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س��اخت و س��از به جان تهران افتاده این که 
می گویم ب��ه جان ته��ران افت��اده یعنی مثل 
مرض، مثل خوره این ش��هر را در ظاهر و باطن 
می خورد و تحلی��ل می برد و ما هم ش��اهدان 
خاموش دردها و رنج های این شهریم. سال ها 
پی��ش از این روزه��ا، ن��ه این که فک��ر کنید 
خیلی سال همین 5 سال پیش، زمانی که دفتر 
یکی از خبرگزاری ها در ش��مال تهران بود هر 
روز که ش��یب خیابان کامرانیه را باال می رفتم 
دو طرف خیابان پر از باغ های قدیمی شمیران 
بود و در بعضی هم خانه باغی. آنه��ا که از اره و 
آهن جان س��الم به در برده بودند و هنوز نفس 
می کش��یدند و در پاییز سیمای ش��هر را زرد 

می کردند و در بهار سبز. 
در همان سال ها شورای شهر تهران مصوبه ای 
تصویب کرد که برمبن��ای آن اعضا می گفتند 
تخریب همه باغ ه��ای بزرگ ته��ران متوقف 
می ش��ود و باغ های حاش��یه خیابان کامرانیه 
هم، همه جزو هم��ان باغ های ب��زرگ بودند. 
مصوبه صیانت از باغات که به تصویب رس��ید 
دلم قرص شد که دست کم سرنوشت این باغ ها 
برج و س��اختمان های بلندمرتبه شدن نیست 
اما دلگرم��ی خوش بینانه ما ب��ه این مصوبات، 
همان و برج و پاس��اژ و مغازه ش��دن آن باغ ها 
هم هم��ان. چند هفته پی��ش از کامرانیه گذر 
کردم؛ چقدر ناآش��نا بود، انگار خیابان دیگری 
بود باغ ها و خانه باغ های قدیمی که جایشان را 
به ساختمان های بلند و لوکس امروزی پسند 
داده اند و چند قطعه زمین دیگر هم در آستانه 

ساخت و سازهای جدیدند.
 چند روز پیش خبر رس��ید که خانه قدیمی 
ثابت پاس��ال در خیابان جردن هم قرار اس��ت 
طعمه جدید ساخت وساز یک هیوالی تازه در 
تهران باش��د. خانه ای که اگرچه برای خیلی ها 
شناخته ش��ده نیس��ت اما در زمان خود یعنی 
در دوران پهل��وی دوم زیباتری��ن و گران ترین 
خانه تهران بوده است با معماری منحصربه فرد 
و باغ��ی ب��زرگ و درختانی کهنس��ال. اگرچه 
س��ازمان میراث فرهنگی طبق معمول عقب 
مانده اس��ت و این اث��ر را در فهرس��ت میراث 
فرهنگی تهران ثبت نکرده اما چه کسی هست 
که این خانه را دیده و تردید داش��ته باش��د که 
این بنا یک اثر فرهنگی نیست؟ حاال قرار است 
به جای این خانه یک »مال« بسازند، مال یعنی 
یک مرکزی تجاری بزرگ، یک هیوالی تجاری 
بزرگ به جای خانه ظریف »ثابت پاسال«. روی 
خاکس��تر ده ها درخت کهنسالش. مثل همان 
»مالی« که در نیاوران س��اخته اند. حاال در کنار 
بلندمرتبه ها و پاس��اژها نوبت »مال« هاس��ت، 
مال ساختن در تهران مد ش��ده نه این که این 
ش��هر به این همه مرکز تجاری ب��زرگ و مال 
نیاز داشته باشد، نه این که مردم این شهر، این 
هیوالهایی که روی جن��ازه باغ ها، روی جنازه 
خانه های تاریخی، روی س��رای دلگش��اها قد 
می کشند و باال می روند را دوست داشته باشند، 
مال ه��ا آمده اند چون برای بروکراس��ی صدور 
مجوز و بعد برای صاحبان س��رمایه سودآورند، 
چون آنه��ا که پول دارند تش��خیص می دهند 
که ته��ران به مرکزهای تج��اری جدیدی نیاز 
دارد. نظر م��ردم چه اهمیت��ی دارد وقتی این 
ش��هر گس��ترده جوالنگاه مجوزه��ا و عده ای 
سرمایه دار است که پولش��ان هر جا الزم باشد 
معجزه می کن��د؟ اصال چه اهمیت��ی دارد که 
همه کارشناس��ان می دانن��د و تأیید می کنند 
که خیابان جردن ظرفیت بارگذاری جدیدی 
ندارد. در شهری که روی انگشت سرمایه داران و 
بساز و بندازها می چرخد مهم نیست که مردم 
چه می خواهند، چه فکر می کنند و چه دوست 
دارند؟ این روزه��ا این مال ه��ا، مراکز تجاری 
و پاساژها هس��تند که به جان تهران افتاده اند، 
به جای پارکینگ های عمومی، به جای مراکز 
خدمات��ی و به جای خانه ه��ای تاریخی »مال« 
می س��ازند؛ مال ها و مراکز تج��اری عظیم که 
تهران را بی��ش از هر زمان دیگری به ش��هری 
برای یک زندگی مصرف��ی بی کیفیت تبدیل 
می کنن��د.  ای کاش ان.جی.اوه��ای فرهنگی 
و اجتماع��ی در ای��ران آن ق��در فع��ال بود که 
آدم ها می توانستند اندوه ش��ان را برای نابودی 
نش��انه های فرهنگ تاریخی و طبیعی تهران 
و بیزاری ش��ان از این مال ها، از این هیوالهایی 
که گوش��ه و کنار تهران مثل قارچ باال می آید   
آن جا فریاد بزنند ه��ر چند می دانم صدای این 
بیزاری حت��ی اگر به گ��وش دکان های مجوز 
و صاحبان س��رمایه و دس��ت اندرکاران تجارت 
بی پایان شهر فروشی برس��د باز هم بی اثر است 
و من فکر می کنم هیچ مصوبه ای و هیچ شورایی 
هم دیگر ق��درت رویارویی با مافیای س��اخت و 
سازهای عظیم تهران را ندارد... و ما اگر نه همه ما 
اما خیلی از ما آدم های این شهر یادمان نمی رود 
ک��ه این مراکز تج��اری عظیم چه آن پاس��اژی 
که روی جنازه سرای دلگش��ا ساخته شد و چه 
هیوالیی که این بار عنقریب با تعلل و دیر فهمی 
همیشگی س��ازمان میراث فرهنگی روی خانه 
ثابت پاس��ال باال می رود، خاط��رات و فرهنگ 
این ش��هر را چطور زنده به گور مي کند و با خود 

