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کودکــــــان

شبگردی میانکارتنخوابها

خدماتحمایتی
درنبودبانکاطالعاتی

بع��د از گذش��ت نزدی��ک ی��ک
س��ال از اج��رای بیمه س�لامت
زمزمههایی از پولیش��دن بخشی
از بیمهش��دگان به گوش میرسد.
در حال حاضر حدود  10میلیون
نف��ر از خدم��ات رای��گان بیم��ه
س�لامت ایرانیان استفاده میکنند
و براس��اس تخمینه��ا هنوز یک
ت��ا دو میلی��ون نف��ر دیگ��ر باقی
ماندهان��د .زمان اجرایی کردن این
بیمه پیشبینی میشد بین شش تا
هشت میلیون نفر از خدمات بیمه
س�لامت ایرانیان استفاده خواهند
کرد .افزایش پیشبینینش��ده رقم
بیمهشدگان ،مسئوالن این بیمه را
به این فکر انداخته تا بیمهشدگان
را پاالیش کنند تا برخی از افرادی
که ت��وان پرداخت حق بیمه خود
را دارند در این باره اقدام کنند.
محمدج��واد کبی��ر ،مدیرعام��ل
سازمان بیمه سالمت ایران با تاکید
بر اینکه در ادامه راه اجرای طرح
بیمه سالمت همگانی ،حتما باید
سازوکار مناس��بی برای پرداخت
ح��ق بیمه از س��وی اف��رادی که
ت��وان مال��ی الزم را دارند فراهم
ش��ود ،تاکید ک��رد« :البته رویکرد
کل��ی دولت این اس��ت ک��ه بیمه
س�لامت همگانی ب��رای افرادی
که به لحاظ تامین معیش��ت دچار
مش��کل هستند به صورت رایگان
ادامه یابد».
براس��اس ارزیابیه��ای صورت
گرفته 91/7 ،درصد از جمعیت و
ب��ه عبارتی  76درصد خانوارهای
تحتپوش��ش بیم��ه س�لامت
همگانی ،زیر ی��ک میلیون تومان
درآمد دارند.
در یک سال گذشته سازمان بیمه
س�لامت ایران در فراه��م کردن
ش��رایط برخورداری و دسترسی
افراد ب��ه خدمات بیم��ه اقدامات
موث��ری انج��ام داده اس��ت .بیمه
س�لامت همگانی ب��رای افرادی
ک��ه ب��ه لح��اظ تامین معیش��ت
دچار اختالل و مش��کل هستند به
صورت رایگان اس��ت .حق بیمه
افراد در یک س��ال اول از س��وی
دولت پرداخت میش��ود اما برای
ادام��ه راه ،حتم��ا باید س��ازوکار
مناس��بی برای پرداخت حق بیمه
از سوی افرادی که توان مالی الزم
را دارند ،فراهم شود.
کمبوده��ای اعتب��اری ،یک��ی از
مشکالتی است که در حوزههای
بیم��های گریبان دولت را گرفته و
بخش زی��ادی از اعتبارات دولت
به جای هزینه شدن در بخشهای
زیرس��اختی به بخشهای بیمهای
اختصاص پیدا میکند.
به اعتقاد کارشناسان امور بیمهای
بخش عمدهای از مش��کالتی که
در بخ��ش حمایتهای اجتماعی
گریبان دولت را گرفته است ،نبود
بانک اطالعاتی در مورد وضعیت
معیشتی آحاد مردم است.
کامران قربانعلی ،کارش��ناس امور
بیمهای به «فرهیختگان» میگوید:
«در کشوری مثل ترکیه که دولت
برنامهه��ای حمایتی برای اقش��ار
مختل��ف جامع��ه اج��را میکند،
یک��ی از پایهتری��ن اقدامات��ی که
انجام میش��ود ،پایهگذاری بانک
اطالعاتی خانوارهای آن کش��ور
اس��ت ک��ه دائما در ح��ال بهروز
شدن اس��ت .این بانک اطالعاتی،
امکانی را در اختی��ار دولت قرار
میدهد ت��ا برنامهه��ای حمایتی
خود را ب��رای افراد واقعا نیازمند،
اجرا کند».
این در حالی اس��ت که در کشور
ما ارائه خدم��ات حمایتی اتکای
کم��ی به بان��ک اطالعات��ی دارد
و ای��ن باع��ث میش��ود افرادی
ک��ه حت��ی امکان��ات مال��ی الزم
را دارن��د از خدم��ات حمایت��ی
دولتها بهرهب��رداری و به نوعی
سوءاس��تفاده کنند و این موضوع
مش��کالت اعتب��اری دولتها را
دوچندان میکند.

