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داراالکــرام بــه منظــور حفاظــت از محیــط زیســت و هــم چنیــن رعایــت اصــول 
صــورت  بــه  را  نــوروزی  بولتــن  نســخه  کرونا،اولیــن  شــیوع  از  �پیشــگیری 

دیجیتــال تهیــه و در اختیــار عزیــزان قــرار داده اســت.
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...
خــدای را ســپاس کــه ســالی دیگــر را در کنــار همراهــان همیشــگی 
ــد  ــال جدی ــه س ــدم ب ــی ق ــم و در حال ــپری کردی ــرام س داراالک
ــتاوردهای  ــده و دس ــات ارزن ــاری از تجربی ــه ب ــه کول ــم ک ــی نهی م

چشــمگیر کســب کــرده ایــم.
جــای بســی خرســندی اســت کــه بــرای  نخســتین بــار، توانســته 
ایــم مجموعــه ای از نظــرات و دیــدگاه هــای اعضــای خانــواده بزرگ 
داراالکــرام؛ حامیــان و بانیــان گرانقــدر را گــرد آوریــم تــا از ایــن راه 
ــر  ــی و تقدی ــب قدردان ــرات ، مرات ــن نظ ــدی از ای ــره من ــن به ضم

خویــش را از ایــن مهربانــان بــه جــای آوریــم.

باشــد کــه در پنــاه الطــاف حضــرت حــق، همــواره یــار و یــاور امــور 
خیــر باشــید.

...

مقدمهمقدمه
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اعضای خانواده بزرگ داراالکراماعضای خانواده بزرگ داراالکرام

ــا بیــش از 4000 دانــش  داراالکــرام تــا کنــون ب
آمــوز بورســیه شــده ، 19 شــعبه اســتانی در اقصــی 
ــار  ــی، بانی،همی ــدود 4000حام ــور، ح ــاط کش نق
،مــددکار، در تالشــی مســتمر کوشــیده اســت 
هرچــه بیشــتر دانــش آمــوزان مســتعد فاقــد 
سرپرســت موثــر را درسراســر کشــور مــورد حمایت 
ــی،  ــه آموزش ــچ گان ــات پن ــد. خدم ــرار ده ق
ــارت  ــی، مه ــتی و درمان ــی، بهداش فرهنگ
آمــوزی و اشــتغال آفرینــی ومــددکاری 
ــش  ــان دان ــی توأم ــیه تحصیل ــار بورس درکن
آمــوزان و خانــواده هــای ایشــان را در حــد تــوان و 

ــازد. ــد س ــره من ــه به ــت موسس ظرفی
حــال پــس از 18 ســال فعالیــت، در آســتانه نوروز 
ســال 1399، داراالکــرام بــرآن شــد تــا از حامیــان و 
بانیانــی کــه طــی ســال هــا، بــی توقــع و خالصانــه 
درحمایــت از فرزنــدان ایــن آب و خــاک یــاری 
رســانده انــد، تقدیــری نــه شایســته ایشــان بلکــه به 
ــا از  ــی آورد. ام ــل م ــه عم ــش ب ــوان خوی ــدازه ت ان
آنجــا کــه انتخــاب از میــان خیــل عظیــم این یــاران 
کاری بــود بــس دشــوار، لــذا ناگزیــر در ایــن مرحلــه 
بــه آنانــی بســنده کردیــم کــه بــه طــور مســتمر از 

تعــداد دانــش آمــوزان حمایــت مــی کننــد.
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عضوی به نام حامی 
نیکوکاری که تامین کل یا بخشی از مبلغ بورسیه اختصاص داده شده به دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد.

بدیــن ترتیــب حامــی نقــش بســزایی در ســاختن آینــده دانــش آمــوزان ایفــا مــی کنــد و بــا مشــاهده رونــد بهبــود وضعیــت موجــود دانــش آمــوز 
وکســب دســتاوردها و موفقیــت هــای چشــمگیر او، در رضایــت و آرامشــی وصــف نــا پذیــر ســهیم مــی شــود.

عضوی به نام بانی 
ــات  ــا را از خدم ــوار،  آنه ــادران سرپرســت خان ــوزان و م ــش آم ــرای  دان ــا فراهــم کــردن بســتری مناســب ب ــه ب ــذاری اســت ک ــی ســرمایه گ  بان
اســتاندارد آموزشــی، درمانــی، بهداشــتی، مــددکاری، مشــاوره و اشــتغال بهــره منــد مــی ســازد. بانــی بورســیه واریــزی حامــی را هدفمنــد مــی کنــد 
و موجــب مــی شــود بورســیه شــکل صدقــه بــه خــود نگرفتــه و چرخــه فقــر بازتولیــد نگــردد. ارزش افــزوده ای  کــه ســرمایه گــذاری بانــی بــه دنبــال 
دارد ده برابــر ســرمایه اولیــه وی اســت. در ســال 1398 ارزش ریالــی خدمــات رایگانــی کــه در هــر مــاه بــه طــور متوســطه بــه هــر دانــش آمــوز داده 

شــده بیــش از 800 هــزار تومــان بــوده اســت کــه بــا یــک دهــم ســرمایه گــذاری بانــی بــه دســت آمــده اســت.

عضوی به نام حامی_بانی 
نیکــوکاری کــه در هــر دو بخــش بورســیه واریــزی مســتقیم بــه حســاب دانــش آمــوزان و تامیــن هزینــه هــای جانبــی بــرای ارائــه خدمــات بهتر به ایشــان 

ســرمایه گــذاری مــی کند.

نقش بانی

 تامین هزینه های
 خدمات بهداشتی،

درمانی

تامین هزینه های
 مشاوره تحصیلی، 

خانوادگی

تامین هزینه های
 برگزاری مراسمات

1

2

3

 تامین هزینه های
معرفی موسسه

 تامین هزینه های
ایجاد شعب جدید

 تامین هزینه های
 جاری موسسه

داراالکرام

4

5

6

نقش حامی  تامین بورسیه
1تحصیل دانش آموز
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ــنهادات  ــرات و�پیش ــی از نظ منتخب
حامیــان و بانیــان داراالکــرام

ــنهادات  ــرات و�پیش ــی از نظ منتخب
حامیــان و بانیــان داراالکــرام

اسامی و دید گاه های حامیان به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.
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علیرضا ایرامهر
ساکن تهران

مهندس نساجی

آزاده آیت اللهی
متولد 1358
مدرس دانشگاه،داور و کالنتر بین المللی مسابقات پرش با اسب، 
مدیر چند مجموعه علمی و حمایتی

از همــکاری بــا موسســه داراالکــرام لــذت مــی بــرم چراکــه 
مــی دانــم کمــک هــا نتیجــه بخــش بــوده اســت.

موسســه داراالکــرام روز بــه روز ســازمان یافتــه تــر شــده و 
بــه اقشــار آســیب پذیــر جامعــه خدمــات متنوعــی از جملــه 

خدمــات آموزشــی و رفاهــی ارائــه مــی دهــد.

داراالکــرام بــا حمایــت از نســل آینــده ســاز جامعــه آینــده ایــده آلــی را بــرای 
آنــان فراهــم و زمینــه ســازی  مــی کنــد. ایــن موسســه ضمــن توجه بــه  بعد 
تحصیلــی بــه ابعــاد دیگــر مددجویــان نیــز توجــه مــی کنــد  و  هــم زمــان با  
حمایــت تحصیلــی، بــه تربیــت و شــکوفایی شــخصیت فــردی و اجتماعــی ، 
اســتعدادیابی و مهــارت هــای شــغلی و حرفــه ای دانــش آمــوز نیــز بر اســاس 

روش هــای نویــن مــی پــردازد.
اگــر آینــده ای ایــده آل و شــرایط بهتــری را از جامعــه طلــب میکنیــم  ما نیز 

بایــد زمینــه آن را فراهــم کنیم.
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عشرت السادات ابراهیم زاده طباطبایپی
) فرزند شهید سید رضا(

ساکن خمین 
متولد 1343
خانه دار
فعال اجتماعی

از موسسه شناخت دارم.

از پیشرفت علمی دانش آموزان حمایت می کند.
ــالق  ــرده و خ ــان، تحصیلک ــوان باایم ــل ج ــرورش نس ــه پ ب
ــی دارم  ــس خوب ــر ح ــن کار خی ــام ای ــم. از انج ــاز داری نی

ــت. ــد اس ــای خداون ــورد رض ــون م چ

قمر اطمینان مقدم طوسی
ساکن مشهد
متولد 1341

خانه دار

ــش  ــنجیده از دان ــای س ــک ه ــا کم ــرام ب ــه داراالک موسس
آمــوزان مســتعد نیازمنــد، از آنهــا افــرادی مســئولیت پذیــر 
و تحصیــل کــرده مــی ســازد و از معضــالت اجتماعــی 

ــد. ــی کن ــگیری م پیش
ــیار  ــو بس ــق داد عض ــه توفی ــاکرم ک ــان را ش ــدای مهرب خ
کوچکــی از ایــن مجموعــه ارزشــمند و نیــک اندیــش  باشــم.

