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بیماران  امر  به  رسیدگی  کنار  در 
صعب العالج و امور درمان نیازمندان که از 
اهداف مهم و ضروری فعالیتهای موسسه 
نیکوکاری ریحانه سعادت است،  رسیدگي 
به امر تعلیم و تربیت و تغذیه فرهنگی و 
همچنین  و  مؤسسه  مددجویان  عاطفی 
مناطق  بضاعت  کم  و  دانش آموزان  ایتام 
محروم نیز مورد توجه و بررسي مي باشد 
مي بالد  خود  به  سعادت  ریحانه  اکنون  و 
که همراز و همراه تعدادی از نوجوانان در 
یاري  به  و  است  محروم  شهرستان های 
به  آنها  پرواز  برای  بالی  توانسته  خداوند 

آسمان علم و ایمان باشد.
موجب افتخار است که تاکنون برخی 
مسیر  این  در  نیز  فرهیخته  نیکوکاران  از 

سبز همراه ما هستند.
اشتیاق بسیاري از نیکوکاران ارجمند 

امروزه برآوردن نيازهاي فيزيكي و مايحتاج معيشتي 
به منظور تامين آتيه ي اقشار محروم به تنهايي كافي 
نوجوانان  به ويژه در  نيازها  اين  نيست و دركنار رفع 
آسيب پذير بايد راه كارهايي در حمايت روحي، عاطفي، 
شخصيتي و تحصيلي آنان به منظور تكامل در ارائه 

خدمات حمايتي داشت . 
نوجوانان  با  اي  ويژه  ارتباطي  بستر  طرح همكالسي 
فراهم آورده است. دوستي كه ديده نمي شود و تنها از طريق 
مكاتبه با آنها ارتباط خواهد داشت و در طول دوره ي تحصيل 
با دانش آموز همراهي خواهد كرد. اولويت اصلي عضويت در 
طرح همكالسي با دانش آموزان ايتام بوده و در اولويت 
جانبي ، دانش آموزان محروم ديگر نيز مورد شناسايي 
كاغذي  دوست  همكالسي  واقع  در  گيرند.  مي  قرار 
نوجواناني است كه براي شكوفايي تنها قطره هايي از 

اميد را مي طلبيدند تا به عرش بالندگي پرواز كنند.
ريحانه سعادت اين افتخار را دارد كه در كنار حمايتهاي 
بي دريغ نيكوكاران به پشتيباني تحصيلي و فرهنگي 

آنان  پرداخته است.

1- ايجاد رابطه دوستانه با نوجوانان محروم در قالب 
مكاتبات مستمر و هدفمند

2- فراهم نمودن اسباب افزايش توانمنديها
3- ارضاي حس نوجويي در نوجوانان

4- ايجاد عرصه ي دوست يابي سالم در مجموعه 
همكالسي

5- كنترل وضعيت تحصيلي و نظارت كارشناسانه بر 
علل افت يا رشد تحصيلي دانش آموزان

6- اهداي كتاب و منابع آموزشي و كمك آموزشي 
متناسب با نيازهاي تحصيلي و روحي آنان

7- كمك به عبور سالم از فصل كوتاه اما حساس 
فردايي  به  رسيدن  براي  بلوغ  بحران  و  نوجواني 

روشن و سرشار از موفقيت
8- آموزش نحوه ي بهره وري از امكانات موجود و 

لزوم پشتكار تحصيلي

برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون نحوه 
فعالیت مجموعه فرهنگی، برایمان مشوقي 
گردید تا پاسخگویی شایسته و کاملی به 
به همین  باشیم.  داشته  پرسش های شما 
منظور پرسشهایی را که غالبــــاً توسط 
خیرین مطرح مي شود را همراه با پاسخ در 
توانسته  امیدواریم  آورده  ایم.  دفترچه  این 
باشیم به شایستگی به تمام سواالت شما 

پاسخ داده باشیم.
نظر  نقطه  یا  سوال  هر  چنانچه   *
دیگری به ذهنتان رسید مي توانید با ما در 

تماس باشید.
شما  روی  به  موسسه  درهای   *
از  مي دانید  الزم  قدر  هرچه  تا  است  باز 
آن  در  مددکاری  اعتالی  و  مالی  سالمت 

اطمینان حاصل فرمایید.

