
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

آمار می گوید ســه میلیــون نفر از 
جمعیت کشــور دچار معلولیت های 
شدید هســتند. این عدد در کنار آمار 
معلولیت هایی با درجه کم، به 11 میلیون 
نفر می رسد؛ رقمی که نشان می دهد 15 
درصد جمعیت کشور نیازمند خدمات 
ویژه  در سطوح مختلف هستند. اما نه 
شهرها نه خانه ها نه مدارس و نه حتی 
بسیاری از مراکز درمانی و خدماتی هم، 

این گروه را نمی بیند.
دیروز، سوم دسامبر مصادف با 1۲ 
آذر بود. روزی که سال هاســت از سوی 
مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
به عنوان روز جهانــی معلولین اعالم 
شده است. بیش از 500 میلیون نفر در 
جهان به دلیل نقص در سیستم مغزی، 
جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. 
افرادی که یا نمی بینند یا نمی شــنوند 
یا توان حرکت یا کنترلی بــر اعمال و 
رفتارشــان ندارند. جمعیتی که شمار 
آنها در دنیا چنان قابل توجه اســت که 
نمی توان آنها را نادیده گرفت. به همین 
دلیل در منشور سازمان ملل معلولین 
نیز صرف نظر از علت، کیفیت و شدت 
نقص و ناتوانی شان، دارای همان حقوق 
اساسی هستند که ســایر هموطنان 

هم سن شان از آن ها برخوردارند. 
در ایران اما با وجود شــمار فراوان 
معلوالن که به واســطه شــمار باالی 
تصادفــات رانندگی و البتــه قوانین 
محدودکننده سقط جنین های پزشکی، 

هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود، 
معلوالن در وضعیت مناسبی نیستند و 
اغلب آنها درکنج خانه ها منزوی هستند 

و امکان حضور اجتماعی ندارند.
هر چند قانون حمایــت از حقوق 
معلوالن مصوب اســفند ســال ۹۶ به 
خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، 
مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و 
تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، 
امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، 
فرهنگســازی و ارتقــای آگاهی های 
عمومی، حمایت های قضایی و تسهیالت 
مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و 
معلوالن اشــاره دارد، اما شواهد عینی 
نشان می دهد که اغلب موارد این قانون 

اجرایی نشده است.
شهرهامعلوالنرانمیبینند

شاید اگر از یک معلول در هر سطح 
و گونــه ای از معلولیت از مشــکالتش 
جویا شوید از ســختی تردد در شهرها 
برایتان خواهد گفــت. فقیر و غنی هم 
ندارد. شــهرهای مختلف کشور اغلب 
امکان تردد را از معلوالن سلب می کند. 
در این میان اســتان تهران با داشــتن 
حدود دو میلیون معلول و پیکره بزرگ، 
از ســخت ترین شــهرها برای زندگی 
معلوالن به حساب می آید. معابر باریک 
و غیر هم تراز، وسایل حمل ونقل عمومی 
غیراستاندارد و همچنین مناسب نشدن 
معابر از جمله مشکالتی است که شمار 
انبوهی از معلوالن را کــه خیلی از آنها 
قدرت کار و فعالیت اجتماعی هم دارند 

در خانه هایشان حبس می کند.
با اینکه در اصول ۲1، ۲۸ و ۲۹ قانون 
اساسی نیز به حقوق معلوالن اشاره شده 

اســت اما این گروه در قوانین شهری 
جایگاهی پیدا نکردند. به همین دلیل 
برای حمایت از حقوق این قشر از جامعه 
در ســال ۸3 قانون جامــع حمایت از 
معلوالن در مجلس شــورای اسالمی 
تصویب شد. اما این قانون به دلیل داشتن 
ایراداتی در اجرا با مشکل مواجه شد و 
به همین دلیل با کمک کارشناســان و 
متخصصان سازمان بهزیستی و وزارت 
رفاه، دوباره تدوین شــد و درنهایت به 
تصویب دولت رسید و به صورت الیحه 
به مجلس ارائه شد تا حقوق معلوالن در 
مناسبات شهری بهتر دیده شود. قانونی 
که هنوز اثراتش در معابر و شهر ها دیده 

