دیــدگاه ها
این انجمن ،شامـل برپایی کالسهای هنری ،آموزشی
و اردوهای زیارتی و سیاحتی و اجرای مسابقات خاص
ویژه معلوالن در استان خبر داد.
خبرگزاری ایسنا 7 ،مرداد 1392

خواسته های معلولین از دولت یازدهم
و پاسخ رئیس جمهور

الف :آسیبشناسي
حل مشکل اشتغال و دیگر مشکالت
اساسی معلولین

آسیب شناسی
50

مصطفی چقایی ،دبیر ستاد پیگیری قوانین تأمین اجتماعی
معلولین کشور گفت :اشتغال از مهمترین دغدغههای
معلوالن بوده و اولین حرکت ضروری موثر در راستای
حمایت از معلوالن ،ایجاد اشتغال است.
وی با اشاره به ماده هفت قانون دفاع از حقوق معلوالن
که براساس آن سه درصد استخدام کشوری به معلوالن
اختصاص دارد ،عنوان کرد :اولین و مهمترین نیاز اجتماعی
معلولین اشتغال است.
چقایی با بیان اینکه امکان تحصیل رایگان معلوالن تا
مقاطع عالیه باید فراهم شود ،افزود :با توجه به اصل 44
(خصوصیسازی) قانون اساسی ،به مسوولین دولتی و
رئیس جمهور منتخب پیشنهادهایی برای رفع مشکالت
معلوالن ارائه کردهایم که برخی از آنها شامل حذف
سقف سنی برای معلوالن جهت اشتغال و استخدام بدون
آزمون در سازمانها و ارگانهای دولتی ،ایجاد صندوق
فرصتهای شغلی و ایجاد بازار
فروش محصوالت خانگی است.
وی همچنین بر لزوم ارائه
راهکارهایی جهت برطرف شدن
مشکالت معلوالن از طریـق
مسووالن دولتی نظیر سازمان
بهزیستی ،مجلس شورای اسالمی
و متصدیان امور معلولین تأکید
کرد .رئیس جامعـه معلولیـن
استان مرکزی در پایان از ارائه
خدمات فـرهنگی و هنـری

در نخستین نشست خبری رئیسجمهور ،جناب دکتر
حسن روحانی ،نماینده خبری روزنامه ایران سفید بدون
اینکه پشت تریبون قرار بگیرد ،به بیان نکاتی درباره
اعتدالگرایی پرداخت و با انتقاد از حسن روحانی پرسید
که برنامه شما برای توجه به معلوالن کشور چیست؟
رییسجمهور نیز خطاب به وی پاسخ داد :بیان شما مورد
احترام است ،اما شیوهای که برای پرسیدن سوالتان به کار
بردهاید با اعتدال نمیخواند .اولین اصل اعتدال ،قانون و
نظم است و شما باید قانون و نظم را رعایت میکردید ،زیرا
در همین جلسه خبرنگاران زیادی وجود دارند که نوبت
به آنها هم نرسید ،ولی اینگونه اعتراض نکردند .درباره
پرسش شما هم میگویم که معلوالن باید مورد توجه
دولت و مردم باشند و تکریم شوند و دولت هم این امر را
مورد توجه قرار میدهد.
خبرگزاری ایسنا 15 ،مرداد 1392

معلولین تحصیل کرده
همايون هاشمی ،رئيس سازمان بهزيستی در جشنوار ه
ملی حضرت علی اكبر(ع) با تأكيد بر فراهم بودن زمينه
تحصيل معلوالن در كشور گفت :وجود معلول دانشمند،
استاد دانشگاه و فرهيخته در كشور حاكی از توانايی باالی
معلوالن و توجه ويژه به آنان است.
برگزاری جشنهايی با عنوان معرفی جوانان معلول
توانمند به جامعه ،اصلیترين آرزو و خواست همگانی
است .هاشمی با اشاره به تعداد زيادی از معلوالن كه در
اين دوره از جشنواره حضرت علی اكبر(ع) در بخش جوان
دارای توانايی خاص شركت كرده بودند ،بيان كرد :پس از
بررسی دقيق آثار جوانان معلول و با توجه به اينكه 16

