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پيام تبريک
با خبر شدیم که : هنرمند فرزانه سـرکار خانم مریال زارعـي ، سفيـریار عزیــز مهــرآفرین در آخرین 
دوره ی  انتخابات خانه سينما ، در سال 89 ، موفق به کسب اکثریت آرا شدند، و به مدت دو سال 

به عضویت هيئت مدیره ي خانه سينماي ایران درآمده اند. 
براي ایشان که در کنار هنر سينما ، به مسائل انساني و نيکوکارانه هم توجهي ویژه دارند ، بهترین 

آرزوها را داریم و اميدواریم در این عرصه نيز مثل هميشه موفق و سربلند باشند.

                                          مدیر عامل ، اعضا و کارکنان موسسه نيکوکاري مهرآفرین

جناب آقاي رضا درستکار
مديريت محترم واحد فرهنگ و ارتباطات مهرآفرين

و  گفته  تسليت  را صميمانه  تان  گـرامي  مادر  درگذشـت 
رحمـت واسعـه الهي براي آن مـرحوم و صبر و شکيـبـایي 

بـراي بازماندگان محترم را آرزومندیم. 
2

مرحومه  مهرآفرينمان  ياور  دادن  دست  از  غم  در 
مغفوره بانو مليحه کامراني فرد به سوگ نشسته ايم

نثار همه ي  را  تسليت خالصانه  مراتب  مهرآفرین  موسسه 
اعضاي خانواده داغدیده آن مرحومه ودوستان و آشنـایـانـش     
مي نمـایـد و صبــرپـایـــدار بــرایشــان آرزومـنـد است.     

سخن مدير مسئول
وقتی تأسیس مهرآفرین را نیت کردم، از یک نگاه،  به مسیری سنگالخ می مانست که طی نمودن  آن 
سختی های فراوان درپی دارد، و از نگاهی دیگر به مسیری آسمانی می مانست که در عروج به آن، خداوند 
همچون خورشید، ذره ای ناچیز را از زمین با جذبه ی خود به طرفه العینی باال ببرد. پیام من همچنان برای عزیزانی 
که تصور می کنند با سرمایه ی اندک نمی شود کارهای بزرگ کرد، این است که با بنده به کرمان، بندرعباس، 
سیستان و بلوچستان یا دیگر مناطق محروم کشورمان سفر کنند تا یقین کنند حتی اگر در طرح 20 هزار تومانی 
ما شرکت کنند چه گره هایی را می توانند باز کنند و چگونه می توانند با همین سرمایه های اندک کودکی را به 
تحصیل برسانند. غیر از کمک های نقدی، مهرآفرین به تخصص و ارتباط مهرآفرینان بسیار نیاز دارد. شاید 
تخصص شما  راه حل  های بزرگی برای رفع مشکالت مهرآفرین باشد. تبلیغات یکی از نیازهای اساسی مهرآفرین 
است که هزینه های هنگفتی را می طلبد؛ اما هر کدام از شما عزیزان می توانید برای ما سفیری باشید و دیگرانی 
را به جمع ما پیوند دهید  و دلگرم باشید که حداقل نتیجه ی تبلیغ و معرفی شما، بازگرداندن یا آغاز به تحصیل 
کودکی از سرزمین مان است. سال گذشته هم با تمام فراز و نشیب ها و سختی ها و خوشی هایش گذشت. 89 

، سالی پرکار برای مهرآفرین بود و آخرین فصل آن، دستاورد بسیار بزرگی را به افتخارات و دستاوردهای مهرآفرین افزود. برگزاری سمینار »کودکان کار و خیابان و 
زنان بدسرپرست« منتهی به صدور بیانیه ای شد که مورد حمایت وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط قرار گرفت. مهم ترین نکته ای که در بیانیه عنوان شد، تأسیس 
»نهاد ملی حمایت از کودک« بود. یکی از وظایف این نهاد ملی، کنترل و پایش وضعیت نگهداری و سالمت کودکان در خانواده های در معرض آسیب است؛ مثل 
کودکانی که پدر و مادر معتاد دارند، مبتال به بیماری های روانی یا فرزندان طالق هستند و یا به هر دلیلی والدین صالحیت کافی برای نگهداری از کودک خود را ندارند. 
امیدوارم این نهاد ملی در سال های آینده بتواند پا بگیرد و رشد کرده و مانند کشورهای پیشرفته، مراقب وضعیت سالمت کودکان که سرمایه های ملی محسوب        
می شوند، باشد. طرح نخستین این نهاد را کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که تحصیالت مرتبط دارند و نمایندگان سازمان های غیردولتی فعال 
در زمینه ی کودکان کار و خیابان و نیز نمایندگانی از وزارت رفاه، بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی پایه 

ریزی خواهند کرد و در نهایت این طرح برای تصویب نهایی به مجلس محترم شورای اسالمی تقدیم خواهد شد.

                                                                                                       برای همه سالی پر از موفقیت و شادکامی و بهروزی آرزومندم. خداوند مهرآفرین نگهدارتان.

سرمقاله
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»مهرآفرين« در نگاه کالن

چشم انداز موسسه

مقدمه

ماموريت موسسه

استراتژي هاي اصلي موسسه

تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

موسسه نيکوکاري »مهرآفرین پناه عصر« ، با هدف 
کمک رساني و یاري گري به گروه هاي آسيب دیده 
اجتمـاعي و یا گـروه هایي که به دليـل تنـگناهاي 
مالي و اجتماعي از ترقي و تعالي محروم مانده اند 
تشکيل گردیده است. در این هدف گذاري تالش 
مـي گـردد تا ظرفيـت هاي نيکوکاري در جامعه 
گردآوري و جذب شده و در جهت توانمندسازي 
و آسيب زدایي گروه هاي هدف به کارگرفته شود، 
کاهش   اجتماعي  پرخطــر  فضـاهاي  مخاطـرات 
پيـدا کرده، و درنهـایت سـرمـایه هاي اجتماعي 
و ظرفيت توانمندي هاي جامعه افزایش پيداکند . 
تحقق این مسئله، نيازمند بناکردن سازماني است 
یک  نيازمند  و  باشد  برخوردار  الزم  شرایط  از  که 
با نگاه همه جانبه و در  تا  تفکر استراتژیک است 
عوامل  و  قوت موسسه  و  نقاط ضعف  گرفتن  نظر 
بيـروني مثـل فرصـت ها و تهدیدها، مسير تمامي 
فعـاليـت ها و فرآینـد هاي موسـسـه را به سمـت 

اهداف آرماني آن هدایت کند.

موسسه مهرآفرین براي رسيدن به اهداف خود و براي حرکت در جهت نزدیک 
شدن به چشم انداز تعریف شده، مهم ترین استراتژي هاي خود را به شرح زیر 

تبيين کرده است.
1( گسترش فعاليت موسسه در مناطق محروم در نقاط دوردست کشور

2( استفاده از مشاوران خبره و شيوه هاي علمي و ساز وکارهاي نوین در پرداختن 
به مقوله ي  نيکوکاري

3( برقراري ارتباط با نخبگان حوزه های مختلف
4( برپا کردن کسب وکار خودگردان براي موسسه با هدف کارآفریني و درآمدزایي 
پایدار با استفـاده از کمـک هاي سـازمـان هاي بيـن المـللي و جذب کمـک هاي 

سرگردان نيکوکاران
5( برنامه ریزي دقيق و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از موقعيت هاي موجود 
و بهره برداري از پتانسيل هاي بالقـوه ي موجود در شبکه هاي یاوران و نيکوکاران

منابع  ارتقاي  جهت  آموزش  و  کارآمد  نيروهاي  جذب  براي  گذاري  سرمایه   )6
انساني

به همين ترتيب جهت نيل به اهداف بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت موسسه، 
برنامه هاي عملياتي نيز تدوین شده است. رسيدن به چشم انداز متعالي سازمان با 
مسير پيش بيني شده، همراهي یاوران ارجمند و دیگر افراد جامعه را مي طلبد.

براي هموار تر شدن این مسير ، دست یاریگر شمارا به گرمي مي فشاریم.

رسيدن به روزي که هيچ کس احساس درماندگي و تنهایي نکند

این مؤسسـه که تـالش خـود را بـر 
مبنـاي »مشارکت مـردمـي در امـور 
نيکوکاري«، »کارآفریني اجتماعي« و 
مفاهيم آن، بنا  نموده است، مأموریت 
خود را به این شرح تبيين کرده است:

توانمندسازي زنان نيازمند و آسيب پذیر  
)بي سرپرست و بدسرپرست( وکـودکـان 
بازمانـده از تحصيل به ویژه 
با  خيـابان  و  کار  کودکان 
ملـي،  باورهاي  محوریت 
به هدف  بـومـي  و  دیني 
توانمند،  نسلي  تـربيـت 
مند  عزت  و  فرهيخته 
منشأ  آینده  در  خـود  که 
نيکوکارانه  هـاي  حرکـت 

باشند.
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آشنايي با واحد مددکاري مهرآفرين

مقدمه
از بدو پيدایش انسان بر روي کـره زمين، همواره زنان و مردان،  با 
تشکيل کانوني به نام خانواده، عمري  را درکنار یکدیگر گـذرانده 
و فرزنداني در دامان پر مهر خویش پرورانده و در پایان از این 

جهان رخت بر بسته اند. 
طبيعي ترین شکل خانواده، همين است که هيچ عاملي جز مرگ 
نتواند پيوند زناشویي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدایي بيفکند. 

هميشـه کـوشـش مصـلحـان 
است  بوده  ایـن  بـر  جامـعه 
نظام  یک  خانواده،  نظام  که 
و  باشد  پایداري  و  مستحکم 
کانون  این  نتواند  عاملي  هيچ 

سعادت را متالشي گرداند. 
اما در دنياي امروز که دنيایي 
مضطرب و پریشان است، علي 
رغـم پيشـرفـت هـاي حيرت 
انگيز علم و صنعت، خانواده با 
مشکالت بزرگي روبه رو است 
و استحکام مورد نظر را ندارد. 

به همين منظور شاخه اي از علوم اجتماعی با نام »مددکاري« 
شکل گرفت تا کمکي در جهت رفع مشکالت خانواده ها نماید و 

از بروز بحران پيشگيري کند . 
واحد مددکاري مهرآفرین نيز با هدف ارتقاء سطح  استحکام و 
زندگي خانـواده و تبـدیل استعـداد و پتـانسيل بـالقـوه ي افراد 
به صورت بالفعل  ، البته با مشارکت و همکاري شخص مددجو 

تشکيل شد .
همانطورکه مي دانيم یکي از آسـيب پذیـر تـرین اقشـار جامعه، 
زنان سرپرست خانوار هستند که گاه عواملي چون طالق، فوت 
مردان  توسط  شدن  رها  او،  کارافتادگي  از  همسر،  اعتياد  یا  و 
مهاجر و یا بي مباالت، موجب آسيب پذیرتر شدن قشر از جامعه        

مي شود.
این گروه از زنان که تحت عنوان زن سرپرست خانوار 
با  یا »خودسرپرست« در جامعه معرفي مي شوند  و 
مسائل، مشکالت و موانع زیادي در زندگي مواجه اند 
بزرگ      شهـرهاي  مسـائل  و  مشـکالت  کنـار  در  که 
وارد  آنها و جامعه  بر  را  ناپذیري  آسيب هاي جبران 

مي سازد. 

توجه به مسائل و مشکالت این قشر و بررسي همه جانبه و دقيق 
این مشکالت و ارائه راهکارهاي درست و اصولي به منظور حمایت 
از این قشر از جمله وظایف نهادها و سازمان هاي خدمات اجتماعي 

در هر کشور مي باشد.
تحقق یافتن این امر نياز به مشارکت نهادها و سازمان هاي دولتي 
و غير دولتی دارد که مهرآفرین نيز به عنوان یک نهاد غير دولتي 
قدم در این راه گذاشته و در 
این راه از مددکاران اجتماعی 

نيز یاري گرفته است.
از  یکي  مددکاري  واحد   
واحـدهاي فعـال مهـرآفـرین 
ارتقاي  راستاي  در  که  است 
سطح زندگي مادي و معنوي 
مددجویان تالش بسيار کرده 

است.

اهداف واحد مددکاري
- ارتقاء سطح کمي و کيفي زندگي مدد جویان 

- شناسایي مشکالت  مددجویان و کمک به حل آن ها 

وظايف واحد مددکاري
    * (   شناسایي خانواده هاي نيازمند و ریشه یابي مشکالت ایشان 

و ارائه ي راهکارهاي علمي
برقراري  طریق  از  خانواده  کردن  مستقل  و  زایي  اشتغال    )  *   
ارتباط با واحدهاي صنفي و موسسات مختلف و معرفي نيروي کار 

به ایشان
  * (  بـرقـراري ارتبـاط با نهـادها و سـازمـان هاي مختـلف جهت 
استفاده از منابع مالي ، فرهنگي و درماني به منظور حل مشکالت 

مددجویان 
   * (   مشارکت در امر مهم توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با 

همکاري سایر بخش هاي مهرآفرین

تهيه و تنظيم : واحد مددکاری

آشنايی با مهرآفرين
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فرشته          بـا سـرکـار خانم  داریـد، مصـاحبـه  رو  پيـش  که  متنـي 
خواجـویـي نـژاد، کـارشنـاس علـوم اجتمـاعي با گـرایش خدمات 
واحد  فعاليت  نحوه  خصوص  در  که  است  مهرآفرین  مددکار  و 

مددکاري اطالعاتي در اختيار شما عزیزان قرار مي دهد:
*   چه مدت است با مهر آفرين همکاري مي نماييد ، و چرا ؟

از تير ماه 1387 افتخار آشنایي با مهرآفرین را دارم و از آنجا که 
و   بدسرپرست  زنان  و  کـودکان  زنـدگي  ام  دغـدغـه ي شخصـي 
سـرنوشـت ایشـان بـود عـالقمند شـدم با مهـرآفرین که از معدود 

موسسه هاي حامي این خانواده هاي فراموش 
شده است  همکاري کنم.

*   چه تعريفي از مددکاري داريد ؟
، و هدیه ي  یاري رساندن  مددکاري یعني  

عشق و لبخند به چهره هاي یخ زده
چه  مهرآفرين  در  شما  هدف  گروه    *

کساني هستند؟
واحد مـددکاري در مهـر آفـرین بر شناسایي 
خانواده هاي بد سـرپـرسـت  در کليه مناطق 

استان هاي تحت پوشش تمرکز  تهران و حومه و همچنين سایر 
ایشـان  نمودن مشکالت  برطرف  و  نمـوده و سعـي در پيشگيري 
از جمـله مشـکالت اقتصـادي )مسـکن ، خـوار بـار، پـوشـاک و 
سـایر هزینه هاي زندگي( مشکالت اجتماعي و رفتاري ) اعتيـاد و 
بيـمـاریهـاي روحـي ( و مشـکالت فـرهنـگي مانند خرافه پرستي 

دارد. 
*   شرايط و نحوه پذيرش مددجويان به چه 

صورت است ؟
با توجه به نوع گروه هدف مهرآفرین، کار 
زیرا  است  دشوار  کمي  مددکاري  واحد 

عمل  باالیی  دقت  و  با حساسيت  باید 
کند تا تغيير وضعيت مددجویان در 
اتفاق  خود  صحيح  و  مثبت  جهت 

افتد .

مصاحبه با مسئول واحد مددکاري مهرآفرین
ناتوانی در شناسايی مشکالت زندگی و نداشتن مهارت 
حل مسئله، از مهم ترين معضالت مراجعین است

در نتـيجه پس از مراجـعه اولـيه مـددجـو یـا شـناسـایي آنـان توسـط           
دیده بانان مهرآفرین ، مصاحبه فردي، بررسي و تحقيقات، البته  با در 

نظر گرفتن شأن مددجو انجام خواهد شد .
پس از این که مشخص شد فرد یا افراد یک خانواده شرایط الزم براي 
تحت پوشـش قرار گرفتن را دارند، پذیرش انجـام شـده و پرونده ي 

ایشان تکميل مي شود.
بعد از تأیيد نهایي ، خانواده مددجو به واحدهاي آموزش ، درمان ،حقوقي 

و مشاوره ارجاع  داده مي شود .
*   بازبيني و تحقيقات دوره اي به عنوان يکي 
ديگر از مراحل اصلي جهت بررسي تغييرات 
و ارتقاء سطح کيفي زندگي  مددجويان انجام 
مراجعه  به شما  زيادي  افراد  قطعا  گردد.  مي 
مي کنند ، با آن دسته از افرادي که در گروه 

هدف مهر آفرين نيستند چه مي کنيد ؟
از آن جـا که مهـرآفـرین پس از گذشـت تنها 4 
سال، فعاليت هاي گسترده اي در زمينه آسيبهاي 
و واحد  افراد داشته  بر روي  تاثير آن  و  اجتماعي 
مددکاري نيز در بين موسسات حمایتي دیگر شناخته شده است، رابطه 
متقابلي بين واحد مددکاري مهرآفرین و نهادهاي مرتبط به وجود آمده 
و در صورت مراجعه افراد غير مشمول ایشان را با توجه به شرایطشان 

به نهادهاي مربوطه معرفي مي کنيم .
*    بهترين خاطره ي شما در مهرآفرين ؟

به خاطر نوع کارم هرروز شاهد اتفاقات خوشایند و ناخوشایند بسياري 
از  ها  خـانواده  این  از  یـکـي  وضعـيت  شدن  سامـان  به  اما  هستم، 
بهترین اتفاقات پيش آمده در سال 89 در واحد مددکاري 
بود . زمان و انرژي زیادي را صرف بهبود خانواده نمودیم 
اما به طور قطع در صورت عدم مداخله در بحران مددجو 
و مساعدت به ایشان ، این خانواده به وضعيت اسفناکي 

دچار مي شد .
*   تلخ ترين خاطره شما در مهرآفرين ؟

مهـرآفـرین  به  پسرش  همراه  به  بدسرپرست  خانمي 

در واحد مددكاری
مصاحبه ی فردي، 

بررسي و تحقيقات، 
با درنظرگرفتن شأن 
مددجو انجام خواهد 

شد 
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خاطر  به  وي  گرفت.  قـرار  پوشـش  تحت  و  کرد  مراجعه 
منزل  در  را  سال   15 همسرش  مسئوليتي  بي  و  بيکاري 
مادر شوهر و در کنار سه برادر شوهر مجرد خود زندگي 
بود  گرفته  همسرش  از  جدایي  به  تصميم  مددجو   . کرد 
دچار  شدت  به  بود  پدر  وابسته  بسيار  که  فرزندش  و 
شـروع                  از  پس   . بـود  شـده  وافسـردگي  تحصيـلي  افـت 
باگذشت حدود  و  انجام مشاوره هاي الزم  و  ها  مساعدت 
یک سـال ، سـرپـرسـت خـانـواده به کـار تـرغيـب شـده،           
خـانه اي مسـتقل تهيـه کـردند و زندگي آرامـي را شـروع 
بيـماري  به  وي   ،  89 سـال  تابسـتان  اینکه  تا   ، نمودند 
ناشناخته اي مبتال گردید و تحت نظر پزشکان متخصص 
به درمان پرداخت که البته ناموفق بود و در نهایت در بهمن 
ماه سال فوت کرد . اکنون با شرایط روحي بسيار نامناسب 
و علي رغم ميل باطنيشان به منزل پدري نقل مکان کرده اند. 

روزي که خبر فوت همسر مددجو را شنيدم بسيار متأثر 
شدم و براي من یکي از تلخ ترین اتفاقات پيش آمده در 

سال  89  بود .
*    عمده مشکالتي که مراجعين به واحد شما با آن 

روبرو هستند چيست؟
و  مشکل  از  دقيق  تعـریفي  اغلب  مراجعـين  من  نظر  به 
مسئله ي بوجود آمده در زندگيشان نداشته و قادر به الویت 
بندي مشکالت خود نيستند. همچنين عدم داشتن مهارت 
را  اقتصادي  و  فرهنگي  فقر   ، بدسرپرستي   ، مسئله  حل 
ایشان  عمده  مشکالت  دیگر  از  توان  مي  نيز 

دانست . 

*    مهم ترين مشکالتي که شما در کار خود با آن 
مواجه مي شويد چيست ؟

رفتار توهين آميز مراجعيني که صداقت الزمه را در گفتار 
نداشته و سعي در بزرگنمایی مشکالت خود دارند، از جمله 
مسائلي است که با آن مواجه هستم . مشکل دیگري که 
مهـرآفـرین     از  ایشـان  باالي  توقعات  سـطح  دارد  وجود 
ها،  خواسـته  نشـدن  بـرآورده  در صـورت  که  باشـد  مي 

واکنش هاي ناشایست و بدي از خود نشان مي دهند .
*    اين واحد چه برنامه هايي براي آينده دارد؟

از آنجاکه مهرآفرین به دنبال اجراي طرح توانمند سازي 
زنان بدسرپرست و بي سرپرست مي باشد، واحد مددکاري 
در سال 90 در راستاي اجراي هرچه بهتر این طرح سعي 
دربرقراري ارتباط قوي تر و موثر تري با نهادهاي دولتي و 
غيـر دولتـي به منـظور ایجـاد و یا ارتقـای سـطح مهـارت 

مددجویان وپس از آن اشتغال زایي و استقالل کامل اقتصادی 
خانواده خواهد داشت .

  *  سخني با ياوران عزيز :

اي عزیزانی که بار خویش را بر زمين نهاده و بار کساني را 
به دوش گرفته اید که خاطره سيب سرخ محبت و لبخند 
با دستان گرمتان  ، شما  اند  برده  یاد  از  را  مادري دلسوز 
شمـا  که  بدانيد  اید  خورده  خاک  خاطرات  این  آور  یاد 
یـاري مي کنيـد کـودکاني را که زندگي را تنها در ضعف 

و ناتواني پدر دیده اند و چشمان کبود مادر
» یاري سبزتان را سپاس «

تهيه و تنظيم : خبرنگار مهرآفرین
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یکي از دفاتر فعال و پرکار موسسه مهرآفرین ، دفتر اجرایي است. 
براي این که بيشتر با فعـالـيت هاي این قسـمت ) که مستقيم با 
مددجویان در ارتباط است( آشنا شویم، به سراغ زهرا دانشور، مدیر 
واحد اجرایي مهرآفرین رفتيم تا بيشتر درباره ي فعاليت هاي این 

واحد بدانيم.
مهرآفرين براي کودکان و زنان بدسرپرست چه کرده است؟

مشکالت این خانواده ها ابعاد گوناگوني دارد ، از جمله،  مشکالت 
این  در  ما  که  رواني  و  روحي  و  آموزشي   – فرهنگي   ، اقتصادي 
راستا به اجـراي طرح توانمند سازي خانواده ها با چشم اندازي 2 
ساله اقدام  نمـوده ایم. طرح توانمـند سـازي مهـرجویـان زوایاي 

مختلفي دارد :
ایجاد   ، ماهيانه  مستمري  پرداخت   : اقتصادي  سازي  توامند   )1
اشتغال مناسب با درآمد کافي ، مساعدت هاي موردي مانند ودیعه 
مســکن ، پــرداخـت بــدهـي ها ، تهيه ي وسـایل منــزل و ... و 
کمک هاي غير نقدي مانند سبد ارزاق و پوشاک و... مواردي است 
با در اختيار قرار دادن آن به مددجویان در نظر داریم ایشان را به 

لحاظ اقتصادي توانمند نمایيم.
2( توانمند سازي جسمي و رواني : حمایت اقتصادي از این زنان و 
کودکان شـان  و باال بردن امکان دسترسي زنان و خانواده هایشان 
به پزشک و تسهيالت درماني در این واحد با حضور کارشناس درمان 
صـورت مي گيرد . از سویي با بهبود یافتن وضعيت اقتصادي ایشان 
دغدغه هاي فکري آنها کاهش یافته و به لحاظ رواني آسایش خاطر 
بيشتري خواهند داشت والبته با همکاري مرکز مشاوره مهرآفرین 

ميزان مشکالت روحي ایشان نيز به حداقل مي رسد.
آموزشي: با ایجاد بسترهاي مناسب  3( توانمند سازي فرهنگي – 
براي تحصيـل و  ارائـه ي آموزش هاي مناسب به ایشان و همچنين 
انتشار نشریه ي همراز بر آنيم سطح فرهنگي خانواده ها را ارتقا دهيم 
و این امر کمک به سزایي در پرورش نسلي توانمند در آینده خواهد 

کرد.
در این جا الزم مي دانم از تک تک یاوراني که ما را در به سر انجام 

رساندن این رسالت عظيم تنها نگذاشته اند سپـاس گزاري نمایم.
چه  تا   ) ها  يارانه  سازی  هدفمند   ( کشور  اقتصادي  شرايط 

ميزان بر روند زندگي اين خانواده ها تاثيرگذار خواهد بود؟
با  و  (است  ) پدر  اصلي خانواده مرد  قانون، سرپرست و کفيل  در 
توجه به این که شوهران این زنان عمدتاً معتاد ، زنداني و یا افرادي 
بي مسئوليت هستند، مبالغي که در طرح هدفمندي یارانه ها به 
صورت نقدي به حساب سرپرستان خانواده واریز مي شود به دست 
اعضای خانواده ) زنـان و کودکان( نمي رسـد و آن گـونه که بـاید 

هـزینه  نمي شـود. الزم به ذکر است بسياري  از این زنان باالخص 
یا حتي بي سوادي  در مناطق محروم دچار مشکل کم سوادي و 
هستند و زنان بي سرپرست هم که خود به صورت قانوني سرپرسـت 

خـانواده هستند توانایي احقاق حقوق اجتمـاعي خود را ندارند.
مشکلي که مطرح کرديد جزء آن مسائلي است که دولت نيز 
در صدد برطرف کردن آن است. آيا انتظار مي رود که با حل 

اين مسئله، مشکالت ايشان نيز رفع گردد؟
خير ! مشکل ریشه اي تر از این هاست. با واریز مبالغي که مشخص 
است به دليل هزینه هاي سنگين زندگي کجا قرار است هزینه شود، 

باري از دوش خانواده ها برداشته نمي شود.
دیـد مـا به مشکالت ایـن خـانواده هـا عميـق تـر از ایـن گـونـه                
صحبت هاست. ما به توانمندي این نوع از اقشار جامعه مي اندیشيم. 
با توجه به ابعاد مختلف توانمندسازي که در ابتداي صحبت به آن 
اشاره شد همچنان نيازمند یاري و مساعدت اقشار مختلف جامعه 
)یاوران( مي باشيم. هدف ما رساندن این خانواده ها به مرحله اي از 
رشد اجتماعي است که خود بتوانند سطح کيفي بهتري از زندگي 

را تجربه نمایند.
سخن آخر

تا کنون با همت بلند یاوران دور دست ها را نگریسته ایم و به اهداف 
بلند اندیشيده ایم، غير قابل دسترس نيست!  قطعاً نيست، تا کنون 
توانسته ایم و باز هم مي توانيم. در این راه همچنان نيازمند یاري 

همه ي یاوران عزیز هستيم و اميدواریم تنهایمان نگذارند.

منبع : وب سایت مهرآفرین

گفت و گو با مدیر واحد اجرایي مهرآفرین

در خانواده هاي بدسرپرست، واريزي نقدي 

يارانه ها به دست اعضاي خانواده نمي رسد
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گروه تئاتر مهرآفرین ، آغاز به کار کرد. بنابر گزارش خبرنگار مهرآفرین، گروه تئاتر کودکان و نوجوانان 

مؤسسه مهرآفرین تشکیل شد و اولین نمایش خود را به همت مؤسسه عصر اندیشه و حمایت وزارت کار و 

امور اجتماعي و موسسه کار و تامین اجتماعي، در همایش کارآفریني دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب اجرا 

کرد.

این گزارش مي افزاید، در قسمت اول پس از سخنراني 

دکتر عزیزي مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، 

تعدادي از پسران و دختران نونهال زیرپوشش مهرآفرین با 

لباس هاي محلي سرود فرزندان ایران را اجرا کردند و در بخش 

دوم نیز همین کودکان ، تئاتري با موضوع کارآفریني اما با 

داستاني کودکانه  اجرا کردند که مورد توجه حضار قرار گرفت؛ 

موضوع این داستان به استفاده از فکر و قدرت خالقیت کودکان 

نیز ارتباط داشت.

بر اساس این گزارش، نسیم للّري، یکي از یاوران افتخاري 

مؤسسه که فارغ التحصیل رشته کارگرداني مي باشد،   مدیریت 

گروه تئاتر را بر عهده گرفته و  از اول دي ماه سال گذشته،  هر 

روز یکشنبه ازساعت 15 تا 16:30 دقیقه کالس هاي آموزشي 

براي اعضاي گروه دایر کرده است.این گزارش حاکي است، 

محور فعالیت هاي این کالس ها، آموزش تئاتر و آشنایي با متون قدیمي به خصوص شاهنامه ي فردوسي 

مي باشد. الزم به ذکر است، گروه تئاتر، با سرمایه گذاري مستقیم مؤسسه مهرآفرین از دختران و پسران 7 

تا 12 ساله که انگیزه و استعداد فراواني براي درخشیدن در هنر تئاتر دارند، تشکیل شده است.

گروه تئاتر 

مهرآفرين به روي 

صحنه رفت

مهر آفرينان آينده
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تيم فوتسال مهرآفرین در یک بازي تـدارکـاتي حریف خود را با 5 
گل بدرقه کرد.

در این بازي که روز جمعه 23 مهر در زمين چمن مصنوعي غدیر 
خم ضرابخانه برگزار شد، تيم مهرآفرین موفق شد با نتيجه 5 بر 1 
تيم شهيد گيوري را مغلوب کند. دو تيم نيمه اول بازي متوسطي 
را ارائه دادند که مهرآفرین با زدن یک گل به رختکن رفت. اما با 
بازي  و  آمدند  به خود  ها  بچه  نيمه،  دو  بين  مربيان  صحبت هاي 
واقعي خود را به نمایش گذاشتند و موفق شدند با زدن 4 گل دیگر 
حریف را مغلوب کنند. در این دیدار حسن زیبایي مقدم ، 4 گل و 

اسماعيل رباط جزي 1 گل براي مهرآفرین به ثمر رساندند.
در دیداري پيش از این، تيم مهرآفرین موفق شد با نتيجه 6 بر 3 

تيم منتخب دبيرستان شریف را شکست دهد.
الزم به ذکر است این بازي هاي دوستانه با کمک و حمایت مسئوالن بسيج مسجد جامع غدیر خم برگزار گردید ، که مهرآفرین 

کمال تشکر را از این عزیزان دارد.

