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 پیکر 15 جانباخته هواپیما به پزشکی قانونی منتقل شد

پیکر  قانونی کشور گفت:  مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی 
همه 15 نفر جانباختگان حادثه هواپیمایی که صبح امروز )دوشنبه ( در 

صفادشت کرج سقوط کرد، به پزشکی قانونی استان البرز منتقل شد.
به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی، مهرداد علی بخشی روز دوشنبه افزود: از 
16 سرنشین هواپیما، یک نفر زنده ماند و 15 نفر جان خود را از دست دادند، از 15 
جسد منتقل شده به پزشکی قانونی استان البرز، 10 نفر شناسایی شدند و 5 نفر نیز 

در حال شناسایی هستند.
وی ادامه داد: در بین 10 جسد شناسایی شده، یک زن حضور دارد.

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، اسامی اجساد شناسایی شده عبارتند از 
غفور قجاوند، محمد باقر ندری، جواد سلیمانی، محمد عبدلی، عزیراهلل علیزاده، سعید 

قاسمی، فریدون شیخی، شاکر آجرلو، مریم زارعی نژاد، علی افروغ.
همچنین اسامی سرنشینان هواپیما که کار تشخیص هویت آنها ادامه دارد نیز 
عبارتند از محمدرضا طاهری، مصطفی محمودی، جواد مرادی، حمیدرضا لطفیان و

داود ذوالفقاری.
مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: فرشاد مهدوی نژاد، 

)مهندس پرواز( در این حادثه سقوط زنده ماند و به مراکز درمانی اعزام شده است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری:

100هزار حلقه الستیک دولتی بین رانندگان تاکسی 
توزیع شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: 100هزار حلقه الستیک 
به رانندگان تاکسی سراسر کشور با نرخ مصوب دولتی -که بین 30 تا 50 

درصد از نرخ بازار پایین تر است- توزیع شده است.
مرتضی ضامنی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از   
100هزار حلقه الستیک توزیع شده 35هزار حلقه بین رانندگان تاکسی در تهران و 

بقیه بین رانندگان تاکسی در دیگر شهرها توزیع شده است.
وی ادامه داد: الستیک های توزیع شده شامل خودروهای سمند، پژو 405 و پراید 

است و توسط کارخانه کویرتایر تامین شده است.
ضامنی تصریح کرد: رانندگان تاکسی در تهران برای ثبت نام دریافت الستیک به 
نرخ دولتی در سامانه تاکسیرانی تهران اقدام به ثبت نام کنند و در شهرهای دیگر از 

طریق سازمان های تاکسیرانی یا ادارات حمل و نقل اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پیرو پیگیری های رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور مکلف به انجام اقدامات حمایتی از راننده 
های تاکسی در سراسر کشور شده است، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده، در مرحله نخست توزیع الستیک با نرح دولتی در اولویت کاری قرار گرفت. 
این امر از ابتدای آبان امسال اجرایی شد و با جدیت پیگیر توزیع الستیک بین راننده 

های تاکسی در سراسر کشور هستیم.
ضامنی ادامه داد: این الستیک ها از سوی اتحادیه تاکسیرانی شهری با همکاری 
سازمان های تاکسیرانی و مدیریت های حمل و نقل شهرداری ها توزیع شده است. 
رانندگان تاکسی در هر نقطه از کشور که نیاز به الستیک دارند باید موضوع را به 
شهرداری یا سازمان تاکسیرانی یا مدیریت های حمل و نقل شهری اعالم کنند تا 
این نیاز جمع بندی و به اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور منعکس شود تا اقدامات 

الزم برای توزیع الستیک صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد اختالف قیمت در محصوالت خودرویی 
برای تاکسیرانان هستیم؛ بنابراین با برنامه ریزی های صورت گرفته، تالش کردیم 
محصوالت و لوازم یدکی پرمصرف را از تولیدکننده با حذف واسطه ها به راننده های 

تاکسی ارائه کنیم.
ضامنی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای توزیع سایر اقالم پرمصرف خودرو 
مانند روغن موتور و لنت ترمز نیز خبر داد و گفت: نیاز به این اقالم در شهرها جمع 

