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بنیادکودک باتمام روزهای تلخ و شــیرینش برایم ارزشمند است.
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ــودم کــه در یکــی از عصرهــای یکــی از روزهــای تابســتان صــدای  پنــج ســاله ب
ــان  ــت و هم زم ــودش می گف ــغل خ ــه از ش ــدرم را ک ــت پ ــای دوس درد دل کردن ه
صــدای وحشــی قلــم اش کــه در حــال خطاطی بــود، با عمــق جانم حــس کــردم. پدرم 
دلــداری اش مــی داد و مــن کنجکاوانــه گوش هایــم را تیــز کــرده بــودم کــه بشــنوم. 
شــغل اش  بــه  می شــد  مربــوط  پــدرم  دوســت  روِز  آن  دل هــای  درد 
کــه مــددکاری زنــدان بــود. مــن همــان موقــع در دلــم آرزو کــردم کاش 
ــا  ــازم. بعده ــدان بس ــودکان زن ــرای ک ــباب بازی ب ــر از اس ــی پ ــتم اتاق می توانس
ــه  ــی ک ــزل خانواده های ــه من ــتش ب ــا دوس ــدرم ب ــت پ ــر وق ــدم و ه ــزرگ ش ب
ــدم.  ــراه می ش ــا او هم ــتاقانه ب ــن مش ــت، م ــود می رف ــدان ب ــان در زن سرپرست ش
ــه  ــم و همیش ــران رفت ــه ته ــرای کار ب ــم و ب ــگاه رفت ــه دانش ــدم، ب ــر ش بزرگت
ــردم  ــت ک ــم را دریاف ــن حقوق ــه اولی ــردم. خالص ــرور می ک ــود م ــا خ ــم را ب آرزوی
ــاران مؤسســه شــدم  ــا بنیادکــودک آشــنا شــدم. یکــی از همی و در همــان زمــان ب
ــد  ــودم. بع ــاد ب ــش ش ــا و نامه های ــم و عکس ه ــت حمایت ــک تح ــر کوچ ــا پس و ب
از گذشــت مدتــی در یکــی از برنامه هــای مــاه رمضــان بنیادکــودک شــرکت 
ــغول  ــه در آن مش ــرکتی ک ــل ش ــی مدیرعام ــورت اتفاق ــه ص ــه ب ــودم ک ــرده ب ک
ــردای  ــت ف ــن خواس ــب از م ــا تعج ــدم و او ب ــم دی ــودم را در آن مراس ــه کار ب ب
ــیار  ــه بس ــان ک ــد، ایش ــات روز بع ــروم. در مالق ــش ب ــه اتاق ــل کار ب آن روز در مح
ــا بنیــاد  ــود از مــن خواســت طریقــه ی آشــنا شــدنم ب ــان ب فــردی نیکــوکار و مهرب
ــش  ــی ام را برای ــن آرزوی کودک ــم. م ــح ده ــم  را توضی ــه می کن ــل کاری ک و دلی
ــی  ــم همراه ــت و آن ه ــی گرف ــن قول ــرا از م ــنیدن ماج ــد از ش ــردم. بع ــف ک تعری
بــا ایشــان در خصــوص راه انــدازی نمایندگــی رشــت )شــهر محــل زندگــی ام( بــود. 
بعـــد از افتتـاحـیـه، بنیـادکـودک همـچـون کودکـی نوپـا بـرایـم بـود کـه هـر 
روزش اتفـــاق های خـاص داشـت و باوجـود تـمـام روزهـای تلـخ و شیرینـش برایـم 

ارزشمنـد است. 

حسنعلـی زاده  سمانه 
رئیس نمایندگی رشت
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ســالمی گــرم و 
ــه  ــم ب ــر تقدی ــر مه پ

دانش آمــوزان عزیــزی کــه 
جویــای دانــش و عالقه منــد به 

ــتن  ــود داش ــا وج ــد و ب تحصیل ان
دغدغــه ی هزینه هــای تحصیلــی و 

مشــکالت اقتصــادی، امــا همچنــان دســت 
از تــالش بــر نداشــته و راه موفقیــت را در پیش 

ــانی  ــار نیک اندیش ــران نث ــد و درودی بیک گرفته ان
ــی را  ــش و مهربان ــان، آرام ــت سبزش ــا حمای ــه ب ک

ــه  ــرزمین مان هدی ــتعداد س ــا اس ــوزان ب ــه دانش آم ب
ــه  ــت و دغدغ ــت هم ــمند اس ــیار ارزش ــه بس ــد. چ می دهن

خوبانــی کــه فــارغ از ملیــت و نــژاد بــه یــاری ایــن اســتعدادها 
شــتافتند و ناهمواری هــای مســیر را بــرای آنهــا همــوار کــرده تــا در 

ــاد و روشــن ســهم بزرگــی نصیب شــان باشــد.  ــده ای آب ســاختن آین
همــه مــا واقــف هســتیم کــه اقتصــاد ضعیــف حاکــم بــر خانــواده، 
مانــع از آن اســت کــه سرپرســت بتوانــد بســیاری از نیازهــای 
ضــروری و اساســی زندگــی را تامیــن کنــد و در صورتــی کــه در زمینه 
ــا  ــی ترین هزینه ه ــزء اساس ــه ج ــوز ک ــی دانش آم ــای تحصیل هزینه ه
در خانــواده محســوب می شــود نیــز مســاعدتی صــورت نگیــرد، تــرک 
ــی در  ــده تاریک ــود و آین ــد ب ــل خواه ــوز محتم ــل دانش آم تحصی
انتظــار جامعــه ای اســت کــه علــم، آگاهــی و پیشــرفت در آن متوقــف 
ــا  ــت. ام ــد داش ــی خواه ــری را در پ ــای جبران ناپذی ــده و زیان ه ش
ــا  ــودک ب ــه بنیادک ــت ک ــدواری اس ــی امی ــای بس ــبختانه ج خوش
ــوز  ــچ دانش آم ــه: »هی ــن رســالت ک ــظ ای ــا حف ــه فعالیــت ب ــه ده س
ــل و  ــادی از تحصی ــکالت اقتص ــل مش ــه دلی ــد ب ــتعدادی نبای ــا اس ب
تــالش بــاز بمانــد« و بــه همــت همیــاران مهربــان و دســت اندرکارانی 
ــرایط  ــانیده اند، ش ــل پوش ــه عم ــم جام ــالت عظی ــن رس ــه ای ــه ب ک
ــت.  ــاخته اس ــم س ــزان فراه ــن عزی ــرای ای ــل را ب ــکان تحصی و ام
مایــه مباهــات اســت کــه آشــنایی دیرینــه ای بــا بنیادکــودک دارم 
و بــه گونــه ای زندگــی مــن هــم سال هاســت کــه بــا آن گــره خــورده 
اســت. شــاید بهتــر از هــر شــخص دیگــری رســالتش برایــم ملمــوس و 
قابــل درک اســت، چــرا کــه بــا حمایــت بنیادکــودک بــود کــه مســیر 
ــه  ــی دارم ک ــنایی را از زمان ــوار شــد. شــانس آش ــم هم ــل برای تحصی
ــدم و از آن  ــی درس می خوان ــارم ابتدای ــه چه ــودم و در پای ــل ب محص
زمــان بــه بعــد بــا افتخــار بــه جمــع ایــن خانــواده بــزرگ پیوســتم. 
دانشــجو کــه بــودم وقتــی بــرای نوشــتن نامه بــرای همیــارم بــه بنیاد 
ــی از آن  ــرژی مثبت ــوب و ان ــی خ ــاس خیل ــردم، احس ــه می ک مراجع

ــات  ــه مباه مای
اســت که آشــنایی 
بــا  دیرینــه ای 
بنیادکــودک دارم 
گونــه ای  بــه  و 
مــن  زندگــی 
ــت  ــم سال هاس ه
ــره  ــا آن گ ــه ب ک
خــورده اســت. 
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فضــا و مددکارانــی کــه مشــغول بــه کار 
ــد  ــردم. عالقه من ــت می ک ــد دریاف بودن
ــا  ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ــه ش ــدم ک ش
ــا  ــن فض ــی در ای ــد از فارغ التحصیل ــم بع بتوان
ــاد  ــه بنی ــق ب ــودم را متعل ــع خ ــم. در واق کار کن
می دانســتم. روحیــه ام ســازگار بــا شــغل مــددکاری 
ــل  ــی فارغ التحصی ــع کارشناس ــی در مقط ــود. وقت ب
شــدم، درخواســتم را بــرای اشــتغال مطــرح کــردم. قلــب 
ــی  ــواه گرام ــم دادخ ــرکار خان ــت س ــر و محب ــار از مه سرش
ــادری  ــواره م ــی و هم ــر مهربان ــک تعبی ــه بی ش ــز ک و عزی
دلســوز بــرای تمامــی خانــواده بــزرگ بنیادکــودک هســتند نیــز 
ــا پشــت  ــغ نکــرده و توانســتم ب ــن فرصــت را از فرزندشــان دری ای
ســر گذاشــتن آموزش هــای حرفــه مــددکاری، مشــغول بــه کار شــوم. 
پــس بــا ایــن اوصــاف می توانــم بگویــم کــه مــن هــم جزئــی از رســالت 
ــل و  ــرایط تحصی ــودک ش ــه بنیادک ــوزی ک ــودم. دانش آم ــودک ب بنیادک
پیشــرفت را برایــش فراهــم ســاخت و پــس از پشــت ســر گذاشــتن مراحــل 
ــرد. ــه ک ــه او هدی ــم ب ــتغال را ه ــت اش ــاز فرص ــوش ب ــا آغ ــی ب ــل و ترق تحصی

حــال 6 ســال اســت کــه از اشــتغالم بــه عنــوان مــددکار در ایــن خانــواده بــزرگ 
ــوزان  ــه دانش آم ــت ب ــق خدم ــددکار توفی ــوان م ــه عن ــذرد و ب ــی می گ و صمیم
ــردن و  ــا کار ک ــن فض ــه در ای ــت ک ــف نیس ــل وص ــرزمینم را دارم. قاب ــتعداد س ــا اس ب
ــی  ــم لذت بخــش اســت. آرامــش و حــال خوب ــدازه برای ــا چــه ان ــه آنهــا ت خدمت رســانی ب
ــان و عزیزشــان دریافــت می کنــم، بســیار تاثیرگــذار  کــه از جانــب آنهــا و خانواده هــای مهرب
در زندگــی شــخصی و کاری ام بــوده و هســت. حــل مشــکالت و لبخندشــان بهتریــن هدیــه بــرای 
ــاب و خاطــرات شــیرین  ــم اســت. در طــول ایــن 6 ســال فعالیتــم لحظــات ن مــن و دیگــر همکاران
ــه  ــا کــه بســیار عالقه منــد ب ــا مون ــم رقــم خــورده اســت. آشــنایی ب و دلچســبی در کنــار آنهــا برای
تحصیــل بــوده امــا بــه دلیــل شــرایط نابســامان اقتصــادی خانــواده، تحصیــل برایــش میســر نبــود و بــه 
لطــف خــدا بــا شناســایی بــه موقــع توانســتیم او را بــه پشــت نیمکت هــای مدرســه بازگردانیــم و در حــال 
حاضــر یکــی از دانش آمــوزان نمونــه و درســخوان مدرســه اســت کــه بــا آرامــش خاطــر بــه تحصیل می پــردازد.

زهــرا دانش آمــوز دیگــری کــه ســال های زیــادی از حمایــت بنیادکــودک بهره منــد بــود و تحصیالت دانشــگاهی 
را در رشــته فیزیوتراپــی بــا موفقیــت به اتمام رســاند. ایشــان پس از فعالیــت در شــغل فیزیوتراپی و کســب درآمد، 
بــا حمایــت از دو دانش آمــوز بااســتعداد بــه جمــع همیــاران و نیک اندیشــان بنیادکــودک پیوســت. این هــا تنهــا 
گوشــه ای از اتفاقــات شــیرین و با ارزشــی اســت کــه در دفتــر خاطــرات ذهنم ثبت شــده و به یــادگار خواهــد ماند. 
خوشــحالم از اینکــه فرصتــی فراهــم شــد تــا احســاس و خاطراتــی را بــه قلــم بیــاورم کــه منبــع آن الهــام 
ــزرگ  ــم و ب ــواده فهی ــر از خان ــته ام. در آخ ــتراک گذاش ــه اش ــوده و آن را ب ــی ام ب ــاس قلب ــه از دل و احس گرفت
ــه  ــردازم و ب ــه می پ ــب تجرب ــن و کس ــه آموخت ــزرگان ب ــر ب ــه در محض ــندم ک ــگزارم. خرس ــودک سپاس بنیادک
عنــوان مــددکار همچنــان راه خدمــت بــه دانش آموزانــی کــه بــه تحصیــل علــم مشــغول هســتند را می پیمایــم. 
ســپاس از تمــام عزیزانــی کــه بــا گام نهــادن در ایــن عرصــه بــه واقــع واژه انســانیت را معنــا کــرده و همــواره 
ــد. ــده می دارن ــرزمین مان زن ــتعداد س ــا اس ــوزان ب ــود دانش آم ــی را در وج ــور زندگ ــوزش و ش ــوق آم ش

افسانـه ایمانـی
مددکار نمایندگی تهران _ ورامین
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ــزار در  ــن اب ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــانه ب رس
ــی  ــر نقش آفرین ــر حاض ــان در عص ــوالت جه تح
ــن  ــی از  تأثیرگذارتری ــز یک ــان نی ــرده و همچن ک
ابزارهــای بشــر امــروزی اســت. رســانه در بســیاری 
و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  تحــوالت  از 
سیاســی در جوامــع مختلــف نقــش داشــته و همواره 
جوامــع دســتخوش تحــول و دگرگونــی را بــه ســمت 
پیشــرفت و توســعه همراهــی کــرده اســت. قــدرت 
ــر  ــده دیگ ــب ش ــانه موج ــزون رس ــت روزاف و قابلی
حتــي حکومت هــا نیــز ماننــد گذشــته، آن را تنهــا 
سرگرمی ســازي  و  اطالع رســاني  بــراي  ابــزاري 
ــه عنــوان یــک ســالح کارآمــد در  نداننــد و از آن ب
ــه همیــن دلیــل  ــد. ب ــی بهــره گیرن عرصــه حکمران
نیــز جوامــع برخــوردار از ابزارهــاي رســانه اي 
ــر،  ــانه اي جذاب ت ــوالت رس ــا محص ــرفته تر ی پیش
ــي  ــت فرهنگ ــریع تر و موقعی ــي س ــروي فرهنگ پیش
ــتره  ــود گس ــن وج ــا ای ــد. ب ــدا کرده ان ــري پی برت
وســیع انتخــاب از میــان الگوهــاي رفتــاري متنــوع 
و متکثــر کــه امــروزه پیــش روي افــراد قــرار 
ــت.  ــده اس ــل ش ــي تبدی ــکلي اساس ــه مش دارد، ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــي ک ــراد و گروه های ــژه اف ــه وی ب
ــکل  ــن مش ــا ای ــتند، ب ــد هس ــي هدفمن ــک زندگ ی
ــل  ــه عم ــه چگون ــد ک ــرم مي کنن ــه ن ــت و پنج دس
ــا هــم ارزش هــاي پذیرفتــه ایشــان حفــظ  کننــد ت
بــه ســلیقه هاي شــخصي  و هــم در کنــار آن 
ــر  ــرایطی ه ــن ش ــود. در چنی ــخ داده ش ــا پاس آنه
ــود  ــي خ ــت اجتماع ــه وضعی ــه ب ــا توج ــردی ب ف
ــس  ــت و از پ ــل اس ــتن قائ ــراي خویش ــي ب جایگاه
ــه  ــیدن ب ــدد رس ــا درص ــا و جایگاه ه ــن ارزش ه ای
خواســته ها و هدف هــاي خویــش اســت. ایــن 
ــت.  ــته اس ــود داش ــز وج ــران نی ــت در ای وضعی
تحــول  رویکردهــای  مهم تریــن  از  یکــی   
و توســعه یــک جامعــه موضــوع »مســئولیت 
اجتماعــی« اســت. مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت 
ــا  ــت ام ــازنده اس ــت و س ــم مثب ــک پاردای ــی ی کل
ــف  ــای مختل ــای بخش ه ــات و در کارکرده در جزئی

جامعــه اســت کــه نقــش حیاتــی و کلیــدی 
ــا  ــران ب ــروز ای ــه ام ــد. جامع ــا می کن ــود را ایف خ
ــن  ــه همی ــده و ب ــه ش ــددی مواج ــای متع چالش ه
دلیــل بیــش از هــر چیــز بــه مســئولیت اجتماعــی 
در ســطوح مختلــف خــود نیــاز دارد. ایــن رویکــرد 
نیــز بــا الگوســازی در جامعــه نهادینــه خواهــد شــد. 
ــدوده  ــوب و مح ــک چارچ ــی ی ــئولیت اجتماع مس
ــه  ــی ک ــف مختلف ــه در آن وظای ــت ک ــی اس اخالق
تمامــی آن هــا دارای منافــع بــرای جامعــه هســتند، 
ــاص  ــادی خ ــا نه ــازمان و ی ــرد، س ــده ف ــر عه ب
گذاشــته می شــود. ایــن مفهــوم بــه صــورت 
ــه  ــردی ب ــف ف ــام وظای ــای انج ــه معن ــر ب دقیق ت
وســیله تــک تــک افــراد جامعــه اســت کــه انجــام 
ــادل مناســبی  ــا تع ــف باعــث می شــود ت ــن وظای ای
ــود.  ــرار ش ــه برق ــاد جامع ــتم و اقتص ــن اکوسیس بی
می دهــد  نشــان  وظیفــه  لفــظ  از  اســتفاده 
ــن  ــه ای ــد ب ــادی بای ــت ع ــرد در حال ــر ف ــه ه ک
ــظ  ــود را در حف ــش خ ــوده و نق ــف ب ــف واق وظای
ایــن تعــادل بــه صــورت مشــخص پذیرفتــه و ایفــا 
کنــد. مســئولیت اجتماعــی فــردی بــا ایجــاد یــک 
ــر  ــت ب ــذاری مثب ــه تاثیرگ ــبت ب ــال نس ــع فع موض
ــط  ــود بس ــره خ ــرون از دای ــط بی ــران و محی دیگ
می یابــد. مســئولیت اجتماعــی فــردی اســاس 
ــک  ــرا ی ــت زی ــی اس ــی گروه ــئولیت اجتماع مس
اجتمــاع از افــراد تشــکیل شــده اســت و در نتیجــه 
فرهنــگ مســئولیت اجتماعــی را مشــخص می کنــد. 
ــی  ــئولیت اجتماع ــن مس ــه بی ــه آمیخت ــن رابط ای
گروهــی و مســئولیت اجتماعــی فــردی اســت. 
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ر مهنگا نا ز و ر
ــانهایدانستنی آژانسرس مدیرمسئول

جمشیدی سیدرضا

 یکــی از مهم تریــن رویکردهــای تحول و توســعه یک جامعه 
موضــوع »مســئولیت اجتماعــی« اســت. مســئولیت اجتماعی 
ــت ــازنده اس ــت و س ــم مثب ــک پارادای ــی ی ــورت کل ــه ص ب
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ــات  ــتفاده کنندگان از اطالع ــان، اس ــران، ذی نفع ــه مدی ــی ب ــی مال ــه گزارش ده ــفافیت در ارائ ــزوم ش ل
مالــی و ســرمایه گذاران یــک واحــد تجــاری و خدماتــی از الزامــات حســابداری اســت کــه واحدهــای مالــی 
در هــر نــوع فعالیــت و بــا هــر موضوعــی می بایســت بــه ایــن امــر توجــه و دقــت الزم را معطــوف دارنــد. 
ــت  ــوع فعالی ــا موض ــی ب ــای مال ــات در واحده ــه گزارش ــفافیت در ارائ ــر و ش ــن ام ــت ای ــی اس بدیه
ــتری  ــیت بیش ــودن آن از حساس ــی ب ــا و مردم ــت آنه ــت فعالی ــوع و ماهی ــه ن ــه ب ــا توج ــه و ب خیری
ــات  ــوع موسس ــن ن ــی در ای ــد مال ــواره واح ــت و هم ــوردار اس ــا برخ ــایر فعالیت ه ــه س ــبت ب نس
ــه  ــی ک ــد. از آنجائ ــان بکوش ــه ذی نفع ــزارش ب ــع گ ــه موق ــفاف و ب ــه ش ــه ارائ ــبت ب ــت نس می بایس
در موسســات خیریــه و مردم نهــاد، عمــوم مــردم بــه عنــوان یاری دهنــدگان و کمک کننــدگان  
ــبت  ــفاف نس ــع و ش ــه موق ــات ب ــه گزارش ــا ارائ ــد ب ــی می توان ــد مال ــتند، واح ــات هس ــن موسس ای
بــه جلــب اطمینــان و اعتمــاد نیکــوکاران نقــش بســیار موثــر و بــه ســزائی داشــته باشــد.

