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پنجره ایرانیان؛ هم زمان با مراسم چهلم درگذشت سید 
رضا مقیمی اصل، پدر صنعت آذربایجان و بزرگ خّیر ستاد 
دیه استان، در مراســمی با حضور رئیس کل دادگستری 
استان آذربایجان شرقی و مدیرکل زندان ها و دبیر هیات 
امناء ستاد دیه استان، از خّیرین ستاد دیه تقدیر و تجلیل 
بــه عمل آمد. مهندس محمد حمیدیــه، مدیرعامل خّیر 
و پرتالش هافمن کــه همواره در فعالیت های انســان 
دوســتانه حضور موثری داشــته و در کنار فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی هافمن بر وظیفه اجتماعی و فرهنگی 
این مجموعه صنعتی تاکید ویژه ای دارد در این مراســم 

حضور یافته و از وی نیز تجلیل به عمل آمد. 
 فعالیت های عام المنفعه هافمن درراستای 
وظایف فرهنگی و اجتماعی این مجموعه است

مدیرعامل مجموعه تولیدی و صنعتی هافمن حضور 
در فعالیت هــای عام المنفعــه و حمایــت از برنامه های 
فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی را یکــی از اصلی ترین 
وظایــف کاری مجموعــه خود تعریف کــرده و تالش 
می کنــد تا با تمام توان از ایــن فعالیت ها حمایت کند. 
حضور خیرخواهانه ســالیان اخیر در ســتاد دیه استان 
آذربایجان شــرقی و کمک به تامیــن مالی محکومین 

جرائم غیرعمد ازجمله برنامه هایی اســت که مهندس 
حمیدیه در این راستا برعهده گرفته و امیدوار است با این 
کار قدم کوچکی در راه کمک به نیازمندان و بازگشــت 
این افراد به آغوش گــرم خانواده  بردارد. خانواده بزرگ 
هافمن نیز در این کار همراه و همیار هم هستند و آرزو 
می کنند با همت و نیت خیر همه صنعتگران کشــور به 
نقطه ای برســیم که دیگر زندانی وجود نداشته باشد که 
به خاطر عدم توانایی مالــی در تامین جریمه و دیه در 

زندان و به دو راز خانواده به سر ببرد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد دیه استان آذربایجان 
شــرقی، در این مراســم که در محل دادگستری مرکز 
اســتان برگزار شــد، تقی پور، مدیر ســتاد دیه استان 
به عنوان نخســتین ســخنران ضمن خیرمقدم، گزارش 
کاملی از فعالیت های ســتاد را ارائه کــرد. وی با بیان 
اینکه ستاد دیه استان تالش می کند تا با کمک خّیرین 
تعداد آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را به حداکثر ممکن 
برساند، افزود: در نیمه نخست سال توانسته ایم بیش از 
1۴3 نفــر از زندانیان جرائم غیرعمد را با کمک خیرین 

استان و ستاد دیه کشور آزاد کنیم.
مدیر ســتاد دیه اســتان ضمــن تقدیــر از خّیرین 

در مراسم تجلیل از خّیرین ستاد دیه آذربایجان شرقی

از مدیرعامل هـافـمن تجلیل شد
اظهار داشــت: استان آذربایجان شــرقی در مقایسه با 
کالن شــهرها، دارای کمترین زندانــی جرائم غیرعمد 
به تناســب جمعیت شــهری اســت و علت آن دستور 
رئیس کل دادگستری استان در شهریورماه سال گذشته 
به روسای دادگستری شهرستان ها و واحدهای قضایی 
بــود که در جرائم تصادفات رانندگی و جرائم کم اهمیت 
محکومین وارد زندان نشــوند و بر همین اساس تعداد 
1۵۰۰ نفر نسبت به سال گذشته کاهش جمعیت کیفری 
را شاهد هســتیم که تنها بخشی از این زندانیان شامل 

محکومین جرائم غیرعمد هستند.
تقی پــور افــزود: درحال حاضر ۵۴3 زندانــی جرائم 
غیرعمد واجد شــرایط در زندان های استان حضور دارند 
که ســه نفر آنان زندانی زن و ۵۴۰ نفر نیز زندانی مرد 
بوده و از این تعداد 393 نفــر محکومین مالی، ۲۰ نفر 
محکومین تصادفات غیرعمد و حوادث و همچنین 13۰ 
نفر محکومین مهریه و نفقه بوده و در زندان های استان 
محکومیت خود را ســپری می کنند؛ بــرای آزادی این 

