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سـرمقاله

روز جهانی کودک بر کودکان کوچک
و کودکان بزرگسال خوش باد

برایتان دو تــا قصه تعریف میکنــم ،قصههای
کوچک و خاطرهگونه ،و بعد  ...اص ً
ال بگذارید بروم
سراغ قصه اول؛ بهتر است.
قصه اول ،کسی از شــهر آمده بود به روستای ما و
باغی خریده بود .میخواست باغبان باغ را رد کند
و کس دیگری را بیاورد .باغبان شســتش خبردار
شده بود و افتاده بود به هول و وال .شبها خوابش
نمیبرد و روزها دستش به کار نمیرفت .درختها
را نگاه میکرد و آه میکشید .زنش گفت« :سفره ای
میاندازیم و ارباب تازه را دعوت میکنیم ،شرمنده
میشود .ما را نگه میدارد».
زن به سختی گوشــت و مرغی فراهم کرد و ارباب
وزن و بچهاش را بر سفره نشــاند .ارباب دست بر
نان تازه و گرم برد و تکهای کند و خواست در کاس ه
ماست فرو کند .کودک باغبان حاضر بود از پشت
شــانه پدر گفت« :بابا ،این همان ارباب گوشدراز
است که گفتی میخواهد نان ما را ببرد؟» ارباب آب
شــد و به زمین رفت .زن ارباب از سفره برخاست و
قاشق از کودکش گرفت و بر سفره انداخت .باغبان
با پسگردنی کودک خــود را نواخت .زن باغبان
چنگ بر لپ کشید و از حال رفت.

قصه دوم .پدربزرگم قصــه اول را تعریف میکرد و
میگفت« :هرچیزی را نباید جلوی بچه گفت» ســر
و ریشــش را میجنباند و از روی پختگی و تجربه
میگفت« :اگر بچهای ســفیدی دندان کسی را دید،
میخواهد ســرخی پشــت گوش او را هم ببیند».
منظورش این بود اگر کودکــی خنده و خوشوبش
پدر و مادر و بزرگتری را دید پررو میشــود گوش
او را میگیرد ،میکشــد ،تا میکنــد و میخواهد
ســرخی پشــت او را هم ببیند .من چهار پنجساله
بودم .یواش رفتم پشتش و دیدم پس گوش او اص ً
ال
سرخ نیست .دو تا رگ کلفت است و یک برآمدگی و
رنگش مثل جاهای دیگر اوست .من که بارها سفیدی
تند و بــراق دندانهای مصنوعــی او را دیده بودم.
نتوانستم سرخی پشت گوشــش را ببینیم .سالها
ســرخی هندوانه و آلبالو و انار را دیدم ،گل سرخ را
دیدم و نوک پرندهای که نمیشــناختم ،و سرخ بود؛
ت گوش او را ندیدم .بعدها که بزرگ
اما سرخی پشــ 
شــدم فهمیدم پدربزرگ و مادربرگ نمیخواستند
نوهشــان که احتماالً نویســنده میشود ،واژههای
زشــت و رکیک را یاد بگیرد .گرچه تــا امروز هم
نتوانستم چیزی جایگزین ســرخی پشت گوش او

بکنم .بگذریم  ...هنوز هم یاد نگرفتهام که واژههای
مرگ و اعتیاد و طالق ،یتیمی و گرســنگی و جنگ
و بیعدالتی و تعصب و خشــونت را ،که کودکان در
گوشه و کنار دنیا آنها را لمس میکنند و شبها بد
میخوابند ،چگونه به کار برم که دنیای زیبا و رنگین
و خیالهــای خوش آنان را نســوزانم .تا کجا پیش
بروم ،چقدر ،چه اندازه بگویم .بگویم یا نگویم؟
نویسندهها و شاعران چگونه دنیای لطیف کودکان
و نوجوانان را تصویر کنند ،چگونه؟
هوشنگ مرادی کرمانی
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اشـاره

مدتی شاهد رکود و توقفی ناخواسته در انتشار «فصلنامه مهرآفرین»
بودیم که شرح دالیل اجتماعی آن که چندان هم پوشیده نیست ،در این
مختصرنمیگنجد.
«مهرآفرین» طبق تعریف سازمانی نشــریهای است که فعالیتهای
موسسه را با یاوران در میان میگذارد« .مهرآفرین» همچنین میکوشد
عالوه بر ارایه گزارشــی کامل و صادقانه از عملکرد موسسه ،اطالعات
کلی از جریانهای نیکوکاری و خیریه در ایران و جهان ارایه دهد.
این شماره از فصلنامه بیشتر به فعالیتهای صورت گرفته در نیمه اول
ســال  1393اختصاص یافته است .هرچند که نیمنگاهی به برنامههای
سال  92نیز داشتهایم.
امیدواریم با انتشار منظم« مهرآفرین» از این پس با فاصلهای کوتاه بتوانیم
گزارش رویدادها و خدمات هر فصل را به یاوران ارجمند تقدیم نماییم.
روشن است از آنجا که این فصلنامه به خانواده بزرگ یاوران مهرآفرین
تعلق دارد ،راهنماییها و پیشنهادهای شما ،تحریریه را در ایفای هر چه
شایستهتر وظیفه خود یاری خواهد کرد .پس چشمانتظار دیدگاههای
شما خواهیم بود.
شورایسردبیری
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نخست
گفتگوبافاطمهدانشورمنتخبمردمتهران

مطالباترسیدگیبهکودکانکاروخیابان
بایدازطریقنهادهایسیاستگذاردنبالشود
فاطمه دانشــور بنیانگذار و مدیرعامل مهرآفریــن در چهارمین دوره
انتخابات شــورای شــهر تهران کاندید و در نهایت موفق شد آرای مردم
تهران را برای راهیابی به این شورا اخذ کند .برای اطالع از انگیزه و اهداف
خانم دانشــور برای حضور در شورای شــهر و همچنین برنامههایشان،
گفتوگویی را با ایشان به شرح زیر انجام دادهایم:

فاطمه دانشــور (متولد  ،)۱۳۵۳کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شــورای اسالمی شهر
تهران در دوره چهارم است .او مدیرعامل شرکت سپهرآسیا و بنیانگذار مؤسسه نیکوکاری
مهرآفرین است.دانشور رییس کمیســیون اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در اتاق
بازرگانی و عضو هیات رییسه شورای بانوان بازرگان اتاق تهران است .وی کارشناس مدیریت
بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.

شورای اسالمی شهر تهران مرکب از  ۳۱نفر است که توسط مردم شهرهای
تهران ،شمیرانات و ری ،برای تصمیمگیری در خصوص امور مربوط به شهرداری
تهران انتخاب میشوند .گرچه در قانون اساسي جمهوری اسالمی اصل یکصدم به
شوراها اختصاص یافته است .اما اولین انتخابات شورا در سال  1378برگزار شد.
انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسالمی در سال  1392برگزار شد.
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خانم دانشور چطور شــد که تصمیم گرفتید برای چهارمین دوره
انتخابات شورای شهر تهران کاندید شوید؟
بخشــی از این انگیزه از مدتها قبل ایجاد شــد .در ســال  78ما در
«مهرآفرین» پژوهشــکدهای راهاندازی کردیم که تحقیقاتی در حوزه
آسیبهای اجتماعی کودکان کار و خیابان انجام میداد .این پژوهشکده
گزارشهایی از تعداد باالی کودکان بازمانده از تحصیل که مشغول به کار
هستند و همچنین آسیبهای جدی که متوجه خودشان و جامعه میشود
ارائه داد .هشدار جدی بود ،اما به نظر میرسید مسئولین آنگونه که باید
به این موضوع توجه نداشــتند .گواه این مسئله ،برنامه توسعه پنجساله
کشــور بود؛ در این برنامه  17بار کلمه فاضالب به کار رفته اما یکبار هم از
کلمه کودک استفاده نشده است .این نشان میدهد که سیاستگذاران
هنوز به موضوع کودک حساس نشدهاند .به همین دلیل این مطالبات در
خصوص رســیدگی به کودکان کار و خیابان باید حتم ًا از طریق نهادهای
سیاستگذار دنبال شود .این نهادها شــامل ریاست جمهوری ،مجلس
و شوراها میباشــد که جزو ارکان تصمیمگیری هستند .در شهری مثل
تهران و سایر شــهرهای پرجمعیت ،شــهرداریها ،زیرمجموعهای به
نام سازمان رفاه شــهرداری دارند و بیشــتر توجه آنها معطوف به رفاه
شهروندان اســت .یکی از مصادیق بارز رفاه ،جمعآوری و سامان دادن
به کودکانیست که در سطح خیابانهای شهر به کار گرفته میشوند .در
شهرداری ،امکانات و پتانســیلهایی وجود دارد که میتوانند در بهبود
وضعیت این کودکان بســیار اثربخش باشند .شــاید یکی از دالیلی که
این مسئله تاکنون به صورت جدی از ســوی شورای شهر دنبال نشده،
عدم وجود فعالین اجتماعی درگیر در مسئله کودکان خیابانی باشد .من
فکر میکنم کســانی که هم دغدغه اجتماعی دارند و هم به طور کامل در
بطن این آسیبهای اجتماعی قرار دارند ،میتوانند مدافعان مؤثر حقوق
این کودکان در شورای شهر باشند .من در خودم این انگیزه ،پتانسیل و
توانایی را دیدم که بتوانم نماینده کمتوانان اجتماعی در شــورای شهر
تهران باشم و با ایجاد حساسیت در مسئوالن رده باال ،موجب شوم تا منابع
مالی و غیرمالی بیشــتری از درآمد کشور به آسیبدیدگان اجتماعی به
خصوص کودکان در معرض خطر اختصاص داده شــود .به همین دلیل در
انتخابات شرکت کردم و با رأی مردم به این شورا راه پیدا کردم.
 اما آسیبهای اجتماعی تنها به شهر تهران محدود نمیشوند .در بسیاریاز نقاط کشور این مسئله در اشکال متفاوت به چشم میخورد.
بله درســت است .ما باید ســعی کنیم که الگویی مناسب برای شهر تهران
بسازیم و آن را در شــهرهای دیگر هم پیاده کنیم .برای مثال اگر بتوانیم در
حوزه مناسبسازی فضاهای شهری برای همه شهروندان از جمله کمتوانان
اجتماعی مثل معلوالن و ...مفید کار کنیم ،میتوانیم الگوی مناســبی برای
سایر شهرهای کشور بسازیم.

نخست

برخی معتقدند که فعالین اجتماعی رئیسجمهورمنتخبمردم ،بایدبهNGOها
نباید وارد نهادهای حاکمیت بشوند ،بهای بیشــتری داده شــود .قصد دارم با
همیاری آنان جایگاه NGOها را در سطوح
نظرشمادراینبارهچیست؟
من با این نگاه و ایده مخالفم .با این ایده که تصمیمگیری ارتقا دهم .آموزش شهروندان
NGOها چون مردمی هستند سطوح باالی از دیگر برنامههایم اســت و قصد دارم روی
تصمیمگیری کشور وارد نشوند .نهادهای باال بــردن آگاهی آنها نســبت به حقوق
شهروندیشانتمرکزکنم.اغلبکسانی
حاکمیتمیتوانندنقشمؤثریدرکاهش
کهبهمنرأیدادهاندیاازطبقات
چشمگیر آسیبهای اجتماعی
محروم جامعــه بودهاند
داشته باشــند و به اعتقاد
در
و یــا افــرادی از طبقه
من نمایندگان NGOها
برنامۀتوسعۀ
متوســط که خواستار
میتوانند بــا ورود به
پنجسالۀکشور 17بار
رسیدگی به وضعیت
شــورای شهر ،مجلس
و ...تصمیمگیرندگان در کلمۀفاضالببهکاررفتهاما
آسیبدیدگان شهر
هســتند .بنابراین
سطوح باال را نسبت به
یکبارهمازکلمۀکودک
بیشــترین حضــور
موضوعاتی که درگیر آن
استفادهنشدهاست
و نقشآفرینــی مــن
هستند،حساسکنند.
هــم در مناطــق محروم
خواهد بود .مــن خود را نماینده
برنامههای شما برای تحقق
کارتنخوابهای شــهر تهران میدانم و
اهدافتانچیست؟
یکــی از برنامههایی کــه دارم دعوت از امیدوارم که روزی برســد که شهر تهران
نمایندگان سایر NGOهاســت ،تا از آنها شاهد افرادی نباشد که شبها سرپناهی جز
مشــاورههای کاربردی بگیرم .طبق گفته خیابانهاندارند.
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از بس رو اکرتن خوابیده از تخت میترسه
از عابرای ظاهرا خوشبخت میترسه
از کوچه از تنهایی از هرچی تو دنیاشه
از گربه های گشنه حتی سخت میترسه
چند ساله از هیچکس دلش پر نیست
چند ساله از چیزی نمی رنجه
هر روز تو رویاهاش پی نقشه
هر شب تو آشغاال پی گنجه
چند ساله که تاریک و کم حرفه
چند وقته که خالی از احساسه
چند ساله چیزی رو نمیبینه
جز برق سکه تو شب اکسه
بارون با بغضش همنفس میشه
وقتی که جوب از گریه سر میره
از عابرا تصویر میگیره
عمرش همینجوری هدر میره
دنیا براش جای قشنگی نیست
دنیا براش تلخ و نفس گیره
چند ساله که از تنهایی خستهست
چند ساله که از گشنگی سیره
با برفی که چند وقته بی وقفه
روی موهاش میشینه میسازه
از پیت های خالی و روزنامه
تو رویاش شومینه میسازه
زل میزنه به آسمون اگهی
سقفش چقدر از بسترش دوره
راه رفتن آسون نیست ,واسه
مردی که عابرا فکر میکنن کور ِه

ترانه :مهدی ایوبی
خواننده :رضا یزدانی
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جـامـعه

دانـش

فرهنگی
13

14

23

ستاره های
میدان نیکوکاری
22

مهرآفرینی
در ماه مهمانی خدا
روحانی
پدرخواندهشد
نخبهپروری
زیر پوست شهر

جـامعه

رویـداد

سبد کاال برای مردم
کورهپزخانهمحمودآباد
کانون جوانان مهرآفرین به همراه مؤسســه خورشید راگا به توزیع
ســبد کاال میان مردم کورهپزخانه محمودآباد ،پرداخت .جمعی از
اعضاء کانــون جوانان مهرآفرین به منطقــه محمودآباد رفتند و با
توزیع بستههای مواد غذایی میان کودکان کار این منطقه ،شادی
را برای آنها به ارمغان بردند .محمودآباد از توابع شــهرری است که
 7کورهپزخانه فعال دارد کــه عموماً کودکان برای کمک به تأمین
مایحتاج اولیه خانوادههایشــان در آنها مشغول به کارند .این برای
چندمین بار اســت که چنین اقدامی برای کمــک به آنها صورت
گرفته است .گفتنیست ،از طرف خیریه «طلوع بینام و نشانها»
نیز تعداد  500پرس غذای گرم به همراه نوشــابه ،به عنوان هدیه،
همزمان با توزیع ســبد کاال بین خانوارها ،میان اعضاء کوره پخش
شد.

راه اندازی واحد کارگاه خانگی مددجوی
تحت حمایت مهرآفرین

مددجوی تحت پوشش موسسه با حمایت مهرآفرین
واحــد کارگاه خانگــی خود را ایجاد نمــود .یکی از
مهمترین رویکردهای مهرآفریــن در فعالیتهای
خود توانمندسازی مددجویان از طریق اشتغالزایی
است .بر اســاس سیاســتهای راهبردی و اجرایی
ایــن نهاد مردمــی ،توانمندســازی جامعه هدف و
افزایش توان اقتصادی خانوادههای تحت پوشــش
از جمله برنامههای مهرآفرین اســت ،در این راستا

سبدحمایتیارزاقو
پوشاک در هندو در
توزیعشد
بــا همــکاری یــاوران مهرآفریــن
بســتههای ارزاق و پوشــاک در میان
خانوادههای تحت حمایت موسســه
در هندودر توزیع گردیــد .ارزش این
سبد حمایتی که شــامل روغن ،برنج،
رب ،قند و شــکر ،حبوبات ،ماکارونی و
پوشاک می باشد ،بالغ بر هفتاد ملیون
ریال بوده است.

توزیع ارزاق در کرمان
بــا همراهی یــاوران مهرآفرین ســبد کاالیــی ارزاق میان چهل
خانواده تحت پوشش مهرآفرین در کرمان توزیع گردید.خانم نیره
ولندیاری مدیر شــعبه کرمان مهرآفرین ضمن برشــمردن هدف
مهرآفرین جهت تغییر مســیر زندگی کــودکان کار از خیابان به
زندان به مسیر خیابان به دانشــگاه و اصالح فرهنگ خانوادههای
تحــت حمایت،به برنامه ریزی انجام شــده جهــت ارائه خدمات
مددکاری و مشاوره و آموزشی در سال  1393اشاره کرد.
وی افزود :رویکرد موسســه مهرآفرین بازگرداندن عزت نفس به
مددجویان ،جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم
محوری ،و مبارزه با فقر فرهنگی است.

اقالمبهداشتیدرمانی
و ارزاق در کتیج توزیع شد

با همراهی یاوران مهرآفرین بستههای تهیه شده ارزاق میان 100
خانواده تحت پوشــش کتیج واقع در استان سیستان و بلوچستان
توزیع گردید.
در این راســتا اقالم بهداشــتی درمانی اهدایی توســط کارکنان
شــرکت همراه اول که در طرح روز داوطلبی کارکنان جمعآوری
گردیده بود به تنها درمانگاه منطقه تحویل گردید.
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این موسسه با حمایت یاوران یک دستگاه بافندگی
جهت خانــم ش.ت که دارای دو فرزند می باشــند
خریداری و تهیه کردند .بر این اساس واحد کارگاهی
خانگی وی با ثبت سفارش و فروش محصول تولیدی
شــروع به فعالیت نمود .توانمند ســازی مبتنی بر
اشــتغال خانوادههای تحت پوشــش جهت کاهش
وابســتگی و ارتقای عــزت نفس ایشــان از اهداف
کلیدی مهرآفرین است.

اهدایسبدکاالبهخانوادههای
کودکان کار و خیابان
روز ســه شــنبه  28مردادمــاه تعــداد  25ســبد کاال را میان
خانوادههای تحت پوشــش این کانون توزیع کــرد .به گزارش
روابط عمومی ،این ســبدهای کاال بیــن خانوادههایی که دچار
سوء تغذیه بودند توزیع شده است .بر اساس این گزارش ،مددکار
کانــون از میان مددجویــان با توجه به نیاز بیشــتر آنها این 25
خانواده را انتخاب کرده است.
گفتنی اســت این سبدهای کاال شــامل برنج ،ماکارونی ،روغن،
عســل ،خرما ،چای ،شــکر و حبوبات و غیره بــه ارزش تقریبی
 1.200.000هزار ریال بوده که شهرداری منطقه  3تهران حامی
این عمل خیر شده است.

یک روز میهمان فود کورت جامجم
یکشنبه ظهر فضای فودکورت جام جم از هیجان کودکانه مهرآفرینی پر شد .در این اردو کودکان
ممتاز مؤسسه جهت صرف ناهار میهمان پیتزا عالالدین ،رستوران الوانسی ،السالسا و رستوران
شنتی بودند .بچهها پس از خوردن غذا که با شیطنتهای کودکانه و پر از لبخند و شادی حاصل
از ضیافت بود ،میهمان بستنی خوشمزه بنیتو بودند .این اردوی تفریحی که با تالش مدیریت و
کارکنان فودکورت جامجم و در جوی دوستانه ،مهربانی و سرشار از انرژی بود ،مورد استقبال
کودکان قرار گرفت .یاوران مهرآفرین راهتان هموار باد.

جـامعه

مهرآفرینی
درماه مهمانیخدا

خدا را شاکریم که بار دیگر توفیق درک ماه رمضان
را به ما عنایت فرمود .ماه مبارک رمضان فرصت
خوبیست برای انجام کارهای خیر و چه کار خیری
باالتر از اینکه دست نیازمندی را در این ماه پر
از خیر و برکت بگیری و دل انسانی را شاد کنی.
«مهرآفرین» در این ماه عزیز و مبارک که ماه
گسترش سفره الهی است توانست خدمات زیر را
برای مددجویان تحت پوشش خود ارائه دهد.

ضیافتافطار
در یک ضیافت افطار سی نفر از مددجویان
«مهرآفرین» در رستوران بیبی ستارخان
میهمان یکی از یــاوران مهرآفرین بودند.
همچنین جمعــی از مهرآفرینان کرمانی
بــه ضیافت افطــار مؤسســه نیکوکاری
«مهرآفرین» در مجتمــع تفریحی پاییز
کرمــان آمدنــد و روزه خــود را در کنار

زنان و کودکان نیازمد افطــار کردند .در
حاشیه این ضیافت یکی از خیرین گفت:
«خیریهای موفق است که نگاه علمی و به
روز داشــته باشد ،زیرا نگاه سنتی همیشه
احساســی و دلسوزانه اســت ،اما با این
روش خدمت مانــدگاری انجام نمیگیرد
زیرا به خانواده نیازمند به صورت مقطعی

کمک مالی میشــود ،که اکثر اوقات این
کمک یک آسیب است و خدمت نیست».
وی با اشاره به آشنایی کاملش با مؤسسه
مهرآفرین در تهران گفت« :این مؤسســه
بــا عقل و تدبیــر و برنامــهای توانمند به
مددجویان خدمترســانی میکند و در
تالش اســت خدمتی را بــه مددجو ارائه

دهــد که مبتنی بــر توانمنــد کردن آن
خانواده باشد».
ایشــان تصریح کــرد« :با توجــه به روند
توانمندسازی ،استقالل و خودکفایی افراد
در مؤسسۀ خیریه «مهرآفرین» ،زمانی که
برای این مؤسســه گام برمیدارم حساس
میکنم یک خانواده را زنده کردهام».

بازدیدوتفریح
برایکودکانکار

توزیع
خرما

توزیع غذا
میانکودکان کار

توزیع
ارزاق

به همت کانون جوانان «مهرآفرین»
کــودکان کار و خیابان به برج میالد
رفتند .پنجــاه نفر از ایــن کودکان
بیست و ســوم تیرماه برای بازدید از
برج میالد و پارک دلفینها گرد هم
آمده و پس از دیدن شگفتیهای برج
با صرف افطار و شــام روزه خود را باز
کردند .خاطر نشــان میشود تمامی
هزینههای این برنامه توسط یکی از
یاوران کانــون جوانان «مهرآفرین»
پرداخت شده بود.

توزیــع  30بســته خرمــا میــان
کارتنخوابهــا ،توزیع  50بســته
خرما میان خانواده کودکان کار
توزیع غذای گرم:
توزیع  250پرس غذا در درب منازل
مددجویان بم
توزیــع  250پــرس غــذا میــان
مددجویان اسالمشهر
توزیع  20پرس غذا میان مددجویان
کرمان

دوازدهم مــاه رمضان ،بــا حمایت
یاور موسسه ،کودکان کار منطقه 3
میهمان سفره افطار مهرآفرین بودند
با تــاش کانون جوانــان مهرآفرین
یکصد پرس غــذا به همراه بســته
لبنیاتــی شــرکت پگاه میــان این
کودکان توزیع گردید.

 366بســته خواروبار (برنــج ،پنیر،
شــیر ،گوشــت و مرغ و )...در تهران
و  89بســته خواروبــار در کتیــج،
 85بســته خواروبار در زاهدان و 52
بســته در بندرعباس و  57بسته در
هندودر و  30بســته در ســیرجان
توزیع گردید.
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جـامعه

ن استکهدرآن
بهترینخانهآ 
بهیتیمینیکوکاریشود
رییس جمهور مؤسسات خیریه را ستود

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در مراســم دیدار و ضیافت افطار با ایتام
کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد:
افرادی که کوتاهاندیش هســتند و آینده
را بلند نمیبینند معمــوالً خانوادههای
محدودی دارنــد اما آنهایی کــه آینده
بلند انســانیت و بشــریت را در پیشگاه
خدا میبینند خانوادهشان به بزرگی یک
کشــور ،یک ملت و گاهی همه انسانها و
جامعه انسانی است.
رییس جمهور با بیان اینکه اگر کل کشور
و جامعــه را خانواده خــود بدانیم ،با دید
وسیعی به جامعه انســانی نگاه خواهیم
کــرد ،افــزود :در قرآن مجیــد هم همه
مســلمانان اعضای یک خانواده قلمداد
شدهاند .پس اگر همه دختران و پسرانی
که پــدران یا مــادران خود را از دســت
دادهاند فرزندان خــود بدانیم آنها نیز در
زندگی کمبودی احساس نخواهند کرد.
وی با اشــاره به اینکــه در تاریخ معموالً
افرادی کــه در دوران کودکی و نوجوانی
ســختی یتیمی را کشیدهاند رشد بهتر و
بیشتری داشتهاند ،گفت :نمونه برتر این
مثال رسول مکرم اسالم است که اشرف
مخلوقات عالم شــد و به مقام و منزلتی
رسید که همه فرشتگان عظمت و بزرگی
او را در عرش اعلی یافتند.روحانی بهترین
خانواده را از دید پیامبر اسالم خانوادهای
دانســت که در آن به یتیمی نیکوکاری
میشــود و گفت :اگر خانههــای بزرگی
به نام موسســات خیریه ،مسائل ایتام را
بر دوش میگیرد ،پــس بهترین خانه و
تاسیسات از دیدگاه پیامبر است .روحانی
خطاب به خادمــان کودکان یتیم ،گفت:
شــما کار بزرگی را انجام میدهید و این
امور کاری نیست که دولتیها بتوانند به
خوبی انجام دهند ،بلکه این کار،کار مردم
اســت و دولت باید یاری و کمک رساند.
روحانی با بیان اینکــه تمام کارهایی که
توســط ســازمانهای مردمنهاد انجام
میگیرد ،با یــاری دولت بهتــر از خود
دولت بــه نتیجه خواهد رســید ،گفت:
افتخار همه ما این اســت کــه فرزندان
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روحانی
خطاب به خادمان
کودکان یتیم ،گفت :شما کار
بزرگی را انجام میدهید و این امور
کاری نیست که دولتیها بتوانند به
خوبی انجام دهند ،بلکه این کار،کار
مردم است و دولت باید یاری و
کمک رساند
این مــرز و بوم و پســران و دختران این
ســرزمین اعضای خانواده ایران و اسالم
بزرگ زندگی راحتی داشــته باشند و به
آیندهشان مطمئن باشند.

روحانی
پدرخوانده شد

رییس جمهور کشورمان در جریان اهدای دفترچه
سالمت به دونوزاد بی سرپرست اعالم کرد که از این پس
مسئولیت پدرخواندگی آنها را بر عهده میگیرد .در همایش
بیمه سالمت همگانی که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست
جمهور برگزار شد ،رییسجمهور به 13نفر از نمایندگان قومیتهای
مختلف 2کودک کار و  2کودک تحت سرپرستی شیرخوارگاه
دفترچه بیمه سالمت اهدا کرد که در حین اهدای این دفترچه به
 2کودک شیرخوار که یکی از آنها پسر و دیگری دختر بود اعالم
کرد که مسئولیت پدر خواندگی آنها را بر عهده میگیرد.
زینب 4ماهه و حسام 6ماهه دو کودک تحت پوشش
شیرخوارگاه آمنه هستند که از امروز فرزند
خوانده رئیس جمهور شدند.

جـامعه
معصومهآباد،عضوشورایاسالمیشهرتهران

موسساتخیریه ازسازمانهایدولتی موفقترند
عضو شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد:
موسسات خیریه همواره در حمایت از خانوادههای
نیازمند و کاهش مشکالت جامعه ،پیشگام از دولت
و مسئوالن حرکت میکنند و در سالهای اخیر،
موسسات خیریه به دلیل توانمندی باالی خود
اقدامات ارزندهای در تهران بزرگ انجام دادهاند.
معصومه آباد ،عضو کمیسیون سالمت شورای شهر
تهران با اشاره به اینکه مشارکت مردم در قالب
موسسات خیریه در حل مشکالت خانوادههای
نیازمند و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه
کودکان کار ،بدسرپرست و بیسرپرست بینظیر
بوده است ،گفت :مردم در قالب سازمانهای
مردمنهاد ،همواره پیشگام از دولت و مسئوالن،
حرکت کردهاند و این موضوع کام ً
ال اثبات شده
است.

اورژانس اجتماعی
شهرداری تهران برای حل مشکالتی از این دست،
اورژانــس اجتماعــی دارد و اقدامــات متعددی
شامل شناسایی و ساماندهی افراد در بخشهای
مختلف آسیبهای اجتماعی انجام داده اما نکته
اصلی اینجاســت که فعالیت شهرداری تهران یا
موسســات خیریه یا ســازمانهای مردمنهاد به
درستی انجام نمیشود ،چراکه اگر این اقدامات
موثر واقع میشد باید روند آسیبهای اجتماعی
کاهــش مییافت نه اینکه فرد آســیبدیده هر
بار در یک ســطح از آســیبها دیده شــود .به
گفته معصومه آباد ،هدف از فعالیت ســازمانها
و نهادهــای متولی در کنار موسســات خیریه،
کاهش آســیبها و بهبود زندگی افراد اســت تا

شناخت نیازمندان واقعی
وی با اشــاره به حل نشــدن آسیبهای
اجتماعی با وجود فعالیت موسسات خیریه
و سازمانهای مردم نهاد ،افزود :متاسفانه
ظرفیت و جایگاه ایــن نوع فعالیتهای
خیرخواهانــه در کشــور به رســمیت
شــناخته نشده اســت ،این درحالیست
که در سطح جامعه شــاهد آن هستیم
کــه مردم با کمکهای خود به متکدیان
وضعیت زندگــی آنها را بهبود میدهند،
اگرچه باید این کمکها ساماندهی شود
تا نیازمندهــای واقعــی از این ظرفیت
برخوردار شوند.عضو کمیسیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر تهران همچنین با بیان اینکه
باید نظارت درســت و جامعی بر فعالیت
موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد
از سوی متولیان صورت گیرد ،تاکید کرد:
شورای شــهر تهران با توجه به اهمیت
موضوع ،طرح جامع آسیبهای اجتماعی
را به تصویب رسانده است .در اجرای این
طرح ،موسســات خیریه و سازمانهای
عالقهمند بــه حمایــت از خانوادههای
نیازمند ،نقش زیادی دارند و شــورا نیز
بودجهای برای اجرایی شدن طرح در نظر
گرفته است اما با همه این اقدامات ،نکته
اصلــی یکپارچه نبودن و عدم هماهنگی
میان ارگانها با این موسسات
خیریه است.

زندگی فرد آسیبدیده به استاندارد نزدیک شود
اما خروجی کار بیانگر این امر اســت که درصد
کمتری از این تالشها منجر به توانمندی افراد
میشــود .وی نکته اصلی در موفقیت تالشهای
موسســات خیریه به خصوص در بخش کودکان
کار را در این دانســت که باید فرد آسیبدیده را
بــه همراه خانواده آن فرد در نظر گرفت و تاکید
کرد :در سالهای اخیر موسسات خیریه به دلیل
توانمنــدی باالیی که دارند اقدامات ارزندهای در
مناطق مختلف تهران انجــام دادهاند .به اعتقاد
من اگر شــورای شــهر تهران ایــن ظرفیت را
جدیتر ببیند ،نقشآفرینی این موسسات بیشتر
خواهد شد .

سطحبندی مشکالت مانع گسترش آسیبها

آباد با تاکید بر اینکه ســطحبندی آســیبهای
اجتماعی کمک شــایانی در حل مشکالت خواهد
کرد ،گفت :موسسات خیریه میتوانند در بخشهای
مختلف با ســطحبندی مشکالت ،مانع از گسترش
آسیبهای اجتماعی شوند برای نمونه هر کدام در
یک بخش ویژه فعالیت کنند و اینگونه نباشــد که
تمامی افراد آسیبدیده در یک محیط قرار گیرند تا
وضعیت آسیبهای آنها عمیقتر شود.
وی از دیگر مشکالت برخی موسسات و سازمانهای
مردمنهاد را نبود مجوز فعالیت دانست و افزود:
بســیاری از ظرفیتهای موجود در این بخش
به دلیل نبود مجــوز و نظارت کافی ،گاهی
مشکلساز میشوند .از سازمانهای متولی
همچون سازمان بهزیستی خواسته شده
است از ظرفیت این بخشها استفاده شود

چراکه این سازمان به تنهایی نمیتواند بر مشکالت
پیروز شود
آباد درباره وجود الگوی الزم از ســوی شورای شهر
تهران برای افزایش ظرفیت موسســات خیریه در
بخشهای مختلف اعالم کرد :شــورا در قالب طرح
آسیبهای اجتماعی چندین الگو را به این موسسات
و سازمانهای مردمنهاد پیشــنهاد کرده است اما
متاسفانه به دلیل یکپارچه نبودن فعالیت
مردمی با دولــت انتظارات محقق
نمیشــود با این وجود شورای
شــهر تهران مانند همیشه
اعالم میکنــد در صورت
وجود ظرفیتهای جدید از
موسسات خیریه و فعالیت
آنها حمایت میکند.

معصومهآباد

متولد 1341آبادان

وقتی 17ساله بود ،اسیر عراقیها شد.
خاطرات او در کتاب «من زندهام» منتشر
شده است .وی دکترای بهداشت
باروری دارد و عضو شورای شهر
تهران در دوره سوم و چهارم
بودهاست.
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جـامعه
همه شنیدنیها درباره کارهایی که مددکاران مهرآفرین میکنند
تا مددجو سرپای خود بایستد

اینجاهمماهیمیدهند
همماهیگیرییادمیدهند

میدان شهدا ،کوچه مجاهد ،انتهای کوچه آشــوری در کوچکی خودنمایی
میکند که روزگاری خانه پدری خانم فاطمه دانشور بوده است و اکنون دفتر
عملیاتی موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر است .خانم دانشور در یکی از
مصاحبههایش در مورد انتخاب نام این موسسه اینگونه گفته است« :به خاطر
عشــقم به خداوند برای اسمگذاری روی این موسسه خیریه ،دنبال اسمی از
اسماء خداوند میگشتم و به مهرآفرین رسیدم .خداوند مظهر عشق است و
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مهر از آن نشأت میگیرد و آفریننده مهر خداوند است .ما مهرآفرینی را باید
از او یاد بگیریم .وقتی برای ثبت این اســم به اداره ثبت رفتم ،گفتند باید دو
سیالب دیگر هم به آن اضافه کنی که «پناه عصر» را هم به آن اضافه کردم .فکر
میکنی معنی مهرآفرین پناه عصر این است :خداوند پناه همه انسانها در همه
دورانهاست.امیدوارم خداوند خودش همیشه از این نام و پناهنگاه محافظت
کند تا همیشه حضور داشته باشد و به انسانهای نیازمند خدمات رسانی کند».

