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سخنمدیرمسئول
ایزد منان توفیق داد تا در فرصتی دوباره با نشریه ی مهرآفرین در خدمت شما عزیزان
باشیم .به لطف خدا ،سال  90از آغاز ،سالی پر کار برای مهرآفرین بود؛ از تشکیل کانون های
مختلف یاوران نظیر انجمن جوانان گرفته تا انجام خدمات گوناگون برای مددجویان تحت
پوشش موسسه .در این میان مهرآفرین همچنان با برگزاری مراسم متنوع سعی بر گسترش
فرهنگ نیکوکاری و جذب یاوران جدید و همچنین تحکیم زنجیره ارتباط یاوران داشت .یکی
از مهم ترین مراسم برگزار شده در بهار  ،90دومین مراسم اهدای نشان نیکوکاری و آیین
نکوداشت یاوران مهرآفرین بود .بار دیگر با یاوران و همراهان همیشگی مهرآفرین گرد هم
آمدیم تا وجود نیکوکاران گرانقدر برجسته ی کشورمان را پاس بداریم .بار دیگر به شکرانه ی
حضور فرشتگان زمینی در این عصر یخی و در گوشه ای از این کره ی خاکی ،محفلی به پا کردیم
تا به خداوند مژده دهیم؛ هنوز هم هستند انسان هایی که برای خلقت آن ها به خود آفرین بگویی.
همان گونه که خداوند یاری کرد تا همانند دوره ی پیش و بهتر از آن ،این محفل را به
پا داریم امیدواریم که این رسم ،آیینی شود در مهرآفرین ،تا با قدردانی دوره ای از نیکوکاران
برجسته ،فرهنگ مهرآفرینی و مهرورزی ترویج یابد.
سپاس ویژه داریم از بزرگانی که این بار هم مانند همیشه در کنار مهرآفرین بودند تا این
آیین هرچه با شکوه تر برگزار شود.
حضور تک تک یاوران گرامی در مهرآفرین را ارج می نهیم و امیدواریم این زنجیره ی مهر
هر روز گسترده تر شود .با همت عالی یاوران و عشقی که در وجود آن ها نهادینه شده است،
قطعا رسیدن به اهداف واالی مهرآفرین دور از انتظار نخواهد بود.
به امید رسیدن به آن روز؛ روزی که هیچ کس احساس درماندگی و تنهایی نکند.
فاطمه دانشور – مدیر مسئول

جناب آقای محمود ذوالفقاری

سرکار خانم فریده صباغ

مدیریت محترم چاپخانه خجسته

درگذشت برادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت

بدین وسیله از همکاری و مساعدت جنابعالی در
خصوص چاپ نشریه مهرآفرین سپاس گزاری نموده
و از پرودگار پاداشی نیکو برای شما خواستاریم.

گفته و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و
شکیبایی برای بازماندگان محترم را آرزومندیم.

مهرآفرین؛ از آغاز تا امروز

سال  1384مهرآفرین در پی عهدی با خداوند بنیان نهاده شد .شاید در ابتدای کار ،حتی
بنیان گذاران هم گمان نمی کردند که این نهال نوپا در عرض گذشت کمتر از  6سال از
فعالیت غیر رسمی و  4سال از فعالیت رسمی ،تا به این حد گسترده شود که بیش از 5000
نفر در نقاط مختلف کشور ،تحت پوشش موسسه قرار بگیرند و خدمات متنوعی از قبیل
کمک های نقدی ،خوراک و پوشاک و مسکن ،مددکاری ،بهداشت و درمان ،آموزش و مشاوره
و  ...به آن ها ارائه شود .خالصه ای از فعالیت های مهرآفرین از آغاز تا به امروز که موجب
گستردگی موسسه و افزایش دامنه ی خدمت رسانی به مددجویان شد ،به شرح زیر است.
با امید به این که با همراهی همیاران و یاوران این فعالیت ها بیشتر شود و تعداد مددجویان
توانمند شده ی مهرآفرین افزایش یابد.
آذر  :1384تاسیس موسسه مهرآفرین پناه عصر (دفتر اجرایی)

بهمن  :1384آغاز فعالیت شعبه هندودر (استان مرکزی )

آبان  :1385اخذ مجوز فعالیت استانی از سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی
اردیبهشت  :1386ثبت رسمی موسسه

مرداد  :1386آغاز فعالیت شعبه سیرجان

اسفند  :1386انتخاب فاطمه معتمد آریا به عنوان اولین سفیر نیکوکاری
شهریور  :1387آغاز فعالیت شعبه بندر عباس

شهریور  :1387آغاز فعالیت شعبه جزیره کیش

مهر  :1387آغاز فعالیت شعبه کرمان

آبان  :1387اخذ گواهینامه  NGOBENCHMARKINGاز SGS
به دلیل شفافیت عملکرد به خصوص عملکرد مالی

آبان  :1387آغاز فعالیت تیم فوتسال مهرآفرین از مددجویان تحت پوشش
آبان  :1387آغاز فعالیت شعبه مشهد

مهر  :1388اهدای نخستین نشان نیکوکاری ایران به چهار تن از هموطنان نیکوکار

بهمن  :1388راه اندازی کارگاه خیاطی در جنوب تهران به قصد کارآفرینی و درآمد زایی
برای مددجویان

خرداد  : 1389انتخاب هادی ساعی  ،مریال زارعی  ،رضا صادقی به عنوان سفیر یاران مهرآفرین
شهریور  :1389آغاز عملیات ساخت مجتمع آموزشی کودکان در شهر تبریز

مهر  : 1389دریافت مجوز فعالیت ملی از بهزیستی

آبان  :1389آغاز فعالیت شعبه سیستان و بلوچستان

آذر  :1389سفر مریال زارعی سفیریار مهرآفرین به مناطق محروم سیستان و بلوچستان

دی  :1389برگزاری اولین جشنواره عکس کودک و نیاز

دی  :1389برگزاری سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار
خرداد  :1390اهدای دومین نشان نیکوکاری به  3هموطن نیکوکار

تیر ماه  :1390آغاز عملیات بازسازی درمانگاه و مدارس روستای کتیج در سیستان و بلوچستان

سرمقاله
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آشناییباواحدهایمهرآفرین
تهیه و تنظیم  :زهرا دانشور

معرفی واحد بهداشت و درمان
مقدمه

در كشور هاي جهان سوم و جوامع در حال توسعه ،به دليل درآمد نازل و پایین بودن سطح فرهنگ و آگاهي جامعه ،بخشی از
مردم هنوز در تامین نيازهاي اوليه زندگی که بر اساس هرم مازلو شامل خوراک ،پوشاک ،سرپناه و بهداشت می شود دچار مشکل
هستند .در کشورهای پیشرفته ،برنامه هاي بهداشتي الويت و اهميت زیادی دارند ,چرا كه بهداشت علم پيشگيري از بيماري و
بهبود وضع سالمت جسمي  ,رواني و اجتماعي فرد است و درمان اقداماتي است كه در شرايط بروز بيماري (جسماني يا رواني)
به منظور بازگرداندن سالمت پيشين انجام مي گيرد .موسسه مهرآفرین در راستای ارائه ی خدمات گوناگون به مددجویان ،واحد
بهداشت و درمان را زیر نظر مدیریت اجرایی تاسیس کرد ،تا بتواند تا حدی ،مشکالت بهداشتی افراد تحت پوشش را بر طرف کند.

اهداف

ارتقاء سطح بهداشت فردي و جسمي و اجتماعي خانواده هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از بيماري ها و افزايش
متوسط طول عمر افراد
کمک به درمان بيماري ها به منظور بازگرداندن سالمت جسمي و رواني افراد

وظايف

آموزش و ارتقاء سطح بهداشت خانوده ها جهت حفظ سالمت كودكان و مادران در مقابل بيماري ها
تالش در جهت شناسايي امكانات درمان كم هزينه و رايگان
ارجاع بیماران تحت پوشش به مراكز تخصصي جهت درمان
آموزش با هدف تنظيم خانواده و پايش رشد كودكان
انجام معاينات بهداشتي و پزشکی براي كودكان و مادران آن ها
برای آشنایی بیشتر با این واحد ،گفت و گویی با سرپرست این واحد ،خانم فریده صباغ انجام داده ایم.

از چه زماني همكاري خود را با مهرآفرين آغاز نموديد؟

براي ارتقاء سطح آگاهي خانواده ها در زمينه بهداشت ،تاكنون
چه اقداماتي صورت گرفته است ؟

از روزهاي ابتدایی تاسیس مهرآفرين همكاري خود را با واحد
برگزاري كارگاه ها و كالس هاي آموزشي با موضوعاتي نظير:
اجرايي آغاز كردم تا پس از  30سال خدمت در زمينه بهداشت و بهداشت زنان ،دهان و دندان ،خانواده و همچنین ارائه مطالب و مقاالت
درمان ،از تخصص و تجربه اي كه در اين زمينه داشته ام ،در راه كمك در نشريه همراز (كه ويژه مددجويان است) از جمله اقداماتي بوده كه
به كودكان و زنان بد سرپرست اين موسسه استفاده كنم.
در زمينه پيشگيري از بروز بيماري ها و ارتقاء سطح آگاهي خانواده ها
صورت گرفته است.
شرايط و نحوه پذيرش بيماران در واحد شما به چه صورت
است ؟
نحوه فعاليت شما در زمینه ی درمان چگونه بوده است؟
از مددجويان تایيد شده در واحد مددكاري ،افرادی كه نيازمند حمايت هاي
درماني هستند به واحد بهداشت و درمان ارجاع داده مي شوند .در
ابتداي امر تمامي مددجويان به بيمه شدن تشويق شده و براي بيمه
كردن آن ها كمك هاي الزم انجام مي گردد.
از آن جايي كه بیشتر مراجعه كنندگان از لحاظ فرهنگي و سطح
بهداشت در وضعيت نامساعدي قراردارند در اين واحد توصيه هايي
جهت بهبود و ارتقاء سطح بهداشتي و همچنین آموزش هاي الزم به
منظور داشتن زندگی سالم تر ارائه مي شود .به طور كلي دو گروه از
مددجویان به واحد بهداشت و درمان مراجعه مي نمايند:
دسته اول  :افرادي هستند كه به دلیل مشكالت اقتصادي تا كنون
به پزشك مراجعه نكرده اند ،آن ها را به متخصص مورد نظر ارجاع داده
و كمك هاي اوليه مالي به آنان داده مي شود.
دسته دوم :مددجوياني هستند كه توان مراجعه اوليه به پزشك را داشته
اما جهت استمرار در درمان و بهبودي كامل نيازمند كمك می باشند كه
حمايت هاي الزم از ایشان انجام می شود.
البته مددجوياني نيز داشته ايم كه نيازمند عمل جراحي از قبيل
پيوند قرنيه ،پيوند كليه ،گذاشتن پروتز و  ...بوده و با حمايت هاي درماني
مؤسسه جراحي را با موفقيت پشت سر گذاشته و زندگي دوباره اي را
آغاز نموده اند.

مهم ترین وجه تمايز بهداشت و درمان در آن جاست كه فعاليت هاي
اين واحد در زمينه بهداشت بيشتر جنبه پيشگيري داشته ولي فعاليت هاي
درماني به منظور بازگرداندن سالمت فرد است.
از آن جا كه كار بهداشت و درمان كامال تخصصي و پرهزينه است،
ما در اين زمينه با بيمارستان ها ،درمانگاه ها ،پزشکان و  ...ارتباط
برقرار كرديم تا ضمن ارجاع مددجويان به اين مراكز ،كل هزينه و يا
بخشي از آن توسط مهرآفرين و ياوران آن تامين شده و درمان بيماران
در اسرع وقت صورت پذيرد.
چند نمونه از خدمات درمانی که برای افراد تحت پوشش
انجام شده است را ذکر کنید.
يكي از مددجويان مدت ده سال بود كه از سایيدگي مفاصل هر دو
پا (لگن) به شدت رنج مي برد و زمين گير شده بود .از آن جا كه قدرت
الزم براي انجام كارهاي شخصي خود را نداشت ،خانواده به شدت دچار
مشكل شده بود .مهرآفرين با پرداخت هزينه هاي عمل (دو نوبت) و
خريد پروتز پاي ايشان ,اميد به زندگي را به فرد و اعضاي خانواده اش
برگرداند.

يكي ديگر از اتفاقات نتيجه بخش در اين واحد پيوند كليه زن
عمده ترين مشكالتي كه در زمينه بهداشت و درمان مددجويان جواني بود كه در ماه هاي اول ازدواج متوجه شد كه هر دو كليه اش از
با آن روبه رو هستيد ،چيست ؟
كار افتاده است .با تالش بسيار توانستيم شرایط الزم جهت انجام عمل
پيوند كليه ايشان را مهیا کنیم و اين يكي از خاطرات شيرين من در
عدم رعايت بهدشت فردي از جمله بزرگترين مشكالتي است كه ما طول مدت همكاري با مهر آفرين بوده است .
در اينجا با آن روبه رو هستيم و گاهی باعث بروز بيماري هايي مي شود.
به خاطر دارم در اولين روزهاي فعاليت در موسسه  ,وقتي براي
بازبيني منزل يكي از مددجويان مراجعه كردم با كمال تعجب ديدم كه
اعضاي يك خانواده  8نفره تماماً از يك مسواك و يك حوله استفاده
مي كنند كه اين مساله نشان از سطح پايين وضعيت بهداشت خانواده
داشت.

آشنایی با واحدهای
مهرآفرین
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گزارش
واحد
مددکاری
تهران
بهار 90

مراجعه به موسسه – دفتر تهران
از میان مراجعین به واحد مددکاری تهران در  3ماهه اول
سال  46 ، 90خانواده به خیریه های مرتبط ارجاع داده شدند،
 62خانواده جز گروه هدف مهرآفرین نبوده و  35خانواده ی
باقیمانده پس از بررسی و انجام تحقیقات الزمه با شرط همکاری
جهت ارتقاء سطح آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی تحت حمایت
قرار گرفته اند .
خانواده های پذیرش شده پس از تایید واحد مددکاری
خواربار دریافت نموده و در لیست دریافت مستمری ماهیانه با
توجه به نوع و مقدار نیازشان قرار گرفته اند .
از بین خانواده های پذیرش شده جدید و قدیم  11خانواده با
مشکل مسکن روبرو بوده که با پرداخت  57،000،000ريال به
پنج خانواده مشکل مذکور حل گردید و خانواده های دیگر در
لیست انتظار برای دریافت کمک هستند.

معرفی به کار و اشتغال زایی
از بین مددجویان تحت حمایت  5نفر از بانوان معرفی به
کار شده اند و یا شرایط کار برایشان ایجاد شده است .این گروه
اکنون در وضعیت بسیار مساعدتری ازلحاظ اقتصادی و روحی
به سر می برند .

مشاوره ی حقوقی
پس از بررسی مشکالت مددجویان واحد مددکاری  7خانواده
را جهت مشاوره حقوقی و در صورت لزوم دریافت خدمات الزم
به قسمت مربوطه ارجاع داد که موجب رفع مشکالت عدیده
این خانواده ها شد.
حمایت درمانی و معرفی به بیمارستان ها از طریق
واحد مددکاری
معرفی به بیمارستان بهمن و ارجاع به پزشکان مختلف  8نفر
معرفی به بیمارستان لقمان و ارجاع به بیمارستان های مختلف
 25نفر
ازجمله اقدامات انجام شده در این دو بیمارستان جراحی،
فیزیو تراپی ،اسکن ،انجام آزمایش ،ام آر آی ،شارژ باطری قلب
و سایر خدمات پزشکی بوده که رایگان انجام شده است.
با توجه به این مسئله که هزینه های عمده درمان مددجویان از
طریق کارگروه پزشکان تامین می گردد ،در نهایت پرداختی های
واحد مددکاری  283.780.000ريال بوده است.

معرفی به خیریه ها به همراه نتیجه ی مطلوب :
ردیف

نام موسسه

تعداد مددجویان معرفی شده

1

کمیته امداد

5

2

مهیار

8

3

امام حسن عسگری

3

4

نور و احسان

12

5

فاطمه زهرا

2

6

امدادگران عاشورا

16

جمع کل

46

گزارش مالی  3ماهه اول واحد مددکاری دفتر تهران
ردیف

نوع خدمت انجام شده
برای مددجویان

مبلغ هزینه شده (ریال)

1

مستمری ماهیانه مددجویان

428.500.000

2

کمک هزینه خواروبار

96.000.000

3

کمک هزینه خواروبار مسکن

57.000.000

4

کمک هزینه مشاوره حقوقی

301.780.000

5

خرید لوازم منزل

21.760.000

6

کمک هزینه درمان

283.780.000

7

کمک هزینه مشاوره روانشناسی

24.000.000

8

اشتغال زایی

41.750.000

جمع کل

1.254.570.000

توضیحات:
ارجاع به واحد روانشناسی :
گزارش واحد مددکاری شهرستان های تحت پوشش موسسه
پس از بررسی ،تائید و انجام کار کارشناسی بر روی خانواده ها
در صورت مشاهده هر گونه اختالل و مشکالت روحی ،افراد مورد در شماره های بعدی اعالم خواهد شد.
نظر به دکتر روانشناس و در صورت لزوم روانپزشک ارجاع داده
گزارش :
شدند .در مجموع  62نفر به این واحد مراجعه داشتند که با انجام
فرشته خواجویی ،کارشناس مددکاری مهرآفرین
خدمات با هزینه های اندک ،مبلغ  24.000.000ريال صرف این
امور شد.

مهرآفرینان آینده
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گزارشواحدهایمهرآفرین
بهار  ،1390فصلی پر از فعالیت را در واحد آموزش مهرآفرین
رقم زد ،تا نتیجه تالش همکاران این واحد که در این ایام
بیشترین تمرکزشان بر روی برگزاری کالس های رفع اشکال و
تقویتی بود ،قبولی دانش آموزان در امتحانات خرداد ماه باشد.
آن چه در زیر می بینید گزارش عملکرد فصل بهار واحد
آموزش مهرآفرین است که با استفاده از جدول و نمودار فعالیت
همکاران این بخش را که در دفتر اجرایی کار می کنند نشان
می دهد.

گزارش
واحد
آموزش

تهران
بهار 90

 )1مراسم :شامل مراسمی همچون جشن ،تقدیر از معلمان و ...

 )2گردشگری :شامل بازدیدها ،تورها و اردوها که جنبه
آموزشی و یا تفریحی داشته باشند.

 )3کالس های آموزشی :شامل انواع کالس های آموزشی اعم
از کالس های تقویتی (شامل زبان ،ریاضی ،عربی و )...که در جهت
تقویت پایه درسی دانش آموزان برگزار می شود و یا دوره های
آموزشی هنری ،ورزشی ،علمی و ...که در مراکز فرهنگی -آموزشی
در سراسر تهران برگزار می گردد( .با هماهنگی واحد آموزش)

 )4ارائه کمک های نقدی :شامل کمک هزینه ثبت نام
تعریف برخی کلید واژه های به کار رفته در گزارش آماری :مدارس و دانشگاه ها ،کمک هزینه تهیه کتاب های آموزشی و
از آن جایی که در این گزارش از شاخص هایی چون قالب شرکت در کالس های تیزهوشان و المپیاد مدارس
برنامه استفاده شده است ،برای رسیدن به درک مشترکی از
 )5مسابقه :شامل کلیه مسابقات حضوری و غیر حضوری
این مفاهیم ،قالب ها و نیز زیر بخش های هر کدام از آن ها به
 )6خدمات کتابخانه :شامل امانت گرفتن کتاب از کتابخانه
اختصار توضیح داده می شود:
«مهرآفرین»

جدول عملکرد واحد آموزش بر حسب قالب برنامه

نمودار شماره 1
توزيع فراواني و درصد کل مخاطبان
به تفكيك جنسيت

نمودار شماره 2
توزیع فراوانی و درصد تعداد مخاطبان برنامه ها بر حسب قالب برنامه

مهرآفرینان آینده
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درمسیربهبودیو
توانمندی
مختصری از شرح حال بهبود یافتگان

در موسسه مهرآفرین خانواده هایی تحت پوشش
هستند که به خاطر شرایط و نامالیمات زندگی در معرض
خطرناک ترین آسیب های فردی و اجتماعی قرار دارند.
مهرآفرین به پشتوانه ی یاوران بزرگوارش به یاری این
افراد می شتابد و تا حد امکان سعی می کند از آن ها
در برابر آسیب ها و خطرات حمایت کند .سرگذشت چند
تن از کسانی که با کمک مهرآفرین در مسیر بهبودی و
توانمندی قرار گرفتند را در این قسمت می خوانید.

بعد از مدت کمی مبلغ مورد نیاز مددجو تامین شد ،ناگفته نماند
ص.م
در قرار داد تنظیم شده در آژانس مسکن مبلغ پرداخت شده به نام
متولد  1360تحصیالت دوم دبیرستان همسر دوم مردی به نام خود مددجو ثبت شد .
م  -ر شده ،مستاجر هستند و همسرش به خاطر شخصیت دوقطبی
الف.پ
و افسردگی شدید توانایی کار کردن ندارد  .هر دو ماه به مدت ده
روز در بیمارستان روزبه بستری شده و سپس ترخیص می گردد .وی
چندی پیش خانمی به مهرآفرین مراجعه کرد ،که صاحبخانه وی
وقتی به موسسه مراجعه کرد باردار بود و جنینش  20روزه بود .حال
مساعدی نداشت و تنها مشکلش را فقر مالی می دانست .او پس از را به همراه  4فرزندش از خانه بیرون کرده و همسرش نیز اثاثیه وی
انجام مشاوره های مددکاری الزمه نزد پزشک روانشناس فرستاده را به سرقت برده بود .از یاوران در خواست کمک کردیم.
وی با کمک یاوران همیشگی مهرآفرین توانست خانه ای را اجاره
شد .پزشک اظهار می کرد که جنین صد در صد باید سقط شود زیرا
این بیماری در خانواده پدری به صورت موروثی بوده و تمامی اعضاء نموده و به زندگی خود به صورت آبرومندانه ادامه دهد.
وی مبلغ  20/000/ 000ریال بابت ودیعه مسکن و ماهانه
خانواده به نوعی درگیر هستند  .پزشک متخصص زنان نیز بر این
قضیه تاکید می کرد .اما مادر درک درستی از موقعیت خود نداشت 1/700/000ریال اجاره پرداخت می کند که اجاره را نیز تا مدت
زمان کوتاهی جهت کمک به استقالل خانواده ،مهرآفرین پرداخت
و موافقت نمی کرد.
تنها راه باقیمانده استمرار جلسات مشاوره ی مددکاری و روانشناسی می نماید .او از تمامی عزیزانی که از او و کودکانش حمایت نمودند
بود که خوشبختانه نتیجه داد و پس از کسب مجوز جنین سقط گردید .تشکر و قدر دانی می نماید و دعای خیر خود و کودکانش را بدرقه
راهشان می کند.

ط .خ

خانم ط.خ به دلیل آرتروز و روماتیسم
و البته کهولت سن ( 69سال) قادر به کار
کردن نیست و پس از مرگ همسرش با داماد
و دختر و دو نوه اش زندگی می کند ،دامادش
اعتیاد به شیشه دارد و شرط ماندن خانم ط.
خ نزد ایشان را تامین بخشی از اجاره خانه
و ودیعه مسکن اعالم کرده بود .بابت این
مسئله مددجو نیازمند 1/000/000تومان
برای ودیعه و ماهانه 140/000تومان برای
اجاره بود .در این خصوص با تعدادی از یاوران
همیشگی مهرآفرین تماس تلفنی برقرار شد
و درخواست کمک شد .ایشان نیز همچون
دفعات گذشته به ما دست یاری دادند.

این خانواده دارای دو فرزند دختر می باشند  ،دختر کوچک تر زهرا
نام دارد که مادر زادی دارای یک کلیه در سمت چپ می باشد و آن
کلیه نیز به درستی کار نمی کند  ،در قلب زهرا نیز حفره ای ایجاد شده
که نیازمند دارو و درمان است اما خانواده به دلیل مشکالت فراوان در
تامین هزینه های پزشکی ناتوانند.
متاسفانه تنها کمکی که از سوی اداره آموزش و پرورش به این
خانواده می شود سکنی دادن این خانواده فرهنگی به عنوان سرایدار
در یکی از مدرسه های دولتی دخترانه است که باید در ازای آن نیز
کارهای خدماتی مدرسه را انجام دهند .آقای ب در تاریخ 90/04/19
نوبت عمل جراحی برای فروش کلیه داشتند که با مذاکراتی ایشان را
از انجام این عمل منصرف نمودیم.
در حال حاضر آقای ک ( یاور مهرآفرین ) با همراهی مهرآفرین
مبلغ  7میلیون از بدهی ایشان را به طلبکاران پرداخت نموده است .با
کمک مهرآفرین بخش زیادی از بدهی بخشیده شد و از دیگر طلبکاران
مهلت باز پرداخت گرفته شده است .هزینه های درمان زهرا به صورت
ماهانه به حساب ایشان واریز می گردد و خانواده موظف به ارائه گزارش
روند درمان زهرا می باشد ،این خانواده به بهبودی کامل نزدیک است.

ب.ب
خرداد ماه  90بود که یکی از یاوران مهرآفرین
(که نمی خواهند نامشان فاش شود) خانواده ب.
ب را به مهرآفرین معرفی کردند و درخواست
نمودند تا با کمک مهرآفرین بخشی از مشکالت
ایشان را رفع نمایند .پس از مراجعه آقای ب
مشخص شد ایشان دبیر آموزش و پرورش
هستند که در سال  80ضمانت وام  15میلیونی
شخصی را بر حسب اعتماد نموده اند و شخص
مورد نظر در موعد مقرراقدام به باز پرداخت وام
ننموده وو آقای ب ناچار به گرفتن وام از بانک و
قرض از دیگران می شود.که این کار مبلغ بدهی
ایشان را به  35میلیون تومان می رساند ،و از
آن زمان تا کنون از حقوق ایشان که ماهانه
 600هزار تومان است کسر می شود و کل مبلغ
دریافتی ایشان در ماه  100تومان! است (تمامی
مدارک موجود می باشد).

مهرآفرینان آینده
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الف.الف
متولد  1363بیوه دارای یک دختر پنج ساله .بی سواد و بیکار .وی به
روستای محل تولدش که والدینش در آن زندگی میکنند فرستاده شد.
به پشتوانه مهرآفرین وام گرفت .زمینی به مساحت صد متر خریداری
کرد و اکنون مشغول ساخت آن می باشد .مهرآفرین با کمک یاوران
اقساط وام را می پردازد.