بندی شده است و در آینده نیز این اقالم توزیع خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:

زمان برگزاری کنکور ۹۸ تغییر نمی کند
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که ثبت نام در 
کنکور ۹۸ از ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود، گفت: این آزمون در روزهای 13 و 

1۴ تیر ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت 
نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۸ از روز چهارشنبه ۲4 بهمن ماه ۹۷ از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود و روز پنج شنبه ۲ اسفند 

ماه پایان می یابد.
وی در ادامه تصریح کرد: همان طور که در تاریخ 15 مهر ۹۷ از طریق پیک 
سنجش و متعاقب آن هر هفته به اطالع داوطلبان رسیده آزمون سراسری ۹۸ در 
روزهای پنج شنبه 13 و جمعه 14 تیر ماه ۹۸ در حوزه های مربوطه برگزار می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: برخالف 
برخی اخبار منتشر شده زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۹۸ به هیچ عنوان 

تغییر نخواهد کرد.

قاضی زاده هاشمی در »دکتر سالم«
برنامه »دکتر سالم« امروز میزبان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای 

اسالمی خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه هفت سیما، دکتر امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، فوق تخصص گوش و حلق و بینی و عضو کمیسیون بهداشت 

مجلس شورای اسالمی دوشنبه )۲4 دی ماه( مهمان برنامه »دکترسالم« است.
مهارت  و  اسالمی  انقالب  از  پس  پزشکی  دستاوردهای  درباره  برنامه  این  در 

پیشگیری از بیماری های گوش و حلق و بینی گفتگو می شود.
از دستاوردهای پزشکی پس از پیروزی انقالب تاکنون می توان به جزو چهار کشور 
دنیا در درمان ناباروری، جزو 10 کشور برتر سازنده داروهای خاص و جزو پنج کشور 

برتر دنیا در علم ژنتیک و ... اشاره کرد.
برنامه »دکتر سالم« به تهیه کنندگی المان مرقوب نیا هر روز ساعت 13:30 از 

شبکه هفت سیما پخش می شود.

اخبار
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انتصاب 3 زن در استان تهران
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران از انتصاب 3 زن از سوی استانداری تهران خبر داد. ثریا شارقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتصاب 3 زن در استان تهران گفت: فاطمه فرزام و لیال واثقی از سوی انوشیروان محسنی بندپی، 

استاندار تهران به سمت معاون فرمانداری شهرستان دماوند و شهریار منصوب شدند. وی با بیان اینکه براساس حکمی پروانه رضایی نیز به عنوان مدیر کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان تهران منصوب شده است، افزود: با انتصابات اخیر تعداد 
معاونان زن فرمانداری های استان تهران به 3 نفر و تعداد مدیران کل استان تهران به ۸ نفر رسیده است. 

 گزارشی از نارضایتی های مردم از قیمت ها

از گرانی ها شکایت می کنند
 قیمت ارز که شکسته شد انتظار منطقی این بود که قیمت 
کاالها هم در بازار کاهش یابد اما چنین نشد، حاال پرسش 
بسیاری از مردم این است که چرا با وجود کاهش نرخ ارز 

قیمت کاالها شکسته نشده است و موج گرانی ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، فروردین امسال بود که نوسانات شدید ارز و سکه 
باعث جهش قیمت ها و التهاب در بازار شد. این تغییرات تقریبا بر 
قیمت همه اجناس تاثیر گذاشت و حتی کاالهای داخلی و تولیدات 

کشاورزی را هم تحت تاثیر قرار داد.
کمبود مواد سلولزی و گرانی پوشک، گران شدن رب گوجه، کمبود 
لبنیات، کمبود  قیمت  لوازم خانگی، جهش  قیمت  افزایش  برنج، 
الستیک، کمبود مواد اولیه تولید کفش، افزایش قیمت مسکن، جهش 
قیمت گوشت قرمز، پرواز قیمت مرغ و خالصه هر روز یک کاال به 
بهانه ای نایاب می شد و قیمت های نجومی گاهی با تاسف و گاهی با 