تـوان نامـه  ،شماره اول
داور در اين زمينه بهطور جدی موضوع را دنبال میكردند،
جوانان موفق شناسايی و به جامعه معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار ايكنا ،رئيس سازمان بهزيستی در
بخش ديگری از صحبتهای خود ،جمهوری اسالمی
ايران را يكی از كشورهای موفق در زمينه توانمندسازی در
حوزهی معلوالن و خدمت اجتماعی دانست كه میتواند به
الگوی عمل ساير كشورها بدل شود.
وی خاطر نشان كرد :راهاندازی بنيادهای پيشگيری
در سراسر كشور ،از جمله موضوعاتی است كه سازمان
بهزيستی بر آن تاكيد دارد.
هاشمی در پايان سخنان خود ،در خصوص اولويتهای
سازمان بهزيستی ،گفت :سهگان ه مسكن ،اشتغال و حمايت
اجتماعی هدفدار اولويتهای اين سازمان در سال آتی
است كه بهطور جدی دنبال خواهند شد.
خبرگزاری ایکنا 7 ،خرداد 1392

وضعیت معلولین در استان قم

خبرگزاری ایسنا 23 ،تیر 1392

صدور کارتهای هوشمند معلوالن
تا پایان شهریورماه
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صدور
کارتهای هوشمند ویژه معلوالن تا پایان تابستان امسال
خبر داد .به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا ،یحیی
سخنگویی با اشاره به درج ارائه خدمات سازمان بهزیستی
بر روی کارت هوشمند معلوالن ،افزود :کارتهای هوشمند
برای همه معلوالن تحت پوشش سازمان صادر خواهد
شد.
به گفته وی ،این کارتها یک نوع هویت و مدرک شناسایی
برای معلوالن است که به دو زبان انگلیسی و فارسی صادر
میشود .سخنگویی اضافه کرد :همه مشخصات معلوالن به
همراه نوع و درجه شدت معلولیت و خدماتی که تاکنون
از سازمان بهزیستی دریافت کرده اند ،بر روی این کارتها
درج میشود.
خبرگزاری ایسنا 24 ،مرداد 1392

مستمری و دیگر مشکالت رفاهی
علی همت محمود نژاد ،عضو سازمان جهانی معلوالن،
در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) ،اظهار کرد :هم اکنون تنها خدمت اصلی به
معلوالن پرداخت مستمری است ،در حالی که به کمتر از
هشت درصد معلوالن در کشور مستمری پرداخت میشود
و این بدین معناست که از میان این جامعه بزرگ ،تنها
 280هزار نفر مستمری دریافت میکنند.
وی ادامه داد :مستمری این تعداد از معلوالن ،رقمی معادل
 40هزار تومان است ،در حالی که پرداخت مستمری باید
بر اساس قانون چهارم توسعه انجام شود .حداقل مستمری
مستمری بگیران دولت باید  30درصد حداقل حقوق پایه
باشد و با توجه به اینکه هم اکنون حقوق پایه  500هزار
تومان است ،مستمری معلوالن باید به رقمی معادل 150
هزار تومان افزایش یابد.
محمود نژاد به مهمترین خواستههای معلوالن از رئیس
جمهور و وزیر رفاه در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت:
قرار بود سود هدفمندی یارانهها در اختیار معلوالن و اقشار
آسیب پذیر قرار گیرد ،اما وعدهای که به این دو قشر داده
شده بود ،عملی نشد بنابراین از دولت یازدهم خواستاریم
که این موضوع را نیز مورد توجه قرار دهد .تصویب اصالح

امکانات رفاهی

ابراهیم حاج مظفری ،مدیرکل بهزیستی قم در گفت وگو
با خبرنگار ایسنا ،وضعیت معلولیت و معلولین در استان
قم را تشریح کرد و گفت :هم اکنون  27هزار معلول تحت
پوشش بهزیستی استان هستند که از این تعداد پنج هزار
نفر معلول ذهنیاند .از این تعداد یک هزار و  500نفر از
آنها باید به صورت دائم تحت مراقبت و پوشش باشند.
وی با بیان اینکه  10هزار معلول جسمی -حرکتی ،چهار
هزار نفر نابینا و یک هزار نفر ناشنوا و کم شنوا نیز تحت
پوشش بهزیستی قم هستند ،گفت :در استان قم  80هزار
نفر سالمند زندگی میکنند که سه هزار نفر آنها نیازمند
مراقبتهای دائمی و ویژه هستند .تعداد قطع نخاعیهای
قم را  350نفر ذکر کرد که  129نفر آنان به قطع نخاع
گردنی مبتال هستند که نیازمند مراقبت و حمایتهای
خاص هستند .بیش از  400نفر از کودکان در قم دچار
فلج مغزی بوده و یک هزار و  500نفر از دانش آموزان نیز
در مدارس استثنایی مشغول تحصیلاند.
وی با اشاره به خدمات بهزیستی در زمینه پیشگیری
آسیبهای اجتماعی نیز گفت :سازمان بهزیستی بیش از
دو هزار نفر از معلوالن ،سالمندان و افراد خاص را در مراکز
مخصوص نگهداری میکند .سال گذشته  33هزار نفر از
کودکان استان غربال شنوایی و  50هزار نفر تست بینایی
(کودکان بین سه تا شش سال) دادهاند که  32نفر در
زمینه شنوایی و  430نفر در زمینه بینایی مشکل داشته و
ضمن شناسایی ،روند درمان آنها انجام شده است.