فرهیخت��گان| فرمانده نیروی انتظامی گف�ت« :تامین امنیت انتخابات و اربعی�ن ،دو ماموریت ویژه
امسال پلیس است».
حس�ین اش�تری افزود« :در موضوع اربعین اقدامات خوبی صورت گرفته و باید تا حصول نتیجه ،که
برگزاری حماسه اربعین در کمال آرامش و امنیت است ،ادامه یابد».
او با اشاره به اینکه در اربعین نیرو و امکانات از ناجا به استان ایالم تزریق خواهد شد بر برنامهریزی
دقی�ق ب�رای تامین امنیت انتخابات ،تاکی�د و اظهار امیدواری کرد با تمهیدات در نظر گرفته ش�ده،
انتخاباتی امن و آرام با حداکثر مشارکت مردم داشته باشیم.

گزارش فرهیختگان از پارک هرندی میدان شوش

کیوســـــــک

پولیشدن بخشی
از بیمه سالمت ایرانیان

تامین امنیت انتخابات و اربعین ،دو ماموریت ویژه پلیس

مطهره واعظیپور
m.vaezipour@fdn.ir

اینجا پ��ارک هرندی واق��ع در خیابان
ش��وش اس��ت ک��ه س��اعت  2بعد از
نیمهش��ب همهمهای بر آن حاکم است
اما این هیاهو برای گروهی قابل حس
نیست ،گویی سکوت محض است.
ب��اورش س��خت اس��ت ک��ه در برابر
چشمهایت مردان و زنانی نشستهاند که
اس��م کارتنخواب را به خود گرفتهاند.
باورش سخت است که بعد از گذشت
تنها چندماه تعداد کارتنخوابهای یک
منطقه از پایتخت چهار برابر شده باشد.
شاید وقتی وارد پارک میشوید تصویر
ذهنتان این اس��ت که با فضایی س��بز
روبهرو ش��وید و اگر حضور در پارک
س��اعت  2بع��د از نیمهش��ب باش��د،
قطعا فکر میکنی��د پارک باید خالی از
هرگونه انسان باشد.
اما پ��ارک هرندی میدان ش��وش تمام
تصورات ذهنیم��ان از پارک را به هم
میری��زد؛ اینجا هر س��اعتی از روز که
بیایید ،تع��دادی کارتنخ��واب در آن
حضور دارند.
سوالی که تماممدت حضورم در پارک
هرندی در ذهنم میچرخید این بود که
چ��ه اتفاقی افتاده ک��ه در طول چندماه
تعداد کارتنخوابهای شوش و پارک