م.ف
در سال  1380کلیه اش را به همسرش اهدا کرده بود .در سال
 1384همسرش با خواهر وی ارتباط نامشروع پیدا کرده که منجر به
طالق ایشان و گرفتن حضانت فرزندان می شود  .در سال  1386کلیه ی
مددجو دچار مشکل شده و  80درصد آن از کار می افتد .البته در کنار
این بیماری عصب تخلیه ی مثانه ی وی نیز قطع شده و با مشکل دفع
ادرار مواجه می گردد .زمانی که وی به موسسه مراجعه کرد ،پزشکان

از وی قطع امید کرده و اظهار داشتند در صورت عدم تزریق پنج آمپول
و استفاده ی سریع داروهای تخصصی دیگر تا دو هفته ی آتی باید خود
را برای دیالیز آماده کند.
وی با وجود دو فرزند دختر که به سوء تغذیه دچار شده بودند ،اجاره های
معوق منزل و بدهی های زیاد به دوستان و آشنایان در شرایط روحی
بسیار نامساعدی به سر می برد.
واحد مددکاری پس از بررسی و انجام کارهای اولیه دست به اقدام
زده و هزینه تهیه ی آمپول  ،تزریق آن ها  ،تهیه سوند و دیگر داروها
را پرداخت کرد .پس از انجام آزمایش دوم نظر پزشکان کامال تغییر
کرد و اعالم کردند که  72درصد کلیه بازگشت داشته و نیاز به انجام
دیالیز نیست.
پس از گذشت مدتی از بهبودی وی با توجه به این که مددجو به
کار خیاطی کامال آشناست چرخ خیاطی برای وی خریداری شد و
اکنون این مددجو با سالمتی جسمی و همچنین در اختیار داشتن ابزار
اشتغال به سوی توانمندی می رود.

م.ج

سه قلوهایش تازه به دنیا آمده و هر سه ،پسر بودند .از به دنیا
آمدنشان خوشحال و خرسند بود ،اما به گفته ی خودش تهیه ی شیر
خشک این سه کودک کار بسیار دشواری بود.
نگهبان یک کارخانه بود و تا قبل از متولد شدن پسرها به هر طریقی
که بود با همسر و دخترش زندگی می کرد ،اما از وقتی پسرها به دنیا
آمدند دیگر از عهده ی مخارج بر نیامد .بچه ها به شیر خشک معمولی
حساسیت داشتند و باید حتماً شیر خشک خاصی مصرف می کردند که

هزینه اش برای او بسیار سنگین بود .صاحبخانه هم خواهان تخلیه
خانه اش بوده و کسی حاضر به دادن خانه به خانواده ی  6نفره ی او
با  2میلیون تومان ودیعه نبود.
اما سرانجام آقای « م  .ج » به همراه خانواده اش در خانه ای جدید
ساکن شد ،ایشان توانستند با کمک مهرآفرین ودیعه ی خود را به 4
میلیون تومان افزایش دهند و ماهانه مبلغ  100هزار تومان بابت خرید
شیر خشک نوزادانشان به حساب خانواده واریز می شود.

ف  .الف
پس از آن که همسرش وی و دو کودک را رها نمود  ،ایشان به همراه
فرزندانشان به خانه پدری بازگشتند؛ اما آن جا کسی پذیرایشان نبود
و بارها پدرش که پیرمردی معتاد بود وی و فرزندانش را از خانه بیرون
کرده بود .این موضوع را به اطالع یاوران عزیز رساندیم و باز هم ما را
یاری مان نمودند.

مبلغ  2/000/000تومان توسط یاوران برای این خانواده جمع آوری
شد و باز با کمک یکی دیگر از این عزیزان این خانم مشغول به کار
شد و در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برند ،مهرآفرین مدت
کوتاهی از ایشان حمایت خواهد نمود تا استقالل کامل خود را بازیابند و
قطعاً دیری نخواهد گذشت که ایشان جزو خانواده های توانمند شده ی
مهرآفرین خواهند شد.

مهرآفرینان آینده
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چندی است که در صفحه نخست وب سایت مهرآفرین ،بخشی
با عنوان « نگذاریم خاموش شوند» اضافه شده است .واحد
اجرایی موسسه مهرآفرین با توجه به آگاهی از وضعیت مددجویان،
شرح حال کسانی بیش از دیگران به کمک های فوری نیاز دارند
را برای واحد فناوری اطالعات مهرآفرین ارسال می کند .شرح
حال این افراد برای مدت زمان مشخصی در این قسمت سایت
قرار می گیرد و نیکوکاران و یاوران می توانند از طریق پرداخت
آنالین یا واریز به شماره حساب به هر میزان که تمایل دارند به
این نیازمندان کمک کنند .شرح حال سه خانواده ی نیازمند را که
از همین طریق یاری شدند ،در این جا بخوانید.

نگذاشتیدخاموششوند

نوشین،
نابغه ی مهرآفرین

حدود دو سال پیش بود که نوشین  .الف را در مجله ی مهرآفرین به
عنوان«نابغه ی مهرآفرین» معرفی کردیم ،از هوش سرشارش و نبوغش
در اختراع وسایل مختلف که با حمایت های مهرآفرین توانسته بود
تعدادی از آن ها را نیز به ثبت برساند صحبت کردیم.
زمستان  89بود که مطلع شدیم نوشین در یک حادثه وحشتناک
تصادف به کما رفته است ،خبر بدی بود که همه را شوکه کرد و از آن
بدتر خبر در گذشت دختر دایی نوشین را هم در همین سانحه شنیدیم
که او نیز مانند نوشین از هوش سرشاری برخوردار بود و این دو بسیاری
از اختراعاتشان را به کمک یکدیگر تهیه و ثبت نموده بودند.

مادر نوشین :
« از وقتی از شوهرم به دلیل اعتیاد زیاد جدا شدم تنهایی بار زندگی
رو به دوش کشیدم و نوشین رو بزرگ کردم  ،حتی وقتی که خودم
مریض شدم و دکترها گفتن سرطان سینه داری به خاطر نوشین ناامید
نشدم و دست از تالش بر نداشتم  ،بیماری خودم روبه بهبودی بود که
نوشین و دختر دایی اش تصادف کردند .دختر برادرم درجا مرد ،اما
نوشین به کما رفت .بعد از یک ماه با کلی نذر و نیاز نوشین به هوش آمد،
اما حافظه اش رو از دست داده
بود ،پاهاش حس نداشتند و
نمی تونست درست صـحبت
کنه ،االن شــش مــاهه کـه
بـه هـوش آمده .حافظه اش
تا حدودی برگشته و با کمک
مهرآفرین که معلم خصوصی
می فرسته خونه داره ادامه
تحصیل می ده ،اما برای
پاهاش باید فیزیوتراپی بشه
که هزینه ی این کار ماهیانه
 200هزار تومنه  ،پزشکش
بهم توصیه کرد اگه بتونم اون
دستگاه رو بخرم و تو خونه
خودم باهاش کار کنم به صرفه
تره  ،هزینه ی اون دستگاه ک ً
ال
 630هزار تومنه که ماهیانه
هم  20 - 30هزار تومن هم
هزینه ی برق مصرفیشه  ،بهتر
از اینه که تا یک سال ماهی
 200هزار تومن بدم».

حافظه ی نوشین بازگشته بود و بسیار امیدوار بودیم که با کمک شما
مهرآفرینان نوشین به شرایط قبلی بازگردد ،الزمه ی این کار تهیه ی
بود ،برای این که بتوان به وسیله ی
دستگاهی با نام
آن عضالت و عصب را تحریک کرد تا نوشین دوباره بتواند به راحتی راه
برود .هزینه ی خرید این دستگاه  6،300،000ریال بود.

و اما بعد:
با کمک یاوران ،مهرآفرین موفق به تهیه ی دستگاه فوق شد .نوشین
در حال حاضر در خانه از این دستگاه استفاده می کند و با کمک معلم
خصوصی که مهرآفرین برای او به خانه فرستاده ،ادامه تحصیل می دهد
و کم کم رو به بهبودی کامل می رود.

عکس های نوشین را در حال استفاده از این دستگاه می بینید.

مهرآفرینان آینده
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ناهید.ق
ناهید  .ق 43 ،ساله ،ساکن تهران ،مطلقه ،فروشنده ی پوشاک زنانه،
مبتال به سائیگی مهره های کمر و کانسر سینه (سرطان سینه).
«االن سه تا بچه دارم ،یه دختر و دو تا پسر  ،هر سه تاشون اعصابای
داغونی دارن ،حق دارن ،هر کی دیگه هم جای اینا بود همینطور
می شد .شما فکر کنین یه دختر  24ساله باشین که شب شیرینی
خورونتون باباتون جلو اون همه مهمون بد مستی کنه! دخترم یه حالی
شد که نپرس ،خیلی آبروریزی بود اونم جلوی دامادم و خونواده اش!
شوهرم خونواده ی خوبی داشت ،ولی خودش از همون اول هم
مشروب می خورد ،دیگه به الکل معتاد شده بود ،کتک می زد ،فحاشی
می کرد ،خرجی نمی داد  . . .اما هرجوری بود زندگیمو حفظ کردم
تا این آخری ها ،که هم سنش رفته بود باالتر هم مصرفش ،دیگه
امنیت نداشتیم ،نه خودم ،نه بچه هام .یه آپارتمان  50متری یه خوابه
داشتیم ،که شوهرم کرده بودش پاتوق ،رفیقای مثل خودشو میاورد
خونه ،اونا تو هال بودن ،منو این سه تا هم تو اتاق خواب ،خدا می دونه
که تا صبح از ترس چادر سر می کردیم و چمباتمه می زدیم گوشه ی
اتاق تو بغل هم .که مبادا در و باز کنن بیان تو اتاق سر وقتمون!»
خانم ناهید  .ق از همسرش جدا شد ،اما تا  5ماه بعد از جدایی
به دلیل نداشتن جایی برای زندگی همچنان در خانه ی همسرش
(با حفظ موازین شرعی) زندگی می کرد .بعد از آن مدت ،یک ماه از
خانه خارج شده و هرشب را به اتفاق فرزندانش در خانه ی یکی از
اقوام سپری نمود.
« دیگه طاقتم تمام شد ،ازش طالق گرفتم .جایی برای زندگی
نداشتم ازش مهلت گرفتم تا تموم شدن عده ،با بچه ها تو خونش
بمونیم ،تو این مدت اجازه ی خوردن یه قاشق برنج رو هم نداشتیم.
خدا می دونه جلو این بچه ها واسه خودشو اون رفیقای بدتر از خودش
گوشت کباب می کرد و یه لقمه به این بچه ها نمی داد .ما هم از
ترس اص ً
ال حرفی نمی زدیم .دخترم هم که عقد کرده بود ،خدا رو شکر
شوهرش تو پتروشیمی شازند کار می کرد و  6ماه یه بار به زور می آمد
تهران به همین خاطر خیلی از اوضاعمون خبر نداشت ،نه این که بی خبر
باشه ولی دیگه نه از همه چیز!!!
یه شب که با رفیقاش خونه بودن شروع کردن به فحاشی ،رکیک ترین
حرف ها رو می زدن ،ما هم که کر نبودیم تو اتاق می شنیدیم چی
می گفتن ،نتونستم جلو خودمو بگیرم رفتم گفتم من دیگه زنت نیستم
ولی اینا که بچه هات هستن این حرفا چیه؟ که یک دفعه حمله کرد به
من ،شروع کرد به کتک زدن ،پسرام اومدن که منو از دستش بگیرن،
منو ول کرد پسر بزرگمو گرفت به زدن ،ترسیدم رفتم تو خیابون
شروع کرد به داد و هوار بلکم همسایه ها بیان کمکم ،هیچ کس نیومد،
کالنتری زنگ زدم ،گفتن تو دعواهای خونوادگی دخالت نمی کنیم،
رفتم تو خونه دیدم رو شقیقه ی پسرم پیچ گوشتی گذاشته بود و
داشت فشار می داد ،به خدا اگه نمی رفتم جلو مخ این بچه رو ریخته
بود بیرون ،خالصه تا دلتون بخواد اون شب کتک خوردیم ،همون شب
دست بچه ها رو گرفتم و با هزار شرمندگی و خجالت رفتم خونه ی
یکی از فامیل هام از اون شب به بعد کارم همینه ،رفتن خونه ی این و
اون .این بچه ها خیلی سختشونه ،شکم سیر از سر سفره بلند نمی شن،
راحت نمی خوابن.
همه ی این بد بختی ها به کنار ،از چند سال پیش سائیدگی مهره های

کمر رو داشتم ،باید عمل می شد ولی خب پول نداشتم ،اون که
همینطوری مونده هیچی ،شب عید رفتم آزمایش ،چند وقت بود تو
سینم احساس می کردم چیزی هست  ،جواب آزمایش که آمد مشخص
شد سینم باید تخلیه بشه ،بیمارستان امام حسین بستری شدم و عملم
کردند ،خدا خیرشون بده مهرآفرین پول عملم رو داد.
از هزینه های درمان که بگذریم االن می خوام از دربه دری نجات
پیدا کنم ،صاحب کارم مرد خوبیه گفته  1میلیون بهت وام می دم
و ماه به ماه یه چیزی از حقوقت کم می کنم ،ولی با این پول هر
جا رفتم خونه گیرم نمی اومد .جهیزیه دخترم هم از اون طرف رو
دوشم سنگینی می کنه ،طفلی دو سال کار کرد و باهاش جهیزیه برای
خودش خرید که اونا رو هم باباش برد و فروخت ،االن هر سه تا شون
افسرده هستن و من هم نمی دونم که چکار باید بکنم».
ناهید برای رفع مشکالتش نیازمند  3میلیون تومان جهت ودیعه ی
مسکن و  150000تومان جهت کمک هزینه های جاری زندگی بود.
و اما بعد...
برای آگاهی از سرنوشت ناهید ،متن نامه ای که خودش برای
سپاس گزاری از یاوری که او را یاری کرد نوشته ،عیناً آورده ایم.
«با سالم و خسته نباشید
آقا یا خانم محترم َخیِر
با این که آرزو داشتم بیشتر َخیِر باشم تا مستمند اما به اراده و
خواست خدای خودم احترام قائلم و شکرگزار موقعیت سخت خودم و
بچه هایم .از این که تشکر مرا در برابر لطف بی ریای خود قبول کنید
ممنونم .برای شما از خدا می خواهم همین طور که در ضعف و ناتوانی
آبروی من و فرزندانم را حفظ و خیلی غیابی حمایت خود را از ما دریغ
نکردید خدا نیز در همه حال و لحظه و حتی زمانی که همه امیدها و
پول ها به دردی نخورد ،خدا نیز مانند شما اما به اندازه قدرتش شما
را حمایت کند.
خواهر کوچک شما  :ناهید .ق»

مهرآفرین

از کودکان افغانی نیز حمایت می کند

و اما بعد...
با یاری یاوران و نیکوکاران ،درمان آرزو با موفقیت انجام شد و
ترخیص او از بیمارستان در زمان مناسب صورت گرفت.
آرزو؛ کودک افغانی

آرزو پس از بهبودی

در اولین روزهای بستری شدن باربد – پسری که در اثر کودک
آزاری جان سپرد  -در بیمارستان مطهری ،هم زمان با خانواده ی آرزو
آشنا شدیم ،که به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های درمان
بر خالف هشدار های جدی پزشکان مبنی بر به خطر انداختن جان
آرزو قصد ترخیص وی از بیمارستان و قطع درمان وی را داشتند ،اما
مهرآفرین مانع شد .آرزو به دلیل سهل انگاری و بی توجهی والدین
دچار  30درصد سوختگی عمیق در ناحیه شکم و بازوها شده و نیازمند
دریافت دارو برای کنترل عفونت و تعویض باند و ُم َسکِن بود.
مادر آرزو :
«برای خرید به بیرون رفته بودم .پسر  6ساله و دختر  3ساله ام
خانه بودند .وقتی برگشتم دیدم آرزو داره بال بال می زنه .هیچی
نفهمیدم از هوش رفتم .به هوش که اومدم درمانگاه بودم .یکی از
خانم های همسایه می گوید آرزو با برادرش دعواش میشه و به سمت
آشپزخانه می ره  .برادر از پشت هولش می ده می خوره به اجاق گاز.
و آب جوش کتری می ریزه روی آرزو».
پدر آرزو -به دلیل تصادفی که چند سال پیش داشته -از کار افتاده
بود و درآمد مشخصی نداشت .مددکاری بیمارستان  -به دلیل تبعه
افغان بودن خانواده  -از آرزو حمایت نمی کرد .مهرآفرین مبلغ 5
میلیون ریال برای درمان ارزو هزینه نمود  ،اما این مبلغ کافی نبود
و از آنجا که به نجات آرزو امید بسیاری می رفت ،از تمامی یاوران
درخواست کمک نمودیم .هزینه های درمان آرزو در هر هفته مبلغ
 3500000ریال بود.
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به تو ،از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد...

در موسسه مهرآفرین روش های متفاوتی برای حمایت از
کودکان و نوجوانان تحت پوشش وجود دارد .یکی از این روش ها
حق سرپرستی است .در این حالت یاوران می توانند یک کودک،

ازمددجویانبهیاوران

نوجوان یا خانواده خاص را تحت حمایت مالی قرار دهند و با
واریز ماهیانه ی مبلغی  -که موسسه بر اساس گزارش کارشناسی
مددکاری تعیین می کند -به حساب مادر خانواده  -که سالمت
او محرز شده است – آن ها را در تامین نیازهای اولیه ،آموزش،
هزینه های تحصیل و  ...یاری کنند .یاوران و مددجویان می توانند
به واسطه ی موسسه مهرآفرین به شکل غیر مستقیم با یکدیگر
در تماس باشند .یکی از شیوه های برقراری ارتباط ،نامه نگاری
میان یاور و مددجو است که از طریق مهرآفرین این نامه ها رد
و بدل می شود .در این شماره چند نامه را از میان نامه هایی که
مددجویان برای حامیان خود نوشته اند ،برای انتشار در نشریه
انتخاب کرده ایم .متن نامه ها بدون تغییر آورده شده است.

راضیه:
منتظر پیشرفتم باش...
تا قله راهی نمانده است.
راضیه
یاور عزیز سالم
نمی دانم نامت چیست و کجا هستی نمی دانم شغلت چیست
و یا چه کاره ای؟
تنها می دانم از شماره حسابی هر ماه مبلغی به حسابم واریز
می شود و من او را می شناسم هر چند بسیار مایلم با خود
شخص تو نیز آشنا شوم.
دانشجویی بودم که با موسسه مهر آفرین آشنا شدم و هر چه
گذشت محبت یاور نامی نگذشت و باقی ماند.
در حال حاضر دانشجوی حقوقم ،با هزار فکر و آرزو و میل
و آمال و خیال.
دوست دارم ارشد بین الملل بخوانم دوست دارم موفق تر
شوم ،کاش می شد مثل جودی که هر روز برای بابا لنگ دراز
نامه می نوشت برایت می نوشتم و می نوشتم و تو حتما آنها
را در سبد آگهی ها نمی انداختی و یا شاید نمی سوزاندی.
می خواندی و می خواندی و شاید از پیشرفت های تحصیلی
ام خوشحال می شدی.
اگر خوشحال می شوی بگذار برایت بگویم که دارم انگلیسی ام را
تقویت می کنم دارم زبان عربی ام را رو هم تقویت می کنم.

می خواهم با همه ی سازمان های بزرگ دنیا با همه ی NGO
های دنیا با همه ی جاهایی که در رابطه با بچه هاست آشنا شوم،
می خواهم با همه ی جاهای قشنگ دنیا آشنا شوم ،می خواهم
مامانم خوب بشه و دیگه تب نکنه ،می خوام با همه ی آدم های
بزرگ دنیا آشنا بشم...
منتظر دیدنت میمونم شاید مثل جودی که به بابا لنگ دراز
برخورد و اونو دید منم تو رو ببینم.
منتظر پیشرفتم باش...تا قله راهی نمانده است.
از طرف راضیه
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کوروش و کیانا
با عرض سالم خدمت یاور ناشناس کورش و کیانا

اگر دروغ نگفته باشم روزی یک بار و بعضی از روزها
چندین بار برای شما دعا می کنیم و همیشه آخر شب با
کورش به شما هم شب بخیر می گوییم

ما سه نفر امیدواریم شما در هر کجایی که هستید
همیشه شاد باشید و سالمتی همیشه با شما باشد .کورش
 3.5ساله است و کیانا  11ماهه .شما از  2.5سالگی کورش
و  3ماهگی کیانا با ما زندگی می کنید .اگر دروغ نگفته
باشم روزی یک بار و بعضی از روزها چندین بار برای شما
دعا می کنیم و همیشه آخر شب با کورش به شما هم شب
بخیر می گوییم و من به عنوان یک مادر همیشه (قسم
می خورم) برای سالمتی ،شادکامی واقعی ،خوشبختی،
آرزوهای شما ،سالمتی خانواده و اطرافیان شما  ،برکت به
اموال شما ،قدم های شما و (...چیزهایی که باعث شادی
شما می شود) و عاقبت به خیری و آمرزش شما از خداوند
متعال دعا می کنم و نماز شکر می خوانم برای خدا که
شما را به ما داده که تنها نباشیم وخدا می داند که من و
کورش با هم حرف شما را زیاد می زنیم و همیشه کورش و
من می خواهیم بدانیم که شما زن هستید یا مرد و دوست
داریم شما را ببینیم که شما چه شکل و قیافه ای دارید
و از نزدیک شما را ببینیم .دیگه وقت شما را نمی گیرم .
انشااهلل به حق خود خدا هر جا هستید سالمت باشید.

یاور من با ورود شما به
زندگی ما تمام گل های هستی
و امید رشد کردند و تمام چراغ
کلبه ی حقیرانه ی ما پر از نور
و روشنایی شد.

سولماز و امیرحسین
به نام خداوندی که نیکوکارانی مثل شما را آفرید
سالم .سالمی به گرمی آفتاب سالمی به گرمی نگاه
مهربانی شما ،سالمی به گرمی دست های پر مهر و محبتی
که سر ما کودکانی که با حمایت های شما نور امیدی در
دل هایمان روشن می شود .یاور من با ورود شما به زندگی
ما تمام گل های هستی و امید رشد کردند و تمام چراغ
کلبه ی حقیرانه ی ما پر از نور و روشنایی شد .یاور من،
از تو می خواهم که سایه مهربانی و امید را از سر ما کم
نکنی و ما همیشه دست بوس شما و هم چنین دعاگوی
شما هستیم که در زندگیتان موفق و پیروز شوید ،چرا که
دل همه ی بچه هایی مثل ما را شاد می کنید .بچه هایی که
سایه ی مهربان پدر را بر سر خود ندارند و ما امروز می خواهیم
از صمیم قلب به خاطر همه ی کمک ها و حمایت های شما
صمیمانه تشکر کنیم.
با تشکر و ارادت همیشگی شما
سولماز و امیر حسین
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ققنوسازخاکستربرخاست
متولد 1357
سال  1373با همسرم ازدواج کردم .در اسالم شهر زندگی می کردیم.
وضع مالی شوهرم خوب بود و در مغازه ی پدر شوهرم کار می کرد.
تا  4 ،3سال اول زندگی اوضاع بر وفق مراد بود تا این که یکی از
پسرعمو های شوهرم – که در حال حاضر دولت هم به دنبال اوست و
از رانت خواران اردبیل به شمار می رود – زیر پای شوهرم نشست که
اگر در کارخانه ای در مغان سرمایه گذاری کنید ،عایدی فوق العاده ای
خواهید داشت .شوهرم هم مغازه و هرچه داشتیم فروخت و به دست
پسرعمویش سپرد .او هم نامردی نکرد و همه را باال کشید .پدر شوهرم
که فقط یک طبقه خانه برایش مانده بود همه چیز را از چشم ما می دید
و دیگر هیچ کمکی به ما نکرد .همسرم بیکار شد و در یک خانه اجاره
ای با صاحبخانه ی معتاد زندگی کردیم .شوهرم تن به هرکاری نمی داد
و می گفت من کارگری نمی کنم .آخر سر هم در اثر فشار روانی ناشی
از بی پولی و بی کاری و رفت و آمد با صاحبخانه کم کم معتاد شد.
هروئین می کشید و شدت اعتیاد او طوری بود که همه متوجه این
قضیه شده بودند .هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا ترک کند؛
از بستری کردن در کمپ های ترک اعتیاد تا تحویل او به ماموران
نیروی انتظامی .بارها به زندان افتاد اما مواد را ترک نکرد.

داستان زندگی م – ق

آخرین بار با کمک پدر شوهرم او را در کمپ ترک اعتیاد فاطمه
زهرا بستری کردیم 8 .سال پیش  750هزار تومان پرداخت کردیم
و  1.5میلیون تومان هم خرج درمانش شد ،که همه دار و ندارم بود
و مابقی را هم پدر شوهرم تقبل کرد .وقتی از کمپ بیرون آمد تا 6
ماه اول خیلی خوب بود .من هم در یک تولیدی لباس زیر زنانه در
قائمیه کار می کردم .اما بعد از شش ماه دوباره به سراغ مواد رفت.
بچه هایم می گفتند که بابا یک چیز سفیدی مصرف می کند و
آن ها را کتک زده تا به من چیزی نگویند .باالخره فهمیدم که دوباره
شروع کرده و این بار کراک مصرف می کند!
کاری از دستم بر نمی آمد .من فقط مادر پیری داشتم که نمی توانستم
با بچه ها به خانه ی او بروم .کم کم شروع به فروش وسایل خانه کرد
تا خرج اعتیادش را در بیاورد .یکی دو بار هم دست به دزدی زد،
این یکی واقعا افتضاح بود؛ النگویی را از دست یک بچه دزدید! دیگر
تحمل این همه بی آبرویی نداشتم .از او خواستم که از خانه برود؛ و
خیلی مودبانه رفت.
مدتی در خانه ی پدر شوهرم به سختی زندگی کردم .در مسجد
امام خمینی کاری پیدا کردم .نظافت سرویس های بهداشتی ،با
درآمد اندک! آن زمان پسرم هم تازه به دنیا آمده بود.

االن خیالم از خودم و بچه ها راحت است ،آنها آینده ی
روشنی دارند و می توانند از پس زندگی خود برآیند.
اگر مهرآفرین نبود

نمی دانم چه به سر من و فرزندانم می آمد

تا این که با خانمی آشنا شدم که گاهی برای خرید به بازار می رفت.

در حال حاضر در کنار بچه هایم در خانه ای مستقل زندگی می کنم.

او کارت موسسه مهرآفرین را به من داد و گفت که این جا به تو مستمری ماهیانه از مهرآفرین دریافت می کنم ،پوشاک ما تا حدی تامین
کمک می کنند .برای من بیشتر شبیه یک شوخی باور نکردنی بود .می شود و به صورت فصلی خواربار به خانواده ما تعلق می گیرد.
با این حال به همان آدرس مراجعه کردم .بعد از تشکیل پرونده  ،یک

اکنون ،وضعیت درسی بچه ها خیلی خوب است .دختر بزرگم با

روز مددکاری از طرف موسسه برای بررسی صحت و سقم اظهارات معدل  19/64در سال سوم دبیرستان تحصیل می کند .در کنکورهای
من و وضعیت زندگی مان به خانه ما آمد .آن زمان من نه تلویزیون آزمایشی قلم چی با حمایت موسسه شرکت می نماید .همچنین با
داشتم نه یخچال ،پسرم که خیلی کوچک بود و دخترها هم از درس کمک مهرآفرین در کالس های زبان انگلیسی ثبت نام کرد و در حال
خواندن نا امید شده بودند و وضعیت روحی نامساعدی داشتند.

