
4w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
1400 جامعه 13 آذر  شــنبه  |   2407 ســال نهــم | شــماره  

گزارش »شهروند« از نشست هم اندیشی روز جهانی معلول با محوریت حمایت از اشتغال زایی توان یابان

 قانون هست، بودجه و ضمانت نیست!
کسیون دفاع از حقوق معلوالن در مجلس دو خبر نویدبخش ؛  تشکیل کمیته مخصوص اشتغال معلوالن در وزارت تعاون  و فرا

راضیــه زرگــری| 12 آذر روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت اســت. 
گر معلولی شــغل داشــته باشد، دیگر  ســازمان جهانی کار می گوید ا
معلول نیست. آخرین مرحله توانبخشی برای افراد دارای معلولیت 
گر شغل داشــته باشــد، می تواند زندگی  اشــتغال اســت؛ توان یاب ا
مســتقل داشــته، تشــکیل خانواده دهد و مثل دیگر افراد فعال در 
جامعه به زیست خود به عنوان یک شــهروند ادامه دهد. حمایت 
از معلول و اشــتغال این قشر، موضوعی اســت که در قانون اساسی 
دیــده شــده امــا در اجــرا می لنگــد و نــه ضمانــت اجرایــی درســتی 
دارد و نــه نظــارت دقیقــی بــرای عملیاتــی شــدن. متاســفانه حال 
توان یاب های ایران در شرایط فعلی اصال خوب نیست و هر مسئول 
دغدغه مندی باید از جایگاه خود برای حمایت هرچه بیشتر از این 
قشر یاری رسان باشد. در نشست روز جهانی معلول صحبت های 
زیادی عنوان شــد؛ از انباشت قوانین پشت ســدهای عظیم، نبود 
بودجــه و دیگــر الزامــات اجرایی تا لــزوم تداوم مطالبه گــری جامعه 
مدنی برای رســیدن به اهداف حمایتی افراد دارای معلولیت. این 
نشست که هم نمایندگانی از خانه ملت و شورای شهر داشت، هم 
نمایندگانی از ســمن های حمایت از معلــوالن، دو خبر نویدبخش 
بــرای توان یاب هــا داشــت. تشــکیل کمیتــه مخصــوص اشــتغال 
کسیون  معلوالن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشــکیل فرا
دفاع از حقوق معلوالن در مجلس شــورای اسالمی. دو تشکلی که 
قرار است به طور خاص موضوع معلوالن و نیازهایشان را در دستور 

کار قرار دهد.
معلول در اولویت تعدیل نیرو

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلوالن ایران در این نشست 
در صحبت هایــی با محوریــت ابعاد فرهنگی اشــتغال معلــوالن به 
افزایش چشــمگیر بیکاری در میــان معلــوالن در دوران همه گیری 
اشــاره کرد: »بیــکاری معلوالن تــا قبل از کرونــا بــاالی 40 درصد بود؛ 
این رقم بعــد از همه گیری کرونا قطعا از 60 درصد هم بیشــتر شــده 
اســت. وضعیت معلــوالن در ایران اصال ایده آل نیســت، بســیاری از 
سازمان ها متاســفانه وقتی می خواهند تعدیل نیرو کنند، اولویت 
کســی اینترنتی ســفر رفته باشــید  گر بــا تا آنهــا، فــرد معلول اســت. ا
تعــداد بســیار زیــادی از معلــوالن ضایعه نخاعی هســتند کــه بیکار 
شده و کار رانندگی می کنند در حالی که اصال برایشان خوب نیست 
ســاعت های طوالنــی پشــت فرمــان بنشــینند؛ ولــی چــاره دیگری 

ندارند.«
چرا آمار دقیقی از معلوالن نداریم؟

عــاروان گفــت: »آمــار جهانــی می گویــد 10 درصــد مــردم کل دنیــا 
معلول هســتند. در ایران ولی ما همیشــه یک چالش آمــاری داریم 

و عنوان های معلوالن حذف می شــود و هیچ آماری درباره اینکه ما 
االن چنــد معلول نابینا، چند معلول ناشــنوا یا چنــد معلول ذهنی 
داریم نمی دهند. سازمان بهزیســتی آماری می دهد که مخصوص 
معلــوالن تحت پوشــش خــودش اســت. آخریــن آمــار بهزیســتی 
مربوط به ســال 1398 می شــود که یک میلیــون و 700 هــزار معلول 
تحت پوشــش را معرفی کرده کــه از این تعــداد 200 هــزار نابینا، 650 
هزار معلول جســمی- حرکتی و 142 هزار معلول مزمن روانی داریم 

