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ب



سال 94 از نگاه من سال باور و پذیرش یک معضل بزرگ بود؛ در سال 94 مسئوالن باور کردند که زنان و کودکان 
کارتن خواب یکى از معضالت بزرگ جامعه ما اســت و از آن مهم تر پذیرفتند که پنهان کردن این واقعیت نه تنها 

کمکى به برطرف شدن این معضل بزرگ نمی کند بلکه گستره و عمق آن را بیشتر و بیشتر نیز می کند.
تجربه سال هاى فعالیت در قالب تشــکل هاى مردم نهاد و موسسات خیریه به من نشــان داده بود که هر قدر از 
مواجهه با مشکالت اجتماعى دورى کنیم و با روبرگرداندن از آنها سعى کنیم حل مشکل را به عهده زمان بگذاریم، 
بر دامنه و ابعاد مشکالت اضافه مى شود تا جایى که در آینده اى نه چندان دور در هیبت یک معضل و بحران خود 

را به ما تحمیل می کنند.
بر مبناى همین تجربه و دیدگاه تصمیم گرفتم وارد شوراى شهر تهران شوم تا بتوانم این بار از منظر نهاد حاکمیتى 

به مشکل زنان و کودکان بدسرپرست نگاه کنم و تالش هایم را از این جایگاه ادامه بدهم.
از بدو ورود به شوراى شهر متوجه شدم مقاومت عجیبى در نهادها و دســتگاه هاى مختلف در برابر پذیرش این 
مشکل وجود دارد و متأسفانه همان شیوه نادرست سپردن حل مشکالت به امید مرور زمان به شدت دنبال مى شود.
از آنجایى که به عواقب این رویکرد اشتباه کامال واقف بودم تمام تالشم را طى این مدت صرف تشریح و تبیین ابعاد 
مختلف معضل زنان و کودکان بدسرپرست به ویژه کودکان کار و خیابان و مشکل کارتن خوابى براى مسئوالن در 
تمامى دســتگاه ها و نهادهاى مرتبط و حتى کمتر مرتبط کردم. تقریبا نهاد، ارگان و دستگاهى نبود که جلسات 
متعددى با مسئوالن آنها برگزار نکرده باشم و نتیجه تحقیقات کمیته اجتماعى شوراى شهر را در اختیار آنها قرار 

نداده باشم.
با این وجود باز هم حساسیت ها در حد و اندازه اى نبود که به انگیزه اقدام تبدیل شود تا اینکه پیش بینى ها درست 

از آب درآمد و اتفاقات محله هرندى آنچنان ابعاد آشکارى پیدا کرد که دیگر امکان کتمان آنها وجود نداشت.
مجموعه تالش هاى سه ســال اخیر در کنار خودنمایى مشــکالتى مانند معضل کارتن خوابى در محله هرندى، 
فروش نوزادان و... باعث شد نگاه مسئوالن به معضل اجتماعى کارتن خوابى و... واقع بینانه تر و ناظر بر اقدام براى 

حل مشکل باشد.
از این رو فکر مى کنم سال 94 را باید سال باور یک معضل و پذیرش تالش براى حل آن دانست.

فاطمه دانشور، مدیرعامل مهرآفرین

سال باور یک معضل
قاله

سرم
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برنامه هاى اجرایى واحد آموزش 
موسسه  مهرآفرین در سال 94

موسسه نیکوکارى مهرآفرین با ایجاد واحد 
آموزش سعى در تعلیم و تربیت کودکانى 
دارد که آینده سازان این مملکت خواهند 
بــود. کودکان تحت پوشــش موسســه 
مهرآفرین با شــرکت در کالس هایى که 

واحد آموزش براى آنها ترتیب داده است 
ســطح دانش خود را افزایش مى دهند. با 
توجه به هدف واالى موسسه  مهرآفرین 
در ارتباط  بــا آموزش زنــان و کودکان 
بدسرپرست و بى سرپرســت برنامه هاى 

اجرایى واحد آموزش در ســال 94 بدین 
شرح بوده است. 

حضور  و همکارى مسئول واحد آموزش 
و  مهارت  سطح  ارتقاء  ویژه  جلسات  در 

دانش مددجویان تحت پوشش

گزارش  عملکرد

واریز کنندهپرداختى (تومان)تخفیف (تومان)قیمت (تومان)پسردخترنام موسسه کنکور
توسط یاور آقاى احمدى نیا013,500,0001,750,0001,750,000 ثبت نام در موسسھ کنکور ھدف

مهرآفرین206,000,0005,000,0001,000,000فرا پارسه
مهرآفرین2132,500,00031,500,0001,000,000راه اندیشه
قلم چىاهدایى2020500,000500,000قلم چى 

دانشگاه شریفاهدایى201,000,0001,000,000دانشگاه شریف
گزینه دواهدایى11500,000500,000گزینه دو

توسط یاورآقاى پوردستمال چى اهدایى10536,750,00036,750,000پور دستمال چى
توسط یاورآقاى پوردستمال چى اهدایى4048,000,00048,000,000پور دستمال چى اردوى عید

توسط یاور آقاى مهر پوراهدایى73208,000,000208,000,000کالس کنکور خصوصى /شیمى15 ماه
توسط یاور مجمع خبره حسابداراناهدایى312,800,0002,800,000مجمع خبره حسابداران

ثبت نام دانش آموزان مهرآفرین در کالس هاى کنکور با همکارى یاوران:
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 برگزارى کارگاه ها و کالس هاى آموزشى 
واحدآموزش موسســه مهرآفرین   براى 
مهرجویــان و مهرآفرینان به شــرح زیر 

است:
   تشکیل کالس هاى موسیقى، براى دو 

تا ساز، گیتار و ویلون
   تشــکیل گــروه موســیقى جهــت 

برنامه هاى مهرآفرین
   برگزارى کارگاه بلوغ و آموزش مهارت 
نه گفتن بــراى دختران و پســران دوره 
دبیرســتان با حضور جنــاب آقاى دکتر 
فروتن، تشکیل گروه تلگرامى براى مادران 
و فرزندانشان با حضور آقاى دکتر فروتن 

در این گروه 
   تشکیل کالس هاى آموزش زبا ن براى 

پسران در سراى محله ایران
   تشکیل کالس هاى آموزشى زبان براى 

دختران در سراى محله شکوفه
   برگزارى کالس هاى کمک آموزشــى 
براي دانش آمــوزان مهرآفریــن. جبر، 
فیزیک، هندســه و ریاضــى مخصوص 

دبیرستانى ها به تعداد 20 نفر
   برگزارى کالس هاى کمک آموزشــى 
عربى، ریاضى و زبان بــراى راهنمایى و 

دبیرستان
   برگزارى کالس هاى کمک آموزشــى 

براى دانش آموزان دبستانى
   برگــزارى کالس هــاى ویــژه کمک 

آموزشى براى دانش آموزان بیش فعال 
   فعالیت هاى واحدآموزش این موسسه 
اردوهاى آموزشــى، تفریحى و فرهنگى 

بوده است.
   حضور در مراســم افطــارى در تاالر 
سقاباشى با حضور مســئولین شهردارى 
منطقه 12 درمراســم افطارى کودکان 
با حضور والدین در کنــار پذیرایى گرم و 

دلچسب ساعات  خوشى را گذراندن
   حضور در مراســم افطارى رستوران 
جام جــم (عالءالدیــن) با حضــور یاور 
مهرآفریــن آقاى عالءالدیــن که میزبان 
جمعى از کودکان مهرآفرین بودند ساعات 

خوشى را در خاطر این عزیزان نهاد.

   اردوى شاه عبدالعظیم در ماه مبارك 
رمضــان، مددجویان تحت پوشــش در 
فضایى معنویى در زیارت شاه عبدالعظیم 
درکنار یکدیگر به عبادت و دعا پرداختند.

   بازدید از موزه حیــات وحش دارآباد 
توسط دوستان انجمن طرح سرزمین من 
کودکان مهرآفرین ضمن آموزش و آشنا 
شدن  با حیوانات حیات وحش، پذیرایى 
دلچسب و هدیه اى زیبا از دوستان عزیز 
از جمله سرکار خانم نغمه لوایى دریافت 

نمودند.
   موزه صلح پذیراى بچه هاى مهرآفرین 
شد، کودکان مهرآفرین در حین بازدید از 
موزه صلح با رویدادهاى ســال هاى جنگ، 
سالح هاى مورد استفاد و آثار آن آشنا شدند 
و پس از خواندن سرود جمهورى اسالمى 
ایران، دیدن فیلمى کوتاه و پذیرایى گرم با 

خود خاطره آن روز را به همراه بردند. 
  برگزارى جشــن ها و مراسم مناسبتى و 
مسابقات از دیگر فعالیت هاى واحد آموزش 

موسسه مهرآفرین است.
   برگزارى مراســم جشن شکوفه ها براى 
کالس اولى ها  در خانــه فرهنگ با حضور 

گروه عمو حامى
   چاپ عکس شــاگردان ممتاز در مجله 

کودکان
   اهــداى کیف مدرســه و  لوازم التحریر 
بــه1000 دانش آمــوزان و دانشــجویان 

مهرآفرین
   دیگر فعالیت هاى واحد آموزش موسسه 
مهرآفرین خدمات رفاهى و حمایتى بوده 

است.
   جلسه حضورى با مسئول انتشارات گاج 
جهت تخفیف 50 درصدى کتاب هاى ویژه 

کنکور
   معرفى دانش آموزان جهت اســتفاده از 

بورسیه قلم چى
   انتخاب رشته براى دانش آموزان  مقطع 
دبیرســتان حدود 49 تهران، 5هندودر، 
1اصفهــان، 7 بندرعبــاس، 9 زاهــدان، 
1ســبزوار، 27 کتیــج، 1قم، 3یاســوج، 

8سیرجان و11کرمان

   انتخــاب  رشــته دانشــگاه بــراى 
دانش آموزان قبول شده در کنکور توسط  

کانون قلم چى و صفرکلوین
   مشاوره تحصیلى و خانوادگى

   رایزنى و جلســات متعدد براى بورسیه 
کالس هاى کامپیوتر و زبان

   برگزارى کالس هــاى کنکور (دروس 
تخصصى) براى دانش آموزان، عقد قرارداد 
با یاور مهرآفرین آقاى محمد مهرپور استاد 

شیمى تا زمان برگزارى کنکور95 
   جلســه با اســتاد آرام فر جهت کالس 

کنکور فیزیک
   برگــزارى کالس هــاى جمع بنــدى 
کنکــور (فیزیــک) اســتاد عمارلــو در 

اسفندماه94
   حمایــت و پشــتیبانى همــه جانبه از 

ورزشکاران افتخارآفرین، مهرآفرین
   هماهنگى با قلم چــى و دریافت عنوان 
متعهــد از قلم چى و بورســیه حداقل 60 

دانش آموز در سال تحصیلى 95-94
   پرداخت کمک هزینــه تحصیلى براى 

ثبت نام دانشگاه ها و مدارس
   دریافت حداقل 800 جلد کتاب کمک 
آموزشى و داســتانى به صورت رایگان از 
قلم چى، گاج، انتشارات صفرکلوین، جنگل 

و کانون پرورش فکرى کودکان
   ثبت نام دانش آموزان ریاضى و تجربى به 
صورت رایگان  و تخفیف هاى 70 درصدى 
در موسســات کنکور هدف، راه اندیشــه، 
فراپارسه، قلم چى و موسسه کنکور هنرهاى 

زیبا
   گفت و گو با انجمن حســابداران خبره 
برگزارى کالس هاى حسابدارى از پاییز94

   گفت و گو با فدراسیون تکواندو جهت 
کودکان مهرآفرین
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آموزش

اهداى کتاب:اهداى کتاب:

جلدشھرستان

۳۰ھندودر ،کتاب داستان 
۸۰دبیرستان فاطمھ الزھرا عشایر،کتاب ھای  کمک درسی  مختلف

۷۰گرگان (نذر کتاب)- درسی سال اول دبستان
۴۰۰امور خانواد زندانیان -صفرکلوین

۵۲۰کتابخانھ کتیج
۲۸۰کتابخانھ بندر عباس

۳۰۰کتابخانھ ھندودر

جشن بهارانه کودکان مهرآفرینجشن بهارانه کودکان مهرآفرین

تعداد دانش آموزان و دانشجویان مهرآفرین در سال تعداد دانش آموزان و دانشجویان مهرآفرین در سال 13941394
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تعداد تعدادکلپسردخترنام درس
مدرسین

ساعات دوره 
قیمت کل(به  ریال)قیمت واحد(به ریال)آموزشى 3  ماهه

437250600,00060,000,000عربى 3 دبیرستان
325150600,00030,000,000عربى 2 دبیرستان

325348600,00086,400,000جبر سال سوم ریاضى
527250600,00060,000,000ریاضى دوم انسانى 

628350600,00090,000,000زبان سال دوم وسوم دبیرستان
شیمى سال دوم تجربى/ 

5272481,000,00096,000,000ریاضى
شیمى سال سوم تجربى/ 

4372601,000,000120,000,000ریاضى
3252481,000,00096,000,000فیزیک سال دوم
2132481,000,00096,000,000فیزیک سال سوم

022248600,00057,600,000ریاضى  سوم فنى حرفه اى
314248600,00057,600,000هندسه دوم تجربى

213148600,00028,800,000هندسه سوم ریاضى فیزیک
224250600,00060,000,000حسابان 3ریاضى فیزیک

224332450,00043,200,000زبان فارسى 2 و3
325232600,00038,400,000زیست سال دوم تجربى

437348450,00064,800,000ریاضى سال ششم وهفتم
325248450,00043,200,000ریاضى سال هشتم
527348450,00064,800,000ریاضى سال نهم

527348450,00064,800,000زبان هشتم ونهم 
336248450,00043,200,000عربى هفتم و هشتم
325250450,00045,000,000عربى هشتم ونهم

123260450,00054,000,000درس هاى سال اول دبستان
ریاضى وفارسى سال دوم  

112160450,00027,000,000وسوم

ریاضى . فارسى. علوم سال 
235180450,00036,000,000چهارم و پنجم دبستان

1,462,800,000جمع کل 
 

کالس هاى کمک درسى دانش آموزان مهرآفرین که در اکثر موارد هزینه حق التدریس از سوى مدرسین اخذ 
نگردیده و کامال به صورت داوطلبى بوده است.
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موسسه نیکوکاري مهرآفرین براى کمک 
و یارى بــه خانواده هاى بدسرپرســت و 
بى سرپرست تاســیس شده است و براى 
ســهولت کار واحدهایى را تشکیل داده 
اســت. یکى از این واحدها در موسســه 
مهرآفریــن واحــد بهداشــت و درمان 
موسسه اســت. این واحد همان گونه که 
از اسمش پیداســت در زمینه درمان و 

بهداشت مددجویان فعالیت می کند.
واحد بهداشــت و درمــان در قدم اول 

مشاوره هاى پزشکى و بهداشتى الزم را 
به مددجوى بیمار براساس نوع بیمارى 
و مشــکل ارئه مى دهد و ارجــاع وى به 
مراکز بهداشتى و درمانى مربوط صورت 
مى گیرد و هزینه ها به شرح ذیل پرداخت 

مى شود: 
پرداخت هزینه هاى درمان توســط این 
واحد بــه دو گــروه یا دو مدل تقســیم 
مى شــود. مدل اول این گونه اســت که 
وقتى مددجویى بیمارى دارد موسسه به 

صورت مستقیم پول و هزینه درمان آن 
شخص را مى پردازد اما مدل دوم مددجو 
درمان را انجام مى دهد پس از درمان به 
موسسه و واحد مربوطه مراجعه می کند 
و با ارائه اصل فاکتــور درمانى هزینه ها 
را دریافــت می کند البتــه در مدل دوم 
گاهى قسمتى از هزینه درمان به مددجو 

پرداخت مى شود.
واحد بهداشت و درمان موسسه مهرآفرین 
در زمینه هاى درمانــى و تخصص هاى 

واحد بهداشت و درمان

بهداشت
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پزشکى از قبیل آزمایشگاه، سونوگرافى، 
چشم پزشکى، دندان پزشکى، مشاوره، 
روانشناسى، گفتار درمانى، زنان و زایمان، 
جراحى قلب، کاردرمانــى، فیزیوتراپى، 
بازى درمانى براى کودکان و غیره را انجام 
مى دهد الزم به ذکر است که اینها قسمت 
کوچکى از فعالیت هاى این واحد موسسه 

است.
در سال 94 این اقدامات براى مددجویان 

انجام شده است:
ارجــاع مددجویان به بیمارســتان ها و 
کلینیک هــا جهــت دریافــت خدمات 

پزشکى و جراحى
انجام معاینــات دوره اى و چکاپ کامل 
مددجویان و فرزندان ایشــان در 3فصل 
اول ســال 94 با برآورد هزینه اى بالغ بر 

416/880/000ریال 

خدمات مشاوره اى
 به تعدادى از مددجویــان در 9ماه اول 
ســال خدمات مشــاوره اى ارائه شــده 
است که تعداد این مددجویان 245 نفر 
بوده اســت که هزینه این روانشناسى ها 

98میلیــون و 95هــزار ریــال شــده
 است.

مددجویان موسســه مهرآفرین از واحد 
بهداشــت و درمان خدمات نقدى را هم 
دریافت می کنند که بابت هزینه درمان 
این مددجویان مبلغى بالغ بر 416میلیون 
ریال توسط موسسه  پرداخت شده است. 
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فاطمه دانشور
احیاي کمیته آسیب هاى اجتماعى شوراى شهر تهران

موسســه مهرآفرین 10 ســالى است که 
تمرکــز و فعالیتــش را روى حمایــت از 
زنان، مــادران و کودکان بى سرپرســت و 
بدسرپرست قرارداده و در این مدت خوب 
توانسته قشر زیادى از این زنان را حمایت و 

سرپرستى کند.
خانواده هاى بدسرپرســت یا بى سرپرست 
خانواده هایى هستند که پدر نقش حمایتى 
خیلى خوبى بــراى خانواده نــدارد اکثرا 
بیمــار روانى،زندانى و معتاد هســتند یا 
بنا به هر دلیلى شــرایط را بــراى خانواده 
ســخت مى کنند در اینجا مــادران تحت 
حمایت مهرآفرین  قرار مى گیرند و فرزندان 
توانســته اند که به موقعیت هاى تحصیلى 

خوبى برسند. 
 در این قشــر کودکان کار هــم گنجانده 
مى شــوند که از طریــق کانــون جوانان 
مهرآفرین مورد حمایت قرار مى گیرند. از 
جمله دســتاوردهاى خیلى خوب کانون 
نخبگان مهرآفرین در این چند ســال این 
بوده است که از بین کودکان و دانش آموزان  
تحت پوشــش خود و دیگــر NGO ها و 
خیریه دانش آموزان مستعد کم برخوردار 
شناســایى و در مســیر اســتعدادیابى و 
نخبه پرورى قرار مى گیرنــد  تا جایى که 
توانسته اند در مســابقات جهانى هم ورود 
پیدا کنند خود ایــن یکى از موفقیت هایى 

است که در مهرآفرین داشته ایم.
با حضورم در شــوراى شــهر یک اتفاق، 
نظر من را به خــودش جلب کــرد که به 
واسطه یک شــهروند معمولى هیچ وقت 
نمى توانســتم در این معضل مداخله کنم. 
به واســطه حساســیت و دغدغــه اى که 
روى شیرخوارگانى داشــتم که در آغوش 
متکدیان ســر خیابان ها مشــغول گدایى 
بودند دیدن این صحنــه ناراحتم مى کرد. 

یکى از اقدامات جدى که با ورودم به شوراى 
شــهر انجام دادم  احیا کمیته آسیب هاى 
اجتماعى شوراى شهر تهران بود که یکى از 
مهمترین رسالت هاى این کمیته پرداختن 
به وضعیت متکدیان بود که با شیرخوارها 

سرچهارراه ها گدایى مى کردند. 
با کمک مامورین شهردارى تعدادى از این 
متکدیان جمع آورى شدند وقتى با تک تک 
آنها گفت و گو و مصاحبه شــد مشــخص 
شد این متکدیان این نوزادانى را که با آنها 
گدایى مى کنند بــا قیمت150هزارتومان 
خریدارى مى کنند. حتى دیده شــده که 
تعدادى از این نوزادان موقعى که در آغوش 
این متکدیان هستند دیگر زنده نیستند و 

چند روزى است که فوت کرده اند. 
وقتى متوجه شــدیم که ایــن متکدیان 
نــوزادان را به مبالغ خیلــى کم خریدارى 
مى کنند این ســوال براى مــن پیش آمد 
که چه کســى این نوزادان را مى فروشد و 
باید به سر نخ مى رسیدم. در پى کشف این 
سوال بود که به زنان کارتن خواب رسیدم و 

متوجه این معضل بزرگ شدم. 
طبق آمارى کــه مامورین شــهردارى به 

دســت آوردند حدود1700 الى 2000زن 
کارتن خواب در سطح شــهر تهران داریم 
که 90 درصد آنها زیر 45 ســال هستند و 
این یعنى در سنین بارورى قرار دارند. اینها 
تمام 24 ســاعت روز خود را  به خاطر نبود 

سرپناه در خیابان سپرى مى کنند.
پدیده کارتن خوابى زنــان پدیده جدیدى 
است که شهر ما با آن مواجه شده است. عمر 
این مساله حدود 5 یا 6 سال است و اگر به 
آن پرداخته نمى شد مى توانست رشد پیدا 
کند و تبعات منفى در شهر تهران و جامعه 

ایجاد کند.
این مــادران و زنــان که اکثرا در ســنین 
باردارى هســتند به واسطه حضورشان در 
خیابان باردار مى شدند و به بیمارستان ها 
مراجعه مى کردنــد و  چون توان نگهدارى 
فرزندانشان را  نداشــتند و آینده سیاهى 
در انتظار نوزادان بود. این زنان در خیابان 
دچار اعتیاد مى شــدند و به خاطر تامین 
مواد خود نوزادشان را مى فروشند یا اجاره 
مى دهنــد که بخشــى از خریــداران این 

نوزادان متکدیان بودند.
با تالش هایى که کردم این موضوع رسانه اى 

گزارش   
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شد؛ موضوع را در رســانه ها  مطرح کردم 
تا بتوانم حساســیت بیشــترى نسبت به 
این موضوع در مســئوالن ایجاد کنم ولى 
متاســفانه با وجود تالش هاى بســیارى 
که انجام دادم به خاطــر پیچیدگى ماجرا 
نتوانستم هیچ دستگاه متولى را پیدا کنم که 
بتواند در وضعیت این شیرخوارگان مداخله 
جدى داشته باشــد. در نهایت با توجه به 
اختیــارى که در موسســه خــودم یعنى 
مهرآفرین داشتم دست به دامن مهرآفرین 
شــدم و در واقع فاز جدیدى را در موسسه  
در سال 94 ایجاد کردم این فاز با راه اندازى 
دفتر در محله پامنار یا 15 خرداد شــروع 
به کار کــرد. در واحد پامنــار 10 مددکار 
استخدام و مســتقر کردم.  این مددکاران 
به همراه خودرو و راننده به بیمارســتان ها 
مراجعه مى کننــد و خانم هایى که چنین 

شرایطى را دارند شناسایى مى کنند.
خوشبختانه وزیر بهداشت و درمان جناب 
دکتر هاشــمى همکارى خوبى داشــتند 
و به بیمارســتان هاى محــل مراجعه این 
مادران نامه نوشــتند و بیمارستان ها با ما 
همکارى کردند و مادرانى که براى زایمان 
به این بیمارستان ها مراجعه مى کردند به 
ما معرفى مى شدند و مددکاران ما با مادر به 

عنوان یک درمانگر همراه مى شدند.
 در خیلــى از موارد باید ســعى مى کردیم 
کــودك را از مــادر معتادى کــه توانایى 
نگهــدارى فرزندش را نــدارد بگیریم و به 
بهزیستى بســپاریم که در بعضى از مواقع 
موفق مى شدیم این کار را انجام بدهیم که 
این هم به محدودیت ها و مشکالت خیلى 
زیاد قوانین که در حوزه کودك وجود دارد 
برمى گردد که ان شااهللا مجلس آینده بتواند 

این قوانین را اصالح کند.
وقتى که مــادر و کودك از بیمارســتان 
مرخص مى شــدند مددکار مــا آنها را رها 
نمى کند و اگر این مادر کارتن خواب باشد  
و جایى را براى اسکان نداشــته باشد آنها 
به مســافرخانه طرف قــرارداد مهرآفرین 

فرستاده و در آنجا مستقر مى شوند. 
شرایط مادران بعد از مشاوره هاى مددکارى 
و روانشناســى با تشخیص مددکار بررسى 
مى شــود باید تالش کنیم کــه مادر دوره 
ترك را طى کند و از آنجایى که پروسه ترك 
اعتیاد براى زنان را نداریم ما باز با مشکلى 
در ایــن زمینه مواجهه شــدیم.  در زمینه 
ترك اعتیاد زنان مــا NGO و مراکزى را 
نداریم و مــوارد آنها خیلى نادر اســت که 
بتوانیــم NGO پیدا کنیم کــه فعال در 
این زمینه باشــد و با امکانات کمى که این 
NGO ها دارند و جواب گوى این قشــر 

زنان معتاد نبودند.
به صورت هفتگى براى بچه ها شیرخشک 
و پوشک و لوازم بهداشــتى مورد نیاز را در 
اختیار مادران قرار مى دادیم چون در خیلى 
از موارد بچه هاى این چنینى مشاهده شده 
است که با کیســه زباله پوشک مى شوند 
و این خیلى دردناك بــود چون گاهى این 
کیســه هاى  زباله روزها عوض نمى شد و 
باعث سوختگى شــدید کودك مى شد و با 
مداخله این چنینى تالش کردم ســالمت 
کــودك را حفظ کنیم و بــراى آنها کارت 
واکسن تهیه کردیم و مادر را تشویق کردیم 
که در واقع بهداشت خودش  و کودکش را 

رعایت بکند. 
اقدام بعدى که براى این زنان انجام شــد 
پیشــگیرى از باردارى بــراى مادرانى بود 
که فرزندانشان خارج از روابط نکاح متولد 
مى شــوند. یکى از اقدامات بعدى که باید 
انجام مى دادیم در وضعیت و شــرایط این 
زنان مانع از باردارى بعــدى آنها که خارج 

چهارچوب بود مى شدیم.
 130 پرونده را در این خصوص شناسایى 
کردیم و از آنها حمایــت مى کنیم اگر این 
فعالیت ما نبود قطعا خیلى از این کودکان 
به فروش مى رســیدند. ما این بچه ها را با 
مداخالتى که انجام دادیم از پروسه فروش 
و اجاره دادن خارج مى کنیــم و این اقدام 
خیلى سختى است مددکاران ما توان خیلى 

باالیى باید داشته باشند که با این مادران با 
این شرایط مراوده بکنند و بخواهند که آنها 
را به سمت ســالم زندگى کردن و توانمند 
شدن ســوق بدهند و مهمتر از همه نجات 
کودك از سرنوشــت نامشــخصى که در 

انتظارش است.
به هر حال فعالیت هــاى خیلى زیادى در 
این زمینه صورت گرفته اســت و در حال 
شکل گیرى اســت. یکى از اقداماتى که در 
سال 95 قرار هســت انجام بشود و ما قطعا 
دنبال خواهیم کرد که بتوانیم مجوز بگیریم 
موضوع احــداث مهدکودك هاى شــبانه 

روزى است.
احداث ایــن مهدکودك ها بــه این دلیل 
است که در بســیارى از موارد این مادران 
در خانه هاى تیمى زندگــى مى کنند و ما 
مى بینیم مادرى هست که غیر از نوزادش 
صاحب 3 یا 4 تا فرزند دیگر نیز اســت که 
مقاطع سنى اینها 8،6و5 ســال مى تواند 
باشد که هیچ کدام هم شناسنامه و کارت 
بهداشــت ندارند و واکسینه نشــده اند و 
در شرایط معیشــتى خیلى سختى بزرگ 
شده اند و به دلیل نبود شناسنامه از حقوق 

شهروندیشان برخوردار نیستند.
 همین موضــوع باعث شــد که بــه فکر 
راه انــدازى مهدکودك هاى شــبانه روزى 
باشــیم براى اینکــه بتوانیم یــک فضاى 
آموزشــى امن براى این کــودکان فراهم 
آوریم و به این کودکان هویت ببخشیم که 
این اقدام هویت بخشــى به این کودکان را 
مهرآفرین شروع کند و به سرانجام برساند. 
با مذاکراتى که انجام دادیم شناســنامه اى 
که براى این بچه ها گرفته شــد به اســم 

