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همیش���ه در کارگاه های آموزشی که برای سازمان های مردم 
نهاد برگزار می کنم برای شرکت کنندگان مثالی از کارتون آلیس 
در سرزمین عجایب زده ام. در این کارتون، آلیس که در سرزمین 
عجایب گم شده است در مسیر خود به یک دو راهی می رسد. در 
کنار این دو راهی درختی است که خرگوشی در باالی آن نشسته. 
آلیس از خرگوش می پرسد: » آقا خرگوشه از کدام مسیر بروم؟«.  
خرگوش می پرسد: "کجا می خواهی بروی؟"  و آلیس در پاسخ 
می گوید: "نمی دانم من گم شده ام". ) از سخن گفتن خرگوش 
و اینکه باالی درخت نشسته تعجب نکنید. گفتم که این مکالمه 
در س���رزمین عجایب اتفاق افتاده ( خرگوش می گوید: " وقتی 
نمی دانی به کجا می  خواهی بروی، از هر مسیری که بروی، مسیر 

درست است".  
این اتفاق در عالم واقع و برای همه ما نیز دائماً در حال وقوع 
است. سازمان های مردم نهاد ایرانی اغلب برنامه مشخصی برای 
دنبال کردن و اهداف کّمی جهت تالش برای دس���تیابی به آنها 
ندارند.  همه به شدت و با تمام قدرت مشغول به کار هستند. کاری 
که به آن اعتقاد داشته و ارزشمند ترین سرمایه خود یعنی زمان و 
عمرشان را برای آن وقف می کنند. اما این همه از خود گذشتگی 
و ممارست به معنای دستیابی به بهترین اتفاق ممکن نیست.  از 
دیدگاه کالن گاهی فعالیت هایی که برخی از سازمان های مردم 
نه���اد و خیریه ها انجام می دهند، با وجود نتایج مقطعی و اثرات 
زودگذر امروز، حتی می تواند در بلند مدت آسیب های فراوانی را 

موجب گردد. 
اخیراً جامعه یاوری فرهنگی در همکاری با پژوهش���کده 
سیاستگذاری دانش���گاه شریف همایشی را با عنوان "بشاگرد و 
محرومیت:  رهایی یا تثبیت؟ "  برگزار نمود. سخنرانان مختلفی 
از تجربیات سال ها فعالیت خود در این بخش محروم از کشور 
در جهت محرومیت زدایی گفتند. بر اساس آنچه که در مجموع 
گفته شد چهل سال فعالیت سازمان های دولتی و مردم نهاد در 
این بخش کوچک نه تنها نتوانسته محرومیت را از بین ببرد، بلکه 
موجب شده تا برخی آسیب های جدید و جدی نیز به منطقه وارد 

شود.
حوزه آموزش و پرورش نیز از این موضوع مستثنی نیست. 
س���من های زیادی در این حوزه مش���غول به فعالیت هستند. 
مدرسه سازی، بورسیه دانش آموزان نیازمند، ارائه خدمات مشاوره 
تحصیلی، تالش برای بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
به مدرسه، تهیه و توزیع تجهیزات و لوازم آموزشی و لوازم تحریر، 
برگزاری کارگاه های آموزش���ی برای دانش آموزان و معلمان در 
سرفصل های مختلف، و بسیاری از دیگر موارد مشابه از جمله 
رئوس فعالیت های آنها است. اما نکته ای که در ابتدا عرض کردم، 
در فضای آموزش کجا باید لحاظ شود؟  فعالیت های سمن های 
این حوزه در کجا می تواند به سمت و سوی مناسب و از پیش 
تعیین ش���ده متمرکز گردند؟ چگونه می ت���وان دریافت که آیا 
موسسه ای همسو با برنامه های کالن حرکت می نماید یا خیر؟  بر 

  رضا درمان؛ مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی

سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ؛
فرصت های عالی برای حضور

سرمقاله
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چه اساسی می توان نظام ارزیابی مناسبی برای اندازه گیری میزان 
اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد در این حوزه تدوین 
نمود؟ از کجا دریابیم در کدام بخش از فعالیت های مورد نیاز این 
حوزه، هنوز سمن یا سمن هایی ورود پیدا ننموده و نیاز بیشتری به 
توجه به آن بخش وجود دارد؟  آیا فقط به این دلیل که من فکر 
می کنم این کار صحیح است، و به روشی که من تصور می کنم 
باید انجام شود، کافی است تا آن را به روش دلخواهم انجام دهم؟ 
پاسخ به این پرسش ها و بسیاری دیگر از پرسش های مشابه را 

معموال باید در اسناد باالدستی تدوین شده جستجو نمود. 
در سال 1390 س���ندی تحت عنوان "سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش" به تصویب ش���ورای عالی انقالب فرهنگی 
رسید و برای اجرا ابالغ شده است. این سند در حقیقت برنامه 
اس���تراتژیک و راهکارهای پیشنهادی است که سازمان آموزش 

و پرورش رسمی کشور و نیز 
در کنار آن س���ایر سازمان های 
انتفاعی فعال در حوزه آموزش 
و پرورش، و سمن های فعال در 
این حوزه می توانند با استناد به 
آن و حرکت در مسیرهای تعیین 
شده از س���وی آن، در حرکتی 
هماهنگ و هم افزا به س���مت 
هدفی واحد و مشترک حرکت 
نمایند. همیش���ه به سمن های 
فعال این حوزه توصیه کرده ام تا 
پیش از تصمیم گیری در رابطه با 
استراتژی های موسسات شان این 

سند را با دقت و وسواس مطالعه نموده و در سطح هیات امنا و 
یا هیات مدیره خود در رابطه با بخش های مختلف آن بحث کنند. 
این جلسات بحث و بررسی می تواند فرصت خوبی برای تسلط 
بر فضای آموزش و پرورش و نمایان شدن فرصت های موجود 

در پیرامون ما ایجاد نماید. 
در این سند 23 هدف عملیاتی و راهکارهای ذیل هر یک از 
آنها برای دستیابی به بیانیه چشم انداز و تحقق ماموریت آموزش 
و پرورش در کشور تعریف شده است. هر یک از ما سمن های 
فعال در حوزه آموزش و پرورش باید با دقت و آگاهانه انتخاب 
کنیم که ذیل کدام یک از این اهداف عملیاتی و به چه روش هایی 
می خواهیم موتور محرک در گوشه ای از یک حرکت هماهنگ 

و هم افزا باشیم. تصور می کنم فعالیت های یک سازمان مردم نهاد 
در جامعه بدون تسلط بر ظرفیت های قانونی موجود، شناسایی 
فرصت های پیرامونی، و آگاهی نسبت به مختصات نقطه ای به نام 

مقصد، کامل نبوده و از اثربخشی کافی برخوردار نیست. 
در سطح جهان نیز تقریبا تمام کشورها اسناد مشابهی را در 
حوزه آموزش و پرورش برای خود تدوین می کنند. در سطح جهانی 
نیز برخی سازمان های بین المللی تالش می کنند تا سیاست های 
واحدی را به تمام کشورهای عضو خود توصیه نمایند. به جرئت 
می توان گفت که هیچ سندی نسبت به سند مشابه تدوین شده 
در کشور دیگری برتری ندارد مگر به واسطه نیازهای آن کشور 
و تناسب راهکارهای تدوین شده با نیازها و اهداف آن کشور. به 
عبارتی به عنوان کسی که چند سالی است در حوزه مدیریت یک 
سمن فعال در بخش آموزش و پرورش – از مدرسه سازی گرفته 
تا مدرسه یاری – فعالیت کرده ام 
می توانم ظرفیت های بسیاری را 
که در سند تحول بنیادین آموزش 
و پروش ایران وجود دارد را به 
همکاران���م و همچنین خیرین 
محترم عالقمند به حوزه آموزش 

و پرورش توصیه نمایم.
در جامعه یاوری فرهنگی 
نیز ردپ���ای ای���ن مطالعه و 
هماهنگی های ناش���ی از آن 
بخوبی قابل مشاهده می باشد. 
شاید بتوانم جدول هایی را که  
در ادامه می آید در ارتباط بین 
پروژه های یاوری و استراتژی های این سند خدمت شما تقدیم 

کنم.
در نهایت امیدوارم بتوانیم با ایجاد فضای همدلی و همراهی 
میان خیرین و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه، دست 
در دست هم نهاده و با کّمی نمودن فعالیت های مختلف و تجمیع 
نتایج، میزان اثربخشی خود را در نظام آموزش و پرورش رسمی 
کشور با افتخار اعالم نماییم. این اثربخشی باید به گونه و اندازه ای 
باشد که نظام رسمی آموزش و پرورش هیچگاه نتواند نقش ما 
سمن ها را نادیده انگاشته و یا در برنامه های باالدستی خود ما را 

لحاظ ننماید. 
انشااهلل.

هر یک از ما سمن های فعال
 در حوزه آموزش و پرورش باید با دقت
و آگاهانه انتخاب کنیم که ذیل کدام یک
 از  اهداف عملیاتی و به چه روش هایی 
می خواهیم موتور محرک در گوشه ای 

از یک حرکت هماهنگ 
و هم افزا  باشیم
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هدف عملیاتی در سند تحول 
پروژه یاوری مرتبط با این هدف راهکار پیشنهادی در سند تحولبنیادین آموزش و پرورش

1- پرورش تربیت یافتگانی که دارای 
حداقل یک مهارت مفید برای تامین 

معاش حالل باشند.

1-5 ارائه آموزش زبان خارجی
در چارچوب بخش انتخابی برنامه درسی 

تفاهم نامه با موسسه ویزافون
و بورسیه کردن دانش آموزان
 برای آموزش زبان انگلیسی

1-6 گسترش و تنوع دادن به ِحَرف
و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم مناسب

و برنامه ریزی شده آن 
پروژه »آموزش حین تولید« 

5- تامین و بسط عدالت
در برخورداری از فرصت های
تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب

5-1 تعمیم دوره پیش دبستانی به ویژه
در مناطق محروم و نیازمند.

پروژه »با من بخوان« 
در استان های یزد، خراسان جنوبی، 

سیستان و بلوچستان
پروژه »آموزش الفباورزی«

 به معلمین در شهرستان ایرانشهر 

5-2 برنامه ریزی و تمهید مقدمات برای
پوشش کامل دوره آموزش عمومی با کیفیت

در تمام مناطق کشور

مدرسه سازی در مناطق صعب العبور
و دور افتاده 

5-3 توانمندسازی دانش آموزان ساکن
 در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها،
عشایر کوچ نشین و هم چنین مناطق 2 زبانه

 با نیازهای ویژه

تهیه و ارسال بسته های آموزشی 
شامل کتاب های داستان

و دستنامه های مورد نیاز برای معلمین 
برای پوشش نیازهای ویژه

 این کودکان 

5-4 اولویت بخشی به تامین و تخصیص منابع، 
....، حمایت مادی و معنوی دانش آموزان

مناطق محروم و مرزی 

توزیع پروژه های مدرسه سازی
در مناطق محروم و معموال 
دور از مراکز استان ها 

6- تنوع بخشی به محیط های 
یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت 

رسمی عمومی 

6-1 ایجاد، توسعه و غنی سازی واحد اطالعات 
و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه

از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه

ایجاد کتابخانه کالسی برای مدارس.
تهیه کیت های آموزشی کالسی

در حوزه علوم در مقاطع مختلف 

6-5 تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی
و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی 

به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه 

حمایت از پروژه »اتاق کارآفرینی« 
که توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان 

در حال انجام است 

9- جلب مشارکت ارکان سهیم
و موثر و بخش عمومی و غیر دولتی

در تعلیم و تربیت 

9-2 ایجاد ساز و کارهای مناسب برای حفظ
و ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین

و خیرین مدرسه ساز

طراحی و اجرای برنامه های مختلف 
برای جلب حمایت خیرین از 
پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری
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9-3 توسعه مشارکت بخش های دولتی
و غیر دولتی در انجام امور مربوط به تولید، 

چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی

پروژه »تالیف و انتشار کتاب های 
باران )مقطع پیش دبستانی
 استان خراسان جنوبی(

سال تحصیلی 95- 1394« 

11- باز مهندسی سیاست ها
و باز تنظیم اصول حاکم بر 
برنامه درسی تربیت معلمین 

11-6 استقرار ساز و کارهای ارتقای 
توانمندی های معلمان برای مشارکت موثر آنان 

در برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه 

برگزاری دوره های ضمن خدمت 
برای معلمان در استان های مختلف

و با موضوعات متنوع 
برنامه ریزی برای تالیف و انتشار 

کتاب »مهارت های هفت گانه آموزش« 
)آقای دکتر فقیری( 

11-9 رصد کردن تحوالت نظام آموزش
و پرورش و تربیت معلم، و تحوالت علمی
در حوزه علوم تربیتی در سطح جهان

ترجمه گزارش بانک توسعه جهانی 
) سال 2018 ( با موضوع بررسی 
آموزش و مشکالت آن در جهان 

)بزودی منتشر می شود( 

14- ایجاد و متناسب سازی فضاهای 
تربیتی با ویژگی ها و نیازهای 
دانش آموزان و شرایط اقلیمی

فرهنگی و جغرافیایی

14-3 اهتمام به طراحی،
 ساخت و تجهیز مناسب فضاهای آموزشی، 

فرهنگی و ورزشی 

درصد نسبتاً زیادی از پروژه های 
یاوری در حوزه ساخت، به ایجاد 
فضاهای ورزشی و فرهنگی 

اختصاص دارد

17- ارتقای کیفیت فرایند تعلیم
و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه

از فناوری های نوین 

17-1 توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات  
پروژه »بیا بیاموزیم« ارتباطات در مدارس

17-2 تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی 
متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس

و الکترونیکی کردن محتوای کتاب های درسی
پروژه »بیا بیاموزیم« 

17-3 گسترش بهره برداری از ظرفیت 
آموزش های غیر حضوری و مجازی در 
برنامه های آموزشی و تربیتی ویژه معلمان، 

دانش آموزان و خانواده های ایرانی 

پروژه »بیا بیاموزیم« 
طراحی و پیاده سازی سایت،

تولید محتوا در سرفصل های مختلف 
و برای مقاطع مختلف تحصیلی 

18- تغییر و نوآوری در نظام
تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

18-2 تامین تسهیالت و امکانات و ایجاد 
ساز و کارهای کارا و اثربخش در آموزش های 
ضمن خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت 

حرفه ای برای یادگیری مداوم 

طراحی دوره های ضمن خدمت 
بصورت الکترونیکی و ارائه 
مشوق هایی برای معلمان
در پروژه »بیا بیاموزیم«
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اخبار    و   گزارش ها
امضای تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش هرمزگان

انتخاب جامعه یاوری به عنوان مشاور اجرایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جامعه یاوری فرهنگی با اداره کل آموزش و پرورش اس���تان 
هرمزگان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. مراس���م امضای این تفاهم 
نامه در روز 25 آذرماه 1397 با حضور آقایان همایون حاجی خانی، 
رئیس هیات مدیره جامعه یاوری فرهنگی و موسی دادی زاده مدیرکل 
آموزش و پرورش اس���تان هرمزگان و دیگر مدیران جامعه یاوری 
برگزار شد و پس از این همکاری های آموزشی جامعه یاوری با این 

اداره کل در چهارچوب رسمی ادامه پیدا خواهد کرد.
جامع���ه یاوری فرهنگی پی���ش از این با ادارات کل آموزش و 
پرورش اس���تان های خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان تفاهم نامه 
همکاری برای انجام فعالیت هایی در حوزه آموزش امضا کرده بود.

جامعه یاوری فرهنگی به عنوان مشاور 
اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در طرح انسداد مبانی بی سوادی و کمک 
به بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل 

به چرخه آموزش انتخاب شد.
طرح ملی کمک به بازگرداندن کودکان 
بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش، با 
مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش 
و پرورش و موسس���ات و سازمان های 

خیریه و مردم نهاد اجرا می شود.
در فاز اول این طرح، استان سیستان 
و بلوچس���تان انتخاب شده تا حدود 22 
هزار کودک بازمانده از تحصیل بین 6 تا 
11 سال در این استان به چرخه آموزش 

بازگردند.
تاکن���ون بی���ش از 96 هزار کودک 
بازمانده از تحصیل )سنین 6 تا 11 سال( 
در کش���ور شناسایی شده اند و این در 

حالی است که استان سیستان و بلوچستان 
بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل را در 

خود جای داده است.

در متن حکمی که به امضای احمدرضا 
پرنده، مدیرکل دفتر امور آس���یب های 

اجتماعی رسیده آمده است:
جناب آقای رضا درمان

مدیرعامل محت���رم جامعه یاوری 
فرهنگی

با سالم و احترام؛
با عنایت به اجرای طرح شناس���ایی 
کودکان بازمان���ده از تحصیل 6 تا 11 
سال توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
متبوع و وزارت آموزش و پرورش، این 
معاونت در نظر دارد در راستای دسترسی 
کودکان بازمانده از تحصیل به آموزش، 
برنامه های حمایتی و مددکاری خود را با 
کمک موسسات خیریه و مردم نهاد در 

کل کشور اجرا نماید.
در همی���ن خصوص و با توجه به 
تجارب ارزشمند جامعه یاوری فرهنگی 
در ح���وزه حمایت اجتماعی از کودکان 
و دانش آموزان، از ش���ما دعوت می شود 
به عنوان مش���اور اجرایی طرح کمک 
به بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل 
مقطع ابتدایی به چرخه آموزش با دفتر 
امور آسیب های اجتماعی معاونت رفاه 
اجتماعی وزارت متبوع همکاری نمایید.
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شروع همکاری 
جامعه یاوری  
و شرکت 
صدراستون

جامعه یاوری فرهنگی و شرکت نماسنگ صدر )صدراستون( 
تفاهم نامه ای امضا کردند تا از این پس همکاری بیشتری برای 
ساخت مدرسه، تجهیز مدارس و ترتیب دادن برنامه های آموزشی 

داشته باشند.
در مراسم امضای این تفاهم نامه که روز یکشنبه 6آبان ماه 
1397 در دفتر جامعه یاوری فرهنگی برگزار ش���د مقرر شد 
در راس���تای تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت صدراستون 
و با هدف ارتقای آموزشی دانش آموزان مناطق محروم شرکت 
صدراس���تون بخشی از درآمدهای حاصل از فروش خود را به 
فعالیت های مدرسه سازی و مدرسه یاری جامعه یاوری فرهنگی 

اختصاص دهد.
در این تفاهم نامه آمده است: 
»درگذش���ته دیدگاه رایج جامعه 
در رابطه با ش���رکت های بخش 
خصوصی این بود که صرفا باید 
در پی سودآوری برای سهامداران 
و ذینفعان خود باشند. در سال های 
اخیر در سطحی کالن و جهانی 
انی دیدگاه دچار دگرگونی شده 
و مدیران دانا و آگاه س���ازمان ها 
تالش می نمایند تا عالوه بر توجه 
به حفظ منافع، سودآوری و بقای 
مادی، از دیگ���ر ابعاد وجودی 
س���ازمان خود در عرصه جهان 
پیرامون غافل نش���ده و تالش 
می کنند تا سهمی در حفظ، ارتقا و 
سازندگی جامعه به مثابه جزئی از 
کل ساختار اجتماعی داشته باشند. 
ای���ن تفاهم نامه نیز بنا بر همین 

اصل با پیشنهاد شرکت »نماسنگ صدر )برند صدراستون(« و در 
جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت از یک سو 
و موسسه خیریه جامعه یاوری فرهنگی بر اساس وظایف ذاتی 
خود که به کارگیری کمک های مردمی در موضوع ارتقای سطح 
آموزشی و کیفیت آموزش کودکان ایران زمین از طریق ساخت 
مدارس در مناطق محروم، تجهیز کالس های درس به کتاب های 
مورد نیاز و تجهیزات ضروری بازآموزی معلمین، و پیشگیری 

از ترک تحصیل کودکان می باشد، منعقد شده است.«
بر اساس این تفاهم نامه، شرکت صدر استون بخشی از مبالغ 
فروش محصوالت خود را به صورت هفتگی به جامعه یاوری 
فرهنگی برای پروژه های ساخت 
مدارس و ی���ا اجرای طرح های 
آموزشی در مناطق کم برخوردار 
اختص���اص داده و نیز در معرفی 
ش���رکت ها و سازمان ها به جامع 
ی���اوری فرهنگی با هدف تروج 
اهداف و جذب حمایت های مادی 

و معنوی آنها می کوشد.
جامع���ه یاوری نیز عالوه بر 
اعالم نام شرکت صدراستون به 
عن���وان همکار و حامی پروژه ها 
در نشریات، بروشورهای تبلیغی، 
وبس���ایت، همایش ها و س���ایر 
فضاهای ترویجی، به تولید محتوا 
و مطالب مورد نیاز جهت اجرای 
پروژه های مش���ترک و طراحی 
پروژه هایی که در چارچوب این 
تفاهم نامه مشترکا قابل اجرا باشد 

می پردازد.
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جامعه یاوری سال هاست که مدرسه یاری را به فعالیت های 
مدرسه س���ازی خود اضافه کرده و بعد از طرح هایی که برای 
بازآم���وزی معلمان و آموزش عمیق تر دانش آموزان اجرا کرده، 
حاال وارد یک عرصه جدی تر، جذاب تر و به روزتر شده است: 
آموزش آنالین برای دانش آموزان در دورترین نقاط کش���ور. 
آموزش���ی که تنها نیاز آن یک گوشی هوشمند یا رایانه است 
و یک خط اینترنت یا س���یمکارت موبایل. چیزی که حاال به 
لطف پیشرفت های تکنولوژی در دورافتاده ترین روستاهای کشور 
هم در دسترس است. )و البته اگر در دسترس نباشد هم ما با 
کمک خیرین مان تجهیزات فنی مثل کامپیوتر یا تبلت را فراهم 
خواهیم کرد.( بد نیس���ت بدانید که مرکز آمار ایران مدتی قبل 
آماری منتشر کرد که نشان می داد تا پایان سال 96 بیش از 53 
میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می کردند و ضریب نفوذ 
موبایل در ایران به 110 درصد رسیده است. از طرفی 71 میلیون 
نفر از ایرانی ها مشترک اینترنت هستند و ضریب نفوذ اینترنت 
روستایی همین حاال بیش از 55 درصد است که تا پایان برنامه 
شش���م توسعه به 90 درصد خواهد رسید. بنابراین پایه گذاری 
آم���وزش آنالین برای کودکان مناطق کم برخوردار یک حرکت 
موثر و رو به جلو است. بر همین اساس، جامعه یاوری پروژه 
بزرگ »بیا بیاموزیم« را کلید زد و از یازدهم دی سال 1396 با 
آماده سازی زیرساخت های آن به تولید محتوای آموزشی آنالین 
 پرداخت. محتوایی که روی س���ایتی به همین نام و با نش���انی

http://school.yavari.ir قابل دسترسی است.

آموزشی مطابق نیازهای روز
در روزگاری که همه چیز به س���مت آنالین ش���دن پیش 
می رود، آموزش هم نیاز به روزآمد شدن و تغییرات ساختاری 
اس���ت. البته آموزش آنالین قرار نیست جای آموزش چهره به 
چهره و حضوری در کالس درس را بگیرد اما می تواند همپای 
آن باش���د تا هم کیفیت آموزش بیش���تر شود و هم در نقاطی 
که امکان آموزش حضوری وجود ندارد، چرخه آموزش را از 

توقف باز دارد. 
خوش���بختانه امروز دیگر همه چیز در کامپیوترهای بزرگ 
رومیزی خالصه نمی ش���ود و ب���رای آموزش آنالین نیازی به 
سایت کامپیوتری در مدرسه یا وجود کامپیوتر و لپ تاپ در 
خانه نیست. فقط دسترسی به یک گوشی هوشمند کافی است 
تا معلم یا دانش آموز بتوانند آموزش های آنالین را دریافت کنند 
و حتی با همکاران یا دوستانشان به اشتراک بگذارند. در واقع 
حتی اگر در یک مدرس���ه، تنها یک معلم دسترسی به گوشی 
هوشمند داشته باشد، چندین نفر می توانند از آموزش های آنالین 
بهره مند شوند. به این ترتیب محتوای آموزشی به شیوه ای ساده 

و کم هزینه بازنشر می شود.
یادمان باش���د که استفاده از ظرفیت های ICT در آموزش 
کودکان یکی از رویکردهای بس���یار مهم و آینده س���از است. 
تجربیات موفق دنیا در س���ال های 1970 در این حوزه بس���یار 
قابل توجه بوده ولی در ایران متاسفانه تا به حال کمتر به آنها 
توجه شده است. ابزارهای ICT می توانند کمک بسیار بزرگی 

سورپرایز جدید یاوری در راه است!
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به توسعه عدالت آموزشی در کشور کنند. در بسیاری از نقاط 
جغرافیایی، مدرسه ساختن برای آموزش بچه ها اصوال نه مقدور 
است و نه ممکن یا به صرفه! شاهد این ادعا، وجود 220 مدرسه 
در کش���ور است که تنها یک دانش آموز دارند! از سوی دیگر 
تعداد زیادی کودک معلول در کشور زندگی می کنند که به دلیل 
محدودیت های حرکتی از یکسو، و از سوی دیگر فقر و ضعف 

امکانات، فرصت حضور در مدرسه را ندارند. 
بیا بیاموزیم دقیقا چه می کند؟

در س���ایت بیا بیاموزیم برای هر گروهی خوراک آموزشی 
مناسب ارائه می شود. دانش آموزان، معلمان و حتی فراگیران آزاد 
می توانند با عضویت در سایت بیابیاموزیم و پرداخت هزینه  هر 
دوره، به صورت آنالین در رشته مورد عالقه یا نیازشان آموزش 
ببینند. در واقع باید گفت که مخاطبان بیا بیاموزیم، همه فارسی 

زبانانی هستند که به یادگیری عالقه دارند.
محتواهای آموزشی با تدریس بهترین اساتید هر رشته در قالب 
فیلم و متن آماده می شوند و روی سایت قرار می گیرند. برخی 
از این محتواها رایگان و برخی نیازمند پرداخت هزینه و خرید 
دوره هس���تند. برای برخی از محتواها هم تخفیف های ویژه ای 

درنظر گرفته شده و با قیمتی بسیار پایین ارائه می شوند.
یک حرکت رو به جلو

بیا بیاموزیم، توس���عه دانش و مهارت را نه صرفا به عنوان 
ابزاری برای رش���د و پیشرفت و موفقیت، بلکه به عنوان تنها 
راهکار عملی رش���د و پیشرفت و توسعه جامعه می بیبیند. ما 
معتقدیم که ایجاد عدالت آموزشی از طریق ارایه خدمات آموزشی 
آنالین در سراسر کشور قابل دسترسی است و به همین دلیل 
خوش بین هس���تیم که با راه اندازی این مدرسه مجازی بتوانید 
فرصت یادگیری عمیق تر و باکیفیت تر را در اختیار کاربران مان به 

ویژه دانش آموزان و معلمان مناطق محروم قرار دهیم.
برخی اهداف مورد نظر در اجرای طرح بیا بیاموزیم عبارتند از:

1. دسترس���ی به راهبردهای یادگیری متفاوت، منابع بیشتر 
و متنوع تر.

