توانش

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6498پنجشنبه  28اردیبهشت 1396

عکس  :ایران سپید

تحقیقـــات علمـــی دقیـــق تـــری برای
جمـــعآوری اطالعـــات از مکانهـــای
مناسبسازی شده انجام دهیم.
بـــه این صـــورت کـــه اگـــر اماکنی را
بهعنـــوان مـــکان دســـترس پذیـــر بـــه
معلوالن معرفی کردیم حتماً یکسری
ضوابـــط را در آن مـــورد توجـــه قـــرار
داده باشـــیم تـــا حداقـــل اســـتانداردها
مناسبسازی شـــده در آن رعایت شده
باشد».
رضـــویزاده ادامه میدهـــد« :برای
بازدید ازنقاط مختلف و مشاهده عینی
از مناسبسازی اماکن مختلف تیمهای
بارزســـی را تشـــکیل دادیـــم .همچنین
چک لیســـتهایی را بر اســـاس ضوابط
بر گرفته شـــده از شورای عالی معماری
و شهرســـازی تهیـــه کردیم تـــا تیمهای
بارزسی براساس این ضوابط به مکانها
مورد نظر امتیاز دهنـــد که این امتیازها
به ســـه دســـته طالیی ،نقرهای و برنزی
تقسیممیشوند.
بعد ازجمـــعآوری ایـــن اطالعات و
دســـته بعـــدی آن وب ســـایتی را با نام
 www.monasebsazi.comراهانـــدازی
کردیم و بعـــد از آن هم اپلیکیشـــنی با
نام« بام» را راهاندازی کردیم.
ســـعی کردیم در وب ســـایت اماکن

ما معلوالن برای
رفتن به پارک،
رستوران ،بانک،
پاساژهای خرید،
هتلها و میهمان
پذیرها نیاز به شرایط
مناسب از لحاظ
تردد داریم ولی
نمیدانیم کدام مرکز
خرید مناسبسازی
شده است ،درکدام
هتل اقامت کنیم یا
کدام بانک برای ما
دسترس پذیر است

میگویـــد« :نـــوروز امســـال فراخوانی را
در ســـایت منتشـــر کردیم تا شهروندان
بتواننـــد از طریـــق ایمیـــل بـــه صـــورت
داوطلبانـــه مکانهـــای مناسبســـازی
شده شهرشان را به ما اطالع دهند البته
افراد باید این دسترسپذیری را مطابق
اصولی کـــه به آنهـــا معرفـــی میکنیم
بررسی کرده و به ما گزارش دهند.
نتیجـــه ایـــن فراخـــوان نقـــاط
مناسبسازی شده شهرهایی همچون
تبریز ،شـــیراز و کرمانشاه اســـت که این
مکان ها را در ســـایت مشخص کردیم.
همچنین تـــاش کرده ایم بـــا برقراری
ارتبـــاط بـــا NGOهـــا و افـــرادی کـــه در
ستادهایمناسبسازیفعالیتمیکند
نقاط مناسبســـازی شـــده را در سراسر
کشـــور یافته و روی وب سایت مشخص
کنیم.
ایـــن وب ســـایت مردمـــی اســـت و
صاحبـــان رســـتورانها ،کافی شـــاپها،
هتلها ،مســـافرخانهها فروشگاهها یا...
که اصول مناسبســـازی را درســـاخت
بناهای خـــود رعایت کردنـــد میتوانند
آدرس رســـتوران یـــا هتل خـــود را به ما
اعالم کرده و ما در سایت برای استفاده
افراد دارای معلولیت معرفی کنیم .این
کار هم می تواند به جذب مشتری بیشتر

