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لَْيَس الِْبرَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب َولَِكنَّ الِْبرَّ َمْن َآَمَن 
ِ َوالَْيْوِم الَآِْخِر َوالَْمَلئَِكِة َوالِْكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوَآَتى الَْماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي  بِاللَّ

َقاِب ..... ائِِليَن َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسَّ الُْقْربَى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكيَن َوابَْن السَّ
نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکه نیکی 

آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان 

آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در 

راه ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد.
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بع��د از صحبت ه��اى عل��ى  اکبر س��یارى، معاون درم��ان وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، مبنى  بر اینکه انتقال ویروس 
ایدز از راه ارتباط جنس��ى دو برابر ش��ده، از ایجاد مراکزى براى 
ارائه خدمات بهداش��تى به »زنان روس��پى« با ه��دف مقابله با 
انتقال بیمارى ه��اى مقاربتى و ایدز خبر داد؛ مراکزى که ضمن 
معاینه »زنان روسپى«، به آنها آموزش هاى الزم براى پیشگیرى 
از بیمارى هاى مقاربتى و وس��ایل پیش��گیرى را به  طور رایگان 
ارائه مى دهند. البته این ماجرا ابعاد زیادى دارد، اما این اولین بار 
است که مس��ووالن رده  باالى وزارت بهداشت براى نام  بردن از 
این زنان از »عنوان روس��پى« استفاده مى کنند. تا پیش از این 
صحبت هاى صریح معاون بهداشت وزیر بهداشت، تقریبا بر سر 
پذیرش وجود روسپى ها در کشور مشکالت فراوانى وجود داشت. 
زنان تن فروشى که در شهر وجود دارند و زیر بار انکار مسووالن 
هم به زاد و ولد کودکان نامشروع کمک مى کردند و هر کدام هم 
بدون آموزش الزم ناقل ویروس ایدز بودند، اما حاال همه مجبور 
ش��ده اند بپذیرند چرخه ابتال به اچ. آى.وى تغییر کرده اس��ت. با 

کمى گش��ت  و گذار در پاتوق معتادان مى شود فهمید آنها حاال 
کامال از اس��تفاده از سرنگ استفاده  ش��ده، مى هراسند و تقریبا 
درصد انتقال اچ. آى.وى از سرنگ آلوده به صفر نزدیک مى شود. 
انتق��ال ویروس اچ. آى.وى حاال بُعد خطرناک ترى به خود گرفته 
است. شاید مى شد استفاده از سرنگ هاى آلوده را مدیریت کرد، 

اما مدیریت  کردن روابط جنسى مردم کار ساده اى نیست. 
دکت��ر مینو مح��رز، متخصص بیمارى ه��اى عفونى، ب��ا اظهار 
امیدوارى از تأسیس مراکز بهداشتى ویژه زنان روسپى مى گوید: 
»ای��ن مراکز باید نقش آگاهى  دهنده به زنان تن فروش را درباره 
انتقال ویروس ایدز داش��ته باشند. باالخره باید پذیرفت که ایدز 
وجود دارد و در همه  جاى دنیا هم هست؛ بنابراین، از خیلى وقت 
پیش خانم دکتر دس��تجردى اعالم کرد که زنان روسپى وجود 
دارند و باید در جهت سالمت آنها قدم برداشت. این صحبت هاى 
معاون بهداش��ت کامال صحیح است و باید به آنان آموزش داد و 
از نظر بیمارى هاى مقاربتى آنها را بررسى کرد، چون واقعیت را 

نمى شود قبول نکرد«. 

تأسیس مراکز بهداشتی 
برای »زنان روسپی«
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درودى ب��ه بلنداى دماون��د، زیبایى الوند و مهربانى و اس��توارى 
اشتران، لطافت آب زالل گهر و روانى رود هاى چهل چشمه.

تعداد اعضا گروه در هنگام شروع برنامه: 51 نفر
تعداد اعضاى صعود کننده به قله: 01 نفر

ساعت شروع از تهرانپارس: 6/03 صبح روز پنج شنبه
ساعت شروع از گوسفندسرا: ساعت01 صبح روز پنج شنبه

زمان رس��یدن به بارگاه سوم ارتفاع 0024: ساعت04:2 بعد از ظهر 
روز پنج شنبه

زمان حرکت روز جمعه صبح  از بارگاه س��وم به سمت قله: ساعت 
4 صبح روز جمعه

زمان رسیدن به قله 
گروه  اول : ساعت 02:21 دقیقه ظهر

گروه دوم: ساعت 05:21 دقیقه
زمان بازگشت و اتمام برنامه: ساعت 81 روز جمعه 92 مرداد ماه

گزارش تکمیلى صعود
صبح روز پنج ش��نبه از تهرانپارس  و در غال��ب گروه 51 نفرى به 
س��مت پلور حرکت کردیم.در سه راهى رینه ماشین ها پارک شد 
و با نیس��ان هاى که جلوى پارکینگ حضور داش��تند،  مسافت 02 
کیلومترى از پارکینگ تا گوسفندس��را )مسجد صاحب الزمان( را 
طى کردیم. کرایه نیس��ان نفرى 01 ه��زار تومان  رفت و 01 هزار 

تومان بازگشت مجدد تا پارکینگ بود.
معم��وال چون براى افرادى که براى اولی��ن بار قصد صعود و فتح 
قله را دارند، طى مس��یر با حمل کوله هاى نس��بتا سنگین ش��ان، 
کار س��خت و طاقت فرسایى است، افراد بومى و محلى با حیواناتى 
همچون قاطر و االغ در ازاى دریافت مبلغى )حدود 53 تا 04 هزار 
تومان( بار آنها را تا مس��یرى ) معموال بارگاه سوم( حمل مى کنند. 
چ��ون اکثر اعض��اى تیم ما هم اولین صعودش��ون ب��ود، تصمیم 
گرفتیم که کوله هاى ش��ان توسط قاطرها حمل شود اما متاسفانه 

گزارش صعود قله دماوند رخ جنوبی 
28 و 29 مرداد ماه

ش
زار

گ
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مهرآفرین سومین خانه مهر را برای مادران و کودکان بی پناه 
تجهیز می کند. 

س��میه هر روز ساعت ش��ش صبح از خواب بیدار مى شود. صبحانه 
پس��ر پنج س��اله اش را آماده مى کند، او را به مهدکودک مى رساند 
و خ��ودش به تولیدِى محل کارش مى رود. او س��اعت ش��ش عصر، 
خسته اما آرام، دوباره با پسرش به خانه اى برمى گردد که اسمش را 
گذاشته اند »خانه مهر«. سمیه تالش مى کند زندگى سالمى داشته 
باش��د. از اینکه کار مى کند و دوباره مورد اعتماد آدم ها قرار گرفته، 
خوش��حال اس��ت. با تمام دوست و آش��ناهاى قبلى اش قطع رابطه 
کرده؛ همان ها که حلقه اتصال او با مواد مخدر، خمارى و فقر  بودند. 
س��میه یکى از ساکنان »خانه  مهر« است. در طبقه دیگر این خانه، 
زن دیگرى همراه پسر 16 س��اله اش زندگى مى کند. او هم سال ها 
درگیر اعتیاد بوده و حاال ماه هاست که ترک کرده است. در شرکتى 
کار نظاف��ت انجام مى دهد و از کمک مالى مهرآفرین هم اس��تفاده 
مى کند. پس��رش با حمایت موسسه به مدرسه مى رود. برایش معلم 
تقویت��ى گرفته اند تا بتواند ضعف هایش را جبران کند و براى رفتن 
به دانشگاه آماده شود. ساکنان خانه  مهر، همگى از سراشیبى اعتیاد 

به زندگى بازگشته اند. 
الناز زارع��ى، مددکار واحد پامن��ار مهرآفرین، درب��اره این خانه ها 
مى گوید: » هدف مهرآفرین از تش��کیل خانه ه��اى مهر حمایت از 
زنانى است که اعتیادشان را ترک کرده اند و فاقد هرگونه سرپناهى 
هستند. قرار اس��ت این زنان همراه فرزندان ش��ان تا زمان بازتوانى 
نس��بى، تحت حمایت مهرآفرین در این خانه ها زندگى کنند. تا به 
حال دو خانه مهر با کمک یاوران ایجاد شده  و چهار خانواده در این 
خانه ها زندگى مى کنند که هر کدام ش��امل مادر و یک فرزند است. 
فقط یکى از خانواده ها، پدر از کار افتاده اى هم دارد که با همس��ر و 
چهار دخترش در خانه مهر زندگى مى کند. یکى از دختران ازدواج 

کرده و سه نفر دیگر، محصل اند.«
مهرآفرین به غیر از ودیعه و اجاره خانه، وس��ایل و امکانات زندگى 
را ه��م ب��راى خانواده ها تهیه کرده و قبوض آب، ب��رق و گاز را هم 
مى پردازد. مادران ساکن خانه مهر، با کارهاى پاره وقت یا تمام وقت 
از قبیل نظافت، سبزى پاک کردن، کار در تولیدى لباس و ... بخشى 
از مخارج خان��واده را تأمین مى کنند؛ ام��ا مهرآفرین تأمین بخش 
عم��ده هزینه هاى زندگى آنها را به عهده دارد. بچه ها در مدرس��ه، 
مهدکودک یا پیش دبستانى ثبت نام شده اند و وضعیت تحصیلى آنها 

مدام ارزیابى مى شود.
 به گفت��ه زارعى، مددکاران مهرآفرین هفت��ه اى دوبار از خانه مهر 
بازدی��د مى کنند و در فواصل بازدیدها نی��ز با مادران تماس تلفنى 
دارن��د. اگر به یک��ى از آنها در زمینه مصرف دوباره مواد مش��کوک 
ش��وند، از او آزمایش مى گیرند. به این زنان آمپول هاى ضدباردارى 

تزریق مى شود و مرتب وضعیت سالمت آنها بررسى مى شود.
خانه ه��ا در محالت��ى انتخاب ش��ده اند که حتى االمکان ب��ه دور از 
آسیب هاى اجتماعى به خصوص اعتیاد باشند. اصالت ساکنان محله، 

یکى از مهم ترین معیارهاى خانه بوده  است.
زارع��ى، مددکار اجتماعى مى گوید: »وقتى بعد از ش��ش ماه تا یک 
سال، هر یک از ساکنان خانه مهر، به درجه اى از استقالل و بازتوانى 
برسد که بتواند از پس زندگى خودش و فرزندانش بربیاید، ما موارد 
دیگ��رى را جایگزین آنها مى کنیم. البته باز هم به مددجویان قبلى 
کمک مى کنیم خانه بگیرند و از آنها حمایت مى کنیم، اما اولویت با 
کسانى است که تازه از کمپ اعتیاد خارج شده اند، جایى براى رفتن 

ندارند و در معرض بازگشت به فضاى آسیب زا هستند.«
اکنون مهرآفرین به همت یاورانش، در حال تهیه و تجهیز س��ومین 
»خان��ه مهر« براى مددجویان بى پناهى اس��ت که در کمپ  اعتیاد، 

آخرین دوره هاى درمان را طى مى  کنند.

  با هم به راه اندازی سومین خانه مهر کمک کنیم 

خانه ای امن برای مادران و کودکان بی پناه
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تکدی گری یکی از آسیب های جدی در جامعه کنونی محسوب پ
می شود که عالوه بر مشکالت فرهنگی و شهری، آسیب های 

اجتماعی را نیز به همراه دارد.
طى س��ال هاى اخیر برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران کوش��یده اند تا 
برنامه هاى عملیاتى را براى مقابله با این پدیده ناهنجار اجتماعى ارائه 
کنند، اما همچنان مى توان جوالن گداها در ش��هرهاى پرجمعیت و 

کالن شهرها را به  وضوح مشاهده کرد.
شهرس��تان هاى استان تهران به دلیل هم جوارى با پایتخت، بیش از 
بسیارى استان هاى کش��ور با آسیب هاى تکدى گرى روبرو بوده اند و 
تمهیدات اندیشیده شده از سوى مسووالن نیز نتوانسته گدایان را از 

انجام فعالیت هاى خود بازدارد.
گدایانی که درآمدشان از کارمندان بیشتر است

بر اس��اس پژوهش��ى که طى س��ال هاى اخیر انجام  شده، درآمد ۹۰ 

درص��د گدایان و متکدیان از کارمن��دان ادارات باالتر بوده و این در 
حالى است که بیش از ۷۵ درصد متکدیان توان کار کردن را دارند.

شهرس��تان ورامین یکى از مناطقى اس��ت که ب��ا پدیده تکدى گرى 
دس��ت   به  گریبان بوده و شهروندان این منطقه هر روز شاهد حضور 

گدایان در نقاط مختلف شهر هستند.
متکدیانى که به  شکل سازمان یافته در معابر شهرى حاضر مى شوند

بر اس��اس بررس��ى هاى میدانى انجام ش��ده، تع��دادى از گدایان و 
متکدی��ان نقاط مرک��زى ورامین به  ش��کل س��ازمان یافته اقدام به 
جمع آورى کمک هاى مردمى مى کنن��د و حتى برخى از آنان اجازه 
حضور گداى جدی��دى را در میان خود نمى دهند. برخى از متکدیان 
فع��ال در ورامی��ن بر س��ر چهارراه ها و معابر اصلى حاضر ش��ده و از 
رهگذران و مس��افران وسایل نقلیه شخصى و عمومى تقاضاى کمک 

مى کنند.

گداهای میلیونر بیِخ گوش پایتخت؛

کودکان قربانی باندهای سازمان یافته

همکاری و همیاری دستگاه های اجتماعی 
در کنار نهادهای حمایتی و قاطعیت پلیس و 

دستگاه قضایی در برخورد با متکدیان می تواند 
وضعیت موجود را بهبود بخشد و بدون تردید 
شهروندان ورامین انتظار دارند تا شاهد حضور 

پرتعداد گدایان در شهرشان نباشند
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در س�ومین نشس�ت هماهنگی 
ب�ه  رس�یدگی  دس�تورالعمل  اج�رای 

ن�وزادان م�ادران معت�اد، راهکاره�ای تس�ریع در 
اقدامات بررسی شد.

در این نشسللت که با حضور  حاجبى؛ مدیرکل دفتر سللامت روانى، 
اجتماعللى و اعتیاد وزارت بهداشللت، محکى؛ دبیر سللتاد کنترل و کاهش 

آسللیب هاى اجتماعى حوزه سامت، فرید؛ معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور،  فاطمه دانشور؛ عضو شوراى شهر تهران و مدیرعامل موسسه مهرآفرین، و اسدبیگى؛ 

رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى بهزیستى کشور برگزار شد، ضمن مرور روند فعلى رسیدگى 
و حمایت از نوزادان مادران معتاد، مشللکات اجرایى موجود مورد واکاوى قرار گرفت و براى رفع 

آنها، تصمیماتى گرفته شد.
در آغاز نشسللت  حاجبى، با اشللاره به اینکه عدم رسللیدگى به نوزادان مادران معتاد مى تواند پیامدهاى 

ناگوارى داشللته باشللد، گزارش هاى واصله مبنى بر مشکات موجود بر سللر راه حمایت از این نوزادان را یادآور 
شللد و افزود: »با توجه به احتمال  سوءاسللتفاده از این کودکان وجود دارد، اگر حمایت به موقع و درست از آنان 

صورت گیرد، مانع از بروز مشکات بعدى خواهد شد.«
وى افزود: »خوشبختانه همکارى میان دستگاه هاى وزارت بهداشت، بهزیستى، قوه قضائیه و موسسه مهرآفرین 
در این موضوع خوب اسللت و هم تکلیف مادر و هم تکلیف نوزاد را مشللخص کرده اسللت. اما با توجه به اینکه 
بیش از یک ماه از اباغ پروتکل و فلوچارت مربوط مى گذرد و توافق الزم حاصل شده است، بعضا ناهماهنگى ها 

و مشکاتى هم از سوى دستگاه هاى مربوط در اجرا وجود دارد.«

به ازای هر نوزاد بی سرپرست 
بیش از ۷ متقاضی 

فرزندخواندگی 
وجود دارد
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تابس��تان 95 نقط��ه عطفی در زندگی فرزند نوپ��ای مهرآفرین، یعنی 
کانون نخبگان طالیی ایران، »گلدکیدز« محسوب می شود. چهار سال 
پس از شکل گیری این کانون، امسال گلدکیدز صاحب خانه ای مستقل 
ش��د و اعضای این کانون در ساختمان جدید، زیر نظر اساتید مجرب 

مشغول فعالیت های متنوع علمی  و هنری شده اند. 
این ساختمان که با مشارکت و همکاری شرکت گلدیران و ال جی تهیه 
و تجهیز شده، با ساماندهی و متمرکز کردن فعالیت های گلدکیدز، به 
طور یقین سرمنش��ا موفقیت ها  و افتخاراتی خواهد ش��د که امروز نیز 

شاهد نخستین بارقه های آن هستیم. 
امروز که یک دهه از شکل گیری مهرآفرین و چهار سال از تولد کانون 
نخب��گان می گذرد، ما با افتخار و ش��ادمانی حاصل تالش های خود و 
یاوران مهرآفرین را در موفقیت تحصیلی و هنری اولین نسل کودکان 

گلدکیدز نظاره می کنیم. 
هنگامی که پای صحبت کودکان مستعد گلدکیدز می نشینیم، از دامنه 
وس��یع اهداف و برنامه های بلند آنها  مبهوت می شویم؛ یکی آرزو دارد 
بزرگ ترین فضانورد دنیا ش��ود و دیگری می خواهد قله فیزیک دنیا را 
فتح کند و در چشم های تک تک آنها  عزم و اشتیاق به موفقیت، چنان 

شعله می کشد که هر شک و شبهه ای در مقابل آن رنگ می بازد.
امروز در پاس��خ به کسانی که از درست شدن و بهبود اوضاع اجتماعی 
ناامیدند، می توانیم قاطعانه بگوییم که اگر کودکان خانواده های آسیب 
دیده را تحت حمایت بگیریم و بر روی استعدادهای آنها  سرمایه گذاری 
کنیم، نتیجه ای که به دست می آوریم، حتی فراتر از انتظارمان است و 

این یعنی موفقیت.
اکن��ون که 15۰ ک��ودک و نوج��وان تیزهوش و مس��تعد، زیر پرچم 
گلدکیدز گرد هم آمده اند و ما هر روز شاهد پیشرفت های دلگرم کننده 
این آینده س��ازان هس��تیم، امیدوارم که به زودی در تمام ش��عبه های 
مهرآفرین در سراسر کشور، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان 
را آغاز کنیم. باش��د که با حمایت مهرآفرینان، گامی  بلند در راس��تای 

توسعه این مرز و بوم برداریم.

فاطمه دانشور
مدیر عامل مهر آفرین

سرمقاله
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کودکان قربانی باندهای سازمان یافته
 نشس��ت رسیدگی و س��اماندهی نوزادان تازه متولد شده از مادران معتاد و 

بی خانمان به ریاست معاون اجتماعی وزارت بهداشت
 یک شب به یادماندنی برای کودکان مهرآفرین در بلندترین برج ایران

 اخبار کوتاه مجموعه
  گزارش صعود قله دماوند رخ جنوبی 28 و 2۹ مرداد ماه

 روزهای سپید در انتظار سپیدار
 پیش بینی مرگ ۶۹ میلیون کودک  بر اثر عوامل قابل پیشگیری

تأسیس مراکز بهداشتی  برای »زنان روسپی«
 جمع آوری متکدیان  از سطح منطقه 7

  دختری که از ۱۱ سالگی معتاد شد
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تکدی گری یکی از آسیب های جدی در جامعه کنونی محسوب پ
می شود که عالوه بر مشکالت فرهنگی و شهری، آسیب های 

اجتماعی را نیز به همراه دارد.
طی س��ال های اخیر برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران کوش��یده اند تا 
برنامه های عملیاتی را برای مقابله با این پدیده ناهنجار اجتماعی ارائه 
کنند، اما همچنان می توان جوالن گداها در ش��هرهای پرجمعیت و 

کالن شهرها را به  وضوح مشاهده کرد.
شهرس��تان های استان تهران به دلیل هم جواری با پایتخت، بیش از 
بسیاری استان های کش��ور با آسیب های تکدی گری روبرو بوده اند و 
تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسووالن نیز نتوانسته گدایان را از 

انجام فعالیت های خود بازدارد.
گدایانی که درآمدشان از کارمندان بیشتر است

بر اس��اس پژوهش��ی که طی س��ال های اخیر انجام  شده، درآمد 9۰ 

درص��د گدایان و متکدیان از کارمن��دان ادارات باالتر بوده و این در 
حالی است که بیش از ۷5 درصد متکدیان توان کار کردن را دارند.

شهرس��تان ورامین یکی از مناطقی اس��ت که ب��ا پدیده تکدی گری 
دس��ت   به  گریبان بوده و شهروندان این منطقه هر روز شاهد حضور 

گدایان در نقاط مختلف شهر هستند.
متکدیانی که به  شکل سازمان یافته در معابر شهری 

حاضر می شوند
بر اس��اس بررس��ی های میدانی انجام ش��ده، تع��دادی از گدایان و 
متکدی��ان نقاط مرک��زی ورامین به  ش��کل س��ازمان یافته اقدام به 
جمع آوری کمک های مردمی می کنن��د و حتی برخی از آنان اجازه 
حضور گدای جدی��دی را در میان خود نمی دهند. برخی از متکدیان 
فع��ال در ورامی��ن بر س��ر چهارراه ها و معابر اصلی حاضر ش��ده و از 
رهگذران و مس��افران وسایل نقلیه شخصی و عمومی تقاضای کمک 

گداهای میلیونر بیِخ گوش پایتخت؛

کودکان قربانی باندهای سازمان یافته

همکاری و همیاری دستگاه های اجتماعی 
در کنار نهادهای حمایتی و قاطعیت پلیس و 

دستگاه قضایی در برخورد با متکدیان می تواند 
وضعیت موجود را بهبود بخشد و بدون تردید 
شهروندان ورامین انتظار دارند تا شاهد حضور 

پرتعداد گدایان در شهرشان نباشند
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پرونده ویژه

می کنند.
استفاده ابزاری از کودکان توسط متکدیان خیابانی

تع��دادی دیگر از گدایان در ورامین، گدایان رهگذری هس��تند که با 
حضور در پیاده روها و صحبت با شهروندان و مردم از آنان می خواهند 

که به آنان کمک کنند.
برخ��ی دیگ��ر از متکدی��ان نیز از س��اعات اولیه صبح ب��ر دِر منازل 
ش��هروندان حاضر شده و تا ساعات پایانی شب، به جمع آوری کمک 
از مردم می پردازند و درآمد قابل توجهی را در جیب خود می گذارند.

نکته جالب  توجه و تأسف بار آن است که بسیاری از گدایان و متکدیان 
در ورامین، کودکان معصوم و حتی شیرخوار را به ابزاری برای رسیدن 
به مقاصد خود تبدیل کرده اند. کودکانی که در محیط غیربهداشتی 
و در بدترین شرایط صبح را به شب رسانده و  آسیب های اجتماعی، 

فرهنگی و اخالقی را تجربه می کنند.
افزایش متکدیان زن یک هشدار جدی به مسووالن

از طرف دیگر، در حالی که بر اس��اس آمارهای ارائه  شده در دهه ۸۰ 
و 9۰، بی��ش از ۸۰ درصد گدایان اس��تان تهران را مردان تش��کیل 
می دادند، اما طی سال های اخیر روند تکدی گری در میان زنان رشد 

فزاینده ای داشته است.
بر اساس یک پژوهش علمی، بخش قابل توجهی از متکدیان فعال در 
شهر تهران و شهرستان های استان تهران، بومی منطقه نیستند و این 

امر هشدارهای جدی را به مسووالن می دهد.
همچنین حضور پرتعداد اتباع خارجی و روند روزافزون مهاجرپذیری 
ورامین، پدیده تکدی گ��ری در این منطقه را افزایش می دهد و باید 

مسووالن فکری اساسی برای این معضل کنند
جوالن متکدی��ان و گدایان در ورامین به دغدغه جدی بس��یاری از 
ش��هروندان و مردم تبدیل  ش��ده است، افرادی که به  راحتی در شهر 
حرک��ت کرده و درآمدی باالتر از بس��یاری مردم منطقه به دس��ت 

می آورند.
تکدی گری جرم محسوب می شود

رضا کچویی، کارش��ناس حقوق، در گفت وگو با خبرنگاران با اش��اره 
به این نکته که تکدی گری جرم است، اظهار داشت: »تکدی گری بر 
اساس قانون جرم محسوب می شود و در قانون برای آن مجازاتی نیز 

تعیین  شده است.«
وی با اش��اره به موارد قانونی در این زمینه در قانون مجازات اسالمی 
افزود: »قانون مجازات اس��المی در مواردی برای افراد متکدی، که از 
این راه امرار معاش می کنند، مجازات مشخصی را نیز در نظر گرفته 
و حت��ی بر مصادره اموالی که از این راه به  دس��ت  آمده، تأکید کرده 

است.«
قانون مجازات اس��المی نیز در این زمینه صراحت دارد به  طوری  که 
بر اساس ماده ۷1۲ این قانون، هرکس تکدی گری یا کالشی را پیشه 
خود قرار داده باشد و از این راه امرار  معاش یا ولگردی کند، به حبس 
از یک تا س��ه ماه محکوم خواهد ش��د و چنانچه با وجود توان مالی 
مرتکب عمل فوق ش��ود، عالوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از 

طریق تکدی و کالشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.
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در یکی دیگر از مواد قانونی قانون مجازات اس��المی تأکید ش��ده 
که هر کس طفل صغیر یا غیر رش��یدی را وسیله تکدی قرار دهد 
ی��ا اف��رادی را به این امر بگمارد، به س��ه ماه تا دو س��ال حبس و 
اس��ترداد همه اموالی که از طریق مذکور به دس��ت آورده اس��ت، 

محکوم خواهد شد.
پیامدهای مخربی که کودکان را تهدید می کند

س��ید محمد احمدی، کارش��ناس حوزه اجتماعی، با اشاره به این 
نکته که رواج تکدی گری پیامدهای مخرب فرهنگی و اجتماعی به 
همراه دارد، اظهار داش��ت: »این روزها حضور متکدیان در مناطق 

مختلف شهرهای ایران به معضلی فراگیر تبدیل  شده است.«
وی با اشاره به این نکته که کودکان و خردساالن بیشترین آسیب 
را در پدیده تکدی گری می بینند، افزود: »کودکان و خردس��االنی 
که توسط متکدیان برای رسیدن به اهداف خود مورد استفاده قرار 
می گیرند، بیشترین آسیب را متحمل می شوند؛ آسیب هایی که بر 

روی زندگی آینده آنان تأثیر می گذارد.«
استفاده ابزاری از کودکان در پدیده تکدی گری

احم��دی با تأکید بر ب��روز ناهنجاری های اجتماع��ی در متکدیان 
کودک و نوجوان ادام��ه داد: »یادگیری ناهنجاری های فرهنگی و 
اجتماعی از جمله پیامدهای مخربی اس��ت که کودکان و نوجوانان 

متکدی را تهدید می کند.«
وی با اش��اره به اس��تفاده ابزاری از کودکان در پدیده تکدی گری 
گف��ت: »متکدیان تالش دارند تا با اس��تفاده اب��زاری از کودکان و 
نوجوانان، احساس��ات مردم و رهگ��ذران را تحریک کرده و درآمد 
بیش��تری را به دست آورند و کودکان نیز مجبور به تبعیت از نظر 

آنان هستند.«
احمدی با تأکید بر آس��یب های مخرب تکدی گری بر روی زنان و 
دختران یادآور شد: »زنان متکدی نیز آسیب های جدی و مخربی 
را در ای��ن پدیده متحمل می ش��وند و این امر ضرورت برنامه ریزی 

مسووالن و فعاالن اجتماعی را یادآور می شود.«
حضور متکدیان یک آسیب اجتماعی جدی 

برای ورامین است
محمد اردس��تانی، یکی از ش��هروندان ورامینی، تکدی گری را یک 
آسیب جدی برای شهر ورامین دانست و  اظهار داشت: »تکدی گری 
و حضور گدایان در نقاط مختلف ش��هر ورامین یک معضل جدی 

محسوب می شود.«
وی، تکدی گ��ری را پدی��ده ای چندبعدی دانس��ت و افزود: »نباید 
پدیده تکدی گری را در آسیب های اجتماعی آن خالصه کرد، بلکه 
این پدیده چندوجهی، آس��یب های فرهنگی، اخالقی، اقتصادی و 

قانون مجازات اسالمی در مواردی 
برای افراد متکدی، که از این راه امرار 
معاش می کنند، مجازات مشخصی را 
نیز در نظر گرفته و حتی بر مصادره 
اموالی که از این راه به  دست آمده، 

تأکید کرده است
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پرونده ویژه

غیره را نیز به همراه دارد.«
اردستانی ادامه داد: »متأس��فانه همچنان شهروندان ورامینی شاهد 
حضور گدایان در معابر شهری و دِر منازل خود هستند و ساماندهی 

ویژه ای نیز در این زمینه در دستور کار مسووالن قرار ندارد.«
ساماندهی گدایان در ورامین عزم همگانی می خواهد

وی اضافه کرد: »این روزها به  راحتی گدایان در نقاط مرکزی ش��هر 
ورامین به تکدی گری مش��غول هس��تند و تعدادی از آنان نیز درآمد 

خوبی را از این راه به دست می آورند.«
اردستانی متذکر شد: »امروز نهادهای خدمت رسان نظیر کمیته امداد 
و بهزیستی در کنار موسسات خیریه معتبر وظیفه کمک و دستگیری 
از مس��تمندان را دارند و کمک به متکدی��ان در خیابان ها، انحرافی 
جدی در فعالیت بنگاه های امدادی ایجاد می کند، در حالی که همین 
کمک ه��ای مردمی به گدایان می توان��د از طریق نهادهای خیریه به 

افراد واجد شرایط و نیازمندان حقیقی برسد.«
وی بیان داشت: »ساماندهی گدایان در ورامین عزم همگانی و همت 
همه دستگاه ها و ادارات مسوول را می طلبد و باید از همه ظرفیت های 

موجود در این زمینه بهره گرفت.«
س��رهنگ صفدر س��لیمی، معاون فرهنگی و اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی ش��رق اس��تان تهران، نیز اظهار داش��ت: »برخورد با پدیده 
تکدی گری با تعامل بین دستگاهی میسر می شود و در این راستا باید 

هر یک از نهادها و ارگان های مسوول به وظیفه خود عمل کنند.«
باید از ظرفیت نهادهای مختلف برای مقابله با پدیده 

تکدی گری استفاده کرد
علی حیدریان، ش��هردار ورامین، نیز با اشاره به این نکته که معضل 
تکدی گری یک موضوع پیچیده و چندوجهی اس��ت، اظهار داش��ت: 

»ساماندهی متکدیان یک موضوع مهم و اساسی است.«
وی افزود: »ابتدا باید برنامه ریزی الزم برای برخورد با پدیده تکدی گری 
انجام شود و مس��ووالن ادارات و نهادهای مختلف ظرفیت های خود 
را در ای��ن عرصه به میدان آورده و با همفکری و همکاری یکدیگر با 
آن مقابله شود.« حیدریان ادامه داد: »باید مکانی برای جمع آوری و 
نگهداری متکدیان در نظر گرفته  شده و آموزش های الزم و اقدامات 
فرهنگی بر روی آنان انجام ش��ود، در غی��ر این صورت با جمع آوری 

