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مادران جهان شد

Jahan-e-Pars Weekly
March.(3-10),2021No.3 هفتهنامهمردم و نخبگانشماره سه ) 13 تا 20 اسفند 1399( اجتماعی،سیاسی/  

قیمت3هزارتومان

7

8

4

2 4

3

1

2

2

ضرورت کاوش برای 

 رخ نمایی شهر پارسه
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس خبر داد

جابه جایی بيش از 30 ميليون تن کاال 
توسط ناوگان حمل و نقل فارس از ابتداي امسال 

راهداری  مدیــرکل  ســیاهپور   علیرضــا 
و حمل و نقل جاده ای استان فارس از جابه جایی 
بیش از 30میلیون تن کاال در 11 ماهه سال جاری 

خبر داد.
 مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان فارس افزود: این میزان حمل کاال در قالب 
دو میلیون و 153 هزار سفر تحت صحابت بارنامه 
توســط ناوگان فعال کاالی حمل و نقل جاده ای 
 فارس به مقاصد مختلف درون و برون اســتانی

جا به جا شده است.
وی با اشاره به اهمیت، قابلیت و  توانمندی های 
بخش حمل ونقل جاده ای کاالی فارس با استفاده 
از امکانات موجود به ویــژه آمادگی موثر ناوگان 
تحت پوشش شــرکت های حمل و نقل کاالی اســتان و افزایش قابل توجه صدور بارنامه ها  
علی رغم محدودیت های اقتصادی ناشی از فشار تحریم های استکبار جهانی و همچنین تبعات 
ناشی از گسترش بیماری کووید-19 تأکید کرد: فارس با بیش از 36 هزار و 600 دستگاه انواع 
وسائط نقلیه ســنگین باری و حمل فرآوردهای نفتی فعال )10/6درصد( رتبه نخست کشور 
)همچنین 5880 دستگاه وانت( را در این زمینه داراست؛ ضمن آنکه از حیث فعالیت مستقیم 
بیش از 59هزار و 930 راننده حرفه ای حمل و نقل جاده ای کاال )دارای کارت هوشمند( نیز در 

جایگاه اول کشور قرار دارد.
 سیاهپور عنوان کرد: عمده کاالهای حمل شده استان فارس در 11 ماهه گذشته به مقاصد 
مختلف برون استانی به مقصد استان های هرمزگان، یزد، تهران، اصفهان و بوشهر انجام شده 
که با برنامه ریزی های مناسب و نقش فعاالنه 271 شرکت حمل و نقل کاالی استان انجام گرفته 
است. وی افزود: با هدف افزایش سطح بهره وری در بخش حمل و نقل  جاده ای کاالی استان، 
شناسایی مشــکالت، معضالت و موانع موجود در ارتقاء سطح  فعالیت ها و خدمات مرتبط از 
جمله مباحث مربوط به »طرح پیمایش ناوگان بر اســاس تن کیلومتر« و نیز تالش در جهت 
تحقق نیازهاي فعاالن بخش به ویژه  رانندگان زحمتکش، برگزاری جلســات برنامه ریزی و 
هماهنگ شــده هم افزایی درون و برون بخشی به ویژه با تشکل های فعال صنفی کارفرمایی 
و رانندگان حمل و نقل جاده ای کاال و فرآورده های نفتی اســتان در دســتور کار جدی این 

اداره کل در سال جاری  قرار داشته و دارد.
این گزارش حاکی از آن اســت که تعداد بارنامه صادره از تاریخ  99/01/01 الي 99/11/30 
در مقایسه با سال گذشته 59.2 درصد افزایش  و تناژ جابجا شده 59.6 درصد افزایش داشته 

است.