}
}

   طرح همکالسي چیست ؟
    اهداف همكالسي
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1-  آیا امکان مالقات با فرزندمان و خانواده 
او هست؟

از  همكالسی  طرح  فرزندان  اين كه  به  باتوجه 
محروم  مناطق  نيازمند  و  ايتام   دانش آموزان 
به  حضوری  مالقات  امكان  مي باشند،  شهرستان ها 
راحتي ميسر نمي باشد. اما به شما اين اطمينان را 
مي دهيم كه گزينش اين  دانش آموزان از فيلترهای 
آنان  نيازمندی  و  گرفته  ويژه  اي صورت  كارشناسی 
اثبات  با مدارک الزم  برای موسسه ريحانه سعادت 
اثرات  شده است.اگر چه مالقات حضوری مي تواند 
مطلوبی بر حامی و فرزند ايجاد كند، اما تجربه ثابت 
كرده اين فرايند بدون آسيب هم نبوده.برخي از اين 
آسيب ها شامل ايجاد وابستگی های عاطفی شديد، 
توقع از حامی در حل كليه مشكالت مالی خانواده، 
تلفن  و  آدرس  مبادله  فرزند،  نفس  عزت  به  آسيب 
حامی و فرزند به يكديگرمي باشد كه آن هم خالی از 
تبعات نبوده است. البته برنامه هايي براي مالقات 
مستلزم  كه  گرفته  قرار  نظر  مّد  فرزندان  و  حاميان 
حاميان  مسافت  بُعد  به  توجه  با  تا  است  زمان  گذر 
و فرزندان فضاي مناسبي براي اين كار ايجاد شود. 
زمان برگزاري اين جلسات، طي ارسال دعوتنامه به 

حاميان اطالع داده خواهد شد.

اختیار  در  عام  شکل  به  که  مبالغي   -2
امور  صرف  تا  گیرد  مي  قرار  مؤسسه 
شکل  چه  به  شود،  مددجویان  فرهنگي 

هزینه مي شود؟
براي پاسخ به اين سؤال الزم است اطالعاتي در 
اختيار شما نيكوكار گرامي قرار دهيم. هزينه پست 
در طول يك سال تحصيلي براي ارسال بسته هاي 
با دانش آموزان در طول سال  فرهنگي و مكاتبه 
حدود شانزده ميليون تومان پيش بيني شده است.

هزينه اي هم كه براي تأمين منابع فرهنگي  ) مثل 
داستان،   آموزشي،  كمك  و  آموزشي  هاي  كتاب 
سي دي و خدمات مشاوره ي مكاتبه اي در نظر 
بالغ بر پنج ميليون تومان در  گرفته شده ( حدوداً 

سال مي باشد. 
هم چنين حدود ده ميليون تومان نيز صرف تأمين 
دانش  آموزشي  و  درماني  معيشتي-  نيازمنديهاي 
آموزان مي گردد. در كنار دانش آموزان طرح همكالسي 
براي كليه مددجويان عضو اين مؤسسه نيز بسته هاي 

آموزشي شامل نشريه، كتاب و ...   