مقطعی گدایان، مشکلی حل نخواهد شد.«
به هر ترتی��ب، همکاری و همیاری دس��تگاه های اجتماعی در کنار 
نهاده��ای حمایت��ی و قاطعیت پلیس و دس��تگاه قضایی در برخورد 
با متکدیان می تواند وضعیت موجود را بهبود بخش��د و بدون تردید 
ش��هروندان ورامین انتظار دارند تا ش��اهد حضور پرتعداد گدایان در 

شهرشان نباشند.
منبع: خبرگزاری مهر
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نشست رسیدگی و ساماندهی نوزادان تازه متولد شده از مادران 

معتاد و بی خانمان به ریاست معاون اجتماعی وزارت بهداشت

ش
زار

گ

نشست کارگروه رسیدگی و ساماندهی نوزادان تازه متولد 
ش�ده از مادران معتاد و بی خانمان به ریاس�ت دکتر س�ید 
محم�د هادی ای�ازی، مع�اون اجتماعی وزارت بهداش�ت، 

درمان و آموزش پزشکی  برگزار شد.
در آغاز این نشس��ت، دکتر فاطمه دانش��ور، عضو شورای اسالمی 
ش��هر تهران و مدیرعامل موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین، به ارائه 
گزارش��ی در زمینه وضعیت ن��وزادان تازه متولد ش��ده از مادران 
معتاد و بی خانمان، خانواده ها و محل ها و مناطق س��کونتی ایشان 

پرداختند و در همین زمینه فیلمی نیز نمایش داده شد.
دکتر دانش��ور در ادامه ضمن سپاس گزاری از دکتر هاشمی، وزیر 
بهداش��ت، و دکتر ایازی برای پشتیبانی و صدور دستور رسیدگی 
به این مس��اله در وزارت بهداشت به ارائه راه کارها، اقدامات انجام 
ش��ده و فعالیت های موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین در این زمینه 
پرداختند و مشکالت و معضالت پیش رو را به طور مبسوط شرح 

دادند.
از مهم تری��ن چالش های موجود در این وضعیت، نداش��تن هویت 
رس��می و شناس��نامه ای کودکان متولد ش��ده از مادرانی اس��ت 
که هویت پدر فرزندش��ان مش��خص نیس��ت، عدم دسترس��ی به 
آموزش های رس��می و مدرس��ه و رس��یدگی های بهداشتی مانند 
واکسیناس��یون جهت مصون ماندن این فرزندان به لحاظ جسمی 
از بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز، تبدیل شدن شان به بزهکاران 
اجتماعی بدون اطالع از قوانین، و برخوردهای سلیقه ای نهادها و 
افراد مرتبط با این امر ذکر ش��د که مورد بحث و بررسی حاضرین 

قرار گرفت.
پ��س از بیان دیدگاه های حاضرین در ای��ن زمینه، دکتر ایازی به 
جمع بن��دی نظ��رات پرداختند و تصمیماتی را مصوب و دس��تور 
مقتضی برای رس��یدگی به این معضل صادر کردند که مهم ترین 
آن همکاری بیمارس��تان ها، س��ازمان بهزیس��تی و ش��هرداری و 
سازمان های غیردولتی فعال در این زمینه و تنظیم آئین نامه الزم 
برای رس��یدگی و س��امان دهی این امر برای کاهش این آسیب و 
جلوگیری از گس��ترش آن بود. گفتنی است در این نشست، دکتر 
علی اصغر فرشاد، قائم مقام معاونت اجتماعی و مدیرکل مولفه های 
اجتماعی موثر بر س��المت، دکتر علی  اصغر محکی، دبیر ستاد و 
مس��وول دبیرخانه کارگروه پیش گیری از آسیب های اجتماعی و 

اعتیاد، دکتر حاجبی، دبیر کمیته اعتیاد و مدیرکل دفتر سالمت 
روانی، مس��ووالن دیگر بخش های مرتبط وزارت بهداشت و برخی 

از فعاالن سازمان های غیردولتی نیز حضور داشتند.
جزئیات دستورالعمل جدید وزارت بهداشت درباره 

مادران و نوزادان معتاد
مع��اون امور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی وزیر بهداش��ت از 
تصویب دس��تورالعملی جدید در س��تاد آسیب های اجتماعی این 
وزارتخانه درباره چگونگی برخ��ورد و حمایت از مادران و نوزادان 

معتاد خبر داد.
دکتر محمدهادی ایازی در خص��وص اقدامات معاونت اجتماعی 
وزارت بهداش��ت برای نوزادان و م��ادران معتاد گفت: »گروهی از 
جمعیت معتاد کشور، مادران معتاد صاحب فرزند هستند که این 
نوزادان به دلیل وضعیت مادر، از او تاثیر می پذیرند. در نتیجه، بعد 
از وضع حمل مادر، باید از نوزاد سم زدایی و بعد از آن تحویل مادر 
شود؛ اما با توجه به اعتیاد مادر، نوزاد از شیر او استفاده می کند و 

احتمال اعتیاد او وجود دارد.«
وی اف��زود: »م��ادران معتاد، مبتال به ایدز و تن فروش��ان از جمله 
گروهی هس��تند که هنگام مراجعه به بیمارس��تان و مطرح شدن 
مس��اله ترک آنها، با مشکل روبرو هستیم. زمانی که فرزند آنها به 
دنیا می آید اگر پدر باشد، به وی تحویل داده  می شود و با اقداماتی 
که سازمان بهزیستی انجام می دهد، مشکلی پیش نمی آید. اما اگر 
پدر خانواده ای وجود نداشته باشد، مشکالت حادتر می شود و باید 

فرزند را تحویل بهزیستی دهیم.«
ای��ازی موضوع ن��وزادان و م��ادران معتاد را  یک��ی از دغدغه های 
جدی حوزه آس��یب های اجتماعی خواند و ادامه داد: »بخش��ی از 
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این موضوع متوجه وزارت بهداش��ت است. ما باید بتوانیم سم زدایی 
نوزادان، پوشش و حمایت سازمان بهزیستی از آنها و همچنین مادران 
آنه��ا  را به طور ج��دی دنبال کنیم. اگر قرار باش��د به همین ترتیب 
تحوی��ل مادران معتاد داده ش��وند، بی تردید در آینده جزو بزهکاران 

جامعه می شوند.«

معاون اجتماعی وزارت بهداشت همچنین به جلسه ستاد آسیب های 
اجتماعی وزارت بهداش��ت که با محوریت نوزادان تازه متولد شده از 
مادران معتاد برگزار ش��د، اشاره کرد و افزود: »در این جلسه گزارش 
دانش��گاه های علوم پزش��کی تهران، ایران و ش��هید بهش��تی درباره 
 مس��ائل و مش��کالت این حوزه  مطرح ش��د.  در چند روز گذشته نیز 
دستور العملی درباره مادران و نوزادان معتاد تدوین و به دانشگاه های 
علوم پزش��کی ابالغ کردیم. به این ترتیب قرار است بیمارستان ها با 
مراجع قضایی و س��ازمان بهزیس��تی در این رابطه هماهنگی داشته 
باش��ند و نوزاد بعد از تولد به بهزیستی تحویل داده شود. مادران نیز 

به مراکز ترک اعتیاد فرستاده می شوند.«
ای��ازی در ادام��ه تصریح کرد: »همچنین در این جلس��ه مقرر ش��د 
 موسسه نیکوکاری  مهرآفرین، با همکاری سایر سازمان های مردم نهاد 
با وزارت بهداش��ت همکاری کنند تا ما بتوانیم این مادران و نوزادان 
را در س��طح استان هایی که با چنین مش��کلی روبرو هستند، تحت 
پوش��ش قرار دهیم و با هماهنگی بهزیستی حمایت بیشتری از این 

گروه داشته باشیم.«

گفتنی اس��ت اولین بار موضوع فروش نوزادان توس��ط سرکار خانم 
فاطمه دانش��ور، مدیر عامل موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین، در سطح 
گس��ترده اطالع رس��انی  ش��د که حساس س��ازی مس��وولین به ویژه 
مس��وولین و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی را به دنبال 
داش��ت که متعاقب  آن جلسات متعددی در وزارت بهداشت و درمان 
با حضور مدیران مربوطه برگزار شد که منجر به ابالغیه دستورالعمل 
فوق الذکر گردید. معاون اجتماعی وزارت بهداش��ت، فعالیت مراجع 
قضایی و س��ازمان بهزیستی را در این موضوع ضروری خواند و ادامه 
داد: »م��ا متولی درمان هس��تیم، ولی باید مراجع قضایی، س��ازمان 
بهزیس��تی و خیریه های فعال در این بخش کمک کنند تا ما بتوانیم 
ای��ن گروه از نوزادان را تحت پوش��ش قرار دهیم و نس��بت به ترک 
م��ادران اقدام کنیم. همچنین بعد از آنکه ترک داده ش��دند و نوزاد 
سم زدایی شد، اگر از منظر بهزیستی، مادر شرایط تحویل او را داشت 
به او بازگردانده شود. برخی مواقع، مشاهده شده است که وقتی نوزاد 
تحویل این گروه از مادران داده می شود، مسائل بسیار حادتری پیدا 

می کند که می تواند آثار بسیار سوئی از خود بر جا گذارد.«
ایازی در ادامه در خصوص ورود وزارت بهداشت به مساله حاشیه نشینی 
نیز توضیح داد و گفت: »بخشی از موضوع حاشیه نشینی، به بهداشت 
و درمان مرتبط اس��ت، ولی مس��ائل و موضوعات دیگ��ری دارد که 
می طلبد دس��تگاه های دیگر حضور و مشارکت جدی داشته باشند. 
اولین اقدام، حل مشکالت روستاها و شهرهای دیگر برای جلوگیری 
از مهاجرت  و س��کونت در حاشیه شهرهاست که این موضوع نیز در 

شورای اجتماعی کشور، در حال بحث است.«
وی اف��زود: »م��ا به عن��وان معاون��ت اجتماعی می توانی��م با کمک 
سازمان های مردم نهاد، خیرین سالمت و  سمن هایی که در حوزه های 
بهداشتی و درمانی فعالیت دارند در حاشیه شهرها ورود داشته باشیم 

و اقدام به فعالیت کنیم.«

دکتر ایازی: »ما به عنوان معاونت اجتماعی می توانیم با 
کمک سازمان های مردم نهاد، خیرین سالمت و  سمن هایی 

که در حوزه های بهداشتی و درمانی فعالیت دارند در حاشیه 
شهرها ورود داشته باشیم و اقدام به فعالیت کنیم«
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یک شب به یادماندنی برای کودکان مهرآفرین 
در بلندترین برج ایران

70 نفرن�د؛ کوچک و بزرگ؛ دبس�تان تا دبیرس�تان. تمام 
حی�اط و راهروه�ا را پُر کرده اند. داخ�ل واحد آموزش هم 
جای س�وزن انداختن نیس�ت. صدای تذکر مسوول واحد 
آموزش برای رعایت نظ�م و انضباط، بین همهمه خنده  ها 
گم می ش�ود. تعداد دخترها بیش�تر اس�ت. پسرها داخل 

راهرو و حیاط تجمع کرده اند.

قرار است 15 نفر کودک کار و خیابان هم بین شان باشد. به تجربه 
می دانم که باید بین اجتماعی ترین و خوش سر و زبان ترین بچه ها 
دنبال کودکان کار بگردم، اما در آن همه هیاهو، شناسایی ش��ان 

کار آسانی نیست.
در حال رد ش��دن از راهرو هس��تم که عده ای پسربچه با صدای 
بلند س��الم می کنند. کوچک ترین شان ۷ ساله است و بقیه 1۲-

13 ساله. سردسته ش��ان که پسرک شیطان و خوش زبانی است، 
می گوید:»خانوم پس ِکی راه می افتیم؟« اس��مش مهران اس��ت؛ 
کالس ششم را تمام کرده. با دو برادرش آمده؛ مهدی کالس دوم 
است و مجید کالس هشتم. می گویم: »اصال به مجید نمیاد از تو 
بزرگ تر باشه!« با خنده شیطنت آمیزی می گوید:» آخه خانوم اون 
مفت خورده و خوابیده، خوب مونده!« می پرسم مگر خودش کار 
می کند؟ می گوید در مترو دستفروش��ی می کند؛ آدامس، چسب 
زخم و ... یکی از دوس��تانش داد می زن��د:» دروغ می گه، گدایی 
می کنه!« مهران زود می پرد وس��ط که:» خان��وم به خدا داداِش 

خودش می ره باال ش��هر گدایی... اصال به من میاد گدایی کنم؟!« 
به قیافه  اش نمی آید. پوس��ت صورِت کودکانه اش، صاف و لطیف، 
اما ریزه میزه تر از س��ن و سالش است. تمام شان ریزه اند. کودکان 
کار را از رشد کم تری که نسبت به سایر بچه ها دارند و از پرحرفی 

و شور و هیجان شان می شود شناخت.
مددکاره��ا بچه ها را ب��ه صف می کنند. همگی می رویم س��مت 
اتوب��وس. در اتوبوس هوا گرم و راکد اس��ت. دخترکی که کنارم 
نشس��ته می گوید:» آدم روزه که هس��ت بیشتر گرمش می شه« 
اس��مش نرگس است. کالس شش��م را تمام کرده. می گوید تمام 
روزه های��ش را گرفته. با ب��رادرش آمده اما او پیش دوس��تانش، 
همان ه��ا که گیتار می زنن��د، چند ردیف جلوتر نشس��ته. وقتی 

می گوید گیتار، چشم هایش برق می زند.
-گیتار دوست داری؟

-خیلی!
امسال در کالس گیتار مهرآفرین ثبت نام کرده. می پرسم:»خودت 
تو خونه گیتار داری؟« سرش را به عالمت نفی تکان می دهد. فعال 
در کالس با گیتار استادش تمرین می کند. مامانش قول داده سر 
برج یکی برایش بخرد. قیمت کرده اند، ۲5۰ هزار تومان است. از 
شغل مادرش می پرس��م. می گوید در خانه سبزی خرد می کند، 
می فروشد. پدرش کجاست؟ نمی داند. خیلی وقت است از او خبر 
ندارند. ش��ش تا خواهر برادرند که سه تای آنها عروسی کرده اند. 
نرگس با وجود سن و سال کم، االن خاله سه نفر است. می پرسم 
خودت هم دوس��ت داری زود ازدواج کنی؟ نه، دوست دارد درس 
بخواند. می خواهد پلیس شود! با تعجب می گویم:»پلیس چرا؟!« 
لبخند خجوالنه ای می زند. »پلیس��ی ک��ه گیتار می زنه؟« باز هم 

می خندد.
در اتوبوس بچه ها حس��ابی س��ر و صدا می کنند. چند نفری که 
پارس��ال با مهرآفرین به برج می��الد رفته اند، برای بقیه که اولین 
بارش��ان اس��ت به آنجا می روند، خاطره تعریف می کنند. یکی از 
دلفینی می گوید که نقاش��ی می کند و آن بوِم خط خطی  شده  را 
چهار پنج میلیون تومان می فروشند! آن یکی از نمای باالی برج 

می گوید که چقدر جالب و هیجان انگیز است.
دیگر رسیده ایم و تورلیدرها به استقبال بچه ها آمده اند. با آسانسور 
می روی��م طبقه هفت��م برج. وارد بالکنی می ش��ویم که در ارتفاع 
۲۸ متری زمین قرار دارد. کنترل بچه ها که حس��ابی هیجان زده 
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ش��ده اند، کار سختی اس��ت. با این حال تورلیدرها بچه ها را جمع 
می کنند و چهار جهت اصلی شهر تهران را با نمادهای شان، به آنها 
نش��ان می دهند: »کوه دماوند، برج آزادی، دریاچه خلیج فارس و 
مصلی تهران.« حاال بچه ها برای دقایقی فرصت دارند که در بالکن 
بچرخند و شهر را از دوربین هایی که آنجا نصب شده، تماشا کنند. 
دو پس��ر بچه ۶-۷ س��اله، دس��تمال کاغذی های مچاله شده را از 
الی نرده ه��ا پرت می کنند پایین و جیغ می زنند:» مال من دورتر 
رفت!« یکی ش��ان می گوید:» مال من رفت اون سر شهر، رسید به 
کوه ها!« آن یکی می گوید:» مال من رفت تِه تِه دنیا!« دوستش با 
تعجب می پرسد تِه دنیا کجاست؟! مددکاری به  آنها تذکر می دهد 
از فنس فاصله بگیرند. دیگر وقت رفتن اس��ت. مقصد بعدی اردو، 
موزه مشاهیر است. جایی که پیکره های هنرمندان و شخصیت های 
سیاسی و علمی مش��هور ایران را به نمایش گذاشته اند. دیدن آن 
همه مجسمه که با چهره طبیعی آدم ها مو نمی زنند، برای بچه ها 
تجربه شگفت انگیزی است. بعضی ها مبهوت شده اند و با دهان باز، 
از این مجسمه به آن مجسمه می روند. برای بعضی ها هم این فضا 
پتانسیل بیشتری برای شوخی و بازی دارد. عده ای هم با مجسمه ها 
عکس می اندازند تا به خانواده و دوستان ش��ان نشان دهند. وقتی 
از موزه مش��اهیر خارج می ش��ویم، وقت افطار است. به سفره خانه 
س��نتی برج می رویم و از بچه ها با افطاری شامل آش، نان و پنیر، 
خرما، زولبیا و بامیه پذیرایی می ش��ود. بعد هم شام که زرشک پلو 
با مرغ همراه ماست و نوشابه است. حاال بچه هایی که روزه بوده اند 
هم سرحال شده اند. همگی به سمت دلفیناریوم می رویم که برای 

اکثر بچه ها، هیجان انگیزترین قسمت اردو است. دلفین ها با رقصی 
منظم و دیدن��ی، از آب بیرون می پرند و بچه ها جیغ می کش��ند. 
آن قدر ذوق  کرده اند که صدای تش��ویق  و فریادهای شادمانه شان، 
کل سالن را پر کرده. دیدن حیواناتی به این زیبایی و هوشمندی، 
برای شان باورنکردنی اس��ت. وقتی نمایش تمام می شود بعضی ها 
دل شان نمی خواهد سالن را ترک کنند. می خواهند نمایش تکرار 
ش��ود و آن قدر به آنها خوش گذش��ته که دوست ندارند این شب 
رویایی تمام ش��ود. اما س��اعت از 11 گذش��ته و باید هرچه زودتر 

بچه ها را به خانواده های شان تحویل داد.
در راه برگش��ت، بع��د از آن هم��ه تخلی��ه انرژی، بچه ه��ا آرام و 
خواب آلودن��د. آهس��ته از م��ددکار مهرآفرین می پرس��م که پدِر 
نرگس کجاس��ت و چرا با آنها زندگ��ی نمی کند؟ می گوید پدرش 
چند س��ال پیش به خاطر اعتیاد، از خانه بیرون زده و به احتمال 
زیاد کارتن خواب ش��ده است. شاید نرگس به همین خاطر دوست 
دارد پلیس ش��ود؛ چون فکر می کند با این ش��غل می تواند جلوی 
قاچاقچی ه��ا و آنهایی ک��ه مردم را به اعتیاد می کش��انند، بگیرد. 

نگاهش می کنم که کنار برادرش نشس��ته، س��رش را به شیش��ه 
اتوب��وس تکی��ه داده و خوابیده. لبخند مالیمی روی لبش اس��ت. 
ش��اید دارد خواب گیت��اری را می بیند که مادرش قول داده س��ِر 
ب��رج برایش بخرد. از یاور عزیزی که بانی این ش��ب به یادماندنی 
ش��دند، بی نهایت ممنون و متش��کریم. همچنین از اداره خدمات 
رفاه اجتماعی ش��هرداری منطقه 1۲ که دو دس��تگاه اتوبوس در 

اختیارمان گذاشتند، سپاسگزاریم.
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کودکان کار در یک روز گردشی

هدیه برای دانش آموزان ممتاز 
مهرآفرین

ش�ادی ، تفریح و گردش در س�نین کودکی و نوجوانی 
باعث شکوفایی اس�تعدادها و همچنین کسب تجربه 
و آرام�ش روح و تجدی�د روحی�ه ب�رای روزهای آتی 

می گردد.
کودکان کار و خیابان با سنین کم همه روزه مجبور به کار در 
ش��رایط سخت و ساعات طوالنی هستند و در این بین نقش 
و جایگاه��ی برای تفریح و بازدید از اماکن تاریخی و دیدار از 
این فضاها برای شان نمی ماند؛ چرا که آنان نان آوران کوچک 

خانواده های خود هستند.
کان��ون جوانان مهرآفرین )حامی ک��ودکان کار و خیابان( با 
اندیشیدن به این قسمت از زندگی کودکان و اهمیت بسزای 
آن در رشد و تعالی روح و جسم این قشر آسیب پذیر جامعه 
با کم��ک مددکاران و یاوران خود اقدام ب��ه برگزاری بازدید 

تفریحی و آموزشی در تاریخ 1395/5/۴ در دو نقطه نمود.
در ابت��دا بچه ها برای بازدید ب��ه بزرگ ترین پارک موضوعی 
کش��ور )پارک دایناس��ورهای متحرک( رفتند و در محیطی 
تفریحی -گردشگری اوقات خوشی را سپری کردند. در ادامه 
ای��ن روز خاطره انگیز بچه ها به باغ موزه زندان قصر رفته و با 
تاری��خ آن مکان و اتفاقاتی که در زمانی ن��ه چندان دور در 
آنجا رخ داده بود، آش��نا ش��دند. در خاتمه از بچه ها با کیک، 
نوش��یدنی و همچنین ناهار با کمک یاوران موسسه پذیرایی 
شد و همگی با خاطره ایی خوش به خانه های شان باز گشتند.

54 نفر از دانش آم�وزان ممتاز مهرآفرین در اردویی که به 
فروشگاه شهروند داش�تند، با هزینه مهرآفرین برای خود 
هدیه  خریدند. این بچه ها که از کالس اول تا پیش دانشگاهی 
بودند، ساعتی را به انتخاب لباس، عروسک، لوازم التحریر و 

خوراکی های مختلف در شهروند بیهقی گذراندند.
هر یک از بچه ها می توانس��ت تا سقف 5۰۰۰۰ تومان خرید کند و 
این حق انتخاب، آنها را هیجان زده کرده بود. باالخره بعد از خرید 
انواع هدیه ها، گروه برای صرف ناهار به فس��ت فود عالالدین رفت. 
یک پیتزای خوش��مزه، خستگی این خرید طوالنی را از تن بچه ها 
بیرون ک��رد و بچه ها بعد از خوردن ناهار، در اتوبوس درباره روزی 
که داش��تند با هم حرف زدند، خریدهای شان را به یکدیگر نشان 

دادند و با قلبی شاد و دست پُر راهی خانه شدند.
از آق��ای عالالدین بابت ناهار و از ش��هرداری منطقه 1۲جهت در 

اختیار گذاشتن اتوبوس کمال تشکر را داریم.
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اخبار مجموعه

75 نفر از کودکان مهرآفرین و بچه های کار و خیابان در 
سینمای مجتمع تفریحی کوروش، به تماشای انیمیشن 

جذاب و آموزندهinside out  نشستند.

این برنامه که توس��ط »گروه گلرن��گ« و با هماهنگی »گروه 
یاریگران دانشگاه صنعتی شریف« برگزار شد، یکی از شادترین 

اردوهای مهرآفرین بود.
تماش��ای انیمیشن روی پرده سینما برای اکثر این بچه ها، به 
 خصوص کودکان کار و خیابان، تجربه جدید و هیجان انگیزی 
ب��ود. آنها با نظ��م و دقت به جایگاه های خود هدایت ش��دند. 
حتی پسر بچه ها هم با وجود شیطنت ذاتی، از هیجان حضور 
در س��ینما، آرام تر به نظر می  رس��یدند. هر کدام از بچه ها که 
روی صندلی اش می نشست، چشمش به پاکت پر از پاپکورنی 
می افتاد که کنار دستش گذاشته شده بود و لبخند شادمانه ای 
صورتش را می پوشاند. باالخره وقتی همه در جای شان مستقر 
شدند، نماینده گلرنگ پس از خوشامدگویی به بچه ها و تشکر 

از مسوولین مهرآفرین، آنها را به تماشای فیلم دعوت کرد.
با ش��روع فیلم، واکنش های هیجانی بچه ها هم آغاز ش��د. در 
لحظات ش��اد فیلم، با صدای بلن��د می خندیدند و در لحظات 
غمگین، هم��راه ش��خصیت های فیلم اندوهگین می ش��دند. 
بچه ه��ای کار و خیابان هم با ش��وخ طبعی خاص خودش��ان، 
درب��اره صحنه های مختلف اظهارنظر می کردن��د و بقیه را به 

خنده می انداختند.
 بع��د از اتم��ام فیلم بچه ها به طبقه پایین س��ینما رفتند و با 
س��اندویچ و نوشابه پذیرایی ش��دند. سپس مسووالن گلرنگ، 
اعالم کردند که برای این مهمان های کوچک هدیه ای در نظر 
گرفته ان��د و این خبر با صدای جیغ و هورا همراه ش��د. همه 

یک روز خاص و هیجان انگیز 
برای کودکان کار

مش��تاق و هیجان زده، منتظر جای��زه  بودند: گلرنگ برای هر 
نفر کارت ش��هربازی با ش��ارژی معادل 5۰۰۰۰ تومان تهیه 
کرده بود.  بچه ها باز هم از خوش��حالی جیغ کش��یدند و این 
بار بلندتر؛ چون برای بیشترشان شهربازی رفتن، یک آرزوی 
دس��ت نیافتنی بود. وقتی وارد ش��هربازی شدند، هر کدام به 
س��متی می دویدند: ماش��ین س��واری، تونل وحشت، چرخ و 
فلک، لوکوموتیو، مسابقه پرتاب توپ، بولینگ، سالتو، مسابقه 
برداشتن عروس��ک از محفظه toy buy و مسابقه برداشتن 
دس��تبند از محفظه  که بس��یار پرطرفدار بود. بچه ها با ذوق 
و شوق جایزه صید کردند و می خواستند از زمان محدودشان 

نهایت استفاده را ببرند.
در نهایت و بعد از اتمام بازی های شان، با کوله باری از خاطرات 

و هدایای زیبا، شهربازی را ترک کردند و راهی خانه شدند.
 از گ��روه صنعتی گلرنگ و گروه یاریگران دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف که باع��ث بوجود آم��دن خاطره ای دلنش��ین برای 
بچه ه��ای مهرآفرین و کودکان کار و خیابان ش��دند قدردان 
و سپاس��گزاریم. همچنین از معاون��ت خدمات رفاه اجتماعی 
شهرداری منطقه 1۲که مثل همیشه با ارائه اتوبوس ما را در 

این برنامه یاری کردند، بسیار متشکریم.
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درودی ب��ه بلندای دماون��د، زیبایی الوند و مهربانی و اس��تواری 
اشتران، لطافت آب زالل گهر و روانی رود های چهل چشمه.

تعداد اعضا گروه در هنگام شروع برنامه: 15 نفر
تعداد اعضای صعود کننده به قله: 1۰ نفر

ساعت شروع از تهرانپارس: ۶/3۰ صبح روز پنج شنبه
ساعت شروع از گوسفندسرا: ساعت1۰ صبح روز پنج شنبه

زمان رس��یدن به بارگاه سوم ارتفاع ۴۲۰۰: ساعت۲:۴۰ بعد از ظهر 
روز پنج شنبه

زمان حرکت روز جمعه صبح  از بارگاه س��وم به سمت قله: ساعت 
۴ صبح روز جمعه

زمان رسیدن به قله 
گروه  اول : ساعت 1۲:۲۰ دقیقه ظهر

گروه دوم: ساعت 1۲:5۰ دقیقه
زمان بازگشت و اتمام برنامه: ساعت 1۸ روز جمعه ۲9 مرداد ماه

گزارش تکمیلی صعود
صبح روز پنج ش��نبه از تهرانپارس  و در غال��ب گروه 15 نفری به 
س��مت پلور حرکت کردیم.در سه راهی رینه ماشین ها پارک شد 
و با نیس��ان های که جلوی پارکینگ حضور داش��تند،  مسافت ۲۰ 
کیلومتری از پارکینگ تا گوسفندس��را )مسجد صاحب الزمان( را 
طی کردیم. کرایه نیس��ان نفری 1۰ ه��زار تومان  رفت و 1۰ هزار 

تومان بازگشت مجدد تا پارکینگ بود.
معم��وال چون برای افرادی که برای اولی��ن بار قصد صعود و فتح 
قله را دارند، طی مس��یر با حمل کوله های نس��بتا سنگین ش��ان، 
کار س��خت و طاقت فرسایی است، افراد بومی و محلی با حیواناتی 
همچون قاطر و االغ در ازای دریافت مبلغی )حدود 35 تا ۴۰ هزار 
تومان( بار آنها را تا مس��یری ) معموال بارگاه سوم( حمل می کنند. 
چ��ون اکثر اعض��ای تیم ما هم اولین صعودش��ون ب��ود، تصمیم 
گرفتیم که کوله های ش��ان توسط قاطرها حمل شود اما متاسفانه 

گزارش صعود قله دماوند رخ جنوبی 
28 و 29 مرداد ماه

ش
زار

گ
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چون روزهای آخر هفته و تعداد کوهنوردان زیاد بود، این عزیزان 
ن��رخ را چندین برابر ب��اال برده بودند و بابت ه��ر کوله 1۰۰ هزار 
تومان )چیزی حدود س��ه برابر مبلغ عرف( دریافت می کردند!! به 

ناچار پذیرفتیم.
س��اعت ۲:۴۰ بعدازظهر رس��یدیم بارگاه س��وم؛ همه اعضا مرتب 
و منظم آهس��ته و پیوسته در س��المت کامل رسیدیم. چادر ها را 
در کم��پ برپ��ا کردیم. قبل از تاریکی هوا خاموش��ی  زده ش��د تا 

استراحت تیم کامل باشد.
صبح  روز جمعه س��اعت ۴ صبح از بارگاه شروع به حرکت کردیم. 
ولی قبل از حرکت  با اعضای تیم کوهنوردی صحبت کردیم و قرار 
ش��د کسانی که نتوانسته بودند شب قبل خوب استراحت کنند، با 
موافقت خودش��ان از ادامه مسیر انصراف دهند. جا دارد که از پنج 
نفری که حواس ش��ان به سالمتی خودش��ان بود تشکر کنیم. تیم 
ساعت ۴ صبح با ده نفر  از بارگاه سوم حرکت خودش را آغاز کرد.

تا ارتفاع 5۲5۰ متری یعنی درس��ت باالی آبش��ار یخی به شکل 
واحد حرکت کردیم.

