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جامعه

زهره نیلی

پســران و دختران، همراه با مــادران خود با 
شــادی و خنده از گرد راه می رســند. در چهره 
مــادران، درد و رنج و خســتگی موج می زند اما 
آمده اند تا در خوشــحالی کودکان خود سهیم 
شــوند؛ بچه هایی که شــاید درک درســتی از 
آینده خــود ندارند یا برعکــس؛ بچه هایی که 
تصمیــم گرفته اند آینــده خود را بســازند و 
روزهای روشنی را برای خود و مادران دردمند و 

خسته شان رقم بزنند.
امروز 24 دی ماه و اینجا فرهنگسرای امید در 
بوستان خیام اســت. مادران با دست های پینه 
بسته، دســت کودکان خود را گرفته اند تا تولد 
بچه ها را جشن بگیرند. بچه هایی که در زمستان 
به دنیا آمده اند امــا آمدن بهار را مژده می دهند.
کودکانی کــه نمی خواهند بهتریــن روزهای 
بچگی و حتی نوجوانــی و جوانی خود را در فقر 
و بدبختی و با پرسه زدن در خیابان ها بگذرانند 
و »کودکان کار« نامیده شــوند. آخر گناه آنها 
چیســت که »بی سرپرست« یا »بدسرپرست« 
هســتند؟ این بچه ها هم دلشــان می خواهد 
ســرپناهی داشته باشــند و خانه گرمی و پدر و 

مادر مهربانی و اندک رفاهی.
همــکاری  بــا  مهرآفریــن  موسســه 
فرهنگســرای امید، جشــنی ترتیب داده اند؛ 
»جشن بهارانه زمستانی ها« و تو آمده ای تا لحظه 
لحظه این جشــن را در قالب کلمات ثبت کنی؛ 
واژه هایی که نمی توانند شــادی و شوق بچه ها 
را، آن گونه که باید و شاید ثبت کنند. دخترکی 

شــیطان 
و زیبــا بــا 

بلــوز صورتــی و 
حلقــه ای  گشــواره های 

کنارت نشســته؛ دســت می زنــد و می خندد 
و بــاال و پایین مــی رود. نگاهــش می کنی و 
می گویی:»عزیــزم، تولدت مبارک« می خندد 
و می گوید:»تولد من که نیســت؛ تولد خواهرم 
اســت؛ من آمدم که برقصم و بــازی کنم« و تو 
رقص و خنده و شــادی را بــرای همه کودکان 

سرزمینت می خواهی.
بچه هــا، لباس های مهمانی خــود را به تن 
کرده انــد؛ لباس هایی که گرچه ارزان اســت و 
کیفیت چندانی ندارد اما بهترین لباس شــان 
است و چه خوب که پسرها و دخترها زیباترین 
پیراهــن یا بلوز خود را پوشــیده و به جشــنی 
آمده اند که فقط و فقط بــرای آنها ترتیب داده 

شده است.
برنامه با خواندن قرآن و پخش ســرود ملی 
آغاز می شود. بعضی بچه ها سرود می خوانند اما 
همه منتظرند تا برنامه از حالت رســمی خارج 
شــود و »عمو حامی« از راه برســد؛ پانتومیم 
اجرا کنند و نانوا شــوند و مسابقه دهند و جایزه 
بگیرنــد. فقط کافی اســت چنــد دقیقه  صبر 
کنند اما بچه هــا مگر، آرام و قــرار ندارند. از در 
و دیوار باال می روند و دلشــان می خواهد انرژی 
خود را با دست و رقص و جیغ و شیطنت تخلیه 

کنند.
راســتی »خاله مریم« هم آمده؛ همان خاله 
مریم مهربانی که در شــبکه جام جم هم برنامه 

می کند.  اجرا 
و»نخــودی«  او 
آمده اند تا با بچه ها شــعر 
بخوانند و شــادی کنند.آمده اند تا 
در کنار بچه ها، تولدشــان را جشن بگیرند. آخر 
زنده و شاد و سالمت بودن ، بزرگ ترین هدیه ای 

است که خداوند به بندگان خود می بخشد.
چشــم می گردانــی و بــه دور و بــرت نگاه 
می کنــی.  ردیــف اول،آقایی با کــت قهوه ای 
نشسته. یک نســخه نشــریه داخلی موسسه 
مهرآفرین و سه نســخه از کتاب »اولین حقوق 
کودک من« نوشــته کیان فروزش در دســت 
اوســت. از او می پرسی:»ببخشید آقا؛ این چاپ 
چندم کتاب اســت؟« او کتاب را ورق می زند و 
صفحه نخســت را می بینــد و می گوید: »چاپ 
ســوم« باز تــو می گویی: »چه خــوب که این 
کتاب به چاپ سوم رســیده«؛ لبخند می زند و 
می پرســد »خبرنگارید؟« و تو جواب می دهی 
»بله«؛ نســخه ای از کتاب و نشریه مهرآفرین را 
در اختیارت می گذارد و می گوید:»شــاید این 
مجله به شما کمک کند؛ من تایماز مصطفایی، 

مدیر اجرایی موسسه هستم.« 
مصطفایی به طور مختصــر، به فعالیت های 
موسسه مهرآفرین اشــاره می کند و می گوید: 
موسسه همه توان خود را به کار می برد تا بنیان 
خانــواده را حفظ کند و با توجــه به نقش مهم 
مادران در خانواده، تالش ما براین است تا آنجا 
که می توانیم زنــان را به لحاظ روانی، اجتماعی 
و اقتصــادی توانمند کنیم. آن هــم زنانی که 
بی سرپرست و بدسرپرست هستند و متاسفانه 

جشنبهارانهمهرآفرینبرایزمستانیها:

یه   شب مهتاب 
 ماه میاد توخواب..

بنیــاد بیل و ملینــدا گیتــس بزرگ ترین 
انستیتو خیریه در جهان اســت. این بنیاد در 
ســال ۲۰۰۰ میالدی به دســت بیل و ملیندا 
گیتــس بنیانگذاری شــد و در ســال ۲۰۰۶ 
میالدی به دســت »وارن بافت« بــه دو برابر 

گسترش یافت.
هدف هــای اصلــی  ایــن بنیــاد افزایش 
تندرستی و کاهش تهی دســتی بسیار باال در 
گستره جهان است و در آمریکا گسترش  دادن 
شانس های آموزشی و دسترسی به تکنولوژی 
اطالعات و داده ها  است. مرکز این بنیاد در شهر 
سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا جای دارد 
و به دست ســه تن از عضوهای هیات مدیره به 
نام های بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس 
و وارن بافت اداره می شود. دیگر مدیران بنیاد  
 )CEO( ویلیام اچ گیتس و پتی استونســیفر
هســتند. حجم کمک های 

انجام شده این انســتیتو نزدیک به ۳۳ میلیارد 
دالر است.

تاریخچه
ایــن بنیاد  به دســت بیل گیتس در ســال 
۲۰۰۰ میالدی با ســرمایه ۱۰۶ میلیون دالر 
بنیانگــذاری شــد. در طول دو ســال کار این 
انستیتو، سرمایه آن به ۲ میلیارد دالر افزایش 

یافت.
بنیاد بیــل و ملیندا گیتس به دســت بیل 
گیتــس و همســرش ملیندا در ژانویه ســال 
۲۰۰۰ میــالدی از درهم آمیختــن دو بنیاد 
آموزش گیتس و ویلیام اچ گیتس به وجودآمد. 
بنیاد آمــوزش گیتس از بنیاد کتابخانه گیتس 
که در ســال ۱۹۹۶ میالدی افتتاح شــده بود 
شکل گرفت. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ میالدی 
گیتــس تصمیم خود را برای بیــرون آمدن از 
کارهای روزمره مایکروسافت و گذاشتن کامل 
وقت خود همراه با بونو، خواننده گروه ایرلندی 
یوتو، که نامش در ژورنــال تایم برای 
کارهــای خیرخواهانه در ســال 
۲۰۰۵ میالدی آورده شده است 
تا ماه ژوئیه سال ۲۰۰۸ میالدی 
اعالم کــرد. در مــاه مه ۲۰۰۶ 
میــالدی بنیــاد بیل و 
ملینــدا گیتس جایزه 
شاهزاده  اســپانیایی 
آســتوریاس را برای 
جهانی  همکاری های 

و میان کشوری به دست آورد.
کارها

از سال ۲۰۰۶ میالدی، بنیاد ۳۳٫۷ میلیارد 
دالر را کمک کرده است. برای این که این بنیاد 
کار خود را با نــام خیریه پی بگیرد و ادامه دهد 
باید هر ســاله ۵٪ از دارایی هــای خود را وقف 
کند. به ایــن گونه که حجــم اهدایی بنیاد هر 
ســاله دســت کم پولی برابر ۱٫۵ میلیارد دالر 

خواهد بود.
از ســال ۲۰۰۶ میــالدی، بنیاد بــه چهار 
بخش دربردارنده کارهای اصلی )ارتباط های 
همگانی، اعتبارها، منبع های انســانی( با مدیر 
بودن شــریل اسکات و ســه برنامه اهدایی زیر 

سازمان بندی شد:
برنامه تندرستی جهانی
برنامه گسترش جهانی

برنامه های مرتبط با ایاالت متحده آمریکا
بر پایٔه گزارش روزنامه وال اســتریت ژورنال ، 
بنیاد بیل و ملیندا گیتس صدها میلیون دالر در 
زمینه تشویق تهی دستان به پس انداز در سراسر 

جهان هزینه خواهد کرد.
به عالوه، بر پایه  گزارش منتشر شده به دست 
بنیاد بیل کلینتون در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸، بنیاد 
بیل و ملیندا گیتس میان ۱۰ تا ۲۵ میلیون دالر 

به این بنیاد کمک کرده است.
»بیل و ملیندا گیتس« مدیر اجرائي شــرکت 
مایکروسافت و همسرش مبلغ ۵۰ میلیون دالر 
به مبتالیان ابوال که در غرب قاره آفریقا هســتند 

اهدا کرده است.

بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس

با موسسات بزرگ 
نیکوکاری در جهان آشنا 

شوید

پاییز1393 . شماره 26  68

دانــش

پاییز1393 . شماره 26  42

فاطمه معتمدآریا زاده
آبان ۱۳۴۰ در تهران   ۷ 
کــه در میــان دوســتان و 
آشــنایانش و اهالی سینما به 
نام مستعار سیمین معتمدآریا 
هم شناخته می شود، همسر 
احمدعلی حامد است. 
او در فیلم هــای 
کارگردانان 
بــزرگ 

ســینمای ایران چــون بهرام بیضایی، محســن 
مخملباف، رخشــان بنی اعتماد و بهمن فرمان آرا 
بازی کرده و بازی او بارها مورد توجه و تحسین قرار 

گرفته  است.

زندگینامه
معتمدآریا فارغ التحصیل بازیگری از دانشسرای 
هنر تهران است. با شرکت در کالس های موسیقی، 
نقاشی، فیلمســازی، تئاتر و تئاتر عروسکی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، به اجرای 
نمایش هــای عروســکی و تئاترهای کودکان در 
سراســر کشــور پرداخت. همکاری با گروه های 
»تئاتر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا« و »صدا 
و ســیما« در زمینه کارهای کودکان و تئاتر زنده و 
عروسکی از سوابق هنری او است. شروع فعالیت او 
در تلویزیون با عروســک گردانی مجموعه مدرسه 
موش ها در ســال ۱۳۶۰ بود.  او از سال ۶۴ بازیگری 

در سینما را با فیلم جدال آغاز کرد.
از نقش آفرینی های محبوب معتمدآریا باید به 
بازی هایش در کنار ایرج طهماسب و حمید جبلی 
اشاره کرد. این سه نفر با همکاری در چندین فیلم 
از جمله کاله قرمزی و پســرخاله، کاله قرمزی و 
سروناز، دختر شیرینی فروش و یکی بود و یکی 
نبود و زیر درخت هلــو یکی از موفق ترین 
گروه های هنــری در ســینمای ایران 

هستند.
معتمدآریا تاکنون چهار بار سیمرغ 
بلورین دوره های مختلف جشــنواره 
فیلم فجر را ربوده و پنج بار دیگر هم 

نامزد دریافت آن شده است.
در مراســمی بــا حضــور 
چهره هــای مطــرح هنــری 
کشور» فاطمه معتمد آریا« به 

عنوان ســفیر فرهنگی مهرآفرین برای ریشه کنی 
فقر معرفی شد.

در ابتــدای برنامه، فاطمه دانشــور مدیر عامل 
موسســه خیریه مهرآفرین در مورد دلیل معرفی 
سفیر از ســوی این موسسه، گفت: بر این باوریم که 
ریشه  کنی اصولی فقر به کار فرهنگی نیازمند است. 
اگر چه این کار زمانبر اســت اما به صورت ریشه ای 
مشــکل را حل می کند. به همیــن خاطر تصمیم 
گرفتیم چهره شاخصی را به عنوان سفیر مهرآفرین 
معرفی کنیم که این اتفاق برای اولین بار در ســطح 
کشور می افتد. مطمئنیم که با کار فرهنگی مداوم 

می توان نسلی سالم و به دور از فقر به وجود آورد. 
وی افزود:  با انتخاب این ســفیر آرزوی مجموعه 
مهرآفرین برای فعالیت های گســترده فرهنگی، 
جامعه عمل پوشانده می شود. مجموعه مهرآفرین 
امیدوار است که بتواند با کار فرهنگی و کار در تمام 
نقاط کشــور روزی را ببیند که فقری وجود نداشته 

باشد.
مراســم معرفی »نخستین سفیر مهرآفرین« با 
حضور هنرمندانی چــون عزت اهلل انتظامی،  مجید 
مجیدی، شــهرام ناظری، بهاالدین خرمشــاهی، 
رضا کیانیان، محمد سریر، رســول نجفیان، ایرج 
طهماسب، حسن فتحی، شهرام شاه حسینی، امیر 
شــهاب رضویان، ژاله علــو، الله اســکندری و... 
برگزار شــد و ژاله صادقیان هــم مجری این برنامه 
بود.»معتمد آریا« در ســخنانی گفــت: هر کدام از 
ما سهمی داریم، می توانیم ســهم خود را برداریم 
و بقیه را به کســانی بدهیم که سهم شــان پیش ما 
است. نمی دانم در مقابل این همه مهربانی از طرف 
مردم چه کنم. من در کار ســینمایی تجلی اندیشه 
کارگردانــم و در اینجا تجلــی مهربانی یک ملت، 
امیدوارم شایسته باشد که بتوانم این جمع مهربان را 

دوباره در کنار هم جمع کنم. 

معتمدآریــا 
ســفیر 

مهرآفرین

فرهنگ

24

22
26

32

4138

44

63

    با تشکر از جناب آقای ذوالفقاری، 

مدیر محترم چاپخانه خجسته که 

انتشار این شماره از نشریه را به 

رایگان تقبل نمودند. 
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الِبـرُّ َغنیمُة الحازِم 
احسان و نیکی 
بهتـرین غنمیت

 انسان دوراندیش است

نیـکوکـاری 
امام موسی کاظم )ع( فرمودند:در کالم امام علی )ع(

التودد الــی الناس نصف العقل 
مهــرورزی و دوســتی بــا 
مــردم ، نصف عقل اســت . 
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رسمقاله

موفقیت بزرگی که به لطف الهی و در سایه تالش های دولت تدبیر و امید و دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای 
حاصل شد، کشــورمان را وارد مرحله ای جدید از تاریخ و تمدن پرشــکوه خود نموده  که عزم و امید تازه ای را برای حل 

مشکالت اجتماعی و اقتصادی برانگیخته است.
موسسه مهرآفرین نیز اگرچه در شرایط سخت اقتصادی سال های گذشته،کوشید تا علی رغم همه مشکالت به آرمان های 
بزرگ خویش پایبند بماند و وقفه ای در ایفای فعالیت های انسان دوســتانه اش ایجاد نکند؛ با این وجود در انجام برخی از 
فعالیت های فرهنگی و هنری همچون انتشار مجالت مختلف که از قضا مورد عالقه بسیاری از یاوران مهرآفرین بود، ناگزیر 

با وقفه و کندی روبه رو شد.
امید است شرایط جدید سیاسی و اقتصادی موجب رونق هرچه بیشتر فضای کسب و کار در جامعه شود و به تبع این رونق 
اقتصادی، بسیاری از یاوران مهرآفرین که طی سال های گذشته، ناخواسته حمایت خود را از موسسه کاهش داده بودند، 
بر میزان حمایت خویش بیفزایند تا مهرآفرین بتواند خدمات انسان دوستانه و اجتماعی خود را با قدرت و وسعت بیشتری 

تداوم بخشد و به زودی برخی فعالیت های متوقف شده همچون انتشار مجالت را از سر گیرد.
 از خداوند متعال روزهایی پربرکت را برای همه مردم سرزمین عزیزمان ایران و به ویژه برای مهرآفرینان و یاوران مهرآفرین 

آرزومندم.

   فاطمه دانشور

خونیتازهدررگهایمهرآفرین
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همهجایایران،سرایمهرآفرینان

موسســه خیریه مهرآفرین با هدف خدمت رســانی 
به مردم تشکیل شد. این موسســه به غیر از تهران در                
6 استان دیگر نیز شــعبی را برای خدمت رسانی، راه 
اندازی کرده اســت. شعبات موسســه مهرآفرین در 
استان هایی مانند سیســتان و بلوچستان، کهگیلویه 
و بویراحمــد، کرمان، آذربایجان شــرقی، هرمزگان و 

مرکزی قرار دارند.
خدماتی  را که مهرآفرین در ســال 1393 به شعبات 
خود در شهرســتان ها ارائه کرده بــه صورت مختصر 

معرفی می کنیم.
مهرآفرینامیدوار است در آینده بتواند خدمات حمایتی 

گسترده تری در مناطق محروم عرضه نماید.

کتیج، سیستان و بلوچستان
واحد کتیج موسسه مهرآفرین در سال 93 فعالیت ها و 

خدمت رسانی های فراوانی داشته است.
این خدمات عبارتند از تهیه لوازم بهداشتی، کامپیوتر، 
لوازم ورزشی، کفش، پوشاک، سبد ارزاق، لوازم التحریر، 
کتاب، اجرای همایش و اهدای جوائز، بورسیه تحصیلی 
و معرفی بیمار به مراکز اســتان ها.خدمات ارائه شده 
در این مرکــز مبلغی برابر بــا 1/434/296/000ریال 
است که توسط موسسه  مهرآفرین پرداخت شده است.

مهرآفرین کتیج 115 خانواده جمعیتی بالغ بر 644 نفر 

شامل زنان و کودکان بدسرپرست را تحت پوشش گرفته 
که عمده مشکالت این منطقه جغرافیایی بیکاری، سطح 

فرهنگی پایین و اعتیاد است. 
کتیج روستایی توابع بخش فنوج شهرستان نیک شهر 
در استان سیستان و بلوچستان ایران است. این روستا 

در دهستان کتیج قرار دارد . 
کتیج بــه لحاظ همجواری بااســتان کرمــان دروازه 
ورود تمــدن جیرفت به بلوچســتان هــم نامیده می 
شــودکه دارای قدمتی طوالنی پیش ازدوره اشکانیان 
می باشدالزم به ذکراست که آثار باستانی مربوط به دوره 
اشــکانیان در اداره میراث فرهنگی نیکشهرو اداره کل 
میراث فرهنگی استان نگهداری می شودوبنا به گفته 
اهالی شهر قدمت مسجدجامع قدیم حدود520 سال 
تا 300 سال می باشدکه حکایت برگزاری نمازجمعه 

520 ساله رادارد.

هندودر  
هندودر واحــد دیگر موسســه در اســتان مرکزی 
اســت که در ســال 93 خدمات فراوانی را از یاوران 
مهرآفرین دریافت کرده اســت. خدمات ارائه شــده 
در این واحد تهیــه  ســبد ارزاق، لوازم التحریر،کیف 
مدرسه، پوشاک،ســبد ارزاق رمضان، کتاب وتعمیر 

حمام بوده است.
برآورد هزینه های این مرکز 549 میلیون و 416 هزار 

ریال بوده است.
مهرآفریــن در هندودر 121 خانــواده جمعیتی بالغ 
بر 305 نفر شــامل زنان و کودکان بدسرپرســت را 
تحت پوشــش گرفته، که عمده مشکالت این منطقه 

جغرافیایی معلولیت ذهنی و جسمی می باشد. 
شهر هندودر یکی از شــهرهای شهرستان شازند در 
اســتان مرکزی اســت. زبان اصلی مردم قبال ترکی 
آمیخته به اصطالحات قدیمی ایــران )پهلوی( بوده 
است ولی اکنون بیشتر ســکنه آن که از اطراف به آن 

کوچیده اند فارسی صحبت می کنند. 
ساکنین دایمی این شهر حدود 9000 نفر می باشند. 
آب و هوای معتدل کوهستانی دارد و در نزدیکی این 
شهر سد هندودر قرار دارد که هر ساله پذیرای هزاران 
گردشگر از نواحی مختلف استان می باشد. همچنین 

گزارش شعبات مهرآفرین در سال 1393
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نخست

در این سد پرورش ماهی نیز به روش قفسه ای انجام 
می گیرد و بســیاری از گردشــگران برای ماهیگیری 
یا خرید ماهــی به این منطقه می آیند. ســد هندودر 
و پیست اســکی پاکل در اطراف آن از تفرجگاه های 

این شهر است. 

بندرعباس
این واحد در استان هرمزگان شهر بندرعباس واقع شده 
است. واحد بندرعباس در سال گذشته خدمات متفاوتی 
را به مددجویان تحت پوشــش خود ارائه کرده است. 

خدمات به این شرح است.
تهیه ســبد کاال ویژه رمضان، لوازم التحریر، ماشــین 
لباسشویی، لوازم آشــپزخانه، پوشاک، کتاب و کمک 

نقدی موردی.
در مجموع این خدمات که هر کــدام به تعداد مختلف 
بوده است مبلغ 490 میلیون و 694 هزار ریال هزینه 

در برداشته است.
مهرآفرین بندرعباس 78 خانواده جمعیتی بالغ بر 284 
نفر شامل زنان و کودکان بدسرپرست را تحت پوشش 
گرفته که عمده مشکالت این منطقه جغرافیایی ترک 
منزل توسط سرپرست و مهاجرت به جزایر و کشورهای 

همسایه  است. 
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران 
است و در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد.  
بندرعباس یکی از بندرهای جنوب ایران اســت و نام 

پیشین آن بندر گمبرون بوده است. 
بندر عباس اکنــون بزرگ ترین بندر ایــران و از نظر 

اقتصادی در سطح بسیار باالیی قرار دارد. 

زاهدان
در استان سیستان و بلوچستان واحد دیگری از موسسه 
مهرآفرین در شهرســتان زاهدان وجود دارد. خدمات 

ارائه شــده در این واحد هم تقریبا مشابه شعبات دیگر 
است.

خدماتی که واحد زاهدان دریافت کرده عبارتند از ارزاق 
ویژه رمضان، غذای گرم،پوشــاک، لوازم التحریر و بن 

کفش بوده است.
خدماتی که به این واحد ارائه شــده است معادل 644 

میلیون و 196 هزار ریال بوده است.
مهرآفرین زاهدان 88 خانــواده جمعیتی بالغ بر 324 
نفر شامل زنان و کودکان بدسرپرست را تحت پوشش 
گرفته که عمده مشــکالت این منطقــه جغرافیایی 
بیکاری، ســطح فرهنگی پایین، اعتیاد و ترک همسر 

می باشد. 
زاهدان یکی از کالن شــهرهای ایران و مرکز اســتان 
سیستان بلوچستان اســت. زاهدان از سمت شمال به 
شهرستان زابل، از جنوب به شهرستان خاش، از سمت 
شرق به کشورهای افغانســتان و پاکستان و از غرب به 

شهرستان فهرج و کویر لوت محدود شده است. 
عموم ساکنان این شــهر به زبان فارســی یه گویش 
سیستانی و بلوچی سخن می گویند و پیرو دین اسالم 

هستند. 
آب و هوای زاهدان در بیشتر روزهای سال گرم و معتدل 
است. تنها در شب های تابستان آب و هوای این شهر رو 

به سردی می گراید. 
آب آشامیدنی زاهدان لوله کشی بوده و از طریق چاه های 
نیمه عمیق پیرامون شهر و آب انتقالی از چاه نیمه های 
زهک تامین می گردد. زاهدان به جهت مرزی بودن، از 
موقعیت تجاری و نظامی ویژه ای برخوردار اســت؛ به 
گونه ای که از یک سو راه آهن پاکستان که از مرز میرجاوه 
وارد ایران می شود و از ســوی دیگر راه آهن سراسری 

ایران به این شهر منتهی می شود.

کرمان
مهرآفرین کرمان 56 خانــواده جمعیتی بالغ بر 220 
نفرشامل زنان و کودکان بدسرپرست را تحت پوشش 
گرفته که عمده مشــکالت این منطقــه جغرافیایی 

اعتیاد می باشد. 
شهر کرمان نیز از شعبه مهرآفرین برخوردار است. این 
واحد موسســه نیز به مددجویان تحت پوشش خود 

خدماتی را  ارائه داده است.
این خدمات شامل جلسات مشاوره،  توزیع ارزاق، مانتو 
و شلوار، توزیع ارزاق رمضان، کفش مردانه، شلوار جین 

پسرانه، خمیردندان، لوازم التحریر و کیف بوده است.
931 میلیون و 656  هزار ریال مبلغی است که واحد 

کرمان بابت این خدمات برای مددجویان تحت پوشش 
خود هزینه کرده است.

کرمان یکی از کالن شــهرهای ایران و مرکز اســتان 
کرمان پهناورترین استان ایران در جنوب شرقی این 

کشور واقع شده است. 
کرمان به لحاظ صنعتی، سیاســی، فرهنگی و علمی 

مهم ترین شهر جنوب شرق کشور است. 
حاشیه نشینی مهم ترین مشکل کالن شهر کرمان است. 
کرمان در حال تبدیل شدن به شهری  الکترونیکی است 
و این شهر به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب 
شده است و در برنامه های توســعه کشور باید به شهر 

الکترونیکی تبدیل شود. 

یاسوج 
واحد یاســوج در ســال 93 خدمات متعــددی را به 

مددجویان تحت پوشش خود ارائه داده است.
خدمات ارائه شده عبارتند از تهیه لوازم التحریر، بخاری 

و هزینه جراحی قلب فاطمه.
این خدمات مبلغ 61/100/000 ریال هزینه داشــته 

است. 
در مجموع هزینه خدمات شــعبات مختلف که توسط 
موسسه و یاوران در سال93 ارائه شده مبلغی معادل 4 

میلیارد و 111 میلیون و 358 هزار ریال است. 
یاســوج در کنار رودخانه بشــار در تپه های متعدد در 
ارتفاع 1870 متری از سطح دریا قرار گرفته، این شهر 
که تا ســال 1349 از توابع شهرستان کازرون بود جدا 
شد و برای 6 سال به شهرســتان بهبهان داده شد و در 
نهایت در سال  1355 و با جدا شدن این استان از استان 
فارس، به مرکزیت استان کهگیلویه و بویراحمد در آمد. 
در فصل زمستان برف زیادی در این شهر می بارد و اکثر 
نقاط و ارتفاعات اطراف آن برای مدتی طوالنی پوشیده 
از برف باقی می ماند. شــهر یاسوج 81کیلومتر وسعت 

یافته است.



یه شب   مهتاب
مادر ترزا 

همه جای ایران؛      سرای مهرآفرینان    جامعه
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هپی لند همراه کودکان نیازمند مهرآفرین  

کانون جوانان مهرآفرین

وضعیت سالمت خانواده های تحت پوشش مهرآفرین 

قلب فاطمه دوباره تپید 

گروه کارخانجات سرزمین شاد در اقدامی خیرخواهانه و در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با پیوستن 
به حامیان موسســه نیکوکاری مهرآفرین ضمن اهدای لباس به کودکان نیازمند تحت حمایت مهرآفرین، از 
مشتریان ،مادران و پدران درخواست نمود که با مراجعه به شعب هپی لند با اهدای لباس یا خرید و اهدای آن 
به مهرآفرین از 30 درصد تخفیف ویژه بهره مند گردند. این حرکت مسئوالنه از 14 تا 16 آبان ماه اجرا خواهد 

شد و لباس های جمع آوری شده توسط موسسه مهرآفرین در نقاط محروم توزیع گردید.  

کانون جوانان مهرآفرین، زمستان سرد را برای کودکان کار و خیابان محمودآباد گرم کرد.
گروهی از جوانان »کانون جوانان مهرآفرین«، همزمان با نخســتین شب زمستان )شب یلدا(، به 
کوره های آجرپزی محمودآباد از توابع جنوب استان تهران رفتند و با ارائه غذای گرم، میوه و شیرینی 

به بیش از 100کودک کار و خیابان، زمستان را به کام این بچه ها گرم گرداندند.
محمودآباد از مناطق حاشیه نشین جنوب تهران است که عالوه بر کارگران ساکن، عده ای نیز به 

صورت فصلی در کوره های آجرپزی این منطقه مشغول کارند.

واحد مددکاری مهرآفرین با همکاری پزشکان داوطلب و مراکز درمان سالمت بیش از سیصد خانواده تحت 
پوشش خود را در تهران پایش و پرونده پزشکی ایشان را تکمیل نمود.

اعزام 151 نفر به پزشک متخصص, خدمات رادیولوژی, آزمایشگاهی و سونوگرافی برای 80 نفر و تامین هزینه 
دارویی و بیمارستانی به 113 نفر و پیگیری وضعیت بهبودی خانواده ها در 6 ماهه نخست سال 1393 صورت 

گرفت.  بررسی سالمت تمام خانواده های تحت پوشش تا پایان سال جاری برنامه ریزی گردیده است.

قلب فاطمه دختر 7 ساله یاسوجی با حمایت یاوران مهرآفرین جان دوباره گرفت.
فاطمه دختری که به خاطر مشــکالت قلبی خود نمی توانســت پا به پای هم کالسی ها و دوستان خود بازی 
کرده و حتی در کالس درس حاضر گردد , پس از اعالم نیاز به حمایت از طریق وب ســایت مهرآفرین و همکاری 
صمیمانه پزشک جراح آقای دکتر امیر غفران و کارکنان بیمارستان شهید فقیهی شیراز  و یاوران مهرآفرین پس 
از جراحی سخت روی قلبش بهبود یافت.  فاطمه اکنون در منزل تحت مداوا و دوره نقاهت پس از عمل قرار دارد.

