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آغاز همکاری ایران، سازمان 
ملل و اروپا برای احیای هامون

ســازمان حفاظت 
محیط زیست، برنامه 
عمران ســازمان ملل 
متحــد و اتحادیه اروپا 
پروژه ای پنج ســاله با 

هدف احیای تاالب هامون را آغــاز کردند. معاون 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره گفت: پــروژه بین المللی احیای تاالب 
هامون یــک فرصت گرانبها برای کشــور، به ویژه 
استان سیستان و بلوچستان است که با تمرکز روی 
تجارب ملی و بین المللی در حوزه های آب، خاک و 
احیای تاالب ها و اجرای پروژه های سازگار با کم آبی 
و متناســب با اقلیم منطقه، ضمن احیای یکی از 
بزرگترین اکوسیستم های تاالبی منطقه نسبت به 
ارتقا معیشت، اقتصاد جوامع محلی و کاهش اثرات 
گرد و غبار در پیرامون تاالب اقدام اساسی کند. احمد 
الهیجان زاده افزود: ما از بودجه سخاوتمندانه ای 
که اتحادیه اروپا به این پروژه اختصاص داده بسیار 
متشکریم و به اتفاق هم، در مسیر دستیابی به نتایج 

ملموس و آثار ماندگار، همکاری خواهیم کرد.
    

ثبت نام سه هزار داوطلب برای 
خدمات رسانی به بیماران کرونایی 
رئیس ســازمان نظام پزشکی کشــور گفت: 
پس از اعالمیه این سازمان سه هزار داوطلب برای 
خدمت رسانی به بیماران کرونایی ثبت نام کردند. 
محمد رضا ظفرقندی همزمان با روز پزشک افزود: 
تمام همکارانم در عرصه نظام سالمت با فداکاری 
بیشــتر به صحنه نبرد با کرونا رفته و آمار شهادت 
مدافعان سالمت تاکنون ۱۶۴ نفر بوده و بیش از ۶ 

هزار نفر از آنان نیز به کووید ۱۹ مبتال شده اند.
    

توضیحات شهرداری در مورد 
تابلوی میدان جمهوری اسالمی

غــــــالمحسین 
محمدی ،  رییس مرکز 
ارتباطات شــهرداری 
تهران در مورد تغییر در 
تابلوی میدان جمهوری 

اسالمی در توییتی نوشت: »جمهوری اسالمی« نه 
یک  کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر! ارثیه هزاران 
شهید برای ملت ایران است. آنچه در مورد تابلوی 
میدان جمهوری اســالمی اتفاق افتاده است برای 
ما قابل بخشش نیست. با مســببان این اشتباه در 
هر پســت و موقعیتی برخورد جدی خواهد شد و 
پیگیری ها را گزارش می کنم «. روز گذشته تصویری 
از تابلوی میدان جمهوری اسالمی در شبکه های 
مجازی منتشر شده اســت که تنها نوشته میدان 

جمهوری و واژه اسالمی از آن حذف شده است.
    

کالهبرداری از تازه  واردهای 
بورس با سجام  تقلبی

رئیس مرکز تشخیص  و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری 
از کاربران فضای مجازی با راه اندازی سایت تقلبی 
سجام هشــدار داد. علی محمد رجبی، با اشاره به 
افزایش تمایل شهروندان به حضور در بازار سرمایه و 
بورس اظهارکرد: یکی از الزامات ورود به بازار بورس 
ثبت نام در سامانه سجام است. از همین رو متاسفانه 
برخی از مجرمان فضای مجازی نیز دست به کار شده 
و با راه اندازی ســایت و آدرس های جعلی اقدام به 
کالهبرداری و سواستفاده از متقاضیان ورود به بورس 
کرده اند. وی درباره شــیوه های این کالهبرداران 
گفت: برخی از این افــراد با درج تبلیغات در فضای 
مجازی اطالعات کاربران را برای ثبت نام در سامانه 
سجام دریافت کرده و معموال پس از اخذ مبالغی دیگر 
ارتباطی با کاربر برقرار نمی کنند که در این خصوص 
الزم است شهروندان از ارائه اطالعات هویتی خود و 
نیز پرداخت مبلغ به دیگران برای ثبت نام در سجام 

خودداری کنند.
    