نوجوانان تيم فوتسال مهرآفرین در آذر ماه 89 در 
یک رقابت نفس گير شرکت کردند و با وجود این 
بازي  اما  که متحمل یک شکست خفيف شدند، 
مفيدي  تجربيات  و  دادند  انجام  را  خوبي  بسيار 

اندوختند. 
براي   مشکالتي  نيز  بازي  از  پيش 
همچنين  و  بازي  محل  به  رسيدن 
هاي   بچه  براي  بازي  زمين  به  ورود 
موجب  که  آمد  وجود  به  مهرآفرین 
توان  رفتن  تحليل  و  اندکي خستگي 
همه،  این  با  اما  شد  ها  آن  فيزیکي 

بازیکنان با تمام قوا بازي کردند.
حریف تيم مهرآفرین ، تيم بزرگساالن 
تيم  یک  که  بود  خودرو«  »پارس 
حرفه اي محسوب مي شود. حرفه ي 
و  است  فوتسـال  تيم  این  بازیکـنان 
حرفه اي و هماهنگ بودن اعضاي این 
تيم پيش از بازي، از گرم کردن آن ها 

نيز مشخص بود.
سالن  تأثير  تحت  بازیکنان  ابتدا،  در 
مجهز تيم ميزبان وبازیکنان حرفه اي 

قرار گرفته بودند، امـا با صحـبت هاي مـربيـان 
به خود آمـدند و مـوفق شـدند که در نيـمه اول ، 
دروازه ي حریف را توسط »اسماعيل رباط جزي« 
باز کنند. تيم پارس خودرو که بازي را ساده گرفته 
از دریافت گل اول، به آب و آتش زد و  بود بعد 
حمالتي پياپي را براي باز کردن دروازه مهرآفرین 
انجام داد، اما با سيستم دفاع زنجيره اي مهرآفرین 
و همچنين درخشش دروازه بان مهرآفرین ) که 
مچ  ناحيه  از  اول  بان  دروازه  علت مصدوميت  به 

ستاره هاي مهرآفرین در اوج

ستارگان مهرآفرین ، مقابل بزرگان پارس خودرو
 ، بود(  شده  استفاده  ذخيره  بان  دروازه  از  دست، 
کنند.  تيـم  ایـن  دروازه  وارد  را  تـوپـي  نتوانستند 
تيم مهرآفرین نيز روي ضد حمالت ، موقعيت هاي 
زیادي را روي دروازه تيـم پـارس خودرو خلق کرد، 

اما موفق به باز کردن مجدد دروازه ي حریف نشد. 
بازي نفس گير و سراسر هيجان دو تيم در نيمه دوم 
نيز ادامه داشت تا این که تيم پارس خودرو موفق 
به گشودن دروازه مهرآفرین شد و بازي را به تساوي 
کشاند. کمتر از دو دقيقه مانده به پایان بازي روي 
یک ضربه کرنر و عدم تمرکز مدافعان و دروازه بان، 
رغم  علي  و  دریافت کرد  نيز  را  دوم  مهرآفرین گل 
پایان  به  نتيجه  همان  با  بازي  تيم،  این  شایستگي 

رسيد.

همراه با ستاره های مهرآفرین
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بچه ها بازي خيلي خوبي انجام دادند، 
تيم پارس خودرو یک تيم حرفه اي 
است که در رده ي بزرگسـاالن بازي 
مي کند. شرایط حرفه اي این بازي 
تجربه ي بسيار خوبي براي بچه هاي 
ما بود. تعداي از بازیکنان ما زیر 16 
سـال بـودند، امـا مـا بـه خاطر ایجاد 
انگيزه از آن ها استفاده کردیم.  این 
مسابقه اولين بازي بود که بچه هاي 
به  این  و  شدند  پذیرا  را  ما شکست 
خودرو  پارس  بودن  اي  حرفه  دليل 
به خصوص  تيم  دو  نابرابر  شرایط  و 
دور  ما  براي  بدني  فيزیک  لحاظ  از 
از انتظار نبود. امـا مـي خواستيم که  
بچه ها شکست را نيز مقابل یک تيم 

بزرگ تجربـه  کنند. این مسابقات براي بچه ها درس زندگي 
است، براي این که ظرفيت شکست را داشته باشند. متوجه 
مي شوند ، همان طور که امروز در فوتسال خوب بازي کردند 
نيز علي رغم تالش زیاد، ممکن است  باختند در زندگي  و 
است  و الزم  نااميد شوند  نباید  اما  نرسند  دلخواه  نتيجه  به 

همواره براي رسيدن به هدف تالش کنند. 

صحبت هاي مربیان تیم مهرآفرین پس از پایان بازي 

در حاشیه مسابقه
* ( تفاوت محسوس فيزیکي نوجوانان مهرآفرین با بازیکنان بزرگسال پارس خودرو به خصوص در نبردهاي نزدیک و رودررو از نکات 

جالب توجه مسابقه بود.
* ( در اکثر لحظات بازي نيمکت تيم پارس خودرو در جنب و جوش و اضطراب بود و نيمکت نشينان مدام بازیکنان خود را تشویق 

مهرآفرین  به  گل  زدن  براي  حمله  به 
مي کردند.

* ( پيش از آغاز مسابقه، بازیکنان پارس 
خودرو با لطف و دلسوزي با بچه هاي تيم 
اما در  و بش کردند،  مهرآفرین خوش 
پایان بازي با تحسين با بچه ها دست 
دادند ، از بازي خوبشان تقدیر کردند و 
به هرکدام نيز یک دست از لباس هاي 

پارس خودرو را اهدا کردند.
و    بازیکـنان  از  فـراوان  با سـپاس   )  *
دسـت انـدرکـاران پـارس خـودرو که 
مسابقه  این  برگزاري  براي  را  شرایط 

فراهم کردند.
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زمين  در   ،89 اسفند   19 شنبه  پنج  عصر 
تمـریـن تيـم فـوتسـال مهـرآفرین اتفاقات 
کارکنان  از  متشکل  تيمي  داد.  رخ  جالبي 
موسسه مهرآفرین و شرکت سياحان سپهر 
آسيا )بزرگ ترین حامي مالي مهرآفرین( با 
نام تيم »مهرآسيا« به زمين تيم مهرآفرین 
هاي  بچه  با  دوستانه  بازي  یک  و  رفتند 
نتيجه  با  بازي  این  دادند.  انجام  مهرآفرین 
9 بر 2 به سود تيم »مهرآفرین« به پایان 
رسيد. اما فارغ از نتيجه ي به دست آمده ، 
موضوع مهم تر صميميت مابين بچه هاي تيم مهرآفرین، کارکنان و مسئولين موسسه مهرآفرین 
بود. بچه ها، از این که مدیران موسسه از بازي آن ها از نزدیک دیدار مي کردند خوشحال بودند 

و هيجان زیادي براي بازي با کارکنان موسسه داشتند. حضور تعدادي از خانواده هاي بچه ها 
در جمع تماشاچيان، شور و اشتياق ویژه اي به فضاي سالن بخشيده بود.

مسئولين و کارکنان موسسه هم از این که بچه ها 
را آماده و سرحال و با انگيزه مي دیدند، خشنود 
بودند و از این که بخشي از ثمـره ي کـار خـود 

را مي دیدند احساس رضایت داشتند.
از  سپاس  ضمن  مهرآفرین  تيم  مربي  شریفي، 
همـکارانـي که در ایـن بـازي حضـور یـافـتند یا 
بچه ها را تشـویق مي کـردند، این بـازي را اتفاق 
خوبي دانست که اثرات مثبتي بر روي روحيه و 
کرد  اميدواري  اظهار  و  داشت  ها  بچه  انگيزه ي 
که ایـن حـرکت ها همچنان ادامه داشته باشد. 
و  موسسه  گذاران  بنيان  توجه  و  حضور  از  وي 

همچنين حمایت آقاي احمدنيا که از یاوران موسسه هستند قدرداني کرد. در پایان بازي مدیر 
عامل مهرآفرین با اشتياق هدایاي بازیکنان تيم برنده یعني مهرآفرین را به تک تک بازیکنان 
اهداي  با  نيز  مهرآسيا  تيم  بازیکنان  از  کرد.  اهدا 
که  این  ضمن  شد.  قدرداني  نيز  تقدیر  هاي  لوح 
آقایان:  بازیکنان مهرآسيا،  بهترین  از  نفر  به چهار 
و محمد  لطفي  ميثم محمدي،  نورحسيني،  بهزاد 
رضا بنایي )از یاوران موسسه( هدایایي تقدیم شد. 
حميد رضا باخدا از تيم مهرآفرین زننده 4 گل در 
این بازی بود که به عنوان گلزن برتر زمين انتخاب 

شد.

فوتسال براي یک دلي و صمیمیت

تهیه و تنظیم : گروه خبری مهر آفرین
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دومـيــــــــــــــــــــــن
سـفـــــــــــــــــــــــــر 
زيـــــــــــارتـــــــــــي
مشهــــد مقـــــــدس

مددجويان روستاي 
»هندودر« در کنار
 حرم امام هشتم

  
در ایـن بـرنـامـه که بـا همـکـاري 

موسسه »راهيان رضوي« و آقاي »عليرضا ذاکري« ) از یاوران مهرآفرین( 
استان  در  واقع  روستاي »هندودر«  مهرآفرین ساکن  تحت حمایت  مددجویان  از  نفر  تعداد 48   ، گردید  برگزار 

مرکزي،که تا کنون به زیارت امام رضا )ع( نرفته بودند و یا مدت زمان زیادي از آخرین سفرشان مي گذشت از تاریخ 5 تا 9 آذر 
ماه 89، مهمان زائر سراي راهيان رضوي در مشهد مقدس بودند. .

روز جمعه،  5 آذر ماه ، ساعت حرکت 8 صبح بود، اما خيلي از افراد از شوق این سفر غير منتظره از ساعت ها قبل در محل 
جمع شده بودند و تا آخرین دقایق نگران آن بودند که مبادا این مهماني شيرین به هر دليل لغو شود ، این ها افرادي بودند 

که تا کنون به مشهد مقدس مشـرف نشـده بودند و هـردم یکي از آنان گمان                   
مي برد که این سفر، رویایي بيش نيست. خالصه آن که با همه ي نگراني ها 

اتوبوس ساعت30 :8 حرکت نمود.
در بين راه شور و حال وصف ناپذیري ميان مسافران بر پا بود و از همه جالب تر  
حال و هوای آقای غ- ز بود که با داشتن 68 سال سن هنـوز به زیارت نرفتـه 
و  شاکر  زبانش  و  بود  اشک شوق  از  پر  مسير چشمانش  تمام طول  در  و  بـود 

قدردان خداوند و دعا گوي مهرآفرین و مهرآفرینان . . . 
شاید رفتن به این سفربراي خيلي از ما به راحتي امکان پذیر باشد اما همين سفر 
سال ها براي پيرمردان کشاورز و زنان روستایي که همراه ما بودند، رویایي بود که 
حاال تحقق پيدا کرده بود ، آن قدر که خيلي از آنان دوست داشتند جاي دوست 

و همسایه اي که مردم او را  » مشهدي «  صدا مي کردند ، باشند.
حدود ساعت 1 بامداد بود که به مشهد رسيدیم ، غسل زیارت کردیم ، خستگي 

راه را فراموش کردیم و به طرف حرم حرکت کردیم و دل به خانه اي سپردیم که مهمانش بودیم .
از  بازدید   ، ، برگزاري مراسم دعا  امامزادگان یاسر و ناصر  ، زیارت  مراسم زیارت عاشورا و خواندن نمازهاي جماعت در حرم 
بازارهاي مشهد و برگزاري مسابقه از جمله برنامه هایي بود که براي مددجویان تدارک دیده شده بود تا 4 روز 

به یاد ماندني و شاد در ذهن همگي شان به یادگار بماند و این سفر ، یکي از زیباترین سفرهاي عمرشان شود.
حقيقتي است این جمله که » عمر سفر کوتاه است « . بر چشم برهم زدني زمان بازگشت فرارسيد ، 9 آذر ماه 
از مشهد به سمت هندودر حرکت کردیم و در طول مسير به این مي اندیشيدیم که چه از خود برجا گذاشتيم و 

چه با خود آوردیم . . ..
تهيه و تنظيم : گروه خبری مهرآفرین
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خواربار،  حامل  خودروهاي   ،89 اسفـند   25 چهـارشـنبه  روز 
پوشاک عيد، هدایاي نوروزي و همچنين نشریه ي همراز 4، به 
 : جمله  از  مهرآفرین  پوشش  تحت  روستاهاي  و  شهرها  سوي 

مشهد، سيرجان، کرمان، بندرعباس، خرم آباد، هندودر، کتيج 
واحد  همکاران  وقفه  بي  تالش  با  کرد.  حرکت  سيستان، 
آماده  موقع  به  محموله  این  یاوران  از  تعدادي  و  اجرایي 
شده و براي مددجویان ارسال گردید تا در شب عيد نوروز، 

بخشي از مشکالت آن ها را برطرف کند و اندکي شادي بر 
دل هایشان بنشاند.

محموله ي خواربار شامل برنج، روغن، کنسرو تن ماهي، مرغ، 
رب، حبوبات، چاي و قند، گوشت، ماهي و ماکاروني بود. در 
ميان هدایاي نوروزي نيز انواع کتاب، اسباب بازي، ساعت مچي، 

عينک، انواع بازي هاي فکري و ... به چشم مي خورد. 
 توزیع این محموله ها براي مددجویان تهران نيز روز 26 اسفند 
در دفتر واحد اجرایی موسسه واقع در ميدان شهدا انجام گرفت.

هنگام  در  مهرآفرین  اجرایي  واحد  همکاران  نشاط  و  انرژي 
هنگام  در  مددجویان  لبخند  ها،  بسته  توزیع  و  بندي  دسته 
تحویل گرفتن بسته ها، شادي کودکان هنگام گرفتن عيدي از 
مهرآفرین، بوي لباس هاي نو که به بچه ها و خانواده ها اهدا 
شد... عيد را زودتر از آن که تصورش را مي کردیم به خانه ي 

دل هایمان آورد.
منبع : وب سایت مهرآفرین

ارسال بسته هاي
 شادي در آستانه ي

 عید نوروز 1390
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چندي است که در صفحه ي نخست وبسایت مهرآفرین بخشي با نام » نگذاریم خاموش شوند «، 
اضافه شده است. واحد اجرایي موسسه مهرآفرین با توجه به آگاهي از وضعيت مددجویان، شرح 

حال کساني که بيش از دیگران به کمک هاي فوري نياز دارند را براي واحد فناوري اطالعات  مهرآفرین ارسال مي کند. 
شرح حال این افراد براي مدت زمـان مشخصي در این قسمت سـایت قـرار مي گيـرد و نيکوکاران و یاوران مي توانند 
از طریق پرداخت آنالین یا واریز به شماره حساب به هر ميزان که تمایل دارند به این نيازمندان کمک کنند. شرح حال 

سه خانواده ي نيازمند را که از همين طریق یاري شدند، در این جا بخوانيد.

»در تمام طول زندگي آرزو داشتم تشکيل خانواده بدهم ، صاحب فرزند شوم ، با فرزندانم بازي 
کنم ، آن ها را تربيت کنم و صحيح و سالم تحویل جامعه دهم تا افرادي مفيدي باشند ، در 
سال 1364 ازدواج کردم . امـا دریغ از فرزندي که همـيشه آرزویش را داشـتم .  در عوض آن 
خداوند همسري مهربان و فوق العاده نصيبم نمود. با همسرم تصميم گرفتيم تا از بهزیستي 
کودکي را به فرزندي بپذیریم  و عشقمان را نثارش کنيم .اما پس از دو سال فرشته ي من 
»ميالد« بيمار شد، او فلج کامل بود . اما من با خودم عهد بستم تا زماني که ميالد شفا یابد و 

یا به بهشت برود در انجام وظایف مادري ام ذره اي کوتاهي نکنم.« 
اما مشکالت این مادر به همين جا ختم نشد.

هزینه هاي پزشکي مورد نيازشان 2 برابر درآمد خانواده بود ، در این شرایط همسرش نيز بيکار 
شد و حتي توان پرداخت اجاره خانه را نيز نداشت، صاحب خانه نيز جوابشان کرد و براي تهيه ي 

ودیعه مسکن نمي دانستند به کجا مراجعه کنند.
این شرح مختصري از زندگي »ب« و »ع« و »ميالد« است.»ب« معتقد بود خداوند با فرستادن 
فرشتگان به شکل هاي گوناگون ) نيکوکاران ( به او توانایي مراقبت از ميالد را ارزاني خواهد 
کرد. کمک هزینه نگهداري ازميالد با توجه به شرایطي که او داشت ماهيانه 200 هزار تومان 

بود.
و اما بعد . . .

فرشته اي را که »ب« منتظرش بود باالخره از راه رسيد وبا پرداخت ماهيانه 2/000/000 ریال، 
تا حدودي به مشکالت این خانواده پایان داد. جا دارد از آقاي »و.مختاریان« که یاور ميالد و 

تعدادي دیگر از خانواده هاي تحت پوشش مهرآفرین است تقدیر و تشکر شود.

» شوهرم دست بزن داشت و دائم من و این دو تا بچه رو زیر مشت و لگد مي گرفت ، یه بار ال به الي همين درگيري ها چنان با مشت زد زیر چشم 
چپم که دیگه هيچ چي رو نمي دیدم. دکترا مي گفتن بينایيت به 6 درصد رسيده و باید عمل پيوند قرنيه انجام بدي! 

بعد از اون ماجرا افتادم دنبال کار طالقم ، خيلي طول کشيد، اما باالخره طالق گرفتم و با دو تا بچه هام زندگي مستقلمون رو شروع کردیم، سخت 
بود اما شد ، سال گذشته شهرداري ما رو سرپناه داد ، اما امسال با یه دختر دانشجو هم خونه شدیم و زندگي مي کنيم، اجاره خونه رو به سختي 
تهيه مي کنم و مي دم. بنده ي خدا صاحب خونمون آدم منصفيه اما باالخره اونم پولشو مي خواد روز اول قرار شد 2 ميليون بهش پول پيش بدیم 
ازش مهلت گرفتم 1 تومنشو دادم مابقيش هم قرار شد بدم که نشد ، اون هم االن فشارشو زیاد کرده و 1 تومن مابقي رو مي خواد. هزینه ي عمل 
چشمم1،200،000 تومن مي شه که تا حاال هيچي شو نتونستم تهيه کنم ، مهرآفرین رو یکي از کارمند هاي بانک تجارت حوالي نارمک معرفي 

کرد نميدونم اون از کجا مهرآفرین رو مي شناخت ولي گفت حتماً کمکت مي کنن.«
و اما بعد . . .

با قرار دادن داستان زندگي خانم » کبري م « بر روي  سایت مهرآفرین ، نيکوکاران بسياري براي کمک داوطلب شدند و کل 
مبلغ مورد نياز خانم » م « جمع آوري شد . ایشان در حال حاضر مشکل مسکن ندارند و هزینه ي جراحي چشم ایشان نيز 

پرداخت گردید .
از آقاي جوادي که بخش اعظم این وجه را تقبل نمودند و همچنين دیگر یاوراني که در این خصوص ما را یاري دادند سپاسگزاریم. 

نگذاشتید خاموش شوند

میالد

کبري
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» 58سالمه و اهل روستاي سرایان از توابع خراسان جنوبي هستم ، 
داستان زندگي من از 15 سال پيش شروع مي شه که هنوز جوون 
بودم و وضع زندگيم هم خوب بود ، تو دهات ملک و باغ داشتم ، 
بچه ها هم کوچيک بودن ، ما هم سرمون به کارمون بود و زندگي 
مي کردیم تا این که برادر زنم مثل شيطون رفت تو جلدم که همه 
چيزتو بفروش ، تبدیل به پول کن بيا مشهد ، بزنيم به یه کاري! 
آنقدر گفت و گفت  ، که منم خام شدم و قبول کردم ، با زن و پنج 
تا بچه که یکي شون هم عقب افتاده است آمدیم مشهد ،  سرمایه 

از من کار از برادر زنم ، یعني خيلي آشنا 
داشت و از همه چي سر در مي آورد من یه 
آدم ساده بي سواد روستایي بودم که همه 
چي رو بي سند و مدرک دادم دست اون 

خدا نشناس !
اوایـل همـه چـي خـوب بــود ، از خـوبم    
اون ورتـر عـالـي بــود ، بنگاه آهن فروشي 
همه  ماشين   ، خونه   ، گرفتيم  انبار  زدیم، 

چي ، اما همه به نام برادر زنم ، اون از بي سوادي من سوء استفاده 
کرد .

به خاطر حرف زنم تصميم گرفتم دسته چک ها و سهمم رو از برادر 
زنم جدا کنيم. برادرش تا شنيد ما ميگيم سهم مون رو از هم جدا 
کنيم زد زیر همه چيز و گفت تو هيچي نذاشتي همه ي سرمایه 

مال من بود، مي توني برو ثابت کن !!!
ما موندیم و 500 هزار تومن پول ، برگشتيم دهات و اونجا یه خونه 
اجاره کردیم ، چاره اي نداشتيم زندگي تو شهر براي ما که هيچي 

نداشتيم خيلي گرون بود .
کلي این در و اون در زدم من تا تونستم یه ضامن جور کنم و از 
رفتم  گرفتم  اونم   ، بگيرم  وام  تومن  ميليون   15 کشاورزي  بانک 
ایران خودرو  ) ليزینگ ( خاور ثبت نام کردیم . وام یک ساله بود 
و یک سال و نيم بعد سر بد قولي ایران خودرو ما تونستيم ماشينو 
بگيریم. به هر حال من و پسر بزرگم شروع به کار کردیم ، روزهاي 
اول قسط عقب افتاده ي بانک مي دادیم ، که هم زمان قسط خود 

ماشين هم شروع شده بود. 
دو بار تو جاده ما با همين ماشين تصادف کردیم ، بار اول ماشين 
رو سه ماه خوابوندن پارکينگ ، بار دومم هم که کاًل زندگيمونو به 

هم ریخت .
از  ماشينو  ماه  از سه  بعد  بدختي  با هزار   . پارکينگ  ماشين رفت 
پارکينگ درآوردم کلي خرجش کردم ) با قرض و قوله ( تا ماشين 
دوباره سر پا شه ، بعد از این همه ماجرا پسرم رفته بود تهران بار 
بگيره که دو نفر با لباس شخصي اومدن گفتن روشن کن راه بيفت. 

ماشين رو بردن پارکينگ کالج بار خوابوندن از طرف ليزینگ ...«
نه ماه بود که این خانواده در خيابان هاي تهران سرگردان بودند! 
شبي در مرقد امام ، شبي در شاه عبدالعظيم و دیگر شب ها در 

پارک و گوشه ي خيابان . 
15,000,000 تومان مقروض بودند ، فصل سرما شروع شده بود و 

این خانواده حتي پتویي براي گرم نگاه داشتن خود نداشتند .
»خجالت مي کشيم برگردیم دهات ، اون کسي که ضامنمون شده 
بنده ي  اون  ، خوب  کنه  مي  آبروریزي  خـونه  در  جلوي  روز  هر 
خدا هم حق داره ، ولي به خدا ندارم بدم بهم مهلت هم نمـي ده 
، آخه بانک اقساط عقب افتاده )وام 5 ميليوني( رو از حقوق اون 

آقاي » ع «
کم کرده.«

و اما بعد . . . 
واپسين روزهاي سال 89 در حال گذر است و تمام پرسنل مهرآفرین 
شاد از بدرقه نمـودن خـانواده ي »ع« هستند. امروز ، 23 اسفند 89 ، 
حوالي ساعت 3 بعد از ظهر ، براي خداحافظي آمده اند ، با چشماني پر 
از اشک شوق و لباني گشوده به قدر داني و سپاس از قادر مهر آفرین و 

فرشتگان مهرآفرینش بر روي زمين. . . راهي شهر و دیار خود .
بخش  در  خانواده  این  زندگي  شرح  دادن  قرار  از  روزي  چند  هنوز 
مهرآفرین  سـایت  شوند«  خامـوش  »نگذاریم 
نگذشـته بود که کمک هاي نقدي یاوران هميشه 
حاضـر مهـرآفـرین آغاز شد و موجي از شادي و 
خوشحالي را ميهمان دل هایمان کرد . از مبلغي 
که به بانک مقروض بودند 40/000/000توسط 
توسـط  ریـال  مبـلغ 30/000/0000  و  یـاوران 
با  البته  که  شد،  پرداخت  مهرآفرین  موسسه 
بانک کشاورزي  مدیریت شعب   هاي  مساعدت 
آقـاي شيـر علـي زاده و همچـنين تالش بي وقفـه واحـد مـددکاري 
مهرآفرین مابقي بدهي ایشان از اردیبهشت سال 90 به صورت اقساط 

توسط آقاي »ع« پرداخت خواهد شد .
نامـه ي آزادي ماشين صـادر شد ، امـا مشـکلي دیگـر پيش رو بود!  
هزینه ي دو سال پارک ماشـين در پارکينگ شرکت ليزینگ، مبلغ 
شده  انجـام  هـاي  پيگـيري  بـا  که  بـود  مي  ریـال   35/000/000
به 10/000/000ریال  را  ذکر شده  مبلغ  مهرآفرین  مددکاري  توسط 

کاهش داده شد و مبلغ فوق را نيز یکي از یاوران مهرآفرین جناب آقاي 
خروطي پرداخت نمودند.

اما گویا مشکالت را پایاني نبود! دو سال خوابيدن ماشين در پارکينگ 
با عث استهالک ماشين شده بود که البته با کمک جمعي از یاوران و 

موسسه مهرآفرین مبلغ 10/000/000ریال نيز براي 
تعمير ماشين ایشان در نظر گرفته شد.

دیگر مشکالت به پایان رسيده و اميد مي رود آقاي 
نيز  مشکالتش  تمامي   89 سال  یافتن  پایان  با  »ع« 
پایان یابد و نوروز را با دلي شاد در کنار خانواده ي 

خود  آغاز نماید.
تهيه و تنظيم : واحد اجرایی مهرآفرین

نه ماه بود که اين خانواده در
خيابان های تهران سرگردان بودند!

شبی در مرقد امام ،
شبی در شاه عبدالعظيم

و ديگر شب ها در پارک ها 
و گوشه کنار خيابان
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شماره : 1/19 
دو تا بچه دارم ، یه دختر و یه پسر که هر دو 
درس مي خونند. از شوهرم جدا شدم ، هزار 
، اعتياد داشت، روابط  و یک مشکل داشت 
یه  دیگه...  چيزاي  خيلي  و  داشت  سالم  نا 
مدت رفتم خونه ي مادر شوهرم اما خيلي 
باید  ؟  مادري  تو  ، مي گفتند  اذیتم کردند 
 ، ساختي  مي  و  مي سوختي   ، موندي  مي 
ولي آخه چه جوري ؟ خيلي اذیـتم کـردند، 

که  روز  یه  بماند  اینا  حـاال 
مادر  دیدم  آمدم  بيرون  از 
یه  با  شوهـرمو   ، شـوهـرم 
خانم دیگه راه داده تو خونه ، 
در حال مصرف مواد دیدمشون 
و.. دیگه نتونستم تحمل کنم  ، 
مجبور شدم برم خونه ي مـادر 
خودم، اونجا هم در امان نيستم 
دائم بهم سرکوفت مـي زنن که 
 ! باباشون  به  بچه هاتو ببر بده 
لياقت  بابا  اون  شه  مي  مگه 
نداره از بچه هاي من نگهداري 
بچه  ولي  بميرم  حاضرم  کنه، 
! همسایه  اون آدم  به  ندم  هامو 

هاي مادرم وقتي وضعيتم رو دیدند گفتند 
حاضرند یه دیوار تو پارکينگ بکشند تا من 
اونجا آرایشگري کنم ، ولي من حتي یه هزار 
تومني هم ندارم تا اونجا رو آماده کنم ، بنا 
آوردم مي گه 700 هـزار تـومـن مي گيره 
تا اونجا رو دیوار بکشه و ... به جز این کلي 
آرایشگري  وسایل  تا  خوام  مي  پول  دیگه 

بخرم و یه کاري براي خودم راه بندازم.
و  ، سالم  این خانم 43 ساله   : مهـرآفـرین 
لحاظ  به  تنها   ، دارد  را  کار  انجام  توانایي 
مالي در مضيقه است که اميد داریم با کمک 
براي  زایي  اشتغال  جهت  بتوانيم  یاوران 
در  ریال   20/000/000 مبلغ  خانواده  این 

اختيارشان قرار دهيم.

شماره : 2/19 
این سن  توي   ، 62 سالمه 
بشينم  باید  دیگه  سال  و 
یـه گوشـه و خسـتگي در 
قسمت  کنم  فکر  اما  کنم 

زندگيم هم  روزهاي  آخرین  تا  اینه که  من 
پير و  بدبخـتي بکشم. شـوهرم مثل خودم 
از کار افتاده اسـت، وقتي جوون بودم به یه 
عيب  گفتم  مي  خوردم  مي  بر  که  مشکلي 
نداره بچه هام پسرن بزرگ مي شن ، عصاي 
دسـتم مي شـن ، عصـاي دسـتم که نشدن 
هيچ مایه ي دردسرم هم شدن ، یکي معتاد، 
اون یکي بيکار،  یکي دیگه هم که سالم بود 
و سرش تو کار خودش تو تصادف مرد. تو دو 

اتاق کوچيک تو در تو دارم با پسر و عروس 
و سه تا نوه هام زندگي مي کنم، چاه خونه 
نشسـت کـرده ، بنـا آوردم مي گه خونه رو 
خالي کنين خيلي خطرناکه ، اما خونواده ي 
عيالوار به این زودي کجا برن ؟ همه دیوار ها 
نم زده ، دلم هري مي ریزه پایين وقتي یکي 
از این بچه ها مي ره تو حياط ، بچه هستن 
نمي شه جلوشون رو گرفت یه تلویزیون هم 
تو خونه نيست که بشينن پاي اون و بيرون 

نرن!
و  دارد  اعتياد  خانواده  پسر  مهرآفرين: 
خانواده  قبال  در  که  است  مباالتي  بي  فرد 
همسر   ، گيرد  نمي  عهده  به  مسئوليتي 
این خانم نيز از کار افتاده است . براي رفع 
مشکل این خانواده مبلغ 5/000/000 ریال 

در نظر گرفته شده است.

