش

دندانپزشــک نیکاندیــش خدمــات رایــگان دندانپزشــکی
بــه دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک ارائــه میدهــد .بــه همــت
یکــی از مهرمنــدان بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان ،هرمــاه  3تــا
 ۴دانشآمــوز ایــن نمایندگــی بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش
خدمــات دندانپزشــکی قــرار میگیرنــد .دکتــر احمدرضــا خســروی
در روز تقدیــر از پزشــکان همیــار بنیادکــودک مصــادف بــا روز پزشــک،
آمادگــی خــود را جهــت ارائــهی خدمــات رایــگان دندانپزشــکی بــه
دانشآمــوزان ایــن موسســه اعــام کــرد.

حقوقــی دانشآمــوزان و خانوادههایشــان را بــه صــورت رایــگان در
راســتای هــدف بنیادکــودک و توانمندســازی دانشآمــوزان بــه عهــده
گرفــت.

دانشآموز دیروز؛ همیار و همکار افتخاری امروز

دانشــجوی فارغالتحصیــل بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان بــه
جمــع همیــاران و همــکاران افتخــاری بنیادکــودک پیوســت .وی کــه
فارغالتحصیــل رشــته پرســتاری ســال  ۹۶اســت و هــم اکنــون دوران
خدمــت ســربازی خــود را میگذرانــد ،بــا حضــور در دفتــر نمایندگــی
اصفهــان و تکمیــل فــرم همــکاری افتخــاری ،آمادگــی خــود را جهــت
همکاریهــای بیشــتر در زمینههــای درمانــی بــا موسســه را اعــام و
همزمــان همیــاری از یــک دانشآمــوز را آغــاز کــرد.
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امیــد دانشــجوی بورســیه نمایندگــی اصفهــان در مســابقات
اســتانی مــردان آهنیــن ایــن اســتان بــا شــرکت در چهــار بخــش ایــن
رقابتهــا بــه ســه مــدال طــا دســت یافــت.
امیــد در ایــن رقابتهــا در بخشهــای آپولــو ،کندهزنــی و حمــل
بشــکه در آب کــه بــا شــرکت  40ورزشــکار بــه میزبانــی شــهرضا
برگــزار شــد؛ مــدال طــا را بــه دســت آورد.

داور کوچک فیلمهای بینالمللی
عســل دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی اصفهــان ،داور ســی و
یکمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودکان و نوجوانــان شــد .او
کــه بــه زبــان انگلیســی مســلط اســت؛ بــا موفقیــت در آزمــون کتبــی،
مصاحبــه حضــوری و گذرانــدن دوره آموزشــی بــه جمــع  3داور بخــش
بینالملــل ســی و یکمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودکان و
نوجوانــان پیوســت.

دختر هنرمند بنیادکودک
نرگــس دانشآمــوز پایــه نهــم بورســیه نمایندگــی اصفهــان کــه
عالقــه فراوانــی بــه بازیگــری و ســینما دارد؛ بــه عنــوان بازیگــر در
فیلــم “امتحــان” بــه کارگردانــی مهــدی کریمیــان ایفــای نقــش کــرد.
ایــن فیلــم در ســی و یکمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک و
نوجــوان اصفهــان بــا حضــور بازیگــران و عوامــل فیلــم و هنرمندانــی از
سراســر کشــور بــه نمایــش درآمــد.
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دانشآمــوزان نمایندگــی اصفهــان بــه همــراه خانوادههایشــان
بــه شــهربازی ملکشــهر دعــوت شــدند .ایــن برنامــه بــا حضــور بیــش
از  10دانشآمــوز بــه همــت یکــی از همیــاران نیکاندیــش بــا هــدف
ســرگرمی و گذرانــدن اوقاتــی خــوش بــرای دانشآمــوزان برگــزار
شــد.

روز پزشک

بــه مناســبت روز پزشــک ســالروز تولــد شــیخ ابوعلــی ســینا ،از
همیــاران پزشـ ِ
ـک ایــن نمایندگــی تقدیرشــد .ریاســت ایــن نمایندگــی
بــه همــراه چنــد تــن از همــکاران افتخــاری و دیگــر کارمنــدان بــا
تقدیــم گل و لــوح تقدیــر از پزشــکان همــراه بنیادکــودک در مطــب و
بیمارســتان محــل کارشــان تقدیــر و تشــکر کردنــد.

تقویت استعداد دانشآموزان عالقمند به تئاتر

گرامیداشت روز کارمند

بــه مناســبت فــرا رســیدن روز کارمنــد و بــه منظــور تجلیــل از
خدمــات مــددکاران و کارمنــدان ،نمایندگــی اصفهــان بــا برگــزاری
مراســمی از تالشهــای ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آورد.

نمایندگــی اصفهــان بــه منظــور توانمندســازی و افزایــش
اعتمادبهنفــس دانشآمــوزان اقــدام بــه برگــزاری کالس تئاتــر
کــرد .ایــن کالس آموزشــی کــه بــا همــکاری همیــاران افتخــاری
بنیادکــودک برگــزار شــد ،بــا انجــام تمرینــات تئاتــری و کارگروهــی
همــراه بــود .در پایــان از میــان داوطلبــان بــرای تشــکیل گــروه تئاتــر
ثبتنــام بــه عمــل آمــد.
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فعالیتهــا و نحــوه تهیــه خبــر و عکاســی در خبرگزاریهــا اشــاره
کــرد .او همچنیــن توضیحــات دقیقــی از نحــوه کار در روزنامــه بــه
بچههــا ارائــه داد .در آخــر نیــز کارمنــدان تحریریــه بــه ســواالت
دانشآمــوزان پاســخ دادنــد و بــرای همکاریهــای بیشــتر اعــام
آمادگــی کردنــد.

مــرداد مــاه  ۹۷تعــداد  25دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان
کــه عالقمنــد بــه رشــته خبرنــگاری و عکاســی خبــری بودنــد ،بــه
دفتــر روزنامــه اصفهــان امــروز دعــوت شــدند .ایــن دانشآمــوزان
بــا اســتقبال گــرم رئیــس ،ســردبیر روزنامــه و کارمنــدان ایــن نشــریه
روبــرو شــدند .رئیــس دفتــر روزنامــه ضمــن خوشآمدگویــی ،بــه نــوع

حضور دانشآموز بنیادکودک در اردوی تیم
ملی هندبال

دوره آموزش فنبیان و سخنوری

م ملــی هندبــال بزرگســاالن بانــوان ایــران جهــت
دومیــن اردوی تیـ 
حضــور در هفدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن آســیا بــه
میزبانــی کشــور ژاپــن ،از تاریــخ 19تــا  26تیرمــاه در اســتان گیــان،
شهرســتان تالــش برگــزار شــد .دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک کــه
عضــو تیــم هندبــال بانــوان فــوالد مبارکــه اصفهــان اســت ،در ایــن اردو
حضــور داشــت.

امــروزه داشــتن تخصــص ،دانــش و مهــارت در برقــراری ارتبــاط
موفــق بــا دیگــران حائــز اهمیــت اســت .در همیــن راســتا نمایندگــی
اصفهــان بــا همراهــی خانــم فائــزه فتاحــی مجــری و گوینــده شــهر
اصفهــان ،اولیــن دوره آمــوزش فنبیــان و مهارتهــای ارتبــاط را
در محــل دفتــر نمایندگــی اصفهــان بــرای  20نفــر از دانشآمــوزان
بورســیه بنیادکــودک برگــزار کــرد.

برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی

کالسهــای مشــاوره تحصیلــی و آمادگــی کنکــور سراســری
بــرای دانشآمــوزان پایــه یازدهــم و دوازدهــم بــا حضــور یکــی از
نیکاندیشــان (دانشــجوی رشــته پزشــکی عمومــی دانشــگاه اصفهــان)
برگــزار شــد .در ایــن جلســه ،دانشآمــوزان داوطلــب کنکــور ســال 98
بــا روشهــای مطالعــه ،برنامهریــزی تحصیلــی ،اصــول تســت زدن و
راههــای غلبــه بــر اســترس آشــنا شــدند.

در ایــن جلســات تکنیکهــای کاربــردی فــن بیــان ،اعتمــاد
بــه نفــس ،مدیریــت اســترس ،روشهــای تقویــت حافظــه ،الگوهــای
رفتــاری ،تاثیــر زبــان بــدن ،ایجــاد ارتبــاط موثــر و موفــق آمــوزش
داده شــد.
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درخشش دانشجوی بنیادکودک در مسابقات جهتیابی

تیــم ملــی جهتیابــی ایــران بــا حضــور یکــی از دانشــجویان
نمایندگــی اصفهــان در مســابقات بینالمللــی “جــام حیدرعلــیاف
آذربایجــان” مقــام پنجــم را کســب کــرد .در ایــن مســابقات کــه بــا

حمایت از خانوادههای زندانیان
بــه منظــور حمایــت از خانوادههــای زندانیانــی کــه فرزندانشــان
بورســیه بنیادکــودک هســتند ،مراســمی در محــل نمایندگــی اصفهــان
برگــزار شــد .بــه مناســبت روز نســیم مهــر (روز حمایــت از خانــواده
زندانیــان) مراســمی در محــل ایــن نمایندگــی برگــزار و بــا توجــه
بــه تقــارن آن بــا مــاه مبــارک رمضــان هدایایــی بــه خانوادههــای
زندانیــان اهــدا شــد.

حضــور 22تیــم برگــزار شــد 100 ،ورزشــکار از قارههــای اروپــا،
آســیا و آفریقــا بــه همــراه تیــم  15نفــره ایــران بــا ترکیــب  8آقــا و 7
خانــم بــه رقابــت پرداختنــد .دومیــن و ســومین روز ایــن مســابقات در
منطقــه جنگلــی و گردشــگری «نابــران» جمهــوری آذربایجــان واقــع
در  170کیلومتــری شــمال شــرق باکــو در نزدیکــی ســاحل دریــای
خــزر برگــزار شــد.
تیــم ایــران بــا کســب دو مــدال برنــز و مقــام پنجــم بــه کشــور
بازگشــت .کســب ایــن دو مــدال توســط ورزشــکاران ایرانــی بــه ویــژه
حضــور دانشــجوی بــا اســتعداد بنیادکــودک در کنــار  100ورزشــکار
دیگــر در ایــن رقابتهــای معتبــر ،بســیار افتخارآفریــن اســت.
رشــته ورزشــی جهتیابــی ،پیــدا کــردن راه معیــن بــا بهرهگیــری
از نقشــه و قطبنمــا و دارای مقــررات و اصولــی اســت کــه آمــوزش آن
پیــش از ایــن بــرای افــراد نظامــی بــود ،امــا امــروزه بــا بنیانگــذاری
فدراســیون بینالمللــی جهتیابــی و گســترش آن بــه همــه اشــخاص،
ایــن ورزش بــه یــک رشــته پایــه تبدیــل شــده اســت.

دانشآموزان نمایندگی اصفهان به تماشای
تئاتر “شهرهرت” نشستند

بــه دعــوت “ســعید الهیــاری” همــکار افتخــاری مؤسســه،
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر کــودک و نوجــوان شــهر اصفهــان 26 ،نفــر
از دانشآمــوزان بنیادکــودک ایــن نمایندگــی بــه تماشــای نمایــش
کمــدی و شــاد “شــهر هــرت” نشســتند.
در ایــن مراســم رئیــس نمایندگــی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه
خانــواده زندانیــان ،قربانــی مجــازاتِ جرمــی شــدهاند کــه سرپرســت
خانــواده بهدلیــل غفلــت مرتکــب شــده اســت ،افــزود بــه تبــع آن،
خانوادههــای آنــان نیــز تحــت تاثیــر ایــن مجــازات قــرار گرفتــه و
دچــار مشــکالت معیشــتی ،اســکان ،نگرانــی بــرای آینــده فرزنــدان،
تحقیــر ،نداشــتن پشــتوانه مالــی و ...هســتند .وی همچنیــن گفــت :مــا
در ایــن مؤسســه ســعی بــر آن داریــم تــا بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال
و کمــک مســئوالن و همیــاران و همچنیــن حمایتهــای مردمــی تــا
حــد مطلوبــی ایــن خالءهــا را پــر کــرده و از مشــکالت آنــان بکاهیــم.
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اهواز  -بنای معین التجار

آدرس  :خیابان  24متری ،نبش خیابان آهنگری ،ساختمان هشت بهشت ،طبقه اول ،واحد  ،6کد پستی 6193814664 :
کد مخابراتی 061 :

تلفن32235721 -32921778 :

رایانامه ahvaz@childf.org :
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مراسم روز دختر در ورزشگاه تختی اهواز

بــه مناســبت بزرگداشــت تولــد حضــرت معصومــه (س) و روز
دختــر ،جشــنی بــرای دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی اهــواز
برگــزار شــد .ایــن مراســم بــا همــکاری هیئــت عامــل نمایندگــی اهــواز
و حضــور تعــدادی از دانشآمــوزان دختــر بورســیه ایــن نمایندگــی و
همراهــی مــددکاران در ســالن ورزشــگاه تختــی اهــواز برگــزار شــد.

برگزاری جلسات کتابخوانی برای دانشآموزان

در راســتای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و آمــوزش بــه دانشآموزان
جلســات کتابخوانــی بــرای دانشآمــوزان تحــت حمایــت بنیادکــودک
در مقطــع ابتدایــی توســط مــددکار ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

دانشآمــوزان ضمــن ســپری کــردن ســاعاتی خــوش و مفــرح در ایــن
مراســم کــه بــا ســرودخوانی ،نمایــش و برنامههــای متنــوع دیگــر
همــراه بــود ،هدایایــی بــه یــادگار از برگزارکننــدگان جشــن دریافــت
کردنــد.
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ایالم  -قلعه والی (موزه مردم شناسی)

آدرس  :خیابان سعدی جنوبی ،کوچه عبداللهی ،پالک یک ،طبقه همکف.
کد مخابراتی 084 :
رایانامه ilam@childf.org :

تلفن33362880 :
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دختران ایالم و شوق آموزش
تــا پیــش از ایــن دختــران روســتای قجــر در اســتان ایــام بــه
دلیــل نبــودن مدرس ـهای جداگانــه و عــدم دسترســی بــه کالس درس
مجــزا و معلــم ،پــس از پایــه ششــم مجبــور بــه تــرک تحصیــل بودنــد.
بیشــک ایــن تــرک تحصیــل ارمغانــی جــز آســیب و فقــر بــه دنبــال
نداشــته اســت .بنیادکــودک پیــرو درخواســت اداره آمــوزش و پــرورش
اســتان ایــام و پــس از بررســی منطقــه مــورد نظــر ،بــرای جلوگیــری
از تــرک تحصیــل دختــران ســرزمینمان ،چهــار کانکــس مدرســه بــه
ایــن منطقــه ارســال کــرد.

هماندیشی ،اثر بخشی ،بهبود اجتماعی
اداره کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان ایــام جلســه ویدئــو
کنفرانســی بــا حضــور خیریههــای شهرســتان ایــام برگــزار کــرد.
در ایــن جلســه کــه بــه صــورت غیــر حضــوری برخــی از خیریههــای
خــارج از اســتان نیــز حضــور داشــتند ،مباحثــی پیرامــون نحــوه
شناســایی خانوادههــای کمبرخــوردار و کمکرســانی اصولــی بــه آنهــا
مطــرح شــد .نمایندگــی ایــام ضمــن معرفــی ایــن موسســه و نحــوه
کمکرســانی آن ،بــر لــزوم ارائــه خدمــات بلندمــدت و هــدفدار بــه
خانوادههــای کمبرخــوردار تاکیــد کــرد همچنیــن موضــوع فرهنگــی
و ســامت روان در اقشــار کمبرخــودار نیــز در ایــن جلســه توســط
مــددکار نمایندگــی ایــام مطــرح شــد.

اردوی یک روزه دانشآموزان

نمایندگــی ایــام اردوی یــک روزه طبعیتگــردی بــرای
دانشآمــوزان بورســیه ایــن موسســه برگــزار کــرد .ایــن اردوی یــک
روزه در دو نوبــت بــا حضــور  20دانشآمــوز ابتدایــی ،راهنمایــی و 20

دانشآمــوز دبیرســتانی دختــر و بــا همراهــی مــددکاران و همــکاران
ِ
طبیعــت پــارک جنگلــی چغاســبز ایــام،
افتخــاری برگــزار شــد.
میزبــان ایــن دانشآمــوزان بــود.

60

بروجرد  -مسجد سلطانی

آدرس  :خیابان شهدا ،حافظ شمالی ،کوچه شهید موسوی ،پالک  ،1طبقه دوم شمالی.
کد مخابراتی 066 :

تلفن42608003-5 :

رایانامه boroujerd@childf.org :
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عید و عیدانه

نمایندگــی بروجــرد در آســتانه ســال نــو بــه دختــران بورســیه
ایــن نمایندگــی عروســک و بــه تعــدادی از پســران لبــاس و کفــش
عیــدی داد .ایــن عروســکها بــه همــت همیــاران نیکاندیــش ایــن
نمایندگــی تهیــهشــد.

قهرمان نوجوان بنیادکودک
ثمیــن دانشآمــوز بنیادکــودک قهرمــان کاراتــهی کشــور شــد.
وی کــه دانشآمــوز پایــه هفتــم و بورســیه نمایندگــی بروجــرد اســت،
بــا شــرکت در مســابقات کشــوری کاراتــه بــه میزبانــی بروجــرد مقــام
اول را کســب کــرد.

عمو فیتیلهای ،مهمان بنیادکودک

علــی فروتــن هنرمنــد و مجــری محبــوب کــودکان و عضــو گــروه
فیتیلهایهــا ،مهمــان بنیادکــودک بروجــرد شــد.
فروتــن بــا بازدیــد از نمایندگــی بروجــرد در صفحــه اینســتاگرامش
بــه صــورت زنــده بنیادکــودک را بــه مخاطبانــش معرفــی کــرد.

توانایی انتخاب مناسب ،مهارتی ضروری
نمایندگــی بروجــرد جلســه مشــاوره تحصیلــی ،فــردی و اجتماعــی
بــرای دانشآمــوزان پســر پایــه هشــتم و نهــم ایــن نمایندگــی برگــزار
کــرد .یکــی از همیــاران نیکاندیــش بنیادکــودک کــه مشــاور و
مدیــر مدرســهای در بروجــرد اســت ،بــه عنــوان مــدرس ،جلســه را
بــا مباحــث مشــاوره تحصیلــی و فــردی آغــاز کــرد؛ ســپس در ادامــه
پیرامــون رشــتههای مــورد عالقــه دانشآمــوزان بــه آنهــا نــکات الزم
را توضیــح داد .دانشآمــوزان اســتقبال خوبــی از برگــزاری کارگاه
مشــاوره داشــتند و بنــا شــد ایــن جلســات بــه صــورت مســتمر هــر
سهشــنبه برگــزار شــود .ایــن جلســات در یــک ســاعت اول بــه صــورت
گروهــی و در ادامــه بــه صــورت جلســات خصوصــی ادامــه داشــت
تــا دانشآمــوزان بتواننــد بــا توجــه بــه نیازشــان از راهنمایــی الزم
برخــوردار شــوند.
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نمایندگــی بروجــرد همزمــان بــا آغــاز مــدارس و شــروع فصــل
ســرما ،بــه تعــدادی از دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی
نوشــتافزار و لبــاس زمســتانی اهداکــرد .ایــن هدایــا کــه بــه همــت
یکــی از همیــاران نیکاندیــش ایــن نمایندگــی تهیــه شــد ،شــامل 75
بســته نوشــتافزار و  18دســت لبــاس زمســتانی بــود.

نوجوان کاراتهکار
پســر نوجــوان بنیادکــودک در مســابقات کشــوری افتخــار آفریــد.
علیرضــا دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی بروجــرد در مســابقات
کشــوری جــام غدیــر در رشــته کاراتــه وزن کمتــر از  63کیلوگــرم
شــرکت کــرد و بــا تــاش و پشــتکار موفــق بــه کســب مقــام دوم
کشــوری در رده ســنی نوجوانــان شــد.

نینجای جوان
ِ

محســن دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی بروجــرد ضمــن موفقیــت
در درسهایــش ،دفــاع شــخصی را بــه عنــوان رشــته ورزشــی خــود
انتخــاب کــرده اســت .او بــا شــرکت در مســابقات اســتانی لرســتان کــه
تحــت عنــوان “نینجــا” برگــزار شــد ،بــه مقــام اول دســت پیــدا کــرد و
بــه مســابقات کشــوری راه یافــت.

اردوی سرزمین عجایب

نمایندگــی بروجــرد اردوی یــک روزه شــهربازی ســرزمین عجایــب
برگــزار کــرد .در ایــن اردو کــه بــا حضــور ســی نفــر از دانشآمــوزان
ابتدایــی و مربیهایشــان برگــزار شــد؛ دانشآمــوزان بــا اســتفاده از
وســایل شــهربازی و صــرف میــان وعــده ،نیـمروز تابســتانی خــود را بــه
شــادی گذراندنــد.
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جلســات مشــاوره بــرای دانشآمــوزان دختــر بورســیه ایــن
نمایندگــی برگزارشــد .در ایــن جلســات کــه بــه همــت یکــی از
همیــاران بنیادکــودک بروجــرد بــرای دانشآمــوزان دختــر مقطــع
متوســطه برگزارشــد؛ مباحثــی در خصــوص مســائل رفتــاری و تحصیلی
مطــرح شــد و در پایــان بــا اســتقبال دانشآمــوزان از مباحــث مطــرح
شــده ،بنــا شــد جلســات بــه طــور منظــم ادامــه یابــد.

اردوی باغ خانواده

اردویــی یــکروزه بــرای  30دانشآمــوز دختــر مقطــع ابتدایــی
برگــزار شــد .در ایــن اردوی یـکروزه دانشآمــوزان پــس از گــردش در
عمــارت بــاغ خانــواده شــهر بروجــرد در مســابقه طنابکشــی شــرکت
کردنــد و بــا صــرف صبحانــه و میانوعــده از آنهــا پذیرایــی شــد.
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بم  -ارگ بم

آدرس  :میدان عدالت ،ابتدای خیابان زید ،کوچه شهدای  ،18پالک .2
کد مخابراتی 034 :
رایانامه bam@childf.org :

تلفن44320870-44310830 :
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کارگاه معرفی رشتههای تحصیلی و مشاغل

موسســه آموزشــی لیمــاک بــرای دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک نمایندگــی بــم کارگاههایــی جهــت آشــنایی بــا
رشــتههای تحصیلــی و مشــاغل برگــزار کــرد.
در ایــن جلســات کــه  80نفــر از دانشآمــوزان حضــور داشــتند ،در
خصــوص رشــتههای تحصیلــی نظــری ،فنــی و حرفـهای و کار و دانــش
توضیحاتــی ارائــه شــد .همچنیــن مشــاغلی کــه در آینــده از طریــق
ایــن رشــتهها دانشآمــوزان میتواننــد در آن مشــغول بــه کار شــوند،
معرفــی شــد .عــاوه بــر آن تــاش شــد تــا دانشآمــوزان در تابســتان
و اوقــات فراغــت از کالسهــای فــوق برنامــه همچــون صنایعدســتی،
کالسهــای فنــی و حرفــهای ،آمــوزش کامپیوتــر و زبــان انگلیســی
اســتفاده کننــد.

66

بوشهر  -گور دختر

آدرس  :خیابان مطهری ،روبهروی سه راه بازرگانی ،ساختمان مسیله ،طبقه  ،6واحد.603
کد مخابراتی 077 :

تلفن33544405 :

رایانامه bushehr@childf.org :
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دستآورد ورزشی امیرحسین

امیرحســین دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی بوشــهر در مســابقات
رزمــی هانمادانــگ در ســطح اســتانی ،موفــق بــه کســب مقــام
قهرمانــی شــد .او پیــش از ایــن نیــز در مســابقات دیگــر موفــق بــه
کســب مــدال و لوحهــای قهرمانــی شــده اســت .هانمادانــگ
بــه معنــای جشــنواره و گردهمایــی خانــواده تكوانــدو اســت و بــه
مســابقاتی اطــاق میشــود كــه شــامل تکنیکهــای پایــه اســت.
ایــن مســابقات شــامل طیــف وســیعی از مهارتهــای تكوانــدو اســت و
جذابیــت خاصــی حتــی بــرای اســتادان طــراز اول جهــان دارد.

خلیج تا ابد فارس ،ساحلت را تا همیشه پاک
میخواهم
بــه مناســبت روز زمیــن پــاک ،دانشآمــوزان نمایندگــی بوشــهر
بــا شــعار (خلیــج تــا ابــد فــارس ،ســاحلت را تــا همیشــه پــاک
میخواهــم) در کنــاره نیلگــون خلیــج فــارس اقــدام بــه پاکســازی
ســاحل پــارک لیــان کردنــد.
ایــن برنامــه بــا همــکاری دانشــگاه خلیــج فــارس و کانــون عکــس و
فیلــم دانشــگاه برگــزار شــد .دانشآمــوزان بعــد از پاکســازی ســاحل
طــی یــک برنامــه شــاد و مفــرح در مســابقه طنابکشــی ،فریزبــی،
شــاربولینگ و پــرواز بادبادکهــا شــرکت کــرده و ایــن روز را گرامــی
داشــتند.

گردش بهـاره
نمایندگــی بوشــهر بــا مهــر هیمارانــش تعــدادی از دانشآمــوزان
بورســیه را بــه گــردش بهــاره دعــوت کــرد .ایــن برنامــه بــا بــازی و
ســرگرمی در شــهربازی لیــان بوشــهر آغــاز شــد و بــا شــامی دوســتانه
در رســتوران پایــان یافــت.
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بــا همــکاری “موسســه چــکاوک” و نمایندگــی بوشــهر ،کالس
آموزشــی پرندهنگــری برگــزار شــد .دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی تــا
دبیرســتان در جلســات آموزشــی پرندهنگــری شــرکت کردنــد و بــا
مباحثــی ماننــد انــواع پرنــدگان ،محــل زندگــی آنهــا ،روش حفاظــت
از پرنــدگان و محیــط زیســت آشــنا شــدند .هــدف از ایــن جلســات،
دوســتی کــودکان بــا محیــط زیســت و حیوانــات بــود .در پایــان
دانشآمــوزان ،عض ـ ِو افتخــاری موسســه چــکاوک شــدند تــا در آینــده
از گردشهــای علمــی و طبیعتشناســی ایــن موسســه اســتفاده
کننــد.

زهرا دختر روزهای سخت

زهــرا دانشآمــوز پرتــاش نمایندگــی بوشــهر در حالــی کــه
مــادرش بــا بیمــاری ســرطان دســت و پنجــه نــرم میکنــد؛ مقــام اول
مســابقات اســتانی تنیــس روزی میــز را کســب کــرد .زهــرا پیــش از
ایــن نیــز چندیــن مقــام کشــوری و اســتانی در ایــن رشــته کســب
کــرده اســت.

