
اجتماعی 3

رییس شورای شهر تهران خبر داد

افزایش جریمه های "قطع درختان" از سال آینده

رییس شورای شهر تهران از افزایش جرایم قطع درختان براساس نرخ تورم 
98 خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی ظهر  امروز در حاشیه جلسه علنی شورای 
شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صبح امروز مراسم تحلیف 
شهردار جدید پایتخت انجام شد گفت: همچنین به مناسبت هفته بسیج سردار 

یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ به شورای شهر آمدند.
وی با بیان اینکه به دلیل برگزاری مراسم تحلیف و همچنین نطق پیش از دستور 
یکی از اعضای شورای شهر تنها توانستیم که یک الیحه را بررسی کنیم گفت: در 
این جلسه کلیات اصالحیه حفظ و گسترش فضای سبز به تصویب رسید و اعضای 
شورای شهر پیشنهاداتی در این رابطه داشتند که نهایتاً سه پیشنهاد برای جلسه 

بعدی ماند.
هاشمی افزود: نرخ های که برای افزایش جرایم قطع درختان در نظر گرفتیم 
همانند تورم بود و از آنجایی که آخرین نرخ جریمه قطع درختان متعلق به سال ۹۴ 
، اعضای شورای شهر تهران بر اساس نرخ تورم ، جرایم جدید را تعیین کردند که 

برای سال ۹۸ قابل اجرا است.
وی افزود: نرخ جرایم قطع درختان مبنای تورم است اما اگر بخواهیم تورم امسال را 
مالک عمل قرار دهیم باید بگویم که افزایش نرخ جریمه کمتر از میزان تورم امسال 
است به گونه ای که برای قطع درخت با پایین ترین بن مبلغ ۶۰۰ هزار تومان نظر 

گرفته شده بود که حاال در اصالحیه جدید این مبلغ به ۶۸۰ هزار تومان می رسد.
هاشمی با بیان اینکه این سوابق برای سال ۹۸ الزم االجراست، در مورد انتصاب 
بکارگیری  قانون منع  نیز گفت:  به سمت مشاوره  بازنشسته شهرداری  مدیران 
بازنشستگان ابعاد مختلفی دارد و گویا در یکی از بندها قید شده است که تا ۵۹ 
ساعت می توانند  از تجربه بازنشستگان استفاده کنند اما این افراد بازنشسته نمی 

توانند عضو هیئت مدیره باشند.
رییس شورای شهر تهران در ادامه به برنامه سوم شهرداری اشاره کرد و با بیان 
اینکه این برنامه برای ما بسیار مهم است، گفت: برنامه سوم توسط افشانی به شورا 
ارائه شد اما ایراداتی داشت و قرار شد که اصالح شود و در حال حاضر در حال نگارش 

و ویراستاری برنامه اصالح شده هستند.
وی با بیان اینکه منتظر هستیم که حناچی نظر نهایی خود را در رابطه با برنامه 
سوم اصالح شده ارائه دهد گفت البته حناچی از معاونین شهردار قبلی بود و تا 

آنجایی که اطالع دارم در جلسات برنامه ریزی نیز شرکت می کرد.
 هاشمی در مورد حذف طرح زوج و فرد گفت: براساس آنچه که از صحبت های 
معاون شهردار برداشت کردم، قرار بر این است که طرح ترافیک در محدوده زوج و 
فرد نیز گسترش یابد و این گسترش در محدوده طرح ترافیک هست نه زوج و فرد!

 رئیس شورای شهر تهران در واکنش به نطق پیش از دستور حق شناس که عنوان 
شده بود در موضوع رفتن دو شهردار قبلی دستهای پنهان در کار بوده است گفت: 

من چنین حسی از صحبت های عضو شورای شهر نداشتم.