شماره: 3/19  
از وقتي یادم مي یاد پاي چپم از مچ جمع 
سالگي  یک  تو  گفت  مي  مادرم   ، بود  شده 

افتادم تو تنور و سوختم . تا وقتي بچه بودم 
خيلي جدي نمي گرفتم اما یه کم که بزرگتر 
شـدم از وقتـي آمـدن رفـتن خواسـتگارهام 
مساله  فهميدم  نفر  دو  یکي  به  محدود شد 
که  بود  رفته  باال   سالم  و  جدي ست. سن 
براي  آمد جـلـو در خونه  یه خانم  روز  یـه 
جو  و  پرس  بي  مادرم   ، من  خواستگاري 
اول  همسر  اون  فهميدم  بعدها  کرد،  قبول 
شوهرم بود، شوهرم اسکيزوفرني بود! یعني 
بود  کفيلش  زنش  دیوونه،  یه 
مي خواست با آمدن من از شر 
شوهرش خالص بشه که شد. 
رفت و دیگه پيداش نشد، من 
موندم و یه شوهر دیوونه، االن 
سه تا بچه دارم ، توي خونه بي 
تهران  ي  حومه  تو  گاز  و  آب 
ام  خـونه  کنم،   مي  زندگي 
لـوله کشي نشـده، تـوي ایـن 
یه  گذشت  که  زمسـتونـي 
که  نداشتم  هم  نفتي  بخاري 
 7 االن  دخترم   ! کنم  روشن 
سالشه ، باید مي رفت مدرسه 
ولي من پول ثبت نامش رو هم 

نداشتم!
انجـام  بـراي  خانواده  این   : مهرآفرين 
لـولـه کشي آب و گـاز نيازمند 3/000/000 

ریال هستند.

شماره : 4/19  
ازدواج  عموم  پسر  با  که  بود  سالم   17-18
نبود  حاال  مثل  که  ها  موقع  اون   ، کردم 
زندگيمون  و... حاصل  ژنتيک  آزمایش  بگن 
تا بچه که نصفشـون معلول و عقب  شد 7 
بذارمشون  یاد  نمـي  دلـم  هسـتند،  افتاده 
بهزیستي خودم دارم یه تنه ازشون نگهداري 
بهزیستي هستيم،  پوشش  مي کنم،  تحت 
ولي ماهي 32 هزارتـومـن مـي دن که اونم 
پول پوشک این سه تا نمي شه، یکي از این 
سه تا ستون فقراتش باید عمل شه ، ولي ما 

پولي نداریم.
مهرآفرين : بـا مبـلغ مـاهيانه 2/000/000 
ریال به صورت مستمر بخشي از هزینه هاي 

این خانواده تامين مي شود.

بشنـــــــاسیــــــــد،
مهـــــــرآفــرینــــي
شـــــــویـــــــــــد
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شماره : 5/19   
من  تا  فاميل  و  فک  یاد  مي  یادم  وقتي  از 
یـا یـکـي از خـواهـر بـرادرامـو مي دیـدن    
مامانتــون        بابا  مثـل  هم  شـما  گفتند  مي 
دیونه اید، تا یه کم شيطنت مي کردیـم یا براي 
به دست آوردن چيزي سماجت مي کردیم این 
چيزي بود که مي شنيدیم! پدر و مادر من به 
لحاظ رواني بيمارند، ازشون کارهاي عجيب 
و غریب سر مي زنه که باعث سر افکندگي 
چـي  هر  بـازهم  اما  شه،  مي  هم  ما  خود 
شينه  مي  پدرم  مـادرمـونن.  و  پدر  باشـن 
مایحتاج  آوردن  دست  به  براي  و  خونه  تو 
خونه هيچ تالشي نمي کنه! من و سه خواهر 
و برادر دیگم توي شرایط خيلي بدي داریم 
زندگي مي کنيم ، خواهر کوچکترم رو عقد 
کردیم ولي براي تهيه ي جهيزیه اش خيلي 

مشکل داریم ، نمي دونم چکار باید بکنم.
مهرآفرين: براي رفع مشـکالت ایـن خانواده 

1/000/000 ریال به صـورت ماهيـانه 
و مستــمر و 12/000/000ریال ) براي 
تهيه ي جهيزیه ( به صــورت مقطعي 

نيـاز است .

شماره : 19 / 6
مشـکل  همـيشه  زنـدگـيم  اول  از 
داشـتم، هيــچ وقــت روي خـوش 

زندگي رو ندیدم تا آمدم به خودم بجنبم 8 
برم و گرفته  نيم قد دور و  بـچه ي قدو  تا 
بودند ، شوهر خدا بيامرزم یه کارگر روز مزد 
بود که یه روز کار داشت یـه روز بيـکار بـود، 
یه بخــور و نمــير درمي آورد ولي از وقتي 
اونم رفت من موندم و یه خونه ي خرابه و 8 تا 
بچه ، خونه ي من از خشت و گله، سرویس 
پيوند کليه  از پسرامو  نداره، یکي  بهداشتي 
از بابت اون هم کلي بدهي دارم،  کردم که 
کردن  عقد  پارسال  رو  هام  دختر  از  یکي 
امسال مي خوان ببرنش و من هيچي ندارم 

که بهش بدم .
با مبلغ  این خانواده  : مشکالت  مهرآفرين 
و  مســتمر  صـورت  به  ریال   1/500/000

15/000/000ریـال به صـورت مقطعـي بر 
طرف خواهد شد.

شماره :  19 / 7 
یه شوهر مریض دیاليزي دارم و4تا بچه ي 
کوچيـک، خونمـون اجـاره ست ، ماهي باید 
باید  هم  شوهرم   ، بدیم  تومـن   100/000
هفته اي دو بار بره دیاليز ، خدا مي دونه تو 
خرج همه چي موندم ، شوهرم نمي تونه کار کنه  
منم بچه ي کوچيک دارم و نمي تونم اینا رو ول 

کنم به امان خدا ، تو مخارج زندگي موندم.
مبلغ  با  خانواده  این  مشکالت  مهرآفرین: 
1/500/000ریال به صورت ماهيانه و مستمر 

تا حدودي برطرف مي شود.

شماره : 19 / 8
همسرم اعتياد داشت ، این آخري ها دیگه 
غير قابل تحمل شده بود ، هر پولي هم که 
دست من مي رسيد به زور کتک مي گرفت 

و دود مي کرد ، ازش جدا شدم و حضانت 
دو تا بچه هامو گرفتم ، االن به سختي دارم 
زنـدگي مي کنـم ، توي ایـن شهـر کوچيک 
کـاري بـرام نيست ، توي خونه ي مخروبه 
نداره،  امکاناتي  هيچ  که  کنم  مي  زندگي 
حمام ، دستشویي ، هيچي . خرج و مخارج 

خونه و این دوتا بچه هم هست .
مهرآفرین : براي رفع مشکالت این خانواده 
مبلغ 1/000/000 ریال به صورت ماهيانه و 

مستمر نياز است .

شماره : 19 / 9
از همسرم به دليل اعتياد جدا شدم ، از روي 
ناچاري با بچه هام دارم توي یه کپر زندگي 
مي کنم، تو سرماي زمستون و گرماي تابستون 

تو این کپر زندگي مي کنيم ، بچه ها هيچي 
ندارن ، نه یه تلویزیون ، نه هيچ چيزي دیگه اي 
تو شرایط سختي   ، باشن  باهاش سرگرم  که 

دارم زندگي مي کنم ، کمکم کنيد.
به  ریال   600/000 پرداخت  با   : مهرآفرین 
صورت ماهانه و مستمر و 5/000/000 ریال به 
صورت مقطعي مشکال ایشان برطرف مي گردد.

شماره : 19 /10 
از  شوهرم   ، دارم  قد  ونيم  قد  بچه  تا  چهار 
هردو پا عليـل و زميـن گيـره ، یه بـار که با 
مـوتـور دوستش رفته بود بيرون تصادف کرد 
که  مياد  روزهایي  حاال   ، افتاد  روز  این  به  و 

حتي شام شب هم نداریم .
ریال   600/000 مبلغ  ماهيانه   : مهرآفرين 
براي این خانواده به صورت مستمر و ماهيانه 

کمک مناسبي خواهد بود.

شماره : 19/ 11
تو سـن کـم با یه پيـرمـرد ازدواج 
کردم که حاال زمين گير و از کار 
افتـاده اسـت ، پيـر و تـوانایي کار 
کـردن نـداره ، امـا بچه هاي من 
کـوچيـکن و بـراي درس خـوندن 
احتياج به پول دارن، درس بچه ها 
خيلي خوبه ، خيلي نگرانم که بچه ها 

ترک تحصيل کنن .
مهرآفرين: ماهيانه مبلغ 600/000 ریال براي 
این خانواده به صورت مستمر و ماهيانه کمک 

مناسبي خواهد بود.

شماره : 19 / 12
رها  خدا  امان  به  مارو  شوهرم  پيش  سال   8
کرد و رفت، از وقتي اعتياد پيدا کرد دیگه قيد 
من و سه تـا بچـه رو زد و رفت ، تو یه کپر 
زندگي مي کنيم و هميشه تو ترس و نگراني  
از باد و بارون ، ما به نون شبمون محتاجيم .

 600/000 مبـلغ  مـاهيـانـه  مهرآفرين: 
خانواده  ایـن  بــراي  ریـال 
ماهيانه  و  مستمر  صورت  به 

کمک مناسبي خواهد بود
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اخبار مهرآفرين
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»درد مشترک« در مهرآفرين ; پايگاه خبررساني نیکوکاري 

اخبار کوتاه مهرآفرين 

موفقیت مديرعامل مهرآفرين
 در انتخابات اتاق بازرگاني استان تهران

انتشار همراز شماره 4

با خريد تابلوي نقاشي از هنرجويان مهرآفرين حمايت کنید

از دي ماه 89 بخـش تـازه اي به صـفحه نخسـت سـایت 
مهرآفرین اضافه شد. این بخش »درد مشترک« نام دارد و 
به مرور اخبار حوزه نيکوکاري و مسائل اجتماعي مرتبط با 
مـامـوریت موسسـه مهـرآفـرین مـي پردازد. درد مشترک 
پایگاهـي اسـت که اخبـار مـرتبـط با حـوزه هاي ذکر شده 
را جمع آوري مي کند و بر آن است که تا حدي پاسخ گوي 
محققان،   ، منـدان  عالقه  اطالعاتي  نيـازهـاي  از  بخشي 
مسئوالن و دیگر ذي نفعان در این زمينه ها باشد. از دیگر 

بازرگاني  اتاق  انتخابات  دوره   هفتمين  نتایج 
نتایج  و  برگزار  تهران  استان  معادن  و  صنایع 
بخش  در  اساس،  همين  بر  که  اعالم شد  آن 
بازرگاني محمد نهاوندیان و یحيي آل اسحاق، 
در بخش صنعت محسن خليلي عراقي و سيد 
علي نقي خاموشي و در بخش معدن عالءالدین 
ميرمحمد صادقي و فاطمه دانشور مدیر عامل 
موسسه مهر آفرین و شـرکت سيـاحان سـپهر 
مهرآفرین(  مالي  حامي  ترین  )بزرگ  آسـيا 

بيشترین آرا را به دست آوردند.
به  گذشته  سال  ماه  آذر  در  دانشور  فاطمه 
عنوان تنها بانوي صاحب معدن ایران در بخش 
به  موفق  کشور،  اقتصاد  در  واحد هاي پيشرو 
قهرمانان  جشنواره  تندیس  و  لوح  دریافت 
صنعت شد. وي در سال 88 نيز توانسته بود 
لوح و تندیس این جشنواره را از آن خود کند.

چهـارمـين شـماره ي نشـریه ي 
همراز ویـژه ي مددجویان مهرآفرین 
منتشر شد. در این شماره، اخبار و 
هاي  موفقـيت  از  هایي  گزارش 
مددجویان، سـرگذشت انسـانهاي 
مـوفق و زحمـتکش، نـکاتـي از 
مهارت هاي زندگي بهتر و ...... به 
چاپ رسيد. همراز شماره 4 همراه 
با خواربار شب عيد توزیع شد تا 

مددجویان در تعطيالت عيد نوروز بتوانند به خوبي 
آن را مطالعه کنند.

حتما شما هم شنيده اید که بهتر است براي حمایت از کسي که گرسنه است به او ابزار ماهيگيري داد نه این که با دادن ماهي 
انگيزه و تالش را در ذهن او کم رنگ کرد!

ما نيز بر این باوریم و طي کالس هاي آموزشي مختلف چنين ابزاري را در اختيار کودکان مهرآفرین قرار مي دهيم تا جایي که 
امروز شما با سفارش یک تابلوي نقاشي به هنرجویان مهرآفرین که یک سال متمادي در دوره هاي 
نقاشي و طراحي شرکت کرده اند، مي توانيد از تالش هاي ایشان براي داشتن یک زندگي بهتر 

حمایت کنيد.
در ماه هاي گذشته دومين تابلوي نقاشي هنرجویان این کالس توسط یکي از یاوران موسسه به 

مبلغ 700/000 ریال خریداري شد و انگيزه و شور و شوق دوباره اي به ایشان هدیه کرد.

اهداف ایـن بخش ، تالش در 
جهت افـزایش ميــزان توجه 

سایر اقشار جامعه به معضالت اجتماعي و پيامدهاي آن و 
اهميت مسئولـيت اجتماعي سازمان هاسـت. بنابراین از این 
فعاليت  و  خبرها  دهنده  انتشار  تنها  مهرآفرین  سایت  پس 
هاي موسسه مهرآفرین نيست بلکه بخش وسيعي از اخبار 
مرتبط با ماموریت موسسه و نيکوکاري را نيز دربر مي گيرد.
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توزيع گوشت قرباني بین نیازمندانتوزيع لوازم التحرير سال 89 

برگزاري کارگاه 
مهارت هاي زندگي خالق 

مهرآفرين در جمع مهندسان شهر اهواز

منبع : وب سايت مهرآفرين

را پشت سر  پرکار  ماه  مهرآفرین یک  با شروع سال تحصيلي 89-90 
تابستان  اتمام  با  گذاشت. 
و فـرا رسيـدن مهــر مـاه 
همکاران مـا نـيز در تـب و 
تـاب بـازگشـایـي مـدارس 

بودند.
فعـالـيت  مـاه  شهـریور  از 
تمـامـي همـکـاران بــراي 
شد  آغاز  تحریر  لوازم  تهيه 
با  ماه  مهر  اول  نيمه  تا  و 
حمـایت ویـژه جنـاب آقاي 
و  مهرآفرین(  مالکي)یاور 
لوازم  هاي  بسته  مهرآفرین(  )یاور  دوست  رزاق  آقاي  جناب  همکاري 

تحریر آماده و در اختيار تمامي شعبات مهرآفرین قرار گرفت.
دفتر، مداد رنگي، خودکار، مداد، تراش و پاک کن، خط کش، جامدادي 
و... از جمله اقالمي بود که در بسته هاي لوازم تحریر گنجانده شده بود.

از تعداد 2000 کودکي که در شعبات تهران، مشهد، سيرجان، کرمان، 
مهرآفرین  آباد تحت پوشش  و خرم  بلوچستان  و  بندرعباس، سيستان 
هستند، تعداد 1362 نفر مشمول استفاده از تسهيالت این طرح بودند و 
با شروع سال تحصيلي بسته هاي لوازم تحریر خود را دریافت کردند و 
در طول سال تحصيلي نيز یک بار دیگر بسته هاي لوازم تحریر مازاد که 

در انبار است به ایشان تحویل داده خواهد شد.
کودکان زیر 7 سال، کودکان عقب مانده و کساني که به صورت مستقيم 
از مهرآفرین کمک هزینه ماهيانه دریافت مي نمایند مشمول استفاده از 

تسهيالت این طرح نبوده اند.

به مناسبت عيد سعيد قربان صورت گرفت:
بر اساس سنت ابراهيمي حج اکبر،حاجياني که توفيق تشرف 
به مکه مکرمه  مدینه منوره را داشته اند،   هر ساله در روز 
عيد قربان با ذبح گوسفند و توزیع گوشت آن بين نيازمندان 

این آیين اسالمي را گرامي مي دارند.
در این راستا در عيد 
قربان سال گذشته نيز 
هموطنان  از  جمعي 
نيکوکار گوشت هاي 
را  قربان  عيد  قرباني 
تحت  نيازمندان  به 
مـوســسه  پـوشـش 
مهرآفرین قرار دادند 

زندگي  هاي  مهارت  هاي  کارگاه  برگزاري 
ادامه  نيز  سال  دوم  ي  ماهه  شش  در  خالق 
مکي  دکتر  نيز،  ها  دوره  این  مدرس  یافت. 
بودند که با همکاري بچه هاي واحد اجرایي، 

این  خوبي  به  تابستان  فصل  همانند 
دوره ها را برگزار کردند. 

کارگاه هاي ویژه ي مادران با موضوع 
پسران  و  دختران  ي  ویژه  اضطراب، 
موضوع  با  جداگانه(  صورت  )به 
شناخت و آگاهي از مهـــارت هـاي 
از  گـيري  پيـش  و  جـامـعه  روز 
موضوع  با  مادران  ویـژه  ها،  آسـيب 
پيشگيري از اضطراب امتحان بچه ها 
در طول پایيز و زمستان تشکيل شد.

آخرین جلسه ي این کارگاه ها که دختران مددجو در آن حضور داشتند، با 
عنوان اختتاميه ي مشاوره ي گروهي سال 89، با موضوع برنامه ریزي درسي 
برگزار شد. در این جلسه تک تک حاضران با استاد دوره صحبت کردند و 
تا  ارائه شد  ایشان  به  رفع مشکالت  و  بهتر  ریزي  برنامه  براي  راهکارهایي 

بتوانند در امتحانات پایان سال تحصيلي نتایج خوبي بگيرند.

 ، با حضور اعضاي هيات مدیره و مدیران استان خوزستان 
اعضاي سازمان نظام مهندسي خوزستان ، و همچنين مدیر 
عامل موسسه مهرآفرین جشن روز مهندس  در آمفي تئاتر 
شد.  برگزار  اهواز  )ع(  رضا  امام  هنري   – فرهنگي  مجتمع 
آفرین  مهر  نيکوکاري  موسسه  عامل  مدیر  دانشور  فاطمه 
نيز که قصد دارد به زودي شعبه اهواز  موسسه مهرآفرین 
نيز  دقایقي  و  بود  حاضر  مراسم  این  در  کند  اندازي  راه  را 
. وي ضمن معرفي  یافت  براي سخنراني در جایگاه حضور 
موسسه و عملکرد آن گفت: 
اولویت  در  باید  نيکوکاري 
مسـائل اجتمـاعي جـامـعه 
الگوهاي  و  گيرد  قرار  امروز 
مهم  این  براي  مناسبي 
افزود:  دانشور  شود.  تعریف 
آمادگي  آفرین  موسسه مهر 
دفتر  ایجاد  براي  را  خود 
غرب  جنوب  در  نمایندگي 
کشور به مرکزیت اهواز اعالم مي دارد و هم اکنون اعضاي 
محترم این سازمان مي توانند عضو این دفتر بشوند. دانشور 
همچنين در بخش هاي مختلف سخنان خود جامعه مهندسي 
خيرخواهانه  هاي  فعاليت  عرصه  در  فعال  قشرهاي  از  را 
برشمرد و اظهار اميدواري کرد که تا با کمک مهندسان و در 
تالشي مضاعف براي تحصيل کودکان بي سرپرست گام هایي 

برداشت.
این  در  نيز  مهرآفرین  حامي  هنرمندان  از  اسکندري  الله 

جشن در کنار فاطمه دانشور حضور داشت.
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نشسـت مطبـوعـاتـي اوليـن سمينار »بررسي 
آسـيب هاي کـودکـان کـار و خيـابـان و زنان 
سرپرست خانوار« با حضور مدیر عامل موسسه 
مهرآفرین، دبيـر علمـي سمـينار و جمعي از 
خبرنگاران در دانشـگاه علـوم پزشـکي تهـران 

برگزار شد.
مدیرعامل  و  موسس  نشست،  این  ابتداي  در 
با  رابطه  در  آفرین  مهر  نيکوکاري  موسسه 
از  برگزاري سمينار گفت: موسسه مهر آفرین 
سال 84 به صورت غير رسمي آغاز به فعاليت 
کرد و از اردیبهشت سال 86  به ثبت رسمي 

رسيد.
وي انگيزه ي موسسين را این گونه عنوان کرد: 
موسسـين مـي خـواسـتند کودکان نيازمند را 
تحت سرپرسـتي و حمایت 
طبــق  آورنــد.  در  خود 
مـطالعـاتي که انجام گرفت 
متـوجه شـدیم،کودکان بد 
سرپرست، معضلی اجتماعي 
هستند که هيچ نهـادي به 

اسـت.  نپـرداخته  هـا  آن  به  خـاص  صـورت 
الـبته NGO هایي بـودنـد که در ایـن زمينه 
فعاليت داشتند و همچنين موسسات خيریه اي 
که به کـودکان بي سـرپرسـت به خاطر توصيه 

هاي شرعي ، توجه دارند.
به  اشاره  با  ادامه سخنانش  در  دانشور  فاطمه 
این که لزوم یک نهاد که به صورت تخصصي بر 
روي کودکان بد سرپرست فعاليت کند ،وجود 
داشت، بيان کرد: ما بيشتر به کودکان خدمات 
مي دهيم و حداقل نياز آنان به تغذیه، بهداشت 
و آموزش را تأمين مي کنيم. ارائه ي همه ي 
انساني  نيروي  حضور  مستلزم  خدمات  این 
متخـصص ، مـددکـاران اجتمـاعـي، مشاوران 
روان شناسي، پزشکان ، متخصصان آموزشي و 

مشاوران حقوقي بود.
کودکان  با  را  کارمان  ما  گفت:  ادامه  در  وي 
حومه ي شهر تهران شروع کردیم که به خاطر 
وجود  آنان  هاي  خانواده  در  که  فرهنگي  فقر 
خود  حقوق  حداقل  از  کودکان  این   ، داشت 
مثل داشتن شناسنامه محروم بودند و از آنان 

به خاطر منافع مالي بهره کشي مي شد.
بنيان گذار موسسه مهرآفرين: بحث موسسه 

خيريه در ايران يک رويکرد سنتي است
این که در حمایت  به  اشاره  با  فاطمه دانشور 
از این کـودکان بيـن موسسـات و نهـاد هاي 
نداشت،  وجود  هماهنگي  و  انسجام  مختلف 
عهده  به  این حمایت  از  بخشي  داشت:  اظهار 
انتظامي و شهرداري بود  ، نيروي  بهـزیسـتي 
و NGO هایي هم، که نسـبت به آمـار ایـن 

کـودکان محدود بودند ، فعاليت داشتند.
وي بـا عنـوان ایـن مـطلب که بحث مـوسـسه 
و  است  سنتي  رویکرد  یک  ایران  در  خيریه 
کار  به  علمي  صورت  به  کمتر  موسسات  این 
موضوع  که  باور  این  با  ما  ،گفت:  پردازند  مي 
شود،  حل  علمي  نگاه  با  باید  کودکان  این 
پژوهشکده اي در موسسه مهر آفرین تاسيس 
کردیم و دکتر پوررضا از ابتداي راه اندازي در 

این پژوهشکده حضور داشتند.
بنيان گذار موسسه نيکوکاري مهرآفرین هـدف 
 NGOکــردن جمــع  را  سمينار  برگزاري  از 

نشست مطبوعاتي اولین سمینار
بررسي آسیب هاي کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار

معضل اجتماعي راه حل اجتماعي مي خواهد

گزارش مراسم
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این  با  مـرتبـط  نهادهاي  و  ها 
این  در  علمي  فعاالن  و  موضوع 
زمينه براي دستيابي به نقطه نظر 
مسئولين  توجه  جلب  و  مشترک 
رساني  کمک  براي  دولتمردان  و 
در این رابطه دانسـت و گفت: هر 
سال به کودکان بازمانده از تحصيل 
زیادي  تعداد  و   ، شود  مي  اضافه 
از این کـودکـان، همـان کـودکان 
کـار و خيابان هستند که رفع این 
معضل کمک دولت و مردم را مي 

طلبد.
ما  داشـت:  بيـان  ادامه  در  وي 
از  متـشـکل  پيـگيـري  کمـيته 
نهـاد هاي مختلف ،  NGO ها و 
اعضاي مختلف خواهيم داشت که 
نتيجه به دست آمده از سمينار را 

پيگيري خواهند کرد.
معضل  سمينار:  علمي  دبير 
اجتماعي  حل  راه  اجتماعي، 

مي خواهد
در ادامه این نشست  دکترابوالقاسم 
پوررضا، دبيرعلمي سمينار عنوان 
کـرد: مـا تـاکنـون به معضــالت 
کــودکــان در ســـطح کــــالن       
نپرداخته ایم. وجود کودکان کار و 
خانوار  سرپرست  زنان  و  خيابان 
عمــدتا نشـــان دهنده ي از هم 
گسيختگي خانواده است،که اولين 

نهاد جامعه را تشکيل مي دهد.
این  به  اشاره  با  سمينار  این  دبير 
سطح  در  معضالتي  چنين  که 

ارتباط  فقر  و  زندگي  ،کيفيت  توسعه   ، نابرابري  با  اجتماعي  کالن 
دارد، افزود: این معضالت پدیده اي جهان نمـاسـت و مختص به یک 
جامـعه نيست . به عنوان معضل اجتماعي یک شب شکل نمي گيرد 
و یک شب هم حل نمي شود. بنابرین راه حل هاي مقطعي جواب 
تضاد  در  استقالل  ماهيت  با  قرار گرفتن  پوشش  داد. تحت  نخواهد 

است و این گروه باید بتوانند خودکفا شوند.
وي در ادامه اذعان داشت: معضالت اجتماعي همچون کودکان کار و 
خيابان و زنان سرپرست خانوار چهره ي شهر را دگرگون مي کنند. 
آنـان یک گـروه حـاشـيه نشـين سيـار در شهـر هـاي بزرگ هستند 
و آسيب هایي که آن ها در سطح جامعه مي بينند باعث مي شود 
تا ما پتانسيل الزم را به خاطر عدم مراقبت از آن ها از دست دهيم.

ابوالقاسم پوررضا با عنوان این که معضل اجتماعي راه حل اجتماعي 
نيز مي خواهد و فعاليت در این زمينه باید مستمر باشد ،عنوان کرد: 
کدام  که  نيست  معلوم  و  ندارد،  متولي جدي  اجتماعي  معضل  این 

سازمان باید با این ها برخورد کند.
مثلي هست که مي گوید: برده اي که چندین ارباب داشته باشد آزاد 
است و این درباره کودکان خيابان نيز صدق مي کند چرا که متولي 

مشخصي ندارند.
سـازمـاندهـي،  مستـلزم  را  اجتماعي  معضل  این  رفع  دبير سمينار 

مدیریت اجتماعي، صبـر، برنامه ریزي، 
نمودن  اجـرایي  جهـت  اقـدام  تعهـد 
را  سمينار  هدف  و  دانست  ها  برنامه 
این طور بيان داشت: هدف از برگزاري 
سمينار عالوه بر حساس سازي نهادها 
، مجریان و افراد، آگاه سازي نسبت به 
این موضوع است که این گروه ها دچار 
هم  جسمي  سالمت  در  هم  اختالل 
رواني هستند که ممکن است در آینده 

خطراتي را براي زندگي فراهم کنند.
علمي  کميته  که  این  به  اشاره  با  وي 
عرصه  این  در  فعال  اساتيد  حضور  با 
اصلي  محور  ده  است،  شده  متشکل 
مطرح در سمينار را به شرح زیر اعالم 

کرد:
-  جمعيت کودکان کار و خيابان،زنان 

سرپرست خانوار در آیينه آمار
-  سالمت کودکان کار و خيابان،زنان 

سرپرست خانوار
 -  آسيب ها و تهدید ها عليه کودکان 

کار و خيابان،زنان سرپرست خانوار
و  ها  ،نقش  مسئول  هاي  سازمان   -
وظایف آن ها ،تجدید نظر در وظایف 

و ساختار ها
-  سازمان هاي مردم نهادها و جایگاه 

آن ها در مراقبت از گروه هاي هدف
خيابان،زنان  و  کار  کودکان  آینده   -

سرپرست خانوار
-  بزه و خالف در گروه هاي هدف

- سالمت وامنيت اجتماعي،نابرابري و 
گروه هاي هدف

منظر  از  هدف  هاي  گروه  به  نگاه    -
اسالم

-  حقوق گروه هاي هدف در قانون اساسي و قوانين بين المللي
و در ادامه گفت: ما براي هر کدام از این محور ها یک سخنران متخصص 
داریم و هم فراخوان مقاله داشتيم،که چند مقاله براي سخنراني انتخاب 

شدند.
را  اجتماعي  این معضالت  پوررضا دليل عدم موفقيت در رفع  ابوالقاسم 
عمل  شتابزده  تخصصي،  و  علمي  رویکرد  یک  نداشتن  برشمرد:  چنين 

کردن و تصميم هاي مقطعي که از روي احساس گرفته مي شوند.