2. بی نیازی از حضور فیزیکی معلم و دانش آموز در کالس 
و در نتیجه حذف هزینه های مس���افرت و اسکان معلمانی که 

برای بازآموزی به مناطق محروم سفر می کنند.
3. افزایش پوشش تحصیلی در کشور به ویژه در روستاهای دور 
افتاده و صعب العبور که در عین حال مجهز به اینترنت 4G هستند.

4. یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی
5. ایجاد زیرس���اخت های الزم برای فرصت های آموزشی 
برابر و تحقق عدالت در نظام آموزش���ی با نگاه فراسازمانی و 

کامال ملی.
6. ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش، به دلی���ل روان سازی 
چرخه دانش و فراهم کردن زمینه های مشارکت اقشار مختلف 

جامعه در تولید دانش.
7. هزینه معقول دسترسی به منابع، در برابر گستردگی فراوان 

در سطح نامحدود اینترنت.
8. باال بردن حس کنجکاوی دانش آموز )و تشویق ایشان به 

خودآموزی مطالب، مطالعه و تحقیق(.
9. ایجاد شبکه های ارتباطی بین معلمان جهت انتقال تجربیات 

آموزش.
10. ایجاد امکان جذب مشارکت و تهیه فرصت های حضور 
و همراهی سایر س���ازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی فعال در 

حوزه آموزش.
امیدواریم این طرح بتواند به طور مؤثری محیط یادگیری – 
یاددهی فراهم آورد که در آن تمام دانش آموزان با خالقیت ذهنی و 
تفکر منطقی توانایی به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات را به 
منظور کسب دانش و پرورش مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به 
آرمان های شخصی، تحقق هدف های آموزش و پرورش و مشارکت 

فعال در جامعه مبتنی بر دانش و اطالعات داشته باشند.
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شب نشینی با طعم بخشش
نهم اسفندماه 1397 سومین مراسم شبی با یاوری با حضور 
گرم و پرش���ور یاوران عزیزمان برگزار شد. مراسمی که مثل 
همیشه با یک دورهمی عصرانه از حوالی ساعت 17 آغاز شد 

و تا آخرین دقایق شب ادامه داشت.
این برنامه هم مثل سال های قبل برای کمک به رونق گرفتن 
طرح »تولید حین آموزش« برگزار شد؛ طرحی که حاال به پنجمین 
س���ال عمرش نزدیک می شود و صدها دانش آموز هنرستانی را 

برای ورود به بازار کار آماده می کند.
در این مراسم 110 نفر از خیرین عزیزمان 
مهمان یاوری بودند؛ چهره هایی که همیشه 
در طرح ها و پروژه های مدرسه سازی و 
مدرسه یاری پیش قدم هستند و در کنار 
فعالیت های فردی و شرکتی شان، نگاهی 
هم به نیازهای کودکان در مناطق محروم 

کشور دارند.
در سومین مراسم شبی با یاوری که 
با اجرای محمود شهریاری برگزار می شد، 
رضا درم���ان، مدیرعامل جامعه یاوری 
فرهنگی گزارشی از عملکرد موسسه در 

س���ال 1397 به ویژه در طرح تولید حین آموزش ارائه کرد و 
مجریان طرح در استان های مختلف هم تجربیاتشان را از تاثیر 
طرح تولید حین آموزش در درآمدزایی برای دانش آموزان، باال 
رفتن اعتماد به نفس آنها و کمک به تصاحب فرصت های شغلی 
و از همه مهم تر، باال رفتن محبوبیت هنرستان ها در مقایسه با 

دبیرستان ها و رشته های نظری در میان دانش آموزان گفتند.

طرح تولید حین آموزش
طرح تولید حین آموزش که از سال 
1393 آغاز شده، تالش دارد تا با تجهیز 
کارگاه های فنی هنرستان ها، فضای تولید 
و فراگی���ری مهارت های عملی را برای 
دانش آموزان مناطق محروم فراهم کند. 
دانش آموزانی که بسیاری از آنها تا پیش 
از آن دروس عمل���ی را به جای کار در 
کارگاه ها، به صورت تئوری و پشت میز 
و نیمکت کالسشان می آموختند و بعد از 
فارغ التحصیلی نه مهارتی داشتند که با آن 
وارد بازار کار شوند و نه حتی ذهنیتی از 

سومین مراسم شبی با یاوری اسفندماه 97 برگزار شد

در استان خراسان رضوی در 
اتفاقی بی سابقه، هنرجویان 

عقب مانده ذهنی و جسمی که در 
مدرسه بانو ربابه شرکاء تحصیل 
می کردند در کارگاه  مدرسه شان 
مشغول کار شدند تا هم مهارتی 

جدید بیاموزند و هم با کسب 
درآمد بتوانند مستقل شوند
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آنچه در بازار کار انتظارشان را می کشد.
این طرح اگرچه کار خود را از کارگاه های طراحی و دوخت 
هنرس���تان های دخترانه در خراسان جنوبی آغاز کرد اما کم کم 
دانش آموزان پس���ری که در رشته نجاری و درودگری تحصیل 
می کردند هم به آن پیوس���تند و چند هنرستان دخترانه هم در 
اس���تان هرمزگان، خراسان رضوی و اصفهان تحت پوشش آن 

قرار گرفتند.
در استان خراسان رضوی اما در اتفاقی بی سابقه، هنرجویان 
عقب مانده ذهنی و جس���می که در مدرسه ربابه شرکاء )طرح 
ش���ماره 718 جامعه یاوری فرهنگی( تحصیل می کردند هم در 
کارگاهی که به همت مهندس هاش���می برای آنها ساخته شد 
آموزش دیده و مشغول کار شدند تا هم مهارتی جدید بیاموزند 

و هم با کسب درآمد بتوانند مستقل شوند.
در پایان سومین مراسم شبی با یاوری کیوان ساکت، هنرمند 

ارزشمند کشورمان که از یاوران قدیمی و همیشه همراه جامعه 
یاوری است به همراه گروه نوازندگان و خوانندگان به اجرای 
موسیقی خراسانی پرداخت. پس از آن مراسم صله با همراهی 
همه مهمانان برگزار شد و یاوران با همت مان مبلغ 5میلیارد و 
122میلیون و 500 هزار ریال برای تامین لباس عید فرزندان مان 

در استان های مختلف کشور متعهد شدند.
در میان این یاوران نیکوکار، ش���رکت های سفیر آبی آرام، 
تعاونی امید ش���هروندان آینده س���از، اقتصاد گستر دنا، بنیاد 
قلمچی، کارکنان آتیه تامین بانک آینده، بانک آینده، ش���رکت 
فومن شیمی، الکتروکویر یزد، سبزی ایران، آران سیج، موسسه 
خیریه خانه مادر و کودک، شرکت ایران فردا، التیران، دوریس 
گالری، س���نجش امید آینده و ارتباط فردا مبالغی را در قالب 
 مسئولیت اجتماعی شرکتی خود به طرح »تولید حین آموزش«

کمک کردند.
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مدرسه رفتن به معنای آموزش نیست
جامع���ه یاوری فرهنگی اگرچه از ابتدای فعالیت بیش���تر 
بر س���اخت مدارس و فضاهای آموزش���ی متمرکز بوده، اما 
ارتقای کیفیت آموزشی معلمان و دانش آموزان همواره یکی از 
دغدغه های اصلی مدیران آن بوده اس���ت. دغدغه ای که حاال با 
برگزاری کارگاه های آموزشی در مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته به آن پاسخ داده می شود.
بانک جهانی توس���عه در سال 2018 گزارشی را با تمرکز 
بر موضوع آموزش و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه 
منتشر کرد که اولین جمله آن چنین بود: »مدرسه رفتن به معنای 
آموزش نیست«. در ادامه گزارش، نویسندگان تالش کرده بودند 
تا معنای این جمله را توضیح داده و درباره موانع یادگیری در 
مدارس صحبت کنند. موانعی 4گانه که یکی از مهم ترین آنها، 
وضعیت معلمان است. در گزارش بانک جهانی توسعه درباره 
الزامات یک معلم برای اثربخشی در فرآیند یادگیری کودکان آمده 
است که معلمان باید در حوزه تخصصی خود دانا و باسواد بوده، 
مهارت های آموزش را بدانند و انگیزه کافی برای تدریس و انتقال 

مطلب به دانش آموزان داشته باشند.  جامعه یاوری فرهنگی هم با 
هدف آموزش معلمان و ارتقای سطح علمی آنها در حوزه های 
تخصصی )مثل فیزیک، ریاضیات و...( و نیز ارتقای مهارت های 
آموزش )مثل درس  پژوهی، اقدام پژوهی، نگارش، آینده پژوهی، 
طراحی آموزش، ادبیات کودکان، بلندخوانی و ...( دوره هایی را 
برگزار کرده تا در قالب کارگاه عملی، به معلمان مناطق محروم 
آم���وزش دهد. در کنار این معلمان جمعی از دانش آموزان هم 
با شرکت در کارگاه های مرتبط با مقطع تحصیلی شان آموزش 
دیدند تا با دانش و توانایی های بیشتری مراحل تحصیلی پیش رو 
را طی کنند. برگزاری اینگونه کارگاه های آموزشی از سال 1393 
در دستور کار جامعه یاوری فرهنگی قرار گرفت و تا امروز با 
جدیت دنبال شده است. در کارگاه های آموزشی جامعه یاوری 
فرهنگی سعی شده تا بهترین و روزآمدترین منابع آموزشی و 
مراجع درس���ی شناسایی و توسط بهترین اساتید آموزش داده 
شود. در جدول زیر آمار کارگاه های حضوری برگزار شده در 

سال تحصیلی 98-1397 را مشاهده می کنید. 
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تعداد ساعت محل برگزاری مدرسموضوع کارگاه ردیف
آموزشی

تعداد
شرکت کنندگان

30  معلم16شهرستان ایرانشهرآقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش1
40 ملعم 16شهرستان نیک شهرآقای دکتر فقیری مهارت های هفت گانه آموزش2
40 معلم 16بندرعباس آقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش3
40 معاونان آموزشی مدارس16بندرعباس آقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش4
30 معلم 8قشم آقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش5
30 معلم 8قشم آقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش6
30 معلم 16قاینآقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش7
 30 معاونان آموزشی مداس 16قاینآقای دکتر فقیریمهارت های هفت گانه آموزش8

موسسه پژوهشی ادبیات کودکان و بلندخوانی9
40 معلم16سبزوار تاریخ ادبیات کودکان

همایش روش های مطالعه و 10
200 نفر دانش آموز2بندرلنگه آقای مقصودلوآماده شدن برای کنکور

پایه 10 و 11

همایش راهنمای انتخاب 11
200 نفر دانش آموز2بندرلنگه آقای مقصودلورشته در دبیرستان 

پایه متوسطه اول 

12
همایش راهنمای درس 
خواندن در تعطیالت عید 

برای کنکور  
200 نفر دانش آموز2بندرلنگه آقای مقصودلو

پایه 12

همایش راهنمای مشاوره در 13
150 نفر مشاوران آموزشی 2بندرلنگه آقای مقصودلو حوزه کنکور و انتخاب رشته

مدارس 

همایش روش های مطالعه و 14
200 نفر دانش آموز2مینابآقای مقصودلوآماده شدن برای کنکور

پایه 10 و 11

همایش راهنمای انتخاب 15
200 نفر دانش آموز پایه 2مینابآقای مقصودلورشته در دبیرستان 

متوسطه اول 

16
همایش راهنمای درس 
خواندن در تعطیالت عید 

برای کنکور  
200 نفر دانش آموز2مینابآقای مقصودلو

پایه 12

همایش راهنمای مشاوره در 17
150 نفر مشاوران2مینابآقای مقصودلو حوزه کنکور و انتخاب رشته

آموزشی مدارس 

روش های مطالعه و درس 18
قاین آقای دکتر فقیری خواندن

20 ساعت 
)10 جلسه/ 
هر جلسه 2 

ساعت(

در مجموع 750 نفر از 
دانش آموزان مقطع متوسطه 

آشنایی با مهارت های سواد 19
20 نفر از معلمان مقطع 8تهرانخانم دکتر شهرتاشخواندن در خردساالن

پیش دبستانی
مدت آموزش: 172 ساعتتعداد افراد آموزش دیده: 2380 نفر
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مدرسه سازی
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س��ال1397 برای جامعه یاوری س��ال پر س��فری بود. سالی که 27 مدرسه در استان های مختلف کشور، از شمال 
گرفته تا شرق، غرب، جنوب و مرکز افتتاح شدند. در این بین خیرین زیادی هم در سفرهای بازدید و افتتاحیه ما را 
همراهی کردند. مطالبی که در ادامه از این سفرها می خوانید برای خیرینی که همراه ما بودند، مرور خاطرات است و 

برای خیرینی که افتخار همراهی شان را نداشتیم، گزارشی مختصر از آنچه گذشت.

اردیبهشت 1397- هرمزگان 1

سفرهای افتتاحیه را در سال 1397 با هرمزگان آغاز کردیم؛ 
مقصد منطقه قلعه قاضی در بندرعباس بود و پروژه، دبس���تان 
پسرانه شهید حججی )پروژه شماره 352 جامعه یاوری( که به 
همت جمعی از مهندس���ان شرکت رستافن ارتباط با مساحت  

378 متر مربع و با 6 کالس ساخته شده است. 
این مهندسان که فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه های کشور 
هستند، در حوزه سیستم های مخابراتی، صوتی و تصویری در 
باالترین س���طح استانداردهای جهانی دست به طراحی و تولید 
دستگاه هایی زده اند که بخش بزرگی از نیازهای صنایع مخابراتی 

کشور را مرتفع می کند.
اعضای شرکت »رستافن ارتباط« با وجود تمام شلوغی های 
ناشی از فعالیت های فنی خود هیچگاه ریشه های خود را فراموش 

نکردند. یادشان نرفت که نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه های هر 
کشوری است و رشد و توسعه آینده کشور در دستان آنهاست. 
بنابراین همیشه در این حوزه نیز حضور دارند و همراه هستند. 
همیشه تالش می کنند تا با مشارکت در مدرسه سازی به رشد و 

ارتقای سطح آموزش کودکان ایرانی کمک کنند.
دیدگاهشان جالب است. مدرسه می سازند اما هیچ وقت در 
مراس���م افتتاح حاضر نمی شوند و به دیدن چند عکس اکتفا 
می کنند. اما این اولین پروژه ای بود که به اصرار ما نماینده شرکت 

در سفر افتتاحیه همراه تیم ما حاضر بود.
شرکت رستافن ارتباط و کارکنانش تاکنون در ساخت 16 پروژه 

مدرسه سازی از طریق جامعه یاوری مشارکت داشته اند.

شهریورماه 1397- هرمزگان 2

انتظارش را داشتیم که از فرودگاه بندرعباس بزند زیر گریه. 
حتما منقلب می ش���د. حتما یاد پسرش »محسن« می افتاد. مادر 
محسن گلنار محسنی را می گوییم. آمده بود تا با ما در منطقه 
تخت، از توابع ش���هر بندرعباس، مدرسه ای 6 کالسه را به نام 
پس���ر مرحومش »محسن« افتتاح کند. مگر می شد این سفر را 
بیایی و تمام مدت چشمانت پر از اشک نباشد؟ پدر محسن که 

تمام شب قبل از سفر را نتوانسته بود بخوابد. 
این س���فر در روز 4 شهریور ماه 1397به هرمزگان ترتیب 
داده ش���ده بود تا مدرسه »گلنار محسنی« )پروژه شماره 363 

سال سفرهای پربار
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جامعه یاوری( در مساحت 387 متر مربع برای کودکان ابتدایی 
منطقه تخت افتتاح شود. شهرستان تخت در 45 کیلومتری شرق 
ش���هر بندرعباس قرار دارد. شهری که اقتصاد آن با کشاورزی 
می چرخد و بیش���تر جمعیت 3هزار نفری اش، کشاورز هستند 
و از قدیم صیفی جات می کارند. تخت با اینکه با خلیج فارس 
فقط 30 کیلومتر فاصله دارد، از بی آبی رنج می برد و ساکنانش 

به سختی زندگی می کنند. 
در فرودگاه بندرعباس تیمی از دختران دانش آموز با لباس های 
محلی به استقبال خیرین جامعه یاوری آمده بودند. برایمان شعر 
خواندند، دکلمه کردند، و به مادر محسن دسته گل هدیه دادند. 
مادر و پدر از زور گریه امکان تشکر کردن و گفتن حتی یک کلمه 
را هم نداشتند. شاید یاد خاطرات پسر جوان مرحوم شان رهایشان 

نمی کرد. از بغض آنها، همه همراهان بغض کرده بودند. 
در این سفر چند نفر از اعضای هیات امنا هم با ما بودند. 
آقای مهندس محمدمهدی فنایی، آقای دکتر حسن حسینی پور، 
آقای دکتر همایون شهریاری، خانم دکتر شهیندخت خوارزمی، 
آقای همایون حاجی خانی و البته خانواده های عزیز گلنارمحسنی 

و کرمی.

این س���فر عالوه بر افتتاح مدرسه، با هدف بازدید از سایر 
پروژه های یاوری در میناب و بررس���ی روند پیش���رفت آنها 
صورت گرفته بود؛ به همین دلیل، بعد از افتتاح مدرس���ه در 
محل فرمانداری شهرستان تخت به دیدار فرماندار رفتیم و پس 
از پذیرایی و رفع خستگی، به سمت میناب حرکت کردیم. از 
هنرستان 12کالسه آقای کاشانی )پروژه کد 869 جامعه یاوری( 
که نیمه س���اخته و در دس���ت تکمیل بود دیدن کردیم. ناهار 
را در هتل جهانگردی میناب صرف کرده و س���پس از پروژه 
دبیرستان 6کالس���ه دکتر عباس خالصی در روستای نصیرایی 
)کد897 جامعه یاوری( و پروژه دبیرس���تان 12کالسه زنده یاد 
بتول کش���انی )کد 895 جامعه یاوری( که به همت آقای عطا 
نصیردفتری در روستای حکمی ساخته شده، بازدید کردیم. بعد 
از تاریک ش���دن هوا که به بندرعباس برگشتیم میزبانان ما در 

هنرستان »سپیده کاشانی« منتظر بودند تا از خیرین و همراهان 
جامعه یاوری پذیرایی کنند.

مهرماه 97- خراسان جنوبی و رضوی 3

در آخرین روزهای مهرماه خیرین جامعه یاوری در سفری 
که به دو اس���تان خراس���ان جنوبی و خراسان رضوی داشتند، 
5 مدرس���ه و خوابگاه را افتتاح و از 3 پروژه مدرسه سازی نیز 

بازدید کردند.
این س���فر افتتاحیه و بازدید، از روز 23 مهرماه به مقصد 
بیرجند آغاز ش���د و در روز اول، خیرین از پروژه بازس���ازی 
خوابگاه پسرانه دبیرستان »حجت« در سربیشه، منطقه مود )کد 
519 جامعه یاوری فرهنگی( دیدن کردند. در این پروژه، آقای 
عباس جواهریان بانی خیر شد تا خوابگاه دو طبقه حجت که 
به تدریج فرس���وده شده بود، به طور کامل نقاشی و بازسازی 
ش���ود. با کمک این خیر عزیز، موکت های خوابگاه تعویض 
شدند، پرده های جدید نصب شد، تشک ها و ملحفه های جدید 
برای تخت ها تهیه شد و کمدهای چوبی جدید جای کمدهای 

ناکارآمد قدیمی را گرفتند. 
جالب این که تمام پرده ها و ملحفه های اس���تفاده شده در 
این خواب���گاه، از تولیدات طرح »تولید حین آموزش« جامعه 
یاوری فرهنگی بودند؛ طرحی که از سال 1393 در هنرستان های 
استان خراسان جنوبی برگزار می شود و در آن دانش آموزان رشته 
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طراحی و دوخت این هنرس���تان ها با پارچه ها و تجهیزاتی که 
خیرین ما در اختیارشان می گذارند، محصوالت درجه یک قابل 
عرضه به بازار را تولید می کنند. جامعه یاوری این محصوالت 
را از دانش آموزان خریداری کرده و میان نیازمندان همان استان 

توزیع می کند.
کمدهای چوبی جدیدی که به خوابگاه حجت اهدا شد هم 
هنر دست دانش آموزان بیرجندی در این طرح بودند. هنرستان 
پس���رانه »تالشگران« در بیرجند از امسال به طرح تولید حین 
آموزش جامعه یاوری اضافه شد تا دانش آموزان آن که همگی 
معلول هستند بتوانند مهارت های حرفه ای بیشتری کسب کنند و 

در عین حال از دوران کارآموزی خود به درآمد برسند.
بازدید از خوابگاه پسرانه مدرسه »حجت« مهمانان ویژه ای هم 
داشت؛ آقایان المعی، مدیرکل سابق آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی، بهلگردی، مشاور ارشد مدیرکل آموزش و پرورش این 
اس���تان، بیکی، مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی و دکتر عباسی فر، مدیرکل آموزش و پرورش 
شهرستان سربیشه در این بازدید خیرین جامعه یاوری فرهنگی 

را همراهی کردند و ادامه این مراسم از تالش های خانم مریم 
دادرس -معاون هنرس���تان انقالب اسالمی بیرجند- در اجرای 
ط���رح »تولید حین آموزش« و همکاری آقایان المعی و بیکی 
تقدیر به عمل آمد. در حاشیه این دیدار دو دستگاه میکروسکوپ 
هم از طرف جامعه یاوری به پژوهش سراهای آموزشی منطقه 

سربیشه اهدا شد.
پس از صرف شام در کنار دانش آموزان خوابگاهی، خیرین 
به هتل جهانگردی بیرجند بازگشتند تا در روز بعد، برنامه افتتاح 

مدارس ادامه پیدا کند.
روز دوم؛ از بیرجند تا کوهسرخ

در دومین روز س���فر، یعنی سه شنبه 24مهرماه، خیرین به 
بازدید از مراحل ساخت هنرستان 15 کالسه ای که با کمک بانی 
محترم، مهندس عبدالحسین وجیه الهی در حاشیه شهر بیرجند 
س���اخته می شود رفتند. این هنرستان، پروژه شماره 894 جامعه 
یاوری فرهنگی است و آن طور که پیش بینی شده، ساخت آن 
در بهمن ماه امسال به پایان می رسد و مدرسه از مهرماه 1398 

پذیرای دانش آموزان خواهد بود. 
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در مقصد بعدی، یعنی س���رایان، خیرین از مراحل ساخت 
یک خوابگاه دانش آموزی که با همت خیر عزیز، مهندس امیر 
فتح الهی در محوطه هنرستان شاپور کاظمی )طرح شماره 556 
جامعه یاوری فرهنگی( ساخته می شود دیدن کردند. این خوابگاه 
که پروژه شماره 860 جامعه یاوری فرهنگی است، 200متر مربع 

مساحت دارد و اقامتگاه دانش آموزان پسر خواهد بود. 
بازدید از مراحل ساخت مدرسه دخترانه 6 کالسه ای که به 
همت یاور عزیزمان آقای محسن رحمتیان )پروژه 892( ساخته 
می ش���ود، بخش دیگری از برنامه بازدیدهای روز دوم بود. این 
مدرسه دخترانه در محوطه یکی از خوابگاه های قدیمی جامعه 
یاوری فرهنگی س���اخته می شود و با ساخت آن، دانش آموزان 
مدرسه که از مسافت های دور برای تحصیل به سرایان می روند 
می توانند در طول هفته در خوابگاه مردمی علوی که در س���ال 
1380 به همت بانی محترم آقای عباس علوی ساخته شده )پروژه 

کد 158 جامعه یاوری فرهنگی( اقامت داشته باشند.