"استنت قلبی" دچار کمبود است؟

رییس بیمارستان قلب شهید رجایی درباره برخی مباحث مبنی بر کمبود 
استنت های قلبی در بیمارستان ها، گفت: اطمینان کامل می دهم که در 
حال حاضر بیماران قلبی اصال نگران نباشند، استنت و وسایل مربوط به 

استنت گذاری موجود است.
دکتر فریدون نوحی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی در باره کمبود 
تجهیزاتی چون استنت های قلبی در بیمارستان ها با توجه به نوسانات نرخ ارز و 
شرایط تحریم ها، گفت: خوشبختانه تا این لحظه هیچ احساس کمبود جدی نکردیم 
و هیچ یک از اقدامات درمانی مان به دلیل کمبود تجهیزاتی متوقف نشده است. این 
مساله مربوط به شرایط فعلی نیست، بلکه گاهی ممکن است دارو و یا تجهیزاتی 
دچار کمبود شود، اما به سرعت تامین می شود. بنابراین در زمینه بیماری های قلبی 

وعروقی نه مشکل جدی دارویی داریم و نه مشکل جدی تجهیزات پزشکی.
وی گفت: یادمان باشد وقتی می گوییم دارویی در کشور دچار کمبود شده است، 
یعنی هنوز سه ماه در انبار موجود است. بنابراین همه چیز با برنامه ریزی در حال 
انجام است و مصوب هم شده که وسایل ضروری با ارز دولتی وارد شوند. سفارشات 

الزم هم انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
وی درباره نبود استنت های قلبی در برخی بیمارستان ها، افزود: نداشتن استنت 
در یک مرکز به دلیل کمبود استنت نیست، بلکه ممکن است آن مرکز پول خرید 
استنت را نداشته باشد. اطمینان کامل می دهم که در حال حاضر بیماران قلبی 
اصال نگران نباشند، استنت و وسایل مربوطه به استنت گذاری موجود است. اگر 
جایی استنت نبود، مشکل این است که بیمه پول آن مرکز را نداده و آن مرکز هم 
پولی ندارد که بتواند استنت تهیه کند و ارتباطی به کمبود ندارد. ما در بیمارستان 
قلب شهید رجایی به طور ۱۰۰ درصد خودمان تجهیزات و داروی مورد نیاز بیماران 
را تامین می کنیم و تعامل مان با شرکت های توزیع دارو و تجهیزات پزشکی خوب 
است. البته همه باید به هم کمک کنند تا این تعامل صورت گیرد و بتوانیم به مردم 

خدمت رسانی کنیم.
نوحی درباره وضعیت پرداخت مطالبات در بیمارستان قلب شهید رجایی نیز گفت: 
با پیگیری های وزیر بهداشت و با هماهنگی هایی که از سوی بیمه سالمت و مهندس 
موهبتی انجام شد، امسال شرایط بیمه ها با بیمارستان ها و دانشگاه ها از سال گذشته 
بهتر است؛ بطوریکه هم میزان پرداخت نقدینگی و هم تعامل شان بهتر شده است. 
مشکلی که داریم در زمینه بدهی های سال ۹۶ بیمه هاست که البته قرار شد آنها را 
به صورت اوراق خزانه پرداخت کنند. البته اوراق هم مشکالتی دارد؛ زیرا تا زمانیکه 
بخواهد نقد شود و به شرکت ها داده شود، زمانبر است و گرنه هم سازمان تامین 
اجتماعی با ابتکاری که ایجاد کردند و هم بیمه سالمت با تعامل نزدیکی که داشتند، 

شرایط پرداخت مطالبات بیمارستان ها را بهتر کرده اند.

