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سـخــن مـــدیــــر مـســئـــــــــــول
پاییزی دیگر از راه رس�ید و من س�پاس گزار خداوند هس�تم که در آستانه ششمین س�الگرد بنیان نهادن
مهرآفرین ،با یاوران و همیارانی چنین نیکوسرش�ت همراه و همگام می باش�یم .ش�ش سال پیش در چنین
روزهایی اندیش�ه ی بنا نهادن مهرآفرین رنگ واقعیت به خود پذیرفت و این نهال مهر که همواره معتقدم
تجلی مهر خداوندی اس�ت پا گرفت .شاید در آن هنگام که رویای مهرآفرین به واقعیت می پیوست ،تصور
نمی کردم که بعد از ش�ش س�ال این موسس�ه به این جا برس�د؛ بیش از  5000مددجوی تحت پوش�ش ،حدود  10000یاور،
سفیرانی از میان محبوب ترین چهره های جامعه ،حامیانی از میان بزرگان حوزه های مختلف و باالخره سفر به شاخ آفریقا
و مناطق قحطی زده برای رس�اندن مهر ایرانی به مردمانی که امروز برای زنده ماندن ،چش�م به راه یاری جهانیان هستند.
خبر مرگ هر روزه ی بیش از  30کودک زیر  5سال در مناطق قحطی زده ی آفریقا مهرآفرین را بر آن داشت تا به یاری این
کودکان بی پناه بشتابد .این سفر ،آغاز حرکت دیگری بود برای نزدیک شدن به چشم انداز موسسه؛ و رسیدن به روزی که
هیچ کس احساس درماندگی و تنهایی نکند .لبخندهایی که پس از دریافت کمک ها بر آن صورت های دردمند می نشست
ما را بس بود تا همچنان محکم و استوار در راه خدمت به همنوعان قدم برداریم.
همانند گذشته برای انجام رسالت خود نیازمند یاری و همراهی شما عزیزان هستیم.
فاطمه دانشور – مدیر مسئول

جناب آقای
محمود ذوالفقاری
مدیریت محترم چاپ خجسته
بدینوسیله از همکاری و مساعدت
جنابعالی در خصوص چاپ نشریه
مهرآفرین سپاس گزاری نموده
و از پروردگار پاداشی نیکو
برای شما خواستاریم.

در غم از دست دادن یاور
مهرآفرینمان مرحومه مغفوره
ساناز تقوی به سوگ نشسته ایم.
موسسه مهرآفرین مراتب تسلیت
خالصانه را نثار همه ی اعضای خانواده
داغدیده آن مرحومه و دوستان و
آشنایانش می نماید و صبر پایدار
برایشان آرزومند است.

}

}

چـــــــــگــــــونـــــه
مـــهـــرآفــــــریـــــن
شویم!
زنجیره
ی یاوران
مهر آ فر ی��ن
هر روز گس��ترده
تر می ش��ود .یاوران
گرانق��در س��رمایه های
مهرآفری��ن هس��تند ک��ه
هم��واره در کن��ار مهرآفری��ن
ایستاده اند و در روزهای سخت و
بحرانی به بقای موسسه کمک کرده
ان��د .مهرآفرین همواره قدردان انس��ان
های نیکوکاری است که در قبال همنوعان
خود احس��اس مس��ئولیت می کنند و سعی
دارند جامع��ه ای بهتر برای آینده بس��ازند .در
مهرآفرین برای نیکوکارانی که قصد دارند موسسه
را در رس��یدن به اهدافش ی��اری کنند ،روش های
گوناگونی به شرح زیر وجود دارد:

مهرآفرین
را در مح��ل
کار ی��ا زندگی
خ��ود نصب نمایید
ت��ا ع�لاوه ب��ر کمک
های خود ،ب��ه نزدیکان
و دوس��تان خود هم فرصت
انجام کار خیر را داده باشید.

کمک در احداث مجتمع
های فرهنگی و آموزشی
شما می توانید با کمک های خود موسسه
را در احداث مجتمع های فرهنگی آموزشی
برای کودکان کار و خیابان در شهرهای تهران
و تبریز ی��اری نمایید .زمین های این مجتمع ها
به موسس��ه اهدا شده اس��ت و مجتمع ها در دست
احداث می باشند .س��ازمان هایی مانند میتسوبیشی
از همی��ن طریق مس��ئولیت اجتماعی خ��ود را به انجام
پرداخت حق عضویت
رساندند .همچنین می توانید در بازسازی یا ساخت
20000
ش��ما م��ی توانید ب��ا پرداخت حداق��ل
مراک��ز رفاهی و فرهنگ��ی در مناطق محروم به
موسسه
تومان ماهیانه به ش��ماره حساب های
بیشتر
اطالعات
برای
مهرآفرین کمک کنید.
یا پرداخت آنالین از طریق وبس��ایت موسسه،
و ارتباط با مهرآفرین
به عنوان یاور عضو موسس��ه شوید .خواربار و
با واحد یاوران
کمک های غیر نقدی
مایحتاج مددجوی��ان از طریق درآمد حاصل
فرمایید.
حاصل
تماس
ش��ما می توانید هدایا و اجناس دیگری نظیر
از پرداخت های حق عضویت تامین می شود.
پوش��اک ،خوارب��ار ،ل��وازم التحری��ر و  ...را با
هماهنگی موسسه به مددجویان اهدا کنید.
واریز حق سرپرستی
همچنین می توانی��د محصوالت و خدمات قابل
20000
حداقل
شما می توانید با پرداخت ماهیانه
ارائه سازمان خود را در اختیار موسسه قرار دهید
خصوص
در
موسسه
تومان (بس��تگی به تش��خیص
تا آنها را در بازارهایی که توسط موسسه برگزار می
یا
ک��ودک
یک
تحصیل
نی��از ک��ودک دارد) هزین��ه
شود به فروش برسانیم .درآمد حاصل از این بازارها به
حساب
به
مس��تقیم
مبلغ
این
نوجوان را بر عهده بگیرید.
نفع کودکان مهرآفرین هزینه خواهد شد.
مادر کودک ،که سالمت روانی او تایید شده واریز می شود.
یاور افتخاری
حمایت اینترنتی
ش��ما می توانید با گذاشتن بخشی از زمان یا تخصص خود در
اینترنتی
پرداخ��ت
صفح��ه
ش��ما ب��ا ق��رار دادن لوگ��وی
اختیار موسسه ،مهرآفرین را در مواقع نیاز یاری کنید.
مهرآفرین در گوش��ه وبالگ یا وب سایت خود می توانید
بازدیدکنندگان س��ایت خود را به انجام کار خیر سوق
حمایت از آگاهی رسانی
دهید .برای دریافت لوگوی صفحه پرداخت اینترنتی
در صورتی که مدیر سازمان یا صاحب کسب و کاری
می توانید به وبسایت ما مراجعه نمایید.
می باش��ید ،م��ی توانید با درج آگهی در نش��ریه
مهرآفرین ،عالوه بر یاری نمودن موسسه ،نام
نصب صندوق های مهرآفرین
برند خ��ود را در میان ش��بکه ی بزرگ
م��ی
چنانچ��ه تمای��ل داری��د
یاوران مهرآفرین مطرح کنید.
توانید صن��دوق های

دست یاریگر شما
را به گرمی
میفشاریم
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گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1390
واحد مددکاری -شعبه تهران

تهیه و تنظیم :فرشته خواجویی نژاد/کارشناس مددکاری مهرآفرین

مراجعه به موسسه
تعداد مراجعین به واحد مددکاری تهران در  3ماهه دوم س��ال  108 ،90نفر (سرپرس��ت خانوار) بوده که  16نفر از ایش��ان به خیریه های ذی ربط ارجاع
داده شده 53 ،خانوار جزء گروه هدف مهرآفرین نبوده و  39خانواده 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 میان خانواده های پذیرش ش��ده  10خانواده با مش��کل مسکن روبرو بودند که با پرداخت  145،000،000ريال به  9خانواده مشکل ایشان حل گردید
و مشکل 1خانواده باقی مانده با کمک یاوران به زودی برطرف خواهد شد.
( الزم ب��ه توضیح اس��ت مبلغ الزم برای تهیه مس��کن مددجویان جمعا 210،000،000ريال بوده که با رایزنی ای��ن واحد به مبلغ  145،000،000ریال
کاهش یافت ).
تامین جهیزیه
با توجه به این مطلب که تامین جهیزیه مددجویان به صورت نقدی انجام می ش��ود اما به دلیل ش��رایط بس��یار نامساعد ( از لحاظ فرهنگی _اقتصادی)
یکی از مددجویان شهرس��تانی با کمک مهرآفرین اقالم ضروری و غیر ضروری تازه عروس که س��اکن تهران بود تهیه شد و حتی برخی از همکاران واحد
اجرایی در چیدمان وسایل کمک های گسترده ای داشتند .
معرفی به کار و اشتغال زایی
از میان مددجویان تحت حمایت 8 ،خانم معرفی به کار شده اند و اکنون در وضعیت بسیار مساعدتری ازلحاظ اقتصادی و روحی به سر می برند .
معرفی به خیریه ها به همراه نتیجه ی مطلوب
نام موسسه

تعداد ارجاع شدگان

کمیته امداد

8

انجمنMS

2

امداد گران عاشورا

6

جمع کل

16

حمایت درمانی ومعرفی به بیمارستان ها از طریق واحد مددکاری
معرفی به بیمارستان بهمن و ارجاع به پزشکان مختلف 3 :نفر
معرفی به بیمارستان لقمان و ارجاع به پزشکان مختلف 34 :نفر
ازجمله اقدامات انجام ش��ده در این دو بیمارس��تان جراحی و الپاراسکوپی ،فیزیوتراپی ،اسکن ،انجام آزمایش ها و سایر خدمات پزشکی بوده که برخی از
این اقدامات به صورت رایگان انجام شده است .
ب��ا توجه به این مس��ئله که هزینه های عم��ده ی درمان مددجویان از طریق کارگروه پزش��کان پرداخت می گردد ،اما پرداخت��ی های واحد مددکاری،
 71،000،000ريال بوده است .
معرفی به چشم پزشک
یکی دیگر از خدمات انجام شده معاینه ی چشم  48نفر از مددجویان به خصوص کودکان جهت تشخیص تنبلی چشم بود ،که با رایزنی های انجام شده
به  15تن از ایشان که نیازمند عینک بودند نیز به صورت رایگان عینک داده شد .
هزینه ی تخمین زده شده10،800،000 :ريال
معرفی به دندانپزشک
در سه ماهه دوم سال 51 ،مددجو به دندانپزشک معرفی شدند و تمامی خدمات با تخفیف  %50انجام شد.
هزینه ی پرداختی از طرف موسسه18،800،000 :ريال
ارجاع به روانشناس
پس از بررسی ،تایید و انجام کار کارشناسی بر روی خانواده ها در هنگام مشاهده ی هر گونه اختالل و مشکالت روحی ،فرد مورد نظر به دکتر روانشناس
و در مواقع مورد نیاز ،به روانپزش��ک ارجاع داده ش��د .از بین مراجعین و تحت حمایت قرار گرفته ها  88نفر به روانش��ناس و روانپزشک مراجعه داشتند که
به این منظور مبلغ 13،200،000ريال هزینه شده است .
اقدامات فرهنگی – آموزشی
کارگاه های آموزشی ویژه ی مادران با هدف ارتقاء سطح کیفی زندگی مددجویان و با عناوین مدیریت عمر و مدیریت اقتصاد خانواده برگزار شد .
گزارش مالی  3ماهه اول واحد مددکاری تهران
ردیف

عنوان خدمات

تعداد کل
مخاطبان

درصد
مخاطبان

هزینه ی پرداختی
(ریال)

درصدهزینه ها

1

مستمری ماهیانه مددجویان

700

%60/6

1،106،700،000

%74/9

2

خواربار

200

%17/3

70،223،000

%4/8

3

کمک هزینه مسکن

9

%0/7

145،000،000

%9/8

4

خرید لوازم منزل

15

%1/3

22.930.000

%1/5

5

کمک هزینه درمان

136

%11/7

100،600،000

%6/8

6

کمک هزینه مشاوره روانشناسی

88

%7/6

13،200،000

%0/9

7

تامین جهیزیه

1

%0/1

20،000،000

%1/3

8

اشتغال زایی

8

%0/7

-

-

9

جمع کل

1157

%100

1،478،653،000

%100

الزم به توضیح است که تعداد  90بسته خواربارنیز توسط آقای دمیرچی به مهرآفرین اهدا گردید و میان مددجویان توزیع شد  .تعدادی از یاوران حق
سرپرستی نیز برای مددجویان خود سبد ارزاق ارسال کردند .
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نمودار توزیع فراوانی درصد هزینه ها بر حسب نوع خدمات

نمودار توزیع فراوانی درصد مخاطبان بر حسب نوع خدمات
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در موسس�ه مهرآفرین،
خانواده هایی تحت پوش�ش
هس�تند ک�ه به خاطر ش�رایط
و نامالیم�ات زندگی در مع�رض خطرناک ترین
آسیب های فردی و اجتماعی قرار دارند .مهرآفرین
به پش�توانه ی یاوران بزرگوارش به یاری این افراد
می شتابد و تا حد امکان تالش می کند تا از آنان در
برابر آسیب ها و خطرات حمایت کند .سرگذشت
چند نفر از کس�انی که با کمک مهرآفرین در
مسیر بهبودی و توانمندی قرار گرفتند

ا.ر
پس�ر بچه ای  8ساله که
 4س�اله به نظر می رسید نیازمند
پیوند کبد بود تنها با کمک مهر آفرین
بود که توانست از پدر کبد بگیرد  .هزینه
ی جراحی با گرفتن تخفیف از بیمارستان
و پزش�کان  35،000،000ری�ال ب�ود ک�ه
در زیر می خوانید.
مهرآفرین پرداخت ک�رد و اکنون این
کودک ب�ه زندگی عادی خود ادامه
ف.ر
می دهد.
خ.س
خانم��ی سرپرس��ت خانوار
خانمی دارای سه فرزند محصل
مبت�لا ب��ه بیم��اری ام  .اس و دارای
که  7س�ال اس�ت از همس�رش ب�ی خبر
دختری هفده ساله هستند .ایشان به دلیل
اس�ت  .وی ادعا می کند همسرکارتن خوابش در
معوق ش��دن اجاره بها با مالک دچار مش��کل
گوشه ای از خیابان فوت کرده است .یکی از دوستان
ش��ده و صاحبخانه حکم تخلیه ی منزل ایشان
پارکین�گ خانه ی خود را به مدت ش�ش م�اه در اختیار
را گرفته ب��ود  .مهرآفرین وارد عمل ش��د و با
ایش�ان قرار داد تا بتوانند پولی به عنوان ودیعه تهیه کرده
پرداخت  11،000،000ريال مش��کل خانواده
و نقل مکان کنند  .مادر از س�طح س�واد و فرهنگ بس�یار
را برطرف کرد  .در ضمن مقرر گردید اجاره
پایینی برخوردار بود و توانایی کار و ایجاد درآمد را نداشت
بهای ایش��ان ب��ه ص��ورت ماهیانه به
 .ماندن این خانواده در تهران می توانس�ت عواقب زیادی
مالک پرداخت گردد.
داش�ته باش�د  .در نتیجه مبلغ  20،000،000ريال با شرط
رفتن به ش�هر محل تولد( محالت ) ب�ه مددجو داده
ش�د  .البته عقد ق�رار داد در محالت با حضور
یکی از همکاران انجام شد .
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واحد آموزش – شعبه ی تهران

گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 90

تهیه و تنظیم :مهديه سليماني کارشناس آموزش مهرآفرین

تابستان يكي از فصل هاي شلوغ و پركار در واحد
آموزش و فرصتي براي برگزاري برنامه هاي ويژه
و پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان است.
تعطيلي مدارس و فراغت بيش��تر دانش آموزان،
ام��كان حضورش��ان در اين واحد و اس��تفاده از

برنامه هاي تابستاني را بيشتر فراهم مي كند.
آن چ��ه پي��ش رو داري��د گزارش��ي از عملكرد
واح��د آم��وزش در تابس��تان  1390اس��ت
ك��ه ب��ه ص��ورت آم��اري ارائ��ه ش��ده اس��ت.
هم��ان طور كه مي بينيد بخش اعظم اين برنامه

ها ش��امل برگ��زاري كالس هاي آموزش��ي مي
ش��ود؛ كالس هايي نظير زبان ،كامپيوتر ،هنري،
ورزش��ي ،كالس ه��اي تقويتي با ه��دف تقويت
پايه درس��ي دانش آموزان و ...كه به ارتقاء سطح
مهارت هاي ايشان كمك مي كند.

جدول عملکرد آماری واحد آموزش بر حسب قالب برنامه  /تابستان 1390
ردیف

عنوان برنامه

تعداد مخاطبان
دختر

پسر

تعداد
کل مخاطبان

درصد
تعداد مخاطبان

تعداد اجرا

درصد اجرا

1

گردشگری

52

61

113

٪9/8

4

٪ 1/2

2

کالس های آموزشی

447

490

937

٪ 81/4

296

٪ 91/1

3

مشاوره تحصیلی

30

40

70

٪ 6/1

6

٪ 1/8

4

اعطای کمک های نقدی

2

5

7

٪ 0/6

7

٪ 2/2

5

اعطای کمک های غیرنقدی

3

8

11

٪1

11

٪ 3/4

6

مسابفه

4

9

13

٪ 1/1

1

٪ 0/3

538

613

٪100

325

٪100

جمع کل

نمودار شماره 1

توزيع فراواني درصد کل مخاطبان به تفكيك جنسيت

1151

نمودار شماره 2

توزيع فراواني درصد کل مخاطبان بر حسب قالب برنامه

نمودار شماره 3

توزيع فراواني درصد اجراي برنامه بر حسب قالب برنامه
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تابستانیبهیادماندنی
برایبچههایمهرآفرین

برگزاری جلسات مشاوره گروهی
واح��د آموزش از دفتر اجرایی موسس��ه مهرآفرین با هدف بررس��ی وضعیت
پیش��رفت درسی دانش آموزان و دانش��جویان تحت پوششی که در طول سال
تحصیلی  89-90از خدمات آموزش��ی استفاده کردند اقدام به برگزاری کارگاه
مش��اوره گروهی با موضوع «بررس��ی وضعیت پیشرفت تحصیلی و برنامه ریزی
و هدف گزینی» نمود.
ای��ن کارگاه در روز دوش��نبه 90/4/13 ،ویژه دخترها در س��الن اجتماعات
مجتمع ش��هید باقری(ش��هرداری منطقه  )13و در روز چهارش��نبه90/4/15 ،
ویژه پسرها در سالن همایش فرهنگسرای امید برگزار شد تا آنان با بهره گیری
از مشاوره دکتر مکی(روان شناس برنامه) و به کار بستن راهنمایی های ایشان
چشم انداز بهتری از آینده خویش داشته باشند.
الزم به ذکر است که این جلسات به صورت متوالی در طول سال  89برگزار
گردید و دانش آموزان و والدین آنها از این برنامه ها استفاده کردند.
اردوی سرزمین عجایب
تابس��تان  ،90پس از یک س��ال تحصیلی پرکار ،فرصت مناسبی برای دانش
آم��وزان مهرآفرین بود تا خس��تگی از تن به در کنند و خود را برای یک س��ال
تحصیلی جدید آماده س��ازند ،لذا واحد آموزش مهرآفرین با هدف ش��اد کردن
کودکان و اس��تفاده بهتر ایش��ان از اوقات فراغتش��ان 2 ،نوبت اردوی تفریحی
سرزمین عجایب را برگزار نمود.
اولین نوبت از این برنامه در روز  90/4/29ویژه  27نفر از دختران  6-12سال
و دومین نوبت در روز  90/5/2ویژه  29نفر از پسران  6-12سال برگزار شد.
در این اردو بچه ها از  7دس��تگاه بازی سرزمین عجایب استفاده کردند و در
پایان نیز هدایایی دریافت نمودند.

برگزاری مسابقه خوش نویسی
واحد آموزش از دفتر اجرایی موسسه مهرآفرین در روز یکشنبه90/04/12 ،
با هدف شناس��ایی دانش آموزان مستعد در رش��ته های هنری ،مسابقه خوش
نویس��ی برگ��زار کرد که در این برنام��ه تعداد  13نفر از دان��ش آموزان مقطع
ابتدایی و راهنمایی شرکت کردند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که به تمامی ش��رکت کنندگان در ای��ن برنامه هدایای
کوچکی به رسم یادبود اهدا شد و  3نفر از ایشان نیز به عنوان برگزیده هدایای
خ��ود را دریافت کردند و جه��ت پرورش استعدادش��ان در کالس های خوش
نویسی موسسه ثبت نام شدند.

خبرهای تیم فوتسال مهرآفرین
بعد از گذش��ت  3سال از راه اندازی تیم فوتس��ال مهرآفرین ،ضرورت تغییر
باش��گاه تمرین این عزیزان به فضایی بزرگ تر با امکانات بیشتر کامال احساس
می شد ،به همین دلیل از اول تابستان  90قرارداد اجاره سالن این تیم با باشگاه
فرهنگی-ورزش��ی شاهین بسته شد تا اعضای تیم از امکانات بیشتری برخوردار
باشند و در شرایط بهتری تمرینات هفتگی خود را انجام دهند.

برگزاری کارگاه آموزشی"از کجا باید آغاز کنیم؟"
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی از دیگر فعالیت های واح��د آموزش مهرآفرین
اس��ت .از جمله این کارگاه ها ،کارگاه “از کجا باید آغاز کنیم؟” بود که در شهریور
ماه  90به صورت هفتگی در فرهنگسرای امید برگزار شد.
آقای داوود امیراحمدی تدریس و هدایت دوره را بر عهده داش��ت و موضوعاتی
نظیر کیفیت زندگی ،راه های برخورد با مشکالت زندگی و ...از مباحث مطرح شده
در کارگاه بود که اعضای جلسه پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تشکیل تیم والیبال دختران مهرآفرین
تیم والیبال دختران ،به مربیگری س��رکار
خان��م نوری در تی��ر ماه  90با اجاره س��الن
والیبال باش��گاه اداره برق ته��ران راه اندازی
شد.
در ای��ن تیم  10نف��ر از دخت��ران مقطع
دبیرس��تان عضو هستند و با سرپرستی مربی
خود ب��ه یادگیری فنون ورزش مفرح والیبال
می پردازند.
عالقمندان به بازدید از تمرینات این تیم و
حمای��ت از آن م��ی توانند ب��ا واحد آموزش
تماس بگیرند.