مي برد. 

آیا طرح ادغام درمان سازمان های بیمه گر به پایان خود رسید؟

روایت ناتمام یک طرح معلق
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علی رس�تگار| در ماه های اخیر ط��رح ادغام منابع 
درمان س��ازمان های بیمه گ��ر به یک��ی از موضوعات 
جنجالی کش��ور تبدیل شده اس��ت. هر روز موافقان و 
مخالفان ای��ن ایده، نظرات خ��ود را در رس��انه ها بیان 
می کردند.  انتقادات پینگ پنگی ادامه داشت و هرکدام از 

طرفین هم دالیل خود را داشتند. 
یک س��وی این دعوا سازمان بیمه س��المت و وزارت 
بهداش��ت قرار داش��تند که »ادغ��ام« را گام مهمی در 
اجرای طرح تحول نظام سالمت کشور می دانستند و در 
سمت دیگر سازمان تأمین اجتماعی که آشکارا با اجرای 
این طرح مخالفت می کرد. اصل ماجرا این بود که منابع 
مالی و امکانات درمانی همه سازمان های بیمه گر ازجمله 
تأمین اجتماعی باه��م در یک ظرف جمع ش��وند و با 
محوریت سازمان بیمه سالمت به مردم خدمات رسانی 
کنند.  سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان 
عمومی غیردولتی زیر ب��ار این موضوع نمی رفت چون 
معتقد بود منصفانه نیست منابع و امکاناتی که با »حق 
بیمه« عده ای کارگر فراهم شده در اختیار سایران قرار 
بگیرد.  موافقان هم از الزام��ات قانونی اجرای این طرح 
س��خن می گفتند و این که در بند »ب« ماده ۳۹ قانون 
تنظیم مقررات مالی دولت، دولت موظف به اجرای این 
طرح شده است.  این کشمکش ها ادامه داشت تا ابتدای 
هفته جاری که قرار بر بررسی موضوع ادغام بیمه ها در 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی شد. 
همزمان با این اتفاقات، روز شنبه تعدادی از کارگران و 
بازنشستگان معترض مقابل ساختمان بهارستان تجمع 
کردند و دیدارهایی بین مدیران سازمان تأمین اجتماعی 
و بعضی نمایندگان مجلس صورت گرفت که درنهایت 
برآیند آن این شد که بررسی موضوع ادغام از دستور کار 