اما هیچکس توج��ه نمیکرد انگار زمان
هرندی تا این حد افزایش یافته است.
اینجا در نقطه مصرف و کارتنخوابی هر
بارها ش��ده که در این پ��ارک به بهانه
فردی ایس��تاده است و حتی عقربههای
نوش��تن گ��زارش ق��دم زدهام اما حاال
س��اعت هم از نش��ئگی ،ت��وان حرکت
هرچقدر هم ق��دم بزنم نمیتوانم باور
ندارن��د .صدایی زنانه توجهم را جلب
کنم که تعداد کارتنخوابها چطور به
ک��رد .به س��مت ص��دا که رفتم پس��ر
یکباره چند برابر شده است.
بچ��های با موه��ای کوت��اه را دیدم که
س��والهای ذهن��م را ب��ا برخ��ی
پلکهایش را به زور نگهداشته بود .او
کارتنخوابه��ا در می��ان گذاش��تم.
گفت« :تو اینجا چی کار میکنی خانم
از پس��ری ک��ه س��ن کمتری نس��بت
تمیز .داری دودی میشی.
ب��ه اف��رادی ک��ه در حلقه
مص��رف نشس��ته بودن��د
همین جوری چندبار دیگه
داشت ،پرسیدم چرا اینقدر
بیای و الب��هالی ماها قدم
صدای سرفههای
بزن��ی چن��د وق��ت دیگه
تع��داد کارتنخوابه��ای
من آزاردهنده بود
اما هیچکس توجه
دی��دی کنار من نشس��تی
ای��ن پ��ارک زیاد ش��ده؟
نمیکرد انگار زمان
داری مص��رف میکن��ی».
ب��ا بیتفاوت��ی پک��ی ب��ه
اینجا در نقطه مصرف
نگاه��م را از چش��مانش
پای��پ در دس��تش زد و
و کارتنخوابی هر
نمیتوانس��تم ب��ردارم و
ب��ا پوزخندی گف��ت« :ما
فردی ایستاده است
و حتی عقربههای
تعج��ب در تمام وجودش
کارتنخوابه��ا ک��ه زاد
ساعت هم از نشئگی
دی��ده میش��د ک��ه بدون
و ول��د نمیکنی��م که زیاد
توان حرکت ندارند
مک��ث گف��ت« :اینجوری
بشیم اینا همه بودن .از اول
ن��گاه نک��ن من ه��م زنم.
ب��ودن ،کارتنخوابهای
من هم ی��ه روزهایی عین
ای��ن پ��ارک از گله��ا و
خ��ودت تو ای��ن ش��هر راه میرفتم و
درختهاش بیشترن».
زندگی میک��ردم .اما االن مجبورم مثل
ان��گار راس��ت میگف��ت ت��ا چش��م
پس��رها زندگی کنم که راحتتر باشم.
کار میک��رد حلقهه��ای چن��د نف��ری
خودت میدونی که چرا میگم».
کارتنخوابها بودن��د که بدون توجه
صدای فریاد کودکانی در گوش��های از
ب��ه حضور ما در ح��ال مصرف بودند.
پارک به گوش میرس��ید؛ کودکانی که
هال��های از دود ک��ه ناش��ی از مصرف
مادران و پدرانش��ان در پارک در حال
هروئی��ن و شیش��ه ب��ود ،باالی س��ر
مصرف بودند و آنها س��اعت  2بعد از
کارتنخوابها دیده میشد.
نیمهشب کودکیهای از دستدادهشان
صدای س��رفههای م��ن آزاردهنده بود،

 800دانشآموزبالبخندبهمدرسهمیروند
را فریاد میزدن��د .کودکانی که روزها
کار میکردند و شبها بازی.
اس��مش را دوس��ت ندارد بگوید ،اما
م��را به بازی دعوت میکند و با صدای
بچهگانهاش بلند داد میزند« :من و این
خانم با هم بازی میکنیم ».نمیدانستم
قرار اس��ت با کودکی که زندگی هزار
و یک بازی بر س��رش آورده و خواهد
آورد ،چه ب��ازی باید انجام بدهم .آرام
و قرار ن��دارد و یکضرب باال و پایین
میپرد.
تمام فضایی که ق��رار بود دختر چهار
س��اله در آن مخفی ش��ود ،فقط و فقط
کارتنخواب وجود داش��ت و مصرف
و مص��رف .گفتم بیا با ه��م قدم بزنیم
و بری��م از آقای س��اندویچفروش یک
ساندویچ بخریم .با خندهاش تایید کرد.
دس��تهایش را در دس��تان م��ن گ��م
ک��رد و گفت« :خیلی خس��ته ش��دم».
بدون ح��رف در آغوش گرفتمش و تا
ساندویچفروشی که همیشه در ترمینال
پارک هرندی اس��ت ب��دون حرف در
آغوش من خودش را به خواب زد».
در مس��یر برگش��ت ب��ه تنه��ا چیزی
ک��ه فک��ر میک��ردم این بود ک��ه مگر
ش��هرداری تهران وعده ن��داده بود که
مش��کل کارتنخوابه��ا را حل کند.
درست است که شهردار به شیوه ترک
کمپه��ای ماده  16انتقاد داش��ت ،اما
چرا راه درمانی و حداقل ،سقفی برای
کارتنخوابها مهیا نمیشود؟
گزارش