ناباوری، دستمایه طنز بود.
انبارها مملو از کاال بود اما صاحبان آنها به بهانه های مختلف از 
عرضه کاال به بازار امتناع داشتند و گزارش تخلفات و نحوه برخورد با 
متخلفان هم هر روز از سوی نهادهای نظارتی منتشر می شد به طوری 
که تابستان گرم امسال با اخبار داغ مبارزه با احتکار و گرانفروشی 

همراه بود.
بر اساس اعالم سازمان تعزیرات حکومتی در ٩ ماه نخست امسال، 
٨٣ هزار واحد صنفی توسط گشت های مشترک تعزیرات بازرسی 
شده که در این گشت ها، ٣١ هزار و ٨٢٨ فقره پرونده تشکیل و 4١5 

هزار میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
آن گونه که سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: در این مدت دو هزار و ٢5 پرونده احتکار تشکیل شده است و 
استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین پرونده های 
احتکار را داشتند و پرونده های احتکار خارج از نوبت رسیدگی شدند.
برخی انبارها نیز که حکم امتناع از عرضه دریافت کردند با صدور 
رأی، عالوه بر پرداخت جریمه با دستور قاضی تعزیرات به توزیع و 

عرضه کاال به قیمت مصوب ملزم شدند.
 متخلفان ٧٠ هزار میلیارد ریال جریمه شدند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین اعالم کرد که در 
٩ ماه نخست امسال، 4٠٠ هزار پرونده به تعزیرات ارجاع شده که 
در مقایسه با سال قبل، ١١ درصد ورودی پرونده رشد داشته است و 

متخلفان نزدیک به ٧٠ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
یداهلل صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گفته است که هیچ کاالیی با نرخ دالر بیشتر از هشت هزار و 600 

تومان وارد کشور نشده است.
صادقی گفت: گاهی ممکن است کاهش نیافتن قیمت ها در بازار 
ناشی از کاهش تولید کاال متناسب با میزان تقاضا در بازار باشد که این 
موضوع دیگر ارتباطی به قیمت دالر ندارد و مشکل به نبود کفایت در 

تولید یا واردات برمی گردد که باعث کمبود کاال در بازار شده است.
وی افزود: کاهش نیافتن قیمت کاالها ممکن است ناشی از نبود 
تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار باشد اما افزایش نرخ نهاده ها در 
بازارهای بین المللی و هزینه های حمل و نقل نیز در این زمینه به 

عنوان یک شاخص مطرح هستند.
به گفته وی سایر افزایش هزینه ها در بازار بورس از جمله هزینه 
مواد پتروشیمی، فوالدی، کاغذ، مقوا و ... برای بسته بندی نیز مزید 
بر علت شده و با وجود ثابت بودن نرخ ارز)برای واردات( باعث افزایش 

قیمت این کاالها شده است.
وی افزود: عالوه بر اینها مشکالت تامین ارز و صادرات رسمی و 
غیررسمی برخی کاالها باعث برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا 

شده که در مجموع باعث چسبندگی قیمت ها شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان 
کرد: برخی رفتارهای موجود در بازار مانند احتکار یا کاهش عرضه 
کاال به بازار ناشی از کمبود اختصاص مواد اولیه به تولیدکننده است 

که باعث کاهش تولید و ایجاد مشکل برای مصرف کننده می شود.

 مردم از گرانی ها شکایت دارند
مردم تحلیلگران واقعی بازار هستند و نقد منصفانه آنها مبتنی بر 
واقعیت روز است آنان موضوع گرانی و چند برابر شدن قیمت ها را 

همه لمس می کنند.
در یک فروشگاه بزرگ، در چرخ خرید هر یک از مشتریان، بیشتر، 
اقالم اساسی به چشم می خورد. مواد شوینده، بهداشتی، لبنیات، مرغ 
و گوشت، تخم مرغ، میوه و سبزی. البته برخی هم فقط با چند قلم 
کاال، سبد خود را پر کرده اند. چند کیسه برنج، بطری های یک لیتری 

روغن، قوطی های رب گوجه، جعبه های دستمال کاغذی.
تامین  تا  است  احتکار  شبیه  بیشتر  خریدهایش  که  خریداری 
مایحتاج، نگاه پرسشگر به سبد کاالی خود را می بیند اول خود را به 
بی تفاوتی می زند و بعد با لبخند و حالتی حق به جانب می گوید: اگر 

نخریم چه کنیم؛ شما هم بخرید؛ فردا باید گرانتر بخرید.
اندک جرقه ای، باب درد دل و فغان از بازار و گرانی را موجب می 
شود. چرخ خرید خانمی که در حال تماشای قفسه کاالهاست، به 
چرخ خرید خانم دیگری برخورد می کند. به سرعت چرخ را به سوی 
دیگری هل می دهد و با عذرخواهی می گوید: قیمت های سرسام آور، 
حواس برای آدم نمی گذارند. خدا به داد برسد. هر دم از این باغ بری 

می رسد. زیر لب با خود سخن می گوید و دور می شود.
 سال به جلو پرتاب شده ام

مرد جوانی که سبد کاالیش پر از اقالم مختلف است، می گوید: 
وقتی قیمت ها را می بینم، فکر می کنم سفری در زمان داشته ام و با 

درآمد امروز ۲0 سال به جلو پرتاب شده ام.
او می گوید: پول ملی ما ریال است اما تعامالت بازار به دالر محاسبه 
می شود. حتی صبح ها هم که تلویزیون را روشن می کنم اولین 

چیزی که از رسانه ملی می شنوم، اعالم قیمت دالر است.
وی می افزاید: کاسبان بازار همان مردم هستند که از ترس افزایش 
قیمت ارز، قیمت ها را افزایش می دهند. همه در هر صنف و فعالیتی 
که هستند، ضربه های محکم می زنند تا بر اثر ضربه دیگران آسیب 

نبینند.
 دومینوی گرانی

آقای میانسالی که سبد خرید کوچکی برای خریدهای خود برداشته 
است، می گوید: دومینوی گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت نمی دانم؛ 
سفره مردم کوچک شده است و این مساله را هیچ کسی نمی تواند 

انکار کند.
و  کند  شفاف  را  بازار  وضعیت  باید  حاکمیت  گوید:  می  وی 

سیاستگزاری درستی داشته باشد اما مردم هم می توانند برای یک 
نجات جمعی و عبور از بحران اقتصادی تالش کنند. متاسفانه واکنش 
های مردم به التهاب های بازار، خیر عمومی در پی ندارد و اوضاع را 

بدتر می کند.
او می افزاید: جالب است عده ای که بر اثر این نوسانات بازار، دارایی 
هایشان گران تر شده است احساس خوبی دارند این در حالی است 
که قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه کاهش یافته است و رقابت 

اقتصادی برای تصاحب بیشتر نگران کننده است.
 دیگر خرید نشاط ندارد

خانم میانسالی که همراه دو دخترش به خرید آمده است، از گرانی 
اجناس شکایت می کند و با ناراحتی می گوید: پیش از گرانی ها، 
خرید کردن، هر چند جزئی هم برای من تفریح تلقی می شد و لذت 
بخش بود اما اکنون قدرت خریدم کاهش یافته است و نمی توانم 
مثل قبل از خرید لذت ببرم؛ دیگر خریدهایم نشاط ندارد و نگران 

آینده هستم.
خانواده دیگری که تازه وارد فروشگاه شده اند و دختر بچه آنها در 
سبد خرید نشسته است، هنوز کاالیی در سبد ندارند اما خانم خانه 
که سیاهه خرید را در دست دارد، با دقت به دنبال کاالهای فهرست 
شده است. پدر خانواده هم با وسواس قیمت برندهای مختلف حبوبات 

را مقایسه می کند.
آنها که ندارند چه کنند

پیرمردی که سبد خرید را به آرامی هل می دهد، با مکث می 
گوید: بازنشسته آموزش و پرورش هستم. مغازه کوچک تعمیرات لوازم 
خانگی دارم و خدا را شکر که از تامین مایحتاج اولیه برمی آیم اما آنها 
که ندارند چه کنند. گرانی ها و اوضاع اقتصادی، آستانه تحمل مردم 
را کم کرده است. مردم عصبی و پرخاشگر شده اند. خدا هیچ مردی 

را شرمنده خانواده نکند.
 صف های پرداخت

صف های پرداخت و خروج از فروشگاه شلوغ است. برخی همچنان 
که مشغول چیدن اقالم سبد خرید خود روی میز هستند، زیر لب با 
خود، همراهان یا صندوقدار سخن می گویند و از کوچک شدن سبد 
خرید شکایت دارند. عده ای هم میزان خرید فعلی خود را با قدرت 
خرید سال گذشته مقایسه می کنند و با اظهار تاسف و نگرانی نسبت 

به آینده بیم دارند.
صف خریدهای زیر 10 قلم نیز طوالنی است. برخی ترجیح می 
دهند به مقدار محدود خرید کنند. آنها می گویند فعال همین چند 

قلم کافی است. تا فردا خدا بزرگ است. عده ای دیگر نیز می گویند 
توان خرید بیش از این را نداریم و مشتریانی هم به دلیل نزدیک بودن 
به فروشگاه ترجیح می دهند مایحتاج خود را روزانه و تازه تهیه کنند.

ترس از بی ثباتی بازار، واکنش روانی است
به نظر می رسد که واکنش های بازار عالوه بر علل اقتصادی و 

سیاسی، ابعاد اجتماعی نیز دارد.
محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره گرانی 
ها گفت: ترس از بی ثباتی بازار واکنش روانی است که باعث شده 
تا قیمت ها همچنان باال نگه داشته شود و نوعی نگرانی در بین 
فروشندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که مبادا قیمت ها ثبات 

نداشته باشد.
 تعزیرات: هیچ مشکلی وجود ندارد

وی افزود: در ستاد تنظیم بازار، اطمینان قطعی وجود دارد که 
انبارها مملو از کاال است. تسهیالت برای ورود کاال فراهم شده است و 
در تامین مواد اولیه و مواد غذایی هیچ مشکلی نیست اما این باور در 

تولیدکنندگان و فروشندگان وجود ندارد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره نحوه نظارت بر بازار اظهار 
داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات 
حکومتی یا سازمان بازرسی نهادهای نظارتی فراسازمانی هستند و به 
نظر می رسد این گونه نظارت ها اثربخشی الزم را ندارد و جریمه و 

برخوردهای کیفری راه چاره نیست.
وی اضافه کرد: نظارت ها باید درون سازمانی و خودنظارتی باشد. 
تجارب کشورهای دیگر نیز حاکی از آن است که صنوف و اتحادیه ها با 
واحدهای صنفی متخلف برخورد می کنند و اقداماتی مانند محدودیت 
در فعالیت، لغو پروانه کسب یا سلب حق برند از جمله برخوردهایی 
است که انجام می شود اما اکنون اگر بپذیریم که اتحادیه ها و اصناف 
باید نظارت داشته باشند باید بدانیم که این مراکز ساز و کار اجرایی و 

ضمانت اجرا برای برخورد با واحدهای متخلف ندارند.
اسفنانی تصریح کرد: در ایران اتحادیه ها و اصناف در صورت بروز 
مشکل یا تخلف از واحدهای صنفی آنها را به سازمان های نظارتی 
مانند سازمان حمایت یا تعزیرات ارجاع می دهند و جریان کنترل 
باشد  اگر درون صنفی  فراسازمانی است در صورتی که  نظارت  و 

اثربخشی و کارایی بیشتری دارد.
به  نسبت  تعزیرات  رایگانی، سخنگوی  یاسر  نیز  این  از  پیش 
همراه نبودن بخش خصوصی در اعمال سیاست های دولت انتقاد 
کرده بود و گفته بود که تعزیرات مکلف است مادامی که مصوبه 
جدیدی از ستاد تنظیم بازار اعالم نشده است، هرگونه افزایش 
قیمت را مصداق گرانفروشی و تخلف بداند و با متخلفان برخورد 

کند.
وی اظهار داشت: طبق قانون نظام صنفی، ابزار برخورد با متخلفان 
صنفی،  واحد  پلمب  تخلف،  تکرار  صورت  در  اما  است  جریمه 
مسدودسازی حساب های مالی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج 
کردن متخلفان و در نهایت جلوگیری از فعالیت و تعطیل واحد 
متخلف در مراحل بعدی برخورد قرار دارد و در صورت نیاز اعمال 

می شود.
مسئوالن تعزیرات بارها تاکید کرده اند که جریمه ها بازدارندگی 
الزم را ندارد و مساله، جریمه یا پلمب واحدهای صنفی نیست بلکه 

مهم اصالح ساختار بازار است.
واقعیت این است که در میان کسبه و مشتریان همچنان دلهره و 
نگرانی نسبت به آینده مشهود است. کمبودهای بازار و قیمت های 
چند برابر به اقشار مختلف از تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان 
فشار می آورد و البته این بازار مکاره برای دالالن و سودجویان و 
محتکران پر رونق است اما آنچه در کنار سیاستگزاری های صحیح 
حاکمیتی و نظارت های جدی می تواند آرامش و ثبات بازار را 
تقویت کند، رفتار همه شهروندان و مسئولیت اجتماعی آنان در 
مقابل جامعه است. کسانی که از وضعیت آشفته بازار حکایت ها 

می کنند و از گرانی ها شکایت می کنند.

فقرو معلولیت علت بازماندگی از تحصیل حدود ۱۹ هزار کودک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پیگیری وضعیت حدود 1۹ هزار 
کودک بازمانده از تحصیل از سوی سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: براساس 
بررسی های انجام شده حدود ۲۴00 کودک به دلیل فقر و حدود 1۶ هزار کودک به 

دلیل معلولیت، از تحصیل بازمانده بودند.
حبیب اهلل مسعودی فرید در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مجموع، پیگیری وضعیت 
بازماندگی از تحصیل حدود 1۹ هزار کودک برعهده سازمان بهزیستی بوده است، گفت: 
۲300 تا  ۲400 کودک به دلیل فقر و 16500 کودک به دلیل معلولیت از تحصیل بازمانده 

بودند. همچنین 50 تا 60 نفر از این کودکان اتباع بیگانه بودند.

وی با بیان اینکه عمده کودکانی که به دلیل "فقر" به مدرسه نمی رفتند به تحصیل 
برگشتند، اظهار کرد: به حدود 1300 نفر کودکان معلول نیز کمک شد تا ادامه تحصیل 
بدهند. عمده کسانی که امکان ادامه تحصیلشان فراهم نشده به دلیل معلولیت جسمی، 
حرکتی و ذهنی آنها بوده است. برخی از این کودکان نیز آموزش پذیر نبودند و الزم بود 

تا به مدارس استثتایی بروند.
وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای بازگشت این کودکان به تحصیل با کمک وزارت 
کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتبارات سازمان بهزیستی تامین شده است، 
افزود: حمایت های دولت به ویژه از کودکان معلول و حمایت از خانواده های آنان باید 
افزایش یابد. همچنین مدارس باید برای حضور این کودکان و جامعه پذیری آنها آمادگی 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه بعد از شناسایی کودکان باز مانده از تحصیل مسئولیت رسیدگی 
به وضعیت این کودکان و بازگشت آنها به تحصیل عمدتا بر عهده سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد قرار داده شده است، افزود: براساس بررسی های انجام شده مهمترین عوامل 
بازماندگی از تحصیل این کودکان، به دالیل اجتماعی مثل فقر، دالیل جسمی و حرکتی 

مانند معلولیت یا مشکل ایاب ذهاب به مدرسه بوده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه بخش عمده ای از این کودکان به 
چرخه تحصیل برگشته اند، اظهار کرد: مشکل عمده در بازگشت این کودکان به چرخه 

تحصیل بیشتر مربوط به کودکانی است که معلولیت های شدید دارند.
مسعودی فرید با اشاره به اینکه این کودکان در صورت حضور در مدرسه نیازمند خدمات 
ویژه ای هستند، تصریح کرد: در همه جای دنیا سیاست این است که کودکان معلول تا 
جای ممکن در مدارس عادی درس بخوانند و تنها مواردی که معلولیت های ذهنی شدید 

دارند و قادر به یادگیری نیستند در مدارس استثنائی حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه کودکانی که که صرفا معلول جسمی-حرکتی هستند یا معلولیت 
ذهنی خفیف دارند، باید بتوانند در مدارس عادی تحصیل کنند، افزود: با پیگیری های 
صورت گرفته از سوی سازمان بهزیستی بیشتر کسانیکه به دلیل فقر از تحصیل بازمانده 

بودند به مدرسه برگشتند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه کودکان معلول برای حضور در 
مدرسه عالوه بر "مناسب سازی فیزیکی" به "مناسب سازی آموزشی" نیز نیاز دارند، توضیح 
داد:  فراهم شدن وسایل کمک آموزشی مناسب برای این کودکان، یا حضور افرادی در 
کنار معلم اصلی که بتواند زمان ویژه یا بیشتری را برای این کودکان اختصاص دهد، بخش 

عمده ای از مسائل این کودکان را حل می کند.
مسعودی فرید با بیان اینکه حل  موضوع آموزش این کودکان با وزارت آموزش و پرورش 
است، اظهارکرد: سازمان بهزیستی نیز باید موانع مالی حضور این کودکان در مدارس را 
رفع کند، برای مثال اگر خانواده ای فقیر یا در مورد نگهداری از کودک دچار مشکل است، 

سازمان بهزیستی و معاونت توان بخشی اقداماتی را به شکل ویژه انجام می دهد.
وی با بیان اینکه کودکان بازمانده از تحصیل عمدتا در مناطقی هستند که دسترسی 
راحتی به مدارس ندارند، تصریح کرد: بهزیستی در مورد ایاب و ذهاب این کودکان نیز به 
آنها کمک می کند. همچنین کمک برای تهیه وسایل کمک توان بخشی و رفاهی از جمله 

ویلچر، لوازم التحریر، پوشاک و ... بر عهده این سازمان است.
وی افزود: گاهی مدرسه نزدیک محل سکونت این کودکان وجود دارد اما امکانات الزم 
را ندارد و کودک مجبور است برای تحصیل به شهر یا روستای دیگری برود و حتی بعد از 
مدتی از این کار منصرف شود، اما اگر این مدارس مناسب سازی شوند کودک می تواند در 
مدارس عادی حضور پیدا کند، چراکه تعداد کمی از این کودکان الزم است تا به مدارس 

استثنائی بروند.

بیش از هزار کودک در سه گروه سنی در اولین 
دوره مسابقه نقاشی "دوست من حق دارد..." 
با موضوع حقوق افراد دارای معلولیت شرکت 

کردند.
به گزارش ایسنا، پرستو منصوری - معاون امور 
در خصوص   - تهران  استان  بهزیستی  توانبخشی 
اولین دوره این مسابقه نقاشی گفت: بیش از 10 هزار 
کودک  3 تا 13 ساله در سه گروه های سنی 3 تا 6 
سال، 6 تا ۹ سال و ۹ تا 13 سال و گروه های افراد 

دارای معلولیت و کودکان کار و خیابان در این مسابقه 
شرکت کردند.

و گرافیست های  نقاشان  به حضور  اشاره  با  وی 
دارای معلولیت در داوری این مسابقه اظهارکرد: در 
مرحله اول از بین هزار نقاشی ارسالی 300 نقاشی و 
در مرحله دوم 100 نقاشی و در مرحله داوری نهایی 

1۹ نقاشی به عنوان برتر انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، 
منصوری هدف از برگزاری این مسابقه را حمایت 

از  بهره مندی  برای  افراد دارای معلولیت  از حقوق 
امکانات شهری و محیطی برشمرد و افزود: با ایجاد 
شرایط عادالنه برای حضور افراد دارای معلولیت در 
جامعه می توانیم به توانمندسازی و استقالل آنان 

کمک کنیم.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: 
آموزش و پرورش استثنایی کشور، آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران و مراکز توانبخشی روزانه 

سراسر کشور در این مسابقه مشارکت داشتند.

شرکت ۱۰ هزار کودک در مسابقه »دوست معلول من حق دارد«


