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مقدمه
ــر  ــش بسترســازی و ایجــاد فرصت هــای براب ــاد دان هــدف بنی
آموزشــی و ایجــاد تغییــر در آينــده کــودکان بــا اســتعداد 
و کم برخــوردار از طریــق حمایت هــای آموزشــی و مهارـتـی 

اســت.
مــا در بنیــاد دانــش همــواره ظرفیــت مشــارکت های مردمــی 
را از طریــق جــذب همیــاران و تامیــن منابــع بلندمــدت، بــا 
جدیــت دنبــال می کنیــم و از ایــن رهگــذر زیرســاخت های 
ــی و حمایت هــای  ــه حمایت هــای تحصیل ــرای ارائ ــی را ب کامل
مکمــل بــرای کــودکان ایجــاد می کنیــم و بــا اتــکا به ســازوکارها 
و  آموزشــی  امــور  در  موثــر  مداخلــه  نویــن  روش هــای  و 
ـی دانش آمــوزان، زمینه هــای مناســب رشــد  بهداشــت رواـن
خــود  بورســیه های  بــرای  را  اجتماـعـی  و  خانوادـگـی  فــردی، 

فراهــم می کنیــم. 
بــا تســهیل گری موثــر علمــی و همه جانبــه  بنیــاد دانــش 
ــان، بســتری مناســب را  در امــور آموزشــی کــودکان و نوجوان
بــرای گذرانــدن مســیر یادگیــری ایجــاد می کنــد تــا بچه هــای 
بورســیه  شــده بتواننــد بــا کســب مــدارج بــاالی علمــی و 
یادگیــری مهــارت  در ســطح حرفــه ای بــه شــغلی پایــدار دســت 
یابنــد و در زندگــی اجتماعــی خــود نیــز بــه خوداتکایــی برســند.
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برگزاری اردوی مطالعاتی حضوری برای 57 بورسیه در دفاتر اهواز، اروند و سراوان. 	
برگزاری جلسه هم افزایی راهبران محترم آموزشی با مدیر آموزش. 	
برگزاری جلسه مشاوره هفتگی بورسیه ها با سرکار خانم نصیری. 	
برگزاری جلسه هفتگی انگیزشی بورسیه های سال های نهم تا یازدهم. 	
بازخورد از نحوه انجام فعالیت های آموزشی راهبران به مدیران دفاتر. 5
تامین شهریه مدرسه و دانشگاه برای 		 بورسیه . 	
تامین لوازم کمک آموزشی برای 89	 بورسیه. 7

برنامه ریزی کالس MBA آقای دکتر شجاع برای فصل بهار . 	
برنامه ریزی بازدید از کارگاه های فنی برای بورسیه های مقطع هفتم تا دانشجو. 	
مصاحبه با 75 دانشجو و هماهنگی با راهبران آموزشی. 	
معرفی کارشناسان سازمان فنی حرفه ای به نمایندگی ها جهت هماهنگی امور بورسیه ها. 	
برگزاری جلسه با راهبران بنیاد دانش . 5
برگزاری جلسه در خصوص برنامه ریزی برای بورسیه های پایه نهم . 	
برگزاری جلسه با موسسه خیریه یاوران ایتام. 7
تنظیم تفاهم نامه آموزش فنی حرفه ای تهران و مذاکره با مدیر کل جهت حضور در بنیاد دانش. 8
شرکت در همایش انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد غرب و شمال تهران و جذب همیار و تشریح . 9

امور بنیاد دانش
برگزاری جلسه با دانشگاه کارآفرینی با حضور جناب آقای دکتر دالویز و جناب آقای دکتر شفیع. 		

واحد حمایت تحصیلی

واحد حرفه آموزی و اشتغال

1

2

عملکرد بنیاد دانش
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توزیع کتاب هفت عادت نوجوانان موفق در نمایندگی ها. 	
برگزاری 		 جلسه مشاوره فردی . 	
برگزاری جلسه با موسسه پروفایل سنتر در خصوص دریافت فایل گزارش از سایت . 	

موسسه و بارگذاری در سامانه وندا
برگزاری جلسه حضوری در خصوص روند جذب بورسیه ها. 	
تهیه و تدوین تقویم اجرایی فصل بهار واحد مشاوره و استعدادیابی. 5
برگزاری جلسه آنالین با مسئولین و مددکاران نمایندگی ها در خصوص طرح مشاور . 	

خانواده
برگزاری تولد برای بورسیه ها در نمایندگی ها. 7

واحد حمایت های معیشتی و مددکاری

دفاتر نمایندگی

واحد مشاوره و استعدادیابی

دریافت 				 بسته مواد غذایی. 	
ارسال بسته  ارزاق برای دفاتر نمایندگی. 	
اهدای 	5	 بسته پوشاک و کفش. 	
ارائه 79	 خدمت دندانپزشکی و 	8 خدمت پزشکی، چشم پزشکی و تهیه عینک. 	
جذب 	8 بورسیه جدید. 5
اعطای کمک مالی ویژه به 7	 بورسیه. 	

توزیع ارزاق ارسالی بین بورسیه ها. 	
برگزاری جشن تولد برای بورسیه ها. 	
به روزرسانی سامانه وندا. 	

3

4

5
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مبلغ ریالی پرداخت شده جهت خدمات بنیاد دانش در بهار 1401

 مبلــغ ریالــی اهــدا شــده از طــرف بنیادکــودک امریــکا جهــت خریــد
لپتــاپ، تبلــت و ارزاق بــرای بورســیه ها در بهــار 1401

مجموع ارزش خدمات ارائه شده بنیاد دانش در بهار 1401

ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401

4 میلیارد و 578 میلیون تومان

1 میلیارد و 403 میلیون تومان

3 میلیارد و 175 میلیون تومان

 3 میلیارد و 43 میلیون تومان

ارزش خدمات بنیاد دانش
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 مبلغ ریالی پرداخت شده جهت خدمات
بنیاد دانش در بهار 1401

 ارزش افزوده ایجاد شده
در بهار 1401
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ارزش افزوده

343,129,762

جمع هزینه بنیاد

722,774,699

جمع ارزش خدمات

1,065,904,461 

واحد حمایت های معیشتی

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته توسط واحد حمایت های معیشتی