1212

ب
خو

ند 
رو

شه
 تا 

ل،
صی

تح
از 



 مهدی اقبال
ساکن شیراز
متولد 1329
پزشک

ــه عملکــرد موسســه ایمــان و اعتمــاد داشــته و از گزارشــات  ب
ــل دارم. ــت کام ــالی آن رضای ارس

ــن کار  ــدم و از ای ــه من ــودکان عالق ــی ک ــت تحصیل ــه حمای ب
ــم. ــی کن ــش م ــاس آرام احس

مژگان ایالنلو
ساکن شیراز
متولد 1349

مستندساز و کارگردان

ــا موســس داراالکــرام و ســاخت فیلمــی مســتند  آشــنایی ب
دربــاره موسســه، ســبب اعتمــاد و همــکاری مــن بــا آن شــد.

این حمایت مسئولیت اجتماعی من است.
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بتول اسدي
ساکن قم

ــدا  ــتری پی ــناخت بیش ــج ش ــه تدری ــه ب ــا موسس ــنایی ب ــس از آش پ
ــتم. ــی هس ــود راض ــاب خ ــردم و از انتخ ک

علــی رغــم کمــک انــدک، موسســه گزارشــات مالــی کاملــی بــه مــن  
ارائــه مــی دهــد. موسســه در شناســایی و رســیدگی به ایــن دانش آمــوزان، 

از توجــه و حساســیت هــای الزم برخوردار اســت.
از این که به سیل زدگان نیز کمک کردید سپاسگزارم.

از این همکاری آرامش دارم.

معصومه اصالنی
ساکن جهرم
متولد 1343

خانه دار

ــه،  ــدرکاران موسس ــت ان ــی دس ــناخت برخ ــل ش ــه دلی ب
اعتقــاد بــه درســتکاری و صداقــت آنهــا در رســاندن کمــک 
ــودن  ــوزان تحــت پوشــش، و سیاســی نب ــش آم ــه دان ــا ب ه

ــردم. ــاب ک ــرام را انتخ ــن داراالک ــه، م موسس
از ایــن کــه خداونــد بــه مــن توفیــق حمایــت از دانــش آموزان 

را عنایــت کرده،خرســندم و آن را وظیفــه خــود مــی دانم.



1515

ب
خو

ند 
رو

شه
 تا 

ل،
صی

تح
از 

مریم اسالمی
ساکن شیراز
متولد 1336

بازنشسته

از عملکرد موسسه بسیار رضایت دارم.
از معــدود موسســاتی اســت کــه در زمینــه تحصیل کــودکان 

فعالیــت مــی کنــد که بســیار ارزشــمند اســت.

فرزانه احدیان
ساکن مشهد
متولد 1335
مدیرعامل خیریه ام النبی

در داراالکرام همه اقدامات عالی است.
موسســه از دانــش آمــوزان مســتعد و فاقــد سرپرســت 
حمایــت مــی کنــد. از ایــن کــه در کنــار شــما عزیــزان هســتم 

بســیار خرســندم.
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آقای امین
ساکن شیراز
متولد 1327
مدرس

موسسه داراالکرام از سابقه ای طوالنی و شفاف برخوردار است.
غیراقتصادی، غیرانتفاعی، فرا ملی و فرامذهبی بودن موسسه بسیار 

حائز اهمیت است.
حوزه فعالیت موسسه بسیار در رفع آسیب های جامعه موثر است.

حمیده اسالمی مذهب
متولد 1357

خانه دار

ــل  ــا مســتند و قاب ــت ه ــرام همــه فعالی در موسســه داراالک
اعتمــاد اســت.

در کشور، موسسه ای چنین سازمان یافته وجود ندارد
مــن در انجــام ایــن کار خیــر تنهــا یــک واســطه هســتم و از 

ایــن کار احســاس آرامــش مــی کنــم.
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ــرفت  ــت پیش ــرام در جه ــه داراالک ــل دارم ک ــاد کام اعتم
ــی دارد. ــر م ــدم ب ــرزمین ق ــن س ــدان ای فرزن

فرشته اسداللهی فرد
ساکن تهران
متولد  1342

خانه دار

امیرحسین ابن الدین حمیدی
ساکن تهران
متولد 1360
شغل آزاد

داراالکــرام درپیگیــری و تحقــق اهــداف خویــش بــا موفقیــت عمــل 
کــرده اســت.

هــدف اصلــی موسســه، رشــد جامعــه بــه عنــوان یــک موجــود زنــده 
ــده  ــا آم ــه دنی ــه خاصــی ب ــالت و وظیف ــا رس ــر انســانی ب اســت. ه
ــان و موسســان  ــد بانی ــه آن در طــول حیــات عمــل کن ــد ب کــه بای

موسســه بــه ایــن رســالت عمــل کــرده انــد.
ــا داراالکــرام، یافتــن رســالت  ــرای همــکاری ب انگیــزه اصلــی مــن ب
روحــی و شــناخت از خویــش اســت ثمــره انجــام کار خیــر، تســکین، 

آرامــش، احســاس رضایــت فــردی و رضایــت خداونــد اســت.
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علی بازرگان زاده
ساکن جهرم
متولد 1355
دندانپزشک

داراالکــرام را بــه دلیــل کارصادقانــه، دوری از هیاهــو و بهــره بــرداري های 
شــخصي یا سیاســي آن موسســه، انتخــاب کردم.

روشنک بازدار
ساکن ایالم

متولد 1349
مهندس معماری

موسســه بــا حمایــت تحصیلــی از دانــش آمــوزان، خودباوری 
و هویــت انســانی و اجتماعــی آنــان را میســازد.

ــه  ــالم، موسس ــعبه ای ــت ش ــی مدیری ــوش نام ــل خ ــه دلی ب
ــردم. ــاب ک ــرام را انتخ داراالک
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محمد علي بخشي
ساکن قم
تاریخ تولد 1365
کارمند

داراالکــرام را انتخــاب کــردم چــون بــه جامعــه هــدف خــوب 
رســیدگی مــی کند.گزارشــات مالــی دقیــق و شــفافی دارد.

در مســیر خــود خــوب عمــل مــی کنــد.
ــه ایــن  از نحــوه عملکــرد موسســه راضــی هســتم نســبت ب

ــواده هــا احســاس وظیفــه مــی کنــم. خان

کیانوش بافقی نیا
ساکن تهران
متولد 1352

 مهندس عمران

ــم   ــی کن ــر م ــون فک ــردم چ ــاب ک ــرام را انتخ ــن داراالک م
یــک جامعــه ســالم بایــد شــرایط  یکســانی بــرای تحصیــل و 

رشــد کــودکان فراهــم کنــد.
بــه دور از هرگونــه شــعار یــا نقــد وضعیــت موجــود جامعــه، 

ســعی در تغییــر شــرایط در حــد و تــوان خــود دارم.
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محسن بابازاده خراسانی
ساکن مشهد
متولد 1328
شغل آزاد

پــس از تحقیــق و بررســی، داراالکــرام را موسســه ای موجــه 
ــه  ــا موسســه شــکرگزارم و آن را ب ــنایی ب ــت آش ــم. باب یافت

همــه معرفــی مــی کنــم.

سعید بنکدار
ساکن جهرم
متولد 1369

کارمند

ــت  ــود وضعی ــرفت و بهب ــم در پیش ــی توان ــه م ــن ک از ای
ــاس  ــم، احس ــته باش ــی داش ــش کوچک ــوزان نق ــش آم دان

ــم. ــی کن ــانیت م انس
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ساکن شیراز
متولد 1329

بازنشسته

عملکرد موسسه بسیار موفقیت آمیز است.
تحصیــل کــودکان و پیشــرفت تحصیلــی شــان امــر بســیار 
مهمــی اســت. از ایــن کــه در ایــن امــر خیــر مشــارکت دارم 

بســیار خرســندم.

علی اصغر بخشی

بــا بررســی و شناســایی داراالکــرام، تصمیــم بــه همــکاری و 
مشــارکت بــا ایــن موسســه گرفتــم. الزمــه بندگــی خداونــد 

و شــیعه مولــی علــی کمــک بــه دیگــران اســت.
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ثمره �ور باقری 
متولد 1348
همسرشان متولد 1346

ساکن تهران 
خانه دار
 کارمند

داراالکــرام حرفــه ای و بارویکــردی صمیمانــه فعالیــت مــی کنــد. 
از کمــک خــود رضایــت قلبــی دارم.

