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علی اکبرزاده | ٤٠ سالگي انقالب اسالمي 
فرصت مناسبي اســت براي بررسي دقيق تر از 
جايگاه ســازمان هاي مردم نهــاد با آنچه پيش 
از اين دوران بر اين موسســات گذشــته است. 
فرايندي كه طي آن امور مختلف از شاخه هاي 
در هم تنيده ي دولت آزاد و به دست مردم رفع 

و رجوع مي شود. 
اموراتــي نظير پيشــگيري از آســيب هاي 
اجتماعي، محيط زيســت، توان يابان، مسئوليت 
اجتماعی، سالمت و غيره. در اين مسير اما تک  
تک ايرانيان بايد نگاهی به عملکرد خود در قبال 

جامعه شان داشته باشند. 
ويــژه نامه ی حاضر نيز در تالش اســت تا با 
معرفی خدمات و شــرح حالی از تشــکل ها به 

فرايند اطالع رسانی در اين حوزه كمک كند. 
رويکردی كه بــه تازگی و همچون يک نهال 
ســر از خاک برون آورده و آماده ی حضور است. 
ما در مجموعه »عصر تشــکل« بر آن هســتيم 
تــا ضمن عمل بــه مســئوليت اجتماعی مان، 
همچون آيينه ای تمــام نما به معرفی ضعف ها 
و مزيت های ســازمان های مردم نهاد در ايران 
بپردازيــم. در ايــن راه به ياری تک تک شــما 

دلسوزان اجتماعی نيازمنديم.

سرتیتر اخبار سرمقاله

رشد چشمگیر مشارکت اجتماعی در 4دهه اخیر
صفحه 8      

 لیال ارشد موسس مرکز خانه خورشید در گفت وگو با عصرتشکل:

 دکتر فاطمه قاسم زاده، رییس هیات مدیره »شبکه یاری 
کودکان کار« اعتقاد دارد عدم شناخت مدیران از ساختار 
شبکه ها و همچنین نبود آیین نامه های مرتبط با فعالیت 

شبکه ای در ساختار اداری و دولتی از جمله عوامل فعالیت 
بدون مجوز شبکه هاست...

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام 
اختصاري»محک« از سال 1370 و با شماره ثبت 6567 به 

عنوان یک مؤسسه خیریه غیر انتفاعي- غیردولتي با انگیزه 
واالي کمک به همنوع، فعالیت همه جـانبه خود را جهت 

حمایت از کودکان مبتال بـه سرطان زیر 16 سال و ...

امیدوار به ریشه کن شدن 
پدیده »کودکان کار« باشیم؟

حمایت همه جانبه از تمامی 
کودکان مبتال به سرطان

صفحه 4 صفحه 14

سمن ها و 40سالگی انقالب

ویژه نامه سازمان های مردم نهاد عصر تشکل
ضمیمه ماهنامه صنعت کار

بهمن ماه 1397

تخصصی  
رساهن 

سازمان اهی 
رمدم نهاد  اریان



محســن رنانی اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه 
اصفهان اعتقاد دارد سمن ها كارخانه توليد اميد و 
عامل افزايش سرمايه اجتماعی در جامعه هستند و 
با توجه به كمبودهای بودجه ای دولت ها بايد اجازه 
شــکل گيری ســمن ها را بدهيم و از آنها حمايت 

كنيم.
به گزارش عصر تشکل، محسن رنانی در نشست 
تخصصی توسعه و مشاركت داوطلبانه در خصوص 
ماموريت و كاركردهای سمن ها و نهادهای اجتماعی 
در ايــران اظهار كرد: اگر با نگاه كاركردگرايی به هر 
جامعه ای نگاه كنيم هر جامعه پنج ساحت يا عرصه 
دارد كه همه فعاليت های انسان   ها در موقعيت های 

مختلف در يکی از اين عرصه ها می گنجد.

ارتقا و تعالی انسان تنها هدف نهادهای 
اجتماعی است

رنانی بــا تاكيد بر اينکه برخی كنترل ها خوب و 
برخی مانع توسعه و تکامل اجتماعی هستند، اظهار 
كرد: در حوزه اجتماعی نهادهای سازمان يافته مانند 
خيريه ها و NGOها حضور دارند كه هر كدام از اين 

حوزه ها به دنبال يک هدف است.
اين اقتصاددان و نظريه پرداز مفاهيم توسعه ای 
تالش برای بهبود زيســت اجتماعــی را بزرگترين 
مزيت نهادهای اجتماعی دانســت و افزود: در اين 
نــوع نهادها افراد با هر ديــن و اعتقاد و ايدئولوژی 
می تواننــد دور هم جمع شــوند امــا در نهادهای 
سياســی، فرهنگی يا اقتصادی بدين شکل نيست. 
رنانی نهادهــای اجتماعی را دارای ارزشــی ذاتی 
دانســت و اظهار كــرد: مهمتريــن ارزش اين نوع 
نهادها خدمت به انســان و حفظ ذخاير ارزشــها و 

زيبايی هاست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نهادهای اجتماعی 
را مشــاركت محور و داوطلبانــه خوانــد و گفــت: 
مشاركت به معنای همکاری مستمر سازمان يافته و 
عقالنی است كه يک ســازمان مدرن را می سازد و 
اگر سازمانی غيرهيجانی، عقالنی با حركت مستمر 

تشکيل داديم اين سازمان مشاركتی است.

فعالیت در حوزه های اجتماعی زمینه ساز 
ایجاد رضایت است

وی در تشريح معنای داوطلبانه بودن اقدامات در 
اين نوع نهادها اظهار كرد: داوطلبانه بودن يعنی اينکه 
به دنبال منفعتی برای خودمان نيستيم در حالی كه 
در نهادهای اقتصادی و سياسی هدف سود و قدرت 
و منفعت است. رنانی فعاليت در حوزه های اجتماعی 
را زمينه ســاز ايجاد رضايت دانست و گفت: اگرچه 
هدف اين نهادها تسهيل زندگی است اما مهمترين 
نهادهای اجتماعی توليد سرمايه اجتماعی،  كاركرد 
همبستگی، اميد و انســجام اجتماعی است. وی با 
تاكيد بر اينکه اميد اگر در پی خود حركت نداشته 
باشد واهی است، افزود: در ابتدای كار يک سازمان  
مردم نهاد عــده ای دور هم جمع می شــوند و يک 
نهاد را شــکل می دهند كه درپی اين شــکل گيری 
اميد ايجاد می شــود. اين اقتصاددان توليد سرمايه 
اجتماعی را زمان بر دانست و تصريح كرد: همفکری 
و مشاركت اســت كه يک جامعه را دارای سرمايه 
اجتماعی می كند و ســازمان های مردم نهاد در سه 

سطح ايجاد اميد می كنند.
رنانی در خصوص سطوح ايجاد اميد در سمن ها 
افــزود: در ســطح اول ايجاد اميد وقتــی افراد در 

يک ســمن دور هم جمع می شوند اين خود باعث 
توليد اميد كوتاه مدت اســت و ســطح دوم تالش 
اين سازمان ها برای بهزيستی جامعه است و سطح 
سوم ايجاد اميد زمانی است كه مفيد بودن اقدامات 
خود و اصالح جامعه را می بينند. عضو هيئت علمی 
دانشــگاه اصفهان ســمن ها را كارخانه توليد اميد 
خواند و گفت: تعادل يک انســان سالم در تركيب 
مناسب عقل و عاطفه است به همين ترتيب جوامع 
هم بايد تركيب مناســب عــدل و فضل را همزمان 

داشته باشند.

 سمن ها عقب نشینی و پذیرفتن خطا را 
آموزش می دهند

استاد دانشــگاه اصفهان با اشــاره به گسترش 
ســمن ها در دهه ۸٠ ميالدی در غرب تصريح كرد: 
علت اين گســترش روی كار آمدن نئوليبرال ها در 
غرب بود و اعتقاد آنها ايــن بود كه دولت نبايد در 
همــه عرصه هــا ورود كند به همين دليــل آنها با 
كمک هــای مالی و حمايتی خود زمينه گســترش 
ســمن ها را ايجاد كردند. رنانی بــا تاكيد بر اينکه 
جامعه ای به دموكراســی واقعی نزديک اســت كه 
سمن ها در آن حضور داشته باشند، گفت: سمن ها 

به جز خلق اميد عقب نشــينی و پذيرفتن خطاها را 
هم آموزش می دهند اينها موضوعاتی اســت كه در 
ايران وجود ندارد چرا كه از عقب نشينی و پذيرفتن 

خطا تعبير به شکست می شود.

خیرین ایرانی سخت افزاراندیش هستند
وی در خصوص مشکالت و ضعف های سمن ها در 
ايران گفت: از ضعف های سمن ها عدم تمرين مديريت 
نداشتن مشاورين مديريتی، فقدان رسانه و رقابت های 
مخرب اســت. رنانی عوامل دولتــی را يکی ديگر از 
تهديدهای سمن ها دانست و تصريح كرد: گاهی اوقات 
ســمن ها را عوامل نفوذی و پديده ای غربی می دانند 
كه اين ريشه در گذشــته دارد و اين تهديد نه تنها 
در ايران كه در ديگر كشــورها هــم وجود دارد. اين 
اقتصاددان با انتقاد از عدم حمايت از سمن ها و ايجاد 
محدوديت برای آنهــا اظهار كرد: موضوع مهم ديگر 
اين اســت كه خيرين ما سخت افزارانديش هستند و 
برای فعاليت های اجتماعی كه عينيت فيزيکی ندارد 
ورود نمی كنند و مدام خواهان فعاليت هايی هستند 

كه عينيت فيزيکی داشته باشد.

اجازه شکل گیری سمن ها را بدهیم
رنانی با اشــاره به اينکه از منظر سياســی قوای 
حکومتی از ســال ۱۳۲٠ تاكنون به پايين ترين حد 
خود رسيده است، اظهار كرد: ناكارآيی اداری عمال 
دســتگاه های اداری را از كار انداخته است و دولت 

مجبور است بيشتر حوزه ها را به مردم واگذار كند.
اين اقتصاددان با اشــاره به پايين بودن سرمايه و 
اميد اجتماعی در سال های اخير گفت: برای حفظ و 
انسجام سرمايه های اجتماعی بايد اجازه شکل گيری 
سمن ها را بدهيم و حوزه هايی كه حکومت نمی تواند 

كنترل و مديريت كند را به آنها بسپاريم.
رنانی راه حل كاهش آسيب ها در جامعه را تبديل 
شــبکه های اجتماعی به ســمن دانســت و افزود: 
می تــوان از همين كانال هــای تلگرامی برای انجام 
كارهای مفيد استفاده كرد چرا كه كار زمين مانده 

در جامعه بسيار است.

135 سمن سالمت 
در مازندران فعال است

جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 
معاون امور اجتماعی دانشگاه از فعاليت ۱۳5سمن و 
سازمان تخصصی مردم نهاد در حوزه سالمت خبر داد. 
حسين رنجبران،گفت: بيشترين سمن در شهرستان 
های ساری و آمل فعال هستند و شهرستان آمل نيز 

بيشترين خير رادر اين حوزه دارد.
   

آذربایجان شرقی 
رکورددار ثبت »سمن های جوانان«

عصرتشــکل | طبق اطالعات منتشــر شده از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان استان های اسفهان و 
سپس آذربايجان شرقی در تعداد سازمان های مردم 
نهاد جوانان ركورددار هستند. »امير تقی زاده« معاون 
فرهنگی و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان 
با اعالم اين خبر، اظهار كرد: اعتبارنامه فعاليت صد و 
شصتمين سازمان مردم نهاد جوانان آذربايجان شرقی از 
سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد.وی گفت: تعداد 
سازمان های مردم نهاد جوانان آذربايجان شرقی به ۱6٠ 
رسيد.الزم به ذكر است در آخرين آمار اعالمی وزارت 
ورزش و جوانان، آذربايجان شــرقی با ۱5۱ سمن پس 
از اصفهان در رده دوم تعداد ســازمان های مردم نهاد 

جوانان استان های كشور قرار داشت.

سمن ها به کمک گردشگری 
خراسان شمالی می آیند

مديركل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری خراســان شــمالی گفت: برای رونق 
گردشگری به دنبال تقويت ســمن ها و استفاده از 
توان مردم برای اســتفاده از پتانسيل و ظرفيت های 
اين بخش در استان هستيم.به گزارش عصر تشکل به 
نقل از روابط عمومی اين اداره كل، حبيب يزدان پناه 
اظهار داشت: فعاالن صنايع دستی و گردشگری هم 
در بخش های روستايی، عشايری و شهری می توانند 

تسهيالت مناسبی برای توسعه كار دريافت كنند.
مديركل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشگری خراسان شمالی افزود: در راستای استفاده 
از ظرفيت جوامع بومــی و محلی طرح ايجاد اقامت 
گاه های بومگردی دنبال می شــود كه تاكنون ۲۸ 
اقامتگاه در اســتان مجوز فعاليت دريافت كرده اند و 
تا ايام دهه فجر امســال ۲٠ اقامتگاه بومگردی ديگر 

نيز افتتاح می شود.
  

فعالیت ۶۷ سازمان مردم نهاد 
در آران و بیدگل

ایرنا | فرماندار شهرستان آران و بيدگل گفت: 6۷ 
ســازمان مردم نهاد ثبت شده و دارای مجوز از سوی 

فرمانداری در اين شهرستان فعاليت می كند.
»اســماعيل بايبوردی« در نشست هيئت نظارت 
بر ســازمان های مردم نهاد اين شهرستان گفت: 6۷ 
سازمان غيردولتی مردم نهاد ثبت شده و دارای مجوز 
از سوی فرمانداری در اين شهرستان فعاليت می كند.

  
45 تشکل زیست محیطی 
در استان فارس فعال است

فارس | رئيس اداره آموزش، ترويج و مشاركت های 
مردمی منابع طبيعی استان فارس گفت: هم اينک ٤5 
تشکل مردم نهاد زيست محيطی در اين استان وجود 
دارد كه در بيشــتر فعاليت های منابع طبيعی نقش 
موثری بر عهده دارند.  غالمعلــی اوجی، رئيس اداره 
آموزش، ترويج و مشاركت های مردمی منابع طبيعی 
استان فارس ، بيان داشت: در حال حاضر پنج انجمن 
صنفی مرتعداری و 6۱ هــزار مرتعدار در عرصه های 

طبيعی فارس فعاليت می كنند.

سمن هایی که ُمهره سیاسی 
جابه جا می کنند

ایســنا | مســئول دفتر ميراث جهانی و امور 
بين الملل اداره كل ميراث فرهنگی اســتان سمنان 
می گويد: متاسفانه تعريف درستی از وظايف، حدود 
اختيارات يا خط مشی هدف مندی برای سازمان های 
مردم نهــاد از بدو تصويب و ابــالغ قوانين مترتب بر 
 تأسيس اين نهادها در كشور تهيه و ارايه نشده است.

هانی رســتگاران، مسئول دفتر ميراث جهانی و امور 
بين الملل اداره كل ميراث فرهنگی استان سمنان - در 
گفت وگو با ايسنا رسالت اصلی سازمان های مردم نهاد 
را »دوگانه خدمت به عامه وسياســت گذاری كالن« 
می داند و می افزايد: به دليل نبود تعريف درســت از 
اختيارات اين نهادها در كشــور، هــر نوع حركت و 
اقدامی از سوی اين نهادها ممکن است تبعات مثبت 
يا عواقب سوء و كاهش اعتماد عمومی و اجتماعی را 

به همراه داشته باشد.

محسن رنانی:سمن های استانی

محمدهادی ایازی:کمال اکبری:

سمن ها کارخانه تولید امید
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معــاون اجتماعــی وزير بهداشــت با اشــاره به 
تاثيرگذاری توسعه سازمان های مردم نهاد سالمت در 
مشاركت مردم، گفت: در حال حاضر ۱۲6 سمن ملی 
در حوزه بيماری های تاالســمی، هموفيلی، ام.اس و 
اوتيســم وجود دارد. در بعضی حوزه ها مثل بيماری 
آلزايمر نيز بايد ســرمايه گذاری بيشــتری شود زيرا 

جامعه ما به سمت سالمندی می رود.
به گزارش عصر تشــکل، دكتر سيد محمدهادی 
ايــازی در اجالس معاونين اجتماعی، بهداشــتی و 
مديران شــبکه های بهداشــت و درمان دانشگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشــکی كالن منطقه چهار 
آمايشــی كشور كه امروز چهارشــنبه )۱۸ مهرماه( 
در اهواز برگزار شــد، اظهار كرد: در اجتماعی شدن 
سالمت چهار موضوع مشاركت مردم، افزايش سواد 
ســالمت مردم، همکاری بين بخشــی و عدالت در 
سالمت برای كاهش و كنترل آسيب های اجتماعی 

را دنبال می كنيم.
وی عنوان كرد: جهانی شدن موضوعات مرتبط با 
سالمت در ســبک زندگی جامعه برگرفته از شرايط 
جهانی اســت كه ارتباط بين المللــی در اين حوزه 
تأثيرگذار است. در گذشته غذاهايی به نام فست فود 
نداشتيم و برخی بيماری هايی كه امروزه با آن مواجه 

هستيم در جوامع گذشته وجود نداشته است. 
بنابر گزارش ايسنا،معاون اجتماعی وزير بهداشت 
با بيان اينکه همکاری بين بخشــی بدون مشاركت 
دســتگاه های ديگر با سيســتم بهداشــت و درمان 
امکان پذير نيســت، گفت: سال گذشــته ۳۳6 هزار 
مصدوم ناشــی از تصادفات داشــتيم، يعنی حدود 
۱٠ هزار تخت بيمارستانی تنها برای اين مصدومان 
اختصاص يافته بود. اما آيا واقعا نمی توانيم اين تعداد 

مصدوميت را كاهش دهيم؟
وی عنوان كرد: يکی از كارهای مهم تاثيرگذار در 
مشاركت مردم، توسعه سازمان های مردم نهاد سالمت 
اســت. در حال حاضر ۱۲6 ســمن ملــی در حوزه 

بيماری های تاالســمی، هموفيلی، ام.اس و اوتيسم 
وجود دارد. در بعضــی حوزه ها مثل بيماری آلزايمر 
نيز بايد سرمايه گذاری بيشتری شود زيرا جامعه ما به 
سمت سالمندی می رود. ايازی بيان كرد: در بسياری 
از مناطق سرای سمن ها در حال راه اندازی است كه 
در خوزستان نيز با مشاركت خيرين، سرای سمن در 
دزفول احداث خواهد شــد. سمن ها اقدامات مربوط 
به پيشــگيری، توانمندسازی و فرهنگسازی را انجام 
خواهند داد و هزينه های درمان را كاهش می دهند. 
در اين زمينه توسعه سمن ها در استان ها و شهرها از 

موضوعات مورد تأكيد ما است.
معاون اجتماعی وزير بهداشــت گفت: تشــکيل 
كانون ســالمت در محله ها می تواند به نظام سالمت 
كشــور كمک كند. دســتورالعمل راه اندازی كانون 
سالمت با امضای وزير بهداشت به استانداران سراسر 
كشور ابالغ شده است تا راه اندازی اين كانون ها را در 

محله ها را دنبال كنند.
وی افزود: در شــهرداری تهران ۳5٤ سرای محله 
راه اندازی شــده است و در هر سرای محله يک خانه 
سالمت و در هر خانه ســالمت، ۱٠ كانون سالمت 

راه اندازی شده است.
ايازی اظهار كرد: ۳5٤٠ كانون سالمت در تهران 
راه اندازی شده است و هر تهرانی می تواند يک كانون 
سالمت متناسب با وضعيت خودش داشته باشد. اين 
مطالبه از اســتانداران كشور خواسته شده است زيرا 

اين موضوع عمال مشاركت مردم را شکل می دهد. 

معاون مشاركت های اجتماعی سازمان امور 
اجتماعی كشــور گفت: ۲٠ هزار سازمان مردم 
نهاد در كشور فعال هستند كه بيشترين فعاليت 
اين ســازمان ها در حوزه اجتماعی، بر موضوع 
 كاهش آسيب های اجتماعی متمركز شده است.

۲٠ هزار ســازمان مردم نهاد در كشــور فعال 
هستند

به گزارش عصر تشــکل، كمــال اكبری روز 
يکشــنبه در جمــع خبرنگاران و در حاشــيه 
نشســت دفاتر امور اجتماعی و استانداری های 
سراسر كشــور با بيان اينکه سازمان های مردم 
نهاد و خيريه ها و موسسات بيشتر برای فعاليت 
در حوزه های اجتماعی شکل گرفته اند، اظهار 
داشت: عالوه بر اين، امسال در مورد آسيب های 
اجتماعی تعدادی سازمان مردم نهاد در حيطه 
تحکيم خانواده و افزايش ازدواج تشــکيل شده 

است.
وی با اشــاره به اينکه در اين زمينه فعاليت 
هــای متنوعی انجام می شــود، افزود: تعدادی 
از اين ســازمان هــا در مبحث مشــاوره برای 
ازدواج يا آســيب های بعــد از طالق و جدايی 
فعاليت می كنند و تعدادی نيز در زمينه تامين 
 جهيزيه بــرای خانواده هــای نيازمند فعاليت 

هستند.
اكبــری تصريح كرد: مشــاركت اجتماعی از 
عناصر توسعه پايدار محسوب می شود و همواره 

مورد توجه رهبر معظم انقالب و مسئوالن عالی 
رتبه نظام بوده است.

معاون مشاركت های اجتماعی سازمان امور 
اجتماعی كشــور ادامه داد: انقالب اسالمی كه 
در آستانه چهلمين ســالگرد آن هستيم نيز بر 
اساس مشــاركت های اجتماعی شکل گرفت و 

پيروز شد.
وی با بيان اينکه ســازمان امــور اجتماعی 
كشــور نيز بر اساس مشــاركت های اجتماعی 
تاسيس شــد، افزود: سال گذشــته تالش شد 
كه معاونت مشاركت اجتماعی در استان ها راه 
اندازی شــود و در استان ها سازمان های مردم 
نهاد، تشــکل ها و موسســات ذيل اين معاونت 

فعاليت می كنند.
اكبری خاطر نشان كرد: اين معاونت در بيشتر 
اســتان ها راه اندازی شده است كه سازوكار آن 
جلب مشاركت اجتماعی و سازماندهی مشاركت 
های اجتماعی، كنترل آسيب ها و افزايش نشاط 

اجتماعی است.
معاون مشاركت های اجتماعی وزارت كشور 
گفــت: در حال حاضر ۲٠ هزار ســازمان مردم 
نهاد داريم كه مجوزهای الزم را از طريق وزارت 
كشور و اســتانداری ها در سطح ملی، فراملی و 

شهرستان ها گرفته اند و فعاليت می كنند.
وی خاطرنشــان كــرد: كارگروه مشــاركت 
اجتماعی در سازمان امور اجتماعی شکل گرفته 
اســت و ســازمان های مردم نهاد در ذيل اين 

كارگروه هستند.
اكبری در مورد نقش آفرينی ســازمان های 
مــردم نهاد نيــز تصريح كــرد: بارزترين نقش 
آفرينی سازمان های مردم نهاد در مواقع بحرانی 
مانند زلزله اســت كه می تواننــد كمک های 
مردمی را ســازماندهی كرده و در اين خصوص 

فعاليت كنند.
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»بنياد خيريه راهبری آالء« از سال ۱۳۸۸ با شعار 
فعاليت در »امور خيــر اولويت دار بر زمين مانده« در 
اصفهان آغاز به كار كرد. اين بنياد با توجه به شــعار 
خود، 6 مركز راه اندازی كرده است و تالش می كند در 
هركدام از آن ها ايده نوينی را در حوزه امور خير ارائه 
كند. اين مراكز عبارت اند از: ۱.مركز كنترل سرطان آالء 
)مکسا(؛ ۲. مدرسه عالی خاتم االوصيا)عليه السالم(؛ ۳. 
مركز جامعة  المرتضی)عليه السالم(؛ ٤.مركز تربيتی 
و پرورش اســتعداد سالله؛ 5.آستان مقدس حضرت 
زينب بنت موســی بن جعفر)عليها سالم(؛ 5.مركز 

مددكاری كوثر.
 ايــن بنياد پس از ســال ها فعاليت در حوزه هاي 
مختلف امر خير كه در باال به آن ها اشــاره شــد، بر 
اســاس تجربه و دانــش به دســت آمده، همچنين 
شــناخت و مراوده اي كه با خّيران، نهادهاي خيريه، 
صاحب نظران و اساتيد دانشگاه، كنشگران اجتماعی، 
نهادهای دولتی و ساير عالقه مندان به حوزه امور خير 
داشت، فعاليت هاي خير خود را در كنار فعاليت های 
اجرايی قبلی، به ســمت راهبري امور خير سوق داد 
و نــام بنياد نيز به »بنياد خيريه راهبری آالء« تغيير 

يافت.
 منظــور از راهبــري، توليــد و ترويــج دانش، 
فرهنگ ســازي در حــوزه امــر خير و تــالش در 
مســير اصالح روش هاي مديريت امر خير اســت؛ 
به عبارت ديگــر ســعي  بر آن اســت كه بــا توليد و 
به كارگيري دانش در حــوزه امر خير، منابع محدود 
خيريه ها و خّيران، عالمانه و بهينه هزينه شود. نيز با 
فرهنگ سازي در اين حوزه به جای آن كه تنها تعداد 
معدودي از جامعه عنوان خّير را به دوش كشند، »هر 
ايرانی يک نيکوكار« باشد، تا دست در دست يکديگر، 
بتوانيم مشــکالت و معضالت جامعه را بهتر و كاراتر 

برطرف كنيم.
بنياد آالء براي دســتيابي به چشــم انداز خود با 
نگاهي دانش بنيان و با همکاري اساتيد و صاحب نظران 
حوزه امر خير، »سند خير ماندگار« را تهيه و تدوين 
و بر اســاس آن معاونت خيرماندگار را در بنياد آالء 
راه اندازی كرد. ايــن معاونت ٤ مأموريت اصلی را بر 

عهده دارد:
 توليد دانش در حوزه امور خير و نيکوكاری 

 فرهنگ سازی امور خير و نيکوكاری 

پرورش سرمايه های انسانی امور خير و نيکوكاری
مديريت پايش و بهينه سازی امور خير و نيکوكاری

حوزه خيرماندگار در هر مأموريت فعاليت هايی را 
در دست اقدام دارد كه از مهم ترين آن ها می توان به 
برگزاری جشنواره ملی خيرماندگار، راه اندازی مركز 
توســعه ياری و نيکوكاری )متين(، راه اندازی مركز 
پژوهشی آالء با همکاری دانشگاه اصفهان، برگزاری 
همايش های ملــی خيرماندگار، برگزاری كارگاه های 
مهــارت افزايی برای نيکوكاران و خيريه ها، انتشــار 
فصلنامه اختصاصــی »آوای خيرمانــدگار«، تأليف 
و ترجمه كتاب هــای تخصصی حــوزه امور خير و 
نيکوكاری و برگزاری سلسله نشست های عصر نيکی 
اشــاره كرد.  شايان ذكر اســت كه اين نگاه جديد و 
راهبردی از ســوی بنياد خيرية راهبری آالء به اين 
بنياد منحصر نيســت و به مشاركت همة كنشگران، 
مديران حوزۀ خيريه و پژوهشگران عالقه مند به توليد 

و گسترش دانش در حوزۀ خيريه نياز دارد. 
اما در اين كوتــاه دو برنامه ملی خيرماندگار كه 

از اهميــت برخوردارند با تفصيل بيشــتری معرفی 
می  شوند:

جشنواره ملی خیرماندگار 
اين جشــنواره به منظور شناسايی فعاالن برتر در 
حوزه امور خير و نيکوكاری طراحی شــده اســت. 
هدف از اين جشــنواره الگوســازی تجارب موفق و 
فرهنگ ســازی امور خيــر و نيکوكاری اســت. اين 
جشــنواره به صورت دوساالنه و در بخش های متنوع 

فعاليت نيکوكارانه برگزار خواهد شد.
مراســم رونمايی از جشنواره ملی خيرماندگار در 
افتتاحيــه دومين همايش ملی خيرماندگار با عنوان 
»آيين تقدير از فعاالن امور خير« برگزار شد. در اين 
آييــن از ۱٤ منتخب در 5 حــوزه كتاب نيکوكاری، 
كارآفريــن خّير، خيريــه كارآفريــن، پلتفرم حوزه 

نيکوكاری و هنرمند فعال در اين عرصه تقدير شد. 
برنــدگان اين آيين در حــوزه كتاب محمدعلی 
علومی نويسنده كتاب »عطای پهلوان«، سيد احمد 

نويســنده كتاب »مأخذشناســی وقف«،  سجادی 
مرتضی فرهادی نويســنده كتاب »انسان شناســی 
ياريگــری«، مهــدی طغيانی و مرتضی درخشــان 
نويسندگان كتاب »اقتصاد وقف و خيريه« و معاونت 
پژوهشی ســازمان اوقاف به خاطر پژوهش و انتشار 
كتاب ۳٠ جلدی »آشنايی با نظام وقف و امور خيريه 

در ۳٠ كشور جهان« بودند.
در بخش كارآفرينان خّير از آقای محمد موسوی 
مديرعامل شركت »فيروز« به سبب كارآفرينی برای 
معلوالن، آقای عليرضــا نبی مديرعامل كارخانجات 
»زيتون ارشــيا« به سبب كارآفرينی برای افراد دارای 
سوءپيشينه و آقای صبری نقاشيان جهت كارآفرينی 

برای بيماران هموفيلی قدردانی شد.
»انجمن ضايعــات نخاعی هرمزگان« به ســبب 
كارآفرينی برای معلوالن و »خيريه نذر اشتغال« برای 
فعاليت های اشتغال زايی در اصفهان برگزيدگان بخش 

خيريه های كارآفرين بودند.
در بخش پلتفرم هــای حوزه نيکوكاری از پلتفرم 

تأمين مالی جمعی »مهربانه«، و پلتفرم بازار اجتماعی 
»باسالم« نيز معرفی شــدند. درنهايت »صالح ميرزا 
آقايی« برای همکاری با موسسه خيريه بهنام دهش 
پور و »رامبد جوان« به علت فرهنگ سازی نيکوكاری 
در برنامه خندوانه، از ديگر برگزيدگان اين جشنوارده  

در بخش  هنرمندان فعال بودند.

مرکز توسعه یاری و نیکوکاری )متین( 
»مركز متين« يکــی از مهم ترين مأموريت های 
خيرماندگار اســت كه در دست طراحی و راه اندازی 
اســت و هم اكنون مرحله مقدماتی خود را ســپری 
می كند. چشــم انداز نهايــی اين مركــز، راه اندازی 
مركز مشــاوره امور خير و نيکوكاری، شتاب دهنده 
اجتماعی، پيشــخوان خدمات خيريه ها و دستيابی 
به اطلس نيکوكاری كشــور اســت.  در بخش مركز 
مشاوره، مشاوره های مهارتی الزم فعاالن و خيريه ها و 
مشاوره های موضوعی ارائه خواهد شد. به عبارتی در 
بخش مشاوره مهارتی موضوعاتی نظير ثبت خيريه، 
قوانين مالياتی، مديريت داوطلبان، جذب مشاركت 
مالی كه مهارت های ضروری خيريه اســت، موضوع 
مشاوره خواهند بود. در بخش موضوعی اولويت های 
فعاليت هــای خيريه، مناطق نيازمنــد و روش های 
فعاليت خير برای نيکوكاران به مشــاوره گذاشــته 
خواهد شد. جهت ارائه مشاوره موضوعی اثربخش به 
اطالعات صحيح و بروز از فعاليت های نيکوكارانه نياز 
است؛ ازاين رو اطلس نيکوكاری ايران جهت دسترسی 
عمومی بــه اطالعات و آمار امــور خير و نيکوكاری 
تهيه خواهد شد. در اين سامانه پراكنش موضوعی و 

جغرافيايی خيريه های كشور ارائه خواهد شد.
 در شتاب دهنده اجتماعی، از ايده های كارآفرينی 
و نوآوری اجتماعی جهت توســعه و گســترش اين 
كســب وكارهای نويــن حمايت خواهد شــد. برای 
جامعه ســازی در اين حوزه، رويدادهای اســتارتاپی 
اجتماعی رويش طراحی شده است و تاكنون يک بار  
برگزار شــده اســت. در نهايت پيشــخوان خدمات 
خيريه ها به عنوان واســطه ای تخصصی برای تسريع 
و تسهيل فعاليت های اداری خيريه ها طراحی خواهد 
شد. فعاليت هايی مانند ثبت، ارائه اظهارنامه مالياتی، 
تمديد پروانه و مســائل بيمــه كاركنان از اين قبيل 

خدمات خواهند بود.