خدمت/نفرگزارش عملکرد

2021سبد مواد غذایی

17اعطای کمک مالی ویژه

453اهدای پوشاک و کفش

41جشن ها و مراسم ها

1سایر خدمات معیشتی

226بسته مواد شوینده و بهداشتی

ان
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ت

ان
وم

ت
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ارزش افزوده

-

جمع هزینه بنیاد

429،926،858 

جمع ارزش خدمات

429،926،858 

تامین درخواست های مالی

مقایسه ارزش خدمات تامین درخواست های تامین مالی در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته 

خدمت/نفرگزارش عملکرد

2193مقرری + درخواست های مالی
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ارزش افزوده

901,121,436 

جمع هزینه بنیاد

2,405,797,025 

جمع ارزش خدمات

3,306,918,461 

واحد حمایت های تحصیلی

خدمت/نفرگزارش عملکرد
2228کالس های تقویتی

48همایش دانش آموزی
757مشاور تحصیلی

16تعداد ارتباطات حضوری
2821تعداد ارتباط غیر حضوری

631شرکت در آزمون های آزمایشی
189لوازم کمک آموزشی

12شهریه مدرسه و دانشگاه
2111راهبر تحصیلی

70سیستم های رایانه ای
1تعداد ارتباط با مدرسه

ان
وم

ت

ان
وم

ت

ان
وم

ت

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

۱۴۰۰بهار  ۱۴۰۱بهار 

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته توسط واحد حمایت  تحصیلی
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ارزش افزوده

84,666,603 

جمع هزینه بنیاد

347,138 

جمع ارزش خدمات

85,013,741

واحد حمایت های پزشکی

خدمت/نفرگزارش عملکرد

80خدمات پزشکی

179خدمات دندانپزشکی

1تهیه عینک

5خدمات چشم پزشکی
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مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته
توســـــط واحـــــد حمایت های پزشکی
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ارزش افزوده

22,055,193 

جمع هزینه بنیاد

41,607,501 

جمع ارزش خدمات

63,662,694 

واحد مشاوره و استعدادیابی

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته
توســـــط واحـــــد مشاوره و استعدادیابی

خدمت/نفرگزارش عملکرد

690کارگاه های آموزشی

224کتب غیردرسی و مجله
13خدمات مشاوره

151اهدای هدیه

6اردو درون شهری

88آموزش خانواده
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ارزش افزوده

14,368,000 

جمع هزینه بنیاد

2,021,100 

جمع ارزش خدمات

16,389,100 

واحد حرفه آموزی و اشتغال

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده در بهار 1401 با بازه مشابه در سال گذشته
توســـــط واحـــــد حرفه آموزی و اشتغال

خدمت/نفرگزارش عملکرد

1حرفه آموزی

63مشاوره شغلی

73بازدید از مراکز
ان
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ایران، سرزمین داستان های کهن است. هر شهر از این جغرافیای 

پهناور، فصلی از روایت های پهلوانی و حماسی تاریخ این مرز و 

بوم را در خود دارد که همواره توسط مادران و پدران، به صورت 

سینه به سینه نقل می شود تا »روح پهلوانی ایرانی« همچنان در 

قلب تمام فرزندان ایران زمین زنده بماند و ایران نیز با تکیه بر 

هّمت واالی همین فرزندان سخت  کوش، بتواند از ناهمواری ها 

و دشواری های زمانه به سالمت عبور کند؛ این است آنچه که 

باعث شده است تا علی رغم مصائب تاریخی، کشور ما همواره 

استوار بماند.

از نقاط پر رمز و راز جغرافیای ایران  شهرستان خاش نیز یکی 

در  را  بلوچ  از رشادت های مردم  بسیاری  داستان های  است که 

علی الخصوص شهرستان  و  بلوچ  دارد. مردم  پنهان  سینه خود 

خاش، همواره با 	 عامل در زندگی خود نبرد کرده اند : نبرد برای 

معیشت زندگی در هوای گرم و خشک و نبرد در برابر دشمنان 

مرزی برای حراست از مرزهای ایران زمین. داستان »بنیامین« نیز 

از همین شهر آغاز می شود. 

امروزی  پاکستان  و  بر هند  »کمپانی هند شرقی«  که  هنگامی 

مستولی شد و منطقه کالت و بخشی از جغرافیای بلوچستان در 

کشور پاکستان به تصرف انگلیسی ها درآمد و تصمیم داشتند 

بلوچستان ایران را نیز تحت سیطره خود درآورند، عده ای از سران 

استعماری  و  اهداف شوم  در مسیر  در شهرستان خاش  بلوچ 

انگلیس مانع تراشی می کردند و با حمله به کاروان انگلیسی ها 

و چپاول آن ها، مانع حضور انگلیس در سرحد بلوچستان شده 

بودند. در خاش بناها و اماکن مختلف مسکونی و نظامی از دوره 

کهن وجود دارد که یادآور رشادت ها و مرزداری های اقوام ساکن 

در این دیار کهن است که »قلعه حیدرآباد« در شهرستان خاش 

نیز از جمله همین اماکن نظامی و مسکونی است. شهرستان 

خاش از این منظر، به »شهر قلعه ها« شهرت پیدا کرده است 

و در ادامه خواهیم دید که بنیامین نیز، یکی از سربازان شهر 

قلعه ها در ایران امروز ماست.

بنیامین
سرباز شهر قلعه ها
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زندگی  برای  نبرد  با مفهوم  و خاک شهرستان خاش  گویی آب 

این  فرزندان  که  نیست  انتظار  از  دور  و  است  خورده  پیوند 

ناحیه نیز روحیه پهلوانی را در خود زنده نگه داشته باشند. برای 

شناخت بنیامین به عنوان یکی از بورسیه های افتخارآمیز بنیاد 

دانش نیز، راهی جز سفر به عمق ناخودآگاه تباری مردم بلوچ 

و شناخت روحیه سرسخت و پرتوان مردم این ناحیه در طول 

تاریخ وجود ندارد.

بنیامین مانند بسیاری از مردم شهرستان خاش در خانواده ای 

فقیر متولد شد و در سن 	 سالگی، پدر خود را از دست داد. به 

این ترتیب، خانواده بنیامین از همان ابتدا تکیه گاه مالی خود را 

از دست داد و بیشتر از دیگران در رنج کسب معیشت و گذران 

روزمره گی ها گرفتار آمد. با این حال، بنیامین در کنار کار برای 

کمک مالی به خانواده، تحصیل دانش را نیز فراموش نکرد و با 

روحیه ای مثال زدنی، سال ها همراه برادر کوچکترش که 	 سال 

با او اختالف سنی داشت، ساعت ها پیاده روی می کرد تا بعد از 

گذشتن از میان رودخانه ها و جنگل های نخل به مدرسه برسد و 

ساعاتی را وقف تحصیل شود؛ به این ترتیب، او از همان ابتدای 

کودکی، تکیه گاه برادر کوچکتر خود نیز بود.