الهام کاظمی
E.kazemi@fdn.ir

پس از اعالم سیاستهای اصل  44این
اجازه به بخشهای حاکمیتی داده ش��د
تا بخش��ی از وظایف خ��ود را به بخش
خصوص��ی تفوی��ض کنن��د .در همین
باره س��ال  79و در اجرای سیاستهای
ناج��ا در واگذاری بخش��ی از خدمات
نیروی انتظامی نظیر آزمایشهای نظری
و علم��ی از متقاضیان اخ��ذ گواهینامه
رانندگ��ی ،ش��مارهگذاری خودروها و
موتورس��یکلتها ،تهیه پ�لاک خودرو،
اجرای طرح تعویض پالک و نقل و انتقال
خودرو ،به بخش خصوصی ،موسسهای
با نام راهگشا تش��کیل شد؛ موسسهای
که وابس��ته به بنیاد تعاون ناجاس��ت و
قرار ش��ده بخش��ی از فعالیتهای ناجا
را انجام دهد .در اساس��نامه بنیاد تعاون
ناجا آمده اس��ت که این بنیاد موسسهای
غیرانتفاعی و دارای ش��خصیت حقوقی
مس��تقل و البته وابس��ته به ناجاست که
هیات امنای آن را فرماندهی ناجا بهعنوان
ریاست هیاتامنا ،معاون هماهنگکننده
ناجا و ...تش��کیل میدهند .سوالی که به
ذهن میرس��د این است که خصوصی
بودن موسس��ه راهگش��ا با وابستگیای
که به بنیاد تعاون ناجا دارد قابل پذیرش
اس��ت یا ن��ه .از طرفی ب��رای واگذاری
انجام این خدمات به موسس��ه راهگشا،
مناقصهای صورت نگرفت .این موسسه
از س��ال  79بخش��ی از وظایف ناجا در
ش��مارهگذاری ،تعویض پالک ،صدور
گذرنامه ،خدمات پلی��س 10 +و ...را با
دریافت مبالغی از مردم به عهده گرفت.
این اتفاق در حالی افتاد که بس��یاری از
کارکن��ان آن از بازنشس��تگان یا اعضای
مش��غول به کار ناجا بودند .محمدعلی
اسفنانی ،سخنگوی کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس ش��ورای اسالمی در این
باره ب��ه «فرهیختگان» میگوید« :این که
ی��ک نهاد حکومتی بخش��ی از وظایف
خود را به بخش خصوصی واگذار کند
منافاتی با قانون ندارد ،اما این مس��تلزم
آن اس��ت که نظارت صحیح��ی به کار
صورت گرفته انجام شود تا سوءاستفاده
صورت نگیرد ».به اعتقاد اسفنانی یکی از
دالیل اصلی ارائه سیاستهای اصل 44

موسسه زیرمجموعه ناجا ،خدمات بخش خصوصی را انجام میدهد

خصوصیهای شبهدولتی
ت اسناد رسمی
اصرار برای انجام وظایف دفاتر ثب 

کاهش هزینهه��ای دولت در زمینه ارائه
حقوق و مزایا به کارکنان خود از طریق
واگذاری بخشی از خدمات خود بود که
میتوانست در اشتغالزایی برای جوانان
هم موثر واقع ش��ود اما اینکه هر نهادی
از افراد بازنشس��ته خود در موسس��ات
خصوصی وابس��ته به خود استفاده کند
موضوع پس��ندیدهای نیس��ت .اسفنانی
میافزاید« :این مس��اله که برخی کارها
نیاز به تخصص داش��ته و باید از سوی
افراد متخصص انجام ش��ود باعث شده
که از افراد بازنشس��ته یا فعال در پیشبرد
کار استفاده شود .اما نباید فراموش کرد
ک��ه این اتفاق باید کوتاهمدت باش��د نه
اینکه به یک روند طبیعی تبدیل ش��ود.
اصل این است که کار از طریق آموزش
و مناقصات به افراد جوان س��پرده شود
تا فلس��فه وج��ودی اص��ل  44رعایت
ش��ود ».ب��ه گفته اس��فنانی ادام��ه روند
فعلی ب��اری از دوش دولت نمیکاهد.
اسفنانی ،در پاس��خ به این سوال که چه
نهادی بر خصوصیس��ازی در نهادهای
دولتی نظارت میکند ،میگوید« :مطمئنا
واگذاریها باید با نظارت همراه باش��د
که بستگی به نوع بنگاه و موسسه مورد
نظر دارد .براساس قانون نظارت بر یک
مجموع��ه ب��ه ارگانی ک��ه از آن منفک