بنیادکــودک همــواره در راســتای افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه موسســه گام هــای تاثیرگــذاری برداشــته 
اســت و واحــد مالــی بنیادکــودک تمــام ســعی و تــالش خــود را کــرده اســت تــا بــا اســتخراج گزارشــات 
متنــوع و بــه موقــع مالــی و بهــره وری از داده هــای مالــی بــه ذی نفعــان ایــن نقــش را بــه خوبــی ایفــا کنــد. 

واحــدمالیدرموسســاتخیریهولزومگزارشدهیشــفافبهذینفعان

مالی واحد  در 
چه گذشـت...
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محسـن امینـی
مدیر مالی بنیادکودک
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حد ا و
بع منا
انسانی  

واحــد منابــع انسانـــی بنیادکــودک در ســال 
گذشــته بــا 136 تــن سرمایـــه انسانـــی موظف 
هدایــت  ســکان  داوطلــب،  مهرمنــد   26 و 
ســرمایه های انســانی بنیــاد را بــه عهــده 
ــا  ــته ب ــال گذش ــد در س ــن واح ــت. ای داش
ــی  ــود. از طرف ــرو ب ــی روب ــختی های بزرگ س
شــیوع بیمــاری کرونــا و از ســوی دیگــر 
ــد  ــاع ب ــی و اوض ــای زندگ ــش هزینه ه افزای
ــت  ــذب و نگهداش ــد ج ــث شـ ــادی باع اقتصـ
از جملــه  انســانی کــه همـــواره  نیــروی 
چالـــش های بــزرگ منابـــع انسانـــی در یــک 
ســمن اســت بــه مســئولیتی عظیــم بدل شــود. 
ارشــد  مدیــران  رهنمودهــای  بــا 
و  تجربــه  از  بهره گیــری  و  ســازمان 
بنیادکــودک  در  همکاران مــان  مهــارت 
ریــزش ســرمایه  کمتریــن  بــا  توانســتیم 
ــم. ــر بگذاری ــت س ــن دوره را پش ــانی ای انس

ــرد  ــت عملک ــاء کیفی ــرای ارتقـ ــی ب از طرف
ــک  ــا کم ــودک ب ــی بنیادک ــروی انسانـ نیـ
ــدام  ــی اق ــر نمایندگ ــده دفات ــددکاران زب م
ــرده  ــی ک ــادی و عمل ــم بنی ــوزش مفاهی ــه آم ب
و در ایــن راه گام هــای بزرگــی برداشــتیم.
پیــش رو  ســال  امیدواریــم  اکنــون 
بــرای همــه  از مشــکالت موجــود  فــارغ 
ســالی  بنیادکــودک  در  همکاران مــان 
باشــد. بهــروزی  و  ســالمتی  از  سرشــار 

طوبـی آبشاهـی
مدیر منابع انسانی بنیادکودک
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در  آنچه 
IT گذشت

تکنولوژی اطالعات ))Information Technology(( با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه هایش به منظور 
بهره برداری از اندیشــه و سپردن امور تکراری و غیر خالق به ماشین و همچنین افزایش کارایی و آزادسازی مهارت های 
انسانی، در دهه های اخیـــر مورد توجه خاصـی قرارگرفته است. این تکنولوژی بسیاری از مشکالت مانند کمبود مکان 
فیزیکی، کمبود زمان، وجود رقابت، دورکاری، صرفه جویـــی و حتی تبادل فرهنگـی و آنچه نه تنها در بحث تکنولوژی 
بلکه در مباحث علوم انسانـــی و مدیریت به ذهن می رســـد را مرتفـع نمـوده و در طی زمان این نیاز به تحول و دست 
کشــیدن از سیستم های سنتی و کم بهره و به کارگرفتن روش های علمی بیش از پیش احساس می شود. در کل می توان 
اظهـــار داشت فناوری اطالعات مشغول ایجاد تحوالت عظیم در شرکت ها و سازمان ها است و در این میان سازمان های 
مردم نهـاد نیز نه تنهـا از این امر مستثنی نیستند بلکه بیش از پیش دستخـوش تغییر شده اند. طراحـی و ایجاد یک 
سیستم پویا؛ زمینه ساز شناسایی ذینفعـــان، جذب حامیان مالـی، آموزش مددکاران و به کارگیری موثـر منابع در این 

سازمان ها در جهت حصول به اهدافشان است.
نتایج کاربرد فناوری اطالعات در عملکـردهای مختلف سازمان های مردم نهـاد شامل دقت و سرعت در انجام کارها، 
شفافیت در سیستم و کاهش بسیاری از پیچیدگی ها، جامعیت در طراحی سیستم، اطالع رسانی گسترده و به موقـــع با 
استفاده از شبکه های اینترنت و اینترانت، ارزیابی دقیق و سریع جنبه های مختلف و مورد نظر، اعالم بازخورد به موقع، 

انجام امور تکرارپذیر توسط سیستم های سخت افزاری، کنترل و ارزیابی نامحسوس و نظم بیشتر است.
یکی از آخرین فناوری های اطالعاتـی در زمینه تحـول سازمان های مردم نهـاد، سیستم برنامه ریزی منابـع سازمان 
ERP است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطالعات در تمامی مراحل فعالیت های یک سازمان است تا منابع 

مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادالت منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. 
ما در بنیادکودک برآن هستیم تا با استفـــاده از آخرین تکنولـوژی روز دنیـا، مسیر تحقـق رویاهای کـودکان این 

سرزمین را هموارتر سازیم.

میثـم سعیـدی
مدیر IT بنیادکودک
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در این راستا خالصه ای از فعالیت های اخیر این واحد را به اطالع می رسانیم: 
واحد فناوری اطالعات بنیادکودک در راستای وظیفه خود در جهت نگهـــداری، رفع مشـــکالت 
و توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین ارتباطـــی دفتر مرکزی با نمایندگـی های 
موسسه و دفاتـــر خارجـی و همچنین فراهـم ساختن بستری امن و آسان در جهت دریافت کمک های 
همیـاران و سامان دهـی نرم افـزاری تا مرحله نهایـی و گزارش دهی شفاف و قرار گرفتن این گزارشات 

در دسترس عموم موارد زیر را به صورت روزانه مانیتور و مدیریت می کند.
سامانه همیاری وندا 

این سامانـــه در بنیادکودک وظیفـه ثبت مشخصـات همیـاران و دانش آمـوزان و همچنیـن ثبـت 
فعالیت های مددکاران را برعهده داشته که تمامـــی این مراحـــل به صورت یکپارچه و آنـالین بر روی 
دیتابیـــس سرور این سامانـه ذخیره و تمامی گزارشات مربوطه اعم از همیاری و مالـی دانش آمـوزان 
و همیاران از آن استخراج می شود. تمامی فرآیند پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و به روزرسانـــی 

سرورهای این سامانه برعهده واحد فناوری اطالعات است.
سیستم نرم افزاری تحت شبکه مالی نوسا

وظیفه ثبت و نگهداری و گزارش دهی امور مرتبط با واحد مالی بنیادکودک بر روی این ســرور است و 
تمامی مراحل نگهداری و بک آپ گیری و رفع مشــکل این دیتابیس نیز بر عهده واحد فناوری اطالعات 

است.
 سامانه SharePoint  بنیادکودک

این سامانه و ســـرور اختصاصـی مربوط به آن وظیفـه تبـادل اطالعات با سطوح دسترسی 
مشخص و امن را بین کاربران و واحدهای مختلف کاری فراهم کرده است.

سامانه میل سرور بنیادکودک 
این سامانه بر پایه سرور و دیتابیـــس Microsoft exchange  بر روی سرورهای 
داخلـــی و هاستینگ خارجی بوده و وظیفه ارتباطی کاربران با دنیای بیرون را بدون 

محدودیت فراهم کرده است. 
سامانه FTP سرور بنیادکودک 

برای ارسـال مستقیـم و امن دیتـا از سـوی دفاتـر خارجـی و داخلـی 
به صورت یک طرفه )اغلب گزارشات سامانـــه وندا و اطالعات پروفایلـی 

دانش آموزان( طراحی و در حال سرویس دهی است.
پشتیبانی از درگاه های آنالین بانکِی قرارگرفته بر روی وب سایت
با برنامه ریزی های انجام گرفته تمامـی تراکنـش های مالی از 
طریق وب سایت بنیادکودک به صورت آنالیـن و الکترونیکـی 
بر روی سامانـه ونـدا جهـت ثبـت در بخش مالـی و واحد 
همیـاران و همچنیـن گزارش گیـری های انجام گرفته و 
روزانه توسط این واحد کنتـرل و پشتیبانی می شـود.
پشتیبانـی از سامانـه تلفن گویـای بنیادکودک

تمامی مکالمات ورودی و خروجی بنیادکودک 
با استفاده از این سامانـه و سرور اختصاصـی 
آن ثبـت و نگهـداری و در صورت لزوم در 
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اختیار مدیران مربوطه جهت پیگیری امور قرار می گیرد.
همچنیـــن تغییرات و پروژه های انجـــام گرفته توسط این واحد از پاییز 97 تا کنون به شرح زیر انجام گرفته است:
مجـــازی سازی و ارتقاء سـرورهای داخلـی مجموعه به تعداد 7 سرور مجازی و 4 سرور فیزیکی و سه سرور   -
VPS  هاست شـــده با وظایـف مجـزا و همچنیـن پشتیبانـی روزانـه نـرم افـزاری و سخـت افـزاری این سـرورها
Veeam Backup راه انـدازی سیستـم بـک آپ تحـت شبکـه و یکپارچـه مشتمـل بر تکنولوژی به روز  -
 Veeam( به کمک نرم افزار و سرور اختصاصی ویژه ای که منطبق بر آخرین تکنولوژی روز فناوری اطالعـات است
Backup( از تمامی سرورها و دیتابیـــس های مجموعه بنیادکودک به صورت دائمی بک آپ تهیه می کند تا در صورت 

بروز هرگونه مشکل احتمال از دست رفتن اطالعات تقریبًا به صفر برسد.
راه اندازی SharePoint  جدید به دلیل پر شدن فضای share های قبلـی مجموعه و امنیت پاییـن آن در   -

رفع مشکل ups   و سیستم برقی رک اصلی سرورهای داخلی  گذشته- 
راه انـــدازی سیستـم مانیتورینـگ شبکـه بر اساس آخریـن تکنولـوژی روز فناوری اطالعـات )PRTG و   -

)VEEAM ONE
راه اندازی سیستم بک آپ گیری مجزا از سرور مالـی به جهـت اهمیـت اطالعات مالـی مجموعـه )سـرور و   -

دیتابیس به صورت هم زمان(
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خرید، نصب و راه اندازی فایروال سخت افزاری بنیادکودک که تاثیر به سزایی در امنیت و جلوگیری از آلوده   -
شدن دیتا بیس های سرورها و سیستم های مجموعه داشته است. همچنین امکان کنترل و تخصیص دسترســـی های 

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

)تعداد 50 الیسنس( و نصب بر روی تمامی سرورها و کاربران دفتر مرکزی
ارتقـا و تغییـر پهنـای باند اینترنـت مجموعه بر روی بستـر رادیویی و پهنـای باند اختصاصی و نامحدود  -

راه اندازی سرور و فضـــای کلود )فضای ابری( جهت آپلود و دانلود امن و راحت گزارشات و تبادل اطالعات   -
همیاری با دفاتر داخلی و خارجی. بر روی این سامانه ماهانه بیش از چندین گیگا بایت دیتا آپلود و دانلود می شـــود.
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راه انـدازی و نصـب سـرور جدیـدی جهـت اتومـاسیـون اداری و   -
پیاده سازی سامانه BPMS شماران سیستم که مجموعه را دارای اتوماسیون 
اداری یکپارچـه با پایگـاه داده متمرکـز کرده است. این سامانـه که وظیفـه 
اصلی آن ایجـــاد ارتباطات درون سازمانـی و مکاتبـات با سطوح دسترسـی 
مشخـص است، در حال حاضر امکان مکاتبـات امن با دفاتر خارج از ایران را 

نیز فراهم کرده است.
ایجاد، ارتقا و همچنین راه اندازی FTP ســرورهای جدید با حجم باال   -

جهت گزارشات دوره ای بر روی سامانه همیاری وندا. 
جابجایی دیتابیس کالن سامانه وندا بر روی سرورهای  VPS  جدید   -
به دلیـــل پرشدن و کند شدن سرورهای هاست شده قدیمـی که این فرآیند 
بدون هیچ تغییری در دیتابیس و ســامانه ظرف مدت 7 روز انجام گردید و در 
تمـــام مدت سامانـه به دلیل استفاده از تکنولوژی hot migration  در حال 

سرویس دهی به کاربران بود.
ارتقاء مشخصات سخت افزاری و نرم افـزاری سرور سامانه همیـاری   -
وندا که باعث رفع 80 درصـــدی کندی کاربـران در ساعات شلـوغ کاری و پر 

ترافیک سامانه شده است.
راه اندازی سامانه وایرلس امن بر بستر فایـروال نرم افزاری مجموعه  -

پشتیبانی و رفع مشکالت امنیتی وب سایت   -
ارتقاء فضـای محدود سرویس وب میـل های بنیادکودک که امکـان   -
بازیابی برای ایمیـــل های سازمانی از دست رفته با تعداد کاربران نامحـدود را 
به وجود آورده است. همچنیـن راه اندازی میل سرور exchange   در جهت 

خدمات رسانی بهتر و نامحدود.
راه اندازی دو سرور مجزای اکتیودایرکتوری جهت حداقل رسانـدن   -
ساعات قطعـــی ناشی از مشکالت سخت افـزاری و نرم افـزاری سرور اصلـی 

مجموعه که بار اصلی پردازش کاربران بر روی آن قرار دارد.
 Pfsense راه انـدازی سامانه پروکسی فایـر و فایروال نرم افـزاری  -
جهت ارتبـــاطات ریمـوت و Troubleshooting شبکـه و امنیـت باالتـر. 
این سامانه لینوکسی بین فایروال سخت افزاری شبکه که اولین سد امنیتـــی 
است و سرورهای اصلی قرار گرفتـــه و وظیفـه فیلترینـگ امنیتـی سرورها 

و آنالیز دیتاهای ورودی و خروجی را بر عهده دارد.
پشتیبانی و آمـوزش روزانه سامانـه های آنالیـن بنیادکودک بـرای   -

نمایندگی های داخلی و دفتر مرکزی.
آماده سـازی و پشتیبانـی سامانـه LMS  جهـت آمـوزش آنالیـن   -

با همکاری واحد جلب مشارکت
ساماندهی و تعیین سطوح دسترسی کاربـران سامانه همیاری ونـدا   -

برای تمام کاربران به تفکیک نیازهای دسترسی هر کاربر
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واحد همیاران
دانش آموزان و 

ــداف  ــن اه ــق اصلی تری ــا تحق ــا ب ــد ت ــزی می کوش ــوزان( در دفترمرک ــاران و دانش آم ــد )همی واح
ــاران،  ــه همی ــون ب ــات گوناگ ــه خدم ــوردار و ارائ ــتعداد کم برخ ــا اس ــوزان ب ــذب دانش آم ــی ج ــود یعن خ
بتوانــد در مســیر پیشــبرد اهــداف نیک اندیشــانه و انسان دوســتانه ی بنیادکــودک گام بــردارد.