و 398 هزار نفر معلول ذهنی هستند.« 
طبیعــی اســت کــه در ایــن میــان حتــی آمــاری از درصد بیــکاری 
کید کرد نمی دانیم چند معلول  معلوالن در دست نباشد؛ عاروان تا
شــاغل درآمد ثابتــی دارند و چنــد درصــد درآمد متغیر؛ چــه تعداد 
دســتفروش هســتند؟ با این حال بررســی ســازمان های مردم نهاد 
نشــان می دهد کــه اوضــاع بیــکاری در میان معلــوالن اصــال نرمال 

نیست و ما هرروز با معلوالنی مواجه می شویم که بیکار می شوند. 
به آنها می گویند نه! نمی توانی از پس این کار بربیایی

کید بر اینکــه صرفا اشــتغال دغدغه معلول نیســت، ادامه  او بــا تا
داد: »بعــد از اشــتغال هــم نمی تــوان گفــت مشــکالت یــک معلول 
و خانــواده اش حــل شــده حتــی آنهایــی کــه شــاغل هســتند هــم 
حقوق های مکفــی دریافت نمی کنند. بســیاری از معلوالن حقوق 
کمتــر از مصــوب وزارت کار می گیرنــد. من معلولی را می شناســم که 
15 ســال در ســازمانی مشــغول به کار بوده با حقوق کمتر از معمول 
و در این مدت نه حقوقش بر اســاس مصوبات رسمی اضافه شده 
و نه تبدیل وضعیت شده است. مشکالت معلوالن زیاد است. این 
افراد ثبات و امنیت شــغلی ندارد؛ ارتقای شــغلی در معلوالن بسیار 
کم اســت. ما معلوالنــی داریم با تحصیــالت تکمیلی عالــی و مدرک 
دکترا ؛ همین افراد وقتی می خواهند پست های کارشناسی و باالتر 
را دریافــت کننــد به آنها گفته می شــود؛ نه ! برای تو ســخت اســت و 

نمی توانی از پس این کار بربیایی.«
قبل از بازنشسته شدن از کار افتاده می شوند

عاروان توضیــح داد: »این در حالی اســت که ما مدیــران معلولی 
داریــم کــه در بخش هــای خصوصــی بســیار خــوب کار می کننــد. 
کارخانه دارهایی را می شناسم که معلول هســتند و 50-40 کارمند 
و کارگــر را اداره می کننــد. معلــول هیــچ توانمنــدی کمی نســبت به 
فرد سالم ندارد. معلوالن حتی تالش بیشــتری برای انجام وظایف 
کاری خود به بهترین نحو انجام می دهند. برای اینکه خودشــان را 
نشان دهند، دو سه برابر کار می کنند و در این راه حتی به خودشان 

آسیب می زنند.«
ایــن فعال حــوزه اشــتغال معلوالن بــا بیان اینکــه معلــوالن بعد از 

20 ســال دچار فرسایش شــدید بدنی می شــوند و برای اســتفاده از 
تسهیالت بازنشستگی به سد خألهای قانونی و سازوکارهای غلط 
می خورند، ادامه داد: »معلول شــاغل حتی برای بازنشســتگی هم 
مشکل دارد. خیلی از آنها بعد از سال ها کار قبل از اینکه بازنشست 

شوند از کار افتاده می شوند آن هم با همان حقوق حداقلی.« 
اشتغال 3 هزار نفری غرق در دریای بیکاری 700 هزار نفری

کید  چالش هــای آمــاری، موضوعی اســت کــه عــاروان مجــددا تا
می کنــد: »آمارهایی که از طرف بهزیســتی از روند اشــتغال معلوالن 

عنوان می شود اصال چشمگیر نیســت. در مصاحبه ای عنوان شد 
مــا 700 هزار معلــول بیکار داریــم . از طرفــی آماری که خود ســازمان 
بهزیســتی عنــوان می کنــد، در ســال 99، 3 هــزار و 500 نفــر اشــتغال 
یافته به شــیوه اشتغال دســتمزدی داشــتیم؛ این هم آماری است 
که بهزیستی می دهد. این 3 هزار و 500 نفر شاغل روزمزد در دریای 

بیکاری معلوالن غرق می شوند.
زمانــی کــه از معلــول بیــکار صحبــت می کنیــم بایــد هزینه هــای 
توانبخشــی، هزینه های حمل ونقل و معیشــت آن را حساب کنیم 
و در یــک مجموعه ببینیــم چه هزینــه ای بــرای خانــواده و جامعه 