دومین روز سفر در استان خراسان رضوی و بخش کوهسرخ 
و روستای ریوش ادامه پیدا کرد. در ریوش خیرین جامعه یاوری 
خوابگاه دانش آم���وزی نصیرالدین امیرصادقی را که به همت 
یاوران عزیزمان در شرکت رادیرا ساخته شده بود افتتاح کردند. 
این پروژه مربوط به کد 478 جامعه یاوری فرهنگی اس���ت و 
حدود 900متر مربع مساحت و 12 اتاق برای اسکان دانش آموزان 
مقطع متوسطه دارد. یاوران همچنین از خوابگاه دیگری که شرکت 
محترم رادیرا در این منطقه س���اخته و به دانش آموزان مقطع 

راهنمایی اختصاص دارد )کد 477( بازدید کردند. 
در ادامه این روز دبیرستان پسرانه 16 کالسه »حاج عباسعلی 
کاشانی« که به همت دکتر محمد کاشانی ساخته شده است هم 
در منطقه ریوش افتتاح شد. این دبیرستان که پروژه شماره 873 
جامعه یاوری فرهنگی اس���ت، مساحتی حدود 3هزار متر مربع 
دارد و بزرگترین پروژه جامعه یاوری فرهنگی از نظر وسعت 

فضای آموزشی به حساب می آید.
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روز سوم؛ سفر به سبزوار
سومین روز سفر، در سبزوار ادامه پیدا کرد و خیرین پروژه 
ش���ماره 864 جامعه یاوری فرهنگی را افتتاح کردند؛ هنرستان 
14 کالسه »زنده یاد حاج عباسعلی کاشانی« که به همت خیر 
ارجمندمان دکتر محمد کاشانی ساخته شده است و 1000متر 
مربع وسعت دارد. این هنرستان جایگزین هنرستان قدیمی شهر 
که 90سال از ساخت آن می گذشت شده و از امسال دانش آموزان 

می توانند در مدرسه ای مجهز، نوساز و ایمن درس بخوانند.
برنامه روز سوم با افتتاح مدرسه 4 کالسه زنده یاد مجتبی 
شکری )پروژه کد 805 جامعه یاوری فرهنگی( در روستای استیر 
سبزوار ادامه پیدا کرد؛ مدرسه ای که جمعی از دوستان مرحوم 
مجتبی شکری بانی ساخت شدند و با این کار 150متر مربع به 

فضای آموزشی این شهر اضافه کردند.
در ادام���ه روز، خیرین از چند پروژه قدیمی جامعه یاوری 
فرهنگی دیدن کردند؛ مدرس���ه استثنایی ربابه شرکا )پروژه کد 
718 جامع���ه یاوری فرهنگی( یکی از این مدارس بود که در 

سال 1392 با 18 کالس برای دانش آموزان استثنایی دختر ساخته 
شد و حاال ده ها دانش آموز دارای نیازهای ویژه در آن تحصیل 
می کنند. این مدرسه استثنایی یادگار ارزشمند دکتر محمد هاشمی 

در سبزوار است.
س���فر خیرین با عزیمت به مشهد و عیادت از یار قدیمی 
جامعه یاوری، استاد عثمان محمدپرست ادامه پیدا کرد و پس از 
آن گروه از مشهد به تهران بازگشتند. در این سفر دکتر شهیندخت 
خوارزم���ی، عضو هیات امنای جامع���ه یاوری، دکتر همایون 
شهریاری، عضو هیات امنای جامعه یاوری، همایون حاجی خانی، 
رئیس هیات مدیره جامعه یاوری، دکتر مهران صادقی عضو هیات 
مدیره جامعه یاوری، رضا درمان، مدیرعامل جامعه یاوری، دکتر 
علی شیرزاده، معاون پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان تهران، مهندس تراب زاده، مدیرعامل شرکت رادیرا، 
مسعود صدرقائنی، محمدعلی صدرقائنی، مه شب قمصری، زهرا 
دانایی زاده، کریم جعفرپیشه، محمدفاضلی و ابوالفضل شمرادی 

حضور داشتند.
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آذرماه 1397- هرمزگان 4
در روزهای دوم تا چهارم آذرماه 1397 گروهی 70نفره از 
مس���ئوالن و یاوران عزیزمان در سفری که به استان هرمزگان 
داشتند از پروژه های افتتاح شده و در حال ساخت جامعه یاوری 
در این استان دیدن کردند. در این سفر دو تن از معاونان وزیر 
آموزش و پرورش، خانم دکتر رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی و خانم دکتر فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخش���ان هم ما را همراهی می کردند. همچنین 
اعض���ای هیات امنای جامعه یاوری فرهنگی و چهره هایی مثل 
رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان ش���رکت سفیر آبی آرام، 
مدیران س���ازمان های مردم نهاد مثل انجمن یاران دانش و مهر، 
مدرسه صبح روشن و بنیاد کودک، نمایندگان شرکت فناپ و... 

هم در این سفر همراه جامعه یاوری فرهنگی بودند.
جامعه یاوری فرهنگی اولین مدرسه خود در استان هرمزگان 
را س���ال 1382 افتتاح کرد؛ یک دبیرستان دخترانه با مساحت 
100متر مربع که در بندرعباس س���اخته ش���د. از آن روز تا به 
حال 15 س���ال می گذرد و حاال تعداد مدارس یاوری در این 
اس���تان به 145 باب رسیده است؛ مدارسی که با ساخت آنها 
580 کالس درس و 51 هزار متر مربع فضای آموزشی به این 

استان اضافه شد.
در اولین روز سفر، خیرین بعد از ورود به استان هرمزگان، 
به شهرستان تخت در 45 کیلومتری شرق بندرعباس رفتند تا 

از هنرس���تان کشاورزی که در حال تکمیل و آماده سازی برای 
ورود دانش آموزان اس���ت، دیدن کنند. این هنرستان 12 کالسه 
4142 متر مربع مساحت و 2480 مترمربع فضای آموزشی دارد. 
همچنین فضایی 358 متر مربعی به عنوان س���الن کارگاهی آن 
در نظر گرفته شده است. در این پروژه یک خوابگاه 1471 متر 
مربعی با 23 اتاق هم برای اقامت دانش آموزانی که از روستاها 
و مناطق دور به هنرستان می آیند نیز تدارک دیده شده است. به 
جز این ها 5 هکتار زمین در مجاورت مدرسه برای فعالیت های 
کشاورزی دانش آموزان این هنرستان در نظر گرفته شده است. 
این هنرس���تان از سال 1389 کلنگ زنی شده و از سال 1397 
در لیست جامعه یاوری فرهنگی برای واگذاری به خیرین قرار 
گرفته است. پس از تکمیل این هنرستان می تواند پذیرای 400 

هنرجو باشد.
پس از بازدید از پروژه بزرگ هنرستان کشاورزی در تخت، 
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خیرین از دبس���تان دخترانه زنده یاد امیرحسین گلنارمحسنی 
)طرح شماره 363 جامعه یاوری( که به همت خانواده محترم 
گلنارمحسنی و کرمی ساخته شده بازدید شد. این مدرسه 378متر 
مربعی، 6 کالسه اس���ت و از مهرماه امسال مورد بهره برداری 
قرار گرفته. خیرین بعد از بازدید از مدرسه، دقایقی را در کنار 
دانش آموزان گذراندن���د و پس از آن راهی منطقه قلعه قاضی 
در نزدیکی تخت ش���دند تا از مدرسه 6کالسه شهید حججی 
)طرح شماره 352 جامعه یاوری( که با کمک یاوران عزیزمان 
در شرکت رستافن ارتباط ساخته شده بازدید کنند. این دبستان 
پسرانه 6 کالسه 378 متر مربع مساحت دارد و در اردیبهشت 

امسال افتتاح شد.

همایش بزرگ یاوران در بندرعباس
س���فر خیرین جامعه یاوری فرهنگی به بندرعباس با یک 
رویداد مهم همراه بود؛ همایش بزرگ »شب یاوری در هرمزگان« 
با حضور 100 نفر از خیرین تهرانی و هرمزگانی و نیز مسئوالن 
استان در شب اول سفر در سالن اجتماعات هتل هرمز برگزار 
ش���د. این همایش همچنین میزبان فرماندار، نماینده مجلس، 
مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی استان هرمزگان 

و چهره های فرهنگی این استان بود. 
در همایش ش���ب یاوری، رضا درمان، مدیرعامل جامعه 
یاوری فرهنگی گزارش عملکرد دقیقی از نحوه جامعه یاوری 

فرهنگی در استان هرمزگان از 15 سال قبل تا کنون ارائه داد. 
درمان گفت: »جامعه یاوری فرهنگی در اس���تان هرمزگان تا به 
حال 150 پروژه ساخت فضای آموزشی داشته و توانسته است 
580 کالس درس و 51هزار متر مربع فضای آموزش���ی برای 

دانش آموزان این استان فراهم کند.«
او همچنین از پروژه های بزرگ خیرین جامعه یاوری فرهنگی 
که در این س���فر افتتاح یا بازدید شدند گفت؛ پروژه هایی که 
سازمان نوسازی مدارس کلنگ ساخت بعضی از آنها را در سال 
1389 به زمین زده بود اما به دلیل مشکالت مالی دولت تا به 
حال به سرانجام نرسیده بودند و با کمک خیرین باالخره کار 
ساخت و تجهیز آنها انجام شده و به مرحله بهره برداری رسیده اند 

و در این سفر بازدید نهایی از آنها به عمل آمد.
در ادامه همایش و بعد از س���خنان مقامات استانی، مراسم 
تقدیر از س���ه چهره فعال در عرصه مدرسه س���ازی در استان 
هرمزگان برگزار شد و مهندس حاجی خانی، رئیس هیات مدیره 
جامعه یاوری فرهنگی و دکتر حکیم زاه، معاون وزیر آموزش و 
پرورش از آقای سید عبداهلل هاشمی از همراهان قدیمی جامعه 
یاوری که امروز عهده دار ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
هرمزگان است، با اهدای »قاب عشق« تقدیر شد؛ تابلوی نفیسی 
از ش���عر »تا برویانم عشق« زنده یاد مجتبی کاشانی که با خط 
استاد امیراحمد فلسفی و معرق کاری فلزی استاد رازمیک آراکیل 

هاریطونیان آماده شده است. 
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همچنین از آقایان محمد خطیبی زاده، خیر مدرسه ساز و معلم 
قدیمی و نام آش���نای استان هرمزگان و نوید احمدی مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان هم با اهدای 

لوح »مدرسه عشق« قدردانی به عمل آمد. 
در پایان این مراس���م نیز آقایان علی راد و س���ید مرتضی 
هاشمی، طرح مفهومی »نخستین مدرسه دوست دار کودک« را 
برای حضار معرفی کردند. در این طرح که بر اساس دستنامه 
»مدارس دوست دار کودک« یونسکو و کتاب مرجع »زبان طراحی 
مدرسه« تهیه شده، کلیات معماری یک مدرسه دوست دار کودک 
برای خیرین تشریح و ابراز امیدواری شد تا این مدرسه با کمک 

خیرین برای اولین بار در استان هرمزگان احداث شود.

مدرسه های ماندگار
روز دوم سفر با حرکت به سمت میناب در 104 کیلومتری 
شرق بندرعباس ادامه پیدا کرد. مینابی که تا چند دهه قبل شهری 

سرس���بز، پربار و پررونق بود اما این روزها با بحران بی آبی، 
مرگ درختان نخل، خشکی سفره های زیر زمینی و فرونشست 
زمین مواجه است. همین بحران ها هم باعث شده روزگار مردم 
بومی منطقه به سختی بگذرد. در چنین فضایی جامعه یاوری 
فرهنگی با افتتاح یک هنرستان 12کالسه که به همت آقای دکتر 
محمد کاش���انی )طرح شماره 869 جامعه یاوری( ساخته و به 
نام پدر بزرگوارشان عباسعلی کاشانی نام گذاری شده، سعی کرد 
بخشی از نیازهای آموزشی منطقه را مرتفع کنند. این هنرستان 
که یکی از بزرگترین و چشمگیرترین پروژه های مدرسه سازی 
یاوری اس���ت، 2100متر مربع فضای آموزشی و 800 متر مربع 
فضای خوابگاهی دارد. همچنین 169 مترمربع سالن کارگاهی 
برای هنرس���تان زنده یاد حاج عباسعلی کاشانی در نظر گرفته 
شده است. افتتاح این پروژه به دست بانی آن، جناب آقای دکتر 
محمد کاشانی و خانم دکتر حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و 
پرورش انجام گرفت و از پیمانکاران و دست اندرکاران ساخت 
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این محوطه آموزش���ی با اهدای یک جلد دیوان نفیس اشعار 
خیام که به امضای تک تک خیرین و مسئوالن حاضر در مراسم 

رسیده بود، تقدیر شد. 
بعد از صرف ناهار، یاوران راهی روس���تای نصیرایی شدند 
تا از مراحل ساخت دبیرستان دکتر عباس خالصی )طرح شماره 
897 جامعه یاوری( دیدن کنند. این پروژه دارای س���اختمان 
آموزشی به مساحت 598 متر مربع است و 6 کالس درس برای 
آن تدارک دیده شده است. این پروژه به مراحل پایانی تکمیل 

و تجهیز رسیده و به زودی افتتاح خواهد شد.
مقصد بعدی، روستای حکمی و بازدید از مراحل ساخت 
دبیرستان زنده یاد بتول کشانی )طرح شماره 895 جامعه یاوری( 
بود ک���ه به همت بانی محترم، جناب آقای عطاء نصیردفتری 
س���اخته می شود و1471 متر مربع فضای ورزشی و 12 کالس 
درس برای دختران دبیرستانی میناب دارد. نکته قابل توجه این 
که در محوطه این دبیرستان 600 مترمربع سالن ورزشی نیز برای 
دانش آموزان احداث شده است تا مدرسه تنها محیطی برای رشد 
فکری بچه ها نباشد و فرصت ورزش و کسب مهارت های بدنی 
و س���المت جسمی هم برای دختران این منطقه محروم فراهم 

شود. دبیرستان زنده یاد بتول کشانی هم در آخرین مراحل ساخت 
و تجهیز قرار دارد و به زودی بعد از افتتاح، مورد بهره برداری 

دانش آموزان قرار می گیرد.
خیرین بعد از بازدید از این پروژه ها به بندرعباس برگشتند 
تا بعد از استراحت در هتل برای روز سوم سفر، آماده شوند.

پایان خوش سفر با جزیره گردی
س���فر هرمزگان از بسیاری جهات، سفر منحصر به فرد و 
بی سابقه ای بود. این سفر فشرده و پرجمعیت در روز آخر با یک 
برنامه تفریحی تمام عیار همراه شد و اعضا به گشت و گذار در 
جاذبه های دیدنی هرمزگان یعنی جزیره زیبای هرمز، معدن خاک 
سرخ، دره رنگین کمان و قلعه پرتغالی ها رفتند. پس از آن، ناهار 
در یکی از اقامتگاه های بوم گردی قشم که حال و هوای محلی 
خاطره انگیزی داشت صرف شد و در پایان به دلیل شرایط جوی 
نامناسب که موجب تعطیلی بندر قشم و عدم امکان استفاده از 
قایق های مسافربری شده بود، همراهان این سفر با لندینگ کرافت 
از بندر الفت به بندر پُهل بازگشتند تا برای پرواز به تهران راهی 

فرودگاه بندرعباس شوند.
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دی ماه 1397- خراسان جنوبی 5

4 و 5 دی ماه 97 راهی خراسان جنوبی شدیم تا 4 پروژه را 
در شهرهای مختلف استان افتتاح کنیم. مقصد اول ما طبس بود 
و در اولین نگاه تنها چیزی که به ذهن همه ما رسید این بود: 
»طبس شهر بسیار زیبایی است«. اصال انتظار نداشتیم که در میانه 
کویر، شهری چنین سرسبز و آباد ببینم. شهری که در سال های 
اخیر چند مرتبه بین استان های مختلف دست به دست شده و 
حاال این روزها جزو محدوده جغرافیایی استان خراسان جنوبی به 
حساب می آید. مردم طبس از این موضوع خرسند نیستند. ترجیح 
می دادند بخشی از استان یزد باشند چرا که فاصله آبادانی آنها 
با سایر شهرهای استان خراسان جنوبی کمی زیاد است. مدیران 
ارشد استان خراسان جنوبی چندان به آنها رسیدگی نمی کنند و 
بودجه های استانی را به سمت شهرستان های کم تر توسعه یافته 
خراس���ان جنوبی هدایت می کنند. مشکلی که شاید وقتی جزو 

استان یزد بودند، کم تر با آن روبرو مواجه می شدند.
در میانه شهر طبس »باغ گلشن« قرار دارد. باغی به شکل 
مربع کامل که در زمان نادرشاه ساخته شده است. باغی سرسبز 
و آباد با جوی آبی روان و پُر آب در وسط آن. در زیر سایه 
درختان نخل، درختان مرکبات به خوبی رش���د می کنند و میوه 
می دهند. پرتقال هایی که حتی تصور داشتن چنین محصولی در 

میانه کویر بسیار سخت به نظر می رسد. 

در دهه پنجاه شمس���ی دو پلیکان در مسیر مهاجرت خود 
از سیبری به باغ گلشن می رسند و در آنجا سکنی می گزینند. 
مهاج���رت را فراموش کرده و اقامت دائم در این باغ را به جا 
به جایی ترجیح می دهند. در زلزله سال 1357 که باغ تقریبا به 
صورت کامل از بین می رود متاسفانه یکی از این دو پلیکان زیر 
آوار از بین می رود. می گویند پلیکان دوم تا س���ال 1394 زنده 
بود و در باغ زندگی می کرد. البته امروز به یاد آن دو پلیکان، 
پلیکان های دیگری به باغ آورده شده اند. پلیکان ها به مردم عادت 

دارند و با آنها رابطه خوبی هم دارند.
در این س���فر مهندس حاجی خانی، رضا درمان، علی راد، 
محمد فاضلی، پیمان ش���جره، کریم جعفرپیشه، خانم مهدیه 
مجیب ش���یرازی، خانواده محترم آقای مهندس اخوان صراف و 
خانواده محترم آقای نقاش زاده همس���فران ما بودند و در اولین 
برنامه افتتاح، به روس���تای شیرآباد در حاشیه شهر طبس رفتیم 
تا مدرس���ه سعیده پورشاه نظری )یادبودفریده رحیمی- پروژه 
شماره 785 جامعه یاوری( را افتتاح کنیم. این مدرسه دو کالسه 

به همت خیر عزیزمان خانم نس���رین رحیمی در 68 متر مربع 
مساحت ساخته شده است. در بازدید و افتتاح این مدرسه، با 
استقبال گروه سرود بزرگ دانش آموزان غافلگیر شدیم. بچه های 
مدرس���ه با کمک مربی خوش ذوقشان سرودی را برای خیر 
مقدم به خیرین برنامه ریزی کرده بودند که با حرکات نمایشی 

و مرتبط همراه بود.
بعد از این استقبال ویژه و افتتاح مدرسه، به سمت روستای 
عشق آباد حرکت کردیم. برای افتتاح مدرسه مهر جهان4 مسیری 
حدود 600 کیلومتر را با مینی بوس طی کردیم؛ کاری بس���یار 
دشوار که با همراهی همسفران خوب و صبورمان امکان پذیر 
ش���د. این مدرسه 4 کالسه )پروژه شماره 784 جامعه یاوری 
فرهنگی( به مساحت 293 متر مربع به همت خیر عزیزمان آقای 
سعید اخوان صراف ساخته شده و پذیرای دانش آموزان مقطع 

ابتدایی است.
روز بعد، ابتدا به روستای علی آباد لوله سفر کردیم؛ روستایی 
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قدیمی در دهس���تان باقران از توابع بخش مرکزی بیرجند که 
جمعیتی کمتر از 350 نفر دارد. بد نیست بدانید که شهر بیرجند 
از اولین ش���هرهای ایران است که لوله کشی آب داشته و حاال 
خوب است بدانید که اولین لوله کشی آب در شهربیرجند، در 
روستا علی آباد لوله انجام شده است. این اتفاق به دلیل سکونت 
افراد بانفوذ در روس���تا رخ داده است. معروف است که در آن 
زمان لوله های آب را برای لوله کشی با شتر از هند به بیرجند 
آورده اند. از فرودگاه بیرجند که به سمت شهر می روید در اولین 
میدان شهر، مجسمه شترهایی با بار لوله را می بینید که به همین 

داستان اشاره دارد. 
در این روستا سالن چند منظوره مهرناز نقاش زاده را که به 
همت جناب آقای حمیدرضا نقاش زاده و خانواده محترمشان 
ساخته شده )پروژه شماره563  جامعه یاوری فرهنگی( افتتاح 
کردیم. این پروژه به یادبود مادر مرحوم شان نامگذاری شده و 

شامل سالنی به مساحت 78 متر مربع است.
آخرین پروژه ای که در این سفر باید افتتاح می شد در روستای 
کوشکک در بخش درمیان در جنوب غرب شهر بیرجند بود. 
روس���تایی بسیار بکر و به معنای واقعی کلمه »روستا« که در 
هیچ کجای آن اثری از دنیای امروز نمی دیدید. ساختمان ها همه 
خشت و گلی بودند بودند و ترکیب رنگ کاه گل با آبی آسمان 
چشممان را نوازش می کرد.  اگرچه هوا سرد بود سوز سرما اذیت 
می کرد ولی لذت پذیرایی شدن با غذاهای محلی و به خصوص 
»قروتی« معروف بیرحند، تحمل سرما را راحت تر می کرد. این 
پروژه هم سالن چند منظوره ای بود که به همت خیر عزیزمان 
آقای حمیدرضا نقاش زاده س���اخته شده )پروژه شمارهه 760 

جامعه یاوری فرهنگی( و 68 متر مربع مساحت دارد.

دی ماه 1397- سیستان و بلوچستان 6
در 18 و 19 دی ماه س���ال 1397 خیرین جامعه یاوری 
فرهنگی سفری به استان سیستان و بلوچستان داشتند تا 3 مدرسه 
را در مناطق محروم بلوچستان افتتاح کنند. بلوچستان سرزمین 
عجیبی اس���ت؛ زیبا و کشف نشده، با مردم مهربان و صبور و 
طبیعتی خشک و خشن. میزبان ما در این سفر )آقای کریمی 
از موسس���ه فرهنگ و اندیشه مکران( برایمان توضیح داد که 
اگر تا حدود 15 روز دیگر هوا در بلوچستان سرد نشود، بهار 
نارنج ها شکوفا خواهند شد! و شما می توانید در اردیبهشت ماه 
پرتق���ال و نارنج تازه از درخت های مرکبات منطقه بچینید. در 
خاک حاصلخیز بلوچستان تقریبا بدون وضعیت مشابه در هیچ 
نقطه دیگر کشور، کشاورزان می توانند 3 مرتبه در سال محصول 
برداشت کنند. حیف که آسمان با بلوچستان در این سال ها مهربان 
نبوده و خشک سالی از دو دهه قبل آغاز شده و مردم را آزار 
می دهد. روستاهایی هستند که تنها یک ساعت در روز آب دارند 
و حتی برخی پروژه های عمرانی، از جمله یکی از مدارس جامعه 
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یاوری فرهنگی، به دلیل خشکس���الی و در درست نبودن آب 
الزم برای امور ساختمان سازی )مثل تهیه بتون یا گچ( متوقف 
مانده اند.  میزبان ما در این سفر مدارس تخریبی زیادی را در 
منطقه به ما نشان داد. مدارسی که بعضی از آنها 70 سال قدمت 
داشتند و باید به سرعت تخریب و بازسازی شوند. بعضی از 
ساختمان های این مدارس به شدت ناایمن بود، به طوری که آثار 
شکستگی و از هم گسستگی روی ستون ها و دیوارها و سقف 
آنها دیده می شد اما به علت کمبود فضای آموزشی بچه ها هنوز 

مجبور بودند در این ساختمان ها درس بخوانند! 
در این سفر 3پروژه در شهرهای بمپور و بنت افتتاح شدند. 
پ���روژه 518 یاوری که به هم���ت خیر عزیزمان دکتر محمد 
کاشانی به سرانجام رسید، تجهیز سلف سرویس 800 متر مربعی 
دارالفنون در بمپور بود. در این شهر مدرسه 4 کالسه محمد و 
طیبه ارفع نیا )پروژه 886 جامعه یاوری فرهنگی( نیز به همت 
خیر عزیزمان آقای بهنام فتاحی ساخته و افتتاح شد. این مدرسه 
ابتدایی، با مساحت 192 متر مربع در منطقه جعفرآباد قرار دارد و 
حاال دختران و پسران روستاهای اطراف در آن درس می خوانند. 
روز دوم س���فر با افتتاح مدرسه طالیه داران5 )کد 902 جامعه 
یاوری( در تم تلک از توابع بنت افتتاح شد. این مدرسه که 2 
کالس دارد به همت انجمن اولیا مربیان طالیه داران در مساحت 
85 متر مربع ساخته شده است. انجمن اولیا مربیان طالیه داران، 
جمعی از خیرین خوش ذوق هستند که با مشارکت یکدیگر، 
برای کودکان مناطق محروم کشور کمک های مالی جمع آوری 
می کنند و با این کمک ها تا کنون 5 مدرس���ه را در استان های 

سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند.

بهمن ماه 1397- استان البرز 7
شاید باورش سخت باشد اما بر اساس آمار و گزارش های 
س���ازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، استان البرز 
کمترین سرانه فضای آموزشی را در میان تمام استان های کشور 
دارد. این استان به دلیل حجم باالی مهاجرانی که از تمام کشور 
می پذیرد فشردگی بسیار زیادی در مدارس و دانش آموزان دارد. 
بد نیست بدانید که نوع مشکل مدرسه سازی در استان البرز 

با استانی مثل سیستان و بلوچستان بسیار متفاوت است. استان 
سیستان و بلوچستان از پراکندگی دانش آموزان در پهنه جغرافیای 
خود رنج می برد و در استان البرز مشکل فشردگی و تعداد زیاد 
دانش آموزان در واحد س���طح مطرح است. گاهی هم تغییرات 
در نظام آموزش و پرورش مزید بر علت می ش���وند تا استان 
پرجمعیتی مثل البرز با محدویت فضای آموزشی مواجه شود. 