جمال �رواز
ساکن جهرم
متولد 1340

شغل آزاد

چون موسسه به امور دانش آموزان مستعد رسیدگی می کند 
به عنوان عضوی از این مجموعه حس بسیار خوبی دارم.
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جمشید توکلی نیشابور و مینا تقی زاده
ساکن تهران

بازنشسته

داراالکرام بی حاشیه است.
ــرای رضــای  ــای سیاســی،گروهی وجناحــی نمــی شــود؛ ب  وارد فضاه

ــراد فعالیــت مــی کنــد. خــدا و ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی اف
بــه دلیــل آشــنایی بــا فضــای داراالکــرام و دســت انــدرکاران موسســه 

بــا آن همــکاری مــی کنــم.
حــس تــن واحــده بــودن بــا ســایرین  و ایــن کــه نمــی تــوان در قبــال 
مشــکالت آنهــا بــی تفــاوت بــود ســبب شــد بیــش از یــک مــددکار بــا 

موسســه همــکاری داشــته باشــیم.

حامد �ور رستمي
ساکن قم
متولد 1358

پس از تحقیق درباره داراالکرام، متوجه شدم:
موسسه از کارنامه خوبی برخوردار است.

در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت می کند.
به خانواده های کم برخوردار رسیدگی می کند.

ــب  ــه جل ــته و ب ــش داش ــه حــس آرام ــور خیری ــام ام انســان از انج
ــت. ــدوار اس ــد امی ــت خداون رضای
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منیره جواهری
متولد 1329 
بازنشسته

داراالکــرام برایــم جذابیــت دارد؛ چــون بــا اســتفاده از ســامانه بــه مهربانــی 
مــی توانــم از شــهر مــورد عالقــه ام، دانــش آمــوز انتخــاب کنــم و با مبلغی 

انــدک مــی توانــم کمــک کنم.

والدین بهار جعفري زاده
ساکن قم

متولد 1398

ما به داراالکرام اطمینان کامل داریم.
ــن  ــم ای ــان داری ــا اطمین ــت و م ــت دار اس ــرام امان داراالک
کمــک هــا بــه دســت افــراد کــم برخــوردار جامعــه می رســد. 
فرزنــدان کــم برخــوردار کشــور مــا هماننــد فرزنــدان خــود ما 

هســتند.
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مینا جزایری
ساکن ایالم

متولد 1332 
بازنشسته

ــه آن  ــاد ب ــرام  و اعتم ــه داراالک ــار موسس ــهرت و اعتب ش
ــت. ــه اس ــن موسس ــاب ای ــرای  انتخ ــن ب ــل م دلی

مهدی جابری
ساکن نجف آباد
متولد 1354
کارخانه دار

فعالیت ها و برنامه های موسسه عالی است.
بــا بررســی هایــی کــه انجــام دادم متوجــه شــدم، داراالکــرام 

موسســه ای مطمئــن و قابــل اعتمــاد اســت.
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فرزانه جوانمرد

هر نیکوکاری از کار نیک حس خوب دارد.
کامــال اتفاقــی و از طریــق یــک مجلــه بــا موسســه داراالکــرام 
ــا  ــت ام ــز اس ــیار ناچی ــن بس ــای م ــک ه ــدم. کم ــنا ش آش
ــتر  ــات بیش ــه اطالع ــم و از ارائ ــناس بمان ــل دارم ناش تمای

ــذورم. مع

عبدالرحیم جابری
ساکن شیراز
متولد 1341
دندانپزشک

گزارشات مالی بسیار شفاف و کامل است.
ــان  ــه همنوع ــد ب ــی کن ــاب م ــتی ایج ــان دوس ــس انس ح

ــم. ــک کنی ــود کم خ
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هاله حسن شاهی
متولد 1346

خانه دار

ــل  ــوزان را کام ــش آم ــزارش دان ــت و گ ــفاف و جوابگوس ــرام ش داراالک
ــی  ــه خوب ــان ب ــف ش ــه وظای ــی در موسســه  ب ــد. همگ ــی ده ــه م ارائ

ــی اســت. ــش رو عال ــق پی ــد و اف ــی کنن عمــل م
کمک به دیگران در من حس خوب مفید بودن را ایجاد می کند.

محمدمهدی حیدری
ساکن آذرشهر
متولد 1336
بازنشسته

ــت،  ــزی، صداق ــه ری ــدی، برنام ــاظ هدفمن ــرام از لح داراالک
شــفافیت و ارائــه خدمــات بهتریــن موسســه خیریــه اســت.

خداونــد را سپاســگزارم کــه بــه لطــف و عنایــت خویــش مــرا 
در ایــن مســیر قــرار داده اســت.
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سیدجوادخوابنما
ساکن مشهد
متولد: 1348
شغل آزاد

همــه فعالیــت هــا در موسســه داراالکــرام واضــح و شــفاف اســت و همــه 
دســت انــدرکاران فعاالنــه مشــغول خدمــت انــد.

از این که می توانم به هموطنانم ولو اندک کمک کنم خرسندم.

مهدي حدادي
ساکن قم

استاد دانشگاه

داراالکرام موسسه امانت داری است.
موسســه در حــال پیشــروی اســت. تبلیغــات موسســه موثــر 
ــندم و  ــیار خرس ــر بس ــن کار خی ــارکت در ای ــت. از مش اس

ــم. ــی کن ــت م احســاس رضای
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الهام خلج معصومی
ساکن نجف آباد

متولد 1361
کارمند

از این کار خیر حس خوبی دارم.
دلم می خواهد بتوانم بیشتر کمک کنم.

ــم  ــوزان ک ــش آم ــت از دان ــرام در جهــت حمای ــرای داراالک ب
ــق دارم. ــوردار، آرزوی توفی برخ

خنیفر
ساکن شوش

وظیفــه ماســت بــا کمــک افــرادی کــه از تــوان مالی مناســبی 
برخوردارنــد، منابــع مالــی موسســه را توســعه دهیم.
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خانم دهدشتی
ساکن قم
پرستار

داراالکرام را به دلیل حوزه فعالیتش انتخاب کردم.
تحصیــل حــق همــه کــودکان ایــن ســرزمین اســت و هیــچ عاملــی 
نبایــد مانــع تحصیــل آنهــا شــود. مــن از پیگیــری هــای موسســه 
راضــی هســتم. همــکاری بــا موسســه در حمایــت از دانــش آمــوزان 

حــس فــوق العــاده ای دارد.
تحصیل از کودکان افراد مفیدی برای جامعه می سازد.

ساناز خوش ضمیر
متولد 1365

کارمند

به امید روزی که هیچ نیازمندی در جامعه نداشته باشیم.
داراالکــرام موسســه ای قابــل اعتمــاد اســت و حمایــت هــای مردمــی را 
بــی کــم و کاســت  بــه دســت کــودکان تحــت پوشــش خــود می رســاند. 

مــن بــه عنــوان عضــوی از جامعــه، از کمــک کــردن لــذت مــی بــرم.
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شهال دشتی ز مهریز
ساکن شیراز
متولد 1335

پزشک بازنشسته

بــا شــناختی کــه از برخــی همــکاران داراالکــرام داشــتم، ایــن 
موسســه را انتخــاب کــردم. موسســه از نگــرش خوبــی برخوردار 

اســت و در حقیقــت بــه خانــواده هــا کمــک مــی کنــد.
از حمایت تحصیلی از کودکان بسیار خرسندم.

دهشیری
ساکن قم
متولد 1353
کارمند

پــس از آشــنایی بــا نحــوه عملکــرد موسســه داراالکــرام بــه 
همــکاری بــا ایــن موسســه ترغیــب شــدم.

حداقــل کاری کــه مــی توانــم انجــام دهــم ایــن اســت کــه 
بــه نســل آینــده ســرزمینم خدمــت کنــم.
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مسعود  رهبری
ساکن شیراز
متولد 1359
کارمند

ــه  ــرد موسس ــا، از عملک ــت امن ــا هیئ ــنایی ب ــل آش ــه دلی ب
اطمینــان و اعتمــاد کامــل دارم.مشــارکت در ایــن امــر خیــر 

حــس خوبــی در مــن ایجــاد مــی کنــد.