دارد.« 
با بال شکسته پر کشیدن هنر است

محمدرضا هادی پــور، کارآفرین حوزه معلوالن اســت کــه در این 
نشست درباره سختی های معلوالن برای کاریابی صحبت کرد. او با 
خواندن یک بیت شعر صحبت هایش را شروع کرد »با بال شکسته 

پر کشیدن هنر است؛ این را همه پرندگان می دانند. در شهر قزوین 
سال 74، یادم است که برای کاری وارد کارخانه شیشه قزوین شدم 
به سختی خودم را دفتر مدیر رســاندم؛ مدیر به محض دیدن من 
که بــا عصا راه می رفتــم، گفت ما نمی توانیم به شــما کمک کنیم که 

من گفتم نه اشتباه نکنید من آمده ام به شما کمک کنم.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه در طــول دهه هــای گذشــته 
نگاه ها به موضوع معلوالن نســبتا تغییر کرده ، ادامه داد: »فعالیت 
ســمن های بســیاری در حــوزه اشــتغال معلــوالن گواه ایــن مطلب 
اســت. به طوری کــه در حــال حاضر، روزی نیســت که شــرکت های 
مختلف بــه من زنــگ نزننــد و بگویند پذیــرای توان یاب هــای عزیز 

گر افرادی را می شناسید به ما معرفی کنید.«  هستند و ا
12 آذر روز جهانی معلوالن اســت. نشســت هم اندیشــی حمایت 
از اشــتغال معلــوالن بــه ایــن امید برگزار شــد کــه بتوانــد گــره ای را از 
کید بر اینکه  مشکالت این قشر عزیز جامعه باز کند. هادی پور با تا
قانــون جامع حمایــت از معلــوالن در ســال 97 در مجلس شــورای 
کســیون دفــاع از  کیــد کــرد: »اما هنــوز فرا اســالمی تشــکیل شــد، تا

حقوق معلوالن در خانه ملت نداریم.«
گر به پیوست معلوالن توجه شود ا

هادی پــور بــه مشــکالت معلــوالن در زندگــی روزمــره اشــاره کرد و 
گر برای هر طرح پروژه ای اعم از آموزش های فنی وحرفه ای  گفت: »ا
کز تفریحی و ... یک پیوست  و طرح های شــهری و حمل ونقل و مرا
معلــوالن دیــده و در نظــر گرفتــه شــود، بســیاری از مشــکالت ایــن 
عزیزان حل می شود. مثال برای آزمایش دادن و دکتر رفتن در معابر 
شــهری نامناســب و ســاختمان هایی که آسانســور ندارنــد، گرفتار 

نمی شوند.«
در فصل 7 قانون تامین اجتماعی آمده است که معلوالن شاغل 
بایــد یــک تــا 6 ســال زودتــر بازنشســت شــوند. بــه گفتــه هادی پور 
نهادهای زیرمجموعه دولت این بند را اجرا می کنند و حق و حقوق 
معلول را می پردازند اما در بخش خصوصی این بودجه برای زودتر 
گر این فصل  بازنشست شدن معلول شــاغل در نظر گرفته نشده. ا

به درستی اجرا شود 50 هزار معلول بازنشست می شوند.
تشکیل کمیته مخصوص اشتغال معلوالن در وزارت تعاون

و  معلــوالن  موضــوع  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  »وزیــر 
دغدغه های آنهــا، دغدغه جدی دارد و پیگیر موضوعات اســت.« 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به نمایندگی از ایــن وزارتخانه در نشســت روز جهانی معلوالن یک 
خبر نویدبخش داد: »کمیته مخصوص اشــتغال معلــوالن زیر نظر 
مستقیم این معاونت با محوریت مهارت یابی، شناسایی و کاریابی 

طبیعی است که در این میان حتی آماری 
از درصد بیکاری معلوالن در دست نباشد؛ 

کید کرد  مدیرعامل جامعه معلوالن ایران تا
نمی دانیم چند معلول شاغل درآمد ثابتی دارند 

؛ چه تعداد دستفروش  و چند درصد درآمد متغیر
هستند؟ با این حال بررسی سازمان های 

مردم نهاد نشان می دهد که اوضاع بیکاری در 
میان معلوالن اصال نرمال نیست و ما هرروز با 

معلوالنی مواجه می شویم که بیکار می شوند. 
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تشــکیل می شــود و در هفتــه پیش رو اولین جلســه ایــن کمیته 
مخصوص اشتغال این قشر با حضور همه دستگاه های مرتبط 
و ســازمان های مردم نهاد تشکیل می شــود تا همه ظرفیت ها و 