بعد از ارتفاع 5۲5۰ چون یکی از اعضا س��ر درد  ضعیفی داش��ت و 
یکی از اعضا هم سرعتش   کم بود، گروه  دو دسته شد؛ گروه اول با 
سرپرستی آقای جمالی  با فاصله 5۰۰ متر الی یک کیلومتر جلوتر 
به حرکت خودش ادامه داد. گروه دوم با سرپرس��تی خودم )داود 

امین��ی( به حرکت ادامه دادیم. خوش��بختانه ه��وا بهترین حامی 
برنامه بود. هوا به اندازه ای عالی و خوب بود که همه بهانه ها برای 
کنس��ل کردن برنامه را مردود می کرد. همه با هوای عالی روحیه 
می گرفتن��د و ادامه می دادند. در صورتی ک��ه ما خودمان را برای 

بارش برف و وزش باد زیاد آماده کرده بودیم. 
ح��اال همه لباس ها تبدیل ش��ده بود به بار  اضاف��ه ... در هر حال 
برای کوهنوردی یکی از اصولی ترین وس��ایل، همراه داشتن لباس 
گرم است. گروه اول ساعت ۲۰ 1۲: و گروه دوم هم ساعت 1۲:5۰ 
دقیقه به قله رس��یدیم. بعد از چهل دقیقه تماش��ای قله،  س��اعت 
1:35 دقیقه  شروع به فرود کردیم. ساعت1۷ بارگاه سوم  رسیدیم 
و تا س��اعت ۸ شب  اس��تراحت کردیم. بعد از آن مجدد به سمت 
پایین شروع به حرکت کردیم و ساعت 11 شب رسیدیم به مسجد 
صاح��ب الزمان و حرکت به س��مت پارکینگ و بعدش به س��مت 

تهران.
برنام��ه دو روزه صع��ود قله دماون��د از رخ جنوبی تنظیم و اجرای 
برنامه با در نظر گرفتن ش��رایط کس��انی که آمادگی محدود تری 
داش��تند پیش برده ش��د. هیچ عجله ای در هیچ ک��دام از مراحل 
برنامه مش��اهده نشد. با کمترین س��رعت ممکن برنامه اجرا شد. 

همه اعضا صبور و با حوصله  با درک باال؛ از تک تک آنها ممنونم.
داود امینی؛ ۲9 مرداد

ش
گزار
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شناسنامه ندارد اما مادرش می گوید که امسال به تازگی 14 
ساله شده است. از 8 سالگی که پدرش را از دست می دهد، 
مش�کالت یکی پ�س از دیگری ب�ه سراغ ش�ان می آید. از 
آواره گ�ی گرفته تا خانه به دوش�ی و در نهایت تکدی گری، 

همه را تجربه کرده است.
اکن��ون با کوله باری از تجربه های س��یاه، به دنب��ال رنگ زدن به 
روزگارش است؛ روزگاری که هیچ گاه روی خوش خود را به مریم 

نشان نداده است.
زمان��ی ک��ه پ��درش را از دس��ت می ده��د، او می مان��د و خواهر 
کوچک ترش، که به خاطر مشکالت مادر، مجبور می شوند به خانه 
پدر بزرگ بروند. پدر بزرگ خانه ای در یکی از ش��هرهای ش��مالی 
دارد و در تهران نیز صاحب آلونکی در محله »قالیش��ویی« منطقه 
هرندی است که در آن انواع و اقسام کارهای خالف اتفاق می افتد.

مریم تا 1۰ س��الگی و تا زمانی که پدر بزرگ زنده بوده است، تنها 
برای تامین مخارج خ��ود و خواهرش مجبور بوده که تکدی گری 
کند؛ اما زمانی که پدر بزرگ فوت می کند، به تهران می آید و راهی 
خانه ای می ش��ود که همسایه ها به آن »پاتوق« می گویند. بعد از 
فوت پدر بزرگ، مادر بزرگ اصرار دارد که مریم به عقد پسر عموی 
13 ساله اش در بیاید؛ اما زمانی که او به این خواسته تن نمی دهد، 
مجبور می شود در پاتوق مادر بزرگ تمام کارهای خالفی که حتی 

شنیدن آن لرزه بر اندام می اندازد را تجربه کند.
نخستین تجربه جنسی مریم در همان سن 1۰ سالگی و در پاتوق 
مادر بزرگ اتفاق افتاده است. بعد از آن هم شرایط به همین شکل 
ادامه پی��دا می کند تا اینکه مریم در میان متکدیانی که به همراه 
آنها کار می کرده اس��ت، با پس��ری به نام فرهاد آشنا می شود که 
چند س��الی از خودش بزرگ تر اس��ت. ارتباط مریم با فرهاد ادامه 
می یاب��د تا اینکه مریم در 13 س��الگی و در پی ارتباط نامش��روع 
با فرهاد، باردار می ش��ود. نوزاد در یکی از بیمارس��تان های جنوب 
تهران متولد می ش��ود و با توجه به وضعیت نامناس��ب مالی مادر، 
بیمارستان مریم و نوزادش را به موسسه خیریه مهرآفرین معرفی 

می کند.
ب��رای بررس��ی وضعیت مریم و ن��وزادش با عاطف��ه کیا احمدی، 

مددکار این موسسه، گفت و گویی انجام داده ایم.
وی در رابط��ه با وضعیت مریم پ��س از فوت پدر بزرگش می گوید: 
»از زمانی که پدر بزرگ مریم فوت کرده است، او راهی تهران شده 

و در پایتخت مشکالت زیادی را پشت سر گذاشته است.«
این مددکار اجتماعی در خصوص ش��رایط م��ادر مریم می گوید: 
»م��ادر مریم خود مصرف کننده ماده مخدر شیش��ه اس��ت و پس 

از گذش��ت مدت زمان اندکی از فوت همس��رش، با فردی ازدواج 
می کند که او هم شرایط مالی مناسبی ندارد.«

کی��ا احمدی می افزاید: »مادر مریم از همس��ر جدیدش دو فرزند 
دارد که سرپرس��تی یکی از آنها را به دلیل معلولیت به س��ازمان 

بهزیستی واگذار کرده و فرزند دیگر او اکنون چهار ساله است.«
وی در رابطه با ش��رایط مریم پ��س از بارداری می گوید: »مریم از 
زمان��ی که باردار می ش��ود و خانواده پدرش متوج��ه این موضوع 
می ش��وند، از سوی مادر بزرگ و عمه ها طرد شده و دیگر به پاتوق 
راه داده نمی ش��ود. پس از آن، مریم که راه چاره دیگری نداشته، 
به ناچار به خانه ناپدری خود پناه می برد و ناپدری او می پذیرد که 

مریم همراه آنها زندگی کند.«
این م��ددکار اجتماعی با اش��اره به تالش های مریم برای س��قط 
جنی��ن می گوید: »مریم زمانی که باردار بوده اس��ت تالش زیادی 
برای سقط جنین کرده اما با توجه به شرایط جسمی نامناسبی که 
داش��ته است، به او اعالم می شود که خطر مرگ خودش را تهدید 

می کند و به همین خاطر نوزاد را به دنیا می آورد.«
کی��ا احمدی با بیان اینکه از زمان ب��ارداری مریم، هیچ خبری از 
فرهاد که نقش پدر نوزاد را داش��ته، نیس��ت؛ می افزاید: »از زمانی 
که مریم متوجه می شود باردار است، فرهاد را در جریان این اتفاق 
ق��رار می دهد؛ ام��ا از آن پس، فرهاد محل را ترک می کند و از آن 
زمان تاکنون خبری از او نیس��ت. در ش��رایطی که فرهاد متواری 

شده است، خانواده مریم از او شکایت کرده اند.«
وی در خصوص ش��رایط حال حاضر مری��م می گوید: »دختر بچه 
1۴ ساله در شرایطی که باید اکنون خود را برای رفتن به مدرسه 
آماده کند، هر روز مشغول نگهداری از نوزاد خود است. او در خانه 
ناپدری خود از فرزن��دش نگهداری می کند و برای اینکه بتواند از 
فرزندش نگهداری کند، برایش کالس های آموزشی گذاشته شده 

است.«
این مددکار اجتماعی با اشاره به گوشه گیری شدید مریم می گوید: 
»نش��انه های افس��ردگی در مریم به وضوح قابل مشاهده است. او 
روزهای دش��واری را پشت سر گذاش��ته و اکنون موسسه خیریه 
مهرآفرین، با این شرط که مریم دیگر تکدی گری نکند، او را تحت 

حمایت قرار داده داده است.«
کیا احمدی نداشتن شناس��نامه را یکی دیگر از مشکالت مریم و 
نوزادش می داند و می گوید: »عالوه بر اینکه مریم خود شناسنامه 
ن��دارد، ن��وزاد او مرواری��د، که اکن��ون پنج ماهه اس��ت، نیز فاقد 
شناسنامه و مدارک هویتی است. در این رابطه اقداماتی در دستور 

کار قرار گرفته و به دنبال گرفتن شناسنامه برای آنها هستیم.«

 زندگی دشوار متکدی 1۴ ساله و فرزندش

فرهاد از ترس پدر شدن به کوه زد
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روزهای سپید 
در انتظار 

سپیدار
نامش س�پیدار اس�ت اما روزهای س�یاهی را پش�ت س�ر 
گذاش�ته تا از مادری که عالوه بر اعتی�اد، متهم به قتل نیز 
هست جدا و برای ادامه زندگی به سازمان بهزیستی کشور 

واگذار شود.
در آخرین روزهای دوازدهمین ماه سال 139۴ به دنیا آمد. درست 
زمانی که صدای نو ش��دن س��ال، گوش فلک را کر می کند. همان 
زمان��ی که همه خود را برای س��الی جدید آماده می کنند و انتظار 

می کشند که سال نو شده و فصلی جدید آغاز شود.
م��ادر و پدر، انتظار تولدش را نمی کش��یدند. مادر از خماری، گاه 
یادش می رفت که باردار اس��ت و چن��د روز دیگر باید وضع حمل 
کند و پدر نیز وضعیت بهتری نداش��ت. در این شرایط »سپیدار« 
به دنیا آمد. س��پیداری که از همان بدو تولد مشخص بود که طالع 
س��پیدی ندارد. به دلیل اعتیاد شدید مادر، نوزاد نیز معتاد متولد 
شد و این روند در روزهای بعدی تولد شدت گرفت، درست زمانی 

که مادر پس از مصرف مواد مخدر به او شیر می داد.
زمانی که متولد شد، مادر و پدرش در یک کانکس در شمال شهر 
تهران زندگی می کردند تا اینکه پدر در یک ش��ب توس��ط فردی 
ناشناس کشته شد. شاید مرگ او بی ارتباط با خرید و فروش مواد 
مخ��در نبود. پس از آن، مادر نیز ب��ه عنوان یکی از متهمان پرنده 
قتل پدر، نامش در لیس��ت س��یاه قرار گرف��ت. او که ادعا می کرد 
در مرگ همس��رش کوچک ترین تقصیری نداش��ته، از آن پس با 
نوزادش راهی سامان س��راهای شهرداری تهران شد. وضعیت او در 
سامان سراها نیز بهبود نیافت و بهناز، مادر سپیدار، سرانجام توسط 
یکی از همین سامان س��راها به موسس��ه خیریه مهرآفرین معرفی 

شد تا شاید عالوه بر کمک به او، فکری به حال سپیدار شود.
الناز زارع��ی، مددکار اجتماعی این موسس��ه خیریه، به تش��ریح 
جزئیات وضعیت سپیدار و مادرش و سرانجام این کودک پرداخته 
اس��ت. وی با اش��اره به معرفی بهن��از و کودکش توس��ط یکی از 
سامان سراهای شهرداری به موسس��ه می گوید: »زن جوان زمانی 
که به ما معرفی ش��د، حال و روزش نش��ان می داد که به ش��دت 
اعتیاد دارد. اعتیاد او به شیشه باعث شده بود در گفتار و رفتارش 

انس��جام نداشته باش��د و در جواب به مددکاران حرف های بی سر 
و ته می زد. حرف هایی که نش��ان م��ی داد در گفته هایش حقیقتی 
نیس��ت.« وی می افزاید: »بهناز می گفت یک ب��ار ازدواج کرده اما 
پ��س از آن طالق گرفته و از آن زم��ان مصرف مواد مخدر را آغاز 
کرده اس��ت. او مدت شش س��ال شیشه مصرف کرده و تالش های 

مکررش برای ترک نیز فرجامی در پی نداشته است.«
این مددکار اجتماعی با اشاره به تالش های مادر کودک برای پاک 
جل��وه دادن خود از اعتیاد می گوید: »مادر س��پیدار تالش زیادی 
می کرد به ما بقبوالند که مصرف مواد مخدر را ترک کرده اما پس 
از اس��تعالمی که از سامان سراها گرفتیم مشخص شد که به دلیل 
مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخاشگرانه، نتوانسته در هیچ یک 
از سامان س��راها مدت زمان زیادی دوام بی��اورد و هر بار که برای 
ترک به یک کمپ ترک اعتیاد فرستاده شده، موفق نبوده است.«

زارع��ی در خص��وص اتهام وارد به مادر س��پیدار در رابطه با مرگ 
همس��رش و سایر س��وابق کیفری او می گوید: »بهناز بیش از این 
هم س��ابقه زندان داش��ته و به عنوان یکی از متهمان پرونده قتل 
همس��رش نیز معرفی ش��ده اس��ت. خودش می گفت ک��ه اکنون 
متواری است و همین موضوع حساسیت های ما برای گرفتن نوزاد 

از مادرش را بیشتر می کرد.«
این مددکار اجتماعی با اش��اره به اعالم گزارش وضعیت س��پیدار 
ب��ه اورژانس اجتماع��ی می گوید: »پس از بی��ان توضیحات مادر، 
بالفاصل��ه با اورژانس اجتماعی تم��اس گرفتیم تا مراحل واگذاری 
سرپرستی سپیدار به بهزیستی آغاز شود. متاسفانه، این روند کمی 
طوالنی ش��د اما در نهایت موفق شدیم با کمک ماموران کالنتری 
113 ب��ازار، س��پیدار را از م��ادر جدا کرده و پ��س از طی مراحل 
ترک، او را برای ادمه زندگی به بهزیستی بسپاریم تا از این طریق 

روزهای تلخ سپیدار پایان پذیرد.«
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یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، پیش بینی 
کرده که در صورت عدم تالش کش�ورها برای تحقق اهداف 
مب�ارزه با فقر، 69 میلیون کودک به دالیل قابل پیش�گیری 

جان خود را از دست خواهند داد.
یونیسف اعالم کرد: با وجود آنکه کمتر از یک سال از تعهد کشورها 
برای پای��ان دادن به نابراب��ری و بی عدالتی می گ��ذرد، پیش بینی 
می شود که تا سال ۲۰3۰ میالدی ۶9 میلیون کودک بر اثر عوامل 
قابل پیش��گیری جان خود را از دس��ت می دهن��د. همچنین 1۶۷ 
میلیون نفر مجبور به زندگی در فقر ش��دید می ش��وند. در آخرین 
گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد آمده اس��ت: تا سال 
۲۰3۰ میالدی ۷5۰ میلیون دختر پیش از رسیدن به سن ازدواج و 
در دوران کودکی مجبور به ازدواج می شوند. این در حالیست که در 
این سال باید اهداف توسعه پایدار برای مقابله با فقر و حفظ امنیت 

آینده جهان محقق ش��ود. بنابراین گزارش، نزدیک به نیمی از ۶9 
میلیون کودکی که تا سال ۲۰3۰ فوت می کنند از ساکنان مناطق 
آفریقای سیاه هستند؛ منطقه ای که دست کم ۲۴۷ میلیون کودک 
از ابتدایی ترین امکاناتی که برای رشد و حفظ بقا نیاز دارند، محروم 
هستند. آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونیسف، گفت: »فرصت زندگی 
کودکان فقیر و طرد ش��ده اغل��ب تحت تاثیر نابرابری و بی عدالتی 
اس��ت. با توجه به تبعیض ها علیه این کودکان و خانواده های ش��ان 
می توان تعیی��ن کرد آنان تا چه اندازه قادر به بهره مندی از فرصت 
زندگی، یادگیری و ادامه حیات هستند.« به گزارش روزنامه گاردین، 
اگرچه پیشرفت هایی جهت مقابله با کاهش مرگ و میر در کودکان، 
افزای��ش حضور آنان در مدارس و کاهش فقر انجام گرفته اما نکات 
کلیدی ذکر ش��ده در اهداف توسعه هزاره که سال گذشته منقضی 

شد، همچنان نادیده گرفته می شود.

پیش بینی مرگ ۶۹ میلیون کودک
[[ بر اثر عوامل قابل پیشگیری
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بعد از صحبت های علی  اکبر س�یاری، معاون درمان وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی  بر اینکه انتقال 
ویروس ایدز از راه ارتباط جنس�ی دو برابر شده، از ایجاد 
مراکزی برای ارائه خدمات بهداش�تی به »زنان روسپی« 
با هدف مقابله با انتق�ال بیماری های مقاربتی و ایدز خبر 
داد؛ مراک�زی که ضم�ن معاینه »زنان روس�پی«، به آنها 
آموزش های الزم برای پیشگیری از بیماری های مقاربتی 

و وسایل پیشگیری را به  طور رایگان ارائه می دهند. 
البته ای��ن ماجرا ابعاد زی��ادی دارد، اما این اولین بار اس��ت که 
مسووالن رده  باالی وزارت بهداشت برای نام  بردن از این زنان از 
»عنوان روس��پی« استفاده می کنند. تا پیش از این صحبت های 
صریح معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت، تقریبا بر س��ر پذیرش 
وجود روسپی ها در کش��ور مشکالت فراوانی وجود داشت. زنان 
تن فروش��ی که در شهر وجود دارند و زیر بار انکار مسووالن هم 
ب��ه زاد و ولد کودکان نامش��روع کمک می کردند و هر کدام هم 
بدون آموزش الزم ناقل ویروس ایدز بودند، اما حاال همه مجبور 
ش��ده اند بپذیرند چرخه ابتال به اچ. آی.وی تغییر کرده اس��ت. با 

کمی گش��ت  و گذار در پاتوق معتادان می شود فهمید آنها حاال 
کامال از اس��تفاده از سرنگ استفاده  ش��ده، می هراسند و تقریبا 
درصد انتقال اچ. آی.وی از سرنگ آلوده به صفر نزدیک می شود. 
انتق��ال ویروس اچ. آی.وی حاال بُعد خطرناک تری به خود گرفته 
است. شاید می شد استفاده از سرنگ های آلوده را مدیریت کرد، 

اما مدیریت  کردن روابط جنسی مردم کار ساده ای نیست. 
دکت��ر مینو مح��رز، متخصص بیماری ه��ای عفونی، ب��ا اظهار 
امیدواری از تأسیس مراکز بهداشتی ویژه زنان روسپی می گوید: 
»ای��ن مراکز باید نقش آگاهی  دهنده به زنان تن فروش را درباره 
انتقال ویروس ایدز داش��ته باشند. باالخره باید پذیرفت که ایدز 
وجود دارد و در همه  جای دنیا هم هست؛ بنابراین، از خیلی وقت 
پیش خانم دکتر دس��تجردی اعالم کرد که زنان روسپی وجود 
دارند و باید در جهت سالمت آنها قدم برداشت. این صحبت های 
معاون بهداش��ت کامال صحیح است و باید به آنان آموزش داد و 
از نظر بیماری های مقاربتی آنها را بررسی کرد، چون واقعیت را 

نمی شود قبول نکرد«. 
وی افزود: »این زنان در مراکز بهداش��تی معاینه می شوند و در 

تأسیس مراکز بهداشتی 
برای »زنان روسپی«
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صورت نیاز به درمان آنها اقدام می ش��ود. ما در جریان تأسیس 
ای��ن مراکز هس��تیم و اتفاقا پروژه ای اجرا کردی��م و افراد خود 
وزارت بهداشت کمک کردند و تحقیقاتی را انجام دادند که طی 
آن مشخص ش��د زنان تن فروش به بیماری های مقاربتی دچار 
هس��تند. اگر آنها آموزش ببینند و از لوازم جلوگیری اس��تفاده 
کنند، باعث می شود که بخشی از مردم که با این زنان در ارتباط 

هستند از بیماری مصون بمانند«.
سپیده علیزاده، مددکار اجتماعی، هم درباره تغییر الگوی ابتال 
به انتقال اچ. آی.وی می گوید: »در همه  جای جهان الگوی انتقال 
اچ. آی.وی از طریق رابطه جنس��ی است، اما در ایران تا مدت ها 
معتقد بودیم انتقال این ویروس از طریق سرنگ و سوزن آلوده 
انجام می گیرد و بین معتادها شیوع پیدا می کند. البته این تلقی 
تا 1۰ س��ال پیش درس��ت بود و بیشتر شیوع بین تزریقی های 
زندانی که از پمپ دست س��از برای تزریق اس��تفاده می کردند 
ش��ایع بود«. وی افزود: »در واقع ما شناس��ایی آدم های دارای 
رفتار پرخطر جنس��ی را در برنامه مان نداشتیم. اما در سال های 
اخیر حتی مراجعان ما به باش��گاه های مثبت )باشگاه هایی که 
مبتالی��ان به  +HIV به آن مراجعه می کنند( عوض ش��ده اند. 
االن در باش��گاه مثبت ما که هشت  سال است فعالیت می کند، 
متوجه می ش��ویم حتی الگوی مراجعان نیز تغییر کرده اس��ت. 

زمان��ی مراجع��ان ما معتادان تزریقی یا همس��ران و ش��رکای 
جنس��ی آنها بودن��د. اما حاال گروه هدف ما دختران و پس��ران 
جوانی هستند که از راه آمیزش جنسی پرخطر مبتال شده اند یا 
زن��ان و مردان جوانی که می خواهند بدانند از چه طریقی ابتال 
به ایدز ممکن اس��ت. می خواهم بگویم گروه هایی که اطالعات 

می گیرند هم عوض شده اند«. 
علی��زاده خاطرنش��ان کرد: »اما با این حال خود باش��گاه مثبت 
خدماتش به  روز تر نش��ده و متأس��فانه مطابق ای��ن تغییر الگو 
نتوانسته  اطالعات خود را به  روز کند تا بتواند به کسانی خدمات 
ارائه کند که اتفاقا نه فقیر هستند و نه آسیب دیده اجتماعی و 

نه معتاد و نه نیاز مالی دارند«.
دکتر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزش��کی، با اعالم اینکه موج دوم ایدز در کشور از طریق تماس 
جنس��ی به وقوع پیوس��ته اس��ت، گفت: »در سال های گذشته 
میزان انتقال ایدز از تماس جنس��ی از 15 به 3۰ درصد رسیده 
اس��ت. در موج دوم ایدز بیشترین مس��اله رفتارهای مربوط به 
خود مردم اس��ت زیرا با توجه به اینکه مش��کل فرهنگی برای 
انتق��ال برخی مطالب و موضوعات وجود دارد و نمی توانیم همه 
مس��ائل را با مردم در میان بگذاریم، الزم است رفتارهای مردم 

در این خصوص اصالح شود.«

پیام تسلیت مهرآفرین به مناسبت 
درگذشت دواد رشیدی

هنرمندان، چش�م های همیش�ه باز و نمناک هر جامعه ای 
هستند . هنرمند، یعنی مهر، یعنی مهرآفرین.

اس��تاد داوود رش��یدی، هنرمند و پیشکس��وت تئاتر، س��ینما و 
تلویزیون، سراسر مهر بود و مهرآفرین.

خاموشی چنین ستارگانی در آسمان هنر این مرز و بوم، بی شک 
ضایعه ای است بزرگ که جبرانی بر آن نیست.

موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین ک��ه همواره در ط��ول حیات و 
خدمت رسانی خود، هنرمندان بزرگ و مهربانی چون ایشان را در 
کنار داشته، این سکوت دردناک را به خانواده ایشان و همچنین 
جامعه هنری و تمام مردمان این س��رزمین بزرگ تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای این عزیز طلب شادی و آزادی روح 

و برای بازماندگان گرامی، آرزوی صبر و شکیبایی دارد.
خداوند همه ما را در پناه مهر ازلی و ابدی خود نگاه دارد ؛ آمین.
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اسمش رویاست و فرزندش بهار حدود دو سال دارد. رویاهای 
بس�یاری را در ذه�ن خود ب�رای کودکش دارد ام�ا می داند تا 
زمانی که ترک نکرده و پاک نش�ود، رس�یدن ب�ه آرزوهایش 

دست نیافتی است.
اسمش رویا است و دو خواهر و یک برادر ناتنی دارد و در این 
سال ها رنج ها و سختی های بسیاری را دیده است. از 11 سالگی 
اعتیاد را تجربه کرده و اکنون 25 سال دارد و طی این سال ها 
به دلیل مصرف مواد مخدر از انواع صنعتی و س�نتی صورتش 

پر از چین و چروک شده است.
روی�ا در این س�ال ها برای تامی�ن هزینه ه�ای زندگی خود و 
مادرش کارهای بسیاری از جمله: دست فروشی در خیابان ها و 

مترو را تجربه کرده است.
او در س�ن 11 س�الگی و پس از ازدواج دوم مادرش از ش�مال 
کش�ور به ته�ران آمده و در این س�ال ها در یک خانه تیمی و 

مملو از آسیب، روزگار خود را سپری کرده است.
خانه رویا و مادرش در محله هرندی است. محلی که برای ابتال 
به هر آس�یب و خطر و تهدیدی مستعد است. زندگی در جمع 
تع�دادی از زنان و مردان معتاد و فروش�نده مواد مخدر قطعًا 
س�ختی های خود را دارد و به قول معروف برای زندگی در این 

نوع مکان ها باید همراه جماعت شوی!
رویا حدود س�ه س�ال پیش و ب�رای فرار از همه مش�کالت با 
مردی آش�نا می ش�ود که بعد از مدتی و ب�دون اجازه مادرش 
ب�ا ه�م ازدواج می کنند. با ازدواج پنهان�ی او با حمید، نه تنها 
مشکالتش کاسته نمی شود بلکه بیش�تر هم می شود، چرا که 
همس�ری که رویا بر می گزیند فردی معتاد و صاحب دو فرزند 

از زن اول بوده، اما حاصل ازدواج رویا با وی، بهار می شود. بهار 
ه�م اکنون حدود دو س�ال دارد و مادر به دلیل اعتیاد به مواد 

مخدر نتوانسته است به فرزند خود شیر دهد.
زندگ�ی در خانه تیمی، اعتیاد به مواد مخ�در ، اعتیاد پدر و.... 
شرایط را برای رویا بسیار سخت کرده و در نهایت وی تصمیم 
می  گی�رد به جنگ با اعتیاد برود و خ�ود را پاک کند. پیش از 
این، او در چند نوبت برای درمان در کمپ بستری شده اما هر 
بار لغزش کرده و مجدداً به سراغ مواد مخدر رفته است. این بار 
اما با دفعات قبلی برای رویا فرق دارد، چرا که او تصمیم گرفته 
یک زندگی خالی از اعتیاد داش�ته باش�د و البته به مددکاران 

موسسه خیریه مهر آفرین نیز اعتماد کرده است.
عاطفه کیا احمدی، مددکار موسس�ه خیریه مه�ر آفرین، در 
خص�وص ش�رایط فعلی رویا می گوید: »اواخر س�ال گذش�ته 
)اسفند ماه( بود که برای وی در موسسه پرونده تشکیل شد.«
وی اضاف�ه می کند: »بع�د از مراجعات مکرر و م�ددکاری، در 
نهایت ش�رایط برای بستری شدن در یکی از کمپ های تهران 
فراهم شد و فرزند او نیز برای مراقبت به هوویش سپرده شد.«
کیا احمدی ادامه می دهد: »پس از گذش�ت حدود هفت ماه از 
پاکی رویا، ش�رایط برای وی و فرزندش نسبت به گذشته بهتر 
ش�ده است و موسس�ه به دنبال اخذ شناسنامه برای کودک و 

مادر است، چرا که هر دو فاقد شناسنامه بوده اند.«
 رویا هم اینک توانس�ته با غولی به نام »اعتیاد« مبارزه کند و 
قص�د دارد در یکی از مدارس محله هرندی س�واد یاد بگیرد، 
چرا که می داند آینده بهار در گروه سالم زندگی کردن خودش 

است.

 رویاهای رویا برای بهار  

 دختری که از ۱۱ سالگی معتاد شد
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 كوچولوهای مهرآفرین در پارک ژوراسيک
  نجات كودک توسط مددكاران

 مهرآفرین حامى كودكان بدسرپرست
 بنياد بيل و مليندا گيتس

 شناسایى كودكان كار و تحت پوشش قراردادن كودكان از طریق مهرآفرین
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باز هم اعتیاد مادر به مواد مخدر شیشه، پرخاشگری و ... باعث 
ش�د مددکاران نوزادی کوچک را از خانواده جدا و به بهزیستی 

تحویل دهند.
به گزارش خبرنگار مهر ، ماجرا از آنجا آغاز شد که نوزاد پسری آبان ماه 
س��ال گذشته در یکی از بیمارس��تان جنوب شهر تهران متولد شد که 

مادرش مواد مخدر شیشه مصرف می کرد و مجرد بود.
این موضوع از سوی مسئوالن بیمارستان به واحد مددکاری گزارش شد 
که دلیلی بود برای عدم ارائه گواهی والدت کودک... مددکاران موسسه 
خیریه مهرآفرین به محض مطلع شدن از این موضوع به سراغ مادر امیر 

رفتند تا از ماجرا اطمینان پیدا کنند و وارد عمل شوند.
لیال، مادر نوزاد، در بیمارس��تان ادعا کرد که نامزدش او را با بچه ای که 

در شکم داشته ترک کرده و رفته است.
وی دومین دختر خانواده ای پرآس��یب بود؛ با خواهری معتاد و مطلقه 
و پدری، که در اثر س��کته مغزی، ناتوان شده است. مادر لیال تنها عضو 
سالم خانواده، وقتی متوجه شد قرار است مددکاران نوزاد را به بهزیستی 
تحوی��ل بدهد، پا درمیان��ی کرد و قول داد به اس��م خودش برای بچه 

شناسنامه بگیرد و از او نگهداری کند.
اما مدتی بعد مش��خص شد که این اتفاق هرگز نیفتاده و امیر کوچک، 

همچنان بی شناسنامه مانده است.
بر همین اس��اس مددکاران در بازدیدهای مک��رر از محل زندگی لیال، 
متوج��ه ش��دند او با مردی ب��ه نام صابر رابط��ه دارد. صاب��ر، که خود 

مصرف کننده و فروش��نده مواد مخدر بود، در کنار این خانواده زندگی 
می کرد. سرانجام با مشاوره های متعدد، لیال راضی شد همراه خواهرش 
ب��ه کمپ ترک اعتیاد برود. او س��ه دوره در کم��پ ماند و در این مدت 
مادرش با حمایت موسس��ه مهرآفرین، از ک��ودک مراقبت می کرد. اما 
وقتی از کمپ بیرون آمد، با وجود اینکه درمان شده بود، باز هم در اثر 
ادام��ه ارتباط با صابر، لغزش کرد و به مواد مخدر آلوده ش��د و این بار 

مصرف موادش بیشتر هم شده بود.
لیال به دلیل شخصیت بسیار پرخاشگر، دائم با دیگر اعضای خانواده دعوا 
می کرد؛ شیش��ه های خانه را می شکست؛ امیر را کتک می زد و خالصه 
باعث می ش��د هر بار صاحبخانه آنها را جواب کند؛ به همین دلیل آنها 
مجبور بودند دائم از این خانه به آن خانه اسباب کش��ی کنند و در این 

میان کودک بیش از همه آسیب می دید.
کار به جایی رس��ید که دیگر هیچ  ک��س به آنها خانه نمی داد و مجبور 
شدند چند روزی را در پارک زندگی کنند. در نهایت موسسه به خاطر 

امیر برای آنها خانه ای گرفت و مدتی در آنجا ساکن شدند.
اما تمامی این مش��کالت و مصرف زیاد مواد از سوی مادر کودک منجر 
به این ش��د که مددکاران وضعیت امیر را به 1۲3 گزارش دهند، چون 

دیگر امیدی به اصالح مادرش وجود نداشت.
هم زمان اقدامات واگذاری کودک به سازمان بهزیستی درحال انجام بود. 
باالخره این اقدامات نتیجه داد و پای اورژانس اجتماعی به میان آمد و 

امیر کوچک از خانواده اش جدا و به بهزیستی تحویل داده شد.

