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سخنمدیرعامل

سالیکهگذشت
باری دیگر سـالی را پشـت سـر گذاشـتیم و وارد بیسـت و چهارمین سال
فعالیت شـدیم.
همیـاران سراسـر مهـرش
همیـاری
بنیادکـودک توانسـت بـا همگامـی و
ِ
ِ
آغازیـن راه
البته
کـه
هایـی
م
گا
بـردارد.
گامهـای اسـتواری را بـرای توسـعه
ِ
اسـت و تـا رسـیدن بـه هـدف کـه همانا رسـیدن بـه روزی اسـت کـه هیچ
دانشآمـوز بـا اسـتعدادی از تحصیـل بـاز نمانـد؛ راهـی دشـوار و طوالنی در
پیـش اسـت و تردیدی وجـود ندارد که ایـن راه دشـوار و طوالنی ،کمـاکان با
همیـاران دیـروز ،امروز و فـردای بنیادکـودک هموار خواهد شـد.
مهـرورزی
ِ
ِ
در سـالی کـه گذشـت ،بنیادکـودک توانسـت  3نمایندگـی را در اهـواز،
مهابـاد و سـنندج بازگشـایی کـرده و تعـداد نمایندگیهـای مؤسسـه را بـه
 28برسـاند .همچنیـن در سـال  95تعـداد  1855دانشآموز بـه دانشآموزان
بورسـیه بنیادکـودک افـزوده شـده و بیـش از  680دانشآمـوز و دانشـجو از
چرخـه حمایتـی خارج شـدند.
همچنیـن در کنکور سـال  ،95از  700داوطلب آزمون سراسـری تعداد 300
نفر وارد دانشـگاهها شـدند که بسـیاری از آنان ،از رتبـهداران بودند.
علاوه بـر آن  1570همیـار به مجموعـه اضافه شـده و تعـداد  2074نفر از
همیارانـی که صمیمانـه و مهربانانه سـالها در حمایت از بنیادکودک کوشـیده
بودنـد نیز به دلیـل معضالت اقتصـادی از ادامـه همیاری انصـراف دادند.
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی سـالهای پیشـین ،مؤسسـات مردمنهاد
بـا کمبـود منابـع عمومی بـرای توسـعه و ادامـه فعالیـت بهینه شـده روبهرو
هسـتند کـه البتـه بنیادکـودک نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و چـه
بسـا بتـوان گفت کـه بنیادکـودک بیش از همیشـه چشـم انتظار دسـتهای
گشـادهای اسـت کـه مهربانـی را ارزانـی فرهنـگ ایرانزمیـنکنند.
پـس ماننـد همیشـه میدانیـم خدمترسـانی بیشـتر و گسـتردهتر بـه
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد ایـن سـرزمین بـه دسـت نخواهـد آمـد مگـر بـا
مهربانـی روزافـزون مهربانانـی که دغدغـه فرهنـگ دارند که مبتنـی بر اصل
اعتمـاد -برخاسـته از پاسـخگویی شـفاف بنیادکـودک -بـرای دسـتیابی به
هـدف واال و مقـدس این مؤسسـه یعنی فرارسـیدن روزی که هیـچ دانشآموز
بـا اسـتعدادی بـه دلیـل مشـکالت مالـی از تحصیل بـاز نماند؛ میکوشـند.
همیاران ،همکاران و دانشآموزان سپاسگزاریم.
					
					

مهــرتان مانــدگار
سرور دادخواه
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تعبیر زیبــا و انســانی  از کلمه ایثــار و مهربانی را
پاس می داریم
*سیدکمالالدینمحمدی
قـدم نهـادن بنیادکـودک بـه بیسـت و چهارمیـن سـال فعالیـت خـود ،حاصل تلاش جمعـی و حضـور تحولآفرین
نیکـوکاران و مهرمنـدان در عرصـه حمایـت از دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد سـرزمینمان و تالشهـای بیشـائبه
کارکنـان بنیادکودک اسـت.
ناگفتـه پیداسـت که بنیادکودک توانسـته اسـت با کرامـت طبع بیبدیـل و لطف و احسـان بینظیر همیـاران ،بیش از
پیـش در مسـیر حمایت از این دانشآموزان تالش کند و اثربخش باشـد و بورسـیه شـدن بیـش از  9هـزار و  200دانشآموز
با اسـتعداد نیازمنـد ،نمایانگر این امر اسـت.
بسـی شایسـته اسـت اندیشـه و تالش پی در پی نیکوکاران در راسـتای حمایت از دانشآموزان با اسـتعداد و نیازمند
کشـورمان کـه آیندهسـازان ایـن سـرزمین هسـتند را پـاس بداریـم چرا کـه این موسسـه تالش میکنـد با یـاری آنان،
اسـتعدادهای نهفته دانشآموزانی که شـرایط ،برای شکفتنشـان مهیا نیسـت را شـکوفا کند و در راسـتای تحقق توسـعه
پایـدار در زمینه آموزش نقـش بیافریند.
بیشـک «بنیادکـودک» از همفکـری ،تعامـل ،تبـادل آرا و نظـرات و تجربیات سـازنده و ارزنـده نیکوکاران اسـتقبال
ت از دانشآمـوزان نیازمنـد و تلاش برای اعتلای قابلیتهـا و اسـتعدادهای آنان،
میکنـد و امیـد دارد در تـداوم حمایـ 
نشـاط را برایشـان بـه ارمغـان بیـاورد و امروزشـان را بـراي فردايي بهتر و سـازنده ،آمـاده کند.
امیـد کـه در آینـدهای نزدیـک ،توانمندی ایـن دانشآموزان در گذران زندگیشـان را شـاهد باشـیم و جامعه نیازمند
یـاری همیـن دانشآمـوزان توانمند ،هـر روز کوچک و کوچکتر شـود.
کشـور با
ِ
همیــارانمهــربان!
اثـر قدمهـای مهرمنـدِ شـما کـه در جایجـای بنیادکـودک موج میزنـد ،همـواره به یـادگار خواهـد ماند؛ چـرا که
نویدبخـش چراغـی فـراروی زندگی و فـردای دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمنـد خواهد بود.
نیکاندیشـیتان،
ِ
تعبیـر زیبـا و انسـانیتان از کلمـه ایثـار و مهربانـی را پـاس میداریـم؛ قلبهـای
بزرگتـان -همـان تکیهگاه امـن پشـتکار و تلاش دانشآموزان-
را ارج مینهیـم؛ عاطفـه سرشـار و گرمـای امیدبخـش
وجودتـان کـه سـردترین روزگاران ایـن دانشآمـوزان
را بهتریـن پشـتیبان اسـت؛ میسـتاییم و محبتهای
بیدریغتـان را قدردانیـم.
در اینجـا الزم میدانـم از اهتمـام هیئتمدیـره
بنیادکـودک نیز بـرای انجـام هرچه بهتـر ماموریت
ایـن موسسـه و امانـتداری و پاسـداری از مهـر
همیـاران ،صمیمانـه تشـکر کنم.
مهرتان پایدار
*رییس هیئتمدیره بنیادکودک
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احمد ایرانشاهی ،بنیانگذار و مؤسس بنیادکودک و دبیر شورای هماهنگی مؤسسههای مردمنهاد همسو:

بهرهوری بیشتر نتیجه تعامل مؤسسات همسو
بـا توجه بـه اهمیت اسـتفاده از تکنولـوژی روز
در ارائـه خدمـات ،بـه ویـژه در میان مؤسسـههای
خیریـه ،نرمافـزاری بـرای هماهنگـی میـان
مؤسسـههای خیریـه طراحی شـده که سـد راهی
اسـت برای سوءاسـتفادههای احتمالی سـودجویان
از حمایتهـای ایـن مؤسسـهها و کمکهـای
مردمی بـه نیازمندان بـرای ارتقای جامعهشـان .به
همین مناسـبت با احمد ایرانشـاهی ،دبیر شـورای
هماهنگـی مؤسسـات خیریه همسـو بـه گفتوگو
نشسـتیم کـه در پـی میخوانید:
دبیـر شـورای هماهنگـی مؤسسـههای
مردمنهـاد همسـو اعلام کـرد :نرمافـزار
هماهنگـی میـان مؤسسـههای مردمنهـاد در
پذیـرش مددجو ،تحـت وب بـوده و با آخرین
تکنولوژیهـای روز نوشـته شـده اسـت.
ایـن مسـئول در خصـوص جلسـههای
شـورای هماهنگـی مؤسسـههای مردمنهـاد
همسـو (حمایت تحصیلی) گفت :این جلسهها
که در مؤسسـههای عضو این شـورا و به صورت
نوبتی تشـکیل میشـود ،به طور معمـول ،هر
سـه مـاه یکبار تشـکیل میشـد کـه در حال
حاضـر ،هـر  5مـاه یکبـار برگـزار میشـود.
احمـد ایرانشـاهی همچنیـن ادامـه داد:
هاسـت و سـرور ایـن نرمافـزار کامال مجـزا از
مؤسسـههای عضـو بوده و هیچ مؤسسـهای بر
دیگـری تقـدم نـدارد و همـه آنها بـه صورت
یکسـان از ایـن خدمـات اسـتفاده میکننـد.
وی آغـاز بـه کار ایـن نرمافزار را اسـفند 95
اعلام کرد و گفت :این برنامه در چهار مؤسسـه
بنیادکودک ،بنیاددانش ،جامعه نیکـوکاری ابرار
و مؤسسـه داراالکـرام اجرایی شـده و به بهترین
شـکل در حال ارائه خدمات اسـت.
دریافت کمک نباید برای برخی
از افراد تبدیل به شغل و حرفه شود
بنیانگـذار و مؤسـس بنیادکـودک در
ایـران ،تجمیـع اطالعـات و سیسـتمی شـدن
آنهـا را یکـی از آرزوهـای مؤسسـههای
مردمنهـاد ذکـر کـرد و گفـت :در بنیادکودک

و بیـش از  20سـال پیش ،تصمیم بر آن شـد
کـه بـرای ایجـاد تحولـی در امـور خیریـه در
کشـورمان تلاش کنیم که این مهـم ،در یک
پروسـه  15سـاله بـه ثمر نشسـت.
احمد ایرانشـاهی در این خصوص توضیح
داد :ایـن مهـم ،آرزوی همـه مؤسسـههای
مردمنهـاد اسـت تـا یک نفـر از سـوی چندین
مؤسسـه حمایت نشـود و دریافت کمـک ،برای
برخـی از افـراد تبدیل به شـغل و حرفه نشـود.
مدیرعامـل سـابق بنیادکـودک بـا تاکیـد
بـر ضرورت سیسـتماتیک شـدن مؤسسـههای
مردمنهـاد افـزود :پـس از اینکـه تعـداد
مؤسسـههای مردمنهـاد در کشـور افزایـش
یافـت و کمـک بـه همنوعـان توسـعه پیـدا
کـرد ،ضـرورت سیسـتمی شـدن بـرای ایجاد
هماهنگـی در میان این مؤسسـهها احسـاس
شـد .البتـه مؤسسـههای مردمنهـاد بـه علـل
گوناگـون ،تعامـل زیـادی بـا یکدیگـر ندارند،
چـرا کـه انجـام کار گروهـی بـه صـورت
داوطلبانـه بسـیار سـخت اسـت.
وی شـروع ایـن کار را در بنیادکـودک
اعلام کـرد و افـزود :بعدها دیگر مؤسسـههای
مردمنهـاد نیـز بـه آن پیوسـتند و بـا محوریت
بنیادکودک توانسـتند بسـیار خوب عمل کنند.
ایرانشـاهی در همین خصـوص ادامه داد:
نهایتا برای شـروع ،تصمیم گرفتیـم دایره این
کار را کوچکتـر کنیـم؛ بنابرایـن گروهـی از
مؤسسـههای مردمنهـاد را کـه در یک مسـیر و

با یـک هدف گام برمیدارند؛ بـرای این فعالیت،
انتخـاب کردیم .حوزه فعالیـت را به دلیل هدف
بنیادکودک ،آمـوزش دانشآموزان با اسـتعداد
نیازمنـد قـرار دادیـم و مؤسسـههایی انتخاب
شـدند کـه در ایـن چارچوب بـه جامعه هدف
خـود خدمـت میکنند.
بنیانگـذار و مؤسـس بنیادکـودک افزود:
البتـه ممکـن اسـت مؤسسـههای دیگری هم
باشـند کـه در ایـن زمینـه فعالیـت کننـد اما
مؤسسـههای انتخـاب شـده ،بنیادکـودک،
بنیاددانـش ،جامعه نیکوکاری ابرار و مؤسسـه
داراالکـرام بودنـد کـه به صـورت تخصصی به
حمایـت تحصیلـی دانشآمـوزان در سراسـر
کشـور میپردازنـد.
تشکیل شورای هماهنگی
مؤسسههای مردمنهاد همسو
احمـد ایرانشـاهی ،وضعیـت هماهنگـی
میـان مؤسسـههای مردمنهـاد را همچـون
زمیـن خشـک و ترکخـوردهای دانسـت کـه
یـک لیـوان آب را در کمتـر از یک ثانیه جذب
میکنـد و بیان کرد :با دعـوت از مدیرانعامل
ایـن چهـار مؤسسـه ،اولین جلسـه «شـورای
هماهنگـی مؤسسـههای مردمنهـاد همسـو
(حمایـت تحصیلی)» برگزار شـد که موفقیت
این جلسـه بـرای مـن باورنکردنـی بود.
دبیـر شـورای هماهنگـی مؤسسـههای
مردمنهـاد همسـو ،تصمیمهـای اتخـاذ شـده
در ایـن جلسـه را بسـیار مثبـت قلمـداد کرد

4
و افـزود :یکـی از ایـن تصمیمهـا نوشـتن
نرمافـزاری بـود کـه ایـن چهـار مؤسسـه در
هنـگام ارائه بورس تحصیلی بـه دانشآموزان،
بتواننـد بـه صـورت آنالین ،وضعیـت عضویت
آنـان  را در هـر چهـار مؤسسـه ببیننـد.
احمـد ایرانشـاهی ،همـکاری هـر چهـار
مؤسسـه را در نوشـتن برنامـه و پرداخـت
هزینههـای آن حائـز اهمیـت برشـمرد و گفت:
پـس از گذشـت  6مـاه برنامـه شـروع بـه کار
کـرد و افـرادی که از این مؤسسـهها بـه صورت
همزمـان کمـک دریافـت میکردند ،مشـخص
شـدند و مشـاهده شـد که تعدادی از افراد ،از
سـوی دو یا چند مؤسسـه به صـورت همزمان
بـه لحـاظ تحصیلـی حمایـت میشـوند.
وی در توضیـح ایـن امـر افـزود :البته این
مسـئله اشـکالی نـدارد ولـی مؤسسـهها باید با
چشـم بـاز از جامعـه مـورد نظـر خـود حمایت
کننـد .بایـد بداننـد که فرد مـورد نظر از سـوی
مؤسسـه دیگـری حمایـت میشـود یـا نـه! اگر
حمایت میشـود :بـه چه میزان اسـت و بتوانند
برای بـرآوردن باقی نیازمنـدی او تالش کنند
که بـه نیازمندپـروری در جامعـه نیانجامد.
بنیانگـذار و مؤسـس بنیادکـودک در
ایـران ،همچنیـن ایـن نکتـه را حائـز اهمیت
دانسـت که مددکار هر مؤسسـه بر مسـئلهای
خـاص از افـراد تحـت حمایـت تمرکـز دارد و
بیـان کـرد :در این مرحلـه ،اینگونـه نبود که
اگـر یـک نفـر تحـت حمایـت چند مؤسسـه
بـود ،ایـن حمایتهـا را قطـع کنیـم .بایـد
منطقـی عمـل میکردیـم و همینگونه شـد.
زندگـی ایـن افـراد را بررسـی کردیـم؛ امـا تـا
برگـزاری جلسـه بعـدی شـورا ،هیـچ اقدامی

انجـام ندادیم.
مؤسسههای مردمنهاد
با چشم باز فعالیت کنند
ایرانشـاهی بـه برگـزاری جلسـه دوم
اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن جلسـه ،مدیران
عامـل حضـور یافتنـد؛ مسـئله مطرح شـد و
تصمیـم بر آن شـد کـه ایـن کار ،بـه مدیران
میانـی مؤسسـهها واگذار شـود .چـون بخش
حساسـی بـود و بایـد منطقـی عمل میشـد.
وی ادامـه داد :نمایندههـای مؤسسـهها
جمـع شـدند و بـه بحـث و تبـادل نظـر
پرداختنـد ،گـروه و کانـال تلگرامـی تشـکیل
شـد و تک ِ
تـک دانشآمـوزان مشـترک در
مؤسسـهها مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و در
نتیجـه ،تصمیمهـای بسـیاری گرفتـه شـد
کـه هـم بـه نفـع دانشآمـوزان و هم بـه نفع
مؤسسـههای مردمنهـاد بـود.
دبیـر شـورای هماهنگـی مؤسسـههای
مردمنهـاد همسـو بـه ثبـت بیـش از  13هزار
دانشآمـوز از بانـک اطالعاتـی ایـن چهـار
مؤسسـه در نرمافـزار اشـاره کـرد و گفـت:
در حـال حاضـر ،سیسـتم بـه گونـهای عمـل
میکنـد کـه ایـن چهار مؤسسـه ،بـا دارابودن
کـد ملـی دانشآموزانـی کـه بـه تازگـی بـه
آنهـا میپیوندنـد ،میتواننـد هـر لحظـه
و بـه صـورت آنالیـن ببیننـد کـه آیـا دیگـر
مؤسسـههای مردمنهـاد همسـو نیـز از آنهـا
حمایـت میکننـد یـا خیـر.
ایـن مسـئول ادامـه داد :ایـن سیسـتم،
سـبب میشـود کـه از همـان ابتـدا جلـوی
اشـتباه گرفتـه شـود یـا اینکـه با مشـورت و
صالحدیـد مـددکار دانشآمـوز در مؤسسـه
مردمنهــــــاد مربوطـهای که دانــــشآموز
را حمایـت میکنـد ،بـا چشـم بـاز در
خصـوص حمایـت مجـدد از ایـن دانشآمـوز
تصمیمگیـری شـود و اینگونـه راه ،بـر روی
افـراد سـودجو بسـته میشـود.
ایرانشـاهی هزینـه ایـن نرمافزار
را در حـال حاضـر ،تنهـا یـک
قـرارداد پشـتیبانی اعلام کـرد و

ادامـه داد :البتـه مـا در صددیـم که اسـتفاده
از ایـن نرمافـزار را فراگیـر کنیـم و تعـداد
مؤسسـههای آن را افزایـش دهیـم .بـه زودی
مؤسسـه فاطمهالزهـرا به ایـن مجموعه اضافه
میشـود.
پراکندگی مؤسسههای مردمنهاد
در کشور
دبیـر شـورای هماهنگـی مؤسسـههای
مردمنهـاد همسـو ،به موضوعات دیگـری که در
آخرین جلسـه برگزار شـده شـورا مطرح شـد،
اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از ایـن موضوعها،
بررسـی پراکندگـی و وضعیـت حضـور ایـن
چهـار مؤسسـه در سراسـر کشـور اسـت.
ایـن مسـئول ادامـه داد :در طـی ایـن
بررسـی ،متوجـه شـدیم کـه مثلا در یکی از
شـهرهای یـک اسـتان ،سـه مؤسسـه از بین
ایـن چهـار مؤسسـه ،حضـور فعـال دارنـد
مؤسسـههایی کـه بـه دانشآمـوزان نیازمندآن شـهر بورسـیه میدهنـ د و آنهـا را از
لحـاظ تحصیلـی حمایـت میکننـد ،-امـا در
سـایر شـهرهای آن اسـتان هیچیـک از ایـن
مؤسسـهها حضـور ندارنـد .حتـا در برخـی
شـهرها ،بـه جـرات میتـوان گفـت کـه هیچ
مؤسسـه مردمنهـادی وجـود نـدارد.
ایرانشـاهی ایـن موضـوع را بسـیار حائـز
اهمیت برشـمرد و گفت :جدولـی را آماده کردم
که اطالعات جمعآوری شـده مؤسسـهها از نظر
سـطح فعالیت و تعـداد افراد تحـت حمایت در
همه شـهرهای ایـران را نمایـش میدهد .این
جدول بـرای ادامه راه مؤسسـههای مردمنهاد
و برنامهریـزی بـرای ایجـاد نمایندگیهـای
آنـان در مناطـق مختلـف کشـور ،بسـیار
تاثیرگـذار خواهـد بـود و آنهـا میتواننـد
فعالیـت جدیـد خـود را در شـهری شـروع
کننـد که مؤسسـ ه همسـویی در آن مشـغول
بـه فعالیت نیسـت و اینگونـه میتـوان راه را
روشـن کـرد و خدمـات بهتـری ارائـه داد.
وی نتایـج ایـن همـکاری را چنیـن
برشـمرد :مؤسسـههای مردمنهـاد با اسـتفاده
از ایـن جـدول ،میتواننـد شـهر مـورد نظـر
خـود را بـرای توسـعه خدمات با چشـمانی
بـاز انتخـاب کنند و با اسـتفاده
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از نرمافـزار ذکـر شـده ،با چشـم بـاز مددجوی
مـورد نظـر را تحـت حمایـت  قـرار دهنـد.
بنیانگذار و مؤسـس بنیادکودک ،اهمیت
کمـک بـه همنـوع را مدنظـر قـرار داد و گفت:
اکنـون اگـر دیگـر مؤسسـههای مردمنهـاد
همسـو نیـز بـه مـا بپیوندنـد ،ایـن هماهنگی
سیستماتیک ،توسـعه پیدا میکند و زمانی فرا
میرسـد کـه شـورای هماهنگی مؤسسـههای
مردمنهاد همسـو (حمایـت تحصیلی) میتواند
ادعـا کنـد کـه هیـچ شـهری در ایـران وجـود
نـدارد که مؤسسـه مردمنهـادی بـرای حمایت
تحصیلـی دانشآموزان نیازمند در آن نباشـد
و آن زمـان اسـت کـه میتوانیـم بـا افتخـار
بگوییـم که هیـچ دانشآموز با اسـتعدادی به
دلیـل مشـکالت اقتصـادی از ادامـه تحصیل
باز نمیماند.
احمـد ایرانشـاهی در خصـوص دیگـر
فعالیتهـای ایـن شـورا ادامـه داد :قـرار
اسـت کارهـای دیگـری نیـز بـرای کسـب
اعتمـاد جامعـه ،تبلیغـات مشـترک ،گرفتـن
گواهینامههـای بینالمللـی مشـترک و مـوارد
دیگـری کـه امیدواریم بر اسـاس درجهبندی و
تهـای داخلی مؤسسـهها که در شـورا به
اولوی 
تصویـب میرسـد؛ انجـام شـود.
قابلیت استفاده برنامه
در دیگر مؤسسههای مردمنهاد
ایرانشـاهی در خصـوص اسـتفاده دیگـر
مؤسسـههای مردمنهـاد از ایـن برنامـه گفـت:
شـورای هماهنگـی مؤسسـههای مردمنهـاد
همسـو (حمایـت تحصیلـی) ،پذیـرای دیگـر
مؤسسـههای فعـال در ایـن حـوزه بـرای ایجاد
هماهنگی بیشـتر و توسـعه این نرمافزار اسـت.
وی ادامـه داد :مـا ایـن آمادگـی را داریـم
کـه برنامـه و نرمافـزار مذکـور را در اختیـار
دیگـر مؤسسـههای مردمنهـادی کـه خواهـان
سیسـتماتیک شـدن هسـتند؛ قـرار دهیـم.
البتـه برای انجـام این کار ،نیاز اسـت تغییراتی
در برنامـه ایجـاد شـود کـه مـا میتوانیـم
ایـن تغییـرات را بـر اسـاس نـوع فعالیـت آن
سـازمانها اعمـال کنیم و بـه آنها ارائـه دهیم.
دبیـر شـورای هماهنگـی مؤسسـههای
مردمنهـاد همسـو در پایـان بـا اشـاره بـه
شـبکه ملـی مؤسسـات نیکـوکاری و خیریه و
اظهـار امیـدواری بـرای موفقیـت آنهـا گفت:
امیدواریـم روزی فـرا برسـد کـه تعـداد زیادی
از ایـن شـوراهای هماهنگـی در میـان دیگـر
سـازمانهای مردمنهـاد همسـو فعال شـوند و
بـه همراه یک شـورای مرکزی بـه ارائه بهترین
خدمـات بـه جامعـه نیازمنـد بپـردازد.

فیروزه صابر ،مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه:

فرهنـگ کار داوطلبـانه و خیـر را
ارتقـاء دهیـم

سـازمانهای مردمنهـاد بـه عنـوان نهادهایـی برخاسـته از متـن جامعـه
توسـط گروهـی از شـهروندان داوطلـب در سـطح ملـی و بینالمللـی بـا یک
عالقـه مشـترک و به عنوان نمـادی از توسـعهیافتگی جوامع معرفی میشـوند
کـه عملکرد آنهـا میتواند یکـی از فاکتورهای مهم بـرای ارزیابـی فرهنگ هر
کشـور به شـمار آید.
شـبکه ملـی مؤسسـات نیکـوکاری و خیریه حاصـل همفکـری و همکاری
تعـدادی از مؤسسـههای مردمنهـاد و نیکـوکاری اسـت کـه و فعالیتهـای آن
میتوانـد دسـتآورد ارزشمنـدی را برای جامعه مدنی کشـور به همراه داشـته
باشـد .بنیادکودک نیز از اعضای مؤسـس و عضو هیئتمدیره این شـبکه است.
بـه همیـن منظور با فیـروزه صابر ،مدیرعامل شـبکه ملی مؤسسـات نیکوکاری
و خیریـه بـه گفتوگو نشسـتیم که ماحصـل آن در پـی میآید:
مدیرعامــل شــبکه ملــی مؤسســات
نیکــوکاری و خیریــه بــا اشــاره بــه
شــکلگیری ایــن شــبکه گفــت :در پــی
برگــزاری همایــش توســعه اشــتغال و
کارآفرینــی توســط جامعــه نیکــوکاری
ابــرار وابســته بــه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران در تیرمــاه
 1392کمیتــه شبکهســازی بــه عنــوان
دسـتآوردی منتــج از ایــن همایــش ،بــا 8
ســمن و مؤسســه نیکــوکاری تشــکیل و بــه
مــرور 16مؤسســه را شــامل شــد.
فیــروزه صابــر تصمیــم اعضــای
کمیتــه شبکهســازی را در جلســههایی
کــه هــر دو هفتــه یکبــار بــه طــور
مســتمر برگــزار میشــد؛ پایهگــذاری
اســاس شــکلگیری شــبکهای در ســطح
ملــی ذکــر کــرد و افــزود :دغدغههــای
مشــترک اعضــای کمیتــه بــرای افزایــش
توانمنــدی و ضریــب تاثیــر اجتماعــی،
انگیــزه ایــن فعالیــت را بــاال بــرد چــرا کــه
در ایــن مســیر اگــر بــا یکدیگــر بتوانیــم
کار کنیــم نتیجــه بهتــری خواهیــم
گرفــت .میتوانیــم منابعمــان را اعــم از
انســانی ،اطالعاتــی ،مالــی و هــر امکانــات
دیگــری را گــرد هــم بیاوریــم و بهتــر
بهرهبرداری کنیم.
وی در خصــوص تدویــن اساســنامه
و آییننامــه شــبکه بیــان کــرد :ایــن

کمیتــه بــه همــراه هیئــت مؤســس
منتخــب ،جلســات متعــددی را برگــزار
کــرد؛ اساســنامه و آییننامههــای شــبکه
تنظیــم شــد و پــس از دو ســال و  7مــاه،
بــا برگــزاری  60جلســه و برپایــی چهــار
نشســت مشــترک بــا ســایر ســمنها و
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه ،ســرانجام
بــا مشــارکت بیــش از  100مؤسســه از
ســازمانهای مردمنهــاد ،هســته اولیــه
شــبکه ملــی مؤسســات نیکــوکاری و
خیریــه شــکل گرفــت.
صابــر در توضیــح ایــن مســئله افــزود:
کمیتــه شبکهســازی در دوم آذر ،94
طبــق مــاده  13اساســنامه شــبکه ملــی
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه نســبت
بــه برگــزاری اولیــن دوره انتخابــات
هیئتمدیــره و بازرســان شــبکه اقــدام
کــرد و در  19اردیبهشــت  ،95از ســوی
وزارت کشــور پروانــه فعالیــت خــود را بــه
شــماره  38220دریافــت کــرد.
ایــن مســئول مأموریــت شــبکه ملــی
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه را اینگونــه
برشــمرد :توســعه ظرفیــت و توانمندســازی
اعضــا ،ارتقــای ســطح تعامــل و همــکاری
بیــن اعضــا و یکپارچهســازی و تثبیــت
نقــش و جایــگاه مدنــی اعضــا در راســتای
توســعه فرهنــگ نیکــوکاری ،مأموریــت ایــن
شــبکه را شــکل میدهــد.
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ارکان شبکه ملی مؤسسات
نیکوکاری و خیریه
مدیرعامـل شبــــکه ملـی مؤسسـات
نیکـوکاری و خیریه ،ارکان سـازمانی شـبکه را
ت مدیـره ذکر
مجمـع ،شـورای مرکـزی و هیئ 
کـرد و افـزود :دبیرخانـه نیـز در ایـن شـبکه
فعـال اسـت و کارگروههـای تخصـــصی بـه
تناسـب پروژههـا و موضوعـات مطـرح شـده،
شکل میگیرد.
وی منابـع درآمـدی شـبکه را بـر اسـاس
اساسـنامه ،حق عضویـت ،درآمدهای ناشـی از
کمکهـا و هدایا ،پروژههای خاصی که شـبکه
انجـام میدهـد؛ اعلام کـرد و گفـت :البتـه تا
زمانـی کـه مجمـع تشـکیل شـود؛ عضوگیری
بـدون حـق عضویـت انجـام میشـود .طبـق
اساسـنامه وقتـی تعـداد اعضـا بـه صد مؤسسـه
برسد باید مجمع تشکیل شـود و شورای مرکزی
شـکل بگیرد .بـه زودی زمان برگـزاری مجمع
را اعلام میکنیـم تـا پس از تشـکیل شـورای
مرکـزی ،حـق عضویتها مشـخص شـوند.
برخی فعالیتهای شبکه ملی
مؤسسات نیکوکاری و خیریه
فیـروزه صابـر با تاکیـد بر تجربـه و دانش
فـراوان هـر یـک از اعضای شـبکه ،بیان کـرد :با
اینکـه شـبکه ملـی مؤسسـات نیکـوکاری و
خیریه ،هنوز نوپاسـت ولی یکایـک اعضای آن
ِ
شـخصیت حقوقـی هسـتند؛ تجربه،
کـه همه
سـابقه و دانش زیـادی دارند .بنابراین ،کارهایی
کـه انجام میشـود مبتنی بر اهداف اساسـنامه
و بـر پایـه برنامـه عملیاتـی یـک سـاله پیـش
میرود.
وی همچنیـن در خصـوص فعالیتهـای
انجـام شـده در این شـبکه اظهـار کـرد :اولین
هـدف فعالیتها عضوگیری بود تـا تعداد اعضا
در یک سـال اول به  100عضو برسـد .در حال
حاضـر ،در شـبکه ملـی مؤسسـات نیکـوکاری
و خیریـه تعـداد  104سـازمان مردمنهـاد و
مؤسسـه خیریه عضو هسـتند.
مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری
و خیریه ،برگزاری سلسـله برنامههای آموزشی

بر اسـاس نیاز اعضا را فعالیت دیگر این شـبکه
ذکـر کرد و افـزود :ایـن برنامههـا میتوانند در
قالـب نشسـت تخصصـی ،سـمینار یـا کارگاه
تخصصی باشند.
ایـن مسـئول در خصـوص پروژههـای
پژوهشـی پیشنهادشـده بـه ایـن شـبکه نیـز
گفـت :تعـدادی از ایـن پروژههـا انتخـاب و
مصـوب شـده کـه در شـبکه بـه انجام برسـد،
«مـدل شفافسـازی سـمنها»« ،مفهـوم خیر
و کار داوطلبانـه» و «پـروژه مـدل همـکاری
سـمنها و دولـت» از جملـه ایـن پروژههـای
پیشـنهادی هسـتند.
مأموریت شبکه ملی مؤسسات
نیکوکاری و خیریه
*توسعه ظرفیت و توانمندسازی اعضا
*ارتقای سطح تعامل و همــکاری بین
اعضا
*یکپارچهسازی وتثبیت نقش و جایگاه
مدنی اعضا
در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری
وی به برگزاری کنفرانسـی در آذر  96و به
مناسـبت روز داوطلب اشـاره کرد و افـزود :این
کنفرانـس با موضوع «ترویـج کار داوطلبانه» از
فعالیتهایـی اسـت کـه در سـال  96بـه انجام
خواهـد رسـید و البتـه مقدمات آن بـه صورت
یـک پیشکنفرانـس در سـال گذشـته برگزار
شـده و در سـال  96بـا شـکلگیری کمیتـه
علمـی و دبیرخانـه ،مقدمات اجـرای کنفرانس
فراهم شـده اسـت.

صابـر بـه حضـور شـبکه ملـی مؤسسـات
نیکـوکاری و خیریـه در کنفرانـس بینالمللـی
مدیریـت اشـاره کـرد و گفـت :حتـی قبـل از
رسـمیت یافتـن شـبکه ،در ایـن کنفرانـس با
ارائـه مقاله و پنـل حضور داشـتیم و امیدواریم
ایـن حضـور پررنگ اعضای شـبکه و سـمنها
بـرای ترغیـب اهمیـت مسـئولیت اجتماعـی
شـرکتها در محافـل دولتـی مرتبـط یا بخش
خصوصـی ،در پیونـد بـا آنها مثمر ثمر باشـد.
اهمیت حضور کیفی و کارآمد
اعضای شبکه
مدیرعامـل شبـــکه ملـــی مؤسسـات
نیکـوکاری و خیریـه اهمیـت فعالیـت و حضور
کیفـی ،اثرگـذار و کارآمـد اعضـا را برشـمرد
و ادامـه داد :هرچـه ایـن شـبکه گسـتردهتر
شـود و توسـعه یابـد؛ بیشـتر میتوانـد ایجـاد
همگرایـی میـان اعضا بـه منظور تامیـن منابع
و تاثیرگـذاری اجتماعـی را نتیجـه دهـد.
ایـن مسـئول در بخش دیگری از سـخنان
خود افزود :پس از طی این مسـیر ،شـبکه ملی
میتوانـد تاثیرگذاری خود را در مسـیر کاهش
آسـیبهای اجتماعـی و افزایـش رفـاه زندگی
مردمـی کـه تحـت حمایـت اعضـا هسـتند؛
نشـان دهد.
فیـروزه صابـر در پایـان سـخنان خـود بـا
اظهـار امیـدواری بـرای ارتقای فرهنـگ انجام
کار شـبکهای در جامعـه گفـت :بـا ترویج تفکر
کار داوطلبانـه در اقشـار مختلـف جامعـه از
طریـق فعالیتهای شـبکهای تلاش میکنیم
همگام با آگاهسـازی افراد جامعـه ،فرهنگ کار
داوطلبانـه و خیـر را ارتقـا دهیم.
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انضباط و کارآمدی در حوزه
منـابع انـسانی

شفافیـت و امانـتداری
در حوزه مالی

نظــموترتیــبوایمنــیازمهمتریــنپارامترهــایدس ـتیابی
بــهموفقی ـتدرسازمانهاســت.نقــشنظــموترتیــبدرتمامــی
مدلهــاواســتانداردهایمدیریتــیوتعاملــیســازمانیمدنظــر
قــرارگرفتــهاســت.بدیــنمنظــوروبــاتوجــهبــهمنابــعایجــاد
انضبــاطونظــم،ســازمانهایســرآمد،اقدامــاتجــدیومؤثــری
درایــنرابطــهانجــامرســانیدهاند.
بــههمیــنمنظــور،مد 
لهــایمختلفــیدرخصوصســازماندهی
محیــطکارتوســطســازما 
نهابــهکارگرفتــهشــدهاســت.مــدل،5S
یکــیازمد 
لهــایبرگرفتــهازشــیوههایمدیریتــیژاپــنوموفــق
درفرهنــگســازمانی،ازجملــهسیســت مهاییاســتکــهطبــق
نظــربســیاریازصاح 
بنظــران،پایــهاولیــهوســنگبنــایســایر
سیســت مهایکیفیتــیوبهــرهوریهمچــونTPM,TQM,QCC,
...,ISO14000,TQC,HACCP,JIT,ISO9000راشــکلمیدهــد
وتوصیــهشــدهمؤسســاتوشــرکتهاقبــلازپیادهســازی
اینگونــهسیســتمهانســبتبــهانجــامواجــرایاصــولنظــام
آراســتگی5Sاقــدامکننــد.ایــننظــامبــراســاسپنــجاصــلکلــی
ســازماندهی،نظــموترتیــب،پاکیزهســازی،استانداردســازیو
انضبــاطدرمحیــطکارشــکلگرفتــهاســت.

واحــدمنابــعانســانیبنیادکــودکدرراســتایرســالت
ســازمانیخــود،درســال1396بــرایتدویــندســتورالعملهاو
راهکارهــای5Sاقــدامکــردهاســتتــابــهعنــوانیکــیازاولیــن
مؤسســاتمردمنهــاددرزمینــهپیادهســازیایــناصــلمهــمدر
محیــطکار،الگــویدیگــرمؤسســاتقــرارگیــرد.
ازدیگــرفعالیتهــایایــنواحــد،ارزیابــیعملکــردکارکنــان
بــودهکــهبــاتوجــهبــهعــدموجــودالگــویازپیــشتعریــفشــده
درمؤسســاتمردمنهــادوفعــالدرامــورخیریــه،ایــنواحــددر
ســال،95الگــویمناســبوبومــیشــدهبــرایمؤسســاتخیریــه
درزمینــهارزیابــیعملکــرداســتانداردراتدویــنکــردکــهاز
بهــار96بــهصــورتدورههــایس ـهماههوبــهمنظــورارزیابــیو
بهینهســازیرونــدعملکــردیکارکنــاناجــرامیشــود.

نسبت منابع مالی و هزینههای اداری و تشکیالتی در  5سال گذشته
300,000,000,000

259,295,173,788

258,247,622,195

250,000,000,000

226,329,234,472

200,000,000,000
150,000,000,000

120,779,729,758
56,528,648,176
30,136,143,743

23,413,656,714
5

50,000,000,000

17,100,891,276
4

100,000,000,000

8,532,399,217
3

هزینههای اداری و تشکیالت

4,453,033,101
1

2
منابع مایل

درصد هزینه های اداری تشکیالتی به منابع مالی
14.00
11.67

12.00

10.34
7.88

10.00

-

120,779,729,758
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واحــدمالــیبنیادکــودکنیــزبــاتوجــهبــهوظیفــه برداشته است.
56,528,648,176
خطیــرومهــمخــودکــههمانــاشــفافیتوامانــتداریدر
همچنیــنارائــهگزارشهــایفصلــیدقیــقبــهســازمانهای
23,413,656,714
17,100,891,276
هــایمالــینهایــیبــهحسابرســانمســتقلو
حــوزهمالــیاســت؛نســبتبــهطراحــیزیرسیســتمهای نظارتــیوگزارش
8,532,399,217
4,453,033,101
کاربــردیبــهمنظــورتســهیلدرامــورمالــیوگزارشدهــی مجمــععمومــی،ازدیگــرفعالیتهایــیاســتکــهدرحــوزهمالــی
ایبــههیئت
دوره
مدیــرهومجمــعبنیادکــودکاقــدامکــرده بــهدقــتوبهنــگامپیگی2ــریشــدهاســت.
1
3
4
وبــاارائــهبودجــهســاالنهورصــدفعالیــتمالــیمؤسســه
عملکــرد بنیادکــودک در پنجســال گذشــته ،بــر طبــق
منابع مایل
هزینههای اداری و تشکیالت
طبــقبودجــهمصــوب،گامــیمهــمدرزمینــهشــفافیتبیشــتر روالســالهایپیشــینطبــقآمــارونمـــــودارهایزیــر،قابــل
بنیادکــودکدرحــوزهمالــیوکمکرســانیبــهدانشآمــوزان مشـــاهدهومقایســهاســت:

درصد هزینه های اداری تشکیالتی به منابع مالی
14.00
11.67

12.00

10.34

6.60

7.06

7.88

10.00
8.00

6.00
4.00
2.00

1395

1394

1393

باتوجهبهرشـدهزینههایاداریوتشـکیالتیوتعدادنمایندگیها
درسراسـرکشـورونیـازبـهنظارتدقیقتـروبهتربرامـوردانشآموزان
درطـیسـال،بنیادکـودککارمندانمـددکاریِ موظفخـودراطیدو
سـالگذشـتهافزایـشدادهوایـنامـرباعثافزایـشهزینههـایاداری

1392

1391

-

تشـکیالتیشـدهاسـتکهدرنمودارفوققابلمشـاهدهاسـت.
همچنیــــندردوسـالگذشـته،نـرخکمــــکهایدریافتی
بنیادکـودکباشـیبمنطقـیافزایشیافتـهوبهمـرز200میلیارد
ریالرسـیدهاست.
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گزارش عملکرد واحد همیاران و دانشآموزان

میکوشیم تا چراغ شوق و شور آموزش

در دل دانشآموزان با استعداد نیازمند زنده بماند
بنیادکـودکبهعنوانیکـیازبزرگترین
سـازمانهای مردمنهـاد ( )NGOدر ایـران،
هموارهکوشـیدهاسـتتابـاحمایتتحصیلی
ازدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـد،گامـی
مؤثـر در جهـت ارتقـای سـطح فرهنگـی،
آموزشـیوفقرزدایـیبـردارد.
واحدهمیـار-دانشآموزدردفترمرکزی
بنیادکودکباداشـتندووظیفهاصلیشـکل
گرفتـهوهمـوارهبهدلیلتوسـعهفعالیتاین
مؤسسـهروبـهرشـدبـودهاسـت.دووظیفـه
اصلـیایـندپارتمانجـذبدانشآمـوزونیز
ارائـهخدمـاتبههمیاراناسـت.
ازآغـازفعالیتبنیادکـودکتاکنونبیش
از15هـزاردانشآمـوزودانشـجوازخدمـات

مؤسسـهبرخـوردارشـدهاندودرحـالحاضر
بیـش از  9300هـزار دانشآمـوز بورسـیه
شـدهاند .البتـه هـر سـال تعـداد زیـادی از
دانشآمـوزانودانشـجویانبـهدالیلمختلف
اعـمازفارغالتحصیلـی،ازدواج،بهبودوضعیت
مالـیو...ازچرخـهحمایتیخارجمیشـوندو
تعـدادینیزبهاینچرخـهورودکردهوموفق
بـهدریافتبورسـیهمیشـوند.
ً
مثـــالدرسـال95بیـــشاز1800
دانشآموزتوسـطمددکاراندر28نمایندگی،
شناسـاییوتوسـطکارشناسـانواحدهمیار-
دانشآموزدردفترمرکزیجذبشـدند.سال
گذشـتهعلیرغممشـکالتاقتصـادیجامعه،
بـههمـتبلنـدنیکاندیشـان،درشـهراهواز

نمایندگـی ایجـاد و اینگونـه دانشآمـوزان
بـااسـتعدادایـنشـهرنیـزازبورسـیهبنیـاد
بهرهمنـدشـدند.
بـاوجـودداشـتننمایندگـیدرشـهر
ارومیـه بـه دلیـل نیازمنـدی و اسـتعداد
دانشآمـوزانشـهرمهابـادنیـزبنیادکـودک
فعالیـتخـودرابـهطـوررسـمیآغـازکـرد.
عالوهبـرجـذبدانشآمـوز،ایـنواحـد
بایـدخدماتشایسـتهبـههمیارانمتناسـب
بـادرخواسـتآنهـاارائـهکنـد.لـذاپیوسـته
کوشـیدهاسـتتابـاایجادبسـتریمناسـب،
سـطحرضایتمنـدیودرنتیـــجهاعتمـاد
همیـارانراافزایـشدهـد.
ارسـال گزارشهـای دورهای دو بـار در
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سـالارتبـاطنزدیکتـریمیـانهمیـارانو
دانشآمـوزانبرقـرارکـردهواینامـرموجب
میشـود بـه واسـطه شـناخت دقیقتـر از
شـرایط زندگـی و معیشـتی دانشآمـوز و
خانـوادهاش،همیـارضمـنمرتفعکـردننیاز
دانشآمـوز،تاثیرمسـتقیمومثبـتکمکها
درپیشـرفتزندگـیخانـوادهتحـتحمایت
قابلمشـاهدهاسـت.

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

همیـاراندروبسـایتبـهصـورتآنالیـن
قابـلمشـاهدهوپیگیـریاسـتاشـارهکرد.
همیـاراندرحـالحاضـرمـیتواننـد
گزارشهـایدورهای،نامههـایتشـکر،باقـی
مانـدهنیـازدانشآمـوز،تصاویـرواطالعـات
زندگـیدانشآمـوزانراعـالوهبـراطالعـات
پرداختـی در کارتابـل شـخصی خـود در
وبسـایتمشـاهدهکننـد.
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گزارش عملکرد واحد ارتباطات و جلب مشارکتها؛

گستـرش دایره جامعه نیـکاندیـش

با افــزایش اعتبــار و اطمیــنان همیــاران
ارتباطات و روابطعمومي نقشـي پيشـرو و راهگشـا
در پيشبـرد اهـداف يك سـازمان ايفـا ميكند.
روابطعمومـي به عنـوان حلقـه ارتباطي سـازمان
بـا جامعه ،نقش بسـيار مهمـي دارد و هرچـه اين حلقه
ارتباطـي گسـتردهتر و محكمتـر باشـد؛ بـه همـان
ایجـادبسـترتفاهـم،همکاريوجلـباعتماد
عمومـيواعتمادسـازيدرونوبـرونسـازمان،
جلبمشـارکتوهمفکـريهمهجانبـهمخاطبان
درتصمیمسـازيوتصمیمگیريهـايسـازماني،
توسـعه و ســــاماندهي نظـام اطالعرسـاني و
اطالعیابـيدرچارچـوبوظایـفسـازمان،ایجـاد
بسـترمناسـببرايگفتمانمسـتمرومنظمبین
سـازمانومخاطبـانآن،تثبیـت،تقویـتوکمک
بـه زمینهسـازي تحقـق سیاسـتهاي اجرایـي
سـازمان،پیشبینـيبحرانهـايبالقـوهوکمـک
بـهپیشگیـريازوقـوعآنهادرحـوزهفعالیتهاي
سـازمان،مشـارکتدررفعمشکالتوحلمسائل
سـازمانوارتقـايسـطحدانـشوآگاهيهـاي
عمومـيدرراسـتاياهـدافسـازمانازاهدافاین

انـدازه سـازمان در پيشبـرد اهـداف و فعاليتهـاي
خـود موفقتـر خواهـد بود.
واحـد «ارتباطـات و جلب مشـارکتها» ارتباطات
اسـتراتژيک را برقـرار و روابـط سـودمند متقابـل بين
سـازمان و عمـوم مـردم را ایجـاد میکند.

واحـددرهرسـازمانياسـت.
وظیفـه«واحـدارتباطـاتوجلبمشـارکتها»دربنیادکـودک،درقالبمجموعهاي
ازفعالیتهـايارتباطـيصـورتميگیـردکهميتوانآنهـارادربخشهايرسـانه،جلب
مشـارکتهايمردمـيوتبلیغاتوبرندینگدسـتهبنديکرد.
بخـشارتباطـاتورسـانهبـابهکارگیـرياندیشـههايپویـا،افزایـشتوانمنـدي،
برخـورداريازکارشناسـانتحصیلکـردهوبهروزرسـانيدانـشارتباطـات،تالشميکند
تـادرمسـیررسـیدنبـهاهـدافبنیادکودککـههماناحمایـتازتحصیـلدانشآموزان
بـااسـتعدادنیازمنـدکشـوروارتقـايفرهنگاسـت،نقـشموثريایفـاکندوهـمگامبا
پیشـرفتفنـاوري،اندیشـههارانیـزمتحـولکنـد.ایـنواحـدبـاایجـادهماهنگـيبین
افـکارعمومـيواهـدافوبرنامههايمؤسسـه،بسـترتصمیمگیـريمناسـبوالزمرادر
بنیادکـودکفراهـمميکنـد.رسـالتایـنواحـد،آگاهکـردنمـردمازتالشهـاواخبـار
مؤسسـهوترتیـباثـردادنبـهآنهـادربرنامهریزيهـايآتيبهمنظوررسـیدنبهرشـد
ِ
وتوسـعهبیشـتراست.
مسـئولیتاجتماعينیزبهمجموعهفعالیتهایيگفتهميشـودکهصاحبانسـرمایه
وبنگاههـاياقتصـاديبـهصـورتداوطلبانـهبـهعنـوانیـکعضـومؤثرو
مفیددرجامعه،انجامميدهند.مسـئولیتاجتماعيشـرکتهایاCSRدر
سـالهاياخیـر،موضوعـیروبهتوجهبودهاسـتتاآنجاکهسـازمانهاي
بینالمللـيمانندسـازمانمللواتحادیـهاروپا،اسـتانداردهایيرادراین
زمینهارائـهکردهاند.
EFQM
بنیـادمدیریـتکیفیـتاروپـا(
)کـهبنیـادي
وابسـتهبـهاتحادیـهاروپاسـت،درمـدلالگـوي
تعالـيخـودبرايسـازمانها،مسـئولیتاجتماعي
شـرکتهارابهعنوانیکيازارزشهايهشـتگانه
خـودمعرفيکردهویکيازمعیارهـاي9گانهبراي
ارزیابيشـرکتها،بـهاینامراختصاصدادهشـده
اسـت.همچنینهشـتدرصدازامتیارکلارزیابي

یـکسـازمان،بـرايایـنمعیـاردرنظـرگرفتـه
شدهاست.
بنیادکـودکنیـزبـرپایـهتوجهبهمسـئولیت
اجتماعـيفـرديِ هـزاراننفـرشـکلگرفتهاسـت
واکنـوندرسـومیندهـهفعالیـتخـود،عـالوه
ِ
هـايفـرديبـهجلـبمشـارکت
بـرجـذبکمک
سـازمانها و شـخصیتهاي حقوقـي در راسـتاي
مسـئولیتهاياجتماعـيآنهـاپرداختهوتـالشميکند
بـامتمرکزکـردنکمکهايحقیقيوحقوقـيوجهتدهي
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بـهآن،نقـشموثـريدراثربخشـيبهینـهحمایتهـاایفـاکند.
امـروزهبسـیاريازسـازمانهابـهایـنبـاوررسـیدهاندکـهیکـيازباارزشتریـن
دارایيهايشـانبرندهـايمحصـوالتوخدمـاتآنهاسـت.برندینـگچیـزیبیـشاز
ایجـادیـکنـامیالوگـویخاصوزیبابـراییکمحصولیاخدمتاسـت.برندسـازی
مسـیریاسـتکهمخاطبانبهواسـطهآن،محصوالتوخدماتِ یکشـرکترادرک
ِ
کننـد.بنیادکـودکنیزبهعنـوانیکسـازمانبزرگخدمترسـان،ازاین
وتجربـهمی
قاعـدهمسـتثنينبـودهودرطولعمر24سـالهخودهموارهسـعيدرحفـظوارتقاي
برنـدخودداشتهاسـت.
بنیادکـودکتـالشمیکنـدبـاداشـتنیـکبرنـدقدرتمنـد،بـاافزایـشاعتبار
نـامخـودواطمینـانهمیارانـشدایـرهجامعـهنیکاندیـشراوسـعتبخشـد.بهاین
ِمؤسسـهتبدیـلبـهدارایـیناملمـوسسـازمانشدهاسـتکـهارزشآن
ترتیـببرنـد
ِ
میتوانـدبیـشازمجمـو ِعارزشتمامـیداراییهـایفیزیکیسـازمانباشـد.تبلیغات
وسیاسـتگذاریهانیـزدربنیادکـودکهمـوارهدرجهـتمدیریـتبرنـدوبـهمنظور
درخشـشهرچـهبیشـترآنبرپایـهراهکارهایتفکرمحـوروتعامالتبهینـهومطلوب
بـاکارشناسـاناینامراسـت.
ِ

بنیادکودک تالش میکند با داشتن یک برند قدرتمند،
افزایش اعتبار نام خود و اطمینان همیارانش

دایره جامعه نیــکاندیــش را وسعــت بخــشد
برخـيازوظایفـيکـهواحدارتباطاتوجلبمشـارکتهادربنیادکـودکبرعهده
دارد،بهشـرحزیراسـت:
*انعکاسوتشریحدیدگاهها،سیاستهاوبرنامههايبنیادکودک
*سیاستگذاريدرحوزههايخبري،تبلیغاتي،انتشاراتيومطالعاتياینمؤسسه
*اسـتفادهازفنـونورسـانههايجدیـدبـهصـورتیکپارچـهبـهمنظـورانعکاس
طرحهـاوسیاسـتهاياجرایـيوعملکـردمؤسسـهبـههمیـارانوجامعـهمخاطـب
*تهیـهوتدویـناخبـار،بیانیـه،اطالعیه،آگهـيوپیامهايبنیادکـودکوانعکاس
آندررسـانههايگروهـي
*مدیریتبرندوحفظجایگاهآندرجامعه
*سیاسـتگذاري،برنامهریـزيوهماهنگـيبـهمنظـوربرگـزاريکنفرانسهـا،
سـمینارها،جشـنوارهها،مصاحبههـاوبازدیدهـاياسـتانيوکشـوريونمایشـگاههاي
تخصصـيدرحیطـهوظایـفسـازمان
*بررسيمطالبمنعکسشدهدررسانههايگروهيدررابطهباعملکردسازمان
*بهروزرسانیسیستماطالعرسانيدرمؤسسه
*انتشارنشریاتادواريومورديدرسازمانبهصورتنشریهچاپی
*برقراريارتباطمستمرومنظمبادیگرمراکز،سازمانهاونهادها
وظایـف«واحـدارتباطـاتوجلـبمشـارکتها»،هرچنـددریـکفهرسـتقابـل
تبییـناسـت،امـاچگونگـيپرداختـنبـههریـکازایـنگزینهها
روشـيخـاصوویـژهميطلبـد.

