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سـخــن مـــدیــــر مـســئـــــــــــول
همچون همیشه ،کالم را با ستایش ایزد منان آغاز میکنم که خالق مهرآفرین و همواره پشتیبان آن بوده است .دست
خداوند همیشه همراه ما هست که همچنان استوار ماندهایم و تالش میکنیم تا زنجیرهی مهر را گسترده آن کنیم .در
همین راســتا تغییراتی در ساختار مهرآفرین انجام گرفت که موجب انسجام بیشتر و بهبود عملکرد تمامی واحدها شد.
از ســوی دیگر سفیریارانی جدید برای فعالیت در ســالهای آتی به جمع ما پیوستند که در مراسم  10بمهن ماه رسم ٌا به مردم معرفی
شــدند .سرکار خانم کتایون ریاحی هم که از مدتها پیش همکاری با مهرآفرین را آغاز کرده بود ،پرچمدار سفارت مهر شد؛ و در اولین
گام پس از برگزیده شدن به عنوان سفیر مهرآفرین به مناطق محروم استانهای کرمان و هرمزگان سفر کرد و ضمن رساندن کمکهای
مهرآفرین ،پای درد و دل محرومان آن دیاران نشســت .ســفیر مهرآفرین یک بار دیگر صدای نیازمندان را به گوش مســئولین و جامعه
رســانید تا آنان که به صدای دردمندان گوش فرا میدهند همراه ما رهســپار این راه خطیر ،اما شیرین شوند تا با هم سهمی در ساختن
جهانی از این بهتر داشته باشیم .قدمهای شما یاوران گرانمایه را در این راه ارج مینهیم.
فاطمه دانشور -مدیر مسئول

در غم از دست دادن
یاور مهرآفرینمان
مرحوم دکتر محمد حسن گنجی
پدر علم جغرافیای ایران به سوگ نشستهایم.
موسسه مهرآفرین مراتب تسلیت خالصانه
را نثار اعضای خانواده ،دوستان ،آشنایان و
جامعه علمی کشور می نماید و از خداوند
صبر پایدار برایشان آرزومند است.

یاور ارجمند
جناب آقای مهندس
ایرج سبحانی
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت
گفته و رحمت واسعهی الهی برای
آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای
بازماندگان محترم را آرزومندیم.

یاور ارجمند و مدیر محترم
مجموعه چاپخانههای خجسته
جناب آقای محمود ذوالفقاری
بدین وسیله از همکاری و مساعدت
جنابعالی در خصوص چاپ نشریه
مهرآفرین و همراز سپاسگزاری
نموده و از پروردگار پاداشی نیکو
برای شما خواستاریم.

فـرهـنــگــی
فـرهـنــگــی
اجـتـمــاعـی-
اجـتـمــاعـی-
(داخـلــی)
(داخـلــی)
نـشـریــهی
نشریهی
عـصــر
عـصــر
پـنـاه
پـنـاه
مـهـرآفـریـن
مـهـرآفـریـن
نـیـکـوکـاری
نـیـکـوکـاری
مـؤسـسـهی
مؤسسهی
زمستان 90و بهار91
22
شــمـــارة پــیـــاپــی

مفهومنشان
نوشتهیمهرآفرین
نام تجاری ترکیبی از نام ،نماد ،نشانه ،طرح ،شعار ،عالمت یا ترکیبی از
آنهاســت که موجب شناسایی محصوالت و خدمات و انتقال یک مفهوم یا
احساس به مخاطب میشود.
نشان تجاری شامل ویژگیهای ملموس و ناملموس است .ایدهها ،باورها،
ارزشها ،تعصبات ،عالیق ،ویژگیها و ریشههایی که شرکت را یکتا میکند.
مهمترین اصل در اســتفاده از یک "نشانه" خوب سرعت انتقال مفهوم
و مانایی آن در ذهن مخاطب اســت .اســتفاده نو از نشانگان میتواند در
برقراری ارتباط با مخاطب نقش بسزایی داشته باشد.
واژهی مهریادآورندهی نمادهای بســیاری همچون محبت ،خورشــید،
مهرگیاه ،مهرماه ،جشن مهرگان و میترا و ...در فرهنگ ایرانی است.
نشــان مؤسسه مهرآفرین تغییر کرد .در نشان جدید مؤسسه مهرآفرین
پناه عصر از نماد گل نیلوفر آبی اســتفاده شــده اســت .این گل از جمله
نمادهای مهم در ایران باســتان بوده اســت .ایــن گل نمادی از محبت و
مهرورزی ،صلح و دوســتی ،و نجابت و پاکی اســت .گل نیلوفر را در زبان
فارســی به نام گل آبزاد یا گل زندگی و آفرینش و یا نیلوفر آبی نامیدهاند.
از آنجا که این گل با آب در ارتباط است ،نماد آناهیتا یا ایزد آبهای روان
اســت .نیلوفر نماد شکفتن معنوی و کمال است ،زیرا ریشههایش در لجن
اســت و با این حال به سمت باال و آسمان میروید ،از آبهای تیره خارج
میشود و گلهایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد میکنند.
در نشان طراحی شده حرکت فرمهای رو به باال و گنبدی شکل نشانهی
رشــد و تعالی است .معنای ظهور و طلوع در نیمدایره طالیی رنگ آسمان
نمایان اســت که این المان استعارهای از مرکزیتی با ارزش میباشد که در
میان دو گلبرگ به گونهای واقع شــده که حمایت توســط گل را تداعی
میکند .در مجموع فرمهای منحنی در نشانه معنای مهربانی و عطوفت را
میرساند .برای نشــان نوشته مهرآفرین از خط شکسته نستعلیق استفاده
شــده که از آن به عنــوان مهربانترین و صمیمیترین خط فارســی یاد
میشود.
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آشناییباواحدهایمهرآفرین

آشناییباواحدهایمهرآفرین

آشنایی با واحد فناوری اطالعات
مهرآفرین
بخش اول :حوزهی اینترنت و وبسایت

www.mehrafarinorg.com

از تأسیس مؤسســه مهرآفرین مدت زمان زیادی نمیگذرد؛ اما مسئوالن و دستاندرکاران مهرآفرین از ابتدا به دنبال استفاده
از روشهای نوین و شــیوههای خالقانه جهت گسترش این مؤسســه بودهاند .به همین دلیل از اوایل سال  88دامنهی وبسایت
مهرآفرین ثبت و طراحی اولیه انجام شــد .هرچند در ابتدای راهاندازی ،فعالیت این وبسایت چشمگیر نبود ،اما از اوایل سال 89
با تغییر طراحی سایت و فعالســازی بخش خبری ،روند رو به رشدی در گسترش فعالیت مهرآفرین از طریق اینترنت پدید آمد
که این روند صعودی همچنان ادامه دارد .در این قســمت پای صحبتهای مسئول اصلی این بخش نوید فهیمی ،طراح وبسایت
مهرآفرین و مسئول پشتیبانی فنی و گسترش آن ،و همسرش فرزانه روحانی -که ایشان هم نقش مؤثری در بخش فناوری اطالعات مؤسسه ایفا
میکنند -نشستیم .این زوج جوان مهرآفرین ،هر دو فارغالتحصیل رشته روانشناسی هستند .یکی از ویژگیهای متمایز وبسایت مهرآفرین -به
گواه کارشناسان  -استفاده از عناصر بصری ،نحوهی چیدمان ،استفاده از المانها و رنگ های مناسب برای ایجاد جذابیت برای مخاطبان این وبسایت
است که این جذابیت به دلیل تلفیق دانش آکادمیک روانشناسی و مهارتهای فنی در طراحی این وبسایت ،پدید آمده است .گفتوگوی ما را با
این زوج جوان در زیر میخوانید.

در ابتدا خودتان را معرفی کنید .چه مدتی اســت که با مهرآفرین
همکاری میکنید؟
نوید :بنده نوید فهیمی هســتم ،مسئول وبســایت مؤسسه نیکوکاری
مهرآفرین .من از سال  1388همکاری خودم با مهرآفرین را به شکل تدریس
 ICDLبــه مددجویان مهرآفرین آغاز کردم .هر چند به دلیل یک ســری
اجتماعی! بنده و ســایرین ،آن کالسها هیچگاه به
مشــکالت شخصی و
ِ
سرانجام نرسید؛ اما خوشبختانه توانســتم با طراحی وبسایت ،همکاری با
مهرآفرین را ادامه بدهم.
فرزانه :من هم فرزانه روحانی هســتم و به عنوان پشــتیبان وبسایت
مهرآفرین در این مؤسسه خدمت میکنم .از عمر همکاری من با مهرآفرین
زمان زیــادی نمیگذرد .به طور حرفهای تقریب ٌا یک ســالی هســت که با
مهرآفرین همکاری میکنم.
چگونه با مهرآفرین آشنا شدید؟

نوید :آشــنایی بنده با مهرآفرین از طریق یکی از دوســتان خوبم هومن
تهرانی بود .من ایدهای برای راهاندازی یک مؤسســه خیریه مجازی داشتم
که برای پشــتیبانی و همچنین طی شــدن مجاری قانونــی ،به همکاری با
یک مؤسســه خیریه نیازمند بــودم .موضوع را با هومن مطــرح کردم و او
مهرآفریــن را به من معرفی کرد و گفت که مؤسســهای میشناســد که از
ایدههای نو و خالق استقبال میکند .البته در نهایت بازهم به دالیل قانونی
و اجتماعی موفق به راهاندازی آن مؤسســه خیریه مجازی نشدیم؛ اما باعث
شد با مهرآفرین آشنا شوم.
فرزانه :آشنایی من هم از طریق همسرم ،آقای فهیمی انجام شد؛ ایشان
برای گسترش فعالیت وبسایت و فعالیت مستمر در این حوزه نیاز به کمک
داشتند و در همین راستا و با تأیید مدیریت ارشد به من پیشنهاد همکاری
دادند و من هم پذیرفتم.
در خصوص وظایــف و فعالیتهایی که در این واحد انجام میدهید
برای ما توضیح دهید.

فرزانه :اصلیترین فعالیتی که مــا در این واحد دنبال میکنیم حفظ و
گسترش وبســایت مؤسسه است؛ از پشــتیبانی فنی تا تولید محتوا برای
وبســایت ،همچنین برقراری ارتباط با سایر وبســایت ها و جذب یاور از
طریق اینترنت...
واحد فناوری اطالعات در مهرآفرین چه اهدافی را دنبال میکند؟
نوید :ما در واحد فناوری اطالعات دو سری هدف بلند مدت و کوتاه مدت
را دنبال میکنیم .البته اهداف این واحد ،در وبســایت خالصه نمیشــود،
هرچند در این برههی زمانی مهمترین هدفمان وبســایت است .اما به طور
کلی ارتقاء نرمافزاری و ســختافزاری سیســتمهای مؤسسه و استفاده از
ابزارهای مالتیمدیا جهت تبلیغات مؤسسه از اهداف کوتاه مدت ما میباشد.
اما در بلند مدت قصد داریم با حمایت مؤسســه و یاوران ،با کمک ابزار IT
رویکرد جدیدی نسبت به فعالیتهای خیریه ایجاد کنیم.
راجع بــه کارکــرد بخشهای
مختلــف وبســایت توضیح
بدهید.
نویــد :وبســایت مهرآفرین را
میتوانیم به چندین قســمت اصلی
تقســیم کنیم .قســمت نخســت به
معرفی مهرآفرین و اهداف ،گزارشها
 ،آمــار و ...میپردازد .قســمت دوم
بخش خبری مهرآفرین اســت که در
آن به پوشــش خبــری فعالیتهای
مؤسســه میپردازیــم .این دو بخش
از وبسایت توســط همکار خوب ما
خانم استاد اداره میشود .خانم استاد
و تیم خبری ایشان در تمام مراسم و
رویدادهای مهرآفرین حضور داشته و
با تهیه گزارش و اخبار ،نقش پررنگی
در تولید محتوای ســایت ایفا میکنند .قســمت سوم بخش مالی وبسایت
هســت که از طریق این بخش به دریافت کمکهای نقدی به صورت آنالین
میپردازیــم .بخشهای بعدی را خانم روحانی بهتر میتوانند توضیح دهند،
چون ایشان کام ً
ال درگیر این کار هستند.
فرزانه :قســمت چهارم بخش یاوران وبســایت اســت که از طریق آن
ارتباط با یاوران ،پاسخگویی به سؤاالت و ارسال خبرنامه و همچنین ارسال
پیغامهــای یــادآوری و ..به کاربران را انجام میدهیم؛ و قســمت پنجم که
از ســایر قســمتها عمر کمتری دارد ،بخش خبری درد مشترک میباشد.
رســالت درد مشترک مرور رســانههای اجتماعی و گردآوری اخبار مرتبط
با آســیبهای اجتماعی به خصوص در حوزهی کودکان و زنان است .ما در
درد مشــترک به صورت روزانه مهمترین اخبار مرتبط با حوزه فعالیتهای
مؤسســه را از روزنامهها ،خبرگزاریها و ســایتهای خبری گردآوری و در
دردمشــترک آنها را فریاد میکنیم .در دردمشــترک با استفاده از سیستم
برچســب بر هر خبر بانک اطالعاتی جالبی از اخبار را در دســترس داریم.
از همیــن طریق مث ً
ال ما میتوانیم با یک کلیک روی ســوژهی خبری مورد
نظر در ابر برچســب ها تمام اخبار مرتبط با آنرا ببنیم .مث ً
ال با کلیک روی
کلمهی کودک آزاری تمام اخبار مرتبط با موضوع کودک آزاری را میتوانیم
مشاهدهکنیم.
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وبســایت مهرآفرین ازنظر ارتباط با یاوران فعلی و جذب یاوران
جدید چه جایگاهی در میان سایر ارکان مجموعه دارد؟
نوید :به طور واقعبینانه وبســایت مهرآفرین در جــذب یاوران از تمام
پتانســیل خودش اســتفاده نکرده اســت؛ به همین دلیل یکــی از اهداف
اصلی مهرآفرین در نســخه جدید وبسایت مهرآفرین ،جذب یاوران جدید
و همچنین ارائهی خدمات به یاوران فعلی مؤسســه اســت .ایجاد پروفایل
بــرای هر یاور ،ارائهی گزارشهای مالی و ....از برنامههای ما اســت .اما در
حال حاضر وبسایت مهرآفرین در دو بخش با یاوران ارتباط مستقیم دارد؛
یکی بخش پرداخت آنالین مؤسســه است که از این طریق کمکهای نقدی
یاوران ،توســط کارتهای عضو شــتاب و از طریق دو درگاه پرداخت بانک
پارســیان و ملت دریافت میشود .البته یاوران میتوانند با ارسال درخواست
یــادآوری در بازههــای زمانی مختلف پیام یادآوری پرداخت را از مؤسســه
دریافت نمایند؛ و دیگری بخش نگذاریم خاموش شــوند اســت .ما در این
بخش موارد اورژانســی مددجویان
را اطالعرســانی میکنیم و با شرح
مشکل و هزینهی مورد نیاز مددجو
سعی میکنیم کمک یاوران را برای
آن مورد خاص جمــعآوری کنیم.
در این بخــش همکاری بــا واحد
مددکاری صورت میگیرد ،انتخاب
مورد از طریق آن واحد محترم انجام
میشود و تیم خبری که قب ً
ال از آن
یاد شد مسئولیت تهیه مطلب را بر
عهده دارند .البته الزم به ذکر است
در نســخه جدید وبسایت مؤسسه
این بخش هم تغییرات قابل توجهی
خواهد کرد.
دربارهی وبســایت انگلیسی
زبان و نقشــی که قرار است در
جذب هموطنان خارج از کشور یا سازمانهای بینالمللی ایفا کند
توضیح بدهید.
نوید :نســخهی انگلیسی وبسایت مدتی است که راهاندازی شده است و
در آن به معرفی مؤسســه و اهدافش و همچنین پوشش خبری فعالیتهای
مؤسسه میپردازیم .در واقع هدف اصلی از ایجاد نسخه انگلیسی زبان ،امکان
برقراری ارتباط با مؤسســات و سازمانهای بینالمللی است ،این بخش هم
یکی از بخشهایی اســت که جا برای کار زیــاد دارد ،البته به نظر من بهتر
اســت زمانی به تجهیز نسخهی انگلیسی ســایت بپردازیم که بخش اعظم
مشکالت نسخه فارسی مرتفع شده باشد.
چه اقداماتی در خصوص افزایش بازدیدکنندگان وبســایت انجام
دادهاید؟
نوید :میزان بازدید وبســایت مهرآفرین در مقایســه با سایر سایتهای
مشــابه جایگاه مناســبی دارد .یکی از مهمترین عوامــل جذب یاور جدید
افزایش بازدید وبســایت مؤسســه اســت .برای تحقق این امر ما اقدامات
متفاوتی را انجام دادهایم ،که این اقدامات شــامل :افزایش تبلیغات اینترنتی
مهرآفرین ،ارتباط با ســایر وبســایتهای پربازدید جهت نمایش بنرهای
تبلیغاتی مؤسســه و ...بوده است؛ که البته در سال گذشته و با اضافه شدن
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آشناییباواحدهایمهرآفرین

خانم روحانی به تیم ما ،این پروســه با موفقیــت پیش رفته و ما در عرض
یک سال توانستیم از  20سایت به بیش از  500وبسایت و وبالگ برسیم.

اجتماعی آنها را پیاده سازی میکنند و همچنین از پتانسیلهای مالتیمدیا
نظیر تهیه پادکست ،کلیپهای ویدیویی و … .استفاده میکنند.

دربارهی وبسایت جدید مهرآفرین ،امکانات آن و تفاوتهایی که با
وبسایت فعلی دارد توضیح بدهید.
نوید :در نســخهی جدید وبســایت مهرآفرین ما هم در پوسته سایت
تغییرات اساســی را ایجاد کردیم و هم از نظر کارایی ســعی نمودیم تا حد
امکان ســایت کاربرپسند طراحی شود .سیستم پروفایل یاوران شاید یکی از
تغییرات مثبت سایت باشــد که از این طریق یاوران میتوانند گزارشهای
مالی خودشان را از طریق سایت دنبال کنند.

این مســئله که به عنوان یک زوج باهم همکار هم هستید مشکلی
برایتان پیش نیاورده است؟
فرزانه :نه اتفاقاً این مســئله به نظرم یک فرصت مناســب برای هر دوی
ما اســت .ما در این واحد به نوعی کار تیمی انجام میدهیم .این کار تیمی
میتواند تمرین مناسبی برای زندگی مشترک ما باشد .مشورت و همفکری
برای حل مشکالت پیشآمده یک الگوریتم مناسب برای زندگی آیندهی ما
است .ولی خوب در عین حال هم باید خیلی مواظب بود و به دلیل نزدیکی
این دو حوزه باید تالش کرد مشــکالت کار وارد زندگی و مشکالت زندگی
وارد کار نشــود؛ حفظ این حریم کار آسانی نیست ،اما خدا را شکر میکنیم
که تا امروز توانســتهایم این خط را حفظ کنیم و بتوانیم از لذت کار کردن
در یک مؤسسهی نیکوکاری و یک فعالیت مشترک همزمان بهرهمند شویم.

عمدهی مشکالتی که در این واحد با آن مواجه هستید چه مواردی
هستند؟
نوید :یکی از مشــکالت اساســی ما محدودیتهای اعمال شــده روی
اینترنت چه محدودیتهای داخلی و چه خارجی اســت .امروزه شبکههای
اجتماعی به عنوان یک ابزار قدرتمند تبلیغاتی در دنیا محســوب میشــود
که میتوان فعالیتهای گســتردهی تبلیغاتــی را از طریق آنها انجام داد که
متأسفانه فعالیت در این شــبکههای اجتماعی معروف و قدرتمند بر اساس
قوانین اینترنتی کشور غیر قانونی محســوب میشود .از طرف دیگر ،تعداد
زیادی از ســایتهای خدمات دهنده ،خدمات خود را بر روی کاربران ایرانی
بستهاند .مث ً
ال ما در زمینهی پرداختهای مالی از طریق درگاههای بینالملی
پرداخت نظیر پیپال و … مشــکالت اساســی داریم .پیپال یکی از بهترین
درگاههای پرداخت بینالمللی است که از طریق آن کاربران میتوانند توسط
کارتهای اعتباری معتبر دنیا پرداخت داشــته باشــند؛ که ما قصد داشتیم
از همیــن طریق کمکهای هموطنان خارج از کشــور را دریافت کنیم که
متأسفانه به دلیل بستن خدمات پی پال روی سایتهای ایرانی از این امکان
بزرگ محرومیم.
مؤسســات خیریهی شــناختهشــدهی دنیا از ابــزار آیتی چه
استفادههایی میکنند؟
فرزانه :به نظرم مهمترین ابزارهایی که وبسایتهای خیریه معروف دنیا
از آن اســتفاده میکنند ،کمپینهای اینترنتی است که از طریق شبکههای

برنامههــای آتی واحد فناوری اطالعات در جهت پیشــبرد اهداف
مهرآفرین چیست؟
نوید :خوشبختانه یکی از بزرگترین شانسهایی که ما داریم این است که
در مؤسســهای فعالیت میکنیم که به دلیل داشتن یک مدیر عامل منعطف
و دوستداشــتنی همیشــه ایدههای خالق و نو میتواند فرصت عرض اندام
پیدا کند .دقیقاً به همین دلیل ما ایدههای خوب بسیاری برای آیندهی این
واحــد داریم .جزئیات این ایدهها را اینجا مطرح نمیکنم تا قطعیت و الویت
اجرای این ایدهها مشــخص شــود؛ اما میتوانم به شــما اطمینان بدهم تا
خالقانهترین اتفاقات اینترنتی فضای نیکوکاری را در آیندهی خیلی نزدیک
در مهرآفرین ببنیم .اما به طور کلی افزایش اســتانداردهای طراحی سایت،
بهبود ســاختار سایت جهت بهینه شــدن موتورهای جستجو ،جذب یاوران
جدید از طریق اینترنت ،ارائهی خدمات کاربرپسند به یاوران مؤسسه ،ایجاد
درآمد برای وبسایت از طریق تنها حضور یاوران اینترنتی ،ایجاد فضای خبر
بهینه درحوزهی اجتماعی و استفاده از تواناییهای مالتی مدیا در تمام ابعاد
فعالیتهای مؤسسسه و ...بخشی از اقداماتی است که در آیندهی نزدیک در
مهرآفرین انجام خواهد شد.
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از بين مددجویان تحت حمایت  46خانم معرفی بهکار شدهاند و اکنون در وضعیت بسیار مساعدتری ازلحاظ اقتصادی و روحی بسر میبرند.

تهیه و تنظیم :فرشته خواجویی نژاد

واحد مددکاری شــعبه تهران گزارش کاملی در خصوص هزینههای این واحد در ســال  90و همچنین بهبود یافته ها و هزینههای نیمه دوم سال ارائه
نموده است .این اطالعات طبقه بندی شده و بیشتر به صورت جدول ارائه میشود.
کمک هزینه تهیه مسكن:
رديف

تعداد خانوادههای دریافت کننده

مبلغ هزينه شده

1

21

 405،500،000ریال

کمک هزینه حمايت درماني و معرفي به بيمارستان:
رديف

تعداد خانواده نیازمند

مبلغ هزينه شده

1

18

 143،000،000ریال

هزینههای انجام شده صرف خدماتی به شرح زیر شده است:
تهیه دســتگاه اس تي ســیموالتور ،جراحي صورت ،پروتز كتف ،پيوند كبد ،جراحي ،جراحي چشم ،كاشت حلزوني ،تهيه ويلچر ،جراحي مثانه ،آزمايش،
جراحی چشم ،جراحي زنان ،جراحي ران پا ،درمان ،ترميم سوختگي ،هزينه بستري ،ونتیالتور و...
ازجمله اقدامات انجامشــدهی رایگان ،فیزیوتراپی ،اسکن ،انجام آزمایشها ،امآرآی ،شارژ باطری قلب و سایر خدمات پزشکی بوده است .در ضمن یکی
دیگر از خدمات انجام شــده معاینهی چشــم  68نفر از مددجویان باالخص کودکان جهت تشخیص تنبلی چشم بود ،که با رایزنیهای انجام شده به  20تن
از ایشان که نیازمند عینک بودند ،عینک نیز به صورت رایگان داده شد.
هزینهی تخمین زده شده 31،000،000 :ريال
ارجاع به دندانپزشک:
ارجاع مددجویان به دندانپزشــک از ديگر اقدامات واحد مددكاري بوده اســت که در سه ماهه دوم ســال 86 ،مددجو به پزشک مربوطه معرفی شدند و
تمامی کارهای ایشان با تخفیف 50درصد انجام شد.
هزینه های متفرقه:
رديف

خدمات انجام شده

مبلغ پرداختي

1

تهیه ی سیسمونی

5.000.000

3

تعمیرات

20،000،000

4

تعمیرات و ایزوگام

9،000،000

5

تعمير چاه

9.200.000

6

ذبح گوسفند و ارسال به شهرستان

15.000.000

7

سایر خدمات

4.000.000

جمع کل

ریال 62.200.000

ارجاع به واحد روانشناسي:
رديف

تعداد خانواده نیازمند

مبلغ هزينه شده (با تخفيف باال)

1

306

 46.300.000ریال

خانوادههــاي فــوق پس از تأييد ،خواربار دريافت كرده و در ليســت مســتمري ماهيانه با توجه به نيازشــان قرار گرفتند .مســتمري ماهيانه مددجويان
 428.500.000ريال و خواروبار  96.000.000ريال بوده اســت .میانگین هزینههایی که مهرآفرین برای هر خانواده  4نفره تهرانی پرداخت میکند ،ماهیانه
حدودا ً  3.400.000ريال میباشد كه بنابر شرايط موجود گاهي به دوبرابر مبلغ ميانگين نيز ميرسد .مانند تأمین جهیزیهی دختران در شرف ازدواج از بین
خانوادههای پذیرش شــده مهرآفرين بودند که به دلیل مســائل مالی و اقتصادی ،در تهیهی جهیزیه با مشــکل روبرو شدند .از آنجایی که دریافت خدمات از
مهرآفرین مشــروط به همکاری بوده و تمامی دختران واجد شــرایط ،تحت مشاورههای قبل از ازدواج قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور مربوطه به منظور
رفع مشکل ایشان خدمات نقدی و غیرنقدی به ایشان داده شد.
الزم بــه توضیح اســت کلیه مدارک وجوه پرداختی به مددجویان از قبیل ودیعهی مســکن ،جراحی و تأمین جهیزیه موجــود بوده و در صورت لزوم ارائه
میگردد.
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در مسیر بهبودی و توانمند سازی
مختصری از شرح حال بهبودیافتگان
در مؤسسهی مهرآفرین ،خانوادههایی تحت پوشش هستند که به خاطر شرایط و نامالیمات زندگی در معرض خطرناکترین آسیبهای
فردی و اجتماعی قرار دارند .مهرآفرین به پشتوانهی یاوران بزرگوارش به یاری این افراد میشتابد و تا حد امکان تالش میکند تا از
آنان در برابر آسیبها و خطرات حمایت کند .سرگذشت چند تن از کسانی که با کمک مهرآفرین در مسیر بهبودی و توانمندی قرار
گرفتند را در این بخش میخوانید.