حاضر برای آزمون تافل آماده می شود .در یک موسسه هم به صورت

اما مهرآفرین رنگ دیگری به زندگی ام بخشید .برایم یخچال ساعتی تدریس می کند تا سابقه کاری خوبی برایش ایجاد شود .از
و تلویزیون تهیه کردند و خانه ای برایم اجاره کردند .پول پیش و چند وقت پیش هم یادگیری زبان فرانسه را شروع کرده است.
کرایه خانه را موسسه پرداخت کرد .حدود  4سال پیش دو میلیون

دختر کوچکترم سال اول دبیرستان را با معدل  19/61به پایان

تومان بدهی داشتم و مهرآفرین باز هم آن ها را متقبل شد .مشاوره رساند .در کالس های آموزش نقاشی مهرآفرین شرکت کرد و با توجه
روانشناسی برای بچه ها انجام شد تا دوباره روحیه خود را به دست به استعداد و پشتکاری که داشت ،در این زمینه پیشرفت کرد .مدتی
بیاورند و به آن ها کمک کردند تا دوباره بتوانند در درس هایی که پیش هم توانست یکی از تابلوهایش را به فروش برساند و به تازگی
افت شدیدی داشتند ،پیشرفت کنند.

هم سفارش تابلوی دیگری را از طرف یکی از یاوران گرفته و روی

اما یکی از مهم ترین خدماتی که مهرآفرین برای من انجام داد ،آن کار می کند.
کمک های مالی و حقوقی بود که باعث شد من صاحب خانه شوم.

پسرم هم امسال به پیش دبستانی می رود و کل هزینه ی آن را

شوهرم در ابتدای ازدواج خانه ای را به صورت اقساط خریده بود که هم که مبلغ  170هزار تومان می شد ،موسسه پرداخت کرد.
سند آن به نام من بود .پسرعموی شوهرم در جریان همان کاله برداری

خودم به خاطر بیماری معده خیلی نمی توانم کار کنم اما گاهی

برای فروش خانه از طرف من وکالت داشت .با این حال برای پس گرفتن کارهای دستی را در منزل انجام می دهم.
آن اقدام کردم و بعد از دوندگی بسیار ،موسسه مهرآفرین وکیلی گرفت

به هر حال االن خیالم از خودم و بچه ها راحت است .آن ها

و با پرداخت  2/5میلیون تومان ،پرونده را به دست او سپرد .با تالش آینده ی روشنی دارند و می توانند از پس زندگی خود بربیایند .اگر
وکیل و حمایت مهرآفرین ،این پرونده به نفع من بسته شد و هم اکنون مهرآفرین نبود ،نمی دانم با آن وضعیت مالی و روحی نامساعد چه به
صاحب خانه هستم .در حال حاضر ،با استفاده از پول پیش خانه قبلی که سر من و فرزندانم می آمد و چه سرنوشت تلخی در انتظارمان بود.
مهرآفرین پرداخت کرده بود ،در حال بازسازی خانه هستم.
در این میان از سال گذشته ،من دچار ناراحتی معده شدم و

خداوند همواره پشت و پناه مهرآفرینان باشد.

وقتی به پزشک مراجعه کردم ،برایم آزمایش نوشت .نتایج آزمایش
سرطان خوش خیم معده را نشان می داد و باز هم مهرآفرین اجازه
نداد من ذره ای احساس بی پناهی و نیاز کنم .چند ماه قبل از عید،
در بیمارستان بستری شده و جراحی کردم .مهرآفرین تمام هزینه ی
درمان مرا تقبل کرد.
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مهرآفرین در میان بانوان صنعتگر
دومین همایش زنان صنعتگر و بازرگان روز  4اردیبهشت در مرکز
همایش های صدا سیما برگزار شد .موسسه مهرآفرین نیز در این همایش
به بانوان صنعتگر ایرانی معرفی شد .مدیر عامل مهرآفرین ضمن حضور
در مراسم و اهدای جوایز زنان صنعتگر ،در بخش هایی از برنامه به معرفی
موسسه پرداخت و هدف از تاسیس و همچنین برنامه های آتی آن را
تشریح کرد .در پایان این برنامه نیز تعدادی از بانوان صنعتگر به عضویت
مهرآفرین درآمدند.

اخبارمهرآفرین
میتسوبیشی در کنار کودکان مهرآفرین

سال گذشته یک آپارتمان  80متری در میدان شهدای تهران توسط
موسسه مهرآفرین برای آموزش کودکان خریداری شد .شرکت میتسوبیشی
ژاپن جهت انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان خود ،حدود 70
درصد مبلغ خرید آپارتمان که معادل  60میلیون تومان می باشد ،را
پرداخت کرد .کودکان در این مکان در دوره های آموزشی تئاتر ،نقاشی،
مهارت های زندگی ،مهارت حل مسئله و  ...شرکت می کنند .در حال
حاضر حدود  30نفر از کودکان تحت پوشش موسسه در این مکان آموزش
می بینند که اکثر آنان بد سرپرست هستند .میتسوبیشی همان گونه که
در ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات نوین یکی از برند های برتر محسوب
می شود ،می تواند در فعالیت های انسان دوستانه و نیکوکارانه الگوی
بسیاری از سازمان ها باشد.
با سپاس از حس نوع دوستی و یاری ارزشمند این سازمان

حضور پر رنگ مهرآفرین در همایش ملی استاندارد
اولین همایش ملی استاندارد در تاریخ  18اردیبهشت ماه  90در
محل سالن همایش های رازی توسط انجمن ملی استاندارد برگزار شد.
شرکت سیاحان سپهر آسیا ؛ بزرگ ترین حامی مالی مهرآفرین موفق به
دریافت تندیس استاندارد جشنواره شد که دریافت این تندیس نشان
دهنده ی رعایت استانداردهای جهانی در ارائه محصوالت و خدمات
است .به عالوه فرصتی پیش آمد تا مهرآفرین و اهدافش نیز در این
همایش معرفی شوند و راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر
کودکان بدسرپرست توضیحاتی ارائه شود .حدود  700نفر از نمایندگان
شرکت ها و سازمان ها در این مراسم حضور داشتند .در بیرون از سالن
مراسم نیز مهرآفرین غرفه ای داشت که مجالت و بسته های مهرآفرین
را توزیع می کردند و به سواالت شرکت کنندگان در همایش در خصوص
نحوه فعالیت مهرآفرین پاسخ می دادند .از مهمانان شاخص این مراسم
دکتر غضنفری وزیر بازرگانی و چند تن از اعضای هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی صنایع و معادن ایران بودند که در سالن حضور داشتند.

جشنواره غذا

در مجموعه شهربانو

روز پنجشنبه  29اردیبهشت  ،90گروه بانوان نیکوکار مهرآفرین
میزبان جمعی از خانم هایی بودند که برای شرکت در سمینارهای
آموزشی این مجموعه در این محل گرد هم آمده بودند.
در بخش اول این سمینار خانم غفاری ،مدرس دوره ،به مناسبت
روز زن در مورد مسائل بانوان ،برنامه ریزی برای زندگی و رمز
جاودانگی و راز زنانگی صحبت کرد.
وی در میان صحبت هایشان روی این مسئله تاکید داشت
که بانوان باید به تغذیه روح و روان نیز اهمیت بدهند .یکی از
راهکارهایی که مطرح کرد مثنوی خوانی و حافظ خوانی بود که
برای شکوفایی اندیشه بسیار موثر است.

در بخش دوم خانم خباز کارشناس تغذیه که برای بینندگان شبکه
جام جم به واسطه ی حضور در برنامه های این شبکه چهره ای آشنا
بود صحبت کرد .وی درباره ی تغذیه سالم ،تغذیه نوزاد و تغذیه در
سنین باالتر اطالعات مفیدی برای حاضران ارائه نمود.
در پایان نیز موسسه مهرآفرین توسط گروه بانوان نیکوکار
برای حضار معرفی و سپس از مهمانان پذیرایی شد.
صبح روز دوشنبه  2خرداد  90نیز حدود  150نفر از بانوان
عالقمند ،برای شرکت در مراسم مولودی خوانی به مناسبت
میالد حضرت زهرا (س) به مجموعه شهربانو آمده بودند .این
مراسم همراه با دف نوازی با هنرنمایی خانم ها حاتمی و غفاری
برگزار شد.
بعدازظهر دوشنبه نیز مسابقه ای در قالب جشنواره غذا در
مجموعه شهربانو برگزار شد .حدود  18نفر در این مسابقه شرکت
و غذاهای متنوعی برای مسابقه آماده کرده بودند .جمعیت زیادی
نیز با دیدن میز رنگین چیده شده در بیرون مجموعه برای تماشای
مسابقه آمده بودند .خانم خباز کارشناس تغذیه ،داوری این مسابقه
را بر عهده داشت و به ترتیب از میان غذاها ،سیب زمینی آذری،
میرزا قاسمی و مرغ ترش ،و ته چین را به عنوان غذاهای برتر
انتخاب کرد .به نفرات برتر این مسابقه هدایایی از طرف خانه
سالمت شهرداری تهران تقدیم شد.
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بانك صادرات ايران؛
حلقه جديد مهرآفرين
يكي از بركات دومين مراسم اهداي نشان نيكوكاري در روز جمعه
ششم خرداد ماه ( 1390سالن اريكه ايرانيان) ،حضور همكاران
محترم روابط عمومي بانك صادرات ايران بود .ايشان ضمن حضور و
تشويق مهرآفرين ،از حركت سازنده و اثر گذار موسسه در اقدامات
فرهنگي مبارزه بر عليه فقر و جهل ،قدرداني كرده ،و اعالم كردند
در كنار همه هنرمندان مهرآفرين و بزرگان حوزه صنعت و تجارت،
خواهند بود و به پشتيباني از موسسه و افراد تحت پوشش ،به ويژه
كودكاني كه در حال تحصيل هستند ،خواهند پرداخت؛ و به این
وسيله رسما به جرگه ی مهرآفرينان پيوستند.
موسسه نيكوكاري مهرآفرين ،ضمن خير مقدم به عزيزان بانك
صادرات ايران ،دستان پر مهر آنان را مي فشارد و اين حضور و
همراهي را به فال نيك مي گيرد؛ و در پيگيري اهداف اش ،خود را
مصمم تر از گذشته ها مي داند.

شرکت خدمات اول()1868

همیار مهرآفرین

شرکت خدمات اول  1886به جرگه ی همیاران مهرآفرین پیوست.
مدیران این شرکت ،علت انتخاب موسسه مهرآفرین را از بین چند
نهاد مردمی خیریه ،وجود سیستم و برنامه استراتژیک هدفمند عنوان
نمودند .توافقاتی که این شرکت با مهرآفرین جهت ارائه خدمات داشت
به شرح زیر است:
 ارسال رایگان کلیه مرسوالت پستی در تهران ورود موسسه به جیرینگ (سامانه کمک اشخاص به موسسه باتلفن همراه)
 فرستادن اشخاص و خانواده های تحت حمایت موسسه به زیارتامام هشتم (ع) با هزینه شرکت خدمات اول
 ایجاد قابلیت کمک اشخاص به موسسه مهرآفرین از طریق دستگاه های اشتغال تعدادی از زنان تحت حمایت موسسه در خدمات اولخود پرداز برخی از بانک ها
 خرید دستگاه جهت چاپ بیلبوردهای اطالع رسانی موسسه در باز سازی اماکن شناسایی شده توسط مهرآفرین در روستاهای سطح کشورتوسط خدمات اولاطراف مشهد توسط خدمات اول
بی شک همراهی خدمات اول پشتوانه ای ماندگار در مسیر نیل
 معرفی موسسه و شماره حساب آن جهت کمک اشخاص بر روی به آرمان های مهرآفرین و در راستای ماموریت آن که توانمند سازیصورتحساب های تلفن همراه
کودکان و زنان آسیب پذیر جامعه است می باشد.
 تهیه جهیزیه تعداد بیست نفر از دختران تحت حمایت موسسهتوسط خدمات اول

مادران مهرآفرین
در اردوی تفریحی نمک آبرود
نشست مسئوالن و مدیران مهرآفرین
با نمایندگان شهرستان ها
چهارشنبه  14اردیبهشت  90نشست سالیانه نمایندگان شعب
شهرستان های مهرآفرین برگزار شد .در این نشست نمایندگان
شعب هندودر ،سیرجان ،کرمان ،بندرعباس ،سیستان و بلوچستان،
تبریز و همچنین سرپرست شعب شهرستان ها حضور داشتند .در
ابتدای نشست ،سرپرست شعب شهرستان ها ضمن خوشامدگویی،
مختصری در خصوص اهمیت شعب شهرستان و همچنین اهداف
و برنامه های این نشست سخن گفت .در ادامه سرپرست واحد
طرح و برنامه در خصوص کلیات موسسه مهرآفرین در قالب
نظامنامه صحبت کرد .وی چشم انداز ،ماموریت ،استراتژی ها و
اهداف موسسه را برای نمایندگان تشریح کرد و در خصوص گروه
هدف و الویت بندی نحوه ی ارائه خدمت ،توضیحاتی ارائه داد تا
کلیه واحدها و شعب مهرآفرین در یک راستا و مسیر و به سمت
هدف متعالی خود حرکت کنند .سپس مدیریت واحد یاوران در
خصوص نحوه ی جذب یاور و چگونگی تعامل بهتر واحد یاوران
جهت جلب کمک برای شهرستان ها توضیحاتی را مطرح کرد.
مسئول واحد صندوق های مهرآفرین هم در خصوص فرآیند توزیع
صندوق ها در میان یاوران و جمع آوری کمک ها توضیحاتی ارائه
داد .در پایان این بخش نیز نمایندگان در خصوص مسائل و
مشکالت شعب خود و مددجویان تحت پوشش صحبت کردند و
مسئوالن نیز قول دادند تا حد توان جهت رفع این مشکالت تالش
کنند .همچنین هماهنگی های الزم در خصوص برنامه سفر آتی
سفیریاران مهرآفرین به یکی از مناطق تحت پوشش و همچنین
سفر گروهی از یاوران به مناطق دیگر به عمل آمد .پس از صرف
ناهار نیز مدیریت واحد اجرایی به همراه مسئولین بخش های
آموزش و مددکاری این واحد در جلسه حضور پیدا کردند و
در خصوص نحوه خدمت رسانی به مددجویان صحبت کردند و
درباره نحوه تعامل بهتر با نمایندگان شهرستان ها به بحث و
گفتگو پرداختند.

مهرآفرین عالوه بر حمایت مالی ،مشاوره های روان شناسی و
آموزش زنان و کودکان بدسرپرست موجبات تفریح و شادی آن ها
را نیز فراهم می کند.
واحد آموزش مهرآفرین این برنامه را با همکاری یکی از
یاوران مهرآفرین -دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بهین
پرواز به مدیریت سرکار خانم رویا زارعیان -در روز پنجشنبه
مورخ  90 /03/05برگزار کرد و تعداد  37نفر از مادران تحت
پوشش موسسه به دامان طبیعت رفتند تا ساعاتی را در این فضا
سپری کنند.
این برنامه با همکاری سه تن از اعضای کانون جوانان
مهرآفرین (یاوران) اجرا شد .صرف صبحانه در جاده چالوس،
دیدن دریای نوشهر ،بازدید از مجتمع توریستی نمک آبرود
و تفریح در فضای سبز اطراف آن ،اجرای مسابقات فرهنگی و
پذیرایی ناهار از جمله برنامه های تفریحی این سفر یک روزه
بود که خاطره ای به یاد ماندنی در ذهن همه به جا گذاشت...
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مهرآفرین

در میان مدیران

صنعت نفت کشور
جشن سال نو برای خانواده های مدیران انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران (استص نا) در تاریخ  19فروردین  90در سالن
دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد .موسسه مهرآفرین نیز با توجه
به سابقه و تجربه ی برگزاری مراسم ،مدیریت این قسمت را بر عهده
داشت و همچنین با توزیع بروشورهای تبلیغاتی و نشریه و صحبت هایی
برای حاضران در میان برنامه  ،توانست یاورانی از مجموعه استص نا
جذب کند.
مجری این مراسم دکتر نظری بود که خود از یاوران مهرآفرین
محسوب می شود.
در این مراسم دکتر جاللی از پیش کسوتان مباحث روان شناسی در
رسانه که برنامه « هزار راه نرفته» در صدا و سیما از کارهای شاخص
ایشان در سال های اخیر است ،به روی صحنه آمد و دقایقی درباره ی
مهارت های شاد زیستن نیز سخنرانی کرد .وی در انتهای سخنانش  ،از
توجه به امور انسانی و نیکوکاری به عنوان عوامل شادی و آرامش فکر
یاد کرد.
دکتر جاللی  :امروزه در کشوری مثل ژاپن یکی از شاخص های
ارزیابی سازمان ها میزان پرداختن به امور نیکوکاری است.
وی اضافه کرد :امروزه در کشوری مثل ژاپن یکی از شاخص های
ارزیابی شرکت ها و سازمان ها میزان پرداختن به امور نیکوکاری و
خدمت به مردم است .موسسه مهرآفرین نیز در خدمت مردم است و
امیدوارم که همیشه مثل امروز موفق باشند.

در این مراسم اعضای گروه موسیقی بامداد با سرپرستی بامداد
فالحتی به روی صحنه آمدند و با اجرای موسیقی سنتی لحظات
زیبایی را برای حضار رقم زدند.
همچنین در بخش دیگری آقای نظری مجری برنامه  ،مسابقه ای
با شرکت سه زوج از حاضران در مراسم بر روی سن ترتیب داد .آقای
ریاضتی و همسرش برنده ی مسابقه بودند که جایزه خود را به
موسسه مهرآفرین تقدیم کردند.
بخش دیگر برنامه که مهمانان از ابتدا در انتظارش بودند ،اجرای
«حمید طالب زاده» خواننده ی محبوب کشورمان بود .وی در ابتدای
ورد به صحنه آهنگ (نگران من نباش) را برای حاضران اجرا کرد.
سپس خطاب به حاضران گفت  :افتخار دارم که در خدمت عزیزانی
باشم که قدم در راه نیکوکارانه می گذارند و قدم های شما را می بوسم.
طالب زاده سپس ترانه های دیگری مثل (همه چی آرومه) که
بسیار پر طرفدار هم هست نیز اجرا کرد .پس از پایان برنامه ی
طالب زاده ،مجری مراسم گفت  :امشب شب تولد حمید طالب زاده
است .حمید طالب زاده نیز از یاوران مهرآفرین است .از دکتر جاللی
خواهش می کنم تا یکی از cdهای خود را بر روی سن به حمید
طالب زاده اهدا کند.
دکتر جاللی ضمن اهدای این هدیه به طالب زاده گفت :امیدوارم
این قبیل اشعار و ترانه های مثبت در موسیقی ما بیشتر شود.
طالب زاده نیز گفت  :افتخاری برای من بود .این هدیه را بر روی
چشم می گذارم.
حسن ختام برنامه نیز تک خوانی بامداد فالحتی بود که با آوازی
در مدح موال علی و همچنین ،شعری از مجتبی کاشانی که خود از
نیکوکاران بنام کشور بود ،برنامه را به پایان رساند.

مهمانی مهرآفرین در جزیره کیش
مهمانی فصل بهار در تاریخ  31خرداد  90در هتل ارم جزیره کیش
برگزار شد .بانی این مراسم آقای شیرازی منش مدیر هتل تاپ رز
هزینه مهمانی را تقبل نموده بود .مهمانان مراسم اغلب از بازرگانان
جزیره کیش بودند که در این روز برای کمک به کودکان مهرآفرین
به دعوت موسسه گردهم آمده بودند .محمود شهریاری نیز اجرای این
مراسم را بر عهده داشت.

پوریا پورسرخ هنرمند خوب
کشورمان با وجود این که برای حضور
در جشنواره تابستانی دعوت شده بود
اما در میان برنامه اش در مهمانی
مهرآفرین حضور پیدا کرد و دقایقی
نیز در خصوص نیکوکاری و همدلی
برای مهمانان صحبت کرد .در بخش
دیگری از برنامه نوبت به هنرنمایی
یوسف کرمی رسید که لحظات شادی
را برای مهمانان به وجود آورد .در بخش
پایانی برنامه ،مهمانان کمک های خود
را تقدیم به کودکان موسسه نمودند که
مبالغ قابل توجهی جهت خدمت رسانی
موسسه به آنان جمع آوری شد .این
کمک ها با توجه به خواست نیکوکاران،
برای کمک های نقدی ماهیانه ،هزینه
تحصیل بچه ها ،هزینه ودیعه مسکن،
بازسازی مرکز بهداشت روستای کتیج،
تامین هزینه های تیم های ورزشی مثل
تیم فوتسال ،گسترش مسائل فرهنگی،
تامین ارزاق ماه رمضان ،تامین پنکه و
کولر و یخچال و  ...مصرف خواهد شد.
سپاس از تمام آنان که با نیک اندیشی
و نیکوکاری خود ،چراغی برای فردای
این سرزمین افروختند.

اسامی این نیکوکاران گرامی به شرح زیر می باشد:
حسین سلیمی ،دکتر مومنی ،رضا رحیمی نسب ،ساقی سلیمی،
جهانگیر نوروزی ،درشان مقربی ،رسولی ،عرفان غفوری های اصل،
سما مقیمی ،مهیار خسروی ،مهدی فلکیان ،منصور شفایی ،سمیرا
صادقی ،مرتضی ناظری ،رضا جهانبخش ،سارا نوری ،محسن روزبهانی،
داور غفاریان ،فرشته ترابی گودرزی ،حسام کلیددار زاده ،مسیح آ صفا،
ابراهیم خلیلی ،فریبا پامی ،جمالیان ،غالمرضا کبیریان ،علی اصغر
محمدخانی ،قاسم میرزایی ،کریم محمدی ،محمدعلی حسامی ،رقیه
رفیعی ،عیسی وطن خواه رحمانی ،افشین آقا بصیری ،پردیس ملکوتی،
جباری ،مهدی رضایی ،محمد رحیمی ،مهرداد اکبریان ،سید منصور
باقری ،تقی زاده ،کتابفروش ،اصغر سلوکی ،درسا فخار ،سید قاسم
شریفیان ،مجید قنبر علی ها ،گودرزی.
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مهماني فصل بهار موسسه مهر آفرين با حضور مسئولين موسسه و
جمعي از نيکوکاران و اجراي مجري محبوب صدا و سيما محمود شهرياري
در تاريخ  90/03/20درمحل تاالر مهرباني ورزشگاه انقالب برگزار شد.
اين مهماني به منظور حمايت بيشتر از قشر آسيب پذير جامعه که
همان زنان و کودکان بدسرپرست و بي سرپرست هستند با حضور حدود
 60نفر از خيرين برگزار شد.
در ابتدای مراسم محمود شهریاری با بیان این که موسسه کمک های
شما را فقط برای محرومان مصرف می کند و مهمانی های فصلی هر کدام
یک بانی دارند ،از مهندس ایرج سبحانی مدیر عامل شرکت اوراسیا که بانی
و میزبان مهمانی فصل بود دعوت کرد تا دقایقی برای مهمانان صحبت کند.
ایرج سبحانی از زمانی گفت که همیشه می خواسته سرپرستی بچه هایی
را به عهده بگیرد تا زمانی می رسد که با خانم دانشور در اتاق بازرگانی آشنا
می شود .ایشان در مهمانی فصل زمستان به دعوت خانم دانشور حاضر شده
و میزبانی فصل بهار را به عهده می گیرد.
آقای سبحانی اظهار داشت که با این کار سبب شده که خیرین گرد هم
آمده و به بچه های بی سرپرست کمک کنند و از این رو خدا را شاکر است.
مشکالت اجتماعي نيازمند راه حل هاي اجتماعي است
بنيان گذار موسسه مهرآفرين پس از خوش آمدگويي به مهمانان سخناني
را در ارتباط با موسسه مهرافرين و چگونگي تاسيس آن بازگو کرد و گفت:
مهرافرين موسسه اي است که در سال  84با حدود  15پرسنل در مکاني
واقع در ميدان شهدا کار خود را اغاز کرد و در طي دوران اوليه تولد و رشد
موسسه حدود  2000کودک را تحت حمايت خود قرار داد .کودکاني که به
دليل شرايط نامساعد زندگي و مورد اذيت و آزار قرار گرفتن توسط والدين
خود در معرض آسیب های اجتماعی بودند اما با حمایت موسسه نجات پيدا
کرده و در حال حاضر مشغول تحصیل هستند.
خانم دانشور راه حل هاي اجتماعي را براي
مشکالت اجتماعي مناسب دانست و افزود :گاهي
براي حل برخي از مشکالت اجتماعي به کمک هاي
مردمي و وجود موسسات خيريه نياز است و دولت به
تنهايي نمي تواند آن ها را برطرف کند و اين مسئله در
تمامي کشورها صادق است .همچنين از بروز حوادث
تلخي که منجر به فوت کودکاني مثل باربد سه ساله
که توسط پدرش به آتش کشيده شد و نيماي 4
ساله که توسط مادرش مورد شکنجه واقع شد اظهار
تاسف کرد و گفت :مهرآفرین حامي همه کودکان و
زنان بدسرپرست خواهد بود چرا که موسسه اي است
با اهداف عالي ،که تنها به تامين نيازهاي اوليه مثل
خوراک و پوشاک و مسکن اکتفا نکرده و تمامي اين
خانواده ها را با حمايت صادقانه خود و ارائه مشاوره،
روانکاوي و روان درماني ،ايجاد فضاي مناسب ورزشي
(تيم فوتسال موسسه متشکل از همان کودکان) و
ايجاد امکان تحصيل براي کودکان بازمانده از تحصيل
و ارتقا کودکاني که دچار افت تحصيلی شده اند به