اضافه شدن پایه ششم ابتدایی به نظامی که سال ها مقطع ابتدایی 
را با 5 کالس درس گذرانده، و اکنون در وانفسای کمبود فضای 
آموزشی الزام به استقرار دانش آموزان در پایه ششم ابتدایی دارد، 
خود یک مشکل اساسی است. امسال همین مشکل در پایه 12 
)متوسطه دوم( در هنرستان ها به چشم می خورد.  همین باعث 
شد تا استان البرز برای جامعه یاوری فرهنگی تبدیل به یکی از 
مناطق هدف مدرسه سازی و تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی 
شود. در 9 بهمن ماه 1397 خیرین در سفری که به استان البرز 
داشتند کارگاه های فنی آموزشی هنرستان جابربن حیان )طرح 
شماره 896( را افتتاح کردند. این مجموعه کارگاهی با 4 کارگاه 
و مس���احت 176متر مربع در شهرستان نظرآباد قرار دارد و به 
همت خیر محترم، جناب آقای سید محمد علی صدرقائنی ساخته 
شده اند. قبل از ساخته شدن این کارگاه ها دانش آموزان رشته های 
فنی مجبور بودند مهارت های خود را فقط در کالس درس و به 
صورت تئوری یاد بگیرند و در زمان تعیین شده برای کارهای 
عملی، وقت خود را در حیاط مدرسه می گذراندند! اما با ساخت 
این کارگاه های فنی، حاال می توانند مهارت های عملی و اجرایی 

را به شیوه ای اثربخش بیاموزند.
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جدول پروژه های افتتاح شده در سال 1397
تاریخ افتتاحبانیکد پروژهمنطقهماه

اردیبهشت

کهگیلویه و بویراحمد

97/2/6عباس جواهریان854بویراحمد
97/2/6عباس جواهریان855بویراحمد
97/2/6عباس جواهریان856بویراحمد
97/2/7عباس جواهریان857بویراحمد
97/2/7عباس جواهریان858مارگون

97/2/9محمدعلی صدرقائنی859گنبدگلستان
97/2/23شرکت رستافن ارتباط352بندرعباسهرمزگان

سیستان و بلوچستان

97/2/15زهرا مرادمند836نیکشهر

97/2/15فرید شیرکوند868ایرانشهر

97/2/15محمدعلی صدرقائنی861نیکشهر

97/2/15محمد اسالمی863ایرانشهر

97/6/4گلنار محسنی363بندرعباسهرمزگانشهریور

مهر

97/7/23عباس جواهریان519سربیشهخراسان جنوبی

خراسان رضوی 

97/7/24شرکت رادیرا478کوهسرخ
97/7/24محمد کاشانی873کوهسرخ
97/7/25دوستان مرحوم مجتبی شکری805سبزوار
97/7/25عباس جواهریان864سبزوار
97/7/25سیدمحسن جوزی810کوهسرخ

98/7/30عباس جواهریان867مهرستانسیستان و بلوچستان
97/9/3ایران نیکبخش865ایرانشهرسیستان و بلوچستانآذر

دی

97/10/3محمد کاشانی869مینابهرمزگان

خراسان جنوبی 

97/10/4سعید اخوان صراف784طبس
97/10/4نسرین رحیمی785طبس
97/10/5حمیدرضا نقاش زاده760درمیان
97/10/5حمیدرضا نقاش زاده563بیرجند

سیستان و بلوچستان
97/10/18محمد کاشانی518بمپور
97/10/18بهنام فتاحی886بمپور
97/10/19انجمن اولیا و مربیان طالیه داران902بنت

97/11/9محمدعلی صدر قائنی896نظرآبادالبرزبهمن
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کرمانشاهاسفند

96/12/20رستافن ارتباط487مناطق زلزله زده
96/12/20رستافن ارتباط458مناطق زلزله زده
97/12/20رستافن ارتباط500مناطق زلزله زده
97/12/20رستافن ارتباط503مناطق زلزله زده
97/12/20رستافن ارتباط504مناطق زلزله زده
97/12/20زهرا دلوی505مناطق زلزله زده
97/12/20حامد ناظم رضوی506مناطق زلزله زده
کارمندان آموزش و 507مناطق زلزله زده

پرورش سربیشه
97/12/20

97/12/20موسسه خیریه مهر کوثر508مناطق زلزله زده

جدول پروژه های افتتاح شده در سال 1396
تاریخ افتتاحبانیکد پروژهمنطقهماه

کهگیلویه و بویر احمدتیر

96/4/13عباس جواهریان838گاودانه
96/4/13عباس جواهریان839باشت
96/4/14عباس جواهریان840مارگون

96/4/14عباس جواهریان841دشمن زیاری
96/4/14عباس جواهریان842بویراحمد

مهر

96/7/4مصطفی باقری831قائنخراسان جنوبی

کردستان

96/7/15عباس جواهریان843سنندج
96/7/16عباس جواهریان844بیجار
96/7/15عباس جواهریان845سنندج
96/7/16عباس جواهریان846سقز
96/7/15عباس جواهریان847سنندج

آبان
96/8/7جامعه یاوری فرهنگی832بافتکرمان

سیستان و بلوچستان
96/8/8زهرا مرادمند836نیکشهر
96/8/9عزیزه حجازی هاشمی837میرجاوه

آذر

96/9/1حسین غفوری486بردسکنخراسان رضوی 

کهگیلویه و بویراحمد
96/9/26داود الوندی820بویراحمد
انجمن اولیا و مربیان 833گچساران

طالیه داران
96/9/26

انجمن اولیا و مربیان 834بویراحمد
طالیه داران

96/9/26

96/9/26حمیدرضا سجادی835کهگیلویه
96/9/29آرزو غریب853مراوه تپهگلستان

96/11/11داریوش اعتمادی495خوافخراسان رضویبهمن
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جدول پروژه های افتتاح شده در سال 1396
تاریخ افتتاحبانیکد پروژهمنطقهماه

اسفند

کرمانشاه

97/12/20کارمندان رستافن ارتباط509مناطق زلزله زده
97/12/20فرشته قویمی510مناطق زلزله زده
97/12/20موسسه داراالکرام382مناطق زلزله زده
97/12/20محمدعلی افتخاری512مناطق زلزله زده
97/12/20موسسه داراالکرام383مناطق زلزله زده
97/12/20موسسه خیریه مهر کوثر514مناطق زلزله زده
97/12/20داریوش اعتمادی515مناطق زلزله زده
97/12/20جمعی از یاوران516مناطق زلزله زده
97/12/20جمعی از یاوران517مناطق زلزله زده
97/12/20اتحادیه ناشران تهران550مناطق زلزله زده
97/12/20نسرین رحیمی874مناطق زلزله زده
97/12/20نسرین رحیمی875مناطق زلزله زده
97/12/20پردیس دانشگاه تهران876مناطق زلزله زده
97/12/20محمدعلی صدرقائنی877مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران880مناطق زلزله زده
97/12/20محمد مروارید881مناطق زلزله زده
97/12/20علی اکبر نایب هاشمی394مناطق زلزله زده
97/12/20موسسه داراالکرام384مناطق زلزله زده
97/12/20موسسه داراالکرام385مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران386مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران387مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران388مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران389مناطق زلزله زده
97/12/20انجمن جراحان پالستیک ایران390مناطق زلزله زده
97/12/20مرضیه خواجگان279مناطق زلزله زده
97/12/20هیات امنای جامعه یاوری فرهنگی368مناطق زلزله زده

خراسان جنوبی

96/12/7علی اکبر مزینی745سرایان
96/12/7علی اکبر مزینی746سربیشه
96/12/7ندا صادقی )پوریا افالکی(758قائنات
96/12/8رضا اشرف پور779سربیشه
96/12/9ندا صادقی )پوریا افالکی(757درمیان
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تفاهم نامه های منعقد شده در سال 96 و 97
کد 

پروژه 
متراژ

تاریخ موضوع تفاهم نامه )مترمربع(
منطقه شهرستان استان بانیتفاهم نامه 

تجهیز سلف سرویس 518800
سیستان و محمد کاشانی97/7/12 دارالفنون

بمپوربمپوربلوچستان

520 
خرید لپ تاپ جهت 
تجهیز کارگاه کامپیوتر 
مدرسه استثنایی ربابه شرکا

خراسان علی تراب زاده97/8/1
سبزوارسبزواررضوی 

مشارکت در ساخت86140
سیستان و محمد علی صدر قائنی96/3/23یک باب مدرسه 2 کالسه

دن کلماننیکشهربلوچستان

مشارکت در ساخت86239
کخ حاجی مریوانکردستانمحمد جواد صدر قائنی96/3/27یک باب مدرسه یک کالسه

شریف

مشارکت در ساخت86340
سیستان و محمد اسالمی96/5/18یک باب مدرسه 2 کالسه

درکیانایرانشهر بلوچستان
چاه جمال

مشارکت در ساخت86564
سیستان و ایران نیک بخش96/7/26 یک باب مدرسه 2 کالسه

بغدانایرانشهربلوچستان

مشارکت در ساخت86640
سیستانعباس جواهریان96/6/28یک باب مدرسه 2 کالسه

اله آبادمهرستانو بلوچستان

مشارکت در ساخت86740
سیستان و عباس جواهریان96/6/28یک باب مدرسه 2 کالسه

هندشریکیمهرستانبلوچستان

سال های پربار مدرسه سازی
س���ال های 1396 و 1397 با اتفاقات خوبی برای جامعه یاوری و کودکانی که چش���م انتظار ساخت مدرسه شان هستند، رخ 
داد. در این دو سال تفاهم نامه های بسیاری در حوزه ساخت و تجهیز مدرسه و فضاهای آموزشی منعقد شد که در نمودارها و 

جداول پیش رو مشروح آنها را می بینید.

1396 1397
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کد 
پروژه 

متراژ
تاریخ موضوع تفاهم نامه )مترمربع(

منطقه شهرستان استان بانیتفاهم نامه 

مشارکت در ساخت868404
سیستان و فرید شیرکوند96/7/12یک باب مدرسه 6 کالسه

کالهدوزایرانشهربلوچستان

مشارکت در ساخت هنرستان 8692100
مینابمینابهرمزگانمحمد کاشانی1296/7/16 کالسه و خوابگاه

مشارکت در ساخت 8701000
خراسان محمد کاشانی96/7/16خوابگاه ارودگاه امام رضا

اردوگاهکوهسرخرضوی
امام رضا

مشارکت در ساخت87118
گزانبندر جاسکهرمزگانلیال نادر اصفهانی96/7/29یک باب مدرسه 1  کالسه

مشارکت در ساخت87218
بیاهیبندر جاسکهرمزگانمحمدعلی صدر قاینی96/7/29یک باب مدرسه 1 کالسه

مشارکت در ساخت8733000
خراسان محمد کاشانی96/8/2 مدرسه 16 کالسه

ریوشکوهسرخرضوی

مشارکت در ساخت 878538
سیستان و ابوالقاسم رئیس سادات96/9/11مدرسه 6 کالسه

شورمتیگسربازبلوچستان

مشارکت در ساخت879136
سیستان و ابوالقاسم رئیس سادات96/9/11 دبستان 3 کالسه

ناصرآبادایرانشهربلوچستان

مشارکت در ساخت مدرسه 88218
گوانجاسکهرمزگانفرح بانو رمضانی96/9/20یک کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 88318
شیهولیجاسکهرمزگانفرح بانو رمضانی96/9/20یک کالسه )کانکس(

مشارکت  در ساخت 88439
دزوندسروآبادکردستانفرح بانو رمضانی96/9/20مدرسه یک کالسه

مشارکت  در ساخت 885745
جهان آباد گرگانگلستانسعید اخوان صراف 96/10/16مدرسه 6 کالسه

مشارکت  در ساخت 886192
سیستان و بهنام فتاحی96/10/16مدرسه 4 کالسه

جعفر آبادبمپوربلوچستان

مشارکت در ساخت8871550
بسطامشاهرودسمنانمهدیه و آزیتا شیشه گر96/11/7مدرسه 12 کالسه

توسعه 2 کالس درس88870
درجزینقروههمدانداریوش اعتمادی96/11/15در مدرسه باباطاهر

تجهیز خوابگاه889100
سیستان و فرح بانو رمضانی96/11/18دبیرستان دارلفنون

بمپوربمپوربلوچستان

مشارکت در تکمیل 890540
جازستان ایذهخوزستانزهرا دلوی96/11/24دبیرستان 6 کالسه

مرغا

مشارکت در احداث89142
شرکت مصنوعات فلزی 96/11/28دبستان یک کالسه

سنگین
سیستان و 
جوهاتیفنوجبلوچستان

مشارکت در احداث 892497
خراسان محسن رحمتیان96/12/13دبیرستان 6 کالسه

سرایان سرایانجنوبی 

مشارکت در هنرستان8942455
عبدالحسین 97/2/16 15 کالسه

وجیه اللهی
خراسان 
بیرجندبیرجندجنوبی 
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کد 
پروژه 

متراژ
تاریخ موضوع تفاهم نامه )مترمربع(

منطقه شهرستان استان بانیتفاهم نامه 

حکمیمینابهرمزگانعطا نصیردفتری97/2/31تکمیل دبیرستان 12 کالسه 8951737

مشارکت در ساخت کارگاه 896176
نظرآبادنظرآبادالبرزمحمدعلی صدرقاینی97/3/1هنرستان جابرابن حیان

مشارکت در ساخت 897598
نصیراییمینابهرمزگانعباس خالصی97/3/22دبیرستان6 کالسه

مشارکت در ساخت89880
سیستان و محمدعلی صدرقاینی97/3/29مدرسه 2 کالسه

شیرین پتانایرانشهربلوچستان

سیستان و مهین باقری97/4/11ساخت مدرسه 6 کالسه899440
بمپوربمپوربلوچستان

سیستان و مهین باقری97/4/11ساخت مدرسه 4 کالسه900150
دامنایرانشهربلوچستان

آبی بیگلونمیناردبیلجامعه یاوری فرهنگی97/5/4 توسعه 2 کالس درس90180

مشارکت در ساخت903650
راشتهماهدشتالبرزناهید میردامادی97/6/21مدرسه 6 کالسه

سیستان و فرشاد معماریان97/8/2تکمیل مدرسه 4 کالسه904200
بلوچستان

سیب و 
کهن ملکسوران

مشارکت در ساخت905150
خراسان نوید و امید صدری97/8/7 مدرسه 2 کالسه

پروندسبزواررضوی

تیدربشاگردهرمزگانناصر فخرسلطانی97/8/8تکمیل دبیرستان 12 کالسه9062113

مشارکت در ساخت721150
خراسان خواهران مداحی97/10/11مدرسه 3 کالسه

جهان آبادتربت جامرضوی

سیستان و عباس جواهریان97/11/3تکمیل مدرسه 2 کالسه90864
بلوچستان

سیب و 
چاه شیرخانسوران

مشارکت در ساخت90972
سیستان و ماشااهلل ابراهیمی کچی 97/11/7مدرسه 2 کالسه

بلوچستان
سیب و 
کهن ملکسوران

مشارکت در ساخت910230
خراسان محمد سروری97/11/27مدرسه 4 کالسه

دولت آبادسبزواررضوی

مشارکت در ساخت27936
  کرمانشاهمرضیه خواجگان96/9/20مدرسه 2 کالسه)کانکس(

مشارکت در احداث36836
هیات امنا جامعه یاوری 96/9/21مدرسه 2 کالسه )کانکس(

  کرمانشاهفرهنگی

مشارکت در احداث38236
  کرمانشاه موسسه داراالکرام96/9/27مدرسه 2 کالسه )کانکس(

مشارکت در احداث38336
  کرمانشاهموسسه داراالکرام96/9/27مدرسه2 کالسه )کانکس(

مشارکت در احداث مدرسه 38436
  کرمانشاهموسسه داراالکرام296/9/27 کالسه ) کانکس (

مشارکت در احداث مدرسه 38536
  کرمانشاهموسسه داراالکرام296/9/27 کالسه ) کانکس (
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کد 
پروژه 

متراژ
تاریخ موضوع تفاهم نامه )مترمربع(

منطقه شهرستان استان بانیتفاهم نامه 

مشارکت در ساخت مدرسه 38636
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 38736
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 38836
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 38936
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 39036
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

 مشارکت در ساخت 39436
  کرمانشاهمینواسالمی96/9/21مدرسه 2 کالسه )کانکس(

ساخت مدرسه 2 کالسه45836
  کرمانشاهرستافن ارتباط96/9/27) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه48736
  کرمانشاهرستافن ارتباط96/9/27) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50036
  کرمانشاهرستافن ارتباط96/9/27) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50336
  کرمانشاهرستافن ارتباط96/9/27) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50436
  کرمانشاهرستافن ارتباط96/9/27) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50536
  کرمانشاهزهرا دلوی96/9/12 ) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50636
  کرمانشاهحامد ناظم رضوی96/9/15) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50736
کارمندان آموزش و پرورش 96/9/15) پیش ساخته(

  کرمانشاهسربیشه

ساخت مدرسه 2 کالسه50836
  کرمانشاهموسسه خیریه کوثر96/9/23) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه50936
کارمندان شرکت رستافن 96/9/23) پیش ساخته(

  کرمانشاهارتباط

ساخت مدرسه 2 کالسه51036
  کرمانشاهفرشته قویمی96/9/23) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه51236
  کرمانشاهمحمد علی افتخاری96/9/24 ) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه51436
  کرمانشاهموسسه خیریه مهر کوثر96/9/15) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه51536
  کرمانشاهدکتر داریوش اعتمادی96/9/17) پیش ساخته(



35
بهار 1398

کد 
پروژه 

متراژ
تاریخ تفاهم موضوع تفاهم نامه )مترمربع(

منطقه شهرستان استان بانینامه 

ساخت مدرسه 2 کالسه51636
  کرمانشاهجمعی از یاوران96/9/20) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه51736
  کرمانشاهجمعی از یاوران96/9/20) پیش ساخته(

ساخت مدرسه 2 کالسه55036
  کرمانشاهاتحادیه ناشران تهران96/9/18) پیش ساخته(

مشارکت در ساخت مدرسه 87436
  کرمانشاهنسرین رحیمی 296/8/27 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 87536
  کرمانشاهنسرین رحیمی 296/8/27 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 87636
  کرمانشاهپردیس دانشگاه تهران296/8/29 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 87736
  کرمانشاهمحمدعلی صدرقاینی296/09/05 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 88036
  کرمانشاهانجمن جراحان پالستیک ایران296/9/11 کالسه )کانکس(

مشارکت در ساخت مدرسه 88136
  کرمانشاهمحمد مروارید296/9/18 کالسه )کانکس(

خراسان امیر فتح اللهی96/1/19مشارکت در ساخت خوابگاه860200
سرایانسرایانجنوبی

کهگیاویه و عزت جمالی97/2/11ساخت مدرسه یک کالسه893167
یاسوجیاسوجبویراحمد

خراسان روح انگیز براتی97/12/8ساخت مدرسه 4 کالسه911200
کسکنسبزواررضوی

خراسان وحید اخوان صراف97/12/8ساخت مدرسه 4 کالسه912200
دامرودسبزواررضوی

خراسان بدریه شریفی اسعد97/12/13ساخت مدرسه 4 کالسه913200
کالته سیفیسبزواررضوی

خراسان عباس جواهریان97/3/5تجهیز و بازسازی خوابگاه519590
مودسربیشهجنوبی

انجمن اولیاء و مربیان97/7/18ساخت مدرسه 2 کالسه90285
طالیه داران

سیستان و 
تم تیلکنیکشهربلوچستان
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جمله ای در فضای بازاریابی هس���ت که می گوید: »برای 
ماهیگیری در یک اس���تخر، به دنبال بزرگترین ماهی ها بروید. 
گرفت���ن ماهی های بزرگ همان اندازه انرژی می خواهد که یک 
ماهی کوچک، ولی نتایج کامال متفاوتی به همراه خواهد داشت.« 
از نظر اصول بازاریابی در فضای امروز مدرسه سازی باید به دنبال 
پروژه های بزرگتر رفت. این قبیل پروژه ها معموال چند ویژگی 
خاص دارند که در پروژه های کوچکتر قابل یافت نیستند. اول 
اینکه، به دلیل تمرکز دانش آموزان در آنها راهبری و نگهداری 
آنها برای ادارت آموزش و پرورش مناطق ساده تر و امکانپذیرتر 
از یک پروژه کوچک )مثال یک کالس���ه( می باشد. دوم اینکه 
این پروژه ها به دلیل ابعاد آنها  )مثال یک مدرس���ه 12 کالسه( 
اثربخش���ی و تاثیرگذاری بیشتری در منطقه جغرافیایی خود به 
نسبت ساخت مثال 12 کالس در قالب 12 مدرسه یک کالسه 
دارند.  بسیار دیده ام که در یک مدرسه یک کالسه که در یک 
روستا س���اخته می شود، حداکثر 3 یا 4 دانش آموز در مدرسه 
مشغول به تحصیل می شوند در حالیکه در مدارس بزرگ حاشیه  
شهرها، معموال در هر کالس حداقل 30 دانش آموز و با توجه 
به شیفت دوم مدرسه، در مجموع 60 دانش آموز در همان کالس 
درس مشغول به تحصیل می شوند.  سوم اینکه این نوع مدارس 
قالبا در مناطق حاشیه ای و پُر مشکل شهرهای بزرگ و یا متوسط 
مورد نیاز می باشند. این نوع مناطق معموال مرکز بروز آسیب های 

به غیر از درس خواندن یا  فراوان���ی برای کودان دانش آموز – 
بوده و به عبارتی س���اخت این  بهتر بگوییم درس نخواندن – 
مدارس می تواند مزایا و فرصت های آموزشی بسیاری را عالوه 
بر درس برای کودکان فراهم آورد.  نکته چهارم در این است 
که مدارس کوچک را که معموال در مناطق روستایی مورد نیاز 
هستند می توان با سازه های بومی یا سازه های ارزان تر )مثل َکپَر، 
چادر یا کانکس( به صورت موقت یا حتی دائمی جایگزین نمود 
اما در شهرها این امکان وجود نداشته و عدم وجود یک کالس 
درس به معنی از دس���ت رفتن فرصت آموزشی برای کودکان 
می باش���د.  پنجمین نکته اینکه این مدارس به دلیل قرارداشتن 
در مناطق شهری معموال فرصت بهتری را برای برقراری ارتباط 
پیوس���ته و دائمی خیّر با مدرسه ای که ساخته فراهم می آورد. 
برقراری این ارتباط می تواند مزایای احساسی و حتی پشتیبانی 
بسیاری برای هر دو گروه ذینفع -دانش آموزان مدرسه و خیّر 
در پی داشته باشد. این در حالی است که معموال  مدرسه ساز – 
ارتباط خیّر در مدارس کوچک روستایی بعد از اتمام پروژه و 

تحویل آن به آموزش و پرورش قطع می گردد. 
خالصه کالم آنکه توصیه من به خیرین محترم مشارکت و 
حضور در ساخت پروژه هایی است که در سایز و ابعاد متوسط 
و بزرگ )مدارس 6 کالسه، 9 کالسه و یا بزرگتر( تعریف شده 

و معموال در حاشیه شهرها و مناطق پرآسیب قرار دارند.

هزینه ساخت/تکمیل ریال شهرستان استان پروژه ردیف
طبس 700.000.000 خراسان جنوبی ساختمان کارگاه هنرستان 1
77.000.000 بانه کردستان ساخت مدرسه یک کالسه 2
88.000.000 سبزوار خراسان رضوی توسعه مدرسه 2 کالسه 3

5.000.000.000 شیروان خراسان شمالی تکمیل مدرسه 6 کالسه 4
2.500.000.000 بیرجند خراسان جنوبی ساخت مدرسه 4 کالسه 5
800.000.000 سیب و سوران سیستان و بلوچستان ساخت مدرسه 2 کالسه 6
800.000.000 ایرانشهر سیستان و بلوچستان ساخت مدرسه 2 کالسه 7
6.600.000.000 قاین خراسان جنوبی ساخت مدرسه 9 کالسه 8
6.600.000.000 حاجی آباد خراسان جنوبی ساخت مدرسه 9 کالسه 9

شما هم دست به خیر شوید

یک مدرسه 12 کالسه، یا 12 مدرسه یک کالسه؟

در کنار پروژه های فراوانی که در گوشه و کنار کشور ساخته یا تفاهم نامه ساخت آنها را با خیرین منعقد کرده ایم، پروژه هایی 
هم هستند که هنوز خیری برای ساخت و تکمیل آنها پیش قدم نشده است. اگر نیت خیری دارید و قصد دارید در مناطق محروم 
کشور مدرسه بسازید، می توانید نگاهی به جدول زیر که پروژه های نیمه تمام مدرسه سازی در مناطق مختلف کشور را نشان می دهد 
بیندازید و از میان این پروژه ها یکی را تقبل بفرمایید. همچنین در صورت تمایل این جدول را در اختیار دوستان و عزیزانتان که 

قصد انجام کار خیر دارند قرار دهید تا در شروع یک حرکت ارزشمند و ماندگار سهیم باشید.

رضا درمان
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گزارش  ویژه



38
بهار 1398

جامعه یاوری فرهنگی می رود تا عدد 1000 را در پروژه های 
مدرسه سازی خود تجربه کند؛ تالشی 36 ساله و تجربه ای فراوان 

از همراهی یک یاور تا تحقق پیدایش یک مدرسه. 
در این مسیر دشوار همیشه در اندیشه خود باور داشته ایم که 
کمبود فضاهای آموزشی یکی از نقاط ضعف آموزش و پرورش 
ماست و برای جبران آن بسیار کوشیدیم. حال که اندکی ذهنمان از 
این دغدغه آرام گرفته است، می دانیم که یک فضای آموزشی فقط 
یک بنای ساده با چند کالس، راهرو و چند پنجره نیست. نگاهی 
به مدارس کشورهای توسعه یافته و مترقّی همچون آسیای جنوب 
شرقی و اسکاندیناوی به ما نشان می دهد یوتوپیایی که آنها در ذهن 

دارند با فضاهای آموزشی که ما داریم، میسر نیست. 
اگر جمله  معروف دیوید اُر )David Orr( به عنوان یک طرح 
زیست محیطی را به یاد بیاوریم که می گفت »هدف نظام آموزش 
و پرورش مسلط شدن بر روی یک موضوع خاص نیست، بلکه 
پرورش ش���خصیت انسان است« درمی یابیم که پرورش شخصیت 
انسان مکانی را طلب می کند که از دو منظر 1- مبانی طراحی و 
معماری مدرسه و 2- ویژگی های زیستی و آموزشی، کامال منطبق 

بر اصول علمی استوار بوده و جذابیت های الزم را دارا باشد. 

