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◾مهاجرت پزشکان از بیمارستانهای دولتی
حسین قناعتی ،رئیس دانــشــگــاه علوم
پــزشــکــی تــهــران بــه ایــســنــا گــفــت :شیب
مهاجرت پزشکان به خارج از کشور و شیب
مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی
زیاد شده و این زیانآور است .باید کاری کنیم دریافتی
پزشکان در بخش دولتی افزایش پیدا کند؛ این به نفع
مردم است.
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اعظم طیرانی نزدیک چهار
سال از تصویب قانون «حمایت
از حــق ــوق مــعــل ــوالن» تــوســط
مجلس ش ــورای اســامــی و سه
سال از ابالغ آن از سوی رئیس
جمهور وقت میگذرد.
ی شدن قانونی است که
اما آنچه مهم است اجرای 
با سختیهای بسیار به تصویب مجلس رسید؛
قانونی که شاید بتواند راه معلوالن را برای رسیدن
به حق بیمه درمانی و بازنشستگیشان آسان کند.
آنها میخواهند نگران هزینههای گزاف درمانشان
نباشند ،کار کرده و همچون دیگران به آسانی در
شهرها تردد کنند.
با این حال هنوز جامعه معلوالن از برخی از همین
حقوق مورد اشاره خود نیز محروماند.
معلوالن در هــر کجا و هــر نقطه دنیا کــه باشند،
ب ــه دلـ ـی ــل م ــوان ــع ظ ــاه ــری و ی ــا اج ـت ـمــاعــی با
محدودیتهایی در زندگی خود روب ـهرو هستند.
در  20ســال اخـیــر کــوشـشهــای چشمگیری در
شناساندن و معرفی توانمندیهای افــراد دارای
معلولیت به جوامع مختلف انجام شــده است،
ا مــا هنوز هــم هستند معلوالنی کــه بــا مشکالت
بیشماری دست و پنجه نرم میکنند و به باور خود
از حقوق اجتماعی الزم بــرخــوردار نیستند .فردا
سوم دسامبر ،مصادف با  12آذر؛ از سوی مجمع
عمومی سازمان ملل متحد «روز جهانی معلوالن»
اعــام شده تا فرصت رشد اذهــان عمومی دربــاره
مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف فراهم
شود.
این مهم را بهانهای برای گفتوگو با سید حسن
موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایــران قــرار دادیــم تا برخی از مشکالت پیش روی
جامعه معلوالن را از وی بشنویم.

◾

◾چرا مشکالت پیش روی افراد دارای معلولیت
بهویژه در حوزه خدمات سازمانها به آنها با وجود
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن تمام شدنی
نیست؟

◾

◾آموزش عالی یک حکمران واحد میخواهد
ابراهیم صالحی عــمــران ،رئیس انجمن
آمــوزش عالی با اشــاره به موضوع ادغــام
وزارت بهداشت و وزارت علوم به فارس
گفت :ارائ ــه آمــوزشهــا و توسعه علمی نیاز بــه یک
حکمرانی واحد دارد و دور کردن حیطهها و شاخههای
به هم پیوسته علم از یکدیگر کار چندان صوابی به نظر
نمیرسد.

سیدحسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران میگوید :این تصور که مشکل
معلولیت مربوط به فرد است نه جامعه ،اشتباهی
فاحش و دردناک است .باید پذیرفت معلولیت
مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود

تا همه افراد جامعه از حق شهروندی برخوردار
باشند و جامعه بتواند با اتخاذ رویکردهای
مناسب ،زمینه حضور و مشارکت این افراد را
فراهم کند و به دلیل معلولیت از عرصههای
اجتماعی طرد نشوند و مسئولیتهای اجتماعی