گفت و گو با مانی رضوی زاده ،طراح سایت بانک اطالعات مناسب سازی

نقشه راه برای یک سیاحت ایمن

محدثه جعفری

مکالمه اول :الو ســـام ،خوبی ،چه خبر ،خیلی وقتـــه ندیدمت چکاره ای
امروز بریم بیرون یه چرخی بزنیم و با بچه ها دورهم باشـــیم .یه رســـتوران
خوب پیدا کن که ناهار با هم باشـــیم ،آدرس رو برام پیامک کن باشـــه می
بینمت خداحافظ .مکالمه دوم :وای چقدر چاله چوله داره این خیابان ای
کاش یه راه مناسب تر رو انتخاب می کردم .الو سالم آره دارم میام نزدیک
رســـتورانم راستش به یه بن بســـت خوردم نه از این میله ها که تو پیاده رو
نصب می کنن که موتور سوار رد نشـــه حاال منم نمی تونم عبور کنم .باید
دور بزنم یه کم راهم دور میشـــه ولی خودم رو می رسونم .مکالمه سوم :الو
دوباره سالم نه رســـیدم جلوی در رستوران اما نمی تونم بیام تو ،پله هاش
زیاده محل عبور مناســـب هم نداره بچه ها دیگه خیلی دیر شـــده من دیر
رسیدم میرم خونه بعداً ســـرفرصت یه جای بهتر قرار می ذاریم .نه نیازی
نیست نمی خواد بیایید کمک من بر می گردم.
ëëشهرمناسبمننیست
شاید برایتان این سؤال پیش آمده که
چرا این فرد نتوانست به داخل رستوران
برای دورهمی دوســـتانه برسد؛ بسیاری
از خیابانهـــا ،پارکهـــا ،رســـتورانها
و ....هســـتند که برای عبور افـــرا د دارای
معلولیت مناسبســـازی نشدند،اگر در
کنـــار پلههای رســـتوران رمپ مناســـب
هم نصـــب میکردند ایـــن فرد معلول
ضایعـــه نخاعی میتوانســـت با ویلچر
به داخل رســـتوران رفته و از دورهمی با
دوستانش لذت ببرد.
براســـتی چنـــد تـــا از رســـتورانها،
پارکهـــا و خیابانهای شـــهرمان برای
عبور معلوالن مناســـب اســـت؟ آیا این
امکان وجـــود دارد تا معلـــوالن بتوانند
به اطالعات مکانهای دســـترس پذیر

دست یابند؟
برای پاســـخ به این ســـؤالها با مانی
رضویزاده طراح طرح بانک اطالعات
مناسبســـازی «بـــام» بـــه گفتوگـــو
پرداختیم .وی در ابتدا از چرایی طراحی
این وب ســـایت میگوید« :من معلول
ضایعـــه نخاعی هســـتم و بـــرای تردد
از ویلچر اســـتفاده میکنـــم .معلولیتم
باعث به وجود آمدن این نیاز شـــد چرا
که برای رفتن به یک رستوران با مشکل
روبـــه رو بـــودم و برای گـــردش و تفریح
مشـــکل داشـــتم زیـــرا هیـــچ اطالعی از
مکانهای مناسبسازی شده برای من
معلول وجود نداشت.
این نیاز باعث شد جرقهای در ذهنم
بـــرای طراحی وب ســـایتی که اطالعات
مکانهـــای دســـترس پذیـــر درآن قرار

داشته باشد ایجاد شود آن را با چند نفر
از دوســـتانم در انجمن «بـــاور» مطرح
کـــردم خانـــم مهندس تنهایـــی و آقای
سلیمانی برای عملیاتی شدن این طرح
یـــاریام کردنـــد .بتدریج افـــراد دیگری
همچـــون آقای ســـهیل معینـــی مدیر
انجمن بـــاور بـــرای تکمیل شـــدن این
ایده به گروه ما پیوستند تا بتوانیم آن را
اجرایی کنیم.
مـــا معلوالن بـــرای رفتن بـــه پارک،
رستوران،بانک،پاساژهایخرید،هتلها
و میهمان پذیرها نیاز به شرایط مناسب
از لحـــاظ تـــردد داریم ولـــی نمیدانیم
کدام مرکز خرید مناسبســـازی شـــده
است ،درکدام هتل اقامت کنیم یا کدام
بانک برای ما دسترس پذیر است؛ اینها
نیازهای روزمره هر شـــهروند اســـت که
مـــا برای داشـــتن آن با مشـــکل رو به رو
هســـتیم اما با داشتن اطالعات مناسب
و بـــه روزمـــی توانیـــم همچـــون دیگـــر
شـــهروندان دغدغه حضور در شـــهر را
نداشتهباشیم.
ایـــن نیازها باعث شـــد بـــا جمعی
از دوســـتان در مورد ایجاد فهرســـتی با
دستهبندی مشـــخص تبادل نظر کنیم
و بـــا فکـــر و تحقیق وهمچنین بررســـی
تجربههای خارجی ایدهای نو درکشـــور
پیاده کنیم.
بـــا کمی جســـت و جـــو دریافتیم در
ایـــران بـــرای ایـــن موضوع هیـــچ کاری
صورت نگرفتـــه که این امر باعث شـــد