معرفی و شرح خدمات بنیاد خیریه راهبری آالء

بیماری سرطان
در جوامع پيشــرفته امروزی بيماری سرطان به عنوان يک معضل 
اصلی در حوزه ســالمت از اصلی ترين عوامل مرگ و مير می باشــد. در 
بسياری از كشــورها از جمله ايران، بعد از بيماری های قلبی و عروقی، 
سرطان دومين عامل مرگ ناشی از بيماری می باشد. تعداد بيماران مبتال 
به سرطان در ايران حدود 9٠٠٠٠٠ نفر برآورد می گردد و ساالنه حدود 
۱۱٠٠٠٠ تشخيص جديد ســرطان و 6٠٠٠٠ فوت در اثر سرطان رخ 
می دهد. بيماری ســرطان معموالً زندگی فرد مبتال و خانواده اش را از 
مســير طبيعی خارج نموده و بحران های چند وجهی فردی، اجتماعی، 
جســمانی، روانی، معنوی، اقتصادی به بار می آورد. داشــتن يک برنامه 
جامع  و كارآمد در زمينه كنترل سرطان تنها راه مواجهه اثربخش با اين 
بيماری اســت. سازمان بهداشت جهانی )WHO(، چهار مولفه اصلی در 
كنترل سرطان را پيشگيری، تشخيص زودهنگام، تشخيص و درمان و 

مراقبت های حمايتی و تسکينی می داند. 

مراقبت های حمایتی و تسکینی
درمان های رايج سرطان از جمله شيمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی 
به عنوان مراقبت های عالجی بر افزايش طول عمر بيمار و نجات وی از 
مرگ تمركز دارند و ماهيتاً به بخش عمده ای از چالش های ايجاد شده 
در اثر ســرطان برای بيمار و خانوده  نمی  پردازند. در مقابل مراقبت های 
حمايتی و تسکينی با تمركز بر افزايش كيفيت زندگی بيمار و خانواده اش 
و ارائه خدمات جامع چند تخصصــی، در كنار مراقبت های درمانی )با 
تمركز بر افزايش طول عمر بيمار(، مديريت شرايط جديد زندگی پس از 
بروز سرطان را بر عهده گرفته و به كنترل كليه عالئم آزاردهنده بيماری 
می پردازند. اين مراقبت ها با كمک به پيشــگيری و كاهش مشــکالت 
جســمانی، روانی، معنوی و اجتماعی، از جمله درد، تهوع و اســتفراغ، 
كاهش اشتها، زخم ها، مشکالت خواب، اضطراب، افسردگی و مشکالت 
مالی، خانوادگی و شغلی، به مديريت همه جانبه شرايط ايجاد شده دراثر 

بيماری می پردازد. 

معرفی مکسا
مركز پيشگيری و كنترل سرطان آالء )مکسا( يکی از مراكز تابع بنياد 

خيرية راهبری آالء می باشد. 

رسالت اصلی مکســا براساس پيشنهاد ســازمان بهداشت جهانی 
)WHO( در زمينه كنترل سرطان توليد دانش و انجام فعاليت های دانش 

محور در عرصه مراقبت های حمايتی و تسکينی می باشد.
مکسا به عنوان اولين سازمان مردم نهاد در زمينه پژوهش، آموزش 
و ارائــه مراقبت های حمايتی و تســکينی درحال حاضر با بهره گيری از 
ديدگاه های تخصصی اعضای هيئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، 
بزرگ ترين و حرفه ای ترين همکار نظام سالمت در موضوع مراقبت های 
حمايتی و تسکينی در كشور است و طی تفاهم نامه ای كه در اين خصوص 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نموده، عهده دار ارائة 

خدمات در اين عرصه در سطح ملی می باشد. 
عالوه بر انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی معتبر 
داخلی اعم از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان، مشهد و شيراز، 
مکسا به منظور بهره مندی از دانش و تجربه مراكز پيشتاز جهان در زمينه 
كنترل سرطان و به ويژه مراقبت های حمايتی و تسکينی، انستيتو كوری 
فرانسه را به عنوان همکار علمی خود انتخاب نموده و به منظور توسعه 
همکاری های همه جانبه با اين موسسه تفاهم نامه همکاری منعقد نموده 

است. انستيتو كوری يکی از معتبرترين مراكز تشخيص و درمان سرطان 
در ســطح جهان با بيش از يکصد سال قدمت است كه افتخار دريافت 
پنج جايزه نوبل را دارد. طبق مفاد اين تفاهم نامه انستيتو كوری آموزش 
تئوری و عملی پرسنل مکســا را برعهده گرفته، در طرح های مشترک 
پژوهشــی با مکسا مشاركت نموده و نيز از مکسا در برگزاری دوره های 
آموزشی در زمينه مراقبت های حمايتی و تسکينی در ايران پشتيبانی 
می نمايد.  مکســا به عنوان يکی از اعضای هيئت موسس، نقش بسيار 
موثری در شکل گيری شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خيريه 
حوزه سرطان ايران با مشاركت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی داشته و در حال حاضر به عنوان يکی از اعضای هيئت 
مديره و همچنين دبير كارگروه مراقبت های حمايتی و تسکينی نقش 
فعالی در عرصه راهبری ارائه مراقبت های حمايتی و تسکينی و توسعه 

ارائه اين خدمات با آموزش و مشاركت تشکل های مردمی دارد.  
از زمان تاســيس مکســا در ســال ۱۳۸۸ تا پاييز ۱۳9۷ بيش از 
۱9٠٠٠ بيمــار مبتال به ســرطان و خانواده آن هــا )مجموعا ۸٠٠٠٠ 
نفر( از مراقبت های حمايتی و تســکينی اين مركــز به صورت رايگان 

در كلينيک های بازتوانی و شــبکه مراقبت در منزل مکسا و همچنين 
با نرخ دولتی )رايگان برای بيماران نيازمند( در بخش های بيمارستانی 
مراقبت های حمايتی و تسکينی تحت مديريت مکسا استفاده نموده اند.     
در شــبکه مراقبت در منزل مکســا تا پاييز ۱۳9۷ بيش از ٤۷٠٠٠ 
خدمت برای حدود ٤٤٠٠ بيمار انجام شده است كه بی شک در بسياری 
موارد از مراجعه بيمار به مراكز درمانی و اشغال تخت های بيمارستانی و 
تحميل درد و رنج حمل و نقل بيمار، جدايی از خانواده و پرداخت هزينه 

جلوگيری شده است. 

تاریخچه مرکز
 تدوين طرح، اهداف و برنامه هاي پنج ســاله در كميته تخصصي 

طرح )اسفند ۱۳۸۸(
 راه اندازي درمانگاه طب تســکيني در مجتمع بيمارســتانی اميد 

اصفهان )ارديبهشت ۱۳۸9(
 راه اندازي شبکه مراقبت در منزل در اصفهان )مهر ۱۳9۱(

 راه اندازي كلينيک بازتوانی پــس از درمان در اصفهان )فروردين 
)۱۳9۲

 راه اندازي بخش طب تسکيني در بيمارستان فيروزگر تهران )مهر 
)۱۳9۲

 راه اندازی كلينيک مشــاوره ژنتيک و پيشــگيری از سرطان در 
اصفهان )فروردين ۱۳9۳(

 راه اندازی ستاد كشوری مركز پيشگيری و كنترل سرطان آالء در 
تهران )شهريور ۱۳9۳(

 حمايت از بخش طب تسکينی فارس در بيمارستان امام خمينی 
)ره( تهران )بهمن ۱۳9۳-۱۳96(

 راه اندازي كلينيک بازتوانی پس از درمان در تهران )تير ۱۳95(
 راه اندازي شبکه مراقبت در منزل در تهران )تير ۱۳95(

 حمايت از واحد مراقبت روان شــناختی مجتمع بيمارستانی اميد 
اصفهان )مهر ۱۳95(

 راه اندازی شبکه مراقبت در منزل خمينی شهر با مشاركت خيريه 
بقيه اهلل االعظم )عج( )تير ۱۳96(

 راه اندازی شبکه مراقبت در منزل نجف آباد با مشاركت خيريه قمر 
بنی هاشم )ع( )شهريور ۱۳96(

پیشگیری و کنترل سرطان در »مکسا«

کمک به راهبری کار خیر
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مؤسســه خيريه حمايت از كودكان مبتال به 
سرطان با نام اختصاري»محک« از سال ۱۳۷٠ 
و با شــماره ثبت 656۷ به عنوان يک مؤسسه 
خيريه غيــر انتفاعي- غيردولتي با انگيزه واالي 
كمــک به همنوع، فعاليت همه جـــانبه خود را 
جهت حمايت از كودكان مبتال بـه سرطان زير 
۱6 سال و خانواده هاي آنان آغاز كرد. ايده اوليه 
تأسيس محک توسط سعيده قدس )بنيانگذار( 
با آگاهي از مشــکالت كودكان مبتال به سرطان 
و به شــکرانه سالمت فرزندش شــکل گرفت. 
اين مؤسســه خيريه براي حمايــت از كودكان 
مبتال به ســرطان و خانواده هــاي آنها بنا نهاده 
شد تا هيچ كودكي از فقر و ناتواني در پرداخت 
هزينه هــا، از درمان محروم نماند و خانواده ها با 
 نگراني كمتر، تنها به درمان و ســالمت كودک 

خود فکر كنند.
محک همواره در اين انديشــه بوده اســت تا 
فرآيند درمان با باالترين ســطح از مراقبت هاي 
پزشــکي همــراه با حفــظ كرامت انســاني و 
حريم شــخصي كــودكان مبتال به ســرطان و 
خانواده هايشــان انجام گيرد. بديــن ترتيب از 
همان ابتدا با گردهم آمدن گروهي از نيکوكاران 
داوطلب، فعاليت هاي حمايتي- مددكاري محک 
در بيمارســتان هاي دولتي و دانشــگاهي انجام 
گرفت و همزمان با اين فعاليت ها مقدمات ثبت 

محک نيز از سال ۱۳6۸ آغاز شد. 
ابتدايي تريــن نقطه شــکل گيري محک،  از 
همــواره اين تفکــر غالب بوده اســت كه يک 
مؤسسه خيريه نمي تواند تنها با اتکاء به شخص 
و گروه محــدودي از ياوران مســير حمايت از 
كودكان مبتال به ســرطان را طي كند. بنابراين 
در سال ۱۳۷٠ محک به ثبت رسيد تا از امکانات 
خيرخواهانه گروه وسيع تري براي حمايت همه 
جانبــه از كودكان مبتال به ســرطان بهره گيرد 
و دامنه حمايت هاي خود را در سراســر كشــور 
گســترش دهد. در اين مســير، در بيش از ۲۷ 
سال فعاليت، اين مؤسسه خيريه توانسته است 
بيش از ۳٠ هزار كودک مبتال به ســرطان را در 
بيمارســتان هاي دولتي و دانشگاهي در سراسر 
ايران و بــا حضور داوطلبان بخــش مددكاري 
اجتماعــی تحت حمايت قرار دهد و در كنار آن 

با اعتقاد راســخ به آموزش و توانمندسازي، در 
تأسيس مراكز مشــابه در شهرهاي بزرگ ايران 

اقدام كند.
كمک هــاي  از  بهره گيــري  بـــا  محــک 
انسان دوســتانه مردم نيکوكار، همراهي مديران 
نيک انديــش و تالش جــدي نيروهاي داوطلب 
و موظــف بــه موفقيت هــاي چشــمگيري در 
حوزه هاي خيريــه، درمان و تحقيقات دســت 
يافته اســت. احــداث و اداره تنها بيمارســتان 
فوق تخصصي ســرطان كــودک محک در ايران 
بــا برخــورداري از امکانات كامــل كلينيکي و 
پاراكلينيکي در ســال ۱۳۸6، اخذ اســتاندارد 
 SGS از شــركت NGO Benchmarking
بــه عنوان اولين ســازمان غيردولتي در منطقه 
خاورميانه و كسب باالترين امتياز در هشتمين 
دوره مميــزي SGS در ميــان ســازمان های 
مردم نهــاد دارای اعتبار در جهان، دريافت مقام 
مشورتي از شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان 
ملل متحد )ECOSOC(، دريافت نشان طالي 
انجمن بين المللي مديريت پروژه )IPMA( در 
سال ۲٠۱5 و همچنين مدال طالی اين انجمن 
برای پروژه مركز پذيره نويسی سلول های بنيادی 
خون ساز در سال ۲٠۱۸، دريافت تنديس طالی 
كيفيت از مؤسسه بين المللي استاندارد جي.آي.

ســي )GIC( در سال ۲٠۱۸ و انجام پروژه هاي 
معتبرترين  همــکاري  با  تحقيقاتي-كاربــردي 
مؤسســات تحقيقات داخلــي و خارجي چون 
انستيتو گوستاوروسي فرانسه و مركز تحقيقات 
سرطان كودکSt. Jude، نشان از فعاليت مؤثر 
اين مؤسســه خيريه در سطوح پيشرفته ملي و 

بين المللي دارد.

نزدیک به یک دهه 
دغدغه ترویج مسئولیت اجتماعی

محک عالوه بر تحقق مأموريتش در حمايت 
همه جانبــه از كودكان مبتال به ســرطان و در 
راستای ترويج انديشه كمک به همنوع به عنوان 
يکی از جلوه های بيانيه چشــم انداز اين مؤسسه 
خيريه، خود را نســبت به جامعه و ظرفيت های 
مشاركت مدنی كه ارائه خدمات درمانی و رفاهی 
را به فرزندانش ممکن می كند، مسئول می داند. 

بر همين اســاس با طراحی و برگزاری همايش  
بين المللی مسئوليت اجتماعی تالش می كند تا 
در ارتقای عملکرد خود و هم افزايی تجارب نوين 
اين حوزه و توانمندسازی ديگر مؤسسات مشابه 

خود گام بردارد.
بــر هميــن اســاس چهــار دوره همايش 
بين المللی مســئوليت اجتماعی شــركت ها در 
بــا   ۱۳95 و   ۱۳۸9،۱۳9۱،۱۳9۳ ســال های 
اين نگاه برگزار شــده اســت. پنجمين همايش 
بين المللی مســئوليت اجتماعی شركت ها نيز با 
محوريت »مدل های برنامه ريزی، مدل های اجرا 
و اســتانداردهای گزارش دهی« به مناسبت روز 
جهانی سرطان كودک، 6 اسفند ماه سال جاری 

برگزار می شود.
آراســب احمديــان، دبيــر ايــن همايــش 
گروه هــای هــدف ايــن رويــداد تخصصی را 
صاحبان صنايع، اتاق هــای بازرگانی، بنگاه های 
اساتيد  و سياست گذاران،  دولتمردان  اقتصادی، 
و دانشــجويان حوزه مديريت و اقتصاد، مديران 

ارشــد و متخصصان شــركت های خصوصی و 
دولتی با تمركز بر فعاليت در حوزه مســئوليت 
مؤسسات  و  مردم نهاد  ســازمان های  اجتماعی، 
همکار بين المللی دانســت و گفت: »پروژه های 
مشــترک مســئوليت اجتماعی بين خيريه ها و 
مؤسســات اقتصادی رابطه ای دو ســويه ايجاد 
می كنــد و ســرمايه اجتماعــی ســازمان های 
مردم نهاد در كنار سرمايه اقتصادی بنگاه ها قرار 

می گيرد. 
بنابراين می تــوان گفت دو گروه طرفين يک 
معامله نيستند، بلکه شركای استراتژيک يکديگر 
محســوب می شــوند كه برای رسيدن به هدف 
مشــتركی كه خلق ارزش های جديد اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه اســت تــالش می كنند. 
بی شــک بدون همراهی متخصصان، سازمان ها 
و شركت های ملی و بين المللی برگزاری چنين 
رويدادی مقدور نيســت كه از همراهی و تالش 

ارزشمند آنها قدردانی می كنيم.«  
احمديان در پايان گفت: »اين مؤسسه خيريه 

قصــد دارد با همکاری مؤسســات آموزشــی و 
پژوهشی و در انطباق با استانداردهای بين المللی 
موجود در اين حوزه، با استفاده بهينه  از منابعی 
كه حاصــل كمک های مردمی اســت، روزهای 
سخت درمان كودكان مبتال به سرطان كوتاه تر 

و اثر بخش تر شود«.

حامی استوار پدران و مادران
 کودکان مبتال به سرطان

محک در تالش است تا با توسعه زيرساخت ها 
و همچنين توســعه كمي و كيفــي فعاليت ها، 
همواره به عنوان يکي از مؤسسات برتر در جهان 
شناخته شود و عملکرد آن افتخاري براي كشور 
عزيزمان باشــد تا اين هدف غايي محک تحقق 
يابد كه هيچ خانوادهاي در مســير درمان فرزند 
خود تنها نخواهد ماند و در تمام مســير درمان 
همه حمايت هــاي الزم را به طور يکســان در 

سراسر ايران دريافت خواهد كرد.

آراسب احمدیان، مدیرعامل »محک«:

برای پيشرفت فرايند اهدای عضو الزم است كه يک كشور در درجه 
اول سيســتم فراهم آوری اعضای منظم و فعالی داشته باشد. در مرحله 
بعد بايد با فرهنگسازی درست مردم كامال با مقوله مرگ مغزی آشنا بوده 
و جامعه بايد به اين باور رســيده باشد كه افراد مرگ مغزی مرده هايی 
هســتند كه قلب آنها می تپد و خداوند به آنها ايــن فرصت را داده كه 
رفتنشــان نجات بخش زندگی ديگران باشد. حجم كارهايی كه بايد در 
اين دو زمينه صورت گيرد به اندازه ای است كه وزارت بهداشت نمی تواند 
آن را به تنهايی انجام دهد. معموال در تمام كشــورها وزارت بهداشــت 
كار قانون گذاری، نظارت و بازرســی را بر عهــده دارد و كار اجرايی به 
NGOها سپرده می شود. در اين راســتا در ايران انجمن اهدای عضو 
ايرانيــان در ســال۱۳9٤ با هدف كمک به وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی برای بهبود فرايند اهدای عضو كشور توسط تنی چند 
از بــزرگان فراهم آوری و پيوند اعضا ايران و بزرگان فرهنگی و اقتصادی 
كشور تشکيل شده است. در ادامه توضيحات تکميلی مديرعامل انجمن 
اهدای عضو ايرانيان را درباره وظايف و فعاليت های صورت گرفته در اين 

انجمن را می خوانيد.
دكتر كتايون نجفی زاده با اشــاره به نحوه كاركرد دقيق و درســت 
سيســتم فراهم آوری گفت: تعداد واحدهای فراهم آوری در يک كشور  
بايد به تعداد كافی باشد يعنی در قسمت های مختلف يک كشور واحد 
فراهم آوری وجود داشته باشد و بتواند موارد مرگ مغزی را شناسايی و 
تشــخيص آن را قطعی كند. در مرحله بعد بايد از فرد مرگ مغزی به 
درستی مراقبت شود. همچنين نحوه صحبت با خانواده فرد مرگ مغزی 
در آن شرايط حاد روحی و نحوه رضايت گيری برای اهدای عضو بسيار 

اهميت دارد تا خانواده دچار صدمه روحی نشوند. 
دكتر نجفی زاده درباره لزوم فرهنگسازی مقوله مرگ مغزی و آشنايی 
آحاد جامعه با اين نوع مرگ اظهار داشــت: مردم يک كشور بايد بدانند 
كه در زمان مــرگ مغزی، به دليل باتــری اتوماتيک قلب و به بركت 
دستگاه های تنفس مصنوعی كه اكســيژن را به باتری قلب می رساند، 
تپش قلب در فرد فوت شده می تواند تا چند روز ادامه داشته باشد و در 
نتيجه اين امکان وجود دارد كه اعضای اين افراد تا قبل از اينکه سموم 

مغــزی كيفيت اعضا را از بين برده و آنهــا را از كار بيندازند به بيماران 
نيازمند پيوند شود. 

مديرعامل انجمن اهدای عضو ايرانيان در ادامه فرهنگسازی در زمينه 
اهدای عضو، حمايــت از خانواده های اهداكننده، آموزش تمام تيم های 
فراهم آوری اعضا و همينطور ايجاد ســامانه ثبت اطالعات فراهم آوری و 
پيوند اعضا در كشور را از مهمترين فعاليت های اين انجمن در سال 9۷ 
دانست و افزود: در سال ۱۳9۷ همچنين وظيفه ايجاد برنامه انتقال اعضا 
از اقصی نقاط كشــور به مراكز پيوند از سوی وزارت بهداشت به انجمن 
سپرده شده و در اين راستا برنامه ريزی بسيار دقيقی توسط متخصصين 
انجمن انجام شد. دكتر نجفی زاده ادامه داد: در نتيجه اين فعاليت ها در 
ســال 9۷ برنامه ثبت اطالعات فراهم آوری و پيوند اعضا شروع شد كه 

فاز اول آن در اســفند 9۷ در كشور اجرايی می شود و از اين پس تمام 
موارد مشکوک به مرگ مغزی تا زمان اهدا در سامانه ثبت می شوند. با 
راه اندازی اين سامانه از اين پس آمارهای ارائه شده بسيار دقيق و درست 
خواهد بود. وزارت بهداشــت با اســتناد به اين آمارها می تواند عملکرد 
مراكز فراهم آوری را بررسی كند و براساس اين نحوه عملکرد به ارتقای 
اين مراكز كمک و به رفع مشکالت موجود بپردازد. برخی از ارگان ها به 
خصــوص قلب و ريه زمان كم خونی كمی را تحمل می كنند و بايد هر 
چه ســريع تر پيوند شود اما متاسفانه در حال حاضر در بسياری از نقاط 
كشور مركز پيوندی برای پيوند اين اعضا وجود ندارد در نتيجه در موارد 
مرگ مغزی فقط كبد و كليه اهدا می شــود و قلب و ريه مناســب زير 

خاک می رود. 

دكتر كتايــون نجفی زاده از ارتقای دانش فراهم آوری اعضا به عنوان 
مسئوليت ديگری كه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بر عهده انجمن اهدای عضو ايرانيان گذاشــته شده اشاره كرد و افزود: 
تيم آموزشی انجمن به صورت بين المللی عمل می كند و در كشورهای 
ديگر هم تدريــس دارد. در ايران دوره های مدونی به همت انجمن و با 
كمک وزارت بهداشــت تهيه شد. در اين دوره ها، گروه آموزشی انجمن 
به همراه گروه اجرايی به مدت 5 تا ۷ روز در يکی از اســتان ها مستقر 
شــده و آموزش های الزم را در مورد ماهيت مرگ مغزی و فراهم آوری 
اعضــا به تمام افراد ذيربط می دهنــد. در اين دوره ها حدود 5٠٠ نفر از 
جمله حدود ۲٠٠ نفر پرســتارهای ICU و اورژانس، ســوپروايزرهای 
بيمارستان ها، پزشکان تاييدكننده مرگ مغزی و پزشکان مراقبت كننده 
از افراد مرگ مغزی، دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی استان و نيروهای 
داوطلــب مردمی آمــوزش می بينند. همينطور در هر دوره آموزشــی 
مسئوالن هر استان از جمله امام جمعه، استاندار، مديركل صدا و سيما، 
رياست دانشگاه و معاونين آنها برگزار درباره اهميت موضوع اهدای عضو 

توجيه می شوند. 
دكتر نجفی زاده ادامه داد: دوره های آموزشــی مدون انجمن اهدای 
عضو ايرانيان تا پايان سال 9۸ برنامه ريزی شده و در تالشيم استان هايی 
كه فعاليت مناسبی در زمينه فراهم آوری اعضا ندارند را آموزش داده و 

توجيه كنيم. 
مديرعامل انجمن اهدای عضو ايرانيان انسجام و ارتقای فعاليت های 
فرهنگی اهدای عضو در جامعه، مددكاری خانواده های ايثارگر اهداكننده 
عضو، آموزش تيم های اهدای عضو كشــور، برگزاری مراسم بزرگداشت 
پيوند اعضا )جشــن نفس(، برگزاری ســاالنه جشنواره تجسمی نفس، 
طراحی نخستين سامانه ملی صدور كارت اهدای عضو از طريق پيامک  

را از مهمترين فعاليت های انجمن در سال 9۷ دانست.
دكتر نجفی زاده ادامه داد: انجمن در زمينه فرهنگســازی يکپارچه 
اهدای عضو در كشــور توان خود را به كار گرفته و با عقد تفاهمنامه با 
ارگان های مختلف و با همکاری آنها در زمينه فرهنگسازی برای اهدای 

می كوشد. 

کتایون نجفی زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

اهدای عضو نیازمند فرهنگ سازی است

حمایت همه جانبه از تمامی کودکان مبتال به سرطان
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تاریخچه مهرانه
انجمــن خيريه حمايت از بيمــاران مبتال به 
سرطان اســتان زنجان )مهرانه( به شماره ثبت 
۲۷٠ در شــهريور ماه ســال ۱۳۸5 به پيشنهاد 
خانم دكتر مينوش مقيمی )فوق تخصص خون 
و آنکولــوژی( و آقای مهنــدس اصغر وثوق و با 
همت واالی خيرين زنجان شــکل گرفت و پس 
از اخذ مجوزهای قانونی از آذرماه همان ســال 
فعاليت های خود را در سطح استان زنجان آغاز 

نمود.

رسالت مهرانه
مهرانه تشکلی اســت غيردولتی، غيرسياسی 
و غيرانتفاعــی كه بــا اتکا به فضــل خداوند و 
مشاركت و حمايت مردم نيکوكار بر آن است تا 
با ياری نيروهای داوطلب مردمی امکان بهبودی 
بيماران مبتال به سرطان را بيش از پيش فراهم 
نموده و از طريق ارتقاء كّمی و كيفی ســالمت 
جســمی و روانی بيماران، روح اميد به زندگی 
را در آنان ايجاد نمايد. هم اكنون مهرانه كانون 
پر مهر و پناهگاهی مطمئن برای بيماران مبتال 
به ســرطان اين ديار تلقی می شــود كه اعضاء 
آن برای كاســتن آالم بيماران از هيچ كوششی 
فروگــذار نمی كنند. فرهنــگ حاكم بر مهرانه، 
اعتماد كامل به ارزشهای واالی انسانی، اسالمی، 
نوع دوستی، فداكاری، يکپارچگی درونی و تعهد 

است.

چشم انداز مهرانه
مهرانه  بر آن است كه حامی مستمر بيماران 
مبتال به سرطان و خانواده آنان در استان زنجان 

باشد.
مهرانــه  می كوشــد توجه ويژه خــود را به 
مداوای بيماران از طريق ارتقاء سالمت جسمی 

و روحی آنان معطوف نمايد.
مهرانه  تالش می كند با تکيه بر ارزش های 
واالی اســالمی و حس نوع دوستی و فداكاری، 
امکان بهبودی بيمــاران را فراهم نموده و روح 
اميد و بهبود كيفيت زندگی را در ايشــان ايجاد 

نمايد.

مهرانه  می كوشد با حمايت همه جانبه، هيچ 
بيمار مبتال به ســرطان از پرداخت هزينه های 

درمان و خدمات رفاهی ناتوان نباشد.
مهرانــه  قصــد آن دارد با ثبت مشــخصات 
وضعيت جســمی و درمانــی بيمــاران، بانک 
اطالعاتی جهت استفاده آماری و پژوهشی ايجاد 

نمايد.
مهرانه  تالش می كند جزء بهترين مؤسسات 
خيريــه در زمينه درمان و حمايــت از بيماران 
مبتال به سرطان در سطح ايران و شناخته شده 

در سطح جهان باشد.

تجهیزات خریداری شده
كلينيک راديوتراپی اين مجموعه با اســتقرار 
دســتگاه های فوق پيشرفته كه به همت خيران 
اين مجموعــه در اوج تحريم خريداری شــده 
است به بيماران سراسر كشور خدمات باكيفيت 

درمانی ارائه می دهد.
مركز تشــخيصی درمانی تخصصی سرطان و 
راديوتراپی مهرانه در ســال 9۳ با همت خيرين 
اقدام به خريد دســتگاه راديوتراپی )مدل انکور( 
از شــركت زيمنس آلمان به مبلــغ ٤ ميليارد 
و 9٠٠ ميليــون تومان كرده اســت كه يکی از 
پيشرفتهترين دســتگاههای راديوتراپی موجود 

در ايران ميباشــد. به منظور رفاه حال بيماران 
دستگاه دوم نيز به همان قيمت با ياری خيرين 
خريداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

فاز یک
فــاز اول اين كلينيک با هزينــه بالغ بر۲٤٠ 
ميليارد ريال احداث شده، كه فقط هزينه خريد 
دو دستگاه راديوتراپی از شركت زيمنس آلمان 
مدل انکــور 9۸ميليارد ريال ، هزينه دســتگاه 
سی تی ســيموالتور از شركت زيمنس آلمان و 
ليزر متحرک پنج نقطه از شركت سيرپا فرانسه 

۲5ميليارد و ۲5٠مليون ريال ميباشد.
به بركــت لطف و عنايت پــروردگار و ياری 
خيران زنجانــی و مديريت اصولی و منســجم 
حاكم بــر مهرانــه، بخش شــيمی درمانی اين 
مجموعه به همراه آزمايشگاه فوق تخصصی ۲۱ 
دی ماه 9۷ با حضور رئيس انستيتو پاستور ايران 
و استاندار زنجان افتتاح شد، اين خدمت مهرانه 
در راســتای ارائه خدمات باكيفيت و رايگان به 
بيماران رنجور و درد كشيده بسيار مؤثر خواهد 
بود. البته بخش شــيمی درمانی اين مجموعه از 
يکــم مهر ماه 96 اقدام بــه پذيرش بيمار كرده 

ولی به صورت رسمی افتتاح نشده بود.
 درمانگاه شيمی درمانی مهرانه از مجهزترين  

و مدرن ترين بخش شيمی درمانی كشور است 
كه در زنجان و به همت مهرانه راه اندازی شده 

است.
اين بخش مجهز به ٤۷ تخت بوده و سيستم 
احضار پرســتار و مکاتبه ای بــودن اين ارتباط 
بين بيمار و كادر درمان و روش خدمات رسانی 
پرســنل به مراجعه كنندگان و ســاير تجهيزات 
بر اساس اســتانداردهای روز اروپا طراحی شده 
است. همچنين دومين دســتگاه هايپر ترميای 
كشــور در بخش شــيمی درمانی مهرانه مستقر 

شده است.
الزم بــه ذكر اســت تمامی پرســنل بخش 
شــيمی درمانی در كنار متخصص بودن بومی 
زنجان می باشند و خدمات رســانی به مراجعه 
كنندگان بر اســاس رســالت های بشردوستانه 
مهرانــه و توجه به اصل تکريــم ارباب رجوع از 

تاكيدات مسئولين خير مهرانه می باشد.
ظرفيت موجــود در بخش شــيمی درمانی 
مهرانــه ۲ برابــر ظرفيــت شــيمی درمانــی 
بيمارســتان وليعصر )عج( می باشد و با آغاز به 
كار اين بخش بسياری از مشکالت از جمله باال 
 بودن حجم بيماران در اين بيمارســتان مرتفع 

شده است.
هزينه ساخت بخش عمومی آزمايشگاه فوق 
تخصص مهرانه نيز توسط خانواده مرحومه ليال 
)آناهيتا( محمدی به مبلــغ يک ميليارد تومان 
تقبل شده است. گفتنی است افتتاح آزمايشگاه 
فوق تخصص مهرانه دريچه ای به ســوی انجام 
تحقيقات پژوهش و تشــخيص و درمان بيماری 

سرطان خواهد بود.
بر اســاس آخريــن آمارها نزديــک به ۲٠ 
هزار نفر از بانوان سراســر اســتان زنجان و سه 
شهرســتان تحت پوشش مهرانه از جمله بيجار، 
ميانه و تکاب در كارگاه پيشــگيری از سرطان 

سينه مجموعه حضور يافته اند.
مهرانه با همکاری تنگاتنگ اداره كل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان حدود ۳٠ هزار دانش 
آموز را در شــهر زنجان و در ســطح مدارس به 
صورت منظــم در حوزه آموزش تغذيه ســالم 

آموزش داده است.

