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سال 92 آغاز شد، پر از دلهره و امید؛ 
امیلد به این که گشایشلی هرچند اندک برای مردم این سلرزمین و برای کلودکان نیازمندش 

حاصل شود.
دلهره برای این که نکند بخش بزرگی از کم توانان و ناتوانان اجتماعی زیر بار فشلارهای طاقت فرسای اقتصادی 

تاب نیاورند و کمر خم کنند. 
امید به سبز شدن دوباره ی مهر و نوعدوستی که در میان مردمان ایران زمین که - هرچند کم رنگ شده بود-  

اما هنوز وجود داشت؛ که مهرآفرین با مهر همین مردمان پابرجا ماند.
دلهره از خصومت ها و خودسلری ها و عملکردهای سللیقه ای که دامان بسیاری از دلسوزان و خادمان راستین 

ایران زمین را گرفت و مانع فعالیت های آنان شد.
با همه ی این ها دل به دریا زدیم و قدم اول را در این سلال محکم برداشلتیم. نخسلتین مرکز اسلکان موقت 
کلودکان کار و خیابان بلا همت نیکوکاران و حمایت چهره هلای محبوب مردمی توسلط مهرآفرین در رباط کریم 
افتتلاح و گامی دیگر برای رسلیدن بله هدف عالی مهرآفرین و حمایت از کودکان بی پناه برداشلته شلد. مرکز 
نگهداری از کودکان جمال الحق روزنه ای بود در تاریکی کودکان و زنان بی سرپناه و بی خانمان های کارتن خواب و 
این دلگرمی به وجود آمد که از این پس پناهی هست که آنان را از زشتی های شهر و جامعه در امان نگاه می دارد. 
در واپسلین روزهای بهار؛ رویدادهای خوشلایندی رخ داد و حال و هوای مردم بهاری شلد. دلهره های ما رنگ 

باخت و امیدمان جان تازه ای گرفت.
 نتایج انتخابات  در شلورای شهر تهران نشلان داد؛ مردم باور دارند که شهر برج و بارو نیست، قلب های نازک 

و تپنده است.  
به واقع به نظر می رسد که حساسیت های جامعه بر روی کودکان کار و خیابان و آسیب هایی که آن ها و جامعه را 
تهدید می کنند نسلبت به سال های گذشته افزایش یافته و اکنون رسیدگی و ساماندهی به وضعیت این کودکان 

بخشی از مطالبات اکثریت مردم به شمار می رود. 
با همین پشتوانه برآنیم تا با گسترش فعالیت های اجتماعی و نیکوکارانه فصلی نوین را در تاریخچه مهرآفرین 

آغاز کنیم.
برای این کار نیاز به یاری و همراهی شما یاوران و نیکوکاران گران قدر داریم و امیدواریم در سال های نه چندان 

دور از ثمره ی تالش های این روزها در کنار هم لذت ببریم. 
به امید آن روز ...

سردبیر

یاور ارجمند و مدیر محترم 
مجموعه چاپخانه های خجسته
جناب آقای محمود ذوالفقاری

بدین وسیله از همکاری و مساعدت 
جنابعالی در خصوص چاپ نشریه 
مهرآفرین سپاس گزاری نموده و از 

پروردگار پاداشی نیکو برای 
شما خواستاریم.

  ریاست محترم 
هیئت مدیره شرکت 
سیاحان سپهر آسیا

جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان 
بدین وسیله از همکاری و مساعدت 
جنابعالی در خصوص تأمین کاغذ 
نشریه مهرآفرین سپاس گزاریم و از 
خداوند مهرآفرین، پاداشی نیکو 

برای شما خواستاریم.
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سر مقاله

 بهترین خبر 
همین حضور توست

مدیریت محترم مؤسسه مهرآفرین
سرکار خانم فاطمه دانشور

انتخاب شایسته ی شما را به پشتوانه ی رأی مردم 
شریف و فهیم، به عنوان نماینده ی شورای اسالمی 
شهر تهران تبریک عرض نموده و آرزومندیم در 
سایه ی تدبیر و امید در مسیر پیشرفت و تعالِی 
هرچه باشکوه تر شهرمان پیروز و سربلند باشید.

دست اندرکاران نشریه مهرآفرین
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دانشور: مطالبات در خصوص رسیدگی به کودکان کار و خیابان باید از طریق 
نهادهای سیاست گذار دنبال شود

فاطمه دانشلور بنیان گلذار و مدیر عامل 
مهرآفرین برای چهارمین دوره ی انتخابات 
شلورای شلهر تهران کاندید و در نهایت 
موفق شلد آرای مردم تهلران را برای راه 
یابی به این شلورا اخذ کند. بلرای اطالع 
از انگیلزه و اهداف ایشلان بلرای حضور 
در شلورای شلهر و همچنین برنامه هایی 
که برای رسلیدن بله اهداف شلان دارند 
گفت وگویی را با ایشان به شرح زیر انجام 

داده ایم: 
خانم دانشور چه طور شد که تصمیم 
گرفتید بلرای چهارمیلن دوره ی 
انتخابلات شلورای شلهر تهلران 

کاندید شوید؟
بخش��ی از این انگیزه مدت ها قبل ایجاد ش��د. 
در س��ال 87 ما در مهرآفرین پژوهشکده ای را 
راه اندازی کردیم که پژوهش هایی در حوزه ی 
آس��یب های اجتماعی ک��ودکان کار و خیابان 
انجام می داد. این پژوهش��کده گزارش هایی از 
تعداد باالی ک��ودکان بازمان��ده از تحصیل که 

مشغول به کار هستند و همچنین آسیب های 
جدی که متوجه خودشان و جامعه می شود را 
ارائه داد. هشدار جدی بود اما، به نظر می رسید 
مسئولین آن گونه که باید به این موضوع توجه 

نداشتند.
 گ��واه ای��ن مس��ئله، برنامه ی توس��عه ی پنج 
ساله ی کشور بود؛ در این برنامه 17 بار کلمه ی 
فاضالب به کار رفته اما یک ب��ار هم از کلمه ی 
کودک استفاده نشده است. این نشان می دهد 
که سیاس��ت گذاران هنوز ب��ه موضوع کودک 
حساس نشده اند. به همین دلیل این مطالبات 
در خصوص رسیدگی به کودکان کار و خیابان 
باید حتماً از طریق نهادهای سیاست گذار دنبال 
ش��ود. این نهادها ش��امل ریاس��ت جمهوری، 
مجلس و ش��وراها می باش��ند که ج��زء ارکان 

تصمیم گیری هستند.
 در ش��هری مث��ل تهران و س��ایر ش��هرهای 
پرجمعیت، شهرداری ها نقش جدی و مؤثری در 
حوزه های اجتماعی دارند. برای مثال معاونت 
اجتماعی ش��هرداری ها، زیر مجموعه ای به نام 
سازمان رفاه ش��هرداری ها دارند و بیشتر توجه 
آن ها معطوف به رفاه ش��هروندان است. یکی از 
مصادیق بارز رفاه، جمع آوری و سامان دادن به 
کودکانی است که در س��طح خیابان های شهر 
به کار گرفته می شوند. در شهرداری، امکانات 
و پتانس��یل هایی وجود دارد ک��ه می توانند در 
بهبود وضعی��ت این کودکان بس��یار اثربخش 
باشند. ش��اید یکی از دالیلی که این مسئله تا 
کنون به صورت کاماًل جدی از س��وی شورای 
شهر دنبال نشده، عدم وجود فعالین اجتماعی 
درگیر در مسئله ی کودکان خیابانی باشد. من 
فکر می کنم کس��انی که هم دغدغه اجتماعی 
دارند و هم به طور کامل در بط��ن جریان این 
آس��یب های اجتماعی قرار دارن��د، می توانند 
مدافعان مؤثر حقوق این کودکان در ش��ورای 
شهر باشند. من در خودم این انگیزه، پتانسیل 
و توانایی را دیدم که بتوانم نماینده ی کم توانان 
اجتماعی در شورای شهر تهران باشم و با ایجاد 
حساسیت در مسئوالن رده باال،  موجب شوم تا 
منابع مالی و غیر مالی بیشتری از درآمد کشور 
به آسیب دیدگان اجتماعی به خصوص کودکان 
در معرض خطر اختصاص داده شود. به همین 

دلی��ل در انتخابات حضور پیدا ک��ردم و با رأی 
مردم به این شورا راه پیدا کردم. 

اما آسلیب های اجتماعلی تنها به 
شلهر تهران محدود نمی شلوند. 
در بسلیاری از نقلاط کشلور این 
مسئله در اشکال متفاوت به چشم 

می خورد.
بله درست است. ما باید سعی کنیم که الگویی 
مناسب برای ش��هر تهران بس��ازیم و آن را در 
ش��هرهای دیگر هم پی��اده کنیم. ب��رای مثال 
اگر بتوانیم در حوزه ی مناسب سازی فضاهای 
ش��هری ب��رای هم��ه ی ش��هروندان از جمله 
کم توانان اجتماع��ی مثل معل��والن و ... مفید 
کار کنیم، می توانیم الگوی مناسبی برای سایر 

شهرهای کشور بسازیم. 
برخی معتقدند که فعالین اجتماعی 
نبایلد وارد نهادهلای حاکمیلت 
بشلوند. نظلر شلما در ایلن بلاره 

چیست؟
من با این ن��گاه و ایده مخالفم؛ ب��ا این ایده  که 
NGOه��ا چ��ون مردمی هس��تند اق��دام به 
ورود به س��طوح باالی تصمیم گیری در کشور 
نداش��ته باش��ند. در واقع نهاده��ای حاکمیت 
می توانن��د نقش مؤثری در کاهش چش��مگیر 
آسیب های اجتماعی داشته باشند و به اعتقاد 
من نمایندگان NGOه��ا می توانند با ورود به 
شورای شهر، مجلس و ... تصمیم گیرندگان در 
سطوح باال را نسبت به موضوعاتی که درگیر آن 

هستند حساس کنند. 
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برنامه های شما برای تحقق اهداف تان چیست؟ 
یکی از برنامه هایی که دارم دعوت از نمایندگان س��ایر NGOها اس��ت تا از آن ها 
مش��اوره های کاربردی بگیرم. طبق گفته ی رئیس جمهور منتخب مردم، باید به 
NGOها بهای بیشتری داده شود. قصد دارم با همیاری آنان جایگاه NGO ها را 

در سطوح تصمیم گیری ارتقاء دهم. 
آموزش شهروندان از دیگر برنامه ها اس��ت و قصد دارم روی باال بردن آگاهی آن ها 
نسبت به حقوق شهروندی شان تمرکز کنم. اغلب کس��انی که به من رأی دادند از 
طبقات محروم جامعه بودند و یا افرادی از طبقه ی متوسط که خواستار رسیدگی به 
وضعیت آسیب دیدگان شهر بودند. بنابراین بیشترین حضور و نقش آفرینی من هم 
در مناطق محروم خواهد بود. من خود را نماینده ی کارتن خواب های ش��هر تهران 
می دانم و امیدوارم که روزی برسد که ش��هر تهران شاهد افرادی نباشد که شب ها 

سرپناهی جز خیابان ها ندارند. 
شلعار شلما در دوران انتخابات " شلهر برج و بارو نیسلت، 

قلب های نازک تپنده است" بود. در این خصوص کمی بیشتر 
توضیح می دهید.

ببینید ما شعار نداشتیم. شعار، تنها وعده ی عمل است. اما ما عمل کرده بودیم و در 
حقیقت این عمل ما بود که رأی آورد. می خواهیم آن چه که عمل کرده ایم را بهبود و 
توسعه دهیم. ما قصد داریم مراکزی مانند جمال الحق را که به تازگی افتتاح کردیم 
برای کودکان کار و خیابان توسعه دهیم. س��عی می کنیم حداقل هر سال 3 مرکز 

مشابه در نقاط مختلف تهران راه اندازی کنیم.
اگر صحبت پایانی با یاوران مهرآفرین دارید، بفرمایید.

من برای پیشبرد اهدافم نیاز به یاوران مهرآفرین و نظرات مشورتی آن ها دارم. قصد 
دارم از بچه های کانون نخبگان، یعنی همان دانش آموزان و دانشجویان با استعدادی 
که تحت پوشش مهرآفرین، استعدادها و توانایی های شان به منصه ی ظهور رسید 
هم استفاده کنم. مطمئنم خداوند مهرآفرین مادامی که نیت ما خالص و در جهت 
خدمت به خلق است ما را یاری می کند و ما پیروزان اصلی این عرصه خواهیم بود.

5 نلشلریلله ی )داخللللی( اجلتلمللاعلی- فلرهلنللگللیدیباچه
ملؤسلسله ی نلیلکلوکلاری ملهلرآفلریلن پلنلاه علصللر

شللملللارة پللیلللاپللی        25       بهار92
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آش��نای����ی ب�������ا   
مه�������رآفری������ن
آشلللنایی بلا شلللعبه ی کرملللان  مهرآفریللن

شعبه ی مؤسسله مهرآفرین پناه 
عصر در شلهر کرملان، از مهرماه 
سال 1387 آغاز به کار کرد. از آن 
تاریخ تا به امروز تعلداد زیادی از 
خانواده هلای نیازمند این شلهر، 
به خصوص کودکان بی سرپرسلت 
و بدسرپرسلت تحلت حمایلت 
مؤسسه قرار گرفته اند و از خدمات 
مهرآفرین مثل واریلزی ماهیانه و 
خواربار و پوشاک فصلی بهره مند 
شلده اند. در سلال های اخیلر، 
مسلئولین این مؤسسه تالش های 
بیشلتری بلرای درآمدزایلی از 
طریلق فعالیت هایی مثل برگزاری 
بازارچه و یا ارتقای سطح فرهنگی 
مددجویان مثل برگزاری کنسرت 
برای آنلان و ... انجلام داده اند. به 
همیلن دلیلل گفت وگویلی را بلا 
سرپرست شعبه کرمان مهرآفرین 
انجام داده ایم کله حاصل آن را در 

زیر می خوانید.

لطفاً کمی از خودتان و چگونگی آشنایی با مهرآفرین برای ما بگویید.
کرم��ان.  در  مهرآفری��ن  ش��عبه  سرپرس��ت  هس��تم،  ولندی��اری  نی��ره 
 نزدی��ک ب��ه چه��ار س��ال اس��ت ک��ه در خدم��ت مهرآفری��ن می باش��م.

 داستان آشنایی من با مهرآفرین بیشتر به یک معجزه ش��بیه بود. رمضان سال 88 بود 
که من از طریق تلویزیون و آن برنامه  ی معروف ماه عس��ل با خانم دانش��ور آش��نا شدم. 
صحبت های ایشان بسیار روی من تأثیر گذاشت و آرزو کردم کاش می توانستم سهمی 
در فعالیت های ارزش��مند ایشان داش��ته باش��م و مثل مادری برای کمک به بچه های 
بدسرپرس��ت و بی سرپرس��ت فعالیت کنم. از آن جایی که من فعالیت ه��ای زیادی در 
زمینه های اجتماعی در کرمان داش��تم، چند ماه پس از آن برنامه به واس��طه ی یکی از 
آشنایان به این مؤسسه معرفی شدم و بعد از جلسه ای که با مسئوالن داشتم فهمیدم این 
همان مؤسسه ای است که خانم دانش��ور بنیان گذار آن بوده اند. از آن زمان با جان و دل 

تمام تالشم را برای رسیدن مهرآفرین به اهدافش انجام داده ام. 
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آشنایی با واحدهای مهرآفرین

در خصوص فعالیت هایی که در شعبه کرمان 
برای مددجویان انجام می دهید توضیح دهید.

در این ج��ا ما ع��الوه ب��ر خواربار و پوش��اک و س��ایر 
مایحتاجی که در اختیار مددجوی��ان قرار می دهیم و 
همچنین مبالغی که ماهیانه توس��ط یاوران به حساب 
آنان واریز می شود، س��عی می کنیم فعالیت هایی برای 
باال بردن آگاهی و س��طح فرهنگ��ی مددجویان انجام 
دهیم. یکی از این فعالیت ها برگزاری کنسرت موسیقی 
برای خانواده های مددجویان بوده است. همین برنامه 
باعث ش��د روحیه ی بچه ها خیلی تغییر کند و شادی 
و رضای��ت در چهره های آن��ان پیدا بود. ای��ن بچه ها 
ضمن تشکر بس��یار به خاطر این کنس��رت، خواستار 
برگزاری بیشتر این گونه مراس��م شدند. برای تابستان 
هم برنامه ه��ای ویژه ای برای آم��وزش و بهره گیری از 
اوقات فراغت برای دانش آموزان تحت پوش��ش داریم. 
برگزاری کالس های زبان انگلیس��ی، ریاضی تقویتی، 
نقاشی، خوش نویس��ی، قرآن و ... از برنامه های شعبه 
کرمان در تابستان امس��ال است و بیشتر اساتید نیز به 

صورت افتخاری با ما همکاری خواهند کرد. 

در کرمان چند مددجو تحت پوشش هستند ؟
80 خانواده مددجو تحت پوش��ش مهرآفرین در شهر 
کرمان هستند. 30 خانواده دیگر نیز در نوبت هستند 
که با خواسته های یاوران تطابق می دهیم تا سرپرستی 

مالی آن ها را به یاوران واگذار کنیم.

شعبه ی کرمان یکی از شعب فعال مهرآفرین در 
این سال های اخیر بوده که به غیر از کمک های 

مادی به مددجویان، در زمینه ی فعالیت های 
فرهنگی برای آنان یا درآمدزایی از طریق 

برگزاری بازارچه و ... فعالیت داشته است. چه 
گروه ها یا نهادهایی در این زمینه شما را یاری 

می کنند؟
جمعی از دانش��جویان دختر و پس��ر در کرمان بودند که 
به ما خیلی کمک کردن��د. از طرفی چون م��ن در کرمان 
معلم قرآن بودم و شاگردان زیادی داشتم از جمعی از این 

عزیزان دعوت کردم تا برای یاری ما به مهرآفرین بپیوندند 
و آنان هم با کم��ال می��ل پذیرفتند. نهادهایی در س��ایر 
شهرستان های استان کرمان نیز اعالم آمادگی کرده اند تا 
با مهرآفرین همکاری کنند. آموزش و پرورش شهر بم نیز 
مایل به همکاری است و مکانی هم می تواند برای فعالیت ها 
در اختیار ما قرار بدهد. ش��هرداری کرمان، اس��تانداری و 
نیروی انتظامی کرمان هم در مقاطع مختلف تعامل خوبی 
با ما داشته اند و این رضایت دو سویه بوده است. همچنین 
هتل جهانگردی کرمان مکان بسیار مناسبی برای برگزاری 
بازارچه در اختیار ما قرار داد که ما توانستیم این بازارچه را 

به بهترین شکل و بدون هیج مشکلی برگزار کنیم. 

همکاری رسانه های کرمان با مؤسسه در 
خصوص بازتاب اخبار مهرآفرین چطور 

بوده است؟
بخشی از رس��انه ها همکاری خوبی با ما داش��ته اند. برای 
مثال وبس��ایت هلیل اخبار مربوط به مؤسس��ه در کرمان 
را به خوبی منعکس کرده اس��ت. روزنامه های داخلی هم 
گاهی اخبار یا آگهی های مهرآفرین را منتشر کرده اند اما 

بیشترین همکاری را وبسایت هلیل با ما داشته است.  

مردم کرمان تا چه حد با مهرآفرین و اهداف و 
فعالیت های آن آشنا هستند؟

در ابتدای فعالیت مؤسسه، کسی در کرمان به آن صورت 
مهرآفرین را نمی ش��ناخت. اما امروز با برنامه ها و اقدامات 
انجام شده مهرآفرین یکی از خیریه های شناخته شده در 

این شهر محسوب می شود.

شعبه کرمان چه قدر در درآمدزایی و جذب یاور 
موفق عمل کرده است؟

شعبه کرمان به غیر از خواربار ارسالی از تهران، موفق شده 

که تقریباً سایر هزینه ها را از طریق برگزاری بازارچه و یا با 
کمک یاوران در کرمان تأمین کند.

به طور کلی وضعیت معیشت مردم در کرمان 
چطور است؟

در بخش های مختلف استان کرمان متفاوت است. مردم در 
شهرستان بم با مشکالت بسیاری دست به گریبان هستند. 
در خود شهر کرمان هم در حاشیه های شهر و یا بعضی از 
محله های قدیمی شهر، کودکانی با وضعیت اسفبار زندگی 
می کنند. هر چند مردمی با توانایی مالی باال هم کم نیستند 
و سعی داریم از این قشر از جامعه دعوت کنیم تا به یاوران 

مهرآفرین بپیوندند.

 عمده ی مشکالتی که در شعبه کرمان با آن 
مواجه هستید چه مواردی هستند؟ 

مش��کل خاص��ی نداش��ته ایم. مدیری��ت مهرآفرین هم 
هم��واره در کنار ما ب��وده و هرچه خواس��ته ایم را برای ما 
فراهم کرده اس��ت. جا دارد همین جا از ایش��ان به خاطر 

حمایت هایی که داشته اند سپاس گزاری کنم.



گزارشعملکردسال1391
واحدمددکاری-شعبهتهران

در سال 1391، از طریق مجالت، شورای محالت، پرسنل و همکاران، سایر مددجویان و... ؛ 78 خانواده ی 
جدید پذیرش شده و  تحت پوشش قرار گرفتند.

تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان پس از انجام مراحل الزمه از قبیل مصاحبه، مشاهده اولیه، بازبینی 
وانجام تحقیقات و به صورت روش مستقیم در مددکاری فردی بوده است که در طی انجام فرآیند 

پذیرش و خدمات رسانی، پایبندی به اصول و ارزش های مددکاری از قبیل در گرفتن منزلت و کرامت 
مراجعان ، توانمند سازی و قادر سازی مراجعان، توجه به ابعاد زیستی وروانی ایشان و... رعایت شده 

است. بطور کلی در سال 91، 351 مددجو در تهران تحت پوشش مهرآفرین بوده که خدمات نقدی و غیر 
نقدی، مشاوره های روانشناسی، آموزشی، حقوقی و ... دریافت کرده اند.

سایر خدمات 
ارجاع 130 تن از مددجویان )مادر و کودک( نزد چشم پزشک

تهیه و اعطا  98 عینک به مددجویان 
جراحی چشم 2 مددجو

برگزاری غرفه مددکاری در بازارچه خیریه نوروزی با کمک مددجویان جهت فروش اجناس خود
بیمه کردن 33 خانواده

مهرآفرینان آینده 8 نلشلریلله ی )داخللللی( اجلتلمللاعلی- فلرهلنللگللی
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مددجویان پذیرش شده بر حسب نوع سرپرستی
فراوانينوع سرپرستي

80بي سرپرست

271بد سرپرست

351جمع كل

دالیل بی سرپرستی مددجویان 

فراوانيبي سرپرستي

36طالق

42فوت

2مجرد

80جمع كل

دالیل بد سرپرستی مددجویان

فراوانيبد سرپرستي

79اعتياد

57ترك خانواده

11بيكاري

65بيماري و از كار افتادگي

39كمي درآمد

3بدهكاري

17زنداني بودن

271جمع كل

فراوانی مددجویان برحسب محل سکونت

فراوانیمحل سكونت

250تهران

101حومه

351جمع كل

فراوانی مددجویان برحسب نوع سکونت
فراوانینوع سكونت

235استيجاری

42شخصی

71منزل دیگران

3سرایداری

351جمع كل

اقدامات بعمل آمده جهت رفع نیازهای مددجویان

فراوانی )واحد(اقدامات

274خوار بار

59وسایل زندگی

3وام

351مستمری

2جهيزیه

9تهيه مسكن

4سيسمونی

298شير خشک

4332پوشاك

خدمات ارائه شده در واحد مددکاری
فراوانینوع خدمات

1735جلسات مددكاری

29ارجاع به واحد حقوقی

1256ارجاع به واحد بهداشت و درمان

143ارجاع به واحد مشاوره و روانشناسی

361ارجاع به واحد آموزش

• الزم به ذکر است مهرآفرین در دیماه سال 91 موفق به توزیع اقالم ذیل بین کارتن خوابهای محدوده دروازه غار و شوش گردید.

اقالمردیفاقالمردیف

10 عدد حوله309 دست لحاف مسافرتی بزرگ1

40 تخته تشک1010 دست كيسه خواب2

19 دست شلوار مردانه3211 عدد پتو دست دوم3

10 عدد كت1212 عدد پتو نو4

20 عدد پليور6013 عدد زیرانداز5

30 عدد پيراهن6014 عدد متكا6

70 عدد كاپشن مردانه1015 عدد چادر مسافرتی7

5 عدد ادكلن8

  تهیه و تنظیم: فرشته خواجویی نژاد
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خبره��ای واح��������������������������������������������د آم��وزش
کسب افتخار در مسابقات کاراته 
کشوری توسط دختر رزمی کار 

مهرآفرین 
س��حر الوندی دختر کارات��ه کار مهرآفری��ن در پنجمین دوره 
مس��ابقات کاراته قهرمانی کش��ور موفق به کسب مقام سوم در 
بخش کومیته  در رده ی س��نی نوجوانان شد. سحر مدت هاست 
ک��ه تحت حمای��ت مهرآفرین می باش��د و با توجه ب��ه عالقه و 
اس��تعدادش در کالس های آموزش کاراته ش��رکت کرد. وی با 
تالش و پشتکاری که داشت پیش��رفت کرد و توانست در قالب 
جش��نواره فرهنگی ورزشی فجر در مس��ابقات قهرمانی کشور 
مقام س��وم را کسب کند. برای این دختر خوب و پرتالش و سایر 

بچه های تحت حمایت مهرآفرین آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

برگزاری کارگاه کنترل استرس کودکان برای مادران مهرآفرین

روز چهارشنبه 16 اس��فند ماه 91 کارگاه "کنترل استرس در کودکان"، برای مادران خانواده های 
تحت پوشش برگزار شد. 

با همکاری واحد مشاوره و واحد آموزش مهرآفرین نیازسنجی جهت موارد آموزشی مورد نیاز، انجام 
شد. یکی از مشکالت مشترک بین کودکان، استرس ناشی از دریافت کارنامه ها بود. به همین دلیل 
واحد آموزش با همکاری یاور و همراه همیشگی  مهرآفرین؛ دکتر مکی، کارگاه کنترل استرس در 
کودکان را برای 25 نفر از مادران تحت پوش��ش مؤسس��ه که با این مشکل دست به گریبان بودند 

برگزار نمود. در این کارگاه بحث های مفیدی مطرح شد و حتی برخی از مادران به مشکالت درونی 
خود واقف شدند.

این کارگاه در س��الن کنفرانس مجموعه ورزش��ی آزادی واقع در خیابان سرچش��مه و با همکاری 
شهرداری منطقه 12 برگزار شد.

از دکتر مکی؛ مدرس دوره و همچنین مس��ئوالن ش��هرداری منطقه 12 برای در اختیار گذاشتن 
سالن کنفرانس مجهز مجموعه ورزشی آزادی سپاس گزاریم.
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توزیع اسباب بازی بین کودکان مهرآفرین
مؤسسه مهرآفرین در شهرهای تهران، هندودر، کرمان و روستای کتیج بین کودکان تحت پوشش 
اس��باب بازی هایی توزیع کرد. شرکت هفت س��ین  به  عنوان یکی از ش��رکت های فناور در پارک 
فناوری دانشگاه تهران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این سازمان، اقدام به تهیه ی یک وانت 
اسباب بازی برای کودکان مهرآفرین نموده تا لبخند را بر لب های آن ها بنشاند. این اسباب بازی ها 
برای رده های مختلف س��نی طبقه بندی و به آنان به عنوان هدایایی پس از پش��ت س��ر گذاشتن 

امتحانات اهدا شد.