پای اورژانس اجتماعی به میان آمد

جدا کردن پسر کوچک از 
مادر شیشه ای
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خبر کوتاه

م�ددکار مهرآفرین ب�ه اتفاق چند ت�ن از یاوران موسس�ه، در 
روزهای آخر مرداد ماه، به منظور شناسایی کودکان کار و تحت 
پوش�ش قرار دادن آنها، از مناطق پرآس�یب منطقه 18  بازدید 

کردند.
این بررسی در راس��تای بهبود شرایط زندگی و تحصیل کودکان کار و 
خیاب��ان منطقه 1۸ انجام گرفت ک��ه طی بازدیدها، مهرآفرین موفق به 
شناسایی حدود 15 نفراز این کودکان شد. به زودی فعالیت های انسان 
دوستانه مهرآفرین در سطح منطقه 1۸، به منظور پوشش هر چه بهتر 
و سازنده تر اهالی این منطقه گسترش خواهد یافت تا کودکان بازمانده 
از تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان در معرض آس��یب را تحت 
حمایت قرار داده و در جهت بهینه سازی شرایط زندگی و تحصیلی آنان 

گامی موثر برداریم.

کوهی از زباله، بوهای مشمئز کننده، محیطی سرشار از آلودگی، 
کودکان�ی بی دف�اع و در مع�رض ان�واع بیماری، نب�ود حمام و 
سرویس بهداشتی و فقدان آب ش�رب سالم، دستاورد بررسی 

محله ایی در جنوب غرب منطقه 18 بود که طی چند روز، توسط 
مددکاران کانون جوانان مهرآفرین )حامی کودکان کارو خیابان( 

با وجود تهدید از طرف کارفرمایاِن این کودکان، انجام شد.
در بازدیدهای مکرر از محله مورد نظر، مواجه شدن با آن همه کمبود و 
فشار بر کودکان، آن هم در منطقه ای نه چندان دور افتاده در پایتخت، 

برای ناظران، غیرقابل باور و ناراحت کننده بود.
با وجود ناامن بودن مکان مورد نظر و به منظور ارتباط موثر با بچه هایی 
که به دلیل فقر خانواده، مشغول به کار در آن محیط هستند، مددکاران 
کانون با همکاری خیریه مهرانه قلب س��فید و نیز با همراهی جمعی از 
یاوران، در روز پنج شنبه 11شهریور، بین کودکان این محله، غذای گرم 

توزیع کردند.
گروه در هنگام توزیع غذا، مورد تهدید جمعی از کارفرمایان قرار گرفت 
ولی این واکنش، مهرآفرین را برای کمک های بیشتر به این کودکان و 

تالش برای بهبود شرایط زندگی آنها ترغیب کرد.

شناسایی کودکان کار و تحت پوشش قراردادن 
کودکان از طریق مهرآفرین

توزیع غذای گرم در میان کودکان کار جنوب تهران
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بچه ه��ا 35 نفرند. پس��رها طبعا ش��یطان ترند. در اتوب��وس با هم مچ 
می اندازند؛ کش��تی می گیرند؛ شوخی می کنند. دخترها دوتا دوتا کنار 
هم نشس��ته اند و درِگوش��ی حرف می زنند. تنها دختر ش��یطان گروه، 
مهتاب است. در اردوهای قبل با برادرش می آمد ولی حاال تنهاست. دائم 
در حال ش��یطنت است. لبخند شیرینی هم روی لبش دارد. می پرسم : 
»داداش��ت کجاس��ت؟« س��رش را می آورد نزدیک و آهسته می گوید: 
»تجدیدی آورده خاله، می ره مدرس��ه!« بع��د خنده ریزی می کند که: 

»من شلوغی نکردم، درسامو خوندم و قبول شدم.«
یکی از پسرها که اسمش سعید است، می پرسد:»کجا داریم می ریم؟« 
دوس��تش در ج��واب می گوید ش��هربازی! یکی داد می زن��د آخ جون! 
مهتاب می گوید: »نخیر؛ داریم می ریم پارکی که دایناسور داره!« سعید 

می خندد که:»برو بابا! دایناسورها که منقرض شدن!« 
رسیده ایم جلوی در پارک ژوراسیک و بچه ها با ذوق و شوق از اتوبوس 
پایی��ن می دوند. بعضی ها هنوز کیک و آبمیوه ای را که موقع حرکت به  
آنها داده  ش��ده، نخورده اند. چند باک��س آب معدنی بین بچه ها توزیع 
می ش��ود. مددکاران آنه��ا را به صف می کنند. بی��ن آن همه بچه یک 
مادر هم هست؛ همراه دختر و پسرش آمده. بچه هایش کوچکند؛ شش 
و ده س��اله. هر دو بور و ریز نقش. از زن می پرس��م چرا بچه ها را تنها 
نفرستاده؟ می گوید چون پسرش قبال بیماری تشنج داشته و مدام خون 
دماغ می شده. حاال یکی دو سال است بهتر شده ولی به هر حال دلش 
راضی نمی ش��ود او را تنها جایی بفرستد. شوهرش بیماری اعصاب دارد 
و در خانه بستری است. زن با چرخ خیاطی اش برای همسایه ها چادر و 
مقنعه می دوزد و از همین راه زندگی بچه هایش را می گذارند. می گوید 
سال به سال از خانه بیرون نمی رویم. شوهرش نمی گذارد؛ خیلی اذیت 
می کن��د. از وقتی برای درآوردن تومور مغزی، جراحی  اش کرده اند بدتر 
ش��ده. حتی گاهی دینام چ��رخ خیاطی را پنهان می کن��د تا او نتواند 

چرخ کاری کند؛ صدای چرخ اعصابش را به هم می ریزد.
دختر و پس��ر کوچک دوان دوان می آیند و کیک های نیم خورده ش��ان 

را به مادر می دهند تا برای ش��ان نگه دارد. زن می گوید: »هیچ تفریحی 
ندارن... همین اردو هم براشون غنیمته!« تفریح پول می خواهد ولی او 
حتی برای تأمین کرایه خانه و غذای بچه ها هم در مضیقه است. پسرش 
کم خونی ش��دید دارد ولی وس��عش به خرید گوشت، پسته و غذاهای 
مقوی نمی رسد. می گوید گاهی که کسی قربانی می کند، ما هم گوشت 
می خوریم. زن جوانی اس��ت؛ سی و چند ساله؛ چادر مشکی رنگ و رو 

رفته ای به سر دارد.
»اگ��ر به خاطر بچه ه��ا نبود طالق می گرفتم؛ اما جدا بش��م چه کنم؟ 
خواهره��ام هم طالق گرفتن و اومدن خونه پدرم. بیچاره ها خودش��ون 
یک سر دارن و هزار سودا. بعد هم شوهرم، بچه هام رو می بره شهرستان 
می ذاره پیش پدر و مادرش؛ معلوم نیس��ت دیگه بذارن درس بخونن یا 

نه...«
آهی می کشد و می گوید: »ما که از جوونی مون هیچی نفهمیدیم، الاقل 

این بچه ها به یه جایی برسن.« 
راهنم��ای پارک در ح��ال توضیح درباره دانیاس��ورهای عظیم الجثه ای 
اس��ت که گاهی دم ش��ان را تکان می دهند یا خرناس می کشند. بچه ها 
مجذوب این حیوانات بزرگ ش��ده اند. سعید می گوید: »خانم می تونیم 
سوار دایناسورها شیم؟ مگه الکی نیستن؟!« مهتاب هم دائم به مجسمه 
شیرهای نر و ماده ای نگاه می کند که چند ثانیه یک بار می غرند: »خاله 

اگه یهو زنده بشن چی؟!« 
کینگ کونگ، خرس، مار و انواع دایناسورهای گیاه خوار و گوشت خوار 
بچه ها را حسابی هیجان زده و سرگرم کرده اند. بعضی ها در حال سلفی 
گرفتن  با گوشی های شان هس��تند. مهتاب می آید دستم را می گیرد و 
می گوید: »خاله، شما چه آرزوهایی دارین؟« خنده ام می گیرد. می پرسم: 

»آرزوهای تو چیه؟« 
-اول اینکه خدا بابام رو شفا بده.

-بابات چه بیماری داره؟ 
-مریضیش زشته آخه...بی ادبیه!

کوچولوهای مهرآفرین 
در پارک ژوراسیک
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-مریضِى زشت نداریم که!
-سرطان بیضه داره خاله. دعا کنین خوب 

ش��ه. بعدش هم آرزو دارم یه گوشى داشته باشم، 
مال خوِد خودم!

-مى خرى عجله نکن...داداشت گوشى داره؟ 
-آره خاله...اون رفت سرکار پول هاش رو جمع کرد خرید. 

ولى من که س��رکار نمى رم. مامانم قرار بود برام بخره 
که نشد...پولش الزم شد.

-براى چى؟ 
-مامانم پاش درد مى کنه. باید عمل شه.

-مگه چند سالشه؟ 
-۳۸ سال. آخه چند سال نظافتچى بوده؛ پاهاش درد گرفته.

به آخر پارک رسیده ایم و همه سلفى هاى شان را به هم نشان مى دهند. 
مهتاب با حس��رت به گوش��ى هاى بچه ها نگاه مى کن��د. خیال مى کنم 
س��والش یادش رفته ولى دوباره مى پرسد: »آرزوهاى شما خصوصیه ؟« 
مى گویم: »نه، ولى ش��اید براى تو جالب نباش��ه!« شیطنت دوباره او را 
به س��مت بچه هاى دیگر مى کشاند. جایى که دارند بین بچه ها چیپس 
توزیع مى کنند. وقتى دوباره به سمت اتوبوس مى رویم بچه ها از مقصد 
بعدى مى پرسند. قرار است برویم باغ موزه زندان قصر. سعید مى گوید: 
»کاش��کى مى رفتیم بولینگ! اونجا دفعه پیش کلى ماش��ین س��وارى 

کردیم!«
به خودم مى گویم شاید موزه، آن هم در زندان قصر، براى بچه ها چندان 
جذاب نباش��د؛ اما اش��تباه مى کنم. وقتى مى رس��یم به موزه از همان 
بدو ورود دو س��ه تا از بچه ها داد مى زنند: »معماى ش��اه رو اینجا بازى 
کردن ها!« وارد فضاى داخلى موزه مى ش��ویم و راهنما شروع به توضیح 
تاریخچه قصر مى کند؛ وقتى مى گوید اینجا زمانى قصر فتحعلى ش��اه 
بوده، چش��م هاى بچه ها برق مى زند. مهتاب مى گوید: »عکس فتحعلى 
ش��اه رو ندارین؟« راهنما توضیح مى دهد که براى دیدن عکس او باید 
برویم داخل. بچه ها دوان دوان وارد راهروها مى شوند و راهنما دائم تذکر 
مى دهد که از او جلوتر نروند. دیدن تصاویر و لباس هاى فتحعلى ش��اه 
براى شان جالب و هیجان انگیز است. یکى  مى گوید: »چرا لباس زن ها رو 
مى پوشیده؟« یکى دیگر مى گوید: »کفشاش پاشنه بلنده!« و بقیه هم به 
مراوریدها و جواهرات او مى خندند. هر قسمت موزه، براى شان جذاب و 
دیدنى است؛ بین سلول ها مى دوند و با هیجان همدیگر را صدا مى کنند. 
جلوى سلول فرخى یزدى، همهمه اى برپا شده. مجسمه اى که به شکل 
نمادین با لباس زندان در آنجا تعبیه ش��ده بچه ها را ش��گفت  زده کرده. 

چند نف��ر مى گویند: »ای��ن آقاهه 

عده اى  دیگ��ر در بخش صداخانه واقعی��ه!« 
را ک��ه صداى ضبط ش��ده جمع شده اند و گوشى هایى 

جلوى دهان ش��ان گرفته اند و فتحعلى شاه از آن به پخش مى شود، 
الو الو مى گویند. به نظر مى رس��د راهنماى موزه کالفه ش��ده اما چند 
بازدید کننده مجذوب این صحنه ش��ده اند. خانمى که راهنماى موزه از 
او به خاطر این شلوغى عذرخواهى مى کند با خوش خلقى مى گوید:»نه 
اش��کالى نداره؛ خیلى هم خوبه. چه بچه هاى بانمکى!« بچه ها از این ور 
و آن ور دویدن به هیچ وجه خس��ته نمى ش��وند. تنها جایى که همگى 
س��کوت مى کنند؛ مقابل سلولى است که چند مجسمه در لباس زندان 
داخلش نشس��ته اند و صدایى پخش مى ش��ود که صداى واقعى یکى از 
زندانیان زندان قصر است؛ گویا زمانى یک زندانى در حال آواز خواندن 
بوده، مس��ووالن زندان از صداى او خوش ش��ان مى آی��د و آن را ضبط 
مى کنند؛ آوازى قدیمى و محزون که غم س��ال ها تنهایى و دورى را به 
قلب آدم مى ریزد. بچه ها چند ثانیه کامال ساکت مى شوند. مى ایستند و 

به آواز زندانى گوش مى دهند. 
وقتى بازدید تمام مى شود همگى سوار اتوبوس مى شویم و به مهرآفرین 
برمى گردی��م. از مهتاب مى پرس��م مادرش مى آی��د دنبالش؟ مى گوید 
نه؛ خانه ش��ان پانزده خرداد اس��ت و خودش با مترو مى رود. چند پسر 
بچه هش��ت نه ساله دیگر هم در حال پیاده روى به سمت میدان شهدا 
هس��تند. مى پرسم خودش��ان تنها مى روند؟ یکى ش��ان مى گوید: » آره 
خان��م؛ ما خونه مون خزانه س با مترو مى ریم اینا هم با س��وارى مى رن 
ش��وش.« یک بار دیگر از شهامت شان، از این همه استقالل و جسارتى 
که در جثه هاى کوچک شان جمع شده یکه مى خورم. مردها و زن هاى 

کوچکى که جنگیدن با زندگى را خیلى زود یاد گرفته اند.
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برگزاری کالس آموزشی  مهارت فرزند پروری 
در کانون جوانان مهرآفرین

مددجویان مهرآفرین در بارگاه امام رضا )ع(

کان��ون جوان��ان مهرآفرین )حامى کودکان کار و خیابان( در راس��تاى 
آش��نایى مادران با نحوه چگونگى برخورد با فرزندان در جهت بهبودى 
روابط والدین و فرزندان در روز چهارش��نبه )مورخ  ۱۳۹۵/۵/۱۳( اقدام 
به برگزارى کالس آموزش��ى  مهارت فرزند پرورى از س��اعت ۱۱ تا ۱۳ 
در دفت��ر کان��ون نمود. در پای��ان کالس، به هر خانواده یک بس��ته به 
عنوان هدیه از طرف موسسه اهدا گردید. در همین تاریخ براى فرزندان 
خانواده مددجویان حاضر در کالس نیز کارگاه آموزش نقاشى با حضور 
یکى از یاوران محترم موسسه برگزار گردید و در پایان برنامه از بچه ها 
با کیک، کلوچه،  بیسکویت، پاستیل و ... ، که توسط یکى دیگر از یاوران 

محترم موسسه براى کودکان کار تهیه شده بود  پذیرایى بعمل آمد.

مى گوید:»باورم نمى ش��ود دس��تم به ضریح آقا امام رضا رسیده...باورم 
نمى شود که آقا باالخره ما را هم طلبیده. دخترم خیلى خوشحال است. 
هم مِن سى و هفت ساله اولین بارم است که مى آیم مشهد، هم دخترم 
که یازده سالش است. خیلى دلش مى خواست بیاید. هر وقت تلویزیون، 
ش��ب عید یا احیا، حرم را نشان مى داد، دل مان مى لرزید. مى گفتم آقا، 
قرب��ان کرمت، خارجى ها را مى طلبى، ولى ما را محل نمى گذارى. حاال 

خجالت زده ام که چرا آنقدر از امام رضا گله کردم.«
این ها را طیبه. الف، مادر س��ه فرزند مى گوید. او یکى از ۵۰ مددجویى 
اس��ت که به همت یکى از یاوران مهرآفرین، عازم مشهد شده اند. شوهر 
طیبه چند س��الى اس��ت که به علت بیمارى اعصاب، در خانه بس��ترى 
است. خودش ترشى و شور مى اندازد و به همسایه ها مى فروشد. بچه ها 
را با کمک هزینه مهرآفرین به مدرسه فرستاده وگرنه از پس هزینه هاى 

تحصیل ش��ان برنمى آمد. مس��افرت و گردش و زیارت هم که براى شان 
رویاست. دخترش مریم مى گوید: »من اصال مسافرت نرفته بودم. فقط 
چند بار تابستان ها رفتیم دهات پیش مادربزرگم. خیلى دلم مى خواست 
بیایم مشهد. دوستم مى گفت کسى که براى اولین بار چشمش به حرم 
امام رضا بیفتد، هر آرزویى بکند برآورده مى ش��ود. من هم از امام رضا 
خواسته ام پدرم را شفا بدهد. همه اش سردرد دارد؛ قبل از اینکه مریض 
ش��ود خیلى مهربان بود. ولى حاال هم��ه اش داد مى زند و اوقات تلخى 
مى کند.« مریم همچنین تا به حال س��وار قطار نش��ده بود و این سفر، 
برای��ش اولین هاى هیجان انگیز زیادى را رقم زده اس��ت: » تا حاال هتل 
هم نیامده بودم. اینجا خیلى تمیز و شیک است. قطارسوارى هم خیلى 
خوب بود؛ از تماشاى جاده خیلى خوشم آمد. براى خواهر و برادرم هم 
س��وغاتى  ُمهر و جانماز خریدم.« ناهی��د. ص یکى دیگر از زائران، که با 
پس��ر کوچکش عازم این سفر شده، مى گوید: »از فشار مشکالت، دیگر 
داشتم دق مى کردم. چند وقتى بود از همه طرف تحت فشار بودم. باور 
کنید نزدیک بود دیوانه شوم. وقتى از مهرآفرین زنگ زدند گفتند مشهد 
مى آی��ى؟ گریه ام گرفت. خیلى احتیاج داش��تم. خدا باعث و بانى اش را 
خی��ر بدهد. برایش در حرم دعا کرده ام. براى همه این خانم ها که مثل 
من بار اول ش��ان اس��ت به حرم ام��ام رضا مى آیند، دعا ک��ردم. خدا به 

همه مان کمک کند..«
رفت و برگش��ت این گروه به مشهد مقدس، با قطار سریع السیر و محل 
اقام��ت آنه��ا نیز هتل یلدا بوده اس��ت. از یاور گرامى آق��اى ناصر قدیر 
کاش��انى، بابت فراهم کردن امکان زیارت ب��راى مددجویان مهرآفرین، 

صمیمانه متشکریم.

عه
مو

مج
ار 

خب
ا



فصلنامه داخلى موسسه نیکوکارى
33مهرآفرین پناه عصر

پیام فاطمه دانشور عضو شورای اسالمی شهر تهران و مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین به 

مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران وظیفه توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه را بردوش دارند

معاینه ۲۵ نفر از کودکان کار در 
کانون جوانان مهرآفرین

کانون جوان��ان مهرآفرین )حامى کودکان کار و خیابان ( به یارى یکى 
از پزشکان حامى مهرآفرین،  ۲۵ نفر از کودکان کار را به شکل رایگان 
مورد معاین��ه قرار داد. این کودکان که مبت��ال به بیمارى هاى مختلف 
بودند، به همراه خانواده هاى شان، در دفتر مرکزى موسسه مهرآفرین از 
ساعت ۱۵ الى ۱۸ ویزیت شدند. پس از معاینه راهنمایى و  ارائه نسخه 
به هر یک از آنها توسط پزشک  مددکار اجتماعى کانون  اقدامات الزم 

جهت ارجاع بیماران و تهیه دارو را انجام داد.

هفدهم مرداد ، روز خبرنگار، فرصت مغتنمى است تا از زحمات بى دریغ 
اصحاب رسانه تشکر و قدردانى شود.

تالش هاى خبرنگاران س��ختکوش و بى ادعا در انعکاس ش��فاف اخبار، 
بى تردید در رش��د و توسعه فرهنگى جامعه و نیز آگاهى از آسیب هاى 
اجتماعى موثر بوده و به واقع این عزیزان چشم بینا و زبان گویاى جامعه 
هس��تند. روز خبرنگار، روز پاسداش��ت تالش هاى مجاهدانه خبرنگاران 
آزاده اى است که براى آگاهى بخشى به جامعه، از هیچ کوششى فروگذار

نمى کنند و با حق جویى و حق گویى ، شرافتمندانه و با شکیبایى در برابر 
محدودیت هاى مادى و معنوى فراوان طى س��ال هاى گذشته، پیوسته 

وظیفه اصلى خود را به شایستگى ایفا نموده اند.
تنوی��ر افکار عمومى و ارتقاء اطالع��ات و آگاهى مردم از وظایف مهمى 
است که خبرنگاران با پذیرش مسوولیت خطیر و دشوار خود بدان همت 
گمارده اند و این مس��وولیت مهم در حوزه هاى اجتماعى بیش از پیش 
نمود داشته و دارد. بدون تردید مهم ترین روش توسعه فرهنگى کشور، 
سالم سازى محیط هاى اجتماعى و اجراى قوانین و فرصت آفرینى براى 
حضور گسترده و موثر خبرنگاران آزاده و مستقل در عرصه هاى خبرى 

است که باید همگان به سهم خود در تحقق آن تالش نمایند.

اینجانب، به عنوان نماینده مردم تهران در شوراى اسالمى شهر تهران ، 
وظیف��ه خود مى دانم تا از تالش هاى ارزش��مند خبرن��گاران گرانقدر و 
پرتالش تقدیر و تش��کر نم��وده و این روز مبارک را ب��ه خانواده بزرگ 
رس��انه اى کشور و خبرنگاران گرانقدر که خدمات ارزشمند و تاثیرگذار 

ایشان موجب امنیت فکرى جامعه است، تبریک بگویم.

اخبار مجموعه
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نوزادی که توسط پدر خود برای تهیه مواد مخدر 
ربوده و معتاد ش�ده بود، ب�ا تالش مددکاران به 

بهزیستی واگذار شد.
این روزها زنگ خطر آسیب هاى اجتماعى به صدا در 
آمده و مسووالن در رده هاى مختلف نظام با برگزارى 
جلسات مس��تمر به دنبال راه حلى براى کاهش این 

آسیب ها هستند.
یکى از آسیب هاى اجتماعى که در سال هاى گذشته 
به ش��دت افزایش یافته است، اعتیاد به خصوص در 

بین مادران و کودکان است.
مونا، مادر ۳۷ س��اله اى است که درسش را در مقطع 
چهارم ابتدایى رها و بعد از آن مسیر زندگى اش تغییر 
کرد. وى س��ال هاى اول زندگى مش��ترکش توس��ط 
همس��رش به شیشه معتاد ش��د و پنج سال از عمر 
خ��ود را به جرم حمل مواد مخدر در زندان س��پرى 
ک��رد. گرچه او به ش��کل غیابى در همان س��ال ها از 
همسر خود جدا شد، اما حاصل زندگى مونا با همسر 
سابقش یک پسر ۱۰ ساله به نام بهزاد بود که اکنون 
با مادرش زندگى مى کند. مونا حدود یک سال پیش 
ب��راى ب��ار دوم با م��رد دیگرى به نام س��عید ازدواج 
مى کند که این بار هم ازدواجش ناموفق بود. س��عید 
به دلیل اعتیاد به شیشه و همچنین فروشندگى مواد 
مخدر زندگى را ب��ر خانواده خود تلخ کرده و بارها و 
بارها همسر خود را با کابل و سیم مورد ضرب و شتم 

قرار مى داد. در این شرایط مونا صاحب دومین فرزند 
خود مى شود و این آغاز ماجراى نوزادى است که پس 
از تولد و در س��ه ماهگى توسط پدر خود براى خرید 

مواد مخدر ربوده و معتاد مى شود.
محبوبه حس��ن، مددکار موسس��ه خیریه مهرآفرین، 
با بیان اینکه موسس��ه پس از اط��الع، اقداماتى را در 
راستاى برگرداندن نوزاد انجام داده، اظهار کرد: »پس 
از اطالع از ش��رایط، شرح حال مادر و فرزندش تهیه 
و تقدیم دادس��را ناحیه ۱۲ شد.« وى گفت: »در این 
زمین��ه، همکارى هایى با کالنترى۱۱۳ و داداس��راى 
ناحیه ۱۲ انجام و نوزاد مورد نظر در بدترین ش��رایط 

در پشت در منزل مونا پیدا شد.«
خانم حس��ن تصریح کرد: »نوزاد نس��بت به گذشته 
بسیار ضعیف و بى حال تر و حتى طبق نظر پزشکان 

ضرباتى نیز بر جمجمه وى وارد شده بود.«
این مددکار اجتماعى خاطرنشان کرد: »طبق شواهد 
نوزاد مورد اشاره توسط پدر خود معتاد شده که پس 
از ورود به موسسه، جهت س��م زدایى در بیمارستان 

بسترى شد.«
وى در پایان گفت: »با توجه یه شرایط به وجود آمده 
و پس از مراجعه مادر به موسس��ه مهرآفرین و اعالم 

رضایت وى، نوزاد به سازمان بهزیستى واگذار شد.«
ام��ا در این میان چه سرنوش��تى در انتظار بهزاد ۱۰ 

ساله خواهد بود!
ش

زار
گ

نوزاد سه ماهه قربانی اعتیاد پدر شد

 نجات کودک توسط مددکاران
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مدیر عامل موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین اعالم کرد:

مهرآفرین حامی کودکان بدسرپرست
فاطمه دانشور، مدیر عامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین، 
در نشس�ت خبری با موضوع م�ادران و کودکان معتاد 
برگزار شد، بیان کرد: »مس�اله مادران و کودکان معتاد 
یکی از موضوعاتی اس�ت که خیلی کم در جامعه مورد 
توج�ه قرار گرفت�ه و حتی در مصوبات ش�ورا هم کمتر 
به این موضوع پرداخت ش�ده اس�ت که این امر نش�ان 
از کمبود برنامه ریزی توس�ط سیاست گذارهاس�ت. در 
صورتی ک�ه به اعتقاد من، زن�ان و کودکانی که مبتال به 
سوء مصرف مواد مخدر هستند، نیاز به حمایت ویژه تری 
دارند، به این علت که نوزاد از همان دوران جنینی مورد 
خش�ونت های جسمی و روانی قرار می گیرد و از داشتن 

یک خانواده سالم بی بهره خواهد شد.«
خانم دانشور در خصوص اسکان مادران معتاد گفت: »مساله اى 
که ما کمتر ب��ه آن پرداختیم و تقریبا از آن غافل بودیم، قرار 
دادن مح��ل یا جایگاهى براى اس��کان و حمای��ت هم زمان از 
مادر و فرزند شیرخوارش است. در همین رابطه آبان ماه سال 
گذشته با امکانات و حمایت هاي منابع خیریه مهرآفرین، آغاز 
به پذیرش مادران معتاد و فرزندانش کردیم و تا ش��هریور ماه 
امس��ال ۲۰۰ پرونده در خصوص مادران معتادى که توس��ط 
ش��بگردهایي که  داوطلبانه از محله هاى پرخطر  و آس��یب خیز 
شناسایي شده بودند، به موسسات مددجویى معرفى شدند که 

در این پرونده ها با ۶۰۰ کودک مواجه هستیم.«
وى افزود:  »آنچه که در این ۲۰۰ پرونده مش��ترک بوده، اکثرا 
مادران معتادى اس��ت که فرزندان ش��ان حاصل ازدواج موقت 
یا ثبت نش��ده هس��تند و بیش��تر این کودکان س��ال ها بدون 
شناس��نامه بوده ان��د و از کم وزني و س��وء تغذیه رنج مي برند. 
حتى بس��یارى از آنها کارت واکسن هم ندارند. عده اى از این 
کودکان به جابه جایى مواد و فروش آن مش��غولند . بیشتر این 

کودکان هرگز عاطفه پدرى را هم تجربه نمى کنند.«
رئیس کمیس��یون اجتماعى شوراى ش��هر تهران تاکید کرد: 
»ط��ى یک ابالغی��ه اى که بهمن ماه س��ال گذش��ته به همه 
بیمارستان هاى دولتي و غیردولتي اعالم شد؛ باید تمام نوزادان 
متولد شده از مادران مصرف کننده مواد افیونى در بیمارستان ها 
به مدت سه تا پنج روز براى ارزیابى و درمان سندروم بسترى تا 
سم زدایي شوند. البته چالشى که در این خصوص داریم، فقدان 
تجهیز بیمارس��تان ها به NICU  اس��ت و کودکانى که متولد 
مى شوند، بدون سم زدایى به مادرشان تحویل داده مى شوند و 

ما شاهد این هستیم که با توجه به صدور این ابالغیه از سوى 
وزارت بهداش��ت و درمان متاسفانه بسیارى از بیمارستان ها از 

این موضوع اطالعى ندارند.«
دانش��ور عدم هماهنگى بین بیمارس��تان و اورژانس اجتماعى 
و بهزیس��تى را یادآور ش��د و گفت: »این عدم هماهنگى بین 
بیمارس��تان، اورژانس اجتماعى و بهزیس��تى باعث ش��ده که 
مشکالتى در راس��تاى تحویل کودک به بهزیستى یا اورژانس 
اجتماعى صورت گیرد، چرا که بیمارس��تان ها بر این عقیده اند 
که کودک معتاد متولد شده باید در اختیار اورژانس اجتماعى 
قرار گیرد، اما بهزیس��تى بر این عقیده اس��ت که مددکارهاى 