مهرآفرین    در بازارچه حامیان    سرزمین  من ایران
پنجشنبه و جمعه 21 و 22 اسفندماه مهرآفرین در بازارچه »حامیان سرزمین من، ایران« که در عمارت مسعودیه 
واقع در میدان بهارستان که با تالش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار گردید حضور یافت. 
.در این بازارچه سازمان های مردم نهاد از جمله مهرآفرین جهت آشنایی مردم و مسئولین در غرفه هایی که برای این 
منظور تخصیص داده شده بود به ارائه نحوه فعالیت ها و فروش کاالهای تولید شده توسط مددجویان تحت حمایت 

خود پرداختند.
این گردهمایی با حضور وزیر راه و شهرســازی و معاونین وی هنرمندان ســینما و رادیو  و اجرای زنده موسیقی 

سنتی،  تئاتر خیابانی و اجرای زنده آرمان غفاریان مجری خوش صدای رادیو نمایش و رادیو تهران همراه بود.
مهرآفرین نیز ضمن معرفی فعالیت های خود،   صنایع دســتی ســاخته شده توســط مددجویان سیستان و 

بلوچستان را برای فروش ارائه کرد.
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افتتاح کانکس های آموزشی 
کودکان کار   منطقه 20 

علیرضا با دســت های کوچکش، هم خشت های آجر را قالب می زند 
و هم مشق می نویسد. او تا نیمه های شب  در کوره آجرپزی کار می کند 
و به ازای هر یک تُن آجری که قالب می زند، فقط هزار تومان دســتمزد 
می گیرد. او در کنار ده ها کودک همســن و سال خودش، در کانکسی 
که شــهرداری منطقــه 20 برایشــان در حیاط یک درمانــگاه تعبیه 
کرده، نقاشی می کشــد و در جواب فاطمه دانشور، مدیرعامل موسسه 
مهرآفرین که می پرسد آرزویش چیست، می گوید:» فقط دوست دارم 
درس بخونــم!« علیرضا بین این غریبه ها فقط یک نفر را می شناســد؛ 
خانمی کــه هرچند وقت یک  بار به دیدن شــان می آیــد و امروز دختر 
کوچکش را هم با خودش آورده اســت. او فاطمه دانشور، رییس کمیته 
اجتماعی شورای شــهر تهران اســت که بیش از یک سال است برای 
بهبود وضعیت کودکان کار حاشیه نشــین و برای گرفتن تســهیالتی 
از شــهرداری برای ارتقای وضعیت بهداشــتی و آموزشی آن ها تالش 
می کنــد. حاال امروز این کودکان از دو کالس آموزشــی تمیز و بزرگ و 
یک اتاق بازی که در کانکس  ها تعبیه شده ، خوشحال و هیجان  زده اند. 
فاطمه دانشور می گوید: » این منطقه هفت کوره دارد اما این کانکس ها 
فقط کودکان شــاغل در یک کوره را تحت پوشش قرار داده و ما تالش 
می کنیم چنین فضاهایی را برای تمام بچه هایی که شرایطی نظیر این 

کودکان دارند ایجاد کنیم.« 

چرا وزارت کار قانون منع کار کودک را اجرا نمی کند؟
کودکانی که به کانکس ها می آیند با همت معلمان و پزشکان داوطلب 
»انجمن یاریگران خورشید«، هم از نظر آموزشی و فرهنگی، و هم از نظر 
بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار می گیرند. آن ها به همت شهرداری 
منطقه 20 تسهیالت آموزشی و امکانات بازی دریافت می کنند و حتی 
صاحب کفش  و لباس نو می شــوند. اما صدها کــودک دیگر، در همین 
منطقه جنوبی تهران و در یک قدمی وزارتخانه های مســئول، حتی از 
همین امکانات ابتدایــی هم محرومند. فاطمه دانشــور می گوید:» ما 
قانون منع کار کودک داریم و در چنین شــرایطی، سوال من از وزارت 
کار این اســت که چه کســی باید قانون منع کار کــودک را اجرا کند؟ 
چرا با وجود چنین قانونــی، ما هنوز کارفرمایانی داریم که این کودکان 
را به کار می گیرنــد؟ اجرای این قانون به عهده وزارت کار اســت ولی 
در این سال ها آیا بازرسی از وزارت کار آمده که این موضوع را پی گیری 
کند؟ دستمزد این کودکان چطور محاســبه می شود؟ چهره های این 
بچه ها گویای ســوء تغذیه شان است، از نظر رشــد نسبت به سن شان 

دارند  فاصله 
و در ضمــن اغلــب شــان بدسرپرســت هســتند و مــورد آزار 
والدین شــان هم قــرار می گیرند. آیــا وزارت کار، وزارت بهداشــت 
و وزارت آمــوزش و پــرورش، اقدامی بــرای ســر و ســامان دادن 
بــه وضعیــت اشــتغال غیرقانونــی، تغذیــه و وضعیت نامناســب 
 بهداشــتی و کمبودهــای آموزشــی این کــودکان کرده انــد؟«
 حل معضل کــودکان کار با مشــارکت مردم و بنگاه  هــای اقتصادی

برای گروه خبرنگاران و اعضای کمیته اجتماعی شورای شهر که از کوره  
راه های خاکــی عبور می کنند تا به محل زندگی کودکان کاربرســند، 
باور وجود چنین محیط زندگی، درســت چسبیده به کالن شهر تهران 
بهت آور است. افراد پیر و مریض، کودکان خردسال و زنان در این بخش 
روســتا مجبورند برای اســتفاده از سرویس بهداشــتی مشترک، که 
البته چندان هم بهداشتی نیست، مســافت زیادی را پیاده طی کنند 
 و همگی از یک حمام آلوده و کوچک برای اســتحمام اســتفاده کنند.
رییس کمیته اجتماعی شورای شــهرمی گوید:»آخرین آماری که از 
کودکان کار داریم، یعنی حدود 13 هزار نفر، متعلق به ســال 89 است 
و این آمار  واقعی نیســت و باید به روز شــود. قرار است در آمارگیری 
جدیدی که با همکاری سازمان رفاه شهرداری تهران و انجمن های فعال 
 در این زمینه صورت می گیرد، کودکان کار زیرزمینی هم لحاظ شوند.«
دانشور که دختر کوچکش را در تمام این بازدید طوالنی شرکت داده، او 
را در کنار کودکان کار روی نیمکت ها نشانده و داخل خانه های کوچک و 
نمور آن ها برده است و می گوید:» امروز دخترم را همراهم آورده  ام تااین 
محیط و وضعیت زندگی این کودکان را مشــاهده کند چرا که کودکان 
ما باید نیکوکاری را یاد بگیرند، فرزندان ما باید دســتگیری از یکدیگر، 
به فکر هم بودن را آموزش ببیند. آن ها امروز نگاه می کنند و فردا، وقتی 
بزرگ شدند عمل می کنند. از سوی دیگر آن ها با دیدن زندگی سخت 
دیگر انسان ها، قدر داشته هایشــان را بهتر می دانند و بیشتر شکرگزار 
خدا خواهند بود. هرچند خداوند، یاریگر همه انسان هاســت؛ حتی این 
کودکان که در شرایط سخت ، هم کار  می کنند و هم درس می خوانند؛ 
شاید ما نیز پِیکی از جانب او باشیم برای یاری رساندن به این کودکان.«
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مینا  شمیرانی

آسان پرداخت پرشین شرکتی در زمینه پرداخت 
الکترونیک اســت. زمان مصاحبه از قبل هماهنگ 
شده بود. وقتی به ساختمان اداری شرکت رسیدیم 

با گذشتن از راه پله ها به قسمت اتاق کنفرانس دعوت 
شــدیم با کمی تاخیر مهندس مهدی شــهیدی، 
قائم مقام مدیرعامل این شــرکت تشریف آوردند. با 
آمدن ایشان جلســه ما صورت رسمی به خود گرفت 
و ایشــان در مورد خدمات شــرکت و همــکاری با 

موسسه مهرآفرین توضیحاتی ارائه کرد.

جناب آقای مهندس، شــرکت آسان پرداخت را 
معرفی بفرمایید.

شرکت آســان پرداخت در سال  1388 تاسیس 
شــد. هدف از تاسیس چنین شــرکتی تسهیل در 
پرداخت الکترونیکی و ترویــج زندگی الکترونیکی 
بود. در فــاز اول دیدگاه شــرکت ما، فــروش لوازم 
الکترونیکی بود ولی به صــورت کامال ناخودآگاه به 
سمت پرداخت الکترونیکی و سرویس های پرداخت 
کشیده شدیم. محصولی از بانک مرکزی گرفته شد و 
با این ابزار بود که  به این  سمت سوق داده شدیم. یکی 
از اولین شــرکت هایی بودیم که وارد شاپرک)شبکه 

الکترونیکی پرداخت کارت( شــدیم. اتفاقی که در 
شــرکت ما افتاد و باعث رشد ســریع تر ما  شد تولید 
نرم افزار به دســت خودمان بود. ابتدا  که این شرکت 
افتتاح شده بود ما ســعی می کردیم چرخی اختراع 
نکنیم و از ســاخته های دیگران اســتفاده کنیم که 
متوجــه شــدیم این کار اصال امکان پذیر نیســت. 
مواردی از قبیل ســوئیچ بانکی، نرم افــزار  POS  و 
»نرم افزارموبایــل پی منــت« برنامه هایی بود که ما 

می خواستیم از بیرون تهیه کنیم. 
وقتی تعدادی از این نرم افزارها را خریدیم متوجه 
شدیم زمانی که خرید می کنیم دیگر توسعه ما سرعت 
الزم را ندارد. هر کاری که می خواهیم  انجام دهیم باید 
به تولیدکننده رجوع کنیم کــه آیکون موردنظر را 
اضافه یا کم کند. این کار مستلزم وقت و هزینه برای ما 
بود که شرکت به ما زمانبندی بدهد مبلغ را اعالم کند 
برای انجام خواســته ما و هزار مساله دیگر.  تقریبا دو 
سال و نیم پیش تصمیم ما بر این شد که نرم افزارهای 
زیرساختی شامل نرم افزار POS، سوئیچ بانکی،رابط 

مهرورزی آسان 
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اتصال به شاپرک، درگاه پرداخت اینترنتی و موبایل 
توسط خود شرکت تولید شود. تولید شروع شد و عمال 
ظرف شش ماه فاز اول کار راه افتاد. اینجا بود که تازه 
متوجه شدیم توسعه چقدر می تواند سریع تر اتفاق 
بیافتد. در حال حاضر تمــام نرم افزار های پرداخت 
توسط خود شرکت تولید می شود.حتی نرم افزاری 
که به تازگی برای موبایل رونمایی شد تولید خودمان 
اســت که از زمان رونمایی تا به حــال 3 یا 4ورژن به 
روز شــده است. اینها همه نشانه سرعت کار است. در 
پروژه های ملی شــرکت ما حضور پررنگی داشــت. 
تقریبا در هر دوره،  اولین شرکتی بودیم که آماده بحث 
سبدکاال شــد که این برای دولت خیلی مهم بود. در 
بحث نیکوکاری هم باید بگویم که ما این سیســتم را 
پایه گذاری کردیــم و اولین مراکزی که به این بخش 
اضافه شد زینبیه اعظم زنجان و حسینیه اعظم زنجان 
بود. بعد از اینها محک، مهرآفرین و زنجیره امید اضافه 
شد. کمیته امداد خودش برای این نرم افزار به سراغ ما 
آمد و برای قبلی ها ما خودمان به سراغشان رفتیم و 
فضا را برای شان معرفی کردیم. تقریبا ما هر روز برای 
قســمت نیکوکاری و احسان از خیریه ها درخواست 

عضویت داریم.

اگر امکان داره خدمات موسسه را برای خوانندگان 
ما شرح دهید.

آســان پرداخت در بحث »موبایل پی منت« لیدر 
بازار است،یعنی تقریبا 74درصد بازارش را در دست 
دارد. در کل تراکنش ها دومین PSD هستیم یعنی 

تا  120هزار تراکنش ماهیانه.

در زمینه دستگاه های  POS  فروشگاهی حدود 
220پایانه در شــبکه پرداخت کشــور دارد که قرار 
است طبق پیش بینی ما در سال آینده  380دستگاه 
دیگر به عدد قبلی افزوده شود. یعنی قول ما این است 
که در آخر ســال 94به 600دستگاه POS  برسیم 
که امیدواریم با اینکه کار ســختی است محقق شود. 
در نرم افزار موبایل که بحث اصلی و اساســی شرکت 
هم هست لیدر هســتیم البته پرداخت اینترنتی هم 
جزء خدمات شرکت آسان پرداخت است که در حال 
توسعه آن نیز می باشیم. به خاطر سیاست هایی که 
داشتیم دنبال فروشگاه های کوچک نبودیم همیشه 
دنبال فروشــگاه های بزرگ بودیم  و سعی کرده ایم 
مشتری های اسم و رسم دار داشته باشیم. فاز بعدی 

که در حال شروع آن با کمک شرکای تجاری خودمان 
هستیم بحث ایکامرز و  ام کامرز)معامالت اینترنتی 
و موبایلی( هســت که تازه شروع شــده که شرکت 
بــه صــورت مســتقیم در آن دخیل نیســت ولی 
زیرساخت های پرداخت و زیرســاخت شبکه ای را 
دارد فراهم می کند و امیدوارم طی چند ماه آینده چند 
سایت فروش آنالین و نرم افزار فروش آنالین توسط 
شــرکای تجاری ما معرفی بشــود که سیستم های 

پرداخت را ما انجام می دهیم.

آشنایی شما با موسســه مهرآفرین چگونه اتفاق 
افتاد؟

حــدود 5 ســال پیش قبــل از اینکه شــرکت 
آسان پرداخت وجود داشته باشه با موسسه مهرآفرین 
آشــنا شــده  بودم. در ســالن حجــاب، مهرآفرین 
مراسمی داشــت که از طریق یکی از آشــنایان آنجا 

دعوت شدم.

همکاری آسان پرداخت با موسسه مهرآفرین در 
چه زمینه ای است؟

همکاری شــرکت آســان پرداخت با موسســه 
خیریه مهرآفرین پناه عصر در زمینه این است که ما 
حامی مهرآفرین هستیم. شاید یکی از حامیان اصلی 

موسسه مهرآفرین هم باشیم.

چه کسی به شما پیشــنهاد انجام این کار یعنی 
همکاری با موسسه مهرآفرین را داده است؟

در همان مراســم ســالن حجاب که به واســطه 
دوستی رفته بودم قسمتی از این پیشنهاد به ما ا رائه 
شده  اما قسمت اصلی که این ارتباط نزدیک تر شد را 
دوســتی به نام آقای صاحب فصول انجام دادند و این 

فاصله را کم کردند.

رمز و رازهای برکت  کســب و کار  شرکت شما چه 
چیزی می تواند باشد؟

برکت کســب و کار به موضوع انفاق و حمایت ما 
از مســاله مهرورزی برمی گردد. در اصل کل داستان 
برای شرکت خوش یمن بوده است. توسعه کار ما بعد 
از آذرماه دوسال پیش بود که این اتفاقات افتاد و بعد از 

آن زمان ما خیلی به آن اهمیت دادیم.
آیا تمایل ندارید مردمی که از امکانات شــرکت 
استفاده می کنند از همکاری شما با موسسه خیریه 

مهرآفرین و خدماتی که شــما برای افراد تحت 
پوشش دارید مطلع بشوند؟

حدود56میلیون کاربر داریم کــه از خدمات ما 
اســتفاده می کنند اما اصال دلم نمی خواهد که برای 
مردم توضیح بدهیم که چه خدماتی برای مهرآفرین 
یا موسســات خیریه دیگر داشــته  ایم. در سیاست 
صاحبان شــرکت بزرگ نمایی این مسائل گنجانده 
نشــده اســت. این کار را برای دل خودمــان انجام 
می دهیم و کاری که برای دل باشــد نیاز به جار زدن 

ندارد.

یکی از ابتکارات برجسته شرکت آسان پرداخت 
چه چیزی  است؟

یکی از برجسته ترین کارهایی که آسان پرداخت 
برای مهرآفرین انجام داده البته در راه انجام اســت. 
چون هنوز محقق نشــده نمی خواهــم در موردش 
صحبت کنــم حدود دو ماه دیگر اجرایی می شــود. 
دنبال این هستیم که برای یکی از مراکز درمانی غرب 
کشور دســتگاهی را تامین بکنیم  که در آن منطقه 

نیست هر زمان قطعی شد بیشتر خواهیم گفت.

دلیل اینکه با موسسه مهرآفرین همکاری دارید 
چه چیزی است؟ 

با یک دست باید بدهیم که جایش خالی شود تا با 
چیز دیگری پرشود؛ عامیانه اش شاید این باشد که از 
هر دست بدهی از همان دست پس می گیری. وقتی 
چیزی که داری را نگهداری چیز جدیدی به دســت 

نمی آوری.

الگوی شما برای انجام این کار خیر چه کسی بوده 
است؟

درسته در قرآن به انفاق تاکید شده اما هرچیزی 
که برای آدم قابل لمس باشد بیشتر تاثیرگذار خواهد 
بود شاید یادآوری جمالتی از قبیل دلت را بزرگ کن. 
در بحث انفاق و نیکوکاری این جمالت خیلی بیشتر 

کمک کننده است.

زمان بخشــش به دیگران به نظر شما چه چیزی را 
باید بخشید؟

در بخشش چیزی را که برازنده خودمان است باید 
ببخشیم نه چیزی که اضافه داریم و بنجل است.
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زهره نیلی

پســران و دختران، همراه با مــادران خود با 
شــادی و خنده از گرد راه می رســند. در چهره 
مــادران، درد و رنج و خســتگی موج می زند اما 
آمده اند تا در خوشــحالی کودکان خود سهیم 
شــوند؛ بچه هایی که شــاید درک درســتی از 
آینده خــود ندارند یا برعکــس؛ بچه هایی که 
تصمیــم گرفته اند آینــده خود را بســازند و 
روزهای روشنی را برای خود و مادران دردمند و 

خسته شان رقم بزنند.
امروز 24 دی ماه و اینجا فرهنگسرای امید در 
بوستان خیام اســت. مادران با دست های پینه 
بسته، دســت کودکان خود را گرفته اند تا تولد 
بچه ها را جشن بگیرند. بچه هایی که در زمستان 
به دنیا آمده اند امــا آمدن بهار را مژده می دهند.

کودکانی کــه نمی خواهند بهتریــن روزهای 
بچگی و حتی نوجوانــی و جوانی خود را در فقر 
و بدبختی و با پرسه زدن در خیابان ها بگذرانند 
و »کودکان کار« نامیده شــوند. آخر گناه آنها 
چیســت که »بی سرپرست« یا »بدسرپرست« 
هســتند؟ این بچه هــا هم دلشــان می خواهد 
ســرپناهی داشته باشــند و خانه گرمی و پدر و 

مادر مهربانی و اندک رفاهی.
همــکاری  بــا  مهرآفریــن  موسســه 
فرهنگســرای امید، جشــنی ترتیب داده اند؛ 
»جشن بهارانه زمستانی ها« و تو آمده ای تا لحظه 
لحظه این جشــن را در قالب کلمات ثبت کنی؛ 
واژه هایی که نمی توانند شــادی و شوق بچه ها 
را، آن گونه که باید و شاید ثبت کنند. دخترکی 

شــیطان 
و زیبــا بــا 

بلــوز صورتــی و 
حلقــه ای  گشــواره های 

کنارت نشســته؛ دســت می زنــد و می خندد 
و بــاال و پایین مــی رود. نگاهــش می کنی و 
می گویی:»عزیــزم، تولدت مبارک« می خندد 
و می گوید:»تولد من که نیســت؛ تولد خواهرم 
اســت؛ من آمدم که برقصم و بــازی کنم« و تو 
رقص و خنده و شــادی را بــرای همه کودکان 

سرزمینت می خواهی.
بچه هــا، لباس های مهمانی خــود را به تن 
کرده انــد؛ لباس هایی که گرچه ارزان اســت و 
کیفیت چندانی ندارد اما بهترین لباس شــان 
است و چه خوب که پسرها و دخترها زیباترین 
پیراهــن یا بلوز خود را پوشــیده و به جشــنی 
آمده اند که فقط و فقط بــرای آنها ترتیب داده 

شده است.
برنامه با خواندن قرآن و پخش ســرود ملی 
آغاز می شود. بعضی بچه ها سرود می خوانند اما 
همه منتظرند تا برنامه از حالت رســمی خارج 
شــود و »عمو حامی« از راه برســد؛ پانتومیم 
اجرا کنند و نانوا شــوند و مسابقه دهند و جایزه 
بگیرنــد. فقط کافی اســت چنــد دقیقه  صبر 
کنند اما بچه هــا مگر، آرام و قــرار ندارند. از در 
و دیوار باال می روند و دلشــان می خواهد انرژی 
خود را با دست و رقص و جیغ و شیطنت تخلیه 

کنند.
راســتی »خاله مریم« هم آمده؛ همان خاله 
مریم مهربانی که در شــبکه جام جم هم برنامه 

می کند.  اجرا 
و»نخــودی«  او 
آمده اند تا با بچه ها شــعر 
بخوانند و شــادی کنند.آمده اند تا 
در کنار بچه ها، تولدشــان را جشن بگیرند. آخر 
زنده و شاد و سالمت بودن ، بزرگ ترین هدیه ای 

است که خداوند به بندگان خود می بخشد.
چشــم می گردانــی و بــه دور و بــرت نگاه 
می کنــی.  ردیــف اول،آقایی با کــت قهوه ای 
نشسته. یک نســخه نشــریه داخلی موسسه 
مهرآفرین و سه نســخه از کتاب »اولین حقوق 
کودک من« نوشــته کیان فروزش در دســت 
اوســت. از او می پرسی:»ببخشید آقا؛ این چاپ 
چندم کتاب اســت؟« او کتاب را ورق می زند و 
صفحه نخســت را می بینــد و می گوید: »چاپ 
سوم« باز تو می گویی: »چه خوب که این کتاب 
به چاپ سوم رسیده«؛ لبخند می زند و می پرسد 
»خبرنگاریــد؟« و تو جــواب می دهی »بله«؛ 
نســخه ای از کتاب و نشــریه مهرآفرین را در 
اختیارت می گذارد و می گوید:»شاید این مجله 
به شما کمک کند؛ من تایماز مصطفایی، مدیر 

اجرایی موسسه هستم.« 
مصطفایی به طور مختصــر، به فعالیت های 
موسسه مهرآفرین اشــاره می کند و می گوید: 
موسسه همه توان خود را به کار می برد تا بنیان 
خانــواده را حفظ کند و با توجــه به نقش مهم 
مادران در خانواده، تالش ما براین است تا آنجا 
که می توانیم زنــان را به لحاظ روانی، اجتماعی 
و اقتصــادی توانمند کنیم. آن هــم زنانی که 
بی سرپرست و بدسرپرست هستند و متاسفانه 

جشنبهارانهمهرآفرینبرایزمستانیها:

یه   شب مهتاب 
 ماه میاد توخواب..
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90 درصد زنانی که در تهران زندگی می کنند، 
بد سرپرست اند. 

به گفته او موسسه مهرآفرین، هر فصل برای 
بچه هایی که تحت پوشش این موسسه هستند 
و در آن فصل به دنیا آمده اند، یک جشــن تولد 
کلــی می گیرد تا بچه ها شــادی کنند و شــعر 
بخواننــد و هدیه بگیرند و بداننــد زنده بودن و 
خوب زندگی کردن، نعمت بزرگی اســت؛ امروز 
هم جشن تولد 60 نفر از بچه های موسسه است 

که در فصل زمستان به دنیا آمده اند.
خانمی با مانتوی سورمه ای و مقنعه مشکی، 
با چهره ای آرام و مهربــان و درونی که ناآرام به 
نظر می رســد، در گوشه ای نشســته و هرچند 
دقیقــه یک بار، از صندلی خود بلند می شــود و 
با نگرانی به پسر کوچکش که ردیف اول نشسته 
نگاه می کند. به سراغش می روی و علت آشفته 
بودنش را جویا می شــوی. زن جوان، لبخندی 
می زند و می گوید:»راســتش را بخواهی، پسر 
من خیلی دلش می خواست در مسابقه شرکت 
کنــد و جایزه بگیرد؛ به خاطــر همین کنار من 
ننشست و رفت جلو تا بهتر دیده شود اما نه»عمو 
حامی« و نه »خاله مریم« او را ندیدند و صدایش 
نکردند. می دانم که االن خیلی عصبانی اســت و 
من با او ماجرا دارم« تــو به او اطمینان می دهی 
و می گویی »نگران نباشید، ظاهرا موسسه برای 
همه بچه هــا کادوی تولد گرفته« بــا ناراحتی 
می گوید: فکر می کنم هدیه تولد پسرها، کفش 
باشــد چون دیروز از مهرآفرین بــا من تماس 
گرفتند و شماره پای پسرم را پرسیدند اما جایزه 
مسابقه، اسباب بازی است و بچه ها، اسباب بازی 

را بیشتر از کفش و لباس دوست دارند.«
راســت هم می گوید؛ بچه ها اســباب بازی 
را بــه اندازه بســتنی و بیش از کفــش و لباس 
دوســت دارند. بعد پســرش را نشــان می دهد 
و می گوید:»پســرم، بلوز انگری بِرد پوشــیده 
و جلوی جلو نشســته؛ خیلی شــیطان و خیلی 
باهوش اســت؛ اصال خانم پسرم، جزو بچه های 
بیــش فعال اســت. االن هم از طرف موسســه 
مهرآفرین، جذب کانون نخبگان شــده؛ همان 
جایی که گلدایران از آن حمایت می کند. خوبی 
کانون، این است که امکانات ویژه ای را در اختیار 
بچه های باهوش می گذارد. مثال امسال تابستان 

برای پسرم محمدرضا، کالس گذاشتند.«
پــدر محمدرضا بیمار و از کارافتاده اســت و 
مادرش از دوسال پیش تاکنون زیر نظر موسسه 
مهرآفرین، روزگار می گذراند و موسســه، ماهی 
100 هزار تومان در اختیار او و شــوهر ناتوان و 
دختر دبیرستانی و پسر بیش فعالش می گذارد. 
مهر هم که از راه می رسد و مدرسه ها باز می شود، 

کیف و کتاب بچه هایش را تهیه می کند.
از مادر محمدرضا می پرسی »یکی از اهداف 
موسســه مهرآفرین، کارآفرینی بــرای مادران 
اســت... آیا این انجمن خیریه برای خود شــما، 
کاری در نظر گرفته اســت؟« و او می گوید:»من 
از صبح تــا عصر در خانه ایــن و آن کار می کنم؛ 
نظافت و انجام کارهای منزل...آرتروز دارم و هر 
دو دستم درد می کند. از موسسه خواسته بودم، 
اگر کاری به جز کار در خانــه بود به من معرفی 
کند. چنــد روز پیش تماس گرفتنــد و گفتند 
یکی از مغازه های بازار، فروشــنده می خواهد اما 
به خاطر پسرم نتوانســتم بروم چون از 8 صبح 
تا 8 شب باید آنجا باشــم و به خاطر محمدرضا 
نمی توانم. باز اگر تا چهار بعد از ظهر بود، شــاید 
می توانستم قبول کنم اما تا آن ساعت شب نه... 
تا به خانه برسم ساعت از 10 هم گذشته است.«

همچنان جشــن و پایکوبی ادامه دارد. تازه 
گروه گیتار مهرآفرین بر صحنه جا خوش کرده 
و در حال کوک کردن ســازهای خود هســتند. 
بعد از چند دقیقه شــروع به خواندن و نواختن 
می کنند: »خونه مادربزرگــه هزارتا قصه داره/ 
خونه مادربزرگه، شادی و غصه داره...« و بچه ها 
با گروه، شعری را می خوانند که از آن خاطره ای 
ندارند. آخــر خودمانیم »خونــه مادربزرگه«، 
نوســتالژی بچه های 5 تا 10 ســاله نیست. این 
بچه ها شــرک و باب اســفنجی و انگری برد را 
خــوب می شناســند.   اما شــیرین ترین بخش 
برنامه زمانی اســت که در باز می شــود و بچه ها 
یک کیک شکالتی دو طبقه را جلوی چشم خود 
می بینند. کیکــی که بخش کوچکی از آن کنده 
شده؛ بعضی با ناراحتی می پرسند:»چی شده؟ 
چرا کیک تولد ما را خورده ایــد؟ نکند کیک ما 
پخش زمین شده؟ نکند... نکند...نکند...؟؟؟« اما 
کیک را مخورده و پخش زمیــن هم نکرده اند. 
فقط تکه کوچکــی از آن به دیواره مقوایی جعبه 

گرفته شده؛ همین و بس.
آهنگ»تولد، تولــد، تولدت مبارک« نواخته 
می شود. بچه ها غرق شور و شــادی اند. مادران 
هم با خســتگی لبخند می زنند. بعضی شــان 
با گوشــی های همراه خود فیلــم می گیرند تا 
خاطره این روز را ثبت کنند. برشی کوچک از آن 
کیک بزرگ دو طبقه، سهم بچه ها و مادرانشان 
اســت؛ باشــد که روز و روزگارشــان هم چون 

کام شان شیرین شود. 
»خالــه مریــم« از بچه هــا می خواهد برای 
گرفتن عکس یادگاری به صحنه بیایند. بچه ها 
ســر از پا نمی شناســند. دور خاله مریم حلقه 
می زنند. صدای مرتضی پاشایی پخش می شود: 
»نگران منی که نگیره دلم/ واســه دیدن تو داره 
می ره دلم/ نگران منی مثــه بچگیام/ تو خودت 

می دونی من ازت چی می خوام...«
این بار به جای بچه ها به مادران نگاه می کنی. 
مادرانی که نگرانی در چشمشــان موج می زند. 
مادرانــی کــه آرزو دارند بچه هاشــان، بچگی 
کنند و شــاد و خوشبخت باشــند. مادرانی که 
دست هاشان پینه بسته و خسته و رنجیده اند اما 
همچنان در انتظار رســیدن روزهایی روشن و 
پرامید برای فرزندانشــان هستند. شاید روزی 
از راه برســد که کودکان دلبند آنها، کودک کار 
نباشــند و مثل بچه های دیگــر بخورند و بازی 
کنند و لباس نو بپوشند و از در و دیوار راست، باال 
روند. یک بار دیگر خاله مریم بچه ها را به خواندن 
تشویق می کند.بچه ها و مادرانشان ایستاده اند و 
همه با هم ســرود می خوانند: »ای ایران/ ای مرز 
پرگهر/ ای خاکت، سرچشــمه هنــر/ دور از تو 
اندیشــه بدان/ پاینده مانی تو جاودان...« و تو با 
خود می گویی زندگی یعنی همین. یعنی شعری 
که حســین گل گالب ســرود و روح اهلل خالقی 
برایش آهنگ ســاخت و بنان خواند تا سال های 
سال، مردم ســرزمین مان از پیر و جوان و بچه و 

بزرگ بخوانند و به زادگاه خود ببالند.
از پارک خیام بیرون می آیی. ســوار تاکسی 
می شــوی و با شــنیدن صدای فرهاد، خنده بر 
لبانت نقش می بندد. انگار او هم آمدن روزهای 
خوش را نوید می دهد:»یه شب مهتاب/ ماه میاد 
تو خوابو منو می بره کوچه به کوچه/ باغ انگوری/ 

باغ آلوچه...«



جامعه

18بهار و تابستان 1394 . شماره 27 

دلیل اینکه در موسسه مهرآفرین مددجویان را به صورت رایگان 
ویزیت می کنید، چی هست؟

کمک به همنوع به عنوان یک نوع نیاز شخصی است. من هم این 
نیاز را در خود احســاس کردم و با توجه به توانایی خودم، خواستم 
در این زمینه  به افرادی که تحت پوشــش این موسســه هســتند، 

کمکی کرده باشم.
چه حسی از انجام این کار دارید؟

قطعا کمک به افراد و راهگشــا بودن و رفع آالمشان حتی بصورتی 
محدود و کم، احســاس خوبــی به فرد می دهد. بر همین اســاس با 
توجه باورهای شــخصیم که اگر تحصیالتی دارم و درســی خوندم 
و درآمدی کســب کردم زمان های محدودی  را هم بتونم اختصاص 
بدم به افرادی که نیاز دارن اما اســتطاعت مالی ندارند. در این حالت 

آرامش بیشتری رو تجربه می کنم.
مشکالت بچه ها بیشتر چیست؟

با توجــه به اینکه اکثریت مددجویان موسســه مشــکالت مالی 
دارند، از نظر جســمی کمبودهای تغذیه ای دارند که می تواند منجر 
به اختالالت رشــدی شــود. در عین حال باید به مشکالت عاطفی 
و روانشــناختی آنها هم توجه ویژه شــود. در ایــن زمینه کمکهای 
زیادی الزم اســت چون بدسرپرست هستند و خالء عاطفی زیادی را 

احساس می کنند.
دالیل مشکالت چی هستند؟

دالیل مشکالت بچه ها هم به ارتباطات بین فردی با همکالسی ها، 
دوستان و حتی اعضای خانواده برمی گردد، هم به کمبودهای رفاهی 

و امکانات و هم مشکالتی که ریشه اقتصادی دارند.
خیرین چه کمکی می توانند در زمینه سالمت به بچه ها بکنند؟

به نظر من چون اغلب این خانواده ها نیازهای شــدید مالی دارند 
مهمتریــن کمکی که خیریــن می توانند انجام دهنــد کمک مالی 
اســت اما در کنار آن می توان خدمات دیگری هم ارائه کرد تا سطح 

رفاه زندگیشان تاحدودی بهبود پیدا کند مخصوصا اگر این خدمات 
بار هزینه ها را از دوش آنها ســبکتر کنددر سنین مختلف کودکانی 
که مشــکالت مالی دارند بحرانهایی را تجربه می کنند که برای گذر 
از این بحرانها طبیعتــا نیاز به حمایتهای اجتماعی، روانشــناختی، 

آموزشی و حتی عاطفی دارند.
پدر و مادرها چه برخوردی با شما دارند؟ 

با وجود آنکه من کار خیلــی مهم و خاصی برای  مددجویان انجام 
نمیدهم و فقط در حد ویزیت یک پزشــک عمومی است ولی برخورد 
خیلی مهربانانه و کامال خوبی با من دارند. اینکه آنها قدردان هستند، 

بسیار ارزشمند است و حس خیلی خوبی به انسان می دهد.
آیا بعد از اینکــه مددجویان را ویزیت کردید در مرحله معالجه هم 

کنار آنها هستید؟
بعد از ویزیت بچه ها و مددجویان اگر معالجه آنها در حد توان من 
باشد حتما این کار را انجام خواهم داد اما گاهی  که معالجات از توانم 
خارج می شود آنها را باید به مراجع تخصصی و فوق تخصصی فرستاد 
که با تجویز من، خوِد موسسه مددجویان را به این مراکز میفرستد و  
یکســری از همکاران متخصص ما، ویزیت دریافت نمی کنند. گاهی 
آزمایش هایی نیاز است که هزینه های سنگینی دارد که البته بعضی 
از آزمایشــگاه ها همکاری می کنند. حتی گاهی عمل های جراحی 
را جراحان خیر به صــورت رایگان انجام می دهنــد یا بعضی اوقات 
موسســه خودش هزینه این عمل هــا را به وســیله خیرینش تقبل 

می کند.
آیا از همکار دیگر خود برای تشکیل یه تیم پزشکی دعوت کرده اید؟

 دکترمریم شریعتی متولد ســال1355 فارغ التحصیل رشته پزشکی 
عمومی هستند. ایشان بعد از فارغ التحصیلی در درمانگاهها و کلینیکهای 

مختلف، فعالیت می کنند.