مهرآفرین در جشنواره ی کودک، ورزش و سالمت
نخستین جشنواره سراسری کودک، ورزش و سالمت روزهای 11، 12، 13 اردیبهشت 92، 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار شد. این جشنواره 

با حضور هنرمندان محبوب بچه ها همراه بود و  با استقبال خوبی مواجه شد.
مؤسس��ه مهرآفرین از حامیان معنوی این جشنواره بود و غرفه ای هم برای حضِور کودکان، 
به این مؤسسه تعلق داش��ت. در مجموع این 3 روز حدود 300 کودک از غرفه ی مهرآفرین 
بازدید کردند؛ با انواع بازی ها مثل مار و پله و ... س��رگرم ش��دند وجوایزی را نیز از مؤسس��ه 
دریافت نمودند. کودکان تحت پوشش مهرآفرین نیز در این جشنواره و در غرفه مهرآفرین 

حاضر شدند.
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گردش علمی کودکان مهرآفرین هم زمان با هفته نجوم

تقریباً در همه جای دنیا به منظور ترویج هر چه بهتر علم نجوم 
و آشنایی مردم جهان با این علم همه ساله از تاریخ 15 آوریل تا 
15 می را گرامی داشت نجوم می نامند و یک روز را نیز روز نجوم 

قرار می دهند.
در همین راستا به دعوت جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیالن 
رشته های تحصیلی مرتبط با نجوم، 20 نفر از بچه های مهرآفرین 

هم زمان با هفته نجوم در ایران و برای آش��نایی بیشتر با این علم 
عازم مرکز خدمات اجتماعی رفاهی شهرداری منطقه 15 شدند. 
در ای��ن تور یک روزه نجوم، ابتدا ک��ودکان مهرآفرین به صورت 
تئوری مباحثی ساده را در ارتباط با نجوم فرا گرفتند. سپس در 
بخش های دیگر، بچه ها نقاش��ی هایی را با مداد رنگی، آبرنگ و 
گواش کشیدند. برنامه های جذاب دیگری مانند مسابقه ای شبیه 

ب��ازی مار و پله با محوریت موضوع نج��وم و همچنین "صندلی 
بازی" برگزار شد که بچه ها در آن شرکت کردند. در پایان به هر 
یک از کودکان مهرآفرین جوائزی اهدا ش��د و همچنین از آنان 
پذیرایی به عمل آمد.  بچه های مهرآفرین یک روز شاد را در حالی 
سپری نمودند که  با علم نجوم آشنا شدند و اطالعات خوبی هم 

در این زمینه کسب کردند.

استقبال دختران تحت پوشش مهرآفرین از 
کارگاه اعتماد به نفس

روز سه ش��نبه 17 اردیبهش��ت 92، کارگاهی با موضوع اعتماد به نفس برای 
مددجویان تحت پوش��ش مهرآفرین برگزار ش��د. در این کارگاه که در محل 
معاون��ت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری منطقه 15 تش��کیل ش��د، 15 نفر 
از دختران 17 تا 20 س��ال مهرآفرین ش��رکت کردند. خانم پریس��ا فرجی 
کارشناس ارشد روانشناسی خانواده و یاور مهرآفرین مدرس این دوره بودند 
که توانایی ایش��ان در ارائه ی مباحث مفید با بیانی ش��یوا و صمیمی، موجب 
عالقمندی دختران به موضوع و شرکت در بحث ها شد. این کارگاه از ساعت 
9:30 آغاز گردید ، تا ساعت 12:30 ادامه داشت و با استقبال شرکت کنندگان 

مواجه شد.
با سپاس از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 15 بابت در اختیار 

گذاشتن کالس ها.
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بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدرسه با همکاری 
دبیرستان هدایت

امکانات الزم برای ادامه تحصیِل آن دس��ته از مددجویان مهرآفرین که به دالیل گوناگون ناچار به 
ترک درس و مدرس��ه شده بودند فراهم شد. با همکاری دبیرس��تان بزرگسال هدایت و همچنین 
اداره ی آموزش و پرورش منطقه 12 مقرر ش��د مددجویان تحت پوشش مهرآفرین که تحصیل را 
در مقطع دبیرس��تان رها کرده اند، امکان ادامه تحصیل در دبیرستان بزرگساالن هدایت را داشته 
باشند. به لطف خانم اصغری مدیر این دبیرستان، مددجویان می توانند با تخفیف 90 درصِد  شهریه 
400هزارتومانی و با پرداخت حدود 25 هزار تومان در دبیرستان هدایت ثبت نام کنند. جزوه های 
آموزش��ی نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد. در حال حاضر 4 نفر از طرف مؤسس��ه 
مهرآفرین در این دبیرس��تان ثبت نام کرده اند؛ از جمله دختری 21 ساله که به دلیل بیماری ام اس 
مادر و اعتیاد پدر مجبور به ترک تحصیل شده بود، اما اکنون می تواند دوباره به ادامه تحصیل بپردازد 

و از این موضوع بسیار خشنود است.

تقدیر از یاوران افتخارِی آموزگار هم زمان با روز معلم
مؤسسه مهرآفرین هم زمان با روز معلم از یاورانی که به صورت افتخاری در حوزه های آموزش 
مددجویان با مهرآفرین همکاری کرده اند، تقدیر کرد. ای��ن گروه از یاوران زمان و تخصص 
خود را در اختیار مهرآفرین گذاش��تند و به مددجویان تحت پوشش در حوزه های مختلف 
آموزش دادند. شغل آموزگاری در ذات خود شغل مقدسی است و هنگامی که در خدمت امور 
نیکوکارانه قرار بگیرد ارزش آن چندین برابر می ش��ود. این یاوران از نقاط مختلف و گاهی با 
فاصله زیاد به مؤسسه می آیند، بعضی از این یاوران هم برای آموزش مددجویان از محل کار 
خود مرخصی می گیرند تا بتوانند در زمان مناسب تدریس کنند. مهرآفرین نیز با اهدای لوح 

تقدیر به این آموزگاران گرامی، از آنان تقدیر کرد.

باشگاه های ورزشی منطقه 12 
تهران در اختیار بانوان تحت 

پوشش مهرآفرین
در راستای فراهم کردن تسهیالت هرچه بیشتر 
برای س��المت مددجوی��ان تحت پوش��ش و با 
تالش های واحد آموزش مهرآفرین، 13 باش��گاه 
ورزش��ی بانوان در کل منطقه 12 تهران امکانات 
خود را به رایگان در اختیار مددجویان مهرآفرین 
قرار داده اند. بانوان تحت پوشش مؤسسه می تواند 
در رش��ته های ایروبیک و آمادگی جس��مانی از 
امکانات باشگاه های سرای محله سنگی، مجموعه 
یاس س��فید، مجموعه ورزشی گلش��ن، سرای 
محله دروازه ش��میران، س��رای دکتر حس��ابی، 
س��رای الزهرای 91، مجموعه انبار گندم، سرای 
محله بهارس��تان، سرای مسجد علی ابن حسین، 
سرای سیدی، س��رای محله تختی، سرای محله 
دروازه و ... بدون پرداخ��ت هزینه بهره ببرند. در 
حال حاضر چندین نفر از مددجویان مهرآفرین 

در این کالس ها ثبت نام نموده اند.
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مختصریاز
شرححال
بهبودیافتگان

در مسیر بهبودی و توانمند سازی

رضا
رضا پسر کوچک مهرآفرین تنها 5 سال داشت، اما قلب بیمارش زندگی را 
بر او و خانواده اش تلخ کرده بود. هرچند که این تنها قلبش نبود که موجب 

به وجود آمدن آن  همه تلخکامی در زندگی اش شده بود.
 زندگی آش��فته ی خانوادگی، پدری که آن ها را رها کرده بود، مادری که با 
دست خالی باید از رضا و برادر دو ساله اش نگهداری می کرد نیز بر رنج های 
رضای کوچک می افزود. اما از آن ج��ا که خداوند مهرآفرین پناه بی پناهان 

است، مهرآفرین را بر سر راه رضا قرار داد.
 با کم��ک مهرآفرین تمام هزینه های آزمایش و اک��وی قلب پرداخت و در 
نهایت عمل جراحی قلب انجام ش��د. اکنون رضا ب��ه همراه مادر و برادرش 
تحت پوشش مهرآفرین هس��تند. خانواده ی رضا به زادگاه شان شهر آباده 
بازگشتند، در آن جا برای شان خانه ای برای سکونت تهیه شد و هزینه های 

زندگی نیز توسط مهرآفرین پرداخت می شود. 

مریم
خانواده مریم چندین س��ال است که تحت پوشش مهرآفرین هستند. در ابتدای پذیرش در مهرآفرین وضع 

زندگی خانواده به شدت آشفته بود.
 شوهرش پس از، از دست دادن دارایی خود به دلیل اعتماد بی جا به یکی از نزدیکان، اعتیاد شدید به کراک 
پیدا کرده و از خانواده جدا ش��ده بود. خوِد مریم س��رطان خوش خیم معده داشت و بچه ها هم در وضعیت 
بس��یار نامطلوبی از لحاظ روانی و تحصیلی قرار داشتند. اما پس از تحت پوشش مهرآفرین قرار گرفتن تمام 
مش��کالت با کمک مؤسس��ه، آرام آرام بر طرف ش��دند و هر از گاهی خبرهای خوبی از این خانواده به گوش 
می رس��ید. آخرین خبر خوش��ی که داش��تیم مربوط به دختر بزرگ مریم بود. وی که با کمک مهرآفرین از 
لحاظ درسی پیشرفت فوق العاده ای داشت و در دانشگاه پذیرفته شد، از دو سال پیش نیز با حمایت مؤسسه 
در کالس ه��ای آمادگی برای آزمون تافل ثبت نام کرد و فراگیری زبان انگلیس��ی را ادامه داد. دختر مریم با 
اس��تاد زبان خود نامزد کرده و تا چندی دیگر پیمان زناشویی خواهند بست. مهرآفرین هم مثل همیشه در 
کنار او بوده،  این بار نیز او را تنها نگذاش��ته و در حال حاضر دس��ت اندرکاران مؤسسه مشغول تهیه جهیزیه 

برای او هستند تا با عزت و سربلندی راهی خانه ی بخت شود.

در مؤسسله مهرآفرین، خانواده هایی تحت پوشش هسلتند که به خاطر شرایط 
و نامالیمات زندگی در معرض خطرناکترین آسلیب های فلردی و اجتماعی قرار 
دارند. مهرآفرین به پشتوانه  یاوران بزرگوارش به یاری این افراد میشتابد و تا حد 
امکان تالش میکند تا از آنان در برابر آسلیبها و خطرات حمایت کند. سرگذشت 
چند تن از کسلانی که بلا کمک مهرآفرین در مسلیر بهبلودی و توانمندی قرار 

گرفتند را در این بخش میخوانید.
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صدیقه
صدیقه هم سرپرس��ت یکی از همان خانواده هایی اس��ت که در ط��ول زندگی جز 
مصیبت چیزی نصیب شان نشده است. ش��وهر صدیقه هم خانواده اش را رها کرده 
و صدیقه را با چهار فرزند تنها گذاش��ته اس��ت. فرزند اول دختر با استعدادی است 
که دانشجوی عمران دانشگاه سراس��ری می باشد، اما در مورد سایر فرزندان اوضاع 
به این خوبی نبود. یک دختر و پس��ر دوقلوی 16 ساله که هر دو به خاطر مشکالت 
پیش آمده به ش��دت آس��یب خورده  و هر دو ترک تحصیل ک��رده بودند. وضعیت 
دختر به مراتب بدتر بود؛ چرا که یک بار دس��ت به خودکش��ی نافرج��ام زده بود و 
این پریش��انی روحیه ی او را تشدید می کرد. ش��رایط فرزند چهارم از همه بغرنج تر 
بود. این پس��ر معلول ذهنی و مبتال به اوتیسم  و همچنین به شدت پرخاشگر است. 
هزینه های مراقبت و درمان هم بسیار باال بود و بهزیستی هم او را پذیرش نمی کرد. 
در این ش��رایط م��ادر اجاره بها را هم نمی توانس��ت پرداخت کند. ب��ه همین دلیل 
صاحبخانه، مدت ه��ا مبلغ اجاره را از پول پیش کم می ک��رد و این اواخر 2 میلیون 
تومان پول پیش به اتمام رس��یده و به جز آن صدیقه مبلغ 1.5 میلیون تومان نیز به 
صاحبخانه بدهکار بود. اما باز هم مهرآفرین و یاورانش در بدترین ش��رایط به یاری 
صدیقه ش��تافتند. با کمک یاوران بدهی صاحبخانه پرداخت شد و اکنون هزینه ی 
اج��اره بها و امرار معاش این خانواده نیز توس��ط مهرآفرین تأمین می ش��ود. پس��ر 
بزرگ تر پس از رفع این مش��کالت به تحصیل باز گش��ته و دختر هم تحت درمان با 
مشاوره های روان شناسی اس��ت و رو به بهبودی می رود. مهرآفرین در تالش است 

تا به زودی شرایط مناسبی را نیز برای نگهداری از پسر کوچک خانواده مهیا کند.
مینا

بدون تردید می توانیم از مینا به عنوان یک��ی از بانوان نمونه ی مهرآفرین یاد کنیم. 
وی در شرایط بس��یار بدی قرار داش��ت. اعتیاد؛ این بالی خانمان سوز در خانه اش 
رخنه کرده بود. ش��وهرش به طرز وحش��تناکی معتاد بود و این زندگی و س��المت 
وی و س��ه فرزندش را نیز تهدید می کرد. در نهایت مینا با مشاوره و حمایت حقوقی 
مهرآفرین موفق ش��د طالق خود را از شوهرش بگیرد و سرپرستی فرزندانش را هم 
داشته باشد. مینا اکنون در یک مدرس��ه کار نظافت را انجام می دهد و پس از زمان 
مدرسه نیز در جای دیگری به همین کار مش��غول است. البته همچنان مهرآفرین 
در تأمی��ن هزینه های زندگ��ی به وی کمک می کند. او ک��ه تحصیالت خود را در 
دوران راهنمایی رها کرده بود، با ی��اری مهرآفرین ادامه تحصیل داد. 
مینا دوره ی راهنمایی را به پایان رس��اند و اکنون سال های 
پایانی دبیرس��تان را می گذارند. مینا قصد دارد تا با یاری 
مهرآفرین، تحصیالت خود را در مقاطع دانشگاهی ادامه 

دهد.

نازلی
نازلی کودکی بود که از بدو تولد به دلیل اعتیاد شدید پدر و مادرش معتاد شد. 
مادر نازلی به انواع مواد مخدر مثل کراک و شیشه اعتیاد دارد و در واقع بیشتر 

در دنیای توهم سر می کند.
 پدرش هم دس��ت کم��ی از مادر نازلی ن��دارد. عمه ی نازلی در نهایت از س��ر 
دلس��وزی موفق شد سرپرس��تی نازلی را بگیرد و او را نزد خود بیاورد؛ اما امین 
ب��رادر کوچک او همچن��ان در آن خانواده ی از هم پاش��یده زندگی می کرد و 
عم��ه دیگر حاضر به پذیرفتن مس��ئولیت کودک دیگری نب��ود. با تالش های 

مهرآفرین عمه حاضر شد با هزینه ی مهرآفرین از بچه ها نگهداری کند. 
مهرآفرین هزینه زندگی و همچنین پیش دبستانی و مهدکودک نازلی و امین 
را می پردازد و آن ها نیز اکنون در شرایط خوبی به سر می برند. پدر و مادر نازلی 

را هم به مراکز بازپروری منتقل کردند.



مهرآفرینان آینده 16 نـشـریــه ی )داخـلــی( اجـتـمــاعـی- فـرهـنــگــی
مـؤسـسـه ی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر

شــمـــارة پــیـــاپــی        25       بهار92

نامه های مددجویان

 به تو، از تو می نویسم
  به تو ای هميشه در یاد...

در مؤسسه مهرآفرین روش های متفاوتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش وجود دارد. یکی از این 
روش ها حق سرپرستی است. در این حالت یاوران می توانند یک کودک، نوجوان یا خانواده ی خاص را تحت حمایت 
مالی قرار دهند و با واریز ماهیانه ی مبلغی - که مؤسسه بر اساس گزارش کارشناسی مددکاری تعیین می کند- به 
حسلاب مادر خانواده - که سلالمت او محرز شده اسلت –  آن ها را در تأمین نیازهای اولیه، آموزش، هزینه های 
تحصیل و ... یاری کنند. یاوران و مددجویان می توانند به واسلطه ی مؤسسله مهرآفرین به شکل غیر مستقیم با 
یکدیگر در تماس باشند. یکی از شیوه های برقراری ارتباط، نامه نگاری میان یاور و مددجو است که از طریق مهرآفرین این نامه ها 
رد و بدل می شود. در این شماره چند نامه را از میان نامه هایی که مددجویان برای حامیان خود نوشته اند، برای انتشار در نشریه 

انتخاب کرده ایم. متن نامه ها تا حد امکان بدون تغییر آورده شده است.

نرگس
به نام خدا

س��الم. می خواس��تم بگویم از شما تش��کر می کنم بابت این که مرا 
ی��اری می کنید و مهربان هس��تید. من از خ��دا می خواهم که مادر و 
پدرم باالی س��ر من و خواهر و برادرم باش��ند مادرم با این که معلول 
است از پدرم نگه داری می کند و قالی می بافد. از خدا می خواهم کمک 
کند تا بتوانم درس��م را بخوانم و مادرم را خوشحال کنم. از مهرآفرین 
ممنونم. اگر مهرآفرین در کنار ما نبود مادرم بیشتر خسته می شد. از 
خ��دا می خواهم نگهدار مهرآفرین، خان��م خواجویی و دیگر خانم های 
مهرآفرین باش��د. دلم هم تخت خواب و یک پیراهن عروس با تورش و 
یک عروس��ک بزرگ می خواهد. دلم می خواهد مادرم می توانست پول 
جیبی بیشتری به من بدهد که من هم در مدرسه بتوانم مثل بچه های 

دیگر خوراکی بخرم. خدا کند هر جا هستید خوشحال باشید. 
به امید دیدار
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هانیه
به نام خداوند بخشنده مهربان

با عرض سالم و تشکر به یاور مهربان. من از شما خیلی خیلی تشکر 
می کنم. ش��ما به این مق��دار پولی که به من داده ای توانس��تم درس 
بخوانم و خیلی کارهای دیگر کنم. من همیشه برای شما سر نماز دعا 
می کنم. من هانیه هس��تم 10 س��اله از تهران و شما را خیلی دوست 

دارم. این شعر کمی خستگی شما را کم می کند.
اتل متل یک گلدان فرستادم براتون 
گل نداره ببخشید شما بشید گل اون

از طرف هانیه

محمد جعفر
بسمه ی تعالی 

با سالم به شما یاوران عزیز و بزرگوار، خیلی شما را دوست دارم. و 
روز شماری می کنم تا شما را مالقات کنم. آرزوی من این است خنده 
همیشه بر چهره ی زیبای شما باشد و آرزوی موفقیت بر شما عزیزان 
می کنم. برای من دعا کنید که وقتی بزرگ شدم مثل شما بشوم تا به 

بچه های دیگر کمک کنم. 
احسان عملی نیست امید تالفی

نیکی به کسی کن که به کار نیاید
محمد جعفر
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امیر حسین
)نقاشی(

پریا
)نقاشی(



مادر و پسری رنج دیده
آرتین پسر کوچکی متولد 13 خرداد 84 است 

که به بیماری اوتیس��م مبتالس��ت و به تازگی 
عمل جراحی روی  قلب او انجام شده است.

آرتین کوچک و بیمار ما زجری سه جانبه را تحمل 
می ک��رد، درد ناش��ی از بیماری قلبی و اوتیس��م، درد 

داش��تن پدری که او و مادرش را به امان خدا رها کرده 
و درد مادری که از س��رطان سینه رنج می برد و ناتوان در 

تأمین هزینه زندگی بود.
آرتی��ن و خانواده اش در خیابان مهرآباد جنوبی مس��تأجر، اما والدین در حال 
متارکه  بودند و پدر آرتین هیچ مسئولیتی را در قبال آرتین و مادرش نپذیرفته 
بود. مادر آرتین به دلیل بیماری در شرایط روحی و جسمی سختی قرار داشت 
و ناتوان از پرداخت هزینه های ش��یمی درمانی بود. هزینه های درمانی آرتین 

نیز بر دوش او بود و پس از طالق، جایی هم برای زندگی نداشت. 
مهرآفرین در صدد ب��ود که خانه ای برای زندگی آرتین و مادرش فراهم 
کن��د و با کمک ی��اوران هزینه های درمان و زندگی این مادر و پس��ر را 

تأمین نماید.
مبلغ مورد نی��از برای برطرف کردن نیاز های اولیه آرتین و 

مادرش مبلغ 8 میلیون تومان بود.

  و اما بعد...
نیازمن��دی ه��ای آرتین در "قس��مت 

و  وبس��ایت  در   " ش��وند  خام��وش  نگذاری��م 
همچنین فیس بوک مهرآفرین قرار گرفت و یاوران 

و نیکوکاران مانند همیش��ه که پناه بی پناهان بودند، 
این بارنیز آرتین را تنها نگذاش��تند  او را یاری کردند. با 
کم��ک این عزیزان هزینه درمان آرتین و مادرش فراهم 
شد. اکنون آرتین و مادرش در محیطی آرام زندگی می 
کنند، درمان هر دو در دوره های مرتب انجام و سایر 

مایحتاج آنان نیز توسط مهرآفرین تامین می شود. 
با س��پاس فراوان از همه کسانی که به طرق 

مختل��ف ما را در تامین نیازهای آرتین 
و مادرش یاری نمودند.

د 
شتی

ذا
 نگ

 
ش 
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خا

 
د 
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خانه به دوش 
در پس کوچه های شوش

پری مددجوی مهرآفری��ن در کوچه پس 
کوچ��ه ه��ای خیابان ش��وش ته��ران زندگی 
می کرد؛ در اتاق اجاره ای. پری تالش می کرد تا با 
فراهم کردن مبلغ مورد نیاز برای تهیه مسکن مهر 
اندکی زندگی خود را بهبود بخشد و از اتاق اجاره ای 

در آن کوچه های تنگ و با ش��رایط س��خت نجات پیدا 
کن��د. اما از زمانی که همس��ر او از کار افتاده ش��د، تنها 

دخت��رش که به تازگی دیپلم گرفته، نان آور خانواده گردید 
و ب��ار زندگی مادر و پدر و دو برادر محصلش بر دوش او افتاد؛ 

دیگر تأمین هزینه های مورد نیاز مسکن مهر برای او بسیار دشوار 
ب��ود. مهرآفرین عالوه بر تأمین خواربار خانواده ی پری، بخش 

عمده ای از مبلغ درخواستی مسکن مهر را فراهم کرده بود. 
زمان آخرین مرحله پرداخت فرا رس��یده بود و پری 

به 4.5 میلیون تومان نیاز داشت تا صاحبخانه 
ش��ود و زندگی بهتری برای خود و 

بچه هایش بسازد.

در صفحه نخست وبسایت مهرآفرین، بخشی با عنوان » نگذاریم خاموش 
شوند« وجود دارد. واحد مددکاری مؤسسه مهرآفرین با توجه به آگاهی از 
وضعیت مددجویان، شرح حال کسانی را که بیش از دیگران به کمک های 
فوری نیاز دارند، برای واحد فناوری اطالعات مهرآفرین ارسال می کند. شرح حال 

این افراد برای مدت زمان مشخصی در این قسمت سایت قرار می گیرد و 
نیکوکاران و یاوران می توانند از طریق پرداخت آنالین یا واریز به شماره حساب به 

هر میزان که تمایل دارند به این نیازمندان کمک کنند. شرح حال چند تن  را که 
از همین طریق یاری شدند، در اینجا بخوانید.

  و اما بعد...
داس��تان زندگی پری بر روی 

س��ایت قرار گرف��ت. هرچند کمک 
ها به حد کافی نرس��ید اما مهرآفرین 
ب��رای نج��ات پ��ری از آوارگ��ی او را 
برای س��رایداری به جای��ی معرفی 

کرد تا ش��اید در آینده با کمک 
بتواند  نیکوکاران پری هم 

صاحبخانه شود. 
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اجرای  موسیقی در جمع  فرزندان مهرآفرین در کرمان
با همت یکی از هنرمندان کش��ور کنس��رت موس��یقی برای 
فرزندان "مهرآفرین" و خانواده های تحت پوش��ش در کرمان 

برگزار شد. 
اس��تاد مجید ناظم پور یکی از حامیان "مهرآفرین" می باشد 
که برای خانواده های مهرآفرین به عود نوازی پرداخت تا آنان 
نیز از حضوردر مراس��می فرهنگی همانند کنسرت موسیقی 

بهره مند شوند.

اس��تاد مجید ناظم پور از نوازندگان عود و آهنگس��ازان بنام 
ایران اس��ت. از او چندین آلبوم با محوری��ت عود در داخل و 
خارج از ایران منتشر ش��ده و آهنگسازی موسیقی متن چند 
تئاتر و چند فیلم را به عهده داش��ته است. همچنین چندین 

کنسرت را در داخل و خارج کشور برگزار نموده است.
نیره ولندیاری سرپرس��ت ش��عبه مهرآفری��ن در کرمان در 
خصوص برگ��زاری این کنس��رت گفت: در کن��ار هر کاری 

باید به اجرای برنامه و کارهای فرهنگی- هنری توجه ش��ود. 
ولندی��اری تصریح ک��رد: مهرآفرین در کرم��ان  به زودی در 
دیگ��ر زمینه ها برای فرزن��دان خود  برنامه ه��ای متنوعی را 
اجرا خواهد کرد. وی ضمن تشکر از دست اندرکاران مؤسسه 
بیان کرد:حمایت  تنها شامل مس��ائل مادی نمی باشد و باید 

حمایت های فرهنگی و هنری نیز صورت بگیرد.
در این مراسم به کوکان تحت پوشش نیز هدایایی اهدا شد.
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اخب�����ارمه��������������رآفری�����ن

برگزاری بازارچه خیریه نوروزی مهرآفرین در کرمان

س�ومین بازارچه مهرآفرین در کرم�ان به منظور حمای�ت از کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرس�ت در محل هتل جهانگردی این شهر برگزار 

شد.
شعبه مؤسس��ه مهرآفرین در کرمان به منظور تأمین مایحتاج مورد نیاز شب عید 
مددجویاِن تحت پوشش در این استان و همچنین فراهم کردن عیدی برای کودکان 

مهرآفرین در کرمان، اقدام به برگزاری بازارچه خیریه نمود.
این بازارچه با بی��ش از 70 غرفه  با عرضه ی آثار و تولیدات هنری و صنایع دس��تی 
روزهای 24 و 25 اس��فند  از س��اعات 10 الی22  در محل مهمانسرای جهانگردی 
کرمان واقع در خیابان شفاء برپا و پذیرای عالقمندان و نیکوکاران شهر کرمان بود.

عواید حاصل از این بازارچه به نفع کودکان مهرآفرین هزینه شد.
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تقدیر از دست اندرکاران راه اندازی سومین بازارچه مؤسسه مهر آفرین در کرمان

از دست اندرکاران و حامیان راه اندازی سومین بازارچه مؤسسه مهر آفرین 
به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست  تقدیر به عمل آمد. 
سرپرست شعبه مؤسسه "مهر آفرین"پناه عصر در کرمان گفت:کار و تالش در 
این خیریه به منظور حمایت از کودکان نیازمند عشق و عالقه می خواهد. وی 
افزود:سومین بازارچه عرضه صنایع دستی  در تاریخ 24 و 25 اسفند ماه با بیش 

از 75 غرفه در محل هتل جهانگردی کرمان راه اندازی شده بود.
ولندیاری تصریح کرد: اس��تقبال مردم خیر و نوعدوس��ت کرمانی برای حمایت از 

مؤسسه بی نظیر بود که جای تشکر دارد.
وی خاطر نشان کرد: همه ی دست اندرکاران، حامیان و یاوران راه اندازی این بازارچه 

بدون کمترین چشم داشتی قدم در این امر خیر گذاشته اند.
ولندیاری در ادامه در جمع حامیان  و دس��ت اندرکاران راه اندازی بازارچه مؤسسه 
نیکوکاری "مهرآفرین" ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که زمینه فعالیت مؤسسه 

را در کرمان فراهم کرده اند افزود: جای دارد از س��رکارخانم دانش��ور اولین بانوی 
معدنکار  ایرانی که نسبت به این امر اهتمام ویژه ای دارد تشکر نمایم.

