
اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

صفحه 8
سه شنبه 2۱ آبان ۱۳۹8 
۱4 ربیع االول ۱44۱ - شماره 22۳2۷

 سال ها است که شهروندان شهرهای مختلف کشور 
به ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت مانند تهران، مشهد، 
اصفهان و ... همزمان با آغاز فصل سرما یا از همان اوایل 
پاییز با کاهش دما شاهد پدیده آلودگی هوا هستند. این 
روزها نیز دوباره گرد خاکستری آلودگی فضای شهرهای 

بزرگ را پوشانده است.
شــهرهای جنوبی و غربی  کشور نیز سال ها است 

درگیر پدیده ریزگردها هستند.
ایــن آلودگی هــا در روزهایی از ســال به حدی 
آزاردهنده است که براساس گفته های عباس شاهسونی، 
رئیس کارگروه سالمت هوای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در سال 95 و فقط در پایتخت 4810 
نفــر براثر آالینده های بیش از حد مجاز موجود در هوا 

فوت کردند. )تسنیم(
البته پدیده آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ جهان 

سال ها پیش اولین قانون حمایت از حقوق معلوالن 
در قالب ۳4 ماده  به تصویب مجلس شــورای اســالمی 
رســید. بعد از کش وقوس های فراوان و نقدهای فراوان 
در ســال 96 این قانون پس از 1۳ سال از تصویب مورد 
بازنگری کلی واقع شــد؛ قانونی که هم جامعه معلوالن 
و هم کارشناســان امر امید زیادی داشتند که با اجرایی 
شدن آن بخش زیادی از مشکالت جامعه هدف رفع شده 

و فرصت حضور آنها در جامعه فراهم شود.
اردیبهشت 97 قانون جدید حمایت از حقوق معلوالن 
توسط رئیس جمهور ابالغ شد. از نکات مهم این بازنگری 
این بود که الیحه بودجه ســال 97 قبل از تصویب این 
قانون روانه مجلس شــده بود و عمــال برای اجرای آن 

اعتباری در نظر گرفته نشده بود.
قانون بازنگری شــده حمایت از حقوق معلوالن در 
10 فصل و ۳5 ماده و با هدف بهبود نسبی در آسایش 
و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد 
معلول به تصویب رسید و مواردی همچون ارائه خدمات 
توان بخشی توســط بیمه سالمت، استفاده رایگان افراد 
معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی، اختصاص 
سهمیه ۳0 درصدی اشتغال معلوالن در مشاغل دفتری 
و استخدام ۳ درصدی معلوالن در سازمان های دولتی، 
تسهیالت ارزان قیمت مســکن برای زوج های معلول و 
خانواده های دارای چند معلول، پرداخت حداقل دستمزد 
برای معلوالن شدید و خیلی شدید، کاهش ساعت کار 
روزانه شاغلین دارای معلول در خانه، استفاده رایگان از 
سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری 
برای معلوالن شدید و اختصاص 5 ساعت از برنامه های 
صدا و ســیما به صورت رایگان به معلوالن)سازمان های 
مرتبط به معلوالن( از جمله نکات برجسته این قانون بود.

وعده های رنگین، بدون تخصیص 
ریالی بودجه

این موارد که به گفته انوشــیروان محسنی بندپی، 
رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور بعد از نظرسنجی 
از جامعه هدف و مشــورت با تشکل های حامی حقوق 
معلوالن تدوین شده بود، امیدها برای کاهش مشکالت 
معلوالن را قوت بخشید، اما گذشت زمان نشان داد که 

نباید امیدی به اجرای این قانون داشت.
بعد از گذشت یک سال ونیم از ابالغ این قانون، معاون 
اول رئیس جمهور در دوم مهرماه سال جاری بر تصویب 
آیین نامه هــای اجرایی قانون جامــع حمایت از حقوق 
معلوالن تا 1۲ آذرماه مصادف با روز جهانی افراد دارای 
معلولیت تاکید کرد. اسحاق جهانگیری، در اولین جلسه 
کمیته هماهنگی و نظــارت بر اجرای قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت که با موضوع ماده ۳1 قانون 
برگزار شد، اعالم کرد، سازمان برنامه و بودجه در زمان 
تهیه الیحه بودجه به اعتبارات ویژه افراد دارای معلولیت 

در هر دستگاه توجه ویژه داشته باشد.
این اظهارات جهانگیری در حالی اســت که طبق 
برآوردهای ســازمان بهزیســتی کشــور، اجرای قانون 
حمایت از معلوالن بــه 1۲ هزار و 500 میلیارد تومان 
بودجه نیاز دارد اما تخصیص بودجه برای اجرای قانون 
صورت نگرفته و بودجه تنها روی کاغذ مانده اســت. در 
واقع دولت هیچ پولی برای اجرای این قانون کنار نگذاشته 
است. همان طور که قبال گفته شد در بودجه 97 ریالی 
برای اجرای این قانون تخصیص داده نشــد و برای سال 
98 هم تنها هزار و 100 میلیارد تومان بودجه تصویب 
شــد که تاکنون دولت هیچ پولــی از بودجه مربوط به 
اجرای قانون را به بهزیستی پرداخت نکرده است؛ یعنی 

 سرویس اجتماعی-
تولید کلمه ای ارزشی و تولید کننده ای که با یک کار سالم برای خود و تعدادی از 
افراد دیگر زمینه  اشتغال را فراهم می نماید، انسانی قابل احترام است. خدمت بزرگ 
جامعه تولیدکنندگان به کشور نیز کمک به خودکفایی و استقالل اقتصادی است.

این تولیدکنندگان هســتند که با پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری و تالش در 
مسیر تولید، به عنوان سربازان عرصه اقتصادی اهداف عالی نظام را پیش می برند.

اما وقتی پای صحبت و در واقع درددل این افراد می نشــینی، متوجه مشکالت 
و سختی های تولید و سرپا نگه داشتن کارگاه یا کارخانه ای که چراغ روشن آن نور 
امید هزاران خانواده را زنده نگه می دارد می شــوی. از قوانین پر پیچ و خم و دست 
و پاگیر اداری تا آسیب های جدی نوسانات و تالطم بازار در مسیر تولید تا سختی 

تأمین مواد اولیه و رقابت نابرابر با رقبای خارجی و...
در سال های اخیر اما تعداد زیادی از این تولیدکنندگان به دالیل مختلف دچار 
صدمات و لطماتی شــده اند که گاه تمام زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
موضوعی که بیش از پیش این نگرانی را ایجاد می کند که مبادا جرأت ورود به عرصه 

تولید و کارآفرینی را از جوانان سلب کند.
در ایام اخیر با یک تولید کننده که سال ها زندگی و سرمایه خود را در عرصه های 
مختلف صرف تولید و کارآفرینی کرده اســت آشنا شــدم. مردی که روزگاری در 
کارگاه های تولیدی وی ده ها نفر مشــغول فعالیت بوده و نان بر سر سفره خانواده 
می بردند اما امروز ســوله های تولید وی در سکوت تلخی فرو رفته است و خود وی 

نیز در پشت میله های زندان خاطره روزهای خوش تولید را مرور می کند.
آقای اســفندیار جلیلی که متولد خوزســتان و دارای مدرک کارشناسی ارشد 
مکانیک اســت، چند باری در ایام مرخصی زنــدان با دفتر روزنامه تماس گرفت و 
با صدایی خســته و غم گرفته روایت زندگی خــود را برایم بازگو کرد. وی در بیان 
سرگذشــت خود نقل می کند که پس از کوچ اجباری به اصفهان به علت بیماری 
مادر، در سال 65 اولین قدم تولید را با ایجاد خط تولید چیپس و  اشتغالزایی برای 
۲0 نفر بر می دارد. سه سال بعد با دوستانش وارد ساخت دستگاه های پلیسه پارچه 
شــده و اولین دستگاه پلیســه پارچه در ایران را می سازند. این بار وی و دوستانش 

باعث  اشتغالزایی 50 نفر می شوند.
پس از چند سال که بازار پلیسه افت می کند سال 7۲ به خوزستان رفته و یک 
کارگاه تولید انواع محصوالت پالســتیک و کیسه های نایلون و نایلکس را به عنوان 
اولین کارگاه تولیدی در زادگاه خود شهرستان مسجد سلیمان و سومین واحد تولید 
محصوالت پالســتیکی در استان راه اندازی کرده و زمینه  اشتغال ابتدا ۳0 نفر و با 
توسعه و گسترش تولید تا 110 نفر را فراهم می آورد. در ادامه یک سالن تولید را به 
6 سوله گسترش داده و با تولید محصول با کیفیت باال بخشی از بازار سایر استان ها 

و تهران را به دست می گیرد.
این تولید کننده که طعم خوش تولید و کارآفرینی را هنوز می شود در البه الی 
سخنان امروزش یافت، سال 84 مجوز تاسیس کارخانه تولید انواع کودهای معدنی 
و ماکرو را گرفته و کمتر از یک ســال 4 ســالن تولید را احداث و دستگاه های خط 
تولید را نصب می نماید. وی با اخذ پروانه بهره برداری و اتحادیه کود ایران با موفقیت 
در مناقصه تولید کود ماکرو شرکت و در سال 85 قرارداد تولید ۲ هزار تن با شرکت 
خدمات حمایتی جهاد کشاورزی تهران منعقد کرده و با شروع تولید زمینه  اشتغال 
1۳0 نفر را به طور مستقیم فراهم کرده و در سال 86 به عنوان بهترین و باکیفیت ترین 

 در سال های نه چندان دور بوی ماه مهر که به مشام می رسید یکی از لحظات 
شیرین، خرید کتب درسی و جلد کردن آنها بود. ورق زدن و بو کردن کتاب های نو 
آن قدر لذت بخش بود که اعضای خانواده در تهیه و مهیا کردن کتاب ها برای شروع 

سال تحصیلی مشارکت می کردند.
از آن روزها زیاد نمی گذرد اما اوضاع کتب درســی این روزها به مانند گذشــته 
نیست؛ اخبار متفاوت و نگران کننده حول کتب درسی به قدری زیاد شده است که 

دیگر به مانند گذشته، شیرین کننده لحظات شروع سال تحصیلی نیست.
کتب درسی دانش آموزان در ســاختار جدید دچار تحوالت گوناگونی شده اند؛ 
از ثبت نام و خرید کتب به صورت اینترنتی گرفته تا کم شــدن حجم کتب به بهانه 
کاهــش وزن کوله های دانش آموزی و خارج کردن محتوای آموزشــی از کتاب های 
کاغذی و حتی حذف برخی از محتواها به دالیل نامعلوم، بخشی از تغییرات هستند.
این تغییرات تا به امروز نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه کاهش کیفیت محتوای 
آموزشــی سبب شده تا پای موسســات خصوصی به چاپ و توزیع کتب مکمل باز 
شود؛ موسســاتی که تا دیروز به دنبال جذب دانش آموزان کنکوری بودند امروزه با 
برنامه ریزی برای تمامی مقاطع تحصیلی عالوه بر برگزاری آزمون های متعدد و وابسته 
کردن دانش آموزان به چنین سیســتم آموزشی، با چاپ کتاب های مختلف اعم از 
آموزشی، کمک آموزشی، راهنما، تست، جمع بندی، نکته و ... به نوعی به دانش آموزان 

و خانواده های آنها نامطلوب بودن محتوای کتب درسی را القاء می کنند!
 کاهش تمرکز در تولید محتوا 

یا پاس گل به موسسات خصوصی؟
البته که گسترده شدن انواع کتب کمک آموزشی می تواند مهر تاییدی بر کاهش 
کیفیت محتوای آموزشــی کتب درســی باشد اما به نظر می رسد نظام آموزشی نیز 
در فراهم کردن بستر گسترده شدن کمک آموزشی ها بی تقصیر نیست! این فرضیه 
زمانی به حقیقت نزدیک می شود که معاون طراحی، تالیف و تولید مواد رسانه های 
یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اخیرا خبر از احتمال تولید کتاب های 

درسی مکمل داده است!
حسن ملکی در این باره اظهار داشت: »این موارد جزو برنامه های ماست که باید 
در نهایت در شوراهای عالی سازمان پژوهش تصویب شود تا به اجرا در بیاید. در خود 
این برنامه درســی ملی که سند معتبر ماست و همینطور در سایر اسناد باالدستی 
چون سند تحول بنیادین مواردی وجود دارد که به طور مشخص می گوید باید قدری 

به سمت کاهش تمرکز در تولید محتوا برویم.«
وی افزود: »اگر به سمت کاهش تمرکز برویم چند حالت ممکن است پیش بیاید. 
نخست اینکه به جای تالیف یک کتاب، چند کتاب در یک درس تالیف و به سمت 
تنوع تالیفات حرکت کنیم که همگی بر پایه یک اســتاندارد مصوب هستند. حالت 
دوم این است که عالوه بر کتاب درسی، فرصت هایی ایجاد کنیم تا افرادی که غیر از 
کتاب درسی در سایر مواد و رسانه ها چون فیلم آموزشی، کتاب روش تدریس معلم 

و تالیف کتاب کار دانش آموز آمادگی دارند اقدام به تولید بسته کنند.«
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه امکان دیگر این است که 
درصد مشخصی از برنامه ریزی درسی و انتخاب محتوا را در صورت کسب آمادگی های 
الزم به معلمان بسپاریم، اظهار داشت: »برنامه درسی ملی اجازه می دهد که این شیوه 
را قدری گسترش دهیم؛ توسعه سیاست چندتالیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال 
استان ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکل های ذی عالقه و ذی صالح با تاکید بر بخش 

تولیدکنندگان گرفتار، نیازمند حمایت ویژه دستگاه قضا

 درددل یک کارآفـرین 
از پشت میله های زندان

گزارش کیهان از وضعیت نامطلوب کتب درسی دانش آموزان

 آموزش و پرورش 
راه مؤسسات خصوصی را می رود؟

تولید کننده در سطح استان معرفی می شود.
اما ســال 88 به دلیل تحریم های ناعادالنه دشــمن و از ســوی دیگر برخی 
سیاست های داخلی در عرصه تولید مشکالتی برای واحدهای صنعتی و کارآفرین ها 
به وجود می آید که منجر به تعطیلی برخی کارخانه ها و بیکار شدن کارکنان می شود.

آقای جلیلی و شــرکت وی با نام »زرین کیمیا« در همین شرایط در سال 88 
قراردادی با شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهران برای تولید ۲ هزار تن کود 
ماکرو منعقد کرده  اما به دلیل وارد نشدن مواد اولیه از سوی شرکت مورد قرارداد 
به وی و تولیدکنندگان سراســر کشور اعالم می شود برای تهیه و خرید مواد اولیه 
وارداتی با فالن شخص و فالن شرکت هماهنگ نمایند چون این شخص مواد اولیه 
را وارد کــرده و می توانیــد از وی خریداری  نمایید و در مقابل چک دهید منوط به 

اینکه برگ سبز مواد اولیه وارداتی را از وی دریافت کنید.
از سوی دیگر چون از زمان انعقاد قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
چند ماه گذشته و تولید به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده بود، شرکت خدمات 

حمایتی با ارسال اخطاریه به آقای جلیلی نسبت به عدم تولید اعتراض کرده بود.
جلیلی با مراجعه به دفتر شرکت مذکور در تهران مقدار 59 تن مواد اولیه پتاس 
با چک خریداری کرده  اما چون برای تولید نیازمند دریافت برگ ســبز مواد اولیه 
وارداتی بود و این برگه علی رغم وعده اولیه از سوی شرکت معرفی شده برای خرید 
مواد اولیه وارداتی ارائه نشده بود، موفق به شروع تولید نمی شود. در نهایت با وجود 
فشارها برای انجام تعهدات قرارداد تولید ۲ هزار تن و با اعتماد به وعده مدیرعامل 
شــرکت فروشنده مواد اولیه برای ارائه برگ سبز واردات، شروع به تولید می کند و 
این موضوع را به شــرکت خدمات حمایتی نیز اطالع می دهد. در این بین با شروع 
تولید یک روز بازرســان نظارت شرکت خدمات کشاورزی با حضور در محل تولید 
شرکت زرین کیمیا از آقای جلیلی برگ سبز واردات مواد اولیه را مطالبه می کنند، 
اما توضیحات وی مبنی بر اینکه قرار است طبق قول مدیرعامل شرکت وارد کننده، 
برگ ســبز به زودی به دستشان برسد بازرسان دستور توقف تولید، فسخ قرارداد، 
ضبط ضمانتنامه و ضبط مواد اولیه تولید شده و عودت مواد اولیه موجود به شرکت 

فروشنده را صادر می کنند.
آقای جلیلی مدعی اســت که اما با وجود عودت مواد اولیه موجود و توافق بر 
ســر میزان تولید شده با باقی آنها، مدیرعامل شرکت فروشنده مواد اولیه با وجود 
قول اولیه از عودت چک خرید خودداری نموده و با وجود همه مســتندات موجود 
و بارنامه ها مبنی بر عودت مواد اولیه به شــرکت وی، در نهایت در ســال 9۲ اولین 
دادگاه درخصوص چک مذکور برگزار و علی رغم مســتندات موجود با یک ســری 
رفتارهای مشکوک در دادگاه، قاضی حکم انتقال این تولید کننده باسابقه به زندان 

را صادر نموده است.
این تولید کننده می گوید: از ســال 9۲ درگیر این پرونده شــدم و چون امکان 
پرداخت مبلغ این چک را نداشتم زندگی شخصی، خانوادگی و حرفه ای من دچار 

آسیب فراوانی شده است.
وی می گوید: چون مواد اولیه را برگردانده بودم و کارگاه تعطیل شده بود کارگرانم 
بیکار شدند و در نهایت دستگاه های خط تولید تخریب و به عنوان آهن ضایعاتی با 

یک دهم قیمت فروخته و بین کارگران توزیع شد.
 این کارآفرین که در ایام زندان دچار بیماری قلبی و انجام عمل جراحی سنگین 
نیز شــده است این روزها از پشــت میله های زندان با حسرت روزهای خوش تولید 
شاهد به هم ریختن کانون خانواده و تخریب رویاهای حرفه ای خود شده است. وی 
می گوید: ۳5 سال از عمرم به جز کارآفرینی و  اشتغال زایی و توسعه اقتصاد ملی در 
حد توان خود کاری نکرده ام اما اکنون به ناحق همه چیزم از جمله اعتبار، حیثیت، 
زندگی خانوادگی و توان کارآفرینی را از دســت داده ام. جلیلی که از نحوه برگزاری 
دادگاه های خود و حتی غیابی برگزار شدن برخی از آنها در سال های گذشته گالیه دارد 
از مسئوالن قضایی کشور و شخص رئیس  قوه قضائیه که این روزها عملکرد مثبت آنها 
باعث امید مردم شده است می خواهد در پرونده وی یک بازنگری جدی صورت گیرد.

این شرح حال یک تولید کننده است که امروز به جای خط تولید گرفتار میله های 
زندان شده است. جا دارد در دوره جدید و تحولی، دستگاه قضا با اتخاذ قوانین حمایتی 
ویــژه، تولیدکنندگان و کارآفرینــان را مورد توجه قرار دهد. امید آنکه آقای جلیلی 
و تولیدکنندگان و کارآفرینانی که این روزها درگیر زندان و مشــکالت فراوان ناشی 

از علل مختلفی که خود نقشی در آن نداشته اند، هستند به چرخه تولید بازگردند.

غیردولتی در تولید، تکمیل و غنی ســازی مواد و منابع متنوع یادگیری در چارچوب 
سیاست های آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی مورد تاکید قرار گرفته است.«

طبق اظهارات ملکی در آینده ای نه چندان دور دانش آموزان باید عالوه بر خرید 
کتب درســی، کتب مکمل و کار و فیلم های آموزشی را نیز خریداری کنند؛ اگرچه 
که رسیدن به این مرحله نیازمند تایید شوراهای عالی سازمان پژوهش است اما به 
نظر می رسد این وضعیت مطلوب آموزش و پرورش نیز است چراکه می تواند با این 

رویه شعار مبارزه با موسسات خصوصی را هم با خود یدک بکشد.
در حال حاضر یکی از معضالت نظام آموزشی ورود موسسات خصوصی به مدارس 
و تبلیغ کالس ها، کتب و آزمون ها است؛ اثرگذاری موسسات خصوصی در سال های 
اخیر موجب شــده تا نظام آموزشــی خود به سمت تولید کتاب های مکمل حرکت 
کند و به نظر می رسد در جایی که آموزش و پرورش به عنوان سیاست گذار متولی 
ریل گذاری نظام آموزشی است اما این بخش خصوصی و موسسات خصوصی بوده اند 

که تفکراتشان را به نظام آموزشی تحمیل کرده اند.
با این شــرایط این ســؤال مطرح اســت که اگر آموزش و پرورش قرار است در 
ســال های آینده استفاده از کتب درسی مکمل و کمک درسی برای دانش آموزان را 
در برنامه درســی جای دهد پس در حال حاضر چرا باید با فعالیت های موسســات 

خصوصی مخالفت شود؟
گالیه رهبر انقالب از وضعیت کتب درسی!

مطرح شدن چنین مسائلی در شرایطی است که طی روزهای گذشته ویدیویی 
از رهبر انقالب درباره کتب درسی واکنش های بسیاری را به همراه داشته است.

در این ویدیو رهبر انقالب از نبود اسناد النه جاسوسی در کتب درسی گالیه و 
از مسئوالن حاضر در جلسه سؤال می کنند که چرا نمی گذارید نسل جوان ما بفهمد 
آمریکا با ما چه کرده است؟ در شرایطی که رهبر انقالب از نبود اسناد النه جاسوسی در 
کتب درسی گالیه می کنند صداهای متفاوتی از بدنه نظام آموزشی به گوش می رسد!

البته که همین مســئله نیاز به آسیب شناسی دارد که چرا در سال های گذشته 
به جای گنجاندن محتواهایی که تا به حال به مرحله آموزش نرســیده اند، اتفاقا به 

بهانه های متفاوت محتواهای گوناگونی از کتب درسی حذف شده اند!
واکنش وزیر به تغییرات کتب درسی

در همین باره طی روزهای گذشــته لیستی از حذفیات کتب درسی در فضای 
مجازی سر و صدای زیادی را به پا کرد تا جایی که وزیر آموزش و پرورش با انتشار 
پیامی در صفحه شــخصی توییترش عنوان کرد: »تغییرات کتب درسی مطرح شده 
مربوط به ۳ سال پیش است اما تلنگری برای بررسی بیشتر بود، دستور دادم بررسی 
کارشناســانه، دقیق و منصفانه ای صورت بگیرد؛ به عنوان وزیر آموزش و پرورش به 
همه کسانی که دل نگران فرهنگ کشور هستند اطمینان می دهم آموزش و پرورش 

پاسدار و مروج سرمایه های معنوی کشور است.«
اگرچه اقدام به موقع حاجی میرزایی جای تقدیر دارد اما نشــان می دهد در ۳ 
سال گذشته حذف برخی محتواها به کاهش کیفیت کتب آموزشی دامن زده است.

 خطر استیضاح بیخ گوش وزیر 
به دلیل مشکالت کتب درسی!

از ســوی دیگر تحوالت کتب درســی در یکی دو سال اخیر سبب مشکالتی در 
جهت تهیه آنها شده است؛ مشکالت تهیه کتب درسی سال تحصیلی جاری به حدی 
بوده اســت که برخی از دانش آموزان موفق به تهیه کتب نشده و مجبور به خرید از 

بازار سیاه شده اند.
رویه بدون نظارت ثبت نام تا تحویل کتب درسی کار را به جایی رسانده که حاال 
برخی از نمایندگان مجلس دست به تدوین طرحی در راستای استیضاح وزیر آموزش 
و پرورش زده اند؛ البته فارغ از اینکه طرح استیضاح برای وزیری با دو سه ماه عملکرد 
چه مقدار منطقی است اما این نمایندگان معتقدند عدم تامین کتب درسی بعضی از 

پایه های تحصیلی از مهرماه تاکنون زیبنده نظام آموزشی کشور نیست.
مشکالت کنونی کتب درسی در کنار سایر مشکالت نظام آموزشی کشور متاسفانه 
در 6 سال اخیر افزایش یافته که بدون شک یکی از دالیل تاثیرگذار جا به جایی چهار 
وزیر آموزش و پرورش در این مدت اســت؛ رفت و آمد چهار وزیر وقت کافی را در 
اختیار سکان داران این وزارتخانه نگذاشته است و همین مسئله نشان می دهد دولت 

تدبیر و امید توجه کافی به نظام آموزشی کشور ندارد!
در پایان الزم به یادآوری است نظام آموزشی کشور وظیفه تربیت ارزشمندترین 
سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی را به عهده دارد و اگر قرار باشد این سرمایه به طور 
صحیح آموزش و پرورش نیابد، کشور در آینده با مشکالت متعدد مواجه خواهد شد.

محسن پورعرب

یزگردها  ر و  هوا  آلودگی   معضل 
صحیح یت  مدیر معطل 

  مسعود بهرامی زاده
فراگیر اســت و نه تنها در ایران بلکه در کشورهای در 
حال توسعه و پیشرفته مانند چین نیز این پدیده به امری 
آزاردهنده و مهلک برای مردم تبدیل شده است، هرچند 
بسیاری از کشورها با اتخاذ شیوه های مختلف و مناسب 

در مسیر ساماندهی و رفع این معضل حرکت کرده اند.
تالش افتان و خیزان مدیران شهری 

برای کنترل آلودگی و ترافیک
در چندسال اخیر در شهرهای مانند تهران، مشهد، 
اصفهان و... که در آنها با روند کاهش دما، روند افزایش 
آلودگی هوا نیز آغاز می شود، تدابیر و روش های متفاوتی 

برای کاهش آثار این شرایط اتخاذ شده است.
در تهران که به عنوان پایتخت کشور، هم جمعیت 
فراوانی را در خود جای داده است و هم وسایل نقیله غالباً 
به دور از استانداردهای آالیندگی و بسیار بیشتر از حد 
گنجایش در این شهر رفت و آمد می کنند، مسئوالن و 
مدیران شهری چه در شهرداری و چه در شورای شهر و 
سازمان محیط زیست در کنار مواردی همچون باالبردن 
استانداردهای آالیندگی از سوی خودروسازان یا نصب 
فیلترهای دوده بر روی خودروهای دیزلی و یا تعطیلی 
موقت کارخانه هایی مانند سیمان سازی های اطراف تهران، 
غالباً بر گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی و محدود 
کردن مناطق مرکزی و آلوده شهری برای تردد وسایل 
نقلیه شــخصی تاکید کرده اند و راه حل اول و آخر این 

مشکل را در این روش ها جست وجو می کنند. 
در این میان بعضاً و به دلیل انجام اقدامات نه چندان 
کارشناسانه  طرح های متفاوتی در ادوار مختلف  از طرف 
مدیران شــهری اجرا شده است که در واقع تیری بوده 

است در تاریکی.
در همین راســتا و از تابســتان امسال در تهران به 
جهت کنترل ترافیک سنگین پایتخت و با هدف کنترل 

آلودگی هوا، طرح زوج و فرد که تا سال ها طرح بالمنازع 
مدیران قبلی شهر بود کنار گذاشته شد و به جای آن از 

»طرح کاهش آلودگی هوا « رونمایی شد. 
براســاس این طرح، هر پالک خودرو در هر فصل 
امکان تردد فقط در ۲0 روز را در محدوده مشخص شده 
)محدوده زوج و فرد سابق( دارد، یعنی اگر در طرح سابق 
و به صورت تقریبی هر خودرو در هر فصل و براســاس 
شــماره آخر پالک خودرو )زوج یا فرد( امکان تردد 45 
روزدر هر فصل را داشت در طرح جدید این ایام به ۲0 
روز کاهش پیدا کرده است و برای تردد بیشتر از این ۲0 
روز باید مالک خودرو به ازای هر روز هزینه پرداخت کند. 
هرچند این طرح از ســوی اعضای شورای شهر به 
عنوان طرحی کم عیب و نقص معرفی شــد، اما اکنون 
عالوه بر پلیس، شهروندان زیادی نیز نسبت به این طرح 

جدید انتقاد دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، در انتقاد 
از طرح کاهش آلودگی هوا در مهر امسال، اظهار داشت: 
زمانی که طرح جدید آغاز شــد قابل پیش بینی بود که 
کسانی که قبال از وســیله شخصی استفاده می کردند، 
خــودروی خود را در منزل نمی گذارنــد بلکه با تغییر 
مســیر به هر صورتی که شــده خــود را به مقصد می 
رســانند. این یکی از نگرانی های ما بود که همان زمان 
هم به شهرداری اعالم کردیم. این اتفاق حتی در همان 
تابستان هم رخ داد و حدود 15 تا ۲0 درصد به ترافیک 
معابر پیرامونی به ویژه بزرگراه شهید همت، شهید چمران 

و امام علی )ع( افزوده شد.
بنابر گفته سردار مهماندار، اجرای این طرح نه تنها 
تردد در شــهر را کم نکرده و به تناسب آن آلودگی های 
ناشــی از تردد خودروها نیزکاهش نکرده اســت، بلکه 
مشــکالت ترافیکی قبلی را نیز تشدید نموده و به دلیل 
محدود شدن مسیرهای رفت و آمد و به ویژه در ساعات 
تعطیلی ادارات ترافیک سنگینی را به شهروندان تحمیل 

کرده است.
همچنین رئیس پلیس تهران هفته گذشته به انتقاد 
از این طرح پرداخت. ســردار حســین رحیمی با بیان 
اینکه پلیس در کف خیابان اســت و مدیریت ترافیک را 
به عهده دارد،  اظهار داشت: اکنون شهروندان در ترافیک 
عصرگاهی رنج می برند و دل نگرانند، به طور مثال اکنون 
حدود ساعت 16 تا 16:۳0 اداره ها تعطیل می شوند اما 
تا ســاعت 19 )پایان طرح( محدوده طرح بســته است 
و بر معابر اطراف محدوده طرح به ویژه بزرگراه شــهید 
همت، فشــار بار ترافیکی وارد می شــود که این موارد 

باید اصالح شود.

جالب آنکه شورای شــهر بعد از تصویب این طرح 
و اجرای آن تازه به اشــکاالت طــرح اذعان می کند و 
مشکالت را از روی دوش خود برداشته و برعهده شورای 

ترافیک می اندازد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
تهران با اشاره به نامه پلیس درباره ایرادات مطرح شده 
بــه طرح کنترل آلودگی هوا گفته اســت: ما به عنوان 
اعضای شورا این ایرادات را قبول داریم اما در این زمینه 
تصمیم گیرنده نیستیم و این موارد باید در شورای ترافیک 
بررســی و تصمیم گیری شــود. نکته مهم این است که 
مگر در هنگام تصویــب این طرح ها از نظرات علمی و 
کارشناسانه و جامعه دانشگاهی استفاده نمی شود که پس 
از مدت کوتاهی معایب مختلف آن خودنمایی می کند؟

اما فارغ از درست یا غلط بودن انتقادها به طرح های 
مختلف مدیریت شــهری برای کنتــرل آلودگی هوا و 

ترافیک، آنچه که مشــهود است در شــرایط کنونی و 
به ویژه در شــهرهایی مانند تهران یا اصفهان و مشهد، 
بــرای کاهش آثار ناشــی از آلودگی هــوا، همزمان با 
ایجاد محدودیت درمناطق پرتردد شــهری و اســتفاده 
از وســایل نقلیه شخصی باید امکانات و ناوگان حمل و 
نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس به سرعت گسترش و 
افزایش یافته و نوسازی شوند، چراکه براساس روحیات 
شهرنشینی از عوامل موثر بر انتخاب وسیله نقلیه برای 
عبور و مرور در شــهرهای بزرگ »راحتی، خلوتی و در 
دســترس بودن« وسیله اســت و اگر این شرایط محیا 
نباشد بسیاری از شــهروندان شهرهای بزرگ استفاده 
از وســیله شــخصی و تحمل ترافیک را بر استفاده از 
 وســایل نقلیه عمومی »فرسوده، شــلوغ و نامناسب« 

ترجیح می دهند.
با توجه به آنچه که ذکر شد و نقل قول های مدیران 
شــهری و کشــوری مبنی برنبود بودجه برای نوسازی 
نــاوگان حمل و نقل عمومی و عاجز بودن شــهرداری 
از خریــد حتی 1000 اتوبوس یــا افزودن 50 واگن به 
خطوط متــرو در پایتخت -که محــل تجمع امکانات 
است- چه برســد به شــهرهای دیگر، به خودی خود 
واضح اســت که معضل افزایــش آالینده ها در روزهای 
 ســرد ســال و آلودگی هوا  همچنان به قوت خود باقی 

خواهند ماند .
البته ناگفته نماند که در این میان نباید از تالش های 
شهرداری تهران که سعی می کند معضل نبود بودجه برای 
وســایل حمل و نقل عمومی را با فعالیت هایی از جمله 
افزایش فرهنگ دوچرخه سواری جبران کند غافل شد، 
هرچند که پرواضح اســت که این حرکت نیز همچون 

نوری ضعیف در تاریکی نخواهد توانست کفاف جمعیت 
انبوه در تهران را بدهد. 

نکته مهم اینکه در ارائه و تصویب طرح های مقابله با 
آلودگی هوا برخی نکات مغفول مانده اند. به عنوان مثال 
تردد با موتور به جای اتومبیل در محدوده طرح ترافیک 
یــا محدوده کاهش، یک راهــکار جایگزین و فراگیر از 
سوی شهروندان است، این در حالی است که حجم انبوه 
موتورسیکلت هایی که وارد محدوده های مذکور می شوند 
خود عامل افزایش تصاعدی آلودگی هستند، به طوریکه 
به گفته رئیس سازمان استاندارد، موتورسیکلت ها غالباً 

چهار برابر خودروها باعث آلودگی هوا می شوند!
معضل ریزگردها و مشکالت مدیریتی 

اما در سال های اخیر در کنار معضل آلودگی هوا در 
شهرهای مختلف کشور، در شهرهای جنوبی و غربی و در 
مواقعی مناطق شرقی کشور مردم با معضل ریزگردها و 

گرد و غبار دســت به گریبان هستند. این مشکل که در 
برخی ایام دامنه آن به مناطق مرکزی کشور نیز کشیده 
می شود، چندسالی است که به امری طبیعی برای مردمان 
این مناطق تبدیل شده است و از آنجا که تا حد زیادی 
از اقدامات مدیران اجرایی کشور در این خصوص ناامید 
شده اند، متاسفانه و از روی ناچاری سعی می کنند خود 

را با این شرایط وفق بدهند.
در این شــرایط ســازمان محیط زیست به عنوان 
مســئول اصلی حل این مشــکل عملکــرد مطلوب و 
محسوســی نداشته است و شــدت و ضعف این مشکل 
تابعی از وضعیت جوی و به عبارتی بر عهده »قضا و قدر« 
است. این در شرایطی است که این سازمان در کنار سایر 
سازمان های مسئول وظیفه دارد با جدیت بیشتری وارد 
میدان شده و با ریشه یابی علمی و دقیق معضل در مسیر 

مقابله و مدیریت آن قدم بردارد.
اما در سال های اخیر، گاهی یک مدیر ریزگردهای 
آزاردهنــده را دارای منشــأ داخلــی می داند و دیگری 
ریزگردها را به کشــورهای همســایه و داعش و...ربط 
می دهد. در شــرایطی که هنوز بر سر منشأ اصلی اتفاق 
نظر قطعی وجــود ندارد مدیریت موضوع نیز چنگی به 

دل نمی زند.
آنچه بــه نظر می آیــد، آلودگی هوا چه با منشــأ 
سوخت های فسیلی و چه ریزگردهای ناخوانده، معضلی 
بی پایان یا سرنوشت تغییرناپذیر نیستند بلکه راه حل و 
رفع آنها مدیریت صحیح و دلسوزانه و استفاده از نظرات 
و ظرفیت های اساتید و محققان دانشگاه، استفاده درست 
از امکانات و تزریق بودجه مناسب و استفاده صحیح از آن 
در کنار بهره بردن از تجربیات مفید جهانی است. در این 
صورت می توان هوای پاک و سالمتی را به هموطنان در 

اقصی نقاط کشور هدیه داد. 

 چرا علی رغم تصویب قوانین 
 و ابالغ دستورالعمل های مختلف، 

مشکالت معلوالن هنوز ادامه دارد؟

 حکایت ناتمام حقوق معلوالن 
و قوانین بر زمین مانده

سعید درویشی

از 1۲ هزار و 500 میلیارد تومان بودجه الزم، تنها هزار 
و 100 میلیارد تومان تصویب شده که آن هم روی کاغذ 
مانده است! از سوی دیگر رئیس سازمان بهزیستی کشور 
معتقد است در وضعیت فعلی برای اجرای قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت ساالنه به ۳0 هزار میلیارد 

تومان نیاز است.
بــه گفته وحید قبادی دانا، در نخســتین جلســه 
هماهنگی اجرای قانون حمایــت از حقوق افراد دارای 
معلولیــت قرار شــد تــا یارانه هایی کــه از دهک های 
مختلــف حــذف می شــود، بــه اجــرای ایــن قانون 
 اختصــاص یابــد که تاکنــون این موضــوع بالتکلیف 

مانده است.

 قانون ناقص 
بدتر از عدم تخصیص بودجه است

اگرچه تامین بودجه می تواند تا حد بســیاری گره 
از مشــکالت جامعه معلول کشــور باز کند اما معلوالن 
معتقدند، مشکالتشــان تنها به بودجه و اعتبار خالصه 
نمی شود بلکه قانون مصوب هم سلیقه ای اجرا می شود. 
چــرا که در حالی که قانون حمایت از حقوق معلوالن با 
بیش از ۳4 ماده در دولت به تصویب رسید، اما این قانون 
در حد 4 یا 5 بند به صورت نصفه و نیمه اجرا شده است.
واقعیت آن است که در کنار عدم تخصیص بودجه، 
بخش های نگرشی این قانون نیز که نیازی به تخصیص 
بودجه ندارد هم مورد بی مهری دستگاه های مختلف واقع 
شده و اراده ای مبنی بر اجرایی شدن آن ها نیست. برای 
مثال ماده ۲1 این قانون مبنی بر تکلیف ســازمان صدا 
و سیما برای اختصاص حداقل پنج ساعت از برنامه های 
خود در هفته به صورت رایگان به جامعه معلوالن، ماده 
6 مبنی بر تکلیف وزارت بهداشــت برای پوشش بیمه 
سالمت افراد دارای معلولیت، مواد ۲ و ۳ مبنی بر الزام 
کلیه دستگاه ها برای رعایت استانداردهای دسترس پذیری 
ساختمان ها و تأسیســات برای افراد دارای معلولیت و 
همچنین وظیفه شــهرداری ها برای جلوگیری از صدور 
پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمان ها و 
اماکن با کاربری عمومی که ضوابط دسترس پذیری افراد 
دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، مواد10 و 15 مبنی 
بر ایجاد فرصت های شــغلی برای افراد معلول در قالب 
اختصـاص حـداقل سه درصد از مجـوزهای استخدامی 
دســتگاه های دولتی و عمومی به افراد معلول و یا ماده 
۲7 که دولت را مکلف کرده کمک هزینه معیشت افراد 
دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد 

را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم 
را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید، از جمله 

موادی هستند که تاکنون به درستی اجرایی نشده اند.
قانون خوبی که ضمانت اجرایی ندارد

از ســال 8۳ تاکنون چند نسخه از قانون معلولین 
منتشر شــده اما در هیچ کدام فصلی برای تضمین این 
قانــون وجود ندارد. قانون مصوب ســال 8۳، الحاق به 
کنوانســیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت در 
سال 87، قانون بازنگری شده حمایت از حقوق معلوالن 
سال 96 و چندین آیین نامه اجرایی و دستورالعمل دولتی 
از جمله مواردی هستند که تاکنون به مرحله تصویب و 

ابالغ رسیده اند ولی اثری از اجرای آنها نیست.

این در حالی اســت که بسیاری از معلوالن، مشکل 
اصلــی را بی قانونی یا خأل قانــون نمی دانند بلکه عدم 
ضمانت اجرایی را مشکلی اصلی معرفی کرده اند. خنثی 
بودن حساسیت افکار عمومی، وارد نشدن قوه قضائیه به 
موضوع و جرم انگاری نکردن عدم اجرای قوانین از جمله 

این خألها هستند.
پیشنهاد مدیریت یکپارچه

عوامل معلولیت  به ســه دســته معلــول مادرزاد؛ 
حادثه ای و جنگی تقسیم می شود. یعنی منشأ پیدایش 
معلولیت یا محیط رحم مادر است و به گونه ای است که 
فرد نابینا یا فلج و غیره متولد می شــود یا فرد به هنگام 
تولد سالم است ولی در دوره کودکی یا دوره های بعدی 
بــر اثر بیماری یا تصادف یا دیگر عوامل دچار معلولیت 
می شــود و یا فرد در جبهه بر اثر اصابت گلوله و دیگر 
رخدادها، معلول شده است. برخی کشورها بدون تفاوت 
بیــن انواع معلوالن برای همه آنــان یک قانون دارند و 
نهادهای اجرایی آنها هم یکی اســت. اما در کشورمان 
جانبازان عزیز هشت سال دفاع مقدس تحت حمایت بنیاد 
جانبازان هستند که مصوبات ویژه آنان در مجلس تصویب 
شــده و به مرحله اجرا نیز می رســد )هرچند در موارد 
زیادی جانبازان نیــز از برخی کم کاری ها یا ضعف های 
اجرایــی و قوانین گله دارند(، امــا دیگر معلوالن تحت 
 تکفل سازمان بهزیستی هستند که ناگفته پیداست چه 

وضعیتی دارند.
از این منظر برخی کارشناســان معتقدند تجمیع 
قوانین، تغییر نگاه به موضوع معلولیت و تاســیس یک 
ارگان همگانی با بودجه مشخص می تواند ضمن کاهش 
هزینه ها، به پخش فرصت های برابر در این جامعه کمک 
کند. البته این موضوع و پیشنهاد نیازمند بررسی دقیق 

و کارشناسانه است. ضمن این که جایگاه رفیع جانبازان 
قهرمان نیز در جای خود قابل احترام و توجه خاص است. 

قانون حمایت از حقوق معلوالن؛ 
قربانی دعواهای بین بخشی

ســازمان بهزیستی کشــور، وزارتخانه های کشور، 
راه و شهرســازی، صمت، آموزش و پرورش، ســازمان 
برنامه و بودجه، ســازمان صدا و ســیما، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، نماینده تشکل های غیردولتی جانبازان، 
نماینده شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن، 
رئیس شورای عالی استان ها و نمایند سایر دستگاه های 
دولتی حسب مورد عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون 

حمایت از حقوق معلوالن هستند.
این تنوع ارگانی باعث شــده تا عمال نه تنها امکان 

هماهنگی بین دستگاه ها از بین برود، بلکه قوانین مربوط 
بــه این حوزه در درگیری بودجه ای و سیاســت گذاری 
بین بخشی قربانی شود. به گفته مدیر کمپین پیگیری 
حقوق افــراد دارای معلولیت، تاکنون هیچ جلســه ای 
با حضور وزارتخانه ها و ســازمان های نام برده تشــکیل 

نشده است!
معلول یا ناتوان؟

نگرش جامعه به معلوالن کشور در سال های اخیر و 
به دلیل حذف شدن بخش عمده ای از این افراد از فضای 
عمومی اجتماعی و کاری )به دلیل عدم مناسب ســازی 
فرهنگ عمومی نســبت به واقعیت معلولیت( به سمت 
ناتوانی سوق پیدا کرده است. براساس این نگرش معلول 
فردی است که توانایی رفع نیازهای مختلف خود را ندارد 
و به نوعی سربار جامعه تلقی می شود. این نگرش سبب 
شده تا در بزنگاه های حمایتی از آنان، بودجه نقش مهمی 
داشته باشد و افراد و ارگان هایی چنین گویند که صرف 
بودجه های چندهزار میلیاردی برای این افراد اشتباه است.

این در حالی اســت که بارها مســئوالن بهزیستی 
کشــور تاکید کرده اند که در صــورت تخصیص بودجه 
مناسب و تســهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از 
معلوالن می توانند ضمن رفــع نیازهای خود در اموری 
همچون اشتغال خانگی و کارگاه های خرد فعالیت پررنگی 
داشــته باشند. بنابراین به نظر می رسد در کنار توجه به 
مشکالت ابزاری همچون عدم تخصیص بودجه مناسب 
و رفع موانع سیاســتی و بخشــی، تغییر نگرش کلیت 
جامعه از ضرورت های جامعه معلوالن است؛ فرهنگی که 
در آن یک معلول، عنصری ناتوان و ســربار تلقی نشده و 
همچون سایر اقشار جامعه باید حقوق مربوط به آنها به 

طور کامل رعایت شود.