از این روی جامعه یاوری فرهنگی که پیوسته ایجاد خالقیت در 
حوزه های فعالیت خود را در دستور کار دارد، در حوزه مدرسه سازی 
نیز تفکر »مدرسه دوستدار کودک« را به عنوان طراحی مدرسه ای 
که برای دانش آموزان مکانی جذاب و پویا باش���د هدف قرار داد 
و با تحقیق فراوان و همکاری اساتید برجسته، این مهم را جامعه 

عمل پوشاند. 
همه ما تجربه بیدار شدن صبح به قصد رفتن به مدرسه را داریم. 
شاید مقایسه گذشته خودمان با امروز به لحاظ موضوعات متعدد 
اجتماعی خیلی کار درستی نباشد. ولی در بیشتر موارد گذشته و 
حال، رفتن به مدرسه شوق کافی در ما ایجاد نمی کرد. حداقل امروزه 
تعداد بی شماری از فرزندان مان انگیزه کافی برای رفتن به مدرسه 
را ندارند. این علت از معلول های متعددی ناشی می شود. محتوای 
علمی و آموزش���ِی شاید خسته کننده، جذاب نبودن طراحی کتب 
درسی، برخورد نامناسب برخی از معلمان و فضاهای آموزشی کسل 
کننده. در سال های اخیر فعالیت هایی از سوی آموزش و پرورش 
در راستای بهبود چند مورد پیش گفته شده انجام گرفته، ولی در 

حوزه تحول فضاهای آموزشی کمتر شاهد تغییر بوده ایم.
جامعه یاوری فرهنگی در س���ال 1393 با درک درست از این 

از چگونگی شکل پذیری تفکر »مدرسه دوستدار کودک« تا طراحی

»مدرسه دوستدار کودک «
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

علی  راد
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ضعف مدارس و در اختیار داشتن افراد متخصص در حوزه معماری 
و تجربیات بیشمار در ساخت مدارس، مراحل تحقیق و طراحی 
»مدرسه دوستدار کودک« را کلید زد. این مراحل مشتمل بر 3 مرحله 

پیش بینی و اجرایی شد. 
الف- دریافت اطالعات علمی و آمادگی ذهنی برای طراحی

ب-هم پوش���انی نیازهای دانش آموزان با مدرسه های دوستدار 
کودک از نگاه یونیسف

ج- زبان طراحی مدرسه 
الف- از 5 سال پیش که برآن شدیم تا مدارسی طراحی کنیم 
که ش���وق رفتن به مدرسه را در دانش آموزان بیدار کند، شروع به 
مطالعه کردیم. مدارسی از کشورهای ژاپن، سنگاپور، کره، فنالند و 
سوئد از الگوهای انگیزشی بود. اینکه خود دریابیم که چه می خواهیم 
مه���م بود. ذهنمان چه می خواه���د و چگونه آنچه را دریافتیم با 
اصول تربیتی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی خود منطبق کنیم. در 

این مدارس به چند ویژگی آموزشی مهم 
برخوردیم که همگی آنها می بایستی از ابتدا 
در طراحی زبان معمارگونه ساخت مدرسه 

لحاظ می شد. 
- ش���رکت در باشگاه ها و زمین های 
بازی مدارس در صبح و بعد از پایان کالس 
درس: این ویژگی نشاط و سرزندگی که 
یک���ی از ارکان اصل���ی آمادگی ذهنی و 
پرورش دانش آموزان به ش���مار می رود از 
اهمیت خاصی برخوردار اس���ت. در اکثر 

مدارس کشورمان زمین به قدر کفایت وجود دارد ولی در طراحی 
اولیه به این مهم توجه نش���ده و اکثرا با توجیه کمبود بودجه این 
زمین ها به ش���کل بال استفاده رها می شود. -نگارنده شانس آن را 
داش���تم که در دبیرس���تان البرز درس بخوانم. این مدرسه با یک 
زمین چمن فوتبال استاندارد، بیش از 6 زمین بسکتبال و والیبال و 
یک س���الن سرپوشیده ورزشی یک از اشتیاق های دوران تحصیلم 
بود- الزم بود در این باره برای طراحی مدرس���ه دوستدار کودک 

چاره اندیشی کنیم.

- دانش آموزان و معلمان در تعطیالت کار می کنند: این ارزش 
مهم با ایجاد فضاهایی همچون گلخانه، باغ گل، کارگاه های نجاری 
شکل می گیرد. وقتی دانش آموزان و معلمین در این فضاها به کار 
مشغول می ش���وند، ذهن دانش آموزان با کار و مهارت یکی شده 
و ارزشمندی اقتصاد در آینده را در می یابند. برای رسیدن به این 
ارزش افزوده زیاد، نیازمند پیش طراحی برای بازآفرینی مکان هایی 

در طرح اولیه برای مدارس مورد نظرمان هستیم. 
- معلمین و دانش آموزان در کنار هم غذا می خورند: این رفتار 
مهم اجتماعی و بسیار تاثیرگذار باعث آموزش درست در این حوزه 
بوده و از گوش���ه گیری و انزوای دانش آموزان جلوگیری می کند. 
س���الن های روشن و دلباز برای صرف ناهار یکی از جذابیت های 
رفتاری برای دانش آموزان اس���ت و انگیزه های آنها را برای رفتن 
به مدرس���ه بیشتر می کند. همانطور یکی از تفریحات امروز بشر 
گذراندن وقت در رستوران ها است، برای این مورد نیز پیش نیازهای 
معماری و طراحی باید از ابتدا در دستور 

کار باشد. 
- محیط های پیرامون و مشترک خارج 
از کالس درس: این فضاها ش���امل وید 
یا نورگیری های بین فضا و کتابخانه هایی 
است که در حصار چند دیوار مخفی نشده 
باش���ند. دانش آموزان باید به راحتی و در 
حال معاشرت گفتگو و قدم زدن بتوانند 
از این فضاهای جذاب و دلنشین استفاده 
کرده و به تبادل نظر در مباحث اجتماعی 
و درس���ی بپردازند. بدیهی است که پیش بینی و طراحی درست 
اینگونه فضاها و محیط دلپذیر بایستی بخش مهمی از طراحی ما 

را در بر بگیرد. 
ب- حال به دنبال اس���تانداردهایی بودیم تا با نگاه و تطبیق 
علم���ی و عملی به آن نیازهای امروز دانش آموزان را کامل تر کنیم 
و احیای فضاهای خس���ته کننده برخی از مدارس ش���روع شود. 
استانداردی که نگاهی دقیق به تمامی زوایای یک مدرسه دارد. در 
واقع محتوا و دست مایه برگرفته از بحث آمادگی ذهنی را کاملتر 

حفظ و تداوم 
مفاهیم کودک محوری

 از اصلی ترین عناوین تاثیرگذار 
در طراحی مدرسه

 دوستدار کودک می باشد
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کرده و ما را یک قدم به طراحی مدرسه دوستدار کودک نزدیک تر 
می کند. منبعی که ما را در این راه کمک کرد کتاب آش���نایی با 
مدرسه های دوس���تدار کودک »Child friendly schools« از 

انتشارات یونیسف »Unicef« بود.
مدارس دوس���تدار کودک از نگاه یونیسف با پویایی تئوری 
در عمل آمیخته اس���ت. باید در می یافتیم که اولویت با کودکان و 
دانش آموزان اس���ت و ارتباط مدرسه با دوران رشد کودک حفظ 

می شود. نیازمند فضاهایی با این مضمون بودیم.
موقعیت، طراحی و س���اخت اولویت هایی اس���ت که یک با 
یک باید رعایت ش���ود. ان���دازه و موقعیت، کالس های درس و 
تجهیزات، منظره سازی و امکانات مراقبتی اولیه کودک لحاظ شود. 
عوامل تاثیرگذار مهم اعم از جنس���یت، دسترسی کودکان ناتوان و 
شرایط اقلیمی بسیار مهم است. و در نهایت حفظ و تداوم مفاهیم 
کودک محوری از اصلی ترین عناوین تاثیرگذار در طراحی مدرسه 
دوس���تدار کودک می باشد. این مفاهیم وقتی در قالب اصول اولیه 
طراحی قرار می گیرد، ش���رایط انطباق پذیری مدرسه در اندازه های 
مختلف و ش���رایط اقلیمی متفاوت را میسر می سازد. این قابلیت 
باعث می شود تا بتوانیم مدارس را در تقسیمات مختلف کشوری 

با حفظ اصول اولیه آن تغییر و اجرا نماییم. 
ج- زبان طراحی مدرس���ه، آخرین مرحله از پیدایش و تولد 
مدرس���ه ایی بود که برای آن زمان زیادی صرف کردیم. در این 
قس���مت از کار به سراغ کتاب مرجع و یکی از اصلی ترین های 
آن در جهان رفتیم. »زبان طراحی مدرس���ه، الگوهای طراحی برای 
مدارس قرن بیست و یکم، » The language of school« اثر

 .Parkash Nair.Randall Fielding
حال می بایست تمام یافته هایمان را به زبان معماری ترجمه کنیم 
تا بتوانیم تحقق پیدایش »مدرسه دوستدار کودک« را جشن بگیریم. 
در این کتاب با اصول طراحی مدارس قرن بیست و یکم آشنا و 

با بومی س���ازی در بخش  های اتاق های درس، آتلیه های یادگیری، 
ورودی دلپذیر، فضاهای نمایشی دانش آموزان، کاشانک، آزمایشگاه 
ها، عرصه های فراگیری مهارت های زندگی، محیط های غذاخوری، 
فضاهای منعطف و قابل تغییر، فضاهای پاتوقی و دنج، نور پردازی 
و رنگ، عناصر پایدار، زمین های بازی، باغ و گلخانه و ویژگی های 

دلپذیر و جذاب، راه پدیدآوری این نوع مدارس را آموختیم.
حاال بعد از این س���ه مرحله مطالعاتی وقت آن بود که تمام 
آنها را روی کاغذ پیاده کرده و اولین مدرسه این دست را طراحی 
کنیم. با توجه به آش���نایی و سابقه درخشان شرکت Latidan و 
برادران هاشمی در این حوزه معماری و مهمتر از آن دغدغه های 
نیک اندیشانه ایشان برای سرافرازی ایران عزیز در این خانواده و 
تیم موفق همکاران و هم یاران اداره کل نوسازی استان هرمزگان، 

به بندرعباس رسیدیم.
در سال 1396 این فکر با مهندس مرتضی هاشمی مطرح و بعد 
از نشست های متعدد با ایشان و در اختیار قرار دادن تمام یافته های 
پیش گفته، چندین طرح ارائه گردید که با وس���واس فراوان طرح 

نهایی اولین »مدرسه دوستدار کودک« نهایی شد. 
این طرح در دوم آذرماه 1397 در همایشی که به همت اداره 
کل نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان در هتل هرمز برگزار 
شد در حضور یاوران،مقامات محلی و سرکار خانم دکتر رضوان 
حکیم زاده )معاونت ابتدایی وزیر آموزش و پرورش( پرده گش���ایی 

گردید. 
اکنون مذاکره با اداره کل نوسازی استان هرمزگان برای اجرای 
عملیات ساخت این مدرسه در حال انجام است. امیدواریم با تکرار 
این مدارس و هدیه این طرح ارزشمند به وزارت آموزش و پرورش 
از طرف جامعه یاوری فرهنگی، شوق دانش آموزان عزیز برای رفتن 
به مدرسه را بیش از پیش افزایش داده و آینده ایران ارجمند را با 

دستان پر توانشان بسازیم.
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روز پنجشنبه 27 دی ماه 97 بیست 
و یکمین همایش ساالنه جامعه یاوری 
فرهنگی با حضور یاوران عزیزمان برگزار 
ش���د. مراسمی گرم و صمیمی در سالن 
همایش های فرهنگس���رای نیاوران که 
بهانه ای برای تازه کردن دیدارهای قدیمی 
و ارائه گزارش عملکرد یک سال دیگر 
از عم���ر یاوری ب���ود.  در ابتدای این 
همایش، مهندس رضا درمان، مدیرعامل 
جامعه یاوری فرهنگی، ضمن خیر مقدم 
ب���ه حضار، به ارائه آم���ار و ارقامی از 
فعالیت های سال 97-96 جامعه یاوری 
پرداخت و گفت: »در سال 1397 با وجود 
مشکالتی که در فضای عمومی جامعه 
وجود داشت ما در جامعه یاوری فرهنگی 
نهایت تالش خود را کردیم تا این سال 
برایمان سال رشد، شکوفایی و تغییر باشد. 
کار سختی بود اما با همراهی و همیاری 

شما عزیزان موفق به انجام آن شدیم.«
درمان گفت: »من همیشه به مدیران 
دیگر سازمان های مردم نهاد می گویم که 
تحریم، فشار، گرانی نباید باعث شود که 

فعالیت های خیریه خود را زمین بگذاریم 
و حوزه عمکردمان را کوچک کنیم. اتفاقا 
در این شرایط باید با راندمان باالتری کار 

کنیم و به کمک مردم برویم.«
او ادام���ه داد: »در س���ال 1397 
استراتژی های س���ال های قبل را ادامه 
دادیم. یکی از این اس���تراتژی ها توسعه 
مدرسه سازی در استان های جدید کشور 
بود. تا سال 1396 ما در  16استان کشور 
پروژه های مدرسه سازی اجرا کردیم و در 
سال جاری، دو استان البرز و اردبیل هم 
به این جمع اضافه ش���دند و در مجموع 
اکنون 18 اس���تان از 31 استان کشور را 
هدف مدرسه سازی خود قرار داده ایم و 
امیدواریم به زودی در تمام استان ها فعالیت 
کنیم. ما سازمانی هستیم که قومیت، ملیت، 
جنس، رنگ و مذهب برایمان تفاوتی ندارد 
و تالش می کنیم در تمام مناطق کش���ور 
حضور موثر داشته باشیم.« طبق گزارش 
درمان، جامعه یاوری فرهنگی از ابتدای 
فعالیت خود و در 35 سال گذشته، موفق 
به اجرای 907 پروژه مدرس���ه سازی در 

گوشه و کنار کشور شده است؛ پروژه هایی 
که از ساخت یک مجتمع آموزشی بزرگ، 
خوابگاه، سالن ورزش یا سالن کارگاهی، 
تا دیوارکشی و ساخت سرویس بهداشتی 
و بازس���ازی، متغیر بوده است. از ابتدای 
س���ال97 هم 15تفاه���م نامه به ارزش 
مجموعا 40 میلیارد ریال سهم مشارکت 
امضا شد. مبلغی که به گفته درمان، مهم 
است چون در سال قبل )1396( جامعه 
یاوری فرهنگی به رکورد 41 میلیارد ریال 
به عنوان سهم بانی رسید و حدود 2.5 تا 
3برابر این عدد هم سهم مشارکت دولت 
را جذب کرد. به گفته درمان، سال گذشته 
وقتی این رکورد به دست آمد، برخی آن 
را یک اتفاق تعبیر کردند که ممکن است 
دیگر تکرار نشود اما با تالش مجموعه 
یاوری، تکرار این رکورد، نش���ان دهنده 
تثبیت روند جذب کمک های مردمی و 

انعقاد قراردادهای پربازده است.
رویکرد نو به مدرسه سازی

اما در کارنامه سال97 جامعه یاوری 
یک نقطه روشن دیگر هم وجود دارد و 

مروری بر موفقیت های یاوری در سالی که گذشت
بیست و یکمین همایش ساالنه جامعه یاوری فرهنگی
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آن ایجاد مزیِت محوری در ارزش افزوده 
پروژه هاست. چیزی که درمان آن را این 
طور توضیح داد: »ما توانستیم با مجموع 
مش���ارکت آورده، یعنی 40میلیارد ریالی 
که خیرین کمک کردند، پروژه هایی به 
ارزش جمعا 270 میلیارد ریال را به انجام 
برسانیم. یعنی با عددی کوچک، کاری 
ب���زرگ انجام دادیم و این ارزش افزوده، 
ناشی از سیاست ها و رویکردهایی است 
که به کار بس���تیم. بخشی از این اتفاق 
خوب ناش���ی از تکمیل پروژه های ملی 
قدیمی اس���ت.« پروژه هایی که به گفته 

درمان برخی از آنها از س���ال 1388 یا 
89 کلن���گ خوردند اما بعد از حداکثر 
30درصد پیشرفت فیزیکی، به حال خود 
رها ش���دند. اما جامعه یاوری فرهنگی 
ب���ه میان آمد تا با تکمیل این پروژه ها 
فضاهای بزرگ آموزشی به بچه ها تقدیم 
کند و از اتالف سرمایه های ملی پشگیری 
کند؛ س���رمایه هایی که در گزند باد و 
باران قرار داش���تند و کم کم به نقطه ای 
می رسیدند که ممکن بود نیاز به تخریب 
پیدا کنند. بازگشت چنین پروژه هایی به 
چرخه حیات و بازدهی قدم موثری برای 

حفظ سرمایه های کشور بود.
ستاره هایی از قائن

به رسم هر سال که از رتبه های برتر 
کنکور که در مدارس ساخته شده توسط 
جامعه یاوری فرهنگی تحصیل کرده اند، 
تقدیر می ش���ود، در همایش بیست و 
یک���م هم 14 تن از دانش آموزان دیروز 
و دانشجویان امروز این مدارس حضور 
داشتند؛ این بار تمام این بچه ها، فرزندان 
ما در شهرستان قاین بودند که با رتبه های 
یک رقمی و دو رقمی به دانش���گاه های 

سراسری تهران راه یافته بودند.
در مراسم تقدیر از این دانشجویان، 
آقای احمدی فر معاون پشتیبانی آموزش و 
پرورش شهرستان قائن، نجف علی مقیمی، 
رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان 
هم حضور داش���تند.  به این دانشجویان 
به رس���م یادبود لوح تقدیری از طرف 
جامعه ی���اوری و هدیه نقدی از طرف 
خیر بزرگوار جناب آقای مهندس وجیه 
الهی اهدا شد. در جدول زیر می توانید 
اطالعات بیشتری را درباره این دانشجویان 

برگزیده و نخبه بخوانید:

دانشگاهرشته تحصیلیرتبهنام و نام خانوادگیردیف
صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر4امین مقراضی1
صنعتی شریفمهندسی برق5سید مجتبی ترابی2
تهرانمهندسی کامپیوتر9رضا قوی3
علوم پزشکی تهرانپزشکی18سجاد عباسی4
امیرکبیرمهندسی کامپیوتر19سید سروش مرتضوی5
تهرانمهندسی برق20تارخ بهمنش6
تهرانعلوم قضایی23علی اصغر موحد7
علوم پزشکی تهرانپزشکی25ابوالفضل غالمعلی زاده8
امیرکبیرمهندسی کامپیوتر31مجید ادیبیان9
علم و صنعتمهندسی کامپیوتر43سید علی آیتی10
عالمه طباطباییزبان انگلیسی51ریحانه رئوفی11
صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر61سیدعلیرضا خادم12
صنعتی شریفمهندسی نفت86علیرضا عرب13
علوم پزشکی تهرانپزشکی86محمد عارف ابراهیمی14
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ماه رمضان سال 1397 برای چهارمین 
بار طرح »افطار 20« برگزار شد و خیران 
جامعه یاوری توانستند بیش از 20 هزار 
پرس غذا را به دانش آموزان مناطق محروم 
اه���دا کنند؛ دانش آموزانی که محرومیت 
شان شاید فراتر از تصور شما باشد. در 
مناطق مرزی و حاشیه ای خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و... که این 
غذاها اهدا شدند کودکانی با سوءتغذیه، 
در خانواده هایی مستمند که گاهی توان 
تهیه یک وعده غذای گرم را هم در طول 
سال ندارند زندگی می کنند. کودکانی که 
قوت غالبش���ان نان خشکی است که در 

تنور خانه پخته می شود و شیر و ماستی 
که از دام هایشان می گیرند.

ایده افط���اری دادن به دانش آموزان 
نیازمند، از سال 1393 در جامعه یاوری 
اجرا شد؛ در آن سال خیرین با اهدای 4 
هزار تومان به ازای هر پرس غذا، بیش 
از 3700 دانش آموز را در استان خراسان 
جنوبی مهمان سفره های افطارشان کردند. 
در س���ال 1394 اما این طرح با جدیت 
بیشتری دنبال شد و این بار، هدف یاوران 
تهیه یک وعده غذای گرم افطاری برای 
20 هزار دانش آموز بود که محقق شد. 

در سال 1395 طرح »افطار 20«اجرا 

نش���د اما سال بعد، یعنی در سال 1396 
خیری���ن با اهدای 14 هزار و 217 پرس 
غذا، دل کودکان مناطق محروم را ش���اد 
کردند. در س���ال 97 اما خیرین جامعه 
یاوری رکورد خودش���ان را شکستند و 
ب���ا اهدای 20هزار و 748 پرس غذا، باز 
هم دانش آموزان مناطق محروم را ش���اد 
کردند. تفاوت دیگر طرح »افطار 20« سال 
گذشته، پراکندگی جغرافیایی دانش آموزانی 
بود که مهمان افطار شما شدند؛ از استان 
گلس���تان و خراسان جنوبی تا هرمزگان 
و سیس���تان و بلوچستان و حتی مناطق 

عشایرنشین خوزستان.

رکوردشکنی خیرین در چهارمین دوره طرح »افطار20«

جدول مقایسه طرح »افطار 20«در چهار دوره گذشته

تعداد افراد سال
تعداد پرس قیمت هر پرس غذامبلغ اهدا شدهشرکت های حامیکمک کننده

توزیع شده
44000هزار تومان16 میلیون تومان1393

فومن شیمی، سفیر آبی آرام، 1394223
520000هزار تومان110 میلیون تومانالکتروکویر یزد

فومن شیمی، مرکز خرید پاالدیوم1396202
شرکت سفیر آبی آرام

120 میلیون 
850014217تومانو 844 هزار تومان

1397202

فومن شیمی ، بانک آینده، شرکت 
تجارت الکترونیک ارتباط فردا، 
شرکت سفیر آبی آرام،  شرکت 

رهیاب رایان فردا

200میلیون 
1020748هزار تومانو 748هزار تومان

58965مجموع غذاهای توزیع شده: 
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افطار 20 به روایت اعداد

5
 استان محل اجرای طرح »افطار20«

در سال 1397

ریال جمع کمک های یاوران به طرح 
»افطار20«

2،074،800،000

افطاری توزیع شد
20،748

افطاری در خراسان جنوبی
12،325

افطاری در خوزستان
3،400

افطاری در هرمزگان
2،673

افطاری در گلستان
1،350
افطاری در سیستان و بلوچستان

1000

مهمان سفره های پربرکت افطار
هزینه تهیه مواد اولی���ه در این دوره از طرح 10هزار تومان 
بود که با کمک یاوران جامعه یاوری فرهنگی، تامین و در اختیار 
مجریان طرح در این خوابگاه ها قرار گرفت تا با تهیه مواد اولیه، 
غذاهایی با کیفیت مطلوب )شامل چلو خورش قیمه، چلوکباب، 
جوجه کباب، زرشک پلو با مرغ به همراه ماست و نوشابه( بپزند 
و میان دانش آموزان توزیع کنند. اما سفره افطار بچه ها به همین 
جا ختم نمی شد. در هر خوابگاهی، مدیر و معلمان مدرسه شریک 
کار خیر شما شدند تا با تهیه اقالم افطاری مثل خرما، زولبیا و 
بامیه، میوه و... سفره رنگین تری برای دانش آموزان بچینند. سفره ای 

که خیلی از بچه ها مدت ها بودن پای آن ننشسته بودند.
از آشپزخانه تا خانه های لب مرز 

در طرح افطار 20، بیش���تر غذاها در مدارس شبانه روزی و 
خوابگاه های دانش آموزان توزیع می شوند. بعضی از دانش آموزان 
مناطق محروم به خاطر دور بودن یا صعب العبور بودن مس���یر 
مدرس���ه، مجبورند در مدارس شبانه روزی تحصیل کنند تا نیاز 
نباشد هر روز مسیر روستا تا مدرسه را طی کنند. این دانش آموزان 
هم از امکانات خانواده دور هس���تند و هم به دلیل زندگی در 
یک منطقه محروم، نیازهای تغذیه ای بیشتری نسبت به همسن و 
ساالنشان دارند. به همین دلیل اولویت طرح »افطار 20« توزیع یک 
وع���ده غذای گرم میان دانش آموزان خوابگاهی در مناطق محروم 
کشور است. اما در کنار این، دانش آموزانی که در مناطق به شدت 
محروم و دور افتاده زندگی می کنند حتی اگر خوابگاهی نباشند 
هم از حمایت یاوران جامعه یاوری بهره مند ش���ده و همراه با 
خانواده هایشان یکی دو شب از ماه مبارک رمضان را مهمان سفره 

افطاری شما بودند.
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در میانه های طرح افطار20 یک اتفاق خوب و به یاد ماندنی 
ب���رای جامعه یاوری افتاد؛ جمعی از خیرین خوش ذوق بانک 
آینده، شرکت های تجارت الکترونیک ارتباط فردا، سفیر آبی آرام 
و رهیاب رایان فردا دور هم جمع شدند تا یک بازارچه خیریه 
برای کمک به طرح »افطار20« برگزار کنند؛ بازارچه ای که البته 

با مراسم مشابه آن تفاوت جالبی داشت. 
در این بازارچه هر کدام از شرکت کنندگان یکی از وسایل 
ش���خصی اش را به مزایده می گذاشت؛ مثال یک گردنبند نقره، 
اسباب بازی دوران کودکی، یک سوغاتی ارزشمند از راه دور یا 
شاید کتابی قدیمی از کتابخانه پدربزرگ و مادربزرگ... هرچیزی 
که جایی در خاطرات و عالیق صاحبش داشت و با فروش آن 
در این بازارچه بخشی از قلبش را به بچه های نیازمند در گوشه 

و کنار کشور هدیه می کرد.
بازارچه اول، در روز 5خردادماه 97 در س���اختمان مرکزی 
شرکت سفیر آبی آرام برگزار شد و با مزایده گذاشتن هدیه هایی 
ک���ه هر کس همراه خود آورده بود، رقمی بیش از 50 میلیون 
تومان به دست آمد؛ هدیه ای که وعده افطار 500 دانش آموز را 
در مناطق محروم کشور تامین می کرد. تجربه جالب این بازارچه 
و حس و حال خوبش برای کارکنان این شرکت ها باعث شد 
ت���ا 20 روز بعد، یعنی در 25خرداد ماه 97 یک بار دیگر این 
بازارچه در ساختمان مرکزی شرکت سفیر آبی آرام برگزار شود؛ 
این بار پرشورتر و با استقبال پرتعدادتر شرکت کنندگان. اقالم 

بازارچه هم تفاوت چشمگیری داشت. از بادکنک های رنگی که 
هرکدام در ازای هزینه 5 پرس افطاری به مزایده گذاشته شده 
بودند تا تابلوی معروف »مدرسه عشق« جامعه یاوری و دیوان 
اشعار خیام که با خط استاد امیرخانی و یادداشت و امضای ایشان 
هر کدام 5میلیون تومان فروخته شدند. نتیجه این دورهمی هم 

60 میلیون تومان کمک برای طرح »افطار20« بود.
اما شاید مهم تر از همه این ها، تعامل متفاوت و ارزشمندی 
بود که بین این ش���رکت ها، کارمندانشان و یک کمپین خیریه 
شکل گرفت؛ معامله ای دو سر سود که از یک طرف بچه های 
مناطق محروم را شاد می کرد و از سوی دیگر هم افزایی پرسنل 

این شرکت ها را در پی داشت.