سرپرست شعبه مهرآفرین در کرمان اظهارداشت: بر اساس آموزه های دینی مزد و 
پاداش کار خیر در نزد خداوند متعال است و باید فرهنگ کمک به همنوعان بیش 

از این در جامعه ترویج داده شود.
وی در بخش دیگری از س��خناش تصریح ک��رد: در حال حاضر تع��داد 61 کودک 

بی سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت مهرآفرین در  کرمان هستند.
ولندیاری همچنین از توزیع سبد غذایی بین مدد جویان مهر آفرین در کرمان در 

آستانه سال 92 خبرداد.
گفتنی است، با اهداء لوح یاد بود از حامیان، یاوران و دس��ت اندرکاران راه اندازی 

سومین بازارچه  در کرمان تقدیر به عمل آمد.
همچنین این آئین با اجرای موسیقی سنتی به همراه  بود.
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 برگزاری جلسات معارفه ی مهرآفرین برای یاوران جدید
جلسه معرفی مهرآفرین به یاورانی که در بهمن ماه به مؤسسه پیوستند، روز پنجشنبه 
26 بهمن ماه 91 در سرای بزرگان شهرداری منطقه 3 تهران برگزار شد. در این جلسه 
مسئوالن مهرآفرین درباره ی چگونگی شکل گیری، مأموریت و اهداف مهرآفرین برای 
حاضران صحبت کردند. بخشی از عملکرد مهرآفرین هم به صورت نمودارهای گرافیکی 
نمایش داده شد. در انتها هم به مدت 15 دقیقه پرس��ش و پاسخ برقرار بود تا عملکرد 
مهرآفرین نزد یاوران شفاف و بدون ابهام باشد. همچنین اولین جلسه معرفی مهرآفرین 
به یاوران جدید مؤسسه در س��ال جدید، روز پنجشنبه 29  فروردین ماه 92 در سرای 
بزرگان شهرداری منطقه 3 تهران برگزار شد. درابتدای این جلسه که جمعی از یاورانی 

که به تازگی به مؤسسه پیوسته اند حضور داشتند، پس از پخش کلیپ مهرآفرین، آقای 
مصطفایی از مدیران مهرآفرین به یاوران خیرمقدم گفت و توضیحاتی را درباره مؤسسه 
مهرآفرین و اهداف آن برای یاوران ارائه کرد. همچنی��ن گزارش عملکرد مهرآفرین از 
سال 86 تا س��ال 91 به صورت تصویری و نمودار برای یاوران به نمایش درآمد. پس از 
صحبت های کوتاه آقای مصطفایی فیلم »خدا نزدیک است« برای حاضران به نمایش 
درآمد تا اندکی با وضعیت مددجویان تحت پوشش مؤسس��ه در نقاط دور افتاده آشنا 
شوند. سپس خانم دانشور بنیان گذار و مدیر عامل مهرآفرین برای یاوران صحبت کرد و 
از چگونگی شکل گیری مهرآفرین برای ایشان سخن گفت. در پایان جلسه نیز مسئوالن 

مؤسسه به سؤاالت یاوران در خصوص مهرآفرین پاسخ دادند.

کلنگ ساخت مدرسه ا ی دیگر در روستاهای توابع سیستان  به دست مهرآفرینی ها زده شد
پس از بازسازی دو مدرسه در روستای "کتیج" از توابع استان سیستان و بلوچستان، این بار کلنگ ساخت مدرسه ی دیگری در روستای    "بنگر کرکوکان" در این منطقه توسط 

مؤسسه مهرآفرین زده شد.
مؤسسه مهرآفرین نزدیک به سه سال است که کمک رسانی به روستای محروم کتیج از توابع سیستان و بلوچستان آغاز کرده و در این سال ها عالوه بر کمک های نقدی و ارسال 
خواربار و پوشاک و مایحتاج زندگی برای نیازمندان تحت پوشش آن منطقه، در راستای حمایت تحصیلی از کودکان محروم آن منطقه فعالیت های دیگری را نیز انجام داده است. 
از جمله این فعالیت ها می توان به بازسازی دو مدرس��ه نیمه مخروبه اشاره کرد که پس از بازس��ازی به محیطی ایمن و مناس��ب برای تحصیل فرزندان سیستانی ایران تبدیل 

ش��د. علی رغم این که ساخت وساز مدرس��ه در الویت 
برنامه های مهرآفرین نمی باشد؛ به دلیل وجود مدارس 
مخروبه بس��یار و روس��تاهایی که حتی از داشتن یک 
مدرس��ه محروم بودن��د، مهرآفرین وارد کار س��اخت 

مدرسه شد.
مهرآفری��ن در گام دیگری از فعالیت ه��ای خود برای 
آبادانی این منطقه، این بار با کمک شرکت صنعت سازه 
ثمین که اسپانسر پروژه ی ساخت مدرسه ی جدیدی 
در روستای " بنگر کرکوکان" شده، می کوشد تا شرایط 
بهتری را برای آموزش کودکان این منطقه فراهم کند.  
امید اس��ت خیرین مدرسه س��از که خدمات ارزنده ی 
بس��یاری در خصوص ساخت مدرس��ه در اقصی نقاط 
کش��ور انجام داده اند؛ در این منطقه نیز حضور پررنگ 
تر داشته باش��ند و نیازی احساس نشود که مهرآفرین 
مستقیماً به امر مدرسه س��ازی بپردازد و بر مأموریت 
س��ازمانی خود مبنی بر حمایت تحصیلی از کودکان 

نیازمند در این منطقه متمرکز شود.
با س��پاس از ش��رکت صنعت س��ازه ثمی��ن و تمامی 

نیکوکارانی که ما را در این راه همراهی می نمایند.
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مهرآفرینی ها نهال مهرآفرین را در پارک شهر کاشتند

هم زمان با 15 اس��فند ماه - روز درختکاری-  مدیرعامل مهرآفرین به همراه جمعی از 
کارکنان مؤسسه در پارک شهر تهران حضور یافتند و در حرکتی نمادین، نهالی را با نام 

مهرآفرین در زمین این پارک کاشتند. 
مهرآفرین که مأموریت اصلی اش پرورش و شکوفا کردن توانایی ها و استعدادهایی است 
که با محرومیت دست به گریبان هستند، در روز درختکاری، نهالی به نامش کاشته شد 

تا نماد نهال هایی باشد که در مهرآفرین پربار شده اند و یا در آینده خواهند شد. 
مراسم کاشت نهال مهرآفرین با حضور خانم اسکندر مدیر آموزش شهروندی منطقه 12 
و  همچنین آقایان فرج نژاد معاون ناحیه 1 منطقه12 و کشوری مدیر اجتماعی فرهنگی 
ناحیه 6 منطقه 12  انجام گرفت و فاطمه دانشور بنیان گذار و مدیر عامل مهرآفرین به 

نمایندگی از تمام مهرآفرینان، نهال را کاشت و آن را آبیاری کرد.
پیش از کاش��ت نهال مهرآفرین، یادمان 12، دومین آیین کاشت 12 اصل نهال به نام 
مفاخر منطقه 12 نیز برگزار شد که در آن معصومه ابتکار و داریوش ارجمند در خصوص 

این آیین و ماندگاری نام این مفاخر با کاشت نهالی به نام  آنان صحبت کردند. 
کارکنان مهرآفرین، همچنین از آزمایشگاه گل و گیاه و مرکز آموزش شهروندی پارک 

شهر بازدید به عمل آوردند.

ابتکار جالب یکی از همیاران مهرآفرین
شرکت صنایع کاغذی بهداشتی سرو کاسپین تولید کننده دستمال های کاغذی فاین 
برای حمایت از مؤسس��ه مهرآفرین، لوگو و عکس یکی از بچه ه��ای مهرآفرین را روی 
بسته های دستمال کاغذی به شکل زیبایی چاپ و اعالم کرده که عواید حاصل از فروش 

این محصول به موسسه نیکوکاری مهرافرین می رسد.
از این همیار خوب و کس��انی که در حمای��ت از مهرآفرین این محص��ول را خریداری 

می کنند سپاس گزاریم.

توزیع بسته های مایحتاج نوروز و 
بهار  در میان مددجویان مهرآفرین

بس��ته های مایحتاج نوروز و فصل بهار که پیش تر  
با کمک یاوران تهیه و ارسال ش��ده بود، در هفته 
آخر اس��فند 91 در میان مددجوی��ان مهرآفرین 
در تهران، کرمان، بندرعب��اس، زاهدان، اصفهان، 
کتیج و هندودر توزیع شد. این بسته ها شامل مواد 
غذایی )برنج، روغن، چای، قند و شکر، ماکارونی، 
حبوبات، ش��کالت، رب، کنس��رو تن ماهی و ... (، 
پوش��اک، هدایایی به عنوان عیدی برای کودکان 
و ... بود. مش��اهده ی ش��ادی ک��ودکان در هنگام 
دریافت هدایا و لباس های نو و رضایت مددجویان 
تحت پوش��ش انرژی دوچندان به ما بخشید تا در 
س��ال جدید با همراهی و همیاری یاوران گرامی 
برای رس��یدن به اهداف مهرآفرین تالش کنیم. از 
همه یاورانی که در سال 91 و همچنین سال های 
گذشته همراه ما بودند سپاس گزاریم و توفیق روز 

افزون آنان را ازخداوند مهرآفرین خواستاریم.



خبرهای مهرآفرین28 نـشـریــه ی )داخـلــی( اجـتـمــاعـی- فـرهـنــگــی
مـؤسـسـه ی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر

شــمـــارة پــیـــاپــی        25         بهار92

اخبار کوتاه مهرآفرین

مهرآفرین در جمع بزرگان فناوری اطالعات کشور

روز دوشنبه 16 اردیبهش��ت 92، گروه ش��رکت های هماهنگ میزبان جمع کثیری از 
نمایندگان برتر خود در محل همایش های رایزن بود.

در این همایش که با حضور نمایندگان شرکت سامسونگ و تعدادی از مسئولین فناوری 
اطالعات کشور برگزار شد، از فروش��ندگان برتر تبلت های سامسونگ در بازار موبایل و 

IT تقدیر به عمل آمد. 
از نکات قابل توجه این سمینار حضور بنیان گذار و مدیرعامل مهرآفرین، فاطمه دانشور 

در این مراسم و همچنین برپایی غرفه مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین در فضای البی تاالر 
رسول اکرم بود. آقای ملکی مدیر عامل گروه هماهنگ، ضمن معرفی مؤسسه مهر آفرین 
از حاضران در سالن خواست که به مس��ئولیت اجتماعی خود عمل کنند و از همکاری با 
مهرآفرین به عنوان نقطه ی آغاز عمل به مسئولیت اجتماعی در شرکت های هماهنگ یاد 
نمود. خانم دانشور نیز ضمن قدردانی از آقای ملکی و گروه هماهنگ، درباره ی مهرآفرین 

برای حاضران صحبت کرد.
در این مراس��م 6 عدد تبلت گلکس��ی نوت 8.0 به قید قرعه کشی توس��ط هنرمندان و 

قهرمانان ملی همچون آقای علی دایی به حاضرین اهدا شد.

مؤسسه مهرآفرین به عضویت انجمن 
علمی تجارت الکترونیک ایران 

درآمد
مؤسس��ه مهرآفرین به عضویت انجمن علمی تجارت 

الکترونیک ایران درآمد. 
انجمن علمی تج��ارت الکترونیکی ای��ران به  منظور 
گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تجارت الکترونیکی 
و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن 
به امور آموزش��ی و پژوهش��ی در زمین��ه ی  تجارت 

الکترونیکی، تأسیس  شده است. 
مهرآفرین به دلیل به کارگی��ری رویکردهای نوین و 
استفاده ی مؤثر از فناوری اطالعات در امور نیکوکاری 
به عضویت افتخ��اری این انجمن درآم��د و نام آن در 

فهرست اشخاص حقوقی این سازمان ثبت شد.
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مهمانلی فصلل زمسلتان مهرآفریلن روز 8 اسلفند ملاه 91 
در تاالر لوتلوس کرج برگزار شلد. در ایلن مهمانی کله بانی آن 
آقای حسن کشلت پور از یاوران خوب مهرآفریلن بود، جمعی از 
فرهیختگان و صاحبان کسب و کار شهر کرج حضور پیدا کردند تا 

در شبی به یاد ماندنی کودکان مهرآفرین را یاری کنند.
مهمانی از ساعت 20:30 آغاز و مطابق معمول تمام مراسم کلیپ 
مهرآفرین با شلعر یغما گلرویی و صدای حامی پخش شد. سپس 
محمود شلهریاری که وظیفه اجرای برنامه را بر عهده داشلت با 
چهره ی خندان بله روی صحنه آملد و ضمن خوشلامدگویی به 
مهمانان آرزو کرد که شلب مهمانی، شب روشلنایی و شکوفایی 

باشد.
وی در ادامه ی صحبت هایش ضمن معرفلی مهرآفرین، به تالقی 
ماه اسلفند که ماهی مقدس اسلت با مهمانی مهرآفرین اشلاره 
کرد و آن را به فال نیک گرفت. شلهریاری در خصوص معضالت و 
آسیب هایی که گروه هدف مهرآفرین یعنی کودکان بدسرپرست 
با آن دست به گریبان هستند صحبت کرد و از حضار خواست تا با 
کمک های شلان، مهرآفرین را در راه حمایت از این کودکان یاری 
کنند.  سپس فیلم "خدا نزدیک اسلت" که بخش هایی از زندگی 
مردم مناطق محروم تحت پوشش مهرآفرین را به تصویر می کشد، 

برای حاضران به نمایش درآمد.
پس از پخش فیلم، محمود شلهریاری از حسن کشلت پور؛ یاور 
مهرآفرین، و بانی و میزبان مهمانی دعلوت کرد تا به روی صحنه 
بیاید. حسن کشت پور نیز با وجود این که بانی مهمانی بود با تواضع 
و فروتنی در سخنان کوتاه از مهمانان برای حضور در این مهمانی 

سپاس گزاری کرد.
در ادامه ی برنامه فاطمه دانشور مدیرعامل و بنیان گذار مهرآفرین 
نیز ضملن خوشلامدگویی، دقایقی بلرای مهمانلان در خصوص 
مهرآفرین صحبت کرد. وی خطاب به مهمانان گفت: صاحب این 
مجلس خالق مهرآفرین است و شلما به دعوت اوست که این جا 
حضور دارید؛ چرا که انسلان های نیکوکاری هسلتید و هرکسی 
نمی تواند در این گونه محافل حاضر شود.  دانشور در پایان گفت: 
امیدوارم روزی با کمک شما آرزوی پنهان بچه های بدسرپرست و 
آسیب دیده تحقق یابد؛ این که ایران نهادی داشته باشد به نام نهاد 

بهار مهرآفرینان در مهمانی 
فصل زمستان - شهر کرج
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حمایت از کودک؛ مثل کشورهای پیشرفته که دیگر شاهد هیچ 
نوع کودک آزاری در ایران نباشیم. 

در میان مراسم فیلمی هم از سفر سفیر مهرآفرین مریال زارعی به 
کتیِج سیستان و بلوچستان برای مهمانان نمایش داده شد.

در بخش دیگری از برنامه مهدی زکی زاده هنرمند و خواننده خوب 
کشورمان که به صورت افتخاری به این مراسم دعوت شده بود به 
روی صحنه آمد و ترانه های "من بی تو گریه کردم" و "کاشکی بیاد" 

را به زیبایی اجرا کرد.
سلپس کلیپ جدید مهرآفرین با صدای مهدی زکی زاده و شلعر 
مرجان زنگنه پخش شلد تا مقدمه ای برای شلروع مهرآفرینی 

مهمان ها باشد.
فرزاد حسنی مجری توانای کشورمان نیز از مهمانان این مراسم 
بود که از میانه ی برنامه به دعوت شهریاری به روی صحنه حاضر 
شد و محمود شهریاری را در اجرا تا پایان همراهی کرد. به گفته ی 
فرزاد حسنی این نخستین اجرای دو نفره ی او و همراه با محمود 

شهریاری بوده که این اتفاق در مهمانی مهرآفرین رخ داده است.
باالخره نوبت به قسلمت اصلی برنامه یعنلی کمک های مهمانان 
رسید که مطابق معمول مهمانی ها، اسامی و مبالغ کمک در فرم های 
مخصوص ثبت می شد. نیازمندی های مهرآفرین در قسمت های 
آموزش، تهیه خواربار فصلی، درمان، مسکن، پوشاک، و همچنین 
توسعه ی مرکز نگهداری رباط کریم مطرح و جمع آوری کمک ها 
آغاز شلد. این بخش به دلیل تعلداد کمک های زیلاد مهمانان و 
با اجلرای دو مجری توانمند یعنی شلهریاری و حسلنی، یکی از 
جالب ترین قسمت های برنامه بود که در نهایت مبلغ 1،250،000،000 
ریال برای کمک به کودکان تحت پوشلش مهرآفرین جمع آوری 
شلد. در این مراسم آقای سعدنژاد ریاسلت محترم شورای شهر 
کرج نیز در میان مهمانان حضور داشلت. پایلان  بخش برنامه نیز 
اجرای مهدی امین الری بداهه سرا و بداهه نواز هنرمند بود که مثل 
همیشه مجلس مهرآفرین را گرم کرد تا مهمانان مهرآفریِن این 
محفل، با لبی خندان و قلبی سرشار از رضایت به خانه بازگردند. بار 
دیگر مهرآفرینی یاور گران قدرمان آقای حسن کشت پور که بانی و 
میزبان این مهمانی بودند و همچنین خانواده محترم ایشان را ارج 

می نهیم و برای ایشان سعادت و بهروزی آرزومندیم.
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جشن و شادی کودکان در جشنواره ی از بهار تا بهار مهرآفرین
بازارچه خیریه نوروزی مهرآفرین با عنوان از بهار تا بهار؛ در برج بهار واقع در خیابان بهار از 15 تا 25 اسفندماه 91 برگزار شد. در این بازارچه که به مدت 10 
روز از س��اعت 10 صبح تا 10 شب برپا بود؛ انواع صنایع دستی، کارهای هنری، وسایل هفت سین، کارت تبریک های نوروزی، پوشاک، انواع شمع، ظروف 
متنوع، ش��یرینی جات، غذاهای خانگی، زیورآالت و ... به چش��م می خورد. در بخش��ی از بازارچه هم تقویم های مهرآفرین به صورت همت عالی به فروش 

رسید. همچنین یکی از غرفه ها به کارهای دستی مددجویان تحت پوشش مهرآفرین تعلق داشت.
با توجه به این که بازارچه در خیابان بهار که مرکز عرضه ی لباس های کودکان است واقع شده بود؛ مسئولین مهرآفرین 
تدابیر جالبی اندیش�یده بودند تا پدرها و مادرهایی که به همراه کودکان ش�ان به بازارچه مراجعه می کنند بتوانند با 
خیال راحت و سِرفرصت از تمامی غرفه ها بازدید نمایند. به این ترتیب که برنامه ای شاد و زنده با حضور شخصیت های 
عروسکی محبوب کودکان و مجری های تلویزیون ترتیب داده شد و کودکان با حضور در برنامه و دیدار شخصیت های 
محبوب شان از نزدیک،  لحظات شادی را سپری کردند. در این برنامه مسابقه ای بین کودکان برگزار شد و همچنین 
بچه ها برای مهرآفرین نقاشی های زیبایی را به یادگار کش�یدند.  عواید حاصل از فروش اجناس بازارچه به کودکان 

مهرآفرین رسید. 
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گزارشی از بازارچه خیریه نوروزی مهرآفرین
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اجرای گروه سپید و سیاه به خوانندگی وحید تاج

نواي موسیقي ایراني و هندي براي کودکان مهرآفرینشور و شیدایی در تاالر وحدت  به نفع کودکان مهرآفرین

کنسرت گروه س��پید و سیاه به همت مؤسسه 
نیک��وکاری مهرآفرین و ش��رکت آوای ماندگار 
پرش��ین در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه در تاالر 
وحدت برگزار گردید و با استقبال عالقمندان و 

نیکوکاران همراه شد.
کنس��رت گروه س��پید و س��یاه به خوانندگی 
وحید تاج و سرپرس��تی پیمان میرآقاس��ی در 
دو بخش ش��ور - دش��تی و همایون با اشعاری 
از حافظ، هوش��نگ ابتهاج، محمد رضا شفیعی 
کدکنی، قیصر امین پور و حسن منزوی در تاالر 
وحدت، 18 و 19 اس��فند 91 برگزار  شد.  این 

اج��را برای کمک به کودکان مهرآفرین در تاالر 
وح��دت به روی صحنه رفت. در این کنس��رت 
قطعات حسرت باران، رقص آتش، آواز عاشقانه، 
رهایی، ای عشق، رهرو عشق، در کوچه باغ های 
کودکی، شب بیداری، در اوج آرزوها، سازو آواز 

و مشتاقی و شیدایی به اجرا درآمد.
 سرنا صفاتی )سنتور(، کوروش دانایی )تنبک(، 
پیم��ان میرآقاس��ی )قیچک(، فرش��اد صارمی 
)کمانچ��ه(، مریم رضایی نژادی��ان )تار(، مریم 
خدابخش )عود(، مهش��ید خیرالدین )سازهای 
کوبه ای( و.. از اعضا و نوازندگان این گروه بودند. 

همچنین وحید تاج به عنوان خواننده به زیبایی 
قطعات را اجرا کرد و آهنگسازی قطعات نیز به 
عهده سرنا صفاتی، کوروش دانایی، مریم رضایی 
بود. از آن جا که این گروه با 3 آهنگساز مجرب 
هم��کاری می کند،  توانایی جذب هنردوس��تان 
مختلف با س��لیقه های متن��وع را دارد.  در این 
کنس��رت با کمک آهنگسازان،  اشعاری انتخاب 
ش��ده بود که با دغدغه های روز فرهنگی مردم 

همخوانی داشته باشد.
عوای��د این کنس��رت ب��ه مؤسس��ه نیکوکاری 

مهرآفرین رسید.
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گزارشی از  برگزاری کنسرت گروه آوای زمین

گروه موسیقي "آوای زمین" با هدف یاری رساندن به کودکان نیازمند مؤسسه ی مهرآفرین 
روزهای 8 و 10 اس��فندماه 91 در تاالر اندیش��ه حوزه هنری به اجراي برنامه پرداخت. در 
این کنسرت اعضای گروه موسیقي آواي زمین متشکل از وحید آیریان: خواننده و نوازنده 
تنبور، مجتبی کالنتری خرمی: دف و س��ه تار، نازنین قاسمی: عود ، مینو اصحابی و شیما 
بلوکی فر : کمانچه، مژگان ابوالفتحی: دف، امید محرم زاده: سینتی سایزر، رامداس دشپانده: 
تبال،  ویوک ساموئل: اسالید گیتار و پاون نایک: خواننده و نوازنده هارمونیوم به روي صحنه 

رفتند و قطعاتي از موسیقي ایراني و هندي را اجرا کردند.
در اجراي گروه آواي زمین حوروش خلیلي به عنوان همخوان نیز وحید آیریان را همراهي 
کرد.  گروه موسیقی آوای زمین این کنسرت را پس حضور و اجرای موفقیت آمیز خود در 
شهرهای تهران، گرگان و شیراز در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر؛ 
با همکاری مؤسس��ه نیکوکاری مهر آفرین برگزار نمود و عواید حاصله از فروش بلیط های 

این کنسرت به کودکان نیازمند تحت پوشش این مؤسسه رسید .

نواي موسیقي ایراني و هندي براي کودکان مهرآفرین

گروه آوای زمین که از پنج سال پیش در کشور هندوستان و با همکاری 
مش�ترک هنرمندان ایران و هندوس�تان تأس�یس شده اس�ت، تاکنون 
تورهای مختلف داخلی و خارجی  موس�یقی را برگزار ک�رده و آلبوم 
»حالیا« جدید ترین اثر این گروه اس�ت که ش�هریور ماه س�ال گذشته 

روانه ی بازار موسیقی شد.



پس از سال ها تالش مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین در حمایت 
از کودکان و زنان آسلیب دیلده و بدسرپرسلت، هم زمان با 
والدت حضرت زهرا )س( و روز زن، آیین گشلایش نخستین 
سرپناه مؤسسله نیکوکاری مهرآفرین به نام »جمال الحق«  
برای کلودکان با حضور خیریلن و هنرمنلدان در رباط کریم 

برگزار شد.
مرکز جمال الحق  در زمینی به مسلاحت 400 مترمربع و بنای 
1400متر مربع در سه طبقه احداث شده که شامل بخش های 
اداری، مددکاری، روانشناسی، پزشلکی، حقوقی، خوابگاه، 
اتاق تلویزیلون، اتاق بلازی بچه ها، آشلپزخانه، غذاخوری، 
سلرویس های بهداشلتی و خدماتی اسلت. زمین این مرکز 
توسط آقای بهمن عسلگری اهدا شده و بازسازی آن را آقای 

حمیدرضا جوانمرد بر عهده داشته است.
در این مراسلم هنرمندانی همچون: حسن فتحی، اسماعیل 
عفیفه، حسلین محجلوب، حمید گودرزی، شلهرام قائدی، 
حسین مهری، رویا میرعلمی و همچنین اعضای شورای شهر 

رباط کریم حضور داشتند.
ابتدا خوابگاه این مؤسسله توسلط فاطمه دانشور، مهندس 
جوانمرد و مهندس عسلگری از خیرین و بانیلان این مرکز و 
دو نفر از کودکان تحت پوشش مؤسسه مهرآفرین به نام های 

هدیه و محمدصادق افتتاح شد.
در مراسلم افتتاح این مرکز حسلین محجوب و حسن فتحی 
با گرفتن قرآن از دسلتان این کودکان، بانیان این مرکز را در 
مراسم افتتاح همراهی کردند و در ادامه مدعوین از طبقات و 

امکانات این مرکز بازدید کردند.

سرپناهی
برایکودکان

بیپناه

نخستیلللن مرکلللز 
نگهلللداری از 

کودکللللان کار و 
خیابللللان توسط 

مهللللللللرآفرین 
افتتللللاح شللللد
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مراسم با اجرای 
 محمود شهریاری

 آغاز شد.
ش��هریاری: مس��ئوالن ب��ه فکر 

منازعات سیاسی خود هستند
وی گفت: از حضور همه ی عزیزان، 
هنرمن��دان، بازرگان��ان، تج��ار و 
نیکوکاران ارجمند تشکر می کنم 
و بس��یار خوش��حالم که گشایش 
این مرکز مص��ادف با تولد حضرت 

صدیقه طاهره شده است.
ش��هریاری با بیان این که وضعیت 
کودکان کار بسیار مهم است افزود: 
اگر کودکی دچار بزهکاری ش��ود 
وضعیت او بر وضعیت جامعه بسیار 
تاثیرگذار است؛ ضمن این که آسیب 
کودکان باعث می شود تا آن ها مانند 
چینی لب پر شوند و برگرداندن آنها 

به زندگی بسیار سخت تر است.
وی همچنی��ن گف��ت: کمک به 
کودکان یک وظیفه انسانی و ملی 
است که ما باید این کار را انجام دهیم 
و جا دارد در همی��ن جا به فاطمه   
دانش��ور،حمیدرضا جوانم��رد و 
مهندس عسگری تبریک بگویم که 
نخستین مرکز حمایت از کودکان 
کار را افتت��اح کردند؛ زی��را کاری 
خدایی و اهورایی اس��ت، امیدوارم 

خداوند جزای خیر به شما بدهد.
مجری مراسم همچنین یادآور شد: 
همان طور که اطالع دارید کسانی 
که وظیف��ه دارند تا به مش��کالت 
ک��ودکان کار رس��یدگی کنند در 
حال حاضر به فکر منازعات سیاسی 
خود هستند، بنابراین این وظیفه 
بر دوش ماس��ت تا از آن ها حمایت 

کنیم.
وی در ادام��ه افزود: ای��ن مرکز به 
مس��احت 400 مترمرب��ع و بنای 
1400 مت��ر مربع در س��ه طبقه 
احداث شده که شامل بخش های 
اداری، م��ددکاری، روانشناس��ی، 
پزش��کی، حقوقی، خوابگاه، اتاق 
تلویزی��ون، ات��اق ب��ازی بچه ها، 
آشپزخانه، غذاخوری، سرویس های 
بهداش��تی و خدماتی است، و قرار 
است کودکان کار،کودکان خیابانی 
و زنان کارتن خ��واب در این مکان 
مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین 
الزم است چترهایی باز شود تا آن ها 
را زیر حمایت خود قرار دهند و امروز 
این چتر باز شده تا به واسطه ی آن 
کودکان مهارت هایی را فرا گیرند و 
در نهایت کاری شرافتمندانه داشته 
باشند تا بتوانند خود و خانواده شان را 

اداره کنند.