راه اندازی آموزشگاه زبان مهرآفرین
تقوی��ت مهارت ه��ای فردی
از جمله مس��ائلی است که برای
رسیدن به هدف های خود باید
به آن توجه ک��رد .از جمله این
مهارت ها ک��ه امروزه مورد نیاز
هر فردی اس��ت ،یادگیری زبان
انگلیسی است.
به همین دلیل واحد آموزش
ب��ا هم��کاری  2نفر از اس��اتید
زبان که به ص��ورت افتخاری با
مهرآفرین همکاری می نمایند ،اقدام به راه اندازی
کالس ه��ای زبان انگلیس��ی با متد “تاچ اس��تون”
نمود تا گامی دیگر در جهت پرورش اس��تعدادهای
دانش آموزان تحت پوشش خود بردارد.
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نگذاشتید
خاموش
شوند

در صفحه نخست
وبسایت مهرآفرین ،بخشی
با عنوان « نگذاریم خاموش شوند» وجود دارد.
واحد اجرایی موسسه مهرآفرین با توجه به آگاهی
از وضعیت مددجویان ،شرح حال کسانی را که بیش از
دیگران به کمک های فوری نیاز دارند ،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
فرد نیازمند را که از همین طریق یاری شدند،
در این جا بخوانید.

دست های نیاز ِم  -ع
گ��رد پیری خیل��ی زود بر چهره ی خان��م " م – ع
" نشس��ته بود 41 ،س��ال بیشتر نداش��ت ،اما دندان های مصنوعی و
موهای س��پیدش حداقل او را پنجاه و چند س��اله نش��ان می داد .هنوز لب باز
نکرده که اشکش جاری شد! صحبت هایش را این طور آغاز کرد:
" 19س��ال پیش ازدواج کردم ،خیلی نگذش��ت که فهمیدم ش��وهرم معتاده ،تو روستای ما
طالق گرفتن خیلی بده ،یعنی میگن با لباس سفید رفتی با کفن سفید باید برگردی ،همین شد که
موندم تا این که پنجمین بچه ام به دنیا آمد ،وقتی زهرا به دنیا آمد شوهرم هم سر به نیست شد ! گم شد
! معلوم نشد کجا رفت  ،هر جا دنبالش گشتیم پیداش نکردیم که نکردیم ! من موندم و پنج تا بچه قد و نیم قد
که حاال مونده بودم چه طوری باید شکماشون رو سیر کنم! زهرا یکساله که شد  ،سال  80بود که آمدم تهران .
یه خونه تو مسعودیه اجاره کردم ،خیلی سختی کشیدم ،اون موقع بچه هام خیلی کوچیک بودن ،می ذاشتمشون
خون��ه و م��ی رفت��م خونه های مردم برای کار .خدا می دونه من این بچه ها رو ب��ا کلفتی تو خونه ها بزرگ کردم هم
پدر بودم هم مادر ،خیلی دلم شکست وقتی دامادم سمیرا رو به خاطر این که نمی تونستم جهیزیه اش رو بدم تو عقد
کردگی طالق داد .خدا می دونه که چقدر ش��رمنده ی دخترم ش��دم .پسرم دیگه درس نمی خونه می گه می خوام کار
کنم ،که دیگه تو کار نکنی اما با  150هزار تومن درآمدش حتی اجاره خونه هم ازش در نمیاد ،یک
ماهی هس��ت که آمدم تحت پوش��ش مهرآفرین .ماه پیش  170هزار تومن ریختند به حسابم
و اما بعد...
کلی خوش��حال شدم اما انگار هرچی س��نگه مال پای لنگه ،یه بار یک جسم  15کیلویی
با کمک یاوران هزینه ی
بلند کردم و خیلی راحت تاندون دست راستم پاره شد ،اولش باورم نمی شد می گفتم
عمل جراحی و تهیه ی پالتین
رگ به رگ ش��ده خوب می شه ،سه روز تمام دردش رو تحمل کردم ،شبا تا صبح
فراهم شد و عمل جراحی با موفقیت
بیدار بودم به خودم می پیچیدم ،رفتم پیش شکس��ته بند گفت کار من نیس��ت
صورت گرفت .م – ع دوران نقاهت را
رفتم دکتر تا دید گفت تاندون دستت پاره شده ،عکس نوشت ام آر ای نوشت
پشت سر می گذارد و مهرآفرین در
درس��ت بود ،تاندون دستم پاره ش��ده بود .یک ماهه که دارم درد می کشم!
تالش است تا بتواند این مددجو را در
من پولی برای درمان خودم ندارم .اگه دس��تم درس��ت نشه کی شکم این
حل مشکالت دیگرش یاری کند.
پنج تا رو سیر کنه؟"
طی مذاکرات مهرآفرین با پزش��ک معالج ایشان آقای دکتر صفری
هزینه خرید پالتین  1،750،000تومان و هزینه بیمارستان (لقمان)
 600هزار تومان محاس��به شد .سرگذش��ت وی روی سایت قرار
گرفت و از یاوران طلب یاری شد.

می خواهد زنده
بماند ؛ محمد  8ساله
محمد ،کودکی تبعه افغانستان بود که در
بیمارستان مطهری با مرگ دست و پنجه نرم می کرد .
طی گزارش کتبی از سوی مددکاری بیمارستان شهید مطهری
و اما بعد...
تهران متوجه شدیم کودکی  8ساله به علت سوختگی با شیر
با کمک نیکوکاران
داغ و عفونت ناشی از آن با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
داروهای محمد تهیه،
محمد با مادر بزرگش زندگی می کرد ،پدر و مادر وی در افغانستان
کارهای ترمیمی او انجام و
فوت کرده بودند و سرپرستی او با مادربزرگ پیر و ناتوانش بود
سرانجام پس از بهبودی
که توانایی تامین هزینه های محمد را نداشت .به گزارش مددکاری
از بیمارستان مرخص
مهرآفرین محمد به علت سوختگی با شیر داغ با  %32سوختگی در
شد.
بیمارستان بستری شده و به علت عدم بضاعت مالی خانواده داروهای مورد
نیاز محمد به وی نرسیده بود و این در حالی بود که علی رغم عفونت ناشی
از سوختگی و عدم درمان به موقع ،امید زیادی به زنده ماندن محمد می رفت .
مادر بزرگ محمد با این که می دانست ترخیص وی از بیمارستان منجر
به مرگ کودک می شود اما به دلیل عدم بضاعت مالی جهت تامین هزینه
های بیمارستان تمایل به ترخیص کودک از بیمارستان داشت و به
گفته ی پزشکان با ترخیص کودک مرگ وی نیز حتمی بود.
مهرآفرین از یاوران تقاضای کمک کرد ،هزینه های محمد بالغ
بر  3،000،000تومان بود که امیدوار بودیم با کمک
علی کوچک
شما عزیزان بخشی از آن تامین شود.
توسط پدرش شکنجه شد
 8س��ال پیش بود که در صفحه حوادث تمام
جرای��د این خبر آمده بود  " ،علی کوچولو را پدرش ش��کنجه
کرد"  ،امروز علی و خواهرش مبینا تحت پوشش مهرآفرین هستند .
علی اکنون نوجوانی  12س��اله اس��ت که تحت سرپرستی مادربزرگ مادری خویش است ،پدرش
همچنان به دلیل کودک آزاری و عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به س��ر می برد ،مادر علی تبدیل
به یک آدم افسرده و منزوی گیر شده است که هر چند وقت یکبار اقدام به خودکشی می نماید.
" دخترم  ،شیرین سالم بود وقتی ازدواج کرد اص ً
ال این شکلی که االن شماها می بینید نبود ،دامادم معتاد بود و
دخترم رو خیلی اذیت می کرد اما شیرین حاضر به طالق نبود .خیلی طول نکشید که علی رو باردار شد ،دخترم حامله
بود که دامادم از خونه بیرونش کرد ،آوردیمش پیش خودمون از ش��وهرش هیچ خبری نبود تا این که علی به دنیا آمده
و  4س��اله هم ش��ده بود  ،آمد دنبال دخترم هرچی بهش گفتم نرو به گوشش نرفت .خودش که رفت بچه رو هم با خودش
برد  ،من و پدرش از این کارش خیلی ناراحت ش��دیم و تو خونه اش پامونو نذاش��یم  ،اما بچه های دیگرم رفت و آمد داشتن،
تا این که یه شب شیرین زنگ زد گفت اگر االن نیایید این بچه رو می کشه ،خودمون رو رسوندیم  ،پای بچه رو شکسته بود،
بدنشو سیاه و کبود کرده بود و . . .رسوندیمش بیمارستان اونجا بود که دکترها گفتند خیلی وقته که این بچه رو آزار دادن ،از
دخترم پی جو شدم ،گفت علی رو همیشه تو دستشویی نگه می داشته و غذا بهش نمی داده  ،مجبورش می کرده  . . .بخوره !!!.
پای علی رو عمل کردند و پالتین براش گذاشتند  ،ازش شکایت کردیم ولی دخترم نگذاشت و رضایت داد ،علی
رو من آوردم پیش خودم اما دخترم رفت پیش ش��وهرش ،منم رفتم دنبال گرفتن حضانت علی و از ش��یرین
و اما بعد...
هم هیچ خبری نداش��تیم تا این که یکی از آش��نا ها دخترم رو با یه بچه کوچیک تو یکی از پارک ها در
" علی  .ک " در تاریخ
حال گدایی دیده بود ،رفتیم و پیداش کردیم بچه مبینا بود خواهر علی ،حضانت هر دو ش��ون رو از
دوشنبه21شهریور 90در
دادگاه گرفتم ،از دخترم وکالت گرفتم و شوهرش رو انداختم زندان ،اما االن پالتین پای علی باید
بیمارستان هفتم تیر شهر ری
قبل از ش��روع مدارس در بیاد ،دخترم هم که پاک عقلش��و از دست داده ،اول ماه رمضون کلی
تحت عمل جراحی قرار گرفت.
قرص خورده بود و رفته بود پشت بام  4ساعت زیر آفتاب داغ مونده بود  ،تمام بدنش سوخته
از عزیزانی که ما را در این راه
بود و تاول زده بود ،کلی از در و همسایه قرض و قوله کردم بردمش بیمارستان  700 ،هزار
یاری نمودند سپاس گزاریم.
تومن ش��د  ،دیگه کم آوردم  ،یه پیرزنم که ازم کاری بر نمیاد  ،هزینه های زندگی هم
باالست .االن خیلی نگران این دوتا بچه هستم".
مهرآفرین  :هزینه عمل پای علی  1،200،000تومان بود؛ به امید یاری ش��ما
عزیزان بار دیگر خبر را بر روی وبسایت مهرآفرین قرار دادیم.
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نامه نگاری های
مددجویان و یاوران
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 ،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 واس�طه 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 از میان نامه هایی که مددجویان برای حامیان خود نوشته اند ،وهمچنین
پاسخ دو تن از یاوران به این نامه ها را برای انتشار در نشریه انتخاب کرده ایم .متن نامه ها بدون
تغییر آورده شده است.

به تو ،از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد...
محسن الف
به نام خدا

با سالم
امیدوارم حال ش��ما خوب باش��د .غرض از نوشتن این نامه تشکر از زحمات
ش��ما و کارهایی که برای ما انجام داده اید اس��ت .من و برادرم مهدی همیشه
شما را دعا می کنیم چون شما در بدترین شرایط ما را کمک می کنید ،انشااهلل
وقتی ما بزرگ ش��دیم حتما جواب محبت های ش��ما را می دهیم .مادرم می
گوید هرکس در این دنیا به کسی کمک کند انگار آن دنیایش را ساخته است
من تا به حال ش��ما را ندیده ام من خیلی دوس��ت دارم به کالس فوتبال بروم
در تابستان و این مش��کلی شده اساسی در
فصل تعطیالت دبستان .هرکس در زندگی
ب��ه مش��کلی برمی خ��ورد و امی��دوارم که
مشکل ش��ما هم برطرف شود .من امیدوارم
که روزی بتوانم زحمات خیلی زیاد ش��ما را
جبران کنم .یکی از مش��کالت من دوچرخه
اس��ت که مادرم نمی خرد یعنی پول ندارد
بخ��رد م��ن دوچرخه ای  26می خواس��تم
که نش��د .در جش��ن نیمه شعبان وقتی می
خواستیم پرچم و چیزهای دیگری را بزنیم
اولین من ش��ما را مورد دع��ا و عبادت قرار
دادم.
من محسن الف متولد  1378از تهران
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دانیال ب
با عرض سالم:
امیدوارم که طاع��ات و عبادتتون در این ماه مبارک مورد
قبولی درگاه حق تعالی قرار گرفته باش��د از شما برای کمکی
ک��ه در حق من می کنید نهایت تش��کر و قدردانی را دارم و
آرزوی س�لامتی و موفقیت برای ش��ما و خانواده محترمتان
دارم و قول می دهم که نهایت تالش خودم را بکنم و مراحل
و مقاط��ع تحصیل��ی ام را به خوبی بگذرانم تا زحمت ش��ما
بیهوده نباشد.

نقاشی زهرا الف برای یاورش
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بیا بنویسیم که
خدا ته قلب آینه است...
نامه ی مهدی به یاورش؛ میثم

بهنام خدا
سالم مرا بپذیرید که از تمام وجودم است .هرگاه فرزندی به مشکلی برمی خورد از پدرش کمک می خواهد
یا فرزندانی که پدرشان فوت شده مورد احترام هستند ،اما ما فرزندان طالق که از محبت پدر محرومیم و هم
مردم ما را به طرز خاصی نگاه می کنند زیر فش��ار بدی هس��تیم برای همین کم هستند کسانی که به این آیه
قرآن که خداوند فرمود :از یتیمان دستگیری کنید ،عمل می کنند زیرا که ما عالوه بر نداشتن پدر از امتحانات
س��ختی برخورداریم و کم هس��تند کس��انی مثل ش��ما که ما را درک کردند و به این آیه قرآن عمل کردند .از
خداوند می خواهم دس��تان گرم و با محبتی که جبران کوتاهی پدرم را کرد و ناشناس��انه دس��تمان را گرفت و
باری س��نگین را از روی دوش مادرم که مریض می باش��د برداشت دستان شما را خدا بگیرد که از همه دستی
قدرتمند تر اس��ت .خوش��ا به حال شما که در حریم خدایید و لطف خدا را بی کم و کاست به ما رساندید ،من
هم سعی می کنم تالش شما را بی نتیجه نگذارم.
پسر کوچک تان مهدی
پاسخ میثم به مهدی
به نام خداوند مهرآفرین

سالم مهدی عزیز
در ابتدای این نامه خداوند قادر را س��پاس می گویم که از س��ر لطف و حکمت  ،من را با پس��ری با ایمان
آش��نا کرد .پس��ر عزیزم ،در نامه ای که برایم فرس��تادی گوش��ه ای از س��ختی های تو و خانواده ات را دیدم
و البت��ه محب��ت خدا را .لطف بیک��ران خدا همواره همراه همه ی ماس��ت .در چند خطی که نوش��تی متوجه
ش��دم خداون��د هدیه ای ب��ا ارزش به تو عطا کرده :صبر در س��ختی ه��ا و ایمان به خ��دا بزرگترین هدیه ای
بوده که خداوند به تو بخش��یده اس��ت .مهدی جان! وظیفه دارم بگویم "آنچه در آس��ایش نصیب انس��ان می
ش��ود چی��زی جز فریب و بازی دنیا نیس��ت و تنها پس از تحمل س��ختی ها ،رنج ه��ا و امتحانات ،نعمت های
پایدار خداوند پدیدار می ش��وند" خوش��حالم که تو در این امتحان ها پیروز ش��دی و دارای قلبی پر از ایمان
و اندیش��ه ای خداج��و هس��تی .مادران عزیزترین دارایی انس��ان در دنیا هس��تند ،همیش��ه ق��دردان زحمات
م��ادر ف��داکارت ب��اش .مهدی عزیز از محبتی ک��ه در نامه ات به من داش��تی ممنونم .راه ارتب��اط من و تو را
موسس��ه ی مهرآفری��ن تعیین می کند ،دوس��ت دارم هر زمان که مورد مهمی برای��ت پیش آمد با من مطرح
کنی .انش��اهلل آنچه در توانم باش��د کوتاهی نخواهم کرد .از همین جا دس��تان مهربانت را در دس��ت می گیرم.
"یادت باشد سختی هایی که داشتی نشانه ی این است که باید موفقیت های بزرگ را در آغوش بگیری".
دوستدارت میثم

نامه ی تارا برای یاورش؛ گلفام
به نام خدا
س�لام .حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باش��ه و در تمام مراحل زندگی موفق
باشید .می خواستم برای شما نامه ای بنویسم تا به خاطر حمایتی که از من می کنید تشکر
کن��م .ه��دف من تو زندگیم اینه که خوب درس بخونم تا بتونم به جایی و مقامی برس��م .که
مثل ش��ما به آدمایی که می خوان پیش��رفت کنند اما شرایط خوبی ندارن و دلسردشون می
کنه کمک کنم و از حمایت شما برای این که من به هدف برسم واقعا ممنونم.
تارا

پاسخ گلفام به تارا
تارای عزیز سالم
امیدوارم که مثل همیش��ه ش��اد ،موفق و پر از امید به زندگی باشی .ممنونم از نامه ای که
برام نوشتی و نمی دونی که چه قدر خوشحالم کردی .دوست دارم هر وقتی که دوست داری
از خودت و آرزوهات برام بنویس��ی .این طوری می تونیم دوس��تای بهتری برای هم باش��یم.
بزرگ ترین آرزوم اینه که به هدف و آرزوهات برس��ی ،ولی همیش��ه بدون باالتر از هر جایگاه
و مقامی انس��ان بودن آدم هاست که با ارزشه .هیچ وقت از شرایط سخت زندگی دلسرد نشو
چون برای هر کس��ی یه ش��رایطی وجود داره ،مطمئن باش که در وجودت ارزش هایی داری
که باید بهشون افتخار کنی و خانواده و دوستانی داری که دوستت دارن و براشون با ارزشی!
تارای عزیزم دوس��ت دارم من رو همیش��ه به عنوان یک دوس��ت ببینی که سعی می کنه
همیشه برای رسیدن به آرزوهات تا جایی که می تونه کنارت باشه.
بازم یادت نره ،قدر خودت و خانواده ات رو همیشه بدون!
دوستدارت گلفام
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دستاورد سفر سفیر یار مهرآفرین به مناطق محروم؛

آغاز عملیات بازسازی مدارس و درمانگاه روستای کتیج
عملیات بازسازی مدارس و درمانگاه روستای کتیج پس از سفر سفیر یار مهرآفرین خانم مریال زارعی به این منطقه آغاز شد .پیش از سفر
سفیر یار مهرآفرین حدود  40خانواده در این منطقه تحت پوشش مهرآفرین بودند ،اما در حال حاضر  180خانواده ،بالغ بر  700نفر از ساکنین
این منطقه از حمایت مالی و خدمات آموزشی ،بهداشتی درمانی ،مشاوره حقوقی و ...بهره مند هستند .فعالیت های موسسه مهرآفرین با
تامین بخشی از هزینه ها از سوی نیکوکاران به شرح زیر است:
پ��س از بازدید از مدرس��ه راهنمایی و دبیرس��تان خدیجه کبری ،از
آن جا که تعمیر س��قف مدرس��ه در الویت بود ،ایزوگام مورد نیاز تامین
و به منطقه فرس��تاده شد .تعمیر و بازس��ازی سقف در حال انجام است.
همچنین تعمیرات داخلی مدرس��ه جهت اصالح دیوارها و حیاط مدرسه
با توجه به خاکی بودن مورد بررسی قرار گرفت و برآوردهای الزم جهت
آس��فالت نمودن حیاط مدرسه انجام شد .با توجه به کمک های اهدایی
توسط نیکوکاران ،این مدرسه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
بازدید از مدرس��ه ابومس��لم انجام ش��د و مذاکرات الزم با مسئولین
آم��وزش و پ��رورش و مدیر مدرس��ه به عم��ل آمد و با توج��ه به قدمت
این مدرس��ه و شرایط نامساعد مقرر گردید ،بازسازی این موسسه توسط
نماینده ی موسسه مهرآفرین نیز آغاز شود.
طی بازدید از مراکز بهداش��ت و درمان و مشاهده و بررسی مشکالت
این مرکز مقرر ش��د س��قف این مرکز ایزوگام ش��ود .همچنین تعمیرات

داخل��ی صورت گرفته و س��اختمان نقاش��ی ،کف پ��وش تهیه و نصب و
سیس��تم روش��نایی اصالح و تعمیر گردد ،تعدای کول��ر جهت درمانگاه
خریداری و نصب شود ،همچنین قفسه بندی داروخانه تکمیل شود و در
حد مقدور ،محوطه درمانگاه آسفالت گردد.
طی بازدید از قنات روس��تا مقررشد بررسی های الزم جهت نحوه ی
اس��تفاده ی مناس��ب تر از قنات به عمل آید و در صورت امکان اقدام به
ایجاد استخر پرورش ماهی در محل گردد تا بتوان برای تعدادی از افراد
اش��تغال ایجاد ک��رده و منابع پروتئین مورد نیاز م��ردم منطقه را تامین
نمود.
طی جلس��ه ای با حضور مس��ئولین روستا مذاکراتی انجام شد که در
صورت امکان زمین مناس��بی را در اختیار موسس��ه قرارداده و موسس��ه
مهرآفری��ن دفت��ر خود را در ای��ن زمین بنا نماید و از ای��ن طریق بتواند
خدمات خود را در منطقه گسترش داده و به مددجویان کمک نماید.
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اخبار مهرآفرین

وبسایت مهرآفرین دو زبانه شد
بخش انگلیس��ی زبان س��ایت مهرآفرین از  11مرداد  90فعال
ش��د .در این وبسایت ماموریت و اهداف موسسه ،موضوع موسسه،
جمعی��ت تحت پوش��ش و مهم تری��ن اخبار مهرآفری��ن به زبان
انگلیس��ی آورده شده اس��ت .به امید آن که راه اندازی این بخش
در ج��ذب یاوران و حامیان بیش��تری از نهادهای بین المللی موثر
باش��د  .این بخش از صفحه اول وبسایت مهرآفرین قابل دسترس
می باشد.

3

کارکنان و یاوران مهرآفرین با اهدای خون خود،
زندگی اهدا کردند
روز س��ه ش��نبه  25مرداد  90کارکن��ان و ع��ده ای از یاوران
مهرآفرین به پایگاه انتقال خون مصالی تهران رفتند و در حرکتی
نمادین برای گسترش فرهنگ کمک به همنوعان ،به نفع بیماران
نیازمند خون خود را اهدا کردند.

