
اجتماعی 3

 اتباع خارجی دارای مجوز کار بیمه تامین اجتماعی 
می شوند

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: اتباع خارجی دارای مجوز 
اقامت و کار در ایران می توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند 

شوند.
به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، ناهید حیدری روز دوشنبه در دیدار 
افزود: تحت پوشش قرار گرفتن مهندسان، متخصصان،  الجزایر  ا سفیر کشور  ب
کارشناسان و کارگران خارجی در ایران اهمیت خاصی دارد و همزمان با تهیه قانون 
بیمه  های اجتماعی در دهه سی، در پنجمین ماده از این قانون تحت پوشش قرار 

گرفتن اتباع کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به اجرا درآمده است.
وی اظهار داشت: در کشور جمهوری اسالمی ایران؛ اتباع خارجی که دارای مجوز 
اقامت و کار هستند، همانند ایرانیان از حقوق شهروندی و حمایت  های قانونی بهره 

مند می شوند.
حیدری با اشاره به ساختار و فلسفه سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین 
اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از ٤٢ میلیون نفر بیمه  شده به عنوان مناسب 
ترین تور حمایتی برای صیانت از نیروی کار در برابر مخاطراتی همچون بیماری، 
بیکاری، ناتوانی، کمک هزینه  های درمانی و بیمه ای و پرداخت مستمری  ها در قالب 

تعهدات کوتاه  مدت و بلندمدت پرداخت یا اعاده می  شود.
وی تاکید کرد: این سازمان قدمتی بیش از ٦٦ سال پس از تصویب قانون بیمه  
های اجتماعی دارد و به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی حدود ٨٠ درصد 

بازار بیمه اجتماعی کشور را در اختیار دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: شاهد هستیم کارکنان و حتی 
کارگران به طور مستقیم و غیرمستقیم در سفارتخانه  ها کار می  کنند، اما از پرداخت 

مستمری حداقلی برخوردار هستند.
وی همچنین در خصوص نحوه ارسال فهرست، شرایط و نحوه بیمه های اجباری، 
اختیاری، نحوه برقراری مستمری و شرایط بازنشستگی، شرایط انتقال سوابق بیمه ای 

و بیمه اتباع را تشریح کرد.
در این نشست عبدالنعم الحریز، سفیر کشور الجزایر نیز گفت: کشور الجزایر در 
شمال قاره آفریقا واقع شده و پس از سودان، دومین کشور در قاره کهن است و دارای 

جمعیت ٣5 میلیون نفری است که 98 درصد آن مسلمان هستند.
سفیر الجزایر ادامه داد: کشاورزی، معادن، صنعت نفت و گاز از جمله مبنای 
اقتصادی این کشور است و تامین اجتماعی نقش حساس و تاثیرگذاری در توسعه 

برنامه  های اقتصادی کشورها دارد.
وی پیشرفت و توسعه تامین اجتماعی در ایران را کاری بزرگ توصیف کرد و افزود: 

گسترش و تعمیم پوشش بیمه ای در ایران یکی از اقدامات اساسی است.
سفیر کشور الجزایر انتقال تجربیات بیمه ای ایران را خواستار شد.

توزیع سبدهای کاال آغاز شد 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت نقدی سبد غذایی 

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شارژ کارت یارانه 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای سبد کاال پایان شهریور ماه گفت: 
توزیع سبد کاال از یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته هم بین مددجویان بهزیستی و هم 
کمیته امداد آغاز شده است. همچنین به غیر از این دو نهاد حمایتی، این سبد غذایی 
بین 350 هزار مدرسه شبانه روزی نیز توزیع شده است؛ البته مبلغ این سبد غذایی 

بین 40 تا 150 هزار تومان بر اساس تعداد اعضای خانوار بوده است.
فاطمه رهبر، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد نیز در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه مبلغ سبد کاال در این دوره بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته 
است، اظهار کرد: شارژ کارت یارانه مددجویان در دوره پیش و براساس بعد خانوار، 
بین 35 تا 130 هزار تومان بوده، اما این میزان در دوره جدید افزایش یافته است. این 
افراد می توانند به فروشگاه های اتکا، کوروش، رفاه، تعاونی مصرف فرهنگیان و... برای 