ــا مطلــع شــدن از عــدم ارســال مقــرری از ســوی موسســه childfoundation در  ــل ســال ب در اوای
ــور  ــم آن کش ــان مقی ــان ایرانی ــه همیارانش ــی ک ــرای دانش آموزان ــار ب ــذب همی ــه ج ــکا و دغدغ آمری
ــن  ــت ای ــز فعالی ــید و تمرک ــل رس ــه حداق ــال ب ــه دوم س ــد در نیم ــوزان جدی ــرش دانش آم ــد، پذی بودن
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــوف ش ــور معط ــوزان مذک ــت از دانش آم ــرای حمای ــار ب ــذب همی ــر روی ج ــد ب واح
ــد. ــذب ش ــی ج ــار داخل ــش از2087 همی ــال بی ــان س ــا پای ــاران ت ــکاران و همی ــایر هم ــک س ــا کم ب

امیــد اســت بــا تــداوم ایــن رونــد و جــذب همیــار بیشــتر بــه کمــک نیکــوکاران کشــورمان کــه همواره 
ــرش  ــد پذی ــک فراین ــده ای نزدی ــم در آین ــد، بتوانی ــوزان کم برخــوردار را دارن ــل دانش آم دغدغــه تحصی
دانش آمــوزان جدیــد را آغــاز کنیــم تــا افــراد بیشــتری بتواننــد از بورســیه تحصیلــی بهره منــد شــوند.
شایان ذکر است در سال گذشته، 428 نفر از دانش آمـــوزان بورسیه شده بنیادکودک که در مقطع دوازدهم 

مشغـــول به تحصیـل بودنـد موفـق شدنـد به دانشگاه راه پیـدا کنند.

همچنین بنیادکودک از آغاز تأسیس تا کنون موفق شده است بیش از  
19 هـزار دانش آمـوز و دانشجـو را از خطـر ترک تحصیـل نجات دهـد.

امیـــد آن می رود که این واحـد با هدف ارتقـاء سطح فعالیت موسسه 
بتوانـــد در بخش ارائه خدمـات به همیاران نیک اندیش و دانش آموزان با 

استعداد گام های استوارتری بردارد.

الهـه دهقانـی
مدیر همیاران و دانش آموزان بنیادکودک
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واحـــد
رتباطات ا
جلـب و 
کت ر مشا  
می کند چه 

واحــد ارتباطــات و جلــب مشــارکت در 
بنیادکــودک در ســه حــوزه ی رســانه، تبلیغــات 
و جلــب مشــارکت فعالیــت می کنــد و همــه ی 
ــن  ــودن در ای ــرو ب ــرای پیش ــود را ب ــوان خ ت
ــا توجــه  ــه کار بســته اســت. امــا ب حوزه هــا ب
ــودک  ــرای بنیادک ــده ب ــش آم ــکل پی ــه مش ب
ــه  ــک موسس ــع کم ــته و قط ــال گذش در س
و  بنیادکــودک  بــه   Child Foundation
ــه از  ــاری آن موسس ــه همی ــکان ادام ــدم ام ع
ــان  ــت حمایتش ــه تح ــوز ک ــزار دانش آم 6 ه
ــط  ــک توس ــوز اف ــو مج ــب لغ ــه موج ــود ب ب
اداره خزانــه داری آمریــکا؛ ایــن واحــد در ســال 
ــار  ــذب همی ــور ج ــه منظ ــته ب ــی گذش مال
ــالش  ــت ت ــور، نهای ــوزان مذک ــرای دانش آم ب
خــود را در اجــرای کمپین هــا، تبلیغــات، 
معرفــی  و  جلســات  برگــزاری  پروژه هــا، 
بنیــاد بــا اولویــت جــذب همیــار بــه کار بــرد. 
ــراز و نشــیبی پشــت  ــر ف هرچنــد روزهــای پ
ــه  ــالش هم ــا ت ــا ب ــد؛ ام ــته ش ــر گذاش س
ــان  ــا پای ــودک ت ــاالن بنیادک ــکاران و فع هم
ســال تقریبــًا بــرای همــه دانش آمــوزان 
جــذب همیــار صــورت گرفــت. بــا ایــن وجــود 
ــی  ــایر دانش آموزان ــرای س ــار ب ــذب همی ج
ــه  ــد، ادام ــل نش ــا تکمی ــاز آنه ــقف نی ــه س ک
یافــت. اگرچــه متاســفانه پیــش آمــدن 
ــادی  ــکالت اقتص ــاد مش ــا و ایج ــی کرون پاندم
جــاری در کشــور تــا حــد زیــادی بــر ســرعت 
ــد  ــا واح ــت، ام ــد اثرگذاش ــن واح ــت ای فعالی
ارتباطــات و جلــب مشــارکت  بــا پیوســتن بــه 
ــن های  ــوکاری اپلیکیش ــای نیک زیرمجموعه ه
مشــترک  کمپین هــای  برگــزاری  جدیــد، 
تبلیغــات محیطــی  اخــذ  بــا شــرکت ها، 
در  تبلیغــات  کیفیــت  ارتقــای  رایــگان، 
مشــاوره ی  از  اســتفاده  مجــازی،  فضــای 
ــات  ــوزه ی تبلیغ ــران ح ــب نظ ــگان صاح رای
ــین  ــی و پیش ــف اصل ــر وظای ــگ، ب و برندین
خــود نیــز همــت گمــارد و از آن غافــل نشــد.
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سیمین حمزه وندچالی
مدیر ارتباطات و جلب مشارکت بنیادکودک

روش های جلب مشارکت در بنیادکودک
1. حمایت از دانش آموز

ــودک  ــت بنیادک ــه فعالی ــه ده ــی س ــت در ط ــده اس ــبب ش ــرزمین س ــن س ــودکان ای ــل ک ــه تحصی دغدغ
ــک  ــز نزدی ــر نی ــال حاض ــوند. در ح ــی ش ــیه تحصیل ــت بورس ــه دریاف ــق ب ــوز موف ــزاران دانش آم ــون ه تاکن
ــه  ــغول ب ــف مش ــع مختل ــودک و در مقاط ــیه بنیادک ــتعداد، بورس ــا اس ــجوی ب ــوز و دانش ــزار دانش آم ــه 9 ه ب
ــل  ــس از تکمی ــت پ ــوردار کافیس ــتعداد کم برخ ــا اس ــوِز ب ــک دانش آم ــت از ی ــرای حمای ــتند. ب ــل هس تحصی
فــرم همیــاری از طریــق وب ســایت، بــه قســمت »جســتجوی دانش آمــوز« در صفحــه اصلــی وب ســایت مراجعــه 
ــماره  42510- ــا ش ــزی ب ــا دفترمرک ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی ــتجو فرمایی ــود را جس ــر خ ــرایط موردنظ و ش

ــز  ــوز و واری ــاب دانش آم ــاری، انتخ ــرم  همی ــل ف ــس از تکمی ــید. پ ــاس باش ــاران در تم ــور همی ــد ام 021، واح
ــودک  ــزار بنیادک ــما در نرم اف ــت ش ــورد حمای ــوز م ــام دانش آم ــواه، ن ــزان دلخ ــه می ــی ب ــغ پرداخت ــن مبل اولی
ــد  ــایت می توانی ــود در وب س ــخصی خ ــه ش ــه صفح ــه ب ــا مراجع ــما ب ــه ش ــن مرحل ــد. در ای ــد ش ــت خواه ثب
ــغ  ــه مبل ــت چنانچ ــر اس ــید. الزم به ذک ــته باش ــی داش ــی او دسترس ــت زندگ ــه ای از وضعی ــس و خالص ــه عک ب
پرداختــی ماهانــه شــما ســقف نیــاز بــرآورد شــده بــرای دانش آمــوز را پوشــش ندهــد، در کنــار شــما همیــاران 
ــون  ــانی پیرام ــی و اطالع رس ــور آگاهی بخش ــه منظ ــرد. ب ــد ک ــت خواهن ــوز را حمای ــز آن دانش آم ــری نی دیگ
پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان و نیــز وضعیــت عمومــی زندگــی آنــان، دو بــار در ســال گزارشــی از وضعیــت 
ــرای تمامــی همیاران شــان در سراســر جهــان  ــواده ی آنهــا تهیــه و ب تحصیلــی، نیاز هــا، شــرایط و موقعیــت خان
ــه  ــی را پذیرفت ــا دانش آموزان ــوز ی ــت از دانش آم ــه حمای ــی ک ــب، عزیزان ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــال می ش ارس
ــد.  ــرار می گیرن ــود ق ــت خ ــت حمای ــوز تح ــی دانش آم ــرایط زندگ ــی و ش ــِد تحصیل ــان رون ــند، در جری باش

2. کمک عمومی به بنیادکودک
اهــدای کمک هــای نقــدی بــه بنیادکــودک یکــی از بســترهایی اســت کــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی می توانند 
ــام  ــه انج ــز ب ــود را نی ــی خ ــئولیت اجتماع ــتانه، مس ــت انسان دوس ــک فعالی ــارکت در ی ــن مش ــب آن ضم در قال
ــتعداد  ــا اس ــوزان ب ــت از دانش آم ــه حمای ــاری در زمین ــر همی ــالوه ب ــد ع ــوکار می توانن ــان نیک ــانند. هموطن برس
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــاری فرماین ــز ی ــر نی ــر و مؤثرت ــانی  بهت ــداوم خدمت رس ــه را در ت ــوردار، مؤسس کم برخ
بــر اســاس مصوبــه شــماره 83360/ت 34086ه مورخــه 1386/05/27 هیئــت وزیــران کلیــه کمک هــای اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی بــه بنیادکــودک در زمــره هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی محســوب می شــود. همچنیــن از 
آنجــا کــه بنیادکــودک یــک مؤسســه غیردولتــی، غیرسیاســی و مردم نهــاد اســت کــه بــه صــورت کامــاًل مســتقل 
ــن  رو  ــود؛ از ای ــن می ش ــی تأمی ــای مردم ــل کمک ه ــز از مح ــکیالتی آن نی ــای اداری و تش ــده و هزینه ه اداره ش
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همیــاران گرامــی می تواننــد در صــورت تمایــل بــا پرداخــت 10 درصــد افــزون 
بــر مبلــغ کمــک  هزینــه ماهانــه، مؤسســه را در ایــن زمینــه یــاری فرماینــد. 
ــن  ــا تامی ــن هزینه ه ــی از ای ــرد بخش ــن رویک ــا همی ــر، ب ــال حاض در ح
ــه افزایــش بهــای خدمــات مختلــف در جامعــه از  ــا توجــه ب می شــود. امــا ب
یک ســو و رشــد فعالیت هــای بنیادکــودک از ســوی دیگــر، موضــوع تأمیــن 
هزینه هــای مؤسســه همچنــان از دغدغه هــای آن بــه  شــمار مــی رود.

3. دانش آموز بی نام
ــخصی  ــار مش ــه همی ــت ک ــوزی اس ــور دانش آم ــام منظ ــوز بی ن دانش آم
نــدارد یــا پرداخــت مقــرری توســط همیــار وی بــه تعویــق افتــاده اســت و 
ســایر همیــاران بــدون دانســتن نــام و مشــخصات ایــن دســته از دانش آموزان 
اقــدام بــه پرداخــت مقــرری یــا ســایر کمک هــا بــرای آن هــا بــه بنیادکــودک 
می کننــد. بنابرایــن حمایــت از دانش آمــوزان بی نــام منجــر خواهــد شــد کــه 
کســری مقــرری بورســیه شــدگانی کــه بــه دالیــل مذکــور ممکــن اســت بــه 
صــورت کوتــاه مــدت از حمایــت مالــی محــروم شــوند؛ تامیــن و جبران شــود.

4. مسئولیت اجتماعی شرکتی 
ــی  ــت اجتماع ــاده فعالی ــان س ــه بی ــرکتی ب ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــه  ــا در جامع ــتانه آنه ــای نوع دوس ــام کاره ــازمان ها و انج ــرکت ها و س ش
ــه  ــی ک ــه و محیط ــه جامع ــبت ب ــرکت ها نس ــر ش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
ــد.  ــالش می کنن ــتا ت ــن راس ــئولند و در ای ــد مس ــت می کنن در آن فعالی
امــور  ایفــای مســئولیت اجتماعــی، مشــارکت در  راه هــای  از  یکــی 
ــود را  ــئولیت خ ــرکت مس ــوع از CSR  ش ــن ن ــت. در ای ــتانه اس بشردوس
ــته  ــی دانس ــالت اجتماع ــع معض ــی و رف ــات اجتماع ــن خدم ــر گرفت در نظ
ــالش  ــی ت ــای مختلف ــوان کمپین ه ــت عن ــالت تح ــن معض ــع ای ــرای رف و ب
از تحصیــل دانش آمــوزان نیــز دغدغــه بســیاری  می کنــد. حمایــت 
ــودک  ــت بنیادک ــال های فعالی ــول س ــت و در ط ــع اس ــان صنای از صاحب
ــت. ــده اس ــرا ش ــی و اج ــور طراح ــن منظ ــه ای ــی ب ــای متفاوت کمپین ه

5. ارسال لوح شادباش و یادبود
می شود شادی تولد عزیزی را بهانه کنیم که دانش آموز با استعداِد کم برخورداری 

از تحصیل باز نماند.
می شود غم در سوگ نشستن عزیزی را بهانه کنیم تا نهال توانمندی دانش آموز 

با استعدادی جان گیرد.
این ها همه بهانه اند که این روزگار سخت که با هم بودن بدیل حسرتی بی انتها 

شده است را تبدیل به یک یادگار خوشایند کنیم.
پس می توانیم با ارسال لوح های شادباش و یادبود بنیادکودک برای عزیزانمان، 
ضمن مشارکت در شــادی ها و غم های شان، در شکوفایی و رشد دانش آموزان 

بااستعداِد کم برخوردار نیز سهیم شویم.
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بنیادکودک مرکــزی  دفتر  ر  خبــا ا

امین مهدوی
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بهپـــاسربـعقـــرنشوقآموزشوشورزندگی
را  بزرگــی  نام هــای  بخــارا  شــب های 
ــی،  ــاد فخرالدین ــت. فره ــده اس ــود دی ــه خ ب
ــز شــهریاری، داریــوش  هوشــنگ ابتهــاج، پروی
ــام  ــا ن ــی و صده ــزت اهلل انتظام ــایگان، ع ش
مناســبت  بــه  این بــار  و  دیگــر  بــزرگ 
گرامی داشــت بیســت  و پنجمیــن ســال فعالیــت 
»بنیادکــودک«، شــب بنیادکــودک برگــزار شــد.
ــی  ــکاری عل ــا هم ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــد،  ــرا ش ــارا( اج ــه بخ ــردبیر مجل ــی )س دهباش
ــناس( و  ــتخواه )جامعه ش ــود فراس ــر مقص دکت

پروفســور همایــون شــهریاری )اســتاد ژنتیــک( 
بــه ســخنرانی پرداختنــد و هرکــدام از دیــدگاه 
دانش آمــوزان  مشــکالت  خــود  تخصصــی 
کم برخــوردار را واکاوی کردنــد. از نــکات جالــب 
توجــه ارائــه شــده توســط پروفســور شــهریاری 
ــبختی  ــرای خوش ــود ب ــی ب ــه ژن های ــاره ب اش
و بخشــندگی و اثبــات ســخاوت انســان در 
ــیقی  ــرای موس ــا. اج ــن ژن ه ــا ای ــاط ب ارتب
گــروه آقــای ســماع و پخــش فیلــم مســتند از 
ــود.  ــالگی ب ــت 25 س ــای نشس ــر برنامه ه دیگ
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با حمایــت و 
سخاوت همیاران 
در آغاز 25 ساِل 
دوِم فعالیــــت 
انسـان دوستـانه 
بنیـادکـودک، با 
هم گام  یکدیگـر 
شدیـم به امیـد 
روزی کـه هیـچ 
ز  مـــو نـش آ ا د
استعـدادی  بـا 
به دالیل مشکالت 
اقتصادی از تحصیل 
و تالش باز نماند.    
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زمناطقســیلزده ا بازدید
توســطمدیرانبنیادکودک

ــق  ــیل در مناط ــف بار س ــه تاس ــد از واقع بع
ــا  ــودک ب ــوروز 98، بنیادک ــران در ن ــف ای مختل
ــق  ــی مناط ــرورش برخ ــوزش و پ ــکاری آم هم
ســیل زده، دانش آمــوزان متاثــر از ســیل را 
ــرارداد. ــت ق ــت حمای ــرده و تح ــایی ک شناس
پـــس از اتمــام فصل مدرســه و آغاز تابســتان 
ــق  ــه مناط ــانی ب ــروژه کمک رس ــل پ ــا تکمی و ب
ــقی«  ــا عش ــای  »رض ــور آق ــا حض ــیل زده، ب س
در   childfoundation موسســه  مدیــران  از 
ــواه«  ــرور دادخ ــم »س ــی خان ــکا و همراه امری
ــق  ــه مناط ــفر ب ــه، س ــت موسس ــل وق مدیرعام
ســیل زده در دســتور کار قــرار گرفــت و مدیــران 
بنیادکــودک از مناطــق مذکــور بازدیــد کردنــد. 
اســتان های  شــامل  نظــر  مــورد  مقاصــد 
ــا  ــه ب ــود ک ــتان ب ــتان و گلس ــتان، لرس خوزس
ــای  ــددکاران نمایندگی ه ــا و م ــی روس همراه
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اهــواز، بروجــرد و آمــل صــورت پذیرفــت.
ــواز  ــهر اه ــق ش ــد از مناط ــا بازدی ــفر ب س
ــوی  ــیاباد، ک ــاد، آس ــع آب، حصیرآب ــامل منب ش
ــداهلل و  ــس، کوت عب ــتوریزه، مهدی ــت، پاس نف
روســتاهای ســیل زده شهرســتان کارون و حضور 
در نمایندگــی بنیادکــودک و شــرکت در جلســه 
هیئــت عامــل ایــن نمایندگی آغــاز شــد. پس از 
آن مالقــات بــا دانشــجوی بــا اســتعداد و نابینای  
بنیادکــودک کــه در شــرف فارغ التحصیلــی 
ــده  ــع بازدیدکنن ــین جم ــث تحس ــت؛ باع اس
و خوشــحالی و انبســاط خاطــر آنهــا شــد.
بــا  لرســتان  اســتان  بــه  عزیمــت  بــا 
و  بروجــرد  نمایندگــی  رئیــس  همراهــی 
هماهنگــی آمــوزش و پــرورش شــهر پل دختــر، 
بازدیــد از محــل اقامــت ســه دانش آمــوز 
ســیل زده ترتیــب داده شــد. دانش آمــوزان 
و  ســیل  وقــوع  خصــوص  در  توضیحاتــی 
ــد. ــه دادن ــان ارائ ــه منزل ش ــارات وارده ب خس
به این ترتیـب مسئولیـن موسسـه از نزدیـک 
درجریان مشکالت و حوادث ناشـی از سیـل قرار 

گرفتند.

