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ــه  ای در  ــر جامع ــر ه ــن قش ــه اثرپذیرتری ــت ک ــکار اس      آش

ــت؛  ــوردار اس ــه  کم برخ ــادی ، طبق ــیب های اقتص ــراز و نش ف

ــرایط  ــی دارد و در ش ــد اندک ــفانه درآم ــه متأس ــه ای ک طبق

ــه  ــای اولی ــد نیاز ه ــط می توان ــم فق ــادی ه ــامان اقتص به س

ــد. ــن کن ــی را تأمی زندگ

ــاره  ــه درب ــی جامع ــش روان ــه آرام ــگاه ک ــر آن ــرف دیگ      از ط

ــود  ــرات خ ــن تأثی ــود؛ اولی ــوش می ش ــادی مش ــور اقتص ام

را بــر کمک هــای مــردم بــه مؤسســات خیریــه خواهــد 

گذاشــت. در نتیجــه ایــن شــرایط باعــث می شــود طیفــی کــه 

ــل  ــه و در مقاب ــش یافت ــد افزای ــک دارن ــت کم ــه دریاف ــاز ب نی

ــد. ــش  یاب ــده کاه ــروه کمک کنن گ

ــرای فعالیت هــای  ــه شــرایط را ب      برهــم ریختگــی ایــن موازن

موسســات خیریــه دشــوار می کنــد و بیــم آن مــی رود کــه بــه 

دلیــل عــدم توانایــی در تأمیــن هزینه هــا امــکان یاری رســانی 

ــود. ــخت تر ش ــخت و س ــد س ــای کم درآم ــه خانواده ه ب

     در ایــن میــان بنیادکــودک اگرچــه در طــی ســالیان پیشــیِن 

فعالیــت خــود توانســته اســت مســیر هــای همــوار و ناهمــوار 

را بــه یــاری همیارانــش بــه آرامــی طــی کنــد امــا بیــم آن دارد 

ــت  ــر فعالی ــه ب ــر جامع ــده ب ــل ش ــادی تحمی ــکالت اقتص مش

ــارهایی را وارد آورد. در  ــز فش ــازمان نی ــن س ــتانه ای انسان دوس

ــدگان  ــن کمک کنن ــادل بی ــدم تع ــروز ع ــا ب ــورت  و ب ــن ص ای

و کمک گیرنــدگان بی تردیــد خدمــات ســازمان هایی مثــل 

ــد  ــتوار گام برمی دارن ــدی و اس ــا هدف من ــه ب ــه ک ــن موسس ای

نیــز بــه مخاطــره خواهــد افتــاد.

ــای  ــن روزه ــای ای ــه دغدغه ه ــی آنچ ــن اجمال ــا تبیی      ب

ــاری  ــه همی ــد همیش ــودک مانن ــت؛ بنیادک ــازمان اس ــن س ای

نیک اندیشــان و همیــاران را  خواهــان اســت تــا بتوانــد ادامــه  

ــور  ــه حض ــه ب ــا تکی ــز ب ــانی را نی ــیر خدمت رس ــن مس ای

ــد. ــی کن ــتوار ط ــان اس ــاران مهرب همی

ــوزان  ــت دانش آم ــیم سرنوش ــما می کوش ــاری ش ــه ی ــا ب      م

ــردای  ــه ف ــم. چراک ــر دهی ــا اســتعداد و کم برخــوردار را  تغیی ب

ایــران زمیــن در گــرو امــروز آنــان اســت. 
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ــل  ــاندویچ پن ــس س ــش از 100  کانک ــاخت بی ــه س ــبت ب نس

ــرد. ــدام ک اق

در ســالی کــه گذشــت بنیادکــودک ســعی بــر آن داشــت 

تــا بــر کیفیــت تحصیلــی دانش آمــوزان بورســیه اش 

متمرکــز شــود و پایشــی در ایــن بــاره صــورت دهــد. 

ــا حفــظ حرکــت بنیــاد  ــه نوعــی ب البتــه ایــن پایــش نیــز ب

ــن  ــه ای ــت. ب ــتا اس ــود هم راس ــی خ ــدف اصل ــیر ه در مس

ــی  ــکالت تحصیل ــار مش ــه دچ ــی ک ــورت دانش آموزان ص

ــاکان  ــا را کم ــت و آنه ــرده اس ــد ک ــتر رص ــده اند را بیش ش

ــادا  ــه مب ــانده ک ــاری رس ــت ی ــا کیفی ــل ب ــت تحصی در جه

دانش آمــوزی در مواجهــه بــا مســائل پیــش آمــده از تحصیــل 

و ارتقــاء کیفیــت تحصیلــی بــاز بمانــد کــه البتــه ایجــاد ایــن 

ــوده و  ــانه ب ــرایط روان شناس ــاِظ ش ــر لح ــی ب ــاط مبتن ارتب

ــت  ــواردی اس ــم م ــوز از اه ــانی دانش آم ــت انس ــظ کرام حف

ــود. ــاظ می ش ــات لح ــن ارتباط ــه در ای ک

ــت  ــاندن وضعی ــامان رس ــه س ــر ب ــالوه ب ــودک ع بنیادک

و  کم برخــوردار  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان  تحصیــل 

ــگاهی،  ــاالی دانش ــع ب ــا مقاط ــی ت ــا حت ــت از آنه حمای

و  همیــاران  بیــن  عاطفــی  روابــط  اســت  توانســته 

دهــد. تعمیــق  را  دانش آمــوزان 

ــات  ــود خدم ــت خ ــعه فعالی ــا توس ــیم ب ــا می کوش م

بیشــتری بــه دانش آمــوزان بــا اســتعداد کم برخــوردار 

ــا  ــم ب ــالش می کنی ــز ت ــم و نی ــه دهی ــن ارائ ــران زمی ای

ــی  ــازان، اثربخش ــن آینده س ــردی ای ــای ف ــش مهارت ه افزای

ــه  ــق آنچ ــا تحق ــم. ام ــا دهی ــردا ارتق ــه  ف ــان را در جامع آن

ــی  ــی همیاران ــرو مهربان ــت؛ در گ ــه اس ــن مؤسس ــدف ای ه

اســت کــه در طــول ســالیان حیــات بنیادکــودک بسترســاز 

ارائــه خدمــات بــه ایــن دانش آمــوزان بوده انــد.

ــر ایــن  ــا مهــر ب ــر آنچــه همــواره ب امــروزه نیــز عــالوه ب

ــودک را  ــادی بنیادک ــرایط اقتص ــته اند، ش ــازمان روا داش س

بــر آن مــی دارد همیــاران را بیــش از پیــش بــه یــاری  بطلبــد 

ــد در جهــت توســعه آگاهــی  ــا همچنــان اســتوار و بی تردی ت

ــت  ــا حمای ــوردار ب ــم برخ ــای ک ــگ خانواده ه ــاء فرهن و ارتق

ــردارد. ــتعداد گام ب ــا اس ــوزان ب ــی از دانش آم تحصیل

ــرده  ــالش ک ــود ت ــت خ ــاز فعالی ــودک از آغ بنیادک

ــه  ــود ک ــی خ ــدف اصل ــت ه ــواره در جه ــت هم اس

ــوردار  ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم حمای

گام بــردارد و پیوســته نیــز کوشــیده اســت گریــز بــه 

ــد. ــده نزن ــف نش ــالتش تعری ــه در رس ــوری ک ام

اســت  نمی توانســته  بی تردیــد  چــه  اگــر 

جامعــه  دامن گیــر  کــه  مســائلی  بــه  نســبت 

ــورش  ــرای حض ــا ب ــد، ام ــاوت بمان ــود بی تف می ش

در دغدغه هــای عــام اجتماعــی هــم بــه دنبــال 

هم ســوترین و هم راســتاترین مســیر ورود گشــته 

ــه  ــت ک ــوده اس ــن نب ــز ای ــا ج ــه اینه ــت و هم اس

ــال  ــی دنب ــور تخصص ــه ط ــود را ب ــدف خ ــد ه بکوش

ــاک  ــه غمن ــز در زلزل ــرد نی ــن رویک ــا همی ــد. ب کن

کرمانشــاه و تخریــب مــدارس بســیاری در آن مناطــق 

ــوزش  ــازی آم ــازمان نوس ــاز س ــالم  نی ــس از اع و پ

ــودک  ــدارس، بنیادک ــاختمان آن م ــرای س ــرورش ب پ
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علی بسکابادی )رئیس نمایندگی زاهدان( 

هیــچ شــعری نمی توانــد ســوزناکی دســت های خالــی را بــه 
ــل درد  ــانی اه ــاب پریش ــد بازت ــی نمی توان ــچ قلب ــد؛ هی ــر بکش تصوی
باشــد. هیــچ دوربینــی نمی توانــد بــه عمــق آرزوی کودکــی پــی ببــرد. 
ــه  ــان ب ــی نگاه م ــران زندگ ــای بی ک ــن دری ــت در ای ــوب اس ــدر خ چق
ــود  ــه خ ــا را ب ــش م ــاد بی صدای ــه فری ــد ک ــی باش ــت های غریق دس
ــد  ــی بخواه ــی مال ــه توانای ــش از آنک ــودن بی ــنده ب ــد. بخش می خوان

ــد. ــزرگ می خواه ــب ب قل
یکــی از عوامــل افــت تحصیلــی دانش آمــوزان به خصــوص در 
مناطــق کم برخــوردار کشــور وضعیــت اقتصــادی خانواده هاســت. 
مســلماً خانــواده ای کــه از توانایــی مــادی کمــی برخــوردار اســت قــادر 
ــی و  ــی آموزش ــای اساس ــات و نیازه ــیاری از امکان ــود بس ــد ب نخواه
تحصیلــی فرزنــدان خــود را تأمیــن کنــد. ایــن وضعیــت مالــی از لحــاظ 
ــر منفــی خواهــد داشــت. نداشــتن  ــر کــودک تأثی ــی ب جســمی و روان
ــی  ــزه تحصیل ــج از انگی ــه تدری ــود ب ــبب می ش ــی س ــات تحصیل امکان
دانش آمــوز کاســته شــود. ایــن امــر باعــث دل زدگــی او از درس و 
مشــق و نهایتــاً افــت تحصیــل وی می شــود و اســتعدادهای فوق العــاده 
ــه ســمت شــغل های کاذب ســوق داده خواهــد شــد  ایــن دانش آمــوز ب
کــه نهایتــأ بیــکاری، بی ســوادی و آســیب های اجتماعــی را رقــم 

ــد زد. خواه
ــر  ــی دفت ــت عال ــه هم ــاه 92 ب ــخ تیرم ــدان در تاری ــی زاه نمایندگ
مرکــزی و حمایت هــای انسان دوســتانه ســرکار خانــم دادخــواه و 
ــاح  ــاران افتت ــق همی ــان و عاش ــای مهرب ــت ها و قلب ه ــت دس حمای
کــه متعاقــب آن 4 نمایندگــی اقمــاری در شــهرهای ایرانشــهر، فنــوج، 
نیکشــهر و ســراوان نیــز تأســیس شــد. جمعــاً در نمایندگــی زاهــدان بــا 
ــوده  ــه کار ب ــغول ب ــی مش ــددکار اجتماع ــاری 9 م ــای اقم نمایندگی ه
ــه  ــیه موسس ــی، بورس ــف تحصیل ــع مختل ــوز در مقاط و 980 دانش آم
ــه رصــد  ــاز ب ــه نی ــودک از آنجــا ک ــای بنیادک هســتند. در نمایندگی ه
مســتمر فرآینــد رشــد  دانش آمــوزان وجــود دارد؛ مــددکاران بــا اقــدام 
ــق  ــا و عالی ــت آوردها، نیازه ــد، دس ــن فرآین ــات از ای ــه گزارش ــه ارائ ب

ــانند. ــز می رس ــاران عزی ــالع همی ــه اط ــوزان را ب دانش آم

ــه ذکــر اســت طــی ایــن ســال ها در ایــن نمایندگــی تعــداد  الزم ب
56 دانش آمــوز بــه مرحلــه کنکــور رســیده  اند و در رشــته های 
مختلــف از جملــه پزشــکی، دندانپزشــکی، مامایــی، اتــاق عمــل، علــوم 
ــد  ــد، بای ــه دانشــگاه راه یافته ان ــت ب آزمایشــگاهی، مهندســی و مدیری

ــت. ــک گف ــب تبری ــوش قل ــاران خ ــان و همی ــان های مهرب ــه انس ب
ــک  ــت تک ت ــودک دس ــک بنیادک ــو کوچ ــوان عض ــه عن ــده ب بن
همیــاران و انســان  های خــوش قلــب را بــه گرمــی می فشــارم 
و می بوســم. بنیادکــودک بــا اهــداف بــزرگ و تکیــه بــر اصــل 
مشــارکت اجتماعــی، می کوشــد خدمــات آموزشــی، فرهنگــی، 
دانش آمــوزان  اشــتغال زایی  و  معیشــتی  درمانــی،  و  بهداشــتی 
نیازمنــد بــا اســتعداد را فراهــم کنــد تــا بــه دلیــل فقــر اقتصــادی هیــچ 
ــا  ــان ب ــتگی های انس ــام خس ــد. تم ــاز نمان ــل ب ــوزی از تحصی دانش آم
انجــام دادن امــورات ایــن دانش آمــوزان از تــن خــارج می شــود و 

عشــق و خودبــاوری را در وجــود انســان نمایــان می ســازد. 
ــک  ــه از ی ــدان ک ــی زاه ــل نمایندگ ــت عام ــای هیئ ــب اعض ترکی
چینــش دانشــگاهی و فرهیختــه برخــوردار اســت  بــه پیشــرفت 
ــیار  ــی بس ــه مدن ــه جامع ــتانه ب ــای انسان دوس ــاد و نگاه ه ــداف بنی اه

ــت. ــه ماس ــرای هم ــی ب ــوت قلب ــد و ق ــک می کن کم
ــکاری  ــا هم ــودک ب ــردی بنیادک ــیار کارب ــای بس ــی از برنامه ه یک
ــوزان  ــرای دانش آم ــتان 96 ب ــه در تابس ــی ک ــعه کار آفرین ــاد توس بنی
برگــزار شــد؛ طــرح غنی ســازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان بــا 
رویکــرد توان افزایــی، کســب و کار و کارآفرینــی بــود کــه باعــث ایجــاد 
عالقــه در دانش آمــوزان بــرای دنبــال کــردن آموزش هــای ایــن 

ــد. ــا ش ــی آنه ــار اجتماع ــت رفت ــن تقوی ــوزه و همچنی ح
در طــول ســال 96 درمــان رایــگان و ویزیــت دانش آمــوزان توســط 
ــی و  ــای فرهنگ ــن اردوه ــت. همچنی ــورت گرف ــک ص ــاران پزش همی
ــل  ــه قاب ــهد ک ــی مش ــی نمایندگ ــت عال ــا هم ــهد ب ــه مش ــی ب تفریح
ــه  ــه 110 نفــر از دانش آمــوزان اســتان ب ــرای قریــب ب ــر اســت؛ ب تقدی
ــن  ــرای ای ــادی آفرین ب ــا و ش ــیار زیب ــه بس ــد ک ــا ش ــدت 3 روز مهی م

ــود.  ــوزان ب ــع از دانش آم جم
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اهــداف  پیشــبرد  در  مالــی  واحــد  نقــش 
خیریــه   موسســات  در  ســازمانی 

    حســابداری در موسســات خیریــه محــور بــه  دلیــل نــوع فعالیــت و 
ســاختار ســازمانی آن نیــاز بــه حساســیت و دقتــی خــاص دارد.

NGO غیردولتــی،  قالــب  در  ایــن موسســات خیریــه  اغلــب 
ــت  ــی از دول ــه کمک ــه هیچ گون ــتند ک ــی هس ــی و غیرسیاس غیرانتفاع
موسســات،  ایــن  مالــی  منابــع  مهم تریــن  نمی کننــد.  دریافــت 
ــرف  ــع ص ــن مناب ــه ای ــت ک ــن اس ــوکار و خیری ــراد نیک ــای اف کمک ه
اهــداف تعییــن شــده موسســه می شــود و همــواره شــفافیت در عملکــرد 
ــع  ــداوم جــذب مناب ــش مهمــی در ت ــازی، نق ــانی و اعتمادس و اطالع رس

مالــی دارد.
واحــد مالــی در بنیادکــودک می بایســت بــا دقتــی خــاص و 
حساســیتی مضاعــف در ثبــت و نگهــداری و حفــظ امانــت ســپرده شــده 
ــه  و پرداختــی نیکــوکاران جهــت دانش آمــوز مــورد حمایــت و انتقــال ب

موقــع و صحیــح ایــن امانــت بــه ذینفــع مــورد نظرســعی نمایــد. بدیهــی 
ــن  ــوزان، حساســیت ای ــاران و دانش آم ــن راســتا تعــدد همی اســت در ای

ــد. ــدان می کن ــر را دوچن ام
واحــد مالــی بنیادکــودک بــه منظــور پاســخ گویی شــفا ف تر، ســاالنه 
نســبت بــه ارائــه گــزارش فعالیــت خــود بــه هیئــت مدیــره و در پــی آن 
بــه مجمــع و گزارشــات دوره ای بــه ناظــر مالیاتــی و حســابرس مســتقل 
اقــدام کــرده و فایــل ایــن گزارشــات بــر روی وب ســایت موسســه قابــل 
ــک  ــدن ی ــتقر ش ــا مس ــته ب ــال گذش ــن از س ــت. همچنی ــت اس دریاف
ــر  ــتری ب ــرل بیش ــه، کنت ــت موسس ــه درخواس ــی ب ــابرس داخل حس

ــه اســت.  ــی صــورت گرفت ــد مال فرآین
عملکــرد بنیادکــودک در پنــج ســال گذشــته، طبــق روال ســال های 
ــل مشــاهده و مقایســه  ــر قاب ــار و نمودارهــای زی ــر اســاس آم پیشــین ب

اســت:
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ــزی  ــر مرک ــوز در دفت ــار- دانش آم ــد همی واح
بــا داشــتن دو مســئولیت مهــم “پاســخ گویی 
و خدمــات بــه همیــاران” و “جــذب و تأییــد 
در  دانش آمــوزان جدیــد”،  پرونده هــای  نهایــی 
ــتر  ــذب بیش ــازمانی و ج ــعه درون س ــتای توس راس
دانش آمــوزان واجــد شــرایط موسســه، تــالش 
می کنــد بــا جــذب کارشناســان متخصــص در 
ــا تســریع  ــا ب ــم ســازد ت ــه بســتری فراه ــن زمین ای
ــوزان  ــان، دانش آم ــده متقاضی ــی پرون ــد بررس رون
ــرار  بیشــتری را در چرخــه حمایتــی بنیادکــودک ق

ــد. ده
در ســالی کــه گذشــت بیــش از1400 دانش آمــوز 
جدیــد بورســیه بنیــاد شــدند و امیــد اســت در ســال 
97 بــا افزایــش تــوان اجرایــی، ایــن تعــداد بیــش از 

پیــش افزایــش یابــد. 
ــان ســال 96 حــدود 9500  ــا پای خوشــبختانه ت
ــات موسســه برخــوردار شــدند.  ــوز از خدم دانش آم
ســال گذشــته بــا وجــود تمــام مشــکالت 
اقتصــادی جامعــه، بنیادکــودک توانســت بــا همــِت 
ــتان  ــتان و اس ــتان کردس ــان اس ــِد نیک اندیش بلن
فــارس، نمایندگــی جدیــد خــود، در شــهرهای 
ســنندج و الرســتان را ایجــاد کنــد و بــه ایــن 
ترتیــب گســتره جغرافیایــی حمایتــی خــود را 

توســعه بخشــد. 
ــردن  ــاال ب ــازمان، ب ــداف س ــر از اه ــی دیگ یک
ــاران موسســه اســت. در  ســطح رضایت منــدی همی
همیــن راســتا، کارشناســان ایــن واحــد می کوشــند 
تــا بــا ارســال گزارشــات دوره ای در زمان هــای 
مشــخص و گزارشــات جانبــی، برحســب ضــرورت، 
ــتی و  ــی معیش ــد زندگ ــان رون ــاران را در جری همی
ــرار  ــیه ق ــوزان بورس ــی دانش آم ــت تحصیل وضعی

ــد. دهن
ــای نقــدی  ــت هدای ارســال نامه هــای تشــکر باب
و غیــر نقــدی و برقــراری ارتبــاط میــان دانش آمــوز 
ــایر  ــجویان از س ــی دانش ــزارش قبول ــار، و گ و همی

خدمــات ایــن واحــد ســازمانی اســت.
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جامعــه  روابــط عمومــی امریــکا )PRSA( روابــط عمومــی را 
این طــور تعریــف می کنــد: »روابــط عمومــی، فراینــد ارتباطــات 
ــودمند  ــط س ــازمان ها رواب ــه و س ــان جامع ــه می ــت ک ــردی اس راهب
دوســویه ایجــاد می کنــد«. کارمنــدان بخــش روابــط عمومــی 
مهــارت خوبــی در بیــان مســائل دارنــد؛ زیــرا آنهــا بایــد تــوان روایــت 
ــط  ــند. رواب ــته باش ــایرین داش ــرای س ــازمان را ب ــاع س ــردن اوض ک
ــب و کار و  ــهرت کس ــن  ش ــش ُحس ــت و افزای ــرای حفاظ ــی ب عموم
ســازمان تــالش می کنــد و ایــن کار را از طریــق رســانه های گوناگــون 
شــبکه های  امــروزه  می بــرد.  پیــش  اجتماعــی  شــبکه های  و 
ــد و  ــرار داده ان ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــز را ب ــه چی ــی هم اجتماع
ــای  ــت. نیروه ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــی نی ــط عموم رواب
روابــط عمومــی بایــد تمــام کانال هــای ارتباطــی بــا ســازمان را تحــت 
ــط  ــی از محی ــرات منف ــکات و نظ ــن ن ــا یافت ــند و ب ــته باش ــر داش نظ
ــرکت  ــه درون ش ــا را ب ــتی ها و نارضایتی ه ــان، کاس ــارج و مخاطب خ
ــکات و نظــرات مثبــت،  ــا پیــدا کــردن ن و ســازمان انتقــال دهنــد و ب
ــط  ــت رواب ــد. در حقیق ــتفاده کنن ــر اس ــات مؤث ــرای تبلیغ ــا ب از آنه
عمومــی نماینــده ای بــرای ارتبــاط ســازمان بــا محیــط خــارج اســت. 
متخصصیــن روابــط عمومــی وظیفــه  ایجــاد وجهــه و تصویــر مناســب 
ــه  ــازی جامع ــا آگاه س ــغل آنه ــد. ش ــده دارن ــر عه ــازمان را ب ــرای س ب
از فعالیت هــای درون ســازمان، توضیــح سیاســت ها و مدیریــت 
ــیار  ــی بس ــط عموم ــت رواب ــتره فعالی ــت. گس ــا اس ــرل کمپین ه کنت
وســیع اســت. برخــی از  ابزارهــای مــورد اســتفاده در روابــط عمومــی 
ــم و  ــزاری مراس ــا، برگ ــخنرانی ها و کنفرانس ه ــزاری س ــامل برگ ش
ــا  ــط ب ــای مرتب ــردی بحران ه ــت راهب ــرل و مدیری ــا، کنت رویداده

ــت.  ــی و... اس ــط عموم رواب
واژه  رســانه در زبــان فارســی واژه  نســبتاً جدیــدی محســوب 
می شــود. ایــن واژه کــه گاه بــه معنــای مفــرد و گاه بــه معنــای 
جمــع بــه کار مــی رود، معادلــی بــرای واژه  Medium )رســانه( 
و نیــز Media )رســانه ها( اســت. همان طــور کــه از واژه  رســانه 
ــاندن  ــت؛ رس ــاندن اس ــانه، رس ــت رس ــت، مأموری ــخص اس ــم مش ه
ــی  ــی یک ــرایط کنون ــانه ها در ش ــا. رس ــا و دیدگاه ه ــا و پیام ه حرف ه
از مهم تریــن دســتاوردهای پیشــرفت بشــری و یکــی از بــا ارزش تریــن 
ــا ســرعت  ــته و ب ــه پیوس ــی هســتند ک ــانی همگان ــیله آگاهی رس وس
سرســام آوری بــه دلیــل جایــگاه و اهمیــت کلیــدی و طبــق نیازمنــدی 

ــانه ها  ــت رس ــد. در اهمی ــترش و فراگیری ان ــال گس ــان در ح متقاضی
ــع  ــا، موان ــو آگاهی دهــی آنه ــه در پرت ــد ک ــت می کن ــه کفای ــن نکت ای
ــته  ــان برداش ــی از می ــی و فرهنگ ــدودی سیاس ــا ح ــی و ت جغرافیای
شــده و زمیــن بــا وســعت زیــاد و میلیاردهــا نفــر بــه وســیله رســانه ها 
ــی دور  ــد از مناطق ــاده می توانن ــیار س ــده اند و بس ــط ش ــم مرتب ــا ه ب
ــد.  ــاز خــود را به دســت بیاورن ــورد نی ــات م ــات و اطالع دســت معلوم
ــت  ــی اس ــکل ترین تصمیمات ــی از مش ــش یک ــانه اثربخ ــاب رس انتخ
کــه مجــری کمپیــن بــرای موفقیــت برنامــه تبلیغاتــی اتخــاذ 
ــری،  ــی، تصوی ــانه صوت ــا رس ــان ده ه ــی وی از می ــه عبارت ــد. ب می کن
ــا  ــن آنه ــد موثرتری ــتقیم بای ــر مس ــتقیم و غی ــی، مس ــی، چاپ محیط
ــدف  ــانه ه ــرد رس ــه کارک ــرا ک ــد. چ ــود برگزین ــن خ ــرای کمپی را ب
ــر  ــوان حداکث ــا بت ــی اســت ت ــزی رســانه های تبلیغات ــی برنامه ری اصل
بهــره را از بودجــه تبلیغاتــی بــه ویــژه در موسســات خیریــه به دســت 
آورد. برخــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در رســانه شــامل ارتبــاط بــا 
ــت وب،  ــی تح ــازی و ارتباط ــبکه های مج ــتفاده از ش ــات، اس مطبوع
مصاحبــه و مدیریــت پوشــش خبــری، پوشــش تبلیغــات رســانه ای و 

ــت و منفــی خــارج ســازمان اســت.  ــه نظــرات مثب پاســخگویی ب
برخــالف رســانه و جلــب مشــارکت، تبلیغــات از ســابقه ای طوالنی 
برخــوردار اســت و ســابقه  آن بــه چنــد دهــه و یــا حتــی چنــد قــرن 
اخیــر محــدود نیســت و باستان شناســان، نشــانه های اســتفاده از 
ــناخت  ــد. ش ــم یافته ان ــل ه ــای قب ــی را در هزاره ه ــات محیط تبلیغ
رونــد تکامــل تاریخــی صنعــت تبلیغــات صرفــاً ارزش تئوریــک نــدارد. 
بلکــه بــه درک روندهــای فعلــی حاکــم بــر ایــن صنعــت و پیش بینــی 
آینــده صنعــت تبلیغــات هــم کمــک می کنــد. تبلیغــات، از یــک ســو 
ــش  ــود را افزای ــی خ ــه، اثربخش ــر جامع ــناخت بهت ــا ش ــد ب می کوش
ــاًل  ــی، عم ــای تبلیغات ــاب راهکاره ــا انتخ ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ده
ــد.  ــکل می ده ــه را ش ــلیقه جامع ــذارد و س ــر می گ ــه تأثی ــر جامع ب
تبلیغــات می توانــد تأثیــر زیــادی در عالقه منــدی مخاطبیــن 
داشــته باشــد امــا رمــز مانــدگاری و موفقیــت هــر برنــدی در صداقــت، 
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــی از ابزاره ــت. برخ ــت اس ــفافیت و کیفی ش
تبلیغــات شــامل تبلیغــات بنــری، تبلیغــات ویدئویــی، لینــک باکــس، 
تبلیغــات متنــی، ایمیــل مارکتینــگ، بهینه ســازی موتورهــای 
جســت و جو )SEO(، بازاریابــی محتــوا و شــبکه های اجتماعــی 

ــت.  اس
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ــیده  ــرا رس ــش ف ــه زمان ــت ک ــده ای اس ــی ای ــئولیت اجتماع مس
ــز  ــیال تام ــادی، فایننش ــد اقتص ــر ارش ــف، مفس ــن ول ــت. )مارتی اس

)2002
 Corporate Social( شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت 
Responsibility( کــه در ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری اقتصــاد 
و مدیریــت امــروز دنیــا بــه اختصــار CSR شــناخته  می شــود؛ 
مقولــه ای جدیــد در مدیریــت کســب و کار بــوده و ظــرف نیــم 
ــان  ــده جه ــال و آین ــاد ح ــای اقتص ــل رونده ــر، در تحلی ــرن اخی ق
ــن  ــه ای ــی ب ــه طــور کل ــع بحــث CSR ب مطــرح شــده اســت. در واق
ــی  ــا خدمات ــدی ی ــای تولی ــدر فعالیت ه ــه چق ــه دارد ک ــئله توج مس
بنگاه هــای اقتصــادی، حامــی محیــط زیســت، جامعــه، اقتصــاد 
ــات و...  ــان ها و حیوان ــوق انس ــران، حق ــر کارگ ــوق براب ــدار، حق پای
اســت. نــگاه اخالقــی بــه کســب و کار را می تــوان نتیجــه نــوع تفکــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــروز دانس ــای ام ــرکت ها در دنی ــی ش ــئولیت اجتماع مس
نوعــی، جایــگاه شــرکت ها را در ســطوح بین المللــی تعریــف و 

تبییــن می کنــد.
ــئولیت  ــی مس ــه تنهای ــنتی، ب ــور س ــه ط ــا ب ــه دولت ه در حالی ک
بهبــود شــرایط زندگــی مــردم را برعهــده دارنــد؛ نیــاز جوامــع بیــش 
ــن روی  ــرآوردن آنهاســت. از ای ــرای ب ــی و قابلیــت دولت هــا ب از توانای
ــی،  ــری، دولت ــه ای، کارگ ــازمان های حرف ــیع تری از س ــه وس مجموع
مدنــی و... مفهمــوم CSR )مســئولیت اجتماعــی( را جــدی گرفته انــد 
ــئولیت های  ــه مس ــرکتی ب ــه ش ــتند. زمانی ک ــد هس ــه آن متعه و ب
اجتماعــی خــود پایبنــد باشــد؛ می توانــد ایــن موضــوع را افشــا 
ــه  ــن کار ب ــوند. ای ــع ش ــر مطل ــن ام ــز از ای ــان نی ــا ذینفع ــد ت کن
ــرکت هایی را از  ــن ش ــه چنی ــد ک ــازه می ده ــه اج ــان و جامع ذینفع
ــئولیت  ــت مس ــوان گف ــس می ت ــد. پ ــز دهن ــرکت ها تمی ــایر ش س
 اجتماعــی ســازمان ها مجموعــه وظایــف و تعهداتــی اســت کــه آنهــا 
ــی  ــی جوامع ــع عموم ــه مناف ــت و کمــک ب ــظ، مراقب در راســتای حف
ــروزه در فضــای  ــا ام ــد. ام ــام می دهن ــد؛ انج ــت دارن ــه در آن فعالی ک
 CSR ــازه ــی، در ب ــای تحلیل ــای نگرش ه ــی ج ــب کارهای ایران کس

خالــی اســت و حداقــل فعالیتــی کــه در ایــران در ایــن زمینــه انجــام 
ــده اســت.  ــدت و پراکن ــی، کوتاه م ــگاه فرع ــی ن ــر نوع ــی ب شــده مبن
 CSR ــن ســابقه ــاد فراگیرتری ــه احتمــال زی مفهــوم انسان دوســتی ب
مــدرن اســت کــه شــامل ارجــاع کمک  هــای انسان دوســتانه در 
حمایــت از دغدغه هــای خیرخواهانــه اســت. در صورتی کــه ایــن 
ــه  ــای هزین ــون: اعط ــف چ ــکال مختل ــه اش ــد ب ــا می توان حمایت ه
ــت از فعالیت هــای اقتصــادی،  ــی و توســعه ای، حمای طرح هــای عمران
اجتماعــی و یــا فرهنگــی در راســتای بهبــود شــرایط و افزایــش 
ســطح رفــاه اجتماعــی آن جوامــع صــورت پذیــرد. بــه همیــن ترتیــب 
ــاید  ــت. شــ ــعه اس ــال توس ــران در ح ــی در ای ــئولیت اجتماع مســ
بعضــی در بودجــه ســاالنه خــود مســئولیت اجتماعــي را قــرار ندهنــد 
ــه  ــا نوشــته، ســاالنه ب ــته ی ــم کــه نانوشــ ــی داری ــه های ــي کارخان ول

ــد.  ــی کنن ــه کمــک م موسســات خیری
در راســتای ایــن فعالیت هــا بنیادکــودک همــواره می کوشــد 
از زوایــا و دیدگاه هــای مختلــف بــه موضــوع مســئولیت پذیری 
ــای  ــا و کمپین ه ــف پروژه ه ــا تعری ــن ب ــردازد. بنابرای ــی بپ اجتماع
متناســب بــرای مخاطبــان، بنیادکــودک همــراه مناســبی اســت بــرای 

ــرکت  ها.  ــی ش ــئولیت اجتماع ــه مس ــیدن ب ــق بخش تحق

برگرفته از کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
مولف: جرمی مون

مترجم: محمد شهرابی فراهانی
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وقتی که دهه شصت-هفتادی ها روش های سنتی 

مسئولیت های اجتماعی را تغییر می دهند

ممکــن اســت بــه درســتی دهــه شــصت - هفتادی هــا    را نســل ســلفی 
و شــبکه های اجتماعــی بدانیــد ولــی تمرکــز ایــن نســل عــالوه بــر ظاهــر 
ــر روی تغییــرات اجتماعــی  شــبکه های مجــازی، ارتباطــات آنالیــن و... ب
ــذاری  ــرای تأثیرگ ــا ب ــتیاق آنه ــطحی، اش ــد س ــت. از دی ــوده اس ــز ب نی
ــی  ــان تلق ــی جوانی ش ــوان ویژگ ــه عن ــان ب ــود و جه ــه خ ــر روی جامع ب
می گــردد ولــی در واقــع ایــن نســل بخشــی از ارزش هــای خــود را 
ــای  ــط برنامه ه ــه توس ــی ک ــئولیت اجتماع ــای مس ــت از کمپین ه حمای
پــر مخاطــب یــا برندهــای قابــل اطمینــان معرفــی می گردنــد؛ یافته انــد.

