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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

تأییدیهیگزارشوامضایاعضایهیئتمدیره
در اجــرای مفاد مــاده  ی 232 اصالحیه  ی قانون تجارت مصوب اســفندماه 1347، بدین وســیله گزارش 
فعالیت ها و وضع عمومی مؤسسه برای سال مالی منتهی به 1399/03/10 بر پایه  ی سوابق، مدارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح زیر ارائه می شود.
گزارش حاضر به  عنوان یکی از گزارش های ساالنه  ی هیئت  مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در 
صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی مؤسسه و عملکرد هیئت  مدیره فراهم می آورد.

به نظر هیئت  مدیره اطالعات مندرج در این گزارش که درباره  ی عملیات و وضع عمومی مؤسســه است با 
تأکید بر ارائه منصفانه  ی نتایج عملکرد هیئت  مدیره و در جهت حفظ منافع مؤسسه و انطباق با مقررات قانونی 
و اساسنامه    ی مؤسسه تهیه و ارائه شده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها 
در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی کرد به نحو درســت و کافی در این گزارش ارائه شده و 
هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی اســتفاده کنندگان شود از گزارش حذف نشده و در تاریخ 

1399/06/10به تأیید هیئت    مدیره رسیده است.
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 رهیمدئتیه یاعضا یامضا و گزارش یهیدییتأ

 یعموم وضع و هاتیفعال گزارش لهیوسنیبد ،1347 اسفندماه مصوب تجارت قانون یهیاصالح 232 یماده مفاد یاجرا در

 .دشویم ارائه ریز شرح به و هیته موجود اطالعات و مدارک سوابق، یهیپا بر 10/03/1399 به یمنته یمال سال یبرا سسهمؤ

 بوده یمال یهاصورت در شده ارائه اطالعات بر ینمبت مجمع، به رهیمدئتیه یساالنه یهاگزارش از یکی عنوانبه حاضر زارشگ

 .آوردیم فراهم رهیمدئتیه عملکرد و سسهمؤ یعموم وضع صوصخ در را یاطالعات و

 یهمنصفان ارائه رب دیکتأ با است سسهمؤ یعموم وضع و اتیعمل یهردربا که گزارش نیا در مندرج اطالعات رهیمدئتیه نظر به

 نیا .است هشد ارائه و هیته سسهمؤ یاساسنامه و یقانون مقررات با قانطبا و سسهمؤ منافع حفظ جهت در و رهیمدئتیه عملکرد جینتا

 و درست نحو به دکر ینیبشیپ توانیم یفعل تیموقع در که یحد تا ندهیآ در هاآن اثرات و بوده موجود یهاتیواقع با نگهماه اطالعات

 در و دهشن حذف گزارش ازشود  کنندگاناستفاده یگمراه موجب آن از یآگاه عدم که یموضوع چیه و هشد ارائه گزارش نیا در یکاف

 .است دهیرس رهیمدئتیه دییتأ به10/06/1399 خیتار

 
 

  رهیمدئتیه یاعضا
 

 سمت
 

 امضا

 رهیمدئتیه سیرئ  یمحمد نیالددکمالیس
 

 
 

  رهیمدئتیه سیرئ بینا  دادخواه هیرق
  

 دارو خزانه رهیمدئتیه عضو  یرصانعیم الهدروحیس
  

  رهیمدئتیه عضو  یجناغ غالمرضا
  

 رهیمدئتیه عضو  ینعمت مهرداد
  

 
 
 
 

 
 
 



کلیات
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تاریخچهیفعالیتبنیادکودک
بنیادکودک که در ابتدای فعالیت خود به نام )مؤسســه خیریه رفاه کودک( به ثبت رســیده بود و هم اکنون در 
سومین دهه    ی فعالیت خود قرار دارد؛ در سال 1373 توسط خانواده     ای با این تفکر که با بهره      مندی از مشارکت های 
مردمی در داخل و خارج از کشور می توان از ترک تحصیل اجباری دانش       آموزان با استعداد کم       برخوردار جلوگیری 
کرد؛ بنیان گذاشته شد و شروع به کار کرد. هم زمان نیز توسط فردی از اعضای همین خانواده مؤسسه       ای به نام 
Child Foundation در آمریکا به وجود آمد تا امکان بهره       مندی از مهربانِی ایرانیان ســاکن در سایر کشورها 
در راســتای حمایت از دانش       آموزان بااستعداد کم       برخوردار فراهم شــود. اولین دفتر بنیادکودک در شهر شیراز 

بازگشایی و هم زمان نیز دفتر Child Foundation در شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکا تأسیس شد.
بنیان       گذار بنیادکودک در ایران جناب آقای احمد ایرانشــاهی و بنیان       گذار Child Foundation در آمریکا 
جناب آقای دکتر مهرداد یثربی بودند که با حمایت و همراهی خانواده       هایشــان در ســال       های نخستیِن فعالیِت 
مؤسســه به توسعه       ی این تفکر انسان       دوستانه و آینده       ســاز کمک کردند. در سال 73 با توجه به تعیین جامعه       ی 
هدِف فعالیت بنیادکودک، که همانا دانش       آموزان بااستعداد کم       برخوردار بودند؛ شناسایی دانش       آموزان با استعداد 
 Child کم       برخوردار توســط بنیادکودک در ایران و  تأمین منابع و همیار برای حمایت از این دانش       آموزان توسط
Foundation در آمریکا آغاز شــد. الگوی مطالعاتی بنیان       گذاران بنیادکودک برای توســعه       ی فعالیت در امر 

انسان       دوستانه، مؤسساتی هم       چون  World Vision وSaved-The-Children بوده است. 
پس از حدود پنج ســال از شــروع فعالیت، جذب و حمایت دانش       آموز در ایران، سرانجام مؤسسین بنیاد 
در ایران در تاریخ 1378/01/21 این مؤسســه را به شماره 398 در اداره ثبت شرکت ها در شیراز به طور رسمی 
ثبت کردند و بدین صورت فعالیت بنیادکودک ســاختارمند شــد. سپس به موجب تصمیمات مجمع عمومی 
فوق العاده       ی مورخ 1388/11/14 دفتر       مرکزی از شــیراز به تهران منتقل شد و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 

صنعتی تهران به شماره 25540 به ثبت رسید. 
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راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به 10 خرداد 99

اولین محل رســمی دفترمرکزی در تهران در سال 1378 به همت نیکوکار محترم جناب آقای دکتر حسین 
الهیجی خریداری شــد و به مدت 13 سال )تا سال 1391( بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار مؤسسه 
قرار گرفت. در سال 1392 ملک مذکور توسط ایشان به مبلغ 52.000.000.000 ریال )پنجاه و دو میلیارد 
ریال( فروخته و وجه حاصل از آن به حساب های مؤسسه واریز شد تا در راستای مأموریت و فعالیت بنیادکودک 

هزینه شود. 
در سال 1392 دفتری به مساحت 155 مترمربع با کاربری اداری با کمک نیکوکاران خریداری و بنیاد از دفتر 
قبلی به این دفتر نقل مکان کرد. در سال 1397 دفترمرکزی بنیادکودک با رهن دفتر فعلی به مکان جدید منتقل 

شد.
از شــروع به کار مؤسسه تاکنون بیش از 19292 دانش آموز بورسیه شده اند که از این گروه تاکنون بیش از 
2720 نفر از دانشگاه و یا مدرسه فارغ التحصیل شده و 958 نفر نیز هم اکنون در دانشگاه های مختلف و معتبر 

مشغول به ادامه        ی تحصیل و در حال حاضر نیز بیش از 9600 دانش آموز بورسیه بنیادکودک هستند.

پس از واقعه 11 سپتامبر و شروع تـــحریم ها که منـــجر شد کمک        های همـــیاران مقیم آمریـکـا تـوسـط 
Child Foundation با مشــکالت و تأخیرهای فراوان به بنیادکودک برسد؛ بنیادکودک بر آن شد که در زمینه 

جذب نیکوکاراِن داخل کشور نیز فعال شده و به جذب همیار بپردازد. 
 تمامی همیاران از هم وطنان ایرانی مقیم خارج از کشــور و بیش        تر ساکن 

ً
تا پیش از شــروع تحریم ها تقریبا

کشــور آمریکا بودند. پس از آن واقعه و شــروع به        کار بنیادکودک برای جذب همیارانی از داخل کشور، در سال 
مالی منتهی به 1398/03/10 مبلغ کمک های دریافتی توســط بنیاد از همیاران خارجی حدود 52 درصد و از 
همیاران مقیم ایران حدود 48 درصد شد. که همین درصد در سال        های پیش        تر نزدیک به 80 درصد درآمد ایران 
و 20 درصد درآمد سایر مؤسسات خارجی همکار بود. الزم به ذکر است تغییر قیمت دالر در آن برهه یعنی در 
سال مالی منتهی به 10 خرداد 98، در تغییر درصد درآمد داخل و خارج به        طور مستقیم اثربخش بود. متأسفانه با 
جاری شدن دوباره        ی تحریم        ها و نیز لغو مجوز اوفِک مؤسسه        ی Child Foundation برای انتقال وجه به ایران، 
از فروردین سال 98 کمک های آن مؤسسه برای حمایت از حدود 6 هزار دانش        آموز قطع شد و بنیادکودک برای 
تأمین بورسیه        ی این 6 هزار دانش        آموز دچار بحران شدیدی شد. از طرفی وضعیت اقتصادی داخل کشور و منابع 
اندک بنیادکودک تأمین مقرری 6 هزار دانش        آموز را غیرممکن می        کرد. اما بنیادکودک بســیار در تأمین مقرری 
دانش        آموزان ذکر شده کوشید و تا پایان سال 98 توانست برای تمامی دانش        آموزانی که به        طور مطلق همیار خود 

را از دست داده بودند؛ همیار جذب کند.  
در آغاز فعالیت، مجوز بنیادکودک از نیروی انتظامی اخذ شده بود. سپس به        منظور گسترش فعالیت و دریافت 
مجوز ملی، تحت نظارت معاونت امور ســازمان های مردم نهاد 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 فوق        العاده مورخ 98/07/23 از مؤسسه خیریه رفاه کودک 
یه بنیادکودک تغییر یافت و این تغییر در اداره        ی ثبت شرکت        ها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ  به مؤسسه خیر

98/12/03 به        طور قانونی ثبت شد. 
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اسامیمؤسسینبنیادکودکدربدوتأسیس
اسامی مؤسسین بنیادکودک که در سال 1378 مؤسسه را به ثبت رساندند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر 

است:
آقای احمد ایرانشاهی   .1

خانم بهتری ثقفی   .2
آقای علی ثقفی         فر   .3
خانم آمنه مدرس  .4

آقای محمد نوروزی   .5
آقای بیژن یثربی  .6

آقای جعفر یثربی  .7
آقای علی یثربی  .8

آقای مهرداد یثربی  .9
خانم نادیا یثربی  .10

معرفیمأموریتومحدودهیفعالیت
مأموریت بنیادکودک »حمایت از دانش آموزان با استعداِد کم         برخوردار« است. بنیادکودک آرمان های خود را 
بر این باور استوار کرده است که: »هیچ دانش آموز بااستعدادی نباید به دلیل مشکالت اقتصادی، از تحصیل و 

تالش باز بماند.« 
بر اســاس ماده         ی 3 آیین         نامه         ی تعیین محدوده ی فعالیت بنیادکودک، حمایت از دانش آموزان در راســتای 
 در قالب موارد 

ً
مأموریت بنیادکودک و به         منظور رفع برخي از مشکالتی که مانع از تحصیل آنان می شود؛ صرفا

زیر به عمل مي آید:
پرداخت مقرري به دانش آموز  .1

تخصیص کمک هاي فوق العاده به دانش آموز  .2
حمایت هاي غذایي و تأمین پوشاك و نوشت         افزار براي دانش آموز  .3

 بــراي موارد خاصي که همیاِر دانش آموز 
ً
حمایت هاي درماني و تأمین مســکن براي دانش آموز صرفا  .4

نتواند این نیازها را برطرف نماید و بدان علت مشکل اساسي براي انجام تحصیل دانش آموز به         وجود آید و تنها 
در قالب تعریف کمك اضطراري براي دانش آموز خاص انجام شود.

تخصیص کمک هاي فرهنگي و رفاهي به دانش آموز مانند برنامه هاي کتاب خواني یا برگزاري اردو         های   .5
مسافرتي براي دانش آموز

تخصیص آن         دســته از کمک های غیرنقدی  به دانش آموزان که در بندهای فوق ذکر نشده و در معیشت   .6
دانش آموزان یا خانواده آنها موثر اســت. مشروط بر آن         که آن کمک ها به صورت غیرنقد به بنیادکودک برای این 

منظور اهدا شده باشد.
ایجاد فضاي آموزشي موقت نظیر کانکس یا تأمین نوشت افزار براي دانش آموز یا محصل پس از وقوع   .7

بالیاي طبیعي
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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

رسین اعضایهیئتامنا،هیئتمدیرهوباز
اعضای هیئت امنای بنیادکودک در تاریخ تهیه این گزارش به         ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

آقای پدرام اکبری  .1
آقای رضا توسلی  .2

آقای محمدرضا حسین زاده  .3
خانم رقیه دادخواه  .4

آقای بزرگمهر دادگر  .5
آقای محمد رضایی منش  .6

آقای محمدرضا رنجبر  .7
آقای مهدی رمضانی  .8

آقای توحید زورچنگ  .9
آقای امیرعباس فرجاد  .10

آقای علی گشاده فکر  .11
آقای سیدکمال الدین محمدی  .12

آقای سیدروح اله میرصانعی  .13

      اعضای هیئت         مدیره بنیادکودک در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

 سمت یخانوادگنام و نام فیرد

 رهیمدئتیه سیرئ یمحمد نیالددکمالیس یآقا 1

  رهیمدئتیه سیرئ بینا دادخواه هیرق خانم 2

 دارخزانه و رهیمدئتیه عضو یرصانعیم الهروحدیس یآقا 3

 رهیمدئتیه عضو یجناغ غالمرضا یآقا 4

 رهیمدئتیه عضو یاد نعمتدمهر یآقا 5
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اسامی بازرسین اصلی و علی         البدل بنیاد که در مجمع عمومی مورخ 1398/07/04 انتخاب شدند به شرح 
زیر است:

فعالیت اعضای هیئت امنا و اعضای هیئت         مدیره بنیادکودک با بنیادکودک به صورت داوطلبانه و تبرعی است. 
نحوه         ی فعالیت مدیرعامل با بنیادکودک غیرداوطلبانه اســت و در ازای انجام وظایف مدیرعاملی از بنیادکودک 

حقوق و دستمزد دریافت می کند.

کارکنانبنیادکودک
در تاریخ 1399/03/10 برابر با پایان ســال مالی، تعداد کل سرمایه         های انسانی بنیادکودک 149 تن است که این تعداد 

شامل کارکنان داوطلب و کارکنان غیرداوطلب است.
در کنار کارکنان بنیادکودک، تعداد 185 تن نیروی داوطلب، در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سراســر کشــور در حال 

ارائه         ی خدمات انسان         دوستانه به دانش         آموزان بااستعداد کم         برخوردار هستند.
منظور از کارکنان داوطلب، افرادی هســتند که به صورت تمام         وقت یا در زمان های مشخص به قصد تبرع با بنیادکودک 
همکاری می         کنند. منظور از نیروی داوطلب، فردی است که به صورت موردی و جهت انجام کاری خاص اعم از آموزش و 

غیره به قصد تبرع با بنیادکودک همکاری می         کند.

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

 
    

 
 
 

 
 69از   11

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 

 :است ریز شرح به شدند انتخاب 04/07/1398 مورخ یعموم مجمع در که ادیبن البدلیعل و یاصل نیبازرس یاسام
 

 سمت یخانوادگنام و نام فیرد

 یاصل بازرس انیمحمدرضا نادر یآقا 1

 البدلیعل بازرس یموصل خاتونمهیحلخانم  2

 
 تیفعال ینحوه .است یتبرع و داوطلبانه صورت به ادکودکیبن با ادکودکینب رهیمدئتیه یاعضا و امنا ئتیه یاعضا تیفعال

 .کندیم افتیدر دستمزد و حقوق ادکودکیبن از یرعاملیمد فیوظا انجام یازا در و است رداوطلبانهیغ ادکودکیبن با رعاملیمد

 

 ادکودکیبن کارکنان
 شامل تعداد نیا که است تن 149 کودکادیبن یانسان یهاهیسرما کل تعداد ،یمال سال انیپا با برابر 10/03/1399 خیتار در

 .است رداوطلبیغ کارکنان و داوطلب کارکنان

ی در حال ارائه کشور سراسر در ادکودکیبن یندگینما دفاتر در داوطلب، یروین تن 185 تعداد ادکودک،یبن کارکنان کنار در

 .برخوردار هستندآموزان بااستعداد کمدوستانه به دانشخدمات انسان

 یهمکار ادکودکیبن با تبرع قصد به مشخص یهازمان در ای وقتتمام صورت به که هستند یافراد داوطلب، کارکنان از منظور

 با تبرع قصد هب رهیغ و آموزش از اعم خاص یکار انجام جهت و یمورد صورت به که است یفرد داوطلب، یروین از منظور .کنندیم

 .کندیم یهمکار بنیادکودک

 :هستند تیفعال مشغول زن 116 و مرد 33 ادکودکیبن کارکنان نیب در

 

78%

22%

زن مرد

 سمت یخانوادگنام و نام فیرد

 یاصل بازرس انیمحمدرضا نادر یآقا 1

 البدلیعل بازرس یموصل خاتونمهیحلخانم  2
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 

 یبرا کار انجام یازا در که ی)فرد رداوطلبانهیغ صورتبه تن 127 و داوطلبانه صورتبه تن 22 ادکودکیبن کارکنان نیب در
 :کنندیم تیفعال (کندیم افتیدر دستمزد و حقوق ادکودکیبن

 
 دارندگان یفراوان که برخوردارند هیعال تالیتحص از - رداوطلبیغ و داوطلب کارکنان شامل - کارکنان تیاکثر ادکودکیبن در

 :است ریز شرح به یلیتحص رکامد

 
 :است ریز شرح به یندگینما دفاتر کیتفک به ادکودکیبن داوطلب یروین تعداد
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 

 یبرا کار انجام یازا در که ی)فرد رداوطلبانهیغ صورتبه تن 127 و داوطلبانه صورتبه تن 22 ادکودکیبن کارکنان نیب در
 :کنندیم تیفعال (کندیم افتیدر دستمزد و حقوق ادکودکیبن
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در بیــن کارکنان بنیادکودک 22 تن به         صورت داوطلبانه و 127 تن به         صورت غیرداوطلبانه )فردی که در ازای 
انجام کار برای بنیادکودک حقوق و دستمزد دریافت می کند( فعالیت می کنند:

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

تعداد نیروی داوطلب بنیادکودک به تفکیک دفاتر نمایندگی به شرح زیر است:
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 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
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اسامی مدیران و رؤسای شاغل در بنیادکودک در زمان تهیه این گزارش به شرح زیر است:

 یندگینما دفتر /واحد یخانوادگنام و نام فیرد یندگینما دفتر /واحد یخانوادگنام و نام فیرد

 شیراز یندگینما سیرئ علیرضا راسخی صحنه 21 مدیرعامل یناظر ینیحس حرمت 1

 کاشان یندگینما سیرئ -------- 22 مالیمدیر  یارمک ینیام محسن 2

 کرج یندگینما سیرئ مریم عظیمیسیده 23 آموزاندانش و ارانیهم امور ریمد یدهقان الهه 3

 کرمانشاه یندگینما سیرئ شکوفه جلیلی 24 مشارکت جلب و ارتباطات ریمد یوندچال حمزه نیمیس 4

 الرستان یندگینما سیرئ الهدی اخضریبنت 25 انفورماتیکمدیر  یدیسع ثمیم 5

 مراغه یندگینما سیرئ معصومینیر  26 آملنمایندگی  سیرئ اسدپور افسانه 6

 مشهد یندگینما سیرئ زادهسمانه رحیم 27 اردبیل یندگینما سیرئ یبیفرهادغ رضایعل 7

 مهاباد یندگینما سیرئ زادهسلیمان درویش 28 ارومیه یندگینما سیرئ مالزاده منصور 8

 یاسوج یندگینما سیرئ مژگان خدری 29 اصفهان یندگینما سیرئ یانوار نینسر 9

 یزد یندگینما سیرئ دارعلی دستگاه 30 اهواز یندگینما سیرئ یریدآقامیس هیصفدهیس 10

 داراب یندگینما سیرئ ---------- 31 ایالم یندگینما سیرئ محمدباقر عبدالهی 11

 رشت یندگینما سیرئ زادهسمانه حسنعلی 32 بروجرد یندگینما سیرئ حمیدرضا چوبکار 12

 زابل یندگینما سیرئ ماشااله ساالرپور 33 بم یندگینما سیرئ فرلیال جهانی 13

 زاهدان یندگینما سیرئ علی بسکابادی 34 بوشهر یندگینما سیرئ چوبکبهارنوش  14

 رانشهریا یندگینما سیرئ محمدانور آسوده 35 بیرجند یندگینما سیرئ پور مطلقناصر ولی 15

 سراوان یندگینما سیرئ زادهشیخ اکبرمحمد 36 تبریز یندگینما سیرئ راشدکاظمیهمایون  16

 فنوج یندگینما سیرئ عبدالرحمن هوتی 37 تهران یندگینما سیرئ سیدمحسن محمدی 17

 کشهرین یندگینما سیرئ بی بجارزهیبیمراد 38 جیرفت یندگینما سیرئ زهره دولت کردستانی 18

 ریگان یندگینما سیرئ اسماعیل هودیانی 39 سنندج یندگینما سیرئ امین صادقی 19

 مرودشت یندگینما سیرئ اله منصوریذبیح 40 شهرکرد یندگینما سیرئ یسامان یمحمد محمودرضا 20

 جهرم یندگینما سیرئ ---------- 41   
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تعداد کل کارکنان در بنیادکودک به تفکیک دفاتر نمایندگی و دفترمرکزی در تاریخ 99/03/10 به شرح زیر 
است:

در سالی که گذشت بنیادکودک در جهت افزایش دانش و مهارت مددکاران خود که فعالیت اصلی سازمان 
به دست ایشان انجام می         شــود؛ کوشیده است. تشکیل گروه در فضای مجازی با محوریت اشتراک تجربیات 
مددکاران در رابطه با حل مشــکالت گوناگون خانواده         ها گامی اساســی در راســتای افزایش مهارت و دانش 

مددکاران بوده است. 
از دیگر فعالیت         ها در این زمینه برگزاری مرتب آموزش         های برخط توسط واحد         های مختلف سازمان است.

نظارتبردفاترنمایندگی
واحد نظارت بر نمایندگی         ها جهت بررســی عملکرد دفاتر نمایندگی بنیادکودک چه در حوزه ریاست دفاتر 
و چه در حوزه هیئت         عامل آن         ها باری دیگر فعال شد و اهم فعالیت         های این واحد تا زمان تدوین این گزارش به 

شرح زیر است:

اقدامات صورت گرفته توسط واحد نظارت بر دفاتر نمایندگی
پی         گیری حسن اجرای مقررات در دفاتر نمایندگی  .1

پی         گیری انتصاب رئیس جدید نمایندگی مراغه و حضور رئیس اسبق نمایندگی در هیئت         عامل  .2
پی         گیری معرفی رئیس نمایندگی داراب  .3

پی         گیری معرفی و تشکیل هیئت         عامل نمایندگی کرج   .4
پی         گیری معرفی و تشکیل هیئت         عامل نمایندگی تبریز  .5

پی         گیری معرفی و تشکیل هیئت         عامل نمایندگی یاسوج  .6
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 :است ریز شرح به 10/03/99 خیتار در یدفترمرکز و یندگینما دفاتر کیتفک به ادکودکیبن در کارکنان کل تعداد

 

 
به دست ایشان انجام  سازماناصلی که فعالیت  خودمهارت مددکاران  دانش و در جهت افزایش بنیادکودکدر سالی که گذشت 

ها مشکالت گوناگون خانواده حل گروه در فضای مجازی با محوریت اشتراک تجربیات مددکاران در رابطه باتشکیل  کوشیده است. ؛شودمی

  گامی اساسی در راستای افزایش مهارت و دانش مددکاران بوده است.

 های مختلف سازمان است.های برخط توسط واحدبرگزاری مرتب آموزشدر این زمینه ها از دیگر فعالیت

 

 یندگینما دفاتر بر نظارت
عامل چه در حوزه ریاست دفاتر و چه در حوزه هیئت بنیادکودکجهت بررسی عملکرد دفاتر نمایندگی ها ارت بر نمایندگیظواحد ن

 به شرح زیر است: تا زمان تدوین این گزارشهای این واحد یتو اهم فعالباری دیگر فعال شد  هاآن

 

 نمایندگی بر دفاتر واحد نظارت توسط اقدامات صورت گرفته
 اجرای مقررات در دفاتر نمایندگی نحس یریگیپ .1

 عاملهیئتدر  یندگیاسبق نما سیمراغه و حضور رئ یندگینما دیجد سیرئ یری انتصابگپی .2

 داراب یندگینما سیرئ یمعرف یریگیپ .3

 کرج  یندگیعامل نماهیئت لیو تشک یمعرف یریگیپ .4

 زیتبر یندگیعامل نماهیئت لیو تشک یمعرف یریگیپ .5

 اسوجی یندگیعامل نماهیئت لیو تشک یمعرف یریگیپ .6
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19

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

اهدافتشکیلواحدنظارتبرنمایندگیها
ارتباط مستقیم با رئیس و اعضای هیئت         عامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک  .1

تطبیق عملکرد دفاتر نمایندگی          بنیادکودک با مجموعه مقررات داخلی بنیاد         کودک   .2
پی         گیری برگزاری جلسات هیئت         عامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک طبق مجموعه مقررات داخلی   .3

دریافت صورت         جلسات هیئت         عامل دفاتر نمایندگی          بنیادکودک  .4
ســوق دادن جلســات هیئت         عامل دفاتر نمایندگی بنیادکودک بر         اســاس اطالعات آماری واحدهای   .5

مختلف در دفتر مرکزی
تنظیم چک         لیست نظارت بر دفاتر نمایندگی بنیادکودک  .6

نظارت بر نحوه         ی عملکرد صحیح رؤسا و پرسنل دفاتر نمایندگی بنیاد         کودک  .7
پی         گیری با دفاتر نمایندگی بر اســاس درخواســت واحدهای دفترمرکزی در صورت بروز مشکالت   .8

احتمالی
ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی با توجه به وظایف تعریف شده در مقررات و نیز دفترمرکزی   .9



 مجوزهای 
کسب شده
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مجوزملی:
 به دلیل درج نام هیئت         مدیره و مدیرعامل در مجوز 

ً
از آن         جا که پس از تغییر هیئت         مدیره یا مدیرعامل ضرورتا

دریافتی از وزارت کشور، آن مجوز باید به         روز شود؛ بنیادکودک پس از تغییرات هیئت         مدیره و مدیرعامل نسبت 
به اخذ مجوز جدید اقدام کرده است. اما علیرغم همه         ی پی         گیر         ی         های مکرر تا زمان تدوین این گزارش، مجوز 
جدید دریافت نشده است. از طرفی با توجه به دستورالعمل »نحوه         ی تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی 
تشــکل         های مردم         نهاد مصوب هیئت نظارت کشور در تاریخ 95/08/22« و 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 پی         درپی در این         باره، تا تاریخ تدوین این گزارش هنوز بنیادکودک 
موفق به دریافت مجوزهای جدید دفاتر نمایندگی خود نشــده اســت. آخرین مجوز فعالیت ملی بنیادکودک و 
آخرین موافقت نامه         های فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سراسر کشور که از وزارت کشور، استانداری ها یا 

فرمانداری های مربوطه اخذ شده است به شرح پیوست در این گزارش آمده است.
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داراب

الرستان

کاشان

یاسوج
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شهرکرد

بوشهر

زابل

زاهدان
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مقاممشورتیویژه:
بنیادکودک با توجه به سوابق درخشان و صالحیتش در حمایت از دانش         آموزان با         استعداد کم         برخوردار ایران 
زمین، هم         چنین به دلیل گام         های استوارش که با افتخار و فروتنی برای کمک به تحصیل آنان برداشته است؛ در 
 )ECOSOC ،25 جوالی سال 2005 از سوی شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )اکوسوک

مفتخر به کسب عنوان مقام مخصوص مشورتی این سازمان )UN( شد. 
شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد - اکوســوک - مجمع عمومی سازمان ملل را در پیشبرد 
اهداف و توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی یاری می         کند. این شورا که در سال 1945 تأسیس شده، دارای 54 
عضو است که تمامی آنها برای دوره         ی          3 ساله توسط مجمع عمومی برگزیده می         شوند و دبیر این شورا نیز توسط 
اعضای آن طی یک انتخابات برای مدت یک سال به این سمت منصوب می         شود. هر یک از اعضای اکوسوک، 

دارای یک حق رأی هستند و تصمیمات مجمع براساس نظر اکثریت حاضر اتخاذ می         شود.
مؤسسه         های غیر         دولتی )NGO( که می         خواهند در تصمیم         های رسمی سازمان ملل متحد سهیم باشند باید 
نخست از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد - اکوسوک - گواهی مقام مخصوص مشورتی 
UN را دریافــت کنند تا بتوانند خود را به عنوان مرجعی موثق و دارای صالحیت معرفی نمایند. امروزه بیش از 
2870 سازمان غیردولتی، عضو اکوسوک هستند. درحالی         که در بدو تأسیس این مجمع، تنها 41 مؤسسه مردم 
نهاد )NGO(، عضویت اکوسوک را دارا بودند. آمار یاد شده نشان         گر تمایل بهره         گیری سازمان ملل از تجارب 

مؤسسه         های غیر         دولتی است که تعهد آن         ها را در انجام وظایف خود دوچندان می         کند.
NGO         ها برای دریافت گواهی »مقام مخصوص مشــورتی« UN عالوه بر این که الزم اســت مقر معینی 
داشــته و حداقل 2ســال از تاریخ تأسیس آنها به عنوان NGO گذشته باشــد؛ باید دارای اساسنامه مورد تأیید 
اعضا، ساختار روشن، سیستم پاسخگویی مناسب و روشی دموکراتیک در اتخاذ تدابیر نیز باشند. در این میان 
بنیادکودک برای یاری نمودن ســازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن در نیل به اهداف متعالی و بشردوستانه، در 
این راه قدم نهاده و ســعی در ارائه هرچه بهتر خدمات، مطابق با شرایط مورد نظر اکوسوک دارد. مقام مشورتی 

سازمان ملل متحد توسط بنیادکودک به شرح زیر دریافت شده است:
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 ژهیو یمشورت مقام : 
 به نیچنهم ن،یزم رانیا برخورداراستعداد کمباآموزان دانشاز  تیدر حما تشیصالح و درخشان سوابق به توجه با ادکودکیبن

 یاقتصاد یشورا یاز سو 2005سال  یجوال 25در  ؛آنان برداشته است لیکمک به تحص یبرا یکه با افتخار و فروتن شاستوار یهاگام لیدل

 شد.  (UN) سازمان نیا یان مقام مخصوص مشورت( مفتخر به کسب عنوECOSOC سازمان ملل متحد )اکوسوک، یو اجتماع

اهداف و توسعه مسائل  شبردیسازمان ملل را در پ یمجمع عموم -اکوسوک  -سازمان ملل متحد  یو اجتماع یاقتصاد یشورا

ساله  3 یدوره یبرا آنها یتمام که است عضو 54 یدارا شده، سیتأس 1945 سال در که شورا نیکند. ایم یاری یو اجتماع یاقتصاد

 منصوب سمت نیا به سال کیمدت  یبرا انتخابات کی یطآن  یاعضا توسط زیشورا ن نیا ریشوند و دبیم دهیبرگز یتوسط مجمع عموم

 شود.یم اتخاذ حاضر تیاکثر نظر براساس مجمع ماتیتصم و هستند یأر حق کی یدارا اکوسوک، یاعضا از کیشود. هر یم

 یشورا ینخست از سو دیباشند با میسازمان ملل متحد سه یرسم یهامیخواهند در تصمیکه م (NGO) یدولتریغ یهامؤسسه

کنند تا بتوانند خود را به عنوان  افتیرا در UN یمقام مخصوص مشورت یگواه -اکوسوک  -سازمان ملل متحد  یو اجتماع یاقتصاد

 سیسأکه در بدو تیعضو اکوسوک هستند. درحال ،یردولتیسازمان غ 2870 از شی. امروزه بندینما یمعرف تیصالح یموثق و دارا یمرجع

 از ملل سازمان یریگبهره لیتما گرنشان شده ادی آمار. بودند دارا را اکوسوک تی، عضو(NGO)مؤسسه مردم نهاد  41مجمع، تنها  نیا

 .کندیم دوچندان خود فیها را در انجام وظااست که تعهد آن یدولتریغ یهامؤسسه تجارب

NGOیمقام مخصوص مشورت" یگواه افتیدر یها برا" UN سال از 2داشته و حداقل  ینیکه الزم است مقر مع نیعالوه بر ا

 یمناسب و روش ییپاسخگو ستمیاعضا، ساختار روشن، س دییاساسنامه مورد تأ یدارا دیبا ؛گذشته باشد NGOآنها به عنوان  سیتأس خیتار

به اهداف  لینمودن سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن در ن یاری یبرا ادکودکیبن انیم نیباشند. در ا زین ریدر اتخاذ تداب کیدموکرات

 ینظر اکوسوک دارد. مقام مشورت مورد طیدر ارائه هرچه بهتر خدمات، مطابق با شرا یراه قدم نهاده و سع نیو بشردوستانه، در ا یمتعال

 شده است: افتیدر ریکودک به شرح زادیسازمان ملل متحد توسط بن
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مجوزشناساییکمکهایاشخاصبهعنوانهزینههایقابلقبولمالیاتیآنها
به موجب مصوبه شماره 83360/ت 34086ه مورخه 1386/05/27 هیئت محترم وزیران، به بنیادکودک   
-این مجوز به نام قبلی مؤسســه یعنی مؤسسه خیریه رفاه کودک صادر شــده است-    اجازه داده شده است که 
»کمک های پرداختی اشــخاص حقیقی و حقوقی به مؤسســه خیریه بنیادکودک به عنوان هزینه های قابل قبول 
مالیاتی تلقی می شــود مشروط بر آن         که اساسنامه مؤسسه یاد شــده اصالح و نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی در آن پیش بینی شود.« که پس از انجام اصالح موردنظر در اساسنامه، در تاریخ 1388/08/24 درج 
مفاد مصوبه         ی هیئت محترم وزیران مبنی بر درج نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در اساسنامه بنیاد 
به تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رسید. مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به 

شرح زیر است:

محیط حقوقی مؤسسه
عالوه بر قوانین موضوع قانون تجارت، مالیات های مستقیم و سایر قوانین مدنی و حقوقی حاکم بر مؤسسات 

و اشخاص حقوقی در ایران، مقررات حاکم بر فعالیت مؤسسه عبارتند از:
قانون اصالح بند 5 ماده 6 و ماده 21 قانون اجرای سیاست         های کلی اصل 44 قانون اساسی  •

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  •
آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت وزیران  •
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 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 هاآن یاتیمال قبول قابل یهانهیهز عنوانبه اشخاص یهاکمک ییشناسا مجوز  
 یمجوز به نام قبل نیا - بنیادکودک به ران،یوز محترم ئتیه 27/05/1386 مورخه ه34086 ت/83360 شماره مصوبه موجب به

 یحقوق و یقیحق اشخاص یپرداخت یهاکمک" که است شده داده اجازه -شده است  صادر کودک رفاه هیریخ سسهؤم یعنیمؤسسه 

 ادی مؤسسه اساسنامه کهآن بر مشروط شودیم یتلق یاتیمال قبول قابل یهانهیهز عنوان به ادکودکیبن هیریخ سسهؤم به

 اساسنامه، در موردنظر اصالح انجام از پس که ".شود ینیبشیپ آن در یاجتماع نیمأت و رفاه وزارت هیعال نظارت و اصالح شده

 ادیبن سنامهاسا در یاجتماع نیمأت و رفاه وزارت هیعال نظارت درج بر یمبن رانیوز محترم ئتیه یمصوبه مفاد درج 24/08/1388 خیتار در

 :است ریز شرح به یاجتماع نیمأت و رفاه وزارت نامه و رانیوز محترم ئتیه مصوبه .دیرس یاجتماع نیمأت و رفاه وزارت دییتأ به

 

 مؤسسه یحقوق طیمح
 اشخاص و مؤسسات بر حاکم یحقوق و یمدن نیقوان ریسا و میمستق یهااتیمال تجارت، قانون موضوع نیقوان برعالوه 

 :از عبارتند مؤسسه تیفعال بر حاکم مقررات ران،یا در یحقوق

  یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا 21و ماده  6ماده  5قانون اصالح بند 

 آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس 

 رانیوز ئتینهاد مصوب همردم یهاسازمان تیو فعال سیتأس نامهنییآ 
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آیین نامه تشکل هاي مردم         نهاد مصوب هیئت وزیران  •
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب هیئت وزیران  •

آیین نامه معافیت مالیاتی موضوع بند )ط( ماده )139( قانون مالیات های مستقیم  •
حکم بند یک تبصره 17 ماده واحده بودجه سال 99 کشور  •

آییننامه اجرایي قانون مبارزه با پولشویي مصوب هیئت وزیران  •
شیوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات تشکل هاي مردم         نهاد  •
دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمان         های مردم         نهاد  •

دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکل های مردم         نهاد  •
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب نماینده سازمان های مردم         نهاد در هیئت نظارت کشور، استان ها و   •

شهرستان ها
مقررات تعیین مؤسســه حسابرسی مستقل و شــاخص های ارزیابی عملکرد مالی و اجرایی سالیانه   •

سازمان های مردم         نهاد حمایتی و مؤسسات خیریه ملی و فرااستانی
مقررات جمع         آوری کمک         های مردمی توسط مؤسسات خیریه و عام         المنفعه  •

یر به تصویب رسیده است: مقررات داخلی بنیادکودک به شرح ز
آیین نامه         ی تعیین محدوده فعالیت بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •

آیین نامه         ی سرمایه گذاری بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •
آیین نامه         ی نحوه انتخاب اعضای هیئت امنا و هیئت         مدیره بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •

آیین نامه         ی نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •
آیین         نامه         ی شفافیت بنیادکودک مصوب هیئت امنا   •

منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه         ای مدیران بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •
فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه         ای مدیران بنیادکودک مصوب هیئت امنا  •

فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه         ای کارکنان بنیادکودک مصوب هیئت         مدیره  •
آیین نامه مالی و معامالتی بنیادکودک مصوب هیئت         مدیره  •

دستورالعمل شناسایی و نحوه حمایت بنیادکودک از دانش         آموزان مصوب هیئت         مدیره  •
رویه         ی اجرایی نحوه شناسایی درآمدها و هزینه های دفاتر نمایندگی  بنیادکودک مصوب مدیرعامل  •

رویه         ی اجرایی تعیین محل و تجهیزات دفاتر نمایندگی بنیادکودک مصوب مدیرعامل  •
رویه         ی اجرایی نحوه         ی ارتباط همیار و دانش         آموز مصوب مدیرعامل  •



گزارش عملکرد 
بنیادکودک
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مجامععمومیوجلساتداخلیهیئتامناازابتدایسالمالیگذشتهتاتاریختهیهاینگزارش
تاریخ برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیئت امنا از تاریخ 98/03/10 تا تاریخ تهیه          ی این گزارش: 

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 98/03/10 در تاریخ 98/07/04  .1
مجمع عمومی فوق          العاده در تاریخ 98/07/23  .2

مصوباتمجمععمومیعادیسالیانهبرایسالمالیمنتهیبه98/03/10برگزارشدهدرتاریخ98/07/04
الف: در این جلسه گزارش عملکرد هیئت          مدیره بنیاد به هیئت امنا ارائه شد که شرح کاملی از فعالیت          های 

مؤسسه طی سال مالی گذشته بود. 
ب: گزارش حسابرس توسط حسابرس مستقل )آقای استیفایی به نمایندگی از مؤسسه          ی حسابرسی کوشش( 
قرائت شد و صورت          های مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به 98/03/10 به اتفاق آراء به تصویب هیئت امنا 

رسید. 
ج: گزارش بازرس توسط مدیر مالی مؤسسه به نمایندگی از آقای علی          اکبر محمدی )بازرس( قرائت شد. 

