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چرابهروانشناسمراجعهنميکنیم؟
سید مهدی داودی

انســان شامل روح و جسم است و ســالمتی و خوشبختی انسان در گرو سالمت 
هر دو آنها اســت و نقــص هر کدام، اثر منفی بر دیگری می گــذارد. امروزه دیگر 
علم پزشکی جسم به پیشرفت های زیادی رسیده است و در هر نقطه ای از کشور 
پزشکی که جسم را درمان می کند وجود دارد اما با علم به اینکه »مشکالت ذهنی« 
عامل بســیاری از مشکالت جسمی اســت، اما توجه کمی به »علم روانشناسی« 
می شــود آنهم در حالی که ذهن و روان اســت که مسئول تصمیم گیری است و 
اشــتباه در روندش باعث اثرات بعضا جبران ناپذیر بر دیگران و جامعه می شود. در 
سینما از سوی کارگردانان مختلف به این مساله بسیار پرداخته شده است. دیوید 
فینچر با ساخت آثار بسیار تحسین شده» هفت و باشگاه مشت زنی« نشان داد که 
مشکالت ذهنی تا چه حد انسان را به بیراهه می کشاند و فیلم »تشخیص هویت« 
نیز به خوبی مقوله چند شــخصیتی بودن آنهــم از کودکی، را به خوبی به تصویر 
کشیده است.آمار پایین مراجعه به روانشناس، علل بسیاری دارد که شاید مهمترین 
آن ترس از خوردن برچسب های اجتماعی است. متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار 
اســالم بر حفظ حرمت و آبروی دیگران و دوری از تهمت و توهین به دیگران؛ اما 
برچسب زدن به دیگران یک امر عادی در جامعه است و به دلیل رواج آن و بعضا 
برخورد منفی با دیگران به دلیل حرف و حدیث هایی که پشــت سرش بدون هیچ 
مدرک و منطقی وجود دارد، افراد حاضر نیستند به مشاور مراجعه کنند و در آتش 
جهل دیگران می ســوزند.هزینه های مشاوره و تحت پوشش بیمه نبودن و قیمت 
باالی کاال های اساســی هم دلیل بســیار مهم دیگری است که باعث عدم رغبت 
برای مراجعه به مشــاور شده و همچنین یکی از علل پایین بودن سرانه مطالعه و 
به ویژه کتب روانشناسی است.اما علت مهم و تقریبا فراگیر دیگر، ترس از روبرویی 
با واقعیت و نتایج افعالمان اســت و این عدم قبول مسئولیت کار هایمان، در تمام 
جوانب زندگی اثر منفی می گذارد و ممکن اســت اثراتش قابل جبران نیز نباشد. 
طبیعتا وقتی مســئولیت کاری را بپذیریم، ضامن ســود و ضررهای آن هستیم و 
افرادی که نمی خواهند ضررها را قبول کنند و فقط به فکر برد هستند، از پذیرش 
حرف های منطقی گریزان هســتند زیرا در واقعیت مانند کودکی هستند که تنها 
می خواهند شکالت بخورند و به فکر خراب شدن دندانشان نیستند و مسئولیتش را 
قبول نمی کنند. پرهیز از واقعیت و مسئولیت باعث شده افرادی که توان رفتن نزد 
مشــاور دارند نیز، سالمت روان خود را در حاشیه قرار دهند.سرانه پایین مطالعه، 
باعث ناآگاهی ما از جهان پیرامونمان می شــود و فرصت های پیشرفت بسیاری را 
از ما می گیرد و باعث مجهول ماندن هزاران شخصیت و داستان برای ما می شود؛ 
آنهم در حالی که نویسندگانی نظیر شکسپیر، آلبر کامو، داستایوفسکی و ماکسیم 
گورکی، نویسندگانی هستند که بر جامعه معاصر خود تاثیرات بسیاری گذاشتند 
و الگوی بسیاری دیگر از نویسندگان نسل های بعد خود بودند. پایین بودن مطالعه 
باعث بیشــتر شــدن ارتفاع دیواری که خود را در آن محصور کرده ایم می شود و 
خودبینی و توهم آگاه بودن به همه مســائل را بیشتر در وجود ما نهادینه می کند 
و باعث نرفتن دنبال علم و آگاهی و در نهایت پیشــرفت خود و دیگران می شود. 
امروزه دیگر فضای مجازی نیز به یکی از ارکان زندگی در کل جهان تبدیل شده و 
در این فضا مطالب بســیار مفیدی به رایگان وجود دارد. اما در کشورمان، به دلیل 
نداشتن سواد رسانه ای، هنوز نمی دانیم که آیا باید از فضای مجازی استفاده کنیم یا 
خیر؟ نمی دانیم چه مقدار زمان صرف آن کنیم و دنبال چه مطالبی برویم و چگونه 
مطالب علمی را از انبوه مطالب زرد تشــخیص دهیم، مطالب زردی که به خوبی 
رنــگ و لعاب دارند و مخاطب را جــذب می کنند. اما مطالب مفید نیز به تنهایی 
کافی نیســتند و مطالعه هر نوع مطلبی در فضای مجازی مانند سرنخی است که 
باید به مطالعه کتاب ختم شود، فارغ از موضوع آن. اما مطالعه روان و سالمت آن 
چه تاثیر مثبتی دارد؟ مرکز تصمیم گیری مغز است و ذهن سالم بهترین تصمیمات 
را می گیــرد و این تصمیمات به دلیل اجتماعی بودن جهان، اثراتش را بر دیگران 
می گذارد. پائولو کوئیلو در کتاب کیمیاگر می گوید: هر چیزی که پیشــرفت کند، 
اطرافیانش نیز پیشرفت می کند. این جمله به خوبی نشان می دهد که هر حرف و 
عمل ما چه تاثیر مهمی بر پیرامونمان دارد.مطالعه روانشناسی و مراجعه به مشاور 
باعث آگاه شــدنمان به این مســاله که روان هر شخص شامل سه بخش: کودک، 
والد و بالغ است می شود و با مطالعه کتاب »تحلیل رفتار متقابل اثر اریک برن« به 
خوبی منشا هر رفتارمان و اینکه در کدام حالت بودیم را متوجه می شویم. با مطالعه 
کتاب » تئوری انتخاب اثر ویلیام گالسر« مراتب تصمیم گیری و مسئولیت پذیری 
را یاد می گیریم و با مطالعه آثاری همچون »انســان در جستجوی معنا اثر ویکتور 
فرانکل و از شــادکامی تا بالندگی اثر مارتین سلیگمن« به خوبی به تکامل ذهنی 
می رســیم و مسیر مطالعه کتاب های فاخر را برای ما هموار می کند و هنر حیاتی 
پذیرش صحبت های دیگران و تعامل را در ما رشد می دهد. زیرا یکی دیگر از علل 
عدم مراجعه به روانشناس یا نیمه کاره رها کردن آن، این است که شخص فقط به 
دنبال تایید شدن افکارش است و سخنان مشاور را قبول نمی کند.کسی که ذهن 
سالمی دارد، در مراحل مهم زندگی مانند ازدواج بالغانه عمل می کند و در ادامه در 
امر تربیت کودک، سربلند بیرون می آید. زیرا ازدواج یکی از مهم ترین انتخاب های 
زندگی اســت و کودکی که به طور صحیح تعلیم دیده باشد، در بزرگسالی مانند 