سمت رشد و تعالي فکري و جسمي سوق مي دهد تا با داشتن زندگي سالم
در آينده مادران و پدراني نمونه باشند .اگرچه بعضي از افراد جامعه بهبودي
اين خانواده ها را باور ندارند و گاه بي تفاوت از کنار آن مي گذرند اما وجود
خانواده هاي بهبود يافته و پيشرفت تحصيلي کودکانشان حاکي از اشتباه
بودن اين باورهاست و نشانگر مثمرثمر بودن تالش هاي خالصانه مشاوران،
مددکاران ،روانشناسان و همه کارکنان موسسه مهرآفرين براي ادامه اين راه
است .موسسه مهرآفرين تنها به شهر تهران اکتفا نکرده و در شهرها و مناطق
محروم نيز نمايندگاني دارد که اين امر مستلزم صرف هزينه هاي بااليي است.
خانم دانشور با اشاره به بروز حوادثي مانند آن چه برای باربد ،نيما و آرزو
اتفاق افتاد افزود :مهم ترين مسئله در اين امر داشتن حس مسئوليت و ارزش
نهادن به جان افراد به خصوص کودکان است و اين در حالي است که قانون
مشخصي براي والدين کودک آزار وجود ندارد.
همچنين ايشان با اهداي تقديرنامه به مهندس سبحاني بانی مراسم و
قدرداني از همه حاضرين که در رسيدن به اين امر خطير و انساني موسسه
را حمايت کرده اند آرزو کرد که هيچ کودکي تنها به دليل ترس از والدين
خود و سکوت در مورد مشکالتش پشت درهاي بسته جان ندهد.
در پايان پس از اجراي موسيقي توسط رضا پدیدار و نیما حدادی و
نمايش فيلمي مستند ،تعداد بسیاری از حضار به اهدای کمک هاي نقدي
و غير نقدي و ارائه خدمات ازجمله مشاوره ،درمان ،تدريس  ،اهدای لوازم
خانگي به صورت رايگان براساس جدول اعالم شده از سوي موسسه اقدام
کردند .اسامی عزیزانی که مهرآفرین را یاری کردند به شرح زیر است:
رضا قنبري ،ايرج سبحاني ،احمد هاشمي ،محمد هاشمي ،سينا اعتضادي،
احمد حاج حسيني ،امين محمودي ،ارموس افشار ،سيدمهدي عراقي،
هومن سبحاني ،شهرام خاکساري ،قنبري ،ابوالفضل رضايي ،حسن کواکب،
مهرداد اکبريان ،احمد هاشمي ،داريوش اسدا ...پور،
نيما دبيريان ،ميثم وزيريان ،روبن غني پور ،ناصر
قدم کاشاني ،مرتضي زارع ،اميررضا معتمدي ،پاشا
محب ،حسين اکبريان ،سعيد زند ،جواد مسلمي،
مصطفي عربگري ،سوده عراقي ،منيرکالنتري،کيميا
هاشمي ،مريم رضاخان ،ژينوس قائمي ،مريم باباخاني،
ندا فرامرزيان ،مليکا حق بين ،شهين محمدقاسمي،
فاطمه حق بين ،سارا مراتي ،ميترا احمدي ،آناهيد
ملک مرزبان ،پگاه بيات ،مريم براتي ،نساء مقيمي ،آنيتا
حريري ،عطيه عراقي ،فرانک طاهري ،محمدي ،سارا
ملکي ،چيذري ،روژان شهرياري ،فرخنده آقاخاني،
نسترن موسوي زاده ،فاطمه آقا ماني ،رنجبر و احمدي.
در حاشیه مراسم :
اعضای گروه یاوران جوان که از طرف مجری برنامه
مهمانی فصل (آقای شهریاری) و حضار هم مورد
تشویق قرار گرفتند از دو ساعت قبل از شروع برنامه در
سالن حضور داشتند و با برنامه ریزی دقیق توانستند
وظایف محول شده را به بهترین شکل انجام دهند.
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عصر يك جمعه ي دلباز در هفته ي اول خرداد ماه است ؛ پايان دلگيري
عصرهاي جمعه ! و سالن اصلی مجموعه ی اریکه ي ایرانیان  ،پذیرای
مهمانانی مشتاق ،که آمده اند تا در ضيافت دل هاي پر فروغ  ،دلگيري عصر
ما را با دلبازي هر چه تمامتر روشن كنند و بهانه ؛ تكريم از انسان هایی ست
که با نیک اندیشی و نیکوکاری سبب می شوند هنوز هم دنیا ،جایی برای
زندگی باشد.
مهمانها يك به يك از راه میرسند ،از هنرمندان و نويسندگاني چون
فرهاد توحیدی و پوران درخشنده تا بازيگراني همچون امیر آقایی و شبنم
قلي خاني و ديگران ...؛ دلبازان همه ،آهسته آهسته وارد سالن میشوند.
براي اين مراسم ،شركت آرمان نامی کسری (به مديريت خانم الناز باوفا)،

واين؛پايانراهنيست!
گروه خبری مهرآفرین

پذيرفته تا از مهمانان نيكوكار پذيرايي كند و كل تشريفات را براي اجراي
منظم و با كيفيت مراسم ،عهده دارست .گل آرایی پيشاني صحنه هم ،كار
گل سراي بهرام (به مديريت بهنام جعفر) است؛ كه با طراحی چشم نواز و
هارمونی مناسب نورپردازیها و رنگ ها  ،همه  ،جلوهای ويژه به موقعيت
اجراي مراسم در صحنه بخشيده است ؛ در چنين آئيني كه از افتخارات و
ابداعات مجموعه ي مهرآفرين به حساب مي آيد  ،اينچنين است كه همه
و همه دست به دست هم مي دهند تا براي تجليل از مقام بخشندگي و
سخاوت ،بهترين شكل كار ،تجسم و عينيت يابد ؛ غالبا هم كسي  ،پولي براي
كار خود نمي گيرد؛ درست مثل همين گل سراي بهرام كه تماشايي زيبا از
گل هاي زيبايش را اين جا و در اين
مراسم ،نظاره گريم.
آن ها ،هميشه اولين گروه حاضر
در صحنه هاي مهرآفرين بوده اند.
ساعت  18:30شده است ،و با
تاخيري طبيعي! مراسم ،آغاز و با پخش
آیاتی از كالم اهلل مجید ،محيط دلبازي
متبرك میشود ،و بالفاصله سرود ملی
پخش؛ و سرانجام پس از  18ماه انتظار،
دومين مراسم دو ساالنه ي اهدای
نشان ويژه ي نیکوکاری کلید میخورد.
«مانی رهنما» نوازنده و خواننده ي
محبوب ،اولين صحنه ي مراسم را رقم
مي زند؛ او به همراه دختر بچه ي فرشته ی نمادين مهرآفرين به روی
صحنه قدم می گذارد ،پشت پیانو قرار میگیرد؛ و ترانه ای را با عنوان
«چشماتو ببند آروم» به یاد کودکان ایران و جهان میخواند؛ مینوازد
و با صداي گرم اش میخواند ...؛ سرمستي و سعادت كودكان ايران،
همه ي هم و غم مهرآفرين است ؛ و او  ،چه سليقه ي خوبي دارد كه
آغازي چنين دلنشين را براي اين مراسم تدارك ديده است ...
این خواننده که اجرای زندهاش به دلیل تسلطی که دارد با
استقبال مهمانان مواجه شده  ،يكي دو ترانه ي ديگر از جمله ترانه ي
«کجا به خنده میرسیم؟» را اجرا مي كند؛ و به گرماي سالن بيش

گزارش دومین مراسم دو ساالنه ي اهدای نشان ويژه ي
نیکوکاری و آیین نکوداشت یاوران مهرآفرین
(تهران ،جمعه ششم خرداد ماه  ،1390سالن اريكه ي ايرانيان)
از پيش مي افزايد!
ماني رهنما براي اولين بارست كه در مراسمي از مهرآفرين شركت مي كند
و حاال به جمع هنرمنداني پيوسته است كه با موسسه ي مهرآفرين همكاري
مي كنند و با حضور و هنرشان قدمي براي نيازمندان برمي دارند .
پس از اجرای مانی رهنما« ،فرزاد حسنی» باالي سن مي آيد؛ او مجری
دوره ي گذشته ي همين آئين بود و خيال همه ي ما ،بابت تسلط و
توانايي اش راحت است؛ روی سن میآید ،و جالب است كه به شدت از طرف
مخاطبان تشویق میشود؛ مردم پاكنهاد ما ،حس ايثار را در هنرمندان دوست
دارند و از اين همراهي ها لذت مي برند؛ دلبازي ست كه دلبازي را تحريك
مي كند؛ پس از ايشان ،مجددا حسني
را تشويق مي كنند.
فرزاد حسنی به مهمانان خیر مقدم
میگوید و از مقام و حس بخشندگی،
به عنوان «مرام ایرانیان» یاد می کند.
وی یادي هم از شخصيت تازه
درگذشته ي عرصه ي فوتبال« ،ناصر
حجازی» مي كند ،و درخواست
سكوت و فاتحه اي براي روح اين

استاد عزت اله انتظامي:
لطفا این انجمنهای خیریه را با همکاریتان تشویق کنید
تا به کارشان ادامه بدهند.
قهرمان ورزش كشورمان؛ مردم هم پاسخي درخور به وي مي دهند  ...؛ مردم
از خاستگاه خودشان  ،همه ي حواس و همه ي آدم ها را رصد مي كنند و اين
شور براي مرحوم حجازي  ،طعمي و معنايي ويژه نزد آنان دارد .
حسنی در ابتدا  ،به فعالیتهای موسسه ي مهرآفرین از سال  86تا به امروز
اشاراتي گذرا میكند و سپس نامي از نخستين دريافت كنندگان نشان هاي
ويژه ي نيكوكاري در مراسم قبل مي برد :
خانم «اشرف قندهاري (بهادرزاده)» ؛ بنيانگذار آسايشگاه سالمندان
كهريزك ،كه چهل سال از عمر با بركت اش را وقف ساماندهي آسايشگاه
سالمندان در كهريزك كرده است؛ دوره ي گذشته  ،نخستين نشان ويژه ي
نيكوكاري را دريافت كرد و انشاهلل كه پاينده باشد .
آقاي «حسن ماهوتچیان» ؛ ( به نمايندگي از جامعه ياوري فرهنگي ) ،كه
از بانيان ساخت و ساز  500مدرسه در اقصي نقاط ايران بوده اند ؛ و همچنين
آقاي «علی پروین» ؛ مرد همیشه سرخ پوش عرصه ي فوتبال ايران  ،که این
روزها سیاه پوش رفیق قدیمی اش است  ،ديگر نشان هاي ويژه ي نيكوكاري
دوره ي قبل را گرفتند ؛ و هر جايي از اين پهنه كه هستند  ،خداوند حافظ
شان باد  ...و
و باالخره عزیزی که در جمع مهرآفرینان هميشه حاضر بوده و همواره
هست ،و امروز و اين ساعت هم در سالن حضور دارد و سالهاست که هر روزش
را با افتخار ساخته و رقم زده ؛ و اصال براي از خود گذشتگي« ،پای ِکار» تر از
همه ي ماست و هنوز برای فعالیت های نیکوکارانه  ،زودتر از دیگران در صحنه
حاضر مي شود ؛ استاد مسلم همه ي ما  ،آقاي «عزتاهلل انتظامی» ؛ ( مردم
بالفاصله با شنيدن اين نام  ،الينقطع تشويق مي كنند ) هم دريافت كننده ي
نشان ويژه ي نيكوكاري در اولين مراسم ما بود ؛ و حاال براي کسب اجازه برای
آغاز دومین مجلس تکریم از نیکوکاران ؛ و شنیدن سخنان این استاد گرامی ؛
خدمت ايشان مي روم.
حسني از روی سن پایین میآید و در میان تشویق ممتد حاضران كه
ایستاده اند و بی امان دست مي زنند  ،به سوی استاد «عزتاهلل انتظامی» كه
در انتهاي سالن نشسته است  ،گام بر میدارد.
آقا و عزت هنر سينما و تئاتر ایران ،عزت اهلل انتظامی خطاب به مهمانان
میگوید :
از این جماعت خیرخواه تشکر میکنم و متاسفم که نمیتوانم ایستاده
با شما صحبت کنم ،با این وضع جسمی كه دارم  ،حضورم را يك ضرورت
دانستم و آمدهام تا بگویم كه همه ي
ما محتاج محبت ،کمک و مهربانی
هستیم ،این جملهها را مدتی پیش
هم گفتهام ،حاال هم تكرار مي كنم؛
ما مهر نداریم ،کم مهر میورزیم،
چرا؟ در گذشته ها خيلي بهتر بودیم
و نمیدانم چه اتفاقی افتاده است كه
امروز از آن روحيه ي ارزشمند ،كمي
دور شده ايم!
خانــم ها ،آقـايـان! لطفـا این
انجمنهای خیریه را با همکاری هايتان تایید و تشویق کنید ،تا به کارشان
ادامه بدهند و از همه ي شما براي حضور در چنين مراسمي سپاسگزارم.

استاد «عزتاهلل انتظامی» چهارمين فردي بود كه در پايان مراسم نخست
(مهر ماه  1388و در تاالر وحدت)  ،نشان ويژه ي نيكوكاري را دريافت كرد ،
و امروز اولين فردي است كه مراسم دوم را افتتاح مي كند  ،بي جهت نيست
كه به وي لقب « آقا» داده اند  ،با آن حال جسمي آمد و زيباترين عبارات را به
اختصار گفت و مجددا بر محبوبيت اش افزود و به مجلس مهرورزي مهرآفرين،
رونقي مضاعف بخشيد ،و حال مردمان از شنیدن صدايش و ديدن چهره اش
خوب شد .دل اين مرد ،هميشه براي مردم و نيازمندان مي تپد.
فرزاد حسنی پس از بازگشت ؛ و در میان تشویقهای حضار؛ به صحنه
مي گويد :اين مراسم ،رسماً دو آیین در يك مراسم است.
دومين مراسم دو ساالنه ي اهداي نشان ويژه ي نيكوكاري -كه كاري
ملي است و براي اولين بار و دومين دوره در تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران
صورت مي پذيرد  -و در آن  ،مؤسسه ي نيكوكاري مهرآفرين از سه تن از
شخصيت هاي شاخص عرصه ي نيكوكاري تجليل خواهد كرد ؛

و دوم ؛ آیین نكوداشت ياوران مهرآفرين،كه
همان گونه كه از عنوان اش برمي آيد  ،تقدير از
ياوران و حاميان برجسته موسسه ي نيكوكاري
مهرآفرين است ؛ و ما امروز هر دو آیين را يك
خط در ميان به پيش خواهيم برد .

سفیرانمهربانی
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بنیانگذارمهرآفرین:
زماني كه نيت كار خير در
شما تجلي پيدا كرد،
شما نشانتان را از فرشتگان
گرفتهايد.

حسني از مدير عامل مؤسسه ي مهرآفرين مي خواهد تا جهت
خوشامدگويي به دلبازان (مدعوين) باالي سن برود .پیش از حضور خانم
فاطمه دانشور هم ،فیلمی کوتاه به نام «راهی به سوی هموندی» پخش
میشود ،كه در آن به شكلي كلي و جالب از فعاليت هاي  4سال گذشته
مهرآفرين يادي شده و تصويرها  ،گوياي به عينيت رسيدن حرف ها و
ايده ها و آرمان هاي دور و درازي هستند كه فقط در طول همين مدت
كوتاه به سرانجام رسيده است  .دلبازان تشويق مي كنند و دانشور پشت
تريبون قرار مي گيرد .او ضمن عذرخواهي جدي از محدوديت فضا میگوید:
اين مكان در اين لحظه ،قطعهاي از بهشت خداوند است و بايد بگويم
تكتك كساني كه به نحوي در اين كار خير شركت داشتند اليق بهترينها
از سوي خداوند هستند؛ عزيزان به سرزمين مهر  ،مهرآفرين خوش آمده ايد.
دانشور در ادامه مي گويد  :در سال  86كه مؤسسه ي مهرآفرين به شكلي
جدي تر و به طور وسيع آغاز به كار كرد  ،هيچگاه تصور نميكردم كه در
عرض فقط  4سال بيش از  4500یاور و 10000نفر حامی افتخاری داشته
باشيم ،و آنان ،كودكان و زنان بيسرپرست و بد سرپرست را مورد حمايت
خود قرار دهند.
تا قبل از تأسيس مهرآفرين بسياري از اين محرومان پشت درهايي
بودند كه به رويشان باز نميشد؛ بنابراين به محض تأسيس مؤسسه ،لزوم
تشكيل واحد فرهنگي را احساس کردم .چرا كه معتقد بودم مبارزه ي
ريشهاي با جهالت ،فرآيندي مدتدار است و بايد با فرهنگسازي و ريشهكني
جهل و بيسوادي ،سنگ سر راه توسعه را برداشت؛ و حداقل اين كه ،كرامت
انسان ها را پاسداري كرد.
مديرعامل مؤسسه ي مهرآفرين با اشاره به آمار مركز پژوهش هاي
مجلس ،مبني بر وجود  4ميليون كودك بيسواد در كشور ،اظهار داشت :ما
در مؤسسه ،سفيراني را انتخاب كرديم تا جامعه را نسبت به معضالت اجتماعی
حساس كنيم و نيكوكاران فراموش نكنند زماني كه به آيين نيكوكاري مشرف
ميشوند؛ در واقع به شعاعي از نور محبت تبديل خواهند شد.
دانشور همچنين با تجليل از نيكوكاراني كه اين موسسه را در اين سالها
ياري كردهاند ،گفت :به كساني كه امروز نشانهاي نيكوكاري را ميگيرند
ميگويم ،زماني كه نيت كار خير در شما تجلي پيدا كرد ،شما نشانتان را از
فرشتگان گرفتهايد ؛ و وقتي كه عامل نيكوكاري شديد  ،در واقع به نيرو و
پرتوی از محبت بدل گشته اید .ما بندگان خدا نميتوانيم تجليلي كامل از
شما انجام دهيم و اين مراسم  ،تنها يك يادبود و يادآوريست ؛ پاداش شما در
جاي ديگري پرداخت مي شود ؛ ما در اين جا  ،از اخالق نيكوكاري و گذشت
تجليل ميكنيم چرا كه اساس نيكوكاري را مايه ی فخر و مباهات؛ و حلقه ي
مفقوده ي دنياي خود مي دانيم.
پس از پایان صحبتهای بنیانگذار مهرآفرین ،فرزاد حسنی از دختر مهربان
و هنرمند توانای سینمای ایران ،خانم مریال زارعی دعوت میکند تا پس از

پخش فیلمي کوتاه با عنوان ؛ «ماموریت ممکن» به روی صحنه حاضر شود.
فیلم ماموریت ممکن بخشهایی از سفر مریال زارعی  ،سفیریار مهرآفرین
به روستای کتیج در استان سیستان و بلوچستان را به نمایش می گذارد؛
سفري كه براي اولين بار و براي كمك رساني به مناطق محروم شكل گرفت
و در میان سفیران مهرآفرین ،قرعه به نام مریال زارعی افتاد و او در بین زنان
و کودکان محروم – جماعتی که هدف پیکان مهرآفرین هستند -در این
روستا حاضر شد ،محرومیت هایشان را شناخت و سفيري شد براي توجه به
اين مردم و منطقه اي از كشورمان كه از بسياري از نعمات طبيعي محرومند
و كسي بايد زبان حال شان باشد ...؛ فيلمي بود بسيار اثرگذار كه با عبارت
«این پایان کار نیست»؛ به پایان میرسيد.
پس از نمايش فيلم  ،سفیریار مهرآفرین به روی صحنه رفت  ،با نگاهی که
مهربانی در آن موج میزد؛ او لبخند دوست داشتنی همیشگی اش را هم به
چهره داشت؛ و سپس با دلبازان سخن گفت:
عزيزان؛ در دوره ی قبلي اين مراسم ،من مهمان بودم؛ و امروز ميزبان
(و يا يكي از ميزبانان) شما هستم! بازي روزگارست!
راستش اين كه تمامي طول و عرض زندگي ،همين است؛ يا ميزباني
و يا مهمان؛ جابجاييها همواره اتفاق ميافتد ،همه ي ما در اين كره ي
خاكي مهمان هستيم ،و روزي هم مي رسد كه سفر كنيم و برويم؛ اما در
همين كره ي خاكي ،هميشه سهم عدهاي گويا بيشتر شده ! و سهم كثيري
از مردم ،اندك؛ و گاهي هم هيچ است ! اين سهم اندك ،ناشي از شكاف
طبقاتي و فقر است (مي دانم و شايد گريز ناپذير هم باشد) ،اما عزيزان؛
عادالنه نيست؛ اين را همه مي دانيم.
ميزبانان عزيز ،مهماني سرانجام تمام مي شود و همه ي ما مي رويم،
مراقب باشيم سهمي از ديگران در سفره هاي ما نباشد! تا با سربلندي و
افتخار برويم.
مريال زارعي ،
سفيريارمهرآفرين:
امیدوارم روزي برسد كه
از سفره ي پر بهره ي
پروردگار همه به يك اندازه
بهره مند شوند
امروز خوشحال هستم كه در چنين محفلي میزبان شما عزيزانم ؛ من نيز
همانند استاد انتظامي همت و ياري مردم را براي دستگيري از نيازمندان و
افراد بي بضاعت خواهانم ؛ و اميدوارم روزي فرا برسد كه همگي ما از سفره ي
پر بركت الهي به صورت يكسان بهره ببريم  ،و رو سفيد او باشيم  ،و حقي از
ديگران در نزد و سفره ي ما باقي نماند و نباشد ؛ و فراموش نكنيم كه خداوند،
حافظ و دوستدار تمامي نيكوكاران است.
زارعي در پايان  ،با اشاره به فيلمي كه از بازديد آنها از روستاي كتيج
پخش شد ،گفت  :من نميدانستم كه قرار است از كارهايي كه ميكنيم
فيلمي پخش شود ،اما فردي به من گفت كه در مورد كارهاي خير؛ ريا
معنايي ندارد و در واقع نوعي تبليغ هم به حساب ميآيد .چه بهتر كه
وظيفه ی ما در عرصه ی هنر ،تبليغ نيكي ،خوبي و نيكوكاري باشد؛ آن
روز ،ما مهمان مردم كتيج بوديم و امروز وظيفه داريم كه ميزباني كنيم و
آن جا را براي داشتن مدرسه اي خوب و درمانگاهي آبرومند و  ...بسازيم؛
و خوشبختانه بزودي با هموندي و پشتيباني هاي صورت گرفته ،خبرهاي
خوشي از آن منطقه خواهيم شنيد.

اين سخن دلپذير  ،دلبازان را به وجد مي آورد  ،تشويق مي كنند و عطر
صحبت های مریال زارعی تمام ،و در خالل تشويق هاي دلبازان  ،فرزاد
حسنی در صحنه حاضر مي شود و با بیان این جمله که «مراسم تازه از مهر دوباره  ،فضا را در مي نوردد.
این لحظه ،رسما آغاز خواهد شد»؛ از شش تن از کسانی که در این مراسم،
بنیانگذار محک  ،نشان ويژه ي نیکوکاری دریافت میکند
مهرآفرین را یاری کرده اند  ،با يادي و تشويقي  ،تقدیر و تشكر میکند :
نوبت به اهدای اولین نشان ،از سه نشان ویژه ي نیکوکاری این مراسم میرسد.
جناب آقاي مهندس علی ترقی جاه؛
اولین نشان به «سعیده قدس ،بنیانگذار موسسه ي محک» تعلق دارد.
جناب آقاي مهدي محمدزاده (مديريت گروه ايده پردازي و برنامه ريزي
خانم صدیقینژاد یکی از همکاران سعیده قدس روی سن آمده و با تشکر
چينش)،
از دستاندرکاران مهرآفرین میگوید:
سركار خانم الناز باوفا (مديريت شرکت آرمان نامی کسری)،
فکر میکنم این نشان ويژه نیکوکاری باید به تکتک حاضران در اين
جناب آقاي اکبر ملکوتی ( مديريت فروشگاه هاي زنجيره اي ملكوتي)،
سالن اهدا شود.
جناب آقاي اسد رهبري،
وی سپس ادامه میدهد :خانم قدس جزو زنان پیشرو هستند .ایشان زمانی
و جناب آقاي پيمان فهندژ ( مديريت شرکت یک و یک ).
پس از خوشامدگويي ها و مقدمات ،نخستين بخش مراسم ،مربوط مي شود که دخترشان مبتال به سرطان بود متوجه شدند که خانوادههای کودکانی که
به سرطان مبتال هستند ،از اين ابتال ،چه رنجی میبرند و با همکاری تکتک
به بخش اول نكوداشت ياوران مهرآفرين و اهداي چهار تنديس مهر.
در این قسمت برای اهدای تنديس مهر به گروه اول یاوران برجسته ي مردم،مدیران دردآشنا ،پزشکان مجرب و  ، ...موسسه ي محک را تاسیس
مهرآفرین؛ از خانم فاطمه دانشور  ،و آقايان امیر آقایی و حسن بیادی نایب کردند که در  20سال گذشته بیش از  16هزار کودک مبتال به سرطان
رئیس شورای شهر تهران دعوت میشود تا به روی صحنه حاضر شوند .دريافت را تحت چتر حمایتی خود گرفته است .همچنین او بزرگترین بیمارستان
فوقتخصصی اطفال مبتال به سرطان را در خاورمیانه تاسیس کرده است.
كنندگان تنديس مهر در بخش اول به ترتيب عبارتند از:
خانم صدیقینژاد در ادامه  ،مي افزايد  :خواهش من این است که پشتيبان
خانم مینو کالنتری (عضو هیئت مدیره ی بیمارستان عرفان)،
هم باشیم و خانم دانشور و موسسه ي مهرآفرین و دیگر موسسات خیریه را
آقاي ابراهیم خلیلی (مدیر جامعه ي بازاریان و بازرگانی کیش)،
حمایت کنیم.
آقاي اردالن مومنی (شركت زرين تجارت كيش)،
حرف هاي خانم صديقي نژاد گوياست و چرايي اهداي نشان ويژه ي
و آقايان تاکایا مايوكان و كنيا تاكاهاشي (شرکت میتسوبیشی ژاپن).
در اين بخش ،آقاي حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر تهران پس از نيكوكاري به سعيده قدس هم روشن است ؛ پس دلبازان تشويق مي كنند.
برای اهدای اولين نشان ویژه ي نیکوکاری  ،فرزاد حسنی از “پوران
اين اهداي تنديس ها  ،لحظاتي پشت تريبون قرار گرفت و با تجليل و تشكر
از دست اندركاران مهرآفرين براي برپايي چنين مراسمي گفت :جبران خليل درخشنده” که از زنان سينماگر و درد آشناست  ،دعوت مي كند ؛ و درخشنده
جبران نويسنده ي نامي در كتاب «پيامبر و ديوانه» مینویسد كه« :پرنده ي هم در ميان تشويق حاضران روی صحنه میرود و نشان ویژه ي نیکوکاری
را به نماینده ی خانم سعیده قدس (كه در سفري ناگهاني بود و نتوانسته
خير ،دو بال دارد ،كه يك بال او دهنده و بال ديگرش گيرنده است».
ما بايد از كساني كه كار خير نيكوكاران را قبول كرده و به سرمنزل مقصود خودش را به مراسم برساند)  ،اهدا میکند.
مردم با حرارت تشويق مي كنند و يكي از سه بخش اهداي تنديس ها و
ميرسانند ،هم تشكر كنيم.
اولين نشان اين مراسم  ،به پايان مي رسد.
بخش بعدي ،بالفاصله آغاز مي شود؛
هواي سالن گرم است و هر لحظه به تعداد
جمعيت افزوده مي شود ،روي پله ها پر
شده و جاي سوزن انداختن نيست ،طوري
كه بعضي ها اصال راهي به سالن نمي يابند!
صحنه ،صحنه ي دلباختگي و مهر است.
برای تقدیر از گروه دوم یاوران برجسته ي
مهرآفرین  ،با دعوت فرزاد حسنی ،آقايان
مهندس اکبریان رئیس هيات مدیره ي
شرکت سیاحان سپهر آسیا (اصلي ترین
حامی مالی مهرآفرین) ،مهندس صیامی
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(بازرس ویژه ي شهردار تهران) و خانم شبنم قلی خانی بازیگر دوست داشتنی
سینما و تلويزيون -که با نقش مریم مقدس در یاد و خاطره ها ماندگار شده
است – به روی صحنه می آیند.
در این بخش به چهار ياور خوب و همراه پيوسته ي مهرآفرين تنديس
مهر؛ اهدا مي شود كه عبارتند از:
خانم فریده صباغ (عهده دار بخش مهمی از خدمات بهداشتی و درمانی
در مهرآفرین)،
آقاي حمیدرضا مختاریان ( بازرگان و از یاوران موثر مهرآفرین)،
آقاي شهرام فخار (مدیریت رستورانهای پدر خوب)،
و آقاي حسین سلیمی (سازنده ي صندوقهای مهرآفرین).
مهندس عباس موسوی رهپیما ؛ دومين دريافت كننده ي نشان نيكوكاري
در مراسم
چسبيده به تنديس مهر ،قرارست دومین نشان ویژه ی نیکوکاری هم
اهدا شود ،همه ي دريافت كنندگان و اهدا كنندگان تنديس ،به سر جاي
خود برمي گردند و به عوض ،از آقاي اصغر حیدری منفرد دعوت مي شود
كه براي شرحي كوتاه درباره ي دومين برگزيده و دريافت كننده ي نشان
ويژه ي نيكوكاري ،باالي سن برود .ايشان هم در صحنه حاضر شده ،و بيانات
مختصرشان ،تبديل مي شود به شرح بسيط و جز به جز زندگي آقاي مهندس
عباس موسوی رهپیما ،موسس شرکت فومن شیمی و دانشگاه فنی شهر
فومن و دومين دريافت كننده ي نشان ويژه ي نيكوكاري امشب!
آقاي اصغر حیدری منفرد در معرفی او میگوید:
مهندس موسوي سال  1317در فومن متولد شد .او دانشگاهي را به
زيربناي  10هزار متر مربع در فومن ساخته است كه با دانشكده ي فني
دانشگاه تهران همتراز است .وی دو اقدام ديگر هم در اين دانشگاه انجام داده،
اول آنكه ،تمامي كساني كه با رتبههاي اول تا سوم كنكور ،دانشكده ي فني
فومن را انتخاب كنند ماهيانه يكصد هزار تومان مستمري دريافت ميكنند،
همچنين به تمام دانشجوياني كه معدل ترمهايشان باالي  17باشد ،يك لپ
تاپ از طرف ايشان هديه داده ميشود.
وي ادامه مي دهد :ايشان همچنين در حال ساخت مدرسهاي براي رشد و
پرورش استعدادهاي درخشان در شهر فومن هستند كه براي تامين هزينههاي