دکترابوالقاسم پوررضا در جواب سوال خبرنگاري در رابطه با این موضوع 
که چطـور کـار سمينـار پيـگيـري مي شـود گفـت: مـا سعي داریم دبير 
خانه دائمي براي استمرار کار این سمينار داشته باشيم.گرفتن رد کودکان 
خياباني بسيار دشوار است و مشکالت پيش آمده براي آنان ما را براي 

تشکيل کميته پيگيري مصر مي سازد. شهرداري نيز 
به صورت شفاهي قول هایي براي فراهم کردن مکاني 

براي تشکيل دبيرخانه کميته پيگيري داده است. 
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معضل کودکان کار

به آموزش همگاني است

با همت موسسه نیکوکاري مهرآفرين اولین سمینار بررسي آسیب هاي کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

بزرگ ترين مانع ترسیم چشم اندازي روشن

مـوسسه نيـکوکاري مهـرآفـرین اوليـن سمينار بررسي آسيب هاي 
کودکان کار و خيابان و زنان سرپرست خانوار را در سالن همایش هاي 

رازي برگزار کرد. 
ضمن  همایش  علمي  دبير  پوررضا«  »ابوالقاسم  همایش  ابتداي  در 
خوشامدگویي به مهمانان در خصوص معضالت زنان سرپرست خانوار 
و کودکان کار و خيابان و لزوم برخورد علمي ، مستمر و سازنده با این 

پدیده بيمار گون و انحرافي در سطح جامعه سخن گفت.
وي به  نقش زنان در انتقال فرهنگ مفاهيم در نتيجه باروري جامعه 
اشاره کرد و گفت : زنان سرپرست خانوار به دليل نبود امنيت رواني 
کافي و مشکالت معشيتي از توانایي هاي خود بهره کافي نمي برند و 

بدین گونه فرزندان آنان مستعد انواع بزه ها مي شوند.
دبير علمي سمينار، وجود خانواده هاي تک سرپرست، خود سرپرست 
و طالق هـاي بسـيار در جـامـعـه را نشـانـه اي از 
نابهنجاري و عدم مدیریت اجتماعي پدیده طالق 
زودرس عنوان کرد و یادآور شد که زنان و کودکان 
با  بخش عمده ي جامعه را تشکيل مي دهند که 
ادامـه ي رونـد فعـلـي به نهـاد خانواده در اجتماع 

آسيب جدي وارد مي شود.. 
پوررضا فقر را یک پایگاه اجتماعي معرفي کرد و 

رابطه اخالق مورد پسند جامعه و فقر را مستقيم دانست و اضافه کرد: 
وظيفه جامعه دیدن و مطالعه علمي پدیده کودکان خيابان است نه چشم 
پوشاندن از آن. طبيعي است براي مشکلي که یک شبه به وجود نيامده 
راه حـل یک شبـه وجـود ندارد. نظام آموزشي در توانمندسازي نسل هاي 
دوم و سوم انقالب براي مواجهه با تغييرات آمادگي الزم را ایجاد نکرده 

است.
وي اظهار اميدواري کرد که این سمينار گامي براي گشودن پنجره اي 
باشد که از آن طریق بتوان نگاه علمي ، موثر و حساب شده ، موثر و جامع 

به قضيه داشت.
»مرتضي طالیي« از شوراي شهر تهران با اشاره به آسيب هاي اجتماعي 
و راهـکارها در سـطح کالن و ميـاني گفت : یـکي از راهـکارهاي کاهـش     
آسيب هاي اجتماعي در سطح کالن، اصالح قوانين و مقررات و در سطح 
مياني تالش در جهت استحکام نهاد خانواده در جامعه است و توجه به 
افزایش آمار طالق نشان مي دهد که خانواده به نهادي آسيب پذیر تبدیل 

شده است.
زیرا در حال  است،  آموزشي  نظام  اصالح  دیگر  راهکار   : اضافه کرد  وي 
توانمندسازي  موجب  مدارس  سطح  در  و  عمومي  هاي  آموزش  حاضر 
باید  همچنين  شود.  نمي  ها  آن  صحيح  تربيت  همچنين  و  مخاطبان 
ما  اگر  که  چرا  کنيم  روي  پيش  زمان  با  متناسب  هنجارها  بازتوليد  در 
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دبیر کل کمیسیون ملي يونسکو :

روز دوم سمینار
ارائه ي مقاالت

زنان سرپرست خانوار
به دلیل وجود سرپرست بد

از سال ها پیش آسیب پذير بوده اند

 معضل کودکان کار بزرگ ترين

مانع ترسیم چشم اندازي روشن به آموزش همگاني است.

خـأل هـاي موجود را براي کودکان و نوجوانان 
با منافع  این کار را متناسب  پر نکنيم دیگران 

خودشان انجام خواهند داد.
دادن  توجه  دیني،  مسائل  ترویج  از  »طالیي« 
به مبـانـي تحـکيم خـانواده، فرهـنگ سـازي،       
آســيب شنـاسـي ، آگـاه سـازي همــگانــي، 
احساس امنيت اخالقي، گسـترش دامنه فعاليت 
سازمانهاي مردم نهاد و اعتماد به آن ها جهت 
افزایش ظرفيت ها ، حذف موازي کاري ها در 
نظام  ایجاد  و  مسئول  نهادهاي  و  ها  سازمان 
یکپارچه مدیریتي ، به عنوان دیگر راهکارهاي 

کاهش آسيب هاي اجتماعي نام برد.  

دبير  سعيدآبادي«   « همایش  بعدي  بخش  در 
پدیده  به  اشاره  با  یونسکو  ملي  کل کميسيون 
خشونت در دهکده ي جهاني امروز گفت: کودکان 
کار و خيابان اولين قربانيان این پدیده هستند.

معضل کودکان کاروخيابان نيزپدیده اي جهاني 
گستر است هرچند در کشورهاي فقير و کشورهاي 
در حال توسعه این مسئله در سطح وسيع تري در 

جامعه وجود دارد.
وي از عواملي مثل گسترش فقر و به مخاطره 
افـتادن بنيان خانواده ، رشد خشـونت ، فـوت 
والـدین، از هم گسيـختگي خـانـواده و بـالیایي 
همچون سيل و زلزله به عنوان به وجود آورنده 
معضل کودکان کار و خيابان یاد کرده و تصریح 
کـرد : بيشـترین آسـيب پـذیـري مربوط به آن 
گروه از کودکان است که خيابان تنها پهنه ي 

زندگي آنان محسوب مي شود.

در بخش بعدي سمينار، شخصيت هاي علمي 
و دانشگاهي و کارشناسان در نهادهاي مختلف 
مقاالت  زیر  شرح  به  مرتبط  موضوعات  حول 

خود را ارائه نمودند.
* جمـعيت کـودکـان کـار وخيابان: دکتروامقي 

)روان پزشک(
* ویژگي هاي جمعيتي کودکان و نوجوانان

* سـرپـرسـت خـانـوار در نيم قرن اخير : طه 
نوراللهي

دکتر حسين   : اسالم  نگاه  از  کودک  * حقوق 
باهر

* تن فروشي در کودکان خياباني: دکتر مدني
* عـوامـل مـوثـر بـر ایجـاد و گسـترش پدیده 

کودکان خياباني: مصطفي جانقلي
کار:  کودکان  در  سالمت  ارتقا   *
دکتــر غفـاري )عضو هيئت علمي 
کار  تحقيقات طب  مرکز  و  گــروه 

دانشگاه علوم پزشکي تهران(
دکتر  کودکان:  اجتماعي  و  رواني  سالمت   *

مهرداد احترامي
* کـار کـودکـان  از مـنظر کنـوانسيون حقوق 
کودک: ميالد ميرزایي )کارشناس ارشد حقوق 

جزا و جرم شناسي(
* اعتيـاد در کـودکـان کـار و خيـابان : دکتر 
علوم  دانشگاه  علمي  هيئت  )عضو  پـاشـایي 

پزشکي کردستان(
* سـازمان هاي غير دولتي و جایگاه آن ها در 
)نيروي  کاوه  سروان   : کار  کودکان  از  مراقبت 

انتظامي استان سمنان(

در بـخش پـایـانـي روز اول نيــز نمـاینــدگـان 
سـازمانهایي چـون انجمــن حمـایت از حقـوق 
کودکان، دفتر سالمت وزارت بهداشت و درمـان، 
انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حاميان 
کودکان کار و خيابان و همچنين فاطمه دانشور 
کننده  برگزار  و  مهرآفرین  موسسه  عامل  مدیر 
سمينار نيز در کنار یکدیگر به بحث وبررسي در 
مورد موضوع کودکان کار و خيابان و پاسخ به 

سواالت مطرح شده توسط مهمانان پرداختند.
فاطمه دانشـور مـدیـر عامل موسسه مهرآفرین 
مهم تـریـن هـدف این سمـينار را آگاه سـازي 
جـامعه نسبت به آسيب هاي اجتماعي پدیده 
کـودکـان خيـابـاني و حساس نمودن نهاد هاي 
ها ذکر   NGO به  بـراي کمک  سياست گذار 

کرد.

آگاه سازي جامعه نسبت به
مهم ترين هدف برگزاري سمینار 

مدير عامل موسسه مهرآفرين: 

 آسیب هاي کودکان کار و خیابان و
 جلب توجه و حمايت بیشتر مسئولین است.

شمشيري«،  »حوریه  نيز  سمينار  دوم  روز  در 
جراح و متخصص زنان، در خصوص زنان سرپرست 
خانوار گفت : زنان سرپرست خانوار لزوما آسيب 
پذیر نيستند. بسياري از آنان از سال ها پيش به 
دليل وجود سرپرست بد آسيب پذیر بوده اند. 

وي با اشاره به شرح حال بعضي از مددجویان 
عـدم   ، آگاهـي  نا   : داشت  اظهار  مهرآفرین 
جهت  مهارت  نداشتن  مناسب،  هاي  حمایت 
اشتغال،... را از عواملي دانست که موجب بدتر 

شدن وضعيت این زنان مي شوند.
چون  هستند  خطر  در  زنان  افزود:  شمشيري 
انواع  و  مي شوند  خياباني  ندارند  مهارت  وقتي 

بيماري ها سالمت آن ها را تهدید مي کند.
در این سمينارکليپي که موسسه مهرآفرین در 
مورد زنان بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار 
،پخش  بود  کرده  تهيه  محروم  هاي  استان  در 
شد. در این کليپ بخشي از مسائل و مصائبي که 
بر سر این افراد مي آید به نمایش گذاشته شد.

کودکان  معضل  گفت:  همچنين  آبادي  سعيد 
کار بزرگ ترین مانع ترسيم چشم اندازي روشن 

براي آموزش همگاني است .
وي افزود : حل مسئله ي کودکان کار و خيابان 
مشارکت جدي دولت وجامعه مدني را مي طلـبد 
و اجـراي سه مـرحله شناسایي ، آموزش و حمایت 

الزمه ي این کار است.

طرح توانمند سازي زنان
در پژوهشکده ي مهرآفرين

پـس از نمـایش ایــن کلـيپ دکتـر »مصطفي 
زارعان« از پـژوهشـکـده ي مهـرآفرین مقاله اي 
در خصوص طرح توانمند سازي زنان سرپرست 
خانوار ارائه کرد که این طرح در پژوهشکده ي 

مهرآفرین مورد تصویب قرار گرفته است. 
در این مقاله الگوي توانمند سازي زنان در 4 فاز 

و 5 مرحله ارائه شد:
فاز اول : ایجاد یک شبکه اجتماعي – اقتصادي

فاز دوم : توانمندي
مرحله 1( رفاه

مرحله 2( دسترسي
مرحله 3( آگاهي

مرحله 4( مشارکت
فاز سوم: انتقال

فاز چهارم : باز توليد
مرحله 5( کنترل

این الگو در حقيقت مدل نظري جامع و یکپارچه اي 
و  بازتواني  جهت  که  است 
گروه  این  معضالت  رفع 

ارائه شده است.
عامل  مدیر  دانشور  فاطمه 
ضمن  مهرآفرین  موسسه 
رنگ  کم  حضور  از  گالیه 



26

بعضي از حاميان، از حمایت هاي وزارت بهداشت و درمان و همچنين 
شهرداري تهران تشکر کرد.

در بخش بعدي سخنرانان به شرح زیر مقاالت خود را ارائه نمودند.
کاهـش آسـيب هـاي کـودکـان خيـابـاني: دکتر معصومه معارف وند 

)مسئول برنامه ریزي وزارت رفاه(
آسـيب هـا و مشـکالت زنـان سـرپرست خانوار: دکتر مسعودي فرید 

)متخصص پزشکي اجتماعي(
بررسي سالمت کودکان کار و خيابان منطقه 20 : منيره آرزومندي 

)کارشناس ارشد مددکاري اجتماعي و مدیر عامل موسسه ایليا(
بررسي وضعيت موجود و تهدیدهاي کودکان کار و خيابان در سطح 

شهر تهران : زبيده افروز )کارشناس ارشد مددکاري اجتماعي (

سازمان  پوشش  تحت  جمعيت  زندگي  کيفيت  اي  مقایسه  بررسي 
رفاه  ارشد  )کارشناس  تاتينا  ليال   : خدمات  شاغل  زنان  و  بهزیستي 

اجتماعي( 
مدل اشتغال اجتماعي :  مصطفي جانقلي )مدیر عامل بنياد سپهر بم(

کودکان کار و خيابان – مداخالت گذشته و راهکارهاي آینده : دکتر 
بهزاد دماري )استاد یار دانشگاه علوم پزشکي تهران(

پژوه«  »روشن  شمشيري«،  »حوریه  حضور  با  سمينار  دوم  پانل  در 
امور  و  کار  وزارت  )از  »المدني«  دانشور«،  »فاطمه  پزشک(،  )روان 
اجتماعي(، »ليال ارشد« )مدیر عامل خانه خورشيد( به بحث و بررسي 
در مورد معضالت زنان سرپرست خانوار و پاسخ به 

سواالت مطرح شده پرداختند.
اشتغال  »چرا   که  سوال  این  به  پاسخ  در  دانشور 
زنان سرپرست خانوار در مشاغلي چون آرایشگري، 
خياطي ، آشپزي خالصه مي شود« گفت: این زنان 
و  هستند  اقتصادي  و  فرهنگي  فقر  دچار  معموال 

دماري: در وزارت بهداشت به دنبال
ايجاد کرسي براي NGO ها هستیم 

مهارتي ندارند. آن ها حتي عالیق خود را نمي دانند که بر آن اساس 
بشود برایشان کاریابي کرد. پس باید اول سعي شود تا حدي اعتماد 
به نفس و خودباوري را با حس استقالل در آن ها تقـویت کـرد و کم 
کم به سمـت شناسایي عالیق و آموزش مهـارت هـا حـرکت کرد. 
بـراي مثـال در مهرآفرین مبلغي که کمک مي شود به حساب مادر 
در خانواده واریز مي شود و همين مسئله کوچک تاثير بسيار زیادي 

بر روي آن ها و افزایش اعتماد به نفسشان دارد.
»المدني« نيـز از بازنگـري در مامـوریت دسـتگاه هاي دولتي ، عدم 
جزیره اي عمل کردن، اجماع NGO ها و سازمان هاي دولتي و غير 
دولتي، توجه به رویکرد مهارت آمـوزي به جاي تکـدي گري، توسعه 
زنان  به  مربوط  اطالعاتي  بانک  ایجاد  و  مددکاري  و  مشاوره  مراکز 

سرپرست خانوار را به عنوان اقدامات الزم جهت کاهش آسيب هاي 
زنان سرپرست خانوار ذکر کرد.

حضور  با  شد  مي  محسوب  اجرایي  پانل  که  هم  سمينار  سوم  پانل 
ابوالقاسم پور رضا )دبير علمي سمينار(، جعفرنژاد )شهرداري(، نادر 
طالبـي )شوراي شهر(، دماري )موسسه ملي تحقيقات سالمت(، وثوق 
)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي( در خصوص راهکارهاي 
اجرایي ارائه شده در سمينار به بحث پرداختند و به سواالت شرکت 

کنندگان پاسخ دادند.
» دمـاري « با اشـاره به لـزوم ورود به عرصه مشـارکت اجتـماعي 
نهادهاي  و  نهاد  مردم  هاي  سـازمـان  دولت،  همگرایي  عدم  گفت: 
عمومي موجب بروز مشکالت و موازي کاري مي شود. ما در وزارت 
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در حاشیه : 

بیانیه ي پاياني همايش داشته  کرسي  ها   NGO براي  که  هستيم  این  دنبال  به  بهداشت 
باشيم. سند آسيب هاي اجتماعي در اتاق فکر وزارت کشور تدوین 
شده و NGOها باید در تدوین و بازنگري این سند مشارکت داشته 

باشند.
»وثوق« نيز با اشاره به اولویت موضوع سالمت در برنامه ي پنجم 
توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه نگاه کلي به این صورت بوده 
که دولت، تصدي گري را به سازمان هاي مردم نهاد واگذار کند و 
تنها نقش حمایت کننده از اقدامات و ابتکارات، نظارت و ارزشيابي 

را داشته باشد.
NGO  ها مي توانند حمایت هاي نظام بيمه اي را بر اساس قوانين 

و مقررات موجود در برنامه پنجم توسعه را طلب کنند.
در انتهاي پانل ، »پوررضا« با اشاره به راهکارهایي از قبيل:

عملي شدن قانون منع کار کودکان و آموزش همگاني، توسعه استاني 
جهت جلوگيري از مهاجرت به تهران و شهرنشيني، پوشش جامعه 
خدمات سالمت،کاهش فاصله بين سازمان هاي دولتي و سازمان هاي 
مردم نهاد، متن بيانيه سمينار را جهت پيگيري در کميته پيگيري 

قرائت کرد.

بيـانيـه ي همایش کودکان کار و خيابان و زنان سرپرست خانوار در 
قالب 11 بند تهيه شده است.

مفاد بيانيه پایاني همایش به شرح زیر اعالم مي گردد:
•  یکپـارچه سـازي سـياسـت گذاري و تـولـيت شناسایي و ارائه ي 

خدمات بيمه ي سالمت جهت گروه هدف
•   تاسيس نهاد ملي حمایت از کودک، نقش این نهاد ایجاد ارتباط، 
هماهنگي، پيگيري و حمایت از اقداماتي است که براي تحقق حقوق 
کودک توسط سازمان هاي مختلف مانند آموزش و پرورش، وزارت 

بهداشت، وزارت کار، بهزیستي، شهرداري و ... انجام مي گيرد.
تا زمان تاسيس نهاد ملي حمایت از کودک، وظایف این نهاد     •
به  مربوط  امور  پيگيري  جهـت  دائـمي  اي  دبيـرخانه  تشـکيل  با 
کودکان کار و خيابان و زنان سرپرست خانوار به عهده ي این دبير 

خانه خواهد بود
وظایف دبير خانه به شرح زیر است:

   *   همکاري با تمامي سازمان ها و نهادهاي مسئول در امور گروه 
هدف از طریق سازماندهي مناسب و تعيين رابط براي هماهنگي در 

سطح جامعه و دولت
با نهادهاي دولتي و NGOها در راستاي تأمين     *   همکاري 

منابع جهت ارائه ي خدمات مکفي به گروه هاي هدف
نهادهاي  تأیيد  به  دبيرخانه،  این  اختيارات  و  وظایف  تشکيالت، 

رسمي خواهد رسيد.
•   تا تعيين محل دبيرخانه و تصویب تشکيالت و وظایف دبيرخانه 
توسط مقامات مسئول کشوري،کميته اي متشکل از NGO هاي 
فعـال در محل مـوسـسه نيـکوکاري مهـرآفـرین 

مسئوليت را برعهده خواهند داشت
اعضـاي اصـلي کمـيته متشـکل از نمـایـندگان   •
سازمان هاي دولتي مجري امر، NGOها، صاحب 

نظران و اساتيد مي باشند.
طـراحـي و تـدویـن بـانک اطالعـاتي معـتبر از   •
مشخصات کودکان کار و خيابان و زنان سرپرست 
خانواراز سوي نهادهاي دولتي یا دبيرخانه به عنوان 
یک نياز اساسي در راستاي حل یا کاهش معضل 

گروه هاي هدف
مرتبط  قوانين  به  بخشيدن  و جامعيت  اصالح    •
با حقوق کودک در راستاي رفع نيازها و توانمند 

سازي آن ها و تامين هماهنگي هاي الزم
•  ارائه ي راهـکارها به منظور بهبود وضع معيشتي 

خانواده هاي کودکان کار و خيابان
دالیل  پيگيري  و  ابتدایي  مدارس  در  اجتماعي  مددکار  حضور    •

غيبت و ترک تحصيل کودکان و ارتباط با خانواده هاي آنان
•  صدور شناسنامه و کارت آموزش جهت کودکاني که فاقد شناسنامه 

مي باشند
•   ارائـه ي بيـمه خـدمـات درمـانـي رایـگان به   
طریق  از  نيازمندان  شناسایي  و  هدف  هاي  گروه 
شبکه هاي بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

•  تاسـيس شبـکه سـازمـان هاي غير دولتي جهت 
یکپارچه سازي فعاليت هاي سازمان ها

وزارت  درمان،  و  بهداشت  وزارت  مانند  نهادهایي  و  ها  سازمان   *
آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشور، انجمن 
و مشارکت هاي  رفاه، خدمات  از حقوق کودکان، سازمان  حمایت 
سازمان  تهران،  پزشکي  علوم  دانشگاه  تهران،  شهرداري  اجتماعي 
بهزیستي کشور، جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، کميسيون 
خيریه  موسسه  اسالمي،  جمهوري  انتظامي  نيروي  یونسکو،  ملي 

مهرطه، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حاميان کودکان کار 
و خيابان و شرکت سياحان سپهر آسيا از حاميان این سمينار بودند.

* سـرهنگ روزبهاني، سـرهنگ بنـي اسد و سرهنگ اسفندیاري از 
مهمانان ویژه روز دوم بودند.

سالن  از  بيرون  در  سمينار  به  شده  ارائه  مقاالت  حاوي  کتاب   *
جهت  تمایل  صورت  )در  گرفت.  قرار  مهمانان  اختيار  در  همایش 
دریافت این کتاب مي توانيد با واحد یاوران تماس حاصل فرمایيد 

)88206708
* به تمـامي شـرکت کنندگان در سمـينار گواهينامه آموزش ضمن 

خدمت ارائه شد.
* در پایان مـوسسه مهـرآفرین  از سخنــرانان، حاميان و اعضاي 

کميته علمي سمينار تقدیر به عمل آورد
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گردهمايي ياوران مهرآفرين
نيازمند عزم  برداشتن مشکالت  ميان  از  مهرآفرين:  ياوران  ميان  در  مدير عامل 

ملي است 
جشن بزرگ یاوران مهرآفرین ، جمعه 21 آبان ماه در سالن همایش هاي مرکز قلب تهران 

برگزار شد.
در این گردهمایي گروهي از یاوران، همياران ، مدیران و دست اندرکاران موسسه مهرآفرین 

و همچنين هنرمندان حضور داشتند.
در ابتداي مراسم مجري برنامه، »نظري« ضمن خوشامدگویي به مهمانان گفت : حرکت 
خود جوشي، با بنيان نهادن موسسه مهرآفرین شکل گرفته است و شما عزیزان باید کمک 

کنيد تا این مجموعه راه خودش را ادامه دهد.
بست  بن  در  مهرآفرين  پاي  جاي 

دنيا
خطاب  نظري  دکتر  مراسم  ادامه  در 
را  قدم  مهرآفرین   : گفت  مهمانان  به 
از  اکنون در یکي  و  تر گذاشته  وسيع 
روستـاهاي دور افتــاده ي سيستان و 
خــود  که  فنــوج  نـام  به  بلوچستان 
این  گویند  مي  مهـرآفرین  هـاي  بچه 
هاي  بچه  کل  دنياست،  بست  بن  جا 
اند.  داده  قرار  پوشش  تحت  را  روستا 
به  تا  امروز دست در دست هم دهيم 
این کودکان کمک کنيم. امشب هرجا 
شما  لب  بر  را  لبخند  من  دوستان 
نشاندند، شما به یاد اشک هایي باشيد 

تأمين  به موسسه جهت  غلتد. همه  بر گونه ي کودکان محروم مي  لحظه  که در همين 
محموله خوارباري که قرار است براي کودکان این بن بست و خانواده هایشان ارسال شود، 

کمک کنيم .
در بخش اول، برنامه »عليرضا بلوري« خواننده ي نسل جوان به روي صحنه آمد. وي از 
تشکر  جمع  این  در  براي حضور  مهمانان 
و آرزوکرد که روزي این مشکالت جامعه 

حل شود.
»دلتنگي«،  هاي شب  ترانه  سپس  بلوري 
»بارون« ، »دغدغه« و »تردید« را به زیبایي 
هرچه تمام تر براي یاوران مهرآفرین اجرا 

کرد و مورد تشویق حاضران  قرار گرفت.
هنرنمایي  به  اختصاص  برنامه  دوم  بخش 
»یوسف کرمي«، مرد هزار حنجره ي ایران 
داشت که با تقليد صدا ، حرکات نمایشي 
و اجراي ترانه هاي به یاد ماندني لحظات 

شاد و زیبایي را براي حاضران رقم زد.
پس از اجراي یوسف کرمي ، مجري برنامه 
تا به  از مدیر عامل مهرآفرین دعوت کرد 

روي صحنه حاضر شود.
دانشور نيز ضمن سپـاس گزاري از حضور یاوران و مهمانان گفت : فرمان رواي این سرزمين 
خداوند است و به یاد او نام موسسه را مهرآفرین نهادم. مقدر بود که خداوند این تاج افتخار 
را بر سر من بگذارد که به واسطه  حرفه ام که معدن دار هستم در مناطق محروم حضور 
پيدا کنم و این کودکان را از نزدیک ببينم. زنده و پاینده باد قدرت و نيرویي که مهرآفرین 

و یاورانش را شکل داد.
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وي اضافه کرد: پيش از ساخت هر بنایي ، بناي فکري انسان هاي 
ترین  بزرگ  همواره  دليل  همين  به  شود.  ساخته  باید  نيازمند 
من  است.  نوجوانان  و  کودکان  آموزش  و  تحصيل   ، من  دغدغه 
هميشه به آن گروه از دوستان خود که افراد صاحب کسب و کار و 
خوش نام جامعه  محسوب مي شوند مي گویم که شما نمي توانيد 
ادعاي متمدن بودن داشته باشيد وقتي طبق آمار پژوهش هاي 
مجلس، 5 ميليون دانش آموز بازمانده  از تحصيل در کشور وجود 
دارد. مسير ما پر از سنگ است و همه باید با عزم ملي کمک کنيم 

تا این سنگ ها را از مسير برداریم.
وی ادامه داد : چندین مورد وجود دارد که مـن از یاوران مي خواهم 
در  کمک  موارد  این  از  یکي  کنند.  کمک  ما  به  موارد  این  در 
یاري  دوم  است.  بدسرپرست  کودکان  مخصوص  اقامتگاه  ساخت 
رساندن جهت تحت پوشش قرار دادن بچه هایي که در روستاهاي 
سيستان و بلوچستان زندگي مي کنند و زندگي بسيار بدي دارند. سوم این که هرکدام سفير ما باشيد و نشریه و سایت ما را به دیگران معرفي 

از   داوطلـب عـاشق مي خـواهم.  تعدادي مـددکار  این که من  آخر  و در  کنيد. 
خـانـم هـایـي که عـالقه مند هسـتند دعـوت مـي کنم که ثبـت نـام کننـد تـا 
ببيند  براي مددکاري آموزش 
و سپس به صورت افتخاري با 

ما همکاري کنند.
دانشور  هاي  صحبت  از  بعد 
اعـالم کرد که  نظـري  دکـتر 
سه  »شکروي«  دکـتر  خانم 
دانـگ از یـک زمــين 3000 
متري در سه راه آذري تهران 
اهدا  مهرآفرین  موسسه  به  را 

کرد.

طالب  »حميد  اجراي  به  نوبت  برنامه  سوم  بخش  در 
روزهاي کشورمان رسيد.  این  زاده« خواننده محبوب 
طالب زاده پس از حضور بر روي صحنه گفت : افتخار 
بزرگي است که در خدمت شما نيکوکاران هستم و به 
خودم  مي بالم که در جمع افرادي مي خوانم که همه، 

حميـد طالـب زاده : افتخـار من اسـت كه بـراي 
ايرانيان به خصوص عزيزان نيكوكار مي خوانم

هدف بزرگ و مشترکي دارند و در راه رسيدن به آن 
تالش مي کنند.

وي پس از خواندن یک دو بيتي زیبا در مدح حضرت 
علي )ع( ادامه داد : افتخار من است که ایراني هستم، 
عزیزان  خصوص  به  ایرانيان  براي  و  هستم  ایران  در 

نيکوکار مي خوانم. 
طالب زاده سپس ترانه ي محبوب »همه چي آرومه« 
گرفت.  قرار  تشویق  مورد  شدت  به  که  کرد  اجرا  را 

همچنين یک ترانه ي خاطره 
از  دیگر  ي  ترانه  دو  و  انگيز 
براي  را  خودش  کارهاي 

حضار اجرا نمود.
به  نوبت  مراسم  انتهاي  در 
کمک هاي یاوران 
یاوران  که  رسيد 
تابلوهاي  خرید  با 
شده  اهدا  نقاشي 
به مهـرآفـرین، پـر کـردن فـرم 
ملزومات  و  کاال  اهداي  هاي 
سيستان  محروم  مناطق  به 
همچنـين    و  بلوچستان،  و 
کمـک هاي نقدي ، شـيریني 
این جشن را دو چندان کردند. 

سپاس از همه ي آنان که گل لبخند را هرچند کمرنگ 
به روي لبان کودکان معصوم سرزمينمان مي نشانند.
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گاهي اوقات دیدن یک عکس مي تواند بيش از خواندن یک کتاب تاثير گذار باشد. یک عکاس، تاثيرگذاري بسيار زیادي دارد و آن حرفي که یک 
کودک نمي تواند بگوید را با یک عکس حرفه اي بيان مي کند و جامعه را نسبت به اقشارضعيف جامعه به 

خصوص کودکان و همچنين مسئوليت اجتماعي که بر دوش همه ي ماست ، حساس مي کنند.
برگزاري جشنواره عکس کودک و نياز هم به همين منظور در موسسه مهرآفرین صورت گرفت. در گزارش 

زیر وقایع مربوط به جشنواره را از ابتدا تا پایان دنبال کنيد.

11آبان 89
نشست مطبوعاتي درباره اولين جشنواره عکس کودک و نياز با 
رسانه  اصحاب  از  و جمعي  مهرآفرین  موسسه  مدیرعامل  حضور 
برگزار شد. در ابتدا عليرضا غفاري دبير جشنواره عکس کودک و نياز 

معاونت ضمن سپاس از حضور نمایندگان  از  هــا  رسـانه 
نيز که در فرهنگي هنـري شهرداري تهران 
این حـرکت بـا مهـرآفـرین 
همکاري مي کند قدرداني 

کرد.
عامل  مدیـر  و  موسـس 
مـوسـسه  ضمن تشریح 
مـامـوریت موسـسه که 
دانش  توانمـندسـازي 
از  بـازمـانده  آمـوزان 
ویژه  بـه  تحصــيل 
کودکان کار و خيابان 
و مادران این گروه        
از  بـاشــد،  مي 
ناهنجاري هایي 

وجـود  کـرد  صـحبت 
از تحصيل     بازمانده  ميليون کودک   4

مي تواند براي فرداي جامعه داشته باشد.
جامعه  کردن  براي حساس  موسسه  فرهنگي  بخش   : گفت  وي 
اقدامات  از  هم  برگزاري جشنواره عکس  ایجاد شد.  مسئولين  و 
همين واحد است. گاهي اوقات دیدن یک عکس مي تواند بيش از 

خواندن یک کتاب تاثير گذار باشد.
دانشور ادامه داد: این عکس ها حساسيت جامعه را برمي انگيزد. 
به خصوص عکس هاي حرفه اي که به این مقوله اختصاص دارد، 
هریک به اندازه یک کتاب حرف براي گفتن دارند. وي از فاطمه 
سفيران   ساعي،  هادي  صادقي،  رضا  زارعي،  مریال  معتمدآریا، 
مهرآفرین یاد کرد و گفت: ما با کمک این سفيران موفق به جذب 
در  و  مسکن  خوراک،  پوشاک،  مشکالت  که  شدیم  یاور   3500
بد سرپرست  و  بي سرپرست  نهایت مشکالت تحصيلي کودکان 
را مـرتفع مي کند. همچنين یاوراني هستند که 
ما از تخصص آن ها در موسسه بهره مي گيریم. 