کودکان کار در کدام مناطق 
تهران بیشتر حضور دارند؟

به گفتــه مدیر کل 
بهزیستی شهرستان 
تهران، بیشترین تجمع 
کودکان کار در مناطق 
۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۲ بود که 

در حال حاضر پروژه جمع آوری آغاز شده است. سعید 
آرام گفت: از اسفند ماه سال گذشته مقرر شده بود طرح 
ساماندهی کودکان کار خیابانی را به اجرا در آورده و این 
کودکان را از خیابان ها جمع آوری کنیم که با شیوع 
ویروس کرونا، اجرای طرح متوقف شد. وی افزود: در 
این مدت تالش شد با توزیع ماسک و اقالم بهداشتی 

بین این کودکان، از بیماری آن ها جلوگیری کنیم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

تصویر زن یا مردی که گوشــه قاب 
تلویزیون، سریال، فیلم، خبر یا سخنرانی 
را به زبان اشــاره ترجمه می کند برای 
بسیاری آشناســت. به گمان بسیاری 
این افراد برای انتقال کلمات و مفاهیم 
به ناشــنوایان -که برآورد می شــود 
جمعیت شان چیزی بیش از نیم میلیون 
نفر در کشور باشند- در تالشند، اما گویا 
زبان اشاره مورد استفاده آنها به قدری 
نامفهوم است که ناشــنوایان عطای 
دیدن فیلم و خبر و سریال را به لقایش 
می بخشند و از تنها رسانه تصویری که 
امکان دریافت محتوای مناسب سازی 

شده برایشان را دارد، محروم می شوند.
بیــش از ۱8 ســال اســت که بر 
اســاس قانون ملی حمایت از حقوق 
افراد معلــول، صدا و ســیما در ایران 
موظف اســت تا حداقل پنج ساعت از 
برنامه های خــود را در هفته به صورت 
رایگان و بــه منظور آشــنایی مردم 
در زمان  های مناســب به  سازمان ها 
و تشــکل  های مردم نهاد حامی افراد 
معلول، توانمندی  ها و مشکالت این افراد 
اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی 
فیلم  هــا و برنامه هــای شــبکه  های 
مختلف سیما، استفاده از مترجم )مورد 
قبول( ناشنوایان و نیز پخش توصیف 
شنیداری فیلم  ها جهت استفاده  افراد 
نابینا اقدام کند. با این حال بررســی ها 
نشان می دهد نه تنها اغلب معلوالن از 
این خدمات محرومنــد که حتی ارائه 
خدمت به ناشــنوایان به گونه ای است 

که این گروه از انتقال مفاهیم از طریق 
رســانه ملی راضی نیستند و معتقدند 
زبان اشاره مورد استفاده در تلویزیون 
را متوجه نمی شــوند، چرا که این زبان 
طی سالیان در بین جامعه ناشنوایان 
دســتخوش تغییرات شده، تغییراتی 
که گویا مســئوالن این امر در رســانه 
ملی چندان با آن آشنا نیستند و همین 
موضوع سبب شده تا تالش صدا و سیما 
برای جلب مخاطب ناشنوا و کم شنوا 

عمال بی حاصل باقی بماند.
به اعتقاد فعاالن جامعه ناشنوایان 
آنچه در صدا و سیما ارائه می شود، زبان 
اشاره نیست بلکه زبان فارسی است که 
با شکل و شمایل اشــاره نمایش داده 
می شــود و این با زبان اشاره  ناشنوایان 
تفاوت دارد. به اعتقاد این گروه مترجمی 
باید این کار را انجام دهد که کارش مورد 

تأیید جامعه هدف باشد. 
راه اندازی کمپین »دسترسی 

کامل به رسانه ملی حق ناشنوا« 
این اعتراض سالیان سال ناشنوایان 
ســبب شــد که چندی پیش انجمن 
خانواده ناشنوایان ایران، کمپینی با نام 
»دسترســی کامل به رسانه ملی حق 
ناشنوا« را در ســایت کارزار به نشانی 
www.karzar.net راه اندازی و در 
نامه ای به رئیس ســازمان صدا و سیما 
اعتراض خود را به ایــن موضوع اعالم 
کنند. نامــه ای که تا آخرین ســاعات 
تنظیم این گزارش حدود ۹ هزار امضای 

حمایت را کسب کرده است. 
 در بخشــی از این بیانیه ای که این 
کمپین خطاب به علی عسگری، رئیس 
سازمان صداوسیما، چنین آمده است: 
»بیش از نیــم میلیون فرد ناشــنوا و 
کم شــنوا در ایران زندگی می کنند. 