با حضور رئیس انیستیتو پاستور ایران صورت گرفت
مدیرعامل انجمن دیابت »گابریک« در 

گفت وگو با »عصر تشکل«:
110 هزار دیابتی 

عضو گابریک هستند

از هر 20 نفر یک نفر در دنیا مبتال به بیماری 
دیابت اســت، با وجود این آمار شرکت های 
سازنده نوشابه، شــکالت و فست فود روزانه 
افراد بیشتری را به سمت ابتال به این بیماری 
های این چنینی و شیوع پرخوری و اضافه وزن 

هدایت می کنند. 
23 نوامبر روز جهانی دیابت اســت. روزی 
که به مناســبت تولد پرفســور »فردریک 
بنتینگ« کاشف انسولین و جوان ترین برنده 
جایزه نوبل نامگذاری شده است. در دنیا ۴20 
میلیون نفر مبتال به دیابت هســتند. یعنی به 
طور خاص ازهر 20 نفر یک نفر در جهان مبتال 
به این بیماری اســت و این بدان معناست که 
شیوع دیابت در دنیا بسیار زیاد است. جالب 
اینجاســت نیمی از این افراد از بیماری خود 
بی خبر هستند و متاسفانه دیابت را هر چقدر 
دیر تشــخیص دهیم و دیرتــر کنترل کنیم 
عوارض باالتری خواهد داشــت.  به بهانه روز 
جهانی و هفته دیابت به سراغ »مهندس هرمز 
کیخانزاده مدیر عامل انجمن دیابت گابریک« 
رفتیم تا در خصوص عملکرد این موسسه در 
حوزه پیشــگیری و درمان دیابت و همچنین 
فعالیت های ان جی اویی این موسسه بحث و 
گفتگو کنیم. کیخانزاده که از مدیران جوان و 
سختکوش ان جی اویی کشورمان است از 1۴ 
سالگی با بیماری دیابت نوع یک دست و پنجه 
نرم می کند و بــه خوبی با معضالت و چالش 
های پیش روی این بیماران آشناست. گفتگوی 

ما با مهندس کیخانزاده را در ادامه بخوانید:
    

در خصوص بیماری دیابت و نقش افراد در 
آگاهی رســانی و کنترل این بیماری توضیح 

دهید.
به اعتقاد من ديابت يا همان قند كنترل نشــده 
خطرات بسيار مهمی دارد كه به همين دليل از آن 
به عنوان قاتل خاموش نام برده می شــود. بيماری 
هايی از قبيل سکته قلبی و مغزی، نابينايی و قطع 
عضو ناشــی از ديابت هســتند كه در تمامی ابعاد 
كنتــرل كــردن آن را برای بيماران ســخت كرده 
اســت. در اين زمينه همه گروه ها از رسانه گرفته 
تا دولت و تشــکل ها در اطالع رسانی در خصوص 
پيشگيری از اين بيماری نقش مهمی دارند تا مردم 
را به سمت آزمايش قند خون هدايت كنند. افرادی 
كــه از بيماری ديابت خود بی خبر هســتند بعد از 
يک يا دوســال به يکباره سکته می كنند در حالی 
كه اگر از بيماری شــان مطلع باشند می توانند آن 

را كنترل كنند.
 

همانطــور که می دانیــد در هفته دیابت 
هستیم و چند روز پیش روز جهانی دیابت را 
داشتیم. در خصوص فعالیت هایی که در این 

روز دارید توضیح دهید.
 روز جهانی ديابت به مناســبت تولد پرفســور 
بالتينگ كه انســولين را كشف كرد و به واسطه آن 
جايزه نوبل را بردنامگذاری شده است. انسولين يک 
داروی شفابخش اســت كه در گذشته افراد ديابت 
نوع يک در زمان خيلی كوتاه در نبود آن از دنيا می 
رفتند. ۱٤ نوامبر تولد پرفسور بالتينگ است و شعار 
امسال هم »ديابت و خانواده« است تا به واسطه آن 
به نقش مهم خانواده در تشخيص ديابت و كنترل آن 
اشــاره شود. زيرا اگر خانواده ها در جريان باشند كه 
بايد ســاالنه تست قند خون بدهند آن جمعيتی كه 
از بيماری ديابت شان مطلع نيستند با خبر خواهند 
شد و از مرگ و مير ناشی از اين اتفاق جلوگيری می 
شود.  پيشگيری ديابت نوع دو كه 9٠ درصد ديابتی 
ها را شامل می شود بسيار قابل كنترل است به اين 
معنا كه اگر شــما ريزفاكتورهای ديابت مانند اضافه 
وزن، كم تحركی و تغذيه ناســالم  را داشته باشيد 
ممکن است به اين بيماری مبتال شويد اما اگر سبک 
زندگی تــان را اصالح كنيد می توانيد تا ۸٠ درصد 
از ابتال به آن پيشگيری كنيد. بنابراين خانواده بسيار 

نقش مهمی در اين موضوع دارد. 
ادامه در صفحه 16

گفت وگو

موسســه خيريــه طنيــن 
پرشکوه مهر و به اختصار طپش 
از ســال ۱۳۸۸ فعاليت اش را با 
حمايت از كودكان بی سرپرست 
و بدسرپرســت بيمــار و خاص 
بــه كمک اعضای جــوان خود 
 ۱۳9۲ ســال  در  و  آغازكــرد 
موفق به اخذ مجوز از ســازمان 

بهزيستی شد.
اين حمايت مالــی در قالب 
ماهانــه، تهيــه دارو، اعمــال 
جراحی، هزينه رهــن و اجاره 
مســکن، پکيج مــواد غذايی و 
پوشاک برای اين خانواده ها بوده 

و است.  
كنيم  اعالم  كه  ســرافرازيم 
از هميار  تمام اعضای طپــش 

گرفتــه تا مديرعامــل بصورت 
كامــال رايگان و افتخــاری در 

خدمت كودكان هستند. 
نيازهای مالی موسسه تا امروز 
از طريق برگزاری مراسم مختلف 
از قبيل برگزاری كنســرت های 
گلريزان،  های  متنوع، جشــن 
بازارچه های گوناگون و همچنين 
جــذب اسپانســرهای مهربان 
صورت گرفته، امــا هزينه های 
دارو و مســکن و... اين عزيزان 

بسيار فراتر از اين ارقام است.  
الزم بذكــر اســت در راس 
سياســت های موسسه طپش 
اصل كار آفرينی بر مبنای حفظ 
كرامت انسانی خانواده های عزيز 
قرار دارد و خوشبختانه تعدادی 

از اين عزيزان جذب محيط كار 
شده اند. 

و  هــا  برنامــه  جملــه  از 
فعاليــت های صــورت گرفته 
برای ايــن عزيــزان ميتوان به 
كارآفرينی و اشــتغال تعدادی 

از مادران، تشکيل كارگاه های 
پــروری،  روانشناســی)فرزند 
اعتماد بنفس، گروه درمانی و...(، 
جلسات روانشناسی و مددكاری 
برای مــادر و فرزند، تشــکيل 
كالس های مهارت های زندگی، 

كمک  كالس هــای  تشــکيل 
درســی و كامپيوتر، تشــکيل 
و  اســتعداديابی  كالس هــای، 
خالقيت)تئاتر بــه همراه مربی 
آمــوزش تئاتــر( و كارگاه های 
كودكان)نقاشی،  برای  آموزشی 
و...(  شعرخوانی  گويی،  داستان 
اردوهــای فرهنگــی و هنری، 
تشــکيل  تفريحــی،  علمــی، 
پيشگيری  و  آموزش  كالسهای 
از هپاتيت و ايدز و ... اشاره كرد. 
از جملــه اهداف موسســه 
جذب كودكان و نوجوانان كار و 
خيابان و تحصيل آنها در مقاطع 
مختلف تحصيلی و علمی است. 
مجموعه  ايــن  افتخارات  از 
قبولی تعــدادی از اين عزيزان 

با رتبه های عالی در رشــته ها و 
در  است.  معتبر  دانشــگاه های 
جلســات متعدد با بهزيســتی 
برای بهبــود اوضاع اين عزيزان 
تالش بســيار زيادی در جهت 
تحقــق بخشــيدن  راه كارهای 
جديد بــرای اصالح امور مالی و 
معنوی و كاهش تعداد ساعات 
كار كــودكان كار برنامه ريــزی 
های كوتاه مدت و طوالنی مدت 
صورت گرفته و در دســتور كار 

موسسه قرار دارد. 
اميدواريــم به لطــف خدا و 
مهربانی شما نازنينان بتوانيم در 
اين مسير درخشان برای نسل 
گامهای  ســرافراز،  ايران  آينده 

موثر و طاليی برداريم.

معرفی سمن

موسسه خیریه طپش

افتتاح مجهزترین بخش شیمی درمانی توسط مهرانه در زنجان
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حسین دژاکام موســس »جمعیت احیای 
انســانی کنگره 60« از عملکرد این مجموعه 
در سال 96 و آخرین آمار میزان رهاشدگان 
از دام اعتیاد توســط این سازمان مردم نهاد 
در جمع  بــرای حضور  فرصت خوبی  گفت. 
همراهان و اعضای جمعیت احیای انســانی 
کنگره 60 بــود که در خالل ورزش و فعالیت 
های صبحگاهی شــان گپ و گفتی صمیمی 
داشــته باشــیم. افرادی که با رهایی از دام 
اعتیاد و یا اقــدام برای بهبود از این بیماری 
فعل خواستن را معنایی دوباره بخشیده اند. 
ســازمان مردم نهاد کنگره 60 با حدود ۸0 
تیم فوتسال و 60 تیم والیبال برای آقایان و 
بانوان از جمله سمن هایی است که در حوزه 
نیز فعالیت های گســترده ای دارد.  ورزش 
مطلب پیش رو اما گفتگویی کوتاه با موسس 
انســانی کنگره  احیای  بنیانگذار جمعیت  و 
60 درصد مهندس حســین دژاکام است که 
بی شک در رهایی بخش اعظمی از معتادان 
در سراسر کشــورمان از دام اعتیاد نقش بی 
بدیلی داشته است. گفت وگوی ما با این فعال 

اجتماعی را در ادامه بخوانید:
   

آقای دژاکام امروز به چه مناسبتی شما و 
بسیاری از اعضای کنگره 60 در پارک طالقانی 

گردهم آمده اید؟
اعضای موسســه گنگره 6٠ طبق برنامه ای كه 
هر جمعه دارد برای برگزاری مســابقات ورزشی و 
فعاليــت های اين چنينی در رشــته های مختلف 
امروز نيز دور هم جمع شــده اند تا تا در روزهای 
پايانی ســال نيز به پياده سازی برنامه های كنگره 
بپردازند. البتــه امروز به دليل جمعه آخر ســال و 
تعطيالت مسابقات حدود ۳٠ درصد از افراد فعال 
در اين برنامه حضور دارنــد اما در مابقی روزهای 
جمعه اســتقبال از حضور در مسابقات كنگره 6٠ 

در محل پارک طالقانی بسيار زياد و پرشور است.

اکنــون چه تعداد فرد عضو رســمی این 
موسسه هستند و تعداد نمایندگی های تان 

در سراسر کشور به چه رقمی رسیده است؟
اكنون حــدود 59 هزار نفر عضو جمعيت احيای 
انســانی كنگره 6٠ و صاحب كارت شناســايی اين 
مجموعه هستند كه عمده آنان مصرف كنندگان مواد 
مخدر هستند كه يا بهبود يافته اند يا در حال بهبودی 
اند. بخش ديگری از آنــان اعضای خانواده اين افراد 
هستند. همچنين كه بسياری از پزشکان، دانشجويان 
و محققين نيز از اعضای رسمی كنگره 6٠ هستند. ما 
5۳ مركز در ۲۱ اســتان كشور نمايندگی داريم كه 
آغاز فعاليت مان نيز از ســال ۱۳۷۸ بوده و حدود دو 

دهه است كه در اين زمينه فعاليت داريم.

چنــدی پیش ســایت »عصر تشــکل« 
فراخوانــی در رابطــه با موثرتریــن اقدام 
سمن های کشور داد که استقبال خوبی از این 
طرح شد. شــما به عنوان یکی از بزرگترین 
سمن های سراسر کشور که در حوزه اعتیاد 
فعالیت دارید کدام اقــدام در کنگره 60 را 
موفق ترین و موثرترین کار در ســال 1396 

می دانید؟
مــا در اين ســال اقدامات زيادی داشــتيم اما 
مهمترين موضــوع در مورد مقدار رهايی از اعتياد 
اســت كه در سال 96 داشــته ايم. اين آمار حدود 
هفته ای ۸٠ تا ۱٠٠ نفر است كه اگر 95 نفر ديگر 
در اين هفته آخر ســال به تعداد رهاشــوندگان از 
دام اعتياد در موسســه كنگره 6٠ اضافه شود، در 
ســال 96 ما ٤ هزار نفر را از اعتياد رهايی داده ايم 
كــه طول درمان اين افراد به طور ميانگين ۱۱ ماه 
بوده و ماندگاری شان نيز در دنيا بی سابقه بوده و 
در تمامی كشورهای پيشرفته اين امر بسيار پايين 

تر از ايران و كنگره 6٠ است.

به نظر شما و با توجه به این اقدامات رمز 
موفقیت مجموعه شما در چه موضوعی است؟

در واقــع بايد بگويم چاهی كه گنگره 6٠ كنده 
اكنون به آب رســيده اســت. اين شايد مهمترين 
رمز موفقيت ما در كارمان اســت. همه می گويند 
اعتياد بيماری العالج و غير قابل درمان اســت و 
افراد معتاد خودخواه و مرموز هســتند اما در اين 
موسسه ما نشان داديم كه اينطور نيست. اين يکی 

از كارهای مهم ما در اين ســال بــود. كنگره 6٠ 
نزديک ٤ هزار نفر پرســنل به صــورت پاره وقت 
دارد كه هيچکدام حقوقی نمی گيرند. تمامی افراد 
داوطلب هستند و بايد يک سری شرايط و آزمون 

ها را پشت سر بگذارد.

برآورد شــما از شــرایط ســمن ها در 
ســال 96 چیســت و در کل آیا سال خوبی 
 را در حوزه فعالیت اجتماعی پشــت ســر 

گذاشته اید؟
به اعتقاد من سال 96سال خوبی بود زيرا ما در 
حال رسيدن به بلوغ برای فعاليت سمن ها هستيم 
و بايد توجه داشته باشيم كه اين بلوغ خيلی زمان 
بر اســت. تالش برای انسان سازی يک قرن زمان 

می برد و ما نبايد در اين راستا عجول باشيم. 
ما نيازمند آموزش دهنده ماهر و متون آموزشی 
خوب هســتيم كه بايد آن را به مرور تامين كنيم. 
اما در مجموع ســال 96 ســال خوبی بوده و يکی 
از خوبی هــای آن اين اســت كه برخی از دســت 
انــدركاران دولتــی به تشــکل ها توجــه كردند. 
دســتگاه هايی نظيــر قوه قضاييه، وزرات كشــور 
وزارت بهداشت كارهای مثبتی در راستای حمايت 

معنوی و توجه به سمن ها انجام دادند.

در نتیجه به اعتقاد شــما توجه دولت به 
سمن ها در این سال بیشتر شده؟

اهتمام معنوی دولتی ها به سازمان های مردم 
نهاد رو به رشــد بوده ولــی حمايت مادی خاصی 

نبوده اســت. البته كنگره 6٠ نيازی به موضوعات 
مادی ندارد زيرا خودش توانا اســت. اما فعاليت ان 
جــی اويی نيازمند حمايت اســت زيرا 9٠ درصد 
حوزه درمان و پيشگيری بر عهده تشکل ها است. 
اما به نسبت اين خدمات، امکانات مناسبی به آنان 
داده نشــده اســت.همانطور كه می بينيد تمامی 
ورزش هايی كه مــا در اين مکان انجام می دهيم 
بدون هيچ امکاناتی اســت و تمامی ورزش ها روز 
آسفالت انجام می شود در نتيجه كه مشخص است 
كمکی به ما نشده. بنابراين نمی توان انتظار داشت 

كه ان جی او به اين صورت رشد كند.

یعنی فاصله حرف تا عمل زیاد است؟
در عمل كار خاصی انجام نمی شود و حمايتی 
از تشــکل ها صــورت نمی گيــرد، بودجه برخی 
ستادها و سازمان ها مانند گوشت قربانی است كه 
در مسيرهای اشــتباه هزينه می شود و از آن سو 
معتــادان و كارتن خواب ها هم در خيابان ســرما 

می كشند. 
اين در حالی اســت كه تمامی دســتگاه های 
دولتی وظيفه دارند كه به آســيب های اجتماعی 
بپردازند و مشــغول اين فعاليت ها باشــند اما تا 
زمانی كه چيزی نکاشــتيم چيــزی درو نخواهيم 
كرد. در مجموع من راضی هســتم زيرا پيشــرفت 
هايــی هرچند اندک وجود دارد و تمامی دســت 
انــدركاران دولتی نگاه مثبتی به اين امر دارند چرا 
كه ان جی او در ســال ۱۳96 به چشم آمد و ديده 

شد.

عضویت در
شبکه ملی اعتیاد کشور

 
شــبکه ملی ســازمان های مردم نهاد حوزه 
اعتياد كشور مجموعه ای متشکل از سازمان ها و 
موسسات غير دولتی فعال در حوزه اعتياد كشور 
است كه پروانه فعاليت آن توسط وزارت كشور و 

با امضای وزير كشور صادر شده است.
 ارتقاء نقش و كيفيت فعاليت ســازمان های 
غير دولتی در حوزه های آموزش، پيشــگيری، 
كاهش آسيب، درمان، حمايت و  توانمندسازی 
مبتاليان به اعتياد مهم ترين ماموريت اين شبکه 

به شمار می رود.

از اهداف اين شــبکه می توان به موارد ذيل 
اشاره كرد:

 ايجاد ساز و كار تبادل تجربيات، همفکری 
و همراهی بين سازمان های غير دولتی فعال در 

حوزه اعتياد
 مشــاركت در سياست گذاری ها و تصميم 
ســازی های ملی، منطقــه ای و بين المللی در 

زمينه مقابله با اعتياد
 تقويــت و توان افزايی ســازمان های غير 
دولتی فعال در حــوزه اعتياد در قالب يک نهاد 
واحد به منظــور افزايش تــوان حمايت گری و  

مطالبه گری آن ها
 جذب مشــاركت هــای مردمــی، ملی و 

بين المللی
 حمايت از فعاليت های تخصصی سازمانهای 

مردم نهاد عضو
لــذا در راســتای جــذب مشــاركت همه 
ســازمان های مردم نهاد از كليه فعاالن مردمی 
حــوزه اعتياد دعوت می گــردد ضمن  عضويت 
در اين شــبکه و همچنين ارتبــاط و تعامل با 
ساير سازمان ها و موسسات غير دولتی فعال در 
حوزه اعتياد، از خدمات حمايتی، تسهيل گری، 

آموزشی و توان افزايی آن بهره مند گرديد.

شرایط عضویت در شبکه
مطابق آيين نامه، اشــخاص حقوقی ذيل می 
توانند به عنوان »عضو اصلی« به عضويت شبکه 

در آيند :
۱- ســازمان های مردم نهــاد دارای پروانه 
فعاليت از فرمانداری ها، اســتانداری ها و وزارت 

كشور
۲- موسســات و مراكــز غير دولتــی و غير 
انتفاعی دارای پروانه تاسيس و فعاليت از سازمان 

بهزيستی
۳- ســازمان های مردم نهــاد جوانان دارای 

اعتبارنامه فعاليت از وزارت ورزش و جوانان
٤- موسســات خيريــه دارای مجوز از پليس 

امنيت ناجا
 قيد شــدن عنوان اعتياد يا آســيب های 
اجتماعی در اساسنامه و يا فعاليت اجرايی موثر 
در اين حوزه از سوی موسسات متقاضی الزامی 

است.
 ضمنا افراد حقيقــی فعال در حوزه اعتياد 
)پزشکان، روانپزشــکان، روانشناسان، مددكاران 
اجتماعــی، مشــاوران و ... ( و همچنين مراكز 
انتفاعــی فعــال در اين حوزه )مراكز مشــاوره، 
كلينيک های ترک، مراكز اقامتی، مراكز بستری 
و ... ( نيز می توانند به عنوان »عضو وابسته« در 

شبکه فعاليت نمايند.

مدارک الزم جهت عضویت
 تکميل فرم عضويت

 نامه تقاضای عضويت بــا امضای باالترين 
مقام موسسه

 كپی مجوز ، پروانه و يا اعتبارنامه فعاليت
 كپی آگهی تاسيس يا تغييرات

 كپی روزنامه رسمی
 كپی اساسنامه

گزارشات و رزومه فعاليت موسسه )اختياری(
جهت كســب اطالعــات بيشــتر و دريافت 
فايل هــای مورد نياز ،با شــماره تلفن های ذيل 

تماس حاصل نماييد :
55۷96۸۷۲-٠۲۱
55۷9۷66۸-٠۲۱
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اجتماعی  روان  ســالمت  هميــاران 
ايران از ســال۱۳۷۷ به كوشش سازمان 
بهزيســتی فعاليــت خود را بــا هدف 
پيشــگيری از آســيب هــای اجتماعی 
وارتقاء سالمت روانی اجتماعی مبنی بر 
رويکرد و اســتفاده از نيروهای داوطلب 
مردمی در ارتقاء سطح سالمت اجتماعی 

آغاز كرد. 
جمعيــت هميــاران ســالمت روان 
اجتماعــی ايــران در بهمن ماه ســال 
۱۳۸٠پــس از اخــذ مجوز رســمی از 
وزارت كشــور و طــی نمــودن مراحل 
قانونــی در قالب ســازمان غيــر دولتی  
)NGO( بــه ثبــت رســيد. جمعيت 
غيردولتــی،  موسســه ای  هميــاران 
 مســتقل، غيرسياســی و غيرانتفاعــی 

است. 
يکــی از اهداف مهــم آن آموزش و 
افزايش سطح آگاهی مردم جامعه است.

اين جمعيت در در ســال۱۳۸6به ثبت 
قانونی رسيد. 

اهداف جمعیت همیاران سالمت 
روان مهر افسریه

 پيشگيری از آسيب های اجتماعی
 ارتقاءسطح سالمت جامعه از طريق 

آموزش
 اجرای برنامه های مشــاركتی در 
زمينه پيشگيری از آسيب های اجتماعی 

در جامعه محلی
 افزايش آگاهی ها و توانمند افزايی 

افراد بخصوص بانوان
 همکاری با ســازمان ها و نهادهای 

محله

فعالیت ها
اين فعاليتها به دو صورت كلی انجام 
می گيرد: پايگاه سالمت روان اجتماعی 

مهرافسری و گروه های هميار. 
برای مشــخص كــردن فعاليت های 
پايگاه بهتر است ابتدا به اين سوال پاسخ 
داد كه چه كســانی به اين مركز مراجعه 

می كنند:

۱-افراد آسيب ديده )زنان و كودكان 
آسيب ديده،معتادان،بيکاران ونيازمندان 

،دختران فراری و...(
۲-افــراد در معــرض آســيب مانند 
خانواده هايی كه عضو معتاد دارند،خانواده 
هايی كه بين والدين اختالف وجود دارد 
كه  قراردارند.افرادب  طالق  ودرآســتانه 

درمعرض استرسهای شغلی و...
۳-افراد معمولــی كه متعلق به هيچ 
يک از دو گروه فوق نيســتند و زندگی 
اين  دارندوبدنبال حفظ  نســبتاًپايداری 

پايداری هستند.
در بررسی فعاليت های پايگاه بايد به 
اين موارد اشاره كنيم:  مشاوره اوليه در 
زمينه مشــکالت روحی وروانی از قبيل 
اضطراب ،اســترس افســردگی وسواس 
فکری-عملــی ،اختالفات زناشــويی و...

توسط كارشناس وارجاع به مراكز مشاوره 
تخصصی. برگزاری كالســهای آموزشی 
جهت پيشگيری از اعتيادو ارجاع آسيب 
ديدگان )معتادين و خانواده های آنان(به 

مراكز ذيربــط. همکاری در اجرای طرح 
پيشگيری از تنبلی چشم. مشاوره حقوقی 
وقضايی با استفاده از كارشناسان مجرب. 
ارجاع به مراكز توانبخشــی، مددكاری، 
ژنتيک در ســازمان بهزيستی. برگزاری 

كارگاههای آمــوزش مهارتهای پيش از 
ازدواج. آموزش زندگی خانواده. شناسايی 
گروه های در معرض آسيب های اجتماعی 
ازقبيل)زنان آسيب ديده، دختران فراری، 

كودكان كارو...(

پوران موسوی تشریح کرد:

چشم انداز جمعیت همیاران سالمت
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 انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی
انجمن حمايت و  ياری آســيب ديدگان اجتماعی )احيای 
ارزش هــا( به شــماره ثبــت ۱۱۲٠۱)مؤسســه غيردولتی، 
غيرانتفاعــی وعــام المنفعه( در ســال ۱۳۷۸ پــس از اخذ 
مجــوز رســمی از وزارت كشــور تأســيس و از آن زمان تا 
كنون امرآگاهی رســانی، پيشــگيری و ارائه خدمات مشاوره 
و مــددكاری اجتماعی به اقشــاردرمعرض آســيب، حمايت 
ازنهاد خانواده وتوانمندسازی اقشارآسيبپدير را درسطح ملی، 

موضوع فعاليت خود دارد. 
انجمن احيا با هدف آگاهی بخشــی، اطالع رســانی، ارائه 
خدمات مددكاری اجتماعی، مشاوره ای و مهار بهنگام آسيبهای 
اجتماعی جهت حمايت از اقشار محروم و خصوصاً نهاد خانواده 
پا به عرصه جامعه مدنی ايران گذاشت. از اين رو برنامه های 
كاهش آسيب را از طريق برگزاری سمپوزيومها، ورک شاپها، 
 نشســت ها، مصاحبهها و روشــهای مختلف اطالع رســانی 

آغاز كرد. 

چشم انداز احیاء
جامعه ای عاری از آسيب های اجتماعی و مواجهه منطقی 
با مشکالت اجتماعی بجای برخوردهای قهری و جرم انگارانه 
و يا ســرپوش نهادن بر آنها. پيشــگيری از گسترش ويروس 
HIV و انگ زدايی از مبتاليان به ان با همکاری مســئوالنه 
حکومــت، جامعه، بخش خصوصــی و نهادهای مدنی، تالش 

برای شکلگيری جامعه مدنی پويا، مقتدر و منتقد. 

اهداف کوتاه مدت 
 مداخله بهنگام در بحران های اجتماعی

 اطالع رســانی و آگاهســازی شــهروندان در خصوص 
آســيبهای اجتماعــی و نحوه پيشــگيری از آنهــا از طريق 
مصاحبه، مقاله، ســاخت فيلم، انيميشــن های كوتاه، حضور 
در مکانهای عمومی و پرخطر برای اطالع رسانی و پيشگيری

 ارائه مشاوره تلفنی رايگان  
 برگزاری كارگاههای آموزشــی و نشست های تخصصی 
بــرای طيفهای مختلف اجتماعی به منظور اطالع رســانی و 

افزايش آگاهی در سطح جامعه
 مذاكره و همکاری با دولت در رابطه با سياستگذاريها و 

برنامه  ريزيها برای كاهش آسيب 

فعالیت های انجمن
 ارائــه خدمــات مشــاوره تلفنــی از طريــق شــماره 
تلفن هــای669٠۱٠۱٠ و 669۳55۲٤ به اقشــــــــار در 
معرض آســيب در زمينه های اطالع رســانی ايدز و هپاتيت، 
ازدواج- طــالق، مهارت های زندگی، مشــکالت و مســائل 
روانی، مشــکالت تحصيلی و شغلی، اختالفات خانوادگی، هم 

وابستگی متقابل، اعتياد، خودكشی و... 
 حمايــت از كــودكان يتيم ايدز و پرداخت مســتمری 

ماهيانه 

 حمايت از زنان سرپرست خانواده متأثر از ايدز )مادران 
حامی سالمت( 

 برگزاری كالســهای توانمندســازی و ظرفيت ســازی 
مادران حامی ســالمت از طريق آموزش مهارت های فردی، 

مهارت های زندگی و... 
 تربيت مادران حامی ســالمت به عنوان سفيران اطالع 
رســانی در جهت پيشــگيری از انتقال ويروس اچ آی وی / 
ايدز كه  از طريق ارائه آموزش های الزم توســط پزشــکان، 

متخصصين، مشاورين و ... صورت می گيرد. 
 برپايی غرفه های اطالع رســانی و معرفی فعاليت های 

انجمن
 استقرار پايگاه سيار اطالع رسانی ايدز)موبايل كلينيک( 
در اماكــن عمومی به ويژه پارک هــا، ميادين و ... به منظور 
اطالع رســانی، انجام مشــاوره و تســت رايگان، داوطلبانه و 

محرمانه  اچ آی وی / ايدز برای اقشار مختلف جامعه 
 ارائه خدمات VCT  جهت انجام مشــاوره، تشــخيص 
 Rapid( ســريع، تســت محرمانه و رايگان اچ آی وی / ايدز

Test( و ... 
 حضــور بهنگام در حوادث غيرمترقبــه از جمله حضور 

فعال در زلزله های بم، اهر و ورزقان و سرپل ذهاب 
 تالش درجهت تشــويق و ترغيب هموطنان شــهرهای 
مختلــف كشــورمان در خصــوص تأســيس و راه انــدازی 
مركز مشــابه برالگوی انجمن احياء ارزش ها در شــهرهای 
مختلف كشــور، خوشــبختانه تاكنون مؤفق بــه راه اندازی 
 اين مركــز در شــهرهای تبريــز، شــيراز، كــرج، كرمان، 

اراک گرديده ايم.

انجمن توان یاب
مواجهــه با پديــده تبديل يک فرد معلــول از نگاه جامعه به 
فــردی توانياب نيازمنــد نگاهی فراتر از مليت ،جنســيت ،دين 
نژاد و... اســت.در اغلب كشورها مســئوليت نهايی بهبود شرايط 
و كاهش موانع برای توانيابان به دولت ها واگذار شــده است.ولی 
اين واگذاری، مسئوليت ســاير ارگانها نظير سازمانهای دولتی و 
غير دولتی و افراد جامعه را برطرف   نمی سازد. بنابراين حضور و 
ايفای نقش فعال داوطلبين اين حوزه در جامعه می تواند نقفش 
تاـــيرگذاری در بهبود اين شرايط داشته باشد. در همين راستا 
انجمــن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب به شــماره ثبت 
۱۱۲٠۳ به عنوان نهادی غير دولتی، غير انتفاعی در سال ۱۳۷۸ 

با اخذ مجوز رسمی از وزارت كشور فعاليت خود را آغاز كرد.
اهداف انجمن: ۱-  پيشــگيری ثانويه ۲-  توانبخشی بهنگام  

۳-برابری فرصت ها
در راستای تحقق اهداف فوق اقدام به:  

 راه اندازی مركز توانبخشــی روزانه به منظور ارائه خدمات 
صد در صد رايگان توانبخشــی شامل: كاردرمانی، گفتاردرمانی، 
فيزيوتراپی، درمان با بازی و هنر و ... به كودكان معلول جسمی- 
حركتی غيرذهنی از بدو تولد تا ۱6 با بيش از ۱9 ســال ســابقه 

درخشان
 مشاوره فردی، گروهی برای راهنمايی و كمک به خانوادهها 

 برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده ها 
 همکاری با نهادهای دولتی و بين المللی به منظور اجرايی 
كردن هرچــه بهتر قوانين داخلی و پيوســتن به معاهدات بين 

المللی در جهت بهبود شرايط توان يابان 
 كمک به تأســيس و راه اندازی و ارتقای كيفيت ســازمان 

های مشابه در سطوح محلی و ملی
 اطالع رســانی فعاليتهای توانبخشی در حوزه پيشگيری و 

مداخله بين اقشار مختلف جامعه  

فعالیت های اصلی انجمن 
ارائه خدمات توانبخشی با حضوركادر مجرب و فارغ التحصيل 
از دانشــگاه هــای درجه يک كشــور در مقاطع كارشناســی و 
كارشناسی ارشد )۳ كاردرمانگر، ۲ گفتاردرمانگر و ۲ روانشناس( 
كــه همگی دارای گواهــی مجوز كار با دســتگاه نوروفيدبک و 
بيوفيدبک هســتند، به صورت تمــام وقت و تيمی و بهره مندی 

بيش از ده كودک در هر ساعت از خدمات واحدهای مختلف
 همکاری با دانشــکده های توانبخشی دانشگاه های )علوم 
بهزيســتی، شهيدبهشــتی، ايران و تهران( در خصوص پذيرش 
دانشــجويان كارورز با توجه به اســتاندار و مجهز بودن كلينيک 

توان ياب 
 راه انــدازی واحــد نوروفيدبــک و بيوفيدبــک به صورت 
تخصصی و به عنوان درمان مکمل در روند توانبخشــی و تسريع 

در بهبود كودكان 
 برگزاری كالس های هفتگی مادران اميد )زنانی كه صاحب 
فرزند دارای معلوليت می باشــند( با موضوعات مختلف، ازجمله: 
آشــنايی با معلوليت ها –روش های افزايــش اعتماد به نفس و 
خالقيــت در كــودكان – خانواده و مشــکالت رفتاری ، عاطفی 
كودكان – تربيت جنسی كودكان – تغذيه كودكان – بلوغ و آماده 
سازی والدين برای ورود فرزندان به دوره نوجوانی و بلوغ – روابط 

سالم والدين با يکديگر و تاثير آن بر فرزندان و ...(  
 برگزاری كالسهای استعداديابی و پرورش كودكان مددجو 

در زمينه موسيقی، نقاشی، تئاتر 
برگزاری كالسهای توانمندسازی مادران اميد جهت اشتغال و 

كسب مهارت در حيطه های مختلف 
 حضــور بهنگام در حوادث غيرمترقبــه از جمله حضور در 

زلزله های بم، اهر و ورزقان، سرپل ذهاب

دستاوردهای مهم
 راه اندازی سيســتم نــرم افزاری تحــت وب جهت ثبت 
پرونده ها و آمار مددجويان توان ياب، در حال حاضرساليانه بالغ 
بر  ۲۳6 مراجع به صورت ثابت تحت پوشــش توانبخشی انجمن 

قرار دارند.