پزشک نیکوکارمهر آفرین
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البته من پیشنهاد دادم اما چون مدت زمان زیادی نیست که خودم 
به این موسســه رفت و آمد دارم  هنوز موفق نشــده ام که یک تیم را 
تشکیل بدهم ولی هســتند همکارانی که اظهار تمایل کرده اند ولی 
با توجه به اینکه در زمان مشــخصی باید اینجا حضور داشته باشند و  
مشــغله کاری زیادی دارند ترجیح می دهند افــراد به مطب مراجعه 

کنند و آنجا آنها را رایگان معالجه کنند.
کی به این نتیجه رســیدین که این کار را آغاز کنید؟ با این موسسه 

همکاری داشته باشید؟
من از طریق یکی از بیمارانم که خودشــان در این موسســه شاغل 
هستند به صورت کامال تصادفی با این موسسه آشنا شدم در واقع من 
هیچ آشنایی نداشتم و قبال البته اسم خانم دانشور را شنیده بودم یک 
مجله برای من آوردند بعد که دیدن مــن تمایل به این کار دارم چند 
ماه بعد با من تماس گرفتند و ســوال کردند و یک بار جلسه حضوری 
داشــتیم داخل موسسه بعد که دیدن می توانند اتاقی را با عنوان اتاق 

معاینه در اختیار من بگذارند.
در اصل شما خودتان شروع کننده این کار خیرخواهانه بوده اید؟

البته که اراده و اختیار بنده دخیل بوده اســت. بعد از آشــنایی از 
طریق بیمارم یکــی از آن فرمهای داخل مجله را پر کردم برای کمک 
به یــاوران که البته کمک خیلی ناچیزی بود و داخل فرم باید شــغل 
خودم را وارد میکردم بعد از این کار از موسســه با من تماس گرفتند و 

من هم اظهار آمادگی کردم.
تاثیر این کار در زندگی فردی خود شما چگونه بوده است؟

من فکر می کنم در این شــرایط خدا یکسری درهای بسته را روی 

بنده هایش باز می کند یک مســیرهایی که شــاید قبال دشوار بوده 
جلوی پــای آدم هموارتر می شــود از لحاظ روانشــناختی باعث 
آرامش درونی من می شود. قطعا کمک به همنوع خیر و برکت را در 

زندگی بیشتر می کند و خودم این رو احساس کردم.
مدت زمانی که با این موسسه همکاری دارید چقدر است؟

حدود یکسال است که با این موسسه همکاری دارم.
در حال حاضــر فقط  به این موسســه برای ویزیت تشــریف 

می آورید؟
بله به صورت خیریه در حال حاضر فقط همین موسســه رفت و 
آمد دارم. البته اگر فرصت و زمان داشته باشم دوست دارم  معالجه 
بیماران را در موسساتی مشــابه گسترش دهم. ا هرچند با توجه به 
محدودیت زمانی برای این موسســه هم خیلی نمیتوم وقت بگذارم 
و هر دو یا ســه هفته یکبــار به اینجا میام و مددجویــان را معاینه 
می کنم. البته اگر سعادت باشــه و خدا توفیق بده و کاری باشه که 

من از انجامش بربیام خوشحال میشم ادامه دهم.
به نظر شــما مهم ترین کار را در این موسســه برای سالمت شما 

انجام نمیدهید؟ معاینه و تشخیص بخش مهمی از درمان است.
بله این کاری هست که من از انجامش بر می آیم 

از ارتباط هاتون با مراجعه کننده ها  میشه برام صحبت کنید؟
ارتباط های خوبی گرفتم از کســانی که به اینجا مراجعه می کنند 
بعضیها دیگر مریض های دائمی من شده اند و افراد دیگری از خانواده 
خود را معرفی می کنند یــا خانوادگی به من مراجعه می کنند که این 
خیلی خوب است اما روی هم رفته میتونم بگم خیلی وقت و زمانی را 
از آدم نمیگیره ایــن کار. من فکر می کنم برای اغلب همکاران یا حتی 
کســانی دیگر با خدمات دیگر که دوســت دارند در کارهای خیریه 
شــرکت بکنند اگر زمان یا حتی مقداری از هزینه های خود را به امور 
خیریه اختصاص بدهند آســیبی که نمیبینند هیچ خیر و برکتی هم 

به زندگی آنها سرازیر می شود و اثرات مثبتی را خواهند دید.

اگر افرادی عضو موسســه نباشند چگونه می توانند از این خدمات 
استفاده کنند؟

بعضــی از همکاران من هســتند که اگر بیماری بــه آنها مراجعه 
بکنه و بگه که پرداخت ویزیت برای او ســخت هســت من دیدم که 
همــکاران ازش ویزیت را نمیگیرند و افراد را به صورت رایگان ویزیت 
می کنند من اگر احســاس کنم کاری میتونم انجام بدم برای کسی و 
کاری از دســتم بربیاد حتما انجام میدم چه داخل موسسه باشد چه 
خارج اینجا اما اینکه خودم پیگیر باشــم که این افراد را کشف بکنم تا 

به حال انجام نداده ام.
 جمله ای که شاید با خواندن آن کسی ترغیب بشه به کار نیکوکاری 

را چی مد نظر دارید؟
از هر دست بدی از همان دست پس میگیری

از بزرگان دین 
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مینا شمیرانی

بارانی نماینده مهرآفرین کتیج سیســتان و بلوچســتان در مورد فعالیت ها و 
خدمات این موسسه  آورده اســت: در پاییز 93 خدمات بسیاری به مددجویان 
توســط موسســه نیکوکاری مهرآفرین ارائه شــده اســت که این خدمات به 

چندبخش دسته بندی می شود.
بارانی در گزارش خود آورده اســت: با آمدن پاییز و ماه مهر که فصل مدرسه ها 
آغاز می شــود برای رفاه حال دانش آموزان کف مدرسه روستای گیران مرمت 
شــد. دانش آموزان کتیج در حالی مدرســه را آغاز کردند که بین آنها تعدادی 
نوشــت افزار توزیع شد که سهمی از این نوشــت افزار به روستاهای اطراف هم 
رسید که لیست این نوشت افزار و لوازم التحریر به این ترتیب است: بسته کامل 
نوشــت افزار و دفتر، کیف و کفش، لباس فرم ابتدایی که تا دوم دبستان کاربرد 
دارد. از پایه ســوم لباس محلــی بلوچی با پارچه بلوچــی و مانتوی دخترانه از 

ابتدایی تا دبیرستان .
وی افزود: این توزیع نوشــت افزار در ســه مرحله انجام شد البته در این مراحل 
به غیر ازنوشت افزار اقالمی مانند کیف، مانتو، مقنعه هم جزء مواردی بود که به 

دانش آموزان رسید و بین آنها تقسیم شد.
نماینده موسسه نیکوکاری مهرآفرین در استان سیستان و بلوچستان در ادامه 
آورده اســت: مرمت و تجهیز یک اتاق و تبدیل آن به کالس درس در مدرســه 

فاطمه الزهرا)س( از دیگر فعالیت ها بوده است. 

مدارس ساخته شده در استان سیستان به شرح زیر است:
 مدرسه فاطمه زهرا دارای 6 کالس مقطع ابتدایی واقع در کتیج 

مدرسه فضیلت دارای 6 کالس مقطع راهنمایی و دبیرستان واقع در کتیج
مدرسه ابتدایی دارای 1 کالس در روستای گنگز
مدرسه ابتدایی دارای 1 کالس در روستای زوار

مدرسه ابتدایی دارای 2 کالس در روستای رشیدآباد

ایشــان در جای دیگری آورده اند: توزیع شش هزار جلد کتب کمک آموزشی و 
عمومی به مدارس فنوج، کتیج و محترم آباد و اهدای ســه سیستم کامپیوتر به 

مدارس و کتابخانه ها را می توان جزء فعالیت های این موسسه نام برد.
در این گزارش آمده است: در 2 روستای رشیدآباد مسکوتان و بنگر بین 65 نفر 
از دانش آموازن لوازم التحریر توزیع شــده ومرمت سرویس بهداشتی مدرسه 
روستای کوه تنجیالن هم انجام و یک دســتگاه آبسرد کن به مدرسه روستای 
کتیج داده شده اســت ضمنا بنیاد قلم چی 250جلد کتاب به ارزش 4میلیون 
تومان اهدا کرده اســت. اهدای 10عددتوپ فوتبــال و 5کارتن کاغذ تحریر به 
مــدارس کتیج و محترم آباد و توزیع کفش و کاله بــرای 90دانش آموز از دیگر  

اقدامات این موسسه بوده است.
در جای دیگری از این گزارش آمده است بین 30نفر پوشاک، مقداری موادغذای 
بین نیازمندان، پوشــاک بچگانه برای ســیصد کودک به هر نفر3شلوار، برای 

50کودک  پوشاک و اسباب بازی نو و مستعمل و 230بسته پنیر توزیع شد. 
در بخش گزارشات سالمت و پزشکی موسسه خیریه مهرآفرین واحد سیستان 
و بلوچستان آمده است: 4بیماربه ایرانشــهر معرفی شده اند. احمد ب به علت 
بیماری قلبی و دو بیمار قلبــی دیگر به تهران معرفی و به صورت رایگان درمان 
شــدند. دو بیمار قلبی و خونی دیگر نیز برای مداوا به تهران اعزام شده اند. لوازم 

بهداشتی و پمادهای موضعی نیز بین مددجویان توزیع شده است.
بارانــی، نماینده مهرآفرین به مــوارد دیگری از خدمات این موسســه به افراد 
نیازمند به این ترتیب اشــاره کــرد: ذبح 5 راس گوســفند، تهیه امکانات برای 
کارگاه بلوک زنی خیریه، تهیه امکانات برای اجرای همایش نیکوکاری، اهدای 
20کارت 25هزارتومانی به ایتام، اصالح و تعمیر لوله کشی و جابه جایی و نصب 
مجدد آبسردکن و راه اندازی آبگرمکن گازی خوابگاه شبانه روزی کتیج، جذب  

4صندلی اداری اصلی و جذب و اهدای یک فرش و دو پشتی منزل.

پاییز مهرآفرین سیستان چگونه گذشت
گزارش3ماهه فعالیت های مهرآفرین استان سیستان و بلوچستان
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مبلغ/ریال برآورد عنوان ردیف
40/000/000 3 دستگاه خرید و اهدای رایانه به مدارس       1

31 نفر 2  معرفی بیمار به تهران – کرمان یزد ، بندرعباس و ...  
5   نفر 3  معرفی بیمار به ایرانشهر          

8/000/000 13 پرداخت کمک های نقدی به  بیماران  4
60/000/000 89 خانوار پرداخت کمک های غیر نقدی به نیازمندان    5
5/000/000 20 نفر پرداخت کمک مالی به ایتام   6

142/000/000 حدود 670 نفر توزیع نوشت افزار به دانش آموزان 7
2/500/000 10 عدد توپ فوتبال تهیه امکانات ورزشی  8

420/000/000 1    مورد 9   فعالیت های عمرانی  ؛ اماکن عام المنفعه  
210/0000/000 7600 جلد 10    جلب کتب اهدای و کمک آموزشی از مهرماه تا کنون
24/000/000 تاکنون 11     تجهیزات و هزینه های اداری و کاری     خرید و اهدائی
10/000/000 80 نفر تهیه و توزیع نوشت افزار ، مانتو شلوار و...     12
120/00/000 1 جذب خیر جهت عالج بیماران و مبلغ پرداختی توسط خیر      13
29/000/000 110مورد جذب و اهدای کفش نو      14
90/500/000 3 مورد پرداخت هزینه مرمت فضا های آموزشی وکارهای متفرقه  15
18/000/000 5 راس ذبح گوسفند 16
13/000/000 3 پرداخت هزینه سفر های کاری و اداری 17
29/000/000 6 کارتن 27    توزیع لوازم بهداشتی  

-
-

جمع کل :             1/221/000/000
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»اگنس گونکســا بوجاکســیو« )مادر تــرزا( دختر یــک خواربار فروش 
 آلبانیایی در 27 آگوست سال 1910 در »اسکوپي« یوگسالوی به دنیا آمد.

اگنس در هجده ســالگی برای دوره کارآموزی و فراگیری زبان انگلیســی 
به کشور ایرلند رفت و در اول دســامبر 1928 پس از سه ماه آموزش با چند 
دختر جوان دیگر رهســپار هندوستان شــد. آنها چند هفته بعد در تاریخ 

ششم ژانویه به »کلکته« رسیدند.
اگنس در 24 ماه می 1931 و در 21 ســالگی، نخســتین سوگند موقتی 

خود را مبنی بر نیکــی و فرمانبرداري یاد کرد. مــدت کوتاهی از این تعهد 
نگذشته بود که رهسپار شــهر »دارجلینگ« در کوهپایه هیمالیا شد تا در 
بیمارســتانی خدمت کند. پس از پایــان دوره اش در دارجلینگ، دوباره به 
کلکته بازگشت و ســرگرم کار آموزش شد. سرانجام، اگنس در  27 سالگی، 
سوگند و تعهد همیشگي خود را یاد کرد و نام خود را به ترزا تغییر داد. ترزا نام 
یک راهبه  فرانسوی بود که در زندگی کوتاهی که داشت، با کارهای کوچک 
روزمره و خســته کنده با کمال خوشی و رضایت برای خدا، به مردم خدمت 
کرده و نــام خدمت خود را »طریق کوچک« نامیده بود. خواهر ترزای جوان 
 هم به پیــروی از قهرمان خود، روش »طریق کوچــک« را در پیش گرفت.

پس از آن به عنوان یک راهبه ســوگند خورده در مدرســه  »مریم مقدس« 
ســرگرم کار شــد. در همین رفت و آمدها از صومعه به مدرســه بود که با 
 محرومیت ها و فقر و تهیدســتی مردم در خیابان های کلکته مواجه شــد. 
خواهران روحانی در صومعه کلکته هر ســال یک بار برای تجدید قوا و دعا و 
تفکر به »دارجلینگ« ســفر می کردند. در راه این سفر )1946(،  هنگام دعا 
خواهر ترزا احساس کرد خدا به روشي ساده اما در عین حال تکان دهنده، او 
را براي خدمت به فقیران کلکته فراخوانده است. خودش می گفت این واقعه 
در حقیقت، »رســالت اندرون رسالت« بود  اما این رسالت آنچنان هم عملی 

و بی دردسر نبود.
 او اکنون مدیر یک مدرسه  شناخته شــده و برجسته بود. از این گذشته 

مادر ترزا
آشنایی با نیکوکاران بزرگ جهان
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به صومعه و جماعت مذهبی خود تعهد داشــت و 
نمی توانست و نمی خواست به تعهدات و وظایف 

خود پشت  پا بزند. 
خواهر ترزا بر این باور بود که اگر این ندا و الهام 
از سوي خدا بوده  است، بدون شک عملی خواهد 
شد. ســرانجام پس از حدود دو  سال انتظار اجازه 
نامه ای به دســتش رســید که با آن می توانست 
به عنوان یک راهبه در محیــط خارج از صومعه 

خدمت کند. 
او کلبه  کوچکی را در منطقه  فقیرنشین »موتی 
جهیل« کلکته برای زندگی پیدا کرد. در آن محله 
محروم و بــا دیدن بچه های ولگرد و تهیدســت 
 به این فکر افتاد که برای آنها مدرسه ای برپا کند.

او می دانست که خواندن و نوشتن، کلید زندگی 
بهتر برای آنها به شمار مي رود. در عین حال، این 
کار فرصتی به او می داد که اصول ابتدایی بهداشت 
را به آنهــا بیاموزد. از این رو  زمین متروکی را پیدا 
کرد و از کســی خواست که علف هاي آن را بزند و 
سرگرم کار شد. نه میزی بود و نه صندلی و نه تخته 
سیاه! تنها شــماري کودک مشتاق و آموزگاري 
مشــتاق تر که با چوبــی  روی شــن ها الفبا را به 
آنها می آموخت. به تدریج چنــد نفر از خواهران 
روحانی و شاگردان گذشــته اش به او پیوستند 
و یکی از دوســتانش بــه نام »مایــکل گومز«، 
طبقه دوم منزلــش را در اختیار آنها گذاشــت. 
»مایکل گومز« بر این بــاور بود که وجود خواهر 
 ترزا  در زیر بام خانه اش، یک برکت الهی اســت. 

نیاز هــا زیاد بود و فقــر و بدبختی از هر گوشــه 
بیــداد می کــرد. خواهر تــرزا فروتنانــه بیان 
مي دارد:» برای سنجش اولویت ها هیچ نقشه ای 
نمی کشــیدیم؛ به محض اینکــه درد و بدبختی 
را در جایی می دیدیــم، کاری را آغاز می کردیم 
 و خدا به ما نشــان مــی داد که چه بایــد کرد.« 

وظایــف آنها هم حــد و مرزی نداشــت، از هیچ 
کاری ابــا نداشــتند و مراقبت از افــراد در حال 
مرگ و بچه های ولگــرد و مریض را وظیفه  خود 
می دانســتند. مادر ترزا مي گفت:» هنگامی که 
فقیری از گرســنگی می میرد به این دلیل نیست 
که خدا از او بي خبر مانده است، بلکه از آن رو است 
 که ما از رفع نیاز های آن شخص سر باز زده ایم... .«
در آن زمان در خیابان های کلکته 200 هزار نفر 
بی خانمــان زندگی می کردند. بســیاری از آنها 

مبتال بــه بیماری های عفونــی و خطرناک و در 
حال مرگ بودنــد. روزی مادر ترزا زنی را در کنار 
جوی خیابان یافت که آنقدر ضعیف و بی حرکت 
به گوشــه ای افتاده بود که موش هــا و مورچه ها 
بــدن او را جویده بودند. مادر تــرزا او را بغل کرد 
و تا نزدیکترین بیمارســتان با خود برد. کارکنان 
بیمارستان از پذیرفتن او سر باز زدند اما مادر ترزا 
آنقدر آنجا ایســتاد تا بیمارستان تختی به آن زن 
بینوا داد. سال ها بعد وقتی از او پرسیدند که تالش 
کوچک تو برای رسیدگی به این فالکت بزرگ به 
کجا رسید؟ پاسخ داد:»اگر من آن روز آن زن را از 
جوی خیابان برنداشته بودم، امروز هزاران انسان 
 برای یاری به فقرا به کمک من نمی شــتافتند.«

ایــن اتفــاق باعث شــد کــه در ســال 1952 
خانــه ای بــرای بیمــاران در حــال مــرگ بنا 
کننــد کــه آن را »نیرمال هیریــدی« نامیدند؛ 
یعنــی خانه  قلب پــاک. این مرکــز در نزدیکی 
 معبــد کالــی )الهــه تخریــب( قرار داشــت. 

در سال 1962 خواهر ترزا تابعیت هندوستان را 
پذیرفت و »بنیاد خیریه مبشرین نیکوکاری« او از 
سوي کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته شد 
 و کنیه  او از خواهر ترزا به »مادر ترزا « تغییر یافت.

بــرای آنهــا بچه های یتیم و ســر راهی، قشــر 
مهمــی از جامعه بــه شــمار مي آمدنــد. آنها 
بچه هــا را از خیابان هــا بــه خانــه  کوچکی که 
برای ایــن کار در نظــر گرفته بودنــد می بردند 
 و از آنهــا پرســتاری و مراقبــت مي کردنــد. 
ثروتمنــدان و حتــی تهیدســتانی کــه وضع 
بهتری نســبت به بینوایان کلکته داشــتند، به 
آنها کمــک می کردند. بــراي نمونه، در ســال 
1973 میالدی یــک ســاختمان را که پیش تر 

برای آزمایش هاي شــیمیایی بــه کار می بردند 
به او هدیه کردنــد. او این مکان را »هدیه محبت« 
نامیــد. فقیران کلکتــه برگ های خالی و ســبز 
نارگیل و کاغذ های دور ریخته شده را جمع آوری 
می کردند و به این مکان می آوردند و زنان و مردان 
فقیر و بــی چیز از آنهــا حصیر، طنــاب، کیف و 
 پاکت ســاخته و از این راه امرار معاش می کردند.
در کلکتــه صد ها نفــر مبتال به بیمــاري جذام 
بودنــد؛ از ایــن رو درمانگاه های ســیاری برای 
کمــک بــه جذامیــان تشــکیل داده شــد و 
خواهــران هر هفته بــه ناحیه ای بــرای عیادت 
و پرســتاری جذامیــان فرســتاده می شــدند. 
تا اینکــه در یک زمیــن متروکــه در »تیتاگارا«، 
درمانگاهی موقتــی برای درمــان جذامیان برپا 
 نمودنــد و هزاران جذامــی در آن مداوا شــدند.
در ازای خدمــات و کار هــای بــزرگ مادرترزا، 

گروه های گوناگــون و دولت ها 
بــه او مدال هــا و جوایــز 

بســیاری اهدا نمودند و 
در ســال 1979 جایزه 
صلــح نوبل بــه او داده 

شــد. جالب توجه اینکه 
هنــگام دریافــت نوبــل 
چنین بیــان کرد:»من به 
نام یک فقیر ایــن جایزه 

 را دریافــت می کنــم.«
وي در پایــان مراســم 
از برپایــی میهمانــي 
ویــژه جلوگیــری به 
عمــل آورد و خواهان 
خــرج هزینه های آن 
 برای نیازمندان شــد.

مــادر تــرزا در پنجــم 
ســپتامبر 1997 در 87 سالگی در 
دفتر مرکزی جماعت مذهبی خود 
درگذشت. او در سیزدهم سپتامبر 
در شهر »کلکته« به خاک سپرده 
شــد. در تمام ادیــان الهی از او 
به عنوان یک »قدیســه« یاد 
کرده اند.  وي در سال 2003 
از ســوي »پاپ ژان  پل دوم« 

آمرزیده شناخته شد. 

مادرترزا می دانســت 
نوشتن،  و  خواندن  که 
کلید زندگی بهتر برای 
کودکان فقیر  به شمار 

مي رود 



جامعه

24بهار و تابستان 1394 . شماره 27 

نیکوکاری از قدیم االیام بین ایرانیان مرسوم بوده. وقتی این حس 
در بین انسان ها وجود داشته باشد در جایی خود را نشان خواهد 

داد. بعضی ها با کارهای کوچک بعضی ها با کارهای بزرگ که این در 
اجر معنوی آن هیچ تاثیری ندارد.

 نیکوکاران ایرانی را
بشناسیم

محمد نمازی، فرزند حاج محمدحسن نمازی، در سال 1275 هجری شمسی 
در شیراز زاده شد. دوران کودکی را در هند و چین گذراند. سال های جوانی را 
در شیراز و تهران سپری کرد. در سال 1303 به قصد سیاحت به آمریکا رفت 
اما این ســفر سرنوشت او را تغییر داده و نزدیک به سی سال در آنجا اقامت کرد.  
عشق به ایران برای او همیشه زنده بود و پس از موفقیت در فعالیت های اقتصادی 
به ایران بازگشت. اگر چه نیت اصلی وی ایجاد مجتمع بهداشتی و درمانی بود  اما 
او در سفر خود به ایران با پدیده نامناسب آب آشامیدنی برخورد و تصمیم گرفت 
عالوه بر ساخت مجتمع درمانی، آموزشی، نسبت به انجام سیستم مناسب آب 
لوله کشی نیز با مشارکت انجمن اقدام نماید. به طوری که شیراز اولین شهر ایران 

بود که دارای آب لوله کشی شد.
بنابراین او سازمان لوله کشی آب شیراز و نیز بیمارستان نمازی این شهر را 

)که در ابتدا به بیمارستان پانصد تختخوابی شهرت داشت(، راه اندازی نمود.
از دیگر خدمات او، تاسیس آموزشگاه عالی پرستاری در شیراز بود.

محمد نمازی گرچه مقیم آمریکا بود ولی بیشتر عمرش را در خاور دور گذراند 
و در فاصله دو جنگ جهانی دوم توانســت تجارت دریایی موفقیت آمیزی در 
هنگ کنگ به وجود آورد. او در این مدت با بازرگانی میان شــرق دور و آمریکا 

توانست به ثروت قابل توجهی دست یابد.

  تاسیس بیمارستان نمازی و بنیاد ایران
در ســال 1323 تصمیم گرفت به ایران بازگشته و در شیراز به کمک مردم 
بشــتابد.  او با بخشــیدن مقدار قابل توجهی از ثروتش توانست سیستم آب 
لوله کشی شیراز را )قبل از تهران( و همچنین مرکز پزشکی و درمانی شیراز )بعدها 
بیمارستان نمازی( و آموزشگاه پرستاری نمازی و داراالیتام و هنرستان نمازی 
را راه اندازی کند. برنامه لوله کشی در سال 1327 تکمیل شد. او همچنین در 
سال 1328 بنیاد خیریه ای به نام بنیاد ایران در واشنگتن تاسیس کرد. سازمان 
خیریه بنیاد ایران، در زمینه ایجاد موسسات عام المنفعه در ایران فعالیت داشت.

درگذشت
وی در فروردین ماه سال 1351 خورشیدی در شیراز و در بیمارستان نمازی 

که خود تاسیس کرده بود  و در 76 سالگی درگذشت.

هدف واقف از ایجاد مرکز طبي و بهداشتي 
در وقف نامه راجع به انگیزه  واقف چنین نوشته شده است :هدف و منظور اصلي 
واقف از ایجاد مرکز مزبور این نبوده و نیست که مانند بیمارستان هاي معمولي 
فقط محلي براي آسایش بیماران باشد که چند روز یا چند ماه در آنجا بخوابند 
و استراحت کنند و چنانکه معمول است مورد معاینه و مداوا قرار گیرند، بلکه از 
بدو امر نیت واقف ایجاد مرکز طبي و بهداشتي بوده و نقشه  بنایي که ساخته شده 
به همین منظور ترسیم شده  است و اگر عده   زیادي اطاق خواب دارد به این علت 
است که یک مرکز طبي و بهداشتي باید همه گونه وسایل براي معالجه داشته 

باشد که البته خوابانیدن بیمار هم یکي از آن وسایل است.

   توسعه  بیمارستان نمازي 
در سال 1350 نیاز به توسعه   بیمارستان نمازي احساس شد. مرحوم حاج 
محمد نمازي قصد داشت که با اضافه کردن سه بلوک به شکل حرف تي انگلیسي 
ساختمان قدیم را توســعه دهد. پس از انجام کارهاي مقدماتي و پس از شروع 
به کار، حاج محمد نمازي در سال 1351 فوت کرد. ادامه  کار ساختماني پروژه 
توسط دانشگاه شــیراز پیگیري شد. از بین طرح هاي ارائه شده توسط شرکت 
ساپي طرح کنوني انتخاب شــد و هزینه  الزم از طریق سازمان برنامه و بودجه 
تامین شد  و دانشگاه ادامه   ساخت پروژه را به دست گرفت. در بهمن ماه 1367 
به میمنت دهه  پر فروغ فجر توسط آقاي میرحسین موسوي، نخست وزیر وقت، 
بیمارستان جدید نمازي افتتاح شد یکصد و نوزدهمین زادروز مرحوم محمد 
نمازی، بزرگ ترین واقف عرصه سالمت کشور، در بیمارستان موقوفه آن مرحوم 
در شیراز گرامی داشته شد. دکتر جویبار با اشاره به یکی از بندهای وصیتنامه 

محمد نمازی نیکوکار بزرگ ایرانی 
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مرحوم نمازی، یادآور شد: آن شخصیت بزرگ در 
وصیتنامه خود تاکید کرده که ثروت ودیعه ای در 
دست انسان است که باید در راستای استفاده بهینه 

آحاد مردم مورد استفاده قرار گیرد.
سید محمد جدی، از بنیان گذاران بنیاد خیریه 
مرحوم نمازی نیز در این آئین با اشاره به شخصیت 
واالی مرحوم نمــازی، وی را بزرگ ترین نیکوکار 
عرصه ســالمت تاریخ ایران معرفی و تصریح کرد: 
مرحوم محمد نمــازی، در کار خیر ید طوال و فکر 
بلندی داشــتند. رقیه امامی، نخســتین مترون 
بیمارستان نمازی، دیگر سخنران این مراسم بود 
که به بیان پیشینه ای از این بیمارستان و خاطرات 

مرحوم نمازی پرداخت.
مرحوم نمازی بر استفاده از کلمه  »بهبودستان«  

به جای بیمارستان تاکید داشت
وی ابراز داشــت: مرحوم نمازی با نگاه ویژه ای 
که به ســالمت مــردم داشــت، اســتفاده از نام 
»بهبودســتان« را برای این مــکان همواره مورد 
تاکید قرار می داد و در ابتدای ســاخت آن، عنوان 
بهبودستان بر تمامی ملحفه ها، حوله ها و روتختی 

ها بافته شده بود.
امامــی افــزود: با توجه بــه کم درآمــد بودن 
بیمارستان مرحوم نمازی در آغاز احداث، مرحوم 
نمازی حتی حقــوق ماهیانه کارکنان را نیز گاهی 

خود پرداخت می کرد.

 بزرگداشت در  سال 1387
 بیســتم فروردین ماه ســال )1387( مراسم 
بزرگداشت شادروان حاج محمد نمازی، در محل 
بیمارســتان برگزار شــد. در این مراسم پرسنل 
بیمارستان، دوســتان و خانواده مرحوم نمازی با 
حضور و ارســال تاج گل، یــاد و خاطره بزرگ مرد 
بانی و موسس بیمارستان نمازی و واقف آب شیراز 

را گرامی داشتند. 
در این مراسم، آقای دکتر زند ریاست بیمارستان 
بیان کردند امسال اولین سالی است که روز بیستم 
فروردین ماه بــه عنوان روز بزرگداشــت مرحوم 

زی  محمد نما
نامگذاری شده 
اســت. شــأن 
شــت  ا گد ر بز

چنیــن 
شخصیتی که 
عمر خــود را 
وقــف خدمت 

به همشــهریان کرده است، بیشــتر از این است و 
امیدواریم سال آینده این مراسم با شکوهتر از امسال 

برگزار شود.
ایشــان در بیان تاریخچه ای از زندگی شادروان 
نمازی، افزودند مرحوم نمازی در ســال یک هزار 

و دویســت و هفتاد و پنج در شیراز به دنیا آمد و در 
سن جوانی به امر تجارت در کشورهای هند و چین 
پرداخت. وی در سال یک هزار و سیصد و بیست و 
سه با این هدف که عمده ثروت خود را صرف امور 
خیریه کند، به شیراز بازگشت. ورود مرحوم نمازی به 
شیراز مصادف با پایان جنگ جهانی و شیوع بیماری 
و فقر در ایران و به ویژه شیراز بود. شادروان نمازی 
در اولین اقدام تصمیم گرفت بیمارســتان نمازی 
را احداث کند اما پس از مشــورت با صاحب نظران 
تصمیم گرفت برای پیشــگیری از بیماری، ابتدا 
مساله آب را اصالح کند زیرا در آن زمان آب شیراز از 
قنات آلوده تهیه می شد. مرحوم نمازی هفت سال 
را صرف بهبود آب کرد و برای اولین بار در ایران، آب 
شرب لوله کشی در شــیراز تامین شد. پس از آن، 
احداث بیمارستان سیصد تختخوابی را در زمینی به 
مساحت نوزده هکتار در مصفاترین باغ آن زمان که 
باغ »کفش گر«  نام داشت، آغاز کرد. مرحوم نمازی 

یکی از بزرگترین خیرین در بخش سالمت است.
آقای دکتر علوی، استاد دانشگاه و رئیس سابق 
بیمارستان نمازی نیز در تجلیل از مقام موسس و 

واقف بیمارستان نمازی افزودند از سال یک هزار 
و سیصد و سی و نه با مرحوم محمد نمازی آشنا 
شدم و تا زمان فوتشان با ایشان همراه بودم. آقای 
نمازی عاشــق شــیراز و مردم ایران بود و اعتقاد 
داشــت  هر گونه کاری که بــرای کمک به مردم 
نیازمند الزم است باید انجام داد. مرحوم نمازی 
هیچ گاه خودنمایی نمی کرد و از اینکه یک مرکز 
آموزشی - درمانی در شــیراز راه اندازی می شد، 

بسیار لذت می برد.
آقای دکتر ملک حسینی رئیس بخش پیوند 
اعضاء بیمارســتان نمازی، با تجلیل از اندیشه و 
همت واالی مرحوم نمازی خاطر نشان کردند که 
احداث این بیمارستان با چنین حجم و امکانات 
در شصت سال پیش کار بسیار بزرگی بوده است 
و مرحوم نمازی یکی از بزرگترین انسان ها است.

الزم به ذکر است که جلســه یادبود با حضور 
مســئوالن و مدعوین در ســاعت یازده صبح و 
مراسم بزرگداشت در جوار مقبره مرحوم نمازی، 

پس از نماز ظهر برگزار شد.
حضور مراجعین بیمارستان نمازی بر آرامگاه 
نمازی و قرائت فاتحه یکی از صحنه های آشــنا 
برای پرســنل بیمارستان نمازی اســت اما در 
روز بیســتم فروردین ماه )1387(، مراجعین به 
بیمارستان نمازی با مشــاهده تاج های گل در 
کنار آرامگاه و اطالع از مناســبت این روز، حضور 
چشمگیرتری در این بخش از بیمارستان داشتند. 
امیدواریم ســال های آینده مراسم بزرگداشت 
رادمردی که پنجاه و سه سال پیش بزرگترین 
بیمارستان کشور )و خاورمیانه در آن زمان( را بنا 
نهاد، آنچنان که شایســته و بایسته است، برگزار 

شود.
 

بزرگداشت در سال 1388 
بیســتم فروردین ماه 1388 نیز مانند ســال 
گذشــته ، مراسم بزرگداشت شــادروان محمد 
 نمــازی در بیمارســتان نمــازی برگزار شــد.
 در ایــن مراســم، یــاد بــزرگ مــردی را که 
پنجاه و چهارسال پیش 
، بزرگترین بیمارستان 
خاورمیانــه و اولیــن 
سیستم آب شهری را به 
هم میهنان خود هدیه 

کرد، گرامی داشتند.

 ثروت ودیعه ای در دســت 
انسان است که باید در راستای 
اســتفاده بهینه آحاد مردم 

مورد استفاده قرار گیرد

دکتر نمازی
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پســرک 12ساله، کارگر خشــت چین کوره 
آجرپزی است. قالب سنگین خشت های خیس 
را دســت می گیــرد و می برد می چیندشــان. 
وقتــی صحبت مان تمــام می شــود رو به من 
می گوید: »ببخشــید خانــم، گفتن اینا کمکی 
به مــا می کنه؟« پدرش کمی آنســوتر دارد گل 
خیس را در قالــب می ریزد، در حال صاف کردن 
گل روی قالب می گویــد: »چه فایده داره وزیر و 
وکیلش هم اومدن و کاری نکــردن.« تندوتند 
بــه کارش ادامــه می دهــد؛ جوابــی بهتر از 
»امیدوارم« برای پســرک ندارم. اینجا کارخانه 
آجرســازی و کوره پزخانــه در 17کیلومتری 
جاده تهران- ورامین اســت. چند ماه پیش در 
غروب گرم مردادمــاه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به میان کارگران این کارخانه 
آجرپزی آمــد و روزه اش را با آنها بــاز کرد. آن 

غروب ربیعــی به کارگران گفــت: »من، روزی 
کارگر کارخانه آجرپــزی بودم. امیدوارم روزی 
یکی از فرزندان شما هم وزیر شود. آمدم اینجا تا 
بگویم شما را می بینیم و درصددیم مشکالتتان 
حل شود.« حاال بادهای پاییزی شروع به وزیدن 
کرده اند  اما مشــکالت بــه گواهــی کارگران 
خشــت چین و کوره پز و قالــب زن به قوت خود 
باقی اســت.  آبان آخرین ماه کاری خشت زن ها 
و... اســت و تنهــا کارگــران کوره پزخانه باقی 
می ماننــد. خیلی ها رفته اند. اقبــال و معصومه 
و دیگــر زنان کرد خشــت چین و همســران و 
فرزندانشان رفته اند کردستان تا زمستان بگذرد، 
آذری ها برگشــتند دیارشــان و تنها کارگران 
افغان و خانواده هایشــان که جایی برای ماندن 
ندارند می مانند در خانه های ســازمانی کوره تا 
فصل ســرما بگذرد. خانه که چه عرض کنم؛ دو 

ردیف اتاق های کوچک ســه درچهار روبه روی 
هم و حمام و دستشویی که با فاصله در محوطه 
اتاق هاســت و برای مرد و زن مشــترک است. 
آشپزخانه ندارند و اتاق کوچک کثیف و نموری 
که وســطش یک شــلنگ آب قرار گرفته برای 
 شست وشــوی ظرف و لباس استفاده می شود.

