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معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام هفدهمین دوره از سفر معنوی عتبات دانشگاهیان از ۱۰ تیر آغاز شد و تا 23 
تیر ادامه دارد.

وی گفت: میزان ظرفیت اعزام در این دوره از سفر معنوی عتبات عالیات ۱۶ هزار نفر است که دانشجویان مجرد، متأهل، استادان و کارمندان به این 
ســفر معنوی اعزام می شــوند. زارع افزود: زمان اعزام از ۱۵ مرداد آغاز می شود و تا ۸ آبان ادامه دارد که زائران سفر زمینی از یک میلیون تومان و سفر 

هوایی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام بهره مند می شوند.
 وی گفت: زمان قرعه کشــی هفدهمین دوره از ســفر معنوی عتبات عالیات 23 تیر اســت و دانشــجویان و اســتادان می توانند از طریق ســامانه 

www.labbayk.ir ثبت نام کنند.

معلولیت مشكل جامعه، یا مشكل فرد؟

شهال منصوریه 

آغاز هفدهمین 
دوره ثبت نام عتبات 

دانشگاهیان 
  خبر 

از خانه خارج می شــود. امروز باید به دانشگاه برود، 
به سختی وارد خیابان اصلی می شود و منتظر رسیدن 
وســیله ای مناسب برای رسیدن به مقصد کنار خیابان 
می ایســتد. عصایی که در دست دارد در راه رفتن به او 
کمک می کند تا به محوطه اصلی دانشــگاه برسد. برق 
قطع شده اســت و آسانسور خاموش. باید بیش از 4۰ 
پله را طی کند تا به کالس درســش در طبقه چهارم 
برســد. برای باال رفتن از این تعداد پله نیازمند کمک 
اســت. همه در کالس درس هستند، ساعتی می گذرد 
و از کمک خبری نمی شود، البد همه مشغول تحصیل 
علم و دانش اند؟ اگــر وضع همین طور پیش برود باز 

هم ساعت اول کالس را غیبت می خورد.
معلولین، چشــم بینای هر جامعه ای هســتند و با 
توجه به اینکه ذهن ســالم و پویایی دارند با انگیزه در 
امور خود عمل می کنند، همچنین از قدرت استداللی 
و اســتنباط فکــر ی و تفکر صوری باالیــی برخوردار 
هســتند و اکثرا هم به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی 
دســت پیدا می کنند و اگر هم ناکامی باشــد مطمئنا 
موانع محیطی بوده که مانع از شــکوفایی استعداد آنها 

شده است.
معلوالن، مشــکالت آنها، ازدواج و دانشگاه معلوالن، 
مناسب ســازی معابر برای این قشر از جامعه و هزاران 
هــزار خبر، گــزارش، مقالــه و یادداشــت مختلف با 
موضوع معلوالن و مشــکالت آنها بارها در رسانه های 
مختلف منتشر شده اســت. جامعه معلوالن در کشور 
از گذشــته های دور تاکنون همواره با مشکالتی روبرو 
بوده اند و دردســرهای آنها هرگز تمامی نداشــته زیرا 
نگاه مســئوالن و مردم تغییر نکرده و حقوق مســلم 

شهروندی آنها در پس کاغذ بازیها پایمال شده است.
مشــکالت معلوالن تا جایی که ذهن خطور می کند، 
هرگز تنها معلولیت آنها نبوده بلکه عدم رعایت حقوق 
شــهروندی، مشکالت معیشتی و ... آنها را در بن بست 
زندگی قرار داده اســت. ازجمله مــواردی که می توان 
به مشــکالت معلوالن اشــاره کرد، ســرویس ایاب و 
ذهاب و حمل نقل عمومی، مســکن، آموزش و آماده 
سازی معابر سطح شهر و دسترسی به اماکن تفریحی 
گردشگری و ... است که یک فراد معلول همواره از آن 

محروم بوده است.
حقوق شــهروندی تنها به یک طیف خاص و یا افراد 
ســالم در جامعه تعلق ندارد و حــق قانونی همه افراد 
جامعه اســت که باید با برنامه ریزی دقیق و تامین زیر 