پیگیری

مناسبســـازی شـــده را روی نقشـــه
مشخص کنیم بهعنوان مثال فرددارای
معلولیـــت جســـمی  -حرکتـــی بـــرای
رفتـــن به رســـتوران بـــا ورود به ســـایت
نزدیکترین رســـتوران مناسبســـازی
توجو میکند و
شـــده را در نقشه جســـ 
رستورانهایی که ضوابط مناسبسازی
را رعایت کرده باشند برایشان در سایت
مشخص میشود و میتوانند یکی از آن
مکانها را انتخاب کنند».
ëëبامیبرایهمهشهرها
مانی رضوی زاده با اشاره به مراحل
بعدی در مشخص کردن نقاط مختلف
تهران درسایت مناسبسازی میگوید:
«برای بررســـی نقاط مختلف کشـــور ما
از تهران شـــروع کردیم و تیم بازرسی ما
به  800نقطه از تهران سرکشـــی کردند.
مکانهایـــی را که بـــرای معلوالن قابل
دســـترس هســـتند در نقشـــه مشخص
کردیم؛بـــرای آنکـــه بتوانیـــم نقـــاط
مناسبســـازی شده اکثر شـــهرها بویژه
شـــهرهای زیارتی و توریستی را در نقشه
سایت مشـــخص کنیم نیاز به همکاری
بیشتر از سوی داوطلبان مردمی داشتیم
بـــه همیـــن جهت در ســـایت قســـمتی
را طراحـــی کردیـــم تـــا مـــردم بتواننـــد
مکانهای مناسبســـازی شـــده را به ما
معرفـــی کنند و بـــا توجه بـــه امتیازها و
ی شهروندان این نقاط در نقشه
نظرده 
روی سایت ثبت میشوند.
مـــردم از شـــهرهایی مثـــل کـــرج،

کیش ،تبریز ،مشـــهد ،کرمان ،کرمانشاه
وهمچنیـــن گـــرگان پیامهایی بـــرای ما
ارســـال کردنـــد .تـــاش ما بر آن اســـت
که این ســـایت و اپلیکیشـــن فقط برای
تهران نباشد بلکه همه شهرهای ایران
را پوشش دهد.
ایـــن فعـــال حـــوزه معلـــوالن در
خصـــوص مناسبســـازی ســـایت و
اپلیکیشن برای نابینایان بیان میکند«:
وب ســـایت برای افـــراد دارای مشـــکل
بینایی قابل دسترس است اما اپلیکیشن
هنوز برای نابینایان قابل استفاده نیست
و ایـــن جـــزو اولویتهای ماســـت که در
آینده نزدیک این نقطه ضعف را هم در
اپلیکیشن «بام» رفع کنیم.جذب مردم
برای همکاری یکی از اهداف ماســـت و
ســـعی کرده ایم کار را به صورت علمی
و تخصصـــی ادامـــه دهیـــم و همچنین
تمامـــی ضوابـــط و دســـتورالعملهای
مناسبســـازی اصولـــی را در ســـایت
قـــرار دادیم تـــا افرادی کـــه میخواهند
اطالعاتـــی را در زمینه مناسبســـازی و
دسترسپذیری داشته باشند با مراجعه
به وب ســـایت بـــام ایـــن اطالعـــات را
دریافت کنند .ما دراین طرح از ایدههای
نـــو و کارآمـــد اســـتقبال میکنیـــم و هر
شخصی که دســـتاورد ،مقاله یا ...دراین
زمینه دارد میتواند روی همکاری گروه
ما درانجمن باور حساب کند».
رضـــویزاده بـــا اشـــاره بـــه فراخوان
نـــوروزی برای جـــذب همـــکاری مردم