در  دانش آموز  تنها  اینکه  با  بنیامین  ابتدایی،  دوران  در 
مدرسه بود که پدر نداشت، اما همواره عنوان شاگرد اول 
مقاطع مختلف را کسب می کرد و به این ترتیب توانست از 
روستای خود، وارد دبیرستان شبانه روزی نمونه شهر شود 
و با این قبولی، فصل جدیدی را در زندگی خود شروع کند. 
بنیامین در تمام مدت همراه با کار کردن برای کمک مالی به 
خانواده، تالش می کرد تا بهترین رتبه کالس را کسب کند 
و همین امر منجر شد تا در دوره دوم دبیرستان، به جمع 
فرزندان بنیاد دانش بپیوندد؛ اتفاقی که باعث شد تا مسیر 
 سخت و ناهموار بنیامین برای تحصیل، کمی هموارتر شود.

بنیامین در بین دانش آموزان کنکوری بنیاد دانش، یکی 
متأسفانه  اما  بود؛  موفقیت  کسب  امید های  باالترین  از 
در همین بین، باز هم روزگار روی تلخ خود را نصیب این 
خبر  کنکور،  به  مانده  روز   8 درست  کرد.  کوچک  پهلوان 
رسید که بنیامین عالوه بر فقدان پدر به عنوان مهم ترین 
با غم فقدان مادر،  باید  این پس  از  تکیه گاه مالی خود، 
به عنوان مهم ترین تکیه گاه عاطفی خود نیز مواجه شود؛ 
از پیش باعث آزردگی روحی او شد اما  خبری که بیش 
با  شدن  روبه رو  برای  کوچک  سرباز  این  روحیه  قدرت 
مصائب زندگی و نبرد و پهلوانی در راستای آرزوهای خود، 
 بیش از قدرت زخم هایی بود که روزگار بر او وارد می آورد.

شرکت   		99 سال  کنکور  در  بنیامین  ترتیب،  این  به 
مسیر  داوطلبان،  دیگر  نسبت  به  اینکه  علی رغم  و  کرد 
سخت تری را طی کرده بود، اما تواسنت در بین رتبه های 
برتر شهرستان خاش جای بگیرد و با سربلندی به آرزوی 
اشتغال  برای  فرهنگیان  دانشگاه  در  تحصیل  که  خود 
از  اکنون  بنیامین  یابد.  دست  بود،  معلمی  رشته  در 
است. یزد  شهر  در  فرهنگیان  دانشگاه  برتر   دانشجویان 

بنیامین امروز از افراد فعال برای کمک به بورسیه های دیگر 
در حال تحصیل کمک می کند  دانش آموزان  به  او  است. 
در  ندهند؛  از دست  را  تحصیل  ادامه  برای  انگیزه شان  تا 
برابر سختی های زندگی، تاب آورند و تا کسب موفقیت، 
با چالش های گوناگون، نبرد کنند. آری! گویی مردم خاش 
به صورت تاریخی، نبرد برای زندگی را آموخته اند و اگرچه 
که نامالیمات، مانند طوفانی گرم و خشک بوزد و سرزمین 
این سربازان شهر  اما  کند،  تهی  زندگی  از  را  آنان  زندگی 
راه  تا لحظه پیروزی در  را آموخته اند و  قلعه ها، پایداری 

آرمان خود، از پای نمی نشینند.
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بنیاد دانش با دفاتر متعددی که در سطح کشور دارد، همواره در تالش بوده است تا در راستای پیشبرد سطح کیفی 
 خدمات حمایتی خود، ارتباط مستقیم خود را با بورسیه های مقیم شهرها و روستاهای مختلف کشور حفظ کند.

ــواد  ــای جـ ــاب آقـ ــت جنـ ــا مدیریـ ــه بـ ــد کـ ــاد دانـــش می باشـ ــعب بنیـ ــن شـ ــی از مهم تریـ ــز یـک ــواز نیـ ــر اهـ دفتـ
ـــر  ـــن دفت ـــه ای ـــر اســـت ک ـــه ذک روشـــن زاده، در حـــال حاضـــر تعـــداد ۱۰۰ بورســـیه را تحـــت حمایـــت خـــود دارد. الزم ب

عـــالوه بـــر شـــهر اهـــواز و حومـــه، شهرســـتان کارون و شـــیبان را نیـــز تحـــت پوشـــش خـــود دارد.

نمایندگی های بنیاد دانش



17

 ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی
 برگزاری کالس های کنکوری

 ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی
 برگزاری دوره های مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی

 برگزاری دوره های مشاوره تربیتی
 برگزاری دور ه های مشاوره خانواده

 برگزاری کالس های تقویتی
 شناسایی استعدادهای بالقوه

 برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و استعدادیابی برای بورسیه ها
 غنی سازی اوقات فراغت و برگزاری اردو های علمی و تفریحی

 کارآفرینی برای مادران افراد بورسیه 
 ارائه خدمات معیشتی و ارائه هرگونه خدمات پشتیبانی برای توانمندسازی بورسیه ها

عمده فعالیت های دفتر اهواز، به شرح ذیل است :

واز
ـــــ
ـــــ
هــ
ا

آدرس دفتر اهواز :
خوزستان - اهواز - خیابان شریعتی - خیابان نظام الملک - بین قنادان زاده و محمدیان - طبقه باال.