تواند  مي  اقتصادي  فقر  گفت:  غفاري  ادامه  در 
به  اما  باشد  بزهکاري  شروع  اصلي  علل  از  یکي 
عقيده من فقر فرهنگي نقش گسترده تر و بسيار 
مهم تري دارد. مــا مي خواهيم با برگزاري این 

گام به گام با جشنواره عکس کودک ونیاز

1 ( نشست مطبوعاتي

به مسير  زندان  از مسير خيابان   را  جشنواره حداقل 100 کودک کار 
خيابان  دانشگاه برسانيم. 

وي ضمـن اداي احتـرام به عکاسان ، به خصـوص شهـداي عکاس جنگ 
تحميلي اظهار کرد : مسئوليت برگزاري این جشنواره به من واگذار شده 
با ما همکاري  است و سازمان فرهنگي هنري شهرداري در این زمينه 
بزه  بردن  بين  از  به  شهري  جدید  مدیریت  در  خوشبختانه  کند.  مي 
فرهنگي هنري  و سازمان  توجه مي شود  بسيار  در جامعه 

اقدامات خوبي در این زمينه انجام مي دهد.
غفاري درباره ي نحوه برگـزاري 
ایــن  گفت:  جشـــنواره 
جشـــنواره در دو بخـش 
کودک و نياز  ، کودکان کار 
و خيابان برگزار مي شــود. 
دو  به  نيـز  هــرکـدام  که 
بخش آثار حرفه اي و آمـاتـور 
از  یکـي  شـود.  مـي  تقســيم 
خالء   ، ها  خالء  تـرین  بـزرگ 
قانوني براي کودکان کار و خيابان 
با  عکاسان  خواهيم  مي  ما  و  است 
این نگاه آثاري ارائه کنند که تـوجـه 
را  مسئولين  و  جامعه  حساسيت  و 
جلب کنند. خـواهشـمندم عـکاسـان به 
جزئيات رفتار کودک بپردازند نه المان هاي 

دم دستي.
آقایي،  ا.... صمدیان، مجتبي  این جشنواره سيف  داوران  اعضاي هيئت 
ساعد نيک ذات هستند و فکر مي کنم اسامي هيئت داوران براي کساني 

که نگران داوري هستند کفایت مي کند. 
عواید  تخصيص  باره  در  خبرنگاران  از  یکي  سوال  به  پاسخ  در  غفاري 
فروش آثار به مهرآفرین گفت : هر کسي عکس را در اختيار جشنواره 
مي گذارد امتياز بهره برداري از آن را به موسسه مي دهد. پيشنهاد شما 
را به فال نيک مي گيریم و اگر آثار ارزشمندي وجود داشته باشد استفاده 

کرده و عواید آن را به موسسه اختصاص مي دهيم. 
این  در  شهرداری  هنري  فرهنگي  سازمان  نقش  خصوص  در  غفاري 
جشنواره گفت : شهرداري ، حمایت مالي ، بيلبورد هاي اطالع رساني، 
آگهي در نشریات ، مکان برگزاري ، اقالم تبليغاتي ، هدایا ، ..... را تقبل 

کرده است. ما حتي یک اسپانسر هم نگرفتيم تا وارد تجارت نشویم.
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عبــاس کـوثــري، دربــاره 
نظـير  هـایـي  جشـنواره  بـرگـزاري 

جشنواره عکس کودک و نياز که به مشکالت کار کودکان 
مي پردازد،گفت: به طور کلي برگزاري این جشنواره ها موثر است، 
اما زماني موثرتر عمل مي کنند که ادامه داشته باشند. تا موضوعاتي 
که این جشنواره ها به آن مي پردازند فراموش نشود. عباس کوثري 
تأکيد کرد: برگزاري هر چه بيشتر این نوع جشنواره ها در تاثير گذاري 
آنان موثراست و باعث مي شوند توجه سازمان هاي 
یـاري رسـاننده در ایـن زمـينه جلب 
شـود و یا حتـي قانوني 
در ایــن 

رابطه تصویب شود.
دبيـر سـرویس عکـس روزنـامه اعتـماد 

مهم ترین خصوصيت عکس مستند اجتماعي خوب را 
صـداقـت عــکاس در نمـایش واقعـيت ها دانسـت و اظهـار داشت: 
عکاس ها باید بتوانند به عنوان راوي صادقي عمل کنند و بدون هر 
گونه پيش داوري و واسطه عکس بگيرند تا به رفع معضالت کمک 

کنند و فرهنگ سازي صورت بگيرد.

عکس  يک  ثبت  براي  دوربين  خود  از  دوربين  پشت  شعور 
مهم تر است

جاسم غضبان پور گفت: عکاس باید به سوژه اشراف داشته باشد. براي 
بلکه شعور پشت  نيست؛  مهم  نوع دوربين  توليد یک عکس خوب 

دوربين مهمتر است.
از  تنهایي 6000 عکس  به  از عکاسان جنگ که  جاسم غضبان پور 
آزادگان گرفته  و داور مسابقات عکاسي فراواني مانند مسابقه عکس 
خـانه روسـتایي بوده ، گفت: عکاسي که مي خـواهـد عکس مسـتند 
بدون  باشد؛  داشته  اجتماعي  دانش  و  سواد  باید  بگيرد،  اجتماعي 
یا  و  ثبت  را  خوبي  عکس  نمي توان  اجتماعي  منطق  و  ایدئولوژي 

مطلبي را منتقل کرد.
غریبي  و  داستان عجيب  اجتماعي خودش  افزود: عکس مستند  او 
دارد. از آنجا که درآمدزا نيست، حتي مطبوعات هم توجه کمتري 
در  اما  است.  شده  واقع  مظلوم  دليل  همين  به  مي کنند؛  آن  به 
جشنواره هایي مثل جشنواره عکس »کودک و نياز« که مرکز توجه 
شود.  معرفي  و  اعالم  بهتر  باید  است،  کودکان  کار  و  معضالت  آن 
نشریات، هيئت داوري و ... باید با دید و بينش حرکت کنند تا الگوي 

2( صاحب نظران هنر عکاسي ایران،

ک و نیــاز گفتنـد
 از جشنـواره عکس کـود

3( نشست هیئت داوران جهت

 بـررسـي نهـایي عکس هاي ارسـالي

19 دي ماه 89
با به پایان رسيدن مهلت ارسال آثار  براي جشنواره عکس کودک و نياز 
و دریافت بيش از 5000 عکس از سوي شرکت کنندگان، این جشنواره 
وارد فاز داوري و بررسي آثار شد .در جلسه هيئت داوران، دبير جشنواره، 
به همراه  سيف ا... صمدیان ، مجتبي آقایي ، ساعد نيک 

ذات حضور داشتند. 

دانشور  فاطمه 
مدیر عامل موسسه مهرافرین 

حضور  داوران  ميان  در  جلسه  ابتداي  در 
از برگزاري جشنواره  یافت و در خصوص هدف موسسه 
سخن گفت. داوري مسابقه در دو بخش کودکان کار و 
آماتور و حرفه اي  نياز در دو سطح  و  خيابان و کودک 

انجام گرفت و برندگان مسابقه مشخص شدند.

مناسبي براي جامعه ایجاد شود.
او با اشـاره به بـرپـایـي جشـنواره ي عکـس »کـودک و نيـاز« 
خاطرنشان کرد: جشنواره مي تواند با برگزاري یک بخش جنبي 
و دعوت از عکاسان حرفه اي و برگزاري نشست ها، سخنراني ها و 
کارگاه ها باعث ایجاد تعامل ميان اساتيد و جوانان شود تا دو قشر 
مختلف بتوانند یکدیگر را به چالش بکشند؛ در نتيجه تأثير جشنواره 

بر جامعه و مسئوالن بيشتر و مثبت  تر خواهد بود.
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30 دي89
جشنواره عکس کودک و نياز ، طي مراسمي در فرهنگسراي 
ارسباران به کار خود پایان داد. در این مراسم اعضاي هيئت 
داوران، شرکت کنندگان، بزرگان و هنرمنداني چون هوشنگ 
توکلي حضور داشتند. در ابتدا مدیرعامل و موسس نيکوکاري 
مهرآفرین ضمن معرفي موسسه نيکوکاري مهرآفرین به بيان 

اهداف جشنواره پرداخت و گفت:
  مهرآفرین حاصل عهد من با خداي مهرآفرین بوده، به همين سبب 
نام موسسه با نام خداوند پيوند خورده است. عهد من با خدا حمایت 

از کودکان فراموش شده خياباني، بي سرپرست و بدسرپرست بود. 
وي افزود:  طبق گزارش مرکز آمار مجلس شوراي اسالمي حدود 
5 ميليون دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور وجود دارد و از 

آن جایي که هيچ نهاد یا متولي خاصي جهت 
ارائـه ي خدمات به این کودکان وجود نداشت، 
توان خود هر آن چه که  با تمام  تالش کردم 
دارم را صرف این کودکان کنم و این باعث شد 
که تا سال 86 ، 2000 کودک تحت حمایت 
از  راه  این  در  سپس  و  گيرند  قرار  مهرآفرین 
مریال  آریا،  معتمد  فاطمه  فرهنگي:  سفيران 
مدد  نيز  صادقي  رضا  و  ساعي  هادي  زارعي، 

جستيم. 
معرفي  جهت  بار  نخستين  کرد:  تصریح  وی 
موسسه مهرآفرین از یک عکس استفاده کردیم 
که همان یک عکس یک نفر یاور را به 4000 
یاور رسانيد. یاوران کساني هستند که کودکان 

را تحت سرپرستي خود در مي آورند.
عکس  جشنواره  برگزاري  انگيزه  درباره  وي 
کودک و نياز گفت: مورد توجه قرار گرفتن آن 
عکس و به تصویر کشيده شدن مظلوميت آن 

کودک در آن عکس این جرقه را در ذهن ایجاد کرد که مي توان از 
عکس ها و عکاسان بيشتري که معصوميت این کودکان را به تصویر 

مي کشند، بهره جست.
فاطمه دانشور درباره موسسه نيکوکاري مهرآفرین افزود: مهرآفرین 
خانه اي است امن و پر از مهر که در آن روي همه باز است؛ کساني 
حمایت  مورد  باید  که  کساني  و  باشند  یاري کننده  مي خواهند  که 

قرار گيرند.
این  مهرآفرین  نيکوکاري  موسسه  است  اميد  که  کرد  تأکيد  وي   
عکاسان کودک و نياز را به ملکوت برساند زیرا با همين عکس هاست 

جهت  مردم  نظر  که 
یاوري به این کودکان 
نيازمند جلب خواهد 

4( مراسم پایانی و معرفي برگزیدگان

شد.
 او در پایان سخنراني خود 
عکس  گفت:  عکس  درباره 
مي تواند معجزه گر باشد که 
این مي تواند براي هر عکاس 

و خالقي یک رویا باشد.
ارائه  به  نياز  و  کودک  دبير جشنواره عکس  غفاري  عليرضا  سپس 
وي  پرداخت.  جشنواره  این  همراهان  از  تشکر  و  تقدیر  و  گزارش 
اثر آن  گفت: 5 هزار عکس به این جشنواره ارسال شده که 112 

برگزیده شده و تمام این آثار برگزیده در کتابي چاپ خواهد شد. 
وي با بيان اینکه طي همين مراسم اتفاق مبارک دیگري رخ داده 
آقاي  و  کاراته  داوران  کميته  ریيس  فدایي  آرام  داد:  ادامه  است، 
یزداني هم اکنون اعالم کردند که کل کميته داوران 
کاراته به عضویت مهرآفرین درآمده تا بتوانند حامي 

تعدادي از این کودکان باشند.
غفاري در ادامه از معاونت سازمان فرهنگي شهرداري 
تهران پشتيبان و حامي این جشنواره قدرداني کرد.

این  در  گفت:  نيز  جشنواره  این  جوایز  درباره  وي 
حواشي  نيست،  تعيين کننده  آمار  و  ارقام  جشنواره 
نزدیک  و  دور  نقاط  از  که  کساني  است.  مهم تر  آن 
مشتاقانه شرکت کرده بودند نقاط مثبت این جشنواره 
هستند. وي در ادامه گفت: تعداد زیادي عکس نيز 
به دست ما رسيده بود که با موضوع جشنواره تناسب 
بسيار  عکس هاي  که  آنجایي  از  و  نداشت  چنداني 
فني و خوبي بودند، اميد شاهمرادي اعالم کرد تعداد 
4 جایزه را به عنوان بخش نوعي نگاه متقبل خواهد 
شد. در سایر بخش ها جوایز را سام سرویس نماینده 

سامسونگ در ایران به برندگان اهدا مي کند.
قرائت  با  نيک ذات  سـاعـد  مـراسـم  ي  ادامــه  در 
بيانيه هيئت داوران گفت: عکاسان آماتور و حرفه اي مفاهيم مورد 
نظر جشنواره را فریم به فریم انتقال داده بودند و با عکس و انتقال 

مفاهيم نياز به هيچ توضيح و نوشته اي نبود.
ساعد نيک ذات عکاسي را برآمده از عشق دانست و اضافه کرد: در 
کار دل هيچ مسابقه اي نيست و این جشنواره مسابقه عکاسي نبود 
بلکه بيان تصویري عشق هنرمندان عکاس به جامعه بود. در ادامه 

مراسم نيز عکاسان برگزیده به شرح ذیل معرفي شدند:
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   بخش آماتور

اميرحسين شجاعي از تهران برنده 

و  تقدیر  لوح  و  جشنواره  تندیس 

دوربين عکاسي سامسونگ

مشهد  از  مظلوم زاده  محمدرضا 

مقدس برنده لوح تقدیر و یک عدد 

سکه بهار آزادي

لوح  برنده  از رشت  دپرور 
را محمد 

تقدیر و یک عدد سکه بهار آزادي

مقدس  مشهد  از  صفرپور 
محمد 

و یک عدد سکه  تقدیر  لوح  برنده 

بهار آزادي

مقدس  مشهد  از  خشایار  فاطمه 

و یک عدد سکه  تقدیر  لوح  برنده 

بهار آزادي

مشهد  از  عليرضا  بندي گلستان 

مقدس برنده لوح تقدیر و یک عدد 

سکه بهار آزادي

برنده  زنجان  از  حق وردي  عليرضا 

بهار  سکه  عدد  یک  و  تقدیر  لوح 
آزادي

اکبر از رشت برنده لوح تقدیر 
الله 

و یک عدد سکه بهار آزادي

   بخش حرفه اي کودک کار و خیابان

ک و نیاز
 بخش حرفه اي کود

لوح  نواره، 
جش تندیس  ي  برنده  تهران  از  سيدي  سيدجواد 

یر، دوربين عکاسي سامسونگ و یک عدد سکه بهار آزادي
تقد

شنواره، لوح 
ابراهيم کوچکي از مهرشهر کرج برنده تندیس ج

تقدیر و دوربين عکاسي سامسونگ

عکاسي  دوربين  تقدیر،  لوح  شنواره، 
ج تندیس  برنده  تهران  از  کامکار  هانا 

سامسونگ و یک عدد سکه بهار آزادي

نواره، لوح تقدیر و دوربين عکاسي 
از تهران برنده تندیس جش دانيال مرتضوي 

سامسونگ

سجاد صفري از تهران برنده لوح تقدیر و یک عدد سکه بهار آزادي

محمد گلچين از رشت برنده لوح تقدیر

جوایز برندگان شامل سکه هاي طال و دوربين عکاسي توسط شرکت سامسونگ 

و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تهيه شده بود.

یک  و  تقدیر  لوح  برنده  کرمانشاه  از  رشيدي  محسن 

عدد سکه بهار آزادي

محمدرضا مومني از اصفهان برنده لوح تقدیر

ي نيا از رشت برنده لوح تقدیر
   بخش نوعي نگاهسامان جواد

دپور از ایالم برنده دوربين عکاسي و لوح تقدیر
رضا را

دیر و فرشبافت عکس
امين نظري از اهواز برنده لوح تق

دیر و فرشبافت 
قدیر وقاري از مشهد مقدس برنده لوح تق

عکس

دیر و فرشبافت عکس
ظ پور از تهران برنده لوح تق

رضا واع

مریم  صفاري،  فرشيد  بخش:  این  داوران  هيات  اسامي 

صدرمحمدي و اميد شاهمرادي

گروه خبری مهرآفرين 
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مهماني فصل زمستان مهرآفرین در تاریخ 6 اسفند 89 در رستوران 
قصر آریا برگزار شد. در این برنامه که اجراي آن بر عهده ي محمود 
شهریاري بود، جمعي از  مدیران برجسته و صاحبان نام هاي تجاري 
حضور داشتند و براي انجام مسئوليت اجتماعي خود در این مهماني 
حاضر شده بودند. ميزبان این مراسم خانم دکتر مينو کالنتري مدیر 
بخش تخصصي ليزر بيمارستان عرفان بود که تمامي هزینه ي مراسم 

را متقبل شده بود.
پس از پخش سرود مهرآفرین در ابتداي مراسم، محمود شهریاري به 
روي صحنه آمد و ضمن خوشامدگویي به مهمانان، گفت:  اسفند به 
معناي بردباري پاک و مقدس است و در فرهنگ ایراني جاي متعالي 
دارد. در فرهنگ ایراني وقتي اسفند فرا مي رسد همه در تکاپوي سال 
نو هستند. انشاهلل با حمایت کردن از یکدیگر بتوانيم کاري کنيم که 

همه از آمدن عيد شاد باشند.

شهریاري افزود: از خانم دانشـور بنيان گذار موسسه سپاس گزارم که 
کار به این بزرگي را انجام داده است. مهماني فصلي زمستان مهم تر 
از دیگر مهماني هاست، زیرا نزدیک عيد است و موسسه سعي دارد تا 
بچه هاي تحت پوشش، هنگام عيد تا جایي که امکان دارد خوشحال 

باشند. 
در ادامه محمود شهریاري از دکتر کالنتري باني مراسم خواست که با 
مهمانان صحبتي داشته باشد. دکتر کالنتري در سخناني کوتاه گفت: 
از  بتوانيم دل تعدادي  اميدوارم  خوشحالم که ميزبان شما هستم و 

بچه ها را شاد کنيم.
پـس از صحـبت هـاي دکـتر کالنـتري  فيلـمي 
از منـاطق محـروم جنوب کشـور پخش شد. گروه 
نـواحـي سفر  ایـن  به  مهـرآفـرین  تصـویـربـردار 
کـرده بـود و زنـدگي و مشـکالت زنان سـرپـرست 
به تصویر کشيده  را  این منطقه  خانوار و کودکان 

بود. 

کوهي  خانوار  سرپرست  زنان  این  از  هرکدام 
تا  گرفته  آشاميدني  آب  و  دستشویي  و  نداشتن حمام  )از  مشکالت  از 
بيماري هاي گوناگون و نداشتن درآمد کافي براي معالجه و درمان ( را 
بر دوش مي کشند و نهایت آرزوهایشان این است که دخترشان به خاطر 

جهيزیه نزد خانواده ي شوهر سرافکنده نباشد.
در ادامه ي برنامه مدیر واحد یاوران ، بهزاد سراج در مورد نحوه ي جلب 
کمک هاي مردمي گفت : به شيوه هاي مختلفي مي توان به موسسه 
کمک کرد. یکي از این راه ها سرپرستي است که کمک هاي نقدي به 

حساب مستقيم شخص یا خانواده ي خاصي واریز مي شود.  
مهرآفرین  به  ماهيانه  به صورت  مهرآفرین هستند که  اعضاي  نوع دوم 
کمک مي کنند و کمک هاي آن ها صـرف تامـين نيازهاي خانواده ها 

مي شود.
عضویت  با حق  ها  اعضاي شرکت  که  است  گروهي  عضویت  نوع سوم 
پایين به صورت گروهي عضو مي شوند و مي تواند در راستاي افزایش 

درآمد پایدار موثر باشد.
توابع  از  کتيج  روستاي  در  مثال  براي  است.  اشتغال  ایجاد  چهارم  نوع 
سيستان و بلوچستان که خيلي محروم هستند امکان توليد خرما وجود 
به فروش برسانند. در مناطقي که ما دیده  را  توانند آن  اما نمي  دارد، 
بان داریم مي توانيم فرصت ها را شناسایي کنيم و افراد نيکوکار سرمایه 

گذاري کنند. 
نوع پنجم تبليغات براي مهرآفرین است. این موسسه 3 سال است فعاليت 
خود را اغاز کرده، جامعه شناخت کمي دارد و تبليغات هزینه ي باالیي 
دارد. اگر کسي بتواند به عنوان اسپانسر در کنار ما باشد یا مهرآفرین را 

در کنار تبليغاتش قرار دهد کمک بزرگي انجام داده است.
کشورمان  خوب  هنرمند  صفت  ماه  حميد  اجراي  برنامه  بعدي  بخش 
بود. وي پيش از آغاز برنامه اش گفت: من با این موسسه آشنا نبودم و 
به دعوت آقاي شهریاري در جمع شما حاضر شدم اما خواهشمندم از 

امشب مرا جزء یاوران مهرآفرین قرار دهيد.
انجام شده، وزارت رفاه مجوز تاسيس  با تالش هاي  دانشور: 

نهاد حمایت از کودک را صادر کرد
پس اجراي حميد ماهي صفـت، بنيـان گذار موسسه مهرآفرین به دعوت 

رويش گل هاي بهاري درمهماني فصل زمستان مهرآفرين
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بـذر  امــروز در مـزرعه عشـق، 
در  فردا  تا  پاشند،  مي  نيکوکاري 
معـنويت  هاي  گل  هـا،  دل  بـهار 

شکفته شود.
سرسبزي فردا مديوِن هّمت مردان 
خود  هاي  شادي  که  است  زناني  و 
را بر کوير نيازهاي هم وطناِن خود 
مي پاشند. فرخنده باد اين شور.....

محمود شهریاري روي صحنه آمد.
قرآن  در  کنيد.  اعتماد  خداوند  به   : گفت  مهمانان  به  خطاب  وي 
خود مي فرماید : آنان که اموال خود را انفاق مي کنند مثل آن ها مثل 
گندمي است که یک دانه مي کارند و 70 دانه درو مي کنند. بهترین 
این مسئله  به  بانک خداست و من  سرمایه گذاري، سرمایه گذاري در 

ایمان دارم.. 
دانشور افزود : ما سميناري را کمتر از دو ماه پيش برگزار کردیم و با 
صاحب نظران بسياري صحبت کردیم و به این نتيجه رسيدیم که مانند 
تاسيس شود.  از کودک  نهادي جهت حمایت  باید  کشورهاي پيشرفته 
زیرا در حال حاضر این نهاد وجود ندارد و سرپرست بد مي تواند حتي 
از دفتر ریاست  ما  بگيرد.  به بهزیستي سپرده شده را پس  کودکي که 
جمهوري نامه موافقت گرفتيم تا وزارت رفاه مجوز تشکيل این نهاد را 
بدهـد امـا هـزینه ي آن بایـد تـوسط بخش خصوصي تامين شود. به هر 
شکلي مي توانيد به ما کمک کنيد تا رسالت خود را جامه عمل بپوشانيم. 

دست خدا با جماعت است.
فاطمه دانشور در پایان سخنانش نيز تقدیر نامه اي را به مينو کالنتري، 
ميزبان مراسم به همراه یک شاخه گل رز از گل هاي درون گلدان روي 

سن را تقدیم کرد.
در این قسـمت نـوبت به اعالم نيـازمـندي هاي موسـسه و سـخاوتـمندي 

مهمانان رسيد.
کمک ها در 5 گروه زیر دسته بندي شده بود :

 خرید عيد براي کودکان تحت پوشش )50 ميليون تومان(
بسته خواربار و ارزاق )20 ميليون تومان(

اسپانسر مهماني هاي فصب بهار و تابستان
 اسپانسر تيم فوتسال مهرآفرین

 اسپانسر تبليغاتي مهرآفرین
محمود شهریاري خود اولين نفري بود که 300 هزار تومان براي عيدي 

بچه ها کمک کرد.
بين مهمانان فرم هایي توزیع شده بود که ميزان مصرف و محل هزینه 
شدن را در آن ثبت مي کردند. به هر فردي که در سالن کمک مي کرد 
یک شاخه گل رز از گلدان روي سن همراه با یک گل سنبل تزئيني براي 

هفت سين هدیه داده مي شد. 
ایرج سبحاني مدیر عامل شرکت اوراسيا ميزبان مهماني  فصل بهار شد 
از یاوران نيز ميزباني مراسم براي تابستان را بر عهده  و خانم موسوي 

گرفت. 

اکبــریـان  مهـــرداد 
بزرگ  و  آسيا  سپهر  شرکت  ي  مدیره  هيئت  رئيس 
ترین حامي مالي مهرآفرین، پرداخت هزینه ي 20 ميليون توماني 

خواربار شب عيد را بر عهده گرفت 
علي محمد قلي ها به طور کامل حامي تيم فوتسال مهرآفرین شد. 
مدیر عامل چشمک تامين چند کارتن دستمال کاغذي و هدایایي 

براي بچه هاي تحت پوشش را بر عهده گرفت.
مرجان قانع سردبير نشریه مسکن سازان براي یک سال درج آگهي 
رایگان موسسه در نشریه را عهده دار شد. ایرج زهري استاد نمایش 
نمایش  یک  اجراي  براي  را  تئاتر  مستعد  هاي  بچه  آموزش  ایران، 

و  پدیدار  رضا  گرفت.  عهده  بر 
هنرنمایي  پاک،  وجدان  سعيد 
تقدیم  مهـرآفرین  به  را  خود 
کردند. سـروش فيـاضي تامين 
نـور و صـداي مـراسـم  دیـگر 
مهـرآفرین را بـرعهـده گرفت. 
عکاسان  از  یکي  عباسي  خانم 
مـراسـم نيـز کـار خـود را به 

مهرآفرین هدیه کرد.
اسامي عزیزاني که براي  هزینه هاي عيدي بچه ها کمک کردند به 

شرح زیر است:
رجبي،  فاطمه  الیقي،  یلدا  ناد،  اسماعيل  منوچهر   ، هاشمي  کيميا 
انعام اهلل کریمي، محمد هاشمي، شهراد وثوقي )برادر چنگيز و بهروز 
وثوقي(، داریوش تمدني، احمد هاشمي، خانواده ي مهاجر، شهریار 
از دست  یاد عليرضا فرزند  روزبه، مهدي بهبودي، هما بهبودي )به 
ترابي، علي  امير  نام عليرضا(،  به  لباس عيد کودکي  براي  رفته اش 
ماهي صفت، سارا ماهي صفت، ميالد، خانم و آقاي هنري، شکروي، 
همسر آقاي حميد ماهي صفت، ميترا حسيني ، مينا فاطمي صدر، 
صالحي،  سعيد  چوبلي،  زهرا  امينه  عليپور،  حسن  بهبودي،  هما 
جورابچي، زهرا زارعي، خانم دکتر کاردان ، رضا قنبري، سعيد ظریف، 
علي اکبر مواسات، آذین رمضاني، تمنا استاد، داریوش دولتي، علي 
بهزاد  آرا،  چمن  امير  هدایتي،  رادوین  فياضي،  سروش  مستاجران، 

سراج، رژین اکبریان، نسترن موسوي زاده، هوشنگ 
دهقاني، فرشاد دهقاني.در مجموع مبلغ 45 ميليون 
تامين  کودکان  عيد  لباس شب  ي  هزینه  از  تومان 
شد.در انتهاي مراسم نيز رضا پدیدار و سعيد وجدان 

پاک با همنوازي دف و ني به هنرنمایي پرداختند.
تهيه و تنظبم : گروه خبری مهرآفرین
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هادي ساعي :

م ما گذاشتند، سپاس گزارم
قدم بر چش

از تمام کساني که

مهرآفريني مديران 
موفق کشور در کنار 

سفیر يار مهرآفرين
بنيان گذار رستوران »پدر خوب« : بخشي از فروش روزانه را 

به مهرآفرين اختصاص مي دهيم.
دومين مهماني فصل مهرآفرین با حضور سفير یار مهرآفرین، »هادي 
ساعي« و جمعي از نيکوکاران و صاحبان نام هاي تجاري کشور در 

باغ سراي سعادت آباد  برگزار شد.
در این مراسم که اجراي آن را »محمود شهریاري« بر عهده داشت 
جمعي از مدیران موفق و صاحبان نام هاي تجاري به دعوت »هادي 
ساعي« سفـير یـار مهـرآفـرین گـرد هم  آمده بودند تا با کمـک به 

کودکان مهرآفرین، مسئوليت اجتماعي خود را انجام دهند.
مورد  در   ، مهمانان  به  مقدم  خير  دانشور« ضمن  »فاطمه  ابتدا  در 
موسـسه مهـرآفریـن و 
فعـالـيت هاي مجموعه 
صحــبت کــرد و بــه 
برخي  تشریح مشکالت 

مددجویان  پرداخت.
بنيان گذار رستوران هاي زنجيره اي » پدر خوب« : بخشي از 

فروش روزانه را به مهرآفرين اختصاص مي دهيم.
محمــود شهـریاري از آقـاي » فخـار« بـنيـان گـذار رسـتوران هاي 
مراسم  ميزبان  نوعي  به  پدر خوب که  اي  زنجيره 
محسوب مي شد و هزینه آن را تقبل نموده بود، 

دعوت  کرد که به روي صحنه حاضر شود.
بسنده  نکته  این  ذکر  به  کوتاه  در سخناني  فخار، 
کرد که تصميم دارد بخشي از فروش روزانه خود را 
به موسسات خيریه اختصاص دهد. وي اضافه کرد 

که با  موافقت پدرش، موسسه مهرآفرین را براي این منظور انتخاب 
نموده است.