تهیه این کاالها مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به قولی که آقای محسنی بندپی سرپرست وزارت رفاه دادند 
شارژ کارت مددجویان از هفته گذشته آغاز شده، اما به دلیل حجم باالی کار، هنوز 
پایان نیافته است و ادامه دارد. طی چند روز آینده شارژ کارت مددجویان به اتمام 

می رسد و این افراد می توانند برای خرید کاالها به فروشگاه ها مراجعه کنند.
 معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد در مورد کاالهای این سبد غذایی 
نیز توضیح داد: کاالهای پیش بینی شده شامل نیازهای اولیه غذایی مثل برنج، 
روغن، قند و شکر و ... است. سال های گذشته نیز سبد غذایی در اختیار اقشار 
آسیب پذیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار می گرفت و برای مثال در شب 
عید نوروز یا ماه مبارک رمضان کارت یارانه این افراد به میزانی تعیین شده از سوی 

وزارت رفاه شارژ می شد.

برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه دانش آموزان در 
440 مدرسه پایتخت

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برنامه های فصل بازگشایی 
مدارس گفت: امسال ویژه برنامه های فرهنگی طرح استقبال از مهر در 
قالب مسابقه فرهنگی در 440 مدرسه، جشن تکلیف ویژه دانش آموزان 

دختر و پسر در 44 مدرسه و... برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل رفیع درباره برنامه های فرهنگی طرح استقبال از مهر 
اظهارکرد: تقارن ماه مهر با ایام ماه محرم و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی را 
برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ عاشورا به نسل های جدید را فراهم 
می آورد و تمامی تالش ما در این است که نسل آینده را مهیای بالندگی توامان 

علمی و دینی سازیم.
وی کمک به ارتقای سطح خدمات فرهنگی به دانش  آموزان را از جمله اهداف 
طرح استقبال از مهر دانست و افزود: همکاری و مشارکت در ارائه خدمات به قشرهای 
در معرض آسیب و آسیب  دیده در مراکز تحصیلی و آموزشی و اولیاء آن ها از جمله 

اولویت های فرهنگی است که در فصل بازگشایی مدارس انجام می شود.
با اشاره به سرفصل محورهای شش گانه  مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران 
اقدامات اجرایی طرح استقبال از مهر گفت: این برنامه ها در محور امور فرهنگی 
و اجتماعی در قالب هماهنگی و همکاری در برگزاری جشن بزرگ مهر در مراکز 
تحصیلی و آموزشی، همکاری در تجهیز کتابخانه های مراکز آموزشی، همکاری در 
تجهیز، بهسازی و زیباسازی نمازخانه های مراکز تحصیلی و آموزشی، ارائه برنامه 
های آموزشی و ترویجی با رویکرد آگاهی به حقوق و تکالیف شهروندی، همکاری 

در کاهش آسیب های اجتماعی مراکز تحصیلی و آموزشی و ... صورت می گیرد.

اخبار
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نحوه و ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در نیمه دوم سال
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ توضیحاتی را درباره نحوه و ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در نیمه دوم سال ارائه کرد. سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ایسنا، درباره ساعت اتمام طرح ترافیک و زوج و فرد در نیمه 

دوم سال با توجه به تغییر ساعت اظهارکرد: تغییر ساعت، تغییری در ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد ایجاد نکرده و طرح های ترافیک و زوج وفرد مانند قبل اجرا خواهند شد. وی ادامه داد:  بر این اساس هریک از طرح های ترافیک و زوج و 
فرد در روزهای هفته به استثنای پنجشنبه و جمعه و تعطیالت رسمی از ساعت 6:30 صبح آغاز شده و تا ساعت 19 در همان محدوده همیشگی خود اجرا خواهند شد.