شــهر  بــه  عزیمــت  بــا  آن  از  پــس 
معمــوالن از منــازل دانش آمــوزان ســیل زده 
ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــز بازدی ــهر نی ــن ش ای

ــری  ــه کب ــه خدیج ــفر از مدرس ــان س در پای
ــوالن  ــهر معم ــیل در ش ــه س ــق فاجع ــه عم ک
شــد. بازدیــد  نیــز  بــود  مشــهود  آن  در 

و  آق قــال  شهرســتان  بعــدی  مقصــد 
ــا  ــه ب ــود ک ــتان ب ــتان گلس ــان در اس گمیش
هماهنگــی و مســاعدت رئیــس نمایندگــی 
آمــل و همــکاران ایــن نمایندگــی همــراه 
ــد  ــر بازدی ــالوه ب ــتان ع ــتان گلس ــد. در اس ش
ــوزش  ــا آم ــی ب ــوزان، تعامل ــازل دانش آم از من
و پــرورش نیــز بــه منظــور آسیب شناســی 
گرفــت.   صــورت  ثانویــه  نیازســنجی های  و 
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راســتای  در  کمــک  جمــع آوری  بــرای  تابســتان  در  بنیادکــودک 
بــا  و  خــود  حمایــت  تحــت  دانش آمــوز  بــه  هــزاران  خدمت رســانی 
ــروه  ــکاری گ ــی و هم ــا همراهـ ــدارس، ب ــروع م ــل ش ــه فص ــدن ب ــک ش نزدی
دواطلبــان مجموعــه، کمپینــی بــا نــام )من5هســتم( را راه انــدازی کــرد. 

ــان از  ــزار توم ــت 5 ه ــا پرداخ ــتند ب ــان می توانس ــن هموطن ــن کمپی در ای
طریــق کــد: #555555*780* و دعــوت از 5 نفــر دیگــر و تــگ کــردن آن هــا 
ــب دانش آمــوزان  ــه ل در اینســتاگرام، از موسســه حمایــت کــرده و لبخنــد را ب
ــا  ــد ت ــرو ش ــردم  روب ــتقبال م ــا اس ــه ب ــن ک ــن کمپی ــانند. ای ــیه  بنش بورس
ــن  ــه ای ــوط ب ــتوری مرب ــد دس ــس از آن ک ــت و پ ــه داش ــال ادام ــان س پای
ــه  ــد. ب ــی مان ــال باق ــان فع ــی همچن ــای عموم ــذب کمک ه ــرای ج ــن ب کمپی
ــده در  ــر ش ــد ذک ــری ک ــماره گی ــا ش ــد ب ــوکاران می توانن ــب نیک ــن ترتی ای
ــد. ــدا کنن ــه موسســه اه ــورد دلخــواه خــود را ب ــغ م ــکان، مبل ــان و م ــر زم ه

کمپین من5 هســتم
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ویزافون زبان  ــر دامنه کوه  ب بنیادکودک  دانش آموزان 
ــال 1396  ــت. از س ــرده اس ــاز ک ــال 1341 آغ ــان از راِه دور، از س ــوزش زب ــه ی آم ــود را در زمین ــِت خ ــون فعالی ویزاف
ــِد  ــذاراِن فقی ــی از بنیان گ ــِت یک ــاِس خواس ــر اس ــد ب ــه  ش ــم گرفت ــی، تصمی ــاِن انگلیس ــوزِش زب ــال آم ــس از 55 س پ
ــه  ــرد ک ــرار گی ــرادي ق ــار اف ــوري شــهریاري در اختی ــِي پ ــورِس تحصیل ــرِح ب ــی در ط ــه و عموم ــای پای ــون، دوره ه ویزاف
ــد و از طبیعــت  ــان دسترســی ندارن ــوزش زب ــاِت آم ــه امکان ــد، ب ــت مي کنن ــه خدم ــه جامع ــاي بشردوســتانه ب ــا هدف ه ب
ــون مقــرر شــد دانش آمــوزان و  ــان ویزاف ــه همیــن دلیــل طــی جلســه ای بیــن بنیادکــودک و بانی ــد. ب حفاظــت مي نماین
ــد.  ــگان بپردازن ــان انگلیســی مجــازی رای ــه یادگیــری زب ــن فرصــت اســتفاده کــرده و ب ــز از ای کارمنــدان بنیادکــودک نی
با همکاری مدیـران فرهیختـه مجموعه ویزافـون، 90 نفر از کارکنان و 600 نفر از دانش آمـوزان بورسیـه بنیادکـودک از 

خدمات آموزشی رایگان ویزافون بهره  مند شدند.
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با همیاری هم
را #زنگ_مهر 

درمی     آوریم! به صدا 

34

و  دانش آمــوزان  پرتکاپــوی  مــاه  مهــر،  مــاه 
بــا  نیــز  امســال  اســت.  بنیادکــودک  همیــاران 
کوله پشــتِی  کردیــم  تــاش  #زنگ_مهــر  کمپیــن 
از  را  کم برخــوردار  و  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزاِن 
کنیــم.  لبریــز  "مهــر"  و  دفتــر  خــودکار،  مــداد، 
در گام اوِل ایــن کمپین، شــرکت نائوس با جمع آوری 
2000 امضــا از پزشــکان و داروســازان نیک اندیــش، در 
ــوز  ــرای 1200 دانش آم ــل ب ــوازم تحصی ــن ل ــه ب تهی
ــد.  ــراه ش ــه هم ــن موسس ــا ای ــودک، ب ــیه بنیادک بورس
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#زنگ_مهــر  کمپیــِن  بــا  هم زمــان  همچنیــن 
بــا هــدف تأمیــن نوشـــت افزار بــرای دانش آمــوزان 
بنیادکــودک،  بورســیه  کم برخــوردار  اســتعداِد  بـــا 
#برای_همه_ایــران  کمپیــن  بـــا  نیــز  دیجــی کاال 
بــا همــان هــدف؛ همــراه موسســه شــد. کمــک 
دیجــی کاال بــه صــورت کمــک نقــدی بــه بنیادکــودک 
ــروش  ــن ف ــال و هم چنی ــون ری ــغ 500 میلی ــه مبل ب
نوشــت افزار بــا ســود صفــر بــه مهربانانــی کــه در 
ــام  ــال اق ــا ارس ــا ب ــود ت ــد ب ــرکت کردن ــن ش کمپی
خریــداری شــده بــه بنیادکــودک، ایــن لــوازم بــه 
ــد.  ــاد برس ــده ی بنی ــیه  ش ــوزان بورس ــت دانش آمـ دس
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مجمع عمومی سالیانه
ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع  جلســه 
ــارم  ــنبه چه ــح روز پنجش ــاعت 9 صب ــودک س بنیادکـ
مهرمــاه بــا حضــور اکثریــت اعضــای هیئــت امنــا 
و در محــل دفتــر مرکــزی مؤسســه برگــزار شــد.

 در ایــن جلســه گــزارش هیئــت مدیره در خصـــوص 
مالــی  ســال  طــی  موسســه  وضعیــت  و  فعالیــت 
ــابرس  ــزارش حس ــن گ ــد. همچنی ــت ش ــته قرائ گذش
حسابرســی  موسســه  از  اســتیفایی  آقــای  توســط 
کوشــش و گــزارش بــازرس توســط مدیرمالــی بــه 
محمــدی  علی اکبــر  آقــای  طـــرف  از  نمایندگــی 
ــید. ــا رس ــت امن ــای هیئ ــتماع اعض ــه اس ــازرس( ب )ب

در انتخابــات اعضــای هیئــت مدیــره نیــز افــراد 
ــودک  ــره بنیادک ــت مدی ــت در هیئ ــت عضوی ــر جه زی
توســط هیئــت امنــا بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــدند.

آقایــان مهــرداد نعمتــی، ســیدکمال الدین محمــدی، 
ــم  ــی و خان ــه میرصانع ــید روح ال ــی، س ــا جناغ غامرض
رقیــه دادخــواه بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئــت 
مدیــره و آقایــان احمــد منفــرد و بهــزاد درخــور 
. مدیــره   هیئــت  علـــی البدل  عضــو  عنــوان  بــه 

ــوان  ــه عن ــر بـ ــی فاط ــه حسابرس ــه موسس در ادام
حســابرس اصلــی موسســه و موسســه حسابرســی 
ــز  ــدل و نی ــابرس علی الب ــوان حس ــه عن ــار ب بهرادمش
ــی  ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــان ب ــا نادری ــای محمدرض آق
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــی ب ــون موصل ــم حلیمه خات و خان
علی البــدل بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند.
ســایر مصوبات مجمع عادی ســالیانه به شــرح زیر بود:
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روزنامــه اطاعات بــه عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
جهــت درج آگهی هــای موسســه انتخــاب شــد.
"آیین نامه شفافیت"، "منشور اخاقی و معیارهای 
رفتار حرفه ای" و "فـــرم منشـور اخاقی و معیارهای 
رفتار حرفه ای مدیران بنیادکودک" به تصویب اعضای 

هیئت امنای موسسه رسید.
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ترک تحصیل احتمالی  در خطر   دانش آموز  ر  شــش هزا
ــدل 17.5  ــن مع ــا میانگی ــوز ب ــش هزار دانش آم ش
تنهــا بــه دلیــل از دســت دادن همیــاران ایرانــی مقیــم 
ــه  ــک جانب ــم های ی ــت تحریـ ــه عل ــران ب ــارج از ای خ
ــکا  ــر امری ــه از دفت ــال وج ــکان انتق ــدم ام ــکا و ع آمری
ــد.   ــرار گرفتن ــل ق ــرک تحصی ــر ت ــران، در خط ــه ای ب

چــه اتفاقی بــرای ایــن 6000 دانش آمــوز می افتاد اگر 
کمــاکان مــورد حمایــت بنیادکــودک قــرار نمی گرفتند؟!
اما با تاش هـــای بی وقفـه همکاران و مهر همیـاران، 
بنیادکودک توانست همه ایـــن دانش آموزان را در کاس  

درس حاضر نگه دارد.
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به همین منظور بنیـادکودک با همکاری گروه داوطلبـان 
نیـک اندیـــش موسســـه در زمینـه تبلیغـات با رهبـری 
آقـای شهـرام سیـف )راهبـر و استراتژیسـت تبلیغاتـی( 
با اجـــرای کمپیـن #همیـارحاضـر، بر آن شـد بحـران 
خطـــر تـــرک تحصیـل 6 هـزار دانش آمـوز از 11هـزار 
دانش آموز بورســیه را که به دلیل عدم امکان انتقال وجه 
از دفتر بنیـــادکودک در امریـکا به داخل کشور به وجود 
آمــده بود؛ با هموطنان  داخل کشــور در میان بگذارد.
پـــس از گـذشـت مـدتـی از آغـاز کمپیـن، 2هـزار 
دانش آمـــوز از مهـرورزی همیـاران نیکـوکار برخـوردار 
شده و با خاطـری آسـوده به تحصیـل خود ادامه دادند. 
بنیـــادکودک تمـام تـوان خـود را به کـار بـرد تا نـوروز 
99، چهـارهـــزار دانش آمـوز باقیمانـده نیـز بی دغدغـه 
به استقبال بهـار بروند. خوشبختانه تاش موسسه موثـر 
واقع شد و تمام دانش آموزان از نعمـت همیار برخـوردار 

شدند.
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به عنوان اولین موسسه مردم نهاد
اطاعات بنیادکودک بر روی

سامانه جامع اطاع رسانی ناشران

سازمان بورس و اوراق بهادار )کدال( قرار گرفت

www.Codal.ir
بنیادکودک اولین موسسه مردم نهاد بر روی سامانه ُکدال 

ــاد  ــوان اولیــن موسســه مردم نه ــه عن بنیادکــودک ب
ــر روی  ــود را ب ــتندات خ ــایر مس ــی و س ــات مال اطاع
ســامانه جامــع اطاع رســانی ناشــراِن ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار )ُکــدال( در دســترس عموم مــردم قرار داد.

ــون اصــاح بنــد 5 مــاده 6 و مــاده  ــه قان ــا ابتنــا ب ب
21 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون 
اساســی کــه در راســتای شفاف ســازی، ســامت و 
ــه  اطــاع افــکار عمومــی، موسســات خیریــه را ملــزم ب
ارائــه اطاعــات مالــی بــه ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
کــرده اســت؛ بنیادکــودک اولیــن موسســه مردم نهــادی 
اســت کــه جهــت اطمینان بخشــی بــه جامعــه مخاطــب، 
اطاعاِت درخواســت شــده توسط ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار را بــر روی ســامانه کــدال آن ســازمان قــرار داد. 
پــس از ابــاغ قانــون مذکــور در مــورخ 98/04/26 در 
ــه طــی مراحــل  ــدام ب ــان، بنیادکــودک اق ــن زم کم تری

ــس  ــرد و پ ــون ک ــف آن قان ــام تکالی ــت انج اداری جه
از گذشــت حــدود ســه مــاه بــا دریافـــت توکــن، موفـــق 
بــه ارائـــه مــدارک و اطاعات درخواســت شــده بــر روی 
ســامانه کــدال ســازمان بــورس شــد. مــدارک و اطاعات 
افشــا شــده توســط بنیادکــودک بــر روی ســامانه کــدال 
بنیادکــودک،  اساســنامه  شــامل:  بــورس  ســازمان 
از ســال 93  مالــی حسابرســی شــده  صورت هــای 
ــاده از  ــادی و فوق الع ــع ع ــات مجام ــد، تصمیم ــه بع ب
ــره از ســال  ــرات هیئــت مدی ــه بعــد، تغیی ــال 93 ب سـ
93 بــه بعــد، گــزارش فعالیــت و عملکــرد هیئــت 
مدیــره بــه مجمــع از ســال 93 بــه بعــد اســت. 
ــا اســتفاده از لینــک زیــر  عمــوم مــردم می تواننــد ب
ــودک  ــط بنیادک ــده توس ــه ش ــدارک ارائ ــات و م اطاع
نماینــد: ماحظــه  کــدال  ســامانه  روی  بــر  را 

https://b2n.ir/06308
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تداوم جاوید مهر همواره باقی خواهد ماند
خــدا را شــاکریم کــه نهــال بنیادکــودک با دلســوزی زنان 
و مــردان دغدغه منــد ایــن ســرزمین درختــی تنومند اســت.

زنــان و مردانــی کــه صادقانــه و خالصانه بــه دانش آموزان 
کــه  نیک اندیشــانی  همــان  کرده انــد.  خدمــت  وطــن 
عمرشــان صــرف روشـــن کــردن چــراغ علــم و دانــش شــده 
ــت. ــد داش ــه خواه ــت ادام ــا بی نهای ــغ ت ــت و بی دری اس

ســرکار  بنیادکــودک  معنــوی  مــادر  کــه  اکنــون 
ــه را در  ــه موسس ــانی ب ــه خدمت رس ــواه ادام ــم دادخ خان
ــوان  ــا پرت ــن ام ــراه دیری ــه هم ــل، ب ــِت عام ــب مدیری قال
ــپرده اند،  ــری( س ــر ناظ ــم دکت ــرکار خان ــودک )س بنیادک
ضمــن آرزوی ســامتی و طــول عمــر برایشــان خرســندیم 
ــاره  ــازی دوب ــا آغ ــان ب ــق بی پایانش ــتمرار عش ــا اس ــه ب ک
همــواره در کنــار خانــواده بــزرگ بنیادکــودک خواهنــد بود.

بی شــک انتخــاب ســرکار خانــم دکتــر ناظــری بــه 
ســمت مدیرعامــل بنیادکــودک بــا راهنمایــی پیشکســوتان 
بنیــاد و یــاری همــکاران و همیــاران همــواره همــراه، 
رشــد و شــکوفایی بیــش از پیــش را رقــم خواهــد زد.
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شــهربازی هپی ســیتی در راســتای تحقــق مســئولیت 
اجتماعــی خــود بــا اهــدای 1000 بلیــط، دانش آمــوزان 
بورســیه بنیادکــودک را بــه ایــن مجموعــه دعــوت کــرد. 
همگام با پیشـــرفت تکنولـوژی، هپی سیتـی یکـی از 
مکان های تفریحی مورد دلخواه در تهران اســت که به 
عنوان یک شــهربازی واقعیت مجازی با در اختیار داشتن 
به روزترین و جدیدترین دســتگاه های واقعیت مجازی به 

ارائه بازی های جذاب روز می پردازد.

آموِز دانش   1000
بنیاد کودک  
در هپی سیتی 
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در مراســمی کـــه بــا اجــرای گــروه دال همــراه بــود؛ 
ــد مبلمــان ُرســت در تهــران افتتــاح شــد.  شــعبه جدی
ــن  ــد ای ــت دغدغه من ــوت مدیری ــه دع ــودک ب بنیادک
ــه معرفــی  مجموعــه در ایــن مراســم شــرکت کــرد و ب
فعالیت هــا و مأموریــت خــود پرداخــت کــه نتایــج 
مثبتــی را نیــز بــرای موسســه بــه همــراه داشــت.

ــت  ــه ثب ــیراز ب ــال 91 در ش ــت در س ــان ُرس مبلم
رســید و شــروع بــه فعالیــت کرد. بعــد از تجهیــز کارگاه، 
جــذب نیــرو و مدل ســازی محصــوالت، بــا افتتــاح 
ــت. ــه داده اس ــود را ادام ــت خ ــر فعالی ــعبه های دیگ ش

بنیاد کودک ز  ا ــت  رُس مبلمان  حمایت 
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 از روزهای نخســتین شــیوع ویروس کرونا، مددکاران 
بنیادکــودک در اقصــی نقــاط ایــران به آگاهی رســانی در 
مــورد رعایــت بهداشــت فــردی و توزیــع رایــگان اقــام 
ــیه  ــوزاِن بورس ــای دانش آم ــن خانواده ه ــتی بی بهداش
پرداختنــد. در برخــی مناطــق عــاوه بــر دانش آمــوزاِن 
نیــز  دست فروشــان  و  کار  کــودکان  کم برخــوردار، 
از چگونگــی رعایــت بهداشــت فــردی آگاه شــدند.