روشـيکـهبایـدهمراسـتابـااهـدافسـازماني
طرحریـزیشـودوبهعبـارتدیگـر،درارتباطات
نویـن،برقـراريارتبـاطکامـالدویـاچندسـویه
مـوردتوجهاسـتتادریـکروابطکامـالتعاملي
وچندجانبه،عملکردمؤسسـهنمودبیشتريیابد.
بـههمیـنمنظـور،ایـنواحـدبـراسـاس
اسـتراتژيکالنومأموریـتمؤسسـهنسـبتبـه
برنامهریـزيمنسـجموعملیاتـياقـدامميکنـد.
بخش ارتباطات و رسانه
رسـانههامهمترینابـزاربرايتأثیرگـذاريبر
افکارعموميوایجادآگاهيمحسـوبميشـوندو
بهرهبـرداريبهینهازرسـانهها،نیازمندایجادارتباط
تنگاتنـگوصمیمانـهبـاخبرنـگارانونماینـدگان
رسانههاسـت.گوشـهایازعملکردبخشرسـانهدر
سـال95بـهشـرحزیراعالممیشـود:
*بهروزرســـانيومدیریـــــتوبســـایت
بنیادکـودکبـهنشـاني www.childf.org
*تهیـهاخباروانعکاسآندرسـایررسـانهها
همچـون:خبـــرگزاریها،پایگاههـایخبـــری،
روزنامههـاو...
*تهیـهعکس،فیلمودیگرمقولههايارتباطات
تصویريازفعالیتهايمؤسسهوانعکاسآنها
*انتقـال اطالعـات بـه وبسـایت جدیـد
بنیادکـودک و رونمایـی آن در سـال 96
*راهانـدازي،تولیدمحتواومدیریتشـبکههاي
اجتماعياینستاگراموتلگرام
*تهیـهوتنظیـمشـیوهنامهاسـتفادهازکانال
تلگـراموارسـالآنبـراينمایندگيها
*تبـادل اطالعـات و پسـتهاي تلگرامـي
بنیادکـودک بـا شـرکتهاي همیـار
*سـاختاپلیکیشـنبنیادکـودکورونمایی
آندرسـال96
*تولیـدنشـریهداخلـيبنیادکـودکبـهنـام
«همیـاران»
*برپایيغرفهوحضوردرهمایشها،سمینارها،و
جشـنوارههابهمنظورمعرفيعملکردمؤسسه
*راهاندازيآرشـیوتخصصيبرايجمـعآوريو
نگهـدارياطالعـات،عکسهاومحصـوالتدیداري،
شـنیداري و نوشـتاري مرتبـط بـا فعالیتهـاي
بنیادکودک
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بخش جلب مشارکتها
فعالیتهـايبخشجلبمشـارکتها،شـامل
جـذبکمکهـاينقـدي،غیرنقـديوخدمـات
اسـت.درایـنبیـنکمکهـاينقـديازاهمیـت
ویـژهايبرخـورداربـودهوبـهنوعيبقايسـازمان
وابسـتهبهایندسـتکمکهااسـت.فعالیتهاي
متنوعـيبهمنظـوردرآمدزایـيبرايمؤسسـهدر
ایـنبخـشصـورتميگیـردازجمله:
*همـکاريبـاشـرکتهاواختصـاصدرصدي
ازدرآمـدآنهـابهمؤسسـههمچونشـرکتریحون،
کوکما،تأمینسـرمایهنوین،گشـتلحظهدیـدارو...
*اختصـاصدورهايازفـروشمحصـولیـا
خدمـات(یـکروز،یـکهفتـه،یـکمـاه،و)...به
بنیادکـودک،همچـوناختصـاصسـودفـروش
کتابفروشـيدانشـگاهعلمـيکاربرديمشـکاتِ 
دانـشدرهفتـهکتـاببـهبنیادکـودک
*فـروش بلیـت تئاتـر ،کنسـرت و اکـران
آمـوزانبـا
خصوصـيفیلـمدرحمایـتازدانش
ِ
اسـتعدادنیازمنـدهمچـونفـروشبلیـتیـک
سـانسازتئاتـرماتریوشـکاکـهازسـويهنرمند
فرهیختـه(پارسـاپیروزفـر)درزمسـتان95بـه
مؤسسـهاهـداشـد.
*درجدرگاهپرداخـتبنیادکـودکدربخـش
پیوندهـايمنوهاينیکوکاريمؤسسـاتهمچون
جیرینـگ،سـامانهبـامبانکملي،ايختـم،و...
*برگـزاريکمپینهـايمشـترکاجتماعيو
تبلیغاتـيهمچـون«مننو»
ِ
*طراحـيوتهیـهکارتتبریکنوروزوتقویم
بـرايافـرادحقیقـيوحقوقـيهمچـونکانـون
کارگـزارانبـورسواوراقبهـادار،کارگـزاريآبان،
کارگـزاريبانـکپاسـارگاد،کارگـزاريبانکملي،
تأمینسـرمایهنویـنو...
برخـيازسـازمانهاومؤسسـههاهمچـون
بانکسـامان،تأمینسـرمایهامین،گروهارتباطات

ماهوارهايسـامانو...نیزباحمایتتعدادکثیريازدانشآموزاندرراسـتايمسـئولیتهاي
اجتماعـيشـرکتيخودگامبرداشـتهوبـابنیادکودکهمـکاريميکنند.
کمکهـايغیرنقـديبخـشدیگـريازحمایتهـايمردمـياسـتکـهدرجایـگاه
خـودازارزشباالیـيبرخـورداراسـت.فراخـورشـرایطموجودازقبیلمناسـبتهايخاص
ووقـوعحـوادثناگـوارواعـالمنیـا ِزدانشآمـوزانازسـوينمایندگيهـاومـددکارانپـر
ِبنیادکـودک،بـافراخـوانمشـارکتدرتهیهاقالممـوردنیاز،گونهدیگـريازجلب
تـالش
ِ
مشـارکتهايمردمـيصـورتميپذیـرد:
*تهیهوارسالبیشاز5هزاربستهلوازمتحریربهمنظوربازگشایيمدارس
*تهیهوارسالکتاببهمنظورتجهیزکتابخانهنمایندگيهايمؤسسه
آموزاننمایندگيفنوجوجنوببلوچستان
*تهیهوارسالکفشبرايدانش
ِ
لباسعیددانشآموزان
*تهیهوارسالبسته ِ
*تهیـهوارسـالبخـاريبـرايخانـوادهدانشآمـوزانمناطـقسردسـیربـاهمـکاری
«ستار ههفهشـتاد»
اینمواردازکمکهايغیرنقديصورتگرفتهدرسال95هستند.
امـانـوعدیگـرفعالیتدرزمینهجلبمشـارکتهادرقالبخدماتاسـت.دربسـیاري
زنکمکهاي
ازرخدادهـاومراسـم
هايمؤسسـه،حضـورداوطلبـانخسـتگيناپذیر،هـ مو ِ
ِ
نقـديمفیدوموثراسـت.
تدریـسبـهدانشآمـوزانوحتيفعالیتهـايفیزیکيهمچونحضوردرنمایشـگاهها،
سـمینارهاوهمایشهاوکمکبهبسـتهبندياقالمارسـاليازجملهفعالیتهايداوطلبان
اسـت.همچنیـندانشآمـوزانهمـوارهازخدمـاتبسـیاريازمؤسسـههاماننـدقلمچيو
اسـمارتآکادميبهـرهميبرند.
بخش تبليغات
ادامـهعملکـردبخـشتبلیغـاتدرسـال95درپيارتقـايبرندبنیادکودکشـرح
در
ِ
دادهميشـود.
*تهیهوتنظیمشیوهنامهاستفادهازلوگو
*یکپارچگياوراقاداري
*یکپارچگياقالمتبلیغاتي
*استفادهازفضاهايتبلیغاتيشهري
*درجلوگويمؤسسهدروبسایتها
*درجآگهيمؤسسهدرنشریات
*شرکتدرهمایشهاونمایشگاهها
*ساختانیمیشن
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گزارش عملکرد واحد IT؛

رویکرد یکـپارچهسازی

سیسـتمهای نرمافـزاری بنیـادکودک
همزمــان بــا فعالیتهــای بنیادکــودک در ســالیان
گذشــته،کارشناســانفـنآوریاطالعــاتِ مؤسســهبــاهمــکاری
ســایرکارکنــانتوانســتندبــاطراحــی،تولیــدواســتقرا ِر
مناســبنرمافــزارجامــع«ونــدا»،خدمتــیبــزرگوشایســته
بــهمخاطبــانبنیادکــودکاعــمازدانشآمــوزان،همیــاران،
مــددکارانوتمامــیکاربــرانوکارکنــانمؤسســهازیــک
طــرفوســایرمؤسســاتخیریــهداخلــیوخارجــیازطــرف
دیگــر،ارائــهکننــد.توســعهوتکمیــلایــننرمافــزارهمچنــان
ادامــهداشــتهوتوســطچندیــننفــراززبدهتریــنکارشناســان
فـنآوریاطالعــاتدرقالــبتیــمفنــیدرحــالانجــاماســت.
پــسازبهکارگیــریایــنراهکارنرمافــزاریازســوی
دفتــرمرکــزیبنیادکــودکوتمامــینمایندگیهــایفعــال
درسراســرکشــور،ســایردفاتــربنیــاددرخــارجازکشــورنیــز
بــهاســتفادهازآن،تمایــلنشــاندادهوتفکــریکپارچهســازی
اطالعــاتدرتمامــیدفاتــرونمایندگیهــایبنیادکــودکچــه
درداخــلوچــهدرخــارجازکشــورشــکلگرفــت،چــراکــه
بهــرهوریذینفعــانبنیــادافزایــشیافتــهودرســریعترین
زمــانممکــنمیتــوانبــهاطالعــات«ونــدا»دســتیافــت.
ـق
ـشتحلیلــیعمیـ ِ
بــرایتحقــقایــنمهــمبنیادکــودک،دانـ ِ
ـرانفــراوانخــودرادرنرمافــزارب ـهکارگرفتــهوهمــواره
کاربـ ِ
ازفناوریهــایپیشــرفتهونــوســودبــردهاســتتــابتوانــددر
حــدتــوانخــود،خدمــاتمناســبیبــهتمامــیذینفعــانایــن
مؤسســهارائــهدهــد.
نرمافزارهــاییکپارچــهاطالعــات«ونــدا»،چــهازنظــر
تعــدادوتنــوعمحصولــیوچــهازنظــرســطحپوشــشدهی
بــهنیازهــایکاربــران،درنــوعخــودکمنظیــربــودهوکامــالبــا
فرایندهــایمؤسســههایخیریــهمنطبــقاســت.هماکنــون
ایــننرمافــزاردردفتــرمرکــزیبنیادکــودکو28نمایندگــی

درسراســرکشــوردرحــالاســتفادهاســتوبــهزودیوبــا
توســعهآندرســایتهایســایردفاتــردرخــارجازکشــورنیــز
مــوردبهرهبــرداریقــرارخواهــدگرفــت.
بــابهکارگیــرینرمافــزار«ونــدا»دردفاتــرخــارجاز
کشــور،امــکانتبــادلســریعاطالعــاتمیســرشــدهوتمامــی
گزارشهــانیــزبــهصــورتلحظـهایدراختیــارهمیــارانقــرار
میگیــرد.ضمنــاهــریــکازهمیــارانمیتواننــدبــاارائــه
«نــامکاربــری»و«کلمــهعبــور»خــوددرســایتبنیادکــودک،
نســبتبــهبررســیودریافــتگــزارشدورهایدانشآمــوزان
وگزارشهــایمالــیو...اقــدامکــردهوآخریــناطالعــات
مربــوطبــهدانشآمــوزانخــودرادریافــتکننــد.
همچنیــنبــهدلیــلپراکندگــیجغرافیایــیبنیادکــودک
درسراســردنیــاوبــهمنظــورجلوگیــریازهرگونــهاختــاللدر
ارســالودریافــتاطالعــات،عــالوهبــروجــودارتبــاطمیــان
رایانههــای مرکــزی دفاتــر ،سیســتمهای نرمافــزاری بــه
صــورتمســتقلنیــزقــادربــهفعالیــتبــودهوپــسازبرقراری
ارتبــاط،اطالعــاتآنهــابهروزرســانیمیشــود.بدیــنمنظــور
بــرایهــردفتــریــانمایندگــی،میبایســترایانــهمرکــزی
مســتقلدرنظــرگرفتــهشــودوهــررایانــهمرکــزیارتبــاط
خــودرابــاســایررایانههــایمرکــزیبرقــرارخواهــدکــرد.
در ایــن معمــاری نرمافــزاری ،پایــگاه اطالعاتــی
دانشآمــوزان و همیــاران بــر روی رایانههــای مرکــزی
تمامــینمایندگیهــاودفاتــرخــارجپراکنــدهشــدهودر
عیــندسترســیبــدونوقفــهبــهکاربــرانموجــبنگهــداری
اطالعــات در مکانهــای مختلــف میشــود.
الزمبــهذکــراســتکــهاطالعــاتبــراســاسکدینگهــای
اســتانداردرمزنــگاریشــدهودرســطوحمختلـ ِ
ـفدسترســی،
دراختیــارکاربــرانمربوطــهقــرارمیگیــرد.
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افتتاح نمایندگی بنیادکودک
در اهواز

افتتاح نمایندگی بنیادکودک در مهاباد

مدیرعاملبنیادکودکدراردیبهشت
95بـرایبازدیـدازمحلنماینـــدگی
بنیـــادکودک در مهابـاد و ارزیابـی
موقعیـتمنطقـهبـهمنظـورشـرو عبـه
کارفعالیـتبنیـاددرشهرسـتانمهابـاد
حضـور یافت.
درایـننشسـتدکتـرهوشـمند،
بنیـــادکودکراسبـــــبپیشــرفت
تحصیلیاقشـا ِرمحرومدانسـتوافقی
روشـنبراینمایندگـیبنیادکودکدر
مهابـادباتوجـهبهروحیـهخیرخواهانه

مـردممنطقـهپیشبینـیکرد.
ســــروردادخـواه،مدیرعامــــل
بنیادکـودکنیـزبـاتبییـنوتشـریح
اهـدافبنیادکـودک،رمـزموفقیـترا
درعقیـدهوایمـانقلبـیبـراینیلبه
اهـدافایـنمؤسسـهدانسـت.
نمایندگـیبنیادکـودکدرمهابـاد
بـه عنـوان اولیـن نمایندگـی ایـن
موسسـهدرمنطقـهکردنشـینکشـور،
در اول مـرداد سـال  95بـه صـورت
رسـمیفعالیـتخـودراآغـازکـرد.

از ویژگیهـای مثبـت و قابـل توجـه
بنیادکـودک میتـوان بـه محـدوده گسـترده
یاریرسـانی این مؤسسـه و متمرکـز نبودن آن در
تهران اشـاره کرد .نمایندگـی بنیادکودک در اهواز
کـه در اول مـرداد  95بـه صـورت رسـمی آغاز به
کار کـرد ،در راسـتای اهـداف انساندوسـتانه این
مؤسسـه ،از تحصیـل دانشآمـوزان بـا اسـتعداد
نیازمنـد خوزسـتان حمایـت میکند و میکوشـد
کـه هیـچ دانشآمـوز بـا اسـتعدادی بـه دلیـل
مشـکالت اقتصـادی از تحصیل و تلاش باز نماند.
گفتنـی اسـت؛ مدیرعامـل بنیادکـودک بـا
حضــــور در محـل این نماینــــدگی در مراسـم
افتتاحیـه آن شــــرکت کـرد.
نمایندگـی بنیادکـودک اهـواز ،در حال حاضر
بـا دارابـودن یـک مـددکار و  5همیـار فعـال ،در
حمایـت از تحصیـل  26دانشآمـوز بـا اسـتعداد
نیازمنـد ایـن شـهر میکوشـد.

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

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

در18مهرمــاه،95جلســهایبــاحضورمدیرعامــل،مدیــر
ارتباطــاتوجلــبمشــارکتهاواعضــایهیئــتامنــایایــن
نمایندگــیبرگــزارشــدودرایــنجلســهشــروعبــهکاربیســت
وهشــتمیننمایندگــیبنیادکــودکدرســنندجکلیــدخــورد.
درخواســتتعــدادیازمتقاضیــاندانشــگاهیبــرایحمایــت
ازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــدبــههمــراه
حمایتهــای اولیــه بــرای راهانــدازی نمایندگــی
بنیادکــودکدرشــهرســنندجبــهافتتــاحایــن
نمایندگــیانجامیــدوامیــداســتبــهمــرورزمــان
وبــامهرمنــدیهموطنــانوجمــعآوریمنابــعدر
آمــوزاننیازمنــدِســایر
ایــناســتان،همیــا ِردانش
ِ
شــهرهایاســتانکردســتاننیــزباشــیم.
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سفـرههای همـدلی ماه رمضــان
در نمایندگیهای بنیادکودک
بنــــیادکودک یـزدان را شـاکر
اسـتکـهدگربـاردرمـاهپـربرکـت
رمضان،طبقسـنتهرسـالهتوانست
بـامهرمندیهمیـارانسـفرهضیافت
افطـاریخـودرادرنمایندگیهایـش
بگســــتراندومیزبانخانـــوادههای
دانــــشآموزان بـا استــــــعداد و
نیازمندشود.
درایـنضیافـتکهدرنیمـهاول
مـاهرمضـاندرهمـهنمایندگیهـای
بنیادکـودک برگزارشـد ،برنامههـای
متنـوع و گوناگونـی اجـرا شـد ،از
جملـه:سـرود،نمایشتئاتر،مسـابقه
بـههمراهاهـدایجایزهبـهبرندگان،
قدردانـی از دانشآمـوزان پرتـالش
و منظـم و اهـدای جوایـز متنـوع
بـه آنهـا ،خوانـدن دلنوشـتههای
دانشآمــــوزان ،اجـرای موسـیقی
توسـطهنرمنـدانمحبوب،بـرآورده
کـردنآرزوهایدانشآموزانتوسـط
نیکـوکارانبـاطـرحدرخـتآرزوهـا
وقدردانـیازهمـکارانافتخـاریبـا
اهـدایلـوحتقدیـر...

کمــک به سیــلزدگان
دراواخــربهمــن،95بــارش
بــارانبــارعــدوبــرق،وزشبــاد
شــدید،آبگرفتگــیمعابروســیالبی
شــدن مســیلها و رودخانههــا
موجــب بــروز مشــکالتی بــرای
هموطنانمــاندربرخــیازمناطــق
کشــور و تعــدادی از خانوادههــای
بورســیهنمایندگیهــایبنیادکــودک
درداراب،شــیراز،بــموجهــرمشــد.
درپــیایــنبارندگیهــا،بــه
ِ
دســتورســتادبحــرانحکــمتخلیــه10روســتاصــادرشــد.
خوشــبختانهخســارتجانــیبــهوجــودنیامــد؛امــاآســیب
فراوانــیبــهمنازلــیکــهازخشــتوگلبنــاشــدهبودنــد؛وارد
شــد.ریــزشکــوهدردوجــادهروســتایالیزنــگانومرواریــد

در منطقــه کوهســتانی باعــث
مســدودشــدنایــندوروســتاشــد
وبــهاســبابمنــازلخانوادههــای
دانشآمــوزاندرروســتاهاآســیب
رســید.ســقفمنــزلتعــدادیاز
ایــندانشآمــوزاننیــزریــزشکــرد
امــاخوشــبختانهچنــدمــاهقبــل
ایــنخانوادههــامنــزلخــودرارهــا
ودرمنــزلاســتیجاریزندگــیمــی
کردنــد.
بــههمیــنمنظــوربــاکمــکویــاریهمیــارانومهرمندان
نیکاندیــشوبــهمنظــورکمکرســانیبــهخانوادههــای
آســیبدیــدهایــندانشآمــوزان،مبالغــیبــهایــنروســتاها
اهــداشــد.
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رسانی
مهردانش و کمک
ِ
دومین برنامه ِ
پزشکی ،دامپزشکی و آموزشی
مناطق صعبالعبور
به
ِ

نشــریههمیــارانبنیادکــودکدر28آبانمــاه95ودرغارمــوزه
وزیــریبــاحضــوراعضــایواحــدارتباطــاتوجلــبمشــارکتهای
بنیادکــودکوجمعــیازداوطلبــانایــنمؤسســهتوزیــعشــد.
درایــنبازدیــد،عملکــردوفعالیتهــایبنیادکــودکمعرفــی
شــدونشــریه«همیــاران»دراختیــاربازدیدکننــدگانایــنمــکان
فرهنگــیقــرارگرفــتوداوطلبــان،بــاابــرازخرســندیازفعالیــت
درایــنمؤسســهآمادگــیخــودرابــرایهمــکاریهرچــهبیشــتر
اعــالمکردنــد.
گفتنــیاســت؛غارمــوزهوزیــریفعالیــتخــودرادرســال
1384درلواســانشــروعکــردوتوســط«ناصــرهوشــمند
ســازانطــرازاولایــراناســتاداره
وزیــری»کــهازمجسمه
ِ
میشــود.وزیــریدارایلیســانسمجسمهســازیازدانشــگاه
هنرهــایزیبــایدانشــگاهتهــراندرســال1350ودکتــرای
افتخــاریواســتاددرجــهیــکهنــرازوزارتفرهنــگوارشــاد
اســالمی1373اســت.

پـروژه «مهـر دانـش» بـه منظـور کمکرسـانی بـه
سـاکنان مناطـق صعبالعبـور کشـور ،توسـط بابـک
پورقدرتـی از اعضـای گـروه کوهنـوردی دانـش تهـران،
مطـرحشـد.درآذر،94ایـنپـروژهاولینبرنامـهخودرابا
هدفبررسـیوضعیتبهداشـتیوفرهنگیمردمروسـتای
«کادوه»،معاینـهومـداوایپزشـکیمـردمروسـتادرحـد
امـکان،معاینـهونمونهبرداریازداموطیـور،توزیعبرخی
اقـالمبهداشـتیوفرهنگـیدربیـنمردمبهویـژهکودکان
بـهمنظـورفرهنگسـازیبرگـزارکـرد.
ایـنگـروهبـهمنظـوربررسـیوضعیـتبهداشـتیو
فرهنگـیمـردمدرمناطـقصعبالعبـور،معاینـهومداوای
ِ
پزشـکیمـردمروسـتادرحـدامـکان،توزیـعبرخـیاقالم
بهداشـتیوفرهنگـیدربیـنمـردمبهخصوصکـودکان،
بـرایاجـرایبرنامـهسـبکتریبـااسـتفادهازتجربیـات
سـفربـهکادوهاقدامکردندوسـرانجاماز16تـا18تیرماه
اندیشـانپزشـک،دامپزشـک،مهندس
،95جمعـیازنیک
ِ
و کارشـناس مسـائل زیسـتمحیطی و دانشـجویان بـه
مناطـقصعبالعبـوردراسـتانلرسـتان،الیگـودرز،جـاده
شـولآباد،جـادهخاکـیدریاچهگهر،اشـترانکـوه،منطقه
ییالقـیعشـایریخشـکهخلیلوسـیاهچادرهـایمنطقه
سـفر کردند.
گفتنیاسـت؛انجاممعایناتپزشـکی،آموزشبهداشـت
فـردیوحفاظـتازسـالمتیبـاتمرکزبـرکـودکانمنطقه

اهدای کتاب برای تجهیز کتابخانههای نمایندگیهای بنیادکودک
گـروه«ایـرانرابـهدسـتانکوچــــکتمیسـپاریم»
بـا تـالش خودجـوش خـود ،ماهانـه تعـدادی کتـاب بـه
بنیادکـودکاهـداکـردهوازاردیبــــهشتتـاآبـان،95
هرمـاهکتابخانـهیکـیازنماینــــدگیهاراتـاحـدامکان

تجهیـزکـرد.ایـنکـــتابهابـاعنوانهایـیمربـوطبـه
کـودکانونوجوانـانودرزمیــــنههایادبـی،آموزشـی،
علمـی و داستـــانهای اصیـل ایرانـی انتخـاب شـدهاند.
کتـابهدیـهایمانـدگاراسـتکـهبـاارتقـایآگاهـیفـرد،
میتوانـدمنجربهارتقایکیفیتزندگیشـودو
بـاافزایشکیفیتزندگیفردی،کیفیتزندگی
درسـطحجامعـهراارتقـامیدهد.
گفتنـیاسـت؛ایـنگـروهکـههمـگام
بـافعالیتهـایفرهنگـیبنیادکـودکعمـل
کـردهومؤسسـهرادررسـیدنبـهاهـداف
خـود یـاری میرسـاند؛ در اولیـن اقـدام
خـودکتابهایـیرابـهکتابخانـهنمایندگـی
بنیادکـودکدرکـرجارسـالکـرد.

18
تفاهمنامه همکاری بنیادکودک
بـا آموزشهـای کوتـاه ،آمـوزش دامداران بـه ویـژه بـرای
واکسیناسـیون،مشاهده،بررسـیوانجاممصاحبهبادامداران
منطقهبرایشناسـاییاصلیترینمشـکالتگلههاوآموزش
بـهمنظـورنحوهپیشـگیریوکنتـرلبیماریهایویروسـی،
مشـاهداتعمرانیومهندسـی،آموزشهایمحیطزیسـتی
وتوانمندسـازیآموزشـیکودکانازجملهاقداماتگروهدر
اینبرنامـهبود.
همچنیـنبـاهمـکاریومشـارکتمالـیهمنـوردان،
یـکگوشـیماهـوارهایخریداریشـدوبهصـورتامانت
در اختیـار معلـم عشـایری قرارگرفـت تـا در زمانهـای
بحرانـی همچـون مـوارد زایمـان و سـوانح مناطـق
صعبالعبـوربتوانـدبـااسـتفادهازایـنگوشـیازاورژانس
هوایـیکشـور،امـدادوکمکرسـانیدرخواسـتکنـدکه
دراولیـناسـتفادهازآن،خانـمبـارداریبـاهلیکوپتـربـه
بیمارسـتانمنتقـلشـد.

و آژانس گشتلحظهدیدار

درپیهشتمینسالهمیاریمدیراننیکخواهِآژانسگشت
دیـدار،ازآغازشـهریور95تفاهمنامهایبهمنظوراختصاص

لحظه
10درصدازسـودخریدبلیتوخدماتمسـافرتیوگردشـگری
توسـطهمیـاران،همـکارانوافـرادیکهازسـویبنیادکودکبه
آژانـسمعرفیمیشـوند؛منعقدشـدهاسـت.
آژانـسخدمـاتمسـافرتیوگردشـگریِ گشـتلحظـهدیـدار
درشـهریور1394پـسازاخـذمجـوزازسـازمانمیـراثفرهنگـی،
صنایعدسـتیوگردشـگریفعالیـتخـودراآغـازکـردهاسـت.ایـن
آژانـسهمچنیـنعضـوانجمـنصنفـیدفاتـرسـفروگردشـگری
اسـتانتهـراننیـزهسـت.
بـههمیـنمنظـور،ازهمیـاراننیکاندیـشدعـوتمیشـودبا
تهیـهبلیـتواسـتفادهازخدماتآژانسگشـتلحظهدیـدار،ضمن
اسـتفادهازخدماتـیبـاکیفیـت،بـهشـیوهایدیگـردرحمایـتاز
دانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمنـدگامبردارند.
دومین سال همکاری بنیادکودک
و تأمین سرمایهنوین

کارگـزاری«تأمیـنسـرمایهنویـن»درصـدیازمبلـغسـود
معامـالت آنالیـن خـود را بـه عنـوان کمکهـای مردمـی بـه
بنیادکـودک اختصـاص داده اسـت.
گفتنـیاسـت؛ایـنهمـکاریدومیـنسـالخودراپشـتسـر
میگـذاردوبنیادکـودکبـاقدردانـیازمهـرورزیِ ایـنمجموعـه،
امیـدآنداردکـهایـنهمگامیهـابـرایتوسـعهدانـشوتحقـق
اهـدافانساندوسـتانه،همـوارهتـداومیابـد.

راهاندازی ِمنوی نیکوکاری بنیادکودک با همکاری جیرینگ
تسهیل ارتباط با
در مهر  ،95بنیادکودک به منظور
ِ
نیکاندیشانونیزسهولتدرپذیرشکمکهاوجمعآوریوجوه
مردمیازطریقجیرینگبهراهاندازیمنوینیکوکاریاقدامکرد.
بهمنظورحمایتهرچهبیشترازدانشآموزانبااستعدادنیازمند،
درقالبطرحنیکوکاریبرایمشترکانهمراهاولاینامکاندر
سامانه*7#فراهمشدهاست.
در این سامانه با ارسال شماره  6به نام
«نیکوکاری» و انتخاب گزینه «بنیادکودک»
میتوانیم با پرداخت مبلغ دلخواه ،در شادی
دانشآموزانبااستعدادنیازمندسهیمباشیمتابا
اینحمایتهایمهربانانهراهافتخاررابپیمایند.
اهدای کمکهای نقدی به بنیادکودک
یکی از بسترهایی است که اشخاص حقیقی و

حقوقیمیتواننددرقالبآنضمنمشارکتدریکفعالیت
انساندوستانه،مسئولیتاجتماعیخودرانیزبهانجامبرسانند.
نیکوکارانمیتوانندعالوهبرهمیاریِ بنیادکودکدرزمینه
حمایتازدانشآموزانبااستعدادنیازمند،مؤسسهرادرتداوم
یبهترومؤثرتریاریکنند.
خدمترسان 
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گردهمایی ساالنه مدیران بنیادکودک و روسای نمایندگیها

گردهـــــمایی ســـــاالنه مدیــران
بنیادکــودکورؤســاینمایندگیهــا،در
روزهــای31تیــرو1مــرداد95بــاهــدف
ارائــهعملکــردنمایندگیهــا،گــزارش
دفتــرمرکــزیوبررســینقــاطقــوتو
ضعــفبــهمنظــوربرداشــتنگامهــای

عواید حاصل از مراسم
افتتاحیه سومین شعبه کافه چام
به بنیادکودک اهدا شد
درروزششــماســفند،95مدیریــت
«کافــهچــام»3عوایــدحاصــلازمراســم
افتتاحیــهخــودرابــهصــورتهمــت
عالــیبــهدانشآمــوزانبــااســتعداد
نیازمنــدبورســیهبنیادکــودکاهــداکــرد.
درایــنمراســمکــهازســاعت13تــا23
ادامــهداشــت،تعــدادیازداوطلبــان
بنیادکــودکبــاحضــوردرکافــهبــه
معرفــی فعالیتهــا و عملکــرد ایــن
مؤسســهپرداختنــد.
ِ
پیــشازایــننیــزبــهمناســبت
افتتاحیــهکافــهچــامدراردیبهشــت،94
بــهپیشــنهادگرداننــدگانکافــهوصابــر
ابــربازیگــرســینماکــهطراحــیکافــهچام
رابــرعهــدهداشــت،لقمههایــیبــهنفــع
بنیادکــودکدرکنــارافتتاحیــهکافــهبــه
صــورتهمــتعالــیبــهفــروشرفــت.

کسب افتخار
ِ
جهــانی

ترجمه کتاب

اســتوارتر،درمحــلدفترمرکــزیایــن
مؤسســهدرتهــرانبرگــزارشــد.
در ایــن نشســــت ،نمایندگیهــا
بــهارائــهعملکــردیکســالگذشــته
خــودپرداختنــدونقطــهنظــراتخــود
را بــرای پیشبــرد فعالیتهــایایــن

مؤسســهارائــهکردنــد.
شــایانذکــراســت؛نتایــجایــن
نشســـتها و همفــــکریها همـــواره
مســببپیشــرفتبنیادکــودکدرمســیر
دســتیافتنبــهاهــدافانساندوســتانه
بــودهاســت.

بنیادکودک در بام بانک ملی ایران درخشید
اهدایکمکهاینقـدیبهبنیادکودک،
یکیازبسـترهاییاستکهاشخاصحقیقی
وحقوقـیمیتوانندضمنمشـارکتدریک
فعالیتانساندوسـتانه،مسـئولیتاجتماعی
خـودرانیزبهانجامبرسـانند.
ِ
درآذر،95درپـیحمایـــتبانـــک
ملـیازمؤسسـاتنیکـوکاری؛نیکـوکاران
میتواننـد بـا انتخـاب «بنیادکـودک» از
لیسـتمنـوینیکـوکاریدرسـامانهبـام
بانـکملـی،عالوهبـرهمیـاریبنیادکودک
در زمینـه حمایـت از دانشآمـوزان بـا
اسـتعدادنیازمند،اینمؤسسـهرا
درتـداومخدمترسـانیبهتـرو
مؤثرتـریـاریکننـد.
بانـکملیدرسـامانه«بام»و
منـوی«نیکـوکاری»،ایـنفرصت
رابـهنیکـوکارانمیدهـدتـابـا
واریـزمبلـغدلخـــواهبهحسـاب
بنیـــادکودک،درحمـــــایتاز

«فـرزادفربـد»مدیـرانتشـاراتپریـان،مترجـم
مطـرحایرانیاسـتکهبیشـتردرزمینهبرگـردانآثار
ادبیـاتگمانـهزنفعالیـتمیکنـد.
نخسـتین ترجمـه او شـعری از جبـران خلیـل
جبـرانبـودکـهدرمجلهمترجـمچاپشـد.برگردان
کتابهـایهنکسـگگاوچـران،سـهگانهادیدیکنز
ونیـرویاهریمنـیاشازجملـهمهمتریـنکارهـایاو
بـودهاسـت.فربـد،بـرایمتولداندههشـصت،یـادآو ِر
مجموعـهداسـتانهای«هنـکسـگگاوچـران»بوده
کـهتاکنونبیشازبیسـتجلدازآندرایرانمنتشـر

تحصیـلدانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمند
سـهمیداشـتهباشند.
انعطافپذیـــریاینسـامانهنسبت
بـهابزارهـایالکترونیکـیمورداسـتفاده
درسـطحجامعـهوگرافیـکزیبایمنوی
نیکـوکاری،ازویژگیهای«بام»اسـت.
درایـنسـامانه،نـوعتراکنـشبدون
نیـازبـهتعییـنآنازسـویمشـتریبـا
دریافـتمبلغوحسـابمقصدتشـخیص

دادهشـدهوپیـامالزمبـهکاربـرنمایـش
دادهمیشود.

شـدهاسـت.فـرزادفربد،بهعنـوانمترجمبرتـر،برنده
جایزههنروادبیاتگمانهزنسـال1386شـدهاسـت.
درمهـر،95کمیتـهجوایزشـورایکتـابکودک
ازمیـانآثـاربرترسـالهایگذشـتهدربخشترجمه،
کتـاب«مترسـکوخدمتـکارش»ترجمـهفـرزادفربد
رابـرایمعرفـیبـهفهرسـتافتخـاردفتـربینالمللی
کتاببـراینسـلجـوان2016برگزید.
گفتنـیاســت؛درسـیوپنجمیـــنکنگـــره
بینالمللـیادبیاتکـودکونوجـوان(نیوزیلند)2016
لـوحافتخـاریبـهپدیدآورندههـااز77کشـورعضـو
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کارت تبــریک نوروز
ارسـالکارتپســــتالهمـوارهیکـی
ازراههـایحفـظارتبــــاطسـازمانهابـا
مخاطبانشانبودهودرمناسبتهایگوناگون
مـورداسـتفادهوتوجـهاسـت.کارتتبریـک
نـوروزسـال1396عالوهبـراینکهمیتواند
بیانگـرپیـامسـازمانشـمابـهمخاطبـان
باشـد؛نشـانهایازتوجـهبهمسـئولیتهای
اجتماعـی و بیانگـر عشـق بـه همنـوع
خواهـدبـود.سـازمانهامیتوانندبـاخرید
کارتتبریـکنـوروزازبرخـیمؤسسـات
مردمنهـاد،عـالوهبـردریافتایـنکارتها،
دریـککارنیـکنیـزسـهیمشـوند.

درهمیـنراسـتابنیادکـودکهمچـون
سـالهای گذشـته ،کارت تبریـک نـوروز
1396رابـاآثـاریاز«کامبیـزدرمبخـش»
(طراح،کاریکاتوریسـت و گرافیسـت شـهیر
کشـور)ازمجموعـهاختصاصـیبنیادکودک
بالوگویشـرکتسـفارشدهنـدهطراحیو
تولیـدکـرد.منافـعوعوایدحاصـلازفروش
اینمحصـوالتتماماًمتعلقبـهدانشآموزان
بـااسـتعدادنیازمنـدبنیادکودکاسـت.
همچنیـن ،بنیادکـودک نسـبت بـه
طراحـیوتولیـدتقویـمسـالجدیـدنیزبا
شـکلیمتفـاوتاقـدامکـرد.

نامه تشکر
بنیادکودکهموارهدرراسـتایِ پایبندی
بـهاصـلشـفافیتکـهازاصـولاساسـیاین
مؤسسـه اسـت و بـه منظـور پاسـخگویی
بـههمیـارانوآمـوزشمهـارتزندگـیبـه
ِ
ازدریافتهدیه،
دانشآمـوزانبـرایقدردانـی
بـرایتمـامهدایـایِ ارسـالیهمیـاراناعماز
نقـدیوغیرنقـدی ،از دانشآمـوزان «نامـه
تشـکر»دریافـتکردهاسـت.
زمانـی کـه همیـا ِر بنیادکـودک قصـد
برطـرفکـردننیـازیازدانشآمـوزتحـت
حمایتخـوددارد(،بهغیرازپرداختمقرری)،
همچـون:پرداخـتوجـهنقـدبهعنـوانکمک
فوقالعـادهبـرایتامیـننیازهـایدانشآمـوز
وکاالیموردنیـازبـرایخانـوادهاشبراسـاس
گزارشهـایدورهای،هدیـهتحصیلـی،هدیه
آموزانبورسـیه،نامهتشـکر
تولـدو،...ازدانش
ِ
دریافـتمیشـود.
اینمؤسسـهباسـپاسفراوانازمهرمندان،
بـهاطالعمیرسـاند:پیـشازاینبـرایهدایای
نقـدیبـاارزشحداقـلیـکمیلیـونریـالاز
دانشآمـوزاننامهتشـکردریافتمیشـد،حال
باتوجـهبـهحجـمبـاالیپرداختهـاونظـربه
افزایـشنـرختورماینمبلغبـهدومیلیونریال
وبیشـترافزایشیافتهاسـت.
گفتنـی اسـتهماننـدگذشـته بـرای
تمـامهدایـایغیرنقدیعکسونامهتشـکر
درنرمافـزارونـدابارگـزاریمیشـود.

راهاندازی صفحه اجتماعی اینستاگرام و کانال تلگرام

بنیادکـودکصفحـهاجتماعـیاینسـتاگرامخـودرادر
اردیبهشـت95راهانـدازیکـرد.همیـارانمیتواننـداخبـارو
اتفاقهـایمربـوطبـهبنیادکـودکراازایـنصفحهپیگیری
کننـد.عالقهمنـدانبرایعضویـتدراینصفحـهمیتوانند
ازایـنآدرساسـتفادهکننـدchild_foundation:
پیـشازایـنکانـالتلگـرامبنیادکـودکبـاهمیـن
شناسـه()@child_foundationدراسـفند94راهانـدازی
IBBYاهـداشـد.
ایـنکنگـرههـردوسـالیکبـاروباهمراهـی77کشـورجهـاندرحوزه
ادبیـاتکـودکوترویـجخوانـدنبرگـزارمیشـودوگردهمایـیمتخصصـان
ادبیـاتکـودکجهـانمهمترینوتاثیرگذارتریـنبخشاینرویدادادبیاسـت.
فهرسـتافتخـاردفتـربینالمللـیکتـاببراینسـلجـوانIBBYفهرسـتیاز
آثـاربرجسـتهوبرگزیـدهوتـازهمنتشـرشـدهاسـتکـهبـهمنظورتجلیـلاز
نویسـندگان،تصویرگـرانومترجمـانکشـورهایعضـوIBBYارائـهمیشـود.
شـایانذکـراسـت،فـرزادفربـدتاکنـونبیـشازیـکهـزارجلدکتـاباز
کتابهـایروزنشـرپریـانرابـهدانشآموزانبااسـتعدادنیازمنـدبنیادکودک
اهـداکردهاسـت.

شـده بـود و کانالهـای تلگرامـی نمایندگیهـای ایـن
مؤسسـهازمـرداد95آمادهشـدهونشـانیکانـالتلگرامی
نمایندگیهایـیکهدراینشـبکهاجتماعیفعالشـدهاند
بـااضافـهکـردنآندرالیـنونـامشـهردرانتهاینشـانی
کانـالبنیادکـودک،دردسـترسخواهـدبـود.
بـاعضویـتدرکانالتلگرامواینسـتاگرامبنیادکودک
ازدانشآمـوزانبااسـتعدادنیازمنـدحمایتکنیم.
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برگزاری مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک
مجمــع عمومــی ســالیانه
بنیادکــودکدر27شــهریور95در
محــلدفترمرکــزیبرگــزارشــد.
درایــنمجمــع،گــزارشســاالنه

حسابرســیموسسهتوســطحسابرس
رســمیبنیادکــودکارائــهشــدو
عملکــردهیاتمدیــرهنیــزپــساز
ارائــه،مــوردبررســیقــرارگرفــت.

«سفیر آرامش»
در چهارشنبه سوری «آرام»
دختـر کوچکی به همـراه پدرش،
بـا روپـوش مدرسـه و کولهپشــتی
در دســتهایش در دفتـر مرکـزی
بنیادکـودک حضـور یافت.
«کیانا» ،دانشآموز پایه دوم ابتدایی
که در دبستان «شهید دستغیب» تحصیل
میکند؛ تصمیم گرفت به جای آتشبازی
با مواد خطرناک در «چهارشنبهسوری»،
این هزینه را به بنیادکودک اهدا کند.
پـدرش کـه او را همراهـی میکـرد
گفـت :دختـــرم تصمیـم دارد مبلغـی را
بـه بنیادکـودک اهدا کنـد؛ همـان مبلغی
که قصد داشـته برای چهارشـنبه سـوری،
مـواد محترقـه و آتـشزا بگیـرد.
پدر کیانا درباره اینکه چرا «کیانا»
هزینه مواد محترقه برای چهارشنبه سوری
را به بنیادکودک اهدا میکند؛ بیان کرد:
ما در این منطقه ساکنیم و بارها در حال
گذر از خیابان بنیادکودک را دیدهام .وقتی
کیانا درخواست کرد که به جای استفاده از
مواد محترقه در چهارشنبهسوری میخواهد
به نیازمندان کمک کند ،به یاد بنیادکودک
افتادم .وبسایت بنیادکودک را مشـــاهده
کردم و زمانی که متوجه شدم این مؤسسه،
دانشآمـــوزان نیازمند را حمایت میکنــد،
بنیادکودک را انتخاب کردم.
مدیرعامل بنیادکودک:
کیانا«سفیرآرامش»بنیادکودکاست
مدیرعامـل بنیادکـودک بـا قدردانی
از ایـن اقـدام نوعدوسـتانه «کیانـا»
گفـت :همـه مردم باید به فکر سـاختن
جامعـهای بـا شـرایط بهتـر باشـند و
ایـن مهـم ،تحقـق نمییابـد مگـر بـا
فرهنگسـازی .بـرای فرهنگسـازی
بایـد از خودمـان شـروع کنیم ،تک

تـک افـراد جامعـه بایـد مسـئولیتهای
خـود را بـه عنوان یک شـهروند بشناسـند
و بـه آن عمـل کننـد.
سـرور دادخـواه بـا تاکیـد بـر اینکـه
بنـــیادکودک از همیــاران و دانشآمـوزان
خـود خواســـته اسـت تـا تلاش کنـــند
چهارشنـــبهسوری «آرام» را تجربـه کنیم،
ادامـه داد :کیانـا بـا حرکـت زیبای خـود ،به
عنوان «سـفیر آرامش» بنیادکودک انتخاب
میشـود و مـا او و اقـدام مهربانانـهاش را
ارج مینهیم.
کیانا :آرزو میکنم همه بچهها
مثل من ،بتوانند درس بخوانند
کیانا نیز درباره اهدای هزینه خرید
مـــواد آتـــشزای چهارشنبــهسوری به
بنیادکودک ،گفت :ترقهبازی برای بچههای
کوچک ،خطرناک است .در زمان قدیم که
کسی از این کارها نمیکرد ،همه دور هم
مینشستند و با هم گفتوگو میکردند،
آجیل میخوردند و خوشحال بودند.
این دانشآموز مهربان ،در توصیف
جمع صمیمانه

دوستان و اقوام در چنین مناسبتهایی،
بیان کرد :امشب وقتی همه مهمانها
آمدند ،میخواهم گوشـــیهای موبایل
را از آنها بگیــرم و بگــویم فقــط باید
با یکدیگـــر صحبت کنیــم و نباید از
موبایلهایخود استفاده کنند.
آرامـش» بنیادکـودک از
«سـفیر
ِ
آرزویـش برای نیازمنـدان ،چنین گفت :آرزو
میکنـم همـه بچههـا مثـل مـن ،بتواننـد
زندگـی خوبـی داشـته باشـند؛ ناراحـت و
نیازمنـد نباشـند و بتواننـد درس بخواننـد.
کیانا خواجهنصیری ،در هنگام خروج
از دفتر مرکزی بنیـــادکودک ،شهـــادت
آتشنشانان را دلیـــل دیگــری بر استفاده
نکردن از مواد آتشزا در چهارشنـبهسوری
ذکر کــرد و افـزود :دلم میخــواهد وقتی
بزرگ شدم ،دکتــر شوم و همه فقیرها و
نیازمندان را رایگان درمان کنم.
بنیادکودک همواره قدردان مهرمندی
همیاران مهربان است و امید دارد این
حرکت انساندوستانه در نکوداشت این
آیین باستانی ،از این پس بستری شود
برای داشتن چهارشنبهسوریهای
«آرام».
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نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه

همایش فارغالتحصیالن اقتصاد

 روز ســــوم آذر « 95همایـــــش
فارغالتحصیــالنرشــتهاقتصاددانشــگاهتهران
ازدهــه60تاکنــون»درســالنهمایشهــای
دانشــکدهاقتصــادبــاحضــور300نفــراز
فارغالتحصیــالنوفعــاالنایــنرشــتهو
تعــدادیازاســتادانودانشــجویانبــهمنظور
معرفــیفعــاالنبرتــرحــوزهاقتصــادبرگــزار
شــد.بنیادکــودکنیــزبــامعرفــیعملکــردو
فعالیــتخــود،درایــندیــدارکــهبــهمنظور
تبــادلنظــروتجربــهبرگــزارشــدهبــود؛
حضــورداشــت.
همایش نشان مسئول در وزارت نیرو
ِ

اولیــنهمایــشبینالمللــی«نشــان
مســئول»بــاحضــوروحمایــتوزارت
نیــرو،وزارترفــاه،کاروامــوراجتماعــی،
وزارتارتبــــــاطات،ســازمانحفاظــتاز
محیطزیســت،وزارتبهداشــت،درمــان
وآمــوزشپزشــکی،وزارتصنعـــــت،
معــدنوتجــارتوشهـــــــرداریهای
کالنشــهرهاو...درشهــــــریور،95در
مرکــز همایشهــای بینالمللــی وزارت
نیــروبرگــزارشــد.
بنیادکــودکنیــزبــامعرفــیمحــور
فعالیــــــتهاوعملکردهایــشدرایــن
نمایشــگاهحضــورداشــت.

همایش تکنیک ایجاد انگیزه در مشتری

بنیـــــادکودک در همایشـــی بــا
موضــوع «تکنیکهــای ایجــاد انگیــزه
درمشــتری»کــهروز24آبــان95در
تــاالرسعـــــدیبــرجمیــالدبرگزارشــد،
حضــوریافــت.
ایــنهمایــشکــهبــاحضــور200نفــر
ازشــرکتکنندگانبرگــزارشــد،میزبــان
متخصصــانوطرفــدارانایــنحــوزهبــود.
غرفــهبنیادکــودکنیــزبــامعرفــی
عملکــردوفعالیتهــایخــوددرایــن
همایــشحضــورداشــت.
همایش شرکت سیاالت حفاری پارس

در تیــر  ،95شــرکت دانشبنیــان
ســیاالت حفــاری پــارس در مراســم
افطــارکــهدرهتــلهمــابرگــزارشــد،
میزبــانبنیادکــودکبــود.همایــشبــرای
تحقــقبخشیـــــدنبــهمســئولیتهای
اجتماعــیایــنشــرکتوبــهمنظــور
آغــازهمــکاری،ارتبــــاطوتعامــلبــا
بنیادکــودکبرگــزارشــد.
ایــن مؤسســه در ایــن مراســــم،
فعالیتهــاودســتآوردهایبنیادکــودک
رادرراستـــــایحمایـــــتهایمالــی
آمــوزانبــااســتعداد
ومعنــویازدانش
ِ
نیازمنــدمعرفــیکــرد.

بنیادکــودک بــه دعــوت شــرکت
کارگــزاریبانــکپاســارگاددرنمایشــگاه
بــورس،بانــکوبیمــهازتاریــخ20الــی
23تیرمــاهدرمحــلدائمــینمایشــگاه
بینالمللــی تهــران حضــور داشــت .در
ایــننمایشــگاهکــهجمــعکثیــریاز
شــرکتهایتوانمنــدداخلــیوخارجــی
درزمینــهبــورس،بانــکوبیمــهشــرکت
داشــتند،بنیادکــودکنیــزبــهمعرفــی
فعالیتهــاوعملکردهــایخــودپرداخــت.
همایش قرعهکشی ساالنه باشگاه
مشتریان شرکت «بهساخت»

عصـر سهشـنبه  28اردیبهشـت95
کشـی
بنیادکـودک،میهمـانهمایـشقرعه
ِ
سـاالنهباشـگاهمشـتریانشـرکتبهساخت
ِ
درفرهنگسـراییـاسکوثـربود.بـانمایش
آخریـنتیـزربنیادکـودک(تیـزرنامههـا)،
مدیرعامـلاینمؤسسـهبهمعرفـیاهدافو
عملکردبنیادکـودکپرداختوفعالیتهای
آنراشـرحداد.سپسحاضرانبابرافراشتن
ِ
هایـیبالوگویبنیادکودکوشـرکت
پرچم
بهسـاختبـهصـورتنمادیـنحمایتخود
راازایـنمؤسسـهابـرازکردند.
قهرمانان شهید آتشنشان...
بدرود
ِ

بنیادکــودک بــرای قدردانــی از
دوســتی آتشنشــانان در مراســم
انسان
ِ
تشــییع شــهدای آتشنشـــان حادثــه
پالســـکودر روز  11بهمـــــن  95در
مصــالیامــامخمینــی(ره)شــرکتکــرد
تــایــادوخاطــر هایــنجا نفشــانانرا
گرامــــیدارد.
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پارســا پیــروزفر

فروش بلیت یک سانس از تئاتر خود را
به بنیادکودک اهدا کرد

فرهاد جم:

گرداندن یک نمایش در بیش از  90دقیقه
به صورت یک نفره کار سادهای نیست

فرهــادجــم،دیگــرهنرمنــدعرصــهســینما
وتئاتــردرخصــوصکارنیــکپارســاپیروزفــر
گفــت:ایــنحرکــت،بســیارحرکــتجــذاب
وخوبــیاســتکــهازســویگــروهنمایــش
«ماتریوشــکا»انجــامشــد.
ایــنبازیگــرســینما،تلویزیــونوتئاتــربــا
اظهــارامیــدوارینســبتبــهانجــامبیشــتروبهتــر
کارهــادرحمایــتازنهادهــایخیریــهادامــهداد:
ایــننمایــشبــرایمــنتجربــهبســیارخوبــیبــود
چــراکــهگردانــدنیــکنمایــشدربیــشاز90
دقیقــهبــهصــورتیــکنفــره،کارســادهاینیســتو
هــرکســیازانجــامچنیــنکاریبــرنمیآیــد.
فرهــاد جـــــم در خصــوص حمایــت از
نهادهــایخیریــهگفــت:امیــدوارمبــاحمایــتاز
بنیادکــودکدرجهــترشــدوارتقــایتحصیلیو
فرهنــگجامعــه،شــاهددرخشــشدانشآمــوزان

بــااســتعدادنیازمنــدسراســرکشــورباشــیم.
ویبــااعــالماحســاسرضایــتازتماشــاینمایــش«ماتریوشــکا»افــزود:
درجشــنوارهتئاتــرفجــرودربخــشمــروریبــرآثــار،تئاتــر«یرمــا»رااجــرا
خواهیــمکــرد.
سیدکمالالدین محمدی ،رییس هیئتمدیره بنیادکودک:

پارسا پیروزفر با انتخابهای شایسته خود ،خوش میدرخشد

پارســاپیروزفــر،هنرمنــدمحبــوبوفرهیختــهکشــورمان،روز26بهمــن95
بــهدعــوتبنیادکــودکدردفتــرمرکــزیایــنمؤسســهحضــوریافــت.
درایــننشســتصمیمانــهکــهبــهمنظــورقدردانــیازهمیــاریپارســاپیروزفــر
درحمایــتازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــد،برگــزارشــد؛رئیــسهیئتمدیــره
گفــت:پارســاپیروزفــر،ازجملــههنرمندانــیاســتکــهبــاانتخابهــایبهجــاو
زیبــایخــود،خــوشمیدرخشــدوایــنامــردرفعالیتهــایســینماوتئاتــر
بســیارمهــماســت.
ســیدکمالالدیــنمحمــدی،فروتنــیراازصفــاتالهــیدانســتوادامــه
داد:هــرکســیکــهبتوانــدازایــنصفــاتبهــرهببــرد؛حتمــاانســانموفقــی
خواهــدبــودوایــنمهــمدراخــالقورویکــرد«پارســاپیروزفــر»کامــالنمایــان
اســتوایــنعمــلزیبــایاوراازافتخــاراتبنیادکــودکمیدانیــم.
سروردادخواه ،مدیرعاملبنیادکودک:

کار نیک شما را ارج مینهیم
ِ

ســروردادخــواهبــااشــارهبــههنرنمایــی
واجــرایبســیارحرفــهایپارســاپیروزفــر
در نمایــش «ماتریوشــکا» گفــت :بســیار
خرســندیمکــهچنیــنجوانــانمهــرورزی،
بنیادکــودک را همراهــی میکننــد.
مدیرعامــلبنیادکــودک،حضــورایــن
هنرمنــدوکا ِرنیــکاوراارجنهــادوافــزود:
امیدواریــمبیــشازپیــششــاهدحضــورچنین
دوســتانبــااخالقــیدربنیادکــودکباشــیم
کــهدرراســتایاهــدافانساندوســتانهگام
برمیدارنــد.
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پارســا پیروزفــر ،طــراح ،کارگــردان
و بازیگــر نمایــش «ماتریوشــکا» ،فــروش
بلیــت یــک ســانس از تئاتــر خــود را
در دهــم دی 95بــه منظــور حمایــت از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد بــه
بنیادکــودک اهــدا کــرد.
ایــن همــکاری بنــا بــر درخواســت
کارگــردان و بازیگــر ایــن نمایــش
بــا همــکاری مدیریــت تماشــاخانه
پالیــز و بنیادکــودک شــکل گرفــت
و بلیتهــای ایــن نمایــش ،بــه
صــورت همتعالــی در حمایــت از
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک
فروختــه شــد.
پارســا پیروزفــر پــس از اجــرای

ایــن نمایــش کــه بــا اســتقبال بســیار
گســتردهای از نیکــوکاران و جمعــی از
هنرمنــدان از جملــه ســعید پورصمیمــی،
فرهــاد جــم و ســتاره اســکندری همــراه
بــود؛ در میــان تماشــاگران حاضــر شــد.
«ماتریوشــکا» مشــتمل بــر 8اپیــزود
بــر اســاس  8داســتان کوتــاه از «آنتــون
چخــوف» و با نویســندگی پارســا پیروزفر
از اول آذر  ،95در ســالن شــماره یــک
تماشــاخانه پالیــز بــه روی صحنــه رفتــه
و قــرار بــود تــا  19دیمــاه بــر روی
صحنــه ایــن تماشــاخانه باشــد کــه بــه
دلیــل اســتقبال گســترده عالقهمنــدان
بــه ایــن هنــر وزیــن ،تــا  25بهمــن بــه
اجــرای خــود ادامــه داد.

غالمرضا کاظمی دینان رییس انجمن روابط عمومی ایران:
بنیان وجودی بنیادکودک ،دانشآموزان هستند

دکتــرکاظمیدینــانبــاحضوردرمیــاننیکــوکارانوهمیــارانبنیادکودکپس
ازاجــراینمایــش«ماتریوشــکا»،بــاتقدیــرازپارســاپیروزفــربــرایاجــرایبیــشاز
20نقــشدریــکنمایــشگفــت:اجــرایتئاتــربســیارتخصصــیوهنــریبــه
صــورتمونــودرامدرصحنــهایبــاطراحــیبســیارســاده،کاریبــسدشــوارو
هنرمندانــهاســت.
در پایــان ایــن نشســت صمیمانــه ،لــوح تقدیــری از ســوی
بنیادکــودک و توســط رییــس هیئتمدیــره ایــن مؤسســه بــه پارســا
پیروزفــر بــه پــاس مهرمنــدی او در حمایــت از تحصیــل دانشآمــوزان
بــا اســتعداد نیازمنــد کشــور اهــدا شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت کــه روز سهشــنبه
 26بهمنمــاه  95در محــل دفتــر مرکــزی بنیادکــودک برگــزار شــد؛
توحیــد زورچنــگ ،مدیرعامــل شــرکت عمــران آذرســتان ،پرویــن
امینــی و برخــی از همیــاران ،مــددکاران و دونفــر از دانشآمــوزان
بورســیه بنیادکــودک نیــز حضــور داشــتند.