مشکالت حاشیه ای نوسانات نرخ ارز به دانشگاه های داخلی هم رسید

 به نام دانشجو، به کام دانشگاه
دیگر  حاال  آن،  حاشیه ای  مشکالت  و  ارز  نرخ  وسانات  ن
غیره  و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  قیمت  به  محدود  قط  ف
برای  بهداشت  وزارت  که  تسهیالتی  با  می شود،  بلکه  ن
برخی دانشجویان خارج نشین در نظر گرفته، باعث بروز 
اعتراضاتی از طرف دانشجویان  دانشگاه های علوم پزشکی 

شده است. 
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، تسهیالت وزارت بهداشت برای 
ورود دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی که تا قبل از تیر امسال 
 در دانشگاه های خارجی درس می خواندند به دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور مورد اعتراض برخی دانشجویان و فعاالن صنفی 
 دانشجویی قرار گرفته است. تسهیالتی که به گفته معاون آموزشی 
ارز و برای رفاه حال  وزارت بهداشت در راستای نوسانات نرخ 
 خانواده این دانشجویان در نظر گرفته شده، اما این موضوع ممکن 
است در دراز مدت به بروز اختالف سطح علمی بین پزشکان 

 تربیت شده در دانشگاه های علوم پزشکی منجر شود. 
قبل از تیر بله، بعد از دی خیر

معاون  الریجانی،  باقر  محمد  که  بود  امسال  شهریور  وایل  ا
آموزشی وزیر بهداشت به تقاضاهای زیاد دانشجویان رشته های 
لوم پزشکی که در دانشگاه های خارجی  مشغول به تحصیل  ع
هستند برای ورود به کشور و ادامه تحصیل اشاره کرد و گفت: 
با توجه به تغییرات ارزی، تسهیالتی برای افرادی  که از قبل در 
دانشگاه های خارجی مشغول به تحصیل شدند فراهم کردیم، اما 
با تصویب شورای عالی برنامه ریزی، افرادی که از  ابتدای سال 
2019 برای تحصیل از ایران خارج می شوند تا آخر دوره تحصیل 
نمی توانند به داخل کشور منتقل شوند و پس از تحصیل  اگر در 
دانشگاه معتبر تحصیل کرده باشند می توانند با ارزیابی های ویژه و 

کسب شرایط الزم وارد کشور شوند. 
سوال این جاست که چرا طی سال های گذشته که هم نوسانات 
نرخ ارز وجود داشت و هم قبولی در کنکور و در رشته پزشکی 
این  اگر  و  نشد  گرفته  نظر  در  تسهیالتی  چنین  شوار  بود،  د
تسهیالت برای رفاه حال خانواده های دانشجویان است، چرا پیش 
از اینکه این  دانشجویان برای تحصیل به کشورهای دیگر بروند، 

فکری به حال آنها نشد.
 تسهیالت مخصوص قشر خاصی نیست

وزارت  آموزشی  خدمات  مرکز  سابق  رئیس  اکبری،  مید  ح
هداشت در واپسین روزهای تصدی این مسئولیت درباره این  ب
تسهیالت گفته بود:  شرایط جدید بازار ارز باعث شده که خانواده 
برخی دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند با مشکل 
خانواده ها،  این  به  برای کمک  به همین  دلیل  و  واجه شوند  م
دانشجویانی که قبل از تیر 97 تحصیل خود را آغاز کردند، اگر 
واجد سایر شرایط از جمله  تحصیل در دانشگاه معتبر، معدل 
دیپلم، معدل پیش دانشگاهی و معدل واحدهای گذرانده شده 
مورد نظر باشند می توانند با گذراندن 36  واحد بر اساس واحدهای 
موجود در سرفصل رشته مربوطه در دانشگاه های علوم پزشکی 

ایران، به داخل کشور منتقل شوند. 
ظاهرا تسهیالت در نظر گرفته شده برای افرادی است که از ارز 
دولتی استفاده نمی کنند و به گفته اکبری قرار نیست  مخصوص 
قشر خاصی باشد، اما در عمل باید دید که چرا تسهیالت گذراندن 
36 واحد تا پیش از این برای همه دانشجویان در نظر  گرفته نشده 
است و اکنون به منظور رفاه حال خانواده های دانشجویان پزشکی 