فکر نمي کردم به این جایگاه برسم

جوانمرد: سرباز مهرآفرین هستم
در ادامه ی این مراس��م مهندس حمیدرضا جوانمرد از بانیان و خیرین این مرکز گفت: از حضور همه ش��ما عزیزان س��پاس گزارم. نکته ی مهمی که به 
ذهنم رسید این است که در جامعه ی امروز اگر اسم کودک کارتن خواب، بدسرپرست، معتاد و فقر به زبان می آید ناخوداگاه یاد فحشا، اعتیاد و دزدی 
می افتیم و این نش��أت گرفته از نسیان انسان اس��ت که اگر دقیق به جامعه بنگریم به فرمایش حضرت موال »آن جا که مال انباشته شده، حق مردم در 

آن جا درنظر گرفته نشده است«.
وی در ادامه افزود: اگر خوب به جامعه نگاه کنیم آن جا که پول زیاد جمع ش��ده، حرکت ندارد و باعث بروز مش��کالتی شده است. جوانمرد خاطرنشان 
کرد: به لطف همکاران و دوس��تان عزیزم مهن��دس لطیفی و مهندس میری که تالش زیادی کردند، این مکان برای این کودکان برپا ش��د. البته نکته 
بس��یار مهمی که باید به آن توجه کنیم، برنامه هایی است که در آینده باید داشته باشیم. جوانمرد با بیان این که من یکی از سربازان مهرآفرین هستم، 
گفت: آمادگی دارم تا در هر جای ایران که امکانات کافی بنا و زمین وجود داشته باشد یک مرکز نگهداری زنان و کودکان کار و خیابان دیگر هم بسازم.

وی خاطرنشان کرد: اگر زمین موجود باشد قول می دهم تا سال آینده به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( سه مکان دیگر را افتتاح کنیم.
جوانمرد یادآور ش��د: همه ما باید به یکدیگر کمک کنیم و نگذاریم زنجیر عشق قطع ش��ود. در ادامه شهریاری گفت: یک روز استاد روانشناسی به من 



جوانمرد: من 
یکی از سربازان 

مهرآفرین 
هستم،

 آمادگی دارم تا 
در هر جای ایران 
که امکانات کافی 
بنا و زمین وجود 
داشته باشد یک 
مرکز نگهداری 
زنان و کودکان 
کار و خیابان 

دیگر هم بسازم.
اگر زمین موجود 
باشد قول میدهم 

تا سال آینده 
به مناسبت 

میالد حضرت 
زهرا)س( سه 
مکان دیگر را 
افتتاح کنیم.

گفت به اسم و فامیل خودتان خوب دقت کنید، زیرا پشت هر اسم و فامیلی رسالتی است که اگر به آن رسالت 
پی ببرید نیمی از عمرتان کامل خواهد بود. جوانمرد هم نامش با مهر و مهرآفرینی گره خورده است.

در ادامه این مراسم فیلم کوتاه »اینجا رباط کریم است« پخش شد که چگونگی ساخت این مرکز را به تصویر 
می کش��ید. در ادامه ی مراسم، رئیس شورای شهر رباط کریم نیز گفت: امروز سعادت داشتم تا در جمع شما 
عزیزان باشم. به همه مدعوین خیرمقدم عرض می کنم. جا دارد از زحمات دانشور و جوانمرد که از بانیان این 
مؤسس��ه هستند تشکر کنم. حسینی خاطرنشان کرد: رباط کریم ش��هری قدیمی و با فرهنگ است که آثار 

تاریخی فراوانی در آن وجود دارد که مؤید فرهنگ این شهر است.
وی همچنین گفت: به امید روزی که همه این مؤسسات جمع شوند و ما با هدایت و راهنمایی های صحیح در 
جهت رفع هنجارها برنامه ریزی کنیم و این برنامه ریزی ها در جهت رواج اخالق انسانی در جامعه صرف شود. 
در ادامه مراس��م همه هنرمندانی که در این مراسم حضور داش��تند به روی صحنه آمدند و هرکدام سخنان 

ارزشمندی را بیان کردند.

حسن فتحی: کودکان کار بخشی از ایران ما هستند
حس��ن فتحی کارگردان مطرح کشورمان گفت: بسیار خوشحالم که در 
حدود هفت سال اس��ت که از راه افتادن این جریان زیبا به همت فاطمه 
دانش��ور و همسرش��ان مهرداد اکبریان و خیری��ن بزرگوارانی همچون 

حمیدرضا جوانمرد می گذرد.
وی افزود: یاد فاطمه معتمد آریا را به عنوان اولین س��فیر این مؤسس��ه 
گرامی می دارم. امیدوارم خداوند همراه همیش��گی همه ش��ما عزیزان 
باش��د. کارگردان س��ریال زمانه با بی��ان این که هفت س��ال پیش رضا 
درس��تکار از او دعوت ک��رد و زیاد خوش��بین نبوده اس��ت،گفت: فکر 
نمی ک��ردم در این هفت س��ال مؤسس��ه مهرآفرین این هم��ه باقیات 
صالحات از خ��ود باقی بگ��ذارد. وی همچنین گفت: ای��ن زوج خّیر در 
طول این هفت سال که ما ریش سفید کردیم، آن ها جوان تر شدند؛ زیرا 

انرژی های مثبتی حول زندگی آن ها در جریان است.
فتحی یادآور شد: در این تشکل ها گاهی چشم ها گریان و گاهی خندان 
اس��ت. خندان از جهت تالش خیرین بدون چشم داش��ت مالی است و 
گریان از این نظر که برخی از این مراکز دولتی در این زمینه بیشتر شعار 
می دهند و تنها در بازی های سیاسی ش��ان یاد کودکان کار و هنرمندان 
می افتند و قدم برمی دارند. وی همچنین گفت: جامعه یک کلیت است 
و سرنوش��ت جامعه در سرنوشت همه اعضاء تأثیر دارد. هر اتفاق زیبایی 
در جامعه قطع��اً برای همه اتفاق می افتد و هر اتفاق زش��تی دامن همه 

را می گیرد.
فتح��ی ادام��ه داد: یکی از ش��اخصه های جامعه س��الم این اس��ت که 
ش��هروندان برای بهس��ازی آن تالش می کنند؛ و یک��ی از این تالش ها، 
تالش برای زندگی مطلوب کودکان اس��ت. فتحی با اشاره به تأسف آور 
بودن کار بعضی کودکان در پش��ت چراغ های قرمز گفت: اگر کمیت کار 
چنین کودکانی در جامعه زیاد شود، جامعه را دچار مخاطراتی می کند 
که دود آن ها در چش��م تک تک ش��هروندان می رود. بنابراین موظفیم 
تا به همه ی مش��کالت با دید مس��ئوالنه نگاه کنیم. امی��دوارم در کنار 
تش��کل هایی مثل مهرآفرین که دعای خیر همه ما به دنبال شان است؛ 
دولت فراموش نکند که باید در این راه با نقدینگی عظیمی قدم بردارد.

وی افزود: ش��هرداری، بهزیس��تی و مراکز رس��می باید از این تالش ها 
حمایت کنند تا تشکل های بیشتری داشته باشیم. وظیفه ما هنرمندان 
این اس��ت که در آثارمان آیینه ی تمام نمای جامعه باشیم ضمن این که 
زیبایی های جامعه را تقدیس کرده و زشتی ها را  بیان کنیم تا مشکالت 
رفع ش��وند. این کارگردان یادآور ش��د: هر روز در رسانه ها واژه ی ایرانی 
و هم وطن را می بینیم و می ش��نویم؛ اما نباید فراموش کنیم که بخشی 
از ایران ما کودکان کار هس��تند و ما موظفیم در بهس��ازی زندگی آن ها 

تالش کنیم.
فتح��ی گفت: جا دارد از خیرینی که در این س��ال ها زحمت کش��یدند 
تشکر کنم و امیدوارم بنده و دوستان در جایگاهی که هستیم بتوانیم به 

دوستان کمک کنیم. 
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حس��ین محجوب از بازیگران پیشکسوت که در این مراسم 
حضور داشت گفت: خوشحالم که در این مراسم حضور دارم 
و باعث سربلندی ما است که خیرینی دست به اقدام اساسی 
زدند؛ اما قب��ل از این که چنین چیزی ایجاد ش��ود که خود 

معلول است، باید به دنبال علت ها باشیم.
وی افزود: از افتخارات جمهوری اسالمی این است که برق و 
آب را به دورافتاده ترین روستاها رساندند و نتیجه آن شد که 
همه روستاییان به سمت شهرها سرازیر شدند؛ بنابراین باید 
به دنبال علت ها باش��یم.  ضمن این که در وجود آن ها ایجاد 
انگیزه کنیم تا به سمت شهرها نیایند. رویا میراعلمی بازیگر 
تئاتر نیز گفت: وخدایی که در همین نزدیکی اس��ت؛ در این 

جمع حضور خداوند پر رنگ است، پس خداوند را شاکرم.
اس��ماعیل عفیفه با تش��کر از این که به این مراس��م دعوت 
شده اس��ت گفت: امیدوارم کاری که انج��ام می دهید، ثمره 
آن را در جامعه ببینیم؛ ضمن این که حضور این مؤسس��ات 

در کشور بیشتر شود. 
مکان های��ی ک��ه بدون کم��ک نهاده��ای دولتی س��اخته 
می ش��ود. ش��هرام قائدی نیز گفت: خدا را شکر می کنم که 
به واس��طه ی این امر خیر در این جم��ع حضور دارم. چیزی 
که چهره ی ش��هر را زش��ت کرده حضور کودکان کار است. 
بارها اتفاق افتاده پش��ت چراغ قرمز این کودکان را می بینم 
و ناراحت می ش��وم و ب��ا آن ها صحبت می کن��م. این بازیگر 

افزود: آرزویم این اس��ت که ریش��ه ی این مشکل در کشور 
حل شود. حسین مهری هم گفت: این جا اولین مکانی است 
که برای کودکان کار برپا شده است. اولین قدم بود و ممکن 
است نواقصی داشته باش��د اما از همه ی کودکان محافظت 
می شود. امیدوارم تا عالوه بر جس��م از روح و روان کودکان 

هم محافظت شود.
در ادامه مراسم شهریاری با بیان این که بدسرپرستی بدتر از 
بی سرپرستی است، گفت: در بی سرپرستی کودکان شکنجه 
نمی شوند؛ اما کودکان بدسرپرست شکنجه می شوند، کتک 
می خورند و مورد اذی��ت و آزار قرار می گیرن��د. امیدوارم با 

افتتاح این مرکز دیگر شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.



41 سفیران مهربانی
نـشـریــه ی )داخـلــی( اجـتـمــاعـی- فـرهـنــگــی
مـؤسـسـه ی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر

شــمـــارة پــیـــاپــی        25        بهار92

بنیان گذار مهرآفرین: آستین هایم را باال زده ام که 
دیگر شاهد هیچ کودک کارتن خوابی نباشیم.

در بخش بعدی مراسم فاطمه دانش��ور بانوی مهرآفرین گفت: 
بس��یاری از ش��ما عزیزان نحوه ی ش��روع کار من در مؤسس��ه 
مهرآفرین را می دانید؛ اما امروز روی سخنم به عزیزانی است که 

برای اولین بار در جمع ما حضور دارند.
وی افزود: من و همس��رم در حوزه صادرات مواد معدنی فعالیت 
داریم و خالق هستی همیشه نقش اساسی در زندگی من داشته 
است. س��ال ها پیش زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم با خالقم 
عهدی بس��تم و آن عهد این بود که یک چهارم از دارایی ام را به 
محرومین بدهم. زمانی که کسب ما رونق گرفت این کار را آغاز 

کردم.
دانشور خاطرنش��ان کرد: در ابتدا این کودکان را نمی شناختم 
تا این که با تحقیقاتی اطالعاتی نسبت به آنها پیدا کردم؛ ضمن 
این که اولین بار منزل سه طبقه ای که از دارایی های شخصی ام 
بود را به این کودکان اختصاص دادم و در آن جا کادر کارشناسی، 
پزش��کی، مددکاری، حقوق و را ب��رای خدمات رس��انی به این 

کودکان در این خانه فراهم کردم.
وی ادامه داد: بعد از مدتی با ضّجه های مادری روبرو ش��دم که 
مدعی بود دو دختر 9 و 12 ساله اش توسط همسرش به قیمت 
60 هزار تومان فروخته ش��ده اند. این موضوع من را به ش��دت 
ناراحت ک��رد و به همین دلی��ل همه ی توانم را ب��رای مادران و 
کودکان بدسرپرست گذاشتم و در طول ماجرا متوجه شدم که 
عمق فاجعه زیاد است و بعد از مدتی هم متوجه شدم کودکانی 
که پدر دارند و مورد اذیت و آزار پدران شان قرار می گیرند از این 

حمایت ها محروم هستند.
دانشور یادآور ش��د: در ابتدا که وارد این قضیه شدم، کار سخت 
بود؛ اما با کمک یاورانی که اولین نفر از آنها فاطمه معتمدآریا بود 
و کمک سایر یاوران این کار را به سرانجام رساندیم؛ تا آن جا که 
امروز 4500 هزار مادر و کودک تحت حمایت مؤسسه مهرآفرین 

قرار دارند.
وی با بیان این که تعدادی از یاوران ما هتل دار بودند خاطرنشان 
کرد: این هتل داران غذاهای دست نخورده ای که در مراسم های 
 ش��ام اضافه می آمد را برای ما می فرس��تادند و ما ای��ن غذاها را 
برای کارتن خواب ها می بردیم. در می��ان این کارتن خواب ها با 
صحنه های اسفباری مواجهه شدیم به عنوان مثال مادری را دیدم 
که باردار بود و به همراه کودک دو ساله اش در پارک می خوابید . 
همان جا بود که من نزد خداوند شرمنده شدم؛ یا دختر 9 ساله ای 
که به سمتم آمد و درخواست محبت می کرد و دوست داشت به 
مدرسه برود. این ها مواردی بود که ذهن من را مشغول کرد و هیچ 

نهادی هم وجود نداشت تا از آن ها حمایت کند . 
بانوی مهرآفرین یادآور ش��د: در ابتدا این کار بسیار سخت بود، 
اما باید کسی از یک جایی این کار را آغاز می کرد. این نکته را نیز 
باید بگویم که گرفتن مجوزها بسیار سخت بود، زیرا سال ها طول 
می کشید تا به این کار مجوز داده شود. امیدوارم تعداد این مراکز 
بیشتر شود و شاهد خوابیدن هیچ کودک و مادری در خیابان ها 

نباشیم.
دانش��ور گفت: همان طور که اط��الع دارید دکت��ر حکیم بنای 
کهریزک را گذاش��ت و امروز افتخار می کنیم که هیچ معلول و 
س��المند رها ش��ده ای در خیابان ها نداریم.  ضمن این که نظیر 
این اتفاق در مورد مدرس��ه س��ازی هم افتاد؛ که توسط خیرین 
مدرسه س��از حتی در دورافتاده ترین نقاط ایران مدرسه ساخته 

شد اما نیاز امروز ما کمک به این کودکان است.

مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین با اشاره به واگذاری 
زمین این مرکز توسط یک فرد خیر، اظهارداشت: ما تا قبل 
از راه اندازی این مرکز، مشکل اسکان و آموزش کودکان 

خیابانی و کار را داشتیم که با راه اندازی این مرکز، این مشکل تا 
حدودی حل شد.

مدیر عامل مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین اظهارداشت: این مرکز ظرفیت پذیرش و 
نگهداری از 100 کودک را در دوره های 3 ماهه دارد.

 وی افزود: تمامی این کودکان توس��ط مؤسس��ه شناسایی و در این مرکز نگهداری 
می ش��وند. همچنین، تمامی هزینه های نگهداری و حمایت از این کودکان توسط 
افراد نیکوکار که در ارتباط با مؤسس��ه هس��تند، پرداخت می شوند. همچنین پس 
از حمایت نس��بی از خانواده ی کودکان کار با حرفه آم��وزی به مادران این کودکان 
در مرک��ز نگهداری از کودکان کار و خیابان محص��والت آنها را عرضه می کنیم و به 
فروش می رس��انیم تا بدین ترتی��ب با حمایت اقتصادی از خان��واده، آنها ترغیب به 

جلوگیری از کار کودک شوند و اجازه تحصیل را به کودکان خود بدهند.
دانشور در عین حال از سازمان بهزیستی به عنوان یکی از ارگان های دولتی نام برد 

که از برنامه ها و اهداف مؤسسه حمایت کرده است.
 وی خاطرنش��ان کرد: به مهرآفرین ملحق ش��وید، تا 30 س��ال دیگ��ر کودک کار 
رها ش��ده ای هم نداشته باش��یم، مانند کهریزک که هیچ معلول و سالمندی را رها 
نمی کند. راه سخت و طوالنی در پیش داریم؛ اما با کمک یکدیگر می توانیم این راه 

سخت را هموار کنیم.
بانوی مهرآفرین در پایان گفت: من با عش��ق این کار را انجام می دهم. آستین هایم 

را باال زده ام تا سنگ ها را بردارم که دیگر شاهد هیچ کودک کارتن خوابی نباشم.
ش��هریاری نیز در ادامه افزود: دیگر نوبت ش��ما خیرین و نیکوکاران اس��ت تا چتر 
محبت تان را ب��ر روی این کودکان باز کنی��د. امروز این مرکز افتتاح ش��د؛ اما این 
نکته را از ی��اد نبریم که اینجا نیاز به تجهیزاتی دارد که با کمک ش��ما خیرین باید 

کامل شود.

مدیر عامل 
مهرآفرین:  
این مرکز 

ظرفیت پذیرش 
و نگهداری از 

100 کودک را در 
دوره های 3 ماهه 
دارد.  تمامی این 
کودکان توسط    

موسسه شناسایی 
و در این مرکز 
نگهداری می 

شوند، همچنین  
تمامی هزینه های 

نگهداری و 
حمایت از این 
کودکان توسط 
افراد نیکوکار 
که در ارتباط 
با مؤسسه 

هستند، پرداخت 
می شوند.
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حسن فتحي: بهترین 
شیوه ی کمک رساني

چند ماه پیش بود که شبکه سه سیما، سریال »زمانه« را به کارگرداني حسن فتحي، 
روي آنتن برد که در بخش هایي از این سلریال اشلاره اي بله وضعیت کودکان کار و 
خیابان شده بود. در حاشیه ی مراسم گفت وگویي هم با حسن فتحي انجام دادیم که 

همراه با جمعي از عوامل و بازیگران زمانه به محل برگزاري مراسم آمده بودند.

    به نظر شلما، این رویکرد توانمندسازي مددجویان 
چه میزان مي تواند در پیشلگیري و درمان آسیب هاي 

اجتماعي موثر باشد؟
    در مؤثربودن این رویکرد شکي نیست. در واقع چنین مراکزي 
تالش مي کنند کس��اني را که دس��ت یاري به سمت شان دراز 
مي کنند در مواجه شدن با استرس ها و مشکالت زندگي توانمند 
کنند و به نظر من این بهترین شیوه ی کمک رساني به نیازمندان 
است. اما نکته ی مهم این است که در کنار این مراکز که با هزینه 
شخصي و انگیزه هاي فردي ش��کل مي گیرند، سایر نهادهاي 
رسمي و ذیربط نیز باید ورود کنند. نهادهایي مانند بهزیستي و 
شهرداري و مراکز وابسته به این نهادها باید با بودجه هایي که در 
اختیار دارند قطعاً در این زمینه قدم هاي بیشتري بردارند؛ ولي 
متأسفانه گاه خیلي از این نهادها وظایفي را که در وهله اول به 
عهده آنهاست فراموش مي کنند. این مراکز باید عالوه بر تشویق 
مراکزي که با هزینه هاي شخصي اداره مي شوند به کمک و یاري 
آنها شتافته و خود نیز حرکت هایي در این زمینه و در راستاي 
ارتقاي سالمت جامعه انجام دهند. در شرایطي که خالء زیادي 
درکمک رساني از سوي نهادهاي اجرایي دیده مي شود ارج و قرب 

مؤسساتي مانند مهرآفرین، بیشتر مشخص مي شود.
  شما به عنوان کسي که در تصویر سازي این آسیب ها 
مي تواند نقش بسزایي داشته باشد چقدر در کارهاي تان 
روي این گروه ها به عنوان گروه هدف، متمرکز هستید؟ 
و چقدر نقش رسلانه هاي تصویري را در حساس سازي 

جامعه روي این آسیب هاي اجتماعي موثر مي دانید؟
    به طور قطع نقش رسانه هاي تصویري چون تلویزیون و سینما 
در حساس سازي جامعه در ارتباط با مس��أله اي مثل کودکان 
کار و خیابان بس��یار اثر گذار اس��ت. من بارها به مناسبت هاي 
مختلف اعالم آمادگي کردم که مي توانیم در این زمینه کارهاي 
قوي تري ارائه کنیم. در بخشي از آخرین سریالي هم که چند ماه 
پیش با نام »زمانه« از تلویزیون پخش شد، اشاره اي به معضل 

کودکان کار و خیابان داشتیم و تالش کردیم در حد استطاعت 
این مجموعه در به تصویرکشیدن این آسیب اجتماعي مؤثر عمل 
کنیم. قصد داریم با انجام تحقیقات میداني وسیع تر در این زمینه 
در آثار بعدي رسالت رسانه ی تصویري را در بهبود وضعیت این 

کودکان به درستي ادا کنیم.
 فاطمه دانشور : بهبود وضعیت معیشت کودکان 

کار
 هلدف این مجموعله از راه اندازي شلعب مختلف در 
سطح کشور چیست و اصوالً تکثر این گونه مراکز که به 
مددجویان اسلکان موقت مي دهند چقدر مي تواند در 

بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان مؤثر باشد؟
    هدفي که از راه اندازي چنین مراکزي در شهرهاي دیگر دنبال 
مي کنیم در راس��تاي اهداف کلي این مجموع��ه؛ مانند تحت 
پوش��ش قرار دادن خانواده هاي بي سرپرست، خودسرپرست 
و بدسرپرست، ایجاد تسهیالت آموزش��ي و اشتغال زایي براي 
این خانواده ها، ارتقاي فرهنگ و بهداشت و درمان خانواده هاي 
تحت پوشش، حمایت از کودکان کار و خیابان و کمک به بهبود 
وضعیت معیش��تي و در مواردي اسکان آن هاس��ت و همواره 
قصدمان این بوده که با شناسایي و تحت پوشش قرار دادن این 
کودکان از بزهکاري و تبدیل آن ها به کودکان کار و در موارد بدتر 

کودکان خیاباني پیشگیري کنیم. 
     تاکنون این تالش ها چه نتایجي دربر داشلته و چند 

درصد این افراد به شرایط نسبتاً مطلوب رسیده اند؟
    در حال حاضر مؤسسه ی ما جامعه اي نزدیک به چهارهزار و 
هفتصد مادر و کودک را تحت پوشش دارد؛ اما با وجود این، روند 
بهبود این افراد به کندي پیش مي رود و در این میان ساالنه تنها 
حدود 200 نفر بهبود یافته داریم. البته دلیل این مسأله هم به 
خألهایي که در این زمینه وجود دارد، بر مي گردد. در اکثر موارد 
میزان و شدت آسیب هاي وارده به این افراد موجب کندي روند 
بهبود مي ش��ود؛ اما مي توان در این میان به خألهاي قانوني و 

مدیریتي موجود در کشور هم اشاره کرد، مثاًل ما همچنان در 
بحث کودکان بدسرپرس��ت با ضعف قوانین مواجه هستیم و 
کمبود نهادهاي مردمي و فعال که به شکل منسجم و پیگیر روند 
پیشگیري از چنین آسیب هایي را دنبال کنند نیز از دیگر موارد 

قابل اشاره در این بحث است.
     به عنوان یک نهاد مردمي انتظارتان از نهادهاي دیگر 

چیست؟
    همه نهادهاي ذي رب��ط اعم از حاکمی��ت، نهادهاي مدني و 
نهادهاي عمومي باید به شکل یک زنجیره ی حمایتي گسترده 
عمل کنند. در این میان انتظ��ار از برخي از س��ازمان ها چون 
ش��هرداري، بهزیس��تي، کمیته امداد و نیروي انتظامي و نهاد 
قانون گذاري چون مجلس بیشتر اس��ت. مثاًل نیروي انتظامي 
مي تواند با جمع آوري کودکان خیاباني از سطح شهر و قرار دادن 
آنها در اختیار مراکز حمایتي در سریع تر شدن روند کمک رساني 
به این کودکان قدم هاي مؤثري بردارد. همچنین نباید از نقش 
نهادهاي قانون گذاري چون مجلس در تصویب قوانین حمایت از 

کودکان بدسرپرست غافل شد.

مصاحبه ی روزنامه شرق با فاطمه دانشور و 

حسن فتحی درباره مركز نگهداری از كودكان
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مسئولیت
اجتماعیبنگاه:
هزینهیاسرمایه
گذاری؟

  نویسنده: دکتر محمد آزادي
مدرس دانشگاه و مشاور صنعت در حوزه هاي مدیریت 

نام تجاری و بازاریابي
همواره این سلوال کلیدي و اساسی مطرح است که آیا 
مسلئولیت اجتماعی بنگاه  بر نام تجاری شرکت  موثر 

است؟ 
بیش��تر تحقیقاتي که به پاس��خگویی به این سوال می پردازند 
اذعان دارن��د که زمانی که فردی در ح��ال تصمیم گیری برای 
خرید اس��ت، تنها به عوامل ملموس کاال ی��ا خدمت همچون 
قیم��ت و یا کیفیت نمی پ��ردازد و عوامل ناملموس��ی از جمله 
اعتماد، ن��ام تجاری، ش��هرت و تصویر ش��رکت را نیز در نظر 
می گیرد )کرتو و برودیو، 2007; مودامبی، 2002;مودامبی و 
همکاران، 1997(. این تحقیقات اشاره می کنند که این عوامل 
بادوام تر بوده و ام��کان دارد از منابع مهم مزیت های رقابتی در 

بازار باشند.
در اینجا الزم اس��ت که تعریفي از مس��ئولیت اجتماعي بنگاه 
ارائه دهیم. مسئولیت اجتماعی بنگاه ها عبارتست از "مجموعه 
وظای��ف و تعهداتي که س��ازمان بایس��تي در جه��ت حفظ و 
مراقب��ت و همچنین کمک به جامعه اي انج��ام دهد که در آن 

فعالیت مي کند."
بر این اساس، س��رمایه گذاری در حوزه ی مسئولیت اجتماعی 
بنگاه یک عمل هزینه بر، محدودیت س��از و یا کاِر خوب نیست، 
بلک��ه به عنوان یک اق��دام مدیریتي در ح��وزه ی ایجاد مزیت 
رقابتی نگریس��ته مي شود. کاربرد مؤثر مس��ئولیت اجتماعی 
بنگاه توس��ط مدیر بازاریابی و ی��ا مدیر نام تج��اری می تواند 
منجر به شناخت ش��رکت از رقبایش و در پي آن کسب مزیت 
رقابتی ش��ود )پورتر و کرامر، 2006; اسمیت، 2003; اسمیت 

و هیگینز،2000(.