اين مدرسه و دانشگاه فومن،
عوايد و درآمدهاي كارخانه ي
چاي فومنات را كه متعلق به
ايشان است ،به اين موضوع
اختصاص داده اند...؛ دلبازان از
پرگويي آقاي حيدري منفرد
هم استقبال مي كنند!
پس از حرف هاي آقاي
حیدری منفرد ،آقايان علی
مقدم  ،پیمان فهندژ و جهانگیر
کوثری (پیشکسوت حوزه ي
فوتبال و مجری تلویزیون) به
روی صحنه حاضر میشوند
و دسته جمعي با تجليل از
مهندس موسوي براي خدمات
ارزنده و مفصل اش  ،دومين
نشان ویژه ي نیکوکاری را به عباس موسوی ره پیما اهدا میکنند.
شايان ذكر است كه تفاوتي بين تنديس ها و نشان هاي ويژه ي
نيكوكاري وجود دارد؛ نشان ويژه ي نيكوكاري به رنگ طاليي (و با عنوان
نشان مهرآئين)؛ و تنديس هاي مهر  ،همگي به رنگ نقره ( و با عنوان تنديس
مهر) تفكيك شده اند؛ و ساخت و نمايش فيلمي كوتاه درباره ي سه دريافت
كننده ي نشان و داشتن سخنران براي هر كدام شان ،از وجوه تمايز اين
تجليل ها و تقديرهاست .همان گونه كه در خالل اين تجليل ،فيلمي هم
از زندگي آقاي موسوی ره پیما پخش مي شود كه به نوبه ي خود ،بسيار
هم گوياست ( .البته شايان ذكرست كه كار ساخت و ساز تنديس ها در
مجموعه ي ارزشمند چينش به مديريت آقاي مهدي محمدزاده انجام شده
كه تمامي بار تصاوير ثابت و تبليغي از جمله طراحي كارت ،پوستر ،بنر و
پاپ آپ صحنه را مثل دوره ي قبل همين آئين بر عهده داشته است).
مراسم به بخش هاي پاياني خود نزديك مي شود و اينك نوبت به
هنرنمايي هنرمندي جوان و پر انرژي مي رسد كه صحنه ي هنرمندي
مهرآفرين را رنگ آميزي كند؛ و او كسي نيست جز رضا يزداني يكي از
محبوبترين خوانندگان حال
حاضر نسل جوان ،كه نوعي
ويژه از اجرا را تجربه كرده كه
منحصر به خودش نيز هست.
رضا یزدانی و گروه اش
در صحنه استقرار مي يابند
و شش قطعه از زيباترين آثار
خود را اجرا مي كنند ؛ و طبعا
در میان آن ها  ،ترانه های
«الله زار» و «خلیج فارس»
بیشتر مورد توجه مردم حاضر
در سالن قرار میگیرد  .یزدانی
زمانی که ترانه ي «الل ه زار» را
میخواند از مسعود کیمیایی و
شادروان خسرو شکیبایی هم
به نيكنامي  ،نامي مي برد و
یادي میکند .

رخشان بني اعتماد :
کاش روزی برسد که سوژهای

برای فیلم ساختن نداشته باشم

حضور يزداني در صحنه اي از مجالس مهرآفرين ،يكي دو نكته ويژه هم
با خود به همراه دارد ،او هم ،همچون ماني رهنما ،براي نخستين بار است كه
براي مخاطبان مهرآفرين برنامه اجرا مي كند و حتي شايد بتوان گفت كه
انتخاب اش براي چنين محفلي ،كمي هم جسورانه است .اما اجراي او آنقدر
منحصر بفرد و زيباست و با استقبال مردم روبرو مي شود كه هيچ شبهه اي
براي ناظران بر جاي نمي ماند.
دستاورد كاروان هنرمندان مهرآفرين در حوزه ي هنر موسيقي بسيار پربار
و ارزشمندست؛ پس از استادان شهرام ناظري ،هنگامه اخوان و حسن همايون
فال از نسل متقدم كه در برنامه هاي مختلف مهرآفرين ،خواندند و هنرنمايي
كردند و حوزه ي مهرورزي را از مجراي جان ها و صداي شان گسترده تر
كردند؛ و كساني همچون استاد محمد سرير ،بهنام ابطحي و حسام نواب
صفوي كه در چند برنامه براي نيكوكاران مهرآفرين پيانو نواختند؛ و اعتباري
براي اين مجموعه فراهم آوردند؛ از نسل هاي بعدتر نيز خوانندگاني چون
محمدرضا صادقي ،حميد حامي ،مجتبي كبيري ،محسن يگانه  ،فرزاد فرزين
و رضا صادقي با اين مجموعه همكاري كردند كه همگي در كار خودشان
موفق و خوشنام اند و راه هموار امروز ما ،مديون حضور و ايثار آنان نيز هست،

مراسم ،يعني تكريم از بانوي فيلمساز  ،رخشان بني اعتماد مي رسد و اهدای
سومین نشان دومين مراسم اهداي نشان ویژه ی نيكوكاري.
حسني از « رضا درستکار » نويسنده و منتقد نام آشناي سینما؛ كه
ضمنا مدیر دفتر فرهنگ و ارتباطات موسسه ي مهرآفرین و طراح و مدير و
برنامه ريز مراسم اهداي نشان ويژه ي نيكوكاري ،نيز هست ،دعوت مي كند تا
كالمي هم درباره ي اين فيلمساز كهنه كار ،اما از زبان منتقدان اش ،بشنويم
درستكار ،كوتاه و فشرده حرف مي زند و لحني جدي دارد ،مي گويد:
اين بانوی فيلمساز ما ،از طریق نشانهدار کردن شخصیت ها در آثارش ،به
دلهای همه ي ما راه يافته است؛ او با این فیلمها ،همان کاری را کرده است
که ما آرزوی انجام دادن آن را داریم ،یعنی دادن شناخت به آدم ها و بیدار
کردن عزت نفس افراد نیازمند.
درستكار مي گويد :موسسه ي مهرآفرین برای کارهای فرهنگی اهمیت
بسیاری قائل است ،زيرا تنها راه تغير برای همه ي ما ،ورود از مدارات فرهنگي
ست و برای جذب نیروی فرهنگ ،انرژی زیادی الزم است.
او مي افزايد :امشب از كسي تجليل مي كنيم كه تا به حال ،شخصیت های
زیادی در سينمايش ساخته و پرداخته است ،شخصيت هايي از جامعه ي

اينك دو خواننده و نوازنده ديگر هم را به خيل كاروان مهرآفرين اضافه كنيد؛
ماني رهنما و رضا يزداني؛ و بله؛ اين تازه آغاز راه دلبازي ست ...
پس از اجرای رضا یزدانی که حاضران را به وجود آورد ،بخش سوم و
پاياني اهداي تنديس هاي مهر آغاز مي شود ،براي اين بخش از آقايان مالمير،
جمشيد عدالتيان و رضا يزداني دعوت مي شود تا اهدا كننده ي تنديس ها
باشند.
اكنون از موسسات و افردي كه در زمينه ي تبليغات مهرآفرين ،ياور اين
موسسه بودند ،تقدیر میشود.
خانم فريبا قوامي پيروز ،شركت روياي سبز پيروز،
آقاي محمد حسين فخري ،شركت تصويرسازان روز،
آقاي عليرضا بيطرفان ،شركت نوند نداي آسيا،
و آقاياحمد حسيني آرام ،شركت بالغ نور.
همگي روي سن میآیند و از آنها با اهداي گل و تنديس مهر مهرآفرين
تقدير به عمل می آید.
سرانجام نوبت به اهداي آخرين نشان ويژه و شايد نقطه ي ثقل اين

هدف ما ،كه همگي باور پذیر از كار در آمده اند؛ كساني چون نوبر کردانی
در فيلم روسری آبی یا مادر در فيلم گیالنه و يا توبا در فيلم زير پوست
شهر و ...؛ انگار ما ،همه ي آنها را مي شناختيم و نمي ديديم ! و او با آثارش
 ،چشم و نگاه ما را بصير و بينا كرد  ،به ما نشان داد تا ببينيم در اطراف مان
چه مي گذرد .
پس از حرف هاي درستكار كه در انتها ،با كنايه اي به فيلم هاي رويا
پرداز همراه است (  :آثارتقلبي در سينماي ما ،كم نيستند ! نقل به مضمون)،
فيلمي كوتاه در باره ي اين فيلمساز بخش فرهنگي سينماي ايران (با تدوين
محمد جعفري و آذر محرابي ،دو تن از سينماگران عضو مهرآفرين) پخش
مي شود و احساس همدلي ،تمامي فضا را پر مي كند  .فيلم به دغدغه های
ناتمام بني اعتماد درباره ی زنان آسیب دیده در مناطق محروم پرداخته
است ،و پايانبندي خوبي را از آثار تصويري پخش شده ،رقم مي زند؛ طوري
كه دلبازان با وجود طوالني شدن مراسم ،كماكان با عالقه و جديت فراوان
تشويق مي كنند؛ انگار مراسم ،تازه آغاز شده است!
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برای تقدیر از این شخصیت برجسته – رخشان بنی اعتماد – چهره هايي
كه كمتر در محفلي و مجلسي حاضر مي شوند ،دعوت شده اند و در میان
تشویق استثنايي دلبازان ،به ترتیب روی صحنه حاضر میشوند و به ابراز
احساسات مردم پاسخ مي دهند:
فریبرز عرب نیا بازیگر توانای سینما و تلويزيون ايران ،که با سریال
«مختارنامه» به نقطه ي اوج هنرش رسيده است ،به روي سن مي رود و
میگوید:
من قصد نداشتم حرفي بزنم ،اما فقط دلم میخواست به همت نیکوکاران
آفرین بگویم؛ در جهاني که تجارت اعضای بدن ،تبديل به یک حرفه شده
است! و قلب از تپیدن شرم مي كند ،زندگی ،فقط با حضور این نیکوکاران
است كه زیباتر است.
عرب نيا از ابتداي مراسم در سالن نشسته بود و حوصله كرد تا در بخش
پاياني ،يكي از تجليل كنندگان بني اعتماد باشد؛ صبوري اش قابل تحسين
بود.
پس از او ،بیتا فرهی بازیگر مهم ديگر سینماي ايران كه با نقش آفرینی های
به یاد ماندنی اش در حافظه ي تصويري مخاطبان اش مي درخشد ،به روي
صحنه فراخوانده مي شود .فرزاد حسنی با تکرار دیالوگ هایي از فیلم هامون،
یاد بازی زیبای او را در نقش مهشید زنده میکند.
دلبازان آنچنان بیتا فرهی را تشویق میكنند كه وی براي لحظاتي منقلب
مي شود و اشك بر گونه هايش جاري؛ پس از تعظيم و ادای احترام به رخشان
بنی اعتماد ،فرهي به ابراز احساسات مهمانان نيز پاسخ میدهد ؛ و دلبازان هم
سنگ تمام مي گذارند.
فاطمه دانشور ،مریال زارعی ،دکتر محمد سریر و جهانگیر کوثری (همسر
بنی اعتماد) نیز از ديگر دعوت شدگان به روی صحنه اند.
سومین نشان ویژه ی نیکوکاری را فرشته ي مهرآفرين ،به صحنه مي آورد
و آن را به بيتا فرهي مي دهد تا تقديم به رخشان بني اعتماد شود.
اين نشان به پاس سالها فعالیت انسان دوستانه و ساخت فیلم های متعدد
در رابطه با آسیب های اجتماعی  ،توجه به نهاد خانواده و اصال توجه و نگاه به
زن های بی سرپرست به خالق «بانوی اردیبهشت» اهدا میشود.
رخشان بنی اعتماد در هنگام دریافت نشان میگوید:
این را از سر تواضع نمیگویم  ،اما خود را در مقایسه با افرادی مانند خانم
دانشور و کسانی که دیده نمیشوند و کارهای خیریه انجام میدهند ،الیق
دریافت این نشان نمیدانم.
کارهای کوچکی که من انجام دادهام در مقابل انرژی عظیمی که در کشور

وجود دارد و تالشهایی که نیکوکاران انجام میدهند ،هیچ است ،راست اش
اين كه ،هر چه سن ام بیشتر میشود میبینم که رنج و درد در طبقه ي پایین
جامعه در حال افزايش است! دامنه ي این دردها گسترش پیدا كرده ،و این
آدمها نه تنها کم نشدهاند ،كه دامنه ي حضور آن ها به طرز غريبي گسترش
یافته است! متاسفانه دلیل این مسأله  ،به غفلت ،خوابزدگی و رخوت برخی
از نهادهای اجتماعی و برخی از دولتمردان برمي گردد که توجهی به بعضی
از امور نمیکنند!
وی ادامه میدهد :من شعار نمیدهم و حرف سیاسی نمیزنم ،همیشه این
باورها را داشتهام ،متاسفانه نهادهایی که باید در رفع فقر و تبعیض فعالیت
کنند ،بار مسئولیت را به خوبی بر دوش نگرفتهاند .ما باید برای همه ي
مشکالت  ،دل مان را خوش کنیم که هنوز آدمهایی هستند که دلشان برای
کار کردن براي ديگران میتپد .بله  NGOهایی که در این زمینهها فعالیت
میکنند ،کمکهای شایانی كردهاند ،اما به گردن گرفتن مسئولیت و عزيمت
به سمت حل مشکالت اجتماعی به هیچ وجه ساده نیست ،که بتوان ساده
از کنار آن عبور کرد.
بني اعتماد مي افزايد :زمانی گفتم کاش روزی برسد که سوژهای برای
فیلم ساختن نداشته باشم ،اين آرزوي من است كه همه چيز سر جاي
خودش باشد و فقر نداشته باشيم؛ شخصیتهای فیلمهای من خیالی نیستند،
حتی نماینده ي یک شخصیت نیستند ؛ آن ها از شخصیت هاي متعدد و از
بطن جامعه وام گرفته شدهاند ،و خب طبعا این شخصیت پردازیها حاصل
شناخت و نزدیکی با این افراد است.
مردم ،ما را به خلوت خود ،به حریم شان راه داده اند و از دردهايشان
گفته اند ،از دردهایی که هیچ جایی برای گفتن آن ندارند و . ...
ما باید دوربینهایمان را برای شنيدن حرف هاي آنان روشن نگاه داريم،
اما گاهي اين دوربين ها خاموش است ! متاسفم که بگويم در این حالت است
كه بالهایی بر سر شخصیتهای داستانهای ما میآید؛ بالهايي که اکنون
بخش هايي از آن را عينا در اطراف خود میبینیم.
پس از سخنان بني اعتماد ،در ميان تشويق بسيار زياد دلبازان و در
كنار نشان ويژه ي نيكوكاري ،دكتر محمد سرير هم لوح تقدير و يادبود
خانه ي سينماي ايران به مناسبت كسب لياقت در دريافت اين نشان را به
او اهدا میکند؛ و باز هم دلبازان بوجد مي آيند و عطر شوق و شور ،فضا را
پر مي كند.
به لحظات پاياني مراسم نزديك مي شويم؛ عصر دلگير يك جمعه ي
بهاري با اين صميمت ها و اشتياق هاي اهورايي دلبازان ،بدل به يك روشناي

دلپذير در يك شب پرستاره شده است .فرزاد حسني از همه ي نيكوكاران
اين مراسم تشكر مي كند؛ اما دل كندن از لحظه هاي يكسويي ،ساده و آسان
نيست.
حسني مي گويد :خدا كند به ميمنت اين حضورها و اين آئين ،چراغ
مهر و مهرورزي همچنان روشن بماند و روشني بخشد همچون شعاري كه
بر مطلع مهرآفرين مي بينيم؛ « هيچ كس ،تنها نيست » ؛ هيچ كس ،تنها و
بي كس نشود و اگر چنين روزي رسيد ،بداند كه در اين جا  ،دري باز است
و چراغي در آن روشن.
حسني سپس جمعي از هنرمندان را براي گرفتن عكسي دسته جمعي
و يادگاري از اين شب بزرگ ،به صحنه مي خواند و ضمن تقدير و تشكر
ويژه از نمايندگان رسانه هاي جمعي و خبرنگاران حاضر در سالن ،از همه،
خداحافظي مي كند :خانم ها ،آقايان ،اين شب خوب گوارايتان .شب خوش.

در ضمن در يك خط ،از حاضران صاحب نام در اين مراسم مي توان
از استاد عزت اهلل انتظامی * استاد رخشان بني اعتماد * دکتر محمد
سریر * فرهاد توحیدی * حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران
* مریال زارعی * فریبرز عرب نیا * فاطمه دانشور * بیتا فرهی * رزيتا
حفيظ * پوران درخشنده * صیامی (بازرس ویژه شهردار تهران) * امیر
آقایی * شبنم قلی خانی * جهانگیر کوثری * علي مقدم * پيمان شوقي
* فرزاد حسنی *سيد حميدحسيني و جميشد عدالتيان ( از اعضاي اتاق
بازرگاني ) * مهرداد اكبريان * رضا یزدانی * پیمان فهندژ * مانی رهنما
* علي معلم * محمد زرين دست * مرتضي شايسته * ذبيح رحماني *
كاوه آشنا * رضا درستكار و  ...نام برد.

و بدين سان دومین مراسم دو ساالنه ي اهدای نشان ويژه ي
نیکوکاری و آیین نکوداشت یاوران مهرآفرین در بهار سال  1390هم به
پايان مي رسد .شايان ذكرست كه در طول اين دو دوره  ،هفت نشان
ويژه ي نيكوكاري به افراد شاخص در حوزه هاي مختلف اهدا شده؛ و
مجموعا  32تنديس مهر به  32تن از حاميان جدي موسسه .به گفته
برنامه ريز اين مراسم ،اگر زنده باشيم آئين سوم در سال  1392برگزار
خواهد شد.
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مصاحبهاختصاصیبارضایزدانی
تمنا استاد

رضا یزدانی خواننده ،نوازنده ،آهنگساز و بازیگر سینما متولد
تهران است .سبک موسیقی او راک بوده که با شیوه ای جدید
موسیقی راک را به صورتی کام ً
ال خاص باب طبع ایرانی ها کرده
است .اشعار ترانه های او عمدت ًا درون مایه اعتراضی و اجتماعی
داشته که با صدای متفاوت و حماسی او سبکی خاص را در
موسیقی داخل کشور رقم زده است.
یزدانی خوانندگی و آهنگسازی برای سینما را با کار در فیلمهای
مسعود کیمیایی شروع کرد« .حکم»« ،رئیس» و «محاکمه در
خیابان» از جمله فیلم هایی هستند که یزدانی در آن ها فعالیت
داشته است ،و برای تلویزیون خواندن تیتراژ مجموعه «مرگ
تدریجی یک رویا» را بر عهده داشت .او همچنین برای سریال
«قلب یخی» هم چند آهنگ (از جمله تیتراژ) خوانده است .از
جمله فعالیت های رضا یزدانی می توان به نقش آفرینی وی در
فیلم سینمایی «طهران تهران» به کارگردانی مشترک داریوش
مهرجویی و مهدی کرم پور نام برد که کار موسیقی آن فیلم نیز بر
عهده وی بوده است .او همچنین در فیلم سینمایی«اینجا تاریک
نیست» به کارگردانی محدرضا خاکی نیز ایفای نقش کرده است.
رضا یزدانی ،عالوه بر خواندن ترانه های با مضمون اجتماعی ،در
فعالیت های اجتماعی نیز مشارکت فعال دارد .وی در مراسم
معرفی سفیریاران مهرآفرین در سال  89حضور پیدا کرد .رضا
یزدانی به همراه گروه اش امسال نیز همراه و همیار مهرآفرین
بود و در دومین دوره مراسم اهدای نشان نیکوکاری شش قطعه
از زيباترين آثار خود را اجرا کرد که با استقبال فراوانی روبرو
شد .به بهانه ی دغدغه های اجتماعی این هنرمند و اجرای به یاد
ماندنی در مراسم اهدای نشان با او به گفت و گو نشستیم.
• رضا یزدانی چه طور تبدیل به رضا یزدانی امروز شد؟
من از  12سال پیش به صورت حرفه ای کارم را با تئاترشروع کردم.
سال های  77و  78کار آهنگسازی و خوانندگی تئاتر «دادگاه جنجال
برانگیز» و «اگر باران بخواهد» را انجام دادم و بعد به کار خوانندگی پرداختم.
اولین آلبوم من «شهر دل» بود که سال  80منتشر شد .بعد از آن آلبوم
های «پرنده بی پرنده» سال « ،82هیس» سال « ،85ساعت  »25سال 89
به بازار آمدند و مهرماه امسال هم «ساعت فراموشی» منتشر خواهد شد.
• چرا این سبک موسیقی را برای کار انتخاب کردید؟
من خواننده ی ملزوم سبک خاصی نیستم اما به راک گرایش بیشتری
دارم و کارهایی که داشتم معموال راک و سافت راک و پاپ راک و پاپ
بودند .در هر صورت سابقه شنیداری من این جور بوده و از سنین 14 ،13
سالگی به این سبک از موسیقی گروه های غربی عالقه مند بودم .بعد هم
نواختن گیتار را شروع کردم و همین طور ادامه دادم تا به این جا رسیدم.
• مخاطبان کارهای شما بیشتر چه گروهی هستند و از چه
طریقی با آن ها ارتباط می گیرید؟
از همه قشری هستند .اما درصد قشر روشنفکر و تحصیل کرده و همچنین
دانشجویان بیشتر است .من از طریق وبسایت خودم  rezayazdani.irبا
مخاطبان ارتباط دارم 7،6 .سالی هست که این سایت راه اندازی شده و

اخبار کامل مربوط به آلبوم ها ،کنسرت ها و  ...روی آن قرار می گیرد.
• معیار شما برای انتخاب ترانه و کار با ترانه سرا چیست؟
ببینید ترانه برای من فوق العاده مهم است .به نظر من در چهارضلعی
ترانه ،تنظیم ،ملودی و خواننده ،این ترانه است که رکن اصلی محسوب
می شود و مثل فنداسیون یک ساختمان می ماند که اگر خوب و پخته

نباشد هر چه قدر هم سلیقه به خرج دهیم و در جزئیات دقت کنیم فایده ای
ندارد .به همین خاطر من بیشترین وقتم را به انتخاب ترانه اختصاص
می دهم .گاهی انتخاب ترانه های یک البوم با  12تراک یک سال طول
می کشد و این ها از میان بیش از هزار ترانه انتخاب می شوند .من هر
شب برای خواندن حدود  50ترانه وقت می گذارم و ایمیل من همیشه
پر از ترانه هایی است که برایم ارسال می شود.
ترانه سرایانی هم که با آن ها کار کردم ،متفاوت بوده اند .آلبوم پرنده بی
پرنده و هیس را با یغما گلرویی همکاری داشتم .در ساعت  4 ،25ترانه از
یغما داشتم و در آلبوم ساعت فراموشی  12ترانه از  12ترانه سرا وجود دارد.
• شما در آلبوم های تان ترانه های اجتماعی مثل «جردن»
و «برج» زیاد داشتید .چه عاملی دلیل این گرایش به ترانه های
اجتماعی بوده است؟
ببینید من یک توضیح کلی در مورد ترانه ها دارم .از آلبوم پرنده بی پرنده
به بعد نوعی هدف گذاری در کارها وجود داشت .تصمیم گرفتیم ترانه هایی
در چند بخش متفاوت داشته باشیم .یک بخش ترانه های نوستالژیک هستند
و این همیشه برای خودم مهم بود .به این دلیل که این نوستالژی خوانی پلی
می شود ما بین نسل ها .ترانه هایی مثل «پیکان» و «کوچه ملی» درآلبوم
ساعت « ،25کارتون» و «شمال» در آلبوم هیس و «الله زار» و «کافه نادری»
در آلبوم پرنده بی پرنده .بعضی از عبارات و واژه ها در این آثار برای جوانان
ناآشنا است و نسل امروز شاید نداند که «فیلم جفتی» یا «چهارشنبه ها رو
می بره» چه مفهومی دارد! پرسشی در همین مورد از پدر یا مادر می تواند
یک بهانه برای ارتباط میان دو نسلی باشد که در حال حاضر فاصله زیادی با
هم دارند و از طرفی هم پدرها و مادرها را ترغیب کند تا گوش به آهنگی
بسپارند که از نظر سبک موسیقی قرابتی با آن نسل ندارد اما ترانه ،یادآور
خاطرات گذشته های دور آن هاست و این جا باز یک نقطه مشترک دیگر
بین پدرها و مادرها ،و فرزندان به وجود می آید که شاید بتواند تا حدی
روابط از هم گسیخته را بهبود بخشد که خود من چنین نمونه هایی را
زیاد دیدم.
از سوی دیگر زمانی که شما نوستالژی افراد را هدف می گیرید،
قطعا می توانید روی آنان تاثیر گذار باشید و باعث می شوید که ترانه
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رضا یزدانی :