اخبار
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ارایه برنامه سوم اصالح شده شهرداری به شورا بزودی
شهردار تهران دو اولویت کاری خود را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، پیروز حناچی پس از قرائت سوگندنامه در صحن علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از مهمترین اولویت های شهرداری تهران که ارتباط مهمی 

نیز با بودجه 98 دارد، تدوین نهایی برنامه سوم توسعه شهرداری است. وی  با بیان اینکه ایراداتی که اعضای شورای شهر به برنامه سوم توسعه شهرداری داشتند اصالح شده و برنامه آماده ارسال به شورا است، گفت: یکی دیگر از اولویت های مهم 
شهرداران کالنشهرها ، موضوع الیحه منابع پایدار است. حناچی با بیان اینکه الیحه منابع پایدار به مجلس رسیده است، گفت: الزم است با کمک سایر کالنشهرها و نمایندگان مجلس الیحه منابع پایدار به نتیجه برسد تا بسیاری از مسائل حل شود.

حال و روز معلوالن در یک روز جهانی

مستمری معلوالن، کمتر از قیمت ۳ کیلو گوشت
اما در مقابل مشکالت و  به دنبال آرزوهایشان می دوند 
کمبودهایشان سرخم نمی کنند، می خواهند گام به گام با 
صبر و حوصله با تحقق آرزوهایشان مرز بین معلولیت و 
عادی بودن را از بین ببرند؛ با وجود برچسب هایی از جنس 
ناتوانی، انگ و تبعیض هایی که از سوی جامعه علیه آنها 
وارد می شود، تالش می کنند تا در جامعه همواره مطرح 

باشند.
به گزارش ایسنا، ۱۲ آذر مصادف با سوم دسامبر و »روز جهانی 
معلوالن« است. این روز به منظور ارتقای آگاهی از معضالت و 
مشکالت معلوالن، کوشش برای احقاق حقوق مدنی و منزلت 
اجتماعی آنها و تاکید بر حذف تبعیض علیه آنها برای معلوالن 

نام گذاری شده است.
معلولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از 
فعالیت های عادی زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود 
نقصی  مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطالق 
تصادفات،  آتش سوزی،  حوادث،  اثر  در  معموال  که  می شود 
مسمومیت ها و یا بیماری های مزمن به صورت اکتسابی و یا عوامل 

مادرزادی در افراد ایجاد می شود.   
تولد ساالنه 3۰ هزار کودک معلول با مشکالت ژنتیکی و 

مادرزادی
تقسیم بندی  آن  و شدت  نوع  براساس  معلولیت  حالیکه  در 
نوع  شایع ترین  بهزیستی  سازمان  آمارهای  براساس  می شود، 
می شود  تلقی  جسمی-حرکتی  معلولیت  کشور  در  معلولیت 
مشکالت  دلیل  به  معلولیت ها  از  درصد   ۳۰ حدود  بطوریکه 
جسمی-حرکتی، ۲۵ درصد به دلیل معلولیت ذهنی، ۱۵ درصد 
معلولیت شنوایی، ۱۱ درصد معلولیت بینایی و ۹ درصد بیماران 
روانی مزمن و سایر معلولیت های ناشناخته و چند ترکیبی هستند. 
الزم به ذکر است که ۲۴ هزار نفر از معلوالن کشور را معلوالن 

ضایعه نخاعی تشکیل می دهند.
در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون نفر ) ۲ درصد از افراد جامعه ( 
دچار معلولیت شدید و نیازمند دریافت خدمات هستند که این 
افراد در سامانه سازمان بهزیستی دارای پرونده و تحت پوشش این 
سازمان قرار دارند البته این آمار جانبازان کشور را در بر نمی گیرد. 
از تعداد مذکور  ۶۵ درصد از معلوالن را جمعیت مردان و ۳۵ 

درصد از جمعیت آنها را زنان تشکیل می دهند.
ساالنه حدود ۳۰ هزار کودک معلول به دلیل مشکالت ژنتیکی 
و مادرزادی متولد می شوند اما به نظر می رسد مسائل ژنتیکی با 
گسترش خدمات ژنتیک و فناوری های جدید و کاهش ازدواج های 
فامیلی در حال کاهش باشد این درحالیست که تولدهای نوزادان 
معلول در اثر زایمان های سخت و عدم رسیدگی ها رو به افزایش 
بوده است و نیاز است تا با غربالگری های مناسب و مراقبت های 
صحیح در دوران بارداری و تغذیه مناسب مادران مداخالت به 