فارس با بیش از ۳6 هزار و 600 دستگاه 
انواع وسائط نقلیه سنگین باری و حمل 

فرآوردهای نفتی فعال رتبه نخست کشور  
را در این زمینه داراست

عمده کاالهای حمل شده استان فارس 
در 11 ماهه گذشته به مقاصد مختلف 

برون استانی به مقصد استان های هرمزگان، 
یزد، تهران، اصفهان و بوشهر بود

مهاجرت و چالش های 
 جمعیتی شیراز

پنجره شکسته

  صدرا

دخترانی که در
  کوره فکرها می سوزند
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بازار شب عید 
 و یک آرزو

 سخن مردم



مجمع خیرین ازدواج فارس راه اندازی شد
مجمع خیرین ازدواج فارس در ســاختمانی در حوزه معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان این اســتان، فعالیت خود را آغاز کرد. برنامه ریزی 

کوتاه مدت و بلند مدت برای ازدواج جوانان، ترسیم افق اهداف و زمانبندی رسیدن به آن  نقشه راه این مرکز خیرخواهانه عنوان شده است. 
مدیــرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری فــارس درباره این مجمع گفت: بهره گیری از مشــارکت جوانان در تصمیم گیری ها ضروری اســت و حضور و 
به کارگیری آنان باعث ورود تفکر جدید و همیاری آنان در اجرای برنامه ها خواهد شــد.کیوان نیازی عنوان کرد: ۶۰درصد جمعیت فارس در شهرســتان ها ســاکن 
هســتند و از این رو توجه مجمع خیرین ازدواج به شهرســتان های فارس ضروری است.او همچنین بر همکاری و همیاری مجموعه استانداری فارس با این مجموعه 

برای پیشبرد اهداف این نهاد و تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرد.

7
گفت وگو

بنیادی که راوی قصه های مادران جهان شد

 از مهنــدس محمدی بگوییــد، او در چه 
محیطی زیسته که اینچنین قدردان مادران است؟

روستازاده ای هستم که از دل صحرا زیر سیاه  چادر از 
مادری متولد شده ام که عشق، ایثار و صبر به من آموخت 
و پدری که به خاطر عشــقم به تحصیل، چشــم بر همه 
دلبستگی ها به فرزندش بســت و بی دیدن او از دنیا رفت 
و عالقه ام به پدر باعث شــد تا با نام و یاد او، »نیاد خیریه 
حاج حســین محمدی« تأســیس و در زادگاهش و سایر 
روســتاهای همجوار مراکز خدماتــی، درمانی و فرهنگی 
برپا ســازم و اما مادرم، او که وجودش برایم قداست بسیار 
داشت. هم مادر بود و هم رفیق و هم پدر. او ۴۴ سال پس 
از رفتــن پدر چنان با من زندگی کرد که کمتر احســاس 
یتیمی کردم و این ازخودگذشتگی سبب شد بنیادی با نام 
و یاد همه مادران جهان ایجاد کنم تا هم قدردان بمانم و 
هم به دیگران یادآور شوم که مادر چه جایگاه رفیعی دارد. 

 بنیاد مادر چگونه متولد شد؟
مــادرم در ســال های پایانــی عمر دچــار بیماری 
ســرطان شــد و من تصمیم گرفتم به مناسبت زادروزش 

در یازدهم مهرماه، نه تنها برای او که 
برای همه مــادران جهان کاری کنم. 
اردیبهشــت ماه ســال 1393 بود که 
پایه ریزی بنیادی بــا نام مادر را آغاز 
کردم، اهــداف آن را تبیین و حدیث 
فرموده پیامبر اســالم )ص( »بهشت 
زیر پای مادران اســت« را سرلوحه ام 
قــرار دادم و بدین ترتیب در یازدهم 
مهرماه همان ســال ایــن بنیاد را در 
شیراز تأسیس کردم تا بدین وسیله از 
مادران جهان قدردانی کنم. امروز نیز 
بنیاد مادر با عنــوان نهادی فرهنگی 

در عرصه ملی و بین المللــی به صورت غیردولتی فعالیت 
می کند و وابســته به هیچ سازمان، نهاد، حزب یا گروهی 
نیســت؛ همچنین هر گونه فعالیت سیاسی در آن ممنوع 
اســت و هیچ گونه تبعیض از لحاظ زبــان، رنگ، ملیت، 

قومیت، فرهنگ، عقیده و مذهب در آن جایی ندارد. 