ارغوان دانشور
ساکن مشهد
متولد 1360

خانه دار

تا توان دارم از موسسه داراالکرام حمایت خواهم کرد.
شــفافیت، مدیریــت توانمنــد و گــزارش دهــی منظــم 
ــن کــه  ــن اســت. از ای ــب اعتمــاد خیری موسســه عامــل جل
ــی  ــود و ترق ــت در بهب ــای نوعدوس ــان ه ــایر انس ــراه س هم
ــی دارم. ــیار خوب ــس بس ــم، ح ــی کن ــارکت م ــه مش جامع
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افسانه رنگساز 
ساکن البرز

نماینده گروه گلخونه
خانه دار

ــن  ــتم. م ــرام هس ــه داراالک ــدکاران موسس ــت ان ــگزار دس سپاس
ــه  ــا کمــک ب ــار داراالکــرام هســتیم. ب ــا دوســتانم در کن همــراه ب
همنوعــان، احســاس مــی کنیــم کــه بیهــوده آفریــده نشــده ایــم. 
ــا موسســه آشــنا شــدم. مــن و همســرم در  ــام ب ــم ام توســط خان
ــاغ شــخصی مــان از دانــش آمــوزان تحــت سرپرســتی موسســه   ب

ــا آشــنا شــدیم. ــا آنه ــم و ب ــی کردی پذیرای

رشیدی
متولد 1327
ساکن آذرشهر
بازنشسته و دارای نمایندگی پاناسونیک

خداونــد موسســه داراالکــرام را ســر راه مــن قــرار داد.
داراالکــرام دارای شــفافیت کامــل مالــی اســت .

ــاس  ــحالم و احس ــب خوش ــم قل ــکاری از صمی ــن هم از ای
ــم. ــی کن ــش م آرام



3434

ب
خو

ند 
رو

شه
تا 

ل، 
صی

تح
از 

درنا رضانیا
ساکن شیراز
متولد 1352
طراح

به موسسه و عملکرد آن اعتماد دارم.
ــاس  ــود احس ــدان خ ــرای فرزن ــر ب ــن کار خی ــام ای از انج
آرامــش و امنیــت مــی کنــم. بــه حمایت از رشــد و پیشــرفت 
کــودکان چــه در زمینــه تحصیــل، چــه در آمــوزش مهــارت 

ــه دارم. ــازار کار عالق ــه ب ــرای ورود ب ب

مهدي روحاني فرد
نمي خواهم  عكسي از من در جایي درج شود

ساکن قم
متولد 1368

طراح ساختمان

ــه موسســه اعتمــاد دارم. از موسســه شــناخت دارم چــون  ب
خواهــرم همیــار موسســه اســت.

از ایــن کــه کمــک مــن بــه دســت فــرد واجد شــرایط می رســد 
و مــی توانــد مشــکلی را حل کنــد، آســوده خاطرم.

گزارش های ارائه شده خوب است.
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محمد رحیم واثقی
ساکن جهرم
متولد 1344
استاد دانشگاه

به موسسه داراالکرام اعتماد دارم. از عملکرد موسسه رضایت دارم.
بــه عنــوان بخشــی از جامعــه علمــی احســاس وظیفــه مــی کنــم تــا به 

ادامــه تحصیــل دانــش آمــوزان نیازمنــد کمــک کنم.

علی رجایپیان
ساکن تهران
متولد 1366

کارشناس

امتیاز داراالکرام حمایت تحصیلی از دانش اموزان خانواده های کم برخوردار است.
شــفافیت،  امانــت داری و صداقــت در امــور خیریــه رمــز بقای موسســات خیریه اســت. 
گزارشــاتی کــه بــه طــور مســتمر بــه حامیــان ارائــه می شــود،  ســبب اعتماد بیشــتر و 

جــذب خیریــن بیشــتر بــه موسســه می شــود.
موسســه  بــا حمایــت از دانــش آمــوزان، گام مهمــی در جهــت تعالــی افــراد و جامعــه 

برداشــته اســت. 
از کمــک بــه تحصیــل کــودکان بــرای فردایــی بهتــر خرســندم. از ســهیم بــودن در 

ــی دارم. ســاختن سرنوشــت فــرد و جامعــه حــس خوب
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محسن سنایپی
ساکن مشهد
متولد 1348
پزشک متخصص

موسســه داراالکــرام طــی ســال هــا فعالیــت از اهــداف اولیــه 
ــی  ــی، قوم ــائل سیاس ــه دور از مس ــده و ب ــارج نش ــود خ خ

ومذهبــی بــه فعالیــت مــی پــردازد.
ــدن  ــدار ش ــش و هدف ــث آرام ــه باع ــا موسس ــکاری ب هم

ــت. ــده اس ــی ام ش زندگ

رضا زلفي گل
ساکن قم

متولد 1366
کارمند

داراالکرام ماهیگیری را به افراد می آموزد.
برخالف سایر خیریه ها، داراالکرام گداپروری نمی کند.

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بســیار خــوب اســت. طبــق قانــون 
ــوع خــود کمــک  ــه همن ــه ب ــه دارد ک ــر کســي وظیف ــران، ه جب
ــات،  ــل امکان ــا حداق ــا ب ــت ام ــوار اس ــان دش ــئولیت ت ــد. مس کن

ــد. ــه مــی دهی ــات را ارائ ــر خدم حداکث
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مریم سید جاللی
ساکن آذرشهر
متولد 1354
کارمند

عــالوه بــر داراالکــرام در چنــد خیریــه دیگــر نیــز کــه در زمینــه 
هــای مختلــف )مثــل ســالمت و دیــه و کمیتــه امــداد( فعالیــت 

مــی کننــد بــه عنــوان حامــی و بانــی همــکاری مــی کنــم.
از انجام کار خیر احساس شعف می کنم.

الناز شکیبا
ساکن جهرم
متولد 1368

خانه دار

از رســیدگی موسســه بــه دانــش آمــوزان اطمینــان و رضایت 
دارم. کامل 

در قبــال هــم نوعــان خــود احســاس مســئولیت مــی کنــم 
تــا بــه خواســته هــای شــان برســند.
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ــوزان را  ــش آم ــتقیم  از دان ــت مس ــه در حمای روش موسس
ــی پســندم. بســیار م

جامعــه هــدف موسســه داراالکــرام کــودکان مســتعد و 
ــا  ــد و مــن ت ــه حمایــت دارن ــاز ب معصومــی هســتند کــه نی
حــد تــوان کمــک مــی کنم.حــس بســیار خوبــی دارد کــه در 

ــر ســهیم هســتم. ــک کار خی ی

محمد مهدی سرلک
ساکن تهران
متولد 1374
بازاریاب

محمدابراهیم سعادت
ساکن شیراز
متولد 1338

بازنشسته

 

داراالکرام موسسه ای قابل اعتماد و موفق  است.
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ناهید شایگان نیک
ساکن تهران
متولد 1349
شغل آزاد

ــرام  ــه داراالک ــنل موسس ــران و پرس ــتکاري مدی ــت و درس ــه صداق ب
ــون: ــت چ ــین اس ــل تحس ــه قاب ــدف موسس ــان دارم؛ ه ایم

 از ترک تحصیل کودکان  پیشگیری می کند.
آنها را  به ادامه تحصیل تشویق می کند.

کــودکان مســتعد را شناســایی و اســتعدادیابی مــی کنــد و در 
ــس  ــه نف ــاد ب ــزه و اعتم ــاد انگی ــان ایج ــان و جوان ــودکان، نوجوان ک

ــد. ــی کن م

فرانک شالچی
ساکن تهران
متولد 1344

بازنشسته

 انجــام  کار خیــر در حقیقــت کمــک بــه خــود فــرد نیکــوکار 
ــاي  ــت ه ــي از نعم ــش و  قدردان ــه آرام ــیدن ب ــرای رس ب

ــدی اســت. خدوان
ــتي  ــان هس ــم ازجه ــي توانی ــیم نم ــنده نباش ــا بخش ــا م  ت

ــم. ــت کنی ــوی دریاف ــاداش معن پ
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کبری صحرایپیان
ساکن جهرم
متولد 1318
خانه دار

از عملکرد موسسه مطمئن هستم.
باید اهل انفاق بود.

شیر محمدی
ساکن قم

متولد1349
مهندس عمران

دعا می کنم در مسیر خود همواره موفق باشید.
عملکــرد داراالکــرام را  همیشــه مثبــت ارزیابــی مــی کنــم.
از ایــن کــه  انجــام وظیفــه  مــی کنــم حــس خوبــی دارم.

نســبت بــه  آینــده  و تحصیــل فرزنــدان ســرزمین ام بســیار 
ــه  ــج میکشــم، ب ــودکان کار رن حســاس ام، و از مشــاهده ک

همیــن دلیــل بــا موسســه همــکاری مــی کنــم.
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داراالکرام اولویت من است.
روش موسســه داراالکــرام یکــی از بهتریــن روش هــای امــور 

خیریــه اســت. روش کار موسســه را بســیار مــی پســندم.
از این کار خیر حس خوشایندی دارم.