موقعی انجام شود.
در همین رابطه با علی همت محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع 
از حقوق معلوالن به گفت وگو نشستیم که ضمن تشریح مشکالت 
معلوالن، انتقاداتی را نیز نسبت به خدمات ارائه شده به این قشر از 
جامعه مطرح کرد که پاسخ آن را در همین گزارش از زبان حسین 

نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می خوانیم:
نارضایتی معلوالن از کمیت خدمات بهزیستی

درحالیکه روز جهانی معلوالن به دلیل جبران توجه افکار عمومی 
در جهت رعایت حقوق معلوالن در تمام جوامع در نظر گرفته 
شده است دکتر علی همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از 
حقوق معلوالن در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عواملی که سالمت 
روان معلوالن را تهدید می کند معتقد است که تامین وسایل کمک 
توانبخشی مانند عصا، پای مصنوعی، بریل، ویلچر و دیگر وسایل 
یکی از عوامل اصلی است که به طور اختصاصی سالمت روان 
معلوالن را تحت تأثیر قرار می دهد و در حال حاضر کمبود باتری 
سمعک یکی از معضالتی است که قشر معلوالن ناشنوا با آن دست 

و پنجه نرم می کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن ضمن انتقاد از خدمات 
کمک توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه خدمات توانبخشی 
این سازمان از کیفیت باال اما کمیت پایینی برخوردار است گفت: 
با توجه به جمعیت زیاد افراد دارای معلولیت در کشور که بیش 
از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سازمان بهزیستی دارای پرونده 
هستند همین مسئله باعث شده معلوالن به دلیل پایین بودن 
کمیت وسایل از خدمات سازمان بهزیستی رضایت نداشته باشند.

به گفته وی براساس قوانین عمومی کشور سازمان بهزیستی 
اجازه تامین وسایل توانبخشی خارجی را ندارد این درحالیست 
استانداردهای الزم  از  نیز  داخلی  توانبخشی  وسایل کمک  که 
برخوردار نیستند و باتوجه به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت وسایل 
توانبخشی معلوالن الزم است تا همه سازمان های امدادگر مانند 
هالل احمر، بهزیستی و کمیته امداد به کمک معلوالن بشتابند 

چراکه باتوجه به شرایط بحرانی، سازمان بهزیستی به تنهایی توان 
رفع مشکالت معلوالن را ندارد.

یک میلیون معلول پشت نوبت دریافت خدمات 
توانبخشی

در همین راستا حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان 
بهزیستی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان اینکه سالیانه حدود ۳۰۰ 
هزار مورد وسایل کمک توانبخشی توسط سازمان بهزیستی تهیه 
و به افراد ارائه می شود خاطرنشان کرد: به دلیل نوسانات نرخ ارز 
در سال جاری یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان بهزیستی 
تهیه وسایل کمک توانبخشی بود اما در فصل پاییز قیمت ها سیر 
نزولی داشتند و با توجه به اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد از اعتبارات 
در اختیار استان ها قرار داشت لذا قادر شدیم تا به مرور خریدها 
را انجام دهیم اما کماکان کیفیت برخی وسایل به دلیل تحریم ها 
کمی پایین هست و در حال تالش هستیم تا قطعات مورد نیاز را 
دریافت کنیم. وی با بیان اینکه برخی از معلوالن نارضایتی هایی 
در زمینه کیفیت و کمیت خدمات توانبخشی به دلیل کمبود 
بودجه سازمان بهزیستی دارند گفت: حدود یک میلیون نفر جهت 
دریافت خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی پشت نوبت قرار دارند 
و با توجه به اینکه معلولیت معلوالن ابتدا در کمیسیون پزشکی 
براساس نوع و شدت معلولیتشان مورد ارزیابی قرار می گیرند و 
سپس در کمیته توانبخشی بر اساس نوع نیاز اجتماعی مددکاری 
اولویت بندی می شوند بر همین اساس اگر بودجه ای در اختیار 
سازمان بهزیستی قرار گیرد براساس نوع و شدت معلولیت آنها 