مبینا؛ در پناه مهرآفرین به زندگی بازگشت
مبینا ،کودکی  7ســاله که در اثر جراحات ناشی از یک کودک آزاری در
مرکز طبی کودکان بســتری بود .پدر مبینا در زندان به سر میبرد و مادری
معتاد به کراک دارد .ماجرای آزار و اذیت او توسط یکی از بستگانش عجیب
و مرموز بود و آنچه شــنیدیم تا روشن شدن تکلیف پرونده میبایست نزد ما
بــه امانت بماند .در پیچیده بودن ماجــرا همین بس که قاضی پرونده مبینا
را در بیمارســتان ممنوعالمالقات کرده بود و حتی عمهی او اجازهی ماندن
در کنارش به عنوان همراه را نداشــت .واضح اســت که کودکی با این سن
نمیتوانست با این مصائبی که بر سرش آمده کنار بیاید .درد و رنج جسمی
از یــک طرف و ضربههای روحی ماجرا از طرف دیگــر او را از دنیای عادی
دور کرده و حتی روانپزشک بیمارستان برای ارتباط با او دچار مشکل بود.
مبینا توســط یکی از همکاران به مؤسســه معرفی شد .خانم خواجویی
کارشناس مددکاری مؤسسه به مالقات مبینا رفت و بسیار تالش کرد که با
او ارتباط برقرار کند که خوشــبختانه موفق شد .مهرآفرین به جای همراهی
که مبینا نمیتوانســت داشته باشــد ،یک پرستار کودک مورد اعتماد به نام
روشنک را به بیمارستان فرستاد .برای مبینا لباس و کفش و لوازم مورد نیاز
تهیه شد .در طول این مدت مبینا رابطهی عاطفی بسیار خوبی با روشنک و
خانم خواجویی برقرار کرده و روشنک هم مانند یک مادر شبانه روز در کنار
مبینا بود و کارهایی مثل استحمام ،غذا دادن و ...را با جان و دل برایش انجام
میداد .مبینا کم کم به زندگی عادی بازگشــت و باالخره با تأیید و اجازهی
روانپزشک از بیمارستان مرخص شد .وی در حال حاضر در بهزیستی به سر
می برد تا قاضی تکلیف پرونده و سرپرستی او را مشخص کند.
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هرآفرین او را سپید بخت کرد
آثــار درماندگی و کالفگی از لحن کالمش پیــدا بود .دختر دمبختش
دو ســال بود که نامزد شده بود و میخواســت زندگی مشترکش را آغاز
کند؛ اما بیکســی و بیپناهی بر زندگی او و فرزندانش سایه انداخته بود؛
خوشــبختی هرگز با او همراه نشــد بود .مردی که قرار بود در زندگی به
عنوان همســر در کنارش باشد ،همیشــه یا در زندان به سرمیبرد یا در
توهمات افیونی گرفتار بود .دو پسر و دخترش را با خونِ دل بزرگ کرده،
در راه تحصیل آنها کوشــیده و آنها را مســتعد و درسخوان تربیت کرده
بود .حاال نمیخواســت که آنان زندگی مشابهی را تجربه کنند .الهام باید
طعم خوشــبختی را میچشید .دختری که اکنون به خاطر سوءتغذیه به
پوکی اســتخوان مبتال و مفاصلش به شــدت دچار آسیب شده است .وی
فرزند طالق اســت پدر که به جرم سرقت و حمل مواد 8سال را در زندان
به ســر برده بود ،پس از آزادی خانواده را مورد آزار و اذیت قرار میداد و
مرتب از دختر و دامادش تقاضای پول میکرد .به همین خاطر مادر تحت
فشار بیشتر برای برگزاری هرچه سریعتر مراسم و فرستادن دختر به اراک
بود ( محل کار داماد ) .برای فراهم کردن مقدمات این خوشبختی به هر
دری زده بــود؛ حداقل امکاناتی برای شــروع الزم بود؛ ولی او توان فراهم
کردن آنرا هم نداشت .در اوج ناامیدی ،مهرآفرین تنها امیدش شد .وقتی
مددکار مؤسســه در جریان قرار گرفت ،به تکاپــو افتاد .مهرآفرینان گرد
آمدند و یاوران همت کردند.
الهــام با جهیزیهی کامل راهی خانهی بخت شــد و مادر با چشــمانی
لبریز از اشــک شــوق و دلی پر از امید او را بدرقه کــرد و برایش آرزوی
خوشبختی نمود.
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وی چندی قبل با شــیرینی بــه دفتر مهرآفرین آمد تا در شــادی او
شریک باشــیم و تشــکر ویژهای از آقای ظفری یاور مهرآفرینش داشت.
آقای ظفری در این مورد کمک شــایانی کرده بود و بانو برایش بهترینها
را آرزو میکرد.
ما نیز شاد هســتیم که افتخار همراهی با مهرآفرینانی نیکسرشت را
داریم و اینکه وســیلهای هســتیم از جانب ایزد مهرآفرین تا انسانهایی
احساس درماندگی و تنهایی نکنند.

سرپناهی برای بیپناهان
اعظم ســه کودک محصل داشــت .همسرش
وی را از خانــه بیرون کرده و بــه اجبار به منزل
خواهرش که وی نیز در شــرایط بســیار نامساعد
اقتصادی بهســر میبرد ،پناه برد .فرزندان به دلیل
دوری مســیر ،عدم توانایی مالی و شرایط روحی
یکماه به مدرسه نرفتند.
همســر مددجو که چندین ســال است اعتیاد
شــدید به کراک و شیشــه دارد ،بعد از آزادی از
زندان به منزل بازگشــت و همسر و فرزندان را از
خانه بیرون کرد.
مهرآفرین برای یاری اقدام کرد .با کمک یاوران
ودیعهی مســکن و لوازم مورد نیاز را برای ایشان
تهیه کرده و موجب شــد وی و فرزندانش زندگی
بهتری داشته باشند.
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سهراب با نوشداروی مهرآفرین در اوج
سهراب یکی از باســابقهترین بازیکنان تیم فوتسال مهرآفرین و کاپیتان
این تیم است .وی متولد  1370و دانشجوی ترم سوم  ITمیباشد .سهراب
یکی از بهترین بازیکنان تیم مهرآفرین می باشــد و با فیزیک بدنی مناسب
و اســتعدادی که دارد ،آیندهی درخشــانی در انتظار اوســت .کاپیتان تیم
مهرآفرین در هر دو بازی از مســابقات اخیر تیم مهرآفرین به میدان رفت و
در اکثر دقایق مســابقه در زمین بازی کرد .او در بازی اول بیشــترین گل و
در بازی دوم دو گل و بیشــترین پاس گل را به ثمر رســاند .مهدی شریفی
مربی تیم فوتســال مهرآفرین دربارهی ســهراب میگوید :سهراب یکی از با
سابقهترین بچههای ماست .روز اول که او به تیم فوتسال مهرآفرین پیوست،
فقط از یک فیزیک مناســب از لحاظ قد و جثه نسبت به سن اش برخوردار
بود .اما تجربه نداشت و در واقع فوتبال حرفهای را نمیشناخت .هنوز تکنیک
و تاکتیک را به درســتی درک نمیکرد ،فقط اســتعداد و فیزیک مناســب
داشت .از لحاظ شخصیتی هم پسر باشخصیت و مؤدبی بود .اما به مرور زمان
با تمرینات مداوم و پشــتکاری که داشت پختهتر شد .اکنون تفاوت تکنیک
و تاکتیک را متوجه میشــود و تبدیل به یک بازیکن شــوتزن شده است
که باید بیشــتر تمرین کند تا کنترل بیشتری داشته باشد .سهراب به خاطر
خصوصیات اخالقی خوبش معتمد بقیه بچهها هم هســت و رابطهی خوبی
با ســایر اعضای تیم دارد .در نهایت باید بگویم ســهراب یکی از خوبهای
تیم ما اســت و اگر همچنان به تــاش خود ادامه دهد ،موفقیتهای زیادی
نصیبش خواهد شــد .نشــریهی همراز در آخرین شمارهی خود مصاحبهای
با این بازیکن خوب مهرآفرین انجام داده اســت .بخشهایی از صحبتهای
سهراب را با این نشریه میخوانید.
من جزء افرادی بودم که پیشنهاد راهاندازی و تشکیل این تیم را به خانم
سلیمانی ارائه دادم .این تیم از حدود سه سال پیش تشکیل شد و تمرینات
خود را آغاز کرد .عدهای از بچهها به این تیم پیوســتند ،بعضیها رفتند و
گروهی دیگر ماندگار شــدند .االن دو سال میشود که بچههای تیم ثابت
هستند و با هم تمرین میکنند.
تشــکیل تیم فوتسال مهرآفرین و عضویت در آن تأثیرات مثبت بسیار
زیادی روی بچهها داشــت .بچههایی که در این تیم عضو شدند عالوه بر
ورزش و یادگیری فوتبال ،پیشرفت درسی خوبی داشتند و روحیه و رفتار
آنها هم به مراتب بهتر شد .هریک از این بچهها ممکن بود به جای ورزش
و ســالم زندگی کردن ،در کوچه و خیابانها باشــند ،دوستان نابابی پیدا
کنند و برایشــان مشکالت گوناگون به وجود بیاید .اما میبینید که حاال از
همه نظر پیشــرفت کردند .مربی تیم ما خیلی با بچهها صحبت میکند؛ و
همیشه اولین چیزی که دربارهی آن صحبت میکند ،اخالق است .همیشه
در حرفهایش میگوید اخالق ،اخالق ،اخالق ،نظم ،نظم ،نظم ،درس ،درس،
درس و در انتهــا فوتبال .بازیکنان ما هم واقعــا خیلی تالش میکنند و
بچههای خوبی هستند.
آشنایی با مهرآفرین باعث شد که من تالش بیشتری کنم و بهتر و موثرتر
درس بخوانم .یک ســری کالسهای تقویتی و آموزشی در خود مهرآفرین
برگزار میشــد که من در آنها شرکت کردم و استفاده بردم .بعد هم که به
دانشگاه راه پیدا کردم .از نظر فوتبالی هم پیشرفت کردم .قبل از عضویت
در تیم فوتسال ابتداییتر بازی میکردم .نه فقط من ،همه دوستان در این
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در مؤسسهی مهرآفرین روشهای متفاوتی برای حمایت
از کودکان و نوجوانان تحت پوشــش وجود دارد .یکی از
این روشها حق سرپرســتی است .در این حالت یاوران
میتوانند یک کودک ،نوجوان یا خانوادهی خاص را تحت
حمایت مالی قرار دهند و با واریز ماهیانهی مبلغی  -که
مؤسسه بر اساس گزارش کارشناســی مددکاری تعیین میکند -به
حســاب مادر خانواده  -که سالمت او محرز شــده است – آنها را در
تأمین نیازهای اولیه ،آموزش ،هزینههای تحصیل و ...یاری کنند .یاوران
و مددجویان میتوانند به واسطهی مؤسسهی مهرآفرین به شکل غیر
مستقیم با یکدیگر در تماس باشند .یکی از شیوههای برقراری ارتباط،
نامهنگاری میان یاور و مددجو است که از طریق مهرآفرین این نامه ها رد
و بدل میشود .در این شماره چند نامه را از میان نامههایی که مددجویان
برای حامیان خود نوشتهاند ،برای انتشار در نشریه انتخاب کردهایم .متن
نامهها بدون تغییر آورده شده است.

نوشین

تیم به نوبهی خود پیشــرفت کردند .شما ببینید ،شمارهی  11ما که تقریب ًا
از همه کوچکتر است چه قدر زیبا بازی میکند .اوایل که به تیم آمده بود،
حتی درست نمیتوانست با توپ بازی کند اما حاال میبینید که جزء بهترین
بازیکنان ماست و حتی ممکن است جای مرا که کاپیتان تیم هستم و سه
سال است به طور مداوم تمرین میکنم بگیرد( .با خنده)
بیش از  4سال هست که با مهرآفرین آشنا شدم ،از سال دوم دبیرستان
و بسیار روی زندگی من مؤثر بود .می توانم بگویم مهرآفرین مسیر زندگی
مرا تغییر داد.
کاپیتان یک تیم باید رابطهی بهتری با ســایرین داشــته باشد و حرف
بچهها را بفهمد .زیرا نسبت به سایرین باسابقهتر است .من باید روی خودم
خیلی کار کنم تا این رابطه هر چه بهتر و صمیمیتر برقرار شود.
خیلی خوب است که تماشاچی برای مسابقات و یا تمرینات ما بیاید .هم
انگیزهی بچهها باالتر می رود هم این که حضور تماشــاگر عادی میشود و
دیگر این استرســی که برای بعضی ها در اثر بازی جلوی جمعیت به وجود
میآید به تدریج از بین میرود.
مــن تالش میکنم هم در درس ،هم در کار و هم در فوتبال پیشــرفت
کنم و موفق باشــم .اما خوب به ورزش عالقهی ویژهای دارم و در حقیقت
ورزش را در اولویت قرار دادم .شاید نتوانم حرفهای شوم ،ولی سعی خودم
را میکنم.
دوست دارم در موقعیتی قرار بگیرم که به هر کسی که احتیاج به کمک
داشت ،یاری برسانم.

به نام خدا
یاور عزیزم ،سالم
عاشــقانه و صادقانه ســبدی از گلهای همیشــه بهار را تقدیمت
میکنم ،چرا که با دســتان پر مهر و عطوفتت زندگی را در خانواده و
یا شــاید بهتر بگویم در وجود من با خاص خداوند یکتا جاری کردی.
نمیدانــی چگونه و از کجــا بگویم و با چه الکــن و زبانی قدردانی و
ســپاس خود را ابراز نمایم ولی در نظرم این جمله برای تشکر از شما
آمد که زندگی وقتی زیباست که میبینی ولی نمیبینند شما را و یاری
میکنید ولی نمیدانند که شــمائید و نمیبینید خندههای ما را که به
واسطهی کمک شما بر لبان ما جاری میشود.
یاورم شــاید تا سال گذشــته مفهوم کمک و کمکرسانی و مدد را
خوب متوجه نشده بودم ولی با این اتفاق که برایم افتاد و موج نگرانی
و ترس و غم و اندوه را در چشــمان مادرم دیدم که با دســتان پرمهر
شما و مؤسسهی نیکوکاری مهرآفرین به فریاد پرسوز مادرم رسیدید تا
مرا از مرگ و سپس از جهل نجات دادید بیشتر متوجه شدم؛ ولی چه
کنم که زبانم قاصر از بیان زیبای دوســتت دارم و تقدیر و تشکر است.
باز هم صمیمانه تشکر و قدردانی خودم را به جهت همراهی و همدلی
با این خانوادهی کوچک و دردمند تقدیمتان میکنم.

مبینا
با ســام خدمت خدمت خانم خواجویی .من مبینا هستم .من شما
را خیلــی دوســت دارم .از اینکه به من خوبــی کردهاید .وقتی من را
عمل کردن من خیلی تعجب کردم ،که چرا من باید بیســت روز نباید
غذا بخورم و یا حرف نزنم و بعد دیدم که هنوز بهتر نشــدم و رفتم به
مدرســه .دوستهایم گفتند :هنوز لبت خوب نشده من خیلی ناراحت
شــدم و آن لحظه برای همهی مریضها دعا کردم از شــما میخواهم
برای من هم دعا کنید.
با تشکر مبینا رد
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به تو ،از تو مینویسم

  به تو ای همیشه در یاد...
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مهرآفرینانآینده

نگذاشتید
خاموش
شوند

مهرآفرینانآینده

در صفحهی نخست
وبسایتمهرآفرین،
بخشی با عنوان « نگذاریم خاموش شوند»
وجود دارد .واحد مددکاری مؤسسهی مهرآفرین
با توجه به آگاهی از وضعیت مددجویان ،شرح حال
کسانی را که بیش از دیگران به کمکهای فوری نیاز
دارند ،برای واحد فناوری اطالعات مهرآفرین ارسال
میکند .شرح حال این افراد برای مدت زمان مشخصی
در این قسمت سایت قرار میگیرد و نیکوکاران و
یاوران میتوانند از طریق پرداخت آنالین یا واریز به
شماره حساب به هر میزان که تمایل دارند به این
نیازمندان کمک کنند .شرح حال چند تن را
که از همین طریق یاری شدند ،در
اینجابخوانید.

حبس در قفسهی میلهای
از ســال  84تا کنون پاهایش حبس در این میلهها
بود ،میگفت " :در جاده تصادف کردم و خودم 100درصد مقصر
بودم" .همسرش همان روزها رهایش کرد .پریسا دختر 7سالهی وحیدرضا
فکر میکند که مادرش مردهاست.
پیرزن که از بیماری پســرش در رنج بود ،میگفت" :پاهای وحیدرضا عفونت کرده
و بوی تعفن آن آشــناها و دوستان را از اطراف پسرم دور نموده است ".وحیدرضا به مدت
شــش ســال در حبس آن میلههای آهنی بود و مادر دل نگرانیهای دیگری هم داشــت؛ "
حمیدرضا پسر دیگرش اسکیزوفرنی شدید دارد ،دکترها گفتهاند باید به مراکز نگهداری این نوع
بیماران سپرده شود ،ولی ما برای اینکار پولی نداریم!!"
پیرزن ســالها پیش همســرش را از دست داده و بعد از آن وحیدرضا سایهی سر مادر پیر و برادر
بیمارش بود؛ اما بعد از آن حادثه شــش سال زمینگیر بود .این اواخر به غیر از زمینگیری ،عفونت
هم بخشــی از بدنش شــده بود و به گفتهی پزشکان اگر ســریع تحت مداوا قرار نمیگرفت ،پریسا
پدرش را هم از دست میداد.
مادرش میگفت " :پسرم از درد دائم ناله میکند و پریسا تاب تحمل رنج پدرش را ندارد
و اما بعد...
و ،همصدای پدرش میشود" .
سرگذشــت وحیدرضــا بر
پیرزن اعتقاد داشت که اگر روزی دعاهایش مستجاب میشدند و دوباره پسرش
روی وبسایت مهرآفرین ،در بخش "
میتوانست راه برود ،وحیدرضا باز هم مرد خانه میشد و سایهاش بر سر دختر
نگذاریم خاموش شوند" قرار گرفت .یاوران
و مادر و برادر بیمارش بود.
و همراهان همیشگی مهرآفرین ،همت کردند
هزینهی جراحی پای وحیدرضا جهــت خارج نمودن این میلهها و
و هزینــهی عمل جراحــی را فراهم نمودند.
قرار دادن پروتز در پایش سی میلیون ریال توسط پزشک معالجش
وحیدرضا در بیمارســتان بســتری شد و به
تخمین زده شده بود.
یاری خدا عمل بــا موفقیت روی او انجام
شد .وی اکنون دورهی نقاحت خود را
میگذراند.
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قرص ماه صورتش باز هم خواهد
درخشید
چنــدی پیش خبری از یک دختــر کوچک دیگر به نام
مبینا داشتیم که به شدت نیاز به کمک داشت.
وی متولد 1384فرزنــد دوم خانوادهاي چهــار نفره از وضعيت
اقتصادي مســاعدي برخوردار نبوده و در شــرايط بسيار سخت زندگي
ميكردند.
اواخر سال  87در زماني كه اوج اعتياد پدر به ترياك و بيكاري بود ،مادر بار
مسئوليت زندگي را به تنهايي به دوش گرفت و با انجام كارهاي خدماتي هزينههاي
زندگي را تأمين ميكرد.
در همين اوضاع بود كه مبينا دچار يك سرماخوردگي سخت و طوالني مدت و سپس تغيير
چهره شد ،تغيير چهره ابتدا بسيار كم و نامحسوس بود؛ اما هرچه زمان ميگذشت مشهودتر ميشد.
تا اينكه چشم راست كودك كامال ً باز میماند و حتي شبها هنگام خواب براي جلوگيري از نابينا شدن چشم
وي مادر چشم مبينا را با چسب بسته نگه ميداشت.
مراجعه به پزشــكان شروع شد ،هر پزشــكي نظر خاصي داشت ،درمان دارویي و فیزیوتراپی هيچ
تأثيري نداشت تا اينكه بعد از سه سال نظرسنجي ،تشخيص نهايی داده شد" فلج بل".
و اما بعد...
تنها راه درمان ،جراحي ،آن هم در دو مرحله با فاصلهی  8ماه بود ،هزينهی جراحي
با یــاری یــاوران و نیکوکاران
اول سیوپنج میلیون ریال و هزینهی جراحي دوم پنجاه میلیون ریال بود.
هزینهی جراحــی اول صورت مبینا تأمین
اما در كنار اين اتفاقات ناگوار شــايد به خواست خدا و به خاطر دل كوچك
شــد .مبینا در بیمارستان بستری و عمل جراحی
مبينــا بود كه دل پدر به رحم آمــد و اعتيادش را ترك كرد ،اكنون وي با
روی صورت او انجام شــد .مبینا در حال حاضر دوران
موتور مسافركشــي ميكند و به ســختي هزينههاي اوليهی زندگي را
نقاحــت را میگذراند .در حال حاضر صــورت او از نظر
تأمین کند.
ظاهری وضعیــت مطلوبتری پیدا کــرده و حس برخی
این مطلب در قســمت نگذاریم خاموش شــوند در وبسایت
قســمتها که کام ٌ
ال از دســت رفته بود دوباره به دســت
مهرآفرین قرار گرفــت تا نیکوکاران با آگاهی از سرگذشــت
آمده است .مبینای کوچک در حال حاضر در انتظار عمل
مبینــا برای تأمین هزینههای عمــل ،وی و خانوادهاش را
جراحی دوم اســت که چند ماه دیگر انجام میشــود.
یاری کنند.
مبینــا در رؤیای دیدن دوبارهی صورت زیبایش در
آینه است و خانوادهاش امید به یاری دوبارهی
نیکوکاران دارند.
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آفرینانینده
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نسبتاً مطلوب**** :
مطلوب***** :
متوسط رو به پایین* :

عالی****** :
متوسط** :

متوسط رو به باال*** :
ضعیف---- :

مقطع دبيرستان

خبرهای واحد آموزش
 ) 1راه اندازي كانون نخبگان مهرآفرين
مهرآفرين با هدف شناسايي و پرورش استعدادهاي دانش آموزان خود در مهر ماه  1390اقدام به راه
اندازي كانون نخبگان نموده اســت .در اولين گام از اجراي اين طرح بزرگ ،با هماهنگي واحد آموزش از
 48نفر از كودكان  4تا  18ســال ،تستهاي استعدادسنجي گرفته شد تا مهارتهايشان در زمينههاي
ي رياضي و محاســباتي ،ورزشــي ،هنري و ...شناســايي شود .همچنين شناسايي
ادبي و اجتماعي ،تجرب 
ناهنجاریهاي رفتاري و نياز به مشــاورهی اين افراد و والدينشان از ديگر نتايج به دست آمده بوده است.
در اجراي اين طرح ،مؤسســه «خالقيت و مهارتهاي راه آيندهی نخبگان» با مهرآفرين همكاري نموده
اســت .شايان ذكر است در دومين گام از اجراي طرح شناســايي نخبگان دورههاي آموزشي متناسب با
استعدادها و توانمنديهاي اين كودكان تعريف و اجرا خواهد شد .همچنين اين طرح در آینده بر اساس
اولويتبندي مشــخص شده براي ساير دانشآموزان تهراني نيز به اجرا درخواهد آمد .نتايج اولين دورهی
برگزاري اين تستها در ادامهی مطلب آمده است:
در بررسي شخصيت و نحوه تربيتي افراد ،در خصوص هر كدام كه احساس شد ارائهی مشاوره به خود
فرد يا خانوادهاش ميتواند در بهبود كيفيت زندگي وي مؤثر باشــد ،پيشنهاد مشاورههاي تخصصي شده
است.
جدول مهارت هاي فردي دانش آموزان
در بررسی به عمل آمده تقریباً تمامی شرکتکنندگان دارای خالقیت و دقت و تمرکز متوسط و پایین
بودنــد ،که با توجه به نقش تعیینکنندهی آن در بهبود کیفیت تحصیلی – شــغلی و بطور کلی زندگی
فرد ،توصیه شد که کالسهای خالقیت و تقویت دقت ،تمرکز و سرعت برای تمامی افراد برگزار شود.
درخصوص آیتمهایی که با رنگ قرمز مشــخص شدهاند ،توصیه شــد بیشتر در زمینهی فعالیتهای
مهارتی تشــویق شده و سوق داده شوند و به نظر میرســد که توانایی تحصیل در مدارس معمولی و به
پایان رساندن آنرا به راحتی نداشته باشند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

توانمندی ادبی و
اجتماعی

توانمندی
تجربی

توانمندی ریاضی و
محاسباتی

توانمندی
ورزشی

توانمندی
هنری

خالقیت

خزانه
استعداد

1

پرستو ط

***

----

******

**

*****

**

*****

2

پریسا ص

*****

----

**

***

*

--

**

3

حمیدرضا ب

***

----

******

*****

----

***

*****

4

حمیدرضا ز

****

----

***

*****

----

--

**

5

سپیده ا

-----

****

----

----

****

**

**

6

سحر ي

**

*****

----

**

*****

***

****

7

علیرضا ع

****

*****

----

***

*****

***

****

8

مجتبی ح

*****

----

----

*****

----

---

*

9

محمد م

******

----

----

*****

---

---

*****

10

محمدرضا ک

----

----

*****

******

*

---

***

11

مینا س

***

*****

----

*

***

*

****

12

نداسادات م

*

**

----

****

----

---

----

مقطع ابتدائي و راهنمائي
ردیف

نام و نام خانوادگی

توانمندی ادبی و
اجتماعی

توانمندی
تجربی

توانمندی ریاضی و
محاسباتی

توانمندی
ورزشی

توانمندی
هنری

خالقیت

خزانه
استعداد

1

امیرحسین د

*

--

**

***

---

***

----

2

امیرحسین ز

***

*

---

***

---

*

----

3

امیررضا ب

***

--

*****

***

---

*

*****

4

آتنا ق

**

*

*****

*

----

5

درسا ق

---

*****

***

---

**

*

*****

6

رضوان ك

*

----

----

----

*

*

----

7

ریحانه ح

**

----

*

**

---

*

----

8

زهرا ص

----

----

----

----

***

*

----

17
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آفرینانینده
آ
مهر

مهرآفرینانآینده

9

زهرا ط

****

**

----

----

**

----

**

10

زینب ز

----

*****

***

----

***

*

*****

11

سحر ا

**

----

*

***

----

*

-----

12

سید مهدی ش

***

----

*

***

----

*

-----

13

شیرین ص

*

**

----

**

----

----

-----

14

علی آ

*

----

----

***

----

----

-----

15

علیرضا م

----

***

*****

***

----

*

*****

16

غزال ش

**

****

----

----

***

*

**

17

فاضل و

**

****

----

**

----

----

*

18

فاطمه ک

*

***

----

----

***

*

----

19

فاطمه م

**

***

----

----

***

*

----

20

فائزه ا

----

***

*

***

----

*

----

21

فرشاد ش

*

**

----

***

----

*

----

22

لیال س

*

***

----

----

----

*

----

23

مبینا ر

****

**

----

***

----

*

*

24

مبینا س

----

----

----

----

***

*

----

25

محدثه سادات
ش

----

***

**

----

***

*

----

26

محمد ت

***

*

----

***

-----

***

----

27

محمدجواد ك

----

----

----

***

-----

*

----

28

محمد م

**

----

----

***

-----

*

----

29

مونا ر

----

*****

***

***

-----

*

*****

30

مهدی ر

----

**

***

----

***

*

**

31

مهدیه ر

**

----

*

***

-----

*

----

32

مهسا ر

*

----

**

----

*****

*

-----

33

هانیه ت

***

*

----

***

-----

*

----

پیش دبستان
ردیف

نام و نام خانوادگی

توانمندی ادبی و
اجتماعی

توانمندی
تجربی

توانمندی ریاضی و
محاسباتی

توانمندی
ورزشی

توانمندی
هنری

خالقیت

خزانه
استعداد

1

دالرام ق

----

**

****

----

***

*

**

2

نازنین چ

*

***

----

***

----

*

----

3

نازنین زهرا ف

***

****

----

----

***

***

**
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 )2حضور دانش آموزان مهرآفرين در فستيوال بازيهاي سه بعدي
ال جي
 24آبــان ماه ،همزمان با عيد ســعيد غدير خم 40 ،نفــر از مددجويان
مهرآفرين با هماهنگي واحد آموزش از دفتر اجرايي ،در فســتيوال بازيهاي
سه بعدي مؤسسه  LGشركت كردند تا يك روز شاد داشته باشند.
اين برنامه در محل ســالن هندبال فدراســيون هندبال و با همت شركت
گلديران و  ، LGاز روز سه شنبه  24آبان تا روز جمعه  27آبان و از ساعت
 14لغايت  20برگزار گرديد.
در مراسم افتتاحيه اين برنامه تعدادي از كودكان  10تا  15سال مؤسسه
به همراه والدين خود جهت انجام بازيهاي رايانهاي و نيز اســتفاده كردن از
بخشهاي جانبي نمايشگاه ،دعوت شده بودند.
از جمله برنامههاي اين روز انجام بازيهاي سه بعدي با تلويزيونهاي سه
بعدی جديد شــركت LG ،اجراي برنامهی شــاد توسط عمو پورنگ و امير
محمد و پذيرايي بود.