یک انسان کامل رفتار می کند و باعث ایجاد جامعه ای  سالم و پیشرفته می شود.

یادداشت
»مردمساالریآنالین«گزارشمیدهد

کمک های ناچیز بهزیستی در بحران کرونا
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تحصیل۱۲هزاردانشجویمعلولدردانشگاههایغیردولتی

»فهرست ۱۰۰هزار خانواده ای که سازمان بهزیستی اخیراً 
هزینه کمک معیشتی به حسابشان واریز کرده چگونه تهیه 
می شــود که من با داشتن شدت معلولیت و شرایط خاص 
این بار هم در آن فهرســت نبودم؟« این ســؤالی است که 
بهنام امینی با معلولیت بینایی مطلق و شــنوایی نســبی 
مطــرح می کند. او که متأهل، بیکار و مســتأجر اســت 
ادامه می دهد: »آیا بهزیســتی، عضوی با شدت معلولیت 
بیشــتری از من دارد یا می خواهد افراد دارای معلولیت را 
بر ســر انعکاس فقر و نداری خود، به یک رقابت بی مورد و 
بی سرانجام وارد کند؟ آیا ما برای برخورداری از کمک های 
ناچیز بهزیســتی باید تصاویر زندگی فالکت بارمان را در 
اختیار رســانه ها قرار دهیم تا مدیران بهزیستی باور کنند 
تعداد خانواده های بی بضاعت تحت پوشش این نهاد بسیار 
بیشــتر از یکصد هــزار مورد هســتند؟ »فریده آملی هم 
می گوید: آیا همه خدمات ســازمان بهزیســتی به همین 
صد هــزار معلول می رســد و این نهاد در قبــال هزاران 
خانواده دیگر مســئولیتی ندارد؟ من و همسرم که هر دو 
معلولیت شدید جسمی داریم و صاحب دو فرزند کوچکیم 
در کجای جغرافیای بهزیســتی مورد رصــد و توجه قرار 
می گیریم؟او خاطرنشــان می کند: منظور من این نیست 
کــه چرا به خانواده من کمک معیشــتی نداده اند. من اگر 
این مبلغ را دریافت می کردم باز هم از این رفتار بهزیستی 
انتقاد می کردم چرا که اکنون افراد تندرســت که صاحب 
شغل و درآمد ثابت هستند هم با مشکل ارتزاق مواجه اند 
و طبیعتاً این مشکل در میان قشر آسیب پذیر بسیار حادتر 
اســت بنابراین مدیران بهزیستی نباید با این حرکت های 
ناگهانــی و ناچیز توهم انجــام وظیفه بردارنــد. وظیفه 
بهزیستی احیای زندگی هاست نه اعانه پراکنی های موردی.