اکثریت قریــب به اتفاق ایــن افراد به 
زبان اشــاره ایرانی، که یک زبان اشاره 
طبیعی است و طی ســالیان طوالنی 
توسط خود ناشــنوایان خلق شده با 
یکدیگر مراوده می کنند و متأســفانه 
سال هاست برنامه های پخش شده از 
شــبکه های مختلف تلویزیونی صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران برای 
این بخش از جامعه غیرقابل استفاده اند. 
حق دسترســی افراد ناشــنوا به انواع 
محتوای رسانه های ملی، در کنوانسیون 
بین المللی حقوق افراد معلول تصریح 
شده و بر شناسایی زبان اشاره هر کشور 
به عنوان یک زبان رسمی در آن کشور 
تاکید شــده، که جمهوری اســالمی 
ایران هم این کنوانسیون را امضا کرده 
و ملزم به اجرای مفاد آن است. در ماده 
۳٠ این کنوانســیون به صراحت قید 
شــده دولت های عضــو باید تضمین 
کنند که افراد معلول »از دسترسی به 
برنامه های تلویزیونــی، فیلم، تئاتر و 
سایر فعالیت های فرهنگی به صورت 
قابل دسترس برخوردار می شوند«. در 
قانون ملی حمایت از حقوق معلوالن 
هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته 
اســت. همان گونه که در پویش های 
اعتراضی اخیر در شبکه های اجتماعی 
شاهد بودیم، اکثریت جامعه ناشنوایان 
ایران نسبت به اســتفاده از زبان اشاره 
غیرمفهوم به جای زبان اشاره ایرانی در 
برنامه های صداوسیما معترض هستند 
و این موضوع لزوم بازنگری جدی در این 
زمینه را یادآور می شود. به نظر می رسد 
تحریریه  اخبار ناشنوایان در صداوسیما 
با زبان اصلی و فرهنگ ناشنوایان ایران 
ناآشــنا بوده و در عمل از جمعیتی نیم 
میلیون نفری، تعداد انگشت شماری 

می توانند از این ترجمه ها بهره مند شوند. 
در صورتی که اســتفاده از زبان اشاره 
ایرانی برای ترجمه همزمان، می تواند 
تمام ایــن جمعیــت را از برنامه های 

تولیدی صداوسیما بهره مند کند.
حمیدرضــا محترم، مجــری این 
کمپین به روزنامه »توســعه ایرانی« 
می گوید: »ما قصد داشتیم برای عید 
نوروز ۱۳۹۹ کمپین راه اندازی کنیم 
تا در ایام  عید برنامه و فیلم ســینمایی 
مناسب برای ناشنوایان فراهم شود، اما 
با آمدن کرونا نه تنها اوضاع بهتر نشــد 
که بدتر هم شــد. چراکه ایــن گروه از 
جامعه نیازمند آگاهی های بهداشتی 
دقیق و درســت و به روز بودند که خب 
این امکان فراهم نبود و این اطالعات از 
طریق انجمن ها و گروه های ناشنوایان 
در اختیار این افراد قرار می گرفت. این در 
حال است که صدا و سیما سال هاست 
که در زمینه ترجمه برخی از برنامه ها به 
زبان اشاره افرادی را در اختیار دارد، اما 

این زبان با زبانی که در جامعه ناشنوایان 
مورد استفاده قرار می گیرد هیچ قرابتی 
ندارد و برای بیشــتر جامعه ناشنوایان 

نامفهوم و ناکارآمد است«.
او با بیان اینکه این موضوع پنهانی 
نیست و با یک نظرسنجی هم می توان 
آن را دریافت ادامــه می دهد: »ما افراد 
تحصیلکرده و کارشناســان زیادی در 
جامعه ناشــنوایان داریم که می توان 
از آنها بــرای این امر در صدا و ســیما 
اســتفاده کرد. من معتقــدم اگر این 
مشکل در رسانه ملی حل شود، زمینه 
فرهنگ سازی در جامعه فراهم می شود 
و سازمان ها و گروه ها و حتی مردم یاد 
می گیرند که نگاه ترحم و دلسوزی به 
این قشر از جامعه نداشته باشند، بلکه 
وظایف خود را در قبال این گروه انجام 
دهند. به همین دلیل ما با راه اندازی این 
کمپین قدم اول را در مسیر رسانه ملی 

برداشتیم«.
  ناشنوایان شهروند

 محسوب نمی شوند 
همچنیــن در همین بــاره حامد 
عابدین زاده، رئیــس انجمن خانواده 
ناشــنوایان ایران به »توسعه ایرانی« 
می گوید: »در طول ســالیان خدمت 
به جامعه ناشــنوایان، صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایــران تنها یک 
بار جلسه NGOها، از سازمان های 
دولتی، خصوصــی و غیردولتی مثل 
انجمن هــا و کانون هــا و ... را برگزار 
کرد. مسئوالن امور معلولین وابسته 
به سازمان بهزیســتی با ارسال نامه 
به صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
ایران، پیشــنهادها و نیازهای جامعه 
معلولین)به ویژه ناشنوایان( را عنوان 
کردند، اما هیچ گونــه فعالیتی برای 
رفع نیازهای جامعه معلولین صورت 
نپذیرفت و این نامه ها همواره بدون 
پاســخ باقی ماند. این موضوع باعث 
تاسف بسیار اســت که ناشنوایان به 
عنوان شهروندان یک کشور محسوب 
نمی شوند و نیازها و خواسته های آنان 