مشکالت پشت نوبتی ها برطرف می کنیم.
نحوی نژاد همچنین تهیه سمعک را یکی از مشکالت سازمان 
متعدد  آزمایشات  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  بهزیستی 
تولیدکنندگان داخلی، موفق شده ایم سمعک داخلی تولید کنیم 
و این موضوع می تواند به کاهش نیاز و وابستگی ما به خارج از 

کشور کمک کند.
بهره مندی 3۴۰ هزار نفر از معلوالن ساکن مناطق 

روستایی و صعب العبور از خدمات توانبخشی
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره به دیگر 
خدماتی که سازمان بهزیستی به معلوالن ارائه می دهد بیان کرد: 
۱۲۰ هزار نفر از معلوالن کشور در مراکز توانبخشی به صورت 
غیردولتی از خدمات روزانه، شبانه و یا خدمات در منزل را از 
سازمان بهزیستی دریافت می کنند .همچنین ۳۴۰ هزار نفر از 
معلوالن در مناطق روستایی و صعب العبور سکونت دارند که 
از پوشش خدمات توانبخشی )مبتنی بر جامعه( که با مشارکت 
وزارت بهداشت سازمان بهزیستی، دهیاری ها، آموزش و پرورش و 

سایر نهادها راه اندازی شده بهره مند هستند.
دریافت خدمات پزشکی و درمانی، معضل اصلی معلوالن

نحوی نژاد معتقد است که یکی از معضالت اصلی معلوالن 
دریافت خدمات پزشکی و درمانی است که توسط وزارت بهداشت 
به افراد ارائه می شود و با توجه به عدم شمول بیمه ها و افزایش 
نرخ خدمات درمانی بار مضاعفی را به بودجه سازمان بهزیستی 
وارد کرده است. الزم به ذکر است که خدمات توانبخشی مانند 
فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی و بینایی سنجی در حدود 
۵۵۰ کلینیک دولتی به افراد ارائه می شود و در شهرهایی که مراکز 
دولتی در آنجا وجود ندارد سازمان بهزیستی با مراکزی که این 
خدمات را ارائه می دهند قرارداد بسته و آنها این خدمات را به 

نیازمندان ارائه می کنند.

وی در ادامه با اشاره به مسئله "مراقبت و نگهداری از معلوالن" 
گفت که حدود ۴۰ هزار معلولی که خانواده ندارند، از معلولیت 
شدیدی برخوردارند و یا در مراکز نگهداری و مراقبت می شوند 
از خدمات مراقبت های شبانه روزی پزشکی تغذیه و... بهره مند 

هستند.
 درحالیکه پدیده ای به نام فرسودگی در مراقبین معلوالن وجود 
دارد نحوی نژاد "طرح مراقبت در منزل" را یکی دیگر از طرح های 
اساسی و موثر سازمان بهزیستی دانست و افزود: باتوجه به اینکه 
از  روز  در  ساعتی  دارند  نیاز  معلولیت  دارای  افراد  خانواده های 
خدمات طرح مراقبت در منزل برای معلوالنشان استفاده کنند در 
حال حاضر ۱۵ هزار نفر از طرح مراقبت در منزل استفاده می کنند 
و طبق برآوردهای سازمان بهزیستی ۴۰۰ هزار نفر نیازمند دریافت 

این طرح هستند.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در حال حاضر 
حدود ده میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافته که 
برای اجرای این طرح نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد اعتبار هستیم 

تا بتوانیم به گونه ای مشکالت این افراد را پاسخگو باشیم.
تنها 2۰ درصد معلوالن مستمری دریافت می کنند