فعالیت های حمایتی
 اهدای وسايل كمکی توانبخشی از جمله ويلچر ،واكر،كفش 

طبی عينک سمعک 
 ارجاع كودكان به مراكز معتبر علمی آزمايشگاهی پزشکی 

بيمارستانی 
 كمک در جهت دريافت داروهای رايگان برای كودكان 

 ايجاد تسهيالت جهت خدمات داندانپزشکی رايگان 
 اهدای سبدهای غذايی، پوشاک، لوازم التحرير، پوشک بچه 

و... به صورت دوره ای.

معرفی گروه احیا متشکل از 2 انجمن »احیا« و »توان یاب«

گروه احیا را بیشتر بشناسیم
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خورشید  خانه  مرکز  موسس  ارشد  لیال 
است که بسیاری از شما نام آن را شنیده 
اند. مرکزی که در ســال 13۸5 در منطقه 
دروازه غار تهران و به پیشــنهاد سازمان 
بهزیستی تأســیس شد. این مرکز از سال 
کرده  پذیرش  را  زن   2500 تاکنــون،   ۸5
است. خانه خورشــید هدف خود را ارتقاء 
مواد  زنان سومصرف کننده  زندگی  کیفیت 
زنان  یافته،  بهبــود  و محرک،زنان  مخدر 
دارای رفتارهای پرخطر و فاقد سرپناه می 
داند و برای افزایش دسترســی های آن ها 
بــه خدمات، کاهش آســیب های مرتبط، 
این قشــر و  برای  حمایت های اجتماعی 
است.  کرده  فراهم  آن ها  توانمندســازی 
ارشــد و همکارانش در ســال 1377 در 
انجمن حمایــت از حقوق کودکان از جمله 
نخستین گروه هایی بودند که بحث کودکان 
خیابانی را مطرح کردند و تالش ها در این 
زمینه را قوت بخشــیدند. او در گفتگو با 
عصر تشکل از اهداف و فعالیت های اخیر 

این موسسه می گوید: 
   

خانم ارشد در خصوص خانه خورشید و 
فعالیت های اخیر آن توضیح دهید.

اين موسســه در سال ۱۳۸5 با هدف كاهش 
آســيب اعتياد زنان و با پيشــنهاد بهزيســتی 
تاسيس شد كه اولين مركز در ايران و خاورميانه 
بود. همانطور كه می دانيد كار كردن با زنانی كه 
آســيب های زيادی را تجربه كرده اند همواره با 
مشکالت بسياری همراه اســت. من دروازه غار 
را برای ايــن كار انتخاب كردم زيرا در دهه 5٠ 
در آن منطقه دانشــجو بودم و با آسيب های آن 
نيز آشنا بودم. من در دهه۷٠ به سراغ كودكان 
خيابانــی در اين منطقه رفتم و همان موقع كار 
با كودكان را با جمعی از اعضای انجمن شــروع 
كرديم كه در نتيجه آن خانه ی كودک شــوش 
و ناصر خســرو تاسيس شــد. ما در آن مقطع 
به كودكان حمايت هــای درمانی ، تحصيلی و 
آموزشــی می داديم. از آن زمان تاكنون من با 
اين موضوع ارتباط داشتم و می ديديم كه عموم 
اين افــراد و كودكان با خانــواده های درگير با 

اعتياد زندگی می كنند.

به نوعی  مهمترین خدمات شــما یــا 
متفاوت ترین آنها به زنان چیست؟

ما ۱٤ سال است كه گشت آوت ريچ را داريم 
و از ٤ نفر زن بهبود يافته به عنوان امدادرســان 
محلی كمک می گيريم و به آنان حقوق پرداخت 
می كنيم تا روزانه ۲ ســاعت با يک كوله پشتی 
حامل كاندوم، سوزن و ســرنگ، لباس زير، پد 
بهداشــتی، پد الکلی، پمادهای سوختگی، آنتی 
بيوتيک، پماد، آ د، شامپوی گال و شپش و لبی 
بــه پارک ها، فضاهای بی دفاع محله بروند و به 
كارتن خواب ها آموزش مراقبت از خود، ارجاع 
و مشاوره برای بهبود شرايط بدهند. در تمام اين 
۱٤ ســال ما برگزاری جلسات هفتگی ان ای را 

در خانه خورشيد داريم.
مراجعين در خانه خورشــيد جلسات مشاوره 
های فردی و گروهی روانشناســی و مددكاری 
اجتماعی را دريافت مــی كنند. در حال حاضر 
۱٠9 كــودک كار بــرای غربالگری اچ ای وی و 
حمايــت هــای اجتماعی تحــت حمايت های 
آموزشی، تحصيلی، هنر، اوقات فراغت، درمانی 

و بهداشتی موسسه قرار دارند.

 در حوزه زنــان چه فعالیت هایی انجام 
دادید؟. آیا پیشــگیری از بیماری ایدز نیز 

در دستور کارتان بود؟
ما در سال ۱۳۸5 كار را رسما شروع كرديم و 
آن موقع مركز گذری كاهش آسيب زنان بوديم 
كه نگاهی انســانی به افراد درگير ســوءمصرف 
داشــت. ما در حــوزه پيشــگيری از اچ ای وی 
برای زنان، والدين كودكان، داوطلبان تشکل ها 
و جوانان آموزش های زيادی داريم. ســه جلد 
كتاب بــرای پيشــگيری از اج ای وی تاليف و 
توليد شــد. ما به زنان آسيب ديده حمايت های 
اجتماعی و حقوقی می دهيم، چرا كه بســياری 
از زنان كه به ما مراجعه می كنند فاقد اطالعات 
هويتی و شناسانامه هستند و ما سعی می كنيم 

با فرايند های قانونی و كمک به اين افراد هويت 
شان را به آنان بازگردانيم.

 به عنوان یک فعال حوزه زنان که انواع 
آسیب های اجتماعی را از نزدیک دیده و 
با افراد آسیب دیده مواجه ی چندین ساله 
داشــته اید، مهمترین دغدغه شما در این 

حوزه چیست؟
ما ۱٠ ســال به عنوان دی ای ســی فعاليت 
می كرديم و با ماده ی ۱5 ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر كار را شروع كرديم كه اعتياد را به عنوان 
نوعی بيماری می شناخت. اما به تدريج كه مواد 
محــرک جايگزين مصرف افراد شــد داوطلبان 
بيشتری برای ســوءمصرف آن مواد پيدا شد و 
به همان مراتب مشکالت ما نيز بيشتر شد. بعد 
از آن زمان طبق ماده ۱6 كه در ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر تعريف شــد، تــرک اجباری برای 
معتادان متجاهر و دســتگيری آنان كار را برای 
ما سخت می كرد. زمانی كه ستاد مبارزه با مواد 
مخــدر با اين برنامه به پيش رفت، شــهرداری، 
سازمان بهزيستی و ساير نهادها می توانند نظر 
ديگری داشته باشند كه متاسفانه چنينی برنامه 
هايی اثربخشی مناســبی نخواهند داشت و در 
نهايت اين ناهماهنگی مشکالت را برای ما ايجاد 

می كرد.

شرایط  این  در  شما  مشکالت  مهمترین 
چه بود؟

به واقع از دست دادن افراد در مرحله درمان 
به واســطه اين سياســت های از هم گسيخته 
دولت كه به عنــوان معتاد متجاهــر اين افراد 
دســتگير می شدند خيلی شرايط سختی ايجاد 
می كرد زيرا اين رفت و برگشت موجب اوردوز 
آنها می شــد كه به نوعی بازگشــت دوباره آنها 
به زندگی طبيعی را بــه تاخير می انداخت. در 
همين شرايط ما سعی كرديم گروه هدف مان را 
تغيير دهيم. ما تا ســال 9۳ صدای زنانی بوديم 
كه به عنوان ســوءمصرف كننده مــواد بودند، 
روزانــه برای ۱٠٠ زن و ۲5 نفر از كودكان آنان 
خدمات كاهش آسيب ارايه می كرديم. كسانی 
كه سياست گذاران مشکالت آنها را نمی ديدند. 
در حال حاضر ما به زنانی كه به قطع وابســتگی 
رسيدند خدمات ارايه می كنيم. ما به زنانی كه 
به قطع وابســتگی رسيده بودند كمک كرديم تا 
شــغل و مهارت بياموزند. اين تغيير گروه هدف 
برای ما موجب شد تا ٤۸٠ نفر از زنانی را داشته 
باشيم كه قطع ســوءمصرف كرده اند. بنابراين 
اين گروه ها و مســايل شــان را بررسی كرديم 
و اشتغالزايی از نوع بســته بندی و مونتاژ برای 
شــان ايجاد كرديم. شــکالت ، لوازم التحرير ، 
جعبه پيتزا و يا ساير اقالم از جمله اين كارها ی 

بسته بندی بود.

 چه خدمتی در این میان وجود داشــت 
کــه خیلی عالقمند بودید بــه زنان ارایه 
دهید و در مسیر آن مشکالت زیادی بود؟

ما عالقه داشتيم كه امکان دندانپزشکی برای 
آنان فراهم كنيم كه هميشه مشکالتی در مسير 
آن وجود داشت. اين موضوع خيلی برای افرادی 
كه دوره ای ســوءمصرف مواد داشتند آسيب زا 
بود و موجب می شــد مشکالت زيادی برای آن 
زنان بوجود آيد. به نوعی اين امر مانع از بازگشت 
شــان به زندگی عادی و جامعه پذيری آنان می 
شد و در ظاهر شــان اثرات منفی داشت. اما ۳ 
سال پيش توانستيم با كمک انجمن نيکوكاری 
دندانپزشکان خدمات دندانپزشکی رايگان برای 
اين گروه فراهم كنيم. اين ســايت دندانپزشکی 
در كنار سايت اشــتغال كمک های بسياری در 

اين حوزه كرد.

 مهمترین چالــش کار در حوزه زنان از 
نگاه شما چیست؟

يکی مسايل پيشگيری سطح يک است كه در 
كشور ما انجام نمی شود. زيرا زمانی كه ما داريم 
با يک انبر به كاهش مشکالت كمک می كنيم از 
سوی ديگر مشکالت اجتماعی با كاميون اضافه 
می شود. پيشگيری ســطح يک بايد برای همه 
فرزندان در مقاطع ســنی و تحصيلی انجام شود 
زيرا يک مهارت اســت. اما فرزندان ما همچنان 
فاقد ابزار مقابله هســتند. زمانی كه خشونت در 
جامعه زياد است به خاطر عدم مهارت و كنترل 
خشــم است. افراد در خانواده آموزش می بينند 
در شــرايطی كه بايد اين آموزش ها صحيح تر 
به كودكان ارايه شود. ما شيوه های همسری را 
به فرزندان مان نياموخته ايم. پدری و مادری و 
والدی بايد به همه آموزش داده شــود. اگر اين 
آموزش ها نباشد شاهد اشــاعه خشم خواهيم 
بود.  زمانی كه صحبت از افزايش شادی و نشاط 
به چهار شــنبه سوری اشاره می كنند در حالی 
كه شادی و نشــاط فقط در مناسبت ها نيست. 
موضوعاتی نظير عدالت، حقوق افراد، تحصيالت 
و اشــتغال از عواملی است كه می تواند موجب 
شــادی و نشاط در جامعه شــود. ما پيشگيری 
ســطح دو را هم نداريم و ايــن مداخالت بايد 
توسط مددكار اجتماعی در مدارس به كودكان 
انجام شــود. ما بايد مداخله كنيم تا ببينيم چه 
اتفاقی در خانواده ها می افتد. آيا ســازمان های 
دولتی با يک سياســتگذاری با برنامه پيش می 
روند؟ نقش تشکل ها برای كمک به برنامه ريزی 
ها چقدر است؟ بايد به اين موضوعات رسيدگی 

منطقی شود.

در این ۴0 ســال گذشته از انقالب روند 
توسعه مسایل اجتماعی و فعالیت نهادهای 

اجتماعی چگونه بوده است؟
روند افزايش فعــاالن مدنی در تمامی حوزه 
ها در ٤ دهه گذشــته چشمگير است. نهادهای 
فراوانــی در اين موضوعات درگير هســتند كه 
عموما اعضای آن متخصــص و عالقمند به اين 
موضوعات هســتند. من خيلی خوشبين هستم 
كــه اين امر رو به افزايش اســت. اما آن چه كه 
مورد اســتفاده قرار نمی گيرد بهــره گيری از 

تجربيات اين نهادها توسط دولت است كه پيش 
از تصميم گيری اخذ نمی شود. خيلی از برنامه 
ها برای اين شکســت می خورد كــه با جامعه 

محلی مشورت نمی شود.
تغيير الگوی مصــرف كه ابتدا مواد گياهی و 
مورفين بود مانند ترياک و شيره به مواد صنعتی 
موجب شــد مشــکالت ســوءمصرف كنندگان 
بيشتر شود. اين مطابق نظرات كارشناسان است 
كه ســن مصرف را پايين آورده و زنان را بيشتر 
در اين آسيب كشــانده است. انتقال ويروس اچ 
ای وی در زنان طی دو ســال گذشته ۱٠ برابر 
شده )نقل از خانم دكتر محرز( زگيل تناسلی يا 
اچ پــی وی افزايش پيدا كرده و راه های انتقال 
آن بســيار ساده است و نيازمند آموزش است تا 

اينها را فرا بگيرند.

به نظر شما نقش اطالع رسانی و آگاهی دادن 
در پيشگيری از اين آسيب ها چقدر است؟

ما بايد توانايی فرزندان مان را افزايش دهيم. 
مــا بايد توانايی فرزندان مــان را افزايش دهيم 
تا آنان از تواتنمندی های شــان شــناخت پيدا 
كنند. آگاهــی دادن و كمک كردن به تغيير در 
رفتار جوان ها می تواند به سالمت زندگی آنان 
كمک كند. فاصله شروع مصرف تا كارتن خوابی 
بســيار كم شده اســت. انتظارات من به عنوان 
يک فعال زنان اين اســت كه تدابيری انديشيده 
شــود كه زنان به برگه های هويتی شان دست 
پيدا كنند. حاال اگر زنــی در معرض رفتارهای 
پرخطر اســت بايد برای او كارت بهداشت صادر 
شود. اين كارت با هر سياست و مدلی كه وزارت 
بهداشت تعيين می كند بايد تدوين شود تا زنان 
در شرايط دشــوار بتوانند از خدمات بهداشتی 
اســتفاده كنند. زنان نيازمند انجام سونوگرافی 
هســتند در حالی كه ويزيت آن رايگان نيست 
و برای شان هزينه بر است. اين كارت می تواند 
موجب شــود زنان از خدمات بهداشتی استفاده 
كننــد. همچنين كه سالهاســت صحبت از وام 
اشــتغال زنان بهبود يافته می شود كه ما حتی 
يکی از آنها را نتوانستيم برای اين زنان بگيريم. 
موانع بســياری در اين حوزه وجود دارد كه اخذ 
وام را برای افراد عادی هم ســخت كرده است. 
بايد تدابيری انديشــيده شــود تا اين گروه ها 

حمايت های اجتماعی دريافت كنند.

 نکته پایانی؟
مــا انتظار داريم كــه از دولت در راســتای 
فعاليت های مــان حمايت بگيريم كه اين فقط 
حمايت مالی نيســت و حمايت های قانونی در 
برخی مواقع بسيار راه گشا هستند. زمانی كه ما 
نيازمنديم اقدامی انجام شود كه به اهداف برسيم 
نياز داريم كه دولتمردان تســهيل گری كنند تا 
موانــع را كنار بگذاريــم و بتوانيم برای كاهش 
آسيب های اجتماعی در جامعه تالش كنيم. ما 
اميد داريم حمايت های قانونی و تســهيل گری 
نهادهای دولتی ســبب شود تا تشکل ها بتوانند 

نقش جدی تری در جامعه ايفا كنند.

40سالگی انقالب و تدوین
 200 قانون برای زنان و خانواده

 
فارس | رئيس بسيج جامعه زنان با اشاره به اينکه 
بيش از ۲٠٠ قانون حمايتی در حوزه زنان و خانواده 
پس از پيروی انقالب اســالمی تصويب شده است، 
گفت: اما اين موفقيت ها در ســايه جنگ رســانه ای 

دشمن ديده نمی شود.
مينو اصالنی رئيس بســيج جامعــه زنان در اين 
نشســت به لزوم راه اندازی يک جبهه رســانه ای در 
جهت برجسته سازی موضوعات حوزه زن و خانواده 
اشــاره كرد و گفت: در حــوزه زنان و خانواده پس از 
انقالب اســالمی، دستاوردهايی كسب كرديم كه در 
مقايسه با پيش از انقالب وضعيت ما را بسيار متفاوت 

كرده است. 
وی ادامه داد: پس از انقالب اسالمی بيش از ۲٠٠ 
قانون حمايتی در حوزه زنان و خانواده تصويب شده 
و اســنادی نيز در اين چهار دهه مرتبط با حوزه زن 
نگاشته شده است مثل سند ملی خانواده و سند ملی 

جمعيت.
رئيس بسيج جامع زنان، تشکيل ستاد ملی خانواده 
را نيز از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسالمی دانست 
و گفت: با وجود اين دســتاوردهای عظيم،  دشمنان  
با كمک جنگ رســانه ای مسائل منفی اين حوزه را 
بزرگ جلوه داده شــود و نااميدی را به جامعه زنان 

تزريق می كنند.
وی با اشــاره به نزديک شــدن به جشــن چهل 
سالگی پيروزی انقالب اسالمی اظهار داشت:  يک روز 
از دهه بزرگداشت فجر به نام زن و خانواده در تقويم 
پيش بينی شده، افزون بر اين، ميالد حضرت فاطمه 
زهــرا)س( را در پيش رو داريم كه می توانيم در اين 
فرصت به معرفی جايگاه و نقش مادران و همســری 

زنان بپردازيم.
اصالنی گفت: رســانه ها بايد با بيان هنرمندانه و 
عمق بخشی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ايران، 
وضعيت شايســته زن مســلمان ايرانی را به خوبی 

معرفی كنند. 
ليال استيری فعال حوزه زنان نيز در ادامه با بيان 
اينکه جريان ســازی و جريان شناسی دو ركن مهم 
در رســانه به حساب می آيد، گفت: در سالهای اخير 
شاهد سکوت رسانه ها انقالبی در زمينه جريان سازی 
در حــوزه زنــان بوده ايم و الزم اســت دوبــاره اين 
جريان سازی و جريان شناسی با كمک رسانه ها شکل 
بگيــرد تا با يک رويه وحدت آميز به ســمت اهداف 

شايسته انقالب اسالمی پيش برويم.
وی تاكيد كرد: اين مهم تنها با تعامل و همکاری 
ميان دستگاه های فعال در حوزه زنان و رسانه ها اين 

اتفاق خواهد افتاد.
استيری به آسيب شناســی رفتار برخی جريانات 
فعال در حوزه زنــان  پرداخت و گفت: فعاليت های 
برخی جريانات حوزه زنان، رگه های فمنيستی دارد 
كه برای تبيين آن نيازمند حضور كارشناســانی در 

تعامل با رسانه ها هستيم. 
ايــن فعــال حوزه زنــان به طــرح اليحه منع 
خشونت عليه زنان اشــاره كرد و گفت: طرح اين 
اليحه می توانــد مثال خوبی از حضــور نگاه های 
فمنيســتی در جريانات فعال حوزه زنان باشد كه 
با كمک گرفتن از فضای مجازی و جريان ســازی 
در حال القای مفاهيم فمنيستی به جامعه هستند، 
اين مسئله در طرح موضوع ازدواج در سنين پايين 

نيز رخ داده است.
اســتيری تأكيد كــرد: بايد از به حاشــيه رفتن 
چالش هــای جدی حوزه زنان در كشــور جلوگيری 

كرده و نگاه های سياسی به اين حوزه را افشا كنيم. 
وی با اشــاره به اينکه اسناد بسياری در حوزه زن 
و خانواده در طول چهل ســاله انقالب نگاشته شده 
اســت، گفت: اما چون اين اســناد به خوبی معرفی 
نشــده اند، عده ای تصور می كنند در حوزه زنان هيچ 

كاری صورت نگرفته است. 
استيری اظهار داشت: برخالف سياست های كشور 
در حوزه زنان كه در اسناد باالدستی هم هويدا است؛ 
زن در نگاه جمهوری اســالمی در چارچوب خانواده 
تعريف می شــود اما تالش های برخی گروه ها باعث 
شده كه مسائل زنان خارج از چارچوب خانواده ديده 
شده و برای آن برنامه ريزی شود كه اين مسئله آسيب 

زيادی به جامعه زنان وارد خواهد كرد. 
اين فعال حوزه زنان با تأكيد بر اينکه اسناد نگارش 
شــده در حوزه زنان و خانواده می تواند زن مسلمان 
ايرانی به سمت ارتقای جايگاه پيش ببرد، گفت: وقتی 
صحبت از اشتغال زنان و عدالت جنسيتی می شود، 
بايــد به شــاخص های آن توجه كنيــم، عمدتاً اين 
شاخص ها بومی، اسالمی و ايرانی نيستند و براساس 

استانداردهای بين المللی نوشته شده اند. 
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درآمد كه باشــد می توان به جنگ مشــکالت 
زندگــی رفت. برای افــراد معلــول و كم توان كه 
هزينه ها و مشــکالت بيشــتری دارند درآمد مالی 
باارزش تر اســت و می تواند زندگی شان را زير و رو 
كند. گاهی آب باريکه ای هم آب حيات اســت در 

شوره زار بی پولی!

اینجا برای 722 معلول 
شغل دائمی ایجاد کرده اند

افــراد معلــول و ضعف های  محدوديت هــای 
فرهنگــی و قانونــی در جامعه، اشــتغال را برای 
بسياری از معلوالن به يک رؤيا تبديل كرده است. 
هر وقت هم كاری بيابند يا پاره وقت است يا درآمد 
چندانی ندارد. به همين دليل اشتغال پايدار ۷۲۲ 
معلول توسط موسسه نيکوكاری رعد الغدير خبری 
بسيار خوب محسوب می شود؛ خبری خوش برای 

جامعه و برای معلوالن.

از خیاطی تا صنایع دستی
حرفه آمــوزی و كاريابــی ۲ روش عمده ايجاد 
اشــتغال در موسسه رعد الغدير است. اين موسسه 
كــه نامش را از تفألی به قرآن و از ســوره مباركه 
رعد گرفته در ســال ۱۳۸٠ راه اندازی شــد و طی 
يک دهه اخير كه در حوزه كارآفرينی و اشــتغال 
معلــوالن فعاليت جدی دارد بــه حرفه آموزی به 
هزاران نفر از معلوالن در رده های ســنی مختلف 
پرداخته اســت. نتيجه كار هم اينکه بيش از ۷٠٠ 
نفر از معلوالن حاال شــغلی دارند و زندگی شان را 
بــا توانايی های خودشــان اداره می كنند. برخی از 
جوان ترها هم سروســامان گرفته اند و به مباركی 

رفته اند سر زندگی جديد.
»عليرضــا آتشــک« مديــر اجرايی موسســه 
درباره اشــتغال معلوالن در ايــن مركز می گويد: 
»كارگاه هــای خياطــی و صنايع دســتی و هنری 
در اين موسســه بــه آموزش و اشــتغال معلوالن 

اختصاص دارد. يک مركز پيام هم داريم كه طرحی 
ابتکاری برای پاسخگويی به تماس های شركت های 
تجاری و نهادهای اداری توسط افراد معلول است. 
روش ديگر برای اشتغال معلوالن كاريابی از طريق 
ارتباط با شــركت ها و كارخانه ها اســت. بيشــتر 
افرادی كه با استفاده از اين روش ها شاغل شده اند 
حدود ۱۸ تا ۳5 ساله هستند و دخترها بيشترند.«

تن های کم رمق، دل های توانا
موسســه رعد الغدير در مســابقات بين المللی 
اسيرپ فرانســه در سال ۲٠۱6 يکی از 5 موسسه 
برتر دنيا در حوزه كارآفرينی معرفی شد. عالوه بر 
آن تنها مركز آموزش تخصصی نيروی انسانی توان 
ياب برای اپراتوری مراكز پيام در كشــور محسوب 
می شود. خدمات متنوعی هم به افراد معلول ارائه 
می دهد و ساالنه بيش از ۳ هزار نفر از اين خدمات 
بهره مند می شوند. هرروز از امکانات ساختمان اين 
موسسه در ميدان الغدير ۲٠٠ نفر برای اشتغال در 

كارگاه ها، ۷5 نفر برای توان بخشی كودكان معلول 
و ۱۲٠ نفر برای حرفه آموزی در ۳٠ رشــته هنری 
و مهارتی اســتفاده می كند. تنها با كارگاه خياطی 
ايــن مركز بيش از ۱٠٠ شــركت و برند همکاری 
دارنــد و لباس های فرم و ســازمانی را به خياطان 
زبردســت اين كارگاه سفارش می دهند. خياطانی 

كه تن هايشان كم رمق ولی دل هايشان تواناست.

مهارت های شغلی معلوالن
محصوالت صنايع دســتی موسســه رعد الغدير 
كه توســط معلوالن توليد می شــود بنا به اذعان 
صاحب نظــران جزو مرغوب ترين هــا و زيباترين ها 
هســتند. »آتشــک« دراين بــاره از توانايی هــای 
مهارتی معلوالن اين مركــز می گويد و اينکه پس 
از حرفه آموزی از ســازمان فنی و حرفه ای كشــور 
مــدرک معتبر دريافــت می كننــد. در ادامه نيز 
می افزايــد: »شــركت ها، كارخانه هــا، كارگاه های 
توليدی و نهادهــای اداری و خدماتی می توانند از 

اين مركز، افراد دارای مهارت های شــغلی متنوع 
درخواســت كنند. اينجا در حوزه رايانه و فناوری 
اطالعات، خياطی و صنايع دســتی افراد متخصص 
داريــم و می توانيــم به صاحبان كســب وكارهای 
مختلف معرفی كنيم. عالوه بــر آن از كارفرمايان 
دعوت می كنيم به كارگاه خياطی مركز ســفارش 
دوخت انواع لباس و ملزومات پارچه بدهند و برای 
اشــتغال افراد معلول يار و ياور ما باشند. مديران 
شركت ها و مؤسسات نيز می توانند از صنايع دستی 
و آثار هنری توليدشده در كارگاه های موسسه رعد 
الغدير برای هديه دادن به كاركنان و ســاير افراد 

خريداری كنند.«

زندگی جدیدی می سازم
هر فرد معلولی كه به حرفه آموزی يا اشــتغال 
نياز داشــته باشــد می تواند از خدمات مركز رعد 
الغدير استفاده كند. اشتغال و كسب درآمد پايدار 
برای بســياری از معلوالن اين مركز نيز مايه خير 
شــده و يک زندگی جديد آغاز كرده اند. تابه حال 
۲5 پيوند ازدواج ميان شاغالن اين مركز ثبت شده 

كه حاصل آن ٤٠ فرزند است. 
متقاضيــان ازدواج بــا كمــک و حمايت مركز 
رعــد الغديــر از خدمــات مشــاوره ای و ژنتيکی 
بهره مند می شــوند تا فرزندانی سالم داشته باشند. 
5 نفــر از معلوالن نيز با افراد غيــر معلول ازدواج 
 كرده اند. »شــهرام« ۲9 ســاله يکی از شــاغالن 
كارگاه خياطی اســت كه اين روزها هوای ازدواج 
دارد. وی با معلوليت جسمی مواجه است اما حاال 
كــه درآمدی دارد و می تواند خــرج زندگی بدهد 
برای ازدواج تصميم قطعی دارد. خودش می گويد: 
»در زندگی خيلی محروميت كشــيده ام؛ اما مدتی 
اســت كه در اين كارگاه كار می كنم و درآمدم را 
پس انــداز كرده ام تا ازدواج كنم. زندگی ام زير و رو 
شده، خوشحال و سرحالم. خياط حرفه ای شده ام. 

می خواهم زندگی جديدی بسازم.«

آتشک، مدیرعامل موسسه نیکوکاری »رعد الغدیر« تشریح کرد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 

در گفت وگو با »عصر تشکل«:
سمن ها شبکه ای کار کنند

دکتر فرید معاون سازمان بهزیستی اعتقاد 
دارد تا زمانی که افرادی شــب را در خیابان ها 
می گذرانند و درگیر اعتیــاد و کارتن خوابی 
هستند، همچنان کار برای ان جی اوها و دستگاه 
های دولتی به پایان نرســیده است. حبیب اهلل 
مســعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور که میان تشکل ها و فعاالن 
اجتماعی به »دکتر فرید« معروف است در میان 
چهره هایی قرار دارد که بیشتر از خود تشکل ها 
پیگیر امور آنهاست و در مدت زمان حضورش در 
معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی توانسته 
همدلی مناسبی را میان بخش خصوصی و دولتی 
حاکم کند. او در اولین گفتگوی اختصاصی خود 
با »عصر تشکل« به تشریح موضوعات مختلفی 
نظیر هدفگذاری سازمان بهزیستی برای سال 
جاری، نقاط ضعف و قوت ســمن ها، مکانیزم 
تخصیص بودجه به موضوعات اجتماعی و امتیاز 
سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اجتماعی 
اشاره کرد. مشــروح گفت وگوی ما با این مقام 

مسئول را در ادامه دنبال کنید:

   
آقای دکتر به طور مشخص موضع سازمان 
بهزیستی در قبال تشــکل ها و سازمان های 
مردم نهادی که در امور اجتماعی فعالیت دارند 

چیست؟
يکی از سياســت های اصلی ســازمان بهزيستی 
اســتفاده از بخش های غير دولتی است نظير سمن 
هاســت، ما در هر حوزه ای كه وارد می شويم برای 
استفاده از ظرفيت ســمن ها برنامه داريم. در بحث 
خشونت عليه زنان يا خانه های امن همکاری عمده 
ما با ســازمان های مردم نهاد بــوده و يکی از اركان 
اساســی سامان همکاری با سمن ها است. در بخش 
سياستگذاری نيز بايد كمک بيشتری از اين موسسات 
بگيريم و گواه اين نيز دستور مصوبه شورای اجتماعی 
كشــور اســت در خصوص تدوين ســند سياست 
اجتماعی كشور و نظام ارايه خدمات اجتماعی كه در 
تمامی اين روند به ســازمان های مردم نهاد مراجعه 

كرده ايم و رای آنها را گرفته ايم.

تفــاوت این رویکــرد با مدل پیشــین 
دستگاه های دولتی در چه موضوعی است؟

اين موضوع بســيار مهمی است كه ما سمن ها را 
صرفا در بخش اجرا نمی بينيم و در حوزه سياســت 
گذاری نيز از آنها اســتفاده می كنيم. يا در موضوعی 
كودكان می بينيم كه ســازمان های مــردم نهاد در 
جايگاه سياستگذار وارد می شوند و به عنوان مطالبه 
گر نيز هســتند. در بخش خشونت عليه كودكان اين 
موضوع بسيار مناسب تحقق يافته است. موضوعی كه 
اخيرا نيز نمونه ای از آن در يکی از مدارس غرب تهران 
رخ داد و ديديد كه چقدر همه دســتگاه ها و سازمان 

های مردم نهاد در اين موضوع مشاركت كردند.