هنرمند ،در ازای محبوبیت باید جوابگوی جامعه باشد و به نحوی آن را جبران کند

تاریخ مصرف پیدا نکند .مثال ترانه ی شمال  5سال است که منتشر شده و مردم هنوز در جاده های شمال به آن
گوش می دهند و این یعنی رمز موفقیت و ماندگاری.
یک سری دیگر ترانه های موضوعی و اجتماعی هستند ،و دغدغه هایی که همیشه در وجود من بوده در این
ترانه ها به چشم می خورد .برای مثال یکی از این سواالت و دغدغه ها در ترانه ی جردن مطرح می شود .برای من
قابل درک نبود که چرا گروهی از جوانان در خیابانی مثل جردن – که سال  82وقتی من ترانه را خواندم به نوعی
پاتوق بود – بی هدف و عالف با اتومبیل می گردند ،زمان خود را هدر می دهند و کار مفیدی انجام نمی دهند؛ در
حالی که قشری از جامعه به نان شب محتاج هستند و یا گرفتاری های جورواجور دارند .یا ترانه ی برج؛ که من
نمی توانم درک کنم این ساخت و سازهای آشفته و به هم ریخته چرا انجام می شود .چرا در یک کوچه یک
خانه ویالیی هست بعد یک برج  20طبقه ساخته می شود و نمای خانه ها وخیابان کال به هم می ریزد.
بعد هم خیلی به آن افتخار می کنند  ،اما توجهی به دختر بچه ای باید در کارخانه کار کند تا چرخ
زندگی را بگرداند و یا پیرمرد رفتگری که با وجود سن زیاد هنوز برای تامین معاش خود باید کار سنگین
انجام دهد ندارند .یا مثال ترانه ی «مش رمضون» که به نوعی به پدیده ی مهاجرت روستاییان به
شهرها می پردازد.
یک بخش دیگر کارهای عاشقانه ی خاص هستند که با عاشقانه های عادی تفاوت دارند.
مفاهیم و واژه ها سنگین تر و ناب تر هستند و از المان های دم دستی در آن ها استفاده
نشده است.
در کل ما سعی کردیم این هدف گذاری را در همه ی آلبوم ها داشته باشیم.
•  به نظر می رسد بخش دغدغه های اجتماعی در آلبوم ساعت  25نسبت به دو
آلبوم قبلی کمتر شده است.
عاشقانه هایی هست که مضامین اجتماعی در آن ها استفاده شده.
•  اما آن سبک انتقادی مستقیم که در برج و جردن وجود داشت خیلی دیده نمی شود.
ببینید مثال در همین آلبوم ساعت  ،25خود تراک «ساعت  »25همان حالت انتقادی مستقیم و تند
و تیز را دارد و به یک سری کلیشه ها و کارهای دم دستی خرده می گیرد .بعد هم این قضیه بستگی به
فضای ذهنی و فکری ،حس و حال هر آدمی و همچنین یک سری مسائل جانبی دارد .مثال ترانه پیکان که
منظور خودروی پیکان نیست ،بلکه اشاره به آدم هایی دارد که با این پیکان بزرگ شدند ،زندگی کردند ،به
سن پیری رسیده اند و حاال از کار افتاده و فراموش شده هستند .مضامین اجتماعی مطرح است اما خیلی
مستقیم بیان نشده .در واقع نوع این دغدغه ها و گویش ترانه ها متفاوت است و این روال درستی است ،چرا
که قرار نیست من خودم را تکرار کنم و چنین قصدی هم ندارم .در آلبوم ساعت فراموشی هم فضای کامال
متفاوتی از نظر گویش و ملودی و تنظیم وجود دارد.
•  این دغدغه های اجتماعی که شما در گیر آن هستید ،قبل از این که وارد دنیای هنر و موسیقی
بشوید هم ،در شما وجود داشت؟
از قبل هم بود .اما زمانی که با هنر آمیخته شد ،قوت بیشتری گرفت و توجه بیشتری می طلبید.
•   نظر شما در مورد تعهد اهالی هنر و موسیقی به مسائل اجتماعی چیست؟
قطعا یک هنرمند نسبت به جامعه مسئولیت و وظیفه دارد و هر طور که می تواند باید کمک کند .خود من
همیشه سعی کردم در کارهای خیر شرکت کنم .مثال تا جایی که بتوانم در محافل مرتبط مثل نمایشگاه ها
حداقل حضور داشته باشم ،آهنگی به صورت  playbackبخوانم و یا صحبتی داشته باشم .مردم هنرمندان را
دوست دارند و حضور آن ها به خصوص آن گروهی که فقط معروف نیستند و محبوبیت هم دارند می تواند
اثر گذار باشد .هنرمند هم در ازای این محبوبیت باید جوابگوی جامعه باشد و به یک نحوی این داستان را
جبران کند .من فکر می کنم هر کسی به اندازه ی توان خودش ،نه فقط مالی بلکه با حرکت های متفاوت
دیگری ،می تواند گامی در جهت ساختن جامعه ای بهتر بردارد.
ما در حال حاضر تیم فوتسالی متشکل از دوستان هنرمند و فوتبالیست داریم که البته با تیم فوتبال
هنرمندان متفاوت است و سعی می کنیم با انجام بازی های دوستانه به نوعی در کارهای خیر سهیم
باشیم.
•   در یک سری مسابقات جام رمضان هم گویا شرکت کرده بودید.
بله .جام رمضان هم یک سری مسابقات بود که پشت آن هم یک هدف خیریه وجود داشت که

تشکل های خیریه می توانند مهرورزی را در جامعه افزایش دهند

مهرآفرین گروه هدف درستی داشته و بهترین انتخاب را انجام داده است
آزادسازی مادران زندانی بود .در این تیم به غیر از من امیرآقایی ،کامبیز
دیرباز ،سام درخشانی ،پژمان جمشیدی و پژمان بازغی بازی می کنند.
ما پنج نفر ثابت هستیم و در بازی های مختلف ،اشخاص دیگری به ما
می پیوندند .به شهرستان ها سفر می کنیم و این حضور ما و حاال چند
چهره مطرح دیگر هم در کنار تیم ،باعث می شود که اسپانسرهای خوبی
جذب شود .هرچه کیفیت این حضور بهتر باشد اسپانسرهای بزرگ تری
جذب می شود و کارهای بهتری می توان انجام داد .ما در مشهد برای
کمک به یک کشتی گیر جوان – که قطع نخاع و در یک بیمارستان
دولتی تقریبا رها شده بود  -یک بازی دوستانه ترتیب دادیم و خداداد
عزیزی هم به ما پیوست .اسپانسر جذب شد و بازتاب خبری خیلی خوبی
داشت .از شبکه خبر و دوربین خبر ساز هم برای تهیه گزارش در آن
بازی حضور داشتند و صحنه ها و مصاحبه های مربوط به آن مسابقه
چندین بار از تلویزیون پخش شد .یک بار دیگر هم در یزد مشابه این کار
را انجام دادیم .همین جور سفر می کنیم و هم کار خیر انجام می دهیم
هم ورزش و در کنار دوستان حضور داریم .می خواهم بگویم که ما دنبال
چنین حرکت هایی هستیم و برایمان اهمیت دارد.
• فعالیت های سفیران مهرآفرین به خصوص سفر خانم مریال
زارعی به دهستان کتیج در سیستان و بلوچستان را چه طور
ارزیابی می کنید؟
من فکر می کنم باید سعی شود این حرکت ها -که شاید جنبه فرهنگ
سازی آن قوی تر باشد -بازتاب بیشتری در جامعه داشته باشند .مثال اگر
در سفرهای بعدی سفیران در کنار هم باشند یا حتی هنرمندان دیگری
به آن ها اضافه شوند ،بازتاب بهتر و در نتیجه اثرات بهتری خواهد داشت.
• شما در مراسم معرفی سفیریاران مهرآفرین در سال گذشته
حضور داشتید و امسال هم در دومین دوره ی مراسم اهدای نشان
نیکوکاری هم عالوه بر حضور ،بدون دریافت دستمزد ،چندین ترانه
را به همراه گروه نوازندگان خودتان اجرا کردید که بسیار هم مورد
توجه مهمانان واقع شد .چه شد که این کار را انجام دادید؟
آقای رضا درستکار مدیر فرهنگ و ارتباطات مهرآفرین از من خواستند
که در این مراسم باشم و من خواسته ی ایشان را ،با توجه به این که یک
امر نیکوکاری هم بود قبول کردم.
• آقای عزت اهلل انتظامی در مراسم اهدای نشان دقایقی صحبت
کردند و گله مند بودند که امروزه مهرورزی در جامعه کم شده .فکر
می کنید چرا این اتفاق افتاده؟
حقیقت تلخی که وجود دارد این است که دنیا دارد به این سمت می رود.
خانواده ها از هم گسسته شده و مهر و محبت در بین انسان ها کم رنگ
می شود.
• فکر می کنید چه طور می شود با این قضیه مقابله کرد؟
به نظرم وجود این تشکل ها و  NGOها می تواند در مقابله با این
مسئله موثر باشد .باید کار فرهنگی انجام داد تا خطرات بی مسئولیتی و
بی توجهی نسبت به جامعه و انسان ها آشکار شود و مهرورزی از بین نرود.

• گروه هدف مددجویان مهرآفرین را کودکان بدسرپرست و
بی سرپرست ،کودکان بازمانده از تحصیل ،کودکان کار و خیابان و
همچنین مادران این افراد تشکیل می دهند .به نظر شما حمایت از
این گروه ها در برابر آسیب های اجتماعی و توانمند سازی آن ها
چه قدر اهمیت دارد؟
خیلی مهم است .به دلیل این که این بچه ها قرار است آینده ی این
مملکت را بسازند .این بچه ها می توانند به حال خود رها شده و در آینده
تبدیل به یک بزهکار و یک خطر برای جامعه بشوند و یا این که با حمایت
اصولی در مسیر درستی قرار بگیرند و فرد مفیدی در اجتماع باشند .مادران
این گروه هم چون نقش تربیتی دارند قطعا باید از سالمت کامل روانی و
جسمانی برخوردار باشند .بنابراین به نظر من مهرآفرین گروه هدف درستی
داشته و بهترین انتخاب را انجام داده است.
• و به عنوان آخرین سوال؛ فکر می کنید از چه راه های دیگری
می توانید موسسه مهرآفرین را در رسیدن به اهدافش یاری کنید؟
من فکر می کنم بیشتر به لحاظ فرهنگ سازی بتوانم کمک کنم .در
مراسم مهرآفرین حضور داشته باشم ،برنامه اجرا کنم یا کنسرتی باشد که
بشود درآمدش را به این کودکان اختصاص داد .می شود به همراه سفیران
و یا دیگر هنرمندان سفرهایی به مناطق محروم انجام داد .یا این که
مسابقات دوستانه با همین تیم فوتسالی که توضیح دادم برگزار کنیم تا هم
بازتاب خبری داشته باشد و توجه جامعه را جلب کند و هم این که با جذب
اسپانسرهای بزرگ درآمدی برای مهرآفرین به همراه داشته باشد.

سفیرانمهربانی
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مهرآفرین در میان یاوران خود ،همیارانی دارد که با یاری

بی دریغ ،به مهرورزی و سخاوت معنای تازه ای می بخشند.

یکی از این یاوران «حسین سلیمی» رئیس هیئت مدیره

شرکت تضامنی حضرتی کیش  /صرافی ونوس کیش است.
حسین سلیمی در مراحل مختلف به مهرآفرین ،کمک های
شایانی نموده است .برای آگاهی از انگیزه های این نیکوکار

گرامی گفت و گویی با ایشان به شرح زیر انجام دادیم.

باهمیارانمهرآفرین

شهرزاد مهاجر

می توان با ریشه یابی این معضالت از طریق این گونه موسسات به
• چگونه با مهرآفرین آشنا شدید ؟
فکر می کنم حدودا  3سال پیش در مراسمی عکس ها و پوستر های راه حل های قابل توجهی رسید.
مهرآفرین موجب جلب توجه من شد و بعد از دیدن و مطالعه بروشورها
• انگیزه شما از همکاری با مهر آفرین چه چیزی بوده است؟
و پوسترها با این موسه آشنا شدم.
در واقع یک درد مشترک انگیزه اصلی من برای کمک به این
موسسه شد و خداوند به من این توانایی را داد که بتوانم به دیگران
• نظرتان درباره ی فعالیت های مهرآفرین چیست؟
همانطور که می دانیم ایران کشور ثروتمندی است و فقر در کشور نیز کمک کنم و این کمکی است که انجام آن موجب اعطای پاداشی
ما جلوه ی خوبی نداردو موسساتی چون مهر آفرین سهم زیادی برای بسیار بزرگ تر و عظیم تر از آن چه پرداخته اید ،به شما می شود.
از بین بردن این چهره در سرزمین مان دارند.

• چه عاملی باعث شد شما مهر آفرین را برای کمک انتخاب کنید؟
به طور کلی ،موسساتی که در جامعه به از بین بردن فقر کمک
می کنند برای من جایگاه ویژه ای دارند از جمله مهرآفرین ،ولی
دلیل اصلی انتخاب من کودکان خیابانی بد سرپرستی بود که مهر آفرین
تحت پوشش قرار می دهد .دیدن این بچه ها باعث ناراحتی هر انسانی
می شود و وقتی در جریان کار مهر آفرین قرار گرفتم خیلی مشتاق
شدم که با مهر آفرین آشنا شوم و سهم کوچکی در این قضیه داشته
باشم.
• ویژگی بارز این موسسه که آن را از سایر موسسات
متمایز می کند ،از نظر شما چیست ؟
بزرگترین و بهترین ویژگی مهر آفرین ،در واقع گروهی از افرادی است
که انتخاب کرده ،و حمایت از کودکان بدسرپرستی که والدین آن ها
توانایی و شرایط الزم جهت سرپرستی آن ها را ندارند .شرایط اجتماعی
و عواملی مانند اعتیاد ،فقر و  ...در این امر خیلی تاثیر گذار است که

• فعالیت های مهرآفرین را تا چه اندازه مفید و موثر می دانید؟
خیلی خیلی می تواند تاثیر گذار باشد .برگرداندن شخصی از محیط
نا سالم به یک مکان سالم و رساندن او به آرزوهایش همت بزرگی است
و امیدوارم که ما هم بتوانیم یک قدم کوچکی در این مسیر برداریم.
با توجه به گزارش هایی که از طریق مجله مهر آفرین و دیگر ابزار
ارتباطی که میان من و مهرآفرین وجود دارد ،در جریان این امور قرار
می گیرم و به نظر می رسد که تا االن مهر آفرین در رسالت خود موفق
عمل کرده و خدا را شکر که تا به االن همه چیز خوب بوده و مطمئن
هستم که از این به بعد هم همین روند را دنبال می کند.
• رمز موفقیت مهر آفرین را در چه می دانید؟
ارتباط تنگاتنگ همه اعضا با یکدیگر نقطه قوت مهر آفرین است
که متاسفانه این نقطه قوت و ارتباط در بعضی از موسسات نیست .در
واقع این ارتباط خوب و زنجیر وار ،میان یاوران ،مددجویان ،پرسنل
مهرآفرین و  ،...همیشگی و بسیار محکم است و این ارتباط خوب
باعث گسترش بیشتر این زنجیر مهر در میان آحاد جامعه می شود.

مگر می شود انسانی کاری را

از روی عشق و عالقه انجام دهد
و بعد تاثیری روی خودش

و زندگی اش نداشته باشد!
• به نظر شما در زمینه فرهنگ سازی چه اقداماتی می توان
انجام داد؟

• آشنایی با مهر آفرین چه تاثیری در زندگی شخصی شما
داشته است؟
تاثیر خیلی زیادی روی من و خانواده ام گذاشته مگر می شود
انسانی کاری را از روی عشق و عالقه انجام دهد و بعد تاثیری روی
خودش و زندگی اش نداشته باشد! .در خانواده ی من نیز این گونه
بوده است  .دخترم که  8سال دارد یاور مهر آفرین است و همین
طور همسرم و خودم .من و خانواده ام هر جا که باشیم در کار خیر
کوتاهی نمی کنیم و خوشحالیم که عنصری کوچک از خانواده ی
بزرگ مهر آفرین هستیم.

من فکر می کنم که بهترین و موثر ترین راه استفاده از جوامع
کوچک است ،یعنی خانواده ها و فرزندان خودمان .ما می توانیم به
کودکانمان آگاهی داده و یاد بدهیم که در جامعه و محیطی که
زندگی می کنند در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شان چه وظیفه ای
به دوش دارند و بعد از این جامعه کوچک یعنی خانواده باید به سراغ
مدارس و جوامع بزرگ تر رفت .در واقع انسان باید از پایه آموزش
ببیند و این گونه است که این فرهنگ خود به خود از طریق افراد
• بهترین آینده که می توانید برای بچه های مهر آفرین
جامعه منتقل می شود .رکن اصلی به نظر من فقط و فقط خانواده
تصور کنید چیست؟
است.
بزرگترین آرزوی من این است که همه یک روز یاور باشند.

مهر آفرین؛ پلی مطمئن و آرام بخش
میان یاوران و مددجویان است

دختر 8ساله ام،
یاور مهر آفرین است

• آرزوی شما برای نسل آینده که می خواهند میهن را آباد
به
کنند و در آینده ای نه چندان دور دوشادوش فرزندان ما
مهر آفرین پل بسیار مطمئن  ،خوب و آرام بخشی بوده است برای
آبادی این مرز و بوم بپردازند ،چیست؟
هردو طرف .برای کسانی که به دنبال یاری رساندن بودند تا خود
من هر آرزویی که برای فرزند خود دارم برای آن ها هم همان آرزو نیز به آرامش برسند و برای کسانی که آبرو داشتند و توانایی اداره
را دارم .اول از همه سالمتی و بعد از آن امکانات آموزشی مناسب زندگی خود را نداشتند.
که همه این فرزندان بتوانند در محیطی سالم و درست رشد کنند تا
بتوانند جامعه و آینده ای روشن را برای ما و این مرز و بوم رقم بزنند.
• سخن پایانی؟
• تعریف مهر آفرین در یک کالم؟

• پیشنهاد شما برای پربارتر شدن فعالیت موسسه چیست؟
می توان با گسترش فعالیت در کل کشور و منطقه بندی کردن
این محدوده ها با مدیریت درست و به جا افراد بیشتری را درگیر
این ماجرا کنیم و تک تک آدم ها از شهر و روستاها و  ...همه و همه
سهیم باشند.
ان شاءاهلل روزی برسد که هر ایرانی خود یک مهر آفرین باشد و در
واقع باید این امر آن قدر گسترش پیدا کند که در فرداهای نه چندان
دور ،دیگر شاهد صحنه های زشت و غم بار نباشیم.

بزرگترین آرزو این است که روزی نیاز به وجود موسساتی مثل
مهر آفرین نداشته باشیم .ان شاءاهلل که مهر آفرین به بهترین نحو
اداره شود و به فرهنگ سازی هر چه بیشتر و بهتر کمک کند .در
واقع حضور آدم ها در مهر آفرین باید مانند اتوبوسی باشد که در آن
صندلی خالی وجود ندارد و انسان ها بلند می شوند و جایشان را به
یکدیگر می دهند ،به کسی که بیشتر به نشستن احتیاج دارد.
در نهایت برای همه آرزوی سالمتی دارم و می گویم که کار
پرزحمت و مشقتی دارید و خود به چشم دیدم که کاری است که در
توان هر کس نیست.
ان شاءاهلل که خداوند به شما عزیزان توفیق و سالمتی دهد.

دستان پر مهر
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برآنمکهعشقبورزم

اواخر سال  88بود که از طریق یکی از دوستان با مهرآفرین
آشنا شدم .در ابتدا نشریه و گزارش عملکرد موسسه را مطالعه
کردم و با توجه به حمایت چهره های خوش نام و محبوب جامعه
از این موسسه و کارهای مثبتی که برای مددجویان انجام شده
بود ،تصمیم گرفتم عضو مهرآفرین شوم و به خانواده ی نیازمندی
کمک کنم .طبق روال موسسه با واحد یاوران تماس گرفتم و
مشخصات چند خانواده را که در نوبت بودند به من ارائه دادند.
در این میان شرح حال خانواده ای متشکل از یک مادر و دختر
ساکن یکی از شهرهای استان مرکزی ،نظرم را جلب کرد .پدر
خانواده فوت شده بود ،مادر خانواده از بیماری رنج می برد و
دختر این خانواده دانشجوی کارشناسی ارشد تهران بود ،اما
توانایی پرداخت هزینه های تحصیل و رفت و آمد به تهران
را نداشت .از آن جایی که خود من به شدت تمایل به ادامه
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد داشتم ،اما به دلیل اشتغال
به کار و مشغله ی زیاد فرصت این کار نبود ،برایم جذاب بود
که از این راه بتوانم شرایط تحصیالت عالی را برای فرد دیگری
فراهم کنم .شماره حسابی به من داده شد و من به صورت
ماهیانه مبلغی را که مهرآفرین با توجه به نیاز خانواده تعیین
کرده بود به حساب آن ها واریز می کردم.
حدودا  7ماه بعد از این قضیه ،شرایطی برایم مهیا شد تا
بتوانم برای ترم بهمن برای ادامه تحصیل در دانشگاه ثبت نام
کنم و هم زمان به کارم هم ادامه دهم .نمی دانم! شاید به
واسطه کمکی که به آن دختر کردم ،خداوند شرایط را این گونه
برایم فراهم کرد.

تقریبا یک سال و نیم از زمانی که
یاور شده بودم می گذشت .در یکی از
روزهای بهاری سال  90خانم گذری از
واحد یاوران موسسه با من تماس گرفت:
• سالم خانم الف .یه خبر خوب برای شما
داشتم .مشکل خانواده ای که شما حامی شان
بودید ،به واسطه ی کمک های شما و موسسه
برطرف شده و در حال حاضر می توانند زندگی
خود را اداره کنند و از پوشش موسسه خارج
شدند.
• واقعا! چه قدر عالی! چه طور این اتفاق
افتاد؟
• با کمک های شما و موسسه هزینه های
زندگی و درمان مادر تا حدودی پرداخت
می شد .دختر خانواده هم به واسطه همین
کمک ها موفق شد درس خود را ادامه
دهد .او توانست کاری هم پیدا کند و
زندگی خود و مادرش را تامین کند.
و یک خبر بهتر این که  ،در همان
دانشگاهی که تحصیل می کرد با یک
آقای دکتری آشنا شد و با ایشان ازدواج کرد.
یک ترم دیگر هم درسش تمام می شود و به
شهر خود بر می گردد تا در کنار مادرش
هم باشد.

• ما از شما ممنونیم که با
کمک های تان باعث شدید یک
خانواده به مرحله ی توانمندی
برسد .راستی خانواده های
دیگـری هـــم در انتـظار
هستند .مایل هستید که
جایگزین کنید؟
• بله حتما .خیلی
خوشحال می شوم اگر بتوانم به
خانواده دیگری کمک کنم.
و این بار دو کودک دیگر از استان
کرمان به من معرفی شدند .یک خواهر
و برادر که هر دو دانش آموز هستند
اما شرایط مالی خانواده برای
تامین هزینه زندگی و تحصیل
این دو مساعد نیست.
امیدوارم با کمک مهرآفرین
بتوانم مسیر زندگی این دو کودک
را با تامین هزینه های تحصیلی تغییر
دهم و آینده روشنی در انتظار آن ها
باشد.
ط  -الف
یاور مهرآفرین

• ممنون خانم گذری .واقعا خبر
خوبی بود .نمی توانید تصور کنید چه
قدر خوشحالم.
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مصاحبهبایاورافتخاری
تمنا استاد

یک بعد از ظهر گرم تابستانی ،واحد عملیاتی مهرآفرین پذیرای مادران

مهرآفرین است که وظیفه دارند فرزندان این مرز و بوم را در دامان خود پرورش

دهند .برای ساختن زندگی بهتر  ،همگی گوش تا گوش در یکی از اتاق های دفتر
شهدا نشسته اند تا از مدرس دوره درباره مهارت های زندگی بیاموزند .استاد ،شیوا
و با انرژی سخن می گوید و همین مسئله باعث شده تا حاضران با مشارکت در

مباحث مطرح شده ،به اثربخشی دوره کمک کنند .با این استاد گرامی دقایقی به
گفت و گو نشستیم که حاصل آن را در زیر می خوانید:

• فکر می کنید چه دوره هایی مناسب گروه های تحت پوشش
موسسه می باشد؟
ببینید به طور کلی آموزش برای همه مفید است .ما برای همین گروه
زنان بدسرپرست و بی سرپرست دوره های مهارت های ارتباطی و مدیریت

وقتی کسی تصمیم به اصالح جامعه اش بگیرد ،کسی جلودارش نیست
• لطفا خودتان را معرفی کنید.
بابک سامانیان هستم .سال  1354متولد شدم .دارای مدرک
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی می باشم .در حال حاضر در
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ،کرج و پیام نور دروس اقتصاد و مدیریت
را تدریس می کنم .همچنین مشاور اقتصادی و مدرس دوره های بازرگانی
و مدیریت در چندین سازمان و شرکت هستم.
• چطور شد با مهرآفرین آشنا شدید؟
یک روز روزنامه همشهری لیستی از موسسات نیکوکاری منتشر کرده
بود .آن زمان من هم کمی وقت آزاد داشتم و به این فکر کردم که شاید
بتوانم از تخصص و زمانم برای کار خیر استفاده کنم .با چند موسسه مکاتبه
کردم و از میان آن ها با مهرآفرین ارتباط خوبی برقرار کردم .به دلیل این
که من اقتصاد درس می دهم ابتدا قرار بود اینجا هم اقتصاد تدریس کنم
یا برای موسسه مشاوره اقتصادی انجام دهم .اما بعد من جزواتی با عنوان
مدیریت اقتصاد خانواده تدوین کردم و پس از آن دوره ای با همین نام را
برای زنان بدسرپرست و بی سرپرست تحت پوشش موسسه برگزار کردیم.
• پیش از حضور در مهرآفرین با موسسه ی دیگری به این شکل
همکاری داشتید؟
خیر .در واقع به این شکل که زمان و تخصص خود را در اختیار بگذارم
تا به حال کار نکرده بودم.
• چه اتفاقی افتاد که به فکر این نوع همکاری با یک موسسه
نیکوکاری افتادید؟
خوب همان طور که قبال هم گفتم من یک زمانی کمی وقت آزاد
داشتم خواستم به ترتیبی از تخصص و زمانم برای بهبود اوضاع هموطنانم
استفاده کنم .خیلی مفید است که ما روی فرهنگ و آداب نادرستی که در
خانواده ها رواج دارد و به زندگی آن ها آسیب می رساند کار کنیم و آن ها
را تغییر دهیم .این دوره ی مدیریت اقتصاد خانواده به زنانی که بدسرپرست
و بی سرپرست هستند و خیلی از آن ها بیرون از منزل کار نمی کنند کمک
می کند تا بهتر برای زندگی خود برنامه ریزی کنند و تصمیم بگیرند.
• و حرف آخر برای خوانندگان نشریه؟
• چه بازخوردی از شرکت کنندگان در این کالس ها داشتید؟
هرکس خودش باید به این نتیجه برسد که به همنوع خود کمک کند.
همان طور که من در دانشگاه انتظار ندارم که همه دانشجویان دروس اگر خودش به این نتیجه نرسد فایده ای ندارد و اگر کسی تصمیم به اصالح
را به طور کامل فرا بگیرند ،اینجا هم به خصوص از این قشر خاص توقع جامعه اش بگیرد ،کسی جلودارش نیست.
یادگیری کامل و همگانی ندارم .اما به طور کلی از دوره هایی که برگزار
شده استقبال خوبی شده و هیجان و انگیزه ی مشارکت در بسیاری از این
خانم ها دیده شده است.