نواقص شناسایی شود.«
کید بر اینکــه کمیته مدنظــر باید دارای ســه رکن باشــد  او بــا تا
تــا بتوانــد به هدف هــای در نظــر گرفته شــده و نیازهــای جامعه 
کیــد کــرد: »رکــن مهارت یابــی و  معلــوالن دســت پیــدا کنــد، تا
مهارت ســازی با کمک و حمایت ســازمان فنی وحرفه ای کشور، 
رکن شناســایی با در نظر گرفتن جانب عرضــه و تقاضا با کمک و 
حمایت سازمان بهزیستی کشور و رکن کاریابی با حمایت و کمک 
ســازمان بهزیســتی کشــور و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
ســازمان های مردم نهاد فعــال در عرصــه معلــوالن از ارکان مهم 

کمیته اشتغال معلوالن خواهد بود.«
بیرانوند ادامــه داد: »موضوع حمایت و اشــتغال معلوالن جزو 
رویکردهای ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر همین 
اســاس در نظر داریم بــرای هر فرصت اشــتغال جانب عرضه کاال 
و تقاضــای بــازار را منطقی و علمی بســنجیم. داده هــای مرحله 
اول را تحلیل و بررسی کنیم و براساس داده ها برنامه های ایجاد 
فرصت هــای شــغلی را سیاســت گذاری و اجرایی کنیــم. در مورد 
فضای اشــتغالزایی، معاونت توســعه اشــتغال وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، بر اســاس تحلیل هایی کــه در بــازار کار صورت 

می دهد، برنامه ریزی ها صورت می گیرد.«
او بــا بیــان اینکــه افــراد توان یــاب و معلــول دارای ویژگی هایی 
هســتند که افــراد ســالم ندارند، افــزود: »براســاس یــک منطق و 
تجربه می توان گفت که بعضی از مســئولیت ها و مشاغل را افراد 
معلول بهتــر از افراد ســالم انجام می دهنــد و این دلیــل بر تمرکز 
تقویت توانایی های معقول توان یابان است و این در حالی است 
که مشــاغلی داریم که ویژگی ها و مشــخصه های خاصــی را برای 

فرد داوطلب نیاز دارد و متناسب با شرایط معلوالن است.«
تصور اینکه معلول نمی تواند، غیرمنطقی است

بیرانونــد گفت: »عــده ای تصــور می کنند معلــوالن نمی توانند 
و دریافت کننــده  بایــد مصرف کننــده  و صرفــا  باشــند  شــاغل 
حمایت های اجتماعی باشند، بسیار غیرمنطقی است. وظیفه 
تطبیــق شــرایط شــغلی و شــرایط جســمی فرد شــاغل بــر عهده 

بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.«
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی یکی از مصوبات شــورای عالی اشــتغال که آخرین 
جلســه اش اخیــرا به ریاســت رئیس جمهــوری بــر گزار شــد، این 
بود که همه سیاست هایی که قرار اســت اجرایی شود، پیوست 
اشتغال داشته باشــند. در این بستر چه بهتر از اینکه در تدوین 
پیوست اشتغال، پیوست اشتغال معلوالن هم دیده و گنجانده 

شود.
مسئوالنی داریم که شناخت کافی از معلول ندارند

»رحیم سرهنگی« مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی 
کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، »زهــره الهیان« و »فاطمه 
قاسمپور« نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، »سوده نجفی« 
نماینده شــورای اســالمی شــهر تهران نیز در این نشست حضور 
داشــتند و در کنار فعــاالن و نمایندگان ســازمان های مردم نهاد 
فعــال در عرصه اشــتغال معلــوالن نکاتــی را از جانب مســئولیت 

خود عنوان کردند.
ســوده نجفی، نماینده شــورای شــهر تهران گفت: »موضوعی 
کیــد شــود ایــن اســت کــه  کــه بایــد دربــاره معلــوالن روی آن تا
مســئوالن ما شــناخت کافی از معلــوالن و افراد توان یــاب ندارند 
و چــون ایــن شــناخت را ندارنــد، قطعــا در سیاســت گذاری ها و 
کــه  خط مشــی گذاری ها و حتــی نظارت هــا نمی تواننــد آنطــور 
شایسته این افراد است، عمل کنند. درخواست من از مسئوالن 
حاضــر در ایــن جلســه و همــه مدیــران ســازمان های مرتبــط با 
حمایــت از معلــوالن ایــن اســت کــه در کنــار احصای مشــکالت 
و دغدغه هــای معلــوالن بــه ارایــه راهــکار عملیاتــی و کاربــردی 
کید کرد: »کســانی که از نزدیک شــاهد مشــکالت  بپردازند.«او تا
این قشر هســتند، حتما باید در کنار بیان مســأله به ارایه راهکار 