خبری در خصوص الیحه حمایت از کودکان 
دارید؟ آخرین تصمیــم برای این موضوع چه 

بوده است؟
همانطــور كه می دانيد اين يــک اليحه قضايی 
اســت كه مراحل خيلی طوالنی را طی كرده و اخيرا 
دوستان سرعت بيشتری به كار دارده اند اما ما اعتقاد 
داريم كه اين اليحه بايد ســرعت بيشتری جلو برود 
و بــه صحن بيايد چرا كه عــالوه بر اقداماتی در اين 
راستا انجام می شود نياز است تا كارهای ديگری نيز 
انجام دهيم. نبايد فکر كنيم كه با تصويب اين اليحه 
تمام مشکالت مان حل بشود. ما بايد در بحث های 
آموزش مهارت هــای زندگی به كودكان مان خيلی 
بهتر عمل كنيم. در آموزش فرزند پروری بايد خيلی 
بهتر عمل كنيم. در شناسايی موارد كودک آزاری نياز 
است كه در فضاهايی نظير مهدهای كودک و يا نظام 
ســالمت كه كودكان برای درمان و تست پزشکی به 
آن مراجعه می كنند با دقت بيشتری اين موضوع را 

دنبال و شناسايی كنيم.
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گفت وگو

ایرنا | بسياری از دختران دارای معلوليت، سال 
هاست كه از داشتن زندگی مشترک، قطع اميد كرده 

اند، دليل آن هم بسيار ساده است، »معلوليت«.
»پســران حتی با معلوليت های شديد هم می 
توانند ازدواج كنند اما برای دختران حتی معلوليت 
های كم هم مانعی برای ازدواج است« اين گوشه ای 

از درددل دخترانی است كه چشم انتظارند.
البته با توجه به صنعتی شــدن جامعه و تغيير 
ســبک زندگی و باالرفتن سن ازدواج شايد عوامل 
ديگری هم در ازدواج نکردن آنان نقش داشته باشد 
اما می توان معلوليت را از اصلی ترين داليل ازدواج 

نکردن آنان برشمرد. 
جای تعجب است كه گاهی دختران معلول در 
موقعيت های ازدواج قرار می گيرند اما خانواده دختر 

حاضر نيستند دختر معلول خود را شوهر بدهند.
سيما يکی از دختران دارای معلوليت در اين باره 
به ايرنا می گويد: » اغلب خانواده ها مخالف ازدواج 
دختران معلولشان می شونئ آن هم فقط به خاطر 
معلوليت شان حتی اگر واقعا ببينند كه می توانند 
كارهای زيادی انجام دهند چون دختران به خاطر 
شرم و حيايی كه دارند نتوانسته اند در مورد ازدواج 
راحت بــا والدين خود حرف بزنند و آنها را متقاعد 

كنند، در اين مورد مشکل دارند«
زهــره يکی ديگر از دختران دارای معلوليت نيز 
می گويد: »تو جامعه ای كه يک پسر اولين مالک 
ازدواجش داشتن يک پدر زن پولدار و دختری بی 
نقص و زيبا باشــد چه انتظاری می شود داشت كه 

يک دختر خانم معلول بتواند ازدواج كند آن هم از 
نوع ازدواج موفق«

شهين دختر دارای معلوليت ديگری است كه به 
ايرنا می گويد: »كسی به ما اهميت نمی دهد، كسی 
ما را انتخاب نمی كند، زنان ســالم حتی با مردان 
دارای معلوليت شديد هم ازدواج می كنند اما هيچ 
مردی ما دختران معلول را انتخاب نمی كند، حتی 
مردان معلول هم ترجيح می دهند با دختران معلول 
ازدواج نکنند. اگر يک دختر معلول با يک پسر معلول 
ازدواج كند، آن هم مشکالت خاص خود را دارد.« 

 
دختران معلول

 از امکان ارتباط عاطفی کمتر برخوردارند
محبوبه نجوميان، فعال حقوق معلوالن و نماينده 
جامعــه معلوالن در اين باره می گويد: متاســفانه 
معلوليــت و محدوديت های جســمی متفاوت به 
داليل متعدد از جمله تابو بودن بيماری در فرهنگ 
مــا، نگاه اجتماعی غلط و نبــود حمايت دولت ها 
موجب تبعيض و بی توجهی به نيازهای اين قشــر 

از جامعه شده است.
او در گفــت و گو با ايرنا می افزايد: به طور كلی 
هنوز در اغلب مناطق نگاه فرهنگی و اجتماعی به 
زن اين گونه اســت كه او را موجودی كمتر از يک 
مرد می دانند و اين طــور تصور می كنند كه زن 
موجودی اســت به مراقبت نياز دارد و همين تنزل 
مقام زنان و دختران به موجوداتی ضعيف، موجب 
شده كه از نظر قوانين و در عمل و به لحاظ حقوق 

انسانی گاهی ناديده گرفته شوند. وی می افزايد: اين 
ديدگاه و نگاه جنسيتی به زن موجب رواج و رونق 
چندين برابری انواع تبعيض ها و اجحاف و نابرابری 
های جنسيتی بر زنان و دختران معلول می شود. در 
حقيقت مجموعه اين دو نگاه اجتماعی باعث شده تا 
به زن به عنوان يک موجود ضعيف نگاه می شود و 
اگر اين موجود معلوليت هم داشته باشد وضع بدتر 
هم می شــود. وی ادامه می دهــد: دختران دارای 
معلوليت، نســبت به پسران هم رده خود، از امکان 
و فرصت ازدواج و ارتباط عاطفی كمتری برخوردار 
هستند. تاسف بيشتر اين است كه حقوق عاطفی و 
احساسی آنها در خانواده ها هم ناديده انگاشته می 
شــود و تا جايی كه من اطالع دارم هنوز فعاليت و 
تالشی از ســمت ارگان های مسئول برای آموزش 
خانواده ها برای توجــه به نياز عاطفی و روانی اين 

دختران صورت نگرفته است. 
 

جوانان معلول در فضای مجازی
ظاهر خود را پنهان می کنند

اين فعال حقوق معلوالن می گويد: تا امروز نديده 
ام كه راجع به نيازهای عاطفی و زناشويی دختران به 
عنوان يک انسان و آسيب های احتمالی آن صحبت 
شــود و مورد پژوهش ،مطالعه و بررســی جامعه 

شناسان و روانشناسان قرار گيرد.
نجوميان می افزايــد: دختران جوان در مواجهه 
بــا معلوليت با چالش های زيادی از جمله پذيرش 
شــرايط جســمی خود و پذيرش جامعه رو به رو 

هســتند مثل قضاوت جامعه از وضع جســمی و 
مقايسه اندام خود با آنچه كه معيار استاندارد تعريف 

يک جامعه از اندام زن است.
 

سرکوب دختران معلول را 
سرخورده می کند

اين نماينده جامعه معلوالن می گويد: از چالش 
های ديگری كه موجب شده دختران دارای معلوليت 
نيازهای غريزی خود را سركوب كنند، اظهار نگرانی 
از قضــاوت های جامعه و شــرم و خجالت از بيان 
احساســات خود است. متاسفانه نا اميدی مطلق و 

عدم خودباوری از عوامل ديگر سركوب غرايز است.
نجوميان با تاكيد بر اهميت و لزوم رعايت حقوق 
انسانی دختران معلول می افزايد: سركوب نيازهای 
غريزی، آسيب های روانی مانند افسردگی، خشم، 
تنفر و سرخوردگی را در برخی افراد دارای معلوليت 
و به ويژه قشر آسيب پذيرتر يعنی زنان و دختران 
دارای معلوليت به دنبال دارد و موجب انزوا، احساس 
طردشدگی و تشديد بيماری های جسمی و روان 
تنی می شــود و اين عواقب و بی توجهی ها قطعا 

خانواده و بعد اجتماع را درگير خواهد كرد.
وی تاكيد می كند: زنان و دختران دارای معلوليت 
از توانايی های روانی و فکری قابل توجهی برخوردار 
هستند كه با وجود نگاه های تبعيض آميز جسمی و 
جنسيتی، همچنان سعی می كنند خود را با شرايط 
وفق داده و مهمتر اينکه تالش می كنند جايگاه خود 

را با تغيير نگاه اجتماعی پيدا كنند.

دختران صبر، دختران انتظار

ازدواج دختران توان یاب؛ شاید وقتی دیگر

نیکوکاری با اشتغال  پایدار توان یابان
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هرساله  بنياد »CAF«، وضعيت كشورهای 
مختلف جهان در سه شاخص جهانی نيکوكاری 
يعنــی كمک به افراد ناشــناس، كمک مالی به 
خيريه ها و مدت زمان كار داوطلبانه را بررسی 

و گزارش می كند.
هدف اين بنياد از اعالم شاخص های جهانی، 
انعکاس طبيعت متغير و منحصر به فرد الگوهای 

رفتاری خيرخواهانه بيان شده است.
همچنين اين بنياد طی گزارش های ســاالنه 
خود بر تفاوت های فرهنگی و جغرافيايی و تاثير 
آنها در نتايج حاصل از بررسی الگوهای رفتاری 

نيکوكارانه كشورها، تاكيد دارد.
در گزارشــات اين بنيــاد، ۲٠ كشــور اول 
جهان بر اساس بيشترين امتياز در سه شاخص 
نيکــوكاری، معرفــی می شــوند. طبق آخرين 
گزارش بنياد كف كه در سال ۲٠۱۸ منتشر شده 
است، متاســفانه ايران جزء كشورهايی معرفی 
شده است كه نتوانســته جايگاه پيشين خود را 
ميان ۲٠ كشــور نيکوكار جهــان حفظ نمايند. 
طبق آمار ســال ۲٠۱۸، ايران در شاخص های 
نيکوكاری CAF از رتبه ۱۷  در ســال ۲٠۱۷ 
به رتبه ۲9 در ســال ۲٠۱۸ نزول كرده اســت. 
ايران از ســال ۲٠۱٤ تا ۲٠۱۷ در ليســت ۲٠ 
 CAF كشور برتر جدول شاخص های نيکوكاری
قرار داشته ولی در سال ۲٠۱۸ از ميان ۲٠كشور 

برتر جهان خارج شده است.

وضعیت کلی ایران در شاخص های 
CAF جهانی نیکوکاری، طبق آمار

آخريــن وضعيــت ايران در ســه شــاخص 
نيکوكاری كمــک مالی به خيريه ها، مدت زمان 

كار داوطلبانه و كمک به غريبه ها :
از هر ۱٠٠ ايرانی 6۱ نفر به افراد ناشــناس 
نيازمنــد، كمــک كرده اند. از هــر ۱٠٠ ايرانی 
5۳ نفــر به خيريه ها، كمک مالــی نموده اند. از 
هــر ۱٠٠ ايرانی ۲٠ نفــر در كارهای داوطلبانه 
و عام المنفعه شركت داشــته اند. بنابراين، ايران 
در شــاخص كمک به افراد ناشناس در مقايسه 
با  شاخص كمک مالی به خيريه ها در وضعيت 
بهتــری می باشــد. وضعيت ايران در شــاخص 

كارداوطلبانه، مطلوب گزارش نشده است.

پیشرفت ایران در شاخص
 »کمک مالی به خیریه«

طبق اعالم كــف از نحوه ارزيابی كشــورها 
در بررســی ميزان كمک  مالی به خيريه ها، اين 
ارزيابی بر اســاس دو فاكتور »درصد مشاركت 
نيکــوكاران« و »تعــداد واقعی افــرادی كه به 
خيريه ها كمک مالی می كنند« صورت می گيرد.

ايران طبق جدول زير در فاكتور تعداد واقعی 
افرادی كــه به خيريه ها كمــک مالی كرده اند، 
جايگاه دهم در جهان را به خود اختصاص داده 
 ، CAF اســت. ولی طبق آخرين گزارش بنياد
ايران در درصد مشــاركت نيکوكاران در كمک 
مالی به خيريه ها، جايــگاه ويژه ای ندارد. نکته: 
از آنجايی كه جمعيت كشــورهای مورد مطالعه 
با يکديگر متفاوت اســت، بنابرايــن به منظور 
منطقی  نمودن نتايج حاصل از بررســيها، تعداد 
واقعــی افرادی كه بــه خيريه هــا كمک مالی 

كرده اند، اعداد ســتون آخر )جمعيت به ميليون 
نفر(، نسبت به جمعيت ، معادل سازی شده اند.

وضعیت ایران در طول پنج سال متوالی 
و در شاخص های نیکوکاری

بــا در كنار هم قرار دادن جــداول امتيازات 
ايران در شــاخص های نيکوكاری طی 5 ســال 
متوالــی )۲٠۱۷-۲٠۱۳(، تفــاوت چندانی در 
آمار و ارقام مشاهده نمی شود و تقريباً امتيازات 
بدســت آمده در هر ســال با ســال های ديگر، 
اختالف بســيار كمی دارند. امــا رتبه ايران در 
جدول شــاخص ها از جايگاه ۱۷ در سال ۲٠۱۷ 
به جايگاه ۲9 در سال ۲٠۱۸، نزول كرده است.

تحلیل جدول رتبه و امتیازات ایران در 
سه شاخص  نیکوکاری )201۸- 2013(

مطابــق جــدول شــماره ۲، رتبــه ايــران 

در شــاخص كمک مالی بــه خيريه ها همواره 
دارای وضعيت مناسب تری نسبت به دو شاخص 

ديگر بوده است.
 افزايش ســاالنه امتياز در شــاخص كمک 
مالی به خيريه ها در كشــورهای توســعه يافته 
كه به الگوی پايــداری در رفتار نيکوكارانه خود 

رسيده اند، كاماًل مشهود است. 
با توجه به اينکه ايران در اين الگوی رفتاری 
وضعيــت ثابتــی دارد، پيش بينی می شــود در 
شــاخص كمک مالی به خيريه هــا به وضعيت 

پايداری دست يابد.
تفاوت رتبه های ايران در 5 ســال گذشته را 
می تــوان تابعی از تغييــر در فعاليت  و الگوهای 
رفتاری ساير كشورهای جهان و پيشرفت آن ها 
در فعاليت هــای نيکوكارانــه  در نظــر گرفت و 
نمی توان تنها دليل كاهــش رتبه كلی ايران را 
كاهش فعاليت های خيرخواهانه داخلی دانست.

بازار  مطمئناً وضعيــت اقتصادی و بحــران 
داخلی ايران در ســال جــاری در كاهش رتبه 
ايران نسبت به ســال های پيش، بی تاثير نبوده 

است. 
همانطور كه در جدول شــماره ۱ مشــاهده 
می شود امتياز شــاخص كمک به افراد ناشناس 
در ايران طی سالهای ۲٠۱۷ و ۲٠۱۸، برابر است 
هرچند كه رتبه ايران در اين شــاخص از ۲۷ به 

۳۲ رسيده است. 
ايــن الگو نشــان می دهد كه افــراد جامعه 
ترجيــح می دهند به افراد غريبه و كســانی كه 
خود در نظر می گيرند كمک كنند تا به واسطه 
خيريه ها فعاليتی نيکوكارانه داشته باشند. اين 
يعنی افراد به خيريه ها نسبتاً بی اعتماد شده اند.

اين موضوع در بررســی  و تحليــل داده ها و 
بررسی های  تيم  ويکی نيکی نيز  كامال مشهود 

بوده و در مغايرت با آمار كف نمی باشد. 
بنابراين خيريه ها می بايد در راستای شفافيت 
عملکردی خــود تالش نمــوده و امتياز الگوی 
رفتــاری كمک مالی به خيريه هــا را  با اعتماد 
ســازی، هرچه بيشــتر افزايش دهنــد. چراكه 
همواره شــيوه صحيح نيکوكاری و اثربخشــی 
بيشــتر كمک ها از طريــق خيريه ها امکان پذير 

می باشد.
طبــق آخريــن گــزارش بنيــاد كــف در 
كار  در شــاخص  ايــران   ،۲٠۱۸ ســال 
داوطلبانه همواره ضعيف عمــل نمــوده و اين 
شــاخص در ســال جاری كاهش 5درصدی را 
نســبت بــه ســال۲٠۱۷ نشــان می دهد كه 
به كم ترين ميزان خود طی 5 سال اخير رسيده 

است. 
مادامی كه در برنامه  و فعاليت  های موسسات 
داوطلبانه پيش بينی  ايرانی، فعاليت های  خيريه  
نشــود و تنها جــذب و جمــع آوری كمکهای 
مالــی در اولويت برنامه موسســات خيريه قرار 
گيرند، شــاهد كاهش رتبه و امتيــاز ايران در 

شاخص مدت زمان كار داوطلبانه خواهيم بود.

رتبه ایران در سه شاخص جهانی 
نیکوکاری از 201۴ تا 201۸

در نمودار شــماره ۱، وضعيت ايران در ســه 
شاخص نيکوكاری كف و همچنين رتبه جهانی 
ايران در اين سه شاخص، طی سال های ۲٠۱٤ 

تا ۲٠۱۸،  قابل مشاهده است.
طبــق نمودار فــوق، بطور كلــی رتبه ايران 
در شاخص كمک مالی به خيريه ها )خط زرد(، 
طی ســال های ۲٠۱٤ تا ۲٠۱۸، تغيير چندانی 

نداشته است.
همانطور كه در نمودار شماره ۱ قابل مشاهده 
اســت، رتبه ايران در دو شاخص كمک به افراد 
ناشناس )خط آبی( و مدت زمان كار داوطلبانه 
)سبز پررنگ( و نتيجتاً رتبه جهانی سال ۲٠۱۸ 
)سبز كمرنگ(، طی سال های ۲٠۱٤ تا ۲٠۱۸، 
كاهش داشته و روندی نزولی را طی نموده است.

ايران در بررســی های سال ۲٠۱۷ بنياد كف، 
در بين ۲٠ كشــور برتر جهان در شاخص های 
نيکوكاری، در جايگاه ۱۷ اُم قرار داشت ولی در 
سال ۲٠۱۸ به جايگاه ۲9 اُم نزول كرد و از ميان 

۲٠ كشور برتر جهان خارج شد.

»پان« را بیشتر بشناسید

شــركت پيشــرو ارتباطات نوين قشم با نام 
  PANME و Yello تجاري پان و برندهــاي
متشــکل از مجموعه توزيع كنندگان ايرانســل 
با هدف توزيع محصوالت اين اپراتور در ســال 
9۳ تاســيس گرديده اســت. در راستای انجام 
ايــن ماموريت بــا اســتعانت از خداوند متعال 
و بــا همکاری بيش  از 5٠٠ نماينده در ســطح 
زيرســاخت های  توســعه  كشــور و همچنين 
الزم اعم از نيروی انســانی متخصص )بيش از 
۳٠٠ نفر مســتقيم و ۱5٠٠ نفر غيرمستقيم(، 
ناوگان درون شهری ســريع )اعم از كاميون و 
كاميونت و وانت و موتور ســيکلت و ...(، مركز 
تماس و خدمات مشتريان پيشرفته، زيرساخت 
نرم افزاري و ســخت افزاري و  تجهيزات توزيع، 
ســايت Yello و شــماره ٠9۳66٠٠٠٠٠٠ و 
966٤٤ توفيق خدمت رســانی به ملت شريف 

ايران را داشته است؛ 
مركــز تماس شــركت پــان در راســتاي 
اصــل مشــتری مداری و با در اختيار داشــتن 
نيــروي متخصص و متعهــد )بيش از ۱۲٠ نفر 
پرســنل( و  بهره گيری از جديدترين تجهيزات 
)شــماره هاي   Contact-Center امکانات  و 
٠9۳66٠٠٠٠٠٠ و 966٤٤ و ســوئيچ تلفــن 
پيشــرفته( بمنظــور حفظ و تعامل بيشــتر و 
موثرتــر با مشــتريان جهت تاميــن الزامات و 
خواسته ها و جلب رضايت آنها فعال مي باشد و 
روزانه بالغ بر ۲٠٠٠٠ تماس ورودي و خروجي 

را مديريت مي نمايد.
مركز لجستيک شــركت پان مفتخر است با 
در اختيار داشــتن متخصصيــن حوزه حمل و 
نقل و دارا بــودن بيش از ۱۲٠ دفتر نمايندگی 
در سراســر ايران، با بهره گيری از مدرن ترين 
تجهيزات و امکانات جهت حمل سريع، دقيق و 
با كيفيت در ســطح شهری و بين شهری فعال 
می باشــد راهکارهای متفاوتی را برای كسب و 
كارهای گوناگون ارائه دهد و به طور متوســط 
روزانه بيــش از ۱٠٠٠٠ محموله جمع آوری و 
توزيــع می نمايد كه اين تعداد در آينده نزديک 
به بيش از ۳٠٠٠٠  بسته در روز خواهد رسيد. 
شــركت پان در راســتاي چشــم انــداز و 
ماموريتــش، خود را بــه اصول ذيــل متعهد 

می  داند: 
 عرضــه محصــوالت و ارائــه خدمات  در 
كمتريــن زمان و با مناســب ترين قيمت برای 

مشتريان
 بهبود مداوم ســطح كيفی انجــام كار و 

تالش در جهت افزايش رضايت مشتريان
 رعايت قوانين و مقرررات و  استانداردهای 

ملی و بين المللی 
 ايجــاد محيطــي امــن و آراســته براي 
رشــد و توســعه حرفه اي كاركنان شــركت و 
توانمندســازي آنان از طريق ارتقاي شايستکي 
كاركنان و ترويج دانش در راستاي ارائه خدمات 

كيفي به مشتريان.

جام فوتسال »پان« 
در حمایت از کودکان سندرم داون

مســابقات فوتســال جام پــان در حمايت 
از كودكان ســندرم داون و به مناســبت دهه 
 فجــر بــا حضــور تيم هــای مختلــف برگزار 

خواهد شد.
تشــکل،  عصــر  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مراســم قرعه كشــی جام فوتســال »پان« به 
 مناســبت دهه فجر در ســرای محله زرگنده 

برگزار شد.
بر اساس اين گزارش مراسم اين قرعه كشی 
با حضور چهره های ورزشی و فعاالن اجتماعی 
با برنامه های متنــوع و در حمايت از كودكان 
ســندرم داون به روی صحنه رفت و تيم های 
شــركت كننده در گروه هــای مختلف رقيبان 

خود را شناختند. 
گفتنی اســت، اصغر دادخواه رئيس المپيک 
ويژه ايران، وحيد شمســايی آقای گل فوتسال 
جهان، محمــد رضا رودكی جــودوكار مطرح 
كشــورمان و پوراندخــت بنيــادی مدير عامل 
كانون سندرم داون ايران از جمله حاضرين در 

اين مراسم بودند.

معرفی شرکت

خبـــر

بنیاد »CAF« گزارش می دهد

وضعیت ایران در سه شاخص  جهانی نیکوکاری

1۰

جدول 1 : 10کشور برتر جهان در سال 201۸ 
بر اساس تعداد افراد کمک کننده به خیریه ها

جدول 2 : رتبه و امتیاز ایران در شاخص های نیکوکاری )201۸- 2013(

مهرداد کیاني 
مدیر عامل شرکت پیشرو ارتباطات نوین
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مدیرعامل کانون ســندرم دان ایران در 
گفت وگو با عصر تشــکل به بیان ماموریت، 
این ســازمان مردم نهاد  عملکرد و اهداف 
پرداخــت کــه مشــروح آن را  در ادامه 

می خوانید.

کانون سندرم داون در چه سالی و با چه 
اهدافی تاسیس شد؟

كانــون خيريه ســندرم داون ايران از ســال 
۱۳۸۲ با مجوز از وزارت كشــور و ناجا و شماره 

ثبت ۱6۸6۷ به ثبت رسيد
پيشگيری از ســندرم داون و كمک به بهبود 
وضعيــت جســمی و روانی و اجتماعــی افراد با 
ســندرم داون است كه در اين راســتا با اطالع 
به عمــوم در خصــوص عوامل موثــر در ايجاد 
ســندرم داون، تشــريح آن و ذكر شيوه ای موثر 
در پيشگيری يا جلوگيری از تشديد آن به شيوه 
برگزاری همايش، ســمينار، ايجاد سايت، انتشار 

بروشور و نشريه.
 احــداث مركز توانبخشــی و درمانی جهت 

ارائه خدمات به گروه هدف 
 ارائه راهکار و پيشــنهاد به دســتگاههای 
ذيربط در جهت تسهيل در روند زندگی اين افراد 
 برقراری ارتباط با مراكز و موسسات داخلی 
و خارجی موثر در بهبود ســالمت جســمانی و 

روانی اين گروه
 كمک به ايجاد بســتر مناســب در جهت 
حرفه آمــوزی و اشــتغال )آمــوزش حرفه ای 
 و معرفــی بــه موسســات و مراكــز توليدی و 

خدماتی(
 كمک به تشــکيل واحد مــددكاری جهت 

كمک به خانواده های نيازمند 
انگيزه من برای كمک به تاســيس اين مركز 
تولد دخترم آيدا بود كه با ســندرم داون متولد 
شــد، ابتدا فعاليت جمعی اجتماعی  خود را از 
مدرســه شــروع كردم، برای مادران كتابخانه 
سيار راه اندازی كرديم، كالسهای روحيه سازی 
و گردش های گروهی، ســپس روی ســندرم 
داون متمركــز شــدم و با جمعــی از خانواده 
 هــای دارای فرزند بــا ســندرم داون كانون را 

تاسيس كرديم.

در این کانون به چند فرد با سندرم داون 
خدمات ارائه میشود و مشروح این خدمات 

چه محورهایی است؟
كانــون تا كنــون بيــش از ۱۷٠٠ نفر عضو 
دارد كــه از سراســر ايران به اينجــا می آيند و 
برنامه توانبخشــی و يا آموزشــی به فرزندانشان 
داده می شــود يــا اينکه در اينجــا تحت درمان 
توانبخشــی و يا آموزشــی قرار می گيرند. از بدو 
تولد تا ســن مدرســه تحت درمان توانبخشــی 
)كاردرمانی جسمی و گفتار درمانی( و از دو سال 
به باال آموزش می بينند و در كنار آن تحت بازی 
درمانی موســيقی درمانی قرار ميگيرند تا آماده 
رفتن به مدرسه شــوند، كه البته چون تفاوتهای 
فردی هم در افراد با سندرم داون مثل ساير افراد 
اســت و توانمنديهای شان متفاوت، بعضی از آنها 
به مدرســه عادی می روند و عده ای به مدرســه 
استثنايی. برای دانش آموزان يا آنها كه از مدرسه 
ترخيص می شــوند كالس های بازآموزی دروس، 
نقاشــی، زبان انگليسی، معرق، موسيقی و تاتر و 

مهارتهای اجتماعی برگزار می شود.
ورزش جايــگاه خاصی در كانــون دارد زيرا 
بسيار بر سالمت و ايجاد روحيه نشاط و شادی و 

اعتماد به نفس موثر است.
در محــل كانون ايروبيک و تنيس روی ميز و 
در بيرون از كانون در حال حاضر فوتســال انجام 
می شــود.قبال« از سال ۸6 تا 9٤  دو فصل پاييز 

و زمستان را بچه ها در استخر دو قلوی مجموعه 
توحيد هفته ای دو روز به تمرين و آموزش شــنا 
ميپردازند و يک روز در هفته نيز در ســالن توپی 
ورزشــهای سالنی انجام می دانند و اين هزينه ها 
را 5٠ درصــد دفتر شــهردار از محل ماده ۱۷ و 
5٠ درصد را ســالن ورزشــی می پرداخت كه از 
ســال 9٤ تا كنون به بهانه نداشــتن بودجه اين 
مساعدت قطع شــد. گروه تاتر كانون اولين تور 
نمايشی جهان را در تير ماه از شهر مقدس مشهد 
شــروع كرد و به ميزبانی انجمن ســندرم داون 
خراســان رضوی ۳ نمايشــنامه اجرا و موسيقی 
تک نوازی، توانمنديهای اعضای كانون به معرض 
نمايش گذارده و بــرای آن مركز و خانواده های 

آنان موجب دلگرمی و اميدواری و شادی شد.
ســفر دوم همزمــان با افتتاح ســندرم داون 
كردســتان در شــهريور ماه كه باز هم با اجرای 
نمايش هايی برای خانواده ها و مسئولين توانست 
كمــک های نقدی و غير نقدی قابل مالحضه ای 

را برای آن مركز جمع آوری نمايد.
سومين ســفر همزمان با ســومين جشنواره 
فوتســال چهارجانبه در ســيرجان و چهارمين 
سفر به دعوت انجمن علمی روانشناسان دانشگاه 

كاشان ۲۸ بهمن امسال قرار است برگزار گردد.
آموزش موســيقی تــک نــوازی و گروهی با 
ســازهای مختلف و اجرا در تمامی همايش ها و 
نمايشــگاهها و بازارچه ها و جشن های مرتبط، 

آمــوزش كامپيوتــر، زبان انگليســی، مهارتهای 
اجتماعی و نقاشی.

سال  در  کانون  این  فعالیتهای  مهمترین 
97 چه موضوعاتی بوده است؟

شــركت در همايــش ها و نشســت های هم 
انديشــی در بهزيســتی، وزارت بهداشت و اعزام 
ورزشکاران بيســت و پنجمين همايش المپيک 
ويزه در مشهد، تور نمايشی گروه تاتر، ٤ سفر به 
استانهای كشور برای نمايش توانمنديها، شركت 
در نشست هم انديشــی برنامه ريزی فعاليتهای 
المپيک ويژه از سراســر كشــور)۱9 استان( در 
دانشگاه علوم بهزيســتی و توانبخشی ۲۷ و ۲۸ 
دی ماه، شركت در همايش بيماريهای غير واگير 

۲۷ دی ماه، تغيير مکان كانون به محل جديد.

آیا از حمایتهای دولتی بهره می برید؟
از هيــچ حمايت دولتی برخوردار نيســتيم و 

فقط از كمکهای مردمی بهره می گيريم. 

چه درخواستی از مسوالن دارید؟
حمايت از بچه ها؛ كمک به فراهم كردن مکان 
مناسبی برای رشــد و نمايش توانمنديهای اين 
عزيزان، بيمه كل نگر شامل توانبخشی پزشکی، 
حقوق شــهروندی، اســتفاده از فرصتهای برابر، 
رســانه ها كه اين عزيزان را به درستی به جامعه 
نشــان دهند و با اطالع رسانی صحيح كمک به 

تغيير نگرش جامعه كنند.

مهمترین دغدغه و مشــکلی که در در 
راه خدمت رسانی به کودکان سندرم داون 

دارید چیست؟
نداشتن فضای مناســب، عدم حمايت ارگانها 
و سازمانهای دولتی از كانون و نداشتن بيمه كل 
نگر) كه الزمه آن اينســت كه ســندرم داون نيز 

جزء بيماران خاص قرار گيرد(

برنامه های کانون برای سال آتی را شرح 
دهید.

برگزاری همايش علمی، شركت در چهارمين 
جشنواره فوتسال، برگزاری بازارچه خيريه

پوران دخت بنیادی، مدیرعامل کانون سندرم دان ایران:

آشنایی با موسسه های »بنیاد پیشگیری« و »اندیشمندان رایا«

از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستیم
درمان سوگ در یک سازمان 

مردم نهاد

آيا در سنگينی ظلمات از دست دادن عزيز راهی 
برای  تســکين اين درد بزرگ وجــود دارد؟ آيا در 
نيستی مرگ، در بی پناهی غم از دست دادن، راهی 

برای رهايی از اين فشار طاقت فرسا هست؟
بنياد نيکوكاری شــروين روبن زاده )شماره ثبت 
۳۱۳۳۲( سازمانی اســت غيردولتی، غيرسياسی و 
غيرانتفاعی با تکيه بر ارزشهای واالی انسانی با حضور 
متخصصان و روانشناسان مجرب با هدف رشد پايدار، 
خدمات درمان سوگ را در كميت و كيفيت مناسب، 
در زمان درســت به افراد آســيب ديده از سوگ در 

اقصی نقاط ايران پهناور برساند.
در كوير تنهايی مرگ، خانه شروين را ساختيم پر 
از نور و اميد و در تنهايی دلهای خسته ياوری شديم 
برای افرادی كه عزيز خود را از دست داه اند تا بدانيم 

مرگ پايان راه نيست.
در اين خانه روانشناسان و متخصصان سعی می 
كنند كــه به افراد بياموزند كه گرچه درد عميقی بر 
شــانه های آنان وارد شده است ولی شايد در هر رنج 
بزرگی راهی برای زيســتن دوباره و رنگ پاشيدن بر 

دفتر زندگی وجود داشته باشد.
در اين بنياد تالش می شــود فرد بياموزد بجای 
حسرت و سركوب عشق نهفته در قلبش، كه  با تمام 
وجود می توانســت آن را به عزيز از دست رفته خود 
هديه دهد به دســت های نيازمند كودكان و افرادی 
كه هستند و تشنه اين محبتند، بسپارد. كودكان بی 
سرپرست و بد سرپرســتی كه بی گناه و معصوم از 
عشــقی محروم هستند و فردی كه با عشق نهان در 
درون خود اكنون ســرگردان است راهی برای هم نوا 

شدن با هم  خواهند يافت.
بدين ترتيب گويی خداوند عشق از دست رفته را 

بگونه ای تازه در دل او زنده می كند...
سوگ هم درمان دارد...