مهناز صدیق
ساکن استرالیا

متولد 1361
مهندس

فاطمه صف آرا
ساکن تهران
متولد 1340
خانه دار

ــی  ــت م ــوزان فعالی ــش آم ــل دان ــه تحصی موسســه در زمین
کنــد و بــه ارتقــای ســطح علمــی وفرهنگــی جامعــه و 

ــد. ــی کن ــک م ــالت کم ــش معض کاه
در کمک به دیگران،حس لذت وانسانیت نهفته است.
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والدین سپهر صدور تادوانی
ساکن شیراز

داراالکرام مورد اعتماد است.
حــس خیلــی خوبــی دارم کــه بــه کــودکان همســن و ســال 
فرزنــد خــودم کمــک کنم.با حمایت تحصیلــی از دانش آمــوزان، آنها 
درمــی یابنــد که مــی توانند شــرایط زندگــی خــود را تغییر دهنــد و در 

ــوند. جامعه موفق ش
از ایــن کــه مــن نیــز در امــر خیــر و تغییــر شــرایط مشــارکت 

مــی کنــم خرســندم.

مریم صافی
ساکن نجف آباد

متولد 1362
مدیر آموزشگاه زبان

از این کار خیر احساس بسیار خوبی دارم.
در کودکــی شــرایط ســختی را تجربــه کــرده ام کمــک مــی کنم 

تــا این کــودکان شــرایط بهتری داشــته باشــند.
برای موسسه داراالکرام آرزوی توفیق دارم.
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لیدا صفدری
ساکن ایالم

متولد 1348 
خانه دار

کمک کردن حس خوشایندی دارد.
اتفاقی با موسسه آشنا شدم.

فرزانه صحرایپیان
ساکن جهرم
متولد 1342
پزشک

از عملکرد موسسه داراالکرام رضایت دارم.
داراالکرام را با اعتماد کامل انتخاب کردم.
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برای قدردانی از زحمات موسسه تنها پاداش الهی می تواند کافی باشد.
با شناختی که از متولیان داراالکرام داشتم این موسسه را انتخاب کردم.

درآمــد و حرمــت افــراد از میــان جامعــه و در تعامــل بــا آن بــه دســت مــی آیــد 
لــذا بایــد ســهمی از جامعــه کــه در نــزد مــا امانــت اســت برحســب وظیفــه و بــا 

انجــام کار خیــر بــه جامعــه بازگردانیــم. 

رباب ضیایپی
ساکن مشهد
متولد 1344

خانه دار

وحید طاهری 
ساکن تهران
متولد 1355
مهندس

داراالکــرام یکــی از مجموعــه هــای شــناخته شــده ای اســت 
کــه مــی تــوان بــا اطمینــان خاطــر از آن حمایــت کــرد.

اگــر هــر کار خیــری تنهــا بــرای رضــای خــدا باشــد حــس 
انســانیت را تقویــت مــی کنــد.
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غزاله طارمی
متولد 1362

مهندس عمران

نگار طاقه چیان
ساکن مشهد
متولد 1373
مهندس معمار

موسســه داراالکــرام  نقطــه امیــدی اســت کــه بــا تمــام ســختی ها و 
نامالیمــات زندگــی، هنــوز بــاور کنیــم انســانیت زنده اســت.

ــرای  ــرام ب ــتم؛ داراالک ــی هس ــن و راض ــود مطمئ ــاب خ از انتخ
ــت. ــه اس ــن گزین ــت بهتری ــد سرپرس ــودکان فاق ــت از ک حمای

در یک کالم کمک به موسسه به من آرامش می دهد.

اطــالع رســانی موسســه عالــی اســت. وظیفــه خــود مــی دانــم از زحمات 
و همــه جانبــه نگــری مســئولین موسســه تشــکر و قدردانــی کنم.

ــه عنــوان عضــو کوچکــی از موسســه داراالکــرام، بســیار خرســندم  ب
ــل  ــه دلی ــچ کودکــی ب ــا هی ــم ت ــه دیگــران کمــک کن ــم ب ــه بتوان ک

ــل محــروم نشــود. ــی از تحصی ــات مال ــود امکان کمب
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زهرا طباطبایپی لطفی
ساکن آذرشهر

متولد  1351
کارمند

اکرم السادات طباطبایپی لطفی
ساکن آذرشهر
متولد 1339
مدرس دانشگاه

ــوزان  ــش آم ــی از دان ــت تحصیل ــه حمای ــرام در زمین ــون داراالک چ
ــکاری  ــرای هم ــه را ب ــن موسس ــن ای ــد، م ــی کن ــت م ــتعد فعالی مس
ــه تعالــی روحــی را در کارهــای خیــر  انتخــاب کــردم. انســان میــل ب

ــد. ــی کن جســت وجــو م
حمایت معیشتی بیشتر مخصوصا خورد و خوراک بچه ها.

بــا تاســیس داراالکــرام در شــهر پــدری ام، بســیار عالقــه منــد 
شــدم بــا ایــن موسســه همراهــی کنم.

مشــارکت در امــور خیــر طبــق تعالیــم قــرآن وظیفــه ماســت 
و مــن از انجــام ایــن وظیفــه مســرورم.
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امام قلی عباسی
ساکن شیراز
متولد 1338

شغل آزاد

عبدالرسول عباسی
ساکن شیراز
متولد 1343
مهندس

دســت انــدرکاران داراالکــرام کاردان و صاحــب نظر هســتند و 
فعالیــت هــا بــه خوبــی انجــام می شــود.

از همکاری با موسسه بسیار خشنود و شاکرم.

کمــک بــه همنــوع یــک وظیفــه انســانی اســت کــه بــه فــرد 
احســاس آرامــش مــی دهــد.
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اشرف عبدالهی
ساکن آذرشهر

متولد 1327
بازنشسته

زهرا علیزاده
)گروه تولدی دیگر(
ساکن مشهد
متولد 1366
دانشجوی مقطع دکتری

ــه در  ــم ک ــا موسســه ای همــکاری کن ــم مهــم اســت ب برای
ــد. ــی کن ــت م ــودکان فعالی ــل ک ــت از تحصی ــر حمای ام

ــش  ــه بندگان ــد ب ــم بای ــن ه ــن بخشــیده، م ــه م ــد ب خداون
ــم. ــل کن ــه ام عم ــه وظیف ببخشــم و ب

داراالکــرام تنهــا مؤسســه  ای اســت کــه بــه طــور خــاص بــر حمایــت تحصیلــی 
دانــش آمــوزان متمرکــز اســت.

ــا بتواننــد آینــده  ــه کــودکان مســتعد کمــک کنــم ت ــم ب ــن کــه مــی توان از ای
ــت دارم. ــد احســاس رضای ــم بزنن ــرای خــود رق ــری را ب بهت
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خلیل عبدی زاده
ساکن ایالم
متولد 1351

شغل آزاد

فرنگیس عنبری
ساکن مشهد
متولد: 1328
مسئول خیریه عصمتیه

اقدام به کار خیر لذت بخش است.
اولویت قرار دادن تحصیل کودکان در موسسه، تحسین برانگیز است.

موسســه داراالکــرام عــالوه بــر تحصیــل کــودکان، بــه ســایر نیازهــای 
روحــی روانــی و ســالمت و بهداشــت آنــان نیــز توجــه مــی کنــد. از 
ــل و رشــد فرهنگــی  ــی کوشــد شــرایط تحصی ــه موسســه م ــن ک ای

جامعــه را بهبــود ببخشــد، بســیار خرســندم.
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محسن غفوری جهرمی
متولد 1368

دانشجوی دکتری

عبدالرحیم غفاری
)پدر شهید (
متولد 1308
بازنشسته

دعــا مــی کنــم  همگــی شــما شــیرینی زحماتــی را کــه مــی کشــید، 
بــا بــه بــار نشســتن ایــن غنچــه هــا بچشــید.

ــه  ــری ب ــه و حداکث ــرای  کمــک بهین ــرام  ب ــه موسســه داراالک دغدغ
دانــش آمــوزان مســتعد بســیار قابــل احترام اســت.  بــه واســطه توصیه 
اســتاد ملکیــان و ســخنرانی آقــای جالیــی پــور بــه داراالکــرام عالقــه 
منــد شــدم. در پاییــز امســال از طریــق وبســایت صدانــت بــا مجموعــه 
شــما آشــنا شــدم. ســخنان ایشــان درباره نظریات فیلسوف اســترالیایی 
آقــای پیتــر ســینگر در مــورد »دگردوســتی مؤثــر« و مطالبــی کــه در 
وب ســایت ِمطالعــه کــردم  نظــرم را جلــب کــرد و عالقــه منــد شــدم 

بــه جمــع موسســه بپیونــدم.