بیمارستان باید کودکان نوزاد معتاد را تحویل بگیرند.«
وى ادامه داد: »وزارت کش��ور بای��د در خصوص موضوع صادر 
نشدن شناس��نامه براى کودکان معتاد حس��اس شود و براى 
آنها شناس��نامه صادر کند، بیش��تر مادران معتاد بدون ازدواج 
ثبت شده باردار مى شوند و به همین دلیل به خاطر مشکالت 
زیاد و عدم شناس��نامه در خانه هاى خ��ود زایمان مى کنند و 
همین موضوع س��بب مى ش��ود که کودکان تازه متولد ش��ده 
بدون شناس��نامه زندگى خود را آغاز کنند. وزات کش��ور باید 
در خصوص این موضوع حساس��یت ب��ه خرج دهد، چرا که در 
آین��ده این کودکان با مش��کالت و چالش هاى مهمى رو به رو 
مى شوند.« دانشور با اشاره به کودکانى که در محدوده هرندي 
هستند، خبر داد: »این کودکان در محیطى نا امن یا با مادرانى 
معتاد که با مش��کالت روحى و روانى مواجه هس��تند، زندگى 
مى کنن��د و وقتى مددکاران یا اورژانس اجتماعى براى گرفتن 
کودک از والدین یا خارج کردن آنها از محیط نامناس��ب اقدام 

مى کنند با مشکالت عدیده اى روبه رو مى شوند.«
وى در خص��وص غربالگ��رى اعتیاد در دوران ب��اردارى گفت: 
»امروزه با چالش هاى اساس��ى در س��اختار قوانین و اقدامات 
اجرایى کشور روبه رو هس��تیم، به گونه اى که هنوز غربالگرى 
اعتیاد در دوران باردارى به عنوان یک ضرورت مطرح نش��ده 
است، در حالى که مطالعات نشان مى دهد مداخالت زود هنگام 
یک ضرورت و الزم است وزارت بهداشت سیاست هاى خود را 

به شکل متمرکز به سمت غربالگرى هدایت کند.«
رئیس کمیسیون شوراى اسالمى شهر تهران گفت: »مهر آفرین 
که حدود ۱۰ سال از عمر فعالیت آن مى گذرد، از خانواده هاى 
بد سرپرست حمایت مى کند و اساس آن، حمایت از خانواده هاي 

بد سرپرست است .«

ش
گزار
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   آگهی زن مشهدی برای فروش نوزاد خود در تلگرام  

پیگی�ری پرون�ده آدم ربایی از بیمارس�تان، کارآگاهان را به 
نوزادفروش�ی در تاریک خانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، 

ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت.
رئیس پلیس آگاهى خراس��ان رضوى گفت: »چندى پیش پرونده 
نوزادربایى با اعالم ش��کایت یک مرد جوان در حالى مورد رسیدگى 
ق��رار گرفت که م��رد جوان مدعى ب��ود نوزادش را از بیمارس��تان 
ربوده ان��د!!« س��رهنگ کارآگاه حمی��د رزم خواه اف��زود: »با توجه 
ب��ا اهمیت ماج��را، گروهى از کارآگاهان دایره مب��ارزه با آدم ربایى، 
بالفاصله تحقیقات پلیس��ى خود را با کس��ب دس��تورات ویژه اى از 

قاضى شعبه ۲۱۷ دادسراى عمومى و انقالب مشهد آغاز کردند.«
وى اضافه کرد: »بررسى هاى مقدماتى کارآگاهان در اولین مرحله از 
ردیابى هاى اطالعاتى نش��ان مى داد که ماجراى آدم ربایى ساختگى 
اس��ت، چراکه چندین ماه از این حادثه مى گذشت و شاکى پرونده 

تاکنون اعالم شکایت نکرده بود.«
این مقام ارشد انتظامى گفت: »بررسى حساب هاى بانکى و تحقیقات 
غیرمحس��وس بیانگر آن بود که مبالغ میلیونى در حدود چهار ماه 
قبل به حساب شاکى واریز شده است.« پیگیرى این موضوع که با 
دستور قاضى س��بحانى صورت گرفت، کارآگاهان را به تاریک خانه 
ش��بکه اجتماعى تلگرام کشاند و بدین ترتیب، شماره اى از یک زن 
جوان به دست آمد. رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى خاطرنشان 
کرد: »تحقیقات نشان مى داد که زن ۲۵ ساله چندین میلیون تومان 
به حساب پدر نوزاد واریز کرده است که با شناسایى این زن، پرونده 

آدم ربایى وارد مرحله جدیدى شد.« 
ای��ن زن در اظهارات خود گفت: »چند ماه قبل با زن ۲۳ س��اله اى 
در فضاى ش��بکه اجتماعى تلگرام آشنا شدم. او در این شبکه پیام 
مى داد که باردار اس��ت اما به خاطر اینکه نمى تواند به درس��تى از 
فرزندش نگهدارى کند، تصمیم دارد او را بفروشد. من هم براى این 
که به آن زن کمک کرده باشم، به او گفتم فردى را مى شناسم که 
حاضر اس��ت نوزاد را از ش��ما بخرد!« سرهنگ رزم خواه افزود: »این 

زن در ادامه اعترافات خود عنوان کرد از آن روز به بعد با زوجى که 
صاحب فرزند نمى شدند تماس گرفتم و قرار شد مدارک شناسایى 
زن ۳۵ س��اله )خریدار( را به بیمارستان ارائه بدهیم که آنها بتوانند 
به راحتى براى نوزاد شناس��نامه بگیرند. ولى نوزاد مذکور زودتر از 
موعد به دنیا آمد و قرار بود که چند روز در بیمارستان بسترى شود. 
پ��س از آن هم با مدارک شناس��ایى خریدار، نوزاد پس��ر را تحویل 
گرفتیم ام��ا آنها بعد از مدتى وقتى براى گرفتن شناس��نامه اقدام 
کردند، به خاطر س��ن باالى مادر دچار مش��کل شدند و...«  رئیس 
پلیس آگاهى خراس��ان رضوى تصریح کرد: »با به دست آمدن این 
اطالعات، کارآگاهان موفق شدند خریدار نوزاد را در منطقه خواجه 
ربیع شناسایى و به همراه نوزاد چهار ماهه به پلیس آگاهى هدایت 
کنند.« وى افزود: »با روش��ن ش��دن ماجرا، نوزاد مذکور به دستور 
مقام قضایى تحویل شیرخوارگاه شد تا بررسى هاى بیشترى در این 

باره انجام گیرد.«

  بازدید کودکان مهرآفرین از کاخ سعدآباد  

ش�کوه و عظمت کاخ نیاوران، بچه ها را مبهوت کرده اس�ت. 
با چش�م های گرد ش�ده، لوس�ترهای بزرگ، مبلمان مجلل 
و تابلوه�ای گران قیم�ت را به یکدیگر نش�ان می دهند. در 
سرس�راها می دون�د و با ذوق و ش�وق، اش�یا لوک�س خانه 

پهلوی ها را تماشا می کنند. 
دیدن چنین بناى پرتجملى، براى این بچه ها که اکثرا در خانه هاى 
۳۰-۴۰ مت��رى، ب��ا خانواده هاى پرجمعیت ش��ان زندگى مى کنند 
رویایى و ش��گفت انگیز اس��ت. بعضى از آنها از رباط کریم و قاس��م 
آب��اد، با کمک هزینه اى که مهرآفرین پرداخ��ت کرده، به این اردو 
آمده ان��د. از دیدن کمدهاى مملو از لباس، ابزار موس��یقى و ظروف 
پرزرق و برق هیجان زده شده اند. مددکار مهرآفرین، مثل راهنماى 
کاخ م��وزه، م��دام تذکر مى دهد که به چیزى دس��ت نزنند. بچه ها 
مرتب سوال مى پرس��ند؛ کنجکاوى شان تمام نشدنى است: »خانم 
این چیه؟ به چه دردى مى خوره؟ پوس��ت خرس رو از کجا آوردن؟ 
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این آقاهه کیه تو تابلو؟!« پوست خرس سفیدى که به عنوان پادرى 
کف یکى از اتاق ها را پوش��انده براى بیش��تر بچه ها عجیب و سوال 
برانگیز است. یکى از پسرها مى گوید: »پوستش رو کندن، گوشتش 

رو خوردن، کباِب خرس!« همه مى زنند زیر خنده. 
در اتاق ه��اى مربوط به آرایش و لباس، دختربچه ها با هیجان داخل 
کمدها س��رک مى کش��ند. دیدن این همه لب��اس و کاله رنگارنگ 

براى ش��ان جذاب است. بعد از تماشاى قس��مت هاى مختلف کاخ، 
بچه ها از کوشک احمدش��اهى هم بازدید مى کنند و درباره زندگى 
پادشاهان، سواالت بى شمارى مى پرسند. بعد از یک بازدید طوالنى، 
بچه ها دوس��ت دارند در فض��اى باز ساندویچ هاى ش��ان را بخورند. 
عده اى روى نیمکت ها و عده اى هم با دوستان ش��ان روى س��بزه ها 
مى نش��ینند و در میان ش��وخى و خنده، ناهار مى خورند. براى آنها 
این اردو، روزى ش��اد و فراموش نشدنى اس��ت.از یاور گرامى، آقاى 
ورپش��تى بابت رقم زدن این روز زیبا و پرخاطره براى ۴۰ کودک و 

نوجوان مهرآفرین، بسیار سپاسگزاریم. 

    زنم را کشتم چون بدون اجازه بیرون رفت   
م�ردی ک�ه همس�رش را به خاط�ر آنکه ب�دون اج�ازه او با 
خواهرش بیرون رفته  بود، کش�ت؛ در دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شد.

خرداد یک سال قبل مادر زن جوانى به پلیس خبر داد که به گفته 
دامادش، دخترش به قتل رس��یده  اس��ت. با توج��ه به این گزارش، 
مأم��وران به همراه زنى که این گ��زارش را اعالم کرده  بود، به خانه 

دخترش رفتند و جسد زن جوان را در آنجا پیدا کردند.
با توجه به اعترافى که شوهر این زن، به نام داریوش کرده  بود، مرد 
بازداش��ت ش��د. متهم در بازجویى ها به قتل همسرش اعتراف کرد 
و گفت به او س��وءظن پیدا کرده  بوده اس��ت و به همین دلیل هم 
همسرش را به قتل رس��اند. با توجه به مدارک موجود در پرونده و 
شکایت اولیاى دم، پرونده براى رسیدگى به شعبه ۱۰ دادگاه کیفرى 
استان تهران فرستاده  شد و جلسه رسیدگى به این پرونده آغاز شد. 
در ابتداى جلسه نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند 
و اعالم کرد با توجه به اینکه متهم چهار فقره س��ابقه کیفرى دارد 
و جرم جدیدى نیز مرتکب ش��ده  اس��ت، خواستار رسیدگى به این 
پرونده هستم. سپس پدر و مادر دختر به  عنوان دو نفر از اولیاى دم، 
در جایگاه حاضر ش��دند و خواستار قصاص دامادشان شدند؛ در این 
هن��گام قاضى گوش��زد کرد با توجه به اینکه مقت��ول یک زن بوده 
 اس��ت؛ در صورتى که پدر و مادر مقت��ول بخواهند حکم قصاص را 
اج��را کنند، باید تفاضل دی��ه را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه مقتول 
دو فرزن��د صغیر نیز دارد که باید س��هم دیه آنه��ا را هم بپردازند. 
با توجه به آنچه گفته  ش��د، پدر مقتول گفت: »راس��تش من قصد 
قصاص دامادم را نداش��تم و ندارم؛ اما با آنچه شما گفتید از دادگاه 
درخواس��ت پرداخت دیه دارم و البته این دیه باید از س��وى متهم 
ب��ه نوه هایم داده  ش��ود. در صورتى که او ای��ن  کار را نکند، من او را 
نمى بخش��م.« سپس نوبت به متهم رس��ید. او اتهام را قبول کرد و 
گفت: »من و همس��رم اختالف خاصى نداشتیم؛ اما روز حادثه او به 
همراه خواهرش بی��رون رفته  بود و به من نگفته  بود که مى خواهد 
بی��رون برود. من هم به خاطر اینکه از من اجازه نگرفته  بود، خیلى 
ناراحت شدم و با زنم دعوا کردم و او را به  شدت کتک زدم. بعد زنم 
گریه کنان به اتاقى رفت و من هم شب را در هال خوابیدم؛ صبح که 
بیدار شدم، دیدم همسرم هنوز بیدار نشده  است. وقتى دستم را به 
بدنش زدم تا بیدارش کنم؛ متوجه ش��دم بدنش سرد است و فوت 
کرده  است. خیلى ناراحت شدم و تصمیم گرفتم خودکشى کنم. اول 
رگ دس��تم را زدم؛ اما نش��د. بعد تصمیم گرفتم خودم را حلق آویز 
کنم، باز هم نشد و طنابى که به سقف بسته  بودم، کنده  شد. وقتى 
دیدم خودکش��ى کردنم نا موفق بوده  است؛ بنابراین، تصمیم گرفتم 
موضوع را به مادرزنم بگویم. به او زنگ زدم و گفتم زنم را کش��ته ام 
و تصمیم گرفتم خودکشى کنم، چند بار سعى کردم اما نشد. چند 
دقیقه بعد هم مادرزنم با مأموران آمدند و من را بازداشت کردند.«

با پایان گفته هاى متهم و وکیل مدافعش، هیأت قضات براى صدور 
رأى دادگاه وارد شور شدند.
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بی�ل گیتس، موسس�ه کمپان�ی مایکروس�افت، بزرگ ترین 
موسسه خیریه خصوصی جهان را در اختیار دارد و 10 ساعت 
از وقت خود را در هفته در اختیار این موسس�ه خیریه قرار 

می دهد.
آق��اى گیتس ب��ه اتفاق همس��رش، ملیندا، این موسس��ه، را که با 
سرمایه ۲۷ میلیارد دالر بزرگ ترین موسسه خیریه در جهان است، 
اداره مى کند. البته دش��منان آقاى گیتس که کم هم نیستند، ادعا 
مى کنند گیتس این موسسه را به خاطر فرار مالیاتى تشکیل داده و 
هدف او فقط گول زدن افکار عمومى است. این موسسه خیریه کمک 
مالى به بهداشت و تعلیم و تربیت بچه ها در کشورهاى جهان سوم 

را سرلوحه خود قرار داده است.
آقاى گیتس داراى س��ه فرزند و ۵۰ ساله است و بنا به گفته هایش 
تا سن ۶۰ سالگى در پست رهبرى مایکروسافت به کار ادامه خواهد 
داد و س��پس نه خودش و نه بچه هایش در ش��رکت او نقشى را ایفا 

نخواهند کرد.
گیت��س چندین بار در مصاحبه هایش گفته ک��ه بچه هایش، را که 
اکنون هش��ت، پنج و دو س��اله هس��تند، مجبور به ادام��ه راه پدر 
میلیاردرشان نخواهد کرد و آنها خودشان راه شان را انتخاب خواهند 

کرد. بنا به گفته گیتس و همسرش فقط قسمت کمى از دارایى خود 
را به بچه هاي ش��ان واگذار و بیشترین قسمت دارایى شان را تقدیم 
موسسه خیریه جهت هزینه در کشورهاى جهان سوم خواهند کرد.

بزرگ ترین خیریه جهان
»بنیاد بیل و ملیندا گیتس« در ژانویه سال ۲۰۰۰ از در هم  آمیختن 
دو بنیاد »آموزش گیتس« و »ویلیام اچ گیتس« به  وجود آمد. بنیاد 
آموزش گیتس از بنیاد کتابخانه گیتس که در سال ۱۹۹۶ گشایش 
یافته  بود، شکل گرفت. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، گیتس اعالم کرد 
که تصمیم دارد کارهاى روزمره مایکروس��افت را کنار گذاشته و  تا 
ماه ژوئیه سال ۲۰۰۸، تمام وقت خود را همراه با بونو، خواننده گروه 
ایرلندى یوتو، که نامش در ژورنالتایم براى کارهاى خیرخواهانه در 

سال ۲۰۰۵ آورده شده ، سپرى کند.
در م��اه مى ۲۰۰۶، بنیاد بی��ل و ملیندا گیتس جایزه اس��پانیایى 
شاهزاده آس��توریاس را براى همکارى هاى جهانى و میان  کشورى 

به  دست  آورد.
افزایش تندرس��تى، کاهش تهى دستى در گستره جهان، گسترش 
 دادن ش��انس هاى آموزش��ى و دسترس��ى به تکنولوژى اطالعات و 
داده ه��ا در آمریکا، از هدف هاى اصلى بنیانگذارى این بنیاد اس��ت. 
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خانواده گیتس صاحب بزرگ ترین موسسه خیریه خصوصی جهان

بنیاد بیل و ملیندا گیتس
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ی
خیرین بین الملل

مرکز این بنیاد در ش��هر »س��یاتل« در ایالت واش��نگتن در آمریکا 
جاى دارد و توسط سه تن از عضوهاى هیات مدیره به نام هاى بیل 
گیتس، همس��رش ملیندا گیتس و وارن بافت اداره مى شود. حجم 
کمک هاى انجام  شده این موسسه نزدیک به ۳۳ میلیارد دالر است.

این بنیاد در آغاز توسط بیل گیتس در سال ۲۰۰۰ با سرمایه ۱۰۶ 
میلیون دالر بنیانگذارى شد. دو سال بعد، سرمایه آن به دو میلیارد 

دالر افزایش یافت.
کمک های وارن بافت به موسسه خیریه گیتس

در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۰۶، وارن بافت، پولدارترین مرد جهان در سال 
۲۰۰۸ به گفته ژورنال فوربس، قول داد ۱۰ میلیون س��هم از سهام 
کالس B ش��رکت برکش��ایر هاتاوى به ارزش ۳۰/۷ میلیارد دالر را 
در چندین س��ال به بنیاد بدهد. بافت شرایطى را تعیین کرد تا این 
اهداى بزرگ به بنیاد حجم کمک ها را به آس��انى افزایش ندهد اما 
به  عنوان یک همکارى سازنده حجم کمک ها و بخشش هاى سالیانه 

بنیاد را به دو برابر افزایش دهد.
شرایط وارن بافت براى دادن این کمک به بنیاد بیل و ملیندا گیتس 

شامل موارد زیر است:
* بیل یا ملیندا باید در هنگام مدیر بودن زنده باشند.

* این بنیاد کار خود را با نماد خیریه پى بگیرد و ادامه دهد.
* هر س��ال مبلغى به اندازه حجم اهدایى سال پیش به  عالوه پنج 

درصد از دارایى هاى خالص از بنیاد بیرون رود.
بافت فرصتى دو س��اله را به بنیاد براى عملى شدن شرط سوم داد. 
بنیاد گیتس ۵/  از سهام )۵۰۰/۰۰۰ سهم( را در ژوئیه سال ،۲۰۰۶ 
 /۵باق��ى  مانده را در ژوئیه س��ال هاى ۲۰۰۷ )۴۷۵/۰۰۰ س��هم( و 
۲۰۰۸ )۴۵۲/۲۵۰ س��هم( دریاف��ت کرده اس��ت. همچنین وى در 
ج��والى ۲۰۱۳ اعالم ک��رد که مبلغ دو میلی��ارد دالر به این بنیاد 

مى بخشد.
فعالیت هاى موسسه خیریه گیتس

از س��ال ۲۰۰۶، بنیاد  ۳۳/۷میلیارد دالر کمک کرده  اس��ت. براى 
اینک��ه این بنی��اد کار خود را با نام خیریه پى بگی��رد و ادامه دهد، 
بای��د هر س��اله ۰/۵ از دارایى ه��اى خود را وقف کن��د. به این گونه 
حجم اهدایى بنیاد هر س��اله دست کم پولى برابر ۱/۵ میلیارد دالر 
خواه��د بود.از س��ال ۲۰۱۴، بنیاد به چهار بخ��ش برنامه هاى هاى 
اصلى )ارتباط هاى همگانى، اعتبارها، منبع هاى انسانى( و سه برنامه 

اهدایى زیر سازمان بندى شد:
۱- برنامه تندرستى جهانى 
۲- برنامه گسترش جهانى 

۳- برنامه هاى مرتبط با ایاالت متحده آمریکا
۴- برنامه دفاع و سیاست جهانى

در تازه ترین برنام��ه، بنیاد بیل و ملیندا گیتس صدها میلیون دالر 
در زمینه تش��ویق تهى دستان به پس انداز در سراسر جهان هزینه 

خواهد کرد.

به عالوه، بر پایه گذارش منتشر شده به دست بنیاد بیل کلینتون در 
۱۸ دسامبر ۲۰۰۸، بنیاد بیل و ملیندا گیتس بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون 

دالر به این بنیاد کمک کرده است.
در نوامب��ر ۲۰۱۴، خیریه بیل و ملین��دا گیتس اعالم کرد در حال 
اتخاذ »سیاس��ت دسترس��ى آزاد«" براى نش��ریات و داده هاست تا 
بتواند دسترسى نامحدود و استفاده مجدد از تمام تحقیقات منتشر 
و کارشناس��ى شده توس��ط بنیاد را ایجاد کند. این حرکت به طور 
گس��ترده  توسط فعاالن در زمینه ظرفیت س��ازى و اشتراک گذارى 
دانش، مورد تحس��ین و  تمجید قرار گرفت و به  عنوان دقیق ترین 
سیاس��ت در میان سیاس��ت هاى دسترسى آسان مش��ابه شناخته 
ش��ده است. از اول ژانویه ۲۰۱۵، سیاست دسترسى آزاد براى تمام 

معاهده هاى جدید قابل اجراست.
اظهارات بیل گیتس درباره آینده فقر در جهان

بیل گیتس، ثروتمندترین فرد جهان، اعتقاد دارد که تا سال ۲۰۳۵ 
در جهان دیگر هیچ کشور فقیرى وجود نخواهد داشت.

رئیس سابق شرکت مایکروسافت در مصاحبه اى جدید اظهار کرده 
که تا س��ال ۲۰۳۵ دیگر هیچ کشور فقیرى در جهان باقى نخواهد 
ماند. او گفته که بیش��تر کشورها تا آن سال درآمد فردى بیشتر از 

درآمدى فردى در چین کنونى خواهد بود.
او در نامه اى که ساالنه توسط »موسسه خیریه بیل و ملیندا گیتس« 
منتش��ر مى شود اظهار کرده که س��ه باور غلط در مورد فقر جهانى 

وجود دارد:
 اول اینکه کشورهاى فقیر ، فقیر مى مانند .

 دوم اینکه نجات افراد باعث افزایش بیش از حد جمعیت است.
 س��ومین مورد اینکه کمک هاى مالى به کش��ورهاى خارجى فقیر 

هیچ گونه اثر مثبتى ندارد. 
او گفته که این باورها صحیح نیستند و مردم بیشتر در حال تمرکز 
بر نکات منفى هستند. گیتس همچنین اظهار کرده که نگاه منفى 
به امور خیریه یکى از مواردى اس��ت که باعث مى شود تا فعالییت 
در این زمینه کاهش یابد. او گفته که بیشتر تمرکز ما باید بر نتایج 

مثبت حاصله از اعمال خیریه باشد.
بنی��اد بیل و ملیندا گیتس از زمان افتتاح بیش از ۲۸ میلیارد دالر 
در زمینه هاى مختلف خیریه هزینه کرده است. بخش بزرگى از این 

مبالغ توسط شخص بیل گیتس پرداخت شده است.
صحبت ه��اى جدید بیل گیت��س بحث هاى زی��ادى را ایجاد کرده 
اس��ت، بسیارى باور دارند که پیش بینى او هیچ گونه اساسى ندارد و 

دسترسى به آن تقریبا غیر ممکن است.
دانستنی هایی از زندگی خصوصی »بیل گیتس« که تا حاال 

نشنیده بودید
بیل گیتس در یکى از تازه ترین مصاحبه خود از کودکى، موزیک هاى 
مورد عالقه، شر بودن در دوران کودکى، هاروارد، آشنایى با ملیندا و 

در آخر استیو جابز و کارهاى خیریه سخن گفته است.
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بیل گیتس، موس��س مایکروس��افت و ثروتمندترین ف��رد جهان، از 
زندگ��ى خصوصى اش حرف هایى زد. ادامه مطلب را از زبان خود بیل 

گیتس بخوانید :
بچه شر

گیت��س مى گوید که در س��ن ۱۲ س��الگى، پدر و م��ادرش او را نزد 
روان ش��ناس برده اند: » من قدرى شر بود. خیلى زود شروع کردم به 
پرسیدن این سوال که آیا همه قوانین پدر و مادرم منطقى هستند و 
آیا همیشه باید از آنها تبعیت کرد؟ بنابراین، قدرى کشمکش میان مان 
وجود داشت و یک جورهایى آنها را پس مى زدم. روان شناسى که مرا 
نزد او بردند، خیلى آدم خوبى بود و من را تشویق به مطالعه در مورد 
روان شناس��ى و این جور چیزها کرد. او مرا متقاعد کرد که به چالش 
کشیدن پدر و مادرم کار منصفانه اى نیست و با این کار چیزى را ثابت 
نمى کن��م. بدین ترتیب، تا ۱۴ س��الگى دیگر از آن حال و هوا بیرون 
آمدم که البته به نفعم تمام ش��د، چرا که وقتى سراغ برنامه نویسى و 

چیزهاى کامپیوترى رفتم، خیلى از من حمایت کردند.«
پل آلن، که بعدها در تاس��یس مایکروسافت شریک بیل گیتس شد، 
در مدرسه چند کالسى باالتر از بیل بود. آنها به همراه هم به شکلى 

نرم افزار برنامه ریزى مدرسه را تنظیم کردند.
ماشین ها

گیت��س در ۱۹ س��الگى از ه��اروارد بی��رون آم��د تا به هم��راه آلن 
مایکروسافت را تاسیس کنند: »پل و من به اندازه کافى برنامه نویسى 
انجام داده بودیم، نوشتن سیستم برنامه ریزى دبیرستان مان هم یکى 
از آنه��ا بود و ق��درى پول پس انداز کرده بودی��م. در نتیجه خودمان 
روى خودمان س��رمایه گذارى کردیم و به قدر کافى پول داشتیم که 
چند نفرى را استخدام کنیم. چون در آن زمان همه چیز جدید بود، 
اشتباهات زیادى هم مرتکب مى شدیم. مثاًل از کجا باید مى دانستیم 
که با ژاپنى ها چطور باید کار کرد؟ من کس��انى را استخدام مى کردم 
که سن ش��ان از من باالتر بود، در حالى که خود حتى نمى توانس��تم 
ماشین کرایه کنم، چون هنوز ۲۱ سالم هم نشده بود. در نتیجه همه 

چیز در آن موقع خیلى در هم و برهم بود.«
گیتس اعتراف مى کند که زمانى به خاطر سرعت باال، گواهینامه اش 
ضبط ش��ده اس��ت: »االن دیگر از آن کارها نمى کنم. اما آن موقع ها 
اولین ماش��ینى که داشتم پورشه ۹۱۱ بود. یکى از شیطانى هایم این 
بود که ش��ب ها با پورش��ه بیرون مى رفتم و به استراتژى شرکت فکر 

مى کردم.«
تعطیالت

گیتس در مورد اولین سال هاى سکانداریش در مایکروسافت مى گوید: 
»م��ن آخر هفته ه��ا را کار مى کردم. در واق��ع اعتقادى به تعطیالت 
نداش��تم. باید قدرى احتیاط مى کردم و استانداردهاى خودم را براى 
ارزیابى نحوه کار کردن دیگران در شرکت به کار نمى بردم. من پالک 
ماش��ین همه را حفظ مى کردم و مى توانس��تم از پنجره نگاه کنم و 
ببینم که کى چه زمانى مى آید. در نهایت وقتى که ش��رکت بزرگ تر 

شد، قدرى منصفانه تر با آنها برخورد کردم.«
بی رحمی

آیا بیل گیتس در کسب و کار بى رحم است؟
»نه، مگر اینکه قیمت هاى ش��دیداً پایین را بى رحمانه بدانید. رقابت 
کردن با کسى که تمرکزش را بر حجم فروش گذاشته مى گوید که ما 
این قیمت هاى فوق العاده پایین را پیشنهاد مى دهیم، مسلما سخت 
است. این موضوع براى رقبا بسیار ترسناک است و بله از این نظر ما 

خیلى تهاجمى عمل مى کنیم.«
استیو جابز

»اس��تیو جابز در تاریخ کامپیوترهاى ش��خصى واقعاً انسان منحصر 
به فردى اس��ت، مخصوصاً وقتى که به کارى ک��ه در اپل کرده نگاه 
مى کنی��د. در برخى دوره ها ما کام��اًل با هم متحد بودیم و با هم کار 
مى کردی��م. مثاًل من براى اپل دو برنامه نوش��تم. گاهى اوقات خیلى 
سخت گیرى مى کرد و برخى اوقات خیلى تشویق تان مى کرد. او واقعاً 

از آدم ها خوب کار مى کشید.«
گیتس در ادامه مى گوید: »در سال هاى اول بیشتر رابطه ما کارى بود، 
اما وقتى که استیو مریض شد، بیشتر از زندگى مان و بچه هاى مان با 
هم صحبت مى کردیم. استیو یک نابغه خارق العاده بود، اما من نسبت 
به او مهندس تر بودیم. اما به هر ترتیب، خوش مى گذشت. دوستى اى 
بود که حول افکار جدى مان مى گش��ت، اما متاسفانه نهایتاً نتوانست 

به سرطان پیروز شود و فوت کرد.«
کارهای خیر

پ��در و مادر گیتس ه��ر دو فعالیت هاى خیریه داش��تند و از جمله 
در مراک��ز کنترل ب��اردارى )Planned Parenthood( همکارى 

مى کردند.
»س��قط جنین همچنان در بخش هایى از آمریکا مس��اله اى بس��یار 
جنجالى اس��ت. ام��ا پدر و مادر من هر دو ب��ه تصمیم گیرى مادر بر 
سرنوشت کودکش معتقد بودند. پدر من رئیس یکى از این مراکز بود. 
در نتیجه الگوى خوبى براى من در زمینه مسئولیت پذیرى اجتماعى 
بودند.« گیتس مى گوید که براى او و همس��رش مهم ترین کار، نابود 
کردن مریضى هایى است که کودکان زیر پنج سال را مى کشد و سعى 
دارند که پول ش��ان را به نحوى صرف کنند که بیشترین اثرگذارى را 

داشته باشد.
»منظورم این اس��ت که نبای��د این پول  ها صرف خودمان ش��ود. ما 
معتقدیم که فقط یک بخش کوچک از این پول باید به بچه هاى مان 
برس��د تا بتوانند کار و زندگى خودشان را داشته باشند و مسیرشان 
را انتخاب کنند. و در نتیجه بیشتر این پول دست من و ملیندا است 
و ما به این فکر مى کنیم که چه کس��انى در جهان از همه نیازمندتر 
هستند و عواید این پول باید به آنها برسد. وقتى که به آفریقا رفتیم، 
در م��ورد بیمارى چیز یاد گرفتی��م و وقتى که فهمیدیم به ازاى هر 
۱۰۰۰ دالرى که هزین��ه مى کنیم، مى تواند جان یک نفر را نجات 

دهد، واقعاً احساس فوق العاده اى داشتیم.«
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اخبار شعبه البرز
ضرورت حمایت خاص از مادران و کودکان درگیر با اعتیاد به مواد مخدر
 تابستان گرم گرم برای کودکان مهرآفرین
  هر ُقل 7   میلیون و ۵۰۰
برای فتح قله های موفقیت آماده ایم
مددکاران اجتماعی به فکر سالمت جامعه اند
به ازای هر نوزاد بی سرپرست بیش از 7 متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد
لزوم ورود وزارت کشور برای صدور شناسنامه »نوزادان معتاد«
مریم و مهران چشم به یاری شما دارند
خانه ای امن برای مادران و کودکان بی پناه
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برگزاری کالس خیاطی برای بانوان
کالس هاى خیاطى در دو رش��ته »برشکارى شلوار« و »تکه دوزى« 
در روزهاى پنج ش��نبه در دو ساعت )۸ تا ۹:۳۰( تا ) ۱۰ تا ۱۱:۳۰( 
از تاریخ ۱۵/ ۹۵/۰۵ تا ۹۵/۰۶/۱۳ برگزار ش��د. کالس ها به منظور 
توانمندس��ازى بانوان آسیب دیده و در معرض آسیب بود که با این 
توانمندسازى بانوان این منطقه بتوانند به حدى از استقالل برسند، 
استعدادهاى خود را باور کنند و در جهت رشد و تعالى این استعداد 

گام بردارند. 