ساخت های مناســب همه افراد از آن بهرمند شوند. از 
آنجا که از ســوی همگان این جمله تایید شــده است 
کــه "معلولیت محدودیت نیســت"، پس تفاوتی بین 
معلوالن و دیگر اقشار جامعه وجود ندارد از این رو افراد 
سالم باید برای خدمت مناسب و تصمیم گیری صحیح 
در راستای حل مشکالت این قشر اقدام کنند که گویا 

این امر بیشتر به عهده نهادهای متولی است.
از اینهــا که بگذریم، بد نیســت برای یک بار هم که 
شــده از دریچه نگاه معلوالن به مشکالت آنها نگاهی 
داشته باشیم یا حتی یک روز را برای انجام کارهایمان 
از صندلی چرخدار اســتفاده کنیــم تا بفهمیم که این 
قشــر از جامعه با چه مشــکالتی دســت و پنجه نرم 

می کنند.
اماکنی که برای معلوالن قابل استفاده نیست

این قشــر همواره از روند مناســب ســازی معابر و 
ساختمان ها برای معلوالن گالیه مند بوده اند. موضوعی 
کــه در قانون جامع حمایت از حقــوق معلولین دیده 
شده است و ماده 2 این قانون بر رعایت مناسب سازی  
فیزیک شــهری و اماکن عمومی برای تردد معلوالن و 

سالمندان تاکید دارد.
اگر کمی دقت داشــته باشــیم، در سطح شهر کامال 
نمایان است که برای دسترسی به اماکن تفریحی مثل 
پارک ها و فضای سبز در سطح شهر مسیری به منظور 
ورود و خروج و تردد معلوالن و ویلچرنشینان طراحی 

و تعبیه نشده است.
قانون ۱۶ مــاده اي حمایت از معلوالن مواد مختلفي 
در زمینــه مناسب ســازي فضاهــاي شــهري، اماکن 
عمومي، دسترســي به حمل و نقل مناسب براي عبور 
و مرور معلوالن، تحصیالت رایــگان تا مقطع آموزش 
عالي، معافیت یکي از اعضــاي خانواده آنها از خدمت 
نظام وظیفه، اختصاص ســه درصد از سهمیه اشتغال 
دستگاه هاي دولتي به معلوالن، ایجاد صندوق حمایت 
از اشــتغال معلوالن، حمایت از آنهــا در زمینه موارد 
درماني، تامین مســکن، مســائل رفاهي، فروش بلیط 
نیم بهــاي هواپیما، قطــار و ... را در بــر می گیرد، که 
البته حرکت در مســیر عملیاتی شدن آن قابل توجه 

نمی باشد.
عدم دسترسی به عابر بانک ها و پیاده روها

از دیگر مشــکالت زیرســاختی برای معلوالن عدم 
دسترسی راحت به دستگاه های خودپرداز بانکی است. 
کــه این مورد در بیشــتر خودپردازها در بســیاری از 
خیابان ها و شــعب مختلف بر روی ســکو قرار دارند و 
معمــوال دارای چندین پله هســتند. صفحه کلید این 
دستگاه نیز به گونه ای طراحی شده که حتی معلوالن 

نابینا نیز قادر به استفاده از این امکانات نیستند.
مشــکالت معابر و عابربانک ها و پیاده روها البته تنها 
مشکل معلوالن نیست بلکه در بسیاری از موارد دامن 
سالمندان و زنان باردار را نیز گرفته و گاه برای استفاده 
از خودپردازهــا و باال رفتن از پلــه، عبور از کانال های 
کوچک و بزرگ تعبیه شــده در کنار پیاده روها مشکل 

دارند. 
در کنار این گونه موارد می توان به اماکن زیارتی نیز 
اشــاره کرد. در برخی از زیارتگاه ها ورود برای معلوالن 
به ســختی امکانپذیر است و درهای ورودی این اماکن 
سطح شــیب داری وجود ندارند و اغلب دارای ارتفاع 

چند پله ای هستند.
در زمینه حمل و نقل عمومی و سرویس ایاب و ذهاب 
معلوالن نیز طرح های بسیار کمی اجرا شده و معلوالن 
نیز به ســختی خود را به مقصدهــای مورد نظر خود 
می رســانند. این قشــر از جامعه حتی توان استفاده از 
خطوط اتوبوســرانی را ندارند و باید همیشه دست به 