نشده است. 
علیرضا یارمحمــدی، فعال حقوق 
معلــوالن، در ایــن باره بــه می گوید: 
»مناسب ســازی های معابر شــهری 
مهم ترین نیازی است که برای زندگی 
روزمره شــهری برای همه اقشار الزم 
اســت. اما این موضوع در هیچ کدام از 
معابر رعایت نشده است و حتی گاهی 
پیاده روی در کوچه و خیابان های این 
شهر برای افراد بدون معلولیت هم کار 
آسانی نیست. این موضوع سبب شده 
اســت با وجود تعداد بــاالی معلوالن 
در شــهر تهران تردد آنها در ســطح 
شــهر به کمترین حد ممکن برسد«. 
به گفته او ایــن بی توجهی به معلوالن 
تنها به پیاده راه های این کالنشهر ختم 
نمی شــود و حمل ونقل عمومی را نیز 
در بر می گیــرد. یار محمدی می گوید: 
»جز تعداد معــدودی از اتوبوس های 
BRT شــهری که مجهز به سیستم 
پیاده و ســوار کردن معلوالن هستند، 

ســایر معابر حمل ونقل عمومی اساسا 
معلوالن را نادیده گرفته اند«. او حتی از 
خطوط اتوبوس های تندروی چمران 
که جزء معدود مسیر هایی با اتوبوس و 
ایستگاه مناسب سازی شده است، انتقاد 
می کند و می گوید: »جالب است که همه 
ایســتگاه های این اتوبوس ها در میانه 
اتوبان قرار دارند و افراد برای رسیدن به 
این ایستگاه های مناســب شده باید از 
پل هوایی با پله های فراوان عبور کنند. 
واقعا سوال این است که هدف از طراحی 
چنین مسیر مناسب سازی شده ای چه 
می تواند باشد وقتی فرد دچار معلولیت 
حرکتی حتــی نمی تواند خــود را به 
ایستگاه برساند«. در کنار این موضوع 
فعالیت های پراکنــده ای هم در برخی 
فروشگاه ها یا شــهرداری های مناطق 
به صورت محدود انجام شــده اســت 
که هیچ کدام آنها ســبب نمی شود که 
معلوالن برای فعالیت های اجتماعی از 

امکانات ابتدایی برخوردار باشند. 

اشتغالمعلوالنحلقهمفقوده
موضوعی که همــواره در ارتباط با 
معلوالن مغفول مانده، بحث اشتغال آنها 
و آمار باالی نرخ بیکاری در بین این قشر و 
همچنین عدم اجرای کافی سیاست های 
حمایتی حــوزه اشــتغال در مباحث 
استخدامی است. موضوعی که در جامعه 
برای اقشار مختلف شاید اساسی ترین 
بخش مشکالت را تشــکیل دهد و در 

خصوص معلوالن پررنگ تر است.
آمارها نشــان می دهد که احتمال 
بیکار بودن معلوالن در شــرایط حال 
حاضر جامعه سه برابر بیشتر از یک فرد 
سالم است و البته ۶ برابر بیشتر احتمال 
پذیرفته نشدن این افراد پس از پُر کردن 
فرم تقاضای کار را نیز در حوزه اشتغال 

پیش روی خود می بینند.
معلوالنی که فرصت اشتغال به  کار را 
پیدا می کنند هم با مشکالتی در محل 
کار خود مواجه می شوند که از آن جمله 
حقوق پایین تر، به کارگیری در مشاغل 
سطح پایین یا اشــتغال در اموراتی که 
تخصص خاصی را نیاز ندارند می توان 

نام برد. 
افزایشعجیب

قیمتوسایلتوابخشی
در حالی کــه وضعیت اشــتغال، 
معلوالن را در وضعیت بد اقتصادی قرار 
می دهد، هزینه زندگی برای این افراد 

فراتر از سایر گروه های اجتماعی است.
وقتی کــه افزایــش قیمــت در 
عرصه های مختلف توان خرید را برای 
بســیاری از خانواده ها محدود کرده، 
معلوالن شــاهد افزایــش قیمت 5 تا 
۶ برابری کاالها و خدمات توانبخشــی 

هستند.
افزایشــی که جبــران آن به عهده 
بهزیستی است، اما این سازمان هم اعالم 
کرده است، برای اجرای قانون حمایت از 
افراد دارای معلولیت، 3۸ هزار میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد. رقمی که دولت 