د: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به          عنوان حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی 
بهراد مشار به شناسه ملی 10840017999 به عنوان حسابرس علی          البدل بنیادکودک انتخاب شدند. 

هـ: آقای محمدرضا نادریان به کدملی 3781840824 به          عنوان بازرس اصلی و خانم حلیمه          خاتون موصلی 
با کدملی 2594062782 به          عنوان بازرس علی          البدل برای مدت یک          سال انتخاب شدند. 

و: انتخاب اعضای هیئت          مدیره از بین داوطلبان به شرح زیر انجام شد: 
آقای مهرداد نعمتی با کدملی 4500114556 عضو اصلی   .1

خانم رقیه دادخواه با کدملی 2295019273 عضو اصلی  .2
آقای سیدکمال          الدین محمدی با کدملی 0492952949 عضو اصلی   .3

آقای غالمرضا جناغی با کدملی 0651737613 عضو اصلی   .4
آقای سیدروح          اله میرصانعی با کدملی 0073123315 عضو اصلی   .5

آقای احمد منفرد با کدملی 2142524532 عضو علی          البدل  .6
آقای بهزاد درخور با کدملی 0057645655 عضو علی          البدل   .7

ز: روزنامه          ی اطالعات به          عنوان روزنامه          ی کثیراالنتشار جهت درج آگهی          های مؤسسه انتخاب شد. 
ح: آیین          نامه شفافیت بنیادکودک به تصویب هیئت امنا رسید.

ط: منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه          ای بنیادکودک به تصویب هیئت امنا رسید. 
ی: فرم منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه          ای 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 هیئت          مدیره توصیه شد با درنظر گرفتن صرفه و صالح مؤسسه نسبت به خرید ملکی برای دفترمرکزی 
اقدام نمایند. 

صورت          جلســه این مجمع در تاریخ 98/09/16 به تأیید وزارت          کشور رسیده است و در تاریخ 98/10/25 
تعیین سمت          های اعضای هیئت          مدیره، حسابرس و بازرس در مرجع ثبت شرکت          ها به ثبت رسید. 
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مصوباتمجمععمومیفوقالعادهبرگزارشدهدرتاریخ98/07/23
الف:  نام مؤسسه از مؤسسه خیریه رفاه کودک به مؤسسه خیریه بنیادکودک تغییر یافت.

صورت          جلســه این مجمع در تاریخ 98/09/16 به تأیید وزارت          کشور رسیده و در مرجع ثبت شرکت ها در 
تاریخ 98/12/03 به ثبت رسیده است. 
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اهممصوباتواقداماتهیئتمدیرهازابتدایسالمالیگذشتهتاتاریختهیهاینگزارش
الف:  نام مؤسسه از مؤسسه خیریه رفاه کودک به مؤسسه خیریه بنیادکودک تغییر یافت.

صورت          جلســه این مجمع در تاریخ 98/09/16 به تأیید وزارت          کشور رسیده و در مرجع ثبت شرکت ها در 
تاریخ 98/12/03 به ثبت رسیده است. 

تصویب دستورالعمل شناسایی و نحوه          ی حمایت بنیادکودک از دانش          آموزان  -1
در راستای اجرای تبصره ماده          ی 2 و ماده          ی 4 آیین نامه          ی تعیین محدوده ی فعالیت بنیادکودک مصوب هیئت 
امنا و به          منظور تعیین شرایط و نحوه          ی پذیرش دانش آموزان برای انجام حمایت یا قطع حمایت بنیادکودک از آن ها 

این دستورالعمل با رعایت مفاد آیین نامه          ی تعیین محدوده ی فعالیت بنیادکودک به تصویب هیئت          مدیره رسید.
بازنگری و تصویب آیین          نامه          ی مالی و معامالتی   -2

در راســتای بند 4 ماده          ی 1 و تبصره          ی ماده          ی 2 آیین نامه          ی ســرمایه گذاری بنیادکودک مصوب هیئت امنا و 
به          منظور تعیین شــرایط و نحوه          ی انجام معامالت، تدوین بودجه و انجام هزینه های بنیادکودک این آیین نامه با 
رعایت مفاد آیین نامه ســرمایه گذاری بنیادکودک و ســایر مقررات باری دیگر بازنگری و نسخه          ی جدید آن به 

تصویب هیئت مدیره رسید.
تصویب ارائه          ی اطالعات کامل مالی و صورت          های مالی حسابرسی شده، تغییرات هیئت          مدیره،   -3

مصوبات مجامع بنیادکودک به سازمان بورس و اوراق بهادار
هیئت          مدیره منطبق بر قانون اصالح بند 5 ماده          ی 6 و ماده          ی 21 قانون اجرای سیاست          های کلی اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساســی که ســازمان          ها و مؤسسات خیریه را مکلف کرده است که اطالعات کامل مالی 
و صورت          های حسابرســی شده                    ی خود شامل ترازنامه، ســود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد 
صورت          های مالی تلفیقی حسابرسی شده و هم          چنین تغییرات اعضای هیئت          مدیره را به سازمان بورس و اوراق 

بهادار ارائه کنند؛ ارائه موارد مذکور را تصویب کرد. 
ییس هیئت          مدیره و خزانه          دار  ییس و نایب ر تعیین ر  -4

آقای سیدکمال          الدین محمدی به عنوان رییس هیئت          مدیره، خانم رقیه دادخواه به عنوان نایب رییس هیئت          مدیره 
و آقای سیدروح          اله میرصانعی به عنوان خزانه          دار انتخاب شدند. 

توقف جذب دانش          آموز جدید  -5
با توجه به لغو مجوز اوفک توسط اداره           خزانه          داری آمریکا برای مؤسسه          یChild Foundation  و به تبع آن 
عدم امکان انتقال وجه نقد به ایران و نیز با توجه به این که در آن تاریخ بیش از 6100 دانش          آموز تحت حمایت 
 یعنی این دانش          آموزان همیاران خود را از دست داده و نیاز به جذب همیار 

ً
آن مؤسســه بودند و لغو مجوز عمال

برای آنان ضرورت اصلی بنیادکودک محســوب می          شد؛ بنابراین هیئت          مدیره عدم جذب دانش          آموز جدید را تا 
تعیین تکلیف آن دانش          آموزان که همیار از دست داده بودند مصوب کرد چرا که جذب همیار برای دانش          آموزانی 
که هرکدام شاید سال          ها بورسیه          ی بنیادکودک را دریافت کرده بودند و اکنون بنا به شرایط ممکن بود بورسیه آنها 
 
ً
قطع شود و همین موضوع می          توانست احتمال ترک تحصیل آن          ها را قوی          تر کند؛ این الزام را ایجاد می          کرد که فعال

دانش          آموز دیگری وارد چرخه          ی حمایتی نشود. 
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تشکیل کارگروه تدوین مقررات بنیادکودک   -6
به موجب تشــکیل این کارگروه تمامی مقرراتی که به هیئت          مدیره ارائه خواهد شد؛ ابتدا در کارگروه تدوین 

مقررات تدوین و بررسی و سپس به هیئت          مدیره پیشنهاد می          شود. 
انتصاب مدیرعامل جدید  -7

پس از بررسی داوطلبان ِسمت مدیرعاملی طی چند ماه، مدیرعامل جدید منصوب شد. 
ید ملک برای دفترمرکزی  خر  -8

با توجه به این          که داشــتن ملکی برای هسته          ی مرکزی مؤسسه          ای در ابعاد بنیادکودک و با جامعه          ی ذی          نفعی 
قریب به 25 هزار نفر، قوام بخش فعالیت آن است و این اقدام می          توانست تضمینی باشد برای ساختن قدرتمند 
زیربنای توســعه          ی بنیاد، هم          چنین با توجه به توصیه          ی هیئت امنــا در مجمع عمومی عادی مورخ 98/07/04 
به هیئت          مدیره درخصوص خرید ملک برای اســتقرار دفترمرکزی، ساختمانی در خیابان شهید بهشتی، خیابان 

سرافراز به قیمت 137 میلیارد ریال خریداری شد. 
تصویب کلیات تفاهم          نامه          ی پیشــنهادی مابین بنیادکودک با مؤسسات همکار به          عنوان دفاتر   -9

خارجی 
عطف به مــاده          ی 18 آیین          نامه          ی تعیین محــدوده          ی فعالیت بنیادکودک و ضرورت عقــد تفاهم          نامه          ی بین 
بنیادکودک با این مؤسسات همکار در خارج از کشور به          عنوان دفاتر خارجی، کلیات این تفاهم          نامه به تصویب 

هیئت          مدیره رسید. 
10-  تصویب متن تفاهم          نامه          ی مابین بنیادکودک با دفاتر آلمان و سوییس  

در راستای اجرای ماده          ی 18 آیین          نامه          ی تعیین محدوده          ی فعالیت بنیادکودک، متن تفاهم          نامه          های همکاری 
بین بنیادکودک با دفتر آلمان و نیز بنیادکودک با مؤسسه امدادکودک سوییس مصوب شد. 

11-  تصویب تشکیل پرونده          ی حقوقی درباره          ی 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 فی مابین به منظور دریافت جریمه          ی تأخیر و الزام به تنظیم ســند، هیئت          مدیره تشکیل پرونده          ی 

حقوقی را مصوب کرد.
12-  پی          گیری اجرای مقررات 

هیئت          مدیره در جلسات مختلفی اجرای مقررات مصوب هیئت امنا یا مقررات حاکم بر فعالیت تشکل          های 
مردم          نهاد را در بنیادکودک پی          گیری نمود.

اهماقداماتمدیرعاملازابتدایسالمالیگذشتهتاتاریختهیهاینگزارش
حضور و میزبانی جلسات  -1

شرکت در 23 جلسه           ی هیئت           مدیره و مجمع  •
شرکت در جلسه با معاون مشارکت           های سازمان امور اجتماعی کشور سرکار خانم دکتر عابدینی  •

شــرکت در جلسه           ی هم           اندیشی سازمان           های مردم           نهاد با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور   •
دکتر رستم           وندی

شرکت در جلسات با نماینده           ی سازمان           های مردم           نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل           های   •
مردم           نهاد
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شــرکت در جلسه           ی انتخابات نمایندگان ســازمان           های مردم           نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از   •
تشکل           های مردم نهاد

 با حضور برخی از اعضای هیئت           مدیره و هیئت امنا 
ً
شرکت و میزبانی بیش از 140 جلســه            که بعضا  •

جهت جذب همیار برای بیش از 6100 دانش           آموز بورسیه بنیادکودک که به واسطه           ی لغو مجوز اوفک مؤسسه
 همیاران خود را از دست داده بودند. 

ً
Child Foundation  و عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران عمال

جلسه با اعضای هیئت           عامل نمایندگی           های یزد و سنندج   •

یر پیاده           سازی مقررات مصوب هیئت امنا و هیئت           مدیره به شرح اجمالی ز  -2
تطابق نام دارنده           ی شــماره           ی حساب درج شده در سامانه           ی بنیادکودک با نام دانش           آموز و رفع مغایرت   •

آن با ابتنا به ماده           ی 5 آیین           نامه           ی تعیین محدوده           ی فعالیت بنیادکودک
تغییر و اصالح ســاختار مالی در ســامانه           ی بنیادکودک و نیز نرم           افزار حســابداری مبتنی بر ماده           ی 7   •

آیین           نامه           ی تعیین محدوده           ی فعالیت بنیادکودک 
ارائه           ی گزارشــات مانده           ی وجوه نقد و ســرمایه           گذاری           های بنیاد تصریح شده در تبصره           ی ماده           ی 13   •

آیین           نامه           ی تعیین محدوده           ی فعالیت بنیادکودک به هیئت امنا و هیئت           مدیره
ارائه           ی گزارشات مانده           ی ابتدای دوره، کلیه           ی ورودی           ها و خروجی           های منابع، ذکر دالیل ورود و خروج   •
منابع و مانده           ی پایان دوره           ی هر یک از حســاب           های تصریح شــده در ماده           ی 17 آیین           نامه           ی تعیین محدوده           ی 

فعالیت بنیادکودک
رایزنی در خصوص پیش           نویس تفاهم           نامه           ی موضوع تبصره           ی 1 ماده 18 آیین           نامه           ی تعیین محدوده           ی   •
فعالیت بنیادکودک با مؤسسات خارجی همکار و عقد این تفاهم           نامه با دفتر سوییس و آلمان و ادامه           ی رایزنی با 

دفاتر آمریکا، سوئد و انگلیس
اخذ فرم منشور اخالقی امضا شده مصوب هیئت امنا از اعضای هیئت امنا، هیئت           مدیره و هیئت           عامل   •

نمایندگی           ها با ابتنا به جزء شش بند »ه« بخش چهار منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه           ای بنیادکودک 
اخذ فرم منشور اخالقی امضا شده مصوب هیئت           مدیره از کارکنان با ابتنا به جزء یک بند »ب« بخش   •

5 منشور اخالقی و معیارهای رفتار حرفه           ای بنیادکودک
انتشار موارد ذکر شده           ی موضوع ماده           ی 7 آیین           نامه           ی شفافیت بنیادکودک در تارنمای بنیادکودک   •
انتشار موارد ذکر شده           ی موضوع ماده           ی 9 آیین           نامه           ی شفافیت بنیادکودک در تارنمای بنیادکودک  •

بازنگری نظام و فرآیند دسترســی کارکنان به اطالعــات در بنیادکودک با ابتنا به تبصره           ی 2 ماده           ی 12   •
آیین           نامه           ی شفافیت بنیادکودک و اخذ تعهدنامه حفظ محرمانگی اطالعات بنیادکودک از کارکنان 

پایش اعضــای هیئت           عامل نمایندگی           ها که پیش از تدوین مقررات به عضویت هیئت           عامل منصوب   •
شده بودند و تطابق شرایط و ویژگی           های آنان با آیین           نامه           ی نحوه           ی تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک 

اخذ تعهدنامه           ی موضوع بند 2 ماده           ی 6 آیین           نامه           ی نحوه           ی تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک   •
از هیئت           عامل نمایندگی           ها، رؤسا و کارکنان بنیادکودک

ارائه بودجه           ی پیشنهادی به هیئت مدیره موضوع ماده           ی 5 آیین           نامه           ی مالی و معامالتی بنیادکودک  •
ارائه گزارشــات تدوین شده و درخواســتی به خزانه           دار موضوع تبصره 1 ماده           ی 19 آیین           نامه           ی مالی و   •

معامالتی بنیادکودک 
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بررسی شــرایط اخذ و دریافت بورسیه           ی تحصیلی توســط دانش           آموزان تحت حمایت بنیادکودک و   •
تطبیق آن با ماده           ی 16 دستورالعمل نحوه           ی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش           آموزان و پایش دانش           آموزان 

بورسیه شده و قطع بورسیه           ی بیش از دو هزار دانش           آموزی که فاقد شرایط ادامه           ی دریافت بورسیه بودند
و ...   •

دیدار با مدیران مؤسسات خارجی همکار به عنوان دفاتر خارجی به صورت آن     الین و برگزاری   -3
یکا، سوئد و آلمان به صورت هفتگی و ماهانه به           دلیل ضرورت  جلســات و کنفرانس تلفنی با دفتر آمر

پی           گیری و انجام امور فی           مابین با مؤسسات همکار

تصویب رویه های اجرایی  -4
تدوین و تصویــب »رویه           ی اجرایی نحوه           ی ارتباط همیار و دانش           آموز« در راســتای اجــرای ماده           ی یازده 

آیین           نامه           ی شفافیت بنیادکودک به           منظور تبیین چگونگی، الزامات و نحوه           ی ارتباط بین دانش           آموزان و همیاران 

5-  تغییر رؤسا و دعوت برخی از رؤسای پیش           کسوت برای پذیرش عضویت هیئت           عامل و انتصاب 
ییس نمایندگی جدید ر

رئیس نمایندگی کاشــان تغییر یافت. از رؤسای نمایندگی کرج و مراغه دعوت شد به عنوان پیشکسوت آن 
دفتر نمایندگی و با توجه به سابقه           ی فعالیتشان به عضویت هیئت           عامل آن دفاتر نمایندگی نایل آیند. برای این دو 

نمایندگی به زودی رییس نمایندگی منصوب خواهد شد.
 