اجرای قانون حمایت از معلوالن
دغدغه مسئوالن نیست

بهداشت و درمان

این کنوانسیون در ایران به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید.
بنابراین در سیاستگذاریهای داخلی و جهانی
نگاه خاصی به افراد دارای معلولیت و شرایط ویژه
شــده امــا موضوع حائز اهمیت آن اســت با آنکه
تاکنون بسیاری از افــراد اعــم از سیاستگذاران،
خیران ،شهروندان ،مسئوالن و رسانهها تالشهای
متعددی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد
دارای معلولیت کردهاند و باید قدردان زحمات همه
آنها باشیم ،اما متأسفانه برخی از دستگاهها و
نهادها اهتمام خاصی به اجرای دقیق این قوانین
ندارند ،چرا که اجرای این قانون مستلزم باور حقوق
مردم است و تا زمانی که مردم و مسئوالن حقوق
مردم را باور نداشته باشند ،به طور حتم برای اجرای
قانون آنگونه که باید گام برنمیدارند.
موضوع دوم مسئله منابع مالی موردنیاز برای اجرای

خانه و خانواده

◾

◾ 80درصد معابر برای عبور معلوالن مناسب نیست
به گزارش خانه ملت ،سیدمرتضی خاتمی،
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت:
نخستین ش ــرط حـضــور افـ ــراد معلول در
جامعه ،مناسبسازی محیط اســت ،همچنین ورود
افــراد معلول برای انجام فعالیتهای اداری در بسیاری
از دستگاههای اجرایی غیرممکن است .تنها  ۲۰درصد
معابر برای عبور و مرور معلوالن مناسبسازی شده است.

سازمانها و مردم در قبال این شهروندان افزایش
یابد .نقش خانواده نیز در حرکت معلوالن بسیار
مهم است .بدون شک معلوالنی که همکاری
خانواده را به همراه دارند میتوانند در ایفای
نقشهای خود بهخوبی عمل کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتوگو با قدس:

قانون جامع حمایت از افــراد دارای معلولیت نیز
مانند بسیاری از قوانین روی کاغذ بهخوبی و کامل
نوشته شــده ،اما در عمل مــورد توجه قــرار نگرفته
است .نخستین قانون جامع حمایت از افراد دارای
معلولیت سال  1383نوشته و قانون بعدی در سال
 1396بازنگری و تصویب شد ،ضمن آنکه پیش از
تصویب این قوانین نیز در اصل  29قانون اساسی
به حقوق این افراد و در اصل  30قانون اساسی نیز
به موضوع آمــوزش رایـگــان در مــدارس بــرای همه
مــردم اشــاره شــده و در فصل ســوم قانون اساسی
گفته نشده افراد دارای معلولیت مصداق این اصل
نیستند .اما با توجه به شرایط خاصی که این افراد
دارنــد معموال ًدر چنین شرایطی کشورها قوانین
خاصتری را برایشان تعریف میکنند به همین
دلیل در سطح بینالملل کنوانسیون جهانی افراد
دارای معلولیت تشکیل شده که سال  1386نیز
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◾ 8هزار معتاد متجاهر رها شده در تهران
بــه گـ ــزارش بــرنــا ،ســرهــنــگ عــبــدالــوهــاب
حــســنــونــد ،رئ ــی ــس پــلــیــس مـ ــبـ ــارزه با
موادمخدر تهران بــزرگ عنوان میکند:
 8هــزار معتاد متجاهر در تهران داریــم که رهــا شده
هستند .دلیل اصلی رها بودن معتادان متجاهر کمبود
ظرفیت است و چنانچه مراکز بازپروری ظرفیت داشته
باشند آنها را جمعآوری میکنیم.

فاطمه عموزاد  -میزان

به گزارش ایرنا،
سعیدرضاعاملی،
دبیر شورای عالی
انقالبفرهنگی
گفت :دستور کار
اول جلسه آینده این
شورا موضوع افزایش
پذیرش دانشجویان
پزشکی است و
رئیس شورای عالی
انقالب فرهنگی هم
آن را مورد تأیید قرار
دادهاند .دستگاههای
مرتبطموافقت
خود را با تأمین
منابع مالی افزایش
پذیرش دانشجوی
پزشکی اعالم کردند
و مطالعات دقیقی در
زمینه این مصوبه
انجام شده است.

