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 پرديس تا ميدان نوبنياد 
بدون ميني بوس

ولي پور از پرديس: از مسووالن ذي ربط مي خواهيم يك خط 
ــرار دهند تا اهالي  ــراني بين پرديس تا ميدان نوبنياد ق ميني بوس

پرديس با هزينه كمتر بتوانند خود را به تهران برسانند.
يك شهروند از تهران: براي انصراف ندادن از دريافت يارانه به 
سايت مربوطه مراجعه كردم، ولي در كمال تعجب ديدم كه عبارت 

عدم انصراف در هيچ يك از صفحات نيست. چرا؟
ــرغ از كيلويي  ــت افزايش قيمت م ــهركرد: عل ــاري از ش غف
3200 به 4800 تومان چيست. مسووالن ذي ربط جوابگو باشند.

ــت كه كامپيوتر خودروها در كوچه  ــرمد از تهران: مدتي اس س
يوسف  در خيابان نواب صفوي باالتر از خيابان امام خميني مورد 
ــووالن انتظامي مي خواهيم به اين  ــرقت قرار مي گيرد. از مس س

مشكل رسيدگي كنند.
يك شهروند از مارليك: خوب است مسووالن به پاس 30 سال 
خدمت بازنشستگان به كشور حداقل هزينه هاي درمان و زندگي 
ــكالت  ــن دچار مش ــان را بخوبي تامين كنند  تا آنها در اين س آن

عديده نشوند.
ــي در 19 فروردين ماه تحت عنوان  ــه: در پي درج پيام جوابي
«نداشتن شبكه فاضالب در شهرك بهاران كيانمهر كرج» روابط  
ــركت آب و فاضالب استان البرز با  عمومي و آموزش همگاني ش
ارسال نمابري اعالم كرد: شبكه فاضالب كيانمهر به طور كامل 
ــت. ناحيه ساماندهي  ــيده اس ــده و به بهره برداري هم رس اجرا ش
ــت تاكنون خارج از محدوده  هم كه در مجاورت كيانمهر واقع اس
مصوب طرح فاضالب كرج بوده كه در صورت تصويب گسترش 
ــال جاري، عمليات اجرايي آن آغاز  محدوده طرح فاضالب در س

خواهد شد.
22262142info@jamejamonline.ir

مريم يوشي زاده  /  گروه جامعه

ــت؛ حقي دارند  ــتغال داده اس قانوني دارند كه به آنها حق اش
كه خيلي از سازمان هاي دولتي و خصوصي ناديده اش مي گيرند 
ــتش براي مطالبه  حقشان  ــازمان حمايتي اي دارند كه دس و س
ــت؛ اين حكايت معلوالن جامعه ماست در  از متخلفان بسته اس
ــال گذشته به واسطه تصويب  ــتغال، كه گرچه در 8 س بحث اش
ــرايط بهتري پيدا  ــوق معلوالن ش ــع حمايت از حق ــون جام قان
ــتغال است و  ــان اش كرده اند، اما هنوز هم اصلي ترين دغدغه ش
ــازمان هاي دولتي و خصوصي حاضر نيستند آنها  ــياري از س بس

را به كار بگيرند.
ــت از حقوق  ــون جامع حماي ــب قان ــالگرد تصوي ــروز س ام
ــت. اين قانون 16 ماده اي، كامل ترين سند حقوقي  معلوالن اس
ــود، مي تواند به احقاق  ــورمان است كه اگر كامل اجرا ش در كش
ــت كم 7 ميليون نفر معلول در كشورمان  حقوق شهروندي دس
كمك كند، اما از سال 1383 تاكنون، بخش هاي فراواني از اين 
قانون به شكل كامل اجرا نشده است كه يكي از مهم ترين شان 

ماده  7 است.
ــت از حقوق معلوالن،  ــاده 7 قانون جامع حماي ــاس م بر اس
ــغلي براي  ــه منظور ايجاد فرصت هاي ش ــت وظيفه دارد ب دول
ــد.  براي نمونه در  ــهيالتي را فراهم كن ــر از جامعه، تس اين قش
ــتگاه هاي دولتي و آنها كه از بودجه عمومي كشور  اين ماده دس
ــتفاده مي كنند موظف شده اند حداقل 3 درصد از مجوزهاي  اس