مادران آنها بود و این مهم اتفاق افتاد. 
یکى از اقدامات جدى ما براى سال جدید 
احداث این مهدکودك هاى شــبانه روزى 
اســت چون در خیلــى از مــوارد اعتماد 
مى کنند و حاضر هســتند بچه هایشان را 
براى نگهدارى شــبانه روزى به مهرآفرین 
بســپارند و ما بســتر این پذیرش رامهیا 
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کرده ایم.
در مورد زندگى این کــودکان ناگفته هاى 
زیادى وجود دارد. ایــن مادران از فرزندان 
قبلى خــود بى خبر هســتند و اطالعى از 
آنها ندارند و این خیلى نگران کننده است 
و قطعا موسســه در این حــوزه هم ورود 
مى کنــد. مطمئنیم در طول این مســیر 
یــاوران مهرآفرین همانطور که همیشــه 
حضور داشــته اند و با ما بوده اند همچنان 
کنار ما باشــند و همچنین کسانى که این 
مطلب را مى خوانند بــه اطالع دیگران هم 
برســانند تا همه بیایند و کمــک کنند به 
اینکه ما بتوانیم یک پناهگاه امنى را براى 
این کودکان و مادران فراهم کنیم. در این 
مسیر شیرخشک و پوشــک نیازداریم که 
یاوران مى توانند جوابگوى این نیازها باشند. 
اگر کسى را مى شناسید که خانه اى را دارد 
که مى خواهد وقف کند قطعا این فضاها و 
مکان ها مى تواند براى ما مفید باشد براى 
این قشرى که ما به تازگى حمایت از آنها را 

در زیر چتر مهرآفرین به عهده گرفته ایم.
مــا تمــام تــالش خودمــان را مى کنیم 
و امیدواریــم که تمام تالش هــاى من در 
عرصه هاى سیاســت گذارى هم موثر واقع 
بشود و بتوانیم قوانین کشورى را وضع کنیم 
که وضعیت این کودکان در سراسر کشور 
بهتر بشود.  ما در تهران هستیم و کودکان 
تهران را شــروع کرده ایم قطعا شــهرهاى 
دیگر مانند مشهد، کرج، زاهدان و ... هم با 
این مشکل روبرو هستند. در درجه اول از 
دولت مى خواهم که یک نگاه جدى تر به این 
کودکان و مادران بیاندازد و در مرحله بعد 
مردم مثل همیشــه حضور داشته باشند و 
مشکالتى که دولت هیچ وقت نتوانسته حل 

کند این بار هم به دست مردم حل بشود.
قطعا اگر این کودکان در سایه بى توجهى و 
بى مباالتى ما بزرگ بشوند آن چیزى که در 
آنها رشد مى کند حس انتقام است و تحقیر 
شدن اینها به مرور زمان در آنها یک حس 
کینه و تنفر از جامعــه را ایجاد مى کند که 

بعد از بزرگســالى آنها باعث مى شود براى 
جامعه خطرناك باشــند و ناامنى هایى از 
طرف اینها به شــهروندان و جامعه خواهد 
رســید. پس جامعه حتما بایــد تدابیرى 
بــراى کنترل این معضل داشــته باشــد. 
وجود اولیــن زنان کارتن خواب در ســال 
86 گزارش شده اســت و قبل از آن چنین 
معضلى وجود نداشته اســت و از سال 86 
به این سو مسئولین ما خیلى چاره جویى 
درستى براى این مســاله نداشته اند و این 
پدیده روبه رشــد بوده است. کارتن خوابى 
زنان خیلــى خطرناکتــر از کارتن خوابى 
مردان است. مرد همیشه خودش تنها است 
ولى یک زن توان زایــش دارد و مى تواند 
هر ســال فرزندى را به دنیا آورد و این یک 
موجود جدیدى است که اگر از آن شرایط 
انســانى برخوردار نباشد خودش مى تواند 
براى جامعــه یک عامل خطرناك باشــد.  
پدیــده کارتن خوابــى در همه کشــورها 
وجود دارد اما کشــورهاى توسعه یافته و 
پیشــرفته با اعمال طرح ها و برنامه هایى 
توانسته اند این معضل را مدیریت و  کنترل 
کنند. متاسفانه مسئولین و دولتمردان ما 
همیشه این مساله را انکار کرده اند. اینگونه 
معضالت و همچنین انکارشان باعث شده 
تا راه حلى براى این مساله ارائه ندهند تا این 
مساله اینقدر بزرگ بشــود اما االن به فکر 
چاره جویى افتاده اند و متاسفانه از آنجایى 
که راه حل هاى آنها اســاس درستى نداره 

خیلى وقت ها به نتایج درستى نمى رسند.
 من پیشــنهاد مى کنم که یک بخشى هم 
خود جامعه و مــردم در قالب ان جى اوها و 
سمن ها وارد کار بشوند و کمک کنند این 

پدیده یک مقدار کنترل بشود.
طبق قانون اساســى تامین رفاه همگانى 
به عهده دولت اســت در ایــن اصل قانون 
اساسى صراحتا برخوردارى از رفاه و تامین 
اجتماعى براى آحــاد جامعه از جمله زنان 
،مــردان، ازکارافتادگان و .... حقى اســت 
همگانى و بر عهده دولت است. منتها دولت 

بنا به دالیــل مختلف موجــه و غیرموجه 
نتوانسته که این اصل را عملى کند. با وجود 
مذاکرات جــدى که با کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) داشته ایم متاسفانه کمیته به 

این معضل ورود جدى نمى کند.
 غفلت هاى مســئولین و خانواده باعث به 
وجود آمدن کارتن خوابى در زنان مى شود 
و علت این معضل بزرگ این است. خیلى از 
این زنان از بستر خانواده اى که امن نبوده 
آمده اند. همان خانواده هایى که مهرآفرین 
از آنها حمایت مى کند و عدم این حمایت به 
صورت گسترده باعث مى شود که فرزندان 
خانواده به ویژه دختران در سنین نوجوانى 
به دالیلى مانند اجبار به ازدواج زودهنگام 

از خانه فرار کنند.
یک شــاخه از فعالیت هاى ما که در مورد 
کودکان کار داریــم و به صورت اختصاصى 
فعالیــت مى کنیم  دختران زیر 10 ســال 
اســت. این دختران در ســر چهارراه ها به 
اجبار به کار گرفته مى شوند و بعد از ده سال 
به اجبار باید ازدواج کننــد که این ازدواج 

کودك مى شود. 
 در خیلى از موارد این دختران دوست ندارند 
ازدواج کنند و از خانه فرار مى کنند. دخترانى 
که والدین، آنها را مجبور به ازدواج مى کنند 
فــرار اینها منتهــى بــه کارتن خوابى آنها 
مى شود و کارتن خوابى هم منتهى به اعتیاد 
و همه اینها باعث به وجود آمدن موجودى 
مى شود که مولد آسیب است. در میان زنان 
کارتن خواب معتاد زنانى وجــود دارند که 
ناقل ویروس اچ آى وى هســتند و کودکان 
خود را به رقم هاى خیلى کم مى فروشــند.  
ما براى این خانم ها در حــال تدوین برنامه 
هستیم چون این معضل یک معضل جدید 
اســت ما در حال مطالعه  هســتیم که به 
بهترین شکل بتوانیم این معضل را برطرف 
کنیم فقط باز هم تاکید مى کنم اگر شخصى 
به هر شکلى مى تواند در حل این مساله به 
ما کمک کند با موسسه تماس بگیرد و نوع 

همکارى خود را اعالم کند.
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جامعه
پیام فاطمه دانشور مدیرعامل مهرآفرین به مناسبت حادثه منا

اندوه درون چشمان کودکان غم دیده 
زنان و مادران کارتن خواب

کابوسى به نام زندگى
رعنا به کوهدشت برگشت

اهداف  سمن ها مقدس  است
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در آســتانه بازگشــت 
مطهــر  پیکرهــاى 
درگذشــتگان حادثــه 
غم انگیــز منا، سراســر 
ایــران اســالمى مملو از 
غم و انــدوه عزیزانى بود 
که براى اثبــات بندگى 
خود سر بر آستان درگاه 
و  ســاییدند  احدیــت 
عاشقانه به دیدار محبوب

شــتافتند.درك تالــم و 
تاثرى که بر خانواده هــاى داغدار این 
حادثه رفته ممکن نیست و تنها توکل 
و اعتماد به ذات اقدس الهى مى تواند 
 اندکى از غم سنگین این ضایعه بکاهد.
و  مجروحــان  عاجــل  شــفاى 

مصدومــان ایــن حادثــه آرزوى هر 
مســلمان با ایمانى اســت و خداوند 
متعــال پنــاه مظلومــان اســت.

انجــام وظیفــه اجتماعــى در قبال 
این حادثــه و همراهــى و همدردى 
با خانواده هــاى داغدار و سرکشــى 

و تمشــیت امــور ایــن 
عزیــزان وظیفــه هــر 
شــهروندى اســت تا در 
ســایه لطف خدا کمی از 
این داغ ســنگین کاسته 

شود.
برخــود الزم مى دانــم 
ضمــن تســلیت مجدد 
به خانواده هــاى داغدار 
ایــن حادثــه و آرزوى 
صبر و اجــر جزیل براى 
این عزیــزان، از درگاه خداوند متعال 
علو درجات درگذشــتگان را مسالت 
نموده و ابراز امیــدوارى نمایم تا هیچ 
گاه شــاهد چنین حوادث اســفبارى 

نباشیم.

در آغازین روزهاى آذرمــاه با تالش 
خیرین یاســوج و با حضــور فاطمه 
دانشــور، مدیــر عامــل موسســه 
نیکــوکارى مهرآفرین، زهــرا زمانى، 
نایب رییس شوراى شــهر یاسوج  و 
آقــاى موســوى امجد، مدیــرکل 
بهزیســتى کهگیلویــه و بویراحمد و 
جمعى از دانشــجویان فعــال و خیر 
شــعبه یاســوج مهرآفریــن افتتاح

 شد.
شــعبه مهرآفرین یاســوج با تالش 
مجدانه و پیگیرى آقــاى محمدعلى 
کیانى دانشجوى فعال یاسوجى و زوج 
مددکار آقاى محمدى و خانم پرهیزگار 
در یک ســال گذشــته بــه صورت 
پراکنــده فعالیت هاى خــود را آغاز 

نمود. در حاشیه افتتاح شعبه یاسوج 
تفاهمنامــه همــکارى در خصوص 
راه انــدازى مرکــز مطالعــات زنان و 
خانواده و برگزارى نشست هاى علمى 
و تخصصى در راستاى حل معضالت 

اجتماعى با دانشــگاه یاســوج امضا 
گردید. 

این تفاهمنامه به امضا فاطمه دانشور 
و دکتر رحیمى ریاست دانشگاه یاسوج  

ثبت گردید. 

پیام فاطمه دانشور مدیرعامل مهرآفرین به مناسبت حادثه منا

شعبه یاسوج مهرآفرین افتتاح شد

اخبار موسسه
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مدیرعامــل موسســه نیکــوکاري 
مهرآفرین پناه عصر فاطمه دانشــور 
در مــورد جراحى هاى متعــدد نیره 
پورافغان معروف به رعنــا مى گوید: 
هر بار رعنــا را در لبــاس عمل و در 
اتاق عمل مى بینم از خود مى پرســم 
این کــودك معصوم بابــت کدامین 
گناه باید این همــه مصائب را تحمل 
کند. عمل هاى جراحــى پى در پى، 
تزریق هاى زیر پوســت سر به صورت 
هفتگى، رعنا باید هر هفته از روستاى 
همت آبــاد همــراه پدربزرگش به بم 
بیاید و از آنجا به کرمان، این درمان ها 
و عمل هاى جراحى باعث شده رعنا از 

درس تا حدودى عقب بماند.
دانشور ادامه داد: رعنا امسال کالس 
اول اســت و مهرآفرین درصدد است 
در کنار ســایر حمایت هایش از این 
کــودك، برایــش معلــم خصوصى 
هم بگیــرد که بتواند عقــب ماندگى 

تحصیلى اش را جبران کند.
مدیرعامل موسسه مهرآفرین گفت: 
همه کادر مهرآفرین اعم از مددکاران، 
یاوران و حتى خبرنگارانى که از قبل 
این مــادر و کودك را مى شــناختند 
تــالش می کنند کــه رعنا را شــاد 
نگهدارند، براى مثال جشن تولدى در 
روز بیست و پنجم آذرماه در مدرسه 
رعنا در کنار همکالسى هایش ترتیب 
دادیم  که شــاید این کودك را شــاد 
نماییم و دائــم مراقــب روحیه رعنا 
هستیم اما افسوس که همواره ته نگاه 
این دخترك معصوم غم دارد، غمى که 
عمقش را من مى فهمم، این غم عمیق 
در نگاه رعنا و رعناها را در طول سال ها 
بسیار دیده ام که با این همه تالش از 

بین نمى رود.

وى افزود: هرچه سعى مى کنیم که اثر 
کار پدر رعنا را که لحظه اى از شیطان 
فرمان برد از ذهن رعنا پاك کنیم  به 
کندى پیش مى رویم و آن زیبایى اولیه 
که خالق متعال به این کودك داده و 
حق طبیعى او بــوده را نمى توانیم به 

وى برگردانیم.
فاطمه دانشــور با بیان اینکه داستان 
رعنا و رعناهاى دیگر در این سرزمین 
قصه جدیــدى نیســت،گفت: قصه 
کودکان بدسرپرســت که به واسطه 
داشتن والدین بى صالحیت، متحمل 
این همه ظلم مى شوند تکرار داستان 
رعنا از این باب اســت. حال موقع آن 
است مســئولین و سیاســتگذاران 
به خود بیایند و فکــرى به حال این 

کودکان کنند.
دانشــور تاکید کرد: در ایران نیاز به 
نهادى جهــت حمایــت از کودکان 

داریم که من مى گویــم نام آن «نهاد 
ملى حمایت از کودك» اســت. این 
نهاد ســاختارى متفاوت با هر آنچه 
تاکنون بوده که در رسیدن کودکان، 
به حقشــان ناکام عمل کــرده، دارد. 
نیمى از ساختار این نهاد باید حاکمیت 
داراى قدرت باشد و نیمى دیگر باید از 
نمایندگان ســازمان هاى مردم نهاد 
تشــکیل گردد که نقــش دیده بان و 
حرکتى داشته باشــد تا دلسوزانه کار 

را انجام دهد.
مدیرعامل خیریــه مهرآفرین ادامه 
داد: نهاد حمایت از کودك در بسیارى 
کشــورها شــکل گرفتــه و وضعیت 
کــودکان مهاجر، کــودکان طالق، 
کــودکان خــارج از نــکاح، کودکان 
خیابــان، کــودکان کار، کــودکان 
بازمانده از تحصیل، کودکان معتادین، 
کودکان زندانیان، کــودکان بیماران 

اندوه درون چشمان کودکان غم دیده 
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اخبار موسسه

 

 

یادمــان باشــد در امــالى زندگــى، 
همیشــه براى محّبت تشدید بگذاریم؛
تــا از دوســتى و انســانیت حتــى 
نیــم نمــره هــم کــم نشــود …

بسمه تعالى …
ََّما أَْحَیا النَّاَس َجِمیًعا  َو َمْن أَْحَیاَها َفَکَأن
و هـر کـس نفسى را زنـده کـنـد گویا 
همه مردم را زنده کرده است.(مائده 32) 
حمد و سپاس خداى را که تمام عالم به 
معرفت او عارف است و به عنایت بى علت 

او واقف.
پزشــک محترم جنــاب آقــاى دکتر 

محمودرضا اصحاب یمین
 فوق تخصــص ترمیمــى و زیبایــى 
پوســت پزشــک حــاذق و دلســوز  

شهرستان کرمان

مردم کرمان بر خود مى بالند که افرادى 
پاك نهاد و نیکو سرشــت به پشــتوانه  
توانایــى و دانایى توشــه گرفته از ِعرق 
ملى، میهنى و مذهبى در سوداى تامین 
سالمت انسان ها همت خویش را به کار 
گرفته اند و مجدانه تــالش مى نمایند. 
از طبیب عشــق براى آن طبیب مهر و 
همکارانش، صحت، ســالمت، سعادت 
و سیادت مسالت دارد و از اینکه با سعه  
صدر، حس نوع دوستى و حسن خلق و 

به پشتوانه  دانش روز با همت، حمیت و 
تالش جدى و با توجه به شرایط بسیار 
ســخت رعناى بم با مهارت و دقت نظر 
نسبت به مداوا در نهایت فرهیختگى و 
هوشــمندى اهتمام ورزیدید، در کمال 
ادب و ارادت سپاسگزارم امید است با دو 
بال اندیشه و ایمان در آسمان پیشرفت 
و تعالى بشریت و تا بى کرانه عالم هستى 
به پرواز درآمده و در برداشتن گام هاى 
مستحکم و مطمئن در مسیر مهرورزى 

به مردم، سرآمد نیکان باشید.
بــا ســپاس و آرزوى  توفیقــات الهى
مدیرعامل موسسه خیریه مهر آفرین در 

تهران (فاطمه دانشور)
و نماینده موسســه خیریــه مهرآفرین 

دراستان(نیره ولندیارى)

مزمن روانى و در یــک کلمه کودکان 
در معرض خطر را رصــد مى کند و از 
این فرشته ها مراقبت می کند. دانشور 
در پایان گفت: اکنون که مســئولین 
به ویژه مقام معظم رهبــرى به بحث 
آسیب هاى اجتماعى حساس شده اند 
و رعناى فرشته ما یکى از مصادیق این 
آسیب اســت، بیایید فکرى جدید به 
حال کودکان در معرض خطر بکنیم.

همه تالش خیریه مهرآفرین به خاطر 
این اســت که وقتی یک کــودك پدر 
خود را از دســت می دهد یا پدر خود 
را خوب نمى بینــد و پدرش را در ذهن 
کودکانه اش از دســت مى دهد قبل از 
آنکه حامی اقتصادى خود را از دســت 
دهد، حامی معنوي و تجلی همه آرزوها 
و غرور خود را از دســت داده اســت. 
اینکه پدر تکیه گاه کودك اســت. باور 

هر کودکیســت. حال کــودك چنین 
سرمایه اي را از دست داده. جامعه چه 

وظیفه اي در قبال آن دارد؟
موسســه خیریه مهرآفرین بر این باور 

است که جامعه باید تا جاي ممکن این 
خال را پر کند و با ارایه یک تصور ذهنی 
زیبا از این کــودکان، غرور و آرامش را 

براي آنها تامین کند.

تقدیر و تشکر از دکتر محمودرضا اصحاب یمین
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زنان و مادران کارتن خوابزنان و مادران کارتن خواب

مهرآفرین در زمینه هــاي مختلفی فعالیت دارد. 
یکی از فعالیت هاي این موسســه در زمینه زنان 
و مادران کارتن خواب اســت. در این زمینه واحد 

مددکاري موسسه فعالیت می کند. 
زنان کارتن خوابى که به مهرآفرین معرفى شده اند 
حدود 102  خانواده هســتند که از طریق گشت 
و بیمارستان ها به موسســه معرفى شده اند. این 
خانواده ها مادران باردارى هســتند که معتاد نیز 
مى باشند و کودکان آنها هم معتاد به دنیا آمده اند. 
این مادران زایمان کرده اند و با بچه ها در خیابان 
سرگردان هستند و صد در صد خانواده ها صالحیت 
نگهدارى بچه هــا را ندارنــد.   نامه نگارى هاى با 
بهزیســتى و اورژانس اجتماعى کــودکان انجام 
شــد که این مراکز بچه ها را تحویل بدهند اما به 
دلیل عدم قانون این اتفاق پیش نیامد. موسســه 
نمى توانســت بچه ها را به بهزیستى بگیرند اما به 
دلیل ضعف قوانین این اتفاق هم مى افتاد مادران 
به هیچ وجه رها نمى شــدند. در هر صورت از این 

بچه ها باید در خانواده نگهدارى مى شد. 
کارهاى بهداشــتى این زنان باید انجام مى شد و 
آموزش الزم جهت جلوگیــرى  از باردارى مجدد 
به آنها داده مى شــد چون این زنان معتاد هستند 
و اکثرا 5 یا 6 زایمان داشــته اند. این مادران باید 

مشاوره هایشان نیز انجام شود.
مادران این کــودکان بعد از زایمــان اصال پیگیر 

واکسن فرزندان خود نیســتند و این بچه ها شاید 
حدود 4ساله شده باشند اما هنوز واکسنى دریافت 
نکرده باشند. به این مساله شــاید تا به حال اصال 
توجه  و فکر هم نشده اســت. مهرآفرین براى این 
کودکان کارت واکسن گرفته و همه این کودکان 
واکسینه شــده اند. کودکان و نوزادان این مادران 
اصال نباید از شــیر مادر تغذیه کنند و باید شــیر 
خشک به آنها داده شود این جز اولین تمهیداتى 
است که موسســه براى این کودکان مى اندیشد. 
شیرخشــکى که براى این کودکان استفاده و به 
مادرش تحویل مى شــود باید دربش باز شود که 
این مادر نتواند شیرخشک را بفروشد. مقدار این  
شیرخشک ها به اندازه مصرف چند روز این کودکان 
است.  پوشکى که این کودکان باید استفاده کنند 
از طریق موسسه برایشان تامین مى شود البته به 
مقدار محدود مثال براى سه روز تا یک هفته است. 
تمامى بسته هاى پوشــک باز تحویل مى شود که 
فقط به مصرف کودك برسد و توسط پدر یا مادر 
معتادش به فروش و خرج موادمخدر نشود.  وقتى 
در این خانواده ها پدر و مادر یا بقیه اعضاى خانواده 
معتاد هستند مواد خوراکى مصرفى آنها به صورت 
هفتگى تحویل مى شود و کامال به میزان مصرف 
یک هفته همه مواد خوراکى در باز تحویل مى شود.  
شرایط واقعا شرایط بدى است بچه ها واقعا گرسنه 
هستند. این بچه ها احتیاج به غذا دارند اما موسسه 

مهرآفرین نمى تواند به خانواده هــا پول بدهد یا 
خوار و بار زیادى به خانواده ها تحویل بدهد چون 
سریعا اینها را مى فروشــند و با پولش موادمخدر 

تهیه می کنند.
برنج به اندازه یک هفته مثال دو کیلو، حبوبات از هر 
کدام شاید یک کیلو مى دهد اما بسته وکیوم شده 
داده نمى شود بسته ها توسط مددکاران باز می شود 
تا نتوانند کارى بکنند. گوشــت و مــرغ به اندازه 
مصرف دو بار در هفته داده مى شود. بخارى، لباس 
گرم و بقیه مایحتاج  هم به خانواده ها داده مى شود. 
خانواده هایى هســتند که کودکانشــان به سن 
مدرسه رسیده اند و هیچ منع قانونى براى مدرسه 
رفتن ندارند. به این خانواده ها  کمک مى شــود به 
شرط اینکه کودکشان در مدرسه  ثبت نام شود و 

کودك به مدرسه برود. 
کودکانى هستند که ثبت نام مى شوند و در مقابل 
اینکه ثبت نام شده اند موسسه کرایه خانه آنها را 
پرداخت می کند. چون این پدر و مادر صالحیت 
نگهدارى بچه ها را ندارند اگر موسسه از اهرم فشار 
اســتفاده نکند این خانواده ها بچه ها را به مدرسه 
نمى فرســتند یا کودکان را گرسنه نگه مى دارند. 
به این خانواده ها فشــار آورده می شــود توسط 
موسســه اما به آنها خدمات هم داده می شود  که 
با ما همــکارى کنند البته این فشــارها به خاطر 

خودشان است. 
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کابوسى
 به نام زندگى

گزارش

صاحبخانه که عذرمان را خواست، پدرم گفت: برو باال و 
چند روز وقت بگیر.

گفتم: چرا من؟
گفــت: تــو کــه بــروى حتمــا وقــت مى دهــد.

پیامــک دادم بــه فــرزاد (صاحبخانه مان) کــه با مادر 
پیرش زندگى مى کــرد، جــواب داد: بیا باال تــا ببینم 
چى میگــى. رفتــم بــاال درب را بســت و مــن بهاى 
ســنگینى براى تنها 10 روز بیشــتر مانــدن در خانه 
فــرزاد پرداختم، گریه مى کــردم  و از پله هــا مى آمدم 
پاییــن، باباگفت: چى شــد؟ گفتــم ده روز مهلت داد.

بالزاك داســتانى دارد به نام «باباگوریو» که داســتان 
مردى از طبقه مرفــه جامعه و درجــه دار ارتش که در 
جنگ نشــان افتخار گرفته اســت اما در میانسالى تمام 
زندگى خود را بــراى دو دخترش به حــراج مى گذارد 
و در تنهایــى و فقر مطلــق از جهان رخــت مى بندد .
همیشــه  کــه  اســت  پدرهایــى  روایــت  ایــن 
و  مهربــان  اســت،  بســته  نقــش  ذهن هــا  در 
پرعطوفــت، حامــى، تکیــه گاه و از خــود گذشــته.
احتمــاال بارهــا و بارهــا داســتان کفش هــا را در 
نمایشــگرهاى متــرو دیده اید کــه در طول ســالیان 
کفش هــاى همــه اعضــاى خانــواده نوتر، بــه روزتر 
و زیباتــر مى شــود ولــى کفش پــدر خانــواده همان 
کفش اولى اســت و هر روز کهنه تر از دیروز مى شــود.
اما زندگى داســتان نیســت، روایتش فیلم نیســت و 
خیــال در آن جایى نــدارد. در زیر این شــهر پرهیاهو 
مردمانى زندگــى می کنند که براى نفس کشیدنشــان 
آرزوى مــرگ دارند، بــراى محبــت رویــا مى بینند، 
بــراى آرامــش دعــا می کننــد و بــراى حــق حیات 
ایــن ابتدایى ترین حــق انســانى پوزخنــد مى زنند .
روایت ابتدا نه از داســتان هاى ویکتور هگو اســت و نه 
دیالوگى از فیلم هاى پازولینى، این روایت داستان زندگى 
دخترکى 15 ساله به نام فاطمه است که شب ها با کابوس 
به بالین مى رود و صبح ها با آرزوى تخفیف در کابوسش 
بیدار مى شــود، روایت یکى از دختران این مرز و بوم که 
زنده اســت اما زندگى نمی کند، نفس مى کشد اما حق 
نفس مى پردازد، دختر است اما زنانه فکر می کند، نوجوان 
هست اما مانند بزرگان درد مى کشــد، دختر بابا هست 



21 پاییز 1394 . شماره 28 

اما جاى مهر پدرانه ســیلى نصیبش مى شود و نگاه 
هرزه اى که جسم نحیفش را مى کاود.

داستان زندگى فاطمه و ســه خواهرش همراه مادر 
نحیف و مظلومشــان واقعى اســت بیــن کابوس و 
زندگى، قصه مردمانى که اســیر اعتیاد پدر شده اند 
و تنهاگریزگاه آزادیشان فرار از خانه و پناه آوردن به 

دیگران است .

یک زندگى در سه اپیزود
فاطمه (دختر بزرگ) 15 ساله:

من از وقتى به یاد دارم در اتاقکــى کوچک انتهاى 
یک کارواش زندگى مى کردیم، نه دستشویى داشت 
و نه حمام، آن وقت ها که مدرســه مى رفتیم و هنوز 
بابا از رفتن به مدرسه جلوگیرى نکرده بود، صبح ها 
باید مى رفتیم از منبع بــزرگ آب کنار کارواش آب 
مى کشیدیم تا دســت و صورتمان را بشوریم، خب 
خجالت مى کشــیدیم اینطور برویم مدرســه، پدرم 
همیشه شب ها دوستانش را مى آورد خانه و جلوى ما 
با هم مواد مى کشــیدن، بعد هم که حسابى خودشو 
مى ساخت مى رفت ســراغ مادرم و حسابى کتکش 
مى زد، فحش مى داد، داد و بیداد مى کرد، یک بار همه 
وسائلمان را  شکست، اینقدر این روند ادامه پیدا کرد 
تا صاحب کارواش بیرونمان کرد، عمه ام براى ما یک 
خانه گرفت، صاحبخانه با مادر پیرش زندگى مى کرد، 
بعد از چند ماه که کرایــه را ندادیم گفت باید تخلیه 
کنید، صاحبخانه که عذرمان را خواست، پدرم به من 

گفت برو باال و وقت بگیر.
گفتم: چرا من؟

گفت: تو  که بــروى حتما چنــد روز وقت مى دهد!
پیامــک دادم بــه فــرزاد (صاحبخانه) که بــا مادر 
پیرش زندگى مى کرد، جواب داد: بیــا باال تا ببینم 
چى مى گــى، رفتم بــاال،درب را بســت و من بهاى 
ســنگینى براى تنها 10 روز بیشــتر ماندن در خانه 
فرزاد پرداختــم، گریــه مى کــردم، از پله ها آمدم 
پایین، باباگفت چى شــد؟ گفتم ده روز مهلت داد.
بابام از قبل با فرزاد هماهنگ کرده بود و از من اصال 
نپرســید که باال چه اتفاقى افتاد و فقط گفت: دیدى 
گفتم اگه تو برى وقت مى ده. از وقتى که به یاد دارم 
در حال کشیدن بود و کتک زدن و بالیى نبود که سر 

مادرم و ما نیاورد.
بعد از آنجا رفتیم تو پارك چادر زدیم چند هفته اى 
آنجا بودیم، دوســتام مدام مى پرســیدن  که چرا تو 
پارك زندگى مى کنید، شــما مگه خانــه ندارید هر 
از چند گاهى هم که شــهردارى مى آمد ســراغمان 
وســایل رو جمع مى کردیم و مى بردیم جلوى خانه 
قبلى که انداخته بودنمان بیرون تا شــاید اجازه دهد 
دوباره برویم خانه که نمى شد و دوباره برمى گشتیم .
یک روز در پارك که بودیم یــک راننده آمد، گفت: 

چرا  اینجا زندگــى مى کنید، گفتم از شهرســتان 
آمدیم و هنوز پول پیشــمان جور نشــده که برویم 
خانــه بگیریم، آمــد با پــدرم صحبت کــرد و ما را 
برد بــه ویالیش در حوالــى شــهر، آدم خوبى نبود 
و بعــد از چند وقت بــا بابــا دعواش شــد و وقتى 
از آنجــا هم انداختمــان بیــرون، همســایه همان 
ویال مــا را برد کارخانــه اش تا آنجا زندگــى کنیم .
آنجا بود که بابا یک روز آمد خانــه و گفت براى آتنا 
قراره خواســتگار بیاد، آتنا خواهر کوچکم فقط 13 
سال داشت، مامان هم گذاشته بود رفته بود آنقدر که 

بابا بهش سخت گرفت.