ــام  ــک  انج ــه افل ــط موسس ــراً توس ــه اخی ــی ک ــاس تحقیقات ــر اس ب
ــای  ــال در کمپین ه ــر 34 س ــان زی ــارکت جوان ــزان مش ــت، می ــده اس ش
ــه  ــورت پذیرفت ــم ص ــرکت های مه ــط ش ــه توس ــی ک ــئولیت اجتماع مس
اســت؛ %75 و افــراد بــاالی 34 ســال %25 بــوده اســت. تمایــل بــه 
ســرمایه گذاری جوانــان در شــرکت هایی کــه این گونــه کمپین هــا 
را برگــزار می کننــد تــا %50 بیشــتر از ســایر شــرکت ها اســت. بــر 
اســاس تحقیقــات دیگــری کــه توســط موسســه هوریــزون مدیــا  صــورت 
ــع  ــزرگ توق ــرکت های ب ــل از ش ــن نس ــراد ای ــت؛ %81 از اف ــه اس پذرفت
ــی ادا  ــه خوب ــود را ب ــهروندی خ ــش ش ــه نق ــال جامع ــه در قب ــد ک دارن
کــرده، مســئولیت پذیر بــوده و از حرکت هــای اجتماعــی حمایــت کننــد. 
ــه  ــار مواج ــن آم ــا همی ــم ب ــگاه می کنی ــز ن ــود نی ــور خ ــه کش ــی ب وقت
می شــویم بزرگتریــن کمپیــن تاریــخ ایــران، کمپیــن قطره قطــره 
اســت کــه ابتــدا بــا ابتــکار هفـــ  هشــتاد در برنامــه خندوانــه مطــرح شــد 
و بیــش از 4.500.000 نفــر بــه آن پیوســتند و ســایر شــرکت ها، برندهــا، 
ــه اشــکال مختلــف حمایــت  ــز از آن ب ارگان هــای دولتــی و خصوصــی نی
ــه مســئولین %30 در مصــرف آب  ــه گفت ــال 93، ب ــان س ــد و در پای کردن

خانــوار صرفه جویــی شــد.
پیــام بــرای برند هــا واضــح و روشــن اســت! اگــر می خواهیــد بــر روی 
ــتمر از  ــای مس ــت حمایت ه ــد می بایس ــر بگذاری ــصتی ها تأثی ــه ش ده

ــه خــود داشــته باشــید. ــای جامع خواســته ها و نیازه
ــر کمپین هــای  ــرای اثربخشــی ب در اینجــا می خواهیــم شــش روش ب
ــن  ــی از محبوب تری ــه یک ــتاد را ب ـ  هش ــه هفــ ــی ک ــئولیت اجتماع مس

ــم. ــرور کنی ــم م ــا ه ــت ب ــدل کرده اس ــران ب ــای ای برنده
ــی  ــب زمان ــل )Action(: اغل ــه عم ــی ب ــی اجتماع ــل نگران 1( تبدی
کــه اخبــار در خصــوص بحــران یا مشــکلی بــزرگ مثــل زلزلــه کرمانشــاه، 
ــا...  ــوان آزاری ی ــابقه، حی ــی بی س ــکو، گران ــاختمان پالس ــوزی س آتش س
ــی اصــوالً  ــی می شــویم ول ــا عصبان ــران ی منتشــر می شــود؛ ناراحــت، نگ
ــی  ــاً جای ــن دقیق ــم. ای ــک کنی ــکل کم ــل مش ــه ح ــور ب ــم چط نمی دانی
ــتریان  ــه مش ــه اتصــال ب ــوان نقط ــه عن ــا ب ــه می بایســت برنده ــت ک اس
ــه دلخــراش  ــی کــه حادث ــال زمان ــوان مث ــه عن ــد. ب خــود از آن بهــره برن
ــه طراحــی کمپینــی  ــدام ب ــا در هفـــ هشــتاد اق ــاد م ــاق افت پالســکو اتف
ــود. ــه ب ــک قولنام ــع ی ــه در واق ــم ک ــام “من_هم_ســوختم” نمودی ــه ن ب
مشــارکت کنندگان کــه 4-3 ســاعت بعــد از وقــوع ایــن تــراژدی از 
ــول  ــه خــود ق ــن آشــنا شــدند ب ــن کمپی ــا ای ــه ب ــه خندوان ــق برنام طری
ــال  ــان را در قب ــواده و عزیزانش ــای خان ــان، اعض ــه خودش ــد ک می دادن
ــد.  ــن کنن ــه ایم ــیل، زلزل ــوزی، س ــل آتش س ــه ای مث ــوادث غیرمترقب ح
ایــن کمپیــن بــا شــرکت بیــش از 800 هــزار نفــر تنهــا در 24 ســاعت پــر 

ــد. ــناخته ش ــران ش ــن ای ــرعت ترین کمپی س
2( روش مشــارکت راحــت و ســریع: بــر اســاس تجربه هــا و تحقیقــات 
ــاده تر  ــارکت س ــه روش مش ــان هرچ ــورهای جه ــایر کش ــران و س در ای
باشــد میــزان مشــارکت بیشــتر خواهــد شــد. بــر اســاس آمارهــا، متوســط 
مبلــغ کمک هــای پرداخــت شــده بــه خیریه هــا 14.000 تومــان اســت و 
قطعــاً کســی بــرای پرداخــت مبلــغ خــرد، بــه بانــک مراجعــه نمی کنــد. 
ــی  ــی و حت ــزار ارتباط ــترس ترین اب ــراه در دس ــن هم ــه تلف ــی ک از آنجای
بانکــی بــه شــمار مــی رود؛ اســتفاده بهینــه و هوشــمندانه از ایــن وســیله 

راه گشــای کمپین هــا اســت. بــه عنــوان مثــال بــرای جمــع آوری 
ــال  ــهریورماه س ــر، ش ــد لوازم التحری ــرای خری ــی ب ــای مردم کمک ه
ــان  ــن #بوی_ماه_مهرب ــرای کمپی ــد# 95*780* ب ــته زیرک گذش
ــه  ــته تهی ــا 8000 بس ــن کمک ه ــل ای ــد و از مح ــه ش ــر گرفت در نظ
ــع  ــودک توزی ــه بنیادک ــور از جمل ــزرگ کش ــای ب ــط خیریه ه و توس

ــد. گردی
علی رغــم  اجتماعــی:  شــبکه های  ظرفیــت  از  اســتفاده   )3
پــر مخاطــب بــودن و حتــی مــورد اعتمــاد بــودن رســانه های 
جمعــی و رســمی، شــبکه های اجتماعــی یکــی از مهم تریــن و پــر 
قدرت تریــن رســانه ها بــرای برگــزاری کمپین هــا هســتند. نکتــه 
ــاد  ــب اعتم ــم جل ــرار دهی ــد نظــر ق ــه می بایســت م ــی ک ــز اهمیت حائ
ــک  ــط الی ــه فق ــر )ن ــت موث ــرای حمای ــن ب ــه  مخاطبی ــت رفت از دس
کــردن!( از پویش هــای مطــرح شــده در ایــن شبکه هاســت کــه 
اســتفاده از افــراد سرشــناس خوش نــام و نیــز افــراد تأثیرگــذاری 
ــای  ــیده اند )به ج ــهرت رس ــه ش ــود ب ــای خ ــق مهارت ه ــه از طری ک
ــوان  ــا حاشیه ســازی مشــهور شــده اند( می ت ــه ب اســتفاده از کســانی ک
ــه  امیــد  ــه عنــوان مثــال کمپیــن خان تجربه هــای موفقــی را رقــم زد. ب
ــی و  ــم طراح ــن اتیس ــرای انجم ــه ب ــن( ک ــلبریتی ترین کمپی ــر س )پ
اجــرا شــد بــا کمــک 300 شــخصیت مشــهور ظــرف مــدت 20 روز یــک 
میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه میلیــون تومــان بــرای خریــد ســاختمان 
ــت  ــه زدگان هش ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــا ب ــد و ی ــع آوری ش ــن جم انجم
ــر از  ــی نف ــتاگرامی س ــات اینس ــق صفح ــا از طری ــان تنه ــارد توم میلی

ســلبریتی های کشــور جمــع آوری گردیــد.
ــر  ــا تأثی ــار دارد ت ــزاره انتظ ــل ه ــر: نس ــای موث ــام کمپین ه 4( انج
مثبــت تحرک هــای اجتماعــی را بــه شــکل مســتدل ببینــد. از 
آن جایــی کــه تغییــر تعابیــر و یــا حتــی آمارســازی در کشــور مــا رواج 
داشــته و گفته هــای مســئولین پــر از آمارهایــی اســت کــه کســی نمــود 
ــتار  ــد خواس ــل جدی ــد؛ نس ــود نمی بین ــون خ ــی و پیرام آن را در زندگ
ــت،  ــه نخس ــه در مرحل ــوم جامع ــته های عم ــه خواس ــا ب ــه برنده توج
ــاه و در راســتای مطالبــات واقعــی  ــر در زمــان کوت انجــام کارهــای موث

ــت. ــه اس جامع
ــا در اختیــار داشــتن  ــا خیریه هــا: برندهــای بــزرگ ب 5( همــکاری ب
بودجه هــای کالن تبلیغاتــی و حضــور در رســانه های گســترده، فرصــت 
ــال مســائل و  ــه و مشــتریان خــود در قب مغتنمــی در آگاه ســازی جامع
ــتند.  ــد نیس ــمن ها از آن بهره من ــا و س ــه خیریه ه ــد ک ــکالتی دارن مش
ــه  ــی ب ــل نگران ــرای تبدی ــا ب ــای برنده ــن راهکاره ــی از مهم تری یک
ــوزه  ــر ح ــی ه ــای تخصص ــا انجمن ه ــا ی ــا خیریه ه ــکاری ب ــل، هم عم
اســت کــه ایــن همــکاری می بایســت در خصــوص پروژه هایــی خــاص، 
ــا قابلیــت اندازه گیــری و اعــالم نتیجــه باشــد و بنیادکــودک در امــور  ب

ــی رود. ــه شــمار م ــن دســته ب ــای ای ــن خیریه ه ــط از بهتری مرتب
6( ریــا کنیــد!: تهیــه محتــوای مناســب جهــت هــر کمپیــن 
ــا  ــط ب ــب و مرتب ــای مناس ــار از کانال ه ــی و انتش ــئولیت اجتماع مس
ــا هــر کمپیــن،  ــدازه  متناســب ب ــه ان ــد ب ذینفعــان و مشــتریان هــر برن
یکــی از بنیادی تریــن و مهم تریــن فعالیت هــا در خصــوص هــر 
کمپیــن اســت و در نهایــت بایــد دســت آورد هــر کمپیــن را نیــز 
ــانی  ــا اطالع رس ــن در آنه ــام کمپی ــه انج ــانه هایی ک ــت کم در رس دس

ــاند. ــان رس ــر مخاطب ــمع و نظ ــه س ــت، ب ــده اس ش

شش روش برای اثربخشی کمپین های مسئولیت اجتماعی
دکتر آرش بهجو - معاونت بازاریابی تهران اینترنت 

)هفـ هشتاد( / عضو کمیته ایده پردازی خندوانه

Millennials )also known as Generation Y( نسل هزاره 
Aflac
Horizon Media

1

1
2
3

2

3

 Celebrity 
Influencer

4
5

45



11



12

ــد  ــت ش ــت به دس ــازی دس ــای مج ــی در فض ــش کلیپ ــدی پی چن
کــه در آن تعــدادی از دانش آمــوزان شهرســتان رودبــار اســتان کرمــان 
ــه مدرســه می رفتنــد و پوشــش مناســبی نداشــتند.  ــا پــای برهنــه ب ب
یکــی از همیــاران مقیــم خــارج از کشــور بــا دیــدن ایــن فیلــم کوتــاه، 
ــن  ــه ای ــکان دسترســی ب ــه ام ــت و از آنجــا ک ــرار گرف ــر ق تحــت تأثی
دانش آمــوزان برایــش فراهــم نبــود بــا تأمیــن هزینه هــای الزم 
ــرای  ــرد ب ــت ک ــه درخواس ــن مؤسس ــودک از ای ــه بنیادک ــاد ب و اعتم
دانش آمــوزان منطقــه رودبــار کفــش تهیــه و بیــن آنهــا توزیــع شــود.

بــاز هــم فضــای مجــازی، ســبب جــاری شــدن موجــی از مهربانــی و 
نوع دوســتی در منطقــه ای محــروم و خالــی از امکانــات شــد. مســتندی 
ــی  ــت از دانش آموزان ــه حکای ــازی ک ــای مج ــه ای در فض ــد دقیق چن
ــان« داشــت؛ نشــان از  ــتان کرم ــار اس ــه »رودب ــوردار در منطق کم برخ
همــت بلنــد ایــن دانش آمــوزان دارد کــه ســختی روزگار نتوانســته بــود 
از شوق شــان بــرای درس خوانــدن بکاهــد. انتشــار همیــن کلیــپ چنــد 
دقیقــه ای موجــب شــد تــا نــه تنهــا دانش آمــوزان بــه تصویر درآمــده در 
ایــن فیلــم، بلکــه کــودکان روســتاهای محــروم هم جــوار نیــز صاحــب 
ــه  ــوزان ب ــن دانش آم ــه ای ــوج احساســاتی ک ــزاب م کفــش  شــوند. خی
ــا خــارج از مرزهــای ایــران نیــز جریــان پیــدا کــرد و  راه انداختنــد، ت
ســبب شــد بانویــی ایرانــی کــه در حــال حاضــر مقیــم خــارج از ایــران 
ــش از 800  ــن مؤسســه در کشــور بی ــه کمــک مســئوالن  ای اســت ب

ــه ایــن دانش آمــوزان هدیــه کنــد. جفــت کفــش مرغــوب را ب
ــه  ــی ری ــرای جراح ــه ب ــی ک ــتم. زمان ــادان هس ــد آب ــن متول “م
ــتان  ــی از دوس ــودم؛ یک ــتری ب ــتان بس ــرطان در بیمارس ــل س به دلی
مــن  بــرای  رودبارکرمــان  بچه هــای  دربــاره  ویدئویــی  عزیــزم 
ــه  ــض این ک ــه مح ــردم ب ــد ک ــدا عه ــا خ ــه ب ــرد. آن لحظ ــال ک ارس
ــم.  ــا کاری انجــام ده ــن بچه ه ــرای ای ــوم ب ــتان مرخــص ش از بیمارس
ــوام  ــتان و اق ــرای دوس ــو را ب ــتان ویدئ ــص از بیمارس ــل از ترخی قب
ــد  ــن عه ــق ای ــرای تحق ــردم ب ــز درخواســت ک ــا نی ــتادم و از آنه فرس
بــه مــن کمــک کننــد. در کمــال نابــاوری ظــرف چنــد روز 2100 دالر 
از طــرف دوســتانم جمــع آوری شــد و بــا 1900 دالری کــه خــودم در 
نظــر گرفتــه بــودم در مجمــوع مبلــغ 4000 دالر بــه بهبــود وضعیــت 
ــورد  ــق در م ــس از تحقی ــرد. پ ــدا ک ــاص پی ــوزان اختص ــن دانش آم ای
ــه  ــاد خیری ــک بنی ــتانم ی ــی، دوس ــه و غیرانتفاع ــازمان های خیری س
ــه  ــت ب ــوردار اس ــته ای برخ ــه کاری شایس ــه از کارنام ــور را ک در کش
ــه  ــد مراجع ــر پورتلن ــه دفت ــن خاطــر ب ــه همی ــد. ب ــی کردن ــن معرف م
ــروژه  ــر( پیرامــون پ ــن دفت ــای مــدرس )یکــی از مســئوالن ای ــا آق و ب
ــع  ــداری و توزی ــئولیت خری ــی مس ــا مهربان ــان ب ــردم. ایش ــت ک صحب
ــرای  ــس از اج ــت. پ ــوب را پذیرف ــار جن ــای رودب ــای بچه ه کفش ه
ــران غافلگیــر  ــروژه، از توانایــی بی نظیــر همــکاران بنیادکــودک در ای پ
ــش، توانســتند از  ــنده کف ــا فروش ــره ب ــس از مذاک ــه پ ــرا ک شــدم؛ چ
تخفیــف بزرگــی برخــوردار شــوند و 70 جفــت کفــش دیگــر به صــورت 
رایــگان تهیــه کننــد و در مجمــوع تعــداد کفش هــای خریــداری شــده 

ــه 800 جفــت رســید. خوشــحالی ام آن جایــی صدچنــدان شــد کــه  ب
مدیرعامــل بنیادکــودک و تعــدادی از همکاران شــان پــس از دریافــت 
ــده  ــم دی ــه در فیل ــی ک ــان کودکان ــع هم ــخصاً در جم ــا، ش کفش ه
بــودم حضــور پیــدا کــرده و کفش هــا را توزیــع کردنــد. بســیار تحــت 
ــود  ــالش خ ــا ت ــه ب ــم ک ــرار گرفت ــی ق ــخاوتمندی مردمان ــر س تأثی
آرزویــم را تحقــق بخشــیدند. بــه همیــن دلیــل تصمیــم دارم بــه یــاد 
ــوزان  ــج و از دانش آم ــوزش را تروی ــه آم ــه همیش ــم ک ــام والدین و ن
زیــادی حمایــت می کردنــد، مهرمــاه ســال آینــده نیــز در ایــن منطقــه 

ــازم.” ــه ای بس مدرس
در ایــن پــروژه از همــکاری نمایندگــی اقمــاری فنــوج و نمایندگــی 
جیرفــت کــه بــرای هــر چــه بهتــر اجــرا شــدن آن زحمــات زیــادی را 

ــود. ــپاس گزاری می ش ــدند، س ــل ش متقب

سرور دادخواه مدیر عامل بنیادکودک
ــه  ــه توج ــت ک ــال ها اس ــه س ــه خیری ــن مؤسس ــبختانه ای خوش
ــن  ــرده و همی ــب ک ــه خــود جل ــم خــارج از کشــور را ب ــان مقی ایرانی
ــه مــا و فعالیت هایمــان اعتمــاد  امــر باعــث شــده کــه ایــن عزیــزان ب
کننــد. پــس از تخصیــص ایــن بودجــه توســط همیــار مــا در آمریــکا 
بــه تعــدادی از مدیــران، همــکاران نمایندگــی جیرفــت و فنــوج راهــی 
ــداری کــرده  اســتان کرمــان شــدیم و کفش هایــی کــه برایشــان خری
بودیــم را بــه آنهــا تحویــل دادیــم و لحظاتــی سرشــار از شــادمانی در 
ــم رخ  ــه ب ــی کــه زلزل ــوزان آن ثبــت شــد.البته از زمان ذهــن دانش آم
ــر  ــن خاط ــه همی ــم ب ــی داری ــان نمایندگی های ــتان کرم داده، در اس
بــا آمــوزش و پــرورش منطقــه در ارتبــاط هســتیم. ایــن بــار هــم  در 
ــار طــی  ــرد و غب ــا وجــود گ ــه ب ــان در منطق ــای حضورم طــول روزه
دو روز متوالــی و تعطیلــی مــدارس، توانســتیم بــه روســتاهای اطــراف 
برویــم و تعــدادی از کفش هــا را نیــز در میــان دانش آمــوزان آن 
ــود  ــاری ب ــتین ب ــی نخس ــری توکل ــو طاه ــم. بان ــع کنی ــق توزی مناط
ــام داده  ــیع انج ــی وس ــاد، اقدام ــاران بنی ــی از همی ــوان یک ــه به عن ک
اســت، گفــت: بــرای مــن و همکارانــم جــای خوشــحالی اســت کــه ایــن 
ــوزان  ــا دانش آم ــرد ت ــاد ک ــان اعتم ــا و فعالیت هایم ــه م ــن ب هموط
ــایه  ــک در س ــدون ش ــه ب ــم. چراک ــحال کنی ــان را خوش ــار کرم رودب
ــات  همیــن اعتماد هــا اســت کــه توانســته ایم در طــول ســال های حی
ــان  ــع همیاران م ــه جم ــادی را ب ــراد زی ــم و اف ــرفت کنی ــاد، پیش بنی
ــر  ــزرگ و بزرگ ت ــودک ب ــواده بنیادک ــر روز خان ــا ه ــم ت ــه کنی اضاف

شــود.
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ایالم

رشت

فنوج

زابل

توپ هــای  همیــاران،  از  یکــی  همــت  بــه 
ــوزان  ــرای دانش آم ــی، ب ــال و راگب ــال، فوتب والیب
ــس  ــد. پ ــال ش ــودک ارس ــای بنیادک نمایندگی ه
ــوج  ــاری فن ــی اقم ــا، نمایندگ ــال توپ ه از ارس
در اقدامــی جالــب، میــان دانش آمــوزان ایــن 
داد کــه  ترتیــب  فوتبالــی  بــازی  شهرســتان 
ــد.    ــه کردن ــروزی و شکســت را تجرب ــودکان پی ک
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ــرد. ــدا ک ــوروز اه ــرای ن ــی ب ــورت هدایای ــدن ی ــه در مع ــان جان باخت ــدان معدن چی ــه فرزن ــودک ب بنیادک
معدن چیــان  فرزنــدان  شناســایی  بــا  یــورت،  دلخــراش  حادثــه  وقــوع  از  بعــد  ترتیــب  بدیــن 
ــرد. ــز ک ــان واری ــک از آن ــر ی ــاب ه ــه حس ــان ب ــزار توم ــغ 600 ه ــر مبل ــر 75 نف ــتمل ب ــه مش جان باخت

قــرار  گلســتان  اســتان  در  آزادشــهر  شهرســتان  کیلومتــری   14 در  یــورت  ســنگ  زغــال  معــدن   
داد  رخ  ســنگ  زغــال  معــدن  ایــن  در  انفجــاری   ،1396 اردیبهشــت   13 چهارشــنبه  روز  دارد. 
دادنــد. از دســت  را  و جــان خــود  زمیــن گرفتــار شــدند  زیــر  کارگــر در  آن ده هــا  اثــر  بــر  کــه 
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گواهینامــه بین المللــی اس .جــی .اس، یکــی از معتبر تریــن 
نشــان های کیفیــت در زمینــه شــفافیت، اعتمادســازی 
و پاســخگویی مؤسســات خیریــه و ســایر ســازمان های 

ــی اســت.   غیردولت
از آنجایی کــه همــگام بــا افزایــش فعالیت هــای مؤسســات 
ــن از شــفافیت  ــان یافت ــرای اطمین ــه ب ــاز جامع ــه، نی خیری
عملکــرد رو بــه افزایــش اســت؛ بنیــاد کــودک سال هاســت 
اقــدام بــه ممیــزی خــود توســط ایــن شــرکت کــرده اســت.

 NGO BENCHMARKING اســتاندارد بین المللــی
ــاس  ــر اس ــی SGS و ب ــی بین الملل ــرکت بازرس ــط ش توس
آنالیــز عملکــرد 25 ســازمان بــزرگ مردم نهــاد شــکل 
ــف  ــه تعری ــتاندارد  در 101 مرحل ــن اس ــت، ای ــه اس گرفت
شــده و مؤسســات خیریــه بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن 
ســازمان ها بــه صــورت داوطلبانــه جهــت مطابقــت بــا ایــن 
ــی و  ــای مال ــل گزارش ه ــای آن از قبی ــتاندارد و معیاره اس
ــداز،  حســابداری، شــیوه های اجــرای کار، اهــداف، چشــم ان
ــد و در صــورت  ــرار می گیرن ــی ق ــت و... مــورد ارزیاب مأموری
کســب امتیــاز الزم بــه دریافــت گواهینامــه مربــوط بــه ایــن 
اســتاندارد نائــل می شــوند. ایــن نشــان در جهــان بــا بیــش 
ــاد را  ــردم نه ــات م ــابقه، موسس ــال س ــاه س ــد و پنج از ص
در 9 حــوزه هیــأت امنــا، چارچــوب اســتراتژیک، مدیریــت 
ــرل  ــص و کنت ــانی، تخصی ــع انس ــات، مناب ــت، ارتباط صداق
ــود  ــات و بهب ــج عملی ــی، نتای ــات اجرای ــی، عملی ــع مال مناب
ــدف از  ــع ه ــد. در واق ــرار می ده ــزی ق ــورد ممی مســتمر م
اخــذ ایــن گواهینامــه، تطبیــق عملیــات اجرایــی و فرآیندهای 

ــی اســت. ــک اســتاندارد بین الملل ــا ی ــازمان ب کاری س

اخــذ  بــه  موفــق  بینادکــودک 
NGO BENCHMARKING گواهی نامــه 
 SGS ــی ــی بین الملل ــرکت بازرس از ش
ــال  ــدت 3 س ــه م ــت ب ــد و توانس ش

ــد.  ــد کن ــن نشــان را تمدی ای
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بنیادکــودک  جدیــد،  تحصیلــی  ســال  از  پیــش  ســال  هــر 
کوله پشــتی هایی حــاوی نوشــت افزار بــرای دانش آمــوزان 

و ارســال می کنــد. آمــاده 
ایــن کولــه  هــا بــا لحاظ کــردن ایــن نــاه کــه  دانش آمــوزان، 
ــود  ــعی می ش ــد، س ــا دارن ــودن کوله ه ــام گش ــی هن ــه احساس چ

بهتریــن لــوازم بــازار برایشــان تهیــه شــود.
مهم تریــن نکتــه بــرای بنیــاد، احتــرام بــه عزت نفــس و 
ــر اســاس  ــه ب ــه هم ــوزان اســت ک احســاس کرامــت در دانش آم
ــرد. ــر پیشــینه اکری صــورت می پذی ــی ب الگوهــای پژوهشــی و مبتن
بنیاد  کــودک بــرآن اســت تــا بــا افزایــش اســتانداردهای 
حمایــت  بــر  افــزون  کم برخــوردار،  خانواده هــای  در  زندگــی 
دانش آمــوزان، در ایجــاد جامعــه ای مطلوب تــر نقش آفرینــی 

ــد. کن
ــار دانــش در ســال  ــاری همی ــه همــت و همی ایــن مؤسســه ب
ــوزان  ــن دانش آم ــه و در بی ــتی تهی ــه پش ــش از 2500 کول 96 بی

ــع کــرد. بورســیه توزی

توزیع بیش از 2500 کوله پشتی محتوی 
نوشت افزار در کمپین مشق مهر

ایــده آرزوهــای رنگــی در بهمــن مــاه ســال 95 شــکل گرفت. 
در ادامــه بــا توجــه بــه اســتقبال دوســتان بــرای بــرآورده کــردن 
آرزوهــای دانش آمــوزان، ایــن ایــده گســترش یافــت و بــا هــدف 
تحقــق بخشــیدن آرزوهــای دانش آمــوزان در ابعــاد گســترده تر، 
بــا اســتقبال بــی نظیــر نیکــوکاران روبــه رو شــد و تعــداد 

ــه آرزوهایشــان رســیدند.  ــوزان ب بیشــتری از دانش آم
یکی از همیاران اثربخش در این پروژه می گوید:

ــن انســانیت  ــن، ای ــه م ــی و ن ــه توی ــدارد ن ــی ن »آنچــه پایان
ــاد کشــیده خواهــد شــد! ــد فری ــا اب اســت کــه ت

ــر آن اســت کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی  ــن طــرح ب ای
ــدی  ــوزان لبخن ــای کوچــک دانش آم ــردن آرزوه ــرآورده ک ــا ب ب
بــر لب هایشــان بنشــاند. امیــد اســت آنــان نیــز بیاموزنــد و ایــن 

ــد.« ــه بدهن ــره بخشــش و ســخاوت مندی را ادام زنجی
ــی از قبیــل لبــاس، کفــش، کیــف دســتی،  تاکنــون آرزوهای
عروســک، ثبــت نــام در مدرســه فوتبــال، کالس طراحــی، کالس 
ــن و  ــه، پلی استیش ــی، دوچرخ ــش ورزش ــاس و کف ــان،  لب زب

ــدا شــده اســت. ــوزان اه ــه دانش آم ــرآورده و ب ســفر مشــهد ب
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#

ــک  ــراه بان ــرکت »هم ــوا”، ش ــام “ای ــا ن ــداد« ب ــک س ــت الکترونی ــرکت »پرداخ ــد از ش ــتوری عبارتن ــامانه های دس ــن س ای
ــاپ” و شــرکت  ــام “ت ــا ن ــام “ســکه”، »شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان« ب ــا ن ــت« ب پاســارگاد«، شــرکت »به پرداخــت مل

ــتوری              ــد دس ــا ک ــتاره اول« ب ــراه اول - س »هم

اکنــون، همیــاران و نیکــوکاران می تواننــد بــرای پرداخــت کمک هــای عمومــی خــود بــا نصــب اپلیکیشــن های ذکــر شــده بــر 
روی تلفــن همــراه، بــا انتخــاب موسســه خیریــه رفــاه کــودک )بنیادکــودک( مبلــغ مــورد نظــر خــود را در قالــب کمــک عمومــی  

پرداخــت کننــد.

بنیادکودک بر روی فهرست نیکوکاری 5 سامانه دستوری قرار گرفت 

نخســتین پویانمایــی بنیادکــودک بــا رویکــرد 
ــازی  ــای مج ــانه های فض ــترده در رس ــانه ای گس رس

ــد. ــر ش منتش
ــدان برجســته کشــور  ــر هنرمن ــی اث ــن پویانمای ای
اســت. خلــق شــخصیت هــای اصلــی ایــن پویــا نمایــی 
اثــر کامبیــز درم بخــش، موســیقی اثــر کریســتف 
ــا  ــدان جــوان و ب ــد آن توســط هنرمن رضاعــی و تولی

ــت. ــتودیو هورخــش صــورت گرف ــه اس تجرب
شــده  تولیــد  قســمت  در12  مجموعــه  ایــن 
ــارات،  ــر روی آپ ــن ها ب ــن انیمیش ــای ای ــت. تماش اس
وب ســایت بنیادکــودک و اینســتاگرام امکان پذیــر 

ــت. اس
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ــا  ــور و ب ــم طهرانی پ ــازی ابراهی ــدی و آهنگ س ــد معتم ــا صــدای محم ــا” ب ــوم “بی محاب ــی و جشــن امضــای آلب آیین رونمای
حضــور ایشــان و نماینــدگان بنیادکــودک بــه نفــع ایــن مؤسســه در شــهر کتــاب دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.

ــا” شــامل 7 قطعــه اســت کــه در آن اشــعاری از نعمــت اهلل شمســی پور، عصمــت بخارایــی، زنده یــاد حســین  آلبــوم “بی محاب
امینــی، موالنــا و حافــظ گنجانــده شــده اســت.

ــیه  ــتعداد بورس ــا اس ــوزان ب ــه دانش آم ــده را ب ــر ارزن ــن اث ــروش ای ــل از ف ــد حاص ــی از درآم ــان بخش ــدان مهرب ــن هنرمن ای
ــد. ــاص دادن ــودک اختص بنیادک

تازه ترین اثر 
“محمد معتمدی” 

به نفع 
بنیادکودک

 رونمایی شد
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ــد  ــران، بازدی ــعبه ته ــه ش ــه مناســبت افتتاحی ــن( ب ــس” )هام ــوم پردی ــد س ــودک از شــرکت “بع ــدگان بنیادک نماین
کردنــد. شــرکت “بعــد ســوم پردیــس” پیــش از ایــن نیــز از همیــاران بنیادکــودک بــوده و تــا بــه حــال چندیــن مجســمه 

ســه بعــدی از هنرمنــدان را بــه ســفارش بنیادکــودک و بــرای قدردانــی از همیــاران هنرمنــد مؤسســه ســاخته اســت.

بنیادکودک در مراسم افتتاحیه شرکت هامن 
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ــئوالن  ــر و مس ــا مدی ــه ب ــات خیری ــدگان مؤسس نماین
واحــد بورســیه کانــون علمــی آموزشــی قلم چــی در 
ــد. در  ــم آمدن ــی گرده ــاد قلم چ ــزی بنی ــاختمان مرک س
ایــن نشســت کــه نماینــده بنیادکــودک نیــز حضور داشــت 
بــه بررســی موانــع موجــود بــرای ثبــت  نــام دانش آمــوزان 

ــد. ــه ش ــا پرداخت ــیه خیریه ه بورس
ــن  ــت ضم ــن نشس ــی” در ای ــزه وندچال ــیمین حم “س
قدردانــی از شــرایط ایجــاد شــده بــرای دانش آمــوزان 
ــاد  ــن بنی ــر ای ــالیان اخی ــای س ــه همکاری ه ــیه، ب بورس
تاکنــون  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  قلم چــی  کانــون  بــا 
همکاری هــای بنیادکــودک بــا کانــون قلم چــی بــرای 
دانش آمــوزان ایــن بنیــاد مفیــد واقــع شــده اســت و 

امیدواریــم موانــع و مشــکالت برخــی از دانش آمــوزان بــه زودی رفــع 
ــود. ش

وی همچنیــن بــا تبییــن مشــکالت و موانــع ثبــت نــام دانش آموزان 
بنیادکــودک، گزارشــی از رونــد وضعیــت دانش آمــوزان ایــن موسســه 

در ســال 96 ارائــه داد. 
در ایــن گردهمایــی راهکارهایــی توســط “کاظــم قلم چــی” مدیــر 
ــدگان  ــورت نماین ــنجی و مش ــا نظرس ــنهاد و ب ــی، پیش ــاد قلم چ بنی

مؤسســات خیریــه تصمیماتــی اتخــاذ شــد. 

گردهمایی نمایندگان مؤسسات خیریه با کانون علمی آموزشی قلم چی

ــی  ــی آموزش ــاد علم ــودک و بنی ــکاری بنیادک ــد هم تمدی
ــی قلم چ

رفــاه  شــاخص های  ارتقــاء  منظــور  بــه 
ــف  ــار مختل ــازی اقش ــی و توانمندس اجتماع

ــیه  ــوزان بورس ــژه دانش آم ــه وی ــه ب جامع
هدایــت  همچنیــن  و  بنیادکــودک 
در  برتــر  و  درخشــان  اســتعدادهای 
تحصیلــی  علمــی،  مختلــف  زمینه هــای 

جهــت  مناســب  مســیر  در  آموزشــی  و 
ایجــاد انگیــزه در دانش آمــوزان، در ادامــه 

علمــی  بنیــاد  و  بنیادکــودک  همکاری هــای 
ــان  ــه همچن ــن مؤسس ــوزان ای ــی، دانش آم ــی قلم چ آموزش

از خدمــات کانــون اســتفاده خواهنــد کــرد.

ــه  ــون ارائ ــه پیرام ــترک دوجانب ــکاری مش ــن هم ای
خدمــات آموزشــی و کمک آموزشــی رایــگان از 
ســوی بنیــاد قلم چــی، بــرای دانش آمــوزان 
واجــد شــرایط و از مقطــع پنجــم دبســتان تــا 
ــا  ــن ترتیــب ب ــه ای پیش دانشــگاهی اســت. ب
ــی  ــاد قلم چ ــه بنی ــوزان ب ــی دانش آم معرف
همچــون ســایر دانش آمــوزان بورســیه از 
خدمــات آزمون هــا و کتــاب بــه صــورت 

کامــال رایــگان بهره منــد می شــوند.
ــام  ــن تم ــم بی ــورت دائ ــه ص ــکاری ب ــن هم ای
نمایندگی هــای بنیادکــودک و قلم چــی برقــرار خواهــد 

ــود .  ب
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ایــن همایــش بــرای تقدیــر از مؤسســات داوطلــب محــور و فعالیت هــای داوطلبانــه بــا حضــور مؤسســات 
خیریــه و همچنیــن بنیادکــودک برگــزار و از 65 ســازمان مردم نهــاد تقدیــر شــد. بــه ایــن ترتیــب در همایــش 
ــه بنیادکــودک  ــه از “نیوشــا قره باغــی” فعــال اجتماعــی و همــکار داوطلــب نمون روز بین المللــی کار داوطلبان

بــه پــاس خدمــات داوطلبانــه وی در ایــن حــوزه، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــا 14 آذر روز بین المللــی کار داوطلبانــه برگــزار و بــرای  ایــن مراســم بــه مناســبت 5 دســامبر مصــادف ب

اولیــن بــار در کشــور از تندیــس کار داوطلبانــه رونمایــی شــد.

اولین 
همایش روز 
بین المللی 

کار 
داوطلبانه 
برگزار شد

ــه  ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــال، ب ــر س ــنت ه ــق س طب
آغــاز ســال  نــو و در آســتانه بهــار طبیعــت، کارت هــای 
تبریــک و تقویــم بنیادکــودک بــرای عرضــه بــه 

ــد. ــد ش ــی و تولی ــدان طراح عالقمن
 کاراکترهــای ایــن کارت هــا توســط “اســتاد کامبیــز 
 درم بخــش” طراحــی شــد و تصویرســازی نیــز برعهــده 

هنرمنــد جــوان محمدحســین توکلــی بــود.
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پنــل تخصصــی بــا عنــوان »مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه و 
دانشــگاهیان و ســفارش گیری آنهــا از جامعــه« بــا حضــور تیــم 
تحقیــق و بــا مشــارکت مراکــز پژوهشــی و نماینــدگان بیــش از 
ــودک  ــران بنیادک ــن مدی ــاد و هم چنی ــازمان مردم نه بیســت س
ــوزش  ــزی آم ــش و برنامه ری ــه پژوه ــات مؤسس ــالن جلس در س

عالــی برگــزار شــد.
 “نســرین نورشــاهی” رئیــس مؤسســه و مجــری طــرح 
گفــت: ایــن پنــل فــاز ابتدایــی اول پــروژه مســئولیت اجتماعــی 
دانشــگاهیان اســت و امیــد اســت دانشــگاه بــا همــکاری اعضــای 
ــه شناســایی انتظــارات ســازمان های مردم نهــاد  پنــل نســبت ب

بیــش از پیــش پژوهــش و فعالیــت کنــد.
جامعــه  مهربــان  قلــب  را  مردم نهــاد   وی ســازمان های 
ــه  ــک مقدم ــروژه ی ــن پ ــدوارم ای ــزود: “امی ــرد و اف ــف ک توصی
بــرای برقــراری ارتبــاط بیشــتر بیــن دانشــگاهیان و بدنــه 
ــن مهــم را  جامعــه باشــد و بتوانیــم به عنــوان یــک پیشــگام ای

ــانیم.” ــرانجام برس ــه س ب
بیــان  بــا  تیــم تحقیــق  “مقصــود فراســتخواه”، عضــو 

اینکــه تجربــه زیســته ســازمان های مردم نهــاد بــه  عنــوان 
پوینده هــای اجتماعــی در اثربخشــی ایــن طــرح پژوهشــی 
ــود؛ گفــت: تاکنــون مســائل دانشــگاه  بســیار کارآمــد خواهــد ب
و جامعــه بیشــتر ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت بــوده اســت و ایــن 
پژوهــش درصــدد ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بــا بدنــه جامعــه اســت. 
جامعــه ســفارش های خامــوش بســیاری دارد و نیازمنــد دانــش 
تخصصــی و میان رشــته ای اســت. دانشــگاه ها می تواننــد از 
طریــق تعامــل دو ســویه بــا ســازمان های مردم نهــاد بــه تأمیــن 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــام مس ــرای انج ــی الزم ب ــای دانش نیازه

ــد. کمــک کنن

برگزاری پنل تخصصی )مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش گیری آنها از جامعه( 

به مدت 3ماه سود فروش يکشنبه ها را به دانش آموزان بنيادکودک هديه کرد
» کافه ُت «
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به مدت 3ماه سود فروش يکشنبه ها را به دانش آموزان بنيادکودک هديه کرد
» کافه ُت «

ســوی  از  ُت”  “کافــه  در  حضــور  پذیــرش 
ــه  ــهروندان ب ــب ش ــتای ترغی ــودک در راس بنیادک
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــئولیت های اجتماع ــام مس انج
ــر  ــای دیگ ــز در کافه ه ــس نی ــن پ ــت و از ای اس

ــت. ــد داش ــان خواه جری

“کافــه نوودیــا” عوایــد حاصــل از مراســم 
ــتعداد  ــا اس ــوزان ب ــه دانش آم ــود را ب ــه  خ افتتاحی
ــرد.  ــدا ک ــودک اه ــیه  بنیادک ــوردار بورس کم برخ
ــا  ــودک ب ــدگان بنیادک ــم نماین ــن مراس در ای
ــای  ــی فعالیت ه ــه معرف ــه ب ــن کاف ــور در ای حض

ــد. ــه پرداختن ــن مؤسس ای
ــروش  ــه ف ــود ماهان ــدی از س ــن درص هم چنی
کافــه و صددرصــد مبالــغ دریافتــي حاصــل از 
ــود.  ــا می ش ــاد اعط ــه بنی ــي ب ــروش آب معدن ف
ــان  ــروی خیاب ــه، روب ــا در زعفرانی ــه نوودی کاف
آصــف )اعجــازی(، مجتمــع زعفرانیــه پــالزا، طبقــه 

ــت.  ــده اس ــع ش دوم واق
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کنفرانــس ســازمان های مردم نهــاد و کار داوطلبانــه  14 
ــه  ــاالر گنجین ــب در ت ــی داوطل ــا روز جهان ــان ب ــاه همزم آذرم
ســاختمان آرشــیو ملــی برگــزار شــد. آراســب احمدیــان دبیــر 
ــاره هــدف برگــزاری ایــن همایــش گفــت: حــدود  همایــش درب
ــز  ــانی در مراک ــوان منابع انس ــا عن ــی ب ــت موضوع ــه اس دو ده
علمــی و دانشــگاه های کشــور در حــال تدریــس اســت کــه در 
ــه  ــب ب ــانی داوطل ــه منابع انس ــچ گاه ب ــال هی ــن 20 س ــی ای ط
عنــوان بخــش و شــاخه ای از علــم منابــع انســانی اشــاره نشــده 
ــورد توجــه  اســت. همیشــه منابع انســانی در ازای انجــام کار، م
ــد کار  ــل دو قی ــازمان مل ــف س ــه در تعاری ــی  ک ــت؛ در حال اس
ــرای منابع انســانی در نظــر گرفتــه  ــه  و بــدون اجبــار، ب داوطلبان

می شــود.
همچنیــن فیــروزه صابــر مدیرعامــل شــبکه ملــی مؤسســات 
ــاه   ــر م ــبکه تی ــن ش ــت: ای ــار داش ــه اظه ــوکاری و خیری نیک

ســال 92 شــکل گرفــت کــه ســه  ســال بــه صــورت غیررســمی 
فعالیــت کــرد و از اردیبهشــت  ســال 95، بــه  طــور رســمی فعــال 
ــی آن کمــک  ــن شــبکه 130 عضــو دارد و هــدف اصل شــد. ای
بــه توانمنــدی اعضــا، ایجــاد هم گرایــی میــان خیریه هــا 
ســازمان های  موقعیــت  تحکیــم  بــه  کمــک  هم چنیــن  و 

ــت. ــران اس ــاد در ای مردم نه
الزم بــه ذکــر اســت همایــش ســازمان های مردم نهــاد و کار 
داوطلبانــه شــامل ســه پنــل و یــک کارگاه کارآفرینــی بــود کــه 
پنــل اول بــا موضــوع زمینه هــا و تأثیــرات اقتصــادی، فرهنگــی 
ــوع  ــا موض ــل دوم ب ــران، پن ــان در ای ــی کار داوطلب و اجتماع
ــازمان های  ــه در س ــت کار داوطلبان ــای مدیری ــع و راهکاره موان
ــج  ــر تروی ــر ب ــا موضــوع عوامــل مؤث مردم نهــاد و پنــل ســوم ب

ــد.  ــزار ش ــه برگ ــای داوطلبان فعالیت ه

ــا حضــور  مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بنیادکــودک ب
ــاه  ــارم مهرم ــره، چه ــت مدی ــا و هیئ ــت امن ــای هیئ اعض
1396 در محــل دفتــر مرکــزی ایــن مؤسســه برگــزار شــد. 
ــرد  ــی و عملک ــاالنه حسابرس ــزارش س ــع، گ ــن مجم در ای
ــت.   ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد و م ــه ش ــره ارائ ــت مدی هیئ
ــال  ــرای دو س ــره ب ــت مدی ــب هیئ ــر ترکی ــن تغیی همچنی
ــت در  ــای عضوی ــان کاندیده ــد و از می ــری ش ــی رأی گی آت
ــر  ــی و 2 نف ــو اصل ــوان عض ــه  عن ــر ب ــره 5 نف ــت مدی هیئ
عضــو  علــی البــدل بــه اتفــاق آراء تعییــن و تصویــب شــدند.

