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آشــکار اســت کــه اثرپذیرتریــن قشــر هــر جامعــهای در
فــراز و نشــیبهای اقتصــادی ،طبقــه کمبرخــوردار اســت؛
طبقــهای کــه متأســفانه درآمــد اندکــی دارد و در شــرایط
بهســامان اقتصــادی هــم فقــط میتوانــد نیازهــای اولیــه
زندگــی را تأمیــن کنــد.
از طــرف دیگــر آنــگاه کــه آرامــش روانــی جامعــه دربــاره
امــور اقتصــادی مشــوش میشــود؛ اولیــن تأثیــرات خــود
را بــر کمکهــای مــردم بــه مؤسســات خیریــه خواهــد
گذاشــت .در نتیجــه ایــن شــرایط باعــث میشــود طیفــی کــه
نیــاز بــه دریافــت کمــک دارنــد افزایــش یافتــه و در مقابــل
گــروه کمککننــده کاهــشیابــد.
برهــم ریختگــی ایــن موازنــه شــرایط را بــرای فعالیتهــای
موسســات خیریــه دشــوار میکنــد و بیــم آن م ـیرود کــه بــه
دلیــل عــدم توانایــی در تأمیــن هزینههــا امــکان یاریرســانی
بــه خانوادههــای کمدرآمــد ســخت و ســختتر شــود.
ـین
در ایــن میــان بنیادکــودک اگرچــه در طــی ســالیان پیشـ ِ
فعالیــت خــود توانســته اســت مســیر هــای همــوار و ناهمــوار
را بــه یــاری همیارانــش بــه آرامــی طــی کنــد امــا بیــم آن دارد
مشــکالت اقتصــادی تحمیــل شــده بــر جامعــه بــر فعالیــت
انساندوســتانه ایــن ســازمان نیــز فشــارهایی را وارد آورد .در
ایــن صــورت و بــا بــروز عــدم تعــادل بیــن کمککننــدگان
و کمکگیرنــدگان بیتردیــد خدمــات ســازمانهایی مثــل
ایــن موسســه کــه بــا هدفمنــدی و اســتوار گام برمیدارنــد
نیــز بــه مخاطــره خواهــد افتــاد.
بــا تبییــن اجمالــی آنچــه دغدغههــای ایــن روزهــای
ایــن ســازمان اســت؛ بنیادکــودک ماننــد همیشــه همیــاری
نیکاندیشــان و همیــاران را خواهــان اســت تــا بتوانــد ادام ـ ه
ایــن مســیر خدمترســانی را نیــز بــا تکیــه بــه حضــور
همیــاران مهربــان اســتوار طــی کنــد.
مــا بــه یــاری شــما میکوشــیم سرنوشــت دانشآمــوزان
بــا اســتعداد و کمبرخــوردار را تغییــر دهیــم .چراکــه فــردای
ایــران زمیــن در گــرو امــروز آنــان اســت.
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نســبت بــه ســاخت بیــش از  100کانکــس ســاندویچ پنــل
اقــدام کــرد.
در ســالی کــه گذشــت بنیادکــودک ســعی بــر آن داشــت
تــا بــر کیفیــت تحصیلــی دانشآمــوزان بورســیهاش
متمرکــز شــود و پایشــی در ایــن بــاره صــورت دهــد.
البتــه ایــن پایــش نیــز بــه نوعــی بــا حفــظ حرکــت بنیــاد
در مســیر هــدف اصلــی خــود همراســتا اســت .بــه ایــن
صــورت دانشآموزانــی کــه دچــار مشــکالت تحصیلــی
شــدهاند را بیشــتر رصــد کــرده اســت و آنهــا را کمــاکان
در جهــت تحصیــل بــا کیفیــت یــاری رســانده کــه مبــادا
دانشآمــوزی در مواجهــه بــا مســائل پیــش آمــده از تحصیــل
و ارتقــاء کیفیــت تحصیلــی بــاز بمانــد کــه البتــه ایجــاد ایــن
ارتبــاط مبتنــی بــر لحــاظِ شــرایط روانشناســانه بــوده و
حفــظ کرامــت انســانی دانشآمــوز از اهــم مــواردی اســت
کــه در ایــن ارتباطــات لحــاظ میشــود.
بنیادکــودک عــاوه بــر بــه ســامان رســاندن وضعیــت
تحصیــل دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار و
حمایــت از آنهــا حتــی تــا مقاطــع بــاالی دانشــگاهی،
بنیادکــودک از آغــاز فعالیــت خــود تــاش کــرده
اســت همــواره در جهــت هــدف اصلــی خــود کــه

توانســته اســت روابــط عاطفــی بیــن همیــاران و
دانشآمــوزان را تعمیــق دهــد.

حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار

مــا میکوشــیم بــا توســعه فعالیــت خــود خدمــات

گام بــردارد و پیوســته نیــز کوشــیده اســت گریــز بــه

بیشــتری بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار

امــوری کــه در رســالتش تعریــف نشــده نزنــد.

ایــران زمیــن ارائــه دهیــم و نیــز تــاش میکنیــم بــا

اگــر چــه بیتردیــد نمیتوانســته اســت

افزایــش مهارتهــای فــردی ایــن آیندهســازان ،اثربخشــی

نســبت بــه مســائلی کــه دامنگیــر جامعــه

آنــان را در جامعــه فــردا ارتقــا دهیــم .امــا تحقــق آنچــه

میشــود بیتفــاوت بمانــد ،امــا بــرای حضــورش

هــدف ایــن مؤسســه اســت؛ در گــرو مهربانــی همیارانــی

در دغدغههــای عــام اجتماعــی هــم بــه دنبــال

اســت کــه در طــول ســالیان حیــات بنیادکــودک بسترســاز

همســوترین و همراســتاترین مســیر ورود گشــته

ارائــه خدمــات بــه ایــن دانشآمــوزان بودهانــد.

اســت و همــه اینهــا جــز ایــن نبــوده اســت کــه

امــروزه نیــز عــاوه بــر آنچــه همــواره بــا مهــر بــر ایــن

بکوشــد هــدف خــود را بــه طــور تخصصــی دنبــال

ســازمان روا داشــتهاند ،شــرایط اقتصــادی بنیادکــودک را

کنــد .بــا همیــن رویکــرد نیــز در زلزلــه غمنــاک

بــر آن مـیدارد همیــاران را بیــش از پیــش بــه یــاریبطلبــد

کرمانشــاه و تخریــب مــدارس بســیاری در آن مناطــق

تــا همچنــان اســتوار و بیتردیــد در جهــت توســعه آگاهــی

و پــس از اعــام نیــاز ســازمان نوســازی آمــوزش

و ارتقــاء فرهنــگ خانوادههــای کــم برخــوردار بــا حمایــت

پــرورش بــرای ســاختمان آن مــدارس ،بنیادکــودک

تحصیلــی از دانشآمــوزان بــا اســتعداد گام بــردارد.
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علی بسکابادی (رئیس نمایندگی زاهدان)

هیــچ شــعری نمیتوانــد ســوزناکی دســتهای خالــی را بــه
تصویــر بکشــد؛ هیــچ قلبــی نمیتوانــد بازتــاب پریشــانی اهــل درد
باشــد .هیــچ دوربینــی نمیتوانــد بــه عمــق آرزوی کودکــی پــی ببــرد.
چقــدر خــوب اســت در ایــن دریــای بیکــران زندگــی نگاهمــان بــه
دســتهای غریقــی باشــد کــه فریــاد بیصدایــش مــا را بــه خــود
میخوانــد .بخشــنده بــودن بیــش از آنکــه توانایــی مالــی بخواهــد
قلــب بــزرگ میخواهــد.
یکــی از عوامــل افــت تحصیلــی دانشآمــوزان بهخصــوص در
مناطــق کمبرخــوردار کشــور وضعیــت اقتصــادی خانوادههاســت.
مســلماً خانــوادهای کــه از توانایــی مــادی کمــی برخــوردار اســت قــادر
نخواهــد بــود بســیاری از امکانــات و نیازهــای اساســی آموزشــی و
تحصیلــی فرزنــدان خــود را تأمیــن کنــد .ایــن وضعیــت مالــی از لحــاظ
جســمی و روانــی بــر کــودک تأثیــر منفــی خواهــد داشــت .نداشــتن
امکانــات تحصیلــی ســبب میشــود بــه تدریــج از انگیــزه تحصیلــی
دانشآمــوز کاســته شــود .ایــن امــر باعــث دلزدگــی او از درس و
مشــق و نهایت ـاً افــت تحصیــل وی میشــود و اســتعدادهای فوقالعــاده
ایــن دانشآمــوز بــه ســمت شــغلهای کاذب ســوق داده خواهــد شــد
کــه نهایتــأ بیــکاری ،بیســوادی و آســیبهای اجتماعــی را رقــم
خواهــد زد.
نمایندگــی زاهــدان در تاریــخ تیرمــاه  92بــه همــت عالــی دفتــر
مرکــزی و حمایتهــای انساندوســتانه ســرکار خانــم دادخــواه و
حمایــت دســتها و قلبهــای مهربــان و عاشــق همیــاران افتتــاح
کــه متعاقــب آن  4نمایندگــی اقمــاری در شــهرهای ایرانشــهر ،فنــوج،
نیکشــهر و ســراوان نیــز تأســیس شــد .جمعـاً در نمایندگــی زاهــدان بــا
نمایندگیهــای اقمــاری  9مــددکار اجتماعــی مشــغول بــه کار بــوده
و  980دانشآمــوز در مقاطــع مختلــف تحصیلــی ،بورســیه موسســه
هســتند .در نمایندگیهــای بنیادکــودک از آنجــا کــه نیــاز بــه رصــد
مســتمر فرآینــد رش ـ د دانشآمــوزان وجــود دارد؛ مــددکاران بــا اقــدام
بــه ارائــه گزارشــات از ایــن فرآینــد ،دســتآوردها ،نیازهــا و عالیــق
دانشآمــوزان را بــه اطــاع همیــاران عزیــز میرســانند.

الزم بــه ذکــر اســت طــی ایــن ســالها در ایــن نمایندگــی تعــداد
 56دانشآمــوز بــه مرحلــه کنکــور رســیدهاند و در رشــتههای
مختلــف از جملــه پزشــکی ،دندانپزشــکی ،مامایــی ،اتــاق عمــل ،علــوم
آزمایشــگاهی ،مهندســی و مدیریــت بــه دانشــگاه راه یافتهانــد ،بایــد
بــه انســانهای مهربــان و همیــاران خــوش قلــب تبریــک گفــت.
بنــده بــه عنــوان عضــو کوچــک بنیادکــودک دســت تکتــک
همیــاران و انســانهای خــوش قلــب را بــه گرمــی میفشــارم
و میبوســم .بنیادکــودک بــا اهــداف بــزرگ و تکیــه بــر اصــل
مشــارکت اجتماعــی ،میکوشــد خدمــات آموزشــی ،فرهنگــی،
بهداشــتی و درمانــی ،معیشــتی و اشــتغالزایی دانشآمــوزان
نیازمنــد بــا اســتعداد را فراهــم کنــد تــا بــه دلیــل فقــر اقتصــادی هیــچ
دانشآمــوزی از تحصیــل بــاز نمانــد .تمــام خســتگیهای انســان بــا
انجــام دادن امــورات ایــن دانشآمــوزان از تــن خــارج میشــود و
عشــق و خودبــاوری را در وجــود انســان نمایــان میســازد.
ترکیــب اعضــای هیئــت عامــل نمایندگــی زاهــدان کــه از یــک
چینــش دانشــگاهی و فرهیختــه برخــوردار اســت بــه پیشــرفت
اهــداف بنیــاد و نگاههــای انساندوســتانه بــه جامعــه مدنــی بســیار
کمــک میکنــد و قــوت قلبــی بــرای همــه ماســت.
یکــی از برنامههــای بســیار کاربــردی بنیادکــودک بــا همــکاری
بنیــاد توســعه کار آفرینــی کــه در تابســتان  96بــرای دانشآمــوزان
برگــزار شــد؛ طــرح غنیســازی اوقــات فراغــت دانشآمــوزان بــا
رویکــرد توانافزایــی ،کســب و کار و کارآفرینــی بــود کــه باعــث ایجــاد
عالقــه در دانشآمــوزان بــرای دنبــال کــردن آموزشهــای ایــن
حــوزه و همچنیــن تقویــت رفتــار اجتماعــی آنهــا شــد.
در طــول ســال  96درمــان رایــگان و ویزیــت دانشآمــوزان توســط
همیــاران پزشــک صــورت گرفــت .همچنیــن اردوهــای فرهنگــی و
تفریحــی بــه مشــهد بــا همــت عالــی نمایندگــی مشــهد کــه قابــل
تقدیــر اســت؛ بــرای قریــب بــه  110نفــر از دانشآمــوزان اســتان بــه
مــدت  3روز مهیــا شــد کــه بســیار زیبــا و شــادیآفرین بــرای ایــن
جمــع از دانشآمــوزان بــود.
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نقــش واحــد مالــی در پیشــبرد اهــداف
ســازمانی در موسســات خیریــه

حســابداری در موسســات خیریــه محــور بـ ه دلیــل نــوع فعالیــت و
ســاختار ســازمانی آن نیــاز بــه حساســیت و دقتــی خــاص دارد.
اغلــب ایــن موسســات خیریــه در قالــب  NGOغیردولتــی،
غیرانتفاعــی و غیرسیاســی هســتند کــه هیچگونــه کمکــی از دولــت
دریافــت نمیکننــد .مهمتریــن منابــع مالــی ایــن موسســات،
کمکهــای افــراد نیکــوکار و خیریــن اســت کــه ایــن منابــع صــرف
اهــداف تعییــن شــده موسســه میشــود و همــواره شــفافیت در عملکــرد
و اطالعرســانی و اعتمادســازی ،نقــش مهمــی در تــداوم جــذب منابــع
مالــی دارد.
واحــد مالــی در بنیادکــودک میبایســت بــا دقتــی خــاص و
حساســیتی مضاعــف در ثبــت و نگهــداری و حفــظ امانــت ســپرده شــده
و پرداختــی نیکــوکاران جهــت دانشآمــوز مــورد حمایــت و انتقــال بــه

موقــع و صحیــح ایــن امانــت بــه ذینفــع مــورد نظرســعی نمایــد .بدیهــی
اســت در ایــن راســتا تعــدد همیــاران و دانشآمــوزان ،حساســیت ایــن
امــر را دوچنــدان میکنــد.
واحــد مالــی بنیادکــودک بــه منظــور پاس ـخگویی شــفافتر ،ســاالنه
نســبت بــه ارائــه گــزارش فعالیــت خــود بــه هیئــت مدیــره و در پــی آن
بــه مجمــع و گزارشــات دورهای بــه ناظــر مالیاتــی و حســابرس مســتقل
اقــدام کــرده و فایــل ایــن گزارشــات بــر روی وب ســایت موسســه قابــل
دریافــت اســت .همچنیــن از ســال گذشــته بــا مســتقر شــدن یــک
حســابرس داخلــی بــه درخواســت موسســه ،کنتــرل بیشــتری بــر
فرآینــد مالــی صــورت گرفتــه اســت.
عملکــرد بنیادکــودک در پنــج ســال گذشــته ،طبــق روال ســالهای
پیشــین بــر اســاس آمــار و نمودارهــای زیــر قابــل مشــاهده و مقایســه
اســت:

نسبت منابع مالي و هزینههاي اداري و تشکیالتي در  5سال اخیر
350.000.000.000
۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
291,876,635,563

300.000.000.000
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

259,295,173,788

258,247,622,195

۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
250.000.000.000

226,329,234,472

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
200.000.000.000
120,779,729,758

۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
150.000.000.000
200.000.000.000
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
100.000.000.000

40,139,037,131
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30,136,143,743

23,413,656,714
4

17,100,891,276
3
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تشکیالتی
هزینههای اداری و
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منابع مالی

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
50.000.000.000

8,532,399,217
1

۰0
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اداریتشکیالتي به
هاي اداري
درصد
مالي ﻣﺎﻟﯽ
منابعﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑﮫ
هزینهھﺎی
ھزﯾﻧﮫ
درﺻد
16.00

14
14

14.00
14.00

11.67
11.67

12.00
12.00

10.34
10.34

10.00
10.00
6.60
6.60

7.06
7.06

1393
1393

1392
1392

8.00
8.00
6.00
6.00
4.00
4.00
2.00
2.00

1396
1396

1394
1394

1395
1395

--

نمودار رشد کمکهاي دریافتي از همیاران داخلي در  5سال اخیر
250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
5

4

جمع کمکهاي دریافتي از همیاران داخلي

3
سایر کمکهاي دریافتي

2

1
دریافتي از همیاران داخلي
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نمودار دانش آموزان بورسیه بنیاد کودک به تفکیک مقلطع تحصیلي
3%
10%
29%

دوره ابتدایي

26%

دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه
دانشجو

32%

سایر

واحــد همیــار -دانشآمــوز در دفتــر مرکــزی
بــا داشــتن دو مســئولیت مهــم “پاســخگویی
و خدمــات بــه همیــاران” و “جــذب و تأییــد
نهایــی پروندههــای دانشآمــوزان جدیــد” ،در
راســتای توســعه درون ســازمانی و جــذب بیشــتر
دانشآمــوزان واجــد شــرایط موسســه ،تــاش
میکنــد بــا جــذب کارشناســان متخصــص در
ایــن زمینــه بســتری فراهــم ســازد تــا بــا تســریع
رونــد بررســی پرونــده متقاضیــان ،دانشآمــوزان
بیشــتری را در چرخــه حمایتــی بنیادکــودک قــرار
دهــد.
در ســالی کــه گذشــت بیــش از 1400دانشآمــوز
جدیــد بورســیه بنیــاد شــدند و امیــد اســت در ســال
 97بــا افزایــش تــوان اجرایــی ،ایــن تعــداد بیــش از
پیــش افزایــش یابــد.
خوشــبختانه تــا پایــان ســال  96حــدود 9500
دانشآمــوز از خدمــات موسســه برخــوردار شــدند.
ســال گذشــته بــا وجــود تمــام مشــکالت
اقتصــادی جامعــه ،بنیادکــودک توانســت بــا همـ ِ
ـت
بلنــ ِد نیکاندیشــان اســتان کردســتان و اســتان
فــارس ،نمایندگــی جدیــد خــود ،در شــهرهای
ســنندج و الرســتان را ایجــاد کنــد و بــه ایــن
ترتیــب گســتره جغرافیایــی حمایتــی خــود را
توســعه بخشــد.
یکــی دیگــر از اهــداف ســازمان ،بــاال بــردن
ســطح رضایتمنــدی همیــاران موسســه اســت .در
همیــن راســتا ،کارشناســان ایــن واحــد میکوشــند
تــا بــا ارســال گزارشــات دورهای در زمانهــای
مشــخص و گزارشــات جانبــی ،برحســب ضــرورت،
همیــاران را در جریــان رونــد زندگــی معیشــتی و
وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان بورســیه قــرار
دهنــد.
ارســال نامههــای تشــکر بابــت هدایــای نقــدی
و غیــر نقــدی و برقــراری ارتبــاط میــان دانشآمــوز
و همیــار ،و گــزارش قبولــی دانشــجویان از ســایر
خدمــات ایــن واحــد ســازمانی اســت.

نمودار همیاران فعال تا پایان سال 96
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1396

1394

1395

1393

1392
0

Series2سال Series1
تعداد کل همیار فعال
تعداد جذب همیار فعال در

نمودار دانش آموزان تا پایان سال 96
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1396

تعداد جذب دانشآموز

1395

1394

Series2سالSeries1تعداد
جدید در

1393

کل در سال

1392
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جامعــ ه روابــط عمومــی امریــکا ( )PRSAروابــط عمومــی را
اینطــور تعریــف میکنــد« :روابــط عمومــی ،فراینــد ارتباطــات
راهبــردی اســت کــه میــان جامعــه و ســازمانها روابــط ســودمند
دوســویه ایجــاد میکنــد» .کارمنــدان بخــش روابــط عمومــی
مهــارت خوبــی در بیــان مســائل دارنــد؛ زیــرا آنهــا بایــد تــوان روایــت
کــردن اوضــاع ســازمان را بــرای ســایرین داشــته باشــند .روابــط
ن شــهرت کســبوکار و
عمومــی بــرای حفاظــت و افزایــش ُحســ 
ســازمان تــاش میکنــد و ایــن کار را از طریــق رســانههای گوناگــون
و شــبکههای اجتماعــی پیــش میبــرد .امــروزه شــبکههای
اجتماعــی همــه چیــز را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دادهانــد و
روابــط عمومــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .نیروهــای
روابــط عمومــی بایــد تمــام کانالهــای ارتباطــی بــا ســازمان را تحــت
نظــر داشــته باشــند و بــا یافتــن نــکات و نظــرات منفــی از محیــط
خــارج و مخاطبــان ،کاســتیها و نارضایتیهــا را بــه درون شــرکت
و ســازمان انتقــال دهنــد و بــا پیــدا کــردن نــکات و نظــرات مثبــت،
از آنهــا بــرای تبلیغــات مؤثــر اســتفاده کننــد .در حقیقــت روابــط
عمومــی نماینــدهای بــرای ارتبــاط ســازمان بــا محیــط خــارج اســت.
متخصصیــن روابــط عمومــی وظیفـه ایجــاد وجهــه و تصویــر مناســب
بــرای ســازمان را بــر عهــده دارنــد .شــغل آنهــا آگاهســازی جامعــه
از فعالیتهــای درون ســازمان ،توضیــح سیاســتها و مدیریــت
کنتــرل کمپینهــا اســت .گســتره فعالیــت روابــط عمومــی بســیار
وســیع اســت .برخــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در روابــط عمومــی
شــامل برگــزاری ســخنرانیها و کنفرانسهــا ،برگــزاری مراســم و
رویدادهــا ،کنتــرل و مدیریــت راهبــردی بحرانهــای مرتبــط بــا
روابــط عمومــی و ...اســت.
واژ ه رســانه در زبــان فارســی واژ ه نســبتاً جدیــدی محســوب
میشــود .ایــن واژه کــه گاه بــه معنــای مفــرد و گاه بــه معنــای
جمــع بــه کار مــیرود ،معادلــی بــرای واژ ه ( Mediumرســانه)
و نیــز ( Mediaرســانهها) اســت .همانطــور کــه از واژه رســانه
هــم مشــخص اســت ،مأموریــت رســانه ،رســاندن اســت؛ رســاندن
حرفهــا و پیامهــا و دیدگاههــا .رســانهها در شــرایط کنونــی یکــی
از مهمتریــن دســتاوردهای پیشــرفت بشــری و یکــی از بــا ارزشتریــن
وســیله آگاهیرســانی همگانــی هســتند کــه پیوســته و بــا ســرعت
سرســامآوری بــه دلیــل جایــگاه و اهمیــت کلیــدی و طبــق نیازمنــدی

متقاضیــان در حــال گســترش و فراگیریانــد .در اهمیــت رســانهها
ایــن نکتــه کفایــت میکنــد کــه در پرتــو آگاهیدهــی آنهــا ،موانــع
جغرافیایــی و تــا حــدودی سیاســی و فرهنگــی از میــان برداشــته
شــده و زمیــن بــا وســعت زیــاد و میلیاردهــا نفــر بــه وســیله رســانهها
بــا هــم مرتبــط شــدهاند و بســیار ســاده میتواننــد از مناطقــی دور
دســت معلومــات و اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بهدســت بیاورنــد.
انتخــاب رســانه اثربخــش یکــی از مشــکلترین تصمیماتــی اســت
کــه مجــری کمپیــن بــرای موفقیــت برنامــه تبلیغاتــی اتخــاذ
میکنــد .بــه عبارتــی وی از میــان دههــا رســانه صوتــی ،تصویــری،
محیطــی ،چاپــی ،مســتقیم و غیــر مســتقیم بایــد موثرتریــن آنهــا
را بــرای کمپیــن خــود برگزینــد .چــرا کــه کارکــرد رســانه هــدف
اصلــی برنامهریــزی رســانههای تبلیغاتــی اســت تــا بتــوان حداکثــر
بهــره را از بودجــه تبلیغاتــی بــه ویــژه در موسســات خیریــه بهدســت
آورد .برخــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در رســانه شــامل ارتبــاط بــا
مطبوعــات ،اســتفاده از شــبکههای مجــازی و ارتباطــی تحــت وب،
مصاحبــه و مدیریــت پوشــش خبــری ،پوشــش تبلیغــات رســانهای و
پاســخگویی بــه نظــرات مثبــت و منفــی خــارج ســازمان اســت.
برخــاف رســانه و جلــب مشــارکت ،تبلیغــات از ســابقهای طوالنی
برخــوردار اســت و ســابقه آن بــه چنــد دهــه و یــا حتــی چنــد قــرن
اخیــر محــدود نیســت و باستانشناســان ،نشــانههای اســتفاده از
تبلیغــات محیطــی را در هزارههــای قبــل هــم یافتهانــد .شــناخت
رونــد تکامــل تاریخــی صنعــت تبلیغــات صرفـاً ارزش تئوریــک نــدارد.
بلکــه بــه درک روندهــای فعلــی حاکــم بــر ایــن صنعــت و پیشبینــی
آینــده صنعــت تبلیغــات هــم کمــک میکنــد .تبلیغــات ،از یــک ســو
میکوشــد بــا شــناخت بهتــر جامعــه ،اثربخشــی خــود را افزایــش
دهــد و از ســوی دیگــر ،بــا انتخــاب راهکارهــای تبلیغاتــی ،عمــ ً
ا
بــر جامعــه تأثیــر میگــذارد و ســلیقه جامعــه را شــکل میدهــد.
تبلیغــات میتوانــد تأثیــر زیــادی در عالقهمنــدی مخاطبیــن
داشــته باشــد امــا رمــز مانــدگاری و موفقیــت هــر برنــدی در صداقــت،
شــفافیت و کیفیــت اســت .برخــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در
تبلیغــات شــامل تبلیغــات بنــری ،تبلیغــات ویدئویــی ،لینــک باکــس،
تبلیغــات متنــی ،ایمیــل مارکتینــگ ،بهینهســازی موتورهــای
توجو ( ،)SEOبازاریابــی محتــوا و شــبکههای اجتماعــی
جســ 
اســت.
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مســئولیت اجتماعــی ایــدهای اســت کــه زمانــش فــرا رســیده
اســت( .مارتیــن ولــف ،مفســر ارشــد اقتصــادی ،فایننشــیال تامــز
)2002
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها (Corporate Social
 )Responsibilityکــه در ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری اقتصــاد
و مدیریــت امــروز دنیــا بــه اختصــار  CSRشــناخته میشــود؛
مقولــهای جدیــد در مدیریــت کســب و کار بــوده و ظــرف نیــم
قــرن اخیــر ،در تحلیــل روندهــای اقتصــاد حــال و آینــده جهــان
مطــرح شــده اســت .در واقــع بحــث  CSRبــه طــور کلــی بــه ایــن
مســئله توجــه دارد کــه چقــدر فعالیتهــای تولیــدی یــا خدماتــی
بنگاههــای اقتصــادی ،حامــی محیــط زیســت ،جامعــه ،اقتصــاد
پایــدار ،حقــوق برابــر کارگــران ،حقــوق انســانها و حیوانــات و...
اســت .نــگاه اخالقــی بــه کســب و کار را میتــوان نتیجــه نــوع تفکــر
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها در دنیــای امــروز دانســت کــه بــه
نوعــی ،جایــگاه شــرکتها را در ســطوح بینالمللــی تعریــف و
تبییــن میکنــد.
در حالیکــه دولتهــا بــه طــور ســنتی ،بــه تنهایــی مســئولیت
بهبــود شــرایط زندگــی مــردم را برعهــده دارنــد؛ نیــاز جوامــع بیــش
از توانایــی و قابلیــت دولتهــا بــرای بــرآوردن آنهاســت .از ایــن روی
مجموعــه وســیعتری از ســازمانهای حرفــهای ،کارگــری ،دولتــی،
مدنــی و ...مفهمــوم ( CSRمســئولیت اجتماعــی) را جــدی گرفتهانــد
و بــه آن متعهــد هســتند .زمانیکــه شــرکتی بــه مســئولیتهای
اجتماعــی خــود پایبنــد باشــد؛ میتوانــد ایــن موضــوع را افشــا
کنــد تــا ذینفعــان نیــز از ایــن امــر مطلــع شــوند .ایــن کار بــه
ذینفعــان و جامعــه اجــازه میدهــد کــه چنیــن شــرکتهایی را از
ســایر شــرکتها تمیــز دهنــد .پــس میتــوان گفــت مســئولیت
اجتماعــی ســازمانها مجموعــه وظایــف و تعهداتــی اســت کــه آنهــا
در راســتای حفــظ ،مراقبــت و کمــک بــه منافــع عمومــی جوامعــی
کــه در آن فعالیــت دارنــد؛ انجــام میدهنــد .امــا امــروزه در فضــای
کســبکارهای ایرانــی جــای نگرشهــای تحلیلــی ،در بــازه CSR

خالــی اســت و حداقــل فعالیتــی کــه در ایــران در ایــن زمینــه انجــام
شــده مبنــی بــر نوعــی نــگاه فرعــی ،کوتاهمــدت و پراکنــده اســت.
مفهــوم انساندوســتی بــه احتمــال زیــاد فراگیرتریــن ســابقه CSR
مــدرن اســت کــه شــامل ارجــاع کمکهــای انساندوســتانه در
حمایــت از دغدغههــای خیرخواهانــه اســت .در صورتیکــه ایــن
حمایتهــا میتوانــد بــه اشــکال مختلــف چــون :اعطــای هزینــه
طرحهــای عمرانــی و توســعهای ،حمایــت از فعالیتهــای اقتصــادی،
اجتماعــی و یــا فرهنگــی در راســتای بهبــود شــرایط و افزایــش
ســطح رفــاه اجتماعــی آن جوامــع صــورت پذیــرد .بــه هميــن ترتيــب
مســــئوليت اجتماعــی در ايــران در حــال توســعه اســت .شــــايد
بعضــی در بودجــه ســاالنه خــود مســئوليت اجتماعــي را قــرار ندهنــد
ولــي كارخانــه هايــی داريــم كــه نانوشــــته يــا نوشــته ،ســاالنه بــه
موسســات خيريــه كمــك مــی كننــد.
در راســتای ایــن فعالیتهــا بنیادکــودک همــواره میکوشــد
از زوایــا و دیدگاههــای مختلــف بــه موضــوع مســئولیتپذیری
اجتماعــی بپــردازد .بنابرایــن بــا تعریــف پروژههــا و کمپینهــای
متناســب بــرای مخاطبــان ،بنیادکــودک همــراه مناســبی اســت بــرای
تحقــق بخشــیدن بــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتها.
برگرفته از کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
مولف :جرمی مون
مترجم :محمد شهرابی فراهانی
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وقتی که دهه شصت-هفتادیها روشهای سنتی
مسئولیتهای اجتماعی را تغییر میدهند

شش روش برای اثربخشی کمپینهای مسئولیت اجتماعی
دکتر آرش بهجو  -معاونت بازاریابی تهران اینترنت
(هفـ هشتاد)  /عضو کمیته ایدهپردازی خندوانه

ممکــن اســت بــه درســتی دهــه شــصت  -هفتادیهـا1را نســل ســلفی
و شــبکههای اجتماعــی بدانیــد ولــی تمرکــز ایــن نســل عــاوه بــر ظاهــر
شــبکههای مجــازی ،ارتباطــات آنالیــن و ...بــر روی تغییــرات اجتماعــی
نیــز بــوده اســت .از دیــد ســطحی ،اشــتیاق آنهــا بــرای تأثیرگــذاری
بــر روی جامعــه خــود و جهــان بــه عنــوان ویژگــی جوانیشــان تلقــی
میگــردد ولــی در واقــع ایــن نســل بخشــی از ارزشهــای خــود را
حمایــت از کمپینهــای مســئولیت اجتماعــی کــه توســط برنامههــای
پــر مخاطــب یــا برندهــای قابــل اطمینــان معرفــی میگردنــد؛ یافتهانــد.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه اخیــرا ً توســط موسســه افلــک 2انجــام
شــده اســت ،میــزان مشــارکت جوانــان زیــر  34ســال در کمپینهــای
مســئولیت اجتماعــی کــه توســط شــرکتهای مهــم صــورت پذیرفتــه
اســت؛  75%و افــراد بــاالی  34ســال  25%بــوده اســت .تمایــل بــه
ســرمایهگذاری جوانــان در شــرکتهایی کــه اینگونــه کمپینهــا
را برگــزار میکننــد تــا  50%بیشــتر از ســایر شــرکتها اســت .بــر
اســاس تحقیقــات دیگــری کــه توســط موسســه هوریــزون مدیــا 3صــورت
پذرفتــه اســت؛  81%از افــراد ایــن نســل از شــرکتهای بــزرگ توقــع
دارنــد کــه در قبــال جامعــه نقــش شــهروندی خــود را بــه خوبــی ادا
کــرده ،مســئولیتپذیر بــوده و از حرکتهــای اجتماعــی حمایــت کننــد.
وقتــی بــه کشــور خــود نیــز نــگاه میکنیــم بــا همیــن آمــار مواجــه
میشــویم بزرگتریــن کمپیــن تاریــخ ایــران ،کمپیــن قطرهقطــره
اســت کــه ابتــدا بــا ابتــکار هفـــهشــتاد در برنامــه خندوانــه مطــرح شــد
و بیــش از  4.500.000نفــر بــه آن پیوســتند و ســایر شــرکتها ،برندهــا،
ارگانهــای دولتــی و خصوصــی نیــز از آن بــه اشــکال مختلــف حمایــت
کردنــد و در پایــان ســال  ،93بــه گفتــه مســئولین  30%در مصــرف آب
خانــوار صرفهجویــی شــد.
پیــام بــرای برندهــا واضــح و روشــن اســت! اگــر میخواهیــد بــر روی
دهــه شــصتیها تأثیــر بگذاریــد میبایســت حمایتهــای مســتمر از
خواســتهها و نیازهــای جامعــه خــود داشــته باشــید.
در اینجــا میخواهیــم شــش روش بــرای اثربخشــی بــر کمپینهــای
مســئولیت اجتماعــی کــه هفـ ـ هشــتاد را بــه یکــی از محبوبتریــن
برندهــای ایــران بــدل کردهاســت بــا هــم مــرور کنیــم.
 )1تبدیــل نگرانــی اجتماعــی بــه عمــل ( :)Actionاغلــب زمانــی
کــه اخبــار در خصــوص بحــران یا مشــکلی بــزرگ مثــل زلزلــه کرمانشــاه،
آتشســوزی ســاختمان پالســکو ،گرانــی بیســابقه ،حیــوانآزاری یــا...
منتشــر میشــود؛ ناراحــت ،نگــران یــا عصبانــی میشــویم ولــی اصــوالً
نمیدانیــم چطــور بــه حــل مشــکل کمــک کنیــم .ایــن دقیقــاً جایــی
اســت کــه میبایســت برندهــا بــه عنــوان نقطــه اتصــال بــه مشــتریان
خــود از آن بهــره برنــد .بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه حادثــه دلخــراش
پالســکو اتفــاق افتــاد مــا در هفـــ هشــتاد اقــدام بــه طراحــی کمپینــی
بــه نــام “من_هم_ســوختم” نمودیــم کــه در واقــع یــک قولنامــه بــود.
مشــارکتکنندگان کــه  3-4ســاعت بعــد از وقــوع ایــن تــراژدی از
طریــق برنامــه خندوانــه بــا ایــن کمپیــن آشــنا شــدند بــه خــود قــول
میدادنــد کــه خودشــان ،اعضــای خانــواده و عزیزانشــان را در قبــال
حــوادث غیرمترقبــهای مثــل آتشســوزی ،ســیل ،زلزلــه ایمــن کننــد.
ایــن کمپیــن بــا شــرکت بیــش از  800هــزار نفــر تنهــا در  24ســاعت پــر
ســرعتترین کمپیــن ایــران شــناخته شــد.
 )2روش مشــارکت راحــت و ســریع :بــر اســاس تجربههــا و تحقیقــات
در ایــران و ســایر کشــورهای جهــان هرچــه روش مشــارکت ســادهتر
باشــد میــزان مشــارکت بیشــتر خواهــد شــد .بــر اســاس آمارهــا ،متوســط
مبلــغ کمکهــای پرداخــت شــده بــه خیریههــا  14.000تومــان اســت و
قطع ـاً کســی بــرای پرداخــت مبلــغ خــرد ،بــه بانــک مراجعــه نمیکنــد.
از آنجایــی کــه تلفــن همــراه در دســترسترین ابــزار ارتباطــی و حتــی
بانکــی بــه شــمار م ـیرود؛ اســتفاده بهینــه و هوشــمندانه از ایــن وســیله
نسل هزاره (1 Millennials )also known as Generation Y
2 Aflac
3 Horizon Media