دامان دیگران یا خودروی شخصی داشته باشند.
زمانی که صحبت از مسافرت می شود، معموال اقشار 
مختلف با بررسی وضعیت مالی اقدام به تصمیم گیری 
می کنند اما یک معلول باید از منابع مختلف اطالعات 
جمع آوری کند که در طول مســیر آیا برای استفاده از 
سرویس های بهداشتی با مشکل روبرو می شود یا نه و 
یا حتی محل استراحت در بین راه و در مقصد چگونه 
اســت و بالطبع با توجه به اینکه بسیاری از این اماکن 
مناسب سازی نشده اند، قدرت انتخاب معلول کاهش 

می یابد و محدود می شود.
معلوالن بیشــترین مشــکل را با ورودی معابر 

دارند
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور می گوید: براساس 
اطالعات به دست آمده از سامانه اطالع رسانی مناسب 
سازی موسوم به سامانه معبر، عمده ترین مشکل افراد 
دارای معلولیــت ، مربوط به رمپ هــای ورودی معابر، 
ورودی ساختمان ها و همچنین سرویس های بهداشتی 
اســت. انوشــیروان محســنی بندپی افزود: بسیاری 
از مشــکالت حوزه مناسب ســازی معلوالن به پول و 
اعتبــار نیاز ندارد بلکه با یک نگاه مدیریتی و با هزینه 
کمی می توان اغلب آنها را برطرف کرد تا شرایط حضور 

در اجتماع برای افراد دارای معلولیت، آسان تر شود.
وی، آشــنایی دست اندرکاران حوزه مناسب سازی با 
مشــکالت معلوالن را در بهتر شــدن شرایط محیطی 
برای افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت دانست و 
گفت: برای آشنایی مسئوالن حوزه مناسب سازی با این 
مشــکالت، طرحی در استان البرز به صورت آزمایشی 

اجرا شــده که در آن ، افراد ســالم با بســتن چشم یا 
نشستن در ویلچر با شرایطی که معلوالن با آن مواجه 
هســتند، آشنا شــدند تا ببینند این شرایط تا چه حد 

سخت است.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با تاکید بر اینکه 
الزم اســت اقدام های موثرتری در زمینه رفاه معلوالن 
انجام شــود، از دستگاه های دســت اندرکار در حوزه 
مناسب سازی خواســت همکاری و هم افزایی بیشتری 
با هم داشــته باشند تا از کارهای جزیره ای و پراکنده، 

جلوگیری شود.
محســنی بندپی تصریح کرد: اقدامات دستگاه های 
مختلــف در حوزه معلوالن باید در راســتای اقداماتی 
باشد که قانون و آیین نامه های مربوطه، مشخص کرده 
باشد و اگر چک لیستی در این زمینه تهیه شود، الزم 
اســت آن چک لیســت در کمیته فنــی و تحقیقاتی 

مصوب و سپس اجرا شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور گفت: به طور مثال 
اگر قرار است حمل و نقل عمومی برای معلوالن ایجاد 
شــود باید ابتدا مشخص شود که این سامانه قرار است 
چه جامعه و چه تعداد جمعیت هدفی را تحت پوشش 
قرار دهد. محســنی بندپی تاکید کــرد: اقدام ها نباید 
به صورت موردی و پراکنده باشــد. اقدامات مربوط به 
معلوالن حتما باید در راستای قانون و آیین نامه باشد تا 
بتواند پوشش فراگیرتری برای جامعه هدف فراهم کند. 
سامانه پیامکی معبر با شــماره 3۰۰۰۰۱2322 چند 
ماه پیش راه اندازی شــد و پیام های ارسالی هموطنان 
در حوزه مناســب سازی توســط کارشناسان بررسی 
می شــود و پس از پیگیری از 39 دســتگاه  عضو ستاد 
مناسب ســازی از جمله وزارت کشور، وزارت مسکن و 
راه و شهرسازی، نتیجه منعکس و اطالع رسانی خواهد 

شد.
هم اکنــون یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر معلول تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هستند این بسیاری از افراد 
دیگر از جمله بیماران با معلولیت موقت، زنان باردار و 

سالمندان نیز به معابر مناسب سازی شده، نیاز دارند.