محمد، مرد میانســال افغان و تکیده اســت. با 
موهای لخت و کم پشت مشــکی، هیکلی الغر 
و لباس هایی سراســر خاک آلود. به تل کوچک 
گل روبه رویــش اشــاره می کنــد و می گوید: 
»این تموم شــه کار مام تموم می شــه می ره تا 
13فروردین و ما اگه کســی پیدا شه دستمون 
 رو بگیره می ریــم بنایی اگه نه می مونیم خونه.«
بعــد می گویــد: »حقوق ایرانی هــا رو دادن، 
براشون 32هزاروپنج ســاعت رد کردن اما برای 
ما 30هزار. مایی کــه از 13فروردین کارمون رو 

بنویس   : 
»آجرزنی«
 کار سختیه 

بچه های کار چشم به راه اقدامات دولت و موسسات خیریه اند
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شــروع کردیم اما اونا یکی، دومــاه بعد اومدن و 
حقوق بیشتری هم گرفتن.«

محمــد، ماهــی 800تومان درمــی آورد، 
»دختر زیاد داریــم، نمی رســه، از وقتی ایران 
گرونی آمــده، همه خــرد و کالن، زن و مرد کار 
می کنیم  اما بازم نمی رســونیم.« اشاره می کند 
به پســرکش عبدالخالق که 12ســاله است و از 
هشت سالگی خشــت چیده. روزی 17ساعت. 
2/5شــب تا هفت عصر. می گویم: »چرا مدرسه 
نفرســتادیش؟« جواب می دهد که »مدرســه 
نگرفتنش. گفتن ســنش باالســت. مــن تازه 
دوســال پیش تونستم پاســپورت بگیرم. اون 
یکی پســرم رو هــم نمی گرفتــن، می گفتند 
ســنش باالســت. 9ســالش بود. کلــی رفتم 
ســفارت و اومدم تا به مدرسه داخلش کردیم.« 
عبدالخالم ریزنقش اســت، با پوســتی روشن، 
چشم های مشکی درشت و چهره ای خاک آلود 
که جای جایش گل کشــیده شــده. قیافه اش 
شبیه ایرانی هاست. قالب سنگین آجرها را دست 
گرفته مــی رود و می گذارد توی ردیف آجرهای 
خیس و می گویــد: »خانوم بنویس آجرزنی کار 
سختیه. از 2/5شــب تا هفت عصر کار می کنیم. 
مادرم هم کار می کنه هم آخوره می گیره.« لودر 
در حال زیرورو کردن خاک رس است. آجرها تا 
دهانه شان مانده است، درهای کوره ها را پلمب 
کرده اند و چندتایی که پلمب نشده، هشت تایی 
کارگر مشغول چیدن آجرها در کوره ها هستند. 
یکی از کارگران از پشــت بام کوره می آید برای 
صحبت. میانســال اســت. با ته ریش و موهای 
کوتــاه و ته لهجه آذری: »20ســالی اســت که 
تو این کاریم خشــت های خام را می چینند و ما 
از باال می پزیم. فشاری ها باید 24ساعت در کوره 
بمانند و دستگاهی ها 10ساعت. ساعت کار که 
برای مــا معنی نداره. شــبانه روز باید پای کوره 
باشــیم و یه هفته کار می کنیم یــه روز تعطیل 
می شــیم تا بتوانیم ســر بزنیم به زن و بچه مان. 
مشکل بیمه مان هم، حل نشــده. من 20ساله 
تو این کارم. اما فقط 16، 17ســال بیمه رد شده، 
خیلی وقت ها یک ماهمان را یک روز ردکردن و 
دســتمان به هیچ جا بند نیست. اگر هم شکایت 
کنیم بیرونمون می کنن. حــاال وزیر گفته اگه 
کسی 20سال سابقه یه جا داشته باشه می تونه 

بازنشست شه. خیلی خوبه، اما خب کی می تونه 
تو ایــن کار ما یه جا بمونه. یــا بیرون می کنن، یا 
جور نمیشه وایسیم و... .« مرد میانسال دیگری 
با فرغون ســنگین از بــار آجر از راه می رســد. 
فرغــون را زمین می گذارد. هدبند و تی شــرت 
خاک آلودی که رویش نوشته شده »همه با هم 
بسیج ســازندگی« به تن دارد با موهای فر کوتاه 
و ته ریش: »من از ســال 70 تا االن تو این کارم. 
23ساله تو این کارم و سرپرستم اما فقط 16سال 
برام رد شــده. همه اینجا اینطوری ان. مثال سال 
70، 80 و86 هریک ماه کارمون رو یک روز بیمه 
رد کردن و فروردین که از ســیزدهمین روزش 
کار کردیم رو اصال رد نکردن. وزیر گفت بازرس 

می فرسته، درست می شه، اما اصال نفرستاد.
البتــه تقصیر اینــا نیســت، زمان اینــا که 
نبوده امــا خــب من 50ســالم شــه دیســک 
بگیرم خونه نشــین می شم، ســابقه بیمه ام پر 
نمی شــه و هیچی به هیچی. یکــی از بچه های 
خودمون اینطوری بود به خاطر سه ماه کم بودن 
حق بیمه موند که موند بیچاره.« سر دردودلش 
باز شــده کــه »ســختی کار کــه نمی گیریم، 
با اینکــه روزی 17، 18ســاعت کار می کنیــم. 
همون 30ســاله بازنشســت می شــیم، عینهو 
یــه کارمند. امســال تامین اجتماعی 25درصد 
حقوق ها رو اضافه کرد امــا حقوق ما ریالی اضافه 
نشــد. عیدی به همه عالــم و آدم می دهند اما به 
ما هیچی نمی دن. با التماس، نفری30هزارتومن 
اگر بدهند تازه. خانواده من پاکدشت مستاجرند 
خانوم، چون اینجا که بهداشــتش خوب نیست. 
ماهــی 300هزارتومان اجــاره می دهم. رفتم 
از کارفرما مســاعده گرفتم بــرای خرید لباس 

زمستونی برای ســه تا بچه. پالتوی دخترم شد 
100تومن و مســاعده ته کشــید و با زنم دعوام 
شد. از ســاعت دو شب تا پنج عصر کار می کنیم و 
آخرسر هم شرمنده زن و بچه مان میشیم. سه نفر 
عضو شــورای کارگری داریم 4-3ســاله تغییر 
نکردن یعنی قراره مشــکالت مارو حل کنن اما 
 ته تهش همه چیزو بین خودشون حل می کنن.«
گالیه ها یکسان اســت: بیمه، بیمه، بیمه. وقت 
ناهار اســت کارگران بیل به دســت راهی حمام 
و اتاق ها شــده اند. ربیعــی در بازدیــد از اینجا 
گفته بــود: »دســتور پیگیری می دهــم. باید 
بیمه ها، بازرســی ها را بیشــتر کنند. اگر تخلف 
کارفرمــا ثابت شــود آن وقت همه را حســاب 
می کنند. اینطــور که مشــخص اســت برخی 
از کارفرماهــا حــق بیمه هــا را کامــل اعمال 
نمی کننــد. باید بازرســی ها را بیشــتر کنیم. 
البته خب متاســفانه بازرســی تامین اجتماعی 
را زیــاد می کنیم صــدای کارفرمایان درمی آید 
کــه تامین اجتماعــی مانع تولید اســت وقتی 
کــم می کنیم اینطور می شــود. به خاطر تحقق 
دولــت الکترونیکی اجازه دادیــم کارفرما بیاید 
خوداظهــاری کند امــا برخــی کارفرماهــا در 
اظهاراتشــان تخلف می کنند.« دو مرد میانسال 
کــه در دفتر کارفرمــا نشســته اند، می گویند: 
»هیــچ کاری نکردند و هیچ گروه بازرســی هم 
نیامده اســت. حتی درباره قبــض برق و گاز هم 
قول هایی دادند که  محقق نشــد.« دفتر دواتاق 
کوچک مشــرف به راهرو اتاق هاست. با مبلمان 
ســاده اداری و ال ســی دی که با دوربین نقاط 
 مختلف کوره پزخانــه و کارخانه را رصد می کند.

بیرون کارگاه دو زن میانسال افغان ایستاده اند در 
انتظار نوبت ظرف شســتن. زن آهی می کشد و با 
نگاهی ناامید می گوید: »نه بابا چه رسیدگی ای، 
کی می رســد به افغان ها. حمام کثیف اســت و 
دستشــویی ها هم، عفونت ها بیشــتر شده، نه 
دکتری، نه چیزی. االن مــن مریضم، قند دارم، 
شــوهرم بیماری قلبی دارد امــا مجبوریم کار 
کنیم. اگر مریض شویم و بچه زیاد داشته باشیم 
دیگر به هیچی نمی رسیم. با اینکه خرد وکالنمان 
کار می کنیم. 100هزار تومان ببریم دکتر هیچی 
پس نمی آریم. مدرسه، بچه هایمان را نمی گیرد 

و... .«

تامین اجتماعی   امســال 
25درصــد حقوق هــا رو 
کرد امــا حقوق  اضافــه 
ما ریالــی اضافه نشــد
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افزایش شدید آمار
گزارش جدید نشان مي دهد نرخ برده داري نسبت 
به سال گذشــته 20 درصد افزایش یافته است که 
البته مي توان این افزایش را به استفاده از شیوه هاي 
پیچیده تر جمع آوري و ارزیابــي اطالعات ارتباط 

داد.
 اندرو فارســت رئیــس بنیــاد walk free  مي گوید
 تصور مي شد برده داري پدیده اي متعلق به گذشته
 باشد یا دســت کم در کشــورهایي یافت شود که
 فقیر یــا جنگ زده اند. به گفته وي اولین قدم در راه
 ریشــه کن کردن این معضل انساني، محاسبه ابعاد
 آن است و پس از دستیابي به این اطالعات حیاتي،
 همه کشــورها و دولت ها و مجامع جهاني باید گرد
 هم جمع شــده و راهي براي پایان بخشیدن به این

فجیع ترین شکل بهره کشي از انسان ها بیابند.

باالترین میزان رواج
درحالي که برخي از پرجمعیت ترین کشــورهاي 
جهان جایگاه موارد بیشــماري از برده داري مدرن 
بوده اند، بخش بزرگي از جمعیت دیگر کشورها نیز 

با اهداف مختلف به اسارت گرفته شده اند.

براساس این گزارش برده داري در کشور موریتاني 
واقع در غــرب آفریقا از بیشــترین میــزان رواج 
برده داري برخوردار بوده و چهاردرصد از جمعیت 
آن در اســارت زندگــي مي کنند.ایــن آمــار در 
ازبکســتان 3/79 درصد، هائیتي 2/3 درصد و قطر 

1/53 درصد اعالم شده است.
امارات متحده عربي که میزبان جام جهاني 2020 
انتخاب شده اســت نیــز به دلیل قوانیــن کاري و 
سیستم پشتیباني از کارگران خارجي حاکم در این 
کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا به 
گفته منتقدان این سیســتم منجر به بهره کشي از 
کارگران مهاجر و ایجاد نوعي برده داري شده است. 
براســاس این گزارش تعداد انسان هایي که در این 
کشــور تحت عنوان برده مدرن قابل دسته بندي  

هستند، 4/1 درصد از کل جمعیت امارات است.

مهاجران، مستعید ترین قشر جوامع
به گفتــه کوین بیلــز نویســنده این گــزارش، 
آسیب پذیري کلیدي ترین عامل در رواج برده داري 
در کشورها اســت و مهاجران مستعد ترین بخش 
جمعیت هر کشــور هســتند که ممکن اســت به 

بردگي گرفته شــوند. به گفته وي دیدن این پدیده 
در کشــورهاي جنــگ زده و فقیر مانند ســوریه 

چندان دور از ذهن نیست.
ســازمان بین المللــي کار تخمین زده اســت که 
نیروهاي کار اجباري ساالنه 510 میلیارد دالر سود 
غیرقانونــي ایجاد مي کننــد و دومین منبع بزرگ 
درآمد زایي براي تبهکاري هاي سازمان دهي شده 
بین المللي هســتند که بازار قاچاق مواد مخدر را 

داغ نگه مي دارند.

کورسوي امید
این گزارش نکات مثبتي نیز در میان کشــورهاي 
جهان یافته اســت. براي مثال بــه گفته اطالعات 
گزارش، در ایسلند و لوکزامبورگ، هریک کمتر از 
100 نفر در اسارت زندگي مي کنند و این دو کشور 

از کمترین میزان رواج برده داري برخوردارند.
همچنین گزارش جدید از تالش هاي کشــورهایي 
مانند هلند، سوئد، آمریکا، و اســترالیا در راستاي 
مهار این معضل جهاني خبر مي دهد، اگرچه برخي 
از کشورهاي ثروتمند نیز به دلیل سهل انگاري در 

گزارش مورد سرزنش قرار گرفته اند.

نسخه دوم گزارش ساالنه شاخص 
برده داری جهانی بنیاد Walk Free نشان 

می دهد تقریبا 36 میلیون نفر از جمعیت 
جهان تحت سلطه برده داری مدرن زندگی 

می کنند.
براساس گزارش CNN، درحالي که آثار 

برده داري در تمامي 167 کشوري که 
در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته،  

مشاهده شده است، نزدیک به 22 میلیون 
انسان، 61 درصد از آمار کلي به دست 

آمده، در پنج کشور هندوستان، چین، 
پاکستان، ازبکستان و روسیه در بند 

برده داري اسیرند. بدترین وضعیت به 
هندوستان اختصاص دارد که 14.29 

میلیون نفر در آن به این معضل انساني 
دچار هستند.

بردگي این گزارش در قالب قاچاق انسان، 
کار اجباري، اسارت ناشي از بدهي، ازدواج 
اجباري و یا بهره برداري جنسي از انسان ها 

با اهداف تجاري تعریف شده است.

جـــــــهان 36 ميليون بـــــــرده دارد



سفیر مهرآفرین
پیامبر و کودکان 

خشونت علیه کودکان  

فرهنگ
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ایستگاه آتش نشانی میزبان مهرآفرین شد 

بازدید کودکان گلدکیدز از موسسه اطالعات 

مدیرعامل مهرآفرین از نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها بازدید کردند 

گروهی از خانواده های تحت حمایت مهرآفرین با همکاری ایستگاه شماره 3 آموزش ایمنی  و اطفاء حریق را فرا گرفتند.
خانواده های حضور یافته در واحد آتش نشــانی ضمن یازدید از قسمت های مختلف ایستگاه و آشــنایی با ماشین آتش نشانی و ابزارهای 
مختلف نحوه اســتفاده از شماره 125 و چگونگی عملکرد  مناسب در مواقع آتش ســوزی و کار با کپسول های اطفاء حریق و  وقوع زلزله را 

فرا گرفتند.
فرهنگسازی و ترویج نقش ایمنی، می توانداز بروز حوادث ناگوار جلوگیری نماید.

استعدادهای درخشــان گلدکیدز، کانون نخبگان طالیی ایران، در مسیر برنامه آموزشی خود در دو گروه دختران و پسران روزهای 12 و 
14 بهمن ماه از موسسه اطالعات بازدید کردند.

 در این بازدید کودکان از نزدیک در جریان چرخه تولید روزنامه، نحوه تهیه خبر، صفحه بندی، مراحل قبل، حین و بعد از چاپ قرار گرفتند.
موسســه اطالعات با در اختیار داشتن بزرگترین چاپخانه کشــور عالوه بر چاپ روزنامه و دیگر تولیدات موسسه، عرضه کننده خدمات 

کامل چاپ به جراید بسیار مطرح و پرتیراژ کشور است.

فاطمه دانشــور بنیانگذاز و مدیر عامل موسسه مهرافرین روز پنجشنبه 22 آبان ماه با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از 
غرفه های فعال در این عرصه بازدید کردند . ایشــان ضمن مصاحبه با چندین رسانه نسبت به وظیفه مهم رسانه ها و مطبوعات در حساس سازی 
جامعه مجازی  نســبت به حقوق کودک و معضالت و مشکالت اجتماعی اشاره کرد وگفت: در حال حاضر موضوع کودکان کار و خیابان و کارتن 
خواب ها باید از مهم ترین دغدغه های مســئولین شهری باشد. وی با تاکید بر تشــکیل کار گروه های تخصصی در حوزه کودک نسبت به لزوم 
تصویب طرح های کامال منطقی و عملی را در این خصوص  مهم تلقی کردند. دانشور ادامه داد متاسفانه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های 

مربوط به موضوعات کالن ,کودکان کمتر مورد توجه قرار می گیرند که این موضوع ریشه ها و دالیل فرهنگی دارد.
 

نهال مهرآفرین کاشته شد 
مهرآفرینی ها در اقدامی ارزشــمند با حضور گسترده خود در بوســتان خلیج فارس پارک پامچال با غرس نهال به استقبال هفته منابع طبیعی 

رفتند.
صبح روز یکشــنبه 17 اســفند ماه جمعی از کارکنان و خانواده های تحت حمایت مهرآفرین در بوستان خلیج فارس تجمع کرده و به مناسبت 

روز درختکار اقدام به کاشت نهال کردند.
در این مراســم که با همکاری کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه 15 تهران برگزار شده بود ضمن کاشت نمادین نهال مهرآفرین توسط آقای 

مصطفایی، مدیر اجرایی موسسه چندین اصله نهال نیز توسط مهرآفرینان کاشته شد.
نرگس دختر 6 ساله کوچکترین عضو این جمع  نیز با غرس نهال، سهم خود را از آسمان آبی و هوای پاک را نشان داد.

 

اخبار داخلی مهرآفرین

فرهنگ
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مهرآفرین در موزه رضا عباسی 

مهرآفرین میهمان خاص در نمایش ازدواج در قهوه خانه

هنرمندان قرمز هنرمندان آبی را بردند 

گروهی از دانش آموزان مهرآفرین از موزه آبگینه بازدید کردند 

 گروهی از دانش آموزان مهرآفرین با هدف آشنایی با هنر ایرانیان و آثار تاریخ اسالمی از موزه رضا عباسی دیدن کردند .
در این اردوی تفریحی و آموزشــی که بــا همکاری صمیمانه مدیریــت و کارکنان موزه همــراه بود دانش آمــوزان از تاالرهای پیش از 

اسالمی,دوره اسالمی , تاالر خوشنویسی  و تاالر نگارگری بازدید و با گنجینه ای مفصلی از آثار آشنا شدند.
رضا عباســی یکی از شــاخص ترین نگار گران ایرانی بود که در دوره صفویه زندگی می کرد.  در اواخر دهه چهل با هدف گردآوری ,پاس 
داشــتن,  مطالعه کردن و شناساندن دستمایه های به یادگار مانده از هنرمندان چیره دست این مرز و بوم موزه ای بنام این نگار گر مشهور 

راه اندازی شد. آثار این موزه از دوره ما قبل تاریخ تا قرن 13 هجری را در بر می گیرد.

 جمعی از مهرآفرینی ها به دعوت باشــگاه ستارگان سینما و موسیقی ایران میهمان ویژه نمایش ازدواج در قهوه خانه،بهزاد محمدی بودند.
در اجرای این طنز کمدی همت و ســاالر بازیکنان پرسپولیس مانند محســن بنگر،پیام صادقیان و افشین اسماعیل زاده در کنار کودکان 

مهرآفرین شب بیاد ماندنی را تجربه کردند.

دو بر یک به نفع قرمزها
اولین دربی هنرمندان قرمز و آبی به نفع موسســه نیکوکاری مهرآفرین پنجشــنبه 18 دی در ورزشــگاه غدیر و با حضور تماشاگران و در 
یک هوای بسیار سرد برگزار شــد. این دیدار توسط باشگاه ستارگان سینما و موسیقی برگزار شــد که در واقع تجلیل از مرتضی احمدی و 
انوشــیروان ارجمند نیز بود.عواید بلیط فروشی این دیدار برای حمایت از کودکان مهرآفرین تعلق گرفت.دراین دیدارعلی لهراسبی،هومن 
جوادی از ناحیه پا و بنیامین مظفری از ناحیه ابرو دچار آسیب دیدگی نسبتا شدیدی شدند.برنامه ریزی و تدارک این مسابقه را شهرام فخار 
مدیریت رستوران های پدر خوب عهده دار بود.هومن جوادی مدیرعامل باشگاه ستارگان سینما و موسیقی و سهیل سعادتمندی خبرنگار 

ورزشی حضور فعال و موثر در برگزاری این مسابقه بر عهده داشتند.

گروهی از دانش آموزان مهرآفرین از موزه آبگینه بازدید هدفمند کردند.
در این بازدید, دانش آموزان با همراهی راهنمایان آموزش دیده با گوشه ای از تاریخ و هنر ایران آشنا شدند.

در  این تور آموزشــی و تفریحی دانش آموزان به سراغ ناشناخته های اشیاء و ساختمان قدیمی موزه رفته و از مجموعه های موزه که شامل 
سفال ,شیشه , بلور و بنای قدیمی بوده  دیدن کردند.

اخبار داخلی مهرآفرین

فیروزه های مهرآفرین کویر  
»فیــروزه هــای کویــر« نخســتین نمایشــگاه ویــژه و مســتقل آثار»مامــک آزرمگین« در ایــران برگــزار می 
شــود. این نمایشــگاه کــه شــامل نقاشــی و تذهیــب می باشــد جمعــه 30 آبــان الــی 5 آذر از ســاعت 16 الی 
20 در گالــری شــکوه واقــع در فرمانیــه ,اندرزگــو, ســلیمی شــمالی کوچه امیــر نوری شــماره 19 بر پا  شــد 
 کــه بخشــی از عواید ایــن نمایشــگاه بــه کــودکان تحــت پوشــش موسســه  مهرافریــن اختصــاص یافــت.
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مینا شمیرانی

آناهیــد عظیمــی کــه 38 ســال دارد 
فارغ التحصیل رشــته مترجمی زبان فرانســه 
است. دوره های دکوراسیون داخلی و معماری را 
گذرانده اند  اما در نهایت کار جدی ایشان نقاشی 
اســت. آناهید عظیمی در مهرماه نمایشگاهی 
نقاشــی از  آثار خــود برپا کرد و عوائــد آن را به 
نفع موسســه مهرآفرین قــرار داد. در این گفت 
و گو بیشــتر با او و نگاهش به مهرآفرین آشــنا 

می شویم.

ارتباط شــما با موسســه مهرآفرین در چه 
زمینه ای است؟

وقتی با موسســه تماس گرفتم و اعالم کردم 
کــه می خواهم نمایشــگاهی به نفع موسســه 
مهرآفرین برگزار کنم موسســه خیلی استقبال 
کرد و من در تصمیم خودم جدی شدم که تمام 
عواید فروش را به صورت صد در صد به موسسه 

پرداخت کنــم. به این صورت ارتباط ما شــکل 
گرفت.

آیا با موسســات خیریه دیگــری هم ارتباط 
دارید؟

بله، من از ســال ها پیش با موسسات زنجیره 
امید و محک ارتباط داشته و برای آنها نمایشگاه 
نقاشــی برگزار می کردم اما با مهرآفرین حدود 

یک سال است که آشنا شده ام.

طریقه آشنایی شما با مهرآفرین به چه صورت 
بوده است؟

شــبی با همســر و تنهــا فرزنــدم آرمین از 
میهمانی برمی گشتیم. سر یک 4راه وقتی پشت 
چراغ قرمز ایستاده بودیم کودکانی را دیدم که در 
حال فروختن گل و آدامس و از این دست اجناس 
بودند دلم خیلــی گرفت و صورتم را برگردانندم 
که چشــمم به بیلبورد موسسه مهرآفرین افتاد 
سریع تلفن را در موبایلم یادداشت کردم و فردای 
آن روز در اولین فرصت با موسسه تماس گرفتم 

و اعالم آمادگی برای نمایشگاه کردم.

درنمایشــگاه چقدر فروش داشتید و چرا صد 
درصد عواید فروش را در نظر گرفتید؟

حدود 9میلیون تومان در آن نمایشگاه فروش 
داشتیم که من تماما پول را به موسسه پرداخت 
کردم. وقتی صحبت از صد در صد فروش به نفع 
خیریه می شــود خریداران با آســودگی خیال 

بیشتری خرید می کنند و پول می پردازند.

 در چه تاریخی این نمایشــگاه برگزار شد و در 
کدام گالری؟

این نمایشــگاه که کار مشترک من و دوستم 
لیندا محمودیان بود ماه مهر در گالری شــیرین 
و فرهاد با تبلیغاتی که موسسه مهرآفرین انجام 

داده بود برگزار شد.

دلیل شما  برای این کار چه بود؟
دلیل دم دستی این کار شاید این بود که خیلی 
به پول فــروش تابلو احتیاج نداشــتم و ترجیح 
دادم ایــن کار را انجام دهم امــا دلیل اصلی این 
بود که این تنهــا کاری بود که من بلد بودم انجام 

بدهم تا بتوانم به کودکان کار کمکی کنم. وقتی 
از نقاشی لذت می برم دوست داشتم که این لذت 
نقاشــی را کمی گســترش بدهم و دو  بار از اثر 
خودم لذت ببرم یک بار موقع خلق اثر بار دوم در 

زمان فروش تابلو به نفع افراد نیازمند.
کسانی که این تابلوها را می خرند با خودشان 
یک نشــانه از موسسه به خانه می برند و هر وقت 
به تابلو نگاه می کنند یادشان می افتد که چنین 
موسســه ای وجود دارد و هر زمان با کســی  در 
موردش صحبت می کنند این کار را انتشار داده 

اند.
احســاس می کنــم با ایــن کار از تابلوهای 
خودم اســتفاده بهتری می کنم استفاده بهتر از 
پول آن قدر که ایــن کار برایم نفع دارد پول نفع 
ندارد. وقتی این بچه ها را می بینم پشــت چراغ 
قرمز احســاس خجالت می کنــم گاهی حتی 
همزادپنداری می کنم؛ خدا می توانســت جای 
ما را بــا هم عوض کند من خودم هم یک پســر 
10 ســاله دارم با این کار حداقل کمتر احساس 
خجالت نســبت به این بچه هــا دارم کاری که 
نتوانســته ام انجام بدهم. می توانستم این پول را 
به صورت نقد به موسســه پرداخت کنم بدون 
برگزاری نمایشــگاه  اما وقتی مردم به نمایشگاه 
می آیند و بــا یک کار فرهنگــی کار خیر انجام 
می دهند ماندگاری بیشتری دارد و توی ذهن ها 
بیشــتر می ماند و وســعت انتشــار با این روش 

مهرورزی با 
هنر نقاشی

فرهنگ
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بیشتر است.
افراد هنرمند به چه صــورت می توانند به این 

موسسات کمک کنند؟
هر انسانی با روش خودش می تواند کار خیریه 
انجام دهد خطاط، نقاش و ... . آدم های سرشناس 
با حضور خود در این نمایشــگاه ها می توانند به 
موسســات خیریــه و کــودکان و خانواده های 

نیازمند کمک کنند. 

آیا تمایل دارید به کودکانی که عضو موسسات 
خیریه مانند مهرآفرین هســتند به صورت 

رایگان آموزش نقاشی بدهید؟
بله با کمال میل حاضر به انجام این کار هستم 
که موسســه کودکانی را که عالقه به نقاشــی 
دارند را به من معرفی کند و من  به صورت کامال 
رایگان آموزش دهم. البته این کار در اولویت دوم 
برای خانواده ها و حتی خود بچه ها  اســت که از 

درسشان عقب نیافتد.

چرا صد در صد عواید فروش؟ 
انگار اصال دلم نمی آید که از آن مبلغ چیزی را 
برای خودم بردارم اینطوری خودم هم راحت تر 
هستنم. احســاس می کنم روا نیســت از پول 

بچه ها سهمی برای خودم داشته باشم.

زمان برگزاری نمایشــگاه آیــا با خبرگزاری 
مصاحبه داشتید؟ آیا به شــهرت فکر کرده 

بودید؟
واقعا نه، تا همین لحظه اصال به فکرم نرسیده 
بود که می شــود این کار را انجــام داد یعنی به 

خبرگزاری ها اطالع داد که چنین نمایشگاهی 
اســت که برای تهیــه خبر تشــریف بیاورند و 
نمایشگاه کمی گسترده تر معرفی شود. شهرت 
برای من اصال مهم نیست یعنی کار خاصی انجام 
نداده ام که بخواهد بین مردم شناختی به وجود 

بیاید.

برنامه های آینده شما در این زمینه چیست؟
با خودم قرار گذاشــتم که  اگر در توانم باشد 
ســالی یک، دو یا چند نمایشگاه به نفع موسسه 

خیریه مهرآفرین داشته باشم.

غیر از زمان نمایشــگاه باز هم با موسســه 
همراهی می کنید؟

بله، هر وقت از موسسه با من تماس بگیرند و 
کسی رو معرفی کنند که بخواهد تابلو بخرد من 
فیش از آنها تحویل می گیــرم و تابلو مورد نظر 
افــراد را به آنها می دهم این پول هم به حســاب 

موسسه واریز می شود.

قیمت تابلوها زمان نمایشــگاه های خیریه 
تغییری خواهد داشت؟

بله، چنــد درصدی قیمت تابلوهــا را پایین 
می آوریم. وقتی کســی از نمایشــگاهی خرید 
می کند کــه به صورت خیریه برگزار می شــود 
ســر قیمت چانه نمی زند به این خاطر مقداری 
قیمت ها را پایین می آوریم که توان خرید برای 
همه به وجــود بیاید و در این کار خیر شــریک 

بیشتری داشته باشیم.

تاثیر ایــن کار در زندگی شــخصی خودتان 
چگونه بوده است؟

شاید جایی انرژی منفی از من دور شده باشد، 
شــاید قرار بوده اتفاق بدی در زندگی من بیافتد 
که به دلیل این کار آن اتفاق از من و خانواده من 

دور شده است.

همسرشــما چقدر در این کار با شما همراهی 
می کنند؟

همسرم خودش از پیشــتازان این امور است. 
همــه تابلوهایی که بــه دیوار منزل ما اســت را 
همسرم از نمایشــگاه های خیریه خریده. زمانی 
که ما ازدواج کردیم همســرم به من گفت از یک 
موسسه خیریه که اسم نمی برم یک قلک در خانه 

داشته باشیم.

آرزوی شــما  برای بچه های کار چه می تواند 
باشد؟

آرزو دارم دیگه هیچ وقت چنین بچه هایی در 
سطح جامعه وجود نداشته باشند.

الگوی شما چه کسی بوده است؟
شاید مادرترزا.

در پایان هــر جمله ای را که دوســت دارید 
بفرمایید.

خدا را شکر که توانستم این کار را انجام بدهم. 
از خدا می خواهم که ایــن امکان را دوباره به من 

بدهد که بتوانم باز هم این کار را تکرار کنم.
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موسســه خیریه مهرآفرین واحدی به نام واحد مددکاری 
دارد که  کار این  واحد تشخیص خانواده هایی است که شرایط 
پذیرش در موسسه را داشته باشند. در اصل این واحد به نوعی 
نقش غربالگری را در این موسســه ایفا می کند. اگر خانواده ای 
به موسسه مراجعه کند و درخواست حمایت در مهرآفرین را 
داشته باشد این واحد با تحقیق در مورد صحت گفته های آنها 

تشخیص حمایت یا عدم حمایت را می دهد.
پس از اینکه واحد  مددکاری خانواده ای را واجد شــرایط 
تشخیص دهد خدمات موسسه مهرآفرین به آن خانواده  ارائه 

می گردد.
در ســال 93 تعداد 290خانواده به موسســه مهرآفرین و 
واحد مددکاری مرکز مراجعه کرده اند. پس از بررســی های 
بسیار تعداد 59 خانواده  جزء گروه هدف و نیازمند تشخیص 
داده شدند. 16 خانواده به موسسات خیریه مرتبط ارجاع داده 
شــده اند. این 16 خانواده پس از ارجاع نتیجه مثبتی از ارجاع 

خود داشته اند.
باقی مانده خانواده هایی که به موسســه در سال93 برای 
عضویت مراجعه کرده بودند که تعــداد آنها 205 خانواده بود 
به تشخیص واحدمددکاری جز گروه هدف یا نیازمند دریافت 

حمایت نبوده اند و تحت پوشش موسسه قرارنگرفته اند و هیچ 
گونه خدماتی به آنها ارئه نشده است.

در اینجا بــه نمونه کارهایی کــه در واحد مــددکاری به 
متقاضیان داد شده می پردازیم.

به گزارش واحد مددکاری مهرآفریــن از بین مددجویان 
پذیرفته شــده 70زن بدسرپرســت، معرفی به کار شده اند. 