برای کســـب و کارشـــان کمـــک کند هم
میتواند باعث تشویق دیگر هم صنفی
هایشـــان شـــود تا آنها نیـــز محیطهای
کاریشـــان را مناسبســـازی کننـــد.وب
ســـایت مناسبســـازی متعلـــق به فرد
خاص یـــا  NGOخاص نیســـت بلکه از
نتایج آن همه افراد میتوانند بهرهمند
شوند».
ëëدولتحامیماست
مانـــی رضـــویزاده در پایـــان
صحبتهایـــش بـــا بیـــان آنکـــه طـــرح
مناسبســـازی توسط وزارت تعاون ،کار
و رفـــاه اجتماعی و ســـازمان بهزیســـتی
حمایـــت میشـــود بیـــان میکنـــد«:در
همایش ملی مناسبسازی که در سال
 95برگـــزار شـــد مقالـــهای در خصوص
این موضوع ارائه کردم که توانست نظر
مسئوالن را نســـبت به این طرح جذب
کند.
آغـــاز ایـــن طـــرح از طریـــق بودجه
حمایتـــی بـــود کـــه از ســـوی وزارت رفاه
بـــه انجمن بـــاور اختصاص پیـــدا کرد و
در مراحـــل بعد هـــم از حامیان بخش
خصوصی برای ادامه کار استفاده کردیم
؛لوگـــو و آرمهای حامیان مـــا در بخش
خصوصی در سایت مناسبسازی درج
شده است.
تیم بزرگی هم در بخش بازدید وهم
در بخـــش فنی با ما همـــکاری کردند تا
طرح بانک اطالعات مناسبســـازی به
این مرحله برسد».

فراخوان

اولویتبندی برای معافیت از حق انشعابات
چندی پیش تعدادی از مخاطبان طی تماسی با روزنامه
از اجرایی نشدن معافیت حق انشـ ــعابات آب ،برق ،گاز
و فاضـ ــاب گالیه کردند و خواسـ ــتار پیگیری این موضوع
از سـ ــوی نهادهـ ــای مربوطه شـ ــدند .علی ربوبـ ــی ،دبیر
ستاد مسـ ــکن مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور در
پاسخ به اینکه چرا برخی سازمانها با توجه به معافیت
مددجویـ ــان و بویژه افـ ــراد دارای معلولیت این خدمت
را رایگان در اختیارشـ ــان قرار نمیدهند؟ میگوید :همه
معلوالن و مددجویان تحت پوشـ ــش سازمان بهزیستی
میتوانند با دریافت نامه از بهزیستی محل سکونتشان از
این معافیتها بهرهمند شـ ــوند.وی با اشاره به اعتبارات
محدوداینمعافیتهادراداراتیهمچونآبوبرقوگاز
میافزاید:ایناعتباراتراوزارتنیروووزارتنفتتعیین
میکنندکهمبلغیراهرسالهدرقانونبودجهدراختیارات
ادارات ذکر شـ ــده قرار میدهند تا این معافیتها شامل
حال مددجویان و معلوالن شـ ــود؛در هر اسـ ــتانی سقفی
را برای مددجویان آن تعیین میکند و اولویت اسـ ــتفاده
آن بـ ــا خانوادههای کم درآمد اسـ ــت.وی بـ ــا بیان مثالی
میگوید:اگردریکاستانتعدادمتقاضیاناستفادهازاین
تسهیالتبیشترازسقفبودجهایآنباشداینتسهیالت

با اولویت مددجویان فاقد شـ ــغل بـ ــه متقاضیان تعلق
میگیرد .اگر محدودیتی برای ما از طریق سـ ــازمان اعالم
شـ ــود ما نیز برای ارائه معرفی نامهها دچار محدودیت و
اولویتبندی از لحاظ میزان درآمد فرد خواهیم شـ ــد.در
ادامـ ــه روند پیگیری ایـ ــن موضـ ــوع در ادارات مختلف با
شـ ــرکت آب و فاضالب اسـ ــتان تهران مکاتباتـ ــی انجام
دادیم که بر همین اسـ ــاس فرزانه چاوش باشـ ــی ،مدیر
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
استان تهران در خصوص این معافیتها میگوید :طبق
بخشنامهای که هر ساله به ما ارسال میشود مددجویان
سـ ــازمان بهزیسـ ــتی و کمیته امداد امام خمینـ ــی(ره) بر
اساسبنددماده 39قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعه
جمهوری اسالمی ایران از پرداخت حق انشعاب و آب و
فاضالب در حد یک واحد مسکونی و برای یک بار معاف
هسـ ــتند.وی با بیان آنکه مددجویان در صورت مشاهده
هر مشـ ــکلی ازجمله هدر رفـ ــت آب ،حادثه و همچنین
اعمال نشدن این معافیت از سوی سازمان آب میتوانند
از طریق سـ ــامانه 122مشـ ــکالت را عنوان کنند ،میگوید:
مـ ــا افراد را راهنمایی میکنیم تا با مراجعه به ادارات آب
منطقهمشکالتشانراحلکنند.
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تلنگر
سمیه افشین فر