بسیاری از همراهان عزیز طرح همکالسی 
که پشتیبانی از یک یا چند فرزند محصل 
دار شده اند  را عهده  مناطق محروم  از 

پرسشهای زیر را مطرح نموده اند:

 تهيه مي شود كه در كنار تأمين مايحتاج معيشتي،  
براي آنان ارسال مي شود حدوداً بالغ بر پنج ميليون 
تومان هزينه در بر دارد. در كل امور فرهنگي 
دانش آموزان و مددجويان تحت پوشش 
ميليون  شش  و  سي  بر  بالغ  اي  هزينه 

تومان براي مؤسسه به همراه دارد.
حاميان  توسط  ها  هزينه  اين  از  بخشي  البته   
فرهنگي براي فرزنداني كه تحت تكفل مي گيرند 

تأمين مي شود.
 الزم به توضيح است اين مخارج 
فقط براي حمايت از 800 دانش 
آموزشي  بسته  دو  ارسال  و  آموز 
براي مددجويان مي باشد و چنانچه 
فعاليت هـــاي  بنا به توسعه ي 
فرهنگي باشد،  طبيعتاً هزينه هـاي 

باالتري پيش رو خواهيم داشت.
با توسعه ي مشاركتهاي فرهنگي 
امكان حمايت از دانش آموزان محروم 
و حمايت فرهنگي از مددجويان  براي 

مؤسسه نيز افزايش مي يابد.
قسمت  اين  پرسش  به  پاسخ  در 

چنانچه   : گفت  بايد  فوق  توضيحات  به  توجه  با 
خيري فرزند يا خانواده خاصي را براي حمايت در 
مشاركت  عنوان  به  كه  مبلغي  باشد،  نداشته  نظر 
امور  ي  كليه  صرف  نمايد  مي  واريز  فرهنگي 

فرهنگي مي شود .

فعالیتهاي  پیشبرد  براي  سعادت  ریحانه 
فرهنگي ویژه مددجویان و دانش آموزان 
طرح همکالسي اقدامات زیر را در دست 

اجرا دارد:
هاي  هزينه  تأمين  به  كمك    -1

تحصيلي
2-  برآوردن آرزوهاي دانش آموزان 
نيازمند در تأمين نيازهاي تحصيلي و 
فرهنگي به منظور كاهش دغدغه ي 
فكري و تمركز بيشتر دانش آموز به 

امر تحصيل و يادگيري
و  پستي  هاي  هزينه  تأمين   -3

مكاتبه با دانش آموزان
آموزشي-  منابع  كتاب،  4-تهيه 

كمك آموزشي و فرهنگي
تربيتي،  مشاوره،  خدمات  ارائه   -5

اردويي و ... به دانش آموزان و مددجويان
براي  هدفمند  انداز  پس  حسابهاي  تشكيل   -6

تأمين آتيه ي نوجوانان
7- تهيه ي نشريه براي خانواده مددجويان

منظور  به  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري   -8
توانمندسازي خانواده ها و جوانان
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3- در حال حاضر چه راه هایی برای ارتباط 
با فرزندمان وجود دارد؟

ارتباط  ايجاد  سعادت،  ريحانه  موسسه  تالش  تمام 
نوين و با كمترين آسيب بين فرزندان همكالسی با 
حاميان است. از آنجا كه اين  دانش آموزان، همكالسی 
را دوست كاغذی خود شناخته اند راه كارهايی برای 

مكاتبــــه حامی با 
فرزندش و بالعكس 
طراحــــی شده كه 
كارشنــاسی  كاماًل 

شده است.
اول  وهله  در   *
مکاتبات  کلیــه 
 دانــــش آموز 
تحـــت تکفل، 

همراه  به  کپی  شکل  به  همکالســـی  با 
او  خانوادگی  و  فردی  اطالعات  شناسنامه 
در اختیار حامی قرار مي گیرد. این مقدمه  اي برای 
آشنایی حامی با فضاي فکری فرزندش مي باشد.