2
4

توزیع خواربار ماه مبارک رمضان
موسسه مهرآفرین در ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع خواربار
از قبی��ل برنج ،ماکارونی ،روغن ،قند ،چای ،گوش��ت ،مرغ ،خرما،
پنی��ر ،ش��کر ،حبوب��ات و  ...در میان خانواده ه��ای نیازمند تحت
پوش��ش در تهران و شهرس��تان ها نمود .این اقالم ما بین 1055
خانواده که بالغ بر  5000نفر می باش��ند تقس��یم شد .مهرآفرین
هر س��اله عالوه بر تامین ارزاق فصلی مورد نیاز مددجویان ،در ماه
مبارک رمضان نیز بخش��ی از مایحتاج آن ها را در اختیارشان قرار
می دهد.
بنیان گذار مهرآفرین در راس کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران
دنیای اقتصاد  -بنیان گذار مهرآفرین بر صندلی ریاست کمیسیون اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تکیه
زد .نکته جالب در اس��تقرار این بانوی کارآفرین ایرانی بر صندلی ریاس��ت یکی از کمیسيونهای تخصصی اتاق ایران بعد از گذشت 128
سال از تاسیس این اتاق ،وجود رقبای سرشناس همچون بهروز فروتن و علی نقیب در انتخابات کمیسیون اخالق کسبوکار و مسئولیت
اجتماعی اتاق ایران بود که نش��ان داد چنان چه زنان کارآفرین در ش��رایطی برابر برای تصدی مس��ئولیتهای حساس وارد صحنه شوند،
کس��ب موفقیت برای آنها چندان دور از دس��ترس نخواهد بود .فاطمه دانشور بانوی کارآفرین و ريیس جدید کمیسیون اخالق کسبوکار
و مس��ئولیت اجتماع��ی اتاق ایران که بنیان گذاری نهاد مردمی و موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین را نی��ز در کارنامه فعالیتهای اجتماعی
خود دارد ،صرفا یک نمونه از اس��تعدادهای بزرگ نهفته در میان جامعه زنان کارآفرین ایران اس��ت که چنان چه به آنها میدان داده شود
میتوانند منشا تحوالت قابل مالحظهای در عرصههای گوناگون اقتصادی کشور باشند.

5

نشریه جهان کودک منتشر شد
پس از نش��ریه مهرآفرین و هم��راز  ،جهان کودک؛
سومین نش��ریه تحت امتیاز موسسه مهرآفرین منتشر
ش��د .در جهان کودک س��عی بر این است که نیازهای
کودکان و روش ه��ای تربیتی صحیح آنان و همچنین
مش��کالتی که پیش رو دارند مورد بررس��ی قرار گیرد.
مطالب این نش��ریه به دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی به
چاپ رس��یده اس��ت .با توجه به این که حق اش��تراک
نشریه به حساب مهرآفرین واریز می شود ،شما عزیزان
می توانید با اش��تراک یک ساله نش��ریه هم اطالعات
مفی��دی در خصوص کودکان به دس��ت آورید و هم به
کودکان مهرآفرین یاری برسانید.
برای اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 77643916
تماس حاصل فرمایید
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پنجمین شماره همراز منتشر شد
نش��ریه همراز ش��ماره  5منتشر ش��د .این نشریه به
ص��ورت فصل نامه تهیه ش��ده و به ص��ورت رایگان در
اختیار مددجویان مهرآفرین قرار می گیرد.
در این ش��ماره مصاحبه ای اختصاص��ی با امیدرضا
روانخواه انجام شده است .همچنین مطالبی در خصوص
کارآفرینی ،زندگی بزرگان ،جامعه شناسی به زبان ساده
و  ...در این ش��ماره آورده شده اس��ت .شما از وبسایت
مهرآفرین می توانید این نشریه را دانلود کنید.

توزیع لوازم التحریر در آستانه ی سال تحصیلی جدید
با شروع س��ال تحصیلی  90-91مهرآفرین یک ماه پرکار را پشت سر گذاشت.
از ش��هریور ماه فعالیت تمامی همکاران برای تهیه لوازم التحریر آغاز و بسته های
لوازم التحریر آماده شد و در اختیار تمامی شعبات مهرآفرین قرار گرفت.
دفت��ر ،مداد رنگی ،خودکار ،مداد ،تراش و پاک کن ،خط کش ،جامدادی و ...از
جمله اقالمی بود که در بسته های لوازم التحریر گنجانده شده بود.
دانش آموزانی که در ش��عبه های تهران ،مشهد ،سیرجان ،کرمان ،بندرعباس،
سیس��تان و بلوچس��تان و خرم آباد تحت پوش��ش مهرآفرین بودند با شروع سال
تحصیلی بس��ته های ل��وازم التحریر خود را دریافت کردند .ب��ا اجرای این برنامه،
مهرآفرین بار دیگر به دانش آموزان و دانش��جویان تحت پوش��ش خود نش��ان داد
که از آغاز هر فعالیت آموزش��ی و فرهنگی در کنار آن هاس��ت و از آن ها حمایت
خواهد کرد.
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جشنمیالدآفتابپنهان
جش��ن نیمه شعبان با حضور جمعی از نیکوکاران ،هنرمندان ،ورزشکاران
و مسئوالن موسس��ه مهرآفرین روز یکشنبه  26تیرماه در باغ سبز شمیران
برگزار شد.
در قس��مت اول برنامه“ ،باران کمایی” آهنگساز ،شاعر و خواننده ی خوب
کش��ورمان با اجرای ترانه های خود مجلس را رونق بخش��ید .ترانه هایی که
اجرا ش��د از ک��ودکان گل فروش و فال فروش که در دس��ته کودکان کار و
خیاب��ان قرار می گیرند ،می گفت و انتخاب مناس��بی ب��ود که از طرف این
هنرمند انجام گرفته بود.
پس از اجرای این هنرمند ارزنده ،مدیر عامل موسس��ه مهرآفرین دقایقی
با مهمانان درباره مهرآفرین صحبت کرد.
وی با اش��اره به نحوه تاس��یس موسس��ه و ضرورت کمک به  NGOها
گفت :من خوش��حالم که می بینم موسس��اتی مثل محک و کهریزک وجود
دارند که تنها با کمک مردم به اینجا رسیدند و امروز ما سالمند و معلول رها
ش��ده در خیابان نداریم و یا کودک سرطانی را می دانیم کجا ببریم .اما این
مس��ئله در مورد کودکان کار و خیابان و یا کودکان آزار دیده از سرپرس��ت
وج��ود ندارد و باید ب��از هم با همت مردم کاری کنیم تا این مش��کل نیز از
میان برداشته شود.
مدیر عامل مهرآفرین در پایان سخنانش گفت  :آرزویم این است که دیگر
هرگز در روزنامه ها خبری مثل خبر مرگ باربد سه ساله در اثر آزار و اذیت
پدرش نخوانیم .امیدوارم که امشب با پیوستن شما عزیزان به موسسه ،حلقه

یاوران مجموعه گسترده تر شود.
در بخش بعدی برنامه ،از افش��ین پیروانی ملی پوش سال های نه چندان
دور کش��ورمان که در می��ان مهمانان حاضر بود دعوت ش��د تا اندکی برای
حضار صحبت کند.
پیروانی گفت :امش��ب بحث قرمز و آبی مطرح نیس��ت .همه ی ما ایرانی
هس��تیم و باید برای از میان برداشتن مشکالت تالش کنیم .از خانم دانشور
سپاس گزارم که به فکر بچه های بدسرپرست هستند .مردم از ما ورزشکاران
توقع دارند و من هم تا جایی که از دستم بر بیاید کوتاهی نمی کنم.
امیدرضا روانخواه دیگر بازیکن خوب فوتبال کش��ورمان نیز درکنار افشین
پیروانی حاضر شد.
وی با ابراز خوشحالی از حضور درجمع نیکوکاران گفت :بسیار خوشحالم
که می بینم چنین جاهایی وجود دارد که عملکرد ش��فافی دارد و می توان
خیلی واضح به هم نوع کمک کرد .امیدوارم بتوانم برای مجموعه مفید باشم.
در بخش بعدی گروه موس��یقی سنتی اصیل ایرانی “یاران” به سرپرستی
“رضا باتقوا” ،با اجرای قطعاتی به هنرنمایی پرداختند.
پس از اجرای موس��یقی سنتی به دعوت مجریان ،دو تن از یاوران درباره
نیکوکاری و انگیزه خود از کمک به مهرآفرین صحبت کردند.
س��پس نوبت به دعوت از بازیگران حاضر رس��ید و کوروش سلیمانی ،رابعه
اس��کویی و س��ولماز آق مقانی ؛ سه هنرمند خوب کش��ورمان به روی صحنه
آمدند.

رابعه اس��کویی ضمن تبریک عید گفت :خوش��حالم که در این روز عزیز در
این جمع هس��تم و خوشحال تر می شوم اگر بتوانم برای مردم کشورم کاری
انجام دهم.
س��ولماز آق مقانی نیز اظهار داش��ت  :به همه حاض��ران تبریک می گویم
ک��ه در ای��ن موقعیت قرار داریم .هر کدام از ما اگ��ر بتوانیم کار کوچکی برای
کودکان این سرزمین انجام دهیم بسیار خوب خواهد بود .بنده هم در خدمتم
و هر کاری از من بر بیاید کوتاهی نمی کنم.
کوروش سلیمانی هم با تبریک میالد صاحب الزمان گفت :بسیار نیکو است
که در این روز خجسته  ،این موقعیت پیش آمده تا بتوانیم به هم نوعان خود
کم��ک کنیم .ما مملک��ت ثروتمندی داریم و امی��دوارم روزی حضرت مهدی
بیاید و خودش همان طور که عدالت برقرار می کند ،نعمت های این سرزمین
را به عدالت تقسیم کند.
بازیگر “اتوبوس شب” اضافه کرد :من از چند روز پیش برای یک جشن دیگر
در نیمه ش��عبان دعوت داشتم ،اما وقتی مهرآفرین از من دعوت کرد ،ترجیح
دادم اول به این مراسم بیایم چرا که به حضور در این مجالس نیکوکاران عالقه
دارم .امیدوارم هرگز کمک کردن به یکدیگر را فراموش نکنیم.
هنرمن��دان پ��س از صحبت کوتاهی درباره کارهای آینده خود ،با تش��ویق
حاضران صحنه را ترک کردند.
برای توضیحات بیشتر در مورد نیازمندی های موسسه هومن فیضی مشاور
مالی مهرآفرین برای مهمانان گزارشی ارائه کرد.
در ای��ن لحظه فرم های مربوط به کم��ک های نقدی و غیر نقدی در میان
مهمانان توزیع ش��د و در هنگام پر کردن آن توسط مهمانان ،کلیپی همراه با
دکلمه ای زیبا از مرحوم مجتبی کاش��انی که گروه ی��اوران جوان تهیه کرده
بودند  ،پخش شد.
پایان بخش مراس��م نیز اجرای زنده ش��اد و پر انرژی از هنرمند و خواننده
جوان کشورمان علی فالح بود که دو ترانه را برای حضار خواند.
اسامی عزیزانی که در این مراسم کمک کردند به شرح زیر است:
حاج آقا س��عیدپور ،حسین سلیمی ،حاج هوشنگ دهقانی ،فرشاد دهقانی،
همایون ت��ات ،فربد دهقانی ،فروغ دهقانی ،بهار کوش��ان ،امید رضا روانخواه،
مازیار صالحی ،س��یدرضا صادقی ،میثم وزیریان ،ناصر حاج هاشمی ،معصومه
حق دوست ،حجت س��عادتی ،صولت عسگری ،صدیقه کیوان ،مژگان دریانی،
م��ژگان حبیبی ،رضا مقصودی ،بهجت رئیس��ی ،ش��هال شعباندوس��ت ،بهنام
باب��ازاده ،فاطمه وهاب زاده ،معصوم��ه صالح ،فاطمه حق بین ،ملیکا حق بین،
امی��ر ترابی ،محمدرضا کوهی ،طلعت کالهی ،یگانه عاصمی اصفهانی ،حس��ن
نصیری ،شهربانو دهقانی ،اکبر عاصمی ،فرزاد حاجی خان ،امیر عابدی ،مهری
صادقی ،یسری مجتهدی ،مسعود جارچی ،محسن قندان ساز ،مهدی غیاثوند،
فرحناز محمدی سعادت.
در حاشیه مراسم:
کتاب های “آشپزخانه رنجبر” (بازیگر سریال آشپز باشی ) که به مهرآفرین
اهدا شده بود در بیرون سالن به صورت همت عالی به فروش رسید.
گروه یاوران جوان مهرآفرین همچون مراس��م و جشن های قبل به صورت
فعال حضور داش��تند و از هیچ کمکی دریغ نکردند .آرزوی موفقیت برای این
جوانان عزیز داریم.
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کار که خیر باشه ،آشپز هزار تا هم ،که بشه؛ آش نه شور می شه نه بی نمک

طعم خوش نیکوکاری در افطاری بزرگ مهرآفرین

روز دوشنبه  7شهریور 90مرکز خرید سئول یکی از شلوغ ترین روزهای
خود را تجربه کرد .مرکز خرید سئول واقع در میدان شیخ بهایی از مراکزی
اس��ت که مش��تریان خاص خود را دارد و بیشتر هم محلی ها از این مرکز و
محوطه ی آن بازدید می کنند .به همین دلیل حتی در روزهای پایانی هفته
هم در این مکان از ازدحام و سر و صدا خبری نیست.
اما آن روز ،دوش��نبه قضی��ه متفاوت بود .مدیریت نیک��وکار مرکز خرید
سئول ،فضای باز این مجموعه را برای یک شب در اختیار مهرآفرین گذاشت
و واحد روابط عمومی موسسه هم با همکاری چند تن از یاوران خوش ذوق
و فعال ،ش��بی به یاد ماندنی را در سئول رقم زدند .در یک روز غیر تعطیل
و در س��اعات افطار ماه مبارک رمضان ،محوطه فضای باز مجموعه س��ئول
پذیرای بیش از  500نفر بود که به دعوت مهرآفرین برای شرکت در مراسم
افط��اری به نفع کودکان نیازمند پاس��خ مثبت داده بودن��د .با این که زمان
زی��ادی ب��رای تبلیغات وجود نداش��ت ،اما با کمک ی��اوران خوش فکر و به

لطف ابزارهای نوین ارتباطی و همچنین قدرت شبکه های اجتماعی ،دعوت
همگان��ی به خوبی انجام گرف��ت .آش ،فرنی و دیگر خوراکی های مخصوص
افطار به نفع کودکان نیازمند به فروش رسید و عالوه بر آن نیکوکاران حاضر
ب��از هم هدایای نقدی خ��ود را برای این کودکان در صندوق های مهرآفرین
ریختند.
به دلیل حضور گس��ترده جوانان و همچنین موسیقی زنده فضای با نشاط
و ش��ادی ب��ه وجود آمده ب��ود و انجام کار خیر در چنی��ن فضایی باعث می
ش��د لذت حضور دو چندان شود .در میان حاضران ،مهمانانی با ملیت های
مختلف نیز به چشم می خوردند که برای شرکت در فعالیتی انسان دوستانه
به افطاری مهرآفرین آمده بودند تا در ش��اد کردن کودکان نیازمند سرزمین
مان س��همی داشته باش��ند .در پایان مراس��م هم مزایده ی نیکوکاری برای
ف��روش باقی مانده ی آش برپا ش��د و یکی از خیری��ن آن را به نفع کودکان
تحت پوشش خریداری کرد.
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از نکات جالب این مراس��م دیدارهای غی��ر منتظره ی مهمانان حاضر با
دوستان شان بود و دلیل آن هم نوع فراخوان از طریق شبکه های اجتماعی
بود که به شیرینی های این برنامه افزود.
مراس��م افطاری  7ش��هریور از جهت دیگری هم تجربه ی متفاوتی برای
مهرآفرین بود .در  4سال گذشته در مراسم و مهمانی های مهرآفرین همواره
بزرگان و هنرمندان و ش��خصیت های محبوب کشورمان در کنار مهرآفرین
بودند و با حضورش��ان شکوه ویژه ای به مراسم می بخشیدند .به پشتوانه ی
حض��ور این عزیزان و خوش نامی آن��ان مهرآفرین اعتبار درخوری پیدا کرد
و مردم هم همواره در مراس��م و مهمانی های مهرآفرین از موسسه حمایت
کردن��د .ام��ا این بار دیگر خب��ری از وعده ی حضور بزرگان نب��ود .تنها نام
مهرآفری��ن بود و دع��وت به گرد هم آمدن برای یاری رس��اندن به کودکان

نیازمند مهرآفرین .مهرآفرین در سئول ستاره نداشت؛ اما نیکوکاران آسمان
س��ئول را س��تاره باران کردند .و این بار سادگی دعوت بود که از دل بر آمده
بود و بر دل ها نشست و پاسخ گرفت.
کار که خیر باش��ه ،آش��پز هزار تا هم ،که بشه؛ آش نه شور می شه نه بی
نمک...
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شاخ آفریقا
در قدوم مهرآفرینان
تپید
سفر کتایون ریاحی به سومالی برای
اهدایکمکهایمهرآفرین
گردآوری و تنظیم  :تمنا استاد

""رس�یدن ب�ه روزی ک�ه هی�چ ک�س احس�اس درماندگ�ی و تنهای�ی نکن�د».
این عبارت کوتاه ،چش�م انداز موسسه مهرآفرین و هدف متعالی این سازمان است.
گرچه در حال حاضر عمده فعالیت های مهرآفرین بر روی کودکان بدسرپرست وطنی
متمرکز است ،اما نگاه مسئولین موسسه به افق های زمانی و مکانی دوردست؛ و فرا
مرزی است .موضوع انسان است و نیاز؛ و دست هایی که برای طلب یاری به سوی جهانیان دراز شده
است .پیرو سخن سعدی شاعر گرانقدر کشورمان؛ «چو عضوی به درد آورد روزگار؛ دگر عضوها را نماند
قرار» ؛ خبر بحران سومالی و نیازهای فوری مردم این منطقه به همراه تصاویر منتشر شده ،مهرآفرینان
را بر آن داش�ت تا برای کمک بش�تابند .فرقی نداشت که این مردم قحطی زده چه ملیت و چه آیینی
داشتند .ابوالحسن خرقانی می فرماید« :هرکه در این سرا درآید ،آبش دهید و نانش دهید و از ایمانش
هیچ مپرسید ،زیرا آن که نزد خدا به جانی ارزد ،نزد من به قطعه نانی ارزد».

قحطی
طب��ق گ��زارش برنامه جهان��ي غذا ،خشکس��الي زندگي بي��ش از 11.8
ميلي��ون نف��ر را در منطقه ش��اخ آفريقا تح��ت تاثير ق��رار داده و مثلثي از
قحط��ي را در مح��ل برخورد مرزه��اي اتيوپي ،کنيا و س��ومالي ايجاد کرده
اس��ت .س��ومالي بيش از ساير کش��ورهاي ش��اخ آفريقا از خشکسالي
که ب��ه عنوان بدترين خشکس��الي در  60س��ال اخير در اين
منطقه توصيف ميشود ،ضربه خورده است .سازمان ملل
متحد هش��دار داده اس��ت که از هر  10هزار کودک
کمتر از  5س��ال ،روزانه بيش از س��ي کودک در
مناط��ق قحطي زده س��ومالي جان خ��ود را از
دست ميدهند .آگوس��تين ماهيگا ،نماينده
سازمان ملل در س��ومالي خطاب به شوراي
امنيت اين س��ازمان در  10آگوس��ت اعالم

ک��رد« :اي��ن بدي��ن معني اس��ت که ک��ودکان بس��یاری در مع��رض خطر
هس��تند .اي��ن آم��ار و ارق��ام حقيقت��ا قلب انس��ان را ب��ه درد م��يآورد».
س��ومالي ،از س��ال  1991ميالدي به دنبال س��قوط حکوم��ت «زياد باره»،
ديکتاتور سابق اين کشور ،فاقد يک دولت متمرکز و کارآمد بوده است.
سفر به سومالی
مهرآفرینی ها در گیر و دار تهیه کمک برای همنوعان خود در سومالی و
نح��وه ی ارس��ال آن بودند که
مدیر فرهنگی مهرآفرین ،انسان
فرش��ته خویی را معرفی کرد تا
رس��اننده ی ی��اری و مه�� ِر
مهرآفرینان به شاخ آفریقا باشد.
چهره ی آش��نا و محبوب س��ال
ه��ای اخیر س��ینما و تلویزیون،
زلیخ��ای یوس��ف پیامب��ر و
فخرالزمانِ ش��ب ده��م؛ کتایون

35

36
ریاح��ی برگزی��ده مهرآفری��ن ب��رای س��فر ب��ه س��ومالی ب��ود.
رضا درس��تکار ،مدیر فرهنگ��ی مهرآفرین درب��اره ی انتخاب کتایون
ریاحی چنین می گوید « :آش��نایی من با کتایون ریاحی به س��ال 83

برمی گردد .آن زمان متوجه ش��دم که این بازیگر عالقه ی خاصی به
مس��ائل نیکوکاری دارد .مدتی بعد که در بخش فرهنگی موسسس��ه
شروع به کار کردم از ایشان خواستم که به ما بپیوندند .ایشان  50بچه
را در بهزیس��تی تحت سرپرستی دارند و از زمانی که بازیگری را کنار
گذاش��ته اند ،بیشتر از گذشته در این حوزه فعالیت می کنند .بزرگان
بسیاری در مهرآفرین حضور دارند .اما جدا از اشتیاقی که خانم ریاحی

صدای من را از سومالی می شنوید

و از این جا به بعد کتایون ریاحی است و شرح سفر از زبان خودش:
«روز اول مهر ماه  1390است و من در  600كيلومتري مرز كنيا و سومالي
در ش��هر گارس��يا خياباني ديدم با انبوه آلونك و حجرههايي كه از نايلون و
پالس��تيك ساخته شده است! شهري و جايي كه جاي زندگي نيست و فقط
آنهايي كه توان بيشتري دارند و يا ميتوانند از ورقههاي حلبي و قوطيهاي
خالي استفاده كنند به نفس هاي شمرده و آرام خود رنگ ميدهند و زندگي
مي كنند .تكان دهنده ترين نكته س��فرم در اين است كه من كشوري ديدم
فقي��ر كه در اوج فقر و نداري به خنده و نگاهي گ��رم ،ميزباني مهرباني مي
كند .مردمي در حال اضمحال و اما خوش رو و اميدوار .پس ما هم ميخنديم
تا روش��ناي خندهها ،تن نحيف و سوي اين نگاهها را كمرنگ و بياثر نكند.
ام��روز من در كنيا هس��تم و براي كمك به قحطي زدگان س��ومالي كه بعد
از ط��ي روزها و گاه هفته ها راهپيمايي  ،گرس��نه و تش��نه خود را به كمپ
داداب مي رس��انند ،هر چند كه تعدادي هرگز به مقصد نمي رس��ند .كمپ
داداب ب��زرگ تري��ن كمپ پناهندگان اس��ت با حداقل امكان��ات براي بقا.
كنيا خود كشور فقيري است و شهرمرزي كوچك داداب كه در فاصله كمي با كمپ

برای این س��فر داشت و کمک های شخصی ایشان ،دالیل دیگری هم
مطرح بود .خانم ریاحی به علت این که مدتی است از دنیای بازیگری
خداحافظ��ی کرده ،راحت تر می توانس��ت به این س��فر برود .فاطمه
معتمد آریا مدت هاست که همراه مهرآفرین است .هادی ساعی ،رضا
صادقی و مریال زارعی هم حضور دارند ،اما آن قدر سرشان شلوغ است
ک��ه به این توافق رس��یدیم که خانم ریاحی و غوغا بیات که س��ال
هاس��ت ب��ا م��ا هم��کاری دارن��د ،راه��ی ای��ن س��فر ش��وند».
و به این ترتیب در تاریخ  30شهریور ،سفر از طریق دوبی آغاز شد.
مرز بین سومالی و کنیا ،مقصد نهایی بود.

