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وزیر بهداشت « :نقدینگی» در حوزه دارو
تهدید جدی است

استقالل دانشگاه باید حفظ شود
هدی هاشمی

دانشــگاه و دانشجو در دهههای اخیر
روزهــای پــر اتفاقــی را تجربــه کردهانــد.
از روزهــای دشــوار دولــت دهــم گرفته تا
نشــانههای امید و اعتدال در دانشــگاه ،از
بازنشســتگی زودهنــگام اســتادان گرفته
تــا بازگشــت دوبــاره همــان اســتادان بــه
دانشــگاه ،از احضــار و ستارهدارشــدن
دانشــجویان گرفتــه تــا برطــرف شــدن
منــع تحصیلــی دانشــجویان.اینها
موضوعاتی اســت که هربــار در هر  16آذر
دانشــجویان نســبت به آن واکنش نشان
میدادنــد موضوعــی کــه البتــه فعــاالن
تشــکلهای سیاســی دانشــجویان هــم
بر آن اشــاره میکننــد و بر ایــن باورند که
دولــت دوازدهم باید فضای بیشــتری به
تشکلهای دانشــجویی دهد تا تشکلها
بتوانــد راحتتــر در دانشــگاهها فعالیت
کنــد .محمد کبیری رئیس ســتاد جوانان
دانشــجویان روحانــی دربــاره وضعیــت
فعلــی دانشــگاه گفــت :در  4ســال اول
دولت یازدهم تالش شــد تا فضای بسته
دانشگاهها باز شــود ،تعداد قابل توجهی
از انجمنهای سیاســی دانشجویی مجوز
فعالیت گرفتند؛ انجمنهایی که ســابق
بر این اجازه فعالیت نداشتند همچنین
بخــش زیــادی از دانشــجویان ســتاره دار
بــه دانشــگاه برگشــتند و ایــن اقدامهای
مهــم دولــت یازدهــم در دانشــگاه بــود.
البتــه در تمــام این ســالها یکســری کج
ســلیقگیهایی در ارتبــاط بــا دانشــگاه و

دانشــجو هم شــد مثالً نهادهای خارج از
دانشگاهبرایدانشگاهنسخهمیپیچیدند
یــا در برخــی مواقــع وضعیــت را بــرای
دانشــگاه امنیتــی میکردند بــا این حال
دولــت ،وزیر علوم و رؤســای دانشــگاهها
تــاش کردنــد تا ایــن وضعیــت را بهبود
بخشــند و به اعتقــاد من فضــا روز به روز
بازتر از سالهای قبلش شد.
رهبری دبیرانجمن اسالمی دانشگاه
تهــران نیــز مهمتریــن موضــوع فعلــی
دانشــگاهها را گزینشــی رفتــار کــردن
مسئوالن با دانشــجویان دانست و گفت:
متأســفانه آیین نامــه مشــخصی درباره
مهمانــان تشــکلهای دانشــجویی در
تمامی دانشگاهها وجود ندارد .به عنوان
مثال مراســم  16آذر امســال را نگاه کنید
مجوزهــای متفاوتی بــرای مهمانها در
دانشــگاهها صادر شد .آقای شــکوری راد
دردانشگاهشهیدبهشتیمجوزسخنرانی
دارد امــا در دانشــگاه تهــران ایــن مجــوز
داده نشد یا میهمانان تربیت مدرس در
دانشگاهتهراننمیتوانندسخنرانیکنند.
این روند بررســی ســلیقگی سخنرانان به
نفعدانشجوودانشگاهنیست.
او تأکیــد میکند :دانشــجویان منتقد
جــدی پولــی شــدن آمــوزش هســتند.
سیاســت پولــی یــا خصوصــی شــدن
دانشــگاهها بــه انــدازهای پیــش رفتــه
که حتــی دانشــجویان بــرای اســتفاده از
آزمایشــگاهها و کارگاهها هزینه پرداخت
میکنند ،سلف دانشجویان نیز به بخش
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خصوصــی واگــذار شــده و دانشــجویان
میتوانند از غذای با کیفیت باال استفاده
کنند ولی باید هزینه بیشتری بپردازند .ما
این موضوع را بهطور جدی در دانشگاهها
پیگیری میکنیم و از دولت دوازدهم هم
میخواهیــم تــا ورود جــدی تــری به این
موضوع داشته باشد.
ëëدخالتنهادهایخارجازدانشگاه
برکاردانشگاه
علیرضــا محســنی گویــا فعــال
دانشــجویی امیرکبیرهــم بــه نقــش