تلفن تماس : ۰۶۱۳۲۹۳۳۸۱۴
کدپستی :  ۶۱۹۴۶۱۶۷۳۷

پرسنل دفتر اهواز :
مسئول نمایندگی : جواد روشن زاده       مددکار : آزاده ایرانی       راهبر آموزشی : سولماز کاکشیان
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عدالت آموزشی چیست؟
تعریــف کشــور های پیشــرفته از عدالــت آموزشــی، دسترســی 
همــگان بــه آمــوزش بــا کیفیــت، عدالــت آموزشــی اســت. 
محمــد رضــا ســیفی، مديــركل دفتــر توســعه عدالــت آموزشــی 

ــد: ــوزش عشــاير می گوی و آم

»عدالــت آموزشــی ایجــاد فرصت هــای الزم بــرای برخــورداری تمــام 
افــراد الزم الّتعلیــم کشــور از آمــوزش و پــرورش بــا کیفیــت و 
متناســب بــا اســتعداد ها و نیاز هــای فــردی و اجتماـعـی اســت«

بــه گونــه ای کــه از حــق هیچ یــک بــه نفــع دیگــری اســتفاده 
نشــود. ایــن یــک تعریــف اســتاندارد از عدالــت آموزشــی اســت.

آموزش با کیفیت

بــا  آمــوزش  عشــایر،  آموزشــی  امــور  کل  مدیــر  گفتــه ی  بــه 
کیفیــت، زمانــی حاصــل می شــود کــه عدالــت آموزشــی در ایــران 
بــه درســتی اجــرا شــود و هــر دانش آمــوز در هــر مدرســه ای 
فرصـتـی برابــر بــرای یادگیــری و پیشــرفت داشــته باشــد و در 
محیــط آموزشــی  او عناصــر چهارگانــه ی کیفیــت معلــم، کیفیــت 
همکالســی ها، کیفیــت منابــع یادگیــری و شــرایط تراکــم کالس 

ــوب فراهــم شــده باشــد.  ــه شــکلی مطل ب

چرا عدالت آموزشی به طور کامل عملی نمی شود؟
محمدرضــا ســیفی در ســخنان خــود بــه ناعدالتــی آموزشــی اشــاره 
می کنــد و می گویــد آیــا در منطقــه مــرز نشــین، دانش آمــوز بعــد 

از حضــور در مدرســه بــه کاال هــای فرهنگــی و بســته های فرهنگــی 
و هنــری ماننــد کتابخانــه، فرهنگســرا، ســینما، تئاتــر، نمایــش 
عروســکی و … دسترســی دارد؟ آیــا در نیمکــت او دانش آمــوزان 

بــا طبقــات اجتماعــی مختلــف حضــور دارنــد؟

دارد  را  خــودش  همســن های  طریــق  از  یادگیــری  امــکان  آیــا 
یــا اینکــه بــا کالس هــای شــش پایــه و بــا ۷ دانش آمــوز یــک 
مدرســه تشــکیل شــده اســت؟ آیــا وجــود ۱۰۰ مدرســه عشــایری 
تراکــم  بایــد  یــا  اســت  آموزشــی  عدالــت  دانش آمــوزی  تــک 
دانش آمــوزی 5	نفــری ایجــاد شــود تــا دانش آمــوزان بــا همســاالن 
خــود آمــوزش ببیننــد؟ آیــا تاکنــون بــرای یــک اردوی زیارتــی یــا 

ســیاحتی از روســتای خــود دور شــده اســت؟

اقتصــادی،  فقــر  دلیــل  بــه  دانش آمــوزان  ایــن  از  اینکــه  یــا 
نگذرانــدن دوره پیــش دبســتانی، کــم ســوادی یــا ـبـی ســوادی 
والدین، دور بودن مدرســه از محل ســکونت و مشــکالت تردد و… 
ــوزان مرفه نشــین  ــد دانش آم ــه مانن ــار داشــت ک نمی شــود انتظ
فــالن مدرســه پایتخــت بــه یــک انــدازه در یادگیــری موفــق باشــد، 
دانش آمــوزان کشــور  دیگــر  بــا  کــه همزمــان  حالــی  عیــن  در 
اول مهــر را آغــاز کــرده اســت و در پوشــش ۹۷ درصــدی الزم 
التعلیمــان کشــور او ســهم یکســان دارد. وقتــی کــه بــرای آمــوزش 
در دورتریــن نقــاط محــروم ســرباز معلــم فرســتاده می شــود آیــا 
عدالــت آموزشــی در ایــران بــه معنــای اســتاندارد آن تحقــق پیــدا 

کــرده اســت؟ 

عدالــت آموزشــی بــه معنــای دسترســی یکســان و برابــر همــه بــه آمــوزش اســت. از لحــاظ انســانی مقولــه عدالــت از موضوعــات 
محــوری ادیــان الهــی بــه شــمار می آیــد. همــه مــا می دانیــم رســیدن بــه عدالــت فراگیــر بــه عنــوان یــک شــاخصه معیــار 
ــه ســرمایه  انســانی  ــودکان ک ــر ک ــران ب ــت آموزشــی در ای ــد. عدال ــا کمــک ســرمایه انســانی به دســت خواهــد آم ــا ب اســامی تنه
ــت تربیتــی محســوب می شــود. ــوگاه عدال ــش  دبســتانی گل ــرورش در دوره پی ــز اســت و آموزش و پ ــی کشورهســتند متمرک  اصل

راهکار عملی اجرای عدالت آموزشی در ایران چیست؟
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هــدف تاســیس مــدارس غیــر دولتــی ارتقــای کیفیــت 
ــوزش اســت آم

ــا  ــر دولتــی ب ــدارس غی ــرد: م ــان ک ــه بی محمدرضــا ســیفی در ادام
هــدف ارتقــا بخشــیدن بــه کیفیــت آمــوزش بــه وجــود آمدنــد و 
هــدف ایــن بــود کــه بــه مــدارس دولتــی کمــک کننــد، امــا وضعیــت 
متفــاوت شــد و دانش آمــوزان در مــدارس دولتــی بــه ایــن صــورت 
تلقــی شــدند کــه از قشــر متوســط رو بــه پاییــن جامعــه هســتند. 
همچنیــن شــرایطی بــه وجــود آمــده اســت کــه دانش آمــوزان دارای 

وضعیــت بهتــر اقتصــادی بــه مــدارس غیــر دولتــی وارد شــوند.

راهکار های اجرای عدالت آموزشی
درســت  اجــرای  راســتای  در  مهمــی  نــکات  یــادآور  ســیفی 
عدالــت آموزشــی می شــود و می گویــد بایــد عوامــل موثــر بــر 
آمــوزش یعنــی معلــم، همســاالن، بایــد منابــع یادگیــری متنوع 
و تجهیــزات و امکانــات و هــر آنچــه کــه در یــک مدرســه خــاص 
فراهــم آورده ایــم را بــه صــورت یکســان و متــوازن بــرای همــه 
ــه  ــدارد ک ــن صــورت فرقــی ن ــرد، در ای ــع ک ــوزان توزی دانش آم
ایــن دانش آمــوز روســتایی و عشــایری اســت یــا شــهری ، 
دوزبانه اســت یا مرزنشــین، در حاشــیه شــهر ســاکن اســت یا 
در شــمال تهــران بایــد از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کــرد.