خارج از کشور این تسهیالت برقرار شده، تسهیالتی که دانشجویان 
پذیرفته شده داخلی را در دانشگاه های معتبر که از رتبه های 
امکانات  کمبود  البته  و  کرده  معترض  اند،  بوده  کنکور  االی  ب
آموزشی و افت کیفیت آموزشی را نیز سبب می شود وزارت 
بهداشت البته تا پیش از شرایط فعلی، همواره دانشجویان علوم 
پزشکی و خانواده های آنها را از اعتماد به دانشگاه های غیرمعتبر 
خارجی بر حذر می داشت و  تاکید می کرد که جوانان داوطلب 
تحصیل در این رشته ها به دانشگاه های خارج از فهرست مورد 

تایید وزارت بهداشت که دانشگاه های غیر معتبر هستند، نروند.
مصاحبه دانشگاه ها با دانشجویان خارج نشین

یکی از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی که خواست اسمش را ذکر نکنیم در گفت وگو با خبرنگار 
یرنا  از ورود 100 دانشجوی دندانپزشکی از کشور مجارستان  ا
ه این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشجویان ساالنه حدود  ب
100 میلیون تومان در دانشگاه های  کشورهایی مثل مجارستان 
می پردازند و بعد از گذراندن 36 واحد برای تحصیل به داخل کشور 
می آیند. اکثر این دانشجویان معدل دیپلم  پایینی دارند و حتی در 
ایران کنکور نداده اند، این دانشجویان حمایت می شوند و در واقع 
به علت مشکالت مالی، دانشگاه های علوم  پزشکی به یک بنگاه 
اقتصادی تبدیل شدند و از این راه به دنبال کسب درآمد هستند. 

این دانشجو اضافه کرد: گفته شده که این دانشجویان باید با 
مصاحبه پذیرش شوند. در حال حاضر نیز مصاحبه این افراد شروع 
شده و احتمال  پذیرش آنها بسیار زیاد است، زیرا در صورت جذب، 

درآمد خوبی برای دانشگاه خواهد داشت. 
این در حالی که برخی دانشگاه های مطرح علوم پزشکی از جمله 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گذشته حتی با انتقال یک 
دانشجوی داخلی از یک دانشگاه معتبر کشور مثال از یک دانشگاه 
دولتی در استانی دیگر به تهران مخالفت می کردند و کمبود استاد 
و امکانات آموزشی از جمله کمبود شدید یونیت دندانپزشکی را 

مهمترین علت مخالفت اعالم می کردند. حال سوال اینجاست 
که کمبود امکانات آموزشی با حضور تعداد قابل توجه دانشجوی 
جدید که اغلب از سطح علمی پایین تری برخوردارند و در کنکور 

داخلی قبول نشده اند، چگونه جبران می شود؟
امیر محسن ضیایی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و معاون آموزشی سابق وزیر بهداشت به خبرنگار می گوید: 
سال هاست دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارجی می توانند 
 به داخل کشور انتقال پیدا کنند، اما در گذشته باید 72 واحد در 

دانشگاه خارجی می گذراندند.
او می افزاید: در گذشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه 
ها می توانستند با گذراندن 36 واحد و با داشتن  شرایط الزم از 
دانشگاه های خارجی به دانشگاه های داخلی منتقل شوند، اما طی 
دو تا سه ماه گذشته به علت نوسانات نرخ ارز و مشکالتی که 
برای خانواده های  دانشجویان به وجود آمد، وزارت بهداشت یک 
بند از مصوبه را تغییر داد و تعداد واحدهایی که باید دانشجویان 
در دانشگاه های خارجی  بگذرانند را برای همه دانشجویان به 36 

واحد کاهش داد. 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره انجام 
مصاحبه با دانشجویان ایرانی از خارج نیز گفت: وزارت بهداشت 
برای انجام  مصاحبه دانشجویان خارج از کشور، این افراد را بین 
دانشگاه های علوم پزشکی مختلف توزیع کرده که چیزی حدود 
300 نفر نیز  برای انجام مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی معرفی شده اند. همه این افراد باید در نهایت نامه خود 
را برای پذیرش از  وزارت بهداشت دریافت کنند و بعد به دنبال 
دریافت پذیرش از دانشگاه های مختلف علوم پزشکی کشور باشند. 
ضیایی ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی در ورود دانشجویان 
کامال متفاوت عمل می کنند و به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی 
شهید  بهشتی، دانشجویی را پذیرش می کند که واقعا نخبه باشد. 
از طرفی باید توجه کرد که ورود دانشجو به معنی فارغ التحصیلی 