تعداد زندانی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال نیاز است.
 درباره ستاد دیه

پرداخت خون بها یا دیه به اولیاء دم و قربانیان حوادث 
رانندگی و... از دیرباز به انحاء مختلف در جوامع بشری 
مرسوم بوده و شــریعت مقدس اســالم نیز به صورت 
هدفمنــدی بر آن تاکید کرده اســت. از ســوی دیگر 
نیازمنــدان مالی که ناخواســته در ورطه مصیبتی مالی 
گرفتار می آیند همیشــه و همه وقت در جوامع انســانی 
وجود داشــته و منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده 
و نیســتند و در جامعه ما نیز هرروزه افرادی بدون اینکه 
خود بخواهند در این گرداب ها گرفتار می شوند که بعضا 
از کمترین پشتوانه مالی جهت جبران خسارت های وارده 

برخوردار نیستند.
 حوادث به قشر خاصی منحصر نیست!

حضــور در زنــدان و مصاحبه بــا زندانیــان جرائم 
غیرعمدی و مشــاهده انسان ها از هر قشر و طبقه اعم 
از راننده، بازرگان، مکانیک، پزشک، مهندس، روحانی، 
صنعتگر، مخترع، مکتشــف، آموزگار، نجار، بنا، نقاش، 
زن، مرد، پیر، نوجوان، جوان، نشان می دهد که حوادث 
منحصر به قشر خاصی از جامعه نیست، بلکه همه اقشار 

را دربر می گیرد. 
حوادث بی آنکه آدمی بخواهد بی خبر از راه می رسد و 
اینجاست که اگر کارگر، کارمند ساده و یا از دیگر اقشار 
آســیب پذیر جامعه باشــد، از طرفی با فرهنگ بیمه نیز 
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آشــنا نبوده و بدتر از آن اطرافیان انسان نیز دست کمی 
از خودش نداشته باشند، تنها یک حادثه، شیرازه زندگی 

او و خانواده سرپرست ازدست داده را از هم می پاشد.
در فرآیند توســعه، شــاهد بخشــی از جامعه هستیم 
که گرفتار فقر شــده اند، به گونه ای که یک حادثه، مثل 
تصادف، بیمــاری صعب العالج خانواده، مهریه نامعقول، 
عدم پرداخت نفقه به دلیل بیکاری موجب بدهکار شدن 
و ســقوط افراد شده اســت، این واقعیت تلخ، گزنده و 
تاسف بار را تنها می توان در زندان و در گفتگو با زندانیان 

نیازمند و درمانده به واقعیت درک کرد.
 آثار زیان بار زندان بر فرد، خانواده و اجتماع

بــه زندان افتادن افراد به دلیــل بدهکاری به ویژه در 
جرائــم غیرعمد، آثار زیانباری را نه تنها برای مددجویان 
و خانواده آنان دربر دارد بلکه قربانیان جرم نیز باید این 

آثار و زیان ها را تحمل کنند.
 لطمات روحی و روانی، فسادهای اخالقی، اعتیاد و 
دیگر آسیب های اجتماعی از عواقب این امر بوده که از 
جنبه های فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررســی و 
تامل است، اگرچه بخشی از آسیب ها با پرداخت دین از 
طریق ستاد دیه؛ ازیک طرف برای خانواده آسیب دیده 
و از طرف دیگر برای خانواده آسیب رسان قابل جبران 
است ولی بخش عمده ای از این صدمات، ازجمله فساد 
و فحشــاء، اعتیاد به موادمخدر، خدشه دار شدن هویت 
جوانان و نوجوانان در زمانی که شخصیت آنان در حال 
شکل گیری است، متالشی شدن کانون های خانوادگی 
براثر طالق های ناخواســته ازجمله مواردی است که 
جبران آن کاری بســیار ســخت و بعضا غیرممکن به 

نظر می رسد.
خانواده هایــی که یکــی از والدین آن هــا در زندان 
به سر می برند، دچار نابســامانی می شوند و خانواده های 
نابســامان در اختالل شــخصیتی رفتار کودکان نقش 
بسزایی دارند، طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده 
اســت که حدود ۵۰ درصد چنیــن کودکانی از زندان و 