ش��ده اس��ت برمیگردد ».این صحبت
نشان میدهد قانون بر نظارت نهادها به
موسسات خصوصی اجازه داده است و
به نظر میرس��د حضور اعضا و شرکت
در خود موسسه و بهرهمند شدن از عواید
آن به لحاظ قانونی ،صحیح نیست.

ابهام در ثبت
نقل و انتقال خودرو

ادام��ه فعالیته��ای ای��ن موسس��ه در
ارائ��ه برخی خدمات به ش��هروندان در
چند س��ال اخیر باعث ب��روز برخی از
اختالف��ات بین ناج��ا و اتحادیه دفاتر
اس��ناد رس��می نیز ش��ده اس��ت .این
اختالف موضوعی اس��ت که به ادعای
بس��یاری ابهام در قان��ون نقل و انتقال
خودرو خوانده میش��ود ک��ه به گفته
حمیدرض��ا طباطبای��ی ،نایبرئی��س
کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس
برای رفع این ابهام استفساریه میدهد.
موضوع از این قرار اس��ت که هم ناجا
و هم اتحادیه دفاتر رسمی ناجا صدور
س��ند و نقل و انتقال مالکیت خودرو را
در صالحی��ت خود میدانن��د .با اینکه
براس��اس نص صریح قانون که در ماده
 29قان��ون نق��ل و انتقال خ��ودرو آمده
است این صالحیت به دفاتر ثبت اسناد

رس��می واگذار شده اس��ت با این حال
ناجا و برخی نمایندگان مجلس از جمله
نایبرئیس کمیسیون قضایی معتقدند ،از
آنجا که ماده  22قانون حملونقل صدور
سند اولیه را به ناجا واگذار کرده است از
ای��ن رو ثبت و نقل و انتقال مالکیت نیز
باید در موسس��ات وابسته به ناجا انجام
شود .طباطبایی که در این موضوع جانب
ناجا را گرفته است ،تنها دلیلش برای این
حمایت این بوده که به نفع مردم اس��ت
که تنها به یک مرکز مراجعه کنند چراکه
دوباره کشیده شدن مردم به دفاتر اسناد
رس��می جز بار مالی و وقتکشی نتیجه
دیگری نخواهد داشت.
محم��د اس��فنانی در ای��ن ب��اره ب��ه
«فرهیخت��گان» میگوی��د« :براس��اس
قانون ،س��ند اولیه خودرو توسط ناجا
تنظیم میش��ود اما نقل و انتقال آن در
مراح��ل بعدی ب��ه عهده دفاتر اس��ناد
رسمی است .چراکه در انتقال سند باید
شرایطی رعایت شود .احراز صالحیت
فروش��نده و خریدار صرف��ا از طریق
اداره ثبت اس��ناد قابل پیگیری است».
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس ،از آنج��ا که در انتقال
سند یک امر حقوقی محقق میشود و
قانون اجرای آن را از سوی دفاتر اسناد
رس��می به رسمیت شناخته است ،نقل
و انتقال س��ند مالکیت خودرو نیز باید
از س��وی این دفاتر انجام شود چراکه
در غیر این صورت آثار و تبعات آن در
آینده غیرقابل پیشبینی است.
با این حال و با توجه به اینکه ناجا معتقد
اس��ت صدور مالکیت خودرو براساس
قان��ون برعهده نیروی انتظامی اس��ت و
این س��ند نیازی به ثبت در دفاتر اس��ناد
رسمی ندارد ،پارسال رای دیوان عدالت
به سود دفاتر رسمی صادر شد که در آن
ثبت اسناد جزء صالحیتهای ذاتی دفاتر
اسناد رسمی شمرده شده است.
دلی��ل این اص��رار نی��روی انتظامی بر
انجام تمام امور در مراکز شمارهگذاری
که از سوی موسس��ه راهگشا صورت
میگیرد و این موسس��ه در ظاهر نباید
نفعی ب��رای نی��روی انتظامی داش��ته
باش��د ،این اس��ت که هزینههای ثبت
و انتقال س��ند به ای��ن مراکز پرداخت
شود؛ موضوعی که مورد انتقاد قانونی
اتحادیه دفاتر ثبت اسناد رسمی است.
بهداشت