اکنون این خانواده ها در شرایط بسیار بهتری به سر میبرند.
 از دیگر خدمات واحد مددکاری این اســت که تعدادی از 
مددجویان به بیمارستان ها و کلینیک ها جهت دریافت خدمات 

ارجاع داده شده اند.
همچنین معاینات  دوره ای و چــکاپ کامل مددجویان و 
فرزندان ایشان  انجام شده است. برآورد هزینه برای معاینات و 

چکاپ مبلغ 374/200/000میلیون ریال بوده است.
خدمت دیگری که واحد مددکاری ارائه داده تهیه مسکن 
برای خانواده های تحت پوشــش  با بــرآورد هزینه ای بالغ بر 

268میلیون و 500هزار ریال بوده است.
در سال 1393 پرداخت هزینه های نقدی از دیگر خدمات 
واحد بوده که مبلغ 4 میلیارد و 914 میلیون و 170 هزار ریال 

برآورد هزینه اعالم شده است.

مددکاری موسسه مهرآفرین در سال 93 بین مددجویان 
خود توزیع غذا، پک میوه و پک بهداشتی داشته است.

از آنجایی که ازدواج ســنت پیغمبر مکرم است و در اسالم 
به شدت به آن تاکید شده و برای آغاز زندگی مشترک لوازمی 
احتیاج اســت اهدای جهیزیه از دیگر خدمات این واحد بوده 
است. بنا بر این گزارش این خدمات هزینه ای بالغ بر 120میلیون 

ریال در برداشته است.
بالغ بر هفتــاد میلیون ریــال اهدا سیســمونی در واحد 
مددکاری برآورد شــده اســت که به مددجویان تحویل داده 

شده است.
تجهیز سیســتم برق خانه مددجویان دیگر خدمات واحد 
بوده است که هزینه ای 5میلیون ریالی را شامل می شده است.

در پایان ســال 93 جشــنی برگزار شــد که 400نفر از 
مددجویان در این جشن شرکت کرده بودند. هزینه این جشن 

50میلیون ریال اعالم شده است.
واحد مــددکاری موسســه مهرآفرین در ســال 1393 
خدمات بســیار زیادی را به مددجویان ارائه داده اســت که 
در کل هزینه های ایــن واحد برای خدمات ارائه شــده مبلغ 

5/804/860/000ریال اعالم شده است. 

واحد مددکاری تهران در آیینه آمار
در سال 93 تعداد  280  خانواده به واحد مددکاری تهران مهر آفرین مراجعه کرده اند که تعداد 59  خانواده جزء گروه هدف و نیازمند تشخیص داده 

شدندو نیز16 خانواده به خیریه های مرتبط با نتیجه مثبت فرستاده شدندو  205  خانواده نیز جزء گروه هدف یا نیازمند دریافت حمایت نبوده اند.

در ذیل به نمونه ای از کارهای انجام شده در این واحد اشاره می گردد:
- از بین مددجویان پذیرش شده 70زن بد سرپرست  معرفی به کار شده واکنون خانواده  شرایط بسیار بهتری به سر می برند.

-ارجاع مددجویان به بیمارستان ها و کلینیک ها جهت دریافت خدمات پزشکی و جراحی.
-انجام معاینات دوره ای و چکاپ کامل مددجویان و فرزندان ایشان با برآورد هزینه با مبلغ374،200،000ریال.

-تهیه مسکن با برآورد هزینه مبلغ268،500،000ریال. 
-در سال93پرداخت هزینه های نقدی با برآورد هزینه 4،914،170،000ریال.

-اهداپک میوه و کیک به موسسات خیریه.
-توزیع غذا و پک میوه و پک بهداشتی بین مددجویان.

-اهدا جهیزیه با برآورد هزینه 120،000،000ریال.
-اهدای سیسمونی با برآورد هزینه 70،000،000ریال.

-تجهیز سیستم برق خانه مددجو به برآورد هزینه 5،000،000ریال.
از85نفر از مددجویان تحت پوشش عکس پرسنلی گرفته شد. 

-  شرکت 400مددجو در جشن آخر سال با برآورد هزینه50،000،000ریال.
- یاور موسسه یک ربع  سکه بهار آزادی به مبلغ 2،700،000ریال و یک سکه پارسیان 200صوت به مبلغ 290،000ریال به  مددجوی تحت پوشش 

پرداخت نمود. 
-کارت هدیه مادر نمونه  به 3تن از مادران تحت پوشش موسسه در جشن آخر سال  به مبلغ3،000،000ریال تحویل داده شد.

-جمع کل هزینه های سال93:  5،804،860،000ریال

از سیسمونی تا کاریابی
واحد مددکاری تهران در سال 1393

فرهنگ
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فاطمه رباط کریم

فاطمه در کودکی با مســاله طالق پدر و مادر آشنا شد. 

هر کدام از والدین بــه صورت جداگانــه ازدواج مجدد 

داشــتند. پدر فاطمه از ســر لجبازی مــادر را از دیدن 

فرزند خــود محروم کرد امــا نامادری تــوان نگهداری 

فاطمه را نداشــت و مســئولیت او را به عهده نگرفت و 

پدر فاطمه را مجبور کرد فرزنــدش را از خود دور کند.

پدر بــه جــای اینکــه فرزند را بــه مادرش بســپارد 

کــودک را تحویــل بهزیســتی داد تــا از او نگهداری 

کننــد. فاطمــه در 9ســالگی همچنان در بهزیســتی 

زندگی می کــرد که مشــکالت روحــی او آغاز شــد. 

پدر گاهی به کودک سر میزد. فاطمه به شدت از بیماری 

افســردگی رنج می برد. او حدودا روزی 14 قرص برای 

درمان بیماری خود مصرف میکــرد. از زمانی که فاطمه 

تحت حمایت موسســه مهرآفرین در آمد و درمان او به 

صورت جدی شروع شــد حالش رو به بهبود گذاشت و 

کم کم ســالمت کامل فاطمه به او برگشت و فاطمه به 

مادرش و ناپدری خوبی که داشــت برگردانده شد. البته 

همچنان تحت مراقب موسسه اســت و مراحل درمانی 

پایانی او در حال انجام است و دیگر دارو مصرف نمی کند.

مرکز رباط کریم
مرکز رباط کریم یک مکان موقت برای نگهداری 
زنان و کــودکان در نظر گرفته شــده اســت.
در اصل یه اســکان  موقت به کــودکان و زنانی 
می دهد که یا مرد آنها را از خانه و محل زندگی 
بیرون کرده یا آنها در محل زندگی امنیت جایی 
ندارد. آنها تا مشخص شدن تکلف شان و بررسی 
پرونده آنها توسط موسســه از یک شب تا یک 
ماه یا بیشتر در این مکان اسکان داده می شوند. 
بعد از کارشناســی شــدن پرونده اشــخاص 
کارهایــی از قبیــل درمــان، حقوقــی و 
تمامــی خدمات به ایــن افراد داده می شــود.

کودکانی که عدم صالحیت پدر و مادر  
داده می شــود. خیریــه ماننــد بهزیســتی یــا موسســاتی در ایــن زمــان کــودک بــه موسســات می گیرد تــا صحت عدم صالحیت تایید شــود. تحقیقــات، بررســی ها و اســتعالم ها انجــام فرزندان تحت جلسات مشــاوره قرار می گیرند. بررســی و کارشناســی می شــود. پدر، مادر و اکتفا به صحبت کودکان انجام نمی گیرد. کامل توســط کارشناسان موسسه در جلســه اول و با نگهداری آنها را ندارد. این عدم صالحیت والدین  کودکانی هستند که پدر و مادر اصال صالحیت ثابت شده تحویــل  قبیــل  ایــن  که این مساله تایید شد اقدامات ما انجام می شود. می دهند که سالمت روان نداشته باشند. زمانی کارهای اشتباه یا به اصطالح کودک آزاری را انجام از نظر روانی ســالمت نباشــند چون آنها زمانی عدم صالحیت پدر و مــادر یعنی اینکه والدین از 

پدر نگهبان
کودک هنوز یک ســالش نشــده بود که مــادرش به علــت اعتیاد 
همســرش از او جدا شــده و آنها را به حال خود رهــا می کند. پدر 
با ســختی کــودک را بــزرگ کــرده و  به 5ســالگی می رســاند. 
پدر بــا کارگری روزگار خــود و تنها فرزنــدش را می گذراند. حقوق 
پدر کفاف اینکــه فرزندش را بــه مهدکودک بســپارد را نمی دهد. 
او صبح هــا ســاعت 4 از خانه به ســمت محل کار از اطــراف تهران 
راه می افتد و شــب ها حدود ســاعت 11 شــب به خانه می رســد. 
کودکــی که مادر نــدارد و پــدر از صبــح زود تا دیر وقت ســر کار 
اســت و توان پرداخت هزینه مهدکــودک را ندارد کجــا باید بماند.
پدر مجبور اســت کــودک را با خود بــه محل کار بــرده و در جایی 
دور از چشــم بقیه او را مخفی کنــد و چه جایی بهتــر از موتورخانه 
محــل کارش که نــه هزینــه دارد و نــه در خانــه تنهــا می ماند.
اعتیاد پدر باعث نشده که مسئولیت پدری را فراموش کند او تصمیم 
به ترک اعتیاد می گیرد. موسسه مهرآفرین با مشاوره هایی که به پدر 
می دهد او را راضی می کند که در زمان ترک، کودک تحویل اورژانس 
اجتماعی شــود که از او مراقب شــود تا پدر به بهبودی کامل برسد. 
پــس از تــرک کامــل پــدر فرزنــد بــه پــدرش برگردانــده 
می شــود تــا در کنــار او ادامــه زندگــی داشــته باشــد.

مراجعه به مراجع
وقتــی کــودکان بــه هــر دلیلــی بــه بهزیســتی 
فرســتاده می شــوند چــه موقــت و چــه دائــم 
موسســه مهرآفریــن آنهــا را رهــا نمی کنــد.

ما از طریــق ارتباطــی که با مــددکاران بهزیســتی 
خواهیم داشــت  از حال کودکان مطلع خواهیم شــد. 
حتی گاهی به کودکان خدماتــی را نیز ارائه می دهیم 
که این خدمــات بیشــتر خدمــات درمانی اســت.
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گزارش کانون جوانان مهرآفرین

 در سال 1393

کانون جوانان مهرآفرین در سال 91 با هدف حمایت از کودکان کار و خیابان 
- که بخشی از جامعه هدف موسسه نیکوکاری مهرآفرین می باشد-  تشکیل 
شد.  این کانون بر مبنای کار علمی و اصولی، نیل به اهداف خود را در استفاده از 
توانایی های جوانان داوطلب و بهره گیری از روح سرشار از انرژی و میل به رشد 
و تعالی آنان بنیان نهاده است. یکی از فعالیت های مهم کانون جوانان مهرآفرین 
حمایت و ارائه خدمات حمایتی و آموزشی  به کودکان کوره پزخانه محمودآباد 
است. محمود آباد در جنوب شرقی تهران در منطقه کوره های آجرپزی واقع 
شده است. کودکان محل به دلیل عدم دسترسی به امکانات رفاهی حتی از 

دسترسی به آموزش رسمی نیز محروم هستند. 
از دیگر فعالیت های کانون، شناسایی کودکان کار و خیابان و تشکیل پرونده 
مددکاری اجتماعی برای هر یک از آنان و نیز ارائه مدل عملیاتی و قابل اجرا 
به منظور انجام گام های بعدی است. کانون از ابتدای سال 92 تاکنون موفق 
به شناسایی 303کودک شده که تعداد 132 نفر از کودکان کار و خیابان بوده 
اند. مهرآفرین در این راستا توانسته 70 پرونده مددکاری اجتماعی و بازدید از 

منزل را پیگیری کند. 
فرآیند شناسایی کودکان کار و خیابان که به همت گروهی از یاوران کانون 

جوانان زیر نظر مددکار اجتماعی کانون انجام پذیرفت به شرح زیر است: 
برای انجام این طرح منطقه 3 شهرداری تهران به عنوان پایلوت جهت انجام 
طرح انتخاب گردید در مرحله اول منطقه فوق الذکر بلوک بندی شــد و دو 
جلسه کارگاه آموزشی توسط مددکار اجتماعی کانون به منظور آموزش نحوه 
ارتباط گیری با کودکان کار و خیابان برای داوطلبین اجرای این طرح برگزار 
شد ســپس فرم هایی در اختیار آنان جهت تکمیل اطالعات و ارتباط گیری 
با این کودکان قرار گرفت و در ادامه آنها به نقاط شاخص این منطقه که احتمال 
وجود کودکان کار در آنجا وجود داشت، فرستاده شدند. در مرحله بعد مددکار 
اجتماعی این اطالعات را جمع آوری کرد و ارتباط گیری با این خانواده ها در 
جهت اثبات صحت و سقم اطالعات آغاز شد. سپس بازدید از منزل انجام می 
گرفت و مددجویانی که مورد تایید قرار می گرفتند پرونده مددکاری اجتماعی 
برای آنها تکمیل می گردید و آنها وارد دوره  خدمات کانون جوانان مهرآفرین 

مهرآفرینی جوانان

فرهنگ
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می شدند. ارائه خدمات به مددجویان کانون در 
چهار حیطه اصلی صورت می گیرد که عبارتند از:

الف: خدمات مددکاری اجتماعی
مشاوره  / ارجاع  / حرفه آموزی / پیگیری

ب: خدمات آموزشی
پرداخت کمک هزینه تحصیلی

بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه 
و تسهیل فرآیند آموزشی

ج: خدمات بهداشتی و درمانی 
پزشکی / دندانپزشکی / پیراپزشکی

د: یاوران که نقش حامی از این کودکان را 
داشتند

نقدی / غیرنقدی

برخی از اقدامات انجــام گرفته در کانون 
جوانان مهرآفرین:

اقدام به ویزیت پزشــکی برای خانواده ها و ارجاع 
به متخصصان گوناگون جهت درمان بیماری ) از 
جمله روانپزشک؛ روان درمانگر؛ گوش و حلق و 

بینی؛ داخلی و .......(
بازگردانــدن 35 کودک بازمانــده از تحصیل به 
چرخه آموزش و تســهیل در ســواد آموزی 40 

کودک 
اقدام بــه  برگــزاری دوره های حرفــه آموزی با 
همکاری مرکــز خدمات اجتماعی شــهرداری 

منطقه 3 ویژه کودکان کار و خیابان
برگزاری آزمون اســتعدادیابی بــرای 65 نفر از 

کودکان تحت پوشش
ارائه خدمات مــددکاری اجتماعی تخصصی به 

خانواده های تحت پوشش
برگزاری جلسات مداوم با سایر سمن ها به منظور 
تعامل و همکاری با آنها از جمله موسسه خورشید 
راگا، خانه کودک دروازه غار، خانه علم شوش، بنیاد 

امور بیماری های نادر و .....
توزیع بسته لبنیات هر ماه به 20 خانواده، توزیع 
سبد کاال در ماه رمضان به 30 خانواده، توزیع شیر 
و کیک به کودکان کار در حین کار، توزیع 500 
غذای گرم در آذرماه بــه مددجویان کوره پزخانه 
محمودآباد، توزیع پوشاک در آبان و اسفندماه به 

70 خانواده و .....

فعالیت های شاخص 
به همت کانون جوانان مهر آفریــن پنجاه نفر از 
کودکان کار و خیابان  روز دوشنبه بیست و سوم 
تیرماه برای بازدید از برج میالد و پارک دلفین ها 
گرد هم آمدند. ســپس با صرف افطار و شام روزه 

خود را باز کردند. خاطر نشــان می شود؛ تمامی 
هزینه این برنامه توســط یکی از یــاوران کانون 

جوانان مهرآفرین پرداخت شد.
به همت کانون جوانان مهرآفرین و سازمان رفاه 
شهرداری موسسه خورشید راگا تعداد 3  کانکس 
در تاریخ 4 مهرماه در کوره پزخانه محمودآباد واقع 
در جنوب شــهرری)کوره پز خانه محمودآباد( با 
هدف بهره برداری آموزشی، بهداشتی و درمانی و 

خدمات مددکاری اجتماعی جانمایی شد. 
روز پنجشــنبه 17 مهر 1393مصــادف با روز 
جهانی کودک تعداد 60 کودک کار و خیابان تحت 
پوشش کانون جوانان مهرآفرین همراه با جمعی 
از کودکان کوره پز خانه محمــود آباد و کودکان 
کار غرب تهران در پارک الله به همت شهرداری 

تهران گردهم آمدند و برنامه مفرحی ویژه کودکان 
اجرا گردید.

روز سه شــنبه 25 آذرماه 1392 کانون جوانان 
مهرآفرین به همت تنی چنــد از یاوران نیکوکار 
اقدام به توزیع جهیزیه به دو تن از مددجویان نمود. 
کانون جوانان مهرآفرین با همکاری مرکز خدمات 
اجتماعی منطقه 3 به مناســبت روز درختکاری 
25 اسفندماه 50 نفر از کودکان تحت پوشش را به 
منظور کاشت درخت به پارک الهام واقع در خیابان 

فردوس غرب برد.
کانون جوانان مهرآفرین با همکاری مرکز خدمات 
اجتماعی منطقه 3 اقدام به توزیع 700 عدد شیر و 
600 عدد کیک به دانش آموزان مدارس افغان آل 

احمد و امیرالمومنین نمود.
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فاطمه معتمدآریا زاده
آبان 1340 در تهران   7 
کــه در میــان دوســتان و 
آشــنایانش و اهالی سینما به 
نام مستعار سیمین معتمدآریا 
هم شناخته می شود، همسر 
احمدعلی حامد است. 
او در فیلم هــای 
کارگردانان 
بــزرگ 

ســینمای ایران چون بهــرام بیضایی، محســن 
مخملباف، رخشــان بنی اعتماد و بهمن فرمان آرا 
بازی کرده و بازی او بارها مورد توجه و تحسین قرار 

گرفته  است.

زندگی نامه
معتمدآریا فارغ التحصیل بازیگری از دانشسرای 
هنر تهران است. با شرکت در کالس های موسیقی، 
نقاشی، فیلمســازی، تئاتر و تئاتر عروسکی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، به اجرای 
نمایش هــای عروســکی و تئاترهای کودکان در 
سراســر کشــور پرداخت. همکاری با گروه های 
»تئاتر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا« و »صدا 
و ســیما« در زمینه کارهای کودکان و تئاتر زنده و 
عروسکی از سوابق هنری او است. شروع فعالیت او 
در تلویزیون با عروســک گردانی مجموعه مدرسه 
موش ها در ســال 1360 بود.  او از سال 64 بازیگری 

در سینما را با فیلم جدال آغاز کرد.
از نقش آفرینی های محبوب معتمدآریا باید به 
بازی هایش در کنار ایرج طهماسب و حمید جبلی 
اشــاره کرد. این سه نفر با همکاری در چندین فیلم 
از جمله کاله قرمزی و پســرخاله، کاله قرمزی و 
سروناز، دختر شیرینی فروش و یکی بود و یکی 
نبود و زیر درخت هلــو یکی از موفق ترین 
گروه های هنــری در ســینمای ایران 

هستند.
معتمدآریا تاکنون چهار بار سیمرغ 
بلورین دوره های مختلف جشــنواره 
فیلم فجر را ربوده و پنج بار دیگر هم 

نامزد دریافت آن شده است.
در مراســمی بــا حضــور 
چهره هــای مطــرح هنــری 
کشور» فاطمه معتمد آریا« به 

عنوان ســفیر فرهنگی مهرآفرین برای ریشه کنی 
فقر معرفی شد.

در ابتــدای برنامه، فاطمه دانشــور مدیر عامل 
موسســه خیریه مهرآفرین در مورد دلیل معرفی 
سفیر از سوی این موسســه، گفت: بر این باوریم که 
ریشه  کنی اصولی فقر به کار فرهنگی نیازمند است. 
اگر چه این کار زمانبر اســت اما به صورت ریشه ای 
مشــکل را حل می کند. به همیــن خاطر تصمیم 
گرفتیم چهره شاخصی را به عنوان سفیر مهرآفرین 
معرفی کنیم که این اتفاق برای اولین بار در ســطح 
کشور می افتد. مطمئنیم که با کار فرهنگی مداوم 

می توان نسلی سالم و به دور از فقر به وجود آورد. 
وی افزود:  با انتخاب این ســفیر آرزوی مجموعه 
مهرآفرین برای فعالیت های گســترده فرهنگی، 
جامعه عمل پوشانده می شود. مجموعه مهرآفرین 
امیدوار است که بتواند با کار فرهنگی و کار در تمام 
نقاط کشــور روزی را ببیند که فقری وجود نداشته 

باشد.
مراســم معرفی »نخستین سفیر مهرآفرین« با 
حضور هنرمندانی چــون عزت اهلل انتظامی،  مجید 
مجیدی، شــهرام ناظری، بهاالدین خرمشــاهی، 
رضا کیانیان، محمد سریر، رســول نجفیان، ایرج 
طهماسب، حسن فتحی، شهرام شاه حسینی، امیر 
شــهاب رضویان، ژاله علــو، الله اســکندری و... 
برگزار شــد و ژاله صادقیان هــم مجری این برنامه 
بود.»معتمد آریا« در ســخنانی گفــت: هر کدام از 
ما سهمی داریم، می توانیم ســهم خود را برداریم 
و بقیه را به کســانی بدهیم که سهم شــان پیش ما 
است. نمی دانم در مقابل این همه مهربانی از طرف 
مردم چه کنم. من در کار ســینمایی تجلی اندیشه 
کارگردانــم و در اینجا تجلــی مهربانی یک ملت، 
امیدوارم شایسته باشد که بتوانم این جمع مهربان 

را دوباره در کنار هم جمع کنم. 

معتمدآریا 
سفیرمهرآفرین

فرهنگ
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  جوایز
•  برنده جایزه هانری النگ لــوا )بخش بازیگر 

زن( از جشنواره فیلم ونسن )1390(
•  برنده تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول 
زن از جشن خانه ســینما برای )اینجا بدون من( 

 )1390(
•  برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشــنواره 

فیلم مونترال برای )اینجا بدون من( )1390( 
•  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )اینجا بدون من( )1389(
•  برنده جایزه 30 ســال فعالیت در ســینما از 

جشن منتقدین ونویسندگان ایران )1387( 
•  برنــده جایزه چهارمین فســتیوال ســاالنه 
خانه دوســت کجاست ســازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران )1386( 
•  نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول 

زن از جشن خانه سینما برای )گیالنه( )1383( 
•  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )گیالنه( )1382(
•  نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول 
زن از جشــن خانه ســینما برای )دختر شیرینی 

فروش( )1381(
•  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )زندگی( )1376( 
•  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )روسری آبی( )1373( 
•  برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )همسر( )1372(
•  برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )هنرپیشه( )1371(
•  برنده ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش 

مکمل زن برای )مسافران( )1370(
•  برنده ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش 

مکمل زن برای )برهوت( )1367(
•  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن برای )ریحانه( )1367(
•  نامزد لوح زرین بهتریــن بازیگر نقش مکمل 

زن برای )جهیزیه برای رباب( )1366(

نبات
یحیی سکوت نکرد

بهمن
قصه ها

اینجا بدون من
پریناز

می زاک
شیرین
نیلوفر

خواب زمستانی
صد سال به این سالها

خواب لیال
تقاطع

زیردرخت هلو
کارگران مشغول کارند

یک بوس کوچولو
به من نگاه کن

کاله قرمزی و سروناز
دختر شیرینی فروش

عینک دودی
آبادان
گیالنه

یکی بود، یکی نبود

  
مجموعه تلویزیونی

•  آشپزباشــی                      ) 1388( 
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افزایش قیمت نشریه در طول دوره اشتراک مشمول مشترکان قبلی نمی شود.

تلفن پذیرش اشتراک 
88742146

اشتراک نشریات در این مرجله صرفا در تهران پذیرفته می شود

برای ثبت اشتراک کافی است به سایت eshterak.ir  مراجعه کنید.

با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از این پس می توانید با 50 درصد تخفیف مشترک شهرزاد شوید

ارسال رایگان با 50 درصد تخفیف 

اشتراک شهرزاد را به دوستانی که کودکی در خانه دارند هدیه کنید

منزل دریافت کنیدقیمت 30هزار تومان در 12شماره شهرزاد را با 

نشریه به این طرح پیوسته اندتا کنون بالغ  بر یکصدو پنجاه 

برای اطالع از شرایط ویژه 
اشتراک های گروهی
 با مجله تماس بگیرید

ارسال رایگان
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ســوال هایی دربـــاره 

ــان طبیعی ــ زایمـ
 

کــه رویتـــان نمی شــود

بپـــــــــــــــرسید

چگونــــه پــس 
ــد  ــد فرزنــ از تول

وقت هـــــــای 

دونفره داشــته 

باشـــــــــــید

ــراخوان کوچولوي  ما  رژيم گرفته   !   چاقي تهديدي بزرگ براي سالمت کودک ف
مادلیـنگ  

کــودکان
لغت نامــه گریــه

ویژه باباهــای 
ســـــرگردان

راهــکار بــرای رشــد 25

و ســــامت کــودک
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بزلجبازضميمه   رايگانکتاب درمجله خورشید خانم

نشریه اي بـراي هـمه 

مادران و پدران ایراني
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قیمت  5000 تومان  

100 صفحه
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نشريه اي بـراي هـمه 

ن و پدران ايراني
مادرا
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روانشناسی کودک شما 

س ماه تولد
براسا

 الزم برای فرزندان
ش های

ل زمان بندی آموز
جدو

موبايل برای بچه ها آری يا نه؟

ا  درگیر کرده است
درها ر

در و ما
ی از پ

ن خیل
راه  ذه

ن تلفن هم
خریدن یا نخرید

خونه مامانی

يا مهد خاله ها

کدام بهتر است ؟

گ و مادربزرگ 
نقش تربيتی پدربزر

دگاه 
ک از دي

در مقايسه با مهدکود

کارشناسان
عکس کوچولوی شما 

روی جلد شهرزاد

ن لباس های 
زيباتري

ی را برای 
زمستان

 ببافيد
کودک خود

من رو با خودت ببر 

راهنمای از خانه بيرون بردن نوزاد 

موبايل برای بچه ها آری يا نه؟

ماره  80+1 
وره جديد - ش

د

ت  4000 تومان  
قیم

100 صفحه

با ایــن توصیه هــا در دوران بــارداری

آمادگی برای زایمان فوت و فن های زیادی دارد خوش لباس ترین مامان آینده باشــید

دوران مقدس بارداری 

در تعليمـات اسالمی

همه چی آرومه

شاه کليد تربيت کودک 

پوشاک بارداری

نشريه اي بـراي هـمه 

مادران و پدران ايراني

w w w .

SHAHRZAD
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راز 9 ماهه  بودن   زمان  بارداری  در انسان ها چيست؟

تناسب اندام؛ آري                          رژيم غذايي؛ هرگز 

وج
م

کتاب درمجله 

ضميمه   رايگان
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سال يازدهم - شماره  87 

قیمت  5000 تومان  

پرونده ويژه 
بارداری

نشريه اي بـراي هـمه 
مادران و پدران ايراني

عکس فرزندان بنیامین بهادری، رضا صادقی ، محسن یگانه و محسن چاووشی
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مادر، کودک،آلرژی 
7

سال  دوازدهم
شماره  93 

  5000 تومان  

راهکارهای درمان آلرژی مهمان
 ناخوانده فصل بهار!

آموزش عشق ورزیدن به کودکان با تماس بدنی

همه چيز درباره فرزندساالری

دوستی خاله خرسه

رست رو با چی می شوری؟

منو حاال نوازش کن!

ساالر این خونه کیه؟!

ــرای  راهـکار بـ
اینکه کـودک از 
آرایشگاه نترسد

همراه با 
واقعيت افزوده

50%
بن تخفیف نمایشگاه کتاب تهران

صورت  می  گیردفرهنگ و ارشاد اسالمی این طرح با حمایت وزارت 

50%
OFF
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مرتضــی پاشــایی؛ خواننــده، نوازنــده و 
آهنگســاز پاپ ایرانی در مرداد سال1363به 
دنیا آمد. او از دوران کودکی به موسیقی عالقه 
داشت و نسبت به این هنر همیشه حس خاص 
و مبهمی داشت. موسیقی را از چهارده سالگی 
با نواختن گیتار آغاز کرده است. وی دانشجوی 
رشــته گرافیک بود و با انتشار اینترنتی آثارش 
در ســال89 خود را معرفی کــرد. با قراردادن 
قطعه »یکی هســت« به شهرت رسید که یکی 
از شاخص ترین کارهای او شناخته شده است. 
ترانه »عصرپاییــزی« را برای  یک مجموعه 
تلویزیونی به همان نام ساخت که اجازه پخش 
نگرفت و آن قطعه را در اینترنت منتشــر کرد 
که یکی از محبوب  ترین ترانه های او شــد. تیتراژ 
پایانی برنامه ماه عســل که با  اجرای احســان 
علی خانی از شبکه سه پخش شد ترانه» نگران 

منی« مرتضی پاشایی بود.
مرتضی و انفاق 

پاشــایی در مدت کوتاه زندگی خود به جز 
موســیقی، هنر و ســاز به کارهای خیریه نیز  
عالقه داشت با اجرای کنسرت  برای موسسات 
خیریــه به این امر که از ســوی بــزرگان دین 

تاکید شده می پرداخت.
پاشــایی در شــهر قزوین به همراه محمد 
علی زاده دوســت و همکارش کنسرتی برگزار 
کرد که عواید فروش بلیت این کنســرت به کار 
خیریــه اختصاص پیدا کرد. کنســرت خیریه 
دیگری با حضــور محمدرضاگلزار و بنیامین با 
هدف کمک به کودکان بی سرپرست در  تاالر 

بزرگ کشور برگزار شد.
پــس از درگذشــت مرتضی پاشــایی طی 
مراســمی با حضــور خانــواده اش، چک یک 
میلیارد و هشــتصد میلیون ریالی همراه اول 

برای کمک به بیماران سرطانی اهدا شد.
طــی مراســمی در ســاختمان موسســه 
تحقیقات، آموزش و درمان ســرطان، همراه 
اول یک میلیــارد و 807 میلیون و 402 هزار 
و 720ریالی به ســاخت مرکز جامع ســرطان 

کمک کرد.
ایــن مبلغ درآمــد حاصل از فعال ســازی 
ماندگارترین آواهای انتظــار زنده یاد مرتضی 
پاشــایی در فاصله 27 آبان ماه تا 4 آذر ماه بود 
که توسط مشــترکان دائمی و اعتباری همراه 
اول صــرف کمــک به ســاخت مرکــز جامع 

سرطان می شود.
در این مراســم مدیــرکل ارتباطات همراه 
اول  در خصوص ایــن اقدام خیرخواهانه همراه 
اول توضیــح داد: ما چهــار آوای انتظار »یکی 
هســت«، »جاده یک طرفه«، »نگران منی« و 
»عصر پاییزی«، را با کد به مشــترکان معرفی 

کردیم.
همــراه اول در 27 آبان ماه ســال جاری با 
ارسال پیامکی اعالم کرده بود که به دلیل فوت 
زنده یاد مرتضی پاشایی بر اثر بیماری سرطان، 
به نمایندگی از همراهان همیشــگی خود، به 
مدت 8 روز درآمد حاصله از فعال سازی چهار 
آوای انتظار ماندگار این خواننده جوان را صرف 
کمک به ســاخت مرکز جامع سرطان می کند. 
با اعالم این خبر توســط همراه اول، بسیاری از 
مشــترکان این اپراتور، آواهای انتظار زنده یاد 
پاشــایی را انتخاب کردند که از این بابت طی 
8 روز، بالغ بر یک میلیارد و هشــتصد میلیون 

ریال درآمد حاصل شد.
همچنین  پیشکســوتان و هنرمندان به یاد 
مرتضی پاشــایی یک مســابقه فوتبال خیریه 

برگزار کردند.
دیدار خیریه تیم های هنرمندان موســیقی 

و ســینما با پیشکســوتان فوتبال به تساوی 6 
-6 رسید.

دیدار تیم های هنرمندان موسیقی و سینما 
با پیشکســوتان تیم ملی فوتبال به مناســبت 
گرامیداشــت یــاد و خاطره ناصــر حجازی، 
غالمحســین مظلومــی، مرتضی پاشــایی و 
مجید بهرامی که تمامی آنها به دلیل ســرطان 
دارفانــی را وداع گفته بودند، در فدراســیون 

هندبال برگزار شد که به تساوی انجامید.
در این دیدار که بلیت فروشی حاصل آن به 
موسسه محک می رسید برای تیم هنرمندان 
مهدی مهدوی کیا، خــداداد عزیزی، علیرضا 
منصوریــان، مهــدی هاشمی نســب، آتیال 

اســماعیل  حجازی، 
چینی،  علــی  هاللی، 

محمــد خرمــگاه، 
گروسی،  محســن 

ضــا  ر محمد
 ، ی و مهــد
یزدانــی،  رضــا 

تراب پور، سعید رمضانی، 
عادل فردوســی پور، علی 

انصاریان، هادی طباطبایی 
به میــدان رفتنــد و در تیم 

نفراتــی  نیــز  هنرمنــدان 
چون وحید شمســایی، علی 

امیر  نکیســا،  لهراســبی، نیما 
نــوری، مهدی شــیری، مهرداد 
میناوند، فرهاد جــم، پویا امین و 

بهزاد محمدی حضور داشتند.
ایشــان بر اثر بیماری  سرطان، 
صبح روز جمعه بیست وسوم آبان 
1393 در بیمارســتان بهمــن 

تهران درگذشت.

نیکوکاری  حتی  پس  از مرگ
نگاهی به فعالیت های خیریه مرتضی پاشایی 
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خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند:
» لقد کان لکم فی رسول ا.. اسوه حسنه«

در واقع رســول خدا صلی ا... علیــه و آله برای 
شما بهترین سرمشق و الگو است.