دانش آموزان  اعضای خانواده 
بزرگ  اعضای خانواده  نیز 
بنیادکودک هســتند!
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ــه  ــار را ب ــیدن به ــو و رس ــال ن ــاز س ــا آغ ــه م هم
دوســتان و نزدیکان مــان تبریــک می گوییــم. برخــی بــا 
ــی  فرســتادن کارت هــای تبریــک رســم نیکــوی قدردان
ــه  ــق ب ــن طری ــد و از ای ــم می آمیزن ــک را دره و تبری
ــد.  ــه می دهن ــت هدی ــت و محب ــود اهمی ــتان  خ دوس
از ســویی دیگــر بســیاری از شــرکت ها بــا خریــد 
از مشــتریان، همراهــان و همــکاران  تبریــک  کارت 
ــال  ــد. امس ــی می کنن ــکر و قدردان ــود تش ــازمانی خ س
ــک  ــرای کم ــد ب ــی ش ــتانه فرصت ــک دوس ــن تبری ای

بــه دانش آمــوزان بــا اســتعداد کم برخــورداری کــه 
یاری هــای کوچــک مــا می توانــد مســیر شــکوفایی 
آنهــا را همــوار کنــد. بــا خریــد کارت تبریــک نــوروز از 
ــه دوســتان مان  ــر تبریــک عیــد ب بنیادکــودک عــاوه ب
کم برخــوردار  اســتعداد  بــا  دانش آمــوز  همیــار 
ــم.  ــه دادی ــا هدی ــه آنه ــزه را ب ــد و انگی ــدیم و امی ش
همچنیــن مراقبــت از یگانــه زیســت گاهی کــه در 
آن زندگــی می کنیــم را بــه کودکانمــان آموختیــم.

و  تبریک  کارت  تهیه 
بنیادکودک ز  ا نــوروز  تقویم 
ز موسســه(  ا در حمایت  دیگر  )راهی 
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دانش آموز  2000
از خـطــــر   
ترک تحصیـل
....... رستند   

ــدیم  ــر آن ش ــر، ب ــن #همیارحاض ــاز کمپی ــا آغ ب
ــوز از  ــزار دانش آم ــل 6 ه ــرک تحصی ــر ت بحــران خط
ــه  11هــزار دانش آمــوز بورســیه بنیادکــودک را کــه ب
دلیــل عــدم امــکان انتقــال وجــه از دفتــر بنیادکــودک 
در امریــکا بــه داخــل کشــور بــه وجــود آمــده بــود؛ بــا 
ــم.  ــان بگذاری ــور در می ــل کش ــان در داخ هموطنان م
اکنــون خرســندیم اعــام کنیــم تاکنــون 2هــزار 
دانش آمــوز از مهــرورزی همیــاران نیکــوکار برخــوردار 
شــده و بــا خاطــری آســوده بــه تحصیــل خــود ادامــه 
ــا  ــز ب ــوروز 99 نی ــا ن ــم ت ــد آن داری ــد. امی می دهن
دانش آمــوز  4هــزار  عزیــزان  شــما  نیک اندیشــی 
باقیمانــده، بی دغدغــه بــه اســتقبال بهــار برونــد.
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بنیادکودک ــای  نمایندگی ه اخبار 

امین مهدوی
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بــا دعــوت نمایندگــی آمــل، جمعــی از بانــوان 
نیک اندیــش بــرای حمایــت از 6000 دانش آمــوزی 
گرفتنــد،  قــرار  تحصیــل   تــرک  خطــر  در  کــه 
و  یافتــه  حضــور  مهربانــی  ضیافــت  جلســه  در 

ضمــن ارائــه راه حل هــای پیشــنهادی، هــر یــک 
در  بنیادکــودک  خانــواده  از  عضــوی  عنــوان  بــه 
عنــوان  بــه  مشــارکت،  جلــب  و  تبلیغــات  امــر 
مســئولیت اجتماعــی فــردی خــود، گام برداشــتند.

آمل

آمل  نمایندگی  بنیادکــودک  همدلــی همیاران 

جنگل های آمل
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اردبیل

نیک اندیــش  همیــاران  از  یکــی 
و فرهیختــه بنیادکــودک نمایندگــی 
اردبیــل 200 جلــد کتــاب درســی و 
کمــک درســی در مقاطــع مختلــف 
آمادگــی  کتاب هــای  همچنیــن  و 
دانش آمــوزان  بــه  کنکــور  بــرای 
ــرد. ــدا ک ــی اه ــن نمایندگ ــیه ای بورس

نایی دا اهدای  کتاب   اهدای 

مسجد شیخ صفی
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نمایندگــی  بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوز  نســترن 
ــه شــمال  غــرب کشــور در  ــی کارات اردبیــل در مســابقات قهرمان
ــه کســب مقــام دوم در ســبک شــیدوکان شــد. مراغــه موفــق ب
نســترن کــه مقطــع نهــم تحصیلــی را بــا موفقیــت بــه اتمــام 
رســانده اســت، بــا انگیــزه بســیار زیــادی در راه تحصیــل و رشــته 
ورزشــی خــود گام برداشــته و در انتظــار مســابقات بعــدی اســت.

دکودک بنیا ــن  ی فر آ ر فتخا ا ــر  دخت نســترن 

در  اردبیــل  نمایندگــی  اســتعداد  بــا  دانش آمــوز  مریــم 
ــوپر  ــه س ــی کمیت ــی بین الملل ــابقات قهرمان ــومین دوره مس س
ســاباکی در وزن 45- کیلوگــرم مقــام اول را به دســت آورد.

تربیت بدنــی  رشــته  در  دبیرســتان  مقطــع  در  مریــم 
در  بســیار  انگیــزه  بــا  و  اســت  تحصیــل  بــه  مشــغول 
برمــی دارد. گام  خــود  ورزشــی  و  تحصیلــی  مســیر 

رزمی هنرهای  ــان  قهرم مریم 

بــا نزدیــک شــدن بــه آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد، همیــاران نیکوکار 
ــن  ــت تأمی ــل جه ــی اردبی نمایندگ
ــدادی از  ــرای تع ــی ب ــام تحصیل اق
دانش آمــوزان بورســیه، بــه آنهــا  
ــد. ــدا کردن ــت افزار اه ــف و نوش کی

مهر همیاران
همواره جاریست! 
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ارومیه

نمایندگــی ارومیــه همــواره مــورد لطــف و مهــر 
همیارانــش قــرار گرفتــه اســت. یکــی از همیــاران 
نیک اندیــش تعــدادی بســته ســبد مــواد غذایــی بــه 
ــرد.  ــدا ک ــیه اه ــوزان بورس ــای دانش آم خانواده ه
ــا اهــدای کارت هــای هدیــه  همیــار دیگــری نیــز ب
ــرد. ــت ک ــی حمای ــن نمایندگ ــوزان ای از دانش آم

ر گا د یا د  ــَو بُ نیکی  ــه  ک بِه  ن  هما

دریاچه ارومیه
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نمایندگــی  دانش آمــوزان  از  یکــی  لطیــف 
ــال اســت،  ــه فوتب ــد ب ــه بســیار عاقمن ــه، ک ارومی
ــن  ــددکار ای ــاش م ــودک و ت ــک بنیادک ــا کم ب
ــی  ــای ورزش ــد در کاس ه ــق ش ــی، موف نمایندگ
فوتبــال ثبــت نــام و شــرکت کنــد. ایــن دانش آمــوز 
پــر تــاش طــی مــدت زمــان کوتاهــی بــا تقویــت 
اســتعداد ورزشــی خــود، موفــق بــه اخــذ تقدیرنامه 
و مــدال در مســابقات برگــزار شــده بیــن مــدارس 
شــد. در حــال حاضــر لطیف با ممارســت بیشــتر در 
حــال آمــاده شــدن بــرای مســابقات اســتانی اســت.

همیاران نمایندگی ارومیه به 
دانش آمــوزان بورسیــه ایــن 
نمایندگی در آستانـه سال نـو، 

عیدی دادند.
بـه مناسبـت عید نوروز دو 
نفـر از همیـاران نیک اندیــش 
ایـن نمایندگــی تعــداد 60 

جفــت کفــش و 197 کارت 
هدیـه 200 هــزارتومانــی به 

دانش آموزان اهدا کردند.

ارومیه گل کاشت ــت جوان    فوتبالیس

ــی  ــاران نمایندگ ــر، همی ــاه مه ــیدن م ــا فرارس ب
نوشــت افزار  بســته های  اهــدای  بــا  ارومیــه 
بورســیه،  دانش آمــوزان  بــه  کوله پشــتی  و 
کردنــد.  مــدارس  راهــی  لبخنــد  بــا  را  آنهــا 

ارومیه  نمایندگی  در  ــر  مه زنگ 

آستانه در  مهر 
نــوروز  عید 
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اصفهان

حامد و برادرش کاراته کاران با اســتعداد بنیادکودک 
از استان اصفهان با درخشش در دومین دوره مسابقات 
قهرمانی کشــور که در شهریور ماه در نجف آباد برگزار 

شد، موفق به کسب مقام دوم و سوم شدند.

در  اصفهانــی  ــرادران  بـ درخشـش 
کاراتـــه قهرمانـی کشور مسابقـات 

میدان نقش جهان
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دانش آمــوزان بورســیه نمایندگــی اصفهــان در »مســابقات فرهنگــی ورزشــی 
ــا دانش آمــوزان دیگــر ســمن های فعــال در حــوزه کــودک در  مهــر مانــدگار« ب
ایــن شــهر بــه رقابــت پرداختنــد. ایــن مســابقات در رده هــای ســنی 10 تــا 15 
ــای  ــال، بازی ه ــران و آیتم هــای ابروالیب ــژه پســران و دخت ســال و در دو روز وی
بازی هــای  و  طناب کشــی  آبــی،  بازی هــای  تمرکــز،  افزایــش  و  فکــری 
گروهــی و تفریحــی در محــل »ورزشــگاه امــام خمینــی« اصفهــان برگــزار شــد.
ــودک، ــیه بنیادک ــوزان بورس ــن از دانش آم ــب بــرای 20 ت بــه ایــن ترتی

روزی خاطره انگیز و شاد فراهم شد.
پایاِن مراسم نیز با اهدای هدایایی از قبیل کوله پشتی حاوی نوشت افزار، کفش 

ورزشی و همچنین پذیرایی ناهار، دانش آموزان بورسیه بدرقه شدند. 

ماندگار جشــنواره مهر 
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اهواز

نخلستان
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با فرارســیدن ماه مهــر، همیــاران نیک اندیش بنیادکــودک نمایندگی 
اهواز با اهدای کوله پشــتی و بســته های نوشــت افزار به دانش آموزان 

بورســیه، آنهــا را با لبخنــد راهی کاس درس کردند.

مهربانی جاریست!
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مهارت هــای  یادگیــری  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
جانبــی مثــل موســیقی در رشــد و توانمندســازی و 
ــاران  ــودکان، همی ــس در ک ــش عزت نف ــن افزای همچنی
برگــزاری  بــه  اقــدام  ایــام  نمایندگــی  فرهیختــه 
ــرای  ــز( ب ــودکان )بل ــیقی ک ــوزش موس ــای آم کاس ه
ــد. در  ــی کردن ــع ابتدای ــیه در مقط ــوزان بورس دانش آم
ــا همــکاری آموزشــگاه نی لبــک و اســاتید  ــن راســتا ب ای
ایــن مجموعــه ایــن کاس هــا در دفتــر نمایندگــی 
دانش آمــوزان  از  بســیاری  و  شــده  برگــزار  ایــام 
شــدند.  بهره منــد  کاس هــا  ایــن  از  بورســیه 

ایالم

ــوزانبورسیهنمایندگیایالم آمـوزشموسیقیبهدانشآمـ

کوه قالقیران
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و  افتخــاری  همــکاران  نــوروز،  عیــد  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
ــب  ــدف جل ــا ه ــه ای ب ــام جلس ــی ای ــودک نمایندگ ــددکاران بنیادک م
بــرای  غیرنقــدی  و  نقــدی  کمک هــای  جمــع آوری  و  مشــارکت 
کردنــد. برگــزار  نمایندگــی  ایــن  بورســیه  دانش آمــوزان  عیــدی 

شناســایی  بــا  و  برگــزار  اســفندماه  اول  روز  در  جلســه  ایــن 
شــد.  انجــام  مشــارکت  جلــب  بــرای  برنامه ریــزی  هــدف،  جامعــه 

افتخاری ــکاران  و هم گردهمایی مددکاران 
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موزه اسنادمردم شناسی

بروجرد
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همیــار نیــک اندیــش اهــل بروجــرد، 50 جلــد 
ــه  ــان ب ــه و رم ــی، قص ــای علم ــامل کتاب ه ــاب ش کت
بنیادکــودک نمایندگــی بروجــرد اهــدا کــرد. ایــن 
ارســالی  کتاب هــای  ســایر  همــراه  بــه  کتاب هــا 
بهره منــدی  بــرای  بنیادکــودک  مرکــزی  دفتــر  از 
دانش آمــوزان در کتابخانــه ایــن نمایندگــی قــرار گرفت. 

بنیادکودک ــه  ب بروجردی  هدیه همیار 
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زهـرا دختـر کاراتـه کار با استعـداد بنیادکـودک 
نمایندگـی بروجـرد، با شرکت در مسابقات کشوری 
کاراتـه که به میزبانـی شهرستـان فیروزکوه برگـزار 
شد، در وزن 45- کیلوگـرم موفـق به کسـب مقـام 
سوم و مـــدال برنز شـد. این دانش آمـوِز با استعـداد 
ثابت کرد عاوه بر موفقیت تحصیلـی می توان سایـر 
استعدادها را حتی در شرایط دشوار تقویت و شکوفا 

کرد. 

اشکان، پسـر کاراته کار با استعـداد بنیـادکودک 
نمایندگـی بروجرد، با شرکـت در مسابقات استانـی 
کاراته که به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار شد، 
در وزن 63- کیلوگـــرم موفـق به کسب مقام اول و 
مدال طا شد. اشکان طعـــم موفقیت تحصیلی را با 

این افتخارآفرینی دوچندان کرده است. 

همایـش
نمایندگی
بروجـرد

در مسابقـــات موفقیت 
کاراتـه کشـوری 

در اول  مقـام  کســــب 
استانـی  مسابقـــات 
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   همایــش خانــواده بــزرگ بنیادکــودک
98 تیرمــاه  در  بروجــرد  نمایندگــی  در 
و مســئوالن  مدیــران،  حضــور  بــا 
حضــور بــا  و  موسســه  ایــن  همــکاران 
بورســیه دانش آمــوز   350 افتخــار  پــر 
ایشــان خانواده هــای  و  نمایندگــی  ایــن 
برگزارشــد. زرینکــوب  دکتــر  تــاالر  در 
ضمــن بروجــرد  نمایندگــی  رئیــس 
خوش آمدگویــی بــه حضــار، دقایقــی در
در بنیادکــودک  فعالیت هــای  خصــوص 
در کــرد.  ارائــه  توضیحاتــی  بروجــرد 
و آمــوزش  رئیــس  مراســم  حاشــیه 
ــل ــت عام ــای هیئ ــرد، اعض ــرورش بروج پ
و تعــدادی دیگــر از مســئولین شــهر بــا
ــو داشــتند. ــل و گفتگ ــران موسســه تعام مدی
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بــم

ارگ بــم
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مهربانــی  ســفیران  خیریــه  موسســه  و  بــم  نمایندگـــی  همــکاری  بــا 
 18 پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  پشــتیانی  و  حمایـــت  بــا  و  اصفهـــان 
دنـدان پزشکـــی  خدمـــات  ارائـــه  جهـــت  نیک اندیـــش  دنـــدان پزشک 
شــدند. دعــوت  بــم  بــه شهرســتان  بنیـادکـــودک  دانـش آمـــوزان  بــه 

تمامـــی هزینه هـــای اقامـــت و پذیرایـــی دنـدان پزشـــکان نیک اندیــش 
ترتیـــب  ایــن  بــه  شــد.  تامیـــن  شهرســتان  نیکـــوکاران  ســوی  از 
و  دانش آمـــوز   150 بــر  بالـــغ  ایشــان  اقامــت  روز  ســه  طــول  در 
ــن  ــد. همچنیـ ــتفاده کردنـ ــکی اس ــات دندان پزش ــواده هایشان از خدمـ خانـ
و  دهــان  بهداشــت  صحیـــح  مراقبــت  زدن،  مســـواک  صحیـــح  روش 
ــه  ــن برنام ــه ای ــد. در ادام ــوزش داده ش ــدت آمـ ــن مـ ــز در ای ــدان نی دنـ
)مســواک،  شــامل  پکیــج   100 تعــداد  نیکــوکاران،  از  یکــی  توســط 
خمیــر دنــدان و نــخ دنــدان( بــه دانش آمــوزان بنیادکــودک اهــدا شــد.

سفیران مهربانی 
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بوشهر

ساحل خلیج فارس
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امیرحسین دانش آموز بورسیه 
بنیادکودک نمایندگی بوشهر در 
مسابقـات رزمی هان مادانـگ در 
سطح استانـــی،  موفـق به کسب 
مقـــام قهرمانـی شـد. او پیـش 
از این نیـــز در مسابقات دیگـری 
موفـق به کسب مدال و لوح های 

قهرمانی شده بود. 
هان ما دانگ به معنای جشنواره 
و گردهمایی خانواده تکواندو است 
و به مسابقاتی اطاق می شود که 

شامل تکنیک های پایه است.  

ابوالفضل کونگ فوکار 
با استعـداد بنیادکودک، 
از استان بوشهر با شرکت 
در مسابقــات جهانــی 
به میزبانــی  کونــگ فو 
کشور بلغارستان، شهـر 
صوفیـــا، در دو استایـل 
مبارزه آزاد و تکنیک که 
به مدت پنج روز برگزار 
شد، شرکـت و دو مقـام 
قهرمانـی کسـب کـرد.