جـامعه
مشاوره
بگیر،آموزش
ببین وکارکن

خانوادههای
بد سرپرست
یعنی چه؟
خوشاخــاق و باانگیزه هســتند ،فعال و جوان.
سرمایه انسانی مهرآفرین هستند .تا به امروز هم
توانســتهاند به یاری خداوند و در سایه مدیریت
کارآمد مدیــران ،گره از مشــکالت نیازمندان و
خانوادههای بدسرپرست و بیسرپرست باز کنند.
رویکرد موسســه مهرآفریــن بازگرداندن عزت
نفس به مددجویان ،جایگزین کرد فرهنگ عزت
محوری به جای ترحم محــوری و مبارزه با فقر
فرهنگی است و به همین دلیل واحدهایی مانند
آموزش ویژه مددجویان ،مشــاوره ،مددکاری در
این موسسه تاسیس شده است.
خانــم خواجویی مــددکار اجتماعی موسســه
مهرآفرین است .شــاید همزاد موسسه است که
در کنار هم ســابقه هفت سال فعالیت دارند و از
زمــان آغاز کار تا امروز ،او و همکاران موسســه،
همچنــان برای انجــام برنامههــا و فعالیتهای
موسسه ثابتقدم هســتند تا با کمک نیکوکاران
فعال و بیشــتر شــدن حمایتهای آنان ،هر روز
چشــم اندازی روشنتر پیش چشــم نیازمندان
گشوده شود.
حرفهایم با خانم خواجویی از همینجا شــروع
شد« :اینکه موسسه مهرآفرین چرا ایجاد شد و در
جستجوی چیست؟ میگوید« :موسسه مهرآفرین
به قصد تغییر مسیر زندگی خانوادههایی برپاشده
که از حضور فیزیکی فردی به نام سرپرست مرد
به طور دائمی و موقت برخوردارند ،اما از حمایت
عاطفی و مالی و روانی این فرد به عنوان همسر یا
پدر برخوردار نیستند».
اصطــاح «بدسرپرســت» مرد معتــاد ،زندانی،
از کارافتــاده ،کم درآمد ،کارتــون خواب ،دچار
اختــاالت جســمی و یــا روانی و  ...اســت که
نمیتوانــد و یــا نمیخواهد که خانــواده اش را
تحت سرپرســتی خود قرار دهد و در رابطهاش با
خانواده ،طالق یا فوت صورت نگرفته است.
از آنجایی که فرهنگ طالق در بیشتر خانوادههای
ایرانی خصوصا خانوادههای ضعیف امر ناپسندی
شمرده میشود به همین خاطر اینگونه خانوادهها
مجبورند با تحمل مشــکالت موجــود بار منفی
سرپرست قانونی را نیز به دنبال بکشند و از خدماتی
که خانوادههای بی سرپرست از آنها به طور دولتی
به نام بیمه و هزینههــای اجتماعی برخوردارند،
بینصیب باشند .البته به گفته خانمخواجوی نژاد
اگر بتوان برای سرپرست قانونی یعنی مرد خانواده
اقداماتی کــرد که با آگاهی و آمــوزش و انتقال
مهارتها آن را به عنوان سرپرست توانمند تغییر
دهیم که چه بهتر ،اما اگر در انجام این کار موفق
نشویم تحت هیچ شرایطی خانواده رها نمیشود.
پس موسسه مهرآفرین با شناسایی این گروهها به
عنوان گروههای هدف ،مدارک را بررســی کرده و
پروندهای تشکیل میدهد.

نکته

در بین
خانوادهها ،زنان
و کودکانی
هم هستند
که مشکالت
مالی آنها را به
این موسسه
نمیکشاندبلکه
عدم آگاهی در
وظیفه شناسی و
وجود مشکالت
روانی از قبیل
کودک آزاری
سبب میشود
تا از مددکاران
موسسه کمک
بطلبند و
مددکاران با
تکیه بر دانش
و مهارت خاص
خود در حل
مشکالت این
گونه گروهها
میکوشند

در دورانی که رکود و تورم خیلی از سرپرســتان خانواده را شــرمنده همســر و
فرزندانشــان میکند ،چطور خانوادهها و فرزندانی با وجود سرپرســتان بد با
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
در مرحله اول فکر کردم که مشــکالت اقتصادی و رفع نیازهای مادی و روزانه
اینگونه خانوادهها ،رسالت بزرگ این موسسه است اما هرچقدر که مددکار باذوق
ما از فعالیتهایشان بیشتر میگفت ،بیشتر به عمق و اهداف بلندمدت موسسه
در تحت پوشــش قرار دادن این خانوادهها پی میبردم .اینکه موسسه در عین
کمکهای نقدی ،کمکهای غیرنقدی به صورت مشاوره ،آموزش و اشتغالزایی
ارائه میکنــد ،مصداق به جای هر روز ماهی دادن آن اســت که ماهیگیری را
آمــوزش دهند .به گفته خانم خواجویی هدف اصلی ارتقاء ســطح کیفی اعضاء
خانواده اســت ،به نحوی که حمایتهای مســتمر تا زمانی که اعضای خانواده
آسایش خاطر از رفع مشکالتشان نداشته باشند ادامه دارد.

قضا
و قدر موثر
نیست ،شما
مهارت ندارید!
ی برخی از خانوادهها به دلیل فقر فرهنگی با مشکلشان
به گفته فرشــته خواجوی 
آشــنایی ندارند و با حاشیههای زندگی و نسبت دادن مشکالتشان به قضا و قدر
سعی دارند خیال کنند که انگار همیشه بدشانس هستند و تقدیر با آنها یار نیست.
اما به یاری کمکهای مشــاورهای مددکاران آنها پس از گذشــت جلسات مشاوره
و آمــوزش مهارتهای زندگی به مرور به مهارتها و توانمندیهایی دســت پیدا
میکنند که اعتماد به نفس پیدا میکنند و با عزت نفس در جامعه حضور مییابند.
اینجا خانمهایی مراجعه میکنند که حتی در جلســات اولیه اعتماد به نفس الزم
برای حضور در دفتر را نداشــتند اما االن به یاری جلسات مشاوره در نقطههایی از
شهر مشغول به کارند و عالوه بر استقالل و امنیت مالی از اعتماد به نفس الزم برای
حضور در جامعه برخوردارند .در بین خانوادهها ،زنان و کودکانی هم هســتند که
مشکالت مالی آنها را به این موسسه نمیکشاند بلکه عدم آگاهی در وظیفهشناسی
و وجود مشکالت روانی از قبیل کودکآزاری سبب میشود تا از مددکاران موسسه
کمک بطلبند و مددکاران با تکیه بر دانش و مهارت خاص خود در حل مشــکالت
اینگونه گروهها میکوشند.
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کودکان کار در منشور مهرآفرین

جـامعه
زندگی
با مشاوره
معنی پیدا
میکند
ی تاکید میکند این حقیقت را
فرشــته خواجوی 
باید قبول کرد که در جامعه ما کمتر کسی است
که حاضر باشــد به خانوادههایــی که مرد باالی
سرشــان اســت کمک کنند اما باید قبول کرد
که در برخی موارد وجــود مرد حتی میتواند بر
مشــکالت یک خانواده اضافه کنــد .تامین مالی
برای رفع نیازهای اعضای خانواده از قبیل تامین
مسکن از اولویتهای نیازهای مادی خانوادههای
بدسرپرست محسوب میشود .چراکه خانوادهای
که دائم بدون بهره از حقوق و منبع مالی در فکر
اجاره خانه باشد ،نمیتواند در رفع نیازهای دیگر
از خود رغبت و تمایلی نشان دهد و نقش حامی
را بــرای فرزندان ایفا کنــد .تامین اقالم مصرفی
خانه ،تامین جهیزیه ،اختصاص وامهای ضروری
و تامیــن هزینههای درمانی از مشــکالت رایج
این گروهها اســت .دســتیابی به استقالل نسبی
خانوادهها خیلی مهم است ،یعنی اینکه مددکار با
استفاده از تواناییهای گروه هدف و منابع موجود
در جامعه زمینه ایجاد اســتقالل نســبی آنها را
فراهم کند تا بتوانند بدون نیاز به حمایت و کمک
مستمر دیگران به زندگی سالم خود ادامه دهند
و به اصطالح سربار نباشند البته برای کسانی که
فقط برای رفع نیاز از خدمات مددکاری اجتماعی
اســتفاده میکنند ،کســب رضایت خاطر مهم
است چون ممکن است اســتقالل نسبی داشته
باشــند .مشــاورههای حقوقــی از طریق جذب
وکالی حقوقــی برای عقد قراردادهایی که منجر
به مشاوره و دفاع حقوقی میشود و مشاورههای
روانشناسی که برای رفع مشکالت روانی اعضای
خانواده به خصوص کودکان و مادران که آســیب
پذیرترنــد در راســتای کارهای مــددکاری به
مددجویان داده میشود.

عملکرد
واحدمددکاری
تهران در سال
92
درســال گذشــته  406مراجعه کننده
داشتهایم که تعداد  70خانواده جزو گروه
هدف بوده اند و پذیرش شدند 49 .خانواده
بــه خیریههای مرتبط بــا نتیجه مثبت
فرســتاده شــدند 287 .خانواده نیز جزو
گروه هدف نبودنــد .در ذیل به نمونه ای
از کارهای انجام شــده در این واحد اشاره
میگردد:
از بین مددجویان پذیرش شده  46نفر
معرفی به کار شده و اکنون شرایط بسیار
بهتری دارند
ایجاد خوداشتغالی برای  47خانواده
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بین صحبتهای خواجویینژاد فهمیدیم که حمایت از کودکان به خصوص کودکان کار که اکثرا جزو
خانوادههای بدسرپرست محسوب میشــوند ،جزو حمایتهای اصلی این موسسه است .کودکان
کاری که مسیر زندگی شان به جای «از خیابان تا زندان» به «از خیابان تا دانشگاه» تغییر میکند.
برگزاری جلسات مشــاوره برای مادران این خانوادهها و رابطه مددکار با مادران و همسر از وظایف
اصلی مددکاران این موسسه است که فقط در مکان انجمن صورت نمی گیرد و مددکاران هر سه ماه
یکبار به منظور سرکشی و ایجاد رابطه عاطفی و صمیمیتر به منازل این خانوادهها سر میزنند و از
کم و کیف و روال طی شده و تاثیر کار خود آگاهی پیدا میکنند .این حمایتها تا وقتی که خانواده
به استقالل کامل برسد ادامه دارد.

واحد
مددکاری
درتهران
6ماهه اول
سال93

و اما
سفیران
مهرآفرین
از دیگر نوآوریهای موسسه
مهرآفرین انتصاب یک چهره
فرهنگی مشهور به عنوان
سفیر مهرآفرین است که
حرکتی شناخته شده در
جمع موسسات بینالمللی غیر
انتفاعی مثل یونیسف است.
در موسسه مهرآفرین خانم
معتمدآریا این مسئولیت مهم
را پذیرفتهاند و خانمها کتایون
ریاحی و مریال زارعی نیز در
این امر به نوبت قبول مسئولیت
کردهاند و اینک شعار موسسه
که میگوید «رسیدن به روزی
که هیچیک از انسانها احساس
درماندگی و تنهایی نکنند»
من را امیدوار کرد که خداوند
خودش حامی نیکوکاران است
و ان شاءا ...روزی برسد که
ما کودک بدسرپرست نداشته
باشیم و این مجموعه بتواند نیاز
دیگری از بخشی از جامعه را
پاسخ دهد.

معرفــی  15خانواده افغان به ســفارت
و گرفتن کارت تردد برای ایشــان ،الزم
به توضیح اســت سفارت افغانستان برای
صدور هر کارت مبلغی حدود  4میلیون و
هفتصد هزار ریال دریافت میکند
آزادسازی  3مددجو با مبلغ  165میلیون
ریال
ارجــاع مددجویان به بیمارســتانها و
کلینیکها جهت دریافت خدمات پزشکی
و جراحی
انجام معاینــات دورهای و چکاپ کامل
مددجویــان و فرزندان ایشــان با برآورد
هزینه  374میلیون و  270هزار ریال
تامین گوشت مرکز جمالالحق در پاییز
92
اهدا گوشت به شهرداری

در  6ماهه اول سال  93تعداد  147خانواده ،به مهرآفرین مراجعه کردهاند
که تعداد  34خانواده جزء گروه هدف و نیازمند تشخیص داده شدند و نیز
 7خانواده به خیریههای مرتبط فرســتاده شدند و  106خانواده نیز جزء
گروه هدف نبودند .در ذیل به نمونهای از کارهای انجام شده در این واحد
اشاره میکنیم:
از بین مددجویان پذیرفته شده  18زن بدسرپرست معرفی به کار شده
و االن خانواده در شرایط بسیار بهتری به سر میبرد ارجاع مددجویان به
بیمارستانها و کلنیکها جهت دریافت خدمات پزشکی و درمانی انجام
معاینات دورهای و چکاپ کامل مددجویان و فرزندان ایشان با برآورد هزینه
با مبلغ  196میلیون و هشتصد هزار ریال تهیه مسکن با مبلغ  45میلیون
ریال پرداخت دیه جهت جلوگیری از زندانی شــدن مددجو به مبلغ 35
میلیون ریال پرداخت بدهی یکی از مددجویان تحت پوشــش مرکز به
مبلغ  1میلیون و پانصد هزار ریال اهداء  125پک میوه به موسسه بهشت
امام رضا توزیع پک بهداشــتی کودکان توزیع شیر بین مددجویان
افطاری  30خانواده در رســتوران بی بی ستارخان افطاری  250خانواده
در اسالمشهر  50ساندویچ بین مددجویان توزیع لباس بین مددجویان
اهداء یک جهیزیه و ثبت نام دانشجو و دانش آموزان بازمانده از تحصیل
تعداد خانوادههای پذیرش شده
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گرفتن عکس پرسنلی از  152مددجو به
مبلغ  27میلیون و  360هزار ریال
دادن افطاری به مددجویان مهرآفرین در
اسالمشهر با برآورد هزینه  84میلیون و
 500هزار ریال
دادن افطاری به مددجویان طلوع بینام
و نشانها

توزیــع  3250پرس غــذا و میوه بین
مددجویان
راه انــدازی اتاق معاینه و انجام تســت
قند خــون بین مددجویان مرکز – انجام
معاینــات سنوســینه بیــن  30نفر از
مددجویان باالی چهل سال و انجام تست
پاپ اسمیر بین مددجویان مرکز

جـامعه
گزارش  6ماهه فعالیتهای مهرآفرین استان کرمان

نوروزتاعیدقربان مهرآفرینانکرمان
شوروشادیخلقکردند

نمایندهموسسه
نیکوکاریمهرآفرین
استان کرمان در
گزارشیفعالیت
ششماههموسسه
خیریهنیکوکاری
مهرآفرین پناه عصر
را در این استان
تشریح کرده است:
خانــم نیــره ولندیاری در گــزارش خود آورده اســت :برنامههای فرهنگی و هنری بود که شــبی به یادماندنی
درروزهــای آغازیــن بهــار ،93خدمتگــزاران عرصه و مقــدس را در اذهان کودکان و خانوادههای ایشــان تا
خیروخدمت درموسسه نیکوکاری مهرآفرین کرمان به همیشــه ماندگار کرد .ســنت زیبای افطاری باز هم در
دیدار مددجویان تحت پوشــش این مرکز شتافتند و با ایام ضیافتا ...از ســوی این موسسه تکرار شد به نحوی
تقدیم هدایایی فرارسیدن ســال نو را به ایشان تبریک که  4مراســم افطاری دیگر در کرمان و مراسمی نیز با
گفتند .این حضور آکنده از مهر که به نیت نشاندن گل حضور مددجویان شهرستان بم و خانوادههای ایشان در
شــادی و لبخند بر لبان کــودکان و زنان این مجموعه ،بم برگزارگردید.
در ایام فرخنده بهار انجام شــد ،حسن آغاز فعالیتهای در این گزارش آمده اســت :به منظور ایجاد شــادابی و
نشاط با بهرهگیری از فرصت تعطیالت تابستان و اوقات
خداپسندانه این موسسه در سال  1393بود.
فراغت دانش آموزان ،تمهیدی اتخاذ شد که
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است:
دانشآموزان و کــودکان مهرآفرینی
ماه ضیافت پــروردگار ،رمضانالمبارک،
در
در چند نوبت از امکانات فضاهای
بهانه معنــوی دیگری بود که قبل از
فرصتتعطیالت
تفریحی و شــهر بــازی کرمان
فرارســیدن آن موجبــات اهداء و
تابستان و اوقات فراغت
استفاده کنند و نوای شادی و
توزیع ارزاق مورد نیاز مددجویان
دانش آموزان مهرآفرینی در چند
سرورشان همراه با دیگر بچهها
تحت پوشــش را برای خادمان
نوبت از امکانات فضاهای تفریحی
در فضــای شــهر طنینانداز
ایــن مرکز فراهــم آورد .افتخار
و شهر بازی کرمان استفاده کردند
شود.
داشتیم با توزیع اقالمی از قبیل
و نوای شادی و سرورشان در
نماینده موسســه نیکوکاری
برنج ،روغن ،حبوبات و ...همچنین
فضای شهر طنینانداز
مهرآفرین استان کرمان در ادامه
پوشاک شــرایطی را رقم بزنیم که
شد
گزارش خود آورده اســت :یاوران
خانوادههای عضو موسسه با خاطری
معنوی موسسه مهرآفرین در استانداری
آســوده به اســتقبال ماه مبارک رمضان
کرمان به همراه همکاران موسســه با حضور
بروند .برکتی بار دیگر از سوی خداوند دراین ماه
در منزل مددجویان تحت پوشــش با ایشان دیدار و از
پر از رحمت بر ما نازل شد.
برگزاری مراســم افطار ویژه مددجویان و یاوران موسسه نزدیک با خانواده مددجویان گفتگو کردند .یاوران موسسه
در یکی از بهتریــن و مجللترین مجتمعهای تفریحی در استانداری ضمن ابراز رضایت و خرسندی از عملکرد
وگردشــگری کرمان ،مجتمــع پالیز همراه بــا اجرای همکاران موسسه و ارائه خدمات مرکز قدردانی کردند.

وی در بخش دیگری از این گزارش به آغاز سال تحصیلی
اشــاره کرده و آورده اســت :نزدیک شــدن شروع سال
تحصیلی فرصت ارزشمند دیگری را نیز فراهم آورد تا بار
دیگر باران لطف و مهر یاوران موسسه برفرزندان مهرآفرین
ببــارد و به زیباترین وجه در توزیع لوازمالتحریر ،کیف و
کفش و پوشــاک شــرایطی را فراهم آورد که محصالن
مهرآفرین با زیباترین و مرغوبترین وســایل به استقبال
سال تحصیلی بروند و شادی و نشاط کودکانه خود را با
همساالن خود تقسیم کنند.
وی همچنیــن افزوده اســت :خانوادههای مهرآفرین در
عیدسعید قربان میزبان همکاران موسسه بودند که بنا بر
رسم مقدس عید برای تبریک و اهداء نذورات قربانی ،با
ایشان دیدار کردند.
در این برنامه در بین همه خانوا دههای مددجویان مرکز
گوشت قربانی توزیع شد .وی به حضور روانشناس در دفتر
موسسه (دو روز درهفته) و ارائه خدمات روانشناسی به
فرزندان و خانوا دههای مددجوی مهرآفرین اشاره کرده و
افزوده است :هم اینک دفتر موسسه به ملجأ و مأوایی امن
برای مددجویان عضو تبدیل شده که درددلها ،مسائل و
مشکالتشان را با دکتر ،روانشناس و همکاران موسسه
در میان گذاشــته و همگی برای رفع آن میکوشند .در
خاتمه یادآور میشود رایزنیها و برگزاری جلسات متعدد
پیرامون برگزاری بازارچه موسسه نیز از مدتی قبل آغاز
گردیده و انشــاءا  ...درآیندهای نزدیک بسیاری از مردم
خیر و مهربان کرمان ،یاوران مددجویان این موسسه در
ششمین بازارچه این خیریه خواهند بود.
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مهرآفرینانکرمانی
درضیافت افطارخانوادههاینیازمند
جمعیازمهرآفرینانکرمانیدرضیافتافطارخانوادههاینیازمندحضوریافتندوبادستانسخاوتمندشانآنها
را یاری کردند .به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،جمعی از مهرآفرینان کرمانی روزه خود را در جمع
خانوادههای نیازمند باز کردند و با دستان سخاوتمند خود این خانوادهها را شاد کردند.
گزارش :مهسا حقانیت عکس :محسن رجبپور

مهرورزی
در ماه مهمانی خدا

ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای انجام
کار خیر است و چه کار خیری باالتر از اینکه
دســت نیازمندی را در این ماه پر از خیر و
برکت بگیری و دل انســانی را شاد کنی.
جمعی از مهرآفرینــان کرمانی به ضیافت
افطار موسسه مهرآفرین در محل مجتمع
تفریحی ،رفاهی پالیز کرمان آمدند و روزه
خود را در کنار زنان بدسرپرست و کودکان
یتیم باز کردند و از نزدیک با اوضاع و احوال
این افراد آشنا شدند.

بچههای نیازمند را
فرزندان خودم میدانم

یکی از یاوران موسسه مهرآفرین استان
کرمان که از ابتدای فعالیت این موسسه با
خانوا دههای نیازمند همراه بوده اســت در
گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشــت:
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انتظاری:
رسانهها و
صداوسیما بخشی
از برنامههای
خود را به
فرهنگسازی
در زمینه
فعالیتهای
خیریه اختصاص
دهند

ســعی کردیم گوشهای از مشکالت و درد
و رنج بچههایی را که مشــکالت مرتبط با
سرپرست دارند برطرف کنیم.
محمدرضا انتظاری بیان داشــت :امیدوارم
دوســتانی که توان مالی دارند به مجموعه
مهرآفرینبپیوندندونیازمندانرایاریکنند.

وی در پاسخ به این سوال که در لحظ های
که به نیازمندان کمک میکنید چه حس و
حالی دارید ،ادامه داد :نمیتوانم احساسم را
به درستي بیان کنم ،چراكه مانند اين است
كه فرزندان خودم در گوشهای از این شهر
در تنگنا قرار دارند و انگار دست بچهها و

جـامعه

خانواده خودم را میگیرم .این خیر همچنين
عنوان کرد :امیــدوارم بتوانم در این راه خیر
بمانم و تا آخر ادامه دهم.
انتظاری که مدیرعامل کارخانه فرش الماس
کویر است ،تصریح کرد :شغل من با توجه به
حساسیت باالیی که در حوزه اقتصادی وجود
دارد دارای فراز و نشــیب و سرسختیهایی
است و با مشکالت دست و پنجه نرم میکنیم،
اما همیشه مسیر به خوبی برایم باز میشود و
میدانم که همه این گرهگشــاییها به علت
حرکتهای خیری است که زمینه آن توسط
دوستانی مانند دوستان مهرآفرین برایم فراهم
میشود.
وی افزود :رســانهها و صدا و سیما بخشی از
برنامههای خود را به فرهنگسازی در زمینه
فعالیتهای خیریه اختصاص دهند.
انتظــاری با اشــاره به اینکــه زیباترین و
لطیفترین لحظات زندگــی خود را در کنار
موسسه مهرآفرین بوده ،اضافه کرد :از طریق
خانوادهام که به یک موسسه قرآنی رفتوآمد
داشتم با موسســه مهرآفرین آشنا شدم و
دوســتان خود را هم به سمت این موسسه
هدایت کردهام.

حمایت از نیازمندان باید منطقی باشد

عباس صــادقزاده یکی دیگــر از یاوران و
حامیان موسسه مهرآفرین کرمان است ،وی
عناويني مانند مدیريت کل بهزیستی استان
کرمان و مدیریت اوقاف شهرستان کرمان را
در کارنامه کاری خود دارد.
صادقزاده به خبرنگار فارس گفت :از همان
ســالهایی که به مجموعه بهزیستی کرمان
وارد شدم ،بحث حمایت و مسائل مددجویی
را دنبال کردم.
وی ادامــه داد :همیشــه دیدگاهــم در
مجموعهکاری خود دیدگاه علمی و مشخصی
بود که در تمام دنیا هم اســتفاده میشود،

صادقزاده:
خیریهای موفق
است که نگاه
علمی و به روز
داشته باشد ،زیرا
نگاه سنتی همیشه
نگاه احساسی
است و فقط دل
میسوزانیم ،اما
عين حال خدمت
ماندگاری هم
انجام نمیدهیم.
زیرا در نگاه
احساسی به یک
خانواده نیازمند
به صورت
مقطعی کمک
مالی میکنیم که
گاهی این کمک
براي آن خانواده
آسیب محسوب
ميشود

يعني ما بايد بحث حمایت را به شكلي واقعی
و منطقی دنبال کنیم بهطوري كه فعالیتهای
خیریه دست مردم بیفتد و در حالي كه دولت
ناظر و حامی است ،مردم مجری این برنامهها
باشند.
این خیر عنوان کرد :خیریهای میتواند تاثیر
منطقی و اثر فنی و تخصصی بر خانوادههای
در معرض آسیب و حمایت داشته باشد که از
نظر مدیریت در سطح علمی و با ایده علمی و
جامع کار را دنبال کند.
صادقزاده اضافه کرد :خیریهای موفق است
که نگاه علمی و به روز داشته باشد ،زیرا نگاه
سنتی همیشــه نگاه احساسی است و ما در
حالي كه فقط دل می سوزانیم ،در عين حال
خدمت ماندگاری هم انجام نمیدهیم .زیرا ما
در نگاه احساسی به یک خانواده نیازمند به
صورت مقطعی کمک مالی میکنیم که گاهی
این کمک براي آن خانواده آسیب محسوب
ميشود و خدمت نیست.
وی با اشــاره به اینکه با موسسه مهرآفرین
در تهــران آشــنایی کاملــی دارم ،گفت:
این موسســه با عقل و تدبیر و بــا برنامه
توانمندســازی بــه مددجویــان،
خدمترسانی میکند و در تالش
اســت خدمتی را به مددجو
ارائــه دهد کــه مبتنی
بــر توانمند کــردن آن
خانواده باشد.
صادقزاده تصریح کرد:
با توجه بــه روندی که
برای توانمندســازی،
استقالل و خودکفایی
افراد در موسسه خیریه
مهرآفرین وجــود دارد
زمانی که برای این موسسه
گام برمیدارم احساس میکنم
یک خانواده را زنده کردهام.

گرهگشایی از مشکالت
در دقیقه نود!
محمدحسین نژادمحمودی هم
که یکی از خیران نامآشــنای
کرمانی است و به عنوان مدیر
مجموعه تفریحی -رفاهی پالیز،
یکی از میزبانان اصلی ضیافت
افطار خانوادههای زیرپوشــش
موسســه مهرآفرین است به
خبرنگار فارس گفــت :از روز
نخســت که مجموعه پالیز را
راهاندازی کردم ،نیتم این بود که
سهمی از خدمات این مجموعه را
برای خدمترسانی به نیازمندان
اختصاص دهــم و تاکنون هم
اینگونه بوده اســت .وی خاطر
نشان کرد :بارها برایم پیش آمده
در آخرین لحظاتی که مشکل
داشتهام ،آن مشکل رفع شده و
این گرهگشایی را تاثیر کارهایی
میدانم که برای نیازمندان انجام
دادهام.
کارآفرینیاجتماعی
مدیر موسسه خیریه مهرآفرین
اســتان کرمان هم در گفتوگو
با خبرنگار فارس اظهار داشت:
این موسســه از خانوادههای
بیسرپرست ،خودسرپرست و
بدسرپرســت حمایت ميکند.
نیــره ولندیاری عنــوان کرد:
موسسه مهرآفرین تالش خود را
بر مبنای مشارکت مردمی در امور
نیکوکاری و کارآفرینی اجتماعی
بنا کرده اســت و توانمندسازی
زنان نیازمند و کودکان بازمانده
از تحصیــل را دنبال
میکند.
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ستارههای
میدان
نیکوکاری

برخی
از ستاره های فوتبال
تنها محصور به چمن سبز نیستند،
شهرت این ستاره ها آنها را به وادیهای
مختلفی وارد کرده است .تعدادی از این
ستارهها وارد سینما شدند ،چند نفر به خوانندگی
رو آوردند ،ستاره های دیگری هم وارد عرصههای
مختلف اعم از تجارت و سایر فعالیتهای
اجتماعی شدند ،اما شاید با ارزش ترین فعالیت
غیرورزشی ستارهها به تمایل آنها برای
حضور در امور خیریه و کمک به افراد
ناتوان ،بیمار ،نیازمند و یتیم
برمی گردد.

علی کریمی

علی دایی

کریم باقری

مهدی مهدوی کیا

موشک ســابق هامبورگ همه نوع اقدام
خیرخواهانــه ای را در پرونده اش دارد ،از
کمک به ایتام گرفته تا کمک به آسایشگاه
کهریزک.
مهدویکیــا زمانی که در آلمــان بازی
میکــرد از لحاظ مــادی و معنــوی به
کودکان سرطانی کمک زیادی می کرد.
هافبک سابق تیم ملی فوتبال ایران هنوز
هم به کودکان آفریقایی کمکهای مالی
میکند.
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کریم باقــری نیز از بازیکنانی به شــمار
مــیرود که در کنــار فوتبــال ،کارهای
خیرخواهانــه را در اولویت کارهای خود
قرار داده است.
هرچند شــماره  ۶ســابق تیــم ملی
فوتبــال ایــران بارها چشــمههایی از
معرفت و جوانمــردی خود را در رابطه
با کمک به محرومــان ،یتیمان و افراد
بی بضاعت نشــان داده است ،اما نقطه
اوج اقدامات نیکوکارانــه وی به زلزله
آذربایجــان برمیگــردد ،جایی که او
با تمــام توانوقدرت بــرای کمک به
زلزله زدگان تالش کــرد .کریم باقری
مسئولیت جمعآوری کمکهای مردمی
به زلزلهزدگان را به عهده گرفت تا در آن
حادثــه دردناک نقش یــک ناجی را ایفا
کند.
کمــک هایی که باقری تــا امروز جمع
کرده به هزینه ســاخت ده ها باب واحد
مســکونی برای حادثه دیدگان تبدیل
شده است.

علی دایی را شــاید بتــوان کاپیتان تیم
نیکوکاران معرفی کــرد .آقای گل جهان
از زمانی که بازیکن بــود تا امروز فعالیتی
چشــمگیر در امور خیریه داشته و دارد.
دایی مدتی در یونســکو عضویت داشت و
با عضویت در این ســازمان جهانی وظیفه
حمایت از حقــوق کــودکان را به عهده
گرفته بــود .کمک های مالــی و معنوی
این فوتبالیســت پرافتخار به ایتام ،برگ
زرینی در کارنامه وی محسوب می شود.
تاســیس یک درمانگاه شــبانه روزی در
اردبیل ،ســاخت مدرســه ای  ۱۲کالسه
در زادگاهــش و راه اندازی پرورشــگاه و
کمک به معالجه افــراد بیمار بی بضاعت
از دیگــر اقدامات مهــم خیریه علی دایی
اســت ،اما مهمترین اقدام نیکوکارانه وی
به زلزله آذربایجان شــرقی و روستاهای
ورزقان برمی گردد .پس از وقوع دلخراش
این زلزله علی دایی زودتر از هر ورزشــکار
دیگــری خود را به روســتاهای زلزله زده
رساند تا کمکرســان مردم آسیبدیده
باشد.

علی کریمی کسی اســت که بیشتر از هر
فوتبالیست دیگر کارهای خیرخواهانهاش
مورد توجه رســانهها قرار گرفته .کریمی
بخــش عمــدهای از هزینههــای درمان
مرحــوم بابک معصومی ـ بازیکن ســابق
تیم ملی فوتســال ـ را تامین کرد و اکنون
نیز حمایــت کامل از کــودکان را پس از
بازنشســتگی از فوتبال هدف اصلی خود
قرار داده است.
دلجویی از چاقترین پسر ایران و برخورد
گرم و صمیمانه با جوانــی نابینا که فقط
بــرای مالقــات با علــی کریمی بر ســر
تمرینات پرســپولیس آمده بود ،نمونهای
کوچک از شماره  ۸پرسپولیس و تیم ملی
است .چند ســال پیش و در برنامهای که
ویژه ماه مبــارک رمضان بــود ،مرتضی،
قد بلندترین پســر ایران که به دلیل یک
هورمون عجیب ،قدش به طرز غیرطبیعی
در حال رشــد و افزایش بود حضور یافت
و در آن برنامــه بزرگترین آرزوی زندگی
خود را داشتن یک لپ تاپ و مالقات با علی
کریمی عنوان کرد .کمتر از  ۲۴ســاعت از
پخش این برنامه علی کریمی در حالی که
یک لپ تاپ در دســت داشت به مالقات
مرتضی رفت و در آن مالقات به این جوان
قد بلند قول داد که هزینه های درمانش را
هم تقبــل میکند .زنی جوان نیزدر حالی
که کودک خود در آغوش داشــت بر سر
تمرینات پرســپولیس رفت و از شماره ۸
قرمزها تقاضای کمــک مالی برای تامین
هزینههای ســنگین درمان فرزندش کرد
که علی کریمی همانجــا اعالم کرد تمام
هزینههــای درمان این کــودک را تقبل
میکند.
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نخبهپروری زیرپوستشهر

کودکان دیروز ،بدنــه جامعه امروزند .جامعهای
که فردایش در دســتان کودکان امروز اســت.
کودکانی با وضعیت نامشــخص .در آمار رسمی
مربوط به سرشــماری ســال  ،1375از بیش از
ششصدهزار کودک بیسرپرست ،بدسرپرست،
محروم از تحصیل و دیگــر کودکان صحبتی به
میان نیامده است.
تخمینهایی در این موارد در چند ســال اخیر
ارائه شــده اســت که مطابق با آنها بیش از 2/1
میلیــون کــودک در ایران از تحصیــل محروم
هســتند و بیش از  3میلیون کــودک بازمانده
از تحصیل وجود دارد و ســاالنه دویســت هزار
کودک ترک تحصیل میکنند.
میتوان با بررسی آمارهای غیررسمی و رسمی

و اســتفاده از روابط آماری ،به صورت تخمینی
تعیین نمود کــه در خوشــبینانهترین حالت،
نزدیک به  5میلیــون کودک نه تنها از آموزش و
تربیت مناسب ،بلکه از حداقلهای زندگی مانند
تغذیه و پوشاک مناسب محروم هستند .در این
میان درصد قابل توجهی از این کودکان ،که آمار
دقیقی از آنان در دسترس نیست ،تکسرپرست
و بیسرپرست هستند.
کودکانی که در چنین وضعیتی به سر میبرند،
معموال نــه تنها آموزش مناســبی ندارند ،بلکه
بــا آموزشهای نادرســت و با قــرار گرفتن در
موقعیتهای نامناســب ،به مسیرهای نادرست
کشیده شده و در سنین باالتر ،به طور ناخواسته،
عالوه بر تباهی زندگی خود ،تباهی جامعه خود

تاکنون چنین
طرحی با این
گستردگی و
ویژگیهای منحصر
به فرد در کشور
اجرا نشده است.
برای حمایت از
این طرح و کسب
اطالعات بیشتر با
مؤسسۀ مهرآفرین
021-35260
تماس حاصل
فرمایید.

Gold

را نیز به همراه دارند.
فعالیتهای نخبهپروری مؤسســه نیکوکاری
«مهرآفرین پناه عصر» و شــرکت «گلدیران»،
تالشیســت برای ایجــاد موقعیــت بهتر برای
رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته این جامعه
آسیبدیده و آسیبپذیر .به گونهای که مضاف
بر کاهش نامالیمات در زندگی روزمره کودکان،
آنان را برای مسئولیتهای اجتماعی در سنین
باالتر آماده کنند تا بهترینها را در جامعه برای
خود فراهم آورند.
کانون نخبگان «نسل طالیی ایران» با همکاری
شــرکت «گلدیــران» و موسســه نیکوکاری
مهرآفرین با هدف شناسایی و پرورش کودکان
با اســتعداد کشــور ،فعالیتهای خود را از سال
 1390آغاز کرده اســت .ایــن مجموعه پس از
ایجاد شــبکه مناســبی از متخصصین و فعاالن
کشور در زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای
کــودکان و طراحــی فرآیندهای ســنجش و
آموزش مناسب ،در ســال اخیر  600کودک را
از مؤسســات خیریه مختلف تحت پوشش خود
قرار داده اســت .با توجه به نتایــج ارزندهای که
تا بــه امروز به دســت آمده اســت ،این کانون
درصدد اســت تا تعداد کودکان تحت پوشــش
خود را در چارچوب زمانبندی ساالنه مشخصی
گســترش داده و آن را به ساالنه  1400کودک
تحت سنجش 520 ،کودک تحت آموزشهای
اصالحی و  80کــودک تحت آمــوزش مبانی
دانش و دانش تخصصی ،برساند.
دســتیابی به جامعــهای ســالمتر در آینده و
افزایش همه جانبه اقتدار کشور ،همواره دغدغه
تمامی آحاد جامعه بوده و هست .تحقق این امر
درگروی پرورش صحیح کودکان امروز اســت
و برنامهریــزان این طرح امید دارند با پشــتوانه
حامیان خیر ،ایــن فرآیند را تســریع نموده و
تضمینی برای آیندهای بهتر باشند.