مجلس شورای اسالمی خارج شود. 
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت 

و درم��ان مجلس ک��ه پیش از ای��ن به عن��وان یکی از 
موافقان ایده ادغام شناخته می ش��د، می گوید: »طبق 
پیش بینی ه��ا در قانون برنامه پنجم توس��عه مجلس 
قصد بررسی بحث ادغام در قانون مقررات مالی دولت را 
داشت که با رأی اکثریت نمایندگان از دستور کار خارج 
شد و همه چیز طبق روال قبل باقی خواهد ماند.« به این 
ترتیب فعال طرح ادغام مسکوت مانده است اما عده ای 
معتقدند این به معنی نقطه پایان قطعی آن نخواهد بود 

و در آینده نزدیک همچنین ایده ای مطرح خواهد شد. 
منابع تأمین اجتماعی؛ حق الناس یا منابع ملی؟

یکی از مخالفان ط��رح ادغام مناب��ع درمانی تأمین 
اجتماعی با سایر سازمان های بیمه گر، اولیاء علی بیگی 
عضو هیأت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت. او 
درباره علت مخالفت خود با این طرح گفت: »ما معتقدیم 
براساس نص صریح قانون اساسی، تأمین اجتماعی یک 
سازمان عمومی غیردولتی است. این موضوع در قانون 
تأمین اجتماعی که در  سال ۱۳5۴به عنوان مترقی ترین 
قانون اجتماعی ایران تصویب شده هم آمده و منابع آن 
از حق بیمه کارگرانی تأمین می شود که ۳۰ درصد حق 

بیمه در ازای یک ماه کار و تالش آنها واریز می شود.«
او ادام��ه داد: »منابع س��ازمان تأمی��ن اجتماعی به 
نوعی حق الناس محسوب می ش��ود و هرگونه دخل و 
تصرف در آن طبق باورهای دینی ما هم مجاز نیس��ت. 
تصمیم گیری های ما باید منبعث از ش��ریعت باش��د 
و بر این اس��اس ادغام خالف ش��رع مقدس اس��ت. ما 
نمی توانیم از حقوق یک گروه خاص که از ضعیف ترین 

و زحمتکش ترین اقشار جامعه هس��تند برای دیگران 
هزینه کنیم.« علی بیگی در پاس��خ به این سوال که آیا 
موضوع ادغام در قان��ون برنامه پنجم توس��عه آمده یا 
خیر، گفت: »طبق آنچه در قان��ون برنامه پنجم آمده و 
نمایندگان محترم مجلس با درک صحیح آن را تصویب 
کردند، س��ازمان تأمین اجتماعی استثناست. دولت و 
مجلس محترم اگر به فکر بهبود کیفیت خدمات رسانی 
حوزه سالمت هستند که انصافا یکی از بهترین کارهای 
دولت تدبیر و امید هم هست، باید از منابع ملی هزینه 
کنن��د و نه از جیب ی��ک عده محدود و خ��اص. منابع 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان غیردولتی 
حق الناس محس��وب می ش��ود بنابراین نه دولت و نه 

مجلس حق دست اندازی در آن را ندارند.«
دالیل مخالفان چیست؟

س��یدتقی نوربخ��ش، مدیرعامل س��ازمان تأمین 
اجتماعی تاکنون س��عی می کرد درباره موضوع ادغام 
محافظه کارانه اظهارنظر کند تا این که هفته گذش��ته 
رسما دالیل خود را برای مخالفت با این طرح بیان کرد. 
او مهم ترین دلیل را متفاوت بودن درصد کسورات حق 

بیمه در صندوق ها عنوان کرد. 
نادر قاضی پ��ور نماینده ارومیه در مجلس ش��ورای 
اس��المی اما همواره یکی از مخالفان طرح ادغام بوده و 
صریحا گفته بود فراکسیون کارگری مجلس با هرگونه 
تغیی��ر و اصالح قان��ون کار که به ضرر کارگران باش��د 
مخالف بوده و دولت به تنهای��ی صدبار هم این قانون را 
بدون نظر تشکل های کارگری به مجلس بیاورد توفیقی 