ــه  ــی شــود و ب ــد م ــت خداون ــث رضای ــران، باع ــه دیگ کمــک ب
ــی دهــد. ــرد آرامــش م ف

خداونــد فرمــوده بــرای انجــام کار خیــر و انســان دوســتانه هــر 
کجــا کــه باشــد بایــد پیــش قــدم شــد. هرچــه در انجــام امــور 

خیریــه بیشــتر دقــت شــود، اجــر و پــاداش آن بیشــتر اســت.
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مهناز فاضل
ساکن نجف آباد

متولد 1341
دندانپزشک

فریده فضل
ساکن امریكا
متولد 1341
استادیار دانشگاه

به موسسه اعتماد دارم.
بــاور دارم خداونــد ایــن کــودکان بــر ســر راه مــن قــرار داده 
اســت.تحصیل کــودکان بــرای مــن امــر بســیار مهمــی اســت.

افــرادی کــه موسســه داراالکــرام را بــه مــن معرفــی کردنــد 
افــرادی امیــن و درســتکار هســتند.

مشارکت در امور خیر حس خوبی دارد.
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بــه مســئولین و دســت انــدرکاران ایــن موسســه اعتمــاد دارم.لطــف 
خداونــد ســبب شــد مــن بــه ایــن کار خیــر اقــدام کنــم.

از خداونــد مــی خواهــم  بــه همــه خادمــان آقــا ابوالفضــل العبــاس)ع( 
توفیــق روز افــزون عنایــت کند.

اکرم فتحی
ساکن نجف آباد

متولد 1345
خانه دار

شهرزاد فخار مقدم
ساکن مشهد
متولد 1350
خانه دار

شــادی بخشــیدن بــه کــودکان مســتعد بهتریــن احساســی 
ــه پیشــرفت  اســت کــه دارم. مــن  بــه عنــوان یــک مــادر ب

ــه دارم. ــدان ســرزمین ام عالق علمــی فرزن
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 فرزاد فضیلت
ساکن شیراز
متولد 1355

پزشک

فاطمه فنا
ساکن تهران
متولد  1338
عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسالمی

از نحــوه عملکــرد موسســه بســیار راضــی و خرســندم و بــه همیــن دلیــل ایــن 
موسســه را بــرای همــکاری انتخــاب کــردم.

کمــک بــه دانــش آمــوزان را وظیفــه انســانی خویــش مــی دانــم و حاضــر بــه 
حمایــت بــا مبالــغ بیشــتر نیــز هســتم.

برای کمک به همنوعان ،احساس وظیفه می کنم.
ــندانه  ــای خداپس ــت ه ــرای فعالی ــرام ب ــه داراالک از موسس
ــا موسســه همــکاری  تشــکر مــی کنــم. افــراد سرشناســی ب

ــب اعتمــاد اســت. ــن عامــل جل ــد و ای مــی کنن
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ــتند. از  ــکاری داش ــرام هم ــا داراالک ــا ب ــال ه ــن س ــادر م م
زحمــات و تــالش هــای موسســه سپاســگزارم. زکات کار مــن 

کمــک بــه ایــن موسســه اســت.

علی قاسمی
ساکن بوشهر
متولد 1354

کارمند

افروز قاسمیان
ساکن تهران
متولد 1358
مدیر مهدکودک

داراالکــرام از پیشــگامان عرصه حمایــت از تحصیل دانــش آموزان 
کــم برخــوردار اســت. موسســه از چــارت ســازمانی و نیروهــای 

متخصــص و حرفــه ای برخــوردار اســت.
زمانــی کــه مســیر زندگــی یــک فــرد بــا حمایــت مــا تغییــر 

پیــدا مــی کنــد، آدمــی بــه خــدا نزدیــک تــر مــی شــود.
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دســت انــدرکاران داراالکــرام کاردان و صاحــب نظــر هســتند 
و فعالیــت هــا بــه خوبــی انجــام مــی شــود.

از همکاری با موسسه بسیار خشنود و شاکرم.

امام قلی عباسی
ساکن شیراز
متولد 1338

شغل آزاد

علی  قلمسیاه
ساکن تهران
متولد 1323
مدرس

ــوزه  ــمندی در ح ــوابق ارزش ــارب و س ــرام دارای تج داراالک
ــوزان مســتعد اســت. ــش آم ــت از دان حمای

موسسه از سالمت اخالقی و عملکردی برخوردار است.
حمایــت از موسســه را وظیفــه خویــش مــی دانــم چــرا کــه 
بــرای توســعه ســوادآموزی کشــورمان ارزش بســیاری قائلــم.
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کریم کردانی
ساکن آذر شهر

متولد 1304
شغل آزاد

نسرین کهن نژاد
ساکن مشهد
متولد 1339
موسس مهد کودک

بــه دلیــل شــفافیت مالــی داراالکــرام و حمایــت از کــودکان 
فاقــد سرپرســت، ایــن موسســه را انتخــاب کــردم.

انجام کار خیر بهترین معامله است.

ــت و  ــتیم. درای ــه هس ــرد موسس ــفافیت عملک ــدردان ش ق
ــت. ــین اس ــل تحس ــئولین قاب ــت مس کفای

نــوع دوســتی موهبتــی اســت کــه خداونــد در وجــود همــه 
انســان هــا بــه ودیعــه گذاشــته و بــا کار خیــر مــی توانیــم 

ایــن حــس رو از بالقــوه بــه بالفعــل درآوریــم.
آینده این نسل آینده ساز در دستان حامیان است.
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فتانه کالهان
ساکن مشهد
متولد 1356

خانه دار

مهدی کالنتر زاده
ساکن تهران

از ایــن کــه مــی توانــم بــا اطمینــان خاطــر در کنار ســایرین، 
ــرم و حــس  ــی گی ــش م ــم، آرام ــم کمــک کن ــه هموطنان ب
ــرادی  ــکاران موسســه اف ــران و هم ــی دارم. مدی بســیار خوب

شایســته و کاردان هســتند.

ــه  ــا ب ــا کمــک ه ــردم ت ــرام را انتخــاب ک ــه داراالک مجموع
ــه  ــده  ب ــازماندهی ش ــت وس ــتماتیک و مدیری ــکل سیس ش

ــد. ــرایط برس ــد ش ــراد واج اف
ــراد کمــک  ــه اف ــه طــور مســتقیم  ب ــرام، ب پیــش از داراالک
مــی کــردم؛ امــا در برخــی مــوارد متوجــه مــی شــدم اشــتباه 

کــرده ام و شــیوه کمــک مــن صحیــح نیســت.
ــم و  ــی کن ــل م ــود عم ــه خ ــه وظیف ــا ب ــک ه ــن کم ــا ای ب

ــد: ــی فرمای ــز م ــد نی ــرم. خداون ــی گی ــش م آرام
مما رزقناهم ینفقون
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فاطمه کیهانی
ساکن تهران 
متولد 1322

بازنشسته

حامد گلمکانی
ساکن مشهد
متولد 1357
شغل آزاد

ــوکان  ــه ک ــرام در زمین ــت داراالک ــوزه فعالی ــا ح ــنایی ب ــس از آش پ
ــدم. ــتاق ش ــه مش ــا موسس ــکاری ب ــه هم ــت، ب ــد سرپرس فاق

به امانت داری داراالکرام اعتماد دارم.
هــدف مــن خدمــت اســت. آرزو دارم روزی بتوانــم از 1000 

کــودک حمایــت کنــم.
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هادی گل محمدی
ساکن تهران
متولد 1367
مهندس 

کمــک بــه تحصیــل کــودکان باعــث پیشــرفت آینــده جامعــه 
و توقــف چرخــه فقــر مــی شــود.

انجام کار خیر باعث جذب برکت در زندگی می شود.

بهناز گرجستاني
ساکن مشهد
متولد 1363

مهندس معماری

ــد  ــر و مفی ــم موث ــی توان ــه م ــه موسس ــک ب ــا کم ــه ب ــن ک از ای
ــدرکاران  ــت ان ــئولین و دس ــی دارم. از مس ــاس خوب ــم احس باش

ــگزارم. ــان سپاس ــای ش ــالش ه ــت ت ــه باب موسس
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مریم مصلی نژاد
ساکن جهرم
متولد 1351

دبیر

عزت مظلومی
ساکن شیراز
متولد 1339
بازنشسته

ــان  ــاد و اطمین ــش اعتم ــت اندرکاران ــرام و دس ــه داراالک ب
ــت. ــق اس ــه ای موف ــرام موسس ــل دارم. داراالک کام

از ایــن کــه مــی توانــم در آمــوزش و پیشــرفت دانــش آموزان 
کم برخوردار نقشــی داشــته باشــم، بســیار خوشــحالم.