راهگشــای کمپینهــا اســت .بــه عنــوان مثــال بــرای جمــعآوری
کمکهــای مردمــی بــرای خریــد لوازمالتحریــر ،شــهریورماه ســال
گذشــته زیرکــد *780*95 #بــرای کمپیــن #بوی_ماه_مهربــان
در نظــر گرفتــه شــد و از محــل ایــن کمکهــا  8000بســته تهیــه
و توســط خیریههــای بــزرگ کشــور از جملــه بنیادکــودک توزیــع
گردیــد.
 )3اســتفاده از ظرفیــت شــبکههای اجتماعــی :علیرغــم
پــر مخاطــب بــودن و حتــی مــورد اعتمــاد بــودن رســانههای
جمعــی و رســمی ،شــبکههای اجتماعــی یکــی از مهمتریــن و پــر
قدرتتریــن رســانهها بــرای برگــزاری کمپینهــا هســتند .نکتــه
حائــز اهمیتــی کــه میبایســت مــد نظــر قــرار دهیــم جلــب اعتمــاد
از دســت رفتــه مخاطبیــن بــرای حمایــت موثــر (نــه فقــط الیــک
کــردن!) از پویشهــای مطــرح شــده در ایــن شبکههاســت کــه
سرشــناس خوشنــام و نیــز افــراد تأثیرگــذاری5
4
اســتفاده از افــراد
کــه از طریــق مهارتهــای خــود بــه شــهرت رســیدهاند (بهجــای
اســتفاده از کســانی کــه بــا حاشیهســازی مشــهور شــدهاند) میتــوان
تجربههــای موفقــی را رقــم زد .بــه عنــوان مثــال کمپیــن خان ـه امیــد
(پــر ســلبریتیترین کمپیــن) کــه بــرای انجمــن اتیســم طراحــی و
اجــرا شــد بــا کمــک  300شــخصیت مشــهور ظــرف مــدت  20روز یــک
میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه میلیــون تومــان بــرای خریــد ســاختمان
انجمــن جمــعآوری شــد و یــا بــرای کمــک بــه زلزلــهزدگان هشــت
میلیــارد تومــان تنهــا از طریــق صفحــات اینســتاگرامی ســی نفــر از
ســلبریتیهای کشــور جمــعآوری گردیــد.
 )4انجــام کمپینهــای موثــر :نســل هــزاره انتظــار دارد تــا تأثیــر
مثبــت تحرکهــای اجتماعــی را بــه شــکل مســتدل ببینــد .از
آنجایــی کــه تغییــر تعابیــر و یــا حتــی آمارســازی در کشــور مــا رواج
داشــته و گفتههــای مســئولین پــر از آمارهایــی اســت کــه کســی نمــود
آن را در زندگــی و پیرامــون خــود نمیبینــد؛ نســل جدیــد خواســتار
توجــه برندهــا بــه خواســتههای عمــوم جامعــه در مرحلــه نخســت،
انجــام کارهــای موثــر در زمــان کوتــاه و در راســتای مطالبــات واقعــی
جامعــه اســت.
 )5همــکاری بــا خیریههــا :برندهــای بــزرگ بــا در اختیــار داشــتن
بودجههــای کالن تبلیغاتــی و حضــور در رســانههای گســترده ،فرصــت
مغتنمــی در آگاهســازی جامعــه و مشــتریان خــود در قبــال مســائل و
مشــکالتی دارنــد کــه خیریههــا و ســمنها از آن بهرهمنــد نیســتند.
یکــی از مهمتریــن راهکارهــای برندهــا بــرای تبدیــل نگرانــی بــه
عمــل ،همــکاری بــا خیریههــا یــا انجمنهــای تخصصــی هــر حــوزه
اســت کــه ایــن همــکاری میبایســت در خصــوص پروژههایــی خــاص،
بــا قابلیــت اندازهگیــری و اعــام نتیجــه باشــد و بنیادکــودک در امــور
مرتبــط از بهتریــن خیریههــای ایــن دســته بــه شــمار م ـیرود.
 )6ریــا کنیــد! :تهیــه محتــوای مناســب جهــت هــر کمپیــن
مســئولیت اجتماعــی و انتشــار از کانالهــای مناســب و مرتبــط بــا
ذینفعــان و مشــتریان هــر برنــد بــه انــدازه متناســب بــا هــر کمپیــن،
یکــی از بنیادیتریــن و مهمتریــن فعالیتهــا در خصــوص هــر
کمپیــن اســت و در نهایــت بایــد دســتآورد هــر کمپیــن را نیــز
دســتکم در رســانههایی کــه انجــام کمپیــن در آنهــا اطالعرســانی
شــده اســت ،بــه ســمع و نظــر مخاطبــان رســاند.
4 Celebrity
5 Influencer
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چنــدی پیــش کلیپــی در فضــای مجــازی دســت بهدســت شــد
کــه در آن تعــدادی از دانشآمــوزان شهرســتان رودبــار اســتان کرمــان
بــا پــای برهنــه بــه مدرســه میرفتنــد و پوشــش مناســبی نداشــتند.
یکــی از همیــاران مقیــم خــارج از کشــور بــا دیــدن ایــن فیلــم کوتــاه،
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و از آنجــا کــه امــکان دسترســی بــه ایــن
دانشآمــوزان برایــش فراهــم نبــود بــا تأمیــن هزینههــای الزم
و اعتمــاد بــه بنیادکــودک از ایــن مؤسســه درخواســت کــرد بــرای
دانشآمــوزان منطقــه رودبــار کفــش تهیــه و بیــن آنهــا توزیــع شــود.
بــاز هــم فضــای مجــازی ،ســبب جــاری شــدن موجــی از مهربانــی و
نوعدوســتی در منطقـهای محــروم و خالــی از امکانــات شــد .مســتندی
چنــد دقیقــهای در فضــای مجــازی کــه حکایــت از دانشآموزانــی
کمبرخــوردار در منطقــه «رودبــار اســتان کرمــان» داشــت؛ نشــان از
همــت بلنــد ایــن دانشآمــوزان دارد کــه ســختی روزگار نتوانســته بــود
از شوقشــان بــرای درس خوانــدن بکاهــد .انتشــار همیــن کلیــپ چنــد
دقیقـهای موجــب شــد تــا نــه تنهــا دانشآمــوزان بــه تصویر درآمــده در
ایــن فیلــم ،بلکــه کــودکان روســتاهای محــروم همجــوار نیــز صاحــب
کف ـش شــوند .خیــزاب مــوج احساســاتی کــه ایــن دانشآمــوزان بــه
راه انداختنــد ،تــا خــارج از مرزهــای ایــران نیــز جریــان پیــدا کــرد و
ســبب شــد بانویــی ایرانــی کــه در حــال حاضــر مقیــم خــارج از ایــران
اســت بــه کمــک مســئوالن ایــن مؤسســه در کشــور بیــش از 800
جفــت کفــش مرغــوب را بــه ایــن دانشآمــوزان هدیــه کنــد.
“مــن متولــد آبــادان هســتم .زمانــی کــه بــرای جراحــی ریــه
بهدلیــل ســرطان در بیمارســتان بســتری بــودم؛ یکــی از دوســتان
عزیــزم ویدئویــی دربــاره بچههــای رودبارکرمــان بــرای مــن
ارســال کــرد .آن لحظــه بــا خــدا عهــد کــردم بــه محــض اینکــه
از بیمارســتان مرخــص شــوم بــرای ایــن بچههــا کاری انجــام دهــم.
قبــل از ترخیــص از بیمارســتان ویدئــو را بــرای دوســتان و اقــوام
فرســتادم و از آنهــا نیــز درخواســت کــردم بــرای تحقــق ایــن عهــد
بــه مــن کمــک کننــد .در کمــال نابــاوری ظــرف چنــد روز  2100دالر
از طــرف دوســتانم جم ـعآوری شــد و بــا  1900دالری کــه خــودم در
نظــر گرفتــه بــودم در مجمــوع مبلــغ  4000دالر بــه بهبــود وضعیــت
ایــن دانشآمــوزان اختصــاص پیــدا کــرد .پــس از تحقیــق در مــورد
ســازمانهای خیریــه و غیرانتفاعــی ،دوســتانم یــک بنیــاد خیریــه
در کشــور را کــه از کارنامــه کاری شایســتهای برخــوردار اســت بــه
مــن معرفــی کردنــد .بــه همیــن خاطــر بــه دفتــر پورتلنــد مراجعــه
و بــا آقــای مــدرس (یکــی از مســئوالن ایــن دفتــر) پیرامــون پــروژه
صحبــت کــردم .ایشــان بــا مهربانــی مســئولیت خریــداری و توزیــع
کفشهــای بچههــای رودبــار جنــوب را پذیرفــت .پــس از اجــرای
پــروژه ،از توانایــی بینظیــر همــکاران بنیادکــودک در ایــران غافلگیــر
شــدم؛ چــرا کــه پــس از مذاکــره بــا فروشــنده کفــش ،توانســتند از
تخفیــف بزرگــی برخــوردار شــوند و  70جفــت کفــش دیگــر بهصــورت
رایــگان تهیــه کننــد و در مجمــوع تعــداد کفشهــای خریــداری شــده

بــه  800جفــت رســید .خوشــحالیام آنجایــی صدچنــدان شــد کــه
مدیرعامــل بنیادکــودک و تعــدادی از همکارانشــان پــس از دریافــت
کفشهــا ،شــخصاً در جمــع همــان کودکانــی کــه در فیلــم دیــده
بــودم حضــور پیــدا کــرده و کفشهــا را توزیــع کردنــد .بســیار تحــت
تأثیــر ســخاوتمندی مردمانــی قــرار گرفتــم کــه بــا تــاش خــود
آرزویــم را تحقــق بخشــیدند .بــه همیــن دلیــل تصمیــم دارم بــه یــاد
و نــام والدینــم کــه همیشــه آمــوزش را ترویــج و از دانشآمــوزان
زیــادی حمایــت میکردنــد ،مهرمــاه ســال آینــده نیــز در ایــن منطقــه
مدرســهای بســازم”.
در ایــن پــروژه از همــکاری نمایندگــی اقمــاری فنــوج و نمایندگــی
جیرفــت کــه بــرای هــر چــه بهتــر اجــرا شــدن آن زحمــات زیــادی را
متقبــل شــدند ،ســپاسگزاری میشــود.
سرور دادخواه مدیر عامل بنیادکودک
خوشــبختانه ایــن مؤسســه خیریــه ســالها اســت کــه توجــه
ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور را بــه خــود جلــب کــرده و همیــن
امــر باعــث شــده کــه ایــن عزیــزان بــه مــا و فعالیتهایمــان اعتمــاد
کننــد .پــس از تخصیــص ایــن بودجــه توســط همیــار مــا در آمریــکا
بــه تعــدادی از مدیــران ،همــکاران نمایندگــی جیرفــت و فنــوج راهــی
اســتان کرمــان شــدیم و کفشهایــی کــه برایشــان خریــداری کــرده
بودیــم را بــه آنهــا تحویــل دادیــم و لحظاتــی سرشــار از شــادمانی در
ذهــن دانشآمــوزان آن ثبــت شــد.البته از زمانــی کــه زلزلــه بــم رخ
داده ،در اســتان کرمــان نمایندگیهایــی داریــم بــه همیــن خاطــر
بــا آمــوزش و پــرورش منطقــه در ارتبــاط هســتیم .ایــن بــار هــم در
طــول روزهــای حضورمــان در منطقــه بــا وجــود گــرد و غبــار طــی
دو روز متوالــی و تعطیلــی مــدارس ،توانســتیم بــه روســتاهای اطــراف
برویــم و تعــدادی از کفشهــا را نیــز در میــان دانشآمــوزان آن
مناطــق توزیــع کنیــم .بانــو طاهــری توکلــی نخســتین بــاری بــود
کــه بهعنــوان یکــی از همیــاران بنیــاد ،اقدامــی وســیع انجــام داده
اســت ،گفــت :بــرای مــن و همکارانــم جــای خوشــحالی اســت کــه ایــن
هموطــن بــه مــا و فعالیتهایمــان اعتمــاد کــرد تــا دانشآمــوزان
رودبــار کرمــان را خوشــحال کنیــم .چراکــه بــدون شــک در ســایه
همیــن اعتمادهــا اســت کــه توانســتهایم در طــول ســالهای حیــات
بنیــاد ،پیشــرفت کنیــم و افــراد زیــادی را بــه جمــع همیارانمــان
اضافــه کنیــم تــا هــر روز خانــواده بنیادکــودک بــزرگ و بزرگتــر
شــود.
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ایالم

رشت

زابل
فنوج

بــه همــت یکــی از همیــاران ،توپهــای
والیبــال ،فوتبــال و راگبــی ،بــرای دانشآمــوزان
نمایندگیهــای بنیادکــودک ارســال شــد .پــس
از ارســال توپهــا ،نمایندگــی اقمــاری فنــوج
در اقدامــی جالــب ،میــان دانشآمــوزان ایــن
شهرســتان بــازی فوتبالــی ترتیــب داد کــه
کــودکان پیــروزی و شکســت را تجربــه کردنــد.
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بنیادکــودک بــه فرزنــدان معدنچیــان جانباختــه در معــدن یــورت هدایایــی بــرای نــوروز اهــدا کــرد.
بدیــن ترتیــب بعــد از وقــوع حادثــه دلخــراش یــورت ،بــا شناســایی فرزنــدان معدنچیــان
جانباختــه مشــتمل بــر  75نفــر مبلــغ  600هــزار تومــان بــه حســاب هــر یــک از آنــان واریــز کــرد.
معــدن زغــال ســنگ یــورت در  14کیلومتــری شهرســتان آزادشــهر در اســتان گلســتان قــرار
دارد .روز چهارشــنبه  ۱۳اردیبهشــت  ،۱۳۹۶انفجــاری در ایــن معــدن زغــال ســنگ رخ داد
کــه بــر اثــر آن دههــا کارگــر در زیــر زمیــن گرفتــار شــدند و جــان خــود را از دســت دادنــد.
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بینادکــودک موفــق بــه اخــذ
گواهینامــه NGO BENCHMARKING
از شــرکت بازرســی بینالمللــی SGS
شــد و توانســت بــه مــدت  3ســال
ایــن نشــان را تمدیــد کنــد.
گواهینامــه بینالمللــی اس.جـی.اس ،یکــی از معتبرتریــن
نشــانهای کیفیــت در زمینــه شــفافیت ،اعتمادســازی
و پاســخگویی مؤسســات خیریــه و ســایر ســازمانهای
غیردولتــی اســت.
از آنجاییکــه همــگام بــا افزایــش فعالیتهــای مؤسســات
خیریــه ،نیــاز جامعــه بــرای اطمینــان یافتــن از شــفافیت
عملکــرد رو بــه افزایــش اســت؛ بنیــاد کــودک سالهاســت
اقــدام بــه ممیــزی خــود توســط ایــن شــرکت کــرده اســت.
اســتاندارد بینالمللــی NGO BENCHMARKING
توســط شــرکت بازرســی بینالمللــی  SGSو بــر اســاس
آنالیــز عملکــرد  25ســازمان بــزرگ مردمنهــاد شــکل
گرفتــه اســت ،ایــن اســتاندارد در  101مرحلــه تعریــف
شــده و مؤسســات خیریــه بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن
ســازمانها بــه صــورت داوطلبانــه جهــت مطابقــت بــا ایــن
اســتاندارد و معیارهــای آن از قبیــل گزارشهــای مالــی و
حســابداری ،شــیوههای اجــرای کار ،اهــداف ،چشــم انــداز،
مأموریــت و ...مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد و در صــورت
کســب امتیــاز الزم بــه دریافــت گواهینامــه مربــوط بــه ایــن
اســتاندارد نائــل میشــوند .ایــن نشــان در جهــان بــا بیــش
از صــد و پنجــاه ســال ســابقه ،موسســات مــردم نهــاد را
در  9حــوزه هیــأت امنــا ،چارچــوب اســتراتژیک ،مدیریــت
صداقــت ،ارتباطــات ،منابــع انســانی ،تخصیــص و کنتــرل
منابــع مالــی ،عملیــات اجرایــی ،نتایــج عملیــات و بهبــود
مســتمر مــورد ممیــزی قــرار میدهــد .در واقــع هــدف از
اخــذ ایــن گواهینامــه ،تطبیــق عملیــات اجرایــی و فرآیندهای
کاری ســازمان بــا یــک اســتاندارد بینالمللــی اســت.
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توزیع بیش از  2500کولهپشتی محتوی
نوشتافزار در کمپین مشق مهر
هــر ســال پیــش از ســال تحصیلــی جدیــد ،بنیادکــودک
کولهپشــتیهایی حــاوی نوشــتافزار بــرای دانشآمــوزان
آمــاده و ارســال میکنــد.
ایــن کولــههــا بــا لحاظ کــردن ایــن نــاه کــه دانشآمــوزان،
چــه احساســی هنــام گشــودن کولههــا دارنــد ،ســعی میشــود
بهتریــن لــوازم بــازار برایشــان تهیــه شــود.
مهمتریــن نکتــه بــرای بنیــاد ،احتــرام بــه عزتنفــس و
احســاس کرامــت در دانشآمــوزان اســت کــه همــه بــر اســاس
الگوهــای پژوهشــی و مبتنــی بــر پیشــینه اکری صــورت میپذیــرد.
بنیادکــودک بــرآن اســت تــا بــا افزایــش اســتانداردهای
زندگــی در خانوادههــای کمبرخــوردار ،افــزون بــر حمایــت
دانشآمــوزان ،در ایجــاد جامعــهای مطلوبتــر نقشآفرینــی
کنــد.
ایــن مؤسســه بــه همــت و همیــاری همیــار دانــش در ســال
 96بیــش از  2500کولــه پشــتی تهیــه و در بیــن دانشآمــوزان
بورســیه توزیــع کــرد.

ایــده آرزوهــای رنگــی در بهمــن مــاه ســال  95شــکل گرفت.
در ادامــه بــا توجــه بــه اســتقبال دوســتان بــرای بــرآورده کــردن
آرزوهــای دانشآمــوزان ،ایــن ایــده گســترش یافــت و بــا هــدف
تحقــق بخشــیدن آرزوهــای دانشآمــوزان در ابعــاد گســتردهتر،
بــا اســتقبال بــی نظیــر نیکــوکاران روبــهرو شــد و تعــداد
بیشــتری از دانشآمــوزان بــه آرزوهایشــان رســیدند.
یکی از همیاران اثربخش در این پروژه میگوید:
«آنچــه پایانــی نــدارد نــه تویــی و نــه مــن ،ایــن انســانیت
اســت کــه تــا ابــد فریــاد کشــیده خواهــد شــد!
ایــن طــرح بــر آن اســت کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی
بــا بــرآورده کــردن آرزوهــای کوچــک دانشآمــوزان لبخنــدی
بــر لبهایشــان بنشــاند .امیــد اســت آنــان نیــز بیاموزنــد و ایــن
زنجیــره بخشــش و ســخاوتمندی را ادامــه بدهنــد».
تاکنــون آرزوهایــی از قبیــل لبــاس ،کفــش ،کیــف دســتی،
عروســک ،ثبــت نــام در مدرســه فوتبــال ،کالس طراحــی ،کالس
زبــان ،لبــاس و کفــش ورزشــی ،دوچرخــه ،پلیاستیشــن و
ســفر مشــهد بــرآورده و بــه دانشآمــوزان اهــدا شــده اســت.
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#
بنیادکودک بر روی فهرست نیکوکاری  5سامانه دستوری قرار گرفت
ایــن ســامانههای دســتوری عبارتنــد از شــرکت «پرداخــت الکترونیــک ســداد» بــا نــام “ایــوا” ،شــرکت «همــراه بانــک
پاســارگاد» ،شــرکت «بهپرداخــت ملــت» بــا نــام “ســکه”« ،شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان» بــا نــام “تــاپ” و شــرکت
«همــراه اول  -ســتاره اول» بــا کــد دســتوری
اکنــون ،همیــاران و نیکــوکاران میتواننــد بــرای پرداخــت کمکهــای عمومــی خــود بــا نصــب اپلیکیشـنهای ذکــر شــده بــر
روی تلفــن همــراه ،بــا انتخــاب موسســه خیریــه رفــاه کــودک (بنیادکــودک) مبلــغ مــورد نظــر خــود را در قالــب کمــک عمومــی
پرداخــت کننــد.

نخســتین پویانمایــی بنیادکــودک بــا رویکــرد
رســانهای گســترده در رســانههای فضــای مجــازی
منتشــر شــد.
ایــن پویانمایــی اثــر هنرمنــدان برجســته کشــور
اســت .خلــق شــخصیت هــای اصلــی ایــن پویــا نمایــی
اثــر کامبیــز درمبخــش ،موســیقی اثــر کریســتف
رضاعــی و تولیــد آن توســط هنرمنــدان جــوان و بــا
تجربــه اســتودیو هورخــش صــورت گرفــت.
ایــن مجموعــه در 12قســمت تولیــد شــده
اســت .تماشــای ایــن انیمیشــنها بــر روی آپــارات،
وبســایت بنیادکــودک و اینســتاگرام امکانپذیــر
اســت.
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آیینرونمایــی و جشــن امضــای آلبــوم “بیمحابــا” بــا صــدای محمــد معتمــدی و آهنگســازی ابراهیــم طهرانیپــور و بــا
حضــور ایشــان و نماینــدگان بنیادکــودک بــه نفــع ایــن مؤسســه در شــهر کتــاب دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
آلبــوم “بیمحابــا” شــامل  7قطعــه اســت کــه در آن اشــعاری از نعم ـتاهلل شمس ـیپور ،عصمــت بخارایــی ،زندهیــاد حســین
امینــی ،موالنــا و حافــظ گنجانــده شــده اســت.
ایــن هنرمنــدان مهربــان بخشــی از درآمــد حاصــل از فــروش ایــن اثــر ارزنــده را بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد بورســیه
بنیادکــودک اختصــاص دادنــد.

تازهترین اثر
“محمد معتمدی”
به نفع
بنیادکودک
رونمایی شد
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بنیادکودک در مراسم افتتاحیه شرکت هامن
نماینــدگان بنیادکــودک از شــرکت “بعــد ســوم پردیــس” (هامــن) بــه مناســبت افتتاحیــه شــعبه تهــران ،بازدیــد
کردنــد .شــرکت “بعــد ســوم پردیــس” پیــش از ایــن نیــز از همیــاران بنیادکــودک بــوده و تــا بــه حــال چندیــن مجســمه
ســه بعــدی از هنرمنــدان را بــه ســفارش بنیادکــودک و بــرای قدردانــی از همیــاران هنرمنــد مؤسســه ســاخته اســت.

20
گردهمایی نمایندگان مؤسسات خیریه با کانون علمی آموزشی قلمچی
نماینــدگان مؤسســات خیریــه بــا مدیــر و مســئوالن
واحــد بورســیه کانــون علمــی آموزشــی قلمچــی در
ســاختمان مرکــزی بنیــاد قلمچــی گردهــم آمدنــد .در
ایــن نشســت کــه نماینــده بنیادکــودک نیــز حضور داشــت
بــه بررســی موانــع موجــود بــرای ثب ـت نــام دانشآمــوزان
بورســیه خیریههــا پرداختــه شــد.
“ســیمین حمــزه وندچالــی” در ایــن نشســت ضمــن
قدردانــی از شــرایط ایجــاد شــده بــرای دانشآمــوزان
بورســیه ،بــه همکاریهــای ســالیان اخیــر ایــن بنیــاد
بــا کانــون قلمچــی اشــاره کــرد و گفــت :تاکنــون
همکاریهــای بنیادکــودک بــا کانــون قلمچــی بــرای
دانشآمــوزان ایــن بنیــاد مفیــد واقــع شــده اســت و
امیدواریــم موانــع و مشــکالت برخــی از دانشآمــوزان بــه زودی رفــع
شــود.
وی همچنیــن بــا تبییــن مشــکالت و موانــع ثبــت نــام دانشآموزان
بنیادکــودک ،گزارشــی از رونــد وضعیــت دانشآمــوزان ایــن موسســه
در ســال  96ارائــه داد.
در ایــن گردهمایــی راهکارهایــی توســط “کاظــم قلمچــی” مدیــر
بنیــاد قلمچــی ،پیشــنهاد و بــا نظرســنجی و مشــورت نماینــدگان
مؤسســات خیریــه تصمیماتــی اتخــاذ شــد.

تمدیــد همــکاری بنیادکــودک و بنیــاد علمــی آموزشــی
قلمچــی
بــه منظــور ارتقــاء شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی و توانمندســازی اقشــار مختلــف
جامعــه بــه ویــژه دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک و همچنیــن هدایــت
اســتعدادهای درخشــان و برتــر در
زمینههــای مختلــف علمــی ،تحصیلــی
و آموزشــی در مســیر مناســب جهــت
ایجــاد انگیــزه در دانشآمــوزان ،در ادامــه
همکاریهــای بنیادکــودک و بنیــاد علمــی
آموزشــی قلمچــی ،دانشآمــوزان ایــن مؤسســه همچنــان
از خدمــات کانــون اســتفاده خواهنــد کــرد.

ایــن همــکاری مشــترک دوجانبــه پیرامــون ارائــه
خدمــات آموزشــی و کمکآموزشــی رایــگان از
ســوی بنیــاد قلمچــی ،بــرای دانشآمــوزان
واجــد شــرایط و از مقطــع پنجــم دبســتان تــا
پیشدانشــگاهی اســت .بــه ایــن ترتیــب بــا
معرفــی دانشآمــوزان بــه بنیــاد قلمچــی
همچــون ســایر دانشآمــوزان بورســیه از
خدمــات آزمونهــا و کتــاب بــه صــورت
کامــا رایــگان بهرهمنــد میشــوند.
ایــن همــکاری بــه صــورت دائــم بیــن تمــام
نمایندگیهــای بنیادکــودک و قلمچــی برقــرار خواهــد
بــود .

21

طبــق ســنت هــر ســال ،بــا نزدیــک شــدن بــه
آغــاز ســالنــو و در آســتانه بهــار طبیعــت ،کارتهــای
تبریــک و تقویــم بنیادکــودک بــرای عرضــه بــه
عالقمنــدان طراحــی و تولیــد شــد.
کاراکترهــای ایــن کارتهــا توســط “اســتاد کامبیــز
درمبخــش” طراحــی شــد و تصویرســازی نیــز برعهــده
هنرمنــد جــوان محمدحســین توکلــی بــود.

اولین
همایش روز
بینالمللی
کار
داوطلبانه
برگزار شد

ایــن همایــش بــرای تقدیــر از مؤسســات داوطلــب محــور و فعالیتهــای داوطلبانــه بــا حضــور مؤسســات
خیریــه و همچنیــن بنیادکــودک برگــزار و از  ۶۵ســازمان مردمنهــاد تقدیــر شــد .بــه ایــن ترتیــب در همایــش
روز بینالمللــی کار داوطلبانــه از “نیوشــا قرهباغــی” فعــال اجتماعــی و همــکار داوطلــب نمونــه بنیادکــودک
بــه پــاس خدمــات داوطلبانــه وی در ایــن حــوزه ،تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ایــن مراســم بــه مناســبت  ۵دســامبر مصــادف بــا  ۱۴آذر روز بینالمللــی کار داوطلبانــه برگــزار و بــرای
اولیــن بــار در کشــور از تندیــس کار داوطلبانــه رونمایــی شــد.
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برگزاری پنل تخصصی (مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارشگیری آنها از جامعه)
پنــل تخصصــی بــا عنــوان «مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه و
دانشــگاهیان و ســفارشگیری آنهــا از جامعــه» بــا حضــور تیــم
تحقیــق و بــا مشــارکت مراکــز پژوهشــی و نماینــدگان بیــش از
بیســت ســازمان مردمنهــاد و همچنیــن مدیــران بنیادکــودک
در ســالن جلســات مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی برگــزار شــد.
“نســرین نورشــاهی” رئیــس مؤسســه و مجــری طــرح
گفــت :ایــن پنــل فــاز ابتدایــی اول پــروژه مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاهیان اســت و امیــد اســت دانشــگاه بــا همــکاری اعضــای
پنــل نســبت بــه شناســایی انتظــارات ســازمانهای مردمنهــاد
بیــش از پیــش پژوهــش و فعالیــت کنــد.
وی ســازمانهای مردمنهــاد را قلــب مهربــان جامعــه
توصیــف کــرد و افــزود“ :امیــدوارم ایــن پــروژه یــک مقدمــه
بــرای برقــراری ارتبــاط بیشــتر بیــن دانشــگاهیان و بدنــه
جامعــه باشــد و بتوانیــم بهعنــوان یــک پیشــگام ایــن مهــم را
بــه ســرانجام برســانیم”.
“مقصــود فراســتخواه” ،عضــو تیــم تحقیــق بــا بیــان

اینکــه تجربــه زیســته ســازمانهای مردمنهــاد بــهعنــوان
پویندههــای اجتماعــی در اثربخشــی ایــن طــرح پژوهشــی
بســیار کارآمــد خواهــد بــود؛ گفــت :تاکنــون مســائل دانشــگاه
و جامعــه بیشــتر ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت بــوده اســت و ایــن
پژوهــش درصــدد ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بــا بدنــه جامعــه اســت.
جامعــه ســفارشهای خامــوش بســیاری دارد و نیازمنــد دانــش
تخصصــی و میانرشــتهای اســت .دانشــگاهها میتواننــد از
طریــق تعامــل دو ســویه بــا ســازمانهای مردمنهــاد بــه تأمیــن
نیازهــای دانشــی الزم بــرای انجــام مســئولیتهای اجتماعــی
کمــک کننــد.
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“کافــه نوودیــا” عوایــد حاصــل از مراســم
افتتاحیــ ه خــود را بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد
کمبرخــوردار بورســیه بنیادکــودک اهــدا کــرد.
در ایــن مراســم نماینــدگان بنیادکــودک بــا
حضــور در ایــن کافــه بــه معرفــی فعالیتهــای
ایــن مؤسســه پرداختنــد.
همچنیــن درصــدی از ســود ماهانــه فــروش
کافــه و صددرصــد مبالــغ دريافتــي حاصــل از
فــروش آبمعدنــي بــه بنیــاد اعطــا میشــود.
کافــه نوودیــا در زعفرانیــه ،روبــروی خیابــان
آصــف (اعجــازی) ،مجتمــع زعفرانیــه پــازا ،طبقــه
دوم واقــع شــده اســت.

« کافه ُ
ت»

به مدت 3ماه سود فروش يکشنبهها را به دانشآموزان بنيادکودک هديه کرد
ت” از ســوی
پذیــرش حضــور در “کافــه ُ
بنیادکــودک در راســتای ترغیــب شــهروندان بــه
انجــام مســئولیتهای اجتماعــی صــورت گرفتــه
اســت و از ایــن پــس نیــز در کافههــای دیگــر
جریــان خواهــد داشــت.
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کنفرانــس ســازمانهای مردمنهــاد و کار داوطلبانــه 14
آذرمــاه همزمــان بــا روز جهانــی داوطلــب در تــاالر گنجینــه
ســاختمان آرشــیو ملــی برگــزار شــد .آراســب احمدیــان دبیــر
همایــش دربــاره هــدف برگــزاری ایــن همایــش گفــت :حــدود
دو دهــه اســت موضوعــی بــا عنــوان منابعانســانی در مراکــز
علمــی و دانشــگاههای کشــور در حــال تدریــس اســت کــه در
طــی ایــن  20ســال هیــچگاه بــه منابعانســانی داوطلــب بــه
عنــوان بخــش و شــاخهای از علــم منابــع انســانی اشــاره نشــده
اســت .همیشــه منابعانســانی در ازای انجــام کار ،مــورد توجــه
اســت؛ در حالــیکــه در تعاریــف ســازمان ملــل دو قیــد کار
داوطلبان ـ ه و بــدون اجبــار ،بــرای منابعانســانی در نظــر گرفتــه
میشــود.
همچنیــن فیــروزه صابــر مدیرعامــل شــبکه ملــی مؤسســات
نیکــوکاری و خیریــه اظهــار داشــت :ایــن شــبکه تیــر مــاه

مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بنیادکــودک بــا حضــور
اعضــای هیئــت امنــا و هیئــت مدیــره ،چهــارم مهرمــاه
 1396در محــل دفتــر مرکــزی ایــن مؤسســه برگــزار شــد.
در ایــن مجمــع ،گــزارش ســاالنه حسابرســی و عملکــرد
هیئــت مدیــره ارائــه شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
همچنیــن تغییــر ترکیــب هیئــت مدیــره بــرای دو ســال
آتــی رأیگیــری شــد و از میــان کاندیدهــای عضویــت در
هیئــت مدیــره  5نفــر بــه عنــوان عضــو اصلــی و  2نفــر
عضــو علــی البــدل بــه اتفــاق آراء تعییــن و تصویــب شــدند.
رقیــه دادخــواه ،ســیدکمالالدین محمــدی ،افشــین
معصومیــان ،پژمــان جعفــری و غالمرضــا جناغــی بــه عنــوان
اعضــای هیئــت مدیــره بــا رأی مخفــی و اکثریــت نســبی آراء
انتخــاب شــدند.
همچنین”علــی گشــادهفکر” و “پــدرام اکبــری” بــه
عنــوان اعضــای علیالبــدل انتخــاب شــدند.
در ایــن جلســه بــا اســتعفای “ســعید صمــدزاده” از
هیئــت امنــا موافقــت و “توحیــد زورچنــگ” بــه عنــوان
عضــو جدیــد هیئــت امنــا تعییــن شــد.