)3دو پیروزی دیگر برای ستارههای فوتسال مهرآفرین
تیم فوتسال مهرآفرین روز پنجشنبه  29دی به مصاف تیم فوتسال گروه
ســازهای بادی ســینا ذکائیان رفت و موفق به شکســت این تیم شد .این
دیدار در چارچوب یک ســری مســابقات چهارجانبه با شرکت تیم فوتسال
مهرآفرین ،تیم ســازهای بادی سینا ذکائیان ،تیم سیاحان سپهر آسیا و یک
تیم دیگر برگزار شــد .دو تیم در باشــگاه شاهین ،محل تمرین تیم فوتسال
مهرآفریــن به مصاف یکدیگر رفتند و بیش از  50تماشــاگر این دیدار را از
نزدیک تماشا کردند .در دقیقه  10بازی تیم فوتسال مهرآفرین که با ترکیب
اولیــهی بازیکنان جوانتر خود به میدان رفته بود ،با یک گل از حریف خود
پیش افتاد ،اما کمی بعد تیم سازهای بادی ،بازی را به تساوی کشاند .دو تیم
در پایان نیمهی اول با تســاوی  3-3به رختکن رفتند .گل دوم مهرآفرین با
یک شوت زیبا به ثمر رسید که تماشاگران را به هیجان آورد .تیم مهرآفرین
نیمــهی دوم با ترکیبی از بازیکنان با تجربهتر و تکنیکی خود به زمین رفت
و بازی زیباتری نسبت به نیمهی اول از خود ارائه داد ،به طوری که در اکثر
دقایــق این نیمــه با اختالف بیش از یک گل از حریــف خود پیش بود .در
نهایت بازی با نتیجه  6 – 8به نفع تیم مهرآفرین به پایان رسید.
مهدی شریفی و مهام تهرانی مربیان تیم فوتسال مهرآفرین در
ارتباط با بازی گفتند:
امــروز ما بازی را بردیم و تماشــاگران لذت بردنــد ،اما بچههای تیم 30
درصد آنچه در تمرینات بودند را ارائه دادند .دلیل آن هم تعطیلی یک ماهه
تمرینــات به خاطر امتحانات بود و چند بازیکن هم ســرما خورده بودند که
روی کیفیت بازی بچهها اثر نامطلوب گذاشــت .همچنین حضور تماشاگران
پر تعداد برای تماشای این دیدار باعث ایجاد استرس در بین بعضی بازیکنان
شــد و عدهای از آنها به هیچ عنوان مثل همیشــه نبودند .ما ترکیب اولیه را
طوری چیدیم که کار انگیزشــی روی بعضی از بچهها داشــته باشیم و شما
دیدید که برای مثال شــماره  11ما با وجود ریز نقش بودن و ســن کم چه
قدر خوب ظاهر شــد و یا شــماره  8چه قدر موثر بازی کرد .ترکیب نیمهی

دوم در واقع ترکیب ایدهآل ما بود که همانطور که دیدید با دو ،ســه گل از
تیم مقابل جلو افتادیم .تیم ســازهای بادی هم بازیکنان خوبی داشت و این
دیــدار محک خوبی برای بچههای ما بود .امیدواریم در بازیهای بعدی ،هم
بچهها بازی زیباتری را ارائه دهند و هم تماشــاگران بیشتری برای تماشای
دیدار به سالن بیایند.
در دومین بازی روز پنجشــنبه  6بهمن تیم فوتسال مهرآفرین به مصاف
تیم ســیاحان سپهر آســیا (بزرگترین حامی مالی مهرآفرین) رفت که این
دیدار با نتیجه  10بر  2به ســود تیم مهرآفریــن خاتمه یافت .این بازی در
زمین فوتسال باشگاه شاهین -محل تمرین بازیکنان مهرآفرین -انجام شد.
تیــم مهرآفریــن  8گل در نیمه اول و  2گل در نیمه دوم به ثمر رســاند و
گلهای تیم سپهر آسیا نیز در نیمه دوم به ثمر رسید .کارکنان سپهر آسیا و
چند یار کمکی اعضای تیم این شرکت را تشکیل میدادند .تعدادی از یاوران
و اعضای گروه جوانان و همچنین کارکنان مؤسســه این دیدار را از نزدیک
تماشا کردند و به تشویق تیم مهرآفرین پرداختند.

بازتاب فعالیت های مهرآفرین در رسانه ها
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اخبارمهرآفرین
توزیع مایحتاج نوروز میان مددجویان
همزمان با آغاز ســال نو سبد ارزاق ( برنج –روغن-گوشت-قند-شکر -حبوبات-رب گوجه
فرنگی) ،پوشــاک ( کیف –کفش -بلوز-شــلوار) و بســتههای فرهنگی و آموزشی ( نشریه
همراز -کتاب و ) ..که بخشــی از آن با کمک یاوران مهرآفرین تهیه شــده بود ،میان 4600
نفر از مددجویان تحت پوشــش مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین توزیع شد .همچنین مبالغی به
صورت نقدی توســط یاوران به حســاب مددجویان تحت حمایت مؤسسه واریز گردید که به
طور میانگین میزان این مبلغ برای هر خانواده به  250-200هزار تومان رســید .شایان ذکر
است این تعداد مددجویان تحت پوشش در استانهای تهران ،مرکزی ،سیستان و بلوچستان،
کرمان و هرمزگان ساکن هستند.
دومین سمینار بررسی آسیبهای کودکان کار و خیابان لغو شد
دومین سمینار بررسی آسیبهای کودکان کار و خیابان که قرار بود  29و  30بهمن 90
در ســالن همایشهای رازی برگزار شود ،با ارسال نامهای در آخرین لحظات روز پنج شنبه
 27بهمن  90لغو شد.
به گزارش ســتاد خبری این ســمینار ،در متن نامهی دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دلیل جلوگیری از برگزاری چنین ذکر شــده است :احتراماً با عنایت به مشکالت به
وجود آمده ،برگزاری ســمینار آســیبهای کودکان کار و خیابان در این مرکز امکانپذیر
نمیباشد .مراتب جهت اطالع به حضورتان اعالم میگردد.
خرابی تأسیســات سالن همایشهای رازی به عنوان مشــکل برگزاری در گفتوگوهای
شــفاهی عنوان شــده بود .درحالیکه صبح روز شــنبه  29بهمن در محل مذکور برنامهی
دیگری در حال برگزاری بوده است.
مؤسســهی مهرآفرین با صرف بودجه و دعــوت از مهمانان مختلف و جمعآوری مقاالت
تخصصی در زمینه کودکان کار و خیابان و عقد قرارداد رســمی با دانشــگاه علوم پزشکی
تهران از چندماه گذشــته هزینههای مادی و معنوی قابل توجهی متحمل شده است که با
این اقدام ناگهانی تمام زحمات دست اندرکاران همه آنها زیر سؤال رفته است.
دبیرخانهی دومین ســمینار بررسی آســیب های کودکان کار و خیابان با انتشار کتاب
مقــاالت امیدوار اســت بخشــی از این کوتاهی را بــرای مهمانان ،اهالی محترم رســانه و
عالقمندان جبران کند.

ششمین و هفتمین شمارهی همراز در یک مجلد منتشر شد
ششــمین و هفتمین شمارهی همراز در  88صفحه در یک مجلد منتشر شد.
در این نشــریه ،با کاپیتان تیم فوتسال مهرآفرین مصاحبه شده است .همچنین
زندگی بزرگانی چون اســتیو جابــز و مطالبی در مورد کارآفرینی و کســب و
کارهای خانگی در این شماره به چاپ رسیده است .نشریهی همراز یک نشریهی
آموزشی است که ویژهی بچههای تحت پوشش مهرآفرین تهیه میشود.
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4
نشان مؤسسهی مهرآفرین تغییر کرد
نشــان مؤسســهی مهرآفرین تغییر کرد .در نشــان جدید مؤسســهی
مهرآفرین پناه عصر از نماد گل نیلوفر آبی اســتفاده شــده است .این گل از
جمله نمادهای مهم در ایران باستان بوده است .برای نشان نوشته مهرآفرین
از خط شکســته نستعلیق استفاده شــده که از آن به عنوان مهربانترین و
صمیمیترین خط فارسی یاد میشود.

2

3

قدردانی از همکاران سابق مهرآفرین
در هفتمین سال فعالیت مهرآفرین ،بر خود الزم میدانیم که از این طریق
از نیروهای موظف و فعالی که در دوسال گذشته از همکاران ما بودند و اکنون
به دالیل مختلف در کنار ما نیســتند قدردانی کنیم .اســامی این دوستان به
شرح زیر است:
علیرضــا غفاری ،بهزاد ســراج ،علــی ناطقی ،تقی چیــان ،فاطمه ثقفی،
ســیمین حیدری ،هما یزدان پناه ،هله پتگر ،الهه ملکی ،علی پارسا ،محبوبه
گذری،میثم محمد علی ،شــاهرخ شــهباز پور ،روح اهلل چوبلی ،علی چوبلی،
نرجس نوحه سرا ،مصطفی زارعان ،امین اسداهلل پور ،نادر علیرضا لو ،فاطمه
جــوکاری ،مریم بی الــم ،نیلوفر بی الم ،مریم فکــوری ،هومن فیضی ،حمید
کوهپاهی ،مهدیه سلیمانی ،مهدی چواری.
برای تمامی این عزیزان در هر کجا که هستند آرزوی موفقیت و سربلندی
داریم .بی شــک زحمات آنان در حافظهی مهرآفرین برای همیشــه ماندگار
خواهد بود.

5

6
چهارمین شمارهی جهانکودک منتشر شد
تاکنون چهار شــماره از نشــریهی جهان کودک منتشــر شده است .به
گفتهی مدیرمسئول این نشریه در مصاحبه با وبسایت مهرآفرین ،حساس
کردن نهادها و مردم نسبت به موضوع کودک از اهداف این نشریه میباشد.
مخاطــب جهان کودک عموم مردم هســتند و در واقع بــا والدین کودکان
ســخن میگوید .نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر میشود و برای
یاوران مهرآفرین در خارج از کشور و در کشورهایی مثل انگلستان ،استرالیا و
آلمان هم ارسال میگردد .جهانکودک به صورت الکترونیکی برای بازرگانان
هم ارســال و تعدادی هم چاپ شــده و در برخی مکان های عمومی پخش
میشود.
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گزارش مهمانی فصل پاییز مهرآفرین
نادر سلیمانیفر در مهمانی مهرآفرین:

دوست دارم سرپرستی پسر کوچکی را بر عهده بگیرم
مهمانــی پاییز  90مهرآفرین ،روز جمعه  25آذر در تاالر ایوان شــمس
برگزار شــد .در ایــن مهمانی جمعی از اهالی فرهنــگ و مدیران و بزرگان
حوزهی صنعت و بازرگانی گردهم آمده بودند تا ضمن آشــنایی بیشــتر با
مهرآفریــن به کودکان تحت پوشــش کمک کنند .پــس از پخش آیاتی از
قرآن و ســرود جمهوری اسالمی ،کلیپ مهرآفرین با صدای حامی و شعری
زیبا از یغما گلرویی نمایش داده شــد .سپس دکتر نظری از مجریان خوب
کشــورمان و یکی از همراهان همیشــگی مهرآفرین بــه روی صحنه آمد و
ضمن خوشامدگویی به مهمانان ،دربارهی مجموعهی مهرآفرین توضیحاتی
ارائه کرد .وی اظهار داشت" :من هرگز در مراسم خیریه حضور پیدا نمیکنم
چون سوء استفاده های زیادی به اسم خیریه انجام شده است .اما همیشه در
مراســم مهرآفرین حاضر میشوم چون مجموعهای است که کارهای موثری
برای مددجویان انجام داده است " .وی با بیان اینکه هر یک از مهمانیهای
مهرآفرین یک بانی دارد از خانم موسوی مدیر ﻣﺆسسه باران و بانی مهمانی
فصل پاییز دعوت کرد تا به روی صحنه حاضر شــود .خانم موســوی ضمن
معرفی خود اظهار داشــت" :بسیار خوشحالم که در حدود دو سال میشود
که با خانم دانشور همکاری دارم .هیجان مرا ببخشید ،من در حیطهی کاری
خودم بسیار راحت صحبت میکنم؛ اما اسم بچهها که به میان میآید صدایم
میلرزد .ممنون که تشریف آوردید".

در این مهمانی مدیرعامل مهرآفرین برای مهمانان که بســیاری از آنان،
اولین بار بود که در این گونه مراســم مهرآفرین حاضر میشدند ،توضیحاتی
در خصوص چگونگی شکلگیری مهرآفرین عنوان کرد.
پــس از صحبتهای بنیانگــذار مهرآفرین ،نظری از «نادر ســلیمانیفر»
بازیگر خوب کشورمان و یکی از مهمانان حاضر در جمع دعوت کرد تا برای
رونمایی از لوگوی جدید مهرآفرین به روی صحنه حاضر شــوند و در میان
تشــویق حضار این رونمایی انجام شــد .بنیانگذار مهرآفرین در مورد نشان
جدید گفت:
"در نشــان جدید ﻣﺆسســهی مهرآفرین پناه عصر از نماد گل نیلوفر آبی
اســتفاده شده اســت .این گل از جمله نمادهای مهم در ایران باستان بوده
است .این گل نمادی از محبت و مهرورزی ،صلح و دوستی ،و نجابت و پاکی
است .نیلوفر نماد شکفتن معنوی و کمال است ،زیرا ریشههایش در آبهای
گلآلود است و با این حال به سمت باال و آسمان میروید.
در نشــان طراحی شده حرکت فرمهای رو به باال و گنبدی شکل نشانهی
رشد و تعالی است .برای نشان نوشته مهرآفرین استاد کابلی از خط شکسته
نستعلیق استفاده نموده که از آن به عنوان مهربانترین و صمیمیترین خط
فارسی یاد میشود".
نادر ســلیمانیفر نیز اظهار داشــت" :تبریک میگویم به خانم دانشور و

بــه جمعی که در اینجا حضور دارند و کســانی که در این کار زحمت
میکشــند .اگر قبول بکنید که عضو این خانواده باشــم؛ دوست دارم
سرپرســتی یک پســر کوچک را هم بر عهده بگیرم .من این گفتهی
خداوند را باور دارم که من هروقت بخواهم کسی را زمین بزنم اگر تمام
عالم پشت او بایستند من کار خودم را میکنم؛ و هروقت بخواهم کسی
را از زمیــن بلند کنم اگر تمام عالم بخواهنــد او را زمین بزنند موفق
نمیشــوند .این قضیه را من حس کردم .یک زمانی ما برای ســه سال
ممنوع الکار بودیم .میتوانم به جرأت بگویم در این ســه سال روزها و
شــبهای بسیار سختی را با همسرم سپری کردیم .در بدترین لحظات
زندگــی یک بار با خدا درد و دل کــردم .گفتم خدایا اگر فردا صبح از
خواب بیدار شوم و همین روزگارم باشد – که ناجوانمردانه ما را ممنوع
الکار کردند -به خداوندی خودت قســم که از گبر بدتر خواهم شد .از
یاد نمیبرم که ســاعت  7صبح علی شــاهحاتمی از کارگردانان خوب
کشــورمان با من تماس گرفت و از من خواست دستیار او باشم .در آن
لحظه من وجود خدا را کامل احساس کردم" .
پس از رونمایی از نشــان مهرآفرین گروه «آوای دستان» متشکل از
هنرمندان ناشــنوای کشورمان به روی صحنه حاضر شدند و با رهبری
اســتاد خود به هنرنمایی همراه با ترانهای زیبا پرداختند .سپس کلیپ
ســفر سفیر مهرآفرین -مریال زارعی -به کتیج ،به نمایش درآمد و پس
از آن علیرضا بلوری هنرمند و خوانندهی خوب کشورمان با اجرای چند
ترانهی زیبا گرمای محفل را دو چندان کرد.
در بخــش پایانی برنامه نوبت به اهدای هدایای حاضران به کودکان
مهرآفرین رســید و این عزیزان کمکهای نقدی خود را در پاکتهایی
کــه جمعی از کودکان با لباسهای محلــی و به نمایندگی از کودکان
ایران زمین به آنان تحویل میدادند ،نهادند.
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مهماني فصل زمستان مؤسسه مهرآفرين با حضور مسئولين
مؤسســه و جمعي از هنرمندان و نيكــوكاران با اجراي مجري
توانمند صدا و ســيما دكتر محمد نظري در تاريخ  90/12/04در
تاالر عصر عقيق واقع در نياوران برگزار شد.
ايــن مهماني به منظور حمايــت از خانوادههاي تحت پوشــش و
همينطور رفع بخشــي از نيازهاي مددجويان در ســال جديد با حضور
 70نفر از خيرين برگزار شد.
در این مراسم گزارشــي از فعاليتهاي انجام گرفته از سوي مؤسسه در
پكيجهاي مخصوص به مهمانان ارائه شــد و مجری برنامه نیز در بخشهایی
از مراســم به معرفي مؤسســه و هدف اصلي مســئولين جهت حمايت از
خانوادههای نیازمند پرداخت.
آقاي هاشــمي باني اين مهماني به دعوت دكتر نظري به بيان چند
جمله كوتاه و خوشآمدگويــي به مهمان اكتفا كرد و گفت :ما همه
يك خانواده هســتيم و مهمان و ميزبان نداريــم .همه مهرآفرين
هستيم و به اين امر مي باليم.
بنيانگذار مهرآفرين پس از خوشآمدگويي و تشكر از حضور
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مهمانان سخناني را در ارتباط با چگونگي شكلگيري مهرآفرين بيان كرد و گفت :در سال  90اين مجموعه با  12000نفر ياور همراه بود و اين مسئلهی
مهمي اســت و كار كســي نيست جز خداوند .خانم دانشور با اشاره به كليپ هاي پخش شده در مراسم و بيان مجدد مشكالت اين خانوادهها ادامه داد:
مهرآفرين حامي همهی كودكان و زنان بدسرپرست خواهد بود ،خانوادههاي بدسرپرستي كه از سوی نهاد ديگری حمايت نميشوند؛ درحاليكه خودشان
و كودكان آنها از لحاظ معیشتی ،فرهنگي و آموزشي بسيار نيازمند توجه و كمك هستند.
همچنين ايشان با اشاره به اين مطلب كه اين يك رمز است كه خداوند به انسان سختي ميدهد ،اما هيچگاه شرمندهی هيچ بندهاي نميشود و زير
بار منت هيچ بندهاي نخواهد ماند ،از همهی حاضرين قدرداني كرد و افزود :گرچه مهرآفرین به كمك اين خانوادهها شتافته ،اما اين پايان كار نيست و
راه زيادي تا رفع كامل محروميتها از جامعه مانده است .ايشان با توجه به حمايت خيرين ،براي رسيدن به اهداف عالي مؤسسه اظهار اميدواري كرد
و گفت :هركس جهت حمايت از نيازمندان قدمي بردارد قطع ٌا نتيجهاش را خواهد ديد.
در بخش دیگری از مراسم نیز بهرام گودرزی هنرمند خوب کشورمان به روی صحنه آمد و قطعاتی را برای مهمانان اجرا کرد.
همچنین شاپرک احمدی تابلوی زیبایی به ارزش یک میلیون تومان را به مهرآفرین اهدا کرد که البته ارزش معنوی بسیار بیشتری برای مهرآفرین
داشت .در این تابلو لوگوی جدید مهرآفرین به صورت معرق کار شده بود .در پايان بسياري از حضار به اهداي كمكهاي نقدي و غير نقدي جهت رفع
بخشی از نيازهاي اين خانوادهها اقدام كردند .اسامي اين نیکوکاران گرامی به شرح زير است:
مينو كالنتري ،احمد هاشــمي ،روبن غني پور ،وحيدرضا مختاريان ،فرشــاد دهقان ،وحيد مازندراني ،زهرا دانشــور ،همايون تات ،مهرداد اكبريان،
جهانگيرنصيري ،مســيحا جعفري ،ســيامك مهاجر ،فريبرز وحيد ،فرشاد دهقاني ،بهارك كامراني ،ماندانا شايسته ،ايرج سبحاني ،هايده سبحاني ،خانم
باتقوا ،حسن كشت پور ،باران كشت پور،كيميا هاشمي ،محمد هاشمي ،فرزاد هوشمند ،عليرضا ظفري ،نادره غفاري اميرحامد ميري ،هنگامه مصطفوي،
ويكتوريا مظلوم  ،حنا حبيبي ،محمد حاجيان ،جهانگير نصيري ،خليل دارابي ،علي طاهري ،عبددوست ،شاپرك احمدي و ...سایر دوستان.
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گزارش
سمیناری
که
لغوشد!

همانطور که پیشــتر در بخش خبرها به اطالعرســاندیم ،دومین سمینار
بررسی آسیبهای کودکان کار و خیابان که قرار بود  29و  30بهمن  90در
سالن همایشهای رازی برگزار شود ،با دریافت نامهای مبهم از دانشگاه علوم
پزشکی تهران در آخرین لحظات روز پنجشنبه  27بهمن لغو شد.
در این گزارش به اهداف برپایی این سمینار ،موضوعات مقاالت و معرفی
دستاندرکاران آن میپردازیم.
در کشور ما با توجه به تالش همه جانبه و مسئوالنهی نهادها و ارگانهای
مرتبط ،متأســفانه هنوز بخشــی از نیازمندان جامعه بهویــژه کودکان کار
و کــودکان خیابان و زنان سرپرســت خانوار ،تنهــا از حمایتهای حداقلی
برخوردارنــد .در این میان یکی از مواردی که بســیار جلب توجه میکند
خألهــای قانونی در جهت حمایت از این افراد اســت .به همین ســبب و
بــه دلیل ضــرورت پرداخت به این موضوعات و نیز ایجاد حساســیت در
بین مســئولین و تصمیمگیرندگان ،مؤسسهی نیکوکاری مهرآفرین تصمیم
به برگزاری ســاالنهی چنین سمیناری گرفت .ســال  89اولین دورهی این
ســمینار با موفقیت برگزار شد ،اما سال  90جلوی برگزاری دومین سمینار
گرفته شــد .ســمیناری که با توجه به بضاعت قابل ستایش هیئت علمی
ســمینار و عنایت جدی خردمندان ودانشــمندان ،امید داشــتیم نتیجه و
محصول آن یافتن راههایی برای توانمندسازی محرومان باشد.
در راه برگزاری این ســمینار تالش شــده بود تا بــا دیدی چند وجهی،
مشــکالت اجتماعی کودکان با تأکید بر کودکان کارگــر و خیابانی از ابعاد
مختلف ســامتی ،حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .همچنین عالوه
بر ارائهی تصویری از شــرایط کودکان ،عوامل مرتبط با مشکالت کودکان و
سیاستها و مداخالت این حوزه نیز بر اساس مستندات علمی و پژوهشهای
اخیــر موضوع توجــه برگزارکنندگان بود .از این رو از محققین رشــتههای
مختلــف مرتبط مانند متخصصین کودکان ،روانپزشــکان و روانشناســان،
جامعهشناســان ،متخصصیــن علوم اجتماعی ،مــددکاری ،حقوق و اقتصاد
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که دارای ســوابق علمی و پژوهشی در حوزههای مرتبط بودهاند ،همچنین
دستاندرکاران و مسئولین نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی
مرتبط با مشــکالت اجتماعی کودکان ،جهت برگزاری هرچه بهتر سمینار
درخواست همکاری داشتیم ،و با استقبال خوبی مواجه شدیم .امید داشتیم
کــه این فرصت با ایجاد فضای گفتوگو و تبادل دانش و اطالعات این حوزه
در میان دانشجویان ،اندیشمندان و سیاستگزاران و مجریان گامی به سوی
حل مشکالت کودکان باشد.
فهرست دستاندرکاران و مقاالت این سمینار به شرح زیر می باشد.
اسامی دستاندرکاران سمینار
رئیس سمینار و مدیر عامل مهرآفرین :فاطمه دانشور
دبیر علمی سمینار :دکتر مروئه وامقی
حامی مالی :شرکت سیاحان سپهر آسیا
همیاران:
سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزیستی استان تهران
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
گروه پژوهشی رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
کمیسیون ملی یونسکو-ایران
انجمن حمایت از حقوق کودکان
جمعیت هالل احمر سازمان جوانان
مؤسسه مهر طه
دانشکدهی علوم پزشکی
دبیر اجرایی سمینار :بابک اکرمی
اعضای کمیته علمی:
دکتر مانلی آقاخان
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خبرهایمهرآفرین

دکتر حامد برکاتی
دکتر حبیب جباری
دكتر محمد تقيجغتايي
دکتر نیکتا حاتمیزاده
دکتر شیوا دولتآبادی
دکتر حسین راغفر
دکتر حسن رفیعی
دکتر امیرحمزه زینالی
دکتر باقر شاملو
دکتر جواد طهماسبی
دکتر حسن عشایری
دکتر علی فرزین
دکتر محمد مالجو
دکتر علی حسین نجفیابرندآبادی
دکتر روشنک وامقی
دکتر مروئه وامقی
فرشید یزدانی
فهرست مقاالت:

بررســی میزان شــیوع  HIV/AIDSدر کودکان کار و خیابان شهر تهران طی
سالهای 1388-89

خبرهایمهرآفرین

اقتصاد غیررسمی و کار کودکان در تهران
جنسیت کار و کودکان :مطالعهی موردی کودکان کار در کالن شهر تهران
بررســی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیدهی کــودکان خیابانی :مطالعهی موردی
شهر تبریز
ظرفیتها و موانع ســازمانهای مردمی در مقابله با فقر و آســیبهای اجتماعی
کودکان
بررسی تحلیلی نحوهی ساماندهی کودکان خیابانی درسازمان بهزیستی و ارائهی
رویکردهای نوین
مروری بر مطالعات تعیین کنندههای اجتماعی سالمت كودكان در ايران
تعيين كنندههاي اجتماعي سالمت موثر بر تولد نوزاد با وزن كم
ميزان شيوع اختالل تكامل اجتماعي در كودكان ايراني
ارزیابــی تکامل حیطه فردی – اجتماعی کودکان  4تا  60ماهه شــهر تهران با
استفاده از آزمونهای غربالگری تکاملی دنور 2و ASQ
اجتماعيشدن درشرايط دشوار (فرايند اجتماعيشدن و نقش واسطههاي آن در
كودكان كار و خيابان)
گزارشي از طرح تدوين برنامهی جامع ارتقاء تكامل كودكان ايراني
رویکردهای جدید به فقر و نابرابری کودکان
ســیمای کودکان شهر :گزارشــی از یافتههای مطالعهی سنجش عدالت در شهر
تهران در خصوص کودکان
محاسبهی شاخصهای فقر کودکان در ایران طی سال های 1363 -1388
سنجش و اندازهگیری فقر کودکان با تأکید بر تجربهی شهرستان ساوه