عمر را برگزار کردیم .این دوره ها برای شوهران آن ها هم الزم است.
همچنین برای کودکان و نوجوانان که خیلی بیشتر آموزش پذیر هستند
می توان دوره هایی برای آشنایی با کارآفرینی به زبان ساده و در قالب
کارگاه برگزار کرد.
• بهبودی و توانمند سازی قشر آسیب پذیری که گروه هدف
مهرآفرین را تشکیل می دهند چه قدر اهمیت دارد؟
به نظر من هدف قرار دادن کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و
مادران آن ها بسیار ارزشمند است .کودکان و نوجوانان آینده سازان این
مملکت هستند و حمایت و توانمند سازی آن ها و نجات آنان از خطرها
و آسیب های احتمالی فردایی بهتر را برای همه ما به ارمغان خواهد آورد.
از طرفی تربیت این بچه ها بر عهده مادر است .پس مادر هم باید اموزش
ببیند و اصالح شود تا بتواند بچه های سالمی را پرورش دهد.
• به نظر شما در حال حاضر سازمان های ایرانی تا چه حد به
مسئولیت اجتماعی خود پایبند هستند؟
با کمال تاسف باید بگویم اهمیت فراهم کردن جامعه ای بهتر برای
انسان ها و پذیرش مسئولیت آن برای ما ایرانی ها بسیار کم رنگ است.
شما ببینید در جریان زلزله ژاپن و فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما کسی
مقصر نبود چرا که زلزله از بالیای طبیعی است .اما مسئوالن ژاپنی با نهایت
خضوع زانو زده و از آسیب دیدگان عذرخواهی کردند .در تمام جوامع
پیشرفته این موضوع صادق است اما در کشور ما در تمام رده ها کم اهمیت
است .برای ساختن جامعه ای بهتر همه باید کمک کنیم ،حقوق یکدیگر
را رعایت کنیم و اگر از همنوعان ما کسی دچار مشکل بود از کنار آن
بی تفاوت نگذریم.
من در حال حاضر برای  3سازمان دوره ای با همین مضمون مسئولیت
اجتماعی برگزار می کنم و امیدوارم اهمیت این مسئله برای همه ی ما
بیشتر شود.
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با قلب های
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مهرآفرین

انجمن جوانان مهرآفرین در بهار سال  ۹۰متولد شد و کار خود را با شور و شوق آغاز نمود .اعضای این انجمن از
یاوران مهرآفرین هستند که در فعالیت های اجرایی موسسه را یاری می کنند و از همان لحظه اول تالش کردند تا در
کنار دیگر واحدهای موسسه با تمام وجود در جهت خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش موسسه موثر باشند.

جوانان مهرآفرین پنج شنبه های هر هفته را به برگزاری جلسات
گروهی اختصاص دادند تا با گفت و گو پیرامون مسائل موسسه
هماهنگی های الزم را به منظور خدمت رسانی بهتر به عمل آورند.
ِ
فرصت
این جلسات با نظارت و راهبری مدیریت منابع انسانی موسسه،
آشنایی هر چه بیشتر جوانان را با یکدیگر فراهم کرد و کمک شایانی
به تمرکز و هدفمند شدن حرکت جوانان نمود.
فعالیت های جوانان مهرآفرین در حوزه ی اجرا به سه بخش تقسیم
می شود:
• مشارکت و یاری در برگزاری مراسم مهرآفرین
• تبلیغات برای معرفی موسسه در رسانه های عمومی
• جذب یاور از طریق روش های مرسوم ارتباطی
تا کنون بخشی از فعالیت های مربوط به مراسم اهدای نشان نیکوکاری
و همچنین فعالیت های اجرایی مهمانی فصل بهار در تاالر مهربانی بر
دوش اعضای این گروه بوده که به خوبی از عهده آن بر آمدند.

همچنین سه نفر از خانم های این گروه در تور یک روزه نمک آبرود
که در خرداد ماه برای مادران مددجو برگزار شد حضور داشتند و به واحد
آموزش جهت اجرای برنامه و هماهنگی ها کمک کردند.
اعضای این گروه در فعالیت های تبلیغاتی برای مهرآفرین نیز موفق
عمل کرده اند.
کسانی که تمایل به عضویت در این انجمن را دارند می توانند با واحد
یاوران تماس برقرار کنند.
شماره تماس واحد یاوران 88206709 – 88206708 :
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کودک آزاری 1 /
مدتی است که در صفحههای روزنامهها و پایگاههای خبری ،گزارش های غم باری مبنی بر کودک
آزاری به شیوههای مختلف منتشر می شود که دل هر انسانی را به درد میآورد.
کودک آزاري ممکن است جنبه ی فيزيکي ،رواني و حتي جنسي داشته باشد که جنبه ی فيزيکي
آن به علت اين که بيشتر مشخص و ملموس است ،آمار بيشتري را به خود اختصاص داده است.
به علت اين که کودک آزاري جنسي ،جنبه بيروني و ظاهري ندارد ،آمار ثبت شده اين نوع کودک
آزاري ،پايين است و افراد مورد آزار قرار گرفته ،دچار مشکالت رواني و روحي شديد ميشوند.
متأسفانه خانه که بهترین محل برای تامین آسایش کودکان است تبدیل به فضایی وحشت بار
برای آزار کودکان شده ،تا جایی که مطالعات جرمشناسی نشان میدهد  ۷۰درصد کودک آزاریها
در محیط خانواده صورت میگیرد.
مهرآفرین با توجه به ماموریت خود که حمایت از کودکان بد سرپرست می باشد ،همواره در
تالش بوده تا بتواند از آسیب هایی که کودکان در معرض آن ها هستند ،پیش گیری کند و یا
مرهمی بر دردهای کودکان آزار دیده باشد که البته در موارد بسیاری موفق بوده است .اما با توجه
به شرایط نامساعدی که به علل مختلف در جامعه وجود دارد ،گاهی اتفاقات تلخی رقم خورده است
که مهرآفرین هم با وجود تالش بسیار نتوانست مانع رخ دادن آن ها شود.
برای روشن شدن اذهان خوانندگان و نشان دادن بخشی از عمق این فجایع ،سرنوشت تلخ چند
تن از این کودکان را می خوانیم:

باربد
برای همیشه رفت؛
پدران کودکآزار
هنوز هستند...
باربد پسربچه سه سالهاي كه قرباني آتش اعتياد پدرش به
شيشه شد ،بعد از  18روز مبارزه براي زنده ماندن فوت كرد.
مادر باربد در  27ارديبهشتماه پس از پنجماه نديدن
پسرش با بدن سوخته او در بيمارستان مفيد كرج مواجه شد.
و اما پدرش! پدري كه آغوشش جز در موقع به آتش كشيدن بدن
كوچك باربد و براي ساكت كردن فريادهايش گشوده نشد ،حاال با
سوختگي  50درصدي بر تخت بيمارستان مفيد خبر مرگ كودكي را
ميشنود كه خودش او را به آتش كشيد و به كام مرگ برد.
پدر شيشهاي كه وقتي ديد تالشهايش براي بازگرداندن همسرش
به زندگي مشترك بي نتيجه است به خانه پدر همسرش رفت و
درمقابل چشمان مادربزرگ باربد ،يك شيشه بنزين بر روي باربد
ريخت و او را از هستي و زندگي ساقط كرد.
باربد توسط مادربزرگش و با كمك همسايهها به بيمارستان شهيد
مدني كرج منتقل و پس از گذشت يك هفته با كمك انجمنهاي
حمايت از كودكان در حالي به بيمارستان مطهري تهران منتقل شد
كه تمام پوستاش سوخته بود و داروها و موادغذايي از طريق بينياش
به او منتقل ميشد .پسرك آرام بود و در برابر درد ،دم برنميآورد اما
كم كم عفونت گسترش پيدا كرد و بدن نحيفش ورم كرد.
باربد كوچولو در برابر حجم باالي سوختگي  70درصد كم آورد
و تمام تالشها براي بازگرداندنش به زندگي با قطع اميد پزشكان
ناكام ماند.
فاطمه دانشور مديرعامل مهرآفرين كه بعد از بستري شدن باربد
در بيمارستان شهيد مطهري هزينههاي درمان او را بر عهده گرفته
بود با بيان اين كه وقتي به بيمارستان مطهري مراجعه كرديم
نسخههاي باربد بيش از دو روز بود كه پرداخت نشده بود ،اظهاركرد:
باربد در برابر درد صبور و مقاوم بود و با وجود اين كه در بخش،
درجه سوختگياش از ديگران بيشتر بود اما كمتر از ديگر كودكان
ناله و فرياد ميكرد.
وي با اشاره به اينكه باربد قرباني اعتياد پدر و ورشكستگي او

شد ،گفت :پدر باربد
چندسال پيش ورشكست و تمام لوازم شخصي،
پول پيش خانه و ساير داراييهاي آنان توسط طلبكاران ضبط و اين
شكست مالي باعث اعتياد پدر باربد به شيشه شد.
دانشور ادامه داد :وقتي پدر باربد با مادرش در ترك اعتياد
همكاري نكرد ،مادرش پدر را ترك و پدر باربد مجهولالمكان شد.
مينا مادر باربد بيش از پنج ماه از كودكش خبر نداشت و
بعد تهديدهاي پدر باربد براي بازگرداندن مينا شروع شد كه يا
برميگردي يا دست باربد را برايت ميفرستم ،يا برميگردي يا گوش
باربد را برايت ميفرستم و مادر به اين تهديدها توجه نکرد تا اين كه
با بدن سوخته باربد در بيمارستان مواجه شد.
مديرعامل مهرآفرين در ادامه با اشاره به تالشهاي مادر باربد پيش
از اين اتفاق براي اخذ حق نگهداري باربد گفت :يكي از گاليههاي
مادر باربد اين است كه او مي دانسته كودكش در شرايط بدي قرار
دارد و بارها براي گرفتن حضانت او شكايت كرده اما قانون حضانت
باربد را به او نداده است.
حاال مینا ،براي ديدن باربد راهي جز قبرستان و سنگ قبري
سخت و سرد ندارد.
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تباهی زندگی و مرگ؛ سرنوشت تلخ سپیده
دو سال پیش بود که برای سرکشی به مددجویان تحت پوشش
به روستاهای اطراف اراک رفتیم و سپیده را در وضعیتی اسفناک
یافتیم ،بسته به تیرک چوبی میان طویله ،بیمار و معلول ،با بدنی
نحیف و پر از عفونت !
موضوع حساسیتمان را برانگیخته بود ،با پدرش صحبت کردیم،
وی مدعی شد سپیده از بدو تولد معلول بوده و مادرش در حین
زایمان فوت نموده است .به او اطمینان خاطر دادیم که می خواهیم
به سپیده کمک کنیم  ،اما وقتی خواستیم او را به تهران منتقل و در
بیمارستانی بستری کنیم با مخالفت های شدید پدر مواجه شدیم،
موضوع برایمان عجیب شد! او که تا چند لحظه پیش مدام طلب
کمک می کرد !
با همسایه ها صحبت کردیم و پی به واقعیتی تلخ بردیم ،پدر
معتاد سپیده برای تهیه ی موادش از وی منبع در آمدی ساخته بود!
تحت شرایط سختی پدر را مجاب نمودیم که برای انتقال سپیده به
تهران همراه ما رضایت دهد و البته در نهایت با گرفتن  100هزار
تومان رضایت داد و خود نیز همراه ما شد.
سپیده  45روز در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شد و
عجیب آن که پزشک معالج در تشخیص بیماری وی ناکام مانده بود،
تیم پزشکی تشکیل شد ،نتایج وحشتناک تر از حد تصور ما بود!
سپیده در هنگام تولد همچون اکثر نوزادان سالم به دنیا آمده بود! و
در سنین دو تا چهارسالگی بر اثر اصابت سر با جسم سنگین به این
حال و روز درآمده بود ،این انتهای ماجرا نبود ،سپیده اعتیاد داشت
و به همین دلیل بدنش در مقابل داروها مقاوم بود ،تمام بدن وی به
دلیل زندگی در شرایط نامطلوب و غیر بهداشتی عفونت داشت ،مورد
تجاوز جنسی قرار گرفته بود و . . .
در پیگیری های بعدی متوجه شدیم تمام این بالها را پدرش بر
سرش آورده بود!

پس از بهبودی نسبی سپیده وی را از بیمارستان ترخیص نمودند،
تحت هیچ شرایطی نمی خواستیم وی را به پدرش بازگردانیم ،در
نتیجه با مراکزی که از کودکان معلول نگهداری می کردند وارد مذاکره
شدیم ،در ابتدا با مخالفت های پدر مواجه شدیم به ناچار به وی
اطمینان خاطر دادیم ماهانه مبلغی را به وی خواهیم داد ،با بهزیستی
محل سکونت سپیده تماس گرفتیم و ایشان عنوان نمودند قادر به
پذیرش سپیده نیستند چرا که یک بار وی را بستری نموده اند ولی
پدرش وی را بازستانده است.
با مراکز خصوصی در تهران وارد مذاکره شدیم و ایشان نیز رضایت
پدر را می خواستند اما وی حتی با پول هم رضایت نمی داد سپیده
در تهران بماند.
مسئله را با چندین حقوقدان در میان گذاشتیم ،می خواستیم
به صورت قانونی از سپیده نگهداری کنیم ،که به گفته ی وکال این
امر امکان پذیر نبود چرا که در هر حال پدر و جد پدری قیم فرزند
خویش است و ما تنها می توانیم سرپرستی سپیده را بر عهده داشته
باشیم که آن هم چندان محکم نیست چراکه هر زمان پدر اراده کند
می تواند حق سرپرستی واگذار شده را فسخ نماید!
چاره ای نبود سپیده باید باز می گشت! نماینده مهرآفرین در
استان مرکزی موظف شد هفته ای دوبار به وضعیت سپیده از نزدیک
رسیدگی نماید ،مهرآفرین ماهانه مبلغی را به حساب پدر وی پرداخت
می کرد تا با این ترفند اجازه ی ورود به خانه را به همکار ما بدهد.
چندی پیش از طریق نماینده موسسه متوجه شدیم سپیده دوباره
بیمار شده است .او را به مرکز نگهداری از معلولین ساوه منتقل
نمودیم ،طی آزمایش های انجام شده مشخص شد متاسفانه وی به
شیشه اعتیاد داشته است.
یک روز صبح طی تماس تلفنی مرکز نگهداری کودکان ساوه خبر
فوت وی را دریافت کردیم ،او از زندان تن رها شد.

به هرگونه پرسشي در اين باره ،تنها ميگويد نميدانم كه به نظر
ميرسد بيشتر ناشي از ترس كودك باشد».
وي با بيان اين كه پدر كودك روز گذشته نيز در برخوردي
احساسي به پرسنل بيمارستان گفته كه حق داشته و دارد كه فرزند
خود را كتك بزند ،خاطرنشان كرد« :بهتر است ،آسيب شناسي
عميقتري نسبت به مشكالت اين خانواده صورت گيرد تا معلوم
شود ،والدين در چه شرايطي مرتكب چنين اقدامي شدهاند».
وي كه معتقد است ،برخي آثار بريدگي بر بدن كودك كهنه بوده و
مربوط به گذشته است ،درباره علت انتقال نيما به بيمارستان توسط
آزاردهندگان او ،گفت« :به نظر ميرسد ،والدين به دليل كبوديهاي
وحشتناك در صورت نيما ناچار به انتقال او به بيمارستان شدهاند،
چرا كه امكان مخفي كردن وضعيت ظاهري نيما وجود نداشت».
نیما در نهایت ،علي رغم اعتراض انجمن حمايت از حقوق كودكان
با رأي قاضي پرونده به خانواده اش بازگردانده شد .به آغوش پدر و
مادری که ارمغانی جز درد برایش نداشت.

نیما؛
به کانون خانوادهی
کودک آزار بازگردانده شد
شب دوشنبه ( 19ارديبهشت) پسر بچهاي چهارساله به علت
صدمات ناشي از ضرب و جرح شديد توسط والدينش به بيمارستان
كودكان مفيد منتقل شد .یکی از پرسنل بیمارستان ،ماجرا را اين
طور شرح داد « :با مراجعه به بيمارستان ،با كودكي كه دچار ضرب
و جرح ،سوختگي شديد در نقاط مختلف بدن از جمله آلت تناسلي و
نيز تروماي (كبودي) شديد دو چشم بود ،مواجه شدم».
وي با اشاره به حضور پدر و مادر نيما بر بالين وي و بيتابيهاي
مادرش اظهار كرد« :با وجود اين كه مادر ادعا ميكرد كه خودش
مرتكب اين آزار و اذيت شده است ،اما چنان اظهار ندامت ميكرد و
از اين كه كودك را از وي بگيرند هراس داشت كه به نظر من بعيد
بود او مرتكب چنين آزاري شده باشد».
او اضافه کرد« :كودك در بدو ورود به بيمارستان اذعان كرده
است كه پدرش بدن او را سوزانده است ،اما از آن پس در واكنش

موارد دیگر
هانیه ،حدیثه ،پارسا ،آرش ،دریا و میرعلی ،و  ...اسامی آشنایی
دیگری برای جامعه امروز ماست .نام هایی که هرکدام مهر تاییدی
بر وضعیت اسفناک کودکان بدسرپرست می زند و اهمیت ریشه یابی
این مسئله و یافتن راهکارهایی برای کاهش این پدیده و حمایت از
کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب را می طلبد.
در خصوص علل بروز این پدیده و راه های پیشگیری از آن در
کشورمان نظراتی متفاوت و در مواردی متناقض وجود دارد .عده ای
ضعف را در قوانینی می دانند که در آن ها موارد حمایت از کودکان
به درستی مطرح نشده و یا نسبت به کشورهای پیشرفته کم رنگ
است .عده ای دیگر ضعف را در اجرای قوانین می دانند .این گروه
معتقد هستند که مجازات هایی که در قانون وجود دارد گاهی بسیار
سنگین است و تناسبی میان جرم و مجازات وجود ندارد .لذا در این
موارد قاضی ممکن است برای این که عده ای دیگر را دچار مشکل
نکند حکم صادر ننماید و جرم را محرز نداند .در نتیجه متهم که مجرم
هم هست آزاد شده و به زندگی عادی خود ادامه می دهد .عده ای
شرایط نامساعد اجتماعی از قبیل فقر و شیوع اعتیاد را مسبب این
مسئله می دانند .گروه دیگر هم ضعف اخالقی در جامعه را عامل بروز
این پدیده می دانند.
آن چه مسلم است ،همه ی این پدیده ها به نوعی در بروز کودک
آزاری نقش دارند .در شماره های بعدی به صورت مفصل به علل بروز
این پدیده و راهکارهایی برای کاهش آن خواهیم پرداخت.
گردآوری و تنظیم  :تمنا استاد
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طوالنیترین خیابان خاورمیانه
اگرچه به دیدن شلوغی هر روزهاش،
چنارهای رو به موت و جوی آبش،
به بوق ها و فریادها و به دیدن
بچههای كار عادت كرده است ،عصر
یک پنجشنبه با حركت عدهای جوان
ناشناس غافلگیر شد .خیابان ولیعصر،
زیر پل پاركوی در عصر پنجشنبه
تجربه نادری از سر گذراند .نظم
موجود تغییر كرد ۱۰۰ .تا ۱۵۰
جوان با میانگین سنی  ۲۰سال با
شیشهشور و دستمال های یزدی ،با
لباس هایی مرتب به استقبال شیشه
كثیف ماشینها رفتند تا با مردمی از
جنس خودشان درباره كودكان كار و
خیابان حرف بزنند .پسران و دختران
جوان دو ساعت در خیابان شیشه
شستند ،آدامس و فال فروختند
و نتیجه دو ساعت تالششان را به
كودكانی بخشیدند كه پاركوی برای
آنها حكم محل كارشان را دارد.

كودكانههاییكهبهیغمامیرود
روزگار  /الناز انصاری

گزارشی از حركت خودجوش جوانان
در حمایت از كودكان كار و خیابان

جوانان شركتكننده در این حركت بین  ۱۸تا  ۲۵سال داشتند .آنها با
مردمی كه شیشه ماشین ها را باال میدادند یا بیاعتنا به روبه رو خیره میشدند،
توضیح میدادند چرا در خیابان هستند .هدف آنها اصالح نگاه مردم نسبت به
كودكان كار بود.
حركت خودجوش این جوانان بدون هماهنگی با هیچ نهاد دولتی و
غیردولتی یا فعاالن حقوق كودك ،شاید نشانه ثمربخشی بیش از یك دهه
فعالیت و آگاهیبخشی NGOهای مدافع حقوق كودكان باشد و شاید نشانهای
از تكاپوی اجتماعی برای خلق جهانی بهتر برای كودكانی كه كودكی حق آنان
است.
مرخصی استحقاقی كودكان
بچههایی كه هر روز از چهارراههای پربركت خیابان ولیعصر كسب درآمد
میكردند ،در ساعات پایانی كار هرروزهشان با رقبایی مواجه شدند كه نه قیافه و
لباس هایشان به كار كردن در چهارراه میخورد و نه برخوردشان با آنها ،برخورد
رقیبانهای بود .آنها با صورتهای خسته از  ۱۲ساعت كار در زیر تیغ آفتاب ،گیج
و گنگ به این رقیبهای جوان نگاه میكردند و به كاسبیای كه به حد كافی
در گرما راكد است لعنت میفرستادند .زهرای هفت ساله میگفت :آفتاب و كولر
ماشینها كه شیشهها را باال نگه میدارد كم بود كه باید سر و كله این مزاحم
ها هم پیدا میشد.
از ساعت  ۲۰تا  ۲۰:۳۰به جمعیت عجیب شیشهشور
بهدست اضافه میشد .اما خبر خوب هنوز به بچهها نرسیده
بود .بچهها كم كم در یك شور و مشورت صنفی كه با هم
كردند متحد شدند تا بگویند :ما امروز كاسبی نكردهایم.
هوا گرم است و مردم حوصله ما را ندارند .تا دو ساعت
دیگر هم باید برویم خانه .شما كار ما را كساد میكنید.
معلوم هم هست كه این كاره نیستید.
جواب رقبا حكم مرخصی غیرمنتظرهای داشت:
شما بروید دو ساعت استراحت كنید .ما هم هر چقدر
پول بگیریم همه را بین شما تقسیم میكنیم.
بچهها در شورای كوچكشان شاد از استراحت
بعد از یك روز كار در كسادی ،خواهش
كودكانه و تجاریشان را برای ادامه مذاكرات در
كف خیابان گذاشتند :نمیشه هر هفته یه روز
بیاین اینجا .یا اصال پخش شید تو خیابونای
دیگه .ما آدرس جاهایی رو كه بچهها توش
كار میكنن بهتون میدیم.
آسفالت خیابان داشت هرم داغ جذب
كرده از روز را میفرستاد هوا .مردم آخرین
تالششان را میكردند تا خود را به سفره افطار
برسانند .جوانان توانستند حدود  ۴۰۰هزار تومان
پول جمع كنند .آنها این پول را بین بچههایی كه
حاال به تعدادشان اضافه شده بود پخش كردند.
شاید مردمی كه پنجشنبه از چهارراه پاركوی

گذر كردند ،امروز دیگر كودكان كار را اعضای كوچك باندهای مخوف ،لكههای
زشت متحرك در خیابان ،بچههای ربودهشده و اجیرشده و شخصیت اول هزار
داستان جنایی و پلیسی نبینند .شاید شك كرده باشند كه این بچهها واقعاً
كودكاند و حقشان از كودكی روی آسفالت همه خیابان های این شهر زیر
پاهای همه ما له میشود .همین شك كوچك ،برای آن جوانان یك عصر كار و
این كودكان همیشه كار یك روزنه امید باز میكند.
پاركوی ،پل بیپارك و پرپیام
یکی از مدافعان حقوق کودک اعتقاد دارد :سال ها فعالیت و اطالعرسانی
درباره وضعیت كودكان و حقوق آنها جامعه را به سمت قبول مسئولیتهای
اجتماعی سوق داده است و حركت خودجوش چند جوان بیادعا یك حركت
نمادین و پر از پیام برای جامعه است :اولین پیام چنین حركتی برای بچههایی
است كه در خیابان كار میكنند .این بچهها بعد از تحمل هرروزه انگ ها،
بیتفاوتی ها و اهانت ها با حركتی مواجه میشوند كه به آنها میگوید ما شما را
درك میكنیم و به شما احترام میگذاریم .كاری از دست ما برنمیآید ،اما اقال
دو ساعت كار شما را انجام میدهیم و با مشتریان شما حرف میزنیم تا شاید
نگاهشان را نسبت به شما تغییر دهیم .ما رو در رو به مشتریان شما میگوییم
شما هم انسان هستید و حق زندگی و كودكی دارید و این انتخاب شما نبوده
كه در خیابان ها كار كنید .این اتفاق به همه ما برمی گردد و ما در قبال شما
بچههامسئولیم.
پیام دوم برای مردمی است كه عادت كردهاند این بچهها را مثل
تابلوها یا سطل زبالههای شهرداری در خیابان و جزئی از خیابان
ببینند .مردمی كه یادشان رفته این ها كودك هستند و همه در
قبال آنان مسئولند .یادشان رفته آنها هم شخصیت و غرور دارند
و هر ناسزا و دستی كه برای «كیش دادن» آنها حركت می كند،
زخم تازه ای است بر پیكر كودكی آنها.
و اما پیام سوم ،انگشت اشارهای است كه به سمت
مسئوالن گرفته میشود و همین طور در آسمان
منتظر می ماند تا ببیند چه تغییری جز طرح های
جمع آوری و سازماندهی و ...در زندگی این
كودكان رخ خواهد داد .وجود كودكان كار در
خیابان ها و كارگاه ها حكایت از ایراداتی
در سیاست های كالن اقتصادی دارد.
با برخورد و پاك كردن صورت مساله
مشكلی حل نمیشود .این پیام بارها و
بارها به اشكال مختلف باید تكرار شود
و شاید سال ها باید منتظر تغییرات
اساسی در این حوزه ماند.
تجربه ی خیابان ولیعصر تا این خیابان
و این چنارهای پیر هستند از یاد تقاطعی
در شمالیترین نقطه این خیابان فراموش
نخواهد شد.

درد مشترک
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رویخطنیکوکاری
مهر ماه؛

آغاز ساخت سريالي با موضوع كودكان كار

عليرضا سبط احمدي از آغاز پيش توليد سريا ل «همه بچههاي
ما» خبر داد و گفت :اين سريال مهر ماه كليد ميخورد.
تهيهكننده سريال «همه بچههاي ما» در گفتوگو با ايسنا،
افزود :سريال «همه بچههاي ما» با موضوع بچههاي كار و خياباني
در  30قسمت  45دقيقهاي در گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما
در حال تهيه است و به احتمال زياد تا اواخر بهار  91آماده پخش
ميشود.
سبط احمدي در ادامه توضيح كوتاهي درباره داستان سريال
«همه بچههاي ما» داد و گفت :اين سريال در واقع قصه فرزنداني
را دنبال ميكند كه زندگي خوبي ندارند؛ فرزنداني كه به خاطر
نداشتن سرپرست يا بدسرپرستي و داليل ديگر اتفاقاتي برايشان
ميافتد كه زندگي پرمخاطر هاي را ميگذرانند و به دليل شرايطي

كه دارند ،مجبور به كار در خيابا نها ميشوند.
وي افزود :سعي ما بر اين است تا با پخش سريال «همه بچههاي
ما» چگونگي نجات و كمك به فرزنداني كه با شرايط سخت زندگي
ميكنند را به تصوير بكشيم.
تهيهكننده سريال «همه بچههاي ما» كه پيش از اين سريال
«نامههاي بالدار» را در ايام نوروز داشت ،خاطرنشان كرد :مسائلي
كه امروزه در بحثهاي اجتماعي مطرح ميشوند دليل بر اين نيست
كه حتما به تازگي اتفاق افتاده باشند؛ چراكه مسائل اجتماعي
روزمره ما مصداقي است براي همه مردم كه بايد به تصوير كشيده
شود .همه ما در اطرافمان فرزنداني كه سر چهار راهها يا هر جاي
ديگر به سختي مشغول كار هستند را ميبينيم و ميدانيم كه چه
مشكالتي دارند.