رســول اکرم صلی ا... علیه و آله در طول تاریخ 
بزرگترین سرمشق بشریت بوده اند چراکه بیش 
و پیش از آنکه بــا گفتار خــود بخواهند مربی و 
راهنمای مردم باشــند، با رفتار شخصی خویش 

بهترین هادی و راهبر آنها گشته بودند.
شــخصیت حضرت محمد صلی ا... علیه و آله 
نمونه ای برای یک روزگار، یک نســل، یک ملت 
و مذهب یا حتی قوم و مکان خاصی نیســت بلکه 
ســمبلی جهانی و همیشــگی برای همه مردم 

جهان بر تمام اعصار است.
از جملــه نکات جالــب، ظریــف و زیبای آن 
حضرت نوع رفتارشان با کودکان است که به طور 

اجمالی و گذرا آن را با هم مرور می کنیم:
شخصیت دادن به کودک

ایشــان که همــواره مهربانی با کــودکان از 
عاداتشــان بــود به طــرق ذیل بــرای کودکان 

شخصیت و احترام قائل بودند.
پرسش از کودک

حضــرت علی که به تاســی از حضرت محمد 
صلی ا... علیــه و آله همــواره در حضــور مردم 
با فرزنــدان خود پرســش های علمــی مطرح 
می کردند، روزی از فرزندان خود امام حســن و 
حسین علیه السالم ســواالتی کردند که پس از 
جواب هــای حکیمانه آنها فرمودنند:»ســخنان 
حکیمانه را به فرزندان خود بیاموزید زیرا موجب 

تقویت عقل و فکر و اندیشه آنها می شود.«
حسن معاشرت

 حضرت محمد صلی ا... علیــه و آله فرمودند: 
به فرزندان خود احترام بگذارید و با آداب و روش 

پسندیده با آنها رفتار کنید. 
وفای به عهد

حضرت علی علیه السالم از قول حضرت محمد 
صلی ا... علیه و آله نقل کردند که ایشان فرمودند:» 
اگر یکی از شما به فرزند خود وعده ای داد باید به 

آن وعده وفا کند و از عهد خود تخلف ننماید.
آشنا کردن کودک با سختی ها

امام هفتم علیه الســالم فرمودند:» بهتر است 
که کودک در کوچکی با ســختی ها و مشکالت 
اجتناب ناپذیر حیات که غرامت زندگی هســتند 
روبه رو شــود تا در جوانی و بزرگســالی، بردبار و 
صبور شود. بدیهی است این سختی ها باید به قدر 

توان بر او عرضه شود.
 حضرت محمد صلی ا... علیــه و آله در همین 

راستا چهار نکته را یادآور می شوند:
   آنچــه را کودک در توان خود داشــته و انجام 

داده از او قبول کنند.
   آنچه را که برای او سنگین و طاقت فرسا است 

از او نخواهند.
     او ر ا به گناه و سرکشی وادار نکنند.

   به او دروغ نگوینــد و در برابر او مرتکب اعمال 
احمقانه نشوند.

جالب اســت بدانیم هنگامــی که آن حضرت 
هفــت ســاله بودنــد از حلیمــه می پرســند 
برادرانم)منظــور همان فرزندان حلیمه اســت( 

کجا هستند؟
حلیمه هم پاســخ می دهد: فرزند عزیز، آنان 
گوســفندانی را که خداوند به برکت وجود تو به 
ما محبت کرده اســت به چــرا برده اند. حضرت 
می گویند: مادر درباره من به انصاف رفتار نکردی 

. مادر پرسید: چرا؟ 
ایشــان فرمودند: آیا سزاوار اســت که من در 
سایه خیمه بمانم و شــیر بنوشم ولی برادرانم در 

بیابان زیر آفتاب سوزان باشند؟
بها دادن به کار کودک

 عمروبــن حریث نقــل می کند کــه روزی 
رســول خدا صلی ا... علیه و آله که از کنار عبدا... 
بن جعفربن ابیطالب که کودکی خردســال بود، 
گذشــتند و فرمودند: خدایــا! در کار و معامله و 

تجارت به او برکت عنایت فرما.
بلند شدن در برابر کودکان

ایشــان در برابر حضرت زهرا سالم ا... علیها و 
امام حســن و امام حســین علیه السالم همیشه 

تمام قامت می ایستادند.
آینده نگری برای کودکان 

مردی از انصار که چند فرزند داشــت مرد. او 
اندک سرمایه ای داشــت که در اواخر عمر خود 
برای عبــادت و جلب رضایت خداوند از دســت 
داده بود. کودکان او از همان روز اول برای گذران 
زندگــی از مردم تقاضای کمــک می کردند. این 
ماجرا به حضرت گزارش شد. حضرت می پرسند: 

جنازه اش را چه کردید؟ 
می گویند: دفنش کردیم. حضرت می فرمایند: 
اگــر قبــال می دانســتم، نمی گذاشــتم او را در 
گورستان مســلمانان به خاک بسپارید چرا که او 
اموال و ثروت خود را از دست داده و فرزندانش را 

راهی گدایی کرده است.
آموختن احکام دینی

حضرت محمد صلی ا... علیه و آله می فرمایند: 
کودکان خود را در هفت ســالگی به نماز خواندن 

امر کنید.
محبت نسبت به کودکان

حضــرت محمد صلی ا... علیــه و آله در ضمن 
خطبه معروف و مبارک شــعبانیه درباره وظایف 
مــردم فرمودند: به بزرگان خــود احترام کنید و 
نســبت به کودکان خود ترحم و عطوفت نشــان 

پیامبر)ص(  و کودکان
نیکی به کودکان را از پیامبر خوبی ها بیاموزیم

فرهنگ
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دهید.
در جای دیگری فرمودند: کسی که به کودکان 
رحمت و محبــت نکند و بزرگســاالن را احترام 

نماید از ما نیست.
این محبت حضرت مصادیق مختلفی داشت 
که برخــی از آنها از ایــن قرارنــد: حضرت علی 
علیه الســالم فرمودند: کــودک کوچکی بودم. 
پیامبــر صلی ا... علیــه و آله مــرا در دامان خود 
می نشــاند و در آغوش می گرفت  و  به سینه خود 
می چســباند و گاهی  مرا در بســتر خواب خود 
می خوابانید و از مهربانــی، صورت بر صورت من 
می نهاد و مرا به استشمام بوی لطیف خود موفق 

می داشت.
رسول خدا  صلی ا... علیه و آله کودکان انصار را 
که می دید، بر سر آنان دست می کشید  و به آنان 

سالم می کرد و دعا می فرمود.
جلوه های زیبــای محبت حضرت را طی چند 

عنوان می توان بررسی کرد:
عالقه رســول ا... صلــی ا... علیه و آلــه به امام 

حسن و امام حسین علیه السالم.
نقل شده روزی آن دو بزرگوار به سوی رسول 
خدا صلــی ا... علیه و آله دویدنــد حضرت آنان را 
در آغوش گرفتــه و فرمودند: ایــن دو، گل های 

خوشبوی من در دنیا هستند.
عالقه ایشــان به سیدالشــهدا علیه الســالم 
بــه حدی زیاد بــود که تاب صــدای گریه اش را 
نداشــتند؛ نقل کرده اند روزی از خانه عایشــه 
بیرون آمده بودند که گذرشــان به خانه حضرت 
زهرا سالم ا...علیها افتاد. همان موقع صدای گریه 
امام حسین علیه السالم می آمد. ایشان به حضرت 
فاطمه ســالم ا...علیها فرمودنــد: مگر نمی دانی 

گریه حسین مرا می آزارد؟
دعا کردن پیامبــر صلی ا... علیــه و آله برای 

کودکان
جمره دختر عبدا... نقــل می کند که دختری 
گفت: پدرم مرا نــزد حضرت محمد صلی ا... علیه 
و آله برد و درخواست کرد برایم دعا کنند. مرا در 
دامان خود نشانید، دستش را بر سرم نهاد و برایم 

دعا کرد.
مدارا کردن با کودکان

 نقل شده هنگامی که کودکی را برای دعا کردن 
یا نامگذاری نزد حضرت می آوردند، ایشان  برای 
احترام به بستگانش او را با آغوش باز می گرفت و 

در دامان خود می نهــاد. گاهی اتفاق می افتاد که 
کودک در دامان حضرت ادرار می کرد. کسانی که 
ناظر جریان بودند بر کودک پرخاش می کردند تا 
او را از ادرار بازدارند. حضرت آنان را منع می کرد و 
می فرمودند: با تندی و خشونت از ادرار جلوگیری 
نکنید. آنگاه کودک را آزاد می گذارند تا ادرارش 
تمام شــود و پــس از آنکــه بســتگان کودک 

می رفتند ایشان خود را می شستند. 
هدیه دادن به کودکان

یکی از جریاناتی که ذیل این عنوان از حضرت 
رسول صلی ا... علیه و آله نقل شده از این قرار است 
که نجاشی پادشاه حبشه برای حضرت انگشتری 
از طال فرستاد. حضرت هم امامه دختر ربیبه خود 
را فراخوانــده و به او فرمودنــد: ای دختر کوچک 

خود را با این هدیه زینت ببخش.
تفقد از فرزندان شهدا

بشــیر فرزند عقریه بن جهنــی می گوید: در 
جنگ احد از حضرت پرسیدم پدرم چگونه شهید 
شــد؟ حضرت فرمودند: او در راه خدا به شهادت 

رسید. درود و رحمت خداوند بر او باد.
من گریستم. ایشــان مرا در آغــوش گرفته و 
دست بر سرم کشیدند و با خودشان سوار مرکب 
کرد و فرمودند: آیا دوســت نــداری که من جای 

پدرت باشم؟
رعایت حال کودکان حتی در نماز

جریان مشــهور امام حســن و امام حســین 
علیه السالم که هنگام سجده روی دوش حضرت 
قرار می گرفتند را هم شــنیده ایم کــه نیازی به 

بازگویی آن نیست.
بوسیدن کودکان

مردی نزد حضرت رســول آمد و پرســید: آیا 
شــما کودکان را می بوســید؟ من هرگز کودکی 
را نبوســیده ام. حضرت فرمودند: من چه کنم که 

خداوند رحمتش را از قلب تو گرفته است؟
در جای دیگر فرمودند: کســی که فرزند خود 
را ببوسد، خداوند یک حسنه برای او می نویسد و 
کســی که فرزند خود را خوشحال سازد، خداوند 

هم روز قیامت او را خوشحال می کند.
رعایت عدالت و انصاف نسبت به کودکان 

انس نقل می کند که مردی نزد حضرت محمد 
صلی ا... علیه و آله نشســته بود. پســر او آمد پدر 
او را بوســیده روی زانوی خود نشانید. پس از آن 
دخترش آمد و مرد بدون بوسیدنش او را هم کنار 

خود نشــاند. حضرت فرمودند: چــرا بین آنان با 
عدالت رفتار نکردی؟ 

بازی با کودکان
نقل شــده که پیامبر  صلی ا... علیه و آله هر روز 
صبح دســت عالقه و محبت بر سر فرزندان خود 

و اوالد آنان می کشید و با حسین بازی می کرد.
عالوه بر اینکه روایات متعددی درباره همبازی 
شــدن پیامبر صلی ا... علیه و آله با کودکان نقل 
شــده، دو بازی جالب هم مورد توجه روایات قرار 

گرفته است.
نقل شــده که پیامبر صلی ا... علیه و آله حسن 
و حســین علیه الســالم را بر پشــت خود حمل 
می کردند در حالی که حســن را برطرف راست 
خود و حســین را برطرف چپ خود ســوار کرده 
بودند و هنگام حرکت می فرمودند: مرکب شــما 
نیکو مرکبی است و شــما نیکو سوارانی هستید 

پدرتان از شما بهتر است. 
امام باقر علیه السالم روایت می کنند که روزی 
پیامبر صلی ا... علیه و آله برای انجام کاری از منزل 
خارج شــدند فضل بن عباس را در سر راه خویش 
دیدند و به اطرافیان  فرمودند: این کودک را پشت 
سر من سوار کنید. آنها هم او را پشت سر حضرت 
ســوار کردند و ایشان در طول مســیر مواظب او 

بودند.
آب و غذا دادن به کودکان

مســلمان نقل می کندکــه روزی وارد خانه 
رســول خدا صلی ا... علیه و آله شــدم دیدم که 
حســن و حســین علیه السالم نزد ایشــان غذا 
می خوردند. آن حضرت گاهی لقمه ای در دهان 
حســن علیه الســالم و گاهی در دهان حســین 

علیه السالم می نهاد. 
پــس از آنکه خوردن غذا به پایان رســید، آن 
حضرت حســن علیه الســالم را بر دوش خود و 
حسین علیه السالم را روی زانوی خود نهاد آنگاه 
رو به من کرده و فرمودند: ای مســلمان! آیا آنان 
را دوست داری؟ گفتم : ای رســول خدا صلی ا... 
علیه و آله چگونه آنان را دوست نداشته باشیم در 
 حالی که می بینم چه اندازه نزد شما مقام و ارزش 

دارند.
سالم کردن به کودکان

ایشان می فرمودند: در سالم کردن به کودکان 
مراقبت دارم تا پس از من به صورت یک ســنت 

میان مسلمانان بماند و همه بدان عمل کنند.
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آنجلینــا جولی، هنرپیشــه، کارگــردان و 
فعال حقــوق بشــر، قول کمــک 200 هزار 
 دالری بــه صنــدوق خیریــه ماللــه را داد.
این صنــدوق توســط مالله یوســف زی 15 
ســاله تاســیس شــد. مالله اولیــن نوجوانی 
اســت که بــرای جایــزه صلــح نوبــل نامزد 
شــده اســت. مالله که در حال بهبــود از ترور 
طالبــان اســت، از طریــق تمــاس ویدئویی 
 در این نشســت، این کمک مالــی را پذیرفت.

به گزارش برترین ها،  یوسف زی گفت: »امروز 
من شــادترین لحظه عمــرم را تجربه کردم و 
اولین کمک مالی به صنــدوق مالله را دریافت 
کــردم. ما این پول را بــرای تحصیل 40 دختر 
خرج می کنیم و از همه شــما مــی خواهم که 
به صندوق ماللــه کمک کنید و بگذارید که این 
 40 دختر تبدیل به 40 میلیون دختر شــوند.«
کمک مالی جولی بــرای تحصیل دختران 5 
تــا 12 ســاله کــه در حــال حاضــر به جای 
درس خوانــدن در مدرســه مجبــور بــه کار 

 کــردن در خانه هســتند، خرج خواهد شــد.
مالله تمایل خود به مدرســه رفتــن را به طور 
عمومی بیــان کرده بــود و به نیابــت از همه 
دختران حرف می زد که این کار او باعث شــد 
نیروهــای نظامی طالبان او را پیــدا کنند و در 
مقابل همکالســی هایش او را هدف گلوله قرار 

دهند.
آنجلینــا جولی، بازیگر مشــهور هالیوود در 
میهمانی افتخاری کاخ باکینگهام لقب شوالیه 

را از ملکه الیزابت دریافت کرد.
الیزابت دوم ملکه بریتانیا، هر سال همزمان 
با ســالروز تولد خود برای تقدیر از فعالیت ها و 
دستاوردهای افراد و شــخصیت های مختلف 
نشان هایی را به آنها اهدا می کند. افرادی که این 
نشــان ها را دریافت می کنند الزاما چهره های 
شناخته شده ای نیســتند  اما عملکردشان در 

حوزه ای مشخص تقدیرآمیز بوده است.
در همیــن حــال ملکــه بریتانیــا در کاخ 
باکینگهام با اعطای نشــان عالــی از اقدامات 
آنجلینا جولی تقدیر کرد. جولی که مدت هاست 
در زمینــه حقوق بشــر و به خصــوص دفاع از 
کودکان و مبارزه با خشــونت جنگی در مناطق 
جنگ زده، فعالیت می کند به پاس فعالیت های 

انســان دوســتانه اش، از ملکــه بریتانیا، لقب 
 Honorary Dame Grand( افتخاری
Cross( موســوم به شــوالیه زنان را دریافت 

کرد.
طبق قوانین بریتانیا، چون جولی شــهروند 
بریتانیا نیســت، نمی تواند از این لقب استفاده 
کند و گفته می شــود جولی برای اینکه بتواند 
از این لقب برای کارهای خیریه اش اســتفاده 
کنــد، قرار اســت بــه شــهروندی افتخاری 
نامیبیا که جز کشــورهای مشــترک المنافع 

بیریتانیاست درآید.
آنجلینــا جولی نامی پــرآوازه در این زمینه 
برای خود ساخته اســت اما بسیاری از کارهای 
او که حمایت از ســازمان ها و بنیادهای خیریه 
در سراسر جهان اســت، از گوش عموم پنهان 
می ماند. جولی ســفیر صلح UNHCRاست. 

کمپین   ،UNICEF بــه همچنیــن 
یک، پزشــکان بدون مــرز یا زمان 

کمک رسانی افغانستان نیز کمک 
می کند. عالوه بر این، با همسر 

خود بــرد پیت، ســازمانی 
خیریه به نــام جولی-پیت 

راه اندازی کرده است.

 کمک آنجلینا جولی 
به صندوق خیریه مالله

فرهنگ
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 )Brad Pitt( بردپیت
برد پیت نیز مانند همسر خود، آنجلینا جولی، 
در امور خیریه بســیاری مشغول است. کارهای 

شــامل  او  خیریــه 
کمــک به ســازمان 
اقدامات جهانی برای 
 Global کودکان، 
 ،Green، Live8
کمپین یک، دیده بان 
و سازمان  حقوق بشر 

خیریه خودشان به نام جولی-پیت می باشد.

 جاستین تیمبرلیک 
)Justin Timberlake(

 جاستین از سن بسیار کم هنرپیشگی را 
شروع کرد. عشق او به موسیقی باعث شد 
در امور خیریه مربوط به موسیقی ازجمله 
MusiCares، صندوق موسیقیدانان 

 Music for Relief و SweetRelief
شرکت کند. عالوه بر این، تیمبرلیک بنیاد 

جاستین تیمبرلیک را نیز برای ارتقای 
آموزش موسیقی تاسیس کرد. او همچنین 

 Oxfam، از
 ،Chidwatch
 Habitat for و

 Humanity
نیز حمایت 

می کند.

 اِلــن دوژنــره )Ellen Degeneres( او 
نه تنهــا مجری برنامه تلویزیونــی و داور برنامه 
“American Idol” اســت، بلکــه در امور 
خیریه بســیاری نیــز ازجمله صنــدوق امداد 
توفان کاترینا، کمپین کوچــک تغییر، رویداد 
خیریــه “Idol Gives Back” و کمپین یک 

شرکت داشــته است. 
عالوه بر این، دوژنره از 
امور خیریه مربوط به 
حیوانــات نیز حمایت 

می کند.

جوهانسون
)pp )Scarlett Johansson

از مشــهورترین و   جوهانســون یکــی 
بااستعدادترین هنرپیشــه های هالیوود است 
کــه زیبایــی او فقط ظاهری نیســت. 
او نیــز وقت خود را به بســیاری از امور 
 RED(، Oxfam،( خیریــه مثــل

 USA Harvest،
 Make Poverty
 History، Not
on Our Watch
جهانی ایــدز  روز  و 

اختصاص می دهد. َمت دامون )Matt Damon( دامون یکی دیگر از 
افراد مشهوری است که در امور خیریه دست دارد. او 
 Non“ نه تنها یکی از افراد دخیل در تاسیس سازمان
on Our Watch” بوده است، بلکه طی سالیان، 
 Celebs for“ در امور خیریه دیگری مثل سازمان
Kids“، DATA، کمپین یــک، کالب دختران و 
پســران امریکایی و بنیادYele Haiti شــرکت 
داشــته اســت. او همچنیــن مســئول اردوی 

 Africa H20 خیریه
بوده است.   

)Oprah Winfrey( اُپرا وینفری 
مجری شوی تلویزیونی برای کمک به دیگران 
شبکه فرشتگان اُپرا را راه اندازی کرده است، اما 
کارهای شایا ن توجه دیگر او آکادمی رهبری اُپرا 

وینفری برای دختران 
در افریقــای جنوبی 
اســت که به دختران 
کمک  قشــر ضعیف 
ادامه تحصیــل  بــه 

می کند.

)Bono( بونو
 بونو نــه تنها برترین خواننــده گروه ایرلندی 
u2است، درامور خیریه نیز دست دارد که اکثر آن 
در زمینه مبارزه با گرسنگی در سراسر جهان است. 

خیریه  حمایت هــای 
بونو شــامل کمک به 
ســازمان های کمپین 
یــک، ســازمان عفو 
)RED( ،بین الملــل
U N i C E F و 

می باشد.

هنرمندان 
نیکوکار

 سازمان عفو بین الملل
ســازمانی غیر دولتی اســت که با داشتن 
بیش از 3 میلیون عضــو در زمینه حمایت از 
حقوق بشر فعالیت می کند. هدف گذاری این 
بنیاد غیردولتی این اســت که بتواند با تحقیق 
و فعالیت در زمینه حقوق بشر از پایمال شدن 
حقوق انسان ها در سطح دنیا جلوگیری کرده 
و در نهایت خواستار برقراری عدالت در مورد 
افرادی که حقوق ایشــان به هر نحوی پایمال 

گردیده می باشد.

پزشکان بدون مرز
این ســازمان غیرانتفاعی برای کمک های 
انسان دوســتانه تشکیل شده اســت و برای 
پروژه هایش در مناطق جنگ زده و کشورهای 
در حال توســعه ای که با خطــر بیماری های 
بومی مواجه هســتند، مشــهور اســت. این 
ســازمان در ســال 2007 بیــش از 26000 
مددکار که شامل دکتر، پرستار، کادر پزشکی، 
متخصص تامین، مهندس آب و بهداشــت و 
مدیر برای ارائه خدمات پزشکی در بیش از 60 
کشور دنیا داشته اســت. بودجه این سازمان 
ســالیانه حــدود 400 میلیــون دالر برآورد 
شده که 85 درصد آن توسط بخش خصوصی 
تامین می شود. این سازمان در سال 1999 به 

خاطر خدماتش برنده جایزه صلح نوبل شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر
یک سازمان غیردولتي بین المللي واقع در 
امریکاست که بر تحقیقات و پشتیباني حقوق 
بشر مدیریت مي کند. این ســازمان در سال 
1978 تحت عنوان »دیده بان هلســینکي« و 
به منظور نظارت بر تبعیت کشــورهاي بلوک 
شــوروي ســابق از مفاد حقوق بشــر پیمان 
مشهور هلسینکي تاســیس شد. سازمان غیر 
دولتي دیده بان حقوق بشــر یکــي از بزرگ 
ترین و معــروف ترین ســازمان هاي حقوق 
بشري در سطح جهان است که اغلب به عنوان 
رقیبي براي سازمان عفو بین الملل به حساب 

مي آید.
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خشونت علیه کودکان قابل اجتناب است و باید جلوی آن را گرفت.
هر کودک حق برخورداری از زندگی بدون خشــونت را دارد. خشونت 

علیه کودکان به هیچ وجه قابل توجه نیست.
کودکان می توانند مشــارکت ازرشمندی در کم به درک خشونتی که با 
آن مواجه اند و آسیب های ناشی از آن داشته باشند. ما باید به کودکان گوش 

دهیم و از آنها یاد بگیریم و آنها را در یافتن راه حل مناسب مشارکت دهیم.
بهترین راه مقابله با خشــونت علیه کودکان پیشگیری از آن به وسیله 
برنامه های پیشــگیرانه است. دولت ها باید در سیاســت ها و برنامه هایی 

کــه عوامل ایجاد خشــونت علیه کودکان را بررســی می کنند بیشــتر 
سرمایه گذاری کنند.

دولت ها و تمامی اقشار جامعه باید ضمن اولویت دادن به پیشگیری از 
خشونت علیه کودکان، به وظایف خود مقابل کودکان عمل کنند و کسانی 

که عامل این خشونت هستند را مورد بازخواست قراردهند.
خشــونت باعث تهدید بقا، سالمت و آینده کودکان می شود. زخم های 
جسمی، روحی ناشــی از خشونت، آثار عمیقی بر رشد و سالمت و توانایی 

یادگیری کودکان خواهند داشت.
خشــونت علیه کودکان هیچ مرزی نمی شناسد. خشونت می تواند در 
هر کشوری اتفاق بیفتد و از مرزهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و قومی 

فراتر رود.
بیشــترین بخــش خشــونت علیــه کــودکان پنهان اســت. اغلب 
کودک آزاری ها پشــت درهای بسته اتفاق می افتد و به دستان کسانی که 
کودک باید به آنها اعتماد کند مانند والدین، اعضای خانواده و دوســتان و 
آشنایان کودکان در ســکوت رنج می برند و از ترس و خجالت یا سرزنش 

درباره این آزار صحبت نمی کنند.
اگــر چه این واقعیــت غیرقابل انکاری اســت که تمامــی کودکان به 
صرف کودک بودنشان آسیب پذیر هســتند اما برخی از کودکان به دلیل 
جنسیت، نژاد، قومیت، کعلولیت یا وضعیت اجتماعی شان آسیب پذیری 

بیشتری دارند.
خشونت علیه کودکان فراتر از خشونت صرف جسمی است. آزار، غفلت 
و بی اعتنایی و سوءاستفاده اشکال متفاوت خشونت علیه کودکان هستند. 
کــودکان می گویند که تبعیض و تحقیر آنها را به شــدت اذیت می کند و 

اثرش روی آنها می ماند.
خشــونت علیه یک کودک فارغ از شــکل آن، به آن کودک می آموزد 
که خشــونت امری پذیرفتنی اســت و بنا بر این چرخه خشونت  را تداوم 
می بخشد. امروز با جلوگیری از خشــونت می توانیم به ساختن آینده ای 

کمک کنیم که در آن خشونت دیگر تحمل نخواهد شد.
خشــونت به فقر، بی ســوادی و مــرگ زودرس، تداوم می بخشــد. 
آثار جســمی، روحی و روانی خشــونت شــانس کودکان بــرای تحقق 
توانایی هایشــان را از آنها می رباید. تکرار چند باره خشونت علیه کودکان 
نیــز توانایی های یک جامعه را برای رســیدن به توســعه از بین می برد و 

پیشرفت ها به سوی اهداف توسعه هزاره را محدود می کند.

بان کی مون
دبیرکل سازمان ملل متحد

خشونت 
علیه کودکان

از نگاه دبیر کل سازمان ملل

فرهنگ
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جشن بزرگ مهرآفرین در آستانه سال نو برگزار شد

عمو قناد و کودکان بهاری 
روز سه شنبه 5 اسفندماه، فرهنگسرای خاوران میزبان 400نفر 
از کودکان مهرآفرین بود. خانواده ها همراه فرزندان شان، به دعوت 
موسسه مهرآفرین در سالن همایش فرهنگسرا جمع شده بودند تا 
درکنار هم واپسین روزهای ســال 93 و نزدیک شدن بهار را جشن 

بگیرند.
کودکان که در واقع مهمانان اصلی این جشــن بــزرگ بودند از 
همان اولین دقایق شروع مراسم، با انرژی باالی خود سالن همایش 
را به شور و هیجان کشاندند که این ذوق و شوق با ورود عموقناد به 
سالن، چند برابر شــد. مجید قناد که برای چند نسل از مردم ایران 
تداعی کننده خاطرات شیرین کودکی است و یکی از محبوب ترین 
مجری  های برنامه کودک تلویزیون به شــمار مــی رود، به صورت 
افتخاری اجرای این جشن را تقبل کرده بود. او مثل همیشه با انرژی 
تمام نشدنی اش به روی صحنه آمد و با تشویق پرشور بچه ها مواجه 

شد.
مراســم دعا و شــکرگزاری همراه با اجرای زنده موسیقی اولین 
بخش این جشن بهارانه بود. بعد از اجرای سرودی در مدح حضرت 
علی)ع( با همراهی حضار، عمو قناد ســرود سالم سالم را خطاب به 
همه بچه های ایران زمین اجرا کرد و سپس گروه عمو قناد، موسوم 
به »عموها« روی صحنه آمدند. قلقلک، قلــی، یه قل و دوقل چهار 
عضو گروه عموها در بدو ورود به صحنه در هیبت ملوان  و دریانورد 
به اجرای موسیقی شاد بندری پرداختند. عموها همزمان با اجرای 
موسیقی های آذری، گیلکی، کردی و لری، به میان جمعیت آمدند و 

با همراهی بچه ها لحظات شاد و سرگرم کننده ای را رقم زدند.
اجرای نمایش موزیکال با هدف تشویق کودکان به رعایت بهداشت 
در خرید و مصرف مواد غذایی، از دیگر بخش های جذاب این برنامه 

بود. در این نمایش کمــدی دو دانش آموز در راه رفتن به مدرســه 
با دســت فروش دوره گردی مواجه می شــدند که چیپس و پفک و 
لواشک های غیربهداشتی می فروخت و در جر و بحثی سرگرم کننده، 
سرانجام نه تنها موفق می شوند در مقابل وسوسه های دست فروش 
برای خرید خوراکی های غیربهداشتی و مضر برای سالمت مقاومت 
کنند که در نهایت لقمه مادرانه را به عنوان ســالم ترین خوراکی به 
مرد دست فروش تعارف می کنند و از او قول می گیرند که دیگر این 

خوردنی های ناسالم را به بچه ها نفروشد.
مســابقه بازیگری که بین یک گروه 10 نفره از بچه ها اجرا شــد 
از بخش های هیجان انگیز این جشــن بود که صــدای خنده های 
شادمانه حضار را در سالن اجتماعات فرهنگســرا طنین انداز کرد. 
به برندگان این مســابقه و همچنین به تعــدادی از دانش آموزان و 
دانشــجویان ممتاز مهرآفرین و ســه نفر از مادرانی که در مراحل 
تحصیل فرزندان شــان بیشــترین همکاری و همراهی را کرده اند، 
جوایزی اهدا شد. سیدعلی کاشفی  خوانساری سردبیر مجله شهرزاد 
و نویسنده حوزه کودک، تایماز سیدمصطفایی مدیر اجرایی موسسه 
مهرآفرین و فرشته خواجویی مسئول بخش مددکاری موسسه، به 
دعوت عموقناد روی صحنه آمدند تا جوایز برگزیدگان را اهدا کنند.

انداختن عکس یادگاری بچه ها با عمو قناد و مسئولین مهرآفرین، 
آخرین بخش شادمانه جشــن مهرآفرین در واپسین روزهای سال 
93 بود تا بچه ها و خانواده ها، با لبی خندان و خاطراتی شــیرین به 

استقبال سال جدید بروند.
مجتمع کترینگ غذای خوب، تیم عمو قناد،استودیوی عکاسی 
و فیلمبرداری وارونه،کافه تریای وزیران و جمعی از یاوران موسسه 

اسپانسری مالی و خدماتی این مراسم را عهده دار بودند.
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بنیاد کودکان ســازمان ملل )یونیسف( روز دوشنبه 8 دسامبر )17 
آذر(  ســال 2014 را با وجود 15 میلیون کودکی که در میانه جنگ ها 
در جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، سودان جنوبی، سوریه،  اوکراین 
 و فلسطین گرفتار آمده اند، ســالی مصیبت بار برای کودکان اعالم کرد

رویترز آنتونی لیک، مدیرعامل یونیسف گفت: » شمار باالی بحران ها 
در کشورهای جهان از جمله افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
نیجریه، پاکستان، ســومالی، ســودان و یمن باعث آن شده است که 
بســیاری از این بحران ها به ســرعت فراموش شــوند یا سرخط اخبار 

جهانی را به خود اختصاص ندهد.«

یونیســف می گوید در سراســر جهان حدود 230 میلیون کودک 
در کشــورها و مناطقی زندگی می کنند که گرفتار منازعات مسلحانه 

هستند.
لیک در بیانیه اش گفت: »کودکان در حال تحصیل در کالس درس 
و هنگام خوابیدن در بسترهای شــان کشته شده اند؛ آنها یتیم شده اند، 
ربوده شده اند، شکنجه شــده اند، به جنگ فرستاده شــده اند، به آنها 

تجاوز شده است و حتی به عنوان برده فروخته شده اند.
 در هیچ زمانی در حافظه معاصر این همه کودک دســتخوش چنین 

سبعیت های غیرقابل بیانی نشده اند.«

کودکان کانون نخبگان طالیی ایران، طی مراســمی روز درختکاری را 
با کاشت نهال در حاشــیه دریاچه مجموعه ورزشی آزادی گرامی داشتند. 
در این مراسم که ســاعت 12 ظهر روز جمعه 15 اسفند برگزار شد مدیران 
و مسئولین شرکت های ال جی، گلدیران، موسسه نیکوکاری مهرآفرین و 

جمعی از خبرنگاران و مسئولین مختلف حضور داشتند.
پیش از این، ال جی و گلدیــران و مهرآفرین  از برنامــه کانون نخبگان 
طالیی ایران که گســترده  ترین پروژه مســئولیت اجتماعی مشترک است 
در یکشنبه 14 دی ماه طی همایشــی با حضور رسانه .ها به صورت رسمی 
رونمایی کرده بودند. پروژه موفق گلدکیدز  روی پرورش و اســتعدادیابی 
کودکان نخبه ایرانی متمرکز است و از حدود دو سال پیش آغاز به کار کرده 
اســت. طرح اســتعدادیابی و حمایت از بهترین ها در رشته های مختلف، 
برنامه ای بدیع و نو در راستای حمایت از کودکان مستعد 6 تا 16 سال است. 
گلدکیدز بــا بهره گیری از علومی نظیر روانشناســی و جامعه شناســی 
به دقــت برنامه ریزی شــده و پرورش اســتعدادهای بالقــوه منتخبین و 
هدایــت قابلیت ها را در کنــار توجه دائم بــه آموزش هایی مــد نظر دارد 
 که آینــده شــخصی و اجتماعی نســل طالیی ایران را تضمیــن می کند.

در مراسم روز درختکاری ابتدا در ســالن فدراسیون قایقرانی، کارشناسان 
در مورد فواید درخت و درختکاری  برای کودکان گلدکیدز صحبت کردند 

و پس از آن نحوه صحیح کاشت نهال به گلدکیدزی ها آموزش داده شد. 

همچنین، کارشناســان و مربیان در مورد طبیعت و زندگی درختان به 
سواالت کودکان کنجکاو گلدکیدز پاسخ دادند.