برگزاری کالسهای تقویتی

کالسهــای تقویتــی دروس ریاضــی و زبــان انگلیســی جهــت
بهبــود وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان در محــل نمایندگــی بوشــهر
برگزارشــد .ایــن کالسهــا از ابتــدای آذر مــاه هــر پنجشــنبه بــه
منظــور تقویــت دروس پایــه دانشآمــوزان بــه صــورت مرتــب ادامــه
داشــته اســت.

دانشآموز پرتالش بنیادکودک

زهــرا در مســابقات دوی صــد متــر رده نونهــاالن بــه قهرمانــی
کشــوری دســتیافت .ایــن رقابــت روز هفتــم مــرداد مــاه در شــهر
شــیراز بــا شــرکت  30دانشآمــوز دختــر در رده نونهــاالن برگــزار
شــد .از دیگــر افتخــارات دونــده بنیادکــودک کســب مقــام اول و مــدال
طــای مســابقات سراســری بهزیســتی در رشــته دوی صــد متــر اســت.
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کودکان

ایــن دانشآمــو ِز بــا اســتعداد پیــش از ایــن نیــز موفــق بــه کســب
افتخــارات متعــددی در ایــن رشــته شــده اســت.

نمایندگــی بوشــهر بــرای مــادران دانشآمــوزان بورســیه ایــن
نمایندگــی کارگاه مهارتهــای زندگــی و فرزندپــروری برگزارکــرد.
ایــن کارگاه طــی  5جلســه ،در روزهــای پنجشــنبه در محــل
نمایندگــی بــا همــکاری مرکــز مشــاوره خانــواده مهــر برگــزار شــد .از
ســر فصلهــای مطــرح شــده در ایــن کارگاه کنتــرل خشــم کــودکان،
مهارتهــای ضــروری و راهکارهــای ارتبــاط موثــر بــود.

مراسم تجلیل از دانشآموزان بوشهری

نمایش عکاسی خالقانه دانشآموزان بنیادکودک در
بوشهر

گالــری عمــارت دهدشــتی میزبــان نمایشــگاه عکاســی
دانشآمــوزان بنیادکــودک بــود .در آییــن گشــایش ایــن رویــداد كــه
آثــار هنــری حاصــل از نخســتین چالــش جــدی ایــن دانشآمــوزان در
زمینــه عكاســی را در معــرض دیــد عمــوم قــرار داد ،تعــدادی از اهالــی
هنــر ،مســئولین شــهر و دانشآمــوزان بــا اســتعداد و خانوادههــای
ایشــان حضــور یافتنــد.

بنیــا د علمــی آموزشــی قلمچــی بوشــهر جشــن تجلیــل از
رتبههــای برتــر آزمــون سراســری برگــزار کــرد .در ایــن مراســم کــه
بــا حضــور بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر ،مدیــران مــدارس برتــر و
مســئولین اســتانی برگــزار شــد؛ از تمامــی دانشآمــوزان رتبــه زیــر
 1000و همچنیــن پذیرفتهشــدگان در آزمونهــای مــدارس برتــر
تقدیــر بــه عمــل آمــد.

دانشآموزان بوشهر ،مهمان رستوران گاندو

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

دانشآموز با استعداد بنیادکودک قهرمان جهان شد
ابوالفضــل دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی بوشــهر در مســابقات
جهانــی کاراتــه ســاکاماتو موفــق بــه کســب مقــام اول شــد .ایــن
مســابقات بــا حضــور آقــای ســاکاماتو در شــهر شــیراز برگــزار شــد
و بیــش از  1000شــرکت کننــده داشــت .در وزن زیــر  40کیلــو
ابوالفضــل  27رقیــب داشــت کــه توانســت بــه مقــام اول دســت یابــد.
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بیرجند  -مدرسه شوکتیه

آدرس  :خیابان طالقانی ،نبش طالقانی.1
کد مخابراتی 056 :

تلفن32239920- 32239910 :

رایانامه birjand@childf.org :
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شب یلدا در بیرجند

نمایندگــی بیرجنــد در روز پایانــی آذر مــاه مراســمی بــه مناســبت
شــب یلــدا بــرای دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی برگزارکــرد.
ایــن مراســم بــا حضــور  140نفــر از دانشآمــوزان بورســیه و
خانوادههــای آنهــا بــا اجــرای برنامههــای متنــوع و شــاد ،همچــون
موســیقی زنــده محلــی و پــاپ ،اســتندآپکمدی و نمایــش طنــز و
مســابقه “دارت” برگزارشــد.
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تبریز  -خانه بهنام

آدرس  :خیابان آبادانی مسکن200 ،دستگاه ،باالتر از شیرخوارگاه احسان ،پالک 434
کد مخابراتی 041 :

تلفن34770071-34778951 :

رایانامه tabriz@childf.org :
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ضیافت افطاری
در شــب میــاد امــام حســن مجتبــی (ع) ،ضیافــت افطــاری توســط
گروهــی از نیکاندیشــان شــهر تبریــز برگــزار شــد .در ایــن مراســم
 74نفــر از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک و خانوادههــای آنهــا
حضــور داشــتند .بعــد از مراســم افطــار نیــز برنامــه موســیقی شــاد و
نمایــش ویــژه اجــرا شــد.

در آســتانه برگــزاری آزمــون سراســری ،بنیادکــودک بــا همــکاری
دبیــران برجســته شــهر تبریــز نســبت بــه تشــکیل کالسهــای
آموزشــی بــرای دانشآمــوزان دوره پیشدانشــگاهی رشــتههای
علومریاضــی و علومتجربــی در دروس شــیمی و فیزیــک اقــدام کــرد.
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تهران  -ورودی بازار تهران (اثر والتر میتلهولتسر حوالی سال )۱۳۰۴

آدرس  :میدان راه آهن ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به بیمارستان پارسا ،ساختمان بهار ،پالک .190
کد مخابراتی 021 :

تلفن 55489006-8 :و 55368373-4

رایانامه tehran@childf.org :
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زهره نویسنده خالق بنیادکودک

دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک همــواره در عرصههــای
مختلــف علمــی ،ورزشــی ،هنــری ،ادبــی و ...اســتعداد خــود را بــه
آمــوزان بــا اســتعداد زهــره
نمایــش گذاشــتهاند .یکــی از ایــن دانش
ِ
اســت کــه در هجــده ســالگی توانســت در حــوزه ادبیــات گامــی بلنــد
بــردارد و رمانــی تحــت عنــوان “ماریــو” را کــه از مدتــی پیــش شــروع به
نوشــتن کــرده بــود بــه چــاپ برســاند.
او پــس از کســب ایــن موفقیــت مشــغول نوشــتن کتــاب دوم خــود
اســت کــه در آینــده نــه چنــدان دور وارد بــازار کتــاب شــده و در
اختیــار عالقمنــدان قــرار خواهــد گرفــت.

حضــور موفــق نابینایــان در مجامــع دانشــگاهی همــواره نشــانگر
تواناییهــای ایــن گــروه از افــراد جامعــه اســت .در حــال حاضــر
بیــش از  1000دانشــجو از بورســیه بنیادکــودک بهرهمنــد بــوده کــه
ایــن آمــار شــامل دانشــجویان بــا اســتعداد روشــندل نیــز هســت.
فرزانــه یکــی از دانشــجویان موفقــی اســت کــه از ســال  86بورســیه
بنیادکــودک شــده و بــا حمایتهــای همیــاران نیکخــواه توانســته
مراحــل تحصیلــی خــود را طــی کنــد و بــه مــدارج باالیــی دســت یابــد
و هیــچگاه نقــص جســمانی او برایــش مانعــی در راه کســب علــم و
تحصیــل نبــوده اســت .او بــا پشــتکار توانســت مــدرک دکتــرای خــود
را در رشــته جامعهشناســی اقتصــادی و توســعه از دانشــگاه تهــران
اخــذ کنــد و یکــی از علــل موفقیــت خــود را حمایــت و پشــتیبانی
همیارانــش کــه در تمامــی ایــن ســالها کنــار او بودهانــد؛ میدانــد.
او اکنــون بــه همــراه بــرادرش کــه او نیــز روشـندل اســت و در مقطــع
دکتــرای رشــته روانشناســی دانشــگاه تهــران تحصیــل میکنــد ،در
یــک کتابخانــه بــه صــورت پارهوقــت مشــغول بــه کار اســت.

ارتباط موثر با نوجوانان
نمایندگــی تهــران ،جلســهای بــه صــورت گروهــی بــا موضــوع
ارتبــاط موثــر بــا نوجوانــان ،برگــزار کــرد .در ایــن جلســه تعــدادی
از مــادران در خصــوص مشــکالت ارتباطــی بــا نوجوانانشــان شــرکت
و راجــع بــه مســائل و نگرانیهــای خــود صحبــت کردنــد .در ایــن
خصــوص مطالبــی در زمینــه بحــران نوجوانــی و تغییراتــی کــه در
ایــن ســن رخ میدهــد ،تاکیــد بــر آگاهــی و پذیــرش ایــن تغییــرات،
همچنیــن ذکــر ویژگیهــای ارتبــاط موثــر بــا نوجوانــان ،توســط
روانشــناس مجموعــه ،مطــرح و مــورد بحــث قــرار گرفــت .ایــن
جلســات بــه صــورت هفتگــی و پیاپــی برگــزار خواهــد شــد.

گزارش برآیند کمپین بشتاب_بکتاب

در ادامــه کمپیــن بشــتاب_بکتاب کــه بــه مناســبت هفتــه
کتابخوانــی برگــزار شــد ،بنیادکــودک بــا همیــاری هموطنــان
نیکاندیــش و همــکاری “شــورای کتــاب کــودک” اقــدام بــه برگــزاری
جلســات کتابخوانــی بــا هــدف عالقهمنــد کــردن دانشآمــوزان
بورســیه بــه کتابخوانــی و ترویــج ایــن فرهنــگ در بیــن خانوادههــا
کــرده اســت.
این کارگاه در  6جلسه دو ساعته برگزار شد.
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تجلیل از یک سال سختکوشی
نمایندگــی تهــران در روزهــای پایانــی ســال از مــددکاران ایــن
نمایندگــی تجلیــل بــه عمــل آورد .ایــن نمایندگــی بــا همــکاری
نمایندگــی اقمــاری ورامیــن بــا تعــداد هــزار دانشآمــوز بورســیه،
بیشــترین تعــداد دانشآمــوز و بــه تبــع آن مــددکار را در کارنامــه
کاری خــود جــای دادهاســت.

نشست تبیین اولویت کودکان

انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان نشســتی بــه منظــور تبییــن
اولویتهــای حمایــت کــودکان برگزارکــرد .ایــن نشســت در محــل
خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد .در ایــن نشســت
مباحثــی ماننــد ضــرورت امــر آمــوزش کــودکان بــر پایــه کنوانســیون
حقــوق کــودک ،بررســی ســاختار ســمنها و ضــرورت بهداشــت
کــودکان مطــرح و مباحــث فــوق در راســتای تمرکــز تــوان نهادهــای
مختلــف بــرای حــل مشــکالت کــودکان بــه بحــث و بررســی گذاشــته
شــد .محمــدی رئیــس بنیادکــودک نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن
نشســت حضــور یافــت.

کارگاه آتشنشانی و اصول ایمنی

ســازمان آتشنشــانی شــهر تهــران کارگاهــی بــا عنــوان اصــول
ایمنــی آتشنشــانی بــا حضــور ســمنهای فعــال ایــن شــهر برگــزار
کــرد .مــددکاران بنیادکــودک نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن کارگاه
حضــور یافتنــد .در ایــن کارگاه مباحثــی ماننــد ســختیهای کار
آتشنشــانها ،نحــوه نصــب صحیــح بخــاری ،واکنــش در زمــان
آتشســوزی و چگونگــی انتقــال ایــن راهکارهــا بــه مــردم ،بررســی
شــد .در ادامــه کارگاه پیشــنهاداتی از ســوی ســمنها پیرامــون نحــوه
آمــوزش و اطالعرســانی عمومــی بــه ســازمان آتشنشــانی ارائــه شــد.

اردوی پاییزی

دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی نمایندگــی تهــران بــا دعــوت
همیــار نیکاندیــش بــه شــهربازی رفتنــد .دانشآمــوزان عــاوه بــر
بــازی و ســرگرمی ،نهــار و عصرانــه را نیــز در شــهربازی صــرف کردنــد.
همیــار مهربــان بــا اهــدای جایزههایــی چــون کتــاب و بســته
بهداشــتی بــه دانشآمــوزان ،روز پرنشــاط و خاطــره انگیــزی را بــرای
آنهــا در آخریــن لحظــات پاییــز رقــم زد.

از موضوعــات مهــم مطــرح شــده در ایــن کارگاه نقــش ســمنها
و ســازمانهای مردمنهــاد در تاثیرگــذاری بــر مــردم و گروههــای
تحــت حمایتشــان بــود؛ نماینــده ســازمان آتشنشــانی در ایــن
خصــوص گفــت :مــددکاران اجتماعــی هــر موسســه اگــر آموزشهــای
الزم را ببیننــد ،میتواننــد در زمــان بازدیــد از منــازل ،اطالعــات الزم
را بــه خانوادههــا انتقــال دهنــد و بــا انتقــال ایــن مــوارد عــاوه بــر
پیشــگیری از خطــرات در هزینههــا نیــز صرفهجویــی خواهــد شــد.
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آموزش ،پیشگیری ،فرهنگسازی

خدمات دندانپزشکی به دانشآموزان

کارگاه آموزشــی پیشــگیری از بیمــاری ایــدز توســط “انجمــن
احیــا” برگــزار شــد .در ایــن کارگاه کــه بــا حضــور مــددکاران و
نماینــدگان موسســات خیریــه ،پزشــکان و دیگــر رشــتههای مرتبــط
تشــکیل شــد ،مــددکاران نمایندگــی تهــران نیــز حضــور داشــتند و
مســائل مرتبــط بــا بیمــاری ایــدز ،نحــوه انتقــال و پیشــگیری از آن،
بررســی شــد .در ایــن جلســه مــواردی ماننــد تفــاوت ایــدز و اچآیوی،
راههــای پیشــگیری و انتقــال ایــن ویــروس مطــرح شــد.
در بخــش دوم کارگاه پزشــکان متخصــص بــه تفصیــل ایــن
بیمــاری را شــرح دادنــد .همچنیــن چنــد تــن از بیمــاران مبتــا بــه
ایــدز نیــز در ایــن کارگاه حضــور داشــتند و بــا بــه اشــتراک گذاشــتن
تجربیاتشــان ،بــاب جدیــدی در ایــن موضــوع گشــودند.
ـوزش راههــای پیشــگیری و انتقــال
ایــن انجمــن تصمیــم دارد بــا آمـ ِ
ایــن بیمــاری بــه مــددکاران و ســازمانهای مردمنهــاد گامــی بــرای
بهبــود بهداشــت در ایــن زمینــه بــردارد.

دکتــر علــی رهنــوردی ،عضــو هیئــت عامــل نمایندگــی تهــران
و همیــار بنیادکــودک ،خدمــات دندانپزشــکی بــه دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی ارائــه میدهــد .دانشآمــوزان نمایندگــی
تهــران بــا تعییــن وقــت قبلــی بــه مطــب ایشــان مراجعــه و از خدمــات
دندانپزشــکی بهرهمنــد میشــوند.

حضــور رئیــس نمایندگــی تهــران در کنفرانــس
آموزشــی ســمنها ،تحریــم و مدیریــت چالشهــا

مهمانی فیتیلهای

پنجــاه دانشآمــوز مقطــع ابتدایــی بــا حضــور در جشــن
فیتیل ـهای ضمــن شــرکت در مســابقههای مختلــف ،ســاعات خوشــی
را بــا موســیقی و تماشــای اجــرای عمــو فیتیلهایهــا ســپری کردنــد.
در انتهــای مراســم ،دادخــواه مدیــر عامــل بنیادکــودک ،بــا اهــدای لوح
تقدیــر از عمــو فیتیلهایهــا تقدیــر بهعمــل آورد .ایــن مهمانــی شــاد و
کودکانــه بــا صــرف نهــار پایــان یافــت.

ایــن کنفرانــس کــه مهرمــاه ســال  97توســط موسســه مطالعاتــی
“حامیــان فــردا “برگــزار شــد ،بــا حضــور مدیــران ســمنها همــراه بود و
“محس ـنمحمدی” رئیــس نمایندگــی تهــران نیــز بــه عنــوان نماینــده
بنیادکــودک در ایــن همایــش شــرکت کــرد .همچنیــن مباحثــی
چــون اســتراتژی منعطــف در دوره تحریــم ،اصــول برنامهریــزی عالــی
ســمنها در شــرایط بحــران اقتصــادی – آیندهگزینــی ،آیندهســاز
بــودن ســمنها ،تفکــر اســتراتژیک ،رمــز خلــق فرصتهــای جدیــد
در محیطهــای متالطــم و ایجــاد فرصــت بــرای تعامــل ســمنها
مطــرح شــد.
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کارگاه آشنایی با اقدامات قبل ،حین و بعد از زلزله
مــددکاران نمایندگــی تهــران در کارگاهــی بــا عنــوان “آشــنایی بــا
اقدامــات قبــل ،حیــن و بعــد از زلزلــه” کــه از طــرف شــورای تخصصــی
مدیریــت حــوادث غیــر مترقبــه بــا هــدف آشــنایی اعضــای شــبکهی
ملــی موسســات نیکــوکاری و خیریــه برگــزار شــد ،شــرکت کردنــد.
در ایــن همایــش بــه موضوعــات مهمــی دربــاره آموزشهــای قبــل و
حیــن و بعــد از زلزلــه اشــاره شــد .موضوعــات کلــی ایــن کارگاه شــامل
حوادثطبیعــی ماننــد ســیل ،زلزلــه ،آتشســوزی ،آلودگــی آب و
آســیبهای اجتماعــی بــود .همچنیــن در ایــن کارگاه بــه پیشــگیری
و آمادگــی بــرای حــوادث نیــز پرداختــه شــد .درپایــان از افــراد
ِ
آهنــگ عضــو جمعیــت هاللاحمــر کــه در زلزلــه کرمانشــاه
پیش
لــوح ســپاس،
بیدریــغ بــه کمکرســانی شــتافتند ،بــا اهــدای
ِ
قدردانــی شــد.

برگزاری کارگاه انتخاب رشته در نمایندگی تهران

همزمــان بــا اعــام نتایــج اولیــه کنکــور سراســری ،نمایندگــی
تهــران بــا همــکاری و مشــارکت بنیــاد علمــی آموزشــی قلمچــی،
بــرای دانشآموزانــی کــه رتبــه باالتــری داشــتند ،کارگاه انتخــاب
رشــته برگــزار کــرد .طــی برگــزاری ایــن کارگاه ،دانشآمــوزان در
بنیــاد علمیآموزشــی قلمچــی در کنــار مشــاورین ،انتخــاب رشــته
کردنــد.

همکاری موسسه زبان مهرداد با بنیادکودک

از ابتــدای مــرداد مــاه بنیادکــودک نمایندگــی تهــران بــا همــکاری
موسســه زبــان مهــرداد بــرای دانشآمــوزان بورســیه در مقطــع
ابتدایــی کالس زبــان برگــزار کــرد .ایــن کالسهــا بــه صــورت ترمیــک
در محــل نمایندگــی تهــران برگــزار شــد.

روز کودک ،نمایش ،بازی ،سرگرمی
یک نیمروز پر از شادی کودکانه

بــه مناســبت روز کــودک ،نمایندگــی تهــران اردوی بازدیــد از مــوزه
آبگینــه برگــزار کــرد .در ایــن اردوی یــک روزه کــه تعــداد  12نفــر
از دانشآمــوزان بنیادکــودک بــه همــراه مددکارانشــان شــرکت
کردنــد؛ برنامههــای متنوعــی اجــرا شــد .بــا همــکاری پرســنل مــوزه،
ل َگمــش” توســط دانشآمــوزان بنیادکــودک
نمایــش “پادشــاه گی 
ِ
اجــرا شــد .ســپس دانشآمــوزان از عمــارت مــوزه بازدیــد کردنــد و
در پایــان برنامــه ،دانشآمــوزان تصویــر عمــارت مــوزه را رنگآمیــزی
کردنــد و آثارشــان در مــوزه بــه نمایــش گذاشتهشــد.

در ایــن برنامــه  28دانشآمــوز بــه همــت یکــی از همیــاران،
یــک نیــمروز را بــا شــادی و ســرگرمیهای کودکانــه گذراندنــد .از
برنامههــای ایــن روز شــاد تماشــای فیلــم ،بــازی درشــهربازی مجتمــع
کــوروش و صــرف نهــار بــود .ایــن دانشآمــوزان قبــل از نهــار بــا
بــازی در شــهر بــازی سرپوشــیده مجتمــع کــوروش ،روز خــود را آغــاز
کردنــد .برخــی از ایــن دانشآمــوزان بــرای اولیــن بــار بــا دیــدن فیلــم
خالــه قورباغــه لــذت تماشــای فیلــم را در ســینما تجربــه کردنــد.
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همایش نقد و ارزیابی سیاستگذاری آسیبهای
اجتماعی

انتشارات بینالمللی گاج از دانشآموزان بنیادکودک
حمایت میکند

مددکاران نمایندگی تهران در همایش نقد و ارزیابی سیاس ـتگذاری
در حــوزه آســیبهای اجتماعــی کــه در ســرای محلــه راهآهــن تهــران با
حضــور موســوی چلــک (رئیــس انجمن مــددکاری) و اســاتید برجســته
دانشــگاه در حوزه مــددکاری برگزار شــد ،شــرکت کردند.

انتشــارات بینالمللــی گاج بــا اســتقبال از حمایــت آموزشــی
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک ،بــرای بهبــود وضعیــت آمــوزش
بــا برگــزاری کالسهــای رفــع اشــکال درســی در پایههــای مختلــف،
دانشآمــوزان را حمایــت میکنــد.

مشاوره تحصیلی دانشآموزان

همزمــان بــا انتخــاب رشــته دانشآمــوزان پایــه نهــم ،نمایندگــی
تهــران بــا همــکاری موسســه مشــاوره تحصیلــی پوردســتمالچی ،بــرای
دانشآمــوزان ایــن مقطــع جلســه مشــاوره تحصیلــی برگــزار کــرد.
ایــن جلســه بــا هــدف توانمندســازی دانشآمــوزان در تعییــن انتخــاب
رشــته و ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر کــه در نهایــت برنامهریــزی
بــرای آینــده شــغلی آنهــا اســت ،تشــکیل شــد.
همچنیــن بســتههای آموزشــی بــه دانشآمــوزان اهــدا شــد و
دکتــر واعظپــور از مشــاورین برجســته موسســه مشــاوره تحصیلــی
پوردســتمالچی ،نحــوه اســتفاده از ایــن نرمافــزار و چگونگــی انتخــاب
رشــته تحصیلــی را بــه دانشآمــوزان آمــوزش داد.

برگزاری کالسهای آموزشی دانشآموزان
در راســتای همــکاری مســتمر کانــون فرهنگــی پژوهشــی
اندیشــ ه و هنــر بــا بنیادکــودک ،ایــن کانــون کالسهــای آموزشــی
شــامل :نقاشــی ،خوشنویســی ،عکاســی ،خبرنــگاری ،زبــان
انگلیســی ،موســیقی ،معــرق ،رباتیــک ،الکترونیــک و کامپیوتــر بــرای
دانشآمــوزان نمایندگــی تهــران بهصــورت رایــگان برگــزار کــرد.

حضــور مــددکاران نمایندگــی تهــران در ســمینار
آموزشــی دکتــر فرهنــگ
جهــت ارتقــاء ســطح علمــی و آگاهــی مــددکاران ،ســه نفــر از
مــددکاران نمایندگــی تهــران در ســیمنار آموزشــی دکتــر فرهنــگ
شــرکت کردنــد .از موضوعهــای مــورد بررســی در ایــن ســمینار
میتــوان بــه تحلیــل رفتــار متقابــل ،بررســی شــخصیتهای درونــی
انســان ،ارتباطهــای کالمــی و غیرکالمــی بــا عنــوان تبــادل اطالعــات
اشــاره کــرد.
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جیرفت  -تمدن جیرفت و محله کمادین

آدرس  :خیابان دولت ،جنب هتل جام جم ،طبقه دوم
کد مخابراتی 034 :

تلفن43215014 :

رایانامه jiroft@childf.org :
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نمایندگــی جیرفــت کارگاه یــک روزه انتخــاب رشــته
کنکــور سراســری بــرای داوطلبــان کنکــور بورســیه
ایــن نمایندگــی برگــزار کــرد .مشــاور ایــن کارگاه بــه
داوطلبــان نــکات الزم پیرامــون شــهر محــل تحصیــل
و نــوع دانشــگاه را توضیــح داد .در پایــان دانشآمــوزان
فرمهــای انتخــاب رشــته خــود را بــا کمــک وی تکمیــل
کردنــد.
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داراب  -دارابگرد

آدرس  :خیابان شهدا ،پایین تر از فلکه معلم،کوچه علم ،واحد سازمانی یک.
کد مخابراتی 071 :

تلفن53562331-53529395 :

رایانامه darab@childf.org :
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اهدای کارت هدیه
از آنجــا کــه بنیادکــودک بــرای مهیــا کــردن بســتری
مناســب بــرای دانشآمــوزان بورســیه در خانــواده ،همــواره
در رفــع ســایر نیازهایشــان عــاوه بــر نیازهــای تحصیلــی
آنهــا کوشــیده اســت؛ عموم ـاً در مناســبتهای مختلــف نیــز
کمکهــای جانبــی نقــدی و غیــر نقــدی بــه دانشآمــوزان
اهــدا میکنــد .بــه همیــن منظــور بــه مناســبت اعیــاد
شــعبانیه توســط یکــی از اعضــای نیکاندیــش هیئــت عامــل
نمایندگــی داراب ،تعــداد  28کارت هدیــه بــه  28دانشآمــوز
بورســیه ایــن نمایندگــی اهــدا شــد.

هفته کتابخوانی ،تالشی برای رشد فرهنگی
دانشآمــوزان نمایندگــی داراب بــه مناســبت هفتــه
کتابخوانــی بــه کتابخانــه “ولیعصــر” ایــن شــهر رفتنــد.
دانشآمــوزان ضمــن بازدیــد از کتابخانــه بــا تاثیــرات
فرهنــگ کتابخوانــی نیــز آشــنا شــدند و در پایــان کارت
عضویــت ایــن مجموعــه را دریافــت کردنــد.

روز کودک
بــه مناســبت روز کــودک نمایندگــی داراب تعــدادی از
دانشآمــوزان بورســیه را بــه اردوی یــک روزه طبیعــت دعــوت
کــرد .در ایــن اردو دانشآمــوزان عــاوه بــر بــازی ،در مســابقه
نقاشــی نیــز شــرکت کردنــد.