داداب قرار دارد جزو فقيرترين شهرهاي كنياست؛ ولي با اين وجود آنها ميزبان
پناهندگان و قحطي زدگان سوماليايي هستند ،نكته تكان دهنده همين بود.
آب  ،ب��زرگ ترين مش��کل صحراي عظيم افريقاس��ت .چيزي ك��ه براي ما
قاب��ل درك نيس��ت .يك جرع��ه آب مي توان��د یک زندگ��ي را نجات دهد.
من به ش��كرانه آبي كه در س��رزمينمان اي��ران وج��ود دارد ،تعدادي تانك
آب ب��راي منطق��ه خريداري كردم ،كه به كمك س��ه ايران��ي فعال و صليب
س��رخ توانس��تم ،كمك هاي خود و مهرآفرين را به دس��ت مردم برس��انم.
در آن ج��ا مكان��ي بود به ن��ام خانه ی مام��ا هاني ،بيش��تر كودكاني كه به
ه��ر دليل خان��واده خود را از دس��ت داده اند ب��ه اينجا آورده مي ش��وند.
مام��ا هاني پيرزني اس��ت كه ب��ا كمك هاي مردمي بيش از س��يصد كودك
و نوج��وان ك��ه برخ��ي از آن��ان معلول هس��تند را نگه��داري م��ي كند .
بخش��ي از هديه مادران و كودكان مهرآفرين در اين خانه اهدا شد  .كودكان
اين جا سوماليايي و كنيايي  ،مسلمان و مسيحي هستند.
خداي��ا ،اميد اي��ن مردم را نااميد مكن ،خدايا اين م��ردم را درياب و عزيز
بدار» .
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امیدرضا روانخواه
همرا ِز کودکان
مهرآفرین
در مراس�م میالد
آفتاب پنهان بود که با امیدرضا
روانخ�واه فوتبالیس�ت ملی پوش
کشورمان از نزدیک آشنا شدیم و از او خواستیم که برای
مصاحبه با نش�ریه همراز به دفتر مهرآفرین بیاید .او به گرمی
پذیرفت و به قول خود وفا کرد .ظهر یک روز گرم تابستانی میزبان
این جوان موفق و با اخالق فوتبال کشورمان بودیم .با امید ،از فوتبال،
مهرآفری�ن ،بچه ها و آینده صحبت کردیم .هم�راه با امیدرضا فیلمی از
تمرین تیم فوتسال مهرآفرین را تماشا کردیم و او قول داد که به زودی به
زمین تمرین این تیم برود و با بچه ها دیداری داشته باشد .وی که تحت تاثیر
صحبت های بچه های فوتسال مهرآفرین در فیلم قرار گرفته بود ،هزینه ی
خرید بخشی از نیازهای بچه های تیم از قبیل زانوبند و سایر وسایل تمرین
را به عنوان هدیه ی کوچکی به تیم مهرآفرین ،پرداخت کرد .امید رضا
روانخواه به عضویت جامعه ی بزرگ مهرآفرین نیز درآمد و یاور سه
نفر از کودکان تحت پوشش شد.
بخش�ی از صحبت های ای�ن جوان موفق و نیک�وکار را در
مصاحبه با همراز در این جا می خوانید:

من از بچگی به فوتبال عالقه داش��تم و از
س��وم ابتدایی در تیم ش��هر خودمان ،فیروز آباد
بازی می کردم .البته ما در آن زمان شرایط بازی
فوتبال به صورت حرفه ای را نداشتیم.

ناچیزی می شد .حتی برای این که بتوانم زودتر
از مدرس��ه خارج ش��وم تا به تمرین برسم ،مدیر
مدرس��ه کارهای س��ختی از من می خواست که
انجام دهم.

در مدرس��ه نس��بت به فوتبال بازی کردن
من خیلی س��خت گیری می شد .هیچ وقت یادم
نمی رود که یک معلم داش��تیم که مرا به خاطر
فوتبال بازی کردن زیاد تنبیه می کرد و همیشه
ب��ه من می گف��ت  " :وقتت را تلف می کنی! چه
کس��ی در فیروز آب��اد می خواهد ت��و را ببیند و
استعداد تو را کشف کند؟

وقتی با همه ی وجود ،می خواهی به هدفی
برسی خداوند تو را در آن مسیر قرار می دهد.

من اوایل باید  100کیلومتر از شهرمان تا
شیراز می رفتم که در تیم فجر فوتبال بازی کنم.
با هر وس��یله ای که ش��ده خودم را می رساندم،
سنی هم نداش��تم .قبل از این که مسئوالن تیم
فجر برایم خوابگاه فراهم کنند ،من بعضی ش��ب
ه��ا در پارک م��ی خوابیدم ،بعضی ش��ب ها در
ش��اه چراغ .هزینه خوراک م��ن در روز هم مبلغ

م��ن ب��ه راهم و به هدفم ایمان داش��تم و
به همین دلیل با س��ختی ه��ا جنگیدم .خدا هم
کمکم کرد.
یک��ی از آرزوهای��م از قدیم این بوده که تا
حد توان به کس��انی که به دلیل کمبود امکانات،
از ترقی و پیش��رفت محروم هستند کمک کنم تا
استعدادهای خود را شکوفا کنند.
خیل��ی خوب اس��ت ک��ه مهرآفرین روی
آموزش و توانمند س��ازی انسان ها کار می کند.
چون جهل ریش��ه ی تمام گرفتاری هاست .من

فیلم تمرین بچه های تیم فوتسال را دیدم و لذت
بردم و اگر کاری از من برای بچه های مهرآفرین
بربیاید کوتاهی نمی کنم.
بهترین آین��ده ای که می توانم برای بچه
های مهرآفرین متصور شوم این است که همیشه
در ه��ر مرحل��ه ای از زندگ��ی بتوانند خوب فکر
کنند ،درس��ت عمل کنن��د و در همه حال عزت
نف��س خود را حفظ کنند .این که بدانند نزد خدا
همه یکی هستند و سالم زندگی کنند.
آرزو دارم روزی همه به این باور برسند که
ارزش واقعی آدم ها به یاری رس��اندن به هم نوع
است .به تعبیر یکی از بزرگان ،نسل های آینده به
جایی برس��ند که کارد خود را فقط برای قسمت
کردن نان ،بی��رون بیاورند .ای��ن بهترین اتفاقی
است که می تواند برای یک نسل رخ بدهد.
یادگاری امید روانخواه برای مهرآفرین:
انسان همانا ،همان می شود که بدان می اندیشد!
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هانیه توسلی

به زنجیرهی یاوران
مهرآفرین پیوست
آخرین روزهای تابس��تان  ،90واحد روابط عمومی مهرآفرین میزبان
یکی از هنرمندان محبوب نسل جوان بود .هانیه توسلی ،که با بازی های به
یاد ماندنی در فیلم های کافه ستاره و شب های روشن و سریال های وفا و
میوه ممنوعه خوش درخشید ،به دفتر مهرآفرین آمد تا این دیدار سرآغازی
برای ارتباط بیشتر موسسه با هنرمندان نسل جوان باشد .با هانیه ،درباره ی
محرومیت هایی که گریبان کودکان س��رزمین ما را گرفته صحبت کردیم و
درباره ی نقش هنرمندان و چهره های خوش نام در دعوت از اقشار توانمند
جامعه در جهت حرکت به س��وی یک هدف واحد و تالش در جهت کاهش
پدیده هایی که منجر به آسیب های اجتماعی می شوند گفت و گو نمودیم.
هانیه توسلی برای همکاری بیشتر با مهرآفرین شور و اشتیاق زیادی داشت
و به ما قول داد که هر زمانی که بتواند در کنار مهرآفرین باشد .در پایان این
دیدار ،هانیه توسلی یاور یکی از کودکان تحت پوشش مهرآفرین شد .برای
هانیه توس��لی و س��ایر هنرمندانی که به مس��ئولیت اجتماعی خود پایبند
هستند آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
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با همیاران مهرآفرین
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همیار بزرگ مهرآفرین

مهرآفرین باید تبدیل به یک ب َِرند شود
تمنااستاد

هر خدمت جدیدی که آغاز می شود ،رسالت تازه ای شکل می گیرد .هر اکتشاف علمی ،هر ابتکار و هر نوآوری برای ارائه خدمات
جدیدی شکل گرفته است .انسان ها در طی سالیان طوالنی بارها و بارها تالش های فراوانی انجام داده اند که بتوانند رفاه و آسایش
بیشتری را برای خود و دیگران به ارمغان بیاورند .شرکت خدمات اول یکی از سازمان هایی است که در تالش است تا بتواند خدمات
ارزنده ای در جهت تسهیل امور ارتباطی به هموطنان ارائه دهد و در کنار موفقیت چشمگیر در کسب و کار ،به مسئولیت اجتماعی هم پایبند است.
این شرکت با مدیریت ناصر قدیر کاشانی از همیاران بزرگ مهرآفرین به شمار می رود .ناصر قدیر کاشانی متولد  1360از کارآفرینان موفق و جوان
کشور می باشد و افتخارات متعددی کسب کرده است .با این مدیر موفق و کارآفرین نیکوکار دقایقی به گفت و گو نشستیم.
لطفا خود و سازمان تان را معرفی کنید
من ناصر قدیر کاش��انی مدیر عامل ش��رکت خدمات اول هستم .در حال
حاضر ش��رکت ما بزرگ ترین مجموعه ارائه دهن��ده خدمات همراه اول در
کش��ور اس��ت .حدود  800نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و 13
مدل خدمت ارتباطی در زمینه فعالیت همراه اول ارائه می شود.
از چه زمانی و چگونه با مهرآفرین آشنا شدید؟
فک��ر می کنم چند ماه پیش بود که ب��ه مهمانی فصل بهار مهرآفرین که

در تاالر مهربانی مجموعه انقالب برگزار ش��د ،دعوت ش��دیم .البته پیش از
آن آقای غنی پور مدیر برندینگ ما با مهرآفرین آش��نا بود و برخی کارهای
توزیعی مهرآفرین توس��ط س��ازمان ما انجام می شد .اما از آن برنامه به بعد
آشنایی ما خیلی بیشتر شد.
در حال حاضر چه خدماتی را به مهرآفرین ارائه می دهید؟
در حال حاضر کلیه خدمات توزیعی مهرآفرین در سطح شهر تهران را به
صورت رایگان انجام می دهیم .خدمات توزیعی شامل توزیع و ارسال مجالت

مهرآفرین برای یاوران ،ارسال تمامی بسته های اطالع رسانی ،دریافت کمک
های نیکوکاران و  ...می شود.

اندازه های کوچکتر می بینیم .اگر بحث نیکوکاری را با نوآوری مطرح کنیم
مطمئن باشید کمک های بسیاری از جانب مردم خواهیم داشت.

عملکرد مهرآفرین را چگونه ارزیابی می کنید؟
ببینید مهرآفرین کار بس��یار بزرگی انجام داده اس��ت .این نوع فعالیت ها
جوانب گس��ترده ای دارد و امروزه کمتر کس��ی به سمت کار خیر می رود و
اگر هم برود در سطح خیلی محدود فعالیت می کند.

فکر می کنید در زمینه ی فرهنگ س�ازی چ�ه اقدامات دیگری می
توان انجام داد؟
بهترین کار اطالع رس��انی و در ارتباط بودن اس��ت .چه با یاوران و چه با
مددجویان .همیش��ه باید با این دو دس��ته در ارتباط بود و آنها خود را جزء
خان��واده مهرآفرین بدانند .این ارتباط باعث می ش��ود که خیلی به یکدیگر
نزدیک شوند و کمک رس��انی بهتر انجام شود .یک بودجه تبلیغاتی باید در
نظر گرفته ش��ود تا بتوان جامعه را از فعالیت ها آگاه نمود و مردم بتوانند با
چشمان باز تصمیم گیری کنند .در تجارت هر کاری که تبدیل به برند شود
خیلی موفق تر اس��ت و بهتر نتیجه م��ی دهد .مهرآفرین هم باید تبدیل به
یک برند ش��ود .هدف ،هدف خیریه اس��ت و چه بهتر که ما یک برند خیریه
داش��ته باشیم .مردم به برند خیریه بیشتر اطمینان می کنند و بیشتر کمک
می کنند.

نظر ش�ما در رابطه با گروه ه�دف مهرآفرین و تالش برای نجات این
گروه از آسیب پذیران اجتماعی چیست؟
نظر من روی گروه هدفی که مهرآفرین انتخاب کرده اس��ت خیلی مثبت
اس��ت .خیلی خوب اس��ت که یک هدفی تعیین ش��ده و مهرآفرین می داند
که به کدام س��و حرکت می کند .ابعاد این قضیه هم خیلی گس��ترده است.
به این گروهی که انتخاب ش��ده یعنی کودکان بدسرپرست در جامعه ی ما
خیلی کم توجه و پرداخته شده است .این افراد از بی دفاع ترین افراد جامعه
هس��تند .این کودکان نه تنها قادر به دفاع از حق خود نیس��تند ،بلکه حتی
از حقوق خود آگاهی ندارند .کس��ی که ح��ق خود را نمی داند نمی تواند از
خود دفاع کند و به دلیل ش��رایط سنی اصال چیزی به نام دفاع وجود ندارد.
بنابراین بهترین کار این بوده که حمایت از این قشر را سرلوحه ی کار خود
قرار داده است.
به نظر ش�ما از چه روش هایی می توان مهرآفرین را در رس�یدن به
اهدافش یاری کرد؟
مهرآفری��ن همان گونه که به کمک های مادی نیاز دارد به مهر مردم هم
نی��از دارد .یعنی مردم بیایند و با ج��ان و دل کمک کنند تا این کار بزرگی
که به راه افتاده به ثمر بنش��یند .کمک های مادی هم هرچقدر بیشتر باشد
مفید اس��ت و دس��ت مجموعه برای انجام خدمات بهتر باز است؛ اما کمک
های دیگر و همچنین یاری و هم دلی و همراهی خیلی می تواند موثر باشد.
وجود اشخاص خیلی می تواند موثر باشد .هر کسی می تواند با تخصصی که
دارد ،ب��ا فکرش ،با قلمش ،با موقعیت اجتماعی یا طرح هایی که دارد به هر
نحوی همراه مهرآفرین باشد.
بهترین روش برای جذب یاور در مهرآفرین چیست؟
اوال باید اطالع رس��انی گس��ترده تری صورت بگیرد تا حداقل مردم شهر
تهران به طور کامل مهرآفرین را بشناس��ند .در حال حاضر این ش��ناخت به
طور کامل وجود ندارد و باید روی این موضوع کار ش��ود .بهترین روش هم
تبلیغ��ات دهان به دهان اس��ت .م��ا در حال حاضر در ش��ورای عالی یاوران
مهرآفرین این بحث را داریم که از چه روش هایی باید اطالع رسانی کرد که
بیش��تر اثر گذار باش��د .این اطالع رسانی و فرهنگ سازی باید بیشتر شود و
نیازهای مهرآفرین هم عنوان ش��ود تا کسی هم اگر قصد کمک داشت بداند
که به کجا باید مراجعه کند.
اقدامات�ی که مهرآفرین در خصوص انتخاب س�فیر و اهدای نش�ان
نیکوکاری انجام داده را تا چه حد اثر گذار می دانید؟
ببینید نوآوری در هرکاری باعث موفقیت آن کار می ش��ود .این اقدامات
در ایران اولین بار توسط مهرآفرین انجام گرفت .در ایران بحث نیکوکاری و
خیریه خیلی به روش سنتی انجام می شود و ما این جور کارها را کمتر و در

آیا ش�رکت خدمات اول ت�ا به حال با موسس�ات خیریه دیگری هم
همکاری داشته است؟
ما تصمیم داش��تیم که خودمان یک موسسه خیریه افتتاح کنیم با توجه
به ای��ن که بودجه ای را به کارهای خیریه اختصاص می دهیم؛ اما هنگامی
که دیدم مهرآفرین این راه را رفته اس��ت دیدم بهتر اس��ت که کمک کنیم
همی��ن مجموع��ه به اهداف خود برس��د و به کمک یکدیگ��ر کار بهتری را
صورت دهیم.
فکر می کنید س�ازمان های ایرانی تا چه حد به مسئولیت اجتماعی
خود پایبند هستند؟
درصد خیلی خیلی کمی به این مس��ئله پایبند هس��تند .در کش��ورهای
پیش��رفته این فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی جا افتاده است و در تمام
س��ازمان ها دیده می ش��ود .مثال من دیدم که یکی از ش��رکت های نفتی
خارجی در جنوب ایران مس��جدی ساخته است .من علت آن کار را پرسیدم
و آن ها پاس��خ دادند که ما از این جا درآمد داریم .باید منفعتی را به مردم
این منطقه برس��انیم .اما ما چنین چیزی به عنوان وظیفه در ایران نداریم و
دلیل آن هم عدم فرهنگ سازی است .البته در مسائل دینی ما به این قضیه
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توجه بس��یاری شده و توصیه های بسیاری مطرح شده است .این مسئله می
تواند به صورت یک قانون مدون در بیاید یا اگر هم قانون نش��ود آگاه س��ازی
ص��ورت بگیرد که زمانی که درآمدی از کاری وجود دارد باید بخش��ی از آن
درآمد به کارهای خیریه اختصاص یابد و مطمئن باش��ید زمانی که بخشی از
درآمد به کار خیریه اختصاص یابد ،سود مادی آن کار دوباره بر می گردد.
جایگاه دولت را در حمایت از موسس�ات خیریه و ترویج مس�ئولیت
اجتماعی در کجا می بینید؟
نقش دولت خیلی حس��اس اس��ت.در حال حاضر موسس��ات زیادی وجود
دارن��د که ادع��ای کار خیر می کنند و تش��خیص موسس��ات از یکدیگر کار
دش��واری اس��ت .دولت نمی تواند به همه اعتماد کند .اما انتظار این اس��ت
که وقتی موسس��ه ای مثل مهرآفرین با عملکردش خ��ود را ثابت کرد از آن
موسس��ه حمایت کند .آن حمایت می تواند کمک زیادی در پیش��برد اهداف
داشته باشد.
تاثیر فعالیت های نیکوکارانه در زندگی خود شما چگونه بوده است؟
م��ا بنا بر باوره��ای مذهبی اعتقاد داریم پولی که در راه های خیریه صرف
می ش��ود ،پولی است که از انسان به جای می ماند .پولی که در راستای این
اهداف خرج شود آن روزی که باید به داد آدم برسد ،حتما می رسد.
خاطره ای از این فعالیت های نیکوکارانه دارید؟
من یک اعتقادی دارم؛ هر بار که کار خیری انجام می دهم و یا به کس��ی
کمکی می کنم می گویم این یک هدیه از طرف امام رضا اس��ت .اعتقاد دارم
این پول ها امانتی از طرف آقا امام رضا در دست ما است و ما آن را به دست
نیازمندان می رس��انیم .یک بار یک س��ری جهیزیه کام��ل برای دختر خانم

نیازمندی در مش��هد تهیه کردیم؛ مانند دفعات قبل هم پیغام دادیم که این
یک هدیه از طرف امام رضا است .آن دختر خانم بعد از دریافت جهیزیه با من
تماس گرفت و گفت" :درست چند روز قبل از این که شما به من کمک کنید
من کاغذی نوشتم که ای امام رضا من قدرت تهیه جهیزیه ندارم .چه کار باید
انجام دهم؟ کاری از دستم ساخته نیست! رفتم و آن کاغذ را در ضریح حرم
امام رضا انداختم .زمانی که هدیه به همراه پیغام ش��ما به دس��ت من رسید
حال من دگرگون شد و احساس کردم واقعا امام رضا به من نظر کرده است".
ای��ن قضیه ب��رای خود من خیلی جال��ب بود و اثر مطلوب��ی در روحیه و
افزایش انگیزه ی من برای انجام کارهای خیر داشت.
مهرآفرین را در یک عبارت توصیف کنید
مهر آفرین!
بهتری�ن آین�ده ای که می توانید برای بچه های تحت پوش�ش تصور
کنید چیست؟
بهترین آینده این است که این کودکان از وضعیت مددجو و تحت پوشش
ب��ه یاور تبدیل ش��وند و باید این اتفاق بیفتد .چون اف��رادی که قبال مددجو
بودند بهتر می دانند که افراد نیازمند کمک چه حالی دارند.
برنامه های آینده ی شما برای مهرآفرین چیست؟
پروژه هایی هس��ت که قرار اس��ت در آینده با مهرآفرین انجام دهیم .یکی
ساختن یک غسال خانه در روستای چکنه در استان خراسان است .و دیگری
هم برگزاری تور مش��هد مقدس برای مددجویان تحت پوشش مهرآفرین که
تا به حال به مش��هد مسافرت نکردند .همچنین تهیه جهیزیه برای گروهی از
دختران دم بخت تحت پوشش از برنامه های دیگر ما برای مهرآفرین است.