نم
وسوی چلک
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آن است .قطعا ًنمیتوانیم انتظار داشته باشیم این
قانون جامع بدون بودجه اجرا شود ،اما متأسفانه
تاکنون بودجه الزم برای اجــرای آن فراهم نشده و
شاید به لحاظ منابع مالی در خو شبینانهترین
حالت توانسته باشیم کمتر از  10درصد را آن هم به
صورت ناقص اجرا کنیم .به عنوان نمونه براساس
این قانون افراد دارای معلولیت شدید باید بر اساس
حداقل حقوق قانون کار مستمری دریافت کنند
که متأسفانه هنوز این مهم تحقق نیافته است.
حق پرستاری و حق مددکاری برای خانوادهها نیز
به همین صورت به طور ناقص اجرا میشود و هنوز
در مــورد همه افــراد دارای معلولیت شدید فراگیر
نشده است .مسکن ،اشتغال ،ازدواج ،پوشش بیمه
تکمیلی ،ارائه خدمات توانبخشی ،استفاده از حمل
و نقل عمومی و مناسبسازی اماکن عمومی از دیگر
مــواردی است که در این قانون آمــده و متأسفانه
هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت در این حوزهها
دچــار مشکالت جــدی هستند و به نظر میرسد
عزمی جدی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد
دارای معلولیت و رفع مشکالت آنها از سوی مردم
و مسئوالن وجود نداشته است .همچنین کمبود و
یا نبود سواد رسانهای متناسب با نیاز جامعه افراد
دارای معلولیت یکی دیگر از مــواردی است که با
وجود پیشرفت فناوریهای نوین مورد غفلت واقع
شــده اســت .در حالی که دنیا در حــال حرکت به
سوی فضای مجازی است اما متأسفانه افراد دارای
معلولیت در جامعه از این امکانات نیز بیبهرهاند.

◾

◾کــدام یک از سازمانها و ارگانها بیش از همه
به حقوق افراد دارای معلولیت بیتوجهی کردهاند؟

اجرای قانون جامع افراد دارای معلولیت وظیفه یک
نهاد و یا سازمان خاص نیست و نمیتوان گفت
کدام نهاد یا سازمان در این زمینه غفلت کرده است.
آنچه مسلم است اینکه ما نتوانستهایم قوانین و
آییننامههای مرتبط با حوزه افراد دارای معلولیت
را آنگونه که باید در جامعه نهادینه و اجرا کنیم ،به
همین دلیل وضعیت مسکن ،اشتغال ،ازدواج،
حمایتهای بیمهای و توانبخشی ،ایاب و ذهاب

فناوری اطالعات

و مناسبسازی محیط برای افراد دارای معلولیت
رضایتبخش نیست و رفع این مشکالت وظیفه
نهادها و سازما نهای مختلف ا ســت که تاکنون
تحقق نیافته و اگر به همین روال پیش رویم بعید به
نظر میرسد تا دو دهه دیگر هم بتوانیم این قانون را
به طور کامل اجرا کنیم تا افراد توانیاب بتوانند مانند
سایر افــراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار
شوند و استقالل نسبی پیدا کنند.

◾

◾چــگــونــه م ـ ـیتـ ــوان اســتــنــکــاف و ســرپــیــچــی
سازمانهای مختلف در خصوص جامعه معلوالن
را از طریق حقوقی پیگیری کرد؟

در قانون جامع حمایت از افــراد دارای معلولیت
حوزه نظارت پیشبینی شده است که در آن عالوه
بر سازمانهای مختلف ،سازمانهای غیردولتی
فعال نیز حضور دارند .اما واقعیت این است کسی
مطالبهگر جدی در حوزه حمایت از معلوالن نیست
در حالی که مجلس شورای اسالمی ،دستگاههای
نظارتی در سطوح ملی و استانی نظیر سازمان
بازرسی ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان اداری
و استخدامی ،معاونت عمرانی استانداریها و
رسانهها به عنوان سازمانهای غیردولتی میتوانند
حقوق معلوالن و اجــرای قانون جامع حمایت از
افراد دارای معلولیت را مطالبه و سازمانهای مرتبط
را موظف به پاسخگویی کنند .اما متأسفانه برای
تحقق حقوق افــراد دارای معلولیت جدیت الزم
وجود ندارد.