84

امین مهدوی

85

رشت  -میدان شهرداری

آدرس  :بلوار شهید انصاری ،خیابان پارس ،پارس  ،1پالک 74
کد مخابراتی 013 :

تلفن33722750-33736954 :

رایانامه rasht@childf.org :

86
همایش برندسازی

دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت بــا حضــور در همایــش برندســازی
شــخصی بــا محوریــت موضوعــات انگیزشــی و تــاش و پشــتکار بــرای
رســیدن بــه موفقیتهــای بــزرگ ،لحظــات مفیــدی را تجربــه کردنــد.
یکــی از مخترعیــن جــوان کــه تاکنــون  21مــدال طــا و  3مــدال برنــز
و  4مــدال نقــره در مســابقا ت بینالمللــی کســب کــرده و همچنیــن
در ســال  2013بــه عنــوان ســفیر پیونــد اعضــای کشــورمان در سراســر
دنیــا فعالیــت انساندوســتانه خــود را آغــاز کــرده اســت ،برگزارکننــده
ایــن همایــش بــود.

جشن بهاریه

ِ
کوچک بنیادکودک
هنرمندان
بــا همیــاری هنرمنــد نیکاندیــش “مینوشــکا مصطفایــی” بــرای
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی کارگاه نقاشــی برگــزار شــد.
ایــن کارگاه بــا میزبانــی گالــری کلهــر رشــت و بــا حضــور جمعــی از
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک همــراه بــود.

رادیو نارنگی
دانشآمــوزان بــه مناســبت روز جهانــی رادیــو ،گوینــده “رادیــو
نارنگــی” شــدند .رادیــو نارنگــی برنامـهای از گــروه پژوهشــی فرهنگــی
نارنگــی (رســانه کــودک و نوجــوان فعــال در اســتان گیــان) اســت
کــه بــه مناســبت روز جهانــی رادیــو میزبــان دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک در رشــت بــود .در ایــن برنامــه کــه بــا همــکاری
گوینــدگان مشــهور رادیــو گیــان و همــکاری کتابفروشــی شــازده
کوچولــو برگزارشــد؛ تــاش شــد تــا تجربــه دلنشــین گویندگــی رادیــو
بــرای فرزنــدان بنیادکــودک فراهــم شــود.

نمایندگــی رشــت آغــاز بهــار را جشــن گرفــت .ایــن برنامــه از ســری
برنامههــای فرهنگــی ایــن نمایندگــی بــود کــه بــا همــکاری “مدرســه
طبیعــت تیتــی” و گــروه فرهنگــی پژوهشــی “نارنگــی” برگزارشــد.
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی بــا آتشبــازی ،قاشــقزنی،
آهوچــره ،اجــرای موســیقی ،نمایشعروســکی و قصهخوانــی آغــاز
بهــار را جشــن گرفتنــد.
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کوکتل مهربانی
رســتوران “دویــچ” واقــع در شــهر رشــت در راســتای مســئولیت
اجتماعــی خــود کوکتــل مهربانــی را بــه منــوی ایــن رســتوران
افــزود .هــدف از ایــن کار تشــویق ســایر رســتورانهای شــهر در
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار بنیادکــودک و
معرفــی هرچــه بیشــتر نمایندگــی ایــن موسســه در شــهر رشــت بود.
رســتوران دویــچ تمامــی ســود حاصــل از فــروش ایــن نوشــیدنی را
بــه بنیادکــودک نمایندگــی رشــت اهــدا میکنــد.

نمایندگــی جشــن پاسداشــت آییــن باســتانی یلــدا را برگزارکــرد.
در ایــن مراســم عــاوه بــر نمایــش عروســکی و تئاتــر ،کنســرت
زنــده نیــز توســط هنرمنــد محبــوب ایــن شــهر بیــژن راد برگــزار شــد
و در ادامــه دو تــن از دانشآمــوزان کــه در زمینــه داستاننویســی نیــز
مهــارت داشــتند؛ بــا خوانــدن داســتان شــب یلــدا بــرای حاضــران و
خوانــدن کتــاب داســتان بــرای دوســتان هــم ســن و ســال خــود فضای
جشــن را پــر از هیجــان و شــادی کردنــد.
در پایــان مراســم از دانشآمــوزان بــا اهــدای بســته مهربانــی شــب
یلــدا و ناهــار پذیرایــی شــد.

قصربازی و رویاهای کودکانه

شبی پر از خاطره با عمو فیتیلهایها

تعــدادی از دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت مهمــان برنامــه عمــو
فیتیلهایهــا شــدند .جشــن عمــو فیتیلهایهــا بــه همــت خیریــه
پردیــس مهــر ایــران و در محــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان شهرســتان رشــت برگــزار شــد.
جمعــی از دانشآمــوزان بنیادکــودک نیــز مهمــان ایــن مراســم
شــاد و کودکانــه بودنــد و عمــو فیتیلهایهــا مثــل همیشــه بــا اجــرای
نمایشهــای آموزنــده و شــاد ســاعات خوشــی را بــرای کــودکان خلــق
کردنــد.

پزشــکان
دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت بــه میزبانــی جمعــی از
ِ
نیکاندیــش ایــن شهرســتان بــه ســرزمین “قصربــازی” دعــوت
شــدند .دانشآمــوزان پــس از گذرانــدن روزی شــاد و پــر از بــازی،
بعــد از صــرف شــام تولــد دو نفــر از دوستانشــان را بــه اتفــاق جشــن
گرفتنــد.

در این روز بیامتیاز ،تنها مگر یکی کودک بودن

شب یلدا در رشت

نمایندگــی رشــت بــا همــکاری “رســانه مهــرورزی پردیــس
مهرایــران” و “گــروه پژوهشــی ،فرهنگــی نارنگــی” در دو نوبــت صبــح
و عصــر در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان رشــت بــرای
دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان بورســیه ایــن

نخســتین نمایشــگاه نقاشــی کــودک از گــروه “نارنگــی” همزمــان
بــا روزکــودک در گالــری انجمــن ســینمای جــوان رشــت بــه نفــع
بنیادکــودک برگــزار شــد .ایــن نمایشــگا ِه ســه روزه در روزهــای
افتتاحیــه و اختتامیــه میزبــان کــودکان گیالنــی بــود و بــا اجــرای
نمایــش عروســکی “مترســک و خالــه سوســکه” باعــث شــادی و
هیجــان دانشآمــوزان شــد.
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کافه “لوی”

کافــه “ لــوی” در شــهر رشــت بــا برگــزاری مراســمی در حیــاط
ایــن کافــه میزبــان نیکــوکاران گیالنــی بــود .در ایــن مراســم کافــه
“لــوی” بیــش از  100بــرش کیــک را بــه نفــع بنیادکــودک بــه فــروش
رســاند.

ارائه خدمات پزشکی

پزشــک نیکاندیــش گیالنــی بــه صــورت ماهانــه مــادران و
دانشآمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی رشــت را ویزیــت میکنــد و بــا
تشــکیل پرونــده پزشــکی بــرای افــرادی کــه نیــاز بــه ویزیــت مجــدد
یــا رســیدگی اورژانســی دارنــد ،آنهــا را در اولویــت رســیدگی قــرار
میدهــد .ایــن برنامــه بــه همــت پزشــک متخصــص زنــان و زایمــان
بــرای مــوارد ضــروری بــه صــورت دو هفتــه یکبــار ادامــه خواهــد
داشــت.

جوان بنیادکودک
هنرمندان
ِ
ِ

شبی هیجانانگیز در سیرک ستارگان
بــا حمایــت یکــی از همیــاران بنیادکــودک نمایندگــی رشــت
تعــدادی از دانشآمــوزان بورســیه در ایــن شهرســتان بــه تماشــای
ســیرک رفتنــد.

تعــدادی از دانشآمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی رشــت کــه
سالهاســت توســط یکــی از همیــاران ایــن نمایندگــی جهــت آمــوزش
موســیقی و خریــد ســاز حمایــت میشــوند ،تاکنــون فرصــت دیــدار
همیــار خــود را نداشــتند .ایــن دانشآمــوزان بــا خالقیــت خــود بــرای
تشــکر و قدردانــی از ایــن همیــار نیکاندیــش جشــنی را در یکــی از
کافههــای شــهر رشــت تــدارک دیدنــد .ایــن هنرمنــدان جــوان بــا
نواختــن ســاز و اجــرای قطعاتــی از همیــار خــود تشــکر کردنــد .در
ـان ایــن جشــن ،نمایندگــی رشــت از هشــت نفــر از دانشآمــوزان
پایـ ِ
کــه فعالیتهــای ورزشــی و هنــری داشــتند تقدیــر و تشــکر کــرد.
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تحقق آرزوی داشتن یک عالم کتاب
چنــدی پیــش فاطمــه دانشآمــوز گیالنــی آرزوی طالیــی خــود را
بــه درخــت آرزوهــای بنیادکــودک نمایندگــی رشــت آویخــت و کمــی
بعــد مدیــر کتابفروشــی “بــاز بــاران” بــا خوانــدن آرزوی فاطمــه
تصمیــم گرفــت او را بــه کتابفروشــی دعــوت کنــد و بــه آرزویــش
جامــه عمــل بپوشــاند.
فاطمــه کــه در یکــی از شهرســتانهای اســتان گیــان بــا پــدر و
مــادر خــود کــه هــر دو کمتــوان جســمی هســتند زندگــی میکنــد،
بــا شــور و شــوق بــه کتابفروشــی رفــت و بــه درخواســت مدیــر
کتابفروشــی کتابهایــی را کــه دوســت داشــت انتخــاب کــرد.
در پایــان بــه پیشــنهاد ایــن همیــار فرهیختــه مقــرر شــد بــه
صــورت ســالیانه دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک بــا هماهنگــی
ایــن نمایندگــی ،کتابهــای مــورد عالقــه خــود را تهیــه کننــد.

اردو در اولین روز تابستان
در اولیــن روز از اولیــن مــاه تابســتان ،دانشآمــوزان بورســیه
نمایندگــی رشــت بــه اردوگاه صابریــن شــهر چابکســر رفتنــد .در
ایــن اردوی تفریحــی یــک روزه  52دانشآمــوز کــه ســاکن شــهرها
و روســتاهای اطــراف رشــت هســتند ،حضــور داشــتند .در ایــن روز
دانشآمــوزان عــاوه بــر انجــام بازیهــای ورزشــی مثــل بدمینتــون،
والیبــال ،فوتبــال و مســابقات طنابکشــی و کایــت ،ویزیــت
دندانپزشــکی هــم شــدند .در پایــان بــه نفــرات برگزیــده مســابقهها
و دانشآموزانــی کــه در طــول ســال تحصیلــی در مســابقات علمــی
حضــور داشــتند ،هدایایــی اهــدا شــد.

نمایندگــی رشــت تفاهمنامــه همــکاری بــا گــروه خیریــه کانــون
صنفــی انجمــن دندانپزشــکان گیــان منعقــد کــرد.
طبــق ایــن تفاهمنامــه بــرای تمامــی دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک نمایندگــی رشــت پرونــده درمانــی تشــکیل شــد و همــه
دانشآمــوزان بعــد از ویزیــت رایــگان خدماتــی همچــون کشــیدن
دنــدان ،ترمیــم ،جرمگیــری و عصبکشــی انجــام دادنــد .طــی
ایــن تفاهمنامــه دانشآمــوزان میتواننــد هــر شــش مــاه یکبــار
بــا مراجعــه بــه مطــب کانــون خیریــه دندانپزشــکان از خدمــات
ویزیــت رایــگان بهرهمنــد شــوند .بــا همیــاری رئیــس هیئــت عامــل
نمایندگــی رشــت ،خدمــات تصویربــرداری دهــان و دنــدان نیــز بــه
صــورت رایــگان صــورت میگیــرد .همچنیــن طــی ایــن تفاهــم نامــه
مقــرر شــد کــه تعــدادی از دندانپزشــکان داوطلــب عضــو ایــن کانــون
در اردوهــای تفریحــی مؤسســه شــرکت کــرده و دورههــای پیشــگیری
از آســیبهای دنــدان و بهداشــت دهــان و دنــدان را بــه دانشآمــوزان
بورســیه ایــن مرکــز آمــوزش دهنــد.

تفاهمنامه همکاری نمایندگی رشت با انجمن
دندانپزشکان
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زاهدان  -زاهدان کهنه

آدرس  :نبش تقاطع بزرگمهر و جانبازان ،ساختمان بزرگمهر ،طبقه سوم ،واحد5
کد مخابراتی 054 :

تلفن33444844-33444855 :

رایانامه zahedan@childf.org :
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عیدانه و لبخند

نمایندگــی اقمــاری فنــوج بــه مناســبت فرارســیدن ســال نــو
تعــدادی کفــش بــه دانشآمــوزان بورســیه در ایــن منطقــه اهــدا کــرد.
ایــن کفشهــا توســط یکــی از همیــاران نیکاندیــش بــه دفتــر
مرکــزی ارســال شــده بــود .پیــش از آن نیــز ایــن نمایندگــی تعــداد
 500کاله و  50کیــف حــاوی نوشــتافزار بیــن دانشآمــوزان فنــوج
توزیــع کــرد.

هموارسازی مسیر تحصیل با تامین زیرساختها

کالسهایی برای رشد دانشآموزان و مادران

بنیادکــودک پیــرو رســالت خــود مبنــی بــر هموارکــردن مســیر
تحصیــل دانشآمــوزان کمبرخــوردار و حمایــت تحصیلــی از آنهــا
دو کانکــس مدرســه بــه مناطــق محــروم در سیســتان و بلوچســتان
ارســال کــرد .ایــن کانکــس مدرســهها بــه مــدارس شــهید محمدعلــی
ســاالری و شــهید آرمــان در شــهر زاهــدان کــه بــا مشــکل کمبــود
کالس مواجــه بودنــد؛ تحویــل داده شــد .هزینــه کانکسهــا بــا
نیکاندیشــی همیــاران ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور تامیــن شــد.

نمایندگــی اقمــاری ســراوان بــا همــکاری کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان ایــن شهرســتان ،کالسهــای ســفالگری
قصهگویــی و کتابخوانــی برگــزار کــرد .در ایــن مجموعــه کالسهــا
کــه بــا حضــور مســئول نمایندگــی اقمــاری ســراوان و مــادران
دانشآمــوزان برگــزار شــد ،مطالبــی در مــورد نحــوه ارتبــاط بــا
فرزنــدان و ارتبــاط موثــر بــا آنهــا بــه مــادران آمــوزش داده شــد.
دانشآمــوزان نیــز عــاوه بــر حضــور در کارگاه ســفالگری و
قصهخوانــی مطالبــی دربــاره نیکیکــردن و مهربانــی آموختنــد.

دختر هنرمند زاهدان
زینــب دانشــجوی بورســیه بنیادکــودک موفــق شــد در بیســت و
هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتانی اســتان سیســتان و بلوچســتان،
جایــزه نقــش اول زن را بــه دســت آورد .ایــن جشــنواره در شهرســتان
ایرانشــهر بــا حضــور گروههــای نمایشــی از سراســر اســتان سیســتان
و بلوچســتان برگــزار شــد .زینــب نقــش دختــری مبتــا بــه ســرطان
در نمایــش “جایــی بــرای هیچکــس” را ایفــا کــرد .ایــن نمایــش بــه
عنــوان اثــر منتخــب اســتان در جشــنواره فجــر نیــز بــه اجــرا درآمــد.

پسر شگفتانگیز سیستان و بلوچستان
چنــدی پیــش همزمــان بــا اعــام نتایــج اولیــه کنکــور سراســری،
تصویــر پســر جوانــی از اســتان سیســتان و بلوچســتان در شــبکههای
مجــازی دســت بــه دســت میچرخیــد .پســری شــگفتانگیز کــه
بــا تــاش و کوشــش توانســت بــر دشــواریهای تحصیــل در یکــی
مناطــق کمبرخــوردار غلبــه کنــد و رتبــه  24کشــوری (رتبــه
 2از منطقــه ســه) آزمــون سراســری در رشــته علــوم انســانی را بــه
دســت آورد .ایــن پســر شــگفتانگیز عبــداهلل دانشآمــوز بورســیه
بنیادکــودک در ســراوان اســت .عبــداهلل کــه بــا همــکاری بنیــاد
علمــی آموزشــی قلمچــی همیــار همیشــگی بنیادکــودک از خدمــات
و آزمونهــای ایــن موسســه بهــره میبــرد؛ بــه شــگفتی کنکــور
سراســری امســال تبدیــل شــد.
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آرزوهای رنگی یکی یکی به واقعیت میپیوندند
و بــه همــان میــزان بــرای افــراد توانمنــد آســان و در دســترس
اســت؛ همراهــان نیــک اندیــش بنیادکــودک بــرای بــرآورده کــردن
ایــن آرزوهــا تــاشمیکننــد و بــه مــرور آرزوهــای دانشآمــوزان
کمبرخــوردار را بــرآورده میســازند .از آرزوهایــی کــه ایــن روزهــا
توســط همراهــان نیکاندیــش بــرآورده شــده اســت دوچرخــه بــرای
دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی زاهــدان اســت .بدیــن ترتیــب
هفــت دوچرخــه متناســب بــا ســن دانشآمــوزان تهیــه و از طریــق
نمایندگــی زاهــدان تحویــل داده شــد.

آرزوهــای رنگــی دانشآمــوزان در نمایندگیهــای سراســر ایــران
منتظــر بــرآورده شــدن هســتند .ایــن آرزوهــا از دوچرخــه گرفتــه تــا
کتــاب ،تبلــت ،ســفر و ســینما چشــم انتظــار بــرآورده شــدن هســتند
تــا کیفیــت زندگــی آنهــا را بهبــود ببخشــند .از آنجایــی کــه ایــن
آرزوهــا بــرای دانشآمــوزان کمبرخــوردار رویایــی و دور از دســترس

انجام خدمات رایگان دندانپزشکی در فنوج
 180دانشآمــوز بــا هماهنگــی نمایندگــی اقمــاری فنــوج و بــا
همراهــی خیریــه مجمــع یــاوران فرهنــگ و اندیشــه مکــران در یکــی از
روســتاهای ایــن شهرســتان بــه صــورت رایــگان ویزیــت دندانپزشــکی
شــدند .همچنیــن 110کــودک کــه دارای دنــدان پوســیده بودنــد و
نیــاز بــه ترمیــم و درمــان داشــتند ،تحــت درمــان قــرار گرفتنــد .عــاوه
بــر دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی ،ســایر کــودکان روســتا نیــز در ایــن
طــرح شــرکت کردنــد.
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زابل -ارگ خان ملک کیانی

آدرس  :خیابان سام غربی ،سام نهم ،پالک5
کد مخابراتی 054 :

تلفن32243437-8 :

رایانامه zabol@childf.org :
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شاد زیستن هنر است
در دنیــای پــر اضطــراب و پرتالطــم 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 جامعـهاش را به ســامت
و پویایــی رهنمــون میســازد .شــاد زیســتن از ضرورتهــای زندگــی
آدمــی و خودســازی و اصــاح جامعــه از پیآمدهــای آن اســت کــه
قلبهــا را بــه یکدیگــر نزدیــک و تــرس ،نگرانــی ،ناکامــی و بدگمانــی
را بیاثــر میکنــد. .

بوی ماه مهر ،بوی خوبیها

بــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی جمعــی از نیکــوکاران اســتان
سیســتان و بلوچســتان تعــداد  135کولــه پشــتی و  43جفــت کفــش
بــه دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی زابــل اهــدا کردنــد.

بــه همیــن منظــور نمایندگــی زابــل ،بــا حضــور تعــدادی از
دانشآمــوزان و همراهــی مــادران ،جلســهای دربــاره چگونــه شــاد
زیســتن و راههــای بــه دســت آوردن شــادی ،بــا تدریــس دکتــر
ســاالرپور (رئیــس ایــن نمایندگــی) برگــزار کــرد .در انتهــای برنامــه،
دانشآمــوزان بــا اهــدای شــاخه گل از مــادران تشــکر و قدردانــی
کردنــد.
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سنندج-عمارت خسروآباد

آدرس  :خیابان فلسطین ،نبش کوچه ثبت ،پالک 112
کد مخابراتی 087 :

تلفن33611055-33224446 :

رایانامه sanandaj@childf.org :

96
جلسات کتابخوانی و قصهخوانی در اتاق مادربزرگ

خانه خیرین سنندج میزبان بنیادکودک

نمایندگــی ســنندج طــی اقدامــی فرهنگــی بــا همــکاریِ
کتابخانــه مرکــزی ایــن شــهر در برپایــی اتاقــی بــه ســبک ســنتی
بــا نــام اتــاق مادربــزرگ در کتابخانــه مرکــزی شــهر ســنندج
جهــت ترغیــب دانشآمــوزان بــه مطالعــه و قصهخوانــی مشــارکت
کــرد .دانشآمــوزان بنیادکــودک بــه صــورت رایــگان عضــو ایــن
کتابخانــه شــدند و جلســات کتابخوانــی بــه صــورت مســتمر در
ایــن محــل برگــزار خواهــد شــد.

خانــه خیریــن شــهر ســنندج در هفتــه پایانــی ســال ،نشســت
هماندیشــی بــا حضــور ســمنهای فعــال ایــن منطقــه برگــزار
کــرد .ایــن نشســت بــه محوریــت بررســی وضعیــت دانشآمــوزان
کمبرخــوردار و بــا حضــور مســئوالن نمایندگــی ســنندج برگــزار شــد.
در پایــان ایــن جلســه بنــا شــد ســای ِر ســمنها نیــز بــا بنیادکــودک در
زمینــه معرفــی دانشآمــوزان بــا اســتعداد همــکاری کننــد.

هنرمندان و مهرمندی بیپایان

خانوادهای به بزرگی هزاران جشن تولد

نمایندگــی ســنندج در روزهــای آغازیــن ســال نــو میزبــان هنرمنــد
فرهیختــه دکتــر قطبالدیــن صادقــی (اســتاد دانشــگاه ،کارگــردان
و بازیگــر عرصــه هنــر) بــود .صادقــی در پایــان ایــن دیــدار بــه جمــع
همیــاران و همراهــان نیکاندیــش ایــن نمایندگــی پیوســت.

نمایندگــی ســنندج در راســتای تقویــت رابطــه دوســتانه بیــن
دانشآمــوزان بورســیه ،ماهانــه جشــن تولــد آنهــا را در محــل دفتــر
نمایندگــی برگــزار میکنــد .ایــن جشــن تولدهــا بــا همــکاری
همیــاران دانشآمــوزان برگــزار میشــود.
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نمایندگــی ســنندج بــا همــکاری دبیــران برجســته ایــن شــهر بــا
هــدف تقویــت پایــه و رفــع اشــکال در دروس مختلــف دانشآمــوزان
بورســیه ایــن موسســه ،اقــدام بــه برگــزاری کالسهــای تقویتــی
و آموزشــی کــرد .ایــن کالسهــا از ابتــدای ســال تحصیلــی  97در
مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان برگــزار شــد و تــا
پایــان ســال تحصیلــی نیــز ادامــه یافــت.

کارگاههای آموزشی ،مسی ِر آگاهی بخشی

نمایندگــی ســنندج “کارگاه آموزشــی مهارتهــای زندگــی” بــا
حضــور خانــواده دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی در محــل
آمفــی تئاتـ ِر کتابخانــه ایــن شــهر جهــت آشــنایی و افزایــش آگاهــی
خانوادههــا در زمینــه رفتــار بــا فرزنــدان در مقاطــع ســنی مختلــف
برگزارکــرد .ایــن جلســه بــا پرســش و پاســخ بیــن خانوادههــا و دکتــر
یوســفی ،در خصــوص ناهنجاریهــای رفتــاری فرزنــدان ادامهیافــت.
در پایــان ایــن برنامــه نشســتی تحــت عنــوان “کتابخــوان” برگــزار
و چنــد کتــاب آموزشــی بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در زمینــه
روشهــای تربیتــی بــه خانوادههــا معرفــی شــد.

یلدای کودکان سنندج

بــه مناســبت شــب یلــدا خانــواده بــزرگ بنیادکــودک نمایندگــی
ســنندج همچــون دیگــر خانوادههــای ایرانــی گردهــم آمدنــد تــا تولــد
میتــرا و آئیــن باســتانی یلــدا را جشــن بگیرنــد.
بــه همیــن مناســبت از دانشآمــوزان برتــر مســابقات ورزشــی و
هنــری و همچنیــن از همیــاران همیشــگی بنیادکــودک تقدیــر شــد.
برنامههــای متنوعــی از جملــه اجــرای موســیقی زنــده ،نمایــش
عروســکی ،اجــرای مســابقه ،اهــدای جوایــز ،لــوح تقدیــر و همچنیــن
صــرف شــام بــه ســبک ســنتی بــرای گرامیداشــت آئیــن ایرانــی در
ایــن جشــن برگــزار شــد.
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دکتــر “حشــمتاله صوفیمجیدپــور” همیــار و عضــو هیئتعامــل
نمایندگــی ســنندج ،دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی و
خانوادههایشــان را معاینــه کــرد .ایــن همــراه نیکاندیــش
بنیادکــودک بــا توجــه بــه ســوابق و نــوع بیمــاری دانشآمــوزان بــرای
آنهــا پرونــده پزشــکی تشــکیل داد تــا در صــورت لــزوم بــه پزشــک
متخصــص ارجــاع داده شــوند.

اردوی شهربازی

بــه مناســبت روز کــودک 50 ،نفــر از دانشآمــوزان نمایندگــی
ســنندج در دو نوبــت بــه شــهر بــازی رفتنــد .دانشآمــوزان بــه
همــراه مــددکاران و بــه دعــوت یکــی از همیــاران نیکاندیــش ایــن
شهرســتان بــه شــهربازی “جاذبــه” رفتنــد و پــس از بــازی و گذرانــدن
یــک نیــمروز بــا ســرگرمیهای متنــوع بــه نهــار دعــوت شــدند.

روزی شاد در سینما بهمن
نمایندگــی ســنندج همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره فیلــ 
م
کــودک و نوجــوان ،دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی را بــه تماشــای
فیلــم دعــوت کــرد .در ایــن برنامــه فرهنگــی کــه بــا همــکاری شــرکت
روژمدیــا برگزارشــد؛ دانشآمــوزان در ســینما بهمــن شــهر ســنندج
بــه تماشــای فیلــم “ضربــه فنــی” ویــژه رده ســنی نوجوانــان نشســتند.