مدیرعامل مؤسســه زنان ســرزمین خورشید معتقد است؛ کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای شهر تهران در حوزه آســیب های اجتماعی تاکنون کاری از پبش 

نبرده و و نخواهد برد.
لیال ارشــد؛ مدیرعامل مؤسســه زنان ســرزمین خورشــید که ســال ها در زمینه 
آسیب های اجتماعی زنان کار کرده است در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای چهارم و انتظاراتش از شورای پنجم گفت: 
اگرچه کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در شورا هست، اما در 
شهری با چنین سطحی از آســیب های اجتماعی که سه میلیون حاشیه نشین دارد و 
آمار اعتیاد کودکان و زنان روز به روز بیشتر می شود، این کمیسیون تاکنون کاری از 

پیش نبرده و نخواهد برد.
او با تاکید بر آنکه تهران در زمینه آســیب های اجتماعی در شرایط خطرناکی قرار 
دارد، ادامه داد: دخترانی که به علت شرایط ناامن خانه خود را ترک می کنند و زنانی 
که مجبور به طالق می شــوند؛ روز به روز بر تعدادشــان افزوده می شــود، اما هیچ 

سرپناهی ندارند.
نگهداری اردوگاهی مردان و زنان غیرانسانی است

ارشــد در پاســخ به ســوالی درباره افتتــاح گرمخانه ها در تهران برای اســکان 
کارتن خواب ها، گفت: اوال اگر مدیریت شــهری اعم از شورای شهر و شهرداری این 
ادعــا را دارند که این گرمخانه ها کارتن خوابــان را نگهداری می کنند؛ آدرس و تلفن 
ایــن گرمخانه ها را در اختیار ما قرار دهنــد، دوما این گرمخانه ها و کمپین ها زنان را 
به همراه کودکان راه نمی دهند. برای همین باز هم شــاهد هســتیم؛ آنها در خیابان 

رها می شوند.
از نظر این مددکار اجتماعی نگــه داری اردوگاهی مردان و زنان در گرمخانه هایی 
با ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر جمعیت غیرانســانی و غیراصولی است، به خصوص آنکه زنان 
شرایط فیزیکی ویژه ای دارند و نمی توان با آنها به این طریق غیرانسانی برخورد کرد.

ارشــد در تشــریح عملکرد گرمخانه ها ادامه داد: زنان را شب ها در گرمخانه ها  از 
یک شب تا یک هفته نگه می دارند و صبح بیرون شان می کنند، و در میادین مختلف 
شهر رها می شوند، در حالی که اکثر این زن ها بیمار بوده و اسهال خونی دارند. اینکه 
َفردی را ۱۰ روز نگه دارید و بعد دوباره در همان محیط رهایش کنید، رســیدگی به 

آسیب های اجتماعی نیست.
مدیرعامل مؤسسه زنان سرزمین خورشید با تاکید بر اینکه نیاز به مراکز نگهداری 
زنان به همراه فرزندانشان در تهران ضروری است، ادامه داد: باید زنان بدون سرپناه 
را حمایــت کرده و آنها را به آرامی برای زندگی عــادی آماده کنیم. در چنین مراکز 
نگهداری آنها با حمایت های اجتماعی و روانی می توانند؛ کم کم وارد جامعه شــوند، 
زنان و دخترانی که در خانواده و جامعه مورد انواع و اقســام خشونت های فیزیکی و 

جسمی قرار گرفتند، نیاز به حمایت های همه جانبه دارند.
او همچنین گرمخانه  را تعبیر نامناسبی دانست که مفهومی غیرانسانی دارد و اضافه 
کــرد: گرمخانه یعنی جایی که ۸۰۰ الــی ۱۰۰۰ نفر را فقط در یک فضا بخوابانیم و 
مرکز نگهداری زنان به همراه فرزندانشــان محسوب نمی شود. فراموش نکنیم زنان 
به علت شــرایط ویژه شان در معرض آســیب های پیچیده تری نسبت به مردان قرار 
دارند. انتظار داریم شــورای پنجم با حضور بیشــتر زنان رویکردی متفاوت نسبت به 

آسیب های اجتماعی اتخاذ کند.