مصاحبه با یاوران افتخاری

چهارشنبههایبهشت
برای خواهر و برادر نیکوکار

وارد یکی از فروشگاه های بزرگ عینک در خیابان فلسطین می شویم .جایی که معموال افراد متمول برای خرید عینک های مارک دار
و گران قیمت قدم می گذارند؛ اما سر و وضع ظاهری مشتریانی که در این فروشگاه می بینیم دور از انتظار ما است! برای گفت و گو با
خانم دکتر معصومه زارعی متخصص اپتومتری به طبقه ی باالی فروشگاه راهنمایی می شویم و به دلیل این که یکی از همین مشتریان
با ظاهر متفاوت در اتاق چک آپ معاینه می شود ،پشت در منتظر می مانیم .پس از چند دقیقه خانم دکتر جوان با لبخندی بر لب در
حالی که بیمار را با خوش رویی بدرقه می کند از اتاق بیرون می آید .بیمار هم خانمی میانسال از مددجویان مهرآفرین است که از ته دل و با صدای
بلند می گوید " :الهی خیر از جوونیت ببینی مادر! دعا می کنم خدا آرزوهاتو برآورده کنه!"
دکتر معصومه زارعی متخصص اپتومتری و برادرش بابک زارعی از تاجران بزرگ عینک و موفق در ایران ،از یاوران افتخاری مهرآفرین هس�تند.
مددجویان تحت پوشش مهرآفرین روزهای چهارشنبه برای معاینه ی چشم و در صورت نیاز دریافت عینک به این فروشگاه مراجعه می کنند و این
خواهر و برادر تمامی این خدمات را به صورت رایگان برای آن ها انجام می دهند .برای آشنایی بیشتر ،دقایقی با این خواهر و برادر نیکوکار به گفت
وگونشستیم.
لطفا خودتان را برای خوانندگان معرفی کنید
بابک :بابک زارعی هستم .کار اصلی من واردات و فروش عینک است
و  15سال است که در این حوزه فعالیت می کنم.
معصوم�ه :معصومه زارعی هستم؛ فارغ التحصیل رشته ی اپتومتری
و در این زمینه مشغول به کار می باشم.
همکاری شما با مهرآفرین چگونه آغاز شد؟

باب�ک :اوایل تابس��تان  90بود که آگهی تبلیغات��ی مهرآفرین را در
روزنام��ه همش��هری دیدی��م و با موسس��ه تماس گرفتیم .از موسس��ه
درخواس��ت کردیم تا مددجویان تحت پوش��ش را برای انجام معاینات
چشم به صورت رایگان به دفتر ما معرفی کنند.
آیا تا به حال با موسسات خیریه دیگری همکاری داشته اید؟
معصومه :بله .ما چند س��ال اس��ت که این کار را می کنیم و به آن
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اعتقاد داریم .در حال حاضر مش��ابه هم��کاری با مهرآفرین را با
بهزیس��تی و موسس��ه نبی اعظم داریم و همچنین برای
اف��راد نیازمندی که دیگران معرف��ی می کنند این
قبیل خدمات را انجام می دهیم .
چه ش�د که به فکر ای�ن نوع همکاری
– یعنی در اختیار گذاشتن زمان و
تخصص خود -افتادید؟
معصوم�ه :الگوی ما در این کار یکی
از دوستان ما به نام دکتر خلیلی بودند
که حدود  10س��ال اس��ت که روزهای
چهارشنبه بیماران نیازمند را به صورت
رای��گان ویزی��ت م��ی کنند .م��ا هم در
روزهای چهارش��نبه مثل ایش��ان بیماران
تح��ت پوش��ش مهرآفری��ن یا بهزیس��تی یا
نیازمن��دان دیگر را بدون دریافت هزینه معاینه
می کنیم .این کار هم با خدمت رسانی به موسسه
مح��ک و چند بچه ی بدسرپرس��ت از خانه ی عاطفه ها
آغاز شد.
بابک :حرف معصومه درس��ت است .دلیل دیگری که وجود دارد این
است که خود ما هم به علت از دست دادن پدر در زمان کودکی ،زندگی
راحتی نداشتیم و رسیدن به این نقطه حاصل تالش و زحمات بسیاری
بوده اس��ت .م��ا هم – نه به اندازه ی مددجویان��ی که به ما مراجعه می
کنند – اما به هر حال س��ختی های زیادی کشیدیم و حال نیازمندان
را می فهمیم .به این دلیل اس��ت که دوس��ت داریم تا حدی که واقعا از
دستمان برمی آید کمک کنیم.
نحوه ی همکاری ش�ما با مهرآفرین و حمایت ش�ما از این
موسسه چگونه است؟
معصوم�ه :مددجویانی که به ما مراجعه می کنند در ابتدا
کامل معاینه می شوند و برای هرکدام به طور جداگانه پرونده
تشکیل می ش��ود .معموال بیش��تر این مددجویان به عینک
احتیاج دارن��د ،اما توانایی خرید آن را ندارند .به همین دلیل
در همین جا نوع و ش��ماره ی عینک برایش��ان تعیین می
شود و برادرم بابک هرکدام از عینک های فروشگاه را
که خود مددجویان بپس��ندند به رایگان در اختیار
آنها قرار می دهد.
باب�ک :در کنار ای��ن خدمات پیش آمده که
گاهی تشخیص داده می شود همین مددجویان
نی��از به عمل جراحی فوری دارند و چون فراهم
کردن هزینه ی آن ممکن اس��ت زمان بر باش��د،
خودمان این هزینه را تقبل می کنیم .نمونه ی این
قضی��ه همین چند روز پیش اتفاق افتاد که خانمی
از مددجویان تحت پوش��ش مهرآفرین آب مروارید
حاد داش��ت و خودش این موضوع را به دلیل عدم
مراجعه به پزشک نمی دانست .دید او کامال محدود
ش��ده بود و در صورتی ک��ه عمل جراحی فوری انجام
نمی گرفت بینایی اش را به طور کامل از دست می داد.

ب��ه همین دلیل خواهرم که خودش بیماری را تش��خیص داده
بود ،خودش هم هزینه ی بیمارس��تان و عمل جراحی
را پرداخت کرد و مددجو هم س��ریع بستری شد
و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
در این مدت همکاری ،مهرآفرین را
چگونه ارزیابی کردید؟
معصوم�ه :ما بیش��تر ب��ا همین
مددجویان تحت پوش��ش در تماس
هس��تیم و به طور کام��ل در جریان
اتفاقات مجموعه ق��رار نداریم .اما از
نح��وه ی صحبت ه��ای مددجویان
مشخص است که از خدمات مهرآفرین
رضایت دارند و همیش��ه به نیکی از این
موسسه و پرسنل آن یاد می کنند .به یاد
دارم زمانی یکی از مددجویان با دخترش به
م��ن مراجعه کرده بود و پ��س از معاینه ،زمانی
که می خواس��ت راجع به مش��کالت دیگری صحبت
کند ،دخترش به او گفت " :مامان این ها را باید به مهرآفرین
بگوییم اول!" این مس��ئله نش��ان می دهد که مهرآفرین ،واقعا همراه و
هم��راز مددجویان بوده ک��ه آن ها تا این حد اعتماد دارند و ترجیح می
دهند همه ی مسائل را ابتدا با موسسه مطرح کنند.
چ�ه بازخ�وردی از مددجویان�ی که به ش�ما مراجعه م�ی کنند
داشتید؟
بابک :ببینید رفتارها متفاوت اس��ت .بعضی ها خیلی
برخورد مثبتی دارند و تش��کر و دع��ا می کنند .اما
برخ��ی دیگر به خصوص دخت��ران نوجوان به
خاطر سن و سال و غروری که دارند گاهی
با اکراه به این جا می آیند .ما تمام سعی
خ��ود را می کنیم که برخ��ورد ما به گونه
ای باش��د که به هیچ وجه احساس نکنند
با م��ا تفاوتی دارند و ی��ا این که فکر
کنن��د ما منتی بر س��ر آن ها
داری��م .هرک��س ممکن
است در زندگی
کمبودهایی
د ا شته
با ش��د .

همه در زندگی کمبودهایی داریم و باید مواظب باش��یم که کمبود ها را
به رخ یکدیگر نکشیم.
معصومه :یادم می آید مددجویی بود که چش��م های ضعیفی داشت
و حتم��ا باید عینک می زد .اما خودش قب��ول نمی کرد و ادعا می کرد
که در مدرس��ه مورد تمسخر دوس��تانش قرار می گیرد .خواهر بزرگ تر
م��ن – که خیلی با مددجویانی ک��ه به این جا مراجعه می کنند ارتباط
خوبی برقرار می کند – س��اعت ها با او حرف زد تا راضی ش��د از عینک
اس��تفاده کند .اما مراجعین کم سن و س��الی هم داشتیم که با وجودی
که مشکل بینایی نداشتند ولی به عینک عالقه مند بودند .برادر من هم
با سلیقه ی خودشان عینک هایی با شیشه ی عادی به آنان هدیه داد.

کودکان پدر و مادر های نس��ل بعد هس��تند و این نسل ها هستند که
جامعه را ش��کل می دهند .از طرفی مادر نق��ش تربیتی را دارد و روی
بچه ها اثر گذار است .به نظر من ستون یک خانواده مادر است و خیلی
مهم اس��ت که موسس��ه روی توانمند س��ازی مادران آن ها هم تمرکز
کرده است.
معصومه :نقش مادر فوق العاده مهم است .ما اگر با آن همه سختی
به جایی رسیدیم به خاطر حمایت و هدایت مادرم بوده است .حتی این
که من و خواهر و برادرهایم این قدر کمک به دیگران و امور نیکوکاری
برایمان مهم اس��ت به خاطر رفتار مادرم و اهمیتی اس��ت که او به این
مسائل می دهد.

همکاری ش�ما به صورت افتخ�اری با مهرآفرین چ�ه تاثیری بر
زندگی شخصی شما داشته است؟
بابک :در این زمانه به قدری درگیری فکری زیاد شده که گاهی آدم
از هیچ چیزی واقعا احساس شادی نمی کند .اما من به شخصه از کمک
کردن لذت می برم .همیشه خودم را جای کسی که نیازمند یاری است
می گذارم و تا جایی که بتوانم سعی می کنم به او کمک کنم؛ بدون این
که توقعی حتی از خدا داشته باشم .به همین دلیل با وجود مشغله ی
زیاد همیشه حواسم به مهرآفرین هست و یا گاهی خودم با بهزیستی
تماس می گیرم و پی گیر وضعیت مراجعه ی مددجویان می شوم.
معصوم��ه :این ج��ا از مددجویانی که مراجعه م��ی کنند بارها می
ش��نوی که برایت دعای خیر می کنند .هر ب��ار که این جمالت را می
ش��نوم دلم قرص می شود و احساس فوق العاده ای پیدا می کنم .اصال
روزهایی که این جورکارها را انجام می دهیم حس ما متفاوت اس��ت و
به قول معروف روز ما ساخته می شود.

به نظر ش�ما اقش�ار توانمند و تحصیلکرده ی امروز ایران تا چه
حد به مسئولیت اجتماعی خود پایبند هستند؟
باب�ک :متاس��فانه در جامعه ی امروز ایران هرک��س به فکر خودش
اس��ت و کس��انی هم که کمک می کنند اغلب انف��رادی کار انجام می
دهند .این به خاطر سلب اعتماد مردم است و تالش های موثری جهت
جلب اعتماد انجام نشده ؛ از طرفی آسیب شناسی افراد هم کارشناسی
شده نیست و این عامل دیگری برای عدم اعتماد مردم است.

توانمند سازی قشر آس�یب پذیری که گروه هدف مهرآفرین را
تشکیل می دهند چه قدر اهمیت دارد؟
بابک :کودکان آینده س��ازان فردا هس��تند و بنابراین باید توانمند و
سالم باشند تا بتوانند آینده ی خوبی برای سرزمین مان رقم بزنند .این

بهتری�ن آین�ده ای که م�ی توانید برای کودکان تحت پوش�ش
مهرآفرین تصور کنید چیست؟
بابک :من برای این کودکان آینده ای مشابه امروز خودم و خواهر و
برادرانم می بینم که از روزهای سخت به این جا رسیدیم و خدا را شکر
می کنم که همه زندگی خوبی داریم.
سخن پایانی با خوانندگان نشریه.
باب�ک :هر زمانی همه ی ما باید کمک کنیم و فکر نکنیم اگر کاری
انجام دادیم دیگر وظیفه از دوش ما برداش��ته ش��د و نسبت به محیط
اطرافمان و جامعه بی تفاوت باشیم .همه ی ما همیشه مسئولیم و باید
تالش کنیم تا جامعه ای بهتر بسازیم.
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و
چـــــــون
عصرفرزانــــــگی
فــــرازآیــــــد
آدمــی آدمـــی
را یـاور شـود

یک روز که خواهرم به خانه برگش��ت ،خیلی خوش��حال بود.
وقت��ی مادرم علتش را پرس��ید ،گفتِ :دینی ب��ه گردنم بود که
امروز از گردنم برداشته شد.
وقتی پرس��یدم چه ِدینی؟ گفت :پارسال قبول کردم که به
دو بچه ی بی سرپرس��ت به مدت یک سال کمک کنم  .امروز
روز آخر بود.
توی دلم خیلی خواهرم را تحسین کردم و گفتم من هم یک
بچه قبول می کنم .روز بعد که به محل کارم رفتم ،در اینترنت
جست و جو کردم تا باالخره به سایت مهرآفرین برخورد کردم.
به مهرآفرین زنگ زدم و از مددکار موسس��ه خانم خواجویی
خواس��تم که به من اطالعاتی در این مورد بدهند .وقتی ایش��ان
شرایط را به طور کامل برای من توضیح دادند،گفتم :به خاطر این
که یک دانش��جو هستم و بیش��تر پولی که دارم خرج تحصیلم می
ش��ود ،من حداقل مبلغ را برای حق سرپرستی تقبل می کنم تا بعدا
به مشکل برنخورم .ایشان هم قبول کرد.
خانم خواجویی از من پرس��ید :برای ش��ما فرقی می کند که به دختر
کمک کنی یا پسر؟ کوچک باشد یا بزرگ؟ و  ...؟
من گفتم :برای من هیچ فرقی ندارد .حاال که خدا خواسته که من وسیله
باشم ،در این موارد حساسیت زیادی ندارم .هر فردی را که شما انتخاب کنید،
من قبول می کنم.
ایش��ان هم لطف کردند و یک دختر کوچولوی پنج س��اله به نام نیلوفر را به من
دادند.
اما داس��تان من از همین جا ش��روع ش��د .خودم هم باور نمی کردم که هر ماه قرار است
یک اتفاق جالب برایم بیافتد.
از آنجایی که من معتقدم که اگر خدا بچه ای را بدهد ،روزی او را هم پیش��اپیش می رس��اند ،صد
در صد اطمینان دارم که همه این اتفاقات به خاطر نیلوفر رخ می دهد.

ـــ

ـ ـ ــ ــ ه
ـ

قعـوـرزـمــ

به دنبال خدا نگرد؛
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان جانی دوباره می گیرد.
خدا آنجاست ،در جمع عزیزترین هایت.
خدا در دستی است که به یاری می گیری.
در قلبی اس��ت که ش��اد می کنی و در لبخندی است که به لب
می نشانی.

منصوره محمدی – یاور مهرآفرین
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ماه اول
دو سه روز بعد از این که پول را به حساب نیلوفر واریز کردم ،یکی از همکارانم دقیقا همان مبلغی که به حساب واریز کردم،
به من داد؛ بابت کاری که واقعا به حساب همکار بودنم با ایشان انجام داده بودم و توقع هیچ دستمزدی را نداشتم.
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ماه دوم
چند روز قبل از این که به حس��اب نیلوفر پول واریز کنم ،پول پروژه ای که دو ماه پیش انجام داده
بودم به حسابم واریز شد.
ماه سوم
بدترین ماهی که تا آن زمان س��پری کرده بودم ،همین ماه بود .اداره تعدیل نیرو کرد
و من هم بیکار شدم .تازه باید تا چند روز دیگر شهریه بیش از یک میلیون تومانی
دانش��گاه را هم می دادم .به قدری این موضوع به ذهنم فشار آورده بود که گفتم
دیگر به نیلوفر کمک نمی کنم.
س��ه روز پشت س��ر هم به خانم خواجویی پیامک می دادم که این تصمیم را
به اطالعش برسانم ،اما پیامک ارسال نمی شد ( که بعد متوجه شدم ایشان
ایران نبودند)! ولی ناگفته نماند که در طول این سه روز مدام ،خواب های
بد می دیدم .خوابی که شب سوم دیدم ،از همه خواب هایی که دو شب
گذشته دیده بودم ،بدتر بود.
باالخ��ره بعد از س��ه روز این پیامک لعنتی به دس��ت خانم خواجویی
رسید.
اما من هنوز از خواب بدی که دیده بودم ناراحت
بودم و این کاری هم که انجام دادم ،بیشتر فکرم
را مشغول کرده بود.
از ش��دت ناراحتی ،خواستم که با مادرم صحبت
و مشورت کنم ،شاید کمی آرام شوم.
تم��ام جریان را به مادرم گفتم .م��ادرم گفت  :همین االن زنگ بزن
و بگو که از این تصمیم اش��تباه منصرف ش��دی .روی کمک من هم
حساب کن.
این حرف مادرم انگار ،امید بزرگی به من داد.
با مهرآفرین تماس گرفتم و گفتم که اشتباه کردم .در همان حال حرف
زدن اشک می ریختم چون واقعا از کارم پشیمان بودم.
ایشان هم گفت :حدس زدم که در این یک ماه ،فشار فکری و مالی زیادی
را تحمل کردی ،به همین دلیل چیزی نگفتم .اما خدا را شکر که برگشتی.
وقتی صحبتم با خانم خواجویی تمام ش��د یک اتفاق باورنکردنی رخ داد؛ با
من تماس گرفتند که از فردا مشغول به کار شوم.
واقعا عجیب بود .اما به قول مادرم همه ی این ها لطف خداست.
بالفاصل��ه زن��گ زدم به خانم خواجویی و گفتم که دعوت به کار ش��دم .بنده خدا
اصال باورش نمی شد.
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ماه چهارم
وقتی به حساب نیلوفر پول را واریز کردم ،یک پروژه سه روزه به من پیشنهاد شد .از همه مهم
تر این که در این ماه برای حج عمره هم ثبت نام کردم.
درس��ت است که در حال حاضر من دانشجوی دانشگاه آزاد هستم که وضع مالی خیلی معمولی دارم؛
اما معتقدم که برای این کمک فقط یک وسیله ام و روزی رسان نیلوفر ،فقط و فقط و فقط خداست.
االن هم قصد دارم تا جایی که بتوانم به نیلوفر کمک کنم و اصال برای این کارم زمان مشخصی تعیین نمی کنم.
شاید این زمان ،به یک سال برسد؛ شاید هم به سال های طوالنی.
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خـــــــــــــــــ
روی نــیــــ
استقرار  18نفر گروه امدادی هالل احمر آذربایجان غربی در وان ترکیه
مدیرعام��ل جمعیت هالل
احم��ر آذربایج��ان غرب��ی
از اس��تقرار  18نف��ر گ��روه
امدادی هالل احمر اس��تان
برای کمک رسانی به آسیب
دی��دگان زلزل��ه وان در این
منطقه خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مهر،
یحیی زینالپور در جلس��ه س��تاد مدیریت بحران آذربایجان غربی افزود :این
گروه امدادی به همراه تیم امدادی 215 ،تخته چادر و  1500پتو نیز به وان
ترکیه ارسال شده است.
وی در ادامه با اش��اره به این که تاکنون نیز  2500بسته غذای آماده نیز
برای کمک به زلزله زدگان وان ترکیه به این منطقه ارسال شده است ،افزود:
 60نفر نیروی آماده هالل احمر نیز در مرز ایران و ترکیه مستقر شده که در
صورت نیاز اعزام می شوند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی وسایل گرمایی و سوخت
را از نیازه��ای اساس��ی زلزله زدگان وان ترکیه عنوان کرد و اظهار داش��ت:
آمادگی برای ارسال امکانات و مواد مورد نیاز به وان وجود دارد.
این مس��ئول در ادامه با اش��اره ب��ه این که اورژان��س همچنین تیم های
جراح��ی با اتوبوس های اورژانس��ی را برای کمک به آس��یب دیدگان زلزله
وان ترکیه آماده کرده ،گفت :ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی آمادگی
کام��ل خود ب��رای پذیرش مجروحان زلزله وان و کمک رس��انی به آس��یب
دیدگان این حادثه را اعالم می کند.
آمار آسیب های اجتماعی به روز شود
نگرانی از رشد حاشیه نشینی در پایتخت
عضو شورای ش��هر تهران با
اشاره به افزایش حاشیه نشینی
در اطراف پایتخ��ت گفت :این
شهرک ها برخی آسیب ها را به
ش��هر وارد می کنند ،همچنین
باید آمار آسیب های اجتماعی
ب��ه روز ش��ود و نمی ت��وان با
آماره��ای  5س��ال گذش��ته به
واکاوی مسائل پرداخت.
ب��ه گزارش خبرنگارمهر ،معصومه ابتکار در خصوص مصوبه “طرح مقابله،
کنترل و کاهش آس��یب ه��ای اجتماعی” ب��ا بیان اینکه عم�لا ناکارآمدی

دس��تگاه های دولتی را با وجود تامین امکانات الزم در بحث کاهش آس��یب
های اجتماعی شاهدیم ،اظهار کرد :متاسفانه آسیب های اجتماعی در جامعه
رو به رشد بوده که مباحث اشتغال در این زمینه تاثیر گذار است.
وی ادام��ه داد :ش��هرداری تهران در بحث اش��تغال و ب��ه طور کلی بحث
کاهش آس��یب های اجتماعی نمی تواند به تنهایی تاثیر گذار باشد .وضعیت
عدال��ت اجتماعی روز به روز دش��وارتر ش��ده و راه ح��ل آن تنها با توجه به
سیاست های کالن دولت محقق می شود.
ابتکار با بیان اینکه آمارهای ارائه شده متعلق به  4تا  5سال گذشته بوده
و در حال حاضر آمار دقیقی از آس��یب های اجتماعی به دس��ت ما نرسیده
اس��ت ،افزود :در مصوبه شورا پیرامون موضوع آسیب های اجتماعی وظایف
دولت ،مجلس ش��ورای اسالمی ،رس��انه ها ،قوه قضاییه و شهرداری به طور
دقیق مش��خص شده و ما برای حل معضل آس��یب های اجتماعی از مردم،
شورایاری ها ،سازمان های مردم نهاد و رسانه ها یاری می طلبیم.
عضو ش��ورای ش��هر تهران در ادامه با اشاره به رش��د جمعیت در حاشیه
ش��هر تهران گفت :رشد ش��هرک های تهران  11برابر رش��د جمعیت شهر
تهران است و در این شهرک ها موارد مختلف آسیب های اجتماعی همچون
زورگیری و جرم و جنایت با رش��د روز افزونی مواجه ش��ده که باید در این
خصوص حاش��یه شهر تهران را مورد توجه قرار دهیم ،چرا که این آسیب ها
به شهر تهران نیز منتقل می شود.
گالیه دستجردی از بی پولی؛ مرگ مادران سرطانی
دکتر مرضیه وحیددستجردی،
وزی��ر بهداش��ت ب��ا اش��اره به
اختص��اص  3میلی��ارد دالر از
درآمده��ای نفت��ی ب��ه ح��وزه
بهداشت و درمان کشور ،از این
ک��ه تاکنون حتی ی��ک ریال از
این پول ب��ه این وزارتخانه داده
نشده است به شدت گالیه کرده
و عنوان داش��ته در صورتی که این پول را به وزارت بهداشت ندهند ،تمامی
برنامه های حوزه سالمت روی زمین می ماند.
مرگ مادران سرطانی به خاطر بیپولی!
ش��یوع باالی س��رطان س��ینه در بین زنان ایرانی و عدم پوشش بیمه ای
داروی گران قیمت “هرس��پتین” به عنوان یک��ی از درمان های این بیماری
باعث شده تا سایه مادری خیلی زود از سر برخی خانواده ها رخت بربندد.
هم اکنون  27نفر از هر  100هزار زن در کشور مبتال به سرطان سینه می
ش��وند که البته این آمار مربوط به س��ال  87است و قطعا هم اکنون افزایش
یافته است.