اهداف کان.ن نخبگان نسل طالیی

افزایش احتمال موفقیت کودکان قشر آســیبپذیر جامعه به عنوان
افراد مفید ،مؤثر و مسئولیتپذیر درآینده

کاهش احتمال تباهی آیندۀ ایــن کودکان بر اثر حضور در فعالیتهای
غیرقانونی و غیراخالقی
ترسیم آیندهای زیباتر برای تمامی افراد جامعه
فراهم آوردن آموزش مناسب برای این کودکان ،متناسب با استعدادها،
تواناییها و عالیق آنان.

ایجاد و پرورش حس مسئولیتپذیری در این کودکان
افزایش امید در کودکان با فراهم آوردن موقعیتهای موفقیتآمیز
موفقیت تحصیلی کودکان در مقاطع باالتر
مشارکت فعاالنۀ این کودکان در سنین باالتر در فعالیتهای اجتماعی
اصالح جامعۀ مبدأ کودکان به وسیلۀ خود آنها در سنین باالتر
جدا شدن نسبی کودکان از محیط نامناسب آموزشی و فرهنگی
اختراعات حاصل تفکر کودکان تحت پوشش کانون
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حسین تنهایی ،قائم مقام شرکت گلدیران

حمایت از خانواد ه مهرآفرین را
وظیفهایاسالمیمیدانیم
یوهفت ســال کار اقتصادی،
س 
مدت زمان کمی نیست تا متوجه
این نکته شــوی که سرمنشاء
برکــت زندگیات کجاســت؛
روزهای داشــتن و نداشــتن،
سرباالییهای نفسگیر اقتصادی
و گرههای مالــی که یکبهیک
پشت ســر گذاشتهشد ،همه و
همه ،یک راز ســر به مهر دارد:
دستگیری از آنان که نیازمندند.
حسین تنهایی متولد سال 1340
در تهران و کارشناس مدیریت
بازرگانــی از دانشــگاه عالمه
طباطبایی است .او در حال حاضر
در سمت قائم مقام و نایب رییس
هیئت مدیره شــرکت گلدیران
خدمت میکنند .در سوابق کاری
او دبیری کمیســیون معامالت
شرکت نفت و مدیریت بازرگانی
شرکت سامسونگ الکترونیک
به چشم میخورد .او اکنون قائم
مقام و نایب رییس هئیت مدیره
شرکت گلدیران است.

رمز و رازهای برکت کسب و کار گلدیران
«حســین تنهایــی» ،قائم مقام هیئت مدیره شــرکت
گلدیران ،در گپ و گفتی دوســاعته برایمان از شــروع
کار و فعالیت اقتصادیاش گفت و اینکه ،در این ســی و
هفت سال ،حدود بیست و هفت سالش را همراه شرکا،
به شــکلدهی و ایجاد شــرکت گلدیران پرداختهاست؛
شــرکتی که در طول سالهای فعالیت ،نه تنها ضمانت
محصوالت الکتریکی الجی را داشــته ،بلکه بر اســاس
مسئولیتهای اجتماعی سازمانها ،مدت مدیدی است
از کودکان و خانوادههای نیازمند ،دستگیری میکند.
شــرکت گلدیران از زمان شناخت موسسه مهرآفرین و
پیگیــری دقیق فعالیتهای نیکوکارانهآن به فهرســت
حامیان جدی این موسســه خیریه اضافه شدهاســت و
همواره در صف نخســت حمایت از کودکان مســتعد و
خانوادههای آنان فعالیت میکند.
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Kids

Gold

گفت و گو :جالل بهرنگی

اعتقاد
داریم هرآنچه که
سرمایه شرکت است،
از برکت کمک به
همنوعاناست.

شــرکت گلدیران همانطور که آقــای تنهایی برایمان
توضیح میدهــد ،کمک به ارتقای ســطح جامعه را از
زاویــهای دیگر نیز تعریف میکند؛ توجه به مســئولیت
اجتماعی؛ وظیفهای فراقانونی و کامال اخالقی که برخی
بنگاهها و سازمانهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی ،خود
را موظــف و متعهد به انجــام آن میدانند و هر روز بر
میزان و گســتره حمایتهای انساندوستانه خود اضافه
میکنند.
اعتقاد ما همین است که باید نماز را اقامه کنیم ،به غیب
ایمان داشته باشیم ،کمک به دیگران را فراموش نکنیم و
هر لحظه به فکر خانوادههای مستمند باشیم
آقای تنهایی! خیلــی از مردم حتی آنها که
خریدار و مصــرف کننده محصوالت الجی
هستند ،نمیدانند که گلدیران چه خدمات
انساندوستانهای انجام میدهد .قرار نیست

کسی خبردار شود یا...
طبیعتا اینگونه اقدامات ،نیازی به گفتن ندارد.
همینقــدر کــه خودمان بدانیــم وظیفــهای در قبال
هموطنمان داریم و باید به بهترین شکل از آنها حمایت
کنیم ،کفایت میکند و نتایج آن در ســطح جامعه نمود
مییابد.
ولی قبول کنید که خیلی از رفتارهای خوب
و اجتماعی امثال شما ،که خدمات شرکتتان
زبانزد عامه مردم است ،میتواند الگوبرداری
شــود .خیلیها شــاید عالقه به حمایت از
خانوادهها دارند ولی با شیوههای کمک کردن
آشنا نیستند یا خیلیها با شنیدن و خواندن
صحبتهای شــما ،متوجه لذت معنوی آن
شوند.
خب این حمایت و کمک به کودکان و نوجوانان مستعد

جـامعه
کشور،یک فرصت و اقبال معنوی برای خدمتگزاری است .کانون نخبگان مهرآفرین و تجارب ایشــان در این زمینه
در طول زندگی درک کردهام که همه آدمها به این فرصت با طرح و نقشه کمیته ( )CSRما نقاط مشترک بسیاری
نمیرسند و اساسا در مسیر خدمتگزاری قرار نمیگیرند .داشت و این دو طرح به خوبی توانستند با یکدیگر متحد
خداوند را شکر میکنم که به من فرصت دادهشده تا در شوند که حاصل این اتحاد کانون نخبگان طالیی ایران یا
راه درست به همراه همکاران و شرکای تجاری شرکت ،به همان گلدکیدز شد.
در ایــن طرح کودکان آمــوزش میبینند و به مهارت و
خانوادههای نیازمند کمک کنم.
یکی از برجســتهترین ابتکارهای شرکت دانش الزم در حوزههای مورد نظر مجهز میشــوند .در
گلدیــران در حمایت از خانوادهها و کودکان طرح گلدکیدز ( )Gold Kidsکه دوسال است کارهای
مستعد ،راهاندازی طرح گلدکیدز است .لطفا اجراییاش انجام شــده 600 ،کودک تحت سنجش قرار
گرفته وتعــدادی انتخاب شــدند و آموزشهای الزم را
در اینباره توضیح دهید.
گلدکیدز یا کانون نخبگان طالیی ایران ،طرحیاست برای فراگرفتهاند.
از سال دوم اجرای این طرح ،تعداد کودکان پذیرش
توجه و حمایت همهجانبه از کودکان با استعداد .در این
شده افزایش یافت و به نظرم این عدد به
طرح ،که ماههای بسیاری برای کارشناسی
 1400کودک رسیدهاست.
و طراحی آن صرف شــده ،کودکان
پس شرکت گلدیران در کنار
و نوجوانــان بــا اســتعداد بدون
در طرح گلدکیدز
تعداد همکاران و شاغالن
توجــه به وضعیــت اجتماعی
( 600 )Gold Kidsکودک
در بخشهــای مختلف،
و فرهنگیشــان شناســایی،
انتخاب شده و آموزشهای الزم را
سفره بزرگی دارد.
معرفی و انتخاب میشــوند
فراگرفتهاند .از سال دوم اجرای این
لطف خداوند شامل حال ما
تا ذات و گوهر درونشــان،
پذیرش
کودکان
تعداد
طرح،
شدهاست .میدانید که مراکز
فرصت بروز پیدا کند.
خدمات پس از فروش شرکت
این طرح به دور از تشریفات
شده افزایش یافت و به
گلدیران ،به عدد  890مرکز در
و لوکسگرایــی اســت .اصال
 1400کودک رسید
سراسر کشور رسیدهاست و تقریبا
قرار نیســت در کنار این طرح و
از ســه تا هشت نفر هم در هر مرکز
از حاشــیههای آن بــرای خودنمایی
مشغول کار هســتند .این عدد را به تعداد
استفادهشود.
طرح کانون نخبگان طالیی ایران در حقیقت تولیدکنندگان شــرکت گلدیران اضافه کنید ،چرا که ما
بخشی از چتر حمایتی شرکت گلدیران برای پس از سالها کسب تجربه و طی کردن مراحل و مدارج
خانوادههــا و کودکان ایران اســت .اینطور مختلف ،به سمت تولید محصوالت مختلف هم رفتهایم و
فقط خدمات پس از فروش ارائه نمیکنیم.
نیست؟
یکی از طرحهای کمیته مســئولیت اجتماعی شــرکت تولید یخچــال ،ظرفشــویی ،لباسشــویی و تلویزیون
( )CSRپروژه گلدکیدز با هدف ارتقای ســطح دانش و از جملــه تولیدات مســتقیم شــرکت گلدیران اســت
فرهنگ اجتماعی از طریق حمایت از کودکان مســتعد که اتفاقــا مورد توجه هــم قرار گرفتهاســت .چون به
کیفیــت فکر میکنیــم ،پس بایــد بهترینهــا را نیز
است.
در این راســتا آشنایی ما با موسسه نیکوکاری مهرآفرین تولید کنیم.
پس باید امیدوار باشیم ،کیفیت تولیدات شما
سرآغاز اتفاقهای خوب بسیاری بوده است .اهداف پروژه

هم مانند خدمات پس از فروش ،مورد توجه
قرار بگیرد.
ما در بخش خدمات پس از فروش بیست و چهار ساعته
کار میکنیم و انواع خدماترســانی را داریم .برای مثال
برای راحتــی خانوادهها ،تعمیرکاران ما در مواقع الزم به
صورت زوج تعمیرکار به منزل خانوادهها میروند .یعنی
تعمیرکاران زوج ما همسر هستند.
این شیوه خدمات ما خوشبختانه از سوی کشورهای عربی
و خاورمیانه الگوبرداری شدهاســت و آنها اذعان دارند که
شرکت گلدیران موفق عمل کردهاست .نتیجه این خدمات
اســت که موفق شدهایم تاکنون جایزه طالی  80کشور
را دریافت کنیم.
همــه این موفقیتهــا ،مرهون لطف خداونــد و دعای
خانوادههای تحت حمایت است.
در شرکت گلدیران خوشبختانه روحیه خاصی حاکم است
و هر قدمی که برمیداریم با نیت خیرخواهانه اســت .هر
لقمهای به عنوان درآمد در ســفره شرکت گلدیران قرار
نمیگیرد .اصال تا رضایت درمیان نباشد نمیتوانیم کاری
بکنیم.
کامال اعتقاد دارید که پیشرفتهای شرکت
گلدیران ،نتیجــه کمکهای خیرخواهانه به
خانوادهها و کودکان است.اینطور نیست؟
یقینا چنین است که میگویید و ما اعتقاد داریم هرآنچه
که سرمایه شرکت است و هرآنچه که در سفره همکاران
گلدیران اســت ،از برکت کمک به همنوعان است .اینها
کمترین و کوچکترین قدمهایی اســت که ما به ســهم
خودمان برمیداریم.
قرآن کریم کــه منبع زندگی درســت ما
مســلمانان اســت ،به ما تاکید کرده که از
مال خود انفاق کنید و از آنچه که به دســت
میآورید و کســب و کارتان است ،سهم و
قدری را در اختیار نیازمندان قرار دهید.
اعتقاد ما همین است که باید نماز را اقامه کنیم ،به غیب
ایمان داشته باشیم ،کمک به دیگران را فراموش نکنیم و
هر لحظه به فکر همنوعان باشیم.

معرفیشرکتگلدیران
شــرکت گلدیران نماینده رسمی محصوالت
خانگــی (ســاید بای ســاید ،لباسشــویی،
ظرفشــویی ،یخچال ،مایکروفــر ،جارو برقی
و کولر گازی) ،انــواع تلویزیون های OLED
 , LED, Plasmaو صوتی و تصویری شــامل
سینمای خانگی ،سیســتم های صوتی «های
فای» ،DVD Player ،نمایشگرهای تجاری،
محصوالت ســامتی ،روشنایی و سیستم های
تولید برق خورشــیدی شــرکت ال جی در
ایران بوده و عالوه بر ارائــه محصول نهایی،
راهکارهای تجاری را عرضه می نماید.
شرکت گلدیران فعالیت خود را از سال 1376
آغاز و با هدف افزایش رضایت مشتریان تنها

اقدام به واردات کاالهای طراز اول شرکت ال
جی نموده و این کاال ها را با قیمتی مناســب و
غیر قابل رقابت در نمایشگاه های متعدد خود
به مشتریان ارائه می کند.
از طرف دیگــر ،وجود بیــش از  1000مرکز
سرویس در سراسر کشــور ،به همراه ضمانت
معتبــر و خدمــات پس از
فروش گسترده ،این شرکت
را بعنوان یک پیشــگام در
ارائه خدمات و سرویس های
ویژه به مشــتریان خود ،به
همگان معرفی نموده است.
شــرکت گلدیران بــا ارائه

کاالهــای نوین و خدمات برتــر و با پیروی از
سیاست جهانی شرکت ال جی ،مشتریان را نه
تنها به عنوان مصــرف کنندگان ،بلکه بعنوان
عضوی از خانواده بزرگ ال جی به شمار آورده
و همواره سعی نموده شعار نوآوری در خدمت
ارزشهای انسانی را تحقق بخشد.

پاییز . 1393شماره 26

25

جـامعه

کارنامه
1392

معجزهای برای نوزاد
بیمارنخاعی
ابوالفضل نوزادی با بیماری نخاعی اســت که شــرح حال او در
بخش «نگذاریم خاموش شــوند» سایت مهرآفرین قرار گرفته
و همــکاران مهرآفرین به جمــعآوری کمک هــای یاوران و
نیکوکاران برای ابوالفضل پرداختند.
دعای خیر و آرزوی ســامتی نیکوکاران که پشــت ســر این
نوزاد کوچک بود موجب شــد معجزه ای اتفــاق بیفتد .پاهای
ابوالفضــل کــه از بیماری نخاعــی رنج میبــرد حرکت کرد؛
مســئلهای که از نظر علم پزشکی تقریباً غیر ممکن است .امید
پزشــکان و همچنین مــادر ابوالفضل برای بهبودی او بســیار
بیشــتر شــد .رقم تخمینی مورد نیاز برای درمان او  7میلیون
تومان بود.
ابوالفضل بهبود یافت

با لطف خداوند بزرگ و شــما مهربانان ،ابوالفضل از بیمارســتان
مرخص شد .سهشنبه دوازدهم شــهریور سال  1392روز خوبی
برای ما و تکتک یاورنمان بود.
ابوالفضل یکی از فرزندان «مهرآفریــن» پس از تحمل دردهای
فراوان در بیمارســتان و حمایت یاوران و تالش بیمنت پزشکان
و کادر بیمارســتان مرکــز طبی بــه آغوش مادر خــود در خانه
بازگشت.
بهبودی ابوالفضل خاطرۀ خوبی اســت از حمایت شــما و لطف
خداوند که در ذهن همۀ نیکوکاران جاودانه شد.

توزیعهزاربستهلوازمالتحریر
میاندانشآموزان
به مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد 1000 ،بســته
لوازمالتحریر بــه دانشآموزان «مهرآفرین» در شــهرهای تهران،
کرمــان ،زاهــدان ،بندر عبــاس ،سیســتان و بلو چســتان و اراک
اهدا شد .این بستهها که شامل کیف ،دفتر ،مداد ،خودکار ،مدادتراش،
پاکن ،مداد رنگی ،گونیا و خط کش
بودند به همــت جمعــی از یاوران
«مهرآفریــن» و همچنین همراهی
کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانان استان تهران ،بانک قوامین،
شرکت گلدیران ،شــرکت ساردو و
تک تک یاوران تهیه و به دست
دانشآمــوزان مهرآفرین
رسید.
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توزیعتعداد 2450پرس
غذایگرمبینمددجویان
سال گذشــته همزمان با فرارســیدن ایام ماه محرم 2450 ،پرس
غذای گرم بین مددجویان اســتان اهران توزیع گردید .در ایام ماه
محرم سال گذشته ،با مشــارکت یاوران مهرآفرین ،عالوه بر غذای
گرم ،بستههای گوشت قرمز نیز بین مددجویان توزیع شد.

جـامعه
یاریرسانی
بهزلزلهزدگانبوشهر
سالهاست زمینهای پرگسل در این مرز پرگهر ،منجر به بروز
زلزله در مناطق مختلف کشورمان شده و هر بار خسارات جانی
و مالی در ابعاد مختلف به جا نهاده است .اینبار نیز زمین لرزهای
که چندی پیش اســتان بوشهر را لرزاند ،منجر به از دست رفتن
جمعی از هموطنان و بیخانمان شدن عدهای از ساکنین استان
بوشهر شد .زلزلهزدگان در این استان ،به خصوص کودکان؛ نیاز
به کمک ما برای تأمین نیازهای اولیهشــان داشتند .مؤسســه
مهرآفرین کــه در این ســالها همواره در تالش بــوده تا پناه
بیپناهان باشــد ،اینبار با همراهی یاوران و نیکوکاران به کمک
این عزیزان شــتافت و با ارســال کمکهای غیر نقدی از قبیل:
لباسهای کودکان ،پوشــک ،شیر خشک و سایر مایحتاج مورد
نیاز به یاری زلزله زدگان پرداخت.

آرتیندرآستانه
هشتمینسالگردتولدشیاریشد
آرتین پســر کوچکی متولد  13خرداد  84است که به بیماری
اوتیســم مبتالســت و به تازگی عمل جراحی روی قلب او
انجام شده است .آرتین کوچک ما زجری سه جانبه را تحمل
میکرد؛ درد ناشی از بیماری قلبی و اوتیسم ،درد داشتن پدری
که او و مــادرش را به امان خدا رها کــرده و درد مادری که از
سرطان سینه رنج میبرد و ناتوان در تامین هزینه زندگی بود.
نیازمندیهای آرتین در «قســمت نگذاریم خاموش شوند»
در وبســایت قرار گرفت و یاوران و نیکوکاران مانند همیشه
که پناه بی پناهان بودند ،این بار نیز آرتین را تنها نگذاشــتند
و او را یاری کردند.با کمک این عزیــزان هزینه درمان آرتین
و مادرش فراهم شــد .اکنون آرتین و مــادرش در محیطی
آرام زندگی میکنند ،درمــان هر دو در دورههای مرتب انجام
و سایر مایحتاج آنان نیز توســط مهرآفرین تامین میشود.با
سپاس فراوان از همه کسانی که به طرق مختلف ما را در تامین
نیازهای آرتین و مادرش یاری نمودند.

ارایهخدماترایگانماماییوزنان
بهمددجویانمهرآفرین
با توجه به نقش مهرآفرین در مراقبت بهداشتی ،درمانی از مادران و کودکان تحت
سرپرستی خود با همکاری صمیمانه مرکز کاهش آسیب و توانمند سازی جوانان
انواع خدمات رایگان در حوزه مامایی و زنان مشتمل بر آزمایش پاپ اسمیر،VIA ،
ســونوگرافی ،ماموگرافی و ارجاع به آزمایشگاه و بیمارستان به مددجویان تحت
سرپرستی ارائه گردید.

تست قندخون
ازمددجــویان
تســت قندخون به مناســبت هفته دیابت در محل
موسسه مهرآفرین و با همکاری صمیمانه اداره سالمت
ناحیه  6شــهرداری منطقه  12انجام شــد .به اعتقاد
کارشناســان حوزه درمان در زمینــه عوارض غددی،
دیابت کــه در بیان عام به قند خــون یا در اصطالحی
ســاده تر به بیماری قند مشهور است را میتوان نوعی
مرگ خاموش دانســت .از این رو اهمیت این خدمت،
مهرآفریــن را بر این داشــت که اقدام بــه غربالگری
قندخون از مددجویان تحت پوشــش نماید .گفتنی
است در این برنامه افرادی که قند خون باالیی داشتند
به مراکز پزشــکی ارجاع داده شدند و توصیههای الزم
پزشکی و سالمتی انجام گرفت.
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توانگرا دل درويش خود به دسـت آور
كه مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدين رواق زبرجد نوشـتهاند بـه زر
كه جز نكويى اهل كرم نخواهد ماند

حافظ
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گابریلپاچکومهرآفرینیکرد

فرهنگی

دانـش

37

تصویرگرمطرحجهان
یاورمهرآفرین
اشکهاولبخندهای
بازیگران سریال « زمانه»

40

نخستین سرپناه

سومیندوساالنه
نشان نیکوکاری

34

فـرهنگی

رویـداد

«سه روایت از زندگی»
بهنفعکودکانبدسرپرسترویصحنهرفت
نمایش «ســه روایت از زندگی» کاری از «ســیما تیرانداز» با همکاری مؤسســه خیریه
مهرآفرین به نفع «کودکان بدسرپرســت» با دو اجرا در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه
رفت .نمایش «ســه روایت از زندگی» نوشــته «یاســمینا رضا» و کارگردانی «ســیما
تیرانداز» ،به منظور حمایت از کودکان بدسرپرســت ،شنبه  23-فروردین – دو اجرای
ویژه در ساعتهای  17:45و  20داشت.
در این نمایش  80دقیقهای بازیگرانی همچون «سیما تیرانداز»« ،امیرکاوه آهنینجان»،
«لیلی رشیدی» و «رضا موالیی» به ایفای نقش پرداختند.
عواید این اجرا که با حضور اهالی هنر و خیرین در ســالن اســتاد ســمندریان واقع در پارک
هنرمندان به روی صحنه رفت به کودکان بدسرپرســت اختصــاص یافت .در اجرایی دیگر،
خانوادههای تحت پوشش این مؤسسه خیریه به تماشای این نمایش پرداختند.

مهرآفرین در بیست و هفتمین
نمایشگاهبینالمللیکتاب
موسسه مهرآفرین امســال با حضور در نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران
فعالیتهای خــود را در معرض دیــد میلیونها بازدیدکننده قــرار داد .در
غرفه مهرآفرین واقع در ســالن کودک و نوجوان عالوه بر توزیع بروشورها و
معرفی فعالیتهای موسسه ،فروش اسباببازیهای خالقیت کودک به نفع
کودکان بدسرپرست انجام شد .نمایشگاه بینالمللی کتاب ،روز نهم تا بیستم
اردیبهشت در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران برپا بود.

کودکان کار و
خیابان به برج
میالدرفتند
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«شــهزاد» نشــریه تخصصی کودکیاری ،به منظور ایفای وظایف
اجتماعی خود به کمک مؤسسه خیریه مهرآفرین آمد.
مجله شــهرزاد با هدف حمایت از کودکان محروم و بیسرپرست
طی توافقنامهای ،حمایت رســانهای از مؤسسه خیریه مهرآفرین
را برعهده گرفت .بر اســاس این توافقنامه «شــهرزاد» از این پس
با پوشش خبری و اطالعرســانی برنامههای مؤسسه مهرآفرین و
تالش برای شناســاندن و جذب حمایتهای مــادی و معنوی به

حمایت از این مؤسسه خواهد پرداخت.
برپایی جشنوارهها ،نمایشگاهها و همایشهای مشترک و همچنین
تقدیر از افراد و مؤسســات حامی کــودکان ،از جمله برنامههای
مشترک «مهرآفرین» و «شهرزاد» خواهد بود.
نشــریه تخصصی کودکیاری شهرزاد ،ازیازده ســال قبل تاکنون
بــرای مادران و پــدران ایرانی و با موضوع نیازهای خردســاالن و
کودکان صفر تا هفت سال انتشار مییابد.

e
azin

کانون جوانــان مهرآفرین پنجاه
نفــر از کــودکان کار و خیابان را
روز دوشــنبه بیست و سوم تیرماه
برای بازدیــد از برج میالد و پارک
دلفینها گرد هم آورد.
کــودکان پس از دیدن شــگفتی
های برج میالد به پارک دلفینها
رفتــه و از آنجا بازدیــد کردند و
ســپس با صرف افطار و شام روزه
خود را باز کردند.
خاطر نشــان می شــود؛ تمامی
هزینه این برنامه توســط یکی از
یاوران کانون جوانــان مهرآفرین
پرداخت شده بود.

شهرزادبهحمایت مهرآفرینآمد

چــهکـــ
ـارکنیـــــــمکــه
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دویســتي کتاب کودک و نوجوان به این
کتیج پرداختند .در این طرح بیش از
چ
ست؟
کتابخانه اهدا شد.

فـرهنگی

برگزارینمایشگاهتصویرسازی
نمایشــگاه تصویرســازی آثار گابریل پاچکــو در روز
چهارشــنبه  28خرداد تا 3تیر مــاه ،در محل نگارخانه
پاییزخانه هنرمندان ایران دایرشــد .بخشــی از عواید
فروش این آثار جهت حمایت از کــودکان تحت حمایت
مهرآفرین در مناطق محروم تعلق گرفت.

بازدیدعموقناد
ازموسسهمهرآفرین

عمو قناد از مجریان با ســابقه کودک و تلویزیون در موسســه نیکوکاری
مهرآفرین حاضر شد و در دیداری صمیمانه با فعالیتهای مختلف موسسه
آشنا شد و مورد اســتقبال پرشــور مددجویان و کارکنان مهرآفرین قرار
گرفت.
ایشان ضمن دیدار با خانم دانشــور مدیر عامل موسسه در مراسم اهدای
لوازمالتحریر به دانشآموزان مهرآفرین شرکت کرد.
عمو قناد بــه نقش مهم آموزش کودکان در باال بــردن فرهنگ اجتماعی
اشــاره کرد و کودکان را جزء سرمایههای اصلی کشور برشمرد و آرزو کرد
که از ابتــدا بر روی فرهنگ ،روابط اجتماعــی و آموزش کودکان اقدامات
جدی صورت گیرد.

کودکانمهرآفرینتولدخودرا
جشنگرفتند

جشــن تولد کودکان متولد بهار تحت حمایت مهرآفرین برگزار شد .این جشن در فرهنگسرای امید واقع در
منطقه  13شــهرداری تهران و با حضور مهمانان و مسئولین و با اجرای شــاد و موزیکال که با اهدای کادوی
روز تولد و برش کیک همراه بود .این روز بیاد ماندنی را مجله شــهرزاد ،شرکت پات ،آبمیوه رزشتاک و یاوران
عزیزی که به هر نحوی و با کمکهای مادی و معنوی خود رقم زدند.

اهدای 600جلد کتاب کمک
آموزشیبهدانشآموزان
مهرآفرین از سوی انتشارات گاج

به مناســبت روز کتاب وکتابخوانی انتشارات بینالمللی گاج
نسبت به هدیه بیش از  600جلد کتاب کمک آموزشی برای
دانشآموزان تحت پوشــش موسسه خیریه مهرآفرین اقدام
کرد .گاج در این اقدام خداپسندانه کتابهای کمک آموزشی
خود را در مقاطع تحصیلی دبیرستان و پیشدانشگاهی و به
منظور رشد و پیشرفت درســی دانشآموزان تحت پوشش
موسســه نیکوکاری مهرآفرین ،اهــدا نمود.این کتابهای
کمکدرســی از ســوی موسســه نیکوکاری مهرآفرین در
میان کودکان تحت پوشــش در تهران و نقاط محروم توزیع
میشود.

بچههایمهرآفرینبهدیدن
شهرموشهارفتند

با همکاری شهرداری منطقه 12تهران و مســئولین پردیس سینمای شکوفه واقع در میدان شهدا
یکی از ســانسهای فیلم شــهر موشهای  2بدون دریافت وجهی به کودکان مهرآفرین اختصاص
یافت.
کودکان مهرآفرین از همان صبح با شور و اشتیاق برای دیدن این فیلم سینمایی صفآرایی کردند.
با برنامهریزی انجام شده بیش از یکصد کودک مهرآفرین به تماشای این فیلم نشستند و توانستند
یک روز زیبا را در ذهن و قلب خود جای دهند.
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فـرهنگی

پارکدلفینهایبرجمیالدتهران
میزبان 50کودکمهرآفرین
شد

بــه همت یکی از یاوران و خیرین مهرآفرین 50 ،کودک تحت پوشــش مهرآفرین پای
نمایش شیرهای دریایی در بلندترین پارک دلفینهای خاورمیانه نشستند .اقدام قابل
تقدیر این خیر نیکوکار در ایجاد امکان بازدید کودکان نیازمند ،فضایی سرشار از شادی
و لبخند را برای آنان رقم زد و گواهی شد بر اینکه در کنار رفع مشکالت اولیه نیازمندان
همچون خوراک ،پوشاک ،مسکن و سالمت با اقداماتی از این دست نیز میتوان روحیه
امید و سرزندگی را در دلشان زنده کرد« .مهرآفرین» ضمن تقدیر از این یاور ارجمند،
صمیمانه دست خیرینی که امکان حضور افراد تحت پوشش «مهرآفرین» را در مجامع
فرهنگی ،هنری ،ورزشی و تفریحی فراهم میآورند ،میفشرد.

بازدیداستادمصطفی
رحماندوست
ازموسسهمهرآفرین

اســتاد مصطفی رحماندوست شاعر،
نویسنده و مترجم کتابهای کودکان
و نوجوانان به همراه ســید علی کاشــفی
خوانســاری نویســنده حوزه کودک و مدیر
مسئول ماهنامه شهرزاد از موسسه مهرآفرین بازدید و نشست صمیمانهای را
با مدیر اجرایی مهرآفرین برگزار نمودند .در این نشست چند ساعته به بررسی
مسائل حوزه کودک و نوجوانان و آسیبهای اجتماعی و چگونگی برخورد با
آنها پرداخته شد .در پایان دیدار ،استاد رحماندوست به همراه آقای کاشفی
از موسسه بازدید نمودند.

مهرآفرینمیهمانخاص
«ازدواج در قهوهخانه»

جمعی از مهرآفرینیها به دعوت باشــگاه ستارگان سینما و موسیقی
ایــران ،میهمان ویژه نمایــش «ازدواج در قهوهخانه» بهزاد محمدی
بودند .در اجرای ایــن نمایش کمدی ،بازیکنان پرســولیس همانند
محســن بنگر ،پیام صادقیان و افشین اسماعیلزاده در کنار کودکان
مهرآفرین شبی بهیاد ماندنی را تجربه کردند.
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توزیع 370جلد کتاب
کمکآموزشیباهمکاری
دانشگاهعالمهطباطبایی

کانــون خیریه و فرهنگی دانشــگاه عالمه طباطبایی در
اقدامــی داوطلبانه و با همیاری دانشــجویان دانشــگاه،
 370جلد کتب کمک آموزشی را جمعآوری نموده و جهت
توزیع در نقاط محروم سیستانوبلوچســتان در اختیار موسسه
نیکوکاری مهرآفریــن قراردادنــد .مهرآفرین نیز بــا هماهنگیهای
صورتگرفتــه کتابهای مذکور را در کتیج و روســتاهای اطراف آن واقع در اســتان سیســتان و
بلوچستان توزیع نمود.

گروهی از دانش آموزان مهرآفرین از موزه
آبگینهبازدیدکردند

گروهــی از دانشآموزان
مهرآفرین از موزه آبگینه
بازدید کردند.
در ایــن بازدیــد،
دانشآمــوزان با همراهی
راهنمایــان آموزش دیده
با گوشهای از تاریخ و هنر
ایران آشنا شدند.
در ایــن تور آموزشــی و
تفریحــی دانشآمــوزان
به سراغ ناشــناختههای
اشیاء و ساختمان قدیمی
موزه رفتــه و از مجموعه
هــای مــوزه که شــامل
ســفال ،شیشــه ،بلور و
بنای قدیمی اســت دیدن
کردند.

فـرهنگی

داستانیکبیتماندگار

تونیکیمیکنودردجلهانداز...

این بیت از جمله ابیات شیخ اجل سعدی
شیرازی است و ماجرای زیر انگیزه سرودن
آن توسط شاعر بلند پایه ما بوده است :
متوکل خلیفه ی جابر و ســفاک عباسی
بوده اســت که دشــمنیاش با خاندان
بنیهاشــم زبانزد همگان اســت .وی به
جوانان خوشرو تعلق خاطر داشت .یکی
از این جوانان خوشســیما«   فتح» نام
داشته است که به گفته خواجه نظامالملک
در قابوس نامه ،فرزند خوانده خلیفه بوده
است و خلیفه دســتور داده بود که تمام
فنون زمان را از سوارکاری و تیراندازی به
او آموختند تا نوبت به شناوری و شناگری
رســید .روزی که فتح در رود دجله شنا
میآموخت موج ســهمگینی برخاست و
جــوان را در کام خود فــرو برد و با آنکه
غواصان و شــناگران بــه دجله ریختند
و همه جا را گشــتند کمترین اثری از او
نیافتند .به نوشــته خواجه نظام الملک :
« چون خبر به متوکل رســید آن چنان
پریشان شد که از فرط اندوه گوشه عزلت
گرفت و ســوگند خورد که تا او را به هر
حال که باشد پیدا نکنند و نیاورند طعامی
نخورم ».پس از مدتــی مرد ماهیگیری
بــه دارالخالفه آمد و پیدا شــدن جوان

گم شــده را مژده داد و چون فتح را نزد
خلیفه آوردند او چه گونگی واقعه را چون
این شــرح داد  :پس از آنکه مدتی در آب
غوطه خوردم و دیگر چیزی نمانده بود که
دیگر خفه شوم موج عظیمی برخاست و
مرا به ساحل پرتاب کرد و چون چشم باز
کردم خود را در حفره ی عمیقی از دیواره
دجله دیدم .ساعتها با اندیشه گرسنگی
و تشنگی سپری کردم که ناگهان چشمم
به ســبدی از نان افتاد که روی آب دجله
رقص کنان میگذرد .دســت دراز کردم
و نان را برداشــتم و خوردم .و هفت روز
بدین منوال گذشــت و من با نانی که هر
روز بر ســبدی می رسید زندگی کردم .
روز هفتــم این مرد ماهیگیــر که از آن
محل میگذشــت مرا در حفره یافت و با
تور ماهیگیریاش باال کشید و نجات داد.
ضمنا در ســبد نان که هر روز در ساعت
معینی بر روی دجلــه می آمد عبارت «
محمد بن الحســین االســکاف» دیده
میشــد .متوکل چون این سخن بشنید
فرمان داد تا در شــهر و حومه بگردند و
کســی را با آن نام یافته و نزد او بیاورند.
سرانجام پس از جستوجوی بسیار محمد
اسکاف را یافته و نزد خلیفه آوردند .محمد

در پاسخ به پرسش خلیفه که چرا نانها را
روی دجله روانه می کردی گفت  :من از
ابتدای تشکیل خانواده ام هر روز مقداری
نان برای کمک به فقیران کنار میگذارم
تا اگر مســتمندی پیدا شــود با آن رفع
گرسنگی کند یا آن که به خانه ببرد و با
اهل و عیالش صرف کند .ولی چند روزی
بود که کسی به سراغ نان نمیآمد .از این
رو من هم نانها را به دجله میانداختم تا
حداقل ماهیهای دجله بینصیب نمانند.
خلیفه او را مورد نوازش زیاد قرار داد و از
مال دنیا بینیاز کرد .خواجه نظام الملک
مینویسد  :خلیفه پرسید غرض تو از این
کار چه بــود ؟ گفت  :شــنوده بودم که
نیکویی کن و در آب انــداز که روزی بر
دهد .متوکل گفت  :آن چه شنودی کردی
و آن چه کردی ثمره آن یافتی .ســپس
آن مرد را در بغداد پنج پاره ده ملک داد
و آن مرد ســر دههای خود رفت و سخت
محتشم شد .شاعر گرانقدر سعدی نیز با
نظر به این حکایت در پایان «مثنویات »
خود میسراید:

حکیمی این حکایت بر زبان راند
دریغ آمد مرا مهمل فرو ماند
به نظم آوردمش تا دیر ماند
خردمند آفرین بر وی بخواند
تو نیکویی کن و در دجله اندار
که ایزد در بیابانت دهد باز
که پیش از ما چو ما بسیار بودند
که نیک اندیش و بد کردار بودند
بدی کردند و نیکی با تن خویش
تو نیکوکار باش و بد میندیش
که سعدی هر چه گوید پند باشد
حریص پند ،دولتمند باشد
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شــهرام ناظری در ســال  1329در کرمانشــاه و در خانوادهای ادیب ،فرهنگ دوست و اهل موسیقی متولد شــد .وی در سن  9سالگی اولین
برنامه هنری خــود را در رادیو کرمانشــاه همراه با تــار مرحوم درویشــی ،از نوازندگان معروف کرمانشــاه ،اجرا نماید .شــهرام ناظری ،در
ســفری که مهرماه  1386به فرانســه داشــت ،نشــان شــوالیه ادب و هنر ( )Chevalier des Arts et Lettresرا از ســوی دولت
فرانســه دریافت کــرد .وی از طرف مجمع آسیاسوســیتی به عنوان هنرمند برتر آســیا انتخــاب و از طرف بان کیمون دبیر کل ســازمان
ملــل متحد تقدیــر ویژه شــد وی همچنین در ســال  1998میالدی جایزه بهترین موســیقی عرفانــی جهان را در مراکش کســب نمود.
همچنین آسین چلپی ،نشان طالیی بارگاه موالنا جاللالدین محمد را در قونیه به شهرام ناظری تقدیم کرد.