تجربهی مؤسســهی خیریهی حمایت از مستمندان ،از
مقابله با تکدیگری تا کاهش فقر و توانمندسازی کودکان
نقد و بررسی الیحهی حمایت از کودکان و نوجوانان
بررسی ابعاد حقوقی بهرهکشی از کار کودکان
نقش مــددکاران اجتماعی در حمایت از کــودکان بزهدیده در
فرایند کیفری
جایگاه حقوقی نهادهای غیر دولتی در فرایند رسیدگی به جرایم علیه کودکان
مــددکاری تحولی :مراكز مراقبت بعدازخــروج کانونهایاصالح و تربیت ویژهی
کودکان و نوجوانان
بررســي ميزان آگاهي والدين از حقوق جهاني كــودك و رابطهي آن با كودك
آزاري  5تا  6ساله شهر سنندج در سال 1386
اختالالت هیجانی -رفتاری در کودکان کار و خیابان :رویکرد روانشناسی مثبت
صیانت از حق کودکی با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
سازمان بینالمللی کار (حداقل سن استخدام)
بررســی مقایســ های میزان اضطراب ،افســرگی ،اســتقالل و بلوغ اجتماعی در
نوجوانان خیابانی و عادی شهر تهران
تأثیر شــبکههای اجتماعی مجازی بر شکلگیری فعالیتهای مدنی در حمایت
از کودکان کار ایران
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر کجرفتاری دربین نوجوانان
کودک آزاری
تأثیر مرزنشینی و عوامل خانوادگی بر کودک کار و خیابان در شهر بانه
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بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر برشکلگیری کودکان کار
آسيب شناسي کودکان خیابانی
بررسی وضعیت کودکان خیابانی شهرستان بابل
بررسی آزار جنسی در کودکان کار
نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان آزار دیده
راههای پیشگیری از پدیدهی کودکان خیابانی
نقش مددکاری اجتماعی در کنترل پیشگیری از پدیده کودکان خیابانی
بررسی عوامل مؤثر در گسترش پدیده کودکان خیابانی ،آسیب شناسی و ارائهی
راهکارها
بررســی رابطه فقر ،بیــکاری و محیط اجتماعی بر پدیده کــودکان خیابانی در
شهرستان شیراز و مرودشت
بررســی تأثیر گروه درمانی شــناختی-رفتاری بر عالئم اختالل استرس پس از
سانحه در کودکان آسیب دیده از کودک آزاری جسمی
بررسی آســیبهای اجتماعی ناشــی از پدیدهی کودک کار و مروری بر قوانین
مربوط ،با رویکردی بر اصول حکمرانی مطلوب ( )Good Governanceو تدوین
استراتژی با استفاده از روش تحلیل SWOT
کودکان آسیب دیده ،با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی
استثمار اقتصادی اطفال حاشیه نشین وآسیبهای ناشی از آن
آسیبهای اجتماعی بحرانزا و کودکان کار و خیابان

برای ســفارش و دریافــت کتاب مقاالت دومین ســمینار کودکان کار و
خیابان میتوانید با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.
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سفیرانمهربانی

سفیرانمهربانی

ِ
دهم به یاد ماندنی در بهمن 90
شب ِ
سفیر و سفیریاران جدید مهرآفرین معرفی شدند

مراســم معرفی سفیر جدید مهرآفرین دهم بهمنماه ســال  90با حضور اهالی سینما و
موسیقی کشور در سالن همایشهای میالد محل برپایی نمایشگاه بینالمللی برگزار شد.
چهارمین مراسم انتخاب ســفیر جدید و سفیریاران
مؤسســهی نیکوکاری مهرآفرین با حضور هنرمندانی
چون کتایون ریاحی ،الله اسکندری ،علی معلم ،محمد
سریر ،لوریس چگناواریان ،فرزاد حسنی ،رضا کریمی،
حسن همایون فال ،رضا یزدانی ،امید حاجیلی ،جاوید مجلسی ،اعضای
گروه ارکستر سینا ذکائیان ،آزیتا موگویی و رضا درستکار در سالن میالد
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم «فرزاد حسنی» از همراهان همیشگی
مهرآفرین ،که اجرای برنامه را بر عهده داشت ،به روی
صحنه آمد و به مهمانان خیرمقدم گفت.
وی با اشاره به اینکه فاطمه معتمدآریا از مدعوین این
برنامه بود ،صحبتهایش را اینگونه ادامه داد :اولین
بانوی سفیر مهرآفرین به دلیل عدم حضورشان در
ایران نتوانستند در این برنامه شرکت کنند؛ اما

باید بگویم او هنوز هم در مهرآفرین حضور فعال دارد و همهی سفرای
بعد از خود را پشتیبانی میکند.
سپس گروه ارکستر سازهای بادی تهران به سرپرستی «سینا ذکایی» 5
قطعه موسیقی را اجرا کرد .در بخشی از این برنامه ،اعضای این گروه به
اجرای موزیک متن کارتون «پلنگ صورتی» پرداختند که مورد استقبال
حاضرین در مراسم قرار گرفت .امید حاجیلی ،نوازندهی حرفهای ساز
ترومپت که در بسیاری از آلبومهای موسیقی حضور داشته؛ به عنوان
عضو مهمان در برنامه گروه سازهای بادی در مراسم مهرآفرین
هنرنمایی کرد .وی نوازندهی ســابق ارکستر سمفونیک،
آهنگســاز و تنظیم کننده چندین تراک در آلبوم های
مختلف و همچنین خواننده ،میباشد .ارکستر سازهای
بادی تهران نیز در بیست و چهارمین دورهی جشنواره
موسیقی فجر در سال  1387موفق به کسب رتبهی
اول جشنواره شده بود.

ارکستر سازهای بادی تهران به عنوان
سفیریاران جدید مهر آفرین معرفی شدند
در ادامهی مراسم «محمد سریر» به روی سن
آمد و دربارهی گروه موسیقی سازهای بادی گفت:
 22نفری که در این گروه موسیقی حضور داشتند
همه از استعدادهای این کشور هستند.
قطعاتی که ما از این عزیزان شنیدیم نشانگر
ایــن باور بود که پشــت این نوع موســیقی فکر
درســت ،حرکت و اندیشهای سازنده نهفته است.
پس ســعی کنیم این نوع موسیقی را بین مردم
رواج دهیم.
وی با اشاره به فعالیتهای مؤسسه مهر آفرین
افزود :من خوشــحالم با برپایی چنین مراســمی
این افراد شناســایی میشــوند و امیدوارم امکان
برگزاری اینگونه برنامهها بیشتر باشد.
بعــد از پخش فیلــم کوتاه چهــار دقیقهای،
«محمد ســریر»« ،لوریس چگناواریان»« ،حسن
همایون فــال» ،و «رزیتا حفیــظ» روی صحنه

آمدند .گروه ارکســتر ســازهای بادی به عنوان
ســفیریاران مؤسســه مهرآفرین در ســال  91تا
 92معرفی شــدند .مدال و لوح سپاس به اعضای
گروه موسیقی ارکستر سازهای بادی ،رهبر گروه
(جاوید مجلسی) و همچنین امید حاجیلی تقدیم
شد.
در ادامــهی این مراســم «فاطمه دانشــور»
بنیانگذار مهرآفرین ،در یک فیلم ویدئویی به ایراد
سخنانی دربارهی مهرآفرین پرداخت.
دانشور طی ســخنانی گفت :هدف ما حمایت
از کودکان بدسرپرســت و زنان سرپرست خانوار
اســت .امروز مهرآفرین  6ســاله شده است و هم
اکنون  12هزار نفر یاور و حمایتگر داریم.
وی با اشــاره به معرفی «فاطمه معتمدآریا»،
«مریال زارعی»« ،رضا صادقی» و «هادی ساعی»
به عنوان ســفیر و ســفیر یاران مهــر آفرین در
سالهای گذشته گفت :سفیر مشکالت را میبیند
و نــه تنها خود به مبارزه با آنها میرود بلکه آنها

علی معلم:
هنرمندان ماندگار این سرزمین
در یک کشتی تایتانیک جای میگیرند

معلم ادامه داد :محبوبیت فردین تنها به خاطر
بازیگریاش نبود؛ بلکه محبتش و نحوه سلوکش
با مردم او را بین همه عزیز کرد.

همچنین «ســیمین حقی» شاهنامهشــناس
معاصر کشــور روی صحنــه آمد و بــا یادآوری
اینکه ده بهمن روز جشــن سدهی ایرانیان است
در معرفی دومین ســفیر مهرافرین گفت :امشب
میزبان دومین ســفیر مهرآفرین هستیم .سپاس
از همســرش«آقای بهبهانی» که همیشه حامی
انسانهای فرهنگ دوست بودهاند .این بانو به حق
شایستهی حضور در این مؤسسه است و امیدوارم
بتواند در این راه به تعالی برسد.
«علــی معلم» هــم ســفیر دوم مهرآفرین را
اینگونــه معرفــی کــرد :در میــان  70میلیون
جمعیت کشــورمان کمتــر از هزار نفــر بازیگر
ســینما هســتند .از میان این هزار نفر حدود ده
درصد بین مردم شناخته شــدهاند و از این عده
کمتر از ســی نفر هســتند که حیطهی شخصی
زندگی حرفهایشان دستخوش مسائل حاشیهای
نشده اســت .این افراد از بهدست آوردن شهرت
خوشــحالند چــون شهرتشــان را از لطف مردم
میدانند نه از خودباری .اگر «عزت اهلل انتظامی»
را امروز همه میشناســند نه فقط به خاطر بازی
خوبش بلکه بیشــتر برای خلق و خوی و اخالق
انسانیاش است.

این منتقد ســینما با اشــاره به تعــداد اندک
هنرمندان ماندگار یادآور شد :تمام نویسندگان و
شاعران و دستاندرکاران سینما و تئاتر همگی در
یک کشــتی مانند تایتانیک جا میشوند ،اگر این
کشــتی از بین برود از مردم چیزی باقی نخواهد
ماند؛ بنابراین قدرشناسی از این گروه الزم است.
علی معلم با ذکر نام «کتایون ریاحی» به عنوان
سفیر دوم مهرآفرین اظهار کرد« :کتایون ریاحی»
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را به جامعه و مسئوالن منتقل میکند.
وی ادامــه داد :ســفیر با هدف بیــدار کردن
وجدانها قدم برمیدارد و میخواهد بگوید که ما
در برابر نعمتهای خدا بدهکاریم و باید برای این
بدهی به دیگران کمک کنیم.

با شایســتگی و گزیده کاری حرفهی هنری خود
را آغاز کرد و به اختیار خودش به حرفهاش پایان
داد .او سال گذشته بعد از دریافت جایزهاش برای
بازی در سریال «یوســف پیامبر» پایان کار خود
را اعــام کرد ،اما به نظر من برای اهل فکر پایان
وجود ندارد .برای ما که این روزها شــاهد سقوط
اخالقی عجیب و خطرناکی در جامعه هســتیم،
حضور چنین افرادی مؤثر اســت .مدتهاســت
در حوزههای مختلــف فرهنگ و هنر و اقتصاد و
سیاســت و ...رفتار خوبی از خود نشان نمیدهیم
امیــدوارم محافلی از این دســت با حضور چنین
افرادی کمک کند با هم مهربانتر باشیم و بیشتر
بیاندیشیم.
«آزیتــا موگویی» نیز در معرفی ســفیرجدید
مهرآفرین توضیح داد :کشــور ما نیازمند مادرانی
اســت که بتوانند بچههای خــوب تربیت کنند؛
بچههایی که به درســتی میراث گذشتگانشــان
را حفظ کنند .تقدیر و جبر مســیر بعضی آدمها
را تغییــر میدهــد و به جایی میکشــد که در
تصورشان نیست .صحبت از «کتایون ریاحی» هم
سخت است هم آسان .آسان است چون روزهای
غم و شــادی زیادی را با او سپری کردم و سخت
اســت چون اگر بخواهــم از او بگویم تنها بخش
کمــی از خوبیهایش به زبــان میآید .امیدوارم
این تشکیالت کاری کند تا او وسیلهای باشد که
آرزومندان به آرزوهایشان برسند.
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کتایون ریاحی
دومین پرچمدار سفارت مهر
در ادامــهی این مراســم بعــد از پخش فیلم
کوتاهــی از «کتایــون ریاحــی»« ،لوریــس
چکناواریان»« ،الله اســکندری»« ،علی معلم»
و «مهــرداد اکبریان» برای اهــدای مدال و لوح
ســپاس روی صحنه آمدند .الله اســکندری در
سخنانی برای این بازیگر آرزوی موفقیت کرد و
افزود :امیدوارم «کتایون ریاحی» بتواند این راه
را با قدمهای محکم طی کند.
اسکندری با اشــاره به همکاری در فیلمی با
کتایون ریاحی حدود نه سال پیش گفت :در بین
بانوان بازیگر ،کتایون ریاحی یکی از شایستهترین
انتخابها برای ســفیر است و همهی هنرمندان
ایشان را همراهی میکنند.
وی افزود :بزرگترین نیکوکاران ثروتمندترین
افرادی بودند که به این باور رســیده بودند که با
بخشششان داشتههایشان را دوبرابر میکنند.
فرزاد حسنی نیز هنگام معرفی کتایون ریاحی
و دعوت از او برای حضور در صحنه ،به جملهای
از منوچهر نوذری اشاره کرد وگفت :هنرمند آن
کسی نیست که بتواند نوجوانان  16-15ساله را
به خودش مشغول کند .چون در این سن راحت
جذب هنرمندان میشــوند؛ هنرمند کسی است
که بتواند در یک خانواده از افراد مسن تا بچهها
را بــه خود جذب کند .زمانی کــه کار او را یک
نفر در خانواده میگذارد ،بچهی خانواده از آنجا
نرود یا پدرخانواده نگوید خاموشــش کن .همه
دوستش داشته باشند .کتایون ریاحی این چنین
است.
در این لحظــه کتایون ریاحی  -بازیگر به یاد
ماندنی «شب دهم»« ،شام آخر» و - ...به روی
ســن آمد و لوح و مدال سفیر مهرآفرین توسط
بزرگان حاضر در صحنه به او تقدیم شد.
کتایــون ریاحی پس از دریافــت لوح و مدال
سفیر مهرآفرین گفت :با نگاه پرمهرتان که تأللؤ
نورش جشــنتان را نورانی کرده ،من با افتخار
پرچم را از دســت پرچمدار قبلی که شــیرزنی
مانند ســیمین بانوی معتمدآریا بــود گرفتم تا
زمینهی ادامه راهش را فراهم کنیم.
وی سپس پشت تریبون قرار گرفت و سخنانی
را بیان کرد که در عین سادگی ،به نکات ظریفی
اشاره داشت.
ســفیر جدید مهرآفریــن صحبتهایش را با
کمی شــوخطبعی آغاز کرد تا حواس همه را به
خود جمع کند و گفت که میخواهد ثروتهای
همهی دستاندرکاران و یاوران مؤسسه را فاش
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کند و پتهی همه را روی آب بریزد! و اول از آقای
فرصت و خانمش شروع کرد و در ادامه فرصت را
به معنای استفاده از فرصتهای خوب در زندگی
معنا کرد و گفت:
«هر کســی هرچقدرکه به او در دنیا فرصت
داده شده اســت میتواند در همان فرصت داده
شده رسالتش را انجام دهد؛ کافی است که فقط
یادمان باشد در مقام انسانیت واقع شدیم و این
فرصت هر چقدر که باشد یگانه و بیهمتاست».
ریاحی ادامه داد:
«بعد از فرصت ،نوبت قدرتخان است .قدرت
جزء ثروتهای همه است؛ ما هرچقدر ضعیف و
ناتوان باشیم ،آن اندازه توانایی داریم تا دستگیر
ضعیفتری باشیم و از جا بلندش کنیم ،و وقتی
روی پاهایش ایستاد به او بگوییم ،که حاال نوبت
تو است که دستگیر بشوی؛ شکرانه بازوی توانا،
بگرفتن دست ناتوان است.
وجــدان دارایی دیگرمان اســت .خداوند آن
انــدازه وجدان آگاه در ما به ودیعه گذاشــته تا
از زیــر باردیانت به هم نتوانیم فرار کنیم .ندیدم
و نشــنیدم ،نفهمیدم و با من نبود ،نشناختمش
و کســی به من چیزی نگفت ،نداریم .راســتش
کوچــه علی چپ! هم فایده نــدارد؛ اگر وجدان
راحت نداشــته باشــیم ،شــادی و آرمش را از
خودمان دریغ می کنیم .باید بتوانیم ببخشــیم
تا بخشیده شــویم .من این بخشــش و بزرگی
را از اِســتر ،یک دختــرک آفریقایی یاد گرفتم.
وقتی به او بیسکویت می دادم چیزی برنداشت؛
دســتم را گرفت و من را پیش کــودکان نابینا،
که نمیتوانســتند به این خاطر از جایشان بلند
شوند ،برد و دانه دانه به آنان اشاره کرد تا به آنها
بیســکویت بدهم و آخر سر خودش بیسکویتش
را برداشت .ما به خوبی میتوانیم بخشیدن را از
بچهها یاد بگیریم.
و باالخــره نوبت مهــر میشــود .مهری که
مهر آفریــن از گنجینــهی بیانتهای هســتی
دردلهایمان قرار داده است ،وقتی مهر می ورزیم
وارد گردونهی مهر میشــویم .بخشش و مهر را
باید از مهر تابان ،از خورشــید مهربان آموخت.
یک لبخند مهرآمیز ،یــک نگاه امیدبخش ،یک
دست نوازشگر ،یک جمله برای همدلی ما را یک
قدم به هم نزدیکتر میکند؛ یک قدم نزدیکتر
به خداوند مهرآفرین».
کتایون ریاحی اضافه کرد:
«فهرست ثروتهای بالفطرهی انسان بیشتر از
اینهاســت .ثروتهای شخصی هم که ما داریم،
نزد ما امانت اســت و ما آنها را از جایی دریافت
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کردیــم و به جای دیگری و بــه نفر بعدی پاس
میدهیم و اگر ما این کار را نکنیم ،خود به خود
زمان این کار را انجام خواهد داد.
کاری نداشــته باشــیم که فالن وزیر و فالن
کــس چه کار کرد و چــه کار میکند؛ خودمان
کاری کنیم و به هم کمک کنیم .از ماست که بر
ماست ،هر چه کنیم به خود کنیم».
کتایون ریاحی در پایان صحبتهایش اشــاره
کرد :ما ملتی هســتیم که به فرهنگ و تاریخ و
شاعران و بزرگانمان افتخار میکنیم و ادعایمان
این است که تمدن ما و تمام کسانی که فرهنگ
مارا اینگونه غنی کردهاند بزرگترین ثروت زندگی
امروزمان اســت .اگر واقعاً مــا چنین ثروتی در
دست داریم پس حتی یک فقیر هم نباید داشته
باشیم .چگونه ممکن اســت اینهمه اندوخته را
جلوی چشــم بیاوریم و بعد ،از فقر حرف بزنیم؟
به نظر من؛ باید اول از خودمان شــروع کنیم و
منتظر کسی نباشــیم .وقتی من برای کمک به
ســفر سومالی رفتم متوجه شدم خودم بیشتر از
همــهی آنها به کمک احتیاج دارم و این یاری را
از آنها گرفتم.
پس از صحبــت های کتایــون ریاحی که با
تشــویق حاضــران همراه بود ،نوبــت به اجرای
رضا یزدانی به همراه گروه همیشگیاش رسید؛
بخشــی که از ابتدا ،همهی مهمانــان بیصبرانه
منتظر آغاز آن بودند.
هرچند که در ابتدای مراسم مشکالتی جهت
اجرای برنامهی این هنرمند به وجود آمد ،اما در
نهایت با تــاش همکاران خوبمان در مهرآفرین
و بردباری رضا یزدانی و گروهاش این مشــکالت
برطرف شد و در نهایت فرزاد حسنی حضور رضا
یزدانی را بر روی صحنه به دوســتدارانش مژده
داد.
رضا یزدانی با ترانهی «شهر دل» برنامه را آغاز
کــرد .ترانهی خاطرهانگیز «شــمال» را با گیتار
خــودش نواخت؛ و در ادامــه ترانههای «کوچه
ملی» « ،سینما» و همچنین «بیهمگان به سر
شود» به همراه دفنوازی فوقالعاده ،را به زیبایی
اجرا کرد.
پایــان بخش برنامــهی او ترانهی حماســی
«خلیج فارس» بود که تمام حاضران در سالن را
تحت تأثیر قرار داد ،بهطوریکه همهی مهمانان،
ایستاده به تشویق پرداختند.
به امیــد یزدان مهرآفرین در ســالهای  91و
 92با همراهی سفیر و سفیریاران جدید پربارتر
از گذشــته فعالیــت خواهیم کــرد و همچنان
چشمبهراه یاری شما عزیزان در این راه خواهیم
بود.
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دومینسفرسفیرمهر
بهمناطقمحروم
قاصدی که زندگی را خبر می دهد
نخستين ســفر فصلي كتايون رياحي بازيگر سينما و تلويزيون ايران كه
در  10بهمن  1390به عنوان "دومين سفير نيكوكاري مهر آفرين" معرفي
شده بود؛ و دومین سفر از سفرهای سفیران مهرآفرین انجام شد.
کتایــون ریاحی به همراه جمعي از مســئوالن مهرآفرین به شــهرهاي
بندرعباس و كرمان عزيمت كرد و در طول دو روز سفر خود ،ضمن آشنايي
از نزديك با مشــكالت مددجويان تحت پوشــش و تعــدادي از نيازمندان
مناطق محروم اين دو شــهر ،هدايا و كمكهاي ياوران مؤسسه نيكوكاري
مهرآفرين را شخصاً به دست آنها رساند.
این سفر فصلي در روزهاي چهارشنبه  17و پنجشنبه  18اسفند  90رقم
خورد و با توجه به ســفر قبلي رياحي به ســومالي و كمكرساني به مردم

آسيب خوردهی آن كشور ،اين سفر نيز در نوع خود حائز اهميت بود.

در میان تپههای دوهزار بندرعباس

ســفير مهرآفرين در روز اول ســفر خود ،در شــهر بندرعباس به شكلي
ســرزده به منطقهی دوهزار (معروف به تپههــاي اهلل اكبر) رفت و در اين
ناحيه با سركشــي به منزل  10تن از مددجويان و خانوادههاي بيبضاعت و
آســيبخورده ،با آنان از نزديك ديدار و گفتوگو كرد و ضمن همدردي با
ايشان ،كمكها و هداياي ياوران مهرآفرين را به دست ايشان رساند .سپس
با حضور در محوطــهی بيروني دفتر مهرآفرين كــه در همان منطقه قرار
دارد ،با پنجاه تن از مددجويان كه همگي از زنان بي سرپرســت و نيازمند
بودند ،نشســت ،حرفهــا و درددلهاي آنان را شــنيد و با هماهنگيهاي
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انجام پذيرفته مقرر شــد كه به نيازهاي ضــروري نيازمندان اين ناحيه كه
از فقيرترين بخشهاي شــهر بندرعباس است ،جديتر از گذشته رسيدگي
شود .تعداد مددجويان مهرآفرين در شهر بندرعباس  100 ،خانوار است كه
با اين ســفر مقرر شــد اين تعداد ،تا  200خانوار ديگر كه مشكالتي دارند؛
افزايش يابد.
شــایان ذكر است كه اغلب خانوادههايي كه سفير مهرآفرين با آنها ديدار
داشت ،از حداقل امكانات براي يك زندگي بسيار ساده و معمولي برخوردار
بودند ،خانوادههايي كه يا بد سرپرســت به حســاب ميآيند و يا به داليلي
سرپرســت مرد ندارند ،حتي منازل تعدادي از آنهــا ،فاقد حداقل امكانات
بهداشــتي بوده و يا خانهاي كه اصال «در» نداشت و ديدن منازلي با وسعت
بسیار کم ...از تلخترين مشاهدات همراهان و سفير مهرآفرين بود.

سفر به کرمان

ســفير مهرآفرين در ادامهی اين ســفر ،روز پنجشنبه به كرمان عزيمت
كرد ،در شــهري كه مؤسسهی مهرآفرين  300مددجو از ميان خانوادههاي
كمبضاعت و بيبضاعت را تحت پوشش خود دارد و غالباً براي ادامه تحصيل
فرزندان اين خانوادهها تالشهايي ميكند.
مشــكالت نيازمندان اين شــهر نيز بيش و كم با مشــكالت افراد تحت
پوشش در بندرعباس يكي است.
ســفير مهرآفرين در پايان نخستين سفر خود كه براي كمك رساني در
مناطق محروم ،انجام پذيرفته بود با حضور در دفتر مهرآفرين شعبه كرمان،
در توزيع ارزاق و هداياي ياوران مهرآفرين سهيم بود و مشاركت داشت؛ اما

قبل از آن ،به شــكلي نمادين به خانهی چهار خانوادهی ضعيف كرماني هم
رفت و ضمن ديدار و آشنايي با سرپرستان خانوار و فرزندانشان ،از محيط
زندگي آنهــا بازديد كرد و قولهايي براي تأميــن مايحتاج و بهبود وضع
فعليشــان داد؛ ديدار و گفتوگو با  27تن از كودكانی كه دورهی نقاشي را
ميگذرانند و تحت سرپرستي مؤسسه مهرآفرين هستند و همچنين شركت
در نمايشگاه خيريه دانشجويان دانشكده هنر كرمان از ديگر رويدادهاي اين
سفر بود.
ســفير مهرآفرين در دو ديدار خود با مددجويان كه به شــكلي جمعي
صورت پذيرفت ،ضمن پاســخ به اظهار لطف و تشــكر آنان ،گفت :كمك
كردن به يكديگر وظيفه انســاني ما اســت و ما بايد به فكر همنوع خود و
كمك به همســايهی خود باشــيم ،اين يك اصل بزرگ اخالقي است كه
شايد گاهي فراموشش ميكنيم! اما ما ميتوانيم و بايستي كه دوباره بيدار
و احيايش كنيم اگر ميخواهيم كه جامعهاي امنتر و محيطي سالمتر برپا
كنيم.
رياحي در ادامه افزود :درســت اســت كه امروز من بــه عنوان مهماني
ناخوانده به شــهر شــما آمدهام ،اما من اينجا احســاس غريبگي و تنهايي
نميكنم ،چون خــودم را در جمع اعضای خانوادهام ميبينم و حال خوبي
دارم كه توانســتهام صورتهاي پر مهر شــما را از نزديك ببينم؛ من امروز
احساس تنهايي نميكنم ،شما هم نبايد هيچ وقت احساس تنهايي كنيد.
وي با اشــاره به اينكه در آســيبهاي اجتماعي ،زنان بيشتر از مردان،
دچار خســارت و زيان ميشــوند و در اين ميان ،سهم زناني كه در جنوب
كشور زندگي ميكنند ،بسيار بيشتر از ديگر نقاط اين سرزمين است،گفت:

نـشـریــهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی

مـؤسـسـهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه
عـصــر 39
زمستان 90و بهار91
22
شــمـــارة پــیـــاپــی