ـــــــــــــــــط
ــــکــوکــاری
دکتر بهزاد رحمانی ،عض��و هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی
ای��ران از گران بودن قیمت داروی “هرس��پتین” به عن��وان یکی از درمان
های بیماران مبتال به س��رطان سینه خبر داده و گفته است که قیمت این
داروی تزریقی  40میلیون تومان اس��ت و متاس��فانه بیمه ها آن را پوشش
نمی دهند.
عض��و هیئت مدیره انجم��ن علمی جراح��ان عمومی ای��ران از این که
بیمارانی هس��تند که توان مالی خرید هرسپتین را ندارند و به ناچار سراغ
درم��ان های دیگر م��ی روند که چندان موفقیت آمیز نیس��ت و در نهایت
منجر به مرگ زودرس آنان می ش��ود ،اظهار تاسف کرد و افزود :متاسفانه
همه مسئوالن از این موضوع آگاهند و حرف تازه ای نیست.
این در حالی اس��ت که دکتر محمد علی محققی رئیس شبکه تحقیقات
سرطان گفته است که براساس مطالعات انجام شده حتی در شرایط فعلی
اقتصاد س�لامت در کش��ور امکان تحت پوش��ش قرار گرفتن همه بیماران
سرطان پستان که نیاز به هرسپتین دارند ،وجود دارد.
نقاشيهاي «کودکان کار و خيابان» نمايشگاه شد
«خانهه��اي
نمايش��گاه
فراموش ش��ده» که به معرفي
آث��ار نقاش��ي ک��ودکان کار
و خياب��ان تح��ت حماي��ت
خان��ه ک��ودک مه��ر(دروازه
غ��ار) اختص��اص داش��ت ،در
فرهنگسراي ارس��باران برگزار
شد.
اين نمايش��گاه در برگيرنده
 60اثر از کودکان کار بود که به همت موسسه حمايتي خانه مهر کودکان
به هنرمندان نوجواني بدل شدهاند .اين آثار با تکنيکهاي مختلفي همچون
مداد ،آبرنگ و...خلق شد ه بودند.
نمايش��گاه «خانههاي فراموش ش��ده» از  16تا  22مهر در فرهنگسراي
ارسباران ميزبان عالقهمندان است.
موسس��ه حمايتي خانه مهر کودکان در طول سالهاي گذشته چندين
نمايش��گاه از آثار هنري کودکان کار و خيابان را در فرهنگسراي ارسباران
برگزار کرده است
استقبال کم نظير از نمايشگاه خيريه عکس "عدالت تاريک"
نمايشگاه عکس "عدالت تاريک" که به صورت خيريه به نفع مردم قحطي
زده سومالي در تاالر وحدت برپا شد با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
ب��ه گزارش خبرگزاري آريا ،اين نمايش��گاه که به کوش��ش “علي زارع”

از عکاسان س��ينما و مطبوعات ايران
و نيز ب��ا حمايت بنياد فرهنگي هنري
رودکي و سازمان جهاني يونيسف برپا
ش��د 14 ،تابلو عکس بزرگ را ش��امل
مي ش��د ک��ه در طبقه همک��ف تاالر
وحدت به نمايش گذاشته شد .در اين
نمايش��گاه تعدادي تابلو عکس کوچک نيز در نظر گرفته ش��ده بود که به
صورت هم��ت عالي و به قصد کمک به قحطي زدگان س��ومالي به فروش
رف��ت که عوايد آن نيز از طريق “مهتاب کرامتي” س��فير صلح و دوس��تي
سازمان يونيسف به زنان و کودکان سومالي خواهد رسيد.
نمايشگاه عکس “عدالت تاريک” تا پايان شهريور در تاالر وحدت ميزبان
عالقمندان بود.
دانش آموزان هم به یاری خیرین مدرسه ساز می شتابند
رئیس جامعه خیرین مدرس��ه ساز
کش��وری گفت :با اجرای طرح بزرگ
و مل��ی در آینده ح��دود  13میلیون
دانش آموز کشور به همراه  125هزار
خیر مدرس��ه س��از به یاری آموزش و
پرورش کشور می شتابند.
محمد رضا حافظ��ی رئیس جامعه
خیرین مدرس��ه ساز کشور در گفتگو
ب��ا خبرنگار مهر اظهارداش��ت :ترویج
روحی��ه مش��ارکت عموم��ی یکی از
اهداف جامعه خیرین مدرسه ساز کشور است و ما باید با اعمال شیوه های
مختلف مشارکتی دانش آموزان را هم به این صحنه فرهنگی وارد کنیم.
وی اف��زود :ب��ا توزیع قلک هایی بین دانش آم��وزان مبالغی را هر چند
ان��دک معادل دو هزار ریال برای خری��د یک آجر جمع آوری می کنیم تا
دانش آموزان هم در این کار مهم س��هیم شوند و با ایجاد فضاهای زیبای
مشارکتی به کمک آموزش و پرورش می رویم.
حافظ��ی ادام��ه داد :جوامع در صورتی راه تکام��ل را طی خواهند کرد
که هر س��ازمان و تشکلی با مس��ئولیت پذیری به نحو مطلوب و هماهنگ
وظیف��ه محول��ه را صادقانه انج��ام دهد که خوش��بختانه در ایران حرکت
اجتماع��ی خوبی در طول  13س��ال اخیر راه افتاده و با جذب مش��ارکت
های مردمی از آموزش و پرورش حمایت خوبی شده به طوری که در حال
حاضر آثار مثبت و س��ازنده آن در س��طح کشور مشهود است و مدارس 4
نوبته به دو نوبته و یک نوبته رس��یده و  30درصد مدارس توس��ط خیرین
احداث شده است.
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ستارگان درخشان

ستارگان وطنی

محسن یگانه ،بنیامین بهادری و رضا صادقی در کنسرت خیریه
محس��ن یگانه ،بنیامین بهادری و رضا صادقی از هنرمندان
محبوب و دوس��ت داشتنی کشور در س��الن همایشهای برج
می�لاد در برنامهای خیری��ه در حمایت از مجی��د بهرامی ،به
اجرای برنامه پرداختند.
به گزارش شبکه ایران به نقل از موسیقی ما محسن یگانه ،
بنیامین بهادری و رضا صادقی از هنرمندان محبوب و دوس��ت
داشتنی کشور در تاریخ های19و20و 21مهرماه هرکدام در دو
سانس در سالن همایشهای برج میالد در برنامهای خیریه در
حمایت از مجید بهرامی ،هنرمند  ۲۹ساله حوزه نمایش که به
دلیل بیماری سرطان خون در کشور آلمان تحت درمان است،
به اجرای برنامه پرداختند.
بنیامین بهادری خواننده پرطرفدار کش��ورمان چهارش��نبه
شب در دو سانس روی صحنه رفت.
«همه چیز درست میش��ود»؛ این جملهای بود که بنیامین
بهادری روی عکس مجید بهرامی نوشت ،هنرمندی که بیماریاش بهانهای شد برای یاد کردن هنرمندانی که در غبار روزگار از یاد رفتهاند.
محسن رجب پور مدیر شرکت ترانه شرقی بر روی صحنه گفت« :ما اینجا هستیم برای دوستی ،برای برادری ،برای نیت خیر ،برای مجید بهرامی عزیز ».
آخرین ش��ب کنس��رتهای خیریه ،پنج ش��نبه ش��ب با اجرای رضا صادقی در برج میالد به پایان رسید تا مخاطبان موس��یقی در سه شب متوالی شاهد
هنرنمایی بهترینهای موسیقی پاپ باشند.
همانند دو ش��ب گذش��ته کنس��رت خیریه اوایل برنامه با تیزری از «مجید بهرامی» و نقشهای به یاد ماندنی او ش��روع ش��د که پرویز پرستویی و بقیه
هنرمندان در مورد او سخن گفتهاند.
در ادامه تیزری دیگر بر روی پرده پخش ش��د که از تداوم این قبیل برنامهها با حضور خوانندههایی چون فرزاد فرزین ،علی اصحابی ،گروه س��ون و بقیه
هنرمندان خبر میداد.

مهدوی کیا در مؤسسه خیریه آدینا رشت

محمد رضا مهدوی  ،مهدی مهدوی کیا و افشین چاوشی از موسسه خیریه آدینا در رشت بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی باش��گاه داماش گیالن  ،در راس��تای حمایت از نیکوکاران و اقدامات خیرخواهانه
محمد رضا مهدوی  ،مهدی مهدوی کیا وافش��ین چاووش��ی شب گذش��ته از مؤسسه خیریه آدینا در رشت
بازدید به عمل آورده و ساعتی را با کودکان این مؤسسه گذراندند .
مؤسس��ه خیریه کودکان و نوجوانان آدینا از مرداد ماه س��ال  88در رش��ت تأسیس و هدف آن نگهداری
از کودکان بی سرپرس��ت و بد سرپرس��ت  ،حمایت و یاری رسانی به کودکان  ،حمایت از نیازمندان  ،تهیه
جهیزیه و احداث مدارس در نقاط دور افتاده استان گیالن و حمایت از دانشجویان و دانش آموزان نیازمند
می باشد.
نام گذاری این موسس��ه خیریه به مرحومه “ آدینا یزدانی “ دانشجوی ترم هشت ادبیات فارسی دانشگاه
آزاد واحد رش��ت بر می گردد که در س��ن  22سالگی در اثر سانحه تصادف در خرداد  87در گذشت و پدر
و مادرش که خانه را از عطر وجود او خالی می دیدند با تأس��یس “ خانه ش��بانه روزی کودکان ونوجوانان
آدینا “ بر آن ش��دند تا لبخند فرش��ته های کوچک دیگری را نظاره گر باش��ند تا بدین ترتیب یاد و خاطره
دختر دلبند خویش را همیشه زنده نگهداشته و با شادی دیگر کودکان نیازمند ،قلب خویش را شاد و خالء
وجود آدینا را پر نمایند .
حضور بازیکنان ش��اخص تیم فوتبال داماش گیالن در موسس��ه آدینا ،اقدامی در حمایت از این فعالیت
های خیرخواهانه بوده است تا به این ترتیب گستره فعالیت های نیکوکارانه در استان گیالن توسعه یافته و
ارتباطی دائمی بین این فعالیت ها و چهره های ورزشی به منظور گسترش اعمال خیرخواهانه ایجاد شود.

هت تريك عادل فردوسيپور در مسابقه فوتبال خیریه
ديدار خيريه تيمهاي رسانه ورزش تهران و پيشكسوتان سياه جامگان خراسان با پيروزي
تيم سياهجامگان به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)  -منطقه خراسان ،دو تيم رسانه ورزش و
پيشكسوتان سياهجامگان خراسان رضوي پنجشنبه  21مهر 90در ورزشگاه تختي مشهد به
مصاف يكديگر رفتند كه اين ديدار با نتيجه  5بر  4به نفع تيم پيشكسوتان به پايان رسيد.
عوايد حاصل از اين ديدار خيرخواهانه به نونا پسانين و علي مخنگي ،دو ورزشكار آسيب
ديده نخاعي مشهدي اختصاص يافت.
اين ديدار با هت تريك عادل فردوس��ي پور ،كاپيتان تيم فوتبال رسانه ورزش همراه بود
كه اولين گل خود را از روي نقطه پنالتي به ثمر رساند.
عادل فردوسيپور(س��ه گل) و محمد نجفزاده براي تيم رس��انه ورزش تهران و مهدي
هاش��مي نسب( 2گل) ،جليل قوچاننژاد ،س��عيد صيامي(پنالتي) و اسماعيل عباسي براي
تيم پيشكسوتان گلزني كردند.
براي تيم رس��انه ورزش تهران پيام پارس��ايي ،مهدي محم��دي ،روح اهلل وحدتي ،حميد
رضا اس��كندري ،رضا خسروي ،محمد سهرابي ،سيامك خواجي ،محمود كلهر ،امين بازياب،
آرمن ساروخائيان ،مرتضي احمدي ،رضا ترابيان ،عليرضا خليفه ،محمد سيانكي ،محمد بابا
علي ،عارف محمدوند ،محمود نجفزاده ،عادل فردوسيپور ،محمد حسين ميثاقي ،مصطفي
ينژاد ،سيامك آقاياري و حامد اميني به ميدان رفتند.
موسو 
براي تيم پيشكس��وتان س��ياهجامگان خراس��ان نيز نيما نكيسا ،حس��ين رضايي ،مهدي
هاشمينسب ،حس��ين الفاطمي ،رضاداد عزيزي ،خداداد عزيزي ،جليل قوچاننژاد ،حسين
ش��املو ،سعيد صيامي ،حسين قدم سلطاني ،منصور ش��فيعي ،جواد ملكوتي ،حسين پاس،
حسين اميدوار ،جعفر رئوف ،مجيد حسينيپور ،مهدي موسوي ،رضا جاهدي ،رضا جانداري،
رضا ترجمان و اسماعيل عباسي در اين ديدار به ميدان رفتند.
قضاوت اين ديدار در نيمه اول بر عهده محس��ن تركي بود و در اقدامي نادر داور بازي هم در نيمه دوم تعويض ش��د و محس��ن قهرماني به جاي او نيمه
دوم اين ديدار را سوت زد.
نزديك به  1000تماشاچي اين ديدار خيريه را از نزديك در ورزشگاه تختي مشهد مشاهده كردند كه عوايد بليت فروشي آن به دو ورزشكار آسيب ديده
مشهدي اعطا ميشود.
موسس��ه مالي اعتباري اعتماد ايرانيان ،اسپانس��ر تيم رس��انه ورزش اعالم كرد  30درصد از هزينههاي اعزام به خارج از كش��ور و درمان علي مخنگي،
كشتيگير نوجوان مشهدي را كه چندي پيش در تمرينات تيم دانشآموزي مشهد دچار ضايعه نخاعي شد ،بر عهده گرفته است.
همچنين صاحبان موسس��ات و ش��ركتها ،انجمنها و تشكلهاي مختلف و افراد حقيقي و حقوقي در حاشيه برگزاري اين ديدار هر كدام مبالغي را براي
كمك به اين ورزشكاران در نظر گرفتند كه مبلغ اين كمكها از بلندگو ورزشگاه اعالم ميشد.

عيادت تيم رسانه ورزش از ورزشكار آسيب ديده
اعضاي تيم فوتبال رسانه ورزش تهران با حضور در بخش ICUبيمارستان قائم(عج) مشهد ،از نزديک در جريان وضعيت اين کشتيگير نوجوان مشهدي
قرار گرفتند که چندي پيش در جريان تمرين ،دچار ضايعه نخاعي شده بود.
يكي از بس��تگان علي مخنگي در اين ديدار اظهار داش��ت :از زماني كه علي مصدوم ش��ده اس��ت ،تا االن هيچ كس كمكي نكرده و تنها يك مرتبه معاون
وزير آموزش و پرورش به عيادتش آمده است.
وي ادامه داد :علي از تير ماه مصدوم شده است و دكترها گفتهاند بايد وي را به خارج از كشور اعزام كنيم اما از آن جايي كه هزينههاي درمانش باالست،
تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
در اين ديدار نماينده موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان به نيابت اين موسسه  30درصد هزينههاي درمان خارج كشور اين کشتيگير را تقبل كرد
و همچنين قول هر گونه كمك براي ارتباط با خارج از كشور را داد.
در پايان اين ديدار فردوسيپور ضمن همدردي با مادر علي مخنگي براي وي آرزوي سالمتي كرد و از مسئوالن خواست در جهت كمك به اين کشتيگير
آسيبديده ،تالش خود را بكنند.
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ستارگان درخشان

ستاره های بین المللی
ستارگان آفريقا – ستارگان ال ليگا

 8دي در ديدار خيريه فوتبال
براي آفريقا
چهارمین دیدار خیریه فوتبال برای نجات آفریقا با حضور س��تارگان
فوتبال جهان در ورزشگاه مستایای شهر والنسیا برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری اسپانیا ،در این دیدار که عواید آن برای کمک
به  10هزار کودک گرس��نه در ش��اخ آفریقا از جمله سومالی و اتیوپی
اختصاص خواهد یافت ،تیم س��تارگان لیگ اسپانیا به مصاف ستارگان
آفریقایی می رود.
فردریک کانوته مهاجم مس��لمان و مالیایی س��ویا که بنیادی برای
کمک به کودکان فقیر و محروم آفریقایی تاسیس کرده تاکید کرد ،این
دیدار خیریه روز پنجشنبه  8دی برگزار خواهد شد.
بهای بلیت این دیدار برای هر نفر  5یورو اعالم شده و  35هزار یورو
درآمد دیدار به عالوه ی س��ایر کمک های نقدی به یونیس��ف تس��لیم
خواهد شد.
در مسابقه س��ال قبل عواید به دست آمده به کودکان فقیر در مالی
اختصاص یافته بود.

حراج وسايل ِسر بابي رابسون
به نفع خیریه

به گ��زارش فوتبال آنالين به نق��ل از پايگاه خب��ري بلومبرگ ،به گفته
همسر رابسون اين مبلغ قرار است به طور كامل صرف امور خيريه شود.
دراي��ن حراجي چهره ه��اي سرش��ناس فوتبالي چون خ��وزه مورينيو،
گوآرديوال و ليونل مسي نيز حضور داشتند كه جمعا مبالغي حدود 38هزار
يورو به اين حراجي خيريه كمك كردند.
س��رروبرت ويليام بابي رابسون بازيكن س��ابق تيم ملي فوتبال انگلستان
و مربي فوتبال اين كش��ور در بيش از  600بازي حرفه اي حضور داش��ته و
بيش از  100گل به ثمر رسانده است.
وي در تيم فوتبال انگلستان بيست بازي و چهار گل ملي داشته است.
رابس��ون مربيگري را از تيم فولهام شروع كرد و پس از آن مربيگري تيم
ملي فوتبال انگليس را به مدت هشت سال از 1982تا1990برعهده گرفت.
با س��رمربيگري او انگلس��تان توانس��ت تا مرحله نيمه هايي جام جهاني
درسال  1990باال رود.
رابسون درسال 1991به س��رطان مبتال شد درسال 2007سرطانش به
اوج رسيد و سرانجام درسال  2009درگذشت.

دیدار خیریه زیدان و رونالدو به
نفع گرسنگان آفریقا
زیدان و رونالدو به عنوان سفرای حسن نیت
س��ازمان ملل متحد در دیداری خیریه که در
آلمان برگزار می شود ،به میدان خواهند رفت.
زی��دان به همراه رونالدوی برزیلی ،در تاریخ
 13دس��امبر در نهمین دیدار س��الیانه فوتبال
علی��ه فق��ر در هامبورگ به می��دان می روند.
عواید این دیدار به قحطی زدگان ش��اخ آفریقا
شامل کشورهای س��ومالی ،اریتره ،جیبوتی و
اتیوپی تعلق خواهد گرفت.
گفت��ه می ش��ود  10میلی��ون از مردم این

مناطق گرفتار خشکس��الی ،جنگ و ناتوان در
پرداخت قیمت باالی غذا هستند.
یکی از مس��ئوالن برگزاری این دیدار اظهار
داش��ت“ :زی��دان و رونالدو جمعی از س��تاره
ه��ای فوتبال جهان را گرد هم می آورند تا در
دیداری خیریه با ستاره های فوتبال هامبورگ
در هامبورگ بازی کنند”.
رونالدو که به تازگی از فوتبال کناره گیری
کرده ،در خص��وص برگزاری این دیدار خیریه
اظهار داش��ت“ :بس��یار خوش��حالم که باشگاه

هایی مث��ل هامبورگ حاضر ب��ه میزبانی این
دیدار هستند”.
زی��دان ه��م در م��ورد ای��ن ب��ازی گفت:
“امی��دوارم برگزاری این گون��ه دیدارها باعث
ش��ود آگاهی مردم نسبت به مردم شاخ آفریقا
باال برود”.
در هش��ت دی��دار خیری��ه قبلی ک��ه تا به
حال برگزار ش��ده کش��ورهایی چون پاکستان
و هاییتی که دچار س��یل و زلزله ش��ده بودند
مورد حمایت مالی واقع شده اند.
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کمپانیمایکروسافت
برای ریشهکن کردن فلج اطفال در نیجریه
با باشگاه بارسلونا متحد شد
به نقل از اسپورت کاتالونیا ،بیل گیتس از طریق
بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس با حمایت رسمی
مایکروس��افت برای ریشهکن کردن فلج اطفال در
آفریقا با باشگاه بارسلونا متحد شده است.
ه��دف اول یک��ی از ثروتمندترین مردان جهان
در این پروژه خیرخواهانه بزرگ و جهانی کش��ور

نیجریه اس��ت و به این منظور ب��ا دولت نیجریه و
چندین و چند ش��رکت خصوصی در این کش��ور
قرارداد هم��کاری پایاپای و نزدیک منعقد ش��ده
است.
مخت��رع ویندوز در تور تابس��تانی بارس��لونا در
آمریکا با این باش��گاه قرارداد همکاری منعقد کرد

جنیفر لوپز در مراسم خیریه
در لس آنجلس

جنیفر لوپز هنرپیشه ی مشهور هالیوود به همراه خواهرش لیندا در مراسم موسسه
خیریه ماریبل در لوس آنجلس شرکت کرد .جنیفر لوپز به فعالیت های انسان دوستانه
عالق��ه فراوان��ی دارد و پیش از این نیز به همراه همس��رش مارک آنتونی در مراس��م
مختلف یا بیمارس��تان های خیریه حضور داش��ته و کمک کرده بود .در این مراسم در
خیری��ه ماریبل نیز 500هزار دالر برای کمک به س�لامت زندگی کردن زن ها و بچه
های شان جمع آوری شد.

و این پروژه اولین همکاری رس��می او با بارس��لونا
خواهد بود.
سازمان ملل متحد نیز از طریق یونیسف به بیل
گیتس پیام همکاری داده و مس��ئولیت اس��تقرار،
پذیرای��ی ،حمل و نقل و امنی��ت تمامی کارکنان
رسمی این پروژه را بر عهده گرفته است.

بخشش به خیریه
غرامت شرکت در جشن تولد
یک دیکتاتور

به دنبال اوج گرفتن انتقادها ،هيالري س��وانک پولي را که بابت ش��رکت در جشن تولد رئيس
جمهور چچن گرفته بود ،به سازمان هاي خيريه بخشيد.
به گزارش خبرآنالين ،اين خبر را سخنگوي هيالري سوانک ،بازيگر سرشناس هاليوود و برنده
ی دو جايزه اسکار اعالم کرده است.
س��وانک با ابراز «تاس��ف عميق» بابت ش��رکت در جش��ن تولد رمضان قديراف ،مدعي شده از
سياس��ت هاي او بي خبر بوده اس��ت .سازمان هاي حقوق بش��ري معتقدند که قديراف با استفاده از
شيوه هايي چون ارعاب ،آدم ربايي و اعدام مسلمانان بر چچن حکومت مي کند.
هيالري س��وانک بازيگري اس��ت که براي بازي در فيلم هاي «عزيز ميليون دالري» و «پسرها
گريه نمي کنند» ،برنده اسکار بازيگر نقش اول زن شده است.