بیش از س��ه دهه اس��ت که محققان زیادی به دنبال بررس��ی 
رابط��ه ی میان مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه و عملک��رد مالی 
ش��رکت ها بوده اند و توانس��ته اند در این میان به نتایج بس��یار 
مثبتی نیز دست یابند. )بوردن و گوسلینگ، 2008; مارگولیز 
و وال��ش، 2003; ارلیتزکی و هم��کاران، 2003(. این بهبود، 
منجر به کاهش هزینه و افزایش درآمد ش��رکت ها مي شود. از 
منظر هزینه، روابط شرکت بهبود یافته و میان دو طرف معامله 
اعتمادسازی می ش��ود. از بعد درآمدی، روابط میان ذی نفعان 
ش��رکت بهبود یافته و فرصت های سرمایه گذاری و استفاده از 
قیمت های ترجیحی مهیا می شود. )بارنت، 2008( همچنین 

تصویر ضعیف مس��ئولیت اجتماعی می تواند بر س��هم فروش 
ش��رکت مؤثر باش��د که نهایتاً تاثیر منفی آن بر عملکرد مالی 

شرکت خواهد بود. )چاترجی، لوین، و تافل، 2009(
پیمای��ش جهان��ی مؤسس��ه مک کن��زی نش��ان می دهد که 
ح��دود 76 درصد از مدیران اجرایی ش��رکت ها ب��ر این باورند 
که مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی به طور مؤثری در 
ارزش بلندمدت سهامداران آنان مؤثر بوده و 55 درصد مدیران 
اجرای��ی با این گفت��ه موافق بوده اند که مس��ئولیت اجتماعی 
بنگاه به طور مؤثری به ایجاد ش��هرت پایدار شرکت های شان 

کمک کرده است. )مک کنزی، 2010(
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استیو هافلر و کوین کلر )2002(  شش روش را که مسئولیت اجتماعی بنگاه از طریق 
آن ها می تواند به س��اخت ارزش نام تجاری یک سازمان کمک کند به صورت زیر ارائه 

کرده اند:
  آگاهی از نام تجاری

  ترفیع تصویر نام تجاری
  ترفیع اعتبار نام تجاری

  برانگیختن احساسات نام تجاری
  ایجاد حس اجتماع نام تجاری

  برانگیختن تعامالت و درگیری های ذهنی با نام تجاری
در پای��ان می ت��وان نتیجه گیري کرد ک��ه تحقیقات مختلف��ي که در طول 
سال هاي متمادي در این حوزه انجام گرفته است بر این نکته تأکید داشته اند 
که مس��ئولیت اجتماعي بنگاه بر روي نام تجاري شرکت از طریق مستقیم و 
غیرمس��تقیم تأثیرگذار بوده و نه تنها به عنوان عامل هزینه براي ش��رکت در 
نظر گرفته نمي شود بلکه به آن به عنوان س��رمایه گذاري اقتصادي- اجتماعي 
نگریسته شده که نهایتاً بر عملکرد مالي شرکت و ارزش سهام سهامداران شرکت 
نیز تأثیر مس��تقیم دارد. به این دلیل اس��ت که با توجه به اثرات مثبت اس��تفاده از 
مسئولیت اجتماعی بنگاه و اثرات منفی نقض آن، امروزه شرکت ها نه تنها به مسائل 

مربوط به آن توجه می کنند، بلکه به طور فعال نیز به آن می پردازند.
 منابع در دفتر مجله موجود است.

تحقیقات متعددي به آثار مثبت رعایت مسلئولیت اجتماعي بر عملکرد و موفقیت 
سلازمان ها پرداخته اند و این تحقیقات به موارد زیر اشاره می کنند: )رحمان سرشت  

و همکاران، 1388(
 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن

 التزام اخالقي در توجه به اهمیت ذي نفعان
 افزایش درآمد، سودآوري و بهبود مزیت رقابتي

 کاهش هزینه هاي ناشي از کنترل
 بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات
 افزایش تعهد و مسئولیت پذیري بیشتر کارکنان

تحقیقات نش��ان مي دهند که مس��ئولیت اجتماعی بنگاه بر رضایت مش��تریان آنان نیز تأثیر 
داش��ته که این خ��ود یکي از عوام��ل موفقیت سازمان هاس��ت )لئو و بهاتاچاری��ا، 2006( که 
مي تواند منجر به ش��هرت بیش��تر شرکت ش��ده و به نوعي تبلیغات افواهي   را براي شرکت در 

برداشته باشد. 
محققان مصرانه از مدیران می خواهند که در فعالیت های مسئولیت اجتماعی فعالیت کنند که 
این مسئله به درک خریداران شان کمک خواهد کرد. یک ضرب المثل قدیمی چینی می گوید 
"کاره��ای خوب انجام بده و اجازه نده ک��ه دیگران در جریان آن قرار گیرن��د." هرچند که این 
ضرب المثل عکس آن چیزی است که امروزه به مدیران بنگاه های اقتصادی پیشنهاد می شود.  
واکنش مس��تقیم مصرف کنن��دگان کاالها و خدمات ب��ه محرک های مس��ئولیت اجتماعی 
بنگاه همچون واکنش هایی نیس��ت که به فعالیت های ترفیعی و ترویجی  )همچون تبلیغات( 
ش��رکت ها نش��ان می دهند. تف��اوت مهم می��ان محرک های مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه و 
فعالیت های��ی همچون تبلیغات، در این اس��ت که مصرف کنندگان خودش��ان از محرک های 
مس��ئولیت اجتماعی بنگاه برداشت کرده و پیام مستقیمی از طرف شرکت دریافت نمی  کنند 
و این نکته جالب توجه اس��ت که تاثیر مسئولیت اجتماعی بنگاه بر پیامدهای داخلی همچون 
آگاهی مصرف کننده، بیش��تر از پیامدهای خارجی آن همچون قصد خرید اس��ت. )بهاتاچاریا 

و سن، 2004(
این حقیقت که مس��ئولیت اجتماعی یک اولویت غیر قابل اجتناب برای مدیران کسب و کار و 
بنگاه ها است، بر کسی پوشیده نیس��ت. )پورتر و کرامر، 2006(. از سویي مشاهده مي شود که 
نام های تجاری در کسب و کارها و بازارها به میزان بی سابقه ای در حال سرمایه گذاری هستند. 
الزم به ذکر اس��ت که عملکرد یک نام تجاری عبارتست از عملکرد مالی که به  واسطه ی درک 

نام تجاری توسط خریداران بدست می آید.
تحقیقات زیادی به طور کاربردی رابطه میان مس��ئولیت اجتماعی و شهرت شرکت )بریکلی و 
همکاران، 2002; الی و همکاران، 2010( و همچنین میان مس��ئولیت اجتماعی و ارزش نام 

تجاری )الی و همکاران، 2010( را ثابت کرده اند.
محرک های مسئولیت اجتماعی بنگاه به یک شرکت کمک می کنند تا محصوالت و خدماتش 

را به واسطه ی ایجاد تصویر نام مثبت تجاری و حفاظت از شهرت شرکت متمایز سازند. 
این نگرش، مس��ئولیت اجتماعی بن��گاه را به عنوان عنصری جدایی ناپذیر از اس��تراتژی های 
تمایز ش��رکتی و شکلی از سرمایه استراتژیک، همچون تحقیق و توسعه و تبلیغات می شناسد. 

)گاردبرگ و فامبرن، 2006; مک ویلیامز و همکاران، 2006(
بس��یاری از تحقیقات در حوزه ی بازارهای مصرفی مشخص می کنند 

که مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شهرت آنها، ادراکات مثبت 
نام تجاری و محصوالت ش��رکت را برمی انگیزاند و براین 

اساس، ش��انس موفقیت این شرکت ها بیشتر خواهد 
ب��ود. )بریکلی و هم��کاران، 2002; جونز، 2005; 
اس��میت و هیگینز، 2000; واراداراجان و منون، 

.)1988
ارتباطات در حوزه مس��ئولیت اجتماعی بنگاه ها 
تنها به دلیل افزایش تعداد موارد مربوط به قصد 
خرید نیس��ت، بلکه این مورد مرب��وط به ارزیابی 
مردم نس��بت ب��ه ش��رکت و نام تجاری )س��ن و 
بهاتاچاری��ا، 2001(، عرض��ه محص��والت جدید 

)براون و داس��ین، 1997(،  عرضه سایر محصوالت 
موجود در سبد محصوالت شرکت )بیحال و شینین، 

2007(  نیز می ش��ود. مس��ئولیت اجتماع��ی می تواند 
منجر به پاس��خ های بهتر بازار به ش��رکت )لیش��تنزتن، 

درامرای��ت و برایگ، 2004(، افزایش وف��اداری و رفتارهای 
حمایتی)دو، بهاتاچاریا و سن، 2007( گردد.
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نللیللللکللوکللاریروی خلللللللللللللللللط 

جشن هفت س��ین برکت در آخرین روزهای سال 91  از سوی انجمن خیریه 
امام علی )ع( در تاالر یاس منطقه فرحزاد تهران برگزار شد.  هفت سین برکت؛ 
جشنی است که 120 دقیقه انتهای س��ال قدیم را به 120 دقیقه ابتدای سال 
جدید پیوند می زند. پیوندی از جنس محب��ت و توجه به کودکان کوچه های 

فراموش شده شهر.

اعضای جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی آیین هفت سین 
برکت را در کنار کودکان کار و خیابان و دیگر کودکان تحت پوشش جمعیت 
جشن گرفتند. آنان در لحظه تحویل سال 1392 در کنار این کودکان در تاالر 
یاس فرحزاد تهران جش��ن بزرگی را برپا کردند، با این پیام برای همه ایرانیان: 

»سال کهنه خود را در کنار کودکان کار و خیابان نو کنیم.«

جشن هفت سین برکت برای کودکان کار و خیابان
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نللیللللکللوکللاریروی خلللللللللللللللللط 
جزئیات واگذاری کودکان بی سرپرست به زنان مجرد

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کشور 
ضمن اش��اره به بخش��ی از الیح��ه ی حمایت از 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که با تصویب 
آن دختران و زنان مجرد می توانند سرپرستی این 
دس��ته از کودکان را بر عهده بگیرند، درباره ادامه 
سرپرس��تی کودکان در صورت ازدواج سرپرست 

آن ها توضیحاتی ارائه کرد.
محمد نفریه در گفت وگو با ایس��نا، یادآور ش��د: 
دختران مجرد و زنان بدون ش��وهر با حداقل 30 
سال سن منحصراً حق سرپرستی اناث )دختر( را 

خواهند داشت. 
وی در پاسخ به این که - اگر زنان و دختران مجرد 
پس از اخذ حق سرپرستی کودک، ازدواج کنند، 
چه سرنوشتی در انتظار کودک خواهد بود؟- پاسخ 
داد: آن چه که اهمیت دارد مصالح کودک است. در 
صورت ازدواج زنان یا دختران مجرد  )سرپرست( 
ابتدا نظر کارشناسان س��ازمان بهزیستی مالک 
خواه��د ب��ود؛ ب��ه طوری که اگ��ر ش��رایط ادامه 
سرپرس��تی توسط قیم مناسب تش��خیص داده 
نش��ود، حق سرپرس��تی توس��ط دادگاه از آن ها 

بازپس گرفته می شود. 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: 
این در حالی اس��ت که اگر کارشناسان بهزیستی 
ش��رایط ادامه سرپرستی توس��ط زنان و دختران 
مجرد را پس از ازدواج  مناس��ب تشخیص دهند، 
حق سرپرستی کودک بدون تغییر ادامه می یابد. 

وی در ادام��ه ای��ن گفت وگو همچنی��ن در مورد 
اف��رادی ک��ه می توانند سرپرس��تی ک��ودکان و 
نوجوانان مشمول قانون حمایت از حقوق کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست را از سازمان بهزیستی 
درخواس��ت کنند، اظهار کرد: زن و ش��وهری که 
پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این 
ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این 
که حداقل یکی از آنها بیش از 30 سال سن داشته 
باش��د، بر اس��اس بند "الف" ماده پنجم این قانون 
می توانند برای سرپرس��تی ک��ودکان و نوجوانان 

اقدام کنند. 
وی ادامه داد: طبق بند "ب" ماده پنجم این قانون 
نیز زن و ش��وهر دارای فرزند مش��روط به این که 
حداقل یکی از زوجین بیش از 30 سال سن داشته 

باشند، در صورت دارا بودن شرایط الزم می توانند 
کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را 

برای سرپرستی درخواست کنند. 
نفریه همچنین در مورد نحوه نظارت بر وضعیت 
کودک پس از واگذاری اظهار کرد: شش ماهه اول 
پس از واگذاری، مددکاران س��ازمان بهزیستی به 
ط��ور دائم و با بازدید از منازل از ش��رایط کودکان 
آگاهی می یابند و پیگی��ر امورات کودک خواهند 
ب��ود و پس از این مقطع زمان��ی، به صورت تلفنی 

شرایط کودک را دنبال خواهند کرد. 
وی در ادام��ه به ش��رایط درخواس��ت کنندگان 
سرپرستی نیز اش��اره کرد و گفت: بر اساس ماده 
شش��م این قانون، درخواست کنندگان باید واجد 
هشت ش��رط باش��ند که عدم محکومیت جزائی 
مؤثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسالمی، 
تمکن مالی،  عدم حجر و اعتق��اد به یکی از ادیان 
مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از 

جمله این شرایط است. 
وی افزود: سالمت جس��می و روانی الزم توانایی 
عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان 
تحت سرپرستی، نداش��تن اعتیاد به مواد مخدر، 
روان گردان ه��ا و الکل، صالحی��ت اخالقی و عدم 
ابتال به بیماری های واگیر و صعب العالج نیز چهار 
شرط دیگر برای درخواست کنندگان سرپرستی 

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است. 
معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کشور 
در ادامه، از تش��کیل گروه های همی��ار به عنوان 
گروه های��ی که سرپرس��تی ک��ودکان را بر عهده 
می گیرند خبر داد و خاطر نشان کرد: خانواده هایی 
ک��ه تمایل دارن��د می توانن��د به منظ��ور تبادل 
تجربیات، اطالعات، آشنایی کودکان با یکدیگرو 
جلوگیری از ناسازگاری های احتمالی کودکان با 
خانواده، در این گروه ها حضور یابند تا رابطه شان 
با کارشناس��ان و روان شناسان سازمان بهزیستی 
حفظ ش��ود و از شرایط پیش آمده به نحو مطلوب 

استفاده کنند.
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ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال

ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 س��ال در ثبت احوال 
تهران موجب ش��د تا پرون��ده ازدواج ک��ودکان در 
دس��تگاه قضایی باز ش��ود؛ به نحوی که معاون قوه 

قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد.
به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران 
دادگستری های کش��ور در دیدار با وزیر دادگستری 
خب��ر از افزای��ش ازدواج ه��ای ک��ودکان در برخی 
استان های کش��ور دادند. هر چند این خبر مسکوت 
ماند؛ ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده 
از یک آس��یب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت. 
فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان 
در گفتگو با خبرنگار مهر اع��الم کرد: ازدواج و طالق 
در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر 
افزایش یافته و  براساس آمار ثبت احوال در سال 89 
بیش از 42 هزار مورِد ازدواج کودکان 10 تا 14 سال 

به ثبت رسیده است.
همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی 
چند س��ال اخیر آمار مربوط ب��ه ازدواج کودکان 10 
تا 15 س��ال در کشور بیشتر شده اس��ت و به تبع آن 
طالق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داش��ته 
که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان 
می دهد که 342هزار کودک زیر 18 س��ال در کشور 
ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 

84 ت��ا 89 حدود 45 درص��د ازدواج و طالق درمیان 
کودکان افزای��ش یافته؛ به طوری که که آمار س��ال 
89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال 
مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. همچنین سازمان 
ثبت احوال اعالم کرده است در سال 85 بیش از 33 
هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این 
میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده 
است. به گفته کارشناسان، تعداد ازدواج های کودکان 
به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی 
بیش��تر از نقاط ش��هری است اما براس��اس آمارها با 
توجه به مهاجرت روس��تاییان به شهرها آمار ازدواج 
کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 
درصد اس��ت.  پای ازدواج کودکان حتی به جلسه ی 
سخنگوی قوه قضائیه هم باز ش��د و حجت االسالم 
غالمحسین محس��نی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها 
الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی 
انجام نش��ود. مثال برای محرم شدن یک مرد به یک 

زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر.
در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان 
ته��ران از ازدواج 75 کودک زیر 10 س��ال در س��ال 
جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس 
سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور اعالم کرد: ثبت 
ازدواج پایین  تر از سن قانونی برای دختران و پسران، 
بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا 

گزارش بی شک با آن برخورد می شود. 
احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر 
از س��ن قانونی گفت: بیان کردن کل��ی این موضوع 
مش��کلی را حل نمی کن��د، باید مصادی��ق این نوع 

ازدواج ها اعالم ش��ود تا بررسی های الزم در مورد آن 
صورت گیرد. از ازدواج های دختر و پسرهای کمتر از 
سن قانونی اطالعی ندارم و نمی دانم کدام مسئول در 

ثبت احوال از این ازدواج ها اطالع داده است. 
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این که گویا ازدواج ها با 
تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این 
خالف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر 
خانه ازدواج های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با 

آن برخورد انتظامی می کنیم. 
هر چند رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفته ثبت 
ازدواج کودکان با حکم دادگاه بالمانع اس��ت، ولی آیا 
قوانین موجود در این خصوص به نفع کودکان است؟ 
ماده 1041 قانون مدن��ی می گوید: عقد نکاح دختر 
قبل از رسیدن به س��ن 13 سال تمام شمسی و پسر  
قبل از رس��یدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط 
است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص 

دادگاه صالح. 
ولی در ای��ن میان دکتر علی فایض��ی حقوقدان و از 
مدی��ران دفترخانه ه��ای ازدواج و ط��الق تهران در 
گفتگو با مهر می گوید: این ماده واحده قانونی مشکلی 
ندارد ولی اگر به تبعات این نوع ازدواج ها و پیشگیری 
از آسیب ها نگاه کنیم باید کمی روی این قانون تأمل 
کرد. وی افزود: پزشکی قانونی یا دادگاه می گوید این 
فرد به بلوغ جنسی رسیده و می تواند ازدواج کند؛ ولی 
آیا به بلوغ فکری و اجتماعی هم رسیده است؟ همین 
امر موجب طالق های زود هنگام و افزایش آمار طالق 
و سایر آسیب ها می شود. بهتر است در کنار این ماده 

واحده قانونی چند تبصره هم گنجانده شود.
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رئیس مجمع خیرین مدرسه س��از کشور گفت: جامعه خیرین 
مدرسه س��از در شانزدهمین س��ال موجودیت خود قرار گرفته 
و باور نداش��تیم شاهد چنین حرکت پرش��وری از سوی مردم 

باشیم.
به گزارش خبرنگار »آموزش و پرورش« خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایس��نا( منطقه لرس��تان، محمدرضا حافظی در سومین 
جش��نواره خیرین مدرس��ه س��از بروجرد با بیان این که تعداد 
خیرین مدرسه ساز به 500 هزار نفر رسیده است، اظهار کرد: در 
حال حاضر 550 مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرهای کشور 

ایجاد شده است.
وی بیان کرد: در31 استان کش��ور نیز حرکت مدرسه سازی و 

کمک به احداث مدرسه با عشق و عالقه استمرار می یابد.
این مقام مسئول با اشاره به این که امام خمینی)ره( اولین خیر 
مدرسه ساز بود، افزود: امام خمینی )ره( 50 میلیون تومان برای 
مدرسه س��ازی اختصاص دادند و اکنون منویات ایشان تحقق 

یافته است.
رئیس مجمع خیرین مدرس��ه کش��ور تصریح ک��رد: علی رغم 
تحریم ها شاهد حضور پرش��ور مردم در جشنواره های خیرین 
مدرسه ساز بودیم و مدرسه سازی زیرساخت توسعه همه جانبه 
کشور است. امام جمعه بروجرد نیز گفت: انفاق متعلقات دنیا را 

از روال و فنا بیرون می آورد.
حجت االسالم حسن ترابی افزود: مشارکت در امر مهم و مقدس 
مدرسه سازی، نوسازی، بهسازی و تجهیزات مدارس یک سنت 

حسنه است.
وی اظهارکرد: امر مدرسه س��ازی عمل صالحی است که در نزد 
خداوند اجر و پاداش بس��یاری دارد و قطع��اً همه افرادی که در 
این امر مشارکت می کنند از پاداش معنوی و اخروی برخوردار 
هس��تند. امام جمعه بروجرد تصریح کرد: کسانی که این سنت 
حس��نه را در جامع��ه پایه گذاری کردند در اج��ر و پاداش همه 
نیکوکاران سهیم و شریک هستند، چون کار اصلی را آن ها انجام 

می دهند.

جمع آوری صندوق های صدقات قدیمی از سطح معابر
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد از جمع آوری صندوق های قدیمی در سطح معابر 
خبر داد و گف��ت: صندوق های دیجیتالی و همچنین صندوق  ه��ای جدید جایگزین آن ها 

می شود.
سعید س��تاری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اجرای برنامه های جدید 
حوزه مشارکت های مردمی کمیته امداد در سال جاری اظهار داشت: برخی از برنامه ها از سال 
گذشته و به صورت پایلوت در چند استان اجرا شده است که امسال به صورت کشوری اجرا 

می شود.
وی تصریح کرد: از جمله طرح هایی که در س��ال جاری به صورت کش��وری اجرا خواهد شد 
صندوق صدقات تلفنی است که این طرح در سال گذشته در استان قم به صورت پایلوت اجرا 

شد و امسال بنا داریم به صورت کشوری آن را اجرا کنیم.
ستاری خاطرنشان کرد: در سال  های اخیر یکی از مواردی که مورد توجه کمیته امداد بوده 
اس��ت توجه ویژه به صندوق های صدقات بوده زیرا متأسفانه برخی از سارقین صندوق های 

صدقات را سرقت کرده  اند. 
وی ادامه داد: در همین راس��تا برای جلوگیری از س��رقت صندوق ه��ای صدقات طرح های 
جدیدی در کمیته امداد ارائه شده است که استفاده از صندوق های صدقات با شکل و فیزیک 

جدید از آن جمله است.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: به زودی صندوق های قدیمی و 
سنتی از سطح معابر و شهرها جمع آوری و صندوق های صدقات دیجیتالی جایگزین آن ها 

می شود.

افزایش تعداد خیرین مدرسه ساز به 500 هزار نفر
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مقررات اجباری برای "سوادآموزی" 
بی سوادان ارائه می شود

رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی گفت: برای 
ریشه کنی بیس��وادی مقرر ش��ده ظرفیت سازی 
مناسب قانونی انجام شود و در این راستا پیشنهادی 
به کمیس��یون اجتماعی دولت مبن��ی بر تدوین 
قانونی برای اجباری ش��دن سوادآموزی ارائه شده 
که در صورت تصویب، مقررات تشویقی و اجباری 

برای سوادآموزی افراد بی سواد ارائه خواهد شد.
علی باقرزاده در گفت وگو ب��ا خبرنگار »آموزش و 
پرورش« خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با 
اشاره به ابالغ سیاس��ت های کلی ایجاد تحول در 
نظام آموزش و پرورش کش��ور ک��ه در بخش اول 
آن نیز به ریشه کنی بیس��وادی تاکید شده، افزود: 
باسواد کردن شهروندان در هر کش��ور به ویژه در 
ایران به عن��وان یک تکلیف، به عهده مس��ئوالن 
حکومتی کشورهاست و رهبر معظم انقالب نیز در 
رهنمودهای خود بارها این موضوع را مورد تاکید 
قرار داده اند. وی افزود: رهبر انقالب همواره موضوع 
س��وادآموزی را مورد تأکید ویژه قرار داده اند و در 
سال های اخیر نیز دستورات مکرر به دستگاه های 
مرتبط صادر کردند. همچنی��ن در نامه هایی نیز 
مسئوالن مربوطه را نسبت به این امر مورد خطاب 

قرار داده اند.
باقرزاده گفت: مصوبه 595 ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی نیز بر ریشه کنی بیسوادی تأکید داشته 
و استانداران را موظف کرده تا ستاد سوادآموزی را 
تشکیل دهند و با توجه به این که سوادآموزی صرفاً 
مربوط به یک دستگاه نیست، باید همه نهادهای 
مرتبط در بخش های مختلف برای آموزش سواد و 

مهارت های سوادآموزی تالش کنند.
معاون وزیر آم��وزش و پرورش تأکید کرد: نهضت 
س��وادآموزی در راستای ریش��ه کنی بی سوادی 
اقداماتی را از جمله اصالح قوانین، اصالح ساختار، 
تغییر روش ها و محتوای آموزش و متناسب سازی 
آموزش ها با فرهنگ منطق��ه ای جامعه ی هدف، 
انج��ام داده اس��ت و طبق برنامه چهارم توس��عه، 
ریشه کنی بی سوادی در افراد زیر 30 سال و طبق 
برنامه پنجم، ریشه کنی بی سوادی در افراد زیر 50 
سال را همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

باقرزاده ادامه داد: بر اس��اس تأکی��د مقام معظم 
رهبری برای ریش��ه کنی بیس��وادی و همچنین 
طبق مصوبه 595 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، 
همه برنامه ها و نیازها احصاء شده و در سند تحول 
بنیادی��ن آموزش و پرورش نیز ک��ه وظایفی برای 
سازمان نهضت تبیین شده، در دستور کار قرار دارد 

تا افراد بی سواد به طور مشخص و دقیق رصد شده و 
برای آموزش جذب شوند.