در حال حاضر سربرگهای ویژه  اي برای  دانش آموز 
تهیه شده که مي تواند در آن برای حامی خود 
نامه به  اولین  از نوشتن  بنویسد. قبل  نامه 
داده  به  دانش آموز  کافی  آموزش  حامی، 
یک  برای  مي تواند  چگونه  که  مي شود 

دوست و حامی نامه بنویسد.
را  مالی اش  انتظارات  فقط  نامه اش  در  اين كه  مثاًل 
و  بوده  هدفمند  آموزش،  اين   . و...  نگويد  شما  به 

دارای اثرات مثبت تربيتی و ارتباطی و عاطفی است 
كارشناسانه  كاماًل  شد  اشاره  قباًل  كه  همان گونه  و 
نيازهای  كليه  آموزش،  اين  در خالل  البته  و  است. 
شكل  به  و  شده  شناسايی  او  غيرمادی  و  مادی 
بر  تا  مي رسد  گرامی  خير  شما  اطالع  به  جداگانه 
حسب توان و صالحديد خودتان هرگونه مساعدت 
و مشاركتی را كه مايل بوديد برای فرزندتان داشته 

باشيد.
هدیه  فرزندمان  برای  مي توانیم  آیا   -4

بخریم؟
بله!پس از چند دوره مكاتبه از طرف فرزندتان تقريبًا 
و  آرزوهـــــــا  نيازهــا،  مندی هــــا،  عالقه  از 
او  ضروری  ملزومات 
و  خـودش  طريــق  از 
يـا بـا كســب اطـالع 
آشنا  ريحانه سعادت  از 
خواهيـــــد شد. برای 
ايـن كه هدايـای شـما 
قابل  و  مفيد  او  برای 
مي توانيد  باشد  استفاده 

با ما در ارتباط باشيد.
*  هدایای ما چگونه به دست او مي رسد؟ 
آموز  برای ارسال هدیه در  )آیا آدرس دانش 

اختیار حامي اش قرار مي گیرد؟(
به  سعادت  ريحانه  به  ارسال  از  پس  شما  هدايای 
آدرس مستقیم و یا مرکزی او مي رسد. منظور 
و  اوست  سكونت  محل  آدرس  مستقيم  آدرس  از 
به  را  كه  دانش آموز  مركزی  يعنی  مركزی  آدرس 
ما معرفی كرده مثل سازمان حمايتی، مدرسه و... . 
چون در بعضی از مناطق روستايی آدرس به سختی 
اين طريق  از  الزامًا  توسط پست شناسايی مي شود، 
هديه و يا بسته های پستی را به دست  دانش آموزان 

مي رسانيم.

*** توجه : با توجه به اينكه اكثر فرزندان تحت 
پوشش ريحانه در توابع شهرستانها و مناطق محروم 
ساكن مي باشند، ارسال هديه حامي به آنان مستلزم 
بر  ذهاب  و  اياب  هزينه  يا  سفارشي  پست  هزينه 
ريحانه  باشد.  مي  او  سكونت  محل  شرايط  حسب 
سعادت تا حدود زيادي از منابع جاري مؤسسه، اين 
هزينه ها را مي پردازد . اما در كنار آن از نيكوكاران و 
حاميان عزيز نيز مي خواهيم چنانچه برايشان مقدور 
فرزندشان  هديه  ارسال  در  سرعت  براي  باشد  مي 
هزينه پست يا اياب و ذهاب را نيز محاسبه نموده و 

تقبل فرمايند تا ما در اسرع وقت هديه را به آدرس 
فرزندشان ارسال نمائيم. 

واریز  فرزندانمان  براي  که  مبالغي  آیا   -5
مي کنیم مستقیماً به حساب او منتقل مي شود؟

سعادت  ريحانه  حساب  به  خيرين  كه  مبالغي  كليه 
و طرح همكالسي واريز مي كنند، صرف رسيدگي 
در امور تحصيلي و معشيتي و فرهنگي فرزندانشان 
در  گزارش  ارسال  شكل  به  روند  اين  شد.  خواهند 
خواهد  حاميان  اطالع  به  ماه   6 یا  هر3  پایان 
رسيد. همچنين اصل مكاتبات دانش آموز با حامي، 
كپي كارنامه تحصيلي و خالصه وضعّيت او، به همراه 

گزارش براي حاميان محترم ارسال خواهد شد.