متأســفانه امروز مواد مخدر و اعتيــاد ،زندان و بيماريهاي روحي و رواني
باعث شده تا بســياري از خانوادهها  ،سرپرستان خود را از دست بدهند و
زنها و بچهها دچار فقر و تنگدستي بشوند اما واقعاً بايد بدانيم كه بسياري
از آســيبهاي اجتماعي و خسارات اقتصادي ،ريشه در فقر فرهنگي دارد،
فقر فرهنگي اســت كه باعث ميشود تعدادي از همسران از مسئوليتهاي
خود ســر باز زنند و اين چنين است كه كساني حاضر شدهاند به هر نوعي
از زندگي تن در دهند كه در شأن هيچ فردي كه نامش را گذاشته انسان،
نيست.
رياحي با اشــاره به اهميــت نقش زنان در پرورش نســلها و آيندهاي
خوب بــراي خانوادهها افزود :امروز به دليل شــرايط اجتماعي خاصي كه
داريم ،با مشــكالتي دست و پنجه نرم ميكنيم ،ميدانم ،ميدانيم اما اين،
ما زنان هســتيم كه ميتوانيم با درس گرفتن از اطراف خود  ،فرزندانمان
را بخصوص پســران خود را به گونهاي تربيت كنيــم كه در آينده ،مردان
اليقي براي جامعه و همچنين خانواده و همسران خود باشند .ما بايد ابتدا،
ســطح فرهنگي و معرفتي خودمان را بــاال ببريم تا بعد بتوانيم به خانواده
و جامعــهاي كه در آن زندگي ميكنيم و نفس ميكشــيم ،خدمت كنيم
و محيط و اطرافمان را بســازيم .بايد مراقب باشــيم ،اگر افراد به فرهنگ
و مســائل اجتماعي و پيراموني خود اهميت ندهند ،مطمئناً به خودشــان
خيانت كردهاند ،اين ديگر يك چيز اثبات شده است.
پیش از این نیز مریال زارعی ،سفیریار مهرآفرین برای ارسال کمکهای
مؤسســه به مناطق محروم سیستانوبلوچستان سفر کرده بود که گزارش
آن در شمارههای پیشین نشریه منتشر شده است.
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ارکســتر بــادی (در انگلیســیWind :
 )Orchestraگروهی تشکیل شده از نوازندگان
ســازهای بادی چوبی ،ســازهای بادی برنجی
و ســازهای کوبهای اســت .در زبان انگلیسی به
چنین ارکســتری  Concert Bandهم گفته
میشود.
ارکســتر بــادی ،آثــاری کــه اساســاً برای
ارکســترهای بادی نوشته شــده را مینوازند و
همچنین آثاری که بعدا َ توسط آهنگسازان برای
ارکستر بادی تنظیم شدهاند .این کارها میتوانند
از آثار دورهی کالسیک باشند و همچنین از آثار
سبک ( )lightموسیقی.
ارکســتر سازهای بادی تهران در سال 1385
توسط عدهای از دانشآموختگان هنرستان عالی

معرفی
ارکستر
سازهایبادی
تهران

موسیقی تشکیل شــد؛ و از آن تاریخ به بعد در
طی  5سال گذشته ،این گروه کنسرتهایی در
سراســر کشــور برگزار کردند که رفته رفته هم
برای مخاطبان شــناخته شدند؛ و هم اینکه نظر
کارشناسان موسیقی را به خود جلب کردند.
ارکســتر ســازهای بادی تهران در بیست و
چهارمین دورهی جشــنوارهی موسیقی فجر در
سال  1387موفق شد رتبهی اول جشنواره را به
خود اختصاص دهد.
اکنون در تهران ارکســتر ســازهای بادی به
رهبری جاوید مجلسی فعالیت دارد .این ارکستر،
تنها ارکستر سازهای بادی در تهران است و آنها
از طریق اجراهای ویژه ای که دارند همدلیهای
انســانی را تقویــت میکننــد؛ و معتقدند برای

داشتن جهانی مهربان باید به فعالیتهای انسان
دوســتانه نیز پرداخت .به دلیل همین عالقه به
انجام کارهای نیکوکارانــه ،اعضای این گروه به
عنوان سفیریاران جدید مهرآفرین معرفی شدند.
اسامی اعضای این گروه به شرح زیر می باشد:
سینا ذکائیان  -فلوت  /استاد راهنما
محمد نراقی  -فلوت
امیرحسین محمدخانی  -ابوا
داریوش بیژنی  -کالرینت
سایوری شفیعی  -کالرینت
امیر محمدی  -کالرینت
نوژن طوفان  -کالرینت
هومن نامداری  -ساکسیفون
مهدی محرابی  -ساکسیفون

سفیرانمهربانی

سعید نیازی  -ساکسیفون
امیرحسین محمدیان  -باسون
امیر ملکی زاده  -باسون
میالد عباسی  -شاخ
فرزان بیژنی  -شاخ
علی ضرابی  -ترومپت
کامیار ماندگاریان  -ترومپت
مهسا خطیب زاده  -ترومپت
سیامک کریم پور  -ترومبون
رامین براتی  -ترومبون
مهراد هزارخانی  -گیتار باس
علی فراهانی  -کوبه ای
سامان بهشتی– درام
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گفتوگو با مدیر مجموعه چاپخانههای خجسته

شفافیتعملکرد
مهمترینعاملموفقیت
مهرآفریناست
آگاهی تنها راه رهایی ،گام نخست پیروزی و کلید پیشرفت است.
در تاریخ فرهنگی بشر ،از ابتدا تاکنون ،شاید پس از اختراع خط هیچ رویدادی به اهمیت اختراع چاپ نباشد .بهقول مارتین لوتر،
چاپ ،رهایی دوم نوع بشر بود ،رهایی از جهل .چاپ این امکان را فراهم آورد که اندیشهها با سرعت و به سهولت بهمیان همهی
آحاد مردم برده شــود .همین تأثیر زیر و زبرساز بود که موجب شد اصطالح "انقالب دوم فرهنگی" تاریخ بشر را برای اختراع
چاپ بهکار ببرند .حاال تصور کنید این صنعت که از اســاس ارزشمند شــمرده میشود ،در گوشهای از وطنمان در خدمت امور
انساندوستانه و نیکوکاری دربیاید!
در این شماره پای صحبت یکی از همیاران همیشگی مهرآفرین ،محمود ذوالفقاری؛ مدیر مجموعه چاپخانههای خجسته نشستیم .مؤسسهی چاپ
و تبلیغات خجسته مدت سه سال است که بخش عمدهی کارهای چاپی مهرآفرین ،از جمله نشریات همراز و مهرآفرین را به صورت رایگان برای
مؤسسه انجام میدهد .گفتوگوی ما با این نیکوکار گرامی را در زیر میخوانید.

در ابتدا لطف ًا خود و مجموعهی تحت مدیریتتان را معرفی کنید.
من محمود ذوالفقاری مدیر مجموعه چاپخانههای خجســته هستم.
این مجموعه متشــکل از  5چاپخانه میباشــد؛ مجتمع چاپ و تبلیغات
خجســته ،مجتمع چاپ و تبلیغات خجســتهنو ،مجتمع چاپ و تبلیغات
خجستگان ،شرکت چاپ و رنگ سبزارنگ ،و چاپ طایفه ،که به جز چاپ
خجســتگان که در کیلومتر  18جاده مخصوص فعالیت میکند ،بقیه در
مرکز شهر قرار دارند .نزدیک به  20سال هم هست که در زمینهی واردات
ماشینآالت چاپ دسته دوم فعالیت دارم.
از چه زمانی و چگونه با مهرآفرین آشنا شدید؟
تقریباً ســه ســال پیش بود که خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستان به
مهرآفرین معرفی شــدم .در معرفی اولیه از من خواسته شد تا برای انجام
برخی کارهای چاپی بــه مهرآفرین کمک کنم .از آن زمان تاکنون بخش
عمدهای از کارهای چاپی مهرآفرین توسط مجموعهی ما انجام شده است.
در حال حاضر چه خدماتی را به مهرآفرین ارائه میدهید؟
خدماتی که ما ارائه میدهیم سفارشــات چاپی شــامل چاپ مجالت،
نشریات ،فرمهای اداری ،بروشورها ،دعوتنامهها میباشد.
در طی این مدت آشــنایی عملکرد مهرآفرین را چهطور ارزیابی
کردید؟

بــه نظر من عملکرد خیلی خوبی داشــته و بنیانگذاران آن خالصانه در
جهت انجام کار خیــر عمل میکنند .در واقع عملکــرد مجموعه طوری
بوده که ما یاوران را به این باور رســانده که تمرکز اصلی مؤسسه واقعاً بر
خدمترسانی گذاشته شده و نسبت به مؤسسات دیگر هم با توجه به سن
و سال کم رشد خوبی داشتهاست.
چرا مهرآفرین را بــرای انجام کارهای انساندوســتانه انتخاب
کردید؟
من ســعی میکنم این گونه کارها را در جایی انجام دهم که اشــراف
کامل داشــته باشم .بخشــی را اختصاص دادم به درون سازمان خودم و
بیشــتر کارکنان ،بخشی هم خارج از ســازمان که یکی از آنها مهرآفرین
است .به هرحال دوســتان لطف دارند و ما را در جریان اتفاقات رخ داده،
قــرار میدهند و ما اطالع داریم که اگر فرصتی پیــش بیاید یا هزینهای
انجام شود در کجا صرف خواهد شد.
شــما یکی از اعضای اصلی شــورای عالی یاوران هستید ،فکر
میکنید تشکیل این شورا تا چه حد میتواند در پیشبرد اهداف
عالی مهرآفرین مؤثر باشد؟
تشــکیل این شورا کار بســیار خوبی اســت .در واقع وقتی بحث شورا
و اجمــاع پیش بیایــد اولین پیامی که منتقل میشــود این اســت که
سیاستگذاریهای مجموعه پشت درهای بسته انجام نمیشود .تصمیمات

مهم با همفکری با عدهای گرفته میشــود که تعدادشــان کم هم نیست.
مهرآفرین در این شورا از یاوران دعوت میکند تا در جلسات حاضر شوند
و نقطه نظرات خود را بیان کنند .این هم یکی از نکات مثبتی اســت که
میتوان از آن در مهرآفرین یاد کرد.
نظر شما دربارهی گروه هدف مهرآفرین (زنان و کودکان بدسرپرست)
و اهمیت توانمندسازی این قشر آسیبپذیر چیست؟
هدف ،هدف بســیار خوبی است .ما اقشار آسیبپذیر متعددی در جامعه
داریم ،ولی این قشــر مادران بدسرپرست بسیار آسیبپذیر هستند و با تمام
مشکالتی که دارند ،به تنهایی بار زندگی را بر دوش میکشند .در پی همین
موضوع میتوان به کودکان آنها اشــاره کرد کــه از هیچ حمایتی برخوردار
نیستند و به شدت نیازمند این هستند که یک نهاد یا ارگانی از آنان حمایت
کند .گروه هدف مهرآفرین دو قشــر شــاخص در میان اقشــار آسیبپذیر
هستند و مهرآفرین انتخاب شایستهای داشته است.
به نظر شما نشــریهی مهرآفرین تا چه حد میتواند در استحکام
زنجیرهی یاوران مهرآفرین و جذب یاوران جدید مؤثر باشد؟
به هر حال نشــریه مهمترین ابزار اطالعرسانی مهرآفرین است و میتواند
خیلی مؤثر واقع شــود .این نشــریه میتواند کاملتر هم بشــود و در اختیار
مخاطبان قرار گیرد .حتی من فکر میکنم تأثیرگذاری نشریه از مهمانیهای
مهرآفرین میتواند بیشتر باشد.

در رابطه با همراز ،نشــریهی دیگری که بــار چاپ آن هم بر دوش
شماست و وظیفهی باالبردن سطح فرهنگ و آگاهی مددجویان را
دارد ،چه صحبتی دارید؟
این نشریه هم مثل مهرآفرین اگر بتواند رسالت خود را درست انجام دهد
میتواند خیلی مفید باشد.
فکر میکنید ســازمانها و مؤسسات ایرانی تا چه حد به مسئولیت
اجتماعیشان پایبند هستند؟
ببینید در کشور ما این مسئله فردی است و به روحیات افراد برمیگردد.
به هر حال ســازمانها و مؤسســات را ،افراد اداره میکنند و ما با توجه به
این که یک کشور اسالمی هســتیم و احسان و نیکوکاری در دین ما بسیار
خیر و نیکوکار کم نداریم .اما شکل این
ســفارش شده اســت ،انســانهای ّ
مسئله با کشورهای پیشــرفته متفاوت است .در کشورهای پیشرفته کمک
به همنوع از کودکی در خانواده و در مدرسه به صورت عملی و واقعاً مؤثری
آموزش داده میشود؛ بچهها را در کارهای انساندوستانه دخیل میکنند ،به
نحوی که زمانی که فرد به بزرگسالی میرسد کمک به همنوع را یک وظیفه
میداند .در ایران اما چنین چیزی نیست و معموالً افراد زمانی که کمک هم
میکنند ،این باور را دارنــد که کاری بیش از وظیفه انجام دادهاند .بنابراین
واضح اســت زمانی که چنین تفکری وجود دارد ،ما نســبت به کشــورهای
پیشرفته در این زمینه خیلی کم کار کردهایم.
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نقش دولت را در زمینهســازی برای ایفای درست مســئولیت اجتماعی سازمانها
چگونه میبینید؟
به نظر من مقصر بخشــی از این کوتاهیها میتواند دولت باشــد .برای مثال سوبسیدهایی
که دولت میتواند به افراد پیشرو در نیکوکاری بدهد ،اطالعرسانی ،تشویق مردم به نیکوکاری
توسط چهرههای شــاخص ،برنامههای آموزشــی در مدارس ،راههای خوبی برای ایجاد بستر
مناســب برای نیکوکاری اســت .من فکر میکنم خود دولتمردان هم باید در امور نیکوکارانه
پیشقدم شــوند و ســعی کنند کلید آغاز فعالیتهای غیرانتفاعی و خیرخواهانه باشند .کمتر
دیده شــده که چه در بحث اطالعرسانی چه فرهنگسازی و چه اجرایی دولت حضور مؤثری
داشته باشد.
اختصاص بخشی از درآمد چاپخانه به فعالیتهای انسان دوستانه چه اثری بر کسب
و کار شما داشته است؟
بیشتر از اینکه مستقیم روی کسب و کار من اثر بگذارد روی خود من و روحیهام تأثیرگذار
اســت .همین مســئله باعث میشود که فکر و خاطر آســوده و احساسی خوب تؤام با آرامش
داشــته باشم و این قضیه روی نحوهی کار من و راهبری مجموعه اثر مثبت دارد .من به خاطر
دارم زمانی که یک نوجوان بودم در محلهی ما یک پیرزن دســتفروش بود و من معموالً سعی
میکردم بــرای کمک ،چیزی از او خریداری کنم .وقتی این کار را میکردم احســاس خوبی
داشتم .برعکس قضیه هم صادق بود؛ گاهی که اوضاع بر وفق مراد نبود فکر میکردم حتماً به
این خاطر بوده که آن اتفاق خوش اول صبح ،یعنی خرید از خانم رخ نداده اســت .در حقیقت
زمانی که شما کار نیکی انجام میدهید ،انرژی مثبتی دریافت میکنید که روی همهی زندگی
شما اثر میگذارد.
مهمترین عامل پیشرفت و موفقیت مهرآفرین چیست؟
از آنجایــی که من خــودم را جزئی از مهرآفرین میدانم و هیچوقت به ســادگی از عملکرد
خودم راضی نمیشوم ،فکر میکنم میتوانیم خیلی بهتر عمل کنیم و به موفقیتهای بیشتری
برســیم .اما در کل فکر میکنم مهمترین عامل پیشــرفت مهرآفرین تا به اینجا ،همین فضای
باز مجموعه اســت .خیلی مهم اســت که افراد در این گونه مؤسسات احساس کنند که کام ً
ال
در جریان رویدادهای مؤسســه هستند .این اتفاق در مهرآفرین افتاده و در واقع در یک جمله
میتوانم بگویم شفافیت عملکرد مهمترین عامل موفقیت مهرآفرین است.
کدامیک از فعالیتهای مهرآفرین در زمینهی آگاهی رســانی و گسترش فرهنگ
نیکوکاری بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت؟
برای من به شخصه سفر خانم کتایون ریاحی به سومالی و پس از آن سفر به مناطق محروم
در جنوب کشــورمان و همچنین سفر خانم زارعی به سیستان و بلوچستان خیلی جذاب بود.
این سفرها میتواند در گسترش فرهنگ نیکوکاری و اطالعرسانی نقش بسزایی ایفا کند.
چه آیندهای در انتظار بچههای تحت پوشش مهرآفرین خواهد بود؟
من خودم دوست دارم مهرآفرین در آینده خیلی گسترده شود و شعبات زیاد و فعالیتهای
متنوعی داشــته باشد و این بچههای تحت پوشــش طوری هدایت شوند که در آینده خود از
گرداندگان این مجموعه باشند.
مهرآفرین را در یک عبارت توصیف کنید.
عشق و محبت.
و آیا همچنان در کنار مهرآفرین خواهید ماند؟
تا این ســاعت که لطف کرده و ما را پذیرفتهاند .به امید خدا همچنان در خدمت مهرآفرین
خواهیم بود.
سخن پایانی.
امیدوارم مهرآفرین در آینده بتواند جزء یکی از بزرگترین مؤسســاتی باشد که در این وادی
گام برمیدارد .تعداد یاوران و حامیان روزبهروز بیشــتر شــود و این شــفافیت امروز را همیشه
حفظ کند.

تشکیلشورایعالییاورانمهرآفرین
شــورای عالی یاوران مهرآفرین در مرداد ماه  90با هدف اســتفاده از تجربیات و ایدههای حامیان موفق و بــزرگ مهرآفرین در تصمیمگیریهای کالن
مؤسســه تشــکیل شد .شورای عالی یاوران با حضور اعضای خود در مواقع مورد نیاز جلساتی را تشــکیل میدهند تا در مورد موضوعات مهم مهرآفرین به
تبادل نظر بپردازند.
یکی از این جلســات در مهرماه  90در دفتر یکی از همیاران بزرگ مهرآفرین؛ شــرکت خدمات اول به مدیریت آقای ناصر قدیر کاشانی برگزار شد .هدف
از این جلســه ،ارائهی طرحهای درآمدزا جهت ایجاد درآمد پایدار برای مهرآفرین بود .افراد حاضر در جلســه راهکارهایی را ارائه دادند و در نهایت مقرر شد
کارگروهی جهت بررسی طرحهای درآمدزا و همچنین کارگروهی جهت شناسایی پتانسیل نهفته در یاوران تشکیل شود.
در این جلسه فاطمه دانشور  ،مهرداد اکبریان ،زهرا دانشور از مهرآفرین و از یاوران بزرگوار؛ محمود ذوالفقاری ،ناصر قدیر کاشانی ،حسین سلیمی ،اردالن
مومنی ،ایرج سبحانی ،وحید مازندرانی ،عبدالحمید مبصری ،فرشاد دهقانی ،روبن غنی پور حضور داشتند .خانم ها مینو کالنتری و الله اسکندری و آقایان
احمد هاشمی ،ساسان فیروزی ،شهرام فخار و فرهنگ جلیلی دیگر اعضای شورای عالی یاوران هستند.
جلسهی شورای یاوران در کیش
این جلســه در دی ماه  90در هتل ارم کیش برگزار شــد .مهمترین موضوع این جلســه ،بحث دربارهی كاربري فضاي قابل ســاخت در شهر تبريز براي
كودكان كار بود .برای استفادهی بهینه از این مرکز ،بهترین راهکارها در این زمینه تشکیل تیم پژوهشی جهت تكميل پروژهی ساختماني تبريز و همچنین
الگو برداري از نمونههاي موفق مراكز نگهداري از كودك در خارج از كشور عنوان شد.
در این جلسه نیز خانمها :فاطمه دانشور ،مينو كالنتري ،زهرا دانشور ،و آقایان :محمد حسن گنجي ،فيروزوحيد ،هوشنگ دهقاني ،احمد هاشمي ،ابراهيم
خليلي ،مهرداد اكبريان ،اردالن مومني ،ناصر قدير كاشــاني ،حميد صيف پور ،علي قنبر زاده ،امير ســاحلي ،داور فخريان ،خسروي ،عباس عبدليان حضور
داشتند.
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وداع با پدر علم جغرافیای نوین ایران

یاوربرجستهمهرآفرینبهدیارباقیشتافت
او را با نسبتهای مختلفی میتوان معرفی کرد مثال پدر علم جغرافیا در ایران؛ یعنی کسی که چهار نسل پیاپی از شاگردانش در کار تدریس و ترویج
این دانش هستند.
مدیران و کارشناسان بسیاری در ردههای مختلف دانشآموخته محضر و مکتب او هستند و به این شاگردی افتخار میکنند .استاد ،تنها در ایران
شناخته شده نبود بلکه نام و شهرت او از سالهای جوانی طنین جهانی داشت و از اینرو در سال 1998بهعنوان پدر علم هواشناسی معرفی شد .در
آن سالها هنوز از نرمافزارهای موجود خبری نبود و او با دستهای توانایش نقشههای هواشناسی کشور را با ظرافت تمام ترسیم کرد .شاید در دوره
جدید ،دکتر محمدحسن گنجی تنها دانشمند ایرانی بود که برای جغرافیای جهان حرفی تازه داشت.
دکتر محمدحسن گنجی عضو شورای عالی یاوران مهرآفرین نیز بود .وی یکی از یاوران برجسته مهرآفرین محسوب میشد و مشتاق و دلسوزانه در
جهت ساختن دنیایی بهتر برای کودکان نیازمند سرزمین مان تالش میکرد.
منبع :همشهری آنالین
زندگینامه :محمد حسن گنجی
()1391 - 1291
دکتر محمد حســن گنجی در سال  1291در
شهرستان بیرجند به دنیا آمد.
پــدر وی ،ابوتراب مدتها نایب الحکومه شــهر
قاین بود.افــراد خانــواده وی در خدمت امرای
قاینات (بیرجند) یعنیخاندان علم بودند.
پــدرش بهکشــاورزی و دامپروری اشــتغال
داشت .وی سه برادر و دو خواهر داشت که چهار
نفرآنهــا در مدارس محلــی بیرجند به تدریس
اشتغالداشتند.
وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاه
خود گذراند و پــس از آن برای ادامه تحصیل به
تهران مهاجرت کرد .در تهــران به دارالمعلمین
عالی رفت و دررشــته تاریخ و جغرافیا تحصیل
کرد و به درجه کارشناسینائل آمد.
ســپس در حــدود ســال  1312بــهعنوان
دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شد و در دانشگاه
ویکتوریا منچستر انگلستان به تحصیل ادامه داد
و در ســال  ،۱۳۱۷لیسانس تخصصی خود را در
جغرافیا اخذ کرد.
در سال دوم ماندن درانگلستان بود که پس از
یکسال مطالعه و بررســی رشتههای گوناگون،
تصمیم خود را گرفــت که در زمینه جغرافیاکار
کنــد و از آن زمان تاریخ برای او در درجهی دوم
اهمیتقرارگرفت.
گنجی در آن ســال درگروه تخصصی جغرافیا
در دانشــگاه منچستر نامنویســی کرد و پس از
چهارسال توانست لیسانس تخصصی و ممتاز در
جغرافیارا به دست آورد که برابر کارشناسیارشد
بهشمار میآید.
وی دلیــل گرایــش خود را بــه جغرافیا و به
ویژه هواشناســی ،دو رویدادخشکسالی و سیلی
میداند کــهدر روزگار کودکــی و نوجوانی در

زادگاهــش رخ داد و باعــثآســیب زیادی به
روستاییان شده بود.
وی در سال  1331مجددا با استفاده از بورس
تحصیلی عازم آمریکا شد و مدرک دکتری خود
را در رشــته جغرافیا ،از دانشگاه کالرک دریافت
کــرد .پایان نامه دکتر گنجی درباره آب و هوای
ایران به زبان انگلیسی به چاپ رسیدهاست.
دکتــر گنجی از ســال  ۱۳۱۷تــا  ۱۳۵۴در
دانشــگاه تهران به تدریس اشــتغال داشــت و
به اولین شــخصی که جغرافیای نویــن را وارد
برنامههای دانشــگاهی کردهاســت ،شــناخته
میشــود .وی با درجه اســتادی در سال ۱۳۵۸
بازنشسته شد.
وی مراحل دانشــگاهی را از دبیری تا معاونت
دانشگاه طی کرده و در سال  ۱۳۵۴با اخذ درجه

استادی ممتاز بازنشســته شدهاست .وی از سال
 ۱۳۳۵تا  ۱۳۴۷مدیریت اداره کل هواشناســی
را عهــدهدار بــود و به عنوان بینانگذار ســازمان
هواشناسی ایران نیز شناخته میشود.
دکتر گنجی همچنین از اردیبهشــت ســال
 ۱۳۴۲تــامهرماه ۱۳۴۷معاونت پارلمانی وزارت
راه و در زمان ریاست پروفسور رضا ازسال ۱۳۴۷
به مدتیک ســال پســت معاونت اداری و مالی
دانشگاه تهران را عهدهدار بود.
پس از چندی مشاور دانشــگاه و از خردادماه
 ۱۳۵۳عهدهدار ریاســتدانشکده ادبیات و علوم
انسانی شد و تا پایان خدمت  ۳۷سالهدانشگاهی
خود در اینسمت باقی ماند.
وی در دهه  40شمســی ریاست منطقه آسیا
را در سازمان هواشناسی عهدهدار بود و از همان

سال رابطه خود را با همان سازمان حفظ کرد .از
دکتر گنجی چندین کتاب از جمله اطلس اقلیمی
ایران و بیشتر از  100مقاله به زبانهای فارسی و
انگلیسی منتشر شده است.
وی عالوه بر مدیریت گروه جغرافیا ،ریاســت
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونتدانشگاه
تهران ،پیش از انقالب اسالمی ،ریاست اداره کل
هواشناســی ایران و ریاســت هواشناسیمنطقه
آسیا را نیز بر عهده داشته است.
دکتــرگنجی از ســال  ۱۳۶۴بــا مرکز دایره
المعارف بزرگ اســامی ،همکاری کرد و از سال
 ۱۳۷۰به عنوان مشــاور رئیس دانشــکده علوم
زمین با دانشگاه شــهید بهشتی همکاریداشته
است.
اســتاد گنجی در زمان جنگ در ســتاد بسیج
مسئولیت بررسی و ارزیابی نقشه جبهههای جنگ
را بر عهده داشــت .عالوه بر این از سال  ۱۳۶۸تا
 ۱۳۷۲مشاور رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای
مســلح بود و از ســال  ۱۳۷۳نیز با سمت مشاور
دانشکده علوم زمیندانشــگاه شهید بهشتی در
طراحی واجرای برنامهها مشارکت داشتهاست.
همچنیــن از ســال۱۳۶۵ عضویــت بخــش
جغرافیایــی ســازمان مطالعــه وتدویــن کتب
دانشــگاهی (ســمت) را دارا بــودهو با بیشــتر
دانشــگاههای تهران بویژه دانشگاه تربیت مدرس
در دورههای دکتری جغرافیــا تدریس همکاری
داشتهاست .وی همچنین عضویت کمیته رهبری
اطلس اقلیمیایران رادر ســازمان هواشناســی
برعهده داشت.
وی همچنیــن عضــو دائمالعمــری انجمــن
جغرافیایــی انگلســتان و اولین رئیــس انجمن
جغرافیدانان آسیا و یکی از  15جغرافیدانان برتر
جهان بوده است.
برخی از مربیان و استاداندکتر گنجی عبارتند
دکتر گنجی که به پدر علــم جغرافیای ایران از :میرزا احمد نراقی ،شیخاحمد سلیمانینراقی،
شــهرت دارد ،در ســال  2001از سوی سازمان کلنل علینقــی وزیری ،مفیدالملک ،ســیدرضی
جهانی هواشناسی به عنوان دانشمند برتر جهان حســین (ناظم هندی) ،عباس اقبالآشــتیانی،
و دانشمند سال هواشناسی معرفی شده است.
ماژور مســعودخان کیهان ،بدیعالزمان فروزانفر،
وی در بیســت و نهمیــن کنگــرهاتحادیــه ســیدمحمدکاظم عصار ،دکتر صــادق رضازاده
بینالمللــی جغرافیایی در کرهجنوبی در ســال شفق ،عبدالحسین شــیبانی وحیدالملک ،دکتر
 ۲۰۰۰میــادی به عنوان یکی از  ۱۵جغرافیدان عیسا صدیق ،دکتر اسداهللبیژن و...
برجسته جهان شناخته شد وسازمان هواشناسی برخی از مشاغل دکتر محمد حسن گنجی:
جهانی ،جایزه علمی ســال  ۲۰۰۱خود را به وی
عضو مادام العمر انجمن جغرافیائی انگلستان
اعطاکرد.
عضو ســابق انجمن ســلطنتی مردم شناسی
پدر علــم جغرافیــای ایــران دارای  130اثر انگلستان و ایرلند
برجســته علمی و تخصصی به زبانهای فارسی و
عضو شورای عالی آمار
انگلیسی و تربیت کننده  11نسل استاد عالی در
عضو هیأت تحریریه دائره المعارفبریتانیا
حوزه جغرافیا است.
عضو افتخاری انجمنآمریکایی پیشرفت علوم
در مراســم نکوداشــت دکتر محمد حســن
عضو شورای عالی مردم شناسی
گنجی عالوه بر اعطای لوح یادبود کیکی به پاس
بزرگداشت زحمات این استاد فرزانه بریده شد.
مراسم نکوداشت یکصدمین سالروز تولد دکتر
محمد حســن گنجی پدر علــم جغرافیای ایران
و موسسه اداره هواشناســی و تربیت کننده 11
نسل استاد جغرافیا در مجموعه تاریخی سعدآباد
برگزار شد.
ایشانهمچنین نشــان درجه سه در خدمات
ل
دولتی را دریافت کردهاست .دکتر گنجی از اوای 
انقالبتــا قبل از مرگ بیــش از  ۶۳لوح تقدیر
از مراکــز آثار و مفاخر علمی ،چهرههایماندگار،
انجمنهای علمیجغرافیایی و دانشگاهها دریافت
کردهاست.