پارســــا پیروزفــر در نمایــــش
«ماتریوشــکا» بــه تنهایــی ایفاگــر بالــغ
بــر  ۲۰نقــش اســت کــه پیشتــر آن را
در شــهرهای مختلــف آمریــکا و کانــادا
نظیــر لسآنجلــس ،ســندیگو ،برکلــی،
تورنتــو ،مونتــرآل و ونکــوور نیــز بــه اجرا
درآورده بود.
ایــن نمایــش ،پیــش از ایــن در
تماشــاخانه ایرانشــهر نیــز بــا  ۴۹اجــرا
اســتقبال بســیاری از هموطنــان را در
پــی داشــته اســت.
پیـــروزفر تاکنــون نمایشهـــای
«بــر پهنــه دریــا»« ،ســنگها در
جیبهایــش»« ،گلنگــری گلــنراس»
و «هنــر» را در ایــران اجــرا کــرده اســت.

ویبــااشــارهبــهبــازیبســیارخوب،زیبــا،
ماهرانــهوهنرمندانــهپارســاپیروزفــردرهمــه
نقشهــایمربــوطبــههشــتداســتانایــن
نمایــش،بیــانکــرد:تماشــاگربــانــوعاجــرا
ارتباطــیعاطفــیوذهنــیبرقــرارمیکنــدواز
تماشــایآنواقعــالــذتمیبــرد.
رییــس انجمــن روابــط عمومــی ایــران،
انجــاماینگونــهاعمــالنیــکراکاریانســانی
ذکــرکــردوافــزود:انســانهامســئولبــهدنی ـا
میآینــد؛مســئولدربرابــرخودشــانومســئول
در برابــر دیگــران .نمیتــوان بــه مشــکالت
دیگـــرانبیاعتنــــاییکــردوبیتفـــــاوتاز
کنارشــانگذشــت.
ایــنمســئولبــاتاکیــدبــراهمیــتآگاهــی
تکتــکاعضــایجامعــهازمســئولیتاجتماعــی
ادامــهداد:ایــنبرنامههــابــههمــتهنرمنــدانو
یــارینیکــوکاراندررفــعگوش ـهایازمشــکالت
دانشآموزانــیکــهتحصیــلرادوســتدارنــد
امــاامکانــاتآنبرایشــانمیســرنیســت؛نقــش
بســزاییایفــامیکنــد.
غالمرضــاکاظمیدینــــانبــاقدردانـــیاز
اهــدایفــروشبلیــتیــکســانسازاجــرای
تئاتــرتوســطپارســاپیروزفــر،ضــرورتوجــود
چنیـــــنبرنامههایــیبــرایگردهمآییهــای
همیــارانبنیادکــودکرابرشــمردوافــزود:ایــن
برنامههــابــاعشــقانجــاممیشــوندوایــن
مســئله،بســیارارزشــمنداســت.
رییــسانجمــنروابــطعمومــیایــران،بــا
آرزویموفقیــتبیشــتربــرای«پارســاپیروزفــر»
ادامــهداد:ازایــنهنرمنــدمحبــوب،همــواره
بــهنیکــییــادمیشــودوازســرمایهاجتماعــی
باالیــیبرخــورداراســت.
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یلدا
نمایندگی شیراز

جشن ،شادی و سرور
در واپسین لحظات خزان...

نمایندگــی بنیادکــودک در شــیراز
درآخریــنروزپاییــز،95بــاهمیــاریِ 
مهرمنــداندرشــبیلــدا،میزبــان300نفر
ازدانشآمــوزانوخانوادههــایآنــانبــود.
ایــنجشــنبــابرنامههــایشــاد
ومتنوعــیازجملــهموســیقیزنــده،
مســــابقه،شـــاهنامهخوانیونمایـــش
ســیاهبازیهمــراهبــودودرپایــانبرنامــه
بــه تعــدادی از دانشآمــوزان برتــر،
جوایــزیاهــداشــد.

«یلــدا» واژه ســریانی بــه معنــای تولــد اســت ،تولــد
فــروغ و روشــنایی .ایــن جشــن در واقــع پیــروزی نــور
بــر تاریکــی ،روشــنایی بــر تیرگــی و خوبــی بــر بــدی
اســت.
شــب یلــدا ،شــبی اســت کــه در آن ،انــار محبــت دانــه
ســرخی عشــق و عاطفــه ،نثــار کاســههای
میشــود و
ِ
لبریــز از شــوق میگــردد.

نمایندگی ارومیه

نمایندگـیبنیادکـودکدرارومیـهدر
آسـتانهشبیلدا،دربیسـتونهمآذر،95
جشـنیلدابرگـزارکرد.
درایـنمراسـمکـهدرسـالن«خانه
جـوان»از سـاعت 15الـی18برگـزار
شـد200،نفرازدانشآمـوزاننمایندگی
ارومیـه بـه همـراه خانوادههـای خـود،
حضـورداشـتند.
اجـرایگـــــــروهموسـیقی،تئاتـرو
حضـوربابانوئـــلبـاتوزیع
نمایندگی ایالم

نمایندگی تهران

هدایـاوبرگزاریمسـابقاتمتنوع،شـادی
ونشـاطفراوانـیرابـرایدانشآمـوزانبـه
همـراهداشـتویـکروزبـهیادماندنـیرا
درخاطـرآنـانرقـمزد.

مراسـمگرامیداشـتشـبیلـدا
بـاعطـرشـعروشـــاعریوحضـور
افتخـارینمایندگیایالمدردانشـگاه
علومپزشـکی ایـالم در آخریـن روز
آذر95برگـزارشـد.
درایـنبرنامـه،بنیادکـودکبـا
قدردانیازدانشـجویاناین
دانشـگاهبرایبرگزاریاین
جشـن،اسـتقبالپـرشـور
وکمنظیـــرآنانراشـاهد
بـودوبابرانگیختننشـاط
مضــــاعف دانشآمـوزان،
انگیـزهایدوچنــدانبـرای

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

در واپسـین لحظـات پاییـز ،دانشآمـوزان نمایندگـی
بنیادکـودکتهران،یلداراجشـنگرفتند.اینمراسـمسـنتی
شـبیلـدا،در«کانـونفرهنگـیتربیتـیحـر»برگـزارشـد.
درایـنجشـنکهتعـداد60نفـرازدانشآمـوزانمقاطع
ابتدایـی ،راهنمایـی بـه همـراه خانوادههـای خـود ،حضـور
داشـتند،برنامههایشـادوموسـیقی،مسـابقه،شـعرخوانیو
نمایـشبرگـزارشـدودانشآمـوزانلحظاتشـادومفرحیرا
نمایندگی بیرجند
گذراندنـد.ایـنمراسـمباتفـالبردیـوانحافـظوقصهخوانی
جشن یلدای نمایندگی بنیادکودک در بیرجند در تاالر کیان ،برای
بـهیادماندنیشـدودرپایان،بهدانشآمـوزانمنتخبابتدایی
دانشآموزانبورسیهایننمایندگیبرگزارشد.دراینجشنتعداد60نفراز
وراهنمایـیجوایـزیاهداشـد.
دانشآموزانوخانوادههایآنانبههمراهاعضایهیئتامنایایننمایندگی
وتعدادیازهمیارانحضورداشتند.
اجرایبرنامههایمتنوعوشادهمچونموسیقیزندهمحلیوپاپ،
استنــدآپکمــدیونمایش
طنـــزدراینمراســــمزیبا،
نشاطوانگیزهدوچندانبرای
تحصیل به جمع دانشآموزان
آورد.درپایانمراسمبهتمامی
دانشآموزانهدایاییاهداشد.
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بنیادکــودک بیســت و ســومین پاسداشــت شــب
یلــدا را در کنــار دانشآمــوزان بــا خاطــرهای خــوش و بــه
یادماندنــی ثبــت کــرد.
ایــن مؤسســه همــواره قــدردان مهرورزانــی اســت
کــه در نشــاندن لبخنــد و امیــد بــر لبــان دانشآمــوزان
اهتمــام میورزنــد و آرزومنــد یلدایــی پــر از عشــق و مهــر
بــرای همــگان اســت.
نمایندگی اردبیل

درآخریــنروزپاییــز،همزمــانبــاشــب
یلــداتعــدادیبســتهآجیــل،میــوه،موادغذاییو
همچنیــنچنــدمــوردپوشــاکاهداییتوســط
یکــیازهمیــارانبیــنتعــدادیازخانوادههــای
دانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیبنیادکــودک
دراردبیــلتوزیــعشــد.
نمایندگی اصفهان

نمایندگــیبنیادکــودکدراصفهــان،بــا
کمــکیکــیازهمیاران،ســبدشــبیلـدارابرای
ســفرههای21دانشآمــوزبورســیهشــدهایــن
نمایندگــی،تهیــهوتوزیــعکــرد.

نمایندگی آمل

بــهمناســبتفرارســیدنشــبیلــدا،
ِ
نمایندگــیبنیادکــودکدرآمــلبــاهمــت
همیشــگیمهــرورزانبــهویــژهاعضــای
هیئــتامنــاوکمیتــهجوانــانبــهتوزیــع
پنجــاهســبدمهــ ِریلــدابیــنخانوادههــای
دانشآمــوزانبورســـــیهایــننماینـــــدگی
اقدامکرد.
نمایندگی رشت

دریلــدای،95گــروهخیریــه«قطــار»بــا
دانشآمــوزانبورســیهنمایندگــیبنیادکــودک
دررشــتهمــراهشــد.
گــروه خیریــه قطــار ،بــا اهــدای
ســینیشــبیلــدا،ســبدغــذاوپوشــاک
گــرم،شــبیبــهیادماندنــیرابــرای21
دانشآمــوزبــااســتعدادایــننمایندگــی
وخانــوادهآنهــارقــمزد.دانشآمــوزان
بورســیهنمایندگــیرشــت،بــاشــوق
وصفناپذیــریبــهاســتقبالیلــدارفتنــد.

نمایندگی مراغه

نمایندگــیبنیادکــودکدرمراغــهبــه
منظــورپاسداشــترســومایرانــیدر
شــادیآخریــنشــبپایی ـ ِزدانشآمــوزان
بــااســتعدادنیازمنــدایــننمایندگــی
ســهیمشــد.
ایــننمایندگــی،بــایــاریهمیــارانو
نیکــوکاراننســبتبــهتهیــهبســتههای
آجیــل،پوشــاکودیگــرتنقــالتبــرای
شــبیلــدااقــدامکــردوایــنبســتهها
بــهدانشآمــوزانواجــدشــرایطنمایندگــی
مراغــهاهــداشــد.
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بهمناسبتروزدرختکاری

باکاشتنهال،دستدردستهم،زندگیبیافرینیم

حیـات آدمیـان ،وامدار حیـات زمیـن اسـت .زمینـی که مـورد بیمهـری انسـان امروز قـرار گرفتـه و اگر
فرهنـگ مهربانـی بـا زمیـن را به کـودکان و دانشآمـوزان نیاموزیـم؛ آینده آنـان و زمین ،هـردو در مخاطـره قرار
خواهـد گرفت.
ِ
فرهنگ زیسـت محیطی و داشـتن زمینی پاک به
آموزش
روز درختـکاری بهانهای نیکوسـت بـرای
ِ
دانشآمـوزان .مناسـبتی که به یادمان مـیآورد هر یک از ما در داشـتن زمینی سـبزتر سـهم داریم.
بنیادکـودک میکوشـد تـا بـه آیندهسـازان بیامـوزد کـه بـرای دسـتیابی به یـک هدف
مشـترک باید تالش کـرد .به همین منظـور ،در روز درختکاری برنامهای هماهنـگ را در بیش
از  25نمایندگـی خـود در کشـور بـرای آمـوزش اهمیت حفظ محیـط زیسـت و مهربانی با
زمین اجـرا کرد.
هـر یک از نمایندگیهای بنیادکودک نسـبت به کاشـت نهال و اجـرای برنامه
درخـتکاری در روز مهربانـی بـا طبیعت ،با شـعار «با کاشـت نهال ،دسـت در
ِ
دسـت هـم زندگـی بیافرینیم» اقـدام کردنـد تـا میراثی از جنـس جاری
بـودن زندگـی ،حیات و سرسـبزی را به یـادگار بگذارند.
ِ
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اجرای
طــرح

«کولهپشتی امید»

و کمپین

«بازگشت به مدرسه»
شکوفایی فصل
در آغاز
ِ
علم و دانش

در مهرمــاه ،95همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس ،بنیادکــودک
بــا اجــرای طــرح «کولهپشــتی امیــد» و کمپیــن «بازگشــت
بــه مدرســه» ،بــه لبخنــد بــر چهــره دانشآمــوزان بــا اســتعداد
نیازمنــد اســتمرار بخشــید.
جلــب مشــارکتهای
بــه گــزارش واحــد ارتباطــات و
ِ
بنیادکــودک ،تعــداد  5124کولهپشــتی و بســتههای نوشــتافزار
در ایــن طــرح ،تهیــه و در بیــن دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد
مناطــق محــروم در  27نمایندگــی در سراســر کشــور توزیــع و
از ایــن تعــداد 650 ،کولهپشــتی و بســته لوازمالتحریــر بــرای
دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیــل فرســتاده شــد.
در ایــن طــرح کــه بــا همــت واالی همیــاران و مهرمنــدان
اجــرا شــد ،لــوازم مــورد نیــاز بــرای شــروع ســال تحصیلــی ایــن
دانشآمــوزان کــه شــهریور را بــه انتظــار مهــر ،بــا رویــایِ کالس درس

شـاید جهـان امـروز ،جایـی بـرای ترحـم
برجـای نگذاشـته اسـت ،ولـی همه ما نسـبت
بـه جهانـی کـه در آن زیسـت میکنیـم و افراد
آن جامعه مسـئولیم و نمیتوانیـم در مواجهه با
آسـیبهای اجتماعـی و یـا آنچه کـه در جامعه
رخ میدهـد ،بیتفـاوت باشـیم چـرا کـه کمک
بـه همنـوع ،وظیفـه اجتماعـی هر فرد سـت.
ارتقای سـطح آگاهی با ایجاد بسـتر مناسب
بـرای ادامه تحصیـل کودکان مناطق محـروم ،از
اهمیـت بهسـزایی برخوردار اسـت .رفـع دالیل
تـرک تحصیـل دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیز
یکـی دیگر از اهـداف بنیادکودک اسـت و آغاز
فصـل تحصیـل ،بهانـه خوبی برای یـادآوری
ایـن امر اسـت کـه باید بسـتر آمـوزش برای
ایـن گـروه از دانشآمـوزان فراهم شـود و از
تـرک تحصیـل آنـان ممانعـت به عمـل آید.

بــه صبــح رســاندهاند؛ مهیــا شــد.
همچنیــن مراحــل خریــداری ،جمــعآوری ،آمادهســازی
و بســتهبندی کولهپشــتیها تــا زمانــی کــه بــه دســت
دانشآمــوزان برســد حــدود یــک مــاه بــه طــول انجامیــد.
ـتان مهربانــی کــه بــا عطوفتشــان ،شــادی و
بنیادکــودک دسـ ِ
لبخنــد را بــر دلهــای کوچــک ایــن عزیــزان ،مهمــان کردهانــد
بــه گرمــی میفشــارد و امیــد آن دارد کــه ایــن کولهپشــتیها
بــرای دانشآموزانــی کــه بــا وجــود مشــکالت ،شــوق یادگیــری در
چشمانشــان مــوج میزنــد ،چــرا ِغ راهــی باشــد بــرای رســیدن بــه
روزهایــی روشــن در آینــدهای نزدیــک.
بنیادکــودک همــواره بــه ایــن میاندیشــد کــه هیــچ
دانشآمــوز بــا اســتعدادی نبایــد بــه دلیــل مشــکالت مالــی از
تحصیــل و تــاش بــاز بمانــد.
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و اینک دستآوردی دیگر...

 300دانشآموز بورسیه بنیادکودک به دانشگاهها راه یافتند
نزدیــک بــه نیمــی از دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک کــه واجــد شــرایط آزمــون سراســری بودنــد در
دانشــگاههای مختلــف کشــور پذیرفتــه شــدهاند و نشــان
افتخــاری بــرای ایــن موسســه بــه ارمغــان آوردهانــد.
تمرکـز بنیادکـودک بـر حمایـت
از دانشآمـوزان بـا اسـتعدادی اسـت
کـهممکـناسـتبـهدلیـلمشـکالتو
معضـالتمالـیازتحصیلبـازبمانند.در
سـالیکـهگذشـتبنیادکـودکدرزمینه
حمایـتازایـندانشآمـوزانبااسـتعداد،
رشـدقابـلتوجهـیداشـتهوآمـارقبولی
آنهـادرآزمـونسراسـریبـرایورودبـه
دانشـگاههایکشـور،رشدچشـمگیریرا
نمایـان میسـازد.
بـا توجـه بـه اینکـه در سـال ،95
تعـداد  700نفـر از بورسیهشـدگان
بنیادکـودک،واجـدشــــرایطآزمــــون
سراسـریبودنـد،تعـدادپذیرفتهشـدگان
درایـنآزمـون312نفـربـودهکـه296
نفـرازآنـانبـهدانشـگاهراهیافتـهو16
نفـرنیزبنـابهدالیلـیهمچـون:پذیرفته
نشـدندررشـتهدلخـواه،پذیرفتهشـدن
دردانشـگاههایشـهرهایدورازثبتنـام
خـودداریکردهانـد.

جـایبسـیخرسنـــدیاسـتکـه
نزدیـکبـهنیمـیازبورســــیهشدگان
واجـدشــــرایطآزمـونسراسـریدر
بنیادکـودک،اکنوندردانشـــگا ههای
مختلـفکشـورمشـغولبـهتحصیلاند.
بـر طبــــق آمـار از  312نفـــــر
پذیرفتهشـدگان آزمـون سراســـــری در
دانشـگاههایمخـــتلفکشـور6،نفـردر
مقطـعکارشناسـیارشـد248،نفـردر
مقطـعکارشناسـیو42نفـردرمقطـع
کاردانـیبهآمـــــوزشعلمومعـــرفت
میپــــردازند.
همچنیـندرآمـاردیگـریبـاتوجـه
بـهنـوعدانشـگاهپذیرفتـهشـده،اعـالم
شـد کـه از ایـن تعـداد 131 :دانشـجو
در دوره روزانـه 26 ،دانشـجو در دوره
شـبانه 35 ،دانشـجو در دانشـگاههای
غیرانتفاعـی 43 ،دانشـجو در دانشـگاه
آزاد72،دانشـجودردانشـگاهپیامنـورو
 5دانشـجو در دانشـگاه علمیکاربـردی

تحصیـل میکننـد.
درحالحاضر،بیشاز9هزارو300
دانشآمــــوزازبورسـیهبنیــــادکودک
برخـوردار هسـتند و در طـی  24سـال
فعالیـت بنیادکـودک ،بسـیاری از آنـان
از دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشعالـی
کشـور،فارغالتحصیـلشـدهاندونزدیـک
بـه1200نفـردیگـرنیـز،دردانشـگاهها
مشـغولبـهتحصیـلهسـتند.
بنیادکـودک میکوشـد بـه پشـتوانه
همیـارانخـود،تمامـیدانشآمـوزانبـا
اسـتعدادونیازمنـدایـنسـرزمینبتوانند
بـافتـحقلههـایموفقیتبهمـدارجباالی
علمـیدسـتیابنـدودانشـجویانیکهدر
طیایـنمسـیرنیازمندیاریهسـتند،را
حمایـت کند.
بنیـادکودکهمـوارهبهاینمیاندیشـد
که«هیـچدانشآموزبـااسـتعدادینبایدبه
دلیلمشـکالتمالیواقتصادیازتحصیل
وتالشبـازبماند».
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دانشآموزانبااستعداد،قهرمانانیپرافتخار
کســب مدالهــا و موفقیتهــای دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک نمایانگــر اســتعدادهای کمنظیــر دانشآمــوزان
بورســیه اســت و به همیــن دلیــل بنیادکــودک در حــال حاضر
توســعه فعالیتهــای اوقــات فراغــت را نیــز بــه عنــوان یکــی
از برنامههــای خــود در کنــار امــر آمــوزش قــرار داده اســت.
در ایــن گــزارش ،تعــدادی از ایــن دانشآمــوزان افتخارآفرین
معرفــی میشــوند:
نمایندگی شیـراز
مقام اول اسـتانی در مسابقات
بیلیـارد
«مصطفــی»دانشجــویبرق
الکتروتکنیکدرمقطــعکارشناسی
سالهاستکهدرورزشبیلیـــارد
فعالیتمستمــردارد.ویتوانست
مقـــاماولاینمسابقـــاتراکه
درمــرداد95دراســتانفارس
برگـــزارشد،ازآنخودکند.

کسب مقام اول مسابقات
قهرمان قهرمانان

کسب مقام سوم مسابقات
کشوری کاراته
«ملیـــکا»ازدانــــشآموزان
بورسیـــــهنماینــــدگیاقمـاری
مرودشت،روزجمعه17اردیبهشت
،95درمسـابقاتکشـوریکاراتـه
رشـتهکاتـاردهنونهـاالن،درشـهر
شـیراز،موفـقبـهاخـذمقـامسـوم
کشـوری شد.
نمایندگـیاقمـاریمرودشـت
درهمایشـیبـااهدایهدیـهازاین
دانشآمـوزموفقوسخــــتکوش
تقدیـرکرد.
مقام اول مسابقات فیلم کوتاه
«فاطمــه»دانشآمــوزهنرمنــدوهنردوســتنمایندگــیشــیراز،
توانســتدرزمینـهفیلمســازیبــاکمتریــنامکانــاتفیلــمکوتاهــی
بــامضمــونآســیبهایاجتماعــیبــرایجشــنوارهنوجــوانســالم
بســازدومقــاماولفیلــمکوتــاهدردهــمفروردیــن95راکســبکند.
«فاطمــه»درســاختمســتندیدررابطــهبــاتشــکیالتفرزانــگان
کــهازبرنامههــایســازماندانشآمــوزیاســتنیــزفعالیــتداشــته
ودرایــنمســتندنقــشمجــریراایفــاکــردهاســت.

مقام اول استانی
و دوم کشوری در مسابقات
روبات جنگجو
«محمـد»پسـربـااسـتعداد
وکوشـایبنیادکـودکبـههمـراه
همگــــروهیخـود«حامـــد»،
توانسـت در مسـابقات روبـات
جنگجـو کـه در شـهریور 95
درشـیرازبرگـزارشـد،مقـاماول
استــانیراکســبکندوباراهیابی
بهمسابقاتکشوریکهدردانشگاه
صنعتیشریفتهرانبرگزارشدبا
کسبمقامدوممای هافتخارخانواده
وبنیادکـودکشـود.

«آیــــــدا»دانـــشآموز
بااستــعدادنمایندگـیاقماری
مرودشـتوفعـالدررشـته
ورزشـیکیوکوشـینموفقبه
کسـبافتخـاریدیگرشـد.
اوکـهپیـــشازایـن،
مقاماولکیـــوکوشینکاراته
ردهنونهـاالنرادرمـرداد95ومقام
دومرادرهمیـنرشـتهدرآذر95
ازآنخـودکـردهوخـودرابـرای
ِ
شـرکت در رقابتهـای جهانـی
آمـاده میکنـد ،در مسـابقات
کسب افتخار در ُکشتی
«قهرمـانقهرمانـانانیـشکاراتـه
«علیاصغــر»دانشآمــوز
کشـــور»درردهنونهاالن،کهروز
جمعه13اسـفند1395دراسـتان نخبــهوفعــالنماینـــــدگی
البـرز برگـزار شـد ،مقـام اول را شــیراز،دردومخـــــرداد،95
افتخــاریدیگـــــردرورزش
کسـبکـرد.
کشــتیدروزن32کیلوگــرم
کســبکــردوبهمســـــابقات
کشــوریراهیافــت.
کسب مقام سوم کشوری در مسابقات کنگفو
و هنرهای رزمی
«فرنــاز»دانشآمــوزبــااســتعدادشــیرازی،عــالوهبــرکســب
معــدلبــاالوعالــیدرطــولتحصیــلتوانســتباکســبمقامســوم
کشــوریدرمســابقاتکنگفــووهنرهــایرزمــی،افتخــاریدیگــر
بــرایخــودوبنیادکــودکبــهارمغــانبیــاورد«.فرنــاز»سالهاســت
کــهدرمســابقاتاســتانیمقــاماولراکســبمیکنــدودرتــالش
اســتبــهمســابقاتآســیاییراهیابــد.

33
نمایندگی مهاباد

دریافت مدال و کاپ
بهترین بازیکن فوتسال
«محمد»دانشآموزبورسیه
نمایندگیبنیادکودکدرمهاباد
موفق به کسب کاپ بهترین
بازیکنتیمفوتسالشد.
اودرکنارتحصیــل،عضو
تیمفوتــسالنوجــوانانمعادن
سلیمیشهرستانمهاباداستوبا
فعالیتخوددراینتیمتوانست
مدال و کاپ بهتــرین بازیکن
مســـابقاتچهارجانبــهفوتسال
نوجوانانمهابادراکسبکند.این
دانشآموزپرافتخار،مدالخودرا
بهبنیادکودکاهداکرد.
نمایندگی تهران

کسب رتبه اول آزمون
سراسری اسمارت آکادمی
«سبحان»یکیازدانشآموزان
بورسیهنماینـــدگیبنیادکودک
درتهــران،درآزمـــونسراسری
محاسباتذهنیبرپایهسوروبان
اســمارتآکادمیایران،موفقبه
کسبمقاماولکشـوریشد.
اینآزموندردهمدی95و
بهصورتکشوریدرتهرانبرگزار
شد و این دانشآموز توانست
لوح تقدیر و مدال طالی این
مسابقاترادربینبیشاز600
ِ
ازآنخودکند.
شرکتکنندهِ ،
گفتنی است این دانشآموز
با استعداد ،سال گذشته نیز در
آزمون گذشته ،در میان400
شرکتکننده ،توانست با کسب
نمره کامل در کمترین زمان،
به رتبه اول دست یابد و در
آزمونهایسراسریدانشآموزان
درامتحانتشریحیعلومنیز،رتبه
یککشوریراکسبکند.

نمایندگی آمــل

کسب مدال طال
در مسابقات کاراته

«حمیدرضـــــا»دانـــشآمــــوز
بــااســتعدادنمایندگــیآمــلکــه
تاکنــونمفتخــربــهکســبحکمهــا
و مدالهــای رنگارنگــی در رشــته
ورزشــیکیوکوشــینشــده؛اینبــار
نیــزدرمســابقاتکشــوریایــنورزش
دررشــتهماتسوشــیمایردهســنی
نوجوانــاندرتاریــخ15مــرداد95در
تهــران،موفــقبــهکســبمقــاماول
شــدومــدالطــالرابرگــردنآویخــت.
نمایندگی ایـالم

کسب مدال نقره و برنز در مسابقات کاراته

«نیلیا» دانشآموز کوشای بورسیه نمایندگی
ایالمعالوهبرموفقیتتحصیلیدرمسابقاتورزشی
نیزخوشدرخشید.اوباموفقیتدرمسابقاتاستانی

کاراتهخردساالنکهدر5شهریور95برگزارشد؛توانست
مدالنقرهوهمچنینمدالبرنزدرمسابقاتسطح
کشورراکسبکندومنتخببازیهایآسیاییشود.

نمایندگی بوشـهر

کسب دو مدال در دو رشته برای دو دانشآموز

«زهــرا»یدونــدهو«زهــرا»یپینگپنگبــاز ،ایــندانشآمــوزانکوشــا،جوایــزیبــهآنهـــــا
دودانشآمــو ِزبــااستـــــعدادبوشــهریموفــقبه اهــداکردنــد.
کســبمقــامدوموســــوممســابقاتدومیدانی
کشــــــوریومســـــــابقاتتنیـــــسروی
میــزشــدند.
درایــنمســابقاتکــهبــاشــرکتتمامــی
اســتانهایکشــوراز31مــردادتــا3شــهریور
بــهمــدت4روز،درشــهربابلســربرگــزارشــد،
ایــندانشآمــوزانتوانســتندبــاپیــروزیبــر
حریفــانبــهمقــامدوم
وســومقهرمانــیکشــور
دســتیابنــدودوجــام
ایــنمســابقاتراازآن
ِ
خــودکننــد.
اعضـــــایهیئــت
امنــاینمایندگــیبوشــهر
بــهمنظـــــورتشـــــویق

نمایندگی داراب
کسب مقام اول کشوری تفسیر قرآن مجید
«زهرا»یکیازدانشآموزانبااستعدادنماینــدگیدارابکه
درپایهدومدبیرستانبامعدل20مشغولبهتحصیلاست؛در
مسابقاتتفسیرقرآنمجیدکهبهصورتسراسریدرکشوربه
میزبانیشیرازبرگزارشد؛مقاماولراکسبکرد.

انتخاب مقاله علمی دانشآموز
مقالهعلمی«محمدصادق»،دانشآموزرشتهتجربینمایندگی
داراب،باموضوع«امواجمغزیوتاثیراتآنبررانندگی»بهعنوان
رتبهدومانتخابشدوازاودرکشورهایمالزیوتایلنددعوتبهعمل
آمد.مقالهاودرکشورتایلندمقاماولراکسبکرد.
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نمایندگی یاسـوج

نمایندگی جیرفت

کسب رتبه برتر
در المپیاد ریاضی
«فاطمــه»دانــــشآموزبــا
استـــعدادوکوشـایپایهیازدهم
درنمایندگیجیرفــت،تاکنوندر
چندیــنالمپیــادریاضیاســتانی
وکشــوریمقــاماولتــاســومرا
کســبکــردهاســت.
نمایندگی یــزد

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

کسب مدال طال
در مسابقات استانی تکواندو

«عرفــــــــان»یکـــــیازدانــــشآموزانبــا
اســتعدادوکوشــایبورســیهبنیـــــادکودکدر
نماینـــدگییاســـوج،درمســابقاتاستـــانیورزش
تکوانــــدودرخــــرداد،95خــوشدرخشیــــد.
کســب2مــدالنقــرهویــکبرنــزودرپایــان،
مــدالطــالیایــنمســابقاتازافتخــاراتایــن
دانشآمــوز اســت.

نمایندگی بروجرد

کسب مدال طال در
مسابقات کشوری کاراته

«علیـرضا»و«امیــرمحمد» کهدرشهرســتانکرجودرروزهای
دانشآمــوزانبورسیهنماینــدگی 21و22مـــردادبرگـــزارشد،
بروجرد،درمسابقاتکشوریکاراته موفــقبهکسبمــدالطالشدند.

کسب رتبه نخست مسابقات استانی
پرس سینهراو
در 28اردیبهشـت« ،95امیـد» یکـی از
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نمایندگـی
اصفهان،باشکسـتنرکورد82/5
در120کیــلوگرمموفـق
شـددرمسـابقاتاسـتانی
پـرسسـینهراو،برسـکوی
نخسـتتکیـــهزنــــدو
افتخارآفرینـیکنـد.

نمایندگی شهرکرد

کسب مقام اول مسابقات کشوری جودو

«سـارا» ،دانشآمـوز بـا اسـتعداد و کوشـای مقطـع
دهـمعـالوهبـراسـتعدادتحصیلـی،درزمینـهقرآنـیو
رشـتههایورزشـینیزبسـیارموفـقعملکردهاسـت.این
دانشآمـوز،رشـتهجـودوراازسـهسـالپیـشآغـازکرده
وعـالوهبـرکسـبموفقیـتومقامـاتدرسـطحاسـتانی،
بهتازگیباشـرکتدرمسـابقاتکشـوریجودوینابینایان
وکمبینایـانتوانسـتمقـاماولرادروزن45کیلوگـرم
کسـبکنـد.ایـنمسـابقاتازتاریـخ27الـی29بهمندر
ورزشـگاههرنـدیتهـرانبرگزارشـد.

بنیادکـودک ،بـه داشـتن چنیـن دانشآموزانـی بـه خـود میبالـد و ایـن موفقیـت را بـه آنهـا و
خانوادههایشـان تبریـک میگوید و همـواره امیـد آن دارد که نهالهـای بنیادکـودک اینچنین در همه
زمینههـا موفق و سـربلند بـه بار بنشـینند.
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محدثه نائیجی ،دانشآموز بورسیه بنیادکودک:

بزر گ ترین تکیه گاه و پشــتیبان من خداســت

«محدثه» دختر کوشا و بورسیه نمایندگی بنیادکودک در
آمل ،در پنجمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک
شوتوکان کاراتهدو بینالمللی  I.S.K.Fدر روزهای  11و 12
مرداد 95در رشته کاتا ،رده سنی جوانان و رشته کاتا تیمی،
رده سنی امید که در استان اصفهان به میزبانی نجفآباد برگزار
شد؛ مقام اول را کسب کرد.
او همچنین در مسابقات انتخابی تیمملی که در تهران برگزار
شد ،توانست مقام اول تیمی را از آن خود کند و به تیم ملی راه
خودت را معرفی کن و بگو چه شد که به
ورزش روی آوردی.
من«محدثهنائیجی»،دانشآموزپایهدهمهستم.
کالسدومابتداییبودمکهورزشراشروعکردم.
اتفاقاتبسیاریبرایمافتادکهتصمیمگرفتمازباشگاه
رفتنوورزشکنارهگیریکنمامامادربزرگمبهدلیل
عالقهفراوانمن،دوبارهمرابهباشگاهفرستادوسبب
شدکهبتوانمبهورزشمادامهدهم.دراولیــنمسابقهام
مقاماولراکســبکردم.آنزمان،
کالسســومابتــداییبودمواین
موفقیـــت،انگیـزهبیشترمرابرای
ادامهاینورزشبرانگیــخت.
چـرا رشتـــه کاراته
را انتخــاب کردی؟
ازکودکیهمیـــشهدوسـت

یابد .این دانشآموز پس از دعوت به اردوی تیم ملی برای حضور
در مسابقات آسیایی که روزهای پنجم تا هفتم آذرماه در کشور
اندونزی برگزار شد؛ مقام سوم آسیایی را در بخش کاتای تیمی
کسب و مدال برنز را بر گردن آویخت .او درحال حاضر خود را
برای اردوی تیم ملی که قرار است فروردین  96برای مسابقات
جهانی ،برگزار شود ،آماده میکند.
به همین مناسبت ،بنیادکودک بر آن شد تا با این دانشآموز
با استعداد گفتوگو کند که حاصل آن را در زیر میخوانید:

داشتمقهرمانباشم.وقتیدرفیلمهاوکارتونهامیدیدمکهکسیبهدیگرانکمکمیکند
بسیارخوشحالمیشدموبههمیندلیلرشتهرزمیراانتخابکردم.
شما از نظر تحصیلی هم همواره بسیار موفق بودی .هدف شما از تحصیل و
پرداختن به ورزش چیست؟
بهطورکلیمیخواهمکهبهجایگاهخاصیبرسم.همیشهدوستداشتمدرجامعهخودم
معروفشوم.میخواهمبهجاییبرسمکهبتوانمکاریکنمکههیچنیازمندیدرجامعهنباشد
ودلممیخواهدکسیباشمکههمهدوستشمیدارند.
البتههدفاصلیمندرورزش،رسیدنبهقهرمانیالمپیکاستوبایدمراحلبسیاریرا
پشتسربگذارمامامیدانمکهدرمسیردرستیقدمنهادهامودرحالحاضرازآنچههستم؛
راضیوخوشحالم.
چه مدت است که بورسیه بنیادکودک هستی و انتظار شما از این مؤسسه چیست؟
از کالس سوم ابتدایی بورسیه بنیادکودک بودم و انتظارم از این مؤسسه این بوده که
همیشهپشتیبانمباشدکهالبتهبودهاست.بنیادکودکدرمسابقههایموتحصیلمهموارهمشوق
منبودهوهرزمان،هرآنچهراکهنیازداشتم،تاسرحدتوان،برایممهیاساختهاست.
نظرتان درباره مددکاران بنیادکودک چیست و رابطه شما با آنان چگونه است؟
مددکارانبنیادکودک،بسیارمهربانهستندومنهرآنچهمیخواهمرابهراحتیباآنهادرمیان
میگذارم،آنهاهموارهکارهاومشکالتمراپیگیریمیکنندودوستانخوبیبرایمنهستند.
بهترین خاطره شما از بنیادکودک چیست؟
اردوهاوتفریحاتبرگزارشدهدربنیادکودک،همهخوبوزیباهستند.امایکیازبهترین
خاطرههایمندریکیازجشنهاییاستکهبنیادکودکبرگزارکردودراینمراسم،منرا
کهبهتازگیدریکیازمسابقههایممقامآوردهبودم؛معرفیکردند.اینتشویقدرروحیهمن
بسیارموثربودوآنروز،یکیازبهیادماندنیترینروزهایمناست.
فکر میکنی در این موفقیتها ،به غیر از تالش خودت ،چه کسانی موثر بودهاند؟
خانوادهاموخواهرانمهمیشهپشتیبانمبودند.بنیادکودکومددکارانآننیزمراهمواره
همراهیکردند.البتهمربیامنیزهمیشهمشوقمبودهاست.
تا به حال فکر کردی که دوست داری چه جایگاهی در جامعه داشته باشی؟
دوست دارم در آینده بتوانم مشاور ورزشکاران باشم و از نظر روحی حمایتشان کنم.
میخواهمیکمجموعهورزشیبزرگداشتهباشموبهآنتواناییبرسمکهبتوانمبهنیازمندان
همکمککنم.دوستدارمهمانندپهلوانانرفتارکنم.ازنزدیکبامهساافسانهوحمیده
عباسعلیدراردوهایتیمملیآشناشدمورفتارآنانبسیاربرمنتاثیرداشت.همیشهسعی
میکنمبهاخالقورزشکارانواینکهچگونهبامردمبرخوردمیکنندرادرنظربگیرم.
از اردوی تیم ملی بگو.
ازآنجاکهدراردویتیمملیشرکتکنندگانازشهرهایمختلفدعوتمیشوند؛حس
رقابتبسیارزیاداست.دراردوهایتیمملی،همهچیزتنظیمشدهاست:خواب،غذا،تمرینحتا
تفریحوبازی.ومنبسیارخوشحالمکهدرتیمملینوجوانانوجوانکاراتهکشورحضوردارم.
سخن آخر...
دلممیخواهدبگویمبزرگترینتکیهگاهوپشتیبانمنخداست...
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«عشق جاودانه»
به چـــاپ رسیـــد
هدف شما از تحصیل چیست؟
آرزو دارم مهندس ناظر شوم و از اینکه در
ل میکنم خوشحالم .هنگام انتخاب
این رشته تحصی 
رشته ،با وجود مخالفت مادرم ،به دلیل عالقهام در
این راه قدم گذاشتم .البته در کنار تحصیلم ،دوست
دارم بتوانم نویسنده بزرگی شوم.
درمورد کتابتان بگویید .چطور شد
که شروع به نوشتن کردید؟
سال اول دبیرستان بودم ،یک روز ساعت
 8صبح در مدرسه ،دفترم را برداشتم و نام
شخصیتهای داستانم را یادداشت کردم و همان
روز نزدیک به  20صفحه نوشتم .وقتی به خانه
برگشتم و مسئله را برای مادرم گفتم؛ او مرا جدی
نگرفت و آشنایان و دوستانم نیز گفتند نمیتوانی
ادامه دهی .خودم هم به واقع ،فکر نمیکردم بتوانم
آن نوشته را به کتاب بدل کنم.
بیشتر اطرافیانم میگفتند این کتاب چاپ
نمیشود .احساس منفی زیاد بود اما معتقدم که
اگر به کارم ایمان داشته باشم؛ حتما اتفاق میافتد.
با اینکه معدلم در آن سال خیلی افت کرد اما
زمان نوشتن ،حس خوبی داشتم .اینکه میتوانستم
احساس و فکرم را روی کاغذ بیاورم ،برای خودم نیز
جالب بود .دفترم همیشه همراهم بود و از هر زمانی
برای نوشتن استفاده میکردم.
پس از گذشت بیش از یکسال وقتی جریان
رییس وقت نمایندگی مشهد در میان گذاشتم؛
را با
ِ
مرا به یک ناشر در مشهد به نام دکتر محمدحسین
پاپلی معرفی کرد .او که پس از دیدن نوشتههای من
باور نمیکرد که کار خودم باشد؛ برای آزمون ،چهار
موضوع به من دادند که درباره آنها بنویسم.
احساس خودتان هنگام چاپ شدن
کتابتان چه بود؟
من اصال باور نمیکردم .هر شب با ویراستارم
صحبت میکردم و پیام میدادم که مجوز آمد یا نه؟
چاپ شد یا نه؟ روزهای خاصی را گذراندم و این
مطلب را در مقدمه کتابم نیز نوشتم.
البته بخشهای زیادی از کتابم حذف شد که
برای بعضی از آنها بسیار ناراحت شدم .اما االن از
کارم راضیام و میدانم حتما در کار بعدیام قلم
بهتری خواهم داشت چون تجربههای بسیاری کسب
کردم .من با چاپ این کتاب فهمیدم که در انجام هر
کاری باید به اندازه کافی تجربه داشته باشم.
آیا موضــوع کتابتان با زنـــدگی
شخصیتان رابـــطهای داشت؟ چرا چنین

«اکرم گوهری» یکی از دانشآموزان با استعداد بورسیه
نمایندگی بنیادکودک در مشهد ،موفق به چاپ اولین رمان
خود شد .این دانشآموز در مقطع سوم هنرستان در رشته
نقشهکشی ساختمان مشغول به تحصیل است و به دلیل
عالقهاش به نویسندگی از مدتها پیش شروع به نوشتن
رمان کرده بود .او پس از پایان نگارش رمانش با حمایتهای
استاد محمدحسین پاپلی یزدی ،موفق به چاپ آن شد.
شرح افکار جوانان چهارده ساله است.
این کتاب،
ِ
«اکرم» چهارده ساله بود که دست به قلم برد و حال در
شانزده سالگی کتابش منتشر شد.
این کتاب در زمستان  95در  254صفحه و قطع رقعی
توسطچاپپاپلیمنتشرشد.

موضوعی را انتخاب کردید؟
موضـــوع کتابم ارتباطی با
زندگی شخصیم ندارد .من زندگی
سختی داشتم و به همین دلیل
درباره دختری نوشتم که بسیار
شاد بود و هیچگونه دغدغهای
نداشت .البته ناشرم از من خواسته که درباره کسانی
که مشکالت و سختی فراوانی در زندگی داشتهاند نیز
بنویسم .چون این را تجربه کردم و به چشم دیدهام.
اما هنوز در این خصوص اقدامی نکردهام.
آیا به جز این کتاب ،کار دیگری هم در
دست دارید؟
داستان دیگری برای کودکان  5تا  6ساله
نوشتم .این داستان به شکل یک کتاب کوچک است
که کارهای مربوط به ویراستاری آن انجام شده و
آماده چاپ است .اکنون نیز در حال نوشتن یک رمان
هستم .حدود یک ماه است که شروع به نوشتن کردم
و در حال حاضر ،حدود  50صفحه از آن را نوشتهام.
البته به دلیل اینکه امسال درگیر کنکور هم هستم؛
خیلی نمیتوانم برای نوشتن وقت بگذارم و احتماال
پس از کنکور با سرعت بیشتری ادامه خواهم داد.
در خصوص موضوع رمانتان بگویید.
این رمان داستان زندگی پسری را شرح
میدهد که خواننده است و بیماری قلبی دارد
و به دلیل بیماری ،از کار خود عقب میماند و با
مشکالت بسیاری درگیر میشود .از آنجا که من
آشنایی زیادی با موسیقی و خوانندگی ندارم،
امیدوارم کسانی که این مصاحبه را میخوانند و در
این هنر سررشتهای دارند ،مرا یاری کنند.
نقش بنیادکودک را در موفقیت خود
چگونهمیبینید؟
بنیادکودک همواره پشتیبان من بوده و هر
آنچه را نیاز داشتم برای من مهیا ساخته است .از
آنجا که کار نویسندگی نیازمند لپتاپ است؛ من
این درخواست را به بنیادکودک انتقال دادم و این
مجموعه نیز در این زمینه قول مساعد داد.
پس از چاپ کتابم از سوی بنیادکودک از من
تقدیر شد و من یکی از کتابهایم را امضا کردم و به
این مؤسسه دادم .البته باید بگویم زمانیکه عکس
و خبر چاپ کتابم را در وبسایت بنیادکودک دیدم
نیز بسیار خوشحال شدم.
از چه زمانی به دانشآموزان بورسیه
بنیادکودکپیوستید؟
کالس اول راهنمایی بودم و االن تقریبا   6سال

است که بورسیه بنیادکودک هستم و بسیار خوشحالم
که با مددکاران مهربان این مؤسسه آشنا شدم.
بهترین خاطره از بنیادکودک؟
حدود چهارسال پیش به همراه سایر بچهها
توسط بنیادکودک در اردویی به روستای «اخلمد»
از روستاهای مشهد شرکت کردم .این روستا
توریستی است و آبشارهای زیبایی دارد .این اردو
شادمانی بسیاری به همراه داشت و من احساس
خیلی خوبی داشتم ،به اندازهای که بخشی از
صحنههای آن را در رمانم آوردهام.
برای رسیدن به موفقیت ،مهمترین
مساله تالش و پشتکار است .به نظر شما ،به
جز تالش خودتان چه کسانی در موفقیت شما
نقش داشتند؟
مادرم از جمله افرادی است که همواره به
من دلگرمی میداد و عزمم را جزمتر میکرد.
رییس وقت نمایندگی بنیادکودک مشهد نیز بسیار
تشویقم کرد و او بود که مسبب چاپ کتاب من شد  .
و سخن آخر...
در راه رسیدن به موفقیتم ،لطف پروردگارم
همواره همراه من بوده و من از همه کسانی که در
این راه مرا حمایت کردند؛ سپاسگزارم.
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معـرفت فیـضی:

دانشآموزان با حمایتهای بنیادکودک
شور زندگی» را در خود پیدا میکنند
ِ
«شوق آموزش و ِ
معرفـت فیضـی یکـی از دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکـودک در نمایندگـی اردبیـل ،اکنـون در مقطع
دکتـرا تحصیل میکنـد .بنیادکودک چنین اسـتعدادهایی را میسـتاد و امیدوار اسـت همه اسـتعدادهای
نهفتـه در مشـکالت اقتصادی شـکوفا شـوند و بـه عالیتریـن درجههای علمی برسـند.
به همین منظور با معرفت فیضی به گفتوگو نشستیم و رمز موفقیتش را جویا شدیم:
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دکتر سید حسن موسوی چلک ،رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

مددکاران اجتماعی در تحلیل وضعیت اجتماعی جامعه ،نقش مهمی دارند
نقش مـددکاران اجتماعـی در بنیادکودک
بـه مانند دیگر بخشهـای آن ،بسـیار کلیدی
و تاثیرگـذار اسـت .مددکاران در ابتـدای امر با
شناسـایی دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمند،
برای آشـنایی آنها با مؤسسـه و نیز بررسـی
کامل شـرایط زندگـی و تحصیلیشـان بازدید
منـزل انجـام داده و مصاحبه اولیـه مددکاری
و نیازسـنجی دانشآمـوزان صـورت میگیرد
و پرونـدهای بـرای آن دانشآمـوز تشـکیل
میشـود.
مـددکاران در طـی دورانی کـه دانشآموز
بورسـیه بنیادکودک اسـت ،با برقراری ارتباط
مؤثـر بـا او و خانـوادهاش و سـعی در ارتقـای
انگیزه تحصیلـی در او ،نیازهای اولیه و ضروری
آنهـا را (اعـم از نیازهـای تحصیلـی ،درمانی،
جسـمی و اقتصـادی) بررسـی میکنند.
سـپس طی گــــزارشی مراتب به اطالع
همیاران همرا ِه بنیادکودک ارسـال میشـود و
در دوران تحصیـل وی نیازها و مسـائل مربوط
بـه زندگی او و خانـوادهاش از سـویمددکاران
پیگیری میشـود.
بنیادکـودک بـه منظـور حمایـت بهتـر
و شایسـتهتر از تحصیـل دانشآمـوزان بـا
اسـتعداد نیازمنـد در مناطق محروم کشـور و
برای توانمندسـازی آنان و خانوادههایشـان،
در رفع مشـکالت خـود ،همواره با اسـتادان و
بزرگان مـددکاری اجتماعی و جامعهشناسـی
در تعامـل بوده اسـت.
بـه همیـن منظـور گفتوگویـی بـا دکتر
سیدحسـن موسـوی َچ َلک انجام شـد که در
پـی میخوانید:

مـددکاران چگونـه میتواننـد از دانـش و تجربـه خـود ،در ارتقـای
آگاهی بومی بهره ببرند؟ پیشـنهاد شـما بـرای انجام کار فرهنگی ،آموزشـی
در مناطـق محـروم (کار جامعهای) در راسـتای کاهش آسـیب در این مناطق
به صـورت بومی چیسـت؟
مـا بـا ایـن واقعیـت مواجهیـم کـه عـدهای از دانشآمـوزان ،بـه دلیل نیازمنـدی از
تحصیـل محـروم میشـوند .علیرغـم اینکـه در قانـون اساسـی مـا در اصـل  30کـه
پـرورش رایـگان مطـرح اسـت و این امر در سـطح آمـوزش عمومی
موضـوع آمـوزش و
ِ
بـه عنـوان تکلیف دولتهاسـت ولـی واقعیت این اسـت که ایـن اصل آنگونه کـه باید،
اجرایـی نشـده اسـت و ما بـا کـودکان بازمانـده از تحصیل یـا الزمالتعلیم اما محـروم از
مدرسـه ،در مناطـق مختلـف و نـه فقـط در مناطق محـروم ،روبهرو هسـتیم.
در اینجـا چنـد گـروه میتواننـد ایفـای نقش کنند کـه به طور طبیعـی محوریت
آنهـا در آمـوزش رسـمی بایـد با آمـوزش و پـرورش باشـد .مثال انجمنـی از تعـدادی از
دانشآمـوزان ،حمایـت میکنـد و بـا آنهـا ارتبـاط دارد .آمـوزش و پـرورش میتوانـد
بـا بهرهگیـری از ظرفیـت سـازمانهای غیردولتـی ،بسـتری را فراهـم کنـد کـه همین
محیطها بسـتری باشـد بـرای آمـوزش ایـن دانشآمـوزان.
بعضـی از کـودکان ،چـون مجبـور بـه کارنـد یـا بـه دالیـل دیگـر کـه ریشـه آنهـا
نیازمندی اسـت ،عمال امکان حضور در مدرسـه در سـاعات رسـمی تعریف شده آموزش
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و پـرورش را ندارنـد امـا ایـن نباید دلیلی بر نرسـیدن آنها بـه حق خود و
محروم شـدن از تحصیل باشـد.
مـددکاران اجتماعـی میتوانند تعامل بین محیط خارج از مدرسـه و
آمـوزش و پرورش را تسـهیل کنند و با شناسـایی ظرفیتهای آموزشـی
هـر منطقـه ،این امکانـات را برای اسـتفاده این دانشآمـوزان فراهم کنند
و والدیـن را بـرای فرسـتادن بچهها به مدرسـه تشـویق و ترغیب کنند و
از منابـع اجتماعـی برای تامین بخشـی از هزینهها کمک بگیرنـد و برای
افزایـش آگاهـی مردم نسـبت بـه اهمیت مدرسـه ،بسترسـازی کـرده و
بحث مطالبهگری در راسـتای تحقق حقوق شـهروندی نسـبت به اجرای
اصـل  30قانـون اساسـی را مورد توجه قـرار دهند.
دلیـل نیازمندی،
آنهـا همچنیـن میتواننـد خانوادههایـی را که بـه
ِ
فرزندانشـان شـرایط الزم و کافـی بـرای حضـور در مـدارس را ندارنـد؛
شناسـایی کنند و در رفع مشکالتشـان بکوشـند و از سـوی دیگر ،افرادی
کـه در نظـام آمـوزش و پـرورش بـه صـورت رسـمی شـاغلند یـا در این
سـازمان مشـغول نیسـتند اما با آموزش آشـنایند را بیابند و با کمک آنها
در امـر آمـوزش ،ایـن مؤسسـات مردمی را یاریرسـان باشـند.
نکتـه مهم دیگر اینکه مـددکاران اجتماعی میتواننـد از مردم برای
تهیـه لـوازم آموزشـی کمک بگیرنـد و در این مسـئله ،مردم را به شـکل
مسـتقیم درگیر کنند .مددکاران اجتماعـی در تحلیل وضعیت اجتماعی
جامعه نقش مهمـی دارند.
بـه منظـور رفـع مشـکالت و موانـع موجود در مسـیر
تحصیـل دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمند در مناطـق محروم،
شایسـته اسـت مددکار اجتماعـی چـه اقداماتی انجـام دهد؟
مـددکاران اجتماعـی بـه دلیـل اسـتفاده از مـددکاری جامعـهای و
مهارتـی کـه در حـوزه تسـهیلگری دارنـد؛ میتواننـد اطالعات درسـت
و بـه موقـع را بـه والدین به صورت مسـتقیم یا توسـط افرادی کـه در آن
جامعـه ذینفوذ هسـتند مثـل بزرگان محله و قـوم ارائه دهنـد .بنابراین،
یکـی از مهمتریـن وظایـف مـددکاران اجتماعـی ایـن اسـت کـه نقـش
تسـهیلگری را بـه خوبـی ایفـا کنند.
از سـوی دیگـر ،مدرسـه محیط خوبی اسـت و مـددکاران اجتماعی
میتواننـد دانشآموزانـی کـه در معـرض آسـیب اجتماعـی هسـتند و
دانشآموزانـی را کـه آسـیبدیدهاند؛ شناسـایی کننـد؛ بـا خانـواده آنهـا
ارتبـاط برقرار کنند و از منابع اجتماعی برای بازتوانی آنها اسـتفاده کنند.
وقتـی ایـن دانشآموزان از مدرسـه دور شـوند واز طرفی دسترسـی
به آنها هم فراهم نباشـد؛ کار بسـیار سـخت و دشـوار میشـود.
تَرک مدرسـه توسـط دانشآموزانی که شـرایط خوبی ندارند بسـیار
نگرانکننـده اسـت .بـا ورود ایـن افـراد بـه خیابانهـا و یـا کارگاههـای
زیرزمینی ،سلامت روانی اجتماعـی دانشآموزان بسـیار تاثیر میپذیرد.
در حوزه اجتماعی ،میزان آسـیبپذیری کودکانی که در خیابان هسـتند
بسـیار بیشـتر از آنهایـی اسـت که به مدرسـه میرونـد .چرا که مدرسـه
محیط بسـیار سـالمی اسـت .البته الیح ه حمایت از کـودکان و نوجوانان
در سـال  87از سـوی قـوه قضاییـه بـه دولـت و سـپس در سـال  90بـه