ســال  ٩٢شــکل گرفــت کــه سـه ســال بــه صــورت غیررســمی
ت ســال  ،٩٥بـه طــور رســمی فعــال
فعالیــت کــرد و از اردیبهشـ 
شــد .ایــن شــبکه  ١٣٠عضــو دارد و هــدف اصلــی آن کمــک
بــه توانمنــدی اعضــا ،ایجــاد همگرایــی میــان خیریههــا
و همچنیــن کمــک بــه تحکیــم موقعیــت ســازمانهای
مردمنهــاد در ایــران اســت.
الزم بــه ذکــر اســت همایــش ســازمانهای مردمنهــاد و کار
داوطلبانــه شــامل ســه پنــل و یــک کارگاه کارآفرینــی بــود کــه
پنــل اول بــا موضــوع زمینههــا و تأثیــرات اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی کار داوطلبــان در ایــران ،پنــل دوم بــا موضــوع
موانــع و راهکارهــای مدیریــت کار داوطلبانــه در ســازمانهای
مردمنهــاد و پنــل ســوم بــا موضــوع عوامــل مؤثــر بــر ترویــج
فعالیتهــای داوطلبانــه برگــزار شــد.
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چنگال با اجرای کمپین
«شادی را تقسیم کنیم»
به بنیادکودک پیوست

تکفشبهدانشآموزان
اهدای84جف
بورسیه
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ـیه بنیــاد

بــا اجــرای ایــن کمپیــن بــه ازای هــر خریــد
از وبســایت چنــگال مبلــغ  500تومــان در
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد
بــه بنیادکــودک اهــدا شــد .شــرکت ایدهنگــر
باربــد تجــارت ،بــا نــام تجــاری “چنــگال” فعالیت
خــود را بــه تازگــی در زمینــه ســفارش آنالیــن
غــذا شــروع کــرده اســت .هــدف چنــگال ،کمــک
بــه یافتــن بهتریــن رســتورانها و اطمینــان
از ارائــه بهتریــن ســرویس از جانــب رســتوران
اســت.
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هميا ِر مهربان
بنيادکودک...
هفهشــتاد در راســتای مســئولیت
اجتماعــی خــود و بــه منظــور حمایــت از
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک ،اقــدام
بــه برگــزاری کمپیــن ویــژه بازگشــایی
مــدارس و آغــاز ســال تحصیلــی کــرد .در
پایــان ایــن کمپیــن ،بســتههای تحصیلــی
بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد بنیادکــودک
اهــدا شــد.

همچنیــن تعــداد  50دســتگاه بخــاری800 ،
کپســول آتشنشــانی (بــرای تجهیــز مــدارس در
مناطــق محــروم سراسرکشــور) و  300بســته متنوع
پوشــاک بــرای ســنین مختلــف ایــن مؤسســه اهــدا
شــد.

جدول تعدادی توزيع کپسول های آتش نشانی در شهرستان ها
نام شهر یزد تبریز اردبیل شهرکرد بیرجند ایالم
60
50
50
60
تعداد 60
60
نام شهر بوشهر
تعداد 50

پذیرش

مراغه جیرفت داراب
50
50
50

شیراز
100

بم
60

دانشآموز با
استعداد بنیادکودک
در کنکور 96

 420دانشآمــوز بــا اســتعداد بورســیه بنیادکــودک در آزمــون
سراســری ســال ۹۶دانشــگاهها و مؤسســات آموزشعالــی شــرکت
کردنــد.
از میــان ایــن دانشآمــوزان از  29نمایندگــی در سراســر
کشــور تعــداد  314دانشآمــوز در دانشــگاهها و مؤسســات
آموزشعالــی پذیرفتــه شــدند کــه تعــداد  67نفــر در ظرفیــت
روزانــه دانشــگاههای دولتــی و  247نفــر در دیگــر دانشــگاهها و
مؤسســات آموزشعالــی پذیرفتــه شــدهاند .بنابرایــن بنیادکــودک
امســال شــاهد موفقیــت چشــمگیری نســبت بــه ســالهای
گذشــته بــود.
از میــان دانشآمــوزان پذیرفتهشــده در دانشــگاهها و
موسســات آموزشعالــی 5 ،نفــر در گــروه پزشــکی و دندانپزشــکی،
 14نفــر در گــروه علــوم پزشــکی 40 ،نفــر در گــروه مهندســی و
ســایرین در دیگــر رشــتههای دانشــگاهی مشــغول بــه تحصیــل
خواهنــد شــد.

حراج اسبهای ترکمن ایرانی به نفع بنیادکودک

برگزارکننــدگان حــراج کــره
اســبهای ایرانــی ،بــا اهــدای
بســتهها ی نو شــتا فز ا ر بــه
دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک
از آنهــا حمایــت کردنــد .مجموعــه
ســوارکاری “نوروزآباد” درشــهریور96
بــا ا ختصــا ص غر فــها ی بــه
بنیادکــودک ،شــرکتکنندگان ایــن
حــراج را در جریــان فعالیتهــای
مؤسســه قــرار داد.

دانشــجویان کارشناســی ارشــد معمــاری داخلــی دانشــگاه
علــم و فرهنــگ ،هزینـه تحویــل (پــروژه) درس طــرح معمــاری
داخلــی را بــه بنیادکــودک اهــدا کردنــد.
دکتــر احســان مســعود ،مــدرس دانشــگاه در ایــن بــاره
توضیــح میدهــد :در دانشــگاه تهــران بــرای درســی کــه افتخــار
همــکاری بــا دکتــر عینیفــر (ریاســت دانشــکده معمــاری
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران) را داشــتم بــه ارائــه
پایانــی دانشــجویان ،بــا اســتفاده از اپلیکیشــن “ ”trelloنمــره
داده شــد .بــه دلیــل تجربــه اول ،ریســک نکردیــم و دانشــجویان
پروژهشــان را بــه صــورت مکتــوب نیــز تحویــل دادنــد .پــس از
آن در تجربــه بعــدی در ایــن دانشــگاه ،بــا همــکاری صمیمانــه

دانشــجویان و مدیرگــروه ،تصمیــم بــر آن شــد از ایــن پــس ارائه
پــروژه بــه صــورت جمعــی و در فضـــــای مجــازی “”trello
انجــام شــود و هرکــدام از دانشــجویان بــه انــدازه کمتریــن
مبلغـی کــه طبــق روال بایــد بــرای چــاپ کارشــان هزینه شــود؛
بــه بنیادکــودک کمــک کننــد .وی در ادامــه گفــت :اگرچــه ایــن
کار بــرای همــه دروس و پروژههــا امکانپذیــر نیســت ولــی در
خیلــی از مــوارد میتــوان بــا صــرف نظــر از ارائــه کاغــذی ،از
اثــرات مخــرب زیســت محیطــی آن اجتنــاب کــرد.
وی امیــدوار اســت ایــن کار در دیگــر دانشــگاهها هــم
صــورت پذیــرد و تنهــا در مــوارد ضــروری پروژههــا چــاپ
شــوند.
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بسته مهربانی روکولند به دانشآموزان بورسیه بنیادکودک اهدا شد

ک پــر مهــر همیــاران و ســوپرمارکت آنالیــن
بــا کمــ 
روکولنــد صدهــا بســته بــه ارزش  25هزارتومــان شــامل پــک
تحصیلــی روکولنــد و خوراکــی بــه دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک اهــدا شــد

حضور بنیادکودک در دهمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک و بیمه

بنیادکــودک در دهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس،
بانــک و بیمــه حضــور یافــت و بــه معرفــی عملکــرد ایــن
مؤسســه پرداخــت .ایــن نمایشــگاه بــا حضــور ارکان بــازار
ســرمایه ،ناشــران ،بانکهــا ،بیمههــا ،کارگــزاران و دیگــر
شــرکتهای فعــال بــازار ســرمایه و بــا حضــور  10کشــور
اروپایــی و آســیایی برگــزار شــد .همچنیــن ایــن نمایشــگاه
بزرگتریــن نمایشــگاه صنعــت مالــی و ســرمایهگذاری در
خاورمیانــه اســت.

غمی که در واژهها نمیگنجد...
دکتــر “علــی یثربــی” از بنیانگــذاران بنیادکــودک،
عضــو هیــأت مؤســس ،اولیــن مدیرعامــل و رئیــس
هیأتمدیــره بنیادکــودک 22 ،ارديبهشــت مــاه ،96
خانــواده بــزرگ بنیادکــودک را بــه ســوگ نشــاند.
انســانی وارســته و فرهیختــه کــه دوران زندگـیاش را
بــرای درمــان بیمــاران و حمایــت از نیازمنــدان وقــف
کــرد .مهــرورزی کــه اندیشــه و کارش را بــا انســانیت
درآمیخــت و  24ســال پیــش ،بــرای حمایــت از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد نخســتین
گامهــا را برداشــت .گامهــای نخســتینی کــه امــروزه،
ردپایــش را در حمایــت از  10هــزار دانشآمــوز بــا
اســتعداد نیازمنــد میتــوان مشــاهده کــرد.
تحمــل داغــی کــه بــر دل «بنیادکــودک» نشســت،
بینهایــت ســخت اســت ،غــم بــزرگ از دســت دادن
پــدری دلســوز ،غمــی کــه در واژههــا نمیگنجــد...
او بــه آغــوش خداونــد کــه باالتریــن آرامــش روح
آدمیســت ،بازگشــت .ایمــان داریــم مهــرورزی و
مســیر نیـ ِ
ـک او همــواره جــاودان خواهــد مانــد.
روح مهربانش در پناه نیکیها...
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مهربانــی دســتهای پرمهرتــان بــه
دســت دانشآمــوزان بنیادکــودک رســید

در مــاه رمضــان بــه همــت فروشــگاه اینترنتــی
دیجیاســتایل و بــا همراهــی بنیادکــودک کمپیــن
“مهربونــی دســت بــه دســت میچرخــه” برگــزار
شــد .درایــن کمپیــن بــه ازای هــر  300هزارتومــان
خریــد از فروشــگاه دیجیاســتایل ،یــک جفــت کفــش
بــه دانشآمــوزان بورســیه بنیادکــودک اهــدا شــد.
در پایــان کمپیــن ،در مــرداد مــاه  96تعــداد 2370
جفــت کفــش از ســوی فروشــگاه دیجیاســتایل بــه
بنیادکــودک اهــدا و کمکهــای دریافــت شــده بیــن
دانشآمــوزان نمایندگیهــای موسســه توزیــع شــد.

گالــری ایــوان در دو نمایشــگاه خــود میزبــان آثــار نقاشــی و
عکاســی تعــدادی از هنرمنــدان مشــهور ایرانــی شــد.
اولیــن نمایشــگاه بــا نــام “بیمــرزی” بــا نمایــش آثــاری از
هنرمنــدان نامآشــنا در حیطــه نقاشــی انتزاعــی برپــا شــد.
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از محمدابراهیــم جعفــری ،فریــده
الشــایی ،پرییــوش گنجــی ،یعقــوب امدادیــان ،غالمحســین
نامــی ،هایــده زرینبــال ،عبدالحمیــد پازوکــی ،مریــم ســالور،
ژیــا کامیــاب ،حســین ماهــر ،مصطفــی دشــتی ،ساســان
نصیــری و مصطفــی درهباغــی بــه انتخــاب پـــرهام دیــدهور بــه
نمایــش درآمــد.
گالــری ایــوان ،درصــد متعلــق بــه خــود از محــل فــروش ایــن
آثــار را بــه بنیادکــودک اهــدا کــرد.
همچنیــن ایــن گالــری در نمایشــگاه دیگــری میزبــان 77
عکــس از آثــار  77هنرمنــد شــناخته شــده ایرانــی بــود .ایــن
نمایشــگاه کــه بــه یــاد «عبــاس کیارســتمی» بــه نــام «یــک
تکــه زندگــی» برگــزار شــد بــه کوشــش پرهــام دیــدهور تحقــق
یافت.ایــن گالــری ،مجــددا ً درصــد متعلــق بــه خــود از محــل
فــروش ایــن آثــار را بــه بنیادکــودک اهــدا کــرد.
آثــار هنرمندانــی چــون جعفــر پناهــی ،رعنــا جــوادی ،مریــم
زنــدی ،شــادی قدیریــان ،کاوه گلســتان ،مهــران مهاجــر ،کاوه
نجمآبــادی ،صابــر ابــر ،رضــا کیانیــان و بیــش از  50هنرمنــد
دیگــر در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش درآمــد.

اولیــن کنگــره ملــی کاربــرد مــواد و ســاخت پیشــرفته در
دانشــکده مهندســی خــودرو واقــع در دانشــگاه علــم و صنعــت
ایــران بــا دعــوت از بنیادکــودک بــه منظــور حمایــت معنــوی از
ایــن موسســه ،برگــزار شــد.
در ایــن همایــش کــه جمعی از اســاتید دانشــگاه ،دانشــجویان
و دانشپژوهــان ،مهندســین و متخصصیــن صنعــت خــودروی
کشــور حضــور داشــتند ،بنیادکــودک بــا حضــور خــود بــه شــرح
فعالیتهــا و اهــداف و چش ـمانداز آتــی موسســه پرداخــت.
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شــرکت دادهگســتر عصرنویــن در دهمیــن فشفشــه مهربانی
کلیــه وجــوه دریافتــی را بــه بنیادکــودک اهــدا کــرد.
فشفشــه مهربانــی یــک فشفشــه  ۱گیــگ  ۱روزه بــا قیمــت
 ۱۵۰۰تومــان اســت کــه دوشــنبه و سهشــنبه هــر هفتــه در
پنــل کاربــری بــه تعــداد نامحــدود قابلخریــد اســت و کلیــه
وجــوه حاصــل از فــروش آن بــه امــور خیریــه اختصــاص یافــت.
روابــط عمومــی “هــای وب” در ایــن خصــوص اعــام کــرد:
مشــغلههای زندگــی ،کمتــر وقــت آزاد بــرای افــراد باقــی
میگــذارد تــا بــه امــور خیریــه بپردازنــد؛ بنابرایــن تصمیــم
گرفتیــم فرصتــی بــرای مهربانــی فراهــم کنیــم.

با هر تراکنش ،بر اندوخته مهر افزوده شد

در مــاه مبــارک رمضــان شــرکت بهپرداخــت ملــت در راســتای مســئولیتهای اجتماعــی خــود ،بــا عقــد تفاهمنامــهای بــا
بنیادکــودک بــر آن شــد بــا اختصــاص درصــدی از درآمــد حاصــل از تراکنشهــای خــود بــه ایــن مؤسســه ،گامــی بلنــد در
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار سراســر کشــور بــردارد.
ایــن کمپیــن در طــول مــدت مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد و اجــرای آن باعــث توســع ه حمایتــی ایــن مؤسســه از
دانشآمــوزان بیشــتری شــد.
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کمپین «سهم تو از آموزش من»

شــرکت آبهــای معدنــی دماونــد ،در ادامــه مجموعــه
فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی خــود ،کمپیــن «ســهم تــو از
آمــوزش مــن» را در سراســر ایــران اجــراکــرد .ایــن کمپیــن بــا
همــکاری بنیــاد کــودک ،در تابســتان  96اجــرا شــد و طــی آن
کمــک هزینــه تحصیلــی تعــدادی از دانشآمــوزان بــا اســتعداد و

بنیادکــودک در ســومین کنفرانــس بینالمللــی انقــاب
چهــارم صنعتــی بــا محوریــت مشــکالت تولیــد و اشــتغال
در کشــور ،بــا حضــور میهمانــان خارجــی از دانشــگاهها و
شــرکتهای معتبــر اروپایــی کــه در مرکــز همایشهــای
بــرج میــاد تهــران برگــزار شــد؛ حضــور یافــت.
محــور اصلــی ایــن کنفرانــس عملگرایــی و
بومیســازی در حــل مشــکالت تولیــد و اشــتغال در
کشــور بــود در ایــن کنفرانــس عــاوه بــر نشســت اصلــی
و نمایشــگاه مرتبــط بــا آن ،دو نشســت تخصصــی بــرای
معرفــی پارادایــم صنعــت در دو اســتان مختلــف ،جشــنواره
کاریکاتــور بهــرهوری ،مســابقه پروپوزالهــای برتــر مرتبــط
بــا موضــوع کنفرانــس و برنامــه حمایــت از شــرکتهای
نوپــا اجــرا شــد.
بنیادکــودک در ایــن کنفرانــس بــا برپایــی غرفــهای
بــه معرفــی فعالیتهــا و عملکــرد خــود در حمایــت از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار پرداخــت.

بورســیه بنیادکــودک تأمیــن شــد.
در ایــن کمپیــن کــه ســه مــاه بــه طــول انجامیــد ،بخشــی از
درآمــد حاصــل از فــروش بســتههای آب یکونیــم لیتــری دماونــد
بــا بســتهبندی متفــاوت ،صــرف حمایــت از دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک شــد.
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برگزاری انتخابات شورای مرکزی
شبکه ملی موسسات نیکوکاری

تقدیر از معلم فداکار
“ عزیز محمدیمنش”
در فرهنگستان هنر

اولیــن مجمععمومــی شــبکه ملــی موسســات نیکوکاری
و خیریــه بــا حضــور جمعــی از نماینــدگان ســازمانهای
مردمنهــاد کشــور ،در محــل ســالن اجتماعــات مجتمــع
نیکــوکاری رعــد برگزارشــد.
درایــن مراســم علیاصغــر خامنــوی ،رئیــس هیئــت
مدیــره شــبکه ملــی ،بــه ســوابق تشــکیل این شــبکه اشــاره
کــرد و گفت:تشــکیل شــبکه ملــی حاصل برگزاری جلســات
متعــدد و تالشهــای مســتمر جمعــی از ســازمانهای
مردمنهــاد کشــور در طــول مــدت چهارســال بــود کــه
در نهایــت اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته نتیجــه ایــن
تالشهــا بــه ثمــر نشســت و منجــر بــه ثبــت رســمی

ایــن شــبکه در وزارت کشــور شــد.
وی اظهارداشــت :سیاسـتهای پیشــنهادی بــرای تداوم
شــبکه ،پرهیــز از آلودهشــدن بــه گرایشهایسیاســی،
قانونمــداری ،افزایــش مشــارکت اعضــا ،ایجــاد
ســا زوکارهای مناســب بــرای تقویــت ســازمانهای
مردمنهــاد و رفــع موانــع فعالیــت آنهــا اســت .در ادامــه
جلســه رأیگیــری در فضایــی شــفاف برگزارشــد و از میــان
 69ســازمان حاضــر در جلســه ،نماینــدگان چهــل ســازمان،
حائــز اکثریــتآرا شــدند و بــه شــورای مرکــزی شــبکه راه
پیــدا کردنــد .همچنیــن  10نفــر نیــز بــه عنــوان اعضــای
علیالبــدل شــورا انتخــاب شــدند.
رقیــه دادخــواه مدیــر عامــل بنیادکــودک (عضــو هیئــت
مدیــره شــبکه ملــی) بــه عنــوان عضــو شــورای مرکــزی
ایــن شــبکه نیــز انتخــاب شــد.

فرهنگســتان هنــر از معلــم فــداکار لرســتانی ،عزیــز
محمدیمنــش بــرای ســالها تــاش در راه اعتــای فرهنگ
کشــور تجلیــل کــرد .ایــن مراســم در فرهنگســتان هنــر بــا
حضــور محمدعلـی معلمدامغانــی رئیــس فرهنگســتان هنــر
و کرمعلــی قندالــی رئیــس ســازمان عشــایری برگــزار و طــی
آن ،تالشهــای  17ســاله محمدیمنــش کــه سببســاز
رشــد و اعتــای فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم اســت؛ ارج نهــاده
شــد .از آنجــا کــه رســالت بنیادکــودک ،بــر اهمیــت بــه
تحصیــل و آمــوزش اســتوار اســت؛ بــا دعــوت فرهنگســتان
در ایــن مراســم حضــور پیــدا کــرد و از تــاش هــای ایــن
معلــم دلســوز تقدیــر کــرد.
عزیــز محمدیمنــش معلــم فــداکار لرســتانی اســت کــه
ســالها دغدغ ـهاش ،تعلیــم و تعلــم بــه کــودکان عشــایری
اســت .کودکانــی کــه در مناطــق محــروم و صعبالعبــور
زندگــی میکننــد و از داشــتن مدرســه و کالس درس
محرومنــد .او بــا تــاش زیــاد بــرای آنهــا قلــم ،دفتــر و
کتــاب تهیــه میکنــد و بــا گــذر از رودخانههــا و کوههــا
خــود را بــه آنهــا میرســاند تــا خوانــدن و نوشــتن را
بیاموزنــد.
 ۱۷ســال زندگ ـیاش بــا دانشآمــوزان عشــایری پیونــد
خــورده اســت؛ از آنهــا هــم یــاد گرفتــه و هــم یــاد داده
اســت .میگویــد یــک معلــم عشــایری بایــد بلــد باشــد ۲۸
کار را در ایــن مناطــق انجــام دهــد کــه یکــی از آنهــا
«تدریــس» اســت .پاهایــش بهســختی در ایــن راه عــادت
کــرده و البتــه بیچشمداشــتی بــرای خــودش ،میخواهــد
بگویــد بایــد حواســمان بیشــتر بــه بچههــای کوهســتان
باشــد؛ بچههایــی کــه حقدارنــد بیاموزنــد حتــی اگــر ایــن
ـس چهــره ســرخ و آفتــاب ســوخته عشــایری و
حــق را در پـ ِ
شــرم کودکیشــان فریــاد نمیزننــد ولــی بایــد حواســمان
باشــد کــه بیحواســی ،از آنهــا غافلمــان نکنــد.
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بــه مناســبت تولــد شــش ســالگی تخفیفــان و در
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار بــا
ثبتنــام در صفحــه کمپیــن «بــا هــم شــادیم» مــردم
کشــورمان در اجــرای ایــن کمپیــن ،بنیادکــودک و
تخفیفــان را همراهــی کردنــد .ایــن جشــن بــزرگ بــرای
شــادکردن دانشآمــوزان ایــن ســرزمین گرفتــه شــد.

کمپیــن الفبــای مهــر بــا هــدف تأمیــن
نوشــتافزار تحصیلــی بــرای دانشآمــوزان
بورســیه بنیادکــودک برگــزار شــد.
بــا شــروع ســال تحصیلــی  96بنیادکــودک
بــا همــکاری فروشــگاه تینو ،بــه منظــور تأمین
نوشــتافزار تحصیلــی بــرای دانشآمــوزان
کمبرخــوردار و حمایــت از آنــان ،اقــدام بــه
برگــزاری کمپیــن الفبــای مهــر کــرد.
کمپیــن الفبــای مهــر از اوایــل شــهریور
مــاه  96شــروع شــد و نیکــوکاران بــا خریــد
از فروشــگاه تینــو در تأمیــن نوشــتافزار
تحصیلــی دانشآمــوزان بــا اســتعداد
بنیادکــودک شــرکت کردنــد.
شــایان ذکــر اســت در ایــن طــرح 50
درصــد هزینــه تأمیــن ایــن بســتهها توســط
فروشــگاه تینــو و مابقــی بــا مشــارکت مردمــی
پرداخــت شــد.

تینو با برگزاری «کمپین الفبای مهر» از
دانشآموزان بورسیه بنیادکودک حمایت کرد
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در اردیبهشــتمــاه  97شیرینیفروشــی “فرانســه” همیــار دیرینــه بنیــاد
کــودک بــا پخــت کیــک بزرگــی در جشــنواره غــذای بینالملــل دانشــگاه
تهــران بــه نفــع بنیادکــودک شــرکت کــرد .ایــن جشــنواره در محوطــه دانشــکده
فنــی پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
شــایان ذکــر اســت ،قنــادی فرانســه از همیــاران کهــن بنیادکــودک بــوده و
همــواره از فعالیتهــای ایــن مؤسســه پشــتیبانی کــرده اســت.

پانزدهمین دوره چالش
بینالمللی ببراس

آزمــون پانزدهمیــن دوره چالــش بینالمللــی ب ِبــراس بــا هــدف آمــوزش و
ترویــج علــوم رایانــه و تفکــر رایانشــی برگــزار شــد.
دوره چالــش بینالمللــی ب ِبــراس بــرای ســه گــروه ابتدائــی ،متوســطه اول و
دوم شــامل  2مســابقه آنالیــن بــود کــه یکــی در زمســتان  96و یــک دوره ویــژه
آموزشــی دیگــر در ابتــدای تابســتان ســال  1397برگــزار شــد.
نظــر بــه همکاریهــای جــاری بیــن مؤسســه فرهنگــی فاطمــی (چالــش
بینالمللــی ببــراس) و بنیادکــودک ،امــکان شــرکت  50دانشآمــوز از هــر
نمایندگــی در ایــن رویــداد علمــی فراهــم شــد.
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آمل

امامزاده ابراهیم (ع)

 ۳۰۷۴کیلومتر مربع
 ۲۷۱۲۶۹نفر
مازنی
011
43295290-1

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

amol@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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تبریک رو ِز مهرگسترانِ خبررسان
مــرداد  96بــه عنــوان روز خبرنــگار بهانــهای شــد تــا
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل ســپاس و تقدیــر صمیمانــه
ـتان خبررســانی کــه همــواره بــا نــگا ِه
خــود را از قلــم بــه دسـ ِ
روح بــزرگ نوعدوســتی در گســترش اهــداف نکــو
آســمانی و ِ
و انسانســاز بنیادکــودک نقــش بهســزایی دارنــد؛ بــر خــود
بایســته بدانــد .در جلس ـهای کــه بــا حضــور هیئــت عامــل
در محــل نمایندگــی آمــل برگــزار شــد از تنــی چنــد از
خبرنگارانــی کــه بیشــترین فعالیــت و همدلــی را در مســیر

ســبز حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد داشــتند بــا
اهــدای لــوح یادبــود و تندیــس قدردانــی شــد .در این مراســم
کــه بخشــی از آن صــرف تبــادل نظــر و ارائــه راهکارهــای
پیشــنهادی جهــت بســط فعالیتهــای بنیادکــودک شــد؛
خبرنــگاران ُحســن فعالیــت بنیــاد کــودک را شفافســازی
و هدفمنــدی در یاریرســانی دانســته و اظهــار داشــتند بــا
توجــه بــه رســالت حرفــه خــود از تمامــی منابــع در ایــن
مســیر اســتفاده خواهنــد کــرد.

همزمــان بــا روز ملــی کــودک ،مراســم ویــژهای در
نمایندگــی آمــل برگــزار شــد و دانشآمــوزان بــا اســتعداد
بنیادکــودک از آرزوهــای کودکیشــان ســخن گفتنــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور  30دانشآمــوز بنیادکــودک
برگــزار شــد بــا هــدف نهادینهکــردن ارزشهــای تربیتــی و
فرهنگــی در کــودکان دربــاره حقــوق کــودک و تبییــن
اهــداف و رســالت بنیادکــودک در حمایــت از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد صحبــت شــد.

دانشآمــوزان نمایندگــی آمــل بــا دعــوت یکــی از
نیکاندیشــان در آبــان مــاه بــه اردوی فرهنگــی -
تفریحــی هتــل نارنجســتان ایزدشــهر رهســپار شــدند.
در ایــن میهمانــی صمیمانــه کــه بــه مناســبت روز
دانشآمــوز ترتیــب داده شــد دانشآمــوزان بــا بــازی و
اجراهــای نمایشــی نظیــر تئاتــر ،لحظــات بســیار شــادی
را تجربــه کردنــد.
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برنــده خوششــانس یــک
دســتگاه خــودروی  206یکــی
از فروشــگاههای زنجیــرهای ،در
اقدامــی نیــک اندیشــانه ،معــادل
ریالــی نیمــی از هدیــه خــود را بــه
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل اهــدا
کــرد .ایــن برنــده خوششــانس
معــادل ریالــی هدیــه خــود را
میــان دو خیریــه تقســیم کــرد کــه
نیمــی از ایــن هدیــه بــه مبلــغ 150
میلیــون ریــال بــه دانشآمــوزان
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل
اختصــاص یافــت.
جهــان پهلــوان “ قاســم
رضایــی”
قهرمــان افتخارآفریــن و
نامآشــنا در کشــتی فرنگــی
و برنــده دو مــدال المپیــک،
بــا حضــور در بنیادکــودک
نمایندگــی آمــل و اطــاع از
عملکــرد و فعالیتهــا ،از ایــن
مؤسســه حمایــت کــرد.
بنیادکــودک حــــضور
گـــرانقـــدر و پـــر مهـــر
نیکاندیشــان و حـــمایتشان
در راســتای اهــداف انســان
دوســتانه ایــن موسســه را
قــدردان اســت.
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اردبیل

شیخ جبرائیل  -کلخوران

 ۱۱۰۸۱کیلومتر مربع
 ۵۲۹,۳۷۴نفر
ترکی آذربایجانی
045
 33618741و 33630364

شهرک سبالن فاز ،1خ خیرین ،ک گلستان ،2نبش میدان خیرین مدرسه سازان ،روبروی سازمان اتوبوس رانی اردبیل،
ساختمان بنیاد کودک ،کدپسی5619775551 :

ardebil@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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دفتــر نمایندگــی اردبیــل در
محــل جدیــد بــا حضــور هیئــت
عامــل و رئیــس نمایندگــی اردبیــل
افتتــاح شــد .رئیــس نمایندگــی
اردبیــل ابــراز امیــدواری کــرد کــه
بــا یــاری همراهــان همیشــگی،
قدمهــای بــزرگ و موثرتــری
در حمایــت از دانشآمــوزان
بــا اســتعداد برداشــته شــود.
از آنجــا کــه قســمتهایی

از طبقــات دیگــر ســاختمان کــه در آینــده
کالسهــای آموزشــی در آن برگــزار خواهــد
شــد ناتمــام مانــده اســت؛ جلســاتی بــه طــور
منظــم بــرای جلــب حمایتهــای مردمــی و
تکمیــل طبقــات تنظیــم شــده اســت .در آخریــن
جلســه کــه بــا حضــور مدیرعامــل بنیادکــودک،
اعضــای هیئــت عامــل ایــن نمایندگــی و
جمعــی از نیکــوکاران اردبیلــی ســاکن تهــران

برگــزار شــد ،در رابطــه بــا پیشــرفت
عملیــات اجرایــی ســاختمان بحــث
و تبــادل نظــر شــد .طــی بازدیــد
از ســاختمان چگونگــی ادامــه ایــن
رونــد مــورد بررســی قــرار گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت در صــورت
جمــعآوری کمکهــای مالــی
بیشــتر از ســوی نیکــوکاران ،عملیــات
تکمیــل و بهــره بــرداری نهایــی از این
ســاختمان تســریع پیــدا خواهــد کرد.
در ایــن جلســه حضــور  10نفــر از
دانشآمــوزان ســابق ایــن نمایندگــی
کــه بــا موفقیــت فارغالتحصیــل شــده
و اکنــون از همیــاران بنیادکــودک

گردنه حیران میزبان دانشآموزان نمایندگی اردبیل کــه  25نفــر از دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی بــه همــراه مادرانشــان
حضــور داشــتند ،فضایــی بســیار شــاد و مفــرح حاکــم بــود .در جریــان
اردوی یـکروزه نمایندگــی اردبیــل در محــل ویــای توریســتی یکی ایــن برنامــه بــرای یکــی از دانشآمــوزان جشــن تولــد برگــزار شــد کــه
از همیــاران بنیادکــودک در گردنــه حیــران برگــزار شــد .در ایــن اردو بــا اهــدای کتــاب بــه دانشآمــوزان همــراه بــود.
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ارومیه

پارک ائللر باغی

 ۱۰,۵۴۸هکتار
 ۷۳۶,۲۲۴نفر
ترکی
044
33868999

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

urmia@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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نمایندگــی ارومیــه بــه مناســبت شــب یلــدا بــه
 120نفــر از خانوادههــای دانشآمــوزان بورســیه
ایــن نمایندگــی ،اقــام ویــژه شــب یلــدا اهــدا کــرد.
ایــن اقــام بــا کمــک تعــدادی از همیــاران نمایندگــی
ارومیــه تهیــه شــده بــود.

تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.
“امیــن” در ســال  93بــا کســب مقــام دوم در مرحل ـه کشــوری
مجــددا ً لــوح تقدیــر و تندیــس ،توســط مدیــر کل ســازمان فنــی و
حرف ـهای اســتان و وزیــر کار و امــور اجتماعــی ،دریافــت کــرد.
وی در ســال  94توانســت کاندیــد و نماینــده اســتان آذربایجــان
غربــی در اردوی آمادهســازی مســابقات جهانــی برزیــل شــود .در
اردیبهشــت مــاه  ،96مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجــان
غربــی و اســتاندار ارومیــه از ایــن دانشآمــوز بــا اســتعداد و کوشــا،
بــه عنــوان جــوان و نخبــه برتــر اســتان ،تقدیــر و تشــکر بــه عمــل
آوردنــد.
امیــن تاکنــون موفــق بــه اخــذ چندیــن لــوح تقدیــر ،مــدال
و تندیــس شــده اســت .همچنیــن “امیــن” بــه عنــوان نماینــده
جمهــوری اســامی ایــران بـ ه منظــور شــرکت در مســابقات جهانــی
امــارات ابوظبــی  2017انتخــاب شــد و در مهرمــاه مــاه  96در ایــن
مســابقات شــرکت کــرد.

“امیــن” یکــی از دانشآمــوزان بورســی ه نمایندگــی بنیادکــودک
در ارومیــه ،مهــارت آموختــه برتــر اســتان آذربایجــان غربــی ،در
ســال  1391تصمیــم بــه شــرکت در کالسهــای آمــوزش طالســازی
و کســب مهــارت در ایــن رشــته را گرفــت .در ســال  92از جانــب
مدیــرکل ســازمان فنــی و حرفــهای اســتان آذربایجــان غربــی از او

اردوی مشهد برای دانشآموزان ارومیه

مــازاده رئیــس نمایندگــی ارومیــه از اعــزام  40دانشآمــوز
بــا اســتعداد بنیادکــودک بــه اردوی مشــهد خبــر داد.
یکــی از برنامههــای ایــن نمایندگــی ،اجــرای برنامههــای
فرهنگــی بــا هــدف اســتفاده بهینــه دانشآمــوزان از اوقــات
فراغــت اســت .ایــن اردو در قالــب یــک برنامــه فرهنگــی،

زیارتــی برگــزار شــد کــه طــی آن  40نفــر از دانشآمــوزان
بنیادکــودک بــه مشــهد اعــزام شــدند.
اردوی زیارتــی ،تفریحــی بــه مشــهد بــا همــت تعــدادی از
همیــاران بنیادکــودک از  26تــا  30شــهریور  96برگــزار شــد
کــه تعــدادی از ایــن دانشآمــوزان بــرای اولیـن بــار بــه مشــهد
مقــدس تشــرف یافتنــد.
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اصفهان

عمارت عالی قاپو -درب ورودی دولتخانه صفوی

 ۲۱۳کیلومترمربع
 ۲,۰۰۰,۲۲۰نفر
اصفهانی
031
37777383-4

بلوار کشاورز ،حد فاصل سه راه سیمین و پل مفتح ،کوچه پیام (شماره  ،)58نبش کوچه نسترن ،پالک  . 32کد پستی8174735111 :

esfahan@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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همراهی دانشآموزان بنیادکودک
با باشگاه ذوبآهن اصفهان
دانشآمــوزان نمایندگــی اصفهــان،
اعضــای تیــم باشــگاه ذوبآهــن را در دیــدار
بــا الوحــده امــارات همراهــی کردنــد .باشــگاه
فرهنگــی ورزشــی ذوبآهــن اصفهــان بــرای
ایــن همراهــی تعــداد  22دســت گرمکــن
و کفــش ورزشــی بــه دانشآمــوزان ایــن
نمایندگــی هدیــه داد.