در ادامه فيلمي از آغاز احداث مجتمع فرهنگي آموزشي مهرآفرین در 
تبریز پخش شد.

ما گذاشتند،  بر چشم  تمام کساني که قدم  از   : هادي ساعي 
سپاس گزارم

سپس از هادي ساعي براي سخنراني دعوت شد. وي اظهار کرد: من 
مي خواهم از تمام کساني که دعوت موسسه را پذیرفتند و قدم بر 
چشم ما گذاشتند تشـکر  کنم. همچنين از خانم دانشور سپاس گزارم 
که باعث شد ما به فکر بيفتيم که بچه هاي بدسرپرست چگونه زندگي 
مي کنند. این که موسسه تمرکز خود را روي  بچه هاي بدسرپرست 
معطوف نموده ، موضوع بسيار مهمي است. در همه جاي دنيا قانون 
بچه را از خانواده بدسرپرست مي گيرد، ولي در کشور ما این اتفاق و  

نظارت آن چنان که باید رخ نمي دهد.
پس از صحبت هاي هادي ساعي ، محمود شهریاري با بيان این مطلب 
که دوشيزگان و بانوان ایراني هميشه از قدیم نقش تعيين کننده اي 
پر  اعتماد« کارگردان  بني  از »رخشان  در سرنوشت کشور  داشتند 

افتخار سينماي ایران دعوت به سخنراني کرد.

اي              زنجيره  هاي  رستوران  گذار  بنيان 
» پدر خوب« : بخشي از فروش روزانه را 

به مهرآفرين اختصاص مي دهيم.

رخشان بني اعتماد: براي توانمندي هاي فکري 
احترام  کردند  کارآفريني  که  کساني  شغلي  و 

زيادي قائلم

سفير و سفير ياران
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رخشان بني اعتماد: براي توانمندي هاي فکري و شغلي کساني 
که کارآفريني کردند احترام زيادي قائلم

بني اعتماد گفت: خيلي خوشحال هستم که امروز در جمع کساني 
اما  نباشم  آشنا  ها  آن  با  اي خيلي  لحاظ حرفه  به  شاید  که  هستم 
براي توانمندي هاي فکري و شغلي  آنان که کارآفریني کردند احترام 

بسياري قائل هستم.
آشنایي من با مهرآفرین به دليل دیگري بود. به دليل این که خانم 
دانشور یک کارآفرین بودند، من مي خواستم فيلم ایشان را به تصویر 
بکـشم. اما بعـد دیدم خـانم دانشـور و همسـرشان کاري کـرده اند، 
با موسسه بيشتر شد. وقتي دیدم  ارتباط من  این جا  از  و  کارستان 
انسان هایي هستند که از سر عشق، براي شکستن دور  تسلسل فقر 
و آسيب و بدبختي قدم بر مي دارند، احترام من نسبت به این زوج 

صد چندان شد.
از شمـا مهمـانان ارجمند،که به دعوت بنيـان گـذاران موسـسه پاسخ 

گفتيد سپاس گزارم.
در ادامه شهریاري اعالم کرد: بيمه پاسارگاد اعالم نموده که از طریق 
خيرین مي تواند در خدمت کودکان مهرآفرین باشد. بيمه پاسارگاد 
این  از طریق خيرین،  تا  نموده است  فراهم  را   شرایط بسيار خوبي 
کودکان تحت پوشش بيمه عمر و سرمایه قرار بگيرند و  مبلغي براي 

شروع زندگي آینده برایشان پس انداز شود.
»احمد حلت« سردبير مجله موفقيت نيز در این مراسم حاضر بود. 
وي خطاب به مهمانان گفت : تمام کائنات در خدمت ما هستند تا ما  

چيزي را به آن عشق مي ورزیم به دست آوریم.
مهرآفريني مهمانان

مهرآفرین سه  رسيد.  مهمانان  هاي  به کمک  نوبت  مراسم  ادامه  در 
بسته را براي کمک در نظر گرفته بود.

هزینه  پرداخت  جهت  کمک   : اول  بسته 
فوندانسيون مجتمع تبریز   
هزینه : 128 ميليون تومان

 850 ماهيانه  جاري  هزینه   : دوم  بسته 
خانواده تحت پوشش

هزینه : 170 ميليون تومان
براي  فصلي  آذوقه  هزینه   : سوم  بسته 

مددجویان 
هزینه : 30 ميليون تومان براي هر 

فصل
در این بخش مدعوین با نهایت 
سخاوت کمک هاي خود 
که  نمودند  تقدیم  را 

جمع این مبالغ به 145 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.
اسامي موسسه هایي که نماینده شان در مراسم حاضر بودند و کساني 
که به صورت نقدي و غير نقدي موسسه را یاري کردند به شرح زیر 

است: 
بانک اقتصاد نوین ، بانک تات ، فروشگاه هاي شهروند، روزنامه گل، 
مجموعه بهنام ، گل بهرام ، مرغ پایيزان ، کيز ایران ،روزنامه آسيا، 
سازان شرق،  انبوه   ، پاسارگاد  بيمه   ، بهفام   ، آل  ایده  زندگي  مجله 
کارگزاران بورس ، مجله چهارچرخ، محمود ذوالفقاري حميد ظریف، 
بهارک کامراني ، مژده ذوالفقاري ، عبدالوهاب جاذبي ، مسعود کوشان، 
خليل رستمي، نادر افتخاري ، پگاه رستميري ، مستانه خسروي بهار 
کوشان، مجيد خادم احمدي، عرفان غفوري هاي اصل، هما یزدان پناه، 
زهرا دانشور، زارعي، درخشان، مينو کالنتري، خانم غفاري، محمود 
شهریاري، فرشاد به آبادي، مجيد نيا مراد، سيد محسن مير صادقي، 
اهلل  نعمت  خرمي،  فرحناز  اشکي،  ژاله  خليلي،  تارا  متحدان،  مریم 
شهبازي، حميدرضا مختاریان، فتانه سلطاني، فهيمه حسيني، احمد 
محمدرضا  شيران،  فریاد  نادر  ساعي،  هادي  اصفهاني،  مهدي  حلت، 

ظفري، سيد محمد جعفر طوسي، مهدي اکبریان،  ميثم محمدي، 
رومينا  فخار،  درسا  رحيمي،  پروین  سراج،  بهزاد  فصيحي،  مهندس 
علي  زاده،  مهدي  معصومه  سهرابي،  سميه  اکبریان،  مازیار  قليچي، 
عسگر، احمد حسيني آرام، علي طاهري رستمي، آزاده اردشير، خانم 

رضواني، یاسمن زارعي، ليدا جهرم نژاد، زهرا راستي، 

محمد حسين صفار زاده.

تهيه و تنظيم : گروه خبری مهرآفرین
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بعدازظهـر سـه شـنبه 2 آذر مـاه 89 و در آسـتانه عيـد غدیـرخـم تاالر اجتماعات هتل 
بين المللي پارس در مشهد مقدس شاهد یک اتفاق فرخنده و به یادماندني با حضور 

جمع کثيري از عالقمندان به نيکوکاري و یاوران مهرآفرین در خراسان رضوي بود.
اسالمي  جمهوري  سرود  پخش  و  مجيد  اهلل  کالم  آیات  تالوت  با  که  مراسم  این  در 

ایران آغاز شد،مجري برنامه، شاهين جمشيدي 
هدف این گردهمایي را تشریح کرد. پس از آن 
فاطمه دانشور مدیر عامل و بنيان گذار مهرآفرین 
ضمن خير مقدم به حضار گفت: از این که آغاز 
فعـالـيت مهـر آفـریـن در سـراسـر کشـور در 
جوار بارگاه ملکوتي حضرت امام رضا )ع( است 
آرزو  الهي  درگاه  به  تشکر  با  و  شادمانيم  بسيار 
همه  بر  را  خویش  کرامات  حضرتش  که  داریم 
مهرآفرین  عامل  مدیر  دارد.  ارزاني  مهرآفرینان 
به  مددجویان  نيازهاي  از  نکاتي  بيان  ضمن 
تشریح روش هاي علمي و نوین کمک رساني به 
آن ها اشاره کرد و نتایج این روش ها را برشمرد. 
بنيان گذار مهرآفرین در پایان با تذکر این نکته 
سراسرکشور  در  مهرآفرین  نمایندگي  دفاتر  که 
یاوران مهر آفرین  توانمندي  از  باید  این  از  پس 
مددجویان  به  مساعدت  جهت  خود  استان  در 
فرهنگ  گسترش  که  کرد  تاکيد  بگيرند،  بهره 
ها  نمایندگي  تمام  در دستورکار  باید  مهرورزي 

قرار گيرد.
با تمام توان  رئيس شوراي اسالمي مشهد: 
نيکوکارانه ي مهرآفرين  اهداف  در خدمت 

هستم
سپس با پخش نماهنگي از وضعيت مددجویان،آقاي بصيرت پرور رئيس شوراي اسالمي 
غدیر  عيد  تبریک  و  خدا  حمد  از  پس  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  مقدس  مشهد  شهر 
فقر  دهنده  تکان  موضوع  به  اشاره  با 
من  گفت:  شده  پخش  نماهنگ  در 
و  انجمن  چند  در  فعـالـيت  سابقه  با 
گویم،کار  مي  شما  به  خيریه  موسسه 
آغاز مي شود،  نفر  دو  یکي  با  معموالً 
اما درادامه همه به کمک خواهند آمد. 
ایشان همچنين با تبریک آغاز فعاليت 
مهرآفرین در کنار حرم مطهر رضوي 
مهرآفرین  اندکاران  دست  همه  براي 
با  آرزوي موفقيت کرد و قول داد که 
تمام توان در خدمت اهداف نيکوکارانه 

مهرآفرین باشد.
در ادامــه، خـانـم شــيما شــالــچي 
مشهد  در  مهرآفرین  نماینده  طوسي، 
فعاليت  از  کوتاهي  مقدس،گزارش 
مهرآفرین در این شهر را ارائه کرد. او با ذکر خاطره اي از آشنایي با خانم دانشور گفت: 
در  همکاري  پيشنهاد  ایشان  شدم.  آشنا  دانشور  خانم  با  مشهد  بازرگاني  دراتاق  وقتي 
مهرآفرین را به بنده دادند، ابتدا بسيار نگران دیدم که مبادا از پس این کار مهم بر نيایم 
الهي و کمک دوستان بسيار عزیزم و همچنين وجود فرهنگ  با لطف  اما خوشبختانه 

ساعي اولين لوح نمايندگي
 هادي 

مهرآفرين را اهدا كرد
آغاز فعالیت ملي مهرآفرين در جوار حرم مطهر رضوي
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عميق و ناب نيکوکاري در بين اهالي خراسان رضوي، توانستيم حدود 
130 خانوار نيازمند را تحت پوشش قراردهيم.

در ادامه مجري مراسم با معرفي جهان پهلوان هادي ساعي سفيریار 
ورزشي مهرآفرین که به خاطر حضور در مراسم به مشهد مقدس آمده 

بود را به جایگاه دعوت کرد.
هادي ساعي اولين لوح 

نمايندگي مهرآفرين را اهدا کرد
قهرمان قهرمانان ایران که عالوه بر 
افتـــخارات بــزرگ ورزشــي بــا 
فعاليت هاي نيکوکارانه و مردمي در 
دارد،  ویژه  جایگاه  ایران  ملت  قلب 
حاضران  یکپارچه  تشویق  ميان  در 
در مراسم پشت تریبون قرار گرفت 
و طــي سـخنان کـوتاه، هـدف از 
حضور خود در مهرآفرین را اعتقاد 
و اعتماد به فعاليت هاي مهرآفرین 

اعالم کرد.
همه  اختصاص  با  ارتباط  در  وي 

مدال هایش به زلزله زدگان شهرستان بم گفت: باور کنيد من مدال هایم 
را فقط یک بار و آن هم موقع دریافت مي دیدم و بعد آن را در کمد خانه 
مي گذاشتم، اما هنگام زلزله بم، من آن مدال ها را به مردم نيازمند کشورم 
پایان  هدیه کردم و آن جا بود که ارزش واقعي مدال ها معلوم شد. در 
این مراسم با شکوه، اولين لوح نمایندگي مهرآفرین توسط هادي ساعي، 

و  اکبریان  مهرداد  مهندس 
خانم دانشور به خانم شالچي اهداء شد.

در حاشيه مراسم:
*( اکثر حضار و شرکت کنندگان هنگام پذیرایي و در پایان 
کار  این  که  گرفتند  یادگاري  عکس  ساعي  هادي  با  مراسم 

حدود یک ساعت طول کشيد.
*( برادر جناب آقاي پژمان شهردار محترم مشهد به نمایندگي 

از ایشان در مراسم حضور داشت.
*( هيات هنرهاي رزمي و تکواندوي خراسان رضوي با یک تيم 

کامل به استقبال هادي ساعي در فرودگاه مشهد رفتند.
قابل  صميميتي  با  مشهد  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس   )*
تحسين گفت: من با این موسسه آشنا نبودم اما حاال که آشنا 
شدم، هر کاري که از دستم بر بياید براي آن انجام مي دهم. 
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مهرآفرين در میان هواداران رضا صادقي
سفیر يار مهرآفرين : با شما به لبخند خدا مي رسم. 

کنسرت بزرگ »رضا صادقي« ، سفير یار حوزه موسيقي مهرآفرین 8,7,6  آبان در سالن همایش هاي برج ميالد برگزار شد و 
به مدت 3 شب ادامه داشت. 

موسسه مهرآفرین نيز در این 3 شب در ميان هواداران رضا صادقي 
حضور داشت و غرفه اي جهت معرفي مهرآفرین ، توزیع بروشورها ، 

نشریه و .... در اختيار این موسسه قرار گرفته بود.
در اولين سانس اجرا، رضا صادقي در ابتداي برنامه یادي از شهدا و 
جانبازان کرد و در ادامه یاد هنرمندان رفته و استاداني مانند »پرویز 
مشکاتي« ، »بابک بيات« ، »ناصر عبداللهي« و »خسرو شکيبایي« 

را گرامي داشت.
زیادي  تعداد  از  متشکل  ارکستر  یک  حضور  با  بزرگ  کنسرت  این 
نکات جالب توجه  از  اجرا شد.  ابطحي«   به رهبري »بهنام  نوازنده 
دیده                    هم  کنسرت  این  در  که  صـادقي  رضـا  هاي  کنسـرت  همه 
صادقي  رضا  با  شعرها  خواندن  در  حاضران  همه  همراهي  شد  مي 
بود )به خصوص هنگام خواندن ترانه تو با مني ( که حس زیبایي در 

سالن به وجود مي آورد. 
رضا صادقي که مهـرباني ، خـونگـرمي و مـردمي بـودنـش از عـوامل 
مهرباني  همان  با  برنامه  ميان  در  شود،  مي  محسوب  او  محبوبيت 
هميـشگي خطاب به هـوادارانـش گفت : من با شمـا به لبـخند خـدا 

مي رسم. لبخند خدا در این جا جاري است.
رضا صادقي همچنين اضافه کرد : من سه ستاره به روي سينه دارم که هميشه به آن افتخار مي کنم

اول این که یک ایراني اصيل هستم و هرجاي دنيا باشم یک ایراني خواهم ماند.
دوم این که دوستان خوب و مهربان و صبوري مثل شما دارم.

سوم این که یک جوان سياه سوخته بندر عباسي هستم و به آن افتخار مي کنم. 
در انتهاي برنامه سفير یار مهر آفرین گفت :

خداوند این سعادت را به من داد تا با مجموعه ي مهرآفرین آشنا شوم. موسسه اي که روي آموزش کودکان تاکيد زیادي دارد و 
یک بانوي مهربان ایراني به نام خانم »دانشور« گرداننده آن است. من خيلي متاسف شدم وقتي فهميدم عده زیادي از کودکان 
سرزمين ما هستند که خواندن و نوشتن نمي دانند و یا به علل مختلف از تحصيل باز مي مانند. دوست دارم با کمک شما کاري 
کنيم که حداقل نصف آن ها وقتي آهنگ مرا گوش مي کنند و دوست دارند، بتوانند آهنگ درخواستي خود را بنویسند. از شما 
مي خواهم هر جور کمکي که مي توانيد چه مادي ، چه فرهنگي ، چه فکري در حق آن ها انجام دهيد. حتي با همه ي قلب 
عاشق و یک رنگي مشکي براي آن ها دعا کنيد تا روزي برسد که آن ها وقتي به کنسرت من مي آیند به شما بگویند : شما به 

ما کمک کردید تا ما آهنگ هاي درخواستي خود را بنویسيم.
اميدوارم همه ما این را یاد بگيریم که همه ي بچه ها هدایایي از جانب خداوند هستند و ما هرگز به خاطر دست کثيف یا ظاهر 

ژوليده ي یک کودک بي تفاوت یا با تحقير از کنار آن ها گذر نکنيم.
منبع : سایت مهرآفرین
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باغ ها را گرچه دیوار و در است
از هواشان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایي گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است 

گاهي گمان نمي کني ، ولي مي شود. گاهي هزار دوره دعا ، بي اجابت است،گاهي نگفته 
قرعه به نام تو مي شود.

فيلسوفي گفته است ؛ » وقتي بخواهيم درباره عشق منطقي فکر کنيم، عشق واقعيت خود را از 
دسـت مي دهد « و من اکنون در محضـر شمـا بـزرگواران بـر آنم تـا فـراغ از عقـل محاسبه گر      

مصلحت اندیش ، درباره ي بانوي هنرمندي که به عنوان سفير نيکوکاري انتخاب شده است، آن گونه 
سخن بگویم که دلم مي خواهد !

سال ها پيش، شاید حدود شانزده بهار پيش از این بهار، در زمان ساخت یک مجموعه تلویزیوني، با اوآشنا 
شدم. نکته اي در رفتار او من را به وجد و حيرت آورد. نکته اي که در بيشتر بازیگران هم جنس و هم سال او 

کمتر دیده بودم. هر بار که سر صحنه مي آمد؛ از آبدارچي و تدارکات چي صحنه گرفته تا سایر همکاران پشت 
صحنه، همه را مورد محبت واحترام قرار مي داد و در پایان هر جلسه فيلمبرداري، تا به یکایک افراد گروه خسته 

نباشيد نمي گفت و از آن ها تشکر نمي کرد، محل کار را ترک نمي گفت. شانزده سال بعد در آبان ماه گذشته، افتخار 
همکاري ایشان دوباره نصيب من شد. حاال دیگر آن دختر جوان کم و بيش گمنام شانزده سال پيش، به بانوي محبوب 

تفاوت و و مشهوري در عرصه بازیگري سينما و تلویزیون مبدل شده بود. اما در رفتار محبانه و صميمانه او با همکارانش ، هيچ 
تغييري صورت نگرفته بود .

هم چنان مهربان و صميمي، هم چنان همراه و همدل ، هم چنان حساس نسبت به رنج ها و نيازهاي همنوعان خویش ؛ هم چنان 
همان » هميشگي « .

در جایي خوانده بودم؛ آدم هایي شایستگي اصالح امور این جهان را دارند ؛ که خود فاقد 
بانوي  کمترین سهم از لذت هاي شخصي در این جهانند و تا آن جا که من آگاهم ، این 
هنرمند به فعاليت هاي عام المنفعه و خير خواهانه ،که وقت بسيار اندکي را صرف زندگي 
شخصي خود مي کند، اشتغال مستمر دارد. شاید که او نيز در زمره آن گروه از انسان هایي 
است که معتقدند، در راه خدمت به همنوعان ، و در آن سوي رنج ها و محروميت ها ، خدایي 

است که داشتنش جبران همه ي نداشتن هاست.
نحوه ي زندگي و سلوک او در طي این سال هاي همراهي و همياري با نيازمندان و مددجویان 
، مبين این نکته است که ؛ ما آدم ها بيشتر از آن که مسئول ماهيت باورها وشعارهایمان 
باشيم، مسئول عمل کردن به آن هائيم ؛ ما آدم ها در این کره خاکي اگر در مرتبه اول غالم 

حلقه به گوش عدالت واحسان و آزادي نباشيم ، هيچ نيستيم ، هيچ !
آن که  نه   ، ببخشي  باشي چيزي  داشته  آرزو  است که همواره  این  شاید یک معني عشق 
چيزي بگویي ، از این منظر سفير نيکوکاري ما ، از عاشق ترین عاشقان زمان 

خویش است.
امانتي  بار  اکنون   ، زارعي  مریال  ایران سرکار خانم  مهربان سينماي  بانوي 
دیگر بر دوش تو نهاده شده است، به دست هایت مباهات کن . زیرا دست هایي 

که کمک مي کنند مقدس تر از لب هایي هستند که تنها دعا مي کنند !
لبخند پس هزاران گل تقدیم آینه ي دل هاي شکسته اي که 

اميد بخش تو را هزاران بار تکرار مي کنند .

حسن فتحي

کارگردان بلند آوازه ي ایران، از 
بانوي مهربان سینما مي گوید

سفیر نیکوکاري ما ، از عاشق ترين عاشقان زمان خويش است
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سفير  ايران،  در  بار  نخستين  براي 
يكي  به  عزيمت  با  مهرآفرين  فرهنگي 
از مناطق محروم، كمک هايي از ياوران 
اين موسسه را به مردم دهستان كتيج 

سيستان و بلوچستان اهدا كرد.

نخستين سفر فصلي سفيران مهرآفرین، جهت کمک رساني  به مناطق 
محروم ، سه شنبه شانزدهم آذر 1389 همزمان با روز اول ماه محرم 
انجام شد. در این سفر، »مریال زارعي« سفيریار مهرآفرین با عزیمت به 
استان سيستان و بلوچستان، کمک هاي مردمي و حمایت هاي موسسه 
نيکوکاري مهر آفرین پناه عصر را به مردم دهستان کتيج سيستان و 

بلوچستان اهدا کرد. 
زارعي  مریال  مهرآفرین،  نيکوکاري  موسـسه  عمومي  روابط  گزارش  به 
سفيریار نيکوکاري مهرآفرین با همراهي »فاطمه دانشور« مدیر عامل این 
موسسه، به دهستان  کتيج  سفر کردند و با حضور در جمع پرشور مردم 
این روستا، به مشکالت آن ها گوش فرا دادند و کمک هاي موسسه را 

زارعي با اشاره به وظيفه ي هنرمندان در بيان مشکالت مردم گفت: 
افرادي هستند که مي   ، آثار هنري  نویسندگان و خالقان   ، هنرمندان 
توانند بيانگر و انتقال دهنده دردها و آالم مردم باشند و مشکالت آن 
ها را به کساني بگویند و برسانند که احتماال از آن بي اطالع و یا کم 

اطالع اند !
به  اشــاره  بــا  وي 
اسـتقبال صمـيمانه  
مـردم ایـن روســتا 

ادامه داد :
بــایـد قــدم هـاي 
خـود را محکـم تر و     
قاطـع تـر بـرداریم، 
بـــــراي مــادران، 
خـواهران و دختران 

و پسراني که آینده ي این کشور را مي سازند ؛ و جواناني که باید با 
کسـب علم، سـرزمين شان را  آباد کنند؛ ما فریاد مي زنيم که : همه 
ي ما یک نفر هستيم و هـمه مـا ایـراني هسـتيم و از کشـور و سـعادت 
مردمان این سرزمين دفاع  مي کنيم؛ و براي ریشه کني چهره پليد فقر، 

باید که عزم ملي مان را به کار بگيریم و همه تالش کنيم . 

نيازمند  هاي  خانواده  به 
تقدیم کردند. 

جمع  در   ، زارعي  مریال 
مردم این روستا که براي 
استقبال از وي در پارک 
بودند،  کرده  تجمع  الله 

گفت :
من خوشحالم و خدا را شاکرم که این توفيق را داشتم تا در ميان شما 
مردم صبور و ارزشمند سرزمينم باشم و هموطنان خوبم را از نزدیک 
قلب  اما  بود،  همراه  تاخير  با کمي  و  ما طوالني  هر چند سفر  ببينم، 
سفر،  این  اميدوارم  و  تپيد  مي  شما  دیدن  براي  ما 
فرصـتي باشـد تا اوضـاع تحصـيل و بهداشـت و رفاه  
اوليه ي این روستا بهتر از قبل شود و همه دست به 
دست هم بدهيم تا همگان به صورت عادالنه اي از 

امکانات زندگي و منابع خدادادي بهره ببرند .

سفر سفیر یار مهرآفرین براي کمک رساني به مناطق محروم

همه ي ما یکي  و ایراني هستیم
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فاطمه دانشور :
سفرهاي سفيران مهر آفرين ادامه خواهد يافت 

بر اسـاس ایـن گـزارش ، در ابتداي این مراسم؛ امام جمعه 
دهستان کتيج ، ضمن خير مقدم و اشاره به آیات قران کریم، 
دربـاره ي اهمـيت کمـک به دیگـران سخن گفت و از حضـور 

سفيریار و مدیر عامل موسسه مهرآفرین قدرداني کرد : 
»بسيار خوش آمدید ، و به درون قلب هاي ما آمدید ؛ در دنيا 
و آخرت ، کساني قدر خواهند دید که به دیگران نيکي کنند و 

خداوند ، نيکوکاران و پرهيزکاران را عزیز مي دارد .« 

امام جمعه دهستان کتیج :

خداوند ، نیکوکاران و پرهیزکاران را عزیز مي دارد

فاطمه دانشور نيز با اشاره به وظایف موسسه نيکوکاري مهر 
آفرین ، گفت : این نهاد با کمک مردم ، تاسيس شده و کامال 
و  ندارد  دولتي  منابع  و  دولت  به  وابستگي  و  است  مردمي 
تحصيل  از  بازمانده  کودکان  از  حمایت   ، آن  اصلي  وظيفه 
تامين  و  تبعيض  رفع  با  که  جایي  است؛  ها  آن  مادران  و 
نيازهاي طبيعي شان، مي توان به فردایي روشن و پر اميد، 

خوش بين بود. 
وي با اشاره به اهداف خود در این سفر ، گفت :

در پي درخواسـت آقـاي »باراني« نمـاینده ي این موسـسه 
به حول  سرانجام   ، موجود  بررسي وضعيت  و  منطقه؛  در 
الهي نخستين سفر سفيران مهرآفرین هم رقم  قوه ي  و 
خورد و اکنون با خانم مریال زارعي به عنوان اولين کسي 
که کمک هاي مهرآفرین را به افرادي خارج از مرکز مي 
رساند ، به این منطقه آمده ایم؛ در حال حاضر حدود 50 
کودک در این منطقه تحت پوشش تحصيلي ما هستند 
و در حـد مقـدور از ادامـه تحصـيل و ... آن ها حمـایت      

مي شود؛ من معتقدم این منطقه، واقعا مظلوم واقع شده است و محروميت در آن بسيار زیاد 
است؛ آرزو مي کنم این اتفاق ، فرصتي شود تا بيشتر و بيش از گذشته به چنين مناطقي توجه شود و همه مردم ما ، در هر کجاي ایران 

که هستند ، در آرامش و رفاهي نسبي به زندگي خود ادامه دهند . 
دانشور افزود : سفر سفيران مهرآفرین ادامه پيدا مي کند و قصد داریم تا 
این حمـایت ها بيـشتر شود ، و بودجه ي این منـطقه هم افزایش پيدا کند؛ 

امـا الزمـه ي آن ایـن 
روستا  اهالي  که  است 
نظر  در  را  ها  اولویت 

بگيرند . 
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خالد رئيسي مسئول شوراي روستاي كتيج :

روستاي ما از لحاظ امكانات اقتصادي و 
معيشتي ، در وضعيت خوبي نيست ...

همچنين خالد رئيسي مسئول شوراي روسـتاي کتيج ضمن خير مقدم ، به برخي از 
مشکالت این دهستان اشاره کرد و افزود : روستاي کتيج در جنوب غربي شهرستان 
ایرانشهر  و در 610 کيلومتري زاهدان قرار گرفته؛ و 12 هزار نفر جمعيت دارد و با 
آن که داراي معادن منگنز کروميت و آهک است ، اما از لحاظ امکانات اقتصادي و 

معيشتي، در وضعيت خوبي نيست ...
وي ادامه داد : هم اکنون دختران دانش آموز  این روستا و روستاهاي اطراف ، در سه 
مقطع ابتدایي ، راهنمایي و متوسطه ، و 
فقط در یک مدرسه 5 کالسه تحصيل 
مي کنند ! و به دليل نبود خوابگاه ، و 
طوالني بودن راه و مسير ، و همچنين 
کمبود امکانات، بسياري از آن ها ترک 
تحصـيل کرده اند، و مدرسـه ي پسـرانه ي ما نيز ، به دليل  آن که 32 سال از ساخت 

آن مي گذرد، فرسوده شده است .
این روستا ، بيش از 318 ورزشکار را که بعضا داراي رتبه هاي استاني و کشوري شده 
اند، تقدیم جامعه ورزش کشور کرده است و بچه هاي با استعدادي دارد، اما ما حتي از 
لحاظ  فضاهاي ورزشي نيز در شرایط نامناسب و محروميت به سر مي بریم! همچنين 
این روستا فاقد یک مرکز بهداشتي مطلوب است و به دليل دوري از شهر ، وجود یک 

شبکه ي بهداشت و  اورژانس در آن ضروري مي نماید ، اما ... 
گزارش،  این  اساس  بر 
هر  به   ، سفر  این  در 
خانواده   200 از  یک 
محـروم ایـن منــطقه، 
هاي  کمک  بـر  عالوه 
مـالــي، معــادل 200 
هـزار تـومـان مایحتاج 
عمـومي شامـل بـرنـج، 
لـوازم  گوشت،  روغـن، 
التحـریر، بخـاري نفتي 
و.... اهــدا شـــد و 50 
کودک محروم نيز مورد 
حمـایت تحصـيلي قرار 

گرفتند. 
نکته ي جالب آن که در 
از مدارس  بازدید  طول 
و مــرکــز بهـداشـتي، 
اهالي  از  زیادي  جمـع 
هيات  همراه  دهستان، 
از  و  بودند  تهــراني 
نمـایـندگـان  حضـور 
مهـرآفـرین در منـطقه 
خــرســندي  ابــــراز 

مي کردند.