شورای چهارم در 
حوزه  آسیب های 
اجتماعی کاری از 

پیش نبرد

مشــکالت تامین معیشت و فقربرخی خانواده ها و یا حضور والدین بدسرپرست و بی سرپرست 
زمینه ساز سواستفاده از کودکان توسط برخی ازصاحبان کارگاه های زیرزمینی  و یا باند های ثروت 
اندوزی به بهانه نان آوری و ارتزاق موجب می شود تا ما درخیابان ها و حاشیه کالنشهرها شاهد 

قربانی شدن آنان باشیم. 
فال حافظ، شاخه گل و گالب، ترازو، قوطی واکس، جعبه های دستمال کاغذی، اسپری شیشه 
شوی و ... ابرازی است که فقرا باندهای مافیایی برای دستانی کوچک در پیاده روها، پشت چراغ 

قرمزها و حاشیه اتوبان ها به بهانه نان آوری تدارک دیده شده اند.
کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شــود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته 
می شــوند که این امر آنها را در بیشــتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بی بهره 
می ســازد و سالمت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و 

سازمان های بین المللی فعالیتی استثماری تلقی می شود.
توانمندســازی کودکان و خانواده های آنان یکی از راهکار رفع مشکالت کودکان کار است و 
ظرفیت دستگاه های اجرایی و سمن های مردم نهاد به عنوان دو بازوی اصلی مقابل و پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی کودکان عمل کنند.
کودکان اولین قربانیان آسیب های اجتماعی

یک کارشناس حوزه مسایل اجتماعی روز شنبه درگفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه درکشورهای 
پیشــرفته انجمن های مختلفی درحوزه کودکان کار فعالیت می کنند و ایران نیز به انجمن های 
جهانی حمایت ازکودکان کار پیوســته است، گفت: کودکان اولین قربانی های مسایل آسیب های 

اجتماعی در هر کشوری هستند.
شــهره ماهی صفت با اشاره به اینکه مشــکالت گسترده این کودکان از نظر روحی و جسمی 
موجب ناهنجاری های در آینده برای آنان را فراهم می کند، اظهارکرد: با توجه به مفاد کنوانسیون 
حقوق کودک رشــد و آموزش را یک حق طبیعی برای کودکان قائل دانســته و همه کشورهای 
عضو نیز برای تامین آن ملزم دانسته است، لذا تامین و اجرای آن برای کودکان کشورمان بیش 

از گذشته نیازمند توجه جدی مسووالن است.
ماهی صفت با اشــاره به مشکالتی که برای کودکان کار در کشورایجاد می شود، اظهارداشت: 
این کودکان درمعرض تنش، تحقیر و توهین های زیادی هستند که سالمت جسم و روان آنها را 
به خطر می اندازد. این عضوهیات علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی با بیان این که دولت و 
ســمن ها در حوزه کمک به کودکان کار فعال هستند، گفت: این دو بازو )دولت و سمن هایی که 
دراین حوزه فعال هســتند( باید در حوزه توانمند سازی خانواده این کودکان بیشتر فعالیت کنند، 

نه این که تنها غذا و خوراک دراختیار این کودکار قرار دهند.
ماهی صفت ادامه داد: دادن کمک های معیشتی به این کودکان مشکالت این بخش از جامعه 

را رفع نمی کند و تنها راه برون رفت از این مشکالت توانمند کردن والدین این کودکان است.
بیمه کردن کودکان کار توسط خیرین یک حمایت ماندگار

مدیرمســئول و صاحب امتیازهفته نامه خورشید وطن، یکی دیگر از روش ها کمک به کودکان 
کار را بیمه کردن این افراد دانست، اظهارکرد: بیمه کردن این افراد بسیاری از مشکالت را رفع 
می کند به عنوان مثال خیرین و هنرمندان می توانند مسئولیت پرداخت حق بیمه تعدادی از این 

کودکان را بپذیرند، تا بخشی از این مشکالت آنها رفع شود.
ماهــی صفت افزود: دولت نیزبا متعهد کــردن دیگر نهادها و وزارتخانه ها آنها را مکلف کند با 
توانمندسازی و اســتخدام والدین این کودکان و به نوعی نقش پدرخواندگی برای این کودکان 

ایفا کند.
وی گفــت: پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و توجه ویــژه وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی 
مبنی برفعال ســازی شــورای ساماندهی کودکان خیابانی دو جلســه این شورا با حضور وزیر و 
نمایندگان دســتگاه های تعیین شده در آیین نامه ساماندهی تشکیل و پیگیری مصوبات مربوطه 
آغاز شد. این کارشناس مسایل اجتماعی به مصوبه دومین جلسه شورای ملی ساماندهی کودکان 
خیابانی اشــاره کرد و گفت: در این جلســه که وزیر رفاه نیز حضور داشت مقرر شد کمیته ای با 
حضور نمایندگان ســازمان های غیر دولتی مرتبط با کودکان کار و کارشناســان متخصص این 
حوزه تشکیل شود و با توجه به این مصوبه کمیته بازنگری با حضور دو نفراز نمایندگان منتخب 