رقیــه دادخــواه، ســیدکمال الدین محمــدی، افشــین 
معصومیــان،  پژمــان جعفــری و غالمرضــا جناغــی بــه عنــوان 
اعضــای هیئــت مدیــره بــا رأی مخفــی و اکثریــت نســبی آراء 

انتخــاب شــدند.
بــه  اکبــری”  همچنین”علــی گشــاده فکر” و “پــدرام 

عنــوان اعضــای علی البــدل انتخــاب شــدند.
در ایــن جلســه بــا اســتعفای “ســعید صمــدزاده” از 
ــوان  ــه عن ــگ” ب ــد زورچن ــت و “توحی ــا موافق ــت امن هیئ

ــد. ــن ش ــا تعیی ــت امن ــد هیئ ــو جدی عض
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بورسیهاهدای84جفتکفشبهدانشآموزان

هم زمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی 96 

بازگشــایی مــدارس بــه همــت یکــی  و 

منظــور  بــه   و  بنیادکــودک  همیــاران  از 

امکانــات  از  دانش آمــوزان  برخــورداری 

ــه  ــش ب ــت کف ــب، 84 جف ــی مناس تحصیل

ــاد  ــیه بنی ــتعداد بورس ــا اس ــوزان ب دانش آم

ــد. ــدا ش اه

چنگال با اجرای کمپین
»شادی را تقسیم کنیم« 

به بنیادکودک پیوست

ــا اجــرای ایــن کمپیــن بــه ازای هــر خریــد  ب
از وب ســایت چنــگال مبلــغ 500 تومــان در 
ــد  ــتعداد نیازمن ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم حمای
ــر  ــرکت ایده نگ ــد. ش ــدا ش ــودک اه ــه بنیادک ب
باربــد تجــارت، بــا نــام تجــاری “چنــگال” فعالیت 
ــن  ــه ســفارش آنالی ــه تازگــی در زمین خــود را ب
غــذا شــروع کــرده اســت. هــدف چنــگال، کمــک 
بــه یافتــن بهتریــن رســتوران ها و اطمینــان 
ــتوران  ــب رس ــرویس از جان ــن س ــه بهتری از ارائ

اســت.
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مســئولیت  راســتای  در  هف هشــتاد 
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــود و ب ــی خ  اجتماع
ــدام  ــودک، اق ــیه بنیادک ــوزان بورس دانش آم
ــایی  ــژه بازگش ــن وی ــزاری کمپی ــه برگ ب
ــرد. در  ــی ک ــال تحصیل ــاز س ــدارس و آغ م
ــی  ــته های تحصیل ــن، بس ــن کمپی ــان ای پای
ــا اســتعداد بنیادکــودک  ــه دانش آمــوزان ب ب

ــد. ــدا ش اه

ــاری، 800  ــتگاه بخ ــداد 50 دس ــن تع همچنی
ــدارس در  ــز م ــرای تجهی ــانی )ب ــول آتش نش کپس
مناطــق محــروم سراسرکشــور( و 300 بســته متنوع 
پوشــاک بــرای ســنین مختلــف ایــن مؤسســه اهــدا 

شــد.

همیاِر مهربان 
بنیادکودک...

جدول تعدادی  توزيع کپسول های آتش نشانی در شهرستان ها
نام شهر

نام شهر

ایالم

بم

تبریز

مراغه

شهرکرد

داراب

60

50

60

50

50

100

تعداد

تعداد

60

60

50

50

60

50

یزد

بوشهر

اردبیل

جیرفت

بیرجند

شیراز

دانش آموز با 
استعداد بنیادکودک 

در کنکور 96

پذیرش

ــا اســتعداد بورســیه بنیادکــودک در آزمــون  420 دانش آمــوز ب
ــی شــرکت  سراســری ســال96 دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عال

کردنــد.
نمایندگــی در سراســر  از 29  ایــن دانش آمــوزان  از میــان 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  در  دانش آمــوز   314 تعــداد  کشــور 
ــت  ــر در ظرفی ــداد 67 نف ــه تع ــدند ک ــه ش ــی پذیرفت آموزش عال
ــگاه ها و  ــر دانش ــر در دیگ ــی و 247 نف ــگاه های دولت ــه دانش روزان
ــودک  ــن بنیادک ــه شــده اند. بنابرای ــی پذیرفت مؤسســات آموزش عال
امســال شــاهد موفقیــت چشــم گیری نســبت بــه ســال های 

ــود. ــته ب گذش
و  دانشــگاه ها  در  پذیرفته شــده  دانش آمــوزان  میــان  از 
موسســات آموزش عالــی، 5 نفــر در گــروه پزشــکی و دندانپزشــکی، 
ــر در گــروه مهندســی و  ــوم پزشــکی، 40 نف ــر در گــروه عل 14 نف
ــل  ــه تحصی ــر رشــته های دانشــگاهی  مشــغول ب ــایرین در دیگ س

ــد شــد.  خواهن
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حراج اسب های ترکمن ایرانی به نفع بنیادکودک

برگزارکننــدگان حــراج کــره 
اهــدای  بــا  ایرانــی،  اســب های 
بــه  ر  ا فز شــت ا نو ی  بســته ها
ــودک  ــیه بنیادک ــوزان بورس دانش آم
ــه  ــد. مجموع ــت کردن ــا حمای از آنه
ســوارکاری “نوروزآباد” درشــهریور96 
بــه  ی  فــه ا غر ص  ختصــا ا بــا 
ــن  ــرکت کنندگان ای ــودک، ش بنیادک
حــراج را در جریــان فعالیت هــای 

مؤسســه قــرار داد.

حراج اسب های ترکمن ایرانی به نفع بنیادکودک

ــگاه  ــی دانش ــاری داخل ــد معم ــی ارش ــجویان کارشناس دانش
علــم و فرهنــگ، هزینــه  تحویــل )پــروژه( درس طــرح معمــاری 

داخلــی را بــه بنیادکــودک اهــدا کردنــد. 
ــاره  ــن ب ــگاه در ای ــدرس دانش ــعود، م ــان مس ــر احس  دکت
توضیــح می دهــد: در دانشــگاه تهــران بــرای درســی کــه افتخــار 
ــاری  ــکده معم ــت دانش ــر )ریاس ــر عینی ف ــا دکت ــکاری ب هم
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران( را داشــتم بــه ارائــه 
پایانــی دانشــجویان، بــا اســتفاده از اپلیکیشــن “trello” نمــره 
داده شــد. بــه دلیــل تجربــه اول، ریســک نکردیــم و دانشــجویان 
پروژه شــان را بــه صــورت مکتــوب نیــز تحویــل دادنــد. پــس از 
آن در تجربــه بعــدی در ایــن دانشــگاه، بــا همــکاری صمیمانــه 

دانشــجویان و مدیرگــروه، تصمیــم بــر آن شــد از ایــن پــس ارائه 
 ”trello“ پــروژه بــه صــورت جمعــی و در فضـــــای مجــازی
ــن  ــدازه کمتری ــه ان ــجویان ب ــدام از دانش ــود و هرک ــام ش انج
مبلغــی  کــه طبــق روال بایــد بــرای چــاپ کارشــان هزینه شــود؛ 
بــه بنیادکــودک کمــک کننــد. وی در ادامــه گفــت: اگرچــه ایــن 
ــی در  ــر نیســت ول ــرای همــه دروس و پروژه هــا امکان پذی کار ب
ــه کاغــذی، از  ــا صــرف نظــر از ارائ ــوان ب ــوارد می ت ــی از م خیل

اثــرات مخــرب زیســت محیطــی آن اجتنــاب کــرد.
وی امیــدوار اســت ایــن کار در دیگــر دانشــگاه ها هــم 
ــاپ  ــا چ ــروری پروژه ه ــوارد ض ــا در م ــرد و تنه ــورت پذی ص

ــوند. ش
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بسته مهربانی روکولند به دانش آموزان بورسیه بنیادکودک اهدا شد

ــن  ــوپرمارکت آنالی ــاران و س ــر همی ــر مه ــک  پ ــا کم  ب
روکولنــد صدهــا بســته بــه ارزش 25 هزارتومــان شــامل پــک 
ــیه  ــوزان بورس ــه دانش آم ــی ب ــد و خوراک ــی روکولن تحصیل

ــد ــدا ش ــودک اه بنیادک

ــورس،  ــی ب ــگاه بین الملل ــن نمایش ــودک در دهمی بنیادک
ــن  ــرد ای ــی عملک ــه معرف ــت و ب ــور یاف ــه حض ــک و بیم بان
ــازار  ــور ارکان ب ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــت. ای ــه پرداخ مؤسس
ســرمایه، ناشــران، بانک هــا، بیمه هــا، کارگــزاران و دیگــر 
ــور  ــور 10 کش ــا حض ــرمایه و ب ــازار س ــال ب ــرکت های فع ش
ــگاه  ــن نمایش ــن ای ــد. همچنی ــزار ش ــیایی برگ ــی و آس اروپای
بزرگتریــن نمایشــگاه صنعــت مالــی و ســرمایه گذاری در 

ــت. ــه اس خاورمیان

حضور بنیادکودک در دهمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه 
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غمی که در واژه ها نمی گنجد...

ــودک،  ــذاران بنیادک ــی” از بنیان گ ــی یثرب ــر “عل دکت
ــس  ــل و رئی ــن مدیرعام ــس، اولی ــأت مؤس ــو هی عض
ــاه 96،  ــت م ــودک، 22 اردیبهش ــره بنیادک هیأت مدی

خانــواده بــزرگ بنیادکــودک را بــه ســوگ نشــاند.
انســانی وارســته و فرهیختــه کــه دوران زندگــی اش را 
بــرای درمــان بیمــاران و حمایــت از نیازمنــدان وقــف 
کــرد. مهــرورزی کــه اندیشــه و کارش را بــا انســانیت 
درآمیخــت و 24 ســال پیــش، بــرای حمایــت از 
دانش آمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد نخســتین 
گام هــا را برداشــت. گام هــای نخســتینی کــه امــروزه، 
ــا  ــوز ب ــزار دانش آم ــت از 10 ه ــش را در حمای ردپای

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــد می ت ــتعداد نیازمن اس
ــت،  ــودک« نشس ــر دل »بنیادک ــه ب ــی ک ــل داغ تحم
بی نهایــت ســخت اســت، غــم بــزرگ از دســت دادن 
ــد... ــا نمی گنج ــه در واژه ه ــی ک ــوز، غم ــدری دلس پ

ــش روح  ــن آرام ــه باالتری ــد ک ــوش خداون ــه آغ او ب
ــرورزی و  ــم مه ــان داری ــت. ایم ــت، بازگش آدمی س

ــد. ــد مان ــاودان خواه ــواره ج ــِک او هم ــیر نی مس
روح مهربانش در پناه نیکی ها...
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ــه  ــان ب ــت های پرمهرت ــی دس مهربان
دســت دانش آمــوزان بنیادکــودک رســید

ــرفته در  ــاخت پیش ــواد و س ــرد م ــی کارب ــره مل ــن کنگ اولی
دانشــکده مهندســی خــودرو واقــع در دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران بــا دعــوت از بنیادکــودک بــه منظــور حمایــت معنــوی از 

ایــن موسســه، برگــزار شــد. 
در ایــن همایــش کــه جمعی از اســاتید دانشــگاه، دانشــجویان 
ــودروی  ــت خ ــن صنع ــین و متخصصی ــان، مهندس و دانش پژوه
کشــور حضــور داشــتند، بنیادکــودک بــا حضــور خــود بــه شــرح 

ــی موسســه پرداخــت. ــا و اهــداف و چشــم انداز آت فعالیت ه

در مــاه رمضــان بــه همــت فروشــگاه اینترنتــی 
دیجی اســتایل و بــا همراهــی بنیادکــودک کمپیــن 
“مهربونــی دســت بــه دســت می چرخــه” برگــزار 
ــان  ــر 300 هزارتوم ــه ازای ه ــن ب ــن کمپی ــد. درای ش
ــد از فروشــگاه دیجی اســتایل، یــک جفــت کفــش  خری
بــه دانش آمــوزان بورســیه بنیادکــودک اهــدا شــد. 
ــداد 2370  ــاه 96 تع ــرداد م ــن، در م ــان کمپی در پای
ــه  ــتایل ب ــگاه دیجی اس ــوی فروش ــش از س ــت کف جف
ــن  ــده بی ــت ش ــای دریاف ــدا و کمک ه ــودک اه بنیادک
دانش آمــوزان نمایندگی هــای موسســه توزیــع شــد.

گالــری ایــوان در دو نمایشــگاه خــود میزبــان آثــار نقاشــی و 
عکاســی تعــدادی از هنرمنــدان مشــهور ایرانــی شــد. 

ــاری از  ــش آث ــا نمای ــرزی” ب ــام “بی م ــا ن ــن نمایشــگاه ب اولی
ــد. ــا ش ــی برپ ــه نقاشــی انتزاع ــنا در حیط ــدان نام آش هنرمن

در ایــن نمایشــگاه آثــاری از محمدابراهیــم جعفــری، فریــده 
ــین  ــان، غالمحس ــوب امدادی ــی، یعق ــوش گنج ــایی، پری ی الش
ــالور،  ــم س ــی، مری ــد پازوک ــال، عبدالحمی ــده زرین ب ــی، های نام
ژیــال کامیــاب، حســین ماهــر، مصطفــی دشــتی، ساســان 
نصیــری و مصطفــی دره باغــی بــه انتخــاب پـــرهام دیــده ور بــه 

ــد. ــش درآم نمای
گالــری ایــوان، درصــد متعلــق بــه خــود از محــل فــروش ایــن 

آثــار را بــه بنیادکــودک اهــدا کــرد. 
ــان 77  ــری میزب ــگاه دیگ ــری در نمایش ــن گال ــن ای همچنی
ــن  ــود. ای ــی ب ــد شــناخته شــده ایران ــار 77 هنرمن عکــس از آث
ــک  ــام »ی ــه ن ــاس کیارســتمی« ب ــاد »عب ــه ی ــه ب نمایشــگاه ک
تکــه زندگــی« برگــزار شــد بــه کوشــش پرهــام دیــده ور تحقــق 
ــود از محــل  ــه خ ــق ب ــری، مجــدداً درصــد متعل ــن گال یافت.ای

ــه بنیادکــودک اهــدا کــرد. ــار را ب ــن آث ــروش ای ف
آثــار هنرمندانــی چــون جعفــر پناهــی، رعنــا جــوادی، مریــم 
ــر، کاوه  ــران مهاج ــان، کاوه گلســتان، مه ــادی قدیری ــدی، ش زن
ــد  ــش از 50 هنرمن ــان و بی ــا کیانی ــر، رض ــر اب ــادی، صاب نجم آب

دیگــر در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش درآمــد.
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ــا  ــا عقــد تفاهم نامــه   ای ب در مــاه مبــارک رمضــان شــرکت به پرداخــت ملــت در راســتای مســئولیت های اجتماعــی خــود، ب
ــد در  ــن مؤسســه، گامــی بلن ــه ای ــا اختصــاص درصــدی از درآمــد حاصــل از تراکنش هــای خــود ب ــر آن شــد ب بنیادکــودک ب

ــردارد.  ــر کشــور ب ــوردار سراس ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم حمای
ــه از  ــن مؤسس ــی ای ــعه  حمایت ــث توس ــرای آن باع ــد و اج ــزار ش ــان برگ ــارک رمض ــاه مب ــدت م ــول م ــن در ط ــن کمپی ای

ــد. ــتری ش ــوزان بیش دانش آم

شــرکت داده گســتر عصرنویــن در دهمیــن فشفشــه مهربانی 
کلیــه وجــوه دریافتــی را بــه بنیادکــودک اهــدا کــرد.

فشفشــه مهربانــی یــک فشفشــه 1 گیــگ 1 روزه بــا قیمــت 
ــه در  ــر هفت ــه دوشــنبه و سه شــنبه ه ــان اســت ک 1500 توم
ــد اســت و کلیــه  ــه تعــداد نامحــدود قابل خری ــری ب پنــل کارب
وجــوه حاصــل از فــروش آن بــه امــور خیریــه اختصــاص یافــت. 
ــرد:  ــالم ک ــوص اع ــن خص ــای وب”  در ای ــی “ه ــط عموم رواب
ــی  ــراد باق ــرای اف ــت آزاد ب ــر وق ــی، کمت ــغله های زندگ مش
ــم  ــن تصمی ــد؛ بنابرای ــه بپردازن ــور خیری ــه ام ــا ب ــذارد ت می گ

ــرای مهربانــی فراهــم کنیــم. گرفتیــم فرصتــی ب

با هر تراکنش، بر اندوخته مهر افزوده شد
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کمپین »سهم تو از آموزش من«
مجموعــه  ادامــه  در  دماونــد،  معدنــی  آب هــای  شــرکت 
ــو از  ــهم ت ــن »س ــود، کمپی ــی خ ــئولیت اجتماع ــای مس فعالیت ه
ــا  ــن ب ــن کمپی ــرد. ای ــرا  ک ــران اج ــر ای ــن« را در سراس ــوزش م آم
ــی آن  ــد و ط ــرا ش ــتان 96 اج ــودک، در تابس ــاد ک ــکاری بنی هم
ــتعداد و  ــا اس ــوزان ب ــدادی از دانش آم ــی تع ــه تحصیل ــک هزین کم

ــد.  ــن ش ــودک تأمی ــیه بنیادک بورس
ــی از  ــد، بخش ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــه م ــه س ــن ک ــن کمپی در ای
ــد  ــری دماون ــم لیت ــته های آب یک ونی ــروش بس ــل از ف ــد حاص درآم
ــیه  ــوزان بورس ــت از دانش آم ــرف حمای ــاوت، ص ــته بندی متف ــا بس ب

ــد.  ــودک ش بنیادک

بنیادکــودک در ســومین کنفرانــس بین المللــی انقــالب 
چهــارم صنعتــی بــا محوریــت مشــکالت تولیــد و اشــتغال 
ــان خارجــی از دانشــگاه ها و  ــا حضــور میهمان در کشــور، ب
ــای  ــز همایش ه ــه در مرک ــی ک ــر اروپای شــرکت های معتب

بــرج میــالد تهــران برگــزار شــد؛ حضــور یافــت.
و  عمل گرایــی  کنفرانــس  ایــن  اصلــی  محــور 
بومی ســازی در حــل مشــکالت تولیــد و اشــتغال در 
کشــور بــود در ایــن کنفرانــس عــالوه بــر نشســت اصلــی 
ــرای  ــی ب ــت تخصص ــا آن، دو نشس ــط ب ــگاه مرتب و نمایش
معرفــی پارادایــم صنعــت در دو اســتان مختلــف، جشــنواره 
کاریکاتــور بهــره وری، مســابقه پروپوزال هــای برتــر مرتبــط 
ــرکت های  ــت از ش ــه حمای ــس و برنام ــوع کنفران ــا موض ب

ــا اجــرا شــد. نوپ
ــه ای  ــی غرف ــا برپای ــس ب ــن کنفران ــودک در ای بنیادک
ــت از  ــود در حمای ــرد خ ــا و عملک ــی فعالیت ه ــه معرف ب

دانش آمــوزان بــا اســتعداد کم برخــوردار پرداخــت.
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ــز  ــتانی، عزی ــداکار لرس ــم ف ــر از معل ــتان هن فرهنگس
محمدی منــش بــرای ســال ها تــالش در راه اعتــالی فرهنگ 
کشــور تجلیــل کــرد. ایــن مراســم در فرهنگســتان هنــر بــا 
حضــور محمدعلــی  معلم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هنــر 
و کرمعلــی قندالــی رئیــس ســازمان عشــایری برگــزار و طــی 
ــاز  ــه سبب س ــش ک ــاله محمدی من ــای 17 س آن، تالش ه
رشــد و اعتــالی فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم اســت؛ ارج نهــاده 
ــه  ــت ب ــر اهمی ــودک، ب ــالت بنیادک ــه رس ــا ک ــد. از آنج ش
تحصیــل و آمــوزش اســتوار اســت؛ بــا دعــوت فرهنگســتان 
در ایــن مراســم حضــور پیــدا کــرد و از تــالش هــای ایــن 

معلــم دلســوز تقدیــر کــرد. 
عزیــز محمدی منــش معلــم فــداکار لرســتانی اســت کــه 
ســال ها دغدغــه اش، تعلیــم و تعلــم بــه کــودکان عشــایری 
ــور  ــروم و صعب العب ــق مح ــه در مناط ــی ک ــت. کودکان اس
زندگــی می کننــد و از داشــتن مدرســه و کالس درس 
ــر و  ــم، دفت ــا قل ــرای آن ه ــاد ب ــالش زی ــا ت ــد. او ب محرومن
ــا  ــا و کوه ه ــذر از رودخانه ه ــا گ ــد و ب ــه می کن ــاب تهی کت
ــتن را  ــدن و نوش ــا خوان ــاند ت ــا می رس ــه آن ه ــود را ب خ

ــد. بیاموزن
ــد  ــا دانش آمــوزان عشــایری پیون 17 ســال زندگــی اش ب
ــاد داده  ــه و هــم ی ــاد گرفت ــا هــم ی خــورده اســت؛ از آن ه
اســت. می گویــد یــک معلــم عشــایری بایــد بلــد باشــد 28 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــام ده ــق انج ــن مناط کار را در ای
ــادت  ــن راه ع ــختی در ای ــش به س ــت. پاهای ــس« اس »تدری
ــرای خــودش، می خواهــد  کــرده و البتــه بی چشم داشــتی ب
ــتان  ــای کوهس ــه بچه ه ــتر ب ــمان بیش ــد حواس ــد بای بگوی
باشــد؛ بچه هایــی کــه حق دارنــد بیاموزنــد حتــی اگــر ایــن 
حــق را در پــِس چهــره ســرخ و آفتــاب ســوخته عشــایری و 
ــد حواســمان  ــی بای ــاد نمی زننــد ول شــرم کودکی شــان فری

ــد. ــا غافلمــان نکن باشــد کــه بی حواســی، از آن ه

تقدیر از معلم فداکار
“ عزیز  محمدی منش”
در فرهنگستان هنر 

اولیــن مجمع عمومــی شــبکه ملــی موسســات نیکوکاری 
ــا حضــور جمعــی از نماینــدگان ســازمان های  ــه ب و خیری
ــع  ــات مجتم ــالن اجتماع ــاد کشــور، در محــل س مردم نه

نیکــوکاری رعــد برگزارشــد.
ــت  ــس هیئ ــوی، رئی ــر خامن ــم علی اصغ ــن مراس در  ای
مدیــره شــبکه ملــی، بــه ســوابق تشــکیل این شــبکه اشــاره 
کــرد و گفت:تشــکیل شــبکه ملــی حاصل برگزاری جلســات 
ــازمان های  ــی از س ــتمر جمع ــای مس ــدد و تالش ه متع
ــه  ــود ک ــال ب ــدت چهارس ــول م ــور در ط ــاد کش مردم نه
ــن  ــه ای ــته نتیج ــال گذش ــاه س ــت م ــت اردیبهش در نهای
ــمی  ــت رس ــه ثب ــر ب ــت و منج ــر نشس ــه ثم ــا ب تالش ه

ــن شــبکه در وزارت کشــور شــد. ای
وی اظهار داشــت: سیاســت های پیشــنهادی بــرای تداوم 
ــی،  ــه گرایش های سیاس ــدن ب ــز از آلوده ش ــبکه، پرهی ش
ایجــاد  اعضــا،  مشــارکت  افزایــش  قانون مــداری، 
ســازمان های  تقویــت  بــرای  مناســب  ســاز و کارهای 
ــه  ــا اســت. در ادام ــت آنه ــع فعالی ــع موان ــاد و رف مردم نه
جلســه رأی گیــری در فضایــی شــفاف برگزارشــد و از میــان 
69 ســازمان حاضــر در جلســه، نماینــدگان چهــل ســازمان، 
حائــز اکثریــت  آرا شــدند و بــه شــورای  مرکــزی  شــبکه راه 
پیــدا کردنــد. همچنیــن 10 نفــر نیــز بــه عنــوان اعضــای 

ــدند. ــاب ش ــورا انتخ ــدل ش علی الب
رقیــه دادخــواه مدیــر عامــل بنیادکــودک )عضــو هیئــت 
ــه عنــوان عضــو شــورای مرکــزی  مدیــره شــبکه ملــی( ب

ایــن شــبکه نیــز انتخــاب شــد.

برگزاری انتخابات شورای مرکزی 
شبکه ملی موسسات نیکوکاری
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بــه مناســبت تولــد شــش ســالگی تخفیفــان و در 
ــا  ــوردار  ب ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم حمای
ــردم  ــادیم« م ــم ش ــا ه ــن »ب ــه کمپی ــام در صفح ثبت ن
و  بنیادکــودک  کمپیــن،  ایــن  اجــرای  در  کشــورمان 
ــرای  ــزرگ ب ــن جشــن ب ــد. ای ــان را همراهــی کردن تخفیف
شــادکردن دانش آمــوزان ایــن ســرزمین گرفتــه شــد. 

تینو با برگزاری »کمپین الفبای مهر« از 
دانش آموزان بورسیه بنیادکودک حمایت کرد

ــن  ــدف تأمی ــا ه ــر ب ــای مه ــن الفب کمپی
بــرای دانش آمــوزان  نوشــت افزار تحصیلــی 

ــد. ــزار ش ــودک برگ ــیه بنیادک بورس
بــا شــروع ســال تحصیلــی 96 بنیادکــودک 
بــا همــکاری فروشــگاه تینو، بــه منظــور تأمین 
بــرای دانش آمــوزان  نوشــت افزار تحصیلــی 
ــه  ــدام ب ــان، اق ــت از آن ــوردار و حمای کم برخ

برگــزاری کمپیــن الفبــای مهــر کــرد.
ــهریور  ــل ش ــر از اوای ــای مه ــن الفب کمپی
ــد  ــا خری ــوکاران ب ــد و نیک ــروع ش ــاه 96 ش م
نوشــت افزار  تأمیــن  در  تینــو  فروشــگاه  از 
اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان  تحصیلــی 

کردنــد.  شــرکت  بنیادکــودک 
شــایان ذکــر اســت در ایــن طــرح 50 
ــط  ــته ها توس ــن بس ــن ای ــه تأمی ــد هزین درص
فروشــگاه تینــو و مابقــی بــا مشــارکت مردمــی 

ــد. ــت ش پرداخ
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ــاد  ــه بنی ــار دیرین ــه” همی ــی “فرانس ــاه 97 شیرینی فروش ــت  م در اردیبهش
ــگاه  ــل دانش ــذای بین المل ــنواره غ ــی در جش ــک بزرگ ــت کی ــا پخ ــودک ب ک
تهــران بــه نفــع بنیادکــودک شــرکت کــرد. ایــن جشــنواره در محوطــه دانشــکده 

فنــی پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
شــایان ذکــر اســت، قنــادی فرانســه از همیــاران کهــن بنیادکــودک بــوده و 

ــن مؤسســه پشــتیبانی کــرده اســت. همــواره از فعالیت هــای ای

ــوزش و  ــدف آم ــا ه ــراس ب ــی بِب ــش بین الملل ــن دوره چال ــون پانزدهمی آزم
ــزار شــد. ــه و تفکــر رایانشــی برگ ــوم رایان ــج عل تروی

ــی، متوســطه اول و  ــرای ســه گــروه ابتدائ ــراس ب ــی بِب ــش بین الملل دوره چال
دوم شــامل 2 مســابقه آنالیــن بــود کــه یکــی در زمســتان 96 و یــک دوره ویــژه 

آموزشــی دیگــر در ابتــدای تابســتان ســال 1397 برگــزار شــد.  
ــش  ــی )چال ــی فاطم ــه فرهنگ ــن مؤسس ــاری بی ــای ج ــه همکاری ه ــر ب نظ
بین المللــی ببــراس( و بنیادکــودک، امــکان شــرکت 50 دانش آمــوز از هــر 

ــد.  ــم ش ــی فراه ــداد علم ــن روی ــی در ای نمایندگ

پانزدهمین دوره چالش 
بین المللی ببراس 
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تبریک روِز مهرگستراِن خبررسان

ــا  ــد ت ــه ای ش ــگار بهان ــوان روز خبرن ــه عن ــرداد 96 ب م
ــه  ــر صمیمان ــپاس و تقدی ــل س ــی آم ــودک نمایندگ بنیادک
خــود را از قلــم بــه دســتاِن خبررســانی کــه همــواره بــا نــگاِه 
آســمانی و روِح بــزرگ نوع دوســتی در گســترش اهــداف نکــو 
ــر خــود  ــد؛ ب ــش به ســزایی دارن ــودک نق و انسان ســاز بنیادک
ــل  ــا حضــور هیئــت  عام ــه ب ــد. در جلســه ای ک بایســته بدان
ــد از  ــی چن ــد از تن ــزار ش ــل برگ ــی آم ــل نمایندگ در مح
ــی را در مســیر  ــت و همدل ــه بیشــترین فعالی ــی ک خبرنگاران

هم زمــان بــا روز ملــی کــودک، مراســم ویــژه ای در 
ــتعداد  ــا اس ــوزان ب ــد و دانش آم ــزار ش ــل برگ ــی آم نمایندگ

بنیادکــودک از آرزوهــای کودکی شــان ســخن گفتنــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور 30 دانش آمــوز بنیادکــودک 
ــی و  ــای تربیت ــردن ارزش  ه ــدف نهادینه ک ــا ه ــد ب ــزار ش برگ
فرهنگــی در کــودکان دربــاره حقــوق کــودک و تبییــن 
ــوزان  ــت از دانش آم ــودک در حمای ــالت بنیادک ــداف و رس اه

ــا اســتعداد صحبــت شــد.  ب

ــی از  ــوت یک ــا دع ــل ب ــی آم ــوزان نمایندگ دانش آم
ــی -  ــه اردوی  فرهنگ ــاه ب ــان م ــان در آب نیک اندیش
تفریحــی  هتــل نارنجســتان ایزدشــهر رهســپار شــدند. 
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــه ک ــی صمیمان ــن میهمان در ای
ــازی و  ــا ب دانش آمــوز ترتیــب داده شــد دانش آمــوزان ب
اجراهــای نمایشــی نظیــر تئاتــر، لحظــات بســیار شــادی 

ــد.  ــه کردن را تجرب

ســبز حمایــت از دانش آمــوزان بــا اســتعداد داشــتند بــا 
اهــدای لــوح یادبــود و تندیــس قدردانــی شــد. در این مراســم 
ــای  ــه راهکاره ــر و ارائ ــادل نظ ــرف تب ــی از آن ص ــه بخش ک
ــد؛  ــودک ش ــای بنیادک ــط فعالیت ه ــت بس ــنهادی جه پیش
ــازی  ــودک را شفاف س ــاد ک ــت بنی ــن فعالی ــگاران ُحس خبرن
ــا  ــتند ب ــار داش ــته و اظه ــانی دانس ــدی در یاری رس و هدفمن
ــن  ــع در ای ــی مناب ــود از تمام ــه خ ــالت حرف ــه رس ــه ب توج

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن مســیر اس
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یــک  خوش شــانس  برنــده 
دســتگاه خــودروی 206 یکــی 
از فروشــگاه های  زنجیــره ای، در 
اقدامــی نیــک اندیشــانه، معــادل 
ریالــی نیمــی از هدیــه خــود را بــه 
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل اهــدا 
ــانس  ــده خوش ش ــن برن ــرد. ای ک
معــادل ریالــی هدیــه خــود را 
میــان دو خیریــه تقســیم کــرد کــه 
نیمــی از ایــن هدیــه بــه مبلــغ 150 
ــوزان  ــه دانش آم ــال ب ــون ری میلی
آمــل  نمایندگــی  بنیادکــودک 

ــت. اختصــاص یاف

ــم  ــوان “ قاس ــان پهل جه
ــی” رضای

و  افتخارآفریــن  قهرمــان 
نام آشــنا در کشــتی فرنگــی 
و برنــده دو مــدال المپیــک، 
بــا حضــور در بنیادکــودک 
نمایندگــی آمــل و اطــالع از 
ــن  ــا، از ای ــرد و فعالیت ه عملک

ــرد. ــت ک ــه حمای مؤسس
حــــضور  بنیادکــودک   
گـــران قـــدر و پـــر مهـــر 
ــمایت شان  نیک اندیشــان و حـ
در راســتای اهــداف انســان 
را   موسســه  ایــن  دوســتانه 

اســت. قــدردان 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

شهرک سبالن فاز1، خ خیرین، ک گلستان2، نبش میدان خیرین مدرسه سازان، روبروی سازمان اتوبوس رانی اردبیل، 
ساختمان بنیاد کودک، کدپسی: 5619775551

۵۲۹,۳۷۴ نفر

ardebil@childf.org

ترکی آذربایجانی
045

تلفن نمایندگی

مساحت

33618741 و 33630364

۱۱۰۸۱ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

شیخ جبرائیل - کلخوراناردبیل
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در  اردبیــل  نمایندگــی  دفتــر 
ــت  ــور هیئ ــا حض ــد ب ــل جدی مح
عامــل و رئیــس نمایندگــی اردبیــل 
افتتــاح شــد. رئیــس نمایندگــی 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــل اب اردبی
بــا یــاری همراهــان همیشــگی، 
موثرتــری  و  بــزرگ  قدم هــای 
دانش آمــوزان  از  حمایــت  در 
شــود. برداشــته  اســتعداد  بــا 

قســمت هایی  کــه  آنجــا  از 

ــا پیشــرفت  برگــزار شــد، در رابطــه ب
ــث  ــاختمان بح ــی س ــات اجرای عملی
و تبــادل نظــر شــد. طــی بازدیــد 
ــن  ــه ای ــی ادام ــاختمان چگونگ از س
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد م رون

ــورت  ــت در ص ــر اس ــه ذک الزم ب
مالــی  کمک هــای  جمــع آوری 
بیشــتر از ســوی نیکــوکاران، عملیــات 
تکمیــل و بهــره بــرداری نهایــی از این 
ســاختمان تســریع پیــدا خواهــد کرد.

در ایــن جلســه حضــور 10 نفــر از 
دانش آمــوزان ســابق ایــن نمایندگــی 
کــه بــا موفقیــت فارغ التحصیــل شــده 
و اکنــون از همیــاران بنیادکــودک 

آینــده  در  کــه  دیگــر ســاختمان  از طبقــات 
خواهــد  برگــزار  آن  در  آموزشــی  کالس هــای 
ــور  ــه ط ــاتی ب ــت؛ جلس ــده اس ــام مان ــد ناتم ش
منظــم بــرای جلــب حمایت هــای مردمــی و 
تکمیــل طبقــات تنظیــم شــده اســت. در آخریــن 
ــودک،  ــل بنیادک ــا حضــور مدیرعام ــه ب جلســه ک
و  نمایندگــی  ایــن  عامــل  هیئــت  اعضــای 
ــران  ــاکن ته ــی س ــوکاران اردبیل ــی از نیک جمع

اردوی یــک روزه نمایندگــی اردبیــل در محــل ویــالی توریســتی یکی 
ــن اردو  ــزار شــد. در ای ــران برگ ــه حی ــاران بنیادکــودک در گردن از همی

ــه همــراه مادرانشــان  کــه 25 نفــر از دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی ب
حضــور داشــتند، فضایــی بســیار شــاد و مفــرح حاکــم بــود. در جریــان 
ایــن برنامــه بــرای یکــی از دانش آمــوزان جشــن تولــد برگــزار شــد کــه 

ــا اهــدای کتــاب بــه دانش آمــوزان همــراه بــود.  ب

گردنه حیران میزبان دانش آموزان نمایندگی اردبیل
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آدرس نمایندگی

جمعیت

تقاطع برق و آپادانا، خ شهید ذاکر، بعد از خوابگاه دانشجویی

۷۳۶,۲۲۴ نفر

urmia@childf.org

ترکی
044

تلفن نمایندگی

مساحت

33868999

۱۰,۵۴۸ هکتار

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

پارک ائللر باغیارومیه
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مــالزاده رئیــس نمایندگــی ارومیــه از اعــزام 40 دانش آمــوز 
بــا اســتعداد بنیادکــودک بــه اردوی مشــهد خبــر داد.

ــای  ــرای برنامه ه ــی، اج ــن نمایندگ ــای ای ــی از برنامه ه یک
ــات  ــوزان از اوق ــه دانش آم ــتفاده بهین ــدف اس ــا ه ــی ب فرهنگ
ــی،  ــه فرهنگ ــک برنام ــب ی ــن اردو در قال ــت. ای ــت اس فراغ

ــوزان  ــر از دانش آم ــی آن 40 نف ــه ط ــد ک ــزار ش ــی برگ زیارت
ــدند. ــزام ش ــهد اع ــه مش ــودک ب بنیادک

ــدادی از  ــت تع ــا هم ــه مشــهد ب ــی، تفریحــی ب اردوی زیارت
ــد  ــزار ش ــهریور 96 برگ ــا 30 ش ــودک از 26 ت ــاران بنیادک همی
کــه تعــدادی از ایــن دانش آمــوزان بــرای اولیــن  بــار بــه مشــهد 

مقــدس تشــرف یافتنــد.

اردوی مشهد برای دانش آموزان ارومیه

ــه  ــدا ب ــب یل ــبت ش ــه مناس ــه ب ــی ارومی نمایندگ
بورســیه  دانش آمــوزان  خانواده هــای  از  نفــر   120
ــرد.  ــدا ک ــدا اه ــژه شــب یل ــالم وی ــی، اق ــن نمایندگ ای
ایــن اقــالم بــا کمــک تعــدادی از همیــاران نمایندگــی 

ــود.  ــده ب ــه ش ــه تهی ارومی

ــودک  ــی بنیادک ــیه  نمایندگ ــوزان بورس ــی از دانش آم ــن” یک “امی
ــی، در  ــان غرب ــتان آذربایج ــر اس ــه برت ــارت آموخت ــه، مه در ارومی
ســال 1391 تصمیــم بــه شــرکت در کالس هــای آمــوزش طالســازی 
ــب  ــال 92 از جان ــت. در س ــته را گرف ــن رش ــارت در ای ــب مه و کس
ــی از او  ــان غرب ــتان آذربایج ــه ای اس ــی و حرف ــازمان فن ــرکل س مدی

ــه عمــل آمــد. ــر و تشــکر ب تقدی
ــه  کشــوری  ــام دوم در مرحل ــا کســب مق ــن” در ســال 93 ب “امی
ــر و تندیــس، توســط مدیــر کل ســازمان فنــی و  ــوح تقدی مجــدداً ل

ــور اجتماعــی، دریافــت کــرد. ــر کار و ام ــه ای اســتان و وزی حرف
وی در ســال 94 توانســت کاندیــد و نماینــده  اســتان آذربایجــان 
ــود. در  ــل ش ــی برزی ــابقات جهان ــازی مس ــی در اردوی آماده س غرب
اردیبهشــت مــاه 96، مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجــان 
ــا اســتعداد و کوشــا،  ــی و اســتاندار ارومیــه از ایــن دانش آمــوز ب غرب
بــه عنــوان جــوان و نخبــه برتــر اســتان، تقدیــر و تشــکر بــه عمــل 

آوردنــد.
ــدال  ــر، م ــوح تقدی ــن ل ــذ چندی ــه اخ ــق ب ــون موف ــن تاکن امی
ــده  ــوان نماین ــه عن ــن” ب ــن “امی ــت. همچنی ــده اس ــس ش و تندی
جمهــوری اســالمی ایــران بــه  منظــور شــرکت در مســابقات جهانــی 
امــارات ابوظبــی 2017 انتخــاب شــد و در مهرمــاه مــاه 96 در ایــن 

ــرد. ــرکت ک ــابقات ش مس
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آدرس نمایندگی

جمعیت

بلوار کشاورز، حد فاصل سه راه سیمین و پل مفتح، کوچه پیام )شماره 58(، نبش کوچه نسترن، پالک 32 . کد پستی: 8174735111

۲,۰۰۰,۲۲۰ نفر

esfahan@childf.org

اصفهانی
031

تلفن نمایندگی

مساحت

37777383-4

۲۱۳ کیلومترمربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

عمارت عالی قاپو- درب ورودی دولتخانه صفویاصفهان
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همراهی دانش آموزان بنیادکودک 
با باشگاه ذوب آهن اصفهان

اهدای پیراهن مربی 
و بازیکن فوتبال 

بانوان به نمایندگی 
اصفهان

“مریــم جهان نجاتــی” و “ســارا ظهرابــی” 
شــهرداری  فوتبــال  تیــم  بازیکــن  و  مربــی 
ــران در هفتــه بیســتم  ــی ای ســیرجان و تیــم مل
ــران  ــوان ای ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــابقات لی مس
ــه  ــوالد مبارک ــال ف ــم فوتب ــا تی ــی ب در رویاروی
ســپاهان اصفهــان، پیراهن هــای خــود را بــه 
ــد. ــدا کردن ــان اه ــودک نمایندگــی اصفه بنیادک

اصفهــان،  نمایندگــی  دانش آمــوزان 
اعضــای تیــم باشــگاه ذوب آهــن را در دیــدار 
بــا الوحــده امــارات همراهــی کردنــد. باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن اصفهــان بــرای 
ــن  ــت گرمک ــداد 22 دس ــی تع ــن همراه ای
و کفــش ورزشــی بــه دانش آمــوزان ایــن 

ــه داد.  ــی هدی نمایندگ

ــود  ــی خ ــی آمادگ ــم مل ــن تی ــن دو بازیک ای
ــزاری دوره آموزشــی فوتســال  ــرای برگ ــز ب را نی
در  بنیادکــودک  دانش آمــوزان  بــرای  بانــوان 
ــالم  ــواز اع ــیرجان و اه ــان، س ــهرهای اصفه ش

ــد. کردن
ــمی  ــی مراس ــان ط ــن بازیکن ــای ای پیراهن ه
ــی  ــودک نمایندگ ــوزان بنیادک ــع دانش آم ــه نف ب

اصفهــان فروختــه خواهــد شــد.
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برگزاری گردهمایی دهمین سال 
فعالیت نمایندگی اصفهان

ــال تأســیس،  ــن س ــه مناســبت دهمی ــان ب ــی اصفه نمایندگ
ــن  ــودک و مســئوالن ای ــل بنیادک ــا حضــور مدیرعام همایشــی ب
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــی ب ــن گردهمای ــرد. ای ــزار ک ــی، برگ نمایندگ
عملکــرد 10ســاله ایــن نمایندگــی در ســالن همایش هــای کوثــر 

اصفهــان برگــزار شــد.
در ایــن همایــش “ســرور دادخــواه” مدیرعامــل بنیادکــودک، 
ــد  ــاران جدی ــرای همی ــن مؤسســه ب ــای ای ــی فعالیت ه ــه معرف ب
پرداخــت. همچنیــن در ادامه “نســرین انــواری” رئیــس نمایندگی 
ــروحی از  ــامل مش ــه ش ــه را ک ــن مؤسس ــرد ای ــان عملک اصفه
فعالیت هــای مؤسســه بــود ارائــه و از همــه همیــاران و همــکاران 

تقدیــر کــرد.
اجــرای ســرود توســط دانش آمــوزان، ارائــه گــزارش تصویــری 
ــی  ــط یک ــاهنامه خوانی توس ــان، ش ــی اصفه ــت نمایندگ از فعالی
از دانش آمــوزان، اجــرای موســیقی و فــروش تعــدادی تابلــو 
ــوزان  ــع دانش آم ــه نف ــش ب ــاران نیک اندی ــی از همی ــط یک توس
ــود. بنیادکــودک از دیگــر برنامه هــای جانبــی ایــن گردهمایــی ب

همــکاران  و  همیــاران  هنرمنــدان،  از  مراســم  پایــان  در 
ــا نمایندگــی اصفهــان  ــن 10 ســال ب افتخــاری کــه در طــول ای

ــد. ــر ش ــس تقدی ــدای تندی ــا اه ــد ب ــرده بودن ــکاری ک هم

ــی  ــابقات جام جهان ــودک در مس ــم  بنیادک پرچ
ــان  ــا صفدری ــط محمدرض ــیه توس ــوردی روس یخ ن
ــروف  ــان در کای ــی اصفه ــار افتخــاری نمایندگ همی

روســیه برافراشــته شــد.
ــز  ــدال برن ــار م ــتین ب ــرای نخس ــت ب وی توانس
ــت  ــران دریاف ــرای کشــور ای ــن مســابقات ب را در ای

کنــد.