فـرهنگی

صدف وکیلی مدیر انجمن حمایت از کودکان کار با تاسیس نهادی مردمی و غیر سیاسی تالش کرد تا به سهم خود ،آینده بهتری را برای کوکان
این سرزمین رقم بزند که امروز بیش از  1000کودک را تحت پوشش خود گرفته و به مدارج باالی تحصیل و کار رسانده است.

سومیندوساالنه نشان نیکوکاری

محمرضا حافظی سال  1310در شهر بروجرد در استان لرستان به دنیا آمد .وی مدرک کترای خود را از دانشگاه نیوپرت کالیفرنیا امریکا دریافت
کرده است  .دکتر محمدرضا حافظی از جمله چهره های سرشناس خیرین مدرسه ساز کشور است .وی از سال  1378به ریاست جامعه خیرین
انتخاب شد.
مدرسه ساز کشور
مهرآفرین پناه عصر در کنار فعالیتها و برنامههای مختلف حمایتی ،آموزش و فرهنگی هر دوسال یکبار طی مراسم با
موسســه

شکوهی نشــان نیکوکاری را به تعدای از برجسته ترین نیکوکاران ایران اهدا میکند .مراسم سومین دوساالنه نیکوکاری در برج
میالد و با حضور حدود  1000نفر از اعضای خانواده مهرآفرین برپا شد .اجرای موسیقی توسط محمد علیزاده یکی از بخشهای این
برنامه بود که مورد استقبال حاضران واقع شد.

سومین دوســاالنه نشــان نیکوکاری ،با حضور
احمد مسجد جامعی ریاست شــورای اسالمی
شــهر تهــران ،ولی اله شــجاع پوریــان ،احمد
دایی ،
علــی
ناظری،
شــهرام
دنیامالی ،حضور
با
انصاری،
غالمرضا
پــور،
احمدحکیمی
زارعی،
چکناواریان و
لوریــس
مریــالمحمد
تندگویان،
محمد مهــدی
محمدحقانی،
قناعتی ،و
نیکوکاری
دوســتی،نشــان
اسماعیل دوساالنه
ساالری،ســومین
ابوالفضل
نیکوکار
ویژه بــه
نشــان
عبدالحســینچهار
اهداء
جدیدی 4اعضای
عباس
مختاباد و
اجتماعی
فرهنگی،وورزشی و
شورای حوزه
همچنین تعدادی
هایشهر تهران
اســامی
مهرآفرین
نیکوکاری
از اعضایتوسط
شــد .در ابتدای
موسســهبرگزار
اتــاق بازرگانی
موسسه
مدیرعامل
دانشــور
فاطمه
این مراسم،
فاطمه
مراسم،
ابتدای این
شد .در
برگزار
موسسهتهای این
مدیرعامل به فعالی
مهرآفرین با اشاره
نیکوکاری
نیکوکاری
دانش ور
اساس
بر
ما
گفت:
گذشته
سال
هفت
در
موسسهمهرآفرین با اشــاره به فعالیت های این
دنبال خدمت
بسته ایم به
عهدی که با خدا
خلقما
گذشتهبهگفت:
هفت سال
موسســه در
را
مان
ش
تال
تمام
داریم
قصد
،
راه
این
هستیم وبردراســاس عهدی که با خدا بسته ایم به
خانوار به
خلقسرپرست
بهزنان
کودکان و
برای حمایت
این
هســتیم و در
دنبالازخدمت
پاکی
سرزمین
،
مهرآفرین
افزود:
وی
بگیریم ،.قصد داریــم تمام تالش مان را برای وارد فعالیتهای دلی می شــوند ،به مراتب نتایج
کار راه
و
نیستم
ای
کاره
و
ندارم
سمتی
آن
در
من
مردم ایران،
اشاره به اینکه
وی با
کاردر پی
بهتری
سرزمین
مهرآفرین ،
افزود:
دارد.وی
بگیریم.
است کهحمایت از کودکان و زنان سرپرســت خانوار به
دیگری هم
خداوندکهاست
فرمانروای آن
دارند ،به
زندگی را
تعلیمات
ترینوو باالترین
گرامی
هدف
است و
خداوند
فرمانروای آن
نیستم
جزکاره ای
ندارم و
هدفسمتی
منودر آن
پاکی است
نداریم.
و
ندارم
نیازمند
و
محروم
مردم
خدمت به
نداریم.قرآن کریم اشاره کرده و افزود:
ندارم واسالم و
آموزه های
دیگری هم جز خدمت به مردم محروم و نیازمند
بازدیدهایی
و
جمهوری
رئیس
از
تشکر
هایی به نیکی
مــکان و ما را
سازی آمدند
برای انسان
دانشور بادانش ور با تشــکر از رئیــس جمهوری و انبیا الهی
همچون
ایشــان از
بازدیدهایی که
شیرخوارگاه
همچون
که ایشان از مکان
کنیم
استآنهااماعمل
حرف
باید به
بسیارنیز
کردند.ما
رهنمون
جا
همین
بوده
خوب
ایشــان
گفت:هااقدامات
می دهد،
هاییانجام
شیرخوارگاه ها
خوب
بسیار
ایشان
اقدامات
گفت:
انجام می دهد،
محیط مان
کنیم ،به
نهادنگاه
کودکان
تقاضایی دارم که برای رونق امر نیکوکاری بهو در ایــن
کنند؛
بیش تری
توجه
موسســهراههابهمردم
برای
که
دارم
تقاضایی
جا
ن
همی
اما
بوده است
توجهی و
جامعهمیما در بی
نگذاریم که
چراکه گاهی سپردن کار به کسانی که با نگاه
مراتب
شوند ،به
های دلی
کنیم وفعالیت
عشــق وارد
مردم
ها
موسســه
به
نیکوکاری
امــر
رونق
اگر به بخش
پیش برود.
ایران ،ناموزونی
مردمسمت
فقر  ،به
تعلیمات
باالترین
گرامیهاترین و
نتایج بهتری در پی دارد .وی با اشــاره به اینکه
گاهی
چراکه
کنند؛
بیشتری
توجه
نهاد
براینگاه
الهیجامعه
هاییاز
محرومیت
محروم
انسا
بخشانبیا
هایافزود:
کرده و
کریمو اشاره
زندگی را دارند  ،به آموزه های اســالم و قرآن
سپردن کار به کسانی که با عشق
آن
برنیاییم،
فقر
کردن
برطرف
صــدد
در
و
رهنمون نکنیم
کردند.ما نیز باید به حرف آنها عمل کنیم و در این
ن ســازی آمدند و ما را به نیکی
راه به کودکان نگاه کنیم ،به محیط مــان نگاه کنیم و نگذاریم که جامعه ما در بی توجهی و
فقر  ،به ســمت ناموزونی ها پیش برود .اگر به بخش محروم و محرومیت های بخش هایی

شهرامناظری

متولد۱۳۲۹درکرمانشاه.در۹سالگیاولینبرنامه
هنری خود را در رادیو کرمانشــاه اجرا کرد .در
سال 1386نشان شوالیه ادب و هنر را از فرانسه
دریافت کرد .وی از طرف آسیاسوسیتی به عنوان
هنرمند برتر آسیا و از طرف دبیر کل سازمان ملل
تقدیرشدوجایزهبهترینموسیقیعرفانیجهان
رادرمراکشکسبنمود.آسینچلپینشانبارگاه
موالنارادرقونیهبهشهرامناظریتقدیمکرد.
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دانستنیهای زایمان و شیردهی

سفیر یونیســف،متولد  1348اردبیل .وی
با ۱۰۹گل ملی بهترین گلزن بازیهای ملی در
تاریخ فوتبال جهان و همچنین با انجام ۱۴۹
بازی ملی رکورددار بیشــترین بازی در تیم
ملی فوتبال ایران است .دایی در سال ۱۳۸۳
از رئیسجمهور محمد خاتمی «نشان افتخار
شجاعت» دریافت کرد .همچنین وی دارنده
نشان موسسه بینالمللی صلح میباشد.

از جامعه نگاه نکنی
کردن فقر برنیاییم
از دامن همین فقر
و نگران برسیم و ش
 .مدیرعامل موسس
گفت  :فقر و جهل
ما باید کمک کنیم
شــوند و یکی از را
مدرســه ســازی
امر آموزش است .ب
نقاط محروم گســ
دیگر باید توســعه
وقت ممکن است از دامن همین فقر ،به جامعه ای وسیع در دستور ک
خالفباشیم
شاهدبزه
برسیمو
بیشــترنگران
بامضطربو
دانشور گفت :اگر وارد شــور
مقابلهو کرد .
زندان ها
شــدن
گفت
مهرآفرین
نیکوکاری
مدیرعامل
برای همین بچه ها بوده
کاری
انجام دادن
موسســهبخاطر
فقط و فقط
.شــدم،
ادامهکمک
ما باید
همســایه هم
جهل
 :فقر و
برنامه ،با حضور مریال زارع
هستند.ودر
خواهم شد
شــورا خارج
نبوده از
ی»راههای
یکی از
شــوند و
خانمکن
کشــورماندوازریشه
کنیم تا این
مدیرانجمن حمایت از کودک
وکیل
«ص دف
آموزش و
سازی و
مدرسه
تحقق این امر،
بازنگرینیکوکاری این انجمن
تاسیس واحد
شد .با
وی اهدا
نیکوکاری به
ویژه
سازی را
مدرسه
آموزش است.
در امر
نقاطزارعی ،ســفیریار مو
خانمدرمریال
گرفتند.
بایدقرار
پوشش
محروم تحت
توسعه
دیگربهباید
ویژهازسوی
بدهیمو
گسترش
صدف وکیلی گفت :مشک
خانم
نیکوکاری
نشان
محروماهدای
هنگام
داد
قرار
کار
دستور
در
وسیع
سطحی
آموزش را
دستدربه گریبان است ،زیاد است و این امر تنها مربوط به کودکان
با آن
کهکرد .
مقابله
زندان ها
بیشتر شــدن
راه ،با
تا از
خارج از محیط مدرسه و خ
بینیم
بسیاری را می
کودکان
طولاینروز،
تهران
شهر
اسالمی
شورای
وارد
اگر
گفت:
دانشور
در پشت چراغ قرمز مشغول کسب درآمد هستند ،اما هرگز آنها را با فر
نمی کنیم و یا حتی گاهی به آنها هم پرخاش می کنیم!

صدف وکیلی

با تاســیس نهــاد مردمی و غیر
سیاسی انجمن حمایت از کودکان
کار تالش کرد تا به ســهم خود،
آینده بهتری را برای کودکان این
سرزمین رقم بزند که امروز بیش
از  1000کودک را تحت پوشــش
خــود گرفته و به مــدارج باالی
تحصیل و کار رسانده است.

محمدرضا حافظی

سال  1310در شــهر بروجرد به
دنیا آمــد .وی دکترای خود را
از دانشــگاه نیوپرت کالیفرنیا
دریافت کرده  .وی از جمله چهره
های سرشناس خیرین مدرسه
ساز کشــور اســت .او از سال
 1378به ریاست جامعه خیرین
مدرسه ساز کشور انتخاب شد.

فـرهنگی

شــدم ،فقط و فقط بخاطر انجام دادن کاری برای همین بچه
ها بوده است .اگر بدانم مفید نبوده از شورا خارج خواهم شد .
مریالزارعی:

وظیفهداریمکسانیراکهنیازمندهستند،
دریابیم

در ادامه برنامه ،با حضور مریال زارعی ،هنرپیشــه پرطرفدار
کشــورمان از خانم «صدف وکیلی» مدیرانجمن حمایت از
کودکان کار قدردانی و نشان ویژه نیکوکاری به وی اهدا شد.
با تاسیس واحد نیکوکاری این انجمن،بیش از 1000کودک
محرومتحتپوششقرارگرفتند.
خانم مریال زارعی ،سفیریار موسسه مهرآفرین نیز در هنگام
اهدای نشــان ویژه نیکوکاری به خانم صدف وکیلی گفت:
مشــکالتی که جامعه ما امروز با آن دست به گریبان است،
زیاد است و این امر تنها مربوط به کودکان و زنان نمی شود.
ما در طول روز ،کودکان بســیاری را می بینیم که خارج از
محیط مدرســه و خانواده کار می کنند و یا در پشت چراغ
قرمز مشغول کسب درآمد هستند ،اما هرگز آنها را با فرزندان
خودمان مقایســه نمیکنیم و یا حتی گاهــی به آنها هم
پرخاشمیکنیم!
سفیریار مهرآفرین افزود :ما وظیفه داریم به عنوان یک عضو
جامعه ،کسانی را که نیازمند هستند ،دریابیم .ما میتوانیم با
عشــق ورزیدن به خود و دیگران جامعه خوبی داشته باشیم،
فقط باید بخواهیــم و حرکت کنیم  .وی با اشــاره به تالش
های صدف وکیلی گفت :ایشــان با تاسیس نهادی مردمی
و غیرسیاســی تالش کرد تا به ســهم خود  ،آینده بهتری را
برای کوکان این ســرزمین رقم بزند  ،و امروز بیش ا ز 1 000
کودک را تحت پوشش خود گرفته و به مدارج باالی تحصیل
و کار رسانده است؛ کارش مردانه و جسورانه بوده است .صدف
وکیلی نیز با تشکر از تمامی نیکوکاران و حاضران در مراسم
سومین دوساالنه نشان نیکوکاری گفت :امروز کودکانی را در

خیابانها میبینیم که در زندگی واقعیشــان هیچ خبری از
کودکیوکودکبودننیست!مانبایدنسبتبهاینموضوعات
بی تفاوت باشــیم .کودکان منشا خیر و خوبی دنیا هستند و
جمعی از آنها در این شــرایط بد و ســخت زندگی می کنند
.عزیزان ! این وظیفه ماست که شرایط را برای آنها تغییر دهیم.
من امیدوارم روزی فرا برســد که هیــچ کودکی برای گذران
زندگی و روزی خود ،کودکی اش را به حراج نگذارد.
شهرامناظری:
درهرلباسیکهباشیم،وظیفهداریمدرکارهایخیر
شرکتکنیم
دومین فردی که نشان ویژه نیکوکاری را دریافت کرد  ،شهرام
ناظری بود .دکتر محمد سریر ،آهنگساز و رئیس شورای عالی
خانههنرمندانایران،بااشارهبههمزیستیهنروجامعهگفت:
هنر منعکس کننده زمانه و جامعه خود اســت و با هنر است
که افراد میتوانند پیام خود را بــه مخاطبانی که در آن دوره
زندگیمیکنند،برسانند.ویبااشارهبهاهمیتهنرموسیقی
افزود :در دهه اخیر ،هنر موسیقی به رغم مشکالت  ،به خوبی
پیشرفت کرده و امروز تعداد هنرجویان در این حوزه  ،نسبت
به گذشته  ،ده ها برابر بیشترشده است .
به نظر دکتر ســریر  ،معرفت هنری  ،مهمتر از فراگیری فن
است .او افزود :آنچه که در هنر بسیار مهم است ،معرفت های
شخصی است ؛ که یک هنرمند در طول زمان با توجه به دانش
وبینشوتواناییهایشخصیخودکسبمیکند.افرادیکه
اینچنین به درجه هنرمندی میرسند  ،از تعداد انگشتان یک
دست کمتر هســتند و یکی از برترین های آنها در کشور ما ،
شهرامناظریاست.
وی ادامه داد :شــهرام ناظری نه یک موسیقیدان و خواننده،
بلکه یک انســان و کاراکتری شاخص است .او همچنین یک
معلمنمونه است.بعد از سخنان محمد سریر ،باحضور لوریس

چکناواریان و شاهرخ تویســرکانی ،نشان ویژه نیکوکاری به
شهرام ناظری اهدا شد .شــهرام ناظری بعد از دریافت نشان
گفت :من از لطف همه سپاســگزارم ،اما تصور نمیکنم کار
زیادی کرده باشم که در خور تقدیر باشد زیرا ما در هر لباسی
کهباشیم  ،وضیفه داریمکه درکارهای خیر شرکتکنیم .
وی نقــش هنرمنــدان را در توجه دادن به جامعه بســیار
مهم دانســت و افزود :مــردم همیشــه از هنرمندانی که با
آنها خاطراتی خوب داشــته اند ،انتظار بیشــتری دارند ،به
همین دلیل هنرمندان نیــز باید به فکر بخش های نیازمند،
بیماران بی بضاعت ،افراد ضعیف و کودکان باشــند .هر چه
که آنهــا در این راه قدم بردارند  ،جامعه نیز از آنها اســتقبال
کــرده و پیروی مــی کند .به امیــد روزی کــه دیگر فقری
درآننباشد.ویبااشارهبهفعالیتنیکوکارانهافرادیهمچون
جهان پهلوان تختی در کمک به زلزلــه زدگان گفت :مردم
به هنرمنــدان و پهلوانان واقعی اطمینان بیشــتری دارند و
هنرمندان هم باید به نحو احــس ن به وظایف خودش ان در
این حوزه ها عمل کنند .
احمدحلت:
یکسوممدارسکلکشور،توسطحافظیو
دوستانشساختهشدهاست
نیکوکار نمونه مدرســه ساز ســومین فردی که نشان ویژه
نیکوکاری را دریافت کرد محمدرضا حافظی نیکوکار نمونه
مدرسه ســاز بود .احمد حلت با اشاره به خدمات حافظی در
حوزه مدرسه سازی گفت :ایشان از سال ها قبل فعالیتهای
گســترده ای را با هم کاری جامعه خیرین مدرسه ساز آغاز
کرده و امروز ما شاهد هستیم که یک سوم مدارس کل کشور،
توسط حافظی و دوستانش ساخته شده است .وی ادامه داد:
ایشان مرد بزرگی اســت و همیشه بی چشمداشت کارهای
بزرگیکردهاست.

در دو دوره گذشته این مراسم ،خانم بهادرزاده (از بنیانگذاران آسایشگاه
سالمندان کهریزک) ،خانم سعیده قدس (از بنیانگذاران مؤسسه محک)،
آقای ماهوتچیان (به نمایندگی از جامعه یاوری فرهنگی) ،آقای موسوی
رهپیما (مؤسس دانشگاه فوم) ،آقای علی پروین (پیشکسوت عرصه ورزش)،
استاد عزت اهلل انتظامی (پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر) و خانم رخشان
بنیاعتماد(سینماگر) دریافتکنندگان نشان ویژه نیکوکاری بودهاند.
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خادمان
کودک

کدام سازمانها به فعاليت
براي کودکان ميپردازند
ميدانيد که در کشــور ما وزارتخانهاي بــه نام « وزارت
کودکان» وجود ندارد و امور مربوط به خردساالن و کودکان
در نهادهاي دولتي پراکندهاي ســاماندهي و پيگيري
ميگردد .در ايــن مقاله  ،نگاهي کوتاه به ســازمانهاي
مختلفدولتيخواهيمداشتکههريکبهنحويباکودکان
مرتبطاندوبهخدمترسانيدراينعرصهميپردازند.

مرکز امور زنان و خانواده

مرکــز امور زنان و خانــواده يکي از مراکز تحتپوشــش نهاد
رياســتجمهوري اســت که رياســت آن به عهده مشــاور
رئيسجمهــور ســرکار خانــم شــهيندخت مــوالوردي
ميباشــد .اين مرکز با بررسي مســائل مادران و کودکان در
سياستگذاريهاي کالن اين عرصه فعال است.

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزشوپــرورش از دهها ســال قبــل متولي آموزش
رسمي کودکان در مدارس اســت .اين وزارتخانه همچنين بر
مراکز پيشدبستاني نظارت دارد.
عالوه بر تاليف کتابهاي درســي و مديريت مدارس ،وزارت
آموزشوپرورش به فعاليتهاي ديگري هم مرتبط با کودکان
ميپردازد .انجمن اولياءومربيــان از جمله نهادهاي تابعه اين
وزارتخانه اســت .مجلس دانشآموزي ،اردوها و مســابقات
فرهنگي و ورزشــي ،انتشــار مجالت کمک درســي (رشد)،
انتشــار کتاب ( در انتشــارات مدرسه و انتشــارات تربيت)،
برگزاري نمايشگاهها و جشنوارهها و  ...از جمله برنامههاي اين
وزارتخانه است .دکتر فاني وزير فعلی اين وزارتخانه است.

سازمان بهزيستي

سازمان بهزيســتي که امروزه زيرنظر وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعي قــرار دارد ،از مهم ترين نهادهاي مربوط به کودکان
اســت .حمايت از کودکان بيمار ،محروم ،آســيبديده و  ...از
جمله برنامههاي موسســات تابعه بهزيستي بهشمار ميرود.
عمده مهدکودکهاي کشور و بسياري از مراکز پيشدبستاني
هم زيرنظر اين ســازمان بــه فعاليت ميپردازنــد .مهندس
هاشــمي در حال حاضر مديريت اين سازمان را به عهده دارد
و رياســت اداره کل امور کودکان و نوجوانان آن بهعهده آقاي
حميدرضا الوند قرار دارد.

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

کانون از قديميترين و مهم ترين نهادهاي مربوط به کودکان
بشــمار ميرود .مدير فعلی کانون آقاي عليرضا حاجيانزاده
اســت .کانون نزديک به پنجاهســال اســت که بــا مديريت
کتابخانههاي کــودکان ،چاپ کتاب و مجلــه و توليد فيلم و
تئاتر و موسيقي به فعاليت براي کودکان ميپردازد .برگزاري
کالسهاي آموزشي ،جشنواره ،نمايشگاه و  ...هم از برنامههاي
هميشگي کانون بوده است.
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اداره سالمت کودکان

ادراه ســالمت کودکان يکي از ادارات وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي است که متولي مسائل مربوط به بهداشت و
سالمت کودکان ايراني است .مديريت اين دفتر در حال حاضر
به عهده دکتر سيد حامد برکاتي است.

مرجع ملي حقوق کودک

مرجع ملي حقوق کــودک از نهادهاي تازه تاســيس در قوه
قضائيه است .اين نهاد ساليانه براساس کنوانسيون بينالمللي
حقوق کــودک به ارايه گــزارش وضعيت کــودکان ايران به
نهادهاي بينالمللــي ميپردازد .مدير اين نهــاد آقاي مظفر
الوندي اســت و دبيرخانه آن به همت آقاي مقــاره عابد اداره
ميشود.

کانون اصالح و تربيت

کانونهاي اصالح و تربيــت و دادگاههاي ويژه اطفال از جمله
نهادهايي هستند که در قوهقضاييه با کودکان ارتباط مييابند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

فعاليتهاي مختلفي در وزارت فرهنگو ارشــاد اسالمي
مرتبط با کودکان صورت ميگيرد که از آن جمله ميتوان
به هيات نظارت برکتابهاي کودکان ،جشنواره بينالمللي
فيلم کودکان ،جشــنواره بينالمللي تئاتر کودکان ،انتشار
مجله کتاب ماه کودک و نوجوان و  ...اشــاره کرد .مديريت
اداره کتــاب کودک و نوجوان وزارت ارشــاد به عهده آقاي
سيد صادق موســوي اســت و مدير دفتر تئاتر کودک هم
دکتر شهرام کرمي است.

معاونت اجتماعي ناجا

معاونــت اجتماعي نيروي انتظامــي و معاونت اجتماعي و
فرهنگ ترافيک پليس راهور از جملــه نهادهاي مرتبط با
کودکان در نيروي انتظامي به شمار ميروند.

وزارت ورزش و جوانان

کميتههاي کودک و نوجوان فدراسيونهاي مختلف در اين
وزارتخانه به فعاليتهاي مختلف براي گروه ســني کودک
و نوجوان مشــغولند .همچنين در فدراسيون ورزشهاي
همگاني ،انجمن ورزش و بازي کودکان پيشبيني شــده
است.
دوره جديد شماره 2

شوراي شهر و شهرداري تهران

در ميان اعضاي فعلي شوراي شهر تهران و خانم دانشور اهتمام
ويژهاي به امور کودکان دارند و برنامههاي حمايتي ،پژوهشي
و جشنوارههايي را در اين خصوص پيشبيني کردهاند.
شــهرداري تهران هم در معاونت فرهنگــي و اجتماعي خود
و همچنين ســازمان فرهنگي هنري شــهرداري برنامههاي
مختلفي براي کودکان دارد .خانههاي اسباببازي و خانههاي
سالمت زيرنظر شهرداري تهران به خدمترساني به کودکان
مشغولند.

صداوسيما

سازمان صداوسيماي جمهوري اســالمي ايران ،شبکه پويا را
براي کودکان راهاندازي کرده است و راهاندازي راديو کودک از
جمله برنامههاي آن اســت .گروههاي کودک و نوجوان هم در
شــبکه يک ،دو ،تهران ،جامجم ،قرآن ،آموزش و  ...به فعاليت
مشــغولند .همچنين مجالت سروش خردســاالن و سروش
کودکان توسط اين سازمان انتشار مييابد.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
به تازگي در اين سازمان شــوراي راهبردي کودک و نوجوان
تشــکيل شــده اســت و قصد دارد برنامههــاي متنوعي را
پيشبيني کند.

سازمان تبليغات اسالمي

يکيدوسالي است که حوزه هنري کودک و نوجوان به رياست
محمدسرشار فعاليت خود را در سازمان تبليغات اسالمي آغاز
کرده است .چاپ کتاب و توليد انيميشن از ديگر فعاليتهاي
اين سازمان براي کودکان است.

مجلس شوراي اسالمي

مجلس شوراي اسالمي چندماه قبل خبر تشکيل فراکسيون
کودک و نوجوان در مجلس شوراي اسالمي اعالم شد .موسس
اين فراکســيون آقاي دکتر قاســم جعفــري نماينده مردم
بجنورداست.

بسيج دانشآموزي

سازمان بســيج دانشآموزي با برگزاري اردوهاي آموزشي و
اعتقادي ،فعاليتهاي اجتماعي و انتشــار مجالت در موضوع
کودکان به فعاليت ميپردازد.
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گابریل پاچکو مهرآفرینی کرد

تصويرگرمطرح جهاني یاورمهرآفرین

گابريل پاچکو ،يکي از مطرحترين تصويرگران معاصر جهان ،اواخر خردادماه به دعوت استوديو طراحي دانهآب به ايران
سفر کرد .در سفر  10روزه پاچکو به ايران برنامههاي مختلفي انجام شد .گابريل پاچکو که در سال  1971در مکزيک به
دنيا آمده و در حال حاضر در اسپانيا و آرژانتين به کار و زندگي مشغول است ،تا کنون جوايز بسياري از جشنوارههاي
معتبر جهاني همچون بلونيا ،بلگراد ،چيتا،براتيسالوا ،سارمده ،مکزيک ،پرتغال ،ژاپن ،کره و کرواسي به دست آورده
است .ويژگي پاچکو استقبال همزمان تصويرگران ،منتقدان ،ناشران و خوانندگان از آثار اوست.
پاچکو در نشســتي که با تصويرگران ايراني
در شــوراي کتاب کودک داشــت گفت :در
شروع تصويرگري سه سوال برايم پيش آمد.
در واقع در شــروع هــر کار خالقانه هنري،
مهمترين بخش ،ســوالي است که از خودم
ميپرســم براي چه و به چــه منظور اين
کار را شــروع ميکنم .با اين پرسش ماجرا
تبديل به موضوع شــخصي ميشود .پاچکو
بر عــدم قطعيــت باورپذيرنبــودن تاکيد
دارد .وي در ادامه با نشــاندادن تعدادي از
تصويرســازيهايش با تصويرگران به گفتگو
نشســت و درباره تکنيک و سبک و موضوع
کارها صحبت کــرد .وي در خصوص تاثير
برخي افراد سرشــناس در کارهايش گفت:
من به ســمتي ميروم که خودم را بشناسم.
کار تصويرگري را با داشتهها و نداشتههايم
شروع کردم .در حقيقت با خاطرهها ،آرزو و
رويا شــروع کردم  ،و سه هنرمند در زندگي
من نقشــي اساســي داشــتند :اکتاويا پاز
نويسنده مکزيکي ،آنجلينا پلوس کارگردان
و پنا پائوز صحنهپرداز .اين ســه نفر به من
کمک کردند تا به جهانبيني خاصي برسم.
دنياي تصويرسازي برايم قطعيت نداشت و
اين سه نفر کمک کردند تا حقيقت را بفهمم

و توانســتم با بهرهگيري از عنصر شاعرانه و
استعاره پلي بزنم به دنياي تصويرگري .کار
خالقانه يافتن در ،براي اين سنگ است .در
پروسه خالقانه ســنگي اختراع ميکنيم تا
واردش بشــويم و عنصري که براي شناخت
سنگ در نظر ميگيريم مهم است .سه عنصر
ابهام ،عدم قطعيت و باور نکردني بودن ،البته
بايد توجه داشت تخيل اولين راه رسيدن به
آگاهي و هوش است.
پاچکــو دربــاره ارتبــاط مخاطــب بــا
تصويرسازيهايش گفت :وقتي کاري ارائه
ميدهم مطمئن نيستم کارهايم درک شود
ولي هدف و اميدم اين اســت که کارهايم

از طــرف مخاطــب خوانده شــود وقتي
کســي مفهوم کارهايم را درک ميکند و
بــا آن ارتباط ميگيرد ســبب آرامش من
ميشود .وي با نقل قولي از ژوزه ساراماگو
نويســنده پرتغالي گفت :نويسنده عالمي
براي اثــر خود دارد و بــراي آن راههايي
ميســازد .کار خواننده کشف اين راهها و
مسيرهاســت و گاهــي راههايي جديد که
حتي هدف نويســنده هم نبوده  .به همين
دليل ميگويــم کار خوانــدن تصوير کار
خالقانهاي اســت و در اين خواندن گاه به
نقاطي ميرســيم که با خالق اثر هم نظر
هستيم و يا مخالف و حتي چيزهاي تازهاي

در ذهــن مخاطب خلق ميشــود .درآثار
پاچکــو آنچنان کار ديجيتال و دســت با
هم ترکيب و هماهنگ شده که تشخيص
اين مرز بسيار دشوار است  .در حقيقت او
تاکيد دارد که نبايد از کار دست غافل شد
و صرفا به ديجيتال روي آورد .اين تصويرگر
کامپيوتــر را ابــزاري از آن خود کرده و به
خوبي از آن بهره مي گيرد .سفر پاچکو به
ايران به دعوت استوديو دانه آب به مديريت
دو تصويرگر مطرح ايراني نرگس محمدي
(هاسميک) و سولماز جوشقاني و با حمايت
و همراهي نهادهايي چون سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمي ،اداره ارشاد شهرستان
شميرانات ،مجله تخصصي شهرزاد و خانه
هنرمندان ايران صورت گرفت.در اين سفر،
نمايشگاهي از آثار پاچکو در خانه هنرمندان
ايران برپا شد که بخشي از فروش نمايشگاه
به کودکان تحت پوشــش موسسه خيريه
مهرآفرين تعلق گرفــت .پاچکو همچنين
کارگاه آموزشــي در فرهنگسراي شفق برپا
کرد و در پايان ســفر در ضيافتي که اداره
ارشاد شهرستان شميرانات براي وي ترتيب
توگو
داده بــود با هنرمنــدان ايراني به گف 
پرداخت.
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نیکوکاریافرادشناختهشدهجهان:

قهرمانان قصه های واقعی
لوئیز همیلتون با کودکان هایتی
دیدار کرد
قهرمان فرمول یک و یکی از حامیان ســازمان یونیســف ،لوئیز همیلتون
در می  ،2014ســفری به پایتخت هایتی برای دیدار با کودکانی که از سوء
تغذیه رنج میبرند ،داشــت .هنوز هم ســوء تغذیه عامل یک سوم مرگ و
می ِرکودکان زیر پنج ســال در هایتی اســت .او دراین ســفر در کنار این
کودکان قرار گرفت و به آنهــا قول داد با هدف جمعآوری پول برای تأمین
خوراک و دارو ،مسابقه فوتبالی ترتیب بدهد.
لوییــز همیلتون در این باره گفت « :مالقات با کــودکان هایتی برای من
تجربه ای بســیار دلخراش بود .هم اکنون حــدود  20میلیون کودک در
سرتاسر دنیا از ســوء تغذیه شدید رنج میبرند .من در این سفر کودکی دو
ســاله به نام «دو ِونزلی» را مالقات کردم که به علت ضعف شدید ،توانایی
یادگیری راه رفتن را نداشت .بسیار خوشحالم که می توانم امسال ،حامی
برگزاری این مسابقه فوتبال باشــم و امیدوارم بتوانیم مستندی از زجری
که این کودکان میکشند تهیه کنیم .یونیسف برای نجات کودکان تالش
زیادی میکند اما این تالشها کافی نیست.