برگزاری دو بازارچه خیریه متفاوت و جالب در کمپین »افطار20«

حراج خاطره های رنگی
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بچه های زیادی در گوشه و کنار ایران 
هستند که به خاطر نداشتن لوازم تحریر 
یا روپوش مدرس���ه به سختی تحصیل 

می کنند.
ب���رای این بچه ه���ا اول مهر با اول 
شهریور یا اول دی ماه هیچ فرقی ندارد؛ 
چون ش���ور و شوق ماه مهر و کیف و 
کتاب نو را تجربه نکرده اند و نمی دانند 
در سال تحصیلی جدید قرار است با کدام 
قلم بنویس���ند و روی چه دفتری تمرین 

مشق کنند.
اما جامعه یاوری فرهنگی سال هاست 
که با همراهی شما یاوران عزیز، تالش 
می کند تا تع���دادی از این بچه ها را به 
آرزوهایش���ان برساند و در قالب کمپین 
»کوله پش���تی مهر« به هر کودکی که در 

مناطق محروم کشور تحصیل می کند، یک 
کیف پر از لوازم تحریر هدیه دهد. سال 97 
ام���ا این کمپین با دو اتفاق خوب همراه 
بود؛ اولین اتفاق افزایش چشمگیر تعداد 
بچه هایی که در این کمپین پوشش داده 
شدند و دومین اتفاق، اضافه شدن روپوش 

مدرسه به بسته های اهدایی بود. 
کمپین از 10 مردادماه تا پایان مهرماه 
ادامه داش���ت و با لطف و همراهی شما 
خیران عزیز توانستیم 10 هزار و 22 بسته 
کوله پشتی، لوازم تحریر و پوشاک مدرسه 
را میان دانش آموزان 20 اس���تان توزیع 
کنیم. ارزش هر پکیج کوله پشتی حاوی 
لوازم تحریر و روپوش مدرسه 110هزار 
تومان بود که به صورت یکجا یا بخشی 
از آن، توسط 224 خیر و 16 شرکت یا 

مجموعه تامین شد.
استان های سیس���تان و بلوچستان، 
کرمانش���اه، هرمزگان )+جزیره کیش(، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان 
رضوی، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، 
زنج���ان، فارس، ته���ران، البرز، اردبیل، 
لرستان، گیالن، گلستان، سمنان، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری و یزد سال97 هدف 
این طرح بودند که با کمک خیرین مبالغ 
مورد نی���از برای تهیه و تامین مایحتاج 
دانش آموزان این اس���تان ها جمع آوری و 
کوله پشتی های مدرسه، لوازم تحریر و 
روپوش تهی���ه و با همراهی نمایندگان 
یاوری و معتمدانی که در استان ها داریم، 

به آنها اهدا شد.
دانش آموزان���ی که هدف این طرح 

برگزاری کمپین »کوله پشتی مهر+روپوش مدرسه« پرشورتر از همیشه

لبخند ضربدر  10000
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بودند، قبل از ش���روع سال تحصیلی از 
طریق ادارات آموزش و پرورش استان ها 
شناسایی شده بودند و تدارکات کمپین 
از ابتدای سال 1397 با تولید کوله پشتی 
در تعاونی زندانیان بیرجند و کارگاهی در 

تهران شروع شد. سپس با خرید پارچه و 
ارسال آن به هنرستان های استان خراسان 
جنوب���ی و هرمزگان، تولید روپوش های 

مدرسه هم کلید خورد.
لوازم تحریر اهدایی »بانک آینده« این 

بسته های حمایتی را کامل کرد و با کار 
پیوسته و ش���بانه روزی همکاران جامعه 
یاوری فرهنگی این بس���ته ها به دست 
دانش آموزان عزیزمان در سراسر کشور 

رسید.

جزئیات بیشتر را درباره کمک های رسیده به کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« در جدول زیر ببینید:

ارزشتعداداقالمردیف
کمک های نقدی

4.710.340.000ریال10022 عددکوله پشتی و لوازم تحریر1
4.725.630.000 ریال7501 دستروپوش مدرسه2

9.435.970.000 ریالجمع کل
کمک های غیرنقدی

1.998.900.000 ریال13326 بستهلوازم تحریر بانک آینده1
106.500.000 ریال2130 جلددفتر مشق انتشارات ایران فردا2
25.000.000 ریال2188 بستهخودکار، جامدادی، دفتر مشق و مداد تراش3
100.000.000 ریال200 عددکیبورد کامپیوتر4
46.900.000 ریال67 عددکیف مدرسه5
15.000.000 ریال672 عددخودکار، جامدادی، ماشین حساب و پازل6
2.400.000 ریال48 عددعروسک بافتنی7

11.730.670.000 ریالجمع کل ارزش کمک های نقدی و غیرنقدی کمپین

جدول مقایسه کمپین کوله پشتی مهر در سه دوره اخیر
مبلغ کمک های نقدی خیرین )ریال(طرحردیف
11.730.670.000»کوله پشتی مهر+ روپوش مدرسه« در سال 11397
2.261.770.051کوله پشتی مهر سال 21369
412.080.400کوله پشتی مهر سال 1395 )مداد جادو(3

شرح اقالم و هزینه های هر بسته حمایتی در کمپین »کوله پشتی مهر+روپوش مدرسه«
مبلغ )ریال(عنوان هزینهردیف
300.000تولید کوله پشتی1

لوازم تحریر شامل: مداد، پاک کن، تراش، خودکار، خط کش2
هدیه بانک آینده به جامعه یاوری فرهنگیدفتر مشق، برنامه هفتگی

550.000یک دست روپوش و شلوار مدرسه3
250.000هزینه های سربار شامل نیروی انسانی، بسته بندی، حمل و نقل و...4

1.100.000قیمت برای هر واحد
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کمپین »کوله پشتی مهر + روپوش مدرسه« به روایت اعداد

نفر اهدای کوله پشتی 32

نفر اهدای کوله پشتی+ روپوش 190

22
بیشترین رقم اهدایی از سوی یک شخص

میلیون تومان

3
کمترین رقم اهدایی از سوی یک شخص

هزار تومان

7501
روپوش اهدا شده

دست 10022نفر اهدای روپوش2
کوله پشتی  اهدا شده
عدد

20
محل توزیع بسته های حمایتی

استان

15
شرکت ها و موسسات همراه

80
مدت زمان کمپین
روز

224
تعداد خیرین مشارکت کننده

نفر

943.537.000
جمع کل کمک های نقدی
تومان 1.173.0۶7.000

جمع کل ارزش کمک های نقدی و غیرنقدی کمپین
تومان 229.470.000

جمع کل کمک های غیرنقدی
تومان
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کوله پشتی هایی که در سال تحصیلی 
98-97 در کمپی���ن »کوله پش���تی مهر + 
روپوش مدرسه« اهدا شدند، کامال ایرانی 
و از باکیفیت تری���ن پارچه های بازار تهیه 
شده بودند. اما این تنها ویژگی مثبت این 
کوله ه���ای خوش رنگ و لعاب نبود؛ این 
بار سعی کردیم با یک تیر چند نشان بزنیم 
و همزمان که کودکی را در یک مدرس���ه 
دورافتاده به آرزویش می رسانیم، چرخ یک 
کس���ب و کار دیگر را هم بچرخانیم. این 
شد که سر و کارمان به زندان بیرجند افتاد 
تا دوخت کوله پشتی های کمپین سال 97 را 
به زندانیان این شهر محول کنیم. مردانی که 
اگرچه این روزها دستشان از آزادی کوتاه 
است اما امید دارند با مهارتی که در زندان 
یاد گرفته اند، آینده روشن تری برای خود و 

خانواده شان بسازند. 
اعظم حسن زاده، مسئول فروش بنیاد 
تعاون زندانیان اس���تان خراسان جنوبی که 
حلقه رابط ما با کارگاه سراجی زندانیان بود 
می گوید: »ابتدا قرارداد کاری با جامعه یاوری 
بسته شد تا تعداد 5هزار کوله پشتی دخترانه و 
پسرانه برای کمپین تولید کنیم. بنابراین مواد 
اولیه طبق لیست درخواستی تهیه و در اختیار 
کارگاه ه���ای زندانیان قرار گرفت و حدود 
30نفر از زندانی های مرد به طور مستقیم 

درگیر تولید کوله پشتی ها شدند.«

آنها برای تهیه مواد اولیه از کل کشور 
استعالم گرفتند و با کیفیت ترین محصول 
را که قیمت مناسبی داشت تهیه کرده و به 
بیرجند فرستادند. سپس پارچه ها طبق الگوها 
برش زده و دوخته ش���دند. چند استادکار 
ه���م در تمام مراحل کار بر دوخت کوله 
پشتی ها نظارت داشتند. حسن زاده می گوید: 
»زندانی ها می دانستند کیف هایی که تولید 
کردند قرار است به دست دانش آموزان در 
مناطق محروم برس���د و از این که در این 
کار خیر مشارکت داشتند خوشحال بودند. 
از س���وی دیگر این تنها راه فعال ماندن و 
درآمدزایی آنها است. به همین دلیل با انگیزه 

باالیی این سفارش را انجام دادند.«
یکی از ویژگی های کوله پش���تی های 
توزیع شده در کمپین، رنگ و نقش ایرانی 
روی آنها بود. ما نهایت تالش خود را به 
کار بستیم تا نقش های خارجی و قهرمانان 
غیروطنی روی کوله پشتی هایی که بچه ها به 

دست می گیرند، نرود. 
زندانی ه���ا از کاری که انجام می دهند 
درآمد کسب می کنند. قبل از هر چیز، هر 
کدام از آنها 6ماه تا یک سال زیر نظر سازمان 
فنی و حرفه ای آموزش دیده اند و چند مربی 
به طور پیوسته در کیفی تر شدن کار به آنها 
کمک می کنند. بعد از آن، زندانی به مرحله ای 
می رسد که در کارگاه به خدمت گرفته شده 

و سفارش کار به او داده می شود. 
در زندان بیرجند کارگاه های مختلفی 
فعال است. کارگاه سراجی که کیف و ساک 
ورزش���ی و کوله پشتی می دوزند، کارگاه 
چرم کیف پول، کیف دس���تی و صنایع 
دستی چرمی تولید می کند، در کارگاه فرش، 
قالی های معروف مود بافته می شوند و کارگاه 
جوشکاری، نجاری، معرق و صنایع دستی 
هم محصوالتی مرتبط با این حوزه تولید 

می کنند. 
حسن زاده می گوید: »کار در کارگاه های 
زندان، به زندانیان انگیزه و امید می دهد. آنها 
مهارتی می آموزند که در همه عمر می تواند 
نجات بخششان باشد. از سوی دیگر، در 
دوران حبس می توانند درآمد کسب کنند 
و کمک خرج خانواده باش���ند. البته درآمد 
زندانی ها از این کار بس���تگی به مهارت و 
پشتکارشان دارد. به طور متوسط درآمد هر 
زندانی ماهانه 500 هزار تومان است ولی 
مواردی داش���ته ایم که به 2میلیون و 600 
هزارتومان هم رسیده است. 50 درصد از 
درآمد آنها به حساب خانواده شان ریخته 
می شود، 25 درصد در کارتی به نام زندانی 
پس انداز می شود تا بعد از آزادی سرمایه ای 
هرچند اندک داش���ته باشد و 25 درصد 
باقیمانده آن به زندانی داده می شود تا امورات 

روزمره خود را در زندان بگذراند.«

کوله پشتی های کمپین این بار کار دست زندانیانی بودند که به آزادی و توانمندی امید دارند

هدیه هایی از  زندان تا مدرسه
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کمپین »کوله پش���تی مهر+روپوش 
مدرسه« در سال 97 گستره چشمگیری 
داشت؛ دانش آموزانی از تمام استان ها و 
قومیت های کشور از کرد و لر گرفته تا 
فارس و ترک در این کمپین لوازم تحریر 
و پوشاک مدرسه گرفتند. قصه کودکان 
بلوچ در خراسان جنوبی اما با بقیه بچه ها 
فرق داشت. برای این کودکان، لباس فرم 
مدرس���ه همان پیراهن های بلند و زیبای 
بلوچی اس���ت که در خانه و خیابان و 
مهمانی ها می پوشند و دختران دانش آموز 
جای مقنعه و چادر شال های مخصوص 
بلوچی را س���ر می کنند. برای همین هم 
تصمیم گرفتیم به جای لباس فرم رایج، 
ب���رای بچه های این منطقه لباس ویژه ای 
متناسب با فرهنگ بومی شان تهیه کنیم.

س���ید علی طالبی، معاون س���ابق 
مش���ارکت های مردمی سازمان نوسازی 
مدارس استان خراسان جنوبی می گوید: 
»ما هر سال هدایای خیرین را مثل تمام 
مناطق استان به دست بچه های مرز نشین 
زیرکوه هم می رساندیم اما گزارش هایی 
به ما رس���ید که مطلع شدیم بچه ها از 
هیچ کدام لباس هایی که برایشان فراهم 
شده استفاده نمی کنند. تحقیق که کردیم 

متوجه شدیم در این منطقه تاکید زیادی 
بر استفاده از پوشش محلی وجود دارد 
و در واقع روپوش های فرم مدرس���ه را 

قبول ندارند.«
اهالی این منطقه از طایفه بهلوری و 
بلوچ هستند و در روستاهای همت آباد، 
چشمه بید، شاه اهلل داد، چاه عمیق و چاه 
زرد زندگی می کنند؛ روستاهایی در نقطه 
صفر مرزی ب���ا زنان و مردانی که مثل 
همه بلوچ ه���ا، جامه های بلند و رنگین 
به تن دارند، با آس���تین ها و شلوارهای 
سوزن دوزی ش���ده که از هزارفرسخی 
هم چشم را نوازش می کنند. تالشی که 
س���اکنان این منطقه برای حفظ فرهنگ 
بومی ش���ان دارند، باعث شد تا جامعه 
یاوری هم برای حفظ این فرهنگ قدمی 
بردارد و لباس های ویژه ای متناس���ب با 
آداب و رسوم و پوشش همیشگی بچه ها 

به آنها اهدا کند. 
طالبی می گوید: »پارچه های ویژه ای که 
برای دوخت این لباس ها نیاز داشتیم از 
زاهدان تهیه کردیم و از فارغ التحصیالن 
هنرس���تان ها دعوت کردیم تا در قالب 
طرح »تولی���د حین آموزش« لباس ها را 
بدوزند. اندازه ه���ای هرکدام از بچه ها 

جداگانه گرفته ش���د و در نهایت 200 
دست لباس )100دست پسرانه، 100دست 
دخترانه( دوخته شد. خوشبختانه خیاط ها 
از بچه های بومی منطقه بودند و به دوخت 
لباس های بلوچی آشنایی کافی داشتند.«

12 فارغ التحصیل هنرس���تان های 
طراحی و دوخت به طور مس���تقیم و 
16 نفر به طور غیرمس���تقیم به این کار 
مشغول شدند. قبل از اهدای این لباس ها 
اما 100 ش���ال سر بلوچی هم تهیه شد 
تا به دخترکانی که قرار بود با پوش���ش 
جدیدشان سر کالس های درس حاضر 
شوند، اهدا شود.  در نهایت در روز سوم 
مهرماه 1397 در منطقه عشایری همت آباد 
در شهرستان زیرکوه که در شمال شرق 
استان خراسان جنوبی قرار دارد، مراسمی 
با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش 
زیرکوه، امام جمعه شهر و معاون فرماندار 
برگزار شد تا لوازم تحریر و پوشاک مورد 

نیاز کودکان منطقه به آنها اهدا شود.
طالبی می گوید: »بچه ها واقعا خوشحال 
شدند. انتظار چنین هدیه ای را نداشتند و 
روزی که برای اهدای لباس ها به روستا 
رفته بودیم، صحنه های جالبی از هیجان 

و اشتیاق بچه ها می دیدیم.«

به احترام فرهنگ بومی جای روپوش به 200 دانش  آموز بلوچ لباس محلی اهدا شد

رنگین مثل زندگی
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»هزار تومن پول کمی نیست، اگر 
جای درس���تش خرج بشه«... این شعار 
کمپین »تغذیه، تندرستی، تحصیل« بود 
که آذرماه 1397 برای دومین سال پیاپی 
اجرا شد. کمپینی که با هدف بهتر کردن 
شرایط زندگی و تحصیل دانش آموزان 
مناط���ق مح���روم در خوابگاه ه���ای 
دانش آموزی راه اندازی ش���ده بود و 
سعی داشت نیازهای تغذیه ای و سالمتی 
دانش آموزان ساکن خوابگاه ها در مناطق 

محروم را تامین کند. 
در حدود دو ماهی که این کمپین 
جریان داش���ت با کمک شما عزیزان 
هزینه ه���ای 45912 روز-دانش آموز 
در 3 استان کم برخوردار کشور تامین 

شد.
جرقه برگ���زاری کمپین »تغذیه، 
تندرستی، تحصیل« وقتی زده شد که 
گزارش هایی از فقر غذایی و مشکالت 
خوابگاهی  دانش آموزان  بهداش���تی 
به جامعه یاوری فرهنگی رس���ید. اما 
ب���رای آنکه موض���وع را ملموس تر 
درک کنید، بگذارید کمی به عقب تر 
بروی���م. به نقطه ای که یک دانش آموز 
مجبور می شود خانه و خانواده اش را 
ترک کند و برای درس خواندن ساکن 

خوابگاه های دانش آموزی شود.
چرا دانش آموزان خوابگاهی؟

بس���یاری از دانش آموزانی که ساکن 
مناطق کم برخوردار و دورافتاده هستند، 
به علت نبود مدرسه در مقطع مورد نظر، 
طوالنی بودن برخی مسیرها، سختی راه، 
مش���کالت خاص رفت و آمد و سایر 
معضالتی که تحصیل در راه دور به دنبال 
دارد، مجبورند در مدارس ش���بانه روزی 
تحصیل کنند. مدارس شبانه روزی از شنبه 
تا پایان وقت اداری چهارش���نبه پذیرای 
دانش آموزان هس���تند و به این ترتیب 
دانش آموزان این مدارس بیشتر روزهای 
زندگ���ی خود را در دوران تحصیل، در 

مدارس شبانه روزی سپری می کنند.

در کنار س���ایر ملزومات مورد نیاز 
یک دانش آموز و نگرانی موجود درباره 
تحصیل او، مدارس شبانه روزی به مثابه 
خانه دوم دانش آموزان نیازمند امکاناتی 
هس���تند که خوابگاه ها سعی می کنند در 
اختیار دانش آموز قرار دهند اما این امکانات 
اغلب کفاف دانش آموزان را نمی دهد و 
زندگی در این خوابگاه ها با مشکالتی رو 
به رو است. طبق آمار رسمی سرانه هر 
دانش آم���وز خوابگاهی رقمی در حدود 
1500 تومان اس���ت که برای سه وعده 
غذایی، بهداشت و تغذیه، تجهیزات اقامتی 
و رفاهی هزینه می ش���ود. ما هم تصمیم 
گرفتی���م رقمی در همین حد و اندازه را 
به عنوان کمک هزینه خوابگاه ها در نظر 
بگیریم تا صرف تغذیه و بهداشت بیشتر 

دانش آموزان شود.
در واقع هدف جامعه یاوری این 
نبود ک���ه کل هزینه های اقامت یک 
دانش آموز را در خوابگاه پوشش بدهد 
بلکه در نظر داش���تیم کمک هزینه ای 
برای اداره بهتر خوابگاه ها و رفاه بیشتر 

دانش آموزان فراهم کنیم. 
خیرین عزیز در سال 1397 مبلغ 
70 میلی���ون و 457 ه���زار تومان به 
کمپین »تغذیه، تندرس���تی، تحصیل« 
کمک کردند و ما با دقت و وسواس 
فراوان ملزومات مورد هدف این کمپین 
را توسط افراد امین و نمایندگان یاوری 
که در مناطق محروم مس���تقر هستند 
تهیه و میان خوابگاه های نیازمند توزیع 

کردیم.
نگاه��ی به اولین س��ال اجرای 

کمپین
در س���ال اول کمپی���ن »تغذیه، 
دانش آموزان  تحصیل«،  تندرس���تی، 
استان های خراسان جنوبی، هرمزگان، 
استان سیستان و بلوچستان و گلستان 
تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و به 
 خوابگاه های دانش آموزی آنها کمک شد.
ای���ن طرح برای اولین بار مهر و آبان 
س���ال 1396 کلید خ���ورد اما بعد از 
وقوع زلزله کرمانشاه برای مدتی متوقف 
ش���د تا پویش دیگری با عنوان »دوباره 
می س���ازمت وطن« برای کمک به زلزله 
زدگان کرمانشاه و ساخت مدارس جدید 
در این مناطق از سوی این موسسه خیریه 
شکل بگیرد. در پویش دوباره می سازمت 
وطن با کمک خیرین، 35 مدرسه پیش 
س���اخته تهیه و تجهیز و به مناطق زلزله 
زده کرمانش���اه فرستاده شد تا بچه های 
این مناطق بتوانند هر چه س���ریع تر به 
کالس های درس خود بازگردند. اما پس 
از پایان این کمپین، جامعه یاوری دوباره 
پویش »تغذیه، تندرستی، تحصیل« را از 
س���ر گرفت و از دی تا بهمن 96 آن را 

اجرا کرد.

کمک به تغذیه 
دانش آموزان

با روزی
هزار تومان
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جامعه یاوری طبق روالی هر ساله و 
با کمک و همراهی خیرین، در دو مقطع 
ب���ه دانش آموزان محروم و نیازمند لباس 
هدیه می دهد؛ یک بار در ابتدای مهرماه و 

یک بار در آستانه عید نوروز.
در آخرین روزهای سال 1397 هم 
وقتی همه در تکاپوی نو کردن س���ال 
و خرید ش���ب عید بودند، صدها نفر 
از خیرین جامعه یاوری مثل هر س���ال 
گوشه چشمی هم به کودکان عزیزمان در 
مناطق محروم کشور داشتند. خیرینی که 
با کمک های خود به کمپین »عیدی من« 
دل 760 کودک را شاد کردند تا آنها هم 

با لباس نو سال 1398 را آغاز کنند. 

تفاوت این طرح با دیگر طرح های 
مشابه در این بود که تمام لباس هایی که 
به دانش آموزان عیدی داده شد، هنر دست 
دانش آموزانی بود که در هنرس���تان های 
طراحی و دوخت همان اس���تان آموزش 
دیده بودند. دانش آموزانی که کارگاه های 
آموزشی آنها، در قالب طرح »تولید حین 
آم���وزش« با چرخ خیاطی و پارچه های 
اهدایی خیرین جامعه یاوری تجهیز شده و 
مدت ها زیر نظر مربیان کارآزموده و ماهر 
آموزش دیده بودند تا بتوانند لباس هایی با 

کیفیت بازار تولید کنند. 
قیمت هر دس���ت لب���اس با تمام 
هزینه های جانبی 100 هزار تومان برآورد 

ش���ده بود و در م���دت دو ماهی که 
کمپین اجرا می ش���د)20بهمن ماه 97 تا 
20 فروردی���ن ماه 98(، مبلغ 76 میلیون 
تومان از طرف خیرین عزیز به این کمپین 

کمک شد.
معامله دو سر برد

سال های گذشته، این لباس ها از بازار، 
بنک دارها ی���ا تولیدی های بیرون تهیه 
می ش���د. اما حاال با درگیر شدن دختران 
هنرستانی در این طرح، هم آنها مهارت های 
حرفه ای خ���ود را ارتقای می دهند و از 
راه خیاطی کس���ب درآمد می کنند و هم 
درآمده���ا و برکات این کار خیر باعث 
گردش مالی بیش���تر در استان های کم 

لباسی نو 
به تن همه
 فرزندان  ایران
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برخوردار می ش���ود.  طبق برنامه ریزی 
این کمپین، برای حفظ کرامت کودکان 
و نوجوانان، مدیر هر مدرسه با هنرستان 
دوخت لباس ها هماهنگی مکتوبی انجام 
می داد تا دانش آموزان کم بضاعت هدف 
طرح با مراجعه به هنرس���تان لباس عید 
مناس���ب سایز خود و متناسب با سلیقه 

خودشان را دریافت کنند. در واقع اسمی 
از لباس خیریه ای در میان نبود و لباس ها 
را خواهران خود این دانش آموزان که از 
جنس آنها هس���تند، در هنرستان دوخته 
بودند. لباس ها در س���ایزهای مختلف 
دوخته و برای پسرها پیراهن و شلوار و 
برای دخترها مانتو و شلوار مناسب عید 

تحویل داده شد. در محل همان هنرستان 
هم فرصت این ک���ه اصالحات لباس 
متناسب با شرایط کودک انجام شود )مثل 
کوتاه کردن قد شلوار یا مانتو و...( کامال 
فراهم بود. مواد اولیه این لباس ها کامال 
ایرانی بودند و به این ترتیب از محصول 

داخلی هم حمایت شد.

کارگاهی با شرایط کامال ویژه!
جالب اس���ت بدانید که در س���ال 97 یکی 
از هنرس���تان هایی که این لباس ها را می دوخت، 
مدرسه ای اس���تثنایی بانو ربابه شرکاء در سبزوار 
بود که دوزندگان آن توانیاب جسمی و حرکتی یا 
معلول ذهنی هستند. دخترانی که اگرچه به خاطر 
محدودیت های جسمی و ذهنی روزگار سختی را 
می گذرانند ام���ا در کارگاه های خیاطی و دوخت 
مدرسه شان، مهارت هایی یاد گرفته اند که به آنها 
فرصت استقالل و کسب درآمد می دهد. از آنجایی 
که سرعت کار این دانش آموزان به خاطر مشکالت 
معلولیت ممکن اس���ت کم���ی پایین تر از دیگر 
دانش آموزان باشد، پارچه لباس ها از ماه ها قبل در 
اختیارشان قرار داده شده بود تا سر فرصت مراحل 

تولید و دوخت و کنترل کیفیت را بگذرانند.
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وضعیت ایران در شاخص های جهانی نیکوکاری

CAF وضعیت کلی ایران در شاخص های جهانی نیکوکاری، طبق آخرین آمار

هرس���اله بنیاد »CAF«، وضعیت کشورهای مختلف جهان 
در سه شاخص جهانی نیکوکاری یعنی کمک به افراد ناشناس، 
کمک مالی به خیریه ها و مدت زمان کار داوطلبانه را بررس���ی 

و گزارش می کند.
هدف بنیاد »کف« از اعالم ش���اخص های جهانی، انعکاس 
طبیع���ت متغیر و منحصر به فرد الگوهای رفتاری خیرخواهانه 

بیان شده است.
همچنین این بنیاد طی گزارش های ساالنه خود بر تفاوت های 
فرهنگی و جغرافیایی و تاثیر آن ها در نتایج حاصل از بررسی 

الگوهای رفتاری نیکوکارانه کشورها، تاکید دارد.
در گزارش های ساالنه این بنیاد، 20 کشور اول جهان بر اساس 

بیشترین امتیاز در سه شاخص نیکوکاری، معرفی می شوند. طبق 
آخرین گزارش بنیاد کف که در سال 2018 منتشر شده است، 
متاس���فانه ایران جزء کشورهایی معرفی شده است که نتوانسته 
جایگاه پیشین خود را میان 20 کشور نیکوکار جهان حفظ نمایند.  
در سند آماری بنیاد بین المللی اهدا )CAF(، متاسفانه ایران جزء 
کشورهایی معرفی شده است که نتوانسته جایگاه پیشین خود را 

میان 20 کشور نیکوکار جهان حفظ نمایند.
آخرین وضعیت ایران در سه شاخص نیکوکاری به ترتیب 

زیر است:
 از هر 100 ایرانی 61 نفر به افراد نیازمندی که نمی شناختند 

کمک کرده اند.