نادیده گرفته شده است«.
او بــا بیان اینکه صدا و ســیمای 
جمهوری اسالمی ایران، ملی است 
ولی در عمل بــدون در نظر گرفتن 
بسیاری از مســائل مربوط به برخی 
شهروندان  از جمله جامعه ناشنوایان 
در انجام وظایف خود تنها با تصمیم و 
تایید یک فرد پیش می رود، می گوید: 
»من به عنــوان رئیس هیئت مدیره 
انجمن خانواده ناشــنوایان ایران از 
مســئوالن صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران خواهشمندم با توجه به 
شرایط اختصاصی مربوط به جامعه 
ناشنوایان و اجرای طرح های فوق از 
کارشناسان باتجربه و کارآزموده ویژه 

ناشنوایان بهره مند شــوند. افرادی 
که در صــدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران فعالیــت می کنند 
باید به امــور فرهنگی ناشــنوایان 
تسلط کافی داشــته و ماهر باشند، 
چراکه فرد شــنوا نمی تواند با تمام 
وجود عمق مشــکالت این قشــر را 
دریابد و با آشــنایی ابتدایی و کم در 
تصمیم گیری با نواقص فراوان روبرو 
می شــود. به طوری که یکی از علل 
ناتوانی در کسب موفقیت طرح ها را 
می توان در این مورد  جستجو کرد«.

عابدیــن زاده بــا بیــان اینکه بعد 
از سال ها، صدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران و برنامه های آن برای 
ناشنوایان مناسب سازی نشده است و 
مخاطبین آن از این رسانه ی ملی محروم 
شــده اند، می گوید: »نبود مترجمین 
به زبان اشــاره ایرانی)طبیعی(، عدم 
زیرنویس برنامه های تلویزیونی، باعث 
دور شدن مخاطبین ناشنوا از رسانه های 

ملی شده است«.
او برای رفع این مشکل پیشنهاد 
می دهد: »مترجمین ناشنوا در صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران باید 
دوره های آموزشــی زبان اشاره را بر 
حسب استعدادهای خود طی کنند. 
همچنین مترجمین ناشــنوا باید به 
زبان اشاره و امور فرهنگی ناشنوایان 
تســلط پیدا کنند و این تسلط جز با 
پیگیری و دنبال کردن مشکالت آنها 

حاصل نمی شود«.
رئیس انجمن خانواده ناشنوایان با 
نهی تصمیم گیری سلیقگی در رسانه 
ملی، این امر را مختص به کارشناس 
مربــوط بــه ناشــنوایان می داند و 
می گوید: »انجمن خانواده ناشنوایان 
ایران و شبکه ملی ناشــنوایان ایران 
در تمامی زمینه های مربوط به امور 
ناشنوایان آماده خدمت به  مترجمین 

ناشنوا است«.

کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: آنچه در صدا و سیما ارائه می شود، با زبان اشاره  ناشنوایان تفاوت دارد

اشاراتنامفهومدردنیایبیصدا

خبر

کمتر از ۱۵ روز به بازگشایی مدارس باقی مانده 
اما اغلب دانش آموزان و خانوادهایشان نمی دانند 
که امسال را به مدرسه خواهند رفت یا نه؟! در این 
باره ســخنگوی وزارت بهداشــت هم می گوید 
که فعال بازگشــایی مدارس به شکل حضوری و 
مجازی مطرح است و تاکنون هیچ تصمیمی برای 

بازگشایی کامل مدارس اتخاذ نشده است.
سیماسادات الری گفت: به گونه ای به مردم القا 
می شود که انگار تصمیم گیری شده و قرار است 
مدارس کامال بازگشایی شــود در حالی که فعال 
ترکیب حضوری و مجازی مطرح است و تاکنون 
هیچ تصمیمی برای بازگشایی کامل مدارس اتخاذ 

نشده است.
سیماســادات الری در خصوص زمان و نحوه 
بازگشایی مدارس در شرایط شیوع کرونا اظهار 
کرد: ســتاد ملی مقابله با کرونا هنوز در خصوص 
بازگشایی مدارس ابالغیه واضحی نداده است و 