برگزاری کالس های مشاوره گروهی 
مخصوص بانوان

شهریور ماه سال جارى، کارگاه هاى مشاوره گروهى مخصوص بانوان 
در دو نوبت صبح و عصر در روزهاى یکش��نبه س��اعت ۱۰ تا ۱۲ و 
۱۳ تا ۱۵ برگزار شد. کالس ها در جهت آموزش خانواده هاى آسیب 
دیده و پیش��گیرى از آس��یب، آگاه س��ازى خانواده ها از آسیب هاى 
احتمالى، که در منطقه وجود دارد، و همچنین اطالع رس��انى براى 

آشنایى با راه حل هاى مشکالت پیش آمده، برگزار مى شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره برای 
دختران 12 تا 17 ساله

به منظور پیش��گیرى از آس��یب هاى دوران نوجوان��ى، ازدواج هاى 
زودهنگام دختران، کاهش مشکالت خانوادگى در آینده، اطالع رسانى 
و آگاه سازى دختران از دوران بلوغ، آسیب هاى احتمالى و مشکالتى 
که در دوران بلوغ به وجود مى آید، کارگاه هاى آموزش��ى و مشاوره 

براى دختران ۱۲ تا ۱۷ ساله برپا شده است.

ارائه مشاوره های فردی به تمامی گروها و 
سنین

مشاوره هاى فردى در روزهاى سه شنبه با تعیین وقت قبلى به افراد 
به  ش��کل خصوصى ارائه مى شود. مش��اوره هاى فردى در برگیرنده 
انواع مش��کالت فردى، خانوادگى، مش��کالت ارتب��اط بین فردى، 
مشکالت زناش��ویى، مش��کالت تحصیل براى نوجوانان، مشکالت 

روانى و رفتارى در افراد و مشاوره هاى پیش از ازدواج است.
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اخبار شعبه البرز

خدمات متفرقه موسسه

آموزش نقاشی، رنگ آمیزی، شعر و زبان انگلیسی به 
کودکان 3 تا 6 سال

کالس هاى آموزشى براى کودکان در روزهاى یکشنبه برگزار مى شود. 
ای��ن کالس ها عالوه بر ابعاد آموزش��ى براى کودکان��ى که به ندرت در 
خانواده ها تحت آموزش قرار مى گیرند، داراى ابعاد تفریحى و سرگرمى 
نیز هست تا مادرانى که در روزهاى یکشنبه به کالش مشاوره مراجعه 
مى کنند و داراى فرزند کوچک هستند، کودکان خود را به این کالس ها 

بسپارند و با خاطر آسوده در کالس مشاوره حضور یابند.

توزیع لوازم التحریر و دیگر لوازم مربوط به 
بازگشایی مدارس

با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلى و بازگشایى مدارس، موسسه 
خیریه مهرآفرین ک��ودکان و دانش آموزانى که توان مالى و اقتصادى 
براى خرید و تهیه لوازم التحریر و س��ایر ملزومات مدرس��ه نداشتند، 
را ی��ارى کرد ت��ا از تحصیل باز نمانند. این موسس��ه در جهت اهداف 
مورد نظر اقدام به خرید و توزیع لوازم التحریر، کیف مدرسه، لباس فرم 
و کتاب درسى از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۶ تا ۹۵/۰۷/۰۱ کرد. این موسسه الزم 
مى داند که دانش آموزان در هر مقطع و در هر قشرى با هر مشکلى که 
روبرو هستند، را پشتیبانى کند تا در آینده هاى نزدیک دانش آموزان این 

جامعه به یک فرد موثر تبدیل شوند. 

  انجام بازدید منزل )در این س��ه م��اه ۳۵ پرونده مورد بازدید قرار 
گرفتند.(

 تشکیل پرونده و پذیرش خانواده هاى داراى مشکل )۱۹ پذیرش و 
۱۰ تشکیل پرونده(

 راهنمایى و مصاحبه با افراد مراجعه کننده به موسسه
 ارتب��اط با مدارس منطقه جهت همکارى با موسس��ه از جمله عدم 
دریافت هزینه هاى ثبت نام از مددجویان موسسه، ثبت نام افراد بازمانده 

از تحصیل یا ترک تحصیل کرده
 ارتباط با تولیدى هایى که لباس فرم دانش آموزان را تولید مى کنند 

جهت خرید لباس مدارس با هزینه کمتر یا به شکل رایگان
 خرید کتاب مدارس براى دانش آموزان نیازمند بى بضاعت و عالقمند 

به تحصیل 

 ارتب��اط با نماینده س��ازمان فنى و حرفه اى جه��ت برگزارى دوره 
دیگرى از کالس ها با عنوان مانتودوزى در فصل جدید

 ارتباط با مرکز یادگیرى محلى شهید عباسعلى البرزى جهت معرفى 
زنان بى سواد و کم سواد به این مرکز

 شرکت در جلسات دوره اى که با حضور مسئولین حاضر در منطقه، 
کارشناسان انجمن ها و موسس��ات خیریه، پایگاه خدمات اجتماعى و 

مدیران مدارس برگزار مى شود.
 ج��ذب افرادى که توانای��ى کمک و همکارى با موسس��ه دارند. از 
جمله دختران تحصیل کرده منطقه که حاضرند به دانش آموزان داراى 

مشکل در تحصیل تدریس کننند.
 توزیع خواربار و بس��ته بندى ارزاق، پوشاک و دیگر موارد در صورت 

لزوم مانند ارائه هزینه اى دارویى و درمانى به شکل محدود
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رئیس کمیته اجتماعى ش��وراى ش��هر تهران با بیان اینکه تمایل به 
ت��رک اعتیاد در میان مادران معتاد کم اس��ت، گفت: »از میان ۲۰۰ 
پرون��ده مربوط به مادران معتاد تنها ۱۰ نف��ر از آنان حاضر به ترک 
شدند و مابقى این وضعیت را به عنوان سبک زندگى پذیرفته بودند.«

به گزارش وبسایت مددکارى اجتماعى ۲۰۱۵ به نقل از ایلنا، فاطمه 
دانش��ور در نشس��ت خبرى خود با بیان اینکه گروه هاى آسیب پذیر 
همچون زنان و کودکان نیازمند حمایت خاص هستند، گفت: »زنان 
و کودکان درگیر با مصرف مواد مخدر نیازمند حمایت خاص بوده و 
در ح��وزه اعتیاد زنان معتاد ب��اردار یا داراى نوزاد نیازمند توجه ویژه 

هستند؛ چون مادر و کودک توامان آسیب را تجربه مى کنند.«
وى ادامه داد: »این گروه از کودکان از همان دوران جنینى خشونت 
جس��مى و روانى را به واس��طه اعتیاد رس��یده از مادر تجربه کرده و 
بس��یارى از حقوق آنان از جمله حق بر سالمت، حق رهایى از کلیه 
اشکال خش��ونت، حق برخوردارى از تغذیه مناسب و… تحت تاثیر 

قرار مى گیرد.«
دانشور با تاکید بر اینکه به این گروه از مادران و کودکان در برنامه ها 
و اقدامات انجام ش��ده از س��وى نهادهاى ذیربط و حتى در مصوبات 
شورا کمتر توجه شده اس��ت، اظهار کرد: »متاسفانه سیاست گذاران 
و برنامه ریزان به ای��ن موضوع نپرداختند و غفلت در این زمینه زیاد 

بوده است.«
رئی��س کمیت��ه اجتماعى ش��وراى ش��هر ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیچ 
ی��ک از نهاده��اى حمایتى ب��راى پذیرش همزمان م��ادران معتاد و 
ک��ودکان پیش بینى هاى الزم را انج��ام نداده اند، تاکید کرد حتى در 
سامان سراهاى شهردارى تهران نیز مکانى براى پذیرش هم زمان این 

گروه از مادران و کودکان پیش بینى نشده است.
وى با یادآورى اینکه موسسه تحت نظارت او در آبان ماه سال گذشته 
نسبت به پذیرش مادران و کودکان درگیر با اعتیاد به شکل هم زمان 
اقدام کرده اس��ت، افزود: »پرونده ۲۰۰ مادر معتاد و کودکان آنها از 
طرف بیمارستان ها، گشت هاى خدمات شهردارى و داوطلبانى که در 
محالت آسیب خیز شهر این مادران و کودکان را شناسایى مى کنند، 

به این موسسه ارجاع شد.«
دانش��ور تصریح ک��رد: »فرزندان م��ادران معتاد در بس��یارى موارد 
حاصل ازدواج هاى موقت یا ثبت نش��ده بوده و از ۲۰۰ پرونده ارجاع 
ش��ده اکثر کودکان این زنان فاقد شناس��نامه، فاقد واکسیناسیون و 
دچار س��وءتغذیه بوده و در اکثر موارد م��ادران آنها براى آرام کردن 
بى قرارى هاى کودک خود به او مواد مخدر خورانده اند. همچنین این 
کودکان به مدرس��ه نرفته و در س��نین باالتر در انواع مشاغل سخت 

پنهان همچون خرده فروشى مواد مخدر مشغول به کار مى شوند.«
این عضو ش��وراى ش��هر با بیان اینکه برخى از این م��ادران چهار یا 
هش��ت بچه دارند، گفت: »از ۲۰۰ مادر داراى پرونده ۶۰۰ کودک به 
جا مانده  اس��ت، زیرا اکثر این مادران باردارى هاى متعدد و با فاصله 

زمانى کم دارند.«
رئیس کمیته اجتماعى ش��وراى ش��هر تهران با بیان اینکه تمایل به 
ت��رک اعتیاد در میان مادران معتاد کم اس��ت، گفت: »از میان ۲۰۰ 
پرون��ده مربوط به مادران معتاد تنها ۱۰ نف��ر از آنان حاضر به ترک 
شدند و مابقى این وضعیت را به عنوان سبک زندگى پذیرفته بودند.«

وى ادامه داد: »آیا در چنین ش��رایطى کودک از حقوق خود بى بهره 
نمى ماند؟ متاس��فانه تا این لحظه براى این کودکان فکرى نشده که 

علت آن غفلت دولت و مجلس از این موضوع بوده است.«
دانشور با اشاره به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهورى 
اس��المى ایران خواستار حمایت هاى قانونى هر چه بیشتر از کودکان 

داراى مادران معتاد شد.
این عضو ش��وراى ش��هر اظهار کرد: »م��ادران کودکانى که در خانه 
به دنیا مى آیند براى گرفتن شناس��نامه باید آزمایش DNA دهند 
که این آزمای��ش ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد و این مادران از عهده 

پرداخت آن بر نمى آیند.«
دانش��ور با اشاره به اینکه بس��یارى از مادران معتاد داراى اختالالت 
روانى نیز هس��تند، عن��وان کرد: »ضرورى اس��ت موضوع توبکتومى 
درباره مادرانى که رفتار پرخطر دارند، سالمت روان ندارند ، چند بچه 
به دنیا آورده اند و خودش��ان نیز رضایت دارند در بیمارس��تان ها اجرا 
ش��ود، زیرا کودکانى که در شرایط نامطلوب رشد مى کنند؛ جمعیت 

فاطمه دانشور:

ضرورت حمایت خاص از مادران و کودکان درگیر 
با اعتیاد به مواد مخدر
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کیفرى کشور را تحت تاثیر قرار مى دهند.« دانشور افزود: »ما گزارش 
یافته هاى موسسه خود را به وزارت بهداشت ارائه کردیم، زیرا بیشتر 
مادران معتاد در هر س��طح از بى خانمانى که باش��ند براى زایمان به 
بیمارس��تان مراجعه مى کنن��د و از آنجا که بیمارس��تان ها نهادهاى 
دولتى هس��تند، مى توانند این مادران و نوزادان را شناسایى کنند.« 
وى عنوان کرد: »ارائه این گزارش منجر به ابالغیه اى شد که براساس 
بند یک آن قرار شد؛ کلیه نوزادان متولد شده از مادران مصرف کننده 
مواد افیونى و مادران تحت درمان نگهدارنده با داروهاى آگونیس��ت 
)متادون و بوپرنورفین( در کلیه بیمارس��تان هاى ارائه دهنده خدمات 
مادر و نوزاد اعم از دولتى و غیردولتى نس��بت به نگهدارى و مراقبت 
نوزاد به مدت س��ه تا پنج روز جهت ارزیابى و درمان سندروم پرهیز 

نوزادى )سم زدایى از مواد مخدر( اقدام شود.«
رئیس کمیته اجتماعى شوراى ش��هر  در ادامه بیان کرد: »در بند۲ 
این ابالغیه آمده اس��ت؛ با توجه به وجود خطر س��وءرفتار نسبت به 
کودکان توس��ط والدین مصرف کنن��ده فعال مواد ی��ا والدین واجد 
سابقه شناخته شده سوءرفتار نسبت به کودکان )مانند فروش نوزاد، 
بهره کش��ى از کودک به منظور تکدى گرى یا اجبار کودک به کار( به 
منظور اطمینان از سالمت نوزاد و مراقبت هاى آینده ضرورت دارد در 
م��وارد مذکور موضوع با قید فوریت به اورژانس اجتماعى اطالع داده 
ش��ده و پیگیرى الزم به عمل آید تا اطمینان حاصل ش��ود، اقدامات 
الزم براى بررسى صالحیت والدین و مراقبین کودک انجام مى شود. 
به این منظور هماهنگى قبلى با اداره کل بهزیس��تى استان مى تواند 

تعامل با اورژانس اجتماعى را تسهیل کند.«
دانش��ور تصریح کرد: »با اینکه این ابالغیه در بهمن  ماه صادر شده، 
اما هنوز بس��یارى از بیمارستان ها از آن بى اطالعند. همچنین تعداد 

زیادى از بیمارس��تان ها مجهز ب��ه NICU بخش مراقبت هاى ویژه 
کودکان نیستند و نمى توانند اقدامات مربوط به سم زدایى از نوزادان 
را انجام دهند. همچنین عدم وحدت رویه در برخورد با مادران معتاد 

و نوزادان آنها در بیمارستان ها مشکلى دیگر است.«
وى در توضی��ح این مطلب گفت: »به عنوان مثال یک بیمارس��تان 
ک��ودک را حق م��ادر مى داند و تح��ت هر ش��رایطى وى را به مادر 
مى سپارد؛ اما بیمارستان دیگرى معتقد است نباید کودک را تحویل 

مادر معتاد داد.«
رئی��س کمیت��ه اجتماعى ش��وراى ش��هر ع��دم هماهنگ��ى میان 
بیمارس��تان ها و اورژانس اجتماعى، وجود خلع در حوزه سمن ها در 
راستاى شناس��ایى مادران فاقد صالحیت، وجود چالش هاى قانونى 
همچون فقدان مواد قانونى و قانون مصوبات و پروتکل هاى خاص در 
موض��وع اقدام براى مقابله با اعتیاد زنان و کودکان، کنترل و کاهش 
درمان اعتیاد ایش��ان و فقدان س��اختارهاى الزم نظیر مراکز درمانى 
دسترس پذیر، کیفى، ارزان یا رایگان براى زنان باردار یا مادر یا نوزاد 

معتاد به صورت توامان را از دیگر چالش هاى این حوزه خواند.
دانش��ور با اشاره به نبود پوشش بیمه اى درمان پایدار براى این گروه 
عن��وان کرد: »معموالً چنین مادرانى از پوش��ش بیم��ه اى برخوردار 
نیس��تند و بسیارى از آنان خود از زمان تولد فاقد شناسنامه بوده اند؛ 

بنابراین، فرزندان آنان نیز بدون شناسنامه است.«
وى ادامه داد: »هنوز غربالگرى اعتیاد در دوران باردارى به عنوان یک 
ضرورت پزشکى و الزام اجرایى در ایران مطرح نشده است. چنانکه در 
مواردى این مادران بدون آزمایش HIV و به ش��کل طبیعى کودک 
خود را به دنیا آورده اند این در حالى اس��ت که با عمل انجام سزارین 

انتقال این بیمارى به کودک کاهش مى یافت.«
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مهرآفرین
برگزاری کالس های تقویتی 

برای دانش آموزان
یکى از اهداف مهم موسسه خیریه مهرآفرین حمایت تحصیلى 
از دانش آموزان تحت پوشش است. این حمایت نه تنها در طول 
۹ ماه دوران تحصیلى بلکه در روزهاى گرم و تعطیل تابس��تان 
هم ادامه دارد. امس��ال در طول تابس��تان، کالس هاى تقویتى 
براى دانش آموزان این موسسه برگزار شد. این کالس در تمامى 
مقاطع تحصیلى از اول دبس��تان تا سوم دبیرستان و در تمامى 
رشته هاى تحصیلى برگزار شد. در مجموع حدود ۶۸ نفر در این 
کالس ها ش��رکت کردند. بیش��ترین آمار مربوط به کالس زبان 

هشتم و نهم بوده است.

فوق برنامه های مددجویان
روزه��اى گرم و بلند تابس��تان، فرصت مناس��بى براى فراغت، 
گردش و تفریح است. بس��یارى از خانواده ها برى این روزها ى 
فرزندان ش��ان برنامه هاى خاصى  پیش بین��ى و اجرا مى کنند. 
مهرآفرین ه��م براى اوقات فراغت تابس��تانه مددجویان تحت 
پوش��ش خ��ود، برنامه هایى خاص در نظر گرفت��ه و البته اجرا 
کرده است. از جمله این برنامه هاى تفریحى مى توان به: بازدید 
از موزه عب��رت، فرودگاه هاى خصوصى قزوی��ن، کاخ نیاوران، 
س��ینماى و ش��هربازى کوروش، ش��هربازى ژوپیتر، جشنواره 
بادبادک ها، خرید هدایا براى ش��اگردان ممتاز و صرف ناهار در 

فست فود اشاره کرد. 
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خبر کوتاه

برگزاری کالس های آموزشی
از دیگر برنامه هاى موسسه خیریه مهرآفرین براى دانش آموزان تحت 
پوش��ش در طول تابستان سال جارى، برگزارى کالس هاى آموزشى 
در زمینه ه��اى مختلف بود. آموزش گیتار، حس��ابدارى، س��اخت و 
پرتاب موشک آبى، گلدوزى، خطاطى، سازه هاى ماکارونى مقدماتى، 
سفالگرى، معرق کارى، نقاشى روى بوم، آموزش آنالوگ و مقدماتى 
رباتی��ک، آموزش زبان  Basic، آموزش زبان estarter، کالس هاى 
ورزش��ى ش��امل: تکواندو، ایروبیک، والیبال و ...، از جمله کالس هاى 
آموزش��ى بود که در تابس��تان ۹۵ براى مددجویان برپا ش��د و البته 
استقبال چشمگیرى هم از آنها بعمل آمد. تمامى هزینه ها ى برگزارى 
و شرکت مددجویان در این کالس ها بر عهده یاوران موسسه بود که 

جا دارد از تمامى آنها تشکر کنیم. 

سری دوم کالس های آموزشی و 
تفریحی مهرآفرین 

س��رى دوم کالس ه��اى آموزش��ى و تفریحى مهرآفری��ن از تاریخ 
۱۶مرداد آغاز ش��د. ش��رکت کنندگان در این کالس ها، مددجویان 
مهرآفرین از کودکان تا مادران هستند که در زمینه هاى مختلف از 
جمله زبان، آنالوگ، حس��ابدارى، هوش و ریاضى، روخوانى و تفسیر 
قرآن آموزش مى بینند. همچنین کالس هایى در زمینه انواع هنرها 
از قبیل معرق، س��فالگرى، روبان دوزى و نقاش��ى تشکیل شده که 
مورد استقبال مددجویان هنردوست قرار گرفته است. شور و شوق 
هر روزه بچه ها، که براى ش��رکت در کالس هاى مختلف، با اعضاى 
خانواده و دوس��تان خود در محل برگزارى حاضر مى ش��وند، جالب 
و دیدنى اس��ت. این کالس ها به همت گروه »مهر یاران« دانش��گاه 
تهران برگزار مى شود و هدف از این کار، ارتقاء سطح علم و توانایى 

مددجویان در راستاى بهبود زندگى شان است.
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مادر برای فروش کودکانش دست به کار شده است. یکی از آنها 
را پیش فروش کرده و برای دو تای دیگر، که دوقلو هستند، 15 

میلیون تومان نرخ تعیین کرده است.
ش��یوا ۴۰ ساله است. ش��ش فرزند دارد و ماه دیگر هفتمین فرزندش 
نی��ز به دنیا مى آید. در تمام س��ال هاى زندگى اش، فرزند آورى دغدغه 
ج��دى براى او ب��وده اما همان قدر که به دنبال ب��ه دنیا آوردن فرزند 
است، هیچ گاه دغدغه اى براى نگهدارى از آنها نداشته است. به طورى 
که حتى دو فرزند او شناسنامه ندارند و درد خمارى به او و همسرش 
ام��ان نداده که به دنبال مدارک هویتى فرزندان ش��ان بروند. ش��یوا و 
همسرش براى تامین هزینه هاى زندگى، تکدى گرى مى کنند و بخشى 
از هزینه هاى فرزندان آنها را نیز مادر ۶۲ س��اله شیوا با خیاطى کردن 
مى پردازد. داستان زندگى شان مثنوى هفتاد من است. شرایط فرزندان 
آن قدر پیچیده اس��ت که حل کردن آن بسیار دشوار به نظر مى رسد. 
دو فرزند خانواده در معرض فروش هس��تند و نوزاد به دنیا نیامده نیز 

پیش فروش شده است.
فرزند ارش��د شیوا، شاهین اس��ت که ۱۵ سال دارد. او به همراه دیبا و 
دنیا، دو خواهر دو قلوى ۱۴ س��اله خود مش��غول به تحصیل است و با 

حمایت هاى مادر بزرگ، به مدرسه مى رود.
باران و بهار، دو فرزند دو قلوى دیگر ش��یوا نیز همان کودکانى هستند 
که در معرض فروش قرار گرفته و مادر مى خواهد هر دو آنها را به مبلغ 
۱۵ میلیون تومان به یک خانواده بفروشد. این یعنى بهاى تعیین شده 
براى هر کودک سه ساله توسط مادرشان تنها ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان اس��ت.کیان نیز فرزند ۱۱ ماهه ش��یوا است. او مبتال به بیمارى 
»هیدروسفالى« است و سرى بسیار بزرگ تر از بدنش دارد. مادر براى 
فروش او نیز تالش زیادى کرده اما به دلیل بیمارى کودک، خانواده اى 
حاضر به خرید او نش��ده اس��ت. با معرفى خانواده به موسس��ه خیریه 
مهرآفرین، اقدامات براى کمک به خانواده آغاز مى  ش��ود. الناز زارعى، 
مددکار اجتماعى این موسسه، به ارائه توضیحاتى در رابطه با وضعیت 
خانواده شیوا پرداخته است. وى در این رابطه مى گوید: »شیوا، سابقه 
طوالنى در مصرف مواد مخدر دارد. او و همس��رش سال هاست که به 
ماده مخدر شیشه اعتیاد داشته و فرزندان او نیز اکنون درگیر معضل 
اعتیاد هس��تند.« این مددکار اجتماعى مى افزاید: »شیوا ۱۷ ساله بود 

که به عقد همس��رش در مى آید اما در هم��ان روزهاى ابتدایى دوران 
عقد، متوجه مى ش��ود که همسرش معتاد اس��ت. تالش مى کند از او 
جدا ش��ود اما ب��ا قول هایى که خانواده به ش��یوا مى دهند، زندگى اش 
را آغ��از مى کند. براى ترک دادن همس��رش، تالش زیادى مى کند اما 
زمان��ى که مى بیند تالش هایش نتیجه بخش نیس��ت، خود نیز درگیر 
معضل اعتیاد مى ش��ود.« زارعى با اش��اره به شروع تکدى گرى شیوا و 
وخیم شدن وضعیت زندگى آنها مى گوید: »میزان مصرف مواد مخدر 
ش��یوا بسیار زیاد بوده و او و همسرش براى تامین هزینه هاى زندگى، 
تکدى گرى مى کنند. البته بخش��ى از هزینه هاى زندگى فرزندانش را 
نیز مادر ۶۲ س��اله اش مى پردازد اما توان او در حدى نیست که بتواند 

نیازهاى خانواده پر جمعیت دخترش را تامین کند.«
این مددکار اجتماعى از تالش هاى ش��یوا براى فروش فرزندانش خبر 
مى دهد و مى گوید: »شیوا خود اذعان کرده که قصد دارد باران و بهار 
را بفروش��د اما خانواده اى که مى خواهند بچه ها را بخرند، براى خرید 
یکى از آنها اعالم آمادگى کرده اند. شیوا نیز به آنها گفته که هر دوشان 
را با هم به مبلغ ۱۵ میلیون تومان مى فروشد و نمى تواند دوقلوها را از 

یکدیگر جدا کند.«
وى مى افزاید: »در تالش هس��تیم تا با خانواده اى که قصد خرید باران 
و بهار را دارند، ارتباط برقرار کنیم؛ اما شیوا به هیچ وجه حاضر نیست 

در این خصوص اطالعاتى در اختیار ما قرار دهد.«
زارعى با اش��اره به اعتیاد باران و بهار س��ه س��اله به متادون مى گوید: 
»مس��وولیت نگهدارى سه فرزند بزرگ تر ش��یوا را، مادر بزرگ بچه ها 
برعه��ده گرفته، ب��ه همین خاطر آنها از درگیر ش��دن با مقوله اعتیاد 
مصون مانده اند اما مادر به باران و بهار متادون مى دهد و آنها نیز به این 
ماده اعتیاد پیدا کرده اند.« این مددکار اجتماعى در خصوص وضعیت 
ش��یوا و زمان وضع حمل او مى گوید: »شیوا اکنون هشت ماهه است 
و ی��ک م��اه دیگر فرزند هفتم او به دنیا مى آید. او به ما اعالم کرده که 
اکنون مقدمات ف��روش نوزادش را فراهم و به نوعى او را پیش فروش 
کرده اس��ت. خانواده اى که براى خرید نوزاد اعالم آمادگى کرده اند نیز 
شرط شان براى خرید، سالم بودن نوزاد است. تمام تالش ما این است 
که جلو این اتفاق را بگیریم و شرایطى راه فراهم کنیم که فرزندان این 

خانواده در شرایط مطلوبى زندگى کنند.«

مادری که دوقلوهایش را برای فروش گذاشته است 

  هر ُقل ۷
  میلیون و ۵۰۰
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اینجا کانون نخبگان طالیى ایران است. ساختمانى سه طبقه در خیابان 
زرتشت که در یک روز روشن تابستانى، از حضور پرشوِر بچه ها، سرشار 
از حس زندگى اس��ت. امروز روزِ دخترهاست. دو روز در هفته دخترها 
به کالس مى آیند و دو روز پس��رها. بچه ها به پنج گروه س��نى تقسیم 
ش��ده اند که هر روز، هر پنج گ��روه کالس دارند. امروز کالس هاى آى 

سى تى، زبان، حجم سازى، سفال و نمایش دایر شده اند.
س��اختمان مستقل کانون، چند ماهى اس��ت که با مشارکت موسسه 
مهرآفرین، ش��رکت گلدیران و ال جى، افتتاح ش��ده است. ساختمان 
تمیز و جمع و جورى است با امکانات مناسب. در حیاط میز و صندلى 
چیده اند تا بچه ها زمان استراحت شان را در فضاى باز بگذرانند. کتابخانه 
س��اختمان ه��م در حال تجهیز اس��ت. در طبقه س��وم، کوچک ترین 

گروه سنى، یعنى ش��ش تا نه ساله ها سر کالِس تئاتر هستند. صداى 
خنده هاى شاد کودکانه تمام اتاق را پر کرده است.