اورالندو بلوم در سوریه
اورالندو بلوم ســفیر حسن نیت یونیســف ،به دیدار کودکان
سوری و خانوادههای آنان که در جنگ زندگی خود را از دست
دادهاند ،رفت.اورالنــدو بلوم ،بازیگر انگلیســی فیلم « ارباب
حلقه ها» بعد از دیدار از کمپ پناهندگان زعتری ،نزدیک مرز
سوریه ،گفت « :این کودکان بیشتر از حد تحمل یک کودک ،
شاهد خشونت و وحشیگری بوده اند .چیزی که بیشتر از همه
موجب وحشت می شود این اســت که آنها یک نسل گمشده
هستند .بدون توجه ،حمایت روانی و تحصیالت .نگرانی ما این
است که شاید در چند سال آینده ،دردی که تحمل کرده اند،
آنها را به خشونت وادارد».
بلوم گفت« :این خانواده ها نیز زمانی مانند تمامی مردم دیگر
زندگی میکردند .والدین آنها شــغلی داشتند ،کودکانشان به
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مدرســه میرفتند و بازی میکردند .ایــن جنگ به تمام معنا
زندگانی آنها را نابود و آواره شــان کرده است و هم اکنون آنها
در شرایطی هســتند که برای آینده خود ذرهای امید ندارند.
آنها نمیخواهند مانند پناهندگان بدون عزت و احترام زندگی
کنند .تنها خواســته ی آنها برگشــتن زندگیشان و آینده ی
کودکانشان است».
زعتری با جمعیتی بالغ بر  100.000زن و مرد و کودک ،یکی
از بزرگتریــن کمپهای پناهندگان در جهان اســت .در این
کمپ ،خانوادهها در چادر و کاروانهای کوچک در منطقهای
کویری با هوایی بســیار ســرد به زندگی خود ادامه میدهند.
بالغ بر  1.3میلیون کودک ســوری در کشــورهای همسایه
سوریه ،به عنوان پناهنده به زندگی خود ادامه میدهند.

ویوال دیوس و پایان
دادن به گرسنگی
کودکان
ویوال دیویس بازیگر معروف فیلم شوالیه
تاریکــی به همــراه بنیــاد « راه امن» و
 ،EIFبه پروژهای نیکوکارانه « گرســنگی
هست» و مبارزه با گرسنگی کودکان در
آمریکا پیوست.
کمپین «گرســنگی هســت» در تمام
طول ســال برای حل مشــکل گرسنگی
که عموما فرامــوش می شــود ،فعالیت
دارد .دیویــس میگویــد « :یک پنجم
کودکان آمریکایی با گرســنگی دســت
و پنجــه نرم میکنند و ایــن یعنی حدود
هفــده میلیون کودک و مــن یکی از این
کودکان بودهام .برای همین از پیوستن به
بنیاد راه امــن جهت افزایش آگاهی مردم
و کمک به پایان گرسنگی کودکان ،بسیار
خوشنودم».
سیاست این کمپین ،تمرکز بر ریشهکنی
گرســنگی در کودکی و شــروع زندگی
روزانه ای ســالم و شــانس بیشــتر برای
پیشرفت کودکان است.

فـرهنگی

همکاری خوانندگان مشهور بریتانیایی برای جلوگیری از شیوع ویروس ابوال

گروه «وان دایرکشــن» به همراه بونــو خواننده گروه ،U2
به جمع خوانندگان مشــهور پاپ و راک بریتانیا پیوســتند
تا نســخه جدید آهنگ خیریه مراسم « »Band Aidرا برای
جمع آوری کمک های نقدی و جنگ با ویروس ابوال در افریقا،
ضبط کنند« .باب گِلدوف» خواننده و فعال بشردوست30 ،
ســال پیش برای کمک به مردم قحطــی زده در اتیوپی ،با
دعوت از گروهی از ستارگان و خوانندگان و جمع کردن آنها
زیر نام « »Band Aidآهنــگ «Do They Know
 »It’s Christmasرا برای اولین بار ضبط کرد .حاال این
آهنگ بازنویسی شــده و قطعههایی به آهنگ اصلی اضافه

گشته تا بازگوی وضع بحرانی حال حاضر باشد.باب گلدوف
میگوید »:این فقط یک آهنگ و ترانه اســت ،اما پیشــامد
مهمی هم به حســاب میآید .قدم بعدی این است که آن را
همچون دهه  80به یک جریــان اجتماعی تبدیل کنیم».
در اولیــن نســخه این آهنــگ که در ســال  1984ضبط
شــد و از فــروش آن  8میلیــون پونــد( 11میلیون دالر)
بــرای خیریه جمــع آوری شــد ،خوانندگان بــزرگ آن
زمــان بریتانیــا چــون بونــو خواننده گــروه  ،U2جرج
مایــکل و دیوید بویی با هم همخوانــی کردند .این آهنگ
دو بار دیگر در ســالهای  1989و  2004بازخوانی شــد.

بونــو خواننــده گروه  ،U2ایــن بار در ضبــط این آهنگ
بــا «رابــرت پلنــت» خواننــده اصلــی گــروه راک «ل ِد
زپلیــن»« ،کریس مارتیــن» خواننده گــروه « ُکلدپلی»،
«اد شــیران» و «ســم اســمیت» همــکاری میکنــد.
ســازمان ملل اوایــل هفته پیش با گلــدوف تماس گرفته
و از او درخواســت کمــک فــوری بــرای پیشــگیری از
شــیوع ویروس ابــوال در غــرب آفریقا کــرده و این دلیل
تصمیــم او بــرای اجرای دوبــاره این آهنگ بوده اســت.
بر اساس آمار ســازمان جهانی بهداشت ،ویروس ابوال تا به
حال بیش از  5000نفر در غرب آفریقا قربانی داشته است.

مالله در مراسم جایزه صلح
« نجات کودکان» حضور یافت
بنیاد نجات کودکان به مناســبت هجدهمین سال جایزه ی صلح ،در 10
دسامبر  2014در اســلو ،محل اهدای جایزه صلح نوبل ،مراسمی برگزار
کرد.برندگان جایزه صلح نوبل ،مالله یوســف زی و کایالش ســاتیارتی
برای بازگو کردن تجربیات خود و پاسخ به سواالت کودکان به این مراسم
پیوســتند .کودکان و دانش آموزان مطالب زیادی در مورد تالش برای
حفاظت از حقوق کودکان آموختند و نظرات خود را نیز بیان کردند.
کــودکان در بیش از هفتاد کشــور برای تحصیل با مشــکل مواجه اند و
همین امر سبب شده تا میلیونها کودک به وسیله ی عواملی چون جنگ
و درگیریهای داخلی از تحصیل باز بمانند .جایزه ی نوبل مالله شــانس
کردن دانش آموزان و تکرار
بزرگی برای بیدار کردن مســئولین ،امیدوار
ِ
محکومیت تمام کسانی است که مانع تحصیل کودکان میشوند.
مدیر عامل بنیاد نجات کودکان ،با توجه به حمالت اخیر به دانش آموزان
و مــدارس در نیجریه گفت  «:تمام کودکان حــق تحصیل دارند ،حتی
آنان که کشورشــان درگیر جنــگ های خارجی و داخلیاســت .قطع
ارتباط کودکان با تحصیل  ،به دلیل حمله به مدارس ،باعث آســیبهای
جبرانناپذیر میشــود .این حمالت و اســتفادههای نظامی از مدارس
زندگی دانشآموزان و معلمها را در خطر بزرگی قرار داده اســت و این با
قوانین بشردوستانه ی سراسر دنیا در تضاد است».
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فـرهنگی
اشکهاولبخندهایبازیگرانسریال«زمانه»

نخستین سرپناه

آیین گشایش نخستین سرپناه موسسه نیکوکاری مهرآفرین
برای نگهداری از کودکان کار و خیابان ،روز پنج شنبه 12
اردیبهشت  92با حضور برخی از هنرمندان سریال «زمانه» در
منطقه جنوب غرب تهران برگزار شد و حسن فتحی ،کارگردان
این سریال پرمخاطب ،در میان اشک شوق حاضران ،تالشهای
هفت ساله موسسه مهرآفرین را ستود و گفت :بسیار خوشحالم
که مهرآفرین همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و در برابر
مشکالت و سختیها دوام آوردهاست .این سرپناه ،ظرفیت
پذیرش و نگهداری از  100کودک را در دورههای سه ماهه دارد و
تمامی این کودکان توسط موسسه مهرآفرین ،شناسایی ،در این
مرکز نگهداری میشوند .هزینههای نگهداری و حمایت از این
کودکان هم توسط افراد نیکوکار موسسه مهرآفرین پرداخت
میشود.
فاطمــه دانشــور ،موســس و مدیرعامل
موسســه نیکوکاری مهرآفرین در مراسم
افتتاحیه ایــن مرکز ،به تشــریح اقدامات
این موسسه خیریه از  7سال پیش تاکنون
پرداخت و درباره نخســتین سرپناه منطقه
جنوب غرب تهران گفت :مرکز جمالالحق
در زمینی به مساحت  400مترمربع و بنای
 1400مترمربع در ســه طبقه احداث شده
که شــامل بخشهــای اداری ،مددکاری،
روانشناسی ،پزشــکی ،حقوقی ،خوابگاه،
اتاق تلویزیون ،اتاق بازی بچهها ،آشپزخانه،
غذاخــوری ،ســرویسهای بهداشــتی و
خدماتی است.
خانهای به همت خیرین
زمین این مرکز توسط آقای بهمن عسگری
اهدا شــده و بازسازی آن را آقای حمیدرضا
جوانمرد بر عهده داشتهاســت .مدیر عامل
موسســه نیکوکاری مهرآفرین با اشــاره
به واگــذاری زمین این مرکز توســط یک
فــرد خیرخواه ،اظهار داشــت :مــا تا قبل
از راهاندازی این مرکز ،مشــکل اســکان و
آموزش کودکان خیابانی و کار را داشــتیم
که بــا راهاندازی این مرکز ،این مشــکل تا
حدودی حل شدهاست .مدیرعامل موسسه
نیکوکاری مهرآفرین با اشاره به سرپرستی
و حمایت بیــش از  4700کودک و نوجوان
در تهــران ،کرمان ،هرمزگان ،خراســان،
آذربایجان شرقی ،استان مرکزی ،سیستان
و بلوچســتان و ...اظهــار داشــت :اعطای
کمک هزینه تحصیلی ،تامین پوشــاک و
مراقبتهای روانــی و درمانی و  ....از جمله
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فعالیتهای این موسسه است.
دانشور در همین حال از سازمان بهزیستی
به عنوان یکــی از ارگانهای دولتی نام برد
که از برنامهها و اهداف موسســه مهرآفرین
حمایت کردهاست.

هنرمندان مهمان
در مراســم گشــایش نخســتین سرپناه
نگهداری از کودکان کار و خیابان در منطقه
جنوب غرب تهــران ،هفت نفــر از عوامل
ســریال زمانه ،هنرمندانی چون حســن
فتحی ،اسماعیل عفیفه ،حسین محجوب،
حمید گودرزی ،شــهرام قائدی ،حســین
مهری ،رویا میرعلمــی و همچنین اعضای
شورای شهر و شهردار شــهر جدید پرند و

جمعی از صاحبان صنایع رباط کریم حضور
داشتند .حسین محجوب ،بازیگر سینما و
تئاتر ،ضمن ابراز خوشحالی بابت راهاندازی
این مرکز توسط موسسه مهرآفرین گفت:
راهاندازی مراکز این چنینی بســیار خوب

اســت ،اما بهتر آن اســت که ما به سمتی
حرکــت کنیم که بــه جــای پرداختن به
معلول ،به علت توجه کنیم .وی با اشــاره به
مدرن شدن جامعه امروز گفت :همه ما باید
تالش کنیم که ضایعــات و عوارض منفی
پدیده مدرنیسم ،کمتر از همیشه ،گریبان
جامعه را بگیرد تا جامعه بیش از پیش دچار
مشکل نشود.

خنده و گریه حسن فتحی
حســن فتحی نیز در میان ســخنان خود
یادآور شد :در این تشکلها گاهی چشمها
گریان و گاهــی خندان اســت؛ خندان از
بابت تالش خیرین بدون چشمداشت مالی
و گریان از این نظر که بعضی مســئوالن و
مدیران ســازمانها و ارگانها ،نســبت به
مسئولیتهای خودشان کوتاهی میکنند.
جامعه یک کلیت است و سرنوشت جامعه
در سرنوشــت همه اعضــای آن تاثیر دارد.
هر اتفاق زیبایی در جامعه قطعا برای همه
اتفاق میافتد و هر اتفاق زشتی دامن همه را
میگیرد.کارگردان سریال زمانه همچنین
ادامه داد :یکی از شاخصههای جامعه سالم
این است که شــهروندان برای بهسازی آن
تالش میکنند و یکی از این تالشها ،کمک
برای تحقق زندگی مطلوب کودکان است.
فتحی با اشاره به تاسف آور بودن کار بعضی
کودکان در پشت چراغهای قرمز گفت :اگر
موارد کار چنین کودکانــی در جامعه زیاد
شــود ،جامعه دچار مخاطراتی میشود که
دود آن در چشم تک تک شهروندان میرود.
بنابرایــن همه ما موظفیم تا به مشــکالت
جامعه با دید مسئوالنه نگاه کنیم.در مراسم
افتتاحیه ساختمان این سرپناه ،حمیدرضا
جوانمرد یکی از خیرین حاضر در مراســم
هم اعــام آمادگی کــرد تــا در هر جای
کشــورمان که امکانات کافی مانند زمین
وجود داشتهباشــد ،با هزینه شخصی خود،
یک مرکز نگهداری از زنان و کودکان کار و
خیابانی بسازد و تحویل موسسه مهرآفرین
بدهد.

فـرهنگی

پيشنهاديبراييكامرپسندیده:

تشکلغیردولتیحمایت ازهنرمندان

منوچهر اكبرلو

نویسنده ،کارگردان و پژوهشگر تئاتر

3

خوشحال میشوم میشنوم کسانی
هستند که دست به اقداماتی
زده اند.از تقدیم فروش یک
شب نمایش تا گلریزان .ولي ما
نيازمند يك حركت مد ّون هستيم
تا غافلگير و انگشت به دهان
نمانيم.همچنین صندوق حمایت
از هنرمندان هم اکنون در حال
فعالیت است.اما گرفتار تنگناهای
بودجه و مسیرهای قانونی
حمایتهاست .چرا که دولتی است.

2

1

پيشنهادمنمشخصاتشكيلتشکلیثابت
براي رسيدن به اين هدف است و البته
منظورمساختمانيباتعدادیكارمند
نيست .اساسا يكي از مسائلي كه مانع ياري
رساني ها مي شود همين بوروكراسي دست
و پاگير است .منظورم از تشکل ،چند نيروي
دلسوز و تمام وقت است كه دغدغه اجرايي
ياتوليدهنرينداشتهباشند.اینافرادباید
تمام وقت و دارای حقوق معقول باشند.امید
بستن به کار رایگان برای چنین امری راه به
جایینمیبرد.

با شنيدن خبر بيماري سخت هر هنرمندي
ناراحت ميشويم؛ و همزمان يادمان
ميافتد كه براي چنين كسي چه مي توانيم
بكنيم .به ويژه آنكه ،اكثريت هنرمندان
پيشكسوت در مناعت طبع و سرخ
نگهداشتن صورت با سيلي ،مشتركند .چه
بايد كرد كه هم حرمت آنان حفظ شود و
هم بتوان به موقع ،كافي و شايسته بدان ها
كمك كرد و البته بيماري جوانان نيز گاه
رخ ميدهد .مجيد بهرامي از جمله اين
موارد است( .حاال باید بگوییم بود).

اين تشکل در كنار كمك هاي
مادي ،مي كوشد همياري هاي
معنوي را نيز در نظر داشته باشد.
عيادت از هنرمندان بيمار ،دلجويي
ها و پيگيري مشكالت اداری(مانند
بیمه و )...ميتواند با توجه به حوزه
اختيارات اين تشکل و توان آن در
نظر گرفته شود.

سخن گفتن از اين كه راه اندازي
چنين تشکلی چه تاثیری در
هنرمندان ايجاد خواهد كرد ،بيهوده
است .چرا كه هر آنچه به امنيت
شغلي آنها ياري برساند ،انگيزه آنها
را در حضور بيشتر و متعهدانه تر در
عرصه هنر فزوني خواهد بخشيد.

مي توان با پژوهشهايي
به تجربيات مشابه
نهادهاي فرهنگي
كشورهاي ديگر نيز
دست يافت.

تاکید دارم که این تشکل به صورت
کامل ،خارج از بدنه و بدون بهره
بردن از بودجه دولتی باشد.حمایت
دولت حداکثر در آغاز راه اندازی آن
خواهد بود و در ادامه ،این تشکل باید
به طور کامل مستقل و خودکفا عمل
کند.هرگونه وابستگی به مدیریت
دولتی این تشکل را از راه باز خواهد
داشت.همچنین حمایت دولت از فقط
هنرمندان،نارضایتی دیگر اقشار را
به دنبال خواهد داشت و با عدالت
اجتماعی نیز سازگار نخواهد بود.

6

5

7

4

9

اين تشکل ،از يك شورا يا هيات امنا بهره ميگيرد كه نمایندگانی از تشکلهای هنری
را(بهانتخابتشکلهایصنفیموجود،ازخانهتئاترگرفتهتاخانهسینماوخانهموسیقی
و )...دربرميگيرد.و البته محدود به اعضای این تشکلها نخواهد بود .اين گروه ،آيين نامه
درآمدزايي و هزينه كردن ها را تدوين خواهد كرد .در اين آيين نامه خواهد آمد كه اين تشکل
به صورتمستمربابرگزاريفعاليتهايفرهنگيوهنري(كنسرتموسيقي،اجراينمايش،
اكران فيلم ،فروش کاالهای فرهنگی،نمايشگاه ها و )..به چه نحو از آنها بهره مند خواهد شد.
و ديگر آنكه تشخيص «هنرمند نيازمند حمایت» با چه ضوابط و معيارهايي صورت مي گيرد.
همچنین نظارتی جدی بر درآمدها و هزینه های آن خواهد داشت.

8

باقيسخنميماندبراي
زمانيكهخبرهايخوشياز
ارادهگروهیبرایتاسیس
چنینتشکلی-یاپیشنهادهای
مشابه-بشنويم.
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کارنامه
1392

نمایشگاه صنایع دستی
موسسه نیکوکاری مهرافرین ،نمایشگاه صنایع دستی سیستان و بلوچستان را برگزار
کرد .
عالقمندان با بازدید از این نمایشــگاه و دیدن صنایع دستی مردم هنرمند سیستان و
بلوچستان ,در آستانه عید نوروز از سفره های هفت سین هم بازدید و خرید کردند.
این نمایشگاه از  24تا  27اسفند در فرهنگسرای سرو برپا شد.

کنسرت بزرگ فریدون به نفع
مهرآفرین برگزار مینماید
فریدون آســرایی به نفع کودکان بدسرپرست در ســالن میالد نمایشگاه بین المللی
تهران بــه روی صحنه رفت .بــه رغم اینکه تنهــا هفت روز از درگذشــت خواهرش
میگذشت بخاطر لغو نشــدن این حرکت خداپســندانه روبروی حضار قرار گرفت و
لحظات شادی را برای آنها رقم زد .
این کنســرت که با استقبال بی نظیر همراه بود با حضور جمعی از هنرمندان و اعضای
شــورای شهر تهران و توسط موسسه جوان و رســانه و در حمایت از کودکان موسسه
مهرآفرین برنامه ریزی و اجرا گردید.

کاشت درخت توسط کودکان
مهرآفرین
به مناســبت روز درخت کاری کودکان تحت سرپرســتی موسسه مهرآفرین با
حضور در بوســتان گفتگو واقع درمنطقه  12تهران یک درخت را غرس کردند.
در ادامه برنامه کــودکان ضمن بازدید از
آزمایشــگاه گل و گیاه با انواع گل و
درخت آشنا شــده و به تماشای
تئاتری که ویژه ایــن روز برنامه
ریــزی شــده بــود پرداختند
کــودکان مهرافریــن در کتیج،
هنــدودر و زاهدان در آیین کشــت
نهال شــرکت نمودن و حمایــت خود را از
محیط زیست و فضای سبز اعالم کردند.
ســال قبل نیز در پارک شــهر درختــی با عنوان
مهرآفرین توسط مدیر عامل و کارکنان مهرآفرین
کاشته شده بود.
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مهرآفرین جام اسب طالیی به مهرآفرین رسید

نیکــوکاران با خرید تابلو ،اســب زندگــی نیازمندان را زین کردند نخســتین دوره
مسابقات جایزه بزرگ پرش با اســب تحت عنوان «جام اسب طالیی آزمون» توسط
موسسه کلید طالیی ،هیئت ســوارکاری استان تهران و باشــگاه سوارکاری آزمون
طی روزهای بیست و دوم ،بیســت و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه با حضور جمع
کثیری از پیشکسوتان ،قهرمانان و صاحب نامان پرش با اسب در مجموعه سوارکاری
آزمون برگزار و با استقبال کم ســابقه عالقه مندان ،در فصل زمستان مواجه شد .در
این مسابقات برای اولین بار در کشــور برنامه هایی متنوع و جذاب به منظور رونق و
اعتالی ورزش و فرهنگ سوارکاری اجرا شــد که عالوه بر مسابقات در رده ،میتوان
به برگزاری مراســم تجلیل از پیشکسوتان سوار کار ،مسابقات طنابکشی ،جشنواره
نقاشی کودک و نوجوان ،قرعه کشی و اهدای جوایز به تماشگران و حراجی تابلوهای

ســفالی با موضوع اسب اشاره کرد .در این میان حراج تابلوها که با اجرای آقای مهران
مهرعلیان ،ســردبیر مجله مادران همراه بود ،با اشــتیاق حضار فرهیخته ومشارکت
آنان در امور خیرخواهانه ،بســیار قابل تامل بود .در این حراجی تعداد سه قاب نفیس
از تابلوهای یادشــده که توسط موسســه کلید طالیی اهدا گردیده بود توسط آقایان
تیزرو ،شیرزادی و میالنی خریداری و وجه دریافتی آ نها از سوی موسسه کلید طالیی
به حمایت از کودکان بد سرپرست به موسسه خیریه مهرآفرین تخصیص داده شد .در
این حراجی مبلغ  47میلیون ریال بابت خرید تابلو ها و مبلغ  23میلیون ریال توسط
آقای مهران مهرعلیان  ،امیررضا مرادی و موسسه فرهنگی کلید طالیی جهت کمک
و رسیدگی به امور کودکان بدسرپرســت اهدا گردید و طبق هماهنگی های به عمل
آمده در هفتم اسفند ماه سال جاری به موسسه مهرآفرین تخصیص یافت.

مهرآفرین در جشنوار ه
کودک ،ورزش و سالمت

امکانات رایگان ورزشی منطقه
 12تهران برای بانوان مدد جو

نخستین جشــنواره سراســری کودک ،ورزش و ســامت روزهای 13 ،12 ،11
اردیبهشت  ،92در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب
برگزار شد .این جشنواره با حضور هنرمندان محبوب بچهها همراه بود و با استقبال
خوبی مواجه شد .مؤسسه مهرآفرین از حامیان معنوی این جشنواره بود و غرفهای
هم برای حضور کودکان به این مؤسسه تعلق داشت.
در مجمــوع این  3روز حدود  300کودک از غرفــهی مهرآفرین بازدید کردند؛
با انواع بازیها مثل مار و پله و  ...ســرگرم شــدند و جوایزی را نیز از مؤسســه
دریافت نمودند .کودکان تحت پوشــش مهرآفرین نیز در این جشــنواره و در
غرفه مهرآفرین حاضر شدند.

در راســتای فراهم کردن تسهیالت هرچه بیشتر برای ســامت مددجویان تحت
پوشش و با تالشهای واحد آموزش مهرآفرین 13 ،باشگاه ورزشی بانوان در کل منطقه
 12تهران امکانات خود را به رایگان در اختیار مددجویان مهرآفرین قرار دادهاند .بانوان
تحت پوشش مؤسسه میتواند در رشتههای ایروبیک و آمادگی جسمانی از امکانات
باشگاههای سرای محله سنگی ،مجموعه یاس سفید ،مجموعه ورزشی گلشن ،سرای
محله دروازه شمیران ،سرای دکتر حسابی ،سرای الزهرای  ،91مجموعه انبار گندم،a
سرای مسجد علیابنحسین ،سرای سیدی ،سرای محله تختی ،سرای محله دروازه و
 ...بدون پرداخت هزینه بهره ببرند.

نستعلیق
علیرضاپهلوانزاده
در موزه رضا عباسی

نمایشــگاه خوشنویسی نســتعلیق «علیرضا پهلوان زاده» به نفع بیماران ام اس و کودکان بد سرپرست مهرآفرین در
موزه رضا عباســی برگزارشــد .این نمایشگاه شــامل  40اثر در ابعاد  50در  35 ، 70در  50و  90در  60است .بخشی
از فروش آثار این نمایشــگاه جهت حمایت از کودکان بد سرپرســت مهرآفرین تعلق خواهد گرفت .این نمایشــگاه از
پنجشنبه  2آبان ماه  1392تا  16آبان ادامه داشت.
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جشن تولد 50کودک تحت
پوشش مهرآفرین برگزار شد
موسسه مهرآفرین با حمایت معاونت اجتماعی منطقه  12و
تعدادی از یاوران و نیکوکاران ،جشــن تولد 50کودک تحت
پوشش خود را در ســاختمان مرکز رفاه و خدمات اجتماعی
منطقه  12شهرداری برگزار کرد.
این جشــن با حضور ســرکارخانم دانشــور و آقای حسین
رضــازاده از اعضای شــورای اســامی شــهرتهران و آقای
باصری معاونت اجتماعی منطقه وخانم فخاری رئیس مرکز
جامع منطقه  12و مدیران ارشــد مهرآفرین و شــهرداری با
ویژهبرنامههایی همچون اجرای موسیقی ،نمایش عروسکی
خیمه شــب بازی ،مســابقه و برش کیک توســط کودکان
پیگیری شــد.در ادامه این برنامه هدایایی به کودکان حاضر
در مراسم اهدا گردید.

مهرآفریندرجشنواره
مد و لباس فجر

موسســه مهرآفرین در ســومین جشــنواره مد و لباس فجر که
اسفندماه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاالر وحدت
برپا شد ،حضور داشت.
درغرفــه مهرآفریــن با کمک موسســه پات ،اســباببازیهای
آموزشی به بازدیدکنندگان عرضه شد.

چهارمین دیدار،
چهارمین بازارچه

بازارچه خیریــه «مهرآفرین» به نفع کودکان بدسرپرســت
و بیسرپرســت در  16و  17مرداد ماه ســال جاری ،در تاالر
«شــبهای ماندگار» کرمان برگزار شد .از این بازارچه که در
جهت تأمین بخشــی از هزینههای خانوادههای تحت پوشش
«مهرآفرین» اســتان کرمان برپا شده بود ،بیش از 10.000
نفر بازدیــد کردند .مــردم نیکوکار کرمان ضمــن بازدید از
این بازارچه با خرید محصوالت ارائه شــده در راســتای رفع
مشکالت و زدودن غم از دلهای مددجویان این مؤسسه گام
برداشــتند .اجرای موســیقی زنده و برپایی رادیو نمایشگاه،
آتشبازی و ایســتگاه غذا نیز در کنار غرفههــای بازارچه به
جذابیت هرچه بیشتر آن کمک کرد.

پنجمینبازارچهخیریهمهرآفریندرکرمانبرگزارشد

بازارچه خیریه مؤسسه «مهرآفرین» به نفع کودکان بدسرپرست و بیسرپرست  15و  16اسفند در فضای رو باز
هتل جهانگردی شهر کرمان برگزار شد.جمعی از مردم کرمان با حضور در غرفههای این نمایشگاه و با خرید مواد
غذایی مختلف و آثار هنری برای ســهیم شدن در شادی کودکان نیازمند تالش نمودند .در این بازارچه که بخش
قابل توجهی از آن توســط جوانان اداره میشــد خوراکیهای مختلف از آشهای محلی کرمان تا شیرینیهای
سنتی ،غذاهای امروزی و انواع کیک به فروش رسید .وجود آثار هنری از جمله تابلوهای خوشنویسی ،سفال ،انواع
گلهای تزئینی و لوازم سفره هفتسین ،ایستگاه سنجش فشار خون و بیش از  90غرفه نشانه به مشارکت مردم
خونگرم کرمان برای توجه به کودکان نیازمند بود«.نیره ولندیاری» مدیر شعبه کرمان «مهرآفرین» در مورد این
بازارچه گفت« :تعدادی از هنرمندان مطرح ســینمای ایران از جمله کمال تبریزی (کارگردان برجسته) ،شهاب
حسینی ،نازنین بیاتی و نازنین فراهانی و عوامل فیلم دردسرهای شیرین از این بازارچه بازدید نمودند».

حضورمتفاوتمهرآفرین
درپنجمیننمایشگاهبازی،سرگرمیوآموزش

پنجمین دوره نمایشــگاه بازی ،ســرگرمی و آموزش کودک و نوجوان درحالی در (بوستان گفتگو)
برگزار شد که مؤسسه «مهرآفرین» با چهرهای جدید در آن حاضر شد و به معرفی فعالیتهای خود
پرداخت«.مهرآفرین» که در غرفهای کوچک حاضر شــده بود ،با همکاری شرکت «پات» ،محیطی
مملو از بازی و سرگرمی فراهم کرد و پذیرای کودکان  3تا  12سال بود.این مؤسسه با هدف آشنایی
کودکان و نوجوانان با فرهنگ نوعدوســتی ،فضایی با نشاط و متفاوت را مهیا کرده و در خالل بازی
کودکان به معرفی فعالیتهای خداپســندانه مهرآفرین از طریق اهدای مجله ،بروشور و لوح فشرده
به بازدیدکنندگان پرداخت.
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کودکانمهرآفریندر
جشنواره بزرگ روز جهانی
کودک

همزمــان بــا شــانزدهم مهرمــاه
جشــنواره بزرگ روز جهانی کودک
از ســوی ســازمان رفاه و خدمات و
مشــارکتهای اجتماعی شهرداری
تهــران و شــهرداری منطقه  ،12در
مجتمع ورزشــی نابینایــان هرندی
برگــزار شــد.کودکان «مهرآفرین»
ضمن حضــور در برنامههای شــاد،
مفرح و متنوع ،در کارگاههای جانبی
چون سفالسازی ،ایســتگاه نقاشی،
موســیقی و شــعر و قصه حضور پیدا
کردند.

آموزش موسیقی ویژه
کودکان مهرآفرین

در راســتای اجــرای برنامههــای
آموزشــی و ابراز عالقمنــدی کودکان
«مهرآفرین» به موســیقی ،با همکاری
معاونــت فرهنگی و اجتماعــی منطقه
 15شهرداری تهران یک دوره آموزشی
در دو بخش جداگانه ،ویــژه دختران و
پسران تشکیل شد.
موســیقی همواره جایگاه بســزایی در
لحظات مختلف زندگی انســان داشــته
و دارد .هنر موســیقی در روح انســان
النه کــرده و دائمــا در خدمــت روان
آدمیســت و به ویژه برای کودکانی که
در معرض آسیبهای فراوان شخصیتی
و اجتماعــی قرار دارند ،نــه تنها موجب
شکوفایی استعدادهایشان میشود بلکه
سر آغاز آرامشی عمیق و ایجاد خالقیت
در آنهاست.

کتابخانهروستایکتیجتجهیزشد

به منظور باال بــردن فرهنگ کتابخوانــی و مطالعه در بیــن دانشآموزان این
منطقه ،با همیاری شــرکت «هفتسین» ،کتابخانه روستای کتیج به کتابهای
کمک آموزشــی کامپیوتر و روانشناسی و لوح فشرده آموزشی مجهز گردید.

موسسه مهرآفرین به
عضویت انجمن مدیریت
کیفیت ایران درآمد

موسســه مهرآفرین به عضویت انجمن
مدیریــت کیفیــت ایران درآمــد .این
انجمن از ســال  76بنیان نهاده شده و
هدف از تاســیس آن ارتقــای کیفیت
محصــوالت و خدمــات تولیــدی و
همچنیــن فرآیندها در ســازمانهای
ایرانی بوده است .موسسه مهرآفرین به
دلیل دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت
و فرآیندهــای مدون شــده که کیفیت
مطلوب خدمت رســانی به مددجویان
و همچنین یــاوران را تضمین میکند،
موفق به دریافت گواهینامه عضویت در
این انجمن شد.

مهرآفرین در جمع بزرگان
فناوری اطالعات کشور

بازدیدخانوادههای
مهرآفرینازکاخموزۀ
سعدآباد
در راســتای فعالیتهــای فرهنگــی و
برنامههای آموزشــی -تفریحی مؤسسه
«مهرآفریــن» جمعــی از مــادران و
کودکان تحت سرپرســتی این مؤسسه
از کاخ موزه ســعدآباد بازدید کردند.این
بازدید با همکاری شهرداری منطقه 12
تهران و به منظور افزایش ســطح آگاهی
و غنیسازی اوقات فراغت خانوادههای
تحت پوشش مؤسسه صورت گرفت.

روز دوشــنبه ،92/2/16شرکتهای
هماهنــگ ،میزبــان جمــع کثیری
از نماینــدگان برتــر خــود در محل
همایشهای رایزن بود.
در ایــن همایــش کــه بــا حضــور
نماینــدگان شــرکت سامســونگ و
تعدادی از مسئولین فناوری اطالعات
کشور برگزار شد ،از فروشندگان برتر
تبلتهای سامسونگ در بازار موبایل
و  ITتقدیر به عمل آمد.از نکات قابل
توجه این ســمینار حضور مدیرعامل
مهرآفریــن فاطمه دانشــور در این
مراســم و همچنین برپایی غرفه این
موسســه نیکــوکاری مهرآفــرن در
فضای البی تاالر رسول اکرم بود.آقای
ملکی مدیرعامل گروه هماهنگ ،ضمن
معرفی موسســه مهرآفرین از حاضران
در ســالن خواســت که به مسئولیت
اجتماعی خود عمل کنند و از همکاری
با مهرآفرین بــه عنوان نقطه آغاز عمل
به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای
هماهنگ یاد نمود .خانم دانشــور نیز
ضمن قدردانی از آقــای ملکی و گروه
هماهنگ ،دربــاره مهرآفریــن برای
حاضران صحبت کرد.
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چو بینی یتیمی رس افکنده پیش
مده بوسه بر روی فرزند خویش
یتیم ار بگرید ،که نازش خرد؟
و گر خشم گیرد ،که بارش برد؟
به رحمت بکن آبش از دیده ،پاک
به شفقت بیفشانش از چهره ،خاک
اگر سای ه خود برفت از رسش
تو در سایه خویشنت ،پَر َورش
سعدی
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دانـش

کارگاهآدابمعاشرتاجتماعیبانوان

بخشی از موفقیت انسان به جامعه و چگونگی ارتباط او با
سایر انسانها وابسته اســت؛ از این رو موسسه مهرآفرین
نســبت به برگــزاری کارگاه آشــنایی بــا آداب و اصول
معاشــرت اجتماعی ویژه  70نفر از بانوان مددجوی تحت
پوشش خود اقدام کرد.
در ایــن کارگاه ضمــن آموزش آداب و اصول معاشــرت

خانوادگی و اجتماعی ،شــرکتکنندگان از طریق آشــنا
شــدن با هنجارهای مهــم در ارتباط با خانــواده و مردم
آموختند که چگونه میتوان معیار فکری دیگران را نسبت
به خــود در جهت مثبت تغییــر داد.رفتارهای اجتماعی
همچون آداب ســخن گفتن ،راه رفتن ،سفر ،غذا خوردن،
ســام کردن ،مهمانی رفتن ،پذیرائی از مهمان ،مالقات،

آموزش ایمنی و اطفاء حریق

باهمکاری ایستگاه آتشنشــانی منطقه  ۱۲دوره آموزشی ایمنی در منزل و اطفاء حریق
برای  ۳۰نفر از خانواده های تحت حمایت مهرآفرین در محل ایستگاه آتشنشانی برگزار
شد .در این دوره ،آموزش انواع حریق و راهکارهای مبارزه با حریق در آشپزخانه و منزل و
آشنایی با تجهیزات مربوطه ارائه گردید.با توجه به اهمیت ایمنی این دوره آموزشی برای
تمام خانواده های مهرآفرین برگزار خواهد شد.
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عیادت از بیمار ،معرفی کردن ،دوســتیابی و نگاه کردن
ســرفصلهای مختلف این کارگاه را تشــکیل میدادند.
قســمت دیگر کارگاه نیز به یادگیری نکاتی در خصوص
رفتار بانوان و آقایان در مقابل یکدیگر و آداب همسرداری
اختصاص داشت.