تشــکلهای دانشــجویی اشــاره کــرد و
افزود :قبل از ســال  92تمام تشکلهای
دانشــجویی بــه جــز انجمــن سیاســی
دانشــگاه تهــران فعالیتــی نداشــتند.
در حــال حاضــر جایــگاه تشــکلهای
دانشــجویی در دانشــگاهها و عملکــرد
آنها در جامعه تثبیت شــده اما یکسری
نهادهای خارج از دانشگاه گاهی اوقات
مانــع فعالیــت جنبــش دانشــجویی و
تشکلها میشوند.
وی بــا بیان اینکه ضــرورت دارد فضا

برای برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در
دانشگاهها گســتردهتر شود ،تصریح کرد:
مهمترینخواستهتشکلهایدانشجویی
و دانشــجویان آن اســت کــه دانشــگاه
اســتقالل خــود را حفــظ کنــد و نهادهای
خارج از دانشــگاه بــرای ما تصمیمگیری
نکنند.
وی با اشــاره به روز  16آذر روز دانشجو
گفت:دانشــجویان از پایههــای اصلــی
جامعه هســتند و برخی از آنهــا در قالب
تشــکیل تشــکلهای دانشــجویی ســعی

دارنــد بــه اموراتــی کــه در جهــت منافــع
جامعــه و دانشــجویان اســت بپردازنــد،
بایــد فضایــی در جامعــه فراهم شــود تا
دیدگاههایسیاسی،اجتماعیوغیرهآنها
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
عضــو شــورای مرکــزی جنبــش
عدالتخواه دانشجویی نیز گفت در دولت
یازدهــم و دوازدهم فضای دانشــگاهها از
نظر حضور افــراد با دیدگاههای مختلف
سیاســی باز شــد اما از آن سو برخوردهای
سیاسی و امنیتی با دانشجویان مخالف و
منتقد دولت هم شدت گرفت.
سید ســعید نجیبی ادامه داد :رئیس
جمهــوری در ســخنرانی خــود میگوید
از نقــد دولت اســتقبال میکنــد ولی وی
بایــد نگاهــی هــم بــه کمیتــه انضباطی
دانشــگاهها داشــته باشــد .این کمیتهها
که در گذشــته محل بررســی پروندههای
اخالقی دانشجویان بود ،تبدیل به دادگاه
محاکمــه دانشــجویان بــا دیدگاههــای
سیاســی مخالــف و منتقــد دولت شــده
اســت .به گفته وی ،جنبش دانشــجویی
محرک جامعه به ســوی آرمانهاســت
و توجــه بــه آنهــا میتوانــد بــه رشــد و
پیشــرفت کشــور کمک کند .بهطور کلی
در خصوص روز دانشــجو بایــد بیان کرد
که برخی جریانها به دنبال این هستند
که دانشــجویان را ســرگرم مسائل فرعی
همچون دعواهــای زرگری جناحی کرده
و افکار آنها را از توجه به مســائل اساسی
کشور و انقالب غافل کنند.

وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در نشست با سازمانهای مردم نهاد معلوالن:

الیحه حمایت از معلوالن هفته آینده به مجلس میرود

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :باید در جامعه بتوانیم از حقوق
معلــوالن صحبــت کنیــم نــه اینکــه
درصدد نشــان دادن ضعف و دلسوزی
بــرای آنها باشــیم بلکه بایــد معلولین
توانمنــد را الگــو کنیم و در نشــان دادن
توانمندیها الگوسازی کنیم.
به گزارش «ایران» دکتر علی ربیعی
همزمــان با هفته معلوالن در نشســت
هماندیشــی بــا ســازمانهای مــردم
نهــاد با اعــام اینکــه هماکنــون حدود
 1/5میلیــون معلــول شــدید در کشــور
وجود دارد که عدد قابل توجهی اســت
که این افراد معلوالن شدید نیازمند به
کمک هستند؛ گفت :در کشور هر چه به
اســتانهای مرزی و دور از مرکز نزدیک
میشویم میزان معلولیت و فقر بیشتر
به چشم میخورد.
وی با اشــاره به اینکه در چهار ســال
گذشــته در وزارتخانــه کارهــای زیــادی
در حــوزه معلــوالن انجــام شــد و اخــذ
مجوزها در این حوزه تسهیل پیدا کرده
است ،گفت :در استانهای معلولخیز
مراکــز تحقیقاتــی ایجــاد شــده و روزی
کــه مــا آمدیــم غربالگری اصــاً وجود
نداشــت و امروز خوشبختانه میتوانیم
اعــام کنیــم کــه غربالگــری بینایــی و
شــنوایی در کشــور انجــام میشــود و در
مناطق محروم میزان غربالگریها به
یرسد.
 97تا  98درصد م 
ëëشناسایی 200هزار زن دارای سوءتغذیه
دکتر ربیعی اولویت بعدی را کودکان
معلول خواند و اظهار کرد200 :هزار زن
بارداری که دارای سوءتغذیه بودهاند که
احتمال میرفت فرزند معلول به دنیا
بیاورنــد را شناســایی کردهایم تــا از این
طریــق بتوانیــم از میــزان معلولیتها
بکاهیم .وی در ادامه با بیان اینکه برای
رفــع مشــکالت جامعــه معلــوالن نیاز
بــه ارتباطات تنگاتنگ نهــادی و فردی
داریــم ،خاطرنشــان کرد :در این راســتا
دستور دادهام که مرکز روابط عمومی و
اطالعرســانی نیز تدابیری اتخاذ کند که
مطالبــات و دیدگاههــا ،نظرات جامعه
بویژه آنــان که صدای
هــدف وزارتخانه ِ
خاموش دارند شنیده و پیگیری شود.
ربیعــی در ادامــه جامعــه ،معلول،
دولت و نهادهای مدنــی را چهار ضلع
مهمــی عنوان کــرد که باید بــه یکدیگر
نزدیــک شــوند و منســجم کار کننــد،
خاطرنشــان کــرد :راهانــدازی بانــک
اطالعاتی معلوالن را از روســتاها شروع
کردیــم کــه امســال بانــک اطالعاتــی
تکمیل میشــود .او به انتقادات مطرح
شده در زمینه عدم استخدام معلوالن
در ســازمانها و وزارتخانهها اشــاره کرد
و گفــت :هــر جایــی کــه اســتخدام بوده
ما نامه اســتخدام ســه درصد معلوالن
را ارســال کردیــم و در ایــن زمینــه
موفــق بودیــم .حتــی در ایــن زمینه به
ســازمانهای نظارتــی نیــز نامــه زدیم

اما چــون حجم اســتخدامها کــم بوده
است این موضوع خود را بخوبی نشان
نمیدهد.
ëëتســهیالت بیشــتر بــرای معلــوالن بــا
اشتغال در شرکتهای تعاونی
وی با اعالم اینکه در زمینه پرداخت
حــق بیمــه معلــوالن شــاغل 90-80
درصد پرداختیها صورت گرفته است،
تصریــح کــرد 12 :هــزار میلیــارد تومان
بــرای اشــتغال روســتایی و ...در نظــر
گرفتهایم که ما اولویت را برای اشتغال
معلــوالن قــرار دادیم تا بتواننــد با اخذ
وام چهار یا شــش درصد شــغلی برای
خود دســت و پــا کنند .اگــر معلوالن در
قالب شرکت تعاونی باشند ،میتوانند
تسهیالت بیشتری دریافت کنند.
ëëافزایش حمایت از معلوالن در منازل
ت از معلوالن
دکتــر ربیعی به حمای 
در منازلشــان اشــاره کــرد و گفــت :مــا
هر ســال ســعی کردیم که این حمایت
را افزایــش دهیــم تــا مــددکاران و
توانبخشــان با حضــور در خانه بتوانند
حمایــت خوبی از فــرد معلول داشــته
باشــند .امیــدوارم که مصوبــات خوبی
در زمینه مناسبسازی مبلمان شهری
داشته باشیم.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
بــا تأکید بــر اینکــه هدفگــذاری ما این
اســت که تا پایان ســال  96کســی بدون
وســایل توانبخشــی وجــود نداشــته
باشــد ،بیان کرد :یکی از مســائل مهم،
زندگــی اجتماعــی معلــوالن اســت.
زندگــی عمومــی معلــوالن و حرکــت
روان ایــن افــراد از مســائلی اســت کــه
ما دنبــال میکنیــم البته در این مســیر
مناسبســازی و مبلمــان شــهری و
الــزام کــردن ســاختمانهای جدیــد و
مناسبســازی کار ســختی اســت و مــا
در ایــن زمینــه مکاتبات زیــادی داریم.
امیدواریم در جلســهای که با شهرداری
خواهیــم داشــت ،بتوانیــم مصوبــات
خوبــی را در زمینــه مناسبســازی در
مبلمان شهری داشته باشیم.
ربیعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه حداقل
ســالی ســه – چهــار جلســه شــورای
معلــوالن باید تشــکیل شــود بــه الیحه
حمایت از حقوق معلوالن اشاره کرد و
گفــت :فکر میکنم کــه این الیحه هفته
آینــده به صحــن علنی مجلــس برود.
روی ایــن الیحــه کار کارشناســی زیادی
انجــام شــده و من فکــر میکنــم کارها
بسرعت پیش رود.
ëëنشســت صمیمــی وزیر تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی با سازمانهای مردم نهاد
همچنیــن در ایــن جلســه  ،بهــروز
مروتــی رئیــس کمیســیون تصویــب
الیحــه حمایــت از حقــوق معلولیــن
ضمن تشــکر از دولت دوازدهم و اداره
بهزیســتی به خاطر در اختیار گذاشــتن
ویلچر برقی که از سوی نهادهای دولتی
در اختیارش قرار گرفته بود گفت :امید