عملیاتی هم بپردازند.«
انباشت قوانینی که ضمانت اجرایی ندارد 

نجفی از انباشت قوانینی یاد کرد که پشت درهای بسته مانده 
اســت. »قانون داریــم، ولی متاســفانه ضمانــت اجرایی نــدارد و 

نظارت کافی برای اجرای قانون در جامعه دیده نمی شود. وقتی 
قانون حمایت از معلوالن را نگاه می کنیم، در بندبند آن سازمان 
فنی وحرفه ای، وزارتخانه ها، شــهرداری و دیگر ســازمان ها همه 
مکلف به توجه به حقوق معلوالن شده اند. یعنی قانون به اندازه 

کافی وجود دارد، اما ضمانت اجرایی نه.«
کید بــر لزوم انجام یکســری  این عضو شــورای شــهر تهــران با تا
مطالعات تطبیقــی در الگوهای موفق کشــورهای توســعه یافته 
در حمایــت از معلــوالن ادامــه داد: »الگوهای موفق کشــورهای 
جهان می تواند در کشور ما بومی سازی و اجرایی شود. به عنوان 
گر کارفرمایان کمتر از حد نصاب ســهمیه  مثال در ژاپن و آلمان ا
پیش بینی شــده بــه نســبت فرصت هــای شــغلی در اســتخدام 

معلوالن و افراد ناتوان تعلل کنند، جریمه می شوند.«
گنجانــدن پیوســت معلــوالن در بودجه هــای شــورای شــهر، 
نویــدی بــود کــه نجفــی در ایــن نشســت داد: »مــن بــه عنــوان 
رئیس کمیسیون سالمت شــورای شــهر در بندبند بودجه شورا 
از حمل ونقــل عمومــی و فضای شــهری و مناسب ســازی مترو و 
اتوبوس و غیره نگاه ویژه ای به معلوالن خواهم داشت. به عالوه 
طرحی با عنوان حمایــت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 
ســال 93  در شورای اســالمی شهر تهران داشــته ایم که 27 ماده 

درخصوص معلوالن داشــته؛ یعنــی این نقشــه راه وجــود دارد و 
امیدوارم ضمانت اجرایی داشته باشند. از ما بخواهید تا نظارت 

کافی را بر اجرای طرح ها داشته باشیم.«
دکتــر صاحب، مدیر کل ســالمت شــهرداری تهران نیــز در این 
نشســت از خانه هــای ســالمت در نواحــی، مناطــق و محــالت 
تهــران گفــت کــه کانون هایــی در آن تعریــف شــده اســت. »ایــن 
کانون هــا به طــور اختصاصی بــه موضوعــات خــاص می پردازند 
و خوشــبختانه اخیرا ســاماندهی بســیار خوبی صــورت گرفته و 
دبیرخانه اختصاصی افراد دارای معلولیت راه اندازی شــده و ما 

به دنبال خوب شدن حال معلوالن هستیم.«
کسیون دفاع از حقوق معلوالن در مجلس تشکیل فرا

زهــره الهیــان و فاطمه قاســم پور نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی در حمایــت از دغدغه هــای معلــوالن در ایــن نشســت 
حضور داشــتد. الهیان گفت: »باید تالش کنیــم مطالبات واحد 
کندگی باعث می شود به همه  که تجربه نشان داده پرا شود، چرا
مطالبات رســیدگی نشــود. یــک مطالبه معلــوالن را که اشــتغال 
مهم تریــن آنهاســت، بــرای امســال پیگیــری کنیــم تــا بــه دیگــر 

دغدغه های این عزیزان برسیم.«
کسیون دفاع از حقوق معلوالن در مجلس شورای  تشکیل فرا
اســالمی خبری بود که فاطمه قاسم پور در نشســت روز جهانی 
معلــول داد و خطــاب بــه همه دلســوزان ایــن حوزه توصیــه کرد 

تداوم مطالبه گری می تواند موضوعات را به سرانجام برساند. 
نشستی برای رساندن صدای معلول به گوش مسئول

نشست روز جهانی معلول با هدف رساندن صدای افراد دارای 
معلولیت به گوش مسئوالن و تصمیم گیرندگان در قانون گذاری 
نیکــوکاری  موسســه  در  صبــح  چهارشــنبه  اجرایــی،  امــور  و 
رعدالغدیر برگزار شــد. موسســه ای که 20 ســال ســابقه روشن در 

آموزش، توانمندی و اشــتغال معلــوالن دارد و تا االن بــه 3هزار و 
500 توان یــاب در منطقــه 18 تهــران و مناطــق محــروم جنــوب و 

