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منشأ بوی بد تهران پیدا نشد

رئیس شــورای شــهر تهران در مورد انتشار 
بوی نامطبوع در تهران در روز گذشته گفت: شب 
دوشنبه استاندار خبر آخر را اعالم کردند و گفتند 
که منشا آن پیدا نشده است و شرکت آب و فاضالب 
نیز مســئولیت آن را نپذیرفته اســت. به گزارش 
ایسنا، محسن هاشمی به شوخی بیان کرد: البته 
یکی از دوستان به طنز گفت گندی زدیم که بویش 
درآمده اســت. هاشمی در پاســخ به این پرسش 
که سال گذشــته نیز همین بو منتشرشده بود به 
شوخی اظهار کرد: مثل این که قضیه امنیتی است.

    
نبود استانداردهای سالمت روان 

در ۳۰ درصد دانش آموزان

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
آموزش وپرورش گفــت: ۳۰ درصد دانش آموزان 
تمامی مقاطع تحصیلی در حوزه سالمت روان از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و یک درصد 
دانش آموزان نیاز به خدمات اورژانســی در حوزه 
آســیب های روانی دارند. به گزارش ایلنا، علیرضا 
کاظمی اعالم کــرد: بایــد در آموزش وپرورش 
به دنبال ارتقــای آگاهی ، توانمنــدی و مهارت  
دانش آمــوزان در برابر آســیب های اجتماعی با 
طرح های مختلف باشــیم. وی در ادامه با تأکید 
بر اینکــه ســالمت روان و ســالمت اجتماعی 
دانش آموزان زیربنای تعالی نظام تعالیم و تربیت 
است، خاطرنشان کرد: در کنار سالمت جسمی، 
توجه به ســالمت روحی و روانــی دانش آموزان 

به عنوان آینده سازان کشور ضرورت دارد.
    

کمبودی در داروی آنفلوآنزا 
وجود ندارد

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تعداد فراوانی 
از افراد جامعه نیاز به دریافت واکسن آنفلوانزا ندارند 
و سودجویان در زمینه واکســن و داروی آنفلوانزا 
تقاضاهای القایی با مقاصد تجاری ایجاد کرده اند و 
هیچ نگرانی درباره واکسن و داروی آنفلوانزا وجود 
ندارد. به گــزارش ایرنا، کیانــوش جهانپور درباره 
تقاضای القایی ایجادشــده برای فروش واکسن و 
داروی آنفلوانزا اضافه کرد: وزارت بهداشت تمهیدات 
الزم را برای موارد ضروری در نظر گرفته و اگر کسی به 
واکسن نیاز داشته باشد، واکسن و دارو موجود است. 
هیچ گونه نگرانی در زمینه داروی آنفلوانزا وجود ندارد 
و بر اساس روند مصرف سال های گذشته و حتی بیش 
از آن، داروی آنفلوانزا تا نوروز ۱۳۹۹ ذخیره  شــده 
است. جهانپور اظهار کرد: مردم باید به توصیه های 
وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری و درمان آنفلوانزا 
توجه کنند. زیرا در اپیدمی یا شــیوع یک بیماری، 
حسگرهای برخی افراد سودجو برای کسب منافع 
اقتصادی فعال می شود. برای مقابله با این اتفاقات 
باید مردم را آگاه کرده و واقعیت ها را منعکس کنیم. 
او ادامه داد: افراد تصور نکنند که اوالً واکسن آنفلوانزا 
ایمنی کامل می دهــد و دوم اینکه بدانند در میانه 
یک اپیدمی قرار داریم و حتی اگر کســی واکسن 
تزریق کند، حداقل دو هفته برای شروع مصونیت 
نسبی زمان الزم است و به درد این روزها نمی خورد 
و سوم اینکه قرار نیست در یک جامعه همه در برابر 
آنفلوانزا واکسینه شوند و این موضوع فقط مربوط به 
گروه های پرخطر است و چهارم اینکه افراد بدانند 
قســمت عمده بیماران نیازی بــه دریافت داروی 
اســلتامیویر )تامیفلو( ندارند و با توجه به مباحثی 
که در زمینه مقاومت در برابر این دارو مطرح شده و 
حتی گزارش هایی نیز از ژاپن و دانمارک و کشورهای 
دیگر در این زمینه منتشرشــده، توزیع دارو باید 
کنترل شده باشد و عمدتاً در افراد پرخطر یا بیماران 
بستری در بخش های ویژه اتفاق بیفتد.  جهانپور بیان 
کرد: با توجه به خلف وعده یکی از تولیدکنندگان 
داخلی داروی اسلتامیویر )تامیفلو( که قرار بود این 
دارو را تولید کند و این کار را انجام نداد، آنچه در حال 
حاضر در بازار وجود دارد، داروی وارداتی اســت و 
در هفته های گذشته واردشده و در اختیار معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت قرارگرفته است. این دارو 
به صورت کنترل شده در اختیار مراکز بهداشتی و 