سازمان های غیر دولتی مرتبط و دستگاه های مسئول تشکیل شود.
وی خاطرنشــان کرد: مرحله نخســت بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 
ســال ۸۴ با تشــکیل ۱۵ جلسه و ۲۸۷ نفر ساعت کار انجام و در نهایت همراه متن نهایی پیش 

نویس جهت ارسال به دستگاه ها و سازمان ها انجام شد.

سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم از مباحث حاشیه ای اصالح 
شد و دکتر نوربخش و مدیران ارشد این سازمان، مجموعه ای سالم و 

پاک هستند که در حوزه فرآیندی جامعه نقش مهمی دارند.
عضو هیأت مدیره کانــون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 
با بیان این مطلب در آســتانه هفته تامین اجتماعی گفت: مدیرعامل، 
هیأت مدیره و مدیران ارشــد ســازمان تأمین اجتماعی در دوره ۴ساله 
مدیریتی این ســازمان، تــالش های وافری کردند تــا تحوالتی در 
مدیریت این ســازمان ایجاد کنند و به موفقیت هایی نیز دست یافتند؛ 

اما این تالشها همچنان باید تداوم داشته باشد.
حمیدرضا ســیفی افزود: آنچه در شــرایط فعلی باید بیشــتر به آن 
توجه شــود و می تواند تقویت ســازمان تامین اجتماعی را نیز در پی 
داشته باشد، افزایش نقش شرکای اجتماعی در تصمیم گیری های این 
سازمان است. وی اضافه کرد: مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی باید 
از ظرفیت های شرکای اجتماعی این سازمان و بخصوص کارفرمایان، 
در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری ها استفاده کنند تا موفقیت بیشتری 

برای سازمان و بیمه شدگان تحت پوشش آن به ارمغان آید.
عضو هیأت مدیره کانــون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 
ادامه داد: ســازمان تأمین اجتماعی بر احیای ســه جانبه گرایی تأکید 
دارد و این اعتقاد و باور، باید در میدان اجرا هم خود را نشــان دهد و 
شرکای اجتماعی سازمان به شکلی مؤثر در تصمیم گیری ها و مدیریت 

این سازمان نقش داشته باشند.
سیفی، تأمین اجتماعی را سازمانی عمومی و غیردولتی عنوان کرد و 
افزود: مدیران فعلی سازمان تأمین اجتماعی توانسته اند تأمین اجتماعی 
را از حاشیه ها و سوء استفاده ها دور نگه دارند اما اگر شرکای اجتماعی 
در مدیریت این ســازمان نقشی نداشته باشند، امکان سوء استفاده های 

مجدد از این سازمان و منابع آن در آینده وجود خواهد داشت.
وی تاکیــد کرد: کارفرمایان یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان منابع 
سازمان تأمین اجتماعی هستند و اگر در تصمیم گیری های این سازمان 
وارد شــوند، می توانند حجم زیادی از منابع را با خود به این ســازمان 
بیاورند. سیفی در خصوص ســرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و 

شــرکت سرمایه گذاری این سازمان )شستا( گفت: در شرایط اقتصادی 
فعلی کشور، سرمایه گذاری در حوزه تولید، ریسک زیادی دارد و ممکن 
اســت موفقیت آمیز نباشد. در این شــرایط مناسب تر است که سازمان 
تأمین اجتماعی در حوزه های باالدستی اقتصاد یا حوزه های خدماتی که 