“مریــم جهاننجاتــی” و “ســارا ظهرابــی”
مربــی و بازیکــن تیــم فوتبــال شــهرداری
ســیرجان و تیــم ملــی ایــران در هفتــه بیســتم
مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان ایــران
در رویارویــی بــا تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه
ســپاهان اصفهــان ،پیراهنهــای خــود را بــه
بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان اهــدا کردنــد.

اهدای پیراهن مربی
و بازیکن فوتبال
بانوان به نمایندگی
اصفهان

ایــن دو بازیکــن تیــم ملــی آمادگــی خــود
را نیــز بــرای برگــزاری دوره آموزشــی فوتســال
بانــوان بــرای دانشآمــوزان بنیادکــودک در
شــهرهای اصفهــان ،ســیرجان و اهــواز اعــام
کردنــد.
پیراهنهــای ایــن بازیکنــان طــی مراســمی
بــه نفــع دانشآمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی
اصفهــان فروختــه خواهــد شــد.

45

برگزاری گردهمایی دهمین سال
فعالیت نمایندگی اصفهان

نمایندگــی اصفهــان بــه مناســبت دهمیــن ســال تأســیس،
همایشــی بــا حضــور مدیرعامــل بنیادکــودک و مســئوالن ایــن
نمایندگــی ،برگــزار کــرد .ایــن گردهمایــی بــه منظــور ارائــه
عملکــرد 10ســاله ایــن نمایندگــی در ســالن همایشهــای کوثــر
اصفهــان برگــزار شــد.
در ایــن همایــش “ســرور دادخــواه” مدیرعامــل بنیادکــودک،
بــه معرفــی فعالیتهــای ایــن مؤسســه بــرای همیــاران جدیــد
پرداخــت .همچنیــن در ادامه “نســرین انــواری” رئیــس نمایندگی
اصفهــان عملکــرد ایــن مؤسســه را کــه شــامل مشــروحی از
فعالیتهــای مؤسســه بــود ارائــه و از همــه همیــاران و همــکاران
تقدیــر کــرد.
اجــرای ســرود توســط دانشآمــوزان ،ارائــه گــزارش تصویــری
از فعالیــت نمایندگــی اصفهــان ،شــاهنامهخوانی توســط یکــی
از دانشآمــوزان ،اجــرای موســیقی و فــروش تعــدادی تابلــو
توســط یکــی از همیــاران نیکاندیــش بــه نفــع دانشآمــوزان
بنیادکــودک از دیگــر برنامههــای جانبــی ایــن گردهمایــی بــود.
در پایــان مراســم از هنرمنــدان ،همیــاران و همــکاران
افتخــاری کــه در طــول ایــن  10ســال بــا نمایندگــی اصفهــان
همــکاری کــرده بودنــد بــا اهــدای تندیــس تقدیــر شــد.

احتزاز پرچم بنیادکودک در مسابقات
جام جهانی یخنوردی ۲۰۱۸
م بنیادکــودک در مســابقات جامجهانــی
پرچــ 
یخنــوردی روســیه توســط محمدرضــا صفدریــان
همیــار افتخــاری نمایندگــی اصفهــان در کایــروف
روســیه برافراشــته شــد.
وی توانســت بــرای نخســتین بــار مــدال برنــز
را در ایــن مســابقات بــرای کشــور ایــران دریافــت
کنــد.
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اهواز

پل غدیر

 ۱۸۵کیلومتر مربع
 ۱,۳۰۳,۰۰۰نفر
فارسی و عربی
061
32201520

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

ahvaz@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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حضور نمایندگی اهواز در
نخستین نمایشگاه الکامپ استان
خوزستان

بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز در نخســتین
نمایشــگاه آمــوزش ،صنایــع وابســته و نمایشــگاه
تخصصــی کامپیوتــر ،الکترونیــک ،ارتباطــات،
سیســتمهای حفاظتــی و امنیتــی شــرکت
کــرد.
ایــن نمایشــگاه ،بــا حضــور  80واحــد از
اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،یــزد ،خراســان
رضــوی ،فــارس و خوزســتان در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللــی اســتان خوزســتان
برگــزار شــد.
نمایندگــی اهــواز بــا برپایــی غرفــه در ایــن
نمایشــگاه شــرکت کــرد و بــه معرفــی اهــداف و
فعالیتهــای بنیادکــودک پرداخــت .در اولیــن
روز برگــزاری نمایشــگاه مســئوالن خوزســتان
از غرفــه بنیادکــودک بازدیــد کردنــد .همچنیــن
لــوح تقدیــری از طــرف مدیــرکل آمــوزش
وپــرورش اســتان خوزســتان بــه رئیــس ایــن
نمایندگــی اعطــا شــد.

“دنیا” موفق به کسب
رتبه سوم مسابقه رباتیک
خوزستان شد

طــی مســابقات رباتیــک کــه در اســتان
خوزســتان برگــزار شــد ،از میــان  50نفــر
شــرکتکننده در ایــن مســابقه“ ،دنیــا”
دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی اهــواز توانســت
موفــق بــه کســب رتبــه ســوم در ایــن مســابقه
شــود.
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اولین همایش نمایندگی اهواز
اولیــن همایــش بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز در
ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی ایــن شــهر در تاریــخ
پنجشــنبه  7دیمــاه بــا حضــور مدیرعامــل بنیادکــودک،
مســئوالن و همــکاران نمایندگــی اهــواز برگــزار شــد.
“محمدرضــا مالئکــه” از اعضــای هیئــت عامــل
بنیادکــودک نمایندگــی اهــواز بــا معرفــی ایــن نمایندگــی و
ارائــه عملکــرد  15ماهــه آن ،بــر راههــای مختلــف همکاری،
همیــاری و کمــک بــه نمایندگــی اهــواز و همچنیــن
راههــای رســیدن بــه تحقــق اهــداف و شــعارهای اصلــی
ایــن بنیــاد تاکیــد کــرد .اجــرای ایــن همایــش را “گیتــی
خامنــه” مجــری نامآشــنای برنامههــای کــودک تلویزیــون
بــر عهــده داشــت کــه یــادآور فضایــی نوســتالژیک در اذهان
مخاطبــان شــد .در ادامــه مســئوالن ایــن نمایندگــی نیــز ســخنانی ایــراد
کردنــد و در پــی آن مجموعــهای از برنامههــای فرهنگــی و هنــری اجــرا
شــد.
درخــت آرزویــی نیــز تهیــه و بــر روی هــر گل ،آرزوی یــک دانشآمــوز
نوشــته شــده بــود کــه همیــاران بــا چیــدن آنهــا ،آرزوی دانشآمــوزان را
بــرآوردهکردنــد.
در ادامــه تعــدادی از حاضــران بــا تکمیــل فــرم همیــاری ،آمادگــی خود را
بــرای پشــتیبانی از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار اعــام کردنــد.

اعطای گواهی بورسیه دانشآموزان
نمایندگی اهواز

گواهــی بورســیه دانــش آمــوزان ابتدایــی
نمایندگــی اهــواز ،طــی مراســمی در محــل ایــن
نمایندگــی بــه آنهــا اعطــا شــد .در ایــن مراســم
کــه بــا حضــور دانشآمــوزان ابتدایــی بورســیه
ایــن نمایندگــی ،مــادران دانشآمــوزان و همــکاران
نمایندگــی اهــواز برگــزار شــد ضمــن حضــور و
آشــنایی بــا یکدیگــر ،گواهیهــای بورســیه خــود را
دریافــت و ســاعتی را در کنــار یکدیگــر در فضایــی
شــاد ســپری کردنــد.
ایــن نشســت مقدم ـهای بــرای ارتباطــات بیشــتر
و زمینـهای بــرای ایجــاد روابطــی صمیمانــه و پایــدار
بیــن دانشآمــوزان ابتدایــی بورســیه نمایندگــی
اهــواز را فراهــم آورد.

49

ایالم

تنگه کافرین؛ بدره ،ایالم

 67/212804هکتار
۱۹۴,۰۰۰نفر
کردی
084
 09184634348و 33362880و 33337103

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

ilam@childf.org
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حضور نمایندگی ایالم در مسابقات بینالمللی بسکتبال
بنیادکــودک بــا حضــور در مســابقات بینالمللــی بســکتبال کــه در
ســالن وزارت نفــت اســتان ایــام برگــزار شــد بــه معرفــی عملکــرد و
فعالیتهــای خــود پرداخــت و بـه عنــوان حامــی معنــوی در ایــن رویــداد
شــرکت کــرد.

اردوی سیاحتی دانشآموزان نمایندگی ایالم به اصفهان
ایــن اردو بــا حضــور  20تــن از دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک بــه مقصــد اصفهــان و بــه مــدت هفــت روز برگــزار
شــد .در ایــن ســفر ســیاحتی رئیــس نمایندگــی ایــام و  2تــن
از همــکاران مؤسســه ،دانشآمــوزان را همراهــی کردنــد .بازدیــد
از میــدان نقشجهــان ،چهلســتون ،آکواریــوم ،بــاغ پرنــدگان،
بــاغ خزنــدگان و کلیســای وانــک از جملــه برنامههــای تفریحــی
و ســیاحتی در ایــن ســفر بــود.

همــکاران بنیادکــودک در نمایندگــی اصفهــان جهــت
هرچــه بهتــر اجــرا شــدن ایــن برنامــه فرهنگــی و بــه وجــود
آوردن شــرایطی مطلــوب بــرای دانشآمــوزان ،نمایندگــی
ایــام را همراهــی کردنــد.

بازسازی منزل یکی از دانشآموزان زلزلهزده
در پــی زلزلــه آبانمــاه  96در اســتان ایــام و کرمانشــاه ،منــزل مســکونی
یکــی از دانشآمــوزان نمایندگــی ایــام بــه کلــی تخریــب شــد .بــه همیــن
منظــور بنیادکــودک بــا کمــک همیــاران اقــدام بــه تعمیــر ایــن واحــد مســکونی
کــرد.
پــس از آمادهســازی“ ،امیرحســین” و خانــوادهاش بــرای ادامــه زندگــی بــه
منــزل بازســازی شــده خــود در روســتای “میشــخاص” از توابــع ایــام بازگشــتند.
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بروجرد

پل قلعه حاتم

 ۳۵کیلومتر مربع
 ۲۳۴,۹۹۷نفر
لری
066
42608003-5

خ شهدا ،چهارراه حافظ ،حافظ شمالی ،کوچه شهید موسوی ،پالک ،1ط دوم شمالی

boroujerd@childf.org
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اردوی علمی  -آموزشی
بازدید از آتشنشانی

در ایــن اردوی علمی آموزشــی
تعــداد  25نفــر از دانشآمــوزان
پایههــای مختلــف شــرکت کردنــد
و آتشنشــانان آموزههــای خــود
را در مــورد رعایــت مــوارد ایمنــی
و روشهــای اطفــاء حریــق در
اختیــار دانشآمــوزان قــرار دادنــد.
همچنیــن درخصــوص چگونگــی کار
بــا کپســولهای آتشنشــانی و نحــوه
کارکــرد ماشــین و تجهیــزات مربــوط بــه
ایســتگاه آتشنشــانی توضیحاتــی ارائــه
شــد.

اردوی تابستانه دانشآموزان بروجرد

رئیــس نمایندگــی بروجــرد از برگــزاری اردوی تابســتانه
دانشآمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی و اعــزام
دانشآمــوزان بــه شــهرهای همــدان و کرمانشــاه خبــر داد.
در واقــع ایــن نمایندگــی جهــت ایجــاد و افزایــش روحیه
اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوزان اقــدام بــه برگــزاری اردوی
تابســتانه کرد.
اردوی تابســتانه دانشآمــوزان دختــر ایــن نمایندگــی
در شــهریورماه بــه اســتان کرمانشــاه انجــام شــد کــه 40
نفــر از ایــن دانشآمــوزان از مناطــق دیدنــی ایــن شــهر
ماننــد طاقبســتان ،بیســتون و تکیــه بیگلربیگــی بازدیــد
کردنــد.
اردوی دانشآمــوزان پســر ،نیــز بــه اســتان همــدان
بــود کــه طــی ایــن برنامــه  40نفــر از دانشآمــوزان از
مناطــق دیدنــی ایــن اســتان ماننــد باباطاهــر ،آرامــگاه
بوعلــی ،مــوزه جنــگ ،ســد اکباتــان و اللهجیــن دیــدن
کردنــد.

برگزاری کارگاه آموزشی “بهداشت روان”

کارگاه آموزشــی “بهداشــت روان” بــرای مــادران دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی بروجــرد بــا هــدف بهبــود روابــط فــردی و
اجتماعــی فرزنــدان برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی در مــورد بهداشــت فــردی و اجتماعی
دانشآمــوزان و نحــوه رفتــار مــادران بــا فرزنــدان در زمینههــای
مختلــف تربیتــی و تحصیلــی صحبتهایــی ایــراد شــد.
در پایــان ،طــی جلســه پرســش و پاســخ توســط مشــاور،
مــادران دانشآمــوزان بــا بیــان مشــکالت خــود بــا فرزندانشــان و
بــا راهکارهــای مناســب آشــنا شــدند.
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بم

ارگ بم

۵۴کیلومتر مربع
 ۱۲۷,۳۹۶نفر
کرمانی
034
44320870و44310830
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bam@childf.org
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برگزاری همایش خانواده در نمایندگی بم
نمایندگــی بــم همایــش خانــواده را بــا توجــه بــه نیــاز
نمایندگــی اقمــاری رســتمآباد بــرای خانوادههــای 76نفــر از
دانشآمــوزان بورســیه برگــزار کــرد.
ایــن همایــش بــا هــدف بــاال بــردن ســطح مهارتهــای
زندگــی و بــا محوریــت نحــوه مدیریــت اســترس ،تربیــت
قاطعانــه و ارتبــاط موثــر برگــزار شــد و روانشــناس بالینــی
پیرامــون مــوارد ذکــر شــده ســخن گفــت.
درپایــان همایــش نیــز جلســه پرســش و پاســخ برگــزار
شــد و مشــکالت برخــی خانوادههــا مــورد بررســی قرارگرفــت.

برگزاری برنامه تابستانه برای دانشآموزان
بنیادکودک

بــا هــدف غنیســازی اوقــات فراغــت ،دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی بــم طــی اردوی تابســتانه بــه شــهر
اصفهــان اعــزام شــدند .رئیــس نمایندگــی بــم بــا اشــاره بــه
جزئیــات ایــن اردو افــزود :دانشآمــوزان در ایــن برنامــه
ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا حــس مســئولیتپذیری ،بــه
انجــام فعالیتهــای گروهــی پرداختنــد کــه بیشــک ایــن
امــر ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و ایجــاد خودبــاوری
در آنــان خواهــد شــد.
در ایــن اردوی  4روزه دانشآمــوزان از مجموعههــای
تفریحــی و تاریخــی اصفهــان همچــون میــدان نقشجهــان،
مســجد نقــش جهــان ،عالیقاپــو ،عمــارت چهلســتون،
سیوســه پــل ،کلیســای وانــگ ،بــاغ پرنــدگان و بــاغ گلهــا
بازدیــد کردنــد.
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بوشهر

عمارت ملک

۱۷۷۱/۱کیلومتر مربع
 ۲۹۸,۵۹۴نفر
بوشهری
077
33544405

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

bushehr@childf.org
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حضور فوتبالیست نامآَشنا در بنیادکودک

حســین ماهینــی بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال و تیــم
پرســپولیس ،بــا دانشآمــوزان فوتبالدوســت بنیادکــودک
نمایندگــی بوشــهر دیــدار و پیراهــن خــود را بــه آنهــا اهــدا
کــرد .وی در ایــن بازدیــد اعــام کــرد در اولیــن فرصــت
بهدســت آمــده و بــا همراهــی تیــم خــود ،مســابقهای دوســتانه
بــه نفــع دانشآمــوزان بنیادکــودک برگــزار میکنــد.
در ادامــه ایــن بازدیــد حســین ماهینــی بــا امضــای
کتابهــای اهــدا شــده توســط “آریادخــت جهانبخشــان” بــا
دانشآمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی عکســی بــه یــادگار
گرفــت.

برگزاری اولین نمایشگاه “کاردستی ،نقاشی و
خالقیت” به نفع دانشآموزان بنیادکودک

دانشآمــوزان مــدارس ابتدایــی بوشــهر بــرای اولیــن
بــار اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه دانشآمــوزی بــا عنــوان
“کاردســتی ،نقاشــی و خالقیــت” بــه نفــع دانشآمــوزان
بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر کردنــد.
ایــن نمایشــگاه بــه منظــور ارتقــای خالقیــت دانشآمــوزان
مــدارس ابتدایــی بوشــهر در محــل پــارک فردوســی ایــن شــهر
برگــزار شــد .همچنیــن مســئوالن بنیادکــودک نمایندگــی
بوشــهر در ایــن مراســم فعالیتهــای بنیادکــودک را بــرای
حاضــران شــرح دادنــد.

خلیج تا ابد فارس ،ساحلت را تا همیشه پاک میخواهم
در آســتانه روز ملــی خلیــج فــارس و بــه مناســبت هفتــه
زمیــن پــاک ،بنیادکــودک نمایندگــی بوشــهر در راســتای عمل
بــه رســالتهای فرهنگــی و اهــداف ضمنــی خــود در زمینــه
ارتقــای اجتماعــی ،نســبت بــه پاکســازی ســاحل بنــدرگاه
بوشــهر اقــدام کــرد.
در ایــن برنامــه کــه بــا همــکاری دانشــگاه خلیــج فــارس
و حمایــت همیــاران نیکاندیــش بنیادکــودک برگــزار شــد،
جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت گردهــم آمــده و بــا
تشــکیل زنجیــره انســانی در ســاحل خلیــج فــارس ،بهصــورت
نمادیــن حمایــت خــود را از ایــن گنجینــه خــداداد اعــام
کردنــد و دغدغههــای محیــط زیســتی خــود را بــه نمایــش
گذاشــتند.
در ایــن مراســم بخــش عظیمــی از ســاحل بنــدرگاه از
آلودگــی زدوده و بیــش از  200کیســه زبالــه جمـعآوری شــد.
در پایــان نیــز بــه قیــد قرعــه بــه  10نفــر از شــرکتکنندگان
در ایــن برنامــه جوایــزی اهــدا شــد.
در ایــن برنامــه مســابقه ای طراحــی شــده بــود کــه طــی
آن قســمتی از ســاحل بــه هــر یــک از دانشآمــوزان شــرکت
کننــده اختصــاص یافــت تــا پــس از پاکســازی ،نســبت بــه
ترســیم نقاشــی بــا موضــوع زمیــن پــاک بــر روی ماس ـههای
ســاحل اقــدام کننــد .در پایــان بــه  3نفــر از دانشآمــوزان
شــرکت کننــده در ایــن مســابقه جوایــزی اهــدا شــد.
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بیرجند

میدان امام حسین(ع)

 ۳۹۴۹كیلومترمربع
 ۲۰۳,۶۳۶نفر
بیرجندی
056
32239910

خیابان طالقانی ،نبش طالقانی 1

birjand@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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کسب جام اخالق توسط تیم فوتسال نمایندگی بیرجند
در مســابقات جــام رمضــان  96شهرســتان بیرجنــد ،نمایندگــی
بنیادکــودک بــا دو تیــم در رده ســنی نوجوانــان و نونهــاالن شــرکت
کــرد .در پایــان ایــن مســابقات تیــم نونهــاالن موفــق بــه کســب جــام
اخــاق شــد .همچنیــن از هرکــدام از تیمهــای نونهــاالن و نوجوانــان
 2نفــر بــه عنــوان بازیکــن برتــر ایــن دوره از مســابقات انتخــاب شــدند
و در مراســم اختتامیــه جــام رمضــان از آنهــا بــا اهــدای لــوح ،تقدیرشــد
و تعــداد  8نفــر از بازیکنــان تیمهــای بنیادکــودک نمایندگــی بیرجنــد
جهــت آموزشهــای حرفـهای بــرای حضــور در مدرســه فوتبــال بیرجنــد
انتخــاب شــدند.

حضور دانشآموزان نمایندگی بیرجند در دومین جشنواره بازیکو
دومیــن جشــنواره “بازیکــو” بــا همــکاری هیئــت ورزشهــای همگانــی
بیرجنــد و انجمــن دوســتدار کــودک و خانــواده برگــزار شــد .ایــن
جشــنواره بــا هــدف ایجــاد تحــرک و نشــاط بدنــی ،تعامــل مؤثــر و مثبــت
بیــن کــودکان ،ایجــاد ســطح اعتمــاد به نفــس بــاال در آنهــا ،همزادپنداری
بیشــتر والدیــن بــا فرزنــدان ،ارتقــا و دانشافزایــی والدیــن نســبت بــه
فعالیــت بدنــی کــودکان ،ایجــاد یــک فضــای شــاد و لذتبخــش بیــن
کــودک و والدیــن برگــزار شــد .در ایــن جشــنواره ،دانشآمــوزان بیــن
 7تــا  10ســال بورســیه نمایندگــی بیرجنــد بــه صــورت رایــگان شــرکت
کردنــد.

سمینار خانواده با حضور مادران دانشآموزان
نمایندگی بیرجند

اولیــن ســمینار خانــواده بــا محــور آمــوزش والدیــن از
ســوی مرکــز توانمندســازی کــودک بیرجنــد در حوزههــای
کاردرمانــی و گفتاردرمانــی بــا حضــور مــادران دانشآمــوزان
برگــزار شــد .ایــن ســمینار بــه مســائلی در خصــوص تعامــل
ســازنده والدیــن بــا فرزنــدان بــرای کاهــش مشــکالت
یادگیــری و رفتــاری کــودکان پرداخــت.

آموزش زبانانگلیسی به دانشآموزان با استعداد
نمایندگــی بیرجنــد بــا هــدف افزایــش ســطح دانــش
و مهــارت دانشآمــوزان ،اقــدام بــه برگــزاری کالسهــای
زبانانگلیســی کــرد .پیــرو تفاهمنامــه امضــا شــده
بــا بهتریــن موسســات آمــوزش زبــان بــرای  36نفــر از
دانشآمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی ،کالسهــای
آمــوزش زبانانگلیســی برگــزار شــد .وضعیــت پیشــرفت
دانشآمــوزان در طــول مــدت آمــوزش توســط یکــی از
همیــاران ایــن نمایندگــی بررســی خواهــد شــد.
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تبریز

خانه قدکی

 250/590کیلومتر مربع
 ۱,۷۳۳,۰۳۳نفر
آذری
041
34770071و34778951

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

tabriz@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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هدایای شب یلدا در نمایندگی تبریز
بــه مناســبت شــب یلــدای  ،96نمایندگــی تبریــز
بــه  60خانــواده هدایایــی از جملــه مــواد خوراکــی و
لــوازم بهداشــتی و همچنیــن هدایایــی کاربــردی بــه
دانشآمــوزان اهــدا کــرد.
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تهران

برج آزادی

(طهران)

 ۱,۷۴۸کیلومتر مربع
منطقه شهری( ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ :)۲۰۱۸نفر
فارسی
021
55489006-8و55368373-4
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tehran@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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در اردیبهشــتماه  ،96تعــداد  33نفــر
از دانشآمــوزان دختــر نمایندگــی تهــران
و اقمــاری ورامیــن بــه همــراه همــکاران،
در اردوی یــک روزه از مجموعــه تاریخــی
نیــاوران از بخشهــای مختلــف ایــن
مجموعــه از جملــه بــاغ مــوزه کتیبههــا،
کوشــک احمدشــاهی ،کاخ اختصاصــی
نیــاوران و مــوزه خــودرو بازدیــد کردنــد.

بازدید دانشآموزان نمایندگی تهران و اقماری ورامین
از مجموعه تاریخی کاخ نیاوران

شــرکت “آســافیلم” اقــدام بــه برگــزاری
کارگاه آموزشــی در زمینــه کشــف
اســتعدادهای هنــری دانشآمــوزان کــرد
در همــکاری بــا بنیادکــودک ،دانشآمــوزان
نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن کارگاه شــرکت
کردنــد.
شــرکت آســافیلم ،کارگاههــای آموزشــی
در زمینــه ســینما ،نمایــش ،موســیقی و
دیگــر هنرهــا برگــزار میکنــد.

در مراســمی بــا حضــور مدیــران و
همیــاران بنیادکــودک از دانشآمــوزان برتــر
پذیرفتهشــده نمایندگــی تهــران در کنکــور
 96تقدیــر شــد.
ســتاره و علــی از دانشآمــوزان بــا
اســتعداد بنیادکــودک نمایندگــی تهــران بــا
کســب رتبــه ســه رقمــی در کنکــور  96بــه
دانشــگاه راه یافتنــد.
ســتاره در رشــته آمــوزش ابتدایــی
دانشــگاه پردیــس فرهنگیــان و علــی
در رشــته مهندســی مکانیــک دانشــگاه
بینالمللــی امــام خمینــی قزویــن پذیرفتــه
شــد.
در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح و
هدایایــی از ایــن دانشآمــوزان تجلیــــل
به عمل آمد.

حضور دانشآموزان نمایندگی تهران در کارگاه
آموزشی استعدادیابی هنری

تقدیر از دانشآموزان پذیرفتهشده در کنکور 96

63

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

مــددکاران نمایندگــی تهــران در کارگاه تخصصــی
حمایتهــای روانــی و اجتماعــی ،مــروری بــر مفاهیــم اضطــراب،
اســترس ،هــراس ،تــرس و تفاوتهــای عمــده معانــی آنهــا
شــرکت کردنــد و بــا مباحثــی چــون بالیــای طبیعــی پیامدهــای
مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،بحــران ،کارکردهــای
مختلفــی از ایجــاد اعتمــاد اجتماعــی و ...آشــنا شــدند .همچنیــن
در مباحثــی بــه تفاوتهــای بنیادیــن رویکردهــا و روشهــای
مــددکاری اجتماعــی نســبت بــه ســایر رشــتههای علــوم رفتــاری
پرداختــه شــد.
مــددکاران همچنیــن بــا تحقیقــات بهداشــت جهانــی و
مؤلفههایــی کــه آنهــا حیــن حضــور در مناطــق آســیبدیده
بایــد مدنظــر داشــته باشــند آشــنا شــدند.
کارگاه تخصصــی “حمایتهــای روانــی و اجتماعــی” بــا
حضــور تعــداد  40نفــر از مــددکاران اجتماعــی مراکــز و ادارات
دولتــی و خصوصــی تشــکیل شــد مــددکاران بنیادکــودک
نمایندگــی تهــران نیــز در ایــن کارگاه حضــور داشــتند و
شــرکتکنندگان در پایــان گواهــی بازآمــوزی دریافــت کردنــد.

کالس آموزشی مددکاران در نمایندگی تهران
دوره آموزشــی “ســامت روان در دوران نوجوانــی” بــا
همــکاری مؤسســه غیرانتفاعــی برنــا ،بــا هــدف شــناخت
صحیــح ســامت روان در دوران نوجوانــی ،در آبانمــاه ،96
بــرای مــددکاران نمایندگــی تهــران ،برگــزار شــد .در ایــن دوره،
تعاریفــی از نوجوانــی ،مســائل عمــده نوجوانــان از جملــه تصمیــم
و تفکــر ،دوســتان و همســاالن ،روابــط ،مرگومیــر عزیــزان،
تغییــرات فیزیولــوژی ،روانشناســی اجتماعــی ،تعریــف ســامت
روان و چگونگــی حفــظ آن ،اختــاالت و بیماریهــای شــایع
دوران نوجوانــی ارائــه و در نهایــت راهکارهــای مناســب و کارســاز
بــرای رویارویــی بــا مــوارد یادشــده آمــوزش داده شــد.
مؤسســه غیرانتفاعــی برنــا ،مؤسس ـهای اســت کــه بــا هــدف
کمــک بــه نوجوانــان بــرای عبــور ســامت از دوران بلــوغ فعالیت
میکنــد.

“سبحان” برنده مسابقات کشوری سوروبان شد
ســومین مســابقات سراســری ســوروبان (ریاضیذهنــی) بــا
 730شــرکت کننــده از سراســر کشــور برگــزار شــد و بــا کســب
مقــام اول و مــدال طــای ایــن مســابقه توســط “ســبحان” بــه
کار خــود پایــان داد .ســبحان ،دانــش آمــوز  12ســاله نمونــه و
تیزهــوش بورســیه بنیادکــودک اســت کــه توانســت در مســابقات
سراســری رتبــه اول کشــوری را از آن خــود کنــد.
“ســبحان” مــدت  3ســال اســت کــه در کالسهــای ســوروبان
اســمارت آکادمــی شــرکت میکنــد و در دورههــای قبــل ،مقــام
دوم کشــوری و رتبــه اول در ســطح اســتان را در کارنامــه خــود
دارد .طــی ایــن مراســم ،تندیــس اســمارت آکامــی ،مــدال طــا و
جوایــزی بــه وی اعطــا شــد.
دورههــای آموزشــی محاســبه ذهنــی ســوروبان یــک برنامــه
شــناخته شــده بینالمللــی اســت کــه در  27کشــور مختلــف از
جملــه ایالــت متحــده ،اســترالیا ،کانــادا ،ژاپــن ،ســنگاپور ،چیــن و
کــره جنوبــی برگــزار میشــود.
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اهدای دوچرخه به بنیادکودک برای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در سطح شهر
شــرکت مهندســین مشــاور “رهیافــت
اندیشــه فــردا” بــه منظــور توســعه فرهنــگ
دوچرخــه ســواری در ســطح شــهرها بــه یکــی
از دانشآمــوزان بنیادکــودک نمایندگــی تهــران
دوچرخــهای اهــدا کــرد .بــه منظــور ضــرورت و
توســعه دوچرخــه ســواری در ســطح شــهرها و
همچنیــن ترغیــب و تشــویق مســئوالن و مدیــران
شــهری بــه اســتفاده از دوچرخــه و بــا رویکــرد
فرهنگســازی دیگــر شــهروندان بــه دوچرخــه
ســواری ،شــرکت “رهیافــت” در پایــان کارگاهــی
کــه بــا حضــور نماینــدگان دانشــگاه آمســتردام
برگزارشــد؛ دوچرخــهای بــه بنیادکــودک هدیــه
کــرد.
از آنجــا کــه بنیادکــودک بــا بررســی نامههــای
دانشآمــوزان بورســیه ایــن بنیــاد میکوشــد،
یــک بــه یــک آرزوهــای آنهــا را بــرآوردهکنــد؛
اینبــار قرعــه بــه نــام “علــی” افتــاد کــه آرزویــش
داشــتن دوچرخــه بــود.
“علــی” دانشآمــوز پایــه دهــم اســت کــه
دوچرخــه خــود را بــه همــراه پدربزرگــش از
مســئوالن شــرکت مهندســین مشــاور “رهیافــت”
اندیشــه فــردا دریافــت کــرد.

کارگاه هدایــت تحصیلــی بــا همــکاری پژوهشــکده
علــوم شــناختی و بــا حضــور دکتــر طاهــر عطــاران،
مشــاور ،روانشــناس شــناختی و اســتاد دانشــگاه در
محــل کتابخانــه شــیخ صــدوق بــرای دانشآمــوزان
پایــه هشــتم و نهــم برگــزار شــد.
بدیــن ترتیــب اطالعــات مفیــدی از شــناخت عالیــق،
توانمنــدی شــخصی و ســایر عناصــر و اطالعــات الزم
انتخــاب رشــته در اختیــار دانشآمــوزان قــرار گرفــت.
در ایــن کارگاه آموزشــی  106نفــر از دانشآمــوزان
شــرکت کردنــد.
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جیرفت

کارگاه های سنتی تنورسازی

 ۱۳,۷۹۹کیلومترمربع
 ۳۰۸,۸۵۸نفر
کرمانی
034
43215014

خیابان دولت ،جنب هتل جام جم ،طبقه دوم

jiroft@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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لحظات شاد دانشآموزان نمایندگی
جیرفت در جشنواره نقاشی
دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی جیرفــت در جشــنواره
نقاشــی ،ســفالگری و هنرهــای تجســمی بهارنارنــج شــرکت
کردنــد .در ایــن جشــن کــه در مجتمــع تفریحــی کســری برگــزار
شــد دانشآمــوزان بــه همــراه خانــواده خــود حضــور داشــتند و
از وســایل نقاشــی همچــون گــواش ،آبرنــگ ،بــوم و نیــز دســتگاه
سفالســازی اســتفاده کردنــد و لحظــات شــادی را گذراندنــد.
ایــن برنامــه بــه منظــور معرفــی بنیادکــودک اجــرا شــد و در
کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده ،افــرادی بهصــورت داوطلبانــه
مهارتهــای خــود را در ایــن زمینههــا بــه دانشآمــوزان
آمــوزش دادنــد.

افتخارآفرینی دانشآموز بورسیه
نمایندگی جیرفت
فاطمــه دانشآمــوز بــا اســتعداد و کوشــای پایــه یازدهــم
تاکنــون در چندیــن المپیــاد ریاضــی اســتانی و کشــوری مقــام
اول تــا ســوم را کســب کــرده اســت.
بنیادکــودک ضمــن تبریــک بــه ایــن دانشآمــوز ،بــرای او
و تمامــی مهرمندانــی کــه در مســیر حمایــت از دانشآمــوزان
گام برمیدارنــد آرزوی توفیــق روز افــزون را دارد.
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داراب

تنگه رغز

 ۷۵۰۰کیلومتر مربع
 ۷۰،۲۳۲نفر
فارسی
071
53562331

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

darab@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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در پــی حادثــه تصــادف
دانشآمــوزان دختــر اســتان
هرمــزگان کــه منجــر بــه فــوت 9
نفــر و مصدومیــت  34نفردیگــر شــد؛
همــکاران بنیادکــودک جهــت ابــراز
همــدردی و یــاری حادثهدیــدگان در
بیمارســتان امــام حســن مجتبــی (ع)
حضــور یافتنــد .بعــد از شــنیدن ایــن
خبــر ناگــوار ،همــکاران نمایندگــی
داراب جهــت کمکرســانی در
محــل بیمارســتان حاضــر شــده و بــا
حادثهدیــدگان و خانوادههــای ایــن
عزیــزان ابــراز همــدردی کردنــد.

برگزاری جشن روز ملی کودک
با حضور دانشآموزان با استعداد
بنیادکودک
بــه مناســبت روز ملــی کــودک ،جشــنی بــا حضــور
دانشآمــوزان بنیادکــودک برگــزار شــد .ایــن مراســم
بــا هــدف ایجــاد خالقیــت و نشــاط میــان دانشآمــوزان
در مهرمــاه  96در پــارک کــودک برگــزار شــد.
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رشت

میدان شهرداری

 ۱۳۶کیلومتر مربع
 ۶۷۹,۹۹۵نفر
گیلکی
013
33722750و33736954

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

rasht@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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ســیزده نفــر از دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت کــه
آرزوی ســفر بــه مشــهد مقــدس داشــتند ،بــا همیــاری
گــروه خیریــه پزشــکان و چنــد تــن از همیــاران
مؤسســه و همراهــی دو مــددکار ،عــازم ایــن شــهر
شــدند .بــر اســاس ایــن گــزارش ،دانشآمــوزان عــاوه
بــر زیــارت حــرم امــام رضــا(ع) ،از مکانهــای تفریحــی،
پــارک علمــی پروفســور بازیمــا ،ســرزمین عجایــب و
ســینما  5بعــدی نیــز دیــدن کردنــد.