۳۰ میلیارد تومان برای اقلیت 
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور در چند روز گذشته از 
واریز مبلغ ۳۰۰هزار تومان کمک معیشــتی به حســاب 
۱۰۰هزار خانواده تحت پوشش این نهاد با مساعدت بنیاد 
مستضعفان خبر داده است.به گزارش مردم ساالری آنالین، 
وحید قبادی دانا در این خصوص بیان کرده: در این شرایط 
که مردم با ویروس کرونا درگیر هستند بنیاد مستضعفان 
حمایت هایی از جامعه هدف ســازمان بهزیستی داشته و 
این بار هم مبلغ ۳۰میلیارد تومان برای کمک به ۱۰۰هزار 
خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی تحت عنوان کمک  
معیشــتی اختصاص داده است.وی همچنین گفته: از این 
۱۰۰هــزار خانوار، حدود ۷۰ هزار خانــوار از خانواده های 
افــراد دارای معلولیت و حــدود ۳۰ هزار خانــوار هم از 

خانواده هایی هستند که زنان سرپرست خانوار مسئولیت 
اداره آن هــا را بر عهده دارند که با تشــخیص مددکاران 
در استان های سراسر کشور مشمول دریافت کمک هزینه 
معیشتی شده اند.این اقدام ســازمان بهزیستی به ویژه در 
شــرایط کنونی اگرچــه اقدام خوبی اســت اما به دالیلی 
صدای معلوالن، مدیران سمن ها و فعاالن حوزه معلولیت 
را درآورده اســت.برخی از فعاالن این حــوزه می گویند: 
سازمان بهزیســتی اگرچه باید برنامه های اثربخشی برای 
مواقع بحرانی داشــته باشد اما در چند ماه اخیر در عمل 
نشــان داده که در این زمینه حرفی بــرای گفتن ندارد.
به گفته آنها این ســازمان در تمام مدتی که کشــور و به 
موازات آن جامعه تحت پوشش بهزیستی با شیوع ویروس 
کرونــا درگیر بوده انــد همچنان به وظایــف روزمره خود 
مشــغول بوده و به جز یک مورد پرداخــت کمک هزینه 
تهیه اقالم بهداشتی و یک مورد کمک  معیشتی که هر دو 
توسط بنیاد مســتضعفان تأمین هزینه شده، هیچ تمهید 
و تفکری برای رسیدگی به حال جامعه هدف خود از خود 
نشــان نداده، درحالی که انتظار می رفت بهزیستی در این 
ایام تمام تالش خود را بــه کار بندد تا توجه خاص دولت 
به اقشــاری معطوف شــود که حتی در شرایط عادی هم 
وضعیت غیرعادی دارند.این کارشناســان بــا بیان اینکه 
»امروز روزی اســت که بهزیســتی باید پتانسل بیشتری 
را صرف برون رفت از شــرایط اضطرار کند« می گویند: با 
توجه به شــرایط فعلی، انفعال سازمان بهزیستی در عدم 

رایزنی با مراجع باالتر برای دریافت کمک های ویژه برای 
مددجویان سوال برانگیز اســت و معانی خاصی دارد.یکی 
از کارشناســان که از مدیران فعلی سازمان بهزیستی نیز 
هســت بیان می کند: بهزیســتی زیرمجموعه وزارت رفاه 
اســت و رئیس سازمان اگرچه می تواند از طریق وزیر رفاه 
صــدای خود را به اعضای هیأت دولت رســانده و از آنان 
اســتمداد بطلبد اما در این خصوص قدمی برنمی دارد یا 
اقداماتش آنقدر ضعیف اســت که تاکنون اثر و نتیجه ای 

نداشته است.
وی که نخواســت نامش ذکر شود، تأکید می کند: اگرچه 
بنیاد مســتضعفان در مقابــل جامعه وظایفــی بیش از 
پرداخت کمک معیشــتی دارد اما این امر که وزارت رفاه و 
بهزیستی در شرایط حساس فعلی قدمی برای مددجویان 
برنمی دارند و مرتب به ســراغ این بنیاد -که کمک هایش 
حتی بــه نیمی از واجدین شــرایط دریافــت کمک هم 
نمی رسد- می روند جای تعجب دارد و سوال این است که 
اگر بنیاد مســتضعفان وارد این همکاری نمی شد تکلیف 

چه بود؟
فرار از اتهام

سورنا نوریانی نیز می گوید: بهزیستی هنوز درگیر اقدامات 
شعاری اســت، این سازمان با پرداخت کمک های موردی 
و به اصطالح معیشــتی، تنها به درصد کوچکی از جامعه 
هدف خود، یاری آن هم در حد بسیار اندک می رساند و از 
این مسیر خود را از اتهام بی تفاوتی در قبال جامعه هدف 