◾

◾آیا مشکالت پیش روی افــراد دارای معلولیت
و محقق نشدن خواستههای آنهــا همواره معطل
بودجه بوده است؟

به نظر من بودجه نقش مؤثری در اجرای این قانون
دارد؛ اما باید دغدغه و اهتمام جدی وجود داشته
باشد تا بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون جامع
حمایت از افــراد دارای معلولیت تأمین شود و تا
زمانی که این دغدغه وجود نداشته باشد نه تنها
بودجه آن تأمین نمیشود بلکه اجرای کامل آن هم
به تعویق خواهد افتاد.

محیط زیست

واکنش
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

شرطتغییر
یکمصوبه
محمدعلی کینژاد،
رئیس هیئت عالی
جذب شورای عالی
انقالب فرهنگی در
واکنش به درخواست
جمعی از دانشجویان
و دانشآموختگان
تحصیالت تکمیلی
که خواستار اصالح
مصوبه شرط سنی
جذب اعضای هیئت
علمی شدهاند ،به
فارس گفت :کاهش
شرط سنی برای احراز
جایگاه هیئت علمی
با درخواست دو وزارت
بهداشت و علوم بوده
است و بر همین اساس
شرط سنی احراز
جایگاه هیئت علمی
از  ۴۵سال به  ۴۰سال
کاهش یافت.
وی اضافه کرد :این
مصوبه امکان تغییر
دارد اما الزمه آن
درخواست وزارت
بهداشت و علوم از
شورای عالی انقالب
فرهنگی است.

دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد

یک مدیر سازمان محیط زیست:

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

نگرانیوزارتبهداشتازرعایت
نکردندستورالعملهادرمدارس

رشد ۲۴درصدی ازدواج
«دهه شصتیها» در بهار۱۴۰۰

دسترسی ۲۰میلیونخانوار
بهاینترنتثابتتاسال۱۴۰۴

برای احیای خلیج گرگان
ص ندادهاند
ی تخصی 
بودجها 

مــعــاون بــهــداشــت وزارت بــهــداشــت بــا تأکید بــر اینکه
بازگشایی مــدارس منوط به واکسیناسیون افــراد باالی ۱۲
سال بــوده اســت ،به ایسنا گفت :بــرای افــراد زیر  ۱۲سال
کــه واکــســن نــزدنــد هــم بازگشایی منوط بــه رعــایــت تمام
دستورالعملهای ابالغی است و مسئول اجرایی هم مدیر
مدرسه و آمــوزش و پــرورش اســت .کمال حیدری افــزود:
متأسفانه برخی مدارس دستورالعملها را رعایت نکردند که
به آنها اخطار داده شد و به طور جد از همکاران خواستیم
با این موضوع برخورد کنند؛ چون سالمت دانشآموزان به
شدت برای ما دغدغه است .وی گفت :باال رفتن پوشش
واکسیناسیون باالی  ۱۲سال سبب میشود احتمال خطر
کاسته شود .اگر بنا باشد مدارس باز شود و دستورالعملها
رعایت نشود ،قطعا ًضربه خواهیم خورد.