ــورداری از  ــودن، و برخ ــتاندارد ب ــل اس ــه دلی ــرام ب داراالک
ــت. ــاد اس ــل اعتم ــه ای قاب ــزو، موسس ــی و ای ــفافیت مال ش

کمک به دیگران یک امر درونی و معنوی است.
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معصومه مروج
ساکن مشهد

جعفر مومن نسب
ساکن شیراز
متولد 1333
بازنشسته

ــای  ــن ه ــد بولت ــی، بای ــتر حام ــه بیش ــذب هرچ ــرای ج ب
تبلیغاتــی چــاپ کــرد و   بــه کارخانــه هــا، مطــب پزشــکان 
ــه  ــام جمع ــر ام ــناس، دفت ــان سرش ــهر،  بازاری ــروف  ش مع

ــود. ــال نم ــوی ارس ــدس رض ــتان ق ــت آس ــهد و تولی مش

ــا داراالکــرام آشــنا شــدم و پــس  طــی تحقیــق و بررســی ب
از پــی بــردن بــه عملکــرد شــفاف موسســه، بــه آن اعتمــاد 

کــردم.از ایــن کار خیــر بســیار حــس خوبــی دارم.
کمــک هــا ر ا بــه طــور منظــم و  در موقــع مقــرر واریــز می کنم 

و پــس از مــن خانــواده ام ایــن کمــک هــا  را ادامه خواهنــد داد.
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همه ما در جامعه مسئولیت اجتماعی داریم .
و مــن بــا همــکاری بــا موسســه داراالکــرام بــا رضایتمنــدی 

بــه ایــن مســئولیت عمــل مــی کنــم.

مینو مهدی زادگان عطار
ساکن مشهد
متولد 1347

علیرضا مروجی هاشمی
ساکن تهران
متولد 1354
کارمند

اصالح و تربیت را از کودکان باید آغاز کرد.
احســاس مســئولیت مــی کنــم و خــود را در ســاختن آینــده 

جامعــه ســهیم مــی دانــم.
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ــن  ــر ای ــت گ ــوان حمای ــر ت ــزه و پ ــا انگی ــم ب ــار ه در کن
ــرای  ــی ب ــه، راه ــور خیری ــارکت در ام ــیم مش ــزان باش عزی

ــت. ــتگان اس ــرزش درگذش آم

سید علی میرحیدری
ساکن تهران

میر عامل کارگاه تولید

گیتی محمدیان
ساکن تهران
متولد 1347
بازنشسته

حفــظ کرامــت و شــأن انســانی دانــش آمــوزان امــری بســیار 
مهــم و بــرای حامیــان بســیار رضایتبخــش اســت.
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وجیهه میرزا حسیني
ساکن قم

متولد 1339
مدیر مدرسه

علی محمد منصوری
ساکن نجف آباد
متولد 1324
کارخانه دار

آمــوزان خــوب  دانــش  بــه  دارم  موسســه شــناخت  از 
ــا احســاس  ــواده ه ــن خان ــال ای ــد.در قب ــی کن رســیدگی م

ــم. ــی کن ــف م تکلی
بــه نوبــه خــود مــی کوشــم بــه از بیــن بــردن فقــر کمــک 

کنــم.

عملکرد موسسه داراالکرام کامال قابل قبول و کامل است.
ــد  ــه بای ــه اســت ک ــودکان از مســائل بســیار مهــم جامع ــل ک تحصی

ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه جــدی ق م
برای انجام این کار خیر احساس وظیفه می کنم.
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آقاي مغانلو
ساکن قم

متولد 1360
شغل  آزاد

محمد مرادي
ساکن قم
متولد 1357

در قبــال خانــواده هــای کــم برخــوردار احســاس وظیفــه 
مــی کنــم.

ــه  ــرد آن ب ــه عملک ــناخت موسس ــنایی و ش ــس از آش پ
ــدم. ــد ش ــه من ــا آن عالق ــکاری ب هم

حمایــت داراالکــرام از دانــش آمــوزان آینــده کشــور را 
تضمیــن مــی کنــد. از انجــام ایــن کار خیــر احســاس 

آرامــش درونــی دارم.
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غالمرضامحمدی
ساکن خمین
متولد 1345

بازنشسته

حدیث مهراسی
ساکن تهران
متولد 1359
پرستار

داراالکرام را انتخاب کردم چون:
موسسه ای مردمی است.

گزارش عملکردهای شفاف در اختیار حامیان قرار می دهد.
از صداقت و صمیمیت برخوردار است.

به داراالکرام و شفافیت عملکرد آن اطمینان کامل دارم. 
ــه  ــالش هــای صادقان ــت ت ــدرکاران موسســه باب از دســت ان

ــد سپاســگزارم . ــوزان نیازمن ــش آم ــه دان جهــت کمــک ب
ــک  ــرزمین ام کم ــدان س ــه فرزن ــم ب ــی توان ــه م ــن ک از ای

ــی دارم. ــیار خوب ــس بس ــم ح ــزی کن ناچی
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سجاد مهدی زاده
ساکن ایالم
متولد 1360
شغل آزاد

کمک به هم نوع حس خوبی در فرد ایجاد می کند
موسسه برای کمک به نیازمندان قابل اعتماد است.

مصطفی مجلس آرا
ساکن جهرم
متولد:1367

 کارمند

داراالکرام برای کمک به تحصیل دانش آموزان بسیار تالش می کند.
از کمک به دیگران احساس رضایت قلبی و آرامش درونی دارم.
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عباس معتمد
متولد 1366

کارمند

حامد موچی
ساکن آذرشهر
متولد 1362
شغل آزاد

ویژگی های ممتاز داراالکرام عبارت اند از:
•  جامعه هدف  و تمرکز بر حمایت تحصیلی از کودکان و نوجوانان 

•  رعایت شان و کرامت انسانی مددجویان 
•  شفافیت مالی و ارائه گزارش عملکرد وفعالیت ها
•  نگاه ویژه داراالکرام به برقراری عدالت آموزشی 

یکــی از پیــش شــرط هــای اصلــی توســعه پایــدار، تــالش موثــر بــرای 
دسترســی همگانــی و برابــر بــه امکانــات تحصیلــی و آموزشــی اســت. 

ــن و لذتبخــش  ــراق یکــی از بهتری ــی اغ ــن موسســه ب ــا ای همــکاری ب
تریــن حــس هاســت چــرا کــه مــی دانــم ایــن مشــارکت نتایــج مثبــت و 

ــی دارد. ــدگاری در پ مان

موسسه داراالکرام موسسه ای قابل اعتماد است.
ســامانه بــه مهربانــی امــکان پرداخــت و ارائــه خدمــات را بــرای 
حامیــان آســان کــرده اســت. انســان میــل بــه تعالــی روحــی را 

در امــور خیرجســت وجــو مــی کنــد.
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ناشناس
)تمایل به عنوان شدن اسم نداشتند(

ساکن خمین

داراالکرام را انتخاب کردم چون:
در مــورد کمــک هــای نقــدی حامیــان گــزارش هــای شــفافی 
ــی راه  ــرای کمــک رســانی سیســتم جامع ــد. ب ــی ده ــه م ارائ
انــدازی کــرده اســت. کرامــت انســانی افــراد را حفــظ مــی کنــد.

اقدامات درست و زیربنایی انجام می دهد.

نرگس 
ساکن جهرم
متولد 1358
کارمند

به داراالکرام اعتماد صادقانه و ارادت خالصانه قلبی دارم.
ــی دارم. روح  ــت خاطــر قلب ــن کمــک، حــس آرامــش و رضای از ای

ــر اســت. ــی زیبات مــن روحــی خیرطلــب اســت. انفــاق پنهان
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معصومه نوروزی
ساکن البرز
متولد 1329
 بازنشسته

پــس از آشــنایی بــا حــوزه فعالیــت و اقدامــات داراالکــرام، بــا اشــتیاق 
ــا آن همــکاری کردم. ب

از بانیان داراالکرام برای  تاسیس این موسسه سپاسگزارم.
کمــک بــه دیگــران را وظیفــه خــود مــی دانــم؛ در هــر شــرایطی در 
حــد تــوان مــی تــوان بــه دیگــران کمــک کــرد. بــا انجــام ایــن کار 
ــی   ــه در کودک ــی رســم چراک ــی و ســرور م ــه آرامــش درون ــر ب خی
ــوان  ــا حــد ت ــران ت ــه دیگ ــی، ب ــه مال ــم مضیق ــی رغ ــواده ام عل خان
کمــک مــی کردنــد و مــن از نزدیــک شــاهد خوشــحالی آنهــا بــودم.