ب :امکانات رفاهي

51

دیــدگاه ها
الیحه حمایت از حقوق معلوالن در مجلس شورای اسالمی،
پیگیری الزم به منظور اجرای مفاد پیمان نامه جهانی
حمایت از افراد دارای معلولیت و تشکیل شورای عالی
معلوالن از دیگر خواسته معلوالن از دولت یازدهم است.
محمود نژاد با اشاره به اینکه وزیر رفاه باید بینش کامل
و جامعی در خصوص نیازها ،چشم اندازها و مشکالت
فراروی جامعه سه میلیون و  200هزار نفری معلوالن
کشور داشته باشد ،خاطر نشان کرد :دایره اعتدال از دایره
مهر ورزی بسیار گستردهتر است و معلوالن از گفتههای
دکتر روحانی نسبت به آیندهشان بسیار خرسندند.
روحانی اظهار داشته عدالت یعنی خواسته برابر و این
موضوعی است که سالها آرزوی معلوالن بوده و آنها را
نسبت به آینده امیدوار میکند .او با تاکید بر اینکه
معلوالن توقعات و مطالبات خود را به طور جدی از
دولت یازدهم پیگیری میکنند ،خواست تا وزیر رفاه
تنها دارای دیدگاههای کارگری نباشد و به طور جد
برنامهها و راهکارهای خود را برای خدمت به جامعه
معلوالن ارائه کند.
خبرگزاری ایسنا 13 ،مرداد 1392

کارت جامع رفاه معلوالن ،التزام به
کنوانسیون جهانی معلوالن

امکانات رفاهی
52

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلوالن با ابراز امیدواری از
اینکه دولت آینده دولتی شعاری نباشد و با تعریف حق
برای معلوالن وارد عمل شود ،خواستار «کارت جامع رفاه
معلوالن» از دولت آینده شد.
علیهمت محمودنژاد در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی»
ایسنا ،اظهار کرد :کارت جامع رفاه معلوالن ،کارت
الکترونیکی است که در آن هزینههای ایاب و ذهاب،
بیمه و مسائل توانبخشی و آموزشی و هزینههای مرتبط با
معلوالن از سوی دولت تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه تغییرات اندکی از سوی دولت فعلی
برای معلوالن انجام شده است ،گفت :این اقدامات با
ایده آلهایی که داریم فاصله زیادی دارد و در طول این
مدت مسئوالن در مقابل پاسخ به نیازهای ما بحث کمبود
بودجه را مطرح کردهاند.
رییس انجمن دفاع از حقوق معلوالن اعالم کرد:
عمدهترین درخواست معلوالن از دولت آینده ،التزام
به مفاد کنوانسیون جهانی معلوالن است که جمهوری
اسالمی آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن
را تایید کرده و پروتکل الحاقی این کنوانسیون در دفتر
سازمان ملل امضا شده است.
خبرگزاری ایسنا 22 ،خرداد 1392

ج :تمهیدات حقوقي
حمایت های قانونی از معلولین
در سطح بین الملل
همزمان با سالگرد تصویب قانون مربوط به افراد دارای
معلولیت ( )ADAدر آمریکا ،دیدهبان حقوق بشر در
نامهای خطاب به سناتورهای این کشور ،حمایتهای
قانونی بیشتر از این افراد را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،معاده
بینالمللی حقوق معلوالن که تاکنون به امضا  133کشور
جهان رسیده است ،از آزادی و شأن تکتک افراد معلول
حمایت میکند و از دولتها میخواهد که بدون هرگونه
تبعیض ،امکانات الزم برای مشارکت کامل اجتماعی،
برابری فرصتها و دسترسی به خدمات اجتماعی را برای
آنها فراهم کمتر و به تفاوتهای آنها احترام بگذارند.
سناتورهای آمریکا در چهارم دسامبر  2012به تصویب
این معاهده رای دادند ،اما تعداد آراء موافق ،کافی نبود و
پنج رای برای رسیدن به دو سوم آرا کم داشت.
اکنون  133کشور که بیش از نیمی از جهان بشمار میآیند،
این معاهده را امضاء کردهاند و بیش از  600سازمان مربوط
به معلوالن آمریکایی و  22سازمان خدماتی و  40سازمان
مذهبی حمایت خود را از تصویب این معاهده در آمریکا
اعالم کردهاند .از این رو ،دیدهبان حقوق بشر اعالم کرد
آمریکا با تصویب معاهده مذکور میتواند تعهدات خود را
برای حمایت از افراد با ناتوانیهای جسمی تجدید کند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیدهبان حقوق بشر،
مخالفان این معاهده میگویند که امضاء آنها میتواند
تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا باشد و برای آزادیهای
این کشور محدودیت به وجود آورد ،این در حالیست که
این کشور تاکنون چند کنوانسیون سازمان ملل را از جمله
معاهده بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی کنوانسیون
منع شکنجه و دیگر رفتارهای خشن و غیرانسانی و...
تصویب کرده است .کنوانسیون حقوق کودک از دیگر
معاهدات بینالمللی است که آمریکا تاکنون آن را امضا
نکرده است.
خبرگزاری ایسنا 6 ،مرداد 1392