اعزام دانشآموزان نمایندگی رشت به مشهد مقدس
نشست مقدماتی شورای مشورتی و سیاستگذاری
سازمانهای مردمنهاد

ســازمانهای مردمنهــاد در اســتان گیــان بــه منظــور
جلوگیــری از دوبــارهکاری در مؤسســات خیریــه و تخصصــی
شــدن کمکهــای ســازمانها شــد.

نشســت مقدماتــی «شــورای مشــورتی و سیاســتگذاری
ســازمانهای مــردم نهــاد» بــا حضــور رئیــس نمایندگــی رشــت
برگــزار شــد .در ایــن نشســت نیــاز بــه ایدههــا و ظرفیتهــای
اجتماعــی ســازمانهای مردمنهــاد مــورد توجــه قــرار گرفــت
و از اعضــای داوطلــب ایــن  NGOهــا بــه عنــوان نخبــگان
اجتماعــی در شــهر یــاد شــد.
حســنعلی زاده پــس از معرفــی ایــن مؤسســه و بــا اشــاره
بــه اهــداف آن ،خواســتار پیگیــری تشــکیل بانــک اطالعاتــی

برگزاری نمایشگاه نقاشی دانشآموز بنیادکودک

همزمــان بــا روز ملــی کــودک ایــن نمایندگــی بــا هــدف ایجــاد
انگیــزه و پــرورش اســتعداد ،اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی
فاطمــه دانشآمــوز هنرمنــد بورســیه بنیادکــودک کــرد کــه در ایــن
نمایشــگاه خواهــر کوچکتــرش ریحانــه نیــز شــرکت داشــت.
در ایــن نمایشــگاه آثــار نقاشــی مدادرنگــی ،پاســتل و آبرنــگ
فاطمــه بــه نمایــش گذاشــته شــد.
فاطمه از  4سال پیش ،فعالیت نقاشی خود را آغاز کردهاست.

71

نمایندگــی رشــت بــه همــراه تیــم مدرســان
“کالس پرنــده” در هفتــه کتابخوانــی بــه روســتای
“گرکــرود” در نزدیکــی شــهر املــش رفــت تــا پــروژه
ایجــاد فضایــی مناســب و پــر از رنــگ بــرای کتــاب
خوانــدن دانشآمــوزان مدرســه را اجــرا کنــد.
در ایــن پــروژه دانشآمــوزان ایــن مدرســه بــه
ســه گــروه ســنی تقســیم شــده و هــر مربــی یــک
بخــش از ســه کتــاب متفــاوت را خوانــد و پــس از
آن دانشآمــوزان شــروع بــه ســاخت کاردســتی در
خصــوص مفاهیــم درک شــده از داســتان کردنــد.
همچنیــن در ایــن مدرســه با نظــارت یــک تصویرگر
بخشــی از دیــوار مدرســه بــا مضمــون کتابخوانــی،
نقاشــی و رنگآمیــزی شــد.
“کالس پرنــده” پــروژهای اســت کــه از آبــان ســال
 91فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و بــا یــاری مؤسســات
خیری ـ ه بــا اهــداف آموزشــی بــه تجهیــز و ســاماندهی
ابــزار کمکآموزشــی مــدارس محــروم ایــران
میپــردازد.

مســابقه دوســتانه والیبــال بیــن دانشآمــوزان
نمایندگــی رشــت برگــزار شــد .ایــن نمایندگــی بــا
هــدف افزایــش روحیــه و ایجــاد انــرژی مثبــت بیــن
دانشآمــوزان ،اقــدام بــه برپایــی اردو در روســتای
رش ـتآباد کــرد کــه طــی آن مســابقهای دوســتانه
بــا حضــور دو تــن از مربیــان نــامدار شــهر ،بیــن
دانشآمــوزان برگــزار شــد.
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زابل

شهر سوخته

 ۳۴۴کیلومترمربع
 ۱۳۷,۷۲۲نفر
سیستانی
054
32243437-8

خیابان سام غربی ،سام نهم پالک 5

zabol@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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برگزاری دوره آموزشی
“با هم بخوانیم”

دوره آموزشــی “بــا هــم بخوانیــم” در محــل مدرســه
شــهید مرضیــه غزباشــی شهرســتان زابــل در آبــان مــاه
 96برگــزار شــد .جمعــی از مــددکاران بنیادکــودک
نمایندگــی زابــل نیــز در ایــن کارگاه حضــور داشــتند.
در ایــن دوره بــه تعریــف آوا ،انــواع آوا و آشــنایی بــا
آواهایــی کــه در اطــراف مــا وجــود دارد و همچنیــن

اجــرای عملــی شــعر بــرای دانشآمــوزان پیشدبســتانی
و دبســتانی ،الفبــاورزی ،شــمارورزی لولوپــی ( در ایــن
رویکــرد از راه داســتان بــه کــودکان ریاضــی آمــوزش داده
میشــود) بهــره بــرده شــد تــا آنهــا کمکــم شــیرینی
دانــش ریاضــی را بچشــند .ایــن کارگاه بــا هــدف بازنمایــی
تجــارب جدیــد معلمــان و مــددکاران بــرای عملکــرد
بهینــه در راه تعلیــم دانشآمــوزان برگــزار شــد.

برگزاری جشن تولد برای
دانشآموزان

در نمایندگــی زابــل مطابــق هــر مــاه بــا تقویــت روابــط
اجتماعــی ،جشــن تولــد دانشآمــوزان متولــد آن مــاه
برگــزار میشــود .برگــزاری مســابقه ،اهــدای جوایــز و
اجــرای موســیقی از جملــه برنامههایــی اســت کــه در ایــن
مراســم اجــرا میشــود و لحظــات خاطرهانگیــزی را بــرای
دانشآمــوزان بــا اســتعداد بنیادکــودک بــه همــراه دارد.
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زاهدان

مسجد جامع مکی

 ۳۶,۵۸۱کیلومتر مربع
 ۵۸۷,۷۳۰نفر
بلوچی
054
33444844و33444855

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

zahedan@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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برگزاری دوره آموزشی خالقیت و
کارآفرینی
بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس در فصــل تابســتان
و فراغــت دانشآمــوزان از تحصیــل ،بنیادکــودک بــرآن
شــد طــی فرآینــدی هــدفدار و بــه منظــور اســتفاده
بهینــه دانشآمــوزان از ایــن ایــام ،طــی برنامهریــزی
مناســبی ،مهارتهــای مختلــف را آمــوزش دهــد.
بدیــن منظــور موسســه بــا مشــارکت و همــکاری
بنیــاد توســعه کارآفرینــی زنــان و جوانــان اقــدام بــه
برگــزاری طــرح آموزشــی کارآفرینــی و کســب و کار
بــرای دانشآمــوزان در نیمــه اول شــهریورماه کــرد .ایــن
طــرح در قالــب  6کارگاه آموزشــی و  2رویــداد یــک روزه

#مدرسه_قاصدک_ها

بنیادكــودك نمایندگــی زاهــدان (اقمــاری فنــوج) بــا همــکاری
ســایت تیكِنیــك بــه مناســبت روز معلــم و بــه یــاد معلــم
فــداكار بلــوچ شــهید گنگوزهــی کــه ســال گذشــته در روســتایی
در سیســتان و بلوچســتان بــرای نجــات جــان دانشآمــوزان،
در اثــر ریــزش دیــوار مدرســه جانــش را از دســت داد ،کمپیــن
#مدرســه_قاصدک_ها را برگــزار کــرد.
در ایــن کمپیــن نیکــوکاران و همیــاران بــا مراجعــه بــه
وبســایت تیكِنیــك کمکهــای خــود را پرداخــت کردنــد.
فنــوج شهرســتانی محــروم در جنــوب غربــی اســتان سیســتان و
بلوچســتان اســت و اغلــب مــدارس آن فاقــد امکانــات و تجهیــزات
اولیــه آموزشــی اســت .بــه دلیــل شــرایط ســخت محیطــی و نبــود
امکانــات ،بســیاری از ایــن دانشآمــوزان در معــرض خطــر تــرک
تحصیــل هســتند .بــا همــت بنیادکــودک نمایندگــی اقمــاری
فنــوج تاکنــون  760نفــر از دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیــل
بــه مدرســه بازگشــتند.

اردوی تفریحی دانشآموزان بورسیه
فنوج و ایرانشهر

بــا حضــور  60دانشآمــوز مقطــع دبیرســتان نمایندگــی
زاهــدان برگــزار شــد.
هــدف از برگــزاری ایــن طــرح آشــنایی دانشآمــوزان
بــا مفاهیــم اولیــه کارآفرینــی بــود .طــی ایــن دوره
دانشآمــوزان مراحــل مختلفــی شــامل ایدهیابــی،
نوشــتن طــرح کســب و کار ،بازاریابــی ،تولیــد،
بســتهبندی ،فــروش و برندســازی را تمریــن کردنــد.
برگــزاری نمایشــگاه کارآفرینــی و فــروش آثــار کســب
و کار دانشآمــوزان بخــش پایانــی ایــن طــرح را تشــکیل
داد .در ایــن رویکــرد دانشآمــوزان  12کســب و کار
فرضــی را بــا تقســیم شــدن بــه گروههــای مختلــف
راهانــدازی و تمریــن کردنــد.
در ایــن طــرح ،جهــت پیشــبرد مراحــل کار بــه صــورت
علمــی و اصولــی ،شــرایطی فراهــم شــد تــا دانشآمــوزان
بتواننــد از نظــرات و مشــورتهای مشــاور کســب و کار
حاضــر در نمایشــگاه بهرهمنــد شــوند.

بعــد از پایــان امتحانــات نوبــت دوم ،تعــداد ۸۰
دانشآمــوز معــدل الــف نمایندگیهــای اقمــاری فنــوج و
ایرانشــهر بــه دعــوت نمایندگــی مشــهد راهــی آن شــهر
مقــدس شــدند .در ایــن اردوی ســه روزه دانشآمــوزان از
نقــاط دیدنــی و امکانــات تفریحــی و زیارتــی ایــن شــهر
اســتفاده کردنــد.
بنیادکــودک اردوهــای آموزشــی و تفریحــی خــود را
در زمانهــای مختلــف و بــه منظــور افزایــش روحیــه
دانشآمــوزان بــرای ادامــه تحصیــل برگــزار میکنــد.
مهرمنــدی همیــاران نیکاندیــش در برگــزاری اردوهایــی
از ایــن دســت همــواره شــامل حــال دانشآمــوزان بــوده
اســت.
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کارگاه آموزشی پیشگیری از آزار جنسی
کودکان

مرکــز بهداشــت شهرســتان فنــوج بــا همــکاری نمایندگــی
بنیادکــودک در ایــن شــهر اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی
بــا هــدف اطالعرســانی بــه کــودکان در مقابــل آزار جنســی
کــرد.
در ایــن جلســه ضمــن تأکیــد بــر مــوارد پیشــگیری،
انیمیشــن آموزشــی نیــز بــرای کــودکان پخــش شــد.

کارگاه آموزش مربی کتابخوانی
جهت اجرای «طرح با من بخوان»

در راســتای اجــرای «طــرح بــا مــن بخــوان» در بنیادکــودک
نمایندگــی زاهــدان ،کارگاهــی دو روزه بــرای مــددکاران ایــن
نمایندگــی بــا هــدف فراگیــری نحــوه اجــرای ایــن طــرح و
جلســات کتابخوانــی بــا کــودکان برگــزار شــد.
همچنیــن بــا حضــور مربیــان و دبیــران مــدارس عشــایری
و اســتثنایی ،شــیوههای آمــوزش کتابخوانــی و خوانــدن
کتابهــای بــا کیفیــت بــرای کــودکان مناطــق محــروم
آمــوزش داده شــد .شــیوههای نویــن آمــوزش کتابخوانــی در
مــدارس ،افزایــش قــدرت شــنیداری ،تمرکــز و درک مطلــب و
توانایــی اندیشــیدن دانشآمــوزان نیــز مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت.

اهدای کفش و توزیع صبحانه در
شهرستان فنوج

هنرنمایی دانشجوی نمایندگی زاهدان
در نمایش خورشید کاروان

نمایندگــی اقمــاری فنــوج در طــرح زمســتانی ،تعــدادی
کفــش و وعدههــای صبحانــه بیــن دانشآمــوزان مــدارس
روســتاهای شهرســتان فنــوج توزیــع کــرد .ایــن طــرح از
غربیتریــن روســتاهای شهرســتان فنــوج آغــاز شــد و بیــن
دانشآمــوزان  12مدرســه از روســتاهای “حســین آباد(مــره)”
و “چــراغ آبــاد” اجــرا شــد.

بــه مناســبت ســوگواری اربعیــن حســینی نمایــش
تعزیهخوانــی بــا نــام “خورشــید کاروان” بــا بازیگــری “فاطمــه”
دانشــجوی بورســیه بنیادکــودک نمایندگــی زاهــدان بــه مــدت
 7شــب بــه اجــرا درآمــد.
ایــن دانشــجو بیــش از  4ســال اســت کــه بــا عالقــه در
نمایشهــا بــه حرفــه بازیگــری میپــردازد.
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سنندج

میدان شهرداری

 6/3688هکتار
 ۴۱۴,۰۶۹نفر
ُکردی سورانی اردالنی
087
33611055و33611066
خیابان جام جم ،روبروی سالمندان ،پالک2

sanandaj@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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بیست و هشتمین نمایندگی بنیادکودک
در سنندج افتتاح شد
نمایندگــی بنیادکــودک در اســتان کردســتان آئیــن
گشــایش آن نمایندگــی را بــا حضــور جمعی از مســئوالن،
نیکــوکاران و چهرههــای سرشــناس اســتان در تــاالر
شــادی ســنندج برگــزار کــرد.
در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور مدیرعامــل و هیئــت
همــراه ،بیــش از  300نفــر از نیکوکاران ،رئیــس نمایندگی
و اعضــای هیئــت عامــل نمایندگــی ســنندج برگــزار شــد؛
فیلــم جشــن  20ســالگی بنیادکــودک بــه نمایــش درآمــد.
از دســتاوردهای ایــن مراســم جلــب حمایــت بســیاری از
نیکــوکاران بــرای همیــاری دانشآمــوزان بــا اســتعداد
کمبرخــوردار کردســتان بــود.

کمپین سفیر آرامش در چهارشنبه
سوری آرام

نمایندگــی ســنندج در راســتای اعتــای فرهنــگ
جامعــه ،کمپیــن ســفیر آرامــش در چهارشــنبه ســوری
آرام را تشــکیل داد .همانگونــه کــه از نــام ایــن کمپیــن
پیداســت هــدف اصلــی آن احیــای آئیــن و ســنن نیــاکان
در چهارشنبهســوری بــه دور از هرگونــه مخاطــره و
آلودگیهــای مهیــب صوتــی و یــاری رســاندن بــه
همنوعــان در ایــن عیــد باســتانی بــود .در ایــن کمپیــن
مــرد م هزینههایــی کــه صــرف خریــد مــواد محترقــه و
آتــشزا میشــد را بــه بنیادکــودک نمایندگــی ســنندج
جهــت تهیــه ســبد کاالی عیــد نــوروز اهــدا کردنــد.

تشکیل کارگروههای تخصصی
مدیرعامــل موسســه بــا حضــور در ایــن مراســم اظهــار
داشــت هــدف مــا از ایجــاد نمایندگــی بنیادکــودک در
ســنندج جلوگیــری از تــرک تحصیــل دانشآمــوزان بــا
اســتعداد نیازمنــد ایــن اســتان اســت .پســرانی کــه اگــر
حمایــت نشــوند ممکــن اســت بــه شــغلهای کاذب
روی بیاورنــد و دخترانــی کــه ممکــن اســت بــا ازدواج
زودهنــگام از چرخــه تحصیــل خــارج شــوند.

بنیادکــودک نمایندگــی ســنندج ،بــا توجــه بــه
اســتقبال جمــع کثیــری از همیــاران جهــت همــکاری
افتخــاری بــا بنیــاد ،کارگروههــای تخصصــی در قالــب
کمیتــه آمــوزش ،کمیتــه روابــط عمومــی و کمیتــه
بهداشــت و ســامت را تشــکیل داد.
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شهرکرد

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

 ۱۶,۴۲۱کیلومترمربع
 ۱۹۰,۴۴۱نفر
فارسی دهکردی
038
32260481

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

shahrekord@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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بنیادکــودک تعــدادی کپســول آتشنشــانی بــه مــدارس
مناطــق محــروم اســتان چهارمحالوبختیــاری اهــدا کــرد.
بــه گــزارش نمایندگــی شــهرکرد همزمــان بــا بازگشــایی
مــدارس ،در راســتای تجهیــز مــدارس بــه وســایل ایمنــی و
برخــورداری دانشآمــوزان از امکانــات مناســب بــا همــکاری
مســئوالن ایــن اســتان ،کپســولهای آتشنشــانی و
بســتههای بیــن دانشآمــوزان تحصیلــی تهیــه و ضمــن
بازدیــد از مــدارس مناطــق محــروم توزیــع شــد.
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شیراز

حافظیه

 ۲۴۰کیلومتر مربع
 ۱,۸۶۹,۰۰۱نفر
شیرازی
071
32322305-6
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shiraz@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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دانشآموزان نمایندگی شیراز معاینه
دندانپزشکی شدند

صــد دانشآمــوز بنیادکــودک نمایندگــی شــیراز توســط
گــروه دندانپزشــکان خیریــه فــارس معاینــه شــدند .ایــن
گــروه دندانپزشــکان بــرای دانشآمــوزان در صــورت لــزوم
و پــس از معاینــه اولیــه ،مراحــل درمانــی را نیــز بــه صــورت
رایــگان ادامــه خواهنــد داد.
هــدف ایــن گــروه دندانپزشــکی پیشــگیری و درمــان
مشــکالت دهــان و دنــدان دانشآمــوزان نمایندگــی شــیراز
بــود .همچنیــن معاینــه دیگــر دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی
بــه مراتــب بــه صــورت هفتگــی ادامــه دارد.

یک روز بسیار شاد برای دانشآموزان
نمایندگی شیراز

 30نفــر از دانشآمــوزان دختــر و پســر مقطــع ابتدایــی
نمایندگــی شــیراز بــه دعــوت از آژانــس گردشــگران شــیراز،
یــک روز بــه یــاد ماندنــی و پــر از هیجــان را در شــهر بــازی
زیتــون بــا اجــرای بازیهــای مختلــف تجربــه کردنــد .ایــن اردو
بــه صــورت رایــگان از ســوی آژانــس گردشــگران انجــام شــد.
برنامــه بــا پذیرایــی نهــار و اهــدای جوایــز بــه دانشآمــوزان
همــراه بــود.
رئیــس نمایندگــی شــیراز بــه پــاس قدردانــی از مهرمنــدی
مجموعــه آژانــس گردشــگران شــیراز بــه مدیریــت آژانــس
(دکتــر نیرومنــد) لــوح تقدیــر اهــدا کــرد.

طرح مترو کتاب

کتــابِ یــک صفحـهای بــا لوگــوی بنیادکــودک و بــا معرفــی
خــوراک مهربانــی جهــت مطالعــه عمــوم مــردم در متــروی
شــیراز بــرای اولیــن بــار در ایــران توزیــع شــد .ایــن کتــاب
یــک صفحـهای حــاوی  48داســتان کوتــاه آموزنــده بــا رویکــرد
اجتماعی-فرهنگــی ،نوشــته ســید مهــدی میرعظیمــی و نشــر
بینالمللــی نویــد در شــیراز اســت.
بنیادکــودک نمایندگــی شــیراز بــهمنظــور معرفــی عملکــرد
و فعالیــت خــود و همچنیــن معرفــی خــوراک مهربانــی
تعــداد  1000جلــد از ایــن کتــاب را بــا همیــاری همیــاران
نیکاندیــش شــیرازی همچــون شــرکت آسانرســان ،پیتــزا
دیــوال ،شــرکت ســیپی ،تجهیــزات نمــازی و شــرکت ثریــا
منتشــر و در طــرح توزیــع آن در متــرو مشــارکت کــرد.
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دوره کارگاه آموزشی آسیبشناسی
روانشناختی

دوره کارگاه روانشــناختی در محــل نمایندگــی شــیراز
توســط «ســاناز چراغــی» روانشــناس و مــدرس دانشــگاه
بهصــورت گروهدرمانــی بــا حضــور یــک گــروه  18نفــره از
مــادران دانشآمــوزان ،تشــکیل شــد.
ســرفصلهای مــورد بحــث در ایــن دوره شــامل
آسیبشناســی ازدواج زودهنــگام در دوره نوجوانــی و مقدمـهای
بــر واقعیــت درمانــی بــود .پیــش از ایــن نیــز کارگاههــای
آموزشــی در مــورد آســیبهای محیطهــای مجــازی،
شــناخت ویژگیهــای شــخصیتی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس
تشــکیل شــده اســت.

کسب مقام اول کشوری توسط
دانشآموز با استعداد نمایندگی شیراز

محمــد دانشآمــوز
پرافتخــار و کوشــای نمایندگی
شــیراز بــا تــاش و پشــتکار و
عالقــه ،توانســت بــا ســاخت
روبــات در مســابقات کشــوری
افتخــارات بزرگــی کســب
کنــد.
وی توانســت مقــام اول را
در ســاخت محمولــه فضایــی،
مقــام دوم ســاخت راکــت
آبــی و مقــام ســوم ســاخت
جنگجــوی ســنگین وزن را در
ســطح کشــوری از آن خــود
کنــد.

دانشآموزان با استعداد بنیادکودک ،روز
ملی کودک را جشن گرفتند

ایــن مراســم در مهرمــاه بــه مناســبت روز ملــی کــودک
بــا موضــوع کتــاب و کــودک در پــارک شــقایق برگــزار شــد.
جشــن روز کــودک ویــژه گــروه ســنی  12تــا  15ســال و بــا
همــکاری نهــاد کتابخانــه اســتان فــارس برگــزار شــد کــه هدف
از اجــرای آن آشــنایی کــودکان بــا کتــاب و کتابخوانــی بــود.
از برنامههــای ایــن جشــن میتــوان بــه اجــرای قصــه گویــی،
شــعرخوانی ،ســرود همــراه بــا ایســتگاه نقاشــی اشــاره کــرد.

غرفه نوروزی نمایندگی مرودشت در
مجموعه جهانی تختجمشید

نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا حمایــت دفتــر مرکــزی
و نمایندگــی شــیراز اقــدام بــه برپایــی چهــار غرفــه نــوروزی
در مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید کــرد .غرفــه مرکــزی در
مجموعــه گردشــگری پارســه و ســایر غرفههــا در قســمتهای
پرتــردد و مجموعــه تــاالر مهــر برپــا شــد .هــدف از برپایــی
غرفههــا ،معرفــی بنیادکــودک و اســتفاده از ظرفیــت بازدیــد
نــوروزی هموطنــان از مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید بــه
عنــوان پــر بازدیدتریــن مــکان تاریخــی کشــور بــود .تعــدادی
از همشــهریان بــه عنــوان همــکار افتخــاری جــذب شــده و
بــا تکمیــل فرمهــای همــکاری ،آمادگــی خــود را اعــام
کردنــد .افــرادی نیــز جهــت حمایــت از دانشآمــوزان در
نمایندگیهــای شــهر خــود داوطلــب شــدند.
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اردوی آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی نمایندگی اقماری مرودشت

نمایندگی مرودشــت در آذرماه ســال  96اردویی
بــا هــدف آشــنایی بــا قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی
در پــارک ترافیکــی ایــن شــهر ،بــرای تعــدادی از
دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی برگــزار
کــرد .ایــن اردو بــا حضــور عموهــای آفتابگــردان کــه
همــراه همیشــگی بنیادکــودک هســتند آغــاز شــد و
دانشآمــوزان بــا پوشــیدن لبــاس پلیــس راهنمایــی
و رانندگــی و اســتفاده از ماشــینها و تابلوهــای
راهنمایــی در قالــب کودکانــه بــه همــراه شــعر و
موســیقی ســاعات مفیــدی را گذراندنــد.

استاد کیوان ساکت از نمایندگی اقماری
مرودشت بازدید کرد

“کیــوان ســاکت” اســتاد موســیقی در پــی کنســرتی کــه در
دی مــاه ســال  96در شــهر مرودشــت برگــزار شــد از نمایندگی
اقمــاری مرودشــت بازدیــد کرد.
اســتاد ســاکت ،همچنیــن فــرم همــکاری افتخــاری
بنیادکــودک را تکمیــل و آمادگــی خــود را بــرای هرگونــه
همــکاری در جهــت یاریرســانی بــه دانشآمــوزان بــا اســتعداد
بنیادکــودک اعــام کــرد.

برگــزاری کالسهــای هنــری در نمایندگــی
اقمــاری مرودشــت

نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا همــکاری و حمایــت
آموزشــگاه هنــری ایمــاژ در اســفندماه ســال  96اقــدام بــه
برگــزاری کالسهــای آمــوزش حرفــهای نقاشــی ،طراحــی و
خالقیــت بــه صــورت رایــگان بــرای دانشآمــوزان بنیادکــودک
کــرد .مراحــل مقدماتی ایــن دوره آموزشــی در دفتــر نمایندگی
و مراحــل پیشــرفته آن در آموزشــگاه ایمــاژ برگــزار شــد .ایــن
اقــدام بــا هــدف یادگیــری یکــی از مهارتهــای هنــری جهــت
برگــزاری نمایشــگاه و ایجــاد شــغل و کســب درآمــد بــرای
دانشآمــوزان در گروههــای ســنی مختلــف انجــام شــد.
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کاشان

خانه تاریخی طباطبایی ها

 ۴,۳۹۲کیلومترمربع
 ۳۰۴,۴۸۷نفر
کاشانی
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55245751-2
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مساحت
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گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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جشن تولد دانشآموزان
نمایندگی کاشان
بنیادکــودک نمایندگــی کاشــان بــرای متولدیــن آذرمــاه جشــن تولــد کوچــک امــا خاطــره برپــا کــرد .در ایــن مراســم
بــه همــت همیــار بنیادکــودک بــه هریــک از دانشآمــوزان کارت هدیــه اهــدا شــد.

معاینه دندانپزشکی
دانشآموزان نمایندگی
کاشان
دانشآموزان بورسیه بنیادکودک نمایندگی کاشان در کلینیک دندانپزشکی به صورت رایگان ویزیت شدند.
ویزیت این دانشآموزان را پزشک همیار بنیادکودک بر عهده گرفت.
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کرج

سد امیرکبیر (کرج)

 ۱۶۸کیلومتر مربع
 ۵,۵۹۵,۴۹۲نفر
فارسی
۰۲۶
34456839

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

karaj@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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برگزاری دوره آموزشی روانشناسی در
نمایندگی کرج

دوره آموزشــی بــا عنــوان “چگونــه بــر نگرانــی و اضطــراب
پیــروز شــویم” بــا هــدف کنتــرل نگرانــی و اضطــراب بــرای
مــادران دانشآمــوزان نمایندگــی کــرج بــا حضــور روانشــناس
و در پنــج جلســه آموزشــی بــه مــدت  20ســاعت برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن دوره ،کتابهایــی در زمینــه روانشناســی
معرفــی شــد تــا تمایــل بــه آگاهــی در ایــن زمینــه در مــادران
افزایــش یافتــه و تشــویق بــه مطالعــه شــوند.

برگزاری کالس آموزش چرم در
نمایندگی کرج

برگزاری اردوی تابستانه

بــه منظــور غنیســازی اوقــات فراغــت دانشآمــوزان در ایــام
تابســتان نمایندگــی کــرج اقــدام بــه برگــزاری اردوی تفریحــی و
طبیعتگــردی جــاده چالــوس کــرد 34 .نفــر از دانشآمــوزان
در ایــن برنامــه حضــور داشــتند.
اردوی طبیعتگــردی چالــوس بــا هــدف ایجــاد انــس و
الفــت بــا طبیعــت و تقویــت روحیــه و فراهــم کــردن شــرایط
بــرای تمریــن زندگــی دســتهجمعی اجــرا شــد.
از برنامههــای ایــن اردو طبیعتگــردی در جنگلهــای
چالــوس ،بازدیــد از نمایشــگاه صنایعدســتی و آداب و رســوم
زندگــی محلــی و محصــوالت منطقــه و حضــور در بخــش
موســیقی نمایشــگاه بــا اجــرای هنرمنــد مردمــی فریــدون
آســرایی بــود.

دوره آموزشی تربیت صحیح فرزندان

دوره آمــوزش چــرم و آمــوزش دوخــت کفــش در ســاختمان
آموزشــی مجــاور نمایندگــی بنیادکــودک در کــرج برگــزار
شــد .ایــن کالسهــا بــا هــدف توانمندســازی دانشآمــوزان و
خانوادههایشــان ،بــه مــدت  8جلســه و طــی دو مــاه بــه طــول
انجامیــد.
پیــش از ایــن و در ســال گذشــته نیــز دوره اول ایــن کالسها
ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف اســتحکام بنــای تربیــت
بــه مــدت دو مــاه در ایــن نمایندگــی برگزار شــد.
فرزنــدان در خانــواده و محیــط آمــوزش و اجتمــاع برگــزار شــد.
نمایندگــی کــرج ایــن دوره آموزشــی را بــرای  30نفــر از
مــادران دانشآمــوزان در  4جلســه و بــه مــدت  16ســاعت بــا
حضــور روانشــناس بالینــی برگــزار کــرد.
در ایــن دوره موضوعاتــی چــون عوامــل شــکل دهنــده
شــخصیت کــودک ،پــرورش اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان،
کنتــرل خشــم ،تنبیــه ،وســواس،مهارتهای ارتباطــی،
قانونگــذاری و جــرأتورزی مــورد بحــث قــرار گرفــت.
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کرمانشاه

طاق بستان

 ۹۵,۹۷کیلومتر مربع
 ۱,۰۸۳,۸۳۳نفر
کردی کلهری
083
38214188 -38214184

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

kermanshah@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
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در جریــان زلزلــه  21آبــان مــاه کرمانشــاه ،منــزل
مســکونی کوثــر از دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی
ایــن شــهر ،دچــار آســیب و ترکخوردگــی شــدید شــد.
بنابرایــن بــه ناچــار بــه چــادر پنــاه بردنــد .متأســفانه
در زیــر چــادر بــه علــت نشــتی اجــاق گاز کوچــک
خوراکپــزی کــه جهــت آشــپزی و همچنیــن گرمایــش
از آن اســتفاده میکردنــد؛ آتشســوزی رخ میدهــد
و مــادر دانشآمــوز از ناحیــه دســت ،صــورت و بــدن
دچــار ســوختگی شــدید میشــود .طــی بازدیــد مدیــران
بنیادکــودک از مناطــق زلزلــهزده و بازدیــد از محــل
ســکونت کوثــر و دیــدار بــا خانــواده وی ،بالفاصلــه جهــت
برطــرف کــردن نیازهــای اساســی و درخواســتهای
آنهــا اقــدام شــد .در همیــن راســتا عــاوه بــر حمایــت
تحصیلــی بــه کوثــر ،بــا اهــدای وســایل مــورد نیــاز از
قبیــل ماشــین لباسشــویی ،کولــرگازی و تلویزیــون بــه
ایــن خانــواده کمــک شــد.

برگزاری دوره آموزشی افزایش تمرکز و
روشهای مطالعه
تمرکــز و مطالعــه درســت در دوران تحصیــل میتوانــد
دانشآمــوزان را بــه ســمت موفقیــت ســوق دهــد .در
ایــن خصــوص بنیادکــودک نمایندگــی کرمانشــاه جهــت
باالبــردن ســطح علمــی و آگاهــی دانشآمــوزان بورســیه،
بــا همیــاری یکــی از اســاتید ،دوره آموزشــی افزایــش
تمرکــز و روشهــای مطالعــه را در  8هفتــه برگــزار کــرد.

بنیادکــودک نمایندگــی کرمانشــاه در تابســتان 96
بــا همراهــی دو نفــر از همیــاران نیکاندیــش اقــدام بــه
برگــزاری اردوی یــک روزه تفریحــی در یکــی از باغهــای
اطــراف کرمانشــاه بــرای دانشآمــوزان بورســیه کــرد.
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الرستان

فلکه طاووس شهر جدید الرستان

 ۳۰۹۶۰کیلومتر مربع
 ۲۲۶۸۷۹نفر
خودمونی یا اچمی
071
52332550

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

larestan@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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مدیرعامــل بنیادکــودک بــا حضــور خــود در ایــن افتتاحیــه
بــا تأکیــد بــر فعالیــت نمایندگیهــای شــیراز و داراب و
نمایندگیهــای اقمــاری مرودشــت و جهــرم در اســتان فــارس،
بیــان کــرد :بــه درخواســت تعــدادی از متقاضیــان دانشــگاهی
بــرای حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد در شــهر
الر و بــا همــت همیــاران ،نمایندگــی بنیادکــودک در ایــن
شــهر افتتــاح شــد .دغدغــه پشــتیبان مالــی و معنــوی ایــن
نمایندگــی «جنــاب آقــای دکتــر شــریفزاده» بیشــک در

شــکلگیری نمایندگــی الرســتان مؤثــر بــود .دانشآمــوزان
بــا اســتعداد و کمبرخــوردار ایــن شــهر ،مســتحق داشــتن
شــرایط و امکانــات بهتــری بــرای تحصیــل هســتند.
ایشــان بــا اشــاره بــه همــکاری مناســب شــهروندان در
زمینــه کمــک بــه نیازمنــدان بهویــژه در مســیر کســب علــم
و دانــش گفــت :انتظــار مــیرود بــه مــرور زمــان و بــا یــاری
هموطنانمــان و جمــعآوری منابــع در ایــن شــهر ،همیــا ِر
ـوزان کمبرخــوردار ســایر شــهرهای اســتان نیــز باشــیم.
دانشآمـ ِ

تجهیز نمایندگی الرستان به کتابخانه
کتابخانــه نمایندگــی الرســتان بــه همــت همیــاران
الرســتانی بــرای دانشآمــوزان ایــن نمایندگــی افتتــاح
شــد .ایــن کتابخانــه بــا کتابهــای مناســب و بــا بــه
کارگیــری مربیــان آموزشدیــده بــرای ارائــه خدمــات
بــه دانشآمــوزان تشــکیل شــده اســت .همچنیــن
مقــرر شــد جلســاتی در قالــب آشــنایی بــا کتــاب و
کتابخوانــی بــرای دانشآمــوزان تشــکیل شــود.
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مراغه

گنبد سرخ

 ۲۶کیلومتر مربع
 +175,000نفر
ترکی آذربایجانی
041
37245515- 37235515

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

maragheh@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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هدی ه به دانشآموزان مراغه

دانشآمــوزان نمایندگــی مراغــه دفترچــه حســاب
مهربانــی از ســوی بانــک آینــده دریافــت کردنــد .بانــک
آینــده بــا ایــن اقــدام خــود در ادامــه همکاریهــای قبلــی
بــا بنیادکــودک نمایندگــی مراغــه ،ایــن دفترچههــا را تهیــه
و بــه  24نفــر از دانشآمــوزان اعطــا کــرد .بــا اعطــای ایــن
دفترچههــا طــی مراســمی در کتابخانــه نمایندگــی مراغــه،
ضمــن تقدیــر از دانشآمــوزان برجســته ،هدایایــی شــامل
بــذر گل و گلــدان نیــز بــه آنهــا تقدیــم شــد.