درمانی قرارگرفته و ذخیره کافی نیز موجود است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دیروز، ۱2 آذر روز جهانی معلولین بود. 
روزی که به بهانه آن نگاهی به معلوالن و 
کمبودهای آن ها می شود. یک روز برای 
نگاهی هرچند کوتاه به شرایط نامطلوب 
آن ها، از مشکالت و فشارهای روحی که 
متحمل می شوند و  نبود فضا و امکانات 
شهری تا شــرایط اقتصادی که در این 
سال ها تحمل آن برای همه سخت بوده 
اســت.  آمار های جهانی نشان می دهد 
که نزدیک به یک میلیــارد نفر، معادل 
۱۵درصد جمعیت کره  زمین را افرادی 
تشــکیل می دهند که به شکلی دچار 
معلولیت هســتند. این افراد نسبت به 
آن هایی که معلولیتی ندارند، با تبعات 
نامناسب بیشتری در اقتصاد و جامعه، 
مانند آموزش کمتر، دسترسی محدود به 
خدمات بهداشتی، نرخ پایین استخدام 

و...مواجه می شوند.
 مسئوالن آمار 

معلوالن کشور را نمی دانند 
بهتر اســت پیش از هر چیز ســراغ 
تعاریــف ارائه شــده از معلولیت برویم. 
سازمان بهداشــت جهانی برای ناتوانی 
یا معلولیت تعریف گسترده ای در نظر 
گرفته. محدودیــت فعالیت فرد یعنی 
مشکل در انجام دادن کاری و یا محدودیت 
مشارکت فرد یعنی عدم توانایی فرد در 
موقعیت های مختلف را ناتوانی دانسته 
است که به صورت نقص ساختار یا نقص 

عملکرد عضو نشان داده می شود.
سازمان بهزیســتی دو تعریف برای 
ناتوانی و معلولیت ارائه داده اســت. در 
دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت 
مصوب معاونان ســازمان بهزیســتی 
آمده که ناتوانی عبارت است از هرگونه 
محدودیت و یــا فقــدان در انجام یک 
فعالیت اعــم از رفتار، ارتباط و ســایر 
مهارت های روزمــره زندگی. در تبصره 
یک این دســتورالعمل آمده است که 

طبق تعریــف قانون جامــع حمایت از 
حقوق معلوالن، منظور از معلول فردی 
است که به تشخیص کمیسیون پزشکی 
سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، 
ذهنی، روانی یا توأم با اختالل مستمر و 
قابل توجهی در سالمت و کارایی عمومی 
وی ایجاد و موجب کاهش استقالل فرد 
در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

در ایران اما آمار دقیقــی در رابطه با 
تعداد معلوالن در دســت نیست. سال 
گذشــته همایون هاشــمی، نماینده 
مردم میاندوآب، شــاهین دژ و تکاب در 
مجلس گفته بود: »در شــرایط کنونی 
۱۰ میلیون نفر جمعیت معلول در کشور 
وجود دارد که از این تعــداد ۴ میلیون 
نفــر دارای معلولیت خیلی شــدید و 
شدید هستند.« درحالی که آمار تعداد 
معلوالن از زبان انوشــیروان محسنی 
بندپی در زمان ریاســتش در سازمان 
بهزیســتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
بیان  شده بود. طبق آمار جامعه جهانی، 
معلوالن ۱۰ تا ۱۵ درصــد از جمعیت 
را تشــکیل می دهند. به عبارتی با یک 
محاسبه سرانگشتی در کشــور ما نیز 
حداقل ۸ میلیون نفر دچار انواع معلولیت 
هســتند. اما زهرا ساعی می گوید طبق 
آمار بهزیستی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
معلول در کشور داریم که ساالنه نیز بر 
این تعداد اضافه می شــود.  آمار دقیق 
معلوالن در ایران مشخص نیست و آمار 
اعالم شده کمتر از نرم جهانی است. وقتی 
آمار دقیق نباشد، برنامه ریزی برای حل 
مشکالت دشوار و حتی غیرممکن است 
و این، زندگی را برای معلوالن سخت تر 
می کند. بااین حال به گفته زهرا ساعی، 
نماینده مجلس»ساالنه ۵۰ هزار نفر به 