بوشهری رزمی کاران 
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بنیادکودک  ز  ا در حمایــت  رکاب زنی 
دوچرخه سـوار بوشهـری، عضـو انجمن نابینایان 
ایران، مروج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و عضو 
هیئت دوچرخه سـواری استـان بوشهـر، با هدف 
حمایت از دانش آموزان با استعـداد کم برخـوردار 
بنیـادکودک و معرفـی این سازمـان مردم نهـاد، 
در شهر بوشهـــر رکاب زد. این برنامـه در ساحل 
زیبـــای خلیج فـارس اجـرا شد. همچنیـن ایـن 
برنامـــه در تاریـخ دیگـری در پارک ملت مشهد 
با حضـــور ایـن دوچرخـه سـوار نیـک اندیــش و 

دوچرخه سواران مشهدی برگزار شد.

در خلیج فــارس بنیادکــودک 
برنامــه  بوشــهر  نمایندگــی  بنیادکــودک 
پیــاده روی در ســاحل خلیــج فارس برگــزار کرد.

ایــن برنامــه در تاریــخ 98/11/17 بــا هــدف 
ــای  ــت و روش ه ــط زیس ــا محی ــنایی ب آش
پکیج هــای  و  برگــزار  آن  از  حفاظــت 
کشــور  از  ارســالی  محیطــی  زیســت 
شــد. اهــدا  دانش آمــوزان  بــه  آلمــان 

ــن روز  ــه ای ــوزان صبحان ــن دانش آم همچنی
پرخاطــره را مهمــان اداره گاز اســتان بودند. 
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تعریفــی کــه  تعبیــر و  در هــر 
ــوان  ــودک و نوج ــر ک ــرای تئات ب
ــم آن در  شــده اســت، نقــش مه
زندگــی  مهارت هــای  آمــوزش 
فرهنگ ســازی  و  کــودک  بــه 
جامعــه تاییــد شــده اســت. تئاتــر 
ــرای  ــواره محیطــی ب ــودک هم ک
ــه  یادگیــری و آموختــن اســت. ب
هماهنگــی  بــا  منظــور  همیــن 
 30 نمایندگــی بوشــهر، تعــداد 
بورســیه  دانش آمــوزان  از  نفــر 
ــر  ــای تئات ــه تماش ــر “ب ــه تئات ب
ــه در  ــن برنام ــد. ای ــن” رفتن بیای
ــزار شــد. ســالن شــهر قصــه برگ

نمایندگـی بوشهـر در بهمن ماه جلسـه 
هـم اندیشـــی با همیـاران برگـزار کـرد. 
در ایـــن جلسـه دربـاره نحـوه معرفـی 
ــودک و فعـالیـت هــــای آن  بنیـادکـ
به شرکـت هـا، صنایـع، سازمـان هـا و...، 
چگونگـی تبلیغـات و جذب همیار برای 
دانش آمـوزان در خطـر تـرک تحصیـل 
گفتگو شد و همیاران نیکـــوکار در این 
راستـا و فعالیـت در ایـن زمینـه اعـام 

آمادگی کردند.

بوشــهر  نمایندگــی  گردهمایــی همیــاران 

بیایــن” تئاتــر  تماشــای  “بــه 
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بیرجند

باغ اکبریه
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2 بنیادکــودک1 در  یلــدای ســینمایی 
بنیادکــودک  دانش آمــوزان  از  جمعــی  یلــدا  شــب  مناســبت  بــه 
مهربــان  و  دلســوز  نیکــوکاران  از  یکــی  دعــوت  بــه  بیرجنــد  نمایندگــی 
در ســینما بهمــن بــه منظــور تماشــای فیلــم پــر بیننــده “منطقــه پــرواز 
خــورد.  رقــم  برایشــان  تماشــایی  یلدایــی  و  آمدنــد  گردهــم  ممنــوع” 
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تبریز

بازار بزرگ تبریز
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برنامــه،  فــوق  کاس هــای  شــروع  و  تابســتان  فصــل  آغــاز  بــا 
بــا  تبریــز  نمایندگــی  بورســیه  دانش آمــوزان  بــرای  نقاشــی  کاس 
کاس هــا  ایــن  شــد.  برگــزار  شــرکت کنندکان  خــوب  اســتقبال 
نهفتــه  اســتعدادهای  داشــت  ادامــه  مــاه  شــهریور  پایــان  تــا  کــه 
کــرد.  تقویــت  را  دانش آمــوزان  نقاشــی  هنــر  و  شــکوفا  را  بی شــماری 

کـــاس
آمــوزش  
نقـــاشی  
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تهران

برج آزادی
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آموزش مددکاران ارتقای  جلســات 

و کاس های فوق برنامه ــتان  تابس

در  مــددکاران  موثرتــر  و  مثبــت  مداخلــه  و  تســهیل گری  منظــور  بــه 
اضطــراب، خشــم،  موضوعــات  بــا  آموزشــی  دانش آمــوزان، جلســات  امــور 
بــرای  خصــوص  ایــن  در  پاســخ  و  پرســش  و  ارتباطــی  مهارت هــای 
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــن نمایندگ ــاور ای ــط مش ــران، توس ــی ته ــددکاران نمایندگ م

ــود را در  ــت خ ــات فراغ ــودک اوق ــوزان بنیادک ــتان دانش آم ــل تابس ــروع فص ــا ش ب
ــن  ــد. در ای ــم  گذراندن ــیاه قل ــی و س ــا مدادرنگ ــوزی ب ــی و مهارت آم ــای نقاش کاس ه
کاس هــا کــه بــه همــت یکــی از دانشــجویان مســتعد و بورســیه بنیادکــودک تشــکیل 
شــد 18 نفــر از دانش آمــوزان در دو  گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان شــرکت کردنــد.
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کنکــوری دانش آمــوزان  ویــژه  همایــش 
نمایندگــی تهران همایش ویژه دانش آموزان کنکوری را 

برگزار کرد.

 در ایـن همایـش درخصوص نحوه برنامه ریزی و مطالعه 
دروس، برای آمادگـــی هر چه بیشتر در کنکور سال آتی 
و شرکـــت در کاس ها و کارگاه هایـی که می توانـد برای 

دانش آموزان مفید و موثر واقع شود، صحبت شد.

در پایان به دانش آموزان شــرکت کننده، دفتر برنامه ریزی 
اعطا شد. 58 نفـــر از دانش آمـوزان بنیادکـودک در ایـن 

همایش شرکت کردند. 
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نویــن مدیریــت آمــوزش علــم 

MBA“ کــه شــامل یــک دوره کامــل آموزشــی در  دانشــجویان بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی تهــران در کارگاه”
قالــب 50 جلســه چهــار ســاعته اســت حضــور پیــدا کردنــد. مــدرس ایــن کارگاه یکــی از اســاتید حــوزه مدیریــت 
بــود. مدیریــت منابــع انســانی، مدیریــت بازاریابــی، برندســازی، کارآفرینــی و اســتارت آپ بــا حضــور کارآفرینــان 
موفــق و اشــتراک تجربیاتشــان بــا دانشــجویان از جملــه اقدامــات و محتــوای تشــکیل دهنــده جلســات بوده اســت. 
ــه منظــور اســتفاده بهینــه در اختیــار دانش پژوهــان قــرار گرفــت.  ــان هــر جلســه ب مباحــث تکمیلــی نیــز در پای

اســترس  مدیریــت  کارگاه  اولیــن 
خانــوار،  سرپرســت  زنــان  ویــژه 
اول  جلســه  در  شــد.  برگــزار 
ــدف  ــد و ه ــا فرآین ــرکت کنندگان ب ش
کلــی جلســات کارگاه آشــنا شــدند 
پیش آزمــون  پرســش نامه های  و 
جهــت  ســازگاری،  و  روان  ســامت 
تکمیــل در اختیــار شــرکت کنندگان 
ــس  ــث تدری ــت. مباح ــرار گرف دوره ق
ــی  ــن جلســه شــامل معرف شــده در ای
نشــانه های  آن،  فرآینــد  و  اســترس 
فیزیولوژیــک،  واکنش هــای  فکــری، 
نشــانه های حســی و رفتــاری اســترس 
آمــوزش  آن  مراحــل  و  منابــع  و 
انتهــای جلســه روش  داده شــد. در 
ــات  ــترس و تمرین ــی در اس تنش زدای
ــد.  ــه ش ــز آموخت ــش نی ــس و کش تنف

استرس کارگاه مدیریت 
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32 نفــر از دانش آمــوزان نمایندگــی تهــران را بــه بازدیــد  موسســه توریســتی نیاگشــت همیــار همیشــگی بنیادکــودک، 
ــد از  از مجموعــه تاریخــی و فرهنگــی کاخ نیــاوران دعــوت کــرد. در ایــن اردوی یــک روزه دانش آمــوزان ضمــن بازدی
مجموعــه و محوطــه کاخ در فضــای بــاز کنــار هــم به کشــیدن نقاشــی مشــغول شــدند و در انتهــا هدایایی دریافــت کردند.

دانیال دانش آمـوز با استعداد و توانمنـد 
بنیادکـودک نمایندگی تهران عضو تیـم 

ملی )هنرهای رزمی ترکیبی( است.

در طی 5 سال گذشته دانیال موفـق به 
اخـذ 5 مـدال طای کشوری، 2 مـدال 
طای استانـی و عنوان نایـب قهرمانـی 
کشوری، همچنین مدال طای استانـی 

در ورزش کیک بوکسینـگ شـده اسـت 
و امید دارد که وارد مسابقات IFC شود.

نیــاوران کاخ  ز  ا دانش آمــوزان  بازدیــد 

M M A شــته  ر ر  د ل  نیــا ا د موفقیــت 
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بورســیه  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان  از  النــاز 
یازدهــم  پایــه  در  کــه  اســت  تهــران  نمایندگــی 
تحصیــل  بــه  مشــغول  فتوگرافیــک  رشــته 
از  می توانــد  دارد  کــه  خاقیتــی  بــا  و  بــوده 
کنــد.  خلــق  زیبایــی  آثــار  هنــر،  چنــد  تلفیــق 
عکاســی  و  هنــر  تلفیــق  معنــای  بــه  فتوگرافیــک 
جملــه  از  عکاســی  صنعــت  و  هنــر  اســت، 
می آیــد. شــمار  بــه  حــوزه  ایــن  فعالیت هــاي 

کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادار ایــران طــی دو مرحلــه فصلنامــه پیک بورس را بــه دانش آمــوزان بنیادکودک 
ــانی  ــرکت اطاع رس ــط ش ــورس توس ــک ب ــه پی ــه داد.فصلنام ــورس هدی ــا ب ــنایی ب ــت آش ــران، جه ــی ته نمایندگ
ــود. ــر می ش ــودکان منتش ــی ک ــواد مال ــش س ــت افزای ــال جه ــا 13 س 8 ت ــنی  ــروه س ــرای گ ــورس ب ــات ب و خدم

بــرای کــودکان  بــورس  پیــک 
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بنیادکــودک نمایندگــی تهــران از کاربازیــای بــرج میــاد بازدیــد کــرد. در ایــن اردو که بــا حضور 10 نفــر از دانش آموزان 
ــگاری،  ــی، خبرن ــکی، مهندس ــه پزش ــف از جمل ــه های مختل ــه و پیش ــا حرف ــا ب ــد، آنه ــزار ش ــودک برگ ــیه بنیادک بورس
ــا همــکاری یکــی از همیــاران نیک اندیــش برگــزار شــد. گویندگــی و... آشــنا شــدند. ایــن برنامــه آموزشــی تفریحــی ب

کاربازیــا  تفریحــی  آموزشــی  اردوی 
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ــی  ــان انگلیس ــکال زب ــع اش ــای رف کاس ه
هشــتم  و  هفتــم  ششــم،  هــای  پایــه  در 
شــد.  برگــزار  تهــران  نمایندگــی  در 
ــیه  ــجویان بورس ــن دوره از دانش ــدرس ای م
تدریــس  ســابقه  کــه  بــود  بنیادکــودک 
دارد.  نیــز  را  خــود  تحصیــل  محــل  در 

اشــکال  رفــع  برگــزاری کاس هــای 

امین مهدوی
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داراب

دارابگرد
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از  تعــدادی  شــدن  فارغ التحصیــل  مناســبت  بــه  داراب  نمایندگــی 
ــا حضــور  ــه ب ــن نمایندگــی، طــی مراســمی ک دانشــجویان بورســیه ای
اعضــای هیئــت عامــل در یکــی از رســتوران های داراب برگــزار شــد؛ از 
دانشــجویان حاضــر در جلســه قدردانی و به آن ها لــوح تقدیر اهدا کرد.

کــه  نمایندگــی  ایــن  بورســیه  دانش آمــوزان  از  همچنیــن 
مقــام  کشــوری  و  اســتانی  ســطح  در  ورزشــی  رشــته های  در 
شــد. اهــدا  تقدیــر  لــوح  و  تشــکر  نیــز  بودنــد  کــرده  کســب 
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علمــی  بازدیــد  داراب  نمایندگــی 
و  کشــاورزی  دانشــکده  از  آموزشــی 
دانش آمــوزان  بــرای  طبیعــی  منابــع 
ایــن  کــرد.  برگــزار  نمایندگــی  ایــن 
دانش آمــوزان  از  تعــدادی  بــرای  اردو 
شــد. برگــزار  پســر  و  دختــر  ابتدایــی 

دانشــکده  همــکاری  بــا  بازدیــد  ایــن 
کــه  شــد  برگــزار  داراب  کشــاورزی 
و  پذیرایــی  هزینــه  هماهنگــی  ضمــن 
شــدند. متقبــل  نیــز  را  ذهــاب  و  ایــاب 

دانش آموز اهل داراب 
بورسیــه بنیادکودک 
که در پایـه هفتـــم 
مشغـول به تحصیـل 
اسـت در مسابقــات 
کشــوری چرتکه در 
تیر ماه شرکت کرد و 
ضمن کسب مقام دوم 
به مسابقات جهانــی 
دبی راه یافت. فاطمه 
با شرکت در مسابقات 
جهانــی که مهــرماه 
در دبی برگزار شد سوپر 
قهرمان این دوره شد.

داراب ــی  ــع طبیع مناب و  ــاورزی  ــکده کش دانش ز  ا ــد  بازدی

در مســابقات جهانــی چرتکــه ســوپرقهرمانی 
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امین مهدوی
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رشت

موزه میراث روستایی گیالن
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نقاشــی گروهــی “ کاغ پــر”   نمایشــگاه  بــا روز جهانــی کــودک،  هم زمــان 
ــای  ــی از برنامه ه ــد. یک ــزار ش ــی برگ ــی نارنگ ــروه پژوهشــی و فرهنگ توســط گ
ایــن نمایشــگاه، مصاحبــه بــا کــودکان در خصــوص تعریفشــان از کلماتــی 
ــت  ــی رش ــودک نمایندگ ــود. بنیادک ــتی ب ــی و نوع دوس ــی، همدل ــل مهربان مث
ــروه  ــار گ ــئولیت اجتماعی در کن ــوزه مس ــود در ح ــه خ ــطه تجرب ــه واس ــز ب نی
ــک  ــدت ی ــه م ــد و ب ــراه ش ــی هم ــوم اساس ــن مفه ــر ای ــت نش ــی در جه نارنگ
ــت. ــور داش ــی حض ــودکان گیان ــار ک ــن در کن ــایه روش ــری س ــه در گال هفت

نقاشــی کاغ پــر نمایشــگاه  در  رشــت  نمایندگــی 
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روز جهانــی مــوزه

رشــت یندگــی  نما فتتاحیــه   ا ز  و ل ر ســا ششــمین   

میــراث  و  مــوزه  جهانــی  روز  مناســبت  بــه 
ابتدایــی  مقطــع  دانش آمــوزان  فرهنگــی، 
مــوزه  در  رشــت  نمایندگــی  بورســیه 
ــن  ــتون ای ــی بیس ــی و مردم شناس باستان شناس
شــهر حضــور یافتنــد. فرزنــدان بنیادکــودک 
ــوزه  ــتانی م ــار باس ــل از آث ــد کام ــد از بازدی بع
گیلکــی  گویــش  بــه  داســتان  شــنیدن  بــه 
پرداختنــد. هــدف از ایــن برنامــه حفــظ لهجــه، 
ــودکان  ــه ک ــی ب ــان محل ــش و زب ــوزش گوی آم
ایــن  پایــان  در  دانش آمــوزان  اســت.  بــوده 
برنامــه برداشــت های ذهنــی خــود را از شــنیدن 
ــیدند. ــر کش ــه تصوی ــذ ب ــر روی کاغ ــتان ب داس

افتتاحیــه   ســالروز  ششــمین  مناســبت  بــه 
تاریــخ  در  رشــت،  نمایندگــی  بنیادکــودک 
ایــن  بورســیه   دانش آمــوز  بیســت  تیــر،   9
نمایندگــی، مهمــان گــروه هنــری هفت ســاز 
ــر  ــای تئات ــه تماش ــم ب ــار ه ــا در کن ــد ت بودن
“غــرب غــم زده” بنشــینند. ایــن نمایــش کــه در  
ســالروز تأســیس ایــن نمایندگــی برگــزار شــد، 
ــدان ایــن  ــی فرزن ــرای گردهمای ــود ب ــه ای ب بهان
نیک اندیــش. همیــاران  کنــار  در  نمایندگــی 
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در شــهر شــادی بــازی  دنیــا  یــک 

بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوز   200
نمایندگــی رشــت توســط گــروه خیریــه 
دندانپزشــکان  انجمــن  صنفــی  کانــون 
گیــان ویزیــت شــدند و بــرای آنهــا پرونــده 
  درمانــی تشــکیل شــد. طــی ایــن همــکاری 
شــش ماه  هــر  می تواننــد  دانش آمــوزان 
یک بــار بــرای چــک کــردن و ویزیــت شــدن 
ــکان  ــه دندان پزش ــون خیری ــب کان ــه مط ب
ــون  ــن کان ــات ای ــه خدم ــه و از کلی مراجع
کننــد. اســتفاده  رایــگان  صــورت  بــه 

دانش آمــوزان  از  تعــدادی  نمایندگــی رشــت  نیکــوکاران،  از  یکــی  و مســاعدت  مهربانــی  بــا   98 مردادمــاه  در 
کــرد.  دعــوت  شــادی،  شــهر  ســرگرمی  و  تفریحــی  مجتمــع  بــه  ایشــان  خانواده هــای  همــراه  بــه  را 
شــود.  خلــق  نمایندگــی  ایــن  فرزنــدان  بــرای  شــادی  لحظه هــای  تــا  شــد  تــاش  برنامــه،  ایــن  در 

آمــوزان  دانــش  دنــدان  ترمیــم  و  پزشــکی  دنــدان  ویزیــت 
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همیــاران  از  یکــی  تابســتان،  طــول  در 
بــه  اقــدام  رشــت  نمایندگــی  نیک اندیــش 
اولیــه  کمک هــای  تخصصــی  دوره ی  برگــزاری 
تعــدادی  کــرد.  بورســیه  دانش آمــوزان  بــرای 
کــه  نمایندگــی  ایــن  دختــر  دانش آمــوزان  از 
در  هســتند  عاقه منــد  پرســتاری  رشــته  بــه 
در  و  کردنــد  شــرکت  کاربــرد  پــر  دوره  ایــن 
ارائــه شــد. آنهــا گواهینامــه  بــه  انتهــای دوره 

رانندگــی  و  راهنمایــی  اداره  همــکاری  بــا  رشــت  نمایندگــی 
 9 دانش آمــوز  شــدن  پلیــس  آرزوی  گیــان،  اســتان 
مراســم  اجــرای  از  بعــد  عــادل  کــرد.  بــرآورده  را  ســاله 
اداره  محتــرم  سرپرســت  همــراه  بــه  لبــاس  اهــدای  و 
راهنمایــی و رانندگــی بــه گشــت در ســطح شــهر پرداخــت.