زهرا (مادر)
من در یک خانواده خوب بزرگ شدم، بابام دیکتاتور 
بود و حرف حرف خودش بود، وقتى خواهر مجتبى 
همســایه مان آمد و گفــت مجتبى از تو خوشــش 
آمده گفتم که بابــام قبول نمى کنــد، آنقدر آمد و 
رفت تا بابام قبــول کرد، هنوز ســربازیش هم تمام 
نشــده بود، بابام گفت اگر بچه خوبى باشه کمکش 
مى کنیــم اما وقتــى عقــد کردیم دیگه ســربازى 
هم نرفــت، بعد از یک مــدت بابا گفت بایــد از این 
مرد طالق بگیــرى ولى من باردار بــودم و  مجتبى 
مى گفت درست مى کنیم زندگى را و من هم ماندم .
بچه چهارم که دنیا آمد تازه شــروع کرد به کشیدن، 
مدام به مــن بهتان مى زد و مى گفت تــو با مردهاى 
دیگه اى ایــن بچه (چهارمــى) را مى گفــت از من 
نیســت و تو با یکى دیگــه هم رابطــه دارى وقتى 
اعتیادش شــروع شــد و دیگه کار نمى کــرد، فقط 
کتکم مــى زد و فحش مى داد ســر همین حرف که 
چرا نمى روى ســرکار، آخر ســر هم به زور کتک و 
فحش من را هم نشــاند پاى بســاط و معتاد کرد .
بعد از چند وقت دوســتاش را هم مى آورد خانه که 
برایش مواد مى آوردن، من بچه ها را مى فرستادم تو 
راهرو تا نبینن اینها مواد مى کشند، خودم هم مجبور 
بودم بکشم ولى فقط فحش مى دادم و مى گفتم دیگه 
نمى گذارم این بچه ها را  هــم مثل من بدبخت کنى 
یک روز آمد خانه و گفت من خوشم میاد ببینم تو با 
یکى دیگه هم هســتى، جلوى خودم. یک شب یکى 
از دوســت هاش که برایش مواد آورد به زور مجبورم 
کرد که باهاش رابطه داشته باشم، وقتى هم که رفت 
باز حرفاش شروع شــد و کتکم مى زد، دیگه این کار 
هر شبش شــده بود که براى تامین موادش من را به 
دوستاش بدهد، یک روز رفتم ســراغش گفتم بذار 
خودم بروم کار کنم تا خرج بچه ها را دربیاورم چون 
نمى گذاشت دیگه بچه ها مدرسه بروند، گفت خودم 
مى برمت ســرکار، من را برد در یک خانه. ظاهرا  از 
قبل مى شــناخت طــرف را و گفت بایــد اینجا کار 
کنى، فاحشه خانه بود، هر چقدر گفتم من نمى توانم 
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اینجا کار کنم نگذاشــت و فقط کتکم زد، شش ماه 
آنجا کار کردم، عصرها هم مى آمــد پول را خودش 
مى گرفت، شــب ها هم کتکم مى زد که چطور بود؟ 
بعدش هم دوســت هایش مى آمدن و براى مواد آقا 
مجبور بودم باز همان کار را تکرار کنم تا اینکه رفتم 
و دیگر نمى توانستم بمانم  اما خانواده  خودم هم  من 

را طرد کرد.
 وقتــى شــنیدم آتنــا را مى خواهد بدهــد به یک 
موادفروش برگشــتم، دخترها به من خیلى چیزها 
را نمى گویند ولى مى دانــم خودش با فاطمه چه کار 
کرده یک خواستگار خوب هم برایش آمد ولى چون 
مى دانســت با دختر خودش چه کار کرده نگذاشت 

که برود. 

آتنا (دختر دوم) 13 ساله :
یک روز آمد خانه و گفت باید با این پســر ازدواج 
کنى مــن گفتــم نمى خواهم، نمى شناســمش 
ولى قبول نکرد و فقط کتک مى زد، آخر ســر هم 
چون به سن قانونى نرســیده بودم صیغه ام کرد .

پسر شــکاك  بود و هر روز یک چیز بهم مى گفت 
بابام بــه خاطر مواد ایــن کار را کرد چون پســر 
مواد فروش بــود و مواد بابا را مى داد، مادر پســر 
هم موافق نبود ولى دیگه کارى از دســت من بر 
نمى آمد مجبــور بودم  تا اینکه مادرم برگشــت و 
صیغه نامه را پاره کرد و همه چى تمام شــد ولى 
بابام هنــوز هم مى گفــت آمده دنبالــت بیا برو .

بدترین چیزى که اتفاق افتاد ایــن بود که بابا هر 
شــب بهم مى گفت برو در خونه مــردم بگو بهت 
غذا بدن بیار بخوریم، مى گفــت تلویزیون را ببر 
بگو ایــن را بردارید به جاش بهمــان پول بدهید، 
همه بهــم مى گفتن آتنا شــبیه گداها شــدى .
شب که مى شد و بابا مى آمد با دوست هاش شروع 
گریه ما بود یا کتــک مى زد یا فحــش مى داد یا 
اینکه ما را مى فرستاد تا از همسایه ها غذا بگیریم .

وقتى رفتیم خانه فرزاد بابام دســت ما چهارتا را 
مى گرفت مى برد جلوى ســوپرمارکت به صاحب 

مغازه مى گفت اینها دخترهاى من هستند.

زهرا (مادر)
یک بــار به مجتبــى گفتم نمى گــذارم کارى که 
با من کــردى با اینها هــم بکنى، زندگــى من را  
که تباه کــردى نمى گذارم زندگــى این دخترها 
را هم خراب  کنى، ایــن کار را مى کــرد تا از این 
بچه ها هــم پــول مــوادش را در بیــاورد، اینکه 
مى بردشــان  جلوى مغازه و معرفى شان مى کرد.

 مجتبــى دخترهــا را بــزرگ کــرد تــا از آنها 
اســتفاده کنــد، هــم خــودش هــم دیگــران 
بیــاورد.  در  را  زهرمــارى اش  پــول  تــا 

ایــن بخشــى از روایــت زندگــى زهــرا و چهار 
دختر او اســت، خانــواده اى کــه اســیر اعتیاد 
مــرد خانــواده شــدن مــردى کــه قــرار بود 
تکیــه گاه و مامــن زن و دخترانــش باشــد.
وقتى از پله هاى مســافر خانه اى کــه این خانواده 
پس از فرار از دست زندانبان و پدرشان به آنجا پناه 
آوردند پایین مى آمدم به آشویتس فکر مى کردم، 
به کوره هاى آدم سوزى، به انســان هایى که اسیر 
دیوانگى و قدرت طلبى دیوانه اى در قرن بیســتم 
شدند و زمانه گشت تا در ایران و در تهران زیر گوش 
این شــهر، مردمانى را دیدم مظلوم تر از زندانیان 
آشویتس، بى گناه تر از تمام کشتگان جنگ جهانى 
و روایت هیوالیى را شــنیدم که از هوملز و هیتلر 

وحشى تر است. 
او مــرگ تدریجــى رویــاى دخترانــش را رقم 
زد، دخترانــى کــه قــرار بــود تکیه گاهشــان 
باشــد و زندگــى را برایشــان معنــا کنــد .

اما او نه در کوره آدم ســوزى و نه در اتاقک گاز  که 
تنها چند لحظه زجر خواهد کشید بلکه باید سال ها 

تاوان بدهد، در ازاى هر نفس این کودکان معصوم  
که زندگى را نه، رویا را نه حتى کابوسشــان را نیز 
مى دزدید و آرامش شب را به مهیب ترین لحظات و 
لذت روز را به ترسناك ترین دقایق تبدیل مى کرد. 
او نه مانند هیتلر و موسیلینى دیوانه قدرت است و 
نه افیون جهانى دارد، او در نشئگى مواد و شیشه ، 
سوزاننده آینده دخترانیست که قرار است مادران 
آینده این مملکت باشــند، فرزندانى که قرار است 
روزگار آتى را بســازند  اما این دخترکان معصوم 
رنجدیده از پس تمام این روزها و سختى ها کوهى 
بــار آمده اند،لبخند تلخى  مى زنند اما اســتوارند، 
گریه می کنند به ســیه روزیشــان اما امیدوارند 
انگار چیزى در درونشــان همچنان روشن است.

در تمام طول روایت داستان زندگى این دخترکان 
معصوم و بى گناه جمله اى در گوشم زنگ مى زد که 
فاطمه دختر بزرگ گفت: دال بــر اینکه  «او هیچ 
وقت پدر ما نبود»  و من به این جمله از انجیل متى  
فکر مى کردم:« ایلویى، ایلویى، لما ســبقتنى؟» 
یعنى «خداى من، خداى من،  چرا مرا وا گذاشتى.»

گزارش
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گوشه و کنار مهرآفرین
اهداى موتور سیکلت 

یکــى از مددجویــان مهرآفریــن بعــد از اینکه با 
موتور خود تصادف کــرد موتورش کامــال از بین 
رفت. این آقــا که متاهل نیز اســت و بــراى امرار 
معاش از موتور اســتفاده مى کرد و بــا نبود موتور 
دیگــر نمى توانســت کســب درآمد کنــد. یکى 
از از یاوران موسســه با پرداخت مبلــغ 4میلیون 
تومــان هزینه یــک موتــور ســیکلت را پرداخت 

کرد.
این مددجو در یک خانه مستاجرى به همراه همسر 
و کودکش زندگى مى کند. این موتورســیکلت به 
جهت کسب درآمد و خودکفایى به این مددجو اهدا 
شد تا با این وسیله بتواند خرج زندگى خودشان را 

تامین کند.

هپى لند اهدا کرد
هپى لند تولید کننده لباس کــودك به مددجویان 
تحت پوشش موسسه مهرآفرین لباس اهدا کرد. این 
تولید کننده لباس کودك تعداد 50 دست لباس به 
دختران و پسران مهرآفرین هدیه کرد. هپى لند مانند 
اسمش که سرزمین شاد نام دارد با اهدا این لباس ها 
خنده و شادى را به کودکان سرزمین خود بخشیده 
است. این برند معروف بزرگترین کارخانجات طراحى 
و مد و لباس و دوخت و دوز را در کشور دارا مى باشد.

مهرآفرین در سرزمین عجایب
یاوران مهرآفرین همیشه در شــاد کردن کودکان 
تحت پوشش موسسه ید طوالیى دارند و کارهایى از 
این قبیل را به وفور انجام مى دهند. این بار هم یکى 

از یاوران حدود 50 کودك مهرآفرین را به سرزمین 
عجایب دعوت کرده اســت. این کودکان با بازى و 
شادى در ســرزمین عجایب ســاعاتى از مشکالت 
زندگى که ناخواســته درگیرشــان کرده است دور 

شدند و روز خوبى را براى خود رقم زدنند.

اهدا غذا به کودکان کار
یکى از یاوران موسسه مهرآفرین هر هفته 50 پرس 
غذا به کــودکان اهدا می کند. این یــاور طبق یک 
برنامه ریزى مشــخص هفتگى 50 کودك کار را که 
تحت پوشش موسســه مهرآفرین هستند را اطعام 
می کند. کودکان کار اغلب روزانه تغذیه مناســبى 
ندارند و اکثر اوقات در یک روز کامل شاید یک وعده 

غذاى کامل داشته باشند.
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رعنا به کوهدشت برگشت
ان بى گناه خشم 

ش فاطمه که قربانی
رعنا و دختر

ر خود بازگشتند
ش شده اند به شه

برادرپدر

گزارش

فاطمه دختر رعناى کوهدشــت که 8 سال 
بیشــتر ندارد طعمه اسیدپاشى عموى خود 
قرار گرفته بود به همراه مادرش رعنا پس از 
طى قسمتى از مراحل مداوا به کمک موسسه 

خیریه مهرآفرین به کوهدشت برگشتند.
پدر فاطمه یک کارگر ســاده کــه به همراه 
خانــواده اش یعنــى رعنا همســرش و تنها 
دخترش فاطمه در منزل مادریش در شــهر 
کوهدشت زندگى مى کردند. این مرد جوان 
که داراى لکنت زبان شــدید است به سختى 
و مشقت فراوان مى توانســت از پس مخارج 
زندگى برآید اما با این حال شــادى در خانه 
آنها موج مــى زد و امید در میانشــان وجود 
داشت اگرچه ســخت اما زندگى را با خوشى 

مى گذراندند. 
رعنا خود متولد سال 1355 و همسرش سال 
1360 به دنیا آمده اســت. رعنا و همسرش 
در سال 86صاحب دخترى شدند که فاطمه 
نامیده شد و شیرینى زندگى آنها را دو چندان 

کرد.
اوائل ســال 94 بود که برگ زندگى آنها جور 
دیگرى رقم خورد و زندگى روى دیگر خودش 

را به آنها نمایانــد و اتفاق شــومى افتاد که 
زندگى رعنا و دخترش را بــه ورطه نابودى 

کشاند.
عموى فاطمه که بیمار اعصاب  و روان است 
و سابقه چندین بار بســترى در بخش روانى 
بیمارستان را دارد در پى یک درگیرى لفظى 
با مادرش لحظه اى کنترل اعصاب خود را از 
دست داد و اقدام به اسیدپاشى کرد که در این 
بین فاطمه و مادرش دچار سوختگى شدید 
شــدند و مادر صورت خود را از دست داد و 
فاطمه تمام بدنش یه جز صورتش به واسطه 
اسید آسیب جدى دید و دچار سوختگى شد.

همسر برادرشوهر رعنا به خاطر مشکالتى که 
همسرش دارد تصمیم داشته از او جدا شود 
عموى فاطمه این جدایى را از چشــم مادر 
خود و رعنا میبیند و رابطه خوب و صمیمى 
دو جارى این ســوءتفاهم را بــراى او ایجاد 
می کند و براى اینکه دخالت آنها را از زندگى 
مشترکش کم کند به این عمل دست مى زند 
و سطلى حاوى اسید را روى همسر برادرش 

مى پاشد.
برادر شــوهر رعنا پــس از انجام ایــن کار و 

ریختن اسید روى رعنا و فاطمه روانه زندان 
مى شــود تا دوره محکومیت خود را سپرى 

کند.
پس از این اتفاق و سانحه دلخراش فاطمه و 
مادرش رعنا براى درمان روانه تهران شدند و 
موسسه خیریه مهرآفرین که با همدلى یاوران 
خود همیشه حامى چنین خانواده هایى بوده 
و هســت این بار هم به یارى رعنا و دخترش 

شتافتند.
هزینه هاى درمان فاطمــه و مادرش با اینکه  
بسیار زیاد و سرسام آور بود اما موسسه خیریه 
مهرآفرین مداواى اولیه این کودك و مادر را 
توسط پزشکان معالجش انجام داد و سرانجام 
توانستند بعد از گذشــت چندین ماه راهى 

شهر و دیار خود شوند.
معاینه این مادر و دختر که تاکنون به صورت 
روزانه توسط پزشکان مربوطه انجام مى شد 
اکنون طبق نظر متخصصین قرار اســت که 
ماهیانه انجام شــود و به همین خاطر رعنا و 
دخترش روانه کوهدشت شدند تا بتوانند در 
منزل خود که توسط موسسه مهرآفرین براى 
آنها تهیه شده است در شهر خودشان شرایط 
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و روزگار بهترى سپرى کنند.
ضمنا الزم به ذکر اســت تمامى هزینه هاى 
جارى زندگى، هزینه تحصیل فاطمه دختر 
رعنــا و تمامى لــوازم منزل براى شــروعى 
دوباره توســط مهرآفرین به خانــواده اهدا 
شــده اســت همچنین تمامى هزینه هاى 
درمان، رفــت و آمد از کوهدشــت به تهران 
و بالعکس و ســایز هزینه ها توسط موسسه 
خیریــه مهرآفریــن پرداخت خواهد شــد.
برادرشوهر رعنا که مشــکالت اعصاب دارد 
پس از درگیرى با مادرش او را کتک مى زند 
و رعنا را گرفته سرش را مى گذارد لب باغچه 
که با چاقو ببرد و فاطمه تمامى این صحنه ها 
را مى بیند و شــاهد ماجراست که دیدن این 
صحنه ها در روحیه فاطمه تاثیر بدى دارد و 
بعد از آنکه عمو اسید مى پاشد دیدن صحنه 
اسیدپاشى و صورت مادر در آن وضعیت حال 
فاطمه را کامال خراب می کند. فاطمه شب ها 
موقع خواب مــدام کابوس مى بینــد و این 

کابوس ها خواب را بر او حرام می کند.
وقتى فاطمه با این مشــکالت دست و پنجه 
نرم می کنــد مهرآفرین وارد عمل مى شــود 

اول اینکه فاطمه را از مــادرش جدا می کند 
که این جدایى براى فاطمه خیلى مفید واقع 
مى شود و او را پیش یکى از اقوام مى فرستند 
که ساکن شهریار هســتند و براى این دختر 
بى گناه وقت مشــاوره مى گیرد و دختر را در 
هفته چندین مرتبه پیش روانشناس  و مشاور 
مى برد تا روحیه قبل خــود را پیدا کند. قابل 
ذکر است که هزینه هاى رفت و آمد از شهریار 
به تهران براى مشــاوره هاى فاطمه توســط 
مهرآفرین تماما پرداخت شــده است. 15 یا 
16 میلیــون تومان هزینه هاى روانشــناس 
این کودك بوده اســت. بعد از اینکه عموى 
فاطمه روى او و مادرش اســید ریخت و آنها 
به تهران آمدند مهرآفرین مخارج بیمارستان 
آنها را پرداخت کرد آنها در منزل برادر رعنا 
ساکن شدند و تمامى مخارج زندگى و خورد 
و خوراك آنها در منزل دایى توسط مهرآفرین 
پرداخت شد. موسسه تمامى مایحتاج آنها را 
تامین کرد که آنها در جایى که مهمان بودند و 
قرار بود چندین ماه در آنجا زندگى کنند هیچ 
کمبودى نداشته باشــند ضمنا به برادر رعنا 

هم هزینه اى تحمیل نشود.

پروفسور هاینریش آلمانى پس از معالجه رعنا 
و دخترش فاطمه  که در حال درمان بودند کار 
و تجویزات پزشــکان ایرانى را تایید می کند 
و مى گوید داروها خیلى خــوب و موثر بوده 
است. رعنا در این حادثه وحشتناك به شدت 
صورتش آســیب دیده در حدى که پزشکان 
مجبور شده اند براى اینکه داخل چشم هایش  
آســیب نبیند پلکش را بدوزند کــه اگر این 
جراحى روى چشــمانش انجام نمى شد رعنا 
مطمئنا نابینا مى شــد. رعنا و فاطمه هر روز 
براى روال درمان باید به بیمارستان مراجعه 
مى کردند به همین دلیل موسسه مهرآفرین 
بــراى آنها آژانــس مى گرفت کــه راحت به 
بیمارستان بروند و برگردند. لباس سوختگى 
که موسسه براى این مادر و دختر تهیه کرده 
اســت هزینه اى گزافى را در برداشــته است 
هزینه هر لباس ســوختگى حدود دو تا سه 
میلیون تومان است. پس از طى مراحل درمان 
زمانى که دکترها گفتند مادر و دختر باید دارو 
مصرف کنند آنها به کوهدشــت برگشتند و 
همچنان هزینه هاى زندگى، درمان و رفت و 

آمد آنها با موسسه است. 
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گفت و گو

مصاحبه با مددجوي 
مهرآفرین
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لطفا خودتان را به صورت کامل معرفى 
کنید؟

فاطمه على پور فرزند عیسى هستم  و همسرم 
قاســم پاکباز اســت.  هر دو ما اهل مازندران 
هستیم من سارى متولد شده ام و قاسم بابلى 

است. 

چند سال اســت که ازدواج کرده اید و 
چندتا بچه دارید؟

من و قاسم 16 سال پیش در همان مازندران 
ازدواج کردیم و در حــال حاظر 4 فرزند داریم 

یک پسر و سه دختر.

شغل شما و هسرتان در بابل و سارى چه 
بوده است؟

ما شمال باغ پرتقال کار مى کردیم یعنى کارگر 
باغ پرتقال بودیم و براى چیدن و بسته بندى 
پرتقال به باغ ها مى رفتیم و از این طریق مخارج 
زندگى را تامین مى کردیم که البته این کار یک 

شغل فصلى است و تمام سال کار نداریم.

چند سال است که به تهران آمده اید و 
چرا به شهر تهران مهاجرت کردید؟

یک ســال بعد از ازدواجمان به تهران آمدیم 
حدود 15 سال پیش به امید یک زندگى بهتر 
به تهران نقل مکان کردیم و فکر مى کردیم در 
تهران مى توانیم زندگى بهترى داشته باشیم و 

درآمد بیشترى کسب کنیم.

شما چند سال دارید فاصله سنى شما با 
همسرتان چقدر است؟

من 30 ساله هستم و قاسم 32 سال دارد.

هر کدام از شما چند کالس درس خوانده؟
همسرم بیسواد اســت اصال مدرسه نرفته اما 
خودم تا کالس چهارم دبســتان خوانده ام  و 

خواندن و نوشتن  بلدم.

از چه طریقى با موسسه خیریه مهرآفرین 
آشنا شدید؟

آشنایى ما با موسسه از طریق انجمن پزشکان 
بدون مرز انجام شــد و آنها ما را به موسســه 

معرفى کردند.

چه مدتى اســت که با موسســه آشنا 

شده اید؟
حدود 2ماه است که با موسسه آشنا شده ایم. 

دلیل اینکه تحت پوشــش موسســه 
مهرآفرین هستید چه چیزى است؟ 

من و قاســم هر دو مصرف کننده مواد مخدر 
هســتیم این وضعیت و اعتیاد ما باعث شد که 
مددجو مهرآفرین شویم و موسسه ما را بپذیرد.

چند نفــر از اعضاى خانــواده مددجو 
موسسه شده است؟

خانواده ما یــک خانواده 6 نفرى هســت که 
همگى مددجو هستیم و تحت پوشش موسسه 

در آمده ایم.

چرا مصرف کننده موادمخدر شده اید؟ 
چرا به اعتیاد روى آوردید؟

من و همسرم قبل از ازدواج هر دو سالم بودیم 
و هیــچ گونه مــوادى مصــرف نمى کردیم و 
حتى هیچ شناختى به اینگونه مواد نداشتیم. 
ازدواج که کردیم تا زمانى که مازندران زندگى 
مى کردیم همچنان ســالم بودیــم و مصرف 
نداشــتیم. وقتى آمدیم تهران و در این شهر 

ساکن شدیم داستان اعتیاد ما شروع شد.

اولین بار کجا و کــى مواد مخدر مصرف 
کردید و چگونه معتاد شدید؟

وقتى به هواى یک زندگــى بهتر راهى تهران 
شدیم اینجا خانه اى اجاره کردیم و زندگى خود 
را ادامه دادیم. بعد از چند وقت متوجه شدیم 
خانه اى که ما در آن ســاکن شده ایم چندین 
معتاد در آن زندگى می کنند. آنها به قاسم مواد 
تعارف مى کردند همســرم اوایل مقاومت کرد 
که چیزى مصرف نکند دوســتانش مى گفتند 
با مصــرف موادمخدر مشــکالتت را فراموش 
مى کنى ما هم که آن زمان مشــکالت زیادى 
داشتیم باعث شد همسرم مواد را امتحان کند. 

همسرت اول با چه ماده مخدرى شروع 
کرد؟

اول با حشــیش آشنا شــدیم و همسرم آن را 
شروع کرد. احساس مى کرد اگر حشیش بکشد 
و مشکالت را فراموش کند همه چیز حل شده 
است. مصرف حشــیش احساس شادى بهش 
مى داد بعد از حشــیش مصرف تریاك را هم 

شروع کرد.

خود شما چگونه معتاد شدید؟
وقتى قاسم مصرف را شــروع کرد تازه معتاد 
شــده بود من هم یواشــکى چند بار حشیش 
کشیدم تا  همســرم متوجه شــد و من از سر 
لجبازى با او که اگر ترك نکنى من هم مى کشم 
مصرفم را ادامه دادم تا اینکه به اینجا رسیدم و 

هر دو معتاد شدیم.

در حال حاضر هر دوى شــما چه چیزى 
مصرف مى کنید؟

 هر دوى ما هروئین و شیشه مصرف مى کنیم 
اما واقعــا از این وضعیت و اعتیادمان خســته 

شده ایم. 

همســرتان چند بار اقدام به ترك کرده  
است؟

قاسم حدود 7 یا 8 بار اقدام به ترك کرده است 
البته بیشــتر مواقع خودم بــه زور براى ترك 
بردمش اما تا آدم خــودش نخواهد ترك کند 
هیچ اتفاقى نمى افتد. اقدام به ترك در موقعى 
جواب مى دهد که فرد معتاد با رضایت خودش 
این کار را انجام دهد. این دفعات که همسرم را 
براى ترك برده ام با کتک و دعوا بوده است اما 

هر بار که آمده بیرون دوباره شروع کرده. 

همسرت چرا نخواسته ترك کند؟
قاسم مى گوید چون هنوز به آن خواسته اى که 
باید داشته باشم نرسیده  بودم ترك نکردم اما 
االن خیلى دلم مى خواهد که ترك کنم و یک  

زندگى عادى داشته باشم.

گفتى 4 تا بچه دارى بچه هایت هم مصرف 
کننده مواد هستند؟

نه خدانکنه، پســرم و دخترانم خیلى کم سن 
هستند دختر کوچکم تازه متولد شده نزدیک 

دو ماه است که به دنیا آمده است.

موسسه خیریه مهرآفرین چه کمک هایى 
به شما می کند؟

موسســه خیریه مهرآفرین مــواد خوراکى و 
غذایى ما را تامیــن می کنند، بچه هاى ما را به 
بیمارستان مى برند براى مداوا و واکسن هایى 
که قبال باید مى زدند اما من و پدرشــان پشت 
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گوش انداخته ایم و فراموش کرده ایم.  

آشنایى با موسسه مهرآفرین براى شما 
چه استفاده اى داشته است؟ 

موسسه هواى خودمان و بچه هایمان را دارد از 
اینکه با موسسه آشنا هستیم خیلى خوب شده 
و شرایط ما خیلى بهتر شده است. ما خیلى از 
این مســاله خوشحال هســتیم موسسه به ما 

رسیدگى می کند. 

کى قرار است که شــما و آقا قاسم ترك 
کنید؟

هر موقع موسسه مهرآفرین براى ما یک خانه 
بگیرد و ما از اینجا نقل مکان کنیم هر دوى ما 
حتما ترك مى کنیم. اینجا شرایط براى مصرف 
مواد خیلى  خوب است یعنى همه چى مهیا و 
دم دست است و ترك مواد خیلى سخت است. 
هر دوى ما تصمیم قطعــى گرفته ایم که ترك 
کنیم و زندگى جدیدى را شروع کنیم. بچه هاى 
ما در حال بزرگ شــدن هســتند و به خاطر 
شرایط ما از من و پدرشان حرف شنوى ندارند.

آیا پسر و دخترانت مدرسه مى روند؟
پسرم یونس که 13 سال دارد تا کالس پنجم 
درس خوانده است اما دخترانم که 11و 8 ساله 
هســتند هیچ وقت مدرســه نرفته اند و سواد 

خواندن و نوشتن ندارند. 

چطور شــده که یونس مدرسه رفته اما 
خواهرانش نتوانسته اند؟

یونــس وقتى 6 ســالش بــود به بهزیســتى 
فرســتادنش و وقتى آنجا زندگــى مى کرده 

مدرسه رفته است و با سواد شده است.

پسرت تو بهزیستى شــرایطش خوب 
بوده؟

نه خودش مى گوید آنجا کتکــش مى زدند و 
بهش فحش مى دادند. وقتى بچه هاى بهزیستى 
گاهى با هم دعوا مى کردند و درگیر مى شدند 
مربیان هــم بچه ها را کتــک مى زدند یونس 
مى گوید در بهزیســتى به ما قــرص ریتالین 

مى دادند. 

یونس چه جورى از بهزیستى سر درآورد؟
آن زمان وقتى از خانه بیرون مى رفته تو مغازه ها 

شیطنت مى کرده من و قاسم هم که حواسمان 
به بچه ها نبــوده و خبرى از ایــن کارهایش 
نداشتیم. همسایه ها شکایت می کنند از یونس 
و پسرم از بهزیستى سر در مى آورد. در راه بردن 
حتى پایش زخمى مى شود و بخیه مى خورد.  

چطورى متوجه شــدید که کدام مرکز 
رفته ؟

ما خیلــى دنبال یونس گشــتیم تــا باالخره 
پیدایش کردیم. هیچ کجــا خبرى ازش به ما 
نمى دادند کلى قسمشان دادم تا بهم گفتند که 

فرستادنش بهزیستى و باید آنجا بماند.