آن را تامین نکرده است.
افسردگیواضطراب
درپاندمیکرونا

حال در کنار این مشکالت نزدیک به 
دو سالی است که موضوع کرونا هم اضافه 
شده اســت. به طوری که یک معلول 
جسمی حرکتی در این دوران در شهری 
که برای معلوالن مناسب سازی نشده، 
سخت تر از ســایرین وسایل بهداشتی 
موردنیاز خود را تهیه کردند یا یک فرد 
نابینا که برای رفت وآمد در هر گوشه ای 
از شــهر چند برابر ما نیاز به لمس اشیا 
دارد، چگونه بیشــتر در معرض ترس 
از ابتال این روزها را ســپری کرده است. 
شرایط کم شنواها و ناشنواها هم که با 
وجود ماسک بر صورت دیگران، همان 

امکان لب خوانی را هم از دســت دادند 
را هم در نظر بگیرد. همین موضوعات 
سبب شده که این گروه بیشتر از سایر 
افراد جامعــه در دوران پاندمی کرونا با 

بحران مواجه شوند.
در همیــن باره امیــن رفیعی پور، 
معــاون آموزشــی ســازمان نظــام 
روانشناسی و مشــاوره کشور به ایسنا 
گفت: »در این ایــام کاهش ارتباطات 
اجتماعــی در بین معلولیــن به ویژه 
معلوالن شــنوایی و دیداری منجر به 
گوشــه گیری، افســردگی و کاهش 
خلق این افراد شــد به طوری که خانه 
نشین شــدن معلوالن باعث شد آنها 
از جامعــه دورتــر شــده و در نهایت 
مشکالت روانشناختی آنها نیز بیشتر 
شــود و تعامالت کمتر و فشــارهای 
روانشناختی بیشتری را تجربه کنند«.

این روانشناس با بیان اینکه احتمال 
درگیری با مشــکالت روانشناختی در 
بین معلوالن به خودی خود به نسبت 
سایر افراد بیشتر اســت، ادامه داد: »در 
مدت پاندمی کوویــد 1۹، درگیری با 
اختالالت اضطرابی و افسردگی در بین 
معلوالن بیشتر دیده می شود و این امر 
در نگرش و باور آنها نیز اثرگذار است. از 
سوی دیگر پاندمی کووید 1۹ در روابط 
اجتماعی و خانوادگی معلولین تاثیرات 
انکارناپذیری داشته و این افراد فشارهای 

زیادی را در این مدت تحمل کرده اند.
به گفته رفیعی پور، اقدامات انجام 
شده برای حضور بیشــتر معلولین در 
جامعه کافی نیست و در کالن شهرها 
تصمیمات کافی برای مناسب ســازی 
مبلمان شهری و ســهولت حضور این 

افراد در جامعه گرفته نشده است«.
در این  شرایط باید منبع اصلی این 
مشکالت شناسایی و برطرف شود. این 
در حالی است که به عقیده کارشناسان 
در گام اول اگر بتوانیم مبلمان شهری را 
اصالح کنیم مشــکالت روانشناختی 
این افــراد نیز کمتر می شــود چراکه 
اینگونه معلولین بیشــتر وارد اجتماع 
شده و افسردگی و اضطرابشان کاهش 

می یابد.
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مأمن معلوالن این شهر، انزوای کنج خانه هاست 

خبر

پنجشنبه ای که گذشت فرهنگیان ۲۷ استان 
و بیش از 50 شهر کشور در اعتراض به عدم اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان در مقابل ادارات آموزش 

و پرورش شهرهای خود تجمع کردند.
این تجمعات صنفی در حالــی در روزهای 
اخیر بسیار داغ شــده که در آغاز سال تحصیلی 
نیز در شــهرهای مختلف کشــور، تجمعاتی 
با خواستی مشــابه تکرار شــده بود. خواسته 
اصلی تجمع کنندگان اجرای »طرح رتبه بندی 
معلمان« است. طرحی که با اجرای آن معلمان 
براساس شایســتگی های عمومی، تخصصی، 
حرفه ای و عملکــرد، به ترتیــب در رتبه های 
پنجگانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار 
معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند 
و مجموع حقــوق و مزایای آنــان نباید کمتر از 
هشــتاد درصد حقوق و مزایا و فوق العاده های 
اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری باشد.
در حالی که براساس برآورده های کارشناسی 
گفته می  شود خط فقر در سال 1400 در ایران 
1۲ میلیون تومان برآورد می  شــود، حقوق یک 