فعاليت های بنياد
حوزه ســوگ درمانی: بنياد به عنوان اولين مركز 
در اين حوزه، با اتکا به دانش و تجربه روانشناســان 
و مددكاران و مشاوران با تجربه خود به افراد آسيب 
ديده از ســوگ در حل اين عارضه به طرق مختلف 
همکاری و مســاعدت می كند. عالوه بر آن بنياد با 
كمک اساتيد ارائه دهنده خدمات روانشناختی برای 
زوج های مطلقه، شکستهای عاطفی و هرگونه آسيب 

اجتماعی می باشد.
 حوزه نيکوكاری )مددكاری(: سوگ برای زنان و 
كودكان آسيب ديده از ســوگ عالوه بر آالم روانی، 
مشکالت اقتصادی نيز به همراه دارد. جمعيت بزرگی 
از اين گروه متاسفانه پيش از سوگ، توانمندی الزم 
برای اســتقالل را نيافته اند و پــس از اين رخداد با 
مشــکالت جدی روبرو می شــوند. بنيــاد اگر چه 
در حــوزه های ديگر مانند توانمندســازی برای اين 
مهم برنامه دارد اما تا تحقق اين توانمندســازی در 
مددجويان نياز اســت تا حد امکان به گذران ســير 
طبيعی زندگی و امکان امرار معاش و تامين بخشی از 
نيازهای اوليه )تأمين قسمتی از مخارج روزانه زندگی، 
مخارج تحصيل، اهدای سبد ارزاق به صورت مستمر 
و قبول فرزندخواندگی( اين گروه برای عدم تخريب 
آينــده آنها  تا طی دوره توانمندســازی و مددكاری 

كمک شود.  
حوزه توانمندسازی: آموزش ماهيگيری به مراتب 
بهتر از دادن ماهی به نيازمندان است. بنياد با اين خط 
مشی، برای زنان آســيب ديده از سوگ، برنامه های 
كارآفرينی و خوداشــتغالی و برای كودكان بازمانده از 
تحصيل برنامه های هدايت تحصيلی، كمک آموزشی 
و ادامه تحصيــل دارد. اين گروه تا طــی اين دوره و 
اطمينان حاصل نمودن از تحقق هدف توانمندسازی 
و اســتقالل، از كمکهای مادی اين بنياد به منظوری 
سرپرســتی خانواده و يا مخارج ادامه تحصيل و ... می 
شوند تا با خيال كمی آسوده تر نسبت به طی اين دوره 

ها تا توانمند سازی كامل اقدام كنند.
خيابان شريعتی، روبه روی تقاطع ملک، خيابان 
باقری شبســتری، پالک ۷۱ تلفن: ۸۸۱٤۸٤٤٠  -  

۸۸٤۳5۲٤٠ -  ۸۸۱٤۸٤٤۱

معرفی سمن 
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بنياد پيشگيری و ارتقای سالمت دنيای آينده )يا 
به اختصار بنياد دنيای آينده( در راستای كمک به 
فرهنگ ســازی و افزايش آگاهی عمومی و تجميع 
ارائه خدمات پيشگيری تاسيس گرديد. تعدادی از 
خدمات پيشگيرانه عبارتند از: پيشگيری و درمان 
اعتياد، پيشگيری از آسيب های اجتماعی، پيشگيری 
از ايدز و بيماری ها، پيشگيری از معلوليت ها، مشاوره 
و امور شناختی، ارتقاء سالمت زندگی و بهبود كيفيت 

زندگی، آگاه سازی و غربالگری.
در همين راســتا انجام امور پژوهشی، آموزشی، 
نيازسنجی، بومی ســازی، جريان سازی، ظرفيت 
ســازی و تقويت زمينه های ارتقاء سطح سالمت و 
اصالح سبک زندگی در جامعه و همچنين باال بردن 
سطح دانش پيشگيری و توسعه سرمايه های انسانی 
و اجتماعی، پرورش خبرگان و نخبگان برای برنامه 
ريزی و مديريت های راهبردی و عملياتی در عرصه 
های مختلف پيشــگيرانه از برنامه های اين بنياد 

كشوری می باشد.
و  اجتماعــی«  هــای  ســرمايه  »افزايــش 
»توانمندســازی گروه های هدف«، رسالت نهايی 
فعاليت های بنياد دنيای آينده است؛ و آنجايی كه 
دغدغــه های دردمندان با نظــرات نخبگان علمی 
و اجتماعی در كنار يکديگر جمع می شــوند، می 
توان بارقه های حصول به اين مقصود را ديد. بنياد 
پيشگيری و ارتقای سالمت دنيای آينده به عنوان 
يک سازمان مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف 
پيشگيری، در جهت توسعه مشاركت های مردمی 
و افزايش ســرمايه اجتماعی و با توجه به توســعه 
پيشگيری اجتماع محور، اقداماتی با به صورت فردی، 
محلی و استانی و ملی انجام داده و چندين فعاليت و 
زيرساخت های الزم را در دستور كار آتی خود دارد.

بلوغ سازمانی، يادگيری سازمانی و اضافه شدن 
نيروهای متخصص به بدنه اصلی بنياد، سبب فعال 

شدن يک به يک واحدهای ارائه خدمت بنياد شده 
و رضايتمندی قابل قبول مشتريان درون سازمانی و 
برون ســازمانی، انگيزه ای مضاعف برای حركت در 
اين مســير است؛ لکن بايد توجه داشت كه همواره 
»فرصت ها و تهديدهــا« و »نقاط قوت و ضعف« 
به عنوان دو روی يک ســکه بــوده و عدم توجه به 
مخاطرات راه، می تواند باعث كند شــدن و حتی 

توقف اين روند باشد.
با اين رويکرد و با علم به وجود بزنگاه های متعدد 
علمی و تخصص و اجرايی اســت كه تمامی تالش 
های همکاران بنياد، در راستای »حركت آرام ولی 
مستمر« و »تالش برای بسترسازی و حركت اصولی 
بر مدار اهداف ســازمانی« شکل گرفته است. از آن 
جايی كه NGO و CBO نماد توســعه سرمايه 
اجتماعی می باشند، لذا بنياد دنياد آينده به عنوان 
يک NGO با انجام فعاليت هايی گســترده در با 
توسعه مشاركت های مردمی در حوزه فعاليت های 
پيشگيرانه و ترغيب سازمان های مردم نهاد فعال به 
اين امر، گام های مؤثری برداشته است. از جمله اين 
فعاليت ها را می توان در سه محور كلی طبقه نمود:

 برنامه های ترويج فعاليت های داوطلبانه
 برنامه های شبکه سازی NGO های فعال و 

نيمه فعال
 NGO برنامه های توانمندسازی و توسعه ای 

های فعال و نيمه فعال
بنيــاد دنيای آينده در امتداد اهداف ســازمانی 
خويش با شركای مختلف استراتژيک و اداری دولتی 
و غيردولتی به تعامل و همکاری اقدام نموده است. از 
جمله: سازمان بهزيستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
قوه قضائيه، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، ســازمان های مردم نهاد حوزه 
پيشگيری و فرهنگی كل كشــور و استان تهران، 

شهرداری، سازمان تبليغات اسالمی، و...

موسســه مردم نهــاد غيرانتفاعــی غيرتجاری 
انديشمندان رايا سالمت محور با اهداف آموزش )مهارت 
های زندگی برای تمام سطوح سنی، آموزش پيش از 
ازدواج، زندگی خانوادگی و فرزندپروری، تسهيلگری 
و حمايت گری، فعاليت های گروهی، شــهروندی، 
پيشگيری از نابينايی، پيشگيری از ناشنوايی، مشاوره 
ژنتيک، روانشناختی و مشــاوره، پيشگيری از ايدز، 
آموزش های مرتبط با پيشــگيری از اعتياد و آسيب 
های نوپديد، و...( ،  غربالگری: ۱( شناسايی معتادان و 
ارجاع به سطوح درمانی  ۲( شنوايی و ارجاع به سطوح 
تشــخيصی و درمانی   ۳( آمبلويی و ساير اختالالت 
بينايی و ارجاع به ســطوح تشخيصی و درمانی  ٤( 
افراد دارای اختالالت و مشــکالت روانی – اجتماعی 
و ارجاع به سطوح تشخيصی و درمانی ، و راه اندازی 
و تشکيل گروه های اجتماع محور و تقويت فعاليت 
های اجتماع محور موجود مشغول به ارائه خدمات به 
گروه های هدف و سخت در دسترس می باشد. رسالت 
موسسه انديشمندان رايا ســالمت محور به عنوان 
مركز جامع توانمندسازی، كارآفرينی و پايدار سازی 
شغلی با رويکرد پيشگيری از آسيب های اجتماعی،  
با  پايبندی به اصــل مراجع محوری ، خدمات خود  
را  در زمينه های كارآفرينی، مشــاوره و اشــتغال، 
آموزش مهارت های عمومی و تخصصی پيشگيری از 
آسيب های اجتماعی، با كيفيت مطلوب، در محيطی 
ايمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگويی مهربانانه 
و سريع و برگرفته از آخرين دستاوردهای علمی ارائه 
می نمايد. چشــم انداز اين موسسه كشوری ارتقای 
فرهنگ كار و كارآفرينی، توانمندسازی و پيشگيری از 
آسيب های اجتماعی، ارتقای سطح سالمت جسمانی، 
روانی و اجتماعی جامعه هدف، ارتقای كيفيت منابع 
انسانی موسسه با تکيه بر اصل مراجع محوری است. 
همچنين در اين موسسه بر ارزش های سازمانی نظير 
تعالی جويی، تفکر ناب و خالق، مسئوليت اجتماعی، 

مراجع محوری، كرامت كاركنان، همدلی و مشاركت 
جويی و دانش محوری تاكيد می شود. مديريت ارشد 
و كاركنان موسســه، با  همدلی، مشاركت و تکيه بر 
توانمندی يکديگر، به اين رسالت متعهد بوده و عزمی 
راسخ در جهت اجرا و بهبود مستمر آن دارند. سازمان 
 UNDP،  ،بهزيســتی، ســتاد مبارزه با مواد مخدر
UNAIDS ، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، سازمان های مردم نهاد كل كشور و استان 
تهران، استانداری، شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، 
ســازمان تبليغات اسالمی، و... از جکله دستگاه های 
مسئول  و همکار موسســه انديشمدان رايا سالمت 
محور هســتند. واحد چاپ و انتشــارات )با اشتغال 
بهبوديافتگان و خانواده های آنان( يکی از جديدترين 

واحدهای فعال شده اين موسسه كشوری می باشد.
تعدادی از اقدامات اجرايی اين موسســه به اين 

شرح است:
 ارائه خدمات به كارتن خواب های خيابانی و 

مدد سرا در منطقه طرشت
 ارائه خدمات حمايتی و اجتماعی به بيماران 
HIV+ در قالب راه اندازی باشگاه مثبت شهرستان 

مالرد
 ارائه آموزش حمايتهای روانی پس از  باليا  در 

۱۱ شهرستان  استان تهران
 ارائه خدمات مددكاری اجتماعی

 ارائه خدمات مشاوره ای
 آموزش های عمومی )مهارتهای زندگی؛فرزند 

پروری....(
 ارزيابی؛ ارزشيابی و آسيب شناسی دوره های 

عمومی
 آموزش های تخصصی  ويژه مديران  و پرسنل 

مراكز اقامتی كوتاه مدت؛ميان مدت وبلند مدت
 راه اندازی مركز توانمندســازی، كارآفرينی و 

پايدارسازی شغلی



مجيد ولی محمدی مديرعامل اجرايی ويکی 
نيکی هســتم. ما از ســال ۱۳95 بطور رسمی 
فعاليت خود را شروع كرديم. ابتدا با توليد محتوا 
در حوزه اشاعه فرهنگ نيکوكاری گام برداشتيم 

و سپس فعاليت های خود را گسترش داديم. 

ویکی نیکی چیست؟
ويکی نيکی، جامع ترين پلتفرم ايرانی اســت 
كه در حوزه نيکوكاری و اقدامات بشردوســتانه 
در حــال فعاليت اســت. ويکی نيکــی به دنبال 
افزايش  بيشتردرجامعه و همچنين  تاثيرگذاری 
شــفافيت عملکردی موسســات و سازمان های 
مردم نهــاد، به ارائــه خدمات نويــن در حوزه 

نيکوكاری، می پردازد.
 ايجاد بانک اطالعاتی از موسسات خيريه 

و  خيريه هــا  داده هــای  از  شــبکه ای   
سازمان های مردم نهاد 

 ارزيابی و رتبه دهی به خيريه ها
 بــر اســاس فعاليت ها و گزارشــات مالی 

موسسات خيريه وهمچنين نظرات كاربران
 توسعه سامانه مددجويی 

مددجويــان  مشــخصات  از  شــبکه ای   
موسسات خيريه و كمک های دريافتی آن ها به 

منظور جلوگيری از موازی كاری ميان خيريه ها
 معرفی پروژه و كمپين های نيکوكاری

 خيريه هــا بــه منظــور جــذب منابع و 
تاثير گذاری بيشتر، پروژه های خود را در سايت 

ويکی نيکی، معرفی می كنند.
 ارائه ابزار و راه حل های نوين به خيريه ها

 بــه خيريه ها در جهت ديجيتالی شــدن، 
كمک می كند. 

 سيستم دريافت نظرات كاربران
 ايــن سيســتم از نتايج بررســی نظرات 
كاربران به منظور بهبود عملکرد خيريه ها و ارائه 

راهبردهای مديريتی، استفاده می شود.
 ارائه سامانه »سايت ساز« ويکی نيکی 

 ارائــه خدمــات پيشــرفته ديجيتالی به 
خيريه های محلی و كوچک.

 ساخت و راه اندازی وبسايت و توليد محتوا 
و معرفی خيريه ها.

ويکی نيکــی با هــدف باالبــردن كيفيت و 
اثربخشــی خدمات در حوزه نيکوكاری، همواره 
ســعی نموده اســت به عنوان كانــال ارتباطی 

ميان موسســات خيريه، بنگاه هــای اقتصادی 
و نيکــوكاران عمل نمايد. نــوع ارائه خدمات و 
فعاليت های ويکی نيکی، كاماًل جديد و بکر است، 
مورد توجه بسياری از رسانه ها قرار گرفته است.

افتخارات ویکی نیکی چه بوده است ؟
 استارت آپ »ويکی نيکی« در خرداد ۱۳9۷ 
  ۲٠۱۸  ICT Spring  بــا حضوردركنفرانــس
به عنــوان برترين اســتارت آپ   شــركت كننده 
انتخاب شــد. در رويداد فين استاتز 9۷ بعنوان 

برترين استارتاپ حوزه نيکوكاری معرفی شد.
در بهمن ۱۳96 ويکی نيکی در اولين رويداد 
استارت  عنوان  مالی«،  فناوری های  »نوانديشان 
آپ با بيشــترين فعاليت در حــوزه اجتماعی را 

كسب نمود!

مجموعه انیمیشن های انجمن دوست 
خیالی، دوست کودکان مبتال به سرطان

تيم ويکی نيکی مجموعه ای از انيميشن های 
آموزشــی را برای كودكان مبتال به ســرطانی 
ترجمه و دوبله نموده اســت تا بتواند تالشــی 

كوچــک در جهت كاهش درد و رنج اين بچه ها 
انجام داده باشد. 

آیا ویکی نیکی یک سایت خیریه است؟
خير،  ما خيريه نيســتيم، بلکه اگر موسسه 
خيريــه ای بخواهد، می توانــد از طريق امکانات 

پلتفرم ما  با ساير خيريه ها ارتباط برقرار كند.
ويکی نيکی كسب و كاری است كه قصد دارد 
در كنار كســب درآمد، تأثير اجتماعی وسيعی 
نيز داشــته باشــد. ويکی نيکی به عنوان كانال 
ارتباطی بين افراد نيکوكار، موسســات خيريه و 
كســب و كارها به ارائه خدمات می پردازد.ما در 
مراحل پيشرفته و برای ارائه خدمات اختصاصی 
و ويژه به خيريه ها، هزينه هايی بر اســاس نوع 
خدمــات قابل ارائه و اندازه خيريه ها، در قرارداد 
مشــخص، دريافــت می كنيم. مباحــث مالی 
درقراداد و تفاهم نامه فيمابين »ويکی نيکی« و 
خيريه ها، كامال شــرح داده می شود. در پلتفرم 
ويکی نيکی دو درصد از وجوه جمع آوری شــده 
به عنوان كارمزددريافت می شود. البته در قبال 
هزينه بسيار كمی كه خيريه ها در قبال دريافت 

خدمات و امکانــات از »ويکی نيکی«، پرداخت 
می كنند، مانند: امکان ايجاد ارتباطات ديجيتالی 
موثر، امکان معرفی پروژه های نيکوكارانه، نحوه 
ارتقاء سازمانی، مشــاوره های حقوقی و... شاهد 
كاهــش قابل توجهــی در هزينه هــای كلی و 

بازاريابی خود، خواهد بود.

آیا خدمات شــما فقط برای خیریه ها و 
سازمانهای مردم نهاد است ؟

نه اينطور نيســت. خدمات ما، شــامل حال 
همه موسســات و سازمان های خيريه ثبت شده 
در ايران می شود. ويکی نيک به كسب و كارهای 
ثبت شــده و عالقمند بــه فعاليت در مســير 
مسئوليت اجتماعی نيز خدماتی ارايه می دهد.

آیا همه خیریه های ثبت شده در ایران، 
در ویکی نیکی پروفایل دارند؟

در حال حاضــردر ويکی نيکــی تعداد ٤٠٠ 
خيريه، اطالعات كامل دارند و از خدمات ما بهره 
می برند. هر خيريه در ســايت »ويکی نيکی«، 

يک لينک پروفايل مخصوص به خود دارد.

راه اندازی پویش ملی 
مبارزه با سرطان

عصر تشکل| پويش ملی مبارزه با سرطان با 
هدف افزايش آگاهی و جلب مشاركت مردم در 
خصوص قابل پيشــگيری بودن سرطان و شيوه 
های آن با شــعار »ســرطان قابل پيشگيری و 
درمان است، با خود مراقبتی و اميد« راه اندازی 
می شــود. دكتر عليرضا رئيســی اهداف اصلی 
اين پويش را افزايش آگاهی و جلب مشــاركت 
مردم در خصوص قابل پيشگيری بودن سرطان 
و شــيوه های آن )با تاكيد برمشــکالت منطقه 
ای( ، اصالح باورهای نادرست مردم در خصوص 
ســرطان از جمله درمان ناپذير بودن آن، جلب 
مشاركت سياستگذاران و مجريان سالمت )درون 
و برون بخشــی( در كنترل عوامل خطر سرطان 
با تاكيد بر مشکالت منطقه ای برشمرد. معاون 
بهداشت گفت: گروه های هدف اين پويش مردم 
به ويژه نوجوانان و جوانان، بيماران و خانواده ها، 
سياســتگذاران و مجريان خارج حوزه سالمت و 
سياســتگذاران و مجريان حوزه سالمت هستند. 
وی افزود: ذينفعان و شركای برنامه پويش وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، دانشگاه 
های علوم پزشکی،  سازمان صدا و سيما، وزارت 
آمــوزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فن 
آوری، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وزارت 
ورزش و جوانان ، شــهرداری ها، ســازمان نظام 
پزشکی، انجمن های علمی، سازمان های مردم 
نهاد و خيريه و افراد حقيقی همچون هنرمندان 

و ورزشکاران خواهند بود. 

40 درصد سرطان ها 
قابل پیشگیری هستند

تسنیم | مديــركل دفتر مديريت بيماری های 
غيرواگير گفت: ٤٠ درصد سرطان ها قابل پيشگيری 
هستند. دكتر افشين استوار همزمان با پويش ملی 
مبارزه با ســرطان اظهار كرد: در ســال های اخير 
بروز سرطان در سراســر جهان همچنين ايران رو 
به افزايش بوده است كه البته مهمترين دليل آن، 
افزايش سن جمعيت و افزايش اميد به زندگی بوده 
اما دو دليل عمده ديگر هم در اين زمينه به شــيوه 
زندگی نامناســب و عوامل محيطــی بر می گردد. 
وی افــزود: هر چند بروز ســرطان در ايران كمتر 
از متوسط جهانی اســت اما با توجه به روند رو به 
افزايش اين بيماری، بايد برنامه داشت. استوار گفت: 
ترديدی نيست كه بهترين راه برای مقابله با چنين 
روندی، مشاركت فعاالنه سياستگذاران مختلف در 
حوزه ســالمت و خارج از آن و حضور هميشــگی 
مردم است. استوار متذكر شد: ٤٠ درصد سرطان ها 
قابل پيشگيری اســت و با رعايت مواردی از جمله 
پرهيــز از مصرف دخانيــات، فعاليت بدنی منظم، 
ايده آل نگهداشتن وزن بدن، تغذيه سالم، محافظت 
در برابر عفونت ها، محافظت از پوست، رعايت اصول 
ايمنی در منزل و محيط كار، رعايت سالمت روانی 
و معنوی زندگی، رعايت سالمت زندگی اجتماعی 
و مراجعه به پزشــک در صــورت دارا بودن عاليم 
هشدار دهنده سرطان و فراموشی باورهای نادرست 

به اين مهم دست يافت.

1۶1 ایرانی
خون شان خیلی نادر است

ایسنا | سخنگوی سازمان انتقــال خون از وجود 
۱6۱ دارنــده خون خيلی نادر در كشــور خبر داد و 
گفت: در دو ســال 96 و 9۷ تعداد ۱۲۱ كيسه خون 
نادر يا خيلی نادر برای بيمــاران نيازمند، ذوب و به 
مراكز درمانی ارسال شده است. بشير حاجی بيگی با 
اشاره به برنامه ملی خون های نادر و ايجاد آزمايشگاه 
ايمونوهماتولــوژی و انجماد خون در كشــور، گفت: 
طبــق تعاريف بين المللی خون نــادر دارای فراوانی 
كمتــر از يــک در پنج هزار و يــک در ۱٠ هزار نفر 
جمعيت اســت كه يا دارای آنتی ژن های گروه فرعی 
خــون و يا فاقد حداقل پنج آنتــی ژن گروه فرعی با 
شيوع باال است. وی افزود: هدف سازمان انتقال خون 
از اجرای برنامه ملی خون های نادر و ايجاد آزمايشگاه 
انجماد خون های نادر، اين بود كه بتواند از شناسايی، 
ذخيــره مناســب و ارائه به موقع خدمــات الزم به 
بيماران نيازمند خون های نادر اطمينان داشته باشد. 
بر همين اساس آزمايشگاه ايمونوهماتولوژی و انجماد 
خون های نــادر ايران، در قالب برنامه ملی خون های 
نادر تاكنون حدود ٤٠ هزار اهداكننده خون را از نژاد 
و قوميت های متفاوت از پايگاه های سراســر كشور 
تعيين كرده و مورد شناســايی قرار داده كه از بين 
آن ها حدود ۱۷٠٠ نفر به عنوان دارندگان خون نادر 

در كشور شناسايی شده اند. 

مجید ولی محمدی، مدیرعامل اجرایی ویکی نیکی:خبـــر

میزگرد مجازی بررسی اهمیت شفافیت 
با حضور  نهاد  مالی در سازمان های مردم 
مدیران تشکل ها و فعاالن اجتماعی برگزار 
شــد. به گزارش خبرنگار عصر تشــکل، 
»حامیان  گروه  مجازی  میزگرد  ســومین 
فردا« با مشــارکت فعــاالن اجتماعی و 
کارشناســان ســازمان های مردم نهاد با 
موضوع »اهمیت شــفافیت مالی در سمن 
ها« برگزار شــد. این میزگرد با مقدمه ای 
از »میثم هاشم خانی مدیر عامل موسسه 
از  ارایه هایی  با  و  مطالعاتی حامیان فردا« 
خیریه  جمعیت  مدیر  زاده  دیلمی  »عباس 
تولدی دوباره« و »رضا درمان  مدیر عامل 
جامعه یاوری فرهنگی« آغاز شد و با طرح 
سواالتی از سوی سایر فعاالن سازمان های 
مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی حول 
مردم  های  سازمان  مالی  موضوع شفافیت 

نهاد ادامه یافت.
گزیده هایی از این میزگرد مجازی را در 

ادامه بخوانید:
   

میثم هاشــم خانی: ســومين ميزگرد گروه 
»حاميان فردا ســمن ها« رو بــا موضوع »اهميت 
شــفافيت مالی در ســمن ها« شــروع می كنيم. 
شفافيت مالی ســمن ها، يکی از مهم ترين اجزای 
تســهيل گر جذب منابع مالی در سمن ها هست. 
به عالوه، شــفافيت مالی ســمن ها، فرآيند جذب 
نيروهای داوطلب توانمند در ســمن ها رو تسريع 

می كند. هم اهداكنندگان منابع مالی به سمن ها 
و هم نيروهايی كه مايل به همکاری داوطلبانه )يا 
همکاری غيرداوطلبانه( با سمن ها هستند، مطالبه 
زيادی برای ســنجش ميزان شــفافيت سمن ها 
دارند. اين مطالبه، در كشــورهای توســعه يافته 
به قدری شــديد است كه موسســات تحقيقاتی 
مختلفــی، رتبه بندی و امتيازدهی ســازمان های 
مردم نهــاد براســاس »ميزان شــفافيت مالی« و 

»ميزان اثربخشی فعاليت ها« رو انجام می دهند.

عصر تشــکل: با توجه به اينکه در ســال 
های اخير حجم تخصيص مجوز به سمن ها در 
حوزه های مختلف رشــد يافته است و با وجود 
اينکه همواره با فقر سرانه سمن در كشور مواجه 
هســتيم نظر خودتان را در خصوص رتبه بندی 
ســازمان های مردم نهاد بــرای ارزيابی بهتر از 
كيفيــت كار اين نهادها و همچنين تشــخيص 
ســمن های پاكدســت از غيره بــرای  جذب 
مشاركت های مردمی چه راهی عنوان ميکنيد؟ 
آيا با حضور دولت به عنوان نهاد نظارتی دولتی 

بر فعاليت ان جی اوها موافق هستيد يا خير؟

نظام  ايران  در  متاسفانه  میثم هاشم خانی: 
رتبه بندی برای ســازمان های مردم نهاد وجود 
نــدارد. حتی بدتر از آن هيچ يک از  ســازمان 
های  باالدستی كه مجوز فعاليت صادر می كنند 
نيز  در حوزه نظارت بر ســازمانهايی كه خود به 
آنها مجوز فعاليت داده اند ، فعال نيســتند.   آيا 

وزارت كشــور ساليانه گزارشات مالی موسساتی 
كــه از آنها مجوز اخذ كرده انــد را دريافت می 
كند؟  آيا آنها را مطالعه و تحليل می كند؟  اين 
گزارشات ساليانه می تواند منبع اطالعاتی خوبی 
برای ارزيابی و دســته بندی بصورت ســاليانه 
باشــد. در صورتی كه چنين گزارشاتی بصورت 
ســاليانه منتشر شــوند می توانند مرجع خوبی 
برای خيرين برای شناســايی موسسات مناسب 

برای كمک به آنها باشد.  

 رضا درمان: بــه نظر من نظارت بر فعاليت 
سازمان های مردم نهاد بسيار الزم است.  البته 
نظــارت با دخالــت متفاوت اســت. نظارت بر 
ان.جی.او ها  الزاما نبايد از ســوی دولت صورت 
گيــرد. مرجع ناظر می توانــد خود يکی از  اين 
ان.جی.او ها باشــد.  شبکه های ملی موسسات 
خيريه و نيکوكاری می توانند محل خوبی برای 
اين نظارت باشند. در صورتی كه اين موسسات 
) شــبکه ها (  از ســوی دولت اختيار كافی را 
داشته باشــند، می توانند اين وظيفه را بخوبی 

انجام دهند.
البته شايد موسســات ان.جی.او ايرانی الزم 
باشد كه در كنار هم نظام  رتبه خودشان را راسا 
ايجاد كنند. در رابطه با  رتبه بندی ۱٠٠ شركت 
 .) IMI۱برتر ايرانی  شــنيده ايد؟  ) پروژه ٠٠
ســازمان های مــردم نهاد هــم می توانند برای 
خــود يک پــروژه  NGO۱٠٠  طراحی و اجرا 
كنند.  در اين پروژه معيارهايی مشــخص شده 

و ســازمان هايی كه عالقه مند به ارزيابی شدن 
دارند داوطلبانه مشاركت كنند.  در نهايت ۱٠٠  

سازمان برتر شناسايی و معرفی شوند.

مخاطبان: جناب درمان به نظر شــما وجود 
رتبه بندی و ســطح بندی در سازمانهای مردم 
نهاد يک اقدام سازنده خواهد بود؟ و باعث تفرقه 
و ايجاد رقابت ناسالم برای تغيير سطح حتی به 

صورت نمايشی نخواهد كرد؟

رضا درمان: البته موافقم كه مشــکالتی نيز 
پيش خواهــد آمد. ولی تصور می كنم مســير 
درستی باشد. شايد خيلی از  سازمان های مردم 
نهاد  اساســا در اين رقابت شركت نکنند اما در 
مقابــل معيارهايی را خواهند داشــت تا بتوانند 
مسير درست رشــد و  ارتقا را تشخيص داده و 
در آن مسير حركت كنند. توجه كنيد كه ما در 
ادبيات مديريت ســازمان های مردم نهاد بسيار 
ضعيف هســتيم. در اين رابطــه كتاب ، مقاله و 
يا تجربه ســايرين به اندازه كافی منتشر نشده 
اســت. ترجمه نکرده ايم. نخوانده ايم. شايد اين 
مسير بتواند مديران ارشد سازمانهای مردم نهاد 
ما را كمی به فکــر وادار كند كه اين حوزه هم  
بر ای رشــد و ارتقا نياز به رقابــت دارد. رقابت 
بد نيســت. عقب ماندن  عيب نيست. تا زمانی 
كه تصــور كنيم همه مثل هم هســتيم و همه  
يکســان هســتيم، هيچوقت برای رشد تالش 

نخواهيم كرد.

میزگرد مجازی »اهمیت شفافیت مالی در سمن ها«

شفافیت مالی در »سمن« ها چقدر حیاتی است؟

»ویکی نیکی« استارتاپی برای کار خیر
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حجت االسالم والمســلمين خاموشی، رئيس 
ســازمان اوقــاف و امورخيريه در ســخنانی در 
همايش خير ماندگار با تشکر از شركت كنندگان 
در اين همايش اظهار كرد: دســت يکايک شما 
عزيزان را می فشارم و درخواست دارم تا با ياری 
يکديگر با دقت و مطالعه به سمت انجام كار های 
خير قــدم برداريم و حركتــی اجتماعی به اين 

منظور ايجاد كنيم. 
حل بســياری از مشکالت از جمله مشکالت 
اقتصادی اين اســت كه عــالوه بر انجام فرايض 
مالی، يک ســری حقوق را نيز نسبت به اعضای 
جامعــه و يکديگــر رعايت كنيــم. اين حقوق 
از جنــس خمس و زكات نيســت، بلکه جنس 
ديگری دارد كه همين كار های خير است. قرآن 
كريم درباره آن می فرمايــد: »َوفِی أَْمَوالِِهْم َحٌقّ 

ائِِل َوالَْمْحُروِم« )ذاريات، ۱9(. لِلَسّ
وی با ذكــر احاديثی از ائمه اطهار)ع( يادآور 
شــد: روزی صعصعة، يکی از ياران امام علی)ع( 
بيمار شــد و حضرت برای عيــادت بر بالين او 
حاضر شدند، امام در آن هنگام فرمودند خدا به 
تو خير دهد كه مردی پركار برای اسالم هستی 

و نه سر بار ما. 

ما مســئوالن نيز بايد بکوشــيم برای جامعه 
اســالمی و اســالم، يار خوبی باشــيم نه بار. از 
خيرين می خواهم كه ســازمان اوقــاف و امور 
خيريه را از خــود بدانند و برای كار خير به آن 

مراجعه كنند.

حجت االســالم و المســلمين خاموشــی با 
اشاره به تفســير آياتی از سوره قلم، اظهار كرد: 
ســرمايه داران بايد توجه كنند ســرمايه آن ها 
عاريتی است و در يک شب می تواند نابود شود، 
اما كار خير برای مردم ماندگار اســت، همچنان 

كه وقف و تبرعات در طول تاريخ به عنوان كاری 
نيکو و پايدار شناخته شده است. 

امروز در اين راســتا نياز داريــم به »وقف« 
دانــش بپردازيــم، در »امور خيريــه« نيز بايد 
توانمندسازی اجتماعی را در اولويت قرار دهيم.