چطورى شد که یونس مجدد پیش شما 
برگشت؟

یونس از بهزیستى فرار کرده و پیش ما برگشته 
االن دو ســال اســت که با خودمــان زندگى 

می کند.

چرا یونس به خواهرانش خواندن و نوشتن 
یاد نداده است؟

من خودم براى دخترها کتاب و دفتر خریدم و 
کلى براى همین کتاب و دفترها هزینه کردم 
که دخترانم باسواد شوند اما خیلى عالقه نشان 

نداند که درس بخوانند.

شما و همسرتان هیچ کدام با اعتیاد طرف 
مقابل مشکل نداشتید؟

من و قاسم چند ســال پیش زمانى که یونس 
بهزیستى بود به خاطر اعتیاد از هم جدا زندگى 
مى کردیم اما چون بچه داشتیم دوباره سر خانه 

و زندگى خودمان برگشتیم.

آن زمان چه کسى وساطت کرد تا شما را 
آشتى دهد؟

یونس به خاطر ما از بهزیستى فرار کرد و آمد تا 
من و پدرش را آشتى دهد.

خانواده هاى شــما با اعتیادتان مشکلى 
نداشتند؟ آیا خبر داشتند که موادمخدر 

مصرف  مى کنید؟
آن زمان هنوز کسى خبر نداشت که ما معتاد 
شده ایم و یواشکى مصرف مى کردیم که متوجه 
نشوند اما حاال همه فهمیده اند حتى خواهرم از 
شمال تماس گرفته و پیغام داده اگر بیاد تهران 

حتما من را به کمپ مى برد که ترك کنم.
این خانه اى کــه در آن زندگى مى کنید 

براى خودتان است؟
نه اینجا را چند وقتى است که اجاره کرده ایم 
500هزار تومان پیش داده ایم و ماهى 350هزار 
تومان اجاره اش اســت البته اینجــا حمام و 

آشپزخانه ندارد.

پول اجــاره اینجا را چگونــه پرداخت 
مى کنید؟

ما خانوادگى ســر چهارراه گل مى فروشیم و 
از این طریــق اجاره خانه را تهیــه و پرداخت 
مى کنیم البته گل فروشى براى ما هیچ سودى 
ندارد ما اکثر شب ها گرسنه ســر روى بالش 
مى گذاریم اما به خاطر پــول اجاره مجبوریم 
که براى گل فروشى برویم. به غیر از پول اجاره 
خانه قبض گاز را هم خودمــان باید پرداخت 
کنیم با اینکه اینجا چند نفر دیگر هم غیر از ما 
زندگى می کنند اما صاحبخانه گفته پول را ما 
باید بدهیم. من و شوهرم هر دو یارانه مى گیریم 
اما کودکانمان چون دیر شناسنامه دار شدند 

یارانه ندارند.

چرا دخترانت را مدرسه نفرستادى درس 
بخوانند؟

بچه ها شناسنامه نداشتند که بتوانند مدرسه 
بروند. این براى زمانى اســت که من و شوهرم 
درگیر بودیم و جدا زندگى مى کردیم که وقت 
نشد برایشان شناسنامه بگیریم به همین دلیل 
نتوانستند که مدرسه بروند. االن دو سال است 

که دخترها شناسنامه  دارند.  

اولین بار که با مواد آشنا شدى و مصرفش 
کردى بچه هم داشتى؟

قبل یونــس یک بار بــاردار شــدم و دخترم 
هفت ماهه بــه دنیا آمد و زنــده نماند. زمانى 
که شــروع کردم به مصرف موادمخدر یونس 
هنوز دنیا نیامده بود و من یواشــکى حشیش 
مى کشــیدم  در زمان باردارى هایم هم مخدر 

مصرف مى کردم.

زمان مهاجرت به تهران و ساکن شدن در 
این شهر چگونه مخارج زندگى را تامین 

مى کردید؟
وقتى کــه آمدیم تهــران حقیقتــش خودم 

گفت و گو
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گدایى مى کردم و شوهرم هم تابستان ها گردو 
مى فروخت. بعدش دســتمال فروشــى و گل 

فروختن شروع کردیم.

از گل فروشى چه مقدار درآمد دارید؟
از ساعت 4 یا 5 بعدازظهر تا 12 شب مى رویم 
سر کار و در حدى که خرج روزانه خودمان را 
دربیاوریم حدودا شــبى 50 یا 60 هزار تومان 

بیشتر نمى شود.

خودت تا به حال ترك کرده اى؟
بله یک بار کمپ رفتم و تــرك کردم اما چون 
باز بعد از ترك در همین منطقه ساکن بودیم 
مجدد معتاد شدم البته حدود 4 یا 5 ماه پاك 
بودم. راهنما گرفته بودم ســعى مى کرد من را 
ســرگرم کند اما هر چى فرار مى کردم وقتى 
برمى گشــتم خانه باز اینجا همــه چى بود به 

هیمن خاطر دوباره معتاد شدم. 

از موسســه خیریه مهرآفرین که حاال 
تحت پوشش آن هستى چه درخواستى 

دارى؟
ما خودمان هم از این وضعیت خسته شده ایم 
اگر موسســه براى ما خانــه اى در جاى دیگر 
بگیرد که ما بتوانیم از این محله و خانه برویم 
حتما ترك مى کنیم اعتیاد ما باعث شده حتى 
بچه هایمان هم از ما حرف شــنوى نداشــته 

باشند و به ما احترام نگذارند.

چرا تعداد بچه هاى شــما اینقدر زیاد 
است؟

دو تا بچــه اول را که خودمان مى خواســتیم 
اما دوتاى دیگر ناخواســته بودنــد اما باز هم 
خداراشکر که یک پسر و ســه دختر دارم که 
سالم هستند. البته شوهرم یک پسر دیگر هم 

مى خواهد.

اگر از اینجا بروید و ترك کنید بچه ها را 
مى فرستید مدرسه؟

بله حتمــا بچه ها را  مدرســه مى فرســتیم 
یعنــى مهرآفریــن هــم از ما خواســته که 
حتما بچه ها باید مدرســه برونــد این یکى از 
خدماتى اســت که موسســه به بچه هایمان 
مى دهــد کــه مدرســه برونــد و با ســواد 

شوند. 

والدین شما و همســرتان در قید حیات 
هستند؟

پدر و مادر همســرم هر دو فوت کرده اند و من 
مادرم را در کودکى از دست داده ام و فقط پدرم 
زنده است که او هم مجدد ازدواج کرده و تهران 
زندگى می کند. البته االن زندان اســت و به 15 
سال حبس محکوم شده. زن دوم پدرم معتاد و 
خالفکار است در خانه پدرم مواد پیدا کرده اند 
که براى همســر پدرم بوده اما پدرم را محکوم 
کرده اند و همسرش داشتن مواد را گردن نگرفته 

است به همین خاطر پدرم زندان است.

خواهــر و برادرهایت چطــورى زندگى 
می کنند؟

خواهرم در شمال زندگى می کند و اصال معتاد 
نیست اما برادرانم هر دو تهران هستند یکى در 
زندان است دیگرى هم معتاد است ما از زمانى 
که آمدیم تهران این اتفــاق براى مان افتاد در 

شمال هیچ کدام مشکلى نداشتیم. 

همسرت چند خواهر و برادر دارد؟ آیا آنها 
هم معتاد هستند؟

همسرم دو تا خواهر دارد که هر دو معتاد هستند 
اما برادران همسرم هیچ کدامشان مصرف کننده 

نیستند.

آیا موادمخدر خرید و فروش  هم کرده اید؟
نه اصال هیچ وقت من و همسرم به جز مصرف کار 

دیگرى با مواد نداشته ایم. 

صبح ها قبل از اینکه بروید ســر کار چه 
کارى در خانه انجام مى دهید؟

صبح ها خــودم  مى روم از بــازار گل مى خرم و 
مى آورم اینجا دســته مى کنم که تا بعدازظهر 

براى فروش آماده بشود.

آیا دوست دارى دوباره بچه دار شوى؟
نه من آمپول ضدباردارى زده ام که دیگر بچه دار 
نشوم  ان شااهللا زمانى که ترك کردیم همین 4تا 

را بزرگ کنیم کافى است.

همسرت وقتى ترك کند چه کارى را بلد 
هست که انجام بدهد؟

ترك کنیم هر کارى را حاضر است انجام بدهد 
اگر برویم شــمال آنجا یک زمیــن 100مترى 

داریم که بسازیمش و بتوانیم زندگى کنیم دیگر 
مجبور نباشیم اجاره خانه بدهیم. 

اگر  نتوانستید ترك کنید آیا حاضر هستید 
بچه ها را تحویل بهزیستى بدهید؟

نه اصــال حتى اگــر کارتن خوا ب هم بشــویم 
حاضر نیستیم بچه هایمان از ما دور باشند. من 
و همسرم هیچ وقت دوست نداریم از بچه هایمان 
دور باشیم. یکى از دالیلى که باعث شده تصمیم 
جدى بگیریم براى ترك وجود بچه هایمان است.

براى دختــرت چه اتفاقــى افتاده؟ چرا 
صورتش اینجورى شده؟

کپسول گاز افتاده روى صورتش چند روز هم تو 
کما بود تا حالش خوب شد. در بیمارستان هم 
به ما مى گفتند که شما از روى عمد و قصد این 
کار را انجام داده اید و مى خواســتند بچه را از ما 
بگیرند. حدود 4یا 5 میلیون خرج دخترم شــد 
این پولى بود که کنار گذاشته بودیم برویم شمال 

خانه مان را بسازیم. 

مهرآفرین براى این دخترت که کپسول 
افتاده روش چه کارى انجام مى دهد؟

از وقتى با موسســه مهرآفرین  آشــنا شــدیم 
مــددکاران فهیمــه را بــه خاطــر صورتش 
فیزیوتراپى مى برند چند تا تمرین هم گفتند که 

باید خانه که هست انجام بدهد. 

زمان ترکتان بچه ها را چه کسى باید نگه 
داردو کجا باید بروند؟

خانواده ما آنها را نگه مى دارند نهایت بیست روز 
در کمپ بخوابیم و ترك کنیم.

نوزاد شما چه کمکى از طرف موسسه  بهش 
مى شود؟

مددکار مهرآفرین براى دختر کوچکم مهرانگیز 
شیرخشک و پوشــک مى آورد چون من معتاد 
هستم نمى توانم کودکم را شــیر بدهم تمامى 

واکسن هایش را براى او مى زند.   

در نهایــت چه چیــزى از موسســه 
مى خواهید؟

اینکه کمک کنند ما از این شــرایط نجات پیدا 
کنیم کمک کنند کمــپ بخوابیم و ترك کنیم 
و برگردیم شمال و زندگى جدید را شروع کنیم.
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گزارش

صبح که از خواب بیدار شــدم طبق 
معمول آماده شدم و رفتم سر کار در راه داشتم 
به این فکر مى کردم که امروز چه چیزى را باید 
تجربه کنم و با چه مساله جدید باید آشنا بشوم 
آخه من یک مددکار هستم و به واسطه شغلم 

هر روز چیزهاى جدیدى را مى بینم.
شــغل مددکارى و مددکار بــودن یعنى هر 
روزت با روز قبلت فرق داره روزى نیست که تو 
مددکار باشى و دچار روزمرگى بشى و تکرار در 

آن روزت وجود داشته باشد.
بگذریم. رسیدم سر کار و کارهایى که آن روز 
باید انجام مى دادم را مــرور کردم و با همکارم 
راه افتادیم ســمت خانه هایى که باید به آنها 

سرکشى مى کردیم.
البته قبل از اینکــه راه بیافتیم وســایلى که 
احتیاج داشتیم را بر اساس لیست آماده کردیم 

و همراه خودمان بردیم.
جاهایى که مــن با همکاران مــددکارم براى 
سرکشى مى رویم خانه هایى است که شرایط 
عادى ندارد این شغل خطرات فراوانى براى ما 
مددکاران دارد اما ما با رعایت جانب احتیاط به 

این مکان ها رفت و آمد مى کنیم.
خالصه رفتیم و رســیدیم و خانه هایى که مد 
نظرمان بود سرکشى کردیم این خانه ها اکثرا 
پر از معتاد است که این معتادان هم زن و هم 
مرد هستند. گاهى در یک خانه 20معتاد با هم 

در یک فضاى کوچک زندگى می کنند.
علت اینکه ما به این خانه ها سرمى زنیم وجود 
زنان و کودکان است که باید تحت نظر موسسه 
مهرآفرین باشــند. زنان معتــاد وقتى باردار 
مى شوند و زایمان می کنند نباید کودکان خود 
را با شیرخودشــان تغذیه  کنند و کودك باید 

با شیرخشک تغذیه شود به غیر از شیرخشک 
رسیدگى هاى دیگرى هم باید به این کودکان 

بشود که وظیفه  من و همکارانم است.
داخل یکى از این خانه ها بودیم و در حال انجام 
وظیفه که کودکى توجه ما را به خودش جلب 
کرد این کودك قســمتى از صورتش سوخته 
بود از یکى از همســایه ها در مورد این کودك 
پرس و جو کردیــم و اطالعاتى در موردش به 

دست آوردیم. 
امیرعلى یک کودك دو سال و نیمه است که از 
پدر و مادرى معتاد متولد شــده است مادرش 
آنها را رها کرده اســت و به سوى زندگى خود 
رفته و معلوم نیســت که کجا زندگى می کند. 
مادر امیرعلى بــه غیر از اینکه معتاد اســت 
مشکالت اخالقى دارد و یک زن روسپى است.

صورت امیرعلى توسط پدر معتادش با منقل 

زندگى 
امیرعلى 
از زبان 
یک 
مددکار
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تریاك سوخته است و آثار سوختگى در صورت 
این کودك معصوم مشهود است.

جریان اینکه چرا صورت این کودك سوخته به 
این گونه است که یکى از همسایگان برایمان 

تعریف کرد.
یک روز مثل همه روزها پدر امیرعلى در حال 
مصرف مــواد مخدر پاى منقل بوده اســت و 
امیرعلى کوچولوى ما هم در اتاق پیش پدرش 
بوده و در حال بازى هاى کودکانه خودش که 
ناگهان بازى و سروصداى کودك عرصه را براى 
پدر تنگ می کند و در عالم نشئگى و خمارى 
کودك را گرفته و صورتــش را در منقلى که 
گرماى ذغال ســرخش همیشــه مواد مخدر 
را مى ســوزانده این بار صورت کودك بى گناه 
را مى ســوزاند و پدر بدون توجه به اینکه چه 
بالیى بر سر کودکش مى آورد همه عقده هاى 

درونش را سر امیرعلى خالى می کند و زمانى 
به خودش مى آید که صــورت امیرعلى کامال 
شعله ور شده است و قسمت بیشترى از صورت 
معصومش سوخته است و گریه امانش را بریده 
است و از درد و ســوزش به خودش مى پیچد 
که همســایگان کودك را از دست پدر نجات 

مى دهند.
در حیاط خانه امیرعلى نشسته بودیم و یکى 
از همســایه ها در حال تعریف داستان زندگى 
امیرعلى بود که ناگهان پــدر امیرعلى خیلى 
عصبانــى و ناراحت از اتاقش بیــرون آمد و با 
یک حالت تهاجمى آمد ســمت ما و گفت:« 
به زندگى من و بچه ام چه کار دارید شــما کار 
دیگرى در این خانــه ندارید که مدام در مورد 

پسر من صحبت مى کنید.»
صحبتش که با ما تمام شد ســمت امیرعلى 
رفت؛ پســرك بیگناه از ترس پدر خودش را 
خیس کرده بود و باید شسته و پوشکش عوض 
مى شد پدر در همان حیاط در سرماى زمستان 
لباس را از تن امیرعلى بیرون آورد و اول کتکى 
مفصل به کودکش زد و با آب سرد تمامى بدن 
کوچکش را شست و شو داد. امیرعلى از سرما 
مى لرزید اما پدرش بى توجه به این مســاله به 
کتک زدن او و شستنش ادامه داد و دقایقى در 

همان حالت پسر را نگاه داشت.
وقتى شست و شوى امیرعلى تمام شد پدرش 
دوباره رو به ما کرد و گفت: مى توانید این بچه را 
با خودتان ببرید من نمى خواهمش مادرش که 
من را گذاشته رفته به من چه این بچه را بزرگ 

کنم و امیرعلى را سمت ما هل داد.
دیدن چنین صحنه هایى واقعا دردآور اســت 
دیدن بچه اى با آن وضعیت که از ســرما دارد 
مى لرزد و صورتش سوخته اما مداوایى برایش 

انجام نشده اشک هر آدمى را در مى آورد.
وقتى پدر امیرعلى اعــالم کرد که کودکش را 
نمى خواهد ما ســریع با مرکز تماس گرفتیم 
و کســب تکلیف کردیم البته مى دانستیم که 
بدون طى کردن مراحل قانونــى نمى توانیم 
کودك را از پــدر تحویل بگیریــم و او با آنکه 
خودش اعالم آمادگى کرده بود که فرزندش را 
نمى خواهد باز هم مى تواند از ما شکایت کند و 

مشکالتى را به وجود بیاورد.
طى صحبت با مرکز جوابــى که به پدر دادیم 

این بود که براى بردن کودك به زودى مى آییم 
فقط باید مراحل قانونى طى شود باقى مانده 
کارهاى خودمان را در آن خانه انجام دادیم و از 

آنجا بیرون آمدیم.
بعد از اطالع این ماجرا به مســئولین موسسه 
مهرآفرین و اقدامات آنها و نامه نگارى هایى که 
با مراکز مربوطه انجام مى شد یک روز دیگر به 
خانه امیرعلى رفتیم. پدر و کودك آنجا نبودند 
و هیچ کدام از افراد ســاکن در منــزل از آنها 

خبرى نداشت.
مادربزرگ امیرعلى که خود معتاد به انواع مواد 
مخدر نیز هســت در همان خانه در یک اتاق 
دیگر زندگى مى کرد، گفت پســرم و امیرعلى 
از این خانه رفته اند و قرار نیســت دیگر به این 
خانه برگردند آنها از ترس شما از اینجا رفته اند. 
چند بار دیگر بــه این خانــه مراجعه کردیم 
درب اتاقى که امیرعلى و پدرش در آن زندگى 
مى کردند با یک زنجیر و قفل بسته بود و معلوم 

نیست که بر سر امیرعلى چه آمده است.
به مادربزرگ امیرعلــى گفتیم ما مى خواهیم 
به آنها کمک کنیم او در جــواب ما گفت اگر 
مى خواهید به کسى کمک کنید به من کمک 

کنید آنها به کمک شما احتیاج ندارند.
این را هم باید بگویم که پدر امیرعلى به غیر از 
اینکه صورت کودك را با منقل آتش سوزانده 
روى بدن کودك هم جاى سوختگى و کودك 
آزارى زیاد دیده مى شد یعنى این اتفاق بارها و 

بارها براى کودك قصه ما افتاده است.
خانه اى که آنهــا در آن زندگى می کنند یک 
خانه تیمى است که موادمخدر در آن خرید و 
فروش مى شود این خانه فاقد هرگونه امکاناتى 
است و براى زندگى اصال شرایط خوبى ندارد 
اینجا آشــپزخانه و حمام نــدارد و فقط یک 
ســرویس بهداشتى مشــترك دارد که کامال 
غیربهداشتى اســت اتاقى هم که امیرعلى در 
آن زندگى مى کرد بدون هیچ یک از امکانات 
بهداشتى و رفاهى است. مدت هاست که ما از 
امیرعلى و پدرش خبرى نداریم و معلوم نیست 

بر سر این کودك بى گناه چه آمده است.
در این میان چه کســانى مقصر هستند پدر 
و مادر کودك یــا دســتگاه هاى مربوطه که 
مى توانســتند خیلى زودتر بــراى این گونه 

مسائل اقدام کنند؟ 
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لطفا خودتان را کامل بــراى خوانندگان 
مجله معرفى کنید.

الف. ك هستم 24 ســال دارم و متاهلم دو تا بچه 
دارم که یکى پسر 7 ساله و یکى دختر 3ساله است.

محمدرضا با شما چه نسبتى دارد؟
محمدرضا برادرم است.

محمدرضا از چند سالگى پیش شما بوده؟
محمدرضا از 6 ماهگى پیش من بوده اســت و 

خودم بزرگش کرده ام.

دلیل اینکه با شما زندگى می کند چى هست؟
پدر و مادرم هر دو معتاد به شیشه هستند و هیچ 
کدام محمدرضا را نمى خواهند این باعث شد که 
من خودم با همه مشکالتى که دارم محمدرضا را 

به خانه خودمان بیاورم و بزرگش کنم.

چه اتفاقى براى محمدرضا افتاده؟
یک سال پیش روزي پدرم محمدرضا را با خودش 

بیرون مى برد. در راه روى پله برقى خانمى به برادرم 
تنه مى زند و محمدرضا را روى پله برقى مى اندازد و 
پله برقى که شکسته بوده دست محمدرضا  داخل 
قسمت شکســتگى مى رود و آسیب مى بیند پدرم 
هم که در حال نجات محمدرضا بوده پایش آسیب 

مى بیند وچندین  بخیه مى خورد.

مخارج زندگى شما چگونه تامین مى شود؟
همسرم با چرخ دستى ســمت بازار بار جابه جا 
می کند خودم هم تا وقتى که محمدرضا و دختر 
کوچکم نبودند به منــازل مى رفتم و کار نظافت 
انجام مى دادم امــا االن که بچــه کوچک دارم 
دیگــر نمى توانم و با حقوق همســرم که حدود 
800هزارتومان اســت ســر مى کنیم. همسرم 
مشــکل تنفســى دارد و کلى خرج داروهایش 
مى شود خودم هم بیمارى قلبى دارم که کلى هر 

ماه باید پول دارو بدهم.

چرا به تهران مهاجرت کرده اید؟
پدر و مادرم هر دو اهل نیشابور هستند اما خودم 

تهران دنیا آمده ام. وقتى ازدواج کردم با همسرم 
به تهران آمدیم پدر و مــادرم هم به خاطر ما به 
تهران آمده اند البته مادرم از پدرم جدا شــده و 
مجدد ازدواج کرده و رفته مشهد زندگى می کند.

پدر و مادر شما از چه زمانى به اعتیاد روى 
آورده اند؟

من از زمانى که یادم هســت پدر و مادرم هر دو 
معتاد بوده اند.

چرا پدر و مادرت معتاد شده اند؟
زمانى که پدر و مــادرم با هــم ازدواج کرده اند 
مادرم معتــاد نبوده؛ آن زمان اگــر مادرم بیمار 
مى شــده پدرم بهش اجازه نمى داده دکتر برود 
و اگر دکتر مى رفته اجازه نداشــته داروهایش را 
استفاده کند پدرم به تجویز دوستانش به مادرم 
تریاك مــى داده تا خوب شــود همین مصرف 
تریاك باعث شــده مادرم معتاد شــود و مواد 
دیگرى را استفاده کند االن هم که مادرم شیشه 

مى کشد.

تاوان اشتباه 
دیگران 

گفت و گو
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خود شــما چند سال اســت که ازدواج 
کرده اى؟

من االن حدود 11 سال است که ازدواج کرده ام 
قبل از اینکــه ازدواج کنم پدرم مــن را به زور 
مى خواست بدهد به یک مردى که خیلى از من 
بزرگتر بود شاید حدودا 15 سال بزرگتر بود. چند 
وقتى که با آن آقا نامزد بودم متوجه شدم ایشان 
کیف قاپ، معتاد و خالفکار است. خواهر مادرم 
دخالت کرد و نگذاشت با آن آقا ازدواج کنم بعد 
همســرم به خواســتگاریم آمد و ازدواج کردیم 
شوهرم افغانى است اما سال هاست که در ایران 

زندگى می کند. از من 4 سال بزرگتر است.

از زندگى مشترکت راضى هستى؟
اوایل خیلى مشکل داشتیم برادرهاى شوهرم و 
پدر شــوهرم خیلى منو اذیت مى کردند. حدود 
7ماه اول ازدواجم با خانواده همسرم افغانستان 
زندگى مى کردم آنجا تنها بودم و شوهرم ایران 

کار مى کرد. 
پدرشوهرم خیلى اذیتم مى کرد مجبورم مى کرد 
لباس هاى همه را با دســت در حیاط بشــورم 
اینقدر که دست هایم خون مى آمد بعد که آمدیم 
تهران زندگى کردیم باز هم با خانواده همســرم 
در یک خانه ســاکن بودیم البته االن هم چون 
محمدرضا برادرم با مــا زندگى می کند خانواده 
شــوهرم مدام به من مى گویند که چرا برادرت 
باید با تو زندگى کند اگر پــدر و مادرت بچه را 
نمى خواســتند چرا بچه دار شــدند چرا پسر ما 
باید خرج زندگــى برادر تو را بدهــد گاهى که 
پدرم شــب ها در خانه ما مى ماند مادرشــوهرم 
مدام به من نق مى زند که چرا پدرم اینجاســت. 
خانواده شــوهرم خیلى در زندگــى ما دخالت 

می کنند.

مخارج زندگى محمدرضا را چه کســى 
پرداخت می کند؟

از زمانى که با موسســه خیریه مهرآفرین آشنا 
شده ام موسســه ماهانه براى محمدرضا برادرم 
مبلغى را واریز می کند اما این را پدرم نمى داند 
اگر بفهمد پول را از مــن مى گیرد و خرج اعتیاد 

خودش می کند.

رابطه همسرت با محمدرضا چگونه است؟
همســرم با محمدرضا رابطه  خوبــى دارد مثل 
بچه خودش با او رفتار می کند و دوســتش دارد 

وقتى دخترمان را بغل می کند محمدرضا را هم 
در آغوشش مى گیرد براى او لباس مى خرد کال 

شوهرم محمدرضا را دوست دارد.

چه جورى با موسســه مهرآفرین آشنا 
شدى؟

از طریق روزنامه. آگهى مهرآفرین را در روزنامه 
دیدم تماس گرفتم و شرایط محمدرضا را شرح 
دادم و آنها هــم محمدرضا را قبــول کردند که 
مخارج عملش را بدهند و برایش ماهیانه مبلغى 
را واریز می کنند تا خرج خورد و خوراکش باشد.

چند وقت اســت که با موسســه خیریه 
مهرآفرین آشنا شده اید؟

نزدیک 4 ماه است که محمدرضا تحت پوشش 
موسسه مهرآفرین درآمده است و ما با آنها آشنا 

شده ایم.

زمانى که محمدرضا روى پله برقى زمین 
مى خورد با موسسه آشنا نبودید؟

نه یک ســال پیــش کــه ایــن اتفــاق افتاد 
موسســه را نمى شــناختیم. نزدیک 8 میلیون 
خــرج عمــل محمدرضــا شــد. آن موقــع 3 

سالش بود. 

رابطه شما با مددکاران مهرآفرین چگونه 
است؟ مددکاران موسسه  چه برخوردى 

با شما دارند؟
مــددکاران برخوردشــان خیلى خوب اســت. 
ارتباطم با خانم ها خواجویى، عبادپور و مکوهى 
است. خانم خواجویى به من گفتند تو محمدرضا 
را نگهدار من شــما را تامین مى کنم که هزینه 
عمل دوم محمدرضا را پرداخــت کردند و یاور 
براى محمدرضا گرفتند و ماهانه براش پول واریز 

می کنند.

چرا خواهرانت محمدرضا را نگه نمى دارند؟
شوهرهایشان نمى گذارند. شوهر خواهرم جلوى 
خودم یک بــار محمدرضا را کتــک زد من هم 

دعوایش کردم و االن باهاش قهر هستم. 

پــدر و مــادرت خرید مــواد مخدر هم 
می کنند؟

نه خدا را شــکر این یــک کار را دیگــر انجام 
نمى دهند.

پدرت کارش چى هست؟
پدرم جلوى درب یک ســرویس بهداشتى کار 
مى کرد محمدرضا که رفت بیمارســتان درگیر 
کار برادرم شــد و از کار اخراجش کردند. چند 
وقت هم با عموم مى رفتند خیابان جارو مى زدند 
که حدود 5 مــاه از آن زمان گذشــته اما هنوز 

حقوقشان را نداده اند.

محمدرضا از پدرت کتک هم خورده است؟
پدرم چند روز پیش محمدرضا را برده بود خانه 
خودش وقتى آوردش دیدم دســتش سوخته و 
تاول زده است از محمدرضا پرسیدم دستت چه 
شده اما حرفى نزد شاید خودش باعث سوختن 
دست محمدرضا شده باشد شاید از قصد دستش 
را ســوزانده باشــد پدرم معتاد اســت و گاهى 
رفتارش در اختیار خودش نیســت. پدرم گاهى 
محمدرضا را با خودش به پارك هرندى مى برد 
که مکان تجمع معتادان است. من خودم چند بار 
از پدرم شکایت کرده ام که چرا مى آید محمدرضا 
را با خــودش مى برد امــا دادگاه مى گوید چون 
پدرش هست نمى شود جلویش را گرفت حتى 
اگر اذیتش هم بکند اشــکال نــدارد محمدرضا 
پیش پدرم امنیت جانى نــدارد. خودم چند بار 
رفتم از توى پارك هرندى نجاتــش دادم آنجا 

جاى اصال خوبى نیست.