تخصصــی ه هــای  ر و د ی  ر ا گــز بر
ن ا ر همیــا توســط 

شــد ه  د ر و آ بــر دل  عــا وی  ز ر آ
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2 داوطلــب 1 نیروهــای  بــه همــراه  نمایندگــی رشــت 
کتاب خوانی،کتاب خانــه ای  هفتــه  در  موسســه 
نعمتــی  شــهید  مدرســه  دانش آمــوزان  بــرای 
ایجــاد  املــش  شــهر  نزدیکــی  در  نرکــه  روســتای 
321 جلــد کتــاب و  کــرد. در ایــن طــرح تعــداد 
مقطــع  دانش آمــوزان  ویــژه  فکــری  بازی هــای 
شــد. اهــدا  کتاب خانــه  بــه  دبســتانی  پیــش 

ــی از  ــی یک ــت روح ــی وضعی ــا بررس ــت ب ــی رش نمایندگ
ــه دلیــل مشــکات خانوادگــی دچــار  ــی کــه ب دانش آموزان
ــت و همراهــی یکــی  ــا حمای ــود، ب ــی شــده ب ــت تحصیل اف
غافلگیرانــه  تولــدی  نیک اندیــش موسســه،  از همیــاران 
از  هــدف  کــرد.  برگــزار  دوســتانش  ســایر  کنــار  در 
ــی و  ــوق زندگ ــور و ش ــزه و ش ــاد انگی ــم ایج ــن مراس ای
بــود. دانش آمــوز  ایــن  لب هــای  بــر  لبخنــد  برگشــت 

ز مـــــو نش آ ا د
معلــم  ر  همیــا  

ری همــکا
نــه  کتاب خا تاســیس  ر  د

نمایندگــی  در  تقویتــی  کاس هــای 
ــه  ــم ب ــار معل ــا اجــرای طــرح همی رشــت ب
دانش آمــوزان  تحصیلــی  ارتقــاء  منظــور 
ــا هماهنگــی  بورســیه بنیــاد برگــزار شــد. ب
مســئول و مــددکاران نمایندگــی رشــت 
علمــی  لحــاظ  بــه  کــه  دانش آموزانــی 
و اخاقــی در ســطح ممتــاز بودنــد، بــا 
ــرای ســایر  ــی مؤسســه ب هدایــت و راهنمای
ــت  ــه اف ــی ک ــژه آنهای ــه وی ــوزان ب دانش آم
تحصیلــی داشــتند، کاس آموزشــی برگــزار 
کردنــد تــا بــا تمریــن و مشــارکت، موجــب 
ارتقــای ســطح تحصیلــی آنــان شــوند.
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زاهدان

خانه ابویی
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بــه  نســبت  بنیادکــودک  زاهــدان،  پــرورش  و  آمــوزش  درخواســت  پیــرو 
ــدان  ــهر زاه ــه در ش ــرای دو مدرس ــه ب ــس مدرس ــال دو کانک ــاخت و ارس س
اقــدام کــرد. ایــن کانکس هــا پــس از ســاخت در دبســتان پســرانه شــهید 
مســتقر  درس  کاس  کاربــری  بــا  شــاکر  دخترانــه  دبســتان  و  دوروئــی 
شــدند. هزینــه تجهیــز ایــن مــدارس توســط همیــاران نیک اندیــش مقیــم 
آمریــکا تأمیــن شــد. بــه ایــن ترتیــب دانش آمــوزان ایــن مــدارس، ســال 
کردنــد.  ســپری  ایمــن  مدرســه های  کانکــس  در  را  جدیــد  تحصیلــی 

مــوزش  آ بــه  ســه  مدر نکــس  کا و  د
شـــد ا  هـــد ا ن  هــدا ا ز رش  و پــر و 
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سنندج

عمارت خسروآباد
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دکــودک بنیا ر  همیــا ینــده  آ نــک  با
بانک آینـده در قالب مسئولیت اجتماعـی خود به مناسبت بازگشایـی مدارس، 
پـک های نوشت افـزار به دانش آموزان بورسیـه بنیـادکودک نمایندگـی سنندج 

اهدا کرد.



96

و  مــدارس  بازگشــایی  آســتانه  در 
جدیــد،  تحصیلــی  ســال  شــروع 
گــروه ســاختمانی پارســا از همیــاران 
نمایندگــی  بنیادکــودک  همیشــگی 
ــه  ــان را ب ــم مهرش ــاز ه ــنندج ب س
تحصیلــی  ســال  شــروع  مناســبت 
نوشــت افزار  خریــد  بــا  جدیــد 
بورســیه  دانش آمــوزان   بــه 
دادنــد.  نشــان  نمایندگــی  ایــن 

ان ر همیــا مهــر 
یســت ر جا

AB مجموعــه  ن  ن پزشــکا ندا د ی  ر همیــا
طی جلسه ای که بنیادکودک 
نمایندگی ســنندج با مرکز 
 AB تخصصی دندان پزشکی
برگزار کـرد، دندان پزشـکان 
نیـک اندیـش این مجموعـه 
تقبل کردند ویزیت و درمان 
مشکات دهـــان و دنـدان 
دانـش آمـوزان بورسیه ایـن 
نمـایندگـــی را بـه ترتیـب 
اولویـت بـه صـورت رایـگان 

انجام دهند. 
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کفــش  خریــد  بــن   100 تعــداد  مهرمــاه  در  کردســتان  اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
کــرد. اهــدا  ســنندج  نمایندگــی  بورســیه   دانش آمــوزان  بــه  مــدارس  بازگشــایی  مناســبت  بــه 

بازگشــایی  مناســبت  بــه  مدرســه  کیــف  عــدد   100 تعــداد  مهرمــاه  در  مرکــز  ایــن  همچنیــن 
کــرد. اهــدا  ســنندج  نمایندگــی  بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوزان  بــه  مــدارس 

دکــودک بنیا ر  همیــا مهندســی  م  نظــا ن  ما ز ســا

دکــودک بنیا Aبــه  B ن پزشــک  ندا د تخصصــی  کــز  مر هدیــه 
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شهرکرد

نمایندگی شهرکرد با مهرمندی 
همیاران خود تعـداد 90 بستـه 
غذایـی بیـــن خانـواده هـــای 
دانــش آمــوزان بورسیــه این 
نمایندگی توزیع کرد. به همین 
منظـور تامیـن رفــاه خانـواده 
دانـش آمـوزان یکــی دیگـر از 
دغدغـه های بنیادکودک است.

نــی با مهر
یســت ر جا

تاالب چغاخور
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ــهرکرد در  ــی ش ــودک نمایندگ ــتعداد بنیادک ــا اس ــوز ب ــرا دانش آم  زه
ــی  ــه میزبان ــاه  ب ــهریور م ــه در ش ــه ک ــته چرتک ــوری رش ــابقات کش مس
شــیراز برگــزار شــد شــرکت کــرد و موفــق بــه کســب مقــام ســوم و مــدال 
ــبات  ــودکان در محاس ــی ک ــته ورزش ــن رش ــد. در ای ــابقات ش ــز مس برن
بهــره می برنــد و  بینایــی، شــنوایی و المســه  از ســه حــس  ذهنــی 
ــم  ــن رق ــه در ذه ــازی چرتک ــق تصویرس ــبات از طری ــن محاس ــام ای انج
ــث  ــر باع ــن ام ــود. ای ــال ش ــودکان فع ــت ک ــره راس ــا نیم ک ــورد ت می خ
ــال  ــرا دوس ــت. زه ــا اس ــز در آن ه ــس و تمرک ــه نف ــاد ب ــش اعتم افزای
ــی  ــابقات بین الملل ــد و در مس ــت می کن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــز ش ــد نی ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــه در گرجس ک

دکــودک بنیا ر  و ل آ مــدا ا  زهــر
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شیراز

حافظیه
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ایــن  فارغ التحصیــان  بــا  صمیمانــه ای  دورهمــی  شــیراز  نمایندگــی 
نمایندگــی برگــزار کــرد. ایــن جلســه بــا هــدف تجدیــد دیــدار و 
بــا  نمایندگــی  ایــن  فارغ التحصیــان  کنونــی  وضعیــت  از  اطــاع 
حضــور رئیــس نمایندگــی و دو نفــر از همــکاران افتخــاری برگــزار 
ــاد  ــران بنی ــدن بح ــرح ش ــس از مط ــه پ ــن جلس ــن در ای ــد. همچنی ش
آمــوز  دانــش   6000 از  دانش آمــوز   4000 تحصیــل  تــرک  خطــر  و 
همیــاران  جمــع  بــه  فارغ التحصیــان  از  تعــدادی  بحــران،  تحــت 
اضافــه شــده و قــرار شــد بقیــه افــراد بــا توجــه بــه توانایی هــای 
کننــد. فعالیــت  جامعــه،  بــه  بنیادکــودک  معرفــی  جهــت  خــود 

لتحصیــان  غ ا ر فا بــا  ر  ا یــد د
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ســتایش دانش آموز با اســتعداد نمایندگی شــیراز در مســابقات اســتانی کونگ فو که در رده های مختلف ســنی 
در شــیراز برگزار شــد، توانســت در رقابت با تعداد زیـــادی از ورزشــکاران رزمی در وزن 22 کیلوگرم مـــدال 

طا را کســب کند.

شــهر  در  هنــر  ســینما  بامــداد  ســالن   
گــروه دوســتان شــاهنامه  میزبــان  شــیراز 
بــود.  شــیراز  نمایندگــی  بنیادکــودک  و 
ســال  هفــت  مــدت  بــه  دوســتان  گــروه 
اســت کــه بــا عنــوان شــادی و شــاهنامه 
شــاهنامه  بــا  مــردم  آشــنایی  راســتای  در 
فعالیــت  فردوســی  ابوالقاســم  حکیــم 
ــردی و  ــرای ف ــا اج ــم ب ــن مراس ــد. ای می کن
گروهــی شــروع شــد و در ادامــه ویدئــوی 
معرفــی بنیادکــودک پخــش و در خصــوص 
ــان  ــا میهمان ــد ت ــی داده ش ــه اطاعات موسس
ــوند.  ــنا ش ــاد آش ــای بنی ــا فعالیت ه ــتر ب بیش

دکــودک بنیا ن  قهرمــا دختــر 

دکــودک بنیا ر  حضــو بــا  مه  هنا شــا ن  دوســتا ه  و گــر ی  ا جــر ا
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امین مهدوی
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کرج

جاده چالوس
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از همیــاران کــه در زمینــه  تابســتان و همــکاری یکــی  بــا شــروع فصــل 
داستان نویســی حــوزه کــودک ســال ها فعالیــت چشــمگیری داشــته اســت؛ 
ــزار  ــرج برگ ــی ک ــوزان نمایندگ ــرای دانش آم ــی ب ــوزش داستان نویس کاس آم
شــد. در اولیــن جلســه از ایــن ســری کاس هــا، دانش آمــوزان بــا نحــوه 
ــود  ــت خ ــات فراغ ــی از اوق ــده و بخش ــنا ش ــگارش آن آش ــی و ن داستان نویس
را بــا یادگیــری و کشــف اســتعداد خــود در ایــن زمینــه ســپری کردنــد. 

ــژگان  ــد. م ــزار ش ــتاق برگ ــژگان مش ــم م ــرکار خان ــت س ــا هم ــا ب ــن دوره ه ای
ــتانی را در  ــات داس ــفه، دوره ادبی ــته فلس ــل در رش ــر تحصی ــاوه ب ــتاق ع مش
حــوزه هنــری ســپری و از ســال 1370 بــا نویســندگی برنامه هایــی چــون 
ــرد. ــار ک ــو آغ ــا رادی ــکاری اش را ب ــو، هم ــو و ســام کوچول ــر کوچول شــب بخی

ــاق خ ن  کا ــود ک ــی  یس ن نو ستا ا د ــوزش  م آ
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مشــاوره  جلســات  لــزوم  بــه  توجــه  بــا 
دانش آمــوزان  بــرای  فــردی  و  تحصیلــی 
ــل  ــه دالی ــه ب ــی ک ــژه دانش آموزان ــه وی ب
ــیب   ــرض آس ــت در مع ــن اس ــف ممک مختل
نیک اندیــش  همیــاران  از  یکــی  باشــند، 
 13 بــرای  نمایندگــی کــرج  بنیادکــودک 
نمایندگــی  ایــن  بورســیه  دانش آمــوز 
کــرد. برگــزار  مشــاوره  جلســات 

نمایندگــی کــرج کارگاه آموزشــی بــا موضــوع کنتــرل خشــم و مبــارزه بــا خلــق منفــی برگــزار کرد. در ایــن کارگاه 
موضوعاتــی از جملــه خشــم، زمینه هــای بــروز خشــم، نحــوه کنتــرل آن و مبــارزه بــا خلــق منفــی و... مــورد بحــث 
40 نفــر از مــادران دانش آمــوزان بورســیه برگــزار شــد. و گفتگــو قــرار گرفــت. ایــن برنامــه بــا حضــور بیــش از 

ت جلســا ی  ر ا گــز بر
ی د فــــر ه  ر و مشـــا
تحصیلـــــــــــی و 

خشــم کنتــرل  موزشــی  آ ه  گا ر کا
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امین مهدوی
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کرمانشاه

طاق گرا
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بــا  دیگــر  بــار  کنیــال،  شــرکت  پیــِش  ســال  پــروژه  دنبــال  بــه 
شــرکت  و  دنیــا  سراســر  از  همیــاران  بی دریــغ  مهــر  و  همراهــی 
دانش آمــوزان  دســت  بــه  شــده  ارســال  کاپشــن  های  و  کفــش  کنیــال، 
کنیــال  کــه  نیســت  بی دلیــل  رســید.  کرمانشــاه  در  بنیادکــودک 
کنیــم. جابه جــا  را  کوه هــا  می توانیــم  هــم  کمــک  بــا  اســت  معتقــد 

ل  کنیــا ز  ا یگــر  د ی  هدیــه ا
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الرستان

قلعه اژدها پیکر
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2 1
بنیادکـــودک نمایندگــــی 
دانش آموزان  برای  الرستان 
اردوی الرگردی برگــــزار 
کـــرد. در ایـــن برنامـه از 
ــی محمـودی  خانه تاریخـ
و دنشیـــر بازدیــــد شــد. 
دانش آمــوزان با حضور در 
زورخانه باســتانی با ورزش 
پهلوانی نیز آشنـــا شــدند.

گــردی ر ال دوی  ر ا ی  ر ا گــز بر
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مراغه

گنبد کبود
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بــا بــه پایــان رســیدن فصــل تابســتان، نمایندگــی مراغــه اردوی یــک روزه 
ــه  ــه رتب ــی ک ــدادی از دانش آموزان ــرای تع ــتر ب ــزه بیش ــاد انگی ــدف ایج ــا ه ب
ــرد. در  ــری برگزارک ــور سراس ــدگان کنک ــن پذیرفته ش ــتند و همچنی ــاز داش ممت
ــد.  ــدا ش ــی اه ــوزان هدایای ــی دانش آم ــه تمام ــرح ب ــاد و مف ــن روز ش ــان ای پای

ن  ا ز مــو نش آ ا د ه  ز و ر یــک  دوی  ر ا
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همیــار مهربــان و نیک اندیش اهل مراغـــه 
جشـــن تولـــد 70 سالگـــی خـــود را در 
بنیادکودک برگزار کـــرد. این مراسم بـــا 
حضور 15 نفر از دانش آمـــوزان بورسیـــه 
بنیـادکـــودک، اعضـــای هیئـــت عامـل و 
تعــــدادی از همیـــاران برگــــزار شـــد.

دانش آمــوز مراغــه ای 164 جلد کتاب از کتابخانـــه 
خود را به بنیادکـــودک نمایندگـــی مراغـــه اهـــدا 
کرد. بنیادکودک نیـــز طی مراســمی که با حضـــور 
مـــددکاران و اعضای هیئـــت عامـــل برگزار شد با 
اهـــدای تقدیـرنامـــه از ایشـــان قـدردانـی کــرد.