تنها صحبت های کارشناسی مطرح است.
 وی با بیان اینکــه تصمیم گیری در خصوص 
فعالیت مدارس سخت اســت، افزود: زمانی که 

کودکان فرصت های آموزشــی در مدرســه را از 
دســت می دهند، کم کم عواطف شان نسبت به 
آموزش و ارتباط با همساالن کم می شود. مدرسه 
به ویژه برای کودکان معلول، کسانی که در مناطق 
فقیر زندگی می کننــد و همچنین کودکانی که 
خانواده باثباتی ندارند، فرصتی استثنایی است 
و به رشد و ارتقای سالمت جسمی و روانی آن ها 

کمک می کند.
الری بیان کرد: اصل، ســالمت دانش آموزان 
و کادر آموزشــی اســت. یکــی از معضالت این 
بیماری این است که از آینده خبر نداریم و خوب 
نمی توانیم برنامه ریزی کنیم بنابراین در لحظه 

باید تصمیم گیری شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: پروتکل های 
فعالیت مدارس آماده شده است، اما بنا بر وضعیت 

هر شهرستان عمل می شود.
الری بیان کرد: ما بیشــتر از همه باید نگران 
باشیم، زیرا ما مسئول ســالمت مردم هستیم. 
کودکان حلقه انتقال ویروس هستند و تا زمانی 
که زنجیره انتقال بیماری قطع نشــود، بیماری 

محدود نمی شود و با توجه به تحرک کودکان، آن ها 
می توانند بیماری را بیشتر منتقل کنند. همان گونه 
که برای برگزاری کنکور و محرم پروتکل تدوین 

شد برای مدارس هم این گونه حساسیت داریم.
آخرین آمار ابتال به کرونا

دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از 
شناسایی ۲٠۲8 مورد جدید کرونا و بستری ۷٠۷ 
نفر و فوت ۱۲۶ نفر در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد. سیما ســادات الری ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۳۵۶ هزار و ۷۹۲ 
نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲٠ هزار 
و ۵٠۲ نفر رسید. وی گفت: ۳8۵٠ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. الری در تشریح وضعیت 
استان های در شــرایط قرمز گفت: استان های 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، 
سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری با اشاره به استان های در شرایط هشدار نیز 

گفت: همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، 
هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، 
همدان، چهارمحال و بختیــاری و کهگیلویه و 

بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
 پرهیز از سفر در تعطیالت پیش رو

ستاد ملی کرونا در اطالعیه ای ضمن تشکر 
از اکثریت مردم کشــورمان که بــا همراهی و 
همکاری با کادر بهداشــت و درمان در مقابله 
با کرونا، حداقل تردد در سطح شهرها و جاده ها 
را داشــته اند، از اقلیتی که در این باره بی توجه 
هســتند، خواســت که به جمع کثیر ایرانیان 

همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و با توجه به 
دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت 
با رعایت کلیه دســتور العمل ها به کرونا مبتال 

نشوند و دیگران را مبتال نکنند.
 در بخشی از این اطالعیه آمده است: بررسی 
میدانی متخصصان اپیدمی وزارت بهداشت طی 
شش ماه گذشته موید این نکته مهم است که میزان 
ابتال و فوت ناشی از کرونا، ارتباط مستقیم با رفتن 
به سفر در سطح کشور داشته است و لذا رفتن به 
سفر به معنی قبول ریســک مبتال شدن و مبتال 
کردن سایر هموطنان به ویرووس کوید ۱۹ است.

بازگشایی مدارس در ابهام؛

سخنگوی وزارت بهداشت: باید در لحظه تصمیم  بگیریم

حامد عابدین زاده، رئیس 
انجمن ناشنوایان ایران به 
»توسعه ایرانی« می گوید: 

»در طول سالیان مسئوالن 
امور معلولین وابسته 

به سازمان بهزیستی با 
ارسال نامه به صدا و سیما، 

پیشنهادها و نیازهای جامعه 
معلولین)به ویژه ناشنوایان( 
را عنوان کردند، اما هیچ گونه 

فعالیتی برای رفع نیازهای 
آنها صورت نپذیرفت و این 
نامه ها همواره بدون پاسخ 

باقی ماند

حمیدرضا محترم، مجری 
کمپین »دسترسی کامل به 
رسانه ملی حق ناشنوا« در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
صدا و سیما سال هاست 

که در زمینه ترجمه برخی 
برنامه ها به زبان اشاره 

افرادی را در اختیار دارد، 
اما این زبان با زبان مورد 
استفاده ناشنوایان هیچ 

قرابتی ندارد و برای بیشتر 
آنها نامفهوم و ناکارآمد 

است
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