نخواهد داشت. 
موافقان چه می گویند؟

داری��وش طاهرخان��ی از اعضای ش��ورایعالی نظام 
پزش��کی چندین بار درباره ضرورت ادغام منابع درمان 
بیمه های اجتماعی س��خن گفته و معتقد است: »اگر 
مدیریت بیمارستان ها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی به 
وزارت بهداشت سپرده شود و در کنار آن تجمیع بیمه ها 
صورت گیرد، نه بیمه ش��دگان و نه کارکنان س��ازمان 
تأمین اجتماعی متضرر نخواهند شد.« محمدحسین 
قربانی هم یک��ی از مدافعان طرح ادغام بیمه هاس��ت 
که پیش��تر در این مورد گفته بود: »قانون برنامه نسبت 
به تجمیع صندوق بیمه ها در یک صندوق و تش��کیل 
سازمان بیمه س��المت ایرانیان صراحت دارد و در این 
راس��تا بخش درمان تأمی��ن اجتماعی ه��م از این امر 
مستثنی نیس��ت.« با این حال او بعد از این که این طرح 
از دستور کار مجلس خارج ش��د در گفت و گو با سایت 
خبری تأمین ۲۴ گفت باید به نظر اکثریت نمایندگان 
احترام گذاشت، فعالیت های تأمین اجتماعی طبق روند 

پیشین ادامه خواهد یافت. 
تعلیق!

محم��د حس��ن زدا معاون فن��ی و درآمد س��ازمان 
تأمین اجتماع��ی نقطه پای��ان طرح ادغ��ام را اینطور 
توصیف می کند:  »برخی ب��ه دنبال مالکیت و مدیریت 
مشترک اند   و همواره به دنبال طرح دیدگاه خود هستند 
و آخرین مورد را نیز دیدیم که در قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت این موض��وع را دنبال می کردند 
که منابع بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیمه 
سالمت ادغام شود. ما در این رابطه با دالیل کار شناسی 
و منطقی، مخالفت خود را اعالم کردیم و به لطف خدا 
با اتکاء به مباحث فنی و کار شناسی این طرح مسکوت 

ماند.«

روي خط خبریادداشت

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی خبر داد: 

افزایش۶۰درصدیبارشهای
پاییزیدرکشور

مه�ر| رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی از افزایش ۶۰ درصدی 
بارندگی در کش��ور از ابتدای پاییز امس��ال تا روز 
گذش��ته خبر داد و گفت: بارندگی در پایتخت در 

این مدت از حد نرمال کمتر بوده است. 
ش��اهرخ فاتح افزود: مجم��وع بارش ها در کل 
کشور از ابتدای مهرماه  سال جاری تا روز گذشته 
5۹.۶ میلی مت��ر ب��وده که این مقدار نس��بت به 
میانگین بلندمدت که برابر ۳7.۶ میلی متر بوده 

58.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
به گفته وی، مجموع بارش ها در کل کش��ور از 
ابتدای مهرماه  س��ال ۹۳ تا روز گذشته نسبت به 
 سال گذشته که معادل ۴8.7 میلی متر بوده است 
۲۲.۴ درصد افزایش داشته است.رئیس مرکز ملی 
هشدار و پایش خشکس��الی سازمان هواشناسی 
اظهار داش��ت: میزان بارندگی در تهران از ابتدای 
مهرماه  سال جاری تا روز گذشته 58.۹ میلی متر 
بوده که این میزان نسبت به  سال گذشته که برابر 
5۰.۳ میلی متر بوده ۱7.۱ درصد افزایش و نسبت 
به میانگی��ن بلندمدت ک��ه ۶۰.۹ میلی متر بوده 