آمار معلولین کشور اضافه می شود.«
در همین رابطه محمد نفریه، معاون 
توان بخشی سازمان بهزیستی می گوید: 
»تقریباً ۱۰ درصد از جمعیت کشور دچار 
معلولیت هستند که ۳ درصد آن معلولیت 
شدید و خیلی شدید دارند. اما آمار و ارقام 
صحیح در رابطه با جمعیت معلوالن در 

دست نیست که در سرشماری های آینده 
آن را در نظر می گیریــم. بااین وجود، بر 
اساس اطالعات موجود، یک میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی 
هســتند و از خدمات مختلف سازمان 
اســتفاده می کنند.« نفریه در پاســخ 
به اینکه چرا بهزیســتی آمار دقیقی از 
معلوالن ندارد، پاسخ داد: »معلوالنی به 
بهزیستی مراجعه می کنند که نیازمند 
هستند و خدمات خاص می گیرند؛ مانند 
معلوالن شدید و خیلی شدید که تقریباً 
تعداد آن ها با آمارهای موجود همخوانی 
دارد. معلوالنی که وضعیت مالی بهتری 
داشته یا خودکفا هستند به ما مراجعه 

نمی کنند تا آمار دقیقشان ثبت شود!«
حقی که از معلوالن ضایع می شود

نبود آمار درســت از تعداد معلولین 
نشان می دهد تعداد زیادی از معلولین از 
قلم  افتاده اند و ثبت نام حدود یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر در سازمان بهزیستی به 
معنای آمار واقعی این جامعه نیســت. 
قانون جامع حمایــت از معلوالن نیز در 

بن بست تخصیص بودجه قرار دارد.
مــاده اول قانــون جامــع حمایت 
از معلــوالن، دولت را بــه فراهم کردن 
زمینه هــای الزم بــرای تأمین حقوق 
معلــوالن موظــف می کنــد. کلیــه 
وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسسات و 
شرکت های دولتی موظف اند دسترسی 
افراد معلــول به خدمــات اجتماعی و 
عمومی را فراهم کنند. دولت باید افراد 
دارای معلولیت را تحت پوشــش بیمه 
درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد، ۳ درصد 
استخدام ها در دستگاه های مصرف کننده 
بودجه عمومی کشور، باید به معلوالن 
اختصاص داشته باشــد. وزارت مسکن 
و شهرســازی باید حداقل ۱۰ درصد از 
واحدهــای ارزان را به معلوالن نیازمند 
تخصیص دهند. صداوسیما وظیفه دارد 
دستکم 2 ســاعت در هفته، در ساعات 
مناســب، برنامه هایی باکیفیت برای 
آشــنایی مخاطبان با جامعه معلوالن 
تهیه کند و موارد دیگــری که در اینجا 

نمی گنجد. این قانون، اسفند ۱۳۹۶ به 
تصویب رســیده و اردیبهشت ۹۷ برای 
اجرا به دستگاه های ذی ربط ابالغ شده 
اســت و انجام تعهدات مندرج در آن اما 
به دست انداز بودجه، کمبود منابع مالی 
و ناهماهنگی های اداری و ســاختاری 

افتاده است .
شهری علیه معلوالن

حاال فارغ از برخی مسائل نظیر آمار یا 
قوانین روی کاغذ نوشته شده، موضوعات 
ملموس تری برای معلوالن وجود دارد. 
یکی از مسائلی که این قشر همیشه به 
آن معترض هستند کمبودها در فضای 
شهری است. یکی از اهداف سازمان ملل 
در بهینه سازی وضعیت معلوالن، ایجاد 
شهر های مناسب برای زیست و حرکت 
آن هاست. ســؤالی که در اینجا مطرح 
می شود این است: شهرسازی در ایران 
چقدر با حقوق معلوالن هم پیوندی دارد؟
یکی از اهداف هفده گانه طرح توسعه 

پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل، 
برخورداری معلوالن از فضای شــهری 
و شهرسازی مناســب برای رفت وآمد 
وزندگی اســت. متولیان اجرای الیحه 
جامع حمایت از حقوق معلوالن در ایران، 
وزارت راه و شهرســازی، شهرداری ها، 
وزارت رفاه اجتماعی و تعاون و سازمان 
بهزیستی هستند. این الیحه ۶۶ ماده ای، 
در اســفند ۱۳۹۴ پس از یــک توقف 
۱۰ ســاله در هیئت وزیران به تصویب 
رســید و بخش هایی از آن برای اجرا به 
دستگاه ها ابالغ شد. فصل دوم این الیحه، 
به مناسب ســازی، دسترسی پذیری و 
تــردد و تحــرک معلــوالن حرکتی 
اختصــاص دارد. مــاده دوم این فصل، 
کلیه دستگاه های مشــمول را مکلف 
می کند در طرح های آتی و در دســت 
تهیه خودشان، ساختمان ها و تأسیسات 
را طبــق برنامه ریــزی و هدف گذاری 
معین، تا افق ۱۴۰۴ مناسب سازی کنند. 
نخستین ضوابط و مقررات شهرسازی 
و معماری برای عبور و مــرور معلوالن 
در ســال ۱۳۶۸ تدوین شــده و شامل 
استانداردهایی برای عرض پیاده روها، 
شیب آن ها، هم ســطح بودن درپوش 
تأسیســات با کف پیاده روها، جدول، 
پارکینگ ویژه معلوالن، تلفن عمومی، 
صندوق پست، ســرپناه در ایستگاه ها، 
هم ســطح بودن ورودی ساختمان ها با 
کف خیابان، پلــکان واجد عالمت های 
حســی برای نابینایان و هم چنین ابعاد 
مناسب اتاقک آسانسورهاست. در این 
ضوابط حتی تعیین شــده که هتل ها، 
مراکز دولتی، دانشگاه ها، بانک ها، ادارات 
پست، بیمارستان ها، آسایشگاه ها، مراکز 
ورزشــی، فرهنگی و مذهبی نیز برای 
رفت وآمد و اســتفاده معلوالن حرکتی 
و نابینایان بهینه ســازی شــده باشند. 
نصب عالئــم صوتی و تصویــری برای 
نابینایان و ناشنوایان نیز جزء ضروریات 
زندگی شهری تعیین  شــده است؛ اما 
واقعیت ها چیز دیگری هستند. در تهران 
که جابه جایی و تردد افراد ســالم نیز به 
خاطر فرســایش ترافیک، خیابان ها و 
پیاده روهــای ناهمــوار و ورودی های 
نامناسب ساختمان ها با دشواری  همراه 
است، زندگی ویلچرنشین ها، نابینایان 
یا بیماران مبتالبــه ام اس و اختالالت 