ریسک کمتر و بازار بیشتری دارند، سرمایه گذاری کند.
عضو هیأت مدیــره کانون عالــی انجمن های صنفــی کارفرمایی 
ایران خاطرنشــان کرد: اگــر تفکر و نوع نگاه بخــش خصوصی، در 
حوزه اقتصادی ســازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری این 
ســازمان )شســتا( حاکم باشــد، کارآمدی فعالیت های اقتصادی این 
ســازمان افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه بهتر اســت سازمان 
تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری ها بیشتر از مشورت کارفرمایان استفاده 
کند، اظهار داشت: کارفرمایان از جمله شرکای اجتماعی مهم سازمان 
تأمین اجتماعی هســتند که به سبب ســهم قابل توجه در تأمین منابع 
این سازمان، نسبت به شــرایط منابع و مصارف و سرمایه گذاری های 
این ســازمان، حساســیت ویژه ای دارند.وی افزود: اگرچه کارفرمایان 
همواره تأکید دارند که سازمان های بیمه گر اجتماعی و ازجمله سازمان 
تأمین اجتماعی برای اینکه بتوانند در آینده به تعهدات خود عمل کنند، 
ناگزیر از ســرمایه گذاری هستند، اما بر اهمیت ســرمایه گذاری های 

مناسب و سنجیده توسط این سازمان تأکید دارند.

در حال حاضر حدود 2۵ هزار نفر بیمار روانی مزمن 
در مراکز ســازمان بهزیســتی حضور دارنــد؛ این در 
حالی ســت که 7۰ هزار نفر دیگر نیز نیازمند خدمت 
بوده و در نوبت هســتند که حداقل به مراقب خانگی 
نیاز دارند اما به علت مشکالت اعتباری، در نوبت قرار 

گرفتند.
معاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیستی کشور با 
بیــان این مطلب گفت: در حال حاضر ۶۶ مرکز روزانه 

با ظرفیت 2۶۰۰ نفر و ۱۶2 مرکز شــبانه روزی به ۱۱ 
هزار بیماران روانی مزمن کشور خدمات ارائه می دهند. 
همچنین حدود ۱۰3 هزار بیمــار روانی مزمن تحت 
پوشــش بهزیســتی بوده و پیش بینی می کنیم حدود 
2۰۰ هزار بیمار روانی مزمن در کشــور وجود داشته 
باشــد. این درحالی ست که از ۱۰3 هزار و ۵۰۰ بیمار 
روانی مزمنی که در ســازمان بهزیستی کشور پرونده 
دارند، حدود 7۰ درصد )7۰ هزار نفر( مرد و 3۰ درصد 

آنها زن هستند.
حســین نحوی نژاد ادامــه داد: از ۱۰3 هزار بیمار 
روانــی مزمنی که در بهزیســتی پرونــده دارند، ۱۱ 
هزار نفر تحت پوشــش دریافت »مستمری« بوده که 
مشــمول افزایش سه برابری مســتمری نیز شده اند و 
از فروردین ماه امســال رقم مستمری آنها از ۵3  هزار 

تومان به ۱4۸ هزار تومان افزایش یافت.
معاون امور توانبخشی ســازمان بهزیستی کشور در 

ادامه ضمن اشــاره به آنکه سازمان بهزیستی ۱۵ سال 
اســت که براســاس ماده 97 برنامه چهارم توسعه به 
بیمــاران روانی مزمن ارائــه خدمت می کند گفت: به 
طور کلی ۱3 هــزار نفر معلــول مجهول الهویه تحت 
پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند که در مراکز 
این ســازمان حضور دارند و حــدود ۶۵۰۰ نفر از آنها 

بیمار روانی مزمن هستند.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: درحال حاضر ۶۶ 
مرکز روزانه ویژه بیماران روانی مزمن در کشور وجود 
دارد این در حالیســت که ۵ اســتان البرز، خراســان 
شمالی، بوشهر، گیالن و هرمزگان هیچ مرکز روزانه ای 

ندارند.
به گزارش ایســنا، معاون امور توانبخشــی کشــور 
در ادامه بــا بیان آنکه در حال حاضر توانمندســازی 
خانواده هــای بیمــاران روانی مزمن با هــدف ارتقای 
وضعیت معیشتی و رفاهی آنها در دستور کار بهزیستی 

قرار دارد افزود: این در حالی ســت که ارتقای توانایی 
مراقبان نیز یکی از برنامه های بهزیستی بوده زیرا یکی 

از مشکالت ما فرسودگی مراقبان است.
وی در ادامه به توسعه کیفی مراکز شبانه روزی ویژه 
بیماران روانی مزمن نیز اشــاره کرد و گفت: توســعه 
کیفی این مراکز در دســتور کار بهزیستی قرار دارد، 
همچنیــن آنکه تفاهم نامه ای با اســاتید دانشــگاه به 
منظور طرح های پژوهشــی در حــوزه بیماران روانی 