نیکــی ز  و ر د ا ز

دکــودک بنیا بــه  ی  غــه ا ا مر ز  مــو نش آ ا د هدیــه 
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بــا توجــه بــه اهمیــت روابــط و رفتــار صحیــح  والدیــن، 
ــهریور  ــود، اول ش ــدان خ ــا فرزن ــادران ب ــژه م ــه وی ب
ــای  ــا موضــوع خودشناســی و راهکاره ــاه جلســه ای ب م
ــه ی  ــل کتابخان ــان در مح ــودکان و نوجوان ــا ک ــار ب رفت

ــه  ــد. ادام ــکیل ش ــه تش ــی مراغ ــودک نمایندگ بنیادک
ایــن جلســات منجــر بــه شــناخت بیشــتر مــادران 
ــاد  ــل آن ایج ــه حاص ــد ک ــان ش ــود و فرزندانش از خ
اســت.  خانــواده  در  صمیمی تــر  و  گرم تــر  محیطــی 

گروهــی ه  ر و مشــا جلســات 
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مشهد

آرامگاه فردوسی
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دانشــجوی  و  دانش آمــوز  ده  صــدو  و  دختــر  دانش آمــوز  ده  صــدو 
میزبانــی  بــه  مشــهد  نمایندگــی  بنیادکــودک  بورســیه  پســر 
رســتوران  ایــن  در  افطــار  ســفره  میهمــان  امیرشــاهان،  رســتوران 
رســتوران  ایــن  زیبــای  بســیار  فضــای  در  حضــور  بودنــد. 
زد.  رقــم  دانش آمــوزان  بــرای  را  خوبــی  بســیار  هــوای  و  حــال 

ان ز مــو نش آ ا د ن  بــا میز ن  ها میرشــا ا
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ــاران  ــی از همی ــوت یک ــه دع ــا شــروع تابســتان و ب ب
فرهیختــه بنیادکــودک و مالــک و صاحــب امتیــاز 
نشــر چشــمه شــعبه مشــهد، 35 دانش آمــوزان در رده 
8 تــا 12 ســال در ایــن مرکــز حضــور یافتنــد. ســنی 

از  داســتانی  دانش آمــوزان  بــرای  برنامــه  ایــن  در 
شــاهنامه روایــت شــد و دو تــن از کــودکان آمــوزش 
دیــده در ایــن کانــون کــه مســلط بــه شــاهنامه 
فردوســی بودنــد، ابیاتــی را بــه صــورت نمایشــی 
کردنــد.  اجــرا  بنیادکــودک  دانش آمــوزان  بــرای 
بازی هــای  انجــام  بــه  دانش آمــوزان  آن  از  پــس 
رســم  بــه  نیــز  پایــان  در  و  پرداختنــد  گروهــی 
ــه  ــی ب ــگ کتاب خوان ــت فرهن ــرای تقوی ــود و ب یادب
ــد.  ــدا ش ــاب اه ــد کت ــک جل ــوزان ی ــه دانش آم کلی

ــال  ــا 12 س 8 ت ــنی  ــیه در رده س ــوز بورس ــش آم ــودک، 100 دان ــش بنیادک ــاران نیک اندی ــی از همی ــف یک ــه لط ب
ــام  ــرف ش ــل از ص ــنتی قب ــیقی س ــرای موس ــتوران و اج ــای رس ــور در فض ــدند. حض ــژه ش ــتوران دان ــان رس میهم
ــد. ــه منــزل بازگردن ــرژی ب ــر ان ــش آمــوزان دوچنــدان تغییــر کنــد و بســیار شــاد و پ باعــث شــد حــال و هــوای دان

ــاب کت ــا  ب ــتی  س دو ی  ا ــر ب ــی  فرصت ن  ــتا بس تا

ه نــژ ا د ن  ا ر ســتو ر ر  د د  شــا لحظــات 
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ــگری و  ــد؛ گردش ــروع کرده ان ــدی را ش ــی جدی ــبک زندگ ــل س ــال قب ــد س ــدی از چن ــد عاب ــان و مجی ــام ظریفی اله
ــا دوچرخــه! ایــن زوج کــه تاکنــون دو ســفر داخلــی و خارجــی داشــته اند، اکنــون ســفر ســوم خــود  ــی ب ماجراجوی
ــن  ــش از ای ــام پی ــد و اله ــد. مجی ــروع کرده ان ــور ش ــتان کش 32 اس ــور از  ــران و عب ــر ای ــا رکاب زدن در سراس را ب
ــای  ــه تمــام نمایندگی ه ــد چهارســاله خــود ب ــه جدی ــد در برنام ــم گرفتن ــا بنیادکــودک آشــنا شــدند و تصمی ســفر ب
ــه گــوش  ــام “شــوق آمــوزش و شــور زندگــی”  را ب بنیادکــودک در سراســر کشــور ســر بزننــد و در طــول ســفر پی
ــد. ــن زوج مشــهدی ســفر خــود را از بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد آغــاز کردن ــان نیک اندیــش برســانند. ای هموطن

نــد د ز کاب  ر دکــودک  بنیا ز  ا یــت  حما ر  د مشــهدی  ن  ا ر ا ســو دوچرخــه 



120

 100 لبخندکــودک،  بنیــاد  دعــوت  بــه 
بورســیه  پســر  و  دختــر  دانش آمــوز 
ســنی  رده هــای  در  مشــهد  نمایندگــی 
ســالن های  از  یکــی  در  ســال   12 تــا    7
شــاد  برنامــه  یــک  در  مشــهد،  ورزشــی 
و  بــازی  آنجایی کــه  از  یافتنــد.  حضــور 
ورزش از جملــه مهم تریــن و اساســی ترین 
ــی، جســمانی و  ــل و عناصــر رشــد روان عوام
ــه  ــه ب ــن برنام ــت، ای ــودکان اس ــی ک عقان
ــمانی  ــوای جس ــه و ق ــت روحی ــور تقوی منظ
ــا  ــان ب ــم زم ــی ه ــه ابتدای ــوزان پای دانش آم
پایــان یافتــن امتحانــات آخــر ســال تحصیلــی 
ــوزان  ــد.  دانش آم ــزار ش ــزی و برگ برنامه ری
در ایــن برنامــه تفریحــی ورزشــی بــه انجــام 
مختلــف  ورزشــی  و  گروهــی  بازی هــای 
و  خــوب  بســیار  ســاعات  و  پرداختنــد 
شــادی را در کنــار یکدیگــر ســپری کردنــد.

همایــش  در  بــار  ســومین  بــرای  مشــهد  نمایندگــی 
در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ملــی  روز  بزرگداشــت 
گفتنــی  یافــت.  حضــور  شــهر  ایــن  بین المللــی  نمایشــگاه 
و  کارخانجــات  شــرکت ها،  کــه  همایــش  ایــن  در  اســت 
بــا  مشــهد  نمایندگــی  داشــتند؛  حضــور  مختلــف  اصنــاف 
خــود  عملکــرد  و  فعالیت هــا  معرفــی  بــه  غرفــه ای  برپایــی 
کم برخــوردار  اســتعداد  بــا  دانش آمــوزان  از  حمایــت  در 
پرداخــت و مــورد توجــه اهالــی صنعــت و معــدن قــرار گرفــت.

سامـتـــی  زش،  ر و زی،  بــا

صنعــــت، ملـــی  ز  و ر یـــش  هما
رت تجــــــــــــا و  معـــــدن 
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“ُرکاد”  دانش آمــوزی  کارآفرینــی  رویــداد  هفدهمیــن 
طبــق متــد جهانــی اســتارتاپ ویکنــد بــه  ســفارش 
ــای  ــیه  در پایه ه ــوزان بورس ــرای دانش آم ــودک ب بنیادک
دانش آمــوزان  شــد.  برگــزار  دوازدهــم  تــا  هشــتم 
ــد  ــدند و بع ــاده ش ــوری آم ــده آسانس ــه ای ــرای ارائ ب
در  رأی گیــری،  و  تبلیغــات  فرصت هــای  ارائــه  از 
 4 دانش آمــوزان  گرفــت.  صــورت  تیم بنــدی  نهایــت 
کارگاه آموزشــی را در کنــار راهبــری منتورهــا و کار 
ســپس  کردنــد؛  طــی  ایده هــا  پــرورش  روی  تیمــی 
مراســم اختتامیــه و ارائــه تیم هــا در مقابــل داوران، 
پایــان  در  شــد.  آغــاز  میهمانــان  و  ســرمایه گذاران 
ــت  ــه رأی هیئ ــر ب ــته ی تقدی ــب و شایس ــای منتخ تیم ه
ــر  ــی برت ــده اجرای ــر، ای ــده برت داوران در ســه بخــش ای
دریافــت  مــدال  و  شــدند  برگزیــده  برتــر  اجــرای  و 
ــا حمایــت  ــد. شــایان ذکــر اســت یــک تیــم نیــز ب کردن
در  شــرکت  فرصــت  شــهری،  نــوآوری  مرکــز  مالــی 
ــت  ــز را جه ــن مرک ــی ای ــای آموزش ــا و برنامه ه کاس ه
ــرد.  ــدا ک ــود پی ــده خ ــه ش ــده ارائ ــردن ای ــی ک اجرای

مبتنــی  “ُرکاد”  دانش آمــوزی  کارآفرینــی  رویــداد 
ــگ و  ــج فرهن ــت تروی ــی جه ــتانداردهای جهان ــر اس ب
محصــل  نوجوانــان  بــه  کارآفرینانــه  زندگــی  ســبک 
ــرش  ــا نگ ــا ب ــد ت ــک می کن ــرورش کم ــوزش و پ در آم
پیرامــون  دنیــای  فرصت هــای  و  مســائل  کارآفرینــی 
در  و  کننــد  ایده پــروری  و  کــرده  کشــف  را  خــود 
ــوآوری و مــدل  ــه ن ــه مرحل ــت ایده هــای خــود را ب نهای
ــت  کســب و کار برســانند.  فلســفه ی وجــودی و مأموری
ــل  ــت، ح ــی، خاقی ــات کار تیم ــرورش روحی “ُرکاد” پ
مســئله، تولیــد ارزش، احیــای نشــاط و شــادابی در 
ــه اســت. ــگ رواداری در جامع ــان و ایجــاد فرهن نوجوان

از  جمعــی  حمایــت  بــا  روزه  ســه  برنامــه  ایــن 
شــد. برگــزار  بنیادکــودک  نیک اندیــش  همیــاران 

د  کا رُ د  ا یــد و ر
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100 دانش آمــوز بورســیه نمایندگــی مشــهد بــه دعــوت باشــگاه رفاهــی خانــه صنعــت،   
حضــور  صنعــت  خانــواده  بــزرگ  جشــن  مراســم  در  رضــوی  خراســان  تجــارت  و  معــدن 
قرعه کشــِی  بخــش  در  پرنشــاط،  برنامه هــای  اجــرای  بــر  عــاوه  مراســم  ایــن  در  یافتنــد. 
ــفر  ــده س ــودک برن ــیه بنیادک ــوز بورس ــده، دو دانش آم ــرکت کنن ــر ش ــان 500 نف ــز، می جوای
و اقامــت رایــگان بــه جزیــره زیبــای کیــش شــدند و دو دانش آمــوز دیگــر نیــز هدایایــی 
ــورد. ــم خ ــا رق ــرای آنه ــاطی ب ــز و بانش ــب خاطره انگی ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت کردن دریاف

مشــهد  نمایندگــی  دانش آمــوزان  از  نفــر   350
مســئول  مدیــر  دعــوت  بــه  خانواده هایشــان  و 
خورشــید  هنــری  فرهنگــی  موسســه  نیک اندیــش 
شــرکت   ســاعته   2 برنامــه  یــک  در  پــارس  حکمــت 
ــر نمایــش، لحظــات  ــا هن ــر آشــنایی ب ــد و عــاوه ب کردن
گذراندنــد.  آفتــاب  بین المللــی  ســیرک  در  را  شــادی 

ــمین  ــهد در شش ــی مش ــوان نمایندگ ــوزان نوج دانش آم
ــد.  ــرکت کردن ــاح  ش ــت مفت ــن دیاب ــد انجم ــالگرد تول س
در ایــن مراســم کــه عــاوه بــر اجــرای برنامه هــای 
هــم  قرعه کشــی  و  مســابقه  پرنشــاط،  و  مفــرح 
انجــام شــد، چهــار دانش آمــوز بورســیه بنیادکــودک 
و  کردنــد  دریافــت  یادبــود  رســم  بــه  را  هدایایــی 
آمــد. بــه وجــود  بــرای آن هــا  شــب خاطره انگیــزی 

صنعــت  ه  د ا نــو خا بــزرگ  جشــن  ر  د دکــودک  بنیا

جدیــد ی  بــه ا تجر و  ن  بســتا تا

بــت  یا د نجمــن  ا جشــن 
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ــش،  ــاران  نیک اندی ــی از همی ــی یک ــا همراه ب
رده  در  بورســیه  دانش آمــوز  از  نفــر   50
ــس  ــا 12 ســال در رســتوران گلدی 8 ت ســنی 
بــه صــرف نهــار در کنــار هــم و فــارغ از 
لحظــات  و  شــدند  جمــع  مدرســه  محیــط 
ــد.  ــه کردن ــزی را تجرب ــیرین و خاطره انگی ش

تابســتان  فصــل  روزهــای  آخریــن  در 
بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوزان 
نمایندگــی مشــهد بــه دعــوت یکــی از 
یــک  اردوی  بــه  نیک اندیــش  همیــاران 
روزه رفتنــد. در ایــن اردوی تفریحــی یــک 
ــن  ــیه ای ــر بورس ــوز پس روزه 90 دانش آم
ــر  ــاوه ب ــتند و ع ــور داش ــی حض نمایندگ
انجــام بازی هــای گروهــی و ورزشــی مثــل  
دیگــری  مفــرح  برنامه هــای  والیبــال، 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــده نی ــیقی زن ــل موس مث

متـفـــاوت هـــمی  ر و د
ن ا ز مـــــــــو نـش آ ا د

نی بســتا تا دوی  ر ا

بنیادکــودک  بورســیه  دانش آمــوزان  از  نفــر   550
خانواده هایشــان  همــراه  بــه  مشــهد  نمایندگــي 
شــهربازي  نیک اندیــش  مدیرعامــل  دعــوت  بــه 
ــه  ــن مجموع ــي ای ــان وي آي پ ــهر، میهم ــاس ش الم
شــدند و لحظــات بســیار شــادي را در شــهربازي 
گذراندنــد. ایــن برنامــه بــا صــرف شــام همــراه 
و  جدیــد  تجربــه  ایــن  از  دانش آمــوزان  بــود. 
انــرژی  بــا  و  بردنــد  لــذت  بســیار  خاطره انگیــز 
تــاش  و  امیــد  انگیــزه،  احســاس  و  فــراوان 
بیشــتر، ســال تحصیلــي جدیــد را آغــاز کردنــد.
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مهاباد

نمای شهر مهاباد
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ــن  ــرد. ای ــد ک ــیمی بازدی ــه پتروش ــاد از کارخان ــی مهاب نمایندگ
ــن  ــیه ای ــجوی بورس ــوز و دانش 29 دانش آم ــور  ــا حض ــد ب بازدی
نمایندگــی برگــزار شــد. در ایــن بازدیــد رئیــس نمایندگــی 
را  مهابــاد دانش آمــوزان  نمایندگــی  عامــل  اعضــای هیئــت  و 
ــیمی  ــنایی،کارمندان پتروش ــن آش ــس از ای ــد. پ ــی کردن همراه
ــی  ــن نمایندگ ــوزان ای ــرای دانش آم ــودک ب ــت از بنیادک در حمای
کردنــد.  برگــزار  انگلیســی  زبــان  کاس  رایــگان  طــور  بــه 

ن  ا ز مــــو آ نـــش  ا د ید  د ز با
ز  ا دکـــــودک  بـنـیـــا
د ــا ب مها ــی  شیمـ و پتر



یاسوج

سی سخت
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ــی  ــودک نمایندگ ــش بنیادک ــاران نیک اندی ــر، همی ــاه مه ــیدن م ــا فرارس ب
بــه  نوشــت افزار  بســته های  و  کوله پشــتی  اهــدای  بــا  یاســوج 
ــد. ــی کاس درس کردن ــد راه ــا لبخن ــا را ب ــیه، آنه ــوزان بورس دانش آم

ســوج یا ن  ا ز مو نش آ ا د ی  ا بر مهر  نــگ  ز

سی سخت



128

یزد

خانه حیرانی
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برگــزاری  بــه  اقــدام  تابســتان  فصــل  شــروع  بــا  یــزد  نمایندگــی 
دفتــر  در  کاس هــا  ایــن  کــرد.  ســفال  روی  طراحــی  کاس هــای 
شــد. برگــزار  دوره ای  صــورت  بــه  و   یــزد  نمایندگــی  بنیادکــودک 

ل  ســفا وی  ر حی  ا طر ه  گا ر کا ی  ر ا گــز بر
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ــا شــروع فصــل تابســتان  ــزد ب نمایندگــی ی
ــا  ــزد ب ــی ی ــزاری نمایندگ ــه برگ ــدام ب اق
همــکاری جمعیــت هــال احمــر ایــن شــهر 
کــرد.  برگــزار  اولیــه  کمک هــای  دوره 
ــر  ــی و نجاتگ ــکاری مرب ــا هم ــن دوره ب ای
اســتان و در دفتــر  جمعیــت هال احمــر 
ــزار شــد. ــزد برگ ــی ی ــودک نمایندگ بنیادک

کاس هــــای آمــــوزش زبـــان انگلیسی برای تعــــدادی از 
دانش آموزان مقاطع ســوم تا هشــتم متوســطه توســط همیار 
نیک اندیـــش بنیادکـــودک نماینـــدگی یـــزد، مدرس ارشد 
زبان و ادبیات انگلیســی برگـــزار شــد. این کاس ها کمـــک 
شایانـــی به تقویـــت زبـــان انگلیســـی دانش آمـوزان کـرد. 

ه ر و د
لیه و ا ی  ــا کمک ه
د  یز ــی  یندگ نما ر  د

ــی نگلیس ا ن  با ز موزش  آ
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ــا  ــاز خانواده ه ــه نی ــه ب ــا توج ــزد ب ــی ی نمایندگ
دانش آمــوزان  روانــی  آســایش  جهــت  در  و 
کارگاه هــای  برگــزاری  بــه  اقــدام  بورســیه، 
مشــاوره بــرای خانــواده دانش آمــوزان بورســیه 
بــا  کارگاه هــا  ایــن  کــرد.  نمایندگــی  ایــن 
همــکاری مشــاوران زبــده شــهر یــزد برگــزار شــد.

ه  د ا نو خا ه  ر و ــا مش ه  گا ر کا

کاس شاهنامه خوانـــی و حافظ  خوانـــی در 
نماینـــدگی یزد به صـــورت هفتگی برگـــزار 
شــد.  این کاس ها هفتـــه ای 2 ساعـــت در 
دفتــر نمایندگی بنیادکودک در شــهر یـــزد 
به سبک اجـــرای نمایشـــی توســـط  یکـــی 
از همیاران نیـک اندیـــش ایـــن نمایندگـــی 

شد.  تشکیل 

ان ز مو ا نش آ د
ن ا مه خو هنا ــا ش
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