ضمن اين كه انتقال مبالغ واريزي حاميان به حساب 
مستقيم فرزند يا خانواده تحت تكفل او، معايبي به 
مالي  صحيح  مديريت  عدم  داشت.  خواهد  همراه 
بسياري از مددجويان، وابستگي به استمرار دريافت 
مبالغي كه حاميان مساعدت مي كنند، عدم تحرک 
و مصرف گرايي از آسيب هايي است كه 
مي تواند در پي واريز مستقيم مبالغ توسط 
حامي در دانش آموز يا مددجو ايجاد مي شود.
اين  به  راضي  گرامي  نيكوكاران  طبيعتًا 
نيستند كه كمكهاي آنها بستر هيچ يك 
ايجاد  نيازمندان  در  را  ها  آسيب  اين  از 

كند.
مطالعه  و  بررسي  با  سعادت،  ريحانه 
نيازمنديهـــاي اصــلي خــانواده هـاي 
تحت پوشش خود، كليه ي مبالغي را كه 
حاميان به حساب آنها را واريز مي نمايند صرف رفع 
نياز هاي ضروري آنها مي كند و تمام اين هزينه ها 
را با  ارسال گزارش به شكل دقيق و كامل به اطالع 

حاميان خواهد رساند.
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و  هدایا  دریافت  از  مي توانیم  چگونه   -6
اطمینان  فرزندمان  توسط  نقدي  وجوه 

حاصل کنیم؟
همانطور كه گفتيم بناست  دانش آموزان از اين پس 
يا  بسته  هر  كنند.  مكاتبه  با شما  مستقيم  به شكل 
طريق  از  مي كنيد  ارسال  او  برای  شما  كه  وجهي 
گزارش موسسه و يا در نامه خود  دانش آموز به شما 

اطالع داده مي شود.

هريك از ما نيازمندانی را در اطراف خود مي شناسيم. 
اما وقتی يك نهاد حمايتی يا موسسه نيكوكاری را 
خاصی  نيازمند  به  كمك هايمان  رسيدن  واسطه 
انتخاب مي كنيم، يعنی تمايل داريم كه كمك هاي 
ما به شكل مفيد به يك يا چند نيازمند واقعی تعلق 

بگيرد.
تا  است  باز  شما  روی  به  موسسه  درهای 
هرگونه اطالع و بررسی را که صالح دانستید 
در این زمینه انجام دهید. ضمن این که ما اطمینان 
امین  را  سعادت  ریحانه  موسسه  شما  داریم، 
خود شناخته  اید و بایت این اعتماد و اطمینان 

از شما سپاسگزاریم.

7- آیا مي توانیم ما هم برای فرزندمان نامه 
بنویسیم؟

بله! همان طور كه گفتيم همكالسی دوست كاغذی 
بچه هاست! شما نيز به عنوان يك همراه فرهيخته 
مي توانيد با فرزند تحت حمايت خود، مكاتبه داشته 
دريافت  از  پس  او  با  شما  ارتباطی  ابزار  و  باشيد 
قباًل  است.  نامه  نوشتن  فردی،  اطالعات  شناسنامه 
با حامي  را  ارتباط  نحوه  به  دانش آموزان  كه  گفتيم 
در نامه آموزش مي دهيم. البته نكاتی هم هست كه 
بايد مدنظر  با فرزندشان  بزرگوار در مكاتبه  حاميان 
بروز  از  شد  اشاره  كه  همان گونه  تا  باشند،  داشته 
آسيبهايی مثل لطمه به عزت نفس  دانش آموز، ايجاد 

توقع و ابراز نياز مكرر جلوگيری كند.
 لذا در مكاتبه با فرزندتان حتمًا موارد زير را مّد نظر 