احتزاز پرچم بنیادکودک در مسابقات 
جام جهانی یخ نوردی 2018 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خ سقا خانه، خ شهید رستگاری، بین شریعتی و مسلم، مجتمع الوان، واحد 7، پالک 152

۱,۳۰۳,۰۰۰ نفر

ahvaz@childf.org

فارسی و عربی
061

تلفن نمایندگی

مساحت

32201520

۱۸۵ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

پل غدیراهواز
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بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز در نخســتین 
نمایشــگاه آمــوزش، صنایــع وابســته و نمایشــگاه 
ــات،  ــک، ارتباط ــر، الکترونی ــی کامپیوت تخصص
شــرکت  امنیتــی  و  حفاظتــی  سیســتم های 

کــرد.
ایــن نمایشــگاه، بــا حضــور 80 واحــد از 
ــان  ــزد، خراس ــان، ی ــران، اصفه ــتان های ته اس
ــارس و خوزســتان در محــل دائمــی  رضــوی، ف
ــتان  ــتان خوزس ــی اس ــگاه های بین الملل نمایش

ــزار شــد. برگ
ــا برپایــی غرفــه در ایــن  نمایندگــی اهــواز ب
نمایشــگاه شــرکت کــرد و بــه معرفــی اهــداف و 
ــن  ــت. در اولی ــودک پرداخ ــای بنیادک فعالیت ه
ــتان  ــئوالن خوزس ــگاه مس ــزاری نمایش روز برگ
از غرفــه بنیادکــودک بازدیــد کردنــد. همچنیــن 
لــوح تقدیــری از طــرف مدیــرکل آمــوزش 
ــن  ــس ای ــه رئی ــتان ب ــتان خوزس ــرورش اس وپ

نمایندگــی اعطــا شــد.

طــی مســابقات رباتیــک کــه در اســتان 
خوزســتان برگــزار شــد، از میــان 50 نفــر 
“دنیــا”  مســابقه،  ایــن  در  شــرکت کننده 
دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی اهــواز توانســت 
موفــق بــه کســب رتبــه ســوم در ایــن مســابقه 

ــود. ش

حضور نمایندگی اهواز در 
نخستین نمایشگاه الکامپ استان 
خوزستان

“دنیا” موفق به کسب 
رتبه سوم مسابقه رباتیک 

خوزستان شد
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اعطای گواهی بورسیه دانش آموزان 
نمایندگی اهواز 

اولین همایش نمایندگی اهواز

ابتدایــی  آمــوزان  دانــش  بورســیه  گواهــی 
ــن  ــل ای ــمی در مح ــی مراس ــواز، ط ــی اه نمایندگ
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــا ش ــا اعط ــه آن ه ــی ب نمایندگ
کــه بــا حضــور دانش آمــوزان ابتدایــی بورســیه 
ــکاران  ــوزان و هم ــادران دانش آم ــی، م ــن نمایندگ ای
نمایندگــی اهــواز برگــزار شــد ضمــن حضــور و 
ــا یکدیگــر، گواهی هــای بورســیه خــود را  آشــنایی ب
ــی  ــر در فضای ــار یکدیگ ــاعتی را در کن ــت و س دریاف

ــد.  ــپری کردن ــاد س ش
ایــن نشســت مقدمــه ای بــرای ارتباطــات بیشــتر 
و زمینــه ای بــرای ایجــاد روابطــی صمیمانــه و پایــدار 
بیــن دانش آمــوزان ابتدایــی بورســیه نمایندگــی 

ــم آورد. ــواز را فراه اه

اولیــن همایــش بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز در 
ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی ایــن شــهر در تاریــخ 
ــودک،  ــل بنیادک ــا حضــور مدیرعام ــاه ب پنجشــنبه 7 دی م

ــد.  ــزار ش ــواز برگ ــی اه ــکاران نمایندگ ــئوالن و هم مس
عامــل  هیئــت  اعضــای  از  مالئکــه”  “محمدرضــا 
بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز بــا معرفــی ایــن نمایندگــی و 
ارائــه عملکــرد 15 ماهــه آن، بــر راه هــای مختلــف همکاری، 
همیــاری و کمــک بــه نمایندگــی اهــواز و همچنیــن 
ــی  ــعارهای اصل ــداف و ش ــق اه ــه تحق ــیدن ب ــای رس راه ه
ایــن بنیــاد تاکیــد کــرد. اجــرای ایــن همایــش را “گیتــی 
ــون  خامنــه” مجــری نام آشــنای برنامه هــای کــودک تلویزی
بــر عهــده داشــت کــه یــادآور فضایــی نوســتالژیک در اذهان 

ــراد  ــز ســخنانی ای ــی نی ــن نمایندگ ــه مســئوالن ای ــان شــد. در ادام مخاطب
ــرا  ــری اج ــی و هن ــای فرهنگ ــه ای از برنامه ه ــی آن مجموع ــد و در پ کردن

شــد.
ــر روی هــر گل، آرزوی یــک دانش آمــوز  درخــت آرزویــی نیــز تهیــه و ب
ــوزان را  ــا، آرزوی دانش آم ــدن آنه ــا چی ــاران ب ــه همی ــود ک ــده ب ــته ش نوش

بــرآورده  کردنــد.
در ادامــه تعــدادی از حاضــران بــا تکمیــل فــرم همیــاری، آمادگــی خود را 

بــرای پشــتیبانی از دانش آمــوزان بــا اســتعداد کم برخــوردار اعــالم کردنــد.
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آدرس نمایندگی

جمعیت

سعدی جنوبی ـ کوچه عبداللهی ـ پالک یک ـ طبقه همکف ـ کدپستی 6931613715

۱۹۴,۰۰۰نفر

ilam@childf.org

کردی
084

تلفن نمایندگی

مساحت

  09184634348 و33362880 و 33337103

67/212804 هکتار

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

تنگه کافرین؛ بدره، ایالمایالم
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اردوی سیاحتی دانش آموزان نمایندگی ایالم به اصفهان

حضور نمایندگی ایالم در مسابقات بین المللی بسکتبال 

بازسازی منزل یکی از دانش آموزان زلزله زده

ایــن اردو بــا حضــور 20 تــن از دانش آمــوزان بورســیه 
بنیادکــودک بــه مقصــد اصفهــان و بــه مــدت هفــت روز برگــزار 
شــد. در ایــن ســفر ســیاحتی رئیــس نمایندگــی ایــالم و 2 تــن 
از همــکاران مؤسســه، دانش آمــوزان را همراهــی کردنــد. بازدیــد 
ــدگان،  ــاغ پرن ــوم، ب ــتون، آکواری ــان، چهل س ــدان نقش جه از می
بــاغ خزنــدگان و کلیســای وانــک از جملــه برنامه هــای تفریحــی 

ــود. و ســیاحتی در ایــن ســفر ب

همــکاران بنیادکــودک در نمایندگــی اصفهــان جهــت 
هرچــه بهتــر اجــرا شــدن ایــن برنامــه فرهنگــی و بــه وجــود 
آوردن شــرایطی مطلــوب بــرای دانش آمــوزان، نمایندگــی 

ــد. ــی کردن ــالم را همراه ای

ــه در  ــکتبال ک ــی بس ــابقات بین الملل ــور در مس ــا حض ــودک ب بنیادک
ــرد و  ــی عملک ــه معرف ــد ب ــزار ش ــالم برگ ــتان ای ــت اس ــالن وزارت نف س
فعالیت هــای خــود پرداخــت و بــه  عنــوان حامــی معنــوی در ایــن رویــداد 

شــرکت کــرد. 

ــکونی  ــزل مس ــاه، من ــالم و کرمانش ــتان ای ــاه 96 در اس ــه آبان م ــی زلزل در پ
ــن  ــه همی ــد. ب ــب ش ــی  تخری ــه کل ــالم ب ــی ای ــوزان نمایندگ ــی از دانش آم یک
منظــور بنیادکــودک بــا کمــک همیــاران اقــدام بــه تعمیــر ایــن واحــد مســکونی 

کــرد.
ــه  ــی ب ــه زندگ ــرای ادام ــواده اش ب ــین” و خان ــازی، “امیرحس ــس از آماده س پ
منــزل بازســازی شــده خــود در روســتای  “میشــخاص” از توابــع ایــالم بازگشــتند.
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خ شهدا، چهارراه حافظ، حافظ شمالی، کوچه شهید موسوی، پالک1، ط دوم شمالی

۲۳۴,۹۹۷ نفر

boroujerd@childf.org

لری
066

تلفن نمایندگی

مساحت

42608003-5

۳۵ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

پل قلعه حاتمبروجرد
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اردوی علمی - آموزشی 
بازدید از آتش نشانی 

در ایــن اردوی علمی آموزشــی 
تعــداد 25 نفــر از دا نش آمــوزان 

ــد  ــف شــرکت کردن ــای مختل پایه ه
خــود  آموزه هــای  آتش نشــانان  و 

را در مــورد رعایــت مــوارد ایمنــی 
در  حریــق  اطفــاء  ر وش هــای  و 

دادنــد.  قــرار  دانش آمــوزان  اختیــار 
کار  چگونگــی  درخصــوص  هم چنیــن 

نحــوه  و  آتش نشــانی  کپســول های  بــا 
ــه  ــوط ب ــزات مرب ــین و تجهی ــرد ماش کارک

ارائــه  توضیحاتــی  آتش نشــانی  ایســتگاه 
ــد. ش

برگزاری کارگاه آموزشی “بهداشت روان” اردوی تابستانه دانش آموزان بروجرد

رئیــس نمایندگــی بروجــرد از برگــزاری اردوی تابســتانه 
اعــزام  و  نمایندگــی  ایــن  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان بــه شــهرهای همــدان و کرمانشــاه خبــر داد.
در واقــع ایــن نمایندگــی جهــت ایجــاد و افزایــش روحیه 
اعتمــاد بــه نفــس دانش آمــوزان اقــدام بــه برگــزاری اردوی 

ــتانه کرد. تابس
ــی  ــن نمایندگ ــر ای ــوزان دخت ــتانه دانش آم اردوی تابس
ــه اســتان کرمانشــاه انجــام شــد کــه 40  در شــهریورماه ب
ــهر  ــن ش ــی ای ــق دیدن ــوزان از مناط ــن دانش آم ــر از ای نف
ــد  ــی بازدی ــه بیگلربیگ ــد طاق بســتان، بیســتون و تکی مانن

ــد. کردن
ــدان  ــتان هم ــه اس ــز ب ــر، نی ــوزان پس اردوی دانش آم
ــوزان از  ــر از دانش آم ــه 40 نف ــن برنام ــی ای ــه ط ــود ک ب
ــگاه  ــر، آرام ــد باباطاه ــتان مانن ــن اس ــی ای ــق دیدن مناط
ــدن  ــن دی ــان و الله جی ــد اکبات ــگ، س ــوزه جن ــی، م بوعل

ــد. کردن

کارگاه آموزشــی “بهداشــت روان” بــرای مــادران دانش آمــوزان 
ــردی و  ــط ف ــود رواب ــدف بهب ــا ه ــرد ب ــی بروج ــیه نمایندگ بورس

اجتماعــی فرزنــدان برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی در مــورد بهداشــت فــردی و اجتماعی 
ــدان در زمینه هــای  ــا فرزن دانش آمــوزان و نحــوه رفتــار مــادران ب

مختلــف تربیتــی و تحصیلــی صحبت هایــی ایــراد شــد.
ــاور،  ــط مش ــخ توس ــش و پاس ــه پرس ــی جلس ــان، ط در پای
مــادران دانش آمــوزان بــا بیــان مشــکالت خــود بــا فرزندانشــان و 

ــای مناســب آشــنا شــدند.  ــا راه کاره ب
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آدرس نمایندگی

جمعیت

میدان عدالت ابتدای خیابان زند، کوچه شهدای 18

۱۲۷,۳۹۶ نفر

bam@childf.org

کرمانی
034

تلفن نمایندگی

مساحت

44320870و44310830

۵۴کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

ارگ بمبم
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ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــواده را ب ــش خان ــم همای ــی ب نمایندگ
ــر از  ــرای خانواده هــای76 نف نمایندگــی اقمــاری رســتم آباد ب

ــرد. ــزار ک ــیه برگ ــوزان بورس دانش آم
ــای  ــردن ســطح مهارت ه ــاال ب ــدف ب ــا ه ــش ب ــن همای ای
ــت  ــترس، تربی ــت اس ــوه مدیری ــت نح ــا محوری ــی و ب زندگ
ــی  ــد و روانشــناس بالین ــزار ش ــر برگ ــاط موث ــه و ارتب قاطعان

ــت. ــر شــده ســخن گف ــوارد ذک ــون م پیرام
ــزار  ــخ برگ ــش و پاس ــه پرس ــز جلس ــش نی ــان همای درپای
شــد و مشــکالت برخــی خانواده هــا مــورد بررســی قرارگرفــت.

بــا هــدف غنی ســازی اوقــات فراغــت، دانش آمــوزان 
ــهر  ــه ش ــتانه ب ــی اردوی تابس ــم ط ــی ب ــیه نمایندگ بورس
اصفهــان اعــزام شــدند. رئیــس نمایندگــی بــم بــا اشــاره بــه 
ــه  ــن برنام ــوزان در ای ــزود: دانش آم ــن اردو اف ــات ای جزئی
ــه  ــئولیت پذیری، ب ــس مس ــا ح ــتر ب ــنایی بیش ــن آش ضم
ــن  ــد کــه بی شــک ای انجــام فعالیت هــای گروهــی پرداختن
امــر ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و ایجــاد خودبــاوری 

ــان خواهــد شــد. در آن
در ایــن اردوی 4 روزه دانش آمــوزان از مجموعه هــای 
تفریحــی و تاریخــی اصفهــان همچــون میــدان نقش جهــان، 
ــتون،  ــارت چهل س ــو، عم ــان، عالی قاپ ــش جه ــجد نق مس
سی و ســه پــل، کلیســای وانــگ، بــاغ پرنــدگان و بــاغ گل هــا 

بازدیــد کردنــد.

برگزاری همایش خانواده در نمایندگی بم

برگزاری برنامه تابستانه برای دانش آموزان 
بنیادکودک



55

آدرس نمایندگی

جمعیت

خ مطهری، روبروی سه راه بازرگانی، ساختمان مسیله، طبقه 6 واحد 603

۲۹۸,۵۹۴ نفر

bushehr@childf.org

بوشهری
077

تلفن نمایندگی

مساحت

33544405

۱۷۷۱/۱کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

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

برگزاری اولین نمایشگاه “کاردستی، نقاشی و حضور فوتبالیست نام آَشنا در بنیادکودک
خالقیت” به نفع دانش آموزان بنیادکودک 

ــه  ــه مناســبت هفت ــارس و ب ــج ف ــی خلی در آســتانه روز مل
زمیــن پــاک، بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر در راســتای عمل 
ــه  ــی خــود در زمین ــداف ضمن ــه رســالت های فرهنگــی و اه ب
ــدرگاه  ــاحل بن ــازی س ــه پاک س ــبت ب ــی، نس ــای اجتماع ارتق

بوشــهر اقــدام کــرد.
ــارس  ــج ف ــکاری دانشــگاه خلی ــا هم ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــد،  ــزار ش ــودک برگ ــش بنیادک ــاران نیک اندی ــت همی و حمای
ــا  ــده و ب ــم آم ــت گرده ــط زیس ــتداران محی ــی از دوس جمع
تشــکیل زنجیــره انســانی در ســاحل خلیــج فــارس، به صــورت 
ــالم  ــداداد اع ــه خ ــن گنجین ــود را از ای ــت خ ــن حمای نمادی
ــش  ــه نمای ــود را ب ــتی خ ــط زیس ــای محی ــد و دغدغه ه کردن

ــتند. گذاش
در ایــن مراســم بخــش عظیمــی از ســاحل بنــدرگاه از 
آلودگــی زدوده و بیــش از 200 کیســه زبالــه جمــع آوری شــد. 
در پایــان نیــز بــه قیــد قرعــه بــه 10 نفــر از شــرکت کنندگان 

ــزی اهــدا شــد. ــن برنامــه جوای در ای
در ایــن برنامــه مســابقه ای طراحــی شــده بــود کــه  طــی 
ــوزان شــرکت  ــک از دانش آم ــه هــر ی آن قســمتی از ســاحل ب
ــه  ــس از پاک ســازی، نســبت ب ــا پ ــت ت ــده اختصــاص یاف کنن
ــر روی ماســه های  ــاک ب ــا موضــوع زمیــن پ ترســیم نقاشــی ب
ــوزان  ــر از دانش آم ــه 3 نف ــان ب ــد. در پای ــدام کنن ــاحل اق س

ــزی اهــدا شــد. ــن مســابقه جوای ــده در ای شــرکت کنن

حســین ماهینــی بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال و تیــم 
پرســپولیس، بــا دانش آمــوزان فوتبال دوســت بنیادکــودک 
ــدا  ــا اه ــه آنه ــود را ب ــن خ ــدار و پیراه ــهر دی ــی بوش نمایندگ
کــرد. وی در ایــن بازدیــد اعــالم کــرد در اولیــن فرصــت 
به دســت آمــده و بــا همراهــی تیــم خــود، مســابقه ای دوســتانه 

بــه نفــع دانش آمــوزان بنیادکــودک برگــزار می کنــد.
در ادامــه ایــن بازدیــد حســین ماهینــی بــا امضــای 
ــا  کتاب هــای اهــدا شــده توســط “آریادخــت جهان بخشــان” ب
دانش آمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی عکســی بــه یــادگار 

ــت. گرف

اولیــن  بــرای  بوشــهر  ابتدایــی  مــدارس  دانش آمــوزان 
ــوان  ــا عن ــوزی ب ــگاه دانش آم ــزاری نمایش ــه برگ ــدام ب ــار اق ب
“کاردســتی، نقاشــی و خالقیــت” بــه نفــع دانش آمــوزان 

بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر کردنــد.
ایــن نمایشــگاه بــه منظــور ارتقــای خالقیــت دانش آمــوزان 
مــدارس ابتدایــی بوشــهر در محــل پــارک فردوســی ایــن شــهر 
ــی  ــودک نمایندگ ــئوالن بنیادک ــن مس ــد. هم چنی ــزار ش برگ
ــرای  ــودک را ب ــای بنیادک ــم فعالیت ه ــن مراس ــهر در ای بوش

ــد. حاضــران شــرح دادن
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان طالقانی، نبش طالقانی 1

۲۰۳,۶۳۶ نفر

birjand@childf.org

بیرجندی
056

تلفن نمایندگی

مساحت

32239910

۳۹۴۹ كیلومترمربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

میدان امام حسین)ع(بیرجند
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کسب جام اخالق توسط تیم فوتسال نمایندگی بیرجند

سمینار خانواده با حضور مادران دانش آموزان 
نمایندگی بیرجند

آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان با استعداد

در مســابقات جــام رمضــان 96 شهرســتان بیرجنــد، نمایندگــی 
ــرکت  ــاالن ش ــان و نونه ــنی نوجوان ــم در رده س ــا دو تی ــودک ب بنیادک
ــه کســب جــام  ــق ب ــن مســابقات تیــم نونهــاالن موف ــان ای کــرد. در پای
ــان  ــاالن و نوجوان ــای نونه ــدام از تیم ه ــن از هرک ــد. هم چنی ــالق ش اخ
2 نفــر بــه عنــوان بازیکــن برتــر ایــن دوره از مســابقات انتخــاب شــدند 
و در مراســم اختتامیــه جــام رمضــان از آنهــا بــا اهــدای لــوح، تقدیرشــد 
ــان تیم هــای بنیادکــودک نمایندگــی بیرجنــد  و تعــداد 8 نفــر از بازیکن
جهــت آموزش هــای حرفــه ای بــرای حضــور در مدرســه فوتبــال بیرجنــد 

انتخــاب شــدند. 

ــن از  ــوزش والدی ــور آم ــا مح ــواده ب ــمینار خان ــن س اولی
ــای  ــد در حوزه ه ــودک بیرجن ــازی ک ــز توانمندس ســوی مرک
ــا حضــور مــادران دانش آمــوزان  ــی ب کاردرمانــی و گفتاردرمان
برگــزار شــد. ایــن ســمینار بــه مســائلی در خصــوص تعامــل 
ســازنده والدیــن بــا فرزنــدان بــرای کاهــش مشــکالت 

ــت. ــودکان پرداخ ــاری ک ــری و رفت یادگی

نمایندگــی بیرجنــد بــا هــدف افزایــش ســطح دانــش 
و مهــارت دانش آمــوزان، اقــدام بــه برگــزاری کالس هــای 
شــده  امضــا  تفاهم نامــه  پیــرو  کــرد.  زبان انگلیســی 
ــر از  ــرای 36 نف ــان ب ــوزش زب ــات آم ــن موسس ــا بهتری ب
ــای  ــی، کالس ه ــن نمایندگ ــتعداد ای ــا اس ــوزان ب دانش آم
ــت پیشــرفت  ــزار شــد. وضعی ــوزش زبان انگلیســی برگ آم
ــی از  ــط یک ــوزش توس ــدت آم ــول م ــوزان در ط دانش آم

ــن نمایندگــی بررســی خواهــد شــد. ــاران ای همی

دومیــن جشــنواره “بازیکــو” بــا همــکاری هیئــت ورزش هــای همگانــی 
ــن  ــد. ای ــزار ش ــواده برگ ــودک و خان ــت دار ک ــن دوس ــد و انجم بیرجن
جشــنواره بــا هــدف ایجــاد تحــرک و نشــاط بدنــی، تعامــل مؤثــر و مثبــت 
بیــن کــودکان، ایجــاد ســطح اعتمــاد به نفــس بــاال در آنهــا، همزادپنداری 
ــه  ــن نســبت ب ــی والدی ــا و دانش افزای ــدان، ارتق ــا فرزن ــن ب بیشــتر والدی
ــن  ــک فضــای شــاد و لذت بخــش  بی ــودکان، ایجــاد ی ــی ک ــت بدن فعالی
ــن  ــوزان بی ــنواره، دانش آم ــن جش ــد. در ای ــزار ش ــن برگ ــودک و والدی ک
7 تــا 10 ســال بورســیه نمایندگــی بیرجنــد بــه صــورت رایــگان شــرکت 

کردنــد. 

حضور دانش آموزان نمایندگی بیرجند در دومین جشنواره بازیکو
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خ آبادانی مسکن، 200 دستگاه، باالتر از شیرخوارگاه احسان، پالک 434

۱,۷۳۳,۰۳۳ نفر

tabriz@childf.org

آذری
041

تلفن نمایندگی

مساحت

34770071و34778951

250/590 کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

خانه قدکیتبریز



60

ــز  ــی تبری ــدای 96، نمایندگ ــب یل ــبت ش ــه مناس ب
ــی و  ــواد خوراک ــه م ــی از جمل ــواده هدایای ــه 60 خان ب
ــه  ــردی ب ــی کارب ــن هدایای ــتی و هم چنی ــوازم بهداش ل

ــرد. ــدا ک ــوزان اه دانش آم

هدایای شب یلدا در نمایندگی تبریز
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آدرس نمایندگی

جمعیت

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

منطقه شهری)۲۰۱۸(: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ نفر

tehran@childf.org

فارسی
021

تلفن نمایندگی
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در اردیبهشــت ماه 96، تعــداد 33 نفــر 
ــران  ــی ته ــر نمایندگ ــوزان دخت از دانش آم
ــکاران،  ــراه هم ــه هم ــن ب ــاری ورامی و اقم
در اردوی یــک روزه از مجموعــه تاریخــی 
ایــن  مختلــف  بخش هــای  از  نیــاوران 
ــوزه کتیبه هــا،  مجموعــه از جملــه بــاغ م
اختصاصــی  کاخ  احمدشــاهی،  کوشــک 
ــد.  ــد کردن ــودرو بازدی ــوزه خ ــاوران و م نی

ــزاری  ــه برگ ــدام ب شــرکت “آســافیلم” اق
کشــف  زمینــه  در  آموزشــی  کارگاه 
اســتعدادهای هنــری دانش آمــوزان کــرد 
ــوزان  ــا بنیادکــودک، دانش آم در همــکاری ب
نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن کارگاه شــرکت 

ــد. کردن
شــرکت آســافیلم، کارگاه هــای آموزشــی 
در زمینــه ســینما، نمایــش، موســیقی و 

ــد. ــزار می کن ــا برگ ــر هنره دیگ

و  مدیــران  حضــور  بــا  مراســمی  در 
همیــاران بنیادکــودک از دانش آمــوزان برتــر 
ــور  ــران در کنک ــی ته ــده نمایندگ پذیرفته ش

ــد. ــر ش 96 تقدی
بــا  دانش آمــوزان  از  علــی  و  ســتاره 
اســتعداد بنیادکــودک نمایندگــی تهــران بــا 
کســب رتبــه ســه رقمــی در کنکــور 96 بــه 

ــد.  ــگاه راه یافتن دانش
ابتدایــی  آمــوزش  رشــته  در  ســتاره 
علــی  و  فرهنگیــان  پردیــس  دانشــگاه 
دانشــگاه  مکانیــک  مهندســی  رشــته  در 
ــه  ــن پذیرفت ــی قزوی ــام خمین ــی ام بین الملل

ــد. ش
در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح و 

هدایایــی از ایــن دانش آمــوزان تجلیــــل
به عمل آمد.

بازدید دانش آموزان نمایندگی تهران و اقماری ورامین 
از مجموعه تاریخی کاخ نیاوران

حضور دانش آموزان نمایندگی تهران در کارگاه 
آموزشی استعدادیابی هنری 

تقدیر از دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور 96 
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تخصصــی  کارگاه  در  تهــران  نمایندگــی  مــددکاران 
حمایت هــای روانــی و اجتماعــی، مــروری بــر مفاهیــم اضطــراب، 
ــا  ــی آنه ــده معان ــای عم ــرس و تفاوت ه ــراس، ت ــترس، ه اس
شــرکت کردنــد و بــا مباحثــی چــون بالیــای طبیعــی پیامدهــای 
مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، بحــران، کارکردهــای 
مختلفــی از ایجــاد اعتمــاد اجتماعــی و... آشــنا شــدند. هم چنیــن 
ــای  ــا و روش ه ــن رویکرده ــای بنیادی ــه تفاوت ه ــی ب در مباحث
مــددکاری اجتماعــی نســبت بــه ســایر رشــته های علــوم رفتــاری 

پرداختــه شــد.
مــددکاران هم چنیــن بــا تحقیقــات بهداشــت جهانــی و 
ــیب دیده  ــق آس ــور در مناط ــن حض ــا حی ــه آنه ــی ک مؤلفه های

ــدند. ــنا ش ــند آش ــته باش ــر داش ــد مدنظ بای
کارگاه تخصصــی “حمایت هــای روانــی و اجتماعــی” بــا 
حضــور تعــداد 40 نفــر از مــددکاران اجتماعــی مراکــز و ادارات 
دولتــی و خصوصــی تشــکیل شــد مــددکاران بنیادکــودک 
نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن کارگاه حضــور داشــتند و 
ــد. ــان گواهــی بازآمــوزی دریافــت کردن شــرکت کنندگان در پای

برگزاری کارگاه تخصصی “حمایت های روانی و 
اجتماعی پس از بالیای طبیعی” 

کالس آموزشی مددکاران در نمایندگی تهران 

“سبحان” برنده مسابقات کشوری سوروبان شد

بــا  نوجوانــی”  دوران  در  روان  “ســالمت  آموزشــی  دوره 
همــکاری مؤسســه غیرانتفاعــی برنــا، بــا هــدف شــناخت 
صحیــح ســالمت روان در دوران نوجوانــی، در آبان مــاه 96، 
بــرای مــددکاران نمایندگــی تهــران، برگــزار شــد. در ایــن دوره، 
تعاریفــی از نوجوانــی، مســائل عمــده نوجوانــان از جملــه تصمیــم 
ــزان،  ــر عزی ــط، مرگ ومی ــاالن، رواب ــتان و همس ــر، دوس و تفک
ــوژی، روانشناســی اجتماعــی، تعریــف ســالمت  تغییــرات فیزیول
ــایع  ــای ش ــالالت و بیماری ه ــظ آن، اخت ــی حف روان و چگونگ
دوران نوجوانــی ارائــه و در نهایــت راهکارهــای مناســب و کارســاز 

ــد. ــوزش داده ش ــوارد یادشــده آم ــا م ــی ب ــرای رویاروی ب
مؤسســه غیرانتفاعــی برنــا، مؤسســه ای اســت کــه بــا هــدف 
کمــک بــه نوجوانــان بــرای عبــور ســالمت از دوران بلــوغ فعالیت 

می کنــد.

ــا  ــی( ب ــوروبان )ریاضی ذهن ــری س ــابقات سراس ــومین مس س
730 شــرکت کننــده از سراســر کشــور برگــزار شــد و بــا کســب 
ــه  ــبحان” ب ــابقه توســط “س ــن مس ــدال طــالی ای ــام اول و م مق
ــه و  ــوز 12 ســاله نمون ــش آم ــان داد.  ســبحان، دان کار خــود پای
تیزهــوش بورســیه بنیادکــودک اســت کــه توانســت در مســابقات 

ــد. ــه اول کشــوری را از آن خــود کن سراســری رتب
“ســبحان” مــدت 3 ســال اســت کــه در کالس هــای ســوروبان 
ــام  اســمارت آکادمــی شــرکت می کنــد و در دوره هــای قبــل، مق
ــه خــود  ــه اول در ســطح اســتان را در کارنام دوم کشــوری و رتب
دارد. طــی ایــن مراســم، تندیــس اســمارت آکامــی، مــدال طــال و 

جوایــزی بــه وی اعطــا شــد.
ــه  ــک برنام ــی ســوروبان ی ــای آموزشــی محاســبه ذهن دوره ه
ــف از  ــه در 27 کشــور مختل ــی اســت ک شــناخته شــده بین الملل
جملــه ایالــت متحــده، اســترالیا، کانــادا، ژاپــن، ســنگاپور، چیــن و 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــره جنوب ک
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اهدای دوچرخه به بنیادکودک برای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در سطح شهر

“رهیافــت  مشــاور  مهندســین  شــرکت 
فرهنــگ  توســعه  منظــور  بــه  فــردا”  اندیشــه 
ــی  ــه یک ــهرها ب ــطح ش ــواری در س ــه س دوچرخ
از دانش آمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی تهــران 
ــرورت و  ــور ض ــه منظ ــرد. ب ــدا ک ــه ای اه دوچرخ
توســعه دوچرخــه ســواری در ســطح شــهرها و 
ــران  همچنیــن ترغیــب و تشــویق مســئوالن و مدی
ــرد  ــا رویک ــه و ب ــتفاده از دوچرخ ــه اس ــهری ب ش
فرهنگ ســازی دیگــر شــهروندان بــه دوچرخــه 
ــی  ــان کارگاه ــت” در پای ــرکت “رهیاف ــواری، ش س
ــتردام  ــگاه آمس ــدگان دانش ــور نماین ــا حض ــه ب ک
ــه  ــودک هدی ــه بنیادک ــه ای ب ــد؛ دوچرخ برگزارش

ــرد. ک
ــا بررســی نامه هــای  از آنجــا کــه بنیادکــودک ب
بنیــاد می کوشــد،  ایــن  بورســیه  دانش آمــوزان 
ــد؛   ــرآورده  کن ــا را ب ــای آنه ــک آرزوه ــه ی ــک ب ی
این بــار قرعــه بــه نــام “علــی” افتــاد کــه آرزویــش 

ــود. ــه ب ــتن دوچرخ داش
“علــی” دانش آمــوز پایــه دهــم اســت کــه 
از  پدربزرگــش  همــراه  بــه  را  خــود  دوچرخــه 
ــت”  ــاور “رهیاف ــین مش ــرکت مهندس ــئوالن ش مس

ــرد. ــت ک ــردا دریاف ــه ف اندیش

ــکده  ــکاری پژوهش ــا هم ــی ب ــت تحصیل کارگاه هدای
ــاران،  ــر عط ــر طاه ــور دکت ــا حض ــناختی و ب ــوم ش عل
مشــاور، روانشــناس شــناختی و اســتاد دانشــگاه در 
ــوزان  ــرای دانش آم ــدوق ب ــیخ ص ــه ش ــل کتابخان مح

ــد.  ــزار ش ــم برگ ــتم و نه ــه هش پای
بدیــن ترتیــب اطالعــات مفیــدی از شــناخت عالیــق، 
ــات الزم  ــر و اطالع ــایر عناص ــخصی و س ــدی ش توانمن
ــت.  ــرار گرف ــوزان ق ــار دانش آم انتخــاب رشــته در اختی
در ایــن کارگاه آموزشــی 106 نفــر از دانش آمــوزان 

ــد. شــرکت کردن

اهدای دوچرخه به بنیادکودک برای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در سطح شهر
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کارگاه های سنتی تنورسازیجیرفت
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جشــنواره  در  جیرفــت  نمایندگــی  بورســیه  دانش آمــوزان 
نقاشــی، ســفال گری و هنرهــای تجســمی بهارنارنــج شــرکت 
کردنــد. در ایــن جشــن کــه در مجتمــع تفریحــی کســری برگــزار 
ــواده خــود حضــور داشــتند و  ــه همــراه خان شــد  دانش آمــوزان ب
از وســایل نقاشــی همچــون گــواش، آب رنــگ،  بــوم و نیــز دســتگاه 

ــد. ــادی را گذراندن ــات ش ــد و لحظ ــتفاده کردن ــازی اس سفال س
ایــن برنامــه بــه منظــور معرفــی بنیادکــودک اجــرا شــد و  در 
کارگاه هــای آموزشــی برگــزار شــده، افــرادی به صــورت داوطلبانــه 
دانش آمــوزان  بــه  زمینه هــا  ایــن  در  را  خــود  مهارت هــای 

ــد. ــوزش دادن آم

ــم  ــه یازده ــای پای ــتعداد و کوش ــا اس ــوز ب ــه دانش آم فاطم
تاکنــون در چندیــن المپیــاد ریاضــی اســتانی و کشــوری مقــام 

اول تــا ســوم را کســب کــرده اســت.
ــرای او  ــوز، ب ــن دانش آم ــه ای ــک ب ــودک ضمــن تبری بنیادک
ــوزان  ــت از دانش آم ــه در مســیر حمای ــی ک ــی مهرمندان و تمام

ــزون را دارد. ــق روز اف ــد آرزوی توفی گام برمی دارن

لحظات شاد دانش آموزان نمایندگی 
جیرفت در جشنواره نقاشی

افتخارآفرینی دانش آموز بورسیه 
نمایندگی جیرفت



67

آدرس نمایندگی

جمعیت

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

۷۰،۲۳۲ نفر

darab@childf.org

فارسی
071

تلفن نمایندگی

مساحت

53562331

۷۵۰۰ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

تنگه رغزداراب
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تصــادف  حادثــه  پــی  در 
اســتان  دختــر  دانش آمــوزان 
ــوت 9  ــه ف ــر ب ــه منج ــزگان ک هرم
نفــر و مصدومیــت 34 نفردیگــر شــد؛ 
ــراز  ــت اب ــودک جه ــکاران بنیادک هم
ــدگان در  ــاری حادثه دی ــدردی و ی هم
بیمارســتان امــام حســن مجتبــی )ع( 
حضــور یافتنــد. بعــد از شــنیدن ایــن 
ــی  ــکاران نمایندگ ــوار، هم ــر ناگ خب
در  کمک رســانی  جهــت  داراب 
ــا  محــل بیمارســتان حاضــر شــده و ب
ــن  ــای ای ــدگان و خانواده ه حادثه دی

ــد. ــدردی کردن ــراز هم ــزان اب عزی

برگزاری جشن روز ملی کودک 
با حضور دانش آموزان با استعداد 

بنیادکودک

بــه مناســبت روز ملــی کــودک، جشــنی بــا حضــور 
ــن مراســم  ــزار شــد. ای ــودک برگ ــوزان بنیادک دانش آم
بــا هــدف ایجــاد خالقیــت و نشــاط میــان دانش آمــوزان 

در مهرمــاه 96 در پــارک کــودک برگــزار شــد. 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

بلوار شهید انصاری، خیابان پارس، روبروی فنی حرفه ای، پارس 1 پالک 29

۶۷۹,۹۹۵ نفر

rasht@childf.org

گیلکی
013

تلفن نمایندگی

مساحت

33722750و33736954

۱۳۶ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

میدان شهرداریرشت
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اعزام دانش آموزان نمایندگی رشت به مشهد مقدس

ســیزده نفــر از دانش آمــوزان نمایندگــی رشــت کــه 
آرزوی ســفر بــه مشــهد مقــدس داشــتند، بــا همیــاری 
گــروه خیریــه پزشــکان و چنــد تــن از همیــاران 
ــهر  ــن ش ــازم ای ــددکار، ع ــی دو م ــه و همراه مؤسس
شــدند. بــر اســاس ایــن گــزارش، دانش آمــوزان عــالوه 
بــر زیــارت حــرم امــام رضــا)ع(، از مکان هــای تفریحــی، 
ــب و  ــرزمین عجای ــا، س ــی پروفســور بازیم ــارک علم پ

ــد. ــدن کردن ــز دی ســینما 5 بعــدی نی

نشست مقدماتی شورای مشورتی و سیاست گذاری 
سازمان های مردم نهاد

برگزاری نمایشگاه نقاشی دانش آموز بنیادکودک 

ــت گذاری  ــورتی و سیاس ــورای مش ــی »ش ــت مقدمات نشس
ســازمان های مــردم نهــاد« بــا حضــور رئیــس نمایندگــی رشــت 
ــه ایده هــا و ظرفیت هــای  برگــزار شــد. در ایــن نشســت نیــاز ب
ــت  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــاد م ــازمان های مردم نه ــی س اجتماع
ــگان  ــوان نخب ــه عن ــا ب ــن NGO ه ــب ای ــای داوطل و از اعض

ــاد شــد. اجتماعــی در شــهر ی
ــاره  ــا اش ــه و ب ــن مؤسس ــی ای ــس از معرف ــنعلی زاده پ حس
ــی  ــک اطالعات ــری تشــکیل بان ــتار پیگی ــداف آن، خواس ــه اه ب

ــا هــدف ایجــاد  ــی ب ــن نمایندگ ــودک ای ــی ک ــا روز مل ــان ب هم زم
ــزاری نمایشــگاه نقاشــی  ــه برگ ــدام ب ــتعداد، اق ــرورش اس ــزه و پ انگی
فاطمــه دانش آمــوز هنرمنــد بورســیه بنیادکــودک کــرد کــه در ایــن 

ــه نیــز شــرکت داشــت.  نمایشــگاه خواهــر کوچکتــرش ریحان
ــگ  ــتل و آبرن ــی، پاس ــی مدادرنگ ــار نقاش ــگاه آث ــن نمایش در ای

ــد.  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــه ب فاطم
فاطمه از 4 سال پیش، فعالیت نقاشی خود را آغاز کرده است.