۳.۴ درصد کاهش نشان می دهد.
فات��ح تصری��ح ک��رد: از ابت��دای مهرم��اه 
 سال جاری تا روز گذش��ته به ترتیب استان های 
سیستان وبلوچس��تان با ۹۲.۲ درص��د کاهش، 
هرم��زگان ب��ا ۴۳.8 درص��د کاهش و گلس��تان 
ب��ا ۳۱ درصد کاه��ش کمترین میزان ب��ارش را 
نس��بت به مدت مش��ابه در میانگین بلندمدت 
دریافت کرده اند.رئیس مرکز ملی هشدار و پایش 
خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: همچنین 
در این مدت اس��تان های فارس با ۱۲8.۶ درصد 
افزایش، کهگیلویه و بویراحمد ب��ا ۱۲8.۶ درصد 
افزایش و یزد با ۱۲۶.7 درصد افزایش بیش��ترین 
میزان بارش ها را نسبت به مدت مشابه در میانگین 
بلندمدت دریافت کرده اند.رئیس مرکز ملی هشدار 
و پایش خشکسالی س��ازمان هواشناسی اظهار 
داشت: البته اس��تان های سیستان وبلوچستان و 
هرمزگان به صورت نرمال در فص��ل پاییز بارش 
چندان��ی دریافت نمی کنند و عم��ده بارش های 
این استان ها زمستان اس��ت. بنابراین امیدواریم 
در فصل زمس��تان کاهش بارش در این استان ها 

جبران شود.

انتشاردفترچهکنکوردکتری
از15آذر

مهر| رئیس س��ازمان س��نجش آموزش کشور 
از نهایی شدن شیوه نامه بررس��ی سوابق علمی و 
پژوهش��ی در مصاحبه دکتری خب��ر داد و گفت: 
تمام دانشگاه ها ملزم هس��تند امسال براساس این 

شیوه نامه عمل کنند. 
دکتر ابراهیم خدایی گفت: ثبت نام آزمون دکتری 
 سال ۹۴ روز ۱۶ آذر انجام شده و دفترچه راهنما از 
شنبه ۱5 آذرماه روی سایت سنجش قرار می گیرد. 
وی با اش��اره به تغییرات ص��ورت گرفته در بحث 
دکتری افزود: امس��ال دو تغییر داش��تیم یکی در 
رابطه با الزامی شدن شیوه نامه، بررسی سوابق علمی 
و پژوهشی درمصاحبه، که امسال دانشگاه ها ملزم 
شده اند، براساس این شیوه نامه عمل کنند. رئیس 
س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور افزود: درحال 
حاضر شیوه نامه مذکور در مرحله نهایی شدن است 
و تا قبل از آزمون به دانشگاه ها ارسال می شود. وی 
ادام��ه داد: تغییر دوم نیز حدنصاب نمره ای اس��ت 
که دانشگاه ها می توانند در مرحله دوم برای همین 
سوابق علمی پژوهشی داشته باش��ند. بقیه موارد 
در مورد آزمون دکتری ۹۴ تقریبا ثابت است، مواد 
امتحانی نیز تغییرات جزیی داشته، درصدهای  سال 
گذشته نیز به قوت خود باقی است. به گفته او افراد 
براساس 8۰ درصد نمره علمی ۲۰ درصد مجموعه 
معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشگاه ها 
معرفی می شوند و بعد از معرفی ما پذیرفته شدگان 
نهایی براس��اس ۳۰ درصد نمره آزمون و 7۰ درصد 

نمره ای که دانشگاه ارایه می دهد پذیرفته می شوند.

شهردار منطقه خبر داد:  

نصبرایگانباالبربرایمعلوالن
منطقه19

ش�هروند| اگر معلولیت داری��د و در منطقه ۱۹ 
زندگی می کنید ش��هرداری این منطقه برای شما 

باالبر رایگان می آورد. 
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه ۱۹، 
رضا نثاری ش��هردار منطقه گفت: در همین راستا 
در من��ازل معلوالنی که از س��وی مرک��ز ضایعات 
نخاعی ایران به حوزه حمل ونقل و ترافیک منطقه 
معرفی می شوند آسانس��ورهای باالبر جهت تردد 
آسان تر نصب می شود.     به گفته او این آسانسورها 
با توجه به تأیید شرایط الزم توسط کارشناس، در 
منزل 5 معلولی که از سوی مرکز ضایعات نخاعی 
ایران معرفی ش��ده اند درحال نصب اس��ت. نثاری 
احداث رم��پ، نصب تابلوی پارکین��گ معلوالن و 
همسطح سازی معابر منطقه را از دیگر فعالیت های 
اجرایی حوزه حمل ونقل و ترافیک این ش��هرداری 
خوان��د و اف��زود: در همین راس��تا در کنار فعالیت 
خط کشی معابر، پیوستگی محل عبور عابران پیاده 
نیز صورت می گیرد. به گفته شهردار منطقه، کانون 
معلوالن منطقه ۱۹ درحال حاضر ۲۱۳ عضو دارد 
که خدمات مختلف فرهنگی، آموزش��ی، سالمت 
و تفریحی مختلفی در طول  س��ال ب��رای آنها اجرا 

می شود.

