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تأییدیهی گزارش و امضای اعضای هیئتمدیره

تأییدیهی گزارش و امضای اعضای هیئتمدیره

در اجرای مفاد مادهی  232اصالحیهی قانون تجارت مصوب اسفندماه  ،1347بدینوسیله گزارش فعالیتها و وضع عمومی

در اجــرای مفاد مــادهی  232اصالحیهی قانون تجارت مصوب اســفندماه  ،1347بدینوســیله گزارش
مؤسسه برای سال مالی منتهی به  1399/03/10بر پایهی سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح زیر ارائه میشود.
فعالیتها و وضع عمومی مؤسسه برای سال مالی منتهی به  1399/03/10بر پایهی سوابق ،مدارک و اطالعات
ساالنهی هیئتمدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده
یهای
گزارش
حاضربهبهعنوان
گ
شود.
یکی اازرائه م
شرح زیر
زارشتهیه و
موجود
مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در
هیئیت
ساالنهی
های
سسهاز وگزارش
یکی
حاضر ب
آورد.
فراهم م
ئتمدیره
عملکرد هی
عنوانی مؤ
وضعه عموم
ارشصوص
و اطالعاتیگراز در خ
آورد.
صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی مؤسسه و عملکرد هیئتمدیره فراهم می
به نظر هیئتمدیره اطالعات مندرج در این گزارش که دربارهی عملیات و وضع عمومی مؤسسه است با تأکید بر ارائه منصفانهی
به نظر هیئتمدیره اطالعات مندرج در این گزارش که دربارهی عملیات و وضع عمومی مؤسســه است با
نتایج عملکرد هیئتمدیره و در جهت حفظ منافع مؤسسه و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامهی مؤسسه تهیه و ارائه شده است .این
قانونی
تأکید بر ارائه منصفانهی نتایج عملکرد هیئتمدیره و در جهت حفظ منافع مؤسسه و انطباق با مقررات
کرد به
هایشبینی
توان پی
هماهنگتبافعلی م
اطالعاتکه در موقعی
نده تا حدی
اثرات آنها
اساسنامهیواقعیتها
اطالعات هماهنگ با
درستآونها
نحواثرات
بوده و
موجود
واقعییت
است.در آیاین
بودهائهو شده
موجودو ار
مؤسسهی تهیه
و
شده و
کافی ازدر این
درســت و
کرد به
بینی
فعلی می
موقعیت
حدی که
آینده تا
ائهو در
ارشن اشرده
گزارشگزحذف
کنندگان شود
نحواستفاده
گمراهی
موجب
شآن
توانیپی از
عدم آگاه
موضوعی که
در هیچ
شده و
گزارش ارائه
در این
کافی در
هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی اســتفادهکنندگان شود از گزارش حذف نشده و در تاریخ
تاریخ 1399/06/10به تأیید هیئتمدیره رسیده است.
1399/06/10به تأیید هیئتمدیره رسیده است.
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تاریخچهی فعالیت بنیادکودک
بنیادکودک که در ابتدای فعالیت خود بهنام (مؤسســه خیریه رفاه کودک) به ثبت رســیده بود و هماکنون در
سومین دههی فعالیت خود قرار دارد؛ در سال  1373توسط خانوادهای با این تفکر که با بهرهمندی از مشارکتهای
مردمی در داخل و خارج از کشور میتوان از ترک تحصیل اجباری دانشآموزان با استعداد کمبرخوردار جلوگیری
کرد؛ بنیان گذاشته شد و شروع به کار کرد .همزمان نیز توسط فردی از اعضای همین خانواده مؤسسهای به نام
مهربانی ایرانیان ســاکن در سایر کشورها
 Child Foundationدر آمریکا به وجود آمد تا امکان بهرهمندی از
ِ
در راســتای حمایت از دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار فراهم شــود .اولین دفتر بنیادکودک در شهر شیراز
بازگشایی و همزمان نیز دفتر  Child Foundationدر شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکا تأسیس شد.
بنیانگذار بنیادکودک در ایران جناب آقای احمد ایرانشــاهی و بنیانگذار  Child Foundationدر آمریکا
فعالیت
جناب آقای دکتر مهرداد یثربی بودند که با حمایت و همراهی خانوادههایشــان در ســالهای نخستین
ِ
ِ
مؤسســه به توسعهی این تفکر انساندوستانه و آیندهســاز کمک کردند .در سال  73با توجه به تعیین جامعهی
هدف فعالیت بنیادکودک ،که همانا دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار بودند؛ شناسایی دانشآموزان با استعداد
ِ
کمبرخوردار توســط بنیادکودک در ایران و تأمین منابع و همیار برای حمایت از این دانشآموزان توسط Child
 Foundationدر آمریکا آغاز شــد .الگوی مطالعاتی بنیانگذاران بنیادکودک برای توســعهی فعالیت در امر
انساندوستانه ،مؤسساتی همچون  World Visionو Saved-The-Childrenبوده است.
پس از حدود پنج ســال از شــروع فعالیت ،جذب و حمایت دانشآموز در ایران ،سرانجام مؤسسین بنیاد
در ایران در تاریخ  1378/01/21این مؤسســه را به شماره  398در اداره ثبت شرکتها در شیراز به طور رسمی
ثبت کردند و بدین صورت فعالیت بنیادکودک ســاختارمند شــد .سپس به موجب تصمیمات مجمع عمومی
فوقالعادهی مورخ  1388/11/14دفترمرکزی از شــیراز به تهران منتقل شد و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی تهران به شماره  25540به ثبت رسید.
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اولین محل رســمی دفترمرکزی در تهران در سال  1378به همت نیکوکار محترم جناب آقای دکتر حسین
الهیجی خریداری شــد و به مدت  13سال (تا سال  )1391بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار مؤسسه
قرار گرفت .در سال  1392ملک مذکور توسط ایشان به مبلغ  52.000.000.000ریال (پنجاه و دو میلیارد
ریال) فروخته و وجه حاصل از آن به حسابهای مؤسسه واریز شد تا در راستای مأموریت و فعالیت بنیادکودک
هزینه شود.
در سال  1392دفتری به مساحت  155مترمربع با کاربری اداری با کمک نیکوکاران خریداری و بنیاد از دفتر
قبلی به این دفتر نقل مکان کرد .در سال  1397دفترمرکزی بنیادکودک با رهن دفتر فعلی به مکان جدید منتقل
شد.
از شــروع به کار مؤسسه تاکنون بیش از  19292دانشآموز بورسیه شدهاند که از این گروه تاکنون بیش از
 2720نفر از دانشگاه و یا مدرسه فارغالتحصیل شده و  958نفر نیز هماکنون در دانشگاههای مختلف و معتبر
مشغول به ادامهی تحصیل و در حال حاضر نیز بیش از  9600دانشآموز بورسیه بنیادکودک هستند.
پس از واقعه  11سپتامبر و شروع تـــحریمها که منـــجر شد کمکهای همـــیاران مقیم آمریـکـا تـوسـط
 Child Foundationبا مشــکالت و تأخیرهای فراوان به بنیادکودک برسد؛ بنیادکودک بر آن شد که در زمینه
جذب نیکوکار ِان داخل کشور نیز فعال شده و به جذب همیار بپردازد.
ً
تا پیش از شــروع تحریمها تقریبا تمامی همیاران از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشــور و بیشتر ساکن
کشــور آمریکا بودند .پس از آن واقعه و شــروع بهکار بنیادکودک برای جذب همیارانی از داخل کشور ،در سال
مالی منتهی به  1398/03/10مبلغ کمکهای دریافتی توســط بنیاد از همیاران خارجی حدود  52درصد و از
همیاران مقیم ایران حدود  48درصد شد .که همین درصد در سالهای پیشتر نزدیک به  80درصد درآمد ایران
و  20درصد درآمد سایر مؤسسات خارجی همکار بود .الزم به ذکر است تغییر قیمت دالر در آن برهه یعنی در
سال مالی منتهی به  10خرداد  ،98در تغییر درصد درآمد داخل و خارج بهطور مستقیم اثربخش بود .متأسفانه با
اوفک مؤسسهی  Child Foundationبرای انتقال وجه به ایران،
جاری شدن دوبارهی تحریمها و نیز لغو مجوز ِ
از فروردین سال  98کمکهای آن مؤسسه برای حمایت از حدود  6هزار دانشآموز قطع شد و بنیادکودک برای
تأمین بورسیهی این  6هزار دانشآموز دچار بحران شدیدی شد .از طرفی وضعیت اقتصادی داخل کشور و منابع
اندک بنیادکودک تأمین مقرری  6هزار دانشآموز را غیرممکن میکرد .اما بنیادکودک بســیار در تأمین مقرری
دانشآموزان ذکر شده کوشید و تا پایان سال  98توانست برای تمامی دانشآموزانی که بهطور مطلق همیار خود
را از دست داده بودند؛ همیار جذب کند.
در آغاز فعالیت ،مجوز بنیادکودک از نیروی انتظامی اخذ شده بود .سپس بهمنظور گسترش فعالیت و دریافت
مجوز ملی ،تحت نظارت معاونت امور ســازمانهای مردمنهاد وزارت کشور قرار گرفت و توانست جزو اولین
مؤسساتی باشد که مجوز ملی را از وزارت کشور دریافت کرد.
نام مؤسسه به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  98/07/23از مؤسسه خیریه رفاه کودک
به مؤسسه خیریه بنیادکودک تغییر یافت و این تغییر در ادارهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ
 98/12/03بهطور قانونی ثبت شد.
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اسامی مؤسسین بنیادکودک در بدو تأسیس
اسامی مؤسسین بنیادکودک که در سال  1378مؤسسه را به ثبت رساندند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر
است:
 .1آقای احمد ایرانشاهی
 .2خانم بهتری ثقفی
 .3آقای علی ثقفیفر
 .4خانم آمنه مدرس
 .5آقای محمد نوروزی
 .6آقای بیژن یثربی
 .7آقای جعفر یثربی
 .8آقای علی یثربی
 .9آقای مهرداد یثربی
 .10خانم نادیا یثربی
معرفی مأموریت و محدودهی فعالیت
استعداد کمبرخوردار» است .بنیادکودک آرمانهای خود را
مأموریت بنیادکودک «حمایت از دانشآموزان با
ِ
بر این باور استوار کردهاست که« :هیچ دانشآموز بااستعدادی نباید به دلیل مشکالت اقتصادی ،از تحصیل و
تالش باز بماند».
بر اســاس مادهی  3آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک ،حمايت از دانشآموزان در راســتای
ً
مأموریت بنیادکودک و بهمنظور رفع برخي از مشكالتی که مانع از تحصيل آنان میشود؛ صرفا در قالب موارد
زیر به عمل ميآيد:
 .1پرداخت مقرري به دانشآموز
 .2تخصيص کمکهاي فوقالعاده به دانشآموز
 .3حمايتهاي غذايي و تأمين پوشاك و نوشتافزار براي دانشآموز
ً
هميار دانشآموز
 .4حمايتهاي درماني و تأمين مســكن براي دانشآموز صرفا بــراي موارد خاصي كه
ِ
نتواند اين نيازها را برطرف نمايد و بدان علت مشكل اساسي براي انجام تحصيل دانشآموز بهوجود آید و تنها
در قالب تعريف كمك اضطراري براي دانشآموز خاص انجام شود.
 .5تخصيص کمکهاي فرهنگي و رفاهي به دانشآموز مانند برنامههاي كتابخواني يا برگزاري اردوهای
مسافرتي براي دانشآموز
ی به دانشآموزان که در بندهای فوق ذکر نشده و در معیشت
 .6تخصیص آندســته از کمکهای غیرنقد 
دانشآموزان یا خانواده آنها موثر اســت .مشروط بر آنکه آن کمکها به صورت غیرنقد به بنیادکودک برای این
منظور اهدا شده باشد.
 .7ايجاد فضاي آموزشي موقت نظير كانكس یا تأمین نوشتافزار براي دانشآموز یا محصل پس از وقوع
بالياي طبيعي
12
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13

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

اعضای هیئت امنا ،هیئتمدیره و بازرسین
اعضای هیئت امنای بنیادکودک در تاریخ تهیه این گزارش بهترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
 .1آقای پدرام اکبری
 .2آقای رضا توسلی
 .3آقای محمدرضا حسی نزاده
 .4خانم رقیه دادخواه
 .5آقای بزرگمهر دادگر
 .6آقای محمد رضاییمنش
 .7آقای محمدرضا رنجبر
 .8آقای مهدی رمضانی
 .9آقای توحید زورچنگ
 .10آقای امیرعباس فرجاد
 .11آقای علی گشادهفکر
 .12آقای سیدکمالالدین محمدی
 .13آقای سیدروحاله میرصانعی
اعضای هیئتمدیره بنیادکودک در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

14

ردیف

نام و نامخانوادگی

سمت

1

آقای سیدکمالالدین محمدی

رئیس هیئتمدیره

2

خانم رقیه دادخواه

نایب رئیس هیئتمدیره

3

آقای سیدروحاله میرصانعی

عضو هیئتمدیره و خزانهدار

4

آقای غالمرضا جناغی

عضو هیئتمدیره

5

آقای مهرداد نعمتی

عضو هیئتمدیره

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99
گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

اسامی بازرسین اصلی و علیالبدل بنیاد که در مجمع عمومی مورخ  1398/07/04انتخاب شدند به شرح
زیر است:
اسامی بازرسین اصلی و علیالبدل بنیاد که در مجمع عمومی مورخ  1398/07/04انتخاب شدند به شرح زیر است:

ردیف
1
2

ردیف

نام و نامخانوادگی
نام و نامخانوادگی

آقای محمدرضا نادریان

1

آقای محمدرضا نادریان

2

موصلی
حلیحلیمه
خاتونموصلی
مهخاتون
خانمخانم

سمت

سمت

بازرس اصلی

بازرس اصلی

بازرس علیالبدل
بازرس علیالبدل

است.
تبرعی
داوطلبانه و
صورت
بنیادکودک به
بنیادکودک با
هیئتمدیره
اعضای
هیئت امنا
اعضای
فعالیت
فعالیت
نحوهی
تبرعی است.
داوطلبانه و
ادکودک به صورت
ادکودک با بنی
مدیره بنی
اعضاوی هیئت
ئت امنا و
اعضای هی
فعالیت
مدیرعاملیکند.از بنیادکودک
نحوهی فعالیت مدیرعامل با بنیادکودک غیرداوطلبانه اســت و در ازای انجام وظایف
مدیرعامل با بنیادکودک غیرداوطلبانه است و در ازای انجام وظایف مدیرعاملی از بنیادکودک حقوق و دستمزد دریافت می
حقوق و دستمزد دریافت میکند.
کارکنان بنیادکودک

کارکنان بنیادکودک

در تاریخ  1399/03/10برابر با پایان سال مالی ،تعداد کل سرمایههای انسانی بنیادکودک  149تن است که این تعداد شامل

در تاریخ  1399/03/10برابر با پایان ســال مالی ،تعداد کل سرمایههای انسانی بنیادکودک  149تن است که این تعداد
رداوطلب
کارکنان غی
داوطلب و
است.غیرداوطلب است.
کارکنان
داوطلب و
کارکنان
کارکنانشامل
ارائهیحال
کشــور در
بنیادکودک در س
داوطلب ،در
اســر در حال
سراسررکشور
نمایندگیادکودک در
دفاتریندگی بنی
دفاتر نما
نیرویداوطلب ،در
تنیروی
185تن ن
تعداد185
بنیادکودک،تعداد
کارکنانبنیادکودک،
کنارکارکنان
دردرکنار
ارائهی خدمات انساندوستانه به دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار هستند.
خدمات انساندوستانه به دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار هستند.
منظور از کارکنان داوطلب ،افرادی هســتند که به صورت تماموقت یا در زمانهای مشخص به قصد تبرع با بنیادکودک
ادکودکازهمکاری
کاریبا بنی
قصد تبرع
مشخص
صورتزمانهای
وقت یا در
صورت
که به
نیروی هستند
از افرادی
داوطلب،
منظور
آموزش و
خاص اعم
جهتبهانجام
موردی و
استتمامکه به
فردی
داوطلب،
کارکنانمنظور
همکاری ازمیکنند.
میکند.
همکاری
تبرع
میکنند.غیره به
صورت موردی و جهت انجام کاری خاص اعم از آموزش و غیره به قصد تبرع با
که به
بنیادکودکی است
ی باداوطلب ،فرد
قصدیرو
منظور از ن
بنیادکودک همکاری میکند.

در بین کارکنان بنیادکودک  33مرد و  116زن مشغول فعالیت هستند:

در بین کارکنان بنیادکودک  33مرد و  116زن مشغول فعالیت هستند:

22%

78%

مرد

زن
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عمومی عادی
مدیره به مجمع عمومی عادی
مجمع هیئت
گزارش هیئتمدیره بهگزارش
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
فعالیت و وضعیت بنیادکودک
راجع به
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

خرداد 99
منتهی به
در بین کارکنان بنیادکودک  22تن بهصورتسال مالی
صورت غیرداوطلبانه (فردی که در ازای انجام کار
10 127تن به
داوطلبانه و
گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

بنیادکودک حقوق و دستمزد دریافت میکند) فعالیت میکنند:

در بین کارکنان بنیادکودک  22تن بهصورت داوطلبانه و  127تن بهصورت غیرداوطلبانه (فردی که در ازای انجام کار برای

در بین کارکنان بنیادکودک  22تن بهصورت داوطلبانه و  127تن بهصورت غیرداوطلبانه (فردی که در ازای انجام ک

بنیادکودک حقوق و دستمزد دریافت میکند) فعالیت میکنند:

تن :بهصورت غیرداوطلبانه (فردی که در ازای
127
بنیادکودک 22
کارکنان
بیــن
کنند
داوطلبانهتو می
بهصورتکند) فعالی
تنیافت می
دستمزد در
حقوق و
ادکودک
در بنی
14%
کند) فعالیت میکنند:
انجام کار برای بنیادکودک حقوق و دستمزد دریافت می
14%

14%
86%
86%

غیرداوطلب

غیرداوطلب

86%

داوطلب

داوطلب

برخوردارند که فراوانی دار
عالی
الت
رداوطلب  -از
تحصغ
داوطلب و
کارکنان
شاملکارکنان
اکثریت
ادکودک
در بنیادکودکدر بن
غیرداوطلب
یهدارندگان
فراوان
تحصیکه
برخوردارند
داوطلبییالت عالیه
رداوطلب  -از
شاملو غی
کارکنان -داوطلب
کارکنان -
اکثرییت
است:شرح زیر است:
تحصزییلری به
رک شرح
مدای به
مدارک تحصیل

در بنیادکودک اکثریت کارکنان  -شامل کارکنان داوطلب و غیرداوطلب  -از تحصیالت عالیه برخوردارند که
در بنیادکودک اکثریت کارکنان  -شامل کارکنان داوطلب و غیرداوطلب  -از تحصیالت عالیه برخوردارند که فراوانی دا
فراوانی دارندگان مدارک تحصیلی به شرح زیر است:
1%
1%
2%

مدارک تحصیلی به شرح زیر است:

2%

6%

6%
1% 2%
6%

22%

دیپلم

69%

69%

22%

69%

22%

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

فوق لیسانس

فوق دیپلم

دکترا

لیسانس

دکترا

فوق لیسانس

تعداد نیروی داوطلب بنیادکودک به تفکیک دفاتر نمایندگی به شرح زیر است:
زیر است:
تعداد نیروی داوطلب بنیادکودک به تفکیک دفاتر نمایندگی به شرح