جنوب غرب پایتخت کمک کرده برای توانمندشدن.
»افتخار داشــتیم با دســت خالی ولی با عشــقی وصف نشدنی 
کمک به معلوالن را شــروع کردیم و این موسســه تا امــروز بیش از 
هزار شــغل برای توان یابان ایجاد کرده اســت. از صنایع دستی و 
خیاطی گرفته تــا دوره های کامپیوتر. بچه های ما نشــان دادند 
گــر زمینــه برایشــان فراهــم باشــد، نیــازی به دســتگیری کســی  ا
گر شغل داشته باشند خودشان می توانند زندگی شان  ندارند. ا
را مدیریــت کننــد.« علیرضا آتشــک، مدیرعامل جوان موسســه 
رعدالغدیــر میزبــان ایــن نشســت بــود و از تالش هایی کــه برای 
اشتغال معلوالن صورت گرفته، گفت: »در مرکز تماس مجموعه 
اپراتورهایــی داریم که همــه معلول هســتند و کار اوپراتــوری را با 

کیفیت خیلی عالی انجام می دهند.«
شغل برای معلول یعنی استقالل و آزادی فردی

دســتاورد  مهم تریــن  اســت  معتقــد  جــوان  مدیــر  ایــن 
توانمندســازی حرفــه ای، ایجــاد اشــتغال اســت: »تجربــه دو 
گــر از نظر اشــتغال  دهــه ای به مــا نشــان داده اســت توان یــاب ا
گر  حمایــت شــود، موضوعات دیگــر برایش حل شــده اســت. او ا
کار کند، آزادی دارد، امید به زندگی دارد و استقالل. جالب است 
بگویم ما دیروز تولد هشتادمین نوه رعدالغدیر را جشن گرفتیم. 
فرزندی حاصل از ازدواج توان یابانی که در این مجموعه آموزش 

دیده و کار کرده و زندگی مشترک خود را شروع کردند.« 
اشــتغال معلــوالن، مهم تریــن محور نشســت هم اندیشــی روز 
جهانی معلوالن بود. نشســتی که میهمان های زیادی داشت و 
البته بســیاری از آنها با تاخیر آمدند. اما آمدند تا امیدوار باشــیم 

دغدغه معلول برایشان مهم است. 
این فعال حوزه توانمندســازی و کارآفرینی معلــوالن در بخش 
دیگــری از صحبت هایــش بــه فعالیــت ســازمان های مردم نهاد 
در ایران اشــاره کرد: »بر اســاس آنچه در وزارت کشور ثبت شده، 
ایران 15هزار سازمان مردم نهاد رســمی و ثبت شده دارد و کشور 
ما به طورکلی در میان 10 کشــور اول جهان اســت که همیشــه در 

کارهای خیریه ای پیشگام بوده است.«
از مردم برای مردم

آتشــک به لــزوم مشــارکت ســازمان های مردم نهــاد در جامعه 
بــرای برقــراری عدالــت اجتماعی اشــاره کرد: »بخــش خصوصی 
کــه منافــع خــود را در هــر کاری در نظــر دارد، در کنــار دولت هــا و 
حکومت هــا که وظیفــه حمایــت از همه اقشــار جامعــه را دارند، 
به تنهایی نمی توانند به اهداف توســعه ای برسند. تنها بخشی 
کــه داوطلبانه و کامــال غیرانتفاعی در حوزه هــای اجتماعی ورود 
می کند، ســازمان های مردم نهاد هســتند که از مردم برای مردم 

فعالیت می کند.«
این فعــال در حوزه اشــتغال و کارآفرینــی اجتماعی با اشــاره به 
اینکه دنیا فهمیده است با کمک سمن ها می تواند از مردم برای 
خدمت به خود مردم کمک بگیرد، گفت: »کشور هند 2میلیون 
و آمریــکا 2.5میلیون ان جی او دارد و در هلند 20درصد اشــتغال 
مــردم در حــوزه ســازمان های مردم نهــاد محیط زیســتی و دیگر 
خدمات اجتماعی اســت. بــا این حال در کشــور ما گاهی ســایه 
نگاه امنیتی بر فعالیت های سمن ها به وجود می آید. این نکته 
که ســمن ها هم با آســیب هایی مواجه هســتند، درســت است، 
که  امــا نباید این مجموعه ها در کشــور نادیده گرفته شــوند، چرا
مطالبه گــری در قالب ســمن ها در حوزه های مختلــف از جامعه 
معلوالن گرفته تا کودکان آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست 
خانــوار، تنهــا فرآینــدی اســت کــه می تواند بــه هم افزایــی و حل 