بنیادتان اهدافی درنظر گرفتید،   شــما برای 
بنیاد مادر از این منظر چگونه مادران برجســته 

را شناسایی می کند؟
اهــداف هفتگانه بنیاد مادر آشــنایی جامعه به ویژه 
نسل جوان با جایگاه و نقش واالی مادر، ارتقا و بازآفرینی 
ارزش های قداســت آمیز او از منظر خانوادگی، اجتماعی و 
فرهنگی، تببین و تاثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای 
ایدئال، پررنگ کردن مسئولیت های جامعه به ویژه فرزندان 
در قبال حقوق مــادران، آموزش مســئولیت های خطیر 
مادری به زنــان جوان در قبال فرزنــدان و رفتار متقابل 
آنان نســبت به مادران، ایجاد مراکز مشاوره برای مادران، 
فراهم آوردن زمینه آموزش از مهد کودک تا دانشگاه و نیز 
انتخاب مادران نمونه و برگزاری آیین نکوداشت در هر دو 
سال یک بار است؛ بدین ترتیب بنیاد مادر از مادر در تمامی 
جوامــع فرهنگی با عنوان شــاخصی یاد می کند که حتی 
لفظ مشــترک آن در میان ملت ها، نمــادی برای اهمیت 

وجودی آن در خانواده هاست.

 برنامه بنیاد مادر بــرای خانواده ها و فرزندان 
نسل جدید چیست؟

بنیاد مادر در تالش است جایگاه مادر را برای جامعه 
به ویژه نسل جوان تبیین کند.

 نســل جــوان باید بدانــد مادر فقط به جنســیت 
 زنانــه اش محــدود نمی شــود، بلکــه جایگاهی قدســی

 دارد.
 تربیت فرزند از زمان شکل گیری نطفه تا 12سالگی 

بر عهده مادر است. 
مادر مســئول آرامش و پدر 
مسئول آسایش اســت و از همین 
رو ضمن تاکید بر جایگاه قدســی 
مادر بایــد آموزش مــادری را نیز 
برای نسل جوان آغاز کنیم؛ افزون 
بر این، دختران باید به خطیر بودن 
مسئولیتشان آگاه شــوند و بدانند 
مادری وظیفه ای دشــوار است که 
 به از خودگذشــتگی فــراوان نیاز

 دارد.
 همچنین، تالش این بنیاد بر 
آموزش و تربیت نسلی است که هم 
خود،  قدردان مقام مادر باشــد و هم به مادری نمونه بدل 
شود؛ از سوی دیگر، درمان ناهنجاری های کنونی در حوزه  
آســیب های اجتماعی که گریبانگیر قشری از زنان شده، 
وظیفه دولت اســت و ســازمان های مردم نهاد را باعنوان 
عامل پیشــگیری و فعاالن حوزه فرهنگی طی ســال های 
 آینده می توانند چرخه این آســیب های اجتماعی را قطع

 کنند. 
در همیــن راســتا، از آنجا که درســت کردن خانه 
خراب دشوار است، گروه هدف این بنیاد در بحث آموزش، 
دختران در سنین پیش از ازدواج هستند، کسانی که وقتی 
مادر شــدند، بدانند چگونه وظیفــه مادری را خوب انجام 

دهند.

    بنیــاد مــادر در حــوزه پژوهشــی نیز 
تفاهم نامه هایــی با دانشــگاه های معتبر ایران 
منعقد کرده اســت، هدف شــما از حمایت از 

پژوهش هایی درمورد مادر چیست؟
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر با پنج دانشــگاه معتبر 

شــیراز، تهران، مشــهد، شــهید 
تفاهم نامــه  تبریــز  و  بهشــتی 
همکاری منعقد کرده اســت و از 
نوبت سمیناری  به  ســال 139۵ 
دو روزه بــه نام جایــگاه و نقش 
مادر در جامعه در این دانشگاه ها 
این  برگــزار می کنــد؛ همچنین 
بنیاد در هریک از این دانشــگاه ها 
پنج دانشــجو که عبارت است از 
2 دانشــجوی مقطع ارشد و سه 
دانشــجوی مقطع دکتــری را در 
برای  بنیــاد  این  اهــداف  حیطه 
تحقیق و پژوهش حمایت می کند. 