مجلـس ارسـال شـد کـه متاسـفانه هنـوز در پسـتوی مجلس قـرار دارد
و تصویـب نشـده اسـت .در بخشـی از این الیحه پیشبینی شـده اسـت
کـه آمـوزش و پـرورش و اداره ثبتاحـوال ،موظفند بانک اطالعـات افراد
الزمالتعلیـم که در سـن مدرسـه هسـتند را فراهم کنند.
بـرای انجـام امـور مـددکاری اجتماعـی بـه صـورت
حرفهای ،بهتر اسـت هـر مددکار اجتماعـی با چند خانـواده (و
دانشآمـوزان آنهـا) در ارتبـاط باشـد؟
این مسـئله به نوع مشـکل افراد ،شـرایط آن خانواده و جامعهای که
در آن زندگـی میکننـد؛ بسـتگی دارد .گاهـی یک مـددکار اجتماعی به
سـختی میتوانـد بـه امور  5نفـر بپردازد ،امـا به طور کلـی در صورتی که
مراجعان دارای مشـکالت جدی باشـند و قرار باشـد که توانمند شـوند؛
بین  30تا  70نفر مناسـب اسـت .اما از آنجا که مدرسـه محیط سـالمی
اسـت و آسـیبزا نیسـت ،بـرای مدارسـی کـه حداقـل  200دانشآمـوز
دارنـد ،حضور یک مددکار اجتماعی مسـتقر در مدرسـه ،کافی اسـت.
بـرای حفظ عزت نفـس و کرامـت انسـانی دانشآموزان
با اسـتعداد نیازمند ،در زمـان حمایت از آنـان چگونه باید عمل
کـرد؟ به عبـارت دیگـر چگونـه از ایـن دانشآمـوزان حمایت
کنیـم که کرامت انسـانی آنان خدشـهدار نشـود؟
بهتریـن شـکل کمـک بـه دانشآمـوزان نیازمند این اسـت کـه آنها
حامیانـی داشـته باشـند که ایـن حامیان از طریق مؤسسـاتی کـه با این
کـودکان ارتبـاط دارنـد ،حمایتهای خـود را به آنها برسـانند.
بـه نظـر مـن ما نباید به بچههـا دروغ بگوییم  -اگر چه ممکن اسـت
ایـن عبـارت ،خوب نباشـد -آنها بایـد بدانند در چه موقعیتی هسـتند تا
توقعشـان نسـبت به آنچه نیاز دارند؛ متناسـب باشـد .البته این هم مهم
ی قـرار دارند و
اسـت کـه ایـن دانشآمـوزان از لحاظ سـنی در چـه گروه 
مـا با چه زبانـی با آنها سـخن بگوییم.
شـما بـه نکتهای اشـاره کردید که ما هم بسـیار بر آن ،تاکیـد داریم.
مـا حـق نداریـم به کسـی با منـت کمککنیم یـا منجر بـه بیآبرویی یا
خدشـهدار شـدن حیثیت او شـویم .از اصول خدمات اجتماعی در اسالم،
خدمـت بیمنـت و بـیآزار اسـت .نبایـد بـا خدمتمـان به دنبـال منافع
خودمـان باشـیم و تجـارت کنیـم .اگر این سـه مسـئله را رعایـت کنیم،
ت انسـانی هم به بهترین شـکل حفظ خواهد شـد.
کرامـ 
مـددکاران اجتماعـی چگونـه بایـد از دانشآمـوزان بـا
اسـتعداد نیازمند حمایت کنند تـا به نیازمندپـروری در جامعه
نیانجامد؟
از مهمترین اهداف مددکاری اجتماعی ،توانمندسـازی اسـت و البته
این به منزله وابسـتگی نیسـت .وابسـتگی برای توانمندسـازی سم است
و مخالـف آن! توانمندسـازی به تناسـب شـرایط افـراد میتواند متفاوت
باشـد .همـه افـراد همیشـه به دنبال این هسـتند کـه در کوتاهتریـن زمان
ممکن بتوانند به بهترین شـکل کارهـا را انجام دهند .امـا برای ما مبنا انجام
کارها به بهترین شـکل اسـت .همیشـه انجام کارها در کوتاهترین زمان مهم
نیسـت بلکه مبنا ،بهترین شـکل آن و به عبارتی کیفیت انجام کار اسـت.
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در پی گفتوگو با دکتر غالمرضا غفاری مطرح شد:

در مناطق محروم
بازگشت سرمایهها به خوبی انجام نمیشود
بنیادکودک به منظور ارتقای هرچه بیشتر و بهتر خدمترسانی خود به دانشآموزان با استعداد
نیازمند در سراسر کشور و به ویژه مناطق محروم ،گفتوگویی در دفتر ریاست دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران با دکتر غالمرضا غفاری ترتیب داده که در پی میخوانید:
همانطـور کـه میدانید بیشـتر
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد ،در
مناطق محروم و روستانشـین کشورمان
سـاکن هسـتند .مناطقـی که شـاید از
بسـیاری از امکانـات معمـول و روزمـره
مـردم عـادی ،بیبهرهانـد .آیـا ایـن
ارتقای دانـش در میـان دانشآموزان در
ایـن مناطق بـا در نظر گرفتـن فرهنگ
خـاص آنهـا ،به ارتقـای کل ایـن جامعه
کمـک میکنـد؟
کاری کـه بنیادکـودک انجـام میدهـد
و مسـیر نیکـی کـه بـرای ارتقـای تحصیلـی
دانشآمـوزان نیازمنـد میپیمایـد؛ بسـیار
قابـل تحسـین اسـت .جامعـه مـا بـه چنیـن
مجموعههایـی بسـیار بیشـتر از آنچـه که در
حال حاضر هسـت؛ نیـاز دارد .اما به طور کلی،
چنیـن مجموعههایـی کـه در ارتقـای سـطح

فرهنـگ جامعـه میکوشـند ،در هر انـدازهای
که باشـند؛ بسـیار ارزشمند هسـتند و با توجه
بـه رسـالت و ماهیتـی که بـرای خـود تعیین
کردهانـد به طـور قطع ،سـهم تعیینکنندهای
را در توسـعه اجتماعی و انسـانی جامعه دارند
بـه ویـژه بـرای مناطقی کـه فعالیـت و تالش
بیشـتری نیاز اسـت.
ایجـاد تغییـر و تحول سـازنده معمـوالً به
دسـت کسـانی صـورت میپذیـرد کـه در آن
محیـط زندگـی میکنند.
مسـئلهای کـه وجـود دارد این اسـت که
برای رسـیدن بـه چنین هدفی ،نیاز به سـاز و
کارهایی داریم  .سـاز و کارهایی که بتواند آنها
را بـه نوعی هدایت کنـد و راهنماییهای الزم
را در اختیـار آنها قـرار دهد تا بتواننـد اثرگذاری
بیشـتری را در فضا و محیط خود شـاهد باشند.
بنیادکـودک بنا بـه رسـالت و مأموریتهایی که

برای خود تعریف کرده اسـت بـه مثابه یکی از
این سـازوکارها باید دیده شـود.
البته ،ایستگاه و بستر فعالیت بنیادکودک
کـه همانـا حمایـت از تحصیـل دانشآمـوزان
اسـت ،جمعیت و قشـری اسـت کـه محرک و
موتور اصلی تغییر و توسـعه پیش رو هسـتند.
امـروزه تقریبـا همـه نوشـتههای مربـوط بـه
توسـعه ،از حیـث نظـری و بـه ویـژه از حیـث
سیاسـی ،معمـوال بـر ایـن امر تکیـه میکنند
کـه بیشـترین سـرمایهگذاری بایـد روی ایـن
بخـش از جامعـه و ایـن جمعیـت صـورت
بگیـرد .بایـد ایـن جمعیـت را بـرای ورود به
یـک مرحله و دوره جدیـد به منظور بهبود و
ارتقـای توسـعه آماده کـرد اما به طـور حتم،
آنچـه کـه در ایـن بیـن تعیینکننـده اسـت
توانمندسـازی ایـن قشـر از جامعـه اسـت.
تواناسـازی ،یک اصل ،قاعـده و یک الزام
بـرای توسـعه اسـت .بـرای همـه گروههـای
جمعیتـی ،که البته این مهـم هم صورتهای
مختلفـی دارد .گاهـی توانمندسـازی بـرای
جمعیتـی برنامهریـزی میشـود کـه در آغاز
رشـد و مسـیر فعالیت خـود قـرار دارد .مثل
جمعیتی که جامعه هدف بنیادکودک اسـت
و گاهـی برای جمعیتی اسـت که بـه میزانی
از توانمنـدی و مهـارت و توانایی دسترسـی
دارنـد امـا ایـن تواناییها باید مـورد تجدید و
بازتولیـد قـرار بگیـرد و آنها باید بهطـور مدام

دکتر غالمرضا غفاری متولد سال  ،1344دانشیار گروه
برنامهریزی و رفاه اجتماعی و رییس دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران است .او مدرک کارشناسی را در رشته علوم
اجتماعی در سال  1368از دانشگاه عالمه طباطبایی،
کارشناسی ارشد را در رشته جامعهشناسی از دانشگاه تهران
در سال  ۱۳۷۱و دکتری را نیز در رشته جامعهشناسی و در
سال  1380از دانشگاه تهران اخذ کرده است.
ویمسئولیتهای دیگری از جمــله عضویت درهیئتمدیره
انجـمن جامعهشناسی ایران را در کارنامه خود دارد.
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و مسـتمر مسـائل الزم را آمـوزش ببیننـد تـا
بتواننـد خود را با تغییـرات ،تحوالت اجتماعی
و تحـوالت فنی کـه همـواره در جامعه حادث
میشـود و اتفـاق میافتـد؛ تطبیـق بدهنـد و
سـازگار سازند.
البتـه توانمندسـاختن ایـن جمعیـت
جدیـد کـه بـه اقتضـای مسـائل سـنی خـود
در ایسـتگاه اول هسـتند حـرف اول را میزند.
نکتـهای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن
آمـوزش و مهارتافزایـی بایـد در راسـتای
بسـتر و زمینهای باشـد که آنهـا در آن تجربه
زیسـتن دارند.
در بخـش عمومـی ،معمـوال در ادبیـات
مربوط به آموزش و پرورش و توسـعه ،سـطحی
از آمـوزش عمومـی بـرای ایـن سـنین مطـرح
میشـود کـه برای همـه گروههای سـنی که در
مرحله آمـوزش ابتدایـی قرار میگیرنـد .صادق
اسـت و بـه عنـوان پایـه اصلـی در نظـر گرفته
میشـود ولـی بـرای اینکـه ایـن آمـوزش ،هم
اسـتمرار پیـدا کننـد و هـم ایـن احسـاس را
در فـرد بـه وجـود بیاورد کـه آموزش خـود را
اسـتمرار ببخشد؛ باید با شـرایط محیطی فرد
پیونـد بخـورد .به گونـهای که فـرد ،در همان
دوره ابتدایـی و در همـان مرحلـه اول ،متوجه
شـود که نیـاز به آمـوزش دارد و ایـن آموزش
و توانایـی کـه بـه دسـت مـیآورد میتوانـد
برایش کارسـاز باشـد.
در هنـگام مطالعه وضعیـت ترک تحصیل
و اُفـت تحصیـل  -کـه متاسـفانه در مناطـق
محـروم ،تـرک تحصیـل بسـیار بیشـتر از اُفت
تحصیـل اسـت -محرومیتهـای اقتصـادی به
چشـم میآیند .البته فقـر اقتصادی وجـود دارد
و کسـی را یارای کتمان آن نیسـت اما مسـئله
اینجاسـت که هنوز بـرای خـود آن دانشآموز،
ایـن پذیرش و ایـن توجیه صـورت نگرفته که
آموزش میتواند برای او کارسـاز و موثر باشـد
و ایـن تاثیـر در طـول زمان ،بیشـتر و دقیقتر
نمایان میشـود و باید با مسـائل و مشـکالتی
کـه خـود آن مجموعـه دارد؛ پیونـد بخورد.
مـن بـر ایـن بـاورم کـه در کنـار آموزش
اصلـی عمومـی که بـرای همـه دانشآمـوزان
بـه شـکل یکسـان برگـزار میشـود؛ بـرای
دانشآمـوزان مناطـق محـروم بایـد تمهیدات
و سیاسـت دیگـری را نیـز در پیـش گرفت تا
در اسـتمرار ایـن آمـوزش اثرگـذار و در برابـر
هزینــــههای سـازمانها و مجمــــوعههای
ن دانشآمـوزان ،تاثیرگذار
مردمنهـاد بـرای ایـ 
باشـد .مهــــمتر از آن ،اینکـه برنامههـای

اجـرا شـده در ایـن مناطـق بتوانـد انگیـزه
و آمادگـی دانشآمـوزان را بـرای تقویـت
ن مردمنهـــاد
توانـــاییهایی که در ســـازما 
یـا خیــــریه هدفگـذاری شـــده اسـت؛
ترغیب کند.
شـما در خصـوص تـرک تحصیل

بر این باورم که در کنار آموزش
اصلی عمومی برای دانشآموزان
مناطق محروم ،باید تمهیدات و
سیاست دیگری را نیز در پیش
گرفت تا در استمرار این آموزش
اثرگذار باشد
گفتیـد در مناطق محـروم فقر اقتصادی
بیـداد میکنـد .آیا بـا رفع ایـن معضل،
مشـکل حل میشـود؟
مسـئله اساسی اینجاسـت که در کنار فقر
اقتصـادی باید به فقر اجتماعـی و فقر فرهنگی
نیـز توجه کنیـم .ما معمـوال میخواهیـم تمام
مسـائل را بـا کاهش فقـر اقتصـادی حل کنیم.
فقـر اقتصـادی وجـود دارد و رفع فقـر اقتصادی
شـرط الزم هسـت اما شرط کافی نیسـت .برای
حـل مشـکالت ،بایـد به نوعـی به مسـئله فقر
اجتماعـی و فرهنگی هـم توجه کنیم.
عکس این مسـئله هم صادق اسـت .شما
بـا کمی جسـتوجو میتوانیـد مجموعههایی
را پیـداکنید که به لحاظ اقتصـادی برخوردار
هسـتند اما بـه لحاظ اجتماعـی و فرهنگی در
شـرایط خوبـی به سـر نمیبرند.
رفع مسـئله فقر اجتماعـی و فرهنگی ،به
نوعی به بسـتگان ،نزدیکان ،والدین و شـرایط
محیطـی که در آنجا حاکم اسـت ،برمیگردد.
یعنـی اگر مدرسـه را به آنجـا ببریم ،اینگونه
نیسـت کـه همـه بچههـا بیایند و سـر کالس
درس بنشـینند .بـه ویـژه در مناطـق محـروم
کـه فقـر فرهنگـی و فقر اجتماعی اگر بیشـتر
از فقر اقتصادی نباشـد؛ کمتر نیسـت.
یکـی از سـازوکارهایی کـه وجـود دارد این
ش و کارهایـی کـه
اسـت کـه در کنـار آمـوز 
در منطقـه مـورد نظـر انجـام میشـود ،آشـنا
سـاختن مردم آن جامعه با دیگر محیطهاست.
میتـوان بـا نمایـش موردها و نمونههـای موفق
از مناطـق مشـابه به گونـهای زنجیـرهای مردم
را در جریـان مسـائل قـرار داد و ایـن مسـئله،

میتوانـد کمـک شـایانی در دسـتیابی بـه
اهـداف مؤسسـههای خیریـه باشـد.
از طـرف دیگـر ،تا چیـزی به عنـوان نیاز
و ضـرورت و سـپس ،به عنوان مسـئله مطرح
نشـود؛ کمتر میتـوان افـراد را برای بـرآوردن
آن نیاز یا پاسـخ دادن به آن مسـئله ترغیب و
آمـاده کـرد .میپذیرم که کار آسـانی نیسـت.
سـخت اسـت اما شـدنی است.
مقاومتهایـی از طـرف خانواده،
در برابـر ادامـه تحصیـل دانشآمـوزان
در مناطـق محروم وجود دارد .نظر شـما
دربـاره این تعـارض که بیـن دانشآموز
مشـتاق به تحصیل و خانـوادهاش که در
برابـر ایـن عالقـه او مقاومـت میکنند
چیست ؟
اگـر فاصلـه فرهنگ آموزشـی بـا فرهنگ
بومـی زیاد باشـد؛ تعـارض به وجـود میآید و
به سـتیز ختم میشـود کـه نشـانه آن ،همان
تـرک تحصیـل اسـت .البتـه خـو ِد فـرد هم با
توجـه بـه متـن و شـرایط موجـود و نداشـتن
تمایـل کافـی بـه ادامـه آمـوزش بـه همـراه
عوامـل دیگـری از جانـب والدیـن و نزدیکان،
بـه مرحله توقف چرخـه و دوره تحصیلش ورود
پیـدا میکنـد .در این مـوارد تجربه نشـان داده
که هدفگـذاری ،نه فقـط برای دانشآمـوزان و
کـودکان ،که بایـد کل مجموعه و خانـواده را در
بـر بگیرد .به نظر میرسـد در چنین شـرایطی،
حداقـل بخشـی از مقاومتهـا از جانـب والدین
کاهـش مییابـد و اگـر آنهـا در ایـن شـیوه بـه
نیروهای مشـوق و ترغیبکننـده برای تحصیل
دانشآموزان بدل نشـوند؛ حداقل این اسـت که
ممانعتکننـده نیز نخواهنـد بود.
امـا هنگامـی کـه بـا فرهنـگ موجـود
در خانـواده کاری نداشـته باشـیم و تمرکـز
اصلـی بـر دانشآمـوزان و کـودکان باشـد؛
بـرای خانـواده اینگونـه بـه نظر میرسـد که
میخواهیـد ایـن کـودک خانـواده را از چنگ
آنهـا در بیاوریـد و بـه دنیایی ببریـد که معلوم
نیسـت در مقابـل آنهـا قـرار دارد یـا نـه.
در نتیجـه ،ایـن امر نیازمند پوششـی فراتر
از کـودک و دانشآمـوز اسـت و بایـد نزدیـکان
دانشآمـوز را هـم بـه نوعـی شـامل شـود .بـه
نظـر نـوع مهارتهای آموزشـی باید بـه گونهای
باشـد کـه آنهـا را بـا حـوزه و عرصـه محیطـی
خـود تطبیـق دهـد چـرا کـه اگـر آمـوزش با
بافـت اجتماعـی و فرهنگـی سـازگار نباشـد؛
عامـل دافعـه میشـود و تعـارض میآفریند اما
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اگـر ایـن آموزشهـا بـا فرهنـگ بومی سـازگار
باشـد؛ تعارضی در پی نخواهد داشـت .بنابراین،
بایـد یک الیه آمـوزش عمومی در کل کشـور
صـورت پذیـرد کـه پیامدهایـی دارد و همه را
تبدیـل بـه «ما» میکنـد .یک «مـا»ی بزرگ
کـه بـرای وفـاق و انسـجام اجتماعـی نیـاز
اسـت .امـا از یـک جایـی بـه بعـد الزم اسـت
کـه حوزههـای خـاص و معیـن و زمینههـای
محیطـی هـم لحاظ شـوند که به زبـان علمی
دیالکتیـک عـام و خاص وجود داشـته باشـد.
نقـش دولـت و سـازمانهای
مردمنهـاد را برای ارتقـای دانش در این
مناطـق ،چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
دولتهـا معمـوال روی وجـه اول کـه
وجـه عمومـی هسـت بـر اسـاس ماموریتها
و رسـالتی کـه بـرای آنهـا تعریف شـده؛ ورود
پیـدا میکننـد امـا در وجـه خـاص زمینهای
یـا محیطی به دلیـل نگاههای سـاختارگرایانه
و کالنگرایانـه ،خیلـی امـکان ورود ندارند .در
دولتـی کـه به ویـژه نگاهـش تفویـض اختیار
باشـد؛ مشـارکت را ارتقـا دهد و به مشـارکت
هـم بـه لحاظ نظـری و هم عملـی بـاور دارد؛
ایـن امـر بـه جامعـ ه سـپرده میشـود .دولت،
بسـتری را فراهـم میکنـد تـا مجموعههایـی
مثـل بنیادکودک تشـکیل شـوند؛ پـا بگیرند
و در پوشـش ایـن وجـه خـاص در منطقـه،
یاریرسـان دولـت باشـند.
دولت ،یک سـاختار است و به سیاستهای
عمومـی و کلـی میپـردازد ولـی آنجـا کـه
نیـاز بـه اقدامهـا و برنامههـای متنوعتـری
داریـم از عهـده دولـت بـر نمیآیـد و آنهـا را
واگـذار میکنـد بـه نیروهـای محلـیNGO ،
هـا و گروههـای اجتماعـی .چـرا کـه اینهـا
در یـک شـعاع بـه نسـبت محـدود فعالیـت
میکننـد .هـم بهتـر میشناسـند هـم بهتـر
عمـل میکننـد .میتوانند گـپ و گفت کنند
و محملهـا را مشـخص کننـد تـا بتواننـد از
ایـن محملهـا ،برای رسـیدن بـه مأموریتها
و مقاصـدی کـه بـرای خـود تعریـف کردهاند؛
اسـتفاده کننـد .دولـت بایـد بتوانـد نیروهای
محلی را به درسـتی شناسـایی کـرده از نقاط
ت آنـان برای حل مسـائل و مشـکالتی که
قـو 
مـردم در مناطـق خـاص ،گرفتار آن هسـتند؛
اسـتفاده کنـد چـرا کـه اگـر بخواهـد آموزش
خـود را از نیروهـای بیرونی به این مـردم ارائه
دهـد مـورد پذیـرش آنـان واقـع نمیشـود.
چـون درونـی نشـده و مقاومتهای بسـیاری

را در پـی خواهد داشـت.
بـه نظـر شـما تـا چـه انـدازه
میتـوان از پتانسـیل دانشـگاهها برای
فعالیتهـای بنیادکودک اسـتفاده کرد؟
پیش از پاسـخ به این پرسـش میخواهم
مسـئلهای را بگویـم کـه موضـوع روشـنتر
شـود .یکی از مشـکالتی که در دانشگاه داریم
ایـن اسـت کـه دانشـجویانی کـه به دانشـگاه
میآینـد بـه نوعـی ،گویـا ترغیـب میشـوند
کـه فرامـوش کننـد از کجـا آمدهاند .مسـئله
و مشـکل مـا هم دقیقـا همانجایی اسـت که
زادگاه آنـان بوده اسـت  .
یعنـی در مناطـق محـروم ،بازگشـت

منظور از بازگشت سرمایه این
نیستکهدانشآموختهاین
دانشگاه کام ً
ال برگردد و در روستای
خودش زندگی کند؛ بلکه این است
که با آن منطقه وداع نکند و آن را
بهفراموشینسپرد
سـرمایهها به خوبـی انجام نمیشـود .به عبارت
دیگر به میزانی که خروج سـرمایه از این مناطق
را شاهدیم بازگشـت سرمایه مشاهده نمیشود.
بلکـه شـاهد نوعی فـرار سـرمایه هسـتیم .این
سـرمایهها فقط مالی نیسـت .سـرمایه انسـانی
و سـرمایه فکـری را نیـز شـامل میشـود.
سـرمایههای انسانی و فکری در دانشگاه و مراکز
آموزشـی پـرورش مییابند .منظور از بازگشـت
سـرمایه ایـن نیسـت کـه دانشآموختـه ایـن
ً
کاملا برگـردد و در روسـتای خودش
دانشـگاه
زندگـی کنـد؛ بلکه این اسـت که بـا آن منطقه
وداع نکند و آن را به فراموشـی نسـپرد و تا حد
توانـش بـرای زادگاهش وقت و انـرژی بگذارد
و نسـبت بـه مسـائل منطقـه دغدغـه داشـته
باشـد .از دانـش ،پیوندهـا و سـرمایههایی کـه
به دسـت آورده اسـت در جهت تغییر و توسـعه
زادگاهـش اسـتفاده کند.
بـرای ترغیـب بـه ایـن امـر ،بنیادکودک
میتوانـد در برقـراری پیونـد بیـن نیروهـای
تحصیـل کـرده و افـراد سرشـناس و مـورد
ت این مناطق
اعتما ِد مناطق محـروم با جمعی 
وارد عمـل شـود .بـا معرفـی آنهـا بـه عنـوان
الگـو ،موجـب ترغیـب و تشـویق دانشآمـوزان

مناطـق محـروم شـود و از تـوان آنها بـرای حل
مسـائل این مناطق اسـتفاده کند .بـرای نمونه،
بنیادکـودک میتوانـد از طریـق مجموعـهای
از گروههـای فارغالتحصیـل آن مناطـق بـرای
آمـوزش به دانشآموزان بورسـیه خود اسـتفاده
کنـد و از نیـرو و تـوان آنها بـرای توانمندی این
دانشآمـوزان بهـره گیـرد.
بـا توجـه بـه شـناختی کـه از
بنیادکـودک و فعالیتهـای آن داریـد،
عملکـرد بنیادکـودک را چگونه میبینید
و چـه پیشـنهادی بـرای ادامـه راه ایـن
مؤسسـه داریـد؟
جامعـه ایـران جامعـهای پیچیده اسـت و
مسـائل و مشـکالت خـاص خـود را دارد و به
نظـر مـن ،شـکلگیری چنیـن مجموعههایی
نشـانههایی از توسـعه است.
نیروهـای ایـن مجموعـه بـا عالقـهای که
بـه کار خـود دارند میتوانند بیشـترین سـهم
را در این توسـعه داشـته باشـند .کار هم ،کا ِر
سـختی اسـت و مـا هـم نبایـد انتظار داشـته
باشـیم کـه بـا یـک اقـدام و برنامـه همـه
مشـکالت حـل شـود .بـا توجـه به مسـائل و
پیـشرو ،بـه ویـژه در ایـن حیطـه
مشـکالت
ِ
و عرصـهای کـه بنیادکـودک به عنـوان قلمرو
خـود انتخـاب کـرده؛ آن هـم در مناطقی که
مسـائل و مشکالتشان بسـیار بیشتر از مسائل
و مشـکالت مرکز کشـور و مرکزنشینان است؛
ایـن حرکـت ،بسـیار قابل تحسـین اسـت و در
این مسـیر مهمترین مسئله این اسـت که افراد
خسـته نشـوند و به کار خود اسـتمرار ببخشند.
گاهـی انتظـار مـیرود کـه بـا یـک برنامه،
همه مشـکالت حل شـود .مثال گفته میشـود
مؤسسـهای به نام بنیادکودک وجـود دارد و باید
تمام مسائل و مشـکالت دانشآموزان را در همه
جـا حل کنـد! چنیـن تفکـری به نوعی نشـان
از توسـعه نایافتگـی دارد؛ اینکـه فکـر کنیم به
سـرعت میتوان مسـائل و مشـکالت را برطرف
کـرد .بایـد بدانیـم کـه کوچکتریـن تغییـر،
یعنـی برداشـتن یـک گام بـه جلـو و ایـن،
دسـتآورد بزرگـی اسـت .مجموعـهای مثـل
بنیادکـودک ،چنیـن قدمهایـی را برداشـته و
کارهـای بسـیار زیاد و وسـیعی را انجـام داده
پیـشرو دارد و کسـانی کـه در ایـن راه وارد
و
ِ
شـدهاند؛ انسـانهای بلندنظـری هسـتند که
مسـائل و مشـکالت را میشناسـند و پایداری
و توانشـان قابـل تحسـین اسـت.
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علی بهجو ،مدیرعامل مؤسسه اسمارت آکادمی ایران:

حضور دانشآموزان بورسیه بنیادکودک
در مؤسسه را از افتخارات خود میدانیم
مؤسسه اسمارت آکادمی ایران ،با شعار «کودکان امروز ،مبتکران فردا»،
یک آکادمی آموزشی و پرورشی است که با استفاده از ابزار محاسبه ذهنی و بر
مبنای روش آموزشی سوروبان پایهگذاری شده است .شیوه آموزشی سوروبان،
برگرفته از کشور ژاپن و ارتقاء یافته توسط اسمارت آکادمی سوئد بوده و مطابق
استانداردهای بهروز و پیشرفته دنیا تنظیم و به دانشآموزان ارائه میشود .چند
دانشآموز بورسیه بنیادکودک نیز در این مؤسسه مشغول به تحصیلاند که یکی از
آنها رتبه اول آزمون سراسری این مؤسسه را کسب کرده است.

درباره اسمارت آکادمی ایران بیشتر بگویید .همچنیندانشپذیرانآموختهاندکهمعلمیامربیخودرا«رهنما»خطابکنندواین
اسمارت آکادمی ایران نماینده رسمی اسمارت کلماتدرمیانآناننهادینهشدهاست.
آکادمیسوئداستوباادغامعلمژاپنیوروشآموزش
امروزه تبلیغات فراوانی برای این نوع آموزش وجود دارد .لطفا
پیشرفتهسوئدیسعیمیکندبهبهترینشکلخدمات
خودراارائهکند.نتایجتحقیقاتیکهدانشگاههایبنام اهمیت آموختن سوروبان را برای ما شرح دهید.
درقرنحاضر،ماشینحسابوکامپیوترهادرمحاسباتروزمرهجایگزینیبرایمغز
دنیاهمچوناستنفوردآمریکا،دانشگاههایتوکیو،تایوان،
ژاپن،کالیفرنیاوبسیاریازدانشگاههایاروپاییوآسیایی انسانشدهاند.امروزاتکایبیشازحدبرکامپیوتروماشینحسابموجبشدهاستتا
برایبررسیاثراتروشمحاسباتذهنیباچرتکهژاپنی محققانیادگیریسوروبانرابرایهرفرددرزندگی،یک«باید»بزرگبدانند.سوروبان
رادرسالهایمتمادیوباهزینههایگزافانجامدادهاند ،نهتنهابهعنوانابزاریآموزشیبلکهبهمثابهروشیعلمیوکارادرتوسعهتمامیابعاد
زماندونیمکرهچپوراستآنبهاثباترسیدهاست.
مؤسسهاسمارتآکادمیایراندرتمامیمراکزآموزش مغزانساندربهکارگیریهم ِ
خود عینا تجربه کرده است .این مسئله همچنین در کودکاندراینشیوهبااستفادههمزمانازحواسشنوایی،بیناییوالمسه،نیمکرهراست
مصاحبههایبسیاریازمادرانوپدرانکهازاثراتمثبت مغزخودراکهبهنیمکرهخالقیتمعروفاست؛ورزشمیدهند.قدرتتصویرسازیدر
اینروشبررویکودکانشانمیگویندکامالنمایاناست .کنارافزایشقدرتخالقیتذهنیوافزایشبینظیرتمرکز،ازدستآوردهایباورنکردنی
تمامی مدیران و کارشناسان آموزشی اسمارت آندرکودکاناست.
باکمیتفکرمیتواناهمیتآموزشهاینوینرادرککرد100.سالپیش
آکادمیایراندارایمدرکرسمیازژاپنوسوئدبوده
وگواهینامهتدریسدریافتکردهاند.درحالحاضرنیز ،مردمبرایارتباطبایکدیگرازراهدورازتلفنباامکاناتآنزماناستفادهمیکردند
بیشازپنجمیلیوندانشآموزدرسراسردنیابااینروش واالنگوشیهایهوشمندهمراه،یکیازبزرگتریناختراعاتاینقرناستکه
آموزشمیبینندوروزبهروزتعدادشاندرسرتاسرجهان بههیچعنوانقابلمقایسهباتلفناولیهنیست.اماتغییردرکالسهایدرساز
100سالپیش،تبدیلتختهسیاه،بهتختهسبزیاهوشمندامروزیاستوروی
روبهافزایشاست.
اهدافروشآموزشاسمارتآکادمی،ایجادخالقیت ،زمیننشستنهابهنشستنروینیمکتارتقاءیافتهوبهطورکلیتفاوتچندانی
تقویتحافظهتصویریوبصری،افزایشقدرتتمرکز ،حاصلنشدهاست.اینروشنوین،مزایایفراوانیرابهویژهدرکودکانونوجوانان4تا
افزایشسرعتعملدرتصمیمگیری،افزایشاعتمادبه 16سالهبههمراهداردوشایستهاستدرایراننیزباانجامیکتحقیقعلمیزیرنظر
کارشناسانآموزشوپرورش،مؤسسههایروانشناسیودانشگاهها،اهمیتایننوع
نفسومحاسبهذهنیسریعاست.
قدرت بهکارگیری سمت راست مغز برای افزایش آموزشمشخصوفراگیرشودوبدینشکلهمهباهمدرساختنآیندهایبهتربرای
خالقیت،قدرتبرترمحاسبهذهنیواعتمادبهنفس ،کشورمانتالشکنیم.
قدرتتجسم،تخیلوتصویرسازی،قدرتمتمرکزکردن
دانشآموزان بنیادکودک که در مؤسسه شما آموزش میبینند ،را
افکار ،قدرت مشاهده با نهایت توجه و بینش درونی،
قدرتانجامعملرویاطالعات،قدرتسپردنبهحافظه چگونه ارزیابی میکنید؟
درمورددانشآموزانبورسیهبنیادکودکهمبایدبگویمکهبسیارفعالوباهوشاند.
طوالنیوبلندمدتوقدرتگوشدادنباسرعتودقت
یکیازایندانشآموزاندرآزمونسراسریاسمارتآکادمی،رتبهاولراکسبکرد.
نیزازبرنامههایاینروشاست.
ازدیگراقدامهایمهماینمؤسسه،ایناستکه ایندانشآموزراازافتخاراتخودمیدانیموبهبنیادکودکنیزتبریکمیگوییمکهاز
سعیکردهکهازکلماتپارسیدرمقابلکلماتبیگانه تحصیلچنیندانشآموزانبااستعدادیحمایتمیکندوموجباتشکوفاشدناین
استفادهکند،بهطورمثال،کتابدرس(«)Textیَتان»نامیده استعدادهایگمشدهرافراهممیآورد.استعدادهاییکهفردایاینجامعهبهآناننیاز
میشودوکتابتمرین()workرا«سرام»نامنهادهاست .داردتامدیران،مبتکران،کاشفانومحققانترازاولایرانآبادمانباشند.
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کریستف رضاعی ،آهنگساز:

شنیـدن موسـیقی فاخـر و متـعالی

رشــد تفکــر را تحــت تاثیــر قـرار میدهــد
کریسـتف رضاعـی در سـال  ۱۹۶۶در شـهر
تولـوز فرانسـه از مـادری فرانسـوی و پـدری ایرانـی
بـه دنیـا آمـد .او کـه یـک خواننـده تِنـور اسـت
در  ۱۹۹۶یـک گـروه موسـیقی بـار ُوک متشـکل از
موسـیقیدانان ایرانی تشـکیل داد و مدت دو سـال با
همـکاری نوازنـدگان حرفهای فرانسـوی ،بـه برگزاری
کنسـرتهای موسـیقی باروک در تهران و هندوستان
مشـغول بودهاسـت.
در ژوئـن  ،۲۰۰۰رضاعـی بـه اتفـاق آرا ،جایـزه
نخسـت مسـابقه آهنگسـازی کـه توسـط انجمـن
آن خـود
فرهنگـی ایتالیایـی برگـزار شـده بـود را از ِ
کـرد .موضوع این مسـابقه «سـرود صلح بـرای هزاره
سـوم» بـود که رضاعـی آهنگسـازی قسـمت ایرانی
اثـر را بـه کمـک مسـعود شـعاری انجـام داده بود.
رضاعـی سرپرسـتی گـروه موسـیقی نـور را هم
لطفا بـرای معرفـی ،خالصهای از
زندگیتـان را بگویید.
پدربزرگـمروانپزشـکبـودودرسـال
،1324همزمـانبـادکتـرچهـرازیجـزو
اولیـنروانپزشـکانیبودنـدکهبیمارسـتان
وآسایشـگاه«رضاعـی»راتاسـیسکردند.او
ازدانشـجویانیبـودکـهازدولتایـرانبرای
تحصیلدررشـتهپزشکیدرفرانسه،بورسیه
گرفـتوپـسازآشـناییبـامادربزرگم(که
فرانسـویبـود)بـااوازدواجکـرد.پـدرمنیـز
روانپزشـکبـودکـهدرزمـانتحصیـلدر
تولـوزفرانسـهبامـادرمکـهاونیزفرانسـوی
اسـت،ازدواجکرد.مننیزدرفرانسـهبهدنیا
آمـدموتـاخردسـالیدرآنجازندگـیکردم.
درزمـانخردسـالیبـهایـرانآمدیـموتا
13سـالگیدرهمیـنخانهبزرگشـدم.پس
ازفـوتپـدرم،همـراهبامـادروبرادرانـمبرای
زندگـیوادامهتحصیلبهفرانسـهبرگشـتیم.
درتولـوزفرانسـه،دررشـتهمهندسـی
مکانیکسـیاالتدیپلمگرفتـمودرپاریس،
بازاریابـی خوانـدم امـا همیشـه موسـیقی
همراهمبود.همراهباتحصیــالتم،موسیقیو
پیانورانیزادامهدادم.در19سـالگیدرزمینه
آوازکالسـیکفعالیتداشتــــمودر ُکرهای

بـر عهـده داشـته و از سرشـناسترین آهنگسـازان
ایرانـی اسـت .او سـابقه سـاخت موسـیقی فیلمهایی
همچـون« ،در دنیـای تـو سـاعت چنـد اسـت؟» بـه
کارگردانـی صفـی یزدانیـان« ،ماهی و گربه» شـهرام
مکـری« ،اژدهـا وارد میشـود» مانـی حقیقـی،
«نارنجیپـوش» داریـوش مهرجویـی و «نـگار» رامبد
جـوان را در کارنامـه خـود دارد.
رضاعی همچنین ،سـیمرغ بلورین بهترین موسـیقی
را برای سـاخت موسـیقی متن فیلم «نگار» بـه کارگردانی
رامبد جوان در سـی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بهمن
 ،95از آن خـود کرد.
گفتنـی اسـت کریسـتف رضاعـی سـاخت آهنگ
انیمیشـنهای بنیادکـودک را برعهـده گرفتـه اسـت.
حاصـل گفتوگوی بنیادکـودک با ایـن هنرمند را
در زیـر میخوانید:

ِ
مختلـففعـالدرزمینـهموسـیقیبـاروک
حضورداشتم.
پـسازپایانتحصیالتمازآنجاکههنوز
نمیدانسـتمچهبرنامهایبـرایآیندهامدارم؛
بـاچنـدنفـرازدوسـتانم،بـهکاروارداتو
صـادراتپرداختـمولـیخیلـیزودفهمیدم
کـهایـنکارازعالیـقمـننیسـت.پـساز
ایـنتجربـهناموفـق،زمـانرامناسـبدیدم
کـهمدتـیبهایـرانبرگـردم؛چراکـهاز13
تـا26سـالگیدرفرانسـهبودم.
درتابسـتانسـال1994بهقصد6یا7
ماهاقامت،بهایرانبرگشـتمواالن22سـال
اسـتکهدراینجاسـاکنم!
از فعالیتهایتـان در زمینـه
موسـیقی در ایـران بگوییـد.
تقریبـاپـسازدوسـالکـهبـهایـران
برگشـتم.فعالیتحرفهایدرزمینهموسیقی
راآغـازکردم،البتهپیشازآن،همراهعمویم
دربیمارسـتانمشـغولبـودمودرزمانهای
آزادمبـهموسـیقیمیپرداختم.البتـهدرآن
زمـان،کارسفارشـیانجـامنمـیدادم.پیانـو
داشـتموبـرایدوسـتانممینواختم.
بـه همـراه دوسـتانم از جملـه رضـا

عسـگرزاده کـه از سـال 1994در زمینـه
اجـراهمکاریهـایبسـیاریباهمداشـتیم
بـایـکشـرکتتبلیغاتیکـهمیخواسـتند
یکموزیکبرایتبلیغاتشـانداشـتهباشند،
آشـناشـدیمودرزمینهموسـیقیتبلیغاتی
شـروعبـهفعالیـتکردیـم.فکـرمیکنـم
تاکنـوندرسـاختبیـشاز400موسـیقی
تبلیغاتـیحضـورداشـتم.
درآنزمـاندرزمینـهتئاتـرهمشـروع
بـهکارکـردم.اولیـنتئاتـریکـهبرایـش
موسـیقینوشـتموقـراربـودرویصحنـه
اجـراشـوددرسـال1376نمایش«شـازده
کوچولـو»باهمـکاریفرهنگسـراینیاوران
وسـفارتفرانسـهبود.ایـنکار،اولینتجربه
مـندرسـاختموسـیقیبرایتئاتـربودکه
البتـهبنـابهدالیلـیاجرانشـد.
دردهـه70نیـزاولیـنموسـیقیفیلـم
رابـاهمراهـیرضـاعسـگرزادهدرفیلمبلند
واکشـن«فاتـح»بـاهنرمنـدی«جمشـید
هاشـمپور»اجـراکردیـم.
ایـده تشـکیل گروه نـور چگونه
شـکل گرفت؟
گـروهنـورمتشـکلاز5نفـرآوازهخوان
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بـودکهبدونموزیکاجرامیشـد.کنسـرت
برگـزارکردیـموبـهدنبـالایـنبودیـمکـه
ایـنموسـیقیرادربناهایـیمثلکلیسـایا
بناهایـیخیلیبـزرگبخوانیم.
بـههمیندلیلبرنامـهایدرنظرگرفتیم
کـهبهکلیسـاهایآذربایجـانایـرانبرویمو
بـدونبرگـزاریکنسـرت،آوازبخوانیموضبط
کنیـم.یعنیکیفیتصـداواجرامناسـباین
موسـیقیباشـدوآلبوموعکسمنتشرکنیم.
سـپسبـهایـنمسـئلهفکـرکردیمکه
ازایـناقـداممسـتندبسـازیم.ایـنایـدهرا
بـا«بهمـنکیارسـتمی»کـهپیـشازایناز
طریـقکارتبلیغـاتبـااوآشـناشـدهبودم؛
مطرح کـردم.
تصمیـمبرآنشـدکهایـنکارراباهم
انجـامدهیموکانالArteفرانسـه(شـبکهای
فرهنگـیبینآلمانوفرانسـهکهبرنامههای
بسـیارخـوبوآموزنـدهایدرزمینههـای
مختلـفهنـربهطورمسـتندیاکنسـرتبه
نمایـشمیگـذارد)تهیهکنندگیایـنپروژه
رابـهعهـدهگرفت.
ایـنمسـتندبـهنـام«نـور،آواهـادر
کلیسـاهایآذربایجانایران»درسال،2001
گریـزمنبهسـمتفیلمسـازیبودوسـبب
شـدنخسـتینجرقـهبـراینـامگروهیکه
تشـکیلدادهبـودم،زدهشـودوایـنگروهرا
«نـور»بنامم.
موسـیقیگـروهنـوربسـیارمتفـاوتو
خـاصاسـت،تلفیقبیـنموسـیقیقدیمی
قـرونوسـطایاروپایـیوموسـیقیسـنتی
ومقامـیایرانـیازنظـرمعنایـیبـرایمـن
بسـیارجالـباسـت.ایدهایپشـتایـننوع
موسـیقیاسـتبـهایـنمعنـاکـهبیاییدبه
شـباهتهایمان بپردازیـم ،اینکـه چقـدر
ریشـههایمانعمیقاسـتوچقـدرپیشاز
ایـن،تفاهـموگفتوگـودراینمیـانوجود
داشـته است.
ریشـههایقدیمـیایرانـیواروپایـیرا
کنـارهـممیگـذارمومیبینـمکـهچقـدر
شبـــاهتدارنـد.البتــــهدر
اینسـالهایاخیــــرشـاهد

تغییـربسـیاریبودیـمکـهجایبحـثدارد
ودرحـالحاضـر،دنیـاهـمبیشـتربـهاین
سـمتمـیرودکـهمـایکدیگررانشناسـیم
وبـهانـدازهایتفاوتهـارابـزرگببینیمکه
دشـمنیکدیگـرشـویم.وبـرایهمیـن،به
اعتقـادمـنایـنبخـشازموسـیقیحـاوی
پیامـیدرپشـتسـرخـوداسـت.
تا به حـال به تدریس موسـیقی
در دانشـگاهها اندیشیدهاید؟
بـهطـورجـدیبـرایایـنکاراقدامـی
انجـامنـدادم.امـادرجشـنوارهفیلـمکوتـاه
تهـران در چارسـو ،سـخنرانی کوچکـی
درخصـوصموسـیقیفیلـمداشـتموبـه
پرسـشهای حاضـران ،پاسـخ دادم.
همچنیـندراسـفند،95درنشسـت
تخصصـیموسـیقيفیلـمبـاعنـوان«پلـي
ازهنـراولبـههنـرهفتـم»کـهبـاتـالش
کانـونموسـیقيدانشـگاهفردوسـيمشـهد
برگـزارشـدبـهتعریـفمفاهیـمومبانـی
موسـیقیفیلـمدرایـرانوجهانوبررسـی
موسـیقیآثـارسـینماییمطـرحایـرانو
جهـانپرداختـم.دربهار96نیزبهدانشـگاه

کاشانمیروم.
البتـهبایـدبگویمکهخیلیاهلسـخن
نیسـتمولیاینبرنامههابرایمجذاباسـت.
بـهویـژهبـهپاســـخدادنبـهپرسـشهای
دانشـــجویاندرخصوصموسیـــقیفیلم
عالقهمنـدم.
شـما در کودکـی پیانو داشـتید
و ایـن نمایانگـر وضعیـت مناسـب
اجتماعـی و اقتصـادی شماسـت ،چـه
شـد کـه بـه سـاز پیانـو روی آوردید؟
پدرمپزشـکبودوقشـرپزشـکدرقبل
ازانقالب،قشـرمتوسطیبودندورفاهبیشتری
نسـبتبهعموممـردمداشـتندومـاازلحاظ
اجتماعیومالیوضعیتمناسـبیداشـتیم.
در خانـه مـا موسـیقی زیـاد شـنیده
میشـد.البتهمندرسـنیبـودمکهمتوجه
موسـیقینبودم.اماموسـیقیهموارهشنیده

میشـد.موسـیقیخـوبایرانیوفرانسـوی!
آنهـمنـههـرموسـیقیای،بلکهموسـیقی
کالسـیک،سنـــتیایرانـی،متــــنداراز
موسـیقیدانانخوبفرانسـهمثـلژکپرل،
ادیـتپیـفو....ایـننوعموسـیقیدرزمان
خـودبـابرخـورداریازترانهسـازیهنـری،
دارایمتـنعمیق،قابلیتشـاعرانهوملودی
زیبـابود.
حضـورصدایموسـیقیدرخانهسـبب
شـدکـهدرایـنهنـروایـنحـوزهعالقهو
تمرکـزبیشـتریپیداکنم،کمکمموسـیقی
برایـممفهومپیـداکرد.
ازنظرعلمیموسـیقیازهنرهاییاست
کـهکلیـتمغـزرابـهکارمیبرد؛نـهاینکه
فقـطبخشـیازنیمکـرهچپیاراسـتمغز
کارکنـد.امـاموسـیقیچـوناحساسـاترا
برمیانگیـزد؛حـسومنطقشـنیداریرابه
کارمیگیـردوهمـهمغـزرادرگیـرمیکند.
مـنفکرمیکنمدرجوانـیونوجوانیوحتا
خردسالی،شـنیدنموسیقیفاخرومتعالی،
ِ
رشـدتفکرراتحـتتاثیرقـرارمیدهد.
نظـــر شـما درباره تاثیــــر
موسیقی بر دانشآموزان و شــخصیت
آنهاچیست؟
داشـتنمـادروپـدرخـوب،تاثیربسـیار
مهمـیبررویرشـدوپیشـرفتدانشآموزان
داردوازآنجاکهبیشـتردانشآموزانبورسـیه
بنیادکـودکازنعمتداشـتنپدرمحرومند،
اقـدامبنیادکـودکبرایحمایـتازتحصیل
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ایـندانشآموزانبسـیارسـتودنیاسـت.
موسـیقیباعثایجـادانگیزهمیشـود
و انگیـزه ،امیـد را در پـی دارد .هرچنـد
گاهگاهـیبچههابهموسـیقیآگاهنیسـتند
وموسـیقیرامهـمنمیداننـد.امـاتاثیـر
خـودرادرطوالنیمـدتخواهـدگذاشـت.
ایجـادایـنانگیـزهدرزمـانکودکـی،
میتوانـد شـخصیت دانشآمـوزان را در
ایجـادقـدرتبـرایتصمیمگیـریودرس
خوانـدندرآیندهمسـتحکمترکندوتاثیرات
بسـیارمثبتـیرابـررویآنهابگـذارد.
بعضـیازدانشآموزانـیکـهبـههـر
دلیلـیامکانـاتالزموکافـیرادراختیـار
ندارنـد؛بـاوجـوددارابـودناسـتعدادوافـر،
بـهدلیـلمشـکالتموجـود،نمیتواننـد
اسـتعدادهای خـود را شـکوفا کننـد و
ایـنباعـثســــردرگمیوسـرخوردگی
درمیـانآنـانمیشـود.وقتـیبـهخانـه
میآیـدومحیــــطآرامـینمیبیــــند
نمیتوانـــدبـــررویدرسویادگیــری،
تمرکزکند.
نحوه آشنایی شما با بنیادکودک
چگونه بوده است؟
بنیـــادکودک را نمیشـــناختم .از
طریـقیکـیازدوسـتانمبـهنـام«اشـکان
رهگـذر»مدیراسـتودیویهورخـش،بااین
مؤسسـهآشـناشـدم.نحوهآشـناییهمدر
رابطـهبـاسـاختموسـیقیانیمیشـنهای
بنیادکـودکبودوزمانیکهاشـکانرهگذر
دربـارهایـنپروژهبـامنصحبتکـرد؛من

بهطورخیلیطبیعیپذیرفتـــموازانجام
آنخرسندم.
محتـوایانیمیشـنکامـالدرراسـتای
فعالیتهایبنیادکودکاسـتومنبسـیار
آن را دوسـت دارم .البتـه

درخصـوصموسـیقیاولیـنانیمیشـن،با
اینکـههنـوزجـایکارداردبـهنظـرمـن
مناسـببـودونمایانگـرپیچیدگیمحیط
وحالـتشـادوروبـهرشـدشـخصیت
داسـتاناست.پسـربچهایکهبهباالیکوه
مـیرودوسخـــتیراهـیرابرایانجـــام
کاریبـزرگ،تحمـلمیکنـد.بـهاینمعنا

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

هزینهاسـتودیوییبرعهـدهگرفتمومنهم
امیـدوارمبـاانجـامایـنکار،وظیفـهامرادر
قبـالهمنوعانمبـهخوبیانجامدادهباشـم.
بـاایـنامیدکـهتاثیرگـذارباشـدواتفاقات
شـیرینیرابـهدنبـالبیـاورد.
بـهعنوانیکموسیـــقیدانمیگویم
کـهبخـشعمـدهالهـامیـکهنرمنـداز
آنچـهمیبینـدوازبیـرونواجتماعشـکل
میگیـرد.منظورمایننیسـتکـههنرمند،
بخـشعاطفـیگسـتردهتریازسـایرمردم
داردولـیاونمیتوانـدنسـبتبـهآنچـه
میبیندحسـاسنباشـدواینمسـئلهرادر
هنـرخـودبهنمایـشمیگـذارد.
البتـه،پیـشازاینهـمبـرایبیماران
بیمارستـــان«رضــــاعی»بارهانواختهو
مینـوازموبـرایایجادانگیـزهدرمیاناین
عزیـزانتـالشمیکنم.