دکترا

لیسانس
شرح زیرفوق
لیسانس
دیپلم
دیپلمتفکیکفوق
است:
نمایندگی به
دفاتر
تعداد نیروی داوطلب بنیادکودک به

45

40

32

40

40

تعداد نیروی داوطلب بنیادکودک به تفکیک دفاتر نمایندگی به شرح زیر است:

35
30

26

25

32
15 40

32

20

26
9

8

26

8

8

15
7

15
9

8

5

5

5

8

8

4

9

16

8

8

3

2

2

2

1

1

1

5

1

0

7

15
8

10

7

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1
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اسامی مدیران و رؤسای شاغل در بنیادکودک در زمان تهیه این گزارش به شرح زیر است:
ردیف

نام و نامخانوادگی

واحد /دفتر نمایندگی

واحد /دفتر نمایندگی

ردیف

نام و نامخانوادگی

1

حرمت حسینی ناظری

مدیرعامل

21

علیرضا راسخی صحنه

رئیس نمایندگی شیراز

2

محسن امینی ارمکی

مدیر مالی

22

--------

رئیس نمایندگی کاشان

3

الهه دهقانی

مدیر امور همیاران و دانشآموزان

23

سیدهمریم عظیمی

رئیس نمایندگی کرج

4

سیمین حمزه وندچالی

مدیر ارتباطات و جلب مشارکت

24

شکوفه جلیلی

رئیس نمایندگی کرمانشاه

5

میثم سعیدی

مدیر انفورماتیک

25

بنتالهدی اخضری

رئیس نمایندگی الرستان

6

افسانه اسدپور

رئیس نمایندگی آمل

26

نیر معصومی

رئیس نمایندگی مراغه

7

علیرضا فرهادغیبی

رئیس نمایندگی اردبیل

27

سمانه رحیمزاده

رئیس نمایندگی مشهد

8

منصور مالزاده

رئیس نمایندگی ارومیه

28

سلیمان درویشزاده

رئیس نمایندگی مهاباد

9

نسرین انواری

رئیس نمایندگی اصفهان

29

مژگان خدری

رئیس نمایندگی یاسوج

10

سیدهصفیه سیدآقامیری

رئیس نمایندگی اهواز

30

علی دستگاهدار

رئیس نمایندگی یزد

11

محمدباقر عبدالهی

رئیس نمایندگی ایالم

31

----------

رئیس نمایندگی داراب

12

حمیدرضا چوبکار

رئیس نمایندگی بروجرد

32

سمانه حسنعلیزاده

رئیس نمایندگی رشت

13

لیال جهانیفر

رئیس نمایندگی بم

33

ماشااله ساالرپور

رئیس نمایندگی زابل

14

بهارنوش چوبک

رئیس نمایندگی بوشهر

34

علی بسکابادی

رئیس نمایندگی زاهدان

15

ناصر ولیپور مطلق

رئیس نمایندگی بیرجند

35

محمدانور آسوده

رئیس نمایندگی ایرانشهر

16

همایون کاظمیراشد

رئیس نمایندگی تبریز

36

محمداکبر شیخزاده

رئیس نمایندگی سراوان

17

سیدمحسن محمدی

رئیس نمایندگی تهران

37

عبدالرحمن هوتی

رئیس نمایندگی فنوج

18

زهره دولت کردستانی

رئیس نمایندگی جیرفت

38

مرادبیبی بجارزهی

رئیس نمایندگی نیکشهر

19

امین صادقی

رئیس نمایندگی سنندج

39

اسماعیل هودیانی

رئیس نمایندگی ریگان

20

محمودرضا محمدی سامانی

رئیس نمایندگی شهرکرد

40

ذبیحاله منصوری

رئیس نمایندگی مرودشت

41

----------

رئیس نمایندگی جهرم

17

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
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گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به  10خرداد 99

شرحاست:
شرح زیر
تاریخ 99/03/به
تاریخ 10
دفترمرکزی
دفاترنمایندگی و
تفکیکدفاتر
بنیادکودکبهبهتفکیک
کارکناندردربنیادکودک
کلکارکنان
تعدادکل
تعداد
زیر
 99/03/10به
دفترمرکزیدردر
نمایندگی و
است:

فراوانی کارکنان بنیادکودک به تفکیک دفترمرکزی و دفاتر نمایندگی
35

30

30
25
20
15

8

6 6
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

10

5
0

سازمانایشان انجام
اصلیبه دست
فعالیتسازمان
فعالیت اصلی
مددکاران
دانش و
بنیادکودک در
گذشت
دردرسالی
خودانکهخود که
مددکار
مهارتمهارت
دانش و
افزایشزایش
جهتجهت اف
بنیادکودک در
گذشت
سالیکهکه

تجربیات
محوریتحلاشتراک
مجازی با
اشتراک در
تشکیل گروه
است.
کوشیده
میشــود؛
ایشان انجام
گوناگون خانوادهها
مشکالت
در رابطه با
فضایمددکاران
تجربیات
محوریت
مجازی با
فضای
تشکیل گروه در
دست است.
میشود؛بهکوشیده
مددکاران در رابطه با حل مشــکالت گوناگون خانوادهها گامی اساســی در راســتای افزایش مهارت و دانش
افزایش مهارت و دانش مددکاران بوده است.
گامی اساسی
راستایاست.
دران بوده
مددکار
سازمان است.
برخطبرخط
آموزشهای
مرتبمرتب
برگزاریزاری
زمینهزمینه برگ
در این
دیگر
مختلفاست.
واحدهای سازمان
توسطهای مختلف
توسط واحد
آموزشهای
فعالیتهااین
فعالیتها در
از ازدیگر
نظارت بر دفاتر نمایندگی
نمایندگیها جهت بررســی عملکرد دفاتر نمایندگی بنیادکودک چه در حوزه ریاست دفاتر
نظارت بر
نظارت بر واحد
ندگی
دفاتر نمای
و چه در حوزه هیئتعامل آنها باری دیگر فعال شد و اهم فعالیتهای این واحد تا زمان تدوین این گزارش به
واحد نظارت بر نمایندگیها جهت بررسی عملکرد دفاتر نمایندگی بنیادکودک چه در حوزه ریاست دفاتر و چه در حوزه هیئتعامل
شرح زیر است:
آنها باری دیگر فعال شد و اهم فعالیتهای این واحد تا زمان تدوین این گزارش به شرح زیر است:

اقدامات صورت گرفته توسط واحد نظارت بر دفاتر نمایندگی
 .1پیگیری حسن اجرای مقررات در دفاتر نمایندگی
نمایندگی
جدیددفاتر
نظارت بر
توسط
صورت گرفته
اغه و حضور رئیس اسبق نمایندگی در هیئتعامل
نمایندگی مر
واحدرئیس
انتصاب
پیگیری
اقدامات .2
نمایندگیدردار
معرفین رئیس
اب نمایندگی
دفاتر
اجرای مقررات
پیگیریی حس
 .1 .3پیگیر
 .4پیگیری معرفی و تشکیل هیئتعامل نمایندگی کرج
حضور رئیس اسبق نمایندگی در هیئتعامل
ندگی مراغه و
تشکیلجدید نمای
انتصابو رئیس
 .2 .5پیگ
نمایندگی تبریز
هیئتعامل
یریمعرفی
پیگیری
دارابنمایندگی یاسوج
هیئتعامل
تشکیل
نمایندگی
معرفییورئیس
پیگیریی معرف
 .3 .6پیگیر
 .4پیگیری معرفی و تشکیل هیئتعامل نمایندگی کرج
 .5پیگیری معرفی و تشکیل هیئتعامل نمایندگی تبریز
18

 .6پیگیری معرفی و تشکیل هیئتعامل نمایندگی یاسوج

 14از 69

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99

اهداف تشکیل واحد نظارت بر نمایندگیها
 .1ارتباط مستقیم با رئیس و اعضای هیئتعامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک
 .2تطبیق عملکرد دفاتر نمایندگی بنیادکودک با مجموعه مقررات داخلی بنیادکودک
 .3پیگیری برگزاری جلسات هیئتعامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک طبق مجموعه مقررات داخلی
 .4دریافت صورتجلسات هیئتعامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک
 .5ســوق دادن جلســات هیئتعامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک براســاس اطالعات آماری واحدهای
مختلف در دفترمرکزی
 .6تنظیم چکلیست نظارت بر دفاتر نمایندگی بنیادکودک
 .7نظارت بر نحوهی عملکرد صحیح رؤسا و پرسنل دفاتر نمایندگی بنیادکودک
 .8پیگیری با دفاتر نمایندگی بر اســاس درخواســت واحدهای دفترمرکزی در صورت بروز مشکالت
احتمالی
 .9ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی با توجه به وظایف تعریف شده در مقررات و نیز دفترمرکزی
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مجوز ملی:
ً
از آنجا که پس از تغییر هیئتمدیره یا مدیرعامل ضرورتا به دلیل درج نام هیئتمدیره و مدیرعامل در مجوز
دریافتی از وزارت کشور ،آن مجوز باید بهروز شود؛ بنیادکودک پس از تغییرات هیئتمدیره و مدیرعامل نسبت
به اخذ مجوز جدید اقدام کرده است .اما علیرغم همهی پیگیریهای مکرر تا زمان تدوین این گزارش ،مجوز
جدید دریافت نشده است .از طرفی با توجه به دستورالعمل «نحوهی تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی
تشــکلهای مردمنهاد مصوب هیئت نظارت کشور در تاریخ  »95/08/22و اجرایی شدن آن و تغییراتی که در
فرآیند اخذ مجوز دفاتر نمایندگی ایجاد شــده بود؛ درخواست صدور مجوز برای دفاتر نمایندگی باری دیگر از
طرف بنیاد به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ارسال شد اما با توجه به تغییراتی که شورای توسعه و حمایت
ملی خواســتار آن است و برگزاری جلســات پیدرپی در اینباره ،تا تاریخ تدوین این گزارش هنوز بنیادکودک
موفق به دریافت مجوزهای جدید دفاتر نمایندگی خود نشــده اســت .آخرین مجوز فعالیت ملی بنیادکودک و
آخرین موافقتنامههای فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سراسر کشور که از وزارت کشور ،استانداریها یا
فرمانداریهای مربوطه اخذ شده است به شرح پیوست در این گزارش آمده است.
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کاشان

داراب

یاسوج

الرستان
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شهرکرد

زابل

زاهدان
بوشهر
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مقام مشورتی ویژه:

منتهی به 10
به مالی
توجهسال
بنیادکودک
فعالیت و
خرداد و 99صالحیتش در حمایت از دانشآموزان بااستعداد کمبرخوردار ایران زمین ،همچنین به
درخشان
سوابق
وضعیت با
ادکودک
راجع به بنی

دلیل گامهای استوارش که با افتخار و فروتنی برای کمک به تحصیل آنان برداشته است؛ در  25جوالی سال  2005از سوی شورای اقتصادی
(اکوسوک )ECOSOC ،مفتخر به کسب عنوان مقام مخصوص مشورتی این سازمان ) (UNشد.
متحد
سازمان ملل
ویژه:
مشورتی
و اجتماعی مقام

کمبرخوردار ایران
دانشآموزان
حمایت
درخشان و
اجتماعبهی سوابق
بنیادکودک وبا توجه
توسعه مسائل
بااستعدادشبرد اهداف و
ملل را در پی
عمومازی سازمان
صالحیتش -درمجمع
متحد  -اکوسوک
سازمان ملل
شورای اقتصادی

زمین ،همچنین به دلیل گامهای استوارش که با افتخار و فروتنی برای کمک به تحصیل آنان برداشته است؛ در
 25جوالی سال  2005از سوی شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)ECOSOC ،
()UNکشد.
سازمان
مشورتی
مخصوص
توسط مجمعمفتخر
انتخابات برای مدت یک سال به این سمت منصوب
آن طی ی
ایناعضای
توسط
شورا نیز
مقام دبیر این
عنوانشوند و
کسبده می
به برگزی
عمومی
شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  -اکوســوک  -مجمع عمومی سازمان ملل را در پیشبرد
میشود .هر یک از اعضای اکوسوک ،دارای یک حق رأی هستند و تصمیمات مجمع براساس نظر اکثریت حاضر اتخاذ میشود.
اهداف و توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی یاری میکند .این شورا که در سال  1945تأسیس شده ،دارای 54
توسط
ایندشورا
میشوندمو دبیر
عمومی
مجمع
دورهی 3
(NGOرای
تمامی آنها ب
عضو
ی شورای
نیزاز سو
نخست
باشند بای
برگزیدهمتحد سهی
سازمان ملل
رسمی
توسطهای
سالهتصمیم
خواهند در
که می
کهدولتی )
استغیر
مؤسسههای
اعضای آن طی یک انتخابات برای مدت یک سال به این سمت منصوب میشود .هر یک از اعضای اکوسوک،
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  -اکوسوک  -گواهی مقام مخصوص مشورتی  UNرا دریافت کنند تا بتوانند خود را به عنوان
دارای یک حق رأی هستند و تصمیمات مجمع براساس نظر اکثریت حاضر اتخاذ میشود.
باید تأسیس
در بدو
سهیمیکه
متحد درحال
مللهستند.
اکوسوک
ردولتی،
در سازمان غی
2870
که بیش از
امروزه
غیردولتی نمایند.
مؤسسههاییت معرفی
مرجعی موثق و دارای صالح
باشند
رسمیعضوسازمان
تصمیمهای
میخواهند
()NGO
نخست از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  -اکوسوک  -گواهی مقام مخصوص مشورتی
این مجمع ،تنها  41مؤسسه مردم نهاد ) ،(NGOعضویت اکوسوک را دارا بودند .آمار یاد شده نشانگر تمایل بهرهگیری سازمان ملل از
 UNرا دریافــت کنند تا بتوانند خود را به عنوان مرجعی موثق و دارای صالحیت معرفی نمایند .امروزه بیش از
بدومیکند.
دوچندان
وظایف خود
اکوسوکانجام
عضوآنها را در
غیردولتی،تعهد
سازمانی است که
ی غیردولت
تجارب مؤسسهها
تأسیس این مجمع ،تنها  41مؤسسه مردم
درحالیکه در
هستند.
2870
نهاد ( ،)NGOعضویت اکوسوک را دارا بودند .آمار یاد شده نشانگر تمایل بهرهگیری سازمان ملل از تجارب
NGOها برای دریافت گواهی "مقام مخصوص مشورتی"  UNعالوه بر این که الزم است مقر معینی داشته و حداقل 2سال از
مؤسسههای غیردولتی است که تعهد آنها را در انجام وظایف خود دوچندان میکند.
معینیو روشی
مقرمناسب
پاسخگویی
مشــورتی»اعضا،
اساسنامه مورد تأیید
«مقامدارای
گواهی؛ باید
گذشته باشد
NGO
تاریخ تأسیس آنها به
ستماســت
روشن،کهسیالزم
ساختاربر این
 UNعالوه
مخصوص
دریافت
عنوانرای
NGOها ب
داشــته و حداقل 2ســال از تاریخ تأسیس آنها به عنوان  NGOگذشته باشــد؛ باید دارای اساسنامه مورد تأیید
دموکراتیک در اتخاذ تدابیر نیز باشند .در این میان بنیادکودک برای یاری نمودن سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن در نیل به اهداف
اعضا ،ساختار روشن ،سیستم پاسخگویی مناسب و روشی دموکراتیک در اتخاذ تدابیر نیز باشند .در این میان
مقامدرمشورتی
اکوسوک دارد.
مورد نظر
شرایط
مطابق با
ارائه هرچه
نهاده و سعی
یاریقدم
این راه
بنیادکودک بدرر ای
متعالی و بشردوستانه،
بشردوستانه،
متعالی و
اهداف
نیل به
خدمات،به آن در
بهتروابسته
مؤسسات
ســازماندرملل و
نمودن
خدمات ،مطابق با شرایط مورد نظر اکوسوک دارد .مقام مشورتی
این راه قدم نهاده و ســعی در ارائه هرچه بهتر
سازمان ملل متحد توسط بنیادکودک به شرح زیر دریافت شده است:
سازمان ملل متحد توسط بنیادکودک به شرح زیر دریافت شده است:
اقتصادی و اجتماعی یاری میکند .این شورا که در سال  1945تأسیس شده ،دارای  54عضو است که تمامی آنها برای دورهی  3ساله
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مجوز شناسایی کمکهای اشخاص بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی آنها

نها
مالیاتی آ 
قابل
هزین ه
مورخهان
اشخاصهب هعنو
کهای
شماره 
شناسایی کم
مجوز
بنیادکودک  -این مجوز به نام قبلی
قبولیران ،به
محترم وز
هاییئت
 1386ه
/05/27
/83360ت 34086
موجب مصوبه
به


بنیادکودک
به موجب مصوبه شماره /83360ت 34086ه مورخه  1386/05/27هیئت محترم وزیران ،به
این مجوز به نام قبلی مؤسســه یعنی مؤسسه خیریه رفاه کودک صادر شــده است-اجازه داده شده است کهقابل قبول
کهههای
هزین
بنیادکودک به
حقوقی به
حقیقی
اشــخاص
پرداختی
به مؤ«کم
مؤسسه یاد
اساسنامه
عنوانآن
مشروط بر
خیریه میشود
مؤسســهی تلقی
قبول مالیات
نه وهای قابل
عنوان هزی
ادکودک به
هایه بنی
کخیری
سسه
مالیاتی تلقی میشــود مشروط بر آنکه اساسنامه مؤسسه یاد شــده اصالح و نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین
شده اصالح و نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در آن پیشبینی شود ".که پس از انجام اصالح موردنظر در اساسنامه،
اجتماعی در آن پیشبینی شود ».که پس از انجام اصالح موردنظر در اساسنامه ،در تاریخ  1388/08/24درج
اساسنامهاسابنیاد
اجتماعی در
درجوزارت
عالیه
نظارت
مبنی بر
محترم
مصوبهی
سنامه بنیاد
اجتماعی در
تأمینرفاه و تأمین
رفاههووزارت
نظارت عالی
ی بر
درجران مبن
محترم وزی
انیئت
وزییره
مصوبه
هیئتمفاد
 1388درج
مفاد/08/24
در تاریخ
به تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رسید .مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به
به تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رسید .مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
شرح زیر است:
مؤسسه یعنی مؤسسه خیریه رفاه کودک صادر شده است  -اجازه داده شده است که "کمکهای پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی

محیط حقوقی مؤسسه
مؤسسه
عالوهی
محیط حقوق
موضوع قانون تجارت ،مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مدنی و حقوقی حاکم بر مؤسسات
بر قوانین
مؤسسه
فعالیت
حاکم
قانونمقررات
موضوعایران،
حقوقی در
اشخاص
از:مدنی و حقوقی حاکم بر مؤسسات و اشخاص
عبارتندین
سایر قوان
مستقیم و
اتبرهای
تجارت ،مالی
قوانین
وعالوه بر
• قانون اصالح بند  5ماده  6و ماده  21قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
عبارتند از:
مؤسسه
حاکم بر فعال
مقررات
در ایران،
اطالعات
دسترسییآزتاد به
انتشار و
قانون
حقوقی •
 44وزیر
هیئت
مردم
فعالیت21سازما
تأسیس
• قانونآیین
قانوناناساسی
مصوباصل
نهادهای کلی
است
هایی سی
قانونناجرا
ماده و 6و ماده
نامهبند 5
اصالح
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آییننامه تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب هیئت وزیران
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• آییننامه تشكلهاي مردمنهاد مصوب هیئت وزیران
• آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب هیئت وزیران
• آییننامه معافیت مالیاتی موضوع بند (ط) ماده ( )139قانون مالیاتهای مستقیم
• حکم بند یک تبصره  17ماده واحده بودجه سال  99کشور
• آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب هیئت وزیران
• شيوهنامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات تشکلهاي مردمنهاد
• دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردمنهاد
• دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردمنهاد
• دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب نماینده سازمانهای مردمنهاد در هیئت نظارت کشور ،استانها و
شهرستانها
• مقررات تعیین مؤسســه حسابرسی مستقل و شــاخصهای ارزیابی عملکرد مالی و اجرایی سالیانه
سازمانهای مردمنهاد حمایتی و مؤسسات خیریه ملی و فرااستانی
• مقررات جمعآوری کمکهای مردمی توسط مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
مقررات داخلی بنیادکودک به شرح زیر به تصویب رسیده است:
• آییننامهی تعیین محدوده فعالیت بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• آییننامهی سرمایهگذاری بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• آییننامهی نحوه انتخاب اعضای هیئت امنا و هیئتمدیره بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• آییننامهی نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• آییننامهی شفافیت بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای مدیران بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای مدیران بنیادکودک مصوب هیئت امنا
• فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای کارکنان بنیادکودک مصوب هیئتمدیره
• آییننامه مالی و معامالتی بنیادکودک مصوب هیئتمدیره
• دستورالعمل شناسایی و نحوه حمایت بنیادکودک از دانشآموزان مصوب هیئتمدیره
ی بنیادکودک مصوب مدیرعامل
• رویهی اجرایی نحوه شناسایی درآمدها و هزینههای دفاتر نمایندگ 
• رویهی اجرایی تعیین محل و تجهیزات دفاتر نمایندگی بنیادکودک مصوب مدیرعامل
• رویهی اجرایی نحوهی ارتباط همیار و دانشآموز مصوب مدیرعامل
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مجامع عمومی و جلسات داخلی هیئت امنا از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
تاریخ برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیئت امنا از تاریخ  98/03/10تا تاریخ تهیهی این گزارش:
 .1مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به  98/03/10در تاریخ 98/07/04
 .2مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ 98/07/23
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به  98/03/10برگزار شده در تاریخ 98/07/04

الف :در این جلسه گزارش عملکرد هیئتمدیره بنیاد به هیئت امنا ارائه شد که شرح کاملی از فعالیتهای
مؤسسه طی سال مالی گذشته بود.
ب :گزارش حسابرس توسط حسابرس مستقل (آقای استیفایی به نمایندگی از مؤسسهی حسابرسی کوشش)
قرائت شد و صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به  98/03/10به اتفاق آراء به تصویب هیئت امنا
رسید.
ج :گزارش بازرس توسط مدیر مالی مؤسسه به نمایندگی از آقای علیاکبر محمدی (بازرس) قرائت شد.
د :مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی  10100188574بهعنوان حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی
بهراد مشار به شناسه ملی  10840017999به عنوان حسابرس علیالبدل بنیادکودک انتخاب شدند.
هـ :آقای محمدرضا نادریان به کدملی  3781840824بهعنوان بازرس اصلی و خانم حلیمهخاتون موصلی
با کدملی  2594062782بهعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
و :انتخاب اعضای هیئتمدیره از بین داوطلبان به شرح زیر انجام شد:
 .1آقای مهرداد نعمتی با کدملی  4500114556عضو اصلی
 .2خانم رقیه دادخواه با کدملی  2295019273عضو اصلی
 .3آقای سیدکمالالدین محمدی با کدملی  0492952949عضو اصلی
 .4آقای غالمرضا جناغی با کدملی  0651737613عضو اصلی
 .5آقای سیدروحاله میرصانعی با کدملی  0073123315عضو اصلی
 .6آقای احمد منفرد با کدملی  2142524532عضو علیالبدل
 .7آقای بهزاد درخور با کدملی  0057645655عضو علیالبدل
ز :روزنامهی اطالعات بهعنوان روزنامهی کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای مؤسسه انتخاب شد.
ح :آییننامه شفافیت بنیادکودک به تصویب هیئت امنا رسید.
ط :منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای بنیادکودک به تصویب هیئت امنا رسید.
ی :فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای مدیران بنیادکودک به تصویب هیئت امنا رسید.
ک :به حسابرس /بازرس اعالم اظهارنظر صریح در گزارشات سالیانه با استناد به مقررات مصوب هیئت امنا
که اظهارنظر آنان را الزام کرده است؛ تکلیف شد.
ل :به هیئتمدیره توصیه شد با درنظر گرفتن صرفه و صالح مؤسسه نسبت به خرید ملکی برای دفترمرکزی
اقدام نمایند.
صورتجلســه این مجمع در تاریخ  98/09/16به تأیید وزارتکشور رسیده است و در تاریخ 98/10/25
تعیین سمتهای اعضای هیئتمدیره ،حسابرس و بازرس در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.
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قالعاده برگزار شده در تاریخ 98/07/23
مصوبات مجمع عمومی فو 
الف :نام مؤسسه از مؤسسه خیریه رفاه کودک به مؤسسه خیریه بنیادکودک تغییر یافت.
صورتجلســه این مجمع در تاریخ  98/09/16به تأیید وزارتکشور رسیده و در مرجع ثبت شرکتها در
تاریخ  98/12/03به ثبت رسیده است.
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تمدیره از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
اهم مصوبات و اقدامات هیئ 
الف :نام مؤسسه از مؤسسه خیریه رفاه کودک به مؤسسه خیریه بنیادکودک تغییر یافت.
صورتجلســه این مجمع در تاریخ  98/09/16به تأیید وزارتکشور رسیده و در مرجع ثبت شرکتها در
تاریخ  98/12/03به ثبت رسیده است.
 -1تصویب دستورالعمل شناسایی و نحوهی حمایت بنیادکودک از دانشآموزان
در راستای اجرای تبصره مادهی  2و مادهی  4آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک مصوب هیئت
امنا و بهمنظور تعیین شرایط و نحوهی پذیرش دانشآموزان برای انجام حمایت یا قطع حمایت بنیادکودک از آنها
این دستورالعمل با رعايت مفاد آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک به تصويب هيئتمدیره رسيد.
 -2بازنگری و تصویب آییننامهی مالی و معامالتی
در راســتای بند  4مادهی  1و تبصرهی مادهی  2آییننامهی ســرمایهگذاری بنیادکودک مصوب هیئت امنا و
بهمنظور تعیین شــرایط و نحوهی انجام معامالت ،تدوین بودجه و انجام هزینههای بنیادکودک این آییننامه با
رعايت مفاد آییننامه ســرمایهگذاری بنیادکودک و ســایر مقررات باری دیگر بازنگری و نسخهی جدید آن به
تصويب هيئت مدیره رسيد.
 -3تصویب ارائهی اطالعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده ،تغییرات هیئتمدیره،
مصوبات مجامع بنیادکودک به سازمان بورس و اوراق بهادار
هیئتمدیره منطبق بر قانون اصالح بند  5مادهی  6و مادهی  21قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساســی که ســازمانها و مؤسسات خیریه را مکلف کرده است که اطالعات کامل مالی
و صورتهای حسابرســی شدهی خود شامل ترازنامه ،ســود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد
صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئتمدیره را به سازمان بورس و اوراق
بهادار ارائه کنند؛ ارائه موارد مذکور را تصویب کرد.
 -4تعیین رییس و نایب رییس هیئتمدیره و خزانهدار
آقای سیدکمالالدین محمدی به عنوان رییس هیئتمدیره ،خانم رقیه دادخواه به عنوان نایب رییس هیئتمدیره
و آقای سیدروحاله میرصانعی به عنوان خزانهدار انتخاب شدند.
 -5توقف جذب دانشآموز جدید
با توجه به لغو مجوز اوفک توسط اداره خزانهداری آمریکا برای مؤسسهی Child Foundationو به تبع آن
عدم امکان انتقال وجه نقد به ایران و نیز با توجه به این که در آن تاریخ بیش از  6100دانشآموز تحت حمایت
ً
آن مؤسســه بودند و لغو مجوز عمال یعنی این دانشآموزان همیاران خود را از دست داده و نیاز به جذب همیار
برای آنان ضرورت اصلی بنیادکودک محســوب میشد؛ بنابراین هیئتمدیره عدم جذب دانشآموز جدید را تا
تعیین تکلیف آن دانشآموزان که همیار از دست داده بودند مصوب کرد چرا که جذب همیار برای دانشآموزانی
که هرکدام شاید سالها بورسیهی بنیادکودک را دریافت کرده بودند و اکنون بنا به شرایط ممکن بود بورسیه آنها
ً
قطع شود و همین موضوع میتوانست احتمال ترک تحصیل آنها را قویتر کند؛ این الزام را ایجاد میکرد که فعال
دانشآموز دیگری وارد چرخهی حمایتی نشود.
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 -6تشکیل کارگروه تدوین مقررات بنیادکودک
به موجب تشــکیل این کارگروه تمامی مقرراتی که به هیئتمدیره ارائه خواهد شد؛ ابتدا در کارگروه تدوین
مقررات تدوین و بررسی و سپس به هیئتمدیره پیشنهاد میشود.
 -7انتصاب مدیرعامل جدید
پس از بررسی داوطلبان ِسمت مدیرعاملی طی چند ماه ،مدیرعامل جدید منصوب شد.
 -8خرید ملک برای دفترمرکزی
با توجه به اینکه داشــتن ملکی برای هستهی مرکزی مؤسسهای در ابعاد بنیادکودک و با جامعهی ذینفعی
قریب به  25هزار نفر ،قوامبخش فعالیت آن است و این اقدام میتوانست تضمینی باشد برای ساختن قدرتمند
زیربنای توســعهی بنیاد ،همچنین با توجه به توصیهی هیئت امنــا در مجمع عمومی عادی مورخ 98/07/04
به هیئتمدیره درخصوص خرید ملک برای اســتقرار دفترمرکزی ،ساختمانی در خیابان شهید بهشتی ،خیابان
سرافراز به قیمت  137میلیارد ريال خریداری شد.
 -9تصویب کلیات تفاهمنامهی پیشــنهادی مابین بنیادکودک با مؤسسات همکار بهعنوان دفاتر
خارجی
عطف به مــادهی  18آییننامهی تعیین محــدودهی فعالیت بنیادکودک و ضرورت عقــد تفاهمنامهی بین
بنیادکودک با این مؤسسات همکار در خارج از کشور بهعنوان دفاتر خارجی ،کلیات این تفاهمنامه به تصویب
هیئتمدیره رسید.
 -10تصویب متن تفاهمنامهی مابین بنیادکودک با دفاتر آلمان و سوییس
در راستای اجرای مادهی  18آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک ،متن تفاهمنامههای همکاری
بین بنیادکودک با دفتر آلمان و نیز بنیادکودک با مؤسسه امدادکودک سوییس مصوب شد.
 -11تصویب تشکیل پروندهی حقوقی دربارهی ملک بنیادکودک واقع در تهران خیابان خرمشهر
با توجه به گذشــت بیش از هفت سال از زمان الزام انتقال ســند ساختمان بنیادکودک در خیابان خرمشهر
مطابق قرارداد فیمابین به منظور دریافت جریمهی تأخیر و الزام به تنظیم ســند ،هیئتمدیره تشکیل پروندهی
حقوقی را مصوب کرد.
 -12پیگیری اجرای مقررات
هیئتمدیره در جلسات مختلفی اجرای مقررات مصوب هیئت امنا یا مقررات حاکم بر فعالیت تشکلهای
مردمنهاد را در بنیادکودک پیگیری نمود.
اهم اقدامات مدیرعامل از ابتدای سال مالی گذشته تا تاریخ تهیه این گزارش
 -1حضور و میزبانی جلسات
• شرکت در  23جلسهی هیئتمدیره و مجمع
• شرکت در جلسه با معاون مشارکتهای سازمان امور اجتماعی کشور سرکار خانم دکتر عابدینی
• شــرکت در جلسهی هماندیشی سازمانهای مردمنهاد با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
دکتر رستموندی
• شرکت در جلسات با نمایندهی سازمانهای مردمنهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای
مردمنهاد
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• شــرکت در جلسهی انتخابات نمایندگان ســازمانهای مردمنهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از
تشکلهای مردمنهاد
ً
• شرکت و میزبانی بیش از  140جلســه که بعضا با حضور برخی از اعضای هیئتمدیره و هیئت امنا
جهت جذب همیار برای بیش از  6100دانشآموز بورسیه بنیادکودک که به واسطهی لغو مجوز اوفک مؤسسه
ً
 Child Foundationو عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران عمال همیاران خود را از دست داده بودند.
• جلسه با اعضای هیئتعامل نمایندگیهای یزد و سنندج
 -2پیادهسازی مقررات مصوب هیئت امنا و هیئتمدیره به شرح اجمالی زیر
• تطابق نام دارندهی شــمارهی حساب درج شده در سامانهی بنیادکودک با نام دانشآموز و رفع مغایرت
آن با ابتنا به مادهی  5آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک
• تغییر و اصالح ســاختار مالی در ســامانهی بنیادکودک و نیز نرمافزار حســابداری مبتنی بر مادهی 7
آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک
• ارائهی گزارشــات ماندهی وجوه نقد و ســرمایهگذاریهای بنیاد تصریح شده در تبصرهی مادهی 13
آییننامهی تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک به هیئت امنا و هیئتمدیره
• ارائهی گزارشات ماندهی ابتدای دوره ،کلیهی ورودیها و خروجیهای منابع ،ذکر دالیل ورود و خروج
منابع و ماندهی پایان دورهی هر یک از حســابهای تصریح شــده در مادهی  17آییننامهی تعیین محدودهی
فعالیت بنیادکودک
• رایزنی در خصوص پیشنویس تفاهمنامهی موضوع تبصرهی  1ماده  18آییننامهی تعیین محدودهی
فعالیت بنیادکودک با مؤسسات خارجی همکار و عقد این تفاهمنامه با دفتر سوییس و آلمان و ادامهی رایزنی با
دفاتر آمریکا ،سوئد و انگلیس
• اخذ فرم منشور اخالقی امضا شده مصوب هیئت امنا از اعضای هیئت امنا ،هیئتمدیره و هیئتعامل
نمایندگیها با ابتنا به جزء شش بند «ه» بخش چهار منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای بنیادکودک
• اخذ فرم منشور اخالقی امضا شده مصوب هیئتمدیره از کارکنان با ابتنا به جزء یک بند «ب» بخش
 5منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای بنیادکودک
• انتشار موارد ذکر شدهی موضوع مادهی  7آییننامهی شفافیت بنیادکودک در تارنمای بنیادکودک
• انتشار موارد ذکر شدهی موضوع مادهی  9آییننامهی شفافیت بنیادکودک در تارنمای بنیادکودک
• بازنگری نظام و فرآیند دسترســی کارکنان به اطالعــات در بنیادکودک با ابتنا به تبصرهی  2مادهی 12
آییننامهی شفافیت بنیادکودک و اخذ تعهدنامه حفظ محرمانگی اطالعات بنیادکودک از کارکنان
• پایش اعضــای هیئتعامل نمایندگیها که پیش از تدوین مقررات به عضویت هیئتعامل منصوب
شده بودند و تطابق شرایط و ویژگیهای آنان با آییننامهی نحوهی تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک
• اخذ تعهدنامهی موضوع بند  2مادهی  6آییننامهی نحوهی تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک
از هیئتعامل نمایندگیها ،رؤسا و کارکنان بنیادکودک
• ارائه بودجهی پیشنهادی به هیئت مدیره موضوع مادهی  5آییننامهی مالی و معامالتی بنیادکودک
• ارائه گزارشــات تدوین شده و درخواســتی به خزانهدار موضوع تبصره  1مادهی  19آییننامهی مالی و
معامالتی بنیادکودک
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• بررسی شــرایط اخذ و دریافت بورسیهی تحصیلی توســط دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک و
تطبیق آن با مادهی  16دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان و پایش دانشآموزان
بورسیه شده و قطع بورسیهی بیش از دو هزار دانشآموزی که فاقد شرایط ادامهی دریافت بورسیه بودند
• و ...
 -3دیدار با مدیران مؤسسات خارجی همکار به عنوان دفاتر خارجی به صورت آنالین و برگزاری
جلســات و کنفرانس تلفنی با دفتر آمریکا ،سوئد و آلمان به صورت هفتگی و ماهانه بهدلیل ضرورت
پیگیری و انجام امور فیمابین با مؤسسات همکار
 -4تصویب رویههای اجرایی
تدوین و تصویــب «رویهی اجرایی نحوهی ارتباط همیار و دانشآموز» در راســتای اجــرای مادهی یازده
آییننامهی شفافیت بنیادکودک بهمنظور تبیین چگونگی ،الزامات و نحوهی ارتباط بین دانشآموزان و همیاران
 -5تغییر رؤسا و دعوت برخی از رؤسای پیشکسوت برای پذیرش عضویت هیئتعامل و انتصاب
رییس نمایندگی جدید
رئیس نمایندگی کاشــان تغییر یافت .از رؤسای نمایندگی کرج و مراغه دعوت شد به عنوان پیشکسوت آن
دفتر نمایندگی و با توجه به سابقهی فعالیتشان به عضویت هیئتعامل آن دفاتر نمایندگی نایل آیند .برای این دو
نمایندگی به زودی رییس نمایندگی منصوب خواهد شد.
 -6جذب و قطع همکاری کارکنان بنیادکودک
در ســال مالی منتهی به  ،99/03/10تعداد بیست و سه نفر در بنیادکودک برای ِسمتهای مختلف بهویژه
برای واحدهای کلیدی سازمان جذب شدهاند و بنیادکودک با بیست و هفت نفر نیز قطع همکاری کرده است.
 -7معرفی اعضای هیئتعامل برخی از دفاتر نمایندگی و بررســی شرایط آنها با مقررات و طرح
موضوع در جلسات هیئتمدیره
از آنجا که وزارت کشــور در «دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شــعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای
مردمنهاد» مصوب هیئت نظارت کشــور ایجاد دفتر نمایندگی اقماری را برای مؤسسات مردمنهاد منع کرده و
بنیادکودک نیز در مادهی « 5آییننامه نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک» ،تصریح کرده است که
دفاتر نمایندگی نمیتوانند در زیر مجموعهی خود نمایندگی اقماری داشته باشند و بایستی همهی نمایندگیها
طبق قوانین مصوب وزارت کشــور و آییننامهی داخلی با اخذ مجوز رســمی از اســتانداری /فرمانداری شهر
یا اســتان فعالیت کنند؛ بنابراین این دفاتر اقماری بنیادکودک باید فرآیند تبدیل شــدن به یک نمایندگی را طی
میکردند .از جمله رکنهای اصلی یک نمایندگی تشکیل هیئتعامل برای آن نمایندگی است .بنابراین تاکنون
مدارک و اطالعات برخی افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئتعامل نمایندگیهای ایرانشهر ،سراوان ،فنوج و
مرودشت گردآوری ،بررسی و تطابق مقرراتی داده شده و انتصاب این افراد بهعنوان هیئتعامل این نمایندگیها
به تصویب هیئتمدیره رســیده اســت .در حال حاضر نیز مدارک و اطالعات برخــی افراد برای عضویت در
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هیئتعامل نمایندگیهای نیکشــهر و ریگان گردآوری شدهاند اما با توجه به صرف زمان برای تطابق مقرراتی
و بررســی این اعضای پیشنهادی ،هنوز به هیئتمدیره ارائه نشده است .همچنین انتصاب اعضای هیئتعامل
نمایندگی جیرفت به تأیید هیئتمدیره رسید .اطالعات و مدارک اعضای پیشنهادی هیئتعامل نمایندگیهای
کرج ،تبریز ،اردبیل و جهرم نیز در حال گردآوری است.
 -8ارائه اطالعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرســی شــده بر روی ســامانهی جامع
اطالعرسانی ناشران (بورس)
در راستای اجرای مصوبهی هیئتمدیره در خصوص قرار دادن اطالعات کامل مالی و صورتهای حسابرسی
شــده خود شامل ترازنامه ،ســود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد و حســب مورد صورتهای مالی تلفیقی
حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئتمدیره بر روی سامانهی کدال (سامانهی جامع اطالعرسانی
ناشران) که در واقع اجرای قانون اصالح بند  5مادهی  6و مادهی  21قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم ( )44قانون اساسی بود و در آن سازمانهای مردمنهاد مکلف به ارائهی اطالعات مذکور شده بودند ،این
اطالعات پس از طی فرآیند اداری آن و اخذ توکن ،بر روی سامانهی کدال قرار گرفت و بدین صورت بنیادکودک
اولین مؤسسه خیریهای بود که اطالعات خود را بر روی آن سامانه منتشر کرد.
 -9تغییر در چیدمان ساختار سازمانی
از آنجا که بنیادکودک برای رسیدن به جایگاه یک سازمان چابک گام برمیدارد؛ تغییراتی در ساختار صورت
گرفت .موارد زیر از آن جمله است:
 -1فعال کردن دوبارهی واحد نظارت بر نمایندگیها با بازتعریف دوبارهی وظایف ،مسئولیتها و اختیارات
ناظر بر نمایندگیها
بنیادکودک دارای  36نمایندگی در سطح کشور است و بدیهی است که اجرای امور ،مقررات ،فرآیندها و...
ً
بایســتی توسط هستهی مرکزی بررسی شود .بنابراین با توجه به گستردگی فعالیت و تعدد نمایندگیها ضرورتا
ً
این واحد مجددا فعال شد.
 -2ایجاد واحد اداری /پشتیبانی
 -3فعال کردن مجدد واحد پیگیری معوقات همیاران
جهت باال بردن رضایتمندی همیاران و نیز ایجاد شــفافیت بیشتر و شناســایی بخشــی از واریزیهای
نامشــخص ،بازگرداندن برخی از همیارانی که ممکن اســت قصد ادامهی همیاری نداشته باشند به چرخهی
ً
حمایت کردن دوبارهی دانشآموزان ،مجددا این واحد شروع به کار کرد.
 -10بهروزرسانی سامانهی بنیاد و رفع مغایرتهای آن
از آنجا که نرمافزار بنیاد ،نرمافزاری قدیمی اســت و طی سالهای مختلف دستخوش تغییرات گوناگون
ً
شــده و این تغییرات بعضا باعث ایجاد مغایرتهایی در نرمافزار میشده اســت؛ با بهرهوری از دانش مدیران
واحدها در این زمینه فعالیتهایی اثربخش صورت گرفت و در بســیاری از بخشهای نرمافزار بهروزرسانی و
رفع مغایرت رخ داد.
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 -11باز تعریف مجدد نرمافزار فراخور فعالیت امروز و چند سال آینده بنیاد
پذیرفتنی است کـه امروزه شاکلهی اصلی سازمانها که قوامبخشی سازمانی بـزرگ را برعهده دارند و میتوانند
چگونگی فعالیتهای ســالهای آتی ،میزان گسترش ،ابعاد ارائه خدمات و نیز میزان درآمدزایی یک مؤسسه را
رقم بزنند؛ همانا نظام نرمافزاری و بسترهای انفورماتیک و دیجیتال است و این بسترها هستند که الگوی توسعه
و پیشرفت و سرعت یک سازمان را در ارائهی خدمات و جذب منابع تعریف میکنند .بدیهی است مؤسسهای
مانند بنیادکودک نیز از این قاعده مستثنی نیست .با توجه به این که در طی سالیان فعالیتش همواره در پی توسعه
بوده است و از دیگر سو ارائه اطالعات شفاف به مخاطب ،از آن رو که دیگر دادهها ،دادههای اندکی نیستند؛ و به
تناسب حجمشان دچار پیچیدگی نیز شدهاند؛ راهی جز سوار شدن بر بسترهای انفورماتیک آن هم از نوع مدرن
وجود ندارد .بنیادکودک که بالغ بر  15ســال گذشته را تالش کرده اســت از بسترهای نرمافزاری برای مدیریت
دادهها بهره ببرد؛ امروز به شدت نیازمند بازتعریف نوینی از بستر نرمافزاری خود متناسب با رخدادهای سالیان
اخیر در حوزهی آیتی اســت .زیرا امروزه بســتر نرمافزاری موجود در مؤسسه توان نگاه توسعهگرا و پاسخدهی
پسین آن توســعه را به واسطهی عمر و زبان قدیمیاش ندارد و این عمر باال عالوه بر ایجاد ضعف در مدیریت
دادهها و نیز ضعف در ارائه اطالعات شفاف و متقن و کاستن سرعت چشمگیر فعالیت که در تعارض با سرعت
دنیای امروز اســت؛ تاثیر مســتقیم بر درآمدزایی و جذب منابع دارد .اکنون با توجه به الزام وجود زیرساخت
دیجیتال در جهت توسعه ،پیشرفت ،ایجاد رضایتمندی در ذینفعان ،برخورداری از تکنولوژیهای روز برای
ارائه خدمات بهتر و جذب منابع مالی بیشتر و ...ضرورت تغییر نرمافزار و بهکارگیری نرمافزار جدید احساس
و در همین راستا با چندین شرکت متخصص در این زمینه جلسه برگزار شد .برآیند این تغییر تألیف یک مجلد
از نیاز اصلی نرمافزاری بنیاد تحت عنوان  RFPمخفف  Request For Proposalاست که در واقع شیرازهی
اصلی فعالیت بنیادکودک به صورت مســتند اســت و تا زمان تدوین این گزارش نیمی از این  RFPنوشته شده
است .میتوان گفت نگارش این مجلد به نوعی نگارش کل فعالیت بنیادکودک است.
 -12ارسال بیش از  550نامه به صاحبان کسب و کار
اوفک مؤسســه ( Child Foundationهمکار
پس از ایجاد بحران شــدید بــرای بنیادکودک با لغو مجوز ِ
خارجی بنیادکودک) و عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران و به تبع آن از دست رفتن همیاران بیش از 6100
ِ
دانشآموز بورسیه بنیادکودک که قطع بورسیهی آنها میتوانست تحصیلشان را به مخاطره اندازد؛ ضروری دیده
شد به کسب و کارهایی که در داخل کشور و در شرایط بد اقتصادی کماکان حمایت از مؤسسات مردمنهاد در
دســتور کارشان قرار داشت؛ نامهای با مضمون دعوت آنان برای حمایت از دانشآموزان بورسیهی بنیاد ،ارسال
شود که تعداد آن به بیش از  ۵۵۰نسخه میرسد.
 -13و برخی دیگر از موارد انجام شده به طور اجمالی به شرح زیر است:
 آغاز تدوین استراتژی تبلیغات بنیاد با بهرهمندی از مشاورین و متخصیص این حوزه بازبینی قرارداد کارکنان برنامهریزی منسجم برای آموزش مددکاران مستندسازی فرآیندها در واحدها طراحی پروژهای به عنوان پروژهی دانشآموزی که طی آن دانشآموزان بورسیهشدهی بنیاد استعدادسنجی36
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میشوند .و برگزاری جلســات پیدرپی با اساتید دانشگاهها و آزمونهای مختلف و ایجاد بسترهای الزم برای
انجام این دست آزمونها و تحلیل آنها
گزارش دفاتر و وضعیت اموال غیرمنقول بنیادکودک در سراسر کشور
بنیادکــودک در راســتای مأموریت و موضوع اصلی فعالیــت خود که حمایت از دانشآموزان بااســتعداد
کمبرخوردار اســت در شــهرهای مختلف که دفتر نمایندگی تأسیس کرده اســت؛ نیاز به محلی برای استقرار
و فعالیــت کارکنان دفتر نمایندگی از جمله مددکاران ،رییس دفتر نمایندگــی و اعضای هیئتعامل و ...دارد.
بنیادکودک با توجه به این نیاز ،در شــهرهای مختلفی که فعالیت میکند دفتری خریداری یا اجاره کرده اســت
که فهرســت آن به شــرح زیر اســت .عالوه بر آن برخی از همیاران بنیاد در سراسر کشور به منظور حمایت از
فعالیتهای بنیاد ،اقدام به هبه اموال غیرمنقول خود در زمان حیات یا بعد از حیات خود به بنیاد کردهاند که شرح
آنها در فهرست زیر ذکر شده است:

رديﻒ

نام دفتر نﻤايﻨﺪﮔي

ﻣﺴاﺣﺖ دفتر

وضعيﺖ تﻤلك ﺑﻨياد

تعﺪاد واﺣﺪ

نوع
كارﺑري

وضعيﺖ

١

دفترمركزي )تهران(

حدود  ١٨٠متر

مالك

يك

اداري

اجاره داده شده است

٢

دفترمركزي )تهران(

ﻫر واحد حدود  ٢٣٠متر مرﺑﻊ

استيجاري

دو واحد

اداري

دفتر مركزي در آن مﺴتﻘر است

٣

دفترمركزي )تهران(

 ٣٩٨/٦٠متر مرﺑﻊ

مالك

 ٤ﻃﺒﻘﻪ

اداري

٤

آمل

كﻼً حدود  ٤٠٠متر مرﺑﻊ

مالك

يك واحد در دو ﻃﺒﻘﻪ

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

٥

اردﺑيل

زميﻦ حدود  ٤٩٠متر مرﺑﻊ

مالك

 ٤واحد نيﻤﻪ ساز

-

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

٦

اصفهان

زميﻦ حدود  ١٨٦متر مرﺑﻊ

مالك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

٧

اروميﻪ

زميﻦ حدود  ٢٢٨متر مرﺑﻊ

مالك

 ٣ﻃﺒﻘﻪ

مﺴكوني

------

٨

اﻫواز

حدود  ١٠٣متر مرﺑﻊ

استيجاري

يك

تجاري

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

٩

ايﻼم

حدود  ٢١٨متر مرﺑﻊ

استيجاري

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

١٠

ﺑروجرد

حدود  ٨٥متر مرﺑﻊ

مالك

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

١١

ﺑروجرد

حدود  ٩٠متر مرﺑﻊ

مالك

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

١٢

ﺑﻢ

حدود  ٩٠متر مرﺑﻊ

استيجاري

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

١٣

ريگان

حدود  ١٢٠متر مرﺑﻊ

استيجاري

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

١٤

ﺑوشهر

حدود  ٦٥متر مرﺑﻊ

استيجاري

يك

مﺴكوني

دفتر نﻤايﻨدﮔي در آن مﺴتﻘر است

 ٣ﻃﺒﻘﻪ و يك
زيرزميﻦ

ﺑراي استﻘرار دفتر مركزي در حال
ﺑازسازي است
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سال مالي منتهي به  ١٠خرداد ٩٩

رديف

نام دفتر نمايندگي

مساحت دفتر

وضعيت تملك بنياد

تعداد واحد

نوع
كاربري

وضعيت

١٥

بيرجند

حدود  ١٢٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

١٦

تبريز

حدود  ١٠٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

١٧

تهران

حدود  ٩٧متر مربع

مالك

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

حدود  ٧٨متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

١٩

جيرفت

حدود  ٨٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٠

داراب

حدود  ٧٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢١

رشت

حدود  ١٢٠متر مربع

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٢

زابل

حدود  ٢٥٠متر مربع

مالك

يك خانه

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٣

زاهدان

حدود  ٧٠متر مربع

مالك

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٤

فنوج

حدود  ١١٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٥

ايرانشهر

حدود  ٦٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٦

سنندج

حدود  ١٤٠متر مربع

استيجاري

يك

اداري

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٧

شهركرد

حدود  ٥٥متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٨

شيراز

حدود  ٨٥متر مربع

مالك

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٢٩

جهرم

حدود  ١٥٠متر مربع

صورت رايگان در اختيار بنياد قرار

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

١٨

ورامين )دفتر
مددكاري(

دفتر را يكي از همياران در اختيار
بنياد قرار داده است.

با رايزنيهاي صورت گرفته ،به
گرفته است

٣٠

مرودشت

حدود  ١٣٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣١

كاشان

حدود  ٧٩متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٢

كرج

حدود  ٧٣متر مربع

مالك

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٣

كرج

حدود  ٧٣متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٤

كرمانشاه

حدود  ٥٧٠متر مربع

مالك )توسط يكي از همياران به
بنياد اهدا شده و هميار شرط عدم

يك

باغ

اجاره داده شده است

فروش گذاشته است(

٣٥

كرمانشاه

حدود  ٩١متر مربع

مالك

يك

اداري

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٦

كرمانشاه

حدود  ٦٩متر مربع

مالك

يك

اداري

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٧

ﻻرستان

حدود  ١٠٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٨

مراغه

حدود  ٢١٠متر مربع

استيجاري

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٣٩

مشهد

كﻼ  ٤٣٩متر مربع

استيجاري

سه طبقه

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٤٠

مهاباد

حدود  ٧٠متر مربع

استيجاري

يك

اداري

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٤١

ياسوج

حدود  ٨٠متر مربع

ملك متعلق به شهرداري است

يك

اداري

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

٤٢

يزد

حدود  ٣٣٠متر مربع

يك

مسكوني

دفتر نمايندگي در آن مستقر است

دفتر را يكي از همياران در
اختيار بنياد قرار داده است.

38
 ٣١از ٦٩
|

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99

اموال غیرمنقولی که بهنفع بنیادکودک صلح عمری شده ولی هنوز در اختیار بنیاد قرار نگرفته است و مالکیت
آن به بنیاد منتقل نشده است و همیار حق فسخ صلح را دارد به شرح زیر است:
• شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود  88متر مربع واقع در بروجرد شهرک اندیشه
• سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود  67متر مربع واقع در کرج مزرعه حسنآباد
• شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  58متر مربع واقع در تهران منطقه تهرانپارس
• شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  65متر مربع واقع در تهران منطقه تهرانپارس
واحد انفورماتیک
واحد فناوری اطالعات بنیادکودک در راســتای وظیفه خود در جهت نگهداری ،رفع مشــکالت و توسعه
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و همچنین ارتباطی دفترمرکزی با دفاتر نمایندگی و مؤسسات خارجی
همکار و نیز فراهم ساختن بستری امن و آسان در جهت دریافت کمکهای همیاران و ساماندهی نرمافزاری تا
مرحله نهایی و گزارشدهی شفاف و قرار گرفتن این گزارشات در دسترس عموم ،موارد زیر را به صورت روزانه
مانیتور و مدیریت مینماید.
 -1سامانه همیاری وندا
این ســامانه در بنیادکودک وظیفه ثبت مشــخصات همیاران و دانشآمــوزان و همچنین ثبت فعالیتهای
مددکاران را برعهده داشته که تمامی این مراحل به صورت یکپارچه و آنالین بر روی دیتابیس سرور این سامانه
مالی دانشآموزان و همیاران دانشآموزان از آن اســتخراج
ذخیره و تمامی گزارشــات مربوطه اعم از همیاری و ِ
میشــود .تمامی فرآیند پشتیبانی سختافزاری و نرمافزاری و بهروزرسانی ِسرورهای این سامانه برعهده واحد
فناوری اطالعات است.
 -2سیستم نرمافزاری تحت شبکهی مالی نوسا
وظیفه ثبت و نگهداری و گزارشدهی امور مالی بنیادکودک بر روی این ِسرور است و تمامی مراحل نگهداری
و بکآپگیری و رفع مشکل این دیتابیس نیز برعهده واحد فناوری اطالعات است.
 -3سامانه  sharepointبنیادکودک
این سامانه و ِسرور اختصاصی مربوط به آن وظیفه تبادل اطالعات با سطوح دسترسی مشخص و امن را بین
کاربران و واحدهای مختلف کاری فراهم کرده است.
 -4سامانه میل ِسرور بنیادکودک
این سامانه بر پایه ِسرور و دیتابیس Microsoft exchangeبر روی ِسرورهای داخلی و هاستینگ خارجی
بوده و وظیفه ارتباطی کاربران با دنیای بیرون را بدون محدودیت فراهم کرده است.
 -5سامانه ِ FTPسرور بنیادکودک
این ســامانه برای ارسال مستقیم و امن دیتا از سوی دفاتر خارجی و داخلی (اغلب گزارشات سامانه وندا و
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اطالعات پروفایلی دانشآموزان) طراحی شده و در حال سرویسدهی است.
 -6پشتیبانی از درگاههای آنالین بانکی قرارگرفته بر روی سایت
با برنامهریزیهای انجام گرفته تمامی تراکنشهای مالی انجام شــده از طریق سایت بنیادکودک به صورت
آنالین و الکترونیکی بر روی سامانه وندا جهت ثبت در بخش مالی و واحد همیاران و گزارشگیریهای انجام
گرفته و روزانه توسط این واحد کنترل و پشتیبانی میشود.
 -7پشتیبانی از سامانهی تلفن گویای بنیادکودک
تمامی مکالمات ورودی و خروجی بنیادکودک با اســتفاده از این ســامانه و ِســرور اختصاصی آن ثبت و
نگهداری میشود و در صورت لزوم در اختیار مدیران مربوطه جهت پیگیری امور قرار میگیرد.
همچنین تغییرات و پروژههای انجام گرفته توسط این واحد از پاییز  97تاکنون به شرح زیر است:
• مجازیسازی و ارتقای ِسرورهای داخلی مجموعه به تعداد ِ 7سرور مجازی و ِ 4سرور فیزیکی و سه
ِسرور VPSهاست شده با وظایف مجزا و همچنین پشتیبانی روزانه نرمافزاری و سختافزاری این ِسرورها
• راه اندازی سیستم بکآپ تحت شبکه و یکپارچه مشتمل بر تکنولوژی به روز  veeam backupبه
کمک نرمافزار و ِسرور اختصاصی ویژهای که منطبق بر آخرین تکنولوژی روز فناوری اطالعات است (veeam
 )backupاز تمامی ِســرورها و دیتابیسهای مجموعهی بنیادکودک به صورت دایمی بکآپ تهیه شــده تا در
ً
صورت بروز هرگونه مشکل احتمال از دست رفتن اطالعات تقریبا به صفر برسد.
• راهاندازی sharepointجدید به دلیل پر شدن فضای shareهای قبلی مجموعه و امنیت پایین آن در
گذشته
ً
• رفع مشکل upsو سیستم برقی رکن اصلی ِسرورهای داخلی که عمال کارایی آن به صفر رسیده بود.
• راهاندازی سیستم مانیتورینگ شبکه بر اســاس آخرین تکنولوژی روز فناوری اطالعات ( PRTGو
)VEEAM ONE
• راه اندازی سیستم بکآپگیری مجزا از ِسرور مالی به جهت اهمیت اطالعات مالی مجموعه (سرور
و دیتابیس به صورت همزمان)
• خرید ،نصب و راهاندازی فایروال ســختافزاری بنیادکودک که تأثیر بهســزایی در امنیت و جلوگیری
از آلوده شــدن دیتابیسهای ِسرورها و سیســتمهای مجموعه داشته است .همچنین امکان کنترل و تخصیص
دسترسیهای پهنای باند اینترنت کاربران را فراهم کرده است.
• خرید و راهاندازی کنسول آنتیویروس تحت شبکه جهت جلوگیری از باج افزارها و ویروسهای شبکه
(تعداد  50الیسنس) و نصب بر روی تمامی ِسرورها و کاربران دفترمرکزی
• ارتقا و تغییر پهنای باند اینترنت مجموعه بر روی بستر رادیویی و پهنای باند اختصاصی و نامحدود
• راهاندازی ِســرور و فضای کلود (فضای ابری) جهت آپلود و دانلود امن و راحت گزارشــات و تبادل
اطالعات همیاری با مؤسسات خارجی همکار .بر روی این سامانه ماهانه بیش از چندین گیگابایت دیتا آپلود
و دانلود میشود.
• راهاندازی و نصب ِســرور جدیدی جهت اتوماســیون اداری و پیادهسازی ســامانه BPMSشماران
سیستم که مجموعه را دارای اتوماسیون اداری یکپارچه با پایگاهداده متمرکز کرده است .این سامانه که وظیفهی
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اصلی آن ایجاد ارتباطات درون سازمانی و مکاتبات با سطوح دسترسی مشخص است؛ در حال حاضر امکان
مکاتبات امن با مؤسسات خارجی همکار را نیز فراهم کرده است .شایان ذکر است این سامانه با مساعدتها و
مذاکرات با شرکت شماران سیستم به صورت رایگان خریداری و تحویل شده است.
• ایجاد ،ارتقا و همچنین راهاندازیِ FTPسرورهای جدید با حجم باال جهت گزارشات دورهای بر روی
سامانهی همیاری وندا .این سامانه نیز ِسرور و فضای اختصاصی هاستینگ آن با مذاکرات انجام شده رایگان در
اختیار بنیادکودک قرار گرفته است.
• جابجایی دیتابیس کالن ســامانه وندا بر روی ِســرورهای  VPSجدید به دلیل پرشــدن و کند شدن
ِســرورهای هاست شده قدیمی که این فرآیند بدون هیچ تغییری در دیتابیس و سامانه ظرف مدت  7روز انجام
شد و در تمام مدت سامانه به دلیل استفاده از تکنولوژی hot migrationدر حال سرویسدهی به کاربران بود.
درصدی
• ارتقای مشــخصات سختافزاری و نرمافزاری ِسرور سامانه همیاری وندا که باعث رفع 80
ِ
کندی کاربران در ساعات شلوغ کاری و پرترافیک سامانه شده است.
ً
• راهاندازی ســامانه وایرلس امن بر بســتر فایروال نرمافزاری مجموعه که ضعف نبود آن ،خصوصا در
سطح مدیریت احساس میشد.
• پشتیبانی و رفع مشــکالت امنیتی وبسایت مجموعه که فاقد افزونههای امنیتی الزم و ایندکسهای
امن بود.
• ارتقای فضای محدود ســرویس وبمیلهای بنیادکودک که امکان بازیابی برای ایمیلهای سازمانی
از دســت رفته با تعداد کاربران نامحدود را بهوجود آورده است .همچنین راهاندازی میل ِسرور exchangeدر
جهت خدماترسانی بهتر و نامحدود
• راهاندازی دو ســرور مجزای اکتیودایرکتوری جهت حداقل رساندن ساعات قطعی ناشی از مشکالت
سختافزاری و نرمافزاری ِسرور اصلی مجموعه که بار اصلی پردازش کاربران بر روی آن قرار دارد.
• راهانــدازی ســامانه پروکســیفایر و فایــروال نرمافــزاری  Pfsenseجهــت ارتباطــات ریموت و
 Troubleshootingشبکه و امنیت باالتر .این سامانه لینوکسی بین فایروال سختافزاری شبکه که اولین سد
امنیتی است و ِسرورهای اصلی قرار گرفته و وظیفه فیلترینگ امنیتی ِسرورها و آنالیز دیتاهای ورودی و خروجی
را برعهده دارد.
• پشتیبانی و آموزش روزانه سامانههای آنالین بنیادکودک برای دفاتر نمایندگی و دفترمرکزی
• آمادهسازی و پشتیبانی سامانه LMSجهت آموزش آنالین با همکاری واحد جلب مشارکت
• ساماندهی و تعیین ســطوح دسترسی کاربران ســامانهی همیاری وندا برای تمام کاربران به تفکیک
نیازهای دسترسی هر مدیریت
شآموزان و نمایندگیها
واحد امور همیاران و دان 
واحد همیاران ،دانشآموزان و نمایندگیها در دفترمرکزی بنیادکودک با داشتن دو وظیفه اصلی یعنی جذب
دانشآموز و ارائه خدمات به همیاران و دانشآموزان شکل گرفته است .در این دپارتمان ،جذب نهایی دانشآموز
با کنترل و تأیید نهایی پروندههای ارســالی از نمایندگیهای مؤسســه توسط کارشناسان واحد مطابق مقررات
مربوطه اعم از اجرای مفاد «دســتورالعمل شناسایی و نحوهی حمایت از دانشآموزان» صورت میگیرد و پس
از جذب همیار برای آنان ،دانشآموزان بورسیه بنیادکودک میشوند .همچنین این واحد موظف است خدمات
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از دانشآموزان" صورت میگیرد و پس از جذب همیار برای آنان ،دانشآموزان بورسیه بنیادکودک میشوند .همچنین این واحد موظف
است خدمات شایسته به همیاران متناسب با درخواست آنها و در چارچوب مقررات ارائه کند .بنابراین پیوسته کوشیده است تا با ایجاد