دانشآموزان نمایندگی مراغه در
فستیوال کتابخوانی

راهیابی دانشآموزان نمایندگی مراغه به
مرحله دوم آزمون ببراس

تعــداد  35نفــر از دانشآمــوزان نمایندگــی مراغــه بــه
مرحلــه دوم آزمــون “ببــراس” راه یافتنــد.
 52نفــر از دانشآمــوزان بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی
تابســتان ســال  96در اولیــن مرحلــه از آزمــون چالــش
بینالمللــی “ببــراس” شــرکت کردنــد کــه تعــداد  35نفــر از
ایــن دانشآمــوزان بــه مرحلــه دوم ایــن آزمــون راه یافتنــد.
اولیــن مرحلــه آزمــون “ببــراس” بــا همــکاری دانشــگاه پیــام
نــور مراغــه برگــزار شــد.

برگزاری کالسهای آموزشی در
نمایندگی مراغه

تعــدادی از دانشآمــوزان نمایندگــی مراغــه بــه دعــوت
مدیــر مؤسســه خالقیــت و مهارتهــای راه آینــده نخبــگان
و بــا هماهنگــی دفتــر مرکــزی ،بــه همــراه والدیــن خــود
در فســتیوال “کتــاب مــن” کــه در تــاالر صوفــی ایــن شــهر
برگــزار شــد ،شــرکت کردنــد.
اجــرای ایــن برنامــه ،شــادمانی و ایجــاد انگیــزه افــزون در
کتابخوانــی را بــه همــراه داشــت.

آمــوزش کالسهــای شــطرنج بــه همــت علــی مهدویــه از
ســال  93بــا اهــدای شــطرنجهای متنــوع بــرای هــر گــروه
ســنی بــه صــورت مســتمر در بنیادکــودک نمایندگــی مراغــه
برگــزار شــده اســت .بــا افتتــاح باشــگاه شــطرنج ،دورههــای
مربیگــری شــطرنج نیــز در ایــن نمایندگــی برگــزار میشــود.
بنابــر نیکاندیشــی و تعلــق خاطــری کــه علــی مهدویــه
نســبت بــه ایــن مؤسســه دارد از دانشآمــوزان بورســیه
نمایندگــی جهــت افتتــاح ایــن باشــگاه دعــوت ویــژهای بــه
عمــل آمــد و مقــرر شــد دانشآمــوزان بــه صــورت رایــگان در
کالسهــای باشــگاه شــطرنج شــرکت کننــد.
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مشهد

گنبد طالیی حرم امام رضا(ع)

 ۳۵۱کیلومتر مربع
 ۳,۰۰۱,۱۸۴نفر
مشهدی
051
38330186-7

خیابان فلسطین ،فلسطین  ،23پالک 39

mashhad@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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موفقیت دانشآموز بنیادکودک در مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی
دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک نمایندگــی
مشــهد موفــق بــه کســب مقــام دوم در ســومین دوره
مســابقات بینالمللــی ســازههای ماکارونــی بــا شــرکت
 6کشــور جهــان شــد.
“فاطمــه” کــه در تیرمــاه ســال  96نیــز در جشــنواره
خوارزمــی خــوش درخشــید؛ در ایــن ســری از
مســابقات کــه بــه میزبانــی دانشــگاه بینالمللــی امــام
رضــا (ع) برگــزار شــد ،توانســت بــه مقــام دوم راندمانــی
دانشآمــوزی دســت یابــد.

طــی مراســمی بــا حضــور علیرضــا قربانــی هنــر مند موســیقی
ســنتی در بنیادکــودک ،ضمــن اهــدای تندیــس از همیــاری
ایشــان تقدیــر شــد .ایشــان بــا ابــراز خوشــنودی از حضــور
مجــدد خــود در بنیادکــودک ،خاطــرات خــوش کنســرت گذشــته
خــود در حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد بنیادکــودک را
مرورکــرد .ایــن اســتاد بــی نظیــر آوای ایرانــی همــواره در جهــت
حمایــت از بنیادکــودک کوشــیده اســت.
گفتنــی اســت تندیــس اهدایــی از چهــره ایشــان توســط یکــی
از همیــاران هنرمنــد بنیادکودک ســاخته شــده اســت.
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مصطفــی دانشــجوی نابینــا و بــا
اســتعداد بنیادکــودک نمایندگــی
مشــهد در آزمــون وکالــت بــا کســب
رتبــه  50خــوش درخشــید.
وی از بــدو تولــد نابینــا بــوده و هــم
اکنــون در ســن  25ســالگی دارای
مــدرک فــوق لیســانس در رشــته
فقــه و حقــوق از دانشــگاه فردوســی
مشــهد اســت .او توانســته همزمــان بــا
قبولــی در آزمــون وکالــت وارد مرحلــه
ی
جدیــدی از زندگــی کاری و تحصیل ـ 
خــود شــود.

درخشش
دانشجوی
روشندل
نمایندگی
مشهد
در آزمون
وکالت

موفقیت
دانشآموز
بنیادکودک
در جشنواره
خوارزمی

دانشآموز با استعداد نمایندگی مشهد موفق به کسب مقام سوم در جشنواره خوارزمی شد.
فاطمــه یکــی از دانشآمــوزان بورســیه ایــن نمایندگــی اســت کــه تیرمــاه  96در جشــنواره خوارزمــی بــا موضــوع آلودگیهــای
زیســت محیطــی ،شــرکت کــرد و توانســت مقــام ســوم ایــن جشــنواره را از آن خــود کنــد.
وی هماکنون در حال آمادهسازی طرحش جهت شرکت در اردوی انتخابی رشته سازه در مجارستان است.

حضور
“حجت
اشرفزاده”
در
بنیادکودک
نمایندگی
مشهد
حجت اشرفزاده خواننده موسیقی پاپ و سنتی کشورمان از بنیادکودک نمایندگی مشهد بازدید کرد.
در ایــن نشســت صمیمانــه“ ،حجــت اشــرفزاده” ضمــن ابــراز خرســندی از آشــنایی بــا بنیادکــودک و فعالیتهــای ایــن مؤسســه
آمادگــی خــود را بــرای حضــور در برنامههــای بنیادکــودک اعــام و دستنوشــتهای بــه یــادگار بــه مســئوالن نمایندگــی مشــهد
اهــدا کــرد.
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تفاهمنامه
بنیادکودک
و آموزش
و پرورش
استان
خراسان
رضوی

آبرنگیهای
ماریه هنرمند
نقاش
بنیادکودک

آمــوزش و پــروش اســتان خراســان
رضــوی بــا عقــد تفاهمنامــهای،
همــکاری خــود را بــا بنیــاد کــودک
مبنــی بــر معرفــی دانشآموزانــی کــه
دارای ضوابــط ایــن مؤسســه هســتند،
آغــاز کــرد.
تعهــدات آمــوزش و پــرورش در ایــن
تفاهمنامــه در هفــت مــاده تنظیــم شــده
اســت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه ســازماندهی و برنامهریــزی مناســب
جهــت شناســایی دانشآموزانــی کــه
شــرایط و ضوابــط بنیادکــودک را دارا
هســتند نــام بــرد.

ماریــه یکــی از دانشــجویان
بــا اســتعداد بورســیه نمایندگــی
مشــهد ،موفــق شــد بــا همــکاری
و هماهنگــی دوســتان و اســاتید
دانشــگاهی خــود در تیرمــاه
 1396آثــار هنــری خــود را در
کنــار  18هنرمنــد دیگــر بــه
نمایــش بگــذارد.
ایــن نمایشــگاه در محــل
گالــری اشــراق از تاریــخ 14
تیرمــاه لغایــت  21تیرمــاه
برگــزار شــد.

نمایندگی مشهد میزبان دانشآموزان زاهدان ،ایرانشهر
بنیادکــودک نمایندگــی مشــهد همچــون ســالیان
گذشــته بــا همــکاری و همیــاری مدیرعامــل هتــل
و فنوج
چهــار ســتاره اتــرک ،میزبــان دانشآمــوزان نمایندگ ـی
زاهــدان و اقماریهــای ایرانشــهر و فنــوج شــد.
اولیــن گــروه چهــل نفــره از دانشآمــوزان پســر در
خردادمــاه از نمایندگــی زاهــدان عــازم مشــهد شــدند و
در هتــل چهــار ســتاره اتــرک در مجــاورت حــرم مطهــر
امــام رضــا (ع) بــه مــدت ســه روز اقامــت کردنــد.
بــرای ایــن دانشآمــوزان برنامههــای تفریحــی و
ســیاحتی همچــون شــهربازی لگوســیتی ،بــاغ وحــش
وکیلآبــاد و ســرزمین موجهــای آبــی تــدارک دیــده
شــد .پــس از بازگشــت ایــن گــروه بــه زاهــدان ،دو
گــروه چهــل نفــره از نمایندگیهــای اقمــاری ایرانشــهر
و فنــوج ،میهمــان نمایندگــی مشــهد شــدند و در هتــل اتــرک اقامــت کردنــد.
توفیــق زیــارت امــام مهربانیهــا حضــرت رضــا (ع) و غیرمنتظــره بــودن ایــن اتفــاق بــرای ایــن دانشآمــوزان
کــه اولیــن سفرشــان بــه مشــهد محســوب میشــد ،حــال و هوایــی بــا نشــاط همــراه بــا تحقــق آرزویشــان را
تداعــی کــرد.
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مهاباد

زریان

 ۲۵۹۱کیلومتر مربع
 ۱۶۸.۰۰۰نفر
کردی سورانی
044
42246939

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

mahabad@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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برگزاری مسابقه نقاشی در روز طبیعت

در آســتانه ســال نــو و در روز طبیعــت بیــن دانشآمــوزان
نمایندگــی مهابــاد مســابقه نقاشــی بــا موضــوع طبیعــت برگــزار
شــد .در ایــن مســابقه نقاشــی ،بــه  9دانشآمــوز کــه نقاشــی
آنهــا جــزو برترینهــا بــود هدایایــی تعلــق گرفــت.

تماشای نمایش کمدی

بــا هماهنگــی نمایندگــی مهابــاد تعــدادی از دانشآمــوزان
بورســیه بــا همراهــی مددکارشــان بــه تماشــای نمایــش کمــدی
نشســتند .ایــن نمایــش بــه کارگردانــی ســیروان خضرپــور
بــه روی صحنــه رفــت .نمایــش کمــدی بــا مضمــون آگاهــی
نوجوانــان و جوانــان از فضــای مجــازی اجــرا شــد.
ایــن نمایــش بــه منظــور حمایــت و کمــک بــه زلزل ـهزدگان
اســتان کرمانشــاه اجــرا شــد کــه از دانشآمــوزان بنیادکــودک
نیــز دعــوت شــده بــود.

اهدای کتاب ،اهدای آگاهی

در خردادمــاه  96تعــداد  94جلــد کتــاب در زمینههــای
تاریخــی ،جغرافیــا ،داســتانی ،علمــی و تخیلــی توســط یکــی از
همیــاران بــه بنیادکــودک نمایندگــی مهابــاد اهــدا شــد.
ایــن همیــار کــه از معلمــان دلســوز یکــی از روســتاهای
مهابــاد اســت و از نزدیــک بــا مــردم محــروم و دانشآمــوزان
بــا اســتعدادی کــه بــه دلیــل فقــر از امکانــات آموزشــی محــروم
هســتند آشناســت بــا ایــن اقــدام خــود تــاش کــرد کــه
دانشآمــوزان بــا اســتعدادی کــه توانایــی تهیــه کتابهــای
کمکدرســی و غیردرســی را ندارنــد؛ بتواننــد از ایــن کتابهــا
بهــره ببرنــد.

بازدید دانشآموزان نمایندگی مهاباد از
کانون پرورش فکری

بــه مناســبت روز ملــی کــودک تعــدادی از دانشآمــوزان
بورســیه نمایندگــی مهابــاد بــا همراهــی مســئوالن از کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان شهرســتان مهابــاد بازدیــد
کردنــد و پــس از آن بیــن دانشآمــوزان مســابقه نقاشــی برگــزار
شــد.
در ایــن مســابقه نقاشــی بــه نفــرات برتــر از ســوی نمایندگــی
هدایایــی اهدا شــد.
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یاسوج

مجسمه آریوبرزن ورودی یاسوج

 16,249کیلومتر مربع
 ۱۳۴,۵۳۲نفر
لری بویراحمدی
074
33222804

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

yasoj@childf.org

مساحت
جمعیت
گویش
کد مخابراتی
تلفن نمایندگی
آدرس نمایندگی
پست الکترونیک
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برگزاری جشنواره نقاشی
جشــنواره نقاشــی بــا موضــوع “اعتیــاد نــه” بــا هــدف مبــارزه بــا ایــن ناهنجــاری اجتماعــی و آگاهیرســانی مضــرات
مصــرف مــواد مخــدر در نمایندگــی یاســوج بــا حضــور دانشآمــوزان بزرگســال ایــن نمایندگــی برگــزار شــد.
در ایــن جشــنواره کــه بــا اســتقبال مــردم بهویــژه جوانــان و نوجوانــان مواجــه شــد تعــدادی از دانشآمــوزان بورســیه
بنیادکــودک بــه مســابقات کشــوری راه یافتنــد.

برگزاری کالسهای آموزشی
بنیادکــودک نمایندگــی یاســوج بــرای دانشآمــوزان مقاطــع ابتدایــی ،دوره اول و دوم متوســطه ،کالسهــای رفــع
اشــکال و تقویتــی برگــزار کــرد .در ایــن کالسهــا دروس ریاضــی ،زبــان انگلیســی ،زبــان عربــی ،زیســت شناســی ،شــیمی،
فیزیــک و علــوم تجربــی تدریــس شــد.
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یزد

باغ خان

 110کیلومتر مربع
 682,۵8۲نفر
یزدی
035
36221509و36272712-13
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yazd@childf.org
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آدرس نمایندگی
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مراسم بزرگداشت مقام ادبی هوشنگ مرادی کرمانی
بنیادکــودک بــه مناســبت دریافــت بزرگتریــن جایــزه جهانــی
ادبیــات کــودک  2018توســط هوشــنگ مرادیکرمانــی،
مراســم بزرگداشــتی در محــل نمایندگــی یــزد برگــزار کــرد.
هوشــنگ مــرادی کرمانــی در ایــن مراســم گفــت“ :مــن عاشــق
مــردم ،دانشآمــوزان و خانوادههــا هســتم و از هــر کســی کــه
بــا جــان و دل در زمینــه فرهنــگ کار کنــد؛ تقدیــر میکنــم”.
وی افــزود“ :هــدف از حضــور مــن در ایــن مراســم ایجــاد
روحیــه امیــد و نشــاط در بیــن دانشآمــوزان آیندهســاز
کشــور اســت .مــن از ایــن مؤسســه خیریــه بــه دلیــل برگــزاری
چنیــن مراســمی تشــکر میکنــم و معتقــدم بایــد زمینــه
مطالعــه کتابهــای همــه نویســندگان ایرانــی در مــدارس
فراهــم شــود”.
بنیادکــودک جهــت فرهنــگ ســازی عمومــی ،ایــن مراســم را
بــا حضــور جمعــی از دانشآمــوزان بــا اســتعداد بــه همــراه
خانوادههایشــان و جمعــی از نیکــوکاران و فرهنگیــان برگــزار
کــرد.
در ایــن مراســم هوشــنگ مــرادی کرمانــی ،ضمــن قدردانــی از
فعالیتهــای بنیادکــودک بــه برنــدگان جشــنواره “دس ـتهای
کوچــک” از ســوی ایــن بنیــاد ،هدایایــی اعطــا کــرد.

برگزاري كارگاه آموزشی “مهارتهاي
فرزندپروري در سازگاري والدين و فرزندان”

اوليــن دوره كارگاه روانشــناختي بــا موضــوع” مهارتهــاي
فرزندپــروري در ســازگاري والديــن و فرزنــدان” بــا هــدف
شــناخت و روانشناســی خانــواده ،کاهــش خشــونتهای
خانــواده و ایجــاد روابــط مســتحکمتر میــان اعضــای خانــواده،
پــرورش کــودکان ســالم و بــا عاطفــه و ارتقای ســطح ســامت
خانــواده برگــزار شــد.
در ايــن جلســات “دكتــر آرش توشــه” ســايكوتروماتولوژي و
متخصــص مــددكاري اجتماعــي از انگلســتان ،بــا تكيــه بــر
ايــن اصــل كــه مــادر و فرزنــدان بايســتي شــرايط موجــود
خــود را بپذيرنــد؛ پیرامــون بهبــود بخشــيدن مهارتهــاي
ارتباطــي والديــن و فرزنــدان ،عــدم مقايســه كــودكان بــا
يكديگــر و افزايــش رفتارهــاي صميمانه ســخن گفــت و درباره
مســائل مربــوط بــه آمــوزش مســئوليتپذيري و آمــوزش
مهارتهــاي خودمراقبتــي بــه بحــث و تبادلنظــر پرداخــت.

اعزام دانشآموزان نمایندگی یزد برای اولین
بار به اردوی تابستانه

بــه منظــور غنیســازی اوقــات فراغــت دانشآمــوزان و بــا
هــدف آمــوزش مســئولیتپذیری و انســجام گروهــی ،ایــن
نمایندگــی بــرای اولینبــار اقــدام بــه اعــزام دانشآمــوزان
بورســیه خــود بــه اردوی تابســتانه بندرانزلــی کــرد.
در ایــن اردو کــه بــه دعــوت یکــی از همیــاران بنیادکــودک
صــورت پذیرفــت  35نفــر از دانشآمــوزان بــه مــدت ســه شــب
در ایــن شــهر حضــور یافتنــد و از طبیعــت زیبــای بندرانزلــی
دیــدن کردنــد.
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یادگاری ماندگار از فرزندان بنیادکودک در روز درختکاری
به مناسبت  15اسفند ،روز درختکاری
بــه مناســبت فرارســیدن روز درخــتکاری و در
هفتــه منابــع طبیعــی ،دانشآمــوزان بــا اســتعداد
بنیادکــودک نمایندگــی آمــل تعــداد پنجــاه اصلــه
نهــال را از خــود بــه یــادگار گذاشــتند.

تعــدادی از دانشآمــوزان نمایندگــی مراغــه بــا
دعــوت تشــکل زیســت محیطــی همــای ســبز،
پانزدهــم اســفندماه  1396همزمــان بــا روز
درختــکاری در مراســم افتتــاح مدرســه طبیعــت
شــرکت کردنــد .هــدف دوس ـتداران طبیعــت از
افتتــاح ایــن مدرســه فرهنگســازی و آمــوزش
کــودکان بــرای حفــظ محیــط زیســت و نگهــداری
منابــع طبیعــی بــود.

دانشآمــوزان نمايندگــي يــزد در «پويــش
مردمــي درختــي بــراي آينــده» در اســفندماه
1396شــرکت کردنــد.
در ايــن پويــش در قطعــه زمينــي کــه در حاشــيه
شــهر بــراي بنيادكــودك در نظــر گرفتــه شــده
بــود ،دانشآمــوزان نهالهايــي شناســنامهدار
جهــت حفــظ محيــط زيســت کاشــتند.

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

کسب مدال نقره مسابقات کشوری
کیکبوکسینگ
“محمــد” دانشآمــوز پایــه هفتــم نمایندگــی
اردبیــل موفــق بــه کســب مــدال نقــره در مســابقات
کشــوری در اردبیــل شــد .وی در کارنامــه خــود
مــدال برنــز مســابقات کیکبوکســینگ را نیــز دارد.
“محمــد” همچنیــن در مســابقات کشــوری کــه
در شــهر تبریــز برگــزار شــد؛ توانســته اســت بازوبنــد
پهلوانــی دریافــت کنــد.

کسب مقام سوم کشوری در رشته کیکبوکسینگ
“مریــم” دانشآمــوز نمایندگــی اردبیــل در مســابقات بینالمللــی نیوفولکنتاکــت
کیکبوکســینگ  2018تهــران موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد .وی در مقطــع نهــم
مشــغول بــه تحصیــل اســت.
“مریــم”  2مقــام اســتانی و یــک مقــام کشــوری در مســابقات بینالمللــی
ایــن رشــته را در کارنامــه خــود دارد.

...

109

...اردبیل
کسب مقام اول ووشوی استانی
“آهــو” دانشآمــوز نمایندگــی اردبیــل در
مســابقات ســطح اســتانی موفــق بــه کســب مقــام
اول مســابقات ووشــو شــد .وی کــه در مقطــع
هفتــم مشــغول بــه تحصیــل اســت عــاوه بــر درس
و تحصیــل ،در زمینــه ورزش نیــز در رشــته دوی
ســرعت ،پنــج مقــام اول و دوم اســتانی و در رشــته
ووشــو یــک مقــام اســتانی را در کارنامــه خــود دارد.
“علی” به عضویت تیم والیبال فرهنگسرای رازی تهران درآمد
علــی بــه لحــاظ تحصیلــی در وضعیــت خوبــی اســت و عــاوه بــر موفقیتهای
تحصیلــی در رشــته والیبــال نیــز موفقیتهایــی کســب کرده اســت.
وی پــس از انجــام آزمونهــای متفــاوت بــه عضویــت تیــم والیبــال
فرهنگســرای رازی تهــران درآمــد .ایــن تیــم در لیــگ نوجوانــان تهــران از جملــه
تیمهــای برتــر اســت.

اصفهان
“یگانه” قهرمان تکواندوی مسابقات منطقه  6کشوری
“یگانــه” دانشــجوی نمایندگــی اصفهــان در مســابقات تکوانــدوی منطقــه  6کشــوری
مقــام اول را کســب کــرد .وی کــه دانشــجوی رشــته تربیــت بدنــی دانشــگاه سراسریســت؛
مــدت  10ســال اســت کــه در رشــته تکوانــدو بــه صــورت حرفـهای فعالیــت دارد .یگانــه
در رشــتههای فوتســال و کیکبوکســینگ نیــز فعالیــت داشــته اســت.
”یگانــه” مدالهایــی را نیــز در ســطح کشــوری در ایــن رشــتهها کســب کــرده اســت.
وی همچنیــن در  2دوره بــه مرحلــه دوم انتخابــی تیــم ملــی ایــران راه یافتــه اســت.

“لیال” مدال طالی مسابقات هندبال دختران را کسب کرد
دانشآمــوز بورســیه نمایندگــی اصفهــان ،عضــو تیــم هندبــال فــوالد مبارکــه
ســپاهان در رده نوجوانــان بلندقامتــان ،قهرمــان مســابقات هندبــال منطقــه
جنــوب کشــور شــد.
“لیــا” دانشآمــوز پایــه یازدهــم در رشــته علــوم انســانی و بورســیه
بنیادکــودک نمایندگــی اصفهــان مــدت  7ســال اســت کــه عضــو تیــم هندبــال
فــوالد مبارکــه ســپاهان بــوده و در ردههــای ســنی نوجوانــان ،جوانــان و
ســوپرلیگ ایــن تیــم بــازی کــرده اســت .وی امســال نیــز همچــون ســالهای
پیــش در مســابقات کشــوری لیــگ برتــر ایــن تیــم شــرکت کــرد و بــه همــراه
تیمــش قهرمــان کشــور شــد.
گفتنــی اســت“ ،لیــا” قهرمانــی مســابقات کشــوری آموزشــگاهها در شــهر
مشــهد را نیــز در کارنامــه خــود دارد .وی از ســال  95بــه اردوی تیــم ملــی
بلندقامتــان هندبــال ایــران راه یافتــه و هماکنــون مشــغول آمادهســازی خــود
بــرای انتخابــی مســابقات آســیایی اســت.
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اهواز
کسب مقام اول مسابقات قهرمانی فوتسال
“ســیما” دانشــجوی نمایندگــی اهــواز موفــق بــه کســب مقــام
اول قهرمانــی  10منطقــه از مناطــق کشــور شــد.
وی دانشــجوی ممتــاز مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته تربیــت
بدنــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت کــه بــه عنــوان
عضــوی از تیــم فوتســال دختــران دانشــگاه ،موفــق بــه کســب
ایــن مقــام شــد.

آمل

مــدال طــای مســابقات کاراتــه قزاقســتان بــه دختــران
بنیادکــودک رســید
دختــران کاتــاروی جــوان ایــران در شــهر “آســتانه” قزاقســتان بــا
ترکیــب  3دختــر از نمایندگــی آمــل در مســابقات کاراتــه قهرمانــی آســیا
شــرکت کردنــد .ایــن تیــم در قزاقســتان میزبــان مســابقات را شکســت داد
و در دیــدار نهایــی بــا پیــروزی مقابــل تیــم مالــزی نشــان طــای مســابقات
را از آن خــود کــرد.
مســابقات کاراتــه قهرمانــی آســیا بــا حضــور  660کاراتــهکار از 27
کشــور بــه میزبانــی قزاقســتان در “آســتانه” برگــزار شــد و تیــم ملــی
کاراتــه ایــران در دو رده ســنی نوجوانــان و جوانــان دختــران و پســران در
مجمــوع بــا کســب  10نشــان طــا 4 ،نقــره و  6برنــز مقتدرانــه بــه مقــام
قهرمانــی دســت یافــت.
تیــم مازنــدران بــا  9کاراتـهکار بــه همــراه کاروان اعزامــی کاراتــه ایــران
در مســابقات قهرمانــی آســیا حضــور داشــت کــه ســه نشــان طــا و یــک
نشــان برنــز را بــه کارنامــه خــود افــزود.
محدثــه از نــامآوران نمایندگــی آمــل بــا حضــور در ایــن تیــم  9نفــره
بــه ســکوی قهرمانــی رســید.
وی همچنیــن بــا حضــور در مســابقات بینالمللــی کاراتــه کــه اوایــل
مهرمــاه  96در کشــور ترکیــه برگــزار شــد بــا کســب مــدال نقــره جــواز
حضــور در المپیــک  2020را بهدســت آورد.
وی در جدیدتریــن رنکینــگ فدراســیون جهانــی در بخــش کاتــای
انفــرادی بــا کســب  15امتیــاز در رتبــه  415جهــان قــرار گرفــت.

بوشهر
کسب مدال طالی رشته هانمادانگ
“رضــا” دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی بوشــهر ،توانســت
در مســابقات تکوانــدوی رشــته هانمادانــگ چهــار جانبــه اســتان
بوشــهر ،مــدال طــا را کســب کنــد.
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افتخارآفرینــی دانشآمــوزان بنیادکــودک در جشــنواره ورزشــی فرزنــدان
مهر
بــه گــزارش نمایندگــی بوشــهر دانشآمــوزان دختــر ایــن نمایندگــی بــا حضــور
در جشــنواره ورزشــی فرزنــدان مهــر خــوش درخشــیدند .در ایــن مســابقات کــه
شــهریورماه ســال  96در بابلســر و در ســطح کشــوری برگــزار شــد دانشآمــوزان
بنیادکــودک در رشــتههای تنیــس روی میــز و دوی  100متــر موفقیتهــای
درخشــانی را کســب کردنــد.
زهــرا دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیــاد در رشــته دوی  100متــر زیــر  14ســال موفــق
بــه کســب عنــوان قهرمانــی شــد .دیگــر دانشآمــوز بــا اســتعداد ایــن نمایندگــی نیــز
در مســابقات تنیــس روی میــز زیــر  18ســال ،مقــام دوم را کســب کــرد.
توهشــتمین دوره ایــن مســابقات نیــز موفــق بــه کســب مقــام ســوم
زهــرا در بیس 
کشــوری شــد .ایــن مســابقات در شــهر ســنندج بــه مــدت  5روز برگــزار شــد و
دانشآمــوزان دختــر  33اســتان در ایــن مســابقات شــرکت کردنــد.
کونگفــوکاران نمایندگــی بوشــهر در مســابقات کشــوری مدالهــای
رنگارنــگ کســب کردنــد
دو بــرادر رزمــیکار از دانشآمــوزان نمایندگــی بوشــهر در مســابقات کشــوری
کونگفوتــوآ موفــق بــه کســب مدالهــای رنگــی شــدند.
“ابوالفضــل” بــرادر بزرگتــر در ایــن دوره از مســابقات موفــق بــه کســب مــدال طــا
شــد و “مجتبــی” بــرادر کوچکتــر نیــز بــه مــدال نقــره دســت یافــت.
چهاردهمیــن دوره از مســابقات کشــوری کونگفوتــوآ ســنتی بــا هدف بزرگداشــت
یــاد اســتاد فقیــد کونگفــو رضــا اقیــری (از اســتان البــرز) برگــزار شــد کــه عنــوان
ســتاره ایــن مســابقات بــه “ابوالفضــل” از دانشآمــوزان نمایندگــی بوشــهر تعلــق
یافــت.
همچنیــن ایــن رزم ـیکاران عــاوه بــر کســب مــدال بــه اردوی منتخــب ایــران
نیــز دعــوت شــدند کــه پــس از برگــزاری مســابقات انتخابــی نفــرات برتــر آنه ـا بــه
عضویــت تیــم ملــی درخواهــد آمــد.
“ابوالفضــل” مــدالآور نمایندگــی بوشــهر بــهغیــر از موفقیــت در تحصیــل5 ،
مــدال رشــته رزمــی نیــز در کارنامــه خــود دارد.

قهرمان بوکس استان
“مهــدی” دانشآمــوز بــا اســتعداد و نخبــه نمایندگــی بوشــهر ،در آذرمــاه 96
در مســابقات قهرمانــی بوکــس اســتان موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.

تبریز

موفقیــت دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک در کســب مــدال قهرمانــی مســابقات
کا ر ا ته
میتــرا از دانشآمــوزان بورســیه نمایندگــی تبریــز اســت کــه عــاوه بــر موفقیــت در پیشــبرد
امورتحصیلــی خــود ،در رشــته ورزشــی کاراتــه ،اســتعداد چشــمگیری را از خــود نشــان داده و
تاکنــون موفقیتهایــی را در ایــن زمینــه کســب کــرده اســت.
وی در شــهریورماه بــا حضــور در مســابقات اســتانی رشــته “کاراتــه ســبک شــوتوکان” و
پیــروزی بــر حریفــان ،موفــق بــه کســب مقــام اول شــد و مــدال خوشرنــگ طــا را بــر گــردن
آویخــت.
همچنیــن در مســابقات ســبک “شوتوکانآســایریو” بــا شایســتگی ،مقــام دوم ایــن مســابقات
را کســب کــرد و توانســت بــا بهدسـتآوردن مــدال نقــره در ایــن عرصــه افتخارآفرینــی کنــد.
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رشت

افتخارآفرینــی دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک در
مســابقات والیبــال
حدیثــه دانشآمــوز بــا اســتعداد بنیادکــودک بــا حضــور در
مســابقات والیبــال دختــران اســتان گیــان ،موفــق بــه کســب
مقــام نخســت مســابقات شــد و مــدال طــا را بــر گــردن آویخــت.
حدیثــه اکنــون پایــه هشــتم خــود را بــا موفقیــت و بــا معــدل 20
پشــت سرگذاشــته اســت .وی بــه پــاس قدردانــی از حمایتهــای
همیــارش ،مــدال طــای خــود را بــه ایشــان تقدیــم کــرد.
درخشــش دانشآمــوزان نمایندگــی رشــت در مســابقات
ورزشــی کونــگ فوتوآ

زاهدان

محمــد از دانشآمــوزان بــا اســتعداد و بورســیه نمایندگــی
رشــت موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی در مســابقات اســتانی
ورزش رزمــی کونــگ فوتــوآ شــد.
محمــد عــاوه بــر اســتعداد تحصیلــی و ورزشــی در
زمینــه هنــری نیــز دارای ذوق و عالقــه بــوده و تعــدادی از
دستســازههای زیبــای خــود را کــه ترکیبــی از مقــوا و کاغــذ
رنگــی اســت بــه بنیادکــودک تقدیــم کردهاســت.

دانشآمــوزان نمایندگــی زاهــدان در اردوی تیرانــدازی
شــرکت کردنــد

دانشآمــوزان نمایندگــی زاهــدان در آبانمــاه ســال  96در
اردوی تیرانــدازی بــه میزبانــی هیئــت تیرانــدازی اســتان سیســتان و
بلوچســتان در محــل ســالن تیرانــدازی ایــن شــهر شــرکت کردنــد.
همچنیــن در ایــن مراســم رئیــس هیئــت تیرانــدازی اســتان در
حضــور دانشآمــوزان از “مهــدی جعفــری پویــا” مــدالآور و عضــو
تیــم ملــی تیرانــدازی کشــور تقدیــر کــرد.
هــدف از انجــام ایــن مراســم کــه بــا حضــور دانشآمــوزان
نمایندگــی زاهــدان انجــام شــد ایجــاد شــوق و انگیــزه بــرای
دانشآمــوزان و ســوق دادن آنهــا بــه ســوی ورزش و ایجــاد شــرایط
مفــرح و شــاد عنــوان شــد.

شهرکرد

دانشآموز نمایندگی شهرکرد ،فاتح سکوی قهرمانی
محمــد از دانشآمــوزان فعــال و منضبــط بورســيه نمايندگــي شــهرکرد
عــاوه بــر موفقیــت تحصيلــی ،در رشــته ورزشــي طنابزنــي نیــز در
ســطح کشــور و اســتاني داراي حکــم قهرمانــي اســت .وی در طــی ســه
ســال فعالیــت در ایــن رشــته و شــرکت در مســابقات کشــوری ،ســال
گذشــته بــا کســب دو مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز در شهرســتان اراک
بــه نایــب قهرمانــی کشــوری دســت یافــت و اخیــرا ً در مســابقات اســتانی
کــه در شهرســتان فارســان برگــزار شــد مقــام اول اســتان را کســب کــرد.

شیراز
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آیــدا دانشآمــوز بــا اســتعداد نمایندگــی اقمــاری مرودشــت ،بــا
همیــاری نیکاندیشــان بنیــاد بــه همــراه تیــم منتخــب ایــران در مســابقات
بینالمللــی انشــن کاراتــه جــام ریاســت جمهــوری آذربایجــان در وزن
55کیلوگــرم جوانــان ،بخــش کمیتــه شــرکت کــرد و توانســت بــا غلبــه
بــر تمــام حریفــان ،مقــام اول را کســب و مــدال طــا را از آن خــود کنــد.
ایــن مســابقه یکــی از مســابقات گزینشــی جهــت شــرکت در رقابتهای
جهانــی ژاپــن بــود .وی همچنیــن بــا حضــور در مســابقات کشــوری
کاراتــه ســبک سوکیوکوشــین بانــوان موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی
فنیتریــن مبــارز شــد .ایــن مســابقات در مردادمــاه  96بــه مناســبت
میــاد امــام رضــا(ع) در شهرســتان اســتهبان برگــزار شــد.

کسب مقام نخست در مسابقات بینالمللی کاتا
ملیــکا دانشآمــوز نمایندگــی اقمــاری مرودشــت بــا شــرکت در
چهارمیــن دوره مســابقات بینالمللــی کــه در شهرســتان کــرج برگــزار
شــد؛ موفــق بــه کســب مقــام نخســت در رشــته کاتــا در ســبک شــوتوکان
شــد.
وی پیــش از ایــن موفــق بــه کســب مقــام اول مســابقات اســتانی رده
نونهــاالن در رشــته شــیوتوریو یوشــوکوکای یونیــون شــده بــود.

