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روایتی تلخ از سالمندان سرراهی

برو کرونا ساکت شد برگرد

 1000روستا به شبکه ملی اطالعات
متصل شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :نخستین گام دولت سیزدهم
در توسعه ارتباطات روستایی برداشته شد
صفحه 12

صفحه 11

لزوم ایجاد بانک
اطالعات معلوالن جویای کار

یادداشت

در گفتوگو با «ایران» قانون  3درصد اشتغال معلوالن بررسی شد

پرستو رفیعی

خبرنگار

همــواره قســمت عمــده منابــع کشــور صرف
توســعه مشــاغل موجــود در جامعــه یــا ایجاد
مشــاغل جدید میشــود تــا به واســطه کاهش
بیــکاری ،اوضاع اقتصــادی و اجتماعی کشــور
بهبود پیدا کند .از ســوی دیگر داشــتن شــغل و
گذران زندگی با کســب درآمد مکفی ،از حقوق
تــک تــک شــهروندان یــک جامعه محســوب
میشــود .افــراد دارای معلولیــت نیــز از ایــن
قاعده مســتثنی نیستند و ایجاد شغل و فراهم
کردن شرایط دستیابی آنها به مشاغل مختلف
در راســتای خودکفایــی و اســتقالل ایــن گــروه
از جامعــه از اولویتهــای دولتمران به شــمار
میآید .در این راستا از دیرباز اقدامات بسیاری
صــورت گرفتــه کــه برخــی بینتیجــه مانــده و
برخــی دیگــر ثمــر بخــش بودهانــد .تصویــب
قانون اختصاص ســهدرصد ســهمیه اشتغال
ســازمانها و نهادهــای دولتــی بــه معلــوالن،
روح تــازهای در کالبد اشــتغال معلولین دمید
بهطــوری که بســیاری گمان میکردند مشــکل
اســتخدامی معلولیــن در مشــاغل رســمی و
دولتــی با تصویــب این قانون برطــرف خواهد
شــد .اما شــواهد و نارضایتی برخی مسئولین و
همچنین افراد دارای معلولیت نشان میدهد
ایــن قانــون نتوانســته آنگونه که باید مشــکل
اشــتغال معلولیــن را کاهــش دهــد .البتــه بــه
اعتقــاد کارشناســان ،ایــن امر ناشــی از ضعف
قانون نیســت بلکه مشــکل به نحوه اجرای آن
توســط برخی نهادها ،دســتگاهها و مؤسســات
بازمیگردد.محمدرضــا شــهبازی ،مدیــرکل
دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در
توگو با «ایران» از نحوه اجرای این قانون و
گف 
برخی موانع موجود چنین میگوید :براســاس
مــاده  15قانــون حمایــت از حقــوق معلولین
تمامــی دســتگاههای دولتــی ،عمومــی و همه
ســازمانها ،مؤسســات ،شــرکتها ،نهادهــای
انقالبــی ،شــهرداریها و بانکها کــه از بودجه
دولتی اســتفاده میکنند میبایست سهدرصد
از مجوزهــای اســتخدام خود را به افــراد دارای
معلولیت اختصاص دهند.
در ســالهای اخیر با هماهنگــی و پیگیریهای
انجــام شــده توســط ســازمان بهزیســتی و
پیگیریهای مکرر سازمان اداری و استخدامی
کشــور خوشــبختانه در صددرصــد مجوزهــای
صــادر شــده بــرای اســتخدام در ســازمانهای
دولتی ســهمیه سهدرصد اســتخدام معلوالن
لحاظ شده است.
وی بــا تأکید بــر اینکه در حــال حاضر هیچ
دســتگاه دولتی وجود ندارد که مجوز استخدام
گرفته باشد اما سهدرصد سهم معلولین در آن
لحاظ نشــده باشــد ،میافزاید :در سال گذشته
مجموعاً  1306مورد ســهمیه استخدامی برای
 23دســتگاه اجرایی داشــتیم کــه از این تعداد