99

شهرکرد -دشت اللههای واژگون کوهرنگ

آدرس  :خیابان  12محرم جنوبی ،کوچه  ،51مجتمع تجاری اداری کیمیا ،طبقه  ،5واحد 20
کد مخابراتی 038 :

تلفن32260481 :

رایانامه shahrekord@childf.org :

100
دیدار رئیس نمایندگی شهرکرد با مدیرکل آموزش و پرورش این استان
پیــرو همــکاری نمایندگــی شــهرکرد و اداره کل آمــوزشو پــرورش
اســتان چهارمحــال و بختیــاری درخصــوص حمایــت از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد کمبرخــوردار ،هیئــت عامــل بنیادکــودک نمایندگــی
شــهرکرد بــا حضــور در دفتــر مدیــرکل آمــوزش و پــرورش این اســتان،
گزارشــی از فعالیتهــای خــود را بــه اطــاع مدیــر کل آمــوزش و
پــرورش شــهرکرد رســاندند .خانــم امینــی بــا ابــراز خوشــحالی از ایــن
دیــدار از تالشهــای چندیــن ســاله بنیادکــودک در خصــوص حمایــت
از دانشآمــوزان بــا اســتعداد تشــکر و قدردانــی کــرد .در پایــان بــرای
همــکاری بیشــتر بنیادکــودک و آمــوزش و پــرورش دســتور صــدور
تفاهمنامــ ه نیــز از طــرف ایشــان صــادر شــد.

نگار و تالشهای بیوقفه
نــگار دانشآمــوز پایــه پنجــم از شــهرکرد ایــن روزهــا انگیــزه
ویــژهای بــرای شــرکت در مســابقات کاراتــه دارد .وی در یــک ســال
اخیــر توانســته مدالهــای رنگارنگــی در رشــته کاراتــه در ســطح
اســتان و کشــور بــه دســت آورد .امــا بهانــه ایــن مصاحبــه موفقیــت
جدیــد نــگار اســت.
• نــگار از خــودت برایمــان بگــو و اینکــه چطــور بــه کاراتــه
عالقهمنــد شــدی؟
مــن پایــه پنجــم هســتم ســاکن شــهرکرد ،از دو ســالگی تــا شــش
ســالگی ژیمناســتیک کار کــردم .بعــد از آن ســراغ کیــک بوکســینگ
رفتــم .امــا بــه دلیــل بــاال بــودن هزین ـهی تمریــن و لبــاس نتوانســتم
ایــن ورزش را ادامــه بدهــم .در یــک ســال اخیــر بعــد از اینکــه بورســیه
بنیادکــودک شــدم؛ توانســتم از پــس هزینههــا بــر بیایــم.
• در آخریــن مســابقهای کــه شــرکت کــردی چــه مدالــی کســب
کــردی؟
نیمــه اســفند مــاه بــا کمــک مربــیام توانســتم در مســابقات
بینالمللــی بــه میزبانــی شــیراز شــرکت کنــم و خــدا را شــکر توانســتم

مــدال طــای ســبک کوبــه اوزاکا شــیتوریو را بــه دســت آورم.
• در ایــن مســابقات چــه افــرادی از چنــد اســتان شــرکت کــرده
بودنــد؟
شــرکتکنندگان از سراســر کشــور و کشــورهای همســایه ماننــد
عــراق ،ترکیــه ،آذربایجــان ،افغانســتان و پاکســتان بودنــد و نزدیــک بــه
 600ورزشــکار دختــر در ایــن دوره بــا همدیگــر رقابــت کردیــم.
• تا کنون چند مدال طال کسب کردی؟
ســه مــدال طــا دارم .یــک مــدال اســتانی ،یــک مــدال کشــوری و
حــاال هــم یــک مــدال طــای بینالمللــی گرفتــم.
• این روزها برای ادامه مسیرت به چه چیزهایی نیاز داری؟
مربــیام معتقــد اســت اول تــاش و انگیــزه و بعــد حمایــت؛ مــن
خوشــبختانه حمایــت مــادرم را دارم و تــاش زیــادی میکنــم ،امــا
مســئله مالــی هــم هســت .بایــد بتوانــم از پــس هزینــه مســابقات،
مربــی و تمرینــات بربیایــم.
• در حال حاضر برای چه مسابقهای آماده میشوی؟
بعــد از عیــد مســابقات اســتانی را در پیــش دارم .هنــوز اســتان
انتخابــی تیــم ملــی را در
میزبــان مشــخص نیســت و بعــد از آن هــم
ِ
پیــش دارم.
• بــرای آنکــه ســهمیه تیــم ملــی را بگیــری چــه مراحلــی را بایــد
طــی کنــی؟
باید بتوانم کمربند آبی را به کمربند قهوهای 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 فعالیتهــای هنــری از مــا حمایــت
مالــی میکنــد .مــن پیــش از آشــنایی بــا بنیادکــودک نمیتوانســتم
مســیر خــود را ادامــه دهــم .چــون واقعا تامیــن هزینــه مدرســه و ورزش
بــرای مــادرم امکانپذیــر نبــود .بعــد از آنکــه مــن بورســیه شــدم ،بــه
صــورت منظــم مقــرری دریافــت میکنــم و میتوانــم نیازهــای دیگــر
مثــل ورزش را هــم بــا آنهــا در میــان بگــذارم و در بســیاری مــوارد ایــن
نیازهــا بــا تشــخیص مــددکاران برطــرف میشــود .اگــر بخواهــم از
آرزویــم بگویــم؛ آرزو دارم بتوانــم پاســخ زحمــات مــادرم را بدهــم و وارد
تیــم ملــی شــوم.

پروژههای اجتماعی تشکلها ،هموارسازی پذیرش
مسئولیت اجتماعی

کارگاه آموزشــی “شــیوههای تدویــن پــروژه اجتماعــی در
تشــکلها” در دانشــگاه علمــی کاربــردی شــهرکرد و بــا هــدف
توانافزایــی مهارتهــای تشــکلها در تدویــن پروژههــای کوچــک
اجتماعــی و بــه همــت دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری
شــهرکرد برگزارشــد .نمایندگــی شــهرکرد و  40نفــر از نماینــدگان
تشــکلهای فعــال در ایــن شهرســتان بــه عنــوان ســازمانهای مــردم
نهــا ِد موثــر در توســعه پایــدار در ایــن کارگاه حضــور یافتنــد.

محبت ،دختر دونده
محبــت دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی شــهرکرد ،عــاوه بــر
موفقیــت تحصیلــی ،در رشــته دو و میدانــی نیــز فعالیــت حرفــهای
دارد .محبــت کــه تصمیــم دارد در رشــته تربیــت بدنــی ادامــه تحصیــل
دهــد ،تــا کنــون در مســابقات متعــددی در ســطح اســتان و منطقــه
شــرکت کــرده و بــه تازگــی در مســابقات ورزشــی دانشآمــوزان
کشــور بــه میزبانــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در مــاده 1500
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
را نیــز بــه دســت خواهــد آورد.

مدرسهای از مهر

روســتای شاهحســینی از توابــع شهرســتان لــردگان در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری اســت .دانشآمــوزان ایــن روســتا بــرای
تحصیــل بــا ســختی و بــا پــای پیــاده مســیرهای کوهســتانی را هــر
روز میپیماینــد تــا بــه مدرســه روســتای مجــاور برونــد .اغلــب همیــن
موضــوع ســبب تــرک تحصیــل دانشآمــوزان میشــود.
بــه همیــن منظــور یــک دســتگاه کانکــس مدرســه بــه همــت یکــی
از همیــاران بنیادکــودک نمایندگــی شــهرکرد بــه ایــن روســتا اهــدا
شــد .حــاال روســتای شاهحســینی و عشــایر کــوچروی ایــن منطقــه
از ایــن مدرســه اســتفاده میکننــد .دانشآمــوزان خــوشذوق
عشــایر بــه پــاس ایــن اقــدام بــه بنیادکــودک قالیچ ـهای کــه بــا هنــر
دستانشــان بافتــه شــده ،هدیــه دادنــد.

کسب مدال برنز مسابقات تکواندوی خردساالن
ابوالفضــل دانشآمــوز مقطــع پنجــم ابتدایــی اســت کــه عــاوه
بــر اســتعداد ورزشــی بــا پشــتکار ســال تحصیلــی را بــا معــدل خیلــی
خــوب بــه پایــان رســانده اســت .وی عــاوه بــر موفقیــت تحصیلــی
در زمینــه ورزشــی نیــز فعالیــت دارد و بــا عالقــه و اســتعداد خــود
توانســت بــه خوبــی پیشــرفت کنــد .ســال گذشــته در مســابقاتی کــه
در شــهرکرد برگــزار شــد مــدال برنــز را دریافــت کــرد و در مســابقات
اخیــر نیــز کــه در ســطح اســتانی و بــا حضــور تمــام شهرســتانها
برگــزار شــد ،در تیــم تکوانــدوی رده خردســاالن بــا مربیگــری اســتاد
محســن عبدالهــی توانســت مــدال نقــره مســابقات را کســب کنــد.
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دانشآموزان نمایندگی شیراز مهمان بنیاد نخبگان

بنیــاد نخبــگان شــهر شــیراز کــه سالهاســت فعالیــت خــود را
بــا هــدف توانمندســازی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر آغــاز کــرده
اســت؛ هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان میزبــان تعــدادی از ایــن
فرهیختــگان اســت .اینبــار نیــز از دانشآمــوزان 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 ،دانشآمــوزان
بــا برنامههــای متنــوع و بازیهــای فکــری متعــددی ســرگرم شــدند و
شــبی بســیار خاطــره انگیــز رقــم خــورد .در پایــان بــا تقدیــم هدایــای
نقــدی و غیرنقــدی بــه تمامــی دانشآمــوزان 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
توســط هــر دانشآمــوز نوشــته و بــه درخــت آویختــه شــد .در پایــان
نیکوکارانــی کــه بــه جشــن پیوســتند بــا برداشــتن هــر بــرگ آرزو ،بــه
تحقــق بخشــیدن بــه آن اقــدام کردنــد.

سالگرد تاسیس نمایندگی اقماری مرودشت

نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــه مناســبت ســالروز افتتاحیــه
بنیادکــودک در ایــن شــهر ،جشــن بزرگــی را برگــزار کــرد .مراســم
افتتاحیــه در شــب نیمــه شــعبان بــا تعــداد کثیــری از مــردم مرودشــت
و خواننــدگان مشــهور ایــن شــهر برگــزار شــد .همچنیــن همیــاران
همیشــگی نمایندگــی مرودشــت ،عموهــای آفتابگــردون نیــز در
جشــن حضــور داشــتند کــه شــادی و نشــاط بیشــتری بــه ایــن شــب
بخشــیدند .از دیگــر برنامههــای ایــن مراســم اجــرای حــرکات ورزشــی
چنــد تــن از دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی بــود.

اجرای موسیقی توسط دانشآموزان بنیادکودک

علیرضــا و محمدحســین دانشآمــوزان هنرمنــد بنیادکــودک
نمایندگــی اقمــاری مرودشــت پــس از حضــور در کالسهــای آموزشــی
نینــوازان بــرای همــکاری بــه گــروه موســیقی راز دعــوت شــدند و
همــراه بــا ایــن گــروه موســیقی ،میزبــان مــردم مرودشــت بودنــد.

یلدا در مرودشت

بنیادکــودک نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا حضــور خانوادههــا
و دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی شــب یلــدا را جشــن گرفــت.
ایــن مراســم بــا اجــرای گروههــای موســیقی حــال و هــوای شــادی بــه
خــود گرفــت و در ادامــه اســتندآپ “گــروه آفتابگــردون” اجــرا شــد.
در بخــش پایانــی مراســم “محمــود زارع” رکــورددار مــدال
طــای جهــان در رشــته پــرورش انــدام ،تجربیــات خــود را پیرامــون
تالشهایــش بــا دانشآمــوزان در میــان گذاشــت“ .امامــی مقــدم”
عضــو هیئــت رئیســه انجمــن نمایــش اســتان فــارس نیــز اعــام کــرد
کــه ده درصــد از ســود حاصــل از دو تئاتــری کــه بــه زودی بــه روی
صحنــه خواهــد رفــت را بــه بنیــاد کــودک اهــدا خواهــد کــرد.

شب یلدای شیراز در کافه گلشن

نمایندگــی شــیراز بــه مناســبت شــب یلــدا دانــش آمــوزان بورســیه
ایــن نمایندگــی را بــه کافــه گلشــن دعــوت کــرد و بــرای پاسداشــت
ایــن شــب باســتانی فــال حافــظ و قصهخوانــی برگــزار کــرد.

104
هفته کتابخوانی در شیراز
بنیادکودک در نشست ساالنه متخصصان پوست
شیراز

در هفتــه کتــاب وکتابخوانــی 60 ،نفــر از دانشآمــوزان
بنیادکــودک بــه همــراه مادرانشــان بــه مراســمی بــا حضــور فروتــن
(قصهنویــس و قصهگــوی برجســته ایــن شــهر) دعــوت شــدند.
فروتــن از ارزش فرهنــگ کتابخوانــی و تفــاوت افــراد اهــل مطالعــه
بــا دیگــران ســخن گفــت و بــه مــادران توصیــه کــرد بــا قصهخوانــی
فرهنــگ کتابخوانــی را از خانــه بــه فرزندانشــان آمــوزش دهنــد.
در پایــان ایــن مراســم دانشآمــوزان بــرای حاضریــن کتــاب خواندنــد
و کتابهایــی بــه آنهــا اهــدا شــد.

فوتبالیستهای بنیادکودک
هتــل زندیــه شــیراز روز پنجشــنبه  26مهــر مــاه میزبــان نشســت
ســاالنه متخصصــان پوســت ،مــو و زیبایــی بــود .بنیادکــودک نیــز
بــه مــدد همیارانــش در ایــن نشســت حضــور یافــت تــا رســالت ایــن
ســازمان مردمنهــاد را هرچــه بیشــتر بــرای جامعــه پزشــکی تشــریح
کنــد.

نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا همــکاری باشــگاه پرســپولیس
ایــن شهرســتان ،تعــدادی از دانشآمــوزان عالقهمنــد بــه ورزش
فوتبــال را جهــت عضویــت و فعالیــت جــدی بــه ایــن باشــگاه معرفــی
کــرد .ایــن دانشآمــوزان بــا عضویــت در ایــن باشــگاه فراگیــری
فوتبــال را زیــر نظــر مربیــان آغــاز کردنــد .باشــگاه پرســپولیس
مرودشــت در زمینــه فوتســال دختــران نیــز بــا بنیادکــودک ایــن
شهرســتان همــکاری میکنــد.
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یکتا ،دختر قهرمان
یکتــا دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی اقمــاری مرودشــت اســت
کــه در مســابقات اســتانی رشــته تکوانــدو شــاخ ه “هــان مادانــگ” بــه
میزبانــی شــیراز مــدال قهرمانــی را بــه گــردن آویخــت .او همچنیــن در
شــاخهی “یــوپ چاگــی” رده ســنی  12تــا  14ســال ،مقــام اول را بــه
دســتآورد.
یکتــا پیــش از ایــن در مســابقه قهرمانــی تکوانــدو جــام عیــد
قربــان 97در رده ســنی نونهــاالن در ســطح منطقــه مقــام ســوم را
کســب کــرده اســت.
او بــا اراده و تــاش ،خــود را بــرای رســیدن بــه مســابقات المپیــک
و بــه دســت آوردن ســهمیه حضــور در ایــن مســابقات آمــاده میکنــد.

قهرمان رباتیک
محمد،
ِ

محمــد دانشآمــوز پــر تــاش نمایندگــی شــیراز بــار دیگــر در
مســابقات رباتیــک قهرمــان شــد .محمــد در چهارمیــن دوره مســابقات
کشــوری رباتیــک 2018آزاد شــیراز توانســت مقــام دوم در رشــتههای
ربــات جنگجــو و ربــات فوتبالیســت را از آن خــود کنــد .همچنیــن
محمــد ســال گذشــته نیــز در مســابقات بینالمللــی بــه میزبانــی
شــیراز مقــام پنجــم را کســب کــرد.

کارگاه ایدهپردازی و ثبت اختراعات
کمپین “ماماندکتر”

کارگاه ایدهپــردازی بــا هــدف آمــوزش نگــرش خالقانــه و
آیندهپژوهــی در نمایندگــی شــیراز بــا شــرکت  40دانشآمــوز
بورســیه ایــن نمایندگــی برگــزار شــد .ایــن کارگاه بــا توضیحــات
رئیــس نمایندگــی شــیراز در خصــوص اهمیــت ایدهپــردازی و
آیندهپژوهــی آغــاز شــد .پــس از آن دکتــر زارع جلســه را بــا پاســخ بــه
ســواالت دانشآمــوزان ادامــه داد.
در بخــش عملــی دانشآمــوزان بــه گروههــای ســه نفــری تقســیم
شــده و هــر کــدام در زمانهــای مشــخص شــده ایــدهای ارائــه دادنــد.
دانشآمــوزان توانســتند تــا حــدود زیــادی ایدههــای خــود را تشــریح
و تحلیــل کننــد .ایــن تمریــن عملــی در انگیزهبخشــی بــه آنــان تاثیــر
ویــژهای داشــت.

همایش”ماماندکتــر” بــا هــدف آمــوزش مــادران از ابتــدای مهــر
مــاه آغــاز بــه کار کــرد .اولیــن گردهمایــی ایــن کمپیــن در ســالن
مجتمــع فرهنگــی -رفاهــی دانشــگاه شــیراز بــا حضــور 500نفــر از
والدینــی کــه فرزنــد زیــر  10ســال دارنــد ،برگــزار شــد 50 .نفــر از
مــادران دانشآمــوزان بورســیه
شــرکتکنندگان ایــن همایــش نیــز
ِ
بنیادکــودک بودنــد.
کمپیــن ماماندکتــر ازمهــر مــاه  97تــا مهــر مــاه  98بــه صــورت
ماهانــه برگــزار شــد و در هــر همایــش چندیــن موضــوع مهــم در رابطــه
بــا نگهــداری از جنیــن ،نــوزاد و کــودک مــورد آمــوزش قرارگرفــت.
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ملیکا ،دختر کاراتهکار

ملیــکا دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک نمایندگــی اقمــاری
مرودشــت کــه چندیــن ســال اســت در رشــته ورزشــی کاراتــه فعالیــت
دارد بــا شــرکت در مســابقات قهرمانــی شــوتوکان کاراتــه کوبــه اوزاکا
کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران برگــزار شــد؛ مــدال طــای بخــش کاتــا
آن خــود کــرد .او همچنیــن در هفدهمیــن
و رده ســنی نوجوانــان را از ِ
دوره از مســابقات قهرمانــی کاراتــه بانــوان اســتان فــارس در رشــته
کاتــا ،ردهی کمربنــد آبی-بنفــش در گــروه ســنی نونهــاالن نیــز مــدال
طــا را بــه دســت آورد.

برگزاری کالس داستاننویسی

نمایندگــی شــیراز کالسهــای داستاننویســی برگــزار کــرد .ایــن
کالسهــا بــا همــکاری کانــون آسانرســان شــیراز و بــا هــدف پــرورش
خالقیــت و افزایــش مهارتهــای دانشآمــوزان برگــزار شــد.

برگزاری کالس موسیقی

اردوی استعدادیابی برای دانشآموزان

نمایندگــی شــیراز و مرودشــت بــه صــورت مشــترک اردوی
تفریحــی و اســتعدادیابی برگــزار کردنــد.
ایــن اردوی یــک روزه کــه بــا شــرکت  100دانشآمــوز ابتدایــی و
متوســطه بــه صــورت جداگانــه بــرای پســران و دختــران برگــزار شــد،
شــامل برنامههــای طبیعتگــردی ،آببــازی در چشــمه ،بازدیــد از
خانــهای قدیمــی و تاریخــی ،مســابقه فوتبــال ،والیبــال ،طنابکشــی
و مســابقه رباتیــک بــود کــه در پایــان بــه تیمهــای برگزیــده جوایــزی
اهــدا شــد .از اهــداف ایــن اردو شناســایی اســتعدادهای دانشآمــوزان
و ایجــاد انگیــز ه هرچــه بیشــتر بــرای انتخابهــای تحصیلــی و
ورزشــی بــود.

بنــا بــه درخواســت دانشآمــوزان بورســیه ،در ایــن نمایندگــی
کالس موســیقی برگــزار شــد و بــه مــدت یــک مــاه ادامــه پیــدا کــرد.
یکــی از مدرســان مطــرح شــهر شــیراز بــه صــورت افتخــاری تدریــس
ایــن دوره را در قالــب آمــوزش گیتــار برعهــده گرفــت و همچنیــن
ســازهای مــورد نیــاز دانشآمــوزان را همیــاران نیکاندیــش
بنیادکــودک تهیــه کردنــد.
ایــن دوره آموزشــی کــه بــا حضــور پانــزده نفــر از دانشآمــوزان
برگــزار شــد ،بــه دلیــل اســتقبال دانشآمــوزان بــه صــورت مســتمر
ادامــه خواهــد داشــت .در راســتای برگــزاری کالسهــای موســیقی
همچنیــن کالس نینــوازی در نمایندگــی اقمــاری مرودشــت برگــزار
شــد .ایــن نمایندگــی بــا هــدف تشــویق دانشآمــوزان پرتــاش و
افزایــش مهارتهــای آنهــا گــروه یــازده نفــره نینــوازی تشــکیل داد.
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افزایش مهارت دانشآموزان ،راهی برای بهبود
کسب و کار

بــا همــکاری یکــی از همیــاران ایــن موسســه کارگاه کســب
وکار برگــزار شــد .ایــن کارگاه در ده جلســه متوالــی بــا حضــور 12
دانشــجوی ایــن نمایندگــی بــا محوریــت شــناخت بــازار کســب و کار و
پــردازش ایدههــای خوداشــتغالی برگــزار شــد.

حضور دانشآموزان در کالسهای فوق برنامه
نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا همــکاری موسســه فرهنگــی–
هنــری ادیــب ،دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک را در کالسهــای
زبــان انگلیســی ،مینیاتــور ،خوشنویســی ،طراحــی ،نقاشــی ،گریــم
کــودکان ،منبــت و معــرق ثبتنــام کــرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل میزبان دانشآموزان
بنیادکودک

دفتــر کمیســاریای ســازمان ملــل بــا همــکاری گالــری پیرســوک
شــیراز میزبــان تعــدادی از دانشآمــوزان نخبــه اتبــاع بورســیه
بنیادکــودک شــد .ایــن اردوی یــک روزه در گالــری زیبــای پیرســوک؛
بــا هــدف کشــف اســتعداد ،خودشناســی و باورهــای مثبــت در مــورد
خــود بــا هنــر نقاشــی ،قصهخوانــی ،دیــدن فیلــم برگــزار شــد.
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کاشان-مسجد آقابزرگ

آدرس  :میدان کمال الملک ،ابتدای خیابان مالحبیب اله شریف ،مجتمع کمال الملک ،طبقه سوم ،واحد 7
کد مخابراتی 031 :

تلفن55245752 :

رایانامه kashan@childf.org :
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بــا توجــه بــه افزایــش و تنــوع مــواد مخــدر و در دســترس بــودن آن
در میــان نوجوانــان و جوانــان و بــا اشــاره بــه ضــرورت ارائــه مباحــث
پیشگیــری از اعتیــاد در مــدارس ،خانــواده و محیطهــای كاری؛
میبایســت مهارتهــای زندگــی همچــون قــدرت تصمیمگیــری،
حــل مســأله ،نــه گفتــن ،داشــتن روابــط مناســب بــا دیگــران ،مقابلــه
بــا اســترس بــه دانشآمــوزان ارائــه شــود .بنابرایــن نمایندگــی کاشــان
بــر آن شــد بــا همــکاری مرکــز تــرک اعتیــاد بانــوان ایــن شــهر ،اولیــن
جلســه آمــوزش گروهــی آشــنایی بــا مــواد مخــدر و پیشگیــری از
اعتیــاد را بــا حضــور دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه دوره اول
در دفتــر نمایندگــی برگــزار کنــد .ایــن کارگاه زیــن پــس بــه طــور
مرتــب هــر پنجشــنبه اجــرا خواهــد شــد.
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کرج  -کاروانسرای شاه عباسی

آدرس  :ضلع جنوب غربی چهارراه نبوت ،مجتمع لیلستان ،طبقه اول ،واحد 4
کد مخابراتی 026 :

تلفن34456839-34455873 :

رایانامه karaj@childf.org :
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کارگاه مهارتآموزی

بــا توجــه بــه اهمیــت حرفهآمــوزی در بیــن جوانــان و نوجوانــان
جهــت بــاال رفتــن عــزت نفــس ،اعتمــاد بــه نفــس ،ثبــات شــخصیت،
افزایــش درصــد اشــتغال در آینــده و همچنیــن توســعه بــازار کســب
و کار ایرانــی ،کارگاهــی در ایــن زمینــه در ســالن اجتماعــات مدرســه
رشــد نــو بــا حضــور یکــی از مربیــان آمــوزش فنــی و حرفـهای برگــزار
شــد 53 .دانشآمــوز پســر بــاالی 16ســال بورســیه بنیادکــودک بــه
همــراه مــادران در ایــن همایــش شــرکت کردنــد.
در ابتــدای جلســه فــرم نیازســنجی در اختیــار دانشآمــوزان قــرار
گرفــت .هــدف از ایــن فــرم کســب اطــاع از آگاهــی و همچنیــن میــزان
مهــارت دانشآمــوزان و عالیــق آنهــا بــرای دنبــال کــردن رشــتههای
فنــی و حرف ـهای و کســب درآمــد در آینــده بــود .در ایــن کارگاه چنــد
نمونــه از رشــتههای پــر درآمــد و همچنیــن مناســب دانشآمــوزان
از جملــه مکانیــک ،جوشــکاری ،پــرورش قــارچ ،پــرورش گلهــای
آپارتمانــی ،تراشــکاری ،پــرورش زنبــور عســل ،پــرورش ماهــی،
زعفــرانکاری ،بــرق خــودرو ،انژکتــور خــودرو و ...معرفــی شــد.
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حضور نمایندگی کرج در همایش تربیت مدرس زبان
در ایــن همایــش کــه در ســالن همایــش شــهدای پردیــس
دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــرج برگــزار شــد ،نمایندگــی
کــرج نیــز حضــور داشــت .همایــش از ســاعت  8صبــح تــا  5عصــر بــا
حضــور مــددکاران ایــن نمایندگــی برگــزار شــد .بنیادکــودک جهــت
ارائــه و اطالعرســانی فعالیــت خــود بــه شــرکتکنندگان همایــش
(اســاتید ،مدرســان و دانشــجویان زبــان انگلیســی) توانســت بــا معرفــی
دقیــق فعالیــت خــود ،بــا تعــدادی مــدرس زبــان جهــت تدریــس درس
زبــان انگلیســی بــه دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک و پیوســتن
بــه مجموعــه بــه صــورت افتخــاری وارد مذاکــره شــود .همچنیــن بــا
آموزشــگاهی بــا ســابقه در زمینــه آمــوزش زبــان انگلیســی رایزنــی و
مقــرر شــد بــه صــورت ترمیــک از دانشآمــوزان بورســیه ثبــت نــام بــه
عمــل آیــد.