 دربــاره فعالیت هــای بنیاد مادر در ســطح 
ایران چه  تاکنون در  اینکه  و  بگویید  بین المللی 

اقداماتی را صورت داده است؟
بنیــاد مــادر تاکنون در 33 اســتان کشــور و 1۶ 
شهرستان فارس حضور یافته است و برنامه های مستمری 
را برای یافتن مادران نمونه برگزار کرده اســت؛ افزون بر 
این، از آنجا که این بنیاد، نهادی بین المللی است، تاکنون 
در ۷۵ کشــور جهان نیز به ثبت رســیده است. در حوزه 
فعالیت هــای برون مرزی با کشــور های مختلف در تماس 
هســتیم و مطابق شــرایطی که ســازمان ملــل متحد و 

اکوســوک )شــورای اجتماعی و اقتصادی ســازمان ملل 
متحد( برای ما تعریف کرده باید پنج ســال در کشور خود 
فعالیت کنیم و نشــان دهیم که دستاوردی موفقیت آمیز 
داشــته ایم و برای تکمیل این فرآیند در پی انتخاب مادر 
نمونه ایران هستیم؛ همچنین اهداف و شاخص های بنیاد 
مــادر تاکنون به 3۰ زبان زنده دنیا ترجمه شــده و مجله 
»پیام مادر«، نشــریه این بنیاد نیز به دو زبان فارســی و 
انگلیســی در کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی کشــور 

سوئد به ثبت رسیده است.

 بنیاد مادر در ادامه مسیر خود چه برنامه های 
برجسته ای در دست اقدام دارد؟

چهارمیــن کنفرانس جایگاه و نقــش مادر با عنوان 
»مادرانگی در ایران« که قرار بود در تاریخ دهم و یازدهم 
اســفندماه سال 139۸ در دانشــگاه شهید بهشتی تهران 
برگزار شــود، به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمانی دیگر 
موکول شــد. این برنامه از جمله رویداد های محوری این 
بنیاد به شــمار مــی رود؛ زیرا همانگونه که یاد شــد یکی 
از اهــداف بنیــاد فرهنگــی بین المللی مــادر حمایت از 
پژوهشــگرانی اســت که در زمینه 
ارتقــای جایگاه مــادر در خانواده 

دست به قلم ببرند.
جز این، آییــن انتخاب مادر 
نمونه نیز که تنها در چهار اســتان 
کشــور برگزار نشده است، به دلیل 
وضعیت بحرانی شیوع کرونا متوقف 
شــد؛ اما از آنجا که انتخاب مادران 
نمونه در ســطح ملی از مهم ترین 
به محض  اســت،  بنیاد  این  اهداف 

بهبود شرایط برگزار خواهد شد. 
اقوام  نمونه  مــادران  انتخاب 
1۷گانــه ایرانی و پیروان پنج ادیان الهی در کشــور نیز با 
رویکــرد تقویت همدلی همبســتگی و عزت ملی ایرانیان 
همچــون دیگر برنامه هــا در آینده ای بــدون کرونا اجرا 
می شــود. در این طرح از 22 مادر به نمایندگی از ادیان و 

قومیت های ایرانی در تهران، تجلیل خواهد شد. 
اما یکی از برنامه هــای مهمی که به تازگی فراخوان 
آن اعالم شــده است، آیینی با عنوان »مادران، پیام آوران 
صلح و دوستی« است. از آنجا که مادران از دیرباز و حتی 
از بدو خلقت، منشــا محبت و مهربانی بوده اند، بنیاد مادر 
آنان را باعنوان نماد همدلی و همزیســتی مسالمت آمیز، 
 صلــح و دوســتی و آرامــش می شناســد و بــه جامعه 

می شناساند. 
مادران بسیاری شایستگی دارند که پیام آوران صلح 
و دوســتی در سراسر جهان باشند و در این برهه از زمان 
که نیاز به صلح ودوســتی و آرامش، در جهان بیش از هر 
زمان دیگری است قصد داریم اولین آیین انتخاب مادران 
پیام آوران صلح و دوستی را در کشور برگزار کنیم؛ براین 
اساس، از هر استان یک مادر نمونه باعنوان مادر پیام آور 
صلح و دوســتی انتخاب می شود و نهایتاً از میان 33 مادر 
نمونه پیام آوران استان های کشور، پنج مادر نمونه باعنوان 
پیام آوران صلح و دوســتی ایران، به جهان معرفی خواهد 
شــد. شــاخص های انتخاب این مادران، تعهد و اعتقاد به 
اصول منشــور بنیاد مادر، پرورش حداقل دو فرزند موفق، 
برخورداری از تحصیــالت عالی و دانش آموخته از یکی از 
دانشــگاه های معتبر داخلی یا خارجی، تســلط به یکی از 
زبان های انگلیسی، فرانسوی، اســپانیایی، آلمانی و عربی 
و نیز عالقمند و فعال در حوزه گســترش صلح و دوستی 

است.