کسب مدال طالی ووشو در مسابقات کشوری
“علــی” دانشآمــوز نمایندگــی شــیراز موفــق بــه کســب مقــام نخســت در
مســابقات ووشــو در رده ســنی نوجوانــان شــد.
وی در مقطــع هفتــم مشــغول بــه تحصیــل اســت و در مســابقات کشــوری
ووشــو شــاخه “چانــگ چــوان” در رده ســنی نوجوانــان کــه در بهمــن مــاه
 96در شــهر بوشــهر برگــزار شــد مقــام نخســت را کســب کــرد و مــدال
طــا را بــر گــردن آویخــت.

دانشآمــوز نمایندگــی اقمــاری مرودشــت مــدال طــای
مبــارزان و کاتــای تیمــی را کســب کــرد
رضــا دانشآمــوز نخبــه نمایندگــی اقمــاری مرودشــت ،کــه در مقطــع
ششــم ابتدایــی تحصیــل میکنــد؛ توانســت در مســابقات کشــوری
ژیمناســتیک در آذربایجــان شــرقی ،مقــام اول رشــته مبــارزان را کســب
و در بخــش کاتــای تیمــی رده نونهــاالن مــدال طــا را از آن خــود کنــد.
رضــا پیــش از ایــن در رشــته ژیمناســتیک فعالیتهــای زیــادی داشــته
و چندیــن مــدال افتخــار اســتانی و کشــوری را در کارنامــه خــود دارد.
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آیــدا ،دانشآمــو ِز بــا اســتعداد بنیادکــودک عــاوه بــر کســب معــدل
بــاال ،در مســابقه کیوکوشــین کاراتــه ماتسوشــیما کــه در ســطح اســتانی
برگــزار شــد؛ موفــق بــه کســب مقــام دوم جوانــان در رشــته کمیتــه-50
شــد .وی در رشــته کیوکوشــین کاراتــه فعالیــت دارد و طــی ســالهای
اخیــر موفــق بــه اخــذ مقامهــای اســتانی ،کشــوری و بینالمللــی شــده
اســت .همچنیــن در مســابقه اســتانی دیگــری کــه در مــرداد مــاه 95
برگــزار شــد موفــق بــه اخــذ مقــام اول در رشــته کمیتــه رده بــاالی وزن
 -37شــد.
گفتنــی اســت خواهــرش آینــاز کــه او نیــز دانشآمــوزی بــا اســتعداد
اســت در زمینــه کاراتــه و در رشــته کمیتــه وزن -30موفــق بــه اخــذ
مقــام اول نونهــاالن در مســابقات اســتانی شــد.

کاشان
کسب مقام اول مسابقات کاراکو
“مهــا” دانشآمــوز بــا اســتعداد مقطــع پنجــم ابتدایــی عــاوه
بــر موفقیــت تحصیلــی ،در زمینــه ورزش رزمــی موفــق بــه کســب
مقــام اول مســابقات کاراکــو در ســطح شهرســتان کاشــان شــد.
وی هماکنــون مشــغول آمادهســازی خــود بــرای مســابقات
اســتانی اســت.

مشهد

کسب مدال طالی مسابقات شطرنج معلوالن آسیا

در اولیــن دوره رقابتهــای شــطرنج قهرمانــی معلــوالن آســیا
کــه بــه میزبانــی بیشــکک قرقیزســتان برگــزار شــد؛ دانشــجوی
نمایندگــی مشــهد مــدال طــای ایــن دوره را کســب کــرد.
از میــان تیــم شــش نفــره ایــران کــه موفــق بــه کســب ســه
مــدال طــا در ایــن مســابقات شــدند؛ “صدیقــه” دانشــجوی
بنیادکــودک موفــق بــه کســب مــدال طــای بخــش بانــوان ایــن
دوره از مســابقات شــد .تیــم ایــران متشــکل از پنــج شــطرنجباز
پســر و یــک شــطرنجباز دختــر بــود کــه همــه آنهــا نابینــا یــا
کمبینــا بودنــد و پــس از هفــت دور رقابــت“ ،صدیقــه” توانســت
بــه مــدال طــای بخــش بانــوان دســت یابــد .تیــم اعزامــی ایــران
در مســابقات گروهــی مقــام دوم و مــدال نقــره را کســب کــرد.
“صدیقــه” یکــی از دانشــجویان بــا اســتعداد کمبینــای
بنیادکــودک اســت کــه در رشــته حســابداری تحصیــل میکنــد.
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مهاباد

افتخارآفرینی دانشآموز نمایندگی مهاباد
آکام دانشآمــوز بورســی ه نمایندگــی مهابــاد کــه هماکنــون
عضــو تیــم هندبــال ایــن شــهر اســت؛ چندینبــار موفــق بــه
کســب مــدال و لــوح تقدیــر و کاپ قهرمانــی شــده اســت.
همچنیــن در مســابقات اســتانی تیــم هندبــال کــه در
شهرســتان مهابــاد برگــزار شــد مقــام اول را از آن خــود کــرد.
وی مقــام دوم مســابقات اســتانی آمــوزش و پــرورش در ارومیه
و نیــز مقــام ســوم مســابقات منطقــه  3در تبریــز را در کارنامــه
خــود دارد.

یاسوج

افتخارآفرینی دانشآموز بورسیه نمایندگی یاسوج
عرفــان ،یکــی از دانشآمــوزان نمایندگــی یاســوج در مســابقات
اســتانی ورزش تکوانــدو خــوش درخشــید .کســب  2مــدال نقــره
و یــک مــدال برنــز و در آخــر مــدال طــای ایــن مســابقات از
افتخــارات ایــن دانشآمــوز اســت.

یزد
کسب مقام سوم رشته کاتا
“ســید عبــاس” دانشآمــوز نمایندگــی یــزد در چهارمیــن
دوره مســابقات انتخابــات کاراتــه اســتان یــزد موفــق بــه کســب
مقــام ســوم در رشــته کاتــا شــد.
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بنیادکودک با ارسال کانکسهای آموزشی به حمایت از دانشآموزان
زلزلهزده کرمانشاه شتافت.
شــامگاه یکشــنبه  ۲۱آبــان  ۱۳۹۶زمینلــرزهای بــه بزرگــی  7.3ریشــتر در اســتان کرمانشــاه بــه وقــوع
پیوســت .بــر اســاس گــزارش مرکــز لرزهنــگاری ایــران ،کانــون ایــن زمینلــرزه  ۵کیلومتــری شــهر ازگلــه بــود.
دیرزمانــی از یــن حادثــه ناگــوار نگذشــته بــود کــه رســانهها اقــدام بــه انتشــار تصاویــری از وضعیت زلزلـهزدگان
مناطــق آســیبدیده کردنــد .پــس از آن ســیلی از کمکهــای خودجــوش مردمــی بــه ایــن منطقــه ســرازیر
شــد تــا مرحمــی بــر زخمهــای آســیبدیدگان باشــد.
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بــا وقــوع زلزلــه عــاوه بــر تخریــب منــازل مســکونی،
تعــداد زیــادی از مــدارس شهرســتانها و روســتاهای اســتان
کرمانشــاه تخریــب شــد و زنگهــای مــدارس ،دیگــر شــنیده
نشــد .بنابرایــن بــه صــدا درآوردن زنگهــای مــدارس در
دســتور کار قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه تخریــب مــدارس در
مناطــق زلزلـهزده کرمانشــاه و رســالت بنیادکــودک مبنــی بــر
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد نیازمنــد و پیشــگیری از
محرومیــت تحصیلــی آنــان بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و
شــرایط نامناســب زندگــی ،ایــن موسســه اقــدام بــه جمـعآوری
کمکهــای مردمــی جهــت آمادهســازی شــرایط مســاعد
تحصیلــی کــرد و بیتردیــد بــرای تحقــق و حصــول نتیجــه
مطلــوب كــه همانــا بازگردانــدن دانشآمــوزان بــه مدرســه
اســت؛ خواســتار همراهــی مــردم همــواره مهربــان شــد.
پــس از رایزنیهــای انجــام شــده بــا ســازمان نوســازی

مــدارس اســتان کرمانشــاه و اعــام آن ســازمان مبنــی بــر
جایگزینــی  ۲۵۰کانکــس بــه جــای  44مدرســه تخریبشــده،
بــرای برپایــی مجــدد و هرچــه ســریعتر مــدارس ،مقــرر شــد
بنیادکــودک بخشــی از کانکسهــای آموزشــی را جهــت فراهــم
کــردن شــرایط تحصیلــی و حضــور دوبــاره دانشآمــوزان در
کالسهــای درس تأمیــن کنــد.
پــس از اعــام ایــن خبــر موجــی از تکاپــو بــرای جم ـعآوری
کمکهــای مردمــی جهــت آمادهســازی شــرایط مســاعد
تحصیلــی بــرای دانشآمــوزان مناطــق بحــرانزده بــه راه افتــاد
و مدیــران بنیادکــودک در مســیر اهــداف ســازمان ،تصمیــم بــه
حمایــت همهجانبــه از آنــان گرفتنــد و بــا حمایــت همیــاران
داخــل و خــارج از کشــور ،ایــن مؤسســه توانســت تعــداد قابــل
توجهــی کانکــس و مایحتــاج تحصیلــی را بــرای دانشآمــوزان
فراهــم و بــه ایــن مناطــق ارســال کنــد.
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آغاز ارسال کانکسهای آموزشی جایگزین مدارس
اولیــن مرحلــه از ارســال کانکسهــای آموزشــی در تاریــخ
چهارشــنبه یکــم آذرمــاه ســال  96آمــاده بارگیــری شــد .در
اولیــن بخــش تعــداد  6کانکــس آمادهســازی و روز شــنبه
چهــارم آذرمــاه تعــداد  3کانکــس بــه روســتای مشــکنار2 ،
کانکــس بــه روســتای دولنــگان و  1کانکــس بــه روســتای
نــوده از توابــع اســتان کرمانشــاه ارســال شــد.
بــه دنبــال حمایتهــای مردمــی ،روز سهشــنبه 21
آذرمــاه نیــز تعــداد  6کانکــس دیگــر بــه شهرســتانهای
ثــاث باباجانــی و ســرپلذهاب ارســال شــد .چنــد روز بعــد
از آن ،در تاریــخ چهــارم دیمــاه ،پــس از آمادهســازی 8
کانکــس دیگــر ،تعــداد  6کانکــس بــه روســتای بزمیرآبــاد و2
کانکــس بــه روســتای فرمایشــه و پنجشــنبه هفتــم دیمــاه
نیــز بــا توجــه بــه اعــام نیــاز ســازمان نوســازی اســتان
کرمانشــاه 6 ،کانکــس بــه تفکیــک  2دســتگاه بــه روســتای

رمکــی 2 ،دســتگاه بــه روســتای فرمایشــه و  2کانکــس بــه
ثــاث باباجانــی ارســال شــد و پــس از آن یکشــنبه دهــم
دی مــاه  10چشــمه ســرویس بهداشــتی بــرای تجهیــز
کانکسهــای آموزشــی راهــی روســتاهای توابــع ثــاث
باباجانــی شــد.
همزمــان بــا ارســال کانکسهــای تحصیلــی ،تجهیــز
آنهــا بــا نیمکــت و ارســال لــوازم تحصیلــی و کولهپشــتی
نیــز در برنامــه قــرار گرفــت و ایــن تجهیــزات بــه همــراه
کانکسهــا بــرای دانشآمــوزان فرســتاده شــد.
در ادامــه بــا ارســال  10کانکــس دیگــر ،دانشآمــوزان
روســتاهای عبدالــه خاکیعلیــا ،شــهید بهشــتی میرآبــاد،
بنــاوج زمــان ،ســرکورگان جوجــار ،کانــی ،هولــه ،تمرخــان،
شــهرک گاوداری و روســتای میرآبــاد نیــز هرکــدام صاحــب
کانکــس آموزشــی مجهــز بــه ســرویس بهداشــتی شــدند.

در بهمنمــاه نیــز بنیادکــودک بــا ارزیابــی مجــدد و نیازســنجی مناطــق
آســیب دیــده بــا همــکاری اداره نوســازی اقــدام بــه ارســال  34کانکــس بــه
روســتاها و توابــع ســرپل ذهــاب و ثــاث باباجانــی کــرد .مناطقــی همچــون
تنــگ اســماعیلخان از توابــع ســرپلذهاب ،روســتای کالهمــال و ســایر
مــدارس آســیب دیــده از کانکــس مدرســه برخــوردار شــدند.

در روزهــای پایانــی ســال ،علیرغــم حجــم بیــش از معمــول
بنابرایــن در اســفندماه تعــداد  15کانکــس بــه همــراه 7
وظایــف کارکنــان در بنیادکــودک ،ایــن موسســه همچنــان بــه چشــمه ســرویس بهداشــتی بــه شهرســتان ســرپلذهاب
رســالت خــود در ســاخت و ارســال کانکسهــا ادامــه داد و ارســال شــد.
ایــن رونــد پیــش از نــوروز متوقــف نشــد.
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در ســال جدیــد رونــد ارســال کانکسهــا ادامــه یافــت
و در اولیــن مرحلــه تعــداد  4کانکــس در تاریــخ سهشــنبه
 28فروردیــن مــاه بــه منطقــه ثــاث باباجانــی ارســال
شــد و در مــدارس “ابــن سینا-روســتای آبــداالن” از توابــع
ثــاث باباجانــی“ ،شــهید کریــم شعری-روســتای کوهــگاه”،
“اســتقالل -روســتای ســرپهن” و مدرســه “پیروزی -روســتای
ســوار بیلگــی” مســتقر شــد.
در ادامــه رونــد ارســال کانکسهــا  8کانکــس دیگــر بــه

همــراه  16ســرویس بهداشــتی در اردیبهشــتماه  97بــه
کرمانشــاه ارســال و در ایــن شــهر نگهــداری شــد تــا پــس
از اعــام آمــوزش و پــرورش اســتان بــه مــدارس مــورد نظــر
ارســال شــود.
بدینترتیــب در نیمــه اردیبهشــتماه تعــداد مجمــوع
کانکسهــای آموزشــی ارســالی از ســوی بنیادکــودک بــه
مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه بــه  107دســتگاه رســید
و ایــن پــروژه خاتمــه پیــدا کــرد.

بســته عیدانــه بیــن خانوارهــای
زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه توزیــع شــد
بــا حضــور نماینــدگان بنیادکــودک در
کرمانشــاه ،بســتههای عیدانــه شــامل خــوراک و پوشــاک
بیــن خانوادههــای زلزلــهزده روســتاهای ســرپلذهاب
توزیــع شــد.
پــس از توزیــع بســتههای عیدانــه ،نماینــدگان
بنیادکــودک از کانکسهــای آموزشــی ارســالی توابــع
ثــاث باباجانــی و توابــع ســرپلذهاب بازدیــد کردنــد و
شــرایط فیزیکــی و ضروریــات کانکسهــا مــورد بررســی
قرارگرفــت .همچنیــن در ایــن بازدیدهــا نیازســنجیهایی
بــرای لــوازم ضــروری و احتیاجــات فصلهــای آتــی مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
قائممقــام بنیادکــودک همچنیــن در ایــن ســفر بــا
معــاون نوســازی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه
گفتوگــو کــرد .در ایــن نشســت در خصــوص درخواســت
احــداث نمایندگــی بنیادکــودک در ســرپلذهاب و
همچنیــن آمادهســازی کانکسهــای قابــل حمــل بــرای
دانشآمــوزان عشــایر صحبــت شــد.
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خاطراتش هم مثل خودش شیرین و صدیق است 72 .سال
از زندگی را پشت سر گذاشته اما هنوز خود را موظف به
فعالیت و خدمت به دانشآموزان نیازمند میداند.

“صدیقــه اســتحقاری” بانــوی کرمانشــاهی اســت کــه
مدیریــت پــروژه اســتقرار کانکسهــای آموزشــی را در
مناطــق زلزلــهزده بــر عهــده داشــت 3 .فرزنــد پســر دارد و
همــه بچههــای خانــواده بنیادکــودک را همچــون فرزنــدان
خــود دوســت دارد .هــر روز از ســاعت  7صبــح بــه ســمت
کار و تــاش بــرای دانشآمــوزان بنیادکــودک قــدم برم ـیدارد
و هیــچگاه از تــاش دســت نمیکشــد .میگویــد زنــگ
صــدای شــور و شــوق بچههــا در گوشــم طنینانــداز اســت
و از اینکــه بچههــا بــا شــادی و شــعف بــه اســتقبالمان
میآینــد و در زیــر بــاران رقــص محلــی و پایکوبــی میکننــد
در پوســت خــود نمیگنجــم.
 18ســال از تــاش او در بنیادکــودک میگــذرد .او بعــد از
زلزلــه اخیــر در اســتان کرمانشــاه ،ظــرف مــدت  6مــاه تعــداد
 107دســتگاه کانکــس آموزشــی ارســالی از بنیــاد را در مدارس
تخریبشــده مســتقر کــرد و شــبانهروز بــرای دانشآمــوزان
ایــن منطقــه کوشــید.
اســفند ســال  1379بــود کــه از طریــق زندهیــاد خانــم
احمــدی بــه بنیادکــودک معرفــی شــدم .یعنــی حــدود 18
ســال پیــش .از همــان ابتــدا کار در بنیادکــودک و کمــک بــه
بچههــا را بســیار دوســت داشــتم .همســرم هــم بــا ایــن کار
مــن بســیار موافــق بــود و هــر زمــان کــه میتوانســت بــه مــن
در ایــن راه کمــک میکــرد.
اوایــل همــه کارهــا بــه صــورت حضــوری انجــام میشــد.
مقــرری دانشآمــوزان و اقــام خوراکــی کــه بــرای خانوارهــا
ارســال میشــد ،بــه صــورت حضــوری بــرای آنهــا میبــردم.
مبالغــی را کــه همیــاران بــرای بچههــا اهــدا میکردنــد
شــخصاً بــه دســت خانوادههــای آنهــا میرســاندم .حتــی
بــه دورتریــن روســتاها و صعبالعبورتریــن مســیرها بــا
کولهپشــتی میرفتــم و لــوازم ،آذوقــه و مبالــغ را بــه دستشــان
میرســاندم.
ســال  1382بــود کــه ســاختمانی بــرای نمایندگــی
کرمانشــاه خریــداری شــد و مــا در یــک محــل مســتقر شــدیم.
مــن پــس از مدتــی از کرمانشــاه بــه ســنندج رفتــم .آنجا 33
دانشآمــوز از ســوی بنیادکــودک حمایــت میشــدند .پــس از
آن راهــی ایــام شــدم و آنجــا هــم  35دانشآمــوز کمبرخــوردار
را بــه حمایــت بنیادکــودک درآوردیــم .همینطــور ایــن
کار ادامــه پیــدا کــرد ،در “پــاوه”  3دانشآمــوز“ ،نوســود”
 10دانشآمــوز“ ،جوانــرود”  2دانشآمــوز و ...ایــن جریــان
همچنــان ادامــه داشــته تــا بــه امــروز...

روزی میخواســتم بــه منطقــه “چمــن زینالعابدیــن” در
اطــراف کرمانشــاه بــروم .ایــن منطقــه محل ـهای فقیرنشــین بــود.
آنجــا  23دانشآمــوز منتظــر بودنــد تــا لــوازم و مقرریشــان را
بــه دستشــان برســانم .پاســی از شــب گذشــته بــود کــه کارم بــه
اتمــام رســید و خواســتم بــه خانـهام برگــردم .ماشــین هــم همــراه
خــودم نبــرده بــودم .بــه خــدا گفتــم؛ “تــو خــودت میدانــی بــرای
چــه کاری بــه اینجــا آمــدهام .خــودت برایــم ماشــینی فراهــم
کــن ”.همــان دم بــود کــه یــک تاکســی مقابــل مــن توقــف کــرد.
راننــده تاکســی گفــت مــن مأمــورم شــما را بــه مقصــد برســانم و
مــن را تــا خانــه رســاند و ایــن موضــوع را از دعــای خیــر بچههــا
میدانــم .ایــن خاطــره در ذهــن مــن مانــد.
دانشآمــوزی بــود کــه در مقطــع پنجــم ابتدایــی درس
میخوانــد بــه اســم “ســمانه” .او در روســتای “موشکــش” از
توابــع اســامآباد زندگــی میکــرد .یــک روز ســاعت 9صبــح
بــود کــه در منــزل آنهــا را زدم .او هــر دو کلی ـهاش را از دســت
داده بــود و دیالیــز میشــد .گــزارش اوضــاع او را بــه تهــران
فرســتادم .پــس از مدتــی از تهــران بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد
ازآن جــا کــه تأمیــن هزینــه هــای پیونــد کلیــه از عهــده ایــن
خانــواده خــارج بــود؛ بنیــاد کــودک هزینههــای آن را پذیرفــت و
خواهــرش نیــز کلیــهاش را بــه او اهــدا کــرد.
باالخــره کلیــه بــه ســمانه پیونــد شــد .ســمانه خــوب شــد.
درس خوانــد و ازدواج کــرد .االن از او خبــر دارم کــه صاحــب یــک
فرزنــد اســت.
تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان بورســیه بنیــاد ،تحصیــات
عالــی دارنــد و االن خودشــان مشــغول کاری هســتند و تعــدادی
نیــز خودشــان همیــار بنیــاد شــدهاند .بســیاری هــم ازدواج کــرده
و خودشــان صاحــب فرزنــد هســتند .تمــام بچههــا هماننــد
بچههــای خــودم هســتند و از پیشــرفت آنهــا خوشــحالم.
ســامتی خــود را از دعــای خیــر بچههــا میدانــم.
آبانمــاه بــود کــه در اســتان کرمانشــاه زلزلــه رخ داد .مــن
آن زمــان بــه خاطــر دیســک کمــر اســتراحت مطلــق بــودم.
آذرمــاه بــود کــه بــه بنیــاد آمــدم .گفتنــد میخواهیــم بــرای
دانشآمــوزان مناطــق زلزلــهزده کانکــس ببریــم .خوشــحال
شــدم کــه بچههــا از درس و تحصیــل بــاز نمیماننــد و کار را
شــروع کــردم.
 23بــار بــه ســرپلذهاب رفتــم .در ایــن میــان  4شــب را هــم
در چــادر هموطنــان عزیــز زلزلـهزده ســپری کــردم.
یــک شــب در زمســتان  2کانکــس بــه روســتای “چغامــاران” از
توابــع ثــاث باباجانــی بــردم .زمانــی کــه بــه آنجا رســیدم ســاعت
 8شــب بــود .وقتــی بــه ایــن روســتا رســیدیم خانوادههــای آن
روســتا مــا را دیدنــد .بچههــا بــا شــادی و شــعف بــه اســتقبال مــا
آمدنــد و در زیــر بــاران رقــص محلــی و پایکوبــی میکردنــد .آن
شــب ســاعت نزدیــک بــه  2نیمــه شــب بــود کــه بــه کرمانشــاه
رســیدم و از دیــدن خوشــحالی بچههــا در پوســت خــودم
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کمک رسانی سایر نمایندگیها به کرمانشاه
نمیگنجیــدم و خــواب بــه چشــمم نمیآمــد.
پیــش از عیــد نیــز از دفترمرکــزی بنیادکودک
بــرای زلزلهزدههــا آذوقــه و لبــاس آوردنــد کــه
بــا همکارانــی کــه از تهــران آمــده بودنــد لــوازم
را بیــن خانوادههــای زلزل ـهزده توزیــع کردیــم.
همــه میگفتنــد هیــچ کانکســی بــه خوبــی
کانکسهــای بنیادکــودک نبــوده و کیفیــت و
جنــس آنهــا بســیار خــوب اســت .همــه از مــن به
عنــوان نماینــده بنیادکــودک تشــکر میکردنــد.
«مــن عاشــق بنیــاد هســتم و تــا زمانی
کــه خــدا بخواهد و عمری باشــد و ســامت
باشــم بــرای بچههــا فعالیــت میکنــم.
از مســئوالن میخواهــم تــا آنجــا کــه
بتوانــم کار کنــم؛ مــرا بهعنــوان عضــوی
از بنیادکــودک نگــه دارنــد .مــن مدیــون
زحمــات مدیــران بنیادکــودک هســتم و
هیچوقــت خوبیهــای آنهــا را فرامــوش
نمیکنــم .امیــدوارم بتوانــم در ایــن راه
خدمــت کنــم».

پــس از وقــوع زلزلــه ،نمایندگیهــای همجــوار اســتان کرمانشــاه
از جملــه ســنندج و ایــام ،بیدرنــگ بــه ارســال کمــک بــه مناطــق
زلزلــهزده پرداختنــد .همچنیــن ســایر نمایندگیهــا علیرغــم بُعــد
مســافت ،بــه گــروه امــدادی پیوســته و کمکهــای خــود را بــه مناطــق
مذکــور ارســال کردنــد .از جملــه نمایندگــی رشــت کــه در ارســال چنــد
کانکــس توســط همیــاران ایــن نمایندگــی حضــور چشـمگیری داشــت.

نوشتافزار «تینو» به یاری زلزلهزدگان شتافت ...

نوشــتافزار “تینــو” بــه همــراه بنیادکــودک بــا اختصــاص 50
درصــد از هزینــه نوش ـتافزار اهدایــی بــه دانشآمــوزان زلزل ـهزده بــه
یــاری آنــان شــتافت.
بنیادکــودک بــا تهیــۀ کولهپشــتی ،نوشــتافزار و اســباببازی
بــرای دانشآمــوزان در ســنین مختلــف دوبــاره شــادی و نشــاط را در
کنــار تحصیــل بــه جریــان انداخــت تــا امیــد بــه زندگــی را در مناطــق
آســیبدیده زنــده کنــد.
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بازدید مدیران داخلی و خارجی بنیادکودک از مناطق
زلزلهزده
بــه دنبــال پیگیــری رونــد اجــرای پــروژه کانکــس مدرســه و
از آنجــا کــه بخــش بزرگــی از ایــن کمکهــا توســط همیــاران
خــارج از کشــور تأمیــن شــد؛ مدیرعامــل بنیادکــودک بــا همراهی
مدیرداخلــی دفتــر آمریــکا از مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه
بازدیــد کردنــد.
“ســرور دادخــواه” مدیرعامــل بنیادکــودک و “رضــا عشــقی”
مدیــر داخلــی و حســابدار دفتــر آمریــکا طــی ســفر به اســتانهای
توگــو بــا مســئوالن
ایــام و کرمانشــاه عــاوه بــر نشســت و گف 
ایــن نمایندگیهــا از محــل اســتقرار کانکسهــای آموزشــی
ارســالی بنیادکــودک بازدیــد کردنــد و در جریــان وضعیــت
آموزشــی دانشآمــوزان پــس از زلزلــه اخیــر قــرار گرفتنــد.
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شهره طاعتی (مددکار اجتماعی بنیادکودک)
مــددکاری اجتماعــی حرفـهای اســت مبتنــی بــر دانــش ،اصــول،
ارزشهــا و مهارتهایــی کــه بــرای بهبــود رونــد زندگــی افــراد و
جامعــه بــهکار بــرده میشــود .مــددکاران اجتماعــی بــه لحــاظ
نــوع مهارتهــای شــغلی ،ماننــد حلقههــای ارتباطــی بیــن مســائل
اجتماعــی ،افــراد ،جامعــه ،ارگانهــای دولتــی و خصوصــی ،محیــط
زندگــی و ...عمــل میکننــد .یکــی از عوامــل پایــداری اجتماعــی
یــک جامعــه رابطــه مســتقیم بــا ســطح علمــی و دانــش مــددکاران
اجتماعــی دارد.
مــن یــک مــددکارم ،بــا شــیرازه زندگــی ســاده ولــی عمیــق ،بــا
چارچوبــی از حــد و مرزهــا .ولــی بــرای دغدغههــای اجتماعــیام
حــد و مــرزی نــدارم .مــن در مواجهــه بــا کودکــی در حســرت
نیمکــت مدرســه ،بــا دیــدن مــادر و پــدری ســرخورده از هجمههــای
اجتماعــی و مشــاهده تمامــی مســائل و مشــکالت اجتماعــی ،عــزم
خــود را جــزم کــردهام؛ میایســتم؛ بیاشــک ،بــیآه ،بیقضــاوت،
راه مییابــم ،همراهــی میکنــم تــا بتوانــم ســطحی از توانمنــدی
را در فــرد ایجــاد کنــم .شــیرینترین لحظــات زندگــی مــن دیــدن
خندههــای رضایــت کودکــی بازگشــته بــه مدرســه و مــادری
توانمنــد شــده در جامعــه اســت .مــددکاری اجتماعــی دردی دارد بــه
عمــق تنهایــی انســانها ،مــن یــک مــددکارم.

یک خاطره از هزاران

در یکــی از محلههــای جنوبــی تهــران بــه دنبــال آدرس منزلــی
تــک واحــدی بــدون پــاک میگشــتیم .بعــد از مدتــی منــزل
را یافتیــم .بــا بلنــد شــدن صــدای زنــگ درب ،مــادر امیرمحمــد
(دانشآمــوز معرفــی شــده بــه بنیادکــودک) درب را بــاز کــرده و بــا
روی گشــاده بــا مــا احوالپرســی کــرد .از همــان ابتــدای دیدارمــان
میشــد اضطــراب و اســترس را در چهــره مــادر تشــخیص داد .بــا
راهنمایــی وی وارد اتــاق محــل ســکونت ایشــان شــدیم .اتــاق بــا
موکــت پوشــیده شــده بــود و بهجــز دو پشــتی و یــک تلویزیــون
قدیمــی و یخچــال و اجــاق گاز کوچــک و کمــی ظــرف و وســایل
آشــپزخانه و رختخــواب ،در منــزل چیــز دیگــری بــه چشــم
نمیخــورد .امیرمحمــد هشــت ســاله در منــزل بــا مــادر تنهــا بــود
و خواهــر امیرمحمــد کــه یکســال از او بزرگتــر اســت ،تــازه از
مدرســه بــه منــزل بازگشــته بــود.
در زمانــی کــه مــادر بــرای پذیرایــی از مــا بــرای تهیــه دو لیــوان
آب ،اتــاق را تــرک کــرده بــود بــا دقــت بیشــتری بــه دور و اطرافمان
نــگاه کردیــم .دورتــادور دیــوار اتــاق از نیمــه بــا کاغذهــای کاهــی
پوشــیده شــده بــود کــه حــس کنجکاویمــان را برانگیخــت.
هنــوز صحبتمــان بــا مــادر شــروع نشــده بــود کــه امیرمحمــد
بــا فریــاد و گریــه و انجــام رفتارهــای غیرعــادی شــروع بــه دویــدن
و پرتــاب کــردن پــارچ و لیــوان آب و وســایل درون آشــپزخانه کــرد.
او تمامــی کفشهــا و دمپاییهــای درون حیــاط را بــه داخــل
اتــاق پرداخــت کــرد .مــادر سراســیمه ســعی در کنتــرل کــردن او
داشــت و دائــم از مــا عذرخواهــی میکــرد امــا هرچــه بیشــتر تــاش
میکــرد ،امیرمحمــد در انجــام رفتارهایــش مصممتــر میشــد .تــا
اینکــه بــه او ماژیکــی داد و او شــروع بــه کشــیدن نقاشــی بــر روی
همــان کاغذهــای کاهــی دیوارهــا کــرد .مــادر تمــام مــدارک پزشــکی