دانشجویان مهرآفرین راز کسب موفقیت را
آموختند

دانشــجویان مهرآفرین در ســمینار بزرگ راز کســب ثروت و موفقیت که توسط مرکز
آموزشهای تخصصی رفاه و در محل دانشــکده رفاه و با اجرای دکتر کامبیز رخشــانی
برگزار شد ،شرکت کردندو رازها و روشهای بدست آوردن موفقیت در زندگی و کار را فرا
گرفتند .آشــنایی با رموز زندگی افراد موفق در کسب و کار و چگونگی رسیدن به قلههای
موفقیت از مطالب ارائه شده در این سمینار بزرگ بود.

دانـش

آشناییبانیکوکارانتاریخ

دکتر آلبرتشوایتزر

آلبرت شــوایتزر در  ۱۴ژانویــه  ۱۸۷۵در
کایســنبرگ ،در آلزاسشــمالی که اکنون
جزو کشور فرانسه اســت ،بهدنیا آمد و در
 ۴سپتامبر  ۱۹۶۵در شهر المبرن جمهوری
گابن در آفریقا درگذشــت .سرتاسر زندگی
این اندیشــمند و پزشــک انســان دوست،
در کارهــای علمــی و هنــری و کمک به
محرومترین انســانها گذشــت و بهصورت
نمونهای از زندگی انســانی زبانزد جهانیان
شد .آلبرت شوایتزر در  ۱۸۹۹به اخذ دکترای
فلسفه و الهیات دانشگاه استراسبورگ نائل
آمد و با نوشتن کتاب در جستجوی عیسی
تاریخی بهعنــوان یکی از چهرههای جهانی
در الهیات شناخته شد .او عالوه بر پژوهش
و تدریس در این رشــته ،به موســیقی نیز

میپرداخت .نوشــتههای آلبرت شوایتزر در
تفسیر آثار یوهان سباســتیان باخ ،دیدگاه
جدیدی به کارهای این موســیقیدان بود.
شوایتزر ،موسیقی باخ را با تعبیری مذهبی،
بهعنوان موسیقی ملهم از نیروهای کیهانی
جهان طبیعت میشمرد .در سال  ۱۹۰۵وارد
دانشکده پزشکی شد تا بعد از فارغالتحصیلی
زندگــی خود را وقف ماموریتهای انســان
دوستانه پزشــکی کند .او ،در سال ، ۱۹۱۲
ک ســال پیش از اخذ دکترای پزشکی ،با
ی 
هلن برسالو ،دانشجوی پرســتاری ،ازدواج
کرد که بعدها بزرگترین کمک شوایتزر بود.
یکســال بعد ،این دو رهسپار المبرن گابن
شدند تا در حاشیه جنگلی رودخانه اگووه ،به
همراه بومیان ،بیمارستانی تاسیس کنند .با

تاسیس این بیمارستان ،اشخاص ،موسسهها
و نهادهای گوناگونی از سرتاســر جهان ،با
هدایا و کمکهای مالی ،شــوایتزر را یاری
کردند.
در بیمارستان المبرن ،شــوایتزر همه کاره
بود :از مداوا ،جراحی و معالجه بومیان گرفته
تا رسیدگی به کارهای دامپزشکی و معالجه
حیوانــات ،و همچنین امــور اداری و مالی
بیمارســتان را خود انجام مــیداد .با وجود
این ،کار نویسندگی و پرداختن به موسیقی
را نیــز کنار نمیگذاشــت .در طول همین
سالها کتابها و مقالههای زیادی از خود به
یادگار گذاشت که میتوان خاطرات کودکی
ن ،ورای
و جوانی ،در حاشیه جنگل نخستی 
زندگی و اندیشه من را نام برد.آلبرت شوایتزر

در ســال  ، ۱۹۲۴بعد از چند سال دوری از
المبــرن بهدلیل وقوع جنــگ جهانی اول،
دوباره به بیمارستان متروک خود بازگشت
و با تالشــی بیشــتر ،آنجا را آباد ساخت .تا
سال  ۱۹۶۳این بیمارستان میتوانست ۳۵۰
بیمار بپذیرد .همچنین ،آسایشگاه جذامیان،
که آن نیز بهتوسط شــوایتزر بنا شده بود،
 ۱۵۰جذامــی را در خود جــای میداد .در
این مدت ،پزشــکان دیگری نیز به شوایتزر
پیوسته بودند ۳۶ .پزشک ،پرستار و تعدادی
از افراد آموزش دیده بومی بیمارستان را اداره
میکردند.
در سال  ، ۱۹۵۲جایزه صلح نوبل به شوایتزر
اعطا میشود و سخنرانی او بههنگام گرفتن
این جایزه ،با عنوان مســئله صلح در دنیای
فعلی ،شهرت جهانی کسب میکند .در سال
 ، ۱۹۵۸طی ســخنرانی از اسلو ،جهانیان را
به پیام انساندوســتانه خــود فرا میخواند.
این پیام ،که مشــتمل بر ســه تقاضا بود ،با
عنوان صلح یا جنگ اتمی ذهنهای آگاه را
مجذوب خود میکند.نقطه عطف زندگیاش،
سال  ۱۹۰۴بود .در آن سال ،به طور اتفاقی
مقالهاي را دربارهي هیاتهای مبلغان مذهبی
فرانسوی در آفریقا مطالعه کرد .در آن مقاله،
نویســنده از نیاز مبرم به پزشک در کنگوی
فرانسه کشور امروزی گابن که از مستعمرات
فرانسوی ها بود ،ســخن رانده بود .خواندن
این مقاله ،تأثیری شگرف بر شوایتزر داشت
و سرانجام در  ۱۳اکتبر  ۱۹۰۵تصمیم خود
را برای پزشک شدن و رفتن به آفریقا گرفت.
وی بــر آن بود که ب ه جای «ارائ ه خودش در
قالب کلمات»« ،کاری با دستهایش» انجام
دهد .سرزنش ،ناراحتی ،عصبانیت و دلسوزی
واکنشهای خانواده و دوســتانش نسبت به
این تصمیم بودنــد .اما تصمیمش را گرفته
بود و میبایست به آن عمل میکرد .احتماال
تنها کســی که او را به جهت چنین کاری
ستود و تشویق کرد ،يكي از دوستانش به نام
هلن برسالو ( )Helena Bresslauبود ،که
بعدها نیز همسرش شد.

فعاليتهاي انساندوستانه

دوستانه شوایتزر موجب جلب توجه عدهي كثيري از مردم

فعاليتهاي انسان
و روزنامهنگاران ميشــد ،به گونهاي كه عد ه زيادي براي مشاهد ه زندگي و
اعمال «دكتر» ،خود را به المبارن ميرســاندند .شوايتزر بارها و بارها به اين
جمع ميگفت كه «هر كسي بايد المبارن زندگي خودش را بيابد» .شخصيت
معنوي قدرتمند و فعاليتهاي خيريهاش در ياري بيماران و بینوايان ،عالوه
بر كشاندن پزشــكان و پرستاران فراواني از نقاط مختلف جهان به المبارن،
موجب سرازير شدن جوايز و نشانها و كمكهاي مالي و غير مالي نيز ميشد.
از هميــن رو بود كه او خود را داراي اراد ه معطوف به محبت() will to love
ميدانست كه ميكوشد اراد ه معطوف به حيات نااخالقي را دگرگون سازد و
اراد ه معطوف به حياتي اخالقي را جايگزين آن كند.
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دانـش

کمپین روبان صورتی
رونماییشد

کمپین اطالعرسانی سرطان سینه با همکاری مؤسسه نیکوکاری «مهرآفرین» ،مؤسسه خیریه «سپاس» و با حمایت شرکت «درمد» که
عرضهکنندهکیفوکفشمیباشد،کلیدخورد.
«صدرا شریعتمداری» مدیر کمپین صورتی عنوان نمود« :سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهای ایران و جهان است و دومین علت مرگ
بانوانایرانیست.ولیمتأسفانهبهدلیلفرهنگخاصیکهدرکشورمانوجوددارد،زنانایرانیبرایآشناییبااینبیماریوکسباطالعاتضروری
درموردآن،خجالتمیکشند،ولیماسعیکردهایمباتهیهکتابچه،انیمیشنوارسالپیامکنسبتبهمعرفیبیشترسرطانپستاناقدامکنیم».
در ادامه این نشست خبری «تایماز سیدمصطفایی» با تشریح اقدامات این مؤسسه در مورد تحت پوشش قرار دادن  4600تن ،عنوان کرد:
«مددجویان این مؤسسه به دلیل سطح پایین اقتصادی ،توانایی پرداخت هزینههای سنگین درمانی را ندارند .بر این اساس ما به سمت پیشگیری
رو آوردهایم .در مرحله نخست در استان تهران برای دختران باالی 20سال و آگاهی مادران درباره این بیماری اقدام خواهیم کرد و در مرحله بعد
در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و مناطقی مانند کتیج و استانهای محروم و تحت پوشش به این مسأله اقدام میکنیم».
«علی منصوری» پزشک و آموزشدهنده روشهای معاینه فردی برای تشخیص سرطان پستان در منازل ،در نشست خبریِ طرح کمپین
بینالمللی روبان صورتی ،اظهار داشت« :از هر  7تا  8خانم یک نفر دچار ریسک باالی ابتال به سرطان پستان است .که بیماری بسیار خطرناک
و کشندهای بوده و منجر به مرگ میشود به طوری که شایعترین مرگ زنان در ایران سرطان پستان است ».وی ادامه داد« :سرطان پستان
صرفنظر از مشکالت اقتصادی ،میتواند از نظر عاطفی نیز یک خانواده را درگیر خود کند .سرطان پستان در خانمها صدبرابر شایعتر از آقایان
است ولی در آقایان صدبرابر کشندهتر است .خبر خوب آن است که اگر ابتال به این سرطان در شخصی زود تشخیص داد شود ،درمان کامل آن
انجام شدنی است .مصرف سبزیجات و شیر ،زایمان ،ورزش کردن ،نداشتن اضافه وزن و اصالح سبک زندگی تأثیر به سزایی در کاهش ریسک
سرطان پستان دارد .متأسفانه در مراحل پیشرفته این بیماری ،هزینههای سنگین درمانی آزاردهنده میشود و در نهایت اگر زود تشخیص داده
نشود ،باعث مرگ فرد بیمار خواهد شد .هرچند خانمها نباید از این بیماری واهمه داشته باشند و ضروریست که برای تشخیص زودرس به صورت
مداومبرایمعاینهاقدامکنند».
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اگر درد سینه
دارید...

سرطان سینه ،رشد بدخیم سلول های سرطانی در بافت پستان
اســت .در بیماری ســلولها به صورت کنترل نشده ای رشد
میکنند .سرطان سینه یکی از سرطانهای شایع در بین زنان
میباشد ،اما این سرطان در بین مردان نیز دیده میشود.
ت متحده آمریکا ،از هر هشت زن یک نفر در زندگی خود مبتال
به این سرطان میشود.
در صــورت متمرکز بودن بافت ســرطانی معموالً از ترکیبی از
عمل جراحی (المپکتومی) ،شیمی درمانی و رادیوتراپی استفاده
میگردد .ماموگرافی نیز در تشخیص این بیماری نقش محوری
دارد .نماد بینالمللی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان ،روبان
صورتی است.

جلوگیری از سرطان سینه

هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از این سرطان وجود ندارد .اما
شما میتوانید سینه خودتان را معاینه کنید و شیوه جلوگیری از
سرطان سینه را بیاموزید.
عوامل خطری که شما نمیتوانید آنها را کنترل کنید ،عبارتند
از :جنس ،ژن ،نژاد ،سن ،وضعیت یائسگی ،داروها و درمان های
پزشکی ،سن شروع قاعدگی و تاریخچه سالمتی خانوادگی.
عالئم سرطان پستان شامل این
موارد هستند:
وجود توده و یا افزایش ضخامت در
پستان و یا ناحیه زیر بغل
ترشح شفاف یا خونی از پستان
پوستهریزی در نوک پستان
فرورفتن نوک سینه به داخل
قرمزی و یا تورم سینه
فرو رفتگی پوســت پستان که در آن
پوست ،حالتی شبیه به پوست پرتقال
پیدامیکند.
وقوع تغییر شکل پستان که موجب
متفاوت شدن آن با پستان دیگر شود.
تحریک پوســت یا تغییراتی مثل
چروک شدن ،فرورفتن ،پوسته پوسته
شدن ،یا چین و چروک
گرمــی ،قرمزی ،و تــورم همراه با
جوش و دانهدانه شدن پوست پستان
زخم در پوست پستان که بهبود پیدا
نکن .د
تغییر اندازه و یا شکل سینه در فرد بالغ
تغییر اندازه و شکل نوک سینه
تغییر رنگ و یا بافت نوک سینه و یا هاله
اطراف نوک پستان

در مراحل اولیه سرطان
سینه ممکن است هیچ
دردی و یــا ناراحتــی
نداشــته باشید .توسط
ماموگرافی و آزمایشات
منظم سینه ،می توانید
تغییرات ســینه خود را
متوجهشوید.خودتاننیز
میتوانید هر ماه ،پستان
خــود را معاینه کنید و
تغییراترابفهمید.بهیاد
داشته باشید ،بسیاری از
برآمدگیها و جوشها،
خوشخیم میباشــند
و سرطانی نیستند و به
خوبی با درمان مناسب
بهبود می یابند .اگر شما
هر نشانه غیرطبیعی را
در سینه خود مشاهده
کردیــد ،به پزشــک
مراجعه کنید .تشخیص
و درمان به موقع سرطان
سینه،شانسزندگیفرد
را بیشتر می کند.

عوامل خطرزا

سن باال
ســطح باالی فاکتور رشــد شــبه انســولینی در خون زنان پیش از یائسگی
()insulinlike growth factor
سطح باالی استروژن در خون زنان قبل از یائسگی
ســابقه ســرطان پســتان در فامیل (تغییرات ارثی در ژنهــای  BRCA1و
( BRCA2نام اختصاری برای سرطان پستان  ۱و سرطان پستان  )۲در بسیاری
از مبتالیان به سرطانهای پستان و تخمدان وجود داشته است).
سابقه قبلی ابتال به سرطان سینه و یا برخی موارد غیر طبیعی دیگر در بافت سینه
افزایش مواجهه زنان با هورمون استروژن که در شرایط زیر رخ میدهد:
بروز اولین دوره قاعدگی قبل از  ۱۳سالگی
یائسگی بعد از  ۵۱سالگی
استفاده از درمان جایگزینی هورمون با استروژن
افرادی که در طول زندگی باردار نشدهاند و یا اولین بارداری آنها بعد از  ۳۰سالگی
بودهاست.
اضافه وزن و چاقی خصوصاً بعد از یائسگی
مصرف الکل
زندگی بیتحرک و فعالیت بدنیکم
زنانی که ژن جهشیافته  BRCA1و BRCA2دارند ۳ ،تا  ۷برابر بیشــتر از
زنانی که فاقد این ژنها هستند دچار سرطان پستان میشوند
عوامل بی اثر
هیچ رابطه علمی بین اســتفاده از هر گونه سینهبند با بروز سرطان پستان پیدا
نشده است.

انواع سرطان سینه
 -1سرطان مجرایی:
 85تا  90درصد افراد مبتال به
سرطان سینه ،دچار این نوع
سرطان هستند .در این نوع،
فقط در داخل مجرای سینه،
ســلولهای ســرطانی رشد
میکنند .اگر توده کوچکی را
در سینه احساس کردید و یا
از نوک سینه ترشحاتی خارج
شــد ،فورا به پزشک مراجعه
کنید.

 -2سرطان لوبولی :
 8درصــد افــراد مبتــا به
ســرطان ســینه ،دچار این
نوع هستند .شیر مادر درون
این لوبولها جمع میشــود.
گاهی اوقات این لوبول ها پر
میشــوند ،اما سرطان سینه
نمیباشد .وجود توده سفت،
تورم ،تغییر ظاهر سینه و نوک
سینه برگشته همه جزو عالئم
این سرطان میباشد .از طریق
بیوپسی سینه (نمونه برداری
از بافت ســینه) میتوان این
سرطان را تشخیص داد.

کنترلسرطانسینه
بارداری و شیردهی  :بارداری قبل از سن
سی سالگی و شیردهی ،تعداد دفعات قاعدگی
را کم می کند که یکی از دالیل کاهش خطر
ابتال به سرطان سینه است .هورمون استروژن،
ایجاد 80درصد سرطانهای سینه را تحریک
میکند .بارداری و شــیردهی باعث کاهش
میزان این هورمون میشود.
هورمون درمانی :اســتفاده از هورمون
درمانی (مثال برای مشکالت یائسگی) باعث
بروز مشکالت قلبی و سرطان سینه می شود،

 -3سرطان التهابی سینه:
این نوع سرطان در پوست رخ
میدهد و موجب قرمزی و ورم
ســینه میشود و ظاهر سینه را
ملتهب میکند .اگر عالئم زیر را
داشتید ،فورا به پزشک مراجعه
کنید :اندازه سینه به طور ناگهانی
بزرگ شود ،پوست سینه شبیه
پوست پرتقال بود ،پوست سینه
دائما در حال خارش بود ،سینه
گرم و ســفت شــده باشد ،درد
سینه داشته باشید ،نوک سینه
تو رفته باشد و ورم گره لنفاوی
زیر بغل وجود داشته باشد.

در حالی که هورمون درمانی برای ســامت
استخوانها خوب است و جلوی سرطان روده
بزرگ را میگیرد.
الکل :نوشــیدن الکل ممکن است میزان
هورمونهای زنانه را تغییر دهد و باعث بروز
سرطانسینهگردد.
ســیگار :ســیگار دارای مواد شیمیایی
میباشد که باعث بروز سرطان می شود .این
مواد شیمیایی جذب بدن شده و بر سالمت
کنونی و آینده فرد اثر می گذارد.

 -4بیماری پاژه نوک سینه:
در این بیماری که معموال در
یک ســینه وجود دارد ،نوک
ســینه خارشدار و فلسمانند
و قرمزرنــگ می شــود و به
راحتی با جوش اشتباه گرفته
میشود .بثورات قرمزی که در
نوک سینه وجود دارند ممکن
است به سمت پوست قهوه ای
اطراف نوک سینه گسترش یابد
و یا ممکن اســت موجب یک
زخم باز در نوک ســینه شود و
یا عالئمی شبیه اگزما در نوک
سینهداشتهباشد.

رژیم غذایی :انواع کلم ها دارای ترکیبات
سولفور هستند که با سرطان می جنگند .دانه
سویا دارای ایزوفالون جنیستین است که با
سرطان سینه میجنگد .پیاز و سیر ،ادویهها،
توتها و میوهها ،دانههــا و غالت ،ماهیها،
چای و قهوه بدون کافئین ،آب و آبمیوه نیز
موادغذایی ضد سرطان می باشند.
ورزش 3 :تا  5ساعت در هفته ،پیادهروی
تند کنید تا خود را در مقابل سرطان سینه
محافظتنمایید.
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آموزشهايمهرآفرين:

سهگانهايبرايزندگي

شهرمانتبخالميزندازاينهمهکودکانبيسرپرستوبدسرپرست
نفس شــهرمان ميگيرد از اينهمه
کودکان کار و کودکان خيابان .آنچه
که امروز از آمار و ارقام پيداســت،
خشــونت هر روزه عليه کودکان
است و هر روز هم بر تعداد کودکان
محروم از تحصيل اضافه ميشود.
چشــم که ميچرخاني ،کودکاني
ميبيني که چون خانوادهشــان
قــدرت مالــي نــدارد ،از ادامه
تحصيل بازماندهانــد .کودکاني
که دغدغهشــان نه فقط مدرسه
نرفتن ،که نداشــتن سرپناه براي
روزهايي سردتر از اين است .ولي
شــايد فعال بتوانند پشت همين
ورقپارههاي هزاربار خوانده شده،
پشت همين مداد باريک خودشان
را پنهان کننــد .اين قصه کودکان
بدسرپرست و کودکان کار و خيابان
است .خانم مهشيد بابايي ،مسئول
واحد آموزش موسسه مهرآفرين،
فارغ التحصيل رشته روانشناسي
اســت و به خوبي ضرورت آموزش
براي کــودکان بدسرپرســت را
برايمان تعريف ميکند و ميگويد:
فقر مالي و بعد از آن فقر آموزشي
هميشه باعث شده تا عده اي ،درک
درســتي از زندگي واقعي نداشته
باشند .ميانه حرفهايش است که
تو زنان و کودکان بدسرپرستي را
در ذهنت مرور ميکني که زندگي
شــان را مثل آبراهــي پرتالطم
ميبينند که هر لحظه به واســطه
سنگي ،راه نفس کشيدنش بسته
ميشــود و نتيجــه آن رفتن در
مسيري گلآلود است .اينجاست
که آگاه کردن و هوشياري بخشيدن
به مددجويان براي رسيدن به آنچه
که شايســته آنها هستند ،مطرح
شده و کارشناسان واحد آموزش
مهرآفرين دســت به کار مي شوند
تا مددجويان مهارتهايي را براي
تغيير آينده خــود به کار بگيرند تا
زندگي بهتري داشته باشند.
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با همکاری فهيمه نوروش

آموزش مهارت هاي زندگي لذتبخش
ســاز و کار واحد آمــوزش همچون ديگر
واحدهــا ا ز نظــم و ترتيب ســازماندهي
شــدهاي تبعيت مي کند .آموزش شامل
سه بخش به مددجويان داده ميشود.
بخش اعظم آمــوزش که از اهميت زيادي
برخوردار اســت مخصوص کودکان است.
اين طــرح با هــدف آمــوزش و تدريس
کودکاني که به داليل مختلف از جمله فقر
مالي ،کار اجباري ،نداشــتن اوراق هويت،
ناآگاهي و اعتيــاد والدين و مواردي ازا ين
دســت تاکنون قادر به تحصيل نشدهاند
و يا ترک تحصيل کردهاند ،در دو ســطح
آمــوزش مدرسهاي و غيــر مدرسهاي
تدوين شده اســت.به گفته وي ،کودکان
تحت آموزش اين انجمن کودکاني معصوم
و بيپناه هســتند که به جرم تولد در يک
خانواده فقيــر و ناآگاه از حقي که ســاير
کودکان به راحتي از آن برخوردار هستند،
محروم مانــده اند.با توجه بــه اينکه اين
کودکان اغلب ساکن محالت معضلخيز

هســتند ،احتمال کشانده شــدن آنها به
ورطه انواع معضالت بســيار باالتر از ساير
کودکان مي باشد.
لذا انجمن خيريــه مهرآفرين تمام تالش
خــود را ميکند کــه اين کــودکان را به
ادامه تحصيل تشــويق کنــد و بتواند آنها
را راهي مراحــل باالتر آمــوزش کند .به

نحوي کــه کودکان مــورد حمايت که از
کارنامه تحصيلي قابــل قبولي برخوردار
نيســتند ،توســط مددکاران شناسايي
ميشــوند و به ايــن واحد ارجــاع داده
ميشــود و انواع کالسهــاي تقويتي به
صورت گروهــي و فردي توســط ياوران
مهرآفرين و يــا بامعلمان حقالتدريس به

دانـش
آنها آموزش داده مي شود و وجه آنها از طريق
حمايتهاي مالي موسسه پرداخت ميشود.
در بخــش غيردرســي اردوهــاي ماهيانه
هدفمند بــه صــورت بازديد از مــوزه ها و
اماکــن فرهنگي و تفريحي بــراي کودکان
در نظر گرفته مي شــود .در ســطح باالتر به
وســيله آزمونهاي مهارتــي و آزمونهاي
پيکرســنجي به شناســايي اســتعدادهاي
ورزشــي ،هنري و شناســايي نخبگان که
ميزان آيکيو و ايکيو باالتري نسبت به بقيه
کودکان دارند ميپردازد و بر حســب آزمون
هــوش و برگزاريهاي اردوهــاي ويژه مثل
بازديد از کارخانجات صنعتــي آنها را براي
ورود به مراحــل باالتر آماده ميکنند .بخش
دوم آموزش خاص زنان ومادراني اســت که
در آنها مهارتهاي فرزندپروري ،مهارتهاي
زندگي مثل ارتباط موثــر ،ارتقا عزت نفس،
تکنيک رفتار قاطعانه و توانايي تصميمگيري
و رويارويــي بــا هيجانات و اســترس ها و
کارگاههاي مهارتهاي آموزشــي زناشويي
و مهارتهــاي عاطفي و رواني براي دختران
بدسرپرســت جهت آمادگي بــراي ورود به
زندگي مشــترک برگزار ميشــود .به گفته
خانم بابايي ،هميشه زنان و خصوصا دختران
در خانواده هاي بدسرپرســت به دليل عدم
اعتمــاد به نفس و نداشــتن حامــي مالي و
رواني در خطر آســيب هــاي اجتماعي قرار
دارند و آســيبپذيري بااليي از خود نشان
میدهنــد لــذا موسســه مهرآفرين تالش
ميکند بــا با تمرکز بــر روي اين گروه هاي
هدف ،از بــروز ناهنجاريهــاي اجتماعي در
اين خانوادهها پيشــگيري به عمل آورد و با
آموزش مهارتهاي ويــژه آنها را براي ورود
به بازار کار آماده کنند تا هم توانمند شوند و
هم از استقالل مالي نسبي برخوردار باشند.
در حقيقــت آنها بايد به اين باور برســند که
شــرايط به وجود آمده تقدير و سرنوشــت
آنها نيســت که با آن بســوزند و سازند بلکه
آنها خود نگارنده آينده اي هســتند که بايد
به ياري خدا و تالش خودشــان آن را بسازند
وا ز زندگي لذت ببرند.بخش ســوم آموزش
در شــرايط خاص بــراي مردانــي برگزار
ميشــود که بتوان آنها را براي سرپرســتي
آماده کرد .دوره هــاي ترک اعتياد ،آموزش
برخي مشــاغل و جلسات مشــاوره جهت
رفع خشــونت و عقده هاي رواني اين مردان
از جمله اين آموزشهاســت .گزارش ساالنه
و ماهيانــه دوره هاي آموزشــي موسســه
مهرآفرين ،کارنامه درخشــاني است که آنها
را اميدوارتر میســازد که هر روز را با تکيه بر
لطف پروردگار و همــت گروهي اين انجمن
آنهــا را در راهي که قــدم نهادهاند مصممتر
ســازد و آينده اي بدون کــودکان محروم از
تحصيل را پيشبيني کنند.

تماس با بيش از  50مدرســه در تمامي
مقاطع پيش دبستان ،دبستان  ،راهنمايي
 ،دبيرستان و هنرستان در تهران و حومه
براي رفع مشــکالت درســي  ،اخالقي و
هزينههاي مالي مــدارس .اين تماسها
بعضــا با حضور مســتقيم واحد آموزش و
حضور در مدارس صورت گرفته است .
پيگيــري و ثبــت کارنامــه هــاي
مددجويان

گزارشبهار1393

پيگيــري امــور دانش آمــوزان و در
صورت نياز ارجاع به مرکز مشاوره
پيگيري دانش آموزان فارغ التحصيل
و در صورت امکان معرفي به کار
پيگيري کالســهاي تابســتاني بعداز
وضعيت کارنامه ها
برگــزاري کالســهاي تقويتــي در
دونوبــت قبــا زا متحانــات و بعــد از
امتحانات (تجديدي ها)

کمک در برگزاري مراسم تولد بچه هاي
بهار
ادامه کالس گيتار
ادامــه کالس زبــان بــه صــورت
آموزشگاهي
رايزنيبرايلوازمالتحريربامراکزمختلف
رايزني براي اردوگاههاي تفريحي
رايزني براي ورزشــگاهها در مناطق
پراکندگي مددجويان
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گزارش واحد آموزش تهران در سال 1392
برگــزاري دوره هاي طب ســنتي براي
مددجويــان) اين کالسها در ســه دوره
برگزار گرديد).
پيگيري امــور دانش آمــوزان مبني بر
دريافــت کارنامــه ها و وضعيت درســي
پيگيري مشــکالت پيش رو دانش آموزان
و ارجاع براي مشاورههاي خاص
دريافت و واريز  11000000ريال براي
مددجويان
دريافــت حــدود  246جلــد دفتر 80
بــرگ اهدايــي از يــاور بــه ارزش مالي
5.000.000تومان
ادامه مســير در رابطه با کالس ورزشي
واليبال و فوتسال دختران و پسران
ايجاد فرصت شــغلي براي بعــد از اتمام
دوره واليبــال؛ ايــن کالس بــراي هر نفر
مبلغي معادل  80 / 000تومان در بر داشت
و معرفي آنان به دوره هاي مربيگري
دريافت حدود  500جلد کتاب داســتان
نو از شرکت هفت سين
پيگيري امور مربوط به کالسهاي تقويتي
و مشاوره هاي آموزشي در مقاطع مختلف
مشاوره تحصيلي براي کنکوري ها

تشکيل کارگروههاي برنامهريزي درسي
کنکور
تالش براي وصل شــدن دانش آموزان و
دانشجويان به واحد آموزش
بررسي وضعيت دروس دانش آموزان
برقــراري کالسهاي تقويتــي دروس
اصلــي در مقاطع مختلف قبل از شــروع
امتحانات
پيگيري وضعيت دانشآموزاني که دچار
اختالل يادگيري بودند و ارجاع به پزشک
متناسب
ارســال کتابهاي اهدايي به شهرستان
کتيج
بررســي وضعيت تيم فوتســال درسال
جدید
تهيه لباس ورزشي مناسب
تهيه کفش ورزشــي دربرنامه سال 92
براي تيم فوتسال شنا ،تغذيه و بدنسازي به
صورت ماهيانه در نظر گرفته شد.
بررســي وضعيــت ديپلمههايــي کــه
ميتوانستيم براي کار معرفي کنيم
برنامه اردويي خانه شکيب براي دختران
دبستاني

بررســي نياز دانشآموزان به کالسهاي
تابســتاني و برقراري کالسهاي ورزشي
و کاربــردي ،فوتســال پســران و واليبال
دختران
کامپيوتر ،زبان ،حسابداري براي تمامي
ســنين (دختران پســران) اين کالسها
بــا همــکاري مجتمــع فنــي و آموزش
پــرورش منطقــه  15صــورت ميگيرد.

رديف

نوع فعاليت

تعداد مخاطبين

تعداد اجرا

درصد اجرا

۱

کالس کمک درسي

۳۰

۲۵

۹۰

۲

مشاور تحصیلی

۲۵

۱۷

۸۵

۳

کالس زبان

۳۰

۳۰

۱۰۰

۴

کالس کامپیوتر

۱۵

۱۵

۱۰۰

۵

کمک نقدی

۶۴

۶۴

۶

کمک غیر نقدی

۱۶۴

۱۶۴
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اجرای کالسهــا از طــرف مجتمع فني
مبلغي معادل 4میلیــون تومان در کالس
حســابداري و مبلغ 5میلیون تومان براي
کالس کامپيوتــر را بــراي مهرآفريــن
دربرداشت.
معرفي دانش آموزان در رشتههاي زبان،
ل وکاراته به واحد مددکاري .
بسکتبا 
برنامه روز درختکاري با مددجويان
برنامه اردوي ورزشــي دختران (دعوت
در هفته ورزش براي معرفي مهرآفرين در
عرصه ورزشي دختران)
برنامه اردوي روز جهاني کودک همراه با
پذيرايي و ناهار (رايگان)
پشتيباني سرويس اياب و ذهاب ازکانون
نخبگان به صورت رايگان
برپايي جشــن تولد براي متولدين پاييز
و زمســتان و تهيه  20عــدد کارت هديه
جمعابه مبلغ  200هزار تومان
تشــکيل کالس کارگروهــي و باالبردن
راندمــان کاري پرســنل بــا صالحديد
مديرواحد
بــه ازاي هرنفر در کالس زبــان معادل
50هــزار تومــان و ايــن مبلغ بــا تعداد
100نفر در سال ،در سه ترم مبلغي معادل
15میلیون تومان تخفيف به نام مهرآفرين
گرفته مي شود.
بــا توجه به ســنتي بــودن کالسها در
ســالهاي گذشــته در ســال  1392اين
کالسها بــه صورت آموزشــگاهي و اخذ
مدرک براي مددجويان ترتيب داده شــد
که براي ايجاد اشــتغال و رزومه کاري آنها
بسيار مفيد بوده است.
معرفي دانشآموزان به موسسه قلمچي
براي شــرکت در آزمونها کــه به ازاي هر
نفــر مبلغي معــادل یکمیلیــون و 200
هزارتومان است.

دانـش

نكتههايارتباطيدرفرآيند تربيت فرزند

ترجمه :مهران بهروزفغاني
دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

به
فرزندانتان
بفهمانيد كه به آنها عالقه
دارید و اين شدت عالقهمندي
به حدي است كه قصد داريد
همه نيازهايشان را پاسخ
دهيد.
وقتي
فرزندتان
ميخواهد با شما حرف
بزند ،تلويزيون را خاموش
كنيد و از روزنامه خواندن
دست برداريد.

به
فرزندتان
براي برنامه ريزي به
منظور حل قدم به قدم
مشكالت ،كمك
كنيد.

وقتي
فرزندتان
حرفهاي مهمي براي
گفتن دارد و شروع به
صحبت كرده ،تلفني با
كسي حرف نزنيد.

تنها
در موارد خيلي مهم
و آن هم در حضور افراد
خاص ،حرفهاي خصوصيتان
را با فرزند خود در ميان بگذاريد.
بهترين ارتباط شما با او ،زماني
شكل ميگيرد كه غريبهاي
دور و برتان نباشد.

اگر از
موقعيتي اطالع
داريد ،فرزندتان را
هم از اين موقعيت
آگاه كنید.

وقتی
با او حرف می زنید
سعي كنيد خودتان را
هم قد او كنيد و هرگز مثل
اينكه در باالي يك برج
ايستادهايد با او حرف
نزنيد.

از
واژه هايي مانند
گيج ،الل و تنبل و يا
عبارتي همچون « تو چه
مي فهمي ،تو فقط یک
بچه هستي» ،استفاده
نكنيد.

گفتن
اين عبارتها «هر وقت
حرفم تمام شد ،تو ميتواني
صحبت كني»« ،من ميدانم كه چه
چيزهايي براي تو بهترينها هستند» و
«كاري را بكن كه من به تو ميگويم و اين كار
ميتواند مشكالت را كاهش دهد» ،درست است
که به گفتوگو با فرزندتان ادامه ميدهيد و تا
حدودی موعظه هم كردهاید؛ ولی همین حد
هم خوب است اگرچه اینها در مسير
يك ارتباط باز و سازنده ،قرار
نميگيرند.