ـی، فرهنـگـی و  یـکـی از ایــن ظرفیت هــای تنــوع قومــی، زباـن
حتــی پوشــش و لبــاس مردمــان ایــران اســت. عدالت آموزشــی 
فقــط یــک واژه نیســت کــه برای ســخنرانی مســئولین اســتفاده 
شــود، عدالــت آموزشــی در ایــران بایــد دغدغــه نماینــدگان 
ــا کمــک رســانه ایــن مســاله  مجلــس هــم باشــد، اگــر ابتــدا ب
ــرد بــی شــک در  ــرار بگی در دســتور کار خانواده هــای ایرانــی ق
دســتور کار مجلــس شــورای اســالمی هــم قــرار خواهــد گرفــت.

 معلمان تنها راه افزایش کیفیت مدارس دولتی هستند
 مدیــر کل عدالــت آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش افــزود:

بایــد کیفیــت مــدارس دولتــی را بــاال ببریــم، امــا ایــن کار در کوتاه 
مــدت نتیجــه نمی دهــد؛ زیــرا بــاال بــردن کیفیــت مــدارس دولتــی 
نیازمنــد فضــا و تجهیــزات اســت. مــدارس غیــر دولـتـی هــم 
خیلــی از نظــر امکانــات بــاال نیســتند بلکــه بیشــتر ایــن مــدارس 
ــد. تنهــا راه  ــری داده ان ــر کارب هــم خانه هایــی هســتند کــه تغیی
بــرای بــاال بــردن کیفیــت مــدارس دولتــی توانمنــد کــردن معلمــان 
اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه معلمــان توانمنــد می تواننــد بهتریــن 
نتیجــه را در مــدارس دولتــی بگیرنــد. قبــول داریــم کــه بهتریــن 

ــه دانش آمــوزان مــدارس خــاص اســت. ــوط ب کــد رشــته ها مرب

تاثیر رسانه بر اجرای درست عدالت آموزشی

ســیفی درباره تاثیر رســانه بر اجرای درســت عدالت آموزشــی در ایران و 
انعــکاس مشــکالت آن، بیــان کــرد توقــع مــی رود هر یک از خبرنــگاران و 
اصحــاب رســانه رعایــت عدالــت آموزشــی بــه عنــوان اولیــای دانش آموز 

یــا خواهــر و یــا یــک شــهروند برایش دغدغه باشــد.

روزنامه هــای محلــی و اســتانی بایــد بــه ایــن مطلــب بپردازنــد بر اســاس 
جغرافیــا و محیــط اجتماعــی خــود این موضوع را بومی کننــد و پیرامون 
تحقــق واقعــی و کامــل عدالــت آموزشــی گــزارش تهیــه کننــد. بایــد بــه 
دنبال اجرا و تحقق عدالت آموزشــی در مدارس روســتا و شــهرها باشند 
و اجــرای ایــن موضــوع یــک دغدغــه بــزرگ بــرای آن هــا محســوب شــود و 

فقط شــعار نباشد.

آینده ای روشن با محقق شدن عدالت آموزشی
ــي اســت كــه در برنامه هــای  ــران از اصول ــت آموزشــي در ای عدال
آمــوزش و پــرورش بــر اجــرای ايــن اصــل تاكيــد زیــادی شــده 
اســت. عدالــت آموزشــی آرزو و اميــدی اســت بــا محقــق شــدنش 
ــان  ــه ارمغ ــدان کشــورمان ب ــرای فرزن ــده روشــنی ب ــد آین می توان
آورد. بــه امیــد آن کــه هــر کودکــی از هــر قشــر جامعــه، بتوانــد 
شــانس ســاختن یــک زندگــی خــوب بــرای خــود را داشــته باشــد.
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تاریــخ  در  کــه  پیشــینه ای  علی رغــم  بلوچســتان،  و  سیســتان 

ــران اســت.  ــن اســتان ای ــون محروم تری ــران دارد، متأســفانه اکن ای

ایــن ســرزمین عظیــم کــه درواقــع دومیــن اســتان پهنــاور کشــور 

اســت، در روزگاران گذشــته زادگاه »رســتم« - نام آورتریــن پهلــوان 

ــه گــواه  ــگاه مردمانــی کــه ب ــوده اســت و جای ــران - ب اســطوره ای ای

تاریــخ، بارهــا ایــران را از خطــر ســقوط و تجزیــه نجــات داده  انــد. 

امــا آنچــه امــروز مشــاهده می شــود، فقــر فراگیــر اســت کــه باعــث 

ــدم  ــا در صــورت ع ــد، ی ــوچ کنن ــا ک ــوچ ی ــردم بل ــا م شــده اســت ت

کــوچ، بــه  دلیــل بیــکاری و نابــودی کشــاورزی، بــه شــغل های کاذبــی 

چــون »ســوخت بری« روی آورنــد. ســوخت بری، واژه ای کــه از جملــه 

مهم تریــن دغدغه هــای مــادران بلــوچ اســت کــه مبــادا فرزندانشــان 

بــه ناچــار بــه ایــن کار مشــغول شــوند و ماننــد بســیاری از مــادران، 

روزی داغــدار فرزنــد شــوند. ازجملــه ایــن مــادران، مــادر »صالــح« 

بــود کــه بــا فــداکاری فــراوان، مســیر را همــوار کــرد تــا فرزنــدش از 

روســتای کوچــک »بلوچ آبــاد« ببالــد و از همیــن محیــط محــروم، 

تبدیــل بــه یکــی از پزشــکان موفــق آینــده ایــران شــود.