شناسان ماهر
نوجوانان کنجکاو و ستاره
ِ
نمایندگــی کــرج پــس از برگــزاری همایــش نجــوم و ستارهشناســی
بــا توجــه بــه اســتقبال دانشآمــوزان و خانوادههایشــان کالسهــای
آموزشــی بــه صــورت مســتمر در ایــن حــوزه برگــزار کــرد.
دوره اول کالس ستارهشناســی بــا موضــوع منظومــه شمســی
طــی  12جلســه بــرای آمادهســازی پروژههــای پایــان دوره ،در
“مدرســه رشــد نــو” برگــزار شــد .در ایــن جلســات مباحــث نجــوم
و ستارهشناســی شــامل آشــنایی بــا آســمان و منظومــه شمســی و
اجــزای تشــکیل دهنــده آنهــا ارائهشــد .ایــن کالسهــا کــه بــا روش
مشــارکتی ،پخــش فیلــم و مطالــب تصویــری همــراه بــود؛ بســیار
مــورد اســتقبال دانشآمــوزان قــرار گرفــت .کالسهــا از ابتــدای آذر
مــاه تــا پایــان ســال  97ادامــه یافــت .در ســال  98دانشآمــوزان
عالقهمنــد بــا حضــور در اردوهــای علمــی بــه یادگیــری مطالــب
بیشــتر میپردازنــد.

جشن امضای کتاب اتابک نوشته امیرعلی

ِ
مفلوک ساده دل! بیش از حد پیچ خوردهای! !
انسان مدرن
برگرفته از کتاب اتابک

امیرعلــی از دانشآمــوزان خــاق و ادیــب نمایندگــی کــرج ،بــا
تألیــف و چــاپ کتــاب اتابــک و رونمایــی آن در نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب ،افتخــاری بــزرگ را در کارنامــه بنیادکــودک بــه ثبــت رســاند.
ایــن نویســنده بســیار جــوان کــه دانشآمــوز پایــه یازدهــم رشــته
ریاضــی فیزیــک اســت ،از ســالها پیــش در عرصــه نویســندگی دســت
ش و تقویــت اســتعدادش در
بــه قلــم شــده و توانســته اســت بــا تــا 
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
چنــدان دور وارد بــازار کتــاب شــده و در اختیــار عالقهمنــدان قــرار
خواهــد گرفــت.

مشاوره تحصیلی در پایان سال ۹۷
نمایندگــی کــرج در روزهــای پایانــی ســال بــا توجــه بــه نیــاز
دانشآمــوزان دوره متوســطه ،جلســه مشــاوره تحصیلــی بــا حضــور 14
دانشآمــوز بورســیه و بــا همــکاری همیــار نیکاندیــش برگزارکــرد.
ایــن جلســات بــه منظــور بهبــود وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان و
برنامهریــزی در تعطیــات نــوروز برگــزار شــد.
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کارگاهی برای انتخاب بهتر

برگزاری کالس فرزندپروری

ـوزان دوره متوســطه
نمایندگــی کــرج بــا بررســی نیازهــای دانشآمـ ِ
اول “کارگاه هدایــت تحصیلــی” بــا موضــوع انتخــاب رشــته برگــزار کرد.
دکتــر مهــرداد امیــری همیــار بنیادکــودک بــه عنــوان مــدرس ایــن
کارگاه ،مباحثــی پیرامــون انتخــاب رشــته مناســب و نحــوه صحیــح
برنامهریــزی درســی مطــرح کــرد .ایــن کارگاه طــی دو جلســه 2
ســاعته بــا شــرکت  24دانشآمــوز پایــه نهــم و  20دانشآمــوز پایــه
دوازدهــم تشــکیل شــد.

بــا همــکاری یکــی از همیــاران ،کالسهــای هفتگــی افزایــش
مهــارت فرزندپــروری و ارتبــاط موثــر برگــزار شــد .همیــار نیکاندیــش
بنیادکــودک کــه متخصــص روانشناســی بالینــی اســت ،در ایــن کارگاه
بــه طــرح موضوعاتــی ماننــد مدیریــت خشــم ،تــابآوری ،مشــکالت
بلــوغ و اعتمــاد بــه نفــس پرداخــت .در پایــان ایــن جلســات مــادران
ســواالت و مشــکالت خــود را طــی جلســه پرســش و پاســخ بــا
روانشــناس در میــان گذاشــتند.

اردوی تابستانی نمایندگی کرج

کالس نمددوزی با هدف توانمندسازی خانوادهها

نمایندگــی کــرج آخریــن اردوی تابســتانی خــود را در نیمــه
شــهریور مــاه برگــزار کــرد .در ایــن اردوی یــک روزه  23دانشآمــوز
پایــه پنجــم تــا نهــم بــه همــراه مربــی و مــددکار خــود حضــور داشــتند
و برنامههــای ســرگرم کننــده بــا هــدف آمــوزش و ارتبــاط بهتــر بــا
دانشآمــوزان اجــرا شــد.

نمایندگــی کــرج بــرای خانوادههــای دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک در ایــن شــهر کالسهــای نمــددوزی برگــزار کــرد .ایــن
دورهی آموزشــی بــا هــدف آمــوزش مهارتهــای عملــی در راســتای
توانمندســازی خانوادههــا بــرای کســب درآمــد و اشــتغالزایی
برگــزار شــد.

نمایندگــی کــرج بــا همــکاری مــددکاران و مربیــان ایــن موسســه ،اردویــی یــک روزه بــرای
اردویی برای رشد فکری دانشآموزان  20دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک در مقطــع ابتدایــی برگــزار کــرد .ایــن اردو کــه در یکــی از
باغهــای شهرســتان ماهدشــت برگــزار شــد؛ شــامل بــازی ،کتابخوانــی و گــردش بــود.
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کرمانشاه  -مسجد عمادالدوله

آدرس  :خیابان مدرس ،مجتمع اداری تجاری پردیس  ،2طبقه  - 3واحد  8و 9
کد مخابراتی 083 :

تلفن38214184-38214188 :

رایانامه kermanshah@childf.org :
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هدیهای دیگر از کنیال
پیــش شــرکت کنیــال ،بــار
بــه دنبــال پــروژه ســال
ِ
دیگــر بــا همراهــی و مهــر بیدریــغ دوســتان از سراســر
دنیــا و شــرکت کنیــال کفــش و کاپشــنهای ارســال شــده
بــه دســت دانشآمــوزان بنیادکــودک درکرمانشــاه رســید.
بیدلیــل نیســت کــه کنیــال معتقــد اســت بــا کمــک هــم
میتوانیــم کوههــا را جابهجــا کنیــم.

116

الرستان  -قلعه اژدهاپیکر

آدرس  :شهرجدید 12،متری هتل سجاد،بلوک اول ،واحد حسینیه ثامن االئمه
کد مخابراتی 071 :

تلفن52255510-52255461 :

رایانامه larestan@childf.org :

117
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در ایــن نشســت کــه بــا هــدف ارائــه گــزارش فعالیــت نمایندگــی،
جــذب همیــار و همفکــری بــرای ارتقــای خدمــات ایــن بنیــاد
برگزارشــد؛ غیــر از اعضــای ســابق و فعلــی هیئــت عامــل ،تعــدادی
از نیکاندیشــان الرســتان نیــز حضــور داشــتند .در ابتــدای مراســم
محمــد زارع مجــری برنامــه و عضــو هیئــت عامــل ایــن نمایندگــی
نکاتــی را دربــاره اهــداف و چگونگــی راهانــدازی بنیادکــودک در
الرســتان عنــوان کــرد و در ادامــه دکتــر خلیــل شــریفزاده (بانــی
تأســیس نمایندگــی الرســتان) بــه تبییــن اهــداف اصلــی بنیادکــودک
کــه حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد و کمبرخــوردار اســت،
پرداخــت و از ســایر همراهــان در راه انــدازی ایــن نمایندگــی قدردانــی
کــرد.

شبی با همیاران بنیادکودک نمایندگی الرستان
همایــش نمایندگــی تــازه تأســیس الرســتان بــه منظــور معرفــی
موسســه و فعالیتهــای آن در شــهرهای الر و شــیراز برگــزار شــد .در
ایــن همایــش مدیــران ،اعضــای هیئــت عامــل و همــکاران بنیادکودک،
همچنیــن همیــاران ایــن شهرســتان و الریهــای مقیــم شــیراز حضــور
بــه هــم رســاندند .بــا همــکاری موســس نمایندگــی الرســتان ،هیئــت
عامــل و نیکــوکاران ایــن شــهر برگــزاری همایــش نتایــج مطلوبــی را
بــه دنبــال داشــت .از بیــان حــس نیکــوکاری الریهــا همیــن بــس کــه
نازنینمریــم (مهمــان خردســال ایــن همایــش) بــا اهــدای پسانــداز
خــود بــه بنیادکــودک ،از دانشآمــوزان کمبرخــوردار شــهرش
حمایــت کــرد.

رئیــس نمایندگــی الرســتان در ایــن مراســم بــه بیــان گزارشــی
کوتــاه از خدمــات موسســه پرداخــت و گفــت :ایــن بنیــاد کــه از ســال
 96فعالیــت خــود را در الرســتان آغــاز کــرده تاکنــون  30دانشآمــوز
واجــد شــرایط را بورســیه و بیــش از  30همیــار نیــز جــذب کــرده اســت
کــه عــاوه بــر مقــرری ماهیانــه ،هدایــای نقــدی و غیــر نقــدی متعددی
نیــز بــه مناســبتهای مختلــف بــه ایــن دانشآمــوزان اختصــاص
دادهانــد .هــدی اخضــری در ادامــه همچنیــن بــه چنــد مراســم برگــزار
شــده طــی ایــن مــدت توســط بنیــاد ماننــد ویــژه برنامههــای متعــدد
مناســبتی ،پــروژه مشــق مهــر ،نامــه آرزوهــا و ...اشــاره کــرد .در ایــن
مراســم فضــل اهلل اخضــری هنرمنــد و خواننــده بــا ســابقه نیــز بــرای
حضــار بــه صــورت افتخــاری بــه اجــرای برنامــه پرداخــت .در پایــان
مراســم نیــز  17همیــار جدیــد از جمــع حضــار بــه جمــع همیــاران
بنیادکــودک افــزوده شــد کــه دینــا  9ســاله کمســنترین و عرفــان
جوانتریــن همیــار جدیــد ایــن بنیــاد لقــب گرفتنــد.
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مراغه -گنبد سرخ

آدرس  :کمربندی شمالی ،با التر از باغ بیگم – پالک 6
کد مخابراتی 041 :

تلفن37235515-37245515 :

رایانامه maragheh@childf.org :
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نمایش آذری «من آشیقام»

نمایندگــی مراغــه در دو روز متوالــی  100نفــر از دانشآمــوزان
ایــن نمایندگــی را بــه همــراه خانوادههایشــان بــه تماشــای نمایــش
محلــی “مــن آشــیقام” دعــوت کــرد .دانشآمــوزان پــس از تماشــای
ایــن نمایــش کــه موضــوع اجتماعــی داشــت ،از نمایشــگاه نقاشــی کــه
در طبقــه پائیــن آمفیتئاتــر صوفــی شهرســتان مراغــه برپــا بــود،
دیــدن کردنــد.

گرامیداشت جشن تولد دانشآموزان

نمایندگــی مراغــه هــر مــاه جشــن تولــد دانشآمــوزان متولدیــن
آن مــاه را برگــزار میکنــد .در حاشــیه مراســم تولــد ،گهگاهــی
برنامههــای فرهنگــی نیــز ارائــه میشــود .مراســم متولدیــن اولیــن مــاه
تابســتان بــا برپایــی نمایشــگاه آثــار دستســاختههای دانشآمــوزان
ایــن نمایندگــی همــراه بــود .دانشآمــوزان ،خانوادههایشــان و
اعضــای هیئــت امنــا از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.

دونده جوان بنیادکودک

ثمیــن دانشآمــوز نمایندگــی مراغــه از ابتــدای ســال  96تاکنــون
بــا شــرکت در مســابقات متعــدد ،توانایــی خــود را در رشــته دو و
میدانــی بــه اثبــات رســانده اســت .ثمیــن دخترتالشگــر ،ابتــدای
ســال  96بــا شــرکت در مســابقات قهرمانــی کشــوری دو و میدانــی
مــاده  5هزارمتــر موفــق بــه کســب مقــام اول کشــوری شــد .ســپس
در آبــان مــاه بــا شــرکت در مرحلــه نهایــی مســابقات اســتان تهــران
در رده ســنی نوجوانــان بــه مقــام دوم دســت یافــت .ثمیــن در ادامــه
تالشهــای خــود در مســابقات کشــوری دختــران بــه میزبانــی کــرج
در رشــته دوی صحرانــوردی بــه مقــام دوم رســید .اردیبهشــت مــاه
امســال نیــز بــا شــرکت در مســابقات کشــوری بــه میزبانــی ســنندج
بــه مقــام اول دو و میدانــی مــاده 5هــزار متــر رســید و رکــورد ورودی
آســیا را بــه دســت آورد.
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نمایندگــی مراغــه بــا همــکاری دکتــر حقیقتدوســت مشــاور و
مــدرس فــن بیــان ،کارگاه آموزشــی بــا موضــوع خــوب زیســتن ،حــال
خــوب و همچنیــن راههــای مقابلــه بــا نــا امیــدی و اســترس بــرای 40
نفــر از دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی بــه همــراه مادرانشــان
برگــزار کــرد .در پایــان بــا توجــه بــه اســتقبال دانشآمــوزان قــرار شــد
کارگاه بــه صــورت ماهیانــه در ایــن نمایندگــی برگــزار شــود.

مراسم نکوداشت سمنهای شهرستان مراغه

دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی مراغــه
بــه پــاس زحمــات خیریــن ،فعــاالن و کارآفرینــان حــوزه ســامت
در روزهــای پایانــی دی مــاه مراســمی بــا حضــور ســمنهای فعــال
شــهر مراغــه در ســالن ســالمندان ایــن شهرســتان برگزارکــرد .در
ایــن مراســم از انجمنهــا و موسســات خیریــه شهرســتان مراغــه از
جملــه بنیادکــودک دعــوت بــه عملآمــد و همچنیــن از حضــور
پررنــگ خیریــن در توســعه بخــش ســامت کشــور تقدیــر شــد .در
ادامــه مراســم یکــی از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک از تجربیــات
و تاثیــر بنیادکــودک بــر مســیر زندگـیاش بــرای حضــار ســخن گفــت.

درختکاری ،آموزشی موثر

نمایندگــی مراغــه و دیگــر ســمنهای فعــال ایــن منطقــه بــه
مناســبت روز درخــتکاری بــه دعــوت مدرســه طبیعــت ،نهالهــای
ثمــردار کاشــتند .در ایــن مراســم عــاوه بــر کاشــت نهــال ،کتابهایــی
در مــورد مصــرف بهینــه آب بــه دانشآمــوزان اهــدا شــد.

جشن چهارشنبه سوری در “خانه لیلی پوت”

نمایندگــی مراغــه بــا همیــاری “خانــه بــازی لیلــی پــوت”
جشــن چهارشــنبه ســوری برگــزار کــرد .ایــن نمایندگــی بــا دعــوت
از دانشآمــوزان بورســیه خــود و بــا اجــرای موســیقی ،نمایــش و
مســابقه لحظــات شــادی را در قالــب جشــن چهارشــنبه پایــان ســال
بــرای دانشآمــوزان رقــم زد.
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روز مراغه

نمایندگــی مراغــه بــه منظــور تقویــت انگیــزه و روحیهدهــی بــه
دانشآمــوزان دوره متوســطه ،طــی مراســمی بــا حضــور “معصومــی”
رئیــس ایــن نمایندگــی و معلمــان و همراهــان نیکاندیــش ،از
دانشآمــوزان ممتــازی کــه در کالسهــای تقویتــی و کنکــور شــرکت
میکننــد ،بــا اهــدای هدایایــی تجلیــل کــرد .طبــق روال ســالهای
گذشــته ،کالسهــای تقویتــی و کنکــور بــرای دروس تخصصــی
و عمومــی توســط اســاتید مجــرب ،بهطــور مســتمر در محــل
کتابخانــ ه نمایندگــی مراغــه برگــزار شــد.
در مــورخ شــانزدهم اردیبهشــت بــه مناســبت روز مراغــه ،در
برنامــهای کــه بــه همیــن مناســبت بــا همــکاری یکــی از اعضــای
نیکاندیــش هیئــت عامــل نمایندگــی مراغــه (موســس محتــرم
باشــگاه شــطرنج ســهند) در محــل پــارک یــادگاران مراغــه برگــزار
شــد150 ،دانشآمــوز بــا اســتاد بــزرگ شــطرنج (مرتضــی محجــوب)
بــه رقابــت پرداختنــد .از میــان ایــن دانشآمــوزان  25نفــر بورســیه
بنیادکــودک بودنــد .شــایان ذکــر اســت دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک ،شــطرنج را در باشــگاه ســهند آمــوزش دیدهانــد.

جشن پایان سال نمایندگی مراغه

خانواده ،آموزش ،تندرستی

در روزهــای پایانــی ســال ،دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی
بــه تماشــای تئاتــر دعــوت شــدند .ایــن برنامــه در قالــب جشــن
پایــان ســال و اســتقبال از بهــار در ســالن صوفــی شهرســتان مراغــه
بــا حضــور دانشآمــوزان و خانوادههــای آنهــا بــا اجــرای تئاتــر و
موســیقی برگزارشــد.

نمایندگــی مراغــه جهــت گســترش فرهنــگ ورزش و تندرســتی
در بیــن خانوادههــای دانشآمــوزان بورســیه بــه دعــوت دانشــگاه
علــوم پزشــکی مراغــه ،در همایــش پیــادهروی کــه بــه مناســبت هفتــه
ســامت برگــزار شــد؛ شــرکت کــرد .در ایــن همایــش  70دانشآمــوز
بورســیه بــه همــراه خانوادههایشــان حضــور داشــتند .در پایــان
مراســم بــه قیــد قرعــه هدایــای ورزشــی از طــرف دانشــگاه علــوم
پزشــکی و بنیادکــودک بــه شــرکتکنندگان در ایــن مراســم اهــدا
شــد.
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بازدید دانشآموزان نمایندگی مشهد از آرامگاه
فردوسی

نمایشگاه کانون عکس انجمن سینمای جوانان
مشهد به نفع بنیادکودک

دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی مشــهد در خــرداد مــاه جــاری
بــه اردوی یــک روزه آرامــگاه فردوســی رفتنــد .ایــن اردو بــه منظــور
آشــنایی بیشــتر دانشآمــوزان بــا ایــن شــاعر حماسهســرا و روایــت
زندگــی ایــن پارس ـیگوی انجــام شــد .در ایــن اردو یکــی از همیــاران
ادیــب بنیادکــودک بــا حضــور خــود ،دانشآمــوزان را بــا شــاهنامه و
افســانههای آن آشــنا کــرد.

کانــون عکــس انجمــن ســینمای جوانــان مشــهد بــا موضــوع
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
موضــوع کــودک ،محوریــت آمــوزش و تاکیــد بــر توجــه بــه آمــوزش
کــودکان و دانشآمــوزان کمبرخــوردار ایجــاد شــد کــه عکاســان
از دریچــه دوربینهــای خــود بــا ثبــت قابهــای مانــدگار بــه ایــن
موضــوع پرداختنــد .تمامــی عوایــد حاصــل از فــروش آثــار و کتــاب
ایــن نمایشــگاه در حمایــت از تحصیــل دانشآمــوزان بورســیه بــه
بنیادکــودک اهــدا شــد.

درخشش دانشجوی کمبینای بنیادکودک در
مسابقات جهانی شنا

احمــد دانشــجوی کمبینــای کارشناســی ارشــد رشــته دبیــری
زبــان و ادبیــات فارســی ،موفــق شــد در مســابقات جهانــی شــنا در
ســطح کالس  Aدر خردادمــاه و بــه میزبانــی کشــور آلمــان ،مــدال
برنــز انفــرادی صــد متــر پروانــه را از آن خــود کنــد .وی همچنیــن
مقــام ســوم چهــار در صدمتــر تیمــی را کســب کــرد .شــایان ذکــر
اســت در ایــن مســابقات 44تیــم از 44کشــور و همچنیــن تیمهــای
باشــگاهی آلمــان حضــور داشــتند .احمــد در ســال  2015نیــز در
مســابقات تیمــی در کشــور لهســتان موفــق بــه کســب مقــام دوم
چهــار در صدمتــر شــد.

یازدهمین سالگرد فعالیت بنیادکودک نمایندگی
مشهد

نمایندگــی مشــهد یازدهمیــن ســال فعالیــت خــود را همزمــان بــا
شــب عیــد فطــر بــا حضــور همیــاران و نیکاندیشــان مشــهدی جشــن
گرفــت .برنامههایــی همچــون موســیقی زنــده ،برنامــه طنــز ،اجــرای
پرفورمنــس ،اســتندآپ کمــدی ،کنســرت ســایهها و ســخنرانی
مســئولین نمایندگــی در ایــن مراســم اجــرا شــد .گفتنــی اســت در
ایــن مراســم  120دانشآمــوز توســط میهمانــان مــورد همیــاری قــرار
گرفتنــد .همچنیــن در ایــن مهمانــی از چنــد دانشآمــوز و دانشــجوی
برتــر و صاحــب مــدال و رتبــه در عرصههــای آموزشــی و ورزشــی
تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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بــا شــروع فصــل تابســتان و تعطیلــی مــدارس ،نمایندگــی
مشــهد بــا عقــد تفاهمنامــهای بــا دپارتمــان زبانهــای خارجــی و
آزمونهــای ملــی زبــان موسســه فرهنگــی آموزشــی راه پوینــدگان
اقــدام بــه برگــزاری کالسهــای آمــوزش زبــان بــرای تمامــی مقاطــع
تحصیلــی کــرد.

سراج و قرا ِر یکدلی

آقــای حســامالدین ســراج هنرمنــد موســیقی ســنتی بــا حضــور
در نمایندگــی مشــهد بــرای همــکاری بــا بنیادکــودک اعــام آمادگــی
کــرد .در ایــن نشســت صمیمانــه کــه بــا حضــور مدیــران و برخــی از
همیــاران بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد برگــزار شــد ،حســامالدین
ســراج ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن دیــدا ِر مجــدد گفــت“ :بــرای
بنیادکــودک در تهــران اجــرا داشــتم و بــا توجــه بــه سیســتم کاری
روشــن و حســاب شــده برنامههــای بنیــاد ،هرکمکــی کــه بتوانــم
دریــغ نخواهــم کــرد”.
در پایــان ایــن هنرمنــد موســیقی ســنتی کشــورمان دســت خطــی
بــا ایــن عنــوان بــرای بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد بــه یــادگار
گذاشــت:
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچون باد بهاری گرهگشا میباش
		
ایشــان در پایــان ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای همیــاران بنیــاد
کــودک گفــت :آرزو میکنــم شــما همیــاران بتوانیــد دانشآمــوزان
را بــه بزرگانــی ســرافراز بــرای فــردای جامعــه ایــران تبدیــل کنیــد
تــا بتواننــد در زمینههــای مختلــف هنــر و دانــش بــه جامعــه خــود
خدمــت کننــد.

روزی خاطرهانگیز برای دانشآموزان

نمایندگــی مشــهد اردویــی یــک روزه بــرای  76دانشآمــوز
بورســیه ایــن نمایندگــی بــه میزبانــی یکــی از همیــاران برگــزار کــرد.
در ایــن اردو کــه بــا هــدف ایجــاد یــک روز شــاد خــارج از منــزل بــه
صــورت گروهــی بــرای تقویــت روحیــ ه دانشآمــوزان و همچنیــن
آمــوزش ارتباطــات اجتماعــی و تقویــت روحیــ ه کارهــای گروهــی
برگــزار شــد؛ بــا برنامههــای مفرحــی همچــون موســیقی زنــده،
اجــرای پانتومیــم ،بازیهــای فکــری ،والیبــال و دیگــر بازیهــای
گروهــی نیــز همــراه بــود.

125
خواهران قهرمان
ِ

کارگاه آموزشی برای توسعه فردی

فرشــته و مهنــاز خواهــران ورزشــکار بورســیه نمایندگــی مشــهد،
موفــق شــدند در مســابقات اســتانی کاراتــه بــه ترتیــب مقــام اول رده
بزرگســاالن و مقــام ســوم رده جوانــان را کســب کننــد .برگزیــدگان
ایــن مســابقات کــه بــا حضــور 300ورزشــکار از شــهرهای مختلــف
اســتان خراســان برگــزار شــد؛ ســهمیه حضــور در مســابقات کشــوری
شــهریور مــاه شــیراز را بــه دســت آوردنــد.

مــادران دانشآمــوزان
نمایندگــی مشــهد کارگاه آموزشــی بــرای
ِ
بورســیه ایــن نمایندگــی برگــزار کــرد .ایــن کارگاه همچــون ســنوات
گذشــته بــا همیــاری مرکــز مشــاوره امــام رضــا (ع) کــه در زمینــه
مشــاوره بــه دانشآمــوزان و خانوادههــای بورســیه بنیادکــودک
خدمترســانی میکنــد ،در محــل دفتــر بنیادکــودک نمایندگــی
مشــهد پیرامــون اهمیــت آمــوزش ،عوامــل ارتبــاط موثــر بیــن افــراد
خانــواده و مهــارت گفتوگــو برگــزار شــد .در ایــن کارگاه مباحــث
فــوق در قالــب تمرینهــای عملــی جهــت فراگیــری بهتــر و موثرتــر
آمــوزش داده شــد.

دانشآموز دیروز ،معلم امروز

احســان دانشآمــوز ســال چهــارم متوســطه ،پــس از بــه پایــان
رســاندن دورههــای زبــان انگلیســی پیشــرفته ،توســط بنیادکــودک
بــه دپارتمــان زبانهــای خارجــی موسســه فرهنگــی آموزشــی راه
پوینــدگان مشــهد معرفــی شــد و توانســت بــا موفقیــت در مصاحبــه و
امتحــان اســتخدامی ایــن موسســه بــه عنــوان مــدرس زبــان انگلیســی
مشــغول بــه کار شــود .احســان کــه امســال در آزمــون سراســری در
رشــته ریاضــی رتبــه  2000را کســب کــرده و منتظــر نتایــج انتخــاب
رشــته آمــوزن سراســری اســت ،اکنــون بــه عنــوان مــدرس زبــان
انگلیســی بــه مدیــران پــروژه مشــهد مــال آمــوزش میدهــد.