شایسته به همیاران متناسب با درخواست آنها و در چارچوب مقررات ارائه کند .بنابراین پیوسته کوشیده است
بستری مناسب سطح رضایتمندی و اعتماد همیاران را افزایش دهد.
اعتماد همیاران را افزایش دهد.
تا با ایجاد بستری مناسب سطح رضایتمندی و
آموزان،آمودرزیان،
دانش دانش
همیاران و
امکانامکان
کردنکردن
فراهمفراهم
سال،سال،
دورهدوایباردودربار در
شهای
ارسال گز
افت هدایای
میاناران و
تر همی
کان
نزدیمی
ارتباطکتر
ارتباط نزدی
دورهای
گزارشارهای
ارسال
دریافت هدایای غیرنقدی و ارســال برای دانشآموزان ،دریافت دلنوشتهها و نامههای تشکر از دانشآموزان و
غیرنقدی و ارسال برای دانشآموزان ،دریافت دلنوشتهها و نامههای تشکر از دانشآموزان و ارسال آن برای همیاران و ...از جمله فعالیتهای
ارســال آن برای همیاران و ...از جمله فعالیتهای این واحد است .گزارش تالشهای این واحد در سال مالی
مالحظه
واحدزیردرقابل
شرح
منتهی به
است 99/03/10 :به شرح زیر قابل مالحظه است:
منتهی به
سال مالی
99/03/10یبهاین
گزارش تالشها
این واحد است.
الف ـ گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه دانشآموزان

الف ـ گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه دانشآموزان

نمودار شماره 1

نمودار شماره 1

با توجه به لغو مجوز اوفک مؤسســهی Child Foundationو عدم امکان انتقال وجه به بنیادکودک
ً
که در نتیجهی لغو این مجوز عمال  6هزار دانشآموز همیار خود را از دست دادند و بنیادکودک میبایست ابتدا
برای آنکه این دانشآموزان که به واسطهی از دست دادن همیار در خطر ترک تحصیل قرار گرفته بودند و از طرفی
بنیادکودک قادر به پرداخت مقرری آنان از منابع داخلی تا رفع مشکل آن مؤسسه نبود؛ طبق مصوبهی هیئتمدیره،
پذیرش دانشآموز جدید تا تعیین تکلیف دانشآموز ِان همیار از دست داده ،متوقف شد .از سوی دیگر از آنجا
که بررســی شرایط اخذ و دریافت بورسیهی تحصیلی توسط دانشآموزان تحت حمایت بنیادکودک و تطبیق آن
با مادهی « 16دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان» و پایش دانشآموزان بورسیه
شــده صورت گرفت؛ بیش از دو هزار دانشآموز که فاقد شــرایط ادامهی دریافت بورسیه بودند؛ قطع بورسیه
شدند .این دو دلیل اصلی سبب شد نمودار تعداد دانشآموز در سال مالی منتهی به  10خرداد  99نزولی باشد.
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" 16دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان" و پایش دانشآموزان بورسیه شده صورت گرفت؛ بیش از دو
هزار دانشآموز که فاقد شرایط ادامهی دریافت بورسیه بودند؛ قطع بورسیه شدند .این دو دلیل اصلی سبب شد نمودار تعداد دانشآموز در
نزولی10باشد.
وضعیت 10
منتهی به
مالی
خرداد 99
99منتهی به
خرداد مالی
بنیادکودک سال
فعالیت و
سالاجع به
ر
نمودار شماره 2

نمودار شماره 2

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

نمودار شماره 3

نمودار شماره 3
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نمودار شماره 4

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 4

نمودار شماره 4

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

نمودار شماره 5

نمودار شماره 5

مالی گذشته
طی سال
 170است که
دانشآموز
بنیاد،
مقررات
هر طبق
مددکار
تخصیصبه هر
تخصیص یافته
دانشآموزان
است که
دانشآموز
170بنیاد،
داخلی
داخلیات
طبق مقرر
مددکار
یافته به
دانشآموزان
تعدادتعداد
سقفسقف

بیش
خروج
آموزو ،نیز
مشکالت
شدن
دانشآموز
گذشته به
جذب مالی
طی سال
از تخصیص
آموز
دانش
حداکثر
هزار دانش
حادث دو
بهخاطر بیش از
جدیدنیز خروج
مشکالت و
جذبشدن
عدمحادث
دلیلخاطر
جدید به
دانشآموز
به دلیل عدم
دو هزار دانشآموز ،حداکثر دانشآموز تخصیص یافته به یک مددکار  159دانشآموز بوده است.

یافته به یک مددکار  159دانشآموز بوده است.
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سقف تعداد دانشآموزان تخصیص یافته به هر مددکار طبق مقررات داخلی بنیاد 170 ،دانشآموز است که طی سال مالی گذشته
به دلیل عدم جذب دانشآموز جدید بهخاطر حادث شدن مشکالت و نیز خروج بیش از دو هزار دانشآموز ،حداکثر دانشآموز تخصیص
یافته به یک مددکار  159دانشآموز بوده است.

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99

نمودار شماره 6

نمودار شماره 6

هنگامیکــه بیش از  6هزار دانشآموز بورســیهی بنیادکودک که مؤسســهی خارجی همکار Child
 Foundationبا بهرهمندی از مهربانی ایرانیان مقیم کشــورهای خارجی از آنان حمایت میکرد؛ با لغو مجوز
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
اینبه ایران
آمریکا
دادند؛وجه
دســت انتقال
عدم امکان
همیا وراندر پی
اناوفک
مجوز
آمریکا لغو
میکرد؛ با
حمایت
امکان آنان
خارجی از
کشورهای
در ازنتیجه
آن از
خود را
بــه ایر
وجه از
انتقال
عــدم
مقیمپی آن
ایرانیان و در
مهربانیاوفــک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99
تکیلف
دلیلتعیین
دانشآموز جدید تا
جذبدلیل
همین
گرفتند به
دانشقرار
همیــار
اولویتدرجذب
دانشآموزازان در
نمودارتا
اینجدید
آموز
جذب دانش
دانش به
جذبازگرفتند
قرار
همیار
اولویت
آموزان در
نتیجه این
همیاران خود
بودن
کاهشی
همیندالیل اصلی
آموزان؛
بنیادکودک
حمایت
شناسایی و
دستورالعمل نحوهی
دادند؛16
دستمادهی
توسطراآنها با
بورسیه
گروه از دانشآموزان متوقف شد .از طرف دیگر نیز قطع بورسیه بیش از دو هزار دانشآموز در پی تطبیق شرایط
باالست.تکیلف این گروه از دانشآموزان متوقف شد .از طرف دیگر نیز قطع بورسیه بیش از دو هزار دانشآموز در پی تطبیق شرایط اخذ
تعیین اخذ بورسیه توسط آنها با مادهی  16دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان؛ دالیل
اصلی کاهشی بودن نمودار باالست.
نمودار شماره 7
نمودار شماره 7
خارجی همکار  Child Foundationبا بهرهمندی از
سسهی
که مؤ
بنیادکودک
هنگامیکه بیش از  6هزار دانشآموز بورسیهی
عمومی عادی
مجمع
مدیره به
گزارش هیئت
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نمودار شماره 8

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

شماره
نمودار
شماره88
نمودار

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

نمودار شماره 9

نمودار شماره 9
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از آنجا که نمایندگیهای تهران و زاهدان بیشترین تعداد دانشآموزان بورســیه را دارا هســتند؛ در راستای

اجرای رامادهی 16
هستند؛ در
بورسیه را دارا
دانشآموزان
ترینوتعداد
زاهدان بیش
هایرتهران
نمایندگی
ایجا که
اجرآن
از
راستایبورسیه
دالیل قطع
دانشآموزان که
بنیادکودک از
حمایت
شناسایی
العملونحوهی
دســتو
مادهی 16

طیاین
شده در
بورسیهانراقطع
دانشآموز
حمایتمالی
طی ســال
تصریحیمیکند؛
دفترمنتهی به
سالدومالی
بورسیهکند؛
تصریح می
تعداد قطع
/10خرداد،99/دالیل
منتهی ازبه دانشآموزان که
بنیادکودک
شناسایی و
دستورالعمل نحوه
نمایندگی نیز بیشتر بوده است.

/10خرداد ،99/تعداد دانشآموزان قطع بورسیه شده در این دو دفتر نمایندگی نیز بیشتر بوده است.
46

نمودار شماره 10

از آنجا که نمایندگیهای تهران و زاهدان بیشترین تعداد دانشآموزان بورسیه را دارا هستند؛ در راستای اجرای مادهی 16
دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان که دالیل قطع بورسیه را تصریح میکند؛ طی سال مالی منتهی به
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99

/10خرداد ،99/تعداد دانشآموزان قطع بورسیه شده در این دو دفتر نمایندگی نیز بیشتر بوده است.
نمودار شماره 10

نمودار شماره 10

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

علت منفی شدن خالص تعداد دانشآموزان جذب شده در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سال مالی منتهی به  10خرداد  99نیز

علت منفی شدن خالص تعداد دانشآموزان جذب شده در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سال مالی منتهی به
دستورالعمل نحوهی
اجرای مفاد
راستای
نیز در
آموزانیو که
مشکالتدانش
دلیل بورسیهی
به قطع
جدیدنیز
دانشآموزآمده و
مشکالت پیش
دلیل
جدید
عدم جذب10دانش
دانشآموزانی که
بورسیهی
قطع
پیشآمده
جذب
نیز بهعدم
آموز99
خرداد
در راستای اجرای مفاد دستورالعمل نحوهی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان ،قطع بورسیه شدند؛
شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان ،قطع بورسیه شدند؛ است.
است.
نمودارشماره
نمودار
شماره1111

نمودار شماره 12
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گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 12

نمودار شماره 12

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

کارکنان و
ابتالی
کرونا و
بیماری
شــیوع
بنیادکودک
وضعیت
دلیل فعالیت و
کاهش تعــداد بازدید از دانشآموزان بهراجع
است.
آموزان بوده
پیشگیــریوازدانش
گیریالزازامابتالی کارکنان
پیش
الزام
کرونا و
شیوعبهبیماری
کاهش تعداد بازدید از دانشآموزان به دلیل
سال مالی منتهی به  10خرداد 99
دانشآموزان بوده است.
نمودار شماره 13
نمودار شماره 13

آموزان بهآمد و
جلوگیری از
علت کاهش دریافت نامهی تشکر از دانشآموزان در سال مالی منتهی به  10خرداد ،99
علت کاهش دریافت نامهی تشکر از دانشآموزان در سال مالی منتهی به  10خرداد  ،99جلوگیری از آمد و شد دانش
شد دانشآموزان به دفاتر نمایندگی و کارکنان به منازل دانشآموزان به دلیل شیوع بیماری کرونا است.
دفاتر نمایندگی و کارکنان به منازل دانشآموزان به دلیل شیوع بیماری کرونا است.

سایر اطالعات مربوط به دانش آموزان بورسیه بنیادکودک:

48

ردیف
1

عنوان
تعداد دانشآموزانی که از ابتدای تأسیس بنیادکودک تا پایان سال مالی منتهی به دهم
خرداد  99مدتی تحت حمایت بنیادکودک بودهاند
تعداد دانشآموزانی که از ابتدای تأسیس بنیادکودک تا پایان سال مالی منتهی به دهم

تعداد
19،292
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خرداد از99داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  10ﺧﺮداد  ،99ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻣﺪ و ﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪبهي10ﺗﺸﮑﺮ
راجع به فعالیت و وضعیتﻋﻠﺖ
درﯾﺎﻓﺖمنتهی
ﮐﺎﻫﺶسال مالی
بنیادکودک
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك:

سایر اطالعات مربوط به دانش آموزان بورسیه بنیادکودک:
ردﯾﻒ
1
2

3

4

5

ﻋﻨﻮان
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻫﻢ
ﺧﺮداد  99ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻫﻢ
ﺧﺮداد  99ﻗﻄﻊ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮرﺳﯿﻪي ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻫﻢ ﺧﺮداد 99
ﺗﻌﺪاد دﯾﺪار و ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﻤﯿﺎران ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻫﻢ
ﺧﺮداد 99
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
عمومی عادی
99مدیره
هیئت
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻫﻢگزارش
ﺎدﮐﻮدك ﺑﻮدهاﻧﺪ
مجمعﺖ ﺑﻨﯿ
ﺗﺤﺖبهﺣﻤﺎﯾ
ﺧﺮداد

ﺗﻌﺪاد
19،292
9،636

1،103

93

6/17

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
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نمایندگی
ارانوو دفاتر
همیاران
درحوزه
کودک در
بنیادکودک
ب ــگزارش
ی
دفاتر نمایندگ
حوزه همی
عملکرد بنیاد
گزارش عملکرد
ب

شماره 1
نمودار
نمودار شماره 1

جذب همیار
گرفته درصد
تالشهای
انهایدر کشور ،با
اقتصادی
بحران
بهبروز
دلیل
جامعه به
ســختحاکم بر
شرایط سخت
علیرغمعلی
صورت گرفته
تالشهای
صورت با
کشــور،
اقتصادی در
بروزهایبحر
دلیل
جامعه
حاکم بر
رغمایط
شــر
دلیل وجود
اقتصادیشده ،به
غیرفعال
همیار
تعداد
نسبت
همیارانهمان
تعداد اما به
یافتهنیزاست.
نسبت
همیار
درصد
افزایشی است.
انهای
بحران
وجود
نیزدلیل
شده ،به
غیرفعال
ایشنسبت
گذشتهبهافزهمان
یافتهبهاست .اما
افزایش
جذبگذشته
نسبت به
بحرانهای اقتصادی افزایشی است.
نمودار شماره 2
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همیار
جذبعادی
درصد عمومی
گرفته به مجمع
صورتهیئتمدیره
علیرغم شرایط سخت حاکم بر جامعه به دلیل بروز بحرانهای اقتصادی در کشور ،با تالشهای گزارش
نسبت به گذشته افزایش یافته است .اما به همان نسبت نیز تعداد همیاران غیرفعال شده ،به دلیل وجود بحرانهای اقتصادی افزایشی است.
شماره
نمودار
شماره2 2
نمودار
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شماره33
نمودار
شماره
نمودار
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نمودار شماره 4

نمودار شماره 4
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شماره55
نمودار
شماره
نمودار
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گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