و عدم کمک رســانی به اقشــار ضعیف می رهاند.این فعال 
حوزه معلوالن که عضو هیأت مدیــره یکی از انجمن های 
معلوالن نیز هســت، می گوید: بهزیستی باید شاخص های 
انتخاب یکصد هزار خانواده دریافت کننده کمک معیشتی 
را عنوان کــرده و توضیح دهد برای دســتگیری از باقی 
افراد جامعه هدف خود که شامل دریافت این کمک هزینه 
نشــدند چه برنامه ای دارد.نوریانی با بیان اینکه ســازمان 
بهزیســتی در خدمت دهی خود دچار کم فروشــی است، 
تأکیــد می کند: این نهــاد صرفنظر از اینکــه در ارتقای 
توانایــی مددجویان برای مقابله بــا ویروس کرونا هنوز از 
محل اعتبارات خود مســتقاًل کمکی به مددجویان نکرده 
و در امداد گرفتــن از وزارت رفاه و مجموعه هیأت دولت 
نیز موفقیتی نداشــته، پس از عبور این بحران قطعاً اثبات 
کند که در میان تحت پوششــین خود تنها همین تعداد، 
نیازمند واقعی هســتند و دیگــر از ناکافی بودن اعتبارش 

ناله و گالیه نکند.
دردی به نام دستپاچگی مدیریتی

سازمان بهزیستی در تقویت بدنه جامعه هدف خود برای 
مهار بحــران کرونا، عملکرد چندان قابل قبولی نداشــته 

است. 
این ســازمان اگر چه در ماه های اول شیوع ویروس کرونا 
شــوکه شــد و با تعطیلــی مراکز نگهــداری، ضدعفونی 
کردن مراکــز و ممنوعیت مالقات از مددجویان ســاکن 
در آسایشــگاه ها و عملیات پیشگیری از ابتال را با فوریت 
آغــاز کرد امــا در ادامه دچار افول عملکرد شــد و اقدام 
جدی دیگری از این سازمان مشــاهده نشد.آنگونه که از 
شــواهد و از عملکرد بهزیســتی برمی آید این نهاد آنگونه 
که شایسته نامش است عمل نمی کند و در ارائه خدماتش 
به جــز محدودیت های بودجه ای با چالــش بزرگی به نام 
دستپاچگی مدیریتی مواجه اســت وگرنه کدام نهادی با 
حساســیت جامعه هدف بهزیســتی و با داشتن پتانسیل 
عظیمی مانند هزاران مددکار دلســوز و شــریف دســت 
روی دست می گذارد و در شــرایط بحرانی فعلی حتی از 
دادن مشاوره های پزشکی-تلفنی به مددجویان )به عنوان 
کوچکترین کار ممکن( بهره نمی برد؟اینطور که پیداست 
موضوع کرونا و لزوم توانمندسازی جامعه هدف در مقابله 
بــا آن حتی در رئوس هرم مدیریتی بهزیســتی نیز جزء 
اولویت ها قرار نگرفته و »کمبود اعتبار« بهترین پوشــش 
برای اســتتار و پنهان کردن هرگونه اهمال، بی برنامگی و 

بی تعهدی است.
*خبرنگار حوزه معلوالن

سخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد شناسایی و فوتی 
ناشــی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز ۳ آذر 
تا روز ۴ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۳ هزار و ۷۲۱ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشــور 
شناســایی شد که دو هزار و ۸۰۱ نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۸۸۰ هزار 
و ۵۴۲ نفر رســید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول این ۲۴ 

ســاعت، ۴۸۳ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۵ هزار و ۷۳۸ نفر 
رســید.الری گفت: خوشــبختانه تا روز ۴ آذر، ۶۱۷ هزار و 
۷۱۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 

شده اند.وی گفت: ۵۸۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.الری 
افــزود: تا روز ۴ آذر، پنج میلیون و ۸۷۱ هزار و ۹۸ آزمایش 

تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.

به گفته وی، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، 
ایالم، خراســان رضوی، مازنــدران، چهارمحال و بختیاری، 
البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.به گفته 
الری، اســتانهای هرمزگان، فارس، گلســتان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

ســردار هادیانفر گفت: با توجه به شــرایط جوی، زمستان 
امســال متفاوت تر از ســال گذشــته خواهد بودو توصیه 
مــا با توجه به شــیوع ویروس کرونا پرهیز از ســفرهای 

غیرضروری است.
به گزارش ایلنا، هفتادویکمین جلســه کمیته هماهنگی 
اجــرای طرح های ویــژه ترافیکی با حضور ســازمان های 
مرتبط اعم از ســازمان راهــداری، اورژانس، هالل احمر، 
امدادخودرو و ســایپا، هواشناســی و ... به ریاست سردار 
»ســیدکمال هادیانفر« رئیس پلیس راهور ناجا در سالن 
جلســات این پلیس برگزار گردید.در این جلســه  سردار 

»تیمور حسینی« جانشین پلیس راهور ناجا ابتدا نکاتی را 
پیرامون هماهنگی دستگاه های مسئول با پلیس در اجرای 
طرح زمستانه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار دادند 
و برخی نقاط ضعف و کاســتی ها و علل تصادفات ســال 