طی بهار امسال و در مقایسه با بهار سال گذشته ،ازدواج
مــردان و زنــان  ۳۰تا  ۳۹ساله که بخش بزرگی از آنهــا را
جوانان دهه  60تشکیل میدهند با  24/7درصد رشد
روبهرو بوده است.
بـ ــه گ ـ ـ ــزارش ای ــس ــن ــا ،ب ــن ــاب ــر آمـ ـ ــار مــنــتــشــر ش ـ ــده از
س ــوی مــرکــز آمـ ــار ای ـ ــران ،در بــهــار ام ــس ــال  ۷۰هـ ــزار و
 ۲۳۲مـ ــرد و زن  ۳۰ت ــا  ۳۹س ــال ــه روان ـ ــه خ ــان ــه بخت
شدهاند.
در این مدت  ۴۴هزار و  ۱۶۳مرد و  ۲۶هزار و  ۶۹زن  ۳۰تا ۳۹
ساله به ترتیب با رشد 26/5و  21/8درصدی در قیاس با
آمار مشابه در بهار سال گذشته ازدواج کردهاند و در واقع
سهم مردان دهه شصتی از این ازدواجهــا بیشتر از زنان
بوده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت :براساس مصوبه شورای عالی
فضای مجازی تا ســال  ۱۴۰۴باید  ۸۰درصــد خانوارها و
 ۱۰۰درصد کسب و کارها با متوسط سرعت  ۲۵مگابیت بر
ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.
به گــزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
صادق عباسی شاهکوه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد:
بر این مبنا ،دسترسی  ۲۰میلیون خانوار و  ۵میلیون کسب
و کار تا سال  ۱۴۰۴به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر
فیبرنوری شکل بگیرد ،البته بخشی از دسترسی نیز از
طریق شبکه بیسیم قابل پوشش است.
وی همچنین تصریح کرد :اولویت اصلی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبرنوری
و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای سازمان محیط
زیست گفت :با وجود تصویب بودجه احیای خلیج گرگان،
هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده است.
آرزو اشرفیزاده به تسنیم گفت :در فروردین امسال نتایج
مطالعاتپژوهشکدهاقیانوسشناسیدربارهپروژهتسهیلآب
دریا و خلیج گرگان مطرح و مصوب شد این پروژه از محل منابع
اعتباری ستاد بحران توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام
شود .هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده
و پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر
بینتیجه بوده است .همچنین اجرایی شدن سایر برنامههای
این طرح در دست پیگیری است و مقرر است در جلسه آینده
این ستاد دستگاههای مسئول گزارش اقدامات انجام شده را
ارائه دهند.

فراخبر

عالئم سویه «اُمیکرون» را بشناسید
سویه جدید کووید  ۱۹موسوم به
 Omicronکه در آفریقای جنوبی
کشف شد ،روز جمعه  ۵آذر از سوی
سازمان بهداشت جهانی به عنوان
«نــوع نگرانکننده» اعــام شــد .به گــزارش مهر
به نقل از زینیوز ،شواهد اولیه نشان میدهد
ممکن اســت خطر ابـتــای دوب ــاره بــه اُمیکرون
بیشتر باشد؛ یعنی افــرادی که قبال ًبه کووید ۱۹

مبتال شدهاند راحتتر به این نوع مبتال میشوند.
دکتر «آنجلیک کوتزی» که نخستین بــار نوع
اُمیکرون را شناسایی و عالئم آن را مشخص کرد،
میگوید« :این سویه تاکنون اثرات بسیار خفیفی
در بیماران ایجاد کــرده اســت ،امــا ایــن عالئم با
نوع دلتا متفاوت هستند» .وی در ادامه افزود:
«بیماران خستگی شدید ،بدن درد همراه با کمی
سردرد ،خارش گلو به جای گلودرد بدون سرفه یا

از دست دادن حس چشایی یا بویایی را گزارش

کردهاند» .گفته میشود سویه جدید بهشدت
جهش یافته است .اما محققان معتقدند داشتن
جهشهای زیاد به این معنا نیست که ویروس
کُشندهتر یا خطرناکتر خواهد بود .با این حال،
مهم ا ســت بدانیم آن جهشها چه میکنند.
دانشمندان هنوز در حــال مطالعه بیشتر این
سویه و ا ث ــرات آن هستند تــا تشخیص دهند
آ یــا سبب بیماری شدیدتر میشود یا قابلیت

انتقال باالتری دارد .برای فهم اینکه آیا این نوع
میتواند از واکسن یا مصونیت طبیعی فرار کند،
باید منتظر ماند تا دادههای بیشتری ارائه شود.
کارشناسان و پزشکان بر ضرورت ادامه پیروی از
رفتارهای پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک،
فاصلهگذاری اجتماعی ،آزمایش پیش و پس از
سفر با جدیت بیشتر و نیاز به احتیاط بیشتر
تأکید میکنند.

