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واکنش اعضای شورای شهر تهران به جابه جایی مدیران در شهرداری تهران

صندلی بازی در بهشت

«شرق» از  انتقاد  ناشنوایان گزارش می دهد
اختالل در اینترنت و مشقت های ناشنوایان

شــهردار تهران در مراســم خداحافظــی ابوالفضل فالح 
معاون سابق مالی شــهرداری که تنها یک سال در شهرداری 
تهــران فعالیــت کرد، گفت کــه در گام و ســال اول مدیریت 
شــهری از گردنه هایــی ماننــد تنــش مالی و رکود در شــهر 
عبور کردیــم. تدابیر آقای فالح در معاونت مالی باعث شــد 
کــه ۹۹ درصد منابع نقــد و غیرنقد را تأمین کنیــم و در کنار 
آن ســامان یافتگی بحث دســتمزد پرســنل، فرصتی برای ما 
فراهم کرد کــه بتوانیم بدون دغدغه پرداخت حقوقشــان را 

داشته باشیم.
او در وصف کارنامه یک ساله مدیر کنار گذاشته شده گفت: 
اصالح رویه ها و ایجاد شــرایط مناســب برای استیفای حق و 
حقوق شــهر در این یک ســال انجام شــد، به عنوان مثال در 
بازپس گیری امالک، بحــث ارزش افزوده و دریافت امکانات از 
طریــق دولت و تزریق آن به مجموعه و نیز تصحیح روندها و 

رویه ها شرایط را برای ما مطلوب تر کرد.
زاکانی عبور از ابهامات و ایجاد شفافیت را سرفصل دیگری 
از اقدامات برشمرد و ادامه داد: این کارها انجام شد تا براساس 
آن از بسیاری از مفســده ها جلوگیری شود و نیز گام های مؤثر 
دیگری مانند خرید از بورس و ارائه امالک به صورت شــفاف 
در بورس برداشــته شــود. در زمینه جنبه های مشارکتی هم 
اقدامات بسیار خوبی از جمله شناسایی ۲۳۱ پروژه انجام شد.
ســجاد محمدعلی نژاد مشــاور و مدیرکل حوزه شــهردار 

تهران هم در مراســم معارفه مدیران جابه جاشده با اشاره به 
مدل مدیریتی یک ساله شــهردار تهران گفت: این تغییرات در 
راستای کارآمدکردن سیســتم و براساس سیاست ها، ویژگی ها 
و انتظاراتی اســت کــه از مدیران داریم. بنابرایــن با توجه به 
نیاز ویژه ما در حوزه حمل ونقل و ترافیک و نیز ســوابق قبلی 
بهرامــی در حــوزه حمل ونقــل و وزارت راه و نیــز توانمندی 
مدیریتی، شــناخت و قدرت عمل گرایی که در ایشــان ســراغ 
داریم، درخواست کردیم که این مسئولیت را بپذیرند. از سوی 
دیگر نظری معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز تسلط 
بســیاری در حوزه مناطق دارنــد و قدرت تعامــل، ارتباطات 
گسترده، تسلط و توانمندی مدیریتی و... از جمله ویژگی هایی 
است که جدا از اقدامات صورت گرفته در این معاونت، شروع 

یک تحول در حوزه های مختلف خواهد بود.
اما در این مراســم ها درباره اینکه چــرا از ابتدا با توجه به 
ســوابق قبلی این مدیــران در معاونت هــای مرتبط منصوب 

نشده اند، سخنی نگفته اند.
ناصر امانی عضو شــورای شــهر تهــران در این خصوص 
به «شــرق» گفــت:  برخی از اعضای شــورای شــهر درمورد 
این انتصابات ســؤاالتی دارند و کاش اعضای شــورای شــهر 
در این خصوص توجیه می شــدند که مبنــا و معیار برای این 