نیست و  وقتی واحدهای این دانشجویان به میزان مشخصی برسد 
باید در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و سپس باید در آزمون 

پره انترنی  نیز شرکت کنند. 
مرجعیت علمی پزشکان ایرانی یکی از اهداف مورد توجه وزارت 
بهداشت است که در فاز چهارم طرح تحول سالمت که فاز تحول 
آموزشی است نیز مطرح شده است. حاال باید دید آیا با حضور 
دانشجویانی که کنکور را دور زده اند و حاال می توانند در کنار 
دانشجویانی بنشینند که به زحمت از  سد کنکور گذشته اند، 
مرجعیت علمی ایران در حوزه علوم پزشکی به چه سرنوشتی 

می رسد.
ضیایی می گوید: فقط آزمون کنکور را نباید مالک نخبه بودن 
دانشجو دانست. یعنی نباید فکر کرد که اگر دانشجویی از  یک 

آزمون با عنوان کنکور عبور نکرده، حتما بی استعداد است. 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می افزاید: 
این مصوبه را شورای عالی گسترش آموزش پزشکی کشور مصوب 
کرده و هیچ شائبه ای در این رابطه وجود ندارد. در واقع  وزارت 
بهداشت با این مصوبه به دانشجویان ایرانی کمک کرده و این 
تسهیالت را برای رفاه حال خانواده های آنان در نظر گرفته  است. 
از طرفی این شرایط برای دانشجویانی که از ابتدای سال 2019 

شروع به تحصیل می کنند وجود نخواهد داشت. 
ضیایی درباره میزان شهریه دریافتی از این دانشجویان می گوید: 
این دانشجویان در  دانشگاه های خارج از کشور مقدار مشخصی 
شهریه پرداخت می کنند که معادل همان میزان، اما به ریال از آنها 
توسط دانشگاه های  علوم پزشکی و به صالحدید هیئت امنای هر 

دانشگاه دریافت می شود.
او به رقم شهریه دریافتی از این دانشجویان اشاره نکرد، اما 
دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رقم 
تقریبی دریافتی از هر دانشجوی ایرانی از خارج آمده را حدود 100 

میلیون تومان برای هر ترم تخمین زد.

جوانان فعال در تشکل های اجتماعی 6 ماه امریه سربازی می گیرند
 رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: جوانان فعال در 
تشکل های اجتماعی از سال آینده امریه می گیرند و می توانند 6 ماه آخر 

خدمت سربازی خود را با فعالیت در همان تشکل طی کنند.
سردار موسی کمالی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار 
داشت: ستادکل نیروهای مسلح به منظور بهره گیری از ظرفیت ارگان ها و سازمان 
های مختلف همچون وزارت ورزش و جوانان اقدام به امضای تفاهم نامه با آنها کرده 

است.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه قرار است جوانانی که در تشکل های مردم نهاد 
فعال هستند، از طریق وزارت ورزش و جوانان به ستادکل نیروهای مسلح معرفی شوند 
تا بتوانند 6 ماه آخر دوره خدمت سربازی خود را امریه بگیرند. جوانان معرفی شده می 

توانند این مدت را در همان تشکلی که بودند، فعالیت کنند.
کمالی افزود: هم اکنون در حال تدوین ضوابط قانونی این موضوع در ستادکل 
نیروهای مسلح هستیم و پس از آن با همکاری وزارت ورزش و جوانان به دنبال تهیه 

ضوابط اجرایی امریه برای جوانان فعال تشکل های مردم نهاد خواهیم بود.
به گفته وی سربازان واجد شرایط از ابتدای سال 1398 می توانند از این امریه 