قرار دهيد:
او خودداری  به  تلفن  و  آدرس  ارائه  از   -1

کنید.
نصایح  نگارش  او  برای  نامه  متن  در   -2
ارزشمند، پرس و جو از وضعیت درسی اش 
و ایجاد روحیه و امید را مورد نظر قرار دهید 
و در مورد وضعیت مالی و شرایط اقتصادی 
از  دانش آموز  مستقیم  شکل  به  خانواده 

سوال نفرمایید.
به  اول  وهله  در  نامه ها  بفرمایید  3-اجازه 
ارسال  همکالسی(  )طرح  سعادت  ریحانه 
شود و پس از یک مطالعه و بررسی توسط 
ارسال  فرزندتان  برای  مربوطه  کارشناس 

شود.
سربرگهای مخصوصي هم تهيه شده است كه 
مخصوص نوشتن نامه ي حامي )شما( به  دانش آموز 
است. اين سربرگها به مقدار الزم در اختيار شما قرار 
مي گيرد و شما مي توانيد در طول هر سه ماه يك تا 
بنويسيد. همكالسی تالش  برای فرزندتان  نامه  دو 

مي كند زنجيره اين دوستی كاغذی را توسعه دهد. 
شما هم مي توانيد به اين زنجيره بپيونديد.

با  هم  دیگر  زمینه های  در  مي شود  آیا   -8
 دانش آموزان همراهی کرد؟

توانمندی  از  داريم  تالش  ما  بله! 
و  آموزشی  فرهنگی،  علمی، 
افرادی  تمام  اجتماعی  و  تحصيلی 
كه مايل به همراهی با همكالسی 
سعادتمندی  راستای  در  هستند 
بهره  همكالسی   دانش آموزان 
قسمت  در  مي توانيد  شما  بگيريم. 
ساير فعاليتها دركارتكس مشاركتی، 
غير  حمايت  و  خدمات  نوع  هر 
تا  نماييد  اعالم  هم  را  ديگر  مالی 
از  مناسب  بستر  ايجاد  صورت  در 
برای  نيز  ديگر شما  مساعدت های 
بهره  همكالسی  در  فرزندتان 

بگيريم.
دست  به  فقط  ما  مبالغ  و  هدایا   آیا   -9
 دانش آموزان تحت تکفل خودمان مي رسد 

یا صرف همه  دانش آموزان مي شود؟
اين موضوع به تمايل و اعالم حامی در فرم همكاری 
و كارتكس مشاركتها بستگی دارد. حامی هر قسمتی 
را كه در اين كارت با عالمت مشخص كند، موسسه 
برخی  البته  كند.  عمل  طور  همان  است  موظف 
خيرين هم ممكن است  دانش آموز خاصی را مد نظر 
نداشته باشند و يك مبلغ يا يك سری اقالم به شكل 
كلی و برای تمام  دانش آموزان اهدا كنند كه در اين 
صورت مي تواننــد هر وجهـي را كه مّد نظر دارند 
به شماره حساب 18303303/26  بانك ملت واريز 

نماييد.
اقالم و هدايای خيرين نيز در صورتی كه به نيت فرد 

خاصی نباشد صرف كليه مددجويان شده و يا براساس 
اولويت بندي صرف يك مددجوی خاص به تشخيص 

مددكاران موسسه خواهد شد.
حامیان  وجه  واریز  از  چگونه  موسسه   -10

بنام فرزندشان یا سایر نیات مطلع مي شود؟
فرهنگی  امور  و  همكالسی  طرح  فعاليت  ابتدای  در 
فيش  ارسال  يا  تماس  وسيله  به  واريز  از  پس  حاميان 
از طريق فكس يا پست، ريحانه سعادت را از نيت خود 
مطلع مي كردند و در غير اين صورت وجه واريزی صرف 

امور كليه نيازمندان در ريحانه سعادت مي شد.
در حال حاضر به هر نيكوكاری كه به مجموعه فرهنگی 
ريحانه سعادت مي پيوندد يك كد شناسه اختصاص داده 
است  قبلی  اقدامات  تمام  جايگزين  شناسه  مي شود.كد 
يعنی هم نام نيكوكار و هم نيت او با درج كد در هنگام 