پیـش از ایـن کار ،بـا مؤسسـه
خیریه دیگری نیز همکاری داشـتید؟
مـنتـالشمیکنـمبـاهنـرخـودم
بتوانـمکاریرادرامـورنیـکانجـامبدهم.
حسـیاسـتکهبـهآناحتیـاجدارم.اخیرا
یکفیلممسـتندبهنـام«کودکیفراموش
شـده»دربـارهپناهنـدگانسـوریازیـک
کارگـردانایرانـیکـهبـهترکیـهویونـان
رفتـهبود؛سـاختهشـد.
فیـــلمتکاندهنــــدهایبـود.درباره
مشـکلبزرگـیکهدنیـارافراگرفتهاسـت.
مـننمیدانـمچـهکاریازمـنسـاخته
اسـت.نمیدانـمازاینجـاچگونـهمیتوانم
بـهایـنانسـانهاکمـککنـم.بنابرایـن،
سـاختموسـیقیایـنفیلم
را فقـط بـا

نظـر شـما دربـاره مؤسسـههای
نیکـوکاری در ایـران چیسـت؟ حتمـا
در فرانسـه نیـز ،چنیـن مؤسسـاتی
فعالیتدارند.
وجـوداینگونـهمؤسسـههادرایـران
بسـیارارزشـمنداسـت.بـهدلیـلوجـود
تفاوتهـایزندگـیدربسـیاریازمناطـق
کـه البتـه تاریـخ دیرینـهای دارد سـبب
تشـکیلزنجیرههـایمختلفـیبـرایرفع
مشـکالتمـردمازجملـهدرمان،مسـکن،
توانمندسـازیو...شـدهاسـت.بـهویـژه
بنیادکـودککـهازدانشآمـوزاننیازمنـد
حمایـتمیکنـد.اینکاربسـیارارزشـمند
ومهـماسـت.
درفرانسـه،کنتـرلدولـتبـرتربیـت
دانشآموزانبیشـترازایراناسـت.درکشـور
مـاسـطوحاجتماعـیواختـالفموجـوددر
میـانآنها،زیاداسـتونیازبهکسـانیدارد
کـهبهکمـکدولـتبیاینـد.درفرانسـه
ایـنمسـئلهسیسـتماتیکتراسـت.
درفرانسـه،بـرایکودکانـیکـه
اصلیـتآنهـاالجزایـرییـامراکشـی
اسـتولـیدرخاکفرانسـهبـهدنیا
آمدهانـدوبـهدالیلیکنارگذاشـته
شـدهاند؛خیریههایـیوجـوددارد
کـهازهدررفتاینسـرمایههای
انسـانیجلوگیـریکنـدوبـا
ارائـهآمــــوزشهایالزمآنها

رابـرایخدمـتبـهجامعـه
آمادهسازد.
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در گفتوگو با رییس هیئتمدیره شرکتهای ساعی مطرح شد:

در خشونت روزگار امروز

مواظـب خـوبیهایتان باشیـد
گــروه شــرکتهای ســاعی نزديــك بــه چهــار ســال
اســت کــه بــه عنــوان اسپانســر طالیــی بنیادکــودک بیــش از
 120کــودک را حمایــت میکنــد .بــه بهانــه چهارميــن ســال
همــکاری ،گفتوگویــی داریــم بــا امیرحســین تقــوی مؤســس
و رییــس هیئتمدیــره ایــن شــرکت کــه در پــی میآیــد:
از فعالیتهای شرکت ساعی بگویید.
شــرکت «ســاعی» را در ســال  1389بــا همــکاری تعــدادی
از دوســتانم تأســیس کردیــم .حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت در
انتقــال فناوریهــای مخابراتــی و سیســتمهای پیشــرفته مدیریــت
ســازمان اســت .شــرکت «ســاعی» در حــال حاضــر حــدود 90
نیــروی جــوان و پــر انــرژی دارد و امیدواریــم بــه زودی رشــد
بیشــتری را تجربــه کنیــم.
فلسفه همکاری شما با بنیادکودک چیست؟
مــن عمیق ـاً بــاور دارم تنهــا راه نجــات بشــریت از ایــن همــه
تباهــی ،گمراهــی و ســختی کــه بــرای خــود فراهــم کــرده؛ افزایــش
ســطح آگاهــی عمومــی مــردم اســت .مســلماً اولیــن زنجیــره ایــن
حلقــه هــم ارتقــای ســطح ســواد عمومــی در جوامــع اســت.
متأســفانه برخــی از نقــاط کشــور مــا درگیر فقــر عریان هســتند و
بــه نظــر میرســد دولــت بــه تنهایــی قــادر بــه حــل مشــکالت نیســت
و مــردم و ســازمانها بــا درک مســئولیت اجتماعــی بایــد وارد عمــل
شــوند .در ایــن میــان ،بنیادکــودک بــه عنــوان یــک واســطه نیــک ،بــا
رســالتی کــه بــرای خــود تعریــف کــرده در پــی فراهــم کــردن امکانات
حداقلــی بــرای تحصیــل دانشآمــوزان نیازمنــد در محرومتریــن نقــاط
کشــور اســت و تــاش میکنــد ایــن دانشآمــوزان را از خطــر تــرک
تحصیــل برهانــد و مــن بــا احتــرام بــه ایــن رســالت ،از هــر کاری کــه
در توانــم باشــد بــرای کمــک فروگــذار نخواهــم کــرد.
در گــروه ســاعی نیــز بــه همــراه شــرکا بــر آن شــدیم کــه بــه
ازای هــر همــکاری کــه بــه مجموعــه اضافــه میشــود همیــاریِ
یــک دانشآمــوز را بپذیریــم کــه خوشــبختانه ایــن عــدد امــروز
بــه  120رســیده اســت .البتــه مــا اکنــون در گــروه ســاعی120 ،
نفــر نیســتیم بلکــه در مقطعــی بــه ایــن تعــداد همــکار رســیده
بودیــم و پــس از اتمــام برخــی پروژههــا و رفتــن برخــی همــکاران
ایــن عــدد بــه  90رســید ،امــا در هیئتمدیــره تصمیــم گرفتیــم
از تعــداد ایــن دانشآمــوزان ،کــم نکنیــم بلکــه بــر تــاش خــود
بــرای توســعه اضافــه کنیــم تــا بــاز هــم بــه همــان عــدد برگردیــم.
یکــی از بزرگتریــن آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه تــا آن

هنــگام کــه در کســب و کار فعالــم ،از وضعیتــی برخــوردار باشــم
کــه بتوانــم ایــن چــک دوستداشــتنی را امضــا کنــم .همچنیــن
دوســت دارم روزی برســد کــه یکــی از دانشآمــوزان تحــت
حمایــت گــروه ســاعی ،فارغالتحصیــل شــده و در شــرکت ســاعی
مشــغول بــه کار شــود.
بهتریــن خاطــرهای کــه از همــکاری بــا بنیادکــودک
داریــد ،چیســت؟
معمــوال بــا دقــت و ســر حوصلــه تمــام پروندههــا و گزارشهــای
پیشــرفت و نیازمندیهــای دانشآمــوزان را کــه بنیادکــودک
ارســال میکنــد؛ مطالعــه میکنــم .در یکــی از ایــن گزارشهــا
یکــی از دانشآمــوزان ،ضمــن تشــکر جملــه بســیار زیبایــی نوشــته
بــود بــه ایــن مضمــون کــه :در خشــونت روزگار امــرو ِز مــا ،مواظــب
خوبیهایتــان باشــید .ایــن جملــه خیلــی بــه مــن چســبید.
چــه پیشــنهادی بــرای توســعه همــکاری همیــاران
بــا بنیادکــودک داریــد؟
اگــر برنامههایــی ترتیــب داده شــود کــه همیــاران بتواننــد
ســالی یکبــار بــا دانشآمــوزان دیــدار داشــته باشــند بــه نظــرم
تأثیــر خوبــی خواهــد داشــت .حــاال ممکــن اســت کــه مــا بــه دیــدار
آنهــا برویــم و یــا اینکــه دانشآمــوزان بــه شــکل یــک اردو بــه
بازدیــد ســازمانهایی کــه آنهــا را حمایــت میکننــد برونــد .البتــه
نمیدانــم تــا چــه انــدازه ایــن امــکان میســر اســت ،امــا فکــر
میکنــم خیلــی تأثیــر خوبــی داشــته باشــد.
و سخن پایانی...
ســخن پایانــی مــن بــا دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک
اســت .دوســت دارم بــه آنهــا بگویــم کــه اگــر آنهــا امــروز در
وضعیــت دشــواری قــرار دارنــد ایــن نتیجــه سســتی و بیتدبیــری
مــا و پــدران ماســت .امیــدوارم ایــن دانشآمــوزان بــا تــاش
مضاعــف و حفــظ امیــد بــه آینــده بــا شایســتگی بــه مــدارج بــاال
برســند تــا کــمکاری مــا و نســلهای پیشــین را جبــران کننــد.
ایــران متعلــق بــه همــه ایرانیــان اســت و مــا وظیفــه داریــم در
راســتای تحقــق ایــن آرمــان تــاش کنیــم.
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علی دلشاد تهرانی ،مدیرعامل شرکت فراداده رایانه سورنا (فراپیامک):

باهوش
دانشآموزان
ِ
بنیادکودک را به ما معرفی کنید
تا آنها را آموزش دهیم

شــرکت «فــراداده رایانــه ســورنا»
بــا مجــوز فعالیــت ثبــت نرمافــزار،
یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان
فعــال در پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تهــران اســت.
فــراداده بــه عنــوان مجموعــهای
فعــال در زمینــه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات بــا هــدف ارائــه خدمــات
رایانــهای ،پــردازش داده ،طراحــی و

فراپیامــک،خدمــاتارزشافــزودهتلفــنهمــراه،خدمــات
لطفــا بــا معرفــی خودتــان بفرماییــد کــه شــرکت
فــراداده رایانــه ســورنا چگونــه شــکل گرفــت و اکنــون بــه تلفــنگویــا،طراحــیوبرنامهنویســیوبســایت،طراحــیوســاخت
نرمافزارهــایتلفــنهمــراه،تکنولوژیهــاینویــنوباشــگاهمشــتریان
چــه فعالیتهایــی میپــردازد؟
علــیدلشــادتهرانــیهســتم.رییــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل اززمینههــایفعالیــتایــنشــرکتاســت.همچنیــنممتــازبــودن،
شــرکتفــرادادهرایانــهســورنا.ازســال86بــهصــورترســمیو مســئولیتپذیری،وفــایبــهتعهــدات،کارتیمــی،مشــتریمداریو
بــاثبــتشــرکتآغــازبــهکارکــردم.حــوزهفعالیــتشــرکت،از پشــتیبانینیــزارزشهــایمــاراشــکلمیدهنــد.
همــانابتــدانرمافــزاربــود.البتــهدراوایــلفعالیــتبــهدلیــل
چگونــه بــا بنیادکــودک آشــنا شــدید و چــه خدماتی
ســرعتکــمتکنولــوژی،فقــطدرحــوزهطراحــیســایتوطراحــی
نرمافزارهــایتحــتوینــدوزعمــلمیکردیــمولــیبــاگذشــت را بــه ایــن مؤسســه ارائــه میدهیــد؟
زمانــیکــهدرآمــدشــرکتبــهانــدازهمطلوبــیرســید؛درحــد
زمــانوپیشــرفتتکنولــوژی،تغییــررویــهدادیــموواردحوزههــای
جدیــدیشــدیممثــلســاختاپلیکیشــنموبایــلونرمافزارهــای توانمــانبــهبرخــیخیریههــاســرویسهاییهمچــونتخفیــف
بــرایســامانهپیامــکارائــهدادیــمامــاازآنجــاکــهمــادرمدر
اســتارتاپیدرمجموعههــایوب،وینــدوز،موبایــلو....
شــرکت«فــرادادهرایانــهســورنا»درنظــرداردبــابهکارگیــری بنیادکــودکدارایحســابکاربــریبــودوهمیــاریتعــدادیاز
طــرحکس ـبوکاریجامــع،جایــگاهخــودرابیــنبرندهــایبرتــر دانشآمــوزانرابــرعهــدهداشــت؛بــرآنشــدیمتــابــرایارائــه
درحــوزهفنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتحفــظکنــدوبـهعنــوان خدمــاتبــهایــنمؤسســهنیــزاقــدامکنیــم.
ابتــداخــودمدروبســایتبنیادکــودکحســابکاربــریایجــاد
یــکشــرکتدانشبنیــان،پیشــرفتدربومیســازیوگســترش
دانــشفناوریهــاینویــنرامأموریــتخــودمیدانــد.تمرکــزبــر کــردموتعــدادیازدانشآمــوزانبــااســتعدادنیازمنــدرابــاتوجــهبــه
نیــازمشــتریاندربــازاروتبدیــلآنهــاازبالقــوهبــهبالفعــلباعــث شــرایطاعــالمشــدهازآنــان،بــرایحمایــتانتخــابکــردم.
ایــنمســئلهبــرایمــنکــهدرحــوزهنرمافــزارفعالیــتمیکنــم
شــدهتــافــرادادهبــابهرهگیــریازکادریمجــربوامکانــاتنویــن
بســیارجالــببــودچــونخیریههــایمعــروفوبــزرگدربهتریــن
آموزشــیگامــیبــزرگدرراســتایاهــدافخــودبــردارد.
حالــتفقــطیــکوبســایتدارنــد
ومــنبــرایاولیــنبــاردیــدمیــک
مؤسســهخیریــهدارایوبســایتی
بــاامــکانایجــادحســابکاربــریو
ثبتنــاماســت.درایــنوبســایت
میتــوان دانشآمــوزان را بــا
توجــهبــهشــرایطآنهــاجسـتوجو
کــردوپرداخــتمقــرریرابــهطــور
سیســتمیانجــامداد.حتــامتوجــه
شــدمکــهدرایــنکارتابــل،میتــوان
مشــاهدهکــردکــهچــهاقداماتــی
بــرایدانشآمــوزانجــامشــدهو
مبلغــیکــههمیــارپرداخــتکــرده،
چــهنیازهایــیازایــندانشآمــوزرا
برطــرفســاختهاســت.
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توســعه وب ،اطالعرســانی و انتقــال
فنــاوری نویــن و ارتباطــات دیتــا بــه
کشــور خدمــت میکنــد.
علــی دلشــاد تهرانــی ،رییــس
هیئتمدیــره و مدیــــرعامل ایــن
شــرکت ،یکــی از همیــاران بســیار
فعــال بنیادکــودک اســت.
بـا او در دفتر این شـرکت گفتوگو
نشسـتیم که در پـی میآید:
همــهایـنمســائلبــههمــراهقابلیــتجسـتوجوبــرایتمامــی
اطالعــات،مــارابــرایفعالیــتوهمــکاریبیشــتربــابنیادکــودک
ترغیــبکــردوچــونایــنمؤسســهدارایوبســایتفعــالو
نیــرویفنــیمقیــمبــود؛تنهــاسرویســیکــهمــامیتوانســتیمبــه
بنیادکــودکارائــهکنیــمســامانهپیامــکبــود.بنابرایــن،شــرکت
فــرادادهرایانــهســورنابــاارائــهخدمــاتپیامــکهمــکاریبــا
بنیادکــودکراآغــازکــردوتاکنــوننیــزادامــهداشــتهاســت.
فعالیتهــاوروشکاربنیادکــودکبســیارمتفــاوتازســایر
خیریههــااســت.حمایــتتحصیلــیازدانشآمــوزانایــدهبســیار
زیبــاوسرنوشتســازیاســت.شــرکتفــرادادهرایانــهســورنا،از
زمــانشــروعبــهفعالیــتبــابنیادکــودک،لوگــویایــنمؤسســهرا
درصفحــهبهتریــنمشــتریانقــراردادهاســت.

هـمندیدهایـموتنهـارشـتههایخـاصاجتماعـیومربـوطبـهایـن
حـوزهبااینواژهآشـنامیشـوند.ایندرحالیاسـتکهبایـدازکودکی
بیاموزیـمکـهمسـئولیتاجتماعیچیسـتوانجامآنیکـیازوظایف
ماست.

بـا توجه به فعالیت شـرکت فـراداده در امـر آموزش،
آیـا پیشـنهادی برای بهبـود عملکرد بنیادکـودک دارید؟
بـاتوجـهبـهفعـالبـودنواحـدآمـوزشفـرادادهرایانهسـورنا،
مـنپیشـنهادمیکنمتعـدادیازدانشآمـوزانباهـوشبنیادکودک
درحوزههـایفنـیوکامپیوتـریرابـهمـامعرفـیکنیدتامـابرای
آنهـاکالسآموزشـیبرگـزارکنیـم.آمـوزشمهارتهـایکلیـدی
برنامهنویسـیوشـبکهبـهگونـهایکـهبـهمحـضپایانیافتـناین
آموزشهـامیتوانندمشـغولبـهکارشـوندوتولیدکنند.
خیریههای معروف و بزرگ در بهترین حالت فقط یک وبسایت مثـالدرحـوزهبرنامهریـزیموبایـل،برنامهنویسـیوبو...
ازآنمهــــمتراینکهاینتعـــــدادازدانشآموزان
دارند و من برای اولین باردیدم یک موسسه خیریه دارای
کـهآمـوزشدیدنـد؛مکلـفشـوندآموخــــتههایخـود
رابـهتعــــدادیدیگـرازدانــــشآموزانبنیادکـودک
وبسایتی با امکان ایجاد حساب کاربری و ثبتنام است .در
آمـوزشدهنـدوایـننـوعمهارتآمـوزیبههمینشـکل
این وبسایت میتوان دانشآموزان را با توجه به شرایط آنها ادامـهیابد.
البتـهایـنمسـئله،بهصـورتاتفاقـیبهذهنمرسـید
جستوجو کرد و پرداخت مقرری را به طور سیستمی انجام داد ولـیبـهنظـرممیتوانـدبهصـورتیکایـدهاولیـه،مورد
بررسـیوارزیابیقـرارگیرد.
آمـوزشازجملـهامـورمهمـیاسـتکـهبـهمنظـور
بـا توجـه بـه اینکـه ارائـه خدمات از سـوی شـما به بهبـود عملکـرد و تعالـی سـازمانی ،مـورد توجـه قـرار میگیـرد.
بنیادکـودک کاری کاملا داوطلبانه اسـت؛ نظرتـان را درباره بخـشعمـدهفعالیتواحـدآمـوزشفـراداده،برنامهریـزیواجرای
انجـام کار داوطلبانـه بـرای حمایـت از اینگونـه مؤسسـات فعالیتهـایآموزشـیدرسـطوحعمومـیوتخصصـیاسـتکـهبه
نیکـوکاری بفرمایید.
صـورتکلـیدردوبخـشدرونسـازمانیوبـرونسـازمانیانجـام
مدتـیاسـتکـهدرکشـورمسـئولیتاجتماعـیمـوردتوجـه میپذیـرد.دربخـشآمـوزشدرونسـازمانی،واحدآمـوزشبااعزام
واقـع شـده و شـرکتها در ایـن زمینـه همـکاری میکننـد .امـا نیـرویانسـانیبهمؤسسـاتمختلـفوبرگزاریدورههـایتخصصی
اگـربخواهیـمبـادیـدمطلـوبنـگاهکنیـمهنـوزفاصلهبسـیاریبا وعمومـی،زمینههـایالزمبـرایپیشـرفتوارتقـایسـطحدانـش
کشـورهای توسـعهیافته داریـم.
رافراهممـیآورد.
مسـئلهمهمایناسـتکهتبلیغاتیبرایمسـئولیتهایاجتماعی
فعالیـتواحـدآمـوزش،درآمـوزشبرونسـازمانینیـزشـامل
صـورتنمیپذیـردوآموزشـیدرایـنحـوزهنداریم.البتهایندرسـت آمـوزشمفاهیـمموردنیازمشـتریانشـرکتبهویـژهنمایندگانبه
اسـتکـههمهمـاازکودکـیآموختهایـمکهانجـامکارخیـر،خوبو منظـورپشـتیبانیکامـلازآنهـاوبرنامهریـزیوبرگـزاریدورههای
پسـندیدهاسـتاماکلمه«مسـئولیتاجتماعی»راحتادردانشـگاهها آموزشـیدرزمینـهفنـاوریاطالعاتاسـت.
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خالصهای از گـزارش عملکـرد نماینـدگیهای
بنیــادکــودک

بنیـــادکودک بــا  28نماینـــدگی اصلــی و  9نمایندگــی اقمــاری در  23استـــان کشـــور و بــا
همــکاری  8دفتــر برونمــرزی ،در حمایــت تحصیلــی بیــش از  9هــزار دانشآمــوز بــا اســتعداد
نیازمنــد در سراســر کشــور میکوشــد.
در ایــن بخــش از نشــریه همیــاران ،خالص ـهای از گــزارش عملکــرد ایــن نمایندگیهــا بیــان
شــده اســت.
گفتنــی اســت ترتیــب گزارشنمایندگیهــا بــا توجــه بــه چیدمــان صفحــه نشــریه بــوده و
در ارزشگــذاری آنــان نقشــی نــدارد.
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نمایندگی بنیادکــــودک در ایالم
روز  28مهــر  91بــه صــورت رســمی
افتتــاح شــد و در حــال حاضــر بــا
دارابــودن  56همیــار و  2مــددکار
تماموقــت و یکنفــر بــه صــورت
افتخــاری در فراهــم آوردن امکانــات
تحصیــل بــرای  193دانشآمــوز
بورســیه ایــن نمایندگــی میکوشــد.
رییـس نمایندگـی ایلام بـه برگـزاری
جلســه کارگروه کنوانسیون حقوق کودکان،
سلامت زنـان و خانواده در محل اسـتانداری
ایلام اشـاره کرد و گفـت :در این جلسـه که
در تیر  95و در محل سـالن اسـتانداری ایالم
تشـکیل شـد؛ بنیادکـودک بهعنـوان تنهـا
نماینـده حمایـت از کـودکان حضـور یافت.
ایـن مسـئول برگـزاری جلسـه دیگری
از ایـن کارگـروه را در شـهریور  95مدنظـر
قـرار داد و افـزود :در این جلسـه که معاون
سیاسـی امنیتـی اسـتان ،مدیـرکل امـور
اجتماعـی ،مدیـرکل امـور بانـوان و خانواده
و همچنیـن مدیـرانکل ادارههـا و نهادهای
اسـتان حضـور داشـتند؛ از نمایندگی ایالم
نیـز دعوت بـه عمـل آمد.
وی بـا اشـاره بـه حضـور بنیادکـودک در
ایلام به عنوان تنها مؤسسـهای کـه در ارتباط
بـا کـودکان و دانشآمـوزان فعالیت گسـترده
دارد؛ علاوه بـر عملکرد اصلی بنیادکـودک در
حمایـت از دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمند،
بـه بیـان شـرح مختصـری از فعالیتهـای
بنیادکـودک در اسـتان ایلام در خصـوص
اقدامهـای حاشـیهای این مؤسسـه در زلزله
«مورمـوری» و کمکهـای صـورت گرفتـه
ن کمکها را اینگونه
پرداخـت و از جمله ایـ 
برشـمرد :ارسـال یـک کامیـون موادغذایی،
توزیـع کولهپشـتی و لوازمالتــحریر بیـن
دانشآمـوزان آسـیبدیده در زلزلـه ،توزیـع
موادغذایـی ،پوشـاک و مایحتـاج الزم بـه
خانوادههـای آسیـــبدیده دانـــشآموزان
بورسـیه ایـن نمایندگـی در سـیل ایلام.

نمایندگی ایـالم
محمدباقر عبدالهی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در ایالم:

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

قدردانی از
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
عبـــدالهی با اشاره به برگــزاری برنامه
مشترک نماینــدگی ایالم و گروه موسیــقی
«نیلبـک» بیـان کرد :این برنامـه در مهر 95
با همکاری گروه موسـیقی سـنتی «اردشـیر
کامـکار» برگـــزار شـد و از دانشآمـوزان
نخبـــه بنیادکـودک بـا اهـدای بورسـیه
تحصیلـی و هدیـه تجلیـل به عمـل آمد.

وی همچنیـــن در پــی برگـــزاری
کالسهـای آموزشـی و مشــاهده پیشـرفت
تحصیلـی دانشآمـوزان اظهـار کـرد :در
شـهریور  ،95نمایندگـی ایالم هدایایـی را به
پـاس قدردانی از پیشـرفت
دانشآمـوزان بـه ِ
آنها در کالسهای طراحی و نقاشـی اهدا کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی
و اردوی علمی -تفریحی
محمدباقر عبـدالهی با قدردانی از همکاری
همیـاران افتخـاری گفـت :در شـهریور ،95
نمایندگـی بنیادکـودک در ایالم به برگــزاری
آموزشـی کامپیوتـر بـه منظـور ارتقای
کارگاه
ِ
سـطح علمـی دانشآمـوزان اقـدام کـرد.
وی همچنیـن بـه برگـزاری یـک اردوی
علمی-تفریحـی در منطقـه کوهسـتانی و
جنگلی چغاسـبز اشـاره کـرد و افـزود :تعداد
 30نفـر از دانشآمـوزان بورسـیه نمایندگـی
ایلام با همراهـی یکی از اعضای هیـأت امنا،
مـددکار و جمعـی از همکاران افتخـاری این
نمایندگـی در ایـن اردو شـرکت کردند.
رییـس نمایندگـی ایلام ،پاکسـازی
و جمـعآوری زبالههـای منطقـه را از جمله
برنامههـای ایـن اردو اعلام کـرد و افـزود:
در ایـن اردو کـه در مـرداد  95برگـزار شـد
دانشآمـوزان ،ضمن آمـوزش درختکاری،
آشـنایی بـا طبیعـت و جنـگل بـه  انـواع
بازیهـای مفـرح پرداختنـد.
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نمایندگی آمــل
افسانه اسدپور ،رییس نمایندگی بنیادکودک در آمل:

برگزاری نمایشگاه «بهار مهربانی» در هفته
احسان و نیکوکاری

نمایندگــی بنیادکــودک در آمــل از بهمــن  86در
ایــن شــهر شــروع بــه کار کــرد و در حــال حاضــر بــا
همیــاری  370همیــار فعــال 3 ،مــددکار تماموقــت،
و یــک کارمنــد اداری میکوشــد کــه از تحصیــل تعــداد 360
دانشآمــو ِز بورســیه ایــن نمایندگــی حمایــت کنــد.
افسـانه اســـدپور بـه برگـزاری نمایشـــگاه نـوروزی «بهـار مهربانـی» در
نمایندگـی آمـل در هفتـه احسـان و نیکوکاری ،بـه همت همیـاران و نیکوکاران
ایـن شـهر اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن نمایشـگاه ،کارآفرینـان برتـر بـا هـدف
توانمنـدی خانوادههـا و جلـب مشـارکت ،محصوالتشـان را در  17غرفه شـامل:
صنایعدسـتی ،خوراکیهـا ،گل و گیـاه و تزئینـات عرضـه کردنـد که بخشـی از
عوایـد آن بـه دانشآمـوزان بـا اسـتعداد بنیادکـودک اختصـاص یافت.
وی همچنیــن افــزود :در نمایشــــگاه بهــار مهربانــی« ،درخــت
آرزوهــا» کــه شــــکوفهدار آرزوهــای یکصـــد دانشآمــوز بــود نیــز بــه
بــار نشســت و بــا همــت نیکــــوکاران ،ایــن آرزوهــا بــه صــــورت نقــدی
و غیرنقــــدی بــرآورده شــد.
داران آگاهی و برگزاری اردوی تفریحی
میزبانی طالیه
ِ
ِ
افســانه اســدپور ،بــا اشــاره بــه اینکــه نمایندگــی بنیادکــودک در آمــل بــه
مناســبت روز خبرنــگار ،میزبــان خبرنــگاران ایــن شــهر بــود؛ گفــت :خبرنگاران
بــا قلمهــای خــود ،مهرشــان را در خاطــر دانشآمــوزان و پیشــرفت آینــده
ایــن مرزوبــوم بــه یــادگار گذاشــتند.
ـتن ایــن
ایــن مســئول در توضیــح ایــن برنامــه افــزود :بنیادکــودک بــه داشـ ِ
انســانهای مهرمنــد کــه تمــا ِم همــت خــود را بــا هــر آنچــه کــه در دســت دارنــد
در یــاری رســاندن بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد بــه کار میگیرنــد؛
افتخــار میکنــد.

عکس از :علیرضا مسلمزاده

رییــس نمایندگــی آمــل بــا اشــاره بــه برگــزاری اردو
بــــرای دانشآمــوزان گفــت :در شــهریور ،95تعــداد 160
نفــر از دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی آمــل طــی دو
مرحلــه عــازم ســفر بــه اســتان گیــان شــدند.
ایــن مســئول در توضیــح ایــن امــر بیــان کــرد :در 18
شــهریور و مرحلــه اول 80 ،دانشآمــوز پســر و در مرحلــه
دوم کــه در  22شــهریور برگــزار شــد  80دانشآمــوز دختــر
ایــن نمایندگــی ،بــه اســتان گیــان ســفر کردنــد و در مدت
زمــان چهــار روز از اماکــن ســیاحتی نظیــر شــیطانکوه،
تلهکابیــن الهیجــان ،مــوزه میــراث روســتایی ،اســکله ،بــازار
کاســپین و ماســوله دیــدن و لحظــات شــادی را در کنــار هم
ســپری کردند.
گرامیداشت یاد و خاطره
قهرمانان پالسکو
رییــس نماینــــــدگی آمــل ،بــا اشـــــاره بــه واقعه
تلــخ ریــزش ســاختمان پالســکو و شــهادت تعــدادی
از آتشنشــانان و هموطنــان بیــان کــرد :عصــر روز
جمعــــه ،دوم بهمنمــاه  ،95دانشآمــوزان بورســیه
نمایندگــی آمــل بــرای همــدردی بــا ایــن قهرمانــان،
در ایــن نمایندگــی گــرد هــم آمدنــد.
ـتان کوچــک و قلــب پُــر
ایــن مســئول گشــودن دسـ ِ
مِهــر ایــن دانشآمــوزان را بــه منظــور ابــراز همــدردی
بــا همنوعــان خــود ارج نهــاد و گفــت :دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی آمــل ،یــاد و خاطــره آتشنشــانان
کبوتــران دعــای خــود را
فــداکار را گرامــی داشــتند و
ِ
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بــرای ســامتی و نجــات مجروحــان رهــا کردنــد.
وی دانشآمــوزان را آیندهســازان جامعــه دانســت
و افــزود :از آنجــا کــه هــر یــک از ایــن دانشآمــوزان در
آینــدهای نزدیــک ،بــه حرفـهای مشــغول میشــوند کــه بایــد
درس فــداکاری،
نســبت بــه آن متعهــد باشــند؛ در ایــن روزِ ،
ایثــار ،همبســتگی و دعــای دســتهجمعی را آموختنــد.

برگزاری نشست هماندیشی
با مسئوالن شهری
روان خانوادهها
و جلسه بهداشت
ِ
اســدپور برگــزاری جلســه هماندیشــی بــا تعــدادی
از مســئوالن شــهری در آذر 95را از دیگــر
عملکــرد ایــن نمایندگــی خوانــد و بــه نقــل از
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه
داد :بــا توجــه بــه میزبانــی آمــل در جشــنواره
فیلــم فجــر ،از تمامــی ظرفیتهــای موجــود
بــرای شناســاندن و بســط امــور انساندوســتانه
بنیادکــودک اســتفاده میشــود و اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی ،آمــاده ارائــه هرگونــه
خدمــات فرهنگــی رایــگان بــه دانشآمــوزان
از جملــه آمــوزش موســیقی و شــرکت در
کنسرتها است.
ایـن مسئــــول ،برگـزاری جلســــههای
بهداشــــت روان را بـرای تعــــدادی از
خانوادههـای دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکـودک
مدنظـر قـرارداد و افـزود :در آبانمـاه ،95بـا شناسـایی
دانشآموزانـی کـه بیشـتر در معرض آسـیبهای اجتماعی

قـرار دارنـد و بـا توجـه به نقـش تاثیرگـذار مشـاوره در ارتقـای بهداشـت روان و
توانمندسـازی خانوادههـا ،جلسـه مشـاوره والدیـن برگـزار شـد.
رییــس نمایندگــی آمل بررســی بحران هویــت و ارائــه راهکارهای تســهیلگر
هویتیابــی در فرزنــدان را از محورهــای ایــن جلســهها ذکــر کــرد و
گفــت :بررســی چالشهــا و موانــع اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی شــامل
چالــش چندنقشــی بــودن زنــان سرپرســت خانــوار ،عوامــل زمینهســاز
و پیامدهــای مخــرب انحرافــات اخالقــی ،اجتماعــی و حقوقــی در بیــن
فرزنــدان خانــواده ،بررســی پیامدهــای عقبافتادگــی تحصیلــی و ارائــه
راهكارهایــی بــه منظــور بهبــود وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان از دیگــر
محورهــای ایــن جلســهها بــود.
برگزاری نمایشگاه نوروزی
و جشن روز پدر
افســانه اســدپور بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه نــوروزی بــا هــدف
توانمندســازی خانــواده دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی گفــت:
ایــن نمایشــگاه نــوروزی ،در خانــه دریــای محمودآبــاد و از پنجــم تــا دهــم
فروردیــن  95برگــزار شــد.
وی از حضــور هنرمنــدان بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه قدردانــی کــرد و
افــزود :غرفههــای صنایعدســتی ،پوشــاک محلــی ،میوهآرایــی ،محصــوالت
دستســاز و نقاشــی کــودکان در نمایشــگاه نــوروزی بــه نمایــش درآمــد و
تمامــی عوایــد حاصــل از آن بــه منظــور رفــع مشــکالت تحصیلــی و معیشــتی
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد تخصیــص یافــت.

ایــن مســئول همچنیــن بــه برپایــی مراســمی بــه منظــور تقدیــر
از زحمــات و مهربانــی همیــاران بنیادکــودک اشــاره کــرد و گفــت :بــه
مناســبت فرارســیدن روز پــدر ،دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی آمــل
بــا برگــزاری مراســمی میزبــان چنــد نفــر از
پــدران معنــوی ایــن دانشآمــوزان بودنــد.
رییــس نمایندگــی آمــل ،دربــاره ایــن مراســم
کــه در اردیبهشــت  95برگــزار شــد؛ اظهــار کــرد:
بــه ایــن پــدران -کــه مهــ ِر خــود را هیــچگاه از
فرزندانشــان دریــغ نکــــردهاند -هدیــهای گرانبهــا
از آرزوهــا و دلنوشــتههای دانشآمــوزان اهــدا شــد.
ایــن مســئول بــه اجــرای برنامــه «درخــت
آرزوهــا» اشــاره کــرد و افــزود :ایــن بــار ،برگهــای
«درخــت آرزوهــا» ،سرشــار از دعــای خیــر و برکــت
دانشآمــوزان و بدرقــه راه همیــاران و پــدران بــود.
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نمایندگی اردبیــل

اعظم باقرزارع ،رییس نمایندگی بنیادکودک در اردبیل:

دانشجویان نخبه نمایندگی اردبیل قدردانی کرد
مدیرعامل بانک ملی از
ِ

نمایندگـی بنیادکـودک در اردبیـل از
تحصیـل  460دانشآمـوز در ایـن شـهر
حمایت میکنـد .این نمایندگی کـه از 15
مهرماه  1382فعالیت خـود را آغاز کرده،
در حـال حاضـر دارای  122همیـار فعال و
 3مـددکار تماموقـت و یـک نیـروی
اداری است.

رییـس نمایندگـی اردبیـل با اشـاره به
نشسـت بانـک ملـی کـه بـه منظـور تقدیر
دانشـجویان نخبـه ایـن نمایندگی برگزار
از
ِ
شـد؛ گفت :در این نشسـت که در  17آبان
 95برگـزار شـد محمدرضـا حسـینزاده،
مدیرعامـــل بانـک ملـی موفقیـــت ایـن
دانشـجویان و کسـب درجات رفیع علمی و
رفتارهـای صحیح اجتماعی آنـان را الگویی
بـرای سـایر دانشآمـوزان اعلام کرد.
ایـن مسـئول در ایـن برنامه بـه حضور
اعضـای هیئـت امنـا ،رییـس و تعـدادی از
دانشـجویان نمایندگـی اردبیـل اشـاره کرد
و افـزود :ایـن دانشـجویان همـواره موجـب
افتخـار بودهانـد و خوشـحالیم کـه شـاهد
فارغالتحصیلـی بسـیاری از آنـان بـه ویـژه
در مقطـع دکتـری هسـتیم.
وی به نقل از یکی از دانشجویان حاضر
در ایـن نشسـت ،بیـان کرد :این دانشـجو با
اشـاره به نقـش موثر بنیادکـودک در ایجاد
انگیزه و پیشـرفت تحصیلی خود ،انسـانیت
را گوهـر نایابـی خوانـد کـه انسـانهای
اندکـی از آن بهـره بردهاند و در این مسـیر
گام برمیدارنـد.
باقـرزارع ادامه داد :در پایان این جلسه
از تمامی دانشجویان نخبه با اهدای هدیه
تقدیر به عمل آمد.
برگزاری همایش آموزش خانواده
و حضور دانشآموزان بورسیه
در آزمـــونهای گزینـــه دو
رییـس نمایندگـی اردبیـل برگـزاری
همایــــش آمـــــوزش خانـــواده در این
نمایندگـی را از دیگـر برنامههـای انجـام
شـده اعلام کـرد و گفـت :ایـن همایـش

در شـهریور  95بـا حضـور  200نفـر از
مـادران آنهـا بـه مناسـبت
دانشآمـوزان و
ِ
بازگشـایی مـدارس در سـالن اجتماعـات
بانـک ملـی برگـزار شـد.

ایـن مسـئول همچنیــــن برگـزاری
جلسـهای بـه منظور حل پارهای از مشـکالت
مـادران دانشآموزان بورسـیه را مـد نظر قرار
داد و افـزود :در شـهریور  95بـه پیشـنهاد
مـادران و بـا هماهنگـی مددکاران جلسـهای
بـرای چارهاندیشـی و ارائـه راهکارهایـی
بـرای پیشـرفت تحصیلـی هـر چـه بیشـتر
دانشآمـوزان برگـزار شـد و مادران با توجــه
حل مشـکالت خـود ،برای
بـه اولویتبنـدی ِ
نتیجهگیــری بهتر بـه واحد مشــاوره ارجاع
داده شـدند.
اعظـم باقـرزارع بـه برگـزاری
آمادگـــــی کنکور
آزمـون بـرای
ِ
سراســــــری سال 96اشاره کرد
و گفـت :در روز جمعـه بیســــتم
اسفنـــــدماه سـال ،95تعـدادی
از دانـــشآموزان بورســــــیه
نماینــــــدگی بنیادکـــودک در
اردبیـــل بـه صـورت گروهـی در
آزمـون گزینـه دو شـرکت کردند.

برگزاری نمایشگاه دستآوردهای
نهادهای مردمی در اردبیل
اعظـم باقـــــرزارع دربـاره نمایشــــگاه
توانمندیهـا و دسـتآوردهای نهادهای مردمی
در اردبیل گفت :در اردیبهشـت95
ایـن نمایشــــگاه بـا هماهنگـی
اداره امـور اجتماعـی اسـتانداری
در محـل نمایشـگاه بینالمللـی
ایـن اسـتان و حضـور مؤسسـات
و انجمـــــنهای مردمنهــــــاد
برگزار شد.
وی برگـزاری ایـن مراســــم
را فرصـت بسـیار مناسـبی بـرای
آشـنایی مؤسسـات خیریـه و مردمنهـاد
بـا یکدیگـر ذکـر کـرد و ادامـه داد :ایـن
مؤسسـات بـرای تحقـق اهـداف خـود و
حمایـت از اقشـار محروم جامعـــه نیازمند
تعامـــل و برنامهریـزی صحیحـی بـرای
همـکاری هسـتند.
ایـن مســـئول در همیـــن خصـوص
گفـت :نمایندگی بنیـــادکودک در اردبیل،
بـرای همافزایـی با سـایر مؤسسـات خیریه
در ایـن نمایشـگاه کـه بهمـدت چهـار روز
برگـزار شـد؛ شـرکت کرد.
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ادامه عملیات پروژه ساختمان نمایندگی اردبیل
ت احــداث ســـــاختمان
باقــرزارع آغــاز فعالیــ 
نمایندگــی اردبیــل شــامل پیلــوت و ســه طبقــه را بــا
همــکاری و همیــاری نیکــوکاران و بانــک ملــی ایــران از
ســال  92ذکــر کــرد و گفــت :بــه دلیــل عــدم تامیــن
منابــع مالــی ،حــدود یــک ســال پــروژه تعطیــل شــد کــه
اردبیلــی
بــا همیــاری ،هماهنگــی و حضــور نیکــوکاران
ِ
ســاکن تهــران ،عملیــات اجرایــی از ســال   94ادامــه یافت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه آغــا ِز مرحلــه ســوم
عملیــات اجرایــی پــروژه ســاختمان اداری و آموزشــی
نمایندگــی اردبیــل (دورچینــی ســاختمان) در اوایــل
اردیبهشــت  ،95ادامــه داد :عملیــات دورچینــی ایــن
اردبیلــی ســاکن
ســاختمان بــا همیــاریِ نیکــوکاران
ِ
تهــران در مــرداد  95بــه پایــان رســید.
ایــن مســئول بــه بازدیدهــای اعضــای هیئــت
امنــای نمایندگــی اردبیــل از ایــن ســاختمان اشــاره
کــرد و افــزود :اعضــای هیئــت امنــا در آبــان 95
نیــز از ســاختمان در حــال احــداث ایــن نمایندگــی
بازدیــد کردنــد و بــا بررســی رون ـ ِد پیشــرفت فیزیکــی
آن ،پیشــنهادهایی بــه منظــور نتیجهگیــری بهتــر و
اســتفاده بهینــه از فضــای موجــود ارائــه شــد.
رییــس نمایندگــی اردبیــل همچنیــن اعــام کــرد:
رونــد پیشــرفت عملیــات اجرایــی ســاختمان از ســوی
پیمانــکار بــه اعضــای هیئــت امنــا در چهاردهــم بهمــن
 95تشــریح و موانــع موجــود بررســی شــد.
ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال
حاضــر عملیــات احــداث ســاختمان نمایندگــی اردبیــل،
وارد مرحلــه نــازککاری شــده اســت ،توضیــح داد :طــی
آخریــن بازدیــد اعضــای هیئــت امنــای ایــن نمایندگــی
از رونــد پیشــرفت ایــن ســاختمان مقــرر شــد تــا پایــان
فروردینمــاه  ،96نیمطبقــه ســاختمان تکمیــل شــده و
ن نقــل مــکان کنــد.
نمایندگــی از محــل اســتیجاری بــه آ 
وی در پایــان اعــام کــرد :زمــان اتمــام پــروژه،
بنابــر اظهــارات و مســاعدت نیکــوکاران ،حــدود یــک
ســال آینــده پیشبینــی شــده اســت.

نمایندگی اهــواز
صفیه سیدآقامیری ،رییس نمایندگی بنیادکودک در اهواز:

تقـدیر از بنیـادکودک در سمینـار تخصـصی
روابطعمومی استان خوزستان
نمایندگـی بنیادکـودک اهـواز کـه بـه تازگـی بـه خانـواده بزرگ
بنیادکودک پیوسـته ،به صورت رسـمی از ابتدای مـرداد  95فعالیت خود
را آغـاز کرده اسـت .این نمایندگی به همراه 2مـددکار 2،همکار افتخاری و
 12همیـار در رفـع موانع تحصیل تعـداد  46دانشآموز میکوشـد.

رییــس نمایندگــی اهــواز بــه حضــور بنیادکــودک در پنجمیــن
ســمینار تخصصــی روابطعمومــی اســتان خوزســتان اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن ســمینار در نیمــه آذرمــاه  95و بــا عنــوان «روابــط عمومــی
و ســرمایههای اجتماعــی» در تــاالر نفــت اهــواز برگــزار شــد.
این مســئول بــه معرفــی بنیادکودک توســط ســیدعلی سیفالســادات،
رییــس هیئــت امنــای نمایندگــی اهــواز اشــاره کــرد و افــزود :در ایــن برنامه
مدیــرکل پنجمیــن ســمینار تخصصــی روابطعمومــی اســتان خوزســتان
بــه منظــور قدردانــی از فعالیتهــای نمایندگــی بنیادکــودک در ایــن شــهر،
لــوح سپاســی را بــه ایــن نمایندگــی تقدیــم کــرد.
پوشش خبری شروع به کار نمایندگی اهواز
صفیــه ســیدآقامیری بــا تاکیــد بــر پوشــش خبــری بــرای شــروع
بــه کار نمایندگــی اهــواز گفــت :در مهــر  ،95نشســت رســانهای بــا
حضــور اعضــای هیئــت امنــای نمایندگــی اهــواز و برخــی از نماینــدگان
مطبوعــات درون اســتانی برگــزار شــد.
وی بــه حضــور یکــی از اعضــای هیئــت امنــای ایــن نمایندگــی
اشــاره کــرد کــه بــا تشــریح اهــداف و شــیو ه عملکــرد بنیادکــودک،
بــه پرســشهای خبرنــگاران در ایــن خصــوص پاســخ داد.
حضور نمایندگی اهواز
در سمینار انجمنهای خیریه استان خوزستان
رییــس نمایندگــی اهــواز بــا اعــام حضــور ایــن نمایندگــی در ســمینار
انجمنهــای خیریــه اســتان خوزســتان گفــت :ایــن ســمینار بــه منظــور
بررســی نقــش ایــن انجمنهــا در توانمندســازی خانــواده دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی از طریــق ایجــاد اشــتغال بــرای آنهــا برگــزار شــد.
ایــن مســئول بــه برگــزاری ایــن ســمینار در اوایــل دی  95اشــاره کــرد و
افــزود :در ایــن برنامــه ،فعالیتهــا و عملکــرد بنیادکــودک تشــریح شــد.
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نمایندگی بــم

لیال جهانیفر ،رییس نمایندگی بنیادکودک در بم:

بنیــادکــودک ،قـدردان حمــایتهای مهـرمندان نیکاندیـش است
نمایندگـی بنیادکـودک در بـم ،پـس
ی  82آغـاز به کار
از وقـوع زلزلـه بـم در د 
کـرده و در حـال حاضـر  547دانشآمـوز
را بـا همـکاری یـک همـکار افتخـاری و با
حمایـت  38همیـار بنیادکودک ،بورسـیه
کرده اسـت.
این نمایندگی با دارابـودن  2نمایندگی
اقمـاری در ریـــگان و رســـتمآباد ،یک
کارمند اداری و  5مـددکار دارد.
ریی ــس نمایندگ ــی بنیادک ــودک ب ــم،
در خص ــوص تأس ــیس نمایندگ ــی ب ــم ،ب ــا
اشـــاره بـــه دانشآمـــوزان بـــا اســـتعدادی
کـــه بـــه دلیـــل زلزلـــه امکانـــات الزم
بـــرای تحصیـــل خـــود را از دســـت داده
بودن ــد؛ بی ــان ک ــرد :بنیادک ــودک پ ــس از
وقـــوع زلزلـــه ،بیـــش از  40روز در بـــم و
در چ ــادر مس ــتقر ش ــد و توانس ــت تع ــداد
 5هـــزار کولهپشـــتی بـــه همـــراه وســـایل
مـــورد نیـــاز گروههـــای مختلـــف ســـنی
دانشآمـــوزان و کـــودکان را در میـــان
آنـــان توزیـــع کنـــد.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اســتقرار
 2نمایندگــی مجــازی در بــم گفــت:
بنیادکــــودک در شهــــربابک و کرمــان
نیــز بــا همــکاری مــــددکاران افتخــاری،
فعالیــــت میکنــد.
نمایندگی جیـرفت

رییــس نمایندگــی بــم بــا اشــاره
بــه تقدیــر از همیارانــی کــه بــه آینــده
دانشآمـــــوزان بــا استـــــعداد نیازمنــد
میاندیشــند؛ گفــت :نمایندگــی بــم در
مراســمی از «علیرضــا شــاهرخی» بــرای
اهــدای زمینــی بــه متــراژ  1600متــر
بــه منظــور احــداث ســاختمان اداری بــه
نمایندگــی بــم در راســتای حمایــت از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد ایــن
شــهر ،تقدیــر کــرد.
قــدردان
جهانیفــر بنیادکــودک را
ِ
حمایتهــای مهرمنـــــدان نیکاندیــش
خوانــد و ادامــه داد :ایــن مراســم بــا
حضــور تعــدادی از مســئوالن ایــن
شــهر و اعضــای هیــات امنــای نمایندگــی
بنیادکــودک در بـــــم در دیمــاه 95
برگــزار شــد.

نمایندگی بم
میزبان نویسند ه معاصر ایرانی
جهانیفــر بــه حضــور «اســتاد محمــد
علومــی» ،یکــی از فرهیختــگان ادبیــات
ایــران در ایــن نمایندگــی اشــاره کــرد و
گفــت :نمایندگــی بم در تاریــخ  16آذر ،95
میزبــان اســتاد محمــد علومــی ،نویســنده،
پژوهشگــر و طنزپــرداز معاصــر ایرانــی
بــود کــه بــه تازگــی مشــغول اجــرای یــک
پــروژه فرهنگــی در بــم شــده اســت.
وی حضــور او را در ایــن نمایندگــی
بــرای آشــنایی بــا ایــن مؤسســه و همــکاری
بــه منظــور اســتعدادیابی دانشآمــوزان
در زمینــه ادبیــات ،قصــه ،داســتان و شــعر
دانســت و گفــت :علومــی بــه منظــور حضــور
رایــگان دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک
در کالسهــای آموزشــی در آینــدهای

منوچهر فاریابی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در جیرفت:

لحظاتی شاد برای دانشآموزان
در جشنواره نقاشی

نمایندگــی بنیادکــودک در جیرفــت از ابتــدای
فروردیــن  91بــه خانــواده بنیادکــودک پیوســت و
در حــال حاضــر بــا همــکاری  2مــددکار تماموقــت
و یــک همیــار فعــال در رفــع مشــکالت و موانــع
تحصیــل  333دانشآمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد این
شــهر تــاش میکنــد.
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نزدیــک اظهــار امیــدواری کــرد.
حضور پر شور نمایندگی بم
در جشنواره
خشت به خشت ارگ بم
رییــس نمایندگــی بــم ،بــا اشــاره بــه
اینکــه ارگ تاریخــی بــم ،بزرگتریــن بنــای
خشــت و گِلــی دنیــا بــه ُکنــدی بازســازی
میشــود؛ بیــان کــرد :بنــای ارگ بــم ،در نــوع
خــود بــه لحــاظ معمــاری ،وســعت و قدمــت
تاریخــی  2500ســاله یکــی از بینظیرتریــن
بنایهــای خشــتی دنیــا اســت.
ایــن مســئول بــا تأکیــد بــر حرکــت
مردمــی ،حمایــت مؤسســات غیردولتــی و
همــکاری ارگانهــای دولتــی بــه برگــزاری
اولیــن گردهمایــی مردمــی مشــارکت در
احیــای ارگ بــم اشــاره کــرد و گفــت:

دانشآمــوزان نمایندگــی بــم بــا شــرکت
در ایــن مراســم حضــور پرشــوری داشــتند
و هــر یــک ،بــه نــام خــود یــک خشــت
درســــت کردنــد تــا در بازســازی بنــای
ارگ قدیــم ســهیم باشــند.
وی در خصــوص ایــن برنامــه کــه در
آذر  95برگــزار شــد؛ بیــان کــرد :در ایــن
میــان ،دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی ،بــا
تشــکیل زنجیــره انســانی ،خشــتهای
ســاخته شــده بــرای مرمــت را بــه داخــل
ارگ منتقــل کردنــد.
لیــا جهانیفــر بــه برگــزاری یــک
مســابقه نقاشــی و اهــدای جوایــز بــه 3
طــــرح برتــر در جشــنواره خشــت بــه
خشــت ارگ بــم اشــاره کــرد و گفــت:
جمعــی از مســئوالن شــهر بــم نیـــــز در این
برنامــه شــاد فرهنگــی حضــور داشــتند.

رییــس نمایندگــی بنیادکــودک در جیرفــت گفــت :دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی جیرفــت در جشــنواره نقاشــی ،ســفالگری و هنرهــای
تجســمی بهــار نارنــج شــرکت کردنــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن در مجتمــع تفریحــی
کســرا و در نوزدهمیــن روز از اســفند  95بیــان کــرد :در ایــن مراســم،
دانشآمــوزان بــه همــراه خانــواده خــود حضــور داشــتند و از وســایل
نقاشــی همچــون گــواش ،آبرنــگ  ،بــوم و نیــز ،چــرخ ســفالگری
اســتفاده کردنــد و لحظــات شــادی را گذراندنــد.
وی اجــرای ایــن برنامــه را بــه منظــور معرفــی بنیادکــودک اعــام
کــرد و افــزود :در کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده ،افــرادی بهصــورت
داوطلبانــه مهارتهــای خــود را در ایــن زمینههــا بــه دانشآمــوزان
آمــوزش دادنــد و در پایــان تعــدادی کتــاب بــه دانشآمــوزان بورســیه
اهــدا شــد.

برگزاری همایش انگیزشی
و کالسهای آموزشی
رییــس نمایندگــی بــم بــا اشــاره بــه
برگــزاری اولیــن همایــش انگیزشــی-
تخصصــی در آذر 95بــا حضــور تعــدادی
از دانــــشآموزان و دکتــــر سیــــدعلی
پوراســماعیل ،مشــاور ،تحلیلگــر و مــدرس
تحصیلــی ،اظهــار کــرد :ایــن همایــش در
ســالن ارشــاد اســامی بــم بــه منظــور
آمــوزان
مشــاوره تحصیلــی بــرای دانش
ِ
مقاطــــع دهــم ،ســــوم دبیــــرستان و
پیشدانشــگاهی نمایندگــی بنیادکــودک
بــم برگــزار شــد.
ایــن مســئول هــدف ایــن همایــش را
جلوگیــری از کاهــش انگیــزه بــرای آزمــون
سراســری اعــام کــرد و افــزود :اســتاد
پوراســماعیل بــا گروهبنــدی دانشآمــوزان
در مقاطــع مختلــف ،کتابهــا و منابــع
آموزشــی برتــر را معرفــی کــرد و در
خصــوص برنامهریــزی آموزشــی مناســب
بــرای دانشآمــوزان ســخن گفــت.
جهانیفــر همچنیــن بــه برگــزاری
کالسهــای آمـــوزشی بــه منظــور پیشــرفت
تحصیلــی دانشآمــوزان و بــرای دانشآموزانی
کــه بــه دالیــل مختلــف دسترســی بــه فضای
آموزشــی مناســب و معلمــان برجســته
ندارنــد ،اشــاره کــرد و گفـــت :در ســال ،95
همچــون گذشــته ،عــاوه بــر معرفــی
دانشآمــوزان بــه مؤسســههای غیردولتــی
و آموزشــگاههای مختلـــف ،کالسهــای
آمــوزش ریاضــی و زبــان انگلیســی بــرای
دانشآمــوزان پایههــای هفتــم ،هشــتم و
نهــم برگــزار شــد.
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نمایندگی بروجـرد
حمیدرضا چوبکار ،رییس نمایندگی بنیادکودک در بروجرد:

نمایندگی اصفهــان

همایش زنگ مدرسه در نمایندگی بروجرد
برگزاری
ِ
نمایندگــی بنیادکــودک در بروجــرد در  26بهمن  82شــروع
بــه فعالیــت کــرد و اکنــون  365دانشآمــوز بــا اســتعداد
نیازمنــد را بــا حمایــت  153همیــار فعــال 4 ،مــددکار تماموقــت
و یــک همــکار افتخــاری بورســیه کــرده اســت.

رییـس نمایندگـی بروجـرد بـا اشـاره بـه حضـور معاونـان اداره آمـوزش
و پـرورش ،برخـی از مسـئوالن و همیـاران ایـن نمایندگـی در همایـش «زنـگ
مدرسـه»  گفـت :در همایـش «زنگ مدرسـه» که بـه همت نمایندگـی بروجرد
و در آسـتانه شـروع فصـل شـکوفایی علـم و دانش برگزار شـد؛ یکی از اسـتادان
ادبیـات دانشـگاه بروجـرد ،اهمیـت نحـوه درس خوانـدن دانشآمـوزان ،وظایف
والدیـن در قبـال فرزنـدان و آینـده آنها را برشـمرد.
چوبـکار بـا اشـاره به اهـدای جوایز بـه دانشآموزان ،توسـط اعضـای هیئت
امنا و مسـئوالن شـهر ،ادامه داد :در این همایش از یکی از دانشـجویان موفق در
کنکور سـال گذشـته نیـز تقدیر به عمـل آمد.
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی
حمیدرضـا چوبـکار ،بـه بازدیـد دانشآمـوزان بورسـیه ایـن نمایندگـی از
کارخانـه داروسـازی اکسـیر در مـرداد  95اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن اردوی
علمـی کـه اولیـن تجربه بازدیـد دانشآمـوزان از یـک کارخانـه تولیـد دارو بود؛
آنهـا پـس از پوشـیدن لباسهـای مخصوص و شـنیدن توضیحات مسـئوالن ،از
قسـمتهای مختلـف تولیـ ِد دارو بازدیـد کردنـد.
ایـن مسـئول با اشـاره بـه اردوی تفریحی دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمند
ایـن نمایندگـی بـه پارک ترافیـک بروجرد که در شـهریور  95برگزارشـد؛ گفت:
در ایـن بازدیـد دانشآمـوزان با عالئـم رانندگی و اجرای آنها بـ ه صورت عملی در
پـارک ترافیک و سـپس اتومبیلسـواری و رعایـت مقررات راهنمایـی و رانندگی
بـ ه خصوص چراغ راهنما آشـنا شـدند.
وی در پایان به برگزاری اردوی دیگری در همدان اشاره کرد و ادامه داد :تعداد
 40دانــشآموز دختر
نماینـــدگیبروجــرد
نیز در شهـریور  ،95از
مناطق دیدنی همدان
همچون آرامگاه بوعلی،
باباطاهـر و گنـــجنامه
دیدن کــردند.

نمایندگـی بنیادکــــودک در
اصفهـان کـه در پنجـم دی 1386
بـه صـورت رسـمی آغـاز بـه کار
کرد؛ بـا دارابودن  451همیـار فعال،
 5مـددکار تماموقـت ،یـک کارمند
اداری و یک نمایندگی مجــازی در
«کفران» ،در حـال حاضر از تحصیل
 484دانشآموز با اسـتعداد نیازمند
در اصفهـان حمایت میکند.
رییــس نمایندگــی اصفهــان عضویــت کلیــه
دانشآمــوزان در کتابخانــه عمومــی ســامانه جامــع
کشــور را از فعالیتهــای ایــن نمایندگــی ذکــر
کــرد و گفــت :ایــن کارت عضویــت امــکان اســتفاده
دانشآمــوزان از کتابخانههــای مختلــف ایــن ســامانه
را در سراســر کشــور فراهــم میکنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود :در
نمایندگــی اصفهــان دانشآمــوزان اردوهــای مشـــــهد
مقــدس ،چــادگان و آکواریــوم را تجربــه کردنــد کــه در
ایجــاد روحیــه شــاد بــرای آنهــا بســیار تاثیرگــذار بــوده
اســت.
انــواری بــه برگــزاری جشــن تولــد بــرای
دانشآمــوزان در هــر مــاه اشــاره کــرد و ادامــه داد:
بــرای دانشآمــوزان متولــد هــر مــاه جشــن تولــد بــه
صــورت گروهــی برگــزار میشــود کــه شــور و شــوق
بســیاری را در میــان آنهــا بــه ارمغــان مــیآورد.
حضور در پنجمين نمايشگاه
توانمنديها و دستآوردهاي
سازمانهاي مردمنهاد
رییس نماینـــــدگی اصفهان برگزاری پنجمیــــن
نمایشـــــگاه توانمنـــــدیها و دســـــتآوردهای
ســـــازمانهای مردمنهــا ِد فعــــال در بخـــشهای
ســامت ،آمــوزش ،فعالیتهــای نیکوکارانــه میــراث
فرهنگــی و محیــط زیســت اســتان اصفهــان را مــد
نظــر قــرار داد و گفــت :ایــن نمایشــگاه ،در نوزدهــم
بهمــن  ،95در ســالن همایشهــای نمایشــگاه
بینالمللــی ایــن اســتان برگــزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور نمایندگــی اصفهــان
در ایــن نمایشــگاه ادامــه داد :ایــن نمایشــگاه تــا ۲۲
بهمــن ،95از ســاعت  ۱۵تــا  ۲۱در پــل تاریخــی
شهرســتان بــرای عمــوم دایــر بــود.
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نسرین انواری ،رییس نمایندگی بنیادکودک در اصفهان:

«عموفیتیلهایها» شادمانی و نشاط فراوانی را برای دانشآموزان به ارمغان آوردند
نســرین انــواری ،نمایندگــی اصفهــان را میزبــان
و پذیــرای «عمــو فیتیلهایهــا» ذکــر کــرد و گفــت:
در ایــن جمــع شــاد و صمیمــی کــه روز چهارشــنبه
ی  95در محــل ایــن نمایندگــی رقــم خــورد؛
پانزدهــم د 
دانشآمــوزان بــا ایــن هنرمنــدان محبــوب برنامــه کــودک
و نوجــوان تلویزیــون ســخن گفتنــد و نامههــای خــود را
بــه آنــان ارائــه دادنــد.
وی اســتقبال و شــادمانی «عموفیتیلهایهــا» از
خوانــدن نامههــای ایــن دانشآمــوزان را وصفناشــدنی
تعبیرکــرد و افــزود :در ایــن مراســم ،دانشآمــوزان بــا
اهــدای گل و هدیــه یادبــود از میهمانان قدردانــی کردند و
گفتنــد کــه چنیــن دیـداری ،از بزرگتریــن آرزوهــای آنــان بــوده اســت.
ایــن مســئول دعــوتِ ایــن نقشآفرینــان را مبنــی بــر حضــور دانشآمــوزان
بورســیه بنیادکــودک در برنامــه «فیتیلــه» در روز جمعــه  17دی  ،95مــد نظــر قــرار
داد و افــزود :ایــن دانشآمــوزان ،بــه همــراه چنــد نفــر از مــددکاران و همیــاران در
ایــن برنامــه حضــور یافتنــد.
رییــس نمایندگــی اصفهــان بــا تاکیــد بــر نمایــان شــدن هیجــان و دلگرمــی
وافــر در میــان دانشآمــوزان بیــان کــرد :ضبــط تلویزیونــی و برنامههــای جانبــی
آن ،از ســاعت  8صبــح تــا  19بــه طــول انجامیــد و در مســابقه برگــزار شــده در
ایــن برنامــه ،دو نفــر از دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک بــا نشــان دادن نبــوغ
و دانــش خــود ،برنــده مســابقه شــدند و افتخــار دیگــری را بــرای بنیادکــودک بــه
ارمغــان آوردنــد.
حضور در دانشگاه آزاد
فالورجان
به مناسبت روز دانشجو
نســرین انــواری حضــور بنیادکودک
در دانشــگاه آزاد فالورجــان را بــه
مناســبت روز دانشــجو ،غنیمــت شــمرد
و گفــت :نمایندگــی اصفهــان از  13تــا
 18آذر  ،95در میــان دانشــجویان ایــن
دانشــگاه بــه معرفــی ایــن مؤسســه و
فعالیتهــای آن پرداخــت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه
دانشــجویان و اســتادان ایــن دانشــگاه
را دختــران تشــکیل میدادنــد؛ ادامــه داد :بنیادکــودک بــا اســتقبال بســیار
خوبــی روبـهرو شــد و دانشــجویان هریــک بــا توجــه بــه شــرایط خــود بــه گونهای
بــا ایــن مؤسســه ارتبــاط برقــرار کردنــد و برخــی از دانشــجویان اعــام کردنــد که
بــا توجــه بــه رشــت ه تحصیلیشــان میتواننــد بــرای دانشآمــوزان بــا اســتعداد
نیازمنــد اصفهــان ،کالسهــای آموزشــی و تقویتــی برگــزار کننــد.
دیدار با خانوادههای دانشآموزان کفران
رییــس نماینـــــدگی اصفهــان ،بــه بازدیــــد از نمایندگــی مجــازی کفــران
مــادران
اشــــــاره کــرد و گفــت :در آبــان  ،95نماینــــدگی کفــران میزبــان
ِ
دانشآمــــوزان و تعــدادی از همیــاران بــود.