وی با بیان این که ریشه همه مشکالت و معضالت 
اجتماع��ی در بیس��وادی اس��ت، تصری��ح کرد: 
پژوهش ها نشان می دهد که اکثر افراد معتاد دارای 
اولیای بی سواد هس��تند. همچنین افرادی که به 
شغل های کاذب روی می آورند و یا دارای معضالت 
اجتماعی هس��تند، همگ��ی دارای خانواده های 

بی سواد بوده اند.
رئیس سازمان نهضت س��وادآموزی کشور گفت: 
تا زمانی که بی س��وادی در کشور ریشه کن نشود، 
این موضوع چالش بزرگی برای اهداف سند تحول 
بنیادین باقی خواهد ماند، لذا به این منظور در دو 
محور آموزش بزرگس��االن و جلوگی��ری از تولید 
بی سوادی در کشور، مقرر ش��ده سازمان نهضت 
س��وادآموزی، آموزش بزرگساالن بی س��واد را به 
عنوان اولوی��ت برنامه خود قرار ده��د و آموزش و 
پ��رورش نیز در جلوگی��ری از تولید بی س��وادی، 

حداکثر تالش خود را به کار بگیرد.
باقرزاده تصریح کرد: سازمان نهضت سوادآموزی 
با تقویت مش��ارکت همه جانبه جهت ریشه کنی 
بی سوادی، تهیه بانک اطالعات اسمی بی سوادان، 
تغییر محتوای مورد نیاز متناسب با جامعه هدف، 
تأمین منابع کافی برای برنامه های جدید، تبلیغ و 
ترویج از طریق رس��انه ها به ویژه رس��انه ملی را در 
دستور کار قرار داده است. وی تأکید کرد: همچنین 
ظرفیت س��ازی قانونی نیز برای س��وادآموزی به 
عنوان یکی از برنامه های مهم در دس��تور کار قرار 
دارد و بر این اس��اس پیش��نهادی به کمیس��یون 
اجتماعی دولت ارائه شده تا بر اساس آن ضوابط و 
قوانینی برای مشارکت افراد بی سواد اتخاذ شود، لذا 
چنانچه این پیشنهاد توسط کمیسیون اجتماعی 
دولت تصویب ش��ود، مقررات تشویقی و اجباری 

برای سوادآموزی افراد بی سواد ارائه خواهد شد.
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رئیس سازمان بهزیستی کشور از خروج 120 
هزار خانوار از چرخه حمایتی بهزیس��تی خبر 
داد و گف��ت: ای��ن تعداد خانوار به اس��تقالل و 

خودکفایی رسیده اند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اجتماع��ی ف��ارس 
همای��ون هاش��می در حاش��یه ی برگ��زاری 
مراس��م واگذاری 75 هزار واحد مس��کونی به 
مددجویان که ب��ا حضور رئیس جمهور برگزار 
ش��د اظهار داشت: خوش��بختانه جلسه بسیار 
خوبی با حض��ور محمود احمدی ن��ژاد رئیس 
جمهور و همچنین NGOها و س��ازمان های 

غیر دولتی برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه رئیس جمهور، 
س��ازمان بهزیس��تی را یک��ی از مهم تری��ن و 
بزرگ ترین س��ازمان ها در ح��وزه امدادی در 

کشور دانست.
هاشمی خاطرنش��ان کرد: با تالش های دولت 
نه��م و دهم و ب��ه ویژه در دو س��ال گذش��ته 
اقدام��ات خوبی در ح��وزه م��ددکاری و ارائه 
خدم��ات ب��ه مددجویان از س��وی س��ازمان 
بهزیس��تی انجام گرفته اس��ت ک��ه هم اکنون 

نتایج آن را می بینیم.
رئیس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور به خروج 
120 هزار خانوار مددجو از چرخه ی حمایتی 
بهزیستی اشاره کرد و گفت: این تعداد افراد به 

استقالل و خودکفایی کامل رسیده اند.
وی از واگ��ذاری 75 ه��زار واحد مس��کونی به 
مددجوی��ان به ط��رح نهضت تأمین مس��کن 
معلوالن و مددجویان با رئیس جمهور اش��اره 
ک��رد و گفت: در 2 ماه گذش��ته 37 هزار واحد 

از 75 هزار واحد اش��اره ش��ده تحویل ش��ده 
اس��ت که مابق��ی واحدها نیز از ام��روز واگذار 
خواهد شد.هاش��می ادامه داد: ایجاد 64 هزار 
فرصت ش��غلی گام دیگری از س��وی سازمان 
بهزیستی جهت توانمند س��ازی خانواده های 
تحت پوشش بوده اس��ت و این در حالی است 
که س��ازمان بهزیس��تی توانس��ته است بیش 
از مصوبه تعیین ش��ده برای خودش در حوزه 

اشتغال، شغل فراهم کند.
رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور در ادامه به 
بهره برداری ی��ک هزار و 155 پ��روژه ملی در 
س��طح کشور اش��اره کرد و گفت: این پروژه ها 
در حوزه های مختلف توانبخشی، پیشگیری، 
ایجاد بنیادهای پیش��گیری از معلولیت ها و .... 

خواهد بود.

خروج 120 هزار خانوار مددجوی توانمندشده از چرخه حمایتی
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اهدای هفت  عضو بدن عسل بدیعی برای پیوند اعضا 

جواد نکونام بر بالین کودک سرطانی 

ستارگــاندرخشــان
7 عضو بدن عس��ل بدیعی بازیگر فیلم »بودن یا 
نبودن« که در آن فیلم نقش گیرنده ی پیوند قلب 
را بازی می کرد برای نجات جان 7 بیمار نیازمند از 

بدنش خارج شد و به این بیماران پیوند  می شود.
امید قبادی عضو تیم فرآهم آوری اعضای پیوندی 
بیمارستان مسیح دانش��وری گفت: تقریباً تمام 
ارگان های حیاتی عسل بدیعی سالم است و قلب، 
دو ریه، دو کلیه، کب��د و لوزالمعده وی به بیماران 

نیازمند پیوند می شود. 
قبادی افزود: قلب مرحوم خانم بدیعی توسط تیم 
جراحی قلب دکت��ر ماندگار به یک بیمار نیازمند 
پیوند  ش��د، دو ریه وی در بیمارس��تان مس��یح 
دانش��وری به عنوان تنها مرکز پیوند ریه کش��ور 
پیوند می شود و اقدامات الزم برای پیوند ریه ها در 
این بیمارستان آغاز ش��ده است. این عمل حدود 
7 ساعت طول می کشد. کبد و لوزالمعده وی نیز 

برای پیوند به شیراز ارسال می شود و کلیه های او 
نیز در دو بیمارستان در تهران برای پیوند فرستاده 

شده است.
وی گف��ت: بقی��ه ی اعض��ای وی مانن��د قرنیه و 
تاندون ها نیز ب��رای فراهم آوری به بانک نس��وج 
ارسال می شود تا در آینده به بیماران نیازمند پیوند 
ش��ود. معاون مرکز فرآهم آ وری اعضای پیوندی 
بیمارستان مسیح دانش��وری افزود: خانم عسل 
بدیعی سال 1377 در سن 17 سالی در اولین فیلم 
خود به نام »بودن یا نبودن« به کارگردانی کیانوش 
عیاری نقش یک بیمار نیازمند پیوند قلب را بازی 
می کرد. او همچنین خواهر همس��ر رضا داودنژاد 
است که سال گذشته پیوند کبد دریافت کرد و به 
واسطه ی او بود که خانواده خانم بدیعی با وجودی 
که وی کارت اهدای عضو داشت، به اهدای اعضای 

وی رضایت دادند.

جواد نکونام بازیکن با اخالق تیم فوتبال استقالل 
و کاپیتان تیم مل��ی ایران در اقدامی خیرخواهانه 
به دیدار کودکی س��رطانی  که اع��الم کرده بود، 
آرزوی��ش دیدن جواد نکونام اس��ت؛ رفت. زمانی 
که تمام بازیکنان تیم استقالل شادمانی قهرمانی 
خود را جشن می گرفتند، ستاره ای از میان آن ها با 
حضور خود به آرزوی کودکی جامه ی سبز پوشاند 
و این جش��ن و ش��ادی را برای خود چندین برابر 
کرد. ج��واد نکونام، بازیکن نیکو نام و  باس��یرت، 
هنگامی که با خبر شد کودکی بیمار آرزوی دیدن 

او را با دست های کوچک خود نوشته و به درخت 
آرزوها س��پرده به عیادت او رف��ت. رضا، کودکی 
اس��ت که در گذش��ته فوتبال بازی می کرده و در 
حال حاضر به دلیل مش��کالت ناشی از بیماری، 
حدود یک س��ال اس��ت که روزهای خ��ود را در 
بخش هماتولوژی بیمارس��تان شهدای تجریش 

می گذراند. 
فوتبالیس��ت با اخالق و مطرح ورزش��ی از او قول 
حضور در اس��تادیوم و تماش��ای بازی از نزدیک 
را گرف��ت. همچنی��ن پیراهن خ��ود را به عنوان 

یادگاری امضا و به رض��ا تقدیم کرد. رضا با دیدن 
قهرمان رؤیاهایش، انرژی از دس��ت رفته خود را 
باز یافت. همچنین نکونام  چندی پیش به دیدار 
گروه دیگری از کودکان سرطانی رفته و ساعاتی 
دربین آن ها حضور داشته است. گویا استقاللی ها 
در این جمع دوست داش��تنی کودکان بیشتر از 
پرسپولیس��ی ها بودند و یکی از دختران کم سن 
و س��الی هم که در آنجا حضور داش��ته، شدیداً از 
کاپیتان تیم ملی به دلیل گلی که به تراکتورسازی 

زد، تشکر کرده است. 



53درد مشترک
نـشـریــه ی )داخـلــی( اجـتـمــاعـی- فـرهـنــگــی
مـؤسـسـه ی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر

شــمـــارة پــیـــاپــی        25        بهار92

تیزری برای کمک به دختر سرطانی با بازی بهرام رادان 

ستارگــانوطنــی
بیش��ترین ش��انس نجات یک بیم��ار مبتال به 
لوکمیا پیدا ش��دن نمونه ی منطب��ق با وی در 
می��ان هموطنان ی��ک بیمار اس��ت. گروهی از 
هنرمندان نی��ز نظیر بهرام رادان و گلش��یفته 
فراهان��ی ب��ا تدوی��ن ویدئویی ک��ه در فضای 
سایبری منتش��ر شده ایرانیان را به این کمپین 
دعوت می کنند. ش��روع این کمپی��ن مدیون 
دوس��تان و بس��تگان ش��هرزاد جباریان، 24 
ساله و س��اکن تورنتو، یکی از ایرانیانی است که 
نیازمند پیوند مغز اس��تخوان اس��ت تا از مرگ 
حتمی نجات یابد. زمان کوتاه اس��ت و مرگ در 
راه. بیس��ت دقیقه آزمایش در ه��ر جای دنیا و 
ثبت اطالعات شما در بانک اطالعات نیازمندان 
پیوند مغز اس��تخوان چه بس��ا جان او و یا سایر 
افراد نیازمند چنی��ن پیوندی را نجات دهد. در 
تهران، بیمارس��تان شریعتی چنین خدماتی را 
ارائه می دهد و در سایر ش��هرها نیز بسیاری از 

بیمارستان ها این کار را صورت می دهند. 
در این ویدئو ش��هرزاد جباریان، شهروند ایرانی 
س��اکن تورنتو نیز حضور دارد که به »لوکمیا«، 

نوعی از سرطان خون مبتال است.
س��االنه هزاران نفر در جهان دچار بیماری های 
کش��نده ای مانند س��رطان خون می شوند که 
ب��رای تعداد زیادی از این بیم��اران تنها درمان 
نجات بخش، پیوند سلول های بنیادی است. اما 
بر اس��اس آمار، تنها س��ی درصد از بیماران در 
میان خانواده و بس��تگان خود اهداکننده پیدا 
می کنن��د و برای بقیه ی بیماران، تنها ش��انس 
زنده  ماندن دریافت پیوند از فردی است که با او 

هیچ نسبت خویشاوندی ندارند.
همان ط��ور ک��ه هنرمن��دان حاض��ر در ای��ن 
تیزر اش��اره می کنن��د؛ ش��هروندان ایرانی در 

آمریکا، کان��ادا و اروپا، برای ثبت ن��ام در بانک 
س��لول های بنیادی، باید به وب سایت سازمان 
اهداکنندگان مغز اس��تخوان در سراسر جهان 
مراجعه و به آدرس وب سایت کشوری که درآن 
زندگی می کنند، وارد ش��وند. پ��س از پرکردن 
چن��د ف��رم درب��اره ی اطالع��ات اهداکننده و 
شرایط س��المت و فرم رضایت، یک بسته لوازم 
نمونه برداری از سلول های غشای دهانی آن ها 

برای شان فرستاده خواهد شد.
این بسته شامل یک دستورالعمل و چهار گوش 
پاک کن است؛ شخص اهداکننده بدون این که 
مس��واک بزند یا دهان خود را تمی��ز کند، باید 
در چهار منطقه از غش��ای درون��ی گونه خود، 
ای��ن گوش پاک کن را بگذارد و ب��دون تماس با 
دندان ه��ا، آن را ب��ه مدت ده ثانیه بر این غش��ا 

بمالد تا به خوبی آغش��ته ش��ود. پس از آن که 
چهار بار ای��ن کار با چهار گوش پاک کن صورت 
گرف��ت، بار دیگر آن را انجام ده��د و نمونه ها را 
درون پاکت قرار دهد و به آدرس��ی که روی آن 

نوشته شده، پست کند.
اما در ایران، بر اساس آن چه در وب سایت مرکز 
تحقیقات پیوند سلول های بنیادی آمده است، 
شخص اهدا کننده ابتدا می تواند فرم اطالعات 
شخصی و رضایت نامه را پر کند و سپس باید به 
بیمارستان شریعتی تهران، طبقه سوم، بخش 
این تحقیقات برود و درآن جا از او آزمایش خون 
س��اده ای گرفته خواهد شد تا در فهرست بانک 

اطالعات سلو های بنیادی قرار بگیرد.
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برتری تیم هنرمندان در دیدار فوتسال خیریه تیم های هنرمندان 

اکران فیلم برف روی کاج ها به نفع خیریه

ستارگــاندرخشــان

روز پنجشنبه 12اردیبهش��ت92 هم زمان با روز 
معلم در س��ینمای پردیس قلهک فیلم برف روی 
کاج ها به نفع خیریه بهنام دهش پور در یک سانس 

اختصاصی باحضور عوامل فیلم نمایش داده شد.
به گزارش روابط عمومی فیلم، تمام عواید فروش 
بلی��ط در این اکران برای کمک به افراد س��رطانی 
تعلق گرفت. در بخشی از این صحبت ها مهناز افشار 
ایفا کننده نقش روی��ا در فیلم »برف روی کاج ها« 
که جایزه بهترین بازیگر زن در جش��نواره سی ام و 
جشن منتقدان را هم از آن خود کرد گفت: »چقدر 
خوش��حالم یک اکران از »برف روی کاج ها« برای 
کار خیر دیگری اختصاص یافت. هر آن چه ش��ده، 
نتیجه ی ی��ک کار دلی گروهی اس��ت و من از این 
همکاری خوش��حالم که سهمی هم در آن داشتم. 
خسته نباش��ید می گویم به آقای ساداتیان، آقای 
مع��ادی، آق��ای کالری، آقای میرکیان��ی، و خانم 
معتمد و همه عوامل پش��ت صحن��ه و دوربین و 
بازیگران عزیز و هم بازی های من در فیلم )صابر ابر، 
ویشکا آسایش، الهام کردا، زانیار خسروی، حسن 
معجون��ی و آقای پاکدل عزیز(، خوش��حالم امروز 

اینجا در بین ش��ما در این کار خیر شریک هستم. 
برای این بیماران از صمیم قلب آرزوی س��المتی 

می کنم.«
صابر ابر هم در تأیید صحبت های افش��ار این نکته 
را اضاف��ه کرد : »چقدر خوب اس��ت ک��ه از طریق 
کارهای فرهنگی و یا هر کار دیگری که می شود به 
نوعی به بیماران سرطانی کمک کرد و از این افراد 
حمایت کرد. برای این عزیزان امید سالمتی دارم و 
خوشحالم که در این لحظه در بین شما حضور دارم 

و این اتفاقی دوست داشتنی برایم است.«
سید جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم هم با تشکر 
از حضور کس��انی که برای سهیم شدن در این امر 
خیر در پردیس قلهک حضور داشتند، از مشکالت 
فیلم از زمان اکران در جشنواره تا اکران سراسری 
صحبت ک��رد: »فیلم ه��ای مس��تقل اجتماعی 
فقط با حضور و حمایت م��ردم می توانند به تولید 
ادامه دهند، چرا که حمایت مس��تقیمی از طرف 
مسئولین در ساخت و اکران این فیلم ها وجود ندارد 
و س��ینمای ما در طول یک سال اخیر با مشکالت 
حاشیه ای دیگری هم مواجه شده که عملکرد غلط 

حوزه هنری هم به این وضعیت دامن زده، به همین 
جهت تنها پشتوانه ما مردم هستند.«

»برف روی کاج ها« در اولین هفته ی اکران اگرچه 
از سوی سینماهای س��رگروه حوزه هنری تحریم 
شده، اما فروش خوبی داش��ته و مرز 170میلیون 

تومان را رد کرده است

تیم ه��ای فوتس��ال هنرمن��دان و ورزش��کاران 
المپیکی 20 اس��فند 91 در دیداری خیریه برای 
کمک به دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه 
شین آباد در تاالر هندبال مجموعه ورزشی انقالب 
ب��ه مصاف هم رفتند ک��ه این دی��دار در نهایت با 
برتری 7 ب��ر 6 هنرمندان همراه ش��د. نکته قابل 
توجه گلزنی حمید س��وریان، قهرمان کش��تی 
فرنگی المپیک 2012 لندن بود و این کشتی گیر 

4 گل برای تیمش به ثمر رساند. حمید سوریان، 
حسین توکلی، نواب نصیرشالل، مجید خدایی، 
محمد دباغ و بهداد س��لیمی در تیم المپیکی ها 
حضور داش��تند. مدیر روابط عمومی کمیته ملی 
المپی��ک با مذاکراتی که با س��وریان و س��لیمی 
داشت از آن ها قول گرفت تا فعالیت تیم فوتسال 

المپیکی ها همچنان ادامه داشته باشد.
بهداد س��لیمی در گفت وگو با خبرنگار ورزش��ی 
خبرگ��زاری فارس در خصوص برگ��زاری دیدار 
خیریه المپیکی ها با هنرمندان گفت: این دیدار 
از 3 جهت مهم بود. اول این که فرصتی به دس��ت 
آمد تا قهرمانان با هنرمندان دیدار کرده و آن هایی 
که دورادور با هم آش��نا بودن��د، بتوانند از نزدیک 
همدیگر را مالقات کرده و بیشتر آشنا شوند. وی 
ادامه داد: نکته دوم این که این رقابت جنبه خیریه 
داشت و توانس��تیم برای دانش آموزان شین آباد 

کمکی را جمع آوری کنیم. ما هدف مان گسترش 
این فعالیت هاست تا در امور خیریه بیشتر سهیم 
باش��یم. نکته آخر هم این که مردم توانس��تند از 
تلویزیون، هنرمندان و ورزشکاران شان را یک جا 

ببینند.
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کنسرت ماني رهنما به نفع هنرمندان کم بضاعت

ستارگــانوطنــی

مانی رهنما پس از آخرین اجرای خود در نمایشگاه 
بین المللی ای��ن بار 19 اردیبهش��ت 92 در ایوان 
شمس در حالی بر روی صحنه رفت که نوازنده ی 
چیره دست ایران ، داریوش تقی پور ) اوستا ( پس از 

10 سال او را در این اجرا همراهی می کرد .
 

در این اج��را آهنگ هایی از آلب��وم ”کجا به خنده 
می رسیم” و ”مرسدس” اجرا ش��د که می توان به 
قطعات پر طرفدار ” مرسدس ” ، ” پرنده ” و “ کجا به 

خنده می رسیم ” اشاره کرد .
همچنین قطع��ه ی جدیدی به نام ” الالیی ش��و 
ببین ” با ترانه ی زیبایی از دکتر چراغعلی درباره ی 

” کودکان کار” نیز اجرا ش��د . شنیدن این قطعه ی 
زیبا با صدای مانی رهنما، پس از مدت ها کم کاری 

و گزیده کاری دکتر چراغعلی بسیار دلنشین بود .
کنسرت مانی رهنما یک کنسرت کاماًل فرهنگی 
بود و اکثر افراد حاضر در سالن معتقد بودند که جزء 
معدود برنامه های فرهنگی بوده که فضای برنامه با 
نوع اجرا و هدف نهفته در پش��ت این اجرا تناسبی 

دلچسب داشته است .
در پای��ان برنامه مان��ی رهنما در م��ورد این اجرا و 
اجراهایی از این دست از مردم نظرخواهی کرد که 
مردم با تشویق های بی وقفه شان رضایت خود را از 

این مدل اجراها نشان دادند .

حضور هنرمندانی که مهمان این برنامه بودند هم 
در جای خود قابل ستایش است. از این بزرگواران 
می توان ب��ه گالب آدینه، محمدرض��ا چراغعلی، 
عبدالجب��ار کاکایی، س��یاوش اس��عدی، مجید 
واش��قانی و هنرمن��د جوان خوش آتی��ه و خوش 

صدای موسیقی امیرعباس گالب اشاره کرد .
این کنسرت توسط کانون ادبي زمستان برگزار  شد 
و عواید آن به ترانه سرایان و هنرمندان کم بضاعت 
عرصه موسیقي اختصاص یافت. شایان ذکر است 
که مانی رهنما در مراسم اهدای نشان نیکوکاری 
مهرآفرین که در سال 90 برگزار شد نیز، قطعاتی را 

به زیبایی اجرا کرد.
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مدونا، خواننده ی پ��اپ آمریکایی، که قصد دارد در ماالوی مدرس��ه ای 
بس��ازد،  با وجود موافقت دولت با مش��کالتی مواجه ش��ده است.  دولت 
م��االوی ب��ه تع��دادی از س��اکنان منطقه ای در م��االوی دس��تور داده 
خانه های ش��ان را ت��رک کنند؛ چ��ون قرار اس��ت در این م��کان،  مدونا 
مدرس��ه ای بس��ازد. اهالی این منطقه که در حومه لیلونگ��وه،  پایتخت 
ماالوی قرار دارد از ترک خانه های ش��ان س��رباز زده اند.  شهردار منطقه 
ب��ه اهالی این منطقه که 200 نفر می ش��وند اعالم کرده دولت این بخش 

را ب��ه مدونا واگذار ک��رده، در قبال این حرکت، دول��ت بخش دیگری را 
برای زندگی اهالی منطقه در نظر گرفته است.  آنجیمیل متیال-اوپونیو، 
که مدیر مدرس��ه ی مدونا می ش��ود، به خبرنگاران گفت این خواننده به 
اهالی منطقه به دلیل از دس��ت دادن خانه هایشان 115 هزار دالر غرامت 
پرداخت کرده است.  بینسون چینخوتا،  ریش سفید این منطقه، اهالی را 
به ترک خانه های شان ترغیب کرده، چون معتقد است ساخت مدرسه به 

نفع کودکان این منطقه خواهد بود. 

در مهمانی مؤسسه خیریه مبارزه با ایدز »امفار«  amfAR در سائوپائولو برزیل 
 Fergie  »س��تاره ی فوتبال سال های گذش��ته برزیل و »فرگی ،Pele »از »پله
ستاره ی پاپ تقدیر شد. روز 5 آپریل 2013 سومین جشن ساالنه مؤسسه خیریه 
مبارزه با ایدز »اَمفار«، در س��ائوپائولوی برزیل و در منزل یکی از اعضای افتخاری 
این مؤسس��ه برگزار ش��د. در این مراس��م که چهره هایی مثل »شارون استون« 
Sharon stone ستاره ی هالیوود و »کنت کول« Kenneth Cole طراح مد 
مشهور به عنوان اعضای هیئت امنا نیز حضور داشتند از »پله« ، ستاره ی فوتبال 
سال های گذشته برزیل به خاطر فعالیت های بشردوستانه و همچنین از »فرگی«  
ستاره ی پاپ  به دلیل کمک هایش به مؤسسه تقدیر شد.  شارون استون به عنوان 
 Kate »ریاس��ت جمع آوری کمک های مالی جهانی، مدل معروف »کیت ماس
Moss   و هنرمند طنز پرداز »دیتا ون تیس« Dita Von Teese برای باال بردن 
آگاهی و کمک حیاتی برای بودجه تحقیقات ایدز در امفار، به برزیل سفر کرده اند. 

تقدیر از پله و فرگی به خاطر کمک های انسان دوستانه

جنجال مدرسه سازی مدونا در ماالوی

ستارههایبینالمللی ستارگاندرخشان
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موس��یقی دان سرش��ناس ُکرد »کیهان کلهر« با همکاری اعضای کمپین 
آمریکایی حمایت از کودکان دختر هندی و آمریکایی در کنسرتی خیریه در 

این کشور به هنرنمایی پرداخت.
به گزارش خبرن��گار بخش موس��یقی خبرگزاری بین الملل��ی ُکردپرس، 
موسیقی دان نام آشنای کرمانشاهی و نوازنده ی باتجربه ی کمانچه، »کیهان 
کلهر« در کنسرت موسیقی در کنار »کارتیک سشاردی«  نوازنده ی سه تار و 
»آروپ ش��اتوپادیای« نوازنده  ی طبل و از اعضای کمپین آمریکایی روز 18 
فرودین ماه جاری )6 آوریل( در تاالر »ایروین جیکوب« ش��هر سن دیگو در 

ایالت کالیفرنیای آمریکا شرکت و از کودکان هندی حمایت کرد.
»کرای آمری��کا«  CRY America نام کمپینی اس��ت که برای حمایت 
از کودکان دختر هندی و آمریکایی برای حضور در مدرس��ه و دسترسی به 

امکانات تحصیلی، به جمع آوری کمک های مردمی می پردازد.
»شب کمانچه« آخرین کنسرت »کیهان کلهر« بود که چندی قبل به همراه 
»دریا ترکان« نوازنده ی کمان ترکی و »س��کراتیس س��یناپلور« نوازنده ی 
لیرا )س��ازی یونانی( و »علی بهرامی فرد« با س��نتور از ایران در تاالر “جمال 

رشیدری” در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

این نوازنده کرمانشاهی قرار است در اوایل سال جاری به همراه علیرضا قربانی 
)خواننده(، علی بهرامی فرد )نوازنده سنتور( و علیرضا مالحسینی )نوازنده 
تمبک( تور اروپای خود را آغاز کند. این تور موسیقی اروپایی از جشنواره ای 

در کشور اتریش آغاز خواهد شد.

آنجلینا جولی یک مدرسه ی دخترانه در افغانستان 
احداث کرد. مدرس��ه ای که با کمک مالی آنجلینا 
جول��ی س��فیر حس��ن نی��ت کمیس��ریای عالی 
پناهندگان مل��ل متحد در روس��تای »تنگی« در 
نزدیکی کابل احداث شده است، از ظرفیت آموزش 
300 دانش آموز دختر برخوردار می باشد. آنجلینا 
جولی، روس��تای »تنگی« را به علت اس��کان عده 
زیادی پناهنده در آن، برای ساخت مدرسه انتخاب 
کرده است. آنجلینا جولی، با اشاره به این که در آینده 
نزدیک برای ساخت مدرس��ه در دیگر کشورها نیز 
کمک خواهد کرد اظهار داش��ت، هزینه ی ساخت 
 Style of« ای��ن م��دارس را از فروش کلکس��یون
Jolie « ک��ه متش��کل از جواهرات طراحی ش��ده 

توسط خود وی می باشد، تأمین خواهد کرد.

آنجلینا جولی با فروش مجموعه جواهراتش در افغانستان مدرسه ساخت

کیهان کلهر و  نوازندگان هندی در آمریکا کنسرت خیریه برگزار کردند
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این خوانن��ده روز 8 آوریل 2013  در یک س��فر 
رسمی برای یونیس��ف به این کش��ور جزیره ای 
گرمس��یری س��فر کرد، کش��وری ک��ه یکی از 

فقیرترین کشورهای جهان است.
کتی پری مش��هور است که قلب بس��یار جوانی 
داشته و اغلب آهنگ هایی درباره عشق نوجوانی 

و بی خیالی جوانی می نویسد.
کتی پری با س��فر اخیرش به کش��ور فقیر نشین 
ماداگاس��کار، روحی��ه ب��ازی و ش��یطنت ها ی 

نوجوانی اش را دوباره به دست آورد.
 این س��تاره ی پاپ به این کشور فقیر سفر کرده تا 
توجه دنیا را به وضعیت اس��فناک سالمت در این 
کش��ور که از هر چهار کودک یکی در فقر بس��یار 
شدید به سر برده و تجاوز و خشونت بخش معمول 

زندگی آن هاست جلب کند.
 کت��ی در اولین دیدارش به نیابت از یونیس��ف از 
برخی برنامه های خیریه منطقه نظیر تحصیالت، 

تغذیه و حمایت از کودکان بازدید کرد.

 او در بیانیه ای گفت:" در کمتر از یک هفته ای که 
در ماداگاس��کار بودم، از محله های بسیار کثیف 
شهر پرجمعیت به روستاهای بس��یار دورافتاده 
رفته و چش��م هایم از تعجب باز ماند که چقدراین 
مردم محتاج زندگی س��الم، تغذیه ، بهداش��ت و 

حمایت در برابر تجاوز و خشونت هستند."
در عکس های منتشر شده از بازدید کتی پری، او 
در حالی که با زنان و کودکان بخش های مختلف 

جزیره صحبت می کند دیده می شود.