عضو انجمن جغرافیائی کشورهای آسیا وآفریقا
عضو کمیته ملی آبشناسی (یونسکو)
عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
عضو کمیسیونبورسهای دانشگاهی
عضو کمیســیون همکاری فرهنگــی ایران و
فرانسه (دانشگاهی)
عضو کمیتهجغرافیائی فرهنگستان ایران
عضو شورای عالی جغرافیائی وابسته به سازمان
جغرافیائی کشور
عضو کمیتــه برنامه ریــزی وزارت آموزش و
پرورش
عضو هیأت امنای مدرسه عالی بازرگانی رشت
عضو هیأت امنای مدرسه عالی فنی تهران
عضواتحادیه انحمنهای علمی
رئیس اولین کنگره جغرافیدانان ایران ۱۳۵۲
عضوشورای دانشگاهتهران
اولین رئیس انجمن جغرافیدانان ایران ۱۳۵۳
تا ۱۳۵۷
برخی از آثار دکتر محمد حسن گنجی:
جنــگ و جغرافیا یــا روابــط دول بزرگ در
اقیانوسیه .تهران ،بنگاه پروین1321،
بشر چیست .ترجمه از آثار مارک توابن .تهران
چاپ سوم ،بنگاه افشاری1351،
جغرافیا سال پنجم ابتدایی(با همکاری جسین
خلیلیفر) .تهران ،بنیاد فرانکلین1337،
جغرافیــا ششــم ابتدایی با همکاری حســین
خلیلیفر .تهران ،بنیاد فرانکلین1337،
آمــار بارندگی ایران .تهــران ،مرکز تحقیقات
علمی مناطق خشک دانشگاه تهران1338 ،
کتابهای جغرافیای دبیرســتان از ســال اول
تا سال ششــم(با همکاری گروه مؤلفان) .دههی
1340
فهرست مقالههای جغرافیایی(با همکاری جواد
صفینژاد) .تهران ،دانشــکدهی ادبیات دانشــگاه
تهران1341،
جغرافیــای ایران(چهــار فصــل در جلد اول
ایرانشهر) .تهران ،نشریه شمارهی  22کمیسیون
ملی یونسکو1342،
اطلس اقلیمی ایران .تهران ،مؤسسه جغرافیای
دانشگاه تهران1346 ،
مجموعهی  33مقالهی جغرافیایی .تهران،بنیاد
جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب1353،
جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب اسالمی.
مشهد ،آستان قدس رضوی1367 ،
تاریخچهی جغرافیا در تمدن اســامی .تهران،
بنیاد دائره المعارف اسالمی1368 ،
نامههایی از قهستان(ترجمه و تعلیق) .مشهد،
مرکز خراسانشناسی1379 ،
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اعطای فرزند به زنان مجرد

آفتــاب :به گفتــهی مدير
كل دفتر كودكان و نوجوانان
سازمان بهزيستي در اليحهی
حمايت از كودكان و نوجوانان
تمهيداتي انديشيده شده است
تــا از اين پس به خانوادههاي
تكفرزند و زنــان مجرد هم
فرزند اعطاشود .اين در حالي
اســت كه از سال  87تاكنون
اين اليحه در مجلس مسكوت
مانده است.
حميدرضــا الونــد ضمن
تأكيــد براينكــه دراليحهی
حمايت از كودكان و نوجوانان،
دايرهی شــمول سرپرســتي
براي خانوادههــاي متقاضي
گســتردهتر شده است ،اضافه
كرد :بر اســاس قوانين فعلي
به شــرطي زوجين ميتوانند
متقاضــي سرپرســتي دائم
يا موقت شــوند كه  5ســال
اززندگي زناشويي آنها گذشته
و طــي اين  5ســال بچهدار
نشده باشند.
وي افــزود :در حال حاضر
بــه دليل ارتقاي بســياري از
شــاخصهاي اجتماعــي از
جملــه ســطح تحصيالت و
آگاهي زنان و باال رفتن ســن
ازدواج كه وابسته به بسياري
از متغيرهاي اجتماعي است،

دردمشترک

در حال حاضر افراد در سنين
بــاال ازدواج و ســپس براي
بچــهدار شــدن برنامهريزي
ميكنند كه تــا زمان محكم
شــدن بنيانهــاي زندگــي
مشترك ،بچهدار نميشوند و
اين موضوع تعداد باروريهاي
مطلوب را پايين آورده و سبب
شده بســياري از خانوادهها يا
يك فرزنــد بياورند يا بچهدار
نشوند.
الوند با اعــام پيشبيني
اعطــاي فرزند به خانوادههاي
داراي يك فرزند واجد شرايط
در قانــون حمايت از كودكان
و نوجوانان عنوان كرد :به اين
ترتيب تمام خانوادههايي كه
يك بچــه دارند هم ميتوانند
متقاضــي سرپرســتي فرزند
شوند.
مديــر كل دفتــر كودكان
بهزيســتي بــا بيــان اينكه
طبق ايــن اليحه در واگذاري
فرزنــدان بــه خانوادههــا بر
اســاس اولويت و رأي صادره
از مراجع قضايــي ذيصالح
رفتار ميشــود ،عنــوان كرد:
در ميان متقاضيــان ،اولويت
با خانوادههايي است كه فرزند
ندارنــد و خانوادههــاي كــه
حاصل ازدواجشــان تنها يك
فرزند است در مرحله بعد قرار
دارند ،در مرحله ســوم زنان
مجردي هســتند كه از پايگاه
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و ارزشي مناسبي برخوردارند.
الونــد افــزود :بر اســاس
قانون فعلــي ،فردي كه مقيم
ايران است مشمول واگذاري
فرزند ميشود و به اين ترتيب
افــرادي كــه تابعيــت ايران
ندارند و مقيم ايران هســتند
هم مشــمول دريافت فرزند

دردمشترک

ميشوند ،اما فرد ايراني
كه تابــع ارزشها و مباني
فرهنگ اصيل ايراني اســت
و بــه دليــل ضرورتهــاي
شــغلياش خارج از كشور به
سر ميبرد ،مشمول اين قانون
نميشــود و به اين دليل كه
حقوق اجتماعــي هموطنان
ايراني تضعيف ميشــود ،زيرا
قانون حمايــت از كودكان و
نوجوانان در جهت احقاق حق
اين افراد است.

همت نیکوکاران مدارس
کشور را یکنوبته کرد

به گــزارش خبرگــزاری
فــارس از بجنورد ،محمدرضا
حافظــی در چهاردهمیــن
جشنواره خیرین مدرسهساز
خراسان شمالی اظهار داشت:
هماکنون  400هــزار نفر در
کشــور جزو مجمــع خیرین
مدرسهساز هستند.
رئیــس مجمــع خیریــن
مدرسهســاز کشــور تصریح
کرد30 :درصد مدارس کشور
را خیرین مدرسهساز احداث
کردهاند.
حافظی با اشــاره به تأثیر
حرکت خیرین مدرسهســاز

در امر تعلیــم و تربیت افزود:
خیریــن مدرسهســاز برای
ارتقــای دانــش فرزنــدان و
آیندهسازان کشور بسترسازی
میکننــد به طوریکه تا قبل
از انقــاب و دوران جنــگ
تحمیلی ،مدارس چهار نوبته
بوده ولی اکنون پس از سالها
مدارس یکنوبتــه و دونوبته
هستند.
رئیــس مجمــع خیریــن
مدرسهســاز کشــور حرکت
خیرین مدرسهساز را افتخاری
در ســطح جهان عنوان کرد
و اظهار داشــت :جشــنواره
خیرین مدرسهساز امسال در
 550شهرستان و  31استان
کشور برگزار میشود.
وی تصریح کرد :هرساله در
بهار طبیعت جشنواره خیرین
مدرسهســاز در سراسر کشور
برگزار میشــود و امســال از
روز  20اردیبهشــت ماه این
جشنواره از عسلویه آغاز و 18
خرداد مــاه در اردبیل پایان
مییابد.

آییننامه مرجع ملى
کنوانسیون حقوق کودک
در ایران ابالغ شد

هیئــت وزیــران بنــا به
پیشنهاد وزارت دادگستری و

به اســتناد اصل یکصد و سی
و هشــتم قانون اساسی و به
منظور تحقق مفــاد تصویب
نامه ،آیین نامــه مرجع ملى
کنوانسیون حقوق کودک در
ایران را تصویب کرد.
بـــــــهگــــــــز ا ر ش
سرويس«اجتمـــاعي» ايسنا،
بر این اساس ،تدوین طرحها
و برنامههــای ارتقای حقوق
کــودک و ترویج احتــرام به
شخصیت وی ،پایش و ارزیابی
رعایت حقوق کودک در سطح
ملی ،ارائهی نظرات مشورتی

در زمینــه قوانین ،مقررات
رویهها و برنامههای مرتبط با
حقوق کودک به دستگاههای
اجرایــی موضوع مــاده ()5
قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری -مصوب  -1386و
مؤسســات و تشــکیالت غیر
دولتی ،همکاری با سازمانها
و نهادهــای بینالمللــی به
منظور ترویج و اجرای حقوق
کودک با همکاری و هماهنگی
دســتگاههای ذیربط از طریق
وزارت امور خارجــه و انجام
مطالعــات مربــوط به حقوق
کــودک از طریــق همکاری
با ســایر مؤسســات و مراکز
علمــی از وظایف و اختیارات
مرجع ملی کنوانسیون حقوق
کودک اســت .همچنین تهیه
گزارشهای ساالنه و موردی
و ارائهی آن به رؤســای قوای
ســه گانه و دفتر مقام معظم
رهبری پس از تصویب شورای
هماهنگی ،پیشــنهاد اصالح
قوانیــن و مقــررات موجود و
تهیه پیشنویس لوایح قانونی
برای ارائه به شورای هماهنگی
از دیگر وظایــف و اختیارات
مرجع ملی کنوانسیون حقوق

کودک است.
همچنين دبیرخانه مرجع
ملی کنوانسیون حقوق کودک
بــا رعایت قوانیــن و مقررات
مربوط در وزارت دادگستری
تشکیل میشود.
بر این اساس  ،برای ایجاد
هماهنگــی و اخــذ نظــرات
دســتگاههای اجرایی ذیربط
در انجــام امــور و اقدامــات
موضوع این آیین نامه ،شورای
هماهنگی بــا عضویت رئیس
مرجع ملی(وزیر دادگستری)
بــه عنــوان رئیس شــورای
هماهنگی ،دبیــر مرجع ملی
به عنوان دبیر شــورا ،یک نفر
وکیل دادگســتری با حداقل
پنج سال سابقه فعالیت علمی
و عملــی مربوط بــه حقوق
کودک یا حقوق بشر با معرفی
کانــون وکالی دادگســتری
مرکز یا مرکز امور مشــاوران
به مدت ســه سال به انتخاب
رئیس مرجع ملی ،سه نفر از
ســازمانهای مردم نهاد فعال
مرتبــط با حقوق کــودک یا
حقوق بشــر برای مدت ســه
سال ،یک نفر روحانی آشنا به
حقوق کودک با معرفی شورای
مدیریــت حــوزه علمیه قم،
یک نفــر نماینده از وزارتخانه
هــای؛ آمــوزش و پــرورش،
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ،علوم ،تحقیقات و
فناوری ،امور خارجه ،فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،کشــور،
اطالعــات ،ورزش و جوانان،
معاونــت برنامــه ریــزی و
نظارت راهبری ،صدا و سیما،
ســازمان بهزیســتی ،مرکز
امور زنان و خانــواده ،نیروی
انتظامی ،ســازمان زندانها و

نشریهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی
مؤسسهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر
زمستان 90و بهار91
22
شــمـــارة پــیـــاپــی

اقدامــات تامینــی و تربیتی
کشور ،شــهرداری(با معرفی
مجمــع ادواری شــهرداران
کالنشــهرهای کشــور) که
حســب مورد با حکم وزیر یا
باالترین مقام مسئول معرفی
میشوند ،تشکیل میشود.
بر اســاس مصوبــه دولت،
مرجع ملی میتواند حســب
مورد از کارشناســان مجرب
در زمینه حقوق کودک برای
شرکت در جلســات شورا یا
کارگروههای مربوط دعوت و
نظر ایشــان را بدون حق رأی
کسب کند.
همچنیــن مرجــع ملــی
دارای حداقــل چهار کارگروه
کارشناســی دائمی شــامل؛
پایــش و ارزیابی(بررســی
مستمر وضعیت حقوق کودک
در جامعــه) ،حقوق و قضایی،
آمــوزش و اطالعرســانی،
حمایتی و هماهنگی است.

«شيشه» در تخصيص يارانه
درمان در اولويت قرار
ميگيرد

مديــر كل پيشــگيري
و درمــان اعتيــاد ســازمان

49

بهزيســتي كشــور گفــت:
برنامهی كاهش آسيب اعتياد
با تأمين اعتبار از سوي وزارت
تعاون ،كار و رفــاه اجتماعي
نجات پيدا كرد.
فريــد براتــي ســده در
گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا) ،اظهار كرد :دو ميليارد
و  700ميليون تومان از سوي
دفتر پيگيري از آســيبهاي
اجتماعــي و معاونــت رفــاه
اجتماعــي وزارت تعاون ،كار
و رفــاه اجتماعي و دوميليارد
تومــان نيز از ســوي رئيس
ســازمان بهزيستي در اختيار
اداره كل پيگيــري و درمان
اعتياد قرار گرفته اســت و در
صورتي كــه اين اعتبار تأمين

نميشد برنامههاي كاهش
آسيب در كشور با مشكل
جدي مواجه ميشد.
وي افزود :اين كمكها
بــه مراكــز گــذري ترك
اعتياد ،شلترها ،آتريچ و غيره
اختصاص مييابد و شــلترها
و مراكز گــذري به خصوص
مراكز گذري زنان در اولويت
قرار دارند.
مـديـركـل پـيـشـگيري
و درمــان اعتيــاد ســازمان
بهزيســتي كشــور بــا اعالم
افزايش يارانــه درمان اعتياد
گفت :يارانه درمان رقم كمي
بود اما با حمايتهاي به عمل
آمده به رقم  140هزار تومان
رسيده است .براتي در پايان با
بيان اينكه درمان مخدرشيشه
در تخصيص يارانه درمان در
اولويت قرار ميگيرد به ايسنا
گفــت :تعــداد افــراد تحت
پوشش يارانه درمان دو برابر
ميشود.
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دردمشترک

ستارگان درخشان

دردمشترک

ستارگان وطنی

عيادت فرهادي و عزتاهلل انتظامي از شاپور قريب
اصغر فرهادي مطرح كرد :اختصاص
م تقدير به هنرمندان بيمار
هزينهي مراس 
به گزارش خبرنگار بخش سینمایی خبرگزاری
دانشــجویان ایران (ایســنا) ،در حالیکه دو ،سه
روزی از بازگشــت کارگردان برگزیده اســکار به
ایران نگذشــته بود ،اصغر فرهــادی پیگیر حال
شــاپور قریب کارگردانی شد که چندی است به
دلیل آلزایمر در بستر بیماری است؛ آلزایمری که
به دلیل کهولت سن به ســراغ کارگردان «هفت
تیرهای چوبی» آمده است.
شاپور قریب که به گفتهی همسرش ،وضعیت
جسمانی و روحیاش در روزهای مختلف متفاوت
است و شدت و ضعف دارد ،در آن روز برفی اواخر
ســال  90که عزتاهلل انتظامــی و اصغر فرهادی
به عیادتش رفتند ،وضعیت مناسبتری داشت تا
جایی که خاطراتش را از تئاتر و ســینما با آقای
بازیگر ســینمای ایران مرور کــرد و از همکاری
ســالهای دورش بــا اصغــر فرهــادی گفت ،از
فیلمبــرداری بخشهــای ســری اول «روزگار
جوانی» که فرهادی مینوشــته و شــاپور قریب
کارگردانی میکرده است.

همسر شــاپور قریب خطاب به اصغر فرهادي
گفت :آن روزی که شــما ،جایزه گلدن گلوب را
گرفتيد ،خوشــبختانه شاپور سطح هوشیاریاش
خوب بود و خیلی خوشحال شد و دوست داشت
این موفقیت را به شما تبریک بگوید ،اما متأسفانه
به دلیل عدم دسترســی این امکان فراهم نشد و
حاال خوشحالیم که حضورا ً به شما تبریک بگوییم.
فرهــادی در عين حــال از حضــور عزتاهلل
انتظامــی قدردانــي كرد و گفت :امــروز با آقای
انتظامــی تماس گرفتم که همــراه هم به دیدار
آقــای قریب بیاییم و بیهیــچ تعللی گفتند :کی
راه بیافتیم.
كارگردان «جدايي نادر از ســيمين» در ادامه

در پاسخ به اينكه آيا بنياد سينمايي فارابي قرار
اســت ،برنامه بزرگداشــتي برگزار كند؟ به ايسنا
گفــت :بله بنیاد فارابی ظاهرا ً جشــنی را تدارک
دیــده بودند که مــن همین امــروز در صحبت
تلفنی که با آنها داشــتم ضمن تشکر خواستم
که به احترام همکاران ســینماگرم که نتوانستند
مراسمشــان را برگزار کنند این مراسم هم برگزار
نشود.
فرهــادي همچنين يادآور شــد :بــه نظرم به
اندازهی کافی در رابطــه با اتفاقاتی که برای این
فیلم در این یکسال چه در داخل و چه در خارج
از کشور رخ داده صحبت شده است .بنابراين من
اجــازه میخواهم همينجا اعــام كنم ،هزینهی
اینگونه مراســم را به کســانی کــه در حرفهی
ســینما به دلیل بیماری نمیتواننــد کار کنند،
هدیه بدهند .اين كار ماندگارتر است.
به گزارش ايســنا ،در عيادت از شــاپور قريب،
پريسا بختآور  -كارگردان و همسر اصغر فرهادي
 ،حميد قرباني و مريم نراقي ـ دستيارانش  -همحضور داشتند.

دروازهبانی همسر عابدزاده در دیدار خیریه
دیدار خیریهی تیم ملی فوتسال بانوان ایران و
تیم هنرمندان به نفع کودکان بیسرپرســت روز
 21اسفند  90برگزار شد.
دروازهبان سابق تیم ملی فوتسال بانوان و یکی
از داوران با تجربه در این رشــته در دیدار خیریه
تیم ملی فوتسال بانوان و تیم هنرمندان از عرصه
بازی و قضاوت خداحافظی کردند.
تیم فوتســال هنرمندان با لباسهای صورتی
رنگ وارد زمین شــد و نفیســه لطیفیان ،همسر
احمدرضا عابدزاده درون دروازه این تیم ایستاده
بــود .نیلوفــر اردالن ،عضــو تیم ملی فوتســال
بانوان هدایت تیم هنرمندان را برعهده داشــت.
در اســتراحت بین دونیمــه از حمیده حمیدی،
دروازهبان ســابق تیم ملی کــه بازی خداحافظی
خود را انجــام میداد ،تقدیر شــد .عالوه بر این
شــیدا کشتیرانی ،از داوران فوتسال بانوان نیز به
عنوان بازی خداحافظی خود در این دیدار قضاوت
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کرد.
فریده شــجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال
در امــور بانــوان ،فاطمه فهیمــی رئیس کمیته
داوران در بخش بانوان ،منصوره افشار نایب رئیس
باشــگاه هنرمندان و دبیر ورزش شورای شهر در
این مسابقه حضور داشتند .عکاسان و خبرنگاران

زیادی برای پوشش این مسابقه در سالن ورزشی
غدیر حضور داشتند.
پس از پایــان بازی وجوه نقدی برای کمک به
کودکان بیسرپرســت جمعآوری شد و عالوه بر
آن بازارچه خیریهای نیز برای تهیه مایحتاج شب
عید نیازمندان برپا شد.
ایــن دیدار خیریه با پیروزی  10بر  5تیم ملی
فوتسال به پایان رسید.
بــه گزراش ســایت رســمی فدراســیون ،در
ایــن دیــدار ،آســیه بهرامــی( 1گل) ،حمیده
حمیــدی (2گل) ،لیــا اقبالــی(2گل) ،نغمــه
مــرادی(1گل) ،نســیمه غالمــی(1گل) ،فاطمه
اعتدای(1گل)،فرشــته کریمی(2گل) برای تیم
ملی فوتسال ایران به ثمر رساندند.
5گل تیم هنرمندان را نیز شراره رخام(2گل)،
مونا زندی ،آزاده حقیقی و ســمانه چهکندی به
ثمر رساندند.

حسن فتحی جایزهی  100میلیون ریالی خود را به کودکان سومالی اهدا کرد
بــا حمایت مهتاب کرامتی ســفیر حســننیت
یونیســف در ایــران ،حســن فتحــی کارگردان
برجســتهی ســینما و تلویزیون جایزه نقدی 100
میلیون ریالی خود را که در جشــنوارهی جامجم
بــرای بهترین کارگردانی کســب کــرده بود ،به
کودکان سومالی اهدا کرد.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر ،حســن فتحی با
حضور در دفتر یونیســف ضمــن تحویل این مبلغ
به نمایندهی یونیســف در ایران گفت :از وضعیتی
که در سومالی به وجود آمده ،خیلیخیلی متأسفم.
این یک فاجعهی انسانی است که همه بشریت باید
از آن شــرمنده باشند .امیدوارم همه هنرمندان در
تمام نقاط دنیا نســبت به این فاجعه به خصوص
تأثیر آن بر کودکان احســاس مسئولیت بیشتری
نشان دهند.
فتحی که سال گذشــته قصد داشت فیلمی با

نــام "دزدان دریایی خلیج عدن" در مورد کودکان
ســومالی بسازد ،تحقیقاتی را به مدت یک سال در
مورد وضعیت کودکان آن کشور انجام داد.
وی در این ارتباط عنوان کرد :به خودم قول داده
بودم در صورتی که این فیلم ســاخته شود ،عواید
آن را به کودکان سومالی تقدیم کنم .سفیر حسن
نیت یونیسف مهتاب کرامتی نیز قرار بود نقش اول
این فیلم را به نویســندگی خانم نغمه ثمینی بازی

کند که به دلیل مشــکالت مالی این فیلم ساخته
نشــد .پس از آن تصمیم گرفتم اولین جایزهای که
دریافت کردم را به کودکان سومالی تقدیم کنم.
محمدالمنیر صفیالدین؛ نمایندهی یونیسف در
ایران ضمن قدردانی از این مشــارکت بر اهمیت
نقش هنرمندان و افراد مشــهور در تعالی بشریت
و کمک به رسالت یونیسف در جهان تأکید کرد.
صفیالدین گفت :یونیســف اقــدام آقای فتحی
را که نشــانگر همبستگی وی با کودکان رنج دیده
سومالی اســت ،ارج مینهد .یونیسف و همکارانش
از هیچ تالشــی برای اطمینان از بقا ،رشد و تکامل
آســیبپذیرترین کودکان در هر جای جهان دریغ
نمیکنند .وی افــزود :از نظر ما همه کودکان مهم
هســتند .همه کودکان از حقوق برابر برخوردارند و
همهی کودکان شایســتهاند زندگی پر ارج و قربی
داشته باشند.

علی کریمی در زمین نیکوکاری هم جادو میکند
بدون شــک در حال حاضر محبوبترین بازیکن
فوتبــال ما علــی کریمی اســت .بازیکنی که در
باالترین ســطح فوتبال دنیا بــازی کرده و عنوان
بهتریــن بازیکن ســال آســیا را نیــز از آن خود
نموده اســت .اما محبوبیت جادوگر آسیا فقط به
خاطر دریبلهای یــک تنه و بازیهای دلپذیرش
نیســت .علی کریمی در فعالیتهای اجتماعی نیز
مشــارکت فعال دارد .هر چند وقت یکبار خبری
از کارهــای خوب علی کریمی در خبرها منتشــر
میشــود و مطمئناً خیلی کارهــای خیر دیگر او
از چشــم خبرنگاران پنهان میماند .اینها بخشی
از همین کارهای نیک علی کریمی اســت که در
رسانهها منتشر شده است:
کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس در نظر
دارد تعدادی از لباسهای ورزشــی خود را در
راســتای امور خیریه به معرض فروش بگذارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
لباسهایی که کریمی قصد فروش آنها را دارد
شامل پیراهن االهلی امارات ،پرسپولیس ،بایرن
مونیخ (2نوع) ،شــالکه ،تیم ملی (2نوع) است.
همچنین پیراهن پرسپولیســی کــه او در روز
بازی استیل آذین با پرســپولیس ،زیر پیراهن
تیم سابقش به تن کرده بود هم در این فهرست

قرارگرفته است.
به گزارش فارس ،علی کریمی در بین دو نیمه
بازی پرســپولیس و صبا در قم در یک حرکت
خیرخواهانه پیراهنش را به محسن پورمحمدی
چاقترین پسر ایران اهدا کرد .پورمحمدی ۱۷۵
کیلو وزن دارد .مهــدی مهدویکیا و مصطفی
دنیزلی نیز به سمت او رفتند و با چاقترین پسر
ایران خوش و بش کردند.
و این هم علی کریمی در کنار بلندقدترین پسر
ایران ،که در برنامه ماه عســل شرکت کرد .و از
بلندی قد دچار عارضه شــده بود .مجری از او
پرسید چه آرزویی داری .گفت سه تا آرزو دارم.
سالم باشم ،لپتاپ داشته باشم ،و علی کریمی

رو از نزدیک ببینم .همان شب علی کریمی یک
لپتاپ بــراش خرید و رفت به دیدنش و گفت
هزینهی درمانت را هم میدهم تا بروی آلمان.
در واقع هر سه آرزویش را برآورده کرد.
علــی کریمی در کنار بابک معصومی ،بازیکنی
که ســرطان گریبانگیرش شده بود؛ زمانیکه
کســی کمکی به بابک معصومــی نکرد ،علی
کریمی تمام مخارج بیمارســتانش را پرداخت
کرد.
بابــک معصومی :زمانی که پزشــکان از من قطع
امید کرده بودند ،علی کریمی تمام هزینههای
درمانیام را پرداخت کرد.
کاپیتان پرسپولیس که روز گذشته در مراسم
ســالگرد برادر حمید استیلی شرکت کرده بود
در حاشیه این مراســم دفتر دختری را که در
کنار مســجد آدامس میفروخــت امضاء کرد.
ایــن دختر که در حال فروختــن آدامس بود،
با دیدن علی کریمی دفتر مشــق خود را به او
داد تا امضاء کند و جادوگر با رویی گشــاده ،به
درخواست دختر پاسخ مثبت داد.
علی کریمی در شــب تولدش در کنار کودکان
بیسرپرســت حضور یافت و با آنها فوتبال هم
بازی کرد.
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دردمشترک

ستارگان درخشان

دردمشترک

ستاره های بینالمللی

دیدار خیریه جوکوویچ و نادال
در سانتیاگو برنابئو

رکورد جهان
میشکند؟

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»،
نواک جوکوویــچ و رافائل نــادال ،مردان
شــماره یک و دو تنیس جهان  24تیرماه
سال جاری در دیداری خیریه در ورزشگاه
ســانتیاگو برنابئو مادرید و با همکاری دو
بنیاد نــادال و رئال مادریــد و به منظور
کمک به کودکان بیسرپرســت به مصاف
هم میروند.
به نظر میرســد بیــش از  80هزار نفر
با حضــور در ورزشــگاه اختصاصی رئال
مادریــد که برای این دیــدار خیرخواهانه
تنیس تغییر شکل میدهد رقابت بهترین
تنیسورهای جهان را از نزدیک تماشا کنند
که در این صورت رکورد بیشترین تماشاگر
برای تماشای یک رقابت تنیس شکسته و
در کناب گینس به ثبت خواهد رسید.