پـس از سـفر سفـير یـار مهـرآفـرین به کتـيج، 
خبـرگزاري فارس در این زمينه گفتگویي کوتاه 
از این گفتگو را در زیر  با او داشت. بخش هایي 

مي خوانيد.
در  نيکوکار  سفير  يک  عنوان  به  که  اين  از 

کنار بازيگري هستيد,چه حسي داريد؟
از  اقدام  این  کنم  مي  فکر  من  زارعي:  مریال 
بازیگري خيلي سخت تر هست. چون خيلي مواقع 
را  هنرمندي  و  بازیگر  هيچ  که  روم  مي  جاهایي 
نمي شناسند و نمي دانند که من هنرمند هستم 
و باید زماني که در کنار کودکان و نوجوانان روستا 
هستم فقط به فکر این باشم که کار خودم را به 
عنوان یک سفير نيکوکار به خوبي انجام بدهم و 
به حرف هاي کودکان و اموري که آن ها شدیدا 

به آن نياز دارند توجه کنم.

اگر ناراحت نمي شويد,آيا ورود شما به اين 
عرصه براي جلب توجه هم بوده است؟

مریال زارعـي: سـوال خيـلي خـوبـي بـود چــون        
خيلي ها چنين تصوري را دارند. رسانه اي کردن 
فرهنگ  گسترش  موجب  اگر  ها  فعاليت  این 
را  این  اما  نيکوکاري در جامعه شود مفيد است. 
مهر  اقدامات  که  دارم  دوست  خيلي  که  بگویم 
آفرین پوشش خبري نشود و در سکوت رسانه ها 
ما اقدامات خود را انجام بدهيم و بعد ببينيم که 
آیا باز هم کسي هست که بگوید براي جلب توجه 
رضاي  براي  فقط  من  کنيد؟  مي  کاري  چنين 
خداي خودم این کار را مي کنم و فکر مي کنم 
باید خيلي وقت پيش وارد این موضوع مي شدم.

بلوچستان  و  سيستان  به  اخيرتان  سفر 
چطور بود؟

مریال زارعي: کمک هایي بود که موسسه مهرآفرین 
براي دهستان کتيج در نظر داشت و من به عنوان 
سفير این موسسه ,براي اهداي کمک هاي مردمي 
موسسه مهر آفرین به سيستان و بلوچستان رفتم 
رسيدگي  دهستان  این  مشکالت  به  نزدیک  از  و 

کردم و گزارشي را به موسسه تحویل دادم.

پرکار  شغل  داشتن  با  ها  سفر  نوع  اين  آيا 
بازيگري خسته کننده نيست؟

مریال زارعي: نه اصال این طور نيست بلکه باعث 
مي شود با دیگر مردم کشور عزیزمان ایران بهتر 
را  مردم  مشکالت  بتوانيم  اینکه  و  بشویم  آشنا 
رســيدگي کنيم بـاعـث از بين رفـتن خسـتگي     

مي شود و حتي باعث شادابي هم هست.

گفتگوي خبرگزاري فارس با 
مريال زارعي درباره ي سفر به كتيج
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مهرآفرين و سفيريارش در کنار زنده ياد مهري وداديان
مهري ودادیان مادر مهربان و بازیگر قدیمي تئاتر و سينماي ایران، پس از هفته ها بيماري در تاریخ 9 اسفند 

ماه 89 دار فاني وداع گفت. 
این بازیگر قدیمي تئاتر، سينما و تلویزیون در سال 1315 متولد شد و از مهم ترین فيلم هایش مي توان به 
»شوهر آهوخانم«، »کميته مجازات« ، »معادله« ، »مرد آفتابي« ، »رابطه« ، »گل هاي داوودي« ، »شازده 

احتجاب» ، »صبح روز چهارم« ،»رگبار« و... اشاره کرد.
چندي پيش از در گذشـت مهـري ودادیـان، مـریال زارعي؛ سـفير یـار مهـرآفـرین، که همـواره از پيشـگامان         
داریوش   : جمله  از  ایران  سينماي  بازیگران  از  تعدادي  همراه  به  است،  بوده  دوستانه  انسان  هاي  فعاليت 
اسدزاده، علي دهکردي، عليرضا خمسه، فریبا کوثري و کامران تفتي به عيادت این بانو رفتند و لحظاتي به 

یاد ماندني را رقم زدند.
در پایان این دیدار، حاضران در دفتر یادبودي جمالتي را براي مهري ودادیان نوشتند.. 

علي دهکردي نوشت: نگاه و صدایت، مادرانه ترین هنرهاست 
مریال زارعي هم نوشت: مامان نازنينم، عزیز مهربانم، خوبم، دوستت داریم، از گذشته تا هميشه.

موسسه مهرآفرین نيز، در دومين جشن بازیگران سينماي ایران از مهري ودادیان و نادره خير آبادي به عنوان 
مادران مهربان سينماي ایران تقدیر کرده بود. هنوز صداي مهربانش در خاطرمان هست : 

با این کارتان من را زنده کردید ...

ت
رف

ا ن
ده

 يا
 از

که
ي 

در
ما
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شهربانو  در اختيار مهرآفرين
 

مجموعه »شهربانو« واقع در منطقه 1 ، از طرف شهرداري تهران در اختيار موسسه مهرآفرین 
قرار داده شده است. مهرآفرین نيز مطابق بيانيه ماموریت و اهداف خود، در این مجموعه 
هم به کارآفریني پرداخته و هم بخشي از هزینه هاي خدمت رساني به مددجویان را تامين 

مي کند.
اختيار  در  مجموعه  این  از  نيمي  از  بيش 
مهـرآفـرین قرار دارد. گـروه بانـوان نيـکوکار 
مهرآفرین در این مجموعه مستقر هستند و با 
برپایي کالس هاي مختلف به نفع مهرآفرین 
در جهـت خـدمـت رسـانـي به مـددجـویـان 

درآمدزایي مي کنند.

زبان  آموزش  هاي  دوره  مجمـوعه  ایــن  در 
انگلـيسي، فــناوري اطالعـات و کامپيــوتر،      
خانه آرایي، هـنرها و صـنایع دسـتي، نقاشي 
افزارهاي  نرم  داخلي،  دکوراسيون  و طراحي، 
اتـوکـد و فـوتـوشـاپ و....، خـوش نـویسـي،  
قالـيبافي، خـياطي، سـاخت زیور آالت، سفره 

آرایي، پيرایش ، سفره عقد و مثنوي خواني به صورت روتين برگزار مي گردد . همچنين 
کلبه ي بازي مجموعه نيز جهت نگهداري و آموزش کودکان پذیراي آنان است.

در این مجموعه به غير از برگزاري این دوره ها، سمينارها و کارگاه هایي نيز برگزار مي شود. 
یکي از برنامه ها سمينار »معجزه ي دعا و نيایش« بود که در آبان ماه توسط خانم »هله 
پتگر« برگزار شد. استقبال بسيار زیادي از این برنامه صورت گرفت و فضاي سالن در حين 
برنامه حال و هواي عرفاني داشت. در پایان مراسم هم بازارچه غذا به نفع کودکان مهرآفرین 

برپا بود و شرکت کنندگان در سمينار از این بازار خرید کردند.
با سرپرست گروه بانوان نيکوکار در  این مجموعه، خانم پروین راوریان که از یاوران افتخاري 

موسسه هستند گفت و گویي به شرح زیر انجام داده ایم:
    پيش از قبول مسـئوليت  در شهربانو 

در چه حوزه هايي فعاليت داشتيد ؟ 
بـنده فـارغ التـحصيل رشـته حســابداري 
صــنعتي هســتم و در نــهادهاي مختلفي 
وزارت  شریف،  صنعتي  دانشــگاه  همچون 
طور  همين  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
سـازمـان هاي بخـش خصــوصي اشــتغال 

داشته ام.
تحصيلي  رشته  که  اين  به  توجه  با      
شما با فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
توضيح  است  ممکن  ندارد  همخواني 
شما  شد  باعث  عاملي  چه  که  دهيد 
عالقه  هايي  فعاليت  چنين  به  نسبت 

نشان دهيد؟
نخست باید اذعان کنم که  پرداختن به چنين اموري  مربوط به سنوات اخير نيست؛ بلکه 
من از خيلي سال ها پيش نسبت به این گونه  فعاليت ها عالقه داشته ام و حتي بارها در 
حاشيه ي شغلم به فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري پرداخته ام که البته همکاري و 

دستان پرمهر
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فعاليت با  NGOهاي مختلف نيز براي پيگيري این موضوع بي تأثير نبوده است.
  گمان مي کنيد توانسته ايد تا به اين لحظه رسالت موسسه مهرآفرين را دنبال 

کنيد؟
آن چه که باید گفت این است که  در حال حاضر مجموعه  شهربانو،  تمام سعي و تالش 
خود را  براي پيشبرد اهـداف و رسـيدن به رویکردها و بـرنـامه هاي طـوالني مدت  مؤسسه 
این  و  است  داده  انجام  مهرآفرین 
به  نسبت  ما  که  شده  باعث  موضوع 
را   دیگري  نکته  اميدوارشویم.  آینده 
نشان  خاطر  زمينه  این  در  باید  که 
کنم این است که گروهي که در حال 

حاضر فعاليت خود را با آن  شروع کرده ایم کوچک و تازه کار هستند و اگر ما در این مدت 
بتوانيم گروه بانوان مان را تقویت کنيم، دست ما براي رسيدن به اهداف دیگر باز مي شود. 

  موانع و مشکالت موجود در شهربانو چيست و قادر به حل کدام يک بوده ايد؟
مهم ترین مانعي که در حال حاضر ما را با مشکل مواجه کرده است، قرار گرفتن شهربانو 
در ناحـيه اي از تهــران است که داراي  شـيب تنـد و دشــواري اسـت و دسـترسي افراد      
مراجعه کننده به آن را با سختي هایي مواجه کرده است. نکته قابل تأمل در این مورد 
این است که اگر این مرکز در جاي بهتري قرار مي گرفت تعداد افراد مراجعه کننده بيشتر از آن چيزي بود که در حال حاضر شاهد آن هستيم؛ 

ولي چون مسئوليت آن را قبول کردیم تمام سعي و تالش خود را براي پيشرفت و توسعه این 
مؤسسه انجام خواهيم داد. 

 آيا استفاده ازاين مرکز براي عموم آزاد است ؟
بله. تمام تالش خود را به کار گرفتيم تا  بتوانيم زمينه  حضور را براي همه افراد مهيا کنيم؛ 
البته ما براي افرادي که درآمد و بضاعت کمتري دارند تدابير خاصي را اندیشيده ایم تا مشکلي 

سد راه آن ها نشود .
  چه فعاليت هايي براي معرفي اين مرکز انجام داده ايد؟ 

فعاليت هاي مختلفي در این خصوص صورت گرفته است. در مجالت متعددي اطالع رساني 
شده که البته با همـکاري شهــرداري نيز کوشـيده ایم در حوزه تبليغــات  تا حد تــوان از    

پتانسيل هاي موجود استفاده کنيم.
  در اين مجموعه چه کساني شما را همراهي مي کنند ؟

هریک از افراد براي رسيدن مجموعه به مدارج متعالي به نحو شایسته اي تالش خود را به کار مي بندند و با جان و دل مي کوشند و انصافاً کم 
نمي گذارند؛ اگر بخواهم از آن ها نام ببرم ممکن است خيلي ها از قلم بيفتند. ولي نمي توان از همراهي و زحمات بي شائبه مدیریت محترم 

مجموعه شهربانو سرکار خانم مریم کوهي و نيز خانم ها قضاوت، منصفي، بي الم، خواجه پور و گوهري چشم پوشيد. 
  سخن پاياني ؟

ضمن تشکر و قدرداني از همه دوستان و اساتيد محترمي که خالصانه ما را همراهي نموده اند؛ از عزیزاني که مي توانند با شهربانو همکاري کنند، 
صميمانه در خواست مي کنم که با ایجاد ارتباط و تماس با دفتر ما، آمادگي خود را  براي همکاري اعالم بفرمایند.

شهربانو در ميدان تجریش - خيابان در بند - ميدان امام زاده قاسم واقع است و از عالقه منداني که تمایل دارند در کالس هاي ما ثبت نام کنند 
تقاضا مي شود، با شماره هاي22700320  - 22745100 تماس حاصل نمایند.
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هر روز به جمع بـزرگـواراني که به مهـرآفـرین اعتماد مي کنند و به آن    
مي پيوندند، افزوده مي شود.

در این ميان مدیران موفقي هم وجود دارند که بخشي از درآمدشان را 
که حاصل فضل خداوند، فکر خوب و تالش هدفمند خود هستند، به 

نيازمندان اختصاص مي دهند.
با یکي از این ایشان که مدیر یکي از رستوران هاي زنجيره اي مشهور 
و خوش نام اسـت، به گفت وگو نشسته ایم.  رسـتوران هاي زنجيره اي 
پدرخوب با این که زمان زیادي از تأسيس شان نمي گذرد، توانسته اند 
اعتماد باالي مشتري را به خود جلب ونام خود را در ميان رستوران هاي 

مطرح ثبت کنند.
گفت و گـوي خـبرنگار مـا بـا شهـرام فــّخار، مـدیرعامل رستوران هاي      
پایيز  مهماني فصل  ميزبان  ایشان  را مي خوانيد.  پدرخوب  اي  زنجيره 

مهرآفرین بودند و تمامي هزینه ي مراسم را متقبل شدند.
*   نظر شما درباره مؤسسه نيکوکاري مهرآفرین چيست و چگونه با آن 

آشنا شدید؟
مؤسسه نيکوکاري مهرآفرین یکي از موسسات موجه و قابل اعتماد در 
کشور است که تاکنون فعاليت هاي بسياري در زمينه خدمات رساني 
ارائه داده است  به خانواده هاي بي سرپرست و بدسرپرست در جامعه 
که من نيز از طریق دوستان خير که نقشي را در این موسسه بر عهده 
داشتند با آن آشنا شدم. به نظرم آشنایي با این موسسه نيکوکاري یکي 
از زیباترین رخدادهاي زندگي ام بود که باعث ارضاي روحم مي شود و 
حس بسيار زیبایي در اثر همکاري با آن به من دست مي دهد. افرادي 
که دراین موسسات عضو مي شوند، هدفشان باید تنها، کسب رضاي خدا 

باشد نه خودنمایي، ریا و مانورتبليغاتي.  
*  به نظر شما وضعيت موسساتي از این نوع در کشور چگونه است؟

در حال حاضر موسسات نيکوکاري در ایران وضعيت خوبي ندارند و اگر 
از این موسسات حمایت هاي درست و خوبي صورت نگيرد نمي توانند 
به کار خود ادامه دهند. بنابراین دوستان و اصناف و حتي دولت باید از 
موسساتي که در این زمينه ها فعاليت مي کنند و کارهاي مفيدي را نيز 

ارائه داده اند، حمایت کنند.  
باید به جذب  یاور، مهرآفرین چگونه  از دیدگاه شما به عنوان یک    *

افراد بپردازد؟
 موسسات نيکوکاري باید در جلب افراد نيکوکار گزینش داشته باشند 
تا به خوبي دریابند که هدف افراد از همکاري با این موسسات چيست 
و آیا این افراد سابقه مثبتي در جامعه دارند یا نه. حتي 
درجذب افراد نيکوکار مي توانند تبليغات الزم را انجام 
دهند و افراد موجه را جذب کنند. افرادي که مي توانند 
با صداقت و صفاي الزم و براي رضاي خدا چنين کاري 
افراد  باشند.  تاثيرگذار  زمينه  این  در  و  دهند  انجام  را 

خير خودشان نيز مي توانند کسان دیگري را با این موسسه آشنا کنند . 
*   کمک به موسسه چگونه و از چه طریقي باید  صورت گيرد؟

 کمک به موسسات نيکوکاري نباید تنها کمک مادي باشد؛ بلکه افراد از 
طریق معنوي مي توانند به افراد نيازمند کمک کنند. بنابراین آن چه در 
این زمينه مهم است نهادینه کردن فرهنگ نيکوکاري است. گلریزان و 
برگزاري برنامه هایي به نفع موسسه ميتواند در این زمينه موثر واقع شود. 

*    در زمينه فرهنگ سازي باید چه اقداماتي صورت گيرد؟
 فرهنگ سازي در این عرصه باید با برگزاري کالس هاي آموزشي، همایش ها و 
برنامه هاي جنبي ایجاد شود و از افراد نيکوکار دعوت شود در این کالس 
ها حضور یابند و از تجربيات خود براي مخاطبان کالس ها بگویند؛ اما 
این حرکت هاي فرهنگي باید به صورت مستمر صورت گيرد تا در طول 

زمان تاثيرگذار باشد. 
*   نقش دولت را در رابطه با موسسات نيکوکاري چگونه مي بينيد؟

 نقش دولت در رابطه با موسسات نيکوکاري باید نقشي حمایت کننده 
باشد. الـبته دولـت در رابـطه بـا ایـن موسسات باید نقشي نظارتي را نيز 
برعهده بگيرد و یا در رابطه با برنامه هایي که از سوي این موسسات برگزار 
مي شود با سياست تشویقي برخورد کند.  مثال مکان همایش ها را در 

اختيار افراد برگزارکننده قرار دهد.  
*    خاطره اي درباره نيکوکاري دارید که براي ما تعریف کنيد؟

خاطره اي از چگونه پيوستن به یکي از موسسات خيریه دارم که بسيار مرا  
تحت تاثير قرار داد. حدود چند سال پيش به همراه چند تن از دوستان 
از طرف موسـسه خيریه امام علي عليه السالم در ظهـر عـاشـورا رفـتيم 
تا براي تعدادي از کودکان بي سرپرست غذا ببریم و در آن جا بود که من 
با وضعيت تأسف برانگيز این کودکان آشنا شدم و این وضعيت به حدي 
مرا تحت تاثير قرار داد که از آن به بعد تصميم گرفتم یک پنجم از درآمد 
خود را به کودکان بدسرپرست و یا بي سرپرست بدهم و تا امروز نيز روي 

این تصميم خودم هستم.  
*   در حال حاضر چه برنامه اي براي همکاري با این موسسه دارید؟

 برنامه هایي براي حمایت و کمک به موسسه نيکوکاري مهرآفرین داریم. 
ازجمله این برنامه ها، برگزاري جشنواره صنایع غذایي است که قرار است 
درآمد حاصل از این جشنواره صرف آزاد کردن زنداني ها و موسسه خيریه 

شود . 
*   و سخن پایاني؟

 آرزو دارم افرادي که دراین عرصه گام برمي دارند به هيچ عنوان تزلزلي 
به خود راه ندهند و هيچ ترسي ازموفق نشدن نداشته باشند؛ چرا که این 
مسير راهي است که آرامش روحي و رواني انسان در آن فراهم مي شود. 
در واقع انسان با نيکوکاري روح انسان دوستي را در خود پرورش مي دهد 
و زندگي خود را بيمه خواهد کرد و به نوعي از کارها و فعاليت هاي خود 

احساس رضایت مي کند .

مدیرعامل رستوران هاي زنجیره اي «پدر خوب« :

مهرآفرين از مؤسسه هاي موجه و قابل اعتماد در کشور است
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کودکان بدسرپرست، گروهي از افراد جامعه هستند که در معرض آسيب هاي اجتماعي پيچيده و فراواني قرار دارند. به دليل همين 
، موسسه  این حال  با  رفته است.  از کودکان  این گروه  به سراغ  نهادي  قانوني موجود، کمتر  پيچيدگي ها و همچنين خالء هاي 

مهرآفرین این دسته از کودکان را در گروه هدف خود قرار داده است.
اما با وجود این که معموال به این کودکان کمتر از کودکان بي سرپرست توجه مي شود، در ادبيات فارسي، آثار وزیني وجود دارد 
که به خوبي به موضوع این کودکان پرداخته است. یکي از این آثار، شعر »فعل مجهول« سروده ي خانم بهبهاني است که به اتفاق  

بخش هایي از آن را با هدف آسيب شناسي این گروه بررسي مي کنيم.

ژاله در این جا دانش آموزي است که نمي تواند سوال آموزگار را پاسخ گو باشد. آموزگاري که شاید تا اندازه اي هم خودبين بوده و 
مصرع » تا ز اعجاز خود شوم آگاه« گویاي این موضوع است. به عالوه، آموزگار بدون در نظر گرفتن مشکالتي که ممکن است براي 
ژاله وجود داشته باشد، وي را متهم به بازیگوشي و بي حواسي مي کند. در جامعه ي ما شخصيت هایي مشابه این آموزگار فراوان 

به چشم مي خورد.
خنده ی دختران و غرش من
ریخت بر فرق ژاله چون باران

ليک او بود غرق حيرت خویش
غافل از اوستاد و از یاران

او موجب تحقير  به امکان وجود مشکالتي براي ژاله و تمسخر  بي توجهي آموزگار 
وي توسط  همکالسي هایش مي شود. تحقير شدن توسط اقشار مختلف جامعه که 
ناشي از کمبود ها و آسيب هایي است که این گروه از کودکان با آن دست به گریبان 
مي شوند ، در دوران کودکي باعث بروز افسردگي، پرخاشگري، خود کم بيني شده  
و در سنين بزرگسالي موجب به وجود آمدن انواع عقده هاي رواني در آنان مي شود.

رفته تا عمق چشم حيرانم
آن دو ميخ نگاه خيرهء او

موج زن در دو چشم بي گنهش
رازي از روزگار تيرهء او

بّچه ها صبحتان به خير...سالم
درس امروز ما فعل مجهول است
فعل مجهول چيست مي دانيد؟

ساعتي داد آن سخن دادمنسبت فعل ما به مفعول است
حّق گفتار را ادا کردم

تا ز اعجاز خود شوم آگاه
ژاله را زآن ميان صدا کردم

ژاله! از درس من چه فهميدي؟
پاسخ من سکوت بود و سکوت

ده جوابم بده کجا بودي؟
رفته بودي به عالم هپروت؟

خشمگين، انتقامجو، گفتم
بّچه ها! گوش ژاله سنگين است

دختري طعنه زد که: نه خانم
درس در گوش ژاله یاسين است

بررسي یک شعر با نگاه آسیب شناسي به جامعه ي هدف مهرآفرین

درد مشترک
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یا همان عمِل  انتخاب شایسته اي است. فعل  به راستي  این جا مشخص مي شود که  با عنوان »فعل مجهول« در  نام گذاري شعر  دليل 
»سرپرست بد« که در این جا »پدر« است، براي ژاله مجهول است! ژاله کودکي است که  نقش پدر را در جامعه، نقش یک حامي مي بيند، 
اما براي او حتي واژه ي پدر به یک کابوس بدل شده و آسایش را از او، مادر ، خواهر و برادرش گرفته است. این قصه ي غصه و حرمان در 

کالس درس هم رهایش نمي کند.
نکته ي قابل توجه این است که ژاله اگر پدري باالي سر خود نداشت، شاید به خاطر فقر، همچنان خواهر شيرخوارش از گرسنگي مي ناليد 
و برادرش تا سحر تب دار در کنارش بود، اما نه دلي پر خون از پدر داشت، نه چشمي اشکبار از غم خواهري که به مشت و سيلي کوفته 
             – شده! از این گذشته به جاي این که دلتنگي و پریشاني خاطر از نبود مادر داشته باشد – مادري که پدر ناجوانمردانه از خانه بيرونش کرده

مي توانست در کنار او باشد تا با نوازش هاي مهربانانه اندکي دردهایش را تسکين دهد.
از سوي دیگر با توجه به این که در فرهنگ دیني ما یتيم نوازي بسيار توصيه شده است، امکان پيدا شدن یک حامي مادي یا معنوي براي 
ژاله و خانواده اش دور از ذهن نبود. اما کودکي که به طور اسمي سایه ي پدر را باالي سر خود دارد - هرچند که این سایه، سياهي باشد و  
بر دوش خانواده سنگيني کند- باز به دليل همان کمتر مطرح شدن و همچنين مشکالت قانوني سرپرستي کودکان، از بخت بسيار اندکي 

براي بهبود زندگي برخوردار است.

گفت و ناليد و آنچه باقي ماند
هق هق گریه بود و ناله ي او

شسته مي شد به قطره هاي سرشک
چهره ي همچو برگ الله ي او

ژاله با سن و سال کمي که دارد طاقت نگاه هاي سنگين آموزگار و خنده هاي از روي تمسخر   
بچه ها را ندارد و به بدبختي خود در ميان جمعي از هم سن و ساالنش اعتراف مي کند. 

آن چه مسلم است و در این شعر به آن اشاره نشده این است که این بار تحقير جاي خود را به 
ترحم مي دهد و موجب شکسته شدن غرور کودکانه ي ژاله مي شود. ژاله از این پس همواره با 
نگاه هاي ترحم آميز هم کالسي هایي روبروست که پدر برایشان همان نقش حامي را دارد و براي 

آسایش فرزندش از هيچ کوششي فرو گذار نمي کند. یعني همان است که باید باشد. 
به عالوه ، ژاله از یک سو با کمبود محبت هاي پدر به معناي واقعي روبروست و از سوي دیگر با 

شکسته شدن حرمت و حالوت یک واژه ي واال یعني همان »پدر« ، در مقابل دیدگانش!

ناله ي من به ناله اش آميخت
که غلط بود آن چه من گفتم

درس امروز، قّصه ي غم توست
تو بگو، من چرا سخن گفتم؟

آموزگار نيز با شنيدن داستان الله و رنج و درد او ، درس خود را از یاد مي برد. گویا به این نتيجه رسيده که تا زماني که چنين کودکاني در 
جامعه وجود دارند و در معرض این گونه رفتارهاي غير انساني قرار مي گيرند، پرداختن به موضوعي چون »ساختار فعل مجهول در دستور 

زبان فارسي« بي معني است. آن چنان که خودش در پایان اعتراف مي کند:

»فعل مجهول« فعل آن پدريست
که تو را بي گناه مي سوزد

                                                                                                                                   تمنا استاد

از غم آن دو تن، دو دیده ی من
این یکي اشک بود و آن خون بود

مادرم را دگر نمي دانم
که کجا رفت و حال او چون بود

»فعل مجهول« فعل آن پدریست
که دلم را ز درد پر خون کرد

خواهرم را به مشت و سيلي کوفت
مادرم را ز خانه بيرون کرد

آن چه در آن نگاه مي خواندم
 قّصه ی غّصه بود و حرمان بود

 ناله اي کرد و در سخن آمد 
با صدایي که سخت لرزان بود

شب دوش از گرسنگي تا صبح
خواهر شيرخوار من ناليد

سوخت از تاب شب برادر من
تا سحر در کنار من ناليد
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از کار  ناگزیر  پایين  به مفهوم کودکاني هستند که در سنين 
در کارگاه ها، کارخانه ها و یا خيابان ها مي باشند، که از بستر 
آموزش به دور مانده اند. کودکان خياباني کودکاني هستند که 

خيابان محل زندگي، کسب درآمد و اقامت آنان است 

هدف از تاسيس این انجمن یاري رساندن به کودکان آسيب دیده و در معرض آسيب اعم از 
کودکان کار- خيابان و پناهنده مي باشد .

انجمن به امور تعليم و تربيت، ارتقاي سطح زندگي فرهنگي و کمک به کودکان محروم شرافتمند 
که با دستان کوچک خود چه بسا نان آور خانوار هستند مي پردازد .

کار کودکان مانع از دسترسي و تحقق حقوق آنان نشود.
اعالم  براي  و تالش  افکار عمومي  آگاه سازي  و  حساس 
برنامه هاي رسمي از سوي نهادها و سازمان هاي ذیربط 

دولتي درارتباط با پدیده ي کودکان خياباني

انجام تمامي امور مربوط به تعليم و تربيت, ارتقاي سطح 
به  کمک  مشاوره,  خدمات  و  درمان  بهداشت،  زندگي, 
کار،  از  اعم  اجتماعي  دیده  آسيب  نوجوانان  و  کودکان 

خيابان و محروم که منجر به بهبود وضعيت آنان گردد.
آگاه سازي آحاد جامعه در زمينه ی پيشگيري از افزایش 

و کمک به کاهش کودکان خيابان

درباره انجمن 

کودکان کار  

هدف  

چشم انداز

ماموریت

معرفي انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
این در خانه ي مهر است که باز است هنوز ...

چشم انداز و ماموریت انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

انجمن حاميان کودکان کار و خيابان از سال 1381با مجوز 
ثبت  و  بهزیستي  از  تاسيس  پروانه  کشور،  وزارت  از  رسمي 
شرکت ها با شماره 14174 شروع به کار نمود. این انجمن 
با گرد هم آمدن تعدادي پزشک و روان شناس و کارشناس 
ترویج  زمينه  در  کار  ي  تجربه  که  افرادي  و  تربيت  تعليم 
پيمان نامه جهاني حقوق کودک را داشته اند شکل گرفت. 
گوناگون  هاي  آسيب  و  جامعه  مسائل  به  توجه  با  انجمن 
اجتماعي و به دليل این که هر یک از این معضالت نياز به 
کار تخصصي دارند، تصميم گرفت مشخصا در مورد کودکان 

کار و خيابان فعاليت نماید.
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سابقه فعاليت دو نفر از اعضاي هيات مدیره انجمن در مورد 
کـودکـان کار و خيـابـان به اردیبهشـت سال1379 در منطقه 
دروازه غار باز مي گردد. که این اولين تجربه کاري انجمن ها و 
نهاد ها در مورد معضل کودکان خياباني بود ، لذا با توجه به 
ضرورت، انجمن حاميان کودکان کار و خيابان 
در سال 1381 با شماره 14174 به ثبت رسيد، 
هدف این انجمن پيگيري امور مربوط به تعليم 
و تربيت، ارتقـاي سـطح زنـدگي، بهـداشـت و 
درمان ، کمک به کودکان و نوجوانان )دو دهه 
نخست زندگي( آسيب دیده اجتماعي و انجام 

خدمات مشاوره اي بود.
انجمن به شرح  از فعاليت هاي رسمي  بخشي 

زیر آغاز شد:
- ایجاد ارتباط با قسمت آسيب هاي اجتماعي 
بهزیستي براي ارایه خدمات به کودکان مستقر 

در مهمانسراي سالمت واقع در پارک خيام.
- بـرگـزاري کـارگـاه آمـوزشـي در مورد این 
نهاد هاي  از  مدعوین  و  اعضا  جهت  کودکان 

مختلف
- تهيه بـروشـور و پخـش آن بـراي بـاال بردن سطح اطالعات 

آحاد جامعه در مورد این کودکان 
اعضا جهت  براي  آموزشي مددکاري  برگزاري کالس هاي   -

ایجاد ارتباط صحيح با کودکان کار و خيابان.
- ارتبـاط با سـازمـان یونيسف به منظور دست یابي به منابع 

اطالعاتي.
- ایجاد ارتباط با مهمانسراي سالمت شماره 2 واقع در ميدان 

شوش.
- ایجاد ارتباط با ستاد پذیرش کودکان خياباني )مرکز یاسر( 

و ارائه بعضي خدمات به آن مرکز. 
- تهيه و انتشار خبرنامه

- برگزاري همه ساله جشن روز جهاني کودک.
- تهـيه لبـاس کـار و ماسک و دستکش براي کودکان زباله 

گرد.
- تهـيه طرح ایسـتگاه مهـر جهت جـذب کودکان خياباني و 
ارسال آن به شهرداري ، بهزیستي ، قسمت پژوهش مجلس 

شوراي اسالمي ، نيروي انتظامي و یونيسف.