چه انتظارى از موسســه مهرآفرین  براى 
محمدرضا  دارید؟

من براى نگه داشــتن محمدرضــا خیلى دارم 
سختى مى کشــم پدرم یک مدل اذیت می کند 
خانواده شوهرم یک مدل دیگر اذیتم می کنند. 
اگر از نظر مالى براى نگهدارى محمدرضا مشکل 
نداشته باشم راحت تر مى توانم  با مشکالتم کنار 
بیایم درآمد شوهرم کفاف زندگى ما را نمى دهد.

 مادر شــوهرم تمامى قبض هاى آب و برق وگاز 
را مى دهد که مــا پرداخت کنیم. از موسســه 
مى خواهم که هر چقدر که در توانشــان هست 
به ما کمک کنند من خیلى مواقع وقتى با بچه ها 
بیرون مى روم اگر بچه ها چیزى از من بخواهند 

در توانم نیست که برایشان بخرم. 

سخن آخر با کى مى خواى صحبت کنى؟
فقط مى خواهــم به خدا بگویم چــرا باید پدر و 
مادرم معتاد باشــند که زندگى ما را هم خراب 

کنند.
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 اگر امکان دارد خودتان را به صورت کامل معرفى 
کنید؟

من فرحناز رافع رییس ســازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر جمهورى اسالمى ایران هستم.

طریقه آشنایى شما با موسسه خیریه مهرآفرین 
چگونه اتفاق افتاد؟

توفیق آشــنایى من با خانم فاطمه دانشور مدیرعامل 
موسســه مهرآفرین به زمانى برمى گردد که ایشــان 
تشــریف آوردند به ســازمان و داوطلب عضویت در 
سازمان داوطلبان شدند ایشان آن زمان وارد شوراى 

شهر شده بودند.

چقدر با فعالیت هاى موسسه آشنایى دارید؟
به واسطه آقاى مصطفایى، مدیراجرایی مهرآفرین با 
زوایاى خیلى ریز و پنهان موسســه از اهدافى که در 
حوزه آسیب هاى اجتماعى دارند آشنا شدم. با توجه به 
اینکه خود بنده خیلى عالقه مند هستم به فعالیت هاى 
NGOها یا ســمن هایى که در سطح جهان فعالیت 
می کنند. اینگونه موسسات  فارغ از هر دیدگاه مادى  

یا حتى اینکه بخواهند منفعت و ســودى را ببرند از 
بابت اینکه یک NGO را برپا کرده اند و شاید به خاطر 
عشقشان یا دغدغه شان براى انسانیت باشد شاید به 
خاطر این باشد که دلشــان مى تپد براى انسان هاى 
دیگر، مى آیند و این ســمن ها را تشکیل مى دهند در 
کل این یعنى حس مسئولیت پذیرى اجتماعى و اگر 

این نبود شاید هیچ سمنى تشکیل نمى شد. 

شما فعالیت هاى مهرآفرین و عملکرد موسسه 
را مناسب و کافى مى دانید؟

زمانى که  ما یک فعالیت یا یک کار را انجام مى دهیم 
آن نیاز را اول در خودمان و بعد در اطرافیان و جامعه 
حس مى کنیم. کوچکترین هسته یک جامعه خانواده 
اســت و یک خانواده زمانى خانواده نامیده مى شــود 
که  از پدر و مادر و فرزند تشــکیل بشــود یا حداقل 
یک زوج تشکیل شده باشــد. جامعه هم مجموعه اى 
از خانواده هاســت و داراى نیازهاى فراوان که یکى از 
این نیازها احترام متقابل اســت که باید نسبت به هم 
داشته باشیم نســبت به هم حس نوع دوستى داشته 
باشیم  و این در حقیقت دیگران را بر خودمان ترجیح 

دادن است باید حســش در درونمان باشد آن زمان 
است که  مى توانیم یک آدم اجتماعى باشیم یک فعال 
اجتماعى  خوب باشیم و مى توانیم در جامعه خودمان 
موثر باشیم. این NGOها یک بسترى را براى انسان ها  
و جامعه مهیا می کنند که خوب بودن را و انسان بودن 

را تجربه کنند. 
اهداف و دســتاوردهاى این ســمن ها خیلى مقدس 
است همین که یک درد و رنجى را کم می کنند آالمى 
را تســکین مى دهند اینها خیلى مقدس اســت ولى 
مقدس تر از همه این هستش که خوب بودن را در یک 
جامعه درونى می کنند یعنى بــه خوب بودن در یک 
جامعه عمق مى دهند. وقتى یک جامعه  خوب بشود 
جامعه جامعه اى باشــد که فکر هم نوع باشند جامعه 
مشارکتى داشته باشیم جامعه اى که در مسیر حقیقت 
عشق به هم نوع حرکت داشته باشد خیلى از مسائل 
و آسیب ها حل مى شود و دیگر در آنجا آسیبى به نام 
آســیب کارتن خوابى، کودکان کار، فقر، تن فروشى  
و درد و رنــج  و حتى مهاجرت  هم نخواهیم داشــت. 
مهاجرت هــم مى تواند یک آســیب اجتماعى خیلى 
بزرگ در جامعه باشــد. من فکر مى کنم که سمن ها 

زیباترین لحظه، لحظه ایست که
 آدم هایى مى بخشند و هدیه مى کنند

گفت و گو
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توانایى انجام این کارها را دارند که موسســه خیریه 
مهرآفرین هــم یکى از این ســمن ها از جامعه بزرگ 
سمن هاى جهانى است. این موسسه ها و در حقیقت 
تشکل هاى مردمى و مردم نهاد  به درونى سازى خوب 
بودن در جامعه و همچنین عمق بخشــیدن به مهر و 
محبت و اینکه عدالــت اجتماعى را برآورده بکنند در 
سطح جامعه مى توانند خیلى موثر و تاثیرگذار باشند. 

نظر شما در مورد مهرورزى و نیکوکارى چیست؟
وقتى با فعالیت هاى موسسه نیکوکارى مهرآفرین آشنا 
شدم با دغدغه هایش با کارها و اقداماتى که توسط افراد 
صورت مى گیرد یک روزنه از امید در دل من به عنوان 
یک شــهروند حقیقى و نه حقوقى به وجود آورد که 
چقدر انسان هاى خوب هستند که به صورت سازمان 
یافته دارند دردها را شناســایى می کنند و در جهت 
رفع این دردها تالش می کنند و اصال نباید نا امید بود 
و اصال نباید ناامید بشــویم که درد خیلى بزرگ است 
این رنج خیلى زیاد اســت این آسیب خیلى گسترده 
است این آسیب خیلى توسعه پیدا کرده ما نمى توانیم 
کارى انجام بدهیم باور کنید هر کسى مى تواند حتى با 
یک نگاه محبت آمیز حتى با دلسوزى و اینکه تشویق 
کردن یک فــرد، تحریک کردن یک فرد و حســاس 
کردن اشخاص دیگر مى تواند در کم کردن آن آسیب 

نقش داشته باشد و نقش ایفا کند. 
وقتى سرگذشــت بزرگان را در جهــان مى خوانیم 
مى بینیــم که از صفر شــروع کردند و بعــد یک کار 
بزرگ انجام شــده است مثال شــرکت اپل را ببینید 
که چگونه شــروع به کار کرده و چگونه شــروع شده 
است و این اپل امروزى به وجود آمده خب ما با توجه 
به اینکه مســلمان هســتیم در یک جامعه اسالمى 
زندگى مى کنیم از دیــر باز از بیش از 1400ســال 
پیش پیامبران ما آمده اند امامان ما آمده اند و همیشه 
به ما یک چیــز را آموزش داده اند آن هــم اینکه فکر 
همدیگر باشــیم احترام بگذاریم بــه همدیگر حق و 
حقوق همدیگر را رعایت کنیم دیگران را بر خودمان 
ترجیح بدهیــم و باالخره این روایــت از فاطمه زهرا 

«الجار ثم الدار».
 مــن همیشــه مى گویم کــه ایــن ضرب المثل که 
مى گویند چراغى که به خانه رواست به مسجد حرامه 
ضرب المثل اشتباهى است با فرهنگ اصیل ایرانى جور 
در نمى آید با فرهنگ انســانى اصال جور در نمى آید و 
اصال مطابقت نمی کند به دلیل اینکه وقتى به فرهنگ 
اصیل ایرانى نگاه مى کنیم مى بینیم دیگران را همیشه 
بر خودشان مقدم کرده اند در فرهنگ اصیل اسالمى 
وقتى نگاه مى کنیم مى بینیم که سوره هل اتى ... نازل 

شده است. 
وقتى کــه در رفتار و منــش ائمــه و بزرگانمان نگاه 
مى کنیم مى بینیم که همیشه دیگران را ارجح کرده اند 
در نتیجه این ضرب المثل نمى تواند درســت باشد و 
نمى تواند یک منشاء انسانى داشته باشد چون وقتى 

این ضرب المثل را استفاده مى کنیم مى گوییم وقتى 
خودمان نیاز داریم به دیگران چیزى را نبخشــیم در 
صورتى که بهترین و زیباترین لحظه لحظه اى اســت 

که آدم هایى مى بخشند و  هدیه می کنند. 
من فکر مى کنم هیچ شیرینى باالتر از بخشیدن نیست 
بخشیدن که مى گویم بخشیدن وقت و زمانمان است 
آن مدت زمانى که در اختیــار دیگران قرار مى دهیم 
براى اینکه درد و رنج آنها را کاهش دهیم یا مشــکل 
آنها را رفع کنیم. بخشــیدن مى تواند مادى باشــد یا 
کمک هاى بهداشتى  و پزشکى یا معیشتى باشد یا در 
هر زمینه اى دیگر لذتى باالتر از این بخشیدن نیست 
یعنى حس خیلى زیبایى به آدم دســت مى دهد که 
هیچ وقت اگر میلیاردهــا پول خرج بکنید نمى توانید 
آن حس زیبــا را در خودتان ایجاد بکنیــد و امروزه 
هم از نظر روانشناسى ثابت شــده که انسان هایى که 
به دیگران کمک می کنند و روابــط اجتماعى باالیى 
در ســطح جامعه دارند امید به زندگى در آنها باالتر 
است و از لحاظ روحى و روانى امیدوارتر هستند نشاط 

باالترى دارند.
ما زمانى مى توانیم به یک نشــاط اجتماعى  در یک 
جامعه امیدوار باشــیم و به یک جامعه اى که ســطح 
در حقیقت امید به زندگیش باال باشــد برسیم که در 
انسان ها بتوانیم ترویج دهنده این حس نوع دوستى 
باشــیم و گرنه نمى توانیم و ایــن کار را از همه بهتر 
سمن ها مى توانند انجام بدهند تشکل هاى مردم نهاد 
مى توانند انجام بدهند ولى این تشکل ها در حقیقت 
دچار یکسرى آسیب هایى هستند یکى از این آسیب ها 
این است که مى توانند اعتماد مردمى را از دست بدهند 
اگر درســت عمل نکنند باالترین ســرمایه براى یک 
سمن یک تشکل مردمى اعتماد مردم است تا زمانى 
که مردم کمک نکنند او نمى توانــد به بقاى خودش 
و حیات خودش ادامه بدهد و این میســر نمى شــود 
مگر اینکه با اعتماد  آنها و شــفافیت در کار و اگر این 

شفافیت نباشد باز نمى تواند موفق باشد.
من فکر مى کنم موسســه مهرآفرین هــم در کارش 
شــفاف بوده و هم خدماتش فراگیر بــوده و دردها را 
شناسایى کرده بعد ســازماندهى کرده و به آن سمت 
و سو برده و خدمت ارائه داده و توانسته خوب اعتما د 

مردم را جلب بکند.

فعالیت هاى هالل احمر با مهرآفرین در همین 
زمینه مشترك هست؟

ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر فعالیت هاى 
اجتماعى گســترده اى را دارد در زمینه فعالیت هاى 
بشر دوستانه  و نوع دوســتانه چه قبل از حوادث در 
زمان عادى چه بعد از حوادث و چه حین حوادث. در 
قسمت قبل از حوادث به آموزش همگانى مى پردازیم 
به باال بردن سطح آمادگى در سطح جامعه مى پردازیم 
تاب آورى را در جامعه باال ببریم در مقابل آسیب هایى 
چون سیل و زلزله و آسیب هاى مختلف حتى جنگ و 

غیره ایجاد مى شود و حتى آسیب هاى اجتماعى ما اگر 
جامعه تاب آور داشته باشیم خیلى از مشکالتمان حل 

مى شود  به خیلى از آسیب ها کمک مى شود. 
جمعیت هالل احمر در حوزه آســیب هاى اجتماعى 
فعالیت هایــى را با مشــارکت داوطلبین مــا انجام 
مى دهند فعالیت هاى متعددى هست مثل پیشگیرى 
از ویروس HIV، پیشگیرى از سرطان هاى شایع میان 
خانم ها، پیشگیرى از اعتیاد و پیشگیرى از رفتارهاى پر 
خطر که افراد در جامعه مى توانند انجامش بدهند در 
همه این زمینه ها کار می کند و این پروژه ها را طراحى 
می کنند پروژه ها  بعضى ها محلى هستند و بعضى ها 
سرزمینى هستند با توجه به نیاز منطقه پروژه صورت 
مى گیرد بعضى از پروژه ها ملى هستند که با همکارى 
موسسه مهرآفرین در زمینه توانمندسازى زنان پروژه 
را شروع کردیم در خصوص زنان باردار و کودکانى که 
نیازمند هستند و سوءتغذیه دارند با هم یک سرى کار 
انجام داده ایم در خصوص زنان بــاردار کارتن خواب 
کارى را جدیدا با موسسه مهرآفرین شروع کرده ایم  و 
هر جایى که احساس بکنیم مى شود هم افزایى  انجام 
داد مى شود مشارکت کرد با هم که به نتیجه مطلوب 
برسد سعى مى کنیم از ظرفیت و پتانسیل NGOها 
استفاده بکینم  براى نخســتین بار تجمع  NGOها 
را با بیش از 400  در سراسر کشــور تشکیل داده ایم 
این NGOها  با ما تفاهم نامــه دارند با ما پروژه هاى 
مشترك آموزشى، بهداشــتى  و معیشتى و درمانى و 
حمایتى را با ما اجرا می کنند که یکى از NGOهاى 
فعال ما موسسه مهرآفرین هســت با آنها پروژه هایى 
مشــترك داریم و امیدواریم کــه بتوانیم  جهت رفع 
آسیب هاى اجتماعى کاهش درد و رنج مردم خوبمان 
در اقصى نقاط کشــورتعامل بیشترى را با NGOها 

داشته باشیم. 

هالل احمر طرحى را در زمینــه زنان و مادران 
کارتن خواب داشته  در این مورد توضیحاتى را 

مى فرمایید.
در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.

اهداف سازمان را مى فرمایید.
ما هدف مان آگاهى دادن اســت. به باال بردن ســطح 
آمادگى در ســطح جامعــه مى پردازیــم در مقابل 
آســیب هاى اجتماعى که تاب آورى را در جامعه باال 
ببریم. در همین زمینه ها یکسرى اهدافمان با موسسه 

خیریه مهرآفرین  هست که مشترك هستند. 

از طرف سازمان شما به موسسه مهرآفرین چه 
کمک هایى شده است؟

کمک هاى ما به موسسه مهرآفرین در زمینه پروژه هاى 
مشترکى هستند که با هم داشته ایم و ارتباط ما با هم 
همین گونه است. اقدامات خوبى تا به حال انجام شده 
اما هنوز هم جــاى کار دارد و مى توانــد این اقدامات 



پاییز 1394 . شماره 28 36

ادامه دار باشد.

آیا این اقدامات مناسب هستند؟
از آنجایى که فعالیــت اصلى مهرآفریــن روى زنان 
بدسرپرست متمرکز شده است و اقدامات و خدماتى 
که داده مى شــود به این خانم ها است به نظر من کار 

بسیار مناسبى است.

ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر چند سال 
سابقه فعالیت در زمینه آسیب هاى  اجتماعى را دارد؟
جمعیت هالل احمر حدود 95 سال است که تاسیس 
شده و ســازمان داوطلبان باالى 50ســال است که 

فعالیت می کند.

جمله پایانى
باز هم همپــاى فروردیــن در فصل جــاودان امید، 
شکوه همدلى را مهربانانه به عیدانه سفره هاى خالى

 ببریم. 

گفت و گو





پاییز 1394 . شماره 28 38



39 پاییز 1394 . شماره 28 





41 پاییز 1394 . شماره 28 

موسسه نیکوکارى مهرآفرین با  10 سال فعالیت 
در زمینه زنان بدسرپرســت و بى سرپرســت 
فعالیت مى کند و تا به امروز در این زمینه کامال 

موفق عمل کرده است.
این موسسه با ارائه خدمات به مددجویان تحت 
پوشش خویش در تمام ایران فعالیت مى کند و 

تمامى سطح کشور را شامل مى شود. 
موسســه نیکــوکارى مهرآفریــن در چندین 
اســتان ایران شــعبه دارد و با افتتاح اینها کار 

خدمات رسانى به مددجویان را انجام مى دهد.
افتتاح این شعبات در این ده سال باعث شده تا 
آوازه نیک این موسسه و خدماتش به همه برسد 
و قشر زیادى از زنان بدسرپرست و بى سرپرست 
را تحــت پوشــش و حمایت خویش داشــته 

باشد.
به تازگى این موسسه خوش نام در استان البرز 
به مرکزیت شهر کرج شــعبه دیگرى را افتتاح 

کرده است.
در راســتاى ارائه خدمات براى مددجویان در 
شهر کرج بهمن ســال 94 این شعبه موسسه 

مهرآفرین  افتتاح شد.
از جملــه گروه هــاى هــدف ایــن موسســه 
خانواده هاى بدسرپرست به ویژه زنان و کودکان 
از جمله کــودکان کار و نوجوانــان بازمانده از 
تحصیل، زنــان معتاد یا داراى همســرمعتاد، 

کودك آزارى و خشونت هاى خانگى است.
رویکــرد موسســه نیکــوکارى مهرآفریــن 
مبارزه بــا فرهنگ فقر در حاشــیه نشــینان 
و توانمندســازى ایــن محــالت اســت.
موسســه خیریه مهرافرین با افتتاح شعبه کرج 
فعالیت هاى گســترده اى را در این شعبه تازه 

تاسیس انجام داده است.
موسســه مهرآفریــن با جمــع آورى اطالعات 
از منابــع موجــود در محلــه از مســاجد، 
. ســعى در  . مــدارس، مراکــز خیریــه و.
شــناخت افرادى داشــت که مى توانند تحت 
پوشــش و حمایــت موسســه قــرار گیرند.

از دیگر خدمات این موسسه ارتباط با ارگان ها 
و ســازمان هاى ذى ربط به منظور ارائه خدمات  
که به جهــت هم افزایى برنامه هــاى حمایتى 

داشته است.
ارتباط با مراکز بهداشــتى شهر کرج و برقرارى 
رابطه با این مراکز از دیگر خدمات این موسسه 

بوده است.
تمامى کسانى که تحت پوشــش موسسه قرار 
مى گیرند بایــد از خود یکســرى اطالعات به 

شعبه کرج موسسه نیکوکارى مهرآفرین افتتاح شد
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گزارش

موسســه بدهند که براى تکمیــل پرونده نیاز 
اســت که در واحد کــرج هم با کامــل کردن 
این فرم هــا ســعى در خدمات رســانى بهتر 

شده است.
براى تشــکیل و تکمیــل پرونده در موسســه 
مهرآفرین  مددکاران باید به منازل مددجویان 
رفته و با بازدید از این منازل ایــن پرونده ها را 
تکمیل کنند که این اتفاق بعد از افتتاح شــعبه 

کرج به وقوع پیوست.
مددکاران موسسه نیکوکارى مهرآفرین شعبه 
کرج با برقرارى ارتباط با خانواده ها ســعى در 
ترغیب آنها براى شــرکت در جلسات آموزش 

همگانى که موسسه برگزار مى کند داشتند.
از دیگر خدمات و فعالیت هاى این موسسه تحت 
پوشــش قراردادن خانواده هاى بى سرپرست، 

خودسرپرست و بدسرپرست بوده است.
وقتى خانواده هاى بى سرپرست، خودسرپرست 
و بدسرپرست تحت پوشش درآمدند شعبه کرج 
موسسه رایزنى هایى جهت ارائه تسهیالت به این 
خانواده ها انجام داد که این تســهیالت ارتقاى 
فرهنگ و بهداشت و درمان خانواده هاى تحت 

پوشش موسسه بوده است.
یکى از مهمترین فعالیت هاى این شــعبه انجام 
پژوهش در جهت بررســى آســیب شناســى 

اجتماعى در شهر کرج بوده است.
در بین محالت حاشــیه نشین شهرکرج توزیع 
مجله همراز ویژه مددجویان انجام شده است که 
از دیگر خدمات مددکاران شعبه کرج بوده است.
شــعبه کرج موسســه با تالش بــراى جذب و 
گردآورى ظرفیت هاى نیکوکارى در این شهر و 
راه اندازى سیستم یاورگیرى تا به حال توانسته 
به خوبى فعالیت داشته باشد و در این زمینه هم 

موفق عمل کرده است.
ارائه خدمات تخصصــى مددکارى اجتماعى به 
خانوادهاى تحت پوشــش از دیگر خدمات این 

موسسه در شعبه کرج بوده است.
البتــه اینهــا گوشــه کوچکــى از خدمات و 
فعالیت هاى این شعبه موسسه مهرآفرین بوده 
است و خدمات این موسسه به همین چند موارد 

بسنده نمى کند و خالصه نمى شود.
مهرآفرین اعتقاد دارد ســزاوار است هر انسانى 
با نیکوتریــن روش هاى تربیتــى و فرهنگى و 
اقتصــادى، در آغوش امن خانــواده، با محبت 
و عشــق؛ و در جامعه، با احترام و تکریم رشــد 
کند؛ و در این مســیر، زنان و کــودکان، نیاز به 
حمایت بیشــترى دارند چرا که زنان یا مادران 
ما، پرورش دهندگان آینده ســاز و آینده سازان 
بشــرى هســتند؛ و کودکان، امانت هاي الهى؛ 
که بیشتر از بزرگترها، محتاج حمایت و نوازش 

هستند.
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فرهنگ
پیام فاطمه دانشور مدیرعامل موسسه نیکوکارى مهرآفرین به 

مناسبت روز جهانى کودك
جشن والدت پیامبر اکرم(ص) انجام شد
پالت به نفع مهرآفرین روى صحنه رفت

علی ضیاء  و دغدغه ي کودکان کار
کریس رونالدو، بخشنده ترین  ورزشکار سال 2015 دنیا
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اخبار موسسه

 

بغــض گلویــش را گرفته بــود؛ پاهایش 
مى لرزید؛ ایستادن در آستان گنبدطالى 
روبه رویــش، برایش مثل یــک رویا بود. 
همیشه این منظره را روى صفحه تلویزیون 
با حسرت و اندوه تماشا کرده بود. حاال اما 
دعاها و نذرهایش مســتجاب شده بود و 
مى توانست عظمت و تقدس این مکان را 
با چشم هاى خودش، از نزدیک ببیند. در 
آستانه چهل سالگى، آقا او را براى اولین بار 
 طلبیده بود. قلبش لبریز از شوق و قدردانى 
شد. دست دخترکوچکش را گرفت و هردو 

به سمت حرم امام رضا(ع)  رفتند.
م.الف، یکى از مادرانى است که در روزهاى 
تاسوعا و عاشورا، توسط موسسه مهرآفرین 
به همراه فرزندان شان روانه مشهد مقدس 
شــدند. براى این گروه که اولین بار بود به 
زیارت حرم امام رضا(ع) نائل مى شدند، این 

سفر تجربه اى معنوى و پرشور بود.
فاطمه.ص مى گوید:«من همیشــه آرزو 
داشــتم که بروم زیارت امام هشــتم ولى 
هیچ وقت امکانش را نداشــتم. مشکالت 
زندگى جایى براى مسافرت نمى گذاشت. 

سفر زیارتى جمعى از 
مادران مهرآفرین

جایى براى 
تسکین دردها

 

نشــاندن گل لبخند بــر لبان کــودکان 
اســت همگانــى  وظیفــه  ایرانــى 

جهان امروز جهانــى مملــو از خطرات و 
آســیب هایى اســت که مى تواند کودکان 
ما را دچار صدمات جبــران ناپذیرى کند.

ایــن خطــرات ناشــى از نــگاه و نگرش 
مردمانى اســت که بى توجه به ویژگى ها و 
کرامت انســانى کودکان را در اقصى نقاط 
جهان بــه بدترین شــکل مــورد هجوم و 
آسیب هاى جسمى و روحى قرار مى دهند 
تا ســر از آوارگــى، جنگ، یتیمــى، فقر، 
خشونت، وحشــت و محرومیت درآورند.
کــودکان در آیین ها و مذاهــب گوناگون 
همواره مورد احترام و تکریم بوده و در عرف 
بین الملل نیز حقــوق ویژه اى بــراى آنان 
تعریف شده است تا نسل آینده نسلى سرشار 
از انســانیت و پاك سرشــتى تربیت شود.

اعتقاد مــا بــر این اســت که کــودکان 
ســرمایه آینده جامعه به شــمار مى روند 
و بــراى رســیدن بــه این هــدف همگى 
نیازمنــد هدایــت صحیــح و برنامه ریزى 
مناســب جهت تحقق این هدف هستیم.

اینک که همچــون روال هر ســاله روز 8 
اکتبر برابر با 16 مهرماه از ســوى یونیسف 
روز جهانى کودك نامگذارى شــده یک بار 
دیگر وظیفه حمایت از کــودکان بر دوش 

همه ما ســنگینى مى کند تا با برنامه ریزى 
مناســب و اتخــاذ تصمیمات شایســته 
شــرایطى را فراهم آوریــم تا دنیــا براى 
کودکان ما دنیایــى بهتر و زیباتر باشــد.

امسال بر اساس ســنت نامگذارى هرساله، 
روز جهانــى کودك به نام «دنیــا با لبخند 
کــودکان زیباســت»  نامگذارى شــده تا 
همگان تالش کنند ایــن موهبت الهى که 
همانا لبخند و شــادى اســت براى تمامى 
کودکان فراهم شــود و انتظــار من از همه 
ایرانیان این اســت که براى نشــاندن گل 
لبخند بر لب کودکان وطنمان تالش کنند.
موسسه خیریه «مهرآفرین پناه عصر» نیز در 
راستاى سیاست هاى کالن خود در زمینه 
حمایت از کودکان کار و بدسرپرست تالش 
خواهد کرد چون همیشه در خدمت رسانى 
و کمک به این عزیزان پیشــگام بوده و در 
حد بضاعت خود شــرایطى را فراهم آورد تا 
کودکان میهنمان فارغ از جنسیت و قومیت 
آینده اى سرشــار از موفقیت را رقم بزنند.

درپایان یادآور مى شــوم حمایت از حقوق 
کودکان به یک روز خالصه نمى شود و این 
وظیفه تک تک ماست تا در تمام اوقات سال 
براى بهبود شــرایط کمى و کیفى زندگى 
کودکان ایران زمین تالش کنیم و مهرآفرین 

در این زمینه همچون همیشه کوشاست.

پیام فاطمه دانشور مدیرعامل موسسه 
نیکوکارى مهرآفرین به مناسبت روز 

جهانى کودك
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روز والدت امام رضا پــاى تلویزیون خیلى 
گریه کردم؛ گفتم آقا ایــن همه خارجى از 
راه هاى دور مى آیند پابوس شما، یعنى من 
اینقدر بى لیاقتم؟ باورم نمى شد آقا صدایم 
را بشنود و به این زودى جواب بدهد. وقتى 
از مهرآفرین تماس گرفتنــد و گفتند قرار 
است شما را بفرستیم مشهد، از خوشحالى 
بال درآوردم، خدا خیرشــان بدهد که مثل 

همیشه بانى خیر شدند.»
براى م.الف هم این ســفر، آرامش روحى و 
روانى قابل توجهى به ارمغان آورده اســت. 
او زیارت امــام رضا(ع) را تجربــه اى زیبا و 
به یادماندنى توصیف مى کند و مى گوید:« 
از این که ایام عاشــورا و تاسوعاى امسال را 
در مشــهد گذراندم خیلى خوشحالم. همه 
چیز عالى بود و به همه ما خوش گذشــت. 
با قطار رفتیم و برگشتیم و محل اقامت مان 
زائرســرایى با بهترین امکانات بود. از همه 
مهم تر اینکه بچه هایمان در کنارمان بودند 

و خیالمان بابت همه چیز راحت بود.»
مسئوالن و یاوران مهرآفرین، این سفر سه 
روزه را با هدف تقویــت پیوندهاى معنوى 
و اعتقــادى مددجویــان تــدارك دیدند 
چرا که طبــق نظر روانشناســان، باورهاى 
عمیق مذهبى، افراد را  مقابل دشوارى ها و 
نامالیمات زندگى مقاوم تر مى کند. عبادت، 
دعا و زیارت اماکن مقــدس، با ایجاد حالت 
اتصال به منشاء هستى، نقش انکارناپذیرى 
در قدرتمنــد کردن روان انســان و تقویت 

ارزش هایى همچون صبر و بردبارى دارد. 