 961مــورد مربــوط به ســهمیههای ســال  99و
 345مورد نیز از سالهای قبل ذخیره شده بود.
چون ســهمیههای تعیین شده برای معلولین
ســتارهدار میشــود بــه ایــن شــکل تخصیــص
مییابد که افراد در آزمون آن شــرکت میکنند
و با کســب حدنصاب نمره علمی وارد مرحله
مصاحبه میشوند .اگر شرکت کننده در مرحله
مصاحبه مردود شــود سهمیه خالی میماند و
برای دورههای بعد ذخیره میشود.
مدیــرکل دفتــر توانمندســازی ســازمان
بهزیســتی در توضیح ســتاره دار شدن سهمیه
معلولیــن میگوید :تمام ســهمیه معلوالن از
مجوزهای صادر شده برای دستگاههای دولتی
ســتاره دار شــده به این معنا که فقط معلوالن
پــس از قبولــی در آزمــون نهایــی در آن رســته
شــغلی به کار گرفته میشوند و هیچ دستگاه و
ســازمانی نمیتواند فرد دیگری را در آن رسته
شغلی به کار گیرد.
ëëخروجی  40درصدی اســتخدام معلوالن در
آزمونهای استخدامی
شــهبازی تصریــح میکنــد :براســاس
گزارشهــای بــه دســت آمــده از ایــن 1306
ســهمیه مجموعــاً  503نفــر اســتخدام نهایی
شــدهاند؛ ایــن عدد نشــان میدهــد در نهایت
حــدود  40درصد ایــن افراد توانســتند مراحل
را کامــل طی کنند تا به اســتخدام ســازمانها و
نهادهای مربوطه درآیند .در مورد ســالجاری
نیز تا امروز 13دســتگاه اجرایی مجوز گرفتهاند
و ســهمیه ســه درصــد مخصــوص اســتخدام
معلولیــن از آن مجــوز  1816مــورد اســت .این
عدد مربوط به مجموع مجوزهای ســالجاری
و باقی مانده مجوز دستگاهها در سالهای قبل
اســت .از این  13دســتگاه اجرایی در سال 1400
تنهــا وزارت علــوم بــا  60ســهمیه اســتخدامی
بــرای معلــوالن ،آزمــون اســتخدامی خــود را
برگــزار کرده اســت .البتــه مجوزهایــی که برای
وزارت بهداشت صادر میشود از این آمار جدا
است.
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر توانمندســازی
ســازمان بهزیســتی ،بســیاری از ســهمیههای
استخدام وزارت بهداشت و درمان نیز با وجود
ســهمیه بــاال خالــی میمانــد .وی در توضیــح
ایــن موضــوع میگوید :البتــه در زمینــه وزارت
بهداشت و درمان مشکل خاصی وجود ندارد،
تعــداد مجوزهایی کــه ایــن وزارتخانه میگیرد
خیلی زیاد است اما باید افراد متخصص برای
این مشــاغل استخدام شوند .از این رو معموالً
مجوزهــای ایــن وزارتخانه بــه دلیل تخصصی
بودن مشــاغل مورد نیاز خالــی میمانند .مثالً
اگرایــن وزارتخانه پزشــک و پرســتار اســتخدام
میکند باید فرد تخصص این رشــته را داشــته
باشد تا بتواند آن سهمیه را از آن خود کند.
وی تأکیــد میکنــد :ما در حــال حاضر برای
ســتارهدار کردن ســهمیه ســه درصد استخدام

ســازمانهای دولتــی بــا مشــکل جــدی مواجه
نیســتیم و ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور
توجه ویــژهای به این موضــوع دارد و همکاری
و دقت باالیی را در این زمینه اعمال میکنند.
ëëدلیل نارضایتی معلولین چیست؟
بــا وجــود اقدامــات مطلوبــی کــه در زمینــه
اشــتغال افــراد دارای معلولیــت از طریــق
ایــن قانــون صــورت گرفتــه امــا همچنــان
نارضایتیهایی وجــود دارد و عملکرد برخی از
دســتگاهها و وزارتخانهها مانند وزارت آموزش
و پــرورش در این باره مــورد اعتراض معلولین
کشــور قــرار گرفتــه اســت .بــه راســتی مشــکل
کجاست؟
مدیــرکل دفتــر توانمندســازی ســازمان
بهزیســتی در پاسخ به این سؤال میگوید :چند
عامل باعث شده که این قانون آنگونه که مورد
توقــع افــراد دارای معلولیــت بود اجرا نشــود.
نخســتین عامل کسب حد نصاب نمره علمی
در آزمونهــای اســتخدامی اســت .در توضیح

اجرایی معتقد باشــد کــه فرد معلــول توانایی
انجــام کار را نــدارد ،میتوانــد بــه راحتــی او را
اســتخدام نکند .به همین دلیــل با وجود اینکه
ما در کمیته ارزیابی این سازمانها و دستگاهها
نماینــدهای داریم که از حق فــرد معلول دفاع
میکند اما چون تصمیمگیرنده نهایی دستگاه
اجرایی است ،در خیلی از موارد علیرغم اینکه
نمایندگان ما معتقدند که فرد معلول توانایی
تصدی آن شــغل و انجام فعالیتهای مربوط
به آن را دارد دســتگاه اجرایی از اســتخدام فرد
سرباز میزند .متأسفانه قانون هم این اجازه را
به آنها داده است که فرایند استخدام را منتفی
اعالم کنند.
ëëدر بخــش نظــارت بــر اجــرای قوانیــن
استخدامی معلوالن ضعف داریم
شهبازی تصریح میکند :تمام دستگاههای
دولتی ،شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالبی و
همچنین دستگاههای عمومی و غیردولتی که
از بودجــه دولت اســتفاده میکنند میبایســت