شماره
نمودار
شماره66
نمودار

تاریخ آغاز فعالیت نمایندگیهای بنیادکودک

52

رديﻒ

ﺗﺄﺳيﺲ

ﻧﻤﺎيﻨﺪﮔي

١

١٣٧٣

ﺷيراز

٢

١٣٨٠

كرج

٣

١٣٨٢

كرمﺎﻧشﺎه ،بروجرد

٤

١٣٨٣

ﺗهران

٥

١٣٨٤

اروميﻪ ،اردبيﻞ ،مشهﺪ ،يﺎﺳوج

٦

١٣٨٥

آمﻞ ،اصفهﺎن ،ﺗﺒريﺰ ،داراب ،كﺎﺷﺎن ،بﻢ

٧

١٣٨٩

زابﻞ

٨

١٣٩١

ايﻼم

٩

١٣٩٢

جيرﻓﺖ ،رﺷﺖ ،زاهﺪان ،ﺷهركرد ،مراغﻪ

١٠

١٣٩٤

يﺰد ،بوﺷهر ،بيرجﻨﺪ

١١

١٣٩٥

اهواز ،مهﺎبﺎد

١٢

١٣٩٦

ﺳﻨﻨﺪج

١٣

١٣٩٩
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مالیی
امور مال
دردرحوزه
ادکودک
عملکرد بنی
جـ
حوزه امور
بنیادکودک
عملکرد
گزارشـ گزارش
ج

یکی از
تاثیرگذارتاثیرگذار
هایگامهای
مؤسســه
عمومی به
اعتماد
افزایشزایش
اســتای اف
هموارهدردر ر
ترین نمودهای
است.اصلی
برداشتهیکی از
برداشته است.
مؤسسه گام
عمومی به
اعتماد
راستای
بنیادکودکهمواره
بنیادکودک

اصلیترین نمودهای شفافیت در یک سازمان مردمنهاد که میتواند اعتماد بیشتری کسب کند؛ ارائه گزارشات
ایدر استخراج
بسیار
تالش
بنیادکودک
گزارشات مالی
کند؛ ارائه
کسب
تالشتواند
بنیادکودک که می
سازمان مردمنهاد
شفافیت در
خود بر
مالی
استازودادههای
بهرهوری
متنوع مالی با
ارشات
تریگز
بیشراج
اعتماداستخ
بسیار در
مالییکاست و
محدودهی
مــادهی 7
ابتنا به
بنیاد با
ذینفعان
گزارشاترائه
ا
بنیادکودک آییننامهی
فعالیتبه مادهی 7
بنیاد با ابتنا
آییننامهیدریافتی
دارد .کمکهای
ذینفعان
ارائه به
دریافتیبرای
کمکهایمالی خود
دارد.از دادههای
بهرهوری
بــهمالی با
متنوع
صرفا در ســرفصلهایی که در ادامه به شرح خواهد آمد دریافت و ثبت میشود و در راستای محدودهی مجاز
محدودهی مجاز
گرفتهوبردرایراستای
میشود
هزینههایو ثبت
خواهدسوآمد دریافت
هزینه ادامه به
شده که در
تصریحهایی
آییننامه سرفصل
بنیادکودک صرفا در
حمایت از
صورت
شرحدیگر
میشود .از
فعالیتکه در همان
محدودهیفعالیت
صورتهای
ثبتازکرده و
برایبنیاد
قانونی
هایا در
خود ر
تشکیالتی
عمومی،
هزینههای
همانان و
شآموز
سایر هزینههای
دانشآموزان و
حمایت
دفاترگرفته
صورت
هزینه
اداریازودیگر سو
میشود.
شده هزینه
سایر تصریح
آییننامه
داندر
فعالیت که
مالی مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شدهی حسابداری کشور تهیه و تنظیم میشود.
عمومی ،اداری و تشکیالتی خود را در دفاتر قانونی بنیاد ثبت کرده و صورتهای مالی مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شدهی

حسابداری کشور تهیه و تنظیم میشود.

نمودار شماره 1

نمودار شماره 1

53

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

مجمع2عمومی عادی
مدیره به
هیئت
شماره
مودار
گزارش ن
راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به  10خرداد 99

نمودار شماره 2

نمودار شماره 2

کاهش میزان کمکهای دریافتی از همیاران از آنجا حاصل شد که طی سال مالی گذشته امکان انتقال وجه از مؤسسه Child

کاهش میزان کمکهای دریافتی از همیاران از آنجا حاصل شد که طی سال مالی گذشته امکان انتقال وجه

 Foundationبه بنیادکودک به واسطه ی لغو مجوز اوفک آن مؤسسه غیرممکن شد .در نتیجه کاهش میزان کمکهای دریافتی نسبت
Child
وجه از
امکان انتقال
گذشته
سال مالی
لغو طی
شد که
جا حاصل
 Childازبههمیاران از
های دریافتی
کاهش میزان کمک
مؤسسهنتیجه
شد .در
غیرممکن
مؤسسه
اوفک آن
مجوز
واسطهی
بنیادکودکآنبه
Foundation
از مؤسسه

اتفاق حادث
به سال قبل از
حادث درشد.
مؤسسه اتفاق
قبل از این
مجوز سال
نسبت به
کمکهای
Foundationزبهان
کاهشاینمی
نتیجه کاهش میزان کمکهای دریافتی نسبت
غیرممکن شد.
اوفک آن
دریافتیی لغو
شد.به واسطه
بنیادکودک
به سال قبل از این اتفاق حادث شد.

شماره 3
نمودار
شماره 3
نمودار
نمودار شماره 3
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عمومی عادی
مدیره به
گزارش
عمومی عادی
مجمعمجمع
مدیره به
هیئتهیئت
گزارش
بنیادکودک
وضعیت
فعالیت و
راجع به
بنیادکودک
وضعیت
فعالیت و
راجع به

مؤسســه 10 Foundationخرداد
سال مالی منتهی به
آمریکا لغو شــد؛ انتقــال وجه نقد نیز برای
99Childدر
پس از آن که مجوز اوفک
خرداد 99
سال مالی منتهی به 10
بر 6آنهزار
بیش از
نیز
ینقد
وجه
طریق انتقال
هاآمریکا لغو شد؛
Childندر
Foundation
مؤسسه
همیاریاز آن
پس
همیاریعالوه
براینیزشد.
قطع
شد؛
تأمین م
Foundationی آ
بورســیه
مؤسسه که
آموز
اوفکش
اوفکدان
مجوزار
مجوزهز
آنکهازکه6
بیش
حادثهزار
بیش از 6
همیاری
برای
وجه نقد
انتقال
Childازدرآنآمریکا لغو شد؛
پس از
آموزرایط
اتی ش
مقرر
تطابق
شود .از
شد.آموز
جذبقطعدانش
شــد که
شــدن این
دانش
جذب
سوکه از
دیگر شد
مشکل سبب
جلوگیریاین
جدیدحادث شدن
عالوه بر آن
تأمینازمیشد؛
سببطریق
مشکلها از آن
بورسیهی آن
دانشآموز که
دانشآموز که بورسیهی آنها از آن طریق تأمین میشد؛ قطع شد .عالوه بر آن حادث شدن این مشکل سبب شد که از جذب دانشآموز
نمودار
کاهشآموز،میزان
سبب
قطعآموز،
دانش
مقرراتهزار
بیش از دو
اخذهی
بورسی
مقرراتیقطع
داخلی و
شود.باازمقر
بورسیه
جدیداخذ
جملگی
هزار دانش
جملگیاز دو
بورسیهی بیش
داخلی و
بورسیه با
شرایط
ات تطابق
دیگرر سو
جلوگیری
جدید جلوگیری شود .از دیگر سو تطابق مقرراتی شرایط اخذ بورسیه با مقررات داخلی و قطع بورسیهی بیش از دو هزار دانشآموز ،جملگی
خرداد99 /
منتهی
دانشسال
پرداختیزانبه طی
دانشآمو
پرداختی
کهای
سببکم
شد.شد.
خرداد99 /
 /10به /10
مالیبهمنتهی
مالیسال
آموزان طی
بههای
کمک
میزان نمودار
کاهش

سبب کاهش میزان نمودار کمکهای پرداختی به دانشآموزان طی سال مالی منتهی به  /10خرداد 99 /شد.
نمودار شماره 4

شماره 4
نمودار
شماره 4
نمودار

نمودار شماره 5

نمودار شماره 5

نمودار شماره 5
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گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی

از آنجا که دفتر مرکزی هستهی اصلی فعالیت است و ارائه دهندهی خدمات به جامعهی همیاری و نیز مؤسسات خارجی همکار

تریو نیز
همیاری
جامعهی
خدمات
دهنده
اســت و ار
اصلی
نظارت وهســته
مسئولیتمرکزی
چنینکه دفتر
همنجا
است واز آ
است و با
کارکنان بیش
دارد؛ بهدارای
یشود را
می
نمایندگیائهارسال
فعالیتدفاتر
هایی که از
ی داده
پردازش

مؤسسات خارجی همکار است و همچنین مسئولیت نظارت و پردازش دادههایی که از دفاتر نمایندگی ارسال
میشــود را دارد؛ دارای کارکنان بیشتری است و با توجه به افزایشات قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه توسط
دارد.
دولت اعالم میشود؛ هزینههای تشکیالتی در دفتر مرکزی نمودار مرتفعتری دارد.

توجه به افزایشات قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه توسط دولت اعالم میشود؛ هزینههای تشکیالتی در دفتر مرکزی نمودار مرتفعتری

نمودارشماره
نمودار
شماره66

علیرغم آنکه بنا به کاهش تعداد دانشآموزان مددکاران به واسطهی عدم جذب دانشآموز جدید و نیز قطع
بورســیهی بیش از دو هزار دانشآموز طی سال مالی گذشــته ،تعداد روز همکاری با برخی از مددکاران کاسته
دو هزار دانشآموز طی سال مالی گذشته ،تعداد روز همکاری با برخی از مددکاران کاسته شد و همچنین علیرغم کاهش یافتن تعداد کل
شد و همچنین علیرغم کاهش یافتن تعداد کل کارکنان بنیادکودک نسبت به سال قبل و تالشها برای مدیریت
حقوقی وشود؛
اعالم م
اعمال وافز
هزینهکرد،
در
نمودارساالنه
دستمزد که
دولتقانونی
توسطافزایش
ساالنهاعمال
کهسفانه با
دستمزد متأ
حقوقدروهزینهکرد،
قانونیمدیریت
ایشها برای
تالش
متأسفانهبه باسال قبل
بنیادکودک نسبت
کارکنان
هزینهی تشکیالت ساالنه سیر افزایشی را طی میکند.
توسط دولت اعالم میشود؛ نمودار هزینهی تشکیالت ساالنه سیر افزایشی را طی میکند.

مددکاران به واسطهی عدم جذب دانشآموز جدید و نیز قطع بورسیهی بیش از
علیرغم آنکه بنا به کاهش تعداد دانشآموزانِ ِ
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نمودار شماره 7

نمودار شماره
نمودار
شماره 88

در ستون سال  99در مقایسه با سال  98کاهش میزان کمکهای دریافتی از همیاران دیده میشود .حال آنکه در ردیف سایر

در ستون سال  99در مقایسه با سال  98کاهش میزان کمکهای دریافتی از همیاران دیده میشود .حال آنکه در ردیف
سایر درآمدها که بخش بزرگی از آن را درآمدهای عمومی میسازد افزایش رخ داده است .علت کاهش در ردیف کمکهای
اوفک آن
علت لغو
 Childکه
Foundation
مؤسسهی
قطع کمکهای
های دارد با
مستقیم
مستقیمهمیا
دریافتی از
افزایش در
مجوزداد .اما
مؤسسه رخ
اوفکبه آن
لغو مجوز
 Childکه به علت
Foundation
مؤسسهی
ارتباطکمک
ان قطع
داردر با
ارتباط
مؤسسه رخ داد .اما افزایش در ردیف سایر درآمدها هم علیرغم همهی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بروز یافته در کشور
ردیف سایر درآمدها هم علیرغم همه ی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بروز یافته در کشور طی سال گذشته ،با تالش همهی فعاالن
طی سال گذشته ،با تالش همهی فعاالن بنیادکودک حاصل شد .علت کاهش در ردیف کمکهای پرداختی به دانشآموزان
بنیادکودک ناچار
اینکه
عالوه بر
آموزان نیز از
ای دانش
پرداختیر به
بنیادکودکهای
درکهردیف کمک
شد.کهعلت
فوقالعادهی
مقرری و
که که
دادانی
دریافتیآندانجاشرخآموز
مدتی میزان
ناچار شد ب
کاهشاین
عالوه بر
حاصل داد
بنیادکودکنجا رخ
نیز از آ



درآمدها که بخش بزرگی از آن را درآمدهای عمومی میسازد افزایش رخ داده است .علت کاهش در ردیف کمکهای دریافتی از همیاران

شد برای مدتی میزان دریافتی دانشآموزانی که مقرری و فوقالعادهی آنها از مؤسسهی  Child Foundationتأمین میشد را کاهش
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راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
سال مالی منتهی به  10خرداد 99

جذب
مادهآنان
اجرایرای
موجبکشور ب
دهدکهتا بهاز داخل
چشمگیر
کاهش
کند؛شد
تأمین می
مؤسســ
چشم گیرآنها
نامهی نحوهی
همیارآیین
ی 16
مقرراتی
تطابق
به رادلیل
Childجذب
 Foundationهمیار
داخلهیکشور برای آنان
دهدازتا از
کند؛ به دلیل تطابق مقرراتی که به موجب اجرای مادهی  16آییننامهی نحوهی شاسایی و حمایت بنیادکودک از دانشآموزان

شده در نتیجه به آنان مقرری پرداخت نشد.
بورسیه
مقرریقطع
دانشآموز
در دو
بیش از
قطع رخ داد
آموزان
دانش
حمایت
نشد.
پرداخت
هزاربه آنان
نتیجه
بورسیه شده
آموز
بنیادکودکار ازدانش
بیش از دو هز
شاسایی ورخ داد
نمودارشماره
نمودار
شماره 99

بنیادکودک
فعالیت
محدودهی
تعیین
آییننامهی
سرفصل
است:یر است:
شرحبهزیرشرح ز
شدهحبهشده
تصریحتصری
ادکودک
فعالیت بنی
محدودهی
تعیین
نامهی
دردر آیین
حسابهاییییکهکه
سرفصل حسابها

 -1مقرري دانشآموز
 -1مقرری دانشآموز
 -2کمکهاي فوقالعاده دانشآموز
آموزمنظور کمکهایی است که به منظور و با هدف تأمين خوراك ،پوشاك ،نوشتافزار
دانش که
العادهمعين،
فوقهاي
کمک
-3 -2
کمکهای
و انجــام اقدامات فرهنگي و رفاهي براي دانشآموز و "ايجاد فضاي آموزشــي موقت یا تأمین نوشــتافزار برای
 -3کمکهای معین ،که منظور کمکهایی است که به منظور و با هدف تأمین خوراک ،پوشاک ،نوشتافزار و انجام اقدامات فرهنگی
دانشآموز یا محصل پس از وقوع بالياي طبيعي" دریافت میشود.
مشــكلیادرماني
هدف
منظور و
اســت یاکه به
کمکهایی
منظور
کهاي
و -4
مســكنوقوع بالیای
محصليا پس از
رفعدانشآموز
برای
نوشتباافزار
تأمین
آموزشی موقت
فضای
اضطراري،ایجاد
دانشآموز و "
رفاهیکمبرای
دانشآموز خاص دریافت میشود.
طبیعی" دریافت میشود.
 -5کمکهاي عمومي
 -4کمکهای اضطراری ،منظور کمکهایی است که به منظور و با هدف رفع مشکل درمانی یا مسکن دانشآموز خاص دریافت
میشود.
 -5کمکهای عمومی

58

راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به  10خرداد 99

ماندهی حسابهای فوق تا پایان خرداد ماه سال  99به شرح زیر است:

 ردیف یک جدول باال مجموع مقرری و فوقالعادهی دانشآموان است. ردیف  8 ،5 ،4 ،3و  9در جدول باال همان کمکهای معین است. ردیف  6و  7در جدول باال همان کمکهای اضطراری است.باتوجــه به ماده  12آییننامه نحوه تأســیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک و بند  8رویه اجرایی نحوه شناســایی
درآمدها و هزینههای دفاتر نمایندگی بنیادکودک که تصریح میکند که "هیئتعامل و رئیس دفتر نمایندگی مکلفند ســعی
نمایند با افزایش درآمدها بهخصوص از محل جذب کمکهای عمومی ،مانده مثبت وضعیت مالی (مازاد درآمد بر هزینه)
دفتر نمایندگی را افزایش دهند تا زمانی که این ماندهی مثبت بتواند یک یا چند سال تهیه داراییهای مورد نیاز یا هزینههای
دفتر نمایندگی را تأمین کند و همانند بیمه ،خرید دارایی یا پرداخت هزینههای دفتر نمایندگی را در شرایط نامساعد اقتصادی
که کمک همیاران کاهش مییابد یا قطع میشود؛ تضمین کند" و با ابتنا به بند  5رویه اجرایی شناسایی درآمدها و هزینههای
دفاتر نمایندگی ،امور مالی هر ماهه گزارشــی از وضعیت مالی هر دفتر نمایندگی را اســتخراج مینماید .با استناد به این
گزارش ،ماندهی وضعیت مالی نمایندگیها در سال مالی  98-99به شرح جدول زیر است:
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این گزارش نشــان میدهد که در حال
حاضر دفترمرکزی بنیادکودک در شــرایطی
است که بایســتی هزینههای نمایندگیها
را بــرای ادامــهی فعالیــت آن نمایندگی
پرداخت نماید و بسیاری از دفاتر نمایندگی
الزم موضوع
بنیادکودک فاقــد میزان درآمد ِ
مادهی  12آییننامهی نحوهی تاســیس و
فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک هستند.