منظــور  بــه  گیــالن  اســتان  در  مردم نهــاد  ســازمان های 
ــی  ــه و تخصص ــات خیری ــاره کاری در مؤسس ــری از دوب جلوگی

شــدن کمک هــای ســازمان ها شــد.
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مدرســان  تیــم  همــراه  بــه  رشــت  نمایندگــی 
ــتای  ــه روس ــی ب ــه کتاب خوان ــده” در هفت “کالس پرن
ــروژه  ــا پ “گرکــرود” در نزدیکــی شــهر املــش رفــت ت
ــاب  ــرای کت ــگ ب ــر از رن ــب و پ ــی مناس ــاد فضای ایج

خوانــدن دانش آمــوزان مدرســه را اجــرا کنــد.
در ایــن پــروژه دانش آمــوزان ایــن مدرســه بــه 
ــک  ــی ی ــر مرب ــده و ه ــیم ش ــنی تقس ــروه س ــه گ س
ــس از  ــد و پ ــاوت را خوان ــاب متف ــه کت ــش از س بخ
آن دانش آمــوزان شــروع بــه ســاخت کاردســتی در 
خصــوص مفاهیــم درک شــده از داســتان کردنــد. 

همچنیــن در ایــن مدرســه با نظــارت یــک تصویرگر 
ــی،  ــون کتاب خوان ــا مضم ــه ب ــوار مدرس ــی از دی بخش

ــزی شــد. نقاشــی و رنگ آمی
ــان ســال  ــروژه ای اســت کــه از آب ــده” پ “کالس پرن
91 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و بــا یــاری مؤسســات 
ــا اهــداف آموزشــی بــه تجهیــز و ســاماندهی  خیریــه  ب
ایــران  محــروم  مــدارس  کمک آموزشــی  ابــزار 

می پــردازد.

ــوزان  ــن دانش آم ــال بی ــتانه والیب ــابقه دوس مس
نمایندگــی رشــت برگــزار شــد. ایــن نمایندگــی بــا 
هــدف افزایــش روحیــه و ایجــاد انــرژی مثبــت بیــن 
ــتای  ــی اردو در روس ــه برپای ــدام ب ــوزان، اق دانش آم
رشــت آباد کــرد کــه طــی آن مســابقه ای دوســتانه  
ــن  ــهر، بی ــام دار ش ــان ن ــن از مربی ــور دو ت ــا حض ب

ــد. ــزار ش ــوزان برگ دانش آم
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان سام غربی، سام نهم پالک 5

۱۳۷,۷۲۲ نفر

zabol@childf.org

سیستانی
054

تلفن نمایندگی

مساحت

32243437-8

  ۳۴۴ کیلومترمربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

شهر سوختهزابل
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در نمایندگــی زابــل مطابــق هــر مــاه بــا تقویــت روابــط 
 اجتماعــی، جشــن تولــد دانش آمــوزان متولــد آن مــاه 
برگــزار می شــود. برگــزاری مســابقه، اهــدای جوایــز و 
اجــرای موســیقی از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در ایــن 
ــرای  ــزی را ب ــات خاطره انگی ــود و لحظ ــرا می ش ــم اج مراس
ــراه دارد.  ــه هم ــودک ب ــتعداد بنیادک ــا اس ــوزان ب دانش آم

ــم” در محــل مدرســه  ــم بخوانی ــا ه دوره آموزشــی “ب
ــاه  ــان م ــل در آب ــه غزباشــی شهرســتان زاب شــهید مرضی
96 برگــزار شــد. جمعــی از مــددکاران بنیادکــودک 
ــتند.  ــور داش ــن کارگاه حض ــز در ای ــل نی ــی زاب نمایندگ
در ایــن دوره بــه تعریــف آوا، انــواع آوا و آشــنایی بــا 
آواهایــی کــه در اطــراف مــا وجــود دارد و همچنیــن 

ــوزان پیش دبســتانی  ــرای دانش آم ــی شــعر ب اجــرای عمل
ــن  ــی ) در ای ــمارورزی لولوپ ــاورزی، ش ــتانی، الفب و دبس
رویکــرد از راه داســتان بــه کــودکان ریاضــی آمــوزش داده 
ــیرینی  ــم ش ــا کم ک ــا آن ه ــد ت ــرده ش ــره ب ــود( به می ش
دانــش ریاضــی را بچشــند. ایــن کارگاه بــا هــدف بازنمایــی 
ــرد  ــرای عملک ــددکاران ب ــان و م ــد معلم ــارب جدی تج

ــد.  ــزار ش ــوزان برگ ــم دانش آم ــه در راه تعلی بهین

برگزاری دوره آموزشی
برگزاری جشن تولد برای  “با هم بخوانیم”

دانش آموزان 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

نبش تقاطع بزرگمهر و جانبازان، روبروی بازارچه استانداری، ساختمان بزرگمهر، واحد5،طبقه سوم

۵۸۷,۷۳۰ نفر

zahedan@childf.org

بلوچی
054

تلفن نمایندگی

مساحت

33444844و33444855

 ۳۶,۵۸۱ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

مسجد جامع مکی زاهدان
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 80 تعــداد  دوم،  نوبــت  امتحانــات  پایــان  از  بعــد 
ــوج و  ــاری فن ــای اقم ــف نمایندگی ه ــدل ال ــوز مع دانش آم
ــهر  ــی آن ش ــهد راه ــی مش ــوت نمایندگ ــه دع ــهر ب ایرانش
ــوزان از  ــه روزه دانش آم ــن اردوی س ــدند. در ای ــدس ش مق
ــهر  ــن ش ــی ای ــی و زیارت ــات تفریح ــی و امکان ــاط دیدن نق

ــد.  ــتفاده کردن اس
بنیادکــودک اردوهــای آموزشــی و تفریحــی خــود را 
در زمان هــای مختلــف و بــه منظــور افزایــش روحیــه 
دانش آمــوزان بــرای ادامــه تحصیــل برگــزار می کنــد. 
ــی  ــزاری اردوهای ــش در برگ ــاران نیک اندی ــدی همی مهرمن
ــوده  ــوزان ب ــال دانش آم ــامل ح ــواره ش ــت هم ــن دس از ای

ــت.  اس

اردوی تفریحی دانش آموزان بورسیه 
فنوج و ایرانشهر

ــتان  ــل تابس ــدارس در فص ــی م ــه تعطیل ــه ب ــا توج ب
ــرآن  ــودک ب ــل، بنیادک ــوزان از تحصی ــت دانش آم و فراغ
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــدف دار و ب ــدی ه ــی فرآین ــد ط ش
بهینــه دانش آمــوزان از ایــن ایــام، طــی برنامه ریــزی 

مناســبی، مهارت هــای مختلــف را آمــوزش دهــد. 
بدیــن منظــور موسســه بــا مشــارکت و همــکاری 
ــه  ــدام ب ــان اق ــان و جوان ــی زن ــعه کارآفرین ــاد توس بنی
برگــزاری طــرح آموزشــی کارآفرینــی و کســب و کار 
بــرای دانش آمــوزان در نیمــه اول شــهریورماه کــرد. ایــن 
طــرح در قالــب 6 کارگاه آموزشــی و 2 رویــداد یــک روزه 

ــوز مقطــع دبیرســتان نمایندگــی  ــا حضــور 60 دانش آم ب
ــد. ــزار ش ــدان برگ زاه

هــدف از برگــزاری ایــن طــرح آشــنایی دانش آمــوزان 
بــا مفاهیــم اولیــه کارآفرینــی بــود. طــی ایــن دوره 
ایده یابــی،  شــامل  مختلفــی  مراحــل  دانش آمــوزان 
تولیــد،  بازاریابــی،  کار،  و  کســب  طــرح  نوشــتن 
بســته بندی، فــروش و برندســازی را تمریــن کردنــد.

برگــزاری نمایشــگاه کارآفرینــی و فــروش آثــار کســب 
و کار دانش آمــوزان بخــش پایانــی ایــن طــرح را تشــکیل 
ایــن رویکــرد دانش آمــوزان 12 کســب و کار  داد. در 
فرضــی را بــا تقســیم شــدن بــه گروه هــای مختلــف 

ــد. ــن کردن ــدازی و تمری راه ان
در ایــن طــرح، جهــت پیشــبرد مراحــل کار بــه صــورت 
علمــی و اصولــی، شــرایطی فراهــم شــد تــا دانش آمــوزان 
ــب و کار  ــاور کس ــورت های مش ــرات و مش ــد از نظ بتوانن

ــوند. ــد ش ــگاه بهره من ــر در نمایش حاض

برگزاری دوره آموزشی خالقیت و 
بنیادکــودک نمایندگــی زاهــدان )اقمــاری فنــوج( بــا همــکاری کارآفرینی 

ــم  ــاد معل ــه ی ــم و ب ــبت روز معل ــه مناس ــک ب ــایت تیِک نی س
فــداکار بلــوچ شــهید گنگوزهــی کــه ســال گذشــته در روســتایی 
ــوزان،  ــان دانش آم ــات ج ــرای نج ــتان ب ــتان و بلوچس در سیس
ــن  ــش را از دســت داد، کمپی ــوار مدرســه جان ــزش دی ــر ری در اث

ــرد. ــزار ک ــه_قاصدک_ها  را برگ #مدرس
در ایــن کمپیــن نیکــوکاران و همیــاران بــا مراجعــه بــه 
را پرداخــت کردنــد.  تیِک نیــک کمک هــای خــود  وبســایت 
فنــوج شهرســتانی محــروم در جنــوب غربــی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان اســت و اغلــب مــدارس آن فاقــد امکانــات و تجهیــزات 
اولیــه آموزشــی اســت. بــه دلیــل شــرایط ســخت محیطــی و نبــود 
امکانــات، بســیاری از ایــن دانش آمــوزان در معــرض خطــر تــرک 
ــاری  ــی اقم ــودک نمایندگ ــت بنیادک ــا هم ــتند. ب ــل هس تحصی
ــل  ــده از تحصی ــوزان بازمان ــر از دانش آم ــون 760 نف ــوج تاکن فن

ــه مدرســه بازگشــتند. ب

#مدرسه_قاصدک_ها
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مرکــز بهداشــت شهرســتان فنــوج بــا همــکاری نمایندگــی 
بنیادکــودک در ایــن شــهر اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی 
ــی  ــل آزار جنس ــودکان در مقاب ــه ک ــانی ب ــدف اطالع رس ــا ه ب

کــرد.
در ایــن جلســه ضمــن تأکیــد بــر مــوارد پیشــگیری، 

انیمیشــن آموزشــی نیــز بــرای کــودکان پخــش شــد. 

ــدادی  ــتانی، تع ــرح زمس ــوج در ط ــاری فن ــی اقم نمایندگ
کفــش  و وعده هــای صبحانــه بیــن دانش آمــوزان مــدارس 
روســتاهای شهرســتان فنــوج توزیــع کــرد. ایــن طــرح از 
ــن  ــد و بی ــاز ش ــوج آغ ــتان فن ــتاهای شهرس ــن روس غربی تری
ــره(”  ــوزان 12 مدرســه از روســتاهای “حســین آباد)م دانش آم

ــد.  ــرا ش ــاد” اج ــراغ آب و “چ

در راســتای اجــرای »طــرح بــا مــن بخــوان« در بنیادکــودک 
ــن  ــددکاران ای ــرای م نمایندگــی زاهــدان، کارگاهــی دو روزه ب
ــرح و  ــن ط ــرای ای ــوه اج ــری نح ــدف فراگی ــا ه ــی ب نمایندگ

ــد. ــزار ش ــودکان برگ ــا ک ــی ب جلســات کتاب خوان
ــا حضــور مربیــان و دبیــران مــدارس عشــایری  هم چنیــن ب
و اســتثنایی، شــیوه های آمــوزش کتاب خوانــی و خوانــدن 
کتاب هــای بــا کیفیــت بــرای کــودکان مناطــق محــروم 
آمــوزش داده شــد. شــیوه های نویــن آمــوزش کتاب خوانــی در 
مــدارس، افزایــش قــدرت شــنیداری، تمرکــز و درک مطلــب و 
توانایــی اندیشــیدن دانش آمــوزان نیــز مــورد بحــث و بررســی 

قــرار گرفــت.

نمایــش  حســینی  اربعیــن  ســوگواری  مناســبت  بــه 
تعزیه خوانــی بــا نــام “خورشــید کاروان” بــا بازیگــری “فاطمــه” 
دانشــجوی بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی زاهــدان بــه مــدت 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــب ب 7 ش
ــه در  ــا عالق ــه ب ــت ک ــال اس ــش از 4 س ــجو بی ــن دانش ای

نمایش هــا بــه حرفــه بازیگــری می پــردازد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از آزار جنسی 
کودکان 

اهدای کفش و توزیع صبحانه در 
شهرستان فنوج

کارگاه آموزش مربی کتاب خوانی 
جهت اجرای »طرح با من بخوان«

هنرنمایی دانشجوی نمایندگی زاهدان 
در نمایش خورشید کاروان
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان جام جم، روبروی سالمندان، پالک2

۴۱۴,۰۶۹ نفر

sanandaj@childf.org

ُکردی سورانی اردالنی 
087

تلفن نمایندگی

مساحت

33611055و33611066

6/3688 هکتار

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

میدان شهرداریسنندج
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ــن  ــتان آئی ــتان کردس ــودک در اس ــی بنیادک نمایندگ
گشــایش آن نمایندگــی را بــا حضــور جمعی از مســئوالن، 
نیکــوکاران و چهره هــای سرشــناس اســتان در تــاالر 

ــرد. ــزار ک ــنندج برگ ــادی س ش
ــت  ــل و هیئ ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
همــراه، بیــش از 300 نفــر از نیکوکاران، رئیــس نمایندگی 
و اعضــای هیئــت عامــل نمایندگــی ســنندج برگــزار شــد؛ 
فیلــم جشــن 20 ســالگی بنیادکــودک بــه نمایــش درآمــد. 
از دســتاوردهای ایــن مراســم جلــب حمایــت بســیاری از 
ــتعداد  ــا اس ــوزان ب ــاری دانش آم ــرای همی ــوکاران ب نیک

ــود. ــتان ب ــوردار کردس کم برخ

مدیرعامــل موسســه بــا حضــور در ایــن مراســم اظهــار 
ــودک در  ــی بنیادک ــاد نمایندگ ــا از ایج ــدف م ــت ه داش
ــا  ــوزان ب ــل دانش آم ــرک تحصی ــری از ت ــنندج جلوگی س
اســتعداد نیازمنــد ایــن اســتان اســت. پســرانی  کــه اگــر 
حمایــت نشــوند ممکــن اســت بــه شــغل های کاذب 
ــا ازدواج  ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــد و دختران روی بیاورن

ــوند.  ــارج ش ــل خ ــه تحصی ــگام از چرخ زودهن

بیست و هشتمین نمایندگی بنیادکودک 
در سنندج افتتاح شد

نمایندگــی ســنندج در راســتای اعتــالی فرهنــگ 
ــوری  ــنبه س ــش در چهارش ــفیر آرام ــن س ــه، کمپی جامع
ــام ایــن کمپیــن  ــه کــه از ن آرام را تشــکیل داد. همان گون
پیداســت هــدف اصلــی آن احیــای آئیــن و ســنن نیــاکان 
و  مخاطــره  هرگونــه  از  دور  بــه  چهارشنبه ســوری  در 
بــه  رســاندن  یــاری  و  صوتــی  مهیــب  آلودگی هــای 
ــن  ــن کمپی ــود. در ای ــد باســتانی ب ــن عی ــان  در ای هم نوع
ــه و  ــواد محترق ــد م ــرف خری ــه ص ــی ک ــردم  هزینه های م
ــنندج  ــی س ــودک نمایندگ ــه بنیادک ــد را ب ــش زا می ش آت

ــد. ــدا کردن ــوروز اه ــد ن ــبد کاالی عی ــه س ــت تهی جه

بــه  توجــه  بــا  ســنندج،  نمایندگــی  بنیادکــودک 
ــکاری  ــت هم ــاران جه ــری از همی ــع کثی ــتقبال جم اس
ــب  ــی در قال ــای تخصص ــاد، کارگروه ه ــا بنی ــاری ب افتخ
کمیتــه آمــوزش، کمیتــه روابــط عمومــی و کمیتــه 

بهداشــت و ســالمت را تشــکیل داد.

کمپین سفیر آرامش در چهارشنبه 
سوری آرام

تشکیل کارگروه های تخصصی 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان 12 محرم جنوبی، کوچه پارکینگ طبقاتی یزدان، مجتمع تجاری اداری کیمیا، طبقه 5 واحد 20

۱۹۰,۴۴۱ نفر

shahrekord@childf.org

فارسی دهکردی
038

تلفن نمایندگی

مساحت

32260481

 ۱۶,۴۲۱ کیلومترمربع 

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
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ــدارس  ــه م ــانی ب ــول آتش نش ــدادی کپس ــودک تع بنیادک
ــرد. ــدا ک ــاری اه ــتان چهارمحال وبختی ــروم اس ــق مح مناط

ــایی  ــا بازگش ــان ب ــهرکرد همزم ــی ش ــزارش نمایندگ ــه گ ب
ــی و  ــایل ایمن ــه وس ــدارس ب ــز م ــتای تجهی ــدارس، در راس م
ــکاری  ــا هم ــب ب ــات مناس ــوزان از امکان ــورداری دانش آم برخ
و  آتش نشــانی  کپســول های  اســتان،  ایــن  مســئوالن 
تهیــه و ضمــن  دانش آمــوزان تحصیلــی  بیــن  بســته های 

ــد. ــع ش ــروم توزی ــق مح ــدارس مناط ــد از م بازدی
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آدرس نمایندگی

جمعیت

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

۱,۸۶۹,۰۰۱  نفر

shiraz@childf.org

شیرازی
071

تلفن نمایندگی

مساحت

32322305-6

۲۴۰ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

حافظیهشیراز
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ــط  ــیراز توس ــی ش ــودک نمایندگ ــوز بنیادک ــد دانش آم ص
ــن  ــدند. ای ــه ش ــارس معاین ــه ف ــکان خیری ــروه دندان پزش گ
ــزوم  ــورت ل ــوزان در ص ــرای دانش آم ــکان ب ــروه دندان پزش گ
ــه صــورت  ــز ب ــی را نی ــه، مراحــل درمان ــه اولی و پــس از معاین

ــد داد. ــه خواهن ــگان ادام رای
هــدف ایــن گــروه دندان پزشــکی پیشــگیری و درمــان 
ــیراز  ــی ش ــوزان نمایندگ ــدان دانش آم ــان و دن ــکالت ده مش
ــی  ــن نمایندگ ــوزان ای ــر دانش آم ــه دیگ ــن معاین ــود. همچنی ب

ــه دارد. ــی ادام ــه صــورت هفتگ ــب ب ــه مرات ب

کتــاِب یــک صفحــه ای بــا لوگــوی بنیادکــودک و بــا معرفــی 
ــروی  ــردم در مت ــوم م ــه عم ــت مطالع ــی جه ــوراک مهربان خ
ــاب  ــن کت ــد. ای ــع ش ــران توزی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــیراز ب ش
یــک صفحــه ای حــاوی 48 داســتان کوتــاه آموزنــده بــا رویکــرد 
اجتماعی-فرهنگــی، نوشــته ســید مهــدی میرعظیمــی و نشــر 

ــت.  ــیراز اس ــد در ش ــی نوی بین الملل
بنیادکــودک نمایندگــی شــیراز بــه  منظــور معرفــی عملکــرد 
و فعالیــت خــود و هم چنیــن معرفــی خــوراک مهربانــی 
ــاران  ــاری همی ــا همی ــاب را  ب ــن کت ــد از ای ــداد 1000 جل تع
ــزا  ــان، پیت ــرکت آسان رس ــون ش ــیرازی هم چ ــش ش نیک اندی
ــا  ــرکت ثری ــازی و ش ــزات نم ــی پی، تجهی ــرکت س ــوال، ش دی

ــرد.  ــرو مشــارکت ک ــع آن در مت منتشــر و در طــرح توزی

ــی  ــع ابتدای ــر مقط ــر و پس ــوزان دخت ــر از دانش آم 30 نف
ــس گردشــگران شــیراز،  ــوت از آژان ــه دع ــی شــیراز ب نمایندگ
ــازی  ــر از هیجــان را در شــهر ب ــی و پ ــاد ماندن ــه ی ــک روز ب ی
زیتــون بــا اجــرای بازی هــای مختلــف تجربــه کردنــد. ایــن اردو 
بــه صــورت رایــگان از ســوی آژانــس گردشــگران انجــام شــد. 
ــوزان  ــه دانش آم ــز ب ــدای جوای ــار و اه ــی نه ــا پذیرای ــه ب برنام

همــراه بــود.
رئیــس نمایندگــی شــیراز بــه پــاس قدردانــی از مهرمنــدی 
ــس  ــت آژان ــه مدیری ــیراز  ب ــگران ش ــس گردش ــه آژان مجموع

ــر اهــدا کــرد. ــوح تقدی )دکتــر نیرومنــد( ل

دانش آموزان نمایندگی شیراز معاینه 
دندان پزشکی شدند

طرح مترو کتاب

یک روز بسیار شاد برای دانش آموزان 
نمایندگی شیراز
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دوره کارگاه روان شــناختی در محــل نمایندگــی شــیراز 
توســط »ســاناز چراغــی« روان شــناس و مــدرس دانشــگاه 
ــره از  ــروه 18 نف ــک گ ــور ی ــا حض ــی ب ــورت گروه درمان به ص

مــادران دانش آمــوزان، تشــکیل شــد.
شــامل  دوره  ایــن  در  بحــث  مــورد  ســرفصل های 
آسیب شناســی ازدواج زودهنــگام در دوره نوجوانــی و مقدمــه ای 
ــای  ــز کارگاه ه ــن نی ــش از ای ــود. پی ــی ب ــت درمان ــر واقعی ب
مجــازی،  محیط هــای  آســیب های  مــورد  در  آموزشــی 
شــناخت ویژگی هــای شــخصیتی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس 

ــت.  ــده اس ــکیل ش تش

ــودک  ــی ک ــبت روز مل ــه مناس ــاه ب ــم در مهرم ــن مراس ای
ــارک شــقایق برگــزار شــد.  ــاب و کــودک در پ ــا موضــوع کت ب
ــا  ــا 15 ســال و ب ــژه گــروه ســنی 12 ت جشــن روز کــودک وی
همــکاری نهــاد کتابخانــه اســتان فــارس برگــزار شــد کــه هدف 
ــود.  ــی ب ــا کتــاب و کتابخوان از اجــرای آن آشــنایی کــودکان ب
ــه اجــرای قصــه گویــی،  ــوان ب از برنامه هــای ایــن جشــن می ت

ــا ایســتگاه نقاشــی اشــاره کــرد. شــعرخوانی، ســرود همــراه ب

ــر مرکــزی  ــت دفت ــا حمای نمایندگــی اقمــاری مرودشــت ب
ــوروزی  ــه ن ــی چهــار غرف ــه برپای ــدام ب و نمایندگــی شــیراز اق
در مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید کــرد. غرفــه مرکــزی در 
مجموعــه گردشــگری پارســه و ســایر غرفه هــا در قســمت های 
ــی  ــدف از برپای ــد. ه ــا ش ــر برپ ــاالر مه ــه ت ــردد و مجموع پرت
ــد  ــت بازدی ــتفاده از ظرفی ــودک و اس ــی بنیادک ــا، معرف غرفه ه
ــه  ــی تخــت جمشــید ب ــه جهان ــان از مجموع ــوروزی هموطن ن
عنــوان پــر بازدیدتریــن مــکان تاریخــی کشــور بــود. تعــدادی 
ــده و  ــذب ش ــاری ج ــکار افتخ ــوان هم ــه عن ــهریان ب از همش
بــا تکمیــل فرم هــای همــکاری، آمادگــی خــود را اعــالم 
کردنــد. افــرادی نیــز جهــت حمایــت از دانش آمــوزان در 

ــدند. ــب ش ــود داوطل ــهر خ ــای ش نمایندگی ه

دانش آمــوز  محمــد      
پرافتخــار و کوشــای نمایندگی 
شــیراز بــا تــالش و پشــتکار و 
ــاخت  ــا س ــت ب ــه ، توانس عالق
روبــات در مســابقات کشــوری 
کســب  بزرگــی  افتخــارات 

ــد. کن
وی توانســت مقــام اول را 
ــی،  ــه فضای در ســاخت محمول
راکــت  ســاخت  دوم  مقــام 
ــاخت  ــوم س ــام س ــی و مق آب
جنگجــوی ســنگین وزن  را در 
ــود  ــوری از آن خ ــطح کش س

ــد.  کن

دوره کارگاه آموزشی آسیب شناسی  
روان شناختی

دانش آموزان با استعداد بنیادکودک، روز 
ملی کودک را جشن گرفتند

غرفه نوروزی نمایندگی مرودشت در 
مجموعه جهانی تخت جمشید کسب مقام اول کشوری توسط 

دانش آموز با استعداد نمایندگی شیراز



84

اردوی آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی نمایندگی اقماری مرودشت

نمایندگی مرودشــت در آذرماه ســال 96  اردویی 
بــا هــدف آشــنایی بــا قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی 
ــدادی از  ــرای تع ــن شــهر، ب ــارک ترافیکــی ای در پ
دانش آمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی برگــزار 
کــرد. ایــن اردو بــا حضــور عموهــای آفتابگــردان کــه 
همــراه همیشــگی بنیادکــودک هســتند آغــاز شــد و 
دانش آمــوزان بــا پوشــیدن لبــاس پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی و اســتفاده از ماشــین ها و تابلوهــای 
ــعر و  ــراه ش ــه هم ــه ب ــب کودکان ــی در قال راهنمای

موســیقی ســاعات مفیــدی را گذراندنــد.

“کیــوان ســاکت” اســتاد موســیقی در پــی کنســرتی کــه در 
دی مــاه ســال 96 در شــهر مرودشــت برگــزار شــد از نمایندگی 

اقمــاری مرودشــت بازدیــد کرد.
افتخــاری  همــکاری  فــرم  همچنیــن  ســاکت،  اســتاد 
ــه  ــرای هرگون ــود را ب ــی خ ــل و آمادگ ــودک را تکمی بنیادک
همــکاری در جهــت یاری رســانی بــه دانش آمــوزان بــا اســتعداد 

ــرد.  ــالم ک ــودک اع بنیادک

نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا همــکاری و حمایــت 
ــه  ــدام ب ــال  96 اق ــفندماه س ــاژ در اس ــری ایم ــگاه هن آموزش
ــی و  ــی، طراح ــه ای نقاش ــوزش حرف ــای آم ــزاری کالس ه برگ
خالقیــت بــه صــورت رایــگان بــرای دانش آمــوزان بنیادکــودک 
کــرد. مراحــل مقدماتی ایــن دوره آموزشــی در دفتــر نمایندگی 
و مراحــل پیشــرفته آن در آموزشــگاه ایمــاژ برگــزار شــد. ایــن 
اقــدام بــا هــدف یادگیــری یکــی از مهارت هــای هنــری جهــت 
ــرای  ــد ب ــب درآم ــغل و کس ــاد ش ــگاه و ایج ــزاری نمایش برگ

ــد. ــام ش ــف انج ــنی مختل ــای س ــوزان در گروه ه دانش آم

استاد کیوان ساکت از نمایندگی اقماری 
مرودشت بازدید کرد

ــی  ــری در نمایندگ ــای هن ــزاری کالس ه برگ
ــت ــاری مرودش اقم



85

آدرس نمایندگی

جمعیت

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

۳۰۴,۴۸۷ نفر

kashan@childf.org

کاشانی
031

تلفن نمایندگی

مساحت

55245751-2

۴,۳۹۲ کیلومترمربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

خانه تاریخی طباطبایی هاکاشان
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جشن تولد دانش آموزان 
نمایندگی کاشان

معاینه دندانپزشکی 
دانش آموزان نمایندگی 

کاشان

بنیادکــودک نمایندگــی کاشــان بــرای متولدیــن آذرمــاه جشــن تولــد کوچــک امــا خاطــره برپــا کــرد. در ایــن مراســم 
بــه همــت همیــار بنیادکــودک بــه هریــک از دانش آمــوزان کارت هدیــه اهــدا شــد. 

دانش آموزان بورسیه بنیادکودک نمایندگی کاشان در کلینیک دندانپزشکی به صورت رایگان ویزیت شدند.
ویزیت این دانش آموزان را پزشک همیار بنیادکودک بر عهده گرفت.
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آدرس نمایندگی

جمعیت

ضلع جنوب غربی میدان نبوت، مجتمع لیلستان، طبقه اول واحد4

۵,۵۹۵,۴۹۲ نفر

karaj@childf.org

فارسی
۰۲۶

تلفن نمایندگی

مساحت

34456839

۱۶۸ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

سد امیرکبیر )کرج(کرج
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ــر نگرانــی و اضطــراب  ــه ب ــا عنــوان “چگون دوره آموزشــی ب
ــرای  ــی و اضطــراب  ب ــرل نگران ــا هــدف کنت ــروز شــویم” ب پی
مــادران دانش آمــوزان نمایندگــی کــرج بــا حضــور روانشــناس 
و در پنــج جلســه آموزشــی بــه مــدت 20 ســاعت برگــزار شــد. 
ــی  ــه روانشناس ــی در زمین ــن دوره، کتاب های ــیه ای در حاش
معرفــی شــد تــا تمایــل بــه آگاهــی در ایــن زمینــه در مــادران 

افزایــش یافتــه و تشــویق بــه مطالعــه شــوند.

ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف اســتحکام بنــای تربیــت 
فرزنــدان در خانــواده و محیــط آمــوزش و اجتمــاع برگــزار شــد.

ــر از  ــرای 30 نف ــی را ب ــن دوره آموزش ــرج ای ــی ک نمایندگ
ــا  ــه مــدت 16 ســاعت ب ــوزان در 4 جلســه و ب ــادران دانش آم م

ــرد. ــزار ک ــی برگ حضــور روانشــناس بالین
در ایــن دوره موضوعاتــی چــون عوامــل شــکل دهنــده 
ــودکان،  ــس در ک ــه نف ــاد ب ــرورش اعتم ــودک، پ ــخصیت ک ش
ارتباطــی،  وســواس،مهارت های  تنبیــه،  خشــم،  کنتــرل 

قانون گــذاری و جــرأت ورزی مــورد بحــث قــرار گرفــت.

دوره  آمــوزش چــرم و آمــوزش دوخــت کفــش در ســاختمان 
آموزشــی مجــاور نمایندگــی بنیادکــودک در کــرج برگــزار 
ــوزان و  ــازی دانش آم ــدف توانمندس ــا ه ــا ب ــن کالس ه ــد. ای ش
خانواده هایشــان، بــه مــدت 8 جلســه و طــی دو مــاه بــه طــول 

ــد. انجامی
پیــش از ایــن و در ســال گذشــته نیــز دوره  اول ایــن کالس ها 

بــه مــدت دو مــاه در ایــن نمایندگــی برگزار شــد.

بــه منظــور غنی ســازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان در ایــام 
تابســتان نمایندگــی کــرج اقــدام بــه برگــزاری اردوی تفریحــی و 
ــوزان  ــر از دانش آم ــرد. 34 نف ــوس ک ــاده چال ــردی ج طبیعت گ

در ایــن برنامــه حضــور داشــتند.
اردوی طبیعت گــردی چالــوس بــا هــدف ایجــاد انــس و 
ــردن شــرایط  ــم  ک ــه و فراه ــت روحی ــت و تقوی ــا طبیع ــت ب الف

ــد. ــرا ش ــته جمعی اج ــی دس ــن زندگ ــرای تمری ب
جنگل هــای  در  طبیعت گــردی  اردو  ایــن  برنامه هــای  از 
ــوم  ــتی و آداب و رس ــگاه صنایع دس ــد از نمایش ــوس، بازدی چال
زندگــی محلــی و محصــوالت منطقــه و حضــور در بخــش 
موســیقی نمایشــگاه بــا اجــرای هنرمنــد مردمــی فریــدون 

ــود. ــرایی ب آس

برگزاری دوره آموزشی روانشناسی در 
نمایندگی کرج

دوره آموزشی تربیت صحیح فرزندان 

برگزاری کالس آموزش چرم در 
نمایندگی کرج

برگزاری اردوی تابستانه 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان مدرس، مجتمع اداری تجاری تردیس 2، طبقه 3 - واحد 8 و 9 

۱,۰۸۳,۸۳۳ نفر

kermanshah@childf.org

کردی کلهری
083

تلفن نمایندگی

مساحت

38214188 -38214184

۹۵,۹۷ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

طاق بستان کرمانشاه
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ــزل  ــاه، من ــاه کرمانش ــان م ــه 21 آب ــان زلزل در جری
مســکونی کوثــر از دانش آمــوزان بورســیه نمایندگــی 
ایــن شــهر، دچــار آســیب و ترک خوردگــی شــدید شــد. 
ــفانه  ــد. متأس ــاه بردن ــادر پن ــه چ ــار ب ــه ناچ ــن ب بنابرای
ــاق گاز کوچــک  ــتی اج ــت نش ــه عل ــادر ب ــر چ در زی
خوراک پــزی کــه جهــت آشــپزی و همچنیــن گرمایــش 
از آن اســتفاده می کردنــد؛ آتش ســوزی رخ می دهــد 
ــدن  ــورت و ب ــت، ص ــه دس ــوز از ناحی ــادر دانش آم و م
دچــار ســوختگی شــدید می شــود. طــی بازدیــد مدیــران 
بنیادکــودک از مناطــق زلزلــه زده و بازدیــد از محــل 
ســکونت کوثــر و دیــدار بــا خانــواده وی، بالفاصلــه جهــت 
برطــرف کــردن نیازهــای اساســی و درخواســت های 
ــت  ــر حمای ــالوه ب ــن راســتا ع ــدام شــد. در همی ــا اق آنه
ــاز از  ــورد نی ــایل م ــدای وس ــا اه ــر، ب ــه کوث ــی ب تحصیل
ــه  ــون ب ــرگازی و تلویزی ــین لباسشــویی، کول ــل ماش قبی

ــواده کمــک شــد. ــن خان ای

بنیادکــودک نمایندگــی کرمانشــاه در تابســتان 96 
ــه  ــدام ب ــش اق ــاران نیک اندی ــر از همی ــا همراهــی دو نف ب
برگــزاری اردوی یــک روزه تفریحــی در یکــی از باغ هــای 

ــرد. ــیه ک ــوزان بورس ــرای دانش آم ــاه ب ــراف کرمانش اط

تمرکــز و مطالعــه درســت در دوران تحصیــل می توانــد 
ــد. در  ــوق ده ــت س ــمت موفقی ــه س ــوزان را ب دانش آم
ایــن خصــوص بنیادکــودک نمایندگــی کرمانشــاه جهــت 
باالبــردن ســطح علمــی و آگاهــی دانش آمــوزان بورســیه، 
ــش  ــی افزای ــاتید، دوره آموزش ــی از اس ــاری یک ــا همی ب
تمرکــز و روش هــای مطالعــه را در 8 هفتــه برگــزار کــرد.

برگزاری دوره آموزشی افزایش تمرکز و 
روش های مطالعه 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

بلوار سید عبدالحسین الری، جنب مصلی، ساختمان حاج حسین کاملی، طبقه دوم ، واحد9

۲۲۶۸۷۹ نفر

larestan@childf.org

خودمونی یا اچمی
071

تلفن نمایندگی

مساحت

52332550

 ۳۰۹۶۰ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

فلکه طاووس شهر جدید الرستانالرستان
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ــا حضــور خــود در ایــن افتتاحیــه  مدیرعامــل بنیادکــودک ب
و  داراب  و  شــیراز  نمایندگی هــای  فعالیــت  بــر  تأکیــد  بــا 
نمایندگی هــای اقمــاری مرودشــت و جهــرم در اســتان فــارس، 
ــان دانشــگاهی  ــدادی از متقاضی ــه درخواســت تع ــرد: ب ــان ک بی
ــد در شــهر  ــا اســتعداد نیازمن ــوزان ب ــت از دانش آم ــرای حمای ب
الر و بــا همــت همیــاران، نمایندگــی بنیادکــودک در ایــن 
ــن  ــوی ای ــی و معن ــتیبان مال ــه پش ــد. دغدغ ــاح ش ــهر افتت ش
ــک در  ــریف زاده« بی ش ــر ش ــای دکت ــاب آق ــی  »جن نمایندگ

ــوزان  ــود.  دانش آم ــر ب ــتان مؤث ــی الرس ــکل گیری نمایندگ ش
بــا اســتعداد و کم برخــوردار ایــن شــهر، مســتحق داشــتن 
هســتند. تحصیــل  بــرای  بهتــری  امکانــات  و  شــرایط 

ایشــان بــا اشــاره بــه همــکاری مناســب شــهروندان در 
ــم  ــب عل ــیر کس ــژه در مس ــدان به وی ــه نیازمن ــک ب ــه کم زمین
ــاری  ــا ی ــان و ب ــرور زم ــه م ــی رود ب ــار م ــت: انتظ ــش گف و دان
هموطنان مــان و جمــع آوری منابــع در ایــن شــهر، همیــاِر 
دانش آمــوزاِن کم برخــوردار  ســایر شــهرهای اســتان نیــز باشــیم.