رئيس ســازمان اوقاف و امورخيريه افزود: به 
شخصه پيگير پروژه هايی هستم كه اگر ظرفيت 
خيريه هــا به آن هــا اختصاص يابد، مشــکالت 
بزرگــی را از جامعه حل می كنــد. يکی از اين 
موارد آلودگــی هوای تهران اســت كه به تبع 
آن ســرطان ريه و بيماری های گوناگون به بار 

می آيد. 
جوانان كشــورمان در حال توليد موتور هايی 
برقی هستند كه می توانند جايگزين موتور های 
فرسوده و دودزای فعلی شوند. اميدواريم بتوانيم 
با كمک شهرداری و مجلس شورای اسالمی اين 

ايده را به انجام برسانيم. 
همچنين در زمينه رفع ضايعه قطع نخاعی ها، 
دانشــمندان ما با تکثير ســلولی به روش های 
جديدی دست پيدا كرده اند كه حمايت از آن ها 
می تواند به بهبــود پنج هزار بيمار دارای ضايعه 

قطع نخاعی كمک كند.

دقیق تر  بررسی  راســتای  در 
خیریه ها  مکانیزه ســازی  تجربه 
برزین  بهبــود  با  گفت وگــو  به 
مدیرعامل شــرکت آرشیت مهر 

رایانه نشستیم.
   

به  امکاناتی  چــه  مکانيزه ســازی 
موسسات نيکوكاری ارائه می دهد:

پيش از يک دهه قبل موسســات 
بهبود  برای  نيکوكاری دانســتند كه 
مديريت منابع انســانی، منابع مالی و 
امور جاری موسسه خود و همچنين 
گسترش دامنه ارتباطات با نيکوكاران 
نياز به مکانيزه سازی و بهره مندی از 

ظرفيت های تکنولوژی دارند. 
شركت آرشيت مهر رايانه با درک 
اين نياز مهم اقدام بــه توليد پورتال 
جامع مديريت موسســات نيکوكاری 
نمود، هدف از توليد اين پورتال آن بود 
كه ضمن تسهيل مديريت امور داخلی 
و افزايش بهره وری از نيروی انســانی، 
امکان توسعه، شفافيت، كاهش هزينه 
های اجرايی و اعتمادســازی در بين 
نيکوكاران كه ايــن روزها به يکی از 
بــزرگ ترين چالش های موسســات 
تبديل شده اســت را برای آنها ميسر 

سازد. 
شــركت آرشــيت مهر رايانه پس 
از ۱۳ ســال ســابقه حضور در بطن 
روزرسانی  به  فعاليت های موسسات، 
پورتال براســاس نيازهــای هريک از 
آنها، بهره مندی از تجارب و همچنين 
همکاری با تيم مددكاری اجتماعی و 
مهندســين نرم افزار موفق به توليد 
ســه نســل نرم افزار جامع مديريت 
و ســه اپليکيشــن موبايلی تخصصی 
ويژه موسســات نيکوكاری شده است 
و بيش از 5 ســال اســت مفتخر به 
اســتقرار نسل ســوم پورتال آرشيت 
از موسسات معتبر سطح  در بسياری 

كشور است. 

چرا مکانیزه سازی کنیم؟
-  نيکــوكاران ترجيــح می دهند 
كه  كننــد  انتخــاب  را  موسســاتی 
فعاليت هايــی شــفاف و عملکــرد با 

كيفيت تری ارائه می نمايند. 
-  نيکــوكاران بــه راحتــی بــه 
موسســات اعتماد نمــی كنند، پس 

بايد برای حفــظ اطالعات محرمانه، 
بــه مددجويان،  ها  رســيدن كمک 
ارسال گزارشات و همه فعاليت های 
موسسه بســيار دقيق و ظريف عمل 

نمود و اعتماد آنها را جلب نمود 
- ايــن روزها ســهم موسســات 
سيستماتيک از كمک های مردمی به 
طور چشــمگيری بيشتر از موسسات 
سنتی اســت، به خصوص آنکه قشر 
تحصيل كرده و جوان جامعه گرايش 
به انجام امور بــه صورت الکترونيکی 

دارند 
-  موسســات نيکوكاری تبليغات، 
اخبــار و گزارش عملکــرد خود را نه 
از طريق بروشــور و عکــس و ... )كه 
فقط چند صد نفر را جذب می كند( 
بلکه از طريق وب ســايت ها و فضای 

مجازی ارائه می نمايند 
-  اين روزها بايد گفت متاســفانه 
تعــداد مددجويــان آنقــدر افزايش 
يافته اســت كه پرونده سازی، حفظ 
اطالعــات محرمانــه، پايش وضعيت 
بــه روز هر خانــواده و كنترل كمک 
های آنها به شــيوه ســنتی از عهده 
مددكاران خارج اســت و نيازمند به 
كارگيری هــوش مصنوعی و فعاليت 

های سيستماتيک است 
با موسســات  - همــگام شــدن 
خيريه برتر و رعايت اســتاندارد های 
آنهــا از طريق روش های ســنتی و 
معمــول امکان پذير نيســت و قطعا 
 موسسات ســنتی محکوم به شکست 

خواهند بود. 
- ايــن روزها مديريت شــعب و 
سركشــی به آنها در يک شهر شلوغ 
به راحتی ميسر نيست اما كنترل آنها 
از راه دور جايگزينی بســيار مناسب 
برای مديران اســت تا به محض اراده 
تمام شعب را زير نظر داشته و بر آنها 

نظارت كنند.
تحت  افزارهای  نرم  از  -اســتفاده 
وب، در واقع گستره اجرای نرم افزار 
با گستره شبکه يکی می شود. يعنی 
تا هرجايی كه شــبکه شــما بزرگ 
شــد ، نرم افزار شما نيز در دسترس 
قرارخواهــد گرفــت. در واقع مفهوم 
گســتردگی را در نرم افزارهای تحت 
وب ، می توان با دسترسی پذيری نيز 

معادل قرار داد.

نرم افزار مدیریت تحت وب:
نــرم افزارهــا در طــول تاريــخ 
انسان  زندگی  در  تغييرات شــگرفی 
ايجــاد كرده اند.تصــور كنيد ما برای 
نوشــتن يــک متن همچنــان ناچار 
به نوشــتن دســتی و يا حتی تايپ 
توســط ماشــين های تايپ بوديم، يا 

بــرای نمايش يک ســری از تصاوير 
از  بايــد  همچنــان  گزارشــات  و 
دســتگاه هايی مثل اورهد اســتفاده 
می كرديم اما خوشبختانه با ورود نرم 
افزارهايی مثل ورد و پاورپوينت، اين 
مشکالت به امور سهل روزمره تبديل 
شد. ورود نرم افزار به موسسات خيريه 

دريچــه ای رو به دنيــای تکنولوژی 
گشوده است؛ اين نرم افزارها سهولت، 
ســرعت، دقــت و بازدهی بــاال در 
انجام تمامی فعاليت های موسســات 
خيريــه برای كارمنــدان را همچون 
 نرم افــزار ورد بــرای تايپ آســان 

نموده است. 

حجت االسالم خاموشی:

عصرتشکل بررسی می کند

نقش سمن ها 
در حفظ محیط زیست

ما حدود 9٠٠ ســازمان مــردم نهاد محيط 
زيســتی در كشــور داريم و اين تعــداد برای 
جمعيت ۸٠ ميليونی كشــور مــا رقم ناچيزی 

است. 
كشورما ســابقه فعاليت های مشاركتی اش 
در جهان بی ســابقه اســت و بر اساس پژوهش 
جامعی كه اســتاد مرتضی فرهــادی در كتاب 
انسان شناســی ياريگری انجام داده ما بيش از 
۳ هزار ســال قدمت فعاليت های ان جی اويی 
در ايــران داريم كــه برای ســاخت كاريز ها و 
قنات ها استفاده می كرديم ولی اكنون وضعيت 
اميدواركننده ای با توجه به آن ســابقه نداشته 
ايم و بــه عبارتی نرخ فعاليت هــای داوطلبانه 
نه تنها افزايش نداشــته بلکه كاهش هم داشته 

است.
اين موضوع داليل مختلفی دارد كه به اعتقاد 
من يکی از مهمترين آن اين اســت كه ما نظام 
آمــوزش و پروش مان به شــکلی اســت كه به 
كودكان مان اهمتی و فضيلت كار گروهی را ياد 
نمی دهيم و تنها بچه ها می آموزند كه چگونه 
خوب تســت بزنند و چگونه نمره بيست بياورند 
و شــاگرد اول شوند و در مقايسه و رقابت باالتر 
از بقيه قرار بگيرنــد. آنها يادم می گيرند دانش 
آموزهای خوبی شــوند امــا آدم های توانمندی 
نمی شــود. ياد می گيرند كه موفق باشند اما ياد 

نمی گيرند كه با ارزش باشند. 
همه اينها سبب می شود كه حس مسئوليت 
اجتماعی و نرخ مشــاركت اجتماعی در كشــور 
كاهش پيدا كند و مسايل ديگری هم وجود دارد 
كه به اين موضوعات دامن می زند. به طور مثال 
نگاه هــای امنيتی به فعاليت های تشــکل های 
مردم نهاد در حال افزايش است و قوانين دست 
و پا گير زيادی برای ثبت يک سازمان مردم نهاد 
وجود دارد كه موجب می شود افراد عطای آن را 

به لقايش ببخشند. 
در فعاليت های داوطلبانه در ايران مســئله 
ماليات بســيار جدی اســت و برخــی از افراد 
به دليل ايــن موضوع فعاليت هــای داوطلبانه 
و مشــاركتی را كنار می گذارنــد و در مجموع 
مقــررات كشــور نــه تنهــا تســريع كننــده 
 فعاليت های تشکلی نيســت بلکه به شدت هم 

بازدارنده است.
به رغم چنيــن وضعيتی ما اگر شــاهد اين 
هستيم كه تاالب كمجان در استان فارس احيا 
شــده، تاالب كانی برازان در استان آذربايجان 
غربی احيا شــده، تــاالب گندمان در اســتان 
چهارمحال و بختياری احيا شده، تپه های ماسه 
ای در مياندشت در خراسان شمالی تثبيت شده، 
هزاران نفر به روستاهای اطراف چوپانان و شمال 
شرق اصفهان بازگشتند، در حسين آباد سربيشه 
مشــکل مهاجرت تقريبا مهار شــده ، در چهار 
محال بختياری ديگر بلوط ها را تبديل به ذغال 
نمی كنند، در روستای ميلکی تعداد دوچرخه ها 
بيشــتر از آدم ها است و كتابخانه محيط زيستی 
دارند، در منطقه ای در نيشــابور كســی از كود 
يا ســم اســتفاده نمی كند يــا همين طور9۲۳ 
كيليومتــر مســير ايمن دوچرخه ســواری در 
كشور ساخته شــده همه و همه مديون حضور 
تشکل های مردم نهاد محيط زيستی است و اين 
نشان می دهد اگر ما مردم را جدی بگيريم تا در 
توسعه مشاركت كنند آنها می توانند بسيای از 

مشکالت كشور را حل كنند.

یادداشت

توانمندسازی اجتماعی با امور خیریه

تجربه مکانیزه سازی خیریه ها

13

محمد درویش
کارشناس محیط زیست

وب سایت
شــايد بتوان وب ســايت هــا را به عنــوان يکی از 
پركاربردترين ابزارهای تکنولوژی دنيای كنونی نام برد. 

اگــر بخواهيم يــک تعريف ســاده و خودمانی از وب 
ســايت ها ارايه كنيم، بايد گفت: »وب سايت ها ويترينی 
از هرآنچه ما قصد عرضه آنرا داشته باشيم هستند كه از 
طريق آن ها می توان محتــوای دلخواه را با يک كليک 

ساده به دنيا مخابره كرد«. 
به شــکلی كه ايــن روزها تمامی افراد، شــركت ها، 
صنايع، موسسات، حتی فروشــگاه ها از مزايای گسترده 
اين ويترين برای پيشبرد اهداف خود بهره برده اند. حال 
بياييد لزوم وجود وب ســايت برای موسسات را بررسی 

كنيم. 
در موسســات خيريه روزانه اتفاقات و اخبار گوناگونی 
رخ می دهــد كه تمام نيکوكاران و افــراد جامعه عالقه 
مندند در جريان آنهــا قرار بگيرند، اين روزها ديگر ارائه 
اطالعات و اخبار و درخواست ها به شيوه سنتی و محدود 
به جامعه كوچکی از خيرين مؤسســه، پاســخگوی نياز 
موسسات نيست، موسســات نياز دارند فعاليت هايی از 
قبيل جذب،تعريف پروژه و كمپين، درخواســت، اطالع 

رسانی و ... را در سطحی گسترده تر از نيکوكاران خود و 
در عرصه های كشوری و يا حتی بين المللی انجام دهند. 

داشتن يک وب ســايت ساده كه پلی كوتاه به جهان 
پيرامون است اين امکان را برای موسسات محقق ساخته 
است و موسسات می توانند فعاليت های وسيعی از جمله 
عضوگيری، دريافت كمک ها از طريق درگاه های بانکی، 
نظر سنجی، اطالع رسانی و ... را با يک وب سايت انجام 

دهند. 

اپلیکیشن های موبایلی 
اپليکيشن ها را می توان به عنوان ساده ترين راه برای 
ايجاد ميانبر در انجام امور و انواع و اقســام فعاليت های 
مردم معرفی نمود. با نگاهی گذرا به بازار اپليکيشــن ها 
مــی توان ديد كه تمام حوزه ها از خريد و فروش گرفته 
تا بهداشت و ســالمت، خانه داری، آموزش و... در حال 
پيشــی گرفتن از هم در اســتفاده از اين ميانبر هستند؛ 
موسســات خيريه نيز از اين بازار غافل نمانده و با عرضه 
اپليکيشن هايی با قابليت دريافت كمک های مردمی در 
كنارارائه خدمات به نيکوكاران ، ســهم گســترده ای را 

نصيب خود كرده اند.

تشکل| ویژه نامه سازمان های مردم نهاد |   بهمن 97



رییس هیات مدیره »شبکه یاری کودکان 
کار« اعتقاد دارد عدم شــناخت مدیران از 
ساختار شبکه ها و همچنین نبود آیین نامه 
های مرتبط با فعالیت شــبکه ای در ساختار 
اداری و دولتی از جمله عوامل فعالیت بدون 

مجوز شبکه هاست.
دکتر فاطمه قاسم زاده رییس هیات مدیره 
»شــبکه یاری کــودکان کار« در گفتگوی 
موانع  تشــکل  عصر  خبرنگار  با  اختصاصی 
پیش روی شکل گیری شــبکه ها در حوزه 
فعالیت های داوطلبانه و انجمن ها را تشریح 
کرد. وی در صحبت هایش به نبود سازو کار 
قانونی برای دریافت مجوز توســط شبکه ها 
اشــاره کرد و گفت که با وجــود اخذ مجوز 
توسط انجمن هایی که زیر مجموعه شبکه ها 
هستند، همچنان شاهدیم برای اعطای مجوز 
به شبکه ها نوعی مقاومت و نگرانی در میان 
دســت اندرکاران وجود دارد. قاسم زاده در 
کارتن  پدیده  در شیوع  موثر  عوامل  تشریح 
خوابی به موضوع فقر به عنوان یکی از عمده 
دالیل شکل گیری پدیده کودکان کار اشاره 
کرد. گفتگوی ما با دکتر قاســم زاده را در 

ادامه بخوانید:
   

 اکنون که در 15 ســالگی تاسیس شبکه 
یاری کودکان کار قرار داریم به اعتقاد شــما 
چقــدر مفهوم فعالیت شــبکه ای در میان 
فعاالن اجتماعی درک شده و ماهیت فعالیت 

شبکه یاری چقدر به بلوغ رسیده است؟ 
به هر حال خيلی از امور نســبی اســت و ما با 
مشــکالت زيادی در اين مســير رو به رو بوديم. 
يکــی به دليل تازه بودن مفهوم شــبکه و ديگری 
محدوديت های بيرونی برای فعاليت های شبکه كه 
يکی از آنها دريافت مجوز است. اما امتيازی كه ما 
داشــتيم اين بود تمامی انجمن های زير مجموعه 
شــبکه ياری كودكان كار صاحــب مجوز بودند و 
از صافی های تعريف شــده گذشته بودند و به ما 
هم اجــازه فعاليت دادند. امــا در مجموع به كنار 
هم قرارگرفتن اين انجمن ها و شکل گيری شبکه 

مجوزی تخصيص نيافت. 
البته زمانــی كــه هيــچ آيين نامــه ای برای 
فعاليــت شــبکه وجود نداشــت و ايــن يک خال 
قانونی بود. مســئوالن تنها مــی گفتند ما چيزی 
به عنوان شــبکه نمی شناســيم. به نظر می رسد 
دســت اندركاران اعطای مجوز يا با مفهوم شبکه 
آشنايی نداشــتند يا از هم افزايی چندين انجمن 

كنار يکديگر نگران بودند.

چه مدت است که در پروسه دریافت مجوز 
قرار دارید؟

در واقع حدود دو سال و نيم پيش بود كه وزارت 
كشــور اعالم كرد كه ساز و كار شکل گيری شبکه 
ها چگونه باشــد. به عبارتی ايــن كه ما همچنان 
بدون مجوز مشــغول فعاليت هستيم به اين دليل 

است تا كنون زمينه برای اين موضوع فراهم نبوده 
است.  در واقع برای ساختاری به اسم شبکه اصلن 
مجوز و آيين نامه ای وجود نداشت. ما برای گرفتن 
مجوز های انجمن ها نيز پروسه دو يا سه ساله طی 
می كرديم. تعيين صالحيت اين انجمن ها كار يک 
هفته يا يک ماه اســت اما زمانــی كه اين موضوع 
ســال ها مســکوت می ماند متوجه می شويم كه 

موضوع فراتر از بررسی و تعيين صالحيت است. 

وضعیت دیگر شــبکه هایی که در حوزه 
فعالیت های اجتماعی تاسیس شده اند به چه 

صورت است؟
اكنون حدود ۱٤ شبکه در كشور داريم كه اكثر 
آنها بدون مجوز مشــغول فعاليت اند. يکی از آنها 
شبکه نيکوكاری است و همه انجمن ها می توانند 
عضو آن باشند و ديگری »حجم« يا همان حاميان 
جامعه مدنی است كه آن هم همه می توانند عضو 

شوند.
 در حوزه محيط زيســت نيز سه انجمن وجود 
دارد و ميــراث فرهنگی كه نمی دانم موفق به اخذ 
مجوز شده اند يا خير .شــورای گسترش فرهنگ 
صلح نيز اســت كه حدود ۱۳ ســال است مشغول 

فعاليت است ولی همچنان مجوز فعاليت ندارد.
برخی از اين شــبکه ها بيش از ۲٠ عضو دارند. 
برای مثال شــورای كتاب كودک يک شبکه است 
اما هيچگاه به عنوان شبکه فعاليت نکرده اما حدود 
5 انجمن كه در حوزه ادبيات كودک فعاليت دارند 
زير مجموعه آن هســتند. در شبکه زنان نيز باالی 

۱٠٠ انجمن زير مجموعه آن هستند. 

طبق اطالع ما آیین نامه صدور مجوز برای 
شبکه ها نهایی شده است. چرا با این وجود 

همچنان شــبکه ها موفق به دریافت مجوز 
نمی شوند؟

آيين نامه صدور مجوز شــبکه ها در چند سال 
اخير تدوين شده و ما نيز دو سالی است كه اعضای 
گروه موسس را به وزارت كشور معرفی كرديم اما 

با اين حال همچنان كار ادامه دارد.

 در مــورد افق پیش روی شــبکه یاری 
کودکان کار توضیح دهید. چه اهدافی را در 

برنامه دارید؟
 يــک بعد كميت كار اســت كه خــواه ناخواه 
افزايش پيدا می كند و به دليل رشد تعداد انجمن 
ها اعضا زياد می شــوند زيرا ما كــودک كار زياد 
داريم و اين پديده خوبی نيســت اما يک واقعيت 
اســت. همچنان كه در اين ســال ها اضافه شدند. 
مانــع ديگر موضوع اخذ مجز تشــکل ها از وزارت 
كشور است چرا كه تنها انجمن های می توانند زير 
شاخه شــبکه ها فعاليت كنند كه از وزارت كشور 
مجوز داشته باشــند. بنابراين انجمن هايی كه از 
نهادهای ديگر مجــوز دارند قدری برای حضور در 
شبکه ها مشکل دارند البته آنان از اين حضور منع 
نشــده اند اما به عنوان هيات مديــره نمی توانند 

حضور داشته باشند.
بخش غالــب اهميت اما در خصوص بعد كيفی 
موضوع است كه اين سازمان ها بتوانند هم افزايی 
ايجاد كنند  و خواسته هايی را كه به عنوان حقوق 
كودک مطرح است با حوصله بيشتری مطرح كنند.

مهمترین چالش پیش روی شــما در این 
مسیر کدام موضوع است؟

واقعيت اين اســت كه چشــم انــداز اخير در 
خصوص بحران اجتماعی و اقتصادی اين سوال را 

به وجود می آورد كه آيا انجمن ها و شــبکه ها در 
اين وضعيت فعلی نســبتا بحرانی بايد اهداف شان 
را تغيير دهند يا خير؟ اين چالش تازه ای اســت 
كه بايد در جلســات مطرح شود تا به جمع بندی 
برسد. موضوع ديگر اين است كه آيا شبکه ها می 
توانند در يک ساختار كنار هم حضور داشته باشند 

يا خير؟ 

به نظر شما آیا می توان به ریشه کن کردن 
پدیده کودکان کار امید داشت؟

حقيقت اين است كه ريشه كن كردن يک پديده 
بدون توجه به عوامل بوجود آورنده آن ممکن نيست. 
مهمترين عامل پديد آمدن كــودكان كار و خيابان 
ســاختار های اجتماعی اســت وقتی كه ما تبعيض 
طبقاتی شديد داريم و يک نوع بی توجهی به حقوق 
و خواسته های اقشار محروم جامعه وجود دارد بدون 
شک اين پديده نيز رشد می كند. البته كه ما انتظار 
ريشــه كن شدن پديده كار كودک را نداريم چرا كه 
باالخره در همه كشور ها هست و همه با تفاوت هايی 

سعی در كاهش آن دارند.

چه عاملی مهمترین تاثیر را در رشد این 
پدیده دارد؟

عامل فقر موضوع بســيار مهمــی در اين ميان 
اســت كه كشــور ها با تالش در راستای كاهش 
آن می كوشــند تا پديده كار كــودک را از ميان 
ببرند. بررســی های ما نشان می دهد عمده ترين 
علــت در اين زمينه فقر اســت. البته در مســايل 
انســانی تنهــا يه علــت دخيل نيســت و عوامل 
متعددی وجود دارد اما فقر مهمترين آن اســت و 
تا زمانی كه كاهش پيدا نکند نمی توان ريشه كن 

شدن پديده كار كودک را انتظار داشت.

مؤسسه خیریه مهرگیتی

فعاليت های  و  مدرسه ســازی  فعالیت:  نوع 
آموزشــی و فرهنگی در مناطق محروم كشــور 
)مدرسه ســازی، تجهيــز مــدارس، حمايــت 

تحصيلی، اهدای كتاب، رايانه و ... (
معرفی موسســه: مهرگيتی مؤسســه ای 
غيردولتی )NGO( و نيکوكارانه است با هدف 
بنيادين تــالش برای ســاختن ايرانی عاری از 
تبعيض و فقر فرهنگی. اين موسســه از ســال 
۱۳۸٤ با شماره ثبت ۲۸۲۸۲ شروع به فعاليت 

كرده است. 
موضــوع اصلــی امــور خيــر در مهرگيتی 
فعاليت هــای فرهنگــي وآموزشــی در مناطق 
كم برخورداراســت كه در قالــب طرح های زير 

صورت می گيرد:
 احداث مدرســه، خوابگاه، سالن های چند 
منظوره و ...: موسسه مهرگيتی از سال ۱۳۸٤ با 
همکاری خيرين عزيز شروع به ساخت مدارس 
و مراكز فرهنگی در مناطق كم برخوردار كشــور 
كرده اســت. اين موسسه تا كنون  بيش از ۲9٠ 
مدرســه در مناطق كم برخوردار كشور احداث 

كرده و يا درحال ساخت دارد.
و  از دانش آمــوزان   حمايــت تحصيلــی 
دانشــجويان كم برخوردار: در اين طرح، حاميان 
ماهيانه مبلغی را به عنوان كمک هزينه تحصيلی 
برای دانش آموزان و دانشجويان مستعد مناطق 

كم برخوردار واريز می كنند. 
تا كنون حدود ٤٠٠٠ دانش آموز و دانشــجو 

تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند.
 اهدای كتاب به مدارس مناطق كم برخوردار 
كشــور: اهدای دو ميليون و هفتصد جلد كتاب 
به مناطــق كم برخوردار كشــور. مهرگيتی در 
طرح »كتاب برای همــه« كتاب های اهدايی را 
تحويــل گرفته و با كمــک داوطلبين تفکيک،  
طبقه بندی و بســته بندی كــرده و به مدارس 

مناطق كم  برخوردار ارسال می كند.
  اهدای رايانه به مدارس مناطق كم برخوردار 
كشور: در طرح »رايانه برای همه« تاكنون بيش 
از دوهزار و ششصد رايانه جمع آوری، تعمير و به 

مدارس اين مناطق ارسال شده است.
 تجهيز مــدارس مناطــق كم برخوردار به 
امکانات كمک آموزشــی، فرهنگی و ورزشــی، 

كتابخانه، آزمايشگاه، كارگاه و ...
 برنامه های فرهنگیـ  آموزشــی در مناطق 
كم برخوردار كشــور؛ مثل كالسها و كارگا ه های 
آموزشــی بــرای دانش آمــوزان و معلمــان و 

برنامه های فرهنگی و هنری )مثل شعروقصه(.
 ســاير فعاليت هــا؛ ماننــد احــداث پــل 
دانش برای دسترســی آســان دانش آموزان به 
مدارسشان، ارسال كمک پس از زلزله كرمانشاه، 
التحرير، لوازم بهداشــتی  ارســال كيف، لوازم 
و ... بــرای اين دانش آموزان، درمــان و معاينه 
رايگان ايشــان، برگزاری بازارچه خيريه، گالری 
و نمايشــگاه های مختلف كه عوايد آن برای اين 

دانش آموزان هزينه می شود.
آدرس: شــهرک غرب، فــاز 6، ايوانک غرب، 
 گل افشــان شــمالی، كوچــه دوم، پالک ۲٠
شماره تلفن:  ٠۲۱۸۸۳۷669٠/٠۲۱۸۸۳6956۷

شماره فکس: ٠۲۱۸۸5۷۳۳9۳
www.mehrgiti.com :سايت

ايميل روابط عمومی: 
Mehrgiti.ngo@gmail.com

تلگرام روابط عمومی:
https://telegram.me/Mehrgiti
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گفت وگوی »عصر تشکل« با فاطمه قاسم زاده رییس هیات مدیره »شبکه یاری کودکان کار«معرفی سمن

معاون رييس جمهور در امــور زنان و خانواده با 
اشاره به بودجه سال 9۸ گفت: سهم زنان سرپرست 
خانــوار از اعتبارات مربوط به بيمه هــا و يارانه ها از 
سوی دولت پيش بينی شده و اميدواريم كه بودجه 

تامين شود و ما پيگير موضوع هستيم.
به گزارش عصر تشکل، ابتکار در ادامه با اشاره به 
اليحه تأمين امنيت زنان عليه خشونت گفت: سال 
گذشــته به صورت تخصصی و تنگاتنگ با معاونين، 
قضات، دادســتان ها و صاحبنظران در ارتباط با اين 
اليحه كار شــده و جلسات تخصصی برگزار شد لذا 
انتظــار می رود كه اين اليحه كه مورد انتظار جامعه 
زنان و ايران است به تصويب برسد اميدواريم كه اين 
كار دوبــاره به چرخه های طوالنی بازنگری برنگردد، 

اما چنانچه الزم باشد اين اليحه قابل اصالح است. 
 

ابتکار افزود: همانطور كه اطالع داده شــد ايراد 
اصلــی اين اليحه در بحث موضوع حبس و مجازات 
بوده است اما اعالم كرديم كه اگر مجازات جايگزين 

حبس پيش بينی شــود مشروط بر اينکه بازدارنده و 
به اصالح و تغيير رفتار منتهی شود، مشکلی وجود 

ندارد. 
 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با اشاره 
به زنان سرپرســت خانوار گفت: بر اساس آماری كه 
وزارت كار ارائه داده جمعيت زنان سرپرست خانوار 
حدود ۳.5 ميليون نفر هستند. لذا ستادی با حضور 
دســتگاه ها كه دارای نقشــه راه هستند در معاونت 
تشکيل شده است. اين دســتگاه ها دارای نقشه راه 
مشــترک تقســيم كار ملی برای فعاليت های خود 
تعريف كردند كه اين تقســيم كار در حال تصويب 
نهايی در دولت اســت و می تواند تکليف هر دستگاه 

را از نظر سهميه ی نقشی كه دارد مشخص كند. 
ابتکار در ادامه با اشــاره به طرح كودک همسری 
گفــت: اين طرح دارای دو بعد مهم اســت؛ مباحث 
حقوقی كــه همه تالش خود را انجــام می دهيم و 
نبايد نااميد شــد. همه درباره ازدواج زير ۱۳ ســال 
متفق القول هســتند كه بايد متوقف شود، چرا كه 

آســيب های جســمی و روحی برای كودكان ايجاد 
می كند. 

وی ادامه داد: شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
آماری ارائه كرده كه نشان می دهد ميزان طالق در 
اينگونه ازدواج ها بســيار باالست لذا اليحه ای آماده 
كرديم كه به زودی ارائه خواهد شد. فراكسيون زنان 

مجلس نيز در تالش هستند و نااميد نمی شويم. 
ابتکار ادامه داد: در بعد فرهنگی نيز با علمای اهل 
سنت و علمای مناطق مرزی نشست هايی داشت ايم 

و روی اين موضوع تاكيد شده است. ميان كودک 
همســری و بازماندگــی از تحصيل ارتباط 

وجود دارد كه به طور خاص معاونت زنان 
و خانواده با آمــوزش و پرورش در اين 

زمينه در حال فعاليت است 
و همين مسائل فرهنگی 

می تواند مسائل كودک 
همســری را كاهــش 

دهد. 