دانستنی ها
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 از هر 100 ایرانی 53 نفر به خیریه ها کمک مالی کرده اند.
 از ه���ر 100 ایرانی 20 نف���ر در کارهای داوطلبانه و 

عام المنفعه شرکت داشته اند.

پیشرفت ایران در شاخص »کمک مالی به خیریه«
بنیاد کف میزان کمک  مالی به خیریه ها، را بر اس���اس دو 
فاکتور درصد مشارکت نیکوکاران و تعداد افرادی که به خیریه ها 
کمک مالی می کنند، بررسی کرده است. ایران طبق جدول زیر در 
فاکتور تعداد واقعی افرادی که به خیریه ها کمک مالی کرده اند، 

جایگاه دهم را در جهان به خود اختصاص داده است.

جدول 1 : 10کش���ور برتر جهان در سال 2018 بر اساس 
تعداد افراد کمک کننده به خیریه ها

* نکته : از آنجایی که جمعیت کشورهای مورد مطالعه با 

یکدیگر متفاوت است، بنابراین به منظور منطقی تر نمودن نتایج 
حاصل از بررسی تعداد واقعی افرادی که به خیریه ها کمک مالی 
کرده اند، اعداد س���تون آخر )جمعیت به میلیون نفر(، نسبت به 

جمعیت معادل سازی شده اند. 

وضعیت ایران در طول پنج سال متوالی و در شاخص های 
نیکوکاری

ب���ا در کنار هم قرار دادن جداول امتی���ازات ایران برای 
شاخص های نیکوکاری در طی 5 سال متوالی )2013-2017(، 
تفاوت چندانی در آمار و ارقام مشاهده نمی شود و تقریباً امتیازات 
بدست آمده در هر سال با سال های دیگر، اختالف بسیار کمی 
دارند. اما رتبه ایران در جدول شاخص ها از جایگاه 17 در سال 

2017 به جایگاه 29 در سال 2018، نزول کرده است.

تحلیل جدول رتبه و امتیاز ایران در شاخص های نیکوکاری 
)2013 -2018(

 مطابق جدول فوق، ایران همواره در شاخص کمک مالی 
به خیریه ها وضعیت مناس���ب تری نسبت به دو شاخص دیگر 

داشته است.
 تفاوت رتبه های ایران در 5 سال گذشته را می توان تابعی 
از تغییر در فعالیت  و الگوهای رفتاری سایر کشورهای جهان 
و پیش���رفت آن ها در فعالیت های نیکوکارانه  در نظر گرفت و 
نمی توان تنها دلیل کاهش رتبه کلی ایران را کاهش فعالیت های 

خیرخواهانه داخلی آن دانست.
 مطمئن���اً وضعیت اقتصادی و بحران بازار داخلی ایران 
در س���ال جاری در کاهش رتبه ایران نسبت به سال های پیش 

بی تاثیر نبوده است. 
 همانطور که در جدول فوق مش���اهده می ش���ود امتیاز 
ش���اخص کمک به افراد ناش���ناس در ایران در سال 2017 و 
2018 برابر است هرچند که رتبه ایران در این شاخص از 27 

به 32 رسیده است. 

جدول 2 : رتبه و امتیاز ایران در شاخص های نیکوکاری )2018- 2013(
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این الگو نشان می دهد که افراد جامعه ترجیح می دهند به 
افراد غریبه و کسانی که خود در نظر می گیرند کمک کنند، یعنی 

نسبت به خیریه ها نسبتاً بی اعتماد شده اند.
بنابراین خیریه ها می باید در راستای شفافیت عملکردی خود 
تالش نموده و امتیاز الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه ها را  
با اعتماد سازی هرچه بیشتر، افزایش دهند. چراکه همواره شیوه 
صحیح نیکوکاری و اثربخشی بیشتر کمک ها از طریق خیریه ها 

امکان پذیر می باشد.
 طبق آمارها، ایران در ش���اخص کار داوطلبانه همواره 
ضعیف عمل نموده است و این شاخص در سال جاری کاهش 
5درصدی را نسبت به سال2017 نشان می دهد که به کم ترین 

میزان طی 5 سال اخیر رسیده است. 
مادامی که در برنامه  و فعالیت  های موسسات خیریه  ایرانی، 
فعالیت های داوطلبانه پیش بینی نشود و فقط جذب کمک مالی، 
در اولویت برنامه آن ها قرار گیرد، شاهد کاهش امتیاز شاخص 

مدت زمان کار داوطلبانه خواهیم بود.

رتبه جهانی ایران در س��ه ش��اخص نیکوکاری از سال 
2014 تا 2018

در نمودار شماره 1، وضعیت ایران در سه شاخص نیکوکاری 
کف و همچنین رتبه جهانی ایران در این س���ه شاخص، طی 
س���ال های 2014 تا 2018،  با چهار رنگ نش���ان داده ش���ده 

است.

در نمودار یک، رتبه ایران در س���ه ش���اخص نیکوکاری 
و همچنین رتبه جهانی ایران در این س���ه شاخص در ستون 
عمودی، طی س���ال های 2014 )اولین سالی که ایران به عنوان 
کشور واجد شرایط برای بررسی بنیاد کف شناخته شد( قابل 

مشاهده است. 
 طبق نمودار فوق، بطور کلی رتبه ایران در شاخص کمک 
مالی به خیریه ها )خط زرد(، طی سال های 2014 تا 2018، تغییر 

چندانی نداشته است.
 همانطور که در نمودار شماره 1 قابل مشاهده است، رتبه 
ایران در دو شاخص کمک به افراد ناشناس )خط آبی( و مدت 
زمان کار داوطلبانه )سبز پررنگ( و نتیجتاً رتبه جهانی سال 2018 
)س���بز کمرنگ(، طی سال های 2014 تا 2018، کاهش داشته و 

روندی نزولی را طی نموده است.
 ایران در بررس���ی های سال 2017 بنیاد کف، در بین 20 
کشور برتر جهان در شاخص های نیکوکاری، در جایگاه 17 اُم 
قرار داشت ولی در سال 2018 به جایگاه 29 اُم نزول کرد و از 

میان 20 کشور برتر جهان خارج شد.
 بنیاد کف همچنین تاکید می نماید که وضعیت اقتصادی، 
جمعیتی و حتی منطقه ای کشورها در سه شاخص مورد بررسی 
قرار گرفته دخیل بوده و در نهایت در رتبه جهانی کشورها نیز 

تاثیرگذار می باشند.

منبع: ویکی نیکی

نمودار 1 : رتبه ایران در سه شاخص جهانی نیکوکاری از 2014 تا 2018
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مفهوم »مسئولیت اجتماعی شرکت ها« 
که در زمره مفاهیم اخالق کسب و کار 
مطرح می شود در ایران مفهوم تازه ای به 
حساب می آید؛ مفهومی که البته برخی 
ش���رکت ها به خوبی آن را درک کرده و 
از طریق کمک به س���من ها و موسسات 
خیریه، طرح ریزی فعالیت های عام المنفعه 
یا حرکت های خودجوش اجتماعی سعی 
در عم���ل به آن دارند. این ش���رکت ها 
همانند اعضای جامعه و ش���هروندان به 
این درک رسیده اند که آن ها توسط جامعه 
ب���ه وجود می آیند و موفقیت خود را از 
جامعه ای می گیرن���د که در آن فعالیت 
می کنند. بنابراین نباید نس���بت به آالم، 
کاستی ها و حال و آینده این جامعه بی 

تفاوت باشند.

مسئولیت اجتماعی به زبان ساده
زمانی تصور بر این بود که موسسات 
صرفاً در برابر س���هام داران و کارکنان 
مسئول اند؛ اما با افزایش جمعیت، محدودیت 

منابع و اهمی���ت روزافزون رقابت های 
بین المللی، رویکرده���ای جدیدی در 
زمینه مدیریت شکل گرفت که مسئولیت 
پذی���ری اجتماعی را می توان جزو نتایج 
این تحوالت برشمرد. بنا بر تعریف مفهوم 
 Corporate( مسئولیت پذیری اجتماعی
Social Responsibility(، سازمان ها 
نیز همچون اشخاص حقیقی عضوی از 
اجتم���اع به ش���مار می روند و در قبال 
محیط پیرامون خود مس���ئولیت دارند، 
بنابراین عالوه ب���ر درک اهمیت بهبود 
عملکرد اقتصادی و اجتماعی خود، باید 
به ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی 
افراد جامعه هم ملزم باش���ند. در یک 
بیان ساده تر، مسئولیت اجتماعی سازمان 
)CSR( به نقشی که شرکت ها درحوزه 
اجتماعی برعهده دارند اشاره می کند و در 
ارزش های یک سازمان تعریف می شود. 
ارزش هایی که حاال در قرن بیست و یکم 
می توانند به محبوب تر شدن یک برند یا 
کس���ب رتبه برتر در دنیای تجارت هم 

منجر شوند. در واقع در دنیای امروز آنچه 
موفقی���ت یک برند را تعریف می کند نه 
تنها سود اقتصادی آن که میزان حضور 
اجتماعی و مسئولیت پذیری آن در عمل 
به تعهداتش است. مسئولیت اجتماعی 
)CSR( یک چارچوب حاکمیت اخالقی 
را به شرکت ها اضافه می کند که براساس 
آن، سازمان ها و موسسات به فعالیت هایی 
اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده 
و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن 
وضعیت جامعه می شود نیز پرهیز  کنند. 

چرا مس��ئولیت اجتماع��ی برای 
شرکت ها مهم است؟

مسئولیت اجتماعی یک جریان یک 
طرفه نیس���ت که فقط به جامعه سود 
برساند. در واقع به جز نفعی که جامعه از 
مشارکت شرکت ها می برد، و به جز اعتبار 
اخالقی ای که یک برند از این راه کسب 
می کند، پرداختن به مسایل اجتماعی و 
تالش برای توسعه جامعه برای سودآوری 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 فرصتی تازه برای اعتبار برند شما

آرزو رستم زاد
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شرکت در آینده هم مهم است. در واقع 
موفقیت کسب وکار به پیشرفت جامعه 
متصل است و رابطه مستقیمی میان این 
دو وجود دارد. در یک جامعه پیشرفته، 
موفقیت یک برند یا یک شرکت تقریبا 

تضمین شده است.
بگذارید این بحث را با مثال توضیح 
دهیم. چرا شرکت مایکروسافت و بنیاد 
بیل گیتس در بازار آفریقا سرمایه گذاری 
می کنند؟ چون در صورت جهش از یک 
سطح توسعه به سطحی دیگر در این قاره، 
بازار آفریقا به بزرگترین بازار محصوالت 

مایکروسافت تبدیل خواهد شد. 
چرا ش���رکت های نفتی بزرگ مانند 
»ش���ل« نزدیک به پنج درصد درآمد خود 
را صرف سرمایه گذاری تحقیق و توسعه 
روی انرژی های تجدیدپذیر می کنند؟ چون 
هم اکنون در بازار س���وخت های فسیلی 
رهبر بازار هستند و می خواهند هنگامی 
که س���وخت های فسیلی به اتمام رسید، 
همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند. 

آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی 
جوامع در نهای���ت هزینه های بنگاه را 
افزایش می دهد. چون بزرگترین بنگاه های 
دنیا در کش���ورهای توسعه یافته شکل 
می گیرن���د و بزرگترین بازارهای آنها در 
جوامع توسعه یافته قرار دارد. پس توسعه 
پیدا کردن جامعه هم به نفع ش���هروندان 

است و هم صاحبان کسب و کار.

مزایای مسئولیت اجتماعی شرکتی
در یک اشل جهانی، شرکت ها برای 
آنکه در کس���ب وکار خود موفق باشند 
برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
به رقابت می پردازند؛ مسئولیتی در قبال 
جامعه و تمام کس���انی که تحت تأثیر 

فعالیت های سازمان قرار می گیرند.
سازمان ها تالش می کنند با حساسیت 
و توجهی ویژه پاسخگوی اجتماع بوده 
و خود را در قبال جامعه، افراد انس���انی، 
و محیطی که سازمان در آن فعال است 
مس���ئول می دانند و این مس���ئولیت از 

مالحظات اقتصادی فراتر می رود. 
در این جا فهرستی از برخی مزایای 
مستقیم عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی 

را مشاهده می کنید:
 افزایش ارزش تجاری و نش���ان 

تجاری
 دسترسی بیشتر به منابع مالی
 نیروی کار سالم تر و ایمن تر

 مدیریت ریسک و نظارت موثرتر 
بر امور شرکت

 کارکنان مشتاق
 وفاداری مشتری

 ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های 
ذی نفع

 تقویت وجهه عمومی

چطور به مسئولیت اجتماعی عمل 
کنیم؟

مهم ترین قسمت مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها این است که اهداف خود را بر 
اساس تفکر هم زیستی سازنده با جامعه 
و پیش���رفت دو جانبه بنا کنند. در ادامه 
برخی مصادیق عمل به مسئولیت اجتماعی 

را می خوانید:
1- کیفی��ت محصوالتمان را بهتر 

کنیم
در روند توس���عه اقتصادی، باید باال 
بردن کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه 
عموم���ی در اولویت قرار گیرد. یکی از 
مهم ترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم 
تولید محصوالت یا خدمات با کیفیت تر 
و با قیمت مناس���ب است. به طوری که 
اقشار مختلف جامعه دسترسی عادالنه تری 
به محصول یا خدمتی که ش���ما عرضه 

می کنید داشته باشند.
2- هوای محیط زیس��ت را داشته 

باشیم
آسیب نرس���اندن به محیط زیست، 
افزایش کیفیت محیط زیس���ت، و حتی 
عدم ایجاد مزاحمت برای کسانی که در 
محدوده ش���رکت یا موسسه ما زندگی 
می کنند، یک راه س���اده و مهم در عمل 
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به مسئولیت اجتماعی است. وقتی یک 
شرکت، ساختمان و تاسیساتی بنا می کند 
باید به هماهنگی و تناسب بناها با محیط 

اطراف خود توجه کند.
3- در اقدامات بشردوس��تانه پیش 

قدم باشیم
برای پاسخگویی بیشتر به جامعه باید 
در مقابل فقر، آسیب، محرومیت حساس 
باش���یم و در حد توان مجموعه خود 
به برطرف ک���ردن آنها کمک کنیم. در 
بحران هایی مثل س���یل و زلزله حضور 
فعال داش���ته باشیم و در مناطقی که فقر 
و آس���یب وجود دارد با فروش ارزان تر 
محصوالتمان، اهدای کمک به نیازمندان، 
برگزاری بازارچه های خیریه، ایجاد اشتغال 
و تقویت مش���اغل بومی و... به رشد و 

توسعه کمک کنیم.
4- برای سالمت جامعه هر آنچه در 

توان داریم انجام دهیم 
امروزه بسیاری شرکت ها، به عنوان 
مزایای شغلی، استادیوم، استخر، کلینیک 
بهداشتی، و مراکز تفریحی برای سالمت 
و استراحت کارمندانشان و خانواده های 
آنها ایجاد می کنند. این گونه اقدامات قابل 
تحس���ین و ارزشمند است و به سالمت 
روانی، اجتماعی و جسمی افراد جامعه 

کمک می کند.

از کجا شروع کنیم؟
بس���یاری از ش���رکت های بزرگ، 

واحدهای اداری خاصی به نام »مسئولین 
اجتماعی« برای س���ر و سامان دادن به 
فعالیت های اجتماعی، خیریه و عام المنفعه 
ایجاد می کنند. اگر شما سازمان کوچکی 
دارید می توانید از بخش روابط عمومی 
سازمان تان برای این کار استفاده کنید. 

1. در ق���دم اول بای���د ارزش های 
سازمانتان را بازنگری کرده و حوزه های 
مورد عالقه خ���ود را برای حضور در 
جامعه و عمل به مسئولیت اجتماعی تان 
مشخص کنید. مثال مایلید روی آموزش 
کودکان س���رمایه گذاری کنید یا محیط 
زیست؟ اصالح الگوی مصرف آب برایتان 
اهمیت دارد یا آموزش حقوق شهروندی 
به خانواده ها؟ هر حوزه ای که مورد عالقه 
ش���ما است و فعالیت در آن در توانتان 

است روی کاغذ بنویسید.
2. در قدم بعدی، باید در حوزه های 
تعیین شده به شناخت آسیب های اجتماعی 
و فرصت های عمل بپردازید. مثال بررسی 
کنید که در حوزه آموزش کودکان، کدام 
مناطق کشور نیاز بیشتری دارند؟ به سراغ 
آن مناط���ق بروید و با اس���تانداری ها، 
فرمانداری ها و ش���هرداری و آموزش و 
پرورش و نهادهای مرتبط دیگر، تعامل 

برقرار کنید. 
3. سومین قدم، شناخت موسساتی 
اس���ت ک���ه می توانن���د در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی شما کمک کنند. 
گاهی یک شریک تجاری دیگر می تواند 

اثربخشی اقدامات شما را بیشتر کند. پس 
به سراغ شرکت های همکارتان بروید و 
از آنها دعوت کنید تا با اشتراک گذاری 
ظرفیت های شان به شما در تعریف یک 
پروژه مسئولیت اجتماعی مشترک کمک 

کنند. 
4. به سراغ سمن ها )سازمان های مردم 
نهاد( و موسسات خیریه خوش سابقه و 
توانمند بروید و از ظرفیت و تجربه آنها 
ب���رای کمک به جوامع هدفتان بهره مند 
شوید. این موسسات به خاطر سابقه کار 
و ارتباطات گسترده ای که دارند، همچنین 
به دلیل بهره مندی از نیروهای داوطلب 
می توانند به خوبی راه و چاه را به شما 
نشان داده و در اجرای برنامه های اجتماعی 

تان به شما کمک کنند. 
5. همکارانت���ان را ب���ه مبح���ث 
مسئولیت های اجتماعی حساس کنید و از 
آنها بخواهید ایده هایشان را برای ترتیب 
دادن یک برنامه خیریه و عام المنفعه یا 
برای مسئوالنه تر کردن فعالیت های شرکت 
با ش���ما در میان بگذارند. به همکارانی 
که در حوزه های خیریه فعال تر هستند، 
امتیازهای تشویقی بدهید و هر از گاهی با 
حضور پرسنل شرکتتان برنامه های خیریه 
ترتیب داده یا در گردهمایی های خیریه 
شرکت کنید. سعی کنید حضور شما در 
این گردهمایی ها فراتر از کمک های نقدی 
باشد و با مشارکت فیزیکی و داوطلبانه، 
هم حضور خود را در جامعه پررنگ تر 
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کنید و هم اشتیاق فعالیت های اجتماعی 
را در کارمندانتان به وجود آورید.

6. در بحران ها فعال باشید و سکوت 
نکنید. هنگام س���یل، زلزله، بحران های 
اقتصادی به دنبال راهکاری باشید تا هم 
به جامعه سود برسانید و هم با حضور 
اجتماعی خود به جامعه هدف احساس 

پشتیبانی بدهید.
7. در برنامه های ساالنه خود اهداف 
مسئولیت اجتماعی آن سال را تعیین کرده 
و بودج���ه مورد نیاز را کنار بگذارید. در 
پایان هر سال هم گزارشی از آنچه انجام 
داده اید و نقاط قوت و ضعف خود آماده 
کرده و در اختیار هیات مدیره، کارکنان، 

رسانه ها و مخاطبانتان قرار دهید.

شرکت های بزرگ چه می کنند؟
مس���ئولیت های اجتماعی در میان 
شرکت های سرشناس دنیا به یک مزیت 
رقابتی تبدیل ش���ده است؛ ویژگی ای که 
داشتن آن می تواند باعث شود مشتری یک 
شرکت را به شرکت دیگری ترجیح دهد 
فق���ط چون کار خیر بهتر و اثرگذارتری 
انج���ام می دهد. در ادامه نگاهی داریم به 
فعالیت هایی که شرکت های معروف دنیا 
برای ادای دین به جامعه انجام می دهند.

گوگل 
گوگل در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی اش، از س���ال 2007 کربن را از 
محصوالتش حذف کرده و در برنامه های 
کاهش مصرف انرژی در دیتاسنترهایش 
سرمایه گذاری کرده است. این غول دنیای 
تکنولوژی و اینترنت مدعی است که 50 
درصد کمتر از شرکت هایی مشابه خودش 
انرژی مصرف می کند. گوگل که سال های 
متوالی اس���ت طبق رده بندی فوربز در 
3رتبه برتر مسئولیت اجتماعی قرار داشته، 
با راه اندازی واحدی به نام »گوگل سبز« 
تالش می کند تا انرژی را به اندازه و به 
شیوه ای موثر مصرف کرده و به انرژی های 

تجدیدپذیر روی آورد. همچنین گوگل 
تعهد کرده تا هر سال کارکنان زن و رنگین 

پوست بیشتری جذب کند.

مایکروسافت 
مایکروسافت هم مثل گوگل استخدام 
زنان را افزایش داده و همچنین با رش���د 
5درصدی جذب اقلیت ها، آمار استخدام 
آنها را به 27درصد رسانده. این شرکت 
برای حفاظت از محیط زیست به استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر روی آورده و 
تمام دیتاس���نترهای جدیدش به گونه ای 
طراحی ش���ده اند که به میزان یک سوم 
برق کمتری به نس���بت سایر دیتاسنترها 

استفاده کنند.
یک���ی دیگ���ر از روش هایی که 
مایکروسافت برای انجام مسئولیت های 
اجتماع���ی اش به کار می بندد حمایت از 
گردهمایی های خیریه از طریق برگزاری 
کمپین های ساالنه اس���ت. کمپین های 
مایکروس���افت از س���ال 1983 برگزار 
می شوند و تا به حال بیش از یک میلیارد 
دالر برای بیش از 31هزار موسسه خیریه 
پول جمع آوری کرده اند. این ش���رکت 
برای بیش از 300 میلیون جوان خالق در 
سراسر دنیا فرصت شغلی فراهم کرده و 
تنها در سال مالی 2018 مبلغ 3میلیارد دالر 
صرف کمک به اقلیت ها، معلوالن و کسب 

و کارهای متعلق به زنان کرده است. 
مطابق آنچه در وبسایت مایکروسافت 
آمده، در س���ال 2018، حدود 16 هزار 
دانش آموز در 494 دبیرس���تان از سوی 
این ش���رکت تحت آموزش های علوم 
کامپیوتری ق���رار گرفته و 104 میلیارد 
دالر هم در بخش نرم افزار و س���رویس 
به پروژه های غیرانتفاعی در سراسر جهان 

کمک شده است. 

اپل 
شرکت اپل شدیدا به حقوق کارکنان 
خود پایبند اس���ت و موارد آزار کارگران 

خارجی را پیگیری می کند. اپل همچنین با 
راه اندازی آکادمی کارفرمایان اپل، برنامه ای 
18ماهه برای آنها برگزار می کند تا سالمت 
و امنیت کارگران را در کارخانه ها باالتر 
ببرد. این ش���رکت با کاهش 57درصدی 
انرژی مصرفی محص���والت خود گام 
بزرگی در زمینه حفاظت از محیط زیست 
برداشته است. کامپیوترهای مینی مک اپل 
به عنوان کم مصرف ترین کامپیوترهای دنیا 
شناخته می شوند. اپل همچنین تنها شرکت 
دنیاست که ادعا می کند از نظر انرژی های 
مصرفی، کامال س���بز است و در امریکا 
همه شرکت های تابعه آن از انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده می کنند. این شاخص 
در ش���عبات جهانی اپل به طور میانگین 

87درصد است. 
اپل در 99درصد از کشورهای تحت 
پوش���ش خود، محصوالتش را بازیافت 
می کند تا از ایجاد زباله های الکترونیک 
جلوگیری کن���د. نکته جالب دیگر این 
که اپل کارکنانش را تشویق می کند تا با 
دوچرخه در محل کار حاضر شوند و جا 
به جایی های روزانه شان را در شرکت، 
کارخان���ه و محیط کار با دوچرخه های 
اش���تراکی انجام دهند. به این ترتیب هم 
به محیط زیس���ت کمک کرده اند و هم 
به س���المتی خودشان. کارمندان اپل در 
سال 2018 بیش از 250هزار ساعت کار 
داوطلبانه انجام دادند و با این فعالیت ها، 
بیش از 125 میلیون دالر به سازمان های 

خیریه سراسر جهان کمک کردند.
شرکت اپل در سال 2017 حدود 1 
میلیارد گالن آب مصرف کرده که نسبت 
به سال 2016 بیش از 59 درصد کاهش 
یافته است. همچنین سیستم های خنک 
کننده ای که جدیدا در دیتاسنترهای اپل 
نصب شده اند تا 35 برابر توانایی بیشتر 

برای استفاده مجدد از آب را دارند.
همچنی���ن با ه���دف کاهش تولید 
دی اکس���ید کربن، اپل تعداد شارژرهای 
مورد استفاده برای خودروهای الکتریکی 
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کارمندانش را 67درصد نس���بت به سال 
2017 افزای���ش داده و به 550 پورت 

رسانده است.

لگو 
مسئولیت لگو به خودی خود جنبه 
اجتماعی دارد. این ش���رکت که سازنده 
اس���باب بازی های مختلف است، تالش 
می کن���د لگوها را خالقانه تر کرده و در 
خدمت آموزش کودکان بگیرد. اما وظیفه 
لگو فقط ساخت آجرک های اسباب بازی 
نیس���ت. لگو که یک شرکت دانمارکی 
اس���ت اعالم کرده ک���ه از مواد ایمن تر 
و دوستدار محیط زیست در تولیداتش 
استفاده می کند. این شرکت در سال 2018 
به ساخت پالستیک از گیاهان روی آورد 
و با استفاده از پلی اتیلن سبز از نیشکرهای 

برزیلی پالستیک تولید کرد. 
لگو همچنی���ن از میزان کاغذها و 
مقواهایی که برای بس���ته بندی استفاده 
می کند کم کرده و توانسته مصرف 6هزار 
تن از این مواد را در س���ال کاهش دهد. 
لگو در سال 2018 به بیش از 840 هزار 
کودک در 26 کش���ور دنیا اسباب بازی 
هدیه ک���رده و 100 میلیون دالر برای 
برگزاری کارگاه های آموزشی و یادگیری 
بهتر کودکانی که در بحران های سوریه و 
روهینگیا آسیب دیدند صرف کرده است. 
همچنین لگو برای آموزش کودکان پناهنده 
در بنگالدش، اردن و لبنان هم برنامه های 

ویژه ای داشته است.