جذب و قطع همکاری کارکنان بنیادکودک   -6
در ســال مالی منتهی به 99/03/10، تعداد بیست و سه نفر در بنیادکودک برای ِسمت           های مختلف به           ویژه 
برای واحد           های کلیدی سازمان جذب شده           اند و بنیادکودک با  بیست و هفت نفر نیز قطع همکاری کرده            است.

معرفی اعضای هیئت           عامل برخی از دفاتر نمایندگی و بررســی شرایط آن           ها با مقررات و طرح   -7
موضوع در جلسات هیئت           مدیره 

از آن           جا که وزارت کشــور در »دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شــعب و دفاتر نمایندگی تشکل های 
مردم نهاد« مصوب هیئت نظارت کشــور ایجاد دفتر نمایندگی اقماری را برای مؤسسات مردم           نهاد منع کرده و 
بنیادکودک نیز در ماده           ی 5 »آیین نامه            نحوه تأسیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک«، تصریح کرده            است که 
دفاتر نمایندگی نمی           توانند در زیر مجموعه           ی خود نمایندگی اقماری داشته باشند و بایستی همه           ی نمایندگی           ها 
طبق قوانین مصوب وزارت کشــور و آیین           نامه           ی 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 
می           کردند. از جمله            رکن           های اصلی یک نمایندگی تشکیل هیئت           عامل برای آن نمایندگی است. بنابراین تاکنون 
مدارک و اطالعات برخی افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت           عامل نمایندگی           های ایرانشهر، سراوان، فنوج و 
مرودشت گردآوری، بررسی و تطابق مقرراتی داده شده و انتصاب این افراد به           عنوان هیئت           عامل این نمایندگی           ها 
به تصویب هیئت           مدیره رســیده اســت. در حال حاضر نیز مدارک و اطالعات برخــی افراد برای عضویت در 



35

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

هیئت           عامل نمایندگی           های نیک           شــهر و ریگان گردآوری شده           اند اما با توجه به صرف زمان برای تطابق مقرراتی 
و بررســی این اعضای پیشنهادی، هنوز به هیئت           مدیره ارائه نشده است. هم           چنین انتصاب اعضای هیئت           عامل 
نمایندگی جیرفت به تأیید هیئت           مدیره رسید. اطالعات و مدارک اعضای پیشنهادی هیئت           عامل نمایندگی           های 

کرج، تبریز، اردبیل و جهرم نیز در حال گردآوری است.

8-  ارائه اطالعات کامل مالی و صورت           های مالی حسابرســی شــده بر روی ســامانه           ی جامع 
اطالع           رسانی ناشران )بورس(

در راستای اجرای مصوبه           ی هیئت           مدیره در خصوص قرار دادن اطالعات کامل مالی و صورت           های حسابرسی 
شــده خود شامل ترازنامه، ســود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حســب مورد صورت           های مالی تلفیقی 
حسابرسی شده و هم           چنین تغییرات اعضای هیئت مدیره بر روی سامانه           ی کدال )سامانه           ی جامع اطالع           رسانی 
ناشران( که در واقع اجرای قانون اصالح بند 5 ماده           ی 6 و ماده           ی 21 قانون اجرای سیاست           های کلی اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسی بود و در آن سازمان           های مردم           نهاد مکلف به ارائه           ی اطالعات مذکور شده بودند، این 
اطالعات پس از طی فرآیند اداری آن و اخذ توکن، بر روی سامانه           ی کدال قرار گرفت و بدین صورت بنیادکودک 

اولین مؤسسه خیریه           ای بود که اطالعات خود را بر روی آن سامانه منتشر کرد. 

تغییر در چیدمان ساختار سازمانی   -9
از آن           جا که بنیادکودک برای رسیدن به جایگاه یک سازمان چابک گام برمی           دارد؛ تغییراتی در ساختار صورت 

گرفت. موارد زیر از آن جمله است: 
فعال کردن دوباره           ی واحد نظارت بر نمایندگی           ها با بازتعریف دوباره           ی وظایف، مسئولیت           ها و اختیارات   -1

ناظر بر نمایندگی ها 
 بنیادکودک دارای 36 نمایندگی در سطح کشور است و بدیهی است که اجرای امور، مقررات، فرآیندها و... 
 
ً
بایســتی توسط هسته           ی مرکزی بررسی شود. بنابراین با توجه به گستردگی فعالیت و تعدد نمایندگی           ها ضرورتا

 فعال شد.
ً
این واحد مجددا

ایجاد واحد اداری/ پشتیبانی  -2
فعال کردن مجدد واحد پی           گیری معوقات همیاران  -3

جهت باال بردن رضایت           مندی همیاران و نیز ایجاد شــفافیت بیش           تر و شناســایی بخشــی از واریزی           های 
نامشــخص، بازگرداندن برخی از همیارانی که ممکن اســت قصد ادامه           ی همیاری نداشته باشند به چرخه           ی 

 این واحد شروع به کار کرد. 
ً
حمایت کردن دوباره           ی دانش           آموزان، مجددا

10-  به روزرسانی سامانه           ی بنیاد و رفع مغایرت           های آن 
از آن           جا که نرم           افزار بنیاد، نرم           افزاری قدیمی اســت و طی سال           های مختلف دست           خوش تغییرات گوناگون 
 باعث ایجاد مغایرت           هایی در نرم           افزار می           شده اســت؛ با بهره           وری از دانش مدیران 

ً
شــده و این تغییرات بعضا

واحدها در این زمینه فعالیت           هایی اثربخش صورت گرفت و در بســیاری از بخش           های نرم           افزار به روز           رسانی و 
رفع مغایرت رخ داد. 
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یف مجدد نرم           افزار فراخور فعالیت امروز و چند سال آینده بنیاد 11-  باز تعر
پذیرفتنی است کـه امروزه شاکله           ی اصلی سازمان           ها که قوام           بخشی سازمانی بـزرگ را برعهده دارند و می           توانند 
چگونگی فعالیت           های ســال های آتی، میزان گسترش، ابعاد ارائه خدمات و نیز میزان درآمدزایی یک مؤسسه را 
رقم بزنند؛ همانا نظام نرم           افزاری و بسترهای انفورماتیک و دیجیتال است و این بسترها هستند که  الگوی توسعه 
و پیشرفت و سرعت یک سازمان را در ارائه           ی خدمات و جذب منابع تعریف می           کنند. بدیهی است مؤسسه           ای 
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 داده           ها، داده           های اندکی نیستند؛ و به 
تناسب حجم           شان دچار پیچیدگی نیز شده           اند؛ راهی جز سوار شدن بر بسترهای انفورماتیک آن هم از نوع مدرن 
وجود ندارد. بنیادکودک که بالغ بر 15 ســال گذشته را تالش کرده اســت از بسترهای نرم           افزاری برای مدیریت 
داده           ها بهره ببرد؛ امروز به شدت نیازمند بازتعریف نوینی از بستر نرم           افزاری خود متناسب با رخ           دادهای سالیان 
اخیر در حوزه           ی آی           تی            اســت. زیرا امروزه بســتر نرم           افزاری موجود در مؤسسه توان نگاه توسعه           گرا و پاسخ           دهی 
پسین آن توســعه را به واسطه           ی عمر و زبان قدیمی           اش ندارد و این عمر باال عالوه بر ایجاد ضعف در مدیریت 
داده           ها و نیز ضعف در ارائه اطالعات شفاف و متقن و کاستن سرعت چشم           گیر 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 رضایت           مندی در ذی           نفعان، برخورداری از تکنولوژی           های روز برای 
ارائه خدمات بهتر و جذب منابع مالی بیش           تر و... ضرورت تغییر نرم           افزار و به           کارگیری نرم           افزار 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 نرم           افزاری بنیاد تحت عنوان RFP مخفف  Request For Proposal  است که در واقع شیرازه           ی 
اصلی فعالیت بنیادکودک به صورت مســتند اســت و تا زمان تدوین این گزارش نیمی از این RFP نوشته شده 

است. می           توان گفت نگارش این مجلد به نوعی نگارش کل فعالیت بنیادکودک است. 

12-  ارسال بیش از 550 نامه به صاحبان کسب و کار 
پس از ایجاد بحران شــدید بــرای بنیادکودک با لغو مجوز اوفِک مؤسســه Child Foundation )همکار 
خارجِی بنیادکودک( و عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران و به تبع آن از دست رفتن همیاران بیش از 6100 
دانش آموز بورسیه بنیادکودک که قطع بورسیه ی آن ها می توانست تحصیل شان را به مخاطره اندازد؛ ضروری دیده 
شد به کسب و کارهایی که در داخل کشور و در شرایط بد اقتصادی کماکان حمایت از مؤسسات مردم نهاد در 
دســتور کارشان قرار داشت؛ نامه           ای با مضمون دعوت آنان برای حمایت از دانش آموزان بورسیه           ی بنیاد، ارسال 

شود که تعداد آن به بیش از 550 نسخه می رسد.

یر است:  13-  و برخی دیگر از موارد انجام شده به طور اجمالی به شرح ز
آغاز تدوین استراتژی تبلیغات بنیاد با بهره           مندی از مشاورین و متخصیص این حوزه   -

بازبینی قرارداد کارکنان   -
برنامه           ریزی منسجم برای آموزش مددکاران   -

مستندسازی فرآیندها در واحدها  -
طراحی پروژه           ای به عنوان پروژه           ی دانش           آموزی که طی آن دانش           آموزان بورسیه           شده           ی بنیاد استعدادسنجی   -
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می           شوند. و برگزاری جلســات پی           درپی با اساتید دانشگاه           ها و آزمون           های مختلف و ایجاد بسترهای الزم برای 
انجام این دست آزمون           ها و تحلیل آن           ها

گزارشدفاترووضعیتاموالغیرمنقولبنیادکودکدرسراسرکشور
بنیادکــودک در راســتای مأموریت و موضوع اصلی فعالیــت خود که حمایت از دانش آموزان بااســتعداد 
کم            برخوردار 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 هیئت            عامل و... دارد. 
بنیادکودک با توجه به این نیاز، در شــهرهای مختلفی که فعالیت می کند 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 
فعالیت های بنیاد، اقدام به هبه اموال غیرمنقول خود در زمان حیات یا بعد از حیات خود به بنیاد کرده اند که شرح 

آنها در فهرست زیر ذکر شده است:

  

  واحد تعداد  اديبن تملك تيوضع  دفتر مساحت  يندگينما دفتر نام  فيرد
 نوع

  يكاربر
  تيوضع

  است شده داده اجاره  يادار  كي  مالك  متر ١٨٠ حدود  (تهران) يدفترمركز  ١

  است مستقر آن در يمركز دفتر  يادار  واحد دو  يجارياست  مربع متر ٢٣٠ حدود واحد هر  (تهران) يدفترمركز  ٢

  يادار  طبقه ٤  مالك  مربع متر ٦٠/٣٩٨  (تهران) يدفترمركز  ٣
 حال در ياستقرار دفتر مركز يبرا

  است يبازساز

  است مستقردر آن  يندگينما دفتر  يمسكون  طبقه دو در واحد كي  مالك  مربع متر ٤٠٠ حدود كالً  آمل  ٤

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  -  ساز مهين واحد ٤  مالك  مربع متر ٤٩٠ حدود نيزم  لياردب  ٥

  مالك  مربع متر ١٨٦ حدود نيزم  اصفهان  ٦
 كي و طبقه ٣

  نيرزميز
  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون

  ------  يمسكون  طبقه ٣  مالك  مربع متر ٢٢٨ حدود نيزم  هياروم  ٧

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يتجار  كي  يجارياست  مربع متر ١٠٣ حدود  اهواز  ٨

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٢١٨ حدود  الميا  ٩

  مستقر استدفتر نمايندگي در آن   يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٨٥ حدود  بروجرد  ١٠

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٩٠ حدود  بروجرد  ١١

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٩٠ حدود  بم  ١٢

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١٢٠ حدود  گانير  ١٣

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٦٥ حدود  بوشهر  ١٤
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 ٩٩خرداد  ١٠ به منتهي مالي سال

  واحد تعداد  اديبن تملك تيوضع  دفتر مساحت  نام دفتر نمايندگي  رديف
 نوع

  يكاربر
  وضعيت

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١٢٠ حدود  رجنديب  ١٥

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١٠٠ حدود  زيتبر  ١٦

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٩٧ حدود  تهران  ١٧

١٨  
(دفتر  نيورام

  )يمددكار
  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٧٨ حدود

  نمايندگي در آن مستقر استدفتر   يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٨٠ حدود  رفتيج  ١٩

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٧٠ حدود  داراب  ٢٠

  مربع متر ١٢٠ حدود  رشت  ٢١
 ارياخت در ارانيهم از يكي را دفتر

  .است داده قرار اديبن
  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است يمسكون خانه كي مالك مربع متر ٢٥٠ حدود  زابل  ٢٢

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٧٠ حدود  زاهدان  ٢٣

  مستقر استدفتر نمايندگي در آن   يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١١٠ حدود  فنوج  ٢٤

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٦٠ حدود  رانشهريا  ٢٥

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يادار  كي  يجارياست  مربع متر ١٤٠ حدود  سنندج  ٢٦

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٥٥ حدود  شهركرد  ٢٧

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٨٥ حدود  رازيش  ٢٨

  مربع متر ١٥٠ حدود  جهرم  ٢٩

 به گرفته، صورت يهايزنيرا با

 قرار اديبن ارياخت در گانيرا صورت

  است گرفته

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي

  نمايندگي در آن مستقر استدفتر   يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١٣٠ حدود  مرودشت  ٣٠

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٧٩ حدود  كاشان  ٣١

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  مالك  مربع متر ٧٣ حدود  كرج  ٣٢

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٧٣ حدود  كرج  ٣٣

  مربع متر ٥٧٠ حدود  كرمانشاه  ٣٤

 به ارانيهم از يكي(توسط  مالك

 عدم شرط اريهم و شده اهدا اديبن

  )است گذاشته فروش

  اجاره داده شده است  باغ  كي

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يادار  كي  مالك  مربع متر ٩١ حدود  كرمانشاه  ٣٥

  نمايندگي در آن مستقر است دفتر  يادار  كي  مالك  مربع متر ٦٩ حدود  كرمانشاه  ٣٦

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ١٠٠ حدود  الرستان  ٣٧

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي  يجارياست  مربع متر ٢١٠ حدود  مراغه  ٣٨

  مستقر استدفتر نمايندگي در آن   يمسكون  طبقه سه  يجارياست  مربع متر ٤٣٩ كال  مشهد  ٣٩

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يادار  كي  يجارياست  مربع متر ٧٠ حدود  مهاباد  ٤٠

  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يادار  كي  است يشهردار به متعلق ملك  مربع متر ٨٠ حدود  اسوجي  ٤١

  مربع متر ٣٣٠ حدود  زدي  ٤٢
 در ارانيهم از يكي را دفتر

  .است داده قرار اديبن ارياخت
  دفتر نمايندگي در آن مستقر است  يمسكون  كي
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اموال غیرمنقولی که به            نفع 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 88 متر مربع واقع در بروجرد شهرک اندیشه  •
سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود 67 متر مربع واقع در کرج مزرعه حسن            آباد  •

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 58 متر مربع واقع در تهران منطقه تهران            پارس  •
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 65 متر مربع واقع در تهران منطقه تهران            پارس  •

واحدانفورماتیک
واحد فناوری اطالعات بنیادکودک در راســتای وظیفه خود در جهت نگهداری، رفع مشــکالت و توسعه 
زیرساخت            های سخت افزاری و نرم            افزاری و هم            چنین ارتباطی دفترمرکزی با دفاتر نمایندگی و مؤسسات خارجی 
همکار و نیز فراهم ساختن بستری امن و آسان در جهت دریافت کمک            های همیاران و سامان            دهی نرم            افزاری تا 
مرحله نهایی و گزارش            دهی شفاف و قرار گرفتن این گزارشات در دسترس عموم، موارد زیر را به صورت روزانه 

مانیتور و مدیریت می            نماید.

سامانه همیاری وندا   -1
این ســامانه در بنیادکودک وظیفه ثبت مشــخصات همیاران و دانش            آمــوزان و هم            چنین ثبت فعالیت            های 
مددکاران را برعهده داشته که تمامی این مراحل به صورت یکپارچه و آنالین بر روی دیتابیس سرور این سامانه 
ذخیره و تمامی گزارشــات مربوطه اعم از همیاری و مالِی دانش            آموزان و همیاران دانش            آموزان از آن اســتخراج 
می            شــود. تمامی فرآیند پشتیبانی سخت            افزاری و نرم            افزاری و  به روزرسانی ِسرورهای این سامانه برعهده واحد 

فناوری اطالعات است.

سیستم نرم            افزاری تحت شبکه            ی مالی نوسا  -2
وظیفه ثبت و نگهداری و گزارش            دهی امور مالی بنیادکودک بر روی این ِسرور است و تمامی مراحل نگهداری 

و بک            آپ            گیری و رفع مشکل این دیتابیس نیز برعهده واحد فناوری اطالعات است.

3-  سامانه sharepoint بنیادکودک
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.

سامانه میل ِسرور بنیادکودک   -4
این سامانه بر پایه ِسرور و دیتابیسMicrosoft exchange  بر روی ِسرورهای داخلی و هاستینگ خارجی 

بوده و وظیفه ارتباطی کاربران با دنیای بیرون را بدون محدودیت فراهم کرده است. 

سامانه FTP   ِسرور بنیادکودک   -5
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 دانش            آموزان( طراحی شده و در حال سرویس            دهی است.

پشتیبانی از درگاه            های آن            الین بانکی قرارگرفته بر روی سایت  -6
با برنامه            ریزی            های انجام گرفته تمامی تراکنش            های مالی انجام شــده از طریق سایت بنیادکودک به صورت 
آن الین و الکترونیکی بر روی سامانه وندا جهت ثبت در بخش مالی و واحد همیاران و گزارش            گیری            های انجام 

گرفته و روزانه توسط این واحد کنترل و پشتیبانی می            شود.