بزهکاری سر درمی آورند.
زندانی شدن فرد عالوه بر آثار سوء پیش گفته بر روی 
فرزندان، متوجه همســر زندانی نیز می شود، به خصوص 
در مــواردی که حبس طوالنی باشــد، همســر تمایل 
بیشــتری به طالق پیدا می کند. گسترده شدن دام های 
شــیطانی در مســیر راه این زنان نه تنها فساد اخالق و 
تباهــی را برای آنــان در بردارد، بلکــه تهدیدی برای 

سالمت اجتماع خواهد بود.
ساده اندیشی است که انســان بدون توجه به حوادث 
و اتفاقات پیش گفته در اطراف خود، با تصور مراقبت از 
خانواده، آنان را از خطرات در کمین، مصون بداند. بدون 
شک اگر آتش های شعله ور شده مهار نشود، خانواده های 

متعددی دچار این آسیب ها خواهند شد.
رسیدگی  مردمی  ستاد  تشکیل  تاریخچه   

به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
در سال 13۶9 مسئوالن امور زندان ها پس از بررسی 
آمار موجودی زندانیان، متوجه شدند که اسامی تعدادی 

از این مددجویان به صورت دائم و هرماهه در فهرســت 
آمار تکرار می شــود. با بررســی هایی که در این زمینه 
صورت گرفت مشخص شد این افراد، بدهکاران جرائم 
غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات 
رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکاله برداری و یا بدهی 
بابت مهریه و نفقه هستند که حق الناس بر عهده ایشان 
است و تا این ِدین پرداخت نشود در زندان بسر خواهند 
برد. این نگرش خداپسندانه و انسان دوستانه، بارقه های 
امید را در دل زندانیان آبرومند بدهکار در جرائم غیرعمد 
ایجاد کرد و امکان بازگشت به آغوش خانواده و اجتماع 

را در بین این مددجویان پررنگ تر کرد.
بعدها و در مــاه مبارک رمضان ســال 13۸۰ اولین 
جشن گل ریزان برای آزادســازی این زندانیان برپا شد 
و پایه های این نهاد خیریه با عنوان ســتاد دیه سازمان 
زندان ها، شــکل گرفت و در ســال 13۸۲ با ســاختار 
جدید، به عنوان یک موسسه خیریه و مردم نهاد، باهدف 
کمک به آزادســازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی 
نســبت به پرداخت دین )حق الناس( در جرائم غیرعمد 
ماننــد ایراد صدمه بدنــی و یا قتل غیرعمد ناشــی از 
تصادفات رانندگی، حــوادث کارگاهی، محکومیت های 
مالی نظیر مهریه معقــول و نفقه و چک های بالمحل 

غیرکالهبرداری در زندان ها محبوس هســتند، با ثبت 
در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را در سراسر کشور 

تداوم بخشید.
 هافمن، سربلند در هر انجمن

مدیران مجموعــه تولیدی هافمن بــا در نظر گرفتن 
اهمیت این جنبه از مشــکالت مردم، و تاثیرات منفی و 
بلندمدتی که زندانی شدن سرپرســتان خانواده به خاطر 
جرایــم غیرعمد بــر خانواده هــا و به تبع آن بــر جامعه 
می گذارد، همواره توجه خاصی بدین حوزه داشــته اند؛ و 
از آنجــا که وظایف فرهنگــی و اجتماعی و نیز مقوالتی 
ماننــد خانواده و فرهنــگ مورد توجه فــراوان مدیریت 
هافمــن، به ویژه مهنــدس حمیدیه، قرار داشــته و دارد، 
مجموعــه هافمن تالش بســیاری در این زمینه به خرج 
می دهد، که حضور در ســتاد دیه استان آذربایجان شرقی 
و کمک به تامین مالی محکومین جرائم غیرعمد بخشی 
از برنامه های خیرخواهانه آن در این خصوص بوده است.

امید اســت بــا سرمشــق قــرار دادن فعالیت های 
خیرخواهانــه مجموعه هــای موفقــی ماننــد هافمن، 
تالش های عام المنفعه مجموعه های تولیدی و تجاری 
بزرگ کشــورمان در کنار فعالیت های اقتصادی شــان 

روزبه روز افزایش یابد. به امید آن روز.