قهوه استارباکس 
از سال 1971 که قهوه استارباکس خود 
را به دنیا معرفی کرد، در فعالیت های خود 
نیم نگاهی هم به مسئولیت های اجتماعی 
داشت. تولید انبوه قهوه سبز یکی از مظاهر 
همین مسئولیت اجتماعی بود تا محصولی 
سالم تر را با صرف انرژی کمتر و تخریب 
کمتر برای محیط زیست به بازار عرضه 
کند. از سوی دیگر، استارباکس شروع به 

حمای���ت مادی و معنوی از محصوالتی 
کرد که به نوعی به گسترش سالمتی مردم 
 Ethos کمک می کردند. مثل کمپانی آب
که آب سالم و تصفیه شده را به دست 
بیش از یک میلیارد نفر از مردم دنیا که به 

آب سالم دسترسی ندارند، می رساند. 

کنت کول 
نام کنت کول با س���اعت ها، کفش ها 
و عطرهایش در دنیا تداعی می ش���ود. این 
شرکت مد که در سال 1985 تاسیس شد، از 
همان شروع کار برای جلب توجه مشتریان 
ش���روع به انتشار ش���عارهایی با مضامین 
اجتماعی و سالمتی کرد. ایدز موضوع مورد 
عالقه کنت کول بود و برای هشدار دادن 
درباره این بیماری از بدنه اتوبوس ها، ویترین 
فروشگاه هایش، دیوارها و بیلبوردهای سطح 
شهر اس���تفاده می کرد. کنت کول حتی از 
پژوهش های علمی درباره ایدز هم حمایت 
می کرد و همه این ها باعث ش���د تا بعد از 
25 سال فعالیت، بنیاد آگاهی بخشی کنت 
کول را تاسیس کند.  این موسسه غیرانتفاعی 
از طریق برگزاری ایونت ها، انتشار وبالگ، 
کتاب و... از موسس���اتی که فعالیت های 
دواطلبانه آگاهی بخش���ی، توان بخشی و 
توس���عه اجتماعی انجام می دهند، حمایت 

می کند.

تامز 
برند کفش تامز در س���ال 2006 در 
کالیفرنیای امریکا ش���کل گرفت و حاال 
یکی از موفق ترین ش���رکت ها در زمینه 
انجام مسئولیت های اجتماعی است. این 
شرکت به مش���تریان خود می گوید به 
ازای هر جفت کفشی که شما می خرید، 
یک جفت کفش به کودکان نیازمند اهدا 

می شود.
 »one for one« ش���عار این طرح 
اس���ت و آن طور که موسس���ان تامز 
می گویند، کفش های اهدایی به کشورهایی 
مثل آرژانتین، گواتماال، اتیوپی، هاییتی، 

رواندا و جنوب افریقا فرستاده می شوند. 
تامز با این کار هم مش���تریان را در کار 
خیر ش���ریک می کند و هم انگیزه خرید 
بیش���تر را در آنها به وجود می آورد. در 
واقع، هوشمندی تامز اینجاست که هدفی 
را برای فروش خود معرفی کرده که در 

واقع هدف مشتری است!

دل 
شرکت الکترونیکی و کامپیوتری دل 
4615 موسسه خیریه را در سراسر جهان 
حمایت می کند. این موسسه واحدی به 
نام »ارتباط جوانی« دارد که تکنولوژی و 
تجهیزات آموزش���ی دل را در 11 کشور 
دنی���ا به رایگان توزی���ع می کرده و نیز 
با دانش���جویان مستعدی که ایده های نو 
برای حل مش���کالت اجتماعی دارند، از 
آنها حمایت می کند. کارکنان این موسسه 
بخشی از فعالیت خود را کمک رسانی به 

هنگام بالیای طبیعی تعریف کرده اند.

والت دیزنی 
والت دیزنی در حوزه های محدودی 
مس���ئولیت های اجتماعی اش را تعریف 

کرده است.
 این ش���رکت در سال 2010 وقتی 
زلزله ای 7 ریش���تری هاییتی را لرزاند به 
کمک زلزله زده ه���ا رفت و برای آنها 
کمک های اولیه فرستاد. در زمینه حفاظت 
از محیط زیست هم والت دیزنی اقدامات 
حمایتگرانه ای انج���ام می دهد.یکی از 
آنها این اس���ت که درآمدهای حاصل از 
ساخت فیلم هایی با موضوع طبیعت را 
به کاشت درخت در جنگل ها و حفاظت 
از صخره های مرجانی اختصاص می دهد. 
والت دیزنی همچنین در فیلم های تولید 
کمپانی خود سعی می کند مفاهیم زیست 
محیطی را آموزش داده و بخشی از درآمد 
فیلم های خ���ود را به حفظ درختان در 
جنگل های برزیل و حفظ حیات وحش 

آفریقا کمک می کند.
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یکی از مشکالت مهم در سازمان های مردم نهاد، تامین مالی 
پروژه های عام المنفعه ای است که مشغول به اجرا و یا حمایت 
از آن هس���تند. اغلب سمن های ایرانی در تامین منابع مالی 
خود معموال متکی بر حمایت های یک نفر، یا یک شرکت، 
یا یک گروه خاص هس���تند. این در حالی است که پایداری 
منابع مالی هنگامی اتفاق خواهد افتاد که درآمدهای موسسه 
از مناب���ع مختلف و متنوع، و همین طور از طریق روش های 
متفاوت و از بطن مردم تامین ش���ود. اصوال در سازمان های 
مردم نهاد )و بصورت مش���ابه در خیریه ها( تفاوت جدی در 
موضوع روش های درآمدزایی نسبت به سازمان های انتفاعی، 
س���ازمان های دولتی و حتی بخش عمومی وجود دارد. یکی 
از مشکالت سمن ها آنجاست که چرخه درآمدزایی نسبت به 
چرخه هزینه ها کامال متفاوت می باشد. به عبارتی برای جلب 
مشارکت خیرین و حامیان باید مجموعه فعالیت هایی را انجام 
دهیم که هیچ ربطی به فعالیت های ما در رابطه با پروژه های 
عام المنفعه یا پوشش مددجویان مان ندارد. این شرایط موجب 
می شود تا مدیریت سمن ها همیشه با موضوع تامین مالی به 

عنوان یک چالش مواجه باشد. 
کتاب »اصول جمع آوری کمک های مردمی« نوشته ریچارد 
مینتزر، با تالیف و ترجمه رضا درمان و سودابه درمان در همین 
راستا منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب که برای 
اولین بار به فارسی ترجمه می شود، در 18 فصل به بررسی 
روش های موثر جذب کمک های مردمی در سازمان های خیریه 

و مردم نهاد می پردازد.

ریچارد مینتزر روزنامه نگار آمریکایی و صاحب بیش از 
80 اثر در زمینه راه اندازی کسب و کار و توسعه مشاغل و 
کارآفرینی مبتنی بر شیوه های عملی و تجربی است و در این 
کت���اب به مباحثی از جمله انتخاب نحوه جمع آوری کمک، 
سازمان دهی گروه ها، پرورش مهارت های مورد نیاز برای یک 
مراسم موفق، ابزار ارتباط و شیوه کار، تبلیغ، جمع آوری پول 
با کمک شرکت های تجاری، مشارکت کودکان و نوجوانان، 
اندازه گیری موفقیت و... می پردازد. در بخش���ی از یادداشت 
مترجمان کتاب آمده است: »اکثر سازمان های مردم نهاد ایرانی 
در تامین منابع مالی خود متکی بر حمایت های یک نفر، یا 
یک شرکت، یا یک گروه خاص هستند. این در حالی است 
که پایداری مالی یک س���ازمان به واسطه بودن در بطن مردم 
حاصل می شود. این کتاب علی رغم روش تنظیم مندرجات و 

جامعه یاوری در کنار فعالیت های مدرسه سازی و مدرسه یاری، به انتشار کتاب  هم می پردازد؛ کتاب هایی که با همراهی 
و همکاری انتشارات دستان منتشر می شوند و تمام عواید حاصل از فروش آنها صرف مدرسه سازی و رفع نیازهای آموزشی 
کودکان ایران در گوشه و کنار این مرز و بوم خواهد شد. در ادامه به معرفی تازه ترین کتاب های جامعه یاوری می پردازیم 
و پیشنهادهایی برای مطالعه شما داریم. اگر مایل به مطالعه این کتاب ها هستید، می توانید با دفتر جامعه یاوری فرهنگی 

تماس گرفته و کتاب مورد عالقه تان را سفارش دهید.

با هم بخوانیم

دانستنی های ضروری 
برای همه سازمان های خیریه
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ترتیب مطالب آن، در حقیقت یک دستورالعمل نحوه برگزاری 
مراسم برای جمع آوری پول از مردم نیست و در واقع مجموعه 
ای است از ایده های متفاوت در هر بخش که امیدواریم بتواند 
ذهن شما را تحریک نموده و موجب خالقیت و ابداع روش های 
جدید، سفارشی کردن روش های کتاب با توجه به امکانات و 
نیازهای سازمان خودتان و یا حتی بهبود روش های معمول و 

مورد استفاده در سازمان تان شود.«
»اصول جمع آوری کمک های مردمی« 332 صفحه دارد و 
توسط انتشارات دستان منتشر و به قیمت 30هزار تومان به فروش 
می رسد. عواید حاصل از فروش این کتاب به ساخت مدرسه 
و ارتق���ای دانش دانش آموزان مناطق محروم اختصاص خواهد 
یافت. رضا درمان می گوید: کتاب »اصول جمع آوری کمک های 
مردمی« کتابی اس���ت که مبتنی بر تجربیات سال ها فعالیت در 
سمن های ایرانی در حوزه درآمدزایی تالیف شده است. ساختار 
اصلی کتاب برگرفته از یک کتاب خارجی است. بعد از ترجمه 
این کتاب آنچه که دیدم مطالبی بود بسیار دور از ذهن خواننده 
ایرانی. موضوعی مانند نیکوکاری و حمایت مالی از آن وابستگی 
زیادی با مسایل فرهنگی خواننده دارد. به همین دلیل متن اصلی 
کتاب و بخصوص مثال های آن نمی توانستند گویای مطلب برای 
خواننده ایرانی باشند. لذا با دقت تمام مثال های کتاب را مستند 
به تجربیات داخلی تغییر دادم. تقریبا در تمام بخش های کتاب 
حرف های زیادی برای گفتن داش���تم که آنها را به متن اصلی 
کتاب اضافه کردم. سعی کردم تا در نهایت امانت داری دانسته های 

خودم را در این حوزه به خواننده کتاب منتقل نمایم.«
تامین منابع مالی در س���من ها روش های بسیار متنوعی را 
ش���امل می شود. این کتاب عمدتاً بر موضوع برگزاری همایش 
جمع آوری کمک های مردمی متمرکز شده است. در این کتاب 
تالش ش���ده تا تمامی مراحل مورد نیاز و نکات الزم در این 
حوزه به بحث گذاشته شود. این کتاب علی رغم روش تنظیم 
مندرجات و ترتیب مطالب آن، در حقیق یک دستورالعمل نحوه 
برگزاری مراسم جمع آوری کمک های مردمی نیست. در حقیقت 
این کتاب مجموعه ای است از ایده های متفاوت در موضوعات 
مرتبط که امیدوارم بتواند ذهن شما را تحریک نموده و زمینه 
الزم را برای خالقیت و ابداع روش های جدید توسط شما فراهم 
آورد.  بسیاری از تکنیک هایی که در این کتاب ارائه شده اند به 
شکل های مختلف در موسسه شما قابل استفاده می باشند. باید 
بتوانید این روش ها را متناسب با شرایط و امکاناتی که در اختیار 

دارید سفارشی نموده و آنها را بکار بگیرید. 
»اصول جمع آوری کمک های مردمی« تنها کتاب در حوزه 
درآمدزایی در سمن ها و خیریه ها است که به زبان فارسی منتشر 
شده و درمان خواندن آن را به مدیران تمام سمن ها و خیریه ها 
و کارمندان آنها پیشنهاد می کند.  او می گوید: »اگرچه محتوای این 
کتاب تمام داستان درآمدزایی نیست و فقط بخشی از موضوع را 
پوشش می دهد. اما به هر صورت موضوع مهمی است و بحث 
با همکاران درباره موضوعات آن می تواند منش���ا بروز ایده های 

خالقانه ای متناسب با شرایط و امکانات موسسه باشد.«

کتاب »جمع س���پاری«، نوشته رضا درمان، تازه ترین کتاب 
جامعه یاوری است که این روزها در دست چاپ است و به 
زودی روانه بازار نشر می شود. این کتاب که یک راهنمای جمع 
و جور برای مدیران موسس���ات مردم نهاد و خیریه به حساب 
می آید، با نگاهی دقیق و تخصصی نسبت به روش های عملیاتی 

طراحی و اجرای کمپین های جمع سپاری تدوین شده است.
در شرایط بسیار متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیرامون 
ما، ایجاد مسیرهای متنوع درآمدزایی برای سازمان های مردم نهاد از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وابستگی زیاد به جریان های 
سنتی کسب و کار و اتکای بیش از حد به تعداد محدودی از 
افراد یا کس���ب و کارهای مرتبط با شما، یا حامی موسسه تان 
ریسک بزرگی را برای  موسسه بهمراه خواهد داشت. همواره این 
خطر وجود دارد که یک یا چند منبع درآمد موسسه دستخوش 

آسیب های محیطی شده و دیگر نتوانند برای مدتی موسسه را از 
بابت منابع مالی پوشش دهند. بنابراین راهی بجز متنوع سازی 

روش های درآمدزایی برای تان باقی  نمی ماند. 
یکی از روش های درآمدزایی که امروزه با تکیه بر امکانات 
بوجود آمده در فضای آنالین برای سازمان های مردم نهاد فرصت 
خوبی را ایجاد کرده، برگزاری کمپین های جمع سپاری است. در 
این روش عالوه بر درآمدزایی می توانید از فرصت خوبی برای 
اطالع رسانی و تحکیم ارتباط با حامیان تان، و توسعه برند برخوردار 

شده و دامنه فعالیت های خود را در جامعه گسترش دهید. 
در کتاب جمع س���پاری تالش شده تا در سه گام مراحل 
دستیابی به موفقیت در یک کمپین جمع سپاری مورد بررسی 
قرار گیرد. خواندن این کتاب را به هر کسی که در هر بخشی از 

یک موسسه مردم نهاد مشغول به کار است توصیه می کنیم.

چگونه یک کمپین جمع سپاری موفق را  اجرا  کنیم؟
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»سرزمین خارج از نقش���ه« نوشته علی نورآبادی یکی از 
شگفت انگیزترین کتاب هایی است که می توانید بخوانید. کتابی 
که خاطرات عجیب یک معلم را از تدریس در مناطق دورافتاده 
و ناشناخته کشور روایت می کند و اشتیاق مردم این مناطق را 

برای آموزش فرزندانشان به تصویر می کشد.
سرزمین خارج از نقشه را علی نورآبادی بر اساس زندگی 
عزیز محمدی منش معلم مناطق عشایری لرستان نوشته است. 
معلمی که بر حسب تصادف، سر و کارش به کشف روستاهای 
ناشناخته افتاد و تصمیم گرفت به کودکان این روستاها که تا 
به حال رنگ مدرس���ه را هم ندیده بودند، آموزش دهد. حاال 
عزیز محمدی منش را با دانش آموزانش در مناطق سخت گذر 
می شناسند، با کوهستان های سرسخت و صخره های زمخت؛ اما 

همه این سرسختی او را از رفتن و رسیدن نترسانده است. 
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

حدود ساعت هفت و هشت در کومیه بودم. جوی عرق از 
پشتم جاری بود. خانه عباس بودیم که بقیه هم آمدند. با شاه 
حسین مشتاقانه یکدیگر را بغل کردیم؛ انگار سال هاست همدیگر 
را ندیده ایم. هنوز احوال پرسی ها تمام نشده بود که صحبت از 
کانکس ش���د و نحوه آوردن آن به روستا؛ موضوعی که هردو 
منتظر طرحش بودیم. مگر غیر از این بود که جمع شدن ما برای 
همین بود؟ هر راهی را که به ذهن می رسید، درباره اش بحث 
کردیم. گفتند روی کولمان هم که ش���ده، کانکس را می بریم. 
وسط بحث، زن علی همت انگشتش را طرفم گرفت و جمله ای 
گفت که هیچ وقت یادم نمی رود. گفت: »بیرانوند، من زنم، اما 
به خدا قسم اگر شده سینه ام را از دهان بچه ام می گیرم و می آیم 
تا مدرسه را به کومیه بیاوریم.« دهانم قفل شد و چیزی نتوانستم 

بگویم، حتی »چشم« هم نگفتم.
»سرزمین خارج از نقشه« در 656 صفحه توسط نشر قدیانی 

منتشر شده و با قیمت 65 هزار تومان به فروش می رسد.
علی نورآبادی، نویسنده کتاب 4 سال به صورت پیوسته و 
مستقیم روی کتاب »سرزمین خارج از نقشه« کار کرد تا تجربیات 
و خاطره های عزیز محمدی منش را به تحریر درآورد. این کتاب، 
حاصل حدود 85 ساعت مصاحبه، سفرها و دیده های نویسنده 
از مناطق دورافتاده و صعب العبور و کشف نشده است که در 

قالب 656 صفحه گرد آمده. 
نورآب���ادی درباره نحوه آش���نایی، تحقیق و نگارش کتاب 
»سرزمین خارج از نقشه« می گوید: »خبرنگار صدا و سیما بودم 
و به صورت اتفاقی در مرداد 1387 با عزیز محمدی منش آشنا 
ش���دم. تلفن زده بود و می گفت مجموعه از ضرب المثل های 
منطقه لرستان را جمع آوری کردم و می خواهم منتشر کنم؛ چه 
کار باید بکنم و کجا بروم. مصاحبه ای کردیم و آن را در قالب 
ی���ک گ���زارش در رادیو پخش کردیم. اما بعد از آن ارتباط ما 
قطع نش���د، تلفن بعدی را آقای محمدی منش زد. او هم فکر 
نمی کرد ما گزارش را پخش کنیم. خیال می کرد ما حرف های او 
را ضبط کردیم اما تحویل نمی گیریم. که گزارش پخش شد و 
ایشان هم یا خودش شنیده بود یا کسی به او گفته بود اعتماد 

بیشتری پیدا کرد. 
ارتباط ادامه پیدا کرد تا االن که همچنان ادامه دارد. در این 

خاطرات خواندنی
یک معلم از 

عجیب ترین مدارس ایران
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فاصله به مناس���بت های مختلف ارتباط داشتیم و گزارش های 
مختلفی می گرفتیم و پخش می کردیم. ماجرای ساخت کانکس ها، 
جور کردن هزینه ها، چگونگی ساخت و نحوه بردن ها مفصل 
و خواندنی است. هر بار برای بردن کانکس ها ما گزارشی تهیه 
و در رادیو پخش می کردیم. یا به مناسبت سال تحصیلی جدید 
گزارشی از او می گرفتیم.  او روالی دارد که معموال دو سال در 
یک روستا تدریس نمی کند. یعنی هر سال، روستای جدیدی را 
کش���ف می کند؛ روستاهایی که تا آن موقع کسی نرفته و اصال 
معلم ندیدند. خودم بعضی از روستاها را دیدم. واقعا آن روستاها 
را کشف می کند. روالش این است که روستا را کشف می کند 
یک س���ال در آنجا می ماند تا ارتباط روستا و اهالی را با اداره 
آموزش و پرورش استان وصل شود. سال بعد معلم دیگری را 
به آن روستاها می فرستد و خودش، روستای جدیدی را کشف 
می کند. ما به مناسبت سال تحصیلی جدید، گزارشی می گرفتیم که 

امسال به کدام روستا رفتی و آن روستا کجاست و چه وضعی 
دارد. ارتباط ما ادامه داشت تا شد سال 94. تا آن موقع چند تا 
مستند کوتاه و بلند از کارهای عزیز ساخته شده بود و برخی از 
آنها را دیده بودم. اما احساس کردم حق مطلب با این مستندها 
ادا نمی شود باید جور دیگری و در قالب دیگری به این ماجرا 
پرداخته شود. تا این که به فکر کتاب افتادم و به نظرم رسید 
تنها قالبی که شاید بتواند بزرگی و عظمت و ظرافت های کار 

او را نشان دهد کتاب است.
ابتدا در ذهنم بود که کتاب خاطرات عزیز را تهیه کنم اما 
کمی که جلوتر رفتیم دیدم در قالب خاطرات نمی گنجد باید 
یک زندگی را مطرح کنم. یعنی از بحث خاطرات خارج شدیم 
و وارد زندگی این آدم شدم. یعنی او فقط معلمی نمی کرد بلکه 
زندگ���ی اش معلمانه بود. در مجموع این کتاب فقط خاطرات 

نیست بلکه روایت زندگی عاشقانه یک معلم است.«

ژ ا کت   آ بی
کتاب »ژاکت آبی؛ پل زدن بر شکاف بین فقیر و غنی در 
جهان درهم  تنیده« خودزندگی نامه نوش���ت یا اتوبیوگرافی زنی 
آمریکایی است که جایگاه شغلی قابل اعتنای خود در بانک ِچیس 
)Chase( در منهتن آمریکا را رها کرده و به آفریقا مهاجرت 
می کند. او در 25 سال زندگی در کشورهای مختلف آفریقایی، 

یک دغدغه دارد: »اجرای پروژه های فقرُزدایی پایدار«.
خانم »ژاکلین نوگراتز« نویسنده کتاب، در ربع قرن سکونت 
در آفریقا، تجربیات پروژه های فقرُزدایی با 4 رویکرد »خیریه های 
سنتی«، »شرکت های دارای مسئولیت پذیری اجتماعی«، »کارآفرینان 

اجتماعی« و نیز »کسب وکارهای پایین 
هرم )BOP(« را به دقت رصد کرده 
و نهایتاً صندوق کارآفرینی اجتماعی 
»آکیومن« را تاس���یس می کند که با 
ترکیب 4 رویکرد فوق، نس���خه ای 
نوآورانه برای تلفیق »فقرُزدایی پایدار« 
با »کسب وکار سودآور« ارائه می دهد. 
نشریه فوربز )Forbes( درباره این 
کتاب می گوید: »هر مدیر حرفه ای که 
دغدغه اثربخشی اجتماعی را دارد، 
باید این کتاب را بخواند.« این کتاب، 
آمریکایی  بانویی  درس آموخته های 
است که 25 س���ال در کشورهای 
مختلف آفریقایی مقیم می ش���ود، تا 

گام���ی برای کاهش پایدار فقر در این قاره بردارد. فرید رفیق 
زکریا )Fareed Rafiq Zakaria(، س���ردبیر نشریه نیوزویک 
)Newsweek( در تقدیر  از کتاب »ژاکت آبی« می گوید: »این 
کتاب، سرگذشت شگفت انگیز و درس آموز بانویی پُر اراده و خاّلق 
را به تصویر کشیده که هم مغز خواننده را درگیر می کند و هم 
قلب او را.« خانم »ژاکلین نوگراتز«، نویسنده کتاب »ژاکت آبی« 
که از طرف نشریه فاریِن پالیسی )Foreign Policy( در لیست 
100 متفکر برتر جهان قرار گرفته اس���ت، در بخشی از مقدمه 
کتاب خود می نویسد: »این کتاب از یک طرف شرح تجربیات 
من در طراحی پروژه های نیکوکارانه 
در آفریقاست و از طرف دیگر شامل 
مجموعه داستان های آموزنده از افراد 
خارق العاده ای  است که زندگی مرا 
شکل داده اند: از زنان کنیایی رقصنده 
در کلبه ها گرفته تا راهبی کامبوجی 
ک���ه به آفریقا مهاجرت کرده بود و 
ده ه���ا فرد دیگر که در طول زندگی 
25 س���اله ام در آفریقا، درس های 

ارزشمندی از آنها آموختم«.
ژاکت آبی را نش���ر میراث اهل 
قلم با ترجمه جواد تمنانلو در 440 
صفحه منتشر کرده و به قیمت 47هزار 

تومان به فروش می رساند.
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متن حاضر، به قلم زنده یاد خانم دکتر فاطمه عقیلی، همسر زنده یاد دکتر نواب پور که از یاوران بسیار قدیمی ما و عضو هیات 
امنای جامعه یاوری فرهنگی بودند، نگارش شده است. ایشان بعد از سفری که 31سال قبل، یعنی در سال 1367 همراه جامعه 
یاوری فرهنگی به قائن داشتند، مشاهدات خود و گزارش این سفر را به شیوه ای که در ادامه می بینید، به رشته تحریر درآوردند. 
چندی پیش، نگار نواب پور، فرزند خانم دکتر عقیلی و دکتر نواب پور این یادداشت را در وسایل شخصی مادرشان پیدا کرد و 
در اختیار ما گذاشت. دکتر عقیلی روز 10تیرماه 1395 پس از یک دوره سخت بیماری درگذشت. ایشان پس از فارغ التحصیلی از 
دانشگاه پی بادی آمریکا به ایران بازگشته و به استخدام آموزش و پرورش درآمده بود. سپس به تدریس و پژوهش در دانشگاه های 
ابوریحان و عالمه طباطبایی تهران پرداخت و از مردادماه سال1370 عضو هیات علمی دانشگاه یزد شد و تا پایان فعالیت حرفه ای 
خود، در این دانشگاه حضور داشت. دکتر عقیلی همچنین از اولین کسانی بود که بر اهمیت مدرسه یاری در کنار مدرسه سازی در 
جامعه یاوری فرهنگی تاکید کرد و با برگزاری دوره های مدیریت آموزشی برای معلمان و مدیران آموزش و پرورش استان خراسان 

به ترویج دانش و مهارت های روز دنیا در مناطق محروم پرداخت.

31سال قبل؛ سفر جامعه یاوری به خراسان جنوبی

خاطرات یاوری

خانم دکتر فاطمه عقیلی
و همسر محترمشان دکتر مهدی نواب پور
از یاوران بسیار قدیمی جامعه یاوری فرهنگی



67
بهار 1398



68
بهار 1398



69
بهار 1398



70
بهار 1398



71
بهار 1398



72
بهار 1398