فرهیختگان| وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزش�کی درباره مرگ مادر باردار سلماس�ی و
نتیجه بررس�یها پیرام�ون مرگ م�ادر باردار
قروهای توضیحاتی ارائه کرد.
سیدحس�ن قاضیزادههاش�می درباره مرگ
م�ادر سلماس�ی ب�ه دلی�ل نداش�تن پ�ول و
مجبور ک�ردن او به زایم�ان طبیعی به جای
عم�ل جراح�ی ،گف�ت ک�ه ب�ا پیگیریهای
صورتگرفت�ه چنین خبری صحت نداش�ت
و م�رگ یک مادر نی�ز چند ماه قب�ل در این
بیمارس�تان رخ داده ب�ود ک�ه ربط�ی نیز به

توضیحات وزیر بهداشت درباره مرگ  2مادر باردار

مسائل مالی و انتخاب نوع زایمان نداشت.
پی�ش از ای�ن «فرهیخت�گان» در گزارش�ی از
صحت نداشتن این حادثه خبر داده بود.
وزی�ر بهداش�ت همچنی�ن درباره بررس�یها
پیرامون مرگ م�ادر باردار قروهای که حدود دو
ماه پیش روی داد نیز گفت« :فکر میکنم مادر
قروهای آن مادری بود که با بالگرد منتقل شده
بود که االن شاید حضور ذهن آنچنانی نداشته

باش�م ».هاش�می افزود« :اما در ه�ر حال یک
مورد مرگی بود که اتفاق افتاد و بس�تگان مادر
هم شکایت کردند که البته مسیر شکایت هم
سازمان نظام پزشکی است».
وی با بیان اینک�ه ما روی مرگ مادر و نوزاد
فوقالعاده حس�اس هستیم ،گفت« :هر یک
موردی که اتفاق میافتد ،رئیس بیمارس�تان
و رئیس دانش�گاه علوم پزشکی استان باید

پاس�خگو باش�ند و جلس�اتی برای بررسی
تشکیل دهند و علل مرگ بررسی و بعد به ما
منعکس شود ».وزیر بهداشت با بیان اینکه
در مرک�ز ه�م خود م�ن بازرس�ان را موظف
کردهام برای هر مورد مس�تقیم حاضر شوند
و گ�زارش تهی�ه کنند ،اف�زود« :در آن مورد
خ�اص (مادر ق�روهای) که اتف�اق افتاده بود
ب�ه دنبال زایمان طبیع�ی ،خونریزی بهوجود
آم�ده بود ک�ه در هی�چ ش�رایطی و در هیچ
مجموع�های حتی خارج س�اختن رحم زنده
ماندن مادر ممکن نبود».