 

16 مهر هر ســال همزمان با 11 اکتبر 
روز جهانى کودك نام گرفته اســت؛ 
روزى که در آن پدران، مادران، مربیان 
و دســت اندرکاران مســائل کودکان، 
فرصــت مى یابند تا دربــاره کودك و 
دنیاى زیباى آن بیاندیشند و افق هاى 
زیباترى براى آینده کودکان ترســیم 
کنند. در این راســتا، کــودکان ایران 
زمین در پرتو اســتعدادى سرشــار، 
امیدهاى آینده طالیى کشــورند تا با 
استفاده از تجربه گذشــته و غنیمت 
شمردن شــرایط کنونى، ارمغان آور 

فردایى بهتر باشند.
کودك یعنى امید و تحــرك؛ امید به 
آینده و کوشش براى تحول و تکامل. 
کودك یعنى زیبایى؛ زیبایى برخاسته 
از فطرت پــاك و عصمــت کودکانه. 
داشــتن کودك یعنى داشتن یک در 
گرانبها و آغاز یک مسئولیت سنگین، 
یعنى شــروع یک امانتــدارى بزرگ، 
یعنى تربیت، پــرورش و آموزش. پدر 
و مادر شــدن یعنى امین شــناخته 
شــدن، امین پــروردگارى که چنین 
امانــت گرانبهایــى را در اختیار آنان 
نهاده است و باید کمال دقت را در این 
امانتدارى پر ارج و پر اجر به خرج داد.

روز جهانی کودك بهانه اي براي ورود 
به جهان کودکان اســت؛ بــراي ورود 
به این جهــان بایــد آگاهی هاي خود 
را فرامــوش کنیم و بــا ناآگاهی هاي 
کودکانمــان همراه شــویم. آموختن 
زبــان کودکانه نیز قدم بعدي اســت. 
در ســال 1946 بعد از جنگ جهانی 
دوم در اروپــا، انجمــن عمومــى 
ســازمان ملل به منظــور حمایت از 
کــودکان، مرکز یونیســف را که ابتدا 
انجمــن بین المللــی ویژه کــودکان 
ســازمان ملل نام گرفــت ایجاد کرد.

کودکان مهرآفرین در این روز در جشن 
بزرگى با شــعار «دنیا بــا لبخند همه  
کودکان زیباست» که به همت سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت هاى اجتماعى 
شــهردارى تهران در فرهنگســراى 
خــاوران برگزار شــد، در کنار 3000 
کودك دیگر حضور بهم رساندند ، این 
روز براى کودکان مهرآفرین روزى به 
یاد ماندنى بود که همیشــه در خاطر 
ایــن عزیزان باقــى خواهــد ماند. در 
این جشن، شــهردارى محترم ضمن 
پذیرایى دلچسب به عزیزانمان به رسم 
یاد بود ساعت مچى و یک جایزه ویژه( 

یک دستگاه دوچرخه) هدیه کردند.  

مهرآفرینى ها در 
جشن روز جهانى کودك
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جشن والدت پیامبر اکرم(ص) انجام شد
مراســم مولودى خوانى موسسه مهرآفرین در 
روز 17 ربیع االول زادروز تولد پیامبر مهربانى 

برگزار شد.
اجراى ایــن مراســم را خانــم خوانســاریه 
روانشناس، مشاور خانواده و مدرس مهارت هاى 

زندگى به عهده داشت.
خوانساریه مراســم مولودى را  با این جمالت 

شروع کرد:
بسم اهللا الرحمان الرحیم 
به نام خداوند مهرآفرین

چنان لطف او شامل هر تن است
که هر بنده گوید خداى من است 

چنان کار هر کس بهم ساخته
که گویى به غیرى نپرداخته 

به نام خدایى کــه مى خندانــد، مى گریاند و 
دوستت دارد.

 ســپس میــالد رســول اکــرم(ص) و امام 
جعفرصــادق(ع) را تبریک گفــت و ادامه داد 
افتخار مى کنم که در رکاب مهرآفرین باشم و در 
رکاب خانم دانشور عزیزم باشم که سال هاست 
از دور و نزدیک با فعالیت هاى ایشــان آشــنا 
هستم و اعتقادم این است که آدمى گر ایستد 

بر بام عشق   دست هایش تا خدا هم مى رسد. 
دوســتان عزیز یک مختصرى از فعالیت هاى 
مهرآفرین را براى شما بازگو مى کنم. مهرآفرین 
نزدیک 10سال است که فعالیت خودش را آغاز 
کرده اســت تمرکز این موسسه روى کودکان 
بازمانده  از تحصیل به ویژه کودکان بدسرپرست 

یا بى سرپرست بوده است.
ما در کشــور خودمان انجمن خیریه اى که به 
صورت خاص از این کودکان حمایت کند نداریم 
کودکانى  مانند رعنا که همراه مادرش سمیه 
مورد اسیدپاشى قرار گرفت مادرش را از دست 
داده و پدرش در زندان به سر مى برد و یک چهره 
نازیبا براى رعنا به جا مانده. رعنا، خداراشــکر 
تحت پوشش موسسه مهرآفرین درآمده و همه 
روزه هم دارد زیباییش را به دست مى آورد و هم 
دارد به زندگى طبیعیش برمى گردد. خوشا به 
سعادت کسى که مى تواند دست خداوند باشد 
روى زمین. من از همین جا دست هاى پر مهر 

خانم دانشور را مى بوسم. 
اگر در زندگى به کســى حســرت بخورم فقط 
ایشان اســت آن هم به خاطر کارهاى بزرگى 
است که ایشان انجام داده اند.  فعالیت مهرآفرین 
فقط به تهــران خالصه نمى شــود طبق آمار 
شــهرها و اســتان هایى ماننــد اراك، کرمان 
ســیرجان، بندرعباس، سیستان و بلوچستان، 
مشهد ، تبریز و یاســوج مهرآفرین شعبه دارد. 
بالغ بر 6000نفر تحت پوشــش موسسه قرار 
دارند که مطمئنا شما عزیزان هم از این موسسه 

حمایت مى کنید.
مهرآفرین کارهاى زیباى زیادى انجام داده که 
اگر مجالت به دست شما رسیده باشد در جریان 

قرار گرفته اید. 
شما مى توانید با مراجعه 

ســایت  بــه 
یــن  فر آ مهر

mehrafarinorg.com بیشــتر با اهداف 
این موسسه خیریه آشنا شوید. 

فعالیت جدیدى که فاطمه دانشــور شــروع 
کرده اســت حمایــت از مــادران و بچه هاى 

کارتن خواب اســت که این روزها زیاد در مورد 
این مساله  صحبت مى شــود که خود ایشان 

به صورت مفصل براى شــما عزیزان شرح 
خواهند داد. 

خدا پرسد زما فردا چه آوردى
به جز بار گناه خــود تو از دنیا چه 

آوردى
به سال ها خوردى و نوشیدى 

و پوشیدى
براى قدردانى هدیه بهر ما 

چه آوردى 
تــو را دادیم 

عقل و منطق  
و نیروى انسانى

تو درآنجا گرفتى کام دل اینجا چه آوردى 
بسى داد و ستد کردى تو در دنیاى آشفته

در این بازار وانفسا بگو کاال چه آوردى 

در اینجاى مراسم خوانســاریه مجریه برنامه از 
فاطمه دانشور خواستند که به ایراد سخنرانى 

بپردازند.
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فاطمه دانشــور در جایگاه قــرار گرفت  ضمن 
عرض سالم و احترام خدمت تک تک مدعوین و 
حاضرین جمع که آنها را خواهران و یاوران خود 

نام برد سخنرانى خود را شروع کرد.
دانشور در ابتدا میالد پیامبر مهربانى را تبریک 
عرض کــرد و ادامــه داد خیلى دلــم براى تک 
تک شما عزیزان براى کســانى که سال هاست 

را  مهرآفریــن 
کمــک مى کنند 
تنگ شده بود و خوشحالم 

امروز شما را مى بینم.
در زمان جاهلیت دختــران را زنده به گور 
مى کردند اما با ظهور اسالم و اقداماتى که پیامبر 
انجام داد این ســنت غلط را توانســت از میان 
بردارد. پس ما هم مى توانیم براى نجات کودکان 

تالش کنیم.ما با این پیشــینه دینى و ایرانى که 
داریم  باید بتوانیم مانع از آسیب دیدن کودکان 
باشیم. قصه من را شاید همه بدانند صحبتى که 
ده سال پیش در مکه با خدا داشتم. در سرزمین 
وحى با خدا گفتگو کردم و عهدى با او بســتم از 
خدا خواستم مشــکالت من را کمک کند تا آنها 
را حل کنم و من در ازاى این کار در راه خودش 
قدم بردارم و تالش کنــم و به فقرا کمک کنم. 
آن زمان خیلى ذهنم به ســمت 
کودکان بدسرپرســت 
بیشــتر  نمى رفت 
فقــرا در نظرم 
بود عهــد را با 
بســتم  خدا 
و قســم یاد 
یا  کردم خدا
اگر مشکالت 
من حل بشود 
بــه بندگانت 
خدمــت کنم. 
من در مکه 2 بار 
قرآن را ختم کردم و در 
تک تک آیه هاى قرآن متوجه 
شدم که چقدر خدا به خدمت به 
خلقــش تاکید کــرده و به خلقش 
سفارش کرده است و مدام گفته:«اى 
کسانى که ایمان آورده اید و عمل صالح 
انجام مى دهید نیکــوکارى کنید.» بعد 
از بازگشت از این ســفر گره از مشکالتم 
برداشته شــد و من تا عمر دارم به خدا 
مدیون هستم. خیلى با انرژى قسمتى از 
دارایى و ثروتى که دارم  که البته همه را 
به امانت از خدا گرفته ام صرف این ماجرا 
کردم.وقتى دیدم که عمق این ماجرا زیاد 
است از طریق سفیران مهربانى مانند خانم 
معتمدآریا و دیگران هنرمندان شما را صدا کردم 

و شما آمدید. 
در حــال حاضــر مهرآفرین جمعیتــى حدود 
6000نفر را حمایت مى کند. ســفرهاى زیادى 
به روستاها و به جاهاى دورافتاده رفتم بچه هایى 
را دیدم که در شرایط بدى بودند. بعد از10 سال 
این را مى خواهم به شما بگویم  به عنوان یک آدم 
بى طرف که ایرانى اســت که مى رود و مى بیند 
بچه هایى  را  که ســرپناه درســت و مشخصى 

ندارند مخصوصا آنهایى کــه در معرض خطر و 
آســیب هســتند به ویژه بچه هاى بدسرپرست  
که بچه هاى بدسرپرســت خیلى شرایط بدى را 
دارند. امروز چون روز میالد اســت نمى خواهم 
با خاطرات بد مکدرتان کنم اما بچه هایى بودند 
که در روستاها  از طویله ها کشیدم بیرون که پدر 
آنها را براى گدایى مى بــرد. بچه اى که پدرش با 
ریختن بنزین روى او آتشش زد و من نتوانستم 
نجاتش بدهم و فوت کرد و .... امروز قراره شــاد 
باشیم ولى یک مقدار به کمک شما احتیاج دارم 
تنهایى واقعا نمى توانم کارها را انجام دهم و پیش 
ببرم. با انگیزه کمک به همیــن بچه ها من وارد 
شوراى شهر شدم که بتوانم جاهایى که به واسطه 
حضور من در موسسه مهرآفرین نمى توانم وارد 
شــوم به خاطر حضورم در شــوراى شهر بتوانم 
.به زنــدان زنان بروم، به بند مــادران و کودکان 
بروم، به محله هاى هرنــدى بروم،به جاهایى که 
مدت هاســت همه روى آن خط کشیدن بروم و 
آنها را کنکاش کنم ببینم وضعیت بچه هایشان 

چگونه است.
در شــوراى شــهر بودم که مامورین شهردارى 
گفتند در محله هاى هرندى مــا گدا مى گیریم 
نوزاد در بغلش چند روزه مرده و همچنان با این 
جنازه گدایى مى کند. سر چهارراه ها دیده اید که 
بچه اى را به خودشان بسته اند و دلتان مى سوزد 
و مى خواهید کمک کنید قطعا متوجه شده اید 
که بچه کامال شل افتاده پایش تکان مى خورد و 
برایتان سوال مى شود بچه در این گرما که کاله 
پشمى سرش است چه جورى دوام مى آورد. این 
بچه ها خیلى مورد سواســتفاده قرار مى گیرند. 
متمرکز شــدم روى این موضوع با گدا صحبت 
کردم پرســیدم بچه را از کجــا آوردى؟ گفت: 
خریدمش صد هزارتومان. پرسیدم چه کسى این 
کودك را به تو فروخته؟ رفتم دیدم مادر کودك 
یک کارتن خواب اســت. متوجه شدم وقتى کار 
اینها با بچه تمام مى شــود بچــه را در محلى در 
فرحزاد دفن مى کنند و بچه هاى زیادى را در آنجا 
دفن کرده اند و این قصه در این شــهر مدام دارد  

اتفاق مى افتد.
حاال قصه کارتن خواب ها چیســت؟ زن ها، چرا 

کارتن خواب مى شوند؟
حساس شــدم که ببینم زنان کارتن خواب چند 
نفر هســتند؟ خانه هاى هرندى که زنان خاص 
در آنجا زندگى مى کنند چند نفر هســتند؟ این 
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بود که ایستادم باالى سر شــهردارى و پافشارى 
کــردم روى این داســتان و  در برنامه هایشــان 
این مســاله را هم گنجاندم. متوجه شــدیم که  
500زن کارتن خواب پرخطر داریم که در سنین 
بارورى هســتند ما بین 15 تا 35 سال هستند. 
اینها شــب ها در خیابان مى خوابند. نزدیک چند 
ســال اســت که این اتفاق پیش آمده. این زنان 
باردار مى شــوند که تعدادى از این زنان باردارى 
دوم و سوم شــان نیز هســت.حتى بودند زنانى 
که باردارى 4 را تجربه مى کردند. ســوال کردم 
بچه هاى قبلى کجا هستند؟ جواب زنان نمى دانم 
کجاست، فروختمش، دادم بهزیستى، اجاره دادم 
به کســى دیگر و ... بود. اجاره بــراى چه کارى؟ 
اجاره براى حمل موا مخدر باید  بتوانم خرجم را 
در بیاورم. خانه هایى که یک بچه 4ســاله در آن 
زندگى مى کند بچه 7 ســاله اجاره داده مى شود. 
نامه نگارى کــردم با وزیر بهداشــت که بگذارند 
مددکاران مهرآفرین بروند در بیمارستان هایی که 
زنان کارتن خواب براى زایمان به آنجا مراجعه مى  
کنند بیمارستان هایى مانند مهدیه، اکبرآبادى، 
فیروزآبادى و امام حسین. در جواب نامه من، وزیر 
نامه داد  که مددکاران بیمارستان ها با مددکاران 

مهرآفرین همکارى کنند.
حدود 40 روز است که این کار را آغاز کرده ایم در 
این چند بیمارستان که یکى ازبیمارستان ها هم 
همکارى نمى کند و  38 مورد نوزاد داشتیم. حال 
شما فکر کنید که دیگر شهرها مانند مشهد، کرج 
و بقیه شهرها هم همین وضعیت را دارد. مادرى به 
بیمارستان مراجعه مى کند اما اوراق هویتى ندارد 
بچه را بــه دنیا مى آورد و چــون اعتیاد دارد بچه 
معتاد به دنیا مى آید. بیمارستان حساسیتى ندارد 

که بچه را به بهزیستى تحویل دهد اینجاست که 
مددکاران ما وارد عمل شده و نمى گذارد این بچه 
به دامان مادرى برود که قراراست  باز برگردد به 
خیابان و پارك. بچه را جدا مى کنیم و مى دهیم 
به بهزیستى یا اگر قوانین نگذارد یک مسافرخانه 
را در تهران اجاره کردیم این مادران و خانم ها را 
مى فرستیم مســافرخانه چون جا نداریم. جالب 
است به شما بگویم در بهزیستى و شهردارى جایى 
براى کودك و مادر نداریم. اگر مادر کودکى با او 
باشد هیچ نهاد دولتى نیست که اینها را قبول کند 
دیدم هیچ کسى نیست رفتیم مسافرخانه اجاره 
کردیم که مادران با کودکانشــان آنجا مى روند. 
این یک حرکت جدى است حرکت هاى قبلى را 
هم داریم انجام مى دهیم و شما هم دارید کمک 

مى کنید که انجامشان بدهیم.
من فقط این را از شــما مى خواهم که در فعالیت 
جدید مهرآفرین مــا را تنها نگذارید شــاید این 
بچه ها پدرشــان معلوم نباشد که چه کسى است 
اما بنده خدا هســتند. خداوند روحى از خودش 
در انسان ها مى دمد که این انسان را صاحب شأن 
مى کند. جاهــاى زیادى رفتــم و  صحبت کردم 
گفتم اینها اینگونه هســتند و دلم نمى خواهد به 
آنها بى توجى بشــود اینها بنده خدا هستند. این 
بچه ها چه گناهى کرده اند باید به آنها توجه بشود 
از این چرخه بیرون بیایند و نجاتشان بدهیم. در 
این حرکت جدید شیرخشــک، پوشک و .... الزم 
داریم حمایــت دائمى از این بچه هــا میخواهم. 
بعضى از این مادران بهبــود پیدا مى کنند  و باید 
برایشــان خانه اجاره کرد و توانمندشــان کرد. 
مادرى که نوزاد دارد را نمى توان از فردا فرســتاد 
سر کار باید یکســرى حمایت ها را انجام بدهیم 

تا اینها بتوانند  به جامعه برگردند. خیلى از اینها 
در خانه اى بوده اند که پدر و بــرادر  به آنها تجاوز 
مى کردنند و آمده به تهران و حاال این بالها سرش 
آمده است و یک بچه هم دارد. نمى توانیم به همین 
راحتى بگوییم که چرا این زن کارتن خواب شده. 
یک پیشینه اى دارد که باید این پیشینه را مطالعه 
کنیم اینجاست که مى بینیم که سهل انگارى ما، 

مسئولین و حتى مردم  هم بوده است.
براى من و مددکارانم خیلى دردناك اســت که 
هر روز بچه هایى ببینیم که شاید بتوانیم یکى را 
نجات بدهیم و  یکى را نه. چون قوانین ما قوانین 
محدود کننده است و این کار را  سخت مى کند. 
اما من مصمم هســتم و به خدا و بــه خودم قول 
داده ام و مى ایســتم. براى تهران و شهرستان ها 
توانــم را مى گــذارم و براى ایــن کار و کمک به 
این کودکان به امید و پشــتوانه شــما نیازدارم. 
صحبتم را خیلى شفاف گفتم هر کدام را هم که 

مى خواهید مى توانید بیایید و مستند ببینید. 
پیام رسان من باشید پیام رسان مهرآفرین باشید. 
خیلى نمى توانیم این موضوعات را در رســانه ها  
مطرح کنیم نمى گذارند که مطرح کنیم مجبوریم 
که در جمع هاى اینچنینى مطرح کنیم که دهان 
به دهان گفته شود در مهرآفرین  این اقدامات دارد 
انجام مى شودکه بیایند و حمایت کنند و به جامعه 
خودمان کمک کنیم. فکر کنید این 500 تا خانم 
هر سال یک بچه به دنیا بیاورند و این کودکان به 
جامعه بیایند و بمانند. خیلى هاي آنها به شکلى از 
جامعه خارج مى شوند، فوت مى کنند و تعدادى  
هم که مى مانند با چه عقده اى بزرگ مى شــوند. 
یک جانى کافیه که یک شهر را به خطر بیاندازد. 
فکر مى کنید امثال خفاش شب ها چه جورى به 
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وجود مى آیند، از همینجا رشد پیدا مى کنند. 
یک سر این مســاله را مسئولین باید کمک کنند 
که شهردارى در این مساله ورود جدى کرده است 
و انصافا نســبت به بقیه نهادها جدى تر وارد این 
مساله شده اما دولت خیلى دارد بد قدم برمى دارد 
اصال مداخله نمى کند یعنى بچه ها را در بهزیستى 
نمى پذیرد و مى گوید جا نداریم. شــما سفیران 
ما باشــید و مجالت ما را به دیگران برسانید لطفا 
حضور داشته باشــید قطعا  هر کدام از شما یک 
وقتى را در طول هفته و ماه خواهد داشت که در 
اختیار موسسه بگذارد. با موسسه تماس بگیرید 
امکانى کــه دارید و وقتى که داریــد را بفرمایید 
چگونه مى توانید در اختیار این معضل روى زمین 

مانده بگذارید.
 قطعا من به تنهایى نمى توانم ما با هم مى توانیم 
این مســاله را حل کنیم. زن یعنى مهر شما بانو 
هســتید؛ مادر، خواهر یا دختر هســتید به هر 
حال زن وجودش مهر اســت ونمى تواند نسبت 
به وضعیت کودك چشمش را ببندد و گذر کند. 
قطعا شما مى توانید حس کنید حتى اگر بچه هم 
نداشته باشــید حس مادرانه را مى توانید درك 
بکنید این حس مادرانه اجازه نمى دهد این بچه ها  
را دورشــان خط بکشــیم. در آگهى مهرآفرین 
دیده اید که روى آن بچه خط کشیده شده است 
این آگهى  پیام دارد یعنى کــه این بچه ها دیده 
نمى شوند باید خط را از روى این بچه ها برداریم 
باید این بچه ها دیده شــوند. من این پاك کن را 
دستم مى گیرم شــما هم کمک کنید تا این خط 
را از روى این بچه ها پاك کنیــم و اینها را کمک 
کنیم که به جامعه انسانى برگردند.  خیلى ممنونم 
و خیلى به حضور شما در مهرآفرین امید دارم. در 

این ده سال که آمدم سال هاى بعدى را هم مى روم 
و من پاداشم را از خدا گرفتم شما هم این وقت را 
بگذارید با خدا معامله کنید مطمئنا حالتان خیلى 

خوب مى شود.
بعد از ســخنرانى فاطمه دانشــور  مجدد مجرى 
روى استیج آمد  و صحبتش را اینگونه  آغاز کرد 
خوشبخت کسى است که شــادى دیگران را به 
اندازه شادى خودش احساس بکند. از بچگى در 
کتاب ها شعر بنى آدم  را خوانده ایم اما به نظر من 

این شعر اینگونه باید خوانده شود:
بنى آدم اعضاى یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند 
چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نباید که ماند قرار 
تو کز محنت دیگران بى غمى
نه شاید که نامت نهند آدمى 

من همیشه از یک چیزى صحبت مى کنم به اسم 
تن واحد بشــریت که هفت میلیارد سلول دارد 
یکیش من هستم یکیش شــما هستید و یکیش 
یک نفر دیگر. یکیش یک جاى دیگر در کره زمین 
است که ما هیچ وقت شاید او را نبینیم. تن واحد 
بشــریت اگر یک ســلول از این میلیاردها سلول 
یعنى یک نفر از این جمعیت بیمار بشود کل این 

تن واحد بشریت بیمار مى شود.
مردم هر روز خدا را مى بینند و آن را تشــخیص 
نمى دهند. خداوند یا واســطه خدا در غالب یک 
آدم اگر بدانید خدا اســت چه کارى مى کنید من 
که مى دانم چه کارى انجــام مى دهم هر چیزى 
که به نام من هســت حتى خودم را هم به نامش 
مى کنم. منتها ما تشــخیص نمى دهیــم که او 
مى تواند نماینده اى از خدا باشــد.خدا باید یک 

نفر را دوست داشته باشد تا واسطه اش کند براى 
امور خیر. بیاد داشته باشید دست هایى که کمک 
رسان هستند خیلى مقدس تر هستند از لب هایى 

که عبادت  مى کنند.
در این قســمت مراســم کلیپ مهرآفرین براى 
مدعوین پخش شد و بعد از آن مجرى با خواندن 
اشعار از گروه مولودى خوانى دعوت کرد که براى 

اجراى مراسم مولودى روى استیج بیایند.
همه روزه روزه بودن

همه شب نماز کردن 
همه ساله حج نمودن

سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه

سر و پا برهنه رفتن 
دو لب از براى لبیک
به وظیفه باز کردن 
به مساجد و معابد

همه اعتکاف کردن 
ز مناهى و منافى

همه احتراز کردن 
شب جمعه ها نخفتن
به خداى راز گفتن 
ز وجود بى نیازش
طلب نیاز کردن 

به خداى که هیچ کس
را  ثمر آنقدر نباشد 
که به روى ناامیدى
در بسته باز کردن.

مولودى خوانى با اجراى خانم ذوالفقارى که 44 
سال سابقه این کار را دارند برگزار شد و با مراسم 

گلریزان به پایان رسید.  
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گزارش

موسســه مهرآفرین در برج میالد تهران میزبانى 
عالقه  مندان کنسرت پالت را عهده دار شد.

کنسرت گروه پالت روز پنجشنبه 24دى ماه به نفع 
مادران و کودکان تحت پوشش موسسه مهرآفرین 

برگزار شد.
این کنســرت در دو ســانس جداگانه اجرا شد و 
دوستداران این گروه موسیقى با دیدن اجراى زنده 

این گروه از این مراسم لذت بردند.

این اولین اجراى گروه پالت در فصل زمستان بوده 
است که با دکورى متفاوت تر از کنسرت هاى قبل 

مخاطبانش را دور هم جمع کرده است.
این کنســرت با حمایــت مالى و معنــوى بانک 

گردشگرى و شرکت آسان پرداخت برگزار شد.
در نیمه هاى برنامه علــى ضیا روى صحنه رفت  و 
مراسم گلریزان را عهده دار شد و حال و هواى این 
کنسرت را کمى تغییر داد و این موضوع که بخشى 

از عواید این اجرا صرف کمک به موسسه مهرآفرین  
مى شود را عنوان کرد. مردم با آمدن على ضیا روى 
صحنه با اشــاره به فیلمى که چنــد وقت پیش از 
این مجرى جوان در طرفدارى از تیم پرسپولیس 
منتشر شــده بود، با گفتن جمالت مواظب باش 
فیلمت در نیاد، سعى در خنداندن دیگران داشتند.

در این کنسرت هنرمندانى چون سروش صحت، 
لیال بلوکات و آزاده زارعى نیز حضور داشتند. 

پالت به نفع مهرآفرین روى صحنه رفت
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گروه موسیقى پالت در این کنسرت در قسمت اول 
به اجراى قطعاتى مانند «یادگار دوست» از آلبوم 
«آقاى بنفش»،  والس «ماهى و گربه»، «لیلى» با 
تکنوازى آکاردئون سردار سرمست، «باز باران»، 
«والس»، «مثلث» و قطعه «خونه مادربزرگه» را 

براى مخاطبان اجرا کردند.
بعــد از اســتراحت کوتاهى بخــش دوم با قطعه 
جدیدى از گروه پالت که براى اولین بار شــنیده 
مى شد، آغاز شد. این قطعه، کاورى از آهنگ «به 
رهى دیدم برگ خزان» با صداى ایرج بسطامى و 
شــعرى از بیژن ترقى بود که با تنظیمى از سردار 

سرمست به تازگى توسط پالت ساخته شده است. 
این در حالى است که قطعه هاى «سال تا سال»، 
«خانه به دوش»، «نیمى از ما»، «اینجا شــهر من 
نیست» از آثار اجرا شده بخش دوم کنسرت بودند.

«شــهر من بخند» قطعه پایانى این اجرا بود که با 
تنظیمى کامال متفاوت نســبت به آلبوم اجرا شد. 
این قطعه در آلبوم به صورت ارکسترال اجرا شده 
بود که در کنســرت با رنگ بنــدى کامال جدید و 
سولوهایى که روزبه اســفندارمز با کالرینت خود 
در آن مى نواخت به شکل جدیدى به گوش مردم 

رسید.