حضور بنیادکودک در دومین جشنواره صنعت
گردشگری غذا و شیرینی

نمایندگــی مشــهد در دومیــن نمایشــگاه اختصاصــی گردشــگری،
صنعــت غــذا و شــیرینی حضــور یافــت .ایــن نمایشــگاه بــا حضــور
ســفیران و تجــار برخــی کشــورها و مســئوالن شــهر مشــهد در هتــل
همــای ایــن شــهر برگــزار شــد .نمایندگــی مشــهد نیــز بــا برپایــی
غرفـهای در ایــن نمایشــگاه بــرای معرفــی بیشــتر ایــن موسســه حضــور
یافــت.

قهرمان خردسال
ِ

ایلیــا دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی مشــهد در مســابقات کیــک
بوکســینگ اســتان خراســان رضــوی رده خردســاالن ،وزن کمتــر از 40
کیلــو بــه مقــام ســوم رســید.
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در ایــن نشســت صمیمانــه کــه بــرادران اســتاد محمدرضــا
شــجریان و برخــی از همیــاران نمایندگــی مشــهد نیــز حضــور داشــتند؛
همایــون شــجریان از حضــور در زادگاه پــدر بزرگوارشــان و آشــنایی
بیشــتر بــا فعالیتهــای بنیادکــودک ابــراز خرســندی کــرد و ضمــن
تشــکر از توجــه بنیادکــودک بــه بحــث تحصیــل فرزنــدان ایــن مــرز
و بــوم ،آمادگــی خــود را بــرای همیــاری ایــن موسســه اعــام کــرد.
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 دادهانــد .بــا آرزوی لحظــات و
روزگاران زیبــا بــرای تمامــی فرزنــدان ایــن ســرزمین”

دختر کاراتهکار بنیادکودک
دومین دوره مســابقات قهرمانی باشگاههای کشــور سبککیوکوشین
ســاکاموتو کاراتــه در آذر مــاه  ۱۳۹۷در دو بخــش آقایــان و بانــوان بــا
حضــور  ۴۰تیــم از سراســر کشــور در اســتان تهــران برگزارشــد .مهنــاز
دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد موفــق بــه کســب
مــدال نقــره در ایــن مســابقات شــد.
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بنیادکودک در نمایشگاه برند مشهد

نمایندگــی مشــهد در نمایشــگاه برندهــای  5ســتاره کــه در محــل
بــرج ســپید مشــهد برگــزار شــد؛ شــرکت کــرد .نمایندگــی مشــهد بــا
همیــاری شــرکت همایــش محــور تجــارت آریــا در ایــن نمایشــگاه
کــه بــه مــدت ســه روز ادامــه داشــت؛ بــا برپایــی غرف ـهای بــه معرفــی
عملکــرد شــفاف ،سیســتم یکپارچــه و پاســخگوی ایــن ســازمان
پرداخــت.

حضور بنیادکودک در کنگره دندانپزشکی مشهد
هلدینــگ دندانپزشــکی  32نگیــن بــا  15ســال ســابقه در
برگــزاری تخصصــی کنگرههــا و دورههــای آموزشــی تخصصــی ویــژه
دندانپزشــکان بــه همــت و بــا حمایــت انجمنهــای دندانپزشــکی
و اطالعرســانی بــه بیــش از هــزاران نفــر از دندانپزشــکان در سراســر
کشــور ،اقــدام بــه برگــزاری اولیــن همایــش آمــوزش آنالیــن و افتتاحیه
باشــگاه برندهــا ویــژه جامعــه دندانپزشــکان کــرد .نمایندگــی مشــهد
بــا همیــاری ایــن هلدینــگ در ایــن نمایشــگاه بــا برپایــی غرف ـهای بــه
معرفــی عملکــرد شــفاف و سیســتم یکپارچــه و پاســخگوی خــود
پرداخــت .شــایان ذکــر اســت هلدینــگ دندانپزشــکی  32نگیــن
پزشــکی
جهــت پوشــش هزینههــای تحصیلــی و هزینههــای دندان
ِ
 32تــن از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک اعــام آمادگــی کــرده
اســت و تفاهمنامــهای جهــت همکاریهــای بیشــتر تنظیــم و امضــا
شــد.

لبخند مهر

یک روز خاطرهانگیز برای دانشآموزان

نمایندگــی مشــهد در نیمــه اردیبهشــت مــاه اردویــی یــک روزه
بــرای  112دانشآمــوز دختــر بورســیه ایــن نمایندگــی بــه میزبانــی
یکــی از همیــاران نیکاندیــش برگــزار کــرد.
در ایــن اردو کــه بــا هــدف ایجــاد یــک روز شــاد خــارج از منــزل
بــه صــورت گروهــی بــرای تقویــت روحی ـ ه دانشآمــوزان و همچنیــن
آمــوزش ارتباطــات اجتماعــی و تقویــت روحیــ ه کارهــای گروهــی
برگــزار شــد؛ برنامههــای مفرحــی همچــون موســیقی زنــده ،تئاتــر،
والیبــال و دیگــر بازیهــای گروهــی نیــز اجــرا شــد و یــک خاطــره
خــوب بــرای دانشآمــوزان بــه جــا گذاشــت.

یکــی از همیــاران نمایندگــی مشــهد کــه بــه صــورت داوطلبانــه
در راســتای یــاری و کمــک بــه مؤسســات خیریــه در شــهر مشــهد
فعالیــت دارد ،بــا اهــدای  76دســت لبــاس دخترانــه و پســرانه و 20
جفــت کفــش ،لبخنــد دانشآمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد
را رنگینتــر کــرد.
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مهاباد  -دخمه سنگی فخریکا

آدرس  :خیابان طالقانی شرقی ،مجتمع تجاری بغدادی ،طبقه  ،2واحد 5
کد مخابراتی 044 :

تلفن42246929 - 42246939 :

رایانامه mahabad@childf.org :
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برگزاری مسابقه نقاشی در روز طبیعت
در آســتانه ســال نــو و در روز طبیعــت بیــن دانشآمــوزان
نمایندگــی مهابــاد مســابقه نقاشــی بــا موضــوع طبیعــت برگــزار شــد.
در ایــن مســابقه بــه  9دانشآمــوز کــه نقاشــی آنهــا جــزو برترینهــا
بــود ،هدایایــی تعلــق گرفــت.

آموزش کاربردی و اصول مذاکره ،مسیر پیشرفت
فرزندان بنیادکودک
نمایندگــی مهابــاد کارگاه آموزشــی بــا حضــور ده نفــر از
دانشآمــوزان ســال چهــارم دبیرســتان و بــا موضــوع “اصــول ارائــه
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
صــورت عملــی بــا دانشآمــوزان اصــول مذاکــره و گفتوگــوی کاری
را تمریــن کننــد.

مسابقات دومینو؛ لذت تالش گروهی

نمایندگــی مهابــاد بــه منظــور تقویــت روحیــه کارگروهــی ده نفــر از
دانــش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی را بــه مســابقات دومینــو اعــزام
کــرد .ایــن مســابقات در دانشــگاه علمــی کاربــردی واحــد مهابــاد بــا
شــرکت دانشآمــوزان مــدارس ایــن شهرســتان برگــزار شــد.
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یاسوج  -تنگ مهربان

آدرس  :میدان معلم ،روبهروی اداره کل آموزش و پرورش ,جنب شورای شهر یاسوج
کد مخابراتی 074 :

تلفن33222804 :

رایانامه yasoj@childf.org :
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قهرمانی دانشآموز بورسیه بنیادکودک
فاطمــه دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک موفــق بــه کســب مقــام
اول مســابقات ووشــو در شــهر یاســوج شــد .ایــن مســابقات کــه در
همیــن شــهر برگــزار شــد ،شــامل مســابقات چهارجانبــه ووشــو در
ســبک خواچــوان بــود و فاطمــه در ایــن بخــش بــه مقــام اول رســید.

همیاری دانشجوی بورسیه بنیادکودک
مرضیــه دانشــجوی بورســیه نمایندگــی یاســوج کــه در رشــته
تغذیــه تحصیــل میکنــد ،بــا حضــور در ایــن نمایندگــی نســبت بــه
ویزیــت وضعیــت قــد و وزن دانشآمــوزان بورســیه اقــدام کــرد .او بــا
بررســی وضعیــت تغذیــه و ســامت دانشآمــوزان برنامــه غذایــی
مناســب بــه آنهــا پیشــنهاد داد.

برنامههای فرهنگی ،هنری در نمایندگی یاسوج
نمایندگــی یاســوج دانشآمــوزان بورســیه ایــن موسســه را
بــه تماشــای فیلــم در ســینما فرهنــگ ایــن شــهر دعــوت کــرد.
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی طــی دو نوبــت بــه ســینما
دعــوت شــدند.
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دانشآموز نمایندگی یزد مقام سوم رشته کاتا را
کسب کرد
“ســید عبــاس” دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی یــزد در
چهارمیــن دوره مســابقات انتخابــات کاراتــه اســتان یــزد موفــق بــه
کســب مقــام ســوم در رشــته کاتــا شــد.

بازدید محمد معتمدی از بنیادکودک نمایندگی یزد
محمــد معتمــدی خواننــده سرشــناس موســیقی ســنتی كشــورمان
بــه همــراه خانــوادهاش از بنیادكــودك نمایندگــی یــزد بازدیدکــرد .در
ایــن نشســت صمیمانــه برخــی از اعضــای هیئتعامــل نمایندگــی
یــزد و رئیــس ایــن نمایندگــی نیــز حضــور داشــتند .معتمــدی کــه
پیشتــر بــا ایــن موسســه همــکاری داشــته اســت ،از اشــتیاق خــود
بــرای یــاری و كمــك هرچــه بیشــتر بــه بنیادكــودك و فرزنــدان ایــران
زمیــن گفــت و همچنیــن ایدههایــی در حــوزه فعالیــت خــود ماننــد
برگــزاری كنســرت یــا دانلــود تــک آهنــگ بــه نفــع بنیادكــودك ارائــه
داد .در پایــان ایشــان دســت خطــی بــا ایــن عبــارت بــرای بنیادكــودك
بــه یــادگار گذاشــت “ :بــه امیــد برخــورداری یكســان از امكانــات بــرای
كــودكان جهــان و بــه امیــد توفیــق روزافــزون بنیادكــودك در راه
هــدف زیبــا و آســمانیش”
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نمایندگــی تهــران هزارتایــی شــد .ایــن نمایندگــی بــا پذیــرش
هزارمیــن دانشآمــوز بــا اســتعداد کمبرخــوردار بــه مســیر خــود
بــرای یاریرســانی بــه آیندهســازان ایــن ســرزمین ادامــه میدهــد.
بــه همیــن مناســبت بــا رئیــس نمایندگــی تهــران آقــای محســن
محمــدی مصاحبــهای دربــاره شــرایط دانشآمــوزان و وضعیــت
نمایندگــی تهــران داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد.
 )1دانشآمــوزان نمایندگــی تهــران بیشــتر از چــه قشــری
هســتند؟
در تهــران بیشــتر بــا دانشآموزانــی مواجــه هســتیم کــه یــا پــدر
را از دســت دادهانــد و یــا پــدر و مادرشــان از هــم جــدا شــدهاند.
متأســفانه عمــده آســیبی کــه دانشآمــوزان مــا در اســتان تهــران
درگیــر آن هســتند ناشــی از طــاق والدیــن اســت .اصــوالً مــددکاران
بــا مراجعــه بــه خانــواده و بررســی وضعیــت دانشآمــوز ،بــا فــرد
بــا اســتعدادی مواجهانــد کــه بــه دلیــل ناهنجاریهــای خانــواده
نتوانســته از اســتعداد خــود بهــره ببــرد .دســته دیگــر دانشآموزانــی
هســتند کــه از مناطــق دیگــر بــه تهــران مهاجــرت میکننــد و
بــا ورود بــه یــک کالنشــهر بــه واســطه ضعــف اقتصــاد خانــواده و
ـی ناگهانــی ،دچــار آســیب جــدی
مواجهــه بــا ایــن تغییــرات فرهنگـ ِ
میشــوند.
 )2اگــر دانشآمــوز شــرایط الزم بورســیه شــدن را نداشــته باشــد
و همانطــور کــه پیشتــر اشــاره کردیــد دچــار آســیبی باشــد کــه
بــر اثــر آن از اســتعدادهایش نتوانــد بهــره ببــرد؛ بنیادکــودک در ایــن
زمینــه چــه اقدامــی انجــام میدهــد؟
مــا دانشآمــوز را رهــا نمیکنیــم .بــا تشــخیص مــددکار و بــا
ارائــه مشــاوره بــه او و خانــوادهاش ســعی میشــود در بهبــود شــرایط
و بورســیه شــدن او کمــک کــرد .مــا آنهــا را تشــویق میکنیــم تــا
کارنامــه جدیدشــان نتیجــه بهتــری داشــته باشــد و بتواننــد بــه مــا
بپیوندنــد.
 )3پــس از اینکــه دانشآمــوز را شناســایی کردیــد و مطمئــن
شــدید کــه او شــرایط الزم بــرای بورســیه شــدن را دارد ،اقدامــات
بنیادکــودک شــامل چــه نــوع حمایتهایــی میشــود؟
در واقــع میــزان کمکــی کــه مــا چــه از لحــاظ مالــی و چــه از
لحــاظ معنــوی بــه دانشآمــوز ارائــه میدهیــم در راســتای تحصیــل
و رشــد تحصیلــی دانشآمــوز اســت .همیــار دانشآمــوز را انتخــاب
میکنــد و هزینــه مشــخصی بابــت تحصیــل او میپــردازد و مــددکار
بنیادکــودک کنتــرل میکنــد ایــن مبلــغ در زمینــه تحصیــل
دانشآمــوز صــرف شــود و از طرفــی ســالی دوبــار وضعیــت اقتصــادی
و تحصیلــی و آســیبهای احتمالــی کــه ممکــن اســت خانــواده را
تهدیــد کنــد ،بررســی و راهکار الزم ارائــه میشــود و ایــن کنتــرل
بــه طــور مســتمر ادامــه دارد .در واقــع تمــام تــاش مــددکار بــر ایــن
اســت کــه طبــق شــرح وظایــف یــک مــددکار حرفــهای در جریــان
وضعیــت دانشآمــوز باشــد تــا هزینــه پرداختــی در رشــد او تاثیــر
داشــته نــه صرفــا یــک پرداختــی بــدون اثــر باشــد.
 )4رابطــه دانشآمــوز بــا همیــار چگونــه تعریــف شــده اســت؟
چقــدر اجــازه تمــاس تلفنــی یــا حضــوری بیــن دانشآمــوز و همیــار
وجــود دارد؟
درصــورت درخواســت همیــار و تمایــل دانشآمــوز بــا حضــور
مــددکار در دفتــر نمایندگــی ،ایــن دیــدار صــورت میگیــرد یــا
تمــاس تلفنــی برقــرار میشــود .خوشــبختانه تــا کنــون در
ایــن زمینــه وضعیــت نامتعارفــی وجــود نداشــته اســت.
 )5نمایندگــی تهــران در چــه مــواردی بــه دیگــر
نمایندگیهــا کمــک میکنــد؟
مــا مــواردی داشــتیم کــه نمایندگــی در جــذب
همیــار موفــق نبــوده یــا بــرای جــذب کمکهــای
عمومــی بــه همــکاری نیــاز داشــته اســت .در ایــن
مــوارد بــا دو نمایندگــی همــکاری داشــتهایم.
 )6فرآینــد جــذب مــددکار بــه چــه صــورت
اســت؟

از طریــق دفتــر مرکــزی مطابــق قوانیــن بعــد از انجــام مصاحبههــا
و بررســیهای صــورت گرفتــه مــددکار جــذب میشــود .امــا حتمــا
بایــد رشــته تحصیلــی آنهــا مــددکاری باشــد .چــرا کــه معتقدیــم
فــردی کــه بــرای رشــته مــددکاری بــه دانشــگاه وارد میشــود؛
هدفــش ورود بــه یــک مجموعــه بــا اهــداف بشردوســتانه اســت .در
نتیجــه او آمــادهی انتخــاب ایــن رســالت مهــم اســت و نکتــه مهمــی
کــه در ایــن بــاره وجــود دارد ایــن اســت کــه امــکان خطــا در مــورد
نیــروی اداری وجــود دارد؛ امــا در بحــث مــددکاری اصــا ایــن ریســک
را نمیپذیریــم.
 )7درحــال حاضــر چنــد مــددکار در نمایندگــی تهــران مشــغول
بــه خدمــت هســتند؟
مــا درحــال حاضــر  9مــددکار در اســتان تهــران داریــم 3( .نفــر در
دفتــر قرچــک و  6نفــر در دفتــر تهــران)
 )8بــا 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
جــذب همیــار روبــرو بودهایــم و ازطــرف دیگــر کمکهــای عمومــی
نیــز کاهــش یافتــه اســت.
 )9بــا قطــع همیــاری یــک همیــار ،هزینــه دانشآمــوز را چگونــه
تامیــن میکنیــد؟
تــا زمانــی کــه همیــار جدیــد جایگزیــن شــود ،موسســه تــا ایــن
لحظــه موفــق شــد ه اســت ایــن عــدم پرداخــت را جبــران کنــد.
امیدواریــم از ایــن بــه بعــد بــا جــذب همیــا ِر جایگزیــن ،بــا کیفیــت
بیشــتری کار را پیــش ببریــم.
 )10بــرای دانشآمــوزان افتخارآفریــن در زمینههــای ورزشــی،
هنــری و علمــی امتیــاز ویــژهای در نظــر میگیریــد؟
هــم همیــاران و هــم نمایندگــی از او تقدیــر و تشــکر میکننــد و
تــاش میشــود نیازهــای دانشآمــوز در جهــت ایجــاد بســتری آرام
و بیدغدغــه بــرای رشــد اســتعدادهایش در زمینــه مــادی و معنــوی
تامیــن شــود.
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فرزانه محمدزاده (مددکار نمایندگی ارومیه)
آشــنا بــودم بــا انســانهای شــریف و نیکــوکاری کــه آنقــدر
قلبشــان بــزرگ اســت کــه از زندگــی خــود گذشــته و بــا عشــق،
بهتریــن خدمــات را بــه دیگــران ارائــه میدهنــد .بــاور کردنــش
ممکــن نبــود ،تــا اینکــه انســانهای فــداکاری را بــه چشــم خــود در
بنیادکــوک ،ایــن مــکان مقــدس دیــدم.
خــدا را شــاکرم کــه بیــش از یــک دهــه توفیــق همــکاری بــا
بنیادکــودک را بــه مــن داد و ســپاس فــراوان از مدیرعامــل ،ســرکار
خانــم دادخــواه کــه در دوران فعالیــت در موسســه ،همچــون مــادری
مهربــان کنــار مــن بــوده و هســتند و از پشــتیبانی رئیــس نمایندگــی
ارومیــه و همــکاری بــا فرشــتگان و مهربانــان دفتــر مرکــزی ،بســیار
خرســندم.
بــه نظــر مــن مــددکاری حرفـهای اســت کــه بایــد از تــه دل بــه آن
عالقهمنــد بــود و بایــد وجــدان کاری داشــت تــا بتــوان ســختیهای
کار را تحمــل کــرد .مــددکار بایــد درد و رنــج خانوادههــا را لمــس
کنــد تــا بتوانــد کار خــود را بــه درســتی انجــام دهــد .میتــوان گفــت
بنیادکــودک ،مــکان مقدســی اســت کــه فعالیــت در ایــن موسســه
عشــق میطلبــد .عشــق بــه کــودکان و تــاش بــرای کاســتن درد و
غــم و نگرانــی خانوادههــا ،انگیــزه همــکاری را چندیــن برابــر میکنــد.
بنــده در طــول مــدت فعالیتــم از ســال  1385تاکنــون ،ضمــن
اینکــه شــاهد چالشهــای خانوادههــا بــودهام ،بــا خاطــرات
خــوب و شــیرین و گاهــی اوقــات غمانگیــز ،بــا شــور و اشــتیاق بــا
دانشآمــوزان و خانوادههــای آنهــا ارتبــاط بســیار نزدیــک و صمیمــی
برقــرار کــرده و میکنــم .نــه تنهــا بــه عنــوان یــک مــددکار ،بلکــه
بــه عنــوان مشــاور ،دوســت و یــا یــک مــادر در کنــار آنهــا بــوده و
هســتم .مادرانــی را میشناســم کــه از شــدت تحمــل دشــواریهای
ـوش شــنوا
زندگــی متحمــل شکســت شــدهاند و نیــاز بــه محبــت و گـ ِ
بــرای شــنیدن درد و رنجهایشــان دارنــد .پــس از بیــان احساســات و
خاطــرات تلــخ خــود ،وقتــی احســاس میکننــد تکیهگاهــی همچــون
بنیادکــودک دارنــد؛ آرام میشــوند و امیــدی دوبــاره بــه زندگــی پیــدا
میکننــد .مــن بــا عشــق بــه بنیادکــودک زنــدهام و بــا ایــن کــودکان
و دانشآمــوزان زندگــی کــردهام و شــاهد موفقیتهــای آنــان بــودهام.
هیــچ چیــز خوشــایندتر از تأمیــن نیازهــای دانشآمــوزان بورســیه
همچــون هزینــه تحصیــل ،هزینــه درمــان و یــا کســب موفقیــت آنهــا
و پیوســتن مجــدد همــان دانشآمــوزان بورســیه بــه بنیادکــودک در
قالــب همیــار ،نیســت .وقتــی بــا چهــره ناامیــد و افســرده و نگــران
مادرانــی کــه هیــچ امیــدی بــه بهبــودی و یــا ادامــه تحصیل فرزندشــان
ندارنــد و تنهــا چشــم امیــد بــه یــاری بنیادکــودک دارنــد مواجــه
میشــویم ،تمــام تــوان خــود را بــا کمــک همیــاران ســخاوتمند بــه
کار میگیریــم تــا نیــاز آنهــا تأمیــن شــود .مشــاهده اشــک شــوق بعــد
از موفقیــت دانشآمــوزی کــه زمانــی بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی
بازمانــده از تحصیــل بــود ،بهتریــن هدیــه خداونــد بــه ماســت.
علیرضــا ،یکــی از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک کــه بعــد از
اخــذ دیپلــم ،بــه دلیــل مشــکالت خانوادگــی نتوانســت ادامــه تحصیــل
بدهــد ،بعــد از شــرکت مجــدد در آزمــون و قبولــی در آن ،بــا کمــک
یکــی از همیــاران در بانــک اســتخدام شــد و بخشــی از اولیــن حقــوق
دریافتــی خــود را بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان بورســیه اهــدا کــرد.
او تصمیــم دارد یکــی از همیــاران بنیادکــودک باشــد.
رضــا کــه از کودکــی دچــار معلولیــت از هــر دو دســت و پاهــا
میباشــد ،اکنــون دانشــجوی رشــته کامپیوتــر اســت و در مســابقات
شــطرنج ،موفــق بــه اخــذ حکــم قهرمانــی شــد.
بــرآورده کــردن آرزوهــای کوچــک دانشآمــوزان ،لــذت کار بــا
کــودکان را دوچنــدان مــی کنــد .بــه یــاد دارم کــه چنــد ســال قبــل
دانشآمــوز پســری کــه از کودکــی تــا ســن  12ســالگی ،مــادر خــود
را ندیــده بــود ،آرزو و درخواســت کــرد حتــی بــرای یــک بــار هــم کــه

شــده مــادر خــود را ببینــد .ایــن دانشآمــوز همــراه بــا دو بــرادر خــود
ســاکن یکــی از روســتاهای مــرزی و دور افتــاده و بســیار صعبالعبــور
اســتان بــود کــه بعــد از درخواســت وی ،جســتجو بــرای یافتــن مــادر
را شــروع کردیــم و متوجــه شــدیم مــادر ،بعــد از فــوت همســرش ،بــه
دلیــل عــدم توانایــی در تأمیــن هزینههــای فرزندانــش آنهــا را رهــا
کــرده و ازدواج مجــدد کــرده اســت .مــادر را یافتیــم و نــزد فرزنــدش
بردیــم .بهمــن ،از دیــدن مــادرش بســیار ذوقزده و خوشــحال شــد و از
آن پــس مــادر بــه طــور مرتــب بــه دیــدار فرزندانــش میآیــد.
مبینــا ،آرزو داشــت روزی بــرای شســتن دســتهای خــود ،از
روشــویی اســتفاده کنــد و حمــام و ســرویس بهداشــتی در خانه داشــته
باشــند .عــدم وجــود امکانــات در روســتا باعــث تشــدید بیمــاری او
میشــد .بــا کمــک همیــاران خانــه کوچکــی بــرای ایــن خانــواده
ســاخته شــد .مبینــا و خواهــر او نیــز در ســاخت خانــه بــه کارگــران
کمــک میکردنــد و هــر لحظــه مراحــل ســاخت خانــه را بــا چشــمان
منتظــر ،تماشــا میکردنــد .دو روز بعــد از اسبابکشــی خانــواده بــه
خانــه جدیــد ،ســقف خانــه قبلــی فروریخــت و از اینکــه ایــن خانــوده ،با
کمــک بنیادکــودک از ایــن حادثــه در امــان ماندنــد ،بســیار خوشــحال
کننــده بــود.
خبــر قبولــی دانشآموزانــی کــه دو نفــر از آنهــا بیمــار بودنــد،
در آزمــون کنکــور سراســری و در رشــته پزشــکی و داروســازی،
کســب رتبههــای برتــر علمــی ،بهبــود بیمــاری ســرطان بســیاری از
دانشآمــوزان بیمــار و فارغالتحصیــل شــدن آنهــا و حتــی ازدواج آنهــا
از دیگــر موفقیتهــای ایــن دانشآمــوزان اســت.
کمــک بــه دانشآموزانــی کــه کــه ســاکن روســتاهای دورافتــاده و
صعبالعبــور و مــرزی اســتان هســتند ،بعــد از طــی ســاعتها مســیر
طوالنــی و ســخت ،نشــاندن لبخنــد بــر لبــان آنهــا و تأمیــن هزینــه
تحصیــل و بعض ـاً داروی آنهــا ،ســختی راه را همــوار مــی کنــد .بســیار
اتفــاق افتــاده کــه بنــده ،صبــح زود از خانــه خــارج شــده و بعــد از 14
یــا  15ســاعت ،در مناطــق کوهســتانی بــرای بررســی وضعیــت زندگــی
و تحصیلــی و بیمــاری دانشآمــوزان در راه بــودم ،ولــی بــا شــاد شــدن
دل آنهــا هیــچ احســاس خســتگی نمیکــردم.
کمکهــای بنیادکــودک و همیــاران بســیار عزیــز و مهربــان،
انگیــزه و اشــتیاق تحصیــل را در دانشآمــوزان دوچنــدان میکنــد.
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(دکتــرای روانشناســی بالینــی ،فــوق دکتــرای
اختــاالت وســواس ،مترجــم کتــاب تئــوری انتخــاب)