استخدامي شان را به معلوالن اختصاص دهند.
در بخش ديگري از اين ماده اشاره شده است كارفرماياني كه 
معلوالن را استخدام مي كنند از برخي تسهيالت دولتي برخوردار 
ــوند، براي مثال سازمان بهزيستي موظف شده است حق  مي ش

بيمه سهم كارفرما را براي اين گروه از كارفرمايان تامين كند.
ــتخدام مي كنند، همچنين  ــي كه معلوالن را اس كارفرمايان
ــه ميزاني كه در بودجه  ــهيالت اعتباري ب مي توانند از انواع تس

ساالنه شان مشخص شده است، استفاده كنند.
از سوي ديگر در همين ماده قيد شده است كه بايد دست كم 
ــور تلفن)  ــي (اپرات ــازماني تلفنچ ــت هاي س ــد از پس 60 درص
دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا 
ــت هاي  ــمي، حركتي و 60 درصد از پس و كم بينا و معلوالن جس
ــي همين نهادها، به  ــازماني متصدي دفتري و ماشين نويس س

معلولين جسمي- حركتي اختصاص پيدا كند.
 چرا حق اشتغال معلوالن ناديده گرفته مي شود؟

سهيل معيني، كارشناس امور معلوالن و رئيس هيات مديره 
ــه معلوالن را  ــترده در جامع ــل بيكاري گس ــاور، دلي ــن ب انجم
ــت در حوزه دفاع از حقوق اين قشر  ــتگذاري هاي نادرس سياس

مي داند.
او سياست هاي رايج در حوزه دفاع از حقوق معلوالن در دنيا 

را به 2 گروه تشويقي و تنبيهي تقسيم مي كند.
معيني در گفت وگو با «جام جم»  درباره سياست هاي تنبيهي 
ــود، مثال  كه مي تواند براي احقاق حقوق معلوالن مفيد واقع ش

ــازمان ها وظيفه  ــورهاي ديگر دنيا نيز  س مي زند: در برخي كش
ــان را به معلوالن اختصاص دهند و  ــهمي از اشتغال ش دارند س
ــند، بايد جريمه اي را به  ــر به تبعيت از اين قانون نباش ــر حاض اگ

صندوق هاي رفاهي معلوالن بپردازند.
ــازمان هاي  ــد در ايران، س معيني مي افزايد: به نظر مي رس
ــت هاي  ــه اي به اجراي سياس ــوق معلوالن، عالق حامي حق
تنبيهي ندارند. به گفته اين كارشناس، يكي از بهترين نمونه ها 
ماجراي استخدام حدود 40 هزار نفر معلم در آموزش و پروش 
در سال 89 است. اگر سهم 3 درصدي معلوالن در اين گزينش 
ديده شود آن وقت بايد 1200 نفر از آنها در اين گزينش پذيرفته 
ــهم در نظر گرفته نشد، بلكه وقتي  ــدند، اما نه تنها اين س مي ش
ــدند نيز در  ــون كتبي پذيرفته ش ــوالن در آزم ــر از معل 500 نف
مصاحبه هاي بعدي به دليل معلوليت رد و شمار بسيار اندكي از 

معلوالن پذيرفته شدند.
ــي براي  ــت هاي تنبيه ــه سياس ــال، از آنجا ك ــن ح ــا اي ب
ــوالن وجود ندارد  ــف در زمينه حقوق معل ــازمان هاي متخل س
ــوالن از ضمانت اجرايي  ــع حمايت از حقوق معل ــون جام و قان
ــون با وزارت  ــاي مدافعان اين قان ــت، برخورده ــره اس بي به
ــووالن آن و ابراز  ــگاري به مس ــرورش، از نامه ن ــوزش و پ آم

گله مندي فراتر نرفت.
از سوي ديگر، هرچند سازمان هاي مدافع حقوق معلوالن بر 

سياست هاي تشويقي براي عالقه مند كردن بخش خصوصي 
ــده اند اين نوع سياست ها نيز  ــتخدام معلوالن متمركز ش به اس