تمسخر
زماني
وقتي از انجام كاري
و كنفت كردن
كه فرزندتان با شما
خيلي خسته هستيد ،برای
فرزندتان در ميان جمع و او
حرف ميزند ،حرفاش را
اينكه بخواهيد شنونده فعال و
را انگشتنما كردن ،نتيجهاي
قطع نكرده و مودبانه و به دقت
تا
كوشايي باشيد ،كار سختي است.
جز برانگيختن حس خشم و
به او گوش كنيد .با او همچون
بابت
كه
زماني
بدون تعارف در اين شرايط ،شنونده
خصومت او ندارد .اين روند
نپرسيد
يكي از بهترين دوستان
رفتار يا اتفاقی ،ناراحت و
كوشايي بودن كار دشواري است،
بدترين شكل ارتباط
«چرا» چنین
قديميتان با محبت و
چراكه ذهن و بدنتان خسته و
است.
عصباني هستيد ،سعي نكنيد اتفاقی افتاده بلکه از
نرمش رفتار كنيد.
با او ارتباط برقرار كنيد؛
كوفته است.
او بپرسید چه اتفاقي
چراكه نميتوانيد خود
افتاده است.
واقعیتان را بروز
دهید.
چگونه كودكتان را تشويق كنيد

كودكان در موقعيتهايي كه مورد توجه
قرار ميگيرند ،بيشــتر شوق پيشرفت
پيدا ميكنند .آنها نياز دارند دوســت
داشته شوند و هميشــه مورد قدرداني
قرار بگيرند .اين در حالي است كه بيشتر
والدين چنين تصور ميكنند كه دريافت
اين بازخورهاي منفي آسانتر از دريافت
بازخورهاي مثبت اســت .با انتخاب و به
كارگيري تعــدادي از عبارتهاي ذيل
در رفتار روزانه فرزنــدان ،درمییابید
كه فرزند شما زودتر از خود شما ،سعي
ميكند توجهتان را جلب كند و آغازگر

ارتباط عميقتر باشــد .به اين ترتيب
براي محبت بيشتر نسبت به شما تالش
ميكند.
وقتي فرزندتــان با عيبجويي و نكوهش
زندگي كند ،ياد ميگيرد كه محكوم كند.
وقتي فرزندتان با خشــونت و دشمني
زندگي كند ،ياد ميگيرد جنگجو باشد.
وقتي فرزندتان با تمســخر و اســتهزا
زندگي كند ،ياد ميگيرد خجالتي باشد.
وقتي فرزندتان با ترس زندگي كند ،ياد
ميگيردهميشهنگرانباشد.
وقتي فرزندتــان با خجالت زندگي كند،

یاد میگیرد هميشه احساس گناه داشته
باشد.
وقتي فرزندتان با توازن زندگي كند ،ياد
ميگيرد صبور و شكيبا باشد.
وقتي فرزندتان با تشويق زندگي كند ،ياد
ميگيرد مطمئن و استوار باشد.
وقتــي فرزندتان با تاييــد و قوت قلب
زندگي كند ،ياد ميگيرد عشق بورزد.
وقتي فرزندتان با شناخت زندگي كند،
ياد ميگيرد كه هدف داشتن خوب است.
وقتيفرزندتانباصداقتودرستيزندگي
كند،يادميگيردكهحقيقتچيست.

وقتي فرزندتــان در زندگي بيطرفي را
آموزش ميبيند ،عدالــت و برابري را ياد
ميگيرد.
وقتي فرزندتان در محيطي سرشار از
امنيت و آرامش زندگي کند ،ياد ميگيرد
به خود و ديگران ايمان و اعتقاد داشته
باشد.
وقتي فرزندتان در محيطي پر از رفاقت و
كمك به هم نوع زندگي كند ،ياد ميگيرد
ي كند ،جاي
جهاني كه در آن زندگــي م 
خوبي براي زندگي كردن ،دوست داشتن
و دوست داشته شدن است.
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نگاهی به سازمانهای خیریه در جهان

طعم شیرین
انسان دوستی
اینکه آدمها به هم نیاز دارند یا نه ،وقتی روشــن میشــود که در لحظات دشوار
و تاریخــی همه به کمک هــم میآیند و هرکــس تالش میکنــد کاری برای
دیگری انجام دهد .انســانها به هم نیاز دارند و همین نیاز به دادشــان میرسد
تا بزرگترین مشــکالت را با هم برطــرف کنند .همین نیاز حاال پایه تشــکیل
ســازمانهایی شــده که عبارت «خیریه» را به دنبال دارند .سازمانهای خیریه
یا مردم نهاد با مشــارکت کردم بهطور داوطلبانه تشکیل میشوند و بدون آنکه
به دنبال ســودآوری باشند ،تالش میکنند تا در قالب ســازمان خیریه به مردم
نیازمند ،نه تنها در کشــورخود بلکه به همه آدمهای بزرگ و کوچک در سراسر
جهان کمک برسانند.
خیریه یــک ســازمان غیرانتفاعی اســت .تفاوت این ســازمان با انــواع دیگر
سازمانهای غیرانتفاعی ایناســت که با اهداف بشردوستانه ،نیکوکارانه و برای
ایجاد رفاه اجتماعی بیشــتر در زمینههای آموزشــی ،مذهبی ،خدماتی و منافع
عمومی تاسیس میشود .تعریف قانونی از سازمانهای خیریه با توجه به کشوری
که ســازمان خیریه در آن فعال است ،متفاوت اســت .به همین دلیل مقررات،
پرداخت مالیــات و درآمد حاصل از ارائه خدمات تحت تأثیر قانون آن ســازمان
تغییر میکند.
اشــکال مالی از جملــه بازپرداخت مالیات ،درآمد حاصــل از جمعآوری اعانه و
درآمد حاصل از فروش کاال از شــاخصهای مهم ارزیابی پایداری مالی سازمان
خیریه است .شهرت یک ســازمان خیریه اغلب وابسته به نهادهای غیردولتی و
غیرانتفاعی است .چنین کمکهای مالی نشاندهنده شراکت در انساندوستی
افراد است.
تاریخچه سازمان خیریه
تا اواســط قرن هجدهم ،خیریه عمدتا از طریق کمکهای اهل محله ،کلیساها،
نوانخانهها و ...اداره میشــد .این خیریهها اغلب مســئول آمــوزش و پرورش،
بهداشــت ،مســکن وحتی اداره زندانها بودند .نوانخانههایی که در اوایل قرون
وسطا در سراسر اروپا تاسیس شده در اصل به ارائه محل اقامت برای مردم فقیر،
پیر و تنها میپرداخت .در قرن نوزدهم ســازمانهای خیریهای در نظر گرفتهشد
تا شــرایط بحرانی طبقه کارگر را در محلههای فقیرنشــین سامان دهد .یکی از
سازمانهایی که درانگلیس با نام «انجمن دوستی» تاسیس شدهبود ،زمینهایی
در اختیار کارگران قرارداد .همین انجمن بود که بعدها شرایط مسکن کارگران را
بهبود بخشید و تالشهایی برای رشد طبقه متوسط ثمر داد.
ســازمانهای خیریه معموال سعی داشــتند بین طیف افراد فقیر اما مستحق و
فقرای الابالی تفاوت قائل شــوند .بعد از آن امور انساندوســتانه ،تبدیل به یک
فعالیت شــیک در بین طبقات متوسط در حال گسترش در بریتانیا و آمریکا شد.
اوکتاویوهیل و جان راســکلین ،نیروهای مهمی برای اجرای خانههای اجتماعی
بودند و اندروکارنگی نیز در مقیاس بزرگ انساندوســتی را در آمریکای صنعتی
رواج داد .کارنگی بیش از  300کتابخانه عمومی تاسیس کرد و مبالغ زیادی برای
تاســیس مدارس و دانشــگاهها تخصیص داد .در طول قرن بیستم سازمانهای
خیریه مانند آکســفام تا حد زیادی گســترش یافت و تبدیل به سازمان بزرگ
چندملیتی غیردولتی با بودجه بسیار زیاد شد.
خیریههای مهم دنیا
به طور کلی ســازمانهای خیریه غیردولتی در کشورهای توسعه یافتهای مانند
آمریکا ،ژاپن و اروپا شکل گرفته اما در همه نقاط دنیا فعال بوده و شعبه دارند.
بد نیست با برخی از این سازمانهای مطرح آشنا شوید.
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آکســـفام
این ســازمان در آکسفورد انگلیس مستقر بوده و هدف آن مبارزه با فقر و بهبود شــرایط زندگی مردم در سراسر جهان است .این سازمان در  70کشور در زمینه مبارزه با فقر
فعالیت میکند .این سازمان در سال  2003برنامهای اجرا کرد که باعث شد تنها در مقطع ابتدایی  52درصد از کودکان به طور منظم در مدرسه حاضر شوند.

سازمان بینالمللی کر () Care international organization
این سازمان یکی از بزرگترین ســازمانهای امدادرسانی دنیاست که سال  1945با هدف کمک به پناهندگان و آوارگان جنگ جهانی دوم تاسیس شد .این سازمان  12هزار
کارمند و در  72کشــور دنیا برنامههایی در دست اجرا دارد .در سال  2004شــعبه آمریکایی این بنیاد به تنهایی بودجهای معادل  517میلیون دالر برای هدایت  870پروژه
کاهش فقر در  70کشور دنیا هزینه کرد که این پروژه  45میلیون نفر را پوشش میداد.

بنیادخیریهبیلوملینداگیتس
این بنیاد خیریه تا به امروز بودجهای معادل  28میلیارد دالر را وقف کارهای خیریه کردهاست .در حقیقت این مبلغ توسط بنیاد سرمایهگذاری شده و به جای اینکه تنها یک
بار هزینه شود ،از محل درآمدهای حاصل از این ســرمایهگذاری کمکهای مالی برای اجرای پروژههای خیریه صورت میگیرد .کمکهای مالی این بنیاد در بخش سالمت
ساالنه به شش میلیارد دالر میرسد و این در حالیاست که بودجه ساالنه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتنها یک میلیارد و  65میلیون دالر است.

بنیادنجاتکودکان
این بنیاد ســال  1919برای کمک به کودکانی که از عواقب جنگ جهانی اول رنج میبردند در انگلیس تاســیس شد .این بنیاد در  27کشور دنیا شعبه دارد و فعالیتهایی در
زمینه آموزش ،سالمت و بهداشت کودکان در شرایط اضطراری انجام میدهد.

کارکرد سازمـانهای خیـریه
کارکردهای زیادی برای ســازمانهای خیریه میتوان در نظر گرفت؛ اطالعرسانی
و آگاهسازی عمومی ،جلب مشارکت مردمی ،جذب سرمایههای مردمی ،گسترش
هماهنگی بین دولت و مردم و نظارت و ارزیابی از مهمترین کارکردهای سازمانهای
خیریه محسوب میشوند.

تامیـن بودجه سازمان خیـریه
بودجه سازمانهای خیریه از راههای متفاوتی تامین میشود .کمک و هدایای مردمی،
وقف و حبس ،کمکهای مالی از ســازمانهای دولتی و غیردولتی ،کمکهای مالی از
ســازمانهای بینالمللی و حق عضویت در ســازمان از جمله برخی روشهای تامین
بودجه است.

تعداد سازمانهای خیریه
راهاندازی چنین ســازمانهایی در دو قرن اخیر در دنیا رشــد چشــمگیری داشــته،
بهطوری که در ســال  2009تعداد انجیاوها در آمریکا حــدود یک و نیم میلیون ،در
روسیه  277هزار و در هند حدود  3/3میلیون تخمین زدهشد .در هند به ازای هر 400
نفر ،یک انجیاو وجــود دارد  .رقم کل انجیاوها در هند ،چنــد برابر تعداد مدارس
ابتدایی و مراکز بهداشت در این کشور است.

انواع سازمان های خیـریه
سازمانهای خیریه بر اساس روش کار خود ،تقسیمبندی میشوند .برخی از مهمترین
انواع این سازمانها به شرح زیر است:
.1سازمانهای خیریه توزیع کننده :این ســازمانها جمعآوری پول و کمکهای
غیرنقدی و توزیع آن بین افراد نیازمند را به عهده دارند.
 .2سازمانهای خیریه بهداشتی :این موسســات در قالب درمانگاه یا بیمارستان
فعالیت میکنند.
.3سازمانهای خیریه عمرانی :این سازمانها ساخت مدارس ،سرپناه ارزان قیمت
و ...را برعهده دارند.
.4سازمانهای خیریه نگهداری و سرپرستی :این ســازمانها کار نگهداری از
سالمندان یا افراد یتیم یا معلولین جسمی و ذهنی را انجام میدهند.
.5سازمانهای خیریه آموزشی :کار آمــوزش افراد به عهده این سازمانهاست .کار این
موسسات میتواند از آموزش معلوالن تا افراد محروم و آموزشهای فنی حرفهای را شامل شود.
.6سازمانهای خیریه پژوهشی :کار پژوهش در زمینههای مختلف ،که در نتیجه
آن مشــکالت و نیازهای افراد مرتفع شود ،کار موسساتی از این قبیل است .برای مثال
موسسه تحقیقات ســرطان ،که نتیجه تحقیقاتش رسیدن به راههای درمانی سادهتر
م هزینهتر است.
وک 
.7ســازمانهای خیریه بازپروری :این دســته از موسســات کار آماده کردن یا
برگرداندن افراد به زندگی طبیعی را انجام میدهند .انواع این موسســات عبارتند از:
موسسات توانیابی معلوالن جسمی و ذهنی ،موسسات بازپروری کودکان و نوجوانان
بی سرپرست یا بدسرپرست ،موسسات بازپروری معتادان.
.8سازمانهای خیریه محیط زیست :کار رسیدگی به محیط زیست و تالش برای
رفع موانع زیست محیطی را بر عهده دارند.
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http://mehrafarinorg.com

نگاهیبهتارنمایالکترونیکیموسسهمهرآفرین

مهرآفرینیبهسبک
آنالین

موسسه مهرآفرين پناه عصر ،سایت پر و پیمانی دارد
به نشانی  http://mehrafarinorg.comکه اطالعات جامع و کاملی از موسسه در آن
یافت میشود و مخاطبانش را دست خالی برنمیگرداند .
در سایت چه بخشهایی وجود دارد؟
این پایگاه اینترنتی در صفحه اصلی خود ،بخش ثابتی
دارد به اســم «پرسشنامه یاوران ».در این پرسشنامه
سواالت عدیدهای طرح شده اســت که نحوه آشنایی
یاور ،نوع کمکها و همکاریهایش با موسســه ،تعداد
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افرادی که به موسســه معرفی کرده است و مسائلی از
این دست ،در آن دیده میشود.
«آخریــن اخبار مهرآفرین» دومیــن بخش در صفحه
اصلی ســایت اســت .این بخش ،جدیدترین خبرها و
اتفاقات مرتبط با موسسه مهرآفرین آمده است.

«نمیگذاریم خاموش شــوند » عنوان سومین بخش
در ســایت موسســه مهرآفرین اســت که به معرفی
کــودکان نیازمند و بیمــار اختصــاص دارد .در اینجا
درباره هر کودک مطلب جداگانه ای گذاشــته شده و
شرح وضعیت او آمده است .همچنین این امکان فراهم

دانـش
شــده که در لحظه و به صورت آنالین بــه هر کدام از
این کودکان ،یاری مالی شود .پس از این بخش ،لینک
ثابتــی با عنوان «ســفیران مهر» در پایــگاه اینترنتی
مهرآفرین دیده میشود.
کلیــک روی این لینک ،بــه صفحهای میرســد که
عکسهــا و اخبار فاطمــه معتمدآریا ،رضــا صادقی،
کتایون ریاحی ،مریال زارعی ،هادی ســاعی و ارکستر
ســازهای بادی تهــران در آن دیده می شــود .اینها
همان ســفیران مهر هســتند که تحت همین عنوان،
فعالیتهــای خیرخواهانــه عدیــده ای را بــه انجام
وسرانجام رساندهاند.
با یک کلیک مهرآفرینی شوید
در پایین صفحه اصلی این ســایت ،دو ســتون دیده
میشود؛ ستون ســمت راســت با عنوان «زیر پوست
شــهر» مروری دارد بر تازهترین اخبار اجتماعی ایران
و جهان که به موسســه مهرآفرین پنــاه عصر ارتباطی
نمییابد .اما در مقابل ،ســتون ســمت چپ ،این اسم
را دارد « :بخوانیــد و مهرآفرینی شــوید » .در اینجا با
زبانی داســتانی و شــیرین ،اتفاقات خوشایندی که از
طریق کمکهای موسســه مهرآفریــن روی داده و به
بهبود کودکانی بیمار انجامیده اســت ،روایت میشود.
حال مجال آن است که آیکونهای باالی صفحه سایت
مروری شــود .در اینجا ،بعد از آیکون «خانه»که همان
صفحه اول این پایگاه اینترنتی اســت ،آیکونی به اسم
«مهرآفرین» به چشــم میخورد کــه کلیک روی آن،
چند زیرشاخه را نشــان میدهد؛ زیرشاخههایی مانند
منابع انسانی که نیروهای موظف و افتخاری موسسه را
معرفی میکند .آمارو اهداف و تاریخچه موسسه هم هر
کدام جداگانه وبه طور مبسوط تشریح شدهاند .هیات
امنا و گزارشمالی از دیگر زیرشــاخههای این آیکون
است.
واحدهای اجرایی مهرآفرین را بشناسید
«واحدهای فعال» عنــوان آیکون دیگــری در باالی
این ســایت اســت .در اینجا واحد عملیاتی و اجرایی
ودفتــر مرکزی موسســه مهرآفرین معرفی شــدهاند
 .بــا این توضیــح که خــود واحد عملیاتــی و اجرایی
شــامل ایــن واحدهاســت :پذیــرش ،کارشناســی
مددکاری،کارشناســی روانشناســی و مشــاوره،
کارشناســی بهداشــت و درمان ،کارشناسی آموزش،
کارشناســی و مشــاوره حقوقی ،تخصیص وام ،مرکز
اســناد ،انبار جهت نگهداری ارزاق و توزیع آنها ،واحد
پخــش صندو قها ،واحد ارائــه کاال و خدمات ،کارگاه
خیاطی .در معرفی دفتر مرکزی هم این واحدها تشریح
شــدهاند :دفتر مدیریت ،واحد یاوران ،واحد فرهنگی و
ارتباطات ،واحد نشــریه ،واحد پژوهشگاه ،واحد طرح
و برنامه ،واحد مالی اداری و واحد سرپرســتی شــعب
استان.
معرفی نشریات
آیکــون بعدی به نشــریات موسســه اختصاص دارد.
در این بخش ،معرفی ســه نشــریه موسســه ،یعنی
«مهرآفرین»«،همراز» و «جهان کودک» آمده و درباره
آنها عنوان شده ا ســت :نشریه مهرآفرین خاص یاوران

مهرآفرین بوده و به اطالعرسانی فعالیتهای موسسه و
همچنین اطالعرسانی درباره نیکوکاری درسطح کشور
و دنیا میپردازد .نشریه همراز خاص مددجویان تحت
حمایت مهرآفرین بوده و در آن عالوه بر اطالع رســانی
فعالیت های موسسه ســعی می شود مطالب آموزشی
برای مددجویان تهیه شــود .نشریه جهان کودک هم
خاص کودکان و مادران آنهاست.
حمایت ،مهمترین رکن مهرآفرین
اکنون نوبت معرفی بخشــی است که یکی از مهمترین
بخشهای سایت مهرآفرین به شمار میرود« .حمایت»
در این بخش ،میتوان انواعی از شیوههای یاریرسانی
را مشاهده کرد که توسط موسســه مهرآفرین تدارک
دیده شــده اســت؛ از جمله :پرداخت غیر نقدی ،حق
عضویت ،سرپرســتی کودک ،فعالیت حضوری ،یاوران
اینترنتــی ،پرداخت آنالین ،پرداخــت از طریق تلفن
همراه ،پرداخت از طریق خودپرداز و طرح ویژ ه نوروز.
مسئوالن موسسه مهرآفرین و گردانندگان سایت برای
اینکه امــکان حمایتهای اعضاء موسســه و کاربران
ســایت را افزایش دهند ،در ســمت چپ این پایگان
اینترنتی هم بخش پرداخت آنالین را گذاشــتهاند که
قابل پرداخت با کلیه کارتهای شتاب است .به واقع با
این رویکرد ،هر مخاطبی که به سایت موسسه مراجعه
میکند ،انواع راهها را پیش رو دارد تا بتواند به سادگی و
سهولت به هموطنان نیازمند خود کمک کند.

در پایگاه اطالع رسانی و وب
سایت کارآفرین ،زبانی داستانی
و شیرین ،اتفاقات خوشایندی
که از طریق کمکهای موسسه
مهرآفرین روی داده و به بهبود
کودکانی بیمار انجامیده است،
روایت میشود

سایر بخشها
در ســمت چپ ســایت پس از بخش پرداخت آنالین،
بخش دیگری با عنوان «پیشــخوان مهرآفرین » آمده
اســت .در این بخش ،میتوان نســخههای پی دی اف
نشریات موسسه را دانلود کرد؛ همان نشریاتی که شرح
مختصری درباره آنها داده شد.
آخرین لینک در سمت چپ سایت مهرآفرین ،مخاطب
را رهنمون میکند به یک فروشــگاه آنالین خیریه که
در نوع خود اولین به شــمار مــیرود .از طریق مراجعه
به این فروشــگاه ،هم می توان به خرید اقالم خوراکی و
بهداشتی ،کاالهای فرهنگی ،تجهیزات کامپیوتری و.
پرداخت و هم در یک کار خیر ،شریک شد.
اما هنوز دو بخش از ســایت معرفی نشــده است؛ یکی
آیکــون «بایگانی » که جــزو آیکونهای باالی صفحه
این سایت اســت«.بایگانی » همانگونه که از اسمش
پیداست ،آرشیوی اســت از مطالب مرتبط با سفیران
مهرآفرین ،اخبار بخش زیر پوســت شهر ،محصوالت
فرهنگی ،کارت پستال و مجموعهای از مطالب بخش
« نمیگذاریم خاموش شوند».
آخرین آیکون هم «اطالعات تماس » نام دارد .در اینجا
میتوان نشانی و شماره های تماس موسسه مهرآفرين
پنــاه عصر را پیدا کرد .البته عالوه بر مشــخصات دفتر
عملیاتی موسسه ،نشانی شــعبههای آن در شهرهای
دیگر کشــور هم آمده اســت .پس از این گشت و گذار
در سایت موسسه مهرآفرین و دیدن همه این خدمات
و زحمات موسسه ،شــاید بیاعتنا گذشتن از کنار کار
خیر ،کمی دشوار باشد؛
مخصوصا که ســایت ،امــکان این یاریرســانی را به
سادگی فراهم کرده است.
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مددجوی موفق مهرآفرین از برنامههای آیندهاش میگوید

يكروزخودم
يارمهرآفرينميشوم

« الناز» بیست ســاله ،موقر و با اعتماد به نفس ،مقابلم نشسته و برایم از روزهای ناگواری حرف
میزند که به قول خودش به زمین و زمان بدبین بوده ولی آشنایی با مهرآفرین سبب شده که طرز
فکرش به زندگی عوض شود .زیر آسمان این شهر النازهایی زیادی هستند که سرنوشت همه آنها
به خاطر ندانمکاریهای بزرگترها و یا به هر دلیلی ،تلخ و تاســفبار است اما نباید فراموش کنیم
دختران ایرانی از قدرت و توانایی زیادی برای عوض کردن خیلی چیزها برخوردارند .الناز یکی از
همان دختران ایرانی است که مهرآفرین برایش فرصتی پیش آورده تا به دنیا زیباتر نگاه کند و
اکنون جوانی موفق در عرصه کار و تحصیل باشد .الناز رفیعی برایمان گفتنیهای بسیار داشت و
در میانه حرفهایش ،دردلهایش را میگفت»  :وقتی یاوران مهرآفرین ،سرگذشت کودکانی مثل
من را بخوانند و از وضعیت فعلیام خبردار شوند ،مطمئن هستم می فهمند که همه آن حمایتها
و کمکهایشان نتیجهبخش بوده است .وقتی حرفهایم را بخوانند مطمئن هستم که خستگی
از تنشــان درمیآید .اینجا میخواهم به آنها خداقوت بگویــم و دعا کنم که هر روز خداوند به
روزیشان برکت دهد تا از این راه خدایی بازنمانند.
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الناز جان گویا قبل از آشنایی با مهرآفرین ،امیدوار
نبودی روزی دانشجو شوی؟
همینطور است اما االن دانشــجوی سال اول رشته پژوهش
در دانشگاه البرز قزوین هستم .سال گذشته پشت کنکوری
بودم و امید زیادی به قبولی در آزمون کنکور را نداشتم اما بعد
از جلسات مشاورهای که توسط موسسه مهرآفرین برگزار شد
نظرم عوض شد و خدا را شکر و به امید خدا و تالش دوستان
خوب مهرآفرین ،سد کنکور را شکستم و با كمك دوستاني
كه اینجا هستند انتخاب رشته کردم و در حال حاضر در ترم
یک مشغول به تحصيل هستم.
چطور با موسسه مهرآفرین آشنا شدی؟
مادرم در مترو با فردی هم صحبت شــده بود و درددل کرده
بود و از مشکالت زندگیمان گفته بود و ایشان آدرس موسسه
را به مادرم داده بود و خدا را شــکر این سبب خیر شد که به
طور تصادفی با این موسسه آشنا شــویم و هر روز دعاگوی
فرد واسطه و کارمندان و حامیان خوب موسسه باشیم .من
و خواهرم واقعا از زمانی که با موسســه آشنا شدیم خیلی به
زندگی امیدوارتر شدیم .برگزاری اردوهایی که موسسه برای
بازدید از مراکزی مثل برج میالد و ســرزمین عجایب برگزار
میکند خیلی در روحیه ما تاثیر مثبت دارد .این اردوها از دو
جهت برای ما خوب اســت یکی اینکه از آنجا كه ما خودمان
توانایی مالی رفتن به چنين مكانهايي را نداریم ،از اين طريق
موسسه فرصتی را فراهم میکند تا ما بتوانیم از این تفریحات
بهرهمند شــويم .ا ز طرفی این اردوها فرصت و شــرایطی را
فراهم میکنند تا با افرادی كه مثل خودمان آشنا شويم و به
دلیل درک مشترکی که همه به دليل داشتن سرپرستهای
بد و البته پيامدهاي آن داریم احساس صمیمیت بیشتری با
هم پيدا كنيم و بتوانيم دوستان خوبی برای هم باشیم.
زمانی که مادرت گفت قرار اســت تحت حمایت
موسسه قرار بگیرید ،چه نظری داشتی؟
قبل از آشنایی با موسســه من در شرایط روحی خیلی بدی
قرار داشــتم .از زمین و زمان گالیه داشتم .پدر معتادم خانه
را ترک کرده بود و ما در خانه پدربزرگ و مادربزرگم زندگی
سختی داشتیم .مادرم به دلیل بیسوادی و نداشتن مهارت
نميتوانست كمك زيادي به وضع اقتصادي خانواده بكند و
هیچ منبع مالی دیگری جز دریافت یارانهها نداشتيم ،من از
اين بابت همیشه از دستش حرص میخوردم؛ فکر میکردم
چرا خدا باید زندگی ما را به این شــکل رقــم بزند در حالی
که خیلی از هم سن و ســالهای من در این شهر در آرامش
کامل ،رفاه و زیر سایه پدر و مادر بزرگ میشدند .وقتی مادرم
گفت که موسسه قرار اســت از این به بعد پشتیبان مالی ما
شــود با خودم فکر کردم این هم از همان قصههایی است که
چنــد وقتی ادامه دارد و بعد قطع میشــود؛ اما بعد از مدتی
توآمد در موسسه ،فهمیدم اشــتباه ميكردم .جلسات
رف 
مشاوره که توسط روانشــناس برای من و افرادی شبیه من
برگزار میشد به كل دیدگاهم را عوض کرد .من كه قبال آدم
کمصبر و حوصلهای بودم و يك نوع خشــم پنهان در درونم
داشــتم و با کوچکترین تلنگری از کوره در میرفتم و آدم و
عالم را نفرین میکردم طرز فکر و نگاهم در اين رفتوآمدها
کامال تغییر کرد.
پس جلســههای مشــاوره کمک حالت بود .چه
اتفاقی در این جلسهها افتاده که دیدگاهت را عوض
کرد؟
مشاور جلسات اول خیلی خوب و با حوصله به حرفهای من
گوش میداد و بعد از گذشــت چند جلسه مرا با دوستانی در
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من دوست ندارم سرنوشتی شبیه مادرم داشته باشم و دوست
هم با مهارتهایی که از طریق موسسه کسب کردم خیلی به
موسسه آشنا کرد که شرايطشــان خيلي به من شبیه بود و
دارم پیشرفت کنم و بتوانم در آینده حتی در زندگيام کمک
خانوادهام ،خواهر کوچکترم و دیگران کمک میکنم.
حتی در برخی موارد از من هم بدتر بود.
آشــنایی با دختران و پسراني که مثل من از حمایت عاطفی
خرج همسرم باشم .ایشــان خیلی اهل کار هست و با اینکه
چه مهارتهایی را از طریق مؤسســه به دســت
آوردی؟
خانوادگی برخوردار نبوده و از همه بدتر با فقر دست و پنجه
االن سرباز است ،اما از پس هزینههای خودش و من برمیآيد
من از طریق مؤسســه مهارتهای کامپیوتر رو تا حدی یاد
نرم میکنند برای من خیلی جالب بــود .کمکم به این باور
و همیشه موافق اســت که ما در آینده شبیه خانوادههايمان
گرفتم .کار کردن با اینترنت و تایپ و حسابداری هم در طی
رسیدم که تنها نیستم و تقدیر و سرنوشت من چنين نيست
نباشیم و بتوانیم برای جامعه مفید باشیم.
کالسهایی که برگزار می شــد یاد گرفتــم .یاد گرفتن این
بلكه زندگي تا یك جایی برای ما چنين شــرايطي را رقم زده
از امیدها و آرزوهايت بگو...
دوست دارم با موفقیت درسم را تمام کنم و خیلی زود جذب
مهارتها خیلــی در اعتماد به نفس من مؤثر بود؛ تا جایی که
است ولی از اينجا به بعد دیگر این خود ما هستیم که میتوانیم
بازار كار شــوم .تمام سعیام را میکنم که در این مدت چهار
تصمیم گرفتم خودم دســت به کار شوم و برای تأمین برخی
به بهتر شــدن وضعيت زندگيمان كمك كنيم .حتی بعد از
ســال فرصت را از دســت ندهم و هر مهارتی را که براي کار
از هزینهها ،شــاگرد خصوصی بگیرم .االن هم هفتهای یکی
قبولی کمی مردد بودم که وارد اين رشــته شــوم یا خير که
کردن الزم اســت و ميتواند در ســابقه کاریام باعث جلب
دو جلسه به دخترهای همسایه درس ميدهم و مبلغی را به
مددکاران اینجا مرا تشــویق کردند که حتما بايد تحصيلم
توجه شــود ،به دســت بیاورم .دوســت دارم در کنار درسم
عنوان حقالزحمه دریافت میکنم و خدارو شکر
را ادامه دهم .االن بعد از گذشــت سه ماه کامال
خیلی
مهارتهای کامپیوتری و حسابداری و زبان را کامال یاد بگیرم.
راضیم .برخی مواقــع که برای درس دادن
از شــرايط جديد و وضعيت تحصيليام
دوست دارم
دوســت دارم یک روزی آنقدر پولدار شوم که خودم به یک
به خانههایشــان رفت و آمد میکنم
رضایــت دارم .از طرفــی جلســات
یاور مهرآفرین تبدیل شوم و به بچههایی که شرایطی مشابه
و میبینــم با چه رفاهــی در درس
مشــاوره اینجا باعث شد كه حتي
تابستانها که درس
من دارند کمک کنم و بتوانم از ايــن طريق جبران زحمات
خواندنتنبلیمیکنند،دلمخیلی
خوشاخالقتر شــوم و رابطهام با
نمیخوانم کاری پیدا کنم که از
مهرآفرین را كرده باشــم .وقتی کارمنــدان اینجا و حامیان
ميســوزد .مــن و خواهرم تحت
مادرم هم بهتر شد ،دیگر آن کینه نظر مالی استقالل داشته باشم و به
موسســه را تصور میکنم از ته دلم از خدا میخواهم که یك
و بغضی راکه قبال داشتم  ،ندارم و اصطالح دستم در جیب خودم باشد شرایط سختی درس ميخوانيم.
سعی کنم در حل مشکالت خانه
روزی من هم در جایگاه آنها باشــم و لذت بخشش و زندگی
خواهرم که االن دبســتانی است
تا حداقل بتوانم بار هزینههای
بارها برای داشــتن چیزهایی که در
زخمش
کمکش کنم و نمــک به
بخشیدن به کودکان بدسرپرســت را بچشم .من همیشه از
خودم را از دوش موسسه و
مدرسه دست بچههای ديگر ميبيند
در
مادرم
از
نباشم .حتی من بيشــتر
ته دل برايشــان آرزوی موفقیت میکنم .همیشــه از خدا
مادرم بردارم.
جلسات موسسه شرکت میکنم و مادرم
به مــادرم گله و بهانهگيري ميکند و من
نوسالهايم
میخواهم که این کمکهایی که به من و هم س 
به کارهای دیگر ميرسد.
ميدانم که مــادرم واقعا توانایــی ندارد که به
میکنند هر روز پربرکتتر شــود .درست است که روزی ما
تا جایی که بتوانم در فعاليتهاي اجرايي به موسســه
آدمها دست خداســت اما باید قبول کنیم که خدا از طریق
نیازهای اضافه مــا جواب دهد ،همین که به کمک یارانه
و دریافت نقدی موسسه از پس هزینههای زندگی ما برمیآيد
کمک میکنم؛ يعني زمانی که اقــام مصرفی ،لباس و  ...به
همین بندههايش هست که روزی را به نیازمندان میرساند.
باز هم جای شــکر دارد .پدربزرگ من از بیماری ســرطان
موسسه میآيد سعی میکنم حتماً حضور داشته باشم تا در
خانواده من بارها در گرفتاریهایی اســیر شــدهاند که اگر
حنجره رنج میبرد و دکتر گفته اســت که راه درمانی وجود
بستهبندی و جابجاییها با ديگر دوستان همكاري كنم.
کمکهای این یــاوران نبود معلوم نبود چه سرنوشــتی در
ندارد اما میتوان از پیشــروی بیشتر آن جلوگیری کرد .من
براي اينكه زندگيات را بهتر بســازي تابحال چه
انتظار من و خانوادهام باشد .چند وقت پیشبه علت بدهی از
طرف اداره برق آمده بودند برق منزل را قطع کنند ،به محض
نهایت ســعیام را میکنم که از طریق کتاب خواندن در این
تصمیميگرفتهاي؟
این که با مددکارمان مسئله را در میان گذاشتیم ،سریع اقدام
زمینهها و اینترنت هر روز اطالعات بیشــتری در این زمینه
اول از همه تصمیم گرفتم به درسهايم بيشــتر توجه كنم.
کردند و مشکل ما حل شد.
کسب کنم و حداقل بتوانم فرد مفیدی برای خانوادهام باشم.
قبل از آشنایی با موسســه ،امید زیادی به قبولی در کنکور
برای هم ســن و ســالهای خودت و آنهایی که
چه کسانی از اطرافیانت و آشناها برای تو نقش الگو
نداشتم؛ اما وقتی تحت آموزشهای موسسه مهرآفرین قرار
سرنوشتی مشابه تو و خواهرت دارند ،چه حرفهایی
داشتند؟
گرفتم و در کالسهای تقویتی و جبرانی حاضر شدم ،انرژی
داری؟
ما فامیــل زیادی نداریم .در مــورد اطرافیان اکثرا وضعیتی
زیادی پیــدا کردم و خودم را در ســطحی دیدم که بتوانم با
من دوست دارم به همهشان بگويم که خودتان
شبیه ما دارند یه کم کمتر یا بیشتر .خالهای دارم
همسن و ســالهایم رقابت کنم و خدا را شکر نتیجهاش هم
را نبازید .زندگی خیلی سخت است؛ همه
که ازدواج کرده و فرزند هم دارد اما ســر کار
برايم رضایتبخش بود .خیلی دوســت دارم تابســتانها که
کارمندان
ما هم این را میدانیم اما باالی ســر
کند.
ی
م
کمک
ما
به
گاهی
ه
گ
و
رود
ی
مــ
درس نمیخوانم جايي مشــغول به كار شــوم تا از نظر مالی
موسسه مهرآفرین
ی اســت که ناظر بر
همه ما خدای 
نامزدم که پســر عمهام هم هست از
اســتقالل پیدا کنم و دستم در جیب خودم باشد و بتوانم بار
همیشه برای من الگو و قابل
همه آنچه بر ما میگذرد هست.
کمک کردن دریــغ نمیکند و در
هزینههايم را از دوش موسسه و مادرم بردارم.
احترام بودند .وقتی میبینم که
خداوند همه ما را دوســت دارد،
تامینهزینههایدانشگاههمخیلی
چرا دوست داری ادامه تحصیل بدهی؟
با چه انرژی و مهارتی با افرادی
امــا بن دههايی که بــرای بهتر
کمکم کــرد .کارمندان موسســه
به زندگی مادرم که نگاه میکنــم میبینم عامل اصلي اين
مسیر
مثل من برخورد میکنند و
زندگی کردن و پیشرفتشــان
مهرآفرین همیشه برای من الگو و
همه مشــكالت در زندگیاش این بوده است که سواد ندارد
زندگیمان را عوض میکنند
تالش میکنند بیشتر مورد توجه
قابل احترام بودند .وقتی ميبینم که
و به دلیل اینکــه از مهارتهای زندگی و زناشــویی چیزی
آرزو ميکنم روزی جای
خدا هستند .من به همه آنها توصیه
با چه انرژی و مهارتــی با افرادی مثل
نمیدانسته نتوانسته زندگیاش را آنطور که خودش و البته
آنها باشم.
میکنــم هيچوقت از یــاد خدا غافل
من برخورد و مسیر زندگیمان را عوض
من و خواهرم دوست داریم بســازد .مادرم به دلیل ناآگاهی
نشوند و خدای ناکرده مثل من فکر نکنند
میکنند آرزو میکنم روزی جای آنها باشم.
و نداشتن رابطه درســت و صمیمی با پدرم نتوانست از پس
که خدا آنها را فراموش کرده است.
برای زندگی مشترک چه فکرهایی داری؟
مشکالت زندگی بربیايد و هر روز مشکالتش بزرگ و بزرگتر
خدا هیچ بنــدهای را فرامــوش نمیکنــد و برخیها را
زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتم خیلی دوســت داشتم که
شــد .زمانی که پدرم در دام اعتیاد گرفتار شــد از مادرم این
در مرحله آزمایــش قرار میدهد تا آنهــا را محک بزند و
با کسی ازدواج کنم که مشــکالت زندگیام را بداند و بعدها
مســئله را پنهان کرد و همین خودش مسئله بسيار مهمي
تواناییشــان را برای نجات از وضعیتشــان به خودشان
مشکالتم را به رويم نياورد و از شرایطي كمبودي كه داشتم
است .اینکه چرا پدرم مسئله به این بزرگی را از مادرم پنهان
نشان دهد .اگر بر حسب اتفاق که من از آن به عنوان تقدیر
سوء استفاده نکند .من قبل از آشنایی با مهرآفرین به زمین و
کرد ،اینکه چرا به حمایت مادرم اطمینان نداشــت و هر روز
یاد ميکنم ،مادرم در مترو با مهرآفرین آشنا نميشد شاید
زمان بدبین بودم و هیچوقت دوست نداشتم در فقر باشم و آدم
بیشتر در منجالبی که گرفتار شــده بود ،فرو میرفت همه
من سرنوشتی کامال متفاوت با آنچه که امروز هست ،پیدا
بیسوادی بار بیايم .خدا را شکر نامزدم به دلیل اينكه از اقوام
برای من جای سوال داشــت .من دوست ندارم شبیه مادرم
میکردم .پس همه ما باید ایمان داشــته باشیم که خدا
نزديك من است کامال با مشکالت ما آشنایی دارد و از طرفی
شوم ،برای همین تصمیم گرفتم درس بخوانم و برای خودم
همیشهمواظبمانهست.
من رو خیلی به درس خواندن تشویق میکند و ميداند که
و همســرم و در آینده براي بچههايم مفید باشم .همین االن
پاییز . 1393شماره 26
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نیکوکاران بزرگ ایرانی را از یاد نبریم