اهداف و شاخص های بنیاد 
مادر تاكنون به 30 زبان زنده 
دنیا ترجمه شده و مجله »پیام 
مادر« نیز به دو زبان فارسی 
و انگلیسی در كتابخانه ملی 
ایران و كتابخانه ملی كشور 
سوئد به ثبت رسیده است

بنیاد مادر وابسته به هیچ سازمان، 
نهاد، حزب یا گروهی نیست؛ 

همچنین هر گونه فعالیت سیاسی
 در آن ممنوع است   و هیچ گونه 

تبعیض از لحاظ زبان، رنگ، 
ملیت، قومیت، فرهنگ، عقیده و 

مذهب در آن جایی ندارد

مادری و رنج های 
عصر همه گیری 

 

مادران امروز با اتفاقاتی نو دســت به گریبان اند؛ خاصه 
در زمانــه ای کــه همه گیری یــک بیماری دشــواری های 
جبران ناپذیری را به بشر تحمیل کرده است. کار شبانه روزی، 
نگرانی از ابتــالی بیماری، چگونگی مراقبــت از فرزندان و 
آموزش آن ها در خانه که پیش از شــیوع کرونا امری روزمره 
بود با حساسیتی صدچندان ادامه یافته است. با طوالنی شدن 
این دوران، پیچیدگی ها هم بیشــتر شد؛ چون باید راهکاری 

برای سازگاری با جهان ناامن یافت. 
آن ها که شــاغل بودند و بعد از تعطیلی های آغاز شیوع 
و قرنطینــه، ناچار باید به ســر کار بازمی گشــتند، مادرانی 
که بــاردار بودند و بایــد در این وضعیت پا به بیمارســتان 
می گذاشــتند، مادرانی که کودک کالس اولی داشــتند و در 
آموزشش خلل وارد شده بود، مادرانی که فرزندی با بیماری 
خاص داشــتند و بیمارستان های شــلوغ خطرناک یا مراکز 
تعطیل شــیمی درمانی مانع از درمان کودکشــان شده بود، 
با فشــارهای تازه ای زندگی را می گذراندند و بسیار رنج ها و 
دشــواری های دیگر که روزانه آن ها را تجربه کردند و شاید 
هنوز هم با وجود ســازگاری و پذیرش نسبی دوران بیماری، 

همچنان با دغدغه های تازه ای چهره به چهره می شوند.
البته وضعیت همواره به یک شکل نمی ماند و با ادامه دار 
شــدن بحران جهانی ســالمت، مادران به آموزش در زمینه 
مسائل مربوط به سالمت پرداختند. در این میان نباید از نقش 
پزشــکان اطفال، متخصصان اپیدمیولوژی و نیز روانشناسان 
غافل شــد؛ آنان که از طریق فضای مجازی مادران را خطاب 
قرار دادند با ارائه اطالعات درست و کافی از میزان اختالالت 

روانی همچون اضطراب، ترس شدید و وسواس کاستند. 
یکی دیگر از مســائلی که در دوران کرونا شــایع شــد، 
نگرانی مادران از اشــتغال خود و همسرشان است، از سویی 
نمی توان کســب و کار را تا زمان یافتن واکسن و مهار کرونا 
تعطیل کرد و از ســوی دیگر، دشواری های رفت وآمد و نحوه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی و حتی 
در مواجهه با ارباب رجوع، افزون بر مسائل نگهداری کودکان 
به یکی دیگر از دغدغه های مادران و پدران بدل شده، جدای 

از اینکه باید اختالفات زناشویی را هم به آن افزود.
اگرچه زیســت با کرونا بر نظم و آرامش خانه تاثیرگذار 
اســت و همه اعضای خانواده به گونه ای با مســائل مختلف 
درگیرند، دشــواری های مادر بودن بیشــتر است؛ اما راهکار 
مناســب برای رهایی از این وضعیــت می تواند تالش برای 
یافتن راه های تازه برای ایجاد تعامل، شــکوفایی استعداد و 