کتی پری با لباس یونیسف در ماداگاسکار
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مسابقاتی که در نیویورک برگزار شدند، تورنمنتی سه جانبه بین کشورهای 
ایران، آمریکا و روسیه بود. عواید این مسابقه های دوستانه به مصارف خیریه 
می رس��د و دلیل جانبی آن هم برگرداندن نظر کمیته بین المللی المپیک 
جهت حذف رشته کش��تی عنوان شده است. این سه کش��ور امیدوارند که 
با این مس��ابقه و نشان دادن یک رقابت دوس��تانه بتوانند کشتی را در میان 
رقابت های المپیک نگه دارند. این چهارمین س��ال پیاپی اس��ت که در شهر 
نیویورک مسابقه های خیریه کشتی برگزار می ش��ود. دوبار آخر در میدان 

تایمز نیویورک بوده و ایران برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه به این تورنمنت 
دعوت می شود. نام این تورنمنت “هیاهو روی ریل” است. در این دیدار که در 
ایستگاه قطار تاریخی گرند سنترال نیویورک و با حضور پرشور تماشاگران 
از جمله ایرانیان مقیم این شهر برگزار شد، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل 
پور، مهدی تقوی، احسان لشکری، حامد تاتاری و کمیل قاسمی رقبای خود 
را شکس��ت دادند اما حسن طهماسبی مقابل حریف خود مغلوب شد و تیم 

ایران نتیجه جام جهانی تهران را این بار در خاک این کشور تکرار کرد.

»لئوناردو دی کاپریو« با میزبانی حراج کریس��تی موف��ق به جمع آوری 35 
میلیون دالر به نفع حفاظت محیط  زیست و حیات  وحش شد.

حراج 11 س��اعته کریس��تی که به میزبان��ی »لئون��اردو دی کاپریو« برای 
جمع آوری کمک های خیریه به نفع حفاظت محیط  زیست و حیات  وحش 

برگزار شد، در پایان با فروش 35 میلیون دالری به کار خود پایان داد.

در این حراجی 33 اثر از هنرمندان معاصر چون »اد راشا«، »جولین شنابل«، 
»بنکسی«، »الیزابت پیتون«، »تاکاش��ی ماراکامی« و »ریمون پتیبون« در 

معرض فروش قرار داشت که رکورد فروش بسیاری از این آثار شکسته شد.
عاله بر دی کاپریو، چهره های سرشناس دیگری چون »توبی مگوایر«، »بردلی 

کوپر«،»مارک وانلو« و »سلما هایک« در این حراجی حضور داشتند.
ای��ن حراجی در نهایت فراتر از پیش بینی 18 میلیون دالری موفق به فروش 
35 میلیون دالر شد و مبلغ جمع آوری شده به نفع بنیاد »دی کاپریو« برای 

کمک به محیط  زیست و حیات  وحش هزینه خواهد شد.
دی کاپریو در بیانیه ای که در وب س��ایت خود منتش��ر کرد گف��ت: با وجود 

تالش های صورت گرفته در سراسر جهان ، سیاره ما در خطر است .
دنیای مدرن فش��ار زیادی روی سیس��تم های طبیع��ی وارد می کند؛ ما در 
حال نابود کردن جنگل ها و آلوده کردن ه��وا و آب و نیز صید بیش از حد در 

اقیانوس ها و انقراض گونه های گیاهی و جانوری هستیم.
ما این حراجی را برای حفاظت از سیاره مان برپا کرده ایم، پیش از این که خیلی 

دیر شود.

دی کاپریو 35 میلیون دالر برای محیط  زیست کمک خیریه جمع  کرد

اتحاد برای کشتی به نفع خیریه در نیویورک
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 اتحادیله اروپلا بلراي کملک به کلودکان نیجریله ای به یونیسلف
 پول اعطا کرد

منابع رس��می  اعالم کردند اتحادیه اروپا برای مبارزه با سوء تغذیه در 
نیجری��ه به ویژه نزد کودکان، نه میلیون و پانصد هزار یورو به صندوق 

کودکان ملل متحد ) یونیسف( اعطا کرده است. 
نماینده یونیس��ف در نیامی در بیانیه ای اعالم کرد این حمایت برای 
مبارزه با » سوء تغذیه مزمن در نیجر است که براثر آن نزدیک به یک 

کودک از هر دو کودک نیجریه ای آسیب دیده است. «
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیامی، کمک اتحادیه اروپا برای بیش 
از سه میلیون و هشتصد هزار نفر از جمله هشتصد و یک هزار کودک 
و هشتصد و چهل و چهار زنی که در مناطق تهوا Tahoua در غرب، 
مارادی Maradi در جنوب ش��رقی و زین��در Zinder در جنوب 

نیجریه مستقر هستند، پیش بینی شده است. 
کمک های یونیس��ف که برای چهار س��ال پیش بینی شده؛ در زمینه 

آب، سالم سازی، تغذیه و بهداشت خواهد بود.

اخبار اجتماعی جهان

محرومیت کودکان اس��یر از آموزش عالوه 
بر این که ب��ا تمامی قوانی��ن قضایی صادره 
از دادگاه ه��ای صهیونیس��تی منافات دارد، 
تمام��ی قوانی��ن و معاه��دات بین المللی و 
قطعنامه ای یونس��کو در زمین��ه ی مبارزه با 

تبعیض آموزشی را نیز نقض می کند.
مرکز حقوقی »عدالت« در پیام مشترکی با 
جنبش جهانی دفاع از حقوق کودک از رژیم 
صهیونیستی خواست دوره هایی آموزشی را 
برای کودکان اس��یر فلسطینی محبوس در 

زندان های رژیم صهیونیستی برپا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطالع رس��انی 
فلس��طین، این مرکز اش��اره کرد که حدود 
400 اس��یر در رده ه��ای س��نی 12 تا 16 
س��ال در زندان ه��ای رژیم صهیونیس��تی 
تح��ت بازداش��ت هس��تند ک��ه حکم های 
طوالنی مدتی برای آن ها صادر ش��ده است 
و ای��ن اس��را ه��م اکن��ون دوره محکومیت 
خود را در زندان های صهیونیس��تی مجدو، 
ش��ارون و عوف��ر س��پری می کنن��د و اداره 
زندان صهیونیس��تی آن ها را به دور از دیگر 
اس��رای بالغ در ش��رایطی س��خت و ناگوار 

بازداش��ت کرده اس��ت. س��ال 2013 نقطه 
عطف خطرناکی در سرکوبگری های اداره ی 
زندان های صهیونیس��تی علی��ه کودکان و 
اس��رای کم س��ن و س��ال بود، به طوری که 

از اوایل س��ال جاری میالدی 700 کودک و 
نوجوان فلسطینی که در تظاهرات های ضد 
سیاس��ت های رژیم صهیونیستی مشارکت 
داش��تند، به بازداش��ت نظامی��ان این رژیم 

درآمده اند.
هدف ارتش رژیم صهیونیس��تی از بازداشت 
کودکان فلس��طینی ایجاد رعب و وحش��ت 
می��ان آن ها و در   نهایت دور ک��ردن آن ها از 

حلقه ی تحرکات مردمی خواهد بود.

یک��ی از وکالی مرک��ز حقوق��ی »عدالت« 
تش��ریح کرد که محرومیت کودکان اس��یر 
از آموزش عالوه بر ای��ن که با تمامی قوانین 
قضایی صادره از دادگاه های صهیونیس��تی 
مناف��ات دارد، تمام��ی قوانی��ن و معاهدات 
یونس��کو در  و قطعنام��ه ای  بین الملل��ی 
زمین��ه ی مبارزه با تبعیض آموزش��ی را نیز 

نقض می کند.
»ریم��ا ای��وب« تأکی��د ک��رد ک��ه رژی��م 
صهیونیس��تی هم��واره سیاس��ت تبعیض 
نژادی را علیه کودکان اس��یر فلسطینی در 
پیش می گی��رد؛ به طوری ک��ه تمامی این 
کودکان از آموزش محروم هس��تند. این در 
حالی است که کودکان اسرائیلی که به دلیل 
ارتکاب ج��رم در زندان های این رژیم تحت 
بازداش��ت می باش��ند، تحت آم��وزش قرار 

می گیرند.
وی اش��اره کرد که رژیم صهیونیس��تی باید 
تمام��ی حق��وق و خدمات��ی را ک��ه قوانین 
بین المللی متضمن آن هستند و بر آن تأکید 
دارند، برای کودکان اسیر فلسطینی فراهم 

کند.

رژیم صهیونیستی کودکان اسیر فلسطینی را از آموزش محروم می کند
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نیمی از آوارگان سوری کودک هستند
یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعالم کرده است که تقریباً نیمی از 
آوارگان سوری را کودکان تش��کیل داده و آن ها در شرایط بسیار دشوار در 

اردوگاه های پرازدحام کشورهای همسایه به سر می برند.
به گزارش ایرنا، یونیس��ف صندوق کودکان س��ازمان مل��ل درباره ی تأثیر 
خش��ونت ها بر کودکان س��وری هش��دار داده و از تالش برای جلوگیری از 
گس��ترش بیمارهای واگیردار از جمله س��رخک در میان آوارگان سوری 
خبر داد. بنا به اعالم یونیس��ف عملیات مایه کوبی در اردوگاه های آوارگان 
درعراق، اردن و ترکیه برای جلوگیری از گسترش بیمارهای واگیردار آغاز 
شده است. در این رابطه ماهندرا سف هماهنگ کننده ی منطقه ای یونیسف 
گفت: با توجه به جابجایی گسترده جمعیتی و تخریب زیرساخت بهداشتی 
و درمانی سوریه، انجام پیشگیری برای کودکان سوری بسیار ضروری است. 
بر اساس گزارش سازمان ملل تعداد آوراگان سوری که به کشورهای دیگر 
رفته و اکنون تحت پوشش سازمان ملل قرار دارند به یک و نیم میلیون نفر 
رسیده است. با این حال تعداد واقعی آوارگان که توسط سازمان ملل ثبت نام 

نشده اند، بسیار بیشتر از این آمار برآورد می شود.
همچنین آنتونی لیک مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف 

در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار امیدواری کرد که شاهد ایجاد 
تسهیالت بیشتری از سوی دولت سوریه برای گسترش دامنه ی فعالیت های 

این سازمان در سوریه باشد.
وی تأکید کرد: واکسن های ارسالی یونیسف برای حدود یک میلیون کودک 
س��وریه ارسال شده و حدود 5 میلیون کودک از آب های کلردار فراهم شده 
از س��وی یونیسف اس��تفاده می کنند. این ارقام کمتر از حد مطلوب است؛ 
زیرا مشکالت زیادی برای رسیدن واکسن و آب ضدعفونی شده برای تعداد 

بیشتری از کودکان سوری وجود دارد.

شاهدان عینی گفته  اند که اجساد کودکان را دیده اند که تظاهرکنندگان 
خش��مگین آنها را روی ش��انه های خود به مقر ولس��والی ش��یگل انتقال 

می دادند.
مقام های محلی در ولس��والی »ش��یگل« والیت کنر در شرق افغانستان 
می گویند که در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای 
خارجی در ماه آوریل سال 2013 حداقل 11 مخالف مسلح دولت از جمله 

فرماندهان محلی طالبان کشته شده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، »عبدالظاهر« یکی از مسئوالن بلندپایه 
ش��یگل گفت که در این عملیات، خانه »علی خ��ان« یک فرمانده محلی 

طالبان، بمباران ش��د و عالوه بر اعضای مهم گروه طالبان، 11 کودک نیز 
قربانی ش��دند. شاهدان عینی گفته  اند که اجس��اد کودکان را دیده اند که 
تظاهرکنندگان خش��مگین آنها را روی ش��انه های خود به مقر ولسوالی 

شیگل انتقال می دادند.
وی افزود که در عملیات ناتو ش��ش زن نیز زخمی ش��ده و به بیمارستان 
مرکزی اسعدآباد کنر منتقل شده اند. وی گفت که خانه ی علی خان پیش 
از این توسط فرماندهان محلی طالبان به عنوان قرارگاه استفاده شده است.

والیت کنر در شرق کشور از والیاتی ناامنی است که افغانستان را از طریق 
خط دیورند به پاکستان وصل می کند.

کشته شدن 11 کودک در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو
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به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری فارس، ش��بکه المیادین در برنامه ای 
ویژه به بررس��ی وضعیت زنان آواره سوری و مشکالت آنها در کشورهای 

دیگر پرداخت.
بنا بر این گزارش آوارگان س��وری سرنوش��تی ش��وم دارن��د و از طریق 
واس��طه هایی در لبنان، ترکیه یا اردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

فرستاده می شوند.
این زنان در ازای دریافت مبالغی توسط ثروتمندان حاشیه خلیج فارس 
مورد سوءاس��تفاده قرار می گیرند تا لقمه ای نان برای زندگی به  دس��ت  

بیاورند.
پیش از این نیز رس��انه های بین المللی گزارش هایی از مشکالت متعدد 

زنان سوری در پی جنگ در این کشور ارائه داده بودند.
موارد متعدد تعرض افسران ترکیه ای، ازدواج اجباری با مردان مصری و 
ربوده شدن توسط جنجگویان القاعده ای نمونه ای از این گزارش ها بوده 

است.

تجارت 20 میلیارد دالری توریسم جنسی 
کودکان در جهان

نجات مالمجید، گزارش��گر ویژه سازمان ملل 
در بیس��ت و دومین جلسه ی ش��ورای حقوق 
بشر سازمان ملل در ژنو هشدار داد که علی رغم 
حصول پیشرفت هایی در زمینه مبارزه با تجارت 
جنسی کودکان در س��طح ملی و جهانی و قرار 
دادن اس��تانداردهایی ب��رای ح��ذف این گونه 
سرگرمی ها در سفرها و صنعت توریسم، هنوز 

چالش ها در این زمینه باقی است.
برقراری روابط جنس��ی با کودکان در سال های 
اخیر به  عنوان یکی از جاذبه های گردش��گری 
برای کسانی تبدیل ش��ده که به یک کشور و یا 
مقصدی خاص برای دس��تیابی به این منظور 
سفر می کنند. این صنعت مواردی چون قاچاق 
کودکان، خودفروش��ی ک��ودکان، هرزه نگاری 
ک��ودکان و خری��د و فروش کودک برای س��وء 

استفاده های اخالقی را شامل می شود.
براساس آمارهای به دست آمده در این گزارش 
 تا س��ال 2030 تع��داد توریس��ت ها در دنیا به 
8/ 1 میلیارد نفر خواهد رسید و این افزایش در 
تعداد توریست ها می تواند ریسک قربانی شدن 

کودکان در این صنعت را به شدت افزایش دهد.
کودکان��ی که بیش از دیگ��ران در خطر گرفتار 
ش��دن در این صنع��ت ق��رار دارند، کس��انی 
هستند که یا هم اکنون مورد سوء استفاده قرار 
می گیرن��د و یا اینکه به ش��دت فقیر هس��تند. 
هم چنین اینترنت نیز خود به عنوان ابزاری برای 

قاچاقچیان تبدیل شده تا بتوانند با این کودکان 
راحت تر ارتباط برقرار کنند.

آمارها نشان می دهد که درصد بیشتر متجاوزان 
را مردان تشکیل می دهند، اما پنج درصد از آن ها 
نیز زنان هستند. آن ها می توانند متأهل یا مجرد 
باش��ند و از هر رده سنی نیز در میان آن ها دیده 

می شود. راه های زیادی برای یک متجاوز وجود 
دارد تا بتواند به این کودکان دسترسی پیدا کند. 
در برخی از کش��ورها که ازدواج کودکان امری 
معمول به شمار می آید، والدین دختران جوان 
حاضرند فرزندشان را در ازاء گرفتن مبلغی پول 

به عقد موقت یک توریست در بیاورند.
در این گزارش آمده اس��ت که تجارت جنسی 
ک��ودکان به عنوان یک��ی از جاذبه های صنعت 
توریسم حدود 20 میلیارد دالر آمریکا در سال 
درآمد دارد. ای��ن در حالی اس��ت که علی رغم 
تالش های فراوان برای مبارزه با این مسأله، این 

تجارت به سرعت در حال افزایش است.
خانم مالمجی��د در ادامه متذکر ش��د: یکی از 
راه های مبارزه با بهره کش��ی جنس��ی کودکان 
قرار دادن مجازات های س��نگین برای این جرم 
است ، اما با وجود فقدان اطالعات کافی در مورد 
پرونده های تجارت جنسی کودکان و خالءهای 
قانونی مبارزه با آن تقریب��اً به امری غیرممکن 
تبدیل شده است. براساس گزارش پایگاه خبری 
سازمان ملل، این گزارشگر از کشورهای جهان 
خواس��ت تا با ارتق��اء و قوی تر ک��ردن قوانین و 
مقررات مبارزه با تجارت جنسی کودکان در این 

مسیر یک قدم اساسی بردارند.

سوء استفاده ی ثروتمندان حاشیه خلیج فارس از زنان آواره سوری
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به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، ناصر یوسفي 
در نشس��ت خبري در حاش��یه ی پانزدهمی��ن گردهمایي 
مدیران انجمن هاي دوس��تداران کودک کشور در مشهد با 
اش��اره به فعالیت ها و اقدامات این مؤسس��ه براي حمایت از 
کودکان گفت: متأس��فانه خش��ونت علیه کودکان در مراکز 
آموزشي در حال افزایش است، به همین دلیل پروژه اي را با 
همکاري یونس��کو آغاز کردیم تا خشونت ها علیه کودکان را 
پایان دهیم. وي هدف اصلي مؤسسه پژوهشي کودکان دنیا 
را کمک به رش��د و تکامل کودکان خردسال از بدو تولد تا 7 
سالگي ذکر کرد و گفت: در سال 1370، 11 میلیون کودک 
زیر 7 س��ال در کش��ور وجود داش��ت که تنها 1.5 درصد از 
آن ها به مهد کودک مي رفتند و از آموزش هاي سازمان یافته 
اس��تفاده مي کردند.  این رقم ناچیز ما را بر آن داش��ت که از 
سال 72 با کمک س��ازمان هاي مختلف راهي براي افزایش 
آموزش ها به کودکان پیدا کنیم که خوش��بختانه بر اساس 

آمار سال 1390، بیش از 60 درصد کودکان زیر 7 سال از آموزش هاي سازمان یافته بهره مند شده اند.

تعداد کودکان کار در جهان به 215 میلیون نفر رسید
بر اس��اس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی کار )ILO( به رغم تالش بسیاری از کش��ورها در مبارزه با پدیده کودک کار؛ تعداد 

کودکان کار در س��طح جهانی و به خصوص در کش��ورهای در حال 
توسعه به 215 میلیون نفر رسیده است .

به دنبال انتش��ار ای��ن خبر س��ازمان ملل متحد خواس��تار اجرای 
برنامه هایی ب��رای حمایت از این قش��ر آس��یب پذیر و اطمینان از 

برخورداری آنها از حقوق ابتدایی شده است . 
بنابر گزارش این س��ازمان اجرای استراتژی های ملی برای افزایش 
سطح حمایت های اجتماعی می تواند راهکار اصلی مبارزه با پدیده ی 
کودک کار باشد . سازمان بین المللی کار در این گزارش حمایت های 
ملی- اجتماعی را ش��امل برخورداری از حداقل امنیت درآمدی در 
کل دوران زندگی و دسترسی به ضروریات بهداشت عمومی تعریف 

کرده است . 
در این گزارش آمده اس��ت که بیش��ترین میزان مبارزه با پدیده ی 
کودکان کار در دو کش��ور برزیل و کامبوج صورت گرفته و در سطح 
روس��تا و ش��هر تا حد زیادی از تعداد کودکان کار در این دو کش��ور 

کاسته شده است . 
در کامب��وج اجرای طرح اجباری کردن تحصیل و مبارزه با مقوله ی 
بهره کش��ی از کودکان، منجر به کاهش 10 درصدی تعداد کودکان 

کار شده است.

طرح »پایان خشونت علیه کودکان«  با همکاري یونسکو در ایران اجرا مي شود
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تفلاوت دو جنلس در تجربله ی فشلارها و مشلکالت 
روان شناختی مطمئناً حداقل به طور کامل ارثی نیست، 
بلکه تفاوت نقش های مورد انتظار از زنان و مردان است 
که منجر به پیامدهای متفاوت روان شلناختی می گردد. 
معموالً از زنان انتظار می رود نسبت به نیازهای سایرین 
پاسلخگو بوده و از نظر جسلمانی، عاطفی و هیجانی حامی اعضای 
خانواده)همسلر، فرزندان و بزرگ سلاالن خانواده( باشند. عالوه بر 
موارد یاد شلده بیشترین بخش اداره منزل)خرید، نظافت، آشپزی، 
مراقبلت از فرزندان و رسلیدگی به مسلائل بهداشلتی، تربیتی و 
تحصیلی فرزندان(، به عهده ی زن اسلت. وظایف و کارهایی که زن 
در خانه انجام می دهد، ساختار نایافته اند و ساعت شروع و خاتمه آن 
مشخص نیست و پاداشی به دنبال آن دریافت نمی شود. مجموعه ی 
ایلن عواملل منجر به تجربه فشلارهای دائم می شلود .در حالی که 
نقش های مردان، سلاخت یافته و شلروع و ختم آن دارای سلاعت 
مشلخصی اسلت و در ازای انجام کار و فعالیت خود پاداش دریافت 

می نمایند. به نظر می رسلد دلیل این امر که افسلردگی و اضطراب 
در زنانی که دارای چند کودک کم سلن هستند به خصوص مادرانی 
که سرپرسلت خانواده اند، به طور معنی داری بیش از مردان و سایر 
گروه های زنان است، به فشار نقش های چندگانه ای مربوط باشد که 
این دسلته از زنان باید به دوش بکشلند. در واقع زنانی که فرزندان 
خردسال دارند، شاغل تمام وقتی هستند که باید نقش های چندگانه 
و گاهی متعارض را به دوش بکشلند در حالی کله در خانواده دارای 

قدرت و کنترل ناچیزی هستند.
با توجه به افزایش روزافزون نرخ زنان سرپرست خانواده در سراسر 
جهان و رویارویی آنان با مشکالت اقتصادی، اجتماعی و روانی، مقاله 
حاضر ابتدا به بررسی مفهوم و نرخ زنان سرپرست خانواده می پردازد 
و سپس مشکالت روانی -اجتماعی آنان را مورد بررسی قرار می دهد.
در انتها به بررسلی عواملی که می تواند فشار و آسیب های روانی-

اجتماعی را پیشگیری نماید و یا کاهش دهد می پردازد.
گردآوری و تنظیم: تمنا استاد

زنانسرپرستخانوار

تعریف واژه سرپرست خانواده
حدود 77 تعریف متفاوت از واژه ی سرپرست خانواده وجود دارد. از نظر جامعه شناسان، واژه ی سرپرست خانواده یک اصطالح توصیفی است و 
سرپرست خانواده به کسی اطالق می شود که قدرت قابل مالحظه ای بر سایر اعضای خانواده دارد و معموال مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت 
اقتصادی خانواده به عهده وی است. این تعریف تا سال های اخیر در کشورهای اروپای غربی رایج بود. در جوامع مختلف، بسته به الگوهای فرهنگی 
خاص جامعه، تعاریف متفاوتی برای زنان سرپرست خانواده با توجه به نقش های مختلف زنان در خانواده وجود دارد. به همین جهت تعریف واژه ی 
زنان سرپرست خانواده تا حدودی دشوار است. زیرا در برخی از خانواده ها علی رغم حضور مرد بزرگ سال در خانواده، زنان، نان آور خانواده هستند و 
عمالً خانواده توسط آنان سرپرستی می شود. در برخی دیگر از خانواده ها -با این که پدر، نان آور خانواده است- نیز به دلیل غیبت همسر )به واسطه ی 
مهاجرت یا مأموریت های شغلی( سرپرستی خانواده به زنان محول می ش��ود. در گروهی از خانواده ها نیز به دلیل فوت همسر، نقش نان آوری و 
سرپرستی خانواده به زن محول شده است. به طور کلی واژه ی سرپرست خانواده، تلویحاً این فرض هنجاری را در بردارد که یک قدرت مسلط در 
خانواده وجود دارد. بنابراین می توان گفت زنان سرپرست خانواده، زنانی اند که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگ سال، سرپرستی خانواده 
را به عهده دارند. در تعاریف معمول، زنان سرپرست خانوار، شامل زنان بیوه، زنان مطلقه )اعم از زنانی که پس از طالق به تنهایی زندگی می کنند و یا به 
خانه پدری بازگشته، ولی خود امرار معاش می کنند(، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، 
همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خود سرپرست)زنان سالمند تنها(، دختران خود سرپرست)دختران بی سرپرستی 

که هرگز ازدواج نکرده اند(، همسران مردان از کار افتاده و سالمند، می شوند .
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 با توجه به تعاریف ارائه شده زنان سرپرست خانوار به طور معمول، به 
سه گروه تقسیم می شوند : 

گروه اول : خانوارهایی که در آن مرد به طور دائم حضور ندارد؛ شامل زنان بیوه، مطلقه و دختران بزرگسال ازدواج نکرده
گروه دوم : خانوارهایی که در آن مرد به طور موقت حضور ندارد؛ شامل مهاجرت، مفقوداالثر شدن، زندانی، سربازی، 

متواری بودن و ... .
گروه سوم : خانوارهایی که در آن مرد حضور دارد ولیکن به دالیلی نقش مدیریتی و اقتصادی خانواده برعهده زن 

قرارگرفته است؛ شامل بیماری و ازکارافتادگی، اعتیاد، کهنسالی، مهجوریت و ...  .
 به طور کلی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی 
خانواده را به عهده دارند و مسئولیت اداره اقتصادی و اجتماعی و تربیتی خانواده و تصمیم گیری های عمده و حیاتی به 

عهده ی ایشان است .
آمار زنان سرپرست خانوار :

براساس نتایج سرشماري سال 90 و همچنین بنا به گفته مدیرکل دفتر آسیب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي بیش از 2میلیون و 500 هزار خانوار از خانوارهاي کشور توسط زنان سرپرستي مي شود که رقمي حدود 12.1 
درصد کل خانوارهاي کشور است. این آمار نسبت به 5 سال گذشته یعني سال 85 بیشتر از 900 هزار خانوار افزایش 
یافته است و به عبارت بهتر طي 5 سال تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و 600 هزار نفر به حدود 2 
میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافته است که طالق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دلیل مهم افزایش تعداد 

زنان سرپرست خانوار است.
به نوشته روزنامه خراسان براساس آمارها در سال 85 تعداد خانوارهاي کشور 17میلیون و 501 هزار و 771 خانوار بود 
که 9.5 درصد آن توسط زنان سرپرستي مي شد که رقم 1میلیون و 662 هزار و 611 خانوار را شامل می شد، اما این رقم 
در سال 90 افزایش چشمگیري داشته است به طوري که از 21 میلیون و 185 هزار و 647 خانوار کل کشور 12.1 درصد 
آن توسط زنان سرپرستي مي شوند که رقم 2میلیون و 563 هزار و 463 خانوار را شامل مي شود و به عبارت بهتر طي 5 
سال 900 هزار و 852 خانوار به تعداد خانوارهاي زن سرپرست یا تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه شده است که خود 
جاي بحث و بررسي درباره دالیل این افزایش چشمگیر و قابل توجه دارد. عالوه بر این تعداد خانوارهایي که توسط زنان 

سرپرستي مي شود طي سال هاي گذشته روند صعودي داشته است.