ت و عملکــرد
ایــن مســئول بــا معرفــی فعالیــ 
بنیادکــودک ،اطالعــات الزم را بــرای آشــنایی بیشــتر
خانوادههــا و افزایــش همیــاران در اختیــار آنــان
قــرارداد و بیــان کــرد :در ایــن جلســه برنام ـه بافــت
قالیچــ ه پــادری بــه منظــور تشــویق مــادران بــه
کارآفرینــی و در نتیجــه کســب درآمــد از ایــن روش
اجــرا شــد.
تست سالمت از دانشآموزان
توسط سازمان ورزش شهرداری
انــواری بــه انجــام هماهنگیهــای الزم بــا
ســازمان ورزش شــهرداری نســبت بــه انجــام تســت
ســامت از دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی اصفهــان
در کلیــه مقاطــع تحصیلــی اشــاره کــرد و گفــت:
تســت ســامت در خردادمــاه  95در خانــه ریاضیــات
اصفهــان و بــا شــرکت  277نفــر از دانشآمــوزان و
ی آنهــا برگــزار شــد.
خانوادههــا 
وی بــا اشــاره به ارائه خدمـــــات دندانپزشــــکی
بــه دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی اصفهــان ،بیــان
کــرد :آمــوزش و ارتقــای ســامتی دانشآمــوزان
از مهمتریــن چالشهــای برنامــه توســعه اســت.
بــه همیــن منظــور ،ایــن نمایندگــی بــا همــکاری
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خوراســگان نســبت
بــه ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بــه دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی در آذرمــاه ســالجاری
اقــدام کــرد.
میزبانــی نماینــــدگی
ایــن مســئول ،بــه
ِ
اصفهــان از رییــس اداره بهزیســـتی شهرســتانهای
اصفهــان و هیئــت همــراه اشــاره کــرد و گفــت:
در ایــن نشســت کــه روز سهشـــنبه 14 ،دی 95
برگــزار شــد؛ شــرایط پذیــرش ،محــدوده فعالیــت
و کمکهــای دریافتــی خانوادههــا مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
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نمایندگی بوشهــر
بهارنوش چوبک ،رییس نمایندگی بنیادکودک در بوشهر:

دستان مهــربانان
پرواز هواپيــماهاي كاغــذي با
ِ
نمایندگی بنیادکودک در بوشـهر با  120همیار فعال از اسـفند  92شـروع به فعالیت کرده و در حال حاضر با همکاری
یک نفر مددکار فعال و یک همکار افتخاری در حمایت از تحصیل  164دانشآموز بورســــیه در بوشــهر میکوشد.

رییـــس نماینـــــدگی
بنیادکودک در بوشـهر گفت:
ایـن نمایندگـی در بهمن ٩٥
بـار دیگـر شـاه ِد گردهمایـی
مهربانـان و نیکاندیشـان در
جشـن گلریـزان بنیادکودک،
ِ
به بهانـه «پـروا ِز هواپیماهای
كاغــذی» بود.
وی بـه برگزاری مسـابقه
«پـرواز هواپیماهای کاغذی»
در ایـن نمایندگی اشـاره کـرد و
گفـت :شـــــرکتکنندگان در
این مراســم ،در جشن گلریـزان
و خریدِ كاغذهای ساخت هواپیما
بـه صــــورت همـــت عالـی،
مشــاركت کردند.
بهارنـــــوش چوبــک در
خصــوص شركت در مسابقهی
نمایندگی بیرجنــد

ناصر ولیپور مطلق ،رییس نمایندگی بنیادکودک در بیرجند:

برگـزاری نمایشــگاه در نمایندگی بیـرجند
رییــس نمایندگــی بیرجنــد بــا اشــاره بــه افتتــاح نمایشــگاه بــه منظــور
حمایــت از دانشآمــوزان تحــت حمایــت ایــن نمایندگــی و در راســتای
معرفــی و اطالعرســانی اهــداف مؤسســه در شهرســتان بیرجنــد گفــت:
ایــن نمایشــــگاه بــا تعــداد 30غرفــه شــامل لوازمالتحریــر ،بــازی و کــودک،
ورزشــی ،هنــری ،پزشــکی و ســــامت ،کافیشــاپ و محصــــوالت خانگــی
شــروع بــه کار کــرد.
ایــن مســئول در همیــن خصــوص افــزود :بیــن  20تــا  40درصــد ســود
فــروش غرفههــا بــه نمایندگــی بیرجنــد بــه منظــور حمایــت از دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی اختصــاص یافــت.
ناصــر ولیپــور مطلــق ،بــا اشــاره بــه پوشــش خبــری اســتانی ایــن نمایشــگاه
گفــت :تعــداد غرفههــا ،وســعت فضــا و میــزان بازدیــد از ایــن نمایشــگاه در بیــن
اقدامهــای مشــابه در اســتان خراســان جنوبــی بیســابقه بــود و ایــن نمایشــگاه

پــس از  9روز فعالیــت بــه همــت همــکاران
افتخــاری نمایندگــی بیرجنــد در دوم مهــر بــه
پایــان رســید.
معالجه دانشآموز بیرجندی
به همت نیکوکاران نمایندگی بیرجند
رییــس نمایندگــی بیرجنــد در خصــوص
معالجــه دانشآمــوز بورســیه بنیادکــودک کــه
در کودکــی دچــار ســوختگی در ناحیــه آرنــج،
شــکم ،دســت و زیربغــل شــده گفــت :بــه همــت
جمعــی از نیکــوکاران نمایندگــی بیرجنــد ،عمــل
جراحــی پالســتیک ایــن دانشآمــوز در اوایــل
آذر  ،95صــورت گرفــت.
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«پــــرواز هواپیــــماهای کاغـذی» بیـان
کـرد :ایـن مســــابقه در دو رده ســــنی
خردساالن و بزرگســـاالن برگــزار شد که
هیجـان آن ،لحظاتـی شـاد و مفرح
شـور و
ِ
را بـرای شرکتکننــدگان رقـــم زد.
ایـن مسـئول هـدف برگـزاری ایـن
مســـابقه را ایجـاد اشتـــیاق در میـــان
دانشآمـــوزان بـرای انجام فعالیـــتهای
مرتبـط بـا علـم هوافضا ،آشـنایی بـا اصول
اولیــــه ایرودینامیـک ،ترویــج فرهنـگ
بازیافـت و همچنیـن معرفـی فعالیتهـای
بنیادکـــودک دانســــت و گفـت :تمامـی
هزینـــــههای برگزاری این مســــــابقه،
توسـط همیـاران نیکاندیـش بنیادکـودک
پرداخـت و کلیـــه عوایـد حاصـــل از این
مسـابقه بـه نفـع دانشآموزان بورسیهشـده
نمایندگـی بوشـهر تخصیـص یافـت.
وی بـه اهـدای جوایـز بـه نفـرات اول
تـا سـوم مســــابقه در هـر رده سنــــی
اشـاره کرد و افـزود :برنده مقـــام دوم رده
بزرگسـاالن ،جایـزه خـود را بـه نمایندگـی
بوشهــــر هدیـه کرد.
چوبــک بــا قدردانـــی از همــکاری
تمامــی مهرمنـــــدان نیکاندیــــش در
برگــزاری ایــن رویــداد اظهــار کــرد:
مســابقه پــرواز هواپیماهــای کاغــذی در
روز پنجشــنبه  21بهمــن  ،95در ســالن
تربیــت بدنــی دانشــگاه خلیــج فــارس
بوشــهر برگــزار شــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکه
بــه دلیــل مشــکالت مالــی تاکنــون
هیــچ اقدامــی بــرای درمــان او انجــام
نشــده بــود ادامــه داد :پــس از اینکــه
دانشآمــوز آســیبدیده از طــرف
مدرســه بــه ایــن نمایندگــی ارجــاع
داده شــد؛ بررســیهای الزم توســط
مــددکار صــورت گرفــت و هزینــه
عمــل توســط جمعــی از نیکــوکاران
تامیــن و ســایر هماهنگیهــای الزم
بــا بیمارســتان انجــام شــد.
ولیپورمطلــق در پایــان گفــت:
ایــن عمــل پیونـــــد پوســت کــه
4ســاعت بــه طـــــول انجامیــد؛ بــا
موفقیــت انجــام شـــــد و در حــال
حاضــر شــرایط جسمـــــی دانشآمــوز
رو بــه بهبــود اســت.

نمایش عروسکی
«بیاین به شهر قصه»
میزبان دانشآموزان بنیادکودک
ِ
رییـس نمایندگـی بوشـهر از میزبانـی
نمایـــش عروســـکی «بیایـن بـه شـــهر
قصـه» از دانــشآموزان این نماینــــدگی
در بیسـتم دی  95خبـر داد و گفـت :در
ایـن مراسـم کـه در سـالن شـهید باهنر از
ســـاعت  18الی  20برگزار شـد؛  120نفر
از دانــــشآموزان بورسیـــه نمایندگـی
بوشهـــــر به همــــراه خانوادههایشـان
حضـــور داشتند.
وی بـا قـــــدردانی از «محمــــدرضا
میرشـکاری» کارگــــردان ایـن نمایـش
عروسـکی ادامـه داد :ایـن برنامـه نشـاط
بسـیاری بـرای دانشآمـوزان بـه همـراه
داشــــت و یـک روز بـه یادماندنــــی را
برایشـان رقـم زد.
پاکسازی ساحل دریا توسط
دانشآموزان نماینـدگی بوشهر
بهارنــــوش چوبــک ،بــا بر شمـــــردن
اهمیــت نگهــداری از محیــط زیســت
گفــت :نمایندگــی بوشــهر به مناســبت روز
ـی زمیــن پــاک و بــه منظــور ارتقــای
جهانـ ِ
فرهنــگ شــهروندی ،بــا همــــــراهی
ســازمان مدیریــت پســماند و انجمــن
حامیــان محیــط زیســت در اردیبهشــت 95
نســبت بــه پاکســــازی ســاحل دریــا
اقــدام کــرد.

وی بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه
ـن دانشآمــوزان،
اینکــه بــا ایــن اقــدا ِم نمادیـ ِ
بــه همــه مــردم یــادآوری شــود کــه ســیاره
خــود «زمیــن» را فرامــوش نکننــد و بــه
فکــر حفــظ آن باشــند ادامــه داد :تعــدادی از
ـوزان بــا اســتعداد نمایندگی بوشــهر
دانشآمـ ِ
بــا خوانــدن مقالــه و شــعر ،خواســتار پاکیــزه
نگهداشــتن محیــط زندگــی خــود شــدند
و دانشآمــــوزان و دیگــر شهـــــروندان بــا
پوشــیدن دســتکش و اســتفاده از کیسههای
زبالــه مخصــوص ،زبالههــای ســاحل دریــا را
جمعآوری کردند.
مهماننوازی رستوران ایتالیایی
گاندو
از دانشآموزان نمایندگی بوشهر
رییـس نماینـــدگی بوشـهر در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود گفت :رضا شـعبانی،
مدیر رسـتوران ایتالیایـی «گاندو» در بوشـهر،
هر ماه به پاسداشــت موفقیـتهای تحصیلی
دانشآمــوزان این نمایندگی ضیــافت شامی
برپـا میکند.
ایـن مسـئول بـه «فیـش مهربانـی» در
منـوی ایـن رسـتوران اشـاره کـرد و افـزود:
فیـش مهربانـی ،همـــواره در منـوی ایـن
ِ
رسـتوران در دستــــرس عموم است و افراد
میتواننـد در یك محیط خــوب و با خوردن
غـذا  ،لـذت خود را بـا خرید سـخاوتمندانه
فیـش مهربانـی بـه نفـــــع بنیادکـودک،
دوچنـدان کنند.

ت کرد و
نمایندگـی بنیادکـودک در بیرجنـد در  21مهر  94آغاز بـه فعالی 
اکنـون با  17همیار فعال 2 ،مددکار تماموقت و یک همکار افتخاری از تحصیل
 72دانشآموز با استعداد نیازمند این شهر حمایت میکند.
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نمایندگی تهــران

نسرین اسدی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در تهران:

آفــرود در روز کـودک

نمایندگی بنیادکـــودک
تهران از  28بهمـن  83فعالیت
خـود را به صورت رسـمی آغاز
کـــرد و هماکنون با دارابودن
 898همیـار فعـال 10 ،مددکار
تماموقـــت و یـک کارمنـد
اداری ،از تحصیـل نزدیـک به
 663دانشآمـوز بـا اسـتعداد
نیازمنـد حمایـت میکند.
رییــس وقــت نمایندگــی بنیادکــودک
در تهــران اعــام کــرد :همزمــان بــا روز
کــودک در شــانزدهم مهرمــاه  95بــا دعوت
و همــت مجموعــه فرهنگــی ،هنــری و
ورزشــی البرزیســت بــه همــراه گــروه
رونیزســواران ،روز خاطرهانگیــزی بــرای
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی
رقــم خــورد.
وی ایــن اردوی تفریحــی را بــا شــعار
«امیــد را زنــده کنیــم» معرفــی کــرد
و ادامــه داد :در پــی ایــن دعــوت تعــداد
 60نفــر از دانشآمــوزان بــا همراهــی 37
دســتگاه خــودروی رونیــز کــه در محــل
نمایندگــی بنیادکــودک در تهــران حضــور
یافتنــد بــه اردوی یــکروزه آفــرود و
کوهپیمایــی رهســپار شــدند.
ایــن مســئول در توضیــح ایــن ســفر
بهیادماندنــی و بــا تقدیــر از مجموعــه
فرهنگــی ،هنــری ورزشــی البرزیســت بــرای
اجــرای ایــن اردو بیــان کــرد :بنیادکــودک
بــه همــراه البرزیســت و رونیــــزسواران،
دانشآمــوزان را بــرای گــردش و کوهنــوردی
بــه کوههــای شــهران (پــارک کوهســار)
واقــع در غــرب تهــران منتقــل کردنــد و بــا
ـان پــاک بــرای
تاکیــد ویــژه بــر تولیــد هیجـ ِ
شــرکتکنندگان و بــا ســاختن هیجانهــای
ورزشــی و فعالیتهــای خــاص در طبیعــت،
در تقویــت روحیــه دانشآمــوزان کوشــیدند.

برگزاری کارگاه آموزشی
شرکت آب معدنی دماوند
با شرکت دانشآموزان
نمایندگی تهران

نسرین اسـدی به برگزاری کارگاه آموزشی
کارشناسـان شـرکت آب معدنـی دماوند اشـاره
کـرد و گفـت :در ایـن کارگاه بـا مشـارکت

دانشآمـوزان نمایندگـی تهـران ،نحـوه صحیح
مصـرف آب ایـن مـاده حیاتبخـش و اثـرات
کمبـود آن در زندگـی انسـانها ارائـه شـد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور دانشآمــوزان
پایــه ابتدایــی در ایــن کارگاه بیــان کــرد:
کارشناســان شــرکت آب معدنــی دماونــد
آموزشهــای موردنیــاز کـــودکان را بــا
روشهــای ســرگرمکننده و ســاده ارائــه کردند.
همایش قلمچی
و قدردانی از بنیادکودک
نسـرین اسـدی حضور نمایندگـی تهران
همایـش قلمچـی در شـهریورماه  95را
در
ِ
مـورد توجـه قـرار داد و هدف از برگـزاری این
همایـش را ارائـه گـزارش عملکـرد یکسـاله
آن مؤسسـه در ارتبـاط بـا اعطـای بورسـیه
بـه دانشآمـوزان نیازمنـد سراسرکشـور بیان
کـرد و ادامـه داد :اعلام رتبــــههای برتـر
دانـــشآموزان در آزمون سراســـری ،ارائه
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آمـار مدارس ساختهشــــده توسـط مؤسسـه
قلمچـی و همچنیـن تجلیـل از معتمـدان و
مؤسسـههای خیریـه کـه همـکاری میکننـد
را از دیگـر اهـداف ایـن همایـش دانسـت.
ایـن مسـئول بـه سـخنان قلمچـی در
خصـوص تعـداد دانشآمــــوزان بورسـیه در
سراسـر ایـران از سـال  84تـا بـه حـال اشـاره
کـرد و گفـت :در پایـان مراسـم بـا قدردانـی از
کلی ه مؤسسـههای خیریـه از جمله بنیادکودک،
تندیسهایی بـه نمایندگان خیریهها اهدا شـد.
برگزاری اردوهای تفریحی و علمی
رییـس  وقـت نمایندگـی تهـران ،اردوهای
برگـزار شـده در ایـن نمایندگـی را برشـمرد و
اظهـار کـرد :تعـداد  29نفـر از دانشآمـوزان
دختـر و پسـر نمایندگـی اقمـاری بنیادکـودک
در قرچـک بـه دعـوت از مـوزه ملـی در خـرداد
 ،95بـه منظـور بازدیـد و آشـنایی بـا تاریـخ و
تمـــدن ایـران بزرگ به مـوزه ایران باســـتان
اعزام شدند.

ایـن مسـئول بـه اردوی دیگـری در تیـر 95
نیـز اشـاره کـرد و گفـت :تعـداد  85نفـر از
دانشآمــــوزان دختـر مقطــــع ابتدایـی و
راهنمایـی نمایندگی بنیادکـودک در تهران و
اقمـاری قرچـک در تعطیلات عیدسـعیدفطر
بـه مـدت  3روز در منطقــــه سـاحلی نـور-
نوشـهر تعطیلات خـود را گذراندنـد.
وی یـک روز بهیادماندنـی را در پـارک
دلفیناریـوم بـرج میلاد در مـرداد  95مد نظر
قـرار داد و افـزود :ایـن اردو به منظور تشـویق
 70نفـر از دانشآمـوزان مقطـع ششـم ،هفتم
و هشـتم تحصیلـی با معدلهای  19تـا  20در
نمایندگـی تهـران و اقماری قرچک انجام شـد.
اسـدی دعـوت آژانـس گشــــت لحظـه
دیـدار در شهریـــور  95را زمینهسـاز اردوی
دیگـری ذکـر کـرد و ادامه داد :تعـداد  40نفر
از دانشآمـوزان مقطـع ابتدایـی و راهنمایـی
بورسـیه شـده در نمایندگی تهـران ،یک روز به
یـاد ماندنـی را در باغ پرندگان تهران و آشـنایی
بـا گونههـای مختلف آنهـا ،سـپری کردند.
گفتنـی اسـت هماکنون محسـن محمدی
ریاسـت نمایندگـی بنیادکودک در تهـران را به
عهده دارد.

نمایندگی داراب
سلیمان اسماعیلی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در داراب:

آموزان با استعداد
همیاران از هیچ کمکی به دانش
ِ
نیازمند دریغ نمیکنند
نمایندگــی بنیادکــودک در داراب بــا حمایــت از  422دانشآمــوز
بــا اســتعداد نیازمنــد ایــن شــهر ،دارای  2مــددکار تماموقــت ،یــک
کارمنــد اداری و  43همیــار فعال اســت .ایــن نمایندگی از  7شــهریور
 88فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز کــرده اســت.
رییس نمایندگی بنیادکودک
در داراب بـا اعــــلام تعــــداد
دانشآموزان بورسـیه بنیادکودک
همیاران
در این شـهر بیـان کـرد:
ِ
بنیادکــــودک در داراب ،از هیـچ
کمکـی بـه دانشآمــــــوزان بـا
اسـتعداد نیازمند این شـهر ،دریغ
نمیکننـد.
وی در توضیح ایـن امر افزود:
در سـالجاری ،نیکوکاران نمایندگی داراب،
نسـبت بـه تهیـه کارتهدیـه و بسـتههای
مـواد غذایـی اقـدام کردنـد کـه ایـن هدایا
بیـن دانشآموزان بـا اسـتعداد نیازمند این
نمایندگی توزیع شـد.
برگزاری جلسه با دانشآموزانی
که افت تحصیلی دارند
رییـس نمایندگی داراب بـه برگزاری
جلســــه با دانــــشآموزانی که افـــت
تحصیلـی داشـتند اشـاره کـرد و گفـت:
در شهـــریورماه  95ایـن نمایندگـی
در یکـی از دبیرسـتانها جلسـهای بـا
دانشآموزانـی که افت تحصیلی داشـتند؛
برگزار کرد.
وی در همیـن خصـوص ادامه داد :در
ایـن جلسـه ،یکـی از اعضای هیئـت امنای
بنیادکـودک ،اهمیت پیشـرفت تحصیلی را
بـرای این دانشآمـوزان برشـمرد و مددکار
بنیادکـودک ،دانشآمـوزان بورسـیه ایـن

نمایندگـی را بـرای شـرکت در کالسهـای
تقویتـی  -آموزشـی راهنمایـی کرد.
برگزاری اردوی آموزشی
اسـماعیلی بـا تاکیـد بـر برگـزاری
اردوهــــای علمی برای دانــــشآموزان
بورسـیه ایـن مؤسسـه در داراب ،اظهـار
کـرد :در آذرمـاه  ،95دو اردوی آموزشـی
بـرای دانشآموزان بورسـیه ایـن نمایندگی
بـه منظـور بازدیـد از کارخانـه سـیمان این
شـهر برگزار شـد.
وی در خصـوص برگـزاری ایـن اردوها
توضیـح داد :تعـداد  15نفـر از دانشآموزان
پسـر در مقطـع راهنمایـی و  20دانشآموز
دختـر پایـه نهـم در دو اردوی مجـزا ،از
کارخانـه سـیمان بازدیـد کردند.
رییس نمایندگی داراب پرداخت هزینه
ایـن اردوها را توسـط یکـی از اعضای هیئت
امنـای ایـن نمایندگـی اعلام کـرد و گفت:
بنیادکـودک همواره قـدردان نیکاندیشـی
همیاران گشادهدسـت اسـت.
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علیرضا کافی ،رییس نمایندگی
بنیادکودک در تبریز:

نمایندگی تبـــریز

جشن گلریزان عشق

در نماینـدگی تبــریز
برگزار شد

نمایندگــی بنیادکودک در تبریــز از 260
دانشآمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد در ایــن
شــهر حمایــت میکنــد و بــا همــکاری 3
مــددکار تماموقــت ،یــک کارمنــد اداری و
یــک همــکاری افتخــاری دارای  240همیار
فعــال بــوده و فعالیــت رســمی خــود را از
ابتــدای آذرمــاه  87شــروع کــرده اســت.
رییـس نمایندگـی بنیادکـودک در
تبریـز گفت :ایـن نمایندگی در هشـتم
بهمنمـاه بـا برگزاری «جشـن گلریزان
عشـــق» ،روزی بهیـاد ماندنـــی را در
برگهـای پر افتخــــا ِر ایـن نمایندگی
رقـــم زد.
وی هـدف برگـزاری این جشـن را
تبیین و جمعآوری هزینه برای سـاخت
اولیـــن مدرسـه خیریه به نـام بنیادکودک
در تبریـز اعلام کـرد و افـزود :ایـن جشـن،
بـه منظور سـاخت مدرسـه بنیادکـودک در
تبریـز بـا همـت عالـی نیکـوکاران برگـزار
شـد تـا دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد
ایـن شـهر بتواننـد از امکانـات تحصیلـی و
آموزشـی بیشـتری برخـوردار شـوند.
وی اهـدای ایـن زمین را از سـوی یکی
از نیکـوکاران اعلام کرد و افـزود :نمایندگی
بنیادکـودک در تبریـز بنا به درخواسـت این
نیکـوکار نسـبت به سـاخت مدرسـه در این
زمیـن اقـدام میکند.
علیرضــا کافــی حضــور مدیرعامــل
بنیادکــودک ،همیــاران مهرمنــد ،نیکوکاران
و اعضــای شــورای شــهر را در ایــن مراســم
ارج نهــاد و گفــت :ایــن برنامــه ،روز جمعــه
 8بهمنمــاه  95و در ســالن مجتمـــــع
رفاهــی پتروشــیمی تبریــز واقــع در بلــوار
اســتاد شــهریار برگــزار شــد.
دیدار با مدیرکل آموزش وپرورش
استان آذربایجان شرقی
رییـس نماینــــدگی تبریـز بـه حضور
اعضـای هیئـت امنــــای ایـن نماینــدگی

در دفتـر مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان
اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن دیـدار کـه در
خـرداد  95صـورت گرفـت؛ گزارشـی از
فعالیتهـای بنیادکـودک ارائـه شـد.
ایـن مسـئول بـا تاکیـد بـر همـکاری
اداره آمـوزش و پـرورش بـا بنیادکـودک
ادامـه داد :مدیـرکل آمـوزش و پـرورش،
پـس از تکمیـل فـرم همـکاری افتخـاری
مؤسسـه ،از مسئــــوالن بنیــــادکودک
درخـــواست کـرد تـا بـا حضور در جلسـه
رؤسـای نواحـی و مناطـق آموزشوپرورش
اسـتان ،فعالیـــتهای ایـن مؤسسـه را
معــــرفی کننـد.

برگزاری اردوهای تفریحی
و کالسهای آموزشی
علیـــرضا کافـی بـا اشـاره بـه برگـزاری
اردوی زیارتـی مشـهد مقـدس بـرای  14نفر از
دانشآمـوزان بورسـیه نمایندگـی تبریـز گفت:
در ایـن اردوی  5روزه که در شـهریور  95برگزار
شـد؛ رییـس هیئـت امنـای ایـن نمایندگـی و
مـددکار مؤسسـه نیـز حضور داشـتند.
وی همچنیـن بـا اعلام برگـزاری
کالسهـای آموزشـی بـرای دانشآمـوزان
نمایندگـی تبریـز ادامـه داد :ایـن نمایندگی
بـه منظـــــور باالبـردن توان آمـــــوزشی
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد و بـرای
کسـب رتبههـای برتـر در آزمـون کنکـور
سـال  96بـه برگـزاری کالسهـای آمادگی
کنکـور در دروس ریاضـی ،فیزیک و شـیمی
اقـدام کـرده اسـت.
این مسـئول بیـان کـرد :دانشآمـوزان از
تجربههـای اسـتادان مهرمنـد دانشـگاهها بـه
صـورت تدریـس افتخاری ،اسـتفاده میکنند.

68
نمایندگی کرمانشـاه
محمدرضا رنجبر ،رییس نمایندگی
بنیادکودک در کرمانشاه:

بادبادکها
به پــرواز درآمــدند
فعالیت رسـمی نمایندگی بنیادکودک در
کرمانشـاه در آبـان  1382کلید خـورد و 2
مـددکار تماموقت ،یـک کارمنـد اداری با
همـکاری یک همکار افتخاری و  229همیار
فعـال ،در تسـهیل مسـیر تحصیـل 323
دانشآمـوز با اسـتعداد نیازمند این شـهر
تالش میکنند.
رییـس نمایندگـی کرمانشـاه ،برگـزاری
جشـن «پـرواز بادبادکهـا» را بـه منظـور
فراهمکـردن لحظاتـی شـاد بـرای دانشآموزان
بورسـیه ایـن نمایندگـی اعلام کـرد و گفـت:
ایـن نمایندگی با مشـارکت چنـد ارگان دولتی،
خصوصی و کلینیک مددکاری کرمانشاه مراسم
شـاد و باشـکوه «پرواز بادبادکها» را برگزار کرد.
این مسـئول جمـع کثیـری از دانشآموزان
مـدارس ،تعـدادی از خانوادههـای ارگانهـای
دولتـی ،افـراد نیکـوکار ،جامعـه فرهیختـه،
ورزشـکاران و دیگـر اقشـار جامعـه را از حاضران
در این جشـن ذکر کـرد و افزود :این مراسـم که
در  16خـرداد  1395در محـل پارک کوهسـتان
واقـع در طـاق بسـتان برپـا شـد و بـا اجـرای
برنامههـای طنـز و موسـیقی محلی همـراه بود.
وی معرفـی هرچه بیشـتر بنیادکـودک و
فعالیتهـای آن را دیگر دسـتآورد این برنامه
خوانـد و بیـان کـرد :در ایـن مراسـم ،پـس از
بـه پـرواز درآمـدن بادبادکها به برنـدگان این
مسـابقه جوایزی اهدا شـد.
برگزاری دور ه آموزش خبرنگاری
و کالسهای مشاوره و روانشناسی
محمــدرضا  رنجبـــربااشــارهبهاهمــیت
ننمایندگی
بهینهسازیاوقاتفراغــتدانشآموزا 

کرمانشاه اظهار کرد :در تابستان 95با همکاری
خبــرگزاری دانــشآموزی «پانا» دوره آمــوزش
خبرنگاری برای این دانشآموزان تشکیل شد.
وی ایـن دوره را در ارتقـای سـطح آگاهـی
دانشآمـوزان ،بسـیار مفیـد ذکـر کـرد و گفت:
این کالسها که در ایام تابسـتان تشـکیل شـد؛
تا سـه ماهه اول سـال تحصیلی به طول انجامید و
اسـتقبال دانشآمـوزان را به همراه داشـت.
ایـن مسـئول بـه اعطـای مـدرک
خبرنـگاری مقدماتـی بـه دانشآموزانـی کـه
حـد نصاب نمـره را کسـب کردند؛ اشـاره کرد
و افـزود :به همـت اداره کل آمـوزش و پرورش
اسـتان ،از چهـار دانشآموز با اسـتعداد در این
رشـته بـرای اردوی زیارتی-سـیاحتی مشـهد
مقـدس دعـوت بـه عمـل آمد.
رییس نمایندگی کرمانشـاه ،افزایش اعتماد
بـه نفـس و جلوگیـری از اسـترس کنکـور را در
میـان دانشآموزانـی کـه در آزمون سراسـری
موفـق نبودند مهم برشـمرد و گفـت :در مرداد
 95دوره کالسهـای مشـاوره و روانشناسـی
بـه مـدت  6هفتـه بـا همـت و همیـاری یکی
از اسـتادان مطـرح در این رشـته  برگزار شـد.
این مسـئول ،هـدف از برگـزاری این دوره
را دسـتیابی دانشآمـوزان بـه توانمندیهای

خـود ،افزایـش اعتمـاد بـه نفـس آنان و
راهکارهـای کنتـرل و کاهـش اسـترس
دانسـت و اظهـار کـرد :امیدواریـم ایـن
دانشآمـوزان بـا آمادگـی و آرامـش
بیشـتری خـود را برای آزمون سراسـری
سـال آینـده آمـاده کننـد و بتواننـد بـه
دانشـگاه راه یابنـد.
روز جهانی کودک
رنجبـر بـه برگـزاری گرامیداشـتی بـه
مناسـبت روز جهانـی کـودک اشـاره کـرد و
گفـت :به همـت تعدادی از همیـاران و اعضای
هیئـت امنـای نمایندگـی کرمانشـاه ،مراسـم
گرامیداشـتی در محل این نمایندگی برپا شـد.
وی ایـن مهـم را بـه منظـور معرفی بیشـتر
بنیادکودک به اقشـار جامعه تلقی کرد و افـزود :در
ایـن گردهمایی ،همیـاران با تقدیم شـاخه گل از
زحمـات همـکاران ،قدردانـی کردند.
رییــس نمایندگــی کرمانشــاه در پایــان
ســخنان خــود ،بــه جابهجایــی محــل ایــن
نمایندگــی اشــاره کــرد و گفــت :در آذر  ،95بــا
همــت و تــاش اعضــای هیئــت امنــای ایــن
نمایندگــی ،دو واحــد اداری بــه متراژهــای  68و
 91متــر ،بــه منظــور اســتفاده اداری و آموزشــی
بــرای نمایندگــی کرمانشــاه خریــداری شــد.
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نمایندگی رشت

سمانه حسنعلیزاده ،رییس نمایندگی بنیادکودک در رشت:

«گزینه دو» ،گزینــهای مهربان

نمایندگــی بنیادکــودک در رشــت فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی از  9تیــر  92آغــاز کــرده اســت و
 179نفــر همیــار فعــال دارد .ایــن نمایندگــی را تعــداد  2مــددکار تماموقــت ،یــک مــددکار افتخــاری و یــک
کارمنــد اداری در رســیدن بــه اهــداف خــود کــه همانــا حمایــت تحصیلــی از  259دانشآمــوز بــا اســتعداد
ایــن شــهر اســت؛ یــاری میرســانند.
رییـس نمایندگـی بنیادکـودک در رشـت ،با اشـاره
بـه اینکـه تعـدادی از دانشآموزان برتر مقطع متوسـطه
نمایندگـی رشـت ،بـه صـورت رایـگان در آزمونهـای
آزمایشـی گزینـه دو در دی مـاه  ،95ثبـت نـام کردنـد
گفـت :نخسـتین مرحلـه آزمـون «گزینـه دو» ،در روز
جمعـه  ۲۴دی مـاه در محـل آموزشـگاه بهگزین رشـت
برگزار شـد.
ایـن مسـئول افـزود :حضـور دانشآمـوزان برتـر
مقطـع متوسـطه نمایندگـی رشـت در ایـن آزمـون،
بـا همـت و مهرمنـدی همیـاران نمایندگـی رشـت
کـه مدیریـت آموزشـگاه علمـی بهگزیـن و مؤسسـه
«گزینـه دو» در اسـتان گیلان را بـر عهـده دارنـد،
اتفـاق افتـاد.

دیدار با مسئوالن استانی و شهرستانی
سـمانه حسـنعلیزاده به برگزاری
چندیـن جلسـه در مردادمـاه  95بـه
منظـور معرفـی مؤسســـه اشـاره کرد
و گفـت :ایـن جلسـهها بـا حضـور
چنـــد نفـر از مسـئوالن شـهری
و اسـتانی از جملـه رؤسـای اداره
آمـوزش و پرورش و رؤسـای سـازمان
بهزیسـتی و ...برگـزار شـد.
برگزاری اولین
تئاتر عروسکی
در نمایندگی رشت
حسـنعلیزاده با اشـاره بـه اجرای
اولیـن تئاتـر عروسـکی نمایندگـی
رشـت و حضـور مـادران دانشآموزان
بورسـیه و اعضـای هیئـت امنـای این
نمایندگـی ،گفـت :ایـن نمایـش در

مهرمـاه  95و در انجمـن فرهنگـی هنـری اسـتان گیلان ،اجـرا شـد.
وی بــه تالشهــای دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت اشــاره کــرد و افــزود:
دانشآمــوزان از ســال گذشــته در ایــن کالسهــا شــرکت و نمایشــنامه و
عروســکهای ایــن تئاتــر را بــا دســتهای توانمنــد خــود نــگارش ،طراحــی
و اجــرا کردنــد.
رییـس نمایندگـی رشـت هـدف برگـزاری ایـن کالسهـا را توانمندسـازی
دختران رد ه سـنی خردسـال در عرص ه خالقیت نوشـتاری و گفتاری دانسـت و ادامه
داد :در ایـن کالسهـا ابتـدا بـه هنرجویـان نحو ه سـاخت عروسـکها آمـوزش داده
میشـود و سـپس هرکـدام از آنهـا بـه صـورت جداگانـه داسـتانی را برای عروسـک
خـود خلـق کرده و در هر جلسـه گوشـهای از تغییرات زندگی شـخصیت عروسـک
خـود را ایفـای نقـش میکنند.
برگزاری مسابقه دوستانه تیراندازی با تپانچه و تفنگ
سـمانه حسـنعلیزاده «جوانههـای امید» را نام مسـابقه دوسـتانهای اعالم کرد
کـه بـا همـکاری و میزبانـی هیئـت تیرانـدازی اسـتان گیلان ،میـان دانشآموزان
عالقهمنـد بـه ایـن رشـته ورزشـی و آنهایـی کـه آرزوی رسـیدن به شـغل پلیسـی
را در سـر میپروراننـد؛ برگـزار شـد و بیـان کـرد :ایـن مسـابقه در مهرمـاه  ۹5و بـا
حضـور مسـئوالن ادارهکل ورزش و جوانـان و همچنیـن اعضـای هیئـت تیرانـدازی
اسـتان برگزار شـد.
وی در همیـن خصـوص افـزود :دانشآموزان پـس از آموزش تیراندازی توسـط
مربیان ،در مسـابقه شـرکت کردند و عالوه بر اهدای یادبودی از سـوی دانشآموزان
نمایندگـی رشـت به هیئت تیراندازی اسـتان گیلان ،از تمامـی دانشآموزان حاضر
در ایـن رویـداد بـا اهـدای لوح سـپاس و هدیه تقدیر بـه عمل آمد.
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هیئت کاراته استان گیالن
به جمع همیاران بنیادکودک پیوست
رییـس نمایندگـی رشـت در پـی همـکاری هیئـت کاراتـه اسـتان گیلان و
میهمان
نمایندگـی رشـت گفت :هیات کاراته اسـتان گیلان در هفتم آبانمـاه 95
ِ
مسـابقات لیـگ کاراتـه اسـتان بـود و بنیادکـودک بـا برپایـی غرفـه بـه معرفـی
فعالیتهـا و عملکـرد ایـن مؤسسـه پرداخـت.
ایـن مسـئول همـکاری هیئـت کاراتـه اسـتان گیلان بـرای ثبتنـام رایـگان
دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکـودک و عالقهمنـد بـه ورزش کاراتـه را ارج نهـاد و
افـزود :ایـن هیئت بـا معرفی ایـن دانشآمـوزان به مراکـز معتبر آموزشی-ورزشـی
تحـت نظـارت سـازمان تربیـت بدنـی اسـتان ،بـه منظـور جلـب نظـر همیـاران و
نیکـوکاران حقیقـی و حقوقـی در حمایـت از فعالیتهای خیرخواهانـه بنیادکودک
تلاش میکنـد.
فروش لقمههای غذا
در حمایت از دانشآموزان با استعداد نیازمند

نهای دختران هپروفسـور رضا و سـما در شـهر
سـمانه حسـنعلیزاده دبیرسـتا 
رشـت را در آذرمـاه  95میزبـان همیـاران بنیادکـودک اعلام کرد و گفـت :در این
میزبانـی ،لقمههـای غذا در حمایـت از دانشآموزان با اسـتعداد بورسـی ه نمایندگی
رشـت به فروش رسـید.
وی دربـاره ایـن سلسـله برنامـه کـه بـا هـدف تحقـق شـعار «شـوق آموزش،
شـور زندگـی» برگـزار شـده و ادامه خواهد داشـت بیان کـرد :این برنامـه با معرفی
کاندیشـی و انساندوسـتی
اهـداف متعالـی بنیادکودک سـعی میکند تا روحی ه نی 
را در میـان آین دهسـازان ایـران بـزرگ ترویج کند.
برگزاری چهارمین نمایشگاه و فروشگاه عیدان ه
رییـس نمایندگـی بنیادکودک در رشـت ،برگزاری چهارمین نمایشـگاه خیریه
نمایندگـی رشـت را مدنظـر قـرار داد و گفت :این نمایشـگاه در روزهـای  ۱۸تا ۲۰
اسـفند  95بـه میزبانی پیشدبسـتانی و دبسـتان دخترانـه بها ِردانـش و با همکاری

و نیکاندیشـی همیــــاران و نیکــــوکاران ایـن شـهر،
برگزارشد.
این مسـئول در همین خصوص ادامه داد :نمایشـگاه
خیریـه نمایندگی رشـت در  19غرفه از کارهای دسـتی
بانـوان نیکـوکار و دانشآموزان شـامل محصوالت غذایی،
گل و گیـاه ،ظـروف سـفالی ،صنایعدسـتی ،تابلوهـای
نقاشـی ،شـمع ،کتـاب و ،...در مـدت سـه روز مـورد
اسـتقبال خـوب شـهروندان نیکـوکار و بهویـژه همیاران
بنیادکـودک قـرار گرفت.
وی بـه رونمایی از اسـتند دائمی گلهـای کاکتوس
در ایـن نمایندگـی ،کـه با دسـتان مهربـان دانشآموزان
ایـن مؤسسـه کاشـته شـده اشـاره کـرد و افـزود  :غرفـه
«درخـت آرزوهـا» نیـز بـا برگهایـی از آرزوهـای
دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکودک ،حضور گـرم همیاران
و نیکـوکاران را بـه همـراه داشـت.
سـمانه حسـنعلیزاده در همین خصـوص ادامه داد:
آرزوهـای  50دانشآمـوز بـا اسـتعداد نیازمنـد ،در ایـن
غرفـه بـه بـار نشسـت و نیکـوکاران در تهیـه آنهـا نقش
بهسـزایی ایفـا کردنـد .پوشـاک و کفـش ،عروسـک،
تختخـواب ،فـرش ،سـفر بـه تهـران و بازدیـد از بـرج
میلاد ،هزینـه ایـاب و ذهـاب تـا دانشـگاه ،میزتحریـر و
صندلـی ،دوچرخـه ،لوازمتحریـر ،سـاعتمچی و ...از
جملـه آرزوهـای دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکـودک در
رشـت بـود کـه بـر درخـت آرزوهـا شـکوفه داد.
تولدی ماندگار
رییـس نمایندگـی رشـت ،برگـزاری تولـدی بـه
یادماندنـی بـرای یکـی از همیـاران ایـن نمایندگـی کـه
پایهگـذار نمایندگـی بنیادکـودک در رشـت نیـز هسـت
را از دیگـر فعالیتهـای انجـام شـده برشـمرد و گفـت:
در اسـفندماه  ،95نمایندگـی بنیادکـودک در رشـت بـه
همـراه تعـدادی از دانشآموزان بورسـیه ایـن نمایندگی،
اندیـش مهرمنـد« ،مسـعود امانـی» بـود.
میزبـان نیک
ِ

این مسـئول در همین خصوص ادامه داد :نمایندگی
رشـت در تیـر ماه سـال  ،۹۲بـا حمایتهای ایـن همیار
ِ
حمایـت وی
مهربـان افتتـاح شـد و دانشآمـوزان تحـت
بـه پـاس مهرمندیهـای او ،تولـدی بـه یادماندنـی برای
او برگـزار کردند.
وی بـه حاشـیههای زیبـای ایـن مراسـم اشـاره کرد
و گفـت :در این جشـن تولـد« ،رضا» دانشآمـوز نابینای
تحـت حمایـت ایـن همیـار بـا گفتن جملـه «ایـن فضا،
بـوی پـدر نداشـتهام را میدهـد» لحظاتـی نـاب و تکرار
نشـدنی را بـرای ایـن همیـار مهرمند به وجـود آورد.
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نمایندگی کاشــان
زهرا چلهدوان ،رییس نمایندگی بنیادکودک در کاشان:

کنفرانس خبری در نمایندگی کاشان برگزار شد
نمایندگـی بنیادکـودک در کاشـان ،بـا دارا بـودن تعـداد 126
نیکـوکار و نیکاندیش کاشـانی بـرای حمایت از آمـوزش و تحصیل
 265دانشآمـوز بورسـیه بنیادکـودک در کاشـان تلاش میکنـد.
کاشـان از جملـه نخسـتین شـهرهایی اسـت کـه بـه خانـواده
بنیادکودک پیوسـت و سـابقه فعالیتهای ایـن نمایندگی به صورت
مددکاری در شهرسـتانهای کاشـان و آران و بیدگل به سـال 1382
بـاز میگـردد و از  8مهـر  86بـا توجـه بـه تعـداد دانشآمـوزان،
کاشـان ،بـه صـورت نمایندگی فعالیت خـود را ادامه داد و به شـکل
رسـمی جزو نمایندگیهـای بنیادکـودک قـرار گرفت.
در ایـن نمایندگـی ،یـک همـکار افتخـاری ،یـک مـددکار
تماموقـت و یـک کارمنـد اداری مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.

رییــس نمایندگــی کاشــان اعــام کــرد :کنفرانــس خبــری بــه مناســبت روز
خبرنــگار ،در روز سهشــنبه  19مــرداد  ،95در نمایندگــی کاشــان بــه منظــور
معرفــی بنیادکــودک و پاســخگویی بــه پرســشهای خبرنــگاران برگــزار شــد.
زهــرا چل ـهدوان برگــزاری اردوهــای تابســتانی ،جشــن رمضــان ،توزیــع ســبد
مــواد غذایــی ،برگــزاری کالسهــای تقویتــی ،نشســت مشــاورههای تحصیلــی
و تربیتــی ،کالسهــای تابســتانی و برطــرف کــردن نیازهــای عمومــی خانــواده
و خواهــر و بــرادران دانشآمــوزان بورســیه شــده را از خدمــات ارائــه شــده
بنیادکــودک برشــمرد.
تشکیل تیم ورزشی کیکبوکسینگ
چلــهدوان بــا تاکیــد بــر اهمیــت ورزش بــرای دانشآمــوزان بورســیه ایــن
مؤسســه گفــت :در مردادمــاه  ،95قــراردادی بــرای تشــکیل یــک تیــم  5نفــره
ورزش رزمــی کیکبوکســینگ و دفــاع شــخصی بــا یــک ســالن ورزشــی بســته
شــده اســت.
ایــن مســئول تشــکیل تیــم را بــه منظــور آمادگــی افــراد بــرای مســابقات
اســتانی و کشــوری اعــام کــرد و ادامــه داد :بنیادکــودک ضمــن تهیــه لباسهــای
ورزشــی بــرای ایــن اعضــا ،پرداخــت شــهریه ایــن دانشآمــوزان را بــه ســالن
ورزشــی تقبــل کــرد.

نمایندگی شهرکــرد
نمایندگـی بنیادکـودک در شـهرکرد
کـه از اول مهـر  93بـه خانـواده بـزرگ
بنیادکـودک پیوسـته اسـت ،بـا یـک
مـددکار تماموقـت و یک کارمنـد اداری
رییـس نمایندگـی شـهرکرد بـا اشـاره بـه
اینکـه افزایـش دانـش و مهارتهـای خانـواده،
از بـروز مسـائل و مشـکالت روزمـره پیشـگیری
میکنـد گفـت :در مـواردی کـه افـراد دچـار
مشـکالت پیچیـده میشـوند؛ بـا کمک مشـاوره
میتـوان نسـبت بـه کاهـش ،رفـع و حـل آنهـا
اقـدام کـرد چراکـه هـر مسـئلهای راهحلهـای
متعـددی دارد.
محمودرضـا محمـدی ادامـه داد :بـه منظور
ارتقای سـطح آگاهـی خانوادههـای دانشآموزان
بورسـیه نمایندگـی شـهرکرد ،کالس مشـاوره با
حضـور دکتـر مـرادی از اسـتادان گروه مشـاوره
ادارهکل آمـوزش و پـرورش اسـتان بـرای جمعی
از مـادران ایـن دانشآمـوزان ،در دبیرسـتان
فجراسلا ِم شـهرکرد برگزار شـد.
ایـن مسـئول افـزود :از بهمـن  ،95کلیـه
خدمـاتِ مشـاوره در مرکـز تخصصـی شـهرکرد
بـرای دانشآمـوزان بورسـیه ایـن نمایندگـی بـه
صـورت رایـگان انجـام میشـود.
دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش
استان چهارمحال و بختیاری

محمـدی بـا اشـاره بـه تفاهمنامـه همـکاری
شوپـرورش
میـان بنیادکـودک و ادارهکل آموز 
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در اسـفند  93و
بـه منظـور حمایـت از دانشآمـوزان با اسـتعداد
نیازمنـد ،گفـت :اعضـای هیات امنـای نمایندگی
شـهرکرد در خـرداد  ،95گزارشـی از فعالیتهای
خـود را در دفتـر مدیرکل آمـوزش و پرورش این
اسـتان ارائـه دادند.
وی بـا تاکیـد بـر تقدیـر مدیرکل آمـوزش و
پـرورش ایـن اسـتان از تالشهای چندین سـاله
بنیادکـودک بیـان کـرد :اداره آمـوزش و پرورش
اسـتان ،هزینـه افطـاری دانشآمـوزان بورسـیه
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بـرای رفـع مشـکالت و موانـع تحصیلی
بیـش از  144دانشآمـوز بـا اسـتعداد
نیازمنـد تلاش میکنـد .تعـداد همیاران
فعـال در شـهرکرد  36نفـر اسـت.
ایـن مؤسسـه را بـههمـراه خانـواده آنها در
خـرداد  95متقبل شـد.
حضور نمایندگی شهرکرد
در مراسم روز پزشک
رییـس نمایندگـی شهــــرکرد معرفـی
عملکـرد مؤسسـه و ارتبـاط هر چه بیشـتر با
جامعه پزشـکی را مد نظر قـرارداد و گفت :در
اولین روز از آخــرین ماه تابستان ،به مناسبت
بزرگداشـــت زادروز حکیـــم بوعلی سـینا،
پزشـک نـامدار ایرانـی و روز پزشـک و تجلیل
پزشـکان استان ،مراسـمی در دانشگاه علوم
از
ِ
پزشـکی شـهرکرد برگزار شـد که بنیادکودک
نیـز در این مراسـم حضور داشـت.
وی بـا اشـاره بـه ارائه اهـداف و عملکرد
بنیادکـودک بـه همـراه توزیـع بروشـور در
میـان پزشـــکان و خانـواده آنها بیـان کرد:
ایـن اقـدام کـه توسـط همـکاران افتخـاری
بنیادکـودک انجـام شـد؛ همیـاری و حمایت
چنـد تـن از پزشـکان را از بنیادکـودک بـه
دنبال داشـت.

اهدای ۲۰۰جلد کتاب
به نمایندگی شهرکرد
محمودرضـا محمـــدی
بـا قـــدردانی از تمـــامی
نیکاندیشـانی کـه همـواره در
راسـتایِ اهداف انساندوستانه
گام برمیدارنـد گفـت :در
شـهریور  ،95کانـون پرورشـی
فکـری کـودکان و نوجوانـان
اسـتان چهارمحـال و بختیاری
سـطح
بـه منظـور ارتقـای
ِ
فرهنگـی دانشآمـوزان ،تعداد
 200جلـــد کتاب در ردههای

محمودرضا محمدی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در شهرکرد:

افزایش دانش و مهارتهای خانواده میتواند کاهش
مشکالت را سبب شود
محمـدی گفـت :در نمایـش اولیـن
فیلــــم در ایـن سـالن ،تعـداد  20صندلی
بـه دانــشآموزان بورســیه نمایندگـی
شـهرکرد اختـــصاص یافت که شور و نشاط
دانشآمـوزان را بـه همـراه داشـت.
حضور نمایندگی شهرکرد
در کارگاه آموزشی مدیریت مالی
مختلـف سـنی بـه بنیادکـودک اهـدا کـرد.
ایـن مسـئول ،ادامـه داد :کانون پرورشـی
فکـری کودکان و نوجوانان اسـتان چهارمحال
و بختیـاری ،اهــــدای ایـن کتابهـا را بـه
افزایـش خدمات
منظـور تجهیـز کتابخانه و
ِ
بـه دانشآموزان بورســــیه بنیـــادکودک،
اعــالم کرد.
حضور دانــشآموزان
در سالن سینمای
کــودک و نوجــوان
رییـس نماینـــــدگی بنیادکـودک در
شـهرکرد ،به افتتاح نخسـتین سالن سینمای
کـودک و نوجـــوان اسـتان چهارمحـــال و
بختیـاری بـه همـت کانـون پرورشـی فکری
کـودکان و نوجوانـان در دی  95اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن سـالن سـینما بـا حضور
مدیـرکل کانـون هنرهای تجسـمی کشـور،
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـتان ،رییـس
نمایندگـی شـهرکرد و جمعـی از مسـئوالن
ادارهکل آمـوزش و پـرورش رسـما آغـاز بـه
کار کـرد.

رییـس نمایندگـی بنیادکـــــودک در
شـهرکرد ،بـه حضـــور ایـن نمایندگـی در
کارگاه آموزشـی بـرای سـمنهای تحـت
نظـارت استـــانداری اشـاره کرد و گفـــت:
ایـن کارگاه در اسفــــند  95بـا هـــدف
توانمنــــدسازی سمنها در ســـالن ستاد
بحـران برگـزار شـد.
وی حضــور نمایندگــی شــهرکرد را
در ایــن کارگاه مدنظــر قــرار داد و افــزود:
نگـــــر شهای متفــاوت و مدیریــت
خــاق در حـــوزه مالــی اســــاس
موفقیــت در ســازما نهای مرد منهــــاد
اســت .اغتشــاش فکــری و پــرش ذهنــی
باعــث عــدم تمرکــز و در نهایــت نتیجــه
نامطلــوب خواهــد شــد.
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نمایندگی شیــراز
علیرضا راسخی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در شیراز:

درخت آرزوها شادمانی دانشآموزان با استعداد
نیازمند را به ارمغان آورد

رییـس نمایندگی بنیادکودک در شـیراز ،به برگزاری نمایشـگاهی از آثار هنرجویان
نگارخانـه جـم بـرای سـومین سـال متوالـی در شـهر شـیراز اشـاره کـرد و گفـت :ایـن
نمایشـگاه در مهرمـاه  95و بـه مـدت دوهفته با همـکاری نمایندگی بنیادکودک شـیراز
و بـه نفـع این مؤسسـه برگزار شـد.
علیرضـا راسـخی در همیـن خصوص ادامـه داد :درصـدی از فروش آثـار هنرجویان
بـه دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکودک اختصـاص یافت.
ایـن مسـئول بـه برگـزاری برنامـه «درخـت آرزوهـا» در این نمایشـگاه اشـاره کرد
و ادامـه داد :بسـیاری از دانشآمـوزان بنیادکـودک آرزوهـای خـود را بـر برگهـای
ایـن درخـت نوشـتند و مهمانـان و بازدیدکننـدگان از نمایشـگاه بـه صـورت داوطلبانه،
آرزوهـای دانشآمـوزان بنیادکـودک را بـرآورده کردنـد کـه ایـن موضـوع شـادمانی
دانشآمـوزان را برانگیخـت.
غرفه نمایندگی شیراز در کنگره بینالمللی قلب
رییـس نمایندگـی شـیراز ،بـه برگـزاری کنگـره بینالمللـی قلـب از هفتـم تـا دهـم
اردیبهشـت  95در هتـل بـزرگ شـیراز اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن همایـش بیـش
از یکهـزار نفـر از پزشـکان و فعـاالن ایـن حـوزه از ایـران و سـایر کشـورهای جهـان
حضور داشتند.
ایـن مسـئول برپـا کردن
غرفـه بنیادکـودک در ایـن
همایـش را مـد نظـر قـرار داد
و بیـان کـرد :بنیادکـودک در
ایـن همایـش ،زمینه آشـنایی
شـرکتکنندگان در کنفرانس
را بـا فعالیتهـای خـود فراهم
سا خت .