اخبار

سایت وزارت تعاون

نگاه
از حدود يك ماه گذشــته ،صدها نفر در چند زلزله
واقع شــده در نقــاط مختلف كشــور ،كشــته و مجروح
شدهاند!
محمد مهدي اعاليي
مدیرکلثبتاحوال
چندين هزار ميليارد تومان خســارت مالي ،حال و
استانتهران
آينده هزاران خانواده ايراني را دســتخوش دشواري و
زيان كرده است!
مردم اســتان گيالن نيز سهشنبه شــب پس از مردم كرمانشاه و كرمان و
بوشهر دغدغه آسيب از اين بالي طبيعي را حس كردند.
شــايد در چنيــن اوضاعــي اولين انتظــار اين بود كه همه مردم كشــور با
پرداخت پولي كمتر از پول چيپس و پفك بچههايشــان در يك ســال ،خود
و داراييهايشــان را در مقابــل خطر زلزلــه بيمه كنند و مثــل زمانهايي كه
بعضيهــا بــا شــنيدن خبر احتمــال افزايش قيمــت ارز ،جلــوي صرافيها
صف ميكشــند ،پاشنه در شركتهاي بيمه را همان اول وقت فرداي زلزله
از جا دربياورند تا هم حداقل خودشان به آرامش ذهني برسند و هم ذهن
دولــت گرفتــار در هــزاران مســأله را ،اقــاً از گرفتــاري دغدغــه تأمين مالي
جبران خسارت زلزله آزاد كنند .چرا اين اتفاق نميافتد نميدانم.
ســيزدهم آذر روز ملي بيمه بــود .كاش اقالً حنجرهاي از صنعت بيمه اين
گاليه را به شكلي گيرا ،از مردم و دولت و خود اين صنعت مطرح ميكرد.
بايــد هــم يــاد بگيريم و هــم ياد بدهيــم كه قرار نيســت هميشــه هزينه
غفلتهــاي مــا ،در روز حادثــه از جيــب ديگــران پرداخــت شــود و عــزت
خودمان هم آسيب ببيند ،بيمه را براي همين ساختهاند.
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وزیر بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی در یک
برنامــه تلویزیونــی با موضــوع بررســی عملکرد
وزارت بهداشــت در  100روز اول فعالیــت دولت
دوازدهــم بــه موضــوع هــای مختلفــی در حوزه
سالمت اشاره کرد .تهدید نقدینگی در حوزه دارو
و ایجــاد مشــکل در چرخــه اقتصــاد دارو ،کمبود
 100هزار نیروی پرســتاری و بازنگری طرح تحول
نظام سالمت و ....را از جمله چالشهای جدی وزارت بهداشت عنوان کرد.
دکتر ســید حســن قاضیزاده هاشــمی ضمن اشــاره به تغییر مدیران ارشــد
ســازمان غــذا و دارو گفــت :یکی از اقداماتی که در فعالیت تیم جدیــد غذا و دارو
اتفــاق افتاد ،بازنگری سیاســتها برای حمایــت از تولید داخــل و قیمتگذاری
دارو بود .در حال حاضر دارو بهدلیل نقدینگی دچار مشــکل اســت؛ دارو فروخته
میشود ،اما شرکتهای دارویی پول آن را دریافت نمیکنند .این چرخه اقتصاد
دارو را دچار مشکل میکند .طبق برنامه سازمان برنامه و بودجه ،این مشکل باید
تا پایان ســال برطرف شود ،البته در کنار آن کمی هم به همکاری سازمان تأمین
اجتماعــی نیاز داریم؛ چون بیش از یک ســال اســت که بدهیهای این ســازمان
معــوق مانده اســت .او در ادامه به کیفیت و کاهــش واردات دارو هم تأکید کرد و
افزود :ما در مورد کیفیت دارو باید ســختگیر باشــیم .در این دولت با وجود اینکه
طرح تحول آغاز شــد و  ۱۱میلیون نفر نیز بیمه شــدند و مصرف دارو و تجهیزات
پزشکی گستردهتر شد ،اما واردات دارو به  ۴۰۰میلیون دالر کاهش پیدا کرد؛ معنی
این کاهش واردات ،حمایت از تولید داخل اســت .در حال حاضر واردات دارو به
 ۱۰درصد کاهش یافته است .به گفته وزیر بهداشت ،دارو کاالیی استراتژیک است،
اما نمیتوان مردم را اجبار به مصرف دارویی کرد که اثربخشــی آن در مقایسه با
داروهــای دیگــر کمتر اســت .ما باید بهتریــن دارو و تجهیــزات را در اختیار مردم
قــرار دهیــم؛ تالش کردهایم کــه  ۷۵درصد باالترین قیمــت داروی خارجی را به
تولیدکننده نمونه مشابه داخلی آن بدهیم.
دکتر هاشمی این را هم گفت که نباید اختیار انتخاب دارو را از پزشک و بیمار