همدلی به وقت مهر

آنها عاش��قند حتما که اینگونه از خودش��ان میگذرند
و به دیگری فکر میکنند .عاش��قند که میدانند وظیفه
انس��ان در زمین ،گرفتن دست انسانی دیگر است .آنها
روی خودخواهی خط بطالن کشیدهاند و نمیگویند این
دنیا و هر چه در آن نصیب ما ش��ده است ،برای خودم،
برای بچهام ،برای همسرم ،برای آیندهام ...برای آنها همه
محسن فرجی
چیز به ضمیر ملکی اول شخص ختم نمیشود ،بلکه با
شفقتی مومنانه ،نیازمندانی ناشناس و آبرومند را میبینند
که به ظاهر نسبتی با آنها ندارند ،اما باید به یاریشان شتافت .خوشبختانه ،تعدادشان هم
رو به فزونی است .همین عاشقان را میگویم که پیشتر مدرسه میساختند و بیمارستان
و درمانگاه .مراکز درمانی را تجهیز میکردند ،راه میساختند ،تامین جهیزیه میکردند .اما
حاال به گستره معطر نیکوکاریهایشان ،کودکان نیازمندی را هم افزودهاند که بیماریهایی
س��خت و صعب به سراغشان آمده است .حتی به فکر قصهگویی برای کودکان بستری
در بیمارستانها هستند و برای بچههای کار
هم به سوادآموزی میاندیشند .تنها هم اینها
نیست و عاشقانه در تالشند تا هیچ کودکی
برای تحصیل و آم��وزش در رنج و تعب
نباشد .خاصه برای کودکانی که در مناطقی
دور و محروم روزگار میگذرانند و داشتن
همین وسایل دمدس��تی تحصیل برایشان
رویا و آرزویی دور از دست است.
در میان این عاشقان ،جمعی هستند همدل
و همراه که هم ب��رای درمان بچهها و هم
تحصیل و آموزششان ،کمر همت بستهاند.
حاال هم به شش��مین س��ال فعالیت خود
رسیدهاند .اسمش��ان هست «بنیاد همدالن
کودک و نوجوان»؛ یک موسسه مستقل ،غیردولتی ،غیرسیاسی و
غیرانتفاعی که در اردیبهشت  1389با حضور جمعی از داوطلبان
عالقهمند و تالش��گر برای کمک به کودکان و نوجوانان مددجو
حاال زمان
عاشقی ماست
پایهگذاری ش��ده اس��ت .بنیاد همدالن تا به امروز تعداد زیادی
چشم بستن به
کودک بیمار را روانه بیمارستان کرده و تندرست و شادمانه به خانه
روی تنها ۵۵
فرستاده است .جدای از آن ،با یاری خیران و نیکوکاران ،هزینههای
هزار تومان ،که
در خرجهای
درمانی کودکانی را که به کمکهای ماهانه نیاز دارند ،پذیرفته تا
روزمره ما گم و
آنها با طی کردن دوران درمان ،سالمت و خوشی را تجربه کنند.
ناپیداست
حاال هم که ماه مهر نزدیک است ،تقبل کرده است  800کودک را
اما میتواند کل
لوازمالتحریر
با تهیه لوازمالتحریر ،خوشحال و آسودهخاطر به مدرسه بفرستد.
کودکی را فراهم
این  800دانشآموز هم با دقت و وس��واس تمام از روس��تاهای
سازد و قلبش را
مملو از شادی
سیستانوبلوچستان ،خراسانشمالی ،همدان ،آذربایجانشرقی و
بیپایان کند
غربی ،فارس و ...شناسایی شدهاند.
این پنجمین س��الی اس��ت که بنیاد همدالن کودک و نوجوان با
کمک و حمایت نیکوکاران و نیکاندیشان به یاری کودکان مناطق محروم میشتابد .در
فراخوان تحصیلی امس��الش هم متوس��ط هزینه لوازمالتحریر برای هر دانشآموز را ۵۵
هزار تومان پیشبینی کرده که جمع کل مبلغ برآوردشده چیزی حدود  ۴۴میلیون تومان
میشود .حاال که این گزارش نوشته میشود ،به لطف خدایی که دوستدار کودکان است
و ب��ا همدلی خیرانی که فراخوان تحصیل بنیاد را اجابت کردهاند ،نزدیک به  36میلیون
تومان جمعآوری ش��ده اس��ت تا برای هر دانشآموز این وسایل خریداری شود :شش
عدد دفتر (پنج عدد دفتر مشق ،یک عدد دفتر نقاشی) ،یک عدد دفتر یادداشت ،دو عدد
مداد مشکی ،پنج عدد خودکار ،یک عدد مدادتراش و پاککن ،یک بسته پرگار ،گونیا و
نقاله ،یک عدد خطکش ،یک بسته مدادرنگی  ۱۲رنگ ،یک عدد جامدادی و یک عدد
کولهپش��تی .حاال زمان عاشقی ماست؛ چشم بس��تن به روی تنها  ۵۵هزار تومان ،که در
خرجهای روزمره ما گم و ناپیداست ،اما میتواند کل لوازمالتحریر کودکی را فراهم سازد
و قلبش را مملو از شادی بیپایان کند .طی کردن این مسیر عاشقانه هم خیلی ساده است؛
کمی گذشت و تخیل میخواهد تا چهره شادمانه و آسوده آن کودک را در خیال ببینیم و
بعد این مبلغ را به حساب  6221/0610/8000/7208واریز کنیم که بنیاد به همین منظور
در نظر گرفته است .البته مبلغ به نسبت وسع ما میتواند بیشتر یا کمتر شود و تاکیدی بر
 ۵۵هزار تومان نیست .اما اگر به صورت آفالین این پرداخت را انجام دهیم ،باید با شماره
 ۶۶۳۸۶۱۹۶تماس بگیریم تا مبلغ واریزی دقیقا برای فراخوان تحصیل بنیاد استفاده شود.
اما بنیاد همدالن راهحل سادهتری هم پیش پای ما گذاشته است و آن هم پرداخت آنالین
اس��ت .به این شکل که با مراجعه به سایت بنیاد ( )www.hamdelan.orgو رفتن به
فراخوان تحصیل ،میتوانیم با یک عملیات ساده بانکی ،به جمع نیکوکاران بپیوندیم و به
زندگی و حیات خود معنایی ارجمند ببخشیم .مهرماه خیلی نزدیک است و فرزندان ما
شاید هیچ تصوری از همساالن نیازمند خود نداشته باشند و با شادی کودکانهای آماده رفتن
به سال تحصیلی تازه باشند .اما ما میدانیم که در دورترین و محرومترین جاها ،کودکانی
به همین لوازمالتحریر نیاز دارند .اگر نمیتوانیم خود به سراغ آنها برویم و یاریشان کنیم،
بنیاد همدالن کودک و نوجوان راه را نزدیک کرده اس��ت تا مهرماه را به ماه مهر تبدیل
کنیم .بسماهلل.
آسیــــــب