معلم با یک سال سابقه کار 3 میلیون 500 هزار 
تومان است. رقمی که به باور بسیاری کفاف هیچ 
کدام از هزینه های زندگی را نمی  دهد و بسیاری 
را از ادامه فعالیت در این صنف دلزده و خســته 
و ناامید کرده اســت.هر چند پــس از برگزاری 
حدود ۲0 تجمع اعتراضی معلمان در روزهای 
ابتدایی مهر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی از بررسی مجدد طرح رتبه بندی 
فرهنگیان در کمیسیون تلفیق خبر و وعده دهد 
که »تا 10 روز آینده نتیجه این بررسی به صحن 
می آید« و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم در 
جلسه شــورای آموزش و پرورش تاکید کرد که 
»مشکالت مالی و معیشتی فرهنگیان باید یکبار 
برای همیشه رفع شود«، اما همانطور که می شد 
حدس زد وعده ها عملی نشد و معلمان معترض 
روز پنج شنبه به صورت گسترده تری دست به 

تجمع اعتراضی زدند. 
اعتراضاتادامهدارد

در چنیــن وضعیتــی معلمان بــار دیگر به 
خیابان ها آمدنــد و صدای اعتراضشــان را بلند 
کردند و خواهان اجرای طرح رتبه بندی و افزایش 

حقوق به میزان ۸0 درصد حقوق اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها شــدند.معلمان استان های 
لرســتان، کردســتان، البرز، تهران، خوزستان، 
یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان 
شمالی، گیالن، فارس، سمنان، قزوین، اصفهان، 
سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، 
مرکزی، زنجان، همدان، گرگان، خراسان رضوی 

و کرمان در این تجمعات حضور داشتند.
نظامرتبهبندیمعلمان10سالهشد

سالهاست که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
براساس نظام رتبه بندی شغلی فعالیت می  کنند و 
براساس آن جایگاه خاص خود را دارند و متناسب 
با آن حقوق دریافت می  کنند، اما تاکنون چنین 
سازمانی برای معلمان تعریف نشده و یک معلم 
از بدو استخدام تا هنگام بازنشستگی تحت هیچ 

نظامی رتبه بندی نمی شود.
هر چند دولــت در چندین مرتبــه اقدام به 
افزایش حقوق فرهنگیــان کرد، اما بــا نگاه به 
رتبه بندی هیات علمی ها، برای نخستین بار در 
ســال 13۹0 و با تدوین ســند بنیادین آموزش 

و پرورش، به نظام رتبه بنــدی معلمان به عنوان 
راهکاری مثبت در افزایش کیفیت کار معلمان 
اشاره شد.در سال ۹4 وزارت آموزش و پرورش خبر 
از اجرای مرحله اول این طرح را با اعتبار یک هزار 
و 300 میلیارد تومان داد، اما این طرح پس از آن و 
در سال های بعد به دلیل کمبود بودجه مسکوت 
ماند.در خردادماه ۹۸ دولت اعالم کرد که با اعتبار 
۲ هزار میلیارد تومانی این طرح را دوباره به جریان 
می  اندازد. اما این رقم بسیار کمتر از میزانی بود که 

مشکل اجرایی شدن چنین طرحی را حل کند.
اجرای»رتبهبندیمعلمان«

بهمحضابالغ!
اما یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش در 

نخســتین اظهارنظرش پس از اخذ رای اعتماد 
درباره »الیحه رتبه بنــدی معلمان«، گفت: به 
محض ابالغ این طرح از سوی مجلس برای اجرا، 

آن را عملیاتی می کنیم.
با این حال به نظر نمی رســد که مجلس این 
طرح را با توجه به هزینه های آن به جایی برساند. 
براســاس برآوردها افزایش میزان حقوق به 
حداقل ۷۷ هزار میلیارد تومان تزریق بودجه به 
وزارت آموزش و پرورش نیاز دارد. وزارتخانه ای 
که بودجه کلی امســال آن 110 هزار میلیارد 
تومان بوده است به نظر نمی  رســد توانی برای 
اعالم آمادگی ها برای رفع مشــکالت معلمان 

داشته باشد.