بگیریم .اگر جلوی واردات را بگیریم ،مردم اعتراض میکنند .شرکتهای داخلی
نیز نباید برای مصرف داروهای داخلی از زور استفاده کنند.
وزیر بهداشــت با اشاره به وارد شــدن بیش از  ۱۰۰قلم داروی جدید در بازار
دارویی کشــور طی چهار ســال گذشــته ،ادامه داد :نباید اعتماد مردم در زمینه
تجهیــزات و دارو ســلب شــود .آنها بایــد اعتماد کنند که برای ســایر مســئوالن
کشــور و شخص اول مملکت نیز از همان دارو و تجهیزاتی استفاده میشود که
آنهــا مصرف میکنند .اینکه بگوییم بهتریــن دارو و تجهیزات را داریم ،کفایت
نمیکند .مهم این اســت که در بازارهای بینالمللی ســهم خوبــی از بازار دارو
پیدا کنیم.
ëëعملکرددستگاههایمسئولکنترلقاچاقمناسبنیست
وزیر بهداشــت درخصوص عملکرد دستگاههای مسئول کنترل قاچاق هم
گالیه کرد و گفت :بعضی از موادغذایی موجود در کشور قاچاق و تقلبی هستند.
دســتگاههای مســئول در این زمینه خیلی موفق عمل نکردهاند .ما در موضوع
نظارت کارآمد نیســتیم ،البتــه نظارت بر محصوالت غذایی کــه از گمرک وارد
میشوند خوب است ،اما مجموع تیمی که نظارت بر محصوالت بازار را انجام
میدهند کمتر از  ۲۰۰نفر است .دکتر هاشمی با اشاره به اینکه در زمینه خدمات
دندانپزشــکی ناقص عمــل کردیم ،تصریح کــرد ۲۶ :درصد پولی کــه مردم از
جیب خود میدهند در حوزه ســامت میدهند ،بابت خدمات دندانپزشــکی
اســت .نمیتوانــم قول دهــم که این بســته خدمت را توســعه میدهیم؛ چون
اعتباراتی نیاز اســت که با توجه به شــرایط بودجه کشــور دســت نیافتنی است.
پیشــنهاد ما بیمه خاص دندانپزشکی است؛ با وجود این اگر خدمات را کلیتر
بخریم قیمتها نیز کاهش پیدا میکند .وزیر بهداشــت در ادامه درباره حوزه
پرستاری گفت :وضعیت معیشت پرستاران در مقایسه با پزشکان و پرستاران
کشــورهای دیگر مناســب نیســت ،پرســتاران از این وضعیت ناراضی هستند و
حــق دارند .تعداد آنها کم اســت و بــه اندازه دو برابــر کار میکنند .ما صد هزار
پرستار در کشور کم داریم .این به معنی نبود پرستار نیست ،بلکه دولت اجازه
اســتخدام نمیدهد .ما آنها را مجبور میکنیم که اضافه کار بایســتند ،بنابراین
فشــار زیادی به این گروه وارد میشــود .امیدوارم دولــت در این مورد همکاری
کند و در دولت دوازدهم متفاوتتر در حوزه پرستاری عمل شود.
ëëعدم پرداخت حق بیمه توسط افراد متمول در بیمه سالمت ،تکرار اشتباه عدم
حذفیارانهنقدیاست
وزیر بهداشــت همچنین درباره بیمه سالمت ایران نیز گفت :سازمان بیمه
ســامت تأکید دارد شرایط افرادی که قادر به پرداخت حق بیمه هستند ،باید
بــه روال قبل بازگــردد ،در غیر این صورت ،در حــق  ۲.۵میلیون کارمند دولت،
ظلم بزرگی کردهایم .پرداخت حق بیمه توسط افرادی که توان پرداخت دارند،
به بیمهها کمک زیادی میکند تا خدمات اورژانســی ،ضروری و خدمات مورد
نیــاز بیمــاران صعبالعــاج را با ضمانت بیشــتری ارائه دهنــد و در پرداخت
مطالبات مراکز درمانی خوش حساب باشند.
وزیر بهداشــت گفت :عدم پرداخت حق بیمه توسط افراد متمول در بیمه
ســامت ،تکرار اشــتباه عــدم حذف یارانه نقدی اســت که برخــی معتقدند به
صــورت هدفمند پرداخت نمیشــود و تفاوتــی بین فقیر و غنی وجــود ندارد و
همه به یک چشــم دیده میشــوند و رقــم ثابتی به همه پرداخت میشــود که
این روند اشــتباه اســت و نباید این اشــتباه را تکرار کنیم .وزیر بهداشت درپایان
با اشــاره به مقاومت بیمارســتانها در برابر زلزله گفت :نظام مهندســی دچار
اشــکاالتی است  ۲۸،ســد در مناطق زلزله زده هیچ آسیبی ندید اما بیمارستان
اسالم آباد غرب که کمتر از یک سال از بهرهبرداری آن میگذرد و توسط وزارت
راه و شهرســازی ساخته شــده و دارای ناظر و مسئول فنی بوده ،تخریب شد که
این خجالت آور است.