بعد از این قطعه گروه که استیج را ترك کرده بود، 
در میان تشــویق هاى مردم دوبــاره روى صحنه 
آمدند و قطعه «نرو بمان» را با همراهى مخاطبان 

اجرا کردند.
داریوش آذر کنترباس، هم خوان، روزبه اسفندارمز 
کالرینــت، کالرینت بــاس، ساکســیفون تنور، 
هم خوان، کاوه صالحى گیتــار، هم خوان، مهیار 
طهماســبى ویولنســل، هم خوان، امید نعمتى 
خواننده، امین طاهرى درامز و ســردار سرمست 
آکاردئون، کیبورد، هم خوان اعضاى گروه پالت در 

این کنسرت بودند.
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در زمان اجراى کنسرت پالت به نفع بچه هاى مهرآفرین در 
میانه راه على ضیا مجرى تلوزیــون روى صحنه آمد و دلیل 
آمدنش را اینگونه بیــان کرد: من مى دانم که شــما آمدید 
کنسرت اما اینکه من اینجا هســتم براى یک هدف بزرگتر 
اســت. ما کنار هم مى توانیم براى فرزندان ســرزمین خود 
قدمى برداریم. یک گروهى دور هم جمع شده اند پیش از ده 
سال پیش و دغدغه آنها این اســت که براى زنان و فرزندان 
ایران تالش کنند. در شــهرهاى مختلف استان هاى جنوبى. 
اســتان هاى غربى  و تهران خیلى کارها کرده اند. نزدیک به 
6000زن و کــودك عضو مهرآفرین هســتند که این تالش 

قابل تقدیر است. 
نکته اى که اینجا قابل تامل اســت این اســت که کســرى 
از خانم هــاى کشــورمان به خاطر شــرایط بــد اجتماعى 
کارتن خواب شده اند. آســیب هاى اجتماعى تا دلتان بخواد 
زیاد است و به دلیل این آســیب هاى اجتماعى ممکن است 
در شــرایط بدى بچه دار بشــوند و این بچه ها هیچ جایى را 
براى زندگى ندارند مثال یا فروخته مى شوند و ممکن هست 
اجاره داده شــوند یا اینکه به دنبال مادر در خیابان زندگى 

مى کنند. 
طبق یــک آمار رســمى ما  مــرد کارتن خوابــى داریم که 
معتــاد نباشــد امــا زن کارتن خوابــى نداریم کــه معتاد 
نباشــد حاال فکر کنید که یک بچه که قرار اســت مادرش 
پرورشــش بدهد معتــاد هســت و کارتن خواب هــم  نیز 

هست.
مهرآفرین به خاطر اینکه هیچ کسى در این سرزمین دغدغه 
این عزیزان عزیزتر از جان را ندارد جایى را براى این خانم ها 
در نظر گرفته که شب ها در این مکان سکونت داشته باشند 
البته  با یکســرى امکانات دیگر. ما و شما کنار هم مى توانیم 
این امکانات را براى این عزیران فراهم کنیم. من رسما اینجا 
آمده ام گدایى کنم اما این گدایى براى شهرمان و سرزمین مان 
است. عزیزان اگر موبایل داشته باشــند مى توانند با شماره 
گیرى یک کد هر مبلغى را که دلشان مى خواد به مهرآفرین 
کمک کنند. با شــماره گیرى این کد مى توانید به این طرح 

کمک کنید. 
حاال کدام طرح منظور من اســت؛ بچه هایــى که به دالیل 
آسیب هاى اجتماعى در خیابان متولد مى شوند و قرار نیست 
اینها دوباره دچار آسیب هاى اجتماعى جدیدترى  شوند. ما 
قرار است با کمک کردن خودمان تالش مان را انجام بدهیم 
براى اینکه اینها برگردنند به زندگى و حداقلش این است که 
درس بخوانند و شــما مى توانید با این کار کمک کنید اینها 
درس بخوانند و در نهایت از حاضرین خواستند که به جمع 

حامیان مهرآفرین بپیوندند.

من آمده ام 
گدایى کنم 

گزارش
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ارتباط شما با موسسه مهرآفرین  
چگونه است؟

خیلى وقت است که به عضویت موسسه 
مهرآفرین درآمده ام.

چــه چیــزى باعث شــد جذب 
مهرآفرین شوید و به این موسسه 

پیوستید؟
در برنامه اى بودم چند سال پیش در آن 
زمان موسسه به من معرفى شد و من با 
فعالیت هاى این موسسه آشنا شدم و این 
آشنایى دلیل این شد که به فعالیت هاى 

آنها عالقه نشان دادم و فعالیت کردم.

آیا شــما در موسســه یاور هم 
بوده اید؟

بله در یک زمانى یاور هــم بودم و براى 
یک کــودك ماهیانه مبلغــى را واریز 

مى کردم.

الگوى شــما در زندگى در رابطه با 
نیکوکارى و کمک به نیازمندان و 

دردمندان  چه کسى بوده است.
من همیشه مادرم الگوم بوده است در این 

مسائل. مادرم براى من اسطوره است.

چرا مسائل و آسیب هاى اجتماعى 
که به کودکان ارتباط دارد براى شما 

مهم است؟
من همیشــه دغدغــه کــودکان کار و 
کودکان بدسرپرست را داشته ام. دلیل 
اینکه مى گویم همیشــه به این خاطر 
است که مادرم در شــهر خودمان براى 
زنان بى سرپرســت یــک خیریه اى به 
نام «یــاس کبود» دارنــد. فعالیت این 
موسســه به این گونه اســت که براى 
زنان بى سرپرســت کار و شــغل پیدا یا 
ایجاد مى کنند که درآمدى از خود براى 

مخارج زندگى داشته باشند.
این معضل کــه در مــورد آن صحبت 
مى شود را اى کاش تمامى همشهریان 

ما در موردش نگران بودنند و برایشــان 
دغدغه بود. اینکه مى گویم همشهریان 
به خاطر این اســت که بیشتر این اتفاق 
در تهران در حال وقوع اســت.   بیاییم 
خودمان جلوى این آســیب اجتماعى 
را بگیریم. ایــن خانم هاى کارتن خواب 
که شــب ها در خیابان ها شــب را صبح 
مى کنند از یک کره یا یک کشــور دیگر 
نیامده اند. ایــن خانم ها صبح به صبح با 
یک پرواز به این شــهر نمى آیند همگى 
به این سرزمین تعلق دارند. همسایه ما و 
هم نفس ما هستند. اینها روزهاى خیلى 
سختى را سپرى مى کنند. روزهایى که 
براى ما ویژه است براى آنها ممکن است 
سخت و دشوار و غیرقابل تحمل باشد. 
باران بــراى آنها معنى بــدى دارد برف 
برایشان سختى مى آورد و سرما را  اصال 

دوست ندارند. 

احســاس شــما از کمک به زنان 
کارت خواب چیســت؟ از اینکه به 
آسیب هاى اجتماعى توجه دارید؟

آدم ها به اندازه دردشــان مى ارزند. هر 
چقدر درد را بیشتر احساس کنند آدم تر 
هستند. امیدوارم خداوند به همه  ما بتابد  
که دردمندى و نیازمندى  را حس کنیم.

در زمــان بخشــش و نیکوکارى 
انتظار چــه چیــزى را در مقابل 
دارید؟ احساســاتان از انجام این 

کار چیست؟
من نه کار بد مى کنــم که خدا جهنم را 
نشانم بدهد نه کار خوب مى کنم که خدا 
بهشت را نشــانم بدهد من کار درست 
مى کنم تا خدا خودش را به من نشــان 
بدهد نه چیزى غیر از این را و  در مقابل 
چیزى از خدا نمى خوام. بى قید و شرط 

این کار را انجام مى دهم.

سخن آخر:
خدایا به همه بتاب.

 علی ضیاء 
و دغدغه ي کودکان کار
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بانک گردشگرى
  و حمایت مالى 

آسان پرداخت 
و حمایت مالى

بانک گردشگرى در زمینه هاى زیادى مانند برگزارى جشنواره هاى 
مختلف در استان هاى ایران فعالیت مى کند.

این بانک با فعالیــت در زمینه هاى فرهنگى با اســتفاده از نیروى 
جوان شرکت مى کند و کال بانکى با نیروى هاى جوان و تازه نفس 
است. با شرکت در این گونه مراسم جداى از  اینکه نمادى از بانک 
گردشگرى به نمایش گذاشته مى شود در این مساله تعاملى هم با 

نسل جوان دارد.
به گزارش روابط عمومى بانک گردشــگرى که در مراســم حاضر 
بودند کنسرت گروه موسیقى پالت که با همکارى موسسه خیریه  
مهرآفرین برگزار شد این بانک یکى از اسپانسرهاى این مراسم بود 
و هزینه هاى برگزارى این مراسم را پرداخت کرد که به غیر از این 
مراسم بانک با موسسه همکارى هاى خیریه متعددى را داشته است 

و ارتباط خوبى با هم داشته و دارند.
انجام این گونه کارها حس خوبى به همه مى دهد بانک گردشگرى 
هم از این قاعده مستثنى نیســت حس با مردم بودن و کنار مردم 
بودن حس خوبى اســت. این حس یعنى حس خدمتگذارى کال 
حس قشنگى اســت. بانک گردشــگرى اولین بانک تخصصى و 
خصوصى   درزمینه گردشگرى در ایران است که  با سرمایه اولیه 
200 میلیارد  تومان مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى  ایران کسب کرد و طى چند مرحله سرمایه بانک به 600 
میلیارد تومان  افزایش یافت و سرمایه خود را تا حد قانونى افزایش 
داد.  بانک گردشگرى در تمامى حوزه هاى بانکدارى فعالیت دارد 
اما تخصص موسســان این بانک در حوزه پرظرفیت و ســودآور 
گردشــگرى، مزیت و فرصت هاى عمده اى براى سرمایه گذارى و 
ابتکارات بخش خصوصى در این صنعت فراهــم مى آورد و بدین 
لحاظ بانک گردشگرى با تجهیز منابع و توسعه اشتغال در خدمت 

اقتصاد ملى قرار مى گیرد.

منصورى مدیرعامل شرکت آســان پرداخت در مورد 
حمایت هاى مالى موسســه اش از کنســرت پالت که 
به نفع مددجویان تحت پوشــش موسسه مهرآفرین 
برگزار شد اینگونه مى گوید: شــرکت آسان پرداخت 
پرشین با نام تجارى (آپ) همواره در جهت ایفاى نقش 
مسئولیت هاى اجتماعى و حساس نمودن افکار عمومى 

به این دست فعالیت ها شرکت داشته است. 
آســان پرداخت عالوه بر کارآفرینى و ایجاد اشتغال ، 
حمایت از محیط زیســت و جشــنواره هاى فرهنگى، 
حمایت از رویدادهاى عام المنفعــه و نیکوکارانه را در 
دستور کار داشته است و مفتخر است که با اختصاص 
کدهاى پرداخت به موسسات خیریه در کد پرداخت  
#7*733* و امــکان پرداخت هــاى نیکوکارانــه در 
اپلیکیشــن آپ در این امور مشــارکت داشته باشد. 

موسســه مهرآفرین از همراهان قدیمى آپ اســت و 
حمایــت از برگزارى کنســرت گــروه پالــت به نفع 
کودکان نیازمند از ســوى این موسســه نیز فرصتى 
بود تا آســان پرداخت یک بار دیگــر در حرکت هاى 
فرهنگــى بــا موسســه  مهرآفریــن همراه باشــد .
در پایان به سرکار خانم فاطمه دانشور و دست اندرکاران 
موسسه مهرآفرین خسته نباشــید عرض کرده و براى 

ایشان توفیق روز افزون آرزومندیم.

حمایت مالی
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 بازدید کودکان مهرآفرین از شهرك سینمایى غزالى

 کــودکان گروه تئاتر و موســیقى  موسســه 
نیکوکاري مهرآفرین پنجشــنبه 18بهمن 94 
از شــهرك ســینمایى غزالى بازدید کردند.  
شهرك ســینمایى غزالى نام محوطه بزرگى 
اســت در غرب تهران کــه در آن دکورهاى 
خیابان ها و ســاختمان هاى مربوط به فیلم ها 
و ســریال هاى ایرانى ســاخته و نگهــدارى 

مى شود.
این شهرك در ســال 1358 توسط کارگردان 

فقید ایرانى على حاتمى ساخته شد.

این اردوى یکروزه موسسه با همراهى مسئول 
بخش آموزش انجام شد و دانش آموزان ضمن 
بازدیــد از فضاهــاى فرهنگى و هنــرى این 
شهرك با لوکیشــن هاى آثار فاخر سینمایى و 
تلوزیونى مانند شیخ مفید، سربداران، هشت 
بهشــت، کارآگاه علوى، کفش هــاى میــرزا 
نوروز، در چشــم بــاد،  مریم مقــدس، کاله 
پهلوى، سرزمین کهن ، شب دهم، مدار صفر 
درجه، شهرزاد و کیف انگلیسى  آشنا شدند. 
در این اردو که 35 نفر از کودکان تحت پوشش 

این موسســه خیریه در آن شــرکت داشتند 
پس از بازدید از مکان هــاى دیدنى و تاریخى 
این شــهرك به صرف چاى و قهــوه خانه اى و 
سنتى در شــهرك ســینمایى دعوت شدند و 
روز پرخاطره و زیبایى را رقــم زدند.  هدف از 
بازدید شهرك سینمایى غزالى که در بزرگراه 
شهید لشگرى کیلومتر 15 خیابان 55ام رو به 
روى شرکت ســایپا جاى گرفته است آشنایى 
این نوجوانــان با رشــته هاى مختلف هنرى و 

زمینه سازى حضورشان در عرصه هنر است.
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کریســتیانو رونالــدو (دوس ســانتوس آویرا) 
متولد پنجم فوریه ســال 1985 که بیشتر با نام 
(کریســتیانو رونالدو) معروف است. کریستیانو 
رونالدو ستاره پرتغالى رئال مادرید بخشنده ترین 

و نیکوکارترین ورزشکار دنیا لقب گرفت.
کریستیانو رونالدو از ســوى یک موسسه خیریه 
جایزه «نیکوکارترین ورزشکار دنیا» را به دست 
آورد. رونالدو که بابت کارهاى خیر و کمک هاى 
مالى هنگفتش به نیازمندان این جایزه را به دست 
آورده است با کنار زدن تمام ورزشکار مطرح دنیا 
به این عنوان رسیده است. بر اساس گزارش این 
موسســه خیریه رونالدو بیشــترین کمک را در 
میان سایر ورزشکاران به موسسات خیریه و افراد 

نیازمند داشته است.
کریستیانو رونالدو هیچ وقت در کمک به مردم 
بى بضاعت کم نمى گذارد و همیشــه بخشــى از 
درآمدش که روز به روز بیشــتر هم مى شود را به 

این کار اختصاص مى دهد.
از جمله کارهاى بشــر دوستانه اى که این ستاره 
پرتغالى در ســال 2015 انجــام داد مى توان به 
کمک 83 هزار دالرى به کودکى که نیازمند عمل 
جراحى در ناحیه مغز بودند اشاره کرد. همچنین 
کمک 165 هزار دالرى به مرکز درمان بیمارى 
ســرطان در پرتغال که مادر خود رونالدو نیز در 

همین بیمارســتان مداوا شد از دیگر کمک هاى 
این ستاره پرتغالى بوده است. کریس رونالدو را 
خیلى ها دوست ندارند چرا که مى گویند او بیش 
از آنکه یک فوتبالیست فوق العاده باشد یک آدم 
فوق العاده مغرور اســت که به هیچ کســى جز 
خودش توجهى نمى کند و فقط گل زدن برایش 
مهم است. با این همه رونالدو بعضى اوقات خالف 
این موضوع را ثابت کرده و نشان داده که مى توان 

به او به چشم یک آدم نیکوکار و خیر نگاه کرد.

پاى ثابت برنامه هاى خیریه
این اولین بارى نیســت که رونالــدو با کارهاى 
انسان دوستانه اش در کانون توجه قرار مى گیرد. 
او بیش از 120 میلیون پوند ثروت دارد اما مهم تر 
از ثروت او شــخصیت ویژه و خیرش است. او تا 
امروز بارها و بارها از پروژه هاى انســان دوستانه 
حمایت کرده است که شاید مهم ترین آنها کمک 
به نجات جان دو پســرى بوده که اصال شــرایط 
خوبى نداشــته اند. رونالدو در ســال 2012 با 
پسرى 9 ساله که به سرطان مبتال شده بود آشنا 
شد و پرداخت هزینه درمانى او را به عهده گرفت. 
اگر چه این پســر در ســال 2013 نهایتا تسلیم 
سرطان شد اما کار خوب رونالدو از یاد هیچ کسى 
نمى رود. در سال 2014 هم رونالدو هزینه عمل 

جراحى مغز یک پســر 10 ماهه را پرداخت کرد 
که مبلغى حدود 50 هزار دالر مى شد. او در جام 
جهانى هم به خاطر این پسر با مدل موى ویژه اى 
در برزیل حاضر شــد که البته آن زمان کسى در 

جریان این داستان قرار نداشت.
اتفاق دیگرى که رونالدو را بیش از گذشــته نزد 
هوادارانــش محبوب کرد، عالقه نداشــتن او به 
خالکوبى اســت. او در توضیح کارش گفته: «از 
آنجایى که من هرازگاهى، خــون اهدا مى کنم، 

سراغ خالکوبى نمى روم.» 
رونالدو هیــچ وقت عالقه اى بــه صحبت درباره 
کارهاى انســان دوستانه اش نداشــته اما سایت 
looktothestars.org  در یــک گــزارش 
فهرستى از کارهاى خیر او را منتشر کرده است. 
براساس این فهرســت رونالدو حامى مالى یک 
موسسه مبارزه با سرطان در اسکاتلند، موسسه 
حمایت از کودکان نیازمند در آمریکا یونیســف 
است. رونالدو در سال 2012، توپ طالیى اى که 
در سال 2011 برده بود را به مبلغ 5و1 میلیون 
یورو فروخت تا پول آن را به کودکان فلسطینى 
بدهد. او یکى از فوتبالیست هاى حاضر در پروژه 
11 نفر براى سالمت فیفاست که هدفش کمک 
به کودکانى اســت که زندگى شــان تحت تاثیر 

ایدز، مواد مخدر و چاقى قرار گرفته است.

کریس رونالدو، بخشنده ترین  ورزشکار سال 2015 دنیا

افراد    موفق
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دانش
من کمک  مى کنم  پس هستم

کالس هاى کودکان کانون نخبگان پایان یافت
کارخانه تشک رویال آسایش میزبان اعضاى کانون نخبگان 

طالیى مهرآفرین شد
جشن تولد کودکان مهرآفرین  برگزار شد
جشن پایان سال کودکان کانون نخبگان
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فاطمه دانشور، مدیرعامل موسسه نیکوکارى مهرآفرین به 
مناسبت  14 آذر روز جهانى داوطلب، فرمودند: چهاردهم 
آذر (پنجم دسامبر) مصادف با روز جهانى داوطلب بهترین 
فرصت براى بسط و گسترش فرهنگ فعالیت هاى داوطلبانه 

و مشارکت مردم در عرصه خدمات اجتماعى مى باشد.
دانشــور افزود: ایــن نیروى عظیــم داوطلبــى و فعال در 
مهرآفرین، رابط قوى بین ارائه خدمات مردم به مردم هستند 
و بى شک با حمایت شان توانسته ایم  در عرصه هاى آموزشى، 
ارائه خدمات مددکارى، پزشکى و از هر نوع دیگر به اهداف 

خود در مهرآفرین نائل گردیم.
کار داوطلبان و تالش در راستاى اهداف خیرخواهانه همانا 

عمل به آموزه هاى دینى و فکرى ما مسلمانان است.

اینجانب روز جهانى داوطلب را از ســوى موسسه مهرآفرین 
به همه فعاالن و داوطلبان این موسسه و تمامى کسانى که 
بخشى از زندگى خود را براى تالش بهبود زندگى همنوعان 

خود صرف مى کنند تبریک مى  گویم.

پیام مدیرعامل موسسه نیکوکارى مهرآفرین به مناسب روز جهانى داوطلب

مدرسه مهرآفرین در 
دلکوك افتتاح گردید

مدرســه یک کالســه على ریشــه با مســاحت 45 
مترمربع بــا تجهیــزات کامل با حمایــت چهارصد 
میلیــون ریالى معادل چهــل میلیون تومــان آقاى 
آهنج یاور مهرآفرین در روســتاى دلکــوك واقع در 
کتیج اســتان سیستان و بلوچســتان افتتاح گردید.
الزم به ذکر اســت دانش آموزان آن منطقه در مقطع 
ابتدایى در مدرسه نامبرده مشغول تحصیل مى باشند.

 قبل از ساخت این مدرسه دانش آموزان در داخل یک 
کپر حصیرى مشغول تحصیل بوده اند.

 همه ســاله قبل از شــروع ماه مهر،  موسسه خیریه 
مهرآفرین  در حرکتى خداپســندانه اقدام به توزیع 
لوازم التحریر بــه خانواده هاى مددجویــان نیازمند 

مى کند.
با فرارسیدن ســال تحصیلى جدید، به همت یاوران 
مهرآفرین و مشــارکت هاى مالى همچون  گلدیران، 
آسان پرداخت و بانک آینده در ابتداى مهرماه امسال 
1000 بسته لوازم التحریر، شامل کیف مدرسه، دفتر، 
مداد ، پاکن ، خودکار،مداد رنگى، پاکن ،تراش، خط 
کش و… بــه دانش آموزان تحت حمایت موسســه 
مهرآفرین در تهران و شهرستان هاى هندودر، کتیج، 
زاهدان و یاســوج اهدا گردید. این فعالیت در راستاى 
ترغیب و تشــویق کودکان مددجو و رفع بخشــى از 
مشکالت و موانع تحصیلى قشر آســیب پذیر جامعه 
انجام شــده است. موسســه مهرآفرین درصدد است 
تا با حمایت یاوران خود ضمن حفظ کرامت انســانى 
خانواده هاى نیازمند، رشد علمى و فرهنگى خانواده ها 
را در جهــت بهبود ســبک زندگى و معیشــت این 
خانواده ها مورد توجه قرار دهد و در این مسیر بى انتها 

دست یارى تمام یاوران را مى فشارد.

اهداى لوازم التحریر به 
کودکان مهرآفرین

اخبار موسسه
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فاطمــه دانشــور، مدیرعامــل موسســه 
مهرآفرین، زندگى سراســر پستى و بلندى 
را طى کرده اســت تا بتواند امروز در قله هاى 
موفقیت بایســتد. او کــه تحصیالت خود را 
در زمینه مدیریت بازرگانى با موفقیت طى 
کرده اســت، در زمینه کسب و کار نیز دست 
به خالقیت هایى زده  و بــه عنوان کارآفرین 
برتر شــناخته شده اســت. این بانوى موفق 
که مدیر عامل شــرکت سپهرآسیاست، در 
زندگى خصوصى خود نیز موفق بوده و مادر 
چهارفرزند است. دانشــور که معتقد است 
باید زندگــى را در همه ابعــاد برنامه ریزى 
کرد، براى فعالیت هــاى خیرخواهانه خود، 
انتخابى جالب داشته اســت. او خیریه اى به 
نام موسســه مهرآفرین را بنیاد نهاده است. 
در این نهاد، کوشیده شــده از بین بچه هاى 
کار، بدسرپرســت یا کودکانى که توان مالى 
محــدودى دارند، به واســطه تســت هاى 
اســتعدادیابى، دانش آموزان برتــر و نخبه 
شناسایى شده، تا با حمایت مالى و آموزشى 
در کانــون نخبــگان طالیــی ایران(کانون 
نخبگان)، این اســتعداد حمایت و پرورش 
یابد. کانون نخبگان پروژه اى است براى توجه 
و حمایت همه جانبه از کودکان با استعداد. 
در این طرح کودکان و نوجوانان با استعداد 
بدون توجه به وضعیت اجتماعى و فرهنگى 
شان شناسایى، معرفى  و در یک برنامه مدون 
فرصت بروز ذات و گوهر درونشــان را پیدا 

مى کنند.
در این اولین دیدار بخشــى از کــودکان با 
دانشور، که به عنوان جلســه معارفه برگزار 
گردیــد، اتفاقاتى تماشــایى رخ داد. در این 
مالقــات صمیمــى، در یک گفــت و گوى 
دوستانه، این نخبگان جوان از آرزوهایشان 
ســخن گفتند. آرزوهایى متفاوت و زیبا، از 

پذیرش در رشته مهندسى دانشگاه شریف و 
پزشکى دانشگاه تهران گرفته تا گردش دور 
دنیا و حتى آرزوى کسب مدال ها ى جهانى 
در رشته ورزشى کشتى، اما برخى آرزوهایى 
بسیار بزرگ تر را در ســر مى پروراندند. مثل 
دخترى که دوست داشت اولین بانوى ایرانى 
باشد که موفق به کســب اسکار شده است یا 
نوجوانى که مى گفت صدها کتاب در زمینه 
روانشناسى خوانده اســت و دوست دارد در 

آینده بزرگ ترین فیزیکدان جهان شود. 
این بانوى خیر، با بچه ها درباره مشکالت شان 
و نحوه مقابله با این مســائل سخن گفت و از 

ایده ایشان براى مبارزه یا فرار از این بحران ها 
پرســید و بچه ها آزادانه درباره عقاید و افکار 
خود صحبت کردند. دربــاره خداوند و لزوم 
ارتباط با منبعى الیزال براى داشــتن هوش 
معنوى باالتر و رســیدن به موفقیت سخن 
گفته شــد و نهایتا دانشور ایشــان را براى 
مطالعه بیشتر تشــویق کرد و براى فرزندان 
موسســه مهرآفرین گفت که شــروع مسیر 
موفقیت بــراى او از روزهاى دبیرســتان و 
خواندن کتاب هــاى زیاد غیردرســى آغاز 

شده است. 
دانشــور تالش مى کنــد کودکانــى را که 

من کمک
 مى کنم
 پس هستم
حبیبه محمدیوسفى 
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گزارش

خود تصمیم گرفته اند آینــده خود را تغییر 
دهند، درباره مســیرهاى کســب موفقیت 
راهنمایى کند. ایشــان ابتدا از این نخبگان 
جوان خواستند که شــروع به هدف گذارى 
در زندگــى نماینــد. هدف هایى کــه باید 
در زمینه هــاى شــغلى،فردى، اجتماعى و 

رویاگونه، تقسیم بندى شود. 
او از فرزنــدان کانون نخبــگان مهرآفرین 
خواســت تا براى اهداف خــود زمان بندى 
مشخصى داشته باشــند، به ذهن خود نظم 
دهند و همه جانبــه فکر کنند تا رشــدى 
تک بعدى نداشــته باشند و ســپس درباره 
تکنیک هاى مقابله با مشکالت سخن گفت. 
او در این باره گفت:« مشکالت خود را خرد 
کنید و براى حل این مشــکالت کوچک تر، 
زمان بندى و برنامه ریزى داشته باشید درباره 
تصمیماتى که براى برون رفت از مشــکالت 
خود مى گیرید بیشــتر فکر کنید و ســعى 
کنید نتایج تصمیمات خود را حدس بزنید. 
فکر کنید که این اندیشــه بــه کجا منتهى 
خواهــد شــد و در صورتى که ایــن نتیجه 
مطلوب شماست در این مسیر قدم بردارید.» 

او پیشنهاد داد که بچه ها دو شخصیت فرضى 
را در نظر بگیرند و مشکالت احتمالى هر کدام 
از این شخصیت ها را در جمع بررسى کرده و 
درباره امکان هاى ممکن براى برون رفت از 

بحران هاى احتمالى مشاوره کنند.
این بانوى کارآفرین، که عالم را دنیاي داد و 
ســتد مى داند، به نخبگان جوان توصیه کرد 
که در برنامه هاى خود براى زندگى آتى شان، 
امور عام المنفعه را بگنجاننــد. او براى این 
دوستان جوانش توضیح داد که ثروت زیادى 
که خداوند رزق او کرده است، ماه عسل این 
تفکر اوست و چیزى فراتر از روزى که خداوند 
در اختیار تمام بندگان خود قرار مى دهد. او 
تاکید کرد:« همین فعالیت هاى خیرخواهانه 
است که به زندگى انســان رنگ مى بخشد و 
باعث مى شــود وقتى آدمى به گذشته خود 
بازمى گردد، احســاس مى کند که عمرى را 
که براى رســیدن به این لحظه هزینه کرده  
اســت در مسیر درســت مصرف شده و این 
جایگاه ارزش از دست دادن لحظات زندگى را 
داشته است.» ایشان براى شروع فعالیت هاى 
خیرخواهانه این نخبگان جوان، فعالیت در 

حوزه آموزش را پیشــنهاد کردند و از ایشان 
خواستند با کمک آموزشى به کودکانى که در 
امور درسى خود ضعف دارند، از همین امروز 
در مسیر کمک به هم نوعان خود گام بردارند.