معصومه ابتکار:

همه خواستار توقف ازدواج کودکان زیر ۱۳سال هستند 
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معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
از تعهد وزارت كشــور برای صدور شناسه كليه 
سازمان های مردم نهاد جوانان تا پايان سال خبر 

داد.
بــه گــزارش عصــر تشــکل، محمدمهدی 
تندگويان در مراســم انتخابــات اعضای هيئت 
رئيسه دومين مجمع ملی سازمان های مردم نهاد 
جوانان كشور در مورد صدور شناسه سازمان های 
مردم نهاد جوانان از ســوی وزارت كشور افزود: 
موضوع دريافت شناسه هر سمن بايد در استان 
حتما پيگيری و بررســی شــود. توافق با وزارت 
كشــور تمام شــده و ما نيز در معاونت جوانان 
صدور شناســه هر ســمن را در هر استان رصد 

می كنيم.
وی افزود: البته ممکن اســت هر اســتان در 
مســير صدور شناسه مشکالتی داشته باشد، اما 
ســازمان های مردم نهاد هر استان بايد مشکالت 
را رصــد، گزارش و منعکس كننــد و ما نيز در 

جلسات هفتگی  آنها را بررسی می كنيم.
تندگويــان در ادامه از تعهد وزارت كشــور 
برای صدور شناسه تمام سازمان های مردم نهاد 
حوانان خبر داد و گفت: بعد از صدور اين شناسه 
اســت كه امکان تفاهم نامه بــا وزات خانه های 

ديگر امکانپذير می شود.
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
درباره پرداخت اعتبارات بــه طرح های جوانان 
نيز گفت: گاهی عنوان می شــود كه اعتباری به 
اســتان نيامده يا كمک تعلق نگرفته است، اما 
بيان مشکالت مالی به شــکل شفاهی راهی از 
پيش نمی برد بلکه ســمن ها بايد اين مسايل را 

به شکل مکتوب به معاونت منعکس كنند.
تندگويــان در ادامــه دربــاره افزايش نقش 
ســازمان های مردم نهاد در كشور نيز گفت: در 
طول دو ســال گذشــته در اخبار و رســانه ها 
بود كه فعاليت ســمن ها برجســته شد و حتی 
تازه نمايندگان مجلس فهميده اند تشــکل ها و 

سمن ها چه ظرفيتی دارند.
وی افزود: جلسات مداوم و هميشگی بايد با 
تشــکل ها برگزار شود تا حرف و مشکالتشان را 
منعکس كنند و به شــکل مکتوب به معاونان ما 

منتقل شود.
وی درباره برگــزاری دوره های آموزش پيش 
از ازدواج هم اظهــار كرد: برگزاری آموزش های 
پيــش از ازدواج جــزو شــرح وظايــف ابالغی 
وزارت ورزش و جوانــان شــده و اعتبارات اين 
بخش نيز افزوده شــده اســت. با ابــالغ قانون 

 تســهيل ازدواج هم اعتبارات اين بخش افزايش 
می يابــد. تندگويان دربــاره اعتبارات طرح های 
اســتانی نيز تاكيد كرد: بودجه مذكور براساس 
جدول استانی سازمان برنامه بودجه مستقيم از 
سازمان به اســتان ها ابالغ می شود و وظيفه ما 

تنها نظارت بر بودجه های ابالغی است.
معــاون امور جوانــان در پايــان خطاب به 
اعضای ســازمان های مــردم نهاد نيــز گفت: 

شــعار اعضای ســازمان های مردم نهاد جوانان 
در برگــزاری ايــن انتخابــات، ترويــج اخالق 
انتخاباتی و مشــاركتی است، يعنی می خواهند 
ثابت كنند می شــود انتخابات برگزار كرد اما با 
اخالق ايــن كار را انجام داد. ۳۱ نفر امروز ارائه 
برنامه كردند و ای كاش مســئوالن كشوری در 
 مناظره ها نيز به جای تخريب، گزارش و عملکرد 

ارائه كنند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد
نقش پالستیک 

در تخریب اراضی کشاورزی

گســترش چشــمگير پالســتيک در اراضی 
كشــاورزی با ساخت گلخانه ها با بدنه پالستيکی 
و استفاده پالستيک  در كاشت صيفی جات جهت 
صرفه جويــی در مصرف اب باعــث گرديده علی 
رغــم كمک در امر كشــاورزی با مصرف كم اب و 
بهر برداری بيشــتر  ،در بلند مدت شاهد تخريب 
وســيع مزارع و زمين های كشاورزی باشيم. يکی 
از روشهای كشاورزی كه در حال حاضر نيز بدليل 
هزينه كم و بهروری ومصرف اب كمتر بسيار مورد 
استقبال كشــاورزان باشد، استفاده از گلخانه های 
تمام پالســتيک ميباشــد، از طرف ديگر پس از 
يک دوره يکساله اكثر اين پالستيک ها بدليل در 
معرض نوكر و گرما و سرما از بين رفته و توسط باد 
در سطح وسيع پراكنده ميگردد. مورد بعد استفاده 
از پالستيک در اليه زيرين خاک در مزارع صيفی 
جات ميباشــد، كه پس از برداشــت محصول در 
شخم مجدد پالســتيک كه بصورت يک سفره در 
زيــر خاک قرار دارد. فرســوده و در خاک مخلوط 
و تركيــب ميگرد. كه حاصــل ان در هر دو مورد 
تخريب بســيار شــديد خاک خواهد بود. از طرف 
ديگر با توجه به كمبود اب نميتوان جلوی اين شيوه 
های كشاورزی كه نزد كشاورزان تيز مقبوليت دارد 
اقدام نمود. لذا جهت اولويت اول ميبايست نسبت 
به آموزش زيست محيطی به كشاورزان جهت جمع 
اوری پالستيک از سطح مزرعه اقدام نمود. سپس 
رويکرد جايگزين، جهت حذف پالستيک در گلخانه 
ها با استفاده از شيشه و طلق های دارای طول عمر 
بسيار بيشــتر از پالستيک اقدام گردد. و در سطح 
مزارع كشــاورزی نيز با جايگزينی مــواد پايدار و 

مصالح سازگار با محيط زيست اقدام نمود. 

یادداشت

 محمد مهدی تندگویان:
سهمیه »سربازی« سمن ها 

در سال ۹۷ اعالم شد
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان، 
جزئيات تسهيالت سربازی اعضای سازمان های 

مردم نهاد حوزه جوانان را تشريح كرد.
بــه گــزارش عصر تشــکل، محمــد مهدی 
تندگويــان با بيــان اينکه كارگــزار انجام ارائه 
تســهيالت ســربازی، معاونت علمی و فناوری 
رياســت جمهوری شده اســت، گفت: تقسيم 
بندی ســهميه دســتگاه ها به اين معاونت ارائه 
می شــود و در مجموع تعداد افرادی كه امسال 
می توانند از اين تسهيالت استفاده كنند ۲٠٠٠ 
نفر است كه بين ســازمان های مختلفی كه در 
اين حــوزه كار می كنند مثــل وزارت ورزش و 
جوانــان، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری 

و… تقسيم می شود.
وی با بيان اينکه مجموع سهميه تعلق گرفته 
امســال به معاونت جوانان، ۸٠ نفر است، افزود: 
نحوه تخصيص اين ســهميه دو مدل دارد يک 
ظرفيت 5٠ نفره و ۳٠ نفره با دو مدل و شاخص 

گوناگون است.
معاون امور جوانان با بيان اينکه بررســی ها 
نشان می دهد حتی برای امسال ۸٠ نفر را هم با 
شاخصه های تعيين شده برای معرفی و دريافت 
اين تسهيالت نداريم، تصريح كرد: چون دستور 
فرماندهی كل قوا و مقام معظم رهبری بيشــتر 
بر اساس شركت های دانش بنيان و تشکل های 
فعال در اين حوزه اســت، ما نيز در تالشــيم تا 
در كنار موضوع سمن های دانش بنيان، موضوع 
نخبگان اجتماعی را در دستورالعمل واحد اضافه 
كنيم. با اين شاخصه ها ۸٠ نفر از افرادی كه در 
تشــکل های مردم نهاد مشغول فعاليت باشند را 

معرفی خواهيم كرد.
تندگويــان ضمــن تشــريح برخــی از اين 
شاخص ها نيز گفت: افرادی كه تحت شمول اين 
تســهيالت قرار می گيرند بايد دبير، مسئول يا 
سرپرســت يک سازمان مردم نهاد حوزه جوانان 
باشند، اين درحاليســت كه تعداد سربازانی كه 
اين ويژگی را داشته باشند اين قدر زياد نيست 
و بسياری هم تنها عضو يک سازمان مردم نهاد 
هســتند و نمی توانيم به آنها تســهيالت را ارائه 

كنيم.

خبـــر

معــاون مشــاركت های اجتماعی 
وزارت كشور با بيان اينکه تشکل های 
مردم نهاد می توانند در ســاماندهی 
وضعيــت كــودكان كار و خيابان به 
صــورت تخصصــی در كنــار دولت 
قــرار گيرند، گفــت: مــا می توانيم 
توليــت ســمن ها را بــه فرمانداری 
تهــران، تحت نظارت ســازمان هايی 
 همچون بهزيســتی، شــهرداری و... 

واگذار كنيم.
تشــکل،كمال  عصر  گــزارش  به 
مشــاركت های  معــاون  اكبــری 
اجتماعی  امــور  ســازمان  اجتماعی 
كشــور درخصوص اهــداف برگزاری 
اين نشســت گفت: جلســاتی پيش 
از اين بــا حضور مســئوالن اجرايی 
برنامه  درخصوص  تصميم گيرنــده  و 
ريزی برای كــودكان كار و خيابانی 
برگزار شده اســت اما در اين جلسه 
بحــث بر اين اســت كــه چگونه از 
نهاد  مردم   ســازمانهای  ظرفيت های 
استفاده كنيم. اگر نتوانيم ظرفيتهای 
اين تشــکلهای مردمی را به درستی 
مشــخص كنيــم، در رونــد كار بــا 
مشــکالتی روبرو خواهيم شــد و در 
عين حــال اجماع بر اين اســت كه 
تشــکل های مردم نهاد می توانند در 
ســاماندهی اين حوزه به خوبی نقش 
ايفــا كنند و كمک خوبی برای دولت 
باشــند و كار را به صورت تخصصی و 

معقول انجام دهند.
اكبــری افزود: تاكنون مســئوالن 
وزارت كشــور به دنبال اين بودند كه 
همکاری تشکل ها را در حوزه كاهش 
و كنترل آسيبهای اجتماعی از جمله 
كودكان كار و خيابانی افزايش دهند 
و با آغوش بــاز پذيرای همکاری آنها 
بودند. در عين حال در اين جلسه به 
دنبال اين هستيم كه ميزان مداخله 
و حضور تشــکل هــای مردمی را در 
ســاماندهی كودكان خيابانی تعيين 
كنيم و به اين جمع بندی برسيم كه 
چه خواســته هايی از اين تشکل ها 

داريم.
طبق  كــرد:  خاطرنشــان  اكبری 
برنامه ها تشــکل هــای فعال چه به 
صورت شــبکه ای و چــه به صورت 

فــردی در اين زمينه فعال هســتند 
اما بايد مشخص كنيم كه اين تشکل 
ها در چه ابعــادی كار خواهند كرد، 
بــه همين دليــل اين جلســه برای 
هماهنگی ميان سازمان های اجرايی 
اين حوزه برگزار می شــود تا تصميم 
واحدی گرفته و به تشکل ها و سازمان 
های مــردم نهاد داوطلب و آماده كار 

در اين حوزه ابالغ شود.
اجتماعی  مشــاركتهای  معــاون 
خاطرنشــان كرد: بايد تبليغات الزم 
در خصــوص ســاماندهی كــودكان 
خيابانی انجام شــود و فضــا را عليه 
انديشــه نگهداری كودک در خيابان 
ايجاد كنيــم، همچنين افکار عمومی 
را در اين راســتا كه ماندن كودكان 
در خيابان خيانت به آنهاست، همراه 
كنيــم. بايد محيط را بــرای افراد يا 
كودكان  زمينه حضور  كه  گروههايی 
در خيابــان را فراهم می كنند، ناامن 

كنيم.
وی افزود: همزمان با اقدامات ياد 
شده، بايد سازمان های مردم نهاد اين 

حوزه را ساماندهی كنيم اين درحالی 
است كه شرايط جمع آوری كودكان 
خيابانــی در ميــان افــکار عمومی 
با انجام اين مراحل مشــروعيت  نيز 
می يابد و البته با ســاماندهی و نقش 
آفرينی ســازمان های مردم نهاد هم 
حجــم جمع آوری كــودكان كاهش 
خواهــد يافت چــرا كــه كار اصلی 
حمايت و رســيدگی به كــودكان از 
 سوی ســازمان های مردم نهاد انجام 

خواهد شد.
به گــزارش فــارس،در ادامه اين 
نشست محبوبی معاون امور آسيب ها 
و مســائل اجتماعــی ســازمان امور 
اجتماعی كشــور، گفت: كار ويژه ای 
برای تهران در راســتای ســاماندهی 
تعيين  امسال  برای  خيابانی  كودكان 
كرديم و در مجموع جلسات و رايزنی 
هــا به اين نتيجه رســيديم كه برای 
كاهش آســيب های اجتماعی نقش 
مداخله گری تشــکل های مردم نهاد 

و مداخله مردمی را در نظر بگيريم.
وی ادامه داد: اين دومين جلســه 

ای اســت كه به اين شکل درباره اين 
موضوع برگزار می شود اما تا تکليف 
ســازمان های مردم نهاد مشــخص 
نشــود موضوع همــکاری و مداخله 
آنها در موضوع ســاماندهی كودكان 
خيابانی بــه نتيجه نخواهد رســيد. 
شــرايط را بايد طوری مديريت كنيم 
كه هم ســمن ها و هم افکار عمومی 
آمادگــی همراهــی و فعاليت در اين 

عرصه را داشته باشند.
محبوبــی با بيان ايــن كه در اين 
زمينه كار فرهنگی انجام نشده است، 
گفت: بايد در كنار تبليغ و فضاسازی 
بــرای ايجاد زمينه فعاليت ســمن ها 

ايجاد شود.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
سه پروژه ســاماندهی اتباع خارجی، 
ســاماندهی كودكان خيابانی و بحث 
تبليغــات و فرهنگ ســازی در حال 
پيگيری اســت. همه ايــن پروژه ها 
در راســتای هم هســتند و همکاری 
ســازمان هــای مــردم نهــاد  برای 
ســاماندهی كودكان خيابانی بخشی 

از كار اســت كه با تکميل پروژه های 
ديگر به نتايج بهتــر و كاملتری می 

رسد.
اجتماعی  امــور  ســازمان  معاون 
تأكيد كرد: سازمان های مسئول نمی 
توانند به صورت جزيره ای عمل كنند 
چرا كــه به نتيجه مطلــوب نخواهد 
اين  توليت  می توانيم  بنابراين  رسيد؛ 
كار را بــه فرمانداری تهــران واگذار 
كنيــم و فرمانداری پيگير مطالبات و 
برنامه های ســازمان های مردم نهاد 
زير نظر سازمانهايی مانند بهزيستی، 

شهرداری و ... باشد.
محبوبی پيشــنهاد كرد: در جلسه 
بعــدی در ايــن بــاره، شــهرداری، 
بهزيستی و فرمانداری ليست سازمان 
های مردم نهادی كه با آنها همکاری 
می كننــد، تجميع كــرده و مناطق 
هــدف برای هر كدام از اين ســمنها 
مشــخص شــود و در نهايت منابع و 
اعتبــارات الزم از طريــق فرمانداری 
تهــران بــه ســازمان های مردم نهاد 

اختصاص خواهد يافت.
وی اعــالم كرد: زيرســاخت الزم 
برای ايجاد بانک اطالعاتی و شناسايی 
كودكان ساماندهی شده، وجود دارد 
كه می توان ايــن پايگاه اطالعاتی را 
در مركــز فوريتهای تهران قرار داد تا 
ســازمانهای مردم نهاد بتوانند از اين 
طريق اســتعالم هــای الزم را انجام 
دهــد و كودكانــی كه پيــش از اين 
ساماندهی شــده اند يا تحت پوشش 
قرار گرفته اند، به راحتی شناســايی 

شوند.
در پايــان ايــن نشســت اكبری 
معاون مشــاركتهای اجتماعی ضمن 
اصلی  گفت:سياســت  بنــدی  جمع 
بايد نبود كودک در خيابان باشــد و 
در اين راستا از ظرفيت سازمان های 
با  اولويت  اســتفاده كنيم.  مردم نهاد 
تبليغات شــهری و فرهنگ ســازی 
اســت. در نهايت بايد تهران منطقه 
بندی شود و شرايط و حدود فعاليت 
ســازمان های مردم نهادی كه اعالم 
آمادگی كرده اند، مشــخص شــود و 
مالک ارزيابی كار سمن ها نيز نبودن 

كودک كار در خيابان خواهد بود.

عصرتشکل گزارش می دهد

اقدام تخصصی سمن ها در ساماندهی وضعیت کودکان کار

15 

صدور شناسه سمن های جوانان تا پایان سال
بهمن حاجی هاشمی 

مدیر عامل انجمن زیست محیطی حقوقی 
شهر و طبیعت
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شما به عنوان مدیر عامل انجمن دیابت گابریک خودتان 
از افرادی هستید که با این بیماری بزرگ شده اید. در این 

مورد برای مان توضیح دهید.
 من از ۱٤ ســالگی به ديابت نوع يک مبتال هستم و انسولين 
می زنم. هر روز قنــد خون ام را چک می كنم و خانواده ام نقش 
مهمی در اين راســتا دارد. اگر اطالعاتی در خصوص جايگاه ايران 
در رده ی ابتالی مردم به اين بيماری و تالش هايی كه در راستای 

پيشگيری از ديابت در كشورمان شده است بدهيد.
 

طبق آمــار موجود ایرانی ها زیاد بــه دیابت مبتال می 
شــوند؟ وضعیت این بیماری در خاورمیانه به چه صورت 

است؟
ما در خاورميانه جز كشورهايی هستيم كه زياد به ديابت مبتال 
می شويم. در زمينه شيوع آن بيشترين رشد در اختيار خاورميانه 
است. البته كشورهای پيشرفته به نوعی اين موج را گذرانده اند و  
اين حساسيت به وجود آمده كه نياز است تا ورزش كنند و تعذيه 
سالم داشــته باشند. بنابراين اين رشد در كشورهای توسعه يافته 
منطقی شده اما در خاورميانه و كشورهای در حال توسعه به اين 
دليل كه به تازگی با زندگی ماشــينی و توسعه ای انس گرفته اند 
دارند اين تبعات را می بينند. يقينا ما هم به مرور اين دوره را طی 

خواهيم كرد و با اطالع رسانی جلوی آن را خواهيم گرفت.
 

نقش تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
دیابت مانند گابریک در کنترل کردن این بیماری چیست؟

 اين بيماری نيز مانند هر موضوع اجتماعی كه نياز به آموزش 
داشــته باشــد، تشــکل ها نيز نقش مهمی دارند. چه در موضوع 
آموزش و چه در اطالع رســانی برای اصالح ســبک زندگی افراد. 
گابريک نمونه تشکلی بوده كه در حوزه فعاليت خود بسيار خوب 
كار كرده اســت. اگر بخواهيد از منظر سيستمی به آن نگاه كنيد، 
ماموريت ما اين اســت كه به ديابتی ها كمک كنيم تا در كنترل 
بيماری شــان توانمند شوند تا بتوانند خودشان قند خون شان را 

تنظيم نگه دارند و كاری كنيم كه ديابت كمتر به وجود بيايد و ما 
روی اين نقش خوب كار كرديم.

 ما به عنوان ان جی اويی كه ۱۲ ســال از شروع به كار آن می 
گذرد، بدون بودجه های دولتی توانستيم بالغ بر ۱۱٠ هزار نفر را 
عضو تشــکل مان كنيم و بيــش از 5 هزار كودک مبتال به ديابت 
توسط گابريک آموزش داده می شود و اكنون در خيلی از شهرهای 
ايران آموزش آنالين داريم. به طور مثال در سنندج، تبريز، اصفهان 
و بسياری از شهرها اين آموزش ها را داريم. به اعتقاد من گابريک 

عملکرد خوبی در اين حوزه داشته است. 
 

نقش شــرکت ها و بنــگاه های اقتصــادی بزرگ که 
محصوالت خوراکی و فست فود تولید می کنند و مستقیما 

بر روی شیوع این بیماری ها تاثیر می گذارند چیست؟ 
بدون شــک كمپانی ها كاالهای خوراكی نظير نوشابه سازی و 
فست فود و تجهيزات پزشکی و دارويی در اين بازار كار می كنند 
و بدون شــک تعداد زيادی از افراد در اين كار هستند كه مارا به 

خوردن بستنی و اين محمصوالت تشويق می كنند. دولت ها نيز با 
اهرم هايی بر سر راه اين شركت ها مکانيزم های كنترلی ايجاد می 
كنند تا زيان فعاليت اين بنگاه های اقتصادی برای مردم و جامعه 
كمتر باشــد. اما متاســفانه هنوز راهی پيدا نشده كه كمپانی ها 
طوری رفتار كنند كه انسان ها كمتر مرض شوند. حوزه بهداشت 
در تالش است تا آدم ها كمتر مريض شوند و در آن سوی ميدان 
بنگاه های اقتصادی در تالش اند تا محصوالت شان را بفروشند كه 

اين موجب رشد برخی بيماری ها در جامعه می شود.

آیا می تــوان این کمپانی ها را تهدیدی برای شــیوع 
بیماری هایی نظیر دیابت دانست؟ اساسا چقدر فعالیت ها 

برای پیشگیری از دیابت موثر بوده است؟
 در وهله اول ما نمی توانيم كمپانی ها را برای توليد محصوالت 
شان نقد كنيم چرا كه اين يک نوع بيزنس است و معموال فعاليت 
ســودده اســت كه اين رفتارها را ايجاد می كند. تبليغات چيپس 
و پفک و شــکالت كه همه جــار را گرفته اما زور تشــکل ها به 

طور كلی از بنگاه های اقتصادی كمتر اســت. و در وهله ديگر اين 
موضوع وجود دارد كه برای عموم آدم ها مصرف گرايی و خوردن 
خوراكی ها با اين ســطح از جاذبه بسيار راحت تر است تا ورزش 
كردن و دويدن. در خارج از ايران پزشک ها از چاق بودن بيماران 
شان ســود نمی برند و شاخص های كنترلی دارند كه پزشکان با 
بيمارانــی كه اضافه وزن ندارند كنترل می شــوند و اين موضوع 

خيلی اثر گذار است.
 

هدفگذاری شما در گابریک برای این حوزه چیست و چه 
توصیه ای برای پیشگیری از دیابت دارید.

 گابريک به جرات اگــر در رده بندی دنيا قرار بگيرد در ميان 
۲٠ تا ۳٠ ان جی اوی تاپ قرار دارد زيرا برنامه استراتژيک دقيقی 
نوشــته و از آن تبعيت می كند. ويژن ما در گابريک اين است كه 
ديابت ديگر برای جامعه نگرانی نباشد و ديابتی ها اميدوار و مولد 
زندگی كنند. اكنون تعدادی دختر در روستا هستند كه با ديابت 
نوع يک انسولين می زنند و اگر گابريک نبود شايد زنده نبودند اما 
اكنون آنها مولد و سالم زندگی می كنند. ما بسته به بضاعت مان 
اين هدف را محقق كرديم و در پی آن هســتيم تا برای ديابتی ها 
شغل ايجاد كنيم و آموزش هايی دهيم تا ديابتی ها افراد مولدی 
باشــند و آينده ايران را بسازند. بعد جديد ديگر ويژن ما اين است 
كه اگر تشــکل موفقی بوده ايم بايد اكنون مدير تربيت كنيم زيرا 
افراد توانمند زيادی در اين ســازمان مان داريم. اگر معضل ديابت 
در كشور ما حل شــود ما به دنبال اين هدفگذاری ها می رويم و 
كمک می كنيم تا مديران عاشــق با مهــارت های الزم را تربيت 

كنيم.
 در خصوص بخش دوم ســوال تا بايد بگويم كه اميدوارم افراد 
ديابتی مراقب خودشان باشند. گابريک كمک های زيادی به اين 
افــراد می كند و برای خدمات اش هزينه ای نمی گيرد. امســال 
ســال سختی داشتيم و ماه به ماه با قرض و سختی كار می كنيم 
و ٤٠ پرســنل تمام وقت داريم كه به ۱٠٠ هزار عضومان خدمات 

می دهند.
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دکتر »محمد تقی چراغچی باشی آســتانه« 
معتقد است کشــور ما دچار فقر تشکل است 
که این امر در کنار بی توجهی های ســاختار 
نظام حاکم به فعالیت های ان جی اویی موجب 
عدم رشد این نهادها در کشور شده است. دکتر 
محمد تقی چراغچی باشــی آستانه »نماینده 
ســازمان های مردم نهاد ملی در هیات نظارت 
وزارت کشور« و از پیشکسوتان فعالیت های ان 
جی اویی در کشــورمان در گفت وگویی با ما به 
تشریح وضعیت سمن ها در ایران و چشم انداز 
پیش روی آن پرداخته است. وی در این گفتگو 
به مسایلی نظیر فقر ان جی او در ایران و عدم 
توجه بخش حاکمیتی به فعالیت های مردم نهاد 
اشاره کرد. گفت وگوی ما با این فعال اجتماعی را 

در ادامه بخوانید:
   

آقای دکتر چراغچی باشــی به نظر شما با 
وجود حجم مجوزهای صادر شده برای تاسیس 
سازمان های مردم نهاد در دو سال اخیر اکنون 
وضعیت سرانه ان جی اویی در کشور ما به چه 

صورت است؟
در ابتدا بايد اشاره كنم كه ما در مقايسه با بسياری 
از كشورهای جهان از نظر تشکل های مردمی به شکل 
ان جی او خيلی فقير هستيم. به تعبيری اگر ما وجود 
۲٠ هزار ان جی او در كشور را در نظر بگيريم كهآمار 
دقيق خيلی كمتر از اين ميزان اســت، در درجه اول 
نيمی از آنها غير فعال هستند و هيچ كاری انجام نمی 
دهند. با همين محاسبه اما اگر از اين ميزان ۱٠ هزار 
ان جی او را فعال در نظر بگيريم و محاســبه كنيم ۸ 
هزارشان فعاليت مطلوب داشته باشند كه خيلی كمتر 
از اين ميزان است، اين عدد در مقابل ۸٠ ميليون نفر 
جمعيت كشور برای حدود هر ۱٠ هزار نفر يک ان جی 
او داريم. اين در حالی اســت كه در برخی كشورها به 
ازايه ی هر 5٠ تا ۷٠ نفر يک ان جی او دارند. اين آمار 

نشان می دهد كه ما در چه موقعيتی هستيم. 

دلیل ایــن فقر ان جی اویی در کشــور ما 
چیست؟

اصوال جامعه ما از نظر تشکل و در كنار هم بودن و 
كار جمعی خيلی ضعيف است. ما در كارهای انفرادی 
خيلی خوب هستيم همين طور كه ورزش مان نيز اين 
موضوع را نشــان می دهد. كار تيمی و گروهی برای 
ما كمتر جذاب اســت. ديگر اين كه فرهنگ »ان جی 
او« در كشور ما جدی گرفته نشده است. خيلی ها در 
مسايل خيريه نيز با اهداف خاص و مشتركی كار می 
كنند و بيشــتر به دنبال اجر معنوی آن هستند. ولی 
خوشــبختانه در سال های اخير خيلی فعال شده اند 
و به مســايل اجتماعی هم ورود كرده اند برای مثال 
به موضوعاتی نظير آب، ســالمت، بيمارستان سازی 
و مدرســه ســازی هم ورود كرده اند. اما تشکل های 
مردمی كه تحت عنوان سازمان های مردم نهاد است 
همچنين فرهنگی را ندارند. موضوع دوم اين است كه 
حمايت های حاكميت نيز از اين موضوع وجود ندارد. 
زيرا می بينيم كه پس از انقالب حدود ۱۷ سال طول 
كشيد تا ما توانستيم قدری جلو رويم زيرا در سال ۸٤ 
ما اولين آيين نامه اجرايی ســازمان های مردم نهاد را 
ارايه كرديم.اين يعنی ۱۷ سال بعد از انقالب ما به فکر 

افتاديم كه ان جی او هم وجود دارد. 

در دولت های مختلف چه فعالیت هایی برای 
پیشبرد کار ان جی اوها انجام شد؟

متاســفانه در برخی مقاطع ما رسيديم به اينکه از 
ان جی اوها به عنوان جاسوس ياد می شد اين موضوع 
در دولت آقای احمدی نژاد بسيار مشکل ساز شد. در 
دوران دولت اقای روحانی اميد بيشتری تزريق شد و 
قول حمايت دادند و قرار بر اين شد كه ان جی اوها به 
جای اين كه تصويب نامه هيات وزيران را داشته باشند 
قانون داشــته باشند كه البته ما چند بار پيش نويس 
قانون را به وزارت كشــور داديــم ولی نهايتا به جايی 
نرســيد. در دوم دولت ايشان نيز ما اميدی نداريم كه 
اين موضوع به مجلس برسد. اين چيزی نيست كه شما 
فرض كنيد دولت نخواهد انجامش دهد ولی شرايط آن 
را نــدارد و به هر علتی اين امر وجود دارد. من اعتقاد 
داريم ريشه اصلی اين موضوع عدم اعتقاد به ان جی او 

هاست ولی اميدواريم اين مسايل اصالح شود.

رفتار دولت با تشــکل های مردمی را چطور 
برآورد می کنید؟

تشــکل مردمی نمی تواند توسط دولت اداره شود. 
در همه جای دنيا ان جی اوها توسط خود مردم اداره 
می شوند يعنی تشکيل آن با نظر مردم است و تمامی 
اجزای آن هم با خودشــان اســت و جالب تر اين كه 
نظارت بر روی آن و حتی انحالل آن نيز با خودشــان 

است.

به نظر شــما روند فعلی برای تشکل های ما 
طبیعی است و چه زمانی ما به درک فعالیت های 

ان جی اویی می رسیم؟
ما اگر تفکر ان جی اويی را جا بندازيم اين امر خواه 
ناخواه جای خود را بــاز می كند. ولی تا آن زمان كه 
اين تفکر به وجود بيايد زمان می برد تا يک ســاختار 
ان جی اويی مطلوب را داشــته باشــيم. زيرا يکی از 
وظايــف مهم ان جی اوها مطالبه گری اســت و اين 
امر محدوديت های خــودش را دارد با وجود اين كه 
اين رفتار ايســتادگی در برابر يک امر نيســت و فقط 
برای كمک به دولت و اصالح امور است و موجب می 
شــود دولت در اموری كه در بطن جامعه است كمک 
شود. دولت بايد به اين درک برسد كه اين مشاركت به 

معنای دخالت نيست.
در نتيجه وقتی ان جی اوها در كنار هم قرار گيرند 
راه خودشــان را باز می كنند اما بهتر است كه مسير 
برای فعاليت هايشان تسهيل شود. به طور مثال اكنون 
ان جی اوهای حوزه سالمت را می بيند كه دارند شبکه 

می شوند و در اين رقابت خوب به پيش می روند.

تاثیر گذاری شــرایط فرهنگی و مشکالت 
اقتصادی بر ســر راه ان جی اوها به چه صورت 

است؟ آیا از سرعت پیشرفت شان می کاهد؟
ان جی اوها نهادهايی هســتند كــه كمک های 
داوطلبانه را با كمترين هزينه و بيشترين خدمات ارايه 
می دهند و در روزگار ســخت هم كارشــان كم نمی 
شود و حتی اثرگذاری شان بيشتر می شود.بنابراين در 
روزهای سخت اقتصادی سرعت كارشان كم نمی شود. 

اما مسايل فرهنگی كامال تاثيرگذار است.

به نظر شــما چه عاملی در رشــد و توسعه 
فعالیت ان جی اوها در کشورمان نقش موثرتری 

دارد؟
اين امر بســتگی دارد به تفکر دولت و نظام كه هر 
چقدر بهتر باشد ســريعتر جا می افتد اگر اين تفکر 
محدوديت ايجاد كند قاعدتا اين امر به پيش نخواهد 

رفت.

نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت وزارت کشور:

برای هر 1۰هزار نفر یک NGO داریم
سمن ها شبکه ای کار کنند

همکاری با ســازمان های مــردم نهاد و 
تشــکل ها در این زمینــه در چه حدی بوده 

است؟
به نظــرم من يکی از پايه های اساســی اين امر 
ســازمان های مردم نهاد هســتند. ما سال گذشته 
با وزارت بهداشــت تفاهم نامه ای امضا كرديم برای 
نوزادان متولد شده از مادران دارای اعتياد تا بتوانيم به 
مادران خدمات بعد از بارداری بدهيم و سپس بتوانيم 
وضعيت نوزاد را برای ترخيص از بيمارستان ارزيابی 
كنيم تا ببينيم شــرايط برای آن وجود دارد يا اينکه 
نياز است تا وارد فرايند مددكاری شوند. ما توانستيم 
9٠ درصد نوزادان و مادرانی را كه با اين روند متولد 
می شوند مديريت كنيم اما همچنان نگران ۱٠ درصد 
باقی مانده هستيم كه ممکن است در جاهايی باشند 
كه ما به آنها دسترســی نداريم. در اين زمان اســت 
كه ســازمان های مردم نهاد می توانند به ما كمک 
شايان ذكری كنند. در واقع اين سمن ها هستند كه 
به پاتوق ها دسترسی باالتری دارند و می توانند محل 

ورود مادران در روند بهبودی را فراهم كند.

در دو سال اخیر نگاه به فعالیت های ان جی 
اویی و سمن ها بیشتر جدی گرفته شده است. 
نگاه واقع بینانه شما به فعالیت سمن در سال های 
اخیر چطور است؟ آیا سمن ها و صحبت درباره 

آنان از حالت شعار گونه خارج شده است؟
من فکر می كنم كه ما در چندين گروه دولتی ها 
و غير دولتی ها يک هدف واحد را دنبال می كنيم 
كه آن حل مشــکالت اجتماعی است. در كنار اين 
نياز است تا ســازمان های مردم نهاد برای توانمند 
سازی روزافزون خودشان بايد روز به روز كار كنند 
و برای كاری كه تشکل شده اند بايد افراد بيشتری 
را با خــود همراه كنند و با خــرد جمعی به پيش 
بروند و يا با تشــکيل شــبکه قدرت چانه زنی خود 
را باالتر ببرند و پويش های بزرگتری را در ســطح 
كشور پياده كنند . با اين رويکرد می توانند مطالبه 
گری باالتری در مجلس و ســاير وقوا داشته باشند. 
مورد ســوم نيز ارايه خدمات و اطالع رسانی آن به 
جامعه اســت كه بايد سيل خروشان گرويدن مردم 
به سازمان های مردم نهاد را در بر بگيرند. به عبارتی 
ديگر فرايند جذب خودشان را محدود نکند و از ابزار 

اطالع رسانی در اين راستا بهره بگيرند.
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