گذشته را  تشریح کردند.
همچنین نمایندگان سازمان های حاضر در جلسه هرکدام 
جداگانه، نکات و مســائل مربوط به حوزه خود را مطرح و 
آمادگی خود را برای اجرای طرح ترافیکی زمســتان سال 

جاری را اعالم نمودند.
ســردار هادیانفر در این جلسه اظهار داشــت: ۲۳۶ هزار 

کیلومتــر جــاده و هزار و ۱۴۷ شــهر داریــم که تمامی 
دســتگاه ها در چندمین مرحله محدودســازی جاده های 
کشور در شــرایط کرونا پای کار بوده و فعالیت کرده اند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با توجه به شــرایط جوی، 
زمستان امســال متفاوت تر از سال گذشــته خواهد بود، 
چون در آخرین ماه فصل پاییز در قســمت های شــمالی 

کشور، زمستان را تجربه می کنیم.
وی افــزود: همچنان تاکید داریم هموطنان از ســفر های 
غیرضروری اجتناب کنند، اما ناوگان حمل و نقل عمومی 
همچنان در جاده ها در حال تردد است و ایمنی آن ها باید 

جدی گرفته شود.سردار هادیانفر اظهار داشت: تاکنون به 
دســتور وزیر محترم راه و شهرسازی یکصد نقطه پرخطر 
کشور ترمیم و بازسازی شده است و برای تردد اتوبوس ها 
نیز باید قبل از فرا رسیدن طرح ترافیکی زمستان، معاینه 

فنی تمامی اتوبوس ها ارزیابی شود.
رئیــس پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به شــرایط جوی 
نامســاعد به تمام شــهرداری ها اعالم می کنیم که مانند 
گذشــته در برخی معابر غافلگیر نشویم و معابر شهری را 
برای بارش برف با شــن و نمک پاشی به موقع و جانمایی 

کیسه های ماسه در تمامی مناطق محیا نمایند.

قبادی دانا گفت: حدود ۱۲ هزار نفر از دانشــجویان دارای 
معلولیت تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه های غیردولتی 
هستند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وحید قبادی 
دانا رئیس ســازمان بهزیستی کشور در مراسم امضا تفاهم 
نامه ای که میان ســازمان بهزیستی و ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی منعقد شد، اظهار کرد: هدف ما این است 
که فرد دارای معلولیت، دارای زندگی مستقل همراه با شان 
و منزلت اجتماعی، در بســتر جامعه و در درون خانواده و 
همــراه با ایجاد زمینه برای مشــارکت موثر آن در اجتماع 
را داشته باشد.رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: 
بنابراین امروزه گسترش مراکز شبانه روزی نگهداری افراد 
دارای معلولیت خدمتی برای جوامع محســوب نمی شود، 
بلکــه میزان حضور افراد دارای معلولیت در درون جامعه و 
فعالیت اجتماعی آن ها است که نشان دهنده ایجاد شرایط 
مناســب در جوامع اســت، لذا یکی از اهتمام های ویژه  ما 
در فعالیت ها موضوع دســترس پذیری و مناســب سازی 
جوامع و مبلمان شــهری و ساختار های مختلف بوده است 
که در این زمینه در ســتاد هماهنگی و پیگیری مناســب 
سازی کشور با دستگاه های مختلف همکاری های نزدیکی 

را داشــتیم. در آخرین جلسه که به میزبانی وزارت آموزش 
و پرورش بود ما میهمان دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش 
و پرورش بودیم.وی با اشــاره به حوزه توانمندسازی افراد 
دارای معلولیت بیان کرد: هدف ما این است که این افراد به 
اندازه کافی توانمند شوند. یکی از زمینه های توانمندسازی 
افراد دارای معلولیت موضوع تحصیل آنهاست. حدود ۱۵۸ 
هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش آموزانی هســتند که 
تحت پوشش خدمات حمایتی و تخصصی و فنی بهزیستی 
قرار دارند.قبادی دانا در بخش دیگری از صحبت های خود 
به موضوع توانمندســازی معلوالن در اجتماع اشــاره کرد 
و گفــت: بیش از ۱۶۰۰ مجموعه مرکــز غیردولتی روزانه 
برای این افراد فعال هســتند که در ســطح کشور به بیش 
از ۵۰ هزار نفر از این افراد خدمت رســانی می کنند.رئیس 
سازمان بهزیستی کشــور ادامه داد: خانواده های این افراد 
نیز در فشار و مضیقه های فراوانی هستند. وقتی فرد دارای 

معلولیت در یک خانواده است هزینه هایی را بر خانواده وارد 
می کنــد که حتی اگر خانواده به لحاظ اقتصادی مشــکل 
نداشته باشــد با این هزینه ها به خط فقر نزدیک می شود.