به مستمری  اشاره  با  ادامه  در  ایسنا، محمودنژاد  به گزارش 
معلوالن که از ابتدای سال ۹۵ این مستمری را دریافت می کنند 
گفت: درحالیکه تنها ۲۰ درصد از معلوالن جامعه این مستمری را 
دریافت می کنند، این افراد در مجموع ۱۶۳ هزار تومان مستمری و 
یارانه  از دولت دریافت می کنند به عبارت دیگر مستمری معلوالن با 
نرخ کمتر از سه کیلو گوشت برابری می کند اما با ۱۶۳ هزار تومان 

می توان تنها برای پنج روز زندگی متوسطی داشت.
وی معتقد است که اگر برای قانون حمایت از حقوق معلوالن 
اعتباراتی در نظر گرفته شود به طور حتم بسیاری از مشکالت 
شده  قید  قانون  این  در  که  چرا  شد  خواهد  برطرف  معلوالن 
مستمری معلوالن برابر با حقوق کارگری باشد این در حالیست 
که در حال حاضر معلوالن یک نهم حقوق را برای مستمری خود 

دریافت می کنند.
وی در ادامه در خصوص عملکرد علی ربیعی_وزیر رفاه نیز 
بیان کرد: دکتر ربیعی در خصوص تحقق نیازها و اهداف معلوالن 
عملکرد مثبتی نداشتند چراکه به نظر در آن دوران در بیشتر 
مواقع شاهد "کاغذبازیها" بودیم به طوریکه طی پنج سال وزیری 
دکتر ربیعی تنها ۱۰ هزارتومان به مستمری معلوالن اضافه شد؛ 
با این وجود معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به قانون 
" حمایت از حقوق معلوالن" یکی از اهداف آن را ارتقای وضعیت 
معیشتی معلوالن دانست و گفت: در سال ۹۶ با یاری سازمان 
هدفمندی یارانه ها اعتبارات خاصی به مستمری بگیران تعلق 
گرفت بطوریکه این اعتبارات تا سه و نیم برابر افزایش داشت اما 

هنوز هم این اعتبارات با نیازهای معلوالن فاصله زیادی دارد.
به گفته نحوی نژاد در حال حاضر به هر خانوار ماهانه ۱۶۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان مستمری پرداخت می شود که به ازای یک فرد، 
۵۳ هزار تومان آن را سازمان بهزیستی و ۱۰۸ هزار تومان نیز به 

یارانه خانوار دارای افراد معلول اضافه می شود.
پرداخت مستمری به 7۰۰ هزار خانوار دارای معلول

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی افزود: تاکنون ۳۲۰ هزار 
نفر از سازمان بهزیستی مستمری دریافت می کردند که با کمک 
سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ۴۰۰ هزار خانوار دیگر به این 
تعداد اضافه شد و در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار خانواری که 

معلول هستند از سازمان بهزیستی مستمری دریافت می کنند.
نحوی نژاد با اشاره به نارضایتی برخی مستمری بگیران گفت: با 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن و توجه دولت و مجلس 
امید است بتوانیم دغدغه و معیشت این افراد را کاهش دهیم و به 

مسائل پیشگیری و آموزش تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: بعد از پیگیری های بسیاری از گروه های غیردولتی، 
دولتی، نمایندگان مجلس و سازمان بهزیستی امسال این قانون که 
از ضمانت و پیگیری های مالی دولت برخوردار است به تصویب 
رسید و سازمان برنامه و بودجه موظف است که اعتبارات این 
قانون را فراهم کند و به طور حتم بعد از دریافت این اعتبارات 

شاهد اتفاقات مثبتی در این قانون خواهیم بود.
بالتکلیفی بیش از هزار  واحد مسکونی معلوالن در 