تجهیز نمایندگی الرستان به کتابخانه
ــاران  ــه همــت همی ــه نمایندگــی الرســتان ب کتابخان
ــاح  ــن نمایندگــی افتت ــوزان ای ــرای دانش آم الرســتانی ب
ــه  ــا ب ــب و ب ــای مناس ــا کتاب  ه ــه ب ــن کتابخان ــد. ای ش
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــده ب ــان آموزش دی ــری مربی کارگی
بــه دانش آمــوزان تشــکیل شــده اســت. همچنیــن 
ــاب و  ــا کت ــنایی ب ــب آش ــاتی در قال ــد جلس ــرر ش مق
شــود. تشــکیل  دانش آمــوزان  بــرای  کتاب خوانــی 
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان خواجه نصیر شمالی - کمربندی شمالی با التر از باغ بیگم - پالک 6  )کدپستی:  5517613187(

175,000+ نفر

maragheh@childf.org

 ترکی آذربایجانی
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تلفن نمایندگی

مساحت

37245515- 37235515

۲۶ کیلومتر مربع  

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

گنبد سرخمراغه
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حســاب  دفترچــه  مراغــه  نمایندگــی  دانش آمــوزان 
ــک  ــد. بان ــت کردن ــده دریاف ــک آین ــوی بان ــی از س مهربان
ــی  ــدام خــود در ادامــه همکاری هــای قبل ــن اق ــا ای آینــده ب
بــا  بنیادکــودک نمایندگــی مراغــه، ایــن دفترچه هــا را تهیــه 
ــا اعطــای ایــن  و بــه 24 نفــر از دانش آمــوزان اعطــا کــرد. ب
ــه نمایندگــی مراغــه،  دفترچه هــا طــی مراســمی در کتابخان
ــامل  ــی ش ــته، هدایای ــوزان برجس ــر از دانش آم ــن تقدی ضم

ــه آنهــا تقدیــم شــد.  ــذر گل و گلــدان نیــز ب ب

ــوت  ــه دع ــه ب ــی مراغ ــوزان نمایندگ ــدادی از دانش آم تع
مدیــر مؤسســه خالقیــت و مهارت هــای راه آینــده نخبــگان 
ــود  ــن خ ــراه والدی ــه هم ــزی، ب ــر مرک ــی دفت ــا هماهنگ و ب
در فســتیوال “کتــاب مــن” کــه در تــاالر صوفــی ایــن شــهر 

برگــزار شــد، شــرکت کردنــد.
اجــرای ایــن برنامــه، شــادمانی و ایجــاد انگیــزه افــزون در 

کتاب خوانــی را بــه همــراه داشــت.

تعــداد 35 نفــر از دانش آمــوزان نمایندگــی مراغــه بــه 
مرحلــه دوم آزمــون “ببــراس” راه یافتنــد.

52 نفــر از دانش آمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی  
تابســتان ســال 96 در اولیــن مرحلــه از آزمــون چالــش 
ــر از  ــداد 35 نف ــه تع ــد ک ــرکت کردن ــراس” ش ــی “بب بین الملل
ــد.  ــون راه یافتن ــن آزم ــه دوم ای ــه مرحل ــوزان ب ــن دانش آم ای
ــام  ــا همــکاری دانشــگاه پی ــه آزمــون “ببــراس” ب اولیــن مرحل

ــد.  ــزار ش ــه برگ ــور مراغ ن

ــه از  ــی مهدوی ــت عل ــه هم ــای شــطرنج ب ــوزش کالس ه آم
ــروه  ــر گ ــرای ه ــوع ب ــطرنج های متن ــدای ش ــا اه ــال 93 ب س
ــه  ــه صــورت مســتمر در بنیادکــودک نمایندگــی مراغ ســنی ب
ــای  ــطرنج، دوره ه ــگاه ش ــاح باش ــا افتت ــت. ب ــده اس ــزار ش برگ
ــن نمایندگــی برگــزار می شــود. مربی گــری شــطرنج نیــز در ای

ــه  ــی مهدوی ــه عل ــری ک ــق خاط ــی و تعل ــر نیک ا ندیش  بناب
نســبت بــه ایــن مؤسســه دارد  از دانش آمــوزان بورســیه 
ــه  ــژه ای ب ــوت وی ــگاه دع ــن باش ــاح ای ــت افتت ــی جه نمایندگ
ــه صــورت رایــگان در  عمــل آمــد و مقــرر شــد دانش آمــوزان ب

ــد. ــرکت کنن ــطرنج ش ــگاه ش ــای باش کالس ه

هدیه  به دانش آموزان مراغه

دانش آموزان نمایندگی مراغه در 
فستیوال کتاب خوانی 

راه یابی دانش آموزان نمایندگی مراغه به 
مرحله دوم آزمون ببراس

برگزاری کالس های آموزشی در 
نمایندگی مراغه
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جمعیت

خیابان فلسطین، فلسطین 23، پالک 39

۳,۰۰۱,۱۸۴ نفر

mashhad@childf.org
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۳۵۱ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

گنبد طالیی حرم امام رضا)ع(مشهد
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طــی مراســمی بــا حضــور علیرضــا قربانــی هنــر مند موســیقی 
ــاری  ــس از همی ــدای تندی ــن اه ــودک، ضم ــنتی در بنیادک س
ــور  ــنودی از حض ــراز خوش ــا اب ــان ب ــد. ایش ــر ش ــان تقدی ایش
مجــدد خــود در بنیادکــودک، خاطــرات خــوش کنســرت گذشــته 
ــودک را  ــتعداد بنیادک ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم ــود در حمای خ
مرورکــرد. ایــن  اســتاد بــی نظیــر آوای ایرانــی همــواره در جهــت 

ــت از بنیادکــودک کوشــیده اســت. حمای
گفتنــی اســت تندیــس اهدایــی از چهــره ایشــان توســط یکــی 

از همیــاران هنرمنــد بنیادکودک ســاخته شــده اســت.

موفقیت دانش آموز بنیادکودک در مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی

نمایندگــی  بنیادکــودک  اســتعداد  بــا  دانش آمــوز 
ــه کســب مقــام دوم در ســومین دوره  ــق ب مشــهد موف
مســابقات بین المللــی ســازه های ماکارونــی بــا شــرکت 

ــان شــد. 6 کشــور جه
ــز در جشــنواره  ــاه ســال 96 نی ــه در تیرم ــه” ک “فاطم
از  ســری  ایــن  در  درخشــید؛  خــوش  خوارزمــی 
ــه میزبانــی دانشــگاه بین المللــی امــام  مســابقات کــه ب
رضــا )ع( برگــزار شــد، توانســت بــه مقــام دوم راندمانــی 

ــد. ــت یاب ــوزی دس دانش آم
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درخشش 
دانشجوی 
روشندل 

نمایندگی 
مشهد 

در آزمون 
وکالت

موفقیت 
دانش آموز 

بنیادکودک 
در جشنواره 

خوارزمی

حضور 
“حجت 

اشرف زاده” 
در 

بنیادکودک 
نمایندگی 

مشهد

بــا  و  نابینــا  دانشــجوی  مصطفــی 
نمایندگــی  بنیادکــودک  اســتعداد 
ــا کســب  ــت ب ــون وکال مشــهد در آزم

رتبــه 50 خــوش درخشــید.
ــم  ــوده و ه ــا ب ــد نابین ــدو تول وی از ب
اکنــون در ســن 25 ســالگی دارای 
رشــته  در  لیســانس  فــوق  مــدرک 
ــی  ــگاه فردوس ــوق از دانش ــه و حق فق
مشــهد اســت. او توانســته هم زمــان بــا 
قبولــی در آزمــون وکالــت وارد مرحلــه 
جدیــدی از زندگــی کاری و تحصیلــی  

خــود شــود.

دانش آموز با استعداد نمایندگی مشهد موفق به کسب مقام سوم در جشنواره خوارزمی شد. 
ــا موضــوع آلودگی هــای  ــاه 96 در جشــنواره خوارزمــی ب ــن نمایندگــی اســت کــه تیرم فاطمــه یکــی از دانش آمــوزان بورســیه ای

زیســت محیطــی، شــرکت کــرد و توانســت مقــام ســوم ایــن جشــنواره را از آن خــود کنــد.
وی هم اکنون در حال آماده سازی طرحش جهت شرکت در اردوی انتخابی رشته سازه در مجارستان است.

حجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ و سنتی کشورمان از بنیادکودک نمایندگی مشهد بازدید کرد.
در ایــن نشســت صمیمانــه، “حجــت اشــرف زاده” ضمــن ابــراز خرســندی از آشــنایی بــا بنیادکــودک و فعالیت هــای ایــن مؤسســه 
آمادگــی خــود را بــرای حضــور در برنامه هــای بنیادکــودک اعــالم و دست نوشــته ای بــه یــادگار بــه مســئوالن نمایندگــی مشــهد 

اهــدا کــرد. 
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تفاهم نامه 
بنیادکودک 
و آموزش 
و پرورش 

استان 
خراسان 
رضوی

نمایندگی مشهد میزبان دانش آموزان  زاهدان، ایرانشهر 
و فنوج  

ــان  ــتان خراس ــروش اس ــوزش و پ آم
تفاهم نامــه ای،  عقــد  بــا  رضــوی 
همــکاری خــود را بــا بنیــاد کــودک 
ــه  ــی ک ــی دانش آموزان ــر معرف ــی ب مبن
دارای ضوابــط ایــن مؤسســه هســتند، 

ــرد.  ــاز ک آغ
ــن  ــرورش در ای ــوزش و پ ــدات آم تعه
تفاهم نامــه در هفــت مــاده تنظیــم شــده 
ــوان  ــا می ت ــن آنه ــه از مهم تری ــت ک اس
ــب  ــزی مناس ــازماندهی و برنامه ری ــه س ب
جهــت شناســایی دانش آموزانــی کــه 
شــرایط و ضوابــط بنیادکــودک را دارا 

ــرد.  ــام ب هســتند ن

آبرنگی های 
ماریه هنرمند 

نقاش 
بنیادکودک 

ــجویان  ــی از دانش ــه یک ماری
بــا اســتعداد بورســیه نمایندگــی 
مشــهد، موفــق شــد بــا همــکاری 
و هماهنگــی دوســتان و اســاتید 
تیرمــاه  در  خــود  دانشــگاهی 
ــود را در  ــری خ ــار هن 1396 آث
کنــار 18 هنرمنــد دیگــر بــه 

ــذارد. ــش بگ نمای
محــل  در  نمایشــگاه  ایــن 
از تاریــخ 14  گالــری اشــراق 
تیرمــاه   21 لغایــت  تیرمــاه 

برگــزار شــد.

ــالیان  ــون س ــهد هم چ ــی مش ــودک نمایندگ بنیادک
ــل  ــل هت ــاری مدیرعام ــکاری و همی ــا هم ــته ب گذش
چهــار ســتاره اتــرک، میزبــان دانش آمــوزان نمایندگــی  

ــد. ــوج ش ــهر و فن ــای ایرانش ــدان و اقماری ه زاه
ــوزان پســر در  ــره از دانش آم ــن گــروه چهــل نف اولی
خردادمــاه از نمایندگــی زاهــدان عــازم مشــهد شــدند و 
در هتــل چهــار ســتاره اتــرک در مجــاورت حــرم مطهــر 

امــام رضــا )ع( بــه مــدت ســه روز اقامــت کردنــد.
بــرای ایــن دانش آمــوزان برنامه هــای تفریحــی و 
ــاغ وحــش  ســیاحتی همچــون شــهربازی لگوســیتی، ب
ــده  ــدارک دی ــی ت ــای آب ــرزمین موج ه ــاد و س وکیل آب
ــدان، دو  ــه زاه ــروه ب ــن گ ــت ای ــس از بازگش ــد. پ ش
گــروه چهــل نفــره از نمایندگی هــای اقمــاری ایرانشــهر 

ــد. ــت کردن ــرک اقام ــل ات ــی مشــهد شــدند و در هت ــان نمایندگ ــوج، میهم و فن
توفیــق زیــارت امــام مهربانی هــا حضــرت رضــا )ع( و غیرمنتظــره بــودن ایــن اتفــاق بــرای ایــن دانش آمــوزان 
ــا تحقــق آرزویشــان را  ــا نشــاط همــراه ب ــی ب ــه مشــهد محســوب می شــد، حــال و هوای کــه اولیــن سفرشــان ب

تداعــی کــرد.
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آدرس نمایندگی

جمعیت

خیابان طالقانی شرقی، مجتمع تجاری بغدادی، طبقه 2، واحد 5

۱۶۸.۰۰۰ نفر

mahabad@childf.org

کردی سورانی
044

تلفن نمایندگی

مساحت

42246939

۲۵۹۱ کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

زریانمهاباد
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ــوزان  ــو و در روز طبیعــت بیــن دانش آم در آســتانه ســال ن
نمایندگــی مهابــاد مســابقه نقاشــی بــا موضــوع طبیعــت برگــزار 
ــه 9 دانش آمــوز کــه نقاشــی  شــد. در ایــن مســابقه نقاشــی، ب

آنهــا جــزو برترین هــا بــود هدایایــی تعلــق گرفــت.

ــوزان  ــدادی از دانش آم ــودک تع ــی ک ــبت روز مل ــه مناس  ب
ــون  ــئوالن از کان ــی مس ــا همراه ــاد ب ــی مهاب ــیه نمایندگ بورس
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان شهرســتان مهابــاد بازدیــد 
کردنــد و پــس از آن بیــن دانش آمــوزان مســابقه نقاشــی برگــزار 

شــد.
در ایــن مســابقه  نقاشــی بــه نفــرات برتــر از ســوی نمایندگــی 

ــی اهدا شــد. هدایای

ــوزان  ــدادی از دانش آم ــاد تع ــی مهاب ــی نمایندگ ــا هماهنگ ب
بورســیه بــا همراهــی مددکارشــان بــه تماشــای نمایــش کمــدی 
ــور  ــیروان خضرپ ــی س ــه کارگردان ــش ب ــن نمای ــتند. ای نشس
ــی  ــون آگاه ــا مضم ــدی ب ــش کم ــت. نمای ــه رف ــه روی صحن ب

ــد. ــرا ش ــان از فضــای مجــازی اج ــان و جوان نوجوان
ایــن نمایــش بــه منظــور حمایــت و کمــک بــه زلزلــه زدگان 
ــوزان بنیادکــودک  اســتان کرمانشــاه اجــرا شــد کــه از دانش آم

نیــز دعــوت شــده بــود.

در خردادمــاه 96 تعــداد 94 جلــد کتــاب در زمینه هــای 
تاریخــی، جغرافیــا، داســتانی، علمــی و تخیلــی توســط یکــی از 

ــدا شــد. ــاد اه ــی مهاب ــودک نمایندگ ــه بنیادک ــاران ب همی
ــتاهای  ــی از روس ــوز یک ــان دلس ــه از معلم ــار ک ــن همی ای
ــوزان  ــروم و دانش آم ــردم مح ــا م ــک ب ــت و از نزدی ــاد اس مهاب
بــا اســتعدادی کــه بــه دلیــل فقــر از امکانــات آموزشــی محــروم 
ــه  ــرد ک ــالش ک ــود ت ــدام خ ــن اق ــا ای ــت ب ــتند آشناس هس
ــای  ــه کتاب ه ــی تهی ــه توانای ــتعدادی ک ــا اس ــوزان ب دانش آم
ــا  ــن کتاب ه ــد از ای ــد؛ بتوانن کمک درســی و غیردرســی را ندارن

ــد.  ــره ببرن به

برگزاری مسابقه نقاشی در روز طبیعت 

بازدید دانش آموزان نمایندگی مهاباد از 
کانون پرورش فکری

تماشای نمایش کمدی

اهدای کتاب، اهدای آگاهی
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آدرس نمایندگی

جمعیت

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

۱۳۴,۵۳۲ نفر

yasoj@childf.org

لری بویراحمدی
074

تلفن نمایندگی

مساحت

33222804

16,249 کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

مجسمه آریوبرزن ورودی یاسوجیاسوج
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برگزاری جشنواره نقاشی

برگزاری کالس های آموزشی

جشــنواره نقاشــی بــا موضــوع “اعتیــاد نــه” بــا هــدف مبــارزه بــا ایــن ناهنجــاری اجتماعــی و آگاهی رســانی مضــرات 
مصــرف مــواد مخــدر در نمایندگــی یاســوج بــا حضــور دانش آمــوزان بزرگســال ایــن نمایندگــی برگــزار شــد.

در ایــن جشــنواره کــه بــا اســتقبال مــردم به ویــژه جوانــان و نوجوانــان مواجــه شــد تعــدادی از دانش آمــوزان بورســیه 
بنیادکــودک بــه مســابقات کشــوری راه یافتنــد.

ــع  ــای رف ــطه، کالس ه ــی، دوره اول و دوم متوس ــع ابتدای ــوزان مقاط ــرای دانش آم ــوج ب ــی یاس ــودک نمایندگ بنیادک
اشــکال و تقویتــی برگــزار کــرد. در ایــن کالس هــا دروس ریاضــی، زبــان انگلیســی، زبــان عربــی، زیســت شناســی، شــیمی، 

فیزیــک و علــوم تجربــی تدریــس شــد.
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آدرس نمایندگی

جمعیت

چهارراه بعثت، ابتدای خیابان انقالب، کوچه پیرعلم، بن بست مصدق، پالک 222

682,۵82 نفر

yazd@childf.org

یزدی
035

تلفن نمایندگی

مساحت

36221509و36272712-13

110 کیلومتر مربع

پست الکترونیک

گویش
کد مخابراتی

باغ خانیزد



104

بنیادکــودک بــه مناســبت دریافــت بزرگتریــن جایــزه جهانــی 
ادبیــات کــودک 2018 توســط هوشــنگ مرادی کرمانــی، 
ــرد. ــزار ک ــزد برگ ــی ی مراســم بزرگداشــتی در محــل نمایندگ

هوشــنگ مــرادی کرمانــی در ایــن مراســم گفــت: “مــن عاشــق 
مــردم، دانش آمــوزان و خانواده هــا هســتم و از هــر کســی کــه 
بــا جــان و دل در زمینــه فرهنــگ کار کنــد؛ تقدیــر می کنــم.” 
ــاد  ــم ایج ــن مراس ــن در ای ــور م ــدف از حض ــزود: “ه وی اف
روحیــه امیــد و نشــاط در بیــن دانش آمــوزان آینده ســاز 
کشــور اســت. مــن از ایــن مؤسســه خیریــه بــه دلیــل برگــزاری 
ــه  ــد زمین ــدم بای ــم و معتق ــکر می کن ــمی تش ــن مراس چنی
ــدارس  ــی در م ــندگان ایران ــه نویس ــای هم ــه کتاب ه مطالع

فراهــم شــود.”
بنیادکــودک جهــت فرهنــگ ســازی عمومــی، ایــن مراســم را 
ــراه  ــه هم ــتعداد ب ــا اس ــوزان ب ــی از دانش آم ــور جمع ــا حض ب
ــزار  ــان برگ ــوکاران و فرهنگی ــی از نیک ــان و جمع خانواده هایش

کــرد.
در ایــن مراســم هوشــنگ مــرادی کرمانــی، ضمــن قدردانــی از 
ــه برنــدگان جشــنواره “دســت های  فعالیت هــای بنیادکــودک ب

کوچــک” از ســوی ایــن بنیــاد، هدایایــی اعطــا کــرد.

مراسم بزرگداشت مقام ادبی هوشنگ مرادی کرمانی 

اعزام دانش آموزان نمایندگی یزد برای اولین 
بار به اردوی تابستانه

برگزاري کارگاه  آموزشی “مهارت هاي 
فرزندپروري در سازگاري والدین و فرزندان”

بــه منظــور غنی ســازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان و بــا 
هــدف آمــوزش مســئولیت پذیری و انســجام گروهــی، ایــن 
نمایندگــی بــرای اولین بــار اقــدام بــه اعــزام دانش آمــوزان 

ــرد. ــی ک ــتانه بندرانزل ــه اردوی تابس ــود ب ــیه خ بورس
ــودک  ــاران بنیادک ــی از همی ــوت یک ــه دع ــه ب ــن اردو ک در ای
صــورت پذیرفــت 35 نفــر از دانش آمــوزان بــه مــدت ســه شــب 
ــی  ــای بندرانزل ــد و از طبیعــت زیب ــن شــهر حضــور یافتن در ای

ــد. دیــدن کردن

ــاي  ــوع” مهارت ه ــا موض ــناختي ب ــن دوره کارگاه روان ش اولی
ــدف  ــا ه ــدان” ب ــن و فرزن ــازگاري والدی ــروري در س فرزندپ
شــناخت و روانشناســی خانــواده، کاهــش خشــونت های 
خانــواده و ایجــاد روابــط مســتحکم تر میــان اعضــای خانــواده، 
پــرورش کــودکان ســالم و بــا عاطفــه و ارتقای ســطح ســالمت 

ــواده برگــزار شــد. خان
ــایکوتروماتولوژي و  ــه” س ــر آرش توش ــن جلســات “دکت در ای
ــر  ــه ب ــا تکی ــي از انگلســتان، ب ــددکاري اجتماع متخصــص م
ــود  ــرایط موج ــتي ش ــدان بایس ــادر و فرزن ــه م ــل ک ــن اص ای
ــاي  ــیدن مهارت ه ــود بخش ــون بهب ــد؛ پیرام ــود را بپذیرن خ
ــا  ــودکان ب ــه ک ــدم مقایس ــدان، ع ــن و فرزن ــي والدی ارتباط
یکدیگــر و افزایــش رفتارهــاي صمیمانه ســخن گفــت و درباره 
ــوزش  ــئولیت پذیري و آم ــوزش مس ــه آم ــوط ب ــائل مرب مس
ــه بحــث و تبادل نظــر پرداخــت. ــي ب ــاي خودمراقبت مهارت ه
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یادگاری ماندگار از فرزندان بنیادکودک در روز درخت کاری

ــت کاری و در  ــیدن روز درخ ــبت فرارس ــه مناس ب
هفتــه منابــع طبیعــی، دانش آمــوزان بــا اســتعداد 
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل تعــداد پنجــاه اصلــه 

نهــال را از خــود بــه یــادگار گذاشــتند.

ــا  ــه ب ــی مراغ ــوزان نمایندگ ــدادی از دانش آم تع
ــبز،  ــای س ــی هم ــت محیط ــکل زیس ــوت تش دع
روز  بــا  هم زمــان   1396 اســفندماه  پانزدهــم 
ــاح مدرســه طبیعــت  درختــکاری در مراســم افتت
ــد. هــدف دوســت داران طبیعــت از  شــرکت کردن
ــوزش  ــازی و آم ــه فرهنگ س ــن مدرس ــاح ای افتت
کــودکان بــرای حفــظ محیــط زیســت و نگهــداری 

ــود. ــی ب ــع طبیع مناب

»پویــش  در  یــزد  نمایندگــي  دانش آمــوزان 
ــفندماه  ــده« در اس ــراي آین ــي ب ــي درخت مردم

کردنــد. 1396شــرکت 
در ایــن پویــش در قطعــه زمینــي کــه در حاشــیه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــودک در نظ ــراي بنیادک ــهر ب ش
شناســنامه دار  نهال هایــي  دانش آمــوزان  بــود، 

ــط زیســت کاشــتند. ــظ محی ــت حف جه

نمایندگــی  بورســیه  از دانش آمــوزان  نفــر   20
مشــهد نیــز در روز درختــکاری از نزدیــک بــا 
حــال و هــوای کاشــت نهــال و بــذر آشــنا شــدند.

به مناسبت 15 اسفند، روز درختکاری
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اردبیل

...

کسب مدال نقره مسابقات کشوری  
کیک بوکسینگ 

“محمــد” دانش آمــوز پایــه هفتــم نمایندگــی 
اردبیــل موفــق بــه کســب مــدال نقــره در مســابقات 
کشــوری در اردبیــل شــد. وی در کارنامــه خــود 
ــز دارد. ــز مســابقات کیک بوکســینگ را نی ــدال برن م

ــه  ــوری ک ــابقات کش ــن در مس ــد” هم چنی “محم
در شــهر تبریــز برگــزار شــد؛ توانســته اســت بازوبنــد 

پهلوانــی دریافــت کنــد. 

کسب مقام سوم کشوری در رشته کیک بوکسینگ

“مریــم” دانش آمــوز نمایندگــی اردبیــل در مســابقات بین المللــی نیوفول کنتاکــت 
کیک بوکســینگ 2018 تهــران موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد. وی در مقطــع نهــم 

مشــغول بــه تحصیــل اســت.
ــی  ــابقات بین الملل ــام کشــوری در مس ــک مق ــتانی و ی ــام اس ــم” 2 مق  “مری

ــن رشــته را در کارنامــه خــود دارد.  ای
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 اردبیل

اصفهان

کسب مقام اول ووشوی استانی 

در  اردبیــل  نمایندگــی  دانش آمــوز  “آهــو” 
ــام  ــب مق ــه کس ــق ب ــتانی موف ــطح اس ــابقات س مس
مقطــع  در  کــه  ووشــو شــد. وی  مســابقات  اول 
هفتــم مشــغول بــه تحصیــل اســت عــالوه بــر درس 
و تحصیــل، در زمینــه ورزش نیــز در رشــته  دوی 
ــام اول و دوم اســتانی و در رشــته  ــج مق ســرعت، پن
ووشــو یــک مقــام اســتانی را در کارنامــه خــود دارد.

“یگانه” قهرمان تکواندوی مسابقات منطقه 6 کشوری

“یگانــه” دانشــجوی نمایندگــی اصفهــان در مســابقات تکوانــدوی منطقــه 6 کشــوری 
مقــام اول را کســب کــرد. وی کــه دانشــجوی رشــته تربیــت بدنــی دانشــگاه سراسریســت؛ 
مــدت 10 ســال اســت کــه در رشــته تکوانــدو بــه صــورت حرفــه ای فعالیــت دارد. یگانــه 

ــز فعالیــت داشــته اســت. در رشــته های فوتســال و کیک بوکســینگ نی
”یگانــه” مدال هایــی را نیــز در ســطح کشــوری در ایــن رشــته ها کســب کــرده اســت. 

وی هم چنیــن در 2 دوره بــه مرحلــه دوم انتخابــی تیــم ملــی ایــران راه یافتــه اســت. 

“علی” به عضویت تیم والیبال فرهنگسرای رازی تهران درآمد

علــی بــه لحــاظ تحصیلــی در وضعیــت خوبــی اســت و عــالوه بــر موفقیت های 
تحصیلــی در رشــته والیبــال نیــز موفقیت هایــی کســب کرده اســت.

والیبــال  تیــم  بــه عضویــت  آزمون هــای متفــاوت  انجــام  از  وی پــس 
فرهنگســرای رازی تهــران درآمــد. ایــن تیــم در لیــگ نوجوانــان تهــران از جملــه 

ــت. ــر اس ــای برت تیم ه

“لیال” مدال طالی مسابقات هندبال دختران را کسب کرد

دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان، عضــو تیــم هندبــال فــوالد مبارکــه 
ــه  ــال منطق ــابقات هندب ــان مس ــان، قهرم ــان بلندقامت ــپاهان در رده نوجوان س

جنــوب کشــور شــد.
“لیــال” دانش آمــوز پایــه یازدهــم در رشــته علــوم انســانی و بورســیه 
بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان مــدت 7 ســال اســت کــه عضــو تیــم هندبــال 
فــوالد مبارکــه ســپاهان بــوده و در رده هــای ســنی نوجوانــان، جوانــان و 
ــازی کــرده اســت. وی امســال نیــز هم چــون ســال های  ــن تیــم ب ســوپرلیگ ای
پیــش در مســابقات کشــوری لیــگ برتــر ایــن تیــم شــرکت کــرد و بــه همــراه 

ــد. ــور ش ــان کش ــش قهرم تیم
ــی مســابقات کشــوری آموزشــگاه ها در شــهر  ــال” قهرمان ــی اســت، “لی گفتن
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــال 95 ب ــود دارد. وی از س ــه خ ــز در کارنام ــهد را نی مش
ــود  ــازی خ ــون مشــغول آماده س ــه و هم اکن ــران راه یافت ــال ای ــان هندب بلندقامت

ــی مســابقات آســیایی اســت. ــرای انتخاب ب

...
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اهواز

آمل

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی فوتسال 

“ســیما” دانشــجوی نمایندگــی اهــواز موفــق بــه کســب مقــام 
اول قهرمانــی 10 منطقــه از مناطــق کشــور شــد.

وی دانشــجوی ممتــاز مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته تربیــت 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــواز اس ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش بدن
ــب  ــه کس ــق ب ــگاه، موف ــران دانش ــال دخت ــم فوتس ــوی از تی عض

ایــن مقــام شــد.

مــدال طــالی مســابقات کاراتــه قزاقســتان بــه دختــران 
بنیادکــودک رســید

ــا  ــتان ب ــتانه” قزاقس ــهر “آس ــران در  ش ــوان ای ــاروی ج ــران کات دخت
ترکیــب 3 دختــر از نمایندگــی آمــل در مســابقات کاراتــه قهرمانــی آســیا 
شــرکت کردنــد. ایــن تیــم در قزاقســتان میزبــان مســابقات را شکســت داد 
و در دیــدار نهایــی بــا پیــروزی مقابــل تیــم مالــزی نشــان طــالی مســابقات 

را از آن خــود کــرد.
ــه کار از 27  ــور 660 کارات ــا حض ــیا ب ــی آس ــه قهرمان ــابقات کارات مس
ــی  ــم مل ــد و تی ــزار ش ــتانه” برگ ــتان در “آس ــی قزاقس ــه میزبان ــور ب کش
کاراتــه ایــران در دو رده ســنی نوجوانــان و جوانــان دختــران و پســران در 

مجمــوع بــا کســب 10 نشــان طــال، 4 نقــره و 6 برنــز مقتدرانــه بــه مقــام 
ــت. ــی دســت یاف قهرمان

تیــم مازنــدران بــا 9 کاراتــه کار بــه همــراه کاروان اعزامــی کاراتــه ایــران 
در مســابقات قهرمانــی آســیا حضــور داشــت کــه ســه نشــان طــال و یــک 

نشــان برنــز را بــه کارنامــه خــود افــزود.
محدثــه از نــام آوران نمایندگــی آمــل بــا حضــور در ایــن تیــم 9 نفــره 

بــه ســکوی قهرمانــی رســید.
ــل  ــه اوای ــه ک ــی کارات ــا حضــور در مســابقات بین الملل ــن ب وی هم چنی
ــا کســب مــدال نقــره جــواز  مهرمــاه 96 در کشــور ترکیــه برگــزار شــد ب

ــت آورد. ــک 2020 را به دس ــور در المپی حض
ــای  ــش کات ــی در بخ ــیون جهان ــگ فدراس ــن رنکین وی در جدیدتری

ــت. ــرار گرف ــان ق ــه 415 جه ــاز در رتب ــب 15 امتی ــا کس ــرادی ب انف

بوشهر

کسب مدال طالی رشته هان مادانگ
 

ــا اســتعداد نمایندگــی بوشــهر، توانســت  “رضــا” دانش آمــوز ب
در مســابقات تکوانــدوی رشــته هان مادانــگ چهــار جانبــه اســتان 

بوشــهر، مــدال طــال را کســب کنــد.

...
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تبریز

بوشهر
افتخارآفرینــی دانش آمــوزان بنیادکــودک در جشــنواره ورزشــی فرزنــدان 

مهر
ــا حضــور  ــه گــزارش نمایندگــی بوشــهر دانش آمــوزان دختــر  ایــن نمایندگــی ب ب
ــه  ــابقات ک ــن مس ــیدند. در ای ــوش درخش ــر خ ــدان مه ــی فرزن ــنواره ورزش در جش
ــوزان  ــد دانش آم ــزار ش ــوری برگ ــطح کش ــر و در س ــال 96 در بابلس ــهریورماه س ش
موفقیت هــای  متــر  و دوی 100  میــز  تنیــس روی  بنیادکــودک در رشــته های 

ــد. ــب کردن ــانی را کس درخش
زهــرا دانش آمــوز بــا اســتعداد بنیــاد در رشــته دوی 100 متــر زیــر 14 ســال موفــق 
بــه کســب عنــوان قهرمانــی شــد. دیگــر دانش آمــوز بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی نیــز 

در مســابقات تنیــس روی میــز زیــر 18 ســال، مقــام دوم را کســب کــرد.
زهــرا در بیست و هشــتمین دوره ایــن مســابقات نیــز موفــق بــه کســب مقــام ســوم 
ــد و  ــزار ش ــدت 5 روز برگ ــه م ــنندج ب ــهر س ــابقات در ش ــن مس ــد. ای ــوری ش کش

ــد. ــرکت کردن ــابقات ش ــن مس ــتان در ای ــر 33 اس ــوزان دخت دانش آم

ــای  ــوری مدال ه ــابقات کش ــهر در مس ــی بوش ــوکاران نمایندگ کونگ ف
ــد ــب کردن ــگ کس رنگارن

ــوری  ــابقات کش ــهر در مس ــی بوش ــوزان نمایندگ ــی کار از دانش آم ــرادر رزم دو ب
ــدند. ــی ش ــای رنگ ــب مدال ه ــه کس ــق ب ــوآ موف کونگ فوت

“ابوالفضــل” بــرادر بزرگتــر در ایــن دوره از مســابقات موفــق بــه کســب مــدال طــال 
شــد و “مجتبــی” بــرادر کوچکتــر نیــز بــه مــدال نقــره دســت یافــت.

چهاردهمیــن دوره از مســابقات کشــوری کونگ فوتــوآ ســنتی بــا هدف بزرگداشــت 
یــاد اســتاد فقیــد کونگ فــو رضــا اقیــری )از اســتان البــرز( برگــزار شــد کــه عنــوان 
ــق  ــهر تعل ــی بوش ــوزان نمایندگ ــل” از دانش آم ــه “ابوالفض ــابقات ب ــن مس ــتاره ای س

یافــت.
ــران  ــه اردوی منتخــب ای ــر کســب مــدال ب ــن رزمــی کاران عــالوه ب هم چنیــن ای
نیــز دعــوت شــدند کــه پــس از برگــزاری مســابقات انتخابــی نفــرات برتــر آنهــا  بــه 

عضویــت تیــم ملــی درخواهــد آمــد.
ــل، 5   ــت در تحصی ــر از موفقی ــه  غی ــهر ب ــی بوش ــدال آور نمایندگ ــل” م “ابوالفض

ــود دارد. ــه خ ــز در کارنام ــی نی ــته رزم ــدال رش م

قهرمان بوکس استان

“مهــدی” دانش آمــوز بــا اســتعداد و نخبــه نمایندگــی بوشــهر، در آذرمــاه 96 
در مســابقات قهرمانــی بوکــس اســتان موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.

موفقیــت دانش آمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک در کســب مــدال قهرمانــی مســابقات 
ته ا ر کا

میتــرا از دانش آمــوزان بورســیه نمایندگــی تبریــز اســت کــه عــالوه بــر موفقیــت در پیشــبرد 
ــه، اســتعداد چشــمگیری را از خــود نشــان داده و  ــی خــود، در رشــته ورزشــی کارات امور تحصیل

تاکنــون موفقیت هایــی را در ایــن زمینــه کســب کــرده اســت.
ــوتوکان” و  ــبک ش ــه س ــته “کارات ــتانی رش ــابقات اس ــور در مس ــا حض ــهریور ماه ب وی در ش
پیــروزی بــر حریفــان،  موفــق بــه کســب مقــام اول شــد و مــدال خوش رنــگ طــال را بــر گــردن 

آویخــت.  
هم چنیــن در مســابقات ســبک “شوتوکان آســای ریو” بــا شایســتگی، مقــام دوم ایــن مســابقات 

را کســب کــرد و توانســت بــا به دســت آوردن مــدال نقــره در ایــن عرصــه افتخارآفرینــی کنــد.

...
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ــودک در  ــتعداد بنیادک ــا اس ــوز ب ــی دانش آم افتخارآفرین
مســابقات والیبــال 

ــور در  ــا حض ــودک ب ــتعداد بنیادک ــا اس ــوز ب ــه دانش آم حدیث
ــه کســب  ــق ب ــالن، موف ــتان گی ــران اس ــال دخت ــابقات والیب مس
مقــام نخســت مســابقات شــد و مــدال طــال را بــر گــردن آویخــت. 
حدیثــه اکنــون پایــه هشــتم خــود را بــا موفقیــت و بــا معــدل 20 
پشــت سرگذاشــته اســت. وی بــه پــاس قدردانــی از حمایت هــای 

همیــارش، مــدال طــالی خــود را بــه ایشــان تقدیــم کــرد.

دانش آمــوزان نمایندگــی زاهــدان در اردوی تیرانــدازی 
ــد ــرکت کردن ش

در   96 ســال  آبان مــاه  در  زاهــدان  نمایندگــی  دانش آمــوزان 
اردوی تیرانــدازی بــه میزبانــی هیئــت تیرانــدازی اســتان سیســتان و 
ــد. بلوچســتان در محــل ســالن تیرانــدازی ایــن شــهر شــرکت کردن

ــدازی اســتان در  ــن مراســم رئیــس هیئــت تیران هم چنیــن در ای
ــدال آور و عضــو  ــا” م ــری پوی ــدی جعف ــوزان از “مه حضــور دانش آم

تیــم ملــی تیرانــدازی کشــور تقدیــر کــرد.
هــدف از انجــام ایــن مراســم کــه بــا حضــور دانش آمــوزان 
نمایندگــی زاهــدان انجــام شــد  ایجــاد شــوق و انگیــزه بــرای 
دانش آمــوزان و ســوق دادن آنهــا بــه ســوی ورزش و ایجــاد شــرایط 

ــد.  ــوان ش ــاد عن ــرح و ش مف

درخشــش دانش آمــوزان نمایندگــی رشــت در مســابقات 
ــگ فوتوآ ــی کون ورزش

ــی  ــیه نمایندگ ــتعداد و  بورس ــا اس ــوزان ب ــد از دانش آم محم
ــی در مســابقات اســتانی  ــام قهرمان ــه کســب مق ــق ب رشــت موف

ــوآ شــد. ــگ فوت ــی کون ورزش رزم
در  ورزشــی  و  تحصیلــی  اســتعداد  بــر  عــالوه  محمــد 
زمینــه هنــری نیــز دارای ذوق و عالقــه بــوده و تعــدادی از 
ــذ  ــوا و کاغ ــی از مق ــه ترکیب ــود را ک ــای خ ــازه های زیب دست س

رنگــی اســت بــه بنیادکــودک تقدیــم کرده اســت.

شهرکرد

دانش آموز نمایندگی شهرکرد، فاتح سکوی قهرمانی 

محمــد از دانش آمــوزان فعــال و منضبــط بورســیه نمایندگــي شــهرکرد 
ــز در  ــي نی ــي طناب زن ــته ورزش ــی، در رش ــت تحصیل ــر موفقی ــالوه ب ع
ــي اســت. وی در طــی ســه  ــم قهرمان ســطح کشــور و اســتاني داراي حک
ــال  ــوری، س ــابقات کش ــرکت در مس ــته و ش ــن رش ــت در ای ــال فعالی س
گذشــته بــا کســب دو مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز در شهرســتان اراک 
بــه نایــب قهرمانــی کشــوری دســت یافــت و اخیــراً در مســابقات اســتانی 
کــه در شهرســتان فارســان برگــزار شــد مقــام اول اســتان را کســب کــرد. 



113 شیراز
مدال طال بر گردن دانش آموز نمایندگی اقماری مرودشت

آیــدا دانش آمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی اقمــاری مرودشــت، بــا 
همیــاری نیک اندیشــان بنیــاد بــه همــراه تیــم منتخــب ایــران در مســابقات 
ــان در وزن  ــوری آذربایج ــت جمه ــام ریاس ــه ج ــن کارات ــی انش بین الملل
ــه  ــا غلب ــرد و توانســت ب ــه شــرکت ک ــان، بخــش کمیت ــرم جوان 55کیلوگ
بــر تمــام حریفــان، مقــام اول را کســب و مــدال طــال را از آن خــود کنــد.

ایــن مســابقه یکــی از مســابقات گزینشــی جهــت شــرکت در رقابت های 
ــوری  ــابقات کش ــور در مس ــا حض ــن ب ــود. وی هم چنی ــن ب ــی ژاپ جهان
کاراتــه ســبک سوکیوکوشــین بانــوان موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی 
ــبت  ــه مناس ــاه 96 ب ــابقات در مردادم ــن مس ــد. ای ــارز ش ــن مب فنی تری

ــزار شــد. ــام رضــا)ع( در شهرســتان اســتهبان برگ ــالد ام می

کسب مدال طالی ووشو در مسابقات کشوری

“علــی” دانش آمــوز نمایندگــی شــیراز موفــق بــه کســب مقــام نخســت در 
مســابقات ووشــو در رده ســنی نوجوانــان شــد.

وی در مقطــع هفتــم مشــغول بــه تحصیــل اســت و در مســابقات کشــوری 
ووشــو شــاخه “چانــگ چــوان” در رده ســنی نوجوانــان کــه در بهمــن مــاه 
ــام نخســت را کســب کــرد و مــدال  96 در شــهر بوشــهر برگــزار شــد مق

طــال را بــر گــردن آویخــت.