آرسنمیناسیان

آرســن میناسیان ،معروف به موسیو آرسن (زاده  ۱۲۹۵خورشیدی در رشت -
وفات  ۱۴فروردین سال  )۱۳۵۶از ارمنیهای استان گیالن و نیکوکاران بنام بود.
تحصیالتش را در مدرسه ارامنه انوشیروان رشت شروع ،و در همان مدرسه به
پایان رساند .آرسن در دوران تحصیل عالقهای شدید به شیمی پیدا کرد و در
همین راســتا بعد از اخذ دیپلم به قزوین رفت و در داروخانهای مشغول به کار
شــد .آرسن عاشق « مارو » دختر داروخانه دار شــد ،با او ازدواج کرد .بعد از
چند ســال دوباره به رشت بازگشت و به ساختن دارو در این شهرمشغول شد.

آرسن به دین و اعتقادات همشهریهایش احترام خاصی میگذاشت ،در مراسم
تاسوعا ،عاشــورا و چهل منبر شرکت میکرد ،به هر مسجدی که وارد میشد
مردم به احترام او از سرجایشان بلند میشدند و برایش صلوات میفرستادند،
این اعتباری بود که آرســن به راحتی به دستشان نیاورده بود .موسیو دیگر
فقط یک داروساز و یا یک داروخانه دار نبود ،او امین مردم شده بود به عیادت
بیماران میرفت ،در دادگستری ضمانت میکرد ،و در این راستا مردم نیکوکار
نزد او پول ،طال و مواد غذایی میسپردند تا او به دست فقرا برساند.

داروخانه کارون رشت

آرسن مردی بود
نیکوکار ،پاک و امین
مردم هر که در رشت
سراغ یک انسان واقعی
را میگرفت به او آدرس
موسیو را میدادند.
شبانهبه تهران میرفت
مواد اولیه داروها را
تهیه میکرد به رشت
بازمیگشت و تا پاسی
از شب در داروخانه
مشغول ساختن دارو
میشد و همین شب
بیداریها ،او را به
این فکر انداخت تا
داروخانه را شبها نیز
باز نگه دارد و به این
ترتیب اولین داروخانه
شبانهروزی گیالن و
ایران دایر شد
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آرســن اولین داروخانه شــبانهروزی ایران افتتاح کرد .هدفش
از افتتاح داروخانــه کارون این بود که میخواســت داروها را به
همان قیمت که برایش تمام میشــد به دســت مردم برساند.با
شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین،
بیکاری و گرانی گریبان مردم را گرفته بود و این امر ســبب شده
بود تا بســیاری از بیماران توان خرید دارو را از دست بدهند ولی
آرسن دارو را مجانی در اختیارشان میگذاشت .آرسن مردی بود

نیکوکار ،پاک و امین مردم هر که در رشت سراغ یک انسان واقعی
را میگرفت به او آدرس موسیو را میدادند.
شــبانه به تهران میرفت مواد اولیه داروهــا را تهیه میکرد به
رشت بازمیگشت و تا پاسی از شب در داروخانه مشغول ساختن
دارو میشــد و همین شــب بیداریها ،او را به این فکر انداخت تا
داروخانه را شبها نیز باز نگه دارد و به این ترتیب اولین داروخانه
شبانهروزی گیالن و ایران دایر شد.

تاسیس اولین خانه سالمندان و معلولین ایران در رشت

یکــی از مشــتریهای داروخانه که برای
مــادر پیــرش از آرســن دارو میگرفت،
سرنوشــت مادرش را کــه زمینگیر بود و
احتیاج به مراقبت شــبانهروزی داشــت
تعریف میکند و آرســن که تشنه خدمت
به مردم بود با شنیدن صحبتهای آن مرد
به فکر تاسیس خانه سالمندان میشود.
آرســن رئیس هیئــت ارامنه رشــت ،و
یکــی از اعضاء انجمن شــهر نیــز بود و
میخواستند او را به عنوان شهردار رشت
انتخاب کنند کــه او نپذیرفت .با اعتباری
که او بدســت آورده بود و بــا کمک مردم
خیر رشــت از جمله آقایان :دکتر حکیم

زاده ،آیتاهللضیابری ،حــاج رضا عظیم
زاده ،آقــای چینیچیان و حــاج آقــا
استقامت در ســلیمانداراب باال رشت و
نزدیک مزار میــرزا کوچک خان زمینی
در اختیار او گذاشتند و اولین کلنگ خانه
سالمندان و معلولین ایران زده شد.
با تاســیس خانه ســالمندان و معلولین
آرســن بیشــر وقتش را در آنجا صرف
خدمت بــه مردم میکــرد .داروخانه را
واگذار کرده بــود و از  ۵هزارتومانی که
بابت داروخانــه میگرفت  ۲هزارتومان
را به «مارو» همســرش میداد و بقیه را
صرف خانه ســالمندان میکرد.بیماری

او را رنــج مــیداد ولی او به کســی از
بیماریاش نگفت ،نارســائی اکســیژن
بدنــش را ضعیف کرده بود سرچشــمه
اش تنگی نفســی بود که دچارش شده
بود.غــروب  ۱۴فروردین ســال ۱۳۵۶
کــه مانند روزهای دیگر در آسایشــگاه
مشــغول به کار بود ،پرســتاران متوجه
وضعیت غیرعادی آرسن میشوند ،او به
سختی نفس میکشید ،چهره اش کبود
شــده بود ،دکتر را که در بخش بود فرا
خواندند .پزشــکی که در اتاق بود کاری
از دســتش بر نیامد .ساعت  ۱۰شب بود
که آرسن درگذشت.
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ببخشید تا بیشتر عمر کنید

فایده
نیکوکاری

تخقیقات نشان می دهد که بخشیدن مزایای بسیاری دارد ،نه تنها برای کسانی که هدیه شما را دریافت میکنند بلکه برای سالمت و شادی شخص شما.
برای بهره بردن از فواید نیکوکاری الزامی به پول خرج کردن ندارید .تحقیقات نشان میدهد که وقف زمان برای انسانهای نیازمند ،به اندازه بخشیدن
پول به خیریه ها برای روح انسان فایده دارد.
در این مقاله دالیل مزایای بخشش برای انسان و جامعه را با هم مرور میکنیم.

نویسندگان :جیل سووتی و جیسون مارش
مترجم :آیدا کاشفی

۱

بخشــش باعث شــادی روح
میشود
تحقیقی که در ســال 2008
توســط پروفســور مایکل نورتون و
همکارانــش در دانشــگاه هــاروارد
صورت گرفــت ،نشــان میدهد که
بخشــیدن پول به شــخص نیازمند،
شادی بیشتری از خرج کردن همان
پول توســط خود فرد ،برایش فراهم
میکند و در انتها این احســاسهای
خوب بر روی بیولــوژیِ بدن ما تاثیر
مستقیم خواهد گذاشت.
همچنین نتایج تحقیقی که در سال
 2006در انستیتوی ملی سالمت در
آمریکا انجام شد ،از این قرار است که
زمانی که مردم بــه خیریه ها کمک
میکنند ،بخشهایــی از مغز آنها که
در ارتباط مستقیم با لذت و اشتیاق،
ارتباطات اجتماعی و اعتماد اســت
فعال میشوند و به اصطالح «تابشی
گرم» را ســبب میشــود که ترشح
اندورفین در مغز را در پی دارد.

۳

۲

بخشش برای سالمتی ما مفید است
مجموعه گســترده ای از تحقیقات
نشــان میدهنــد که بخشــش با
سالمت رابطه ی مســتقیم دارد ،حتی به
هنگام کسالت و پیری!
پروفسوراستفان پُســت ،در کتاب خود به
نام «چــرا چیزهای خوب بــرای آدمهای
خوب اتفاق می افتد؟» این موضوع را بیان
کرده که بخشش به دیگران سطح سالمت
کسانی را نیز که بیماری های مزمنی مانند
ایدز و یا اســکلروزیس چندگانه دارند ،باال
میبرد.
تحقیقی که در ســال  1999در دانشــگاه
برکلــی انجام شــد ،نشــان مــیداد که
سالخوردگانی که داوطلبانه برای دو یا چند
سازمان خیریه مشــغول به کار میشوند،
احتمال مرگشــان در پنج ســال آینده ی
زندگی  44 ،درصد نســبت بــه دیگر افراد
مسن کاهش مییابد.
آنها دریافتند افراد مســنی که به دوستان،
همسایگان و آشنایان خود کمک میکنند
نیز احتمال مرگ پایینتری نسبت به بقیه
دارنــد و این افزایش عمــر به علت کاهش
استرس آنها بعد از انجام عمل خیر است.

بخشش باعث افزایش همکاری و ارتباطات اجتماعی میشود
هرچه بیشــتر ببخشید بیشــتر دریافت میکنید .تحقیقات نشان میدهد که هنگام
سخاوت ،بخشش شما به وسیله انسانهای دیگر قدردانی میشود ،گاه به وسیله همان
شــخصی که به او کمک کردهاید و گاه به وسیله آدمهای دیگر زندگیتان .این تبادالت سبب
ترویج احســاس اعتماد و همکاری و درنتیجه تحکیم پیوند بین انســانها میشود و داشتن
ارتباطات اجتماعی مثبت نقطه اصلی داشتن ذهن و جسمی سالم است.

۴

بخشش حس قدردانی را به ما بازمی گرداند
چه شما در حال دادن یک هدیه باشید و چه در حال گرفتن
آن ،هدیه باعث به وجود آمدن حس قدردانی در شما میشود
و سپاســگزاری تنها راه رســیدن به شادی  ،ســامت و پیوندهای
اجتماعی است.
رابرت امونز محقق پروژه شــکرگزاری و سپاس ،دانشجویان خود را
وادار به شــمارش موهبت هایشــان کرد و این تکرار شکرگزاری و
سپاس در طوالنی مدت سبب خوشبینی بیشتر و احساس بهتر آنان
در مورد زندگیشان شد.
بــه عقیده باربارا فردریکســون ،بیــان شــکرگزاری و قدردانی در
زندگــی روزانه یکــی از عوامل افزایش شــادی در فرد اســت .وی
میگوید«:وقتی شما احساس ســپاس خود را به زبان میآورید ،نه
تنها ابعاد و انرژیهای مثبت خود بلکه ســیگنالهای مثبت دیگران
را نیز افزایش داده و در نتیجه مهربانی آنها و وابستگیشان نسبت به
خودتان را تقویت میکنید».

۵

سخاوت مسری است.
به هنگام بخشــش ما تنها به مخاطب خود کمک نمیکنیم
بلکــه در طوالنی مــدت با ســخاوت خود بر جامعــه تاثیر
میگذاریم .تحقیقات نشان میدهد که وقتی شخصی کریمانه رفتار
میکند ،این رفتار شــاهدان ماجرا را نیز تحت تاثیر قرار داده و سبب
میشود که آنها نیز با انســانهای دیگر همین رفتار را داشته باشند.
به عبارت دیگر نوع دوستی تا سه مرحله باالتر نیز میتواند گسترش
یابد ،یعنی از یک فرد به دیگری و از نفر دوم به سومین نفر .در نتیجه
یک شــخص در جامعه با حس نوع دوســتی خود میتواند بر صدها
انسان و حتی کسانی که وی را در طول عمر خود نخواهند شناخت،
تاثیر بگذارد.
بنابراین چه زمان خود را وقف دیگــران کنید و چه پولی هنگفت به
خیریه ها ببخشید ،ســخاوت شما خیلی بیشتر از یک « کار خوب»
خواهد بود و میتواند جامعــه ای را که در آن زندگی میکنید تغییر
دهد .پس بعد از هر کار نیک ،از نتایج و اتفاقهای خوبی که برایتان
میافتد تعجب نکنید.
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کارنامه
1392

مهرآفرینبرایمدیران
کارگاهبازاریابیچالشمحوربرگزارکرد

از آنجا که مهرآفرین تأکید بسیاری بر ترویج مقوله مسئولیت اجتماعی در میان شرکتها
دارد ،در خــرداد ماه  92کارگاهی با موضوع بازاریابی چالشمحور برای جمعی از مدیران
بازاریابی سازمانهای کشور برگزار کرد .محوریت بحثها در این کارگاه حول مسئولیت
اجتماعی ،اشکال به روز بازاریابی اجتماعی ،برنامههای مسئولیت اجتماعی و همچنین
مطالعه موضوعی روی شــرکتهای بــزرگ دنیا که فعالیتهای اجتماعی منســجم و
گسترده داشتند شــکل گرفت .مدرس این کارگاه «آقای امیدوار» ،رئیس مرکز ترویج
حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران بود.

مهرآفرینکنکوررا
به زانو درآورد

کارگاهآموزشیپیشگیریاز
بیماریهایزنان

به منظــور ارتقاء ســطح دانــش مددجویان زن و پیشــگیری از
بیماریهــای زنان و ارتقاء بهداشــت عمومی ،بــا همکاری مرکز
«کاج» ،کارگاه پیشگیری از بیماریهای زنان به طریق طب سنتی
برگزار گردید .این کارگاه با توجه به استقبال مددجویان و همچنین
اهمیت ویژۀ آن ،در ادامۀ سلسله دورههای اموزشی زنان و دختران
برگزار شد.

همکاری بامجتمعفنینارمک

دانشآموزان مســتعد «مهرآفرین»
در کنکــور ســال  ،1392خــوش
درخشــیدند .پس از رســیدن خبر
قبولی دانشآمــوزان این در کنکور
سراســری« ،مهرآفریــن» غرق در
شادی و شعف شد .این دانشآموزان
با وجود مشقتهای فراوان و نداشتن
هرگونه رفاه ،فقط و فقط با امیدواری
به ساختن آیندهای زیبا و با حمایت
یاوران خود ،توانستند در رشتههایی
چون مدیریت بازرگانی ،تربیت بدنی،
آمار و کاربردها ،روانشناسی ،عکاسی،
علوم اقتصادی و دیگر رشــتهها در
دانشگاه تهران و شهرستان و پیام نور
وارد عرصۀ جدیدی از زندگی شوند.
کســب این موفقیت بزرگ را به این
سختکوشان جوان و تکتک یاوران
«مهرآفرین» که خانوادههای خود را
حمایت کردند ،تبریک میگوییم.

سومینمدرسه
مهرآفریندرکتیج

بار دیگر دستان نوازشگر یاور «مهرآفرین» بر شانههای کودکان
بازمانده از تحصیل این دیار در یکی از دورافتادهترین روســتای
ایران نشست و با افتتاح دبستان روستای بنگر کرکوکان از توابع
دهستان کتیج در استان سیستان و بلوچستان به نام شادروان
نصراهلل آهنج ،قلب بچههای روستا را به تپش درآورد و آنها را از
کپرهای خود راهی دبستان نوساز روستا کرد.
این مدرسه که به همت شرکت صنعت ســازه ثمین(از یاوران
مهرآفرین) در هفتۀ اول مهرماه امسال با حضور نماینده مؤسسه
نیکوکاری «مهرآفرین» و مســئولین آموزش و پرورش و افراد
محلی و با صــرف مبلغی حدود  35میلیون تومان ســاخته و
افتتاح گردید.
قابل ذکر است از ســال  1389تا کنون 86 ،خانوار این منطقه
تحت پوشــش «مهرآفرین» قرار دارند و به شــکل مســتمر
کمکهای مالی ،پوشاک و ارزاق عمومی دریافت میدارند.

مجتمع فنی نارمک و موسســه مهرآفرین تفاهمنامه همکاری
امضا کردند .در این تفاهمنامه مجتمع فنی نارمک در راســتای
ایفای مسئولیت اجتماعی این سازمان متعهد شد تا مددجویان
معرفیشده از جانب موسسه مهرآفرین را بدون دریافت هزینه در
کالسهای آموزشی ثبت نام کند .این کالسها شامل دورههای
حسابداری و  ICDLبوده و اولین دوره آن اواسط تیرماه با معرفی
30نفر از مددجویان مهرآفرین آغازشد.

همایشبزرگ
مثبتاندیشیدرفرزندان

مؤسســه نیکوکاری «مهرآفرین» با همکاری مرکز جامع خدمات اجتماعی منطقه12شهرداری
تهران،همایشمثبتاندیشیدرفرزندان را ویژهمادرانمددجویخودبرگزار نمود.
آقایدکتر«مکی»روانشناسومدرسدانشگاه ،دراینهمایشپیراموناستفادهازآموزههایدینی
ومفاهیمقرآنیوارتباطآنبامثبتاندیشی،تاثیرهمنشینیبادوستانوآشنایان،موسیقیدرمانی
و تقویت عزت و شرافت انسانی سخنانی ایراد نمود .در این همایش که با سؤال و جواب نیز همراه بود،
استقبالچشمگیریازسوی 100نفرازمددجویانحاضردرمراسمبهعملآمد.
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روزشادکودکانمهرآفرین
با آموزش نجوم

بچههای مهرآفرین به بهانه آشــنایی با علم نجوم ،یک روز شــاد را در حالی
سپری کردند که در کنار برنامههای جذاب تدارک دیدهشده ،اطالعات جانبی
هم در این زمینه علمی کسب کردند .تقریبا در همه جای دنیا به منظور ترویج
هر چه بهتر علم نجوم و آشنایی مردم جهان با این علم ،همه ساله از تاریخ 15
آوریل تا  15می ( 26فروردین تا  26اردیبهشــت) را زمان گرامیداشت علم
نجوم مینامند .همچنین یــک روز را به عنوان روز نجوم نامگذاری میکنند.
این مناسبت بهانهای شــد تا به دعوت جمعی از فارغالتحصیالن رشتههای
تحصیلی مرتبط با نجــوم 20 ،نفر از بچههای مهرآفریــن همزمان با هفته

کارگاهاعتمادبهنفس
برایدخترانتحتپوششمهرآفرین

روز سه شنبه  17اردیبهشت  ،92کارگاهی با موضوع اعتماد به نفس برای مددجویان تحت پوشش
مهرآفرین برگزار شــد .در ایــن کارگاه که در محل معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری منطقه
 15تشکیل شــد 15 ،نفر از دختران  17تا  20سال مهرآفرین شــرکت کردند .خانم پریسا فرجی،
کارشناس ارشد روانشناســی خانواده و یاور مهرآفرین ،مدرس این دوره بودند که توانایی ایشان در
ارائهی مباحث مفید با بیانی شــیوا و صمیمی ،موجب عالقمندی دختران به موضوع و شــرکت در
بحثها شد .مهرآفرین از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه  15بابت در اختیار گذاشتن
کالسها قدردانی میکند.

ادامه تحصیل مددجویان مهرآفرین
در دبیرستان هدایت
نجوم در ایران و برای آشنایی بیشتر با این علم ،عازم مرکز خدمات اجتماعی
رفاهی شــهرداری منطقه  15شوند .در این تور یک روزه نجوم ،ابتدا کودکان
مهرآفرین به صورت تئوری مباحثی ســاده را در ارتباط با نجوم فراگرفتند.
سپس در بخشهای دیگر ،بچهها نقاشیهایی را با مداد رنگی ،آبرنگ و گواش
کشیدند و در برنامههای جذاب دیگری مانند مسابقهای شبیه بازی ماروپله با
محوریت موضوع نجوم و همچنین «صندلی بازی» شرکت کردند .در پایان به
هر یک از کودکان مهرآفرین جوائزی اهدا شد و از آنان پذیرایی به عمل آمد.
مهرآفرین از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ،15انجمن
نجوم ایران و فارغالتحصیالن این رشــته بابت تدارک و همراهی در این تور
علمی آموزشی ،قدردانی میکند.

سومینکارگاهتوصیههایبهداشتیاز
دیدگاهطبسنتی

سومین کارگاه آموزشی نوشیدنیهای گیاهی و پیشگیری از بیماریهای
زنان توسط موسسه مهرآفرین و با همکاری مرکز کاج در سالن اجتماعات
شهرداری منطقه  12ویژه 150نفر از مددجویان تحت پوشش مهرآفرین
برگزار شد .در این کارگاه به آموزش پیشگیری و درمان بیماریهای شایع
زنان از دیدگاه طب سنتی پرداخته شد .آشنایی با برخی از نوشیدنیهای
گیاهی،فوایــد ،نحوه تهیه و زمان و مقدار اســتفاده آن با توجه به عالیم از
مطالب ارائه شــده توسط ســرکارخانم امیر معز مدرس دوره بود در پایان
جلســه لوح تقدیر و هدیهای به رســم یادبود از طرف مرکز جامع خدمات
اجتماعی شــهرداری منطقه  12توسط مدیراجرایی مهرآفرین به مدرس
دوره تقدیم شد.

امکانــات الزم بــرای ادامــه تحصیل آن دســته از
مددجوبان مهرآفریــن که به دالیــل گوناگون
ناچار به ترک درس و مدرســه شــد ه بودند،
فراهم شــد .با همکاری دبیرستان بزرگسال
هدایت و همچنین اداره آموزش و پرورش
منطقــه  12مقرر شــد ،مددجویان تحت
پوشش مهرآفرین که تحصیل را در مقطع
دبیرســتان رهــا کردهاند ،امــکان ادامه
تحصیل در دبیرســتان بزرگساالن هدایت
را داشــته باشــند .به لطف خانــم اصغری،
مدیر این دبیرســتان ،مددجویان میتوانند با
تخفیف  90درصد از شــهریه  400هزارتومانی و
با پرداخت حدود  25هزارتومان در دبیرستان هدایت
ثبت نام کنند .جزوههای آموزشــی نیز بــه صورت رایگان در
اختیار آنان قرار میگیرد .در حال حاضر  4نفر از طرف موسســه مهرآفرین در این دبیرســتان ثبت
نام کردهاند؛ از جمله دختری  21ســاله که به دلیل بیمــاری اماس مادر و اعتیاد پدر مجبور به ترک
تحصیل شده بود ،اما اکنون میتواند دوباره به ادامه تحصیل بپردازد و از این موضوع بسیار خوشنود
است.

کارگاهآموزشیپیشگیریازبیماریهای
زنان و طب سنتی برگزار شد

کارگاه آموزشــی طب ســنتی و تاثیر
آن در پیشــگیری از بیمــاری زنان با
همکاری مرکــز کاج در  13و  14آبان
مــاه ســال  92ویــژه مددجویان زن
موسسه مهرآفرین برگزار شد .در این
دوره آموزشــی در خصــوص اهمیت
روابط خانوادگــی ،خانواده و فرزندان،
فرزندپروری ،تغذیه سالم ،طب سنتی
و پیشــگیری از بیماریهــای زنــان
مطالب کاربردی و مفیدی ارائه گردید.
مرکز کاهش آســیب و توانمندسازی
جوانان «کاج» تحت نظر انجمن ســامت خانواده ایران ،دارای رویکردی آموزشــی و درمانی در حوزه
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است که در منطقه  15فعالیت مینماید.
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نیکوکاریدر
عهدقاجار

اینکه هزینههای مراسم فوت صرف امور خیریه شود ،امروز سنت مقبول و متداولی است .اما ظاهرا
در دوره قاجار این کار بسیار نادر و شکفت آور بوده اســت .مطلبی که در ادامه میخوانید از نشریه
ناصری ،سال ســوم (  ۱۳۱۳ه.ق) نقل می شــود .ابتدا خبری از یک اقدام خیر خواهانه داده شده و
بعد ســردبیر روزنامه ( محمد ندیم باشــی) به تائید این اقدام پرداخته است .خواندن این مطلب از
روزنامهای مربوط به  ۱۲۳سال قبل خالی از لطف نیست.

مکتوبازنخجوان

 ...چندهفته قبل براین در نخجوان زن صالحه ای از منسوبین آقا الربیک نامی وفات نمود .از آنجایی که تا مدت
یک هفته بلکه بیشتر مجلس تعزیه برپا نمودن و پلوخوران را پلو دادن و چای و قهوه و قلیان و سایر مصروفات
فوقالعادهصرفنمودنعادتدیرینهمسلماناناستواینمطلبهمهمیشهدرمجالسومحافلاصحابتمدن
و ارباب معارف در مطرح مذاکره بود که «از این قدر تبذیرات زیاد و اســراف فوق العاده برای ما چه فایده ای
عاید است» تا اینکه از اینگونه محاورات مفیده و از این مذاکرات حسنه نتیجه مستحسنه به درجه ظهور رسید
و قفل این طلسم ابتدا با سرانگشت همت آقا الربیک سابق الذکر شکسته شد که قیمت خرج و مصروفات دو
روزه ایام تعزیه را که هفتاد و پنج منات برآورد کردند ،به مکتب تربیت اهدا و به خازن مکتب تسلیم فرمود و در
ضمنش هم جماعت را آسوده و راحت و هم روح پرفتوح آن مرحومه صالحه را شاد فرمود و تا سه چهار هفته در
روزهای پنجشنبه در ختام درس آخرین اطفال مکتب تربیت ،همگی به یکجا و به یک صدا به دعاخوانی روح
آن مبروره رطب اللسان و ترزبان شدند.

ناصری

الحق مر این اقدام حسنه که این شخص متمدن معمول داشته سرمشقی است که به مداومت و معمول داشتن آن
میتوان نتایج اخروی را به طور کامل حاصل و فواید دنیوی را نیز نایل شد .دریغا که ما اهل ایران از همان وطیره
و اســلوبی که در قرون سالفه معمول به آبا و اجداد بوده قدمی فراتر نگذاشته و طابق النعل بالنعل رهسپار می
شویم ،غافل از اینکه اقتضای هر زمانی اسلوب دیگری است .امیدواریم ان شاء اهلل ارباب خیرات و حسنات در
اقدام آن شخص تعمقی نموده در صورتی که دارای فواید دنیوی و اخروی دیدند تأسی نمایند تا نتایج حسنه را
جالب آمده و اسم اموات خودشان را مادام االیام در صفحه روزگار باقی و پایدار گذارند.
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بچههای زخمی آفتاب

نمیگذاریم خاموش شوند

نه اشک و نه آه ،نه حسرت و نه گالیه؛ اینها مرهمی نیست بر زخمی که سر باز کرده است تا بچههایی
به زاللی آفتاب را ببلعد .مرهم زخمشــان این است که یکنوا بگوییم« :نميگذاریم خاموش شوند»،
نمیگذاریم شعلههای گرمابخش زیستن و خوب زیستن و به سالمت زیستن ،برای این بچهها خاموش
و سرد شــود؛ از مصطفی که گوش و زیباییاش در خطر است تا آرمین چهار ساله که دلدرد رهایش
نمیکند و ابوالفضل که شیشهای بودن پدر و کدر بودن شیشهی روحش ،طفل معصوم را دچار ضایعه
نخاعی کرده است و  ...اما اینها هیچ کدام ،محتاج اشک و حسرت نیستند ،نیازمند محبتی بیدریغ
و منت اند که به یاریشان بشتابد .سنگ بنای این محبت و شفقت را که چیزی جز وظیف ه انسان در
برابر همنوعش نیست ،موسسه مهرآفرین بنيانگذارده است ،با پایگاهی اینترنتی که بخشی از آن،
همین نام را دارد» :نمیگذاریم خاموش شوند« .در اینجا سرگذشت کودکانی دردکشیده آمده است
که بیماری و فقری هولناک دست به دست هم دادهاند تا آنها را از پای دربیاورند .مثل همان مصطفی
که اسمش آمد .طفلی فقط  7سال دارد .پدرش سالمند است و از کار افتاده؛ خانهشان استیجاری است
و فقر ،تمامقد در برابرشان ایستاده است.
مصطفی از ناحیه گوش راســت مشــکل کمشــنوایی انتقالی دارد و چون الل ه گوش راست ندارد،
زندگیاش در اجتماع مختل شــده است .آخر ،همبازیهايش از سر سادگی کودکانه ،او را به تمسخر
میگیرند و این ،آزردهخاطر و غمگین و منزویاش کرده است .اما اگر هزینههای درمانش فراهم شود،
مصطفی میتواند مثل هر کودکی بخندد و بازیگوشــی و شیطنت کند .میتواند شرمسار خودش و
بودنش در میان جمع نباشد ،میتواند شادمانه بدود تا دورهای دور و زندگی را در مشتش بگیرد؛ ولی
اینها مســاوی است با انجام سه عمل روی گوش او که چیزی حدود  50میلیون تومان هزینه میبرد.
البته که با یاری پزشــک معالج ،این سه عمل ،رایگان انجام میشود ،اما برای تجهیزات پزشکی مثل
تهیه پروتز و ...و فرانشــیز بیمارستان چارهای جز پرداخت این هزینهها نیست .اما چرا چاره هست.
میتوان در بخش نمیگذاریم خاموش شوند» سایت مهر آفرین به تماشای سیمای معصوم مصطفی
پرداخت .بعد بغض و اشک را فرو خورد و کلیک کرد روی بخشی که این عنوان را دارد» :همین االن
کلیک میکند» .این طوری میتوان به جای حســرت خوردن و دل ســوزاندن بیفایده ،کاری کرد؛
کاری که موسســ ه مهرآفرین هم ه راههایش را هموار کرده اســت و حاال فقط کمی همت میخواهد
تا به یاری مصطفی شتافت .نیل پستمن ،استاد برجســت ه علوم ارتباطات جملهای زیبا دارد به این
مضمون« :کودکان پیامهای زندهای هستند که ما برای آیندگان میفرستیم؛ آیندگانی که هرگز آنها
را نمیبینیم» .مصطفی یکی از این کودکان است؛ این را سایت موسسهی مهرآفرین میگوید؛ اگر این
پیام زنده را سالمت و شادمان به نسلهای آینده بسپاریم ،یعنی که او در آیندهای خوش با نسلهای
بعدی شریک خواهید بود .اما این تمام اتفاق نیست؛ با همین اتفاق ،در روزهایی که آیندگان هستند و
ما نیستیم ،یاد و خاطرهای انسانی از خود به جای گذاشتهایم .مصطفای کوچک اما هیچ کدام از اینها
را نمیداند .او منتظر یاری ماست ،هم ه ما.
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فاطمه دانشور:
از پدر خوب تشکر و یک پیشنهاد میکنم
فاطمه دانشــور عضو شورای شــهر تهران و مدیر موسسه مهرآفرین هم پشت
تریبــون رفت و از همه حمایتهایی که فخار از موسســه مهرآفرین و کودکان
کار کرده تشــکر کرد .او از فخار خواســت این راه را ادامه دهد و یک پدر خوب
برای بچههایی باشد که در برخی مناطق«نان قسطی» میخرند و حتی برخی
نانواییها نوشــتهاند که دیگر نان را هم به صورت قسطی به آنها نمیفروشند.
پیشــنهاد میکنم شــعبه های پدر خوب در زمانهای خاص به کودکان کار
پیتزای رایگان بدهند.
بقیه مراسم هم به تقدیر و تشکر و اجرای موسیقی گذشت.

68

پاییز . 1393شماره 26

300.000

400.000

نشانی دفتر مرکزی :تهران  -میدان شهدا  -خیابان مجاهدین اسالم  -کوچه مجاهد  -انتهای آشوری -پالک - 3
تلفن021-35260 :

پاییز . 1393شماره 26

69

70

پاییز . 1393شماره 26

پاییز . 1393شماره 26

71