نيمه كاره و با تاخير اجرا مي شود.
ــت هاي بهزيستي براي تشويق  براي نمونه، يكي از سياس
كارفرماها به استخدام معلوالن پرداخت سهم بيمه كارفرمايي 
كارگران معلول است كه  معيني  مي گويد كارفرماها هنوز آن را 
براي سال 90 دريافت نكرده اند، چون بودجه بهزيستي محدود 

است و توانايي پرداختش را ندارد.
 سهم بهزيستي از مطالبه حقوق معلوالن

ــازمان  ــي س ــاون امور توانبخش ــخنگويي، مع ــي س يحي
ــت كه صادقانه تاييد مي كند  ــتي يكي از مسووالن اس بهزيس
ــي براي  ــت هاي تنبيه ــراي سياس ــازمانش در اج ــت س دس

سازمان هاي متخلف بسته است.
ــط مي توانيم به  ــح مي دهد: ما فق ــه «جام جم» توضي او ب
ــم و از طريق مراجع  ــگاري كني ــازمان هاي مختلف نامه ن س
ــويم  ــت  ش ــده اس قانوني پيگير ماده هايي از قانون كه اجرا نش
ــازمان هاي متخلف نيز براي  اما بايد بحث غرامت خواهي از س

احقاق حقوق معلوالن مطرح شود.
ــن غرامت ها مي تواند  ــخنگويي مي گويد اي آن طور كه س
ــا وجود تاكيد بر  ــغلي معلوالن را كه ب صندوق فرصت هاي ش
ــدازي آن در قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، هنوز  راه ان

ــتي در انتظار تامين  ــت، فعال كند. البته بهزيس ــاده اس راه نيفت
اعتبار صندوق از اين طريق نمانده است و به گفته سخنگويي، 
ــت بزودي صندوق با اعتبارات اين سازمان راه اندازي  قرار اس
ــود تا با روش هايي همچون پرداخت وام و.... شرايط اشتغال  ش

معلوالن را تسهيل كند.
ــي سازمان بهزيستي  راه ديگري كه معاون امور توانبخش
ــطح جامعه  ــور آن را براي كاهش بيكاري معلوالن در س كش
ــتغال  ــب براي اش ــتري مناس مطرح مي كند فراهم كردن بس

خانگي معلوالن است.
 با اين اليحه، ورق برمي گردد

ــت از حقوق  ــون جامع حماي ــود در قان ــتي هاي موج كاس
ــراي آن، بخصوص در  ــي ب ــود ضمانت اجراي ــوالن و نب معل
ــته وزارت كار،  ــد  سال گذش ــتغال اين گروه باعث ش بحث اش
ــازمان هاي مردم  ــور اجتماعي با همكاري س ــاون رفاه و ام تع
ــوالن، پيش نويس اليحه حمايت  ــاد حمايت از حقوق معل نه
ــد اين  ــتغال معلوالن را تدوين كنند و قرار ش از كارآفريني و اش
ــه اي براي قانون جامع حمايت از  پيش نويس به عنوان الحاقي

حقوق معلوالن به مجلس سپرده شود.
ــت و  ــيون اجتماعي دولت اس ــن اليحه، هنوز در كميس اي
ــراي تصويب نهايي به مجلس  ــر دولت آن را تصويب كند ب اگ

ارسال مي شود.

اميد معلوالن  به اليحه حمايت از اشتغال
در هشتمين سالگرد تصويب قانون حمايت از معلوالن، هنوز سازمان ها از به كارگيري معلوالن سر باز مي زنند

 دانشجويان تا آخر تيرماه 
وام مي گيرند

ــجويان وزارت علوم، تحقيقات و  ــدوق رفاه دانش رئيس صن
فناوري بابيان اين كه دانشجويان براي دريافت وام شهريه تا پايان 
ــت ماه فرصت ثبت نام دارند، گفت: اين وام در نهايت تا  ارديبهش

پايان تيرماه از سوي دانشگاه به حساب آنان واريز مي شود.
ــهريه در  ــقف پرداخت وام ش كيوان مراديان با بيان اين كه س
هيچ دانشگاهي نمي تواند از سقف 70 درصد بيشتر باشد، به ايسنا 
ــجويي وام صددرصدي براي پرداخت شهريه  گفت: به هيچ دانش

تعلق نمي گيرد.
مراديان درخصوص نحوه بازپرداخت وام شهريه، توضيح داد: 
ــجويان فرصت دارند 9 ماه پس از اتمام دوران تحصيلشان  دانش
ــبت به پرداخت وام اقدام كنند، اما اگر دانشجويي كارهايش را  نس
بدون تكليف رها كند از امتياز پرداخت به شكل اقساط در مدت 60 
ماه بهره نخواهد برد و مجبور است كل وام را  يكجا پرداخت كند.