در همایش تجلیل از مش��تریان بانک پارس��یان، به پاس تقدیر از 
حمایت هاي بانک پارسیان از محیط زیست و حیات وحش کشور، لوح 
تقدیر نماینده سازمان ملل در امور محیط زیست )UNDP( به دکتر 

دیواندري، مدیرعامل بانک پارسیان اهدا شد.
به گ��زارش روابط عمومي بانک پارس��یان؛ احمدعلي کیخا معاون 
محیط طبیعي و تنوع زیستي سازمان حفاظت محیط زیست در این 
همایش، طي سخناني با یادآوري شباهت فعالیت بانک ها و سازمان 
حفاظت محیط زیست، بانک را حافظ س��رمایه ایرانیان براي توسعه 
کش��ور و سازمان حفاظت محیط زیس��ت را حافظ سرمایه ژنتیکي و 
تنوع زیس��تي ایران توصیف کرد و گفت: اگر روزي مش��تریان بانک، 
حس��اب هاي خود را خالي کنند، حیات بانک دچار خطر مي ش��ود و 
اگر این اتفاق براي ذخایر ژنتیک کشور بیفتد، بانک تنوع زیستي ایران 

دچار خطر مي ش��ود، همان گونه که در گذشته دور، شیر ایراني و ببر 
ایراني از تنوع زیستي کشور رخت بربستند.

وي ب��ا تقدی��ر از حمایت هاي بانک پارس��یان از محیط زیس��ت و 
حیات وحش کش��ور، از هم��ه ایرانیان به ویژه مش��تریان برتر حاضر 
در مراس��م که عمدتا صاحبان صنایع، ش��رکت ها و بنگاه هاي بزرگ 
خدمات��ي و تولیدي کش��ور بودند، خواس��ت با طبع بلن��د و همت 
واالي خود در جهت حفظ محیط زیس��ت و پای��داري حیات وحش 
 کش��ور، در این اقدام مس��ئوالنه بانک پارس��یان مش��ارکت نمایند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رونمایي از جدیدترین 
چک بانکي پارس��یان، پیش��نهاد کرد مدیرعامل بانک این چک را به 
صورت نمادین در وجه یوزپلنگ ایران��ي صادر کند و دیواندري نیز از 
این پیشنهاد استقبال کرد و با امضاي این چک، جدیدترین خدمت 
بانک پارسیان با عنوان لوتوس سیمین به نام یوزپلنگ ایراني ثبت شد 

که این اقدام با تشویق بسیار حاضران مواجه شد.

 به مدیرعامل بانک پارسيان اهدا شد

)UNDP( لوح تقدیر نماینده سازمان ملل در امور محيط زیست
ویژه

شیده اللمی
روزنامه نگار

گزارش

 ش�هروند| »س��االنه ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلوالن شدید 
کش��ور، اضافه می ش��ود.« خبری تلخ که وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مراسم گرامیداشت روز معلوالن راوی آن می شود. 
از افزایش تعداد معلوالن می گوید و حتی از رش��دش نسبت به 
آماری که  سال گذش��ته در همین روز داده بود، حکایت می کند. 
۱۲ آذرماه  س��ال ۹۲ علی ربیعی گفته بود، هر  سال ۴۰ هزار نفر 
به جمعیت معلوالن شدید کشور اضافه می شود، امسال صحبت 

از ۶۰ نفر است، یعنی افزایشی ۲۰ نفری آن هم تنها در یک سال. 
وزیر کار درحالی این آمار را می دهد که آمارهای دیگر حکایت 