مشکل و دستاوردهای مهم برسد.«
در  مردم نهــاد  ســازمان های  دســتاورد  ســه  بــه  آتشــک 
حمایت های اجتماعی اشــاره کرد: »ما و دیگر ســمن ها هیچ گاه 
کمیت و نهادهای رســمی قرار نمی دهیم،  خودمان را مقابل حا
بلکــه در کنارشــان بــرای توانمندســازی جامعــه هــدف تــالش 
می کنیم و این رابطه برد-برد به انعکاس مشــکالت و رسیدن به 

راه حل برای آن کمک می کند.« 
ســرمایه های  و  اعتمــاد  تقویــت  و  ســمن ها  بــه  اعتمــاد 

اجتماعی
»حفــظ ســرمایه های اجتماعی نــگاه کالنی کــه بایــد در قالب 
کمیت به  گــر حا کیــد کرد: »ا کل جامعه به آن رســید.« آتشــک تا
سازمان های مردم نهاد اعتماد و در کنار ما تالش کند، مهم ترین 
دســتاوردهای اجتماعی مثل اعتماد و مشــارکت در حوزه های 
گر در جامعه به واســطه  سیاســی و اجتماعی تقویت می شــود. ا
حــق مشــکالت و معضــالت، اعتمادســازی شــود، هرج ومــرج 
و نابســامانی رخــت می بنــدد و شــاهد بازگشــت ســرمایه های 

اجتماعی خواهیم بود.«
ســومین دســتاورد فعالیت های ســمن ها برای جامعه هدف 
اتفــاق می افتــد؛ همانطــور کــه مدیرعامــل موسســه رعدالغدیر 
گــر مددجویی توانمند  به توانمندشــدن معلوالن اشــاره کرد: »ا
شود، درنهایت کارآفرینی اجتماعی رخ می دهد. مهم ترین نکته 
استقالل توان یاب اســت که هم آرامش روانی بسیار خوبی برای 
معلول همــراه دارد، هم او با تامین معیشــت خود به اســتقالل و 

آزادی فردی می رسد.« 
این مدیر جوان موسسه نیکوکاری رعد عنوان کرد: »درنهایت 
با تمرکز بر این دســتاوردهای مهــم که از فعالیت های ســمن ها 
حاصل می شود، باید بفهمیم اعتماد و مشارکت با سازمان های 

مردم نهاد چگونه می تواند به توسعه و تعالی ایران کمک کند.«

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افراد 
توان یاب و معلول دارای ویژگی هایی هستند 

که افراد سالم ندارند، افزود: »براساس یک 
منطق و تجربه می توان گفت که بعضی از 

مسئولیت ها و مشاغل را افراد معلول بهتر 
از افراد سالم انجام می دهند و این دلیل بر 

تمرکز تقویت توانایی های معقول توان یابان 
است و این در حالی است که مشاغلی داریم 

که ویژگی ها و مشخصه های خاصی را برای 
فرد داوطلب نیاز دارد و متناسب با شرایط 

معلوالن است.«

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت خبر داد:

برنامه ریزی های مقدماتی حج تمتع 
۱۴۰۱ در سازمان حج و زیارت

کسن کرونا باید مورد تایید وزارت بهداشت  دوز یادآور وا
عربستان باشد

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از آغاز برنامه ریزی جهت حج 
تمتع 1401 خبر داد.

کبر رضایی، معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت اعــالم کرد: »از   ا
آنجا که از ماه ها قبل برنامه ریزی های حج تمتع آغاز می شود به همین 
منظور متناسب با دستورالعمل های وزارت بهداشت  و درمان و آموزش 
کسیناســیون حجــاج، دســتورالعملی  پزشــکی در خصوص انجــام وا
کسن کرونا  صادر و توصیه شد افرادی که مشمول دریافت دوز سوم وا