مزمن منعقد کردیم.
معاون امور توانبخشی ســازمان بهزیستی کشور در 
ادامــه با تاکیــد برآنکه بیماران روانــی مزمن نیاز به 
پشتیبانی های بیشــتری دارند و باید در پروتکل های 
بیمه ای هزینه های دارویی آنها دیده شــود افزود: در 
همه جای جهان »بیمه های مراقبتی« این افراد تاکید 
می شود و این مســاله در ایران نیاز به بررسی دارد تا 

اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

پیش بینی وجود 200 هزار بیمار روانی مزمن در کشور

سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم از 
مباحث حاشیه ای اصالح شد

کودکان اولین قربانیان 
آسیب های اجتماعی 

رئیس ســازمان حج و زیارت از جلســات  آموزشی کاروان های حج استان تهران بازدید کرد و 
در جمع زائران حضور یافت.

حمید محمدی در جلسه آموزشی یکی از کاروان های حج استان تهران حاضر شد و توصیه هایی 
را به حجاج ارائه داد.

وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه توفیق حضور درجمع زائران دارند بر اهمیت موضوع آموزش 
و آشنایی کامل زائرین با ابعاد مختلف اجرایی سفر حج و مناسک حج تاکید کرد.

محمدی با اشــاره به جلسات آموزشــی توجیهی که بصورت کاروانی برگزار می شود, گفت: 
مدیران محترم کاروان ها بر اســاس ســرفصل هایی که به صورت کامال کارشناسی تدوین شده 
اســت باید در این جلســات حجاج عزیز را که عمدتا در طول عمرشان یکبار توفیق تشرف پیدا 

میکنند را با همه ابعاد سفر معنوی حج بطور کامال کاربردی و ملموس آشنا سازند.
رئیس ســازمان حج و زیارت در بخش دیگری افزود: بــا توجه به فصل گرما و ازدحام حجاج 
الزم است به توصیه ها و نکات بهداشتی و پزشکی که ارائه می شود کامال مورد توجه قرار گیرد 

و با دقت به آنها عمل شود.
محمدی گفت: همه خدمتگزاران شــما در ســازمان حج و زیارت در طول یک ســال فعالیت 

می کنند که این سفر یک ماهه به خوبی برگزار شود و رضایت مندی شما را در برداشته باشد. 
رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: البته باید بدانیم که محدودیت های فراوانی نیز در این 
مسیر وجود دارد که بایست صبورانه تحمل کنیم و همانگونه که همواره حجاج  ایران به عنوان 
منظم ترین و سازمان یافته ترین حجاج شناخته می شوند، امسال این نظم و انضباط و اخالق نیکو 

را با توجه به برنامه ها و نکاتی که مسئولین و مدیر کاروان می گوید بیشتر از قبل نشان دهیم.
وی تاکید کرد: رعایت مسایل بهداشتی با توجه به فصل گرما، تمرین و ایجاد توانایی الزم برای 
ایام تشــریق )حضور در عرفات، مشــعر ومنا( امری ضروری است. علی رغم همه محدودیت ها 
تالش های همکارانم در ســازمان به بار نشست و در عرفات چادرهای اسکان مطلوب و خوبی 

نسبت به سال های قبل فراهم شده است.
محمدی همچنین تاکید کرد: در خصوص لپ تاپ و تبلت وســایر لوازم الکترونیکی شــخصی 
موکدا توصیه می شــود اینگونه وســایل که ضروری نیســت را به همراه نداشــته باشید تا در 

بازرسی های فرودگاه مقصد دچار معطلی و مشکل نشوید.
وی همچنین یادآور شــد: با توجه به حساسیت های موجود، در خصوص ادعیه هم صرفا کتب 

ادعیه ای که نشر مشعر در اختیار حجاج می گذارد می توانید همراه ببرید.
رئیس ســازمان حج و زیارت در پایان بیان کرد: امیدواریم با رعایت برنامه هایی که خدمتتان 
عرضه می شود و توجه به نظم، انضباط و ضوابط کشور مقصد و احترام به همسفران و نیز پیش 

گرفتن صبر وبردباری در این سفر الهی شاهد حجی عزتمندانه و مقبول درگاه احدیت باشیم.

آخرین توصیه های رئیس 
سازمان حج و زیارت به 

حجاج ۹۶