سال بیست و سوم شماره 6660

اجتمــــــاعــی

iran-newspaper

است با پیگیریهای دکتر ربیعی الیحه
حمایــت از حقوق معلولیــن به نتیجه
برســد زیرا بــا تصویب الیحــه حمایت
از توانجویــان بســیاری از مســائل و
مشکالت معلولین مرتفع خواهد شد.
دکتر افتخارزاده مدیر عامل مؤسسه
آتنا نیز گفت :سمنهایی (سازمانهای
مــردم نهاد) کــه در این حــوزه فعالیت
میکنند صدای جامعه هدف هستند.
وی افــزود :توانجویــان هنــوز بــرای
دســتیابی بــه امکانات شــهری مشــکل
دارند .سیســتم آموزشــی کشــور باید به
گونهای باشد که کودکان توانجو بتوانند
در کنــار دیگــر کــودکان ســالم از نظــام
آموزشی بهرهمند شوند.
وی گفــت :نبایــد بــه ســمت ایجــاد
مراکز شبانه روزی برویم بلکه باید نظیر
دیگر کشــورها به ســمت مؤسسهسازی
برای توانجویان گام برداریم.
گرجیــان یکــی دیگــر از توانجویان
بــود کــه بــا انتقــاد از افزایــش تعرفــه
واردات وســایل کمکی گفت :اگر برخی
از این ابزارها وارد کشــور نشــود توانجو
را با مشکالت بیشماری مواجه میکند.
وی همچنیــن از اختصــاص دادن
خودروهــای کــم کیفیــت بــه معلولین
انتقــاد کرد و گفــت :تالش کنید کیفیت
خودروهــای مخصــوص توانجویان را
ارتقا دهید و ســعی شــود از خودروهای
بهتری برای توانجوبان خریداری شود.
در ادامهپورفهیم معاون توانبخشی
کهریــزک گفــت :در ســالهای قبــل
نیروهــای کارشناســی و متخصــص در
اختیار سازمان بهزیستی بود و حمایت
میشدند همینطور از سربازهای امریه
نیــز بهعنــوان نیروهــای خود اســتفاده
میشــد امــا ایــن قضیــه مدتــی اســت
ملغی شده است تقاضا میشود به این
مقولــه نــگاه ویژه داشــته باشــید و بهتر
است به این نیروها گواهینامه داده شود
جهت استخدام راحتر.
مالکــیزاده دبیــر کانــون معلولین
منطقــه  14گفــت :در بررســی کــه در
منطقــه  14تهران انجام شــد پی بردیم
که چهار توانجو در خانه بودند و کســی
بــه غیــر از خانــواده از وجــود آنهــا خبر
نداشت که این ضعف جامعه ما است.
این فرد توانجو گفت :در بسیاری از
مراکز دولتی ،دستشوییها مناسب ویژه
افراد توان یاب نیست.