از افزایش ساالنه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت معلوالن کشور دارد. 
وزی��ر کار، دی��روز در توضیح این خب��ر تلخ گف��ت: »در ایران 
بیش از ۴.۲ درصد معلولیت ش��دید جس��می و روان��ی داریم و 
این درحالی است که هر  س��ال ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلوالن 
شدید کشور می پیوندند که اگر معلولیت های متوسط، ضعیف 
و معلولیت های ناشی از س��المندی را به این میزان اضافه کنیم، 
به بیش از ۱۰ درصد نیز می رس��د.«  او با اش��اره به این که ۱۲ آذر 
بهانه ای است برای تبریک به تمام هموطنان و خانواده های دارای 
معلولیت، ادامه داد: »من معتقدم که این روز فقط یک اسم گذاری 
ساده نبوده بلکه یک نماد است تا عملکرد خود را دراین باره مرور 
کرده و حقوق شهروندان معلول و خانواده های آنان را به یاد آورده 
و از کم کاری های خود شرمنده ش��ویم. بخش مهمی از عدالت 
اجتماعی توجه به آحاد مردم جامعه است و گمان می کنم زمانی 
که از واقعیت ها بگذریم و به عمق آنان برسیم، متوجه می شویم 
کار کردن در چنین مس��ائلی بس��یار پیچیده بوده و به خصوص 
در جوام��ع درحال توس��عه نیازمند همتی طوالنی، مس��تمر و 

کارشناسانه هستیم.« 
ربیعی در ادامه از عدم وجود بانک اطالعاتی دقیق در ارتباط با 
آمار معلولیت در ایران ابراز تأسف کرد و گفت: »یکی از برنامه های 
مهم ما در آین��ده، آمارگیری دقیق و صحی��ح و ایجاد یک بانک 

اطالعاتی دقیق و سامان یافته برای ثبت آمار معلولیت ها در جامعه 
است.«  او درخصوص علل پیدایش معلولیت های گوناگون، یادآور 
ش��د: »به عقیده من در بحث معلولیت با سه ریشه اصلی روبه رو 
هستیم که به ترتیب طبیعت، جامعه و سیاست هستند. یک دسته 
از افراد به طور طبیعی به خاطر مسائل ژنتیکی و... دچار معلولیت 
شده و همچنین معلولیت های مادرزادی نیز، تعدادی از افراد را به 
معلولیت می کشاند که این معلولیت ها حاصل طبیعت هستند. در 
این میان باید توجه داشت که الگوهای رانندگی نامناسب یکی 
از علل معلولیت اس��ت. برای مثال در ایران ساالنه ۴۱۰ هزار نفر 
به علت حوادث ترافیکی تصادف داشته و بیش از ۳۰۰ هزار معلول 
در سطوح مختلف ایجاد می کند که این امر ناشی از رفتارهای غلط 
اجتماعی ماست و گمان می کنم در شیوه زندگی اجتماعی خود 

باید تجدیدنظر کنیم.« 
وزیر کار، سیاست  را یکی از عوامل کاهش معلولیت ها دانست 
و تصریح کرد: »باید سیاست در این زمینه با فقر و نابرابری مبارزه 
کند و ش��یوه های مراقبتی  هزار روز اول دوران کودکی را به نحو 
مطلوب تری رسیدگی کند و با افزایش غربالگری ها و همچنین 

مبارزه با فقر غذایی در کاهش معلولیت ها سهیم باشد.« 
او همچنین از راه اندازی مجدد شورایعالی رفاه بعد از هشت سال 
خبر داد و گفت: »هفته آینده جش��نی به پ��ا خواهیم کرد که در 
آن هیچ ایرانی بدون دفترچه درمان نیس��ت و امیدواریم در  سال 
آینده نیز جشنی به مناس��بت ارتقای سطح کیفی دفترچه ها و 
رضایت عمومی از آنها برپا کنیم.«  ربیعی همچنین به نقش مهم 
مردم در ایده پردازی و سیاست سازی اش��اره کرد و ضمن اعالم 
آمادگی از همراهی معلوالن و تشکیل NGOها و فعالیت بیشتر 
آنان ادامه داد: »خواهان آن هس��تیم که NGOهای زیادی در 
حوزه معلوالن ایجاد ش��ده و با حضور خود معلوالن اداره شود تا 

فعالیت های موثری در عرصه سیاست گذاری داشته باشند.« 
ربیعی همچنین از اتمام الیح��ه  حمایت از حقوق معلوالن در 
کمیسیون اجتماعی حکایت کرد و گفت: »الیحه حمایت از حقوق 
معلوالن در کمیسیون اجتماعی مجلس به اتمام رسیده است. این 
الیحه در سایت وزارت رفاه رونمایی شده و معلوالن یک ماه فرصت 
دارند ت��ا الیحه را بخوانند و نظرات خ��ود را درخصوص آن اعالم 
کنند.«  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به این که متوجه 
هستیم امروزه حداقل دستمزد برای زندگی حدود یک میلیون 
تومان است، تأکید کرد : »با ۱۲۰ هزار تومان مستمری پرداختی 
نمی توان در این ح��وزه اقدامات موثری انج��ام داد اما در تالش 
هستیم که منابع بیشتری را در اختیار گرفته تا بتوانیم نارسایی ها 
را بهبود دهیم.«  او در ادامه پیامی به خانواده معلوالن کشور داد و 
گفت: »با تمام احساس و توان خود برای انجام امور و حل مسائل 
اقدام کرده و می خواهم به آنها بگویم اگر احساس می کنید که ما 
کاری انجام نمی دهیم به این معنا نیست که ما درک نمی کنیم 
بلکه منابع کافی را برای انجام تمامی امور در اختیار نداشته ایم اما 