واريز مشخص مي شود.
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در صورتيكه حامي تمايل به مساعدت در زمينه هاي ديگر مثل امور درمان، مسكن و ... داشته باشد مي تواند 
وجوه خود را به شماره هاي حساب مربوطه ) به صفحه 11 مراجعه شود. ( واريز نموده و از طريق تماس تلفني 

از تحقق نيت خود اطمينان حاصل نمايد.
در ضمن گزارش عملكرد مؤسسه و وجوهات خيرين در پايان هر 6 ماه به شكل كتبي به اطالع نيكوكاران 

ارجمند خواهد رسيد.
با مطالعه نشريه هاي ريحانه سعادت مي توان اطالعات جامع تري كسب نماييد.

تحصيلی  و  فرهنگی  امور  شما صرف  مساعدتهای  مايليد  يا  و  مي پذيريد  را  فرزندی  حمايت  شما  كه  زمانی 
مددجويان شود، از طرف ريحانه سعادت يك كد شناسه به شما تعلق مي گيرد. اين كد در قسمت اطالعات حامی 
در شناسنامه ي اطالعات فرزند و حامي درج مي شود كه خواهشمنديم در نگهداری كد شناسه  عنايت كافی را 
داشته باشيد. نيكوكاران محترم مي توانند با در دست داشتن كد شناسه يكي از روش هاي زير را جهت پرداخت 

كمك هاي خود براي فرزند يا خوانواده ي تحت تكفل خود اقدام نمايند.

نحــــوه 
استفاده از 
کد شناسه 
توســـط 
خیـــرین

سالمت  اسباب  كردن  فراهم  كه  اعتقاديم  اين  بر  ما 
انديشه محرومين گامی است به سوی سعادت مندی 

آنان.
هزينه های  ارزاق،  معيشتی،  مايحتاج  تامين  در  تالش 

درمان مسكن، و... همه و همه اينها ارزشمند است.
جوانان  كه   دارند  را  اين  قابليت  امروز  نوجوانان  اما 
توانمند فردا باشند. شايد يكی از نوجوانان محروم امروز 
در دورافتاده ترين روستاهای ايران، بتواند يك پزشك، 
دبير، كشاورز، صنعتكار و يا دانشمند برجسته فردا باشد.

داريم.  سهم  آن  در  هم  ما  فرزندان  و  ما  كه  فردايی 
ريحانه  فرهيخته  نيكوكاران  جمع  در  را  شما  حضور 

سعادت گرامی ميداريم.
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**  استفـاده از كد هاي شناسه در كليه روش هاي 
پرداخت مساعدت هاي فرهنگي الزامي مي باشد.   **

1- مراجعه حضوري به شعب بانک ملت ) واريز 
از طريق فيش جام (: درخواست فيش جام و درج كد 

شناسي در قسمت مربوط
دستگاه  با  ملت  کارت  طریق  از  واریز   -2
و  وجه  انتقال  منو  به  ورود   : ملت  بانک  خودپرداز 
حساب اصلي را انتخاب كرده سپس وارد ساير حساب 
هاي متمركز شده، شماره حساب مؤسسه را وارد كرده 

سپس مبلغ و كد شناسه را نيز وارد نماييد.

از  با سایر کارت هاي عضو شتاب  واریز   -3
ملت:  بانک  پرداز  خود  هاي  دستگاه  طریق 
از ملت  با كارت هاي عضو شتاب غير  شما بزرگواران 
از  ملت  خودپرداز  هاي  دستگاه  با  توانيد  مي  كارت 
طريق : ورود به بخش انتقال كارت و درج شماره كارت 
6104337770055307 سپس وارد كردن مبلغ 

و كدشناسه، وجوه اهدايي خودرا ارسال كنيد.
4-    از طریق پرداخت  آنالین حساب هاي  اینترنتي 
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