صندوق ها را
برای معلوالن هم آماده کنید
با حرارت از روزی میگفت که شال و کاله کرده بود و به یکی از حوزههای
اخـــذ رأی رفتـــه بود تـــا رأی دهد .حـــوزه اخـــذ رأی نزدیک خانـــه را پیدا
کرده بود و شناســـنامهاش را برداشـــته بود تا بهعنوان یک انســـان عاقل
و بالـــغ ،مثل همـــه شـــهروندان رأیاش را بدهد و در تعیین سرنوشـــت
سیاســـیاش نقش ایفا کند اما خوشیهایش به دقیقهای ختم شد؛ آنجا
که با ویلچرش مردد به پلههای محل اخذ رأی نگاه میکرد ...اما او باید
این مرحله را هم مثل تمام مراحل زندگیاش پشـــت ســـر میگذاشت
از چند نفری کمک خواســـت و توانســـت رأیاش را بـــه صندوق بیندازد
حاال باز هم تردید در چشمانش موج میزند ،دستان نحیفش چرخهای
ویلچرش را بـــه حرکت درمیآورد ،در خیابانهای ناهموار شـــهر با هم
همراه میشویم ،با صدایی آرام میپرسد به نظر تو «رأی بدم»؟
باز هم مواجه شـــدهام با ســـؤالی که از «تردید» میآید تردید کسانی که
جزو گروه اقلیت جامعه محســـوب میشوند ،اقلیتی که در کنار ما درس
میخواننـــد ،کار و زندگی میکنند .در اینکه افـــراد دارای معلولیت جزو
اقلیت جامعه هستند هیچ شکی نیست اما از آنجا که این اقلیت همواره
و همه جا از برابرســـازی فرصتها ســـخن گفتهاند شایســـته است که در
راســـتای رســـیدن به همین هدف واال از حق مشـــارکت سیاسیشـــان که
همانند ســـایر حقوق انسانی برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته شده
است به نحو احسن استفاده کنند.
یعنـــی همان طور که افـــراد دارای معلولیت خواهان حق دســـتیابی به
کسب مدارج عالیه و شغل و ...هستند باید از حق تعیین سرنوشت خود
نیز شانه خالی نکنند ،تردیدها را دور بزنند و چشم بر سختیها ببندند و
روز جمعه همانند سایر آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خود مشارکت
داشـــته باشـــند تا با تعیین و اســـتقرار دولت جدید بتوانند خواســـتهها و
مطالبات بحق خود را پیگیری کنند اما این مهم یعنی مشارکت سیاسی
افـــراد دارای معلولیـــت و شـــرکت آنهـــا در انتخابات محقق نمیشـــود
مگـــر وقتی کـــه همانند ســـایر بخشهـــای اجتماعی زمینـــه حضور این
افـــراد در پـــای صندوقهای رأی فراهـــم شود.مناسبســـازی حوزههای
رأیگیری برای تردد افراد معلول یکی از مهمترین این اقدامات اســـت،
مناسبســـازی حوزه رأیگیـــری به معنی مناسبســـازی کامل محیطی
است ،یعنی فرد معلول از بدو ورود باید بتواند همانند سایر شهروندان
و براحتـــی پای صنـــدوق رأی حاضر شـــود .دیدن صحنههایـــی که چند
نفـــر دور ویلچر یک نفـــر را برای ورود به حوزه اخـــذ رأی گرفتهاند و او را
از پلهها بـــاال میبرند هم در شـــأن افراد دارای معلولیت نیســـت و هم
چهره زیبایی از حضور افراد معلول ترســـیم نمیکند مضافاً اینکه عمل
این رنج ممکن اســـت فرد معلول را برای پیگیری این حق طبیعی خود
دچار تردید و پشـــیمانی کند.از این گذشته محل قرارگیری صندوق باید
با ویلچر افراد معلول ویلچرنشـــین تناسب داشته باشد فرد معلول باید
قادر باشد خودش رأی خود را به صندوق بیندازد.
حضـــور منشـــیهای امین یـــا تهیه فهرســـت کاندیداها به خـــط بریل یا
تهیـــه روزنامه به خـــط بریل بـــرای آگاهی نابینایـــان از اخبار و مســـائل
سیاســـی روز کشـــور برای افراد معلول نابینا که بـــه تنهایی در حوزههای
رأیگیـــری حاضر میشـــوند یکی دیگر از حقوق معلوالن اســـت که باید
مورد توجه جدی قرار گیرد.امروزه در بســـیاری از کشـــورها به مســـئوالن
برگـــزاری انتخابات آموزشهای ویژه رفتار با معلوالن داده میشـــود که
مبادا حقوقشـــان نادیده گرفته شود یا خدای ناکرده شأن اجتماعیشان
مخدوش شـــود؛ چرا که امروزه رشد و ترقی زندگی اجتماعی افراد دارای
معلولیت یکی از ارکان توسعه به شمار میرود.
بایـــد بدانیم کـــه با فراهـــم آوردن هـــر کـــدام از امکانات مذکـــور زمینه
مشارکت سیاســـی و اجتماعی افراد معلول را فراهم میکنیم که نتیجه
طبیعی این مشارکت دادن این است که افراد دارای معلولیت احساس
میکنند که در تصمیمگیری سرنوشـــت جامعه همراه با ســـایر افراد به
طور برابر شـــریکند و چه دســـتاوردی بزرگتر از اینکه همه اجزای جامعه
در فرآیند تکاملی جامعه مشـــارکت داشته باشند و با کمک هم بتوانند
کشتی نجات را به ساحل امن و آرامش برسانند.