پشتیبانی از سامانه            ی تلفن گویای بنیادکودک  -7
تمامی مکالمات ورودی و خروجی بنیادکودک با اســتفاده از این ســامانه و ِســرور اختصاصی آن ثبت و 

نگهداری می            شود و در صورت لزوم در اختیار مدیران مربوطه جهت پی            گیری امور قرار می            گیرد.
هم            چنین تغییرات و پروژه            های انجام گرفته توسط این واحد از پاییز 97 تاکنون به شرح زیر است:

مجازی            سازی و ارتقای ِسرورهای داخلی مجموعه به تعداد 7 ِسرور مجازی و 4 ِسرور فیزیکی و سه   •
ِسرورVPS  هاست شده با وظایف مجزا و هم            چنین پشتیبانی روزانه نرم            افزاری و سخت            افزاری این ِسرورها

راه اندازی سیستم بک            آپ تحت شبکه و یک            پارچه مشتمل بر تکنولوژی به روز veeam backup به   •
 veeam( کمک نرم            افزار و ِسرور اختصاصی ویژه            ای که منطبق بر آخرین تکنولوژی روز فناوری اطالعات است
backup( از تمامی ِســرورها و دیتابیس            های مجموعه            ی بنیادکودک به صورت دایمی بک            آپ تهیه شــده تا در 

 به صفر برسد.
ً
صورت بروز هرگونه مشکل احتمال از دست رفتن اطالعات تقریبا

راه اندازیsharepoint  جدید به دلیل پر شدن فضایshare های قبلی مجموعه و امنیت پایین آن در   •
گذشته

 کارایی آن به صفر رسیده بود.
ً
رفع مشکلups  و سیستم برقی رکن اصلی ِسرورهای داخلی که عمال  •

راه            اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه بر اســاس آخرین تکنولوژی روز فناوری اطالعات )PRTG و   •
)VEEAM ONE

راه اندازی سیستم بک            آپ            گیری مجزا از ِسرور مالی به جهت اهمیت اطالعات مالی مجموعه )سرور   •
و دیتابیس به صورت هم            زمان(

خرید، نصب و راه            اندازی فایروال ســخت            افزاری بنیادکودک که تأثیر به            ســزایی در امنیت و جلوگیری   •
از آلوده شــدن دیتا            بیس            های ِسرورها و سیســتم            های مجموعه داشته است. هم            چنین امکان کنترل و تخصیص 

دسترسی            های پهنای باند اینترنت کاربران را فراهم کرده است.
خرید و راه            اندازی کنسول آنتی            ویروس تحت شبکه جهت جلوگیری از باج افزارها و ویروس            های شبکه   •

)تعداد 50 الیسنس( 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  •

راه اندازی ِ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 می            شود.
راه            اندازی و نصب ِســرور جدیدی جهت اتوماســیون اداری و پیاده            سازی ســامانهBPMS  شماران   •
سیستم که مجموعه را دارای اتوماسیون اداری یک            پارچه با پایگاه            داده متمرکز کرده است. این سامانه که وظیفه            ی 
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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 مساعدت            ها و 

مذاکرات با شرکت شماران سیستم به صورت رایگان خریداری و تحویل شده است.
ایجاد، ارتقا و همچنین راه            اندازیFTP   ِسرورهای جدید با حجم باال جهت گزارشات دوره            ای بر روی   •
سامانه            ی 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 VPS جدید به دلیل پرشــدن و کند شدن   •
ِســرورهای هاست شده قدیمی که این فرآیند بدون هیچ تغییری در دیتابیس و سامانه ظرف مدت 7 روز انجام 
شد و در تمام مدت سامانه به دلیل استفاده از تکنولوژیhot migration  در حال سرویس            دهی به کاربران بود.
ارتقای مشــخصات سخت            افزاری و نرم            افزاری ِسرور سامانه همیاری وندا که باعث رفع 80 درصدِی   •

کندی کاربران در ساعات شلوغ کاری و پرترافیک سامانه شده است.
 در 

ً
راه            اندازی ســامانه وایرلس امن بر بســتر فایروال نرم            افزاری مجموعه که ضعف نبود آن، خصوصا  •

سطح مدیریت احساس می            شد.
پشتیبانی و رفع مشــکالت امنیتی وب            سایت مجموعه که فاقد افزونه            های امنیتی الزم و ایندکس            های   •

امن بود.
ارتقای فضای محدود ســرویس وب            میل            های بنیاد            کودک که امکان بازیابی برای ایمیل            های سازمانی   •
از دســت رفته با تعداد کاربران نامحدود را به            وجود آورده است. هم            چنین راه اندازی میل ِسرورexchange  در 

جهت خدمات            رسانی بهتر و نامحدود
راه            اندازی دو ســرور مجزای اکتیودایرکتوری جهت حداقل رساندن ساعات قطعی ناشی از مشکالت   •

سخت            افزاری و نرم افزاری ِسرور اصلی مجموعه که بار اصلی پردازش کاربران بر روی آن قرار دارد.
راه            انــدازی ســامانه پروکســی            فایر و فایــروال نرم            افــزاری Pfsense جهــت ارتباطــات ریموت و   •
Troubleshooting شبکه و امنیت باالتر. این سامانه لینوکسی بین فایروال سخت            افزاری 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 سامانه            های آنالین بنیادکودک برای دفاتر نمایندگی و دفترمرکزی  •

آماده            سازی و پشتیبانی سامانهLMS  جهت آموزش آن            الین با همکاری واحد جلب مشارکت              •
ساماندهی و تعیین ســطوح دسترسی کاربران ســامانه            ی همیاری وندا برای تمام کاربران به تفکیک   •

نیازهای دسترسی هر مدیریت

واحدامورهمیارانودانشآموزانونمایندگیها
واحد همیاران، دانش آموزان و نمایندگی ها در دفترمرکزی بنیادکودک با داشتن دو وظیفه اصلی یعنی جذب 
دانش آموز و ارائه خدمات به همیاران و دانش آموزان شکل گرفته است. در این دپارتمان، جذب نهایی دانش  آموز 
با کنترل و تأیید نهایی پرونده های ارســالی از نمایندگی های مؤسســه توسط کارشناسان واحد مطابق مقررات 
مربوطه اعم از اجرای مفاد »دســتورالعمل شناسایی و نحوه             ی حمایت از دانش             آموزان« صورت می گیرد و پس 
از جذب همیار برای آنان، دانش آموزان بورسیه بنیادکودک می شوند. هم             چنین این واحد موظف است خدمات 
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شایسته به همیاران متناسب با درخواست آن             ها و در چارچوب مقررات ارائه کند. بنابراین پیوسته کوشیده است 
تا با ایجاد بستری مناسب سطح رضایت             مندی و اعتماد همیاران را افزایش دهد. 

ارسال گزارش های دوره ای دو بار در سال، فراهم کردن امکان ارتباط نزدیک تر میان همیاران و دانش آموزان، 
دریافت هدایای غیرنقدی و ارســال برای دانش آموزان، دریافت دل             نوشته ها و نامه های تشکر از دانش آموزان و 
ارســال آن برای همیاران و... از جمله فعالیت های این واحد است. گزارش تالش های این واحد در سال مالی 

منتهی به 99/03/10 به شرح زیر قابل مالحظه است:

الفـ  گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه دانش آموزان

نمودار شماره 1

با توجه به لغو مجوز اوفک مؤسســه             یChild Foundation  و عدم امکان انتقال وجه به بنیادکودک   
 6 هزار دانش             آموز همیار خود را از دست دادند و بنیادکودک می             بایست ابتدا 

ً
که در نتیجه ی لغو این مجوز عمال

برای آن             که این دانش             آموزان که به واسطه             ی 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 مصوبه             ی هیئت             مدیره، 
پذیرش دانش             آموز جدید تا تعیین تکلیف دانش             آموزاِن همیار از دست داده، متوقف شد. از سوی دیگر از آن             جا 
که بررســی شرایط اخذ و دریافت بورسیه             ی تحصیلی توسط دانش             آموزان تحت حمایت بنیادکودک و تطبیق آن 
با ماده             ی 16 »دستورالعمل نحوه             ی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش             آموزان« و پایش دانش             آموزان بورسیه 
شــده صورت گرفت؛ بیش از دو هزار دانش             آموز که فاقد شــرایط ادامه             ی دریافت بورسیه بودند؛ قطع بورسیه 
شدند. این دو دلیل اصلی سبب شد نمودار تعداد دانش             آموز در سال مالی منتهی به 10 خرداد 99 نزولی باشد.

 
    

 
 
 

 
 69از   35

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 سامانه یبانیپشت و یسازآمادهLMS  هامشارکت جلب واحد یهمکار با نیالآن آموزش جهت 

 هر یدسترس یازهاین کیتفک به کاربران تمام یبرا وندا یاریهم یسامانه کاربران یدسترس سطوح نییتع و یسامانده 

 تیریمد

 

 هایندگینما و آموزاندانش و ارانیهم امور واحد
 ارائه و آموزدانش جذب یعنی یاصل فهیوظ دو داشتن با ادکودکیبن دفترمرکزی در هایندگینما و آموزاندانش اران،یهم واحد

 یارسال یهاپرونده یینها دییأت و کنترل با آموزدانش یینها جذب دپارتمان، نیا در .است گرفته شکل آموزاندانش و ارانیهم به خدمات

 تیحما یو نحوه ییدستورالعمل شناسا"مفاد  یاعم از اجرا مربوطه مقررات مطابق واحد کارشناسان توسط مؤسسه یهایندگینما از

 ظفوم واحد نیا نیچنهم .شوندیم ادکودکیبن هیبورس آموزاندانش آنان، یبرا اریهم جذب از پس و ردیگیم صورت "آموزاناز دانش

 جادیا با تا است دهیکوش وستهیپ نیبنابرا .کند ارائه مقررات چارچوب در و هاآن درخواست با متناسب ارانیهم به ستهیشا خدمات است

  .دهد شیافزا را ارانیهم اعتماد و یمندتیرضا سطح مناسب یبستر

 یایهدا افتیدر آموزان،دانش و ارانیهم انیم ترکینزد ارتباط امکان کردن فراهم سال، در بار دو یادوره یهاگزارش ارسال

 یهاتیفعال جمله از ...و ارانیهم یبرا آن ارسال و آموزاندانش از تشکر یهانامه و هانوشتهدل افتیدر آموزان،دانش یبرا ارسال و یرنقدیغ

 :است مالحظه قابل ریز شرح به 10/03/99 به یمنته یمال سال در واحد نیا یهاتالش گزارش .است واحد نیا

 

 آموزاندانش حوزه در کودکادیبن عملکرد گزارش ـ الف
 1 شماره نمودار
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نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

 
    

 
 
 

 
 69از   36

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
ی لغو این در نتیجه کهانتقال وجه به بنیادکودک و عدم امکان   Child Foundationیبا توجه به لغو مجوز اوفک مؤسسه

ی از که به واسطه انآموزکه این دانشبایست ابتدا برای آنو بنیادکودک می آموز همیار خود را از دست دادندهزار دانش 6 عمال  مجوز

در خطر ترک تحصیل قرار گرفته بودند و از طرفی بنیادکودک قادر به پرداخت مقرری آنان از منابع داخلی تا رفع مشکل  همیار دادن دست

داده، متوقف شد. از  دست همیار از آموزانِآموز جدید تا تعیین تکلیف دانشپذیرش دانش ،مدیرهی هیئتطبق مصوبه آن مؤسسه نبود؛

 یماده و تطبیق آن با بنیادکودک تیحما تحت آموزاندانش توسط یلیتحص یهیبورس افتیدر و اخذ طیشرا یبررسجا که سوی دیگر از آن

 دو از شیبصورت گرفت؛  شده هیبورس آموزاندانش شیپا و "آموزاندانش از ادکودکیبن تیحما و ییشناسا ینحوه دستورالعمل" 16

در آموز ؛ قطع بورسیه شدند. این دو دلیل اصلی سبب شد نمودار تعداد دانشبودند هیبورس افتیدر یادامه طیشرا فاقد که آموزدانش هزار

 نزولی باشد.  99خرداد  10سال مالی منتهی به 

 
 2 شماره نمودار

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 

 
 69از   37

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 

  3 شماره نمودار

 

 

  4 شماره نمودار
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نمودار شماره 4

نمودار شماره 5

سقف تعداد دانش             آموزان تخصیص یافته به هر مددکار طبق مقررات داخلی بنیاد، 170 دانش             آموز است که 
طی سال مالی گذشته به دلیل عدم جذب دانش             آموز جدید به             خاطر حادث شدن مشکالت و نیز خروج بیش از 

دو هزار دانش             آموز، حداکثر دانش             آموز تخصیص یافته به یک مددکار 159 دانش             آموز بوده است.

 
    

 
 
 

 
 69از   37

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 

  3 شماره نمودار

 

 

  4 شماره نمودار

 

 

 

 
    

 
 
 

 
 69از   38

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 5نمودار شماره 

 

آموز است که طی سال مالی گذشته دانش 170آموزان تخصیص یافته به هر مددکار طبق مقررات داخلی بنیاد، دانشسقف تعداد 

آموز تخصیص حداکثر دانش ،آموزخاطر حادث شدن مشکالت و نیز خروج بیش از دو هزار دانشآموز جدید بهبه دلیل عدم جذب دانش

 .بوده است آموزدانش 159یافته به یک مددکار 

 
  6 شماره نمودار

 

مندی از با بهره Child Foundation  ی خارجی همکارسسهؤکه م ی بنیادکودکآموز بورسیههزار دانش 6بیش از که هنگامی

با لغو مجوز اوفک و در پی آن عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران  ؛کرداز آنان حمایت میمهربانی ایرانیان مقیم کشورهای خارجی 

آموز جدید تا آموزان در اولویت جذب همیار قرار گرفتند به همین دلیل جذب دانشهمیاران خود را از دست دادند؛ در نتیجه این دانش

در پی تطبیق شرایط اخذ آموز بورسیه بیش از دو هزار دانشنیز قطع  آموزان متوقف شد. از طرف دیگرتعیین تکیلف این گروه از دانش
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نمودار شماره 6 

 Child  هنگامی              کــه بیش از 6 هزار دانش              آموز بورســیه              ی بنیادکودک که مؤسســه              ی خارجی همکار  
Foundation با بهره              مندی از مهربانی ایرانیان مقیم کشــورهای خارجی از آنان حمایت می              کرد؛ با لغو مجوز 
اوفــک و در پی آن عــدم امکان انتقال وجه از آمریکا بــه ایران همیاران خود را از دســت دادند؛ در نتیجه این 
دانش              آموزان در اولویت جذب همیــار قرار گرفتند به همین دلیل جذب دانش              آموز جدید تا تعیین تکیلف این 
گروه از دانش              آموزان متوقف شد. از طرف دیگر نیز قطع بورسیه بیش از دو هزار دانش              آموز در پی تطبیق شرایط 
اخذ بورسیه               توسط آن              ها با ماده              ی 16 دستورالعمل نحوه              ی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش              آموزان؛ دالیل 

اصلی کاهشی بودن نمودار باالست.
نمودار شماره 7

 
    

 
 
 

 
 69از   38

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 5نمودار شماره 

 

آموز است که طی سال مالی گذشته دانش 170آموزان تخصیص یافته به هر مددکار طبق مقررات داخلی بنیاد، دانشسقف تعداد 

آموز تخصیص حداکثر دانش ،آموزخاطر حادث شدن مشکالت و نیز خروج بیش از دو هزار دانشآموز جدید بهبه دلیل عدم جذب دانش

 .بوده است آموزدانش 159یافته به یک مددکار 

 
  6 شماره نمودار

 

مندی از با بهره Child Foundation  ی خارجی همکارسسهؤکه م ی بنیادکودکآموز بورسیههزار دانش 6بیش از که هنگامی

با لغو مجوز اوفک و در پی آن عدم امکان انتقال وجه از آمریکا به ایران  ؛کرداز آنان حمایت میمهربانی ایرانیان مقیم کشورهای خارجی 

آموز جدید تا آموزان در اولویت جذب همیار قرار گرفتند به همین دلیل جذب دانشهمیاران خود را از دست دادند؛ در نتیجه این دانش

در پی تطبیق شرایط اخذ آموز بورسیه بیش از دو هزار دانشنیز قطع  آموزان متوقف شد. از طرف دیگرتعیین تکیلف این گروه از دانش

 
    

 
 
 

 
 69از   39

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
دالیل اصلی کاهشی بودن نمودار آموزان؛ از دانش بنیادکودکی شناسایی و حمایت دستورالعمل نحوه 16ی ها با مادهتوسط آن بورسیه

 .باالست

 7 شماره نمودار

 

 

  8 شماره نمودار
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نمودار شماره 8 

نمودار شماره 9

از آن               جا که نمایندگی               های تهران و زاهدان بیش               ترین تعداد دانش               آموزان بورســیه را دارا هســتند؛ در راستای 
اجرای ماده               ی 16 دســتورالعمل نحوه               ی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش               آموزان که دالیل قطع بورسیه را 
تصریح می               کند؛ طی ســال مالی منتهی به 10/خرداد/99، تعداد دانش               آموزان قطع بورسیه شده در این دو دفتر 

نمایندگی نیز بیش               تر بوده است.

 
    

 
 
 

 
 69از   39

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
دالیل اصلی کاهشی بودن نمودار آموزان؛ از دانش بنیادکودکی شناسایی و حمایت دستورالعمل نحوه 16ی ها با مادهتوسط آن بورسیه

 .باالست

 7 شماره نمودار

 

 

  8 شماره نمودار

 

 

 

 
    

 
 
 

 
 69از   40

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 9 شماره نمودار

 

 16ی اجرای ماده راستای آموزان بورسیه را دارا هستند؛ درترین تعداد دانشتهران و زاهدان بیش هاینمایندگیجا که از آن

کند؛ طی سال مالی منتهی به آموزان که دالیل قطع بورسیه را تصریح میاز دانش ی شناسایی و حمایت بنیادکودکدستورالعمل نحوه

  تر بوده است.آموزان قطع بورسیه شده در این دو دفتر نمایندگی نیز بیشتعداد دانش ،99خرداد//10

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

نمودار شماره 10 

علت منفی شدن خالص تعداد دانش               آموزان جذب شده در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سال مالی منتهی به 
10 خرداد 99 نیز عدم جذب دانش               آموز جدید به دلیل مشکالت پیش               آمده و نیز قطع بورسیه               ی دانش               آموزانی که 
در راستای اجرای مفاد دستورالعمل نحوه               ی شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش               آموزان، قطع بورسیه شدند؛ 

است.
نمودار شماره 11 

 
    

 
 
 

 
 69از   40

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 9 شماره نمودار

 

 16ی اجرای ماده راستای آموزان بورسیه را دارا هستند؛ درترین تعداد دانشتهران و زاهدان بیش هاینمایندگیجا که از آن

کند؛ طی سال مالی منتهی به آموزان که دالیل قطع بورسیه را تصریح میاز دانش ی شناسایی و حمایت بنیادکودکدستورالعمل نحوه

  تر بوده است.آموزان قطع بورسیه شده در این دو دفتر نمایندگی نیز بیشتعداد دانش ،99خرداد//10

  10 شماره مودارن

 

 
    

 
 
 

 
 69از   41

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
نیز  99خرداد  10 منتهی به مالی آموزان جذب شده در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سالعلت منفی شدن خالص تعداد دانش

ی در راستای اجرای مفاد دستورالعمل نحوهآموزانی که ی دانشآمده و نیز قطع بورسیهجدید به دلیل مشکالت پیش آموزعدم جذب دانش

 آموزان، قطع بورسیه شدند؛ است. شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش

  11 شماره نمودار

 

 

 12 شماره نمودار

 

 آموزان بوده است.گیری از ابتالی کارکنان و دانشپیش الزام شیوع بیماری کرونا و به دلیل آموزانکاهش تعداد بازدید از دانش



48

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 12

کاهش تعــداد بازدید از دانش               آموزان به دلیل شــیوع بیماری کرونا و الزام پیش               گیــری از ابتالی کارکنان و 
دانش               آموزان بوده است.