تمام دستگاههای دولتی ،شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالبی
و همچنین دستگاههای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولت
استفاده میکنند میبایست قانون سه درصد سهمیه را رعایت کنند.
اما متأسفانه خیلی از این مؤسسات قانون را آنگونه که باید رعایت
نمیکنند و متأسفانه ما از تخطی آنها بیاطالع هستیم و علیرغم
پیگیریها و مکاتباتی که مکرراً انجام میدهیم متوجه تخطی آنها
نمیشویم
این مــورد باید بگویم ،معلولین در ســنجش و
کسب حد نصاب نمره علمی مانند سایر افراد
جامعــه در نظــر گرفته میشــوند .این درحالی
است که برای جانبازان کشور که در آزمونهای
اســتخدامی شــرکت میکنند حدنصــاب نمره
علمــی وجــود ندارد .ما در ســازمان بهزیســتی
بســیار تالش کردهایم تــا بتوانیم در این بخش
برای معلولین تخفیف بگیریم .مثالً  80درصد
حــد نصاب نمره علمی افراد عادی برای افراد
دارای معلولیــت محاســبه شــود اما چــون این
موضــوع نیازمند تصویب قانون اســت تاکنون
موفق نشدهایم آن را به نتیجه برسانیم.
وی اضافــه میکنــد :از ســوی دیگــر افرادی
کــه موفــق به کســب حد نصــاب نمــره علمی
میشــوند کــه خوشــبختانه تعــداد زیــادی هم
هســتند بایــد توانایــی انجــام آن کار و تصــدی
آن شــغل را از دیــدگاه آن دســتگاه اجرایــی
اســتخدام کننده داشته باشــند .به این معنا که
طبــق آییننامه بند ز مــاده  42قانون مدیریت
خدمــات کشــوری که به تصویب هیــأت دولت
رســیده اســت ،اجازه و تأیید صالحیــت انجام
کار فرد جویای کار به دستگاه اجرایی استخدام
کننده ســپرده شده اســت .از اینرو اگر دستگاه

قانــون ســه درصد ســهمیه را رعایــت کنند .اما
متأســفانه خیلــی از ایــن مؤسســات قانــون را
آنگونه کــه باید رعایــت نمیکنند و متأســفانه
ما از تخطی آنها بیاطالع هســتیم و علیرغم
پیگیریها و مکاتباتی که مکرراً انجام میدهیم
متوجــه تخطــی آنهــا نمیشــویم .چــون ایــن
مؤسســات مانند ســازمانهای دولتی نیســتند
که برای اســتخدام نیروی کار از ســازمان اداری
و اســتخدامی کشــور مجوز بگیرند .آنها قوانین
خودشان را دارند و ما از نحوه استخدام نیرو در
این مؤسسات بیاطالع هستیم.
وی اســتمداد از کمیتــه مــاده  31قانــون
حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت
را یکــی از تالشهــا بــرای حــذف تخطــی ایــن
دســته از مؤسســات و شــرکتهای دولتی که از
بودجه دولتی اســتفاده میکنند عنوان میکند
و میگویــد :از طریــق کمیتــه مــاده  31قانــون
حمایــت از حقــوق معلــوالن کــه رئیــس آن
معــاون اول رئیس جمهــور و دبیر آن وزیر رفاه
و رئیــس دبیرخانــه کمیته هم رئیس ســازمان
بهزیســتی کشــور اســت پیگیریهایــی صورت
گرفتــه اســت تــا بتوانیــم شــاهد اجــرای قانون
دراین بخشها هم باشیم.