در فیلــم ســام ســینما ،مخملبــاف صحنــهای را بــه مــا نشــان
میدهــد کــه ناصرالدینشــاه حکــم داده کــه عکاسباشــی را (بــه
عنــوان نماینــده هنرمنــدان) بــا گیوتیــن گــردن بزننــد .گیوتیــن
در حــال پاییــن آمــدن اســت کــه امیرکبیــر از راه میرســد و
مانــع اجــرای حکــم اعــدام میشــود .امیــر در توجیــه کارش رو بــه
ناصرالدیــن شــاه میگویــد“ :حضــرت واال؛ اگــر بــرای یــک ســال
محصــول میخواهیــد ،دســتور بدهیــد گنــدم بکارنــد ،اگــر بــرای ده
ســال محصــول میخواهیــد ،دســتور بفرماییــد کــه درخــت غــرس
کننــد .امــا اگــر میخواهیــد مملکتــان را بــرای صــد ســال آینــده
آبــاد کنیــد ،انســان تربیــت کنیــد .ســینما توگــراف و مدرســه هنــر،
انســان تربیــت میکنــد”.
البتــه بعدهــا در متــون فلســفی خوانــدم کــه ایــن گفتــه از
کنفوســیوس حکیــم اســت کــه اگــر میخواهیــد صدســال آینــده
زندگــی خودتــان و اجتماعتــان تأمیــن شــود در فکــر تربیــت انســان
باشــید.
امــروز جامعــه بــازده ایــران محتــاج کمکهــای خیریــه و
انساندوســتانه بســیاری اســت .از یــاری رســانی بــه کــودکان کار
تــا افــراد مبتــا بــه بیماریهــای مزمــن ،افــراد مبتــا بــه ســرطان،

فقــرای حاشیهنشــین شــهرها ،زنــان بیسرپرســت و بدسرپرســت،
معتــادان و ...امــا بــه نظــر مــن هــر کــدام از ایــن بخشهــا
مصرفکننــدگان منابعانــد و البتــه کــه هیــچ ایــرادی نــدارد کــه
بخشــی از منابــع فــردی و اجتماعــی را صــرف افــراد نیازمنــد کنیــم و
بــهطــور آشــکار هــم میدانیــم کــه بــا صــرف ســرمایه در ایــن زمینــه
فقــط بــه بقــای آنهــا کمــک کردهایــم .آنهــا را یــاری کردهایــم تــا
بــه بقــای ســالم و بــدون رنــج خــود ادامــه دهنــد و ایــن خــود از
مظاهــر خــوبِ نوعدوســتی و شــفقت اســت .امــا در ایــن فرآینــد
حــوزه مغفــولدیگــری نیــز وجــود دارد بــهنــام حــوزه تحصیــل و
مدرســه و “آمــوزش” .در ایــن کشــور مصیبـتزده و بــا شــرایط کنونــی
کــه تمــام جامعــه ایــران درگیــر اســت ،گروهــی از آســیبپذیرها
دانشآموزانیانــد کــه مشــکالت و موانــع مالــی اجــازه تحصیــل را
بــه آنهــا نمیدهــد.
جدیــت موضــوع تحصیــل و آمــوزش فقــط از منظــر تــرک
تحصیــل و عــدم پیشــرفت علمــی نیســت .یافتههــای پژوهشــی
نشــان میدهــد کــه هــرگاه دانشآمــوزی بــه هــر دلیــل مدرســه را
تــرک میکنــد و دیگــر از درب مدرســه وارد ایــن محیــط هــم ســن و
ســالها و تعامــل بــا معلمــان و اولیــای مدرســه و دیگــر دانشآمــوزان
نمیشــود ،دروازههــای زنــدان یــا کانونهــای بزهــکاری بــه روی او
بــاز میشــود .هــرگاه در عمــل بتــوان دانشآمــوزی را در مدرســه
نگهداشــت ،صرفنظــر از پیشــرفت تحصیلــی او ،اگــر فرصــت بــازی،
درآمیختگــی و تعامــل بــا همســن و ســالها و گذرانــدن ســالهای
رشــد بــا نظــارت بزرگترهایــی کــه اگــر نــه همــه آنهــا ،بلکــه بیشــتر
آنهــا افــراد ســالم و خوبیانــد ،یعنــی معلمــان ،بــه آنهــا بدهیــم
در ســالهای آینــده بــا بزهــکاران و مجرمــان و آســیبدیدههای
کمتــری روبــرو هســتیم.
بــرای مــن مدرســه رفتــن دانشآمــوز در ســن مدرســه اص ـ ً
ا بــه
معنــای درس خوانــدن و پیشــرفت تحصیلــی نیســت .هــر ســاعتی
کــه بچ ـهای در مدرســه میگذرانــد ،عم ـ ً
ا از آســیبهای زودهنــگام
موجــود در محیطهــای اجتماعــی محلــی و حتــی محیطهــای
شــغلی در امــان خواهــد بــود .از ایــن رو مــن بــه جــد بــه همــه
هموطنانــی کــه بــه دنبــال عمــل خیرخواهانــه یــا نوعدوســتانه و
شــفقتورزی هســتند توصیــه میکنــم و خــودم هــم در ایــن راســتا
گام بــر مـیدارم؛ ســعی کنیــم یــا محیطــی بــرای آمــوزش و تحصیــل
کــودکان بیسرپرســت یــا بدسرپرســت فراهــم کنیــم و یــا شــرایط
تحصیــل آنهــا را تســهیل کنیــم .ایــن عرصــه از خیرخواهــی اجتماعــی
شــاید بهتریــن عرصـهای اســت کــه هــم شــرایط کنونــی افــراد تحــت
پوشــش را بهبــود میبخشــد و هــم ســیکل معیــوب آســیبپذیری،
آســیبدیدگی را خواهــد شکســت و هــم بــه قــول امیرکبیــر بــرای
ســرزمین مــادری ،ســرمایهگذاری
آبادانــی صدســال آینــده ایــن
ِ
درخــوری خواهــد بــود.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
وگر مراد نیابم ،به حد وسع بکوشم
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مصاحبه زیر گفتگویی با دکتر نوید سیدعلی مدیرعامل بنیادکودک در آمریکا است که شرحی از فعالیتهای
اخیر این موسسه را نیز در بر میگیرد.
نگرانــی از مشــکالت اقتصــادی بــه خوبــی بــه تحصیــل علــم بپردازنــد
بــرای بســیاری جالــب اســت کــه بداننــد چگونــه یــک موسســه
خیریــه در ایــران  25ســال اســت کــه بخــش عمــدهای از کمکهایــش
توســط ایرانیــان مقیــم آمریــکا تامیــن میشــود .میخواهــم از شــما
درخواســت کنــم در مــورد ارتبــاط دفتــر بنیادکــودک آمریــکا و ایــران
بــرای مــا توضیــح دهیــد.
بلــی ،خوشــحال میشــوم کــه هــر اطالعاتــی دارم در
-

اختیارتــان بگــذارم.

ابتــدا اجــازه بدهیــد از خودتــان بپرســم تــا بدانیــم اوالً موقعیــت
شــما در دفتــر بنیادکــودک آمریــکا چیســت و زندگــی شــخصیتان
چگونــه اســت؟ و ثانیـاً چــه چیــزی باعــث شــد بــه بنیادکــودک جــذب
شــوید؟
مــن در حــال حاضــر مدیرعامــل بنیادکــودک آمریــکا
-

هســتم .چنــد مــاه قبــل در نشســت ســاالنه هیئــت امنــای
بنیادکــودک قرعــه بــه نــام مــن افتــاد و دوســتان مــرا بــه عنــوان
مدیرعامــل انتخــاب کردنــد و مــن هــم پذیرفتــم .مــن سالهاســت بــا
بنیادکــودک همــکاری دارم و یــک دوره  3ســاله هــم در ســال ۲۰۰۹
بــه عنــوان مدیرعامــل بنیادکــودک انتخــاب شــده بــودم .بنابرایــن بــا
مســائل و چالشهــای بنیــاد چنــدان بیگانــه نیســتم .ســه فرزنــد دارم
کــه هرســه بــه دنبــال زندگــی خــود رفتهانــد ،دو دختــر و یــک پســر
کــه بــه وجــود آنهــا افتخــار میکنــم .شــغل مــن مهندســی هواپیمــا
اســت و مشــغول امــور خدمــات فنــی هواپیماهــای مســافری هســتم.
چــه جالــب ،اصــا حــدس نمـیزدم کــه بــا یــک مهنــدس هواپیمــا
صحبــت میکنــم .کمــی در مــورد ســابقه آشــنائیتان بــا بنیــاد
بفرمائیــد.
مــن از ابتــدا بــا دکتــر یثربــی در دانشــگاه واشــنگتن در
-

ســیاتل آشــنا شــدم .ایشــان همــواره بــه دنبــال کارهــای خیــر بــود و
مــن هــم بــه دنبــال امــور مهندســی و البتــه اگــر کمکــی هــم از دســتم
بــر میآمــد کوتاهــی نمیکــردم .نهایت ـاً او پــس از فارغالتحصیلــی بــه
شــهر پورتلنــد رفــت و بــه عنــوان یــک دانشــمند متالــوژی در شــرکتی
بــه کار مشــغول شــد و در کنــار آن دفتــر بنیادکــودک را راهانــدازی
کــرد .مــن هــم در ایــن مــدت در شــرکت بوئینــگ و شــرکتهای
دیگــر هواپیمایــی مشــغول بــه کار بــودم .در ســال  1989بــه کشــور
اندونــزی بــرای مأموریــت اعــزام شــدم .مجموع ـاً نزدیــک بــه هشــت
ســال بــا همســر و فرزندانــم در اندونــزی زندگــی کردیــم کــه بــرای
همــه مــا بســیار جالــب و خاطرهانگیــز بــود .اندونــزی مــردم بســیار
خــوب و مهربانــی دارد کــه متاســفانه بســیار فقیــر هســتند .مــن آنجــا
بــا دو یتیمخانــه آشــنا شــدم و کمکهایــم را بــه آنهــا آغــاز کــردم.
میــزان کمکهایــم بــا توجــه بــه عالقمنــدی و بــا کمــک همــکاران
و آشــنایانم افزایــش یافــت .درایــن اثنــا در ســال  1994دکتــر 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 فعالیتهــای بنیادکــودک را عــاوه بــر
ایــران بــه ســایر کشــورها هــم گســترش بدهــد و چــون هــر دوی مــا
بــا هــدف حمایــت از دانشآمــوزان مســتعد و کمبرخــوردار همــگام
بودیــم ،قــرار شــد کــه دانشآمــوزان اندونزیایــی را تحــت حمایــت
بنیــاد قــرار دهیــم و از دوســتان و آشــنایان نیــز خواســتم تــا حمایــت
از مددجویــان را از طریــق بنیادکــودک انجــام دهنــد .ایــن اولیــن گام
همــکاری مــن بــا بنیادکــودک بــود ،البتــه بعــدا ً در ســال  2005از
مــن دعــوت شــد کــه بــه هیئــت امنــای بنیادکــودک آمریــکا بپیونــدم
و چنــد ســال بعــد در ســال  2009هــم بــه عنــوان پرزیدنــت یــا
مدیرعامــل بنیادکــودک انتخــاب شــدم.
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 دانشآمــوزان مســتعد و کــم برخــوردار اســت تــا از طریــق همیــاران
بــه آنهــا بــورس تحصیلــی ماهیانــه بدهیــم و آنهــا بتواننــد بــدون

و نهایتــاً عنصــر مفیــدی بــرای خــود ،خانــواده و جامعهشــان شــوند.
ولــی بــه خاطــر شــرایط سیاســی حاکــم بــر روابــط بیــن دو کشــور
ایــران و آمریــکا و وجــود تحریــم و ســایر مســائل مــا مجبــور شــدیم
کــه دو موسســه کامـ ً
ا 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 مردمنهــاد و
مســتقل اســت کــه در ایــران بــه ثبــت رســیده و زیــر نظــر یــک هیئــت
امنــا و هیئــت مدیــره مســتقل اداره میشــود .آنهــا هــر ســال انتخابــات
دارنــد و بــر اســاس قوانیــن موسســات مردمنهــاد ایــران فعالیــت
میکننــد .مدیریــت ایــن موسســه بــر عهــده ســرکار خانــم دادخــواه
اســت کــه سالهاســت از دل و جــان بــرای آن مایــه گذاشــته و معلــم
خوبــی نــه تنهــا بــرای کارمنــدان بنیادکــودک بلکــه بــرای تمــام
موسســات خیریــه دیگــر اســت و مــا هــم افتخــار آشــنائی و همــکاری
بــا ایشــان را داریــم .بنیــاد کــودک آمریــکا ()Child Foundation
هــم یــک موسســه خیریــه بینالمللــی اســت کــه در مــاه مــه 1994
(بیــش از  25ســال قبــل) در آمریــکا تاســیس شــد .ایــن موسســه نیــز
بــا همــان هــدف ســعی میکنــد بــرای دانشآمــوزان کمبرخــوردار
کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران ،از طریــق اسپانسرشــیپ ،بــورس
تحصیلــی ماهیانــه فراهــم ســازد .بنیادکــودک آمریــکا در حــال
حاضــر در کشــورهای افغانســتان ،اندونــزی ،نپــال و کامبــوج فعالیــت
دارد و بــه زودی در کشــورهای تاجیکســتان ،هندوســتان و چنــد
کشــور افریقائــی نیــز فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد کــرد .ایــن دو
موسســه (بنیادکــودک امریــکا و بنیادکــودک ایــران) بــرای کمــک بــه
دانشآمــوزان ایرانــی ،بــا یکدیگــر بــر اســاس یــک قــرارداد ،همــکاری
دارنــد و مسئولیتشــان در برابــر یکدیگــر بســیار واضــح تعریــف شــده
اســت .بنیادکــودک ایــران ،دانشآمــوزان بــا اســتعدادی کــه نیــاز بــه
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
میباشــند ،آنهــا را بــه مــا بــرای حمایــت معرفــی میکنــد .مــا هــم
بــه طــرق مختلــف (بــا اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ،وبســایت،
برنامههــای حضــوری و شــرکت در جوامــع ایرانــی) ســعی میکنیــم
همیــاران مهربانــی را در سراســر جهــان پیــدا کنیــم و کمــک ماهیانــه
آنهــا را هــر مــاه از طریــق دفتــر ایــران بــه دســت ایــن عزیــزان
برســانیم .ایــن کار در ظاهــر بســیار ســاده بــه نظــر میرســد ولــی بایــد
بســیار دقیــق انجــام پذیــرد و مالحظــات قانونــی فراوانــی در ایــران و
آمریــکا رعایــت گــردد .بنابرایــن دارای جزئیــات بســیاری اســت کــه
هــر کــدام چالشهــای فراوانــی بــه همــراه دارد.
در حال حاضر از چه تعداد دانشآموز حمایت میکنید؟

در حــال حاضــر بنیادکــودک ایــران مجموعــاً بیــش
از  11000دانشآمــوز دارد کــه مــا هزینــه ماهیانــه قریــب بــه
 6000نفــر از آنهــا را تأمیــن میکنیــم .البتــه ایــن تعــداد کمتــر
بــود ولــی بــا توجــه بــه افرایــش قیمــت دالر کــه باعــث شــد ارزش
ریالــی کمکهــای مــا بیشــتر شــود؛ توانســتهایم تعــداد بیشــتری از
دانشآمــوزان را تحــت حمایــت داشــته باشــیم.

لطفــا کمــی در مــورد چالشهایــی کــه اشــاره نمودیــد ،بفرمائیــد و
اینکــه چگونــه بــا آنهــا مقابلــه کردهایــد؟

هــرکاری چالشهــا و مشــکالت خــاص خــود را دارد کــه
معمــوالً بــرای آن فرمــول و راه حــل تعریــف شــدهای وجــود دارد .ولــی
بــه نظــر مــن برخــی از چالشهــای بنیادکــودک واقعــاً منحصــر بــه
فــرد اســت و هیــچ راه حــل و فرمــول تعریــف شــدهای بــرای آن وجــود
نــدارد .از ایــن رو مــا بایــد خودمــان برخــی از راهحلهــا را کشــف و
اختــراع کنیــم .مــن اگــر بخواهــم چالشهایمــان را دســتهبندی کنــم
آنهــا چهــار طبقــه هســتند:
 -1ارتباطات
 -2مسائل بین ایران و آمریکا
 -3اعتمادسازی
 -4انتقال کمکها به ایران
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این چهار مور ِد ظاهرا ً مجزا ،اما در بسیاری موارد
با همدیگر اشتراکهایی دارند که در توضیحاتم به
نقاط اشتراک آنها اشاره میکنم

 -1ارتباطات
کار بنیادکــودک بــا حمایــت از دانشآمــوزان ایرانــی شــروع شــد.
بنابرایــن مــا ابتــدا ســعی میکردیــم افــراد ســخاوتمند و مهربــان
ایرانــی مقیــم آمریــکا را کــه مایــل بودنــد بــه ایــن هــدف واال کمــک
کننــد ،پیــدا کنیــم .ولــی آمریــکا یــک کشــور نیســت ،بلکــه یــک قــاره
اســت ،فاصلــه نیویــورک تــا لسآنجلــس معــادل فاصلــه تهــران تــا
لنــدن اســت .گفتــه میشــود بیــش از یــک میلیــون ایرانــی در آمریــکا
زندگــی میکننــد ولــی دسترســی و ارتبــاط بــا آنهــا در ایــن کشــور
پهنــاور کار آســانی نیســت .خوشــبختانه بــا پیشــرفت اینترنــت و ایجــاد
شــبکههای اجتماعــی ،کار مــا آســانتر شــد .مــا بــرای آشــنائی
بیشــتر بــا عالقمنــدان ســه اســتراتژی طراحــی و پیــاده کردیــم:
یــک -شــبکههای اجتماعــی :مــا از طریــق فیسبــوک،
اینســتاگرام ،لینکدایــن ،توییتــر و ..فعالیــت خــود را افزایــش دادیــم.
بــه طــوری کــه هــر روز چندیــن بــار خبــر و اطالعــات مربــوط بــه
اسپانسرشــیپ را در اختیــار دوســتان و هوادارانمــان میگذاریــم.
شــبکههای اجتماعــی و خصوصــاً فیسبــوک ،مــا را قــادر ســاخت
تــا بــا نیکــوکاران ایرانــی بســیاری در ســایر کشــورها هــم آشــنا شــویم.
اکنــون بیــش از  150هــزار نفــر از سراســر جهــان صفحــۀ فیسبــوک
مــا را دنبــال میکننــد .جالــب اســت بدانیــد کــه مــا از بیــش از 40
کشــور در دنیــا ،کمــک دریافــت میکنیــم کــه نشــان دهنــده قــدرت
شــبکههای 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
و دســت یکایــک آنهــا را صمیمانــه میفشــاریم کــه علیرغــم مســائل
شخصیشــان ،بــدون هیــچ چشمداشــتی از وقــت و انــرژی خــود
بــرای بنیادکــودک مایــه میگذارنــد .تعــدادی از ایــن داوطلبهــا
در ثبــت رســمی بنیادکــودک بــه طــور تشــکیالت کام ـ ً
ا مســتقل در
کشــورهای ســوئد ،اســترالیا و کانــادا اقــدام کردهانــد و یــا برخــی مــا را
بــا موسســات خیریــه معتبــر محلــی بــرای فعالیــت در ســایر کشــورها
آشــنا ســاختهاند .بنیادکــودک امریــکا قطعــاً نمیتوانســت حــوزه
فعالیتهایــش را بــدون کمــک و همیــاری داوطلبانــش اینگونــه
گســترش دهــد.
ســه  -دیدارهــای رودررو :ایــن طرحــی اســت کــه از یــک ســال قبل
شــروع کردهایــم و مشــاور عالــی ارتباطــات و توســعه بنیادکــودک،
آقــای مــدرس را بــه شــهرهای مختلــف اعــزام داشــتهایم .وی تــا
کنــون بــه بیــش از  20شــهر در آمریــکا ســفر کــرده و در دانشــگاههای
معتبــر آمریــکا (کلمبیــا ،اســتنفورد ،کارنگــی ملــون ،ایلینویــز و
برکلــی ،یــل و )...بــه معرفــی بنیادکــودک پرداختــه اســت کــه باعــث
جــذب صدهــا اسپانسرشــیپ جدیــد بــرای بنیادکــودک شــده اســت.
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 -2مسائل بین ایران و آمریکا
مشــکالت بیــن دو کشــور ایــران و آمریــکا بــر کســی نادیــده
نیســت .از ایــنرو هــرکاری بخواهــد بیــن ایــن دو کشــور انجــام
پذیــرد چالشهــای خــاص خــود را دارد کــه هیــچ فرمــول و راه حــل
معمــول و معقــول جــاری نمیتــوان بــرای آن یافــت .بــر ایــن مســئله،
مشــکالت تحریــم و بــاال و پائیــن رفتــن قیمــت دالر را نیــز بایــد اضافــه
کــرد کــه آنهــا هــم نتیجــه مســتقیم ایــن روابــط تاریــک اســت.اگرچه
بنیادکــودک یــک موسســه غیرسیاســی اســت ولــی ظاهــرا ً سیاســت
دســت از ســر مــا بــر نم ـیدارد .مــا بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل نیــز
چنــد راه اندیشــیدیم کــه کارمــان را تــا حــد بســیار زیــادی راحــت
کــرده اســت:
الــف -شــفافیت کامــل :مــن میتوانــم بــه جــرأت بگویــم کــه
بنیادکــودک یکــی از شــفافترین موسســات خیریــه در آمریکاســت و
مــن ایــن ادعــا را در مقایســه بــا ســایر موسســات خیریــه ایرانــی در
آمریــکا نمیگویــم ،بلکــه خودمــان را بــا موسســات خیریــه آمریکائــی
مقایســه میکنــم .مــا هــر ســاله داوطلبانــه خــود را توســط یــک
موسســه حسابرســی مســتقل حسابرســی میکنیــم کــه آنهــا تمــام
حســاب و کتابهــای مــا را دقیقــاً ممیــزی میکننــد .گــزارش
کامــل آنهــا در مــورد جزئیــات عملیــات مالــی بنیادکــودک ،بــه همــراه
گزارشهــای مالیاتــی بنیادکــودک ( از  13ســال قبــل تــا امــروز) در
وبســایت بنیادکــودک در دسترســی همــگان قــرار دارد.
عــاوه بــر آن مــا هرســال توســط شــرکتهای مســتقلی کــه
موسســات خیریــه را زیــر نظــر دارنــد نیــز ارزیابــی میشــویم کــه
آنهــا نتیجــه کار خــود را در قالــب رتبــه بــه مــا اعــام میکننــد.
بزرگتریــن آنهــا  Charity Navigatorاســت کــه چهــار ســال
پیدرپــی درجــۀ «4ســتاره» کــه باالتریــن رتبــه شــفافیت مالــی و
تشــکیالتی اســت را بــه بنیادکــودک داده اســت .جالــب اســت بدانیــد
موسســاتی ماننــد صلیــب ســرخ ،یونیســف آمریــکا و ...همــه  3ســتاره
هســتند.
ب -قانونمنــدی :بنیادکــودک در هــر کشــوری کــه حضــور
پیــدا میکنــد حتمــاً همــه فعالیتهایــش را بــر اســاس تمــام
قوانیــن جــاری آن کشــور منطبــق میکنــد .در آمریــکا مــا زیــر نظــر
خزانــهداری و اداره مالیــات آمریــکا هســتیم و از آنهــا مجــوز فعالیــت
داریــم .بــرای اطمینــان از اینکــه بنیــاد همیشــه بــر طبــق قوانیــن
جــاری کشــور فعالیــت میکنــد هــر ســال یکــی از اعضــای هیئــت
امنــا بــه عنــوان( Compliance Officerمســئول قانونمنــدی)
انتخــاب میشــود .درحــال حاضــر دکتــر بابــک حمیــدزاده ،اســتاد
دانشــگاه کاتولیــک و معــاون کتابخانــه الکترونیــک دانشــگاه مریلنــد
عهــدهدار ایــن مســئولیت اســت.
ج -مجــوز اوفــک :بنیادکــودک آمریــکا از ســال  2014نیــز از
خزانــهداری آمریــکا مجــوز ارســال پــول نقــد بــه ایــران را دریافــت
کــرده اســت کــه ابتــدا مقــدار آن دو میلیــون دالر در ســال بــود ولــی
در ســال  2017بــه  3میلیــون دالر در ســال افزایــش یافــت و اکنــون
نیــز بــا توجــه بــه حجــم فعالیتهایمــان و بــاال رفتــن کمکهــای
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دریافتــی ،از خزانــهداری آمریــکا درخواســت کردهایــم کــه مجــوز
مــا را بــه  4میلیــون دالر در ســال افزایــش دهنــد کــه منتظــر پاســخ
مثبــت آنهــا هســتیم .ایــن بزرگتریــن مجــوزی اســت کــه دولــت
آمریــکا بــرای یــک موسســه خیریــه در ایــن کشــور بــرای کار در ایــران
صــادر کــرده کــه نشــان دهنــده میــزان شــفافیت مــا در فعالیتهــای
بنیادکــودک اســت .اگرچــه هنــوز موافقــت خزانــهداری آمریــکا بــا
تجدیــد مجــوز اوفــک انجــام نپذیرفتــه ،ولــی مــا همچنــان در زمنیــه
جمــعآوری کمکهــای مالــی فعالیــت داریــم تــا بالفاصلــه پــس از
دریافــت مجــوز ،نســبت بــه انتقــال آن بــه ایــران اقــدام کنیــم.