پــس از بخــش آمــوزش، کــودکان بــه محوطــه اطــراف دریاچه 
آزادی رفتنــد و نهال هــا را در مــکان هــای از قبــل آماده شــده قرار 
دادنــد. در این قســمت از مراســم بــا توضیحــات کامل کارشناســان 
 و مربیــان کاشــت نهــال هــا توســط کــودکان صــورت گرفــت.

»دنیای زیبای کودکان و نوجوانان به حمایت نیاز دارد .« 
یک مقام رسانه ای شرکت گلدیران با بیان این مطلب گفت:» از زمانی که 
متعهد به برنامه مســئولیت اجتماعی گلدکیدز شدیم تمام تالش و همت 
خود را به کار گرفته ایم که استعداد کودکان ایرانی را در زمینه های مختلف 
شناسایی کنیم. کودکان مانند همین نهال ها هســتند و ما به آینده بسیار 

خوشبین هستیم.
 همانگونــه که با رســیدگی مناســب این نهال ها تبدیل بــه درختانی 
تنومنــد، بــارور و ســایه گســتر می شــوند، روزی خواهــد آمــد که 
اســتعداد این کــودکان و نوجوانــان نخبــه نیز شــکوفا خواهد شــد. 
 از اینکــه مــا هــم در ایــن شــکوفایی ســهمی داریــم خوشــحالیم«.
در پایــان مراســم درختــکاری، کــودکان  در برنامــه قایق ســواری 
 کــه از ســوی ال جــی و گلدیــران تــدارک دیــده شــده بــود 

شرکت کردند.

یونیسف سال ۲۰۱۴   را سالی مصیبت بار برای میلیون ها کودک اعالم کرد

گلدکیدزی ها در مراسم روز درختکاری

فرهنگ



دانــش

پای صحبت مددجویان  
کانون نخبگان طالیی   

بنیاد گیتس



600 جلد کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان مهرآفرین 

بسته های لوازم التحریر اهدایی مهرآفرین 

توزیع 370 جلد کتاب کمک آموزشی با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی 

دو مدرسه دیگر در مناطق محروم سیستان و بلوچستان 

بیش از ششصد جلد کتاب توسط صفر کلوین اهدا شد 

 به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی انتشــارات بین المللی گاج نسبت به هدیه بیش از 600 جلد کتاب کمک آموزشی 
برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه مهر آفرین اقدام کرد.

گاج در این اقدام خداپسندانه  کتاب های کمک آموزشی خود را در مقاطع تحصیلی  دبیرستان و پیش دانشگاهی و به 
منظور رشــد پیشرفت درسی دانش آموزان تحت پوشش موسسه نیکوکاری مهرآفرین ، اهدا نمود.این کتاب های کمک 

درسی از سوی موسسه نیکوکاری مهر آفرین در میان کودکان تحت پوشش در تهران و نقاط محروم توزیع می شود.

با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، به همت یاوران مهرآفرین و مشارکت شرکت گلدیران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شرکت 
فروشگاه های شهروند، تاکنون بیش از 1000 بسته لوازم التحریر، به دانش آموزان تحت حمایت موسسه مهرآفرین اهدا گردید. این فعالیت که در 
راستای ترغیب و تشویق کودکان مددجو و رفع بخشی از مشکالت و موانع تحصیلی قشر آسیب پذیر جامعه انجام شده است، توسط شعبه تهران، 
هندودر ، شعبه بندر عباس، زاهدان ،یاسوج ،کرمان ،کتیج توزیع گردید. موسسه مهرآفرین درصدد است تا با حمایت یاوران خود ضمن حفظ 
کرامت انسانی خانواده های نیازمند، رشد علمی و فرهنگی خانواده ها را در جهت بهبود سبک زندگی ومعیشت این خانواده ها مورد توجه قرار 

دهد و در این مسیر بی انتها دست یاری تمام یاوران را می فشرد.

کانون خیریه و فرهنگی دانشــگاه عالمه طباطبایی در اقدامی داوطلبانه و با همیاری دانشــجویان دانشگاه ,370 جلد 
کتب کمک آموزشــی را جمع آوری کرده و جهت توزیع در نقاط محروم سیســتان و بلوچســتان در اختیار موسســه 
نیکوکاری مهرآفرین قرار دادند. مهرآفرین نیز با هماهنگی های صورت گرفته کتاب های مذکور را در کتیج و روستاهای 

اطراف آن واقع در استان سیستان و بلوچستان توزیع نمود. ما قدردان حرکت های انسان دوستانه همه یاوران هستیم.

 زمینــه تحصیل کــودکان نیازمند با ســاخت مدرســه  فراهم شــد. همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدیــد همیاری و ســرمایه گذاری 
یاوران مهر آفرین در ایجاد زمینه های تحصیل کودکان نیازمند، ثمر داد و مدرســه 2 کالســه روســتای رشــید آباد و مدرســه یک کالســه 
 روســتای زوار واقع در کتیج سیســتان و بلوچســتان به بهره برداری رســیده و آماده پذیرش کودکان در مقاطع اول تا ششــم ابتدایی شــد.

موسسه مهرآفرین در راستای باالبردن سطح زندگی نیازمندان و توسعه آگاهی های علمی در میان آنان احداث و راه اندازی مدارس را در روستاهای 
کم بضاعت در دستور کار خود قرار داده است، این موسسه به همت یاوران خود توانسته است در سال های گذشته نیز دو مدرسه 2 کالسه ابتدایی و 

راهنمایی در کتیج را مورد مرمت اساسی قرار  داده و یک مدرسه 1 کالسه را نیز در روستای بنگر جهت دوره ابتدایی احداث و به بهره برداری برساند.

 بیش از ششصد جلد کتاب توسط انتشارات صفر مطلق  به مهرآفرین اهداء شد.
انتشارات صفر مطلق در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود مجموعه کتاب های صفر کلوین که شامل دروس دبیرستان تا کنکور 

است , جهت توزیع میان دانش آموزان تحت حمایت در تهران و نقاط محروم کشور را در اختیار مهرآفرین قرار داده است .
بی شک چنین حرکت های ارزشمند موجب کاهش فقر و باال رفتن سواد اجتماعی در نقاط کمتر توسعه یافته می شود.

دانــش
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زنگ آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان

طرح توانمندسازی کودکان کار و بدسرپرست 

کانون جوانان مهرآفرین

رونمایی از کانون نخبگان طالیی ایران 

کارگاه آموزشی فرزندپروری ویژه مادران برگزار شد

واحد آموزش مهرافرین با همکاری یاوران خود با برگزاری سلســله کالس های آموزشــی زبان انگلیســی ویژه کودکان و 
نوجوانان خدمت دیگری را برای مددجویان تحت حمایت خود ارائه نمود.

در این کالس که به صورت پیوسته برگزار می شــود با ایجاد فضایی شاد و دوستانه, دانش آموزان به یادگیری زبان انگلیسی 
می پردازند .آموزش اصولی کتب مرتبط , تمرین  در کالس و خانه از روش های برگزاری این دوره می باشد.

طرح توانمندســازی کودکان کار و بدسرپرســت به صورت آزمایشی در فرهنگســرای خاوران با همکاری بخش خصوصی و 
تشــکل های مردم نهاد به اجرا درآمده است. مدیرعامل موسسه مهرآفرین با بیان اینکه ســاماندهی معضل کودکان کار نیاز به 
همکاری بین بخشــی و مشــارکت مردم و بخش خصوصی دارد، گفت: موضوع کودکان کار همــواره به دلیل چند متولی بودن 
روی زمین مانده اســت، در شرایط حاکم بر کشــور ما این پدیده با همکاری سازمان ها و نهادهای متولی نظیر سازمان بهزیستی 
، شــهرداری، نیروی انتظامــی، آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت و درمان با یکدیگر و با همــکاری ngo های فعال در حوزه 

آسیب های کودکان و همچنین حمایت بخش خصوصی میسر خواهد بود

کانون جوانان مهرآفرین، زمستان سرد را برای کودکان کار و خیابان محمودآباد گرم کرد.
گروهی از جوانان »کانون جوانان مهرآفرین«، همزمان با نخســتین شــب زمســتان )شــب یلدا(، به کوره های آجرپزی 
محمودآباد از توابع جنوب اســتان تهران رفتند و با ارائه غذای گرم، میوه و شــیرینی به بیــش از 100کودک کار و خیابان، 

زمستان را به کام این بچه ها گرم گرداندند.
محمودآباد از مناطق حاشیه نشین جنوب تهران است که عالوه بر کارگران ساکن، عده ای نیز به صورت فصلی در کوره های 

آجرپزی این منطقه مشغول کارند.

دنیای زیبای کودکان و نوجوانان با حمایت مادی و معنوی موسسه مهرافرین  , ال جی و گلیدیران به فضای متفاوتی تبدیل خواهد 
شد. طرح استعداد یابی و حمایت از بهترین ها در  رشته های مختلف, جدیدترین پروژه در جهت پاسخ به مسئولیت اجتماعی سازمان 

است. مهرافرین , ال جی و گلدیران با پایه ریزی برنامه ای متفاوت به فردایی زیباتر می اندیشد.
مراسم رونمایی از کانون نخبگان طالیی ایران 14 دی ماه ساعت 15 در محل پردیس سینمای ملت و با حضور مسئولین کشوری , 
شهری و مدیران بنگاه های اقتصادی و اهالی سینما و رسانه برگزار می شود. از تمامی دوستان, یاوران و عالقمندان دعوت می شود که 

در این مراسم حضور به هم رسانند. جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی حضور با شماره  35260-021 تماس حاصل فرمایید.

کارگاه یک روزه  با همکاری واحد آموزش مهرآفرین و خانه سالمت سرای محله ایران ,منطقه 12 تشکیل شد.در این کارگاه،  
به بررسی شــیوه های تربیتی عوامل تاثیر گذار  روی رفتار کودک و مهارت الزم برای فرزندان و ایجاد ارتباط مثبت با فرزندان 

بحث و گفتگو شد.
این کارگاه با پرسش و پاسخ به سوالت مادران به کار خود پایان داد.
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ک . ر، ســال1355 در یک روســتا متولد 
شده و  تحصیالت ابتدایی دارد مادر 2 بچه 

و خانه دار هست.
چرا به تهران مهاجرت کردید؟

شوهرم به علت ســکته مغزی توانایی کار نداشت و 
باید فیزیوتراپی می شد و در روستای ما و آن اطراف  این 
امکانات وجود نداشت. ما مجبور شدیم به تهران بیا ییم تا 
که همسرم تحت درمان قرار بگیرد اما هیچ جا و مکانی 

برای زندگی نداشتیم. 
موسسه  برای ما خانه ای را اجاره کرد که من ، همسرم 
و2فرزندم در آنجا ساکن شدیم. بچه هایم ترک تحصیل 
کرده بودند. مدتی بعد شوهرم در حال مداوا شدن بود که 

به دلیل سکته دوم  ناگهان فوت کرد.
چرا بعد از فوت همسرت به روستا بازنگشتید؟

روســتای ما هیچ نــوع امکاناتی نــدارد. اگــر به آنجا 
برمی گشتم نمی توانستم درآمدی داشته باشم. موسسه 
برای من در یک مجتمع مسکونی خانه ای تهیه کرد که 
اجاره بها نداشته باشد و به عنوان سرایدار ماهیانه حقوقی 
دریافــت کنم  که تا حدودی کفــاف زندگی ما را بدهد. 
تنها شــرط موسســه برای کمک این بود که بچه هایم 

درس شان را ادامه بدهند.
فرزندان شما در حال حاضر محصل هستند؟

بچه هایــم به خاطر عالقه شــدیدی که به تحصیل 
داشــتند دوباره در مدرسه ثبت نام کردند و به درسشان 
ادامه دادند. یکی از فرزندانم در کانون نخبگان مهرآفرین 

عضو است و جز بهترین دانش آموزان به حساب می آید.
جز اینها چــه خدمات دیگری از موسســه دریافت 

کرده اید؟

موسســه ما را به حال خودمان رها نمی کند تا زمانی 
که مطمئن نباشد ما از نظر شرایط مالی در حد مطلوبی 
هستیم. من در یک مزون لباس عروس و لباس مجلسی 
روکاری لباس یاد گرفتم. زیر نظر موسسه ، االن از همان 

جا سفارش می گیرم و دستمزد دریافت می کنم. 
طریقه آشنایی شما با مهرآفرین به چه صورت بود؟ 

مهرآفرین در روستایی که ما زندگی می کردیم شعبه 
داشت و همســایه ها ما را به آنجا معرفی کردند. یعنی ما 
زمانی که در روستای خودمان هم بودیم تحت پوشش 
موسسه بودیم. وقتی تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم به 

واحد مرکز معرفی شدیم و از این واحد مدد گرفتیم.
چه صحبتی با نیکوکاران موسسه دارید؟

من از مهرآفرین واقعا تشکر می کنم که من و بچه هایم 
را تحت پوشش خودشان گرفته اند و برای ما خانه تهیه 

کرده اند و شغلی را در نظر گرفته اند.

 م.ع هستم. متولد سال1378  دانش آموز پایه دوم 
ریاضی با معدل 19/80. پانزده سال دارم و حدود 
5سال هست که مددجو موسسه مهرآفرین شده ام.

چگونه با موسسه آشنا شده اید؟
حدود ســال 89 مادرم به شهرداری منطقه رفته بود 
که کاری انجام دهد در آنجا متوجه این مساله شدند که 
ما سرپرست نداریم و ما را به موسسه خیریه مهرآفرین 
معرفی کردند. موسسه هم با تحقیقاتی که کرد متوجه 
شــد که ما واقعیت راگفته ایم و ما را به عنوان مددجوی 

خود پذیرفت.
چرا مددجو شده اید؟

ســال ها پیش که با پدرم زندگی میکردیم ایشان به 
موادمخدر)شیشه( اعتیاد شدید داشت. به خاطر مصرف 
مواد، حالت طبیعی نداشــت و مدام مادرم و ما را کتک 

می زد حتی به خاطر توهم بعد از مصــرف به ما و مادرم 
تهمت نیز می زد اما خودش دوستانش را به خانه می آورد 
و در آنجــا موادمخدر و الکل مصرف می کردنند. وقتی با 
موسسه آشــنا شــدیم همچنان با پدرمعتادم زندگی 
می کردیم. در اینجا برای مادرم که در زندگی مشترکش 
خیلی اذیت شــده بود به خاطر کتک هایی که از پدرم 
می خورد وکیل گرفتند و حضانت من و برادرم را به مادرم 

دادند و طالق مادرم را گرفتند.
آیا از پدرتان خبر دارید؟

پدرم به علت اعتیاد و فروش مــواد مخدر به حبس 
محکوم شد. بعد از این جریان ما از منزلی که در آن ساکن 
بودیم به مکان دیگری نقل مــکان کردیم و پدرم هیچ 
آدرس و نشانه ای از ما ندارد و ما هم هیچ وقت به مالقاتش 

در زندان نرفتیم.
ودیعه خانه جدید را چگونه تهیه کردید؟

وقتــی مددجــوی موسســه مهرآفرین شــدیم 
موسسه این مبلغ را به ما داد تا ما بتوانیم منزل مستقلی 

برای خود تهیه کنیم.
تو خودت به تنهایی تحت حمایت موسسه هستی؟

جز من برادر و مادرم نیز زیر پوشش موسسه هستند. 
مادرم به علت بیماری که دارد تحت درمان باید باشــد و 
موسسه به جز مخارج زندگی ما مخارج درمان مادرم را 

نیز پرداخت می کند.
دوست داری در دانشگاه چه رشته ای بخوانی؟

من به ریاضــی خیلــی عالقــه دارم و االن هم که 
دبیرستانی هستم رشته ریاضی و می خوانم اما دوست 
دارم در دانشگاه رشــته  هواوفضا بخوانم و در این رشته 

ادامه تحصیل بدهم و کار کنم. 
موسسه به غیر از اینکه شما را از نظر مالی کمک می کند 

چه کارهای دیگری برای شما انجام می دهد؟
واحد آموزش مهرآفرین که مستقیم با بچه ها ارتباط 

مینا.آریــا| در یک عصر پاییــزی میهمان 
مهرآفرین به میزبانی دو مددجوی این موسسه  
بودم. در یک اتاق رو به روی من نشسته بودند 
و گپ و گفت ما شــروع شد در ادامه قسمتی 
از این مصاحبه را خدمت شما خوانندگان ارائه 

خواهد شد.

پای صحبت مدد جو

 مهرآفرین ما را به حال
خودمان رها نمی کند

دانــش
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دارد در طول یک مــاه برای ما اردوهایی را در نظر گرفته 
است. در این اردوها  ما به مکان های دیدنی مانند موزه ها 
می رویم و با فرهنگ و هنر ایران آشنا می شویم. مثال در این 
ماه چون به چهارشــنبه سوری نزدیک هستیم برای ما 
کالس ایمنی برگزار کردند. ما را به یک واحد آتش نشانی 
بردنند و با نکات ایمنی آشنا کردند. برای همه مناسبت ها 
در سال موسســه یک برنامه برای ما خواهد داشت و من 
هم به خاطر عالقه ای که دارم در همه برنامه ها شــرکت 
می کنم. کارهای دیگری که اینجا برای ما انجام می دهند 
بورســیه قلم چی می شویم و از انتشــارات های کمک 

آموزشی مانند گاج  برای ما کتاب تهیه می شود.
به غیــر از این اردوها  موسســه برای مــا دوره های 

مشاوره ای ترتیب دیده است. 
ارتباط شما با مددکاران موسسه چگونه است؟

ارتباط مددکاران با من خیلی خوب است البته نه فقط 
با من، با همه مددجویان ارتباط خوبی دارند ما در اینجا 
احساس یک خانواده را داریم با مددکارانمان. آنها با من 
مثل اعضای خانواده رفتار می کنند. حتی این را می توانم 
بگویم که مددکاران واحد تهران همه بچه هایی که تحت 
پوشش موسسه هســتند در تهران یا اطراف تهران را به 

اسم و قیافه می شناسند.
در کدام منطقه تهران ساکن هستید؟

ما تا قبل از اینکه با موسسه آشــنا شویم در منطقه 
تهران نو زندگی می کردیم. مهرآفرین هم به علت اینکه 
ما در این منطقه بزرگ شــده ایم و به اینجا آشنا هستیم 
برای ما در همین منطقه مسکنی را تهیه کرد و ما در حال 

حاضر همین جا زندگی می کنیم.
قبل از آشــنایی با موسســه در چه خانه ای زندگی 

می کردید؟
زمانی که  هنوز حضانت من و بــرادرم با مادرم نبود 
منزل پدربزرگم یعنی پدر پــدرم زندگی می کردیم و 

چون مادرم استقالل مالی نداشت مجبور بودیم که در 
آنجا بمانیم و مــادرم مدام از پدر معتادم کتک می خورد 
اما کاری از دســتش برنمی آمد. حتی مادرم از حمایت 
خانواده خودش نیز بی بهره بودالبته چون خانواده پدرم 
خودشــان درگیر مواد بودند  هیچ وقت هیچ کاری برای 

ما   نمی کردند. 
زمانی که زیر پوشــش موسســه آمدید چه حسی 

داشتید؟
خیلی خوشحال بودیم چون به یک پناهگاه امن بعد 
از سالها رسیده بودیم. ما در زندگی قبلی خیلی سختی 
کشــیدیم و به شدت تحت ظلمی قرار گرفتیم که هیچ 
واکنشــی از خود نمی توانستیم نشان دهیم کسی از ما 
حمایت نمی کرد. چون در اینجا در کنار حمایت مالی ما 
حمایت عاطفی هم می شویم. موسسه برای ما حکم خانه 
و خانواده دوم را دارد. اینجا کسی به ما از باال نگاه نمی کند.

برنامه های بلند مدت برای زندگی ات چی هست؟
من دوســت دارم که یک خلبان موفق باشم با اینکه 
می دانم هزینه تحصیل در این رشــته خیلی زیاد است 
اما مددکاران به من می گویند ناامید نباشــم ما کمکت 
می کنیم که در یک دانشگاه خیلی خوب قبول شوی و 

به این آرزوی خودت برسی. 

تا چه زمانی تحت پوشش موسسه خواهی بود؟
تا زمانی که خودم بتوانم از پس هزینه زندگی بر بیایم 
و باری از روی دوش خانواده بردارم باید تحت پوشــش 
موسسه باشم اما همه تالش خودم را خواهم کرد که این 

اتفاق هر چه زودتر بیافتد. 
دلیلت برای ادامه تحصیل چیست؟

من در زندگی الگوهای ناموفق زیــادی در خانواده 
دیده ام؛ پدرمعتاد. خانواده پدری نامناسب و خانواده غیر 
تحصیل کرده باعث شــد که به این نتیجه برسم با ادامه 
تحصیل می توانم زندگی موفق تری برای خودم درست 

کنم و در آینده همســر و پدر خوبی باشم. نمی خواهم 
باعث سرافکندگی  بچه های خودم باشم.

جدای از اینها که دلم می خواهــد با ادامه تحصیل و 
پیدا کردن شغل مناسب خانه و ماشین و درآمد خوبی 
داشته باشم. دوســت دارم که مامانم دیگر سرکار نرود و 
استراحت کند و من بتوانم قسمتی از زحمت هایی که 
او برای بزرگ کردن ما کشــیده را با موفق شدن خودم 

جبران کنم.
در کنار اینکه دانش آموز هســتی و مدرسه می روی 
آموزش خاص دیگری را موسسه برای تو در نظر دارد؟ 

آیا مهارت  دیگری را یاد می گیری؟
در اینجــا بــرای بچه هــا کالس هــای کامپیوتر، 
نقشه کشی، فتوشــاپ و از این دست آموزش ها تدارک 
دیده شده است که هزینه این کالس ها با تخفیف برای 
ما برگزار می شــود. از همه اینها مهمتر کالســی است 
برای همه پسرهای تحت پوشش در نظرگرفته شده که 
شرکت گلدیران برگزار می کند و آن آموزش تخصصی 
تعمیرات لوازم خانگی است و مقابل این آموزش مدرک 

تخصصی دریافت می کنیم. 
الگوی تو در زندگی چه کسی بوده است؟

مادرم برای من الگو بزرگی بــوده چون زن مقاومی 
است. مادرم با اینکه بیمار و بدنش تومور ساز است اما کار 
می کند و همیشه لبخند بر لبانش نقش بسته. بعد از آن 

برادرم الگوی خوبی برای من است. 
آیا شده ازدوســتان و همکالسی هایت کسی را به 
موسسه معرفی کنی ؟ آیا دوســت داری در آینده 

مددکار هم باشی؟
نه تا به حال به این مســاله فکر نکرده ام که چنین 

کاری را انجام دهم. 
یاوری که از طرف موسســه برایت انتخاب شده چه 

کارهایی انجام می دهد؟
یاور شخصی اســت که هر ماه برای ما مبلغی را به 
عنوان هزینه زندگی واریز می کند. شاید به نوعی بتوان 

آن را پدرخوانده نامید. 
چه صحبتی با مددکاران موسسه دارید؟

من واقعــا از آنها کمال تشــکر را دارم که اینقدر با ما 
مهربان هستند و ما را هم از جنبه مالی و هم از نظر روحی 
ارضا می کنند. من خودم اگر بفهمم که در موسسه کاری 
است که می توانم انجام دهم به سرعت خودم را به اینجا 
می رسانم. من پسر قدر شناسی هستم. من گاهی برای 
مددکارانــم نامه می نویســم و از زحماتی کــه برای ما 

می کشند تشکر می کنم. 

تا زمانی که خودم بتوانم از 
پس هزینه زندگی بر بیایم 
و باری از روی دوش خانواده 
بردارم باید تحت پوشــش 

موسسه باشم
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فرزندم نابغه است؟
یکــی از قدم هــای بــزرگ مهرآفریــن در 
ســال های اخیر، راه انــدازی کانــون نخبگان 
طالیی ایران با مشارکت شرکت های گلدیران و 
ال جی بوده است. این طرح که با هدف شناسایی 
و پرورش کودکان بــا اســتعداد ایرانی به اجرا 
گذاشته شده، تا امروز در میان کودکان تهرانی 
تحت پوشــش مهرآفرین و تعدادی خیریه های 
دیگر به اجرا گذاشــته شــده ولی به زودی در 
خانه تک تــک مددجویان شهرســتانی را هم 
خواهد زد. شــاید فرزند شــما هم قرار است با 
حمایت های این کانون به یکی  از نخبگان آینده 
کشــور تبدیل شــود. در مطلبی که می خوانید 
فرزانه دولت آبادی، عضو شورای راهبری کانون 
نخبگان طالیی ایــران به ســواالت رایج پدر و 
مادرها درباره فعالیت های این کانون پاسخ داده 

است.

کانون نخبــگان طالیی ایــران حامی کدام 
کودکان است؟

کانون نخبگان طالیی ایران از سال 90کارش 
را به طور رسمی شــروع کرد. البته این 50نفر، 
از طریــق آزمون ویژه، از میــان حدود 500نفر 
کودک و نوجوان ساکن تهران گزینش شده اند. 
اگر چه ســری اول کودکانی کــه مورد آزمون و 
گزینش قرار گرفتند، تحت پوشــش مهرآفرین 
بوده انــد ولی این به این معنا نیســت که کانون 
نخبــگان طالیی ایران فقط مختــص کودکان 

مهرآفرین است.

آزمونی برای کشف استعداد کودکان
اولین بخش پروژه، آزمون استعدادیابی است 
که به بررســی وضعیت هوش، کشف استعداد 
تحصیلــی و ویژگی های شــخصیتی کودکان 
می پردازد. این آزمون بــه کمک تیم متخصص 

و مجرب صــورت می گیــرد. کارنامه ای که این 
آزمون می دهد، مفصل و حدود 12 -10صفحه 
است که در آن، بهره هوشــی بچه ها به تفکیک  
از قبیــل هوش کالمی، هوش علمی و ... ،  درصد 
موفقیت شــان در رشته های مختلف تحصیلی و 
نقاط قوت و ضعف شخصیت شــان مثل میزان 

اعتماد به نفس و خالقیت مشخص می شود.
 

کا رگاه های اصالحی بــرای جبران ضعف ها و 
کمبودها

بعد از آزمون بــرای کودکانــی که گزینش 
شــده اند، کارگاه های اصالحی برگزار می شود. 
علت برگزاری این کارگاه ها این اســت که خیلی 
از بچه ها ممکن اســت با وجود با استعداد بودن 
و داشــتن آی کیوی باال، توانایی استفاده از این 

هوش و استعداد را نداشته باشند.

این کانون که با مشارکت و همکاری شرکت های 
گلدیران، ال جی و موسسه مهرآفرین راه اندازی 
شده، از مدتی پیش شروع به دست چین کردن و 
پرورش استعدادهای کودکان توانمند ایرانی کرده 
است و یکی از گروه هایی که مورد ارزیابی تخصصی 
کارشناسان این کانون قرار گرفته، کودکان تهرانی 
تحت پوشش مهرآفرین بوده اند. کودکانی که از 
فیلتر آزمون های اســتعدادیابی کانون نخبگان 
طالیی ایران گذشته اند، در کمال شگفتی ناظران، 

جزء تیزهوشان و سرآمدان جامعه اند.

کانون نخبگان 
طالیی ایران، کودکان 

مهرآفرین را برای 
آینده ای  درخشان 

پرورش می دهد

کانون نخبگان 

دانــش
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کالس هایی برای تخصص و مهارت
بچه ها بعد از گذرانــدن دوره های اصالحی، 
وارد مرحله آموزش های تخصصی می شوند که 
خودش دو مرحله اســت: یکــی مبانی علوم که 
طی ایــن دوره بچه ها با کلیه علــوم و مهارت ها 
آشنا می شــوند و بعد از آن طی کال س هایی، با 
رشته ها و مشاغل اصلی در جامعه آشنا می شوند
برای هر کودک یک رشــته ورزشــی و یک 

گرایش هنری
کودکان  و نوجوانــان که وارد کانون نخبگان 
می شــوند، بعد از یک ســال و نیم شــرکت در 
کالس ها و دوره های مختلــف، با کمک مربیان 
و مشــاوران باتجربه، متوجه می شوند که در چه 
زمینه ای اســتعداد و عالقه دارند. این بچه ها در 
طول این مدت حتما باید یک رشته هنری و یک 

رشته ورزشی را انتخاب و دنبال کنند.
ما هزینه های این ورزش را همراه با سهمیه ای 
برای لباس و کفش ورزشــی برای هر کودک در 

نظر می گیریم و هر چند وقت یک بار هم با مربی 
صحبت می کنیم تا مطمئن شویم بچه کالسش 
را دنبال می کند و وضعیت پیشرفتش را بررسی 

می کنیم.
تخصیص بدون دانشگاه

کودکان گرایش بندی می شــوند و رشــته 
تخصصی شــان را انتخــاب می کننــد و در آن 
رشته مشغول کار می شوند. بعد از دو سال و نیم 
تحصیل و کسب مهارت در این رشته تخصصی، 
زیر نظر اســتاد راهنما کار خواهند کرد و پروژه 
انجام خواهنــد داد. در واقع روندی که در طول 
4ســال طی می شــود، به گونه ای است که این 
بچه ها بدون اینکه وارد دانشگاه شوند متخصص 

می شوند.
همه نباید دکتر و مهندس شوند

در واقــع چیز هایی که مــا در کانون نخبگان 
به بچه ها آمــوزش می دهیم، فراتــر از دروس 
مدرســه اســت. در حقیقت ما هم به روحشان 
می رسیم هم به شخصیت شــان و هم استعداد 
و توانمندی شــان. ما اصال می خواهیم به بچه ها 
بگوییم بهترین شغل های دنیا خلبانی، دکتری 
و مهندسی نیســت؛ ممکن است بچه ای عالقه 
داشــته باشــد که یک تراشــکار حرفــه ای یا 
جوشــکاتر ماهر در ســطح بین المللی شــود؛ 
هیچ اشــکالی ندارد. ما در همین زمینه کمک 

و حمایتش می کنیم
این آموزش ها هیچ هزینه ای ندارد

کانون از هیچ کــدام از کودکانی که تا به حال 
وارد این پروژه شــده اند هیچ هزینه ای دریافت 
نکرده اســت و از این به بعد هــم هرکودکی که 
از طریق موسســه مهرآفرین به کانون نخبگان 
معرفی شــود، هیچ هزینه ای را بابت هیچ دوره و 

کالسی پرداخت نخواهد کرد. 
شیطان های تیزهوش

بچه هایی که تــا به حال گزینش شــده اند، 
آنقدر ســطح باال و قوی هســتند که کار کردن 
با آنهــا برای ما تجربه ای بــزرگ و به یادماندنی 
است. آنها از نظر بهره هوشی جزء افراد تیزهوش 
و سرآمد جامعه هستند. ما کســانی را در اینجا 
داریم با آی کیوهای 135 یا باالتر و اینکه بچه ای 
با وجود مشکالت فراوان در زندگی، چنین بهره 
هوشــی ای از خود نشــان بدهد واقعا شاهکار 

است. تا به حال نشده مربی ای برای اولین بار سر 
کالس اینها بــرود و بعد از کالس، مات و مبهوت 

نشود.
پدر و مادرها چرا نگرانند؟ 

بعضی از والدین به ســختی با مــا همکاری 
می کنند. علتش این اســت کــه اوال اطالعات 
کافی ندارند و نمی دانند شــرکت در این آزمون 
و پروژه بــه نفع فرزندشــان اســت، ثانیا فکر 
می کنند این طرح برایشان هزینه بر است که باز 
هم تصور اشــتباهی اســت و برای هیچ کالسی 
یک ریال هم از آنها دریافت نمی شــود، ثالثا این 
کارها را بی فایده می داننــد و آینده خوبی برای 
بچه هایشان پیش بینی نمی کنند. ولی ما وقتی 

می بینیم که بچه ای فوق العاده باهوش است برای 
راضی کــردن والدینش تالش و اصرار می کنیم. 
البته والدینی هم هستند که با وجود کم سوادی، 
آنقدر سطح شعور و فرهنگشان باالست و آنقدر 
به فکر آینده بچه  هایشــان هســتند کــه ما از 
صحبت کردن و همکاری با آنهاد لذت می بریم. 
البته ما تــالش می کنیم که والدین این حقیقت 
را درک کننــد که این طرح فقــط و فقط به نفع 
فرزندشان است و ما هیچ ســود مالی از این کار 
نمی بریم؛ در این صورت شــک و تردیدهایشان 
برطرف و نظرشــان عوض می شــود. هزینه این 
طرح بســیار زیاد اســت. کودکان با استعداد را 
حتی اگر امــکان تامین هزینه ها را ندارد، جذب 
کنیم. طرح کانون نخبگان طالیی ایران، طرحی 
قدرتمند و درخشان است که در آینده نزدیک، 
سرنوشت بســیاری از کودکان این مرز و بوم را 

عوض خواهد کرد.

در واقــع چیز هایی کــه ما در 
کانون نخبگان به بچه ها آموزش 
می دهیــم، فراتــر از دروس 

مدرسه است.
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آموزش برای انســان از خانواده آغاز می شود.  مادر و پدر 
اولین معلمان و مربیان کودکان هســتند. کودک از مادر 
می آموزد که چه کاری را انجــام دهد و چه کاری را انجام 
ندهد. کودک در حین این آموزش رشد می کند و به جامعه 

وارد می شود. 
آموزش در مرحله دوم از خانواده به جامعه وارد میشود. در 
مقاطع مختلف تحصیلی کودک آموزش میبیند. فارسی، 

ریاضی، جغرافی، تاریخ، علوم و ... را فرا می گیرد.
حال اگر کودکی تنها به دلیل مشکالت خانوادگی و مالی 
از این آموزش جا بماند چه باید کرد! آیا باید بی تفاوت از 

کنار این مسائل گذشت.
موسســات و مراکزی هســتند که زمینــه فعالیت آنها 
نیکوکاری است.  موسســه خیریه مهرآفرین یکی از این 
موسسات خیریه است که در زمینه آموزش به مددجویان 

تحت پوشش خود،  فعالیت دارد.
با توجه به هدف واالی مهرآفریــن در ارتباط با آموزش 
زنان و کودکان بدسرپرست این واحد برنامه های خود در 
5 بخش  به مهرجویان ارائه کرد که به شــرح آن خواهیم 

پرداخت.