امیر حسام زرافشان  /ایران

از قانون تا اجرا؛ راه سخت معلوالن
مدیــرکل دفتــر توانمندســازی ســازمان
بهزیســتی بــا تأکید بــر اهمیت نقش ســازمان
اداری و اســتخدامی کشــور در ایــن موضــوع
میافزاید :ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور
براســاس ماده  15حمایت از حقوق معلولین
موظــف به انجــام اقدامات الزم بــرای اجرایی
شــدن این قانــون و همچنین نظــارت بر نحوه
اجــرای آن اســت .خوشــبختانه در بخش اجرا
بســیار خــوب عمــل شــده و همــه مجوزهــا بــا
اختصاص سهمیه معلولین برای دستگاههای
دولتی در نظر گرفته شــده اســت .اما در بخش
نظارت ،متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و این
ســازمان نظارت بر حســن اجــرا را وظیفه خود
نمیداند .این درحالی اســت که قانون نظارت
را برعهده این سازمان قرار داده است.
وی اظهــار میکنــد :همچنیــن براســاس
تبصره 2همین قانون باالترین مسئول دستگاه
اجرایــی نهادهــای عمومــی و غیردولتــی،
شــهرداریها ،بانکها و ...کــه مکلف به اجرای
دقیــق این ماده قانونی شــدهاند اگــر به وظیفه
خــود عمــل نکننــد و از قانــون تخطــی کننــد
متخلف محسوب میشــوند .متخلفان حسب
مــورد بــا حکــم مراجــع ذیصــاح به مجــازات
تعزیــری جــزای نقدی درجــه  5تــا  8موضوع
مــاده  19قانــون مجــازات اســامی مصوبه اول
اردیبهشــت ســال  92و انفصال موقــت یا دائم
از خدمــات عمومی ،تنزل مقــام یا محرومیت
از انتصــاب به پســتهای حســاس و مدیریتی
یــا اخــراج از نهــاد یــا ســازمان متبــوع محکوم
میشــوند .ایــن نشــان میدهــد قانــون بســیار
محکم و دقیق با متخلفــان این قانون برخورد
میکنــد امــا چون نهــادی کــه باید ایــن وظیفه
را انجــام دهــد مطالبهگری نمیکنــد قانون به
صورت کامل اجرایی نمیشــود کــه امیدواریم
با پیگیریهایی که انجام میدهیم بزودی این
قانون به طور کامل اجرایی شود.
ëëچالشهای استخدام در آموزش و پرورش
شــهبازی در توضیــح دلیــل شــکایات مکرر
معلولیــن از رد صالحیت اســتخدامی توســط
وزارت آموزش و پرورش میگوید :مشــکلی که
بــا آموزش و پرورش داشــتهایم و البته در حال
حاضــر ایــن مشــکالت بهشــدت کاهــش یافته
ایــن اســت کــه آمــوزش و پــرورش هنــوز افراد
دارای اختــاالت بینایی شــدید و خیلی شــدید
یا نابینایی و کمبینایی شدید رابه عنوان معلم
نمیپذیرد.
در واقــع اگــر تعــداد اعتراضــات نســبت به
آمــوزش و پرورش بیشــتر اســت به ایــن دلیل
اســت کــه هــم تعــداد مجوزهایــی کــه بــرای
استخدام میگیرد زیاد است و هم اینکه گروهی
مانند نابینایان را برای مشــاغلی مانند دبیری،
نمیپذیــرد .البتــه توافقهای متعــددی با این
ســازمان صــورت گرفتــه و اتفاقــات مثبتی هم
افتاده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم.