وی با اشــاره به همکاری ها و فعالیت های مشترک سازمان 
بهزیستی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: 
سازمان بهزیستی و ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
همکاری های نزدیکی را از ســال های متمادی داشته اند و 
امید است این تقویت شود و گسترش یابد.قبادی دانا گفت: 
امــروز ویژه کردن، خاص کردن یا ایزوله کردن افراد دارای 
معلولیت مد نظر نیســت و هدف مــا تلفیق اجتماعی این 
عزیزان است. بخشــی از دانش آموزان دارای معلولیت که 
دارای شرایط خاص هستند و امکان حضور آن ها در مدارس 
عادی نیســت و در مدارس اســتثنایی ساماندهی شدند و 
بخش اعظم آن ها در ســایر مدارس عــادی حضور دارند. 
تالش ما این اســت که شــرایطی فراهم شود تا با آموزش 

و توانمندســازی برای خانواده هــا و دانش آموزان به روزی 
برسیم که اکثریت یا همه این افراد بتوانند در مدارس عادی 
حضور داشته باشند. رئیس سازمان بهزیستی افزود: در حال 
حاضــر حدود ۱۲ هزار نفر از دانشــجویان دارای معلولیت 
تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه های غیردولتی هستند. 
طبق قانون برای افرادی که دارای معلولیت متوسط،شدید 
و بســیار شدید هستند و دهک درآمدی آنها، دهک یک تا 
۷ اســت موظفیم شــهریه را به طور کامل پرداخت کنیم. 
همچنین حدود ۲۰۰۰ نفر از دانش آموزان دارای معلولیت 
که در مدارس دولتی تحصیل می کنند نیز از سال گذشته 
به عنوان کمک هزینه تحصیلی تشــویقی هر ترم مبالغی 
بــر روی کارت بانکــی آن ها شــارژ شــد.وی در ادامه به 
هدایت تحصیلی افراد دارای معلولیت اشــاره کرد و افزود: 
آموزش و پرورش اســتثنایی می تواند این زمینه را فراهم 
کند تا آن ها در رشته هایی که می توانند بیشتر موثر باشند 
هدایــت تحصیلی صورت گیرد. البتــه این همکاری میان 
ســازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی در زمینه 
کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی و حمایتی می تواند بهتر 

صورت گیرد.

خبرخوشوزارتکاربرایخانهدارشدنکارگران معاون امور تعــاون وزارت کار از تخصیــص اعتبار ۷۵۰۰ 
میلیارد تومانی برای تعاونی های مســکن کارگری خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمد جعفر کبیری، 
معــاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار 
کرد: از منابع داخلی بانک توســعه تعاون یک خط اعتباری 
۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی های مســکن به ویژه با 
اولویت تعاونی مسکن کارگری ایجاد شده است که به صورت 
میانگین به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت 
۱۰ ساله با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد 
قــرار می گیرد که آن ها می توانند هــم از طریق اقدام ملی 
مســکن این کار را انجام دهند و هم تعاونی های مسکن و 
مسکن کارگری که مجزا به ادارات کل ما مراجعه می کنند 
و می توانند در صورت داشــتن مجوز های قانونی از این خط 
اعتباری استفاده کنند.وی بیان کرد: تمامی عزیزانی که به 
هر دلیلی تا کنون خانه دار نشــده اند به ویژه قشــر کارگر 
که در این شــرایط اقتصادی دچار تنگنا شــده و مستاجر 
هستند، تعاونی های مسکن کارگری می توانند تشکیل شوند 
و اکنون هم از ۱۴ استان درخواست داشته ایم و ما هم به این 
درخواست ها پاسخ مثبت داده ایم و آن ها نیز به بانک معرفی 
شده اند که در این میان، می توانند در صورت داشتن زمین 
و یا دریافت زمین از طریق وزارت مســکن، فرآیند خود را 
طی کنند که این زمین ها می توانند به صورت رایگان و یا با 
اقساط بلند مدت باشند.کبیری تصریح کرد: زمین در اختیار 
تعاونی مسکن کارگری قرار داده می شود به ویژه در نزدیکی 
نواحی صنعتی که با هماهنگی شرکت شهرک های صنعتی، 
زمین هایی که امکان ســاخت و زندگی در آن ها وجود دارد 
در اختیــار کارگران قرار می گیرد و در حال حاضر هم چهار 