نمودار شماره 13

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

 
    

 
 
 

 
 69از   42

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 13 شماره نمودار

 

آموزان به ، جلوگیری از آمد و شد دانش99خرداد  10آموزان در سال مالی منتهی به ی تشکر از دانشعلت کاهش دریافت نامه

 آموزان به دلیل شیوع بیماری کرونا است. منازل دانشدفاتر نمایندگی و کارکنان به 

 :ادکودکیبن هیبورس آموزان دانش به مربوط اطالعات ریسا

  تعداد عنوان فیرد

1 
به دهم  یمنته یمال سال انیپا تا ادکودکیبن سیتأس یابتدا از که یآموزاندانش تعداد

 اندبوده ادکودکیبن تیحما تحت یمدت  99خرداد 
19،292 

2 
به دهم  یمنته یمال سال انیپا تا ادکودکیبن سیتأس یابتدا از که یآموزاندانش تعداد

 اندشده هیبورس قطع 99 خرداد
9،636 

 انیپا تا ادکودکیبن یهیبورس آموزاندانش یبرا شده برگزار برنامه فوق یهاکالس تعداد 3
  99 خرداد دهم به یمنته یمال سال

1،103 

4 
دهم  به یمنته یمال سال یط در آموزاندانش با ارانیهم یتلفن یهاتماس و دارید تعداد

   99 خرداد
93 

5 
سال  انیتا پا سیتأس یاز ابتدا تیآموزان خارج شده از حماکه دانش ییهاسال نیانگیم

 اندبوده ادکودکیبن تیتحت حما 99به دهم خرداد  یمنته یمال
17/6 

 
    

 
 
 

 
 69از   41

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
نیز  99خرداد  10 منتهی به مالی آموزان جذب شده در دفاتر نمایندگی بنیادکودک در سالعلت منفی شدن خالص تعداد دانش

ی در راستای اجرای مفاد دستورالعمل نحوهآموزانی که ی دانشآمده و نیز قطع بورسیهجدید به دلیل مشکالت پیش آموزعدم جذب دانش

 آموزان، قطع بورسیه شدند؛ است. شناسایی و حمایت بنیادکودک از دانش

  11 شماره نمودار

 

 

 12 شماره نمودار

 

 آموزان بوده است.گیری از ابتالی کارکنان و دانشپیش الزام شیوع بیماری کرونا و به دلیل آموزانکاهش تعداد بازدید از دانش
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راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به 10 خرداد 99

سایر اطالعات مربوط به دانش آموزان بورسیه بنیادکودک:

بـ  گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه همیاران و دفاتر نمایندگی
نمودار شماره 1

علی               رغم شــرایط ســخت حاکم بر جامعه به دلیل بروز بحران               های اقتصادی در کشــور، با تالش               های صورت گرفته 
درصد جذب همیار نسبت به گذشته افزایش یافته است. اما به همان نسبت نیز تعداد همیاران غیرفعال شده، به دلیل وجود 

بحران               های اقتصادی افزایشی است.

 
    

 
 
 

 
 69از   42

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عاديگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودك

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال

 13 شماره نمودار

 

آموزان به ، جلوگیري از آمد و شد دانش99خرداد  10آموزان در سال مالی منتهی به ي تشکر از دانشعلت کاهش دریافت نامه

 آموزان به دلیل شیوع بیماري کرونا است. منازل دانشدفاتر نمایندگی و کارکنان به 

 :ادکودكیبن هیبورس آموزان دانش به مربوط اطالعات ریسا

  تعداد عنوان فیرد

1 
به دهم  یمنته یمال سال انیپا تا ادکودكیبن سیتأس يابتدا از که یآموزاندانش تعداد

 اندبوده ادکودكیبن تیحما تحت یمدت  99خرداد 
19،292 

2 
به دهم  یمنته یمال سال انیپا تا ادکودكیبن سیتأس يابتدا از که یآموزاندانش تعداد

 اندشده هیبورس قطع 99 خرداد
9،636 

 انیپا تا ادکودكیبن يهیبورس آموزاندانش يبرا شده برگزار برنامه فوق يهاکالس تعداد 3

  99 خرداد دهم به یمنته یمال سال
1،103 

4 
دهم  به یمنته یمال سال یط در آموزاندانش با ارانیهم یتلفن يهاتماس و دارید تعداد

   99 خرداد
93 

5 
سال  انیتا پا سیتأس ياز ابتدا تیآموزان خارج شده از حماکه دانش ییهاسال نیانگیم

 اندبوده ادکودكیبن تیتحت حما 99به دهم خرداد  یمنته یمال
17/6 

 
    

 
 
 

 
 69از   43

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 یندگیو دفاتر نما ارانیهم حوزه در کودکادیبن عملکرد گزارش ـ ب

 1 شماره نمودار

 
های صورت گرفته درصد جذب همیار در کشور، با تالشهای اقتصادی حاکم بر جامعه به دلیل بروز بحرانسخت رغم شرایط علی

 های اقتصادی افزایشی است. غیرفعال شده، به دلیل وجود بحرانهمیاران  نسبت به گذشته افزایش یافته است. اما به همان نسبت نیز تعداد

 2 شماره نمودار
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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

 
    

 
 
 

 
 69از   43

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 یندگیو دفاتر نما ارانیهم حوزه در کودکادیبن عملکرد گزارش ـ ب

 1 شماره نمودار

 
های صورت گرفته درصد جذب همیار در کشور، با تالشهای اقتصادی حاکم بر جامعه به دلیل بروز بحرانسخت رغم شرایط علی

 های اقتصادی افزایشی است. غیرفعال شده، به دلیل وجود بحرانهمیاران  نسبت به گذشته افزایش یافته است. اما به همان نسبت نیز تعداد

 2 شماره نمودار

  
    

 
 
 

 
 69از   44

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 3 شماره نمودار

 

 

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

نمودار شماره 4

نمودار شماره 5

 
    

 
 
 

 
 69از   44

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 3 شماره نمودار

 

 

  4 شماره نمودار

 

 

 

 
    

 
 
 

 
 69از   45

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 5 شماره مودارن

 

 

  6 شماره نمودار
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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 6

تاریخآغازفعالیتنمایندگیهایبنیادکودک   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  يندگينما  سيتأس  فيرد

  رازيش  ١٣٧٣  ١

  كرج  ١٣٨٠  ٢

  بروجرد كرمانشاه،  ١٣٨٢  ٣

  تهران  ١٣٨٣  ٤

  اسوجي مشهد، ل،ياردب ه،ياروم  ١٣٨٤  ٥

  بم كاشان، داراب، ز،يتبر اصفهان، آمل،  ١٣٨٥  ٦

  زابل  ١٣٨٩  ٧

  الميا  ١٣٩١  ٨

  مراغه شهركرد، زاهدان، رشت، رفت،يج  ١٣٩٢  ٩

  رجنديب بوشهر، زد،ي  ١٣٩٤  ١٠

  مهاباد اهواز،  ١٣٩٥  ١١

  سنندج  ١٣٩٦  ١٢

  ، نيكشهر، ريگان، جهرممرودشت، سراوان ، فنوج رانشهر،يا  ١٣٩٩  ١٣

 
    

 
 
 

 
 69از   45

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 5 شماره مودارن

 

 

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

جـ  گزارش عملکرد بنیادکودک در حوزه امور مالی  
بنیادکودک همواره در راســتای افزایش اعتماد عمومی به مؤسســه گام               های تاثیرگذار برداشته است. یکی از 
اصلی               ترین نمودهای شفافیت در یک سازمان مردم               نهاد که می               تواند اعتماد بیش               تری کسب کند؛ ارائه گزارشات 
مالی است و بنیادکودک تالش بسیار در استخراج گزارشات متنوع مالی با بهره               وری از داده               های مالی خود برای 
ارائه بــه ذی               نفعان دارد. کمک               های دریافتی بنیاد با ابتنا به مــاده               ی 7 آیین               نامه               ی محدوده               ی فعالیت بنیادکودک 
صرفا در ســرفصل               هایی که در ادامه به شرح خواهد آمد دریافت و ثبت می               شود و در راستای محدوده               ی مجاز 
فعالیت که در همان آیین               نامه تصریح شده هزینه می               شود. از دیگر سو هزینه               های صورت گرفته برای حمایت از 
دانش آموزان و سایر هزینه               های عمومی، اداری و تشکیالتی خود را در دفاتر قانونی بنیاد ثبت کرده و صورت               های 

مالی مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شده               ی حسابداری کشور تهیه و تنظیم می               شود.

نمودار شماره 1

 
    

 
 
 

 
 69از   47

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
   یمال امور حوزه در ادکودکیبن عملکرد گزارش ـ ج

ترین نمودهای یکی از اصلی های تاثیرگذار برداشته است.عمومی به مؤسسه گام اعتمادبنیادکودک همواره در راستای افزایش 

در استخراج بسیار تالش تری کسب کند؛ ارائه گزارشات مالی است و بنیادکودک تواند اعتماد بیشنهاد که میشفافیت در یک سازمان مردم

ی نامهآیین 7ی مادههای دریافتی بنیاد با ابتنا به نفعان دارد. کمکهای مالی خود برای ارائه به ذیوری از دادهبهرهگزارشات متنوع مالی با 

ی مجاز در راستای محدودهو  شودهایی که در ادامه به شرح خواهد آمد دریافت و ثبت میصرفا در سرفصل ی فعالیت بنیادکودکهمحدود

های آموزان و سایر هزینههای صورت گرفته برای حمایت از دانششود. از دیگر سو هزینهنامه تصریح شده هزینه میفعالیت که در همان آیین

ی های مالی مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شدهعمومی، اداری و تشکیالتی خود را در دفاتر قانونی بنیاد ثبت کرده و صورت

 .شودحسابداری کشور تهیه و تنظیم می

 1 نمودار شماره
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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

نمودار شماره 2

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

کاهش میزان کمک                های دریافتی نسبت به سال قبل از این اتفاق حادث شد.

نمودار شماره 3

 
    

 
 
 

 
 69از   48

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 2مودار شماره ن

 

 Childجا حاصل شد که طی سال مالی گذشته امکان انتقال وجه از مؤسسه های دریافتی از همیاران از آنکاهش میزان کمک

Foundation  دریافتی نسبت های ی لغو مجوز اوفک آن مؤسسه غیرممکن شد. در نتیجه کاهش میزان کمکبه بنیادکودک به واسطه

 به سال قبل از این اتفاق حادث شد.

 3نمودار شماره 

 

 
    

 
 
 

 
 69از   48

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 2مودار شماره ن

 

 Childجا حاصل شد که طی سال مالی گذشته امکان انتقال وجه از مؤسسه های دریافتی از همیاران از آنکاهش میزان کمک

Foundation  دریافتی نسبت های ی لغو مجوز اوفک آن مؤسسه غیرممکن شد. در نتیجه کاهش میزان کمکبه بنیادکودک به واسطه

 به سال قبل از این اتفاق حادث شد.

 3نمودار شماره 
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راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک سال مالی منتهی به 10 خرداد 99

پس از آن که مجوز اوفک مؤسســهChild Foundation  در آمریکا لغو شــد؛ انتقــال وجه نقد نیز برای 
همیاری بیش از 6 هزار دانش آموز که بورســیه ی آن ها از آن طریق تأمین می شد؛ قطع شد. عالوه بر آن حادث 
شــدن این مشکل سبب شــد که از جذب دانش آموز جدید جلوگیری شود. از دیگر سو تطابق مقرراتی شرایط 
اخذ بورسیه با مقررات داخلی و قطع بورسیه ی بیش از دو هزار دانش آموز، جملگی سبب کاهش میزان نمودار 

کمک های پرداختی به دانش آموزان طی سال مالی منتهی به 10/ خرداد/ 99 شد.

نمودار شماره 4

نمودار شماره 5

 
    

 
 
 

 
 69از   49

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
هزار  6برای همیاری بیش از  نقد نیز در آمریکا لغو شد؛ انتقال وجه  Child Foundationپس از آن که مجوز اوفک مؤسسه

آموز قطع شد. عالوه بر آن حادث شدن این مشکل سبب شد که از جذب دانش شد؛ها از آن طریق تأمین میی آنکه بورسیه آموزدانش
جملگی  ،آموزی بیش از دو هزار دانشجدید جلوگیری شود. از دیگر سو تطابق مقرراتی شرایط اخذ بورسیه با مقررات داخلی و قطع بورسیه

 شد.   99خرداد/  /10تهی به آموزان طی سال مالی منهای پرداختی به دانشسبب کاهش میزان نمودار کمک
 4نمودار شماره 

 

 5 شماره نمودار

 

 
    

 
 
 

 
 69از   49

 
 

 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
هزار  6برای همیاری بیش از  نقد نیز در آمریکا لغو شد؛ انتقال وجه  Child Foundationپس از آن که مجوز اوفک مؤسسه

آموز قطع شد. عالوه بر آن حادث شدن این مشکل سبب شد که از جذب دانش شد؛ها از آن طریق تأمین میی آنکه بورسیه آموزدانش
جملگی  ،آموزی بیش از دو هزار دانشجدید جلوگیری شود. از دیگر سو تطابق مقرراتی شرایط اخذ بورسیه با مقررات داخلی و قطع بورسیه

 شد.   99خرداد/  /10تهی به آموزان طی سال مالی منهای پرداختی به دانشسبب کاهش میزان نمودار کمک
 4نمودار شماره 

 

 5 شماره نمودار
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گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

از آن  جا که دفتر مرکزی هســته  ی اصلی فعالیت اســت و ارائه دهنده  ی خدمات به جامعه  ی همیاری و نیز 
مؤسسات خارجی همکار است و هم  چنین مسئولیت نظارت و پردازش داده  هایی که از دفاتر نمایندگی ارسال 
می  شــود را دارد؛ دارای کارکنان بیش  تری است و با توجه به افزایشات قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه توسط 

دولت اعالم می  شود؛ هزینه  های تشکیالتی در دفتر مرکزی نمودار مرتفع تری دارد. 

نمودار شماره 6

علی  رغم آن  که بنا به کاهش تعداد دانش  آموزاِن مددکاران به واسطه  ی عدم جذب دانش  آموز جدید و نیز قطع 
بورســیه  ی بیش از دو هزار دانش  آموز طی سال مالی گذشــته، تعداد روز همکاری با برخی از مددکاران کاسته 
شد و هم  چنین علی  رغم کاهش یافتن تعداد کل کارکنان بنیادکودک نسبت به سال قبل و تالش  ها برای مدیریت 
در هزینه    کرد، متأسفانه با اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه توسط دولت اعالم می  شود؛ نمودار 

هزینه  ی تشکیالت ساالنه سیر افزایشی را طی می  کند.
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 ی همیاری و نیز مؤسسات خارجی همکاری خدمات به جامعهارائه دهنده ی اصلی فعالیت است وهسته جا که دفتر مرکزیاز آن

تری است و با دارای کارکنان بیش شود را دارد؛ارسال می هایی که از دفاتر نمایندگیچنین مسئولیت نظارت و پردازش دادهو هم است

تری های تشکیالتی در دفتر مرکزی نمودار مرتفعشود؛ هزینهتوجه به افزایشات قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه توسط دولت اعالم می

  دارد.

 6 نمودار شماره

 

ی بیش از آموز جدید و نیز قطع بورسیهی عدم جذب دانشمددکاران به واسطه آموزانِکه بنا به کاهش تعداد دانشرغم آنعلی

کل رغم کاهش یافتن تعداد چنین علیکاسته شد و هم وز همکاری با برخی از مددکارانتعداد ر ،آموز طی سال مالی گذشتهدو هزار دانش

سفانه با اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد که ساالنه ، متأکردها برای مدیریت در هزینهکارکنان بنیادکودک نسبت به سال قبل و تالش

 کند.ی تشکیالت ساالنه سیر افزایشی را طی میشود؛ نمودار هزینهتوسط دولت اعالم می
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
 7 شماره نمودار

 

 8 نمودار شماره

که در ردیف سایر حال آن .شوددریافتی از همیاران دیده میهای کاهش میزان کمک 98در مقایسه با سال  99در ستون سال  

های دریافتی از همیاران در ردیف کمککاهش سازد افزایش رخ داده است. علت بزرگی از آن را درآمدهای عمومی می بخش درآمدها که

اما افزایش در  که به علت لغو مجوز اوفک آن مؤسسه رخ داد. Child Foundationی های مؤسسهارتباط مستقیم دارد با قطع کمک

ی فعاالن ی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بروز یافته در کشور طی سال گذشته، با تالش همهردیف سایر درآمدها هم علیرغم همه

که بنیادکودک ناچار عالوه بر این کهجا رخ داد از آن آموزان نیزهای پرداختی به دانشبنیادکودک حاصل شد. علت کاهش در ردیف کمک

شد را کاهش تأمین می  Child Foundationی ها از مؤسسهی آنالعادهآموزانی که مقرری و فوقشد برای مدتی میزان دریافتی دانش

نمودار شماره 7

نمودار شماره 8

در ستون سال 99 در مقایسه با سال 98 کاهش میزان کمک  های دریافتی از همیاران دیده می  شود. حال آن  که در ردیف 
سایر درآمدها که بخش بزرگی از آن را درآمدهای عمومی می  سازد افزایش رخ داده است. علت کاهش در ردیف کمک  های 
دریافتی از همیاران ارتباط مستقیم دارد با قطع کمک  های مؤسسه  ی Child Foundation که به علت لغو مجوز اوفک آن 
مؤسسه رخ داد. اما افزایش در ردیف سایر درآمدها هم علیرغم همه  ی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بروز یافته در کشور 
طی سال گذشته، با تالش همه  ی فعاالن بنیادکودک حاصل شد. علت کاهش در ردیف کمک  های پرداختی به دانش  آموزان 
نیز از آن  جا رخ داد که عالوه بر این  که بنیادکودک ناچار شد برای مدتی میزان دریافتی دانش  آموزانی که مقرری و فوق  العاده  ی 
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آن  ها از مؤسســه  ی Child Foundation  تأمین می  شد را کاهش چشم  گیر دهد تا از داخل کشور برای آنان همیار جذب 
کند؛ به دلیل تطابق مقرراتی که به موجب اجرای ماده  ی 16 آیین  نامه  ی نحوه  ی شاسایی و حمایت بنیادکودک از دانش  آموزان 

رخ داد بیش از دو هزار دانش  آموز قطع بورسیه شده در نتیجه به آنان مقرری پرداخت نشد.