 -3اعتمادسازی :
شــاید مهمتریــن 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 دادهایــم کــه قســمتی از آن را
در آمریــکا انجــام میدهیــم ولــی بخــش عمــدهای نیــز بــا همــکاری
بنیادکــودک ایــران انجــام میپذیــرد.
بنیــاد کــودک آمریــکا عــاوه بــر شــفافیت در عملیــات مالــی و
اداری (کــه بــه آن اشــاره شــد) ،دائمــاً همیــاران خــارج از کشــور را
ماننــد عضــوی از خانــواده بــزرگ خــود در جریــان جزییــات فعالیتهــا
و چالشهــای خــود قــرار میدهــد .ایــن کار از طریــق درج خبرهــا
در شــبکههای اجتماعــی و ارســال خبرنامــه الکترونیکــی کــه هــر
دو هفتــه یکبــار صــورت میگیــرد ،انجــام میپذیــرد .همچنیــن
هرســاله در آخریــن هفتــه مــاه ژانویــه ،بــرای تمــام همیاران یک رســید
رســمی (شــامل تمامــی کمکهــای آنهــا در ســال قبــل میــادی بــه
بنیادکــودک بــا ذکــر مــورد هزینــهای کــه اعــام کردهانــد) ارســال
میشــود تــا هــم همیــار دقیقــاً بتوانــد آن را بــا حســابهای خــود
چــک کنــد و اطمینــان یابــد کــه مــا دقیق ـاً تمــام کمکهــای ایشــان
را دریافــت کردهایــم و هــم از آن بــرای معافیتهــای مالــی خــود
اســتفاده کنــد .بــه همــراه ایــن رســید رســمی ،یــک گــزارش کتبــی
 16صفحــهای هــم از کلیــه فعالیتهــای ســال گذشــته بنیادکــودک
ارســال میشــود .مهمتریــن اقدامــی کــه بنیادکــودک ایــران و آمریــکا
بــرای جلــب اعتمــاد همیــاران خــود انجــام میدهنــد ایــن اســت کــه

زمین ـهای را فراهــم ســاختهاند کــه آنهــا دقیق ـاً بداننــد کمکشــان بــه
دســت چــه کســی میرســد .همیــاران بــه انتخــاب خــود دانشآمــوز
مــورد نظــر را انتخــاب میکننــد و کمــک خــود را از طریــق بنیــاد
بــه دســت او میرســانند .هــر وقــت مایــل باشــند میتواننــد بــا او
دیــدار داشــته باشــند و نمایندگیهــای بنیادکــودک در ایــران کمــال
همــکاری را در برگــزاری دیــدار حضــوری و یــا ارتبــاط تلفنــی بــرای
همیــاران مبــذول میدارنــد.
بخــش دیگــر اعتمادســازی کار ایــن اســت کــه مــددکاران
زحمتکــش بنیــاد در ســال حداقــل چهــار بــار بــه دانشآمــوزان ســر
میزننــد تــا تغییراتــی کــه کمکهــای همیــاران در زندگــی آنهــا
ایجــاد کــرده اســت را بررســی کننــد و دوبــار در ســال نیــز گزارشــی
کتبــی بــرای همیــاران تهیــه میکننــد و بــه دفتــر آمریــکا ارســال
میدارنــد کــه مــا آنهــا را در اختیــار همیــاران قــرار میدهیــم .ایــن
گزارشهــا محتــوی یــک نامــه از دانشآمــوز ،عکــس جدیــد او بــه
همــراه ریــز نمراتــش و یــک گــزارش کتبــی از مــددکار اســت .بــه
ایــن صــورت همیــار دقیق ـاً میدانــد کــه دانشآمــوزی کــه زیــر چتــر
محبــت خــود قــرار داده اســت در چــه حــال و روزی قــرار دارد.
تهیــه گزارشهــا آن هــم هــر شــش مــاه یــک بــار پــروژۀ عظیمــی
اســت کــه توســط مــددکاران در  29نمایندگــی بنیادکــودک در دههــا
شــهر مختلــف انجــام میپذیــرد .جمــعآوری ،کنتــرل و تنطیــم ایــن
گزارشهــا و ارســال آنهــا بــه هــزاران همیــار ،خــود پــروژه بــزرگ
دیگریســت کــه اکنــون بیــش از ده ســال اســت بنیادکــودک ایــران
و آمریــکا بــا هماهنگــی کامــل هــر شــش مــاه یــک بــار بــه خوبــی
انجــام دادهانــد .پاســخ ایــن زحمــات همــکاران مــا ،اعتمــادی اســت
کــه همیارانمــان بــا ســخاوت و بزرگــواری خودشــان در تــداوم
کمکهایشــان بــه بنیادکــودک دارنــد.
بخــش دیگــر اعتمادســازی مــا ،حسابرســی اســت کــه دفتــر
آمریــکا هرســال نســبت بــه دفتــر ایــران انجــام میدهــد .ایــن موضــوع
دلیــل بــر بیاعتمــادی نیســت بلکــه بایــد از نظــر قانونــی ایــن کار را
انجــام دهیــم .از ایـنرو هرســال مدیــر داخلــی و حســابدار بنیادکــودک
در امریــکا (آقــای عشــقی) را بــه ایــران میفرســتیم تــا هــم ایشــان
حســابها را رســیدگی کنــد و هــم ســری بــه برخــی مناطــق کــه
کمکهایمــان 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 کانکسهــا در مناطــق زلزلـهزده گــزارش تهیــه کنــد
و امســال ایشــان بــه همــراه خانــم دادخــواه بــه خوزســتان ،لرســتان و
گیــان عزیمــت کــرد و از رونــد توزیــع کمکهــا بازدیــد بــه عمــل
آورد .خوشــبختانه در تمــام مــواردی کــه حسابرســی کردهایــم نتایــج
حاصلــه چیــزی جــز افزایــش اعتمــاد و احتــرام بــه همــکاران در ایــران
نبــوده اســت.
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 -4ارسال کمک به ایران :
همانطــور کــه گفتــم روابــط تاریــک بیــن دو کشــور آمریــکا و
ایــران ،مشــکالت عدیــدهای بــرای موسســاتی کــه بیــن ایــن دو کشــور
فعالیــت میکننــد ،ایجــاد کــرده اســت .ا ِعمــال تحریمهــای جدیــد
کــه از ســال  2017بــر علیــه ایــران شــروع شــد مــا را بــا چالشهــای
جدیــد دیگــری روبــرو ســاخت .ابتــدا قیمــت دالر افزایــش یافــت کــه
فیالنفســه مشــکلی بــرای مــا نبــود .چــون ارزش کمکهایمــان را
بــه ایــران اضافــه میکــرد .ولــی ایــن باعــث شــد کــه صرافیهائــی
کــه بــا آنهــا کار میکردیــم ،کارشــان مختــل شــود .برخــی پــول مــا را
مدتــی نگــه میداشــتند تــا چنــد روز بعــد بــا قیمتــی باالتــر بفروشــند
و یــا ســعی میکردنــد مــا را مجبــور کننــد بــا بهایــی کمتــر از بــازار
دالرمــان را بفروشــیم .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه مشــکالت ارزی
ایجــاد شــده در ایــران ،بســیاری از صرافیهــا در ایــران بســته شــدند
و یــا فعالیتهایشــان محــدود شــد و مــا مجبــور بودیــم کــه دائم ـاً در
کشــورهای مختلــف بــه دنبــال کانالهــای قانونــی مــورد وثــوق بــرای
ارســال کمکهایمــان باشــیم .کانالهائــی کــه علیرغــم روابــط بــد
بیــن دو کشــور ،مــورد قبــول طرفیــن هــم باشــد!
مــا هیــچ مشــکلی بــرای ارســال کمکهایمــان بــه افغانســتان،
اندونــزی ،کامبــوج و نپــال نداریــم و مدیــر داخلــی و مســئول
حســابداریمان ،آقــای عشــقی بــه راحتــی میتوانــد از پشــت میــز
کارش در عــرض ده دقیقــه ایــن کار را انجــام دهــد .ولــی بــرای
پرداخــت هــر وجهــی بــه ایــران ،او بایــد شــخصاً بــه بانــک مراجعــه
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 وقتگیــری اســت .چــون دائم ـاً
قوانیــن در حــال تغییرنــد .همــکاران مــا هــر از چنــدی باالخــره موفــق
میشــوند چنــد کانــال مــورد اطمینــان بــرای ارســال کمکهــا پیــدا
کننــد .ولــی هــر آن احتمــال دارد کــه تغییــری در قوانیــن ایــران یــا
آمریــکا و یــا کشــوری کــه صرافــی در آن قــرار دارد ،دوبــاره کار ارســال
را بــا اختــال مواجــه ســازد.
مســئلهای کــه اخیــرا ً در مــورد انتقــال پــول از آمریــکا بــه ایــران
پیــش آمــده چیســت؟
بنیادکــودک از ســال 2014تــا کنــون بــه طــور مرتــب بــا
اســتفاده از مجــوز خاصــی کــه دفتــر کنتــرل داراییهــای خارجــی
(اُو َفــک) کــه بخشــی از خزانــهداری آمریکاســت صــادر میکنــد،
کمکهــای جمــع شــده را بــه ایــران ارســال مـیدارد .ایــن مجــوز هــر
دو ســال یکبــار بایــد تمدیــد شــود و مــا تــا کنــون دوبــار آن را تمدیــد
کردهایــم .آخریــن بــار در ابتــدای ســال  2017بــود کــه آنهــا بــا
درخواســت مــا مبنــی بــر اضافــه کــردن مبلــغ الیســنس بــرای ارســال
 3میلیــون دالر کمــک در ســال بــه ایــران هــم موافقــت نمودنــد .ولــی
ایــن بــار متاســفانه هنــوز پاســخ درخواســت تمدیــد و اضافــه نمــودن
مبلــغ مجــوز بــه  4میلیــون دالر در ســال ،دریافــت نشــده اســت .البتــه
بــه مــا گفتهانــد کــه صــدور ایــن مجــوز در دســت اقــدام اســت ولــی
دلیــل دیرکــرد در صــدور آن بــرای مــا معلــوم نیســت .برخــی احتمــال
میدهنــد ایــن تأخیــر بــه خاطــر شــرایط خــاص و تنشهــای اخیــر
در روابــط ایــران و آمریــکا اســت.
مجــوز اوفــک چیســت و چــرا بنیادکــودک بــه ایــن مجــوز نیــاز

دارد؟
عبــارت اوفــک مخفــف عبــارت انگلیســی (Office
 )of Foreign Asset Controlبــه معنــای دفتــر کنتــرل
داراییهــای خارجــی اســت کــه یــک بخــش از دولــت فــدرال
آمریکاســت و زیــر نظــر وزارت خزانــهداری فعالیــت میکنــد.
اوفــک مســئول مدیریــت و اعمــال قوانیــن مرتبــط بــا تحریمهــای
اقتصــادی اســت کــه بــر اســاس سیاســت خارجــی و اهــداف امنیــت
ملــی آمریــکا ،بــر ضــد دولتهــا ،رژیمهــا ،گروههــا و ...میباشــد.
از آنجائــی کــه ایــران تحــت تحریمهــای آمریــکا قــرار دارد ،مجــوز
اوفــک ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم میســازد کــه بتوانیــم
کمکهــای انساندوســتانه را بــه طــور قانونــی بــه دســت کــودکان
ایرانــی برســانیم .البتــه تمــام مــردم در اقصــی نقــاط جهــان حــق
دارنــد کــه بــه کمکهــای انساندوســتانه دسترســی داشــته باشــند.
در نتیجــه هیــچ تحریمــی نبایــد ایــن حقــوق را از کســی دریــغ نمایــد.
حتــی ایــن مــوارد حقوقــی ،در تحریمهــای چنــد جانبــه و یــک جانبــه
آمریــکا گنجانــده شــده اســت و بــر طبــق ایــن قوانیــن ،اوفــک موظــف
اســت ایــن مجــوز را صــادر کنــد.
بنیادکــودک بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله چــه اقداماتــی انجــام
داده اســت؟
بــرای تمدیــد مجــوز اوفــک ،بنیادکــودک در مراحــل
اولیــه مدیریــت کــردن مســئله اســت و هنــوز امیــدوار اســت کــه
اوفــک بــه ســرعت ایــن مجــوز را تمدیــد کنــد .مــا در حــال حاضــر
مشــغول همــکاری بــا نماینــدگان کنگــره حــوزه خــود هســتیم تــا کار
پاســخگویی بــه درخواســت مــا را تســهیل کننــد و در حــال تشــکیل
ائتالفــی از ســازمانها و در ارتبــاط بــا ســایر نهادهــای غیرانتفاعــی
کــه از ایــن مســئله متأثــر شــدهاند میباشــیم و بــا یکدیگــر تبــادل
نظــر میکنیــم .در زمینــه حمایــت از کــودکان تحــت حمایــت مــا،
همــکاران مــا در بنیــاد کــودک ایــران (موسســه خیریــه رفــاه کــودک)،
فعــ ً
ا بــار حمایــت مالــی از دانشآمــوزان را بــه ســختی بــه دوش
گرفتــه و بــا اســتفاده از بودجــه رزرو خــود کمکرســانی بــه کــودکان
را بطــور حداقــل ادامــه مــی دهنــد .البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش
کــرد کــه ایــن بودجــه صرفــاً بــرای پوشــش دادن نیازهــای اولیــه
دانشآمــوزان کافــی اســت و ایــن روش نمیتوانــد پایــدار باشــد.
آیا این مسئله را به اطالع همیاران خود رساندهاید؟
بلــه و خوشــبختانه تمامــی همیــاران مــا هــم در ایــن
مســئله از مــا حمایــت کــرده و حتــی برخــی نیــز آســتین بــاال زده
و در تمــاس بــا نماینــدگان کنگــره و ســنا ،بــرای فشــار بــه اوفــک
بــرای تســریع در تأییــد مجــوز وارد عمــل شــدهاند .بنیادکــودک در
 25ســال گذشــته بــدون وقفــه از دانشآمــوزان ایرانــی حمایــت کــرده
و هرگــز تســلیم چالشهایــی چــون تحریمهــا و شــرایط بــد سیاســی
بیــن ایــران و آمریــکا نشــده اســت .مــا یــک ســازمان مردمنهــاد باقــی
میمانیــم و بــه تعهدمــان در قبــال حــل ایــن مشــکالت ماننــد قبــل
عمــل میکنیــم .ضمــن تشــکر از همیــاران ،از آنهــا خواســتهایم کــه
همچنــان در کنــار مــا و کــودکان ایرانــی خــود بماننــد .تمــام ایــن
کــودکان حــق دسترســی بــه تحصیــل ،تغذیــه ســالم و امنیــت دارنــد و
مــا موظــف هســتیم در حمایــت از حقــوق آنهــا حداکثــر تــاش خــود
را مبــذول داشــته و ایــن مشــکالت را از پیــش رو برداریــم.
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سایر فعالیتهای بنیادکودک آمریکا
بســیاری فکــر میکننــد دفتــر بنیادکــودک آمریــکا فقــط در
رابطــه بــا ایــران فعالیــت دارد ولــی ظاهــرا ً شــما فعالیتهــای دیگــری
هــم داریــد؟
بلــه ،بنیادکــودک آمریــکا یــک موسســه بینالمللــی اســت
کــه در کشــورهای مختلــف فعالیــت دارد .هماهنگــی در مــورد بخــش
ایــران (کــه عمــده فعالیتهــای مــا را تشــکیل میدهــد) بــر عهــده
موسســه خیریــه رفــاه کــودک یــا همــان بنیادکــودک ایــران اســت
ولــی فعالیتهــای مــا فراتــر از مرزهــای ایــران اســت.
در افغانســتان یــک دفتــر بســیار فعــال داریــم کــه اجــازه بدهیــد
در مــورد فعالیتهایــش جداگانــه صحبــت کنــم .در کشــور اندونــزی
بیــش از  20ســال اســت فعالیــم و از دانشآمــوزان مســتعد دو مرکــز
حمایــت میکنیــم .در نپــال نیــز فعالیتهایمــان پــس از زلزلــهای
کــه در ســال  2015اتفــاق افتــاد و ضایعــات و تلفــات فراوانــی بــه
همــراه داشــت ،آغــاز شــد .مــا کمکهــای ماهیانهمــان را از طریــق
یــک موسســه خیریــه کــه در زمینــه آمــوزش دختــران نیازمنــد در
آنجــا فعــال اســت ،بــه دســت آنهــا میرســانیم.
در کشــور کامبــوج نیــز از ســال گذشــته فعالیتمــان را بــا حمایــت
از تعــدادی دانشآمــوز آغــاز کردهایــم کــه امیدواریــم تعدادشــان را
بــه زودی افزایــش دهیــم .بــورس تحصیلــی دانشآمــوزان کامبوجــی
را از طریــق یــک موسســه کــه بچههــای خیابانــی را جمــع کــرده و
آمــوزش میدهــد ،بــه دستشــان میرســانیم.
دکتــر رســتمی کــه یکــی از دانشــمندان معتبــر جهانــی در رشــته
معــدن اســت و دائم ـاً در دانشــگاههای مختلــف دنیــا ســخنرانی دارد،
مســئولیت گســترش بخــش بینالمللــی بنیــاد را بــر عهــده دارد .مــا از
موقعیــت و ســفرهای کاری و ارتباطــات وســیع ایشــان بــرای گســترش
فعالیتهایمــان اســتفاده میکنیــم .اکنــون از طریــق ایشــان در حــال
مذاکــره بــا چندیــن موسســه خیریــه معتبــر و مــورد وثــوق محلــی در
کشــورهای تاجیکســتان ،ســیرالئون و هندوســتان هســتیم تــا بتوانیــم
از دانشآمــوزان کمبرخــوردار آن مناطــق نیــز حمایــت کنیــم.
شما چه فعالیتهایی در آمریکا دارید؟
در آمریــکا عــاوه بــر فعالیــت بــرای جمــعآوری کمــک بــرای
دانشآمــوزان ایــران و ســایر کشــورها و اضافــه کــردن تعــداد
همیارانمــان ،در ســایر امــور انســانی نیــز فعالیــت داریــم .بــه طــور
مثــال بــا همــکاری یــک موسســه خیریــه محلــی ،بــرای کــودکان
بســیاری از مهاجرینــی کــه از آمریــکای جنوبــی در صــدد پناهندگــی
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
اکنــون در کمپهــای مــرزی گرفتارنــد ،کمــک برســانیم .همچنیــن
در طوفــان عظیــم هــاروی کــه در هوســتون باعــث خســارات فراوانــی
خصوصــاً بــه خانوادههــای حاشیهنشــین شــده بــود ،توانســتیم بــا
کمــک یــک موسســه خیریــه محلــی کمکهایــی کــه جمــع کــرده
بودیــم بــه دســت خانوادههــای صدمــه دیــده برســانیم .اکنــون دو
ســال اســت در شــهر پورتلنــد بــا همــکاری ســایر موسســات خیریــه
بیــن دانشآمــوزان کــم برخــوردار مهاجر،کولهپشــتیهای امیــد
کــه محتــوی اقــام آموزشــی اســت توزیــع میکنیــم .مــا هــر ســال
در جنــوب کالیفرنیــا یــک بــازار بــزرگ بــرای معرفــی بنیادکــودک
داریــم کــه در ایــن بــازار عــاوه بــر اینکــه دههــا غرفــه بــرای معرفــی
موسســاتی کــه بــه جامعــه ایرانــی -آمریکایــی جنــوب کالیفرنیــا
خدمــات میرســانند و یــا محصوالتــی بــرای فــروش دارنــد،
برنامههــای فرهنگــی هــم در کنــار آن برگــزار میکنیــم .ســال
گذشــته عــاوه بــر شــاهنامه خوانــی و نقالــی توســط خانــم ُگردآفریــن،
گــروه دف لس-آنجلــس ،گــروه هنــری کــودکان خانــم دانشــور و...
برنامههــای بســیار زیبــا و ســرگرمکنندهای بــرای بیــش از یــک هــزار
شــرکت کننــده ارائــه شــد .در ایــن بــازار ســاالنه ،مــا یــک درخــت آرزو
داریــم و بــا هماهنگــی بــا دفتــر تهــران  30آرزوی کوچــک و بــزرگ
دانشآمــوزان را ارائــه کردیــم کــه بــا همــت همیــاران ســخاوتمند مــا
تمامــی آنهــا بــرآورده شــد.
ظاهــرا ً در مــوارد پزشــکی نیــز فعالیــت داریــد ،کمــی هــم در ایــن

مــورد برایمــان بفرمائیــد.
بلــه ،در بخــش پزشــکی نیــز کمــی فعالیــت داریــم .ولــی
حجــم آن بــه وســعت امــور آموزشــیمان نیســت .کار عمــدۀ مــا در
ایــن زمینــه در افغانســتان اســت کــه بــه کــودکان مبتــا بــه بیمــاری
تاالســمی کمــک میکنیــم .متأســفانه کمکرســانی بــه بیمــاران
تاالســمی در افغانســتان بســیار محــدود اســت و بــا توجــه بــه اوضــاع
بــد سیاســی آن کشــور روز بــه روز هــم ضعیفتــر میشــود .مــا
توانســتهایم در بیمارســتان بوعلــی ســینا در شــهر مــزار شــریف ،یــک
ســالن بــرای معالجــه کــودکان مبتــا بــه تاالســمی بگیریــم کــه در
آن ،هــر هفتــه دههــا مددجــوی بیمــار تحــت درمــان و تصفیــه خــون
قــرار میگیرنــد .مــا حتــی یکــی از مددجویــان را کــه بــه واســطه
اثــرات دارو نیــاز بــه جراحــی پیــدا کــرده بــود بــه مشــهد فرســتادیم
کــه او در بیمارســتان مشــهد مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفــت
و بــه ســامت بــه افغانســتان بازگشــت .در چندیــن مــورد هــم بــه
بیمــاران مبتــا بــه  SMAکــه هزینــه درمــان بســیار ســنگینی
دارنــد ،کمــک کردیــم .فقــط در یــک مــورد توانســتیم مبلغــی بیــش
از  640هــزار دالر کــه بــرای یــک بیمــار بــه نــام رادیــن جمــع شــده
بــود بــه بیمارســتانی در اتریــش انتقــال بدهیــم کــه خوشــبختانه او
از خطــر مــرگ نجــات پیــدا کــرد و یــا چندیــن مــورد مشــابه دیگــر
کــه برایشــان از طریــق فیسبــوک کمــک هــای فراوانــی جم ـعآوری
کردیــم .متأســفانه دوتــن از کودکانــی کــه برایشــان حــدود 100
هــزار دالر کمــک جمــع شــده بــود فــوت کردنــد .ولــی مــا بــا تمــام
آن کمکهــا ،یــا وســیلههای درمانــی بــرای ســایر کــودکان بیمــار
تهیــه کردیــم و یــا بــرای تجهیــز مراکــز درمانــی انجمــن دیســتروفی
ایــران هزینــه کردیــم تــا آنهــا بتواننــد بهتــر بــه بیمــاران کمــک کننــد.
حتمـاً 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 بزرگتریــن موسســه خیریــهای اســت کــه
مــورد رجــوع ایرانیــان قــرار میگیــرد و مــا هــم چــون ایــن عزیــزان
حامــی دیگــری ندارنــد ،ســعی میکنیــم تــا حــد ممکــن بــه آنهــا
کمــک برســانیم .البتــه بنیادکــودک ایــران همیشــه در زمینــه توزیــع
کمکهــا بــا مــا همــکاری بســیار خوبــی داشــته اســت کــه جــا دارد در
اینجــا بــاز هــم از آنهــا تشــکر کنــم.
بنیــاد کــودک آمریــکا بــرای کمکرســانی در مواقــع ســوانح
طبیعــی هــم فعالیــت دارد ،لطفــاً کمــی هــم در ایــن مــورد توضیــح
بدهیــد.
متاســفانه کشــور ایــران ،در منطقــهای قــرار دارد کــه
همیشــه خطــر زلزلــه آن را تهدیــد میکنــد .زلزلههــای رودبــار ،بــم،
آذربایجــان و کرمانشــاه همگــی نشــان میدهــد کــه هــر چنــد ســال
یــک بــار بایــد انتظــار یــک زلزلــه بــزرگ را در ایــران داشــت .متأســفانه
ایــن ســوانح هــم بــه علــت شدتشــان و هــم بــه واســطه بافــت قدیمــی
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اکثــر مناطــق ،ضایعــات بســیاری از خــود باقــی میگذارنــد کــه
یــک کمــک جمعــی را بــرای مقابلــه بــا خرابیهــای آن میطلبــد.
امســال ســیل هــم بــه ایــن ســوانح اضافــه شــد کــه بنــا بــه گفتــه
یونیســف حــدود یــک میلیــون کــودک را در ایــران تحــت تأثیــر قــرار
داد .بنیادکــودک همــواره ســعی کــرده از ایــن موقعیــت ویــژهای کــه
در آمریــکا دارد و بــه عنــوان یــک موسســه مــورد وثــوق ایرانیــان
شــناخته میشــود ،بــرای جمــعآوری و کمکرســانی بــه هموطنــان
صدمــه دیــده اســتفاده کنــد .البتــه مــا همیشــه ســعی میکنیــم
کمکهــای جمــعآوری شــده را صــرف پروژههــای درازمــدت
کنیــم و بــه خاطــر طبیعــت کارمــان ،جهــت ایــن کمکهــا بیشــتر
حــول مســائل تحصیلــی کــودکان کــم برخــوردار اســت .در جریــان

زلزلــه مــا توانســتیم بــا جمــعآوری نزیــک بــه  500هــزار دالر127 ،
کانکــس تهیــه کنیــم تــا در روســتاهائی کــه مدارسشــان ویــران شــده
بــود بــه عنــوان کالس درس مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در جریــان
ســیل بهــار ،98مــا بالفاصلــه اقــدام بــه جم ـعآوری کمــک کردیــم و
بنیادکــودک ایــران نیــز همکارانــی از دفاتــر از آمــل ،بروجــرد ،اهــواز
و تهــران بــه مناطــق ســیلزده اعــزام داشــت کــه نهایت ـاً تصمیــم بــر
ایــن شــد کــه کمکهــای جمــعآوری شــده صــرف  3پــروژه شــود:
یک) کمک به دانشآموزان برای اتمام بقیه سال تحصیلیشان
دو) کمــک بــه مــدارس در تأمیــن وســایل مــورد نیازشــان
(کامپیوتــر ،دســتگاه کپی،کتابخانــه ،آزمایشــگاه و)...
ســه) حمایــت از  1000دانشآمــوز بــرای مــدت شــش مــاه کــه
تمــام زندگیشــان را از دســت داده بودنــد.
بــا جمــع آوری و ارســال کمکهــا بــه ایــران ،همــکاران مــا در
ایــران توانســتند  3000بســته آموزشــی بــرای مناطــق ســیلزده
ارســال کننــد .در زمینــه کمــک بــه مــدارس ،اداره آمــوزش و پــرورش
محلــی اعــام نمــود کــه نیــاز بــه کمــک نــدارد .بــه ایــن ترتیــب
بنیادکــودک تقبــل نمــود بــا کمکهــای جمــع شــده ،هزینــه زندگــی
 1000دانشآمــوز را بــه جــای شــش مــاه ،بــرای یــک ســال فراهــم
ســازد تــا خانوادههایشــان در ایــن مــدت ،فــارغ از نگرانــی تحصیــل
فرزندانشــان بتواننــد بــه بازســازی زندگــی ســیلزده بپردازنــد.
امیدواریــم کــه دیگــر شــاهد اینگونــه حــوادث غیرمترقبــه در ایــران
نباشــیم .ولــی اگــر خــدای نکــرده بــاز هــم اتفــاق افتــاد بنیــاد کــودک
آمریــکا بــا توجــه بــه ســابقه طوالن ـیاش در ایــن کار و فراهــم کــردن
زیرســاختهای الزم در ایــران و آمریــکا ،همچنــان در خــط مقــدم
جمــعآوری کمــک بــرای هموطنــان خــود خواهــد بــود و زمینــه
تشــریک مســاعی ایرانیــان خــارج از کشــور را در کمــک رســانی بــه
مــردم کشــور خــود ،فراهــم خواهــد ســاخت.