کسب مقام نخست در مسابقات بین المللی کاتا

ــرکت در  ــا ش ــت  ب ــاری مرودش ــی اقم ــوز نمایندگ ــکا دانش آم ملی
ــزار  ــرج برگ ــتان ک ــه در شهرس ــی ک ــابقات بین الملل ــن دوره مس چهارمی
شــد؛ موفــق بــه کســب مقــام نخســت در رشــته کاتــا در ســبک شــوتوکان 

شــد.
وی پیــش از ایــن موفــق بــه کســب مقــام اول مســابقات اســتانی رده 

نونهــاالن در رشــته شــیوتوریو یوشــوکوکای یونیــون شــده بــود.

دانش آمــوز نمایندگــی اقمــاری مرودشــت مــدال طــالی 
ــرد ــب ک ــی را کس ــای تیم ــارزان و کات مب

رضــا دانش آمــوز نخبــه نمایندگــی اقمــاری مرودشــت، کــه در مقطــع 
ششــم ابتدایــی تحصیــل می کنــد؛ توانســت در مســابقات کشــوری 
ــارزان را کســب  ــام اول رشــته مب ژیمناســتیک در آذربایجــان شــرقی، مق
و در بخــش کاتــای تیمــی رده نونهــاالن مــدال طــال را از آن خــود کنــد. 
رضــا پیــش از ایــن در رشــته ژیمناســتیک فعالیت هــای زیــادی داشــته 

و چندیــن مــدال افتخــار اســتانی و کشــوری را در کارنامــه خــود دارد.
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ــا اســتعداد بنیادکــودک عــالوه بــر کســب معــدل  آیــدا، دانش آمــوِز ب
بــاال، در مســابقه کیوکوشــین کاراتــه ماتسوشــیما کــه در ســطح اســتانی 
برگــزار شــد؛ موفــق بــه کســب مقــام دوم جوانــان در رشــته کمیتــه50- 
ــت دارد و طــی ســال های  ــه فعالی شــد. وی در رشــته کیوکوشــین کارات
ــه اخــذ مقام هــای اســتانی، کشــوری و بین المللــی شــده  اخیــر موفــق ب
ــاه 95  ــرداد م ــه در م ــری ک ــتانی دیگ ــابقه اس ــن در مس ــت. هم چنی اس
برگــزار شــد موفــق بــه اخــذ مقــام اول در رشــته کمیتــه رده بــاالی وزن 

37- شــد.
گفتنــی اســت خواهــرش آینــاز کــه او نیــز دانش آمــوزی بــا اســتعداد 
ــذ  ــه اخ ــق ب ــه وزن30- موف ــته کمیت ــه و در رش ــه کارات ــت در زمین اس

مقــام اول نونهــاالن در مســابقات اســتانی شــد.

...

کاشان
کسب مقام اول مسابقات کاراکو 

“مهــال” دانش آمــوز بــا اســتعداد مقطــع پنجــم ابتدایــی عــالوه 
بــر موفقیــت تحصیلــی، در زمینــه ورزش رزمــی موفــق بــه کســب 
مقــام اول مســابقات کاراکــو در ســطح شهرســتان کاشــان شــد. 
وی هم اکنــون مشــغول آماده ســازی خــود بــرای مســابقات 

اســتانی اســت.

مشهد
کسب مدال طالی مسابقات شطرنج معلوالن آسیا 

در اولیــن دوره رقابت هــای شــطرنج قهرمانــی معلــوالن آســیا 
ــه میزبانــی بیشــکک قرقیزســتان برگــزار شــد؛ دانشــجوی  کــه ب

نمایندگــی مشــهد مــدال طــالی ایــن دوره را کســب کــرد.
از میــان تیــم شــش نفــره ایــران کــه موفــق بــه کســب ســه 
ــجوی  ــه” دانش ــدند؛ “صدیق ــابقات ش ــن مس ــال در ای ــدال ط م
بنیادکــودک موفــق بــه کســب مــدال طــالی بخــش بانــوان ایــن 
ــران متشــکل از پنــج شــطرنج باز  ــم ای دوره از مســابقات شــد. تی
ــا  ــا ی ــود کــه همــه آن هــا نابین پســر و یــک شــطرنج باز دختــر ب
ــت، “صدیقــه” توانســت  ــد و پــس از هفــت دور رقاب کم بینــا بودن
بــه مــدال طــالی بخــش بانــوان دســت یابــد. تیــم اعزامــی ایــران 

در مســابقات گروهــی مقــام دوم و مــدال نقــره را کســب کــرد.
کم بینــای  اســتعداد  بــا  دانشــجویان  از  یکــی  “صدیقــه” 
بنیادکــودک اســت کــه در رشــته حســابداری تحصیــل می کنــد.
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مهاباد

یاسوج

افتخارآفرینی دانش آموز نمایندگی مهاباد

ــون  ــه هم اکن ــاد ک ــی مهاب ــیه  نمایندگ ــوز بورس آکام دانش آم
ــه  ــق ب ــار موف ــت؛ چندین ب ــهر اس ــن ش ــال ای ــم هندب ــو تی عض

ــی شــده اســت. ــر و کاپ قهرمان ــوح تقدی ــدال و ل کســب م
در  کــه  هندبــال  تیــم  اســتانی  مســابقات  در  هم چنیــن 
ــرد. ــود ک ــام اول را از آن خ ــد مق ــزار ش ــاد برگ ــتان مهاب شهرس

وی مقــام دوم مســابقات اســتانی آمــوزش و پــرورش در ارومیه 
ــز را در کارنامــه  ــام ســوم مســابقات منطقــه 3 در تبری ــز مق و نی

خــود دارد.

افتخارآفرینی دانش آموز بورسیه نمایندگی یاسوج 

عرفــان، یکــی از دانش آمــوزان نمایندگــی یاســوج در مســابقات 
اســتانی ورزش تکوانــدو خــوش درخشــید. کســب 2 مــدال نقــره 
ــابقات از  ــن مس ــالی ای ــدال ط ــر م ــز و در آخ ــدال برن ــک م و ی

ــوز اســت. ــن دانش آم افتخــارات ای

یزد

کسب مقام سوم رشته کاتا 

ــن  ــزد در چهارمی ــی ی ــوز نمایندگ ــاس” دانش آم ــید عب “س
ــه کســب  ــات کاراتــه اســتان یــزد موفــق ب دوره مســابقات انتخاب

ــا شــد. ــام ســوم در رشــته کات مق
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بنیادکودک با ارسال کانکس های آموزشی به حمایت از دانش آموزان 

زلزله زده کرمانشاه شتافت.
ــوع  ــه وق ــاه ب ــتان کرمانش ــتر در اس ــی 7.3 ریش ــه بزرگ ــرزه ای ب ــان 1396 زمین ل ــنبه 21 آب ــامگاه یکش ش
پیوســت. بــر اســاس گــزارش مرکــز لرزه نــگاری ایــران، کانــون ایــن زمین لــرزه 5 کیلومتــری شــهر ازگلــه بــود.
دیرزمانــی از یــن حادثــه ناگــوار نگذشــته بــود کــه رســانه ها اقــدام بــه انتشــار تصاویــری از وضعیت زلزلــه زدگان 
ــرازیر  ــه س ــن منطق ــه ای ــی ب ــوش مردم ــای خودج ــیلی از کمک ه ــس از آن س ــد. پ ــیب دیده کردن ــق آس مناط

ــر زخم هــای آســیب دیدگان باشــد. ــا مرحمــی ب شــد ت
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ــکونی،  ــازل مس ــب من ــر تخری ــالوه ب ــه  ع ــوع زلزل ــا وق ب
ــتان  ــتاهای اس ــتان ها و روس ــدارس شهرس ــادی از م ــداد زی تع
ــدارس، دیگــر شــنیده  ــب شــد و زنگ هــای م کرمانشــاه تخری
نشــد. بنابرایــن بــه صــدا درآوردن زنگ هــای مــدارس در 
ــدارس در  ــب م ــه تخری ــا توجــه ب ــت. ب ــرار گرف دســتور کار ق
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و رســالت بنیادکــودک مبنــی بــر 
حمایــت از دانش آمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد و پیشــگیری از 
ــل مشــکالت اقتصــادی و  ــه دلی ــان ب ــی آن ــت تحصیل محرومی
شــرایط نامناســب زندگــی، ایــن موسســه اقــدام بــه جمــع آوری 
کمک هــای مردمــی جهــت آماده ســازی شــرایط مســاعد 
ــه  ــول نتیج ــق و حص ــرای تحق ــد ب ــرد و بی تردی ــی ک تحصیل
ــه  ــه مدرس ــوزان ب ــدن دانش آم ــا بازگردان ــه همان ــوب ک مطل

ــان شــد. ــواره مهرب ــردم هم ــی م ــتار همراه اســت؛ خواس
ــازی  ــازمان نوس ــا س ــده ب ــام ش ــای انج ــس از رایزنی ه پ

مــدارس اســتان کرمانشــاه و اعــالم آن ســازمان مبنــی بــر 
ــده،  ــه تخریب ش ــای 44 مدرس ــه ج ــس ب ــی 250 کانک جایگزین
ــد  ــرر ش ــدارس، مق ــریع تر م ــه س ــدد و هرچ ــی مج ــرای برپای ب
ــم  ــت فراه ــای آموزشــی را جه ــودک بخشــی از کانکس ه بنیادک
کــردن شــرایط تحصیلــی و حضــور دوبــاره دانش آمــوزان در 

ــد. ــن کن ــای درس تأمی کالس ه
ــرای جمــع آوری  ــو ب پــس از اعــالم ایــن خبــر موجــی از تکاپ
مســاعد  شــرایط  آماده ســازی  جهــت  مردمــی  کمک هــای 
ــاد  ــه راه افت ــوزان مناطــق بحــران زده ب ــرای دانش آم ــی ب تحصیل
ــه  ــران بنیادکــودک در مســیر اهــداف ســازمان، تصمیــم ب و مدی
ــاران  ــت همی ــا حمای ــد و ب ــان گرفتن ــه از آن ــت همه جانب حمای
ــل  ــداد قاب ــن مؤسســه توانســت تع داخــل و خــارج از کشــور، ای
ــوزان  ــرای دانش آم ــی را ب ــاج تحصیل ــس و مایحت ــی کانک توجه

ــد. ــن مناطــق ارســال کن ــه ای ــم و ب فراه
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آغاز ارسال کانکس های آموزشی جایگزین مدارس 

اولیــن مرحلــه از ارســال کانکس هــای آموزشــی در تاریــخ 
چهارشــنبه یکــم آذرمــاه ســال 96 آمــاده بارگیــری شــد. در 
ــنبه  ــازی و روز ش ــس آماده س ــداد 6 کانک ــش تع ــن بخ اولی
ــه روســتای مشــکنار، 2  چهــارم آذرمــاه تعــداد 3 کانکــس ب
ــه روســتای  ــگان و 1 کانکــس ب ــه روســتای دولن کانکــس ب

نــوده از توابــع اســتان کرمانشــاه ارســال شــد.
بــه دنبــال حمایت هــای مردمــی، روز سه شــنبه 21 
ــتان های  ــه شهرس ــر ب ــس دیگ ــداد 6 کانک ــز تع ــاه نی آذرم
ثــالث باباجانــی و ســرپل ذهاب ارســال شــد. چنــد روز بعــد 
از آن، در تاریــخ چهــارم دی مــاه، پــس از آماده ســازی 8 
کانکــس دیگــر، تعــداد 6 کانکــس بــه روســتای بزمیرآبــاد و2 
کانکــس بــه روســتای فرمایشــه و پنجشــنبه هفتــم دی مــاه 
ــتان  ــازی اس ــازمان نوس ــاز س ــالم نی ــه اع ــه ب ــا توج ــز ب نی
کرمانشــاه، 6 کانکــس بــه تفکیــک 2 دســتگاه بــه روســتای 

رمکــی، 2 دســتگاه بــه روســتای فرمایشــه و 2 کانکــس بــه 
ــم  ــس از آن یکشــنبه ده ــد و پ ــال ش ــی ارس ــالث باباجان ث
ــز  ــرای تجهی ــتی ب ــرویس بهداش ــمه س ــاه 10 چش دی م
کانکس هــای آموزشــی راهــی روســتاهای توابــع ثــالث 

ــی شــد.  باباجان
ــز  ــی، تجهی ــای تحصیل ــال کانکس ه ــا ارس ــان ب هم زم
ــتی  ــی و کوله پش ــوازم تحصیل ــال ل ــت و ارس ــا نیمک ــا ب آنه
ــراه  ــه هم ــزات ب ــن تجهی ــت و ای ــرار گرف ــه ق ــز در برنام نی

کانکس هــا بــرای دانش آمــوزان فرســتاده شــد.
ــوزان  ــر، دانش آم ــس دیگ ــال 10 کانک ــا ارس ــه ب در ادام
ــاد،  ــتی میرآب ــهید بهش ــا، ش ــه خاکی علی ــتاهای عبدال روس
بنــاوج زمــان، ســرکورگان جوجــار، کانــی، هولــه، تمرخــان، 
شــهرک گاوداری و روســتای میرآبــاد نیــز هرکــدام صاحــب  

ــه ســرویس بهداشــتی شــدند. کانکــس آموزشــی مجهــز ب

ــق  ــنجی مناط ــدد و نیازس ــی مج ــا ارزیاب ــودک ب ــز بنیادک ــاه نی در بهمن م
آســیب دیــده بــا همــکاری اداره نوســازی اقــدام بــه ارســال 34 کانکــس بــه 
روســتاها و توابــع ســرپل ذهــاب و ثــالث باباجانــی کــرد. مناطقــی همچــون 
ــایر  ــال و س ــتای کاله م ــرپل ذهاب، روس ــع س ــماعیل خان از تواب ــگ اس تن

ــده از کانکــس مدرســه برخــوردار شــدند.   ــدارس آســیب دی م

ــراه 7  ــه هم ــس ب ــداد 15 کانک ــفندماه تع ــن در اس بنابرای
چشــمه ســرویس بهداشــتی بــه شهرســتان ســرپل ذهاب 

ــد. ــال ش ارس

در روزهــای پایانــی ســال، علیرغــم حجــم بیــش از معمــول 
وظایــف کارکنــان در بنیادکــودک، ایــن موسســه همچنــان بــه 
ــه داد و  ــا ادام ــال کانکس ه ــاخت و ارس ــود در س ــالت خ رس

ایــن رونــد پیــش از نــوروز متوقــف نشــد.  
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خانوارهــای  بیــن  عیدانــه  بســته 
زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه توزیــع شــد

ــت  ــه یاف ــا ادام ــال کانکس  ه ــد ارس ــد رون ــال جدی در س
ــنبه  ــخ سه ش ــس در تاری ــداد 4 کانک ــه تع ــن مرحل و در اولی
28 فروردیــن مــاه بــه منطقــه ثــالث باباجانــی ارســال 
ــع  ــداالن” از تواب ــتای آب ــن سینا-روس ــدارس “اب ــد و در م ش
ــگاه”،  ــم شعری-روســتای کوه ــی، “شــهید کری ــالث باباجان ث
“اســتقالل- روســتای ســرپهن” و مدرســه “پیروزی- روســتای 

ســوار بیلگــی” مســتقر شــد.
ــه  ــر ب ــا 8 کانکــس دیگ ــال کانکس ه ــد ارس ــه رون در ادام

            بــا حضــور نماینــدگان بنیادکــودک در 
کرمانشــاه، بســته های عیدانــه شــامل خــوراک و پوشــاک 
ــرپل ذهاب  ــتاهای س ــه زده روس ــای زلزل ــن خانواده ه بی

ــع شــد. توزی
نماینــدگان  عیدانــه،  بســته های  توزیــع  از  پــس 
ــع  ــالی تواب ــی ارس ــای آموزش ــودک از کانکس ه بنیادک
ــد و  ــد کردن ــع ســرپل ذهاب بازدی ــی و تواب ــالث باباجان ث

همــراه 16 ســرویس بهداشــتی در اردیبهشــت ماه 97 بــه 
ــس  ــا پ ــد ت ــداری ش ــهر نگه ــن ش ــال و در ای ــاه ارس کرمانش
از اعــالم آمــوزش و پــرورش اســتان بــه مــدارس مــورد نظــر 

ارســال شــود.
بدین ترتیــب در نیمــه اردیبهشــت ماه تعــداد مجمــوع 
ــه  ــودک ب ــوی بنیادک ــالی از س ــی ارس ــای آموزش کانکس ه
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه بــه 107 دســتگاه رســید 

ــرد. ــدا ک ــروژه خاتمــه پی ــن پ و ای

ــی  ــورد بررس ــا م ــات کانکس ه ــی و ضروری ــرایط فیزیک ش
ــا نیازســنجی  هایی  ــن بازدیده ــن در ای ــت. هم چنی قرارگرف
بــرای لــوازم ضــروری و احتیاجــات فصل هــای آتــی مــورد 

ــت. ــرار گرف بررســی ق
قائم مقــام بنیادکــودک هم چنیــن در ایــن ســفر بــا 
ــاه  ــتان کرمانش ــرورش اس ــوزش و پ ــازی آم ــاون نوس مع
گفت وگــو کــرد. در ایــن نشســت در خصــوص درخواســت 
و  ســرپل ذهاب  در  بنیادکــودک  نمایندگــی  احــداث 
ــرای  ــل ب ــل حم ــای قاب ــازی کانکس ه ــن آماده س هم چنی

ــد. ــت ش ــایر صحب ــوزان عش دانش آم
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خاطراتش هم مثل خودش شیرین و صدیق است. 72 سال 
از زندگی را پشت سر گذاشته اما هنوز خود را موظف به 

فعالیت و خدمت به دانش آموزان نیازمند می داند.

“صدیقــه اســتحقاری” بانــوی کرمانشــاهی اســت کــه 
در  را  آموزشــی  کانکس هــای  اســتقرار  پــروژه  مدیریــت 
ــر دارد و  ــد پس ــت. 3 فرزن ــده داش ــر عه ــه زده ب ــق زلزل مناط
ــدان  ــون فرزن ــودک را هم چ ــواده بنیادک ــای خان ــه بچه ه هم
ــمت  ــه س ــح ب ــاعت 7 صب ــر روز از س ــت دارد. ه ــود دوس خ
کار و تــالش بــرای دانش آمــوزان بنیادکــودک قــدم برمــی دارد 
زنــگ  نمی کشــد. می گویــد  تــالش دســت  از  و هیــچ گاه 
ــت  ــداز اس ــم طنین ان ــا در گوش ــوق بچه ه ــور و ش ــدای ش ص
و از این کــه بچه هــا بــا شــادی و شــعف بــه اســتقبال مان 
ــد  ــی می کنن ــی و پایکوب ــاران رقــص محل ــر ب ــد و در زی می آین

در پوســت خــود نمی گنجــم.
18 ســال از تــالش او در بنیادکــودک می گــذرد. او بعــد از 
زلزلــه اخیــر در اســتان کرمانشــاه، ظــرف مــدت 6 مــاه تعــداد 
107 دســتگاه کانکــس آموزشــی ارســالی از بنیــاد را در مدارس 
ــوزان  ــرای دانش آم ــبانه روز ب ــرد و ش ــتقر ک ــده مس تخریب ش

ایــن منطقــه کوشــید.
ــم  ــاد خان ــق زنده ی ــه از طری ــود ک ــال 1379 ب ــفند س اس
ــدود 18  ــی ح ــدم. یعن ــی ش ــودک معرف ــه بنیادک ــدی ب احم
ســال پیــش. از همــان ابتــدا کار در بنیادکــودک و کمــک بــه 
ــن کار  ــا ای ــم ب ــتم. همســرم ه ــا را بســیار دوســت داش بچه ه
مــن بســیار موافــق بــود و هــر زمــان کــه می توانســت بــه مــن 

ــرد. ــک می ک ــن راه کم در ای
ــه صــورت حضــوری انجــام می شــد.  ــا ب ــه کاره ــل هم اوای
ــا  ــرای خانواره ــه ب ــی ک ــالم خوراک ــوزان و اق ــرری دانش آم مق
ــردم.  ــا می ب ــرای آنه ــه صــورت حضــوری ب ــد، ب ــال می ش ارس
مبالغــی را کــه همیــاران بــرای بچه هــا اهــدا می کردنــد 
شــخصاً بــه دســت خانواده هــای آنهــا می رســاندم. حتــی 
بــا  مســیرها  و صعب العبورتریــن  روســتاها  دورتریــن  بــه 
کوله پشــتی می رفتــم و لــوازم، آذوقــه و مبالــغ را بــه دستشــان 

می رســاندم.
نمایندگــی  بــرای  ســاختمانی  کــه  بــود  ســال 1382 
کرمانشــاه خریــداری شــد و مــا در یــک محــل مســتقر شــدیم.

مــن پــس از مدتــی از کرمانشــاه بــه ســنندج رفتــم. آنجا 33 
دانش آمــوز از ســوی بنیادکــودک حمایــت می شــدند. پــس از 
آن راهــی ایــالم شــدم و آنجــا هــم 35 دانش آمــوز کم برخــوردار 
را بــه حمایــت بنیادکــودک درآوردیــم. همین طــور ایــن 
کار ادامــه پیــدا کــرد، در “پــاوه” 3 دانش آمــوز، “نوســود” 
10 دانش آمــوز، “جوانــرود” 2 دانش آمــوز و... ایــن جریــان 

همچنــان ادامــه داشــته تــا بــه امــروز...

روزی می خواســتم بــه منطقــه “چمــن زین العابدیــن” در 
اطــراف کرمانشــاه بــروم. ایــن منطقــه محلــه ای فقیرنشــین بــود. 
ــان را  ــوازم و مقرری ش ــا ل ــد ت ــر بودن ــوز منتظ ــا 23 دانش آم آنج
بــه دستشــان برســانم. پاســی از شــب گذشــته بــود کــه کارم بــه 
اتمــام رســید و خواســتم بــه خانــه ام برگــردم. ماشــین هــم همــراه 
خــودم نبــرده بــودم. بــه خــدا گفتــم؛ “تــو خــودت می دانــی بــرای 
ــم  ــینی فراه ــم ماش ــودت برای ــده ام. خ ــا آم ــه اینج ــه کاری ب چ
کــن.” همــان دم بــود کــه یــک تاکســی مقابــل مــن توقــف کــرد. 
راننــده تاکســی گفــت مــن مأمــورم شــما را بــه مقصــد برســانم و 
مــن را تــا خانــه رســاند و ایــن موضــوع را از دعــای خیــر بچه هــا 

ــد.  ــن خاطــره در ذهــن مــن مان ــم. ای می دان
دانش آمــوزی بــود کــه در مقطــع پنجــم ابتدایــی درس 
ــش” از  ــتای “موش ک ــمانه”. او در روس ــم “س ــه اس ــد ب می خوان
ــح  ــاعت 9صب ــک روز س ــرد. ی ــی می ک ــالم آباد زندگ ــع اس تواب
ــه اش را از دســت  ــا را زدم. او هــر دو کلی ــزل آنه ــه در من ــود ک ب
ــران  ــه ته ــاع او را ب ــزارش اوض ــد. گ ــز می ش ــود و دیالی داده ب
ــا مــن تمــاس گرفتــه شــد  فرســتادم. پــس از مدتــی از تهــران ب
ــن  ــده ای ــه از عه ــد کلی ــای پیون ــه ه ــن هزین ــه تأمی ــا ک ازآن ج
خانــواده خــارج بــود؛ بنیــاد کــودک هزینه هــای آن را پذیرفــت و 

ــرد. ــدا ک ــه او اه ــه اش را ب ــز کلی ــرش نی خواه
ــد شــد. ســمانه خــوب شــد.  ــه ســمانه پیون ــه ب باالخــره کلی
درس خوانــد و ازدواج کــرد. االن از او خبــر دارم کــه صاحــب یــک 

فرزنــد اســت.
ــالت  ــاد، تحصی ــیه بنی ــوزان بورس ــادی از دانش آم ــداد زی تع
عالــی دارنــد و االن خودشــان مشــغول کاری هســتند و تعــدادی 
نیــز خودشــان همیــار بنیــاد شــده اند. بســیاری هــم ازدواج کــرده 
و خودشــان صاحــب فرزنــد هســتند. تمــام بچه هــا هماننــد 
خوشــحالم.  آنهــا  پیشــرفت  از  و  هســتند  خــودم  بچه هــای 

ــم.  ــا می دان ــر بچه ه ــای خی ــود را از دع ــالمتی خ س
ــن  ــه رخ داد. م ــاه زلزل ــتان کرمانش ــه در اس ــود ک ــاه ب آبان م
ــودم.  ــق ب ــتراحت مطل ــر اس ــک کم ــر دیس ــه خاط ــان ب آن زم
ــرای  ــم ب ــد می خواهی ــدم. گفتن ــاد آم ــه بنی ــه ب ــود ک ــاه ب آذرم
دانش آمــوزان مناطــق زلزلــه زده کانکــس ببریــم. خوشــحال 
ــد و کار را  ــاز نمی مانن ــل ب ــا از درس و تحصی ــه بچه ه ــدم ک ش

ــردم. ــروع ک ش
23 بــار بــه ســرپل ذهاب رفتــم. در ایــن میــان 4 شــب را هــم 

در چــادر هم وطنــان عزیــز زلزلــه زده ســپری کــردم.
یــک شــب در زمســتان 2 کانکــس بــه روســتای “چغامــاران” از 
توابــع ثــالث باباجانــی بــردم. زمانــی کــه بــه آنجا رســیدم ســاعت 
ــای آن  ــن روســتا رســیدیم خانواده ه ــه ای ــی ب ــود. وقت 8 شــب ب
روســتا مــا را دیدنــد. بچه هــا بــا شــادی و شــعف بــه اســتقبال مــا 
ــاران رقــص محلــی و پایکوبــی می کردنــد. آن  آمدنــد و در زیــر ب
شــب ســاعت نزدیــک بــه 2 نیمــه شــب بــود کــه بــه کرمانشــاه 
از دیــدن خوشــحالی بچه هــا در پوســت خــودم  رســیدم و 
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ــد. ــمم نمی آم ــه چش ــواب ب ــدم و خ نمی گنجی
پیــش از عیــد نیــز از دفترمرکــزی بنیادکودک 
ــه  ــد ک ــاس آوردن ــه و لب ــا آذوق ــرای زلزله زده ه ب
ــوازم  ــا همکارانــی کــه از تهــران آمــده بودنــد ل ب

ــم. ــع کردی ــه زده توزی را بیــن خانواده هــای زلزل
ــی  ــه خوب ــچ کانکســی ب ــد هی ــه می گفتن هم
کانکس هــای بنیادکــودک نبــوده و کیفیــت و 
جنــس آنهــا بســیار خــوب اســت. همــه از مــن به 
ــد. ــده بنیادکــودک تشــکر می کردن ــوان نماین عن
»مــن عاشــق بنیــاد هســتم و تــا زمانی 
کــه خــدا بخواهد و عمری باشــد و ســالمت 
ــم.  ــت می کن ــا فعالی ــرای بچه ه ــم ب باش
ــه  ــا ک ــا آنج ــم ت ــئوالن می خواه از مس
ــوی  ــوان عض ــرا به عن ــم؛ م ــم کار کن بتوان
ــون  ــن مدی ــد. م ــه دارن ــودک نگ از بنیادک
ــتم و  ــودک هس ــران بنیادک ــات مدی زحم
ــوش  ــا را فرام ــای آنه ــت خوبی ه هیچ وق
ــن راه  ــم در ای ــدوارم بتوان ــم. امی نمی کن

ــم.« ــت کن خدم

کمک رسانی سایر نمایندگی ها به کرمانشاه

نوشت افزار »تینو« به یاری زلزله زدگان شتافت ...

ــاه  ــتان کرمانش ــوار اس ــای همج ــه، نمایندگی ه ــوع زلزل ــس از وق پ
ــه مناطــق  ــه ارســال کمــک ب ــگ ب ــالم، بی درن ــه ســنندج و ای از جمل
ــد  ــم بُع ــا علیرغ ــایر نمایندگی ه ــن س ــد. هم چنی ــه زده پرداختن زلزل
مســافت، بــه گــروه امــدادی پیوســته و کمک هــای خــود را بــه مناطــق 
مذکــور ارســال کردنــد. از جملــه نمایندگــی رشــت کــه در ارســال چنــد 
کانکــس توســط همیــاران ایــن نمایندگــی حضــور چشــم گیری داشــت. 

نوشــت افزار “تینــو” بــه همــراه بنیادکــودک بــا اختصــاص 50 
ــه  ــه زده ب ــوزان زلزل ــه دانش آم ــی ب ــه نوشــت افزار اهدای درصــد از هزین

ــان شــتافت. ــاری آن ی
بنیادکــودک بــا تهیــۀ کوله پشــتی، نوشــت افزار و اســباب بازی 
ــاره شــادی و نشــاط را در  ــرای دانش آمــوزان در ســنین مختلــف دوب ب
کنــار تحصیــل بــه جریــان انداخــت تــا امیــد بــه زندگــی را در مناطــق 

ــد. ــده کن ــیب دیده زن آس
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بازدید مدیران داخلی و خارجی بنیادکودک از مناطق 
زلزله زده 

ــد اجــرای پــروژه کانکــس مدرســه و  ــه دنبــال پیگیــری رون ب
ــاران  ــط همی ــا توس ــن کمک ه ــی از ای ــش بزرگ ــه بخ ــا ک از آنج
خــارج از کشــور تأمیــن شــد؛ مدیرعامــل بنیادکــودک بــا همراهی 
مدیرداخلــی دفتــر آمریــکا از مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه 

بازدیــد کردنــد.
ــا عشــقی”  ــودک و “رض ــل بنیادک ــواه” مدیرعام ــرور دادخ “س
مدیــر داخلــی و حســابدار دفتــر آمریــکا طــی ســفر به اســتان های 
ــا مســئوالن  ــر نشســت و گفت و گــو ب ــالم و کرمانشــاه عــالوه ب ای
ایــن نمایندگی هــا از محــل اســتقرار کانکس هــای آموزشــی 
ارســالی بنیادکــودک بازدیــد کردنــد و در جریــان وضعیــت 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــه اخی ــس از زلزل ــوزان پ ــی دانش آم آموزش
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مــددکاری اجتماعــی حرفــه ای اســت مبتنــی بــر دانــش، اصــول، 
ــراد و  ــی اف ــد زندگ ــود رون ــرای بهب ــه ب ــی ک ــا و مهارت های ارزش ه
ــاظ  ــه لح ــی ب ــددکاران اجتماع ــود. م ــرده می ش ــه کار ب ــه ب جامع
ــوع مهارت هــای شــغلی، ماننــد حلقه هــای ارتباطــی بیــن مســائل  ن
اجتماعــی، افــراد، جامعــه، ارگان هــای دولتــی و خصوصــی، محیــط 
ــی  ــداری اجتماع ــل پای ــی از عوام ــد. یک ــل می کنن ــی و... عم زندگ
یــک جامعــه رابطــه مســتقیم بــا ســطح علمــی و دانــش مــددکاران 

ــی دارد. اجتماع
مــن یــک مــددکارم، بــا شــیرازه زندگــی ســاده ولــی عمیــق، بــا 
ــی ام  ــای اجتماع ــرای دغدغه ه ــی ب ــا. ول ــد و مرزه ــی از ح چارچوب
ــرت  ــی در حس ــا کودک ــه ب ــن در مواجه ــدارم. م ــرزی ن ــد و م ح
نیمکــت مدرســه، بــا دیــدن مــادر و پــدری ســرخورده از هجمه هــای 
اجتماعــی و مشــاهده تمامــی مســائل و مشــکالت اجتماعــی، عــزم 
ــاوت،  ــی آه، بی قض ــک، ب ــتم؛ بی اش ــرده ام؛ می ایس ــزم ک ــود را ج خ
ــدی  ــطحی از توانمن ــم س ــا بتوان ــم ت ــی می کن ــم، همراه راه می یاب
ــدن  ــرد ایجــاد کنــم. شــیرین ترین لحظــات زندگــی مــن دی را در ف
خنده هــای رضایــت کودکــی بازگشــته بــه مدرســه و مــادری 
توانمنــد شــده در جامعــه اســت. مــددکاری اجتماعــی دردی دارد بــه 

ــددکارم. ــک م ــن ی ــان ها، م ــی انس ــق تنهای عم
یک خاطره از هزاران

در یکــی از محله هــای جنوبــی تهــران بــه دنبــال آدرس منزلــی 
ــزل  ــی من ــد از مدت ــتیم. بع ــالک می گش ــدون پ ــدی ب ــک واح ت
ــد  ــادر امیرمحم ــگ درب، م ــدای زن ــدن ص ــد ش ــا بلن ــم. ب را یافتی
)دانش آمــوز معرفــی شــده بــه بنیادکــودک( درب را بــاز کــرده و بــا 
روی گشــاده بــا مــا احوال پرســی کــرد. از همــان ابتــدای دیدارمــان 
ــا  ــخیص داد. ب ــادر تش ــره م ــترس را در چه ــراب و اس ــد اضط می ش
ــا  ــاق ب ــدیم. ات ــان ش ــکونت ایش ــاق محــل س ــی وی وارد ات راهنمای
ــون  ــک تلویزی ــتی و ی ــز دو پش ــود و به ج ــده ب ــیده ش ــت پوش موک
ــایل  ــرف و وس ــی ظ ــک و کم ــاق گاز کوچ ــال و اج ــی و یخچ قدیم
آشــپزخانه و رختخــواب، در منــزل چیــز دیگــری بــه چشــم 
ــود  ــا مــادر تنهــا ب نمی خــورد. امیرمحمــد هشــت ســاله در منــزل ب
ــازه از  ــت، ت ــر اس ــال از او بزرگ ت ــه یک س ــد ک ــر امیرمحم و خواه

ــود. ــزل بازگشــته ب ــه من مدرســه ب
 در زمانــی کــه مــادر بــرای پذیرایــی از مــا بــرای تهیــه دو لیــوان 
آب، اتــاق را تــرک کــرده بــود  بــا دقــت بیشــتری  بــه دور و اطرافمان 
نــگاه کردیــم. دورتــادور دیــوار اتــاق از  نیمــه بــا کاغذهــای کاهــی 

پوشــیده شــده بــود کــه حــس کنجکاوی مــان را برانگیخــت. 
ــود کــه امیرمحمــد  ــا مــادر شــروع نشــده ب هنــوز صحبت مــان ب
بــا فریــاد و گریــه و انجــام رفتارهــای غیرعــادی شــروع بــه دویــدن 
و پرتــاب کــردن پــارچ و لیــوان آب و وســایل درون آشــپزخانه کــرد. 
او تمامــی کفش هــا و دمپایی هــای درون حیــاط را بــه داخــل 
ــردن او  ــرل ک ــادر سراســیمه ســعی در کنت ــرد. م ــاق پرداخــت ک ات
داشــت و دائــم از مــا عذرخواهــی می کــرد امــا هرچــه بیشــتر تــالش 
ــا  ــد. ت ــر می ش ــش مصمم ت ــام رفتارهای ــد در انج ــرد، امیرمحم می ک
اینکــه بــه او ماژیکــی داد و او شــروع بــه کشــیدن نقاشــی بــر روی 
همــان کاغذهــای کاهــی دیوارهــا کــرد. مــادر تمــام مــدارک پزشــکی 

ــا  امیرمحمــد را نشــان مان داد و گفــت پســر مــن مشــکل هوشــی و ی
عقلــی نــدارد حتــی از بهــره هوشــی باالیــی برخــوردار اســت. ولــی مغــز 
او در دوران جنینــی رشــد کافــی نداشــته و باعــث بــروز عالئمــی پــس از 
تولــدش شــده اســت کــه دیرتــر از بقیــه کــودکان رشــد رفتــاری ماننــد 
ــا تشــخیص  ــل ب ــن دلی ــه همی ــن و... داشــته اســت. ب ــم و راه رفت تکل
ــان  ــت درم ــد تح ــی بای ــال های طوالن ــرای س ــد ب ــک امیرمحم پزش
ــای  ــه هزینه ه ــوس ک ــا افس ــرد. ام ــرار بگی ــناختی ق ــی و روان ش داروی
ــی  ــه تنهای ــا ب ــه م ــت ک ــزاف اس ــدری گ ــه ق ــی او ب ــی و داروی درمان
ــت  ــار داش ــادر اظه ــم. م ــز نداری ــن آن را نی ــت کمتری ــی پرداخ توانای
ــه دلیــل بیمــاری پســرش از او  ــد او ب ــدو تول کــه پــدر امیرمحمــد از ب
ــود  ــازه اینجــا ب ــرده اســت. ت ــرک ک ــواده اش را ت ــه و خان ــه گرفت فاصل
کــه علــت آن همــه اســترس و اضطــراب مــادر را درک کــردم. نداشــتن 
ــت  ــرس از دس ــک، ت ــای دارو و پزش ــار، هزینه ه ــد بیم ــد، فرزن درآم
دادن فرزنــد به خاطــر تهدیدهــای همســر و طــرد شــدنش از ســوی او، 
ــا،  ــای م ــن صحبت ه ــده اســت. در حی ــادر ش ــترس های م ــز اس پایه ری
امیرمحمــد مشــغول کشــیدن نقاشــی بــر روی دیــوار بــود. نقاشــی های 
ــر  ــادر متذک ــد. م ــیده می ش ــا کش ــیار زیب ــم و بس ــوط منظ ــا خط او ب
شــد کــه پســرش عالقه بســیار زیــادی بــه نقاشــی و درس ریاضــی دارد. 
در ایــن بازدیــد متوجــه شــدم کــه مدرســه امیرمحمــد مدتــی اســت از 
ــرده  ــه کــودکان ممانعــت ک ــار بقی ــن او در ســر کالس و در کن پذیرفت
ولــی مــادرش در منــزل تمامــی دروس را بــه او آمــوزش مــی داد تــا از 

دیگــر دانــش آمــوزان عقــب نمانــد.
در ایــن زمــان امیرمحمــد را کــه کمــی آرام تــر شــده بــود، صــدا زدم 
ــای  ــان بی قراری ه ــا هم ــد ب ــم. امیرمحم ــت کن ــا او صحب ــی ب ــا کم ت
ــد،  ــن آم ــزد م ــود ن ــی ب ــم بیش فعال ــبیه عالئ ــه بیشــتر ش ــی ک حرکت
ــتش  ــه دس ــم را ب ــه آورده بودی ــرای او هدی ــود ب ــا خ ــه ب ــی را ک کتاب
دادم. چشــمانی معصــوم و آکنــده از شــیطنتش برقــی زد. نــگاه 
ــی  ــن راهکارهای ــی یافت ــرد و در پ ــرو ب ــر ف ــه فک ــرا ب ــش او م بی آالی
بــرای درمــان و بهتــر زیســتن ایــن کــودک بیمــار برآمــدم. حــدود یــک 
ســاعت و نیــم را در ایــن منــزل بــه انجــام امــور اولیــه تشــکیل پرونده و 
همچنیــن انجــام مصاحبــه اولیــه مــددکاری گذرانــدم و کمــی بــه مــادر 
ــه زندگــی دادم. بعــد از آن روز مراحــل تکمیــل  ــزه و امیــدواری ب انگی
ــادم  ــر نه ــت س ــرعت پش ــا س ــودک را ب ــد در بنیادک ــده امیرمحم پرون
ــن  ــا شــنیدن ای ــادر وی ب ــا اینکــه او عضــوی از بنیادکــودک شــد. م ت
ــت  ــه هم ــون ب ــد. اکن ــود نمی گنجی ــر از خوشــحالی در پوســت خ خب
ــدت دو  ــودک، امیرمحمــد م ــاران بلندنظــر بنیادک و نیک اندیشــی همی
ــا اســتفاده از  ــادر او ب ــاد شــده اســت. م ــه بورســیه بنی ســال اســت ک
ــان  ــته درم ــاد توانس ــاران بنی ــت همی ــف و محب ــزی و لط ــغ واری مبال
ــد  ــد. امیرمحم ــری کن ــادی پیگی ــدی و متم ــورت ج ــرش را به ص پس
بــا اســتفاده از جلســات گفتاردرمانــی و کاردرمانــی و همچنیــن درمــان 
دارویــی توانســته بــه رفتارهــای غیرعــادی اش غلبــه کنــد و  بــه مدرســه 
ــرات بســیار خــوب  ــا نم ــی را ب ــه پنجــم ابتدای ــون پای بازگشــته و اکن
پشــت ســر نهــاده و حتــی در دوره هــای آموزشــی ســوروبان )چرتکــه( 
ــه  کــه از ســوی بنیادکــودک هماهنــگ شــد؛ شــرکت کنــد و موفــق ب
ــاط  ــن مــدت ارتب ــز طــی ای ــادر نی ــی گــردد. م کســب امتیازهــای عال
ــای  ــی راهنمایی ه ــرده و از تمام ــرار ک ــددکار برق ــا م ــی ب ــیار خوب بس
او اســتفاده می کنــد. اســترس های مــادر بســیار کاهــش یافتــه و 
حتــی خواهــر امیرمحمــد نیــز متأثــر از رونــد بهبــود بــرادرش روزهــای 

ــد. ــه می کن ــری را تجرب بهت
ــی  ــر نمایندگ ــه دفت ــه ب ــان ک ــر زم ــرش، ه ــد و خواه امیرمحم
و  آرام  رفتــاری  بــا  امیرمحمــد  می کننــد،  مراجعــه  بنیادکــودک 
لبخنــدی سرشــار از عشــق و محبــت و قدردانــی بــه دنبــال مــددکارش 

و جســتجوی کتاب هــای موجــود در دفتــر می پــردازد.