مراديان  اضافه كرد: در اين ميان فارغ التحصيالني كه به خدمت 
ــبت به  ــربازي مي روند مي توانند بعد از پايان دوران خدمت  نس س

بازپرداخت وام شهريه خود اقدام كنند.

 كرايه تاكسي ها 
علي الحساب زياد مي شود

ــهر تهران در  ــش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي ش افزاي
حالي همچنان در بالتكليفي است كه اعضاي شوراي شهر 
تهران تصميم گرفته اند تا زمان تعيين تكليف اجراي مرحله 
دوم هدفمندي يارانه ها، نرخ كرايه ها را به طور علي الحساب 

افزايش دهند.
ــهر تهران با اشاره به اين كه  ــوراي اسالمي ش رئيس ش
ــازي يارانه ها  ــوز تكليف زمان اجراي فاز دوم هدفمندس هن
ــت، گفت: ناچاريم  فعال براي جلوگيري از  ــخص نيس مش
ــاي حمل ونقل عمومي را تعيين ودر  تخلفات، نرخ كرايه ه
ــاز دوم اين قانون هم بايد با اصالح مجدد  ــورت اجراي ف ص
ــوخت را در كرايه ها  ــرخ كرايه ها، ميزان افزايش قيمت س ن

لحاظ كنيم.
ــنا، تاكيد كرد: شوراي  مهدي چمران در گفت وگو با ايس
شهر ترجيح مي دهد  هر سال تنها يك بار كرايه ها را افزايش 
دهد و از 2 وعده افزايش نرخ كرايه ها به دليل تبعاتي كه در 

پي دارد، جلوگيري كند.

اعالم اسامي كشورهايي كه به 
دانشجوي ايراني بورس مي دهند

ــارج وزارت علوم  ــجويان خ ــاون بورس و امور دانش مع
ــورهايي كه به ايران بورس تحصيلي  ــامي كش با اعالم اس
ــورها به ايران بورس تحصيلي  مي دهند، گفت: بعضي كش
مي دهند و وزارت علوم نيز متقابال به برخي كشورها بورس 

مي دهد كه اين كار با هماهنگي نظام صورت مي گيرد.
ــرد  طبق  ــالم ك ــه مهر اع ــي ب ــلمي نائين ــن مس حس
ــورهايي  ــيه و هند كش ــي، چين، ژاپن، روس تفاهم نامه هاي
هستند كه به ايران بورس تحصيلي مي دهند و در ايران نيز 

بر همين اساس به آنان بورس داده مي شود.
وي با اشاره به برخي جزئيات تامين ارز براي دانشجويان 
ــور اعالم كرد كه در 6 ماه گذشته وزارت  ايراني خارج از كش
ــارد تومان) معادل يك  ــوم 200 ميليون دالر (200ميلي عل
ــجويان ايراني  ــور براي دانش دهم بودجه آموزش عالي كش

خارج از كشور اختصاص داده است.

 شهرهاي زيارتي منطقه 
آزاد مي شود

ــي و  ــراث فرهنگ ــازمان  مي ــگري س ــاون گردش مع
ــگري از تصويب اليحه تبديل شهرهاي مشهد، قم  گردش
ــيراز به مناطق آزاد زيارتي كه از اين پس توريست هاي  و ش
خارجي نيازي به اخذ ويزا براي آنها نخواهند داشت، در سفر 

آينده هيات دولت به مشهد خبر داد.
ــارس توضيح  ــا ف ــو ب ــان در گفت وگ ــر جهاني منوچه
ــس و تعريف  ــن اليحه در دولت و مجل ــب اي ــا تصوي داد: ب
ــت هاي خارجي  ــازوكارهاي الزم براي آن، ديگر توريس س
ــازي به اخذ ويزا  ــن مناطق آزاد زيارتي ني ــراي ورود به اي ب

نخواهند داشت.
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