هشتگرد
درحالیکه یافتن خانه ای مناسب برای معلوالن یکی از نیازهای 
اصلی و دشوار آنها به شمار می رود نایب رئیس سازمان جهانی 
معلوالن معتقد است که معلوالن برای خرید مسکن با چالش های 
معلول  فرد  دارای  خانواده های  معموال  هستند.  روبه رو  زیادی 
هزینه های زیادی را متحمل می شوند و به همین خاطر افراد دارای 
معلولیت مجبور هستند در خانه هایی سکونت داشته باشند که از 
کیفیت کمتری برخوردار است این در حالیست که قرار بود دولت 
طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ۱۰ درصد از واحدهای 
مسکن ارزان قیمت را برای معلوالن بسازد اما این مسئله هنوز 

محقق نشده است.
افراد معلول  اینکه خانواده های دارای  به  اشاره  با  محمودنژاد 
جهت خرید و یا ساخت مسکن ۳۰ میلیون تومان هزینه دریافت 
می کنند معتقد است که این مبلغ معادل یک دهم قیمت خانه  ۶۰ 
متری در منطقه متوسط تهران است و حتی با این مبلغ نمی توان 

مسکنی را در مناطق روستایی یا محروم برای معلوالن ساخت.
به گفته وی در حال حاضر بیش از هزار و ۲۰ واحد مسکونی 
برای معلوالن جسمی و نابینا در هشتگرد به دلیل عدم احساس 
مسئولیت مسئوالن در تعاونی های مسکن بالتکلیف مانده است؛ 
معلوالنی که بیش از ۸۰ درصد هزینه یک مسکن را پرداخت 

کرده اند.
در همین راستا محمودنژاد از وزارت رفاه خواست که به مناسبت 
آنها  مسکن  تعاونیهای  تکمیل  به  نسبت  معلوالن  جهانی  روز 
که در سراسر کشور بالتکلیف مانده علی رغم تفاوتهای اسمی 
تحت عنوان "مسکن مهر" یا "مسکن اجتماعی" اقدام کند. این 
درحالیست که معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به 
خدمات رفاهی و مسکن گفت: از زمان اجرای قانون حمایت از 
حقوق معلوالن حدود هفت هزار مسکن ساخته شده و در اختیار 
معلوالن قرار گرفته و ۱۱ هزار مسکن نیز در دست ساخت است.
پرداخت 3۰ میلیون کمک بالعوض برای تامین مسکن 

به معلوالن
سازمان  بین  جانبه  سه  تفاهم نامه   به  باتوجه  وی  گفته  به 
بهزیستی، بنیاد مستضعفان و خیرین مسکن ساز، ۱۵ میلیون از 
طرف بنیاد مستضعفان، ۱۰ میلیون از طرف سازمان بهزیستی 
و پنج میلیون توسط خیرین مسکن ساز جهت تامین مسکن به 
معلوالن پرداخت می شود؛ یعنی در مجموع ۳۰ میلیون بودجه 

بالعوض به معلوالن در این زمینه ارائه می شود.
نحوی نژاد با بیان اینکه معلوالن مناطق محروم و روستایی برای 
دریافت این هزینه در اولویت قرار دارند خاطرنشان کرد: طبق قانون 
حمایت از حقوق معلوالن قرار بر این است که زمین رایگان نیز در 
اختیار معلوالن قرار گیرد و وزارت راه و شهرسازی موظف است 
درصدی از مسکن های خود را به معلوالن تعلق دهد در همین 
راستا به منظور مناسب سازی محل زندگی افراد دارای معلولیت نیز 
در سال جاری ۲۷ میلیارد تومان برای مناسب سازی محل زندگی 
معلوالن اعتبار دریافت کرده ایم چراکه نبود دسترسی مناسب در 
زندگی معلوالن یکی از مسائلی است که موجب تضعیف روحیه و 

عدم اعتماد به نفس آنها می شود.
به گفته وی، طبق برآوردی که سازمان بهزیستی برای اجرای 
این سازمان  انجام داده است  از حقوق معلوالن  قانون حمایت 
نیازمند ۱۲ هزار میلیارد بودجه است این در حالیست که بودجه 
حوزه توانبخشی در سال جاری تنها حدود هزار میلیارد تومان بوده 
و این مسئله نشان  از این مسئله دارد که باید جهش اساسی تری 
در تمهیدات خود داشته باشیم البته به نظر می رسد دولت در این 