استفاده کنند.
سردار کمالی همچنین درباره تفاهم نامه ستادکل نیروهای مسلح با جمعیت هالل 
احمر گفت: بر اساس این تفاهم نامه از ابتدای سال آینده تمام سربازان در بدو خدمت 

آموزش های امداد و نجات را در 50 پادگان طی می کنند.
وی عنوان کرد: سربازی سبب ایجاد مهارت هایی در افراد همچون توانایی زندگی 
در شرایط سخت، استقالل از خانواده و تحمل دوری از آنها می شود و در میان کسب 
این توانایی ها، مهارت های امداد و نجات وجود نداشت در حالی که این مساله ضرورت 

دارد.
وی گفت: ساالنه 400 هزار نیروی وظیفه می توانند از این مهارت های امدادی 
بهره مند شوند که اگر تعداد افراد دارای معافیت را نیز در نظر بگیریم جامعه هدف 

حدود 550 تا 600 هزار نفر خواهد شد.
سردار کمالی افزود: طبق ماده 39 خدمت وظیفه عمومی افرادی به خدمت اعزام 
می شوند که از نظر جسمی واجد شرایط باشند؛ در گذشته حدود 120 هزار نفر در 
سال معافیت پزشکی دریافت می کردند که در حال حاضر این آمار به 50 تا 60 هزار 

نفر رسیده است.

رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی 
کشور از تغییر روند »سهمیه استخدامی« برای معلوالن از 
سال جاری خبر داد و گفت: معلوالن در صورت دریافت 
مصاحبه های  در  حضور  برای  آزمون ها،  در  قبولی  مره  ن
کارشناسان  راستا  خصصی دعوت می شوند؛ در همین  ت
بهزیستی در جلسات مصاحبه ها حضور می یابند تا انطباق 
و  استخدام سنجیده  متقاضی  معلولیت  نوع  با  را  غل  ش

اینگونه مانع از رد افراد می شوند.
مهناز کاشی در گفت وگو با ایسنا، افزود: باتوجه به اینکه در 
زمان فراخوان استخدام دستگاه ها، سازمان بهزیستی به جامعه 
معلوالن اطالع رسانی کرده و افراد متناسب با رشته های فراخوان و 
سهمیه های لحاظ شده در هر استان به شرکت در آزمون ها اقدام 
می کنند و در صورت دریافت حد نصاب نمره قبولی در آزمون به 
مصاحبه تخصصی دعوت می شوند. در همین راستا کارشناسان 
بهزیستی در جلسات مصاحبه های تخصصی حضور می یابند تا 
انطباق شغل را با نوع معلولیت متقاضی استخدام سنجیده و مانع 

از رد افراد در مصاحبه ها شوند.
به گفته وی در موضوع سه درصد سهمیه استخدامی معلوالن، 
بهزیستی به عنوان دستگاه وظیفه، پیگیر استخدام و مشکالت 
قبول شدگان آزمون های استخدامی در دستگاه های متولی است.

حقوق  از  حمایت  قانون  اصالح  به  اشاره  با  ادامه  در  اشی  ک
معلوالن خاطرنشان کرد: بر اساس قانون قبلی دستگاه ها تنها مجاز 
به اختصاص سه درصد سهمیه های استخدامی خود به معلوالن 
بودند و تکلیفی و الزامی در قانون لحاظ نشده بود اما با توجه به 

اصالحیه این قانون دستگاه ها درحال حاضر مکلف به اختصاص 
سه درصد از سهمیه استخدامی خود به معلوالن هستند که در 
صورت رعایت نکردن تکالیف، سازمان بهزیستی به عنوان متولی 

حقوق معلوالن وارد عمل شده و احقاق حق می کند.
بهزیستی پیگیر مشخص شدن ردیف های استخدامی معلوالن