امیرمحمــد را نشــانمان داد و گفــت پســر مــن مشــکل هوشــی و یــا
عقلــی نــدارد حتــی از بهــره هوشــی باالیــی برخــوردار اســت .ولــی مغــز
او در دوران جنینــی رشــد کافــی نداشــته و باعــث بــروز عالئمــی پــس از
تولــدش شــده اســت کــه دیرتــر از بقیــه کــودکان رشــد رفتــاری ماننــد
تکلــم و راه رفتــن و ...داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل بــا تشــخیص
پزشــک امیرمحمــد بــرای ســالهای طوالنــی بایــد تحــت درمــان
دارویــی و روانشــناختی قــرار بگیــرد .امــا افســوس کــه هزینههــای
درمانــی و دارویــی او بــه قــدری گــزاف اســت کــه مــا بــه تنهایــی
توانایــی پرداخــت کمتریــن آن را نیــز نداریــم .مــادر اظهــار داشــت
کــه پــدر امیرمحمــد از بــدو تولــد او بــه دلیــل بیمــاری پســرش از او
فاصلــه گرفتــه و خانــوادهاش را تــرک کــرده اســت .تــازه اینجــا بــود
کــه علــت آن همــه اســترس و اضطــراب مــادر را درک کــردم .نداشــتن
درآمــد ،فرزنــد بیمــار ،هزینههــای دارو و پزشــک ،تــرس از دســت
دادن فرزنــد بهخاطــر تهدیدهــای همســر و طــرد شــدنش از ســوی او،
پایهریــز اســترسهای مــادر شــده اســت .در حیــن صحبتهــای مــا،
امیرمحمــد مشــغول کشــیدن نقاشــی بــر روی دیــوار بــود .نقاشـیهای
او بــا خطــوط منظــم و بســیار زیبــا کشــیده میشــد .مــادر متذکــر
شــد کــه پســرش عالقه بســیار زیــادی بــه نقاشــی و درس ریاضــی دارد.
در ایــن بازدیــد متوجــه شــدم کــه مدرســه امیرمحمــد مدتــی اســت از
پذیرفتــن او در ســر کالس و در کنــار بقیــه کــودکان ممانعــت کــرده
ولــی مــادرش در منــزل تمامــی دروس را بــه او آمــوزش م ـیداد تــا از
دیگــر دانــش آمــوزان عقــب نمانــد.
در ایــن زمــان امیرمحمــد را کــه کمــی آرامتــر شــده بــود ،صــدا زدم
تــا کمــی بــا او صحبــت کنــم .امیرمحمــد بــا همــان بیقراریهــای
حرکتــی کــه بیشــتر شــبیه عالئــم بیشفعالــی بــود نــزد مــن آمــد،
کتابــی را کــه بــا خــود بــرای او هدیــه آورده بودیــم را بــه دســتش
دادم .چشــمانی معصــوم و آکنــده از شــیطنتش برقــی زد .نــگاه
بیآالیــش او مــرا بــه فکــر فــرو بــرد و در پــی یافتــن راهکارهایــی
بــرای درمــان و بهتــر زیســتن ایــن کــودک بیمــار برآمــدم .حــدود یــک
ســاعت و نیــم را در ایــن منــزل بــه انجــام امــور اولیــه تشــکیل پرونده و
همچنیــن انجــام مصاحبــه اولیــه مــددکاری گذرانــدم و کمــی بــه مــادر
انگیــزه و امیــدواری بــه زندگــی دادم .بعــد از آن روز مراحــل تکمیــل
پرونــده امیرمحمــد در بنیادکــودک را بــا ســرعت پشــت ســر نهــادم
تــا اینکــه او عضــوی از بنیادکــودک شــد .مــادر وی بــا شــنیدن ایــن
خبــر از خوشــحالی در پوســت خــود نمیگنجیــد .اکنــون بــه همــت
و نیکاندیشــی همیــاران بلندنظــر بنیادکــودک ،امیرمحمــد مــدت دو
ســال اســت کــه بورســیه بنیــاد شــده اســت .مــادر او بــا اســتفاده از
مبالــغ واریــزی و لطــف و محبــت همیــاران بنیــاد توانســته درمــان
پســرش را بهصــورت جــدی و متمــادی پیگیــری کنــد .امیرمحمــد
بــا اســتفاده از جلســات گفتاردرمانــی و کاردرمانــی و همچنیــن درمــان
دارویــی توانســته بــه رفتارهــای غیرعــادیاش غلبــه کنــد و بــه مدرســه
بازگشــته و اکنــون پایــه پنجــم ابتدایــی را بــا نمــرات بســیار خــوب
پشــت ســر نهــاده و حتــی در دورههــای آموزشــی ســوروبان (چرتکــه)
کــه از ســوی بنیادکــودک هماهنــگ شــد؛ شــرکت کنــد و موفــق بــه
کســب امتیازهــای عالــی گــردد .مــادر نیــز طــی ایــن مــدت ارتبــاط
بســیار خوبــی بــا مــددکار برقــرار کــرده و از تمامــی راهنماییهــای
او اســتفاده میکنــد .اســترسهای مــادر بســیار کاهــش یافتــه و
حتــی خواهــر امیرمحمــد نیــز متأثــر از رونــد بهبــود بــرادرش روزهــای
بهتــری را تجربــه میکنــد.
امیرمحمــد و خواهــرش ،هــر زمــان کــه بــه دفتــر نمایندگــی
بنیادکــودک مراجعــه میکننــد ،امیرمحمــد بــا رفتــاری آرام و
لبخنــدی سرشــار از عشــق و محبــت و قدردانــی بــه دنبــال مــددکارش
و جســتجوی کتابهــای موجــود در دفتــر میپــردازد.
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کمک به کودکان مبتال به تاالسمی در افغانستان
کــودکان مبتــا به تاالســمی در افغانســتان در وضعیت بســیار
نامناســب از لحــاظ ســامت و بهداشــت قــرار دارنــد .در چنــد
ســال گذشــته فــوت کــودکان تاالســمی افزایــش چشــمگیری
یافتــه اســت .امکانــات و خدمــات بیمارســتان بهشــدت محــدود
اســت .بیشــتر خانوادههــا حتــی تــوان خریــد یــک آنژیوکــت
را ندارنــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود آنهــا از تزریــق خــون
صــرف نظــر کننــد کــه منجــر بــه مــرگ کودکانشــان میشــود.
در بیمارســتان جــای مشــخصی نیــز بــرای تزریــق خــون بــه
کــودکان تاالســمی وجــود نــدارد.
دفتــر بنیادکــودک در افغانســتان بــا توجــه بــه مشــکالت
مذکــور ،مذاکراتــی بــا چنــد بیمارســتان در مزارشــریف بهعمــل
آورد کــه در نتیجــه یکــی از آنهــا بــا در اختیــار قــراردادن
یــک اتــاق بــه بنیادکــودک بــرای ارائــه خدمــات بــه کــودکان
تاالســمی بــا ایــن مؤسســه همــکاری کــرد.
ســپس بــا هماهنگــی و کمــک مالــی دفتــر بنیادکــودک
در آمریــکا ،یــک کارمنــد در ایــن مــکان مســتقر و داروهــای
مــورد نیــاز تهیــه و ســرانجام در تاریــخ  25دســامبر  2017در
بیمارســتان مرکــزی و دولتــی مزارشــریف ،اتــاق ویــژه کــودکان
بیمــاران تاالســمی افتتــاح شــد .از زمــان افتتــاح ایــن اتــاق
ماهیانــه بیــن  150تــا  170کــودک از خدمــات خوندهــی
و داروهــای مــورد نیــاز اســتفاده میکننــد .در حــال حاضــر
مشــخصات  99کــودک تاالســمی و  35کــودک انومیــا در
بنیادکــودک بــه ثبــت رســیده اســت کــه مرتــب از خدمــات
خونرســانی اســتفاده میکننــد .در نتیجــه مرگومیــر
کــودکان تاالســمی در مزارشــریف کاهــش چشــمگیری پیــدا
کــرد .آمــاری کــه همــکاران در افغانســتان بــه دســت آوردهانــد و
مقایســه  5مــاه اخیــر بــا  5مــاه قبــل از آن نشــان میدهــد کــه
مــوارد فــوت از  17کــودک بــه  6کــودک تقلیــل یافتــه اســت.
نظــر بــه محدودیــت بودجــه و امکانــات ،فضــا بــرای آمــوزش و
کمــک بــه کــودکان و خانوادههایشــان فــراوان اســت.
برگــزاری ســمینار ظرفیتســازی مــددکاران داوطلــب
بنیادکــودک بــا همــکاری موسســه AHEAD
مؤسســه  AHEADکــه در بخــش پروژههــای ظرفیتســازی
جوانــان در افغانســتان فعالیــت میکنــد بــا دعــوت از
بنیادکــودک ،بــرای مــددکاران داوطلــب ،برنامــه  19روزه
مدیریــت پروژههــا -منابــع انســانی را برگــزار کــرد.
ایــن برنامــه از اول تــا  20مــاه مــی اجــرا شــد و تعــداد 37
نفــر از مــددکاران بنیادکــودک در ایــن برنامــه شــرکت کردنــد.
عیــادت از کــودکان دچــار ســوء تغذیــه در بیمارســتان شــهر
مزارشــریف
تیــم بنیادکــودک بــه همــراه مــددکاران خــود در تاریــخ
 24ژوئــن  2017و قبــل از فــرا رســیدن عیــد فطــر بــه همــراه
پزشــکان بخــش و معــاون رئیــس بیمارســتان از  50تــن از
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و بستری با اهدای عیدی عیادت کردند.
ســمینار بــا مــن بخــوان جهــت آشــنایی همــکاران
مــدارس خصوصــی بــا بنیادکــودک
پــس از اســتقبال دانشآموختــگان بنیادکــودک از طــرح
بــا مــن بخــوان در تهــران و بــه منظــور اجــرای ایــن طــرح
بــرای اولیــن بــار در افغانســتان ،پــس از گفتوگــو بــا مدیــران
مــدارس خصوصــی از آنهــا دعــوت شــد تــا در ســمینار معرفــی
طــرح بــا مــن بخــوان و تأثیــرات آن بــر ذهــن دانشآمــوزان
شــرکت کننــد .در ایــن ســمینار طــرح بــرای اســتادان و مربیــان
مــدارس اجــرا شــد تــا بعــد از فراگیــری در مــدارس بــرای
دانشآمــوزان نیــز اجــرا شــود .پــس از راهنمایــی و آمــوزش
مربیــان و اســتادان ،طــرح بــا مــن بخــوان بــه صــورت هفتگــی
بــرای دانشآمــوزان همــه مقاطــع بــه مــدت  2ســاعت برگــزار
شــد.
ً
مجموعا در این دوره  480دانشآموز شرکت کردند.
جلسه با نمایندگان دفتر مجما
مجمــع جامعــه مدنــی افغانســتان (مجمــا) ناحیــه شــمال،
بــه همــراه نماینــدگان اســتانهای ایــن ناحیــه (اســتانهای
بدخشــان ،قنــدوز ،تخــار ،بغــان ،ســمنگان ،جوزجــان ،ســرپل،
فاریــاب) جهــت گفتوگــو و نحــوه ارائــه فعالیتهــای
بنیادکــودک ،نشســتی ترتیــب داد کــه در ایــن نشســت
بنیادکــودک بــ ه دلیــل بهتریــن و بیشــترین دامنــه فعالیــت و
عملکــرد در عرصــه کــودکان ،مــورد تقدیــر نماینــدگان ایــن
مجمــع قــرار گرفــت.
برپایی خیمه مهربانی
بنیادکــودک ماننــد ســالهای پیشــین بــرای کمــک بــه
نیازمنــدان ،بــه مــدت  10روز در مــاه مبــارک رمضــان بــا برپایی
خیمــه مهربانــی ،بــا جمـعآوری کمکهــای نقــدی و غیرنقــدی
در کنــار کمکهــای دفتــر مرکــزی بنیادکــودک ،بــرای 98
خانــوار ،بســتههای مــواد غذایــی تهیــه کــرد.
گرامیداشــت روز جهانــی داوطلــب و تقدیــر از مــددکاران
د ا و طلب
بنیادکــودک افغانســتان بــرای ســپاسگزاری از زحمــات
مــددکاران داوطلــب خــود در ایــن روز از آنهــا تجلیــل و قدردانی
کــرد .نمایندگــی افغانســتان  86مــددکار داوطلــب دارد کــه در
انجــام فعالیتهــای ایــن بنیــاد ســهم بهســزایی ایفــا میکننــد.
از ایــن تعــداد  43نفــر بهصــورت همــکاران افتخــاری بــه طــور
مــداوم در دفتــر ایــن نمایندگــی فعالیــت دارنــد.
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نهــاد مردمــی بنیادکــودک ،بــه پشــتوانه مــردم و
بــه دلگرمــی حمایتهایشــان ،روز بــه روز بــا گامهــای
بلندتــر و اســتوارتر بــه ســمت اهــداف انساندوســتانهاش
پیــش م ـیرود .داوطلبــان بنیادکــودک از سراســر دنیــا بــا
قلبــی کــه بــه عشــق فرزنــدان بــا اســتعداد سرزمینشــان
میتپــد و بــا شــوق فردایــی روش ـنتر ،امیدوارانــه تــاش
میکننــد .ســالی کــه گذشــت ســال پــر بــاری بــرای ایــن
نهــاد مردمــی بــود .داوطلبــان نیکپنــدار بنیادکــودک
کــه بزرگتریــن ســرمایه ایــن نهــاد مردمــی هســتند بــه
بهانههــای مختلــف دور هــم جمــع شــدند و مهــر آفریدنــد.
از ســپیده عزیــز کــه بــه همت دوســتانش بــا جمعآوری
حمایتهــای مردمــی توانســت  200جفــت کفــش بــرای
عیــد نــوروز تهیــه و از طریــق بنیادکــودک نمایندگــی
کاشــان توزیــع کنــد ،تــا پیــام کــه بــا گــروه دانشــجویی
دانشــگاه آیــووا میــز صبحانــهای بــه نفــع دانشآمــوزان
بنیادکــودک چیدنــد و نــگار و شــهال و مهــرداد و مولــود و
دههــا داوطلــب دیگــر کــه در برنامــه نــوروزی کالیفرنیــای
جنوبــی بــا جــان و دل شــرکت کردنــد و زیبایــی آفریدند .از
گــروه موســیقی سـیبرگ کــه داوطلبانــه بــا نــوای زیبــای
ســرزمینمان فضــای جشــن نــوروزی را لطافــت بخشــیدند
تــا پریســای دوستداشــتنی ،فرجــاد ،آزیتــا ،ســها ،هلیــا
و ســایر هنرمندانــی کــه بــا هنرشــان مهرآفرینــی کردنــد.
از داوطلبانــی کــه در خانههایشــان بــه بهانههــای
مختلــف ،مهمانــی و دورهمیهــای کوچــک برگــزار
کردنــد و بــه نفــع دانشآمــوزان بنیادکــودک ،کمکهــای
مردمــی جم ـعآوری کردنــد تــا ســایر داوطلبانــی کــه بــا
تخصصشــان و یــا همفکــری و همدلیهایشــان در بزرگتــر
شــدن ایــن نهــاد مردمــی یــاری رســاندند؛ بــار دیگــر بــر
حقانیــت ایــن راه صحــه میگــذارد.
بنیادکــودک متعلــق بــه همــه ماســت! چــرا کــه بــرای
آینــده مــا و فرزنــدان و ســرزمین مــا تــاش میکنــد.
مــا بــدون شــک بــا دانشآموزانــی کــه استعدادهایشــان
کشــف و شــکوفا میشــود فردایــی زیباتــر ،روشــنتر و
صلحآمیزتــری خواهیــم داشــت .داوطلبــان بنیادکــودک
چــون ســفیران مهــر و دوســتی در سراســر جهــان بــه
زیبایــی و مهــر ،دســت در دســت هــم بــرای بــه واقعیــت
پیوســتن رویاهــای کــودکان بــا اســتعداد تــاش میکننــد
و ایــن نهــاد مردمــی تمامــی تالشهــای داوطلبانــش را
ارج مینهــد و دســت تکتکشــان را بــه گرمــی و مهــر
میفشــارد.

دفتــر بنیادکــودک امریــکا ،بــه رســم هــر ســال ،همــراه بــا
داوطلبــان ،همیــاران و دوســتدارانش بــه پیشــواز نــوروز رفتــه
و در کنــار هــم و بــا مهربانــی ایــن آییــن باســتانی کــه پیــامآور
مهــر و دوســتی اســت را جشــن گرفــت .بازارچــه و جشــن نــوروزی
بنیادکــودک ،امســال در دو شــهر اروایــن و لسآنجلــس برگــزار شــد
کــه بــدون شــک بــا همــکاری و همیــاری فداکارانــه داوطلبــان و
دوسـتدارانش ممکــن نبــود .ایــن عزیــزان کــه شــبانهروز در تهیــه و
تنظیــم برنامههــا ،خریــد ،هماهنگــی و چیدمــان هفتســین و اداره
برنامــه بــه نحــو احســن بــا بنیادکــودک همــکاری داشــتند؛ جــزء بــا
ارزشتریــن ســرمایههای ایــن نهــاد خیریــه بــه شــمار میرونــد.
ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه روح بنیادکــودک در دســت بــه دســت
هــم دادن بــرای زیباتــر ســاختن اســت .همیــن شــو ِر زیباتــر ســاختن
فــردا و شــوق انســانهای مهربــان بــه آینــدهای بهتــر بــرای فرزنــدان
ســرزمینی اســت کــه آنهــا را ســوق میدهــد بــه دســت هــم را
گرفتــن ،کنــار هــم ایســتادن و بــرای فــردای روشــن تــاش کــردن.
ایــن جشــن پُــر بــود از حــس لطیــف عشــق بــه دیگــری ،پــر از
حــس یکــی شــدن بــرای ســرزمینی کــه بــه آن عشــق میورزیــم.
از ســالمندانی گرفتــه کــه بــه دشــواری راه میرفتنــد امــا فقــط
بــه عشــق وطــن و بــه نیــت همراهــی بــا کــودکان ایــران در جشــن
حضــور یافتــه بودنــد تــا کودکانــی کــه تمریــن میکردنــد بتواننــد
نــام ایــران را بــه خــط زیبــای فارســی بنویســند و بداننــد کــه
سرزمینشــان مهــد عشــق و دوســتی اســت؛ از زنــان و مردانــی کــه
بــا اشــتیاق فیلمهــای تهیــه شــده از حضــور بنیادکــودک پــس از
زلزلــه کرمانشــاه و نصــب کانکسهــا را تماشــا میکردنــد و گاهــی
اشکشــان را از گوشــه چشمشــان پــاک میکردنــد .نوجوانانــی کــه
از دل و جــان بــرای زیباتــر شــدن برنامـهای بــه نــام ایــران و بــرای
فرزنــدان ایــران تــاش میکردنــد .ایــن رنگارنگــی ســلیقهها و
تنــوع گروههــای ســنی شــرکتکننده در ایــن برنامــه ،خــود
گواهــی بــر عشــق بیبدیــل همــه بــه ســرزمین زیبــای ایــران و
مردمانــش اســت .گواهــی بــر راســتین بــودن عشــق و درســتی
مهربانــی .گواهــی بــر اینکــه عشــق ،جایــی دور از مــا رشــد میکنــد
و تمــام آســمان زندگیمــان را روشــن میســازد.در ایــن جشــن کــه
تلفیقــی از برنامههــای متنــوع فرهنگــی -هنــری ،بازارچــه نــوروزی و
معرفــی فعالیتهــای بنیادکــودک بــود بیــش از  20شــغل ایرانــی در
حمایــت از اهــداف بنیادکــودک حضــور داشــتند .برخــی چهرههــای
نامآشــنای فرهنگــی نیــز بــا حضورشــان و یــا بــا اهــدای آثــار
هنریشــان ،حمایــت خــود را اعــام کــرده و از شــرکتکنندگان
و حاضریــن دعــوت کردنــد تــا بــا پیوســتن بــه بنیادکــودک در هــر
چــه زیباتــر شــدن فرداهــا ســهیم باشــند .بنیادکــودک ،بــه همــراه
ایرانیــان مقیــم کالیفرنیــای جنوبــی ،نــوروز امســال را بــا آرزوی
موفقیــت و خوشــحالی همــه کــودکان ایــران زمیــن جشــن گرفتــه و
بــا یکدیگــر پیمــان بســتند کــه تــا همیشــه دســت یکدیگــر را بــرای
فــردای بهتــر فرزنــدان سرزمینشــان بگیرنــد.
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بنیادکــودک دفتــر آمریــکا در ســال  1994در شــهر پورتلنــد
اُو ِرگان پایهگــذاری شــد و کارش را بــا حمایــت چنــد همیــار از
پنــج دانشآمــوز آغــاز کــرد .ایــن بنیــاد خیریــه در طــی ایــن
ســالها نــه تنهــا توانســت هــزاران دانشآمــوز نیازمنــد را در
ایــران بــا حمایــت مــادی و معنــوی از دایــره نیازمنــدی خــارج
کنــد ،بلکــه بــا گســترش فعالیتهایــش توانســت عــاوه بــر
ایــران در کشــورهای اندونــزی ،افغانســتان و نپــال نیــز برنامــه
حمایتــی خــود را پیــاده کنــد.
در دهــه اخیــر ،مهمتریــن چالشــی کــه بنیــاد بــا آن روبــرو
شــد وجــود تحریمهــای اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران اســت
کــه ارســال کمکهــای جم ـعآوری شــده بــه ایــران را دشــوار
ســاخت .ایــن مشــکل باعــث شــد کــه بنیــاد چندیــن ســال
کمکهــای جمـعآوری شــده را از طریــق خریــد و ارســال مــواد
غذایــی (کــه شــامل قوانیــن تحریــم نمیشــدند) انجــام دهــد.
ولــی خوشــبختانه در ســال  ،2015خزان ـهداری آمریــکا مجــوز
ارســال کمکهــای نقــدی بــرای بنیــاد را صــادر کــرد کــه بــر
اســاس آن بنیــاد میتوانســت هــر ســاله تــا میــزان  2میلیــون
دالر پــول نقــد بــه ایــران ارســال دارد .بنیادکــودک آمریــکا بــا
توجــه بــه اضافــه شــدن فعالیتهــا و افزایــش درآمدهایــش،
از خزانــهداری آمریــکا درخواســت کــرد کــه میــزان مجــوزش
را افرایــش دهــد و آنهــا نیــز نظــر بــه شــفافیت فعالیتهــای
مالــی موسســه در ســالهای گذشــته در تاریــخ اول فوریــه
 ،2017مقــدار مجــوز اُو َفــک بنیادکــودک را بــه  3میلیــون
دالر در ســال افزایــش دادنــد .ایــن بزرگتریــن مجــوزی اســت
کــه اداره خزانــهداری آمریــکا تــا کنــون بــرای یــک مؤسســه
خیریــه و فعالیــت آن در ایــران صــادر کــرده اســت .ایــن مجــوز
در ســال گذشــته بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه کار آمــد زیــرا
دفتــر آمریــکا توانســت بــا اســتفاده از آن بیــش از  400هــزار
دالر کمکــی کــه بــرای زلزلــهزدگان کرمانشــاه جمــع کــرده
بــود ،بالفاصلــه بــه دفتــر ایــران ارســال دارد و آنهــا نیــز ســریعاً
اقــدام بــه خریــد کانکــس بــرای مناطــق محــروم زلزلــه زده
کردنــد .ارســال ســریع کانکــس بــه مدارســی کــه کالسهــای
درسیشــان بــر اثــر زلزلــه ویــران شــده بــود باعــث شــد
صدهــا دانشآمــوز آن منطقــه بیدرنــگ بــه کالسهــای درس
برگردنــد و مانعــی در ادامــه تحصیلشــان ایجــاد نشــود.
بنیادکــودک در آمریــکا بــه روشهــای مختلــف ،بــرای
دانشآمــوزان و یــا بازمانــدگان ســوانح طبیعــی همچــون
زلزلــه و ســیل کمــک جمــع آوری میکنــد .از راهانــدازی
کمپیــن و برگــزاری بازارهــای بــزرگ در ایــام نــوروز گرفتــه تــا
گلریزانهــای خانگــی ،شــرکت در جوامــع و گردهماییهــای
ایرانی-آمریکائــی ،اســتفاده بهینــه از شــبکههای اجتماعــی،
ارســال خبرنامــه از طریــق ایمیــل بــه بیــش از  30هــزار نفــر،
آگهــی در رســانهها و...؛ ولــی بیــش از هــر چیــز بنیادکــودک
موفقیــت خــود را مدیــون همیــاران مهربانــش میدانــد کــه
همــواره از آن پشــتیبانی کــرده و بنیــاد را بــه دوســتان و
آشــنایان خــود معرفــی میکننــد.

بههمیــن علــت اســت کــه بنیــاد مــورد توجــه بســیاری از
شــرکتهایی کــه کارشــان حسابرســی و بررســی مؤسس ـههای
خیریـ�ه اسـ�ت ،قـ�رار گرفتـ�ه اسـ�ت  .بزرگتریـ�ن آنهـ�ا �Char
 ity Navigatorنــام دارد کــه از بیــن  1.4میلیــون
مؤسســه خیریــه در آمریــکا ،فقــط  8000مؤسســه را واجــد
شــرایط بررســی دانســته و بــه آنهــا از  1تــا  ،4نمــره داده اســت.
خوشــبختانه بنیادکــودک اکنــون ســه ســال متوالــی اســت کــه
از شــرکت چریتــی نویگیتــور ،باالتریــن نشــان ارزشیابــی (چهــار
ســتاره) را دریافــت کــرده اســت .مؤسســات دیگــر همچــون
 GuidStarrو  Great Nonprofitsو �Indepen
 dent Charity of Americaنیــز سیســتم شــفافیت و
بهــرهوری بنیــاد را «بهتریــن» ارزیابــی کردهانــد.
تعــداد همیــاران بنیادکــودک هــر روز در حــال افزایــش اســت
و ســال گذشــته قریــب بــه  8000بــار بــرای بنیــاد کمــک مالــی
ارســال کردهانــد .تمامــی همیــاران در مواقــع ضــروری بالفاصلــه
بــه ســراغ بنیادکــودک مــی آینــد چــون اطمینــان دارنــد کــه
کمکشــان در اســرع وقــت از راه قانونــی بــه دســت نیازمندانــی
کــه مــد نظــر دارنــد؛ میرســد .بهطــور مثــال درپــی وقــوع
زلزلــه در کرمانشــاه ،در روزهــای  13و  14نوامبــر بیش از 2000
نفــر از طریــق وبســایت بنیادکــودک کمــک کردنــد .بنیــاد
همچنیــن بیــش از  4000همیــار دارد کــه هرمــاه کمکهــای
نقــدی خــود را بــرای دانشآمــوزان تحــت حمایتشــان ارســال
میدارنــد.
ایــن افزایــش در تعــداد همیــار باعــث افزایــش در تعــداد
دانشآمــوزان بنیــاد نیــز شــده اســت .بهطوریکــه اکنــون
 3319نفــر از مجمــوع  10هــزار دانشآمــوز ایــران بورســیه
بنیادکــودک آمریکاســت .مزیّــت دیگــر افزایــش در تعــداد
همیــاران ،کاهــش هزینههــای باالســری اســت .بنیــاد در ســال
گذشــته مجمــوع هزینههــای جــاریاش  7درصــد بــود کــه
رقــم بســیار ناچیــزی اســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه از
هــر یــک دالر دریافــت شــده 93 ،ســنت آن صــرف برنامههــای
مربــوط بــه دانشآمــوزان شــده اســت.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد فعالیتهــای بنیادکــودک
آمریــکا بــه وبســایت آن بــه آدرس:
www.childfoundation.org
مراجعه فرمائید.
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Facebook
www.facebook.com/Child.Foundation
www.facebook.com/childfoundationusa
Instagram
www.instagram.com/childfoundation
LinkedIn
www.linkedin.com/company/child-foundation
Twitter
www.twitter.com/ChildFoundUSA
Telegram
@telegram.me/CHILDFOUNDATION
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اگرچــه هــدف اصلــی بنیادکــودک کمــک بــه دانشآمــوزان
و دانشــجویان بــرای ادامــه تحصیــل اســت ولــی گهگاهــی
بهدلیــل شــرایط خــاص از برخــی پروژههــای درمانــی نیــز
حمایــت میکنــد.
از کمــک بــه جراحــی صــورت دانشآمــوز  16ســاله اهــوازی
کــه تنهــا چندمــاه بیشــتر نداشــت و دچــار ســوختگی صــورت و
گــردن شــد تــا کمــک بــه جســیکا کــودک یــک ســالهای کــه در
اندونــزی دچــار یــک بیمــاری پوســتی نــادر شــد و یــا بچههــای
مبتــا بــه تاالســمی در افغانســتان کــه بنیادکــودک توانســت بــا
ایجــاد یــک مرکــز کمــک بــه بیمــاران تاالســمی ،جــان بســیاری
از آنهــا را از خطــر مــرگ برهانــد یــا خالمحمــد و حبیبالــه
کــه هرکــدام یــک پایشــان را بــر اثــر انفجــار میــن از دســت
دادنــد و بــا همــکاری بنیادکــودک و یــک مرکــز پزشــکی در
ایتالیــا توانســتند بــه رایــگان پــای مصنوعــی دریافــت کننــد.
بنیادکــودک آمریــکا ،اکنــون بــا انجمــن پزشــکان بــدون مــرز
نیــز بــرای تأمیــن بخشــی از هزینــه واکسیناســیون کــودکان
یمنــی علیــه وبــا همــکاری دارد.
ولــی در میــان تمــام ایــن مــوارد ،قطعــاً پرونــده «رادیــن»
بیــش از همــه جلــب نظــر کــرد و مــورد توجــه جهانــی قــرار
گرفــت.
والدیــن رادیــن کــه کودکــی مبتــا بــه بیمــاری SMA
بــود بــرای تهیــه داروئــی کــه میتوانســت جــان فرزندشــان را
نجــات دهــد ،از مــردم تقاضــای کمــک کردنــد .هزینــه داروی
مــورد نظــر کــه اســپینرازا نــام دارد  750هــزار دالر بــود .یکــی
از همــکاران ســابق پــدر رادیــن بهنــام خانــم مینــا غفرانــی کــه
بــرای ادامــه تحصیــات دانشــگاهی در آمریــکا بهســر میبــرد،
بهصــورت خودجــوش و داوطلبانــه بــرای آنــان یــک گلریــزان
در فیسبــوک راهانــدازی و بــرای رادیــن از طریــق شــبکههای
اجتماعــی درخواســت کمــک کــرد .خوشــبختانه ایــن موضــوع،
مــورد اســتقبال بســیاری از هموطنــان قــرار گرفــت و در مدتــی
کوتــاه بیــش از  20هــزار نفــر از سراســر جهــان بــه ایــن کمپیــن
کمــک کردنــد.
همــکاران بنیادکــودک آمریــکا کــه بــا خانــم غفرانــی در
تمــاس بودنــد بــه ایشــان اطــاع دادنــد ارســال ایــن کمــک
بــرای کودکــی کــه شــهروند ایــران اســت بــدون دریافــت مجــوز
اُوفــک از خزانــهداری آمریــکا ممکــن اســت از نظــر قوانیــن
تحریــم برایشــان مشکلســاز شــود و پاســخ بــه تقاضــای
چنیــن درخواســتی ماههــا بهطــول میانجامــد .ضمنــاً چــون
ایــن یــک فاندریزنیــگ شــخصی اســت شــانس کمتــری بــرای
دریافــت مجــوز خزانــهداری خواهــد داشــت .بههمیــن دلیــل
ایشــان ممکــن اســت مجبــور شــود کــه بیــش از یــک ســوم
کمکهــای جمــع شــده را بابــت مالیــات بپــردازد .از ایــنرو
بنیادکــودک بهعنــوان یــک مؤسســه خیریــه مــورد قبــول
فیسبــوک کــه دارای مجــوز اوفــک اســت وارد عمــل شــد و

ضمــن تمــاس بــا فیسبــوک و هماهنگــی الزم بــا خانــم غفرانــی
و پــدر رادیــن ،توانســت کمکهــای جمــع شــده را از فیسبــوک
دریافــت دارد .فیسبــوک مجموع ـاً  705هــزار دالر دریافــت کــرد
کــه  641.544دالر را در تاریــخ  8ژانویــه  2018بــه بنیادکــودک
آمریــکا تحویــل داد (مابقــی هزینههــای جــاری فیسبــوک را
پوشــش داد) .بنیادکــودک نیــز بالفاصلــه مراتــب را بــه اطــاع
بیمارســتان و والدیــن رادیــن رســانید و از بیمارســتان مــدارک الزم
را درخواســت کــرد .پــس از دریافــت مــدارک ،در  16ژانویــه ،2018
بنیــاد مبلــغ  600هــزار دالر را بــه بیمارســتان ســیتادِل در کشــور
بلژیــک کــه رادیــن در آن بســتری بــود ارســال کــرد و  40هــزار
دالر باقیمانــده را نیــز قــرار اســت در ســال مالــی جدیــد پــس از
دریافــت مــدارک پزشــکی رادیــن مجــدد ارســال کنــد.
خوشــبختانه پــس از تالشهــای بســیار ،اکنــون رادیــن
ســامت اســت و ظاهــرا ً داروهــا بهخوبــی عمــل کــرده و
بنیادکــودک هــم از اینکــه توانســته نقــش کوچکــی در کمــک بــه
مــداوای او داشــته باشــد خوشــحال اســت .ولــی قطعــاً موفقیــت
ایــن پــروژه مدیــون مدیریــت خانــم غفرانــی اســت .ایشــان کــه
مراحــل آخــر فــوق لیســانس در رشــته مارکتینــگ شــبکههای
اجتماعــی را میگذراننــد بهخوبــی توانســت از تبحــر و تجربــه
خــود در زمینــه شــبکههای اجتماعــی اســتفاده کــرده و بــا
اســتفاده از مطالــب ،عکــس و ویدئــو ایــن کمپیــن را تبدیــل بــه
موفقتریــن کمپینــی کنــد کــه تاکنــون توســط یــک ایرانــی بــه
انجــام رســیده اســت .وی توانســت طــی مــدت چنــد مــاه و بــدون
هیــچ هزینــهای (بــدون احتســاب زحمــات شــبانهروزی خانــم
غفرانــی) بیــش از  700هــزار دالر جمــع کنــد.
پــس از موضــوع رادیــن ،دو نفــر دیگــر از ایرانیــان مهربــان
ســاکن آمریــکا بــه نــام خانــم ســالکی در جرجیــا و آقــای ســاعی
در تگــزاس نیــز از طریــق بنیادکــودک بــرای دو کــودک دیگــر بــه
نــام رهــام و علــی کــه آنهــا هــم مبتــا بــه ایــن بیمــاری مهلــک
بودنــد ،اقــدام بــه راه انــدازی فاندریزینــگ در فیسبــوک کردنــد.
متأســفانه تــا قبــل از جمــع شــدن کمکهــا بهمیــزان الزم،
بیمــاری رهــام و علــی را از پــا درآورد .مجموعـاً بــه همــت و تــاش
خانــم ســالکی و آقــای ســاعی بیــش از  100هــزار دالر بــه حســاب
بنیادکــودک واریــز شــد کــه بنیــاد بــا هماهنگــی ایــن دو همیــار
تمــام کمکهــای جمــع شــده را صــرف ســایر بیمــاران مبتــا
بــه ایــن بیمــاری خواهــد کــرد .بنیادکــودک بالفاصلــه پــس از
مذاکــره بــا انجمــن دیســتروفی بــه اطــاع آنهــا رســانید کــه پــس
از طــی مراحــل قانونــی و دریافــت مــدارک از آنهــا ،کمکهــای
جمــع شــده را بــرای کمــک بــه کــودکان مبتــا بــه  SMAبــه
آنهــا ارســال خواهــد کــرد .بــه ایــن ترتیــب پرونــده کمکهــای
بیمــاران  SMAبســته شــد.
بنیادکــودک آمریــکا تصمیــم دارد تــا اطــاع ثانــوی از ایــن
پــروژه بــه دالیــل مختلــف خــارج شــود .دلیــل اول آنکــه داروی
اســپینرازا علیرغــم آنکــه مجــوز  FDAآمریــکا را دریافــت کــرده
و چنــد نمونــه از اثــرات مثبــت دارو نیــز مشــاهده شــده ،ولــی
هنــوز نتایــج آن در ژورنالهــای علمــی نشــر نیافتــه و همچنــان
بهعنــوان یــک داروی امتحانــی محســوب میشــود .عــدم تجویــز
و فــروش ایــن دارو در کشــور ســازندهاش (آمریــکا) و برخــی
کشــورهای دیگــر ماننــد انگلســتان ،دلیــل دوم خــروج از ایــن
پــروژه اســت .ســوم آنکــه جمــعآوری بیــش از  750هــزار دالر
بــرای یــک بیمــار ،بــه حقیقــت کار دشواریســت و وقــت و انــرژی
زیــادی از مؤسســه میگیــرد و ایــن باعــث میشــود بنیادکــودک
از هــدف اصلــی خــود کــه کمــک بــه دانشآمــوزان نیازمنــد
بــرای تحصیــل اســت ،بــاز مانــد
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هماننــد ســالهای پیشــین بــازار نــوروزی برگــزار کــرد.
شــانزدهمین بــازار نــوروزی بــه نفــع کــودکان ایــران در
محلــی شــاد و دوســتانه برگــزار شــد .در ایــن بــازار ،ایرانیــان
مقیــم ســوئیس عــاوه بــر بهرهمنــدی از بــازار بــا یکدیگــر
دیــدار کردنــد.
ایــن بــازار نــوروزی چنــد روز قبــل از نــوروز برگــزار
شــد و حــدود  1500نفــر از ایــن بــازار بــه نفــع کــودکان و
دانشآمــوزان ایــران دیــدن کردنــد .در ایــن محــل همچنیــن
فعالیتهــای جدیــد بنیادکــودک بــرای مراجعهکننــدگان
بیــان شــد.
شــایان ذکــر اســت ،همــکاران در بنیادکــودک (امــداد
کــودک) ســوئیس توضیحاتــی بــه بازدیدکننــدگان در مــورد
دانشآموزانــی کــه همیــاران میتواننــد سرپرســتی آنهــا
را برعهــده گرفتــه و مــورد حمایــت تحصیلــی قــرار دهنــد؛
ارائــه دادنــد.
بنیادکــودک (امــداد کــودک) ســوئیس در تاریــخ 22
شــهریورماه  1381افتتــاح شــد .مخاطبــان میتواننــد از
طریــق ایمیــل  info@emdad-kudak.chبــا ایــن
نمایندگــی در ســوئیس در ارتبــاط باشــند.

فعاليــت ديگــر بنیادکــودک (امدادکــودک) معرفــي
خدمــات ایــن مؤسســه در دانشــگاه  EPFLلــوزان بــود كــه
قســمت فرانســوي زبــان ســوييس اســت .بیــش از 100نفــر از
اســاتید و دانشــجویان در ایــن همایــش شــركت كردنــد کــه
حضورشــان بــا کمکهــای مالــی نیــز همــراه بــود.

مهمانــی صبحانــه در زوریــخ ســوئیس بــا اجــرای تئاتــر
عروســکی همــراه بــود .ایــن مهمانــی بــه منظــور جلــب
همیــاری و کمــک بــه دانشآمــوزان کرمانشــاه برگــزار شــد.
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