این رکورد جوالی سال  2010و
در دیداری که بین کیم سلیســترز
و سرنا ویلیامز برگزار شد با حضور
 35هزار و 681نفر شکســته شده
بود.

نادال و فدرر پیش از این  30بار
در رقابتهای مختلف به مصاف هم
رفتهاند که در این بین  16پیروزی
به سود نادال و  14پیروزی به سود
جوکوویچ به ثبت رسیده است.

جرج کلونی در حال
حمایت از نیازمندان
سودان دستگیر شد
جــورج کلونــی ،هنرپیشــهی بنــام هالیوود
ماه مارس ســال جــاری میــادی بهدلیل ورود
به محوطهی ســفارت ســودان در واشــنگتن و
بیاعتنایــی به هشــدار پلیس ،دســتگیر و عصر
همین روز نیز آزاد شد.
وقتی به جورج کلونی دســتبند زده شد ،وی
به همراه پدرش نیــک کلونی و جمعی از فعاالن
حقوق بشر علیه دولت سودان اعتراض میکرد.
هرچند بازداشت وی بیش از چند ساعت طول
نکشــید اما به نظر میرســد با دستگیر شدنش
خواســت وی که جلب توجه رســانهها به مسئله
سودان بود محقق شد.
وی پــس از آزادی گفت«:هدف ما جلب توجه
(مردم) به شــرایط اضطراری در سودان است .تا
شــروع فصل بارندگی که جان بسیاری را خواهد
گرفت شــش هفته فرصت باقی اســت .یکی از
راههایی که میشــد توجه مردم را نسبت به این
موضوع جلب توجه کرد ظاهرا دستگیر شدن بود.
به گمانم اجازه نداریم که در سفارت سودان پرسه
بزنیم».

نمایش درخشان "کیا" در

رهبر معنوی تبتی ها
جایزه  1.75میلیون
یورویی خود را به
مؤسسات خیریه
تقدیم کرد

داالیی الما ،رهبر معنوی تبتیها که از
سوی مؤسســه تمبلتون آمریکا به خاطر
حمایتهایش از پژوهشهای اســامی و
تالش برای انسجام میان ادیان مختلف به

عنوان برنــده جایزه  1.75میلیون یورویی
انتخاب شده بود پس از دریافت این جایزه
ا عــام کرد که قصد دارد جایزه خود را به
مؤسسات خیریه تقدیم کند.
به گزارش ســرویس بینالملل شفقنا،
شبکه بی بی سی در این باره گفت :داالیی
المــا برای دریافت جایــزه خود در لندن
حضور یافت.
بر اســاس گزارش روزنامه مصری الیوم
الســابع ،همچنین قرار اســت داالیی الما
برنده جایزه صلح نوبل سلســله مناظراتی
را در شماری از شهرهای انگلیس از جمله
لندن برگزار کند.
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دیدار خیریه

هواداران دوباره مهدی را
صدا زدند
مهدی مهدویکیا در دیدار خیریه و دوستانهی
تیم منتخــب هامبورگ مقابل یــاران رونالدو و
زیدان نمایش بسیار خوبی داشت و یک پاس گل
هم داد.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،در این دیدار که
در حضور بیش از  24هزار تماشــاگر ورزشــگاه
"ایمتک" شــهر هامبورگ برگزار شــد کاپیتان
اسبق تیم ملی با شــماره هفت در ترکیب اصلی
تیم منتخب هامبورگ به میدان رفت.

جورج کلونی سالهاســت در زمینهی کمک به
مردم ســودان فعالیت و نســبت به وقوع فاجعه
بشری ،خشــونتهای اعمال شــده ،و «جنایات
جنگی» صورت گرفته در این کشور اطالعرسانی
میکند.
وی کــه اخیــرا ً از مناطق مرزی ســودان به
مرکزیت خارطوم با کشــور تازه تشــکیلشدهی
سودان جنوبی دیدن کرده است میگوید حکومت

حاکم در خارطوم به غیرنظامیان در مناطق مرزی
حمله و از رســیدن کمکهای ارســالی به آنان
جلوگیری میکند.
سودان جنوبی ماه ژوئن سال میالدی  ۲۰۱۱از
سودان جدا شد و اعالم استقالل کرد.
مقامــات آمریکایی میگویند  ۲۵۰هزار نفر در
مناطق مرزی دو کشــور سودان در معرض خطر
قحطی قرار دارند.

او در همــان دقایــق اولیــه بازی بــار دیگر
ارزشهــای خود را ثابت کــرد .مهدی در دقیقه
هشــت بازی پاس گل نخســت تیمــش را برای
"مالدن پتریچ" مهیا کرد ،پتریچ هم سانتر زیبای
مهدی را با یک ضربه سر چکشی زیبا وارد دروازه
"فابین بارتز" کرد.
در ایــن دیدار بار دیگر بعد از چهار ســال نام
مهدی از ســوی هواداران هامبورگ در ورزشگاه
خانگی این تیم به گوش میرسید ،او که بازهم با
پیراهن شماره هفت برای تیم سابقش بازی کرد.
کیا در  45دقیقه نخســت بازی که در میدان
بود عملکرد بســیاری خوبی داشت و در بین دو
نیمه تعویض شــد .این دیدار با نتیجه  5بر  4به
سود یاران رونالدو و زیدان به پایان رسید.
گلهای ایــن دیدار را مــادن پتریچ ( ،)8زی
روبرتــو ( ،)18تومانس رینکــون ( )63و هیونگ

مین ســون ( )89برای هامبورگ و دروگبا (،)22
رونالدو ( ،)27خوان کاپدویا ( ،)39میشل سالگادو
( )59و لوئیــز فیگو ( )72برای تیم یاران زیدان و
رونالدو به ثمر رساندند.
مهدویکیا هشت سال پیراهن هامبورگ را بر
تن کرد و یکــی از محبوبترین بازیکنان این تیم
نزد هواداران محسوب میشود.
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راه كار جديد سازمان جهاني بهداشت
براي مقابله با شيوع ايدز
سازمان جهاني بهداشــت در بيانيهی جديدي تأكيد كرد:
تك تك افراد آلوده به ويروس اچ آي وي بايد هرچه سريعتر
تحــت درمان قرار بگيرند تا خطر انتقــال ويروس به ديگران
بيش از پيش كاهش پيدا كند.
به گزارش سرويس «سالمت» ايسنا ،اين توصيه بخشي از
يك مبارزه شديد جهاني عليه شيوع ويروس ايدز است.
بنا بر گزارش مجله آنالين نيوساينتيست ،سال گذشته در
يك آزمايش باليني معلوم شد كه درمان زودهنگام و سريعتر
افراد آلوده به اچآيوي با داروهاي ضدبازگشت ويروسي ،خطر
احتمالي انتقال اين ويروس را تا  96درصد كاهش ميدهد.
كارشناسان ســازمان جهاني بهداشــت تأكيد كردند؛ اين
راهكار جدي با هدف متوقف ســاختن هرچه سريعتر شيوع
ايدز حتي شامل افرادي ميشود كه هنوز سيستم ايمني بدن
آنها در اثر فعاليت ويروس ايدز كامال از كار نيفتاده است.
برنارد شــوآرت النــدر ،رئيس بخش مــدارك ،ابداعات و
سياســتگذاري در ســازمان برنامه مقابله با ايدز ســازمان
ملل در ژنو خاطرنشان ســاخت :اين نخستين باري است كه
بيماران آلوده به ويروس ايدز نه لزوماً براي نفع خودشان بلكه
بهويژه براي حفاظت از گروههاي پرخطر و همسران آنها تحت
درمان قرار میگيرند.

يونيسف کشتار کودکان را
در استانهاي بيثبات کنگو محکوم کرد
باربارا بنتاین ،نمایندهی صندوق کودکان ســازمان ملل متحد ،یونیسف ،کشتار کودکان را در استانهای
همجوار بیثبات کیوو شمالی و جنوبی در جمهوری دمکراتیک کنگو محکوم کرد.
یونیسف اعالم کرد از آغاز ماه مه حدود بیست کودک در استانهای کیوو شمالی و جنوبی کشته شدهاند.
بنتاین در بیانیهای اعالم کرد « :حدود بیست کودک در میان قربانیان خشونتهای اخیر در کیوو شمالی
و کیوو جنوبی شناسایی شدهاند ،یونیسف اقدامات خشونتآمیزی که کودکان را هدف میگیرد ،محکوم و از
همه طرفهای درگیر دعوت میکند حقوق زنان و کودکان را رعایت کنند».
یونیسف با یادآوری زنده زنده سوختن دو کودک به همراه دو بزرگسال در خانهی آنها در کیوو شمالی ،این
حمله را به عناصری از شورشیان هوتو و رواندایی موسوم به نیروهای آزادیبخش رواندا نسبت داد.
این بیانیه تصریح کرد 9 « :کودک در قتل عام سی نفر در کامانانگا کشته شدهاند و این در حالی است که
شــش کودک و دو زن باردار نیز در میان کشــتار سی و دو غیر نظامی در لومنجه ( ) Lumendjeمشاهده
شدهاند».
بنتاین همچنین اعالم کرد هفدهم ماه مه در چامبوچا واقع در ســرزمین والیکال در کیووی شــمالی ،در
نزدیکی مرز کیوو جنوبی نیز دو کودک و نه بزرگسال کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کینشازا ،یونیسف محاکمه و مجازات عامالن این اقدامات را خواستار شد و
از همهی طرفهای درگیر خواست به مسئولیتهای مستقیم خود در حفظ جان کودکان و سایر غیر نظامیان
در هر بحرانی عمل کنند.

هشدار دربارهی ازدواج اجباری کودکان در انگلیس
به گزارش فارس به نقل از روزنامهی گاردین ،در بسیاری از مدارس انگلیس ،معلمین با دانشآموزانی روبرو میشوند که عنوان میکنند که
از سوی خانواده برای ازدواج اجباری تحت فشار قرار گرفتهاند.
"جازویندر ســانگرا" ،مدیر مؤسسه خیریه "کارما نیروانا" که مؤسســهای در حمایت از قربانیان ازدواج اجباری است ،میگوید" :در طول دو
سال گذشته بیش از  215مورد درخواست برای کمک و حمایت در برابر ازدواج اجباری به این مؤسسه ارسال شده ،که بیش از نیمی از آنها
مربوط به کودکان زیر  17سال بوده است".
با وجود این مشــکل ،مدارس انگلیس توجهی به آن ندارند و از دانشآموزان خود حمایت نمیکنند .ســانگرا میگوید ،با آنکه برای بیش از
 100مدرسه نامه برگزاری برنامه آگاهی بخشی در زمینه این معضل ارسال کردیم ،تنها  2مدرسه با آن موافقت کردند.
اما برخی دلیل این عدم همکاری مدارس را عدم دریافت مشوقهای مناسب از سوی دولت عنوان میکنند.
"مایکل گاو" ،وزیر آموزش انگلیس هم از پذیرفتن مسئولیت این امر شانه خالی کرده ،و میگوید" :مدارس از نحوه برخورد با ازدواج اجباری
آگاه هستند ،و به همین جهت من اطمینان دارم که خود مدارس بهترین جا برای حل این مسئله هستند".
این مؤسسه خیریه که تحت نظارت واحد ازدواج اجباری دولت انگلیس کار میکند ،اعالم کرده است که ،یک سوم کودکانی که برای ازدواج
اجباری به خارج از کشور برده میشوند ،زیر  17سال سن دارند.
سانگرا در پایان میگوید :نکته ناامیدکننده این است که این نوع سوءاستفاده نظیر دیگر انواع سوءاستفاده از کودکان جدی گرفته نمیشود.
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دردمشترک

دردمشترک

مصاحبهی دنیای اقتصاد با بنیان گذار مهرآفرین و ریاست کمیسیون اخالق کسب و
کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران:

مفهوممسئولیتاجتماعی
با دیدگاه سنتی خیریه
رایج در ایران متفاوت است

بوکار و مسئولیت اجتماعی شرکتهای اتاق
دنیای اقتصاد -در انتخابات اتاق بازرگانی ،یک زن به عنوان رییس کمیسیون اخالق کس 
ایران انتخاب شد .این نخستین بار است که در مناسبات ساختاری اتاق ایران چنین اتفاقی میافتد .از اینرو برخی ناظران و کارشناسان
این انتخاب را محصول تغییر و تحول در شاکلهی هیئترییسهی پارلمان بخش خصوصی میدانند .خردادماه امسال ،فعاالن بخش
خصوصی به تغییر ،رای دادند و این پیامی اســت که نمیتوان آن را نادیده گرفت .فاطمه دانشور ،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
و رییس جدید کمیسیون مسئولیت اجتماعی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از مفاهیم نوین مسئولیت اجتماعی شرکتها و اخالق
بوکار و تطبیق آن با شرایط
بوکار سخن گفته است .او پیش از اینکه گفتوگو را آغاز کنیم بر یک ضرورت تأکید کرد که همانا اصالح قانون کس 
کس 
جدید تولید و تجارت در گستره جهانی است.

خانم دانشــور ،پیش از اینکه رسم ًا وارد بحث شــویم شما از اخالق
کسبوکار تعریف دیگری ارائه دادید که تقریب ًا با تصور رایج در این
زمینه متفاوت است .از دالیل ساختاری و تاریخی که بگذریم به نظر
میرسد در فضای نوین کسبوکار عالوه بر تغییر رویهها ،دگرگونی
ذهنیتها هم باید در کانون توجه فعــاالن اقتصادی قرار گیرد .به
این معنی که مسئولیت اجتماعی صرف ًا پرداختن به «امور خیریهای»
نیست…
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در این واقعیت نهفته است که چگونه از
طریق کسبوکار مسئوالنه ایجاد ثروت کنیم؛ بنابراین رفتارهای تجاری شرکت
حوزه کارکنان ،مشــتریان پیمانکاران ،محیط زیست و جامعه را در برمیگیرد؛
بنابراین یک رابطه برنده  -برنده و خلق ارزش مشــترک هم برای جامعه و هم
برای بنگاه ،زیربنای مفهومی موضوع مســئولیت شــرکتها است .در سالهای
گذشــته ابزارهایی مثل استانداردها ،دســتورالعملها ،معاهدهها ،برچسبها و
ی آفریده شده که بتواند چارچوبی را به وجود بیاورد که شرکتها در
نرمافزارهای 
آن مسووالنهتر رفتار کنند .از این رو بسیاری از صاحبنظران کمکهای خیریه
و کمکهای بشردوســتانه را نوعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها نمیدانند و
استدالل میکنند که کمکهای بشردوستانه توسط شرکتها باعث میشود در
بحث رفاه اجتماعی وجه تشــابه بین مردم بهعنوان آحاد جامعه و سازمانهای
کســب و کاری بهعنوان نهادهای مدنی از بین بــرود .ما نیز کمکهای خیریه
نقدی را مســئولیت اجتماعی شرکتها نمیدانیم ،زیرا اغلب به دلیل علقههای
مذهبی و سنتی مدیران یا به دلیل فشار گروههای ذینفوذ و بدون هیچ ارتباطی
با استراتژیهای تجاری شرکت از جیب سهامداران شرکت پرداخت شده است.
خب ،حاال که یکی از کرسیهای ریاســتی در اتاق ایران را در اختیار
دارید به کدام سمت میروید؟ نوآفرینی و تحول یا ادامهی ساختار
گذشته و اصالح رویههای موجود؟

ما در ایران باید الگوی  ۵بعدی مســئولیت اجتماعی بنگاهها و شــرکتها
را ترویج کنیم -۱ :مســئولیت اجتماعی در قبال رهبری ســازمان -۲.در قبال
محیط کار و کارکنــان -۳ .در قبال محیط بازار و صنعت -۴ .در قبال محیط
زیست -۵ .در قبال جامعه.
بخشــی از حوزهی جامعه ،به امور خیر و کارهای خیریه مربوط میشــود؛
بنابراین وقتی یک شــرکت ادعا میکند نسبت به مســئولیت اجتماعی خود
حســاس است و آنرا رعایت میکند ،باید مطمئن باشد که پیمانکار او نیز آن
را مراعات میکند و مشــتریانش نیز به این موضوع حســاس هستند .به این
معنی که آیا در زمان طراحی محصول به معیارهای مسئولیت اجتماعی توجه
کرده است .آیا فرآیندهای کاری شرکت به گونهای است که منابع انرژی بهینه
مصرف گردد.
زمانی کشــورهای اتحادیه اروپا در دهه  ۹۰بدون توجه به سایر کشورها به
دنبال تکنولوژیهای سبز و گسترش صنایع دوستدار محیط زیست بودند ،ولی
حاال نمیشــود اینطور عمل کرد .اگر زمین گرم شود اولین جایی که زیر آب
میرود اروپا است .امروزه دیگر نمیشود گفت ما به فکر خودمان باشیم و بقیه
هر کاری میخواهند انجام دهند .برای همین امروزه در فرانســه شرکتهایی
ت محیطی اجتماعی
میتوانند وارد بورس شوند که گزارشی کامل از اثرات زیس 
و اقتصادی شرکت در برابر جامعه ارائه بدهند.
اص ً
ال این مفهوم مســئولیت اجتماعی چگونه شــکل گرفت؟ البته
تردیدی نیســت که چنین رویکردی ناشی از الزامات دوران مدرن
است ،اما چگونه به دیگر کشورها رسید و چه سرنوشتی پیدا کرد؟
مفهوم و عبارت «مســئولیت اجتماعی شرکتها» در قرن بیستم خلق شد.
ولی شرکتهای مشخصی قب ً
ال هم درگیر اقداماتی برای منافع کارگران ،جامعه
و محیط زیســت بودهاند ،حتی قبل از قرن هجدهــم .برای مثال«Pioneer
 »Fundاولین صندوق دو جانبه مســئولیت اجتماعی ،توسط پروتستانهای

مؤمنی که مخالف مصرف الکل و دخانیات بودند در ســال  ۱۹۲۸تأسیس شد.
این صندوق از ســرمایهگذاری در شــرکتهایی که مشروب ،سیگار ،یا سیگار
برگ میساختند خودداری میکرد ،اما در آغاز دهه  ۶۰فضای رقابتی در سطح
بینالملل ،بسیاری از شرکتها را وادار کرده بود که برای کسب سهم بیشتری
از بــازار از هیچ اقدامی چشمپوشــی نکنند .به همین دلیل توجه به مســائل
اخالقی کسبوکار و فجایع زیست محیطی بسیار چشمگیر بود .همچنین دهه
 ۱۹۷۰زمانی بود برای آگاه شــدن کشــورهای تازه به استقالل رسیده ،که با
فشارهای شرکتهای چند ملیتی روبهرو بودند.
افرادی که دغدغهی مســئولیتپذیری اجتماعی شرکتی داشتند ،عمدهی
فعالیت خود را از طریق تحریم و استراتژیهای بایکوت که حول محور موضوعات
خاصــی چون آپارتاید و حقوق حیوانات شــکل گرفته بود ،دنبال کردند .مثال
تحریم شــرکت نستله برای تبلیغ شیر خشــک و… .در همین دوران بود که
سازمان ملل کمیتهای را برای مطالعه در خصوص نقش شرکتهای ملیتی در
توســعه و روابط بینالمللی تشــکیل داد که خروجیاش دستورالعمل رفتاری
شــرکتهای چندملیتی بود .در دهه  ۱۹۹۰شــرکتهایی که درگیر تولید یا
بازاریابی کاالها از طریق برونسپاری ( )out sourcingبینالمللی بودند ،در
نوک حمله طرفداران مســئولیت شرکتی قرار گرفتند .چون در زنجیره تأمین
خود به مســائل کارگران و زیست محیطی توجه نداشــتند .این شرکتها به
گزارشهای منفیای که آنها را محاصره کرده بود ،پاســخ دادند .گزارشهایی
مبنی بر ســاعات کار غیر انســانی ،حقوق بسیار کم ،شــرایط کار ناامن و غیر
بهداشتی ،استفاده از کودکان در تولیدات پوشاک ،کفش ،اسباببازی و موارد
دیگر .سراسر دههی  ۱۹۹۰و بعد از آن ،دوران فوران و رشد این ضوابط بود که
باعث شد اقدامات و ابتکارات و استانداردها و دستورالعملهایی شکل بگیرد.
در ایران هم چنین ســنتی البته در قالبهــای دیگر همواره وجود
داشته ،از نظر شما تفاوت مســئولیت اجتماعی شرکتها با انجام
کارهای خیر و عامالمنفعه چیست؟
موضوع اصلی مســئولیت اجتماعی در ایران ،عمدتاً کارهای خیر اســت .تا
آنجا که وقتی از مدیر شــرکتی راجع به مسئولیت اجتماعی شرکتش سؤال
میشود در همین مورد صحبت میکند ،ولی در سایر کشورها کارهای خیریهی
شرکتها بخشــی از مسئولیت اجتماعی شرکتها هســت ،اما لزوماً خود آن
نیســت .مسئولیت اجتماعی شرکتها ،در قبال فراهم کردن محیط کار خوب
برای کارمندان ،توانمندسازی آنها ،ارائهی اطالعات درست به مشتری ،آموزش
مصرف مســئوالنه به مشــتریان ،تعهد در قبال منابع تجدیدناپذیر ،مبارزه با
رشوه و فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و اموری از این دست تعریف میشود.
مســئولیت اجتماعی تنها در ارتباط با سازمانها معنا مییابد و ضمناً تنها
به کمکهای مالی و مادی هم محدود نمیشــود ،ولــی اگر کار خیری انجام
شــود که کارمندهای شــرکت درگیر آن شوند و بخشــی از منابع و امکانات
شــرکت در آن کار صرف شود و به استراتژیهای تجاری مرتبط باشدCSR ،
حساب میشــود .بهعنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدکنندهی لوازم آرایشی
و بهداشــتی خاص بانوان برای محصوالتش به نحــوی بازاریابی میکند که از
محل سود ،به تحقیق و تأمین هزینههای درمانی نوعی سرطان کمک میکند،
کارش کمک خیریه صرف نیســت و نوعی بازاریابی خیرخواهانه است ،اما اگر
همین شــرکت به نهادهای خیریه کمک مالی صرف بکند CSR ،محســوب
نمیشود و این کار بر اساس عالقهی شخصی مدیر شرکت انجام شده است.
اما این اتفاق در ایران به صورت دیگری رخ داده که با معنای مدرن آن
فاصله چشمگیر دارد.
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در ایران مســئولیت اجتماعی شــرکتها در قالب مفاهیمی چون وقف و
وامهای قرضالحسنه و … نمود یافته است .البته وقف به عنوان سنت ملی-
اســامی عمدتاً محدود به ساخت مدرسه یا مسجد میشده و تجار و صاحبان
صنایع در ساخت و تأمین هزینههای این اماکن مشارکت داشتهاند .در سنت
زرتشت نیز هر فرد زرتشتی موظف بوده که یکدهم درآمدش را صرف داد و
دهش و کمک به فقرا و مشــکالت اجتماعی و مشکالت مالی همکیشان خود
کند .همچنین بســیار شنیدهایم که بســیاری از صاحبان سرمایه در ارتباط
بســیار نزدیکی با کارکنان خود بودهاند و کارکنان نیز صاحبان سرمایه را در
نقش پدر میدیدهاند .کمک در زمان بیماری ،ازدواج و تهیه مســکن از جمله
فعالیتهــای این پدر بوده و این روند با توجه به فقدان نظام تأمین اجتماعی
نقش مهمی ایفا میکرده اســت .در کنار این نقش پدرســاالری ،بسیاری از
صاحبان شرکتها و تجار بر اساس باورهای مذهبی و اخالقی عمدتاً مسئولیت
و نقش اجتماعــی خویش را در قالب فعالیتهــای نیکوکارانه و مذهبی ایفا
میکردند.
فضای صنعتی در ایران در دهه نخست قرن جاری هجری شمسی به آرامی
شــکل گرفت ،بنابراین کارگران صنعتی چندان زیــاد نبودند ،اغلب صاحبان
صنایع با افراد جامعه خود و کارکنان خود دارای روابط اجتماعی گســتردهای
بودند و نقش پررنگ مذهب و ســنت باعث میشــد مشارکتهای اجتماعی
گستردهای داشته باشند.
چندی پیش پاسخ  ۱۰۰شــرکت برتر ایرانی به پرسشنامه مسئولیت
اجتماعــی را میخواندم ،چنین به نظر میرســد که تصوری که
صاحبان صنایع از مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ،عمدت ًا حول
حوزههای زیست محیطی ،کمکهای خیریه ،ایجاد و حفظ اشتغال،
تالشهایی که منجر به دریافت گواهینامههایی چون رعایت حقوق
مصرفکننده یا تعالی سازمانی یا زیست محیطی و حمایت مالی از
همایشها و کنفرانسها… میچرخد و آنها فعالیتهای اینچنینی
خود را مسئولیت اجتماعی شرکتی مینامند…
بله ،در ایــران عمدتاً کارهای خیریه محور اصلــی فعالیت اجتماعی تلقی
میشــوند .به دالیل مختلف ،بسیاری از صاحبان کسبوکار و افراد خیری که
از دل تجارت بیرون آمدهاند به چالشهای اجتماعی کشــور آگاه نیستند و به
همین دلیل روی چند حوزه تمرکز میکنند؛ از جمله ســاخت بیمارســتان،
مدرسه ،سرپرســتی بچههای بیسرپرســت و کمک به خیریههای مختلف،
ولی چالشهای اجتماعی ما ناشــناخته اســت و واقعاً نمیدانیم چقدر درگیر
موضوعی مثل اعتیاد یا عدم توانمند بودن زنان یا نقض حقوق کودک هستیم.
برای همین برخی از کارهای خیریه در ایران به هدر میرود.
از طرف دیگر در ایران کارهای خیریه توســط صاحبان شرکتها و مدیران
شرکتها انجام میشود و به دلیل عالقهی شخصی است ،نه به دلیل تجارتی
که دارند .پس وقتی مدیر عوض شــود ،ممکن اســت فعالیت آن فرد در این
حوزه عقیم بماند .در شرکتهای بزرگ که سهامداران متفاوت هستند ،بعضی
از مدیران کار خیریه میکنند ،اما ممکن است کار خیر آنها به زمینهی فعالیت
بنگاه اقتصادی مزبور ارتباطی نداشــته باشد یا کل سازمان به شکل نهادینه
درگیر آن نشــوند .در عین حال در کشور ما مؤسسات خیریه آگاه نیستند که
چگونه شــرکتها و بنگاههای اقتصادی را در امور خیر مشارکت دهند .برخی
تصور میکنند که شــرکتها قلک هســتند و از آنها فقط درخواست کمک
مالی دارند .در واقع این مؤسســات ،بین خیریه خود و شــرکتها مشارکت
راهبردی مشــخصی را تعریف نمیکنند و بازی را به سوی یک تعامل پایدار و
همراه با سود دوطرفه نشدهاند.
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مشكلي جهاني

کودکانکارامروز
بزرگانبزهکارفردا

پروندهی
کودکان کار
گردآوری و تنظیم :تمنا استاد

در كنار خيابان گل ميفروشد ،در كوره آجرپزي خشت ميزند ،در كارگاه كفاشي كفش را با چسب ميچسباند ،فرقي ندارد چه كاري
انجام ميدهد ،اما هميشه كار ميكند.
اين در حالي اســت كه كار كودكان در خانهها ديده نميشود ،تعداد بيشماري از كودكان در شرايط بسيار نابسامان كاري و دور از
چشم مردم و مسئوالن در خانهها مشغول به كار هستند ،البته اينها خوبها هستند .كم نيستند كودكاني كه كارشان جابهجايي مواد
مخدر يا ...است.
در تعريف جهاني ،كودكان كار به كودكان كارگری گفته میشود كه به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته میشوند .كار كودك نزد بسیاری از
كشورها و سازمانهای بینالمللی فعالیتی استثماری تلقی میشود.
در اغلب كشورهاي جهان كار كودكان بسیار معمول است و میتواند شامل كار در كارخانه ،معدن ،كشاورزی ،كمك در كسب و كار والدین ،داشتن
كسب و كار شخصی (مانند فروش غذا) یا كارهای نامتعارف باشد.
ناپذیرفتنیترین شكلهای كار كودكان ،استفاده از تنفروشی كودكان است .موارد كمتر جنجالی و معموال قانونی (با بعضی محدودیتها) شامل كار
كشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (كار فصلی) ،كسب و كار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی كودكان است.