 آزیت��ا کارخانه، مربى  تئاتر، مى گوی��د:» داریم با بچه ها نمایش خالق 
کار مى کنیم. یک داس��تان از کتاب قصه هایى، که خودشان آورده اند، 
انتخ��اب کرده ای��م. اولین بار از روى کتاب، قص��ه را مى خوانیم و اجرا 
مى کنیم. مثال بچه ها نقش ه��اى حیوانات مختلف همچون مار، فیل، 
کبوت��ر و... را با صداى مخصوص ه��ر حیوان بازى مى کنند. دفعه بعد 
اما، داس��تان را موقع اجرا تغییر مى دهیم؛ یعنى بچه ها به شکل بداهه 
نقش ها را ایفا مى کنند، ش��خصیت به داس��تان اضافه  یا موقعیت هاى 
جدید خلق مى کنیم. مثال مى گوییم اگر فیل موبایل داشت، چه اتفاقى 
مى افتاد؟ در این بداهه پردازى ها مى توان روحیات بچه ها و واکنش هاى 

گزارشى از کانون نخبگان طالیى ایران ) کارى مشترک از مهرآفرین، شرکتLG و گلدیران(

برای فتح قله های موفقیت آماده ایم
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عاطفى آنها را شناخت و روى این واکنش ها کار کرد. مثال من در 
بداهه پردازِى پسر بچه ها آثار خشونت را مى بینم که به هرحال از 
شرایط زندگى شان نشأت مى گیرد. با تئاتر مى شود این رفتارهاى 

نادرست را دست کارى و اصالح کرد.«
این طور که خانم کارخانه مى گوید نمایش خالق راهى است براى 
ش��کوفایى خالقیت بچه ها. البته در گروه هاى سنى باالتر، تئاتر 
خالق و بداهه، به این ش��کل کار نمى شود: » کارى که ما در این 
کالس ها انجام مى دهیم، بازیگرى صرف نیست. ما تئاتر کاربردى 
کار مى کنیم یعنى ب��ا تئاتر درمان مى کنیم، آموزش مى دهیم و 
مس��ئله حل مى کنیم. تئاتر وسیله اى اس��ت براى خیلى اهداف 
دیگر. ضم��ن اینکه تئاتر قدرت بیان بچه ه��ا را تقویت مى کند، 
آگاهى ش��ان را نسبت به بدن ش��ان افزایش مى دهد و اعتماد به 

نفس شان را بیشتر مى کند.«  
آزیتا کارخانه، که عالوه بر تخصص تئاتر، تحصیالت روان شناسى 
نیز دارد، معقتد اس��ت کودکان و نوجوانانى که در کانون نخبگان 
با آنها کار مى کند،  با س��ایر بچه ها تفاوت هایى دارند: »اوال چون 
ضریب هوشِى بچه ها باالس��ت، گیرایى باالیى دارند و کار کردن 
ب��ا آنها راحت اس��ت. اما تفاوت اصلى این ها ب��ا بچه هایى که در 
مدارس مختل��ف از قبیل غیرانتفاعى و تیزهوش��ان با آن ها کار 
کرده ام، این اس��ت که اشتیاق این بچه ها خیلى بیشتر است. در 
م��دارس غیرانتفاعى بچه ها آن ق��در کالس مى روند و برنامه هاى 
مختلف دارند که اشباع ش��ده اند و قدر نمى دانند. اما این بچه ها 
چون چنین برنامه هایى را در زندگى شان کم دارند، با انرژى کامل 
سرکالس حاضر مى شوند؛ کالس  براى شان جذاب است و از آنجا 
که مس��تمع صاحب س��خن را بر س��ر ذوق آورد، معلم هم این 

اشتیاق را حس مى کند و انرژى مى گیرد.«
تخلیه انرژی منفی با ِگل 

کالس ه��اى س��فال گرى و حجم س��ازى، در طبق��ه دوم برگزار 
مى شود. در کالس سفال، بچه هاى ۱۰-۱۱ ساله، سخت مشغول 
ورز دادن ِگل و ش��کل دادن به نقش هاى برجسته  روى لوح هاى 
ِگلى هس��تند. یکى  از آنها روى لوحش نقش یک تمساح انداخته 
و دیگرى تصویر یک قنارى. یکى از دخترها هم اس��م مادرش را 

روى لوح حک کرده است.
سارا اسدى، فوق لیسانس هنر اصالحى، گرایش سفال و سرامیک، 
درباره سطح کالس ها مى گوید: » بچه هاى کانون واقعا بااستعدادند 
و گاهى مرا متعجب مى کنند. مثال جلسه اول این ترم، ما متریال 
یعنى »ِگل« نداش��تیم و من شروع کردم مراحل کار را به شکل 
تئورى براى شان توضیح دادن. اما جالب بود که بچه ها سوال هایى 

کودکان و نوجوانانی که در کانون نخبگان با آنها 
کار می شود،  با سایر بچه ها تفاوت هایی دارند. چون 
ضریب هوشِی بچه ها باالست، گیرایی باالیی دارند و 

کار کردن با آنها راحت است. اما تفاوت اصلی این ها با 
بچه هایی که در مدارس مختلف از قبیل غیرانتفاعی و 
تیزهوشان با آن ها کار می شود، این است که اشتیاق 

این بچه ها خیلی بیشتر است
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مى پرس��یدند که ممکن اس��ت فقط در هنگام کار عملى پیش 
بیاید. من خیلى تعجب مى کردم که چطور بعضى از بچه ها، زودتر 
به این سوال ها رسیده اند که نشانه باال بودن بهره هوشى آنهاست. 
چند نفر از بچه ها، کارشان به قدرى خوب است که من مایلم از 

آنها براى پروژه هاى بزرگ در کارگاهم کمک بگیرم.«
به گفته اسدى، میزان عالقه بچه ها به این رشته هنرى قابل توجه 
است: » بچه ها به ِگل خیلى عالقه دارند، چون ِگل متریالى است 
که باعث آرامش مى ش��ود. حتى در روان شناسى، ما ِگل درمانى 
داریم، براى درمان افسردگى و خالى کردن انرژى هاى منفى.  ِگل 
ورز دادن بخش مهمى از کار ماست، چون باید هواى البه الى گل 

را ب��ا ورز دادن خارج کنیم. این 
کار به تخلیه انرژى منفى کمک 
زی��ادى مى کند. بچه ها آنقدر به 
س��فال گرى و کار کردن با ِگل 
عالقمندن��د که بعض��ى وقت ها 
مجب��ور مى ش��وم دعواى ش��ان 
کنم که بلند شوید بروید؛ وقت 
کالس تمام ش��ده؛ گروه بعدى 

دارد مى آید.«
در  تدری��س  س��ابقه  ک��ه  او 
دانش��گاه هاى کاش��ان و هن��ر 
اس��المى تبری��ز را دارد، معتقد 
نق��ش  طری��ق  از  ک��ه  اس��ت 
برجسته هاى ایجاد شده توسط 
بچه ه��ا، مى توان به احساس��ات 

آنها در زمینه هاى مختلف پى برد: » من یک بار از آنها خواس��تم 
چه��ره پدرش��ان را کار کنند. نتایج خیلى جالب ب��ود و از روى 
طرح ها مى شد فهمید پدر هر کدام چه اخالق و خصوصیاتى دارد 
و ارتباطش با فرزندش چطور اس��ت. مثال یکى پدرش را خندان 
کشیده بود و دیگرى اخمو و عصبانى. بچه ها به راحتى مى توانند 

حسى را که دارند با ِگل نشان دهند.«
 برنامه ریزی برای 10 سال آینده 

کالس آى س��ى ت��ى، در طبقه اول، در واق��ع مغز متفکر کانون 
نخبگان است. اعضاى کانون در کالس هاى مختلف ، مهارت هاى 
گوناگ��ون را ی��اد مى گیرند تا پس از طبع آزمایى در رش��ته هاى 
هنرى، ورزش��ى و علمى متعدد، از طری��ق آینده پژوهى، اهداف 
زندگى ش��ان را مشخص کنند و بعد با اس��تفاده از آى سى تى، 
یعنى فناورى اطالعات و ارتباطات، براى ۱۰ سال آینده به شکل 

مدون برنامه ریزى کنند.

س��ارا ش��عبان زاده، معلم آى س��ى تى مجموعه، مى گوید: » در 
ای��ن کالس بچه ها کامپیوتر را با ه��دف آینده پژوهِى فردى یاد 
مى گیرند ؛ یعنى بعد از مش��خص کردن اهداف، نوجوان مى تواند 
خ��ودش ش��یت پلن هاى ۱۰ س��ال آین��ده را بکش��د؛ از طریق 
پاورپوین��ت پرزنت کند؛ از طریق نرم افزار ُورد س��ناریوهایش را 

بنویسد و طراحى کند.«
ظاهرا در حال حاضر، بچه ها مشغول ترسیم چشم اندازهاى شان 
براى ۱۰ س��ال آینده در آینده پژوهِى فردى هستند. همچنین 
در حال طراحى کارت ویزیت شان با استفاده از نرم افزار فتوشاپ 

هستند.
لب تاپ هاى مورد استفاده در این 
کالس، توسط کانون نخبگان در 

اختیار بچه ها قرار گرفته است.
ظهر است و کالس ها یکى یکى 
تمام مى شوند. بچه ها از طبقات 
مختل��ف ب��راى خ��وردن ناهار 
پایین مى آیند. در میان همهمه 
و شلوغى سالن، مهدیه و مبینا، 
مش��غول بح��ث بر س��ر اختراع 
جدیدشان هس��تند: تولید برق 
ب��ا اس��تفاده از توربین حلزونى، 

پدافند غیرعامل.
مهدی��ه و مبین��ا، دو فرزند یک 
خانواده اند که هر دو در تست هاى 
سنجش هوش و استعداد کانون 
نخبگان، نمرات باالیى گرفته اند. مهدیه ۱۸ سالش است و مبینا 
۱۶ س��ال. طراوت، ش��ور و امید از سر و روى شان مى بارد. هر دو 
نکته س��نج، باهوش و خالق اند. این را مى شود از تسلط شان روى 
کلمات، راحتى و اعتماد به نفس شان هنگام صحبت درباره اهداف 
و رویاهاى ش��ان فهمید. هر دو کوله بارى از مقام هاى کشورى در 
المپیادهاى ریاضى و فیزیک، مسابقات روباتیک و برنامه نویسى را 
به دوش مى کشند. چند روز پیش در برنامه »صبح به خیر ایران« 
شرکت کرده  و در جایگاه دو عضو برتر کانون نخبگان، از اهداف 

و دستاوردهاى شان حرف زده اند.
مهدیه، که مقام اول سخنرانى را در مدرسه تابستانى کسب و کار 
دانشگاه صنعتى شریف آورده، خوش سر و زبان تر است، اما مبینا 
در فیزیک و برنامه نویسى، مسلط   تر. مهدیه مى خواهد کارآفرین 
بشود و به قول خودش، راه خانم دانشور را ادامه دهد. در کنکور 
امس��ال هم رشته صنایع و مدیریت را انتخاب کرده است. برنامه 
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۱۰ س��اله اش را نش��ان مى دهد و مى گوی��د: » من االن ۱۸ 
س��الم است و طبق این برنامه، مهدیه  در ۲۸ سالگى استاد 
دانشگاه استنفورد آمریکاست. یک آموزشگاه موسیقى دارد. 
به زبان کامال مس��لط اس��ت. کارهاى خیری��ه مى کند. در 
س��مینارها س��خنرانى مى کند و... یعنى تا سال ۱۴۰۵ من 

مى شوم همان مهدیه اى که در ذهنم بوده.«
البته مهدیه قصد ندارد براى همیش��ه ای��ران را ترک کند: 
» اول ذهنیتم این بود که به هیچ وجه خارج از کش��ور نروم 
ولى یکى از استادهایم گفت تو چون قابلیت این را دارى که 
بورس بگیرى، اگر نروى موقعیتت را از دست مى دهى. اگر 
بروى مى توانى چیزهایى را یاد بگیرى که ایران به آنها نیاز 
دارد و بعد بیایى اینجا و به بچه هاى خودمان یاد بدهى. اما 

اصال قصد ندارم آنجا ماندگار شوم.«
حرف زدن درباره آینده براى این بچه ها آنقدر س��اده است 
و تصویر س��ال هاى آینده، آنقدر براى ش��ان ملموس است 
که گویى دارند درباره برنامه فردا یا پس فرداى ش��ان حرف 
مى زنند. مبنیا هم قصد دارد قله فیزیک جهان را فتح کند 
و این را در تلویزیون هم گفته است: » اکثرا وقتى مى شنوند 

ممکن است توى دل ش��ان بخندند ولى برایم مهم نیست؛ 
انرژیم بیش��تر مى ش��ود و عزمم را ج��زم مى کنم. در همه 
زمینه ها، هم کامپیوتر و برنامه نویس��ى، هم نانو قابلیتش را 

دارم و مطمئنم به جایگاهى که مى خواهم، مى رسم.«
هر دوى آنها به جز فعالیت هاى علمى، به انواع رش��ته هاى 
هنرى هم عالقمندن��د. مهدیه گیتار مى زند و مبینا در کار 
ویتراى و چوب ماهر است. مهدیه شعر مى نویسد و مبینا در 

حال تألیف دو کتاب در زمینه علوم انسانى است.
مهدیه مى گوید: » پدرم هم خیلى باهوش است اما به خاطر 
بالهایى که س��رش آمد، نتوانست مس��یرش را ادامه بدهد. 
من خیلى از ایده هایم را از پدرم الهام گرفته ام. او کتاب زیاد 
مى خوان��د و مغزش مثل کامپیوتر در هر زمینه اى اطالعات 
مى دهد. شاید اگر آن همه اتفاق بد برایش نمى افتاد، او هم 

مى توانست به چیزى که لیاقتش را دارد برسد.«
دو خواه��ر، ب��ا چش��م هایى پرامی��د و س��رى لبری��ز از 
اندیشه هاى خالق، به کالس هاى شان برمى گردند؛ در کنار 
هم شاگردى هایى که در جستجوى آینده اى تابناک، با تمام 

وجود تالش مى کنند.
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وقت�ی به دنیا آمد، ص�داي گریه هایش خیل�ي ضعیف بود. 
پرس�تاران نگران شده بودند. نوزاد س�ینه مادر را به دهان 
نمي گرفت. کم وزن و نحیف بود. مادر چشم هایش از نگراني 
دو دو مي زد و از پرستاران جواب مي خواست. اما پرستاران 
بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج جوابي براي دلنگراني هاي 

مادر محمد نداشتند.
محمد بیمار بود. قادر به دفع طبیعي نبود. یک کلیه بیشتر نداشت 
و از مشکالت قلبي شدید رنج مى برد. از همان بدو تولد، محمد را 
به بیمارستان هاي مختلف شیراز و یاسوج مي بردند تا شاید کسي 
ب��ه آنها خبري از س��المتي بدهد، اما هر بار تنها جواب ش��ان تیغ 
جراحي بود. پیکر نحیف محمد تا کنون پنج بار به زیر تیغ جراحان 
رفته اس��ت.  پدر محمد در یکي از روستاهاي شهرستان بویراحمد 
کارگري مي کرد. خانه اش اجاره اي بود. س��واد و تخصصي نداشت. 
ب��راي اینکه از پس هزینه هاي جراحي ه��ا و رفت و آمد هاي مکرر 
خانواده اش به ش��هر و روستا برآید س��خت کار مي کرد. سرانجام، 
کم��ر درد و پ��ادرد در اثر کار زی��اد، او را از پا درآورد. چند س��الي 
از زمین گیر ش��دن پدر محمد مي گ��ذرد. آنها هیچ منبع درآمدى 
ب��راى زندگى ندارند و از پس هزینه هاى درمان محمد برنمى آیند. 
وقتى تحت پوش��ش مهرآفری��ن درآمدند، محم��د در اثر بیماري 
شدید قلبي بسیار ضعیف و نحیف شده بود. او حتى نمى توانست به 
مدرس��ه برورد. کافي بود چند قدم راه برود تا لب هایش کبود شود 
و چشم هایش از کاسه بیرون بزند. خانواده اش حتى قادر به تامین 
حداقل هاي زندگي خود نیز نبود؛ پس به هیچ وجه از عهده هزینه 
عمل جراحي قلب پس��رک رنجور برنمى آمد. س��رانجام مهرآفرین 
به یارى یاورانش، هزینه هاى بیمارس��تان و جراحى محمد را تقبل 
کرد. پس��رک در بیمارستان فقیهى ش��یراز بسترى و جراحى شد. 
هزینه  جراحى قلب محمد توسط خیرین نیکوکار تامین شد. اکنون 

محمد در سالمت کامل به سر مى برد.

مدی�رکل بهزیس�تی چهارمحال و بختی�اری گفت: 
این جشن تولد برای 100 کودک کار، که در دو سال 
گذشته در استان از طریق اورژانس 123 و کلینیک 

مددکاری خانواده شناسایی شده، برگزار شد.
محم��د میرزایى در باره این مراس��م گفت: »بیش��تر این 
کودکان به دلیل فقر و مش��کالت مالى و همچنین اعتیاد 
خانواده ها دچار مشکل هستند و تا کنون براى آنها جشن 

تولد برگزار نشده است .«
وى گفت: »بیش��تر کودکان کار استان به دلیل فقر مالى 
کار مى کنن��د، نه به دلیل بى سرپرس��ت و قان��ون اجازه 
نمى ده��د کودکانى که سرپرس��ت دارن��د، در این مراکز 
نگهدارى کنند. بهزیستى در این خصوص به آنها مشاوره 

ارائه مى دهد.
به گفته وى، در استان چهارمحال و بختیارى کودک کار 

بى سرپرست وجود ندارد.
میرزایى اظهار کرد: »کودکان کار جامعه هدف س��ازمان 
بهزیستى و کلینیک خانواده این سازمان ۱۸سال هستند.«

وى گفت: »پس از شناسایى کودکان کار، به آنها خدمات 
مش��اوره اى و۱۰ جلس��ه آموزش مهارت هاى زندگى ارائه 
مى ش��ود و تنها پنج درص��د این کودکان بع��د ازمراحل 

مشاوره و مددکارى بازگشت به کار دارند.«
وى اظه��ار کرد: »بیش��تر ک��ودکان کار به دلی��ل اعتیاد 
خان��واده، بدسرپرس��تى، بى سرپرس��تى، فق��ر اقتصادى 

خانواده و فقر فرهنگى مجبور به کار کردن مى شوند.«

محمد با یاری یاوران مهرآفرین 
عمل جراحی شد

جشن تولد کودکان کار 
در شهرکرد برگزار شد [ [[ [
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توزیع و فروش گل به نفع کودکان مهرآفرین

اخبار مجموعه

کانون جوانان مهرافرین اقدام به برگزاری کالس 
مهارت های زندگی نمود

کودکان مهرآفرین در شهربازی کوروش

بازدید کودکان مهرآفرین از 
فرودگاه شخصی

در راس��تاى ارتقاى س��طح فرهنگى خانواده ها و ارتباط سالم بین 
مادران و فرزندان و سالم س��ازى فض��اى خانواده مددجویان کانون 
جوان��ان مهرآفری��ن )حام��ى ک��ودکان کار و خیاب��ان( در تاریخ 
۱۳۹۵/۴/۲۳ ب��ا کمک یاوران و م��ددکاران  خود اقدام به برگزارى 
کالس مهارت ه��اى زندگ��ى در بخش فرزند پ��رورى نمود. در این 
کالس ب��ه م��ادران، که نقش اساس��ى در بهبود رواب��ط بین اعضا 
خان��واده را دارن��د، اصول و فنون فرزند پ��رورى در قالبى کاربردى 
داده شد. پس از خاتمه کالس به هر یک ازشرکت کنندگان در این 

جلسه بسته اى به عنوان هدیه اهدا گردید. 
در همین تاریخ و براى فرزندان این مادران، کارگاه آموزشى نقاشى 
در مرکز برگزار و با اس��تقبال کودکان مواجهه ش��د. برگزارى این 
کالس از سوى مددکاران با دو هدف همراه بود؛ اول آسودگى خیال 

مادران از جهت فرزندان ش��ان و دوم، پرک��ردن مفید وقت فراغت 
کودکان بود که با تش��کیل این کالس هم زمان با جلسه مادران هر 

دو هدف نائل گردید.

کانون جوانان مهرآفرین )حام��ى کودکان کار و خیابان( به کمک 
خیرین نیکوکار، براى جمعى از کودکان تحت پوشش خود  اردوى 
تفریح��ى برگزار کرد. ۱۱ نفر از ک��ودکان کار، با همراهى مددکار 
مرکز، به ش��هربازى سرپوش��یده کورش رفتند. این کودکان که با 
توج��ه به وضعیت اقتص��ادى خانواده هاى ش��ان، از کمترین امکان 
تفریح و بازى هم برخوردار نیس��تند با همکارى پرسنل شهربازى 

توانستند از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر، از ۱۵ وسیله تفریحى 
این مرکز اس��تفاده کنند. آنها ب��راى صرف ناهار، مهمان یاوران در 
مجتمع پذیرایى الماس ش��هر بودند. وسایل ایاب و ذهاب این اردو 
نیز با کمک خیرین فراهم ش��د. از پرسنل شهربازى کوروش که با 
اختصاص تخفیف، هدایایى را به ک��ودکان مهرآفرین اهدا کردند، 

صمیمانه سپاسگزاریم.

۱۲ نف��ر از دانش آموزان منتخب مهرآفری��ن از فرودگاه خصوصى 
آزادى واقع در آبیک قزوی��ن بازدید کردند. در این اردوى علمى و 
آموزشى، دختران و پسران دانش آموز ابتدا با سیستم موتور، جنس 
بدنه و تجهیزات هواپیماهاى خصوصى آش��نا ش��دند. آنها س��پس 
داخ��ل هواپیماها ش��ده و با آنها عکس ی��ادگارى انداختند. دیدن 
هواپیم��ا از نزدیک براى این کودکان تجربه جالب و هیجان انگیزى 
بود. بعد از این بازدید، از بچه ها با ساندویچ و نوشابه پذیرایى شد. از 
یاور گرامى، آقاى کوه گره و مسووالن فرودگاه آزادى، بابت برگزارى 

این اردوى به یادماندنى نهایت تشکر و قدر دانى را داریم.
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گفتگو با فرشته خواجویى نژاد درباره آموزش مددکاران اجتماعى موسسه خیریه مهرآفرین

مددکاران اجتماعی 
به فکر سالمت جامعه اند

گو
 و 

ت
پیچیدگی ه�ا و ش�رایط خ�اص زندگ�ی ام�روزی، چالش ها، گف

مشکالت و فش�ارهای روانی زیادی را برای جوامع و انسان ها 
ایجاد کرده است. برای رفع این مشکالت، حفظ سالمت روحی 
افراد و داش�تن جامعه ای س�الم، خدمات مددکاران اجتماعی 

ضروری و الزم است.
مددکارى اجتماعى حرفه اى اس��ت که در آن مددکار کمک مى کند 
که مددجو مشکل خود را شناخته و به توانایى هاى خود پى ببرد و با 
اس��تفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. 
کار مددکار اجتماعى، مشاوره دادن و حمایت از افراد در معرض خطر، 
خانواده ها و افراد کم توان جامعه اس��ت. همچنین او مسئول کمک به 
افراد به منظور دس��ته بندى مش��کالت فردى، تعیین اولویت ها، ارتقا 
س��طح فرهنگ، آموزش کنش هاى متقابل، کمک به توانبخشى هاى 
اجتماعى و ... اس��ت. در همین رابطه گفتگویى کوتاه با خانم فرشته 
خواجویى نژاد، سرپرس��ت واحد مددکارى موسسه خیریه مهرآفرین، 

درباره آموزش مددکاران اجتماعى توسط این موسسه داشته ایم.
یک��ى از مهم تری��ن اهداف موسس��ه خیری��ه مهرآفرین، شناس��ایى 
محروم ترین نقاط در سطح کشور از نظر زندگى، رفاه اجتماعى و نیز 
س��طح باالى آسیب هست. خانم دانشور، در راستاى اهداف راه اندازى 
موسسه، محروم ترین مناطق کشور را بررسى و برنامه هاى مدنظرشان 
در خصوص کمک به این افراد را با این نقاط شروع کرده اند. از جمله 
برنامه هاى ایش��ان، راه اندازى ش��عبه هاى خیریه و حضور مددکاران 
اجتماع��ى آموزش دی��ده در این مراکز هس��تند. بالطبع این وظیفه 
مددکاران اجتماعى اس��ت که به کمک این افراد بیایند تا با یارى هم 

بتوانند مشکالت این خانواده ها را رفع کنند.
در ش��رایط فعلى جذب دانش��جوى رش��ته م��ددکارى اجتماعى در 
دانش��گاه ها کم شده، چون جزو مشاغل س��خت و زیان آور محسوب 
مى شود . از سوى دیگر،  افرادى که با مدرک مرتبط با رشته مددکارى 
اجتماعى از دانشگاه فارغ التحصیل مى شوند، با توجه به اینکه آموزش 
دورس تئورى آنها نس��بت به واحدهاى عملى بیش��تر است، احتیاج 
ب��ه انجام کار عملى و کس��ب تجربه در این زمین��ه دارند. آنها باید با 
مددجویان در ارتباط مس��تقیم باش��ند تا از نزدیک با مشکالت آنها 
آش��نا شوند و فرصت داشته باش��ند تا آموخته هاى خود را به مرحله 
اج��را درآورن��د. به همی��ن دلیل یک��ى از اقدامات موسس��ه خیریه 

مهرآفرین، آموزش مددکاران اجتماعى براى ارتباط نزدیک تر و بیشتر 
با مددجویان در تهران و تمامى شهرس��تان هایى اس��ت که موسسه 
در آنه��ا نمایندگى دارد. ش��ایان ذکر اس��ت که اگرچه بیش��تر این 
مددکاران تحصیل کرده و خبره هس��تند اما با حضور در کالس هاى 
مددکارى اجتماعى موسس��ه مهرآفرین، با کارگروه ما آشنا مى شوند، 
مطاب��ق برنامه هاى ما آموزش ه��اى الزم را مى ببینند تا زمانى که در 
نمایندگى ها مش��غول به فعالیت مى ش��وند، مطابق برنامه ها و اهداف 
موسس��ه با مددجویان تحت پوش��ش برخورد کنند. موسسه خیریه 
مهرآفرین، متقاضیان مددکارى را از بین دانش آموختگان رشته علوم 
اجتماعى با گرای��ش خدمات یا مددکارى اجتماعى گزینش مى کند. 
بعد از آزمون و مصاحب��ه، افراد برگزیده در دوره هاى ۵۴ روزه که در 
واحد مرکزى موسسه برگزار مى شود، شرکت مى کنند. این کالس ها 
به ش��کل فش��رده، متمرکز و فقط در تهران برگزار مى ش��ود.  بعد از 
اتمام دوره هاى آموزش��ى، مددکاران با تایید نهایى موسس��ه مشغول 
به کار مى ش��وند. مددکاران مهرآفرین در این زمان آمادگى برقرارى 
ارتباط حرفه اى با مددجویان را دارند. مى توانند به منازل آنها بروند و 

مهارت هاى زندگى و همچنین ارتباطى را به آنها آموزش دهند.
مددکار اجتماعى در کار خود با افرادى با پیش زمینه هاى متفاوت سر 
و کار داشته و باید اعتماد آنها را جلب کند تا بتواند به آنها کمک کند. 
او اغلب در شرایطى است که درایت، صبر و درک باالیى را مى طلبد. 
همچنین باید بتواند به سرعت خود را با شرایط مختلف تطبیق داده و 

روشى مناسب و به دور از هرگونه پیش داورى را بکار گیرد.
س��اعت کارى مددکار اجتماعى به شکل تمام وقت است. البته گاهى 

در شب ها و تعطیالت نیز باید در دسترس باشد.
یکى از مهم ترین اهداف، این است که تعداد نمایندگى ها را به خصوص 
در نقاط محروم باال ببریم و مددکاران هم در راستاى کاهش آسیب هاى 
اجتماعى به افراد نیازمند کمک کنند. به عبارت دیگر، هدف ما وفاق 
بین افراد و ایجاد رفاه اجتماعى است. باید به مددجویان کمک کرد تا 

هرگز محرومیت و ذلت را به عنوان سرنوشت شان نپذیرند. 
برنام��ه آموزش م��ددکاران ج��زو برنامه هاى ثابت مجموعه اس��ت و 
مهم ترین هدف از این کار، کمک به مددجویان تحت پوشش موسسه 
و خانواده هایى است که نیاز به کمک دارند تا بتوانند با مشکالت شان 

روبرو و آنها را حل کنند.
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هشدار سازمان بهزیستى به تداوم سرنوشت تلخ فرزندان بدسرپرست؛ 

کسیکودکانباالی٥سالرانمیخواهد

ی
در همین حوال

 مس�ووالن سازمان بهزیستی کش�ور باید امسال خود را برای 
افزایش آمار ورودی ش�بانه روزی های تحت پوش�ش این نهاد 

حمایتی آماده کنند.
حبیب اهلل مسعودي فرید، معاون امور اجتماعي سازمان بهزیستي، خبر 
داده که امسال آمار ورودي کودکان به شبانه روزي هاي تحت پوشش 
این سازمان -مراکزي که در سال هاي گذشته به عنوان پرورشگاه در 
اذهان عمومي شناخته مي ش��دند - به دلیل اعتیاد والدین، نسبت به 
سال گذشته افزایش خواهد داش��ت. بنابر آیین نامه هاي اخیر وزارت 
بهداش��ت و تصمیم مشترکي که توسط مس��ووالن متولي سالمت و 
حمایت اجتماعي اتخاذ شده، کودکان بدسرپرست باید با حکم قضایي 
از والدین معتاد جدا شده و تا زمان ترک اعتیاد والدین و بهبود شرایط 
زندگي و محیط پیرامون کودک به س��ازمان بهزیستي کشور تحویل 
شوند و فقط در صورت بازتواني والدین و بنا بر موافقت قاضي، امکان 
تحوی��ل دوباره فرزن��دان به والدین ممکن خواهد ش��د و در غیر این 
صورت، حضانت و سرپرستي دائم کودک به سازمان بهزیستي کشور 
واگذار مي ش��ود. مسعودي فرید در نشستي که براي بررسي وضعیت 
مادران و کودکان معتاد برگزار ش��ده ب��ود، تاکید کرده که در چرخه 
حمای��ت از کودکان داراي والدین معت��اد یا نوزاد مادران معتاد، فعال 
شدن بیشتر کادر مددکاري بیمارستان ها ضروري است تا مراجعات و 
بس��تري هاي مشکوک به آسیب اجتماعي را گزارش و ارجاع دهند و 
همچنین الزم است ماموریت هاي اورژانس اجتماعي در این محدوده  
هم مورد بازنگري قرار بگی��رد. اما با وجود آیین نامه هایي که بیش از 
یک ماه از صدور آنها مي گذرد و قرار بود که تمام مشکالت موجود با 
این آیین نامه ها مرتفع شود، افزایش ورودي شبانه روزي هاي بهزیستي 
روزنه دیگري از مش��کالت پیش روي کودکان بدسرپرس��ت یا داراي 
خانواده هاي فاقد صالحیت را روشن مي کند. در حالي که معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزیستي کشور همواره اعالم کرده که بیش از ۸۰ 
درصد فرزندان بهزیس��تي بدسرپرست هستند، کودکان بدسرپرست، 
اغلب در گروه س��ني اي قرار دارند که در صورت واگذاري حضانت به 

سازمان بهزیستي، شانس پذیرش آنها براي فرزندخواندگي در مقایسه 
با سایر ساکنان شبانه روزي ها -در گروه سني نوزاد یا کودکان کمتر از 

پنج سال - به مراتب کمتر است.
معضل��ي که مورد توجه مس��عودي فری��د هم قرار گرفت��ه و وي در 
گفت وگویى ضمن تاکید بر افزایش درخواست فرزند خواندگي نسبت 
به س��ال هاي گذشته گفته اس��ت: »به ازاي هر کودک بهزیستي ۷/۵ 
خانواده متقاضي براي فرزندخواندگي وجود دارد و در سال ۹۴ نسبت 
به س��ال ۹۳، حداقل ۳۰ درصد رشد واگذاري فرزند خوانده داشته ایم 
و این رقم در س��ال جاري نیز افزایش خواه��د یافت. در قانون قبلي 
فرزند خواندگي فقط اجازه واگذاري فرزند بي سرپرست را داشتیم اما 
در قانون جدید مصوب ۱۳۹۴ کودکان بدسرپرس��ت هم مي توانند به 
خانواده ها س��پرده شوند البته به ش��رط آنکه این موضوع براي قاضي 
اثبات شود که خانواده جدید مي تواند کودک را به سرپرستي بگیرد و 
در این بین بهزیس��تي فقط نقش مشاور و کارشناس را دارد. در حال 
حاضر ۹۸۰۰ کودک در مراکز بهزیس��تي نگهداري مي شوند و ساالنه 
۱۵۰۰ کودک، واگذار شده و ۸۰۰ کودک از مراکز ترخیص مي شوند. 
اما متاس��فانه هر چه سن کودک بیشتر مي شود، درصد شانس فرزند 
خواندگي وي نیز کمتر خواهد شد به  طوري  که اغلب افراد تمایل به 
سرپرس��تي نوزادان را دارند در حالي که تع��داد تقاضا براي کودکان 
باالي پنج س��ال بسیار کمتر است. متاسفانه این تصور وجود دارد که 
هرچه سن کودک کمتر باشد، ارتباط گیري با وي راحت تر خواهد بود 
در حالي که این گونه نیس��ت و بسیاري از کودکان بیش از یک سال 

حاضر در مراکز، هیچ مشکلي در این زمینه ندارند.«
مس��عودي فرید ضمن اعالم اینکه سازمان بهزیستي با فرهنگ سازي 
صحیح، تالش مي کند تمایل به سرپرس��تي کودکان در سنین باالتر 
را در کش��ور افزایش ده��د، خبر داد که در ح��ال حاضر ۶۰۰ مرکز 
ش��بانه روزي براي نگهداري کودکان وج��ود دارد که از این تعداد ۳۴ 
ش��یرخوارگاه و س��ایر آنها براي کودکان ۳ تا ۶ سال، ۶ تا ۱۲ سال و 

۱۲ تا ۱۸ سال است.
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در س�ومین نشس�ت هماهنگی 
ب�ه  رس�یدگی  دس�تورالعمل  اج�رای 

ن�وزادان م�ادران معت�اد، راهکاره�ای تس�ریع در 
اقدامات بررسی شد.