مرکز خیریه کمک به بیماران سرطانی،

به نام ناصر حجازی تاسیس می شود

آتیال حجازی پس از مراسم چهلم اسطوره فوتبال ایران گفت:
برای هر کسی از دست دادن پدر و مادر سخت است و با توجه به
شخصیت ناصرخان تحمل این موضوع برای ما سخت تر هم بود.
واقعا حتی حرف زدن از نبودن ناصر حجازی هم کار ساده ای نیست.
او درباره این که چه اقداماتی برای زنده نگه داشتن نام و یاد
ناصرخان انجام خواهید داد ،گفت :مهم ترین برنامه ما این است
که دفتر و مرکز خیریه ای به نام ناصر حجازی
برای کمک به بیماران سرطانی تاسیس کنیم.
البته این مهم با کمک بسیاری از افراد
خیر صورت خواهد گرفت و تحت نام ناصر
حجازی فعال خواهد شد.
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به نفع کودکان سرطانی و بیماری های
صعب العالج ،مهدوی کیا
موسسه خیریه تاسیس می کند

مهدوی کیا امسال یک موسسه خیریه به نفع کودکانی
که مریضی صعب العالج دارند تاسیس خواهد کرد.
کاپیتان فصل پیش استیل آذین که به داماش گیالن
پیوسته است در کنفرانس خبری این باشگاه گفت« :من
یک تصمیمی گرفته بودم که به دلیل حضورم در آلمان
نمی توانستم آن را عملی کنم.اما حاال که به ایران آمده ام
با کمک خانواده ام می خواهم فکری را که سال ها در سر
داشتم را پیاده کنم .می خواهم در این جمع و برای اولین
بار اعالم کنم که من تصمیم به راه اندازی یک موسسه
خیریه برای کودکان سرطانی و آن هایی که بیماری صعب
العالج دارند گرفته ام و در این زمینه از همه بازیکنان ،چه
داخل و چه خارج کمک می گیرم.این را هم بگویم که
درصد زیادی از قرارداد امسالم با داماش را به همین موسسه
اختصاص خواهم داد».

حکومت از خیریهها
حمایت کند
کارکردن در خیریه
عبادت است

دبیر تشخیص مصلحت نظام گفت :ظاهرا مشکالت قانونی در فعالیت
و مدیریت خیریهها وجود دارد که باید رفع شود و حکومت نیز باید از
خیریهها حمایت کند.
وی با اشاره به نقش خیریه ها در تکامل جامعه گفت :خیریه ها
می توانند احکام اسالمی را در زمینه نذورات ،صدقات و کمک به
محرومین و فقرزدایی اجرایی کنند و با اجرای کامل احکام اسالمی
جامعه ای اسالمی را ایجاد نمایند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از زیرساخت های
اقتصادی در کشور مانند ایجاد تعاونی ها با الگوگیری از غرب ایجاد
شده است گفت :این درحالی است که در آیین ها و دستورات اسالمی
و ایرانی بسیاری از شیوه ها و بنگاه ها و سازمان های اسالمی وجود

دارد که با اجرای صحیح آن ها می توانیم جامعه بزرگی را از فقر نجات
دهیم که می توان به سنت حسنه وقف ،صدقه و نذورات اشاره کرد.
وی گفت :البته خیریهها دارای مشکالت قانونی هم هستند که بعد
از ماه مبارک رمضان جلسه ای با مدیران خیریه ها خواهم داشت تا
این مشکالت از راه قانونی برطرف شود .البته وظیفه حکومت است که
از خیریه ها حمایت کند و دولت هم می تواند بخشی از فعالیت های
اجتماعی خود را به خیریه ها محول کند.

عليزاد با كودكان كار،
تئاتر اجرا ميكند

علي اكبر عليزاد اين روزها دو كارگاه تئاتر با گروههاي مختلف
برپا ميكند.
اين كارگردان تئاتر دربارهي فعاليت هايش گفت :به دعوت جمعيت
دفاع از كودكان كار ،يك كارگاه تئاتر را در محلي كه زير نظر اين
جمعيت است ،برگزار ميكنم.
ویتوضيح داد :اين كارگاه به صورت يك روز در هفته برگزار ميشود
و حدود  12تن از كودكان كار در آن شركت دارند.
عليزاد اضافه كرد :تعدادي از اين كودكان ايراني و تعداد ديگري افغاني
هستند .قرار است نمايشي را با ايدههاي خود آن ها اجرا كنيم .فعال يك
سري آموزش داريم تا بعد از دل اين آموزش يك نمايش خلق شود.

هم زمان با بيستمين سال تاسيس موسسه خيريه حمايت از
كودكان مبتال به سرطان (محك) پرچم اين موسسه بر فراز قله اورست
برافراشته شد.
پرچم محک که نماد نوع دوستي و احساس مسئوليت هزاران ايراني
است در بيستمين سال تاسيس موسسه محك بر فراز بلندترين قله
جهان برافراشته شد تا جهان بداند که با همت بلند ايرانيها تنها مرکز
تخصصي سرطان کودک در خاورميانه در کوههاي شمال شرق تهران
بنا شده و چهارده هزار و هفتصد کودک مبتال به سرطان نيز در اين دو
دهه فعاليت با مشارکتهاي مردمي تحت حمايتهاي درماني و رفاهي
قرار گرفتهاند.
حميد دهقان ،كوهنورد كشورمان موفق شد به نفع كودكان مبتال به
سرطان محك برفراز اورست ،بلندترين قله جهان گام نهد.
دهقان مهمترين انگيزه خود از صعود به اورست را حمايت از
كودكان مبتال به سرطان محك عنوان كرد.
حميد دهقان مدت  2ماه در منطقه بوده است وبعد از برپايي 4
کمپ اصلي به صورت انفرادي و مستقل توانست به قله اورست صعود
کند .وي پس از صعود ،پرچم محك را بر فراز قله اورست برافراشت.

توسط كوهنورد ايراني؛
پرچم موسسه خيريه محك
بر فراز قله اورست برافراشته شد
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تیم فوتبال منچستریونایتد با برتری مقابل رقیب همشهری خود
منچسترسیتی به عنوان قهرمانی جام خیریه اتحادیه فوتبال انگلستان دست
یافت .به گزارش خبرگزاری مهر ،جام خیریه فوتبال انگلستان که همه ساله
بین تیمهای قهرمان لیگ برتر و جام حذفی باشگاههای این کشور برگزار
می شود ،امسال بین تیمهای منچستریونایتد و منچسترسیتی برگزار شد..
این بازی که در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار شد در پایان به برتری
 3بر  2تیم منچستریونایتد انجامید .منچستریونایتد در حالی مقابل قهرمان
جام حذفی باشگاههای انگلستان به برتری رسید که با نتیجه  2بر صفر از
این تیم عقب افتاده بود.
برای تیم منچستریونایتد در این بازی که در حضور بیش از  77هزار
تماشاگر برگزار شد ،کریس سمالینگ ( )52و لوییز نانی ( 90و  )58موفق
به گلزنی شدند و گلهای تیم من سیتی نیز توسط جولین لسکات ( )38و
ادین ژکو ( )45به ثمر رسید.
تیم فوتبال منچسترسیتی با شکست منچستریونایتد به عنوان قهرمانی
جام حذفی باشگاههای انگلستان در فصل  2010 - 11دست یافته بود و
برتری شیاطین سرخ در این بازی به نوعی آن شکست را جبران کرد.

منچستریونایتد
قهرمان جام خیریه فوتبال انگلستان شد

ستارگاندرخشان
گرث بری
و وقف خانه رویایی اش به
بنیاد خیریه و کودکان نیازمند

بازیکن منچسترسیتی از سایر فوتبالیست ها خواست تا چنین کاری
را انجام دهند.
سایت گل -گرث بری ،بازیکن منچسترسیتی نشان داد که قلب
بزرگی دارد .او در تابستان امسال ،خانه بزرگ و رویایی اش در ماربیای
اسپانیا را در اختیار بنیاد خیریه ای قرارداده تا درتعطیالت تابستانی
کودکان نیازمند و بیمار را به آنجا بیاورند.
بری  30ساله خانه اشرافی اش در کستا دلسول را دراختیار موسسه
خیریه «سان اند هپینس» قرار داده است .او در صحبت هایی اعالم کرده
که همیشه دراین خانه سکونت ندارد و امیدوار است که سایر بازیکنان
فوتبال هم همین کار را انجام دهند «:این افتخار بزرگی است که خانه
تفریحی ام را در اختیار این موسسه خیریه قرار داده ام و امیدوارم که

خاطرات دلنشینی از بچه هایی که تعطیالت را در خانه ام سپری کرده
اند بشنوم».
کیم وود ،مسئول موسسه خیریه «سان اند هپینس» هم در صحبت هایی
گفت «:بازیکنان فوتبال لیگ برتر استقبال فراوانی از این ایده داشته اند
ولی ما می خواهیم بازیکنان بیشتری در این طرح مشارکت داشته باشند.
گرث بری یکی از آن بازیکنانی است که به عنوان اولین نفرات ،خانه
تفریحی اش را اهدا کرد و این ارزش زیادی دارد و مطمئنم که سایرین
هم به زودی برای انجام این کار تشویق خواهند شد».
بدین ترتیب متئو بیتس ،کاپیتان میدلزبورو و استفن وارد ،مدافع
ولورهمپتون هم اقدامات مشابه کار بری را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از آس اسپانيا ،ايكر كاسياس
كه براي افتتاح آكادمي خيريه فوتبال خود به پكن رفته در مراسمي
كه به پيشنهاد يكي از وزراي چين ترتيب داده شده بود شركت كرد و
در خيريه ملي پكن و براي كمك به كودكان
پيراهن امضا شده خود را به مبلغ  300هزار يورو به يك تاجر بزرگ
چيني فروخت.
بيسرپرست پيراهن كاسياس
اين پول بهصورت كامل براي ترميم يكي از بيمارستانهاي
مخصوص نگهداري كودكان بيسرپرست و بيمار در حومه شهر پكن
 300هزار يورو فروخته شد
صرف خواهد شد.
كاسياس كه با ديدن كودكان نشسته در صف اول حضار در اكثر
دقايق اين مراسم گريه ميكرد از مقامات چيني بهخاطر كمك در اين
در خيريه ملي پكن و براي كمك به كودكان بيسرپرست پيراهن پروژه تشكر و ابراز اميدواري كرد تا آكادمي او در پكن نقطه مشترك
كاسياس  300هزار يورو فروخته شد.
كمكهاي ارسالي به چين از سوي فوتباليستهاي بزرگ جهان باشد.
خبرگزاري فارس :پيراهن دروازهبان تيمملي فوتبال اسپانيا به مبلغ
قرار است زين الدين زيدان نيز در كنار كاسياس چند پروژه بزرگ را
 300هزار يورو در خيريه پكن به فروش رسيد.
افتتاح كند.

موسسه خیریه بارسلونا،
مرکز جدیدی را به شبکه کمک های جهانی
خود افزود

این مرکز در ماالوی واقع شده و نزدیک به  120کودک محروم از
مزایای اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش قرار داده است و خدمات
تحصیلی ،ورزشی ،درمانی وخوراکی ارائه می کند.
پنجمین موسسه خیریه باشگاه بارسلونا در قاره آفریقا ،در  13می،
در مرکز کشور ماالوی یعنی شهر چزی افتتاح شد؛ در این مراسم رئیس
موسسه خیریه باشگاه یعنی مارتا سگو ،نماینده موسسه خیریه محلی با
نام آفریقای فعال ،کارکنان مرکز خیریه و تعداد زیادی از افراد محلی
حضور داشتند.

این مراسم با شکرگزاری رهبران روحانی محلی آغاز شد و به دنبال
آن از نشان یادبود این موسسه پرده برداری شد؛ این جشن با حرکات
نمایشی توسط کودکان تحت حمایت این موسسه پایان یافت.
این مرکز حاوی  4کالس درس ،یک اتاق رختکن ،یک انباری،
زمین های ورزشی و یک حلقه چاه آب می باشد که این چاه ،آب
الزم را برای زمین های اطراف فراهم می کند و به افزایش تولیدات
کشاورزی منطقه نیز کمک می کند.
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کمک  ۵۰۰هزار دالری
براد پیت به
قربانیان طوفان جاپلین
به گزارش واحد خبر آفتاب به نقل
از اسکای نیوز ،این منطقه که در ماه
می توسط بالیای طبیعی ویران شد،
در حال بازسازی است و براد که در
منطقه اسپرینگفیلد در نزدیکی شهر
جاپلین متولد شده است ،از طریق
بنیاد خیریه خود و آنجلینا به اهالی
این منطقه آسیب دیده کمک مالی
کرد تا شهروندان این شهر بتوانند
هرچه زودتر ویرانه های بجا مانده را
بازسازی کنند.
او گفت« :حدود سی درصد از شهر جاپلین ویران شده است و
اهالی این شهر با مشکالت زیادی روبرو هستند .من بیشتر دوران
کودکی خود را در این شهر گذرانده ام و می دانم که مردم این
منطقه بسیار سخت کوش ،فروتن و انعطاف پذیر هستند».
«بنیاد خیریه محلی اوزارکس ،پا به پای اهالی جاپلین کار
خواهد کرد تا شهروندان آسیب دیده این شهر بتوانند خانه و
زندگی خود را از نو بسازند.ما نیز امیدواریم بتوانیم به بازسازی
این منطقه کمک کنیم».
آنجلینا افزود« :ما با مردم چاپلین که چیزهای زیادی را در
این فاجعه غم انگیز از دست داده اند ،ابراز همدردی می کنیم».

براد و آنجلینا که سه فرزند خوانده و سه فرزند بیولوجیکالی
دارند ،چندی پیش مبلغ  ۱۵۰هزار دالر یه یک خیریه حمایت از
کودکان اهدا کردند.
این زوج هالیوودی ،این مبلغ را به مناسبت روز جهانی
فرزندخواندگی به یک موسسه خیریه در آمریکا با نام « روستای
کودکان اس او اس» ،اهدا کردند .این موسسه خیریه از خانواده هایی
که دارای فرزندخوانده هستند ،حمایت می کند و نیاز های کودکانی
که بدون پدر و مادر بزرگ می شوند را بررسی و روشن می کند.

توافق شکیرا و باشگاه بارسلونا
برای انجام امور خیریه
خواننده سرشناس کلمبیایی دیروز در سالن کنفرانس دانشگاه
میامی ،در مراسم رسمی معارفه همکاری دو بنیاد «پابرهنه ها» و«اف.
سی .بارسلونا» شرکت کرد
سایت گل -شکیرا و جرارد پیکه دیروز در میامی ،در مراسم معارفه
توافق رسمی دو بنیاد «پابرهنه ها» که متعلق به شکیراست و بنیاد «اف
سی بارسلونا» شرکت کردند .توافق این دو بنیاد درراستای کمک رسانی
هرچه بیشتر به کودکان محروم در شهر کارتاخنای کلمبیا و حاشیه
نشینان میامی آمریکاست.
پروژه «فوتبال برای رشد جوانی و زندگی سالم» هم به منظور زیر
نظر گرفتن کودکان در جوامع پرخطر و حساس که با خطر سقوط
اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند سازماندهی شد و بدین ترتیب
بیش از 28هزار و پانصد کودک و جوان آمریکای جنوبی که در مناطق
محروم و فقیر زندگی می کنند را تحت پوشش قرار می دهد.

جرج مایکل برای کمک به
خیریه ی پرنس ویلیام و همسرش،
یک آهنگ به آن ها هدیه کرد.
به گزارش واحد خبر آفتاب به نقل از
آسوشیتدپرس ،آهنگ اهدایی این خواننده به
زوج سلطنتی« ،تو و من» نام دارد و دانلود آن به
صورت رایگان برای همه عالقه مندان امکان پذیر
است .جورج مایکل امیدوار است که طرفداران او
و این زوج بعد از دانلود این ترانه به بنیاد خیریه
ویلیام و کیت کمک کنند .این آهنگ جورج
مایکل اولین بار از شبکه سی ان ان و در برنامه
«پیرز مورگان» پخش شد.
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کمک  370میلیون دالری سازمان ملل
برای ریشه کنی فقر در فیلیپین
کواالالمپور  -سازمان ملل متحد اعالم كرد كه براي تامين هزينه ی
برنامه هاي ريشه كني فقر در فيليپين مبلغ  370ميليون دالر بودجه
اختصاص داده است كه به تدريج و در  7سال آتي در اختيار اين كشور
قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبر آسيا ،نقاط تمركز اين برنامه براي
كمك به فيليپين جهت ريشه كني فقر در چارچوب كمك هاي توسعه اي
سازمان ملل در بين سال هاي  2012تا  2018قيد شده است.
بر اساس اين گزارش ،از مبلغ اختصاص يافته از سوي سازمان ملل
 75ميليون دالر توسط سازمان ملل و  295ميليون دالر ديگر از طريق
بخش خصوصي و ساير اهداء كنندگان تامين خواهد شد.

تظاهرات کامبوجی ها علیه کار کودکان

صدها كودك مدرسهاي كامبوجي به مناسبت روز جهاني عليه كار
كودك ،با در دست داشتن پالكاردهايي كه خواستار پايان دادن به كار
كودك بودند ،در سراسر پايتخت اين كشور به راهپيمايي پرداختند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،اين تظاهرات از سوي
سازمان جهاني كار ( )ILOو دولت كامبوج سازماندهي شده بود .دولت
اين كشور قصد دارد به بدترين شكل كار كودك در اين كشور ،تا سال
 2016پايان دهد.
همچنين دولت اين كشور برنامه بلندپروازانهاي را آغاز كرده تا منطقه
حاشيه رودخانه معروف شهر پنوم پن را تا اين موقع در سال آينده ،از
كارگران كودك پاك كند.

مدير برنامه ضد كار كودك  ILOدر كامبوج اعالم كرد :شرم آور
است كه كودكان خردسال در حال گدايي يا فروش كتاب و سوغاتي به
گردشگران تا پاسي از شب ،مشاهده شوند.
طبق اعالم  ،ILOحدود  1.5ميليون نفر از كامبوجيهاي زير  18سال
مجبور به كار كردن مي شوند و بيش از  310هزار نفر از آنها به مشاغل
خطرناكي مانند سمپاشي يا كار در كارخانههاي آجر مي پردازند.
كامبوج يكي از فقيرترين كشورهاي آسياي جنوب شرقي است كه
حدود يك سوم جمعيت  14ميليون نفري آن با كمتر از يك دالر در روز
زندگي مي كنند.

نمايشگاه خيريه كمك به
كودكان بي سرپرست در
كره شمالي برگزار شد
كن  -به منظور كمك به كودكان بي سرپرست ،نمايشگاه خيريه اي از
سوي انجمن همسران ديپلمات هاي مقيم كره شمالي با حضور كشورهاي
مختلف از جمله جمهوري اسالمي ايران در ساختمان برنامه جهاني غذاي
سازمان ملل متحد در پيونگ يانگ برگزار شد.
به گزارش ايرنا به نقل از سفارت ايران در پيونگ يانگ ،در اين
نمايشگاه برنامه هاي متنوعي از جمله جشنواره غذا ،بازارچه صنايع
دستي ،ارائه آثار هنري و فرهنگي ،اجراي موسيقي ملل و نمايش
عكس و تصوير از مناطق ديدني كشورهاي شركت كننده به اجرا
درآمد.
درآمد حاصل از اين نمايشگاه كه هر
سال در فصل بهار برگزار مي شود ،براي
كمك به كودكان بي سرپرست كره شمالي
هزينه خواهد شد.
در اين نمايشگاه كه با استقبال پرشور
نمايندگي هاي ديپلمايتك و اعضاي سازمان
هاي دولتي ،غير دولتي و بين المللي مواجه
شد ،همسران ديپلمات هاي ايراني مقيم كره
شمالي نقش برجسته اي ايفا كردند.
آنها با تهيه ی انواع مختلف غذاهاي
سنتي ايراني ،برپايي نمايشگاه عكس
و پوستر از مناطق ديدني و گردشگري
كشورمان ،عرضه محصوالت سنتي و صنايع
دستي ايران و كاالهاي مختلف به رونق
بخشيدن به اين مجموعه كمك كردند.
اجراي نمايش هنري و تئاتر توسط
دانش آموزان ايراني مقيم كره شمالي نيز
با استقبال بازديدكنندگان مواجه شد.
از ويژگي هاي قابل توجه اين
نمايشگاه ،كه از ابتكارات قابل توجه و
جالب زنان ايراني بود ارائه شعر معروف
حكيم سخن سعدي شيرازي ‹ -بني آدم
اعضاي يكديگرند – كه در آفرينش زيك گوهرند› – .بود.
اين شعر زيباي سعدي كه نشان دهنده ی نوع دوستي ايرانيان و
اهتمام آنان در حل مشكالت جامعه بشري است ،مورد توجه شركت
كنندگان قرار گرفت و متن فارسي و ترجمه انگليسي آن در محل
ساختمان برنامه غذايي سازمان ملل به صورت اساليد به نمايش
درآمد.
همچنين تهيه پوستر ‹خوش آمديد› به زبان هاي مختلف ،و نصب آن
در محل برگزاري اين رويداد فرهنگي ويژگي خاصي به آن بخشيده بود.

خانم مراديان همسر سفير ايران در كره شمالي كه رياست انجمن
همسران ديپلمات هاي خارجي مقيم كره شمالي را برعهده دارد،
در اين مراسم گفت :اين نمايشگاه عالوه بر معرفي فرهنگ و هنر
كشورهاي مختلف  ،موجب كمك به كودكان بي سرپرست و نيازمند
كره شمالي مي شود.
براساس اين گزارش ،غرفه ايران يكي از غرفه هاي شلوغ و
پرطرفدار اين نمايشگاه بود به گونه اي كه در ساعات اوليه  ،بيشتر
محصوالت ارائه شده به فروش رفت.
در اين نمايشگاه همچنين يك تخته فرش دستباف نفيس ايراني

اهدايي از سوي بانوان ايراني به صورت مزايده به فروش رفت كه
درآمد حاصل از فروش آن براي كمك به كودكان نيازمند كره شمالي
هزينه خواهد شد.
كشورهاي ايران ،مالزي ،روماني ،هند ،مصر ،نپال ،آلمان ،روماني،
ايتاليا ،روسيه ،پاكستان ،سوريه ،مغولستان ،سوئد ،اندونزي ،ويتنام،
چين ،آمريكا ،كانادا ،نيجريه ،بلغارستان ،انگليس ،الئوس ،كامبوج و
لهستان از جمله كشورهاي شركت كننده در اين نمايشگاه بودند.
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دبيركل سازمان ملل:
سياست هاي حمايتي دولت ها از نهاد خانواده،

چرخه فقر را متوقف مي سازد

دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني خانواده
گفت :گسترش سياست هاي حمايتي دولت ها از خانواده مي تواند چرخه
فقر را متوقف سازد.
به گزارش اطالعات سازمان ملل متحد در تهران‹ ،بان كي مون› در
پيام خود به مناسبت  15مي برابر با  25ارديبهشت ماه جاري ،روز جهاني
خانواده افزود :بسياري از خانواده ها متحمل مشقات سخت و مزمن هستند.
به دليل نبود شغل و ابزار الزم براي رفع نيازها ،بزرگساالن نمي توانند
غذاي مناسب براي كودكان مهيا كنند و آنان دچار كمبودهاي فيزيكي و
رواني مادام العمر مي شوند.
دبير كل سازمان ملل اضافه كرد :فقر همچنان باعث مرگ صد ها هزار
زن در زمان وضع حمل مي شود و محروميت اجتماعي ،غالبا منشا اين
مشكالت است.
بان كي مون اظهار داشت :تبعيض و دسترسي نابرابر به خدمات
اجتماعي ،خانواده ها را از فرصت براي برنامه ريزي به منظور آينده اي بهتر
براي كودكان محروم مي سازد.
دبير كل سازمان ملل در ادامه پيام خود تصريح كرد :برخي از گونه هاي

خانواده در معرض خطر ويژه اي قرار دارند كه شامل خانواده هاي بزرگ،
خانواده هاي تك سرپرست ،خانواده هايي كه نان آور آنان بيكار است يا از
بيماري و معلوليت رنج مي برد ،مي شوند.
به گفته وي ،همچنين خانواده هايي كه اعضاي آنها از تبعيض مبتني
بر جنسيت رنج مي برند و نيز خانواده هايي كه در حلبي آبادها و نواحي
روستايي به سر مي برند ،در معرض خطر ويژه قرار دارند.
دبير كل سازمان ملل اظهار داشت :افراد بومي و خانواده هاي مهاجران،
همچنين كساني كه در درگيري ها و نا آرامي ها زندگي مي كنند ،در خط
مقدم بحران و محروميت قرار دارند.
بان كي مون اضافه كرد :تعدادي از دولت ها ،خط مشي هاي متمركز
بر خانواده شامل برنامه اهداي كمك هاي نقدي ،مقرري براي كودكان،
محرك هاي مالياتي و اقدامات حمايتي و اجتماعي براي كودكان و زنان
تدوين كرده اند.
دبير كل سازمان ملل متحد در اين پيام افزود :گسترش اين سياست ها
مي تواند وضعيت تغذيه وآموزش كودكان را بهبود بخشد و چرخه فقر را
كه طي نسل ها وجود داشته است ،متوقف سازد.

بيش از  100ميليون كودك در جهان در مشاغل
پرخطر كار ميكنند در هر دقيقه يك كودك
كار دچار سانحه يا مرگ مي شود

سازمان بينالمللي كار در گزارشي اعالم كرد كه  115ميليون كودك در
نقاط مختلف جهان در مشاغل پرخطر فعاليت ميكنند.
به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
سازمان بينالمللي كار در اين گزارش تخمين زده است :اين كودكان در
گروههاي سني مختلف در معادن و كارخانجات كار ميكنند و شمار كودكان
 15تا  17سال كه در اين مشاغل سخت و پرخطر فعاليت ميكنند ،بين
سالهاي  2004تا  2008ميالدي به شدت رشد داشته است.
مشكل كودكان كار به ويژه آن دسته كه در مشاغل سخت فعاليت
ميكنند تنها محدود به كشورهاي در حال توسعه و فقير نميشود بلكه
چرخهاي صنعت كشاورزي آمريكا نيز با استفاده از اين نيروهاي كار ارزان
ميچرخند .آمارهاي اين نهاد بينالمللي نشان داده است كه هر دقيقه يك

كودك حين انجام كار سخت در پي سوانح و حوادث ناشي از آن كار دچار
صدمه يا مرگ ميشود.
به گزارش ايسنا« ،جوآن سوماويا» دبير كل سازمان بينالمللي كار
در بيانيهاي خاطرنشان كرد :آمارها نشان ميدهد كه بيش از نيمي از
 215ميليون كودك كار در جهان در مشاغل پرخطر همچون حفر معدن
يا كارهاي ساختماني فعاليت ميكنند.دبير كل سازمان بينالمللي كار-
 -ILOدر ادامه به شبكه خبري سيانان يادآور شد :نرخ آسيبها و
صدمات جسماني و مرگ حين كار در كودكان كار در مقايسه با بزرگساالن
بسيار باالست؛ چرا كه اين كودكان بسيار آسيبپذيرند.
به گزارش ايسنا ،شمار كودكان كار در مشاغل سخت و پرخطر در
كشورهاي آسيايي و حوزه اقيانوس آرام بيش از ساير كشورهاست.
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