کسن آسترازنکا تزریق شود.« می باشند نیز از وا
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان حــج و زیــارت او دربــاره ایــن  بــه 
کســن زائــران با توجه بــه مقررات  دســتورالعمل و تصمیمی که برای وا
جدید عربســتان گرفته شــده اســت، اظهار کــرد: »پیرو دســتورالعمل 
کســن افرادی که قصد ســفر به خارج  وزارت بهداشــت درباره تزریق وا
از کشــور را دارند، ســازمان حــج و زیارت نیــز اعالم کرد بــا توجه به اینکه 
کرات حج ایران و عربســتان  هنوز وضعیت حــج و همچنین تاریخ مذا
مشــخص نشــده اســت، مدیــران حــج و زیــارت اســتان ها و مدیــران 
کاروان ها به افرادی که قبال برای حج ثبت نام کرده اند و در نوبت تشرف 
هستند و از طرفی، مشــمول فراخوان وزارت بهداشت می شوند، برای 
کسنی استفاده کنند که مورد تأیید وزارت  دوز سوم یا همان یادآور از وا
بهداشت عربستان است.« او همچنین گفت: »از آنجایی که سهمیه 
حج آینده هنوز معلوم نشــده و ما نمی دانیم چه تعــداد از آن افراد قرار 
است به حج اعزام شوند، بنابراین توصیه کردیم حاال که تزریق دوز سوم 
در کشــور برای یک ســری از گروه های ســنی آغاز شــده اســت، در زمان 
کسن کووید حتما دستورالعمل های اعالمی از سوی  تزریق دوز سوم وا

کشور میزبان را مدنظر قرار دهند.«
رضایی اضافه کرد: »برای افرادی هم که به لحاظ زمانی هنوز امکان 
دریافــت دوز ســوم را ندارنــد، بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت در آینده 

برنامه ریزی می کنیم.«
در دستورالعملی که به دســت کارگزاران و آژانس های زیارتی رسیده، 
آمده است: »از آنجا که برنامه ریزی عملیات حج تمتع 1401 در دستور 
کار ســازمان حج و زیارت اســت و یکی از مواردی که به طور ویژه مدنظر 
کسیناســیون کرونا، آن هــم با درنظــر گرفتن قوانین  اســت، موضوع وا
کشور عربســتان اســت و براســاس قوانین فعلی، ورود اتباع کشورهای 
مختلف برای انجام مناسک حج تمتع یا عمره مفرده مشروط به تزریق 
کســن های موردتأیید وزارت بهداشــت این کشور  کســن از وا دو دوز وا
است و از آنجا که بسیاری از مردم کشورهای مختلف، از جمله ایران در 
کسن های مختلف استفاده  کسیناسیون سراسری خود از وا برنامه وا
می کنند، بر همین اســاس دولت عربســتان ورود به این کشــور را برای 
کسن های موردتأیید وزارت  این دسته از افراد به تزریق دوز یادآور از وا

بهداشت خود منوط کرده است.«
کسن های موردتأیید وزارت بهداشت کشور میزبان،  نظر به اینکه از وا
کسیناســیون کشــورمان اســت؛ لذا  کســن »آســترازنکا«، در ســبد وا وا
گاهی بخشی شایسته به ثبت نام شدگان و  موارد زیر برای اقدام الزم و آ

متقاضیان سفر حج ابالغ می شود:
کسن خود  کسیناسیون کشوری هر دو دوز وا افرادی که در برنامه وا
کســن »آســترازنکا« تزریق کرده انــد، به اقدام خاصی نیــاز ندارند  را از وا
و مطابق دســتورالعملی که در این خصــوص ابالغ خواهد شــد، اقدام 
کسن ها دریافت  کسن خود را از سایر وا می کنند.به افرادی که دو دوز وا
کرده انــد و در حــال حاضر جزو گروهی هســتند کــه در فراخــوان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در گروه های مشمول دریافت دوز 
کســن »آسترازنکا«  یادآور هســتند، توصیه می شــود تا دوز یادآور را از وا

مطابق با شرایط اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، تزریق کنند.
کســن موردنیــاز بــرای افــرادی کــه  بــه منظــور پیش بینــی تأمیــن وا
تــا فروردیــن 1401 مشــمول دریافــت دوز یــادآور نمی شــوند بــا وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی مکاتبه شــده اســت تا این دسته 
کســن خود را از  از افراد بتوانند در فروردین ماه ســال آینده دوز ســوم وا

کسن آسترازنکا تزریق کنند. وا
مدیران حج و زیارت همچنین از مدیران کاروان حج خواســته اند از 
کنون نسبت به اطالع رسانی به متقاضیان حج تمتع 1401 اقدام تا  هم ا
با درنظر گرفتن شرایط اعالم شــده و در فرصت مناسب به ایمن سازی 

خود در مقابل بیماری کووید اقدام کنند.
در این دستورالعمل همچنین یادآور شده است: »اعزام متقاضیان 
حج تمتع در ســال آینــده به امضــای تفاهمنامــه بین ســازمان حج و 
زیارت و وزارت حج و عمره عربســتان و به میزان ســهمیه مــورد توافق و 
مطابق تعلیمــات ابالغی از ســوی وزارت حج و عمره این کشــور منوط 

خواهد بود.«
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