اخير  هاي  سال  در  گرفته  صورت  اقدامات  ترین  مهم 
توسط این انجمن به شرح زیر مي باشد

- عضویت در شبکه سالمت و بهداشت باوري و شرکت در 
جلسات کميته آموزش و پژوهش این شبکه

-  خریداري خانه مهر کودک شماره 4 واقع در حصارک 
توسط یک خير، که تا بهار سال 87 تعمير و تجهيز آنجا 
افتتاح   87 سال  ماه  مرداد  اول  در  و  انجاميد  طول  به 

گردید.
- انجام  معاینه کامل جسماني و آزمایشات بيماري هاي 
عفوني از طرف گروه تحقيقات بيمارستان مفيد از تمام 

مددجویان خانه مهر آق تپه
- بازگشایي خانه مهر کودک 5 سرآسياب جهت کودکان 
کار این منطقه که با در خواست اهالي منطقه فردیس و 

سرآسياب صورت گرفت.

منبع : وب سایت انجمن حاميان 
کودکان کار و خيابان

تولد انجمن 

اقدامات سال هاي اخیر انجمن
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تاریخچه

خدمات موسسه 

ديگر سرما جان کودکي را در اين جا نمي گیرد   همه چيز از خواندن یک خبر غم انگيز شروع شد. خبر بسيار تلخ بود. » ده 
کودک  در ایستگاه اتوبوس به دليل نداشتن لباس گرم از سرما یخ 
زدند و جانشان را از دست دادند«. خواندن همين خبر باعث شد 
که زندگي دیک سانفورد تغيير کند. دیک سانفورد بعد از خواندن 
این خبر به یک فروشگاه رفت و تمام پالتو هاي فروشگاه را خرید و 
آنـها را ميـان 58 سـازمـانـي که به فعـالـيت هـاي خيـرخـواهـانه             
مي پرداختند، تقسيم کرد. این هدیه باعث شد ده ها کودک  شب 
را با لباس گرم سپري کنند و سرما باعث مرگ آنها نشود. از سال 
با مبلغي  اند   توانسته  1998 آقاي سانفورد و موسسه خيریه اش 
بالغ بر 14 ميليون دالر ، بيش از 500,000 پالتو به کودکاني که  در 

سراسر ایاالت متحده با فقر زندگي مي کنند هدیه دهند. 
دیک سانفورد معتقد است : » کتي که ما به کودکان هدیه مي دهيم صرفا براي 
محافظت از سرما نيست. این کت خاصيت هاي جادویي مثل باال بردن اعتماد 
به نفس ، رضایت از خود و .... براي کودک به ارمغان مي آورد.کودکي که مجبور 
بود تا آمدن اتوبوس مدرسه از سرما بلرزد و همين قضيه باعث مي شد کودک  
از ماندن در  پالتوي گرم  با داشتن یک  بزنند حاال  باز  از رفتن به مدرسه سر 
سرما ترسـي ندارد. مهم تر از همه، ما با این هدیه به خانواده ها این امکان را         
مي دهـيم تا پول خود را صرف سـایر هـزینه هاي سنگين زندگي مثل غذا و 

اجاره و سوخت کنند.«
بيشتري  ایاالت  در  سال  هر  کودکان  براي  گرم  لباس  کردن  فراهم  عمليات 
 26 در  است  توانسته  موسسه  این  حاضر  حال  در  کند.  مي  پيدا  گسترش 
ایالت براي کودکان لباس گرم فـراهم کند. این موسـسه کت ها را در اختيار         
سازمان هاي غير انتفاعي دیگر قرار مي دهد تا آن ها هم بتوانند خدمات و تعداد 

کودکان تحت پوشش را افزایش دهند.  
پـاسـخگویي، کـار تيـمي، احـترام و نوآوري ارزش هاي اصلي در این موسسه 

محسوب مي شوند.

و  پسرانه  انواع  در  و  گانه  بچه  در سایزهاي مختلف  ها  کاپشن  و  ها  کت 
دخترانه تهيه مي شود. به همين دليل هم جلوه مناسبي دارد و هم راحتي 
وگرما را براي بچه ها  فراهم مي کند. این موسسه کت هاي دسته دوم را 
به دالیل نياز به تعميرات و محدود بودن سایز و رنگ و همچنين اثر بدي 
که ممکن اسـت بر روي بچه ها داشـته باشد، اسـتفاده نمي کند و هميشه 
کت نو به بچه ها هدیه مي دهد. هر سال طراحي کت ها با توجه به نياز 

کودکان و خواسته هاي آن ها مورد بازنگري قرار مي گيرد.
فعاليت موسسه  »Operation warm« تنها به توزیع لباس گرم محدود 
نمي شود ، افزایش سطح  کيفيت آموزش ، دسترسي به بهداشت عمومي و 

باال بردن پایداري خانواده ها از دیگر دغدغه هاي این موسسه است. 
به تازگي ایـن مـوسـسه به فعـالـيت هاي حفظ محيط زیسـت روي آورده 
است و از بازیافت قوطي هاي پالستيکي مواد اوليه تهيه پالتو ها را فراهم        

مي کند.
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احساسات و عکس العمل بچه ها

operation warm منبع : وبسایت
ترجمه : نوید فهیمی

ن  
ارا

وک
یک

ت ن
رک

شا
م

بچه هاي مدرسه اي در پنسيلوانيا وقتي در یک زمستان سرد کاپشن هایشان 
را گرفتند، این گونه گفتند :

•   حاال مي تونيم منتظر سرویس مدرسه باشيم و گرم بمونيم.
•   کاپشنمو دوس دارم یه چيز جدیدیه!

•    این کاپشن خود خودمه. هيشکي قبال استفاده نکرده ازش.
•    مامي خيلي خيلي خيلي خوشحال ميشه که ببينه من یه کاپشن گرم دارم.

•    این » بهتر ترین « کاپشنيه که تا حاال از یه نفر گرفتم!

»Operation warm« سه بسته براي کمک هاي نيکوکاران در نظر 
گرفته است : بسته 15 دالري ، بسته 375 دالري و بسته 1500 دالري. 
بسته اول بـراي تهيه کت یک کودک ، بسته دوم براي تهيه کت هاي 
مورد نياز یک کالس درس کودکان و بسته سوم براي تهيه کت هاي مورد 

نياز یک اتوبوس از کودکان دانش آموز.
به  بـرپا کرده که  بـراي دانشـگاه ها و کالج ها  برنامه  این موسسه یک 
نوعي انسان دوستي را به دانشجویان یاد مي دهد. دانشجویان با معرفي 
موسـسه و نيـاز بچه ها به دوسـتان و هم دانشگاهيان مي توانند دامنه ي              
فعاليت هاي نيکوکارانه را گسترش داده و به Operation warm در 
زمينه هاي مختلفي مثل سازمان دهي عمليات لجستيکي ، ارائه ایده هاي 
جدید جهت افزایش درآمد و یا شناسایي سازمان هاي کوچک یا مدارس 

محلي که کودکان آنها نيازمند هستند کمک کنند.
پنسـيلوانيـا                                  دانشـگاه  دخـترانه  هـاي  کالب  از  یـکـي  مـــثال  بــراي 
موسسه   برنامه  این  در  که   )the university of Pennsylvania(
و  والدین   ، دوستان  از  دعوت   ، شيریني  و  غذا  فروش  با  دارند  شرکت 
بر 4500 دالر درآمدزایي داشته  بالغ  دانشجویان موفق شدند که  دیگر 
باشند و با این کار توانستند براي کودکان یک مدرسه ابتدایي عمومي در 

پنسيلوانيا ، بيش از 300 کاپشن تهيه کنند. 
ویـالنــووا    دانشــگاه  دانشــجویــان  تــرتــيب  همـــــين  به 
)university of Villanova( با درآمد بيش از 2500 دالر و فراهم 
ابتدایي  مدرسه  یک  اموزان  دانش  براي  کاپشن   150 از  بيش  کردن 
کلمـبيا  مـثل  دیگـري  هاي  دانشـگاه  کـردنـد.  کمــک  مـوسـسه  بـه 
دانشگاه   ،  )university of the District of the Columbia(
فــورد  هــنري  دانشــگاه  و   )Clarion university( کـالریـون 
)Henry Ford Community College( نيز در این برنامه شرکت 

مي کنند.
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نقل  به  مهرآفرین  به گزارش وب سایت 
از خـبرگـزاري فـارس، معـاون مشارکت هاي مردمي امداد با 

اشاره به این که هنوز آمار کامل کمک هاي مردمي در جشن نيکوکاري به 
دست نيامده است، گفت: آمار اوليه کمک هاي مردمي در جشن نيکوکاري 

بيش از 12 ميليارد تومان است.
سعيد ستاري اظهار داشت: خوشبختانه امسال حضور مردم نسبت به سال هاي 
گذشته در جشن نيکوکاري پرشورتر بود به طوري که بر اساس آمار، نيکوکاران 

کمک هاي قابل توجهي را به محرومان کرده اند.
وي اضافه کرد: امسال بيش از یکصد هزار پایگاه در سراسر کشور کمک هاي 
اینکه بيشتر کمک به  مردم را جمع آوري کردند ضمن 

صورت نقدي است.
خبري  گروه  گزارش  به 

مهرآفرین، حميد حاج اسماعيلي در گفتگو 
با مهر با بيان اینکه شعار هزاره سوم سازمان بين المللي 

کار، کار شایسته است که متاسفانه در برنامه چهارم توسعه به آن توجهي 
نشده است، گفت: پيگيري این موضوع در برنامه پنجم توسعه به وزارت کار و امور 

اجتماعي سپرده شد که براي آن اقدامات جدي تري در حال انجام است.
حاج اسماعيلي ادامه داد:  نهادینه کردن مقاوله نامه هاي بنيادین و بين المللي کار 
از مهم ترین موضوعاتي است که کار شایسته به دنبال تحقق آن است، همچنين 
منع کار کودک و افراد زیر 15 سال نيز مقوله دیگري است که پيگيري مي شود.
این فعال کارگري افزود: هم اکنون اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال در کشور 
منع قانوني دارد و افراد 15 تا 18 سال نيز باید به عنوان نيروي کار نوجوان 

فعاليت داشته باشند.
هر  و  شایسته  کار  صورت  هر  در  کرد:  نشان  خاطر  وي 
اقدامي که براي آن بشود در چارچوب قانون کار و ذیل 
آن قابل اجرا است. پس قانون در این بخش مدار حرکت 

خواهد بود.

آمار اوليه كمک هاي مردمي در جشن نيكوكاري 

بيش از 12 ميليارد تومان است 

تاكيد منع كار كودكان زير 15 سال در سند كار شايسته 
ت نيكوكارانه بانوي مدال آور گوانگجو ؛

حرك

سه خيريه 
ث موس

شه احدا
صوريان « در اندي

» من

روي خط نیکو کاري
 » الهه منصوریان« قصد دارد تا با نيمي از پاداش خود، احداث موسسه خيریه اي را در شهرستان سميرم آغاز کند.
به گزارش وبسایت مهرآفرین به نقل از خبرگزاري ورزش ایران ، سانداکار وزن 52 کيلوگرم ایران در بازي هاي 
آسـيایي گوانگجو گفت: از لحاظ مالي تا حدي در مضيقه هستم اما وقتي دیدم در شهـرستان محـروم سمـيرم    
عده اي یتيم بيشتر از من نيازمند هستند این تصميم را گرفتم البته براي این کار بسيار بيشتر از 25 سکه نياز 

دارم اما براي آغاز کار خوب است.
منصوریان در ادامه افزود: پيش از بازي هاي آسيایي نذر کرده بودم هر پاداشي گرفتم نيمي از آن را جهت 

تأسيس موسسه خيریه اي براي ایتام سميرمي صرف کنم.
سانداکار وزن 52 کيلوگرم ایران در بازیهاي آسيایي گوانگجو اضافه کرد: پاداش مدال برنزم در گوانگجو 50  

سکه بود که قرار است با تحویل گرفتن 25 سکه آن کار احداث این موسسه را آغاز کنم.
وي با اشاره به موافقت سازمان تربيت بدني براي این اقدام گفت: قصدم را با مسئوالن سازمان تربيت بدني 
در ميان گذاشتم، آن ها نيز موافقت خود را اعالم کرده اند و قرار است به زودي نيمي از پاداشم را تحویل 

گرفته و اقدامات اوليه براي احداث و تأسيس این موسسه را آغاز کنم.
منصوریان در خاتمه افزود: کارهاي مقدماتي و گرفتن مجوز تاسيس این موسسه در حال انجام است اما 
اميدوارم در این راه مسئوالن استان، شهردار، فرماندار و اعضاي شوراي اسالمي شهرستان سميرم هم 

در حد توان من را حمایت کنند.
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موسسه  عمومي  روابط  از  نقل  به  مهرآفرین  خبري  گروه  گزارش  به 
کودکان  هاي  نقاشي  ماه  بهمن   22 روز  از  کودکان،  مهر  خانه  حمایتي 

تحت پوشش این موسسه در حراجي هنري به فروش رسيد.
این نمایشگاه در برگيرنده بيش از 100 اثر از کودکان کار است که به همت 
موسسه حمایتي خانه مهر کودکان، به هنرمندان نوجوان بدل شده اند. این 

آثار با تکنيک هاي مختلفي همچون مداد، آبرنگ، پاستيل و...خلق شده اند.
موسسه حمایتي خانه مهر کودکان در طول سال هاي گذشته چندین نمایشگاه 
انفرادي از آثار هنري کودکان کار و خيابان را در فرهنگسراي هنر، خاوران و... 

برگزار کرده است.
کليه عالقمندان و خيرین مي تواند با بازدید از این نمایشگاه در مشارکت با این 

موسسه خيریه اقدام کنند.
همــچنين در کــنار ایـن 
نمایشگاه نقاشي، نمایشگاه 
غذایي  و  دستي  صنایع 
خــيرین به نفـع کـودکان 
کــار و خيـابـان نيز برگزار         

مي شود.

به گـزارش خـبرگـزاري فـارس، 
سـتاد دیـه بـا همـکاري باشـگاه 
تيم  با  خيریه  دیداري  ملوان 
هنرمندان برگزار کرد که در این 
مسابقه ملوان با نتيجه 9 بر 2 به 

برتري رسيد.
محمد حيدري  را  ملوان  گل هاي 
سهيل  اوالدي،  مهرداد  گل(،   3(
رحمـاني، هـادي عزیزي، عليرضا 
عزیز  و  پورغالمي  بابک  رمضاني، 

معبودي به ثمر رساندند.
بازیکنان  نيز  هنرمندان  تيم  براي 
کمــکي که از فـوتبـاليســت هاي 
پيشکسـوت بـودند گلـزني کردند. 
نوازي  بهروز پروش خواه و محمد 
ثمر  به  را  هنرمندان  تيم  گل هاي 

رساندند.
با  که  شد  اعالم  مسابقه  پایان  در 
همـکاري شـرکـت ها و نهـاد هـاي 
مختلف حدود 200 ميليون تومان 
آزاد  براي  تا  شد  آوري  جمع  پول 

سازي زندانيان هزینه شود.

گ نقاشي كودكان كار و خيابان 
ش بزر

فرو

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور 

گفت: هم اكنون 110 هزار خير مدرسه ساز 

در سطح كشور مشغول فعاليت هستند.

برتري پرگل ملوان برابر هنرمندان در 

ديدار خيريه 200 ميليون توماني 

محمدرضا  ایران)ایسنا(،  دانشجویان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  به 

با بيان  وز برتر بروجرد 
حافظي در همایش تقدیر از یک هزار دانش آم

این مطلب افزود: هم اکنون در450 شهرستان پرچم بسترسازي براي علم 

ودانش به دوش خيرین مدرسه ساز افتخار خلق کرده است.

وي اظهارداشت: در سال 88 اعتبار دولت براي مدرسه سازي معادل 386 

کمک  تومان  ميليارد   733 زمينه  این  در  خيرین  که  بوده  تومان  ميليارد 
کردند.

براي مدرسه سازي معادل 500  اعتبار دولت  نيز 
امسال  ایسنا گفت:  به  وي 

هزار ميليارد تومان براي ساخت 
ميليارد تومان بوده که خيرین مدرسه ساز یک 

مدارس کشور کمک کردند.

ریيس مجمع خيرین مدرسه ساز کشور ادامه داد: هيچ پيشرفتي باالتر از کسب 

علم نيست و مدرسه بستر توسعه پایدار است
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نیکوکاراني از میان مشاهیر جهان

)ایکر کاسياس( دروازه بان تيـم رئال مـادرید اسـپانيا گفت: فوتبال بهترین وسيله براي وارد شدن به 
قلب مردم و بهترین ابزار براي مبارزه با فقر، کمک به فقرا و کودکان نيازمند است.» ایکر کاسياس« 
روز چهارشنبه در آیين معارفه اش به عنوان سفير حسن نيت سازمان خوار و بار و کشاورزي سازمان 
ملل متحد )فائو( در »ژنو« اظهارداشت: از این که این سازمان به من اعتماد کرد و مرا به عنوان سفير 

ایکر کاسیاس 

 لو
یم

آخ
یو 

خود براي ترویج کمک به فقرا و مبارزه با فقر برگزید ، سپاسگزارم. دروازه بان رئال مادرید که به همراه » اميليو بوتراگوئنو« مسئول 
روابط عمومي باشگاه رئال مادرید در این مراسم شرکت کرده بود ، در گفت وگو با خبرنگاران ، افزود: تالش خود را براي کمک به 
نيازمندان و مبارزه با فقر به کار خواهم بست و براي ارتقاي سطح سالمتي و آمـوزش جـوانان خواهم کوشيد. کاسياس از رائول، رونالدو، 
زیدان ، فيگو ، ویرا ، دروگبا ، ادیبایور ، باجو و باالک که پيش از این به عنوان سفير حسن نيت سازمان ملل متحد فعاليت کرده اند، 
تقدیر کرد و افزود: خوشحالم که به جمع این سـتاره هاي فـوتبال پيوسـتم  و به نظرم فوتبال بهترین وسـيله براي کمک به کودکان 
نيازمند و مبارزه با فقر است. وي افزود: در این راستا مسئوليت سنگيني برعهده دارم اما معتقدم مي توانم از عهده این مسئوليت بزرگ 
برآیم و براي کمک به هرکس که به من نياز داشته باشد ، کوتاهي نمي کنم.کاسـياس ابراز اميـدواري کرد : انتصـابش بعـنوان سفير 

کند.»ریبکا  را هموار  نيازمندان  به  زمينه کمک  ملل،  نيت سازمان  حسن 
گرینسبان«  مدیر توسعه برنامه هاي سازمان ملل متحد نيز گفت: کاسياس 
تـرویج  بـراي  متحد  ملل  سازمان  نيت  حسن  سفير  براي  گزینه  بهترین 
برنامه هاي غذایي و مبارزه با فقر است این انتخاب تنها به دليـل شهـرت 
ایشـان نيسـت بلکه عالقه مندي وي بـراي شـرکت در برنامه هاي مبارزه 
با فقر از جمـله معيارهاي انتـخاب وي به عنوان سـفير حسـن نيت سازمان 
ملل متحد در برنامه هاي خوار و بار و کشاورزي سازمان ملل متحد بوده 

است.

به گزارش سایت مهرآفرین به نقل از وبسایت کانون هواداران تيم 
تيم  لو، سرمربي  آخيم  یو  رنگ  آبي  پليور  ایران،  در  آلمان  ملي 

ملي فوتبال آلمان که در جام جهاني 2010 آفریقاي 
جنوبي هميشه به تن داشت در یک حراجي در برلين 

با قيمت 1 ميليون یورو فروخته شد. 
یورو   ميـليـون   قيمت 1  با  توانست  و  او شانس ميدهد  به  پليور  این  بود که  اعالم کرده  بارها  لو 
بي سـرپرست  کودکان  بـراي  موسـسه خيریه  توسط  مـزایده  این  برساند.  فروش  به  را  پليور  این 
و          بي بضاعت، ترتيب داده شده بود که مبلغ 1ميليون یورو توسط یو آخيم لو به حساب  این 

شرکت واریز شد.
به غير از یو آخيم لو، بسياري از بازیکنان تيم ملي فوتبال آلمان و اعضاي فدراسيون فوتبال آلمان 

کمک هاي نقدي و غير نقدي خود را به حساب این موسسه خيریه واریز کردند که مبلغي حدود 15 ميليون یورو 
جمع آوري شد. 

همچنين فرانتس بکن بائر در این جشن خير خواهانه شرکت کرد و مبلغي نزدیک به 500 هزار یورو را به حساب 
این موسسه براي کمک به کودکان بي سرپرست واریز کرد.
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لیونل مسي

شکیرا

 آواتار

به  مهرآفرین  سایت  گزارش  به 
نقل از خبرگزاري فارس و به نقل 

شکيرا موافقت کرد در یک آگهي تبليغاتي براي تبليغ نوشيدني اسپانيایي ساوا حاضر شود، در عوض قرار شد 
کمپاني فرکسي نت به موسسه خيریه او با نام »پاي دسکالسوز« کمک مالي کند.

او گفت:» آموزش حق طبيعي همه کودکان است و آموزش با کيفيت و درست تنها ابزاري است که مي تواند 
رویاهاي کودکان را به واقعيت تبدیل کند.«

»از وقتي که یک دختربچه بودم این واقعيت تلخ را مي دانستم که بسياري از 

بله آواتار! به گزارش وبسایت مهرآفرین به نقل از دنياي سينما ، جيمز کامرون به تازگي از 
تاریخ سينماي  وضعيت قسمت هاي دوم و سوم پر فروش ترین فيلم 
جهان یعني آواتار پرده برداشت. کامرون گفت که سخت سرگرم نگارش 
فيلمنامه ي آواتار 2 و آواتار 3 است و طبق برنامه ریزي فعلي اش این 
دو فيلم به صورت یک جا و پشت سر هم فيلمبرداري خواهند شد. البته 
نگاهي هم  نيم  و  نيست  فعاليت هاي سينمایي  کامرون صرفا مشغول 
به فعاليت هاي بشر دوستانه دارد. او به تازگي اعالم کرد که بخشي از 
سود قسمت هاي دوم و سوم آواتار به امور خيریه تعلق خواهد گرفت: 
»درصدي از سود آواتار به احتمال قوي صرف امور خيریه خواهد شد. 
من و مسئوالن کمپاني فاکس قرن بيستم با هم به توافق رسيده ایم که 
بخشي از سود فيلم ها را به اهدافي چون حفظ محيط زیست و فراهم 

ساختن دنيایي بهتر براي انسان ها - که نکته هایي از قلب دنياي آواتار هستند 
- اختصاص دهيم. هدفم از ساخت آواتار ، تنها ساخت یک فيلم عظيم نبود بلکه 

از مارکا، ليونل مسي به همراه ميليتو و الساندرو 
به  براي کمک  بارسلونا  باشگاه  روسل، مدیرعامل 
مرکزي  بيمارستان  در  بستري  سرطاني  کودکان 
با  اما  شدند  درماني  مرکز  این  راهي  بارسلونا 

زیادي  تعداد  حضور 
و  خـبرنـگـاران  از 
عـکاسـان داخـلي و 
شده  مواجه  خارجي 

و جا خوردند.
گویا مدیر بيمارستان 
این  خير  کار  از  که 

کودکان در شرایط سخت زندگي مي کنند. «
انجام  نيز  دیگري  خيرخواهانه  اعمال  تازگي  به  شکيرا 

داده است :

این  نخواسته که  با خبر شده  افراد 
عمل بدون بازتاب خبري باشد.

این  به  یورو  ميليون   3 مبلغ  بارسلونا  باشگاه 
بيمارستان کمک نقدي و ليونل مسي شخصا مبلغ 
40 هزار یورو از حساب خود به حساب بيمارستان 

واریز کرده است.
کودکان بستري شده 
از  این بيمارستان  در 
دست ميليتو و مسي 
هدایایي را دریافت و 
به  و  شاد  بسيار  روز 
سپري  را  یادماندني 

کردند.

آهنگ  ویدئوي  موزیک  در  که  را  دهني  ساز  کلمبيا،  متولد  ي  خواننده  این 
»کولي« از آن استفاده کرده بود به یک حراجي اهدا کرده است. این حراجي 
توسط شعبه صليب سرخ واقع در کلمبيا، براي کمک به گروه »دار پور کلمبيا 
هوي )امروز به کلمبيا کمک کنيد(« برگزار شده است. هدف این گروه جمع 

آوري پول براي قربانيان فصل باران هاي سيل آسا است.
زمستان طوالني مدت در کلمبيا بيش از 1.3ميليون نفر را بي خانمان کرده 

است.

اهدافي از این دست هم الهام بخش من بودند.«
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خبرگزاري رویترز در گزارشي از حضور مؤسسات 
خيریه آمریکایي و کانادایي در کربال براي جمع آوري 
کمک هاي مردمي به سود کودکان بي سرپرست و 
یتيم عـراقـي که در جریان بمب گذاري هاي هشت 
سال بعد از سقوط صدام، والدین خود را از دست 

داده اند، خبر داد.
به نوشته رویترز، مایکل سایمونز مدیر چند شرکت  
کانادایي فعال در عراق، به هزاران زائر شيعه عراقي 
به کودکان  براي کمک  از آن ها  تا  پيوسته است 

بي سرپرست پول بگيرد.
در این برنامه خيریه، همچنين تعدادي از هموطنان 
کانادایي و نيز دوستان آمریکایي سایمونز که اصالتا 
عراقـي هستند، او را همراهي مي کنند. این افراد 
تروریستي  ضدفعاليت هاي  و  ضدجنگ  گروهي 
جریان  در  که  کودکاني  از  تا  داده اند  تشکيل 
حمالت تروریست ها بي سرپرست شده اند، حمایت 

مالي و معنوي کنند.
مونـز سـال 2004 با هدف حمـایت از کـودکـان بي سرپرست 
عـراقي تشکيل شـد و تا به حـال توانسـته تکفل 465 یتيم 
به  منتهي  ایام  در  و گروهش  کند. سایمونز  تقبل  را  عراقي 
اربعين سال گذشته حدود دویست هزار دالر به نفع کودکان 

یتيم عراقي جمع آوري کردند.

متحد  ملل  سازمان  اضطراري  کمک هاي  صندوق  یونيسف، 
بـراي کـودکـان، در سـال جـاري بـراي اجـراي بـرنـامـه هاي 
پيش بيني  شده ي خود، از جمله کاهش گرسنگي، کمک به 
اختالفات  آسيب دیدگان  از  حمایت  و  طبيعي  فاجعه زدگان 
قومي در جهان، احتياج به بودجه اي معادل 4/ 1 ميليارد دالر 
دارد. این سازمان جهاني روز دوشنبه )16 اسفند / 7 مارس( 
در ژنو اعالم کرد که این بودجه بستگي به احتياجات جهاني 
محروم  مردم  در خدمت  است  قرار  و  یابد  افزایش  مي تواند 
32 کشور جهان قرار گيرد. یونيسف با کمک هاي اقتصادي، 
تاسيس ارگان هاي کمک رسان آموزشي، بهداشتي و پزشکي 
قرار  مادران کشورهاي محروم جهان  و  در خدمت کودکان 

دارد. بزرگ ترین کشورهاي 
کمک هاي  دریـافـت کننده 
یونيسف پاکستان، هائيتي، 

سودان و زیمبابوه هستند.

در  تا  است  داده  قرار  را  اي  صفحه  آیتـونـز  در  اپل  شرکت 
آن، کاربران به مردم زلزله زده ژاپن کمک هاي مالي خود را 

برسانند .
شما مي توانيد از طریق آیتونز ، کمک هاي مالي خود را که 
به   ، باشند  $200 مي   ,100$  ,50$  ,25$  ,10$  ,5$ مبالغ 
مردم ژاپن برسانيد . این پول ها همگي به صليب سرخ واقع در 

ژاپن تحویل داده ميشود.
زدگان  زلزله  کمک  به  نيز  گوگل 
از  بعد  ساعت  چند  رفت.  ژاپن 
زلزله، مهم ترین نکته براي ساکنان 
آشنایان  و  دوستان  یافتن  منطقه 
بود. مـوردي که بـا قطــع شــدن     
سخت  بسيار  ناحيه  آن  هاي  تلفن 
به نظر مي رسيد. گوگل با توجه به 

یافتن  براي   Person Finder نام  با  را  نکته، سرویسي  این 
اطالعات مختلف از افراد حادثه دیده و گمشده راه اندازي کرد. 
توانستند  مي  ابزار  این  کمک  با  ژاپني  کاربران 
اطالعاتي  اگر  یا  بپردازند  افراد  به جست وجوي 
این  کنند.  سایت  وارد  را  آن  دارند،  اشخاص  از 
سرویـس اولـين بـار، سـال گذشـته براي مـردم 

زلزله زده هائيتي مورد استفاده قرار گرفته بود.

و  پي  اکتيو، سي سي  اینتر   ، زینگا  نامکو،   ، ، سوني  نينتندو 
دیگر شرکت هاي مطرح بازي در ژاپن براي بازسازي و کمک 
به زلزله زدگان کشورشان با هم متحد شدند.شرکت هاي سوني 

و نينتندو  مبلغ 300 ميليون 
یورو  ميليون   2/3 معادل  ین 
 8/9 زلزله  دیدگان  آسيب  به 

ریشتري ژاپن کمک کردند.

اخبار نیکوکاري جهان جمع آوري کمک مؤسسات خیریه آمریکایي 

یونیسف در انتظار کمک مالي  

در کربال به نفع ایتام عراقي

IT   در خدمت نیکوکاري

اتحاد در صنعت بازي ژاپن براي کمک به زلزله زدگان



اخبار نیکوکاري جهان
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