تـوان نامـه  ،شماره اول

تشکیل شورای عالی معلوالن و
دیگر نیازمندیهای ضروری

خبرگزاری ایسنا 19 ،مرداد 1392

تمهیدات حقوقی

علـی همت محمودنژاد ،رئیس انجمن دفـاع از حقوق
معلوالن با اشاره به اینکه تشکیل شورای عالی معلوالن
که دستور آن توسط رییس جمهور سابق ،محمود احمدی
نژاد صادر شده ،در حال حاضر در کمیسیونهای دولت
غلت میخورد ،تصویب هر چه سریعتر تشکیل این شورا را
خواستار شد .او در مراسم روز خبرنگار که با حضور رئیس
سازمان بهزیستی برگزار شد ،مطالبات معلوالن از دولت
آینده را برشمرد.
وی ضمن اشاره به نرخ بیکاری  40درصدی معلوالن گفت:
این نرخ باید کاهش یابد .همچنین امید میرود الیحه
حمایت از حقوق معلوالن که با تالش بیش از  1.5ساله
کارشناسان این حوزه تهیه شده است ،در دولت جدید
تصویب شود ،همچنین پیمان نامه جهانی افراد دارای
معلولیت که بدون یک رأی مخالف در مجلس و توسط
شورای نگهبان نیز تأیید شده ،باید هرچه سریعتر تصویب
و بودجه الزم در نظر گرفته شود .طبق قانون ،حداقل
مستمری مددجویان بهزیستی باید  30درصد حقوق پایه
( 150هزار تومان) باشد ،در حالی که این مستمری هم
اکنون  40هزار تومان است و این یعنی نیم دالر؛ در حالی
که حداقل کالری الزم برای زنده ماندن یک فرد ،یک دالر
در روز است.
محمودنژاد ،تدوین و اجرای برنامههای جامع توانبخشی و
الیحه پیشگیری از معلولیتها را از دیگر موارد ضروری
برای بررسی در دولت آینده برشمرد .وی با بیان اینکه
هیچ تعریف حقوقی از معلولیت در ایران وجود ندارد و
تعاریف موجود کلی است ،ضمن اظهار تأسف مدعی شد:
در بلیتهای شرکت هواپیمایی کیش ذکر شده از سوار
کردن افراد معلول معذوریم و یا هواپیمایی هما میگوید
به شرطی به معلوالن بلیت میدهیم که پای پرواز حاضر
باشند و در صورت کنسل شدن سفر یک نفر ،آنرا به
معلوالن اختصاص دهیم که این مسئله کرامت معلول را
زیر سوال میبرد .رویه غلط مسکن مهر باید تغییر کند
و حداقل  10درصد مسکن ارزان قیمت برای معلوالن
ساخته شود .معلوالن با حقوق ماهانه  40هزار تومانی
چطور میتوانند از عهده اقساط ماهیانه  150هزار تومان
مسکن برآیند؟
همچنین بازنشستگی زودتر از موعد مقرر معلوالن را در
تامین اجتماعی ضروری دانست و گفت :هم اکنون تامین
اجتماعی زیر بار این مسئله نمیرود .او با اشاره به الزام
صدا و سیما برای اختصاص دو ساعت از برنامههای خود

در هفته به معلوالن گفت :معلوالن را فقط در ماه رمضان
در تلویزیون میبینیم .صدا و سیما باید برای نشان دادن
توانمندیهای معلوالن بیشتر تالش کند.
وی پیش بینی کرد که معلوالن بزرگترین چالش وزارت
رفاه دولت آینده باشند ،چرا که روحانی با وعدههایی
که داده ،اظهار کردهاند رسیدگی به امور معلوالن جزو
اولویتهایشان است و انتظارات را باال بردند ،چرا که وی
بیان کرده است که عدالت یعنی فرصت برابر که امیدواریم
در این امر موفق باشند.
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