افــراد دارای معلولیــت
بزرگتریــن اقلیــت جهان را
تشــکیل میدهند .ایــن گروه
کــه در حــال حاضــر حــدود
علی همت
15درصــد افــراد کشــور را
محمودنژاد
تشــکیل میدهند در گذشته
رئیس انجمن حمایت
از طیــف گســترده حقــوق
از حقوق معلوالن
اجتماعی ،مدنی ،اقتصادی
و سیاســی بیبهره بودند ،اما
امروزه به یمــن انجام فعالیتهای مدنی و همچنین
الیحه قانون حمایت از حقــوق افراد دارای معلولیت
به طور روزافزون در گســترش فعالیتهای اجتماعی
و اقتصــادی جامعــه مشــارکت دارنــد .امــا متأســفانه
شــکاف درآمدی و نوع مشــاغل ایجاد شــده یــا واگذار
شده برای این افراد ،یکی از مهمترین و پرچالشترین
تبعیضهایــی اســت که بــه طور مــداوم بــر معلوالن
تحمیل شده و فریاد آنها را برآورده است .این درحالی
اســت که افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر افراد
جامعه باید از حقوق و شرایط یکسان برخوردار باشند.
در جهــت رفــع این تبعیضهــا ،قانــون حمایت از
معلــوالن در تاریــخ بیســتم اســفند ماه ســال  1396با
هدف کاهش تبعیضها به حداقل به تصویب رســید.
مــاده  15ایــن قانــون صراحتاً به اســتخدام با ســهمیه
ســ ه درصــد افــراد دارای معلولیت اشــاره مینماید و
میگویــد« :دولــت مکلــف اســت حداقل ســ ه درصد
از مجوزهای اســتخدامی (رســمی،پیمانــی ،کارگری)
دســتگاههای دولتــی و عمومــی اعــم از وزارتخانههــا،
سازمانها ،مؤسسات ،شرکتها و نهادهای عمومی و
انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور
اســتفاده مینماینــد بجز مــوارد ذکر شــده در بندهای
(ت) و (ث) مــاده ( )11ایــن قانــون را بــه افــراد دارای
معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد».
همچنیــن در بنــد (ت) مــاده  11بــه اختصــاص
 30درصــد از پســتهای ســازمانی تلفنچــی (اپراتــور
تلفــن) دســتگاهها ،شــرکتهای دولتــی و نهادهــای
عمومی به افراد نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت
جســمی ،حرکتــی و بنــد (ث) ایــن مــاده قانونــی بــه
اختصاص  30درصد از پســتهای سازمانی متصدی
دفتری وماشیننویسی دستگاهها ،شرکتهای دولتی
و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی،
حرکتــی اشــاره دارد .در ایــن راســتا هرچنــد مقاومــت
دستگاههای مختلف برای تعیین سهمیه و همچنین
رعایــت ســهمیه ســ ه درصــد اشــتغال افــراد دارای
معلولیت بسیار زیاد بود ولی سرانجام با پیگیریهای
مــداوم نهادهــای مدنی معلــوالن و نهادهــای متولی
اجرای قانون ،این س ه درصد به طور رسمی در سازمان
امور اســتخدامی کشــوری برای افراد دارای معلولیت
معین گردید.
متأســفانه بــه رغــم اینکــه ســازمان اســتخدامی
کشــوری ،ســهمیه ســ ه درصــد ایــن افــراد را پــس از
چانهزنیهــای بســیار لحــاظ نمــود و در ســال گذشــته
ســهمیه افراد دارای معلولیت تعداد  1200نفر برآورد
شد ،بازهم بیش از هفتصد جایگاه شغلی اختصاص
یافته به افراد دارای معلولیت توسط نهادهای دولتی
بدون استفاده در ســازمان امور استخدامی کشور باقی
مانده اســت ،هرچند که این ســهمیه برای استفاده در
ســالهای بعد ذخیره میشــود اما حقیقت این است
که این افراد امروز نیازمند شــغل مناسب برای تأمین
معاش خود و اعضای خانوادهشان هستند.
ایــن موضوع دالیل مختلفی دارد کــه از میان آنها
میتــوان بــه نبــود بانک اطالعاتــی معلــوالن نیازمند
شــغل متناســب کــد رشــته محل ،درخواســت شــغل
و وضعیــت جســمی ،اشــاره کرد .شایســته اســت وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی که با شــعار ســاالنه یک
میلیــون شــغل ،وارد عرصــه خدمتگــزاری بــه مــردم
شــده اســت و رئیــس ســازمان بهزیســتی بهعنــوان
متولــی پیگیری قانون حمایــت از حقوق افــراد دارای
معلولیت دســتور فرمایند در اسرع وقت با هماهنگی
معاونت توانبخشــی ،معاونت مشارکتهای مردمی
و همچنین اداره انفورماتیک سازمان بهزیستی ،ساز و
کارهای الزم جهت تشــکیل بانک اطالعاتی معلولین
نیازمند شــغل بــه منظــور بهرهگیری هرچه بیشــتر از
ســهمیه ســه درصد اشــتغال افراد دارای معلولیت و
همچنین تبادل اطالعات با ســازمانهای غیردولتی و
شرکتهای خصوصی اقدام الزم را فراهم آورند.
البته ناگفتــه نماند که درحال حاضر با وجود اینکه
در قانــون صراحتــاً بیــان شــده کــه همه دســتگاههای
ن هــا،
دولتــی و عمومــی اعــم از وزارتخانههــا ،ســازما 
مؤسســات ،شــرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی و
دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشوراستفاده
میکنند باید این قانون را رعایت کنند اما بازهم برخی
از شــرکتها و دســتگاههای دولتی که از بودجه دولتی
اســتفاده میکنند برای اســتخدام نیروی کار ســاز و کار
مشــخصی ندارند و سازمان امور اســتخدامی کشور در
نحوه و میزان اســتخدام آنها دخالتی ندارد این قانون
را بدرســتی اعمال نمیکنند .از اینرو به نظر میرســد
باید سیستم نظارتی قوی برای نظارت بر عملکرد این
دســته از شرکتها و سازمانها نیز معین شود تا بتوان
این ماده قانونی را بدرستی در کشور اجرایی کرد.