برای انجام کارهای بزرگ همت داریم.« 

 پیام رئیس جمهوری
 به مناسبت روز جهانی معلوالن

رئیس جمهوری اس��المی ایران در پیامی به مناس��بت فرارسیدن 
۱۲ آذرماه روز جهانی معلوالن اعالم کرد: روز جهانی معلوالن فرصت 
مغتنمی است که همه خط مشی ها، برنامه ها و اقدامات جامعه و دولت 
در قبال معلوالن را به بحث بگذاریم و به نقد و ارزیابی عملکرد خویش 

در قبال ایشان بپردازیم.

پیام دکتر »حسن روحانی« در مراس��می که دیروز )چهارشنبه( به 
مناسبت بزرگداش��ت روز جهانی معلوالن در حوزه هنری برگزار شد، 
توس��ط »همایون  هاش��می« رئیس سازمان بهزیس��تی کشور قرائت 
ش��د. در این پیام رئیس جمهوری نوشته است: »دولت ها وظیفه دارند 
ش��هروندان را توانمند سازند؛ گاه توانمندس��ازی در این است که قید 
و بندی در دس��ت و پای خالقیت، اراده آزاد و س��رمایه های افراد برای 

مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی ننهند.
گاه توانمندسازی بر این است که از فشار قید و بندهایی که طبیعت، 
جامعه و سیاس��ت بر ش��هروندان نهاده اند بکاهند. معلولی��ت از آن 
محدودیت هایی اس��ت که طبیعت، جامعه و سیاست در پیدایش آن 
سهیم اند و دولت در کنار همه مردم وظیفه دارد برای کاستن از شدت 

پیامدهای آن به افزودن کیفیت زندگی معلوالن اقدام کند.
روز جهانی معلوالن بهانه و فرصتی اس��ت تا به واس��طه آن، س��هم 
جامعه از سیاس��ت را در پیدایش معلولیت بازشناس��یم. گاه جامعه با 
سهل انگاری و شیوه های نادرست زیستن و گاه سیاست با بی تدبیری 
و مس��ئولیت گریزی در قبال خشونت در تش��دید عوارض معلولیت 
بر انسان ها سهیم است. ش��ناخت پدیده معلولیت و عوامل موثر بر آن 
هم وظیفه و مس��ئولیتی را که در قبال آن داریم، آشکار می سازد و هم 
راهگشای تدابیری هماهنگ است تا ساختن زندگی باکیفیت تر برای 
معلوالن را امکان پذیر س��ازد. از همین رو روز جهانی معلوالن در کنار 
توجه دادن جامعه به محدودیت هایی که معلوالن را در بر گرفته است، 
فرصتی برای بازش��ناختن توانمندی ه��ا، افتخارآفرینی ها و افق های 
بلندی اس��ت که معلوالن با درنوردیدن مرزه��ای اراده و همت به آنها 
دست یافته اند. بدین س��ان می توانیم بیاموزیم که با همت های بلند 
قادریم از هر مانعی با س��ربلندی بگذریم و سهم شایسته در ساختن 

جامعه ای انسانی تر و پایدارتر داشته باشیم.
امیدواریم در سایه عقالنیت، تدبیر و در پرتو عزم ملی برای ساختن 
ایرانی آبادتر، وظایف س��نگین خویش در قبال معلوالن را به درستی 
بشناسیم و بپذیریم و زمینه ای فراهم کنیم که معلوالن سربلند نیز در 

ساختن ایرانی توسعه یافته تر و قدرتمند سهمی در خور ایفا کنند.«

وزیرکار: 

ساالنه۶۰هزارنفربهجمعیت
معلوالنشدیدکشوراضافهمیشود
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