فراخوان های سازمان اداری و استخدامی مطابق قانون حمایت 
از حقوق معلوالن نیست

بهزیستی  سازمان  کارآفرینی  و  اشتغال  دبیرخانه  ییس  ر
کشور همچنین از پیگیری سازمان بهزیستی در جهت اصالح 
از  به منظور حمایت  اداری و استخدامی  راخوان های سازمان  ف
حقوق معلوالن خبر داد و گفت: در چند روز گذشته به منظور 
بررسی و رفع مشکالت استخدامی معلوالن در ششمین آزمون 
و  آمار  مرکز  رئیس  با  جلسه ای  سازمان  پیش رو،  ستخدامی  ا
برنامه ریزی تامین نیروی انسانی سازمان استخدامی کشور برگزار 
کرد که یکی از این مشکالت نامعلوم بودن ردیف های استخدامی 
سهمیه دار برای معلوالن بود و بهزیستی در این جلسه خواستار 

مشخص شدن این ردیف ها شد.
مدیریت خدمات  قانون  و 127  ماده 42  به  اشاره  با  اشی  ک
کشوری که اشاره به سالمت روانی و جسمانی افراد برای استخدام 
در دولت دارد، این ماده را در تناقض با قانون حمایت از حقوق 
معلوالن دانست و گفت: یکی دیگر از خواسته های این سازمان 
این است که در فراخوان ها بحث داشتن معلولیت به معنای عدم 
سالمت جسمانی نیست و در انتخاب فرد معلول تنها توانایی انجام 

کار مربوطه  مدنظر قرار گیرد.

وی ضمن ابراز امیدواری برای اعمال نظرات سازمان بهزیستی 
این  از حقوق معلوالن گفت:  در بحث استخدام برای حمایت 
سازمان هم اعتقاد دارد که فراخوان های سازمان استخدامی در 
تطابق با قانون حمایت از حقوق معلوالن نبوده و با توجه به اینکه 
قانون حمایت از حقوق معلولین قانونی است که بعد از مدیریت 
خدمات کشوری به تصویب رسیده بنابراین به احتمال زیاد این 

مشکالت برطرف و خواسته های ما اعمال خواهد شد.
تدوین آیین نامه جدید حق بیمه سهم خویش فرمایی و 

کارفرمایی معلوالن
 وی در ادامه از تدوین آیین نامه جدید حق بیمه سهم خویش 
فرمایی و کارفرمایی معلوالن و یارانه ارتقای کارایی معلوالن خبر 
داد و افزود: مشوق های حمایتی سازمان بهزیستی برای معلولینی 
که وارد بخش دولتی نمی شوند، در دستور کار قرار دارد که با توجه 
به قانون اخیر، سهم بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی معلوالن 
رایگان شده و دولت مکلف است سهم بیمه کارفرمایی را به ازای به 

کارگیری هر فرد معلول به کارفرما پرداخت کند.
رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور 
افزود: این آیین نامه در حال تدوین بوده و در صورتی که هیئت 
وزیران پیش نویس هایی که با همکاری وزارتخانه تهیه شده را 

تصویب و منابع آن تامین شود ، عملیاتی خواهد شد.
نفر در سال  از تسهیل گری اشتغال 56 هزار و 677  کاشی 
گذشته توسط این سازمان خبر داد و گفت: تعهد این سازمان در 
سال جاری تسهیل گری اشتغال برای 50 هزار و 477  نفر است 

که تاکنون برای 19 هزار نفر انجام شده است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی دربرنامه ششم توسعه کشور 
مکلف به تسهیل گری ساالنه 30 هزار شغل از طریق پرداخت 
تسهیالت برای افراد تحت پوشش است، افزود: با توجه به اهداف 
سالیانه  اشتغال،  طریق  از  توانمندسازی  جهت  در  هزیستی  ب
تسهیل گری اشتغال برای 50 هزار نفر در دستور کار قرار می گیرد 
که به طور معمول حدود 50 درصد از مشاغل ایجاد شده خاص 

معلوالن است.
وی افزود: باید 30 هزار شغل از طریق منابع تکلیفی درقوانین 
بودجه سنواتی ایجاد شود که این منابع مربوط به سپرده گذاری 
قرض الحسنه مردمی بوده و مدیریت آن در اختیار بانکهاست 
ه همین جهت وظیفه این سازمان آماده سازی شغلی افراد و  ب
معرفی به بانک های عامل و نظارت بر مشاغل ایجاد شده ازطریق 

تسهیالت بانکی است.

روند »استخدام معلوالن« تغییر کرد