پنجشنبهاداراتآموزشوپرورش،میزبانمیهمانانناخواندهومعترضبود

تجمع یکپارچه فرهنگیان در ۲۷ استان و ۵0 شهر کشور

آمارهانشانمیدهد
کهاحتمالبیکاربودن
معلوالندرشرایطحال
حاضرجامعهسهبرابرو
احتمالپذیرفتهنشدن

پسازپُرکردنفرمتقاضای
کاردرحوزهاشتغال۶برابر

بیشترازیکفردسالم
است

درایرانباوجودشمار
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بهدنبالفراخوانهایتجمعروزجمعه
اعالمشد؛

 ممنوعیت تردد و توقف 
در حاشیه زاینده رود 

رئیــس پلیــس 
راهنمایــی و  رانندگی 
استان اصفهان دیروز از 
اجرای محدودیت های 
تردد و توقف خودروها 
و موتورسیکلت ها از ساعت پنج صبح جمعه 1۲ آذر 

خبر داد.
پس از تجمع دو هفته ای کشاورزان و گروه هایی 
از مردم اصفهان در اعتراض به حقابه و خشک شدن 
زاینــده رود و برخورد با این معترضــان، حال یک 
هفته ای اســت که فضای عمومی در شهر اصفهان 
امنیتی شده است. در هفته گذشته فراخوان هایی در 
شبکه های اجتماعی برای تجمع روز جمعه منتشر 
شــده بود که مقامات قضایی اصفهان آن را ممنوع 

اعالم کردند.
دیروز هم محمدرضــا محمدی، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به ایرنا گفت: 
سمت شرق از پل غدیر به سمت پل خواجو و از غرب 
از میدان انقالب و هتل پل )سی و سه پل( به سمت پل 
خواجو محدودیت های تردد و توقف اعمال خواهد 
شــد و در صورت پارک خودرو یا موتورسیکلت در 
حاشیه رودخانه، ماموران راهور آن ها را به پارکینگ 

منتقل خواهند کرد.
    

رئیسجمهوردستورداد
اختصاص بودجه ویژه برای 
SMA تامین داروی بیماران

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزرات بهداشت، از دستور رئیس جمهور برای تامین 

داروی بیماران SMA خبر داد.
پس از تجمع اخیر بیمــاران SMA در مقابل 
مجلس شورای اســالمی در اعتراض به کمبود و 
گرانی دارو و عدم حمایت از این بیماران تعدادی از 
نمایندگان این بیماران، با رئیس جمهور دیدار کردند. 
در همین باره مهدی شادنوش به ایسنا، گفت: در این 
دیدار قرار شد داروی این بیماران برای یک دوره شش 
ماهه با بودجه ویژه ای که از سوی سازمان برنامه و 

بودجه اختصاص پیدا می کند، تهیه شود.
در حال حاضــر 500 بیمــار SMA در وزارت 

بهداشت با کد ملی ثبت شده اند.
    

استاندارتکذیبکرد
 تهران فقط 

برای سه ماه آب دارد؟
اســتاندار تهران با 
تاکید بــر اینکه برای 
تامین آب شرب تهران 
مشکلی وجود ندارد، 
گفت: اینکه گفته شده 
تهران تنها بــرای ۹0 روز آب شــرب دارد صحیح 
نیست، لذا شــهروندان نگران نباشند.به گزارش 
ایسنا محسن منصوری افزود: البته نمی توان گفت 
وضعیت منابع آبی سدها خوب و یا مطلوب است؛ ما 
با مشکل خشکسالی مواجه هستیم و در حوزه تامین 
آب کشاورزی دچار مشکل هستیم؛ ولی به لحاظ 
تامین آب شرب مشکلی نداریم.در روزهای گذشته 
یک معاون سابق دفتر برنامه ریزی آبفای وزارت نیرو 
گفته بود که تهران تنها برای ۹0 روز آب شرب دارد 

در برخی رسانه ها منتشر شده بود.
    

۲۰۹۰ بی خانمان و کارتن خواب 
در گرمخانه ها

معاون حمایت های اجتماعی ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعــی از پذیرش 
۲0۹0 مددجو در روزهای ســرد خبر داد.سعید 
شرف دوســت، در توئیتر نوشــت: با اجرای طرح 
»زمستان گرم« در ۲0 گرمخانه و باتوجه به برودت 
هوا، تاکنون به صورت میانگین ۲ هزار و ۹0 مددجو 
)بی خانمان و کارتن خواب( در این مراکز پذیرش 

شدند.
    

فروش کارت واکسن کرونا!
ی  هــا ز و ر ر  د
اخیر برخی افــراد در 
شبکه های اجتماعی، 
فروش کارت واکسن 
رت  ا ز و ل  دیجیتــا
بهداشت بدون تزریق واکســن را در ازای دریافت 

وجه از افراد تبلیغ کرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مرکز فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت در این باره اعالم کرده است 
که در صورت محرز شدن تخلف، ضمن ابطال دائمی 
کارت واکســن دیجیتال، کاربر متخلف به مراجع 

قضایی معرفی خواهد شد.

از گوشه و کنار