تفاهمنامه

برگزاری جشنواره کتابهای صوتی ویژه کودکان و نوجوانان
چهارمین دوره جشـــنواره کتابهای صوتی ویـــژه کودکان و نوجوانان
نابینا برگزار میشـــود .این جشـــنواره با رویکرد جلب مشـــارکتهای
مردمـــی در امر ضبـــط و تولید کتابهـــای صوتی بـــرای نابینایان در
حـــوزه کـــودک و نوجوان ،به همـــت کتابخانه فرهنگســـرای فردوس
برگزار میشود .حســـن آذری ،مسئول کتابخانه فرهنگسرای فردوس
توگو با ایران سپید ،هدف از برگزاری این جشنواره را ،ایجاد
ضمن گف 
حس مشـــارکت مردمـــی در امر تولید کتاب برای کـــودکان و نوجوانان
نابینا عنوان میکند« :با هدف توسعه تولید کتاب صوتی برای کودکان
و نوجوانـــان نابینا ،با جلب مشـــارکت مردمی ،طی ســـه دوره اقدام به
برگزاری جشـــنواره کردیم .در واقع ما از مردم خواستیم با ضبط کتاب
برایکودکانونوجواناننابینا،درتولیدایننوعکتابهامارایاریکنند».
آذری در ادامه توضیحات خود ،نحوه برگزاری جشنواره را به سه مرحله
تقســـیم میکند« :ارزیابی و انتخاب کتابها برای حضور در جشـــنواره
طی سه مرحله انجام میشـــود؛ مرحله اول بررسی تطبیقی است که
کتابهای ضبط شده توسط جمعی از کتابداران کتابخانههای سازمان
فرهنگی-هنری شهرداری تهران ،با نسخه بینایی آنها مطابقت داده
میشـــود و مواردی که خارج از نســـخه اصلی کتاب است ،حذف شده،
نمونههایی که عیناً کتاب را ضبط کردهاند ،به مرحله دوم که بررســـی
کتابهـــا از نظر فن بیان اســـت ،راه مییابند .در ایـــن مرحله ،گروهی
از جوانـــان دانشآموختـــه تئاتر ،مواردی که اصول فـــن بیان را رعایت