افزایش آمار طالق عمده ترین دلیل افزایش زنان 
سرپرست خانوار

سیدحسن موسوي چلک مدیرکل دفتر امور آسیب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگو با خراسان با اشاره به افزایش در حدود 3 درصدي تعداد زنان سرپرست خانوار در فاصله 
زماني سال 85 تاکنون که معادل 900 هزار نفر مي شود، گفت: براساس آمارهاي اعالم شده از سوي 
مرکز آمار ایران 12.1 درصد از سرپرستان خانوار در ایران را زنان تشکیل مي دهند که متأسفانه در 
مقایسه با آمارهاي سال 85 افزایشي در حدود سه درصد را نشان مي دهد. وي تصریح کرد: از بین 
در حدود 21میلیون خانواده ایراني بیش از دو میلیون و 500 هزار خانواده تحت سرپرستي زنان قرار 
دارند و متأسفانه با افزایش زنان سرپرست خانوار شاهد جوان ترشدن این زنان نیز هستیم. موسوي 
چلک افزایش آمار طالق در جامعه را عمده ترین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار دانست 
و پس از آن مرگ  ومیرهاي ناشي از تصادفات رانندگي و فوت طبیعي را به عنوان دومین و سومین 
دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اعالم کرد. وي با تأکید بر این که اکثر زنان سرپرست 
خانوار در کشورمان از سطح تحصیالت و مهارت هاي فني و حرفه اي پاییني برخوردارند اظهار 
داشت: پایین بودن سطح آگاهي و تحصیالت و همچنین مشکالت اقتصادي و عملکرد نامناسب 
نظام تأمین اجتماعي در کشورمان این قش��ر از جامعه را بیش از دیگران در معرض آسیب هاي 

اجتماعي قرار داده است.
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فشار در زنان سرپرست خانواده
در اغلب جوامع، مردان سرپرس��ت خانواده، عمدتاً نقش اقتصادی، 
حمایتی خانواده را بر عهده دارند و در مقابل آن کارهای خانه و اداره 
امور آن به زنان خانواده محول می شود. در حالی که زنان سرپرست 
خانواده، عالوه بر وظایف مادری و تربیت فرزندان، نگهداری و مراقبت 
از آنان و اداره امور خانه، نقش سرپرست خانواده را نیز به عهده دارند و 
بدین جهت برای تأمین معاش خانواده ملزم به اشتغال بیرون از خانه 
می باشند. اما به دلیل این که زنان در سرتاسر دنیا، از وضعیت اشتغال و 
درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند، مسائل و مشکالت آنان نسبت 

به مردان سرپرست خانواده بیشتر می شود.
با این که عده ای معتقدند تجدید س��اختار صنعتی به نفع وضعیت 
شغلی زنان بوده است و نرخ اشتغال آنان را افزایش داده است، اما این 
مسئله درباره ی زنان سرپرست خانواده صحت ندارد. زنان سرپرست 
خانواده همچنان از نرخ باالی بیکاری و فقر در رنج اند و فرزندان آنان نیز 
بیشترین میزان فقر و محرومیت را تجربه می کنند، به طوری که 81 
درصد  از بچه هایی که در خانواده های با سرپرستی زنان به سر می برند 
زیر خط فقر هستند. با توجه به این که یافته های تحقیقات در ایران و 
سایر نقاط جهان نشان می دهد زنان سرپرست خانواده با مشکالت 
اقتصادی، فقرشکننده، فشارهای مزمن و مداوم و نگرش های منفی 
اجتماعی نسبت به خود روبه رو بوده و حمایت های اجتماعی بسیار 
کمی را دریافت می کنند، بنابراین نرخ باالی اختالالت روانی در آنان 
تعجب آور نیست و در واقع باال بودن نرخ مشکالت روانی در آنان معلول 

شرایط اقتصادی اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آنان.
در جامعه کنونی ما که اغلب روابط و مناسبات بر اساس سنت های 
نظام مردساالر شکل گرفته است، سرپرستی و کسب درآمد خانوده بر 
عهده ی مرد تعریف شده است. بر همین مبنا سرپرستی زن در خانواده، 
از پدیده های نامتعارف و باالجبار است و هنگامی که زنی به هر دلیلی 
سرپرست خود را ازدست  دهد و مسئولیت اداره امور خانواده را بر عهده 
بگیرد، عالوه بر کار و تالش برای کسب درآمد، با مشکالت عاطفی و 
اجتماعی فراوانی روبرو است که در اشتغال و تعامل وی در جامعه تأثیر 
بسزایی دارد. از دست دادن سرپرست، این خانوارها را در حاشیه ی 
جامعه قرار می دهد و اشتغال، کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی 
را به معضلی بزرگ در زندگی شان مبدل می سازد. به همین دلیل آنان 
با مشکالتی نظیر افسردگی، انزواطلبی، ترس، مشکالت جسمانی 

و... بیشتر از سایر زنان هم ساِل دارای سرپرست خود مواجه هستند.
با افزایش نرخ تورم و کاهش حمایت های اقتصادی، بزرگ ترین مشکل 
خانواده هایی که زنان سرپرست آنان هستند، مسائل مالی است. با توجه 
به این که این گروه زنان اغلب در دوران میان س��الی خود سرپرست 
خانواده را از دست می دهند و هم چنین تخصص و تحصیالت الزم برای 
احراز مشاغل متوسط را ندارند، به مشاغل خدماتی و کارگری هایی 

روی می آوردند که کفایت هزینه های جاری خانواده را نیز ندارد. 
زنان سرپرس��ت خانوده برای ام��رار معاش خ��ود در دو گروه کلی 
کارفرما)کارآفرین( و کارگر )کارمند( فعالیت خود را ادامه می دهند. 
گروه کارآفرین و کارفرما با اندک سرمایه ای به ایجاد کسب و کاری که 
در توان و تخصص اش است اهتمام می ورزد؛ اما گروه دوم که تجربه 
و سرمایه ی کمتری دارند و به تبع نیاز بیش��تری به درآمد دارند، به 
مشاغلی نظیر کارگری و کارمندی روی می آورند که هر یک مشکالت 
و آسیب های خاص خود را به همراه دارد. برای زنان سرپرست خانواری 
که در گروه کارمند یا کارگر قرار می گیرند، مش��کل یافتن شغل را 
می توان از دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد. در بعد 
اجتماعی، مهم ترین مسئله احساس ناامنی از مسئله ی بی سرپرستی 
زن است. این مسئله همواره امنیت روانی و بدنی زن را با تهدید مواجه 
می سازد، زیرا علی رغم کار فیزیکی و تالش برای امرار معاش، نگرانی 
از تهدیدهای کارفرما و مردانی که از ای��ن موضوع اطالع دارند، زن را 
در تنش دائمی قرار می دهد. بس��یاری از انگ های اجتماعی مانند 
زن بدکاره، صیغه ای، فاحشه و . . . در محل کار و زندگی مشکالتی را 
برای آنان به وجود می آورد و تالش زنان سرپرست خانوار اغلب موارد 
این است که این موضوع را از بقیه مخفی کنند. با استناد به آمارها و 

مطالعات انجام شده به طور کلی زنان سهم کمی را در بازار شغلی هر 
جامعه ای دارند و علی رغم ارتقاء سطح دانش آموختگان زن در کشور، 
ما نیز با این مسئله مواجهیم. حضور زنان در مشاغل مهم و مدیریتی 
هم چنان در سطح پایینی قرار دارد و دیگر مشاغل نیز با مزایا و دستمزد 

کمتر توسط زنان انجام می شود.
به دلیل آن که بس��یاری از این گروه زنان به دلیل نداش��تن تجربه و 
تخصص در کارهای سطح متوسط ناچار هستند در مشاغلی مانند 
نظافت منازل، خدمه تاالرها، آبدارچی، کارگرهای ساده کارگاه های 
تولیدی و برخی کارخانه ها فعالیت داشته باشند، دستمزد کمتری 
نسبت به همتایان مرد خود دریافت می کنند. نهادهای حمایتی و 
رفاهی نیز حمایت مالی و اجتماعی کمی از این گروه می کنند، زیرا 
بسیاری از این زنان در ش��رکت های خصوصی و نیمه خصوصی با 
حداقل مزایا و کار بیشتر مشغول هستند و به دلیل نیاز مالی خود، کمتر 

فرصتی برای اعتراض و یا تمایلی برای اعتراض دارند.
با این همه، حتی اگر امکان حمایتی از طریق ش��هرداری ها، کمیته 
امداد امام خمینی و یا سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد، به دلیل 
اینکه زن به عنوان زن بی سرپرست در محل کار و فعالیت خود شناخته 
خواهد شد، توجه بس��یاری از افراد فرصت طلب و س��ودجو را برای 
درخواست های نامناسب برای این زنان ایجاد می کنند و این تهدید، 

آنان را از دریافت و معرفی خود به این ارگان ها و نهادها باز می  دارد.
برخی دیگر از زنان سرپرست خانوار نیز ترجیح می دهند در فضای 
خانواده دست به کارآفرینی زده و فعالیت خود را در کنار فرزندان خود 
ادامه دهند که از ابعاد آسیبی بعدی که برای خود یا فرزندان شان پیش 
خواهد آمد، جلوگیری کنند. اما این گروه از زنان نیز در هنگام عرضه ی 
محصوالت خود به بازار یا فروش به برخی مراکز توزیع باز با مشکالت 
استثمار و تهدید بدنی و مالی مواجه هستند. زیرا هنوز استقالل زنان 
در کسب معیشت برای بسیاری تعریف نشده بوده و در تالش هستند 
تا با قدرت مردانه یا قدرت مالی، آنان را تحت فش��ار قرار دهند و کار 
بیشتر در ازای دستمزد کمتر را به گروه زنان سرپرست خانوار القا کنند.

رابطه ی فقر و مشکالت روانی
رابطه ی مثبت بین فقر و مشکالت بهداش��ت روانی یکی از مسائل 
پذیرفته شده در مباحث آسیب شناس��ی روانی است. نتایج برخی 
تحقیقات نشان داده اس��ت که درآمد پایین همراه با موقعیت نازل 
اقتصادی اجتماعی با میزان باالی اختالالت روانی در ارتباط است. 
نتایج تحقیق بل نشان داد مشکالت روانی طبقات فقیر حداقل 2/5 

برابر بیش از مشکالت طبقات باال بود.
مطالعات انجام شده در دهه 1970 نشان داده است که زنانی که در 
شرایط مالی فشارآور زندگی می کنند، نسبت به زنان دیگر بیشتر در 
معرض ابتال به افسردگی قرار دارند.کاپالن و همکاران)1987( در یک 
مطالعه ی طولی به این مسأله پی بردند که درآمد ناکافی با افزایش خطر 
ابتال به افسردگی همراه است. هال و همکاران)1985(گزارش کردند 
موقعیت تک سرپرستی، فقدان تحصیالت دانشگاهی و اشتغال، با 
افزایش عالئم افس��ردگی همراه بود. نیمی از مادران کم درآمد مورد 
مطالعه عالئم افسردگی را از خود نشان دادند. درباره ی این که چرا فقر 
با اختالالت روانی رابطه مثبت و معنی داری دارد تبیین های مختلفی 
وجود دارد. از جمله می توان به این استدالل اشاره نمود که فقر فشار 
زیادی را برای فرد به همراه دارد، و با توجه به این که میزان زیاد فشار به 
عنوان یکی از عوامل آشکارساز بیماری های روانی شناخته شده است، 
وجود رابطه ی مثبت بین فقر و اختالالت روانی تعجب آور نخواهد بود. 

برای بررسی و تعیین میزان فشار در زندگی زنان فقیر تحقیقاتی به 
عمل آمده است. این تحقیقات نشان داده است که زنان فقیر بیش از 
جمعیت عمومی، اتفاقات و وقایع پر خطر و غیرقابل کنترل را تجربه 
می کنند. زنان فقیر بیش از سایر گروه ها در معرض جنایت، خشونت، 
بیماری، از دست دادن کودکان شان و به زندان افتادن شوهران شان 
قرار دارند. عالوه بر این که تغییرات ناخوش��ایند س��ریع و غیرقابل 
کنترلی که فرد هر روز با آن ها روبروست مانند ناامنی اقتصادی اجرای 
نقش های سریع متعدد و گاه متعارض می تواند قوی تر از استرسورها 
و وقایع بحرانی و ناگهانی، آسیب زا باش��ند.  خانواده زنان سرپرست 
خانواده، به شکل فزاینده ای فقیرتر می شوند. این زنان در مقایسه با 
سایر زنان مشکالت روان شناختی بیشتری را تجربه می کنند. به نظر 
می رسد یکی از دالیلی که زنان سرپرست خانواده در مقایسه با سایر 
زنان دچار مشکالت روان شناختی بیشتری می شوند، این باشد که 
آن ها عالوه بر رویارویی با مشکالت اقتصادی با برخی فشارهای منفی 
اجتماعی همچون نگرش منفی نسبت به زنان بیوه و مطلقه و ازدواج 
مجدد آنها روبه رو هستند. هال )1985( نشان داد که استرسورهای 
مختلف، میزان حمایت های دریافتی، شدت عالئم افسردگی در مادران 
مجرد و سرپرست خانواده و مادران متأهل متفاوت است. عمده ترین 
استرسورها برای مادران سرپرست و مجرد، بیکاری، درآمد ناکافی و 
مشکل مسکن بود که بیشترین همبستگی با افسردگی را نشان می داد، 
در حالی که در زنان متأهل و بار اضافی نقش و تعارضات زناش��ویی 

بیشترین همبستگی را با افسردگی داشت.
یکی از عمده ترین منابع فش��ار برای زنان سرپرست خانواده نگرانی 
نس��بت به تأمین اقتصادی و آین��ده تحصیلی، تربیتی و ش��غلی 
فرزندان شان است.به همین علت میزان و شدت فشار در مادرانی که 
جوان ترهستند و صاحب فرزندانی کم سن می باشند بسیار بیشتر از آن 
میزان در مادرانی است که فاقد فرزند و یا صاحب فرزندان بزرگ سال 
هستند.نتایج تحقیقات نشان داده است که فرزندان خانواده های تک 
والدینی از کفایت اجتماعی کمتری برخوردار بوده اند و مش��کالت 
رفتاری بیشتری را از خود نشان داده اند. پسران این خانواده ها از نظر 
عملکرد تحصیلی ضعیف بوده و بیشتر حاالت درون گرایی داشته اند. 
مادرهای این خانواده در مقایسه با خانواده های که هر دو والد حضور 
داشته اند، فشار بیشتر و رضایت کمتری را احساس کرده اند. شاید 
مادران سرپرس��ت خانواده به دلیل تحمل بار اضافی نقش و روابط 
اجتماعی منفی، بیشتر دچار انزوا و سرخوردگی اجتماعی می شوند 
و همین شرایط باعث سرریز شدن احساسات و عواطف منفی در آنان 
گردیده که منجر به بدرفتاری با کودکان شان می شود. تحقیقات نشان 
داده است که مادران تنهایی که سطح باالیی از محرومیت اقتصادی را 
تجربه می کنند، بیش از سایرین از روش های تربیتی خشن در رابطه 
با فرزندان شان اس��تفاده می کنند. همچنین مادرانی که فشارهای 
اقتصادی بیشتری را احس��اس می کنند )مانند ناتوانی در پرداخت 
اجاره( نقش های مادری و مسئولیتی خود را بیش از سایرین منفی 
ارزیابی می کنند. مادران خانواده های فقیر نظارت و راهنمایی کمتری 
بر رفتار نوجوانان شان دارند. مادرانی که وقایع منفی زیادی را تجربه 
می کنند، عواطف، پذیرش و نظارت کمتری را نسبت به نوجوانان خود 
اعمال می کنند، و بیشتر متوسل به روش های خشن تربیتی   می شوند. 
این دس��ته از مادران در نتیجه ی اعمال روش های خشن احساس 
می کنند در ایفای نقش های مادری خود دچار شکست شده اند و در 
آنها هویت های منفی مربوط به نقش های مادری و اجتماعی شکل 
می گیرد، تا آنجا خود را مادر بد و بی کفایت و تأمین کننده بد و ناالیق 
ارزیابی می کنند.کمیت نقش )تعداد نقش های فرد( به تنهایی باعث 
ایجاد فشار و تعارض نمی شود. بلکه توانایی فرد در کنترل شرایط و 
میزان حمایت های دریافتی از ناحیه فامیل و دوستان و آشنایان، نقش 
تعیین کننده ای در ادراک فرد از فشارهای موجود دارد. بنابراین تأثیر 
مشکالت و فشارها در زنان سرپرست خانواده، به میزان کنترل بر امور، 
نوع مهارت های مقابله ای، حمایت های اجتماعی و میزان و ش��دت 
تغییرات حاصله در میزان درآمد، نوع مسکن و روابط خویشاوندی 

وابسته است.
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آسیب ها و مشکالت زنان سرپرست خانواربا توجه با مشکالت فراوان 
زنان سرپرست خانوار و همچنین شرایط خاص این افراد و از طرفی 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، احتمال وجود آس��یب های 
فراوانی پیرامون زندگی ایشان قابل تصور و مشاهده می باشد؛ که این 

مسائل با عنایت به ابعاد مختلف تقسیم شده اند :
الف( آسیب ها و مشکالت معطوف به شخص زن سرپرست 

خانوار :
   تنهایی و مشکالت افسردگی و ...

   گرفتار شدن در دام افراد طماع و سود جو )استثمار شغلی و کاری(
  گرفتاری در دام مردان هرزه و بزهکار جنسی

  گرفتاری در دام اعتیاد و توزیع مواد مخدر
   ازدواج های نامناسب، تحمیلی یا فریبکارانه

  مشکالت دسترسی به شغل مناسب
  مشکالت اقتصادی )فقر و آثار آن(

ب( آسیب ها و مشکالت معطوف به فرزندان زن سرپرست 

خانوار :
   مشکالت روحی و روانی در نبود حمایت های پدرانه

  کاهش بهره مندی از مادر و الطاف مادرانه )کاهش حضور مادر (
   مشکالت اقتصادی و تبعات آن ) سوء تغذیه، بیماری و ... (

   کاهش روابط اجتماعی و پیوند های خانوادگی
   بزه کاری و مشکالت مربوط به آن

   استثمار شغلی ) کودکان کار و خیابانی (
  مش��کالت پیرامونی ازدواج مج��دد مادر )درص��ورت انتخاب 

نامناسب(
   افت آموزشی، تحصیلی و فرهنگی

   بحران های عاطفی و روانی ) بخصوص فرزندان طالق(
   انحراف و اختالل در تربیت خانوادگی و اجتماعی

   فقر اقتصادی و آثار آن
ج( آسیب ها و مشکالت معطوف به خانواده )والدین ، خواهر  

و... ( زن سرپرست خانوار :

   نگرش نامناسب افراد فامیل به این گونه زنان ) عدم توانایی در امور، 
ترحم ، بدبینی و ...(

   کاهش ارتباطات خانوادگی )صله ارحام( و محروم ماندن از آثار 
و برکات آن

   تنش های روحی و روانی خانوادگی )اختالفات و بگو مگوها (
   تزلزل در استحکام خانواده و کاهش کارکردهای آن

   سرافکندگی بین اعضای خانواده و کاهش اعتماد به نفس )به ویژه 
در زنان مطلقه (

د( آسلیب ها و مشلکالت معطوف به جامعله از طرف زن 
سرپرست خانوار :

   افزایش زنان بزهکار و خیابانی
  کاهش امنیت اخالقی جامعه

  معضالت مربوط به رفع مشکالت ایشان )هزینه ها و ... (
 کاهش بهره مندی جامعه از توانایی ها و کارکردهای فرهنگی و 

اجتماعی زنان سرپرست خانوار و فرزندان ایشان

علل فقر زنان سرپرست خانوار 
   در این خانوارها افراد تحت سرپرستی به ازای هر یک 
نفر نان آور بیشتر است؛ زیرا در خانوارهای با سرپرست مرد 

دو نفر کار می کنند )مرد بیرون و زن در خانه یا بیرون (
  میانگین زنان شاغل از مردان کمتر است

  دسترسی زنان به مشاغل سودآور و منابع تولید )زمین ، 
دام ، فن آوری و ... ( کمتر است 

  زنان اکثراً با توجه به دو شغله بودن )خانه داری و شغل 
دیگر( و دریافت یک حقوق، بیشتر مش��اغلی را انتخاب 

می کنند که بتوان در منزل انجام داد .
  برخی زنان سرپرس��ت خانوار به دلیل مزاحمت های 
همسران خود )معتاد ، ازکارافتاده ، سالمند و ... ( نمی توانند 

شغل مناسبی داشته باشند 
  عدم وجود مهارت ه��ای فنی و ش��غلی در میان زنان 

سرپرست خانوار
  محدودیت های جنسی )توان ، ویژگی ها و ... ( و اخالقی 

زنان در انتخاب حرفه و شغل 
  کمب��ود حمایت های فرهنگ��ی و اجتماع��ی از زنان 

سرپرست خانوار
  س��طح س��واد پایین زنان سرپرس��ت خانوار )شیوع 

بی سوادی (
  کمب��ود و خالء حمایت ه��ای اجتماع��ی، فرهنگی و 

اقتصادی از زنان سرپرست خانوار
  آشنایی کم مراکز سیاست گذاری با مشکالت مختلف و 

اصلی زنان سرپرست خانوار
  سایر عوامل ناشناخته دیگر

راهکارهای اساسلی و مهم کاهش یلا از بین بردن 
آسیب ها :

    ارتقای سطح فرهنگی و تحصیلی زنان سرپرست خانوار
  کمک ب��ه کاه��ش و بازتوانی زنان سرپرس��ت خانوار 

آسیب دیده
   رفع مشکالت اساسی و ضروری معیشتی و اسکان زنان 

سرپرست خانوار و فرزندان ایشان
   حفظ و ارتقای بهداشت روحی – روانی و جسمی زنان 

سرپرست خانوار
   کاهش مراجعات زنان سرپرست خانوار به مراکز مختلف 

)تسهیل ارائه خدمات (
  توانمندسازی زنان سرپرس��ت خانوار در ابعاد مختلف 

اقتصادی – اجتماعی
   نگرش راهبردی خانواده مح��وری به برنامه های زنان 

سرپرست خانوار
  نهادینه کردن تقوا در جامعه



سازمان های حمایتی
مدی��رکل دفتر ام��ور آس��یب هاي اجتماعي 
وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعي تعداد زنان 
سرپرس��ت خانوار تحت حمایت سازمان هاي 
حمایتي را کمتر از مجموع این زنان دانست و 
گفت: 174هزار نف��ر از این زنان تحت حمایت 
بهزیستي هستند و در حدود یک میلیون و 50 
هزار نفر نیز تحت پوشش حمایتي کمیته امداد 
امام خمیني قرار دارند. وي افزود: سازمان هاي 
حمایت��ي مي بایس��ت در کن��ار حمایت هاي 
مستقیم از زنان سرپرست خانوار آموزش هاي 
الزم براي رویارویي با مش��کالت و جلوگیري 
از ابت��ال به آس��یب هاي اجتماع��ي را به آن ها 
بدهند. در همین حال الزم است کارگروه هایي 
براي جلوگیري از عواملي که به از دست رفتن 
سرپرست یک خانوار منتهي مي شود، تشکیل 
ش��ود و با کاس��تن از آمار ط��الق و تصادفات 
رانندگي بنیان خانواده ها را استحکام بخشند.  
مدیرکل دفتر توانمندس��ازی خان��واده و زنان 
سازمان بهزیس��تی از اجرای گس��ترده طرح 
خدمات مالی خرد برای زنان سرپرست خانوار 
خبر داد و گفت: این زنان با تشکیل گروه هایی 
می توانند بدون ضام��ن و وثیق��ه از بانک وام 

دریافت کنند.
در حال حاضر تعداد خانوارهای با سرپرس��تی 
زنان در سطح کش��ور معادل 12.1 درصد کل 
خانوارهای کشور اس��ت که بخشی از این رقم 
مورد حمای��ت س��ازمان های حمایتی دولتی 
نظیر کمیته ام��داد امام خمینی – س��ازمان 
بهزیس��تی و یا س��ازمان های غیر دولتی مانند 

برخی از مؤسسات خیریه هستند.

مهرآفرین برای زنان سرپرست 
خانوار چه می کند؟

هر چند که حمایت هاي شغلي و بیمه اي، از زنان سرپرست 
خانوار وظیف��ه ی حاکمیت اس��ت و براي حمای��ت از زنان 
سرپرست خانوار قانون و مس��تندات قانوني وجود دارد؛ اما 
همان طور که در این مطلب اش��اره ش��د در حال حاضر این 
گروه از زنان که تعداد آن ها رو به افزایش اس��ت با مشکالت 

متعددی رو به رو هستند.
 از آن جایی که بسیاری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست 
در خانواده های��ی که زن��ان، سرپرس��ت خانوار محس��وب 
می شوند، پرورش می یابند؛ لذا حمایت از این زنان نیز بخشی 

از فعالیت های مهرآفرین به شمار می رود.
مهرآفرین عالوه بر تأمین ارزاق و همچنین کمک های مالی 
به این خانواده ها، به ش��کل های دیگری نیز از آنان حمایت 

می کند.
یکی از مس��ائلی که همواره آرامش و سالمت روانی این زنان 
سرپرس��ت خانوار را تهدید کرده است، مشکالتی است که از 

طرف همسران سابق یا فعلی شان پیش می آید. 
مهرآفرین در ای��ن موارد از نظر حقوقی ب��ه طور کامل آن ها 
را یاری می کند و این زنان با مش��اوره و حمایت های کانون 

وکالی مهرآفرین این مسائل را پشت سر می گذارند. 
همچنین مشاوره های روان شناس��ی و مددکاری و برگزاری 
دوره های آموزشی مختلف برای مادراِن کودکاِن بدسرپرست 
و بی سرپرس��ت نیز از دیگر فعالیت های مهرآفرین است. به 
عبارت دیگر مهرآفرین آن خالء حمایتی که یکی از مهم ترین 
دالیل آس��یب پذیری زنان سرپرست خانوار می باشد را برای 
زنان تحت پوش��ش از میان برداش��ته و با تدوین طرح های 
علمی و کاربردی در پژوهشکده، برنامه ی توانمندسازی این 

زنان را دنبال می کند.

شهرداری 
مسئله ی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
در ش��هرداری تهران از زمانی ش��روع ش��د که دکتر 
قالیباف سکان مدیریت شهری در تهران را به دست 
گرفت. از همان آغاز کار، قرار شد تا شهرداری از یک 
سازمان صرفاً خدماتی، به نهادی اجتماعی و فرهنگی 
تبدیل ش��ود. ت��ا پیش از ای��ن تصمیم، ش��هرداری 
سابقه ای در وارد ش��دن بحث زنان سرپرست خانوار 

نداشت. 
رویکردهای اجتماعی ش��هرداری در هش��ت سالی 
که گذش��ت، خیلی چیزها را در ش��هر تغیی��ر داد و 
اتفاق های زیادی را رق��م زد؛ مثل نگاه ویژه ای که در 
شهر به زندگی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی 

آن ها شکل گرفت.
مراکز مهارت آموزی کوثر به کمک زنان سرپرس��ت 

خانوار آمده اند
مراکز مهارت آموزی کوثر، این روزها در تمام مناطق 
شهر به چشم می خورند و در هر منطقه ای چندتایی از 
این مراکز وجود دارد. در حال حاضر در سطح مناطق 
22گانه، 103 مرکز مهارت آموزی کوثر فعال است و 
زنان سرپرست خانوار در آن مشغول حرفه آموزی اند.

 شبکه منسجمی برای شناس��ایی این زنان و بررسی 
معیش��ت آن ها فعال اس��ت که در هر لحظه، چند و 
چونی از شرایط فعلی آن ها را در اختیار مدیران ستاد 
توانمندس��ازی قرار می دهد. این افراد بر اساس سن، 
منطقه زندگی و وضعیت معیشت در دسته بندی هایی 
قرار می گیرند تا فرایند توانمندس��ازی آن ها مس��یر 
خاص خود را بپیماید. 4800 زن سرپرست خانوار در 

مراکز کوثر مشغول به کار هستند.

برخیازحمایتهایانجامشدهاززنانسرپرست
خانوارآسیبدیده