نمودار شماره 9

یر است: یح شده به شرح ز سرفصل حساب   هایی که در آیین   نامه   ی تعیین محدوده   ی فعالیت بنیادکودک تصر
مقرري دانش آموز  -1

کمک هاي فوق العاده دانش آموز  -2
کمک هاي معین، که منظور کمک هایی است که به منظور و با هدف تأمین خوراك، پوشاك، نوشت   افزار   -3
و انجــام اقدامات فرهنگي و رفاهي براي دانش آموز و "ایجاد فضاي آموزشــي موقت یا تأمین نوشــت افزار برای 

یافت می شود. دانش آموز یا محصل پس از وقوع بالیاي طبیعي" در
کمک هاي اضطراري، منظور کمک هایی اســت که به منظور و با هدف رفع مشــکل درماني یا مســکن   -4

یافت می شود. دانش آموز خاص در
کمک هاي عمومي  -5
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 مدیره به مجمع عمومی عادیگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال
ی ی نحوهنامهآیین 16ی گیر دهد تا از داخل کشور برای آنان همیار جذب کند؛ به دلیل تطابق مقرراتی که به موجب اجرای مادهچشم

 شد. نآموز قطع بورسیه شده در نتیجه به آنان مقرری پرداخت رخ داد بیش از دو هزار دانش آموزانشاسایی و حمایت بنیادکودک از دانش

 9 نمودار شماره

 

 است: ریشده به شرح ز حیتصر ادکودکیبن تیفعال یمحدوده نییتع ینامهنییآ در که ییهاحساب سرفصل
 آموزدانش مقرری -1

 آموزدانش العادهفوق هایکمک -2

 فرهنگی اقدامات انجام و افزارنوشت پوشاک، خوراک، تأمین هدف به منظور و با هایی است کهمعین، که منظور کمک هایکمک -3

بالیای  وقوع پس از آموز یا محصلافزار برای دانشموقت یا تأمین نوشت آموزشی فضای ایجاد"و  آموزبرای دانش رفاهی و

 شود.دریافت می "طبیعی

خاص دریافت  آموزدانش مسکن یا درمانی مشکل رفع هدف با هایی است که به منظور واضطراری، منظور کمک هایکمک -4

 شود.می

 عمومی هایکمک -5
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یر است: مانده   ی حساب   های فوق تا پایان خرداد ماه سال 99 به شرح ز

ردیف یک جدول باال مجموع مقرری و فوق   العاده   ی دانش   آموان است.   -
ردیف 3، 4، 5، 8 و 9 در جدول باال همان کمک   های معین است.   -

ردیف 6 و 7 در جدول باال همان کمک   های اضطراری است.   -
باتوجــه به ماده 12 آیین   نامه نحوه تأســیس و فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک و بند 8 رویه اجرایی نحوه شناســایی 
درآمدها و هزینه   های دفاتر نمایندگی بنیادکودک که تصریح می   کند که "هیئت   عامل و رئیس دفتر نمایندگی مکلفند ســعی 
نمایند با افزایش درآمدها به   خصوص از محل جذب کمک   های عمومی، مانده مثبت وضعیت مالی )مازاد درآمد بر هزینه( 
دفتر نمایندگی را افزایش دهند تا زمانی که این مانده   ی مثبت بتواند یک یا چند سال تهیه دارایی   های مورد نیاز یا هزینه   های 
دفتر نمایندگی را تأمین کند و همانند بیمه، خرید دارایی یا پرداخت هزینه   های دفتر نمایندگی را در شرایط نامساعد اقتصادی 
که کمک همیاران کاهش می   یابد یا قطع می شود؛ تضمین کند" و با ابتنا به بند 5 رویه اجرایی شناسایی درآمدها و هزینه   های 
دفاتر نمایندگی، امور مالی هر ماهه گزارشــی از  وضعیت مالی هر دفتر نمایندگی را اســتخراج می   نماید. با استناد به این 

گزارش، مانده   ی وضعیت مالی نمایندگی   ها در سال مالی 99-98 به شرح جدول زیر است: 
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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 حساب    های بنیاد طبق مفاد  " آیین    نامه تعیین محدوده    ی فعالیت بنیادکودک"  واحد 
مالی در ســال مالی مورد گزارش اقدام به اصالح کدینگ    های حسابداری طبق آیین    نامه    ی مزبور نموده است. حساب    های 
مزبور به نوعی تعریف شــده است که مبالغ دریافتی بابت هر یک از ســرفصل کمک    های دریافتی به    شرح زیر و بر اساس 
 مشخص و قابل گزارش    گیری است:

ً
موضوع فعالیت مؤسسه و آیین    نامه    ی ابالغ شده در هر ماه بر اساس سیستم مالی کامال

1- کمک    های دریافتی بابت مقرری دانش    آموزان
2- کمک    های دریافتی بابت فوق    العاده دانش    آموزان 

3- کمک    های دریافتی بابت خوراک دانش    آموزان 

این گزارش نشــان می    دهد که در حال 
حاضر دفترمرکزی بنیادکودک در شــرایطی 
نمایندگی    ها  بایســتی هزینه    های  است که 
را بــرای ادامــه    ی فعالیــت آن نمایندگی 
پرداخت نماید و بسیاری از دفاتر نمایندگی 
بنیادکودک فاقــد میزان درآمد الزِم موضوع 
ماده    ی 12 آیین    نامه    ی نحوه    ی تاســیس و 
فعالیت دفاتر نمایندگی بنیادکودک هستند.  
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4- کمک    های دریافتی بابت پوشاک دانش    آموزان 
5- کمک    های دریافتی بابت نوشت    افزار دانش    آموزان 

6- کمک    های دریافتی بابت درمان دانش    آموزان
7- کمک    های دریافتی بابت مسکن دانش    آموزان 

8- کمک    های دریافتی بابت امور فرهنگی و رفاهی
9- کمک    های دریافتی عمومی

ب: واحد مالی در ســال مالی مــورد گزارش با بهره    گیری از تجربیات مدیران کنترل    هــای الزم را جهت پرداخت    ها به 
دانش    آموزان و یا ســایر پرداخت    ها بر اســاس آیین    نامه    ی تدوین شده و تکلیف شــده انجام داده است تا پرداختی خارج از 

آیین    نامه مزبور صورت نگیرد.
ج: ارائــه گزارش وضعیت مالی دفاتــر نمایندگی و کل بنیاد از بابت کمک    های دریافتی در هر ســرفصل، کمک    های 

پرداختی به دانش    آموزان و هزینه    های 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 1392 و همراهی واحد مالی با مدیریت    عامل و هیئت    مدیره و حضور 

در هیئت بدوی که کماکان نیز در حال پی    گیری است. 

عملکردواحدارتباطاتوجلبمشارکتوپروژههایاجراشده
اگرچه واحد ارتباطات و جلب مشــارکت در بنیادکودک در سه حوزه رسانه، تبلیغات و جلب مشارکت فعالیت می کند 
و همه    ی توان خود را برای پیشــرو بودن در این حوزه ها به کار بســته است؛ اما با توجه به مشکل پیش آمده برای بنیادکودک 
در ســال گذشته و قطع کمک مؤسســه    یChild Foundation  به بنیادکودک و عدم امکان ادامه    ی همیاری آن مؤسسه از 
6 هزار دانش    آموز که تحت حمایتشــان بود به موجب لغو مجوز اوفک توسط اداره    ی خزانه    داری آمریکا؛ این واحد در سال 
مالی گذشته به منظور جذب همیار برای دانش آموزان مذکور، نهایت تالش خود را در اجرای کمپین ها، تبلیغات، پروژه ها، 
برگزاری جلســات و معرفی  بنیاد با اولویت جذب همیار به کار برد. هرچند روزهای پر فراز و نشیبی در سال 98 پشت سر 
 برای همه دانش آموزان جذب همیار صورت 

ً
گذاشته شد؛ اما با تالش همه همکاران و فعاالن بنیادکودک تا پایان سال تقریبا

گرفت. با این وجود جذب همیار برای 4 هزار دانش آموز 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 مشارکت ها با پیوستن به زیرمجموعه های نیکوکاری اپلیکیشن های جدید، برگزاری 
کمپین های مشترک با شرکت ها، اخذ تبلیغات محیطی رایگان، ارتقای کیفیت تبلیغات در فضای مجازی، استفاده از مشاوره 

رایگان صاحب نظران 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

 اپلیکیشن ها: 
امروزه بنیادکودک بر روی اپلیکیشن     های زیر و در قسمت نیکوکاری آن     ها در پی رایزنی     های مداوم قرار دارد و در مجموع 

طی سال مالی گذشته مبلغ 1.371.930.000 ریال از این طریق حاصل شده است. 
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لینک کمک عمومی وب سایت
مجموع مبالغ جمع آوری شده از طریق لینک وب سایت، مبلغ 1.958.000.000 ریال )صد و نود و پنج میلیون و 

هشتصد هزار تومان( بوده است. 
فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت  در حوزه کمپین ها

کمپین زنگ مهر  -1
نوع مشارکت: مشارکت مردمی

موضوع پروژه: تأمین منابع برای تهیه و توزیع کوله پشتی و نوشت افزار و ارائه این مبالغ به دانش     آموزان بورسیه     ی بنیادکودک 
در قالب بن کارت 

زمان شروع: مرداد 98 
زمان پایان: مهر 98

محدوده اجرا: سراسر ایران
شــرح پروژه: در سال 98 نیز بنیادکودک پیرو استراتژی پیشــینی که در ارائه کمک     های غیرنقدی برگزیده بود؛ که همانا 
حفظ کرامت انسانی دانش     آموزان و بازگرداندن این حس به آنان که کم     برخورداری نباید مانعی شود برای داشتن حق انتخاب 
متناســب با نیاز و سلیقه     ی آن     ها و نیز به منظور جلوگیری از اتالف وقت و انرژی، مبالغ جمع آوری شده به این منظور را در 

قالب بن کارت خرید نوشت افزار در اختیار دانش آموزان قرار داد. 
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

نتیجه: توزیع 1200 بن کارت خرید نوشت افزار بین دانش آموزان
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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 مدیره به مجمع عمومی عاديگزارش هیئت
 راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودك

 99خرداد  10 به منتهی مالی سال

 برگزاري جدید، هاياپلیکیشن نیکوکاري هايزیرمجموعه به پیوستن ها باارتباطات و جلب مشارکت در عین حال واحد

 رایگان مشاوره از استفاده مجازي، در فضاي تبلیغات کیفیت ارتقاي رایگان، محیطی اخذ تبلیغات ها،شرکت با مشترك هايکمپین

 نشد. غافل همت گمارد و از آن نیز خود پیشین و اصلی وظایف بر برندینگ، و تبلیغات حوزه نظرانصاحب

  

 در حوزه جلب کمک عمومی فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت

 : هااپلیکیشن 

د و در مجموع طی رهاي مداوم قرار دارایزنیها در پی هاي زیر و در قسمت نیکوکاري آنامروزه بنیادکودك بر روي اپلیکیشن

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

 توضیحات تاریخ پایان گزارش تاریخ شروع گزارش نام شرکت ردیف
 *7#  کد دستوري 10/03/99 11/03/98 نگیریج 1

 10/03/99 11/03/98 هشتادهف 2
دستوري  و کد 780اپلیکیشن  منوي نیکوکاري

#780* 
 سکه اپلیکیشن منوي نیکوکاري 10/03/99 11/03/98 پرداخت ملتبه 3

4 
 يورزدادهنینو خدمات

 سداد
 ایوا اپلیکیشن نیکوکاري منوي 10/03/99 11/03/98

 تاپ اپلیکیشن نیکوکاري منوي 10/03/99 11/03/98 انیپارس کیالکترون تجارت 5
 کارت همراه اپلیکیشن نیکوکاري منوي 10/03/99 11/03/98 ندهیآ بانک 6
 روبیکا اپلیکیشن نیکوکاري منوي 10/03/99 11/03/98 توسکا شرکت 7
 *1# دستوري کد 10/03/99 11/03/98 اول همراه 8

9 
بانک  کیالکترون پرداخت

 پاسارگاد
11/03/98 10/03/99 

 *780*42510#کد دستوري 
#9*780* 

 پاسارگادخودپرداز بانک 
 سامانه بام 10/03/99 11/03/98 یمل بانک 10

 10/03/99 11/03/98 نیکارآفر بانک 11
 همراه بانک،

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

 

 سایتلینک کمک عمومی وب

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

 تومان) بوده است. 

 هانیکمپ حوزه در مشارکت جلب و ارتباطات واحد تیفعال 

 مهر زنگ نیکمپ -1

 نوع مشارکت: مشارکت مردمی

 در بنیادکودكي آموزان بورسیهارائه این مبالغ به دانشافزار و پشتی و نوشتتهیه و توزیع کوله مین منابع برايتأ موضوع پروژه:

 کارت قالب بن
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پرداختی توسط این شرکت: 3.000.000.000ریال معادل )سیصد میلیون تومان(  
شرکت دیجی کاال:

دیجی کاال بــا کمپین #برای_همه_ایران با بنیادکودک همراه شــد. در این کمپین دیجی کاال شــرایطی را فراهم کرد تا 
هم وطنان بتوانند در کنار خریدهای اینترنتی خود، اقالم مدرســه و نوشت افزار با ســود صفر نیز برای دانش آموزان بورسیه 
بنیادکودک خریداری و به بنیادکودک ارســال کنند. هم     چنین با انتشــار هر هشتِگ کمپین، دیجی کاال مبلغ 5هزار تومان به 

مؤسسه اهدا کرد که در نهایت مبلغ 500.000.000 ریال )پنجاه میلیون تومان( به مؤسسه پرداخت شد.  
مبلغ برآورد شده کاالهای اهدایی: 800.000.000 ریال )هشتاد میلیون تومان(

بانک آینده:
بانک آینده در راســتای مسئولیت اجتماعی خود در شروع ســال تحصیلی 150 پک  نوشت افزار به دانش آموزان   

بورسیه بنیادکودک اهدا کرد.
مبلغ برآورد شده کاالهای اهدایی: 180.000.000 ریال )هجده میلیون تومان(

کمک مردمی نقدی و غیر نقدی :  
کمک نقدی جمع آوری شده مردمی در این کمپین معادل 649.000.000 ریال )شصت و چهار میلیون و نهصد هزار 

تومان( و کمک غیرنقدی یکی از همیاران مبلغ 50.000.000 ریال )5 میلیون تومان( بوده است.  

کمپین من 5 هستم   -2
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 5 هزار تومان از طریق کد: #555555*780* و دعوت از 5 نفر 

دیگر و تگ کردن آن ها در اینستاگرام، می توانست در این کمپین شرکت کند.  
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

مجموع مبلغ جمع آوری 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 سیف هاشمی( و تیم اجرایی ایشان به صورت رایگان و در 

قالب مسئولیت اجتماعی طی 5 جلسه تدوین و اجرا شد.
برآورد هزینه مشاوره: 200.000.000ریال )بیست میلیون تومان( در قالب مسئولیت اجتماعی

شرکت تبلیغاتی خالق واوک:
کلیه محتوای ویدئویی این کمپین )15 ویدئوی 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. 

چهره هایی که در ویدئوهای تبلیغاتی این کمپین در قالب مسئولیت اجتماعی حضور داشتند:
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مجتمع تجاری گلستان:
در طی برگزاری کمپین من 5 هســتم، مجتمع تجاری گلستان در خیابان ایران زمین با اختصاص فضایی به بنیادکودک 

میزبان ایونت 2 روزه این کمپین در قالب مسئولیت اجتماعی شد.

کمپین همیار حاضر   -3
نوع مشارکت: مردمی

موضوع پروژه: دعوت از هم وطنان برای پیوستن به بنیادکودک در قالب همیار و حمایت از دانش آموزان
زمان شروع: آذر 98

زمان پایان: 10 خرداد 99 
محدوده اجرا: سراسر ایران

شرح پروژه: با توجه به مشکالت پیش آمده از فروردین ماه 98 و عدم امکان انتقال وجه از امریکا به ایران، واحد ارتباطات 
با اجرای کمپینی تحت عنوان "همیار حاضر" از تمامی هموطنان مان در داخل ایران دعوت به همیاری از دانش آموزان کرد.

نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
نتیجه: تا پایان اردیبهشت 99 برای بیش از 2000 دانش آموز 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 20.000.000.000 ریال )دو میلیارد تومان( به عنوان مقرری دانش آموزان بورسیه بنیادکودک، به 

مؤسسه اهدا کرد. 
تیم استراتژی تبلیغات:

این کمپین با کمک مشــاور و استراتژیست تبلیغات )شهرام سیف هاشمی( و تیم اجرایی ایشان به صورت رایگان و در 
قالب مسئولیت اجتماعی طی 5 جلسه تدوین و اجرا شد.

برآورد هزینه مشاوره: 200.000.000ریال )بیست میلیون تومان( در قالب مسئولیت اجتماعی
سایت خبری و تحلیلی عصر ایران:

  

  

  مجري تلويزيون در حوزه كودك  خانم گيتي خامنه

  سازمجري، بازيگر و برنامه  آقاي احسان كرمي

  ساز حوزه كودكبازيگر و برنامه  آقاي حميد گلي

  ساز حوزه كودكبازيگر و برنامه  آقاي علي فروتن

  سرمربي تيم واليبال جوانان ايران  آقاي بهروز عطايي

  بازيكن تيم ملي بسكتبال كشور  نژادبآقاي حامد سهرا
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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 1.000.000.000 ریال )صد 
میلیون تومان( در قالب مسئولیت اجتماعی و به صورت رایگان انجام شد.

چهره هایی که در این ویدیو در قالب مسئولیت اجتماعی حضور داشتند:

شرکت سکو خالق بین الملل: 
ویدئوی دوم این کمپین توسط شرکت سکو خالق بین الملل ساخته شد.

هزینه ساخت: 80.000.000 ریال )هشت میلیون تومان( که در قالب مسئولیت اجتماعی و به      صورت رایگان انجام 
شد.

کمپین نستله  -4
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 جمع آوری شده: 869.000.000 ریال )هشتاد و شش میلیون و نهصد هزار تومان(

کمپین نوروز  -5
نوع مشارکت: مردمی

موضوع پروژه: جمع آوری کمک های مردمی برای عیدی دانش آموزان
زمان شروع: اسفند 98 

زمان پایان: فروردین 99 
محدوده اجرا: سراسر ایران

شرح پروژه: دعوت از همیاران برای اهدای عیدی نقدی به دانش آموزان 
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

  

  ويزيونبازيگر و مجري تل  خانم احترام برومند

  آهنگساز و نوازنده  آقاي كيوان ساكت

  اتر و تلويزيونئبازيگر ت  خانم سوسن پرور

  كارگردان  و بازيگر  آقاي فرهاد جم

  سازو برنامه گريباز ،يمجر  آقاي احسان كرمي

  و تلويزيون تئاتربازيگر   آقاي عمار تفتي
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مبلغ جمع آوری شده: 3.771.750.000ریال )سیصد و هفتاد و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزارتومان(

کمپین سهامیاب  -6
موضوع پروژه: کمک عمومی

زمان شروع: بهمن 98  
زمان پایان: اسفند 98

محدوده اجرا: سراسر ایران
شرح پروژه: اختصاص 70 درصد از کارمزد درآمد ماه بهمن و اسفند شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند )سهامیاب(

مبلغ جمع آوری شده: 500.000.000ریال )پنجاه میلیون تومان(

کمپین سفره یکی شویم )ماه رمضان(   -7
نوع مشارکت: مردمی

موضوع پروژه: جمع آوری کمک های 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 کمک هزینه نقدی خوراک دانش آموزان
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

مجموع مبلغ جمع آوری 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 2620 بن کارت  300 هزار تومانی و 166 بن     کارت 250هزار تومانی از فروشگاه     های زنجیره     ای و اهدا به 
دانش آموزان. با مذاکره با بخش فروش این فروشگاه     ها و اخذ حداکثر تخفیفات، 40 میلیون تومان از مبلغ فاکتور کسر شد. 

فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت  در حوزه پروژه ها

یک و تقویم نوروز 99 پروژه کارت تبر  -1
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 هم     چنین تبلیغات محیطی، هرساله اقدام به طراحی، 

چاپ و فروش کارت های تبریک و تقویم های رومیزی به عموم مردم و شرکت های حقوقی می شود.
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

مجموع مبلغ جمع آوری شــده از فروش کارت و تقویم: 863.090.000 ریال )هشتاد و شش میلیون و سیصد و نه 
هزارتومان(

یه همیاران پروژه نشر  -2
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زمان: 1398
شرح پروژه: پیرو سالیان گذشته، پروژه گردآوری مجله همیاران شماره 16 در دستور کار واحد ارتباطات و جلب مشارکت 
قرار گرفت. پس از تکمیل فایل مجله، به منظور مدیریت در هزینه ها که مترتب از افزایش قیمت سرسام     آور کاغذ و چاپ بود، 
کارایی بیشــتر نسخه دیجیتالی و احترام به محیط زیست، از چاپ آن خودداری شد و نسخه PDF آن برای همیاران ایمیل 
شــد و بر روی وب سایت نیز قرار گرفت. طراحی و صفحه     آرایی این مجله توسط یکی از نیکوکاران همچون سال گذشته به 

صورت رایگان انجام شد. 
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

هزینه     ی طراحی مجله بالغ بر 12 میلیون تومان بوده است که توسط یک داوطلب به صورت رایگان انجام شد.  
مجموع مبالغ جمع آوری شــده از آگهی های منتشر شده در نشریه شماره شــانزده : 90.000.000 ریال )نه میلیون 

تومان( است.

پروژه آرزوهای رنگی   -3
نوع مشارکت: مردمی

موضوع پروژه: اخذ کمک عمومی برای تأمین آرزوهای دانش آموزان
زمان شروع: بهار 99  

آخرین تاریخ اخذ گزارش: 10 خرداد 99 
محدوده اجرا: سراسر ایران

شرح پروژه: با توجه به نامه های ارسالی آرزوهای دانش آموزان، واحد ارتباطات و جلب مشارکت ها طی پروژه ای ماهانه 
به انتشار یک نامه آرزو و تحقق آن اقدام می کند.

نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب     سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک
مجموع مبلغ جمع آوری شده: 62.000.000 ریال )شش میلیون و دویست هزار تومان(

ید کفش  پروژه خر  -4
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 بن کارت 
خرید کفش به دانش آموزان نمایندگی اصفهان اجرا شد. مبلغ هر بن کارت 150هزار تومان بود که  به 40 دانش آموز بورسیه 

این نمایندگی اهدا شد.
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

مجموع مبلغ جمع آوری شده: 65.000.000 ریال )شش میلیون و پانصد هزارتومان(

فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت  در حوزه اخذ خدمات

ویزافون )برگزاری رایگان کالس آنالین زبان انگلیسی برای کارکنان و دانش آموزان(  -1
زمان: از مهرماه 98
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محدوده اجرا: کلیه نمایندگی های بنیادکودک
شــرح پروژه: طی جلسه ای با مؤسسه آموزش زبان از راه دور ویزافون مقرر شد دانش آموزان و کارکنان بنیادکودک نیز از 
فرصت یادگیری زبان به صورت آنالین و از راه دور بهره مند شوند. با همکاری مدیران مجموعه ویزافون، 90 نفر از کارکنان 

و 600 نفر از دانش آموزان بورسیه بنیادکودک از خدمات آموزشی رایگان ویزافون استفاده کردند.
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی: وب سایت، 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.

مشاوره تحصیلی  -2
زمان: شهریور 98 به مدت یک سال

محدوده اجرا: تهران
شرح پروژه: طی گفتگو با انجمن بامداد دانش )دانا مشاور( مقرر شد 10 دانش آموز برتر تحصیلی پایه دوازدهم به منظور 
بهره گیری یک ساله از خدمات مشاوره تحصیلی به این مؤسسه معرفی شوند. به این ترتیب 10 دانش آموز از نمایندگی تهران 

به این مؤسسه معرفی شدند و به طور مرتب در جلسات مشاوره شرکت کردند. 
 با مبلغ 

ً
هزینه این دوره یک ســاله برای هر دانش آموز 30.000.000 ریال )ســه میلیون تومان( اســت که مجموعا

300.000.000 ریال در قالب مسئولیت اجتماعی و به      صورت رایگان انجام شد.

هپی سیتی )شهربازی واقعیت مجازی(  -3
موضوع پروژه: اخذ خدمات تفریحی برای دانش آموزان بورسیه

زمان پروژه: بهمن 1398
محدوده اجرا: تهران

شــرح پروژه: هپی سیتی یکی از اماکن تفریحی در تهران است که به عنوان یک شهربازی واقعیت مجازی با در اختیار 
داشتن به روزترین و جدیدترین دستگاه های واقعیت مجازی به ارائه بازی های جذاب روز می پردازد. این مجموعه در راستای 

انجام مسئولیت اجتماعی خود 1000 بلیط به دانش آموزان بورسیه نمایندگی تهران هدیه داد.
 معادل 500.000.000 ریال )پنجاه میلیون 

ً
هزینه تمام شده هر بلیط 50 هزارتومان به همراه پذیرایی بود که مجموعا

تومان( به بنیادکودک خدمات ارائه شد. 

شارژ پنل پیامک )فراپیامک(  -4
زمان شروع: ابتدای خرداد 98 

زمان پایان: ادامه دارد  
شــرح پروژه: درپی مذاکره با شــرکت فراپیامک، ماهانه مبلغ 5.000.000 ریال )پانصد هزار تومان( برای ارســال 

پیامک های بنیادکودک در جهت تبلیغات و اطالع رسانی به همیاران اختصاص یافت. 
مجموع مبلغ اهدا شده در یک سال گذشته 60.000.000 )شش میلیون تومان( است. 

دریافت بسته های نوشت افزار و محیط زیستی از شرکت کنیال آلمان  -5
شرکت کنیال آلمان که از دوسال گذشته با بنیادکودک برای ارسال لوازمی همچون پوشاک، کفش و نوشت افزار، همکاری 
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دارد؛ تعداد 50 پک شــامل کیســه محیط زیستی، تیشرت و نوشت افزار به مؤسسه ارســال کرد. این اقالم با برآورد قیمت 
5میلیون تومان به نمایندگی بوشهر ارسال شد.

 
اهدای پک بهداشتی از طرف افق کوروش  -6

در اردیبهشت ماه 99 شرکت افق کوروش تعداد 285 مسواک، خمیردندان و نخ دندان به بنیادکودک اهدا کرد. این اقالم 
برای نمایندگی فنوج بلوچستان به منظور آموزش های بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان این نمایندگی ارسال شد. 

معادل کل اقالم اهدایی 42.750.000 ریال )چهار میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان( است. 

فعالیت واحد ارتباطات و جلب مشارکت  در حوزه تبلیغات

استراتژی تبلیغات  -1
از تیرماه 98 جلســات 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 می شود و تمامی کمپین های تبلیغاتی در طی یک سال 
گذشته نتیجه این جلسات است. از اردیبهشت 99 نیز این جلسات با موضوع تنظیم سند استراتژی و ریبرندینگ بنیادکودک 

در حال برگزاری است. 
هزینه مشــاوره این تیم هر جلســه 20.000.000 ریال )دو میلیون تومان( است که در قالب مسئولیت اجتماعی و 

رایگان صورت می پذیرد. 
تبلیغات مجازی    -2

در خرداد ماه 98 پیرو گفتگو با مالکیت بزرگ ترین بســتر اشتراک ویدئوی کشور )آپارات(، انیمیشن های بنیادکودک به 
صورت رایگان در کنار سایر تبلیغات آپارات، به عنوان پیش نمایش ویدئوهای مختلف قرار گرفت و ماهانه بین 100هزار تا 

150هزار بار دیده می شود.
این خدمات در قالب مسئولیت اجتماعی و رایگان انجام شد.

تبلیغات محیطی شهری  -3
در پی رایزنی با شهرداری منطقه 2 تهران در زمستان 98 با اختصاص 3 استرابورد 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.

تبلیغات محیطی فروشگاه رفاه  -4
پس از گفتگو با روابط عمومی فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اختصاص تبلیغ بنر بنیادکودک در بک     الیت فروشگاه رفاه 

شعبه بنفشه شهر کرج در دستور کار قرار گرفت. 
این خدمات در قالب مسئولیت اجتماعی و رایگان انجام شد.

حضور در افتتاحیه مبلمان ُرست  -5
بنیادکودک به دعوت مدیریت مجموعه مبلمان ُرست در دی ماه 98 در مراسم افتتاحیه این فروشگاه در تهران شرکت کرد 
و به معرفی فعالیت ها و مأموریت خود پرداخت. این مجموعه همچنان در انتشار تبلیغات بنیادکودک با روش های متفاوت، 
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با بنیادکودک همکاری دارد. 

معرفی بنیادکودک توسط زوج دوچرخه     سوار  -6
یک زوج دوچرخه     سوار اهل مشهد در یک برنامه رکاب زنی 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، پیام رسان مأموریت 26ساله مؤسسه بودند.  

سایر فعالیت های واحد ارتباطات و جلب مشارکت 

یافت نشان افرا در  -1
بنیادکودک با قرار گرفتن در فرایند ارزیابی توسط استاندارِد افرا برای مؤسسات نیکوکاری - مؤسسه افرا در جهت توسعه     ی 
زیر ســاخت مؤسسات نیکوکاری فعالیت می     کند - نشان نقره ی 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، 
مشاهده ی مستندات و فرایندها، گزارش کاملی از وضعیت موجود، ظرفیت های راهبردی و نقاط قابل بهبود بنیادکودک را در 

اختیار این مؤسسه قرار داد.
نشان  نقره ای افرا بیان گر این است که مؤسسه دغدغه ی اثربخشی دارد. چنین سازمانی افزون  بر داشتن الزام های قانونی 
و زیرســاخت های عملیاتی اولیه، برای اثربخشی بیش تر فعالیت های خود خط مشــی، فرایندها و سازوکار های الزم را در 

سازمان تعریف و اجرایی کرده است. 

برگزاری کارگاه آموزش جلب مشارکت برای نمایندگی ها  -2
پس از تهیه و ارســال برنامه مدون جهت مشــارکت نمایندگی ها در حوزه جلب مشــارکت، با اســتفاده از امکانات و 
زیرساخت کانون کارگزاران بورس، کارگاه آموزش جلب مشارکت به صورت آن     الین برای همه نمایندگی ها برگزار شد. نتیجه 
این کارگاه فعالیت بیش از پیش نمایندگی های فعال و آغاز فعالیت نمایندگی هایی شــد که در این زمینه آگاهی و به تبع آن 

فعالیت کافی نداشتند. 
افزایش تعداد پست های منتشر شده در صفحات مجازی مؤسسه  -3

واحد ارتباطات و جلب مشارکت ها با تقویت تبلیغات از طریق فضای مجازی )صفحات اینستاگرام و تلگرام مؤسسه( 
با انتشــار 123 پست در سال گذشته بیش از پیش از پتانسیل تولیِد محتوا برای تبلیغات مجازی بهره برد و نتیجه آن افزایش 

دنبال کننده های این صفحات و به تبع آن افزایش همیار بوده است.  
مجموع کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده

توسط واحد جلب مشارکت  در سال مالی منتهی به 10 خرداد 99
  

  

  آوري شدهبرآورد كمك غيرنقدي جمع  آوري شدهمبلغ كمك نقدي جمع

  ريال ٥.٣٧٩.٧٥٠.٠٠٠  ريال٣٥.٦٧٥.٩٧٠.٠٠٠

  ريال٤١.٠٥٥.٧٢٠.٠٠٠  هاي نقدي و غير نقديمجموع كمك
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دعاویمطروحهلهیاعلیهبنیادکودک
در این قســمت از گزارش به کلیه دعاوی له یا علیه بنیادکودک، پرونده     های باز مالیاتی و بیمه ای و... اشــاره می     شــود. 

هم     چنین اقدامات بنیادکودک در خصوص این دعاوی و پرونده     ها شرح داده می شود.

شکایت بنیادکودک علیه آقای ح. ر با موضوع خیانت در امانت مطروحه در دادگاه کیفری تهران  -1
با توجه به وجود تحریم     هایی که در ســال     های گذشــته نیز رخ داده بود و عدم امکان انتقال وجوه بنیاد از دفتر مؤسسه     ی 
Child Foundation به بنیادکودک در ایران و اجبار در ارســال و توزیع مــواد غذایی بین دانش     آموزان، در آغاز دهه     ی نود 
شمسی، متأسفانه در این فرآیند آقای ح. ر خالف توافقات فی     مابین عمل کرد و نسبت به امانت بنیادکودک نزد خود، وفادارانه 
عمل نکرد. در آن ســال ها بنیادکودک نتوانست 225 تن لوبیا ارسال شده از دفتر آمریکا را از ایشان دریافت کند. در نتیجه 
در دی ماه 97 شــکواییه     ای 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.

شکایت بنیادکودک از آقای الف با موضوع کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان 220 هزار دالر   -2
در دادسرای جرایم اقتصادی

پس از برداشــته شدن تحریم     ها و امکان انتقال وجوه بنیادکودک از مؤسســه     یChild Foundation   به بنیادکودک از 
طریق صرافی     های مجاز، متأسفانه در ابتدای سال 1397، صراف مبلغ 220 هزار دالر ارسالی از آن مؤسسه را به بنیادکودک 
پرداخت نکرد. در نتیجه پس از پی     گیری     های مداوم در تاریخ 97/10/05 شکواییه     ای 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 تاریخ     های 5 و 14 مهرماه 

1399 در شعبه 1064 دادسرای 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. 

پرونده مالیاتی سال مالی منتهی به 92/03/10:    -3
ممیز مالیاتی در تاریخ 93/07/09 مبلغ 24.039.201.192ریال مالیات بر عملکرد برای بنیادکودک در سال مالی 
منتهی به 92/03/10 تشــخیص 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. 
 بر اساس گزارش مجری قرار، رأی هیئت بدوی به لغو معافیت در 

ً
در تاریخ 95/09/16 قرار رسیدگی مجدد صادر نهایتا
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 26 شهریور سال جاری صادر شده است. این پرونده کماکان در 
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دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه قطعی منتهی نشده است.
 

یه رفاه کودک و نوجوان ارومیه شکایت بنیادکودک علیه مؤسسه خیر  -4
متأســفانه رییس نمایندگی وقِت بنیادکودک در ارومیه در سال نود و ســه، یک مؤسسه خیریه هم     ناِم ناِم ثبتی گذشته     ی 
بنیادکودک یعنی "مؤسسه خیریه رفاه کودک" به نام "مؤسسه خیریه رفاه کودک ارومیه" ثبت کرد و در همان سال با بهره     گیری 
از این هم     نامی،  نسبت به انتقال سند زمینی در ارومیه که سال     ها 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 

پس از آن نیز زمین مذکور توسط مؤسسه هم     ناِم جدیدالتأسیس به بیمارستان امید واقع در ارومیه فروخته شد. 
بنیادکودک نیز برای باز پس     گرفتن زمینی که به این مؤسسه در پی خوش     نامی و عملکرد شفاف و سالم و سال     ها خدمت 
به دانش     آموزان با اســتعداد کم     برخوردار آن شهرستان واگذار شــده بود؛ پس از گفتگوهای بی     نتیجه     ی بسیار با مؤسسین و 
هیئت     مدیره     ی مؤسسه     ی 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. 

درخواست ابطال مصوبه     ی شورای شهر ارومیه  -5
پس از نامه     نگاری     های پی     درپی و رایزنی     های گوناگون با مراجع ذی     ربط توسط بنیادکودک، در نهایت شورای شهر ارومیه 
قطعه زمینی بالغ بر 1400 متر را در سال 89 به بنیادکودک طی یک قرارداد عاریه واگذار کرد. بنیادکودک که بر آن بود برای 
دانش     آمــوزان و کودکاِن بیماری که از مناطق مختلف برای درمان به بیمارســتانی در ارومیه مســافرت می     کردند یک مرکز 
اقامتی درمانِی سی و دو واحدی بسازد با جمع     آوری کمک     های مردمی از زمان واگذاری زمین یعنی از پایان سال 89 شروع 
به ساخِت بنای مجتمع سی و دو واحدی در آن زمین کرد و بیش از 3 میلیارد تومان تا سال 93 در آن زمین هزینه شد. این 

مبلغ به غیر از اقالم اهدایی مانند مواد و مصالح ساختمانی برای ساخت این مجتمع از سوی نیکوکاران است. 
مجتمع 32 واحدی در همان سال 93 افتتاح شد چرا که بخش بزرگی از آن ساخته شده بود. در نهایت متأسفانه پس از 
ثبت مؤسســه     ی خیریه رفاه کودک ارومیه توسط رییس نمایندگی وقت بنیاد در آن شهر در سال 93، که با ناِم ثبتی گذشته     ی 
بنیادکودک یعنی " مؤسسه خیریه رفاه کودک "  مشابه است؛ با هماهنگی با مراجع مختلف بدون اطالع بنیادکودک و در پی 
صدور مصوبه     ای از شورای شهر ارومیه، قرارداد عاریه اول ابطال و قرارداد جدیدی به نام مؤسسه جدیدالتأسیس تنظیم شد. 

حال آن     که 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 بی     نتیجه     ی بنیادکودک با مؤسســین و اعضای هیئت     مدیره مؤسســه     ی جدید، در سال 96 
دادخواســت ابطال مصوبه     ی 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 بی     حقی بنیاد صادر شد که درخواست تجدیدنظر ارائه شده نیز مورد 
 مالک یک طبقه از این ساختمان 

ً
پذیرش دادگاه تجدیدنظر واقع نشده است. بر اساس مفاد این دادنامه     ها، بنیادکودک صرفا

است که اقدامات حقوقی جهت تثبیت این بخش در حال بررسی بوده و در آینده نزدیک، اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.

اقدام به طرح دعوی برای الزام به تنظیم ســند در خصوص یک باب آپارتمان بنیاد کودک واقع در خیابان   -6
خرمشهر تهران 
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در سال 1390 یک 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 1399/07/12 در شعبه 82 دادگاه حقوقی تهران تعیین شده است.
الزم به توضیح است که پیگیری     های مستمر و موازی با اقدامات حقوقی در این رابطه تاکنون منتهی به رفع بخش بزرگی 

از مشکالت ملک از قبیل رفع بازداشت و آزادسازی سنِد آن شده است.    

تکالیف مجامع عمومی قبل
با توجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شده در تاریخ 1395/06/27، هیئت     مدیره 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.