تعـــداد دانشآمــوزان بورســـیه
نمایندگـی بنیادکـودک در شـیراز334 ،
دانشآمـوز اسـت و ایـن نمایندگـی با دو
نمایندگـی اقمـاری در جهرم و مرودشـت،
بـه همـراه  6مـددکار تماموقـت ،یـک
کارمنـد اداری و یـک همکار افتخـاری در
اسـتان فـارس فعالیـت میکنـد.
 280همیـار فعال ،ایـن نمایندگی را در
شـیراز بـرای حمایـت از دانشآمـوزان بـا
اسـتعداد نیازمنـد حمایـت میکنند.
بنیادکـودک فعالیـت خود را در سـال
 73در شـیراز آغـاز کرده و پـس از انتقال
دفتـر مرکـزی بـه تهـران ،بـه صـورت
نمایندگـی بنیادکـودک در شـیراز بـه
فعالیـت میپـردازد.
رونمایی از خوراک مهربانی
راســخی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
اعــام کــرد :بــرای اولینبــار در ایــران ،نمایندگــی
شیــــراز بــا همــکاری مجموعــه غذایــی دیــوال،
غذایــی بــا نــام خــوراک مهربانــی را رونمایــی کــرد.
وی بـا اشـاره بـه حمایـت ایـن مجموعـه
از بنیادکـودک اظهـار کـرد :ایـن غـذا صرفـاً در
مجموعـه دیـوال بـه مشـتریان ارائـه میشـود
و 20درصـد از فـروش آن بـه نمایندگـی شـیراز
اختصـاص مییابـد.
رییس نمایندگی شـیراز شـروع رسـمی فروش
ت  95اعلام کـرد و
ایـن غـذا را روز سـوم اردیبهشـ 
افـزود :سـرور دادخـواه ،مدیرعامـل بنیادکـودک،
اولیـن مشـتری خـوراک مهربانـی بود.

نمایندگی یــزد

علی دستگاهدار ،رییس نمایندگی بنیادکودک در یزد:

میکوشیم زمینه رشد و بالندگی بیشتر
دانشآمـوزان با استــعداد نیازمنــد را
فراهم سازیم
نمایندگــی بنیادکــودک در یــزد از ابتــدای خــرداد  94بــه
خانــواده بــزرگ بنیادکــودک پیوســته اســت و در طــی ایــن
مــدت ،تعــداد  86دانشآمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد را بورســیه
کــرده و امــور مربوطــه را بــا همراهــی  2مــددکار تماموقــت،
یــک کارمنــد اداری ،یــک همــکار افتخــاری و  40همیــار
نیکاندیــش بــه ســرانجام رســانیده اســت.
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برگزاری کارگاه آموزشی
بحران هویت در نوجوانی

علیرضـا راسـخی برگـزاری کارگاههـای
آموزشـی بحـران هویـت در نوجوانـی را از دیگر
فعالیتهـای ایـن نمایندگـی به منظـور حمایت
از تحصیـل دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد
برشـمرد و افـزود :ایـن کارگاههـا بـه شـکل
مسـتمر و توسـط روانشـناس و مدرس دانشگاه
در بیسـتم هـر مـاه برگـــزار میشـود.
وی هــــدف از برگــــزاری ایـن کارگاهها
را افزایـش سـطح بهداشـت روان مـادران و
چگونگـی رفتـار بـا فرزنــــدان دانســـت و
گفـت :برخـی از موضوعـات مـورد بحث شـامل:
بیـان ویژگیهـای دوره نوجوانـی ،توصیـف
دوره کودکـی دوره دوم ،تغییـرات فیزیولـوژی
و روانشـناختی ،راهکارهـای آگاهـی دادن بـه
فرزنـدان توسـط والدین و مطـرح کردن خطرات
مصـرف موادمخـدر بـود.
جشن اولین سالگرد تأسیس
نمایندگی اقماری مرودشت
رییـس نمایندگـی شـیراز با اشـاره بـه اولین
نمایندگی اقماری مرودشـت در
سـالگرد تأسـیس
ِ
رییــس نمایندگــی یــزد ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه بنیادکــودک همــواره میکوشــد
تــا زمینــه رشــد و بالندگــی بیشــتر
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد را در
سراســر ایــران فراهــم ســازد؛ گفــت :در
بهمــن  ،95تعــداد  120نفــر از دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی یــزد بــا همــت و
حمایــت همیــاران مهرمنــد ایــن نمایندگــی
بــه تماشــای فیلــم ســینمایی كمــدی
و موزیــكال «آس و پــاس» نشســتند و
لحظــات شــاد و مفرحــی بــرای آنــان رقــم
خــورد.
ایــن مســئول ادامــه داد :در خــرداد 95
و همزمــان بــا مــاهمبــارک رمضــان ،بــا
همــكاری چنــد تــن از همیــاران نیكــوكار و

اردیبهشت  ،95گفت :به همین
مناسـبت و برای هماندیشـی به
منظـور ارتقـای سـطح کمـیو
کیفـی خدمـات ،همایشـی بـا
حضـور جمعـی از مسـئوالن
شهرســـــتان ،فرهنگیـــان،
هنرمنـدان ،مراکـز آموزشـی
و نیکـوکاران در تـاالر مهـر
فرهنـگ و ارشـاد شهرسـتان
مرودشـت برگـزار شـد.
وی در ایـن مراسـم پـس از پخـش تیـزر بنیادکـودک ،بـا بیـان تاریخچـ ه بنیادکـودک
و همچنیـن فعالیتهـای انجـام شـده طـی سـالهای گذشـته تاکنـون ،راههـای حمایت از
ی برای آینـده بنیادکودک در اسـتان
دانشآمـوزان بورسـیه مؤسسـه را اعلام کرد و برنامـها 
فارس ارائـه داد.
راسـخی بیـان کـرد :نمایندگـی اقمـاری مرودشـت ،فعالیـت خـود را بـا هـدف معرفـی
مؤسسـه در اردیبهشـت  94آغـاز کرد و میکوشـد با جلـب نظر نیکـوکاران ،قدمهای بزرگی
در راسـتای حمایـت از دانشآمـوزان بااسـتعداد نیازمند بـردارد.
ایـن مسـئول ،همچنیـن بـه حضـور دانشآمـوزان بورسـیه ایـن نمایندگـی اقمـاری در
سـمینار تندخوانـی و تقویـت حافظـه اشـاره کـرد و گفت :این سـمینار به همت دبیرسـتان
غیرانتفاعـی یگانـه (یکی از مراکز همیار نمایندگی اقماری مرودشـت در امور آموزشـی) و در
سـالن فرهنگیـان آمـوزش و پرورش مرودشـت برگزار شـد.
حضور نمایندگی اقماری جهرم
ِ
نشست نیکوکاران
در
علیرضـا راسـخی ،بـه میزبانـی نمایندگـی اقمـاری جهـرم از جمعـی از نیکـوکاران،
معتمـدان شهــر ،رییـس و اعضـای هیئت
امنـای نمایندگـی شـیراز اشـاره کـرد
و گفـت  :اهــداف اصلــی ایـن نشسـت،
معرفی بنیادکودک و بسترسـازی مناسـب
بـه منظـور فعالیـت و همـکاری نزدیکتـر
نیکـوکاران بـا ایـن مؤسسـه بـود.

هیئــت امنــای ایــن نمایندگــی ،بســتههای
موادغذایــی تهیــه و در میــان خانــواده
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک در
یــزد توزیــع شــد.
وی همچنیــن بــه اهــدای تبلــت بــه
دانشآمــوزان با استعـــداد در مــــــرداد 95
اشــاره کــرد و افــزود :این اقــدام در راســتای
اهــداف انساندوســتانه بنیادکــودک و
تشــویق دانشآمــوزان بــا اســتعداد ،انجــام
پذیرفــت.
امضای تفاهمنام ه
با شرکت کیانجامه ایرانیان
علــی دســتگاهدار بــا اشــاره بــه امضــای
تفاهــــمنامه ایــن نمایندگــی با شـــــرکت

کیانجامــه ایرانیـــــان افزود :هميــــــاران
نيكانديــش بــا همراهــی بنیادکــودک،
همــواره دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی
یــزد را در شـــــاديهاي خــود ســهيم
ميكننــد.
ایــن مسئـــــول ادامــه داد :شـــــركت
كيـــــانجامهايرانيــــان (فروشـــــگاههاي
پوشـــاک رویــالراک) ،از هميــاران
فعــال نمايندگــي يــزد بــوده کــه طــي
تفاهمنامــهاي بــا اختصــاص مســتمر
درصــدي از فــــروش محصــوالت خــود بــه
ـان ایــن مؤسســه ،در
بنيادكــودك ،یاریرسـ ِ
فراهــم ســاختن حداقــل امكانــات تحصيلــي
بــرای دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد
ایــن شــهر اســت.
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نمایندگی مشهــد
سمانه رحیمزاده ،رییس نمایندگی بنیادکودک در مشهد:

بنــیآدم اعضــــای یکدیگــرند
نمایندگــی بنیادکــودک در مشــهد کــه در
ابتــدای خــرداد ســال  1386شــروع بــه فعالیــت
کــرده؛ هماکنــون بــا حمایــت از  361دانشآمــوز
بــا اســتعداد نیازمنــد ،دارای  4مــددکار تماموقــت،
 2کارمنــد اداری و  274همیــار فعــال اســت.
ی اســتان
رییــس نمایندگــی بنیادکــودک در مشــهد ،بارندگیهــا 
سیســتان و بلوچســتان را مســبب خســارتهای بســیاری در ایــن
اســتان دانســت و گفــت :ایــن بارندگیهــا موجــب خســارتهایی
همچــون آبگرفتگــی منــازل و مــدارس شهرســتانهای ایــن اســتان
بــه ویــژه مناطــق محرومــی همچــون فنــوج ،شــده اســت.
ایــن مســئول بــه منظــور کمــک به مــردم شــهر فنــوج کــه در 550
کیلومتــری زاهــدان قــرار دارد بیــان کــرد :نمایندگــی مشــهد بــا کمــک
جمعــی از نیکــوکاران و نیکاندیشــان مشــهدی تعــدادی پوشــاک ،پتــو و
ارزاق خشــک را جمـعآوری و بــه ایــن شــهر ارســال کــرد.
تو قهرمان هستی!
ســمانه رحیـمزاده به برگــزاری یــک اردو در شــهریور  95همزمان
بــا عیــد قربــان اشــاره کــرد و گفــت :بــا دعــوت یکــی از اعضــای هیئت
امنــای نمایندگــی مشــهد ،تعــداد  172نفــر از دانشآمــوزان نمایندگی
های
مشــهد اردوی تابســتانی بــه یادمانــی را همچــون ســال 
گذشته گذراندند.
وی بــا اشــاره بــه آویختــن مــدال «تــو قهرمان هســتی» بــه گردن

ـاس موفقیتهــای
همــه دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی ،بــه پـ ِ
تحصیلــی دانشآمــوزان ادامــه داد :دانشآمــوزان از ایــن اردو بســیار
لــذت بردنــد و بــا انــرژی فــراوان؛ احســاس انگیــزه ،امیــد و تــاش
بیشــتر بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد خــود را آمــاده کردنــد.
رییــس نمایندگــی مشــهد همچنیــن بــه بــرآورده کــردن آرزوی
دو دانشآمــوز بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی توســط تعــدادی از
نیکــوکاران مشــهدی اشــاره کــرد و گفــت :زهــرا  14ســاله و پوریــا 9
ســاله در آذر  95بــه آرزوهــای خــود رســیدند.
رحیــمزاده پاســخ همیــاران را بــه نامههــای ایــن دانشآمــوزان
اینگونــه بیــان کــرد« :خــدای مهربــان گفتــه هــر وقــت آرزویــی در
دل داشــتی تنهــا بــه مــن بگــو و تــو آرزویــت را برایــش نوشــتی و خدا
آرزوی تــو را دیــد».
وی بــه تکــرار ایــن برنامــه در بهم ـن 95اشــاره کــرد و توضیــح
داد :در بهمــن  95بــاری دیگــر بــه همــت جمعــی از همیــاران و
نیکاندیشــان مشــهدی آرزوی دو دانشآمــوز نمایندگــی مشــهد
بــرآورده شــد.
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رییــس نمایندگــی مشــهد در ایــن خصــوص گفــت :احمدرضــا
 10ســاله و علیرضــا  9ســاله ،بــا همیــاری مهرمنــدان ایــن شــهر بــه
آرزوهــای خــود دســت یافتنــد.

اردوی دانشآموزان نمایندگیهای اصفهان و بم
به مشهد مقدس
ســمانه رحیـمزاده بــه میزبانــی نمایندگــی مشــهد از دانشآموزان
بورســیه اصفهــان و بــم در خــرداد  95اشــاره کــرد و گفــت :پیــرو
جلســه بــه همــراه اعضــای هیئــت امنــا بــا مدیــر هتــل اتــرک ،ایــن
هتــل بــرای اقامــت دانشآمــوزان اعــام آمادگــی کــرد.
وی هماهنگیهــای صــورت گرفتــه را بــرای حضــور دانشآمــوزان
در مشــهد مدنظــر قــرارداد و افــزود :نمایندگــی مشــهد میزبــان  ۸۰نفر
از دانشآمــوزان دختــر و پســر نمایندگیهــای بــم و اصفهــان بــه
صــورت چهــار گــروه بیســت نفــره بــود و هرگــروه بــه مــدت  ۳شــب و
 ۴روز ،در مشــهد مقــدس اقامــت داشــتند.

عقد تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی
رییــس نمایندگــی مشــهد بــا تاکیــد بــر مشــارکت دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد در حفــظ ســامت بهداشــت و روان و رفــع مشــکالت
پزشــکی خانوادههــای دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک بیــان کــرد:
ایــن دانشــگاه بــا عقــد تفاهمنامـهای در تیــر  95نســبت بــه ایــن امــر
همت گمــارد.
ایــن مســئول بــه انجــام اقدامــات همهجانبــه و عملیاتــی ایــن
تفاهمنامــه بــه صــورت پایلــوت در مشــهد اشــاره کــرد و ادامــه داد:
قــرار اســت ایــن اقــدام پــس از مشــهد ،بهصــورت طــرح جامــع کلــی
و بــرای حــدود حداقــل 10هــزار خانــواده دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک در سراسرکشــور بهصــورت تفاهمنامــه بــا وزارت
بهداشــت و درمــان نیــز انجــام شــود.
وی شــروع انجــام غربالگــری خانوادههــای دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی را از تاریــخ  16شــهریورماه  95اعــام کــرد
و خبــرداد :خانوادههــای ایــن دانشآمــوزان بــا در دســت داشــتن
معرفینامــه بنیادکــودک و مراجعــه بــه مراکــز و پایگاههــای بهداشــت

اعالم شــده از ســوی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بر اســاس منطقه
و محــل زندگــی ،بــا تشــکیل پرونــده میتواننــد بــرای انجــام مراحــل
غربالگــری اقــدام کننــد.
حضور در نشست هماندیشی
مدیران تشکلهای مردمنهاد
رحیـمزاده ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ دانسـت ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ 
اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ 
کننـد و گفـت :در نیمـه دوم دیمـاه  95نمایندگـی مشـهد در نشسـت
هماندیشـی مدیران تشـکلهای مردمنهاد مبتنی بر موضوع مسـئولیت و
سلامت اجتماعی شـرکت کرد و مورد توجه و اسـتقبال شرکتکنندگان
قـرار گرفت.

وی نامگـذاری مشـهد را بـه عنوان پایتخت معنوی جهان در سـال
 2017غنیمـت شـمرد و ادامـه داد :امیـد اسـت با همـکاری بخشهای
خصوصـی و دولتـی در ایـن اسـتان در تمامـی زمینههـای آموزشـی،
فرهنگـی و رفاهـی بـه کمـک سـمنهای حوزههـای مختلـف بـه ویژه
کـودک و نوجوان به پیشـرفت شـایانی برسـد.
ایـن مسـئول بـه سـخنان رضـا کیانیان در این نشسـت اشـاره
کـرد و گفـت :بـا کمـک مـردم و حضـور سـمنها در حوزههـای
مختلـف بـه خصـوص در حـوزه کـودکان میتـوان از بسـیاری از
نابههنجاریهـای جامعـه جلوگیـری کـرد .دولتمردان مـا میتوانند
معضلات اجتماعـی را شناسـایی کننـد و بـرای رفع و اصلاح آنها از
سـمنها کمـک شـایانی بگیرند.
حضور در همایش
گفتمان گردشگری آسان و توسعه پایدار
رییـس نمایندگـی مشـهد گفـت :اولیـن همایـش «گفتمـان
گردشـگری آسـان ،طبیعت گردی و توسـعه پایـدار» روز  28بهمن 95
بـه میزبانی موسسـه آموزش عالـی بینالود مشـهد در محل هتل همای
شـماره  1مشـهد برگزار شـد .وی در خصوص حضور این نمایندگی در
ایـن همایش افزود :نمایندگی بنیادکودک در مشـهد بـا برپایی غرفهای
بـه معرفـی فعالیتها و عملکـرد خـود پرداخت.
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نمایندگی مهــاباد
رحیم پناهنده ،رییس نمایندگی بنیادکودک در مهاباد:

تحقق برگهای درخت آرزوهای دانشآموزان
ِ
نمایندگی مهاباد
مراسم رسـمی بازگشـایی و تأسـیس نمایندگی بنیادکودک در مهاباد که از
ابتدای مرداد  95شـروع به کار کرده ،روز چهارشـنبه سـوم شـهریور  95در تاالر
وحـدت این شـهر برگزار شـد .تعـداد  83دانشآموز ،بورسـیه ایـن نمایندگی
هسـتند و  22همیار فعال بـا همکاری یک کارمند اداری ،یـک مددکار تماموقت
و  4همـکار افتخـاری در حمایـت از تحصیل این دانشآموزان میکوشـند.
رحیـم پناهنـده بـا معرفـی اهـداف و
برنامههـای بنیادکـودک در مراسـم تأسـیس
نمایندگـی مهابـاد گفـت :این نمایندگـی که از
ابتـدای شـهریور  95به صـورت رسـمی آغاز به
فعالیـت کرده اسـت؛ از سـال  1382در اسـتان
آذربایجـانغربـی و زیرنظـر نمایندگـی ارومیه
خدمـات مـددکاری خـود را به دانشآمـوزان در
شهرسـتان مهابـاد ارائـه میدهـد.
پناهنـده همچنین بیـان کرد :در مراسـم
افتتاحیـ ه نمایندگـی مهابـاد ،تعـدادی از
دانشآموزان بورسـیه این نمایندگـی ،آرزوهای
خـود را بر برگهای «درخت آرزوها» نوشـتند
و همیـاران حاضـر در برنامه متعهد شـدند که
ایـن آرزوهـا را بـرآورده کنند.
وی در همیــن خصــوص توضیــح داد :در
ایــن میــان ،داشــتن کارگاهــی بــرای پــرورش
قــارچ ،آرزوی یکــی از دانشآمــوزان بورســیه

نمایندگیمهابــاد بــود کــه در رشــته پــرورش
قــارچ مشــغول بــه تحصیــل اســت؛ کــه بــا
مهرمنــدی یکــی از نیکوکاران ،مکان و وســایل
الزم بــرای کارگاه پــرورش قــارچ محقــق شــد
واکنــون ایــن کارگاه در حــال فعالیــت اســت.
برگزاری تئاتر و کالسهای آموزشی
رییـس نمایندگـی مهابـاد در بخـش
دیگـری گفت :دانشآمـوزان ایـن نمایندگی در
شـهریور 95به تماشـای نمایشـی در ردهسـنی
کـودکان بـه نام«روبـاه حقهبـاز» و تئاتـری بـا
موضـوع تاریخـی با نـام «زندگینامه سـیدوان»
در رده سـنی نوجوانـان نشسـتند.
وی همچنیـن بـه برگـزاری کالسهـای
آموزشـی در این نمایندگی اشـاره کـرد و افزود:
نمایندگـی مهابـاد در آذر  95بـرای تعـدادی از
دانشآمـوزان بورسـیه خـود ،به منظـور تقویت
مهارتهـای دانشآمـوزان در دروس مختلفـی

همچـون زبـان ،فیزیـک و شـیمی ،کالس
آموزشـی برگـزار کرد.
همیاری 27دانشآموز بورسیه جدید
ِ
در نمایندگی مهاباد
پناهنـده بـا اشـاره بـه دیـدار بـا مدیـر و
مؤسس مدرسه غیرانتفاعی ساوجبالغ در مهاباد
در چهاردهـم اسـفند 95ادامه داد :ایـن دیدار به
منظور تقدیر و تشکراز  مدیر و مؤسس مدرسـه
و آگاهی از اوضاع و وضعیـت درسی و پیشـرفت
تحصیلی دو دانشآموز بورســیه این نمایندگی
صـورت گرفت.
ایـن مسـئول افـزود :بـا توجـه بـه اینکه
نمایندگـی مهاباد بیسـت و هفتمین نمایندگی
بنیادکودک اسـت .مؤسـس مدرسه غیرانتفاعی
سـاوجبالغ متعهد شـد  27نفـر از دانشآموزان
ایـن مؤسسـه را بـه صـورت رایگان در مدرسـه
خـود ثبتنـام کند.

نمایندگی مراغــه
نیر معصومی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در مراغه:

دانشآمــوزان به تماشـای تئاتــر رفتنـد
نمایندگــی بنیادکــودک در مراغــه در اســفند  91بــه جمــع
خانــواده بــزرگ بنیادکــودک پیوســت .در ایــن نمایندگــی تعــداد
 112همیــار فعــال هســتند کــه بــه همــراه  2مــددکار تماموقــت
و دو کارمنــد اداری افتخــاری از  253دانشآمــوز بــا اســتعداد
نیازمنــد در مراغــه حمایــت میکننــد.

رییــس نمایندگــی بنیادکــودک در
مراغــه بــا اشــاره بــه دعــوت گــروه تئاتــر
ن  95تعــداد 100
«باریــش» گفــت :در بهم ـ 
نفــر از دانشآمــوزان بورســی ه نمایندگــی
مراغــه بــه همــراه خانوادههــای خــود بــه
تماشــای تئاتــر رفتنــد.
ایــن مســئول موضــوع ایــن نمایــش را
عواقــب اســتفاده بیــش از حد از تلفــن همراه،

تبلــت و رعایــت بهداشــت فــردی اعــام کرد
و افــزود :ایــن تئاتــر کــه «حســنی و دیگران»
نــام داشــت ،عــاوه بــر آمــوزش نــکات
آموزنــده بــه دانشآمــوزان ،لحظــات شــاد و
مفرحــی را بــرای آنهــا رقــم زد.
نیــر معصومــی بــه اردوهــای برگــزار
شــده اشــاره کــرد و گفــت :در مــرداد ،95
تعــداد  63نفــر از دانشآمــوزان دختــر و در

شــهریورماه ،تعــداد  68نفــر از دانشآمــوزان
پســر بــه همــراه چنــد نفــر از نیکــوکاران و
همــکاران افتخــاری ایــن نمایندگــی ،اردوی
یــک روزه واقــع در اردوگاه المهــدی در یکــی
از روســتاهای سرســبز اطــراف مراغــه بـ ه نــام
کرجآبــاد را تجربــه کردنــد.
ایــن مســئول برگــزاری جشــن تولــد در
هــر مــاه بــرای دانشآمــوزان عضــو کتابخانــه
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نمایندگی کرج

سیده مریم عظیمی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در کرج:

برگزاری کالسهای آموزشی برای دانشآموزان
و خانواده آنان بسیار حائز اهمیت است
نمایندگــی بنیادکــودک در کــرج کــه از فروردینمــاه  1388بــه
صــورت رســمی آغــاز بــه کار کــرده اســت؛ در حــال حاضــر از تحصیــل
 351دانشآمــوز بــا اســتعداد نیازمنــد در ایــن شــهر حمایــت میکنــد.
در ایــن نمایندگــی  358همیــار فعــال بــه همــراه  3مــددکار تماموقت،
یــک کارمنــد اداری و  3همــکار افتخــاری مشــغول به فعالیت هســتند.
رییس نماینــــدگی کرج به برگـــزاری
کالسهـــای آمــــوزشی بـرای مــــادران
دانشآمـوزان بورسـی ه نمایندگـی کرج اشـاره
کـرد و گفت :کالسهـای آموزش خانـواده به
مـدت دو ماه و در  8جلسـه برای مـادران این
دانشآمـوزان برگـزار شـد.
ایـن مسـئول مسـائل کاربـردی را از
موضوعـات ایـن جلسـهها ذکـر کـرد و ادامـه
داد :در ایـن کالسهـا موضوعاتـی همچـون
زندگـی بـا امیـد و نشـاط در زندگـی ،نحـوه
ارتبـاط بـا فرزند ،مهـارت تصمیمگیری و حل

مسـئله ،مهارتهای فرزندپروری و ...که بسـیار
کاربردی هسـتند مطرح شـد و مـورد رضایت و
توجـه مـادران دانشآمـوزان قـرار گرفت.
سـنجی صورت
عظیمـی ،با اشـاره به نیاز
ِ
گرفتـه بیـان کـرد :ایـن نمایندگی بر آن شـد
تـا جلسـههای آموزشـی در زمینـ ه کنتـرل
خشـم و ...بـرای دانشآمـوزان بورسـی ه ایـن
نمایندگـی برگـزار کند.
وی همچنیـن بـه دعـوت رسـمی کانـون
مشـاوران اسـتان البـرز از این نمایندگی اشـاره
کـرد و افـزود :در آخریـن روز فروردیـن ،95
نمایندگـی کـرج بـا هـدف معرفی
ایـن مؤسسـه در محـل سـالن
فرهنگ و ارشـاد این اسـتان حضور
یافت.
این مسـئول ،برگزاری سـفری
 4روزه بـه مقصـد شـهر سرسـبز
تالـش در اسـتان گیلان را از دیگر

اقدامهـای نمایندگـی کـرج ذکر کـرد و گفت:
ایـن اردو بـا حضـور 38دانشآمـوز دختـر و
 5نفر همراه در شهریور  95برگزار شد.
رییس نمایندگی کـرج حضور بنیادکودک
در همایشـی با محوریت کسـب و کار را نیز از
دیگـر فعالیتهای ایـن نمایندگی برشـمرد و
ادامـه داد :این همایش با موضوع تکنیکهای
ایجـاد انگیـزه در مشـتری ،بـا حضـور 1500
نفـر از شـرکتکنندگان در شـهر کـرج
برگزار شد.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه سـخنرانی
«محمدرضـا نمـازی» درخصـوص موضـوع
تکنیکهـای ایجـاد انگیزه در مشـتری گفت:
غرفـ ه بنیادکودک با اسـتقبال قابل توجهی از
سـوی  بسـیاری از مهمانـان کـه از شـهرهای
مختلـف در ایـن همایش حضور یافتـه بودند،
روبـهرو شـد و با تشـریح فعالیتهـا و عملکرد
خـود پذیـرای همدلـی و همراهـی آنـان بود.

نمایندگــی مراغــه را مــد نظــر قــرار داد و
بیــان کــرد :نمایندگــی مراغــه از ابتــدای
ســال  95هرمــاه جشــن تولــدی را بــرای
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی کــه
عضــو کتابخانــه بنیادکــودک و متولــد آن ماه
هســتند؛ برگــزار میکنــد.
برگزاری کالس شطرنج
و موفقیت دانشآموزان
نیــر معصومــی بــا اشــاره بــه برگــزاری
کالس آمــوزش شــطرنج از اوایــل ســال  93و
همزمــان بــا برگــزاری کالسهــای موســیقی
بــرای دانشآمــوزان تحــت حمایــت ایــن
نمایندگــی گفــت :برگــزاری ایــن کالسهــا
بــه پیشــنهاد و همیــاریِ یکــی از همیــاران
مهرمنــد بنیادکــودک ،بــا خریــد شــطرنج
بــرای گروههــای ســنی مختلــف در مرکــز
فرهنگــی ایــن نمایندگــی آغــاز شــد و
دانشآمــوزان عالقهمنــد در ایــن کالسهــا

شــرکت کردنــد.
ایــن مســئول ادامــه داد :کالسهــای
شــطرنج با هماهنگی باشــگاه شــطرنج ســهند
تحــت سرپرســتی ایــن همیــار مهرمنــد در
مهرمــاه  95بــا برگــزاری یــک دوره کالسهــای
آمــوزش مربیگــری ادامــه یافــت کــه از میــان
شــرکتکنندگان دو نفــر از دانشآمــوزان
بورســیه ایــن نمایندگــی موفــق بــه کســب
مــدرک آمــوزش مربیگــری شــدند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تعــداد  11نفــر
از دانشآمــوزان هــر هفتــه روزهــای پنجشــنبه
تحــت آمــوزش هســتند؛ بیــان کــرد :ایــن
هنرجویــان میتواننــد پــس از پایــان آمــوزش
و بــا در دســت داشــتن مــدرک مربیگــری
شــطرنج ،در مــدارس تدریــس کننــد.
نویسندگان کوچک مهربان...
رییــس نمایندگــی مراغــه گفــت:
تعــدادی از دانشآمــوزان نویســنده دبســتان

غیرانتفاعــی ســماء ،بــه منظــور ایجــاد رابطــه
صمیمــی ،حــس مســاعدت و انساندوســتی
بیــن دانشآمــوزان مــدارس و دانشآمــوزان
تحــت حمایــت نمایندگــی بنیادکــودک
در مراغــه ،مبلــغ درآمــد حاصــل از فــروش
نوشتههایشــان را بــه دوســتان بــا اســتعداد
خــود در ایــن نمایندگــی تقدیــم کردنــد.
وی افــزود :دستنوشــتههای کوچــک
ایــن دانشآمــوزان مهرمنــد اعــم از
کتابهــای داســتان ،نقاشــی و ...توســط
خودشــان بــه فــروش رفــت.
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بنیـادکـودک
در سیــستان و بلوچســتان
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا آب و هـواي بياباني ،بيـش از  11درصـد از وسـعت كل كشـور را دربرميگيرد.
اسـتان پهنـاور با توجـه به مرز طوالنی مشـترک بـا دو کشـور پاکسـتان و افغانسـتان و مرز سـاحلی طوالنی با
ایـن
ِ
دریـای عمـان ،در جنوب شـرقی ایـران از موقعیتی حسـاس و اسـتراتژیک برخوردار اسـت.
استان سیستان و بلوچستان از دو منطقه متمایز تشکیل شده است:
 منطقـه بلوچسـتان (جنـوب اسـتان) با  14شهرسـتان کـه تنوع اقلیمـیاش با دریـای عمان گره خورده اسـت.دارای طبیعتـی کوهسـتانی بـوده و بـا توجـه به پاییـن بودن سـطح بارندگـی و عدم وجـود منابع برفی کوهسـتانی
اکثـر جریانهـای رودخانـهای ،موقتی و فصلی بـوده و در بخش وسـیعی از اسـتان ،منابع محدود آبهـای زیرزمینی
تنهـا امکانات تأمین آب محسـوب میشـوند.
 منطقه سیسـتان (شـمال اسـتان) با  5شهرسـتان کـه نگینی اسـت برآمـده از آبرفتهای رودخانـه هیرمند وبزرگتریـن دریاچـه آب شـیرین جهـان را در خود جای داده اسـت .وزش بادهـای  120روزه که از اواخر بهـار تا پایان
تابسـتان میوزد در تشـدید نیاز و خشـکی محیط موثر اسـت.
بنیادکـودک بـه دلیـل پراکندگـی جمعیـت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،دارای دو نمایندگـی اصلـی در
شـهرهای زاهـدان و زابـل و  4نمایندگـی اقمـاری در شهرسـتانهای ایرانشـهر ،سـراوان ،فنوج و نیکشـهر اسـت.
ی افغانسـتان و پاکسـتان ،سـبب شـده دانشآموزان این اسـتان
شـرایط خـاص این منطقـه و همجواری با مرزها 
بسـیار آسـیبپذیر بـوده و از امکانـات الزم برای تحصیل بیبهر ه باشـند .بـه همین منظـور ،نمایندگیهـای بنیادکودک
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان همـواره میکوشـند تـا بـا بهکارگیری تمـام توان خـود ،با پدیـده فقر مبـارزه کرده و
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد این اسـتان را به منظور دسـتیابی به اسـتعدادها و تحصیالت عالی یـاری کنند.
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ماشاءاهلل ساالرپور ،رییس نمایندگی بنیادکودک در زابل:

میکوشیم مسیر تحصیل را برای دانشآموزان با استعداد نیازمند هموار سازیم

نمایندگـی بنیادکودک در زابـــل
از  25مهـــر  87شـروع بـه فعالیـت
کـرده اسـت .تعـداد همیـاران فعـال
ایـن نمایندگـی  52نفـر و دانشآموزان
بورسـیه ایـن نمایندگـی  564نفـر
هسـتند و در حال حاضـر در نمایندگی
زابـل 4 ،مـددکار و دو نفـر بـه عنـوان
همـکار افتخـاری مشـغول بـه فعالیت
هستند که مسـئولیت انجام امور اداری
مجموعـه را نیـز بـر عهـده دارند.
رییـس نمایندگـی زابـل گفـت :ایـن
نمایندگـی تلاش میکنـد تـا بـا همیـاری
نیکـوکاران ،دانشآمـوزان ایـن ناحیـــه از
سـرزمینمان نیـز هماننـد سـایر دانشآموزان
بتواننـد تحصیـل کننـد و در ارتقـای جامعـه
خـود ،نقشآفریـن باشـند.
ماشـاءاهلل سـاالرپور اهمیت تحصیل را در
این منطقه بسـیار حائـز اهمیت خواند و گفت:
میکوشـیم دانشآموزان بااسـتعداد نیازمند را
شناسـایی کنیم و مسـیر تحصیل را برایشـان
هموار سـازیم.
اجرای موسیقی توسط دانشجویان
کانون هنر دانشگاه زابل
رییـس نمایندگـی زابـل بـه تلاش ایـن
نمایندگی بـرای باالبردن روحیـه دانشآموزان
اشـاره کـرد و گفت :اجرای موسیــقی توسـط
دانشـجویان کانـون هنـر دانشـگاه زابـل در
سـاختن لحظاتی شاد برای دانشآموزان بسیار
موثر بود.

حضوردانش آموزان نمایندگی زابل
در رصدخانه
سـاالرپور با اشـاره بـه اینکـه در خـرداد95
دانشآمـوزان بورسـیه نمایندگـی بنیادکـودک
در زابـل در چاهنیمـه ،مهمـان رصدخانـه
دانشـگاه بودنـد گفـت :دانشآمـوزان ایـن
برنامـه را در قالـب یـک اردوی روزانـه تجربـه
کردنـد و توانسـتند سـیاره مـاه و ناهیـد را
رصد کنند .وی در همین خصوص گفت :این اردو
اولیـن تجربه رصد آسـمان توسـط دانشآموزان
بود که شـادمانی بسـیار آنان را به همراه داشـت.
برگزاری جشن

رییـس نمایندگـی زابـل بـه برگـزاری
جشـنی بـرای دانشآمـوزان بورسـیه ایـن
نمایندگـی و مادران آنها اشـاره کـرد و افزود:
ایـن مراسـم کـه در دی 95و در آمفیتئاتـر
دانشـگاه زابـل برگزار شـد در باالبـردن روحیه
دانشآمـوزان نقـش بهسـزایی داشـت.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اهـدای جوایز
بـه دانشآموزانـی کـه پیشـرفت تحصیلـی
داشـتند ادامـه داد :پـس از توضیحـات یکـی

از اعضـای هیئـت امنـای ایـن نمایندگـی در
خصـوص تعلیم و تربیت دانشآمـوزان ،اجرای
موسـیقی زنـده ،اسـتندآپ کمـدی ،نواختـن
گیتـار ،اجـرای دکلمه توسـط دانشآمـوزان و
برگـزاری مسـابقه بین آنها از دیگـر برنامههای
ایـن مراسـم بود.
آموزش نقاشی و خوشنویسی

سـاالرپور به برگـزاری کالسهای آموزش
زبـان انگلیسـی در نمایندگی زابل اشـاره کرد
و گفـت :در بهـار و تابسـتان  ،95گروهـی از
دانشآمـوزان بورسـیه ایـن نمایندگـی ،در
کالسهای آموزش نقاشـی و خوشنویسـی نیز
شـرکت کردند.
وی اهمیـت نقـش مـادران در پـرورش
دانشآمـوزان را نیـز برشـمرد و افـزود :یـک
روانشـناس ارشـد بـه صـورت داوطلبانـه
جلسـات روانشناسـی و آمـوزش چگونگـی
شادزیسـتن را بـرای برخـی از مادرانـی کـه از
افسـردگی رنـج میبردنـد برگـزار کـرد.
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علی بسکابادی ،رییس نمایندگی بنیادکودک در زاهدان:

بستر هموارتر برای تحصیل آسانتر
نمایندگـی بنیادکـودک در زاهـدان از 14مهـر 92بـه صـورت
رسـمی شـروع به فعالیت کـرده اسـت .ایـن نمایندگی بـه همراه
نمایندگیهای اقماری خود در شهرسـتانهای ایرانشـهر ،سراوان،
فنـوج و نیکشـهر بـرای از میان برداشـتن موانعی که بر سـر راه
دانشآمـوزان این اسـتان بـرای ادامه تحصیل وجـود دارد از هیچ
کوششـی فروگـذار نمیکند.
رییس نمایندگی بنیادکـودک در زاهدان
بـا اعلام اینکـه تعـداد  811دانشآمـوز در
نمایندگـی زاهـدان و اقماریهای آن بورسـیه
بنیادکـودک هسـتند ،گفـت :از ایـن تعـداد،
 467دانشآمـوز در نمایندگـی زاهـدان123 ،
دانشآموز در نمایندگی اقماری ایرانشـهر74 ،
دانشآمـوز در نمایندگـی اقمـاری نیکشـهر،
 66دانشآمـوز در نمایندگـی اقمـاری فنوج و

 81دانشآمـوز در نمایندگی اقماری سـراوان،
بورسـیه هستند.
ایـن مسـئول تعـداد همیـاران فعـال این
نمایندگـی را  51نفـر ذکـر کـرد و افـزود:
در حـال حاضـر ،در نمایندگـی زاهـدان و
نمایندگیهـای اقمـاری آن ،تعـداد  8مددکار و
4همکار افتخاری مشـغول به فعالیت هسـتند.
وی پراکنــــدگی جمعـــیت و محدوده

مالقات با کانون اصالح و تربیت زاهدان و توزیع صبحانه

مددکاران نمایندگی زاهدان به همراه دکتر ساالرزهی ،عضو
هیئت امنای این نمایندگی ،به منظور بازدید از کانون اصالح و
تربیت و توزیع صبحانه در میان کودکان و نوجوانان آن ،در این مرکز
حضور یافتند.
در ایـن بازدیـد کـه در اردیبهشـت  95برگزار شـد؛ امیرحمزه
سـاالرزهی بـه فضـای کانـون اصلاح و تربیت اشـاره کـرد و گفت:
دورههـای مهارتـی برگزار شـده در کانون اصلاح و تربیت ،فرصتی
بـرای خودسـازی و رشـد معنوی آنها اسـت.
وی حضـور ایـن کـودکان و نوجوانـان را در عرصههـای
کارآفرینـی و مهارتـی بسـیار مهـم قلمـداد کـرد و خطاب بـه آنان
افـزود :بـه یقین ،پس از بازگشـت بـه آغوشگر ِم خانـواده میتوانید
مسـیر فراگیـری دانـش و مهـارت را بـا جدیـت و پشـتکار و توکل
بـر خداونـد پیـش ببریـد و در آینـدهای نـه چنـدان دور ،در گـروه
انسـانهای کارآفریـن بـرای خـود ،خانـواده و جامعه مفی د باشـید.
گفتنی اسـت دانشـجویان کارشناسیارشـد رشـته کارآفرینی
اجتماعـی دانشـگاه ،بـر آن شـدند کـه جلسـه هماندیشـی در
زمینههای مشــــاوره و هـــدایت شغلی این کــودکان و برنامهای
در خصــوص توســعه کارآفرینی و مشاوره شغــلی برای کودکان
و نوجــــوانان در کانـون اصـــلاح و تربیـــت برنامهریزی کنند.

جغرافیــــایی گستــــرده شهرهای استان و
نیـز فقـر حاکـم بـر آن را دلیلـی بر پتانسـیل
بـاال بـرای حضـور پررنگتـر بنیادکـودک
نسـبت به سـایر استانها دانسـت و بیان کرد:
خانوادههـای آسـیبدیده بسـیاری چشـم
انتظـار دسـتهای یاریگـری هسـتند کـه
فرزنـدان آنـان را از خطـر ترک تحصـــــیل
ِ
برهـــاند.

برگزاریکارگاهآموزشیبرایدانشآموزاننمایندگیزاهدان
آشـنایی
بـا همـکاری اداره آمـوزش و پـرورش زاهـدان و بـه منظـور
ِ
دانشآمـوزان بورسـیه بنیادکـودک با آسـیبهای اجتماعی و پیشـگیری
از ابتلا بـه آنها ،کارگاه آموزشـی در محـل نمایندگی زاهدان برگزار شـد.
در ایـن کارگاه کـه در آبان  95برگزار شـد ،آسیبشناسـی اجتماعی
تعـــریف شد و راهکارهایی برای مقابله با برخی آسیـــبهای اجتماعی،
همچـون وابســتگی
دارویـی یـا اعتیـاد،
انحرافـات جنسـی،
ســــرقت و دزدی و
فقر ارائــــه شـد.

دانشآموزان نمایندگی اقماری سراوان در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان
محمداکبـر شـیخزاده گفـت :تعـدادی از دانشآمـوزان نمایندگـی
اقماری سـراوان به منظور آشـنایی بیشـتر با روحیه و توانمندیها و عالقه
خـود ،در کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان گرد هـم آمدند.
رییـس نمایندگی اقماری سـراوان با اشـاره به اینکـه دانشآموزان با
حضـور در کالس سـفالگری با ذوق و عالقه کارهـای زیبایی انجام دادند
بیـان کـرد :در ایـن جمـع صمیمـی مسـایل و دغدغههـای دانشآموزان
بیـان شـد و بـرای حـل آنها با مـددکار ایـن نمایندگـی ،مشـاوره صورت
گرفـت .ایـن مسـئول بـا مخاطـب قـراردادن دانشآمـوزان ،آنـان را برای
تلاش بیشـتر تشـویق کـرد و ادامـه داد :دانشآمـوزان بـا سـخن گفتن
دربـاره آرزوهـای خـود ،از اینکـه بـا یـاری بنیادکـودک توانسـتند ایـن
آرزوهـا را تحقـق بخشـند ابراز خرسـندی کردند.
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توزیع پوشاک گرم و کفش در میان دانشآموزان مدارس یکی از توابع زاهدان
در دیمـاه  95لبـاس گـرم و لوازمالتحریـر در بیـن دانشآمـوزان تحصیل هسـتند از لحاظ معیشـتی در شـرایط نامسـاعدی قرار دارند و
نیازمنـد مـدارس یکـی از توابـع زاهـدان در روسـتای «دومـک» توزیع از داشـتن پوشـاک مناسـب و کفش محرومند.
شـد .ایـن مدرسـهها در روسـتای دومـک و در فاصلـه  70کیلومتـری
در حـال حاضر مدرسـهای که ایـن دانشآموزان در آن مشـغول به
زاهـدان واقع شـده اسـت.
تحصیل هسـتند سـاخته شـده از خشت و گل با سـقف چوبی است که
بسـیاری از دانشآموزانـی کـه در مدرسـه ایـن روسـتا مشـغول به مدیـر مدرسـه در زمـان بارندگـی بـه ناچار مدرسـه را تعطیـل میکند
تـا بتواند امنیـت دانشآمـوزان را تأمین کند.
ایـن مدرسـه از داشـتن آب ،بـرق و
امکانـات بهداشـتی محروم اسـت .کـف حیاط
مدرسـه پوشـیده از خاک اسـت و با حرکت و
جابهجایـی دانشآموزان گرد و خاک بسـیاری
بـه پـا میشـود کـه موجـب شـده تعـدادی از
آنهـا بـه مشـکل تنگـی نفـس دچار شـوند.
گفتـــنی اسـت نماینــــدگی زاهـدان
بـا مهرمنـدیِ نیکاندیــــشان بـه تمامـی
دانشآمـوزان ایـن مدرسـه لبـاس و کفـش
اهدا کرد.

وقوع سیل در روستاهای سیستان و بلوچستان
بارش کمسـابقه باران در اسـتان سیستان
و بلوچسـتان که سالهاسـت با مشکل کمآبی
کسـالی روبهروست؛ در بعضی از شهرها
و خش 
سـبب آبگرفتگی معابر و بستهشـدن راهها
شد.
برخــی از مناطــق ایــن اســتان ،بیــش از
 130میلیمتــر در  24ســاعت بارندگــی را
تجربــه کردنــد کــه خســارتهای
بســیاری را بــه همراه داشــته اســت.
آبگرفتـــــگیها موجــــب
تعطیلــی مــدارس برخــی از
مناطــق همچــون ایرانشــهر،
فنــوج ،قصرقنــد ،کنــارک و ســرباز
شــد  .بــه مدیــران مــدارس نیــز
اعــام شــد در صــورت ناایمــن
بــودن ســــازه مدرســه ،بنابــــر
تشــخیص ،ایــن مــدارس را
تعطیــل اعــام کننــد.
بــه بسیـــــاری از منــازل و
مــدارس نیــز خســارت جــدی وارد
شــد .تعــداد زیــادی از خانوادههــا
در ایــن منطقــه در َک َپــر زندگــی
میکننــد .کپرهایــی کــه در برابــر
بارندگــی مقاومتــی ندارنــد.
خانههــا،
ایـــن
در
دانشآمــوزان بسیــــاری زندگــی

میکردنــد کــه بــا توجــه بــه فصــل ســرما،
نیازمنــد پوشـ ِ
ـاک گــرم بــوده و ســرپناه خود
را نیــز از دســت دادهانــد.
راههــا بهخصــوص در جنــوب اســـــتان
بهدلیــل وجــود رودخانههــای فصلــی قطــع
شــد و بــا توجــه به مشــکالت بــه وجــود آمده
در خطــوط تلفــن ،ارتبــاط بــا روســتاها بــه

ســختی امکانپذیــر بــود.
بســیاری از دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک در ایــن منطقــه ســاکن
محــل زندگــی  16نفــر از
روســتا هســتند.
ِ
دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی اقمــاری
فنــوج خســارت دیــد و در عیــن حــال بازدیــد
از دیگــر منــازل نیــز صــورت گرفــت.
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دانشآموز بورسیه بنیادکودک در ایرانشهر:

اگر بنیادکودک نبود
شاید بسیاری از دانشآموزان این شهر
ادامه تحصیل نمیدادند

دانشآمـوز بورســـیه بنیـــادکودک که
در رشـــته دندانپزشـکی دانشــگاه زاهـدان
پذیرفتـه شـده ،انگیـزه ادامـه تحصیـل خـود
را خانـوادهاش دانسـت و گفـت :خانـواده مـن
بـا مشـکالت بسـیاری دسـت و پنجـه نـرم
میکننـد و هـدف مـن از تحصیـل این اسـت
کـه بتوانـم بـه جایـی برسـم و بـاری از دوش
آنها بـردارم.
او بـا اعلام خبر فوت یکی از بسـتگانش،
یـک ماه قبل از آزمون سراسـری افزود :انتظار
مـن قبولی در دانشـگاه تهـران بود امـا با بروز
این مسـئله ،ضربه بَدی خوردم و نتوانســـتم
مـاه آخر را آنگونـه که بایـد ،درس بخوانم.
ایـن دانشآمـوز بـا اسـتعداد ،بـا اشـاره
بـه هزینههـای بسـیار بـاال بـرای شـرکت در
کالسهـای تقویتـی و آمادگـی کنکـور ،ادامه
داد :پرداخت شـهریه شـرکت در این کالسها
بـرای کسـانی کـه حتـی در سـطح متوسـط
زندگـی باشـند نیز بسـیار سـخت اسـت.
او امکانـات موجـود خـود بـرای شـرکت
در کنکـور سراسـری را اینگونـه برشـمرد:
کتابهـای دبیرسـتان و چنـد کتـاب کمـک
درسـی بـرای مطالعـه داشـتم و مشـکالتم را
بـا کمـک دبیـران دبیرسـتانم و جزوههـای
آنهـا رفـع میکـردم و بنیادکـودک در تهیـه
کتابهـای کمـک درسـی مـرا حمایـت
میکـرد.
ایـن دانشآمـوز بـه مشـکالتش بـرای
شـرکت در کنکـور اشـاره کرد و گفـت :منزل
مـا بسـیار کوچـک اسـت .بنابرایـن امـکان
اینکـه در خانـه درس بخوانم نبـود .از طرفی
تعـداد دانشآمـوزان در یـک اتـاق خوابـگاه
ً
عملا امـکان مطالعه
بیـش از  30نفـر بـود و

در خوابـگاه نیـز میسـر نبـود.
وی بـه وجـود اسـتعدادهای بیشـمار
در ایرانشـهر اشـاره کـرد و ادامـه داد:
بیشــــتر این دانشآموزان با استــــعداد،
دوره مقاطـع ابتدایـی و راهنمایـی خـود
را در روسـتا تحصیـل کردهانـد و اگـر
بنیــادکودک نبود؛ شـاید بسـیاری از آنان

ادامـه تحصیـــل نمیدادنـد.
ایـن دانشآمـوز بـا اسـتعداد آرزوهـای
بسـیاری بـرای آینده خود تصور کـرد و گفت:
دلـم میخواهد آرامـــش و آسـایش خاطر را
بـرای خانـوادهام به ارمغـان بیـــاورم و بتوانم
بـه بهتریـن جایگاه ممـــکن در این رشـــته
دســت یابم.

یکی از همیاران این دانشآموز نخبه:

خبرقبولیایندانشآموز
بهترینخبریبودکهشنیدم
یکـی از همیـاران ایـن دانشآمـوز
بورسـیه شـده بنیادکـودک ،دانشـجویی
 34سـاله اسـت کـه در سـال آخـر دکتری
علـوم اقتصاد در دانشـگاه فردوسـی مشـهد
تحصیـل میکنـد.
او کـه در دانشـگاههای مختلف مشـهد
بـه تدریـس نیـز مشـغول اسـت؛ نحـوه
آشـنایی خـود را بـا بنیادکـودک اینگونه
بیـان کرد :بنیادکودک را یکی از دوسـتانم
کـه او نیـز از همیاران دانشآمـوزان این
مؤسسـه بـود بـه مـن معرفـی کرد.
ایـن مهرمنـد نیکـوکار در ادامـه بـه
عالقـه خـود نسـبت بـه تحصیـل اشـاره
کـرد و افـزود :افـراد بسـیاری نیازمنـد
کمـک همنوعـان خـود هسـتند .امـا برای
مـن ،حمایـت از دانشآمـوزان مشـتاق
بـه تحصیـل کـه بـا اسـتعداد باشـند در
اولویـت بـود چـرا کـه ایـن قشـر از جامعه،
بـا کوچکتریـن حمایتهـا بزرگتریـن

قدمهـا را برمیدارنـد و در جامعـه تحـول
ایجـاد میکننـد.
وی معـدل باالی ایـن دانشآموزان را
در بازدیـد از وبسـایت بنیادکـودک مهم
برشـمرد و ادامـه داد :ایـن نکتـه برای من
بسـیار حائـز اهمیـت بـود و مـرا بـر انجام
ایـن کار ،مشـتاقتر کرد.
ایـن مـدرس ،در مقطـع کارشناسـی،
خـود را دانشآموختـه دانشـگاه زاهـدان
اعلام کـرد و گفـت :چهارسـال بـا مـردم
زاهـدان و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
زندگـی کـردم و محرومیـت را در میـان
آنـان دیـدم ،و ایـن امر سـبب شـد بخواهم
از همیـاران دانشآموزان این اسـتان باشـم.
او ،حمایـت از دانشآمـوزان با اسـتعداد
نیازمنـد را ایـدهای بسـیار نیکـو خوانـد و
بیـان کـرد :بـه جـز ایـن دانشآمـوز ،همیا ِر
سـه دانشآمـوز دیگر نیـز بودم کـه چندی
پیـش از بنیادکـودک با من تمـاس گرفتند
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بیـــــش از یکســــوم
دانشآموزان بورسـیه بنیادکودک
که واجدشـرایط آزمون سراسـری
بودنـد در دانشـگاههای مختلـف
کشـور پذیرفتـه شـدهاند .در
این میـان ،یکـی از ایـن نخبگان
در ایرانشـهر بـا وجود مشـکالت
فـراوان ،موفـق شـده بـا رتبـه
بسـیار خوبی در آزمون سراسری،
در رشته دندانپزشـکی دانشگاه
زاهـدان پذیرفتـه شـود و نشـان
افتخـاری بـرای ایـن مؤسسـه به
ارمغان بیـاورد.
او در پایان از موفقیت خود اظهار خرسـندی
کـرد و با اعلام این مسـاله که یکـی از برادرانش
نیـز دانشجوسـت ،افـزود :امیـدوارم بتوانـم بـا
کمـک بنیادکـودک ،مشـکالتم را برطـرف کنـم
چـرا کـه االن و در ایـن مقطـع ،نیازمنـد امکانات
و کتابهـای بسـیاری هسـتیم و متاسـفانه پـول
کافی بـرای تهیـه آنهـا نداریم.

و اعلام کردند کـه وضعیت اقتصـادی یکی از
ایـن دانشآمـوزان بهبـود یافتـه و از پوشـش
بنیادکـودک خارج شـده اسـت.
همیـار بنیادکـودک ،رضایـت درونـی
را نتیجـه کمـــک به دیگــــران دانسـت و
گفـت :هرچنـد بنیادکـودک بـرای دیـدار از
دانشآمـوزان تحـت حمایـت تمهیداتـی را
نکـه شـخصی را که
اندیشـیده اسـت ولـی ای 
حمایـت میکنـم از نزدیــــک نمیشناسـم؛
انگیـزه بیشـتری در مـن ایجـاد میکـرد و
میتوانـم بگویـم حتی خانـوادهام نیـز از انجام
ایـن امـر ،بیاطالعنـد.
وی با ابراز خرسـندی نسـبت بـه قبولی
ایـن دانشآمـوز نخبـه در دانشـگاه گفـت:
از صمیـم قلبـم خوشـحالم و میتوانـم بـه
جـرأت بگویم ایـن خبر ،بهتریـن خبری بود
که امسـال شـنیدهام.
همیار بنیادکودک ،یافتن ایـن دانشآموزان
بـا اسـتعداد نیازمنـد و حمایـت از آنـان را کاری
دشـوار و پسـندیده ذکـر کـرد و افـزود :اینکـه
امکانـی فراهـم شـده تا افـرادی بتواننـد بدون
زحمت و از پشـت میزشـان بـه دیگران کمک
کنند؛ بسـیار نیکوسـت.