صالــح، یـکـی از ده هــا بورســیه موفــق بنیــاد دانــش در اســتان 

ــام  ــه ن ــه در روســتای کوچکــی ب سیســتان و بلوچســتان اســت ک

بلوچ آبــاد در شهرســتان خــاش متولــد شــد و اکنــون دانشــجوی 

ســال پنجــم »رشــته پزشــکی« از »دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان« 

می باشــد. او در ســه ســالگی در یــک ســانحه رانندگــی پــدر خــود را 

از دســت داد و از آن پــس مــادرش سرپرســتی او، بــرادر کوچکتــرش 

و ســه خواهــرش را برعهــده گرفــت. همانطــور کــه گفتــه شــد، یکــی 

از مهم تریــن دغدغه هــای مــادر صالــح از همــان ابتــدا ایــن بــود 

کــه فرزندانــش برخــالف فضــای حاکــم بــر جامعــه بلــوچ، بــه ســمت 

شــغل های کاذبــی چــون ســوخت بری نرونــد و بــا تحصیــل، بتواننــد 

اســتقالل مالــی و شــخصیتی پیــدا کننــد.

طبــق گفته هــای صالــح، بســیاری از هــم ســن و ســال های او در 

دوران دبیرســتان، به ســمت ســوخت بری و سوخت کشــی رفتند و 

حتــی خــود صالــح نیــز بــه دلیــل فقــر مالــی و نیــاز اضطــراری خانواده 

بــه پــول، تصمیــم داشــت تــا همــراه بــرادرش، مدتــی مشــغول بــه 

ایــن کار شــود. امــا مــادر آنــان بــا انجــام کار بیشــتر و تــالش بــرای 

برطــرف شــدن مشــکالت مالــی، مانــع از اشــتغال فرزنــدان خــود در 

ایــن کار شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه  قاچــاق ســوخت از مرزهــای 

سیســتان و بلوچســتان نمونــه بــارز »بــازی بــا جــان بــرای نــان« در 

میــان مــردم مرزنشــین اســت کــه بــه فرهنــگ اشــتغال در میــان 

جوانــان ایــن منطقــه تبدیــل شــده اســت و بــا همــه ســختی هایی 

ــرار دارد و  ــه همــراه دارد، در زمــره فعالیت هــای غیرقانونــی ق کــه ب

»قاچــاق« نامیــده می شــود. امــا بــا ایــن حــال، بــه یــک شــیوه کســب 

درآمــد رایــج در میــان مــردم مرزنشــین تبدیــل شــده و در کنــار ســود 

سرشــاری کــه بــه جیــب مافیــای قاچــاق ســوخت ســرازیر می کنــد، 

موجــب خــروج روزانــه میلیون هــا لیتــر ســرمایه ملــی از کشــور 

می شــود. دبیــر کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز سیســتان و 

بلوچســتان می گویــد : »متاســفانه چــون ایــن شــیوه کســب درآمــد 

از کودکــی و نوجوانــی بــرای مــردم مناطــق مــرزی نهادینــه می شــود، 

ــرای اســتان خواهــد  ــادی ب تبعــات فرهنگــی و اجتماعــی بســیار زی

داشــت. از طرفــی تــوان فرهنگــی بــرای بازگردانــدن ایــن کــودکان و 

ــه  ــه تحصیــل و مدرســه نیــز بســیار ضعیــف اســت. ب ــان ب نوجوان

همیــن دلیــل فرهنــگ کار و اشــتغال در برخــی مناطــق ایــن اســتان 

لطمــه خــورده اســت و بــه جــای آن فرهنــگ کســب درآمــد از طریــق 

قاچــاق نهادینــه شــده اســت«.

از  بســیاری  می بینــد  صالــح  کــه  اســت  فضاـیـی  چنیــن  در 

دوســتانش بــه دلیــل فقــر وارد ایــن شــغل کاذب می شــوند و 

برخــی از آن هــا در همیــن راه، جــان خــود را از دســت می دهنــد. 

صالح
پزشک بلوچ بنیاد دانش
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صالــح می گویــد : »در کل دبیرســتان مــا، فقــط دو نفــر موفــق شــدند کــه دیپلــم بگیرنــد! فقــط دو نفــر! آن  هــم 

بــا نمــرات پاییــن کــه یکــی از آن هــا، مــن بــودم«. صالــح بــه دلیــل مشــکالت شــخصی و نیــازی کــه خانــواده بــه کار 

کــردن او در کنــار تحصیــل داشــت، 	 بــار در کنکــور شــرکت کــرد تــا در نهایــت بتوانــد در رشــته پزشــکی کــه آرزوی 

آن را داشــت، پذیرفتــه شــود. او بــا روحیــه  ای خســتگی ناپذیر، هــر بــار از شکســت های خــود درس می گرفــت 

تــا بــار دیگــر بــا توانــی مضاعــف در ایــن رقابــت شــرکت کنــد. صالــح در ایــن خصــوص می گویــد : »ســال اول کــه 

کنکــور تجربــی شــرکت کــردم، رتبــه ای در حــدود 			57 کســب کــردم کــه باعــث ناراحتــی مــن شــد. امــا ناامیــد 

نشــدم و شــروع کــردم بــه پــول جمــع کــردن بــرای تهیــه بعضــی از کتاب هــای کنکــوری کــه بــا پــول کارگــری خــودم، 

توانســتم آنــان را تهیــه کنــم. البتــه نــه همــه  کتاب هــا، بلکــه فقــط برخــی 

از کتاب هــا. در ســال بعــد، بــه ایــن دلیــل کــه معــدل مــن پاییــن بــود، بــاز 

هــم رتبــه خوبــی کســب نکــردم و رتبــه مــن در حــدود 			7	 شــد. بــاز 

ــاز  هــم بســیار ناراحــت شــدم امــا ناامیــد نشــدم. در تابســتان بعــدی، ب

هــم کارگــری کــردم تــا یــک ســری کتــاب جدیــد بــرای خــودم تهیــه کنــم 

و بــا عزمــی مصمــم، بــرای کنکــور ســوم شــروع بــه خوانــدن کــردم و ایــن 

ــاز  ــود، ب ــا چــون هدفــم پزشــکی ب ــه  مــن در حــدود 			8 شــد. ام ــار رتب ب

هــم انتخــاب رشــته نکــردم و دوبــاره در ســال بعــدی کنکــور دادم و بــا وجــود 

همــه ی مشــکالت و فشــارهای روانــی و اقتصــادی کــه روی مــن بــود، بالخــره

در ســال 1396 موفــق شــدم رتبــه 2000 را کســب کنــم و در رشــته پزشــکی در 

دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان قبــول شــوم. در تمــام ایــن چهــار ســال، بــدون دبیــر و کتاب هــای 

ســطح بــاالی کنکــور در روســتا درس خوانــدم و توانســتم بــه هــدف خــود دســت یابــم. اکنــون نیــز 

بعــد از گذشــت حــدود پنــج ســال و در آســتانه ورود بــه ســال ششــم پزشــکی، تمــام تــالش خــود 

را می کنــم تــا در میــان بهتریــن دانشــجویان رشــته پزشــکی در ایــران عزیــز باشــم«.