زمینه برنامه های خوبی دارد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی معتقد است که اگرچه 
ممکن است نتوانیم قانون جامع را به طور کامل در سال آینده 
اجرا کنیم اما به نظر می رسد با توجه به تمهیدات در نظر گرفته 
شده برخی از دغدغه ها بر اساس اولویت ها برطرف شود که بعد از 
بهتر شدن وضع مالی و بازگشت منابع مالی به طور حتم می توانیم 

بخش های دیگر قانون را نیز اجرا کنیم.

جلسه فراکسیون نمایندگان والیی مجلس

شریعتمداری: جزئیات همه معامالت را علنی می کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون در مسیر شفاف سازی نتایج 
خیلی خوبی به دست آورده ایم و تا سه ماه آینده همه معامالت را علنی 

می کنیم زیرا اصل بر شفافیت است.
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطال رسانی وزارت تعاون، »محمد شریعتمداری« در 
جلسه امروز)یکشنبه( با فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، شفاف سازی را راهبرد 
خود در این وزارتخانه بیان کرد و گفت: تاکنون در این مسیر نتایج بسیار خوبی به 

دست آورده ایم.
وی در ادامه به موضوع اقدامات انجام شده در بخش پتروشیمی اشاره کرد و افزود: 
سیاست گذاری ما در حوزه پتروشیمی تشکیل هلدینگ های بزرگ و موثر است تا 
وضعیت شرکت  ها را از این شرایط گسترده به لحاظ مدیریتی، خارج کنیم؛ در مورد 

فعالیت های فوالد، سیمان و ... نیز همین سیاست ها دنبال می شود.
 خواستار پرداخت مطالبات تامین اجتماعی هستیم

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شفاف سازی راهبرد ما در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ادامه خواهد داشت، افزود: امسال و سال آینده 
شرایط متفاوت است و اولویت های بودجه ای نیز باید متفاوت باشد؛ ما خواستار 
پرداخت مطالبات تامین اجتماعی هستیم. وی گفت: اگر مطالبات پرداخت نشود 
چگونه می توانیم تعهدات بیمه ای خود را انجام دهیم؟ ترتیبات پرداخت مطالبات 

تامین اجتماعی باید در بودجه ۹۸ دیده و تصویب شود.

 همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی نیز درباره این جلسه 
گفت: نمایندگان مجلس بر حمایت و تقویت بخش تعاونی ها و کارآمدسازی آن ها به 
عنوان زمینه ساز اشتغال و همچنین بر ضرورت پرداخت وام های اشتغالزایی تاکید 

دارند.
سیدحسین نقوی حسینی افزود: در ابتدای جلسه نکات و نظرات نمایندگان مطرح 
شد و وکالی ملت بر هدایت و مدیریت دقیق تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران 
به عنوان حق الناس و جلوگیری از دست اندازی دولت به حقوق کارگران تاکید کردند.

وی با بیان اینکه نمایندگان حاضر در جلسه بر استفاده از مدیران توانمند، کارآمد 
و آشنا به کار در این وزارتخانه و ضرورت پرداختن جدی به اشتغالزایی تاکید کردند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس به تاکید نمایندگان بر همسان   سازی 
حقوق بازنشستگان و اجرای مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: 
توجه بر شرایط سخت بازنشستگان و در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای آن ها از 

جمله موارد دیگری بود که نمایندگان بیان کردند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی به تاکید نمایندگان بر ضرورت 
رسیدگی به شرایط درمانی، مراکز درمانی و بیمارستان های تامین اجتماعی اشاره کرد 
و افزود: ضرورت احیا و تقویت تعاونی های مرزنشینان برای اشتغال در مناطق مرزی 

نیز مورد دیگری بود که از سوی نمایندگان مطرح شد.