ایرانشهــر
شهر مهر ،عشق و جوانههای ناب

*محمد انورآسوده
اینجــا اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت .ســرزمین
گوهرهــای نــاب ،ســرزمین اســتعدادهای نهفتــه و درخشــان.
ســرزمین عشــق ،مهربانــی و لبخنــد .ســرزمینی کــه در دل
خــود هــم مهــر دارد و هــم عشــق و هــم جوانــه .جوانههــای
ایــن ســرزمین بــا عشــق بــزرگ میشــوند .جوانههایــی
نوشــکفته کــه از دل خشــک ایــن زمیــن میروینــد و ســبز
میشــوند .سبزشــدنی کــه بــا هــزاران آرزو ،مشــقت و مــال
همــراه اســت.
جوانههایــی میروینــد و جوانههایــی دیگــر میپژمرنــد.
انگیزههــا بــرای فعالیــت در بنیادکــودک از همیــن نقطــه شــروع
میشــود کــه هیــچ جوانــهای پژمــرده نشــود .بنیــادی کــه
نگاهــی انســانمدار بــر اســاس منافــع اجتماعــی بــرای توســعه
آمــوزش و زندگــی بهتــر دارد.
بنیادکــودک در شهرســتان ایرانشــهر بــا هــدف شناســایی
دانشآمــوزان نیازمنــد ،بیسرپرســت ،بدسرپرســت و بــا اســتعداد،
تــاش دارد تــا بــه جامع ـ ه نوپــای ایــن منطقــه کمــک کنــد.
ایــن حرکــت انســانی میتوانــد بــا کمــک بــه رشــد
جوانههــای علــم و دانــش ایــن منطقــه ،از آســیبهای اجتماعــی
بســیاری در آینــده پیشــگیری کــرده و از دانشآمــوزان بــا
اســتعداد نیازمنــد آن ،انســانهایی توانمنــد و بــا انگیــزه
بپروارنــد کــه ایــن ،خــود میتوانــد جامعــه را بــه ســمت
توســعهیافتگی پیــش ببــرد.
در ایــن نــوع فعالیتهــای انســانی اســت کــه بســیاری از
الگوهــای ناپســند اجتماعــی بــا الگوهــای ارزشــمند انســانی
جایگزیــن میشــوند و انســانمداری ،تکریــم و بــا هــم بــودن
بــه نمایــش در میآیــد.
بنیادکــودک در ایرانشــهر تــاش دارد بــا فعالیتهــای
انســانی خــود ،بــذر مهربانــی را در دل انســانهای منطقــه
کاشــته ،زندگــی عــاری از خشــونت را تبلیــغ و بــر مهــرورزی
و همدلــی تاکیــد کنــد .ایــن مؤسســه ،بــرای آگاهــی مــردم از
آینــده جامعــه دســت از تــاش برنم ـیدارد؛ چــرا کــه معتقــد
اســت نهالهــای امــروز جامعــه ،درختــان تنومنــد فــردای
جامعــه خواهنــد بــود کــه حمایــت امــروز آنهــا میتوانــد در
توســعهیافتگی و پیشــرفت جامعــه ســهم مهمــی ایفــا کنــد.
پــس میتــوان بــا همدلــی ،بــا هــم بــودن و عشــق ،ایــن شــعار
امــروز را در آینــده نــه چنــدان دور بــه عمــل تبدیــل کــرد.
*رییس نمایندگی اقماری ایرانشهر
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در پی اجرای طرح «خداحافظ دمپایی» ،رییس نمایندگی اقماری فنوج:

گاهی ،کمکهای جزئی
میتواند مشکالت بزرگی را از میان بردارد

ســطح فقــر در برخــی مناطــق محــروم چنــان
گســترده اســت کــه گاهــی کمکهــای جزئــی
کوچــک میتوانــد مشــکالت بزرگــی را از ســر راه
دانشآمــوزان بــا اســتعداد ایــن مناطــق بــردارد.

رییـس نمایندگـی اقمـاری فنـوج ،بـا
اشـاره بـه اینکـه بنیادکـودک در راسـتای
تحصیـل دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمند
از هیـچ کوششـی دریغ نمیکنـد گفت :در
آبـان  95بنیادکـودک با یـاری مهرمندان و
همیـاران نسـبت بـه توزیع کفـش در میان
دانشآمـوزان بورسـیه نمایندگـی اقمـاری
فنـوج اقـدام کرد.
ایـن مسـئول مهرمنـدیِ مـردم را در
خریـد کفـش بـرای ایـن دانشآمـوزان ارج
نهـاد و ادامـه داد :با همت همیـاران نزدیک
بـه یکهـزار جفـت کفـش خریـداری و در
میان دانشآمـوزان مـدارس مناطق محروم
فنـوج توزیع شـد.
عبدالرحمـن هوتـی در همین خصوص
بیـان کـرد :ایـن کفشها بـه دانشآمـوزان
نیازمنـدی که از نعمت داشـتن پدر محروم
بودنـد یا بـا دمپایـی بـه مدرسـه میآمدند

ایــن یــک اصــل بدیهــی اســت کــه هــر کودکــی
بایــد درس بخوانــد؛ آمــوزش ببینــد و تحصیــل
کنــد و هی ـچگاه نبایــد ارزشهــای عمیــق تحصیــل
فرامــوش شــود.

اهدا شـد.
گفتنـی اسـت شهرسـتان فنـوج ،در
جنوبغربـی بلوچسـتان و 500کیلومتـری
زاهـدان قـرار دارد و یکـی از مناطق بسـیار
نوبلوچسـتان اسـت
محروم اسـتان سیستا 
که دارای  164مدرسـه و حدود  150روستا
بـوده و برخـی دانشآمـوزان آن منطقـه از
ابتداییتریـن ابـزار الزم بـرای زندگـی و
تحصیـل بیبهرهانـد.
شاید رویای یک کودک ،داشتن
یک اسباببازی کوچک باشد...
عبدالرحمــــن هــــوتی بـه توزیـع
بیـش از 1300عروســـک و اسـباببازی
در میـان دانشآمــــوزان مناطـق محـروم
شهرسـتان فنـوج اشـاره کـرد و افـزود :در
بهمـن ،95بـا اعالم یـک فراخـوان در میان
همیـاران و نیکـوکاران در سراسـر کشـور،

کـودکان مهرمنـــد بـه صـورت داوطلبانـه
ی برای سـایر کودکان
عروسـک و اسبابباز 
تهیـه کردنـد و ایـن اســباببازیها در بین
 1300دانشآموز مناطق محروم شهرسـتان
فنـوج توزیع شـد.
وی اهمیــــت تمریـن فرهنـــــگ
نیکـوکاری را از کودکـی مـورد توجـه قرار
داد و گفـت :بـدون شـک ایـن امـر باعـث
حـس نـوع دوســــتی در میـان
تقویـت
ِ
کـودکان میشـود.
رییـس نمایندگـی اقمـاری فنـوج  
بـا اشـاره بـه اینکـه شـاید رویـای یـک
کـودک ،داشـتن یک اسـباببازی کوچک
باشـد ادامـه داد :اینبـار کـودکان در خط
مقـدم قـرار گرفتنـد و بـا شـرکت در این
طـرح نیکـو تلاش دارنـد تـا بچههـای
مناطـق دورافتـاده و کمتـر برخـوردار را
خوشـحال کننـد.
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وی بـا تاکیـد بـر اینکـه عروسـک جـزو
دلبستگی یک کـــودک به شمار میآید بیـان
کرد :این عروسکها در مناطق روســــتایی و
عشـایری توزیـع شـده کـه کـودکان آن تـا به
حال اسـباببازی نداشــــتهاند.
تقدیر از دانشآموزان
معدل الف
رییـس نمایندگـی اقمــــاری فنـــوج
بـه تجلیـــل از دانشآمـوزان معـدل الـف
اشـاره کـرد و گفـت :در تیـــر  95به منظور
تشـویق دانشآمـوزان با اسـتعداد نیازمند در
ایـن شـهر ،هدایایـی از جملـه تبلت بـه آنان
اهدا شد.
این مسـئول حمایـت از دانشآمـوزان با
اسـتعداد نیازمنـد را آرمان بنیادکـودک ذکر
کـرد و افـزود :امید اسـت که ایـن هدیههای
کوچک ،زمینه رشـد و بالندگی بیشـتر برای
آینـده ایـن دانشآمـوزان را فراهم کند.
اهدای یار مهربانی
عبدالرحمـن هوتـی همــــکاری گـروه
خودجـوش «ایـران را بـه دســـت کوچکت
میسـپاریم» را بسـیار ارزشـمند خوانـد و
گفـت :ایـن گـروه،

بـا اهـدای مجموعـه جدیـدی از کتابهـای
داسـتانی ایرانـی بـه کتابـــخانه نمایندگـی
اقمـاری فنـــوج در ارتقـای سـطح آگاهی و
فرهنـگ دانشآمـــوزان گامهـای مـــوثری
برداشـتند.

وی ،نمایندگـی اقماری فنـوج را قدردان
مهرمندی این نیکاندیشـان دانسـت و ادامه
داد :امیـد اسـت هیـچ دانشآمـوزی از لـذت
کتابخوانـی محـروم نماند.
تاالسمی ،بیماری شایع
در میان کودکان فنوج
عبدالرحمـــن هوتــــی به حمـــایت
نمایندگـی اقمـاری فنــوج از دانشآمـوزان
بـا اسـتعداد نیازمنـد اشـاره کرد و گفـت :در
ت  ،95هنـگام شناسـایی و پذیرش
اردیبهشـ 
دانشآمـوزان ،بـا کـودکان با اسـتعدا ِد مبتال
بـه تاالسـمی مواجه شـدیم.

رییـس نمایندگـی اقمـاری فنـوج ،بـا
اشـاره بـه شناسـایی تعداد  50کـودک مبتال
به تاالسـمی در سطح شهرسـتان فنوج ادامه
داد :اقدامـات اولیـه بـرای پذیرش آنهـا انجام
شـده اسـت امـا متأسـفانه تعـداد کـودکان
مبتلا بـه تاالسـمی در اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان بسـیار باالست.
ایـن مسـئول در همیـن خصـوص بیان
کـرد :بسـیاری از ایـن دانشآمـوزان ،بـه
دلیـل فقـر و هزینههـای درمـان از تحصیـل
بازماندهانـد کـه تعـدادی از آنـان در سـال
گذشـته با همـت و تالش مسـئوالن آموزش
و پـرورش فنـوج بـه مدرسـه بـاز گشـتهاند.
وی در پایـان افـزود :امیـد اسـت کـه
حمایتهای نیکوکاران و همیاران بنیادکودک
گرهگشـای درد و رنـج ایـن دانشآمـوزان
ِ
تـرک تحصیـل را در
شـود و خطـر
بیـن آنـان کاهـش دهد.
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کــودکان بازمــانده از تحصیــل
*عبدالرحمن هوتی
سـواد در سـطوح مختلـف آن (از خوانـدن و نوشـتن ابتدایـی
تـا تحصیلات دانشـگاهی) در زندگـی ،آگاهـی نسـبت بـه شـرایط،
وضعیـت شـغلی ،بـزهکاری ،زندگـی خانوادگـی و سـرمایه فرهنگـی و
اجتماعـی افـراد ،بـه انـدازهای موثـر اسـت کـه ریشـهکنی بیسـوادی
گاهـی بهصـورت مسـتقیم منجـر به کاهـش مـرگ و میـر ،بیماریها،
بـزهکاری اجتماعـی و خشـونتهای خانوادگی و اجتماعی میشـود .به
همیـن دلیل اسـت کـه جوامع مختلف نسـبت بـه قضیه سـوادآموزی
حساسـیت نشـان داده و نسـبت بـه ریشـهکن کـردن بیسـوادی و
کاهـش بازمانـدگان از تحصیـل بـه دنبـال چاره هسـتند.
منظـور از کـودک بازمانـده از تحصیـل ،آن گروه سـنی از جمعیت
اسـت که در سـنین مدرسـه یعنی بین  6تا 18سـال قرار دارد ولی در
ماههـای تحصیلی و در چرخه آموزشـی کشـور حضور نـدارد .یعنی در
سـاعات کار مدارس ،خارج از مدارس هسـتند و به هر دلیلی یا اساسـاً
وارد چرخـه آموزش نشـدهاند یـا از آن خارج شـدهاند.
اسـتان سیستان و بلوچسـتان از لحاظ دانشآموزان ترک تحصیلی
و بازمانـده از تحصیـل در صـدر دیگر اسـتانهای کشـور اسـت و البته،
بـر اسـاس آمـار آمـوزش پرورش اسـتان ،تعـداد ایـن دانشآمـوزان در
سـال  95نسـبت به سـال گذشـته بسـیار کاهـش یافته و جای بسـی
خوشـحالی و امیدواری اسـت.
یکـی از عوامـل مهـم در ایـن امـر ،برنامهریـزی بـرای پیشـرفت
دانشآموزان و همچنین بهبود شـرایط موجود به منظور ارتقای تحصیلی
و بـه صـورت کلـی ،افزایش کیفیـت آمـوزش دانشآموزان اسـت.
دانشآمـوزان روسـتایی نیـز به دلیـل عدم وجود کالس و مدرسـه
کافـی بـه ویـژه در دوره ابتدایـی در کالسهـای چندپایـه مشـغول به
تحصیـل هسـتند .کالسهـای چنـد پایـه ،اصطالحـاً بـه کالسهایـی
گفتـه میشـود کـه دانشآمـوزان چند پایـه تحصیلی ،به عنـوان مثال
اول ،دوم ،سـوم و چهارم دبسـتان و گاه شـش پایه دوره ابتدایی در یک
کالس درس حضـور مییابنـد و توسـط یـک معلم آمـوزش میبینند و
گاه بهدلیـل عـدم تحقق کیفیت آموزشـی ،دانشآموز با سـطح توانایی
بسـیار پاییـن به پایههـای باالتر مـیرود .همچنین پـس از اتمام دوره
ابتدایـی ،ممکن اسـت در روسـتای محـل زندگی دبیرسـتانی وجود
نداشـته باشـد .بنابراین دانشآمـوزان باید کیلومترهـا را برای حضور
در دبیرسـتان روسـتای مجـاور بپیماینـد .دانشآموزان دبیرسـتانی،
در سـالهای اخیـر ،بـه علـت عـدم وجود سـرویس مدارس توسـط
آمـوزش و پـرورش ،ایـن مسـیر را پیـاده طـی میکننـد کـه گاه به
دلیـل همیـن سـختیهای دوران تحصیل ،عدم تمایـل دانشآموزان

بـه ادامـه تحصیـل را منجر میشـود  .
بیشـترین کودکانـی کـه اولیـای
آنهـا مانـع ورودشـان به مدرسـه شـدهاند
دانشآموزان دختر پایه ششـم در روسـتاها
هسـتند کـه بهدلیـل رسـیدن بـه سـن
بلـوغ ،گرمای هوا در اسـتان ،مختلط بودن کالسهـای درس و تدریس
معلـم مـرد اولیایشـان اجـازه ادامـه تحصیـل را بـه آنهـا نمیدهند.
طبـق برنامـه پنجسـاله تـا سـال  1393باید بیسـوادی در گروه سـنی
زیر 50سـال در مناطق مختلف کشـور ریشـهکن میشـد .اما متاسفانه
هنـوز شـاهد افزایش شـمار کودکانی هسـتیم که به دالیـل مختلف از
تحصیـل بـاز میماننـد.
بـا شـروع هر سـال تحصیلی و آمـاری کـه از دانشآموزان تـازهوارد
به سیسـتم آموزشـی کشـور منتشـر میشـود؛ کمتر کسـی به این فکر
میکنـد کـه چـه تعـداد از ایـن دانشآمـوزان ،مقاطـع باالتـر تحصیلی
را تجربـه خواهنـد کـرد و چـه تعـداد بـه دالیـل مختلـف در نیمههای
راه مدرسـه و درس و مشـق را رهـا کـرده و بـه بـازار کار وارد شـده یـا
خانهنشـین میشـوند .بهطوریکـه بیـش از  50درصـد بـزهکاران
زیـر  18سـال در کانـون اصلاح و تربیـت را دانشآمـوزان بازمانـده از
تحصیـل تشـکیل میدهـد و تحقیقـات نشـان میدهـد کـه بیـن
شکسـت تحصیلی ،فرار از مدرسـه و میزان آسـیبهای اجتماعی رابطه
معنـاداری وجـود دارد که ایـن امر نگرانی از میـزان باالی ترک تحصیل
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را دو چندان میکند .فضای فرسـوده
مـدارس ،بخـش دیگری از مشـکالت تحصیـل دانشآمـوزان در مناطق
محروم و روسـتایی اسـتان سیسـتان و بلوچستان اسـت .بیشتر مدارس
در ایـن مناطق قدمت بسـیار باالیی دارنـد و هر لحظه امکان فروریختن
سـاختمان مدرسـه وجود دارد .طبق اعالم مسـئوالن آموزش و پرورش،
مدارس تخریبی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد.
بیشـترین
ِ
اگرچـه سالهاسـت تحقـق عدالـت آموزشـی بـه منظـور توجـه
بیشـتر به وضعیت تحصیـل دانشآموزان در مناطق محـروم در اولویت
قـرار گرفته اسـت؛ اما در این اسـتان ،محرومیـت همچنان ادامـه دارد.
در ایـن میـان ،البتـه نیکـوکاران و دلسـوزان آموزشـی آسـتین را بـاال
زدهانـد و با همراهی آنها بخشـی از مشـکالت آموزشـی مناطق محروم
این اسـتان مرتفع شـده اسـت.
امیـد است با یاری خداوند متـعال و همـت نیکـوکاران که
دوستان واقعی خداوند هستند هیچ کودکی بهدلیـل نبـود مدرسه و
فقر و محرومیت از تحصیل و آموزش محروم نشود.
*رییس نمایندگی اقماری فنــوج
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پیوند مغز استخوان کودکان بیمار
مبتال به تاالسمی در آمل

اسباب بازی برای کودکان بیمار در لسآنجلس
بنیادکـودک طبـق سـنت هرسـاله ،هدیـهمیدهد.
بـه کـودکان بیمـاری کـه در بیمارسـتان
امسـالنیـز،داوطلبـانبنیادکـودکبـا
کـودکان لسآنجلـس بسـتری هسـتند و همـکاریرادیـو،670مرکـزایمـان،مرکـز
یـاکودکانـیکـهبهعلـتنداشـتنخانـهدر ارتـص و گـروه خانـواده بـا بسـتهبندی
گرمخانهشـهرلسآنجلـسزندگیمیکنند هدایایـیکهتوسـطصدهانفربرایشـادی
ایـن کـودکان بیمـار و
بسـتریدربیمارستانبه
بنیادکـودک اهـدا شـده
بود؛آنهارابهبیمارسـتان
کـودکان لسآنجلـس و
مرکزکـودکانبیخانمان
«کـودکانشـب»تحویل
دارنـد.

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

رابـرایانجـامعمـلپیونـدمغـزاسـتخوان
آمادهمیکنند.

جمعآوری کمک برای مهاجــران ســوریهای
شـایدغمناکتریـنمسـئلهدهـهاخیـر ،خوانـدن،نوشـتن،شـعروآوازخوانـدنبـه افغانسـتانیوفارسـیزبان،بـهراهانـدازییک
اخبـارمربـوطبـهمهاجرانسـوریهایباشـد .زبـانمادریشـانراآمـوزشمـیدادوسـعی کتابخانـهبـاکتابهـایفارسـیاقـدامکـرد
بسـیاریازمـردمسـوریهاکنـوندرترکیـه میکـردبـاایجادفضاییآراموشـاد،سـختی تـافرزنـدانآنـانبتواننـدارتبـاطخـودرابـا
ویـاکشـورهایاروپایـیپراکنـدهشـدهاندو روزهـایگذشـتهرادرخاطـرآنهـاکمرنـگ ریشـههایفرهنگیکشورشـانحفـظکنند.
قـراربـوددرچنـدسـالآینـدهبیـشاز 10کنـد.اوبـاتاکیدبـرمحوریتهنـر،عصرهارا
بنیادکودکهمچنینبایکگروهپزشـک
هـزارنفـرازآنهـاواردخـاکآمریـکاشـوند .بـانوجوانـانبـههنردرمانیمیپرداخـتودر داوطلـبکـهعـازمیکـیازکمپهـاییونـان
بیشـترایـنخانوادههـاپرجمعیتهسـتندو یـکفضـایصمیمیبهزنـانپناهنـده،زبان بودندمقادیریدارو،البسـهوکفشارسـالکرد
کودکانخردسـالدارندکهعمـدهآنهانیازمند انگلیسـی میآموخـت.
کـهلبـاسوکفشهـادربیـنکـودکانکمپ
مراقبتهایپزشـکیوروانیهستند.کودکانی
بنیادکـودک در یکـی از اردوگاههـای توزیـعشـدوداروهاهمتوسـطپزشـکانبرای
کهشـایدشـاهدبدتریناتفاقهابودهاند.برخی یونـاننیـزدرمیانتعـدادزیـادیازمهاجران مـداوایبیمـارانکمپتجویزشـد.
ازآنهـامـوردآزارواذیتقـرارگرفتهوحتی
بـهتعـدادینیـزتیراندازیشـدهاسـت.
 بنیادکـودک از ابتـدای مطـرح شـدن
مسـئلهمهاجرتسـوریهابـهاروپا،نسـبتبه
جمعآوریالبسـهوکمکمالیبـرایآناناقدام
کـردوازطریـقدفاتـراروپاییاینمؤسسـهبه
دسـتآنهارسـانید.
درآمریکایکگروهازداوطلبانوپزشـکان
دردیترویتمیشـیگانتوانسـتندگروهویژهای
برایکمکبهتازهواردانسـوریهتشـکیلدهند
تاآنهابهراحتیاسـکانیابندوباقوانینکشـور
جدیدشانآشناشوند.
«روجـا»یکـیازداوطلبـانبنیادکـودک
در یونـان نیـز بیـش از شـش هفتـه در
اردوگاههـای مختلـف ،داوطلبانـه همـکاری
کـرد.اوبـهکـودکانفارسـیوعربزبـان،
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کمک به قربانیان طوفان هاییتی

چنـدروزپـسازطوفـانسـهمگین
«متیـو» ،گزارشهـا همچنـان حاکـی از
کشـفاجسـادبیشـتروافزایـششـمار
قربانیـانبـود.عالوهبرکشتهشـدنحداقل
900نفـروزخمیشـدنهـزارانتندیگر
کـهنیـازبـهمراقبتهایفـوریداشـتند؛
دسـتکم  350هـزار نفـر در اثـر ایـن
طوفـان ،بیخانمـان شـدهاند.
سـازمانهای بینالمللـی از نیـاز
فـوریسـاکنانایـنمناطـقبـهآب،غذا
وداروخبـردادنـدونسـبتبـهاحتمـال
وقـوعیـکفاجعـهانسـانیدیگـرهشـدار
میدادنـد.
دانشجویاندندانپزشـکیداوطلببنیادکودک
درایـنمیـانبنیادکـودکنسـبتبه
درتعطیـالتنـوروزبـرایانجـامخدمـاترایـگان
دندانپزشـکیبهجمهوریدومینیکنسـفرکردند.
ایـندانشـجویاندرمأموریـتخـود،صدهانفر
ازافـرادیراکـهدسترسـیمحـدودیبـهخدمـات
درمانـیپزشـکیدارنـدازخدمـاتدندانپزشـکی
بهرهمنـدسـاختند.
جذابیـتیاریرسـاندنبـههمنـوعبـرایایـن
دانشـجویاندندانپزشـک،بسیاربیشـترازجذابیت
سـواحلواسـتراحتگاههایزیبـاومناظـر ب ِکـر
طبیعـیومعـروفجزایـرکشـوردومینیکـنبودو
دانشـجویانتمـامزمـانحضـوردراینکشـوررابه
خدمترسـانیبـهبیمـارانمشـغولبودنـد.

جمـعآوریکمـکبـرایقربانیـانطوفان
هاییتـیاقـدامکـردوبـاهمـکارییـک
مؤسسـهخیریـهمحلـیدرمنطقهجنوبی
هاییتیتوانسـتاینکمکهارابهدسـت
کـودکاننیازمنـدطوفانزدهبرسـاند.
هاییتـیپیـشازایـننیـزبـهبالیای
طبیعـیمرگبـاریدچـارشـدهبـود.در
سـال2010میـالدیوقـوعیـکزمیـن
لـرزهبیـشاز200هـزارکشـتهبـرجـای
گذاشـت.درآنزمـانبنیادکودکباهمت
جمعـیازنیکـوکاراندرآمریـکاتوانسـت
بیـشاز40هـزاردالربـرایتعمیـریـک
مدرسـهجمـعآوریکنـد.

کمـــک به کــودکان قــربانی میــن
نـوروزگذشـتهکارکنانبنیادکـودکدر
افغانسـتانباسـهنوجوانقربانیتروریسمدر
بیمارسـتانشهرآشـناشدند.
«خالمحمـد»پسـرجوانـیاسـتکـه
بـرایکمـکبـهخانـوادهاشبهعنـوانپیک
مشـغولکاربـودتـااینکـهروزییـکنفـراو
رابـرایتحویلبسـتهایبرایرسـاندنبهیک
بانـکاسـتخداممیکنـد.درایـنبسـته،یک
بمـبکوچکجاسـازیشـدهبـودکه
درنزدیکـیبانـکمنفجـرمیشـود.
پزشـکان حـاذق توانسـتند جـان
«خالمحمـد»رانجـاتدهنـد،هـر
چنـداویکپایخودراازدسـتداد.
«حمیداله»و«علیم»،دونوجوانی
کـهدامهـایخـودرابـهصحـرابـرده
بودنـدبـهصـورتتصادفـیواردیـک
میـدانمینمیشـوندوهرکـدامیک
پـایخـودراازدسـتمیدهنـد.

بـا انتشـار ایـن اخبـار در خبرنامـه
بنیادکـودک« ،ثریـا» ،یکـی از داوطلبـان
بنیادکـودکدرایتالیـابـرایمـداوایایـن
نوجوانـاندرایتالیـااعـالمآمادگـیکـرد.او
بـا مسـئوالن بیمارسـتانهای شـهر خـود
ارتبـاطبرقـرارکـردوازآنهـابـهمنظـور
مـداوایرایـگانوتهیـهپایمصنوعـیبرای
ایـننواجوانـانتعهـدگرفـت.اوبـههمـراه

«مـژده»،دیگرداوطلببنیادکودکدرپورتلند
توانسـتند1100دالربرایهزینهمـداوایاین
سـهنوجوانجمـعآوریکنند.تیممسـتقردر
مزارشـریفنیـز،کارهـایمربوطبهسـفراین
نوجوانـانراپیگیـریمیکنـد.
بنیادکـودکنیـزبـرایپرداخـتهزینه
اعـزامآنهـاازافغانسـتانبـهایتالیـااعـالم
آمادگـیکـرد.ولیفراینـداخذویـزایآنها
بـهخوبـیپیـشنرفـتوازآنجـاکـه
سـفارتایتالیـادرخواسـتکـردهبود
اینکـودکانحتمـادرمحلسـفارت
درکابـلحضـوریابند؛بهدلیلبسـته
شـدنجادههاتوسـططالبـاناینامر
بـهتأخیـرافتـادونهایتـابنیادکودک
آنهـارابـاهواپیمابـهکابلفرسـتاد.
اکنونویزایایـننوجواناندریافت
شـده و آنهـا بـهزودی عـازم ایتالیـا
خواهند شـد.
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بنیادکـودکآمریـکادردفترمرکـزیخوددرشـهرپورتلند
اورگانمیزبـانتیمـیازکمپانیگـوگلبود.
شـرکتگوگلسـهتـنازکارمندانشبهنامهـایآنا،مارتین
وجـریراازمانتیـنویـودرکالیفرنیـابـهپورتلنـداعـزامکردتا
آخریـننرمافرازهـاوروشهـایبازاریابـیرابهطـوررایـگاندر
اختیـاربنیادکودکقـراردهند.
همچنیـنبهمیزانیکـههرکدامازکارمندانشـرکتگوگل
بابـتحمایـتازدانشآموزاننیازمندویاهرپروژهانسـانیدیگر
مبلغـیبـهبنیادکـودکبپـردازد؛گـوگلهمبـههمانمقـداربه
ایـنمؤسسـهکمـکمالـیمیکنـد.بـهعبـارتدیگـر،اگریک
کارمنـدگـوگلیکهـزاردالربـهبنیادکـودکاهداکنـد؛گوگل

دفاع از حقـوق کودکان در ژنـو
بنیادکـودکدرسـالیکـهگذشـتهمزمـانبـابرگـزاری
کمیتهحقوقبشـرسـازمانملـلمتحد،دوکنفرانـسدرزمینه
شـرایطوحقـوقکـودکاندرژنـوبرگـزارکرد.
کنفرانـساولبحـرانکـودکانپناهندهرامـوردتوجهقرار
دادهبـودکـهبـاهمـکارییونیسـفبرگـزارشـدودرآندکتـر
رئوفـیوسـاراکـراوازیونیسـفبـهسـخنرانیپرداختنـدودر
دومیـنکنفرانـسبـاعنوانپناهنـدگانوبحرانهـایمهاجرت،
دکتـررئوفـیولوسـیامِالنـدریازیونیسـفسـخنگفتند.
در طـی چنـد سـال گذشـته ،بنیادکـودک از طریـق
آژانسهـایمختلفسـازمانملـلدرحمایتازحقـوقکودکان
فعالیـتداشـتهواطالعرسـانیمیکنـد.ایـنمؤسسـهامسـال
نیـزسـهبیانیهبـهمجمعسـازمانمللبـاموضوع«سـوءتغذیه
کـودکاندریمـن»«،پیامدهـایناشـیازتحریـم»و«حقـوق
آمـوزشوپـرورشکـودکان»ارائـهکـرد.
دکتـررئوفـیدرطولجلسـهسـیوچهارمشـورایحقوق
بشـر،دردیـداربـاخانـمموددیبوئـر،گزارشگرویـژهدرزمینه
فـروش،فحشـاوپورنوگرافـیکـودکانوهمچنینلیـالزروغی،
نماینـدهدبیـرکلبرایکودکاندرمناقشـاتمسـلحانه،بهبحث
وتبادلنظـرپرداخت.

نیـزیکهـزاردالربـهاینمؤسسـهمیپـردازد.
بنیادکودک در گوگل و فیسبوک
درمـاهدسـامبردکتـررئوفـیمدیـرعامـلدفتـرآمریـکا
ومسـعودمـدرسمدیـرارتباطـاتوتوسـعهدفتـرمرکـزیدر
پورتلنـدبهسانفرانسیسـکوسـفرکردند.آنهاباحضـوردردفتر
گـوگل-کـهدرماهدسـامبربیشاز40هـزاردالربهبنیادکودک
کمـکمالـیکرد-دراینشـهربـاکارکنـاناینمؤسسـهدیدار
وگفتوگـوکردنـد.
گفتنیاسـتوسایلپیشرفتهارتباطی،امکانارتباطسمعیو
بصـریهمزمـانبادیگرهمکارانگوگلدرسـایرشـهرهاوکانادا
رابرایشـرکتدراینسـخنرانیفراهمکردهبود.
آنهـا همچنیـن در دیـدار بـا کارکنـان شـرکت اپـل و
فیسبـوکبـهمنظـورایجـادتفاهـمبـرایبهرمنـدیازخدمات
ایـنشـرکتهاومشـارکتآنهـادرپروژههـایانساندوسـتانه
بنیادکـودکمذاکرانـیبهعمـلآوردنـد.
درسـنخوزهنیـزدریـکمیهمانـی،بسـیاریازهمیـاران
وداوطلبـانبنیادکـودکحضـوریافتنـدودرزمینـهگسـترش
فعالیتهـایبنیادکـودکدرشـمالکالیفرنیـابحـثوتبـادل
نظرکردند.
گزارش بازار نوروزی لسآنجلس
درمــاهمــارس،شــانزدهمینبازارچــهنــوروزيبنیادکودک
درشــهرلــسآنجلــسبرگــزارشــد.درایــنبرنامــهخیریــه
نــوروزیکــههرســالهقبــلازشــروععیــدنــوروزبرگــزار
ميشــودکلیــهاقــالممــوردنیــازنــوروزبــهفــروشرســید.
همچنیــنعالقهمنــدانبــهحمایــتازکــودکاننیازمنــد
بــامراجعــهبــهمیــزاطالعــاتبنیادکــودک،ســواالتخــودرا
مطــرحکــردهوبــههمیــاریکــودکاننیازمنــداقــدامکردنــد.
درایــنمیــان،حضــوروحمایــتپارســاپیروزفر،هنرمنــد
ســینماوتئاتــرازبنیادکــودکدرایــرانمــوردتوجــهحاضــران
قــرارگرفــت.همچنیــن«رابــرتبلومنفیلــد»عضــوشــورای
شــهرلسآنجلــسپــسازبازدیــدوخریــدازبازارچــهبــا3
نشــانافتخــارازبنیادکــودکودسـتاندرکارانآنتقدیــرکرد
وبــااهــدايگواهــيبســیاروزیــنوزیبایــيازطــرفشــوراي
شــهرلسآنجلــس،نــوروزباســتانیوبازارچــهنــوروزیرا
ارجنهاد.
گفتنــیاســتکمپانــیصــدف،بســتنیاکبــرمشــتی،
کلوچــهنــادریوپشــمکحــاجعبدالــهنیــزبــااهــدای
محصــوالتخــودبــهایــنبازارچــهخیریــه،درایــنکارخیریــه
ســهیمشــدند.
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بورس تحصیلی کیارستمی
ازعبــاسکیارســتمیمیتــوانبــهعنــوانیکــیاز
معروفتریــنفیلمســازانایرانــینــامبــردکــهمتأســفانه
زندگــیپربــاراودرجــوالی2016بــهپایــانرســید.اوکارهنری
خــودرابــاکتــابکــودکانآغــازکــردوســپسدراوایــلدهــه
،70همــکاریخــودرابــابخــشفیلمســازیکانــونپــرورش
فکــریکــودکاندرتهــرانادامــهداد.کیارســتمیدرآنزمــان
فیلمهایــیبــاموضــوعکــودکانســاخت.
بــهافتخــارکارنامــهدرخشــانعبــاسکیارســتمیدرحــوزه
کــودکان،بــاهمــکاریخانــوادهاو،یــک«بــورستحصیلــی
کیارســتمی» بــرای یکصــد دانشآمــوز در بنیادکــودک
تعــــریفشــد.اطالعــاتمربــوطبــهایــنبــورستحصیلــی
دریــکجــزوه80صفح ـهایمنتشــروبــرایهــزاراننفــردر
آمریــکاپســتشــد.درمــدتکوتاهــینــهتنهــاآنیکصــد

دانشآمــوزبــاحمایــتهمیــارانبورســیهبنیادکــودکشــدند؛
بلکــهدههــادانشآمــوزبــااســتعداددیگــرنیــزبــاحمایــت
مهربانانــیدرسراســرجهــانتوانســتندبــدوندغدغــهمالــی،
درسبخواننــدوبــهمدرســهبرونــد.
گفتنــیاســت؛احمــدکیارســتمیدرســفرشبــهایــران
بــابازدیــدازدفتــرمرکــزیبنیادکــودکدرایــرانودیــدار
بــامدیرعامــلایــنمؤسســه،حمایــتخــودراازبنیادکــودک
اعالمکرد.

داوطلب بنیادکودک در اسپانیا
کنفرانـسآیبریجرویدادیجهانیاسـتکهسـاالنهدرشـهر
بارسـلونابرگـزارمیشـود.درایـنمالقـاتجهانیبیـشازصدها
کارآفریـنبـاتکنولوژیهـایبرتـرگردهـممیآینـدوفرصتیرا
بـرایتبـادلنظـروبـهاشـتراکگذاریتجربیاتفراهـممیکند.
بنیادکـودکبـاحمایـتوکمکهـایداوطلبـانبـهویـژه
«دیمـون بشـارت» ،توانسـت غرفـه اطالعرسـانی خـود را در
کنفرانـسآیبریـج2016برپـاکنـد.درایـنکنفرانـس،بیـشاز
 50نفـر از کارآفرینـان ،سـرمایهگذاران و اسـتادان دانشـگاهی
سـخنرانیکردنـد.

برنامههای تابســتانی
بنیـــادکــــودک
درمــاهاوتکارکنــانبنیادکــودکواعضــایهیئتمدیــره
بــههمــراهداوطلبــانایــنمؤسســهدرسراســرایــاالتمتحــده
آمریــکادربرنامههــایمختلفــیحضــورداشــتند.
درروزجمعــه12اوت،داوطلبــانبنیادکــودکدربرنامــه
انجمــنفارغالتحصیــالندانشــگاهشــریف(ملقــببــه،)SUTA
صدهــا نفــر از فارغالتحصیــالن ایــن دانشــگاه از سراســر
آمریــکاوکانــاداحضــورداشــتندوبــهمعرفــیبنیادکــودکو
فعالیتهــایآنوجــذبهمیــارپرداختنــد.
دفتــربنیادکــودکدرپورتلنــدنیــزدرجشــنوارهایرانیــان
کــهدرایــنشــهربرگــزارشــد؛حضــورفعــالداشــت.در
ایــنجشــنوارهکــهســاالنهبــههمــتکانــوناندیشــهبرگــزار
میشــودهــزاراننفــرازایرانیــانوآمریکاییهــادرایــن
فســتیوالشــادفرهنگــیگــردهــممیآینــد.
درجشــنوارهامســالبنیادکــودکیــکجایــزهنقــدیبــه
«کیانــارهنــی»کــهبــامعــدلبســیارخــوبازدبیرســتان
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دو سال تالش و فعالیت بنیادکودک در سوئد
برای حمایت
از دانشآموزان با استعداد نیازمند
بنیادکـودکدرسـوئدباتـالشهمراهان،همیـارانو
تیم10نفرهداوطلبانوباشـرکتدربرنامههایمتعددی
همچـونجشـنتابسـتانیتیـرگانوبرنامههـایفرهنگی
جامعـهایرانیـانونیـزهمـکاریبـادیگـرانجمنهـای
ایرانـی،کمکهـایقابـلتوجهیبرایحمایـتازتحصیل
دانشآمـوزانبـااسـتعدادنیازمندجمـعآوریکرد.
گفتنـیاسـت؛بـهدلیـلکمکهـایمـادیومعنوی
همراهانوفعالیتهایگسـتردهتبلیغاتـیبنیادکودکدر
سـوئد،اینمؤسسـهبیـشازپیشموردتوجهقـرارگرفته
وایـنامـر،بهشـناختبنیادکـودکوفعالیتهـایآندر
سـوئدکمکشـایانیکردهاسـت.
پیـشرو بـرای بنیادکـودک
امیـد اسـت سـالهای
ِ
درســــــوئد،سـالهاییهمـــــــراهبـاموفقیتهـای
روزافزونباشد.

فارغالتحصیــلشــدهبــود؛اهــداکــرد«.کیانــا»اکنــون
دردانشــگاهواشــنگتندررشــتهمطالعــاتعلــومسیاســی
مشــغولبــهتحصیــلاســت.
در روز شــنبه  13اوت مســعود مــدرس ،مدیــر
ارتباطــاتوتوســعهدفتــرمرکــزیبنیادکــودکبــههمــراه
«نیلوفــر»درجشــنوارهایرانیــانســیاتلحضــوربههــم
رســاندند«.نیلوفــر»یکــیازداوطلبــانایــنمؤسســه،از
راهدور(ونکــوورکانــادا)بــهتیــماجرایــیبنیادکــودک
پیوســتتــادرایــنرویــدادهمــکاریکنــد.درایــن
جشــنوارهکــهبســیارموفــقبــهســرانجامرســید؛هــزاران
نفــرشــرکتکردنــد.
در18اوتنیــزدردیــدارمســعودمــدرسبــاســناتور
ایالــتاورگانوایــدندرمــوردفعالیتهــایبنیادکــودکو
دشــواریهاییکــهقوانیــنتحریــمبــرســرراهکمکهــای
انساندوســتانهقــراردادهســخنگفتــهشــد.

مالقات دکتر رئوفی با دبیرکل سازمان ملل
دکتـر پیمـان رئوفـی،
مدیرعامـلبنیادکـودکآمریکا
در میهمــــانی 5آوریـل در
لسآنجلس،بادبیرکلسـازمان
ملـل،دیـداروگفتوگـوکـرد.
بانکیمـون،دبیــــرکل
سـازمانملـلدرایـنبرنامـه
ازنقـشســـازمانملـلدر
عصـری کـه بـا چالشهـای
عظیمـیبـرایایجـادصلـحجهانـی،حقـوقبشـروگسـترشبهداشـتو
درمـاندرجهـانروبهروسـت،سـخنگفـت.
بنیادکـودکنقشـیفعـالدرکمـکبـهبهبـودپناهنـدگاندراروپـا
داشـتهاسـت.باتوجهبهآمارمنتشـرشـدهازطرفسـازمانملل،درحال
حاضـرقریـببـه60میلیـونپناهنـدهدردنیاوجـودداردکهنیمـیازآن
کـودکانهسـتند.ایـنآمـاربیشـترینمیزانیاسـتکـهتاکنـونبهثبت
رسـیدهاسـتوبسـیاریازایـنپناهنـدگان،بـرایبقـایخـودمتکـیبه
بهرهگیـریازکمکهـایسـازمانملـلهسـتند.
جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان بیمار
در گالری سیحون
دومیـنجشـنوارهبینالمللینقاشـیکـودکانبیماردرمـاهاکتبردر
لسآنجلـسبرگـزارشـد.دراینجشـنوارهازبیـن1300آثـاردریافتیاز
کـودکانزیـر18سـال32،اثـرانتخـابشـدوجوایـزیبـه12اثربرتر
تعلـقگرفـت.کودکانیکهدرزندگیخودتجربهبسـتریدربیمارسـتان
داشـتندتصـوروتجربهخـودرارویکاغذآوردند.کودکان30کشـورآثار
خـودرابـهاینجشـنوارهارسـالکردند.مراسـمافتتاحیهاینجشـنواره،
درشـهربوداپسـتبرگزارشد.
تعـداد35شـهردر23کشـورجهـانهمچـونبـالروس،برزیـل،
بلغارسـتان،چیـن،مصر،یونـان،آلمان،مجارسـتان،هند،ایـران،رومانی،
اسـپانیا،تونـس،ترکیـه،و...وایـاالتمتحـدهآمریـکابـهطـورهمزمـان،
میزبـانایـننمایشـگاهبودند.
بنیادکـودکبـاهمـکاریگـروهسـالمتقلبوتیمپزشـکانسـعی
میکنـدبـااسـتفادهازهنردرمانی،بهکـودکانبیاموزدکهحتـااگراتفاق
بـدیبرایشـانرخدادهباشـد؛میتواننـدآنرادرقالـبهنـربـاامیـدو
زیبایـیترسـیمکنند.
ایـننمایشـگاهدرایـاالتمتحـدهآمریـکادرشـهرلسآنجلـسدر
گالریسیحونبرگزارشد.
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بازار نوروزی «بنیادکودک»
در سوییس
برنامـهبازارخیریهنـوروزی«بنیادکودک»سـوییسدرآخرین
روزاسـفند95مطابـقبـا19مـارچ،2017همچـونسـالهای
گذشـتهدرشـهرزوریـخبرگزارشـد.
بازدیدکننـدگان بسـیاری از شـهرهای مختلـف سـوئیس
بـرایدیـدارازایـنبـازارخیریـهحضـوریافتنـدوبـافعالیتهـای
«بنیادکـودک» آشـنا شـدند.
ایـننیکـوکارانبـابازدیـدازغرفههـایمختلـفوهمـکاری
بسـیارنزدیـکبـابنیادکـودکدرایـراندرمیـزاطالعـات،محیط
گـرمکودکانـهوتفکـریبشردوسـتانهرادردیـدارنـوروزیایرانیان

تجربـه کردند.
گفتنـیاسـتدرایندیـدار،همیارهاییبرایچهـاردانشآموز
جذبشـدندومبالغیازسـوینیکوکاران،برایسـاختمدرسهای
درحومـهتبریـزونیـزحمایـتازدانشآموزانبیناماهداشـد.

معرفی دفتر بنیادکودک در انگلسـتان
به مدت  40سـال اسـت کـه در انگلسـتان اقامت
دارم .بـه امـور بازرگانـی و تجـارت مشـغولم .از بـدو
ورودم بـه ایـن کشـور بـه دلیـل عالقـهام بـه انجـام
فعالیتهـای خیریـه و حقـوق بشـر ،بـا خیریههـای
محلـی همـکاری کـردم .پـس از  15سـال ،در سـال
 72بنـا بـه احسـاس مسـئولیتی که داشـتم ،با سـفر
بـه ایـران ،سـازمانهای نیکـوکاری را بـرای همکاری
جسـتوجو کردم .اولین آشـنایی و شـروع همکاریام
بـا اینگونـه سـازمانها« ،خیریـه حضـرت زینـب
کبـری(س)» بـود کـه در زمینـه کمـک بـه کـودکان
فعالیـت میکـرد .در «بنیـاد امید» نیز مـدت کوتاهی
فعالیـت کـردم و تـا دو سـال پیـش بـا «بنیاد شـهید
حکیمـی» همـکاری میکـردم .البتـه بـه صـورت
شـخصی ،یـک خیریـه هـم دارم کـه در زمینههـای
گوناگـون همچـون تحصیـل و ...بـرای کـودکان
فعالیـت دارد.
پـس از آشـنایی بـا «بنیادکـودک» در ایـران،
بـه پیشـنهاد مدیرعامـل ایـن موسسـه ،موفـق بـه
بنیانگـذاری بنیادکـودک در انگلسـتان شـدم و ایـن
دفتـر در دیمـاه  90تاسـیس شـد .شـادی خاکپـور،
سـیمین جهانگیـری ،مهـدی جعفـری و امیـر برخور
از اعضـای هیئتمدیـره و مدیـران بنیادکـودک در
انگلسـتان هسـتند که با دارابودن تجربـه فعالیتهای
نیکـوکاری و حقـوق بشـر و بـا وجـود همه مشـکالت
موجـود ،توانسـتند بـه فعالیتهـای خـود در زمینـه
حمایـت تحصیلـی از دانشآمـوزان بـا اسـتعداد
نیازمنـد بنیادکـودک بپردازنـد.
در حـال حاضـر ،دفتـر بنیادکودک در انگلسـتان
بـا هـدف کمک بـه دانشآموزان بـا اسـتعداد نیازمند
در راسـتای آمـوزش و تحصیـل ،بیـش از یکصـد
دانشآمـوز را بورسـیهکرده اسـت.
ایـن دفتـر بـه منظـور جلـب اطمینـان و

فرهنگ افسرپور

اعتمادسـازی و نیـز ارسـال پرداختهـای مردمـی
بـه ایـران بـا چالشهـای بسـیاری روبهروسـت امـا با
تالشهـای فـراوان در حـال طـی ایـن مسـیر بسـیار
زیبـا و پـاک اسـت.
تبلیغـات به منظور جـذب فعالیتهای نیکوکاری
و کمکهـای مالـی بـرای کـودکان تحـت حمایـت
بنیادکـودک ،مسـئولیت اجتماعـی دفتـر انگلسـتان
را شـکل میدهـد و بـر همیـن اسـاس ،بـا همـکاری
دفتـر مرکـزی بنیادکـودک در ایران ،بـا بهرهمندی از
پتانسـیل نیکوکاران انگلسـتان و اعضای هیئتمدیره،
قلکهایـی بـا برنـد «بنیادکـودک انگلسـتان» را
طراحـی و در فروشـگاهها توزیـع کردیـم.
همچنیـن در ایـن دفتـر ،بـه همـراه اعضـای
هیئتمدیـره بـا معرفـی بنیادکـودک در مراسـمهای
سـنتی ماننـد جشـن نـوروز و یلـدا ،کنسـرتها و
گردهماییهـای ایرانیـان سـاکن انگلسـتان ،بـرای
جـذب نیکـوکاران تلاش میکنیـم.
مـن و همکارانـم در هیئتمدیـره بنیادکـودک
انگلسـتان میکوشـیم بـا افزایـش آگاهـی فردفـرد
جامعـه در خصـوص فعالیتهـا و اهـداف بنیادکودک
بـرای توسـعه ایـن موسسـه و بـه منظـور دسـتیابی
بـه هـدف تعالـی بنیادکـودک کـه همانـا رسـیدن به
زمانـی اسـت کـه هیـچ دانشآمـوز بـا اسـتعدادی به
دلیـل مشـکالت اقتصـادی از تحصیـل و تلاش بـاز
نمانـد ،گام برداریـم.
مـن معتقـدم کـه بـا همیـاری نیکـوکاران در
حمایـت از دانشآموزان آیندهسـاز ایـران و هدایت آنان
بـه سـوی قلههـای رفیـع رشـد علمـی و فرهیختگـی،
میتوانیم توسـعه بیش از پیش کشـور را شـاهد باشیم.
دسـت یـاری افـراد نیکـوکار و داوطلـب را بـرای
همـکاری بـا بنیادکـودک در حمایـت از تحصیـل
دانشآمـوزان بـا اسـتعداد نیازمنـد میفشـاریم.
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روشهای حمایت از دانشآموزان با استعداد نیازمند بنیادکودک
اهــدای کمکهــای نقــدی بــه بنیادکــودک ،یکــی از بســترهایی اســت کــه اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی میتواننــد ضمــن مشــارکت در یــک فعالیــت انساندوســتانه ،مســئولیت اجتماعــی
خــود را نیــز بــه انجــام برســانند.
همیــاری «بنیادکــودک» در زمینــه حمایــت از
هموطنــان نیکــوکار میتواننــد عــاوه بــر
ِ
ی بهتــر و مؤثرتــر
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد ،مؤسســه را در تــداوم خدمترســان 
یاری فرمایند.
روشهای پرداخت:

پرداخت آنالین
از طریق مراجعه به وبسایت:
انتقال به کارت
شماره کارت:

www.childf.org

6037-9918-9950-0155

مراجعه به دفتـر مرکزی و نمایندگیهـای بنیادکودک
و اسـتفاده از دستگاه کارتخوان

مجوز ملی
وزارت کشور

مقام مشورتی ویژه
از سازمان ملل متحد

گواهینامه استاندارد
 SGSجهانی

واریــز نقــدی بــه یکــی از شــماره حســابهای
زیــر بــه نــام موسســه خیریــه رفاه کــودک:
بانک ملی

0100551678001

بانک تجارت

55555

بانک سامان

805-810-960838-1

بانک پارسیان

0200959239001

بانک پاسارگاد

320-8100-10033050-1

بانک صادرات

0208791929005

بانک ملت

4281072233
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مشخصات نمایندگیها ی بنیادکودک

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان خرمشهر ،بین خیابان
عربعلی و عشقیار ،پالک  ،89طبقه سوم
تلفن ،فکس و سامانه پیام کوتاه021-42510 :
وبسایت www.childf.org :پستالکترونیکinfo@childf.org :

اطالعاتنمایندگیهایداخلیبنیادکودک
نام
نمایندگی

تلـــفن

کـد

نشـــانی

43295290-1

011

خیابان امامرضا ،بعد از میدان صدف ،رضوان ( 56/1کوی مجتمع حسینی) بعد از مدرسه فرزانگان

اردبیل

33718706

045

ميدان ارتش ،روبهروي اداره آب و فاضالب ،طبقه دوم نمايشگاه لوكس ،پالك 635

ارومیه

33868999

 044تقاطع برق و آپادانا ،خیابان شهید ذاکر ،بعد از خوابگاه دانشجویی

اصفهان

 37777383-4و 37768925

031

اهواز

32201520

061

ایالم

33362880

بروجرد

42608003-5

066

بم

 44320870و 44310830

034

بوشهر

33544405

آمل

نشـانی پسـت الکترونیـک

بلوار کشاورز ،حدفاصل سه راه سیمین و پل شهید مفتح ،روبهروی مسجد انبیا ،ساختمان دی،
ورودی غربی ،طبقه  ،5واحد 42

خیابان سقاخانه ،خیابان شهید رستگاری ،بین شریعتی و مسلم ،مجتمع الوان ،واحد  ،7پالک 152

esfahan@childf.org
ahvaz@childf.org
ilam@childf.org

خیابان شهدا ،چهارراه حافظ ،حافظ شمالی ،کوچه شهید موسوی ،پالک  ،1طبقه دوم شمالی

boroujerd@childf.org
bam@childf.org

میدان عدالت ،ابتدای خیابان زید ،کوچه شهدای 18

 077خیابان مطهری ،روبهروی سه راه بازرگانی ،ساختمان مسیله ،طبقه  ،6واحد603

bushehr@childf.org
birjand@childf.org

بیرجند

32239910

056

خیابان طالقانی ،نبش طالقانی1

تبریز

 34770071و 34778951

041

خیابان آبادانی مسکن200 ،دستگاه ،باالتر از شیرخوارگاه احسان ،پالک 434

تهران

ardebil@childf.org
urmia@childf.org

 084خیابان سمندری ،مجتمع تجاری سوگند ،طبقه اول ،واحد6

 55489006-8و 021 55368373-4

amol@childf.org

میدان راه آهن ،ابتدای ولیعصر ،نرسیده به بیمارستان پارسا ،ساختمان بهار ،پالک 190

tabriz@childf.org
tehran@childf.org
jiroft@childf.org

جیرفت

43316788

 034میدان شاهد ،انتهای بلوار جانبازان ،جنب مسجد امام خمینی    

داراب

53562331

071

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

رشت

 33722750و 33736954

013

بلوار شهید انصاری ،خیابان پارس ،روبهروی فنیحرفهای ،پارس  ،1پالک 29

rasht@childf.org

زابل

32243437-8

054

خیابان سام غربی ،سام نهم ،پالک5

zabol@childf.org

زاهدان

 33444844و 33444855

054

نبش تقاطع بزرگمهر و جانبازان ،روبهروی بازارچه استانداری ،ساختمان بزرگمهر ،واحد ، 5طبقه سوم

سنندج

 33611055و 33611066

شهرکرد

32260481

darab@childf.org

sanandaj@childf.org

 087خیابان جامجم ،روبهروی سالمندان ،پالک 2
 038خیابان  12محرم جنوبی ،کوچه پارکینگ طبقاتی یزدان ،مجتمع تجاری اداری کیمیا ،طبقه  ،5واحد 20

شیراز

32322305-6

071

خیابان انقالب (نادر) ،چهارراه گمرک ،جنب بانک توسعه و تعاون ،مجتمع نادر ،طبقه چهارم ،واحد 403

کاشان

55245751-2

031

میدان کمال الملک ،ابتدای خیابان مالحبیب اله شریف ،مجتمع کمال الملک ،طبقه سوم ،واحد 7

کرج

34456839

026

ضلع جنوب غربی میدان نبوت ،مجتمع لیلستان ،طبقه اول ،واحد 4

کرمانشاه

 38214184و 38214188

مراغه

37245484

041

مشهد

38330186-7

051

خیابان فلسطین ،فلسطین  ،23پالک 39

مهاباد

42246939

یاسوج

33222804

یزد

 36272712-3و 36221509

shiraz@childf.org
shahrekord@childf.org
kashan@childf.org
karaj@childf.org
kermanshah@childf.org

 083خیابان مدرس ،مجتمع اداری تجاری تردیس  ،2طبقه  ،3واحد  8و 9
خیابان خواجه نصیر جنوبی ،ساختمان پاک ،طبقه دوم

zahedan@childf.org

maragheh@childf.org
mashhad@childf.org
mahabad@childf.org

 044خیابان طالقانی شرقی ،پاساژ اسکی بغدادی ،طبقه  ،2واحد 5
 074میدان معلم ،روبهروی اداره کل آموزش و پرورش ,جنب شورای شهر یاسوج

yasoj@childf.org

 035چهارراه بعثت ،ابتدای خیابان انقالب ،کوچه پیر علم ،بن بست مصدق ،پالک 222

yazd@childf.org

اطالعاتدفاتربرونمرزیبنیادکودک
Email

CFmain@childfoundation.org
CFmain@childfoundation.org
info@emdad-kudadk.ch
hourybandh@cicfoundation.com
info@bonyadekudak.de
info@childfoundation.co.uk
info@childf.net
info@childfoundation.af

Website
www.childfoundation.org
www.childfoundation.org
www.emdad-kudak.ch
www.cicfoundation.com
www.bonyadekudak.de
www.childfoundation.co.uk
www.childf.net
www.childfoundation.org

Tel
+1-503-224-409
+1-310-453-0809
+41-62 751 4078
+1-877-652-3799
+49-2171-9135997
+447806820175
+46-72-868-4334
+93-50-2044049

Name
USA Office
Los Angeles Office
Swiss Office
Canada Office
Germany Office
Uk Office
Sweden Office
Afghanistan Office
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