از مهرآموزی و علم آموزی
گزارش واحد آموزش مهرآفرین در سال 93
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بخش اول: 
شرکت در نمایشــگاه ها،همایش ها و 
جلسات آموزشــی با هدف جذب یاورهای 

آموزشی و ارتقا واحد آموزش

 حضور در نمایشــگاه بادبادک امید)کانون 
پرورش فکری کودکان(

 حضور در نمایشگاه فیروزه های کویر
 حضور در نمایشگاه مد و لباس فجر

 شرکت در جلسه دست آفرین 
 شرکت در جلسات آموزشی ترک اعتیاد

 شرکت در بازارچه نیکوکاری دانشگاه تهران 
به مناسبت روز دانشجو

بخش دوم برگزاری جشن ها و مراسم 
مناسبتی و مسابقات

 برگزاری مراســم تولد برای متولدین 
پاییز و زمستان

 برگزاری مسابقه جدول برای مهرجویان 
در مجله همراز

 برگزاری مراســم درختکاری در پارک 
پامچال

 برگزاری جشن نوروزی برای مهرجویان
 چاپ عکس شاگردان ممتاز در مجله

 چیدن سفره هفت ســین توسط خود 
مهرجویان داخل واحد 

 تعداد
 دانش آموزانی
که از کالس های
آموزشی استفاده 
    می کنند 
    

     
   

     
   

ریاضی- فیزیک- عربی-حسابان-  موسیقی-  مکالمه-   دبستان-  زبان کمکی -  زبان مکالمه 

دانــش
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بخش پنجم: خدمات رفاهی و حمایتی

 انتخاب رشته برای دانش آموزان
 مشاوره تحصیلی و خانوادگی

 رایزنی و جلسات متعدد برای بورسیه کالس های کامپیوتر و زبان
 عقد تفاهم نامه با تخفیف 50 درصدی کالس های کامپیوتر ایزایران

 اهدای 15 کارت هدیه 1 میلیون ریالی به 15 نفر از دانش آموزان و دانشجویان برتر
 حمایت و پشتیبانی همه جانبه از ورزشکاران افتخارآفرین مهرجو

 اهدای کارت هدیه 500هزار ریالی به قهرمان کشتی نونهاالن مهرآفرین
 هماهنگی با قلم چی و دریافت عنوان متعهد از قلم چی و بورسیه حداقل 60 دانش آموز در سال تحصیلی 93-94

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای ثبت نام دانشگاه  ها و مدارس
 دریافت حداقل 10هزار جلد کتاب کمک آموزشی و داستانی به صورت رایگان از طرح نذر کتاب)1000جلد(، قلم چی)200جلد(، گل واژه)50جلد(، گردوی 

دانش)50جلد(، کالغ سپید)60جلد(،گاج)700جلد(، کانون پرورشی فکری کودکان)900جلد(
 ارسال حداقل 5هزار جلد کتاب های کمک آموزشی برای شهرستان های تحت پوشش

  تماس با بیش از 50 مدرسه در تمامی مقاطع پیش دبستان ،دبستان ،راهنمایی ، دبیرستان و هنرستان در تهران و حومه برای رفع مشکالت  درسی ،اخالقی و 
هزینه های مالی مدارس این تماس ها بعضا با حضور مستقیم واحد آموزش و حضور در مدارس صورت گرفته است.

  پیگیری و ثبت کارنامه های مددجویان 
  پیگیری امور دانش آموزان و در صورت نیاز ارجاع به مرکز مشاوره 

  پیگیری دانش آموزان فارغ التحصیل و در صورت امکان معرفی به کار 
 پیگیری کالس های تابستانی بعد از وضعیت کارنامه ها 

  برگزاری کالس های تقویتی در دو نوبت قبل از امتحانات و بعد از امتحانات )تجدیدی ها(
 کمک در برگزاری مراسم تولد بچه های بهار

  ادامه کالس گیتار
  ادامه کالس زبان به صورت آموزشگاهی

  رایزنی برای لوازم التحریر از جاهای مختلف 
  رایزنی برای اردوگاه های تفریحی 

  رایزنی برای ورزشگاه ها در مناطق پراکندگی مددجویان

بخش ســوم: برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی  برای 
مهرجویان و مهرآفرینان

 تشکیل کالس های موسیقی 
 برگزاری کارگاه فرزندپروری در 4 جلسه برای مادران

 برگزاری کارگاه پیشــگیری از رفتارهای پرخطر به مناســبت روز 
جهانی ایدز

 کارگاه آتش نشــانی در ایســتگاه شــماره 3 برای باالبردن آگاهی 
خانم های خانه دار

 کارگاه آتش نشانی در ایســتگاه شماره 3 برای پیشگیری از خطرات 
ناشی از چهارشنبه سوری برای نوجوانان

 تشکیل جلســه آموزش ایمنی توسط مدرســین آتش نشانی برای 
کارمندان مهرآفرین

 تشکیل کالس های مکالمه زبان برای کودکان
 همایش بیماران دیابتی برای بانوان

 برگزاری کالس های کمک آموزشــی ریاضــی و فیزیک مخصوص 
دبیرستانی ها

 برگزاری کالس های کمک آموزشی عربی برای راهنمایی و دبیرستان
 برگزاری کالس های کمک آموزشی برای دانش آموزان دبستانی

بخش چهارم: اردوهای آموزشی، تفریحی و فرهنگی
 بازدید از موزه آبگینه

 بازدید از موزه رضا عباسی
 تئاتر شاد و موزیکال خواستگاری در قهوه خانه
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75هزار دانش آموز ترک تحصیل کردند

معاون آموزش ابتدایی وزیــر آموزش و پرورش گفت: 
در ســال تحصیلی جاری 75 هــزار دانش آموز ترک 

تحصیل شناسایی شدند.
به گزارش فارس، محمد دیمه ور، معاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این 
پرســش که »تعداد دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصیــل چند نفر اســت؟«، اظهار داشــت: 
دانش آمــوزان بازمانده از تحصیــل را از طریق 
انطباق با سامانه ســناد )ثبت نام دانش آموزان 
در مدرســه( و ســامانه موالید ثبــت احوال 

شناسایی می کنیم.
وی افزود: بیشترین بازماندگان از تحصیل در 
پایه اول، محل توجه هستند؛ در تمامی استان ها 
کار گروه انسداد مبادی بی سوادی تشکیل شده 
است تا بچه هایی که شناســایی شده اند، وارد 

مدرسه شوند.
دیمه ور ادامه داد: بر اســاس اطالعاتی که در خصــوص بچه های ترک 
تحصیلی داریم به عنوان نمونه اســم فرد در ســال گذشــته در پایه ای در 
مدرسه ثبت شده اســت و امسال نیست که اطالعات اسمی همراه با آدرس 
بچه های ترک تحصیلی  را به استان ها فرستادیم که در فاز نخست اطالعات 

75 هزار نفر ارسال شد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته 
نزدیک به 160 هزار دانش آموز بازمانده و ترک تحصیل داشتیم، خاطرنشان 
کرد: بــا توجه به اینکه دانش آمــوزان بازمانده و ترک تحصیل مشــکالت 
اقتصادی دارند، دبیرخانه ای مخصوص مسائل آموزشی و پرورشی کودکان 
کار در وزارتخانه تشــکیل دادیم و تفاهمنامه ای هم با وزارت کار در دست 

اجرا داریم.
وی افزود: بر اســاس این تفاهمنامه وزارت کار و رفاه متقبل می شــود تا 
حمایت اقتصادی از خانــواده دانش آموزان بازمانــده از تحصیل کند و در 

مدارس شبانه روزی هم حمایت غذایی از این مدارس انجام می دهند.
دیمه ور تصریح کرد: با امضای این موافقت نامه بخشــی از مشکالت برای 

انسداد مبادی بی سوادی مرتفع خواهد شد.

 

بخاری نفتی دیگری در مدرســه آتش  گرفته 
اســت؛ روز پنجشنبه در مدرســه شهیدغیاثی 
درمانلــو، واقع در شهرســتان گرمی اســتان 
اردبیل. رییــس آموزش وپرورش شهرســتان 
علت آتش ســوزی بخاری نفتــی کاربراتوری را 
 شیطنت یکی از دانش آموزان عنوان کرده است.
بخشــعلی کامرانی، رییــس آموزش وپرورش 
شهرســتان گرمــی بــا بیان اینکه »مدرســه 
شــهیدغیاثی درمانلو واقع در شهرستان گرمی، 
12دانش آموز دارد«، در پاســخ به این پرســش 
فارس که »گفته می شــود معلم مدرســه برای 
نجات تعدادی از دانش آموزان دچار ســوختگی 
شده است و آیا این موضوع را تایید می کنید؟«، 
گفته: خیر، در این حادثــه برای هیچ دانش آموز 
و معلمــی اتفاقــی رخ نــداده و مطرح کــردن 
 ســوختگی معلــم نوعــی بزرگنمایی اســت.
در حادثه گرمی جز آســیب دیدن دســت معلم 
که رییس آموزش وپرورش آن را »بزرگنمایی« 

عنــوان می کند، اتفاقــی بــرای دانش آموزان 
نیفتــاده اما این حادثه باز این ســوال را به ذهن 
متبادر می کند که بودجــه 500میلیاردتومانی 
کجاســت؟ نفتــی  بخاری هــای   حــذف 

 بی توجهــی آموزش وپــرورش بــه سیســتم 
گرمایشی اســتاندارد در مدارس همچنان ادامه 
دارد؛ بی توجهی که پیــش از این مصیبت هایی 
همچــون حادثــه »شــین آباد«، »دورودزن« 
فــارس و خوابــگاه دانش آمــوزان چابهاری را 
رقم زده و اتفــاق بی مصدوم »گرمــی« باز هم 
 زنگ هــای خطــر را به صــدا درآورده اســت.

 ایــن در حالی اســت کــه اصغر فانــی، وزیر 
آموزش وپــرورش پیش از ایــن در اظهارنظری 
منفعالنــه گفتــه: »اعتبار کافی بــرای حذف 
را  مــدارس  از  نفتــی  بخاری هــای  تمــام 
نداریــم، بنابرایــن دانش آمــوزان را در برابــر 
حــوادث بیمه کردیم. امســال طبــق قرارداد 
با شــرکت بیمــه بحث آتش ســوزی و حوادث 
ناگــوار دانش آمــوزی را پیش بینــی کردیــم 
تــا در صــورت بــروز حادثــه شــرکت های 

 بیمه بخشــی از خســارت را جبــران کنند.«
 بخش دیگری از مانــدگاری بخاری های نفتی 
و چکه ای در مــدارس را نیز می تــوان با ضعف 
مدیریتی در مجموعه سازمان نوسازی مدارس 
تحلیل کرد چراکه همزمان با حادثه »شین آباد« 
در پیرانشــهر، مســووالن محلی گزارش دادند 
مشکل وجود بخاری نفتی در این منطقه کمبود 
بودجه نبوده و مشکل اصلی، ضعف مدیریتی در 
استان و مجموعه »سازمان نوسازی« بوده است؛ 
چرا که در همان زمان رســول خضری، نماینده 
پیرانشهر در مجلس از پس دادن بودجه عمرانی 
در منطقه پیرانشــهر به آموزش وپرورش استان 
 آذربایجان غربی پیش از حادثه شین آباد خبر داد.

او در این باره در تاریخ 15آذرســال1391 گفت: 
سال گذشــته، نشســتی با مدیرکل نوسازی و 
تجهیز مدارس استان داشــتیم که ایشان اعالم 
کردنــد دومیلیاردتومان بودجه پیرانشــهر را 
برگشت داده اند؛ دومیلیاردتومانی که اگر صرف 
امور تجهیز و نوســازی مدارس می شــد، شاید 

هیچ گاه حادثه »شین آباد« رخ نمی داد.

آتش سوزی دیگری در مدارس

دانــش
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 تنبیه بدنی یک دانش آموز 15ساله از سوی 
معلمش، در یکی از دبیرســتان های پســرانه 
تهران ایــن دانش آمــوز را روانه بیمارســتان 
کــرد. هفته گذشــته پــدر یــک دانش آموز 
دبیرســتانی در منطقه9 تهران از تنبیه بدنی 
فرزندش توســط معلــم ادبیــات در کالس 
درس خبر داد به نحــوی که این دانش آموز در 
 نتیجه این تنبیه روانه بیمارســتان شده است.
بنابر اظهارات این دانش آموز که تنها 15ســال 
دارد و در ضمــن از بیماری شــدید قلبی نیز 
رنج می برد، دبیر ادبیات به ایــن دلیل که این 
دانش آمــوز از همکالســی خــود پاک کــن 
درخواســت کرده، با عصبانیت به ســمت وی 
حمله ور می شــود و با کتک )ضربه شــدید پا 
به آلت تناسلی( و ناســزا وی را از کالس درس 
به بیــرون پرتاب می کند به طوری که قفســه 
سینه این دانش آموز به شدت با زمین برخورد 

می کند.
 همچنین بنا بر اظهارات ناظم مدرسه زمانی 

که وی متوجه می شود این دانش آموز از شدت 
درد به خود می پیچد، علت را جویا می شــود و 
دانش آموز به او می گوید که معلم ادبیات با لگد 
به آلت تناســلی او ضربه زده که در نتیجه ناظم 
مدرسه بالفاصله او را به دستشویی دبیران برده 
و از آنجا که این دانش آموز سابقه بیماری قلبی 
نیز داشته، سریعا از مدرسه با والدین وی تماس 
می گیرند و مــادر دانش آموز هراســان خود 
را به مدرسه می رســاند و به تنهایی فرزندش 
 را از مدرســه به بیمارســتان منتقل می کند.

بنابــر اظهــارات مادر این دانش آموز شــدت 
ضربه بــه حدی بوده کــه فرزندش قــادر به 
نشستن نبوده و زمانی که وی را به بیمارستان 
می رســاند، بالفاصله او را بــه اورژانس منتقل 

می کنند. 
به گفته والدین این دانش آموز و بر اســاس 
مدارک پزشــکی ارایه شــده، تاکنون حدود 
800هزارتومان خــرج درمان این دانش آموز 
شده که گذشته از آن به دلیل شدت اضطراب 
و استرســی کــه در نتیجه این اتفــاق به این 
دانش آموز وارد شــده، وی از رفتن به مدرسه 
هــراس دارد. مدیر این دبیرســتان می گوید 
پیش تر همه دبیــران و اولیای مدرســه طی 

جلســه ای در جریــان مشــکل خاص ایــن 
دانش آموز قرار گرفته اند و درخصوص وضعیت 
ویژه این دانش آموز بــه معلمان و دیگر اولیای 
 مدرسه هشــدارهای الزم داده شــده است.
زمانی که از معلم ادبیات علت را جویا می شویم، 
تنها به کتمان و توجیه روی می آورد، اما توامان 
تاکید می کند حاضر اســت تمــام هزینه های 
درمان این دانش آموز را متقبل شــود و از این 
دانش آمــوز و والدینش عذرخواهــی کند. به 
گفته مدیر دبیرستان رســیدگی به شکایات 

مربــوط بــه تنبیــه بدنــی 
دانش آمــوزان حداقل 

از نظر پروســه 
زمانــی هفت تا 

طول  هشــت ماه 
می کشد و چنانچه 

تخلفــی  چنیــن 
اثبات شــود، معلم 

خاطــی در درجــه اول 
دریافــت می کند  تذکر 

و اگر برای بــار دوم مرتکب 
چنین تخلفی شــود، از مدرسه 

 اخراج خواهد شد.

نماینــده مردم ایرانشــهر در مجلــس 
شــورای اســالمی از پرداخت دیــه کامل 
 هشــت دانش آموز شــین آبادی خبــر داد.
 رســول خضری در حاشــیه جلسه علنی 
مجلس درجمــع خبرنــگاران،  اظهار کرد: 
بیمه ایــران در آذربایجان غربــی در پایان 
وقت اداری روز پنج شــنبه دیه هشــت نفر 
از دانش آموزان شــین آبادی کــه پرداخت 
 نشــده بود را به طور کامــل پرداخت کرد.

وی افزود: بر اســاس مذاکرات صورت گرفته 
همچنین تاکید شــد معاونــت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبردی رئیــس جمهور هر چه 
زودتر مســتمری دانش آموزان شین آبادی 
را تامیــن کند، مــا از ابتدا هم درخواســت 
کرده بودیم آتیه اینان بر اســاس مستمری 

تامین اجتماعی و آبرومندانه باشــد و فقط 
نیاز به مســتمری هیأت دولــت داریم که 
منتظریم این کار انجام شود و مستمری آنها 
بر اساس مستمری تامین اجتماعی پرداخت 

شود.
وی گفت: این مســتمری نیز برای هر 26 
خانواده به اســم دختران شین آبادی است، 
مثــل کارمندی که ماهانه حقــوق دریافت 
می کند ما ایــن را در دولت قبل پیشــنهاد 
 داده بودیــم اما متاســفانه قبــول نکردند.

خضــری ادامــه داد :  پرداخت دیــه کامل، 
مستمری، کمک هزینه و درمان دانش آموزان 
شین آبادی چهار خواسته اصلی ما بود که از 
ابتدا آن را مطرح کرده بودیم خوشــبختانه 
درمان اینها به خوبی پیش می رود ، دیه کامل 
هشــت نفر هم پرداخت شده و تالش کردیم 
مســتمری مادام العمــر آبرومندانه تامین 
اجتماعی براســاس نرخ پرداخــت تامین 

اجتماعی برای همه خانواده ها در نظر گرفته 
شود، همچنین امیدواریم کمک هزینه برای 

خانواده های این عزیزان پرداخت شود.
نماینده مردم ایرانشهر با اشاره به برگزاری 
مراسم بزرگداشت دانش آموزان شین آبادی 
در روز 15 آذر ماه و در ســالگرد حادثه آتش 
سوزی در مدرسه ای در شین آباد اظهار کرد: 
ما در ســال اول از دولت درخواســت کرده 
بودیم روز 15 آذر را به عنــوان روز ایمنی و 

استاندارد سازی مدارس نامگذاری کنند 
اما دولت با وجود  درخواســت مکتوب 

ما ایــن پیشــنهاد را نپذیرفت و در 
دولــت یازدهم هم بــرای چندمین 
بار این درخواست را مطرح کرده ایم 

و انتظار داریم دولــت آن را قبول کند 
امــا در غیر این صورت طرحــی را به نام روز 
ملی ایمنی و استانداردسازی مدارس تقدیم 

مجلس خواهیم کرد.

تنبیه معلم دانش آموز 15ساله را 
روانه بیمارستان کرد

دیه کامل هشــت دانش آموز  
شین آبادی پرداخت شد
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بنیــاد بیل و ملینــدا گیتــس بزرگ ترین 
انســتیتو خیریه در جهان اســت. این بنیاد در 
ســال 2000 میالدی به دســت بیل و ملیندا 
گیتــس بنیانگذاری شــد و در ســال 2006 
میالدی به دســت »وارن بافت« بــه دو برابر 

گسترش یافت.
هدف هــای اصلــی  ایــن بنیــاد افزایش 
تندرستی و کاهش تهی دســتی بسیار باال در 
گستره جهان است و در آمریکا گسترش  دادن 
شانس های آموزشی و دسترسی به تکنولوژی 
اطالعات و داده ها  است. مرکز این بنیاد در شهر 
سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا جای دارد 
و به دست ســه تن از عضوهای هیات مدیره به 
نام های بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس 
و وارن بافت اداره می شود. دیگر مدیران بنیاد  
 )CEO( ویلیام اچ گیتس و پتی استونســیفر
هســتند. حجم کمک های 

انجام شده این انســتیتو نزدیک به 33 میلیارد 
دالر است.

تاریخچه
ایــن بنیاد  به دســت بیل گیتس در ســال 
2000 میالدی با ســرمایه 106 میلیون دالر 
بنیانگــذاری شــد. در طول دو ســال کار این 
انستیتو، سرمایه آن به 2 میلیارد دالر افزایش 

یافت.
بنیاد بیــل و ملیندا گیتس به دســت بیل 
گیتــس و همســرش ملیندا در ژانویه ســال 
2000 میــالدی از درهم آمیختــن دو بنیاد 
آموزش گیتس و ویلیام اچ گیتس به وجودآمد. 
بنیاد آمــوزش گیتس از بنیاد کتابخانه گیتس 
که در ســال 1996 میالدی افتتاح شــده بود 
شکل گرفت. در ماه ژوئن سال 2006 میالدی 
گیتــس تصمیم خود را برای بیــرون آمدن از 
کارهای روزمره مایکروسافت و گذاشتن کامل 
وقت خود همراه با بونو، خواننده گروه ایرلندی 
یوتــو، که نامش در ژورنــال تایم برای 
کارهــای خیرخواهانه در ســال 
2005 میالدی آورده شده است 
تا ماه ژوئیه سال 2008 میالدی 
اعالم کــرد. در ماه مــه 2006 
میــالدی بنیــاد بیــل و 
ملینــدا گیتس جایزه 
شاهزاده  اســپانیایی 
آســتوریاس را برای 
جهانی  همکاری های 

و میان کشوری به دست آورد.
کارها

از سال 2006 میالدی، بنیاد 33٫7 میلیارد 
دالر را کمک کرده است. برای این که این بنیاد 
کار خود را با نــام خیریه پی بگیرد و ادامه دهد 
باید هر ســاله 5٪ از دارایی هــای خود را وقف 
کند. به ایــن گونه که حجم اهدایــی بنیاد هر 
ســاله دســت کم پولی برابر 1٫5 میلیارد دالر 

خواهد بود.
از ســال 2006 میــالدی، بنیاد بــه چهار 
بخش دربردارنده کارهای اصلی )ارتباط های 
همگانی، اعتبارها، منبع های انســانی( با مدیر 
بودن شــریل اسکات و ســه برنامه اهدایی زیر 

سازمان بندی شد:
برنامه تندرستی جهانی
برنامه گسترش جهانی

برنامه های مرتبط با ایاالت متحده آمریکا
بر پایٔه گزارش روزنامه وال اســتریت ژورنال ، 
بنیاد بیل و ملیندا گیتس صدها میلیون دالر در 
زمینه تشویق تهی دستان به پس انداز در سراسر 

جهان هزینه خواهد کرد.
به عالوه، بر پایه  گزارش منتشر شده به دست 
بنیاد بیل کلینتون در 18 دسامبر 2008، بنیاد 
بیل و ملیندا گیتس میان 10 تا 25 میلیون دالر 

به این بنیاد کمک کرده است.
»بیل و ملیندا گیتس« مدیر اجرائي شــرکت 
مایکروسافت و همسرش مبلغ 50 میلیون دالر 
به مبتالیان ابوال که در غرب قاره آفریقا هســتند 

اهدا کرده است.

بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس

با موسسات بزرگ 
نیکوکاری در جهان آشنا 

شوید

دانــش
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داستان سمیه مهری )سی ســاله( و رعنا افغانی 
پور )4 ساله( را حتما تا االن شنیده اید؛ آنها مادر و 
دختری بودند که در آتش تعصب و جهل شوهری 
که پدر هم بود، و با اسیدپاشی بر صورت های شان 
ســوختند و زندگی برایشان شد جهنمی عظیم!
این خانواده از هم پاشیده، در روستای همت آباد بم )در 
جنوب ایران( زندگی می کردند؛ سمیه بارها و بارها از 
طرف شوهر و پدر این بچه، آزار و اذیت شده بود و اما 
سرانجام، یک روز با صدای بلند گفت که درخواست 

طالق داده اســت تا شاید خوشی، رنگ بگشاید بر 
آستان کاشانه شان؛ و ...، و شد آنچه نباید می شد ... !

یک شــب؛ وقتــی کــه ســمیه و دو دخترش 
رعنــا و نازنیــن، درخــواب نــاز بودنــد، امیر، 
پدر ایــن بچه ها، اســید رویشــان ریخــت و ...

ســمیه و رعنا، هر دو در شــدت خشــم امیر و با 
اســید ســوختند! دســت، چهره و بدن هاشان 
آسیب های جدی دید، سمیه کور شد و آن طفل 
رعنا نیز، یکــی از دو چشــم اش را از دســت داد!

بله! آن جدایی و درخواســت طــالق، رخ داد اما با 

بهایی بسیار سنگین برای سمیه، برای رعنا، برای 
نازنین )دختر بزرگتر این خانواده که شــاهد تمام 
عیار همه این وقایع وحشــتناک بود و روح اش از 
درون ســوخت!(، و بــرای خانواده هــای هر دو 
طرف، برای جامعه ای که از نعره کور خشــونت، 
خفقان می گیرد و ای بســا مظلومی که در سایه 
ظلمی بی دلیــل کل زندگی اش تباه می شــود...
در مقابل آن مرد که با اســید آمد و جــان فرزند و 
همسرش را مورد تهاجم قرار داد، مردی دیگر رخ 
نمود؛ پدر سمیه؛ و او همه بار این ضایعه سنگین را به 
دوش کشید، خدایا! مردان خوب ات را حفظ کن.

ســمیه و بچه ها به منــزل پدر رفتند و ایشــان 
برای تامیــن هزینــه هــای درمانــی فرزند و 
نوه اش، همه دارایی اش، یعنی زمین کشــاورزی 
خــود را فروخت تا انســانیت دوبــاره رخ بنماید.

سمیه و دخترش رعنا، دو سال تمام جرات بیرون 
آمدن از خانه را نداشتند! و اما برای درمان و رفع این 
پلشتی بر جای مانده در چهره شان، ناچار بودند هر 
ماه 1300 کیلومتر مسافت را از بم تا تهران طی کنند! 
ســمیه دچار افســردگی شــد! آینه های خانه 

حمایت مهرآفرین
 از فرزندان سمیه مهری

نمی گذاریم خاموش شوند 
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پدری، جز چهره ای ویران شــده و دهشــتناک، 
چیزی نداشــتند تا در خود انعــکاس بدهند! در 
این حادثه تلخ، مهربانی از عظمت ســاقط شــد! 
خالصه وقایع، و سرنوشــت این چهار نفر این بود:
*خانــواده ای کامالً از هم پاشــید! پــدر، عامل 
اصلی اسیدپاشــی، به زنــدان افتاد با هــزار اما و 
اگر ! او خودش اولیای دم اســت! و قانــون درباره 
جرم های ویران کننده در درون خانواده ها ساکت 
اســت! با تلفیق جهل و عاطفه چه بایــد کرد!؟
*سمیه از غصه دق کرد و مرد! مرگ شاید بهترین 
اتفاق برای صورت منهدم شــده یک مادر و بانوی 
جوانسال بود که هزار آرزو برای دختران اش داشت 
و از زندگی، فقــط و فقط آرامش می خواســت.
*نازنین دختر بزرگ این خانواده، ســالم است در 
ظاهر؛ و البته ت حت مراقبت؛ و در فشــار اینهمه 
مشاهده و کشــاکش درونی و بیرونی و ... ! آیا او، بار 
سنگین اینهمه رنج و فشار را تحمل خواهد کرد!؟
و امــا قربانــی معصــوم ایــن حــوادث؛ رعنا! 
*رعنا ... ! باید برای این »طفل بی گناه« کاری کرد، باید 
قدمی برداشت با آن صورت له شده از تنفر و شکست، 
چه باید کرد!؟ خدایا! چه می توان گفت!؟ رعنا نیاز به 
کمک دارد، نیاز به دعا، نیاز به شفقت در این دنیای بی 
ترحم، نیاز به یاری کننده ای از پس اینهمه خشونت 
و بی مهری، نیاز به انگیزه هایی تازه برای زندگی...
برای درمان این زخم عظیــم، او باید چندین بار 
صورت بی گناه اش را به  دست تیغ جراحی بسپارد. 
برای او و این صورت دفرمه، هنوز فرصت هســت. 
برای کســی که خداوند مهربــان، گرامی ترین 
هدیــه اش را داده؛ جــان؛ دوســتان خــدا هم 
می توانند هدیه ای دهند تــا او را از مهلکه این رنج 
عظیم بــه در آورند. هنوز می توان امید داشــت...

1.بم، جنوب ایران، رعنا افغانی پور و نازنین خواهرش، 
نازنیــن آینــه ای را در دســت گرفته؛ تــا رعنا 
خــود را در آینــه جفــای روزگار بنگــرد!
2.ســمیه مهــری و رعنــا؛ مــادر و دختــری 
کــه اســید، زیبایــی چهــره شــان را دزدید!
رعنا نشســته روی پاهای مادری که ســهم اش 
از عشــق، فقــط ســوختن و ســوختن بــود! 
3.گفت درخواســت طالق داده ام! غافل از اینکه 
ساعتی بعد سیاهی جدایی را به طور کامل لمس 
خواهد کــرد و همه جهان اش تباه خواهد شــد!

4.کاشکی همه این اتفاق های تلخ، تنها یک بازی بود!
5.ایــن ســمیه و آن یکــی! محصول دســت 
بشــری که لحظــه ای فرمــان از ناخــدا برد!

تقصیر تو نیست.
هر چــه هســت زیــر ســر جهــل اســت...
6.ســمیه در حــال شــانه کــردن موهــای 
اســت. نازنیــن  بزرگتــرش  دختــر 
رعنــا نشســته در کنــار آنها؛ پوســت ســر و 
موهــای رعنــا کامــالً از بیــن رفته اســت ...
7.رعنا نشسته روی پاهای مادر؛ اکنون فقط، آغوش 

مادر مامن اوســت و احســاس آرامش می آورد.
8.کنار حوض خانه پدری! با هزار آرزو به خانه بخت 
رفت! و اما با کوهی از غم، و باری از رنج بازگشــت! 
9.مــن از بیگانگــی اینهمــه صــورت و از 
بیهودگــی اینهمــه دســت مــی ترســم ...
10.کاشــکی می شــد ســرت را بــاال بگیری 
بــرای آن دو طفلــی کــه از خانــه بخــت؛ آن 
بخت کــور؛ با خــودت بــه ارمغــان آورده ای ...
11.زندگــی با همــه وجــود خــودش را به رخ 
می کشــد حتی از البــالی اینهمه ظلمــت ...
12.و ایــن هم حمــام شــان! که خــود کمتر 
از آن بــالی خانمانســوز نبــود و نیســت!
13.بخنــد عزیــزم ... دنیــا خنــده داره ...
14.دســت نوازشــگر تــو را خواهم حتــی اگر 
چرکی کار پــدرم، لطافت را از آن دزدیده باشــد.
15.یادتــان هســت؟ نقاشــی دو نفــره »مادر 
و دختر«، همیشه تابلوی مشــهوری بوده است...
اینم عکس دو نفره یادگاری زیبا با همان درونمایه!
16.آینه ها واتــاب حقیقت اند! حتــی اگر حال 
و روز فرد بــال شکســته ای را گــزارش کنند. 
17.تهران، ســمیه و دخترش رعنا نشســته اند 

در نوبت بیمارســتان، ســمیه به تهــران آمده 
بــرای درمــان چشــمان دختــرش رعنــا. 
18.یک پزشک درحال معاینه رعناست، همو که 
قربانی جهل شد و با اسید، چهره زیبایش درهم پاشید. 
19.درمــان چشــمان معصــوم رعنــا... 
20.تیم پزشکی و کار طاقت           فرسا روی چشمان دختر؛ 
خدا بهتریــن اش را بــرای تماشــای دیدنی های 
جهــان بــه او داد؛ و امــا نفرتــی آن را نابــود کرد! 
21.سمیه به همراه رعنا در تهران، آن ها برای درمان 
جراحات ناشی از اسیدپاشــی به تهران آمده اند.
ســمیه بعــد از ســوختن بــا اســید، چهره 
خــودش را در مــالء عــام مــی پوشــاند. 
22.اتاق عمل، جایی برای درمان رنج چشمان تو. 
23.چهره خود را پوشانیده اند از مردم نکته بین!
24.و مــرگ! که بی دریغ می زنــد تیغ هالک! 
همین یک حامی اش هم از غصه و رنج پر کشید! 
اکنــون، پــدر در زنــدان، و متهــم اســت 
بــه چنــد جــرم بــزرگ؛ ســمیه هــم که 
رفــت! و رعنــای بــی پنــاه را تنهاتر کــرد...
دختر بچه ای با کوهی از مشــکالت و زشــتی 
صورتــی کــه بــرای درمان و شــاید زشــت 
نبــودن، میلیون ها تومــان پــول می خواهد... 
)دکترها گفته اند حداقل سیصد میلیون تومان هزینه 
طبیعی جراحی های متعددش هســت! آیا این 
دختر معصوم، یاری کننده ای خواهد داشــت!؟(

موسســه نیکوکاری مهرآفریــن بانی حمایت 
از رعنا و درمان قطعی و کامــل او، از مردم مهربان 
خواسته تا اگر مایل اند، در برابر بدی، خوبی کنند 
و دســتگیر این موسســه باشــند در حمایت از 
رعنای معصوم. این موسسه شــماره ای را به این 
مهم اختصاص داده و قرار اســت که مــردم را در 
جریان پیشرفت بهبودی و درمان رعنا قرار دهد. 
وقتی »مهر« باشــد و غنچه ایمان بشکفد، غمی 
نیســت، چون آن مهرآفرین بزرگ هنوز هست ...

خیلی از بچه ها که مادرشان 
صالحیت نگه داری از آن ها را 
دارد، ما حساب را مستقیما به 
نام مادر باز می کنیم و شفافیت 
ماجرا را همین مساله مشخص 
می کند و کارکرد حساب هم 

توسط مددکار چک می شود

شماره حساب کمک به درمان و بهبود بینایی
 "رعنا افغانی پور"

موسسه نیکوکاری مهرآفرین
شماره حساب جام بانک ملت :01373408330

 یا به شماره کارت : 6104337900273804

نمی گذاریم خاموش شوند 
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