 

شهره طاعتی )مددکار اجتماعی بنیادکودک(
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 کمک به کودکان مبتال به تاالسمی در افغانستان
کــودکان مبتــال به تاالســمی در افغانســتان در وضعیت بســیار 
ــد  ــد. در چن ــرار دارن نامناســب از لحــاظ ســالمت و بهداشــت ق
ــش چشــمگیری  ــودکان تاالســمی افزای ــوت ک ســال گذشــته ف
یافتــه اســت. امکانــات و خدمــات بیمارســتان به شــدت محــدود 
ــت  ــک آنژیوک ــد ی ــوان خری ــی ت ــا حت ــتر خانواده ه ــت. بیش اس
ــق خــون  ــا از تزری ــن موضــوع باعــث می شــود آنه ــد. ای را ندارن
صــرف نظــر کننــد کــه منجــر بــه مــرگ کودکانشــان می شــود. 
ــه  ــون ب ــق خ ــرای تزری ــز ب ــخصی نی ــای مش ــتان ج در بیمارس

کــودکان تاالســمی وجــود نــدارد.                                                     
ــکالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــتان ب ــودک در افغانس ــر بنیادک دفت
مذکــور، مذاکراتــی بــا چنــد بیمارســتان در مزارشــریف به عمــل 
آورد کــه در نتیجــه یکــی از آنهــا بــا در اختیــار قــراردادن 
ــه کــودکان  ــه خدمــات ب ــرای ارائ ــه بنیادکــودک ب ــاق ب ــک ات ی

ــرد. ــکاری ک ــن مؤسســه هم ــا ای تاالســمی ب
ــودک  ــر بنیادک ــی دفت ــک مال ــی و کم ــا هماهنگ ــپس ب س
ــای  ــتقر و داروه ــکان مس ــن م ــد در ای ــک کارمن ــکا، ی در آمری
ــخ 25 دســامبر 2017 در  ــه و ســرانجام در تاری ــاز تهی ــورد نی م
بیمارســتان مرکــزی و دولتــی مزارشــریف، اتــاق ویــژه کــودکان 
ــاق  ــن ات ــاح ای ــان افتت ــد. از زم ــاح ش ــمی افتت ــاران تاالس بیم
ــی  ــودک از خدمــات خون ده ــن 150 تــا 170 ک ــه بی ماهیان
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــتفاده می کنن ــاز اس ــورد نی ــای م و داروه
مشــخصات 99 کــودک تاالســمی و 35 کــودک انومیــا در 
ــات  ــب از خدم ــه مرت ــت ک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــودک ب بنیادک
مرگ و میــر  نتیجــه  در  می کننــد.  اســتفاده  خون رســانی 
ــدا  ــمگیری پی ــش چش ــریف کاه ــمی در مزارش ــودکان تاالس ک
کــرد. آمــاری کــه همــکاران در افغانســتان بــه دســت آورده انــد و 
مقایســه 5 مــاه اخیــر بــا 5 مــاه قبــل از آن  نشــان می دهــد کــه 
ــه 6 کــودک تقلیــل یافتــه اســت.  مــوارد فــوت از 17 کــودک ب
نظــر بــه محدودیــت بودجــه و امکانــات، فضــا بــرای آمــوزش و 

ــت. ــراوان اس ــان ف ــودکان و خانواده هایش ــه ک ــک ب کم

 برگــزاری ســمینار ظرفیت ســازی مــددکاران داوطلــب 
 AHEAD ــه ــکاری موسس ــا هم ــودک ب بنیادک

مؤسســه AHEAD کــه در بخــش پروژه هــای ظرفیت ســازی 
از  دعــوت  بــا  می کنــد  فعالیــت  افغانســتان  در  جوانــان 
روزه   19 برنامــه  داوطلــب،  مــددکاران  بــرای  بنیادکــودک، 

مدیریــت پروژه هــا- منابــع انســانی را برگــزار کــرد.
ــا 20 مــاه مــی اجــرا شــد و تعــداد 37  ایــن برنامــه از اول ت
نفــر از مــددکاران بنیادکــودک در ایــن برنامــه شــرکت کردنــد.

عیــادت از کــودکان دچــار ســوء تغذیــه در بیمارســتان شــهر 
مزارشــریف

ــخ  ــود در تاری ــددکاران خ ــراه م ــه هم ــودک ب ــم بنیادک تی
24 ژوئــن 2017 و قبــل از فــرا رســیدن عیــد فطــر بــه همــراه 
پزشــکان بخــش و معــاون رئیــس بیمارســتان از 50 تــن از 
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و بستری با اهدای عیدی عیادت کردند. 

ــکاران           ــنایی هم ــت آش ــوان جه ــن بخ ــا م ــمینار ب  س
ــودک  ــا بنیادک ــی ب ــدارس خصوص م

ــرح  ــودک از ط ــگان بنیادک ــتقبال دانش آموخت ــس از اس  پ
ــرح  ــن ط ــرای ای ــور اج ــه منظ ــران و ب ــوان در ته ــن بخ ــا م ب
ــا مدیــران  ــار در افغانســتان، پــس از گفت و گــو ب ــرای اولیــن ب ب
مــدارس خصوصــی از آنهــا دعــوت شــد تــا در ســمینار معرفــی 
ــوزان  ــن دانش آم ــر ذه ــرات آن ب ــوان و تأثی ــن بخ ــا م ــرح ب ط
شــرکت کننــد. در ایــن ســمینار طــرح بــرای اســتادان و مربیــان 
ــرای  ــدارس ب ــری در م ــد از فراگی ــا بع ــد ت ــرا ش ــدارس اج م
ــوزش  ــی و آم ــس از راهنمای ــود. پ ــرا ش ــز اج ــوزان نی دانش آم
مربیــان و اســتادان، طــرح بــا مــن بخــوان بــه صــورت هفتگــی 
ــه مــدت 2 ســاعت برگــزار  ــرای دانش آمــوزان همــه مقاطــع ب ب

شــد. 
مجموعاً در این دوره 480 دانش آموز شرکت کردند.

 جلسه با نمایندگان دفتر مجما 
ــمال،  ــه ش ــا( ناحی ــی افغانســتان )مجم ــه مدن ــع جامع مجم
ــتان های  ــه )اس ــن ناحی ــتان های ای ــدگان اس ــراه نماین ــه هم ب
بدخشــان، قنــدوز، تخــار، بغــالن، ســمنگان، جوزجــان، ســرپل، 
فعالیت هــای  ارائــه  نحــوه  و  گفت وگــو  جهــت  فاریــاب( 
نشســت  ایــن  در  کــه  داد  ترتیــب  نشســتی  بنیادکــودک، 
ــت و  ــه فعالی ــن و بیشــترین دامن ــل بهتری ــه  دلی ــودک ب بنیادک
ــن  ــدگان ای ــر نماین ــورد تقدی ــودکان، م ــه ک ــرد در عرص عمل ک

ــت. ــرار گرف ــع ق مجم

 برپایی خیمه مهربانی
ــه  ــک ب ــرای کم ــین ب ــال های پیش ــد س ــودک مانن بنیادک
نیازمنــدان، بــه مــدت 10 روز در مــاه مبــارک رمضــان بــا برپایی 
خیمــه مهربانــی، بــا جمــع آوری کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی 
ــرای 98  ــودک، ب ــزی بنیادک ــر مرک ــای دفت ــار کمک ه در کن

ــرد. ــه ک ــی تهی ــواد غذای ــته های م ــوار، بس خان

ــر از مــددکاران   گرامی داشــت روز جهانــی داوطلــب و تقدی
طلب  و ا د

بنیادکــودک افغانســتان بــرای ســپاس گزاری از زحمــات 
مــددکاران داوطلــب خــود در ایــن روز از آنهــا تجلیــل و قدردانی 
کــرد. نمایندگــی افغانســتان 86 مــددکار داوطلــب دارد کــه در 
انجــام فعالیت هــای ایــن بنیــاد ســهم به ســزایی ایفــا می کننــد. 
از ایــن تعــداد 43 نفــر به صــورت همــکاران افتخــاری بــه طــور 

مــداوم در دفتــر ایــن نمایندگــی فعالیــت دارنــد.
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نهــاد مردمــی بنیادکــودک، بــه پشــتوانه مــردم و 
ــای  ــا گام ه ــه روز ب ــان، روز ب ــی حمایت هایش ــه دلگرم ب
ــتانه اش  ــداف انسان دوس ــه ســمت اه ــتوار تر ب ــر و اس بلند ت
پیــش مــی رود. داوطلبــان بنیادکــودک از سراســر دنیــا بــا 
قلبــی کــه بــه عشــق فرزنــدان بــا اســتعداد سرزمین شــان 
ــالش  ــه ت ــی روشــن تر، امیدواران ــا شــوق فردای ــد و ب می تپ
می کننــد. ســالی کــه گذشــت ســال پــر بــاری بــرای ایــن 
ــودک  ــدار بنیادک ــان نیک پن ــود. داوطلب ــی ب ــاد مردم نه
ــه  ــی هســتند  ب ــاد مردم ــن نه ــن ســرمایه ای ــه بزرگتری ک
بهانه هــای مختلــف دور هــم جمــع شــدند و مهــر آفریدنــد.

 از ســپیده عزیــز کــه بــه همت دوســتانش بــا جمع آوری 
ــرای  ــش ب ــت کف ــی توانســت 200 جف ــای مردم حمایت ه
ــی  ــودک نمایندگ ــق بنیادک ــه و از طری ــوروز تهی ــد ن عی
ــا گــروه دانشــجویی  ــام کــه ب ــا پی ــد، ت ــع کن کاشــان توزی
ــوزان  ــع دانش آم ــه نف ــه ای ب ــز صبحان ــووا می ــگاه آی دانش
بنیادکــودک چیدنــد و نــگار و شــهال و مهــرداد و مولــود و 
ده هــا داوطلــب دیگــر کــه در برنامــه نــوروزی کالیفرنیــای 
جنوبــی بــا جــان و دل شــرکت کردنــد و زیبایــی آفریدند. از 
گــروه موســیقی ســی برگ کــه داوطلبانــه بــا نــوای زیبــای 
ســرزمین مان فضــای جشــن نــوروزی را لطافــت بخشــیدند 
ــا  ــها، هلی ــا، س ــاد، آزیت ــتنی، فرج ــای دوست داش ــا پریس ت
و ســایر هنرمندانــی کــه بــا هنرشــان مهرآفرینــی کردنــد.

بهانه هــای  بــه  خانه هایشــان  در  کــه  داوطلبانــی  از 
برگــزار  کوچــک  دورهمی هــای  و  مهمانــی  مختلــف، 
ــوزان بنیادکــودک، کمک هــای  ــع دانش آم ــه نف ــد و ب کردن
ــا  ــه ب ــی ک ــا ســایر داوطلبان ــد ت ــی جمــع آوری کردن مردم
تخصص شــان و یــا همفکــری و همدلی هایشــان در بزرگتــر 
ــر  ــار دیگــر ب شــدن ایــن نهــاد مردمــی یــاری رســاندند؛ ب

ــذارد. ــه می گ ــن راه صح ــت ای حقانی
بنیادکــودک متعلــق بــه همــه ماســت! چــرا کــه بــرای 
ــد.  ــالش می کن ــا ت ــرزمین م ــدان و س ــا و فرزن ــده م آین
ــان  ــه استعدادهایش ــی ک ــا دانش آموزان ــک ب ــدون ش ــا ب م
ــن تر و  ــر، روش ــی زیبات ــود فردای ــکوفا می ش ــف و ش کش
ــودک  ــان بنیادک ــت.  داوطلب ــم داش ــری خواهی صلح آمیزت
ــه  ــان ب ــر جه ــتی در سراس ــر و دوس ــفیران مه ــون س چ
ــه واقعیــت  ــرای ب زیبایــی و مهــر، دســت در دســت هــم ب
پیوســتن رویاهــای کــودکان بــا اســتعداد تــالش می کننــد 
ــش را  ــای داوطلبان ــی تالش ه ــی تمام ــاد مردم ــن نه و ای
ــر  ــی و مه ــه گرم ــان را ب ــت تک تک ش ــد و دس ارج می نه

می فشــارد.

ــا  ــراه ب ــال، هم ــر س ــم ه ــه رس ــکا، ب ــودک امری ــر بنیادک دفت
ــه  ــوروز رفت ــواز ن ــه پیش ــت دارانش ب ــاران و دوس ــان، همی داوطلب
ــام آور  ــه پی ــتانی ک ــن باس ــن آیی ــی ای ــا مهربان ــم و ب ــار ه و در کن
مهــر و دوســتی اســت را جشــن گرفــت. بازارچــه و جشــن نــوروزی 
بنیادکــودک، امســال در دو شــهر اروایــن و لس آنجلــس برگــزار شــد 
ــان و  ــه داوطلب ــاری فداکاران ــکاری و همی ــا هم ــک ب ــدون ش ــه ب ک
دوســت دارانش ممکــن نبــود. ایــن عزیــزان کــه شــبانه روز در تهیــه و 
تنظیــم برنامه هــا، خریــد، هماهنگــی و چیدمــان هفت ســین و اداره 
برنامــه بــه نحــو احســن بــا بنیادکــودک همــکاری داشــتند؛ جــزء بــا 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــه ب ــاد خیری ــن نه ــرمایه های ای ــن س ارزش تری
ــه دســت  ــد کــه روح بنیادکــودک در دســت ب ــاور دارن ایــن افــراد ب
هــم دادن بــرای زیباتــر ســاختن اســت. همیــن شــوِر زیباتــر ســاختن 
فــردا و شــوق انســان های مهربــان بــه آینــده ای بهتــر بــرای فرزنــدان 
ــم را  ــت ه ــه دس ــد ب ــوق می ده ــا را س ــه آنه ــت ک ــرزمینی اس س
گرفتــن، کنــار هــم ایســتادن و بــرای فــردای روشــن تــالش کــردن.  
ــر از  ــری، پ ــه دیگ ــق ب ــف عش ــس لطی ــود از ح ــر ب ــن پُ ــن جش ای
ــه آن عشــق می ورزیــم.  ــرای ســرزمینی کــه ب حــس یکــی شــدن ب
ــط  ــا فق ــد ام ــواری راه می رفتن ــه دش ــه ب ــه ک ــالمندانی گرفت از س
بــه عشــق وطــن و بــه نیــت همراهــی بــا کــودکان ایــران در جشــن 
ــد بتواننــد  ــا کودکانــی کــه تمریــن می کردن ــد ت حضــور یافتــه بودن
ــه  ــد ک ــند و بدانن ــی بنویس ــای فارس ــط زیب ــه خ ــران را ب ــام ای ن
سرزمین شــان مهــد عشــق و دوســتی اســت؛ از زنــان و مردانــی کــه 
ــا اشــتیاق فیلم هــای تهیــه شــده از  حضــور بنیادکــودک پــس از  ب
ــد و گاهــی  ــا را تماشــا می کردن ــه کرمانشــاه و نصــب کانکس ه زلزل
ــه  ــی ک ــد. نوجوانان ــاک می کردن اشکشــان را از گوشــه چشمشــان پ
از دل و جــان بــرای زیباتــر شــدن برنامــه ای بــه نــام ایــران و بــرای 
فرزنــدان ایــران تــالش می کردنــد. ایــن رنگارنگــی ســلیقه ها و 
تنــوع گروه هــای ســنی شــرکت کننده در ایــن برنامــه، خــود 
ــران و  ــای ای ــرزمین زیب ــه س ــه ب ــل هم ــق بی بدی ــر عش ــی ب گواه
ــتی  ــق و درس ــودن عش ــتین ب ــر راس ــی ب ــت. گواه ــش اس مردمان
مهربانــی. گواهــی بــر اینکــه عشــق، جایــی دور از مــا رشــد می کنــد 
و تمــام آســمان زندگی مــان را روشــن می ســازد.در ایــن جشــن کــه 
تلفیقــی از برنامه هــای متنــوع فرهنگــی- هنــری، بازارچــه نــوروزی و 
معرفــی فعالیت هــای بنیادکــودک بــود بیــش از 20 شــغل ایرانــی در 
حمایــت از اهــداف بنیادکــودک حضــور داشــتند. برخــی چهره هــای 
ــار  ــدای آث ــا اه ــا ب ــان و ی ــا حضورش ــز ب ــی نی ــنای فرهنگ نام آش
ــرکت کنندگان  ــرده و از ش ــالم ک ــود را اع ــت خ ــان، حمای هنری ش
و حاضریــن دعــوت کردنــد تــا بــا پیوســتن بــه بنیادکــودک در هــر 
چــه زیباتــر شــدن فرداهــا ســهیم باشــند. بنیادکــودک، بــه همــراه 
ــا آرزوی  ــال را ب ــوروز امس ــی، ن ــای جنوب ــم کالیفرنی ــان مقی ایرانی
موفقیــت و خوشــحالی همــه کــودکان ایــران زمیــن جشــن گرفتــه و 
بــا یکدیگــر پیمــان بســتند کــه تــا همیشــه دســت یکدیگــر را بــرای 

ــد. ــان بگیرن ــدان سرزمین ش ــر فرزن ــردای بهت ف

  



128

بنیادکــودک دفتــر آمریــکا در ســال 1994 در شــهر پورتلنــد 
اُوِرگان پایه گــذاری شــد و کارش را بــا حمایــت چنــد همیــار از 
ــن  ــه در طــی ای ــاد خیری ــن بنی ــاز کــرد. ای پنــج دانش آمــوز آغ
ــد را در  ــوز نیازمن ــزاران دانش آم ــت ه ــا توانس ــه تنه ــال ها ن س
ایــران بــا حمایــت مــادی و معنــوی از دایــره نیازمنــدی خــارج 
ــر  ــالوه ب ــت ع ــش توانس ــترش فعالیت های ــا گس ــه ب ــد، بلک کن
ــز برنامــه  ــال نی ــزی، افغانســتان و نپ ــران در کشــورهای اندون ای

حمایتــی خــود را پیــاده کنــد. 
ــا آن روبــرو  در دهــه اخیــر، مهم تریــن چالشــی کــه بنیــاد ب
ــران اســت  ــه ای ــکا علی شــد وجــود تحریم هــای اقتصــادی آمری
ــران را دشــوار  ــه ای ــه ارســال کمک هــای جمــع آوری شــده ب ک
ــال  ــن س ــاد چندی ــه بنی ــد ک ــث ش ــکل باع ــن مش ــاخت. ای س
کمک هــای جمــع آوری شــده را از طریــق خریــد و ارســال مــواد 
ــم نمی شــدند( انجــام دهــد.  ــی )کــه شــامل قوانیــن تحری غذای
ــکا مجــوز  ــه داری آمری ــی خوشــبختانه در ســال 2015، خزان ول
ــر  ــاد را صــادر کــرد کــه ب ــرای بنی ارســال کمک هــای نقــدی ب
ــا میــزان 2 میلیــون  اســاس آن بنیــاد می توانســت هــر ســاله ت
ــا  ــه ایــران ارســال دارد. بنیادکــودک آمریــکا ب دالر پــول نقــد ب
ــش،  ــش درآمدهای ــا و افزای ــدن فعالیت ه ــه ش ــه اضاف ــه ب توج
ــوزش  ــزان مج ــه می ــرد ک ــت ک ــکا درخواس ــه داری آمری از خزان
ــای  ــفافیت فعالیت ه ــه ش ــر ب ــز نظ ــا نی ــد و آنه ــش ده را افرای
مالــی موسســه در ســال های گذشــته در تاریــخ اول فوریــه 
2017، مقــدار مجــوز اُوَفــک بنیادکــودک را بــه 3 میلیــون 
ــن مجــوزی اســت  ــن بزرگتری ــد. ای ــش دادن دالر در ســال افزای
ــه  ــک مؤسس ــرای ی ــون ب ــا کن ــکا ت ــه داری آمری ــه اداره خزان ک
خیریــه و فعالیــت آن در ایــران صــادر کــرده اســت. ایــن مجــوز 
در ســال گذشــته بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه کار آمــد زیــرا 
ــزار  ــش از 400 ه ــتفاده از آن بی ــا اس ــکا توانســت ب ــر آمری دفت
ــرده  ــع ک ــاه جم ــه زدگان کرمانش ــرای زلزل ــه ب ــی ک دالر کمک
بــود، بالفاصلــه بــه دفتــر ایــران ارســال دارد و آنهــا نیــز ســریعاً 
ــه زده  ــروم زلزل ــق مح ــرای مناط ــس ب ــد کانک ــه خری ــدام ب اق
ــه مدارســی کــه کالس هــای  ــد. ارســال ســریع کانکــس ب کردن
درسی شــان بــر اثــر زلزلــه ویــران شــده بــود باعــث شــد 
ــای درس  ــه کالس ه ــگ ب ــه بی درن ــوز آن منطق ــا دانش آم صده

ــه تحصیلشــان ایجــاد نشــود. ــی در ادام ــد و مانع برگردن
بنیادکــودک در آمریــکا بــه روش هــای مختلــف، بــرای 
بازمانــدگان ســوانح طبیعــی هم چــون  دانش آمــوزان و یــا 
زلزلــه و ســیل کمــک جمــع آوری می کنــد. از راه انــدازی 
کمپیــن و برگــزاری بازارهــای بــزرگ در ایــام نــوروز گرفتــه تــا 
ــای  ــع و گردهمایی ه ــرکت در جوام ــی، ش ــای خانگ گلریزان ه
ایرانی-آمریکائــی، اســتفاده بهینــه از شــبکه های اجتماعــی، 
ــه بیــش از 30 هــزار نفــر،  ارســال خبرنامــه از طریــق ایمیــل ب
ــودک  ــز بنیادک ــر چی ــش از ه ــی بی ــانه ها و...؛ ول ــی در رس آگه
ــه  ــد ک ــش می دان ــاران مهربان ــون همی ــود را مدی ــت خ موفقی
همــواره از آن پشــتیبانی کــرده و بنیــاد را بــه دوســتان و 

ــد. ــی می کنن ــود معرف ــنایان خ آش

ــیاری از  ــه بس ــورد توج ــاد م ــه بنی ــت اســت ک ــن عل به همی
شــرکت هایی کــه کارشــان حسابرســی و  بررســی مؤسســه های 
Char- ــا ــن آنه ــه اســت . بزرگتری ــرار گرفت ــه اســت، ق  خیری
میلیــون   1.4 بیــن  از  کــه  دارد  نــام    ity Navigator
ــد  ــه را واج ــط 8000 مؤسس ــکا، فق ــه در آمری ــه خیری مؤسس
شــرایط بررســی دانســته و بــه آنهــا از 1 تــا 4، نمــره داده اســت. 
خوشــبختانه بنیادکــودک اکنــون ســه ســال متوالــی اســت کــه 
از شــرکت چریتــی نویگیتــور، باالتریــن نشــان ارزش یابــی )چهــار 
ــون  ــر  هم چ ــات دیگ ــت. مؤسس ــرده اس ــت ک ــتاره( را دریاف س
Indepen-   و  Great Nonprofits  و  GuidStar
ــفافیت و  ــتم ش ــز سیس dent Charity of America نی

ــد. ــی کرده ان ــن« ارزیاب ــاد را »بهتری ــره وری بنی به
تعــداد همیــاران بنیادکــودک هــر روز در حــال افزایــش اســت 
و ســال گذشــته قریــب بــه 8000 بــار بــرای بنیــاد کمــک مالــی 
ارســال کرده انــد. تمامــی همیــاران در مواقــع ضــروری بالفاصلــه 
ــد کــه  ــه ســراغ بنیادکــودک مــی آینــد چــون اطمینــان دارن ب
کمک شــان در اســرع وقــت از راه قانونــی بــه دســت نیازمندانــی 
ــوع  ــی وق ــال درپ ــور مث ــد. به ط ــد؛ می رس ــر دارن ــد نظ ــه م ک
زلزلــه در کرمانشــاه، در روزهــای 13 و 14 نوامبــر بیش از 2000 
ــاد  ــد. بنی ــک کردن ــودک کم ــایت بنیادک ــق وب س ــر از طری نف
همچنیــن بیــش از 4000 همیــار دارد کــه هرمــاه  کمک هــای 
ــوزان تحــت حمایتشــان ارســال  ــرای دانش آم ــدی خــود را ب نق

می دارنــد. 
ــداد  ــش در تع ــث افزای ــار باع ــداد همی ــش در تع ــن افزای ای
دانش آمــوزان بنیــاد نیــز شــده اســت. به طوری کــه اکنــون 
ــیه  ــران بورس ــوز ای ــزار دانش آم ــوع 10 ه ــر از مجم 3319 نف
بنیادکــودک آمریکاســت. مزیّــت دیگــر افزایــش در تعــداد 
همیــاران، کاهــش هزینه هــای باالســری اســت. بنیــاد در ســال 
ــه  ــود ک ــد ب ــاری اش 7 درص ــای ج ــوع هزینه ه ــته مجم گذش
ــه از  ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــت. ای ــزی اس ــیار ناچی ــم بس رق
هــر یــک دالر دریافــت شــده، 93 ســنت آن صــرف برنامه هــای 

ــت.  ــده اس ــوزان ش ــه دانش آم ــوط ب مرب
ــودک  ــای بنیادک ــورد فعالیت ه ــات بیشــتر در م ــرای اطالع ب

آمریــکا بــه وب ســایت آن بــه آدرس:
 www.childfoundation.org 

مراجعه فرمائید.
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Facebook
 www.facebook.com/Child.Foundation

 www.facebook.com/childfoundationusa

Instagram
www.instagram.com/childfoundation

LinkedIn
www.linkedin.com/company/child-foundation

Twitter
www.twitter.com/ChildFoundUSA

Telegram
@telegram.me/CHILDFOUNDATION
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ــه دانش آمــوزان  ــی بنیادکــودک کمــک ب اگرچــه هــدف اصل
و دانشــجویان بــرای ادامــه تحصیــل اســت ولــی گهگاهــی 
به دلیــل شــرایط خــاص از برخــی پروژه هــای درمانــی نیــز 

حمایــت می کنــد. 
از کمــک بــه جراحــی صــورت دانش آمــوز 16 ســاله اهــوازی 
کــه تنهــا چندمــاه بیشــتر نداشــت و دچــار ســوختگی صــورت و 
گــردن شــد تــا کمــک بــه جســیکا کــودک یــک ســاله ای کــه در 
اندونــزی دچــار یــک بیمــاری پوســتی نــادر شــد و یــا بچه هــای 
مبتــال بــه تاالســمی در افغانســتان کــه بنیادکــودک توانســت بــا 
ایجــاد یــک مرکــز کمــک بــه بیمــاران تاالســمی، جــان بســیاری 
ــه  ــد و حبیب ال ــا  خال محم ــد ی ــرگ برهان ــر م ــا را از خط از آنه
ــت  ــن از دس ــار می ــر انفج ــر اث ــان را ب ــک پایش ــدام ی ــه هرک ک
ــکی در  ــز پزش ــک مرک ــودک و ی ــکاری بنیادک ــا هم ــد و ب دادن
ــد.  ــت کنن ــی دریاف ــای مصنوع ــگان پ ــه رای ــتند ب ــا توانس ایتالی
ــرز  ــدون م ــا انجمــن پزشــکان ب ــون ب ــکا، اکن ــودک آمری بنیادک
ــودکان  ــیون ک ــه واکسیناس ــی از هزین ــن بخش ــرای تأمی ــز ب نی

ــا همــکاری دارد. ــه وب یمنــی علی
ــن«  ــده »رادی ــاً پرون ــوارد، قطع ــن م ــام ای ــان تم ــی در می ول
ــرار  ــی ق ــه جهان ــورد توج ــرد و م ــر ک ــب نظ ــه جل ــش از هم بی

ــت. گرف
 SMA ــه بیمــاری ــال ب ــی مبت ــه کودک ــن ک ــن رادی والدی
ــه می توانســت جــان فرزندشــان را  ــی ک ــه داروئ ــرای تهی ــود ب ب
ــه داروی  ــد. هزین ــک کردن ــای کم ــردم تقاض ــد، از م ــات ده نج
ــود. یکــی  ــام دارد 750 هــزار دالر ب مــورد نظــر کــه اســپینرازا ن
ــام خانــم مینــا غفرانــی کــه  از همــکاران ســابق پــدر رادیــن به ن
ــرد،  ــکا به ســر می ب ــالت دانشــگاهی در آمری ــه تحصی ــرای ادام ب
ــزان  ــک گلری ــان ی ــرای آن ــه ب ــوش و داوطلبان ــورت خودج به ص
ــبکه های  ــق ش ــن از طری ــرای رادی ــدازی و ب ــوک راه ان در فیس ب
اجتماعــی درخواســت کمــک کــرد. خوشــبختانه ایــن موضــوع، 
مــورد اســتقبال بســیاری از هم وطنــان قــرار گرفــت و در مدتــی 
کوتــاه بیــش از 20 هــزار نفــر از سراســر جهــان بــه ایــن کمپیــن 

ــد. کمــک کردن
ــی در  ــم غفران ــا خان ــه ب ــکا ک ــودک آمری ــکاران بنیادک هم
ــک  ــن کم ــال ای ــد ارس ــالع دادن ــان اط ــه ایش ــد ب ــاس بودن تم
بــرای کودکــی کــه شــهروند ایــران اســت بــدون دریافــت مجــوز 
ــن  ــر قوانی ــت از نظ ــن اس ــکا ممک ــه داری آمری ــک از خزان اُوف
تحریــم برایشــان مشکل ســاز شــود و پاســخ بــه تقاضــای 
ــون  ــاً چ ــد. ضمن ــول می انجام ــا به ط ــتی ماه ه ــن درخواس چنی
ــرای  ــک فاندریزنیــگ شــخصی اســت شــانس کمتــری ب ــن ی ای
ــل  ــن دلی ــت. به همی ــد داش ــه داری خواه ــوز خزان ــت مج دریاف
ــوم  ــک س ــش از ی ــه بی ــود ک ــور ش ــت مجب ــن اس ــان ممک ایش
ــن رو  ــردازد. از ای ــات بپ ــت مالی ــده را باب ــع ش ــای جم کمک ه
بنیادکــودک به عنــوان یــک مؤسســه خیریــه مــورد قبــول 
ــد و  ــل ش ــت وارد عم ــک اس ــوز اوف ــه دارای مج ــوک ک فیس ب

ــی  ــم غفران ــا خان ــوک و هماهنگــی الزم ب ــا فیس ب ضمــن تمــاس ب
ــوک  ــده را از فیس ب ــع ش ــای جم ــت کمک ه ــن، توانس ــدر رادی و پ
ــرد  ــت ک ــزار دالر دریاف ــاً 705 ه ــوک مجموع ــت دارد. فیس ب دریاف
ــودک  ــه بنیادک ــه 2018 ب ــخ 8 ژانوی ــه 641.544 دالر را در تاری ک
آمریــکا تحویــل داد )مابقــی هزینه هــای جــاری فیس بــوک را 
ــالع  ــه اط ــب را ب ــه مرات ــز بالفاصل ــودک نی ــش داد(. بنیادک پوش
بیمارســتان و والدیــن رادیــن رســانید و از بیمارســتان مــدارک الزم 
را درخواســت کــرد. پــس از دریافــت مــدارک، در 16 ژانویــه 2018، 
بنیــاد مبلــغ 600 هــزار دالر را بــه بیمارســتان ســیتاِدل در کشــور 
ــزار  ــرد و 40 ه ــال ک ــود ارس ــتری ب ــن در آن بس ــه رادی ــک ک بلژی
ــس از  ــد پ ــی جدی ــال مال ــت در س ــرار اس ــز ق ــده را نی دالر باقیمان

ــد.   ــال کن ــدد ارس ــن مج ــکی رادی ــدارک پزش ــت م دریاف
خوشــبختانه پــس از تالش هــای بســیار، اکنــون رادیــن 
داروهــا به خوبــی عمــل کــرده  و  ســالمت اســت و ظاهــراً 
بنیادکــودک هــم از اینکــه توانســته نقــش کوچکــی در کمــک بــه 
ــت  ــاً موفقی ــی قطع ــحال اســت. ول ــد خوش ــته باش ــداوای او داش م
ــه  ــان ک ــی اســت. ایش ــم غفران ــت خان ــون مدیری ــروژه مدی ــن پ ای
ــبکه های  ــگ ش ــته مارکتین ــانس در رش ــوق لیس ــر ف ــل آخ مراح
اجتماعــی را می گذراننــد به خوبــی توانســت از تبحــر و تجربــه 
خــود در زمینــه شــبکه های اجتماعــی اســتفاده کــرده و بــا 
ــه  ــل ب ــن را تبدی ــن کمپی ــو ای ــس و ویدئ ــب، عک ــتفاده از مطال اس
ــه  ــی ب ــک ایران ــون توســط ی ــه تاکن ــد ک ــی کن ــن کمپین موفق تری
انجــام رســیده اســت. وی توانســت طــی مــدت چنــد مــاه و بــدون 
ــم  ــبانه روزی خان ــات ش ــاب زحم ــدون احتس ــه ای )ب ــچ هزین هی

ــد.  ــع کن ــزار دالر جم ــش از 700 ه ــی( بی غفران
ــان  ــان مهرب ــر از ایرانی ــر دیگ ــن، دو نف ــوع رادی ــس از موض پ
ــام خانــم ســالکی در جرجیــا  و آقــای ســاعی  ــه ن ســاکن آمریــکا ب
در تگــزاس نیــز از طریــق بنیادکــودک بــرای دو کــودک دیگــر بــه 
ــن بیمــاری مهلــک  ــه ای ــی کــه آنهــا هــم مبتــال ب ــام رهــام و عل ن
ــد.  ــوک کردن ــدازی فاندریزینــگ در فیس ب ــه راه ان ــدام ب ــد، اق بودن
متأســفانه تــا قبــل از جمــع شــدن کمک هــا به میــزان الزم، 
بیمــاری رهــام و علــی را از پــا درآورد. مجموعــاً بــه همــت و تــالش 
خانــم ســالکی و آقــای ســاعی بیــش از 100 هــزار دالر بــه حســاب 
ــار  ــن دو همی ــا هماهنگــی ای ــاد ب ــز شــد کــه بنی بنیادکــودک واری
ــال  ــاران مبت ــایر بیم ــرف س ــده را ص ــع ش ــای جم ــام کمک ه تم
ــس از  ــه پ ــودک بالفاصل ــرد. بنیادک ــد ک ــاری خواه ــن بیم ــه ای ب
مذاکــره بــا انجمــن دیســتروفی بــه اطــالع آنهــا رســانید کــه پــس 
ــای  ــا، کمک ه ــدارک از آنه ــت م ــی و دریاف ــل قانون ــی مراح از ط
ــه  ــه  SMA  ب ــال ب ــودکان مبت ــه ک ــرای کمــک ب ــده را ب ــع ش جم
ــای  ــده کمک ه ــب پرون ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــد ک ــال خواه ــا ارس آنه

ــد. ــته ش ــاران SMA بس بیم
ــن  ــوی از ای ــالع ثان ــا اط ــم دارد ت ــکا تصمی ــودک آمری بنیادک
ــه داروی  ــل اول آنک ــود. دلی ــارج ش ــف خ ــل مختل ــه دالی ــروژه ب پ
ــرده  ــت ک ــکا را دریاف ــوز FDA آمری ــه مج ــم آنک ــپینرازا علیرغ اس
ــی  ــده، ول ــاهده ش ــز مش ــت دارو نی ــرات مثب ــه از اث ــد نمون و چن
ــان  ــه و همچن ــر نیافت ــی نش ــای علم ــج آن در ژورنال ه ــوز نتای هن
ــز  ــدم تجوی ــود. ع ــی محســوب می ش ــک داروی امتحان ــوان ی به عن
و فــروش ایــن دارو در کشــور ســازنده اش )آمریــکا( و برخــی 
ــن  ــروج از ای ــل دوم خ ــتان، دلی ــد انگلس ــر مانن ــورهای دیگ کش
ــزار دالر  ــش از 750 ه ــع آوری بی ــه جم ــوم آنک ــت. س ــروژه اس پ
ــرژی  ــه حقیقــت کار دشواریســت و وقــت و ان ــک بیمــار، ب ــرای ی ب
ــودک  ــود بنیادک ــث می ش ــن باع ــرد و ای ــادی از مؤسســه می گی زی
از هــدف اصلــی خــود کــه کمــک بــه دانش آمــوزان نیازمنــد 

ــد ــاز مان ــت، ب ــل اس ــرای تحصی ب
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 97 نــوروز  در  ســوئیس  )امدادکــودک(  بنیادکــودک 
ــرد. ــزار ک ــوروزی برگ ــازار ن ــین ب ــال های پیش ــد س همانن

ــران در  ــه نفــع کــودکان ای ــوروزی ب ــازار ن شــانزدهمین ب
محلــی شــاد و دوســتانه برگــزار شــد. در ایــن بــازار، ایرانیــان 
ــا یکدیگــر  ــازار ب ــر بهره منــدی از ب ــم ســوئیس عــالوه ب مقی

دیــدار کردنــد.
ــزار  ــوروز برگ ــل از ن ــد روز قب ــوروزی چن ــازار ن ــن ب ای
ــازار بــه نفــع کــودکان و  شــد و حــدود 1500 نفــر از ایــن ب
دانش آمــوزان  ایــران دیــدن کردنــد. در ایــن محــل همچنیــن 
ــدگان  ــرای مراجعه کنن ــودک ب ــد بنیادک ــای جدی فعالیت ه

بیــان شــد.
ــداد  ــودک )ام ــکاران در بنیادک ــت، هم ــر اس ــایان ذک ش
کــودک( ســوئیس توضیحاتــی بــه بازدیدکننــدگان در مــورد 
ــا  ــتی آنه ــد سرپرس ــاران می توانن ــه همی ــی ک دانش آموزان
ــرار دهنــد؛  ــی ق را برعهــده گرفتــه و مــورد حمایــت تحصیل

ــد. ــه دادن ارائ
بنیادکــودک )امــداد کــودک( ســوئیس در تاریــخ 22 
شــهریورماه 1381 افتتــاح شــد. مخاطبــان می تواننــد از 
طریــق ایمیــل info@emdad-kudak.ch بــا ایــن 

ــند. ــاط باش ــوئیس در ارتب ــی در س نمایندگ

معرفــي  )امدادکــودک(  بنیادکــودک  دیگــر  فعالیــت 
خدمــات ایــن مؤسســه در دانشــگاه EPFL  لــوزان بــود کــه 
قســمت فرانســوي زبــان ســوییس اســت. بیــش از 100نفــر از 
اســاتید و دانشــجویان  در ایــن همایــش شــرکت کردنــد کــه 

ــود.  ــراه ب ــز هم ــی نی ــای مال ــا کمک ه ــان ب حضورش

ــر  ــرای تئات ــا اج ــوئیس ب ــخ س ــه در زوری ــی صبحان مهمان
ــب  ــور جل ــه منظ ــی ب ــن مهمان ــود. ای ــراه ب ــکی هم عروس
ــه دانش آمــوزان کرمانشــاه برگــزار شــد. همیــاری و کمــک ب
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