نقطه شــروع کرده اند که بیش از ۸۶۰۰ نفر از کارگران در 
این تعاونی مســکن عضو شده اند.وی گفت: عموما کارگران 
تشکل هایی دارند یا خودشان عضو تعاونی هایی هستند. اگر 
احیانا عضو تعاونی مسکنی نیستند، می توانند در واحد خود 
این درخواست را به کارفرمایان خود ارائه کنند و یک تعاونی 
مسکن تشکیل دهند که این کار در حال حاضر کار سختی 
نیست و از طریق ســامانه جامع هوشمند تعاون می توانند 
بــه صورت غیرحضوری، تعاونی های خود را ثبت و پیگیری 
کنند و با توجه به شــرایط کرونایی، نیاز به مراجعه افراد به 
اداره های کل تعاونی در کشور نیست و پس از آن که تقاضای 
افراد ثبت شد و مجوز های الزم برای ساخت زمین های خود 
را گرفتند، می توانند به بانک های توســعه تعاون در سراسر 
کشور مراجعه کنند و این تسهیالت را دریافت کنند.معاون 
امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این 
خط اعتباری مجموعا برای ۷۵ هزار واحد ایجاد شده است 
که امیدواریم به محض تمام شدن این رقم، این خط اعتباری 
را بــه صورت مجدد تمدید و خطــوط اعتباری جدیدی را 
ایجاد کنیم.وی افزود: کارگران می توانند یا عضو یک تعاونی 
مســکن شوند و نماینده آن تعاونی مسکن به ادارات کل ما 
مراجعه می کند و یا اینکه از طریق طرح اقدام ملی مسکن 
که قباًل ثبت نام کرده اند اقدام کنند.کبیری تصریح کرد: به 
دلیل اینکه عموما، چون تعداد واحد ها در تعاونی مســکن 
باالســت بین ۲ تا ۳ سال، این خانه ها ساخته می شوند. اما 
برخی از واحد ها به محض اخذ مجوز های الزم می توانند یک 

ســاله ساخته شــوند و از این خط اعتباری به نحو مطلوبی 
اســتفاده کنند.معاون امور تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: با بخشنامه ما، تا کنون، افراد و تعاونی های 
مسکنی از ۱۴ استان معرفی شده اند که مجموعا ۶۴ تعاونی 
کارگری و غیر کارگری به بانک توســعه تعاون در سراســر 
کشــور در این مدت کوتاه که خبر اعالم شده، معرفی شده 
اند که افراد می توانند باز هم تعاونی مســکن جدید تشکیل 
دهند و یا اگر در گذشــته تعاونی مسکن موفقی داشته اند، 
می توانند با طرح های جدیدی که در آن جا تعریف می شود 
به عضویت این طرح ها در آیند و از این خط استفاده کنند.

وی تاکید کرد: از مجموع ۸۴۰ هزار واحد تعاونی های مسکن 
مهر، بیش از ۹۲ درصد آن ها به متقاضیان تحویل داده شده 
اســت که امیدواریم ۸ درصد باقیمانــده را هم با یک خط 
اعتباری جدید در بانک توسعه تعاون در اختیار آن ها برای 
تکمیل واحدهایشان قرار دهیم. قول می دهیم که قالب آن ها 
تا پایان ســال و نیز پرونده تعاونی های مسکن مهر تا پایان 
شهریور ۱۴۰۰ به اتمام برسد. در حال حاضر هم می توانیم 
بگوییم که تقریبا تمام شده است، به طوری که ما مجموعا 
در دولت تدبیر و امید، ۱۴درصد تعاونی های مســکن مهر 
تحویل متقاضیان شــده بود و مابقی تا ۹۲ درصد، واحد ها 
در این دولت تحویل داده شــده است و از مجموع ۷۴ هزار 
واحد تعاونی مسکن مهری که دچار مشکالت حقوقی شده 
بودند به لطف خدا، با تشکیل کمیته های موارد خاص استانی 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آن تعداد به شــدت 

کاسته شــده اســت تا جایی که به کمتر از ۱۴ هزار مورد 
رسیده اســت که با همکاری قوه قضاییه، این تعداد هم تا 

پایان سال مشکالتشان برطرف خواهد شد.
کبیــری گفت: یک طرحی را به صــورت کلی با محوریت 
معاونت محترم اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اجرا کردیم که در آن افراد از طریق ســامانه کارا 
ثبت نام کرده اند و می توانند از تسهیالت آن استفاده کنند، 
همچنیــن یک خط اعتباری ۱۴ درصدی را برای توســعه 
بازار تعاونی هایی که به خاطر کرونا دچار مشــکل شده اند، 

ایجاد کرده ایم.
 البته یک خط اعتباری ۱۲ درصدی را هم برای تعاونی هایی 
که تولیداتی برای شــبکه بهداشت کشور و مبارزه با کرونا 
از جمله ماســک، گان و مواد ضدعفونی کننده داشته اند، 
ایجاد کرده ایم.معاون امــور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی ادامه داد: مــا برای تعاونی هــای جوانان، زنان، 
توان یابان و بخصــوص تعاونی های دانش بنیان، یک خط 
اعتباری را هم از طریق بانک توســعه تعاون و هم از طریق 
صندوق کارآفرینی امید بــا نرخ بین ۸ تا ۱۲ درصد ایجاد 
کرده ایم برای این که تعاونی ها برای اشــتغال زایی بیشتر 
بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، و تعاونی های جوانان 
و دانش بنیان هم برای دریافت این تسهیالت مي توانند تا 
ســقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه این وام را از طریق 
کمک هایی که ما توســط صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون ارائه کرده ایم، دریافت کنند که به اندازه این مبلغ به 
آن ها ضمانت نامه داده مي شود تا هم از صندوق کارآفرینی 
امید و هم از بانک توســعه تعاون بتوانند این تسهیالت را 

راحت تر دریافت کنند.