خالقیت فرزندان و افزایش تاب آوری باشد.
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یادداشت خبرنگار

مادران سرزمین

ادبیات بســتری است برای بیان احساسات و در این میان، زن 
با عنوان نماد فداکاری، ایثار، شکیبایی و عاطفه و نیز پرورش دهنده 
فرزنــدان در این فرهنگ جایگاهی واال دارد؛ از همین رو اســت که 
صاحبان ذوق و هنر فارســی در طول پیدایش ادبیات و خلق آثار و 
شاهکارهای ادبی شان در وصف مادر و زن و ستایش عشق و زیبایی 

هایش و قدردانی از مقام او آثار بسیاری خلق کرده اند.
پروین اعتصامی می گوید: فرزند ز مادر اســت خرسند/ بیگانه 

کجا و مهر مادر
و رهی معیری می گوید: آســودگی از محن ندارد مادر/ آسایش 
جان و تن ندارد مادر/ دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش/ ورنه غم 

خویشتن ندارد مادر
مادر در فرهنگ بومی و آثــار فولکلور نیز جایگاه رفیعی دارد. 
مادر اســت که در کانون خانواده با احساسات و عواطفش مسئولیت 
اداره امور زندگی و پرورش و تربیت آنان را عهده دار اســت و اوست 
که شادی های زندگی را تنها در شادابی چهره پدر خانواده و فرزندان 
دلبنــد خویش لمس می کند. مادر در مشــکالت و دشــواری های 
زندگــی بار همه اندوه و مصائــب را به جان و دل می خرد تا باز هم 

نقش شادابی را در چهره آنان مجسم کند. 
در ادبیــات محلی و فولکلور نیز دو بیتی هایی در وصف مادران 

به صورت سینه به سینه نقل شده است: 
درخت ســبز در کوه کمر بود/ متاع آن درخت بار شکر بود/ هر 

اون مادر که فرزندش سفر بود/ همیشه اون درختش در نظر بود
یا 

بیا باد صبای صبح دلگیر /ســالم از من رسان بر مادر پیر/ بگو 
فرزند سالمت می رسونه/ حاللم کن که شب ها داده ایم شیر

روایتگر قصه های مادرانی شــد که ممکن بود داستان فداکاریشان در هیچ کتابی ثبت نشود. مهندس غالمرضا محمدی بنیانگذار بنیاد مقدس مادر است. هم اوست که در جهان می جوید مادرانی را که 
به گونه ای بی بدیل برای فرزندانشان جان گذاشته اند. خیلی از این قصه ها بیخ گوشمان تصویر شده است، در همسایگی مان. آنجا که مادری از اهالی روستا کوه را می خراشد و دست هایش را به پینه ها می آراید 

تا فرزندانش را با آبرو بزرگ کند یا وقتی زنی پرامید، در اوج سیاهی ها مادر ۱۱ فرزندی می شود که هیچ یک از خون او نیستند و با گره  زدن بر قالی زیر بال و پرشان را می گیرد.
بنیاد مادر که در شــیراز بنیان گذارده شده است، درواقع نهادی قصه گو است که تک تک شهر ها و روستا های ایران را برای کشف مادرانگی های ناب زیر پا گذاشته و حتی مرز هایش را تا آن سوی جهان 
نیز گســترده است. مهندس محمدی روستازاده ای است که خود، سال ها پیش در سیاه  چادر های عشایر و در پهنه دشت ارژن به دنیا گام نهاد. او عضوی از خانواده ای 9 نفره بود. مشاهده رنج های عشایر در 
تالطم عبور از کوه ها و مســیر های دشوار او را بر آن داشــت که به یکی از مهندسان برجسته در حوزه جاده سازی بدل شود. او نه تنها پدری مهربان داشت که وصیت کرده بود تا فرزندش در خارج از کشور 
مشــغول تحصیل است از خبر درگذشتش مطلع نشود، بلکه مادری داشت که او، سبب ایجاد بنیاد مادر شد. مادری که با از خود گذشتگی ها فرزندانش را به دشواری بزرگ کرد تا خیری بزرگ به جهان هدیه 

کند. به بهانه روز جهانی زن مصادف با ۸ مارس و ۱۸ اسفندماه با روایتگر قصه های مادران به گفت و گو نشسته ایم.
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