در سال مالی مورد گزارش اهم موارد انجام شده در حوزه مالی به شرح زیر بوده است:
الف :با توجه به الزام ایجاد و اصالح حسابهای بنیاد طبق مفاد " آییننامه تعیین محدودهی فعالیت بنیادکودک" واحد
مالی در ســال مالی مورد گزارش اقدام به اصالح کدینگهای حسابداری طبق آییننامهی مزبور نموده است .حسابهای
مزبور به نوعی تعریف شــده است که مبالغ دریافتی بابت هر یک از ســرفصل کمکهای دریافتی بهشرح زیر و بر اساس
ً
موضوع فعالیت مؤسسه و آییننامهی ابالغ شده در هر ماه بر اساس سیستم مالی کامال مشخص و قابل گزارشگیری است:
 -1کمکهای دریافتی بابت مقرری دانشآموزان
 -2کمکهای دریافتی بابت فوقالعاده دانشآموزان
 -3کمکهای دریافتی بابت خوراک دانشآموزان
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 -4کمکهای دریافتی بابت پوشاک دانشآموزان
 -5کمکهای دریافتی بابت نوشتافزار دانشآموزان
 -6کمکهای دریافتی بابت درمان دانشآموزان
 -7کمکهای دریافتی بابت مسکن دانشآموزان
 -8کمکهای دریافتی بابت امور فرهنگی و رفاهی
 -9کمکهای دریافتی عمومی
ب :واحد مالی در ســال مالی مــورد گزارش با بهرهگیری از تجربیات مدیران کنترلهــای الزم را جهت پرداختها به
دانشآموزان و یا ســایر پرداختها بر اســاس آییننامهی تدوین شده و تکلیف شــده انجام داده است تا پرداختی خارج از
آییننامه مزبور صورت نگیرد.
ج :ارائــه گزارش وضعیت مالی دفاتــر نمایندگی و کل بنیاد از بابت کمکهای دریافتی در هر ســرفصل ،کمکهای
پرداختی به دانشآموزان و هزینههای صورت گرفته به صورت ماهانه به مدیریت طبق مقررات
د :در سال مورد گزارش ،واحد مالی اقدام به ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی بر اساس تکلیف قانونی نموده است.
ه :پیگیری مستمر در رابطه با پرونده مالیاتی سال  1392و همراهی واحد مالی با مدیریتعامل و هیئتمدیره و حضور
در هیئت بدوی که کماکان نیز در حال پیگیری است.
ت و پروژههای اجرا شده
عملکرد واحد ارتباطات و جلب مشارک 
اگرچه واحد ارتباطات و جلب مشــارکت در بنیادکودک در سه حوزه رسانه ،تبلیغات و جلب مشارکت فعالیت میکند
و همهی توان خود را برای پیشــرو بودن در این حوزهها به کار بســته است؛ اما با توجه به مشکل پیش آمده برای بنیادکودک
در ســال گذشته و قطع کمک مؤسســهی Child Foundationبه بنیادکودک و عدم امکان ادامهی همیاری آن مؤسسه از
 6هزار دانشآموز که تحت حمایتشــان بود به موجب لغو مجوز اوفک توسط ادارهی خزانهداری آمریکا؛ این واحد در سال
مالی گذشته به منظور جذب همیار برای دانشآموزان مذکور ،نهایت تالش خود را در اجرای کمپینها ،تبلیغات ،پروژهها،
ی بنیاد با اولویت جذب همیار به کار برد .هرچند روزهای پر فراز و نشیبی در سال  ۹۸پشت سر
برگزاری جلســات و معرف 
ً
گذاشته شد؛ اما با تالش همه همکاران و فعاالن بنیادکودک تا پایان سال تقریبا برای همه دانشآموزان جذب همیار صورت
گرفت .با این وجود جذب همیار برای  ۴هزار دانشآموز که سقف نیاز آنها تکمیل نشده است ،همچنان ادامه دارد .اگرچه
متأسفانه پیش آمدن پاندمی کرونا و ایجاد مشکالت اقتصادی جاری در کشور توانست تا حد زیادی بر سرعت فعالیت این
واحد اثرگذار باشد.
در عین حال واحد ارتباطات و جلب مشارکتها با پیوستن به زیرمجموعههای نیکوکاری اپلیکیشنهای جدید ،برگزاری
کمپینهای مشترک با شرکتها ،اخذ تبلیغات محیطی رایگان ،ارتقای کیفیت تبلیغات در فضای مجازی ،استفاده از مشاوره
رایگان صاحبنظران حوزه تبلیغات و برندینگ ،بر وظایف اصلی و پیشین خود نیز همت گمارد و از آن غافل نشد.

فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت در حوزه جلب کمک عمومی

اپلیکیشنها:
امروزه بنیادکودک بر روی اپلیکیشنهای زیر و در قسمت نیکوکاری آنها در پی رایزنیهای مداوم قرار دارد و در مجموع
طی سال مالی گذشته مبلغ  1.371.930.000ريال از این طریق حاصل شده است.

61

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ:
اﻣﺮوزه ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك ﺑﺮ روي اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي زﯾﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري آنﻫﺎ در ﭘﯽ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎي ﻣﺪاوم

ﻣﺠﻤﻮع ﻃﯽ
ﻗﺮارارشدارهیئدتو در
عمومی عادی
مدیره به مجمع
گز

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,371,930,000رﯾﺎل از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮔﺰارش

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارش

2

ﻫﻒﻫﺸﺘﺎد

98/03/11

99/03/10

3

ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ

98/03/11

99/03/10

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﮑﻪ

98/03/11

99/03/10

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻮا

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

98/03/11

99/03/10

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺎپ

ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه

98/03/11

99/03/10

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت

8

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﮑﺎ

98/03/11

99/03/10

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روﺑﯿﮑﺎ

ﻫﻤﺮاه اول

98/03/11

99/03/10

ﮐﺪ دﺳﺘﻮري *1#

9

ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

98/03/11

99/03/10

10

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

98/03/11

99/03/10

ﮐﺪ دﺳﺘﻮري *780*42510#
*780*9#
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

11

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

98/03/11

99/03/10

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ،
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري وبﺳﺎﯾﺖ

1

4
5
6

7

ﺟﯿﺮﯾﻨﮓ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦدادهورزي
ﺳﺪاد

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

98/03/11

99/03/10

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﮐﺪ دﺳﺘﻮري *7#

ﻣﻨﻮي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  780و ﮐﺪ دﺳﺘﻮري
*780#

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎم

 1,371,930,000رﯾﺎل )ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(

لینک کمک عمومی وبسایت
ﺳﺎﯾﺖشده از طریق لینک وبسایت ،مبلغ  1.958.000.000ریال (صد و نود و پنج میلیون و
وبآوری
جمع
ﮐﻤﮏمبالغ
ﻟﯿﻨﮏمجموع
ﻋﻤﻮﻣﯽ
هشتصد هزار تومان) بوده است.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ  1,958,000,000رﯾﺎل )ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار

ت در حوزه کمپینها
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارک 

اﺳﺖ .کمپین زنگ مهر
ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻮده -1
مردمی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻮزه ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ
نوع مشارکت :مشارکت 
موضوع پروژه :تأمین منابع برای تهیه و توزیع کولهپشتی و نوشتافزار و ارائه این مبالغ به دانشآموزان بورسیهی بنیادکودک
 -1ﮐﻤﭙﯿﻦ زﻧﮓ ﻣﻬﺮ
در قالب بنکارت
ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ:
شروع :مرداد 98
ﻧﻮع زمان
مهر 98
زمان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ و ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮرﺳﯿﻪي ﺑﻨﯿﺎدﮐﻮدك در
پایان:ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﭘﺮوژه:
ﻣﻮﺿﻮع
محدوده اجرا :سراسر ایران
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻦﮐﺎرت
شــرح پروژه :در سال  98نیز بنیادکودک پیرو استراتژی پیشــینی که در ارائه کمکهای غیرنقدی برگزیده بود؛ که همانا
حفظ کرامت انسانی دانشآموزان و بازگرداندن این حس به آنان که کمبرخورداری نباید مانعی شود برای داشتن حق انتخاب
متناســب با نیاز و سلیقهی آنها و نیز به منظور جلوگیری از اتالف وقت و انرژی ،مبالغ جمعآوری شده به این منظور را در
قالب بنکارت خرید نوشتافزار در اختیار دانشآموزان قرار داد.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
نتیجه :توزیع  1200بنکارت خرید نوشتافزار بین دانشآموزان
• همیاران حقیقی و حقوقی این کمپین
شرکت نائوس ایرانیان:
شرکت نائوس ایرانیان به مناسبت روز پزشک معادل مبلغ هدایا به پزشکان مجموعه خود را به بنیادکودک اهدا کرد .مبلغ
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پرداختی توسط این شرکت3.000.000.000 :ریال معادل (سیصد میلیون تومان)
شرکت دیجیکاال:
دیجیکاال بــا کمپین #برای_همه_ایران با بنیادکودک همراه شــد .در این کمپین دیجیکاال شــرایطی را فراهم کرد تا
هموطنان بتوانند در کنار خریدهای اینترنتی خود ،اقالم مدرســه و نوشتافزار با ســود صفر نیز برای دانشآموزان بورسیه
هشتگ کمپین ،دیجیکاال مبلغ 5هزار تومان به
بنیادکودک خریداری و به بنیادکودک ارســال کنند .همچنین با انتشــار هر
ِ
مؤسسه اهدا کرد که در نهایت مبلغ  500.000.000ریال (پنجاه میلیون تومان) به مؤسسه پرداخت شد.
مبلغ برآورد شده کاالهای اهدایی 800.000.000 :ریال (هشتاد میلیون تومان)
بانک آینده:
ک نوشتافزار به دانشآموزان
بانک آینده در راســتای مسئولیت اجتماعی خود در شروع ســال تحصیلی  150پ 
بورسیه بنیادکودک اهدا کرد.
مبلغ برآورد شده کاالهای اهدایی 180.000.000 :ریال (هجده میلیون تومان)
 کمک مردمی نقدی و غیر نقدی :
کمک نقدی جمعآوری شده مردمی در این کمپین معادل  649.000.000ریال (شصت و چهار میلیون و نهصد هزار
تومان) و کمک غیرنقدی یکی از همیاران مبلغ  50.000.000ریال ( 5میلیون تومان) بوده است.
 -2کمپین من  5هستم
نوع مشارکت :مردمی
موضوع پروژه :اخذ کمک عمومی در حمایت از بنیادکودک
زمان شروع :مرداد 98
زمان پایان 10 :تیر 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شــرح پروژه :در این پروژه هر فرد با پرداخت حداقل  ۵هزار تومان از طریق کد *780*555555# :و دعوت از  ۵نفر
دیگر و تگ كردن آنها در اینستاگرام ،میتوانست در این کمپین شرکت کند.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمعآوری شده 863.090.000 :ریال (هشتاد و شش میلیون و سیصد و نه هزارتومان)
• همیاران حقیقی و حقوقی این کمپین:
تیم استراتژی تبلیغات:
این کمپین با کمک مشــاور و استراتژیست تبلیغات (شهرام سیفهاشمی) و تیم اجرایی ایشان به صورت رایگان و در
قالب مسئولیت اجتماعی طی  5جلسه تدوین و اجرا شد.
برآورد هزینه مشاوره200.000.000 :ریال (بیست میلیون تومان) در قالب مسئولیت اجتماعی
شرکت تبلیغاتی خالق واوک:
کلیه محتوای ویدئویی این کمپین ( 15ویدئوی کوتاه) توسط این شرکت تهیه شد.
هزینه ساخت 500.000.000 :ریال (پنجاه میلیون تومان) که در قالب مسئولیت اجتماعی واوک به صورت رایگان
انجام شد.
چهرههایی که در ویدئوهای تبلیغاتی این کمپین در قالب مسئولیت اجتماعی حضور داشتند:
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خانم گيتي خامنه

مجري تلويزيون در حوزه كودك

آقاي احسان كرمي

مجري ،بازيگر و برنامهساز

آقاي حميد گلي

بازيگر و برنامهساز حوزه كودك

آقاي علي فروتن

بازيگر و برنامهساز حوزه كودك

آقاي بهروز عطايي

سرمربي تيم واليبال جوانان ايران

آقاي حامد سهرابنژاد

بازيكن تيم ملي بسكتبال كشور

مجتمع تجاری گلستان:
در طی برگزاری کمپین من  5هســتم ،مجتمع تجاری گلستان در خیابان ایران زمین با اختصاص فضایی به بنیادکودک
میزبان ایونت  2روزه این کمپین در قالب مسئولیت اجتماعی شد.
 -3کمپین همیار حاضر
نوع مشارکت :مردمی
موضوع پروژه :دعوت از هموطنان برای پیوستن به بنیادکودک در قالب همیار و حمایت از دانشآموزان
زمان شروع :آذر 98
زمان پایان 10 :خرداد 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :با توجه به مشکالت پیش آمده از فروردین ماه  98و عدم امکان انتقال وجه از امریکا به ایران ،واحد ارتباطات
با اجرای کمپینی تحت عنوان "همیار حاضر" از تمامی هموطنانمان در داخل ایران دعوت به همیاری از دانشآموزان کرد.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
نتیجه :تا پایان اردیبهشت  99برای بیش از  2000دانشآموز جذب همیار با تأمین سقف نیاز صورت گرفت.
• همیاران حقیقی و حقوقی این کمپین:
چادرملو:
با برگزاری جلســات متعدد با حضور مدیران بنیادکودک و مجموعه چادرملو ،این مجموعه در راستای تحقق مسئولیت
اجتماعی خود ،مبلغ  20.000.000.000ریال (دو میلیارد تومان) به عنوان مقرری دانشآموزان بورسیه بنیادکودک ،به
مؤسسه اهدا کرد.
تیم استراتژی تبلیغات:
این کمپین با کمک مشــاور و استراتژیست تبلیغات (شهرام سیفهاشمی) و تیم اجرایی ایشان به صورت رایگان و در
قالب مسئولیت اجتماعی طی  5جلسه تدوین و اجرا شد.
برآورد هزینه مشاوره200.000.000 :ریال (بیست میلیون تومان) در قالب مسئولیت اجتماعی
سایت خبری و تحلیلی عصر ایران:
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در راستای این کمپین ،سایت خبری ،تحلیلی عصر ایران به عنوان اسپانسر ،ساخت ویدئوی اولیه معرفی کمپین و انتشار
آن در خبرگزاری را به صورت رایگان و در قالب مسئولیت اجتماعی پذیرفت.
هزینه ســاخت ویدئو و انتشــار آن به عنوان تیتر اول رپرتاژ خبری عصر ایران معادل  1.000.000.000ریال (صد
میلیون تومان) در قالب مسئولیت اجتماعی و به صورت رایگان انجام شد.
چهرههایی که در این ویدیو در قالب مسئولیت اجتماعی حضور داشتند:
خانم احترام برومند

بازيگر و مجري تلويزيون

آقاي كيوان ساكت

آهنگساز و نوازنده

خانم سوسن پرور

بازيگر تﺌاتر و تلويزيون

آقاي فرهاد جم

بازيگر و كارگردان

آقاي احسان كرمي

مجري ،بازيگر و برنامهساز

آقاي عمار تفتي

بازيگر تﺌاتر و تلويزيون

شرکت سکو خالق بینالملل:
ویدئوی دوم این کمپین توسط شرکت سکو خالق بینالملل ساخته شد.
هزینه ساخت 80.000.000 :ریال (هشت میلیون تومان) که در قالب مسئولیت اجتماعی و به صورت رایگان انجام
شد.
 -4کمپین نستله
موضوع پروژه :فروش محصوالت نستله به نفع بنیادکودک با شعار "در ساخت فردایی بهتر سهیم باشیم"
زمان شروع و پایان :بهمن 98
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :اختصاص 5درصد از فروش محصوالت نسکوئیک و نسکافه در بهمن ماه
مبلغ جمعآوری شده 869.000.000 :ریال (هشتاد و شش میلیون و نهصد هزار تومان)
 -5کمپین نوروز
نوع مشارکت :مردمی
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی برای عیدی دانشآموزان
زمان شروع :اسفند 98
زمان پایان :فروردین 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :دعوت از همیاران برای اهدای عیدی نقدی به دانشآموزان
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
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مبلغ جمعآوری شده3.771.750.000 :ریال (سیصد و هفتاد و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزارتومان)
 -6کمپین سهامیاب
موضوع پروژه :کمک عمومی
زمان شروع :بهمن 98
زمان پایان :اسفند 98
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :اختصاص  70درصد از کارمزد درآمد ماه بهمن و اسفند شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)
مبلغ جمعآوری شده500.000.000 :ریال (پنجاه میلیون تومان)
 -7کمپین سفره یکی شویم (ماه رمضان)
نوع مشارکت :مردمی
موضوع پروژه :جمعآوری کمکهای مردمی برای ماه رمضان
زمان شروع 6 :اردیبهشت 99
زمان پایان 3 :خرداد 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :دعوت از همیاران برای اهدای کمکهزینه نقدی خوراک دانشآموزان
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمعآوری شده 8.638.000.000 :ریال (هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتصد هزار تومان) که
توسط همیاران داخل و خارج از کشور تأمین شد.
نتیجه :خرید  2620بنکارت  300هزار تومانی و  166بنکارت 250هزار تومانی از فروشگاههای زنجیرهای و اهدا به
دانشآموزان .با مذاکره با بخش فروش این فروشگاهها و اخذ حداکثر تخفیفات 40 ،میلیون تومان از مبلغ فاکتور کسر شد.

ت در حوزه پروژهها
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارک 

 -1پروژه کارت تبریک و تقویم نوروز 99
نوع مشارکت :مردمی
زمان شروع :بهمن 98
زمان پایان :فروردین 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :در راستای مشارکت بیشتر مردم در حمایت از مؤسسه و همچنین تبلیغات محیطی ،هرساله اقدام به طراحی،
چاپ و فروش کارتهای تبریک و تقویمهای رومیزی به عموم مردم و شرکتهای حقوقی میشود.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمعآوری شــده از فروش کارت و تقویم 863.090.000 :ریال (هشتاد و شش میلیون و سیصد و نه
هزارتومان)
 -2پروژه نشریه همیاران
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زمان1398 :
شرح پروژه :پیرو سالیان گذشته ،پروژه گردآوری مجله همیاران شماره  16در دستور کار واحد ارتباطات و جلب مشارکت
قرار گرفت .پس از تکمیل فایل مجله ،به منظور مدیریت در هزینهها که مترتب از افزایش قیمت سرسامآور کاغذ و چاپ بود،
کارایی بیشــتر نسخه دیجیتالی و احترام به محیط زیست ،از چاپ آن خودداری شد و نسخه  PDFآن برای همیاران ایمیل
شــد و بر روی وبسایت نیز قرار گرفت .طراحی و صفحهآرایی این مجله توسط یکی از نیکوکاران همچون سال گذشته به
صورت رایگان انجام شد.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
هزینهی طراحی مجله بالغ بر  12میلیون تومان بوده است که توسط یک داوطلب به صورت رایگان انجام شد.
مجموع مبالغ جمعآوری شــده از آگهیهای منتشر شده در نشریه شماره شــانزده  90.000.000 :ریال (نه میلیون
تومان) است.
 -3پروژه آرزوهای رنگی
نوع مشارکت :مردمی
موضوع پروژه :اخذ کمک عمومی برای تأمین آرزوهای دانشآموزان
زمان شروع :بهار 99
آخرین تاریخ اخذ گزارش 10 :خرداد 99
محدوده اجرا :سراسر ایران
شرح پروژه :با توجه به نامههای ارسالی آرزوهای دانشآموزان ،واحد ارتباطات و جلبمشارکتها طی پروژهای ماهانه
به انتشار یک نامه آرزو و تحقق آن اقدام میکند.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمعآوری شده 62.000.000 :ریال (شش میلیون و دویست هزار تومان)
 -4پروژه خرید کفش
نوع مشارکت :مردمی
زمان :اردیبهشت 99
محدوده اجرا :نمایندگی اصفهان
شرح پروژه :با همکاری کفش ملی و مبلغ اهدایی یکی از همیاران مقیم امریکا ،پروژه اهدای کفش در قالب بنکارت
خرید کفش به دانشآموزان نمایندگی اصفهان اجرا شد .مبلغ هر بنکارت 150هزار تومان بود که به  40دانشآموز بورسیه
این نمایندگی اهدا شد.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمعآوری شده 65.000.000 :ریال (شش میلیون و پانصد هزارتومان)