نهایتا دانشــور برنامه ریزى بــراى حرکت 
گام به گام به ســوى موفقیت را مطرح کرد. 
برنامه اى که شــامل برگزارى جلســاتى با 
حضور خود ایشان است تا او در حرکت گام 
به گام تا قله هاى موفقیت، شــانه به شــانه 
این فرزندان مســتعد ســرزمین سبزمان 
حرکت کرده و ایشــان را همراهى کند. در 
نخستین گام ایشــان از بچه ها خواستند که 
دفترچه یادداشــتى شــخصى تهیه کنند و 
اهداف خود را در این دفتر بنویسند، از اهداف 
نزدیک تا آرزوهاى دور چرا که نوشــتن این 
اهداف و زمان گذارى بــراى وصول به آن ها، 
به ذهــن آدمى آمادگى حرکــت مى دهد و 
بعد از گذشت چند سال انسان شاهد تحقق 
یافتن بخش مهمى از آرزوهایى اســت که 
حتى گاهى دور از دســترس تصور مى کرد. 
او در ادامه مى گوید:«به هــر چه فکر کنید، 
کائنات ابزارش را براى شــما فراهم خواهد 
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کرد. بنابراین شما باید هشــیار باشید، این 
ابزارها را شناسایى کنید و از آن بهره ببرید تا 
آرزوهاى تان را در آغوش بگیرید و از رسیدن 
به موفقیت لذت ببرید.» در ادامه از دوستان 
جوانش خواســت که با داشته هایشان فکر 
کنند و نداشته هاى خود را در مسیر حرکت 

به سوى موفقیت به دست آورند.
او از فرزندان موسســه نیکوکاریش خواست 
کــه در ابتــداى دفترچــه جادویــى خود 
اساس نامه اى را تنظیم کنند. اساس نامه اى 
که پایبنــدى به آن جز اصــول بنیادین هر 

انسان موفقى است. 
قوانینى که برخى از مهم ترین آن ها عبارت 
بود از: من در زندگیم هرگــز کار غیرقانونى 
انجام نخواهــم داد.  مــن در زندگیم هرگز 
مرتکب کار غیرشــرعى نخواهم شد. من در 
زندگیم هرگز در مسیرى خالف منافع ملى 

سرزمینم قدم برنخواهم داشت.
اصولى که همــه این نخبگان جــوان براى 
رسیدن به موفقیت سالمت و پایدار، ملزم به 

رعایت آن خواهند بود.
دانشــور در این رابطه گفت:« اســاس همه 

این ها درست فکر کردن است. خداوند براى 
انســان که اشــرف مخلوقات است قله هاى 
موفقیتــى را تعریف کرده اســت. موفقیتى 
که مى تواند همه جانبه باشد و در همه ابعاد 
آدمى را به تعالى برســاند، مسلما آفریدگار 
مدبر براى رســیدن به این قله هاى موفقیت 
مسیرى را در نظر گرفته است و بدیهى است 
که این مســیر نمى تواند با انجــام کارهاى 
نادرست مرتفع شود و هر عمل خالف اخالق، 
شرع و قانون مطمئنا شما را از مسیر صحیح 

موفقیت دور خواهد کرد.»
او اضافه کرد:« این مسئله دقیقا همان قانونى 
اســت که در فیزیک نیز مطرح شده اســت. 
قانون عمل و عکس العمل. قانون هستى که 
خداوند در دل طبیعت خلــق کرده و آن در 

زندگى همه ما جارى است.»
خانم دانشــور تاکید کردند:« همه ما عالوه 
بر جســم خاکى، روحى ملکوتى داریم که 
همیشــه باید اتصال آن را بــا منبع الیزال 
الهى حفظ کنیم. تنها در این صورت اســت 
که درك مى کنیم ما بــراى باقى ماندن در 
این کره خاکــى خلق نشــده ایم، به اهداف 

بزرگتر مى اندیشیم و از مرگ نمى هراسیم. 
این نترسیدن از مرگ است که به ما جسارت 
مى دهد و کمک مى کند براى به دست آوردن 
موفقیت هاى کالن تر دســت بــه اقداماتى 
بزرگ تر بزنیم و از قدم گذاشتن در مسیرهاى 
صعب نترسیم.» در آخر این نوجوانان بزرگ 
اندیش از ایده هاى خود براى راه اندازى کسب 
و کارهاى کوچک و بزرگ گفتند. ایده هایى 
که به گفته موسس این جمعیت خیریه، مى 
تواند در یک اتاق فکر پرورده شده، سنجیده 
شود، به حقیقت نزدیک و نهایتا به نفع خود 
بچه ها به تولید برســد. به چهــره آرام خانم 
دانشــور نگاه مى کنم. به لبخندهایى که او 
جرعه جرعــه از نگاه معصــوم این کودکان 
مى نوشــد. به بال هاى خیال که در سایه پر 
مهر قامت او براى پرواز در اوج مهیا مى شوند. 
به خورشــید مهربانى که بى اعتنا به آسمان 
غبارآلود تهران، از پس قلب هاى پرمهر طلوع 
مى کند. به دنیا که هنوز براى زیستن زیباست 
و به جمله معروف رنه دکارت که بهتر است 
این گونه نوشته شــود:« من کمک مى کنم، 

پس هستم»  
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کودکان کانون نخبگان دوره هاى آى سى تى، 
شــاهنامه خوانى و آینده پژوهــى را به اتمام 
رساندند. کانون نخبگانى ها این کالس ها را که 
از تاریخ 21آبان سال 94 شروع کرده بودند در 

تاریخ 6 اسفند با موفقیت به پایان رساندند.
این کالس ها توانمندى هاى قابل مشاهده اى 
در کودکان ایجاد کرد و کودکان را به یکى دیگر 
از اهداف کانون نخبــگان نزدیک کرد. اهداف 
کانون نخبگان در رشته آى سى تى در مرحله 
اولیه آشــنایى با رایانه و کاربرد آن در زندگى 
روزمره بود و هدف از آموزش شاهنامه خوانى 
آشنایى کودکان با داستان هاى کهن ایرانى و 
آشنایى با برنامه ریزى و آینده نگرى از اهداف 

دوره هاى آینده پژوهى بود.
کودکان کانون نخبگانى مثل همیشه نتیجه اى 
فراتر از حــد انتظار در این کالس ها کســب 

کردند و نتایج کســب شــده به مســئولین 
مربوطه ارائه شده اســت.  این کــودکان دوره 
دیــده در کانون نخبگان کارهــاى خود را که 
شامل نقاشى ها و ســفال هاى الهام گرفته از 
داستان هاى شاهنامه است را ارائه و به نمایش 
گذاشــتند. کودکان بازى هایى را هم با برنامه 
اسکرچ برنامه نویســى و انیمیشن هایى را که 
برگرفته از داســتان نمکى بودند را ساختند. 
ضمنا مسئولین برنامه ریزى هاى کودکان که 
در غالــب آینده پژوهى فردى ارائه شــده بود 
را بررسى کردند. اهداف ده ســاله کودکان و 
راه هاى رســیدن به آنها را در چند نوع برنامه 

ارائه شده بود.
همچنین تفسیر تست انگیزش شغلى کودکان 
که الزمه ورود آنهــا به مرحله دانش تخصصى 

است به مسئولین تحویل شد.

سهمیه حضور در مسابقات جام اروپا
پســران و دختران کانون نخبگان با کســب 
موفقیتى بزرگ در تیم هاى رباتیک ســهمیه 
حضور در مســابقات اروپا در هلند را کســب 
کردند. تیم رباتیک1 و 2 دختران و پســران 
کانون نخبگان از 30مارچ 2015  الى 3 آوریل 
2015 در مســابقات جام اروپا که در شــهر 
آیندهوون برگزار مى شــود شرکت مى کنند. 
این تیم هــاى رباتیک پســران و دختران در 
قالــب دو تیم در لیگ فوتبالیســت ســبک 
وزن در این مســابقات حضور خواهند یافت. 
الزم به ذکر اســت تعداد زیــادى از تیم هاى 
حرفه اى دانش آمــوزى از کلیه کشــورها در 
این مسابقات شــرکت دارند و این یک چالش 
جدى براى تیم هاى رباتیــک کانون نخبگان 

مى باشد.

کالس هاى کودکان کانون نخبگان پایان یافت

گزارش
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اعضــاى کانــون نخبــگان طالیى(کانون 
نخبگان) از کارخانه تشــک رویال آسایش 
بازدید کردند. این کارخانه که در شــهرك 
صنعتى چهاردانگه واقع شده است، میزبان 
این اعضا شــد. این کارخانه ســازنده تشک 
تختخواب و باکس خواب اســت. این بازدید 
براي دو گــروه20 نفره دختــران و 23نفره 
پســران انجام گرفت و هدف، آشنایى دانش 
آموزان کانون نخبگان طالیــى با مباحث و 
رشته هاى فنى و کارآفرینى بود و کودکان با 
خط تولیدتشک، مراحل ساخت تشک ها از 
ابتدا  به صورت کامل  و  انواع محصوالت این 

کارخانه آشنا شدند. 
محصوالت شرکت رویال آسایش تنها دارنده 
سیستم استانداردIMS در ایران و نخستین 
برند جهانى ایران در صنایع تشــک اســت. 
پارچه اى که در محصوالت شرکت استفاده 
مى شــود از نخ ها و الیاف طبیعى تشــکیل 
شده است که نوع الیاف و ســاختار و نحوه 
قرارگیرى آنها در کنار یکدیگر ســاختمان 

پارچه و خصوصیات فیزیکى آن را به وجود 
مى آورد.

کارآفرین و مدیرعامل کارخانه تشک رویال 
آســایش محمد ثقفــى اســت. او از دوران 
نوجوانى درگیر اعتیاد شــده بود و ســال ها 
مصرف کننــده موادمخدر ماننــد تریاك و 
شیشه بوده است. ایشان تجربه کارتن خوابى 
را هم داشــته و زندگى ســختى را به خاطر 

اعتیاد گذرانده است.
محمد ثقفى از مسیر ســختى که تا رسیدن 
به امروز از آن گذشــته براى اعضاى کانون 
نخبــگان طالیــى توضیــح داد و مراحل 
مختلف کار تشــک ســازى را براى اعضاى 
کانون  برشمرد. 6 سال پیش موفق به ترك 
اعتیاد شده و در این ســال هاى بعد از ترك 
پله هاى ترقى را به ســرعت طى کرده است.  
مدیرعامل کارخانه تشــک رویال آســایش 
رمــز موفقیت خویــش را ایمان راســخ به 
خداوندبــزرگ و دعــاى خیر  پــدر و مادر 
مى داند. ایشــان اعتیاد را راه بى بازگشــت 

نمى دانند و مى گویند هر جا که اراده داشته 
باشى مى توانى اعتیاد را که بزرگترین مشکل 
زندگى آدم هاســت در ایــن دوران را کنار 
بگذارى و به زندگى عادى خــود بازگردى.

محمد ثقفــى پس از ترك اعتیــادش براى 
افراد ى که اعتیــاد خــود را مانند خودش 
ترك کرده اند کارآفرینى کرده اســت. وى 
در کارخانه خود از افرادى براى کار استفاده 
مى کند کــه قبال معتــاد بوده انــد و آنها را 
استخدام کرده است. افراد ترك کرده اى که 
در کارخانه رویال آسایش کار مى کنند توسط 
محمد ثقفــى مراقبت مى شــوند که مجدد 
به ســمت اعتیاد روى نیاورند و مدام از آنها 
آزمایش به عمل مى آیــد. ثقفى به کودکان 
کانون نخبگان یادآورى کرد که اعتیاد داشتن 
قسمتى از انرژى و اســتعدادش را هدر داده 
است و  همه دانش آموزان مى توانند انرژى و 
استعدادهاى خود را در راهى که براى جامعه 
مفید باشد استفاده کنند و به کار گیرند تا به 

اهداف خود دست یابند.

کارخانه تشک رویال آسایش میزبان اعضاى 
کانون نخبگان طالیى مهرآفرین شد
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کودکان تحت پوشــش و حمایت موسســه 
نیکــوکاري مهرآفرین کــه متولد فصل هاى 
پاییز و زمستان  هستند شــمع تولد خود را 

فوت کردند.
فرهنگســراى اخــالق شــکوفه واقــع در 
محله شــکوفه تهران میزبان ایــن کودکان 
و مادرانشــان بود  و در روز دوشــنبه پنجم 
بهمن ماه پذیراى این عزیزان مهرآفرینى شد.

در این مراســم بــراى 70نفر از کــودکان و 
دانش آموزان جشن تولد باشــکوهى برگزار 
شد که لبخند شادى را روى لبان این عزیزان 
نشاند و باعث شد ساعاتى از مشکالت زندگى 

خود دور شوند. 
گروه حامى که از عمو حامــى، خاله مریم و 
عروسک بانمکشــان به نام «باصفا» تشکیل 
مى شود اجراى این مراسم شاد و پرانرژى را بر 
عهده داشتند و همچنین مراسم با برگزارى 
مسابقه میان مدعوین و اهداى جوایز رنگ و 

بوى و هیجان خاصى گرفته بود. 
حســین زاده، قائم مقام مدیرعامل موسســه 
مهرآفرین در این جشن تولد باشکوه کودکان 
تحت پوشش خود شرکت کرد و ساعاتى را با 
این کودکان گذراند و در گوشــه اى از مراسم 
به کودکان تولدشــان را تبریک گفت و براى 
همه آنها آرزوى موفقیت کرد و در ادامه گفت  
دوســتتان دارم و آینده براى شما کودکان و 

آینده سازان است.   
در انتهاى مراســم جشــن تولــد کودکان 
شــمع هاى کیــک تولدشــان را خامــوش 
کردند و بــا گرفتن کادوتولدهــاى رنگارنگ 
یــک روز پــر نشــاط و خاطره انگیــزى 
کردنــد. ثبــت  خاطرشــان  در  را 

این جشــن به یارى و همت موسسه خیریه 
مهرآفرین و یــاوران مهرآفرین برگزار شــد 
و از تمامــى یــاوران مهرآفریــن قدردانى و 

سپاسگزارى مى کنیم.

جشن تولد 
کودکان 

مهرآفرین 
برگزار شد

نخبگان طالیى
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جشن پایان سال کودکان کانون نخبگانجشن پایان سال کودکان کانون نخبگان

      نیکوکاران جهان



67پاییز 1394 . شماره 28 

جشن پایان سال کودکان کانون نخبگان
کودکان کانــون نخبگان که در مســابقات 
کشورى سالم کاپ مقام کسب کردند مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
پنجمین دوره مسابقات کشورى سالم کاپ 
برگزار شــد و در این مســابقات تیم کانون 
نخبگان دختران تیم برتر از نظر فنى و اخالق 

انتخاب شدند. 
کســب موفقیت دختران در این مسابقات با 
دریافت هدیه هاى نفیس مالى و لوح تقدیر 

انجام شد.
پس از این مســابقات تمامى اعضاى کانون 
نخبگان در جشــن پایان سالى که براى آنها 

برگزار شده بود لوح تقدیر گرفتند.
این مراســم در فدراســیون قایقرانى که در 
ورزشــگاه آزادى قرار دارد انجام شد و یک 
روز خیلى شاد را براى تمامى اعضا به ارمغان 

آورد.
مراسم جشــن پایان ســال کودکان کانون 
نخبگان از ســاعت 10 صبــح البته با کمى 
تاخیر در ســاختمان شــماره 2 فدراسیون 

قایقرانى آغاز شد.
در ابتداى مراسم بچه ها به بازى و تفریح در 
کنار دریاچه فدراسیون قایقرانى پرداختند 
و کمى با فضا و محیط آنجا آشنا شدند البته 
قرار بود که جشــن پایان سال با درختکارى 
اعضاى کانون نخبگان آغاز شود که به دلیلى 

این قسمت مراسم حذف شد.
حدودا ساعت 12 بچه ها سوار بر اتوبوس ها 
به ســالن غذاخــورى هدایت شــدند که 
قبل از ورود به ســالن تعــدادى از اعضاى 
فدراســیون قایقرانى براى خوش آمدگویى 
به بچه ها آمدند و چندیــن عکس یادگارى 
با کانون نخبگانى ها انداختند ســپس وارد 
سالن غذاخورى شــده و در کنار تعدادى از 

ورزشکاران ناهار را صرف کردند.
بعد از صرف ناهار مجددا به ساختمان شماره 
2 فدراســیون قایقرانى برگشتند و در سالن 
اجتماعات این فدراســیون به ادامه مراسم 

پرداختند.
در سالن اجتماعات فدراسیون قایقرانى سفره 
هفت سین زیبایى پهن شده بود که بچه ها 
با گرفتن عکس یادگارى با این سفره خاطره 

این روز را ثبت کردند.
براى بچه ها در این قسمت امیر پرورش فرد 
استاد یوگاى خنده برنامه اى را اجرا کرد که 
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حدودا دو ساعت به طول انجامید. 
اســتاد یوگاى خنده اول کمى در مورد این 
ورزش صحبت کرد که در دنیا 700باشــگاه 
خنده وجود دارد و شــخصى بــه نام  دکتر 
کاتاریا  ابداع کننده این روش است. پرورش 
در ادامه توضیح داد بایــد تمرین کنیم که 
بدون موضوع بخندیم و بین خنده طبیعى و 
خنده مصنوعى یا همان خنده بدون موضوع 
هیچ فرقى وجود ندارد و هر دو باعث شادابى 

مى شود.
یوگاى خنده چندین تکنیک دارد که پرورش 
فرد اســتاد این ورزش در ایران با برشمردن 
این تکنیک ها و اجراى هــر کدام به صورت 
جداگانه موجبات خنده و شادى کودکان را 

فراهم کرد.
در زمان اجراى ایــن برنامه همــه اعضاى 
کانون نخبــگان براى اجــراى تکنیک ها به 
وسط سالن دعوت شدند و تکنیک ها را یکى 
یکى آموختند و با دوستانشان انجام دادند. 
تکنیک ها با آموزش درســت نفس کشیدن 

آغاز شد که از الزامات این ورزش است. 

تکنیک سالم و احوال پرسى اولین تکنیکى 
بود که بچه ها آموختنــد در این تکنیک دو 
نفر رو به روى هم مى ایستند یعنى صورت ها 
کامال باید رو به روى هم باشــد و در چشــم 
همدیگر مســتقیم نگاه مى کنند و به جاى 
سالم و احوال پرسى به همدیگر مى خندند 
براى خندیدن باید دائم خوب نفس بکشیم و 
تکنیک درست نفس کشیدن را خوب تمرین 

کنیم.
 تکنیک دل به دل دومین تکنیک خنده بود 
که اعضاى کانون نخبگان آموختند و با این 

تکنیک هم حسابى خندید.
در هنگام خنده هرمون ســروتوئین همان 
هرمون عشق ترشح مى شود. خنده رگ هاى 
مغزى را بــاز مى کنــد و از ســکته مغزى 

جلوگیرى مى کند.
تکنیک بعدى خنده پشــت به پشــت است 
که در این روش دو نفر کمرهایشان را به هم 
مى سایند و با صداى آ ، اى و او که کشش هم 

دارد هم زمان مى خندند.
تکنیــک خنده ژاپنــى تکنیکى اســت که 

کشــتى گیر ژاپنى در زمان کشــتى گرفتن  
انجام مى دهد. با خنده میزان گلبول ســفید 
باال رفته و باعث عدم بیمارى مى شود. همه ما 
مى دانیم و این ضرب المثل را شنیده ایم که 

خنده بر هر درد بى درمان دواست.
تکنیــک خنــده پنگوئن این مدلى اســت 
که مانند پنگوئــن باال و پاییــن مى پریم و 

مى خندیم.
خط و نشان اسم تکنیک بعدى خنده ها است. 
مانند زمانى که در دعوا براى هم خط و نشان 
مى کشــیم البته این بار به جاى دعوا با هم 
مى خندیم و خط و نشان مى کشیم و انگشت 

اشاره را براى یکدیگر تکان مى دهیم.
 تکنیک شــیرقهوه تکنیک بعــدى بود که 
پرورش بــه بچه ها آمــوزش داد و اجرا کرد 
در ایــن روش مانند زمانى که شــیرقهوه را 
در فنجان مى ریزیم و  مى خوریم دســت ها 
را تکان مى دهیم و در زمــان انجام این کار 

مى خندیم.
شــعارى که در البه الى تکنیک هاى استاد 
یوگاى خنده به بچه ها گفت و از آنها خواست 
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که تکرار کنند، اینگونه بود:
خیلى خوب خیلى خوب عالیم 

خیلى خوب خیلى خوب خوشحالم 
خیلى خوب خیلى خوب مى خندم

که بچه ها با صداى بلند تکــرارش کردند و 
انرژى گرفتند. حرکات موزون تکنیک بعدى 
بود که همراه موزیک انجــام دادند و بچه ها 

کلى با این حرکات خندیدند.
تونل خنده روشى دیگر بود که باید بچه ها با 
هم اجرا مى کردند که این روش به این صورت 
بود که ابتدا باید با گرفتن دست هاى همدیگر  
یک تونل تشــکیل مى دادند و یک نفر وارد 
تونل مى شد تا زمانى که با هم نمى خندیدند 
به کســى که وارد تونل شــده اجــازه عبور 
نمى دادند.  تکنیک تیر و کمان همانگونه که 
از اسمش پیداست باید به صورت فرضى تیر 
را در کمان بگذاریم و به سمت سیبل نشانه 

برویم و هم زمان با این کار بخندیم. 
تکنیک بعدى تکنیک موتورســوارى است 
یعنى مانند یک موتورســوار که در پیســت 
موتورسوارى ویراژ مى دهد سوار یک موتور 

فرضى مى شــویم و بــا  پیچ و خــم هنگام 
موتور سوارى مى خندیم.

استادیوگاى خنده با آموزش این چند تکنیک 
به اعضاى کانون نخبگان که در جشن پایان 
سال خود به سر مى بردند لحظات شادى را 
به یادگار گذاشت و به آنها آموخت که بدون 
دلیل هم مى تــوان خندید و شــاد بود و از 

زندگى لذت برد.
پس از پایان مراســم تکنیک هــاى خنده با 
کمک امیرپرورش فرد اســتاد یوگاى خنده 
بچه ها به فضاى باز فدراسیون رفتند و در آنجا 
به بازى هاى گروهى مانند زو ،طناب کشى و 
فوتبال پرداختند. طناب کشى بین دو گروه 
دختران و پسران انجام شد که با باخت گروه 
پسران به اتمام رســید. زو یک بازى ورزشى 
اســت که براى تمرین نفس گیــرى انجام 
مى شود و با این ورزش مى توان نفس گیرى را 

خوب تمرین کرد.
وقتى بچه ها حسابى بازى و تفریح کردند در 
همان فضاى باز ادامه مراســم انجام شد که 

قسمت اهداى جوایز بود.

مراسم اهداى جوایز به اعضاى کانون نخبگان 
خیلى صمیمى و دوســتانه بــود و از اجراى 
مراسم هاى خسته کننده اصال خبرى نبود. 
بچه ها در همــان فضاى بــاز روى چمن ها 

نشستند و برنامه شروع شد.
در انتهاى مراسم همه اعضاى کانون نخبگان 
روى دریاچــه به قایق ســوارى پرداختند و 
گروه گروه با پوشــیدن جلیقــه نجات قایق 

سوارى کردند.
بچه هــا بعــد از قایــق ســوارى بــه جمع 
کــردن زباله هایــى که روى چمــن ریخته 
بودنــد پرداختند و پس از انجــام این کار با 
خداحافظى از اعضاى فدراســیون قایقرانى 
و مســئولین کانــون نخبــگان به ســمت 
اتوبوس هایى که با آنها به ایــن مکان آمده 
بودند رفتنــد و مجتمع آزادى را به ســمت 

موسسه خیریه ترك کردند.
در راه برگشــت هم مادران مــدام با مربیان 
و مسئولین موسســه تماس مى گرفتند که 
جویاى حال بچه ها شوند و از زمان رسیدن 

بچه ها به موسسه پرس و جو مى کردند. 
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بازدید گروه 2 گلدگیدز از مراکز آموزشى فنى و 
حرفه ایى روستایى زیبادشت برگزار شد.

این بازدید کــه با همــکارى و هماهنگى آقاى 
احمدى انجام شد در 2 گروه دختران و پسران 

بود که  به صورت جداگانه اجرا شد.
تعداد دختران در این بازدید 20 نفر و پسران 14 
نفر بود که در تاریخ 29 آبان و 6آذر در ساعت 8 
صبح برگزار شد. در این بازدید کودکان با برخى 

از گیاهان دارویى و طب گیاهى آشنا شدند.
هدف از این بازدید آشــنایى و آموزش کودکان 
کانون نخبگان در رابطه با گیاهان دارویى و طبى 
و پرورش ماهى ها و زنبوردارى، ماشــین آالت 
کشاورزى، میوه هاى گلخانه اى میزان مخارج و 

درآمد حدودى هر بخش بود.
این گروه با نحوه کاشــت، داشــت و برداشت و 
نگهدارى گیاهان و خواص آنها به خوبى آشــنا 
شدند. آنها از نزدیک شاهد فرآیند عمل آوردن 
گیاهان دارویى مثل آلوئه ورا، رزمارى، زفایى، 
اســتوقودس، شــمعدانى عطرى، کدوى تخم 
کاغــذى، محبوبه شــب، گل مغرب،کرچک و 
سوسن بر بودند. مدرس مرکز زیبادشت برخى 

از گیاهان ســمى اما  دارویى را نیز به کودکان 
معرفى کرد که براى کودکان خیلى جذاب بود.

همچنین مدرس مرکز گیــاه  ژینکو و  کرفس 
را به کودکان کانون نخبگان معرفى کرد و آنها 
را با پرورش و شرایط نگهدارى ماهى هاى قزل 
آال، پرورش صیفى جات، غازها، ســبزى جات، 
ماهى هاى زینتى  و آکواریومى مثل ماهى گپى، 
ماهى کوى ، لجن خــوار و گیاهان آکواریومى، 
کندوى عســل و انواع گیاهان آپارتمانى مثل 
بنجامین، ابلق، برگ بیــدى، گل کاغذى، گل 
اشک، دراسنا، گل مرجان، سرخس، شیرسگ، 
راکتى، کاکتوس و ... آشــنا شــدند و برخى  از 

شرایط نگهدارى آنها را آموزش دیدند. 
مدرس تمامى شــرایط حفاظت و نگهدارى از 
گیاهــان و ماهى ها مانند اینکه کــدام گیاه در 
چه دمایى و در چه محیطى و با چه نوع آبیارى 
و چه امکاناتى رشــد مى کند یا اینکه شــرایط 
نگهدارى انواع ماهى ها و زاد و ولد هر یک و اینکه 
ویژگى هاى زیســتى آنها به چه صورت است را 

براى کودکان توضیح داد.
 همچنین وى برخى از محصوالت پرورشى را به 

عنوان سوغات به کودکان داد.
مدرس برخى از شــغل هاى مرتبــط با گیاهان 
دارویى شــامل پرورش دهنده گیاهان، کاربرد 
اســانس ها و گرفتن عرقیات از گیاهــان را به 

کودکان معرفى کرد.
 روستاى زیبادشــت در جنوبى ترین روستاى 
کرج، مرکز البرز، در مسیر جاده شهر ماهدشت و 
مرز بین شهرستان کرج و شهر صفادشت از توابع 
استان تهران و در حوزه استحفاضى شهرستان 
فردیس قرار دارد. روستاى زیبادشت از جنوب به 
روستاى یوسف آباد قوام از توابع شهرصفادشت 
و از شمال به شهر مشکین دشت و محمدشهر 
از غرب به منطقه عباس آباد از توابع محمدشهر 
و از شرق به منطقه خوشنام و پایگاه هوایى فتح 
محدود مى شود. با توجه به زمین هاى زراعى و 
باغ هاى اطراف روســتا شغل اصلى مردم روستا 
کشــاورزیه  و مهمترین محصــوالت باغات آن 
گیالس، زردآلو، گوجه ســبز، ســیب، گالبى و 
محصوالت صیفى نیز گوجه فرنگى، خیار، انواع 
کلم مى باشد. این روستا بیش از یک هزار و شش 

صد و چهل هکتار وسعت دارد.

کودکان کانون نخبگان در مراسم روز جهانى 
کودك در سراى محله دارآباد این روز را جشن 
گرفتند. این کودکان که جمعا 41 نفر بودند در 
تاریخ 16 مهر 94 همزمان با روز جهانى کودك 
این روز را به شادى برگزار کردند. این جشن با 
حضور خانم شاهسوند، مشاور ارشد یونسکو در 

بخش کودکان برگزار شد. در این مراسم رییس 
انجمن پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى 
و آقــاى ســعادتمندیان ریاســت اجتماعى 
شهردارى منطقه یک نیز حضور داشتند. این 
مراسم با حضور خانم شرف الدین دومین قصه 
گوى ایران رنگ و بوى دیگرى به خود گرفت. 

سرکارخانم شاهســوند در این مراسم به ایراد 
سخنرانى براى کودکان پرداختند. این جشن 
در خود برنامه هایى مانند اجراى تئاتر، دکلمه، 
نوازندگى، کلیپ قصه گویى خانم شرف الدین و 
برگزارى مسابقه نقاشى و پذیرایى از کودکان را 

به همراه داشت.

جشن روز جهانى کودك براى کودکان کانون نخبگان 

بازدید کانون نخبگانى ها  از مرکز زیبادشت
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فاطمه 8 ساله طعمه اسیدپاشى عموى خود شد.
و  بود  ساده  کارگرى  پدرفاطمه  که  آنجا  از 
خانواده  همراه  به  داشت  شدید  زبان  لکنت 
تا  شد  ساکن  درکوهدشت  مادرخود  درمنزل 
اما  کند  مهیا  را  خانواده اش  مایحتاج  بتواند 
فاطمه  براى  را  ناگوار  حادثه اى  سرنوشت  دست 
رهایى  براى  که  حادثه اى  زد  رقم  مادرش  و 
است. طلبیده  کمک  به  را  مهرآفرین  آن  از 

در خرداد ماه 94 عموى فاطمه که بیمار اعصاب 
در  بسترى  مرتبه  چندین  سابقه  و  بوده  روان  و 
بخش روانى را دارد در پى یک درگیرى لفظى با 
مادر خود، لحظه اى کنترل خود را از دست داد 
و اقدام به پاشیدن اسید روى افراد خانواده نمود 
سوختگى  دچار  مادر  و  فاطمه  بین  این  در  که 
شدید شدند مادر صورت خود را از دست داد و 
دید. آسیب  صورتش  جز  به  بدنش  کل  فاطمه 

اما از آنجا که هزینه هاى درمانى بسیار سنگین و 
سرسام آور است مهرآفرین حمایت شما یاوران عزیز 
را خواستار است یاورانى که با قلب بزرگشان هیچ گاه 
مهرآفرین را براى حمایت نیازمندان رها نکرده اند.

شماره  مهرآفرین  امرخداپسندانه  این  جهت 
شماره  و  ملى  بانک   0216780692009 حساب 
کارت 6037991199529904 را مختص این خانواده 
در نظرگرفته است تا هرکس هرطورکه مى تواند 
فرزند  و  مادر  این  به  را  خود  محبت  از  برگى 
هدیه کند همچنین یاوران عزیز مى توانند روند 
با  را  شده  انجام  هزینه هاى  پرداخت  و  معالجات 
اسناد معتبر در سایت مهرآفرین دنبال کنند تا از 
چگونگى کمک هاى خود اطمینان حاصل کنند.

نمى گذاریم
خاموش شوند

رویاى زندگى

جهت حمایت از فاطمه
 با مهرآفرین تماس بگیرید.

بازهم اسید و حادثه اى دیگر
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