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حقوق معلمان  ۱۰تا  ۲۰درصد ،پلکانی افزایش مییابد

معــاون حقوقی و امــور مجلــس وزارت آموزش
و پــرورش گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش حقــوق
کارکنــان دولت ۴۰۰ ،هزار تومــان به حقوق ثابت
معلمان افزوده میشــود که این مقــدار با حفظ
درصــد افزایش حقوق به میــزان  ۱۰تا  ۲۰درصد،
بهصــورت پلکانی خواهد بــود .به گزارش ایســنا
حجتاالســام تیمور علی عســگری در حاشــیه
گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران و مدیران
کل آموزش و پرورش استانها گفت :بودجه ما در
حوزه نوســازی و بازســازی مدارس و بودجههای

عمرانی از نظرکارشناسان بسیار مطلوب ارزیابی
شــده و بودجه عمرانی حدوداً ســه برابر افزایش
پیــدا کرده اســت .وی افــزود :با توجه بــه افزایش
حقــوق کارکنان دولت ۴۰۰ ،هزار تومان به حقوق
ثابــت معلمان افزوده میشــود که ایــن مقدار با
حفــظ درصد افزایش حقــوق به میــزان  ۱۰تا ۲۰
درصــد ،بهصــورت پلکانــی خواهــد بود.افزایش
حقــوق بــرای معلمــان به جهتــی که از شــرایط
ناعادالنــه پرداخــت حقــوق در کشــور بیبهــره
نبودهاند از یک حمایت نســبی خوبــی برخوردار

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد

اســت و در برخــی از معلمــان کــه حقــوق پایین
میگیرنــد و در آغاز اســتخدام هســتند در حدود
۴۵درصد افزایش حقوق را خواهیم داشت .علی
عســگری با اشــاره به مصوبه معافیــت آموزش
و پــرورش از پرداخــت قبــوض بــرق و آب و گاز
مدارس نیز گفت :اگر برای مدرسهای قبض برود
و مطلــع شــویم ،میتوانیم شــکایت کنیم چون
طبق مصوبــه مجلــس معافیت بــرای مدارس
را داشــته اســت.معاون حقوقــی و امــور مجلس
وزارت آمــوزش و پرورش همچنین به رتبهبندی

معلمان اشــاره کرد و گفت ۲۰۰۰ :میلیارد تومان
در بنــد  ۹قانون بودجه  ۹۸بــرای رتبهبندی دیده
شده است .همچنین مجلس مصوبه مهمی در
زمینــه ســاختمانها ،امــاک و مدارســی دارد که
در اختیار دســتگاهها و اشــخاص دیگری اســت و
باید ظرف مدت شــش ماه بــه آموزش و پرورش
باز پس داده شــود .مصوبهای دیگری هم درباره
زمینهای آموزشــی داریم کــه میتوانیم کاربری
آنها را تبدیل به احسن و درآمد پایدار کنیم البته
این یکی از راههای درآمدزایی است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن در گفت وگو با «ایران»:

هزینه هر ویلچر معادل حقوق دو ماه یک کارگر است
الهه زارعی
خبرنگار

عکس :ابوالفضل نسایی/ایران

در ماههــای اخیــر تأثیــرات تحریمهــای امریــکا
علیــه ایــران و افزایــش نــرخ ارز مشــکالت زیــادی
بــرای معلــوالن ایجــاد کــرده اســت به نحــوی که
زندگــی برخــی از آنهــا بهدلیــل افزایــش قیمــت
وســایل و تجهیزات مــورد نیاز ،بویــژه تهیه ویلچر
بــا دشــواریهایی مواجــه شــده که ضروری اســت
مســئوالن بهزیســتی بــرای حــل ایــن مشــکالت
اقدامــات اساســی انجــام دهنــد چراکــه خیلــی از
معلــوالن در صورت نداشــتن این وســیله زندگی
روزمرهشان از روال عادی خارج میشود.
حســین نحوینــژاد ،معــاون توانبخشــی
ســازمان بهزیستی کشــور در گفتوگو با «ایران»
میگوید :درباره پشت نوبتیهای دریافت ویلچر
ایــن نگرانــی وجــود نــدارد کــه ایــن افــراد مدت
طوالنی در صف انتظار باشند ،معلولی در کشور
وجود ندارد که برای دریافت ویلچر یک سال در
نوبــت بوده باشــد و تعداد  17هزار پشــت نوبتی
دریافت ویلچر هم مقطعی است.
نحوینــژاد میافزایــد :احتمــال دارد رونــد
بررســی در کمیســیون و خریــد ویلچــر چندمــاه
طول بکشد ،اما چشم انتظاری در صف دریافت
ویلچر یک سال زمان نمیبرد مگر اینکه استانی
برای خرید با مشــکل مواجه شــده باشد یا اینکه
کوتاهی از جانب یکی از مدیران اســتان رخ داده
باشــد .معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی
کشــور ادامه میدهد :بسیاری از خریدهای لوازم