جابه جایی ها چه بوده است.
او ادامه داد: شهردار تهران در شش ماه گذشته هر وقت در 

شورا گزارشی ارائه دادند یا در رسانه ها حضور پیدا می کردند، 
از موفقیت های حوزه مالی می گفتند و شــما اگر حتی مراسم 
تودیع معاون قبلی مالی شهرداری را هم مالحظه کنید، تماما 
در تأیید عملکرد وی ســخن گفته اند، اگر واقعیت این اســت 
برای من به عنوان یک عضو کمیسیون بودجه شورا این سؤال 
مطرح است که مدیری که آن قدر موفقیت دارد که همیشه در 
رأس گزارش های عملکرد شهرداری بود، چرا تغییر پیدا کرده 
اســت؟ چه مشکلی وجود داشته که نتوانست کارش را ادامه 
دهد. نکته دوم؛ جابه جایی برخی از معاونان است که اگر این 
مدیران در مسئولیتشان در معاونت موفق بودند، چرا در همان 
معاونت فعالیتشان را ادامه ندادند. معاونت های پرمسئولیت 
هم بودند، اگر بعد از یک ســال ارزیابــی موفق نبودند چرا به 
معاونــت جدید آمدند و این حادثه باز هم می تواند در ســال 
آینده تکرار شــود. این سؤاالتی اســت که ما هم به عنوان یک 
عضو شــورای شــهر داریم و از شــهردار تهــران می خواهیم 
که اگر صالح دیدند در شــورا وگرنه در رســانه ها این را برای 
افــکار عمومی و اعضای شــورا توضیح بدهنــد که معیار این 

جابه جایی ها چه بوده است؟
این عضو شــورای شهر تهران ســخنان گذشته خود درباره 
احکام یک ساله را یادآوری کرد و گفت که من از همان ابتدا از 
شهردار خواستم که احکام یک ساله نباشد و سعی کند حداقل 
یک نگاهی هم به درون شــهرداری داشته باشد. واقعا ضمن 

اینکه خوشــامد می گویم به سرپرســت معاونت برنامه ریزی، 
توسعه سرمایه انســانی و امور شورا شهرداری تهران و حتما 
برایشــان آرزوی موفقیت می کنم، ولی به اعتقاد من استفاده 
و اعتماد به مدیرانی که از درون شــهرداری هستند و شناخت 
بیشتری نســبت به شهرداری، نیروی انسانی و سرمایه انسانی 
شــهرداری دارنــد می توانســت امیــد در بدنه شــهرداری را 

افزایش دهد.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شهر تهران اما معدل 
تغییــرات در شــهرداری را مثبت ارزیابی می کنــد و دلیل این 
جابه جایی ها را حفظ تیم شــکل گرفته در شهرداری می داند. 
او معتقد اســت هماهنگی میان نیروهای شــهرداری بســیار 
مهم اســت و چرخ دهنده ها برای حرکت بایــد در هم خوب 

چفت شوند.
نادعلی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران عالقه ای برای 
ورود بــه موضوع انتصابات ندارد البتــه هرکدام از اعضا نظر 
شخصی در این رابطه دارند و ممکن است نکاتی درخصوص 
تغییر مدیران داشــته باشــند اما در پایان همــه نظرات تأکید 
می شــود که دســت شــهردار تهران در انتصابات باز است و 
شــورا دخالتی در انتصابات ندارد، گفــت:  در غیر این صورت 
نمی توانیم بازخواســت و مطالبه ای درباره تکالیف و وظایفی 
که بر عهده شــهرداری گذاشته  شــده داشته باشیم؛ اما نقش 
نظارتــی خــود را داریم و اگر نقد و نظری داشــته باشــیم به 

شهردار منتقل می کنیم و این گونه نیست که برای عدم دخالت 
در انتصابات نظرات خود را نگوییم.

وی ادامه داد: آنچه در ایــن ایام درباره جابه جایی مدیران 
رخ  داده اســت، از نگاه من معدلش مثبت است و در صحبت 
کوتاهــی که در این زمینه با شــهردار تهران داشــتم تأکید بر 
گروه شدن این مدیران در یک سال گذشته بود که همان طورکه 
به حوزه اختصاصی خود تســلط پیدا کــرده، همکاری تیمی 
خوبی هــم بین مدیران شــکل  گرفتــه و ایــن هماهنگی به  

سرعت بخشی به شهروندان کمک می کند.
نادعلی ادامــه داد:  توجه به این هماهنگــی و ماندن این 
تیم در کنار هم بســیار مهم بود و جابه جایی هم به این دلیل 
شــکل گرفت. همه دوســتانی که به مجموعه اضافه شــدند 
دارای نقاط قوت خوبی هســتند و باید برای برداشتن بارهای 
به زمین مانــده در حوزه شــهری تالش کننــد. در حال حاضر 
مهم ترین نیاز شــهر تهران توسعه حمل ونقل عمومی است و 
برخی خدمات جزئی در حوزه پســماند کــه برای مردم مهم 

است و الزم است با اولویت به آن رسیدگی شود.
جابه جایی هــا هنوز در شــهرداری ادامــه دارد. برخی از 
احکام سرپرســتان ســازمان های شــهرداری مدت هاست از 
مهلت قانونی گذشــته و حکم قطعی برای آنها صادر نشــده 
است. برخی از احکام یک ســاله هم زمانشان به پایان رسیده 

و به زودی موج تازه ای از احکام در شهرداری صادر می شود.

نورا حســینی: شهردار تهران این روزها در مراسم معارفه معاونان سابقش شرکت می کند و گواهی به کارآمدی 
آنها می دهد. اما مشــخص نیست با این سطح رضایت از عملکرد آنها چرا دست به جابه جایی و تغییر مدیران 
سابقش زده است.او در مراســم معارفه معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفته است که می توانم 
شهادت دهم که آقای شفیعی در این یک سال دوره مسئولیت، برای شهر کم فروشی نکرد و تمام علم و دانش و 
تالشش را برای شهر به کار گرفت و با همه وجودم از ایشان تشکر می کنم؛ تشکر دیگر از ایشان هم به این دلیل 
اســت که پذیرفت هم به عنوان مشاور شهردار و هم به عنوان مدیرعامل سازمان حمل ونقل در خدمت ایشان 
باشیم. در دوره جدید شرایط ویژه ای را باید دنبال کنیم؛ سال گذشته جنبه اشراف و انجام اقدامات زیرساختی 
داشــت تا بتوانیم در مسیری قرار بگیریم که با مسئولیت پذیری که نسبت به مسائل تهران داریم، گره از زندگی 
مردم باز کنیم لذا ســال قبل در حوزه مالی و اقتصادی طبق آخرین برداشتی که صورت گرفت، موفق شدیم که 

۹۹ درصد از منابع را محقق کنیم.

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

ســمیه جاهدعطائیان: موانع برای یک ناشــنوا زیاد اســت؛ برقراری تماس با 
اورژانس، آتش نشانی، اسنپ و تاکسی های اینترنتی، مراجعه به پزشک، پلیس 
و... کار بســیار دشواری اســت. اگر یک کار فوری و حیاتی پیش آید، نمی توانند 
اورژانــس خبر کننــد. تنها با وجود یــک رابط و مترجم زبان اشــاره می توانند 
به پزشــک بروند یا در بیمارســتان بســتری شوند. «مهشــید» ۳۸ سال دارد و 
ناشنواست؛ او از رسانه ها انتقاد دارد؛ «سالی یک بار سراغ افراد ناشنوا می آیند 
مثل اینکه بعد از این روز مشکالت ما حل شده و دیگر مشکلی نداریم در حالی 
که مشکالت ما همیشگی، ریشه ای و بسیار طاقت فرساست. ما امسال دیگر به 
مناسبت هفته جهانی ناشنوایان مجبور به سکوت بودیم، چراکه فقط اینترنت 
مختل نشده بلکه مشــکالت ما ناشنوایان هم مختل شده است. وقتی اینترنت 

نداریم دیگر از وجود کدام یک از مشکالتمان صحبت کنیم؟».
او به تازگــی زایمان کرده و تمام جلســات و دوره های چکاپ را با یک رابط 
و مترجم در مطب دکتر زنان و زایمان همراه شــده است. او می گوید: «رابط و 
مترجم من، از دوستانم بوده اما بسیاری از ناشنوایان برای مشکالت درمانی شان 
نمی توانند با یک مترجم و رابط راحت باشــند یا نمی شود به همه شان اعتماد 
کرد و آنها را با خود به اتاق پزشــک برد. ما ناشــنوایان در بسیاری از موارد مگر 
در زمان های اورژانســی که دیگر درد به ســراغمان می آید، به پزشک مراجعه 
می کنیم و در بیشتر موارد خوددرمانی می کنیم و قید رفتن به مطب و مراجعه 
به متخصص را می زنیم. ما ســختی های زیادی به خاطر ســخت بودن ارتباط 

بــا دیگــران داریــم و ایــن روزهــا که 
دسترســی به فضای مجازی سخت تر 
شــده و اینترنت هم مختل می شــود، 
مشــکالتمان مضاعف و نگرانی هایمان 

چندین برابر می شود».
قطعی  از  ناشنوایان  نگرانی  و  بی کاری 

اینترنت
«شــیدا شــهیدی» فعــال حقــوق 
ناشنوایان مشکالت افراد ناشنوا را بسیار 
دیرینه دانســته و نســبت به حل نشدن 
بسیاری از مشکالت قدیمی و ریشه ای، 
انتقادات فراوانی دارد. او و خانواده اش 
با مشکالت ناشنوایی دست و پنجه نرم 

می کنند و قطعی این روزهای اینترنت زندگی شان را مختل کرده است؛ «امسال 
به مناســبت هفته جهانی ناشــنوایان به جای آنکه در عصر ارتباطات در مورد 
مســائل مهم تری که از دغدغه های افراد ناشنوا و کم شنواست، صحبت کنیم، 
باید به قطعی اینترنت هم اشــاره کنیم که مشــکالت بســیار زیادی را برایمان 
ایجاد کرده است. این یعنی پسرفت و عقبگرد؛ مادرم ناشنواست و تنها زندگی 
می کند. ســن باالیی دارد و باید هر روز با او به وســیله تماس تصویری، ارتباط 
برقرار کنم اما متأسفانه اختالل اینترنت مشکالت زیادی را برای ما و بسیاری از 
افراد ناشنوا به وجود آورده است. نگران هستم که اگر مادر سالخورده ام بیمار 
شــود و شرایط اورژانســی پیدا کند، چطور می توانم متوجه شوم و به او کمک 
کنم». وی شرایط زندگی افراد ناشنوا را با وجود داشتن اینترنت، امکان استفاده 
از فضــای مجازی و امــکان برقراری ارتباط تصویری بهتــر و مفیدتر می داند و 
می افزاید: «در حال حاضر ۹۰ درصد از جامعه ناشــنوایان به خصوص افرادی 
که به دلیل ســن باال یا کم سوادی، توان نوشــتن و زدن پیامک ندارند، از طریق 
تمــاس تصویری امکان برقــراری ارتباط و تعامل با دیگران را دارند. اشــتغال 

تعداد زیادی از افراد ناشنوا هم به اینترنت و فضای مجازی نیاز دارد که اختالل 
اینترنت مشکالت جدید و فراوانی ایجاد کرده و بسیاری از ناشنوایان شغل خود 
را از دست داده اند و بسیار نگران هستند. پیداکردن شغل جدید برای ناشنوایان 
بســیار ســخت و اغلب ناممکن است و ما در بیشــتر مواقع مجبور هستیم به 

واسطه اینترنت و فضای مجازی کار کنیم».
این فعال حقوق ناشنوایان ســختی های افراد کم شنوا و ناشنوا را روزافزون 
و طاقت فرســا توصیف می کند که از دســترس خارج شــدن فضــای مجازی 
و شــبکه های اجتماعــی بر مشکالتشــان می افزاید؛ «ما حمایت نمی شــویم. 
مســتمری بهزیســتی برای افراد ناشنوا بســیار ناچیز اســت. مصرف اینترنت 
ناشــنوایان باال بوده و به خاطر برقراری تماس هــای تصویری مجبور به خرید 
مداوم و باالی حجم و بســته های اینترنت هســتند که البته ناشــنوایان در این 
مورد ناچار هســتند و در این زمینه با هر سختی و فشــاری هزینه می کنند، اما 
قطع شــدن اینترنت برایمان بسیار مشکل ساز شده است. رابطه ما با همه قطع 
شــده و به خاطر ترافیک و هزینه های رفت وآمد امــکان مالقات حضوری هم 

کمتر برایمان فراهم می شود».
ناشنوایان، توانمنداِن  بی حمایت

«مهسا خان احمدی» هنرمند و مدرس نقاشی برای افراد ناشنوا و شنواست 
که در رشــته نقاشــی به موفقیت های چشــمگیری دســت یافته و آثار هنری 
ارزنده ای از خود بر جا گذاشته است؛ از ابتدای تولد ناشنوا بوده اما به لب خوانی 
تسلط بسیاری دارد. این فعال و هنرمند 
حوزه معلوالن درمورد مشکالت متعدد 
جامعه ناشــنوایان به خبرنگار «شرق» 
چنین می گوید: «سال ها گفتیم و تقاضا 
کردیم کــه ناشــنوایان بــرای برقراری 
ارتباط در زندگی روزانه و برای کارهای 
مهم بــه رابط و مترجم نیــاز دارند. ما 
بیمارستان،  برای زمان ویزیت پزشــک، 
دادگاه، کالنتری، انجام کارهای ضروری 
اداری و... مشکالت زیادی داریم. بارها 
در مراجعــه بــه بیمارســتان یا مطب 
پزشک، مشکالت و مسائل را روی کاغذ 
نوشــتیم و به پزشــک گفتیم که ناشنوا 
هســتیم اما پزشــک به دلیل عدم آگاهی یا هر بهانه دیگر، باز ماسکش را روی 
صورت گذشــته و کمکی برای برقراری ارتباط درســت با ما نکرده است. بارها 
وقتی با وجود ماســک متوجه صحبت ها و ســؤاالت دکتر نمی شویم، عصبانی 
می شوند و توضیح ما برایشان قانع کننده نبوده است. البته پزشکانی هم هستند 
که همکاری خوبی دارند. دوران کرونا بر ما بســیار سخت گذشت و ما همچنان 

به خاطر ماسک با مشکالت ارتباطی زیادی روبه رو هستیم».
او وجود رابط ناشــنوایان را با وجود حمایت های دولتی از ناشــنوایان برای 
پرداخت هزینه ها مؤثر می داند؛ «بسیاری از ناشنوایان توان پرداخت هزینه های 
رابطــان را ندارند. اگرچــه رابطانی وجود دارند که به صــورت خودجوش به 
افراد ناشــنوا کمک می کنند اما افراد ناشــنوا نمی تواننــد و نمی خواهند از این 
کمک های دلســوزانه رابطان بهره مند شــوند و از طرفی توان پرداخت هزینه 
همراهی با آنها و پرداخت هزینه رفت و برگشتشان را هم ندارند؛ حمایت هایی 
که از افراد دارای معلولیت می شــود بسیار بیشتر از حمایت های صورت گرفته 
از افراد ناشنوا و کم شنواست چراکه معلولیت این افراد پنهان بوده و به چشم 

نمی آید. این در حالی اســت که افراد ناشنوا توانمندی، هوش و استعداد بسیار 
زیادی دارند که در صــورت حمایت از آنها افراد مفید و مؤثرتری برای جامعه 

خواهند بود».
گرانی  تعمیر  سمعک های  خراب  و  فرسوده

«اکــرم لباف خانیکی»، مدیر ســابق مدرســه باغچه بان یک (مدرســه ویژه 
ناشــنوایان)، در گفت وگو با خبرنگار «شرق» به مشــکالت بسیاری از کودکان، 
نوجوانان و جامعه نا شــنوا و کم شنوا در ایران اشاره می کند؛ «یکی از مشکالتی 
که تمام خانواده ها با آن روبه رو می شــوند، مســئله عدم پذیرش مشــکل در 
تشــخیص ابتدایی ناشنوایی یا کم شــنوایی در ابتدای تولد است که والدین را با 
دغدغه های فراوانی روبه رو می کند. بســیاری از خانواده ها بعد از سپری کردن 
مرحله پذیرش، ســعی می کنند تا بچه را به جامعه عادی برگردانند و به خاطر 
موفق بودن کاشــت حلزون در میان برخی بچه ها و تأثیر مثبت روی تکلم شان، 
اصرار به انجام کاشــت حلــزون دارند. بعضی از بچه ها که درگیر مشــکالت 
شــنوایی خفیف هســتند، نمی توانند کاندیدای کاشــت حلزون باشند و برخی 
خانواده هــا هم از نظر اقتصادی توان مالی پرداخت هزینه های آن را ندارند که 
این مسائل هر کدام مشــکالتی را به همراه دارند. با بزرگ ترشدن فرزند که یا از 
ســمعک استفاده می کند یا پروتز کاشت حلزون شده است، مشکالت همچنان 

پابرجا بوده و حتی جدی تر می شود».
مشــکالت اقتصادی این خانواده ها برای رســیدن به شــرایط ایدئال بسیار 
زیاد است؛ «ســمعک و باتری های سمعک بســیار گران هستند. بچه هایی که 
مشکل شنوایی خفیف و متوسط دارند، باید از این سمعک ها استفاده کنند. هر 
ورق باتری ســمعک وارداتی شــش عددی حدود ۵۰ هزار تومان است. هزینه 
استهالک و تعمیرات ســمعک و قطعات آن هم باال بوده و به خاطر تحریم ها 
و نبــود قطعات، ســمعک ها برای مدت طوالنی در مســیر تعمیــر می مانند و 
کم شــنوایان را با مشــکالت زیادی روبه رو می کنند. قیمت سمعک درجه پایین 
از چهار میلیون تومان شــروع می شــود و به قیمت های بسیار باال و سرسام آور 
می رسند. ســمعک بچه هایی که شــیطنت دارند یا بیش فعال هستند، نیاز به 
تعمیرات اساســی دارند و ممکن اســت در طول یک ســال به دو سمعک نیاز 

داشته باشند که خانواده ها باید در این زمینه حمایت شوند».
دردسر  تعمیر  قطعات  بیرونی  پروتز  کاشت  حلزون

این فعال حوزه ناشــنوایان درمورد مشــکالت مربوط بــه کاش حلزون در 
میان خانواده ها تأکید می کند: «ســازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنائی بخش زیادی از هزینه های مربوط به کاشت حلزون را تقبل می کند، 
با این پیش شــرط که بچه در سن زبان آموزی یعنی یک ســال و نیم، دو سال تا 
پنج ســال باشد. اگر سن بچه از این زمان ســپری شود، خانواده باید هزینه های 
کاشت حلزون را به صورت آزاد پرداخت کند که از عهده بسیاری از خانواده ها 
نیز خارج اســت. مشکالت تحریم قطعات پروتز کاشــت حلزون باعث شده تا 
خانواده هایی پشــت نوبت و ثبت نام کاشــت حلزون بمانند و زمان زبان آموزی 
را سپری کنند و دولت بعد از این زمان هزینه ها را تقبل نخواهد کرد؛ تعمیرات 
قطعات بیرونی پروتز کاشت حلزون هم در صورت خرابی، نیاز به تعمیر دارند 
که تحریم باعث شده خانواده ها برای مدت طوالنی منتظر باشند که یک قطعه 

در داخل کشور موجود و کار تعمیرات با تأخیر زیادی انجام شود».
مدیر ســابق مدرســه باغچه بان با اشــاره به وجود اختــالف طبقاتی میان 
خانواده های ناشــنوایان می گوید: «خانواده هایی که توان مالی بیشتری دارند، 
فرزندشــان را در مدارس استثنائی ثبت نام نمی کنند و با تقبل هزینه های بیشتر، 
در مدرســه عادی و غیر دولتی ثبت نام کرده و از معلم های خصوصی بهره مند 

می شــوند. از ســمعک های وارداتی گران قیمت و پروتز های باکیفیت استفاده 
می کنند؛ البته تنها ۱۰ درصد از خانواده های ناشــنوایان از وضعیت مالی خوبی 
برخوردار هســتند و مابقی در ســطح اقتصادی متوسط و ضعیف جامعه قرار 
دارند که بــرای پرداخت هزینه های توان بخشــی مثــل گفتاردرمانی یا تربیت 

شنوایی با مشکالت مالی مواجه هستند».
ناشنوایان و معضل نداشتن اشتغال پایدار

معضل کمبود مدارس ویژه ناشــنوایان در شــهر تهران و شــهر های دیگر 
معضل مسئله ســاز دیگری است؛ «تعدادی مدرسه عادی در هر خیابان اصلی 
جانمایی شده است؛ اما متأســفانه برای بچه های ناشنوا و استثنائی، به تعداد 
کافی مدرســه در نظر گرفته نشده اســت. در تهران تنها ســه مدرسه پسرانه 
مختص ناشــنوایان وجود دارد و هر بچه برای رفتن به مرکز شــهر و مدرســه 
باغچه بان با وجود در نظر گرفته شــدن ســرویس مدرسه، مشکالتی برای تردد 
دارد. هر بچه باید صبح زود بلند شود تا به سرویس مدرسه برسد و مسیر بسیار 
طوالنی را با ترافیک و شــلوغی فراوان از شرق یا غرب تهران طی کند که برای 

آنها و خانواده های شان بسیار دشوار است».
این فعال حوزه ناشــنوایان، بی کاری و اشــتغال را یکی از مشکالت قدیمی 
ناشنوایان و افراد کم شنوا عنوان می کند؛ «افراد ناشنوا بعد از سپری کردن دوران 
سخت ادامه تحصیل، برای اشتغال و شغل یابی با مشکالت زیادی روبه رو شده 
و به سختی وارد بازار کار می شــوند. به عنوان نمونه مدارس استثنائی مطابق 
قانون، سه درصد از افراد دارای معلولیت را جذب می کنند. وقتی معلم ناشنوا 
و کم شــنوایی در مدرسه استثنائی مشغول به کار می شــود، خانواده ها و اولیا 
به کادر مدرســه اعتراض می کنند که ما معلم ناشنوا نمی خواهیم و می گویند 
وقتی معلمی خودش این مشــکل را دارد، چطــور می تواند به بچه های ما که 
با ناشــنوایی و کم شنوایی روبه رو هستند، آموزش دهد. این اتفاق و محدودیت 
تنها در قســمتی از جامعه است و مشکالت مربوط به اشتغال ناشنوایان بسیار 
وسیع است. وقتی ناشنوایی وارد بازار کار می شود، بازخورد تمام این اتفاقات و 

محدودیت ها ملموس است».
مدیر مرکز باغچه بان از معضالت ناشی از نبود ارتباط  ناشنوایان و کم شنوایان 
با یکدیگر و با افراد عادی می گوید؛ «ناشــنوایان دختر و پســر از زمان مدرســه 
تا دانشــگاه با همدیگر فاصله دارند و همدیگر را نمی شناســند. تنها راه اندازی 
دانشــگاه «فرشتگان» در تهران که در آن ناشــنوایان با یکدیگر تحصیل کرده و 
افراد عادی هم در این دانشــگاه حضور دارند، امتیــاز خوبی برای تعامل آنها 
محسوب می شود. به غیر از این دانشگاه، امکان دیگری برای آشنایی ناشنوایان 
با یکدیگر وجود ندارد و خانواده ها نگران هســتند که فرزند دختر و پسرشــان 
برای شــناخت بیشتر پیش از ازدواج، چه شرایطی را تجربه خواهند کرد. انزوا، 
تنهایی و افسردگی می تواند در کمین افراد ناشنوا و کم شنوا باشد که به ویژه در 

دوران کرونا بسیار تشدید شد».
به گزارش «شــرق»، اگرچه هفته جهانی ناشنوایان تمام شده؛ اما خواسته 
جامعه ناشنوایان از رسانه ها و فعاالن فضای مجازی این است که تمام روز های 
ســال درمورد مشــکالت، مطالبات، نیازها و اخبار حوزه افراد ناشنوا و کم شنوا 
اطالع رســانی شــود. با این حال امســال مطابق با تجربیات سال های گذشته، 
قطعی و اختالل اینترنت مشــکالت مضاعفی را برای قشر ناشنوا ایجاد کرد که 
انتظار می رود بهزیســتی به عنوان تنها نهاد موظف بــه حمایت از افراد دارای 
معلولیت در کشور در این زمینه تدبیر جدی اندیشیده و همگام با اطالع رسانی 
رســانه ها، صدای این افراد را به گوش مسئوالن باالدســتی، سیاست گذاران و 

برنامه ریزان برسانند.
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