محسن نیکوکار
 متولد 1348

پرستار

دانــش عمــل گرایانــه و بــاوری متعالــی بــر موسســه داراالکــرام 
حاکــم اســت. موسســه دارای حــوزه عملــی و نظــری گســترده 

ای در زمینــه اهــداف خویــش اســت.
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علي نوین زاده
ساکن قم

متولد 1358
کارشناس

 وحید نیک اخالق
ساکن شیراز
متولد 1349
کارمند

پــس از آشــنایی و بررســی فعالیــت هــا و عملکــرد موسســه، 
بــه همــکاری بــا آن عالقــه منــد شــدم.

از انجام این کار خیر رضایت درونی دارم.

بــا بررســی و شــناخت برخــی مســئولین موسســه بــه 
ــی  ــدام حــس خوب ــن اق ــب شــدم؛ ای ــا آن ترغی همــکاری ب

ــد. ــی ده ــن م ــه م ب
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حمیرا وفایپی سی سختی
ساکن شیراز
متولد 1352

پزشک

شهال وفاجو
ساکن شیراز
متولد 1349
پزشک

شفافیت مالی داراالکرام بسیار قابل تحسین است.
ــات  ــایر موسس ــد س ــی دارد و بای ــرد موفق ــرام عملک داراالک
از آن الگوبــرداری کننــد. آشــنایی و اعتمــاد بــه برخــی 
مســئولین موسســه مــرا بــه همــکاری ترغیــب کــرد؛ حــس 

ــر واداشــت. ــر خی ــن ام ــه ای ــرا ب نوعدوســتی م

داراالکرام در میان سایر موسسات، متمایز و شاخص است .
ایــن موسســه قابــل اعتمــاد و اطمینــان اســت. از ایــن کــه لطــف 

خداونــد شــامل حــال مــن شــده اســت خرســندم.
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موسسه مورد تایید و اعتماد من است.
همــه فعالیــت هــای موسســه مــورد تاییــد و رضایــت مــن 

ــی دارم. ــر حــس بســیار خوب ــن کار خی اســت. از انجــام ای

سید محمد جالل هاشمی نسب
ساکن شیراز
متولد 1349

پزشک

والدین محیا واثقی
ساکن جهرم
متولد 1397

ــل  ــوب و قاب ــز خ ــه چی ــرام هم ــه داراالک ــا در موسس اینج
ــی     ــه کمــک و مهربان ــا روحی ــاد اســت. دوســت دارم ب اعتم

ــم. ــت کن ــوزان خدم ــش آم ــه دان ــم بیشــتر ب بتوان
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مهوش صبرکن

محمود �اک نیت

شهره سلطانی

محمد مسلمی

مهدی فقیهی

علی ضیا

سفیران داراالکرامسفیران داراالکرام
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الله صبوری

فاطمه گودرزی 

افسانه بایگان

هانیه توسلی

ساالر عقیلی

سحر ذکریا
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حامیان حقوقی  داراالکرامحامیان حقوقی  داراالکرام

موسسه خیریه پردیس 
موسســه خیریــه پردیــس فعالیــت خــود را از ســال 2001 میــالدی در ایالــت انتاریــو کانــادا آغــاز کــرده و تاکنــون بیــش از 9000 دانــش آمــوز را تحــت پوشــش 

قــرار داده اســت. موسســه پردیــس  بــا بیــش از 10 خیریــه، از جملــه موسســه خیریــه داراالکــرام، در داخــل کشــور همــکاری دارد.
 آغــاز همــکاری پردیــس و داراالکــرام بــه مهرمــاه 1390 )آوریــل 2011 میــالدی( بازمــی گــردد. در شــروع همــکاری تعــداد دانــش آمــوزان تحــت پوشــش، 9 نفــر بــود 

کــه بــا گذشــت 9 ســال از آن تاریــخ، ایــن تعــداد بــه بیــش از 960 مــورد رســیده اســت. از ایــن تعــداد، 520 مــورد از 9 شــعبه موسســه معرفــی شــده انــد.
 مابقــی مــوارد طــی ســال هــا ی اخیــر بــه دالیــل متعــددی چــون منفــک شــدن از داراالکــرام، فــارغ التحصیلــی، ورود بــه ســن 18 ســالگی و غیــره از پوشــش پردیــس 

خــارج شــده انــد.
در مــرداد مــاه ســال جــاری، گزارشــی از 500 دانــش آمــوز شــامل آخریــن وضعیــت معیشــتی خانــواده، آخریــن کارنامــه و یــک قطعــه عکــس جدیــد از  دانــش آمــوز 

بــه موسســه پردیس)حامی(ارســال شــده اســت.
مجموع کمک های  پردیس به داراالکرام از سال 1390 تاکنون:

واریزی جهت بورسیه دانش آموزان :
61.548.895.000 ریال

واریزی جهت انجام امورخدماتی خانواده های تحت پوشش)شامل تعمیرات، درمان و خرید منزل(:
 659.754.500 ریال
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شرکت گلرنگ
شــرکت گلرنــگ از ســال 1394 همــکاری خــود را بــا موسســه  بــه عنــوان حامــی آغــاز 
کــرده اســت.این شــرکت جهــت ایفــای مســئولیت اجتماعــی خویــش تاکنــون از 20 

دانشــجوی موفــق حمایــت نمــوده اســت.
فرناز سلطان سنجری

ایشــان بــه عنــوان یکــی از حامیــان و بانیــان باســابقه ، همــکاری خــود را بــا موسســه 
از ســال 1391 آغــاز نمــوده و در مســیر توســعه و تحقــق اهــداف موسســه، بــا پرداخــت 
ــه، موسســه را طــی ایــن ســال هــا حمایــت کــرده اســت. ایشــان  کمــک هــای ماهان
ــرار داده  ــت ق ــورد حمای ــز م ــت پوشــش را نی ــوز تح ــش آم ــش از 50 دان ــون بی تاکن

اســت.

شرکت آریان آسانسور
ــرام  ــا داراالک ــال 1392  ب ــابقه، از س ــان باس ــی از بانی ــوان یک ــه عن ــور ،ب ــان آسانس ــرکت آری ش
همــکاری نمــوده اســت.این شــرکت کــه اعضــای آن را حامیــان دانــش آمــوزان موسســه تشــکیل 
مــی دهنــد، ماهانــه بــا پرداخــت مبالغــی، از توســعه و پیشــبرد اهــداف موسســه حمایــت کــرده و 

در تامیــن هزینــه هــای آن مشــارکت مــی نماینــد

مرکز آموزش هشترودی
ایــن مرکــز از اســفندماه 97 همــکاری اش را بــا موسســه آغــاز و طــی ایــن مــدت از 

10 دانــش آمــوز حمایــت تحصیلــی کــرده اســت.
ــش  ــی از دان ــای آموزش ــگان دوره ه ــه رای ــت ارائ ــترودی جه ــی هش ــز آموزش مرک
آمــوزان ممتــاز مقطــع ابتدایــی تــا دبیرســتان کــه تحــت پوشــش موسســه هســتند 

ــه عمــل مــی آورد. دعــوت ب
ــات  ــتفاده از خدم ــت اس ــه جه ــوزان موسس ــش آم ــی از دان ــر، یک ــال حاض در ح
ــام شــده اســت. ــز ثبــت ن ــن مرک ــگان، در ای ــه صــورت رای ــز ب ــن مرک آموزشــی ای

. مدیر عامل این مرکز نیز از اعضای هیئت مدیره داراالکرام است
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زیاد بودن 

هزینــه هــای جاری 

موسسه

%5

مروری بر انتقادات
 حامیان...

مروری بر انتقادات
 حامیان...

عدم �اسخگویپی 

در اســرع وقت

%2

نرم  نداشتن 

ی  رهــا ا فز ا

موبایلــی

%10

ــغ  ــودن مبل ــم ب ک

دانــش  بورســیه 

آمــوزان

%40
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نداشــتن ارتباط 

بــا  مســتقیم 

دانــش آمــوزان

حمایــت نکــردن %30

از  جانبــه  همــه 

هــا خانــواده 

%20

هــای  گــزارش  ارائــه  عــدم 

منظــم از وضعیــت دانش 

ــی  ــه حام ــوز ب آم

و بــی اطالعــی حامــی از 

رونــد تحصیلــی و شــرایط 

زندگــی دانــش آمــوز

%60

تعامل کم با

 حامیان و تخصص

 آنها

ضعف در تبلیغات %10

و معرفی فعالیتها 

در جامعه

%80