ت در حوزه اخذ خدمات
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارک 

 -1ویزافون (برگزاری رایگان کالس آنالین زبان انگلیسی برای کارکنان و دانشآموزان)
زمان :از مهرماه 98
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محدوده اجرا :کلیه نمایندگیهای بنیادکودک
شــرح پروژه :طی جلسهای با مؤسسه آموزش زبان از راه دور ویزافون مقرر شد دانشآموزان و کارکنان بنیادکودک نیز از
فرصت یادگیری زبان به صورت آنالین و از راه دور بهرهمند شوند .با همکاری مدیران مجموعه ویزافون 90 ،نفر از کارکنان
و  600نفر از دانشآموزان بورسیه بنیادکودک از خدمات آموزشی رایگان ویزافون استفاده کردند.
نحوه تبلیغات و اطالعرسانی :وبسایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
برآورد هزینه پروژه  :مبلغ 1.297.000.000ریال (صد و بیســت و نــه میلیون و هفتصد هزار تومان) که در قالب
مسئولیت اجتماعی و به صورت رایگان انجام شد.
 -2مشاوره تحصیلی
زمان :شهریور  98به مدت یک سال
محدوده اجرا :تهران
شرح پروژه :طی گفتگو با انجمن بامداد دانش (دانا مشاور) مقرر شد  10دانشآموز برتر تحصیلی پایه دوازدهم به منظور
بهرهگیری یک ساله از خدمات مشاوره تحصیلی به این مؤسسه معرفی شوند .به این ترتیب  10دانشآموز از نمایندگی تهران
به این مؤسسه معرفی شدند و به طور مرتب در جلسات مشاوره شرکت کردند.
ً
هزینه این دوره یک ســاله برای هر دانشآموز  30.000.000ریال (ســه میلیون تومان) اســت که مجموعا با مبلغ
 300.000.000ریال در قالب مسئولیت اجتماعی و به صورت رایگان انجام شد.
 -3هپیسیتی (شهربازی واقعیت مجازی)
موضوع پروژه :اخذ خدمات تفریحی برای دانشآموزان بورسیه
زمان پروژه :بهمن 1398
محدوده اجرا :تهران
شــرح پروژه :هپیسیتی یکی از اماکن تفریحی در تهران است که به عنوان یک شهربازی واقعیت مجازی با در اختیار
داشتن بهروزترین و جدیدترین دستگاههای واقعیت مجازی به ارائه بازیهای جذاب روز میپردازد .این مجموعه در راستای
انجام مسئولیت اجتماعی خود  1000بلیط به دانشآموزان بورسیه نمایندگی تهران هدیه داد.
ً
هزینه تمام شده هر بلیط  50هزارتومان به همراه پذیرایی بود که مجموعا معادل  500.000.000ریال (پنجاه میلیون
تومان) به بنیادکودک خدمات ارائه شد.
 -4شارژ پنل پیامک (فراپیامک)
زمان شروع :ابتدای خرداد 98
زمان پایان :ادامه دارد
شــرح پروژه :درپی مذاکره با شــرکت فراپیامک ،ماهانه مبلغ  5.000.000ریال (پانصد هزار تومان) برای ارســال
پیامکهای بنیادکودک در جهت تبلیغات و اطالعرسانی به همیاران اختصاص یافت.
مجموع مبلغ اهدا شده در یک سال گذشته ( 60.000.000شش میلیون تومان) است.
 -5دریافت بستههای نوشتافزار و محیط زیستی از شرکت کنیال آلمان
شرکت کنیال آلمان که از دوسال گذشته با بنیادکودک برای ارسال لوازمی همچون پوشاک ،کفش و نوشتافزار ،همکاری
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دارد؛ تعداد  50پک شــامل کیســه محیط زیستی ،تیشرت و نوشتافزار به مؤسسه ارســال کرد .این اقالم با برآورد قیمت
5میلیون تومان به نمایندگی بوشهر ارسال شد.
 -6اهدای پک بهداشتی از طرف افق کوروش
در اردیبهشت ماه  99شرکت افق کوروش تعداد  285مسواک ،خمیردندان و نخ دندان به بنیادکودک اهدا کرد .این اقالم
برای نمایندگی فنوج بلوچستان به منظور آموزشهای بهداشتی دهان و دندان دانشآموزان این نمایندگی ارسال شد.
معادل کل اقالم اهدایی  42.750.000ریال (چهار میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان) است.

ت در حوزه تبلیغات
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارک 

 -1استراتژی تبلیغات
از تیرماه  98جلســات راهبردی استراتژی تبلیغات و برندینگ بنیادکودک با راهبری آقای شهرام سیف هاشمی به عنوان
مشــاور و استراتژیست تبلیغاتی و تیم همراه ایشــان هر هفته برگزار میشود و تمامی کمپینهای تبلیغاتی در طی یک سال
گذشته نتیجه این جلسات است .از اردیبهشت  99نیز این جلسات با موضوع تنظیم سند استراتژی و ریبرندینگ بنیادکودک
در حال برگزاری است.
هزینه مشــاوره این تیم هر جلســه  20.000.000ریال (دو میلیون تومان) است که در قالب مسئولیت اجتماعی و
رایگان صورت میپذیرد.
 -2تبلیغات مجازی
در خرداد ماه  98پیرو گفتگو با مالکیت بزرگترین بســتر اشتراک ویدئوی کشور (آپارات) ،انیمیشنهای بنیادکودک به
صورت رایگان در کنار سایر تبلیغات آپارات ،به عنوان پیشنمایش ویدئوهای مختلف قرار گرفت و ماهانه بین 100هزار تا
150هزار بار دیده میشود.
این خدمات در قالب مسئولیت اجتماعی و رایگان انجام شد.
 -3تبلیغات محیطی شهری
در پی رایزنی با شهرداری منطقه  2تهران در زمستان  98با اختصاص  3استرابورد در شهرک غرب موافقت شد .به این
ترتیب سه آگهی بنیادکودک در این منطقه به صورت رایگان در معرض دید عموم قرار گرفت.
این خدمات در قالب مسئولیت اجتماعی و رایگان انجام شد.
 -4تبلیغات محیطی فروشگاه رفاه
پس از گفتگو با روابط عمومی فروشگاههای زنجیرهای رفاه ،اختصاص تبلیغ بنر بنیادکودک در بکالیت فروشگاه رفاه
شعبه بنفشه شهر کرج در دستور کار قرار گرفت.
این خدمات در قالب مسئولیت اجتماعی و رایگان انجام شد.
 -5حضور در افتتاحیه مبلمان ُرست
بنیادکودک به دعوت مدیریت مجموعه مبلمان ُرست در دی ماه  98در مراسم افتتاحیه این فروشگاه در تهران شرکت کرد
و به معرفی فعالیتها و مأموریت خود پرداخت .این مجموعه همچنان در انتشار تبلیغات بنیادکودک با روشهای متفاوت،
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با بنیادکودک همکاری دارد.
 -6معرفی بنیادکودک توسط زوج دوچرخهسوار
یک زوج دوچرخهسوار اهل مشهد در یک برنامه رکابزنی یک ساله ،با حمل پرچم مؤسسه و پیام "شوق آموزش و شور
زندگی" به نفع بنیادکودک دور ایران رکاب زدند .این زوج مشــهدی سفر خود را از بنیادکودک نمایندگی مشهد آغاز کردند و
در طول سفر خود با انتشار بروشورهای بنیادکودک ،پیامرسان مأموریت 26ساله مؤسسه بودند.

سایر فعالیتهای واحد ارتباطات و جلب مشارکت

 -1دریافت نشان افرا
استاندارد افرا برای مؤسسات نیکوکاری  -مؤسسه افرا در جهت توسعهی
بنیادکودک با قرار گرفتن در فرایند ارزیابی توسط
ِ
زیر ســاخت مؤسسات نیکوکاری فعالیت میکند  -نشان نقرهی افرا را دریافت کرد .تیم مدیران و کارشناسان بنیادکودک با
همکاری نزدیک و موثر با تیم افرا در پیشــبرد دقیق فرایند ارزیابی سهیم بودند .تیم افرا نیز با مطالعات و گفتگوهای عمیق،
مشاهدهی مستندات و فرایندها ،گزارش کاملی از وضعیت موجود ،ظرفیتهای راهبردی و نقاط قابل بهبود بنیادکودک را در
اختیار این مؤسسه قرار داد.
نشا ن نقرهای افرا بیانگر این است که مؤسسه دغدغهی اثربخشی دارد .چنین سازمانی افزو ن بر داشتن الزامهای قانونی
و زیرســاختهای عملیاتی اولیه ،برای اثربخشی بیشتر فعالیتهای خود خطمشــی ،فرایندها و سازوکارهای الزم را در
سازمان تعریف و اجرایی کرده است.
 -2برگزاری کارگاه آموزش جلب مشارکت برای نمایندگیها
پس از تهیه و ارســال برنامه مدون جهت مشــارکت نمایندگیها در حوزه جلب مشــارکت ،با اســتفاده از امکانات و
زیرساخت کانون کارگزاران بورس ،کارگاه آموزش جلب مشارکت به صورت آنالین برای همه نمایندگیها برگزار شد .نتیجه
این کارگاه فعالیت بیش از پیش نمایندگیهای فعال و آغاز فعالیت نمایندگیهایی شــد که در این زمینه آگاهی و به تبع آن
فعالیت کافی نداشتند.
 -3افزایش تعداد پستهای منتشر شده در صفحات مجازی مؤسسه
واحد ارتباطات و جلب مشارکتها با تقویت تبلیغات از طریق فضای مجازی (صفحات اینستاگرام و تلگرام مؤسسه)
تولید محتوا برای تبلیغات مجازی بهره برد و نتیجه آن افزایش
با انتشــار  123پست در سال گذشته بیش از پیش از پتانسیل ِ
دنبالکنندههای این صفحات و به تبع آن افزایش همیار بوده است.
مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری شده
ت در سال مالی منتهی به  10خرداد 99
توسط واحد جلب مشارک 
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دعاوی مطروحه له یا علیه بنیادکودک

در این قســمت از گزارش به کلیه دعاوی له یا علیه بنیادکودک ،پروندههای باز مالیاتی و بیمهای و ...اشــاره میشــود.
همچنین اقدامات بنیادکودک در خصوص این دعاوی و پروندهها شرح داده میشود.
 -1شکایت بنیادکودک علیه آقای ح .ر با موضوع خیانت در امانت مطروحه در دادگاه کیفری تهران
با توجه به وجود تحریمهایی که در ســالهای گذشــته نیز رخ داده بود و عدم امکان انتقال وجوه بنیاد از دفتر مؤسسهی
 Child Foundationبه بنیادکودک در ایران و اجبار در ارســال و توزیع مــواد غذایی بین دانشآموزان ،در آغاز دههی نود
شمسی ،متأسفانه در این فرآیند آقای ح .ر خالف توافقات فیمابین عمل کرد و نسبت به امانت بنیادکودک نزد خود ،وفادارانه
عمل نکرد .در آن ســالها بنیادکودک نتوانست  225تن لوبیا ارسال شده از دفتر آمریکا را از ایشان دریافت کند .در نتیجه
در دی ماه  97شــکواییهای علیه ایشان توسط وکیل بنیاد طرح شــده است .این شکایت شامل دو اتهام خیانت در امانت و
کالهبرداری بوده که دادگاه رسیدگی کننده عمل ایشان را مشمول خیانت در امانت ندانسته و حکم برائت در این بخش صادر
و در رابطه با اتهام کالهبرداری ،وقت رسیدگی به تاریخ 1399/7/05تعیین شده است.
الزم به توضیح اســت که نظر دادگاه بدوی در خصوص اتهام اولیه ،مــورد اعتراض واقع و پرونده در دادگاه تجدیدنظر
استان تهران در دست رسیدگی است.
 -2شکایت بنیادکودک از آقای الف با موضوع کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان  220هزار دالر
در دادسرای جرایم اقتصادی
پس از برداشــته شدن تحریمها و امکان انتقال وجوه بنیادکودک از مؤسســهی Child Foundationبه بنیادکودک از
طریق صرافیهای مجاز ،متأسفانه در ابتدای سال  ،1397صراف مبلغ  220هزار دالر ارسالی از آن مؤسسه را به بنیادکودک
پرداخت نکرد .در نتیجه پس از پیگیریهای مداوم در تاریخ  97/10/05شکواییهای علیه ایشان به دادسرا ارائه شد .با توجه
به اینکه دادســرا بزه ارتکابی ایشان را خیانت در امانت تشخیص داده و بر اساس آن کیفرخواست صادر نموده بود؛ بنابراین
دادخواســت مطالبه اصل مبلغ مذکور نیز به دادگاه تقدیم و جلســات رسیدگی به دو موضوع در تاریخهای  5و  14مهرماه
 1399در شعبه  1064دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی برگزار خواهد شد.
توضیح اینکه پرونده فوق دارای تعداد کثیری شــاکی بوده و ایشــان مبلغ قابل توجهی را در حوزه انتقال ارز به شاکیان
بدهکار و پرونده دارای ابعاد گسترده است.
 -3پرونده مالیاتی سال مالی منتهی به :92/03/10
ممیز مالیاتی در تاریخ  93/07/09مبلغ 24.039.201.192ريال مالیات بر عملکرد برای بنیادکودک در سال مالی
منتهی به  92/03/10تشــخیص داده اســت .بنابراین بنیادکودک به هیئت بدوی حل اختالف مالیاتی اعتراض کرد .پس از
جلسه رسیدگی ،هیئت مبادرت به صدور قرار رسیدگی مجدد نمود .در اجرای قرار رسیدگی ،مجری قرار تشخیص ممیز اول
را صحیح اعالم با تقدیم الیحه ،اعتراض خود را به هیئت تسلیم کرد.
ً
در تاریخ  95/09/16قرار رسیدگی مجدد صادر نهایتا بر اساس گزارش مجری قرار ،رأی هیئت بدوی به لغو معافیت در
سال عملکرد مذکور و الزام به پرداخت مالیات صادر شد.
در فرجه قانونی این رأی مورد اعتراض قرار گرفته و بعد از اولین جلســه رســیدگی ،تصمیم هیئت تجدید نظر مبتنی بر
صدور قرار رســیدگی مجدد بوده و قرار مقتضی نیز برای  26شهریور سال جاری صادر شده است .این پرونده کماکان در
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دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه قطعی منتهی نشده است.
 -4شکایت بنیادکودک علیه مؤسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه
همنام ِنام ثبتی گذشتهی
متأســفانه رییس نمایندگی ِ
وقت بنیادکودک در ارومیه در سال نود و ســه ،یک مؤسسه خیریه ِ
بنیادکودک یعنی "مؤسسه خیریه رفاه کودک" به نام "مؤسسه خیریه رفاه کودک ارومیه" ثبت کرد و در همان سال با بهرهگیری
از این همنامی ،نسبت به انتقال سند زمینی در ارومیه که سالها پیش از تأسیس "مؤسسه خیریه رفاه کودک ارومیه" یعنی در
سال هشتاد و چهار به بنیادکودک توسط سازمان ملی زمین و مسکن داده شده بود؛ به نام مؤسسه جدیدالتأسیس اقدام کرد و
همنام جدیدالتأسیس به بیمارستان امید واقع در ارومیه فروخته شد.
پس از آن نیز زمین مذکور توسط مؤسسه ِ
بنیادکودک نیز برای باز پسگرفتن زمینی که به این مؤسسه در پی خوشنامی و عملکرد شفاف و سالم و سالها خدمت
به دانشآموزان با اســتعداد کمبرخوردار آن شهرستان واگذار شــده بود؛ پس از گفتگوهای بینتیجهی بسیار با مؤسسین و
هیئتمدیرهی مؤسسهی جدید ،در نهایت در سال نود و شش طرح دعوی کرده و دادخواست ابطال بیع و اسناد رسمی انتقال
و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به پالک ثبتی زمین مذکور به نام بنیاد را به دادگاه ارائه کرد .در گام اول دادگاه ارومیه حکم
بطالن دعوی را صادر کرد و پس از درخواست تجدید نظر ،به دلیل ایراد شکلی ،قرار عدم استماع صادر شد .در حال حاضر
مؤسسه در پی طرح دوباره دعوی با رفع ایراد شکلی هست.
 -5درخواست ابطال مصوبهی شورای شهر ارومیه
پس از نامهنگاریهای پیدرپی و رایزنیهای گوناگون با مراجع ذیربط توسط بنیادکودک ،در نهایت شورای شهر ارومیه
قطعه زمینی بالغ بر  1400متر را در سال  89به بنیادکودک طی یک قرارداد عاریه واگذار کرد .بنیادکودک که بر آن بود برای
کودکان بیماری که از مناطق مختلف برای درمان به بیمارســتانی در ارومیه مســافرت میکردند یک مرکز
دانشآمــوزان و
ِ
درمانی سی و دو واحدی بسازد با جمعآوری کمکهای مردمی از زمان واگذاری زمین یعنی از پایان سال  89شروع
اقامتی
ِ
ساخت بنای مجتمع سی و دو واحدی در آن زمین کرد و بیش از  3میلیارد تومان تا سال  93در آن زمین هزینه شد .این
به
ِ
مبلغ به غیر از اقالم اهدایی مانند مواد و مصالح ساختمانی برای ساخت این مجتمع از سوی نیکوکاران است.
مجتمع  32واحدی در همان سال  93افتتاح شد چرا که بخش بزرگی از آن ساخته شده بود .در نهایت متأسفانه پس از
ثبت مؤسســهی خیریه رفاه کودک ارومیه توسط رییس نمایندگی وقت بنیاد در آن شهر در سال  ،93که با ِنام ثبتی گذشتهی
بنیادکودک یعنی " مؤسسه خیریه رفاه کودک " مشابه است؛ با هماهنگی با مراجع مختلف بدون اطالع بنیادکودک و در پی
صدور مصوبهای از شورای شهر ارومیه ،قرارداد عاریه اول ابطال و قرارداد جدیدی به نام مؤسسه جدیدالتأسیس تنظیم شد.
حال آنکه زمان ساخت این بنا پیش از زمان ثبت مؤسسه تازه تأسیس آغاز و حتی پایان یافته و افتتاح شده بود.
در نهایت پس از گفتگوهای بینتیجهی بنیادکودک با مؤسســین و اعضای هیئتمدیره مؤسســهی جدید ،در سال 96
دادخواســت ابطال مصوبهی شــورای شــهر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از صدور قرار عدم صالحیت ،به دادگاه
عمومی ارومیه ارجاع داده شد .در دادگاه بدوی رأی به بیحقی بنیاد صادر شد که درخواست تجدیدنظر ارائه شده نیز مورد
ً
پذیرش دادگاه تجدیدنظر واقع نشده است .بر اساس مفاد این دادنامهها ،بنیادکودک صرفا مالک یک طبقه از این ساختمان
است که اقدامات حقوقی جهت تثبیت این بخش در حال بررسی بوده و در آینده نزدیک ،اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.
 -6اقدام به طرح دعوی برای الزام به تنظیم ســند در خصوص یک باب آپارتمان بنیاد کودک واقع در خیابان
خرمشهر تهران
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در سال  1390یک باب آپارتمان اداری جهت استقرار دفترمرکزی در خیابان خرمشهر خریداری شد .موعد تنظیم سند
در سال بعد تعیین شد که متأسفانه فروشنده به تعهد خود در این رابطه عمل ننمود .با توجه به اینکه مذاکرات انجام شده با
فروشــنده منتهی به حصول نتیجه مطلوب طی هشت سال نشد؛ بنابراین اقدام به طرح دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند
رسمی صورت گرفت که وقت رسیدگی به تاریخ  1399/07/12در شعبه  82دادگاه حقوقی تهران تعیین شده است.
الزم به توضیح است که پیگیریهای مستمر و موازی با اقدامات حقوقی در این رابطه تاکنون منتهی به رفع بخش بزرگی
سند آن شده است.
از مشکالت ملک از قبیل رفع بازداشت و آزادسازی ِ
تکالیف مجامع عمومی قبل
با توجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شده در تاریخ  ،1395/06/27هیئتمدیره باید برنامه استراتژیک
بنیاد را به هیئت امنا پیشــنهاد دهد .در سال مالی گذشــته تمرکز مجموعه بنیاد بر روی تدوین برخی از مقررات اساسی و
موردنیاز بوده است .امید است که حداکثر تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی ،برنامه استراتژیک بنیادکودک
به هیئت امنا ارائه شود.
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