نیاز۳۰هزارمیلیاردتومانیتهرانبرایتوسعه
ونوسازیناوگانحملونقل

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران اعالم کرد که برای توســعه و 
نوســازی ناوگان عمومی شهر نیازمند، ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال هستیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران، سید 
مناف هاشمی با بیان اینکه تهران بالغ بر ۵۷۰۰ دستگاه اتوبوس و بالغ بر ۱۵۰۷ 
قطار مترو و قریب به ۸۰ هزار دستگاه تاکسی دارد که باید نگاهی هم به وضعیت 
فرســودگی ناوگان داشــت گفت: در حوزه مترو ۴۰۰ دستگاه قطار ما نیازمند 
اورهال بوده، در حوزه اتوبوســرانی نزدیک به ۶۰ درصد ناوگان فرسوده است و 
تنها ۴۰ درصد ناوگان را میتوان تا ۵ ســال آینده استفاده کرد.هاشمی در ادامه 
با بیان اینکه قریب به ۴۰ هزار دستگاه تاکسی شهر تهران نیز نیارمند نوسازی 
است تاکید کرد: وضعیت ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت به لحاظ فرسودگی 
اصال مطلوب نیســت با این تفاصیل روزهای کرونا را به وضعیت موجود اضافه 
کنید .وی اظهار داشت: طی ماه های کرونا درآمد شهرداری تهران از محل حمل 
ونقل عمومی کاهش چشــمگیری داشته اما در عین حال تالش کردیم فاصله 
گذاری اجتماعی را در ناوگان عمومی شــهر اعمال کنیم .معاون شهردار تهران 
با تاکید بر اینکه توســعه و نوسازی ناوگان عمومی پایتخت نیازمند منابع مالی 
اســت گفت: در حال حاضر ۲۵۰ کیلومتر مترو داریم که باید به ۵۰۰ کیلومتر 
برسد که با توجه به عدم حمایت دولت در تامین منابع و البته قیمت تمام شده 
مترو و اتوبوس که مردم باید پرداخت مي کردند، این امر محقق نشــده اســت 
.به گفته هاشــمی، هر کیلومتر مترو هزار میلیارد تومان هزینه دارد و به عبارتی 
متــرو تهران به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جهت تکمیل نیاز دارد این 
در حالیســت که کجا دولت طی ۱۰ سال گذشته در بودجه خود ریالی را برای 
حمل ونقل عمومی در نظر گرفته و پرداخت کرده است ؟وی ادامه داد: در حوزه 
اتوبوســرانی حداقل به ۱۰ هزار اتوبوس در برنامه ۱۰ ساله تهران نیازمندیم به 
عبارتی دیگر ناوگان عمومی پایتخت برای نوســازی) طی ۱۰ ســال آینده ( به 
۳۰۰ هــزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد کــه اگر بخواهیم این برنامه را 
محقق کنیم باید  ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین شود.هاشمی 
در پاســخ به اینکه چرا تاکنون نوســازی ناوگان عمومی محقق نشده است به 
تجربه جهانی توسعه حمل ونقل اشــاره کرد و گفت: دولت، شهرداری و مردم 
سه اهرم همراه با هم هســتند که در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی حرکت 
مي کنند. هاشمی معتقد است، شهرداری تهران یک نهاد عمومی غیر دولتی است 
و اگر یک مدیر نتواند درآمد زایی کند؟ ماندن و نماندنش بی مفهوم بوده و بی 
خاصیت است بر اساس تجربه ۳۰ ساله عرض میکنم، نمي گویم همه بار بر دوش 
دولت بلکه معتقدم یک ســوم دولت، یک سوم شهرداری و یک سوم شهروندان 
در این زمینه ســهم دارند. معاون شهردار تهران تصریح کرد: قیمت تمام شده 
بلیت مترو ۱۵ هزار تومان است یا باید قیمت واقعی بلیت را از مردم بگیریم که 
دولت مخالف آن اســت یا باید جبران شــود و در بودجه سنواتی دولت سهمی 
برای توسعه مترو در نظر گرفته شود، ما نمی گوییم مردم ۱۵ هزار تومان بدهند 
امــا می توان ۵۰۰۰ تومان از آنها گرفت.بنا براعالم روابط عمومی معاونت حمل 
ونقل و ترافیک شــهرداری تهران؛ به گفته هاشمی، امروز شهروندی اگر بخواهد 
از منطقه یک به ۲۲ تهران با اسنپ یا تاکسی دربست برود باید ۵۰ هزار تومان 
بپردازد اما با مترو و اتوبوس با هزار یا ۱۲۵۰ تومان این مســیر را طی مي کند.

وی با تاکید بر اینکه حمل ونقل عمومی دغدغه شــهرداری تهران است، گفت 
: ۶۰ درصد بودجه شــهرداری تهران به حمل ونقل عمومی اختصاص دارد که 
بخش اعظمی از آن محقق مي شــود .لذا بر فرض که ۱۲ هزار میلیارد تومان از 
بودجه اختصاص یافته شــهرداری تهران  محقق شود به همین میزان نیز باید 

دولت بپردازد.

خبر