حرکتی به نوعی قفل می شود.
 معضلی بزرگ به نام مدرسه

تحصیل حق طبیعی تمام اتباع یک 

کشور است و معلولین هم از این قاعده 
مستثنی نیستند، اما رفتن به مدرسه یکی 
از مشکالت آن هاست. نامناسب بودن 
مدارس و دانشگاه ها یکی از عوامل ترک 
تحصیل این قشر است. باید قبول کنیم تا 
زمانی که زیرساخت های جامعه برای افراد 
معلول فراهم نباشد، این افراد نمی توانند 
در جامعه فعالیت کنند و ادامه تحصیل 
نیز یکی از مهم تریــن و ضروری ترین 
فعالیت ها است. تقریباً هیچ یک از مدارس 
ما برای معلولین مناسب سازی نشده اند 
و ازاین جهت دانش آمــوزان معلول در 
مدارس با مشــکالت عدیده ای مواجه 
هســتند، به عنوان مثال اگر کالس ها 
در طبقات برگزار شــود، دانش آموزان 
دارای معلولیت جسمی نمی توانند در 
طبقات تردد داشته باشند. از سوی دیگر 
برخی مدیران مدارس نیــز از پذیرش 
دانش آموزان معلول به ایــن دلیل که 
تردد آن ها در طبقات مشــکل اســت، 
خودداری می کنند. بارهــا در مدارس 
مختلف دیده شــده که مدیر مدرسه به 
دلیل اینکه دانش آموز روی ویلچر بوده 
و یا دارای ناهنجاری های فیزیکی بوده 
است از پذیرش آن دانش آموز با این بهانه 
که وجود آن ها در مدرسه باعث تضعیف 
روحیه ســایر دانش آموزان خواهد شد، 
خودداری کرد ه اند این در حالی است که 
اتفاقاً این بچه ها اغلب با سایر دانش آموزان 
عادی ارتباط خوبی برقرار می کنند و سایر 
دانش آموزان نیز نسبت به آن ها احساس 
همدلــی و مهربانی خاصــی دارند.  در 
حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا معلولین 
جســمی و حرکتی و حتی نابینایان با 
دانش آموزان عــادی در یکجا تحصیل 
می کنند. بنابراین انتظار می رود وزارت 
آموزش وپرورش در ایــن مورد اقدامی 
قاطع انجام دهــد و همچنین تدابیری 
اندیشیده شود که دانش آموزان معلولی 
که توانایی یادگیری خوبــی دارند و از 
سالمت هوشــی و ذهنی نیز برخوردار 
هستند، به راحتی بتوانند در کنار سایر 

دانش آموزان عادی تحصیل کنند.
موارد یادشده تنها بخشی کوچک از 
مشکالت معلولین کشور است و این طور 
که شواهد نشــان می دهد با پشت سر 
گذاشتن »روز جهانی معلولین« به محاق 
فراموشی سپرده خواهند شد. در کشور ما  
طرح مسائل و مشکالت در مناسبت ها  
و روزهای ویژه و سپس فراموش کردن 
و برنداشــتن گام عملی بــرای از میان 

برداشتن آنها، مسبوق به سابقه است.

»روز جهانی معلوالن« گذشت؛ بازهم آنها ماندند و...

چتر»حمایت«ی که بسته است

یادداشت

مسعود صفایی مقدم- استاد دانشگاه

به عنوان یک کارشناس تعلیم و تربیت می خواهم اعتراضات 
و حوادث اخیر را مرور کنم، حوادثی که با کمال تأسف به کشته 
و مجروح شدن تعدادی از هم وطنان عزیز ما منجر شد و به طور 
گریزناپذیری به واگرایی اجتماعی بیشتر انجامید. سخنی که 
به عنوان مقدمه عرض می کنم این است که رفتار آدمیان همه 
آموختنی هستند. می خواهم بار عمده مسئولیت را بر کاستی های 
نظام آموزش وپرورش مملکت بیندازم. به همین سیاق می خواهم 
تأکید کنم که راه برون رفت از این نوع چالش ها، که به نظر نمی رسد 
این حوادث اخیر آخرین آن باشد، انجام اصالحات آموزشی است.

 نخست، درباره اعتقاد مسئوالن به اینکه اعتراض حق مردم 
است. مسئوالن کشور می گویند که اعتراض را یک حق عمومی 
می دانند. پرسش این است که آیا این مســئوالن آموزش الزم 
برای درک و باورمندی جدی به محق بودن افراد در اعتراض به 
حاکمان را دیده اند؟ روشن است که یکی از شرایط ضروری برای 

صدق ادعای باورمندی به یک موضوع آن است که آن ادعا پشتوانه 
معرفتی داشته باشد. یعنی مدعیان کامالً معنای این عبارت را 
فهمیده و به بنیان های فلسفی و نیز به پیامدها و داللت های آن، 

هم آگاهی داشته باشند و هم آن را درست بدانند.
 دوم، یکی از نشانه های صدق در گفتار مسئوالن، تعهد و تقید به 
داللت ها و پیامدهای اظهاراتشان است. اگر مسئوالن در اظهارات 
خود صادق باشند آن وقت، باید دست به تمهید راهکارهای منطقی 
برای تحقق عملی اظهارات و باورهای خود بزنند. اما چگونه است که 
مسئوالنی که می گویند مردم حق اعتراض دارند تاکنون قدمی در 