جرقههای امید اشتغال توانیابان

مجید انتظاری| «ما به تواناییهای خود ایمان داریم ،ما شهروند همین شهر هستیم ،برای
ما بسترهای آموزش و اشتغال را فراهم کنید ،مسئوالن و افراد جامعه مسیر ما را هموار
کنند ،ما عهد میبندیم در کنار شما ایران بهتری را بسازیم».
پیام دومین دوره جشنواره «خودباوری» در چند جمله باال خالصه میشد و آن از زبان
افرادی به گوش میرسید که با داشتن محدودیتهای جسمی ،از ایمان و اعتمادبهنفس
سخن گفتند .دومین «جشنواره ملی خودباوری» با هدف بررسی مسائل کارآفرینی و
اش��تغال افراد دارای معلولیت طی روزهای  18و  19شهریور با شرکت  30انجمن و
تشکل فعال در حوزه توانیابان از سوی مجتمع آموزشی -نیکوکاری «رعد» در حالی
برگزار ش��د که تالشها برای رفع چالشهای شغلی افراد دارای معلولیت ادامه دارد.
دومین دوره جش��نواره ملی خودباوری ،پنجشنبه با معرفی برگزیدگان توسط هیات
داوران به کار خود پایان داد .پس از انجام داوری توسط تیمی از استادان و کارشناسان
برجسته ،برگزیدگان محورهای ششگانه دومین دوره جشنواره ملی «خودباوری» اعالم
ش��دند .در خالل برگزاری جشنواره اما گالیههایی هم در میان امیدها دیده شد .یک
جوان کارآموخته مرکز رعد رشت که دارای مدرک کارشناسی الکترونیک است و در
رشتههای الکترونیک صنعتی ،سیمپیچی ،خانههای هوشمند و طراحی مدار به سطح
قابل قبولی از توانایی دست یافته ،هنوز موفق به یافتن شغل نشده است .با این وجود او
به آینده امیدوار است و میگوید نظرش برای یافتن شغل دولتی تغییر کرده و میخواهد
برای خود و دوس��تانش کارآفرین ش��ود .اینکه علیرضا دانش چقدر موفق به این کار
خواهد ش��د به همکاری مسئوالن برمیگردد تا شاید دولت در آینده قدمهای بهتری
برای ایجاد تسهیالت و رفع چالشهای شغلی معلوالن بردارد.