نوستالژی فدای امور خیریه

ریچارد ِگ ِر گیتارهایش را به حراج گذاشت
ش��اید ریچارد ِگ ِر بیشتر از همه به هنر بازیگریاش شناخته شود تا به هنر نوازندگی.
اما این هنرپیش��ه ی به نام س��ینمای هالیوود مجموعه شخصی گیتارهایش را در حراج
کريستي نيويورک به فروش رساند.
درآمد این حراجی به نفع خیریه خواهد بود .او را بیشتر در زمره مردان زیبای هالیوود
به حس��اب میآورند که جای هنرپیش��گانی همچون کالرک گیبل یا همفری بوگارت را
بر پرده س��ینماهای امروزی ما گرفتهاس��ت؛ هنرپیش��های که با فیلم “زن زیبا” خوش
درخشید و در فیلم “شیکاگو” در سال  ۲۰۰۲با بازی فوقالعاده توانست ثابت کند که در
کنار هنر بازیگری ،در خواندن هم کم مهارت نیست.
اما شاید کمتر کسی خبر از کلکسیون خصوصی گیتارهایش داشت که به نفع خیریه
حراج ش��د .در مقدمهای که در کاتالوگ این حراج به چاپ رس��یده بود ،ریچارد ِگرِی از
“رابطه عاش��قانهاش” با گیتارهایش در تمام س��الهایی میگوید ک��ه آنها را در مالکیت
خود داش��ته اس��ت .ش��ماری از گیتارهایی که برای حراج عرضه شدند ،زمانی متعلق به
چهرههای سرش��ناس موس��یقی از جمله آلبرت کینگ ،نوازنده سبک بلوز و برادر بیبی
کینگ و همچنین پیتر تاش ،نوازنده جامائیکایی بودهاند.
او در مورد گیتارهایی که به حراج گذاش��ت ،میگوید« :اینها دوس��تان واقعی من در
دوران خوب و بد زندگیم بودهاند .هیچوقت قصد نداش��تم که کلکسیون گیتار جمع کنم
و فقط گیتارهایی را خریدم که دوس��ت داش��تم ،صدای خوبی داش��تند و خوب نواخته
میشدند ».اين کلکسيون حدود يک ميليون دالر ارزش گذاري شد.
پیشتر نیز اریک کلپتون ،خواننده و نوازنده معروف بریتانیایی مجموعهای از گیتارهای
ش��خصیاش را به حراج گذاشت و درآمد حاصل از آن را به نفع درمانگاه ترک اعتیادش
هزینه کرد.
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اخبار نیکوکاری جهان
اجبار کودکان افغانی
به ازدواج زودرس به خاطر فقر

اجبار کودکان برای ازدواج در سنین خردسالی در حالی که کودکان
در حال کس��ب تجربه های ارتباط با محیط پیرامون و کس��ب مهارت
های زندگی هس��تند و هن��وز قادر به تجزیه و تحلی��ل قواعد پیچیده
زندگی زناش��ویی و چگونگی برخورد مناس��ب با زوج خود در ش��رایط
مختلف زندگی نیس��تند ،تبعیض و ظلم بزرگی به دخترانی اس��ت که
تجربه زندگی مشترک شان برای همیشه در هاله ای از ترس و تبعیض
خواهد بود.
نشریه “فارین پالیسی” نگاهی تحلیلی همراه با تصاویر به این پدیده
غمبار و تاسف بار در کشور افغانستان دارد.
بن��ا به آمار یونیس��ف ح��دود  ۵۰میلی��ون دختر زیر  ۱۷س��ال در
کش��ورهای در حال توسعه مجبور شده اند متاهل شوند .پدیده ازدواج
کودکان در افغانس��تان به ویژه در مناطق روس��تایی ش��ایع است۵۷ .
درصد از دختران افغانس��تان قبل از رسیدن به سن  ۱۶سالگی عروس
می شوند و آمار مرگ آنان به علت حاملگی زودرس بسیار باالست.
در عکس مربوط به خبر ،س��عید محمد  ۵۵س��اله با روشن کاظم ۸
س��اله در مراس��م نامزدی دیده می شوند .پدر عروس ،عبدل کاظم ۶۰
س��اله فقر شدید را عامل این ازدواج می داند .این عکس به عنوان نماد
و عکس برگزیده از س��وی یونیس��ف انتخاب و از عکاس آمریکایی آن
قدردانی شد.

رفع فقر جهانی نیازمند عزم بینالمللی است

توماس پاگ از جمله فیلس��وفان سیاس��ی معاصر است که در زمینه فقر جهانی و راهکارهای
برون رفت از آن دیدگاه های مهمی دارد .وی در خصوص اهمیت فقر جهانی این نکته را متذکر
میش��ود که حدود یک س��وم از مرگ و میر ساالنه جهانی ناشی از فقر است .این تعداد در سال
به  18میلیون نفر میرسد که بیش از  10میلیون تن از این تعداد کودکان زیر ده سال هستند.
پ��اگ عنوان می کند رفع این فاجعه به لحاظ اقتصادی چندان کاری ندارد .او می گوید تنها
اگر یک درصد از درآمد ملی کش��ورهای با درآمد باال به فقر جهانی اختصاص یابد این پدیده از
بین میرود.
وی یادآور ش��د :حال این س��ؤال مطرح است که چگونه میتوان بیش از نیمی از مردم جهان
ک��ه در فق��ر قرار دارند را نجات داد .این مردم در حالی در فقر قرار دارند که ش��اهد توس��عه و
پیش��رفت اقتصاد و تکنولوژی در سطح جهان هس��تیم .همچنین دنیا عصر بعد از روشنگری را
تجربه میکند که بر شعارهای اخالقی تأکید کرده است.
وی تصریح کرد :برای این که فقر جهانی از بین برود باید این موضوع به عنوان یکی موضوع
اخالقی نهادینه ش��ود .کش��ورهای ثروتمند باید فقر و نابرابری را به عنوان یک موضوع اخالقی
بنگرند و درصدد رفع آن برآیند.

سازمان ملل:
ناامنی غذایی در حال افزایش است

سران سازمان های غذایی سازمان ملل اعالم کرده اند که روزانه  600میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند و از این رو جامعه بین الملل باید اقدام های
موثری را در راستای از میان بردن ناامنی غذایی انجام دهد.
بنا به گزارش اخیر س��ازمان ملل ،پیش بینی می ش��ود قیمت مواد غذایی با توجه به ش��رایط حاکم بر بازارهای انرژی و تاثیر آن بر بخش کش��اورزی و
همچنین افزایش بالیای طبیعی به طور قابل مالحظه ای افزایش یابد.
به گزارش گروه بین الملل پول نیوز ،در گزارش منتشر شده از سوی سازمان خواروبار جهانی فائو ،صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و سازمان برنامه
جهانی غذا بر این نکته تاکید شده است که قیمت باالی مواد غذایی ،کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش در خطر ناامنی غذایی قرار خواهد داد.
بر همین اس��اس بس��یاری از کشورهای آفریقایی که وابستگی ش��دیدی به واردات محصوالت غذایی دارند با خطرات جدی مواجه هستند .سران سازمان
ه��ای غذای��ی س��ازمان ملل اعالم کرده اند که روزانه  600میلیون نفر از گرس��نگی رنج می برند و از این رو جامعه بی��ن الملل باید اقدام های موثری را در
راستای از میان بردن ناامنی غذایی انجام دهد.
در این گزارش اش��اره ش��ده اس��ت که میزان تقاضا در کشورهایی با اقتصاد در حال رش��د و حوادث و بالیای طبیعی از قبیل خشکسالی در شاخ آفریقا،
موضوع امنیت غذایی را به شدت پیچیده کرده اند.
در حالی که سرمایه گذاری بخش های خصوصی برای کاستن نگرانی ها نسبت به ناامنی غذایی ضروری است ،روسای سازمان های غذایی جهان بر این
نکته تاکید دارند که دولت ها باید بیش از پیش سیاس��ت های درس��ت و س��المی را در رابطه با غذا و محیط زیس��ت به اجرا گذارند .به اعتقاد آنها مدیریت
پایدار منابع طبیعی ،جنگل ها و شیالت برای تامین امنیت غذایی بسیاری از اعضای فقیر جوامع جهان ضروری است.
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او
مــــــــــــــــــــ
تـــــــــــــــــ
روایتی آشنا از شهر من

من به مدرسه مي رفتم تا درس بخوانم
تو به مدرس��ه مي رفتي به ت��و گفته بودند
بايد دکتر ش��وي او هم به مدرسه مي رفت
اما نمي دانست چرا

تو نوشته بودي علم بهتر است
شايد پدرت گفته بود تو از ثروت بي نيازي
او اما انشا ننوشته بود برگه ي او سفيد بود
خودکارش روز قبل تمام شده بود

م��ن پول تو جيبي ام را هفتگي از پدرم مي
گرفتم تو پول تو جيبي نمي گرفتي هميشه
پول در خانه ي شما دم دست بود
او هر روز بعد از مدرسه کنار خيابان آدامس
مي فروخت

معلم آن روز او را تنبيه کرد
بقيه بچه ها به او خنديدند
آن روز او ب��راي تمام نداش��ته هايش گريه
کرد
هي��چ کس نفهمي��د که او چقدر احس��اس
حقارت کرد
خوب معلم نمي دانس��ت او پول خريد يک
خودکار را نداشته
شايد معلم هم نمي دانست ثروت و علم
گاهي به هم گره مي خورند
گاهي نمي ش��ود بي ث��روت از علم چيزي
نوشت

معلم گفته بود انش��ا بنويس��يد موضوع اين
بود علم بهتر است يا ثروت
من نوشته بودم علم بهتر است
م��ادرم مي گفت با علم م��ي توان به ثروت
رسيد

من در خانه اي بزرگ مي شدم که بهار
توي حياطش بوي پيچ امين الدوله مي آمد
تو در خانه اي بزرگ مي شدي که شب ها در
آن بوي دسته گل هايي مي پيچيد که پدرت
ب��راي مادرت م��ي خريد او ام��ا در خانه اي
بزرگ مي شد که در و ديوارش بوي سيگار و
ترياکي را مي داد که پدرش مي کشيد
سال هاي آخر دبيرستان بود
بايد آماده مي شديم براي ساختن آينده
م��ن باي��د بيش��تر درس مي خوان��دم دنبال
کالس هاي تقويتي بودم
تو تحصيل در دانش��گاه هاي خارج از کش��ور
برايت آينده ي بهتري را رقم مي زد
او اما نه انگيزه داش��ت نه پ��ول؛ درس را رها
کرد دنبال کار مي گشت

ــــــــــــــــــــن،
ـــــــــــــــــو،
روزنامه چاپ ش��ده بود هر کس دنبال چيزي
در روزنامه مي گشت
من رفتم روزنامه بخرم که اسمم را در صفحه
ي قبولي هاي کنکور جستجو کنم
تو رفتي روزنامه بخري ت��ا دنبال آگهي اعزام
دانشجو به خارج از کشور بگردي
او اما نام��ش در روزنامه بود؛ روز قبل در يک
نزاع خياباني کسي را کشته بود
من آن روز خوشحال تر از آن بودم
که بخواهم به اين فکر کنم که کس��ي کس��ي
را کشته است
تو آن روز هم مثل هميشه بعد از ديدن عکس
ه��اي روزنامه آن را به کن��اري انداختي او اما
آنجا بود در بي��ن صفحات روزنامه براي اولين
ب��ار بود در زندگي اش��که اين همه به او توجه

شده بود !!!!
چند سال گذشت
وقت گرفتن نتايج بود
من منتظر گرفتن مدارک دانشگاهي ام بودم
تو مي خواستي با مدرک پزشکي ات برگردي
همان آرزوي ديرينه ي پدرت
او ام��ا ه��ر روز منتظر ش��نيدن ص��دور حکم
اعدامش بود
وقت قضاوت بود
جامعه ي ما هميشه قضاوت مي کند
من خوشحال بودم که مرا تحسين مي کنند
ت��و به خود م��ي باليدي که جامع��ه ات به تو
افتخار مي کند
او شرمس��ار ب��ود که س��رزنش و نفرينش مي
کنند

زندگي ادامه دارد
هيچ وقت پايان نمي گيرد
م��ن موفقم من م��ي گويم نتيج��ه ي تالش
خودم است!!!
تو خيلي موفقي تو مي گويي نتيجه ي پش��ت
کار خودت است!!!
او اما زير مش��تي خاک اس��ت م��ردم گفتند
مقصر خودش است !!!!
من  ,تو  ,او
هيچ گاه در کنار هم نبوديم
هيچ گاه يکديگر را نشناختيم
اما من و تو اگر به جاي او بوديم
آخر داستان چگونه بود؟؟؟
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گردآوری و تنظیم  :تمنا استاد

در ش�ماره ی پیش�ین با مقدمه ای درباره ی کودک آزاری ،سر گذشت تلخ چند تن از این کودکان آزار دیده ی وطن مان را منتشر
کردیم .در این شماره در ادامه ی مطلب شماره ی پیشین به بررسی عوامل بروز این پدیده و راهکارهایی برای کاهش آن از دیدگاه
صاحبنظران می پردازیم.
به گفته ی عضو گروه حقوقی هیئت علمی دانشگاه مفید قم سال گذشته 144هزار تماس با مرکز فوریتهای پزشکی گرفته شده که
از این تعداد  6000مورد گزارش کودک آزاری بود ،آمار رسمی این کودکآزاریها کمتر اعالم میشود ،اما در آخرین آماری که در این زمینه منتشر
شده آمده است که  66درصد کودکآزاریها از سوی مردان اعمال میشود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار میگیرند .همچنین
 25درصد کودک آزاری ها در خانواده های طالق اتفاق میافتد.
بهطور كلي از آنجايي كه كودكان بيدفاعترين افراد جامعه هستند و اگر والدين از آنها حمايت نكنند ،كودك هيچ وسيله يا قدرتي براي اين كار ندارد،
بنابراين بهترين گزينه براي گرفتن انتقام و خالي كردن خشم محسوب ميشوند.
عوامل موثر در اقدام به آزار کودکان
مشکالت اقتصادی؛ مهم ترین عامل

كارشناس��ان مي گويند تا بيكاري و فقر باشد ،فشار رواني بر افراد طاقت
فرساست و تا فشار رواني و مواد مخدر هست ،كودك آزاري هم هست .اين
يعني هنوز زير س��قف اين شهر پارساهايي هستند كه بدنشان زخمي كتك
هاي مادر اس��ت ،باربدهایی که به دس��ت پدر در آتش می س��وزند و هانیه
هایی که زیر مشت های ناپدری ،استخوان های شان خرد می شود.
سعيد خراطها ،آسيبشناس و استاد مدرسه عالي شهيد مطهري در اين
باره ميگويد« :فشارهاي اقتصادي از جمله بيكاري و بدهكاري ،شرمساري
در براب��ر نيازه��اي اقتصادي ،بروز بحرانهاي رواني و ش��يوع آس��يبهاي
اجتماعي ،همچنين گرفتار شدن جمع كثيري از افراد جامعه در آسيبها و
پيامدهاي آن ،زمينه ساز بروز كنشهاي انحرافي و خشونت بار شده است».
دكتر محم��د زاهدي اصل ،رئيس انجمن م��ددكاري ايران نيز ميگويد:
«علتها را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد :اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي.
علت اقتصادي و اجتماعي به ش��رايط روز جامعه بستگي دارد .گراني ،تورم
و بيكاري ،عرصه را روز به روز بر والدين تنگ تر ميكند .همين فش��ارهاي
اقتصادي است كه فشارهاي رواني را ايجاد ميكند و تعادل رواني افراد را به
هم ميريزد .آستانه تحمل آدمها هم حدي دارد و در يك لحظه اين آدمها
نميتوانند عكس العمل مناسبي نشان دهند.
خروجي اين فش��ارها اين ميش��ود ك��ه فردي بچه عزيزت��ر از جانش را
ميكشد .يكي ديگر رهگذري را كتك ميزند و ديگري با يك راننده تاكسي
درگيري كالمي پيدا ميكند كه حتي منجر به قتل ميشود .همه اينها به
تبع شرايط روز جامعه رخ ميدهد».
هدفمندي يارانهها فقر و گرسنگي را ريشه كن نكرد

دکت��ر زاهدی اصل ميافزايد« :ش��رايط روز جامعه خوش��ايند و مطلوب
نيس��ت .به رغم آنچه مديران ارش��د ميگويند ،هدفمن��دي يارانهها فقر و

گرس��نگي را ريش��ه كن نكرده اس��ت .بايد تحقيقي جامع انجام ش��ود كه
پرداخت اين ميزان يارانه چه تاثيراتي بر خانوادهها داش��ته است .در شرايط
كنوني خانوادهها تامين نيستند و تحت فشارهاي شديد اقتصادي ،اجتماعي
و روحي رواني قرار دارند ..بايد ديد چگونه مادري به نقطه بحراني ميرسد؟»
گیت��ی پور فاضل عضو کان��ون وکال یکی از دالی��ل افزایش صحنه های
دلخراش در بیمارس��تان ها و بهزیس��تی را فقر اقتصادی دانست و گفت« :
اگر به کس��انی که کودک آزاری می کنند توجه کنیم بیشتر در بین طبقه
محروم جامعه قرار دارن��د .اینان معموال درباره اصول صحیح تربیت چیزی
نم��ی دانند و تنبیه را یکی از روش های تربیتی قلمداد می کنند .از طرفی
در یک اتاق کوچک که  ۸نفر در آن زندگی می کنند احتمال وقوع هرگونه
اتفاقی علیه کودک می رود».
همه چيز از بيكاري آغاز مي شود

دكت��ر مصطفي اقليم��ا رئيس انجمن علمي مددكاري ايران با اش��اره به
اي��ن كه «همه چيز از بيكاري آغاز مي ش��ود» ،م��ي گويد«:زير بناي اوليه
تمامي اين مشكالت فقر است .بررسي كودك آزاري بدون بررسي اين مقوله
امكان پذير نيست .افراد مجبور هستند براي گذران زندگي خود به كارهايي
ت��ن بدهند كه به آن ه��ا عالقه ندارند و در مواردي ه��م اصال اين كارها با
شخصيت آن ها همخواني ندارد .همه اين ها فشار مي آورد و اين فشارهاي
رواني سبب مي شود تا عدم تعادل در افراد جامعه بروز پيدا كند».
او مثال مي زند«:دولت استخدام رسمي ندارد .استخدام ها پيماني است.
وضعيت بخش خصوصي هم پيرو تمامي جهان اين روزها مطلوب نيس��ت.
اجناس چيني امروز كمر اقتصاد جهان را شكسته است و كشور ما هم تحت
تاثير قرار گرفته است .بنابراين وقتي درآمدهاي پايين ،اجاره خانه هاي باال،
كار كردن در دوشيفت و از همه مهمتر بالي خانمان سوز اعتياد را در نظر
بگيريد ديگر چيزي از روان والدين باقي نمي ماند .افرادي هم هس��تند كه
در محيط مستعد قرار دارند و خودشان هم زمينه ارتكاب به جرم در آن ها
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هست .پس همه عوامل جمع شده براي گسترش آسيب هاي اجتماعي».
اين كارشناس مسائل اجتماعي ادامه می دهد «:وقتي مي گويند كودك
آزاري ش��ده اس��ت بالفاصله مي گويند والدين معتاد بوده اند .اما بايد يك
چ��را به ابتداي اين جمله اضافه كرد .چرا والدين معتاد بوده اند؟ چرا طالق
روز به روز افزايش مي يابد؟ »
اعتیا ِد زاده ی فقر؛ بالی جان کودکان بی پناه

"يكي از داليلي كه ناپدري ،اين كودك را مورد آزار و تجاوز جنس��ی قرار
داده اس��ت اعتياد به ماده مخدر شيش��ه بوده اس��ت .مادر آرش ،پافشاري
بر ترك مواد مخدر همس��رش داشته اس��ت .ناپدري آرش به دليل اين كه
همسرش مانع استعمال مواد مخدر شده ،اين كودك را مورد آزار قرار داده
است".
"پ��در دو کودک به دلیل اعتیاد به مصرف شیش��ه و کراک تعادل روانی
نداش��ته و مادر با وجود مش��کالت موجود در خانواده متارکه و به اس��تان
محل تولد آذربایجان ش��رقی عزیمت کرده ب��ود و فرزندان نزد پدر زندگی
میکردند.پدر برای دریافت ش��ماره تماس جدید مادر ،کودکان را مورد آزار
قرار داده و با انواع وسایل از جمله جاروبرقی کودکان را مورد ضرب و شتم
قرار داده و س��پس به دلیل شکس��تگی و کبودی صورت و چش��م و س��ایر
قسمتهای بدن کودکان آنها را به بیمارستان میبرد".
"از ششماه قبل به شيشه اعتياد پيدا كردم بعد از آن هميشه با همسرم
اختالف داش��تم و چند بار او و دخت��رم را كتك زدم .ديگر عالقهاي به آنها
نداشتم و از سويي دچار توهم هم شده بودم صدايي به من ميگفت دخترم
ش��يطان اس��ت و اگر او را نكشم خودم كشته ميشوم به همين دليل نقشه
قتل را كش��يدم و روز حادثه وقتي همس��رم خانه نبود دخت��رم را به بهانه
خريدن بستني از خانه بيرون بردم و در يك ساختمان نيمهكاره او را به باد
كتك گرفتم و آنقدر مش��ت و لگد زدم تا از حال رفت بعد گلويش را فش��ار