شــاد کام یکــی از توانجویــان نابینا
در ایــن نشســت بــه اصــاح مــاده 28
آییــن نامــه داخلــی مجلــس کــه افراد
نابینــا نمیتواننــد نماینــده مجلــس
شوند اشاره کرد و گفت :چرا افراد نابینا
نمیتواننــد نماینده شــوند؟ آقای وزیر
از شــما خواهش میکنم پیشنهاد کنید
این ماده قانونی اصالح شود.
کاظم البرزلو مدیر عامل حمایت از
معلولین ضایعــه نخاعی گفت :هزینه
ضایعــه نخاعی در ماه  20میلیون ریال
و برای کسی نظیر من که از گردن دچار
مشــکل نخاعی هستم  40میلیون ریال
اســت .وی تأکید کرد :به جای انتقاد به
وزارت رفاه اجتماعی و بهزیستی کمک
کنیــم تا بتوانند خدمات خود را به توان
جویــان افزایــش دهند .وی گفــت :این
نخستین بار است که وزیر به میان توان
جویان میآید و بــه درد دل آنان گوش
میدهد.
زریــن کفشــیان گفــت :هماکنــون
 47.4درصد از توان جویان کشــور بیکار
هستند در حالی که همه نهادها موظف
هستند ســه درصد از اســتخدام خود را
بــه توانجویان اختصاص دهند .وی به
نگــرش منفــی اجتماعــی در خصوص
توانجویــان انتقــاد کــرد و گفــت:
مهمتریــن مشــکل مــا نگــرش منفــی
جامعه به افراد توان یاب است و از بین
بردن آن ،کار راحتی نیست.
این دانــش آموخته رشــته جامعه
شناســی بیان داشــت :گفتمــان غالب
در خصــوص تــوان جویــان پزشــکی
اســت و کمتر به نــگاه اجتماعی توجه
میشود.
دکتر پناهیــان مدیر عامل مؤسســه
رعــد گفــت :وظیفــه ســمنها و وزارت
کار پیــدا کــردن شــغل بــرای معلــوالن
نیســت بلکــه توانمندســازی معلوالن
و تسهیلســازی مســیر برای اشــتغال و
فعالیت معلوالن است و در این زمینه
کارنامه قابل قبولی داشته است.
در ایــن جلســه غفــاری رئیــس
انجمن اوتیســم هم خاطرنشــان کرد:
فقــط وزارت کار متولــی اوتیســم در
کشــور نیســت بلکــه وزارت بهداشــت
و ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز باید
وارد عمل شــوند؛ ما امیدواریم هر سه
دستگاه دور یک میز سند ملی اوتیسم
را به امضا برسانند.

دُلمه وارد فهرست میراث جهانی
یونسکو شد
در دوازهمین اجالس ساالنه کمیته میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ،غذای
ســنتی ُدلمه از ســوی جمهوری آذربایجان در فهرست میراث جهانی به ثبت
رســید .به گزارش ایســنا ،دوازدهمین نشســت ســاالنه کمیته میراث فرهنگی
ناملمــوس یونســکو کــه از  ۴تا  ۹دســامبر ( ۱۳تــا  ۱۸آذر) در کشــور کره جنوبی
برگزار میشــود ،امســال در مجموع  ۳۵اثر از کشــورهای مختلف را برای ثبت
در فهرســت جهانی مورد بررســی قرار میدهد .در این میان کشــور جمهوری
آذربایجان توانســت پروندهای تحت عنوان «ســنت پخت و به اشتراکگذاری
دلمــه بــه عنوان یک نشــانگر هویت فرهنگی» را در فهرســت میــراث جهانی
ناملموس یونســکو به ثبت برســاند .در جریان جلســات برگزار شــده نشست
ســاالنه کمیته میراث فرهنگی ناملموس یونســکو ،تاکنون « »Kochariنوعی
رقص گروهی از ارمنســتان ،هنر ســنتی بافت نوعی روفرشی با عنوان «شیتال
پاتــی» از ســوی بنگالدش ،ســفر آیینی در شــهر الپاز در زمــان رویداد فرهنگی
آلســیتا از طرف بولیوی ،نوعی حکاکی چوب با نام « »Konjicاز ســوی بوسنی
و هرزگوین و مراسم فرهنگی مربوط به روز اول مارس نیز از سوی بلغارستان
به ثبت در فهرســت میراث جهانی ناملموس یونسکو رسیده است .ایران نیز
امســال پرونده چوگان را به صورت انفرادی و پرونده ساز کمانچه را به صورت
مشــترک با کشــور جمهوری آذربایجان برای ثبت جهانی ارائه داده اســت که
هنوز نوبت بررسی آنها نرسیده است.