ــواده بنیــاد دانــش پیوســته اســت و بنیــاد  ــه خان ــح اکنــون حــدود ســه ســال اســت کــه ب صال

دانــش مفتخــر اســت کــه می توانــد در ادامــه مســیر ایــن فرزنــد پرتــالش، در تســهیل بخشــی از 

چالش هــای پیــش رو، نقــش خــود را ایفــا کنــد. بــه یقیــن، آنچــه از روایــت صالــح می تــوان آموخــت، 

نبــرد بــرای زندگی ســت؛ تــا بلنــدای شــکوه آدمــی.
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اهمیت شفافیت مالی برای یک موسسه ی خیریه

همان طــور کــه گفتــه شــد، هــر موسســه نیازمنــد بخشــی مربــوط بــه ارائــه ی شــفافیت های 
مالــی خــود اســت. بانک هــا ســاالنه گزارش هایــی بــه عنــوان شــفافیت مالــی پروژه هــای ســال 
ــد آســتان قــدس، در مجامــع  ــد و همینطــور بنیادهایــی مانن ــه می دهن گذشــته ی خــود ارائ
مربــوط بــه شــرکت های زیرمجموعــه ی خــود، گــزارش مالــی ســاالنه را مــورد بررســی قــرار 
می دهــد. امــا ایــن موضــوع بــرای یــک موسســه خیریــه اهمیــت بیشــتری دارد زیــرا شــفافیت 

مالــی ســبب می شــود کــه ایــن موسســه، توجــه حامیــان بیشــتری را بــه خــود جلــب کنــد.

 دالیل پراهمیت موسسات خیریه برای شفافیت مالی
اکثر موسسات خیریه که فعالیت های متنوعی در جهت آسایش و راحتی افراد نیازمند انجام می دهند، توسط مردم پایه گذاری 

شده اند و سازمان های مردم نهاد هستند. این قضیه، نشان می دهند که شفافیت های مالی برای این سازمان ها از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. در ادامه ی مقاله، دالیل این کار پر اهمیت، مورد بررسی قرار می گیرند.

اعتمادسازی

و حامیــان  نیکــوکاران  ویــژه  بــه  و  مــردم  اعتمــاد  جلــب  یــک موسســه خیریــه،  فعالیت هــای  تــداوم  بــرای  عامــل  مهم تریــن 
بی اعتمــادی  نشــان دهنده ی  آنهــا،  تمــام  نتیجــه  کــه  شــده اند  انجــام  جهــان،  سراســر  در  بســیاری  پژوهش هــای  اســت. 
نــوع  ایــن  مالــی  شــفافیت  بــر  ـی  مبـن گزارش هاـیـی  انتشــار  رو،  ایــن  از  می باشــد.  خیریــه  موسســات  از  برخــی  بــه  مــردم 
دارد. خیریــه،  موسســه  و  مــردم  بیــن  ســویه  دو  اعتمــاد  بــر  ـی  مبـن رابطــه ای  نهــادن  بنیــاد  در  به ســزایی  تاثیــر   موسســات، 

از  دارنــد  تمایــل  کــه  افــرادی  و  حامیــان  اســت.  آنهــا  شــکل گیری  عناصــر  کلیدی تریــن  از  خیریــه،  موسســات  شــفافیت 
و  خیریــه  موسســه  یــک  می رونــد.  موسســه  شــفاف ترین  ســراغ  بــه  انتخــاب  بــرای  کننــد،  حمایــت  خیریــه،  موسســات 
مالــی  شــفافیت های  بــرای  اســتراتژی هایی  بایــد  دارنــد،  ســروکار  موضــوع  ایــن  بــا  نحــوی  بــه  کــه  ســازمان هایی  کلیــه 
ادامــه ی فعالیــت آنهــا، برخــوردار اســت. بــرای  از اهمیــت حساســی  ایــن قضیــه   فعالیت هــای خــود، در نظــر بگیرنــد؛ زیــرا 

چگونه شفافیت مالی موسسه خیریه را بررسی کنیم؟
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درآمدزایی
رابطــه ی مســتقیم بیــن شــفافیت مالــی یــک موسســه و درآمدزایــی آن، انکارناپذیــر اســت. متاســفانه در اخبــار موثــق یــا در شــایعات، 
بــه گوشــمان می رســد کــه مدیــر یــک موسســه  خیریــه از مشــتریان خــود سواســتفاده کــرده و مقــدار فراوانــی از پولــی کــه آنهــا بــه 
عنــوان حمایــت یــا کمــک اهــدا کــرده بودنــد را بــرای اســتفاده ی شــخصی خــود، برداشــته اســت. اینچنیــن مــوارد ناخوشــایندی، موجــب 
کاهــش اطمینــان مــردم بــه اینگونــه موسســات شــده اند، پــس ارائــه گــزارش بــرای شــفافیت مالــی کارهــای یــک موسســه، امــری 

مهــم بــرای جلــب دوبــاره ی ایــن اعتمــاد از دســت رفتــه اســت.

شفافیتی از جنس آب
ــور حمایــت و برآورده ســازی نیازهــای افــراد محتــاج را  یــک موسســه خیریــه شــفاف، ماننــد ســطح زالل آب یــک چشــمه، بازتــاب ن
ممکــن می ســازد. همچنیــن آب پــاک ایــن چشــمه، تمــام ســطح زیریــن آن را بــه جهانیــان نشــان می دهــد و افــراد را بــه خاطــر ایــن 
شــفافیت بــه ســمت خــود جــذب می کنــد. بررســی آمــار ســاالنه ی گزارش هــای مالــی و ارائــه ی بخــش عمومــی آنهــا بــه مــردم نیــز 

ماننــد آبــی زالل، توجــه حامیــان را جلــب می نمایــد.