كار كودك در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشــته اســت ،اما به
شكل فعلي كار كودكان تبديل به صنعت شده است ،صنعتي كه با استعمار
همراه است.
از قــرن  14تا  17ميــادي اروپا در تب صنعت ميســوخت كه در اثر
آن پديــدهاي به نام ولگــردي و كار كودكان به وجود آمــد و از بين رفتن
كارگاههاي كوچك و اجبار به كار در كارخانههاي صنعتي اندكاندك مردان
را از كارخانهها بيرون و زنان و سپس كودكان را وارد كرد.
اما با آغاز سوادآموزی همگانی تغییراتی در شرایط كار طی صنعتی شدن
بــه وجود آمــد و مفاهیم حقوق كارگر و حقوق كــودكان مورد نقد و بحث
عمومیقرار گرفت .بر اساس آمار سازمان جهانی كار 14 ،درصد كل كودكان
 5تا  17ســاله ،كودك كار
هســتند و ســاالنه ۲۵۰
میلیون كودك  5تا  ۱۴ساله
در جهان محــروم از دوران
كودكی میشوند.
در مالــی  63درصــد
كــودكان  5تــا  14ســاله
كــودك كار هســتند38 .
درصد كــودكان در كامبوج
و 47درصد در بوركینافاسو
كار میكننــد .در هنــد
 10ميليــون و  700هــزار،
اندونــزي دو ميليون و 300
هزار ،تايلنــد يك ميليون و
 300هزار ،تركيه  2ميليون
و  100هــزار ،برزيــل 2
ميليون و  900هزار ،پاكســتان يك ميليون و  700هزار و اياالت متحده 3
ميليون نفر كودك كار مشغول فعاليتهاي اقتصادي هستند.
البته پدیده كودكان كار در كشوری همچون آمریكا نیز به چشم میخورد.
در حــدود  500هزار كودك در حال كار در مزارع آمریكا هســتند و قانون
حمایــت از این افراد از قبــل از جنگ جهانی دوم تا به امروز دســتخوش
تغییر نشــده است .این گروه را كودكانی تشكیل میدهند كه اغلب از گروه
مهاجرانی بودهاند كه به طور غیر قانونی از آمریكای التین به آمریكا مهاجرت
كردهاند.
در ايران و در سال  1385بر اساس آمار رسمي ،يك ميليون و  700هزار
كودك به صورت مستقيم درگير كار بودهاند.
البته به گفته ســعید مدنی جامعه شناس ،آمار رسمی کودکان کار شامل
کودکانــی که در کارگاههای خانگی یا مزارع مشــغول به کارند نمیشــود.
همچنین کودکانی که کارهای غیرقانونی و یا مشــاغل کاذب مثل ســیگار
فروشی و گل فروشی در خیابان را دارند نیز از شمول این آمار خارجند.
همچنين در كشور ما  915هزار كودك با عنوان «كودك خانهدار» توسط
مركز آمار ايران ثبت شــدهاند كه حــدود  904هزار نفر از آنها را دختران و
مابقي را پسران تشكيل ميدهند.

دالیل بروز پدیده کار کودک

ناتوانــی برخی خانوادهها در تأمین هزینههای مــورد نیاز زندگی ،از کار
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افتادگی والدین ،اعتیاد خانوادهها و بیمسئولیتی نسبت به آیندهی کودکان
از مســائلی است که باعث میشــود کودکان برای درآمدزایی به سمت کار
هدایت شوند.
بر پایه این گزارش ،ماده  79قانون کار برای اینکه نشان دهد در زمینهی
هرگونه اشــتغال به کار افراد زیر  15ســال با قاطعیت مخالف است ،عنوان
میکند که حتــی بهکارگیری این افراد با رضایــت والدین و خانوادهها نیز
ممنوع است.
سند کار شایســته نیز به عنوان شعار هزاره سوم سازمان بینالمللی کار،
موضوع مربــوط به منع کار کودک را مورد توجه ویژه قرار داده اســت .در
ایــران نیز برای پیگیری ایــن موضوع باید در قالب برنامــه پنجم اقداماتی
صورت گیرد.

بدسرپرستها

درصــدي از كــودكان كار را
كودكان بدسرپرســت تشكيل
ميدهنــد .گاهــی خانوادههــا
بهدلیل فقر اقتصادی یا فرهنگی،
كودكان خود را فروخته یا اجاره
میدهنــد یا خود آنهــا را برای
تكدیگــری مورد اســتفاده قرار
میدهند.
ايـــن مـــسأله در بـــين
خانوادههايي كه سرپرست آنان
اعتياد دارد بيشتر ديده ميشود.
كودكان بدسرپرســت از جمله
اقشــار ضعیف و نیازمند كمك
در جامعه هســتند كه به خاطر
ســوءنگرش مــردم از دریافت
كمك محروم میشوند.
بســياري معتقدند در كنار موفقيتهاي به دست آمده ،طرح ساماندهی
كودكان كار طرحي شكست خورده است .مهمترين دليل آن نيز چندمتولی
بودن ،مشخص نبودن گروه هدف و نحوهی ساماندهی این كودكان است
در قانون مدنی چند بند به سرپرستی كودكان و وظایف والدین اختصاص
دارد .در آن مقرر شــده حضانت كــودك ،از والدینی كه فرزندشــان را به
تكدیگری و شغلهای خیابانی وا دارند ،گرفته میشود.
البته اثبات اين موضوع كار بســيار دشــواری اســت .بهخصوص اينكه
براســاس قانون ،باید طرح شــكایت از طرف كودك (ولي قانوني او) صورت
پذيرد .حق اقامه دعوا فقط برعهده قیم و ولی كودكی است كه معموالً خود
او كودك را به كار سپرده است.

مشكلي براي اجتماع

كار كودك ممكن اســت در كوتاه مدت براي كارفرما يا خانواده سودآور
باشــد ،اما در بلندمدت هزينههاى اجتماعى همچون فرســايش زود هنگام
سالمتى و روان كودك ،محروم ماندن از آموزش كه به تهديد امنيت جامعه
منجر مىشود ،كاهش توســعه اقتصادى و اجتماعى جامعه را در بر خواهد
داشت.
محروميت از آموزش به كاهش مهارت نيروى انســانى ،كاهش انباشــت
سرمايه انسانى ،درآمد ملى و سطح زندگى ،و فقر منجر خواهد شد.
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براســاس قانون كار اگر یك كارفرما كودك زیر 15سال را به كار بگیرد،
متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی ،بار دوم مجازات نقدی
و حبس و برای بار ســوم عالوه بر این موارد ،محل كارخانه یا كارگاه پلمب
خواهد شد و پروانه كار فرد متخلف ابطال میشود.

چه باید کرد؟

یکی از مدیران بهزیستی تهران معتقد است«:حذف كودكان كار از صحنه
اجتماع ،پاككردن صورت مســئله اســت .این كودكان برای گذران زندگی
مجبور به كار كردن هستند ،بنابراین برنامهریزی اصولی و دقیق برای برپایی
دورههای آموزشــی جهت ارتقای سطح تواناییهای این گروه سنی میتواند
هم به گذران زندگی از سوی آنها كمك كند و هم آسیبهای ناشی از وجود
چنین ناهنجاریهایی را كاهش دهد».

اصالح خانواده

از طرفی مدیرکل آســیبدیدگان اجتماعی بهزیستی تغییر الگوی انتقال
ایدز را منجر به افزایش تعداد شیرخواران و کودکان مبتال و یتیمان به دلیل
ایدز دانســته و معتقد است« :جمعیت این گروه به صورت تصاعدی افزایش
خواهد یافت».وی میگوید « :نگران کودکان کار و خیابان هستیم که اگر به
آنها توجه نکنیم ممکن است با افزایش آمار مبتالیان به ایدز مواجه شویم».
ناصر قاســمزاده روانشناس اجتماعی با بیان اینکه براساس اعالم سازمان
جهانی بهداشت ،سن قانونی برای اشتغال در تمام دنیا باالی 18سال است،
میگوید« :هرچه ســن نوجوان و کودکان برای شــروع کار پایینتر باشــد،
لطمات روحی و ضربات جبرانناپذیری در شــخصیت فرد بر اثر مســائل و
مشــکالت در محیطهای کار به آنها وارد میشود .سوءاستفاده هایی که به
واســطهی عدم رشــد کامل ،بلوغ فکری و عاطفی در کودکان وجود دارد،
زمینه را برای بهرهکشــی بیشتر و ایجاد مشــکالت رفتاری و عاطفی محیا
میکند.
هرچه جایــگاه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کودک ضعیفتر باشــد و
دارای خانوادهای از هم گسیخته باشــد ،زمینه برای بروز سوءاستفادههای
جنسی در این کودکان بیشتر میشود».
این روانشــناس اجتماعی با بیان اینکه کودکان کار پسر بیش از دختران
مورد آزار جنســی قرار می گیرند ،خاطرنشان میکند« :به دلیل آنکه تعداد
کودکان کار پسر از دختران بیشتر است ،پسران بیشتر در معرض آزار جنسی
هســتند ،چراکه دختــران در هر جایی کار کنند ،معمــوالً امنیتهایی برای

آنها در محیطهای کارشان ایجاد میشــود .اما پسران در اغلب محیطهای
کارگری و محیطهایی که دارای مشــکالت زیادی هســتند ،مشغول به کار
میشــوند و معموالً در محیطهایی که سطح فرهنگ و اجتماعی پایینتری
دارند ،شاهد سوءاستفادههای جنسی از کودکان کار پسران هستیم».
از ســوي ديگر كودكاني كه جذب بازار كار مىشــوند ،بزرگســاالن را از
اشتغال محروم مىكنند و موجب بيكارى آنان ميشوند.

كار میكنم ،پس هستم

رنه دكارت معتقد بود ميانديشــم پس هستم ،اما براي كودكان كار تنها
كاركردن عامل بودن اســت .اينها نه كودكي دارند و نه اسباببازي تنها كار
دارند .بودن اينها بسيار ساده است .فقط كار كردن علت بودنشان است .كار
كردن و در حسرت مهرورزي ديگران ماندن.

قانوني براي كار كودكان

در ايران ماده  79قانون كار اشتغال به كار كودكان زیر  15سال را ممنوع
دانســته است .البته در قانون كارگران گارگاههای خانوادگی كه كارفرماهای
آنها ،همســر و خویشاوندان نسبی درج ه یك آنها باشند ،مشمول قانون كار
نبوده ،در نتیجه حداقل سن كار در مورد چنین كارگرانی رعایت نمیشود.
از ســوي ديگر ماده  84قانون كار پیشبینی كرده است كه در مشاغل و
كارهایی كه ماهیت آن برای سالمتی یا اخالق كارآموزان و نوجوانان زیانآور
اســت ،حداقل ســن كار  18ســال تمام خواهد بود كه تشخیص این امر با
وزارت كار و امور اجتماعی است.

تا مشــكالت اقتصادي ،اجتماعي ،خانوادگي و مســائل رواني ـ زيســتي
وجود دارد ،كودك كار و خيابان نيز وجود خواهد داشــت و افزايش خواهد
يافــت ،چرا كه اگر در جامعهاي اين چهار عامل با هم اصالح نشــوند ،هرگز
بهتنهايي اصالح نخواهند شــد .مشكل كودكان كار و خیابان را باید در قالب
خانوادههایشان دید.
بــه همين دليل باید پیگیری و حمایت و نظارت الزم نســبت به خانواده
این كودكان انجام شود تا بتوان اقدامات مؤثری را در این حیطه شاهد بود و
مشكل دیگر در این زمینه هم حس ترحم مردم نسبت به این كودكان است
كه به خاطر این حس مبالغی را به این كودكان كمك میكنند ،در حالی كه
مردم اگر میخواهند كمك ایشان در زندگی این كودكان مؤثر باشد ،باید در
قالب مؤسسههای خیریه و به گونهای سازمان یافته كمك كنند.
آنچه در جهت حفاظت از كودكان میتواند عامل حمایتكننده محسوب
شود ،دلبستگیها و داشتن احساس مثبت نسبت به افراد خانواده ،دوستان
يا نهادهای مذهبی و اجتماعی است.

زيباسازي بصري

يكي از مشــكالت كودكان خياباني نگرش مسئوالن نسبت به آنان است،
اقدام مسئوالن بیشتر متوجه پاككردن ظاهر شهرها از حضور كودكان كار
و خیابان اســت ،بــه همین خاطر از واژههایی نظیر جمــعآوری درباره این
كودكان استفاده میكنند.
اگر نهادهاي مسئول تنها قصد پاك كردن ظاهر چهره شهرها از وجود این
كودكان را ندارند ،میتوانند از تجارب بسیار موفق دنيا بهره ببرند و به جاي
صرف بودجههای میلیاردی كه تلف میشــود ،اقدامات اساسي برای آموزش
و توانمندسازی این كودكان و خانوادههای آنها صرف كنند.

اقدامات بهزيستي

بنا بر اعالم سازمان بهزیستی  7هزار كودك كار و خیابان در سال گذشته
ســاماندهی شد .سازمان بهزیستی آمار كودكان كار و خیابان را 20هزار نفر
ميداند.
بنابر همين اطالعات بیش از  30درصد از این كودكان ،افغان هســتند و
بیش از نیمیاز این كودكان هم در تهران به سر شدهاند .در بسیاری از موارد
پس از جمعآوری كودكان افغان خانواده آنان با در دست داشتن برگه اقامت
به مراكز مراجعه و قبل از ورود كودك به مراكز او را تحویل میگیرند.
البتــه آن  70درصــد كودكان كــه داراي خانواده هســتند ،نيز پس از
ســاماندهي طبق حكم قاضي به خانوادههاي خود سپرده ميشوند ،برهمين
اساس امكان بازگشت مجدد اين كودكان به خيابانها وجود دارد.
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به گفتهی كارشــناس كودكان كار و خیابان ســازمان بهزیســتی وزارت
آموزش و پرورش بیشــترین همكاری را در زمینه باسواد كردن این كودكان
با ســازمان بهزیستی دارد و در سال گذشــته برای سوادآموزی حدود 700
كودك اقدام شــده و  500مورد حرفهآموزی هم برای كودكان انجام شــده
است و  4هزار كودك هم خدمت عمده دریافت كردهاند.
مراكز ساماندهی كودكان كار و خیابان به دنبال گسترش پدیده كودكان
كار و خیابان در ســال  78تشــكیل شد .تا پایان ســال  79در تمام مراكز
اســتانها مراكز ســاماندهی كودكان كار و خیابان با هدف كنترل و كاهش
آسیبهای اجتماعی ناشی از زندگی و كار كودكان در خیابان ایجاد شدند.
در اين راستا هم اكنون  39مركز ساماندهی كودكان كار وخیابان سازمان
بهزیستی در سراسر كشــور فعالیت میكنند .طبق اعالم مسئوالن سازمان
بهزيســتي این مراكز به دنبال پاك كردن صورت مساله نیستند ،بلكه هدف
كاهــش عوارض حضور در خیابان برای كودكان ،خانواده و جامعه و پیگیری
از آن است و به همین دلیل خانواده و جامعه را مدنظر قرار دادند.
بســياري معتقدند در كنار موفقيتهاي به دســت آمده طرح ساماندهی
كودكان كار ،طرحي شكست خورده است .مهمترين دليل آن نيز چندمتولی
بودن ،مشخص نبودن گروه هدف و نحوه ساماندهی این بچههاست.

مراکز گذری برای کودکان کار ایجاد میشود

به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد ،به نقل از روابط عمومی ادارهکل
بهزیستی خراسان رضوی ،حبیباهلل مسعودیفرید در گردهمایی کارشناسان
مسئول امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی استانهای سراسر کشور در
مشــهد اظهار داشت :در این مراکز ،عالوه بر دادن غذای گرم و محلی برای
استراحت موقت ،امکانات فرهنگی و آموزشی نیز در اختیار کودکان کار قرار
میگیرد.
مسعودیفرید افزود :این مراکز با هدف کاهش و یا پیشگیری از آسیبهای
احتمالی برای کودکانی تأســیس میشود که دارای فعالیت سالم هستند اما
سرپناه و خدمات روزانه ندارند.
وی با بیان اینکه این مراکز در معابر و اماکن پرتردد دایر میشــود اضافه
کرد :ارائه خدمات مددکاری ،بهداشتی و آموزشی نیز در اساسنامه این مراکز
دیده شده که کودکان کار ،همان فعالیت سالمی را که دارند ادامه دهند و از
مشکالتی که این نانآوران خانواده در اثر حشر و نشر با گروههای خطرناک
و پرآسیب ممکن است به آنها دچار شوند اجتناب شود.
مدیرکل دفتر امور آســیبدیدگان اجتماعی ســازمان بهزیســتی اظهار
داشت :قبال وقتی ما کودک را به خانواده برمیگرداندیم ،به دلیل نابسامانی
روانی یا اقتصادی که در خانواده بود ،کودک دوباره به خیابان برمیگشــت،
بنابراین باید خانواده هم مورد توجه قرار بگیرد و مشکالتش از طرق مختلف
حل شود تا کودک در خانواده بماند و به روش صحیح پرورش یابد.

دومین مدرسه کودکان کار و خیابان
راهاندازی میشود

معــاون اجتماعــی و فرهنگی منطقه 5از راهاندازي مدرســه امام رضا به
عنوان دومين مدرســه ویژهی کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب خبر
داد.
به گزارش ايلنا ،عباس بابازاده معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعالم
ایــن خبر افزود« :مدرســه امام رضا (ع) به عنوان نخســتین مرکز آموزش
ویژهی کودکان آســیب دیده و در معرض آسیب شــهر تهران است که در
محله کن  300کودک را تحت آموزش قرار داده است».
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پرونده

وی با اشــاره به اجرای طرح حمایتــی از دانش آموزان این مرکز آموزش
گفت«:در این مدرســه کــودکان کار و خیابان ،کودکان فرار و خشــونت و
همچنین کودکان خانوادههای آسیب دیده تحت پوشش آموزش قرار گرفته
است».
به گفته بابازاده این مرکز آموزشــی با انجمن حمایت ازکودکان (حامی)
درحال فعالیت اســت و توانمندی ســازی حرفه آموزش ،ارائهی مشــاوره،
برگزاری تور وهمچنین برگزاری کارگاههای آموزشی ویژهی مادران از جمله
برنامههای این مرکز آموزش است.
بابازاده ادامه داد«:درهمین راستا درنظر است با مشارکت آموزش وپرورش
دومین مرکز آموزشی راه اندازی شود».

مصوبه شهر دوستدار کودک از کودکان کار
حمايت ميكند

ایلنا :یکی از اهداف اصلی مصوبه شهر دوستدار کودک که از سوی شورای
شهر تهران تصویب شده است ،جلوگیری از حضور کودکان کار در خیابانها
و سرچهارراههاست.
"معصومه آباد" ،عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
ایلنــا با بیان این مطلب افزود «:گاه در خیابانهای شــهر شــاهد کودکانی
هســتیم که فعالیتشان متناسب با سن یا جثهشــان نیست ،شورای شهر
تهران برهمین اســاس مصوبه شهر دوســتدار کودک را به تصویب رسانده
است».

پرونده

وی عنــوان کرد که یکــی از اهداف این مصوبه جلوگيري همیشــگی از
حضــور کودکان کار در خیابانها بود اما هم اکنون شــاهديم که به صورت
مناســبتی این کــودکان در مقطعی جمع آوری شــده و دوباره بدون هیچ
نظارتی این کودکان به خیابانها بازمیگردند.
این عضو شــورای شــهر ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبه شــهر
دوستدار کودک و انجام فعالیتهای مختلف و برگزاری جشنوارهها بهانهای
شــود تا شــهر را از این وضعیت برای کودکانمان خارج کنیم و دیگر شاهد
صحنههای ناخوشایندی که مادری نوزاد خود را در سر چهارراه بغل کرده و
درآمدزایی میکند ،نباشیم.
آباد با بیان اینکه جای کودکان در پشــت میز مدرسه است نه خیابانها،
دربــاره برگزاری جشــنوارهای همچــون بهترینها برای غنچههای شــهر
گفت«:خوشــبختانه این دوره از جشنواره "بهترین ها برای غنچههای شهر"
نیــز با این رویکرد در حال برگزاری اســت و امیدوارم مســووالن در حوزه
شهرداری به نتایج خوبی برای ایجاد شهر دوستدار کودک برسند».
وی ادامه داد« :امیدوارم اســتمرار برگزاری این جشــنواره فرصتی باشد
تــا ظرفیتهای فکری و عاطفی کودکان به نقطهی تعالی برســد و والدین
شهروندانی سالم به شهر تحویل دهند».

دولت موظف به محو بدترين اشكال
كار كودكان است

يك فعال حقوق كودكان كار گفت :دولت ايران با پذيرش مقاولهنامه 182

سازمان جهاني كار موظف است بدترين اشكال كار كودكان را شناسايي و
در جهت محو آن اقدام كند.
علياكبر اســماعيلپور در آستانه اجالس سازمان جهاني كار ( )ILOبه
خبرنگار ايلنا گفت :دولت ايران در ســال 1380مقاوله نامه 182ســازمان
جهاني كار كه عنوانش شناســايي و محو بدترين اشــكال اشتغال كودكان
اســت را پذيرفته و به اجراي مفاد آن متعهد شــده است كه بر اساس اين
مقاولهنامه كشــورهاي عضو  ILOموظف هســتند هرساله بدترين اقسام
اشتغال كودكان كشور خود را شناسايي و در جهت محو آن اقدام كنند.
عضو هيئت مديره انجمــن حمايت از
حقوق كودكان با اشــاره به وظايف وزارت
كار در جهــت اجــراي مقاولهنامــه 182
 ILOگفت :وقتــي پيمانكاراني از نيروي
ارزان كار اين كودكان به طور آشكار بهره
ميبرند نظارت و جلوگيري از اين شــيوه
بهرهكشــي برعهــده وزارت كار اســت و
بازرسان كار حتي بر اساس قوانين داخلي
كشور خودمان نيز ميتوانند مانع استثمار
كودكان شوند.
اسماعيلپور ادامه داد :يكي از شروط و
الزامات شــهرداريها براي سپردن كار پر
ســود تفكيك زبالهها بــه پيمانكاران بايد
رعايــت تمامي اصول ايمني و بهداشــتي
در جهــت جلوگيري از ابتــاي كارگران
خردســال و بزرگســال بــه بيماريهاي
مختلف عفوني باشد و اين در حالي است
كــه پيمانكاراني كه از كــودكان زبالهگرد
اســتفاده ميكنند هيچ گونه امكاني براي
رعايــت حداقلهاي بهداشــت فردي اين
كودكان در نظر نميگيرند.
او در تشــريح شــرايط زندگــي و كار
كودكان زبالهگرد گفت :زبالهگردي يكي از
سختترين و مشقتبارترين اقسام اشتغال
كودكان اســت به اين ترتيب كه كودكان
زبالهگــرد به صــورت گروهــي نگهداري
ميشوند و براي كار به سطح شهرهاي بزرگتر منتقل ميشوند و زبالهها را
داخلكيسههايي روي شانههايشان حمل ميكنند و به مكانهايي كه هم
محل زندگيشان است و هم محل تفكيك زباله منتقل ميكنند.
عضــو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشــاره به لزوم
آمــوزش روشهاي پيگيــري از ابتال به ايدز و ســاير بيماريهاي عفوني
بــه كودكان كار ،اظهار كــرد :اطالعات اين كودكان از نظر بهداشــتي در
پايينترين ســطح ممكــن قرار دارد و هيــچ گونه امكاني بــراي رعايت
حداقلهاي بهداشت فردي اين كودكان از طريق پيمانكاران در نظر گرفته
نميشود و طبيعتاً وقتي كودكان در اين شرايط به كار وزندگي ميپردازند
هيچ تصوري از روشهاي انتقال بيماريهاي عفوني پيدا نميكنند.
ايــن فعال حقوق كــودكان كار با تأكيد بر اينكه بايد شــرايطي فراهم
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شود تا هرگونه اشــتغال كودكان برچيده شود ،افزود :عليرغم اين آرمان،
بســياري از كودكان كار در اثر در شرايط بد اقتصادي خانوادهها ناگزير به
اشتغال هستند و در اين شرايط حداقل وظيفهی نهادهاي نظارتي كنترل
امكانات و آموزشهاي بهداشتي به اين كودكان است.
او در ادامــه درباره شــرايط ويژه كــودكان زبالهگردي كــه در اطراف
بيمارســتانها و مراكز درماني به كار مشغولاند هشدار داد و گفت :چون
اين كودكان بدون هر گونه محافظ از جمله دســتكش ضخيم و ماســك
و بدون كمترين آموزشــي در زمينه شــيوههاي انتقال بيماريها مشغول
جمعآوري زباله هســتند هر لحظه در
معرض انــواع بيماريهاي عفوني قرار
دارند.

طرح جمعآوری محکوم
به شکست است

اســماعيلپور در خاتمــه از طــرح
ســاماندهي كــودكان كار توســط
نهادهاي دولتي انتقاد كرد و افزود :در
شرايطي كه دولت برنام ه مدوني جهت
توانمندسازي خانوادههاي اين كودكان
ندارد ،جمــع آوري آنها از خيابانها و
مراكز كاريشــان با هــر عنواني كه تا
كنون اجرا شــده و يا در حال اجراست
محكوم به شكســت است و حضور بي
شماركودكان پس از  11سال از اجراي
طرح هاي ســاماندهي گوناگون ،گواه
اين مدعي است.

مهرآفرین چه میکند؟

همانطور که پیشــتر اشــاره شد،
جمــعآوری این کــودکان تنها پاک
کردن صورت مســئله است و دردی
از این کودکان و جامعه دوا نمیکند.
بهتریــن راه حمایــت از این کودکان
در درون خانــواده ،آمــوزش خانواده
و ارائــه و اجــرای برنامههایی جهت
توانمند ســاختن این خانوادههاست
تــا دیگر کودکان ناچار نباشــند به جای کودکی کــردن ،بازی کردن و
درس خوانــدن ،قدم به میــان اجتماع بیرحمی بگذارنــد که آنان را در
خود میبلعد .مهرآفرین نیز ،با هدف توانمندســازی خانوادههای نیازمند
و بدسرپرســت ،از آنان حمایتهای مالی میکند .بــه عالوه با برگزاری
انواع کالسهای آموزشــی سعی در ارتقاء سطح فرهنگ و دانش بچهها و
خانوادهها دارد.
معضل کودکان کار ،معضلی اســت که برطرف کردن آن نیاز به تالش
همه جانبه دارد .ســازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه نقش مهمی
در بر دوش کشــیدن بخشی از این مشــکالت و رفع آنهادارند .نجات هر
کودک کار و تغییر مسیر گذار او از خیابان به مدرسه و در نهایت دانشگاه،
حذف یک بزهکار از جامعهی فرداست.
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