برگزاری جشنواره فرصتی دیگر برای با هم بودن
به گزارش «ایران» ،دومین جشنواره بزرگ مؤسسه خیریه کهریزک با
عنوان «فرصتی دیگر برای باهم بودن» با همکاری معاونت فرهنگی
هنری مترو تهران ،همزمان با هفته وحدت و میالد پیامبر مهربانیها
حضــرت محمــد(ص) و امــام جعفرصــادق(ع) در روزهــای  13و 14
آذرمــاه در متــرو امــام خمینــی(ره) ،با هــدف بخشــیدن حس خوب
بــه عموم مــردم برگزار شــد .در این جشــنواره مددجویان آسایشــگاه
خیریه کهریــزک با اجرای موســیقی و برنامههای متنــوع برنامههای
زیادی را اجرا کردند که با اســتقبال مردم روبهرو شد .همچنین تالش
شــد تا به معرفی دســتاوردها و دغدغههای زندگی  3هزار مددجوی
ســالمند ،معلول،کودکان اوتیســم و بیماران مبتال ب ه ام اس پرداخته
شــود .غرفههای مشــاوره اوتیســم ،مشــاوره دیابت و جلوگیری از آن،
رنگ آمیزی و نقاشــی چهره کودکان شــرکت کننده در جشن از جمله
حاشیههای این جشنواره به شمار میرود.

ترمیم حقوق بازنشستگان اولویت صندوق بازنشستگی
سرپرست صندوق بازنشستگی کشــوری گفت :ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری
یکــی از اولویتهــای مهم این صندوق به شــمار میرود .به گــزارش روابط عمومی
صندوق بازنشســتگی ،ابراهیم صادقی فر در نشســت صمیمانه بــا اعضای هیأت
مؤسسمجمععالیکانونهایبازنشستگانکشوری،گفت:مدیراننهادهایدولتی
بایــد بدانند که زمانی آنها هم بازنشســته میشــوند و باید این آینــده را مورد توجه
برای تصمیم گیریهای اکنون قرار دهند؛ همین نگاه سبب میشود که تصمیماتی
که برای بازنشســتگان گرفته میشود با آینده نگری انجام شــود .امیدواریم در آینده
اتفاقات خوب و محسوسی در این حوزه رخ دهد .وی با تأکید براینکه کارهای خوبی
در صندوق بازنشســتگی کشــوری در حوزههای اقتصادی و فرهنگی انجام شــده که
نیازمندبرنامهریزیجدیدوروبهجلواست،گفت:درصندوقبازنشستگیکشوریاز
محلسرمایهگذاریها،بیشاز ۱۷۰۰میلیاردتومانبرایکسریحقوقو ۸۰۰میلیارد
تومانبرایبیمهتکمیلیهزینهمیشوددرحالیکهمجموعایناعتباراتبایدبرای
افزایش رفاه بازنشستگان هزینه شود .وی با تأکید بر اینکه تشکلهای بازنشستگی
ظرفیتهــای قابل توجهــی در همه عرصههــا دارند ،تصریح کرد :باید در پیشــبرد
فعالیتها و انجام امور از تشکلهای بازنشستگی ،کمک گرفته شده تا با همدلی و
همکارییکدیگرموانعموجودبرداشتهشود .صادقیفربااشارهبهضعفهایبیمه
تکمیلی درمان بازنشستگان نیز اظهار داشت :قطعاًضعفهایی در این بیمه وجود
دارد که در حال بررسی برای تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت آن هستیم.