و تجهیــزات مــا در اســفندماه رخ میدهد که در
فروردین سال جدید هم توزیع میشود.
وی دربــاره مــدت زمانــی کــه یــک معلــول
در نوبــت دریافــت ویلچر قــرار میگیــرد ،اظهار
میکنــد :افــراد دارای معلولیت بویــژه معلوالن
جســمی حرکتی شدید زیر شش ماه ویلچر خود
را دریافــت میکننــد و اگر این پروســه طوالنیتر
شود باید دلیل آن مورد بررسی قرار بگیرد.
معاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور
دربــاره بودجــه  98ســازمان بهزیســتی میگویــد:
دربــاره بودجــه ســال  98ناراضی نیســتیم چراکه
نســبت بــه ســایر ارگانهــا ،برنامههــای وضعیت
توانبخشی خیلی بهتر اســت؛ تمام دستگاهها اگر
بودجهشان  10تا  15درصد رشد میکند ولی بودجه
بهزیســتی سال آینده بین  50تا  60درصد افزایش
پیــدا میکنــد .وی ادامــه میدهد :درســت که این
بودجــه رضایتبخش و ایدهآل نیســت و نمیتوان
ادعا کرد که شــرایط ما مشــابه اروپا میشود ،اما در
مقایســه با ســایر دســتگاهها وضعیت توانبخشی
خیلــی بهتــر اســت .نحوینــژاد دربــاره وضعیت
بــرای جامعــه هدف در ســال  98میافزاید :ســال
جدید سال خوب نسبی برای جامعه هدف ارزیابی
میشود ،البته باید گفت اگر رضایت سنجی انجام
شــود ممکــن اســت  60درصــد از شــرایط موجود
راضــی نباشــند به طــور مثــال افزایش مســتمری
معلــوالن از  160هــزار تومــان بــه 300هــزار تومان
برای جامعه هدف رضایتبخش نیســت ،اما برای
ما جهش محســوب میشــود ،این بودجه با توجه

به شــرایط تحریم ،کشور و ســایر دستگاهها بودجه
خوبی به شمار میآید .وی درخصوص ویلچرهای
تولیــد داخل میگوید :اگر خود من معلول باشــم
دوست دارم ویلچر خارجی سوار شوم ،اما با توجه
بــه اقتصــاد مقاومتی باید تــاش کنیــم روی پای
خودمــان بایســتیم ،اگــر بخواهیم بــر محصوالت
خارجی تکیه کنیم هیچ تولیدی در داخل صورت
نمیگیرد بنابراین باید به ســمتی حرکت کنیم که
وضعیت ویلچرهای تولید داخل را بهتر کنیم و در
صورت حمایت دولت و وزارت صنایع تولید داخل
جوابگوی نیاز جامعه هدف هست.
ëëقیمتهرویلچرچهاربرابرشدهاست
علی همت محمودنــژاد ،مدیرعامل انجمن
توگو با «ایران»
حمایت از حقوق معلوالن در گف 

میگوید :متأســفانه وضعیــت اقتصادی جامعه
در شــرایط کنونی با توجه به تحریمها و شرایطی
که برای معلوالن به وجود آمده بهگونه ایاســت
کــه امــروزه حداقــل هزینــه الزم بــرای خرید یک
ویلچر عادی دو ماه حقوق یک کارگر است.
وی میافزایــد :ویلچری بــا هزینه کمتر از این
که معلول بتواند از شــرایط الزم برخوردار باشــد
وجود ندارد ،بنابرایــن حداقل هزینه برای خرید
ویلچــر معمولــی دو میلیــون و  400هــزار تومان
اســت .محمودنژاد اظهار میکنــد :این در حالی
اســت کــه در یــک ســال گذشــته حداقــل هزینه
الزم بــرای خریــد یــک ویلچــر معــادل نصــف
حقــوق ماهانه یک کارگر بــوده که میتوان گفت
قیمــت هــر ویلچر چهار برابر شــده اســت .مدیر

عامل انجمن حمایــت از حقوق معلوالن ادامه
میدهــد :متأســفانه کاهــش مــواد ســلولزی و
افزایش قیمت وســایل بهداشتی از قبیل سوند و
ســایر مواد مورد نیاز افــراد دارای ضایعه نخاعی
سالمت آنان را بشدت به مخاطره انداخته است.
وی میگویــد :در دیــدار با گزارشــگر کمیســاریای
عالی حقوق بشــر ســازمان ملل در هفته گذشته
در دفتــر وزارت رفــاه از ایشــان خواســته شــد تــا
وضعیت اسفبار وسایل توانبخشی معلوالن را که
در اثر تحریمهای دولت امریکا علیه ایران ایجاد
شــده اســت گزارش کند .محمودنژاد میافزاید:
به گزارشــگر گفتم که براســاس کنوانســیونهای
جهانی و حقــوق معلوالن ســازمان ملل وظیفه
دارد رســیدن وســایل توانبخشــی و بهداشــتی
مــورد نیــاز معلــوالن را بــا قیمــت عادالنــه بــه
ایــران تضمین کنــد .وی درباره حل مشــکل 17
هزار پشــت نوبتی دریافت ویلچــر بیان میکند:
بــه نظر مــن راه حــل پشــت نوبتیها به دســت
مجلس است که برای سازمان بهزیستی بودجه
متمــم بزند چراکــه به هیچ عنوان بودجه ســال
 98بهزیســتی پاســخگوی نیاز معلوالن نخواهد
بــود .مهیــن رئیس دانــا ،رئیس گــروه تجهیزات
توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور
نیز روز دوشــنبه با اشاره به 17هزار معلول پشت
نوبت دریافت ویلچر گفته بود افزایش دو تا سه
برابــری قیمت کاالها و افزایش نیافتن اعتبارات
به همــان نســبت را میتــوان علت تعــداد زیاد
پشت نوبتیها دانست.

اهدای  910قبر رایگان در بهشت زهرا
به اهدا کنندگان عضو

مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهــرا