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وجود ۴۰۰ ساختمان مشابه 
پالسکو در تهران

رئیــس ســازمان 
مدیریت بحران کشور 
از وجود ۴۰۰ ساختمان 
مشابه پالسکو در تهران 
خبر داد. بــه گزارش 

ایسنا، اسماعیل نجار تأکید کرد: باید از پالسکو درس 
بگیریم درحالی که در تهران ۴۰۰ ساختمان شرایط 
مشابه پالسکو را دارند باید همه به نکات ایمنی توجه 
کنیم.  او افزود: بی تردید موضوع ایمنی شهرها باید 
در دستور کار قرار گیرد. باید در زمینه ارتقاء فرهنگ 
شهروندان در جلوگیری از حوادث و برخورد با آن ها 
تالش کنیم. نجار در بخش دیگری از صحبت های 
خود بر لزوم به روزرســانی تجهیزات تأکید کرد و 
افزود: باید تجهیزات را مدام با تالش درون سازمانی 
و مسئولین کشــور به روزرسانی کنیم و مهم ترین 
سرمایه آتش نشــانان اعتماد و رضایتمندی مردم 

است که باید در جهت حفظ آن تالش کنیم.
    

توزیع انسولین در ۵۰۰ 
داروخانه  منتخب در تهران 

مسئول امور توزیع 
داروخانه ها در سازمان 
غــذا و دارو از توزیــع 
انســولین در بیش از 
۵۰۰ داروخانه  منتخب 

در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، علی رزازان با اشاره 
به وضعیت انسولین در داروخانه ها بیان کرد: انسولین 
در داروخانه ها موجود اســت، اما نکته ای که وجود 
دارد این است که انسولین قبالً به همه ی داروخانه ها 
داده می شد، اما اآلن فقط بین داروخانه های منتخب 
دانشگاه توزیع می شود و بیماران باید انسولین را از این 
داروخانه ها تهیه کنند. رزازان در مورد قیمت انسولین 
ادامه داد: اگر در رابطه با بعضی از داروها افزایش قیمت 
به وجود بیاید، متناسب با نرخ تورم جامعه خواهد بود، 
ولی فعالً افزایش قیمتی در رابطه با انسولین نداشتیم 

و االن قیمت آن حدود ۳۰ هزار تومان است.
    

تحلیل محتوای کتاب های فارسی 
۱۲ پایه براساس مولفه های جنسیتی

انجمــن حمایت 
از حقوق کــودکان در 
جدیدترین پژوهشی 
که انجام داده به تحلیل 
محتــوای کتاب های 

فارســی ۱۲ پایه بر طبق مؤلفه های جنســیتی 
پرداخته است. طبق این پژوهش ۹۰ درصد اسامی 
کتاب های فارسی ۱۲ پایه مربوط به مردان و فقط ۱۰ 
درصد مربوط به زنان است. عالوه بر این ۹۳ درصد 
مشــاهیر به کاررفته در کتاب های فارسی ۱۲ پایه 
از میان مردان و فقط ۷ درصد از میان مشــاهیر زن 
انتخاب شده اند. به گزارش خبرآنالین، این پژوهش 
نشــان می دهد که ۸۵ درصد تصاویر به کاررفته در 
کتاب های فارسی ۱۲ پایه مربوط به مردان و فقط 
۱۵ درصد مربوط به زنان اســت؛ این ۱۵ درصد هم 
بیشتر مربوط به زنانی است که مشغول خانه داری یا 
دانش آموز و معلم هستند.  ۹۱ درصد شخصیت های 
قهرمان در کتاب های فارسی ۱۲ پایه نیز مربوط به 
مردان و فقط ۹ درصد مربوط به زنان است. شغل هایی 
که برای زنان در کتاب های فارسی انتخاب شده فقط 
مددکار، معلم و خدمتکار است و بقیه مشاغل برای 
مردان انتخاب  شده است. عالوه بر این تأکید بر نقش 
مادری بیشتر به کارهای خانگی ازجمله درست کردن 
غذا، سبزی پاک کردن، ریختن چای، میوه آوردن 
محدودشده و تأکید بر نقش پدری با تصمیم گیری، 

مشورت دادن و خرید کردن مشخص شده است.
    

دستگیری شبکه دالالن داروی 
کرونا توسط وزارت اطالعات

شــبکه ســازمان  
یافتــه ای از دالالن و 
سوداگران دارویی که 
به صورت غیرقانونی و 
خارج از شبکه رسمی 

بهداشــت و درمان اقدام به تهیه و فروش داروهای 
درمان کرونا می نمودند، شناسایی و دستگیر شدند. 
به گزارش مشرق، عده ای از ســوداگران و دالالن 
دارویی با همدستی تعداد معدودی از پرسنل متخلف 
مراکز درمانی، داروهای مورداستفاده در درمان کرونا 
را که به صورت سهمیه ای در اختیار مراکز درمانی 
قرار می گرفت؛ باهدف کسب سود نامشروع خارج و 
باقیمت های گزاف به خانواده های بیماران به فروش 
می رساندند. با توجه به اینکه برخی از اقالم دارویی، 
خارج از شبکه رسمی بهداشت و درمان کشور تهیه 
و توزیع شــده اســت؛ احتمال تقلبی بودن آن باال 
بوده و به همین منظور تأیید سالمت داروها توسط 

نهادهای تخصصی ذی ربط در دست بررسی است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ناشنوایی یعنی چه؟ یعنی نداشتن 
قوۀ شنوایی؟ بله، اما این تعریف سلبی 
قسمت بزرگی از مفهوم ناشنوایی را به 
 کل نادیده می گیرد. اغلب ناشنوایان از 
ابزار ذهنی-زبانی- فرهنگی فوق العاده 
مهمی به نام زبان اشاره در زندگی روزمره 
استفاده می کنند که دیگر افراد فاقد آن 
هستند. ناشنوایی کیفیتی منحصربه فرد 
از زیست انسانی است، ازاین رو که از نظر 
پزشکی آن را در ردۀ معلولیت طبقه بندی 
می کنند و از نظر زبانی آن را در ردۀ اقلیت 
زبانی-فرهنگی. ازاین جهت هیچ کدام 
از گروه های اقلیت در اجتماع وضعیتی 
مشابه ناشــنوایان ندارند. طبق دیدگاه 
دوم شایسته است بیش از آنکه  ناشنوایان 
را به عنوان انسان هایی فاقد قوۀ شنوایی 
بشناسیم، آن ها را اشخاصی دارای زبان و 

فرهنگی متفاوت بدانیم.
۵ درصد معلوالن جهان را 
ناشنوایان تشکیل می دهند

در میان معلوالن جهان، ناشنوایان 
بیشــترین تعداد را در این گروه دارند 
به طوری کــه نزدیک به پنــج درصد 
جمعیت دنیا ناشنوا یا کم شنوا هستند. 
همچنین باید گفت ناشنوایان در میان 
دیگر معلوالن، گروه فراموش شــده ای 
به شمار می روند زیرا نمی توانند صدای 
خودشان را به گوش مسئوالن و جامعه 
برسانند و نسبت به گروه های دیگر کمتر 
به مشــکالت آن ها توجه می شود. به 
همین دلیل در تقویم جهانی ۳۰ سپتامبر 
را با نام روز جهانی ناشنوایان نام گذاری 

کرده اند که درواقع با اختصاص دادن این 
روز به ناشنوایان و برگزاری سخنرانی، 
گفت وگو، همایش و مراســم مختلف، 
حقوق این اقلیت زبانــی را به دولت ها، 
تصمیم گیرنــدگان، رســانه ها و افکار 

عمومی گوشزد می کنند. 
بر اساس آخرین آمارهایی که در سال 
۹۸ اعالم شده، حدود ۴۶۶ میلیون نفر در 
سراسر جهان از نعمت شنوایی محروم 
هســتند و ۳۴ میلیون نفر از این تعداد 
را کودکان شامل می شــوند. تخمین 
زده می شــود تا ســال ۲۰۵۰، بیش از 
۹۰۰ میلیــون نفر دچار کم شــنوایی 

ناتوان کننده شوند.
به گفته مدیرعامــل انجمن دفاع از 
حقوق معلوالن ایران در ایران نیز  ۱۲۰ 
هزار نفر دچار ناشــنوایی هستند که از 
خدمات سازمان بهزیســتی استفاده 
می کنند. همچنین محمد اجل لوئیان، 
مدیرعامل بنیاد خیریه شنوایی بخشش 
و فوق تخصص گوش نیز با اشاره به اینکه 
از ۱.۵ میلیون جمعیت مولود کشور یک 
در هزار نفر ناشنوا هستند، تصریح کرد: 
ساالنه به طور متوسط ۱۵۰۰ ناشنوای 
جدید به جمعیت کشور اضافه می شوند.

مصائب تحصیلی و آموزشی 
ناشنوایان

 آمارهای مطرح شــده از ناشنوایی 
در دنیا نشــان از این دارد که ناشنوایان 
بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل 
می دهنــد، امــا در حال حاضــر این 
قشــر از جامعه با مشــکالت متعددی 
دست وپنجه نرم می کنند به طوری که 
انجمن های فعال حوزه ناشنوایان نسبت 

به این مشکالت ابراز نگرانی کرده اند.
یکی از مشــکالتی که ناشــنوایان 

همواره با آن دست وپنجه نرم می کنند 
بحث آموزش است و حاال، با آمدن کرونا 
این معضل برایشان پررنگ تر شده. با تمام 
سختی و کاستی هایی که برای آموزش 
دانش آموزان ناشــنوا وجود داشت اما 
می توانستند با لب خوانی تا حدی گلیم 
خود را از آب بیرون بکشند درحالی که با 
آنالین شدن کالس این مزیت از بین رفته 
و کار را برایشان بیش ازپیش سخت تر 
کرده است. در این شــرایط ناشنوایان 
به ســختی می توانند از طریق موبایل 
گفته های معلــم را لب خوانی کنند. از 
طرفی دیگر نیز حس شــنیداری که از 
طریق سمعک به گوش ناشنوا می رسد 
با صدایی کــه از طریق موبایل به گوش 

می رسد بسیار متفاوت است.
مشــکالت تحصیلی و آموزشــی 
ناشنوایان اما به مدرسه خالصه نمی شود. 
عدم توجه به این قشر باعث شده بسیاری 
از آن ها پس از پایان دوره دبیرستان ترک 
تحصیل کنند و یا آن عده ای که تصمیم 
به ادامه تحصیل می گیرند با مشکالت 

جدید دیگری مواجه شوند. 
راه تحصیــل برای همه باز اســت و 
فرقی نمی کند نابینا، ناشــنوا یا فردی 
سالم باشد اما همان طور که پیش تر هم 
گفته شــد یکی از تکنیک هایی که به 
ناشنوایان برای درک آموزش ها کمک 
می کند لب خوانی است. در این میان این 
محدودیت که آن ها باید از لب خوانی برای 
فراگرفتن نکات استفاده کنند مشکل ساز 
شده است. به همین علت اشخاص ناشنوا 
ناچارند در کالس هــای درس به همراه 

»رابط« حاضر شوند.
رابط شخصی است که پل ارتباطی 
بین فرد شنوا و ناشنواست، به زبان اشاره 

تسلط دارد و گفته های افراد شنوا را برای 
شخص ناشنوا به صورت زبان اشاره بازگو 
می کند، اما نکته اینجاســت که بیشتر 
ناشنوایان قادر نیستند هزینه های رابط 

را پرداخت کنند.
این در حالی اســت که باید تأکید 
کرد چنانچه لب خوانی شخص ناشنوا 
نیز در سطح خوبی باشــد، او باز هم به 
رابط نیاز پیــدا می کند، چون در برخی 
دروس اصطالحات انگلیســی و علمی 
به کار گرفته می شــود و شخص ناشنوا 
قادر نیست مفهوم این لغات را از طریق 
لب خوانــی درک کند. بــرای رفع این 
مشکل سازمان بهزیستی باید از رابط ها 
حمایت کند، زیرا در برخی کشــورها 

رابط ها پست سازمانی دارند.
مشکالت ناشنوایان در شهر

یکی دیگر از مشــکالت ناشنوایان 
مناسب سازی نشدن امکانات شهری با 
نیازهای این افراد است. برای نمونه این 
افراد هنگام استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی مانند مترو و اتوبوس به دردسر 
می افتند. بارها برای این افراد پیش آمده 

که نتوانسته اند در ایستگاه موردنظرشان 
پیاده شوند، زیرا تمام اتوبوس ها و بیشتر 
قطارهای مترو مجهــز به تابلوهایی که 
نام ایستگاه ها در آن ها نوشته می شود، 
نیست. افزون براین زمانی که راهبران 
قطارهای متــرو به هر دلیلــی اعالم 
می کنند در برخی ایســتگاه ها توقف 
نخواهند داشــت ناشــنوایان متوجه 
موضوع نمی شوند و به همین دلیل وقت 

بیشتری از آن ها گرفته می شود.
پای درد دل افراد ناشنوا که بنشینید 
متوجه خواهید شــد اغلب آن ها برای 
گرفتن گواهینامه رانندگی نیز مشکالت 

زیادی را تحمل کرده اند.
چون دایره لغات ناشنوایان محدود 
اســت و معموالً مربیان در کالس هایی 
مانند آیین نامه نکات را سریع تدریس 
می کنند، ناشــنوایان در یادگیری این 
نکات با مشکل روبه رو می شوند. در چنین 
شرایطی این افراد باید از رابط استفاده 
کنند و ازآنجاکه این آموزشگاه ها تمایلی 
به استفاده از رابط ها ندارند شخص ناشنوا 
باید خودش هزینه رابط را پرداخت کند. 
این شرایط سبب شده برخی ناشنوایان 
در مدت چهار سال نیز نتوانند در آزمون 

آیین نامه قبول شوند.
 پیدا کردن شغل 

از سخت هم سخت تر است
اشتغال هم یکی دیگر از مشکالتی 
است که این قشر با آن دست به گریبان اند. 
ناشنوایان نیز مانند دیگر معلوالن برای 
پیدا کردن شغل با مشکل روبه رو هستند، 
اما نکته اینجاست که کیفیت کار این افراد 
مثال زدنی است؛ ناشنوایان چون صدای 
اطراف خود را نمی شنوند حین کار تمرکز 
بیشتری دارند بنابراین کیفیت کاری 
که آن ها ارائه می کنند از ســطح باالیی 

برخوردار است.
بســیاری از فعــاالن ایــن حوزه 
گفته اند وقتی نمونه کار ناشــنوایان 
در اختیار مدیران شرکت های مختلف 
قرار می گیرد آن ها به اســتخدام این 
افراد عالقه مند می شــوند، اما هنگام 
مصاحبه استخدام اغلب مدیران وقتی 
متوجه می شوند شخص ناشنواست و 
نمی توانند بــا او ارتباط برقرار کنند از 
استخدام منصرف می شوند. همچنین 
باید تأکیــد کرد زمانی که شــخص 
ناشنوا در شرکت یا سازمانی مشغول 
کار می شود شــانس ارتقای پست او 

تقریباً صفر است.
ناشــنوایان چــون نمی توانند با 
مدیران خــود ارتباط برقــرار کنند 
در ســطح اولیه کار باقــی می مانند 
یا با این اســتدالل که این اشــخاص 
نمی توانند پاســخگوی تلفن باشند 

پست مدیریتی نمی گیرند.

چرا ناشنوایان پشت نوبت کاشت 
حلزون می مانند؟ 

چند سالی می شود که بحث کاشت 
حلزون و تأثیر آن بر شنوایی مطرح شده 
است. در حال حاضر قیمت عمل کاشت 
حلزون در کشور با کمک دولت حدود 
۳۰ تا ۴۰ میلیون می شــود، اما افرادی 
که عمل کاشــت حلزون انجام ندهند 
طی عمر خود بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
هزینه  برای جامعــه و خانواده  دارند. اما 
سؤال اینجاست که چرا فرد ناشنوا برای 
عمل کاشــت حلزون باید پشت نوبت 
قرار بگیرد؟ این ســؤال در حالی مطرح 
می شود که سازمان های جهانی اعالم 
کرده اند که جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه تجهیزات توان بخشی و پزشکی در 
تحریم نیست، پس چرا وزارت بهداشت 
اقدامات الزم را برای اینکــه در زمینه 
کاشت حلزون پشت نوبتی وجود نداشته 
باشد، انجام نمی دهد؟ گفته می شود دو 
میلیون دالر ارز برای واردات ســمعک 
ناشنوایان تخصیص یافته است اما این 
بودجه به دست معلوالن و مراکز حمایتی 

نمی رسد.
در آخر اما باید یادآور شد مشکالت 
ناشنوایان آن طور که بایدوشاید تاکنون 
از سوی مسئوالن جدی گرفته نشده، 
افزون براین سازمان های مردم نهادی نیز 
که در این حوزه فعالیت می کنند به دلیل 
مشکالت مالی نتوانسته اند به نیازهای 

این افراد پاسخ دهند. 
به نظــر می رســد برای رفــع این 
مشکالت مسئوالن باید از سازمان های 
مردم نهاد حمایت کرده و با برنامه های 
فرهنگی زمینه را بــرای تغییر دیدگاه 
برخی نیکوکاران که تمایلی برای کمک 
به رفع مشکل معلوالن ندارند فراهم و 
آن ها را تشویق کنند در مراکزی که برای 
حمایت از معلوالن تشکیل شده حضور 
پیداکرده و برای کمک به نیازمندانی که 
توان بازگو کردن نیازهایشان را ندارند 

پیش قدم شوند.

به بهانه 3۰ سپتامبر، روز جهانی ناشنوایان؛

اقلیتیزبانی-فرهنگیکهنهمیشنوندونهشنیدهمیشوند

خبر

کرونا در جهان بیش از یــک  میلیون قربانی 
گرفته اســت. ایران هم یکی از کشورهایی است 
آمار قابل توجهی از مبتالیان و کشته شدگان بر اثر 
بیماری کووید-۱۹ را به خود اختصاص داده است. 
تابه حال چندین پیک در کشور آغازشده اما این 
بار مسئوالن می گویند مانند اسفند ۹۹ وضعیت 

شیوع بیماری بحرانی است. 
روز گذشــته محمدرضــا هاشــمیان، فوق 
تخصــص مراقبت های ویــژه از وضعیت تهران 
به عنوان یک بحران یاد کرد و گفت: وضعیت کرونا 
در تهران بحرانی و ســیاه است، تخت آی سی یو 
خالی وجود ندارد، بیماران حتی برای پذیرش در 

اورژانس هم پشت نوبت های طوالنی می مانند.
آخرین آمارهای ارائه شده هم بر این موضوع 
تأکید می کنند که تهران و بیشــتر استان های 
کشور شرایط خوبی ندارند. به گفته سیماسادات 
الری، سخنگوی وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا 
ظهر چهارشنبه سه هزار و ۶۷۷ بیمار جدید مبتالبه 
کووید-۱۹ در کشور شناســایی شد و مجموع 
بیماران در کشور به ۴۵۳ هزار و ۶۳۷ نفر رسید. 

در طول زمان ذکرشده، ۲۰۷ بیمار جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر رسید.
مرگ ها دو برابر می شود

آمار بــاالی مرگ ومیر باعث شــد تــا ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اعالم کند 
که وقت مداخله رســیده و باید در تمام کشورها 
مداخالت جدی در تمامی ســطوح استراتژیک 
انجام شــود. به گفته او همه اقدامــات ازجمله 
تمهیدات بهداشــتی و پیشــگیرانه، استفاده از 
ماســک، فاصله گذاری اجتماعی، آزمایش های 
متناوب از افراد مشــکوک و ردیابی و شناسایی 
بیماران، مراقبت و درمان بیماران باید انجام شود 
و همه این ها باید در یک مجموعه به هم پیوسته 
و منظومه ای انجام شــود. اگر هریک از این موارد 
ناقص باشد، سیستم دچار مشکل شده و در سال 

دوم اپیدمی مرگ ها دو برابر می شود.
او با بیان اینکه آســان گیری و عادی پنداری 
بزرگ ترین آفت مبــارزه با کووید-۱۹ اســت، 
تصریح کرد: متأسفانه این موضوع دامن گیر مردم  

و مسئوالن است و نباید تصور شود که بیماری به 
پایان رسیده اســت و برعکس، این ویروس تمام 
عزم خود را جزم کرده تا انســان را بیمار کند و در 
هر تجمعی که بیش از دو نفر حضور داشته باشند 
و پروتکل ها  و فاصله ها را رعایت نکنند، از طریق 
صحبت کردن، سرفه، عطسه  و حتی  غذا خوردن 

در مکانی سربسته، منتقل می شود.
احتمال وقوع موج بزرگ کرونا در پایتخت 

رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهرداری تهران نیز از احتمال 

وقوع موج بزرگ کرونا در پایتخت خبر داد. 
محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه درصدی از 
مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنند، غربالگری اجرا 
نمی شود و امکان اجرای قرنطینه وجود ندارد، این 
احتمال وجود دارد که با موج بزرگی روبرو شویم و 

باید برای وقوع آن آمادگی داشته باشیم.
او در پاســخ به این سؤال که شــهرداری در 
موج ســوم اقدام خاصی را برای مبارزه با کرونا در 
پیش گرفته اســت؟ گفت: اآلن مبــارزه با کرونا 
مدیریت واحد دارد و اگر خارج از آن اقدام شــود، 

برخورد جدی می شود. اقدامات حتماً باید توسط 
ستاد کرونای شهر تهران و یا ستاد ملی انجام شود. 
ظرفیت شهرداری تهران در مبارزه با کرونا خیلی 
زیاد است، اما هیچ درخواستی خارج از اقداماتی 

که انجام می شود، تاکنون صورت نگرفته است. 
کودکان هم کرونا می گیرند

در این مدت بارها شــنیده ایم که کودکان به 
کرونا مبتال نمی شوند، اما حاال بخشی از بیماران 
کرونایی را کودکان تشــکیل داده اند. غالمرضا 
خادمی، رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
کودکان اکبر مشهد با اشاره به وضعیت بیماران 
کرونایی در این بیمارســتان بیان کــرد: به نظر 
می رسد ورودی بیمارســتان ما در روزهای اخیر 

کمی بیشتر شده اســت، ما روزی چند ورودی 
در بیمارســتان داریم  و یک آی سی یو کرونا که 
تقریباً ۱۰ الی ۱۲ تخت بیمــار کرونایی دارد که 
آن ها همه پر هستند، نمی خواهم بگویم ابتال در 
کودکان با شــیب باال درحرکت است، اما همین 
 افزایش ورودی برای کودکان ما خطرناک است.
وی ادامــه داد: این ویروس به کــودکان نزدیک 
می شود و سن ابتال همواره پایین و پایین تر می رود 
و بیشــترین مرحله ی خطر را بین کودکان ۵ تا 
۱۰ سال و به ویژه سن  ۸ تا ۱۲ ســال داریم، االن 
به نظر می رسد از این سن هم میزان ابتال پایین تر 
می رود، چون شیرخوارهای درگیر کرونا هم در 

بین آن ها داریم.

کووید19- در حال پیشروی است

تهران در وضعیت سیاه و بحرانی کرونا

بر اساس آخرین آمارهایی 
که در سال 9۸ اعالم شده، 

حدود ۴۶۶ میلیون نفر 
در سراسر جهان از نعمت 
شنوایی محروم هستند 

و 3۴ میلیون نفر از این 
تعداد را کودکان تشکیل 

می دهند. تخمین زده 
می شود تا سال ۲۰۵۰، بیش 

از 9۰۰ میلیون نفر دچار 
کم شنوایی ناتوان کننده 

شوند

باید گفت ناشنوایان در 
میان دیگر معلوالن، 

گروه فراموش شده ای 
به شمارمی روند زیرا 

نمی توانند صدای خودشان 
را به گوش مسئوالن و 

جامعه برسانند و نسبت 
به گروه های دیگر کمتر 
به مشکالت آن ها توجه 

می شود
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