در این نشس��ت که با حضور  حاجبى؛ مدیرکل دفتر س��المت روانى، 
اجتماع��ى و اعتیاد وزارت بهداش��ت، محکى؛ دبیر س��تاد کنترل و کاهش 

آس��یب هاى اجتماعى حوزه سالمت، فرید؛ معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور،  فاطمه دانشور؛ عضو شوراى شهر تهران و مدیرعامل موسسه مهرآفرین، و اسدبیگى؛ 

رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى بهزیستى کشور برگزار شد، ضمن مرور روند فعلى رسیدگى 
و حمایت از نوزادان مادران معتاد، مش��کالت اجرایى موجود مورد واکاوى قرار گرفت و براى رفع 

آنها، تصمیماتى گرفته شد.
در آغاز نشس��ت  حاجبى، با اش��اره به اینکه عدم رس��یدگى به نوزادان مادران معتاد مى تواند پیامدهاى 

ناگوارى داش��ته باش��د، گزارش هاى واصله مبنى بر مشکالت موجود بر س��ر راه حمایت از این نوزادان را یادآور 
ش��د و افزود: »با توجه به احتمال  سوءاس��تفاده از این کودکان وجود دارد، اگر حمایت به موقع و درست از آنان 

صورت گیرد، مانع از بروز مشکالت بعدى خواهد شد.«
وى افزود: »خوشبختانه همکارى میان دستگاه هاى وزارت بهداشت، بهزیستى، قوه قضائیه و موسسه مهرآفرین 
در این موضوع خوب اس��ت و هم تکلیف مادر و هم تکلیف نوزاد را مش��خص کرده اس��ت. اما با توجه به اینکه 
بیش از یک ماه از ابالغ پروتکل و فلوچارت مربوط مى گذرد و توافق الزم حاصل شده است، بعضا ناهماهنگى ها 

و مشکالتى هم از سوى دستگاه هاى مربوط در اجرا وجود دارد.«

به ازای هر نوزاد بی سرپرست 
بیش از 7 متقاضی 

فرزندخواندگی 
وجود دارد
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در ادامه مسعودى فرید، معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور، گفت: »با توجه به 
اقدامات انجام ش��ده اخیر، در سال جارى، آمار کودکانى که به خاطر اعتیاد والدین تحت 
حمایت بهزیستى قرار مى گیرند، نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. به نظر من 
باید نقش مددکارى اجتماعى در بیمارس��تان ها بازنگرى اساس��ى شود تا فراتر از وظایف 
کنونى، به موضوع آس��یب هاى اجتماعى نیز ورود جدى تر داشته باشند و موارد آسیب را 

گزارش و ارجاع دهند.«
سپس فاطمه دانشور، با اعالم اینکه بعضى از بیمارستان ها هنوز از ابالغ بهمن  ماه وزارت 
بهداش��ت براى رس��یدگى به نوزادان مادران معتاد اطالع ندارند، خاطر نشان کرد: »شاید 

معاونان درمان دانشگاه ها این موضوع را به بیمارستان ها اعالم نکرده اند.«
وى اف��زود: »بیمارس��تان هایى هم که اطالع دارند، در اعالم ب��ه اورژانس اجتماعى، بعضا 
دچار مش��کل ش��ده اند و اظهار مى کنند که اورژانس اجتماعى ب��راى تحویل گرفتن این 
نوزادان، تعلل دارد. همچنین محدوده هاى پر مس��اله تر شهر نیاز به توجه جدى ترى دارد 

و به همین دلیل باید به تقویت اورژانس اجتماعى بهزیستى پرداخت.«
مس��عودى فرید در این خصوص گفت: »باید ماموریت ه��اى اورژانس اجتماعى را در این 
محدوده ه��ا بازنگ��رى کنیم و ببینیم چه حجم ماموریت را بای��د انجام دهند و چه تعداد 
مراجعه دارند و آیا تناسبى بین ظرفیت آنها و ارجاعات آنان وجود دارد یا خیر؟ بهتر است 
مددکاران بیمارس��تان ها، گزارشى از موضوع، از زمان تماس تا مرحله اقدام را تهیه کنند 

تا براساس آن مانیتور و راه کار را پیاده سازى کنیم.«
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور ادامه داد: »ما باید حوزه هاى استانى خود را 
مجاب کنیم تا با یکدیگر مراوده داشته باشند. به این شکل که حوزه اجتماعى دانشگاه ها 
با حوزه بهزیستى استان جلسه هماهنگى داشته باشند و ضمن مرور سابقه موضوع، درباره 
نحوه اجراى پروتکل و فلوچارت ابالغى در اس��تان مربوطه هماهنگ ش��وند و گزارشى از 

عملکرد را براى سازمان بهزیستى و وزارت بهداشت بفرستند.«
خانم دانش��ور نیز افزود: »باید ش��اخص هایى را که بر اس��اس آن مى توان نوزاد را تحویل 
اورژانس اجتماعى داد، به طور کامل و شفاف براى مددکاران اجتماعى روشن کرد، البته 
اولویت ما ماندن فرزند در کنار مادر اس��ت، اما این کار باید با رعایت مالحظاتى از جمله 
تمایل مادر به ترک اعتیاد و حصول اطمینان از عدم سوء استفاده از نوزاد صورت گیرد.«

مدیرعام��ل موسس��ه مهرآفرین در ادامه گف��ت: »با وجود اینکه ب��ا همکارى هاى وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى و سازمان بهزیستى، وضعیت نسبت به قبل بهتر شده 

ولى تا رسیدن به وضعیت مطلوب، به هماهنگى و کار بیشترى نیاز است.«
دانشور با اشاره به یک آمار، مبنى بر اینکه به ازاى هر نوزاد سالم، بیش از هفت متقاضى 
فرزندخواندگى در کشور وجود دارد، گفت:» متقاضیان، عمدتا خانواده هایى هستند که به 
دلیل بچه دار نش��دن، تحت فشار  و در آستانه  فروپاشى هستند. پس چه خوب است که 

فرآیند شناسایى و واسپارى نوزادان به این خانواده ها سرعت بیشترى بگیرد.«
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دانشور مطرح کرد:

لزوم ورود وزارت کشور 
برای صدور شناسنامه 
»نوزادان معتاد«
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بی توجه�ی  م�ورد  در  مهرآفری�ن  موسس�ه  مدیرعام�ل 
بیمارس�تان ها ب�ه مراقبت از ن�وزادان معت�اد و عدم اطالع 
مس�ووالن بیمارس�تانی از ابالغی�ه معاونت درم�ان وزارت 
بهداش�ت گالیه کرد و از ل�زوم حضور وزارت کش�ور برای 

تسهیل در صدور شناسنامه معتادان بدون پدر خبر داد.
به گزارش ایس��نا، فاطمه دانشور در نشست خبرى با بیان اینکه با 
حضور در شوراى شهر تهران متوجه شدم که به مادران و کودکان 
معتاد در مصوبات شورا بى توجهى مى شود و حتى در حالى که آنها 
نیازمند توجه ویژه هستند، اما در تصمیم گیرى ها مغفول مانده اند.

وى با بی��ان اینکه نهادهاى حاکمیتى و... توج��ه چندانى به زنان 
معت��اد و جنین و کودکان آنها ندارند، گفت: »ما نمى توانیم منتظر 
دولت و دس��تگاه هاى حاکمیتى براى کمک به این قشر خاص که 
نیازمند توجه ویژه هس��تند، بمانیم، چراکه آمار آنها رو به افزایش 

است.«
رئیس کمیس��یون اجتماعى شوراى شهر تهران با بیان اینکه آبان  
ماه س��ال گذشته توسط خیریه مهرآفرین اقدام به پذیرش مادران 

معت��اد و فرزندان ش��ان کردیم، افزود: » ۲۰۰م��ادر و کودک معتاد 
توسط بیمارس��تان ها، گشت هاى خدمات اجتماعى و افراد خیر به 

این خیریه معرفى شدند.«
دانش��ور با بیان اینکه بررسى ها نشان داد که اکثر فرزندان مادران 
معتاد حاصل ازدواج هاى ثبت نش��ده یا موقت هستند، گفت: »این 
مس��اله باید به گوش مس��ووالن دولتى و نمایندگان مجلس برسد 
که بدانند اکثرا این کودکان سال هاس��ت بدون شناس��نامه و حتى 
بدون واکسیناس��یون در این شهر زندگى مى کنند که اکثرا داراى 
س��وءتغذیه هستند و مادران ش��ان براى پیشگیرى از گریه، به آنها 
مواد مخدر مى دهند. به دلیل آنکه شناس��نامه ندارند به مدرس��ه 
نرفته و بى س��واد مى مانند و به مش��اغل س��خت و پنهان همچون 

خرده فروشى مواد مخدر روى مى آورند.«
وى با بیان اینکه از آنجایى که این کودکان حاصل ازدواج هاى ثبت 
 نش��ده هستند و از نبود پدر رنج مى برند، از رشد عاطفى برخوردار 
نیس��تند، ادام��ه داد: »ما ۲۰۰ پرونده مربوط ب��ه مادر و کودک را 
بررس��ى کردیم و جالب است بدانید این مادران اکثرا باردارى هاى 
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متعدد را با فاصله کم تجربه کرده و از چهار تا هشت بچه دارند که 
از مجموع در این ۲۰۰ پرونده با ۶۰۰ کودک مواجه هستیم که از 

این مادران معتاد به دنیا آمده اند.«
رئیس کمیس��یون اجتماعى شوراى ش��هر تهران با بیان اینکه این 
تعداد تنها مربوط به آمار بیمارس��تان هایى در جنوب ش��هر تهران 
اس��ت، گفت: »اگر بخواهیم گس��تره فعالیت مان را افزایش دهیم، 

قطعا جمعیت مادر و کودک معتاد افزایش مى یابد.«
دانش��ور با بیان اینکه بررسى ها نشان داد که اکثرا مادران معتاد با 
هر درجه بى خانمانى براى زایمان به بیمارستان مراجعه مى کنند، 
عنوان کرد: »بر همین اس��اس با وزارت بهداشت وارد رایزنى شده 
و سرانجام وزیر بهداشت طى ابالغیه اى به همه بیمارستان ها اعالم 

کرد که کلیه نوزادان متولد ش��ده از مادران 
مصرف کننده مواد افیونى در بیمارستان هاى 
دولتى یا غیردولتى باید به مدت سه الى پنج 
روز ب��راى ارزیابى و درمان س��ندروم پرهیز 
ن��وزادى در بیمارس��تان بمانند. همچنین با 
توج��ه به وجود خطر س��وءرفتار نس��بت به 
کودکان توس��ط والدین مصرف کننده فعال 
مواد یا والدین واجد س��ابقه ش��ناخته شده 
س��وءرفتار نس��بت به کودکان مانند فروش 
نوزاد، بهره کش��ى از کودک براى تکدى گرى 
یا اجبار کودک به کار به منظور اطمینان از 
س��المت نوزاد، موضوع را ب��ا قید فوریت به 
اورژانس اجتماع��ى ارجاع داده و با اورژانس 
اجتماعى ارتباط داشته باشند، اما متاسفانه 
مى بینیم که با اینکه ابالغیه وزارت بهداشت 
مربوط به بهمن  ماه س��ال گذش��ته است اما 
متاسفانه بس��یارى از بیمارس��تان ها از این 

موضوع اطالع ندارند.«
 NICU وى افزود: »متاس��فانه بسیارى از بیمارس��تان ها قسمت
براى نگهدارى کودکان متولد ش��ده از مادران معتاد ندارند و بدون 

سم زدایى نوزاد را تحویل والدین مى دهند.«
رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى شهر تهران با بیان اینکه از ۲۰۰ 
پرونده مربوط به مادر و کودک معتاد تنها ۱۰ مادر راضى به ترک 
اعتیاد ش��ده و مابقى اعتیاد را به عنوان سبک زندگى پذیرفته اند، 
تصری��ح کرد: »متاس��فانه کمپ هاى ترک اعتی��اد مخصوص زنان 
حاضر به پذیرش کودکان و نوزادان نیس��تند و این در حالى است 
که به تازگى یک ngo اقدام به پذیرش مادر و کودک معتاد کرده 
اما ظرفیت این کمپ محدود است و متاسفانه رایگان نیست و این 
در حالى اس��ت که کمپ هاى ما مى توانند با ایجاد یک مهدکودک 

مشکل را حل کنند.«

دانش��ور در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه بسیارى از 
بیمارستان ها از ابالغیه وزیر بهداشت که با امضاى على اکبر سیارى، 
معاون بهداشت، ابالغ شده اس��ت، حتى خبر ندارند، گفت: »عدم 
وحدت رویه در بیمارس��تان ها و برخورد سلیقه اى دردسرساز شده 
اس��ت به گونه اى که ع��دم هماهنگى بین بیمارس��تان و اورژانس 
بهزیستى دردسرس��از شده، چراکه بیمارس��تان معتقد است باید 
کودک معتاد در اختیار اورژانس اجتماعى قرار بگیرد ولى بهزیستى 
معتقد اس��ت که باید مددکار بیمارس��تان اقدامات قضایى را انجام 

دهد.«
وى با اش��اره به مش��کالت پیش روى کودکان بدون شناسنامه از 
مادران معتاد گفت: »بس��یارى از مادران بدون ازدواج ثبت ش��ده 
باردار مى ش��وند و آنها به دلیل وجود برخى 
مش��کالت در خانه زایم��ان ک��رده و نهایتا 
کودک آنها بدون شناسنامه باقى مى مانند که 
باید وزارت کش��ور روى این موضوع حساس 
ش��ده و ب��راى این گونه کودکان شناس��نامه 
ص��ادر کنند، چراکه پدرى در کار نیس��ت و 
اوراقى هم مبنى بر سبک ازدواج وجود ندارد؛ 
بنابراین، باید وزارت کش��ور به شکل ویژه به 

این موضوع وارد شود.«
رئیس کمیس��یون اجتماعى ش��وراى ش��هر 
ته��ران افزود: »متاس��فانه در برخى از موارد 
که مددکار اجتماعى اقدام به اخذ شناسنامه 
ب��راى این ک��ودکان مى کن��د، نام پ��در در 
شناس��نامه سفید و خالى اس��ت؛ باید وزارت 
کشور براى حل این مشکل نیز چاره اندیشى 
کن��د، چراکه در آینده این ک��ودکان قطعا با 

چالش و مشکالتى روبه رو مى شوند.«
دانشور در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه بیمارستان ها، 
اتب��اع بیگانه را براى س��م زدایى رایگان پذی��رش نمى کنند، گفت: 
»شاهد هستیم بیمارس��تانى براى پذیرش یک کودک افغانى ۱۰ 
میلیون تومان طلب کرد که نهایتا با حکم سیستم قضایى با ۹۰۰ 

هزار تومان پذیرش شد.«
وى ب��ا بیان اینک��ه متاس��فانه در بازدیدهاى هفتگ��ى مددکاران 
اجتماعى این کودکان و نوزادان مش��خص شد که اکثر مادران در 
پاتوق ها و به ش��کل گروهى زندگى مى کنند، گفت: »این کودکان 
در محیط هاى ناامن زندگى مى کنند و جالب اس��ت بدانید که تنها 
گروه پزشکان بدون مرز پذیرفته است که نسبت به واکسیناسیون 

این کودکان اقدام کنند.«
رئیس کمیس��یون اجتماعى ش��وراى ش��هر تهران با بی��ان اینکه 
در برخ��ى موارد ب��راى گرفتن کودکان از والدی��ن و خروج آنها از 

 وزیر بهداشت طی ابالغیه ای 
به همه بیمارستان ها اعالم 
کرد که کلیه نوزادان متولد 
شده از مادران مصرف کننده 

مواد افیونی در بیمارستان های 
دولتی یا غیردولتی باید به 
مدت سه الی پنج روز برای 

ارزیابی و درمان سندروم پرهیز 
نوزادی در بیمارستان بمانند
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محیط هاى نامناس��ب با اورژانس اجتماعى بهزیس��تى به مش��کل 
برمى خوریم، گفت: »بهزیستى مى خواهد ماموران اورژانس با لباس 
و خودرو به محل وارد ش��وند اما والدی��ن به محض دیدن خودرو، 
ب��ا فوریت محل خود را تغییر مى دهند و بارها از ماموران اورژانس 
درخواس��ت کردیم که به صورت نامحسوس براى گرفتن کودکان 

وارد عمل شوند.«
دانش��ور در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه بسیارى از 
مادران معتاد داراى مش��کالت روحى – روانى هس��تند که همین 
مس��اله س��بب ش��ده باردارى هاى پى در پى و بدون برنامه داشته 
باش��ند، اظهار کرد: »الزم اس��ت موضوع توبکتومى  )پیشگیرى از 
ب��اردارى ویژه زنان( با رایزنى ها ب��راى اخذ اجازه محدود براى این 
قشر خاص و مادران و افراد پرخطر که چندین بار باردارى را تجربه 
کردند، اخذ ش��ود چراکه آنها بدون برنامه باردار ش��ده و تمرکزى 
بر روى تربیت کودکان ش��ان ندارند و براى پیش��گیرى از افزایش 

جمعیت کیفرى در آینده این موضوع مورد توجه قرار گیرد.«
وى در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه ساالنه ۶ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان گردش مالى، خیریه مهرآفرینان است گفت: 
»در نظر داریم در شهرهاى مشهد، کرمان، البرز و هرمزگان نیز اجرا 
کنیم.« رئیس کمیس��یون اجتماعى شوراى شهر تهران در بخش 
دیگرى از سخنان خود با طرح این سوال که آیا نمایندگان مجلس 
از چهارراه ها عبور نمى کنند که به کودکان کار بى توجه هس��تند، 
تاکید کرد: »متاس��فانه چندین بار برگزارى نشس��ت با نمایندگان 
مجلس براى طرح موضوعات مختلف را داشتیم اما  محقق نشد و 
احساس مى کنیم این مجلس بسیار در برابر موضوعات آسیب هاى 

اجتماعى منفعل است.«
دانش��ور در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه بنابر قانون 

دستگاه هاى مختلف ملزم هستند تا با عزم ملى کلیه اقدامات الزم 
براى کنترل، کاهش، درمان و پیشگیرى از سوءمصرف مواد توسط 
زن��ان ب��اردار و داراى نوزاد را انجام بدهند، گف��ت: »با این حال با 
چالش هاى اساسى در س��اختارها قوانین و اقدامات اجرایى کشور 
روبه رو هس��تیم به گون��ه اى که هنوز غربالگرى اعتی��اد در دوران 
باردارى به عنوان یک ضرورت مطرح نش��ده در حالى که مطالعات 
نشان مى دهد مداخالت زودهنگام یک ضرورت و الزم است وزارت 
بهداشت، سیاست هاى خود را به شکل متمرکز به سمت غربالگرى 

هدایت کند.«
وى اف��زود: »در بیمارس��تان ها قالب ب��ودن رویکرد پزش��کى در 
موضوعات اجتماعى بس��یار محسوس و این در حالى است که باید 
تیم مداخله مددکار اجتماعى در همه بیمارس��تان ها وجود داشته 
باش��د تا به موضوع مادر و کودک معتاد واردش��ود اما بس��یارى از 
بیمارستان ها فاقد این بستر هستند و نوزاد را بدون آنکه تمهیدات 

درمانى روى آن انجام دهند، ترخیص مى کنند.«
رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى شهر تهران در بخش دیگرى از 
سخنان خود با اشاره به مش��کالت اورژانس اجتماعى ۱۲۳ گفت: 
»ناکافى بودن تعداد مددکار اجتماعى، کمبود تجهیزات و خودروها 
و... موج��ب ضعف و تاخیر حضور اورژان��س در محل هاى مختلف 
ش��ده است به گونه اى که در پهنه شرق و جنوب شرقى تنها شش 
مددکار اجتماعى وجود دارد که نمى توانند مداخله صریحى داشته 
باشند و همچنین اجازه جذب به این افراد داده نشده است که الزم 
است تمهیدات الزم براى مداخله بهنگام مددکار اورژانس اجتماعى 
و خدمات ش��هرى داده شود و این موضوع عجیب و غریبى نیست 

که بهزیستى مقاومت مى کند.«
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ش
گزار

مهران و مریم، هر دو به یک بیماری ژنتیکی مبتال هس�تند: 
میوپاتی یا ضع�ف پیش رونده اندام. این خواهر و برادر 24 و 
22 س�اله، فرزندان اول و دوم مادری هستند که سال هاست 
در نبود همس�رش، ب�ار زندگ�ی را به دوش می کش�د. پدر 
خانواده به دلیل اعتیاد، چند س�ال پیش خانه را ترک کرده 
و از آن زمان مادر ب�ا انجام کارهای نظافتی، نان آور خانواده 

شده است.
مه��ران و مری��م در ابتدا س��الم بوده اند و پس از چند س��ال دچار 
مش��کالت حرکتى شده اند. آنها به سختى راه مى روند و نمى توانند 
کارهاى ش��خصى خود را انجام دهن��د. داروهاى این خواهر و برادر 
پر هزینه است و مادر خانواده از عهده پرداخت این هزینه برنمى آید.  
اما مشکالت این مددجو یکى دو تا نیست. او عالوه بر مهران و مریم 
دو فرزند کوچک تر هم دارد که به مدرس��ه مى روند. پس��ر هش��ت 
س��اله اش، مجتبى، اخیرا بر اثر تصادف رانندگى، به ش��دت آسیب 
دیده و نیاز به عمل جراحى دارد. پاى مجتبى از دو قسمت شکسته 

و براى پروتز پاى او مبلغ پنج میلیون تومان الزم است.

نمی گذاریم خاموش شوند

مریمومهرانچشمبهیاریشمادارند
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در حالی که جمع آوری متکدیان از سطح شهر تهران وارد فاز 
تازه ای شده است، اظهار نظر ها درباره این مساله نیز افزایش 
داش�ته اس�ت. چنانکه مدتی پیش عالوه بر اینکه استاندار 
ته�ران اظهار نظر هایی در این باره انج�ام داد، رئیس کمیته 
اجتماعی شورای ش�هر پایتخت نیز به مساله تگدی گری به 

ویژه در ارتباط با کودکان پرداخت.
ب�ه گ�زارش وبس�ایت م�ددکاری اجتماع�ی 2015؛ پدیده 
تگدی گری و گدایی از آسیب های اجتماعی است که در این 
معضل متکدیان اغلب با ش�یوه های متف�اوت تگدی گری از 
ذلت و خواری گرفته تا نمای�ش از کارافتادگی و معلولیت با 
احساسات و عواطف مردمی بازی می کنند تا به مقاصد مالی 
خود برس�ند. متولیان امر نیز بر آن شده اند تا با جمع آوری 
متکدیان عالوه بر زیباسازی ش�هر از سوءاستفاده آنان نیز 
جلوگیری به عمل آورند. عضو ش�ورای ش�هر تهران عنوان 
ک�رد: »در 500 پرونده ای ک�ه از کودکان کار داش�ته ایم، در 
بررس�ی انجام گرفته در مناطق س�ه و یک بالغ بر 90 درصد 
آنها خانواده داش�تند و گروه س�نی آنها زیر 12 س�ال بوده 
اس�ت.« فاطمه دانشور در مورد بحث جمع آوری متکدیان و 
کودکان کار اظهار کرد: »صحبت  هایی که در این زمینه انجام 

می گیرد، بدون مطالعه است.«
 عضو شورای اسالمی شهر تهران بیان کرد: »زیرساخت  های 

الزم برای ساماندهی این افراد وجود ندارد.«
او با بیان اینکه کودکانی را که جمع می  کنند کجا می خواهند 
ببرند، خاطرنشان کرد: »فقط جمع آوری راه حل کار نیست. 
سال هاس�ت که در این زمینه فعالیت  هایی انجام گرفته، اما 

متکدیان از سطح شهر جمع نشده اند.«
 به گفته عضو ش�ورای اس�المی شهر؛ »پشت س�ر برخی از 
بچه های کار باندهایی وجود دارند، اما باید بگویم این باندها 
کم هستند؛ بیشتر این کودکان خانواده دارند و خانواده  ها به 

دلیل مشکالت معیشتی آنها را بر سر کار می گذارند.«
 دانشور خاطرنشان کرد: »اینکه بگوییم باند هستند، درست 
نیس�ت.«  او تاکید کرد: »برخی از این متکدیان پاکس�تانی 
و برخی دختر نما هس�تند ک�ه البته گدای�ان دخترنما زیاد 
ش�ده اند.« او با بی�ان اینکه ح�ال فرض کنن�د می خواهند 
متکدیان را جمع آوری کنند، ادامه داد: »بگویند آنها را کجا 
می برن�د. ع�ده ای از آنها در معرض فروش ق�رار دارند و این 

برای آنها از کار بیشتر خطر دارد.«
دانش�ور در مورد بچه هایی هم که در معرض اجاره هستند، 

توضیح داد: »عده ای را به زور وادار به گدایی می کنند.«
او مطرح کرد: »اینکه اعالم می  کنند برخی از متکدیان 3/5 
میلیون درآمد دارند، غلط اس�ت و نبای�د این موضوع را به 

همه تعمیم داد. این تجویز غلطی است.«

دکتر فاطمه دانشور:

جمع آوری کودکان کار راه حل نیست
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مهرآفرین سومین خانه مهر را برای مادران و کودکان بی پناه 
تجهیز می کند. 

س��میه هر روز ساعت ش��ش صبح از خواب بیدار مى شود. صبحانه 
پس��ر پنج س��اله اش را آماده مى کند، او را به مهدکودک مى رساند 
و خ��ودش به تولیدِى محل کارش مى رود. او س��اعت ش��ش عصر، 
خسته اما آرام، دوباره با پسرش به خانه اى برمى گردد که اسمش را 
گذاشته اند »خانه مهر«. سمیه تالش مى کند زندگى سالمى داشته 
باش��د. از اینکه کار مى کند و دوباره مورد اعتماد آدم ها قرار گرفته، 
خوشحال اس��ت. با تمام دوست و آش��ناهاى قبلى اش قطع رابطه 
کرده؛ همان ها که حلقه اتصال او با مواد مخدر، خمارى و فقر  بودند. 
س��میه یکى از ساکنان »خانه  مهر« است. در طبقه دیگر این خانه، 
زن دیگرى همراه پس��ر ۱۶ ساله اش زندگى مى کند. او هم سال ها 
درگیر اعتیاد بوده و حاال ماه هاست که ترک کرده است. در شرکتى 
کار نظاف��ت انجام مى دهد و از کمک مالى مهرآفرین هم اس��تفاده 
مى کند. پسرش با حمایت موسسه به مدرسه مى رود. برایش معلم 
تقویت��ى گرفته اند تا بتواند ضعف هایش را جبران کند و براى رفتن 
به دانشگاه آماده شود. ساکنان خانه  مهر، همگى از سراشیبى اعتیاد 

به زندگى بازگشته اند. 
الن��از زارعى، مددکار واح��د پامنار مهرآفرین، درب��اره این خانه ها 
مى گوید: » هدف مهرآفرین از تش��کیل خانه ه��اى مهر حمایت از 
زنانى است که اعتیادشان را ترک کرده اند و فاقد هرگونه سرپناهى 
هس��تند. قرار است این زنان همراه فرزندان ش��ان تا زمان بازتوانى 
نس��بى، تحت حمایت مهرآفرین در این خانه ها زندگى کنند. تا به 
حال دو خانه مهر با کمک یاوران ایجاد شده  و چهار خانواده در این 
خانه ها زندگى مى کنند که هر کدام شامل مادر و یک فرزند است. 
فقط یکى از خانواده ها، پدر از کار افتاده اى هم دارد که با همس��ر و 
چهار دخترش در خانه مهر زندگى مى کند. یکى از دختران ازدواج 

کرده و سه نفر دیگر، محصل اند.«
مهرآفرین به غیر از ودیعه و اجاره خانه، وس��ایل و امکانات زندگى 
را ه��م ب��راى خانواده ها تهیه کرده و قبوض آب، ب��رق و گاز را هم 
مى پردازد. مادران ساکن خانه مهر، با کارهاى پاره وقت یا تمام وقت 
از قبیل نظافت، سبزى پاک کردن، کار در تولیدى لباس و ... بخشى 
از مخ��ارج خانواده را تأمین مى کنند؛ ام��ا مهرآفرین تأمین بخش 
عم��ده هزینه هاى زندگى آنها را به عهده دارد. بچه ها در مدرس��ه، 
مهدکودک یا پیش دبستانى ثبت نام شده اند و وضعیت تحصیلى آنها 

مدام ارزیابى مى شود.
 به گفت��ه زارعى، مددکاران مهرآفرین هفت��ه اى دوبار از خانه مهر 
بازدی��د مى کنند و در فواصل بازدیده��ا نیز با مادران تماس تلفنى 
دارن��د. اگر ب��ه یکى از آنها در زمینه مصرف دوباره مواد مش��کوک 
ش��وند، از او آزمایش مى گیرند. به این زنان آمپول هاى ضدباردارى 

تزریق مى شود و مرتب وضعیت سالمت آنها بررسى مى شود.
خانه ه��ا در محالت��ى انتخاب ش��ده اند که حتى االم��کان به دور از 
آس��یب هاى اجتماعى به خصوص اعتیاد باش��ند. اصالت س��اکنان 

محله، یکى از مهم ترین معیارهاى خانه بوده  است.
زارعى، مددکار اجتماعى مى گوید: »وقتى بعد از ش��ش ماه تا یک 
سال، هر یک از ساکنان خانه مهر، به درجه اى از استقالل و بازتوانى 
برسد که بتواند از پس زندگى خودش و فرزندانش بربیاید، ما موارد 
دیگ��رى را جایگزین آنها مى کنیم. البته باز هم به مددجویان قبلى 
کمک مى کنیم خانه بگیرند و از آنها حمایت مى کنیم، اما اولویت با 
کسانى است که تازه از کمپ اعتیاد خارج شده اند، جایى براى رفتن 

ندارند و در معرض بازگشت به فضاى آسیب زا هستند.«
اکنون مهرآفرین به همت یاورانش، در حال تهیه و تجهیز س��ومین 
»خان��ه مهر« براى مددجویان بى پناهى اس��ت که در کمپ  اعتیاد، 

آخرین دوره هاى درمان را طى مى  کنند.

  با هم به راه اندازی سومین خانه مهر کمک کنیم 

خانه ای امن برای مادران و کودکان بی پناه
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مهرآفرین در رسانه
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