این جهت برنداشته اند. 
 سوم، در جامعه ای زندگی می کنیم که چندان اعتقادی به 
نقش آموزش در تولید و تنظیم کنش هــای فردی و اجتماعی 

نیست.
و به همین سیاق، نهاد آموزش وپرورش ما هم، که متأثر از این 
بی اعتقادی عمومی اســت، خود را درگیر آموزش مهارت های 
اساسی زندگی نمی کند و به همین دلیل دانش آموزان ما ماهیت 

مخالفت و اعتراض و همین طور همکاری و مشارکت را درک و 
تجربه نمی کنند و از لذت یک زیست مبتنی بر آگاهی و تجربه 
محروم می مانند. لــذا در هنگام مواجه  شــدن با یک موقعیت 
ناخواســته خود را تنها می بینند، بدون آمادگی ذهنی و عینی 
قبلی. در این شرایط هر رخدادی قابل پیش بینی است. درواقع 
در این شرایط، هیجاناتی که ناگهان بروز می کنند مسئول عمده 
رخدادها هستند نه برنامه ریزی های از قبل اندیشیده شده. البته 
اندک کسانی می توانند با طرح و نقشه قبلی، هیجانات را افزوده 
یا آن ها را جهت دهند. اتفاقاً اینان کســانی اند که همان طور که 
آموزش دیده اند که چگونه هیجان آفرینــی کنند و چگونه به 
هیجانات دامن زده و آن ها را جهت دهند، همان طور نیز آموزش 
 دیده اند که چگونه از مهلکه به ســالمت بگریزند و غالباً مردم و 

جوانان عادی هستند که دچار بیشترین آسیب ها می شوند.
 یکی دیگر از نشانه های صدق اعتقاد مسئوالن به  حق اعتراض، 
باورمندی آنان به  حق متهم است. چنانچه مسئوالن به حقوق 
متهم از روی معرفت حقیقی باور داشته باشند در عمل و آشکارا این 

حقوق را بیان و حتی به خود متهمان تفهیم و صدالبته آن را مراعات 
می کنند. درهرحال در این حد می دانیم که بسیاری از این متهمان 
جوانانی هستند ناراحت و ناامید و ســرخورده که در اثر ضعف 
ساختاری نظام آموزش وپرورش ما شیوه های درست اعتراض را 
نیاموخته اند، حقیقت نهادی به  نام دولت را نشناخته اند، اعتباری 
بودن آن را نمی دانند بلکه دولت را به عنوان موجودی حقیقی که 
بسیار ثروتمند است و در تقابل با فقرا می دانند و همین طور درک 

آموخته شده و مجربی از اموال عمومی ندارند.
 درهرحال باید حق اعتراض و حقوقی از این قبیل، ذیل عنوان 
حقوق مدنی و حقوق شهروندی از دوره دبستان آموزش داده شود 
و البته و صدالبته ضمن برنامه ها و پروژه های آموزشی عملی در 
عمل هم به کارگرفته شوند تا به تدریج دارای نسل و همین طور 
مدیرانی شویم که به حقوق شهروندی اعتقاد صادقانه داشته باشند. 
علی ایحال، به نظر می رسد یکی از ابتدایی ترین کارها این است که 
مسئوالن کشور با تواضع تمام دست به یادگیری لوازم اساسی 
مدیریت جامعه زده و با درک جدی از حقوق مردم باور کنند که 
مردم حق دارند نسبت به تصمیمات آن ها اعتراض کنند. عالوه بر 
آن، باورمندی به اینکه حکومت همچنین مسئول تأمین امنیت 

اعتراض کنندگان است.

به آموزش وپرورش برسید تا آسیبی به این مملکت نرسد

تقریباً هیچ یک از 
مدارس ما برای معلولین 

مناسب سازی نشده اند و 
ازاین جهت دانش آموزان 

معلول در مدارس با 
مشکالت عدیده ای مواجه 

هستند

آمار دقیق معلوالن در 
ایران مشخص نیست و 

آمار اعالم شده کمتر از نرم 
جهانی است. وقتی آمار 

دقیق نباشد، برنامه ریزی 
برای حل مشکالت دشوار 

و حتی غیرممکن است و 
این، زندگی را برای معلوالن 

سخت تر می کند
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