دادم و او را خفه كردم".
"هربار كه شيش��ه مي كش��يدم از حالت عادي خارج مي شدم ،نمي دانم
پارس��ا را كتك مي زدم يا نه اما فكر م��ي كنم يكي ،دو بار او را زدم .وقتي
پسرم زخمي مي ش��د براي اينكه آزار نبيند روي بدنش روغن مي ماليدم.
من او را دوس��ت داش��تم و نمي خواستم اذيت ش��ود .روز حادثه براي آرام
كردن فرزندم به او داروي متادون خوراندم و بعد از چند ساعت اين كودك
بيهوش شد .پزشكان احتمال مي دهند علت اصلي مرگ مغزي پارسا همين
دارو باشد".
جمالت باال ش��رح مختصری از چگونگی آزار دادن کودکان قربانی است.
هم��ان طور که مش��اهده می کنید م��واد مخدر و مح��رک ،و اعتیاد عامل
مشترکی در تمام این خشونت ها است .مواد محرك در ميان جوانان شيوع
يافته و به شدت نيز مورد استفاده است.
اصوال افرادي معتاد ميش��وند كه داراي مش��كالت شديد روحي هستند.
آنها جرات ارتكاب جرم را ندارند ،اين درحالي است كه به شدت هم تالش
دارند تا خشم فروخورده خود را تخليه كنند .بنابراين به سمت مواد محرك
ميرون��د .اين مواد برعكس مخدرها به جاي سس��ت ك��ردن فرد و بردن او
به عالم بيحالي وي را به س��مت تحرك ش��ديد ميبرد و انرژي كاذب به او
ميدهد.
اف��رادي كه از مواد محرك اس��تفاده ميكنند ،ميدانند اگر در ش��رايط
عادي باش��ند ،ديگ��ر نميتوانند مرتكب جرم ش��وند ،نميتوانند كودكي را
كتك بزنند يا او را مورد آزار جنسي قرار دهند به همين خاطر مواد محرك
اس��تفاده ميكنند تا قبح ارتكاب جرم را از بين ببرند و ش��جاعت انجام آن
را داشته باشند.
نابودی اخالق؛ عامل مهم دیگر

در حالی که اکثر کارشناس��ان مش��کالت و فش��ارهای اقتصادی را عامل

اصلی تهدید س�لامت کودکان می دانند ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس می گوید :متاس��فانه با وجود برخورد قضایی با مسببان این مسئله
ممکن است کودکآزاریها تکرار شود؛ اما این نگرانی همیشه وجود داشته
و بعید نیس��ت که تکرار این موارد به دلیل عدم رعایت اخالق و نابودی آن
در جامعه صورت گیرد.
"موسی غضنفرآبادی" تصریح کرد :بیشتر مشکالتی که به وجودمیآید
به دلیل خال فرهنگی است که در کشور هر لحظه رو به افزایش است.
نماینده مردم بم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :آنچه که باید در
این ارتباط به آن توجه کرد رعایت اخالق اس��ت ،متاس��فانه رعایت اخالق
در کش��ور سیر نزولی به خود گرفته اس��ت و در برخی از خانوادهها و افراد
مشاهده میکنیم که اخالق نابود شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :اخالق و الگوهای اسالمی در برخی
از خانوادهها و افراد ضعیف اس��ت و همین م��ورد منجر به تکرار این موارد
خواهد شد.
دكت��ر زاه��دي اصل نیز که فقر را از عوامل مه��م در بروز این پدیده می
داند ،ميگويد«:از منظر فرهنگي هم اين امر قابل بررس��ي اس��ت .متاسفانه
وضعيت اخالق در جامعه به هم ريخته و نابس��امان است .اخالق نزول پيدا
كرده است .وفا و وفاداري ،صداقت و صميميت و تفاهم و همدلي در جامعه
كمتر ديده ميش��ود .س��رمايه اجتماع��ي در جامعه از بين رفته اس��ت .به
جرات اعالم ميكنم كه اگر يك بررس��ي جامع صورت گيرد اين سرمايه به
حداقل خود رسيده است .كاهش سرمايه اجتماعي مترادف است با افزايش
آس��يبهاي اجتماعي و فرزندكشي يكي از اين آسيب هاست .وقتي اخالق
در جامعهاي زايل شود آسيبها رشد ميكنند».
راهکارهایی جهت پیش گیری و کاهش کودک آزاری
برخورد قاطع با قاچاقچیان

با توجه به نقش پررنگ اعتیاد در این حوادث تلخ یکی از راه حل ها براي
كاهش ك��ودكآزاري و به طوري كلي خش��ونت در جامعه ،كنترل مصرف
مواد محرك و از بين بردن ريشههاي گرايش به آن است.
علی علیا رئیس کل دادگس��تری هرمزگان راه حل موثر برای کاهش این
گونه پدیدهها را حضور تمامی مجریان قانونی در کش��ور اعم از قوه مجریه
و قوه قضائیه بیان کرد و اظهارداش��ت :مجریان قانون در کشور باید تمامی
پیش زمینهها و عواملی که موجب این گونه حوادث میشود را حل کنند.
وی ب��ا بیان این که اگر این والدین معتاد نبودند قطعاً این کودکان مورد
آزار قرار نمیگرفتند ،بیان داشت :دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان
اجرای قانون در کش��ور طی س��الهای اخیر با صدور احکام س��نگین برای
قاچاقچیان مواد مخدر س��عی در کاهش ورود و مصرف آن در کشور داشته
است.
حمایت اقتصادی و عاطفی از زنان مطلقه و بدسرپرست

از س��وی دیگ��ر ،آمارها نش��ان داده درص��د بااليي از كودكان��ي كه آزار
ميبينند از سوي ناپدري يا نامادري مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند و در
اي��ن ميان ناپدريها آمار باالتري دارن��د .اين معضل از تصميم غلط مادران
مطلقه در ازدواج دومشان حكايت دارد .اين زنان به دلیل مشكالتي كه بعد
از جدايي به آن دچار ميشوند ،به ازدواج مجدد تن ميدهند.
آنها به ش��دت دچار خألهاي عاطفي و اقتصادي هستند و بعد از جدايي
فش��ارهاي خانواده نيز بر آنها اضافه ميش��ود .اين دسته از زنان براي اينكه
بتوانند معضالت خود را حل كنند ،ازدواجي بدتر از ازدواج اول خود دارند و با
اولين پيشنهاد موافقت خود را اعالم و بدون اين كه بررسي كنند و با منطق

تصميم بگيرند ،بس��يار با عجله ازدواج ميكنند و نتيجه اين كار شكس��تي
بدتر از شكس��ت در ازدواج اول اس��ت .حال آن كه آنها بايد عاقالنه برخورد
كنند؛ چرا كه در صورت داش��تن فرزند به ش��دت دچار مشكل ميشوند و
كودك در معرض آسيبهاي شديد قرار ميگيرد .اگر براي زناني كه متاركه
ميكنند برنامهاي مدون داش��تهباش��يم و دولت از آنها حمايت اقتصادي و
عاطفي كند و مشكالت آنها را براي امرار معاش برطرف كند ،گام بلندي در
كاهش پديده تلخ ،آزاردهنده و به شدت تاثيرگذار كودكآزاري برداشتهايم؛
چ��را كه زنان مطلقه با آرامش رواني و روحي بيش��تري براي ازدواج مجدد
تصميم ميگيرند يا اگر تصميم غلط گرفتهباشند ،ديگر نگران نان شبشان
نيستند و بالفاصله اين اشتباه را جبران ميكنند.
اصالح قوانین حمایت از کودکان

قوانین و مقررات موجود در کش��ورمان در خصوص حمایت از کودکان و
نحوه ی اجرای آن ،حوزه ای اس��ت ک��ه درباره ی آن نظرات گوناگون و در
مواردی متضاد وجود دارد.
مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه گفت :تصويب قوانين در حوزه رسيدگي
به جرايم اطفال كه معموال هيچ مخالفي و شاكي ندارد كار مشكلي است و
در حوزه حمايت از كودكان و نوجوانان كه حوزهاي جديدتر است و به طور
معمول افراد خاصي به آن توجه دارند دشوارتر ميشود.
طهماس��بي در ميزگرد «بررسي پديده كودك آزاري» كه در خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايس��نا) ،برگزار شد ،با اشاره به تصويب اليحه حمايت از
كودكان و نوجوانان در دولت ،اظهار كرد :اين اليحه س��ه سال پيش در 54
ماده و چهار بخش در قوه قضاييه تدوين و براي بررسي بيشتر و تصويب به
دولت رفت و در  49ماده تصويب شد.
وي ب��ا بيان اينكه در اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد بر روي
كودكان بزه ديده و در معرض خطر اس��ت ،عنوان كرد :در اين اليحه تمام
موقعيتهاي كودكان در معرض خطر و آس��يب اجتماعي تعريف شده است
تا پيشگيري از آن تسهيل شود.
به گفته طهماسبي ،بد سرپرستي ،اعتياد والدين ،بيتوجهي و سهلانگاري
والدين در تامين نيازهاي ضروري كودك ،ابتالي والدين به اختالالت رواني،
بيماريهاي جس��مي واگي��ردار و صعبالعالج ،زنداني ب��ودن والدين ،اداره
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كردن مراكز فساد توسط والدين ،خشونت مستمر والدين عليه
ك��ودكان ،عدم ثبت واقعه والدت كودكان ،متاركه والدين يا
طرد كودكان از سوي آنها ،ناتواني جسمي و ذهني كودك
ي��ا ابتالي كودك ب��ه بيماريهاي خاص ،ب��زهكار بودن
كودك ،س��وء رفتار نس��بت به كودك از جمله مواردي
اس��ت كه به عنوان زمينههاي كودكآزاري و به سبب
پيشگيري از آن در قانون لحاظ شده است.
وی از تشديد مجازاتهاي جرايم موجود خبر داد و
افزود :ب��ه عنوان مثال خريد و فروش و قاچاق اعضاي
ک��ودک و مجروح ک��ردن آن عالوه بر دي��ه ،مجازات
حبس براي آن پيش بيني ش��ده است و اگر کسي که
مرتکب جرم ش��ده از اولیای قانونی وی باش��د مجازات
مرتکب تشديد مي شود.
سازمان های مردم نهاد می توانند طرح شکایت کنند

طهماسبي همچنين با بيان اين كه نقش سمنها هم
در اليحه آيين دادرسي كيفري پررنگ شده است ،اظهار
كرد :س��من ها به موجب مقررات اي��ن اليحه حق مداخله
در دادرس��ي را دارند از جمله مي توانند طرح شكايت كنند
ل��ذا از اين پس هر فردي كه بخواهد در جهت پيش��گيري از
كودكآزاري اعالم وضعيت كند و مايل به مطرح شدن اسمش
نباشد ،ميتواند به سمنها مراجعه كند و مانند شاكي خصوصي
توان طرح شكايت را مييابد.
مدي��ر كل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه با بيان اين كه در
حال حاضر نهاد رسمي براي پيگيري حقوق كودكان وجود ندارد،
گفت :حقوق كودك ابعاد وس��يع اجتماعي ،اقتصادي فرهنگي دارد اما
هيچ نهاد رسمي براي پيگيري مطالبات كودكان و گوشزد كردن آنها به نهادهاي
مربوط وجود ندارد .در اين راستا در ابتدا در اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان
 ،ي��ك نهاد ملي كودك در نظر گرفته ش��د اما با اين اي��راد كه از حوزه اختيارهاي
دس��تگاه قضا فراتر اس��ت حذف ش��د! اميد اس��ت در دولت اليحه تشكيل نهاد ملي
كودك تدوين و تصويب شود.
مجازات های جدید متناسب با جرم در نظر گرفته شود

گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز در گفت و گو با خبرنگار
دنیای صنعت بیان کرد :یکی از مواردی که سبب گسترش کودک آزاری می شود عدم
تناسب بین جرم و مجازات است.
پورفاضل افزود :خیلی وقت ها قضات به دلیل همین متناسب نبودن جرم و مجازات
از مجازات مجرم در جایی که مجازات بس��یار س��نگین اس��ت می گذرند .مثال
در تجاوز به کودک مجازات اعدام اس��ت .خوب این
مجازات س��نگین اس��ت قاضی می
بیند اگر بخواهد دس��تور
اع��دام بدهد به

خص��وص زمانی که مجرم پدر خانواده (تجاوز به محارم) باش��د قاضی برای
این که عده ای دیگر را دچار مشکل نکند حکم صادر نمی کند.یعنی قاضی
می گوید جرم احراز نشده ،در حالی که گواهی پزشکی قانونی نشان دهنده
وقوع جرم اس��ت .بنابراین مجرم آزاد می ش��ود و می تواند دوباره اقدام به
اعمال مجرمانه کند.
این وکیل گفت :لذا در این خصوص تجاوز به کودکان بهتر است مجازاتی
بین  ۵تا  ۱۰سال زندان در نظر گرفته شود به جای اعدام تا زمینه ارتکاب
جرم کاهش یابد.
پورفاضل در ادامه اشاره کرد :از طرفی اگر پدر یا جد پدری براثر شکنجه
یا به هر طریق دیگری کودک را بکشد قصاص نمی شود و تنها باید مبلغی
ب��ه عن��وان دیه کودک به مادر او یا در صورت فوت م��ادر به خواهر و برادر
او بپردازد .یعنی باز یک مجازات مالی اندک در نظر گرفته ش��ده که خیلی
وق��ت ها هم مادر از گرفتن آن می گذرد چون یا مرد توان دادنش را ندارد
یا اگر هم بگیرد به نوعی به خود مرد باز گردانده می شود .این نوع مجازات
ها همه و همه به افزایش کودک آزاری دامن می زند.
ای��ن وکیل تاکید کرد :به طور کلی قانون ما درباره کودک آزاری نیازمند
بررس��ی و بازنگری عمیق اس��ت تا این آسیب اجتماعی کاسته شود .دوران
کودکی یکی از مهم ترین دوران های زندگی اس��ت و کودکی که مورد آزار
ق��رار گیرد در بزرگس��الی به جرم و بزه و اعمال خش��ونت جویانه روی می
آورد.
پورفاضل گفت :من به عنوان یک وکیل که با پرونده های زیادی برخورد
داش��ته ام .معتقدم قانون ما به روز نیس��ت و مجازات های جدید متناسب
با جرم باید از س��وی قانون گذار در نظر گرفته ش��ود .همین طور خالهای
قانونی می تواند سبب افزایش کودک آزاری شود.
برای حمایت از حقوق کودکان خالء قانونی نداریم

"موس��ی غضنفرآبادی" معتقد است :برای حمایت از حقوق کودکان خال
قانون��ی نداری��م و در رابطه با حقوق کودکان ،برخ��ورد قانونی با مجرمان و
صالحیت برای سرپرستی کودکان خالء قانونی وجود ندارد.
عض��و کمیس��یون قضایی و حقوقی مجل��س با پیش��نهاد راهکاری برای

مقابله با کودک آزاری ،اظهار کرد :تا فرهنگسازی در کشور صورت نگیرد،
نمیت��وان راهکاری را انتخاب و اجرایی کرد مگر این که در مقیاسبس��یار
کوچکت��ر از مردم بخواهیم کودکان و خانوادههایی که در معرض این اتفاق
ق��رار دارند را به مراجع قضایی معرفیکنن��د تا این اتفاقات ناگوار نیافتد و
تاحدودی از تکرار آن جلوگیری کرد.
به جای الیحه دادن باید به دنبال پیشگیری از وقوع کودک آزاری باشیم
مهدی عیس��یزاده در گفتوگو با خانه ملت  ،در پاسخ به این که تدوین
الیحه حمایت ازکودکان را تا چه حد مفید می دانید ،گفت :این الیحه برای
زمانی اس��ت که کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حاال میخواهند از
او حمایت کنند و این چیز مطلوبی نیس��ت زیرا ما باید به فکر پیشگیری از
وقوع کودک آزاری باشیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسالمی با بیان این که کودک
آزاری ریشه در فقر فرهنگی و عدم تربیت صحیح وناآگاهی پدران و مادران
از روشه��ای صحیح تربیتی و برخورد با ک��ودکان دارد ،گفت:ما حلقههای
اصل��ی را گم کردهایم  ،من فک��ر میکنم به جای الیحه دادن باید به دنبال
پیش��گری از وقوع کودک آزاری و کاهش آس��یبهای اجتماعی بر کودکان
بود.
عیس��یزاده با بیان این که مناس��بات خانوادگی در جامعه ایران را نباید
با الگوهای غربی درآمیخت  ،تاکید کرد :بس��یاری از کودکانی که مورد آزار
و اذیت از س��وی خانواده قرار میگیرند ای��ن موارد را به هیچ مرجع قانونی
گزارش نمیدهند که یکی از دالیل آن ترس از خانواده اس��ت و دلیل دیگر
آن در سنین باالتر و به خصوص در میان دختران ترس از آبرو.
اين حقوق��دان با بيان اين که مدارس و اولي��ا ميتوانند نقش مهمي در
شناسايي و تش��خيص کودکآزاري داشته باشند ،تصريح کرد :اين مراکز و
افراد ميتوانند با مشاهده دانشآموزاني که دچار جراحت و تنبيه بدني شده
و يا حتي حالت افس��ردگي دارند ،اين م��وارد را به مراکز انتظامي و قضايي
گزارش کنند تا موضوع به طور صحيح پيگيري شود.
اختیار به بهزیستی برای سلب سرپرستی از والدین ناشایست

مجيد نصيرپور نايب رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس مي گويد« :اين
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وظيفه همه نهادهاي مس��ئول اس��ت كه در زمينه كنت��رل كودك آزاري
اقداماتي انجام دهند .مديريت امروز جامعه در دستگاه هاي اجرايي از نُرم
و معمول خود خارج شده و به نابساماني دچار شده اند .فراواني آسيب هاي
اجتماعي نش��ان مي دهد كه در عرصه هاي مديريتي كشور انتخابها بي
توجه به مس��ئوليت ها صورت مي گيرد .بسياري از نابساماني هاي كنوني
در سازمان بهزيستي به عنوان متولي آسيب هاي اجتماعي ،ناشي از مسائل
باالدس��تي اين سازمان دارد .اما نقش س��ازمان بهزيستي در اين زمينه از
همه نهادها پررنگ تر است».
ناي��ب رئيس كميس��يون
اجتماع��ي معتقد اس��ت«:اما
اين روزها س��ازمان بهزيستي
كاركرد خود را از دست داده
و نمي تواند به عنوان يك نهاد
حاكميتي ايف��اي نقش كرده
و هم��ه دس��تگاهها را مجاب
كند كه ب��ا او همراهي كنند.
مديريت اجتماعي جامعه بايد
ش��كل مناس��ب تري به خود
بگيرد .دول��ت بايد با طراحي
برنامه هاي مناس��ب به ويژه
در ح��وزه اقتصادي اين امر را
بهبود ببخشد».
وی م��ی افزای��د :مجل��س
قان��ون حمايت از كودكان بي
سرپرس��ت و بدسرپرس��ت را
مصوب كرده است .به نظر مي
رسد از اين پس حمايت هاي
جدي تري از كودكان به عمل
آي��د .در اين اليحه اختياراتي
به س��ازمان بهزيس��تي داده
شده است تا در مواردي چون
ك��ودك آزاري دخالت كرده و با طرح دعوا در محاكم قضايي سرپرس��تي
اين كودكان را از والدين ناشايس��ت بگيرد و خودش متولي سرپرستي آن
باشد».
اليحه حمايت از كودكان دردي را دوا نمي كند

دكت��ر مصطفي اقليما مي گويد«:ريش��ه هاي ك��ودك آزاري بايد مورد
بررسي قرار گيرد .هيچ فايده اي ندارد كه مادر پارسا دستگير شود .هزاران
پارس��اي ديگر از اين ش��هر س��ر بر مي آورند .وقتي كودك آزاري ،اعتياد،
همسرآزاري ،بزهكاري و دختران فراري در جامعه افزايش مي يابد ،بايد به
دنبال ريشه بود و ريشه همه اين ها چيزي نيست به جز فقر».
او درباره اليحه اي كه براي حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست
مصوب ش��ده اس��ت نيز مي گويد« :اين اليحه بي فايده است .فرض كنيد
بهزيس��تي سرپرستي كودكي كه خانواده اش بي صالحيت است را گرفت.
آن وقت چه اتفاقي مي افتد؟ كجا مي خواهد اين بچه ها را نگهداري كند؟
هم اكنون وضعيت مراكز نگهداري كودكان كه بهزيس��تي آن ها به بخش
خصوصي واگذار كرده اس��ت ،اسفبار است .مي گويند بر آن ها نظارت مي

ش��ود؟ آيا اگر در اين نظارت مش��خص شود كه بخش ها وظايفشان را به
درستي انجام نمي دهند ،بچهها از آن ها پس گرفته مي شوند؟ پاسخ خير
است .درباره سپردن به خانواده هاي ديگر هم هنوز اين مسئله در فرهنگ
ما جانيفتاده است .چند خانواده وجود دارد كه بخواهد بچهاي را به فرزندي
قبول كند؟ از اين خانواده ها چندتايش��ان ش��رايط سخت فرزندخواندگي
را دارن��د؟ به نظ��ر تعداد اندكي مي آيد .گذش��ته از آن اي��ن كودكان در
ط��ول زندگي خود براي عملك��رد پدر و مادر خود س��ركوفت مي خورند،
حتي براي استخدام در دولت
هم به دلي��ل دزد بودن پدرو
م��ادر يا بدنامي ي��ا اعتياد آن
ها در اولويت قرار نمي گيرند.
در ازدواج خود دچار مش��كل
ميش��وند چرا ك��ه خانوادهها
دوس��ت ندارند با چنين بچه
هايي وصلت كنند».
و مهرآفرین چه می کند؟

آن چ��ه اکثر کارشناس��ان
روی آن تواف��ق داش��تند این
بود ک��ه فش��ارهای اقتصادی
و فق��ر یک��ی از مه��م تری��ن
عواملی اس��ت که موجب بروز
کودک آزاری می ش��ود .عدم
حمایت از زنان آسیب دیده و
همچنین مش��کالت فرهنگی
نیز عوامل دیگری هستند که
در افزایش ای��ن پدیده نقش
دارند.
مهرآفری��ن ب��ا توج��ه ب��ه
ماموریت خ��ود که حمایت از
کودکان و زنان بد سرپرس��ت
و ب��ی سرپرس��ت می باش��د
س��عی بر آن داشته تا از این دس��ته از زنان حمایت کند و با مشاوره های
مددکاری ،انجام خدمات حقوقی و پرداخت کمک هزینه ی زندگی آنان را
در جبران اشتباه یاری کند.
همچنی��ن عالوه بر این که به عنوان یک س��ازمان مردم نهاد همواره به
دنبال حمایت قانونی از کودکان آزار دیده بوده ،در سال گذشته با برگزاری
س��مینار علمی ،گروهی از صاحبنظران و مس��ئوالن را گ��رد هم آورد و با
کم��ک همین افراد در تالش اس��ت تا نهادی ب��رای حمایت از کودکان در
کشور تاسیس شود.
در نهایت باید در نظر داشت که برای داشتن جامعه ای پویا و سالم باید
شهروندان سالم داشته باشیم .در حالی که آمار رو به افزایش کودک آزاری،
زنگ خطر افزایش افراد آس��یب دیده را به صدا در می آورد که هرکدام از
افراد آزار دیده و افرادی که آزار داده اند می توانند تهدیدی برای سالمت
آینده ی ش��هر ما باش��ند .بیایید با حمایت از اقش��ار ضعیف و آسیب پذیر
جامعه باری از دوش آن ها برداریم تا کمتر شاهد چنین فجایعی که ناشی
از مشقت های زندگی است باشیم.
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