شفافیت مالی، دو سطح ظاهری و باطنی
بــرای هــر موسســه خیریــه، دو ســطح متفــاوت از شــفافیت مالــی وجــود دارد. هــر کــدام از ایــن دو ســطح، بــه واســطه ی ارتباطــی کــه 

بــا مخاطبــان برقــرار می کننــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند.
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سطح ظاهری شفافیت مالی
ــرای  ــا عمــوم مــردم ارتبــاط دارد. شــفافیت در ســطح ظاهــری یعنــی یــک موسســه خیریــه ب ســطح ظاهــری هــر موسســه بیشــتر ب
فعالیت هــا و ارگان هاـیـی کــه زیرمجموعــه ای از خــود هســتند، مجــوز رســمی و معتبــر تهیــه نمایــد. همچنیــن بــا فعالیــت در 
شــبکه های مجــازی و وب ســایت خــود، بــه صــورت تصویــری یــا بــا نوشــتن متــن، گزارشــی از کارهــا و فعالیت هــای خــود را ارائــه دهــد.

سطح باطنی شفافیت مالی
ســطح باطنــی یــا جزئــی یــک موسســه، بیشــتر بــا حامیــان و افــراد مرتبــط بــا بخش هــای مختلــف مجموعــه، ارتبــاط دارد. در این ســطح، 
موسســه خیریــه بایــد گزارشــی کامــل از درآمــد و خــرج خــود در طــی شــش مــاه یــک ســال گذشــته تهیــه کنــد و در اجــالس عمومــی 
ــا حضــور افــراد مرتبــط برگــزار می شــود، آن را ارائــه دهــد. همچنیــن مدیــر ایــن موسســه بایــد سیاســت ها و اســتراتژی هایی  کــه ب

بــرای کمتــر کــردن ریســک پول شــویی داشــته باشــد.

استراتژی شفافیت سازی
اگــر تــا کنــون از طریــق ســایت یــک رســتوران، بــه صــورت آنالیــن غــذا ســفارش داده باشــید، مطمئنــا می دانیــد کــه از طریــق همیــن 
ســایت می توانیــد مســیر، مــدت زمــان ارســال و زمــان پخــت غــذای خــود را بــه طــور کامــل مشــاهده کنیــد؛ یــا هرگاه کــه در انتظار بســته ی 
پســتی خــود هســتید، می توانیــد بــا وارد کــردن کــد رهگیــری در ســایت پســت، مســیر بســته ی خــود و اینکــه در چــه جایــی از آن قــرار 
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دارد را ببینیــد. تمــام ایــن فعالیت هــا بــه عنــوان اســتراتژی های 
شــفافیت ســازی انجــام می شــوند. بــرای هــر موسســه خیریــه نیــز 
ــق و  ــه منظــور رون ــد مــورد از ایــن برنامه هــا ب ــا چن داشــتن یــک ی

تــداوم فعالیت هــای خــود، الزامــی اســت.

ویژگی های یک موسسه خیریه معتمد

هــر موسســه خیریــه بــر اســاس ویژگی هایــی کــه دارد بــه عنــوان 
یــک موسســه شــفاف یــا غیــر از آن، دســته بندی می شــود. هــر 

موسســه بــر اســاس چهــار عامــل قابــل بررســی می باشــد.

کار تیمی

و  رویدادهــا  در  خیریــه  موسســه  یــک  گروهــی  کار  اهمیــت 
موسســه  هــر  می شــود.  مشــخص  فعالیت هــا،  ســازمان دهی 
نیازمنــد تیمــی قــوی بــا روحیــه ی کار گروهــی بــاال و مســئولیت 
پذیــری اســت تــا بتوانــد بــه رونــد پیــش روی امــور، ســرعت 

ببخشــد و زیــر نظــر مدیریـتـی قــوی، بــه هــدف خــود برســد.

هدف

طبیعتــا هــر موسســه خیریــه بــر اســاس نیــازی اساســی در 
جامعــه شــکل گرفتــه اســت. داشــتن رونــد کاری مشــخص و 
هدـفـی معلــوم کــه بــرای عمــوم مــردم نیــز قابــل درک باشــد، 
ــن شــفاف  ــی و همچنی ــم در جهــت شــفافیت مال ــل مه از عوام
ســازی ســایر کارهــا و فعالیت هایــی اســت کــه توســط موسســه 

می پذیرنــد. شــکل 

مدیریت مطمئن

مدیــر یــا تیــم مدیریــت یــک موسســه خیریــه، کلیدی تریــن 
عامــل در جهــت شــفافیت های مالــی آن محســوب می شــود. 
و  فعالیت هــا  رویدادهــا،  زیرمجموعه هــا،  تمــام  مدیریــت 
پیش بینــی وضعیــت آینــده ی یــک موسســه خیریــه، فرآینــدی 
ســخت و طاقــت فرساســت کــه حتمــا بایــد زیرنظــر فــردی امیــن 

و مطمئــن صــورت پذیــرد.

قدمت

ــه ای  ــه موسســه خیری ــردم ب ــان م ــات، اطمین ــر اســاس تحقیق ب
کــه ســابقه ی فعالیــت بیشــتری داشــته، بیشــتر اســت. البتــه در 
نظــر داشــته باشــید کــه ایــن قدمــت تنهــا وابســته بــه ســال های 
ــفافیت آن  ــا ش ــتر ب ــه بیش ــت، بلک ــازمان نیس ــک س ــت ی فعالی
ارتبــاط دارد. اگــر موسســه ای را در نظــر داریــد کــه  موسســه 
ســال های فعالیــت کمتــری دارد، حتمــا رویدادهــا و فعالیت هایــی 

کــه انجــام داده اســت را بررســی کنیــد!

نقش پررنگ گزارش مالی در موسسات خیریه
ــه ی  ــا ارائ ــه هســتید، حتم ــک موسســه خیری ــر ی ــر شــما مدی اگ
گزارش هــای مالــی را در راس امــور مســئولیت های خــود قــرار 
دهیــد. بنیــان موسســه ی شــما و همچنیــن ادامــه ی فعالیــت آن، 
ــر پایــه ی همیــن گزارش هــا صــورت می پذیــرد. در صورتــی کــه  ب
تمایــل بــه حمایــت از یــک موسســه داریــد، حتمــا شــفافیت های 
ظاهــری و باطنــی و بــه ویــژه شــفافیت مالــی در هــر دو بخــش 
ــر و دلســوز،  ــت از موسســات معتب ــا حمای ــا ب ــد ت را بررســی کنی

آینــده ی بهتــری بــرای نیازمنــدان فراهــم ســازید.
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