کردهاند ،انتخاب میکنند تا امکان حضور در مرحله نهایی را پیدا کنند.
در مرحله نهایی ،موارد زیر نظر چهار داور برجســـته ،آقایان :هوشنگ
مرادیکرمانی،مصطفیرحماندوست،میکائیلشهرستانیواحسان
کرمیبازبینیشدهوکتابهاییکهاستانداردهایالزمرادرضبطوتولید
رعایت کردهاند ،امکان حضور در آیین اختتامیه را مییابند ».مسئول
کتابخانهفرهنگسرایفردوس،بازخوردمردمیازاینجشنوارهرامثبت
ارزیابی میکند« :در نخستین سال برگزاری ،هنوز مردم آشنایی کامل با
موضوع جشنواره نداشتند ،به همین علت دوره اول دو سال زمان برد،
اما از دوره دوم ،با استقبال خوبی مواجه شدیم .میزان استقبال به حدی
شـــد که ما حدود  5هزار و  200فایل صوتی گردآوری کردیم؛ آماری که
مصطفی رحماندوست را شگفتزده کرد ».آذری در پایان از نابینایان
برای ارائه پیشـــنهادهای ســـازنده دعوت میکند« :بنا بر فراخوانی که
منتشر کردیم ،تا دی ماه امسال  700کتاب بهعنوان کتابهای انتخابی
برای ضبط ،معرفی کردیم تا هر شهروند ،یکی از آن عناوین را انتخاب و
ضبط کند .اما این تعداد امکان تغییر دارد .بر همین اساس از دوستان
نابینایی که عالقهمند ارائه پیشـــنهاد در زمینـــه معرفی کتاب خاص،
با در نظر گرفتن نیازهای جامعه هدف هســـتند ،دعوت میکنیم تا در
برگزاری هرچه بهتر این دوره از جشنواره ،ما را یاری کنند .عالقه مندان
میتوانند با شـــماره تلفن  ،44081043کتابخانه فرهنگسرای فردوس
تماس گرفته و با خود من برای ارائه پیشنهاد تماس بگیرند».

اجرای تفاهمنامه پیام نور
و بهزیستی از پاییز

علـــی همتـــی ،دبیر ســـتاد امـــور دانشـــجویان بهزیســـتی در گفتوگو با
ایـــران ســـپید در خصوص بـــار مالـــی تفاهمنامه دانشـــگاه پیـــام نور و
بهزیســـتی مبنی بر رایگان شـــدن هزینـــه تحصیل مددجویـــان معلول
در دانشـــگاه پیـــام نـــور گفـــت« :تفاهمنامـــه میان دانشـــگاه پیـــام نور و
ســـازمان بهزیســـتی در اواخـــر ســـال  95منعقـــد شـــد که دانشـــجویان
تحـــت پوشـــش ســـازمان بهزیســـتی بتواننـــد بـــدون مراجعـــه بـــه امور
مالـــی و پرداخت مســـتقیم در دانشـــگاه مذکـــور ثبتنام کننـــد و ادامه
تحصیل دهنـــد .با وجود این تفاهمنامه ســـازمان بهزیســـتی به صورت
مســـتقیم هزینههـــای مددجویان یـــا معلوالن تحت پوشـــش خود را به
دانشگاه پرداخت میکند.
وی افـــزود :بـــا توجه بـــه اینکه ایـــن تفاهمنامه بـــار مالی بســـیاری را بر
دوش ســـازمان میگذارد هنوز نتوانســـته ایـــم منابع مالـــی آن را تأمین
کنیـــم به همیـــن جهت اجـــرای آن بـــه تعویق افتـــاد .وی خاطرنشـــان
کـــرد :ایـــن تفاهمنامـــه از مهـــر مـــاه  96در سراسرکشـــور اجرایـــی
خواهد شد.دانشـــجویانی که هماکنون در دانشگاههای پیام نور تحصیل
میکننـــد باید تا مهر مـــاه صبر کـــرده و هزینه ترمهای پیـــش رو را خود
پرداخت کنند.
سازمان بهزیستی مانند ســـنوات گذشته  50تا  60درصد هزینه تحصیل
را به دانشجویان تحت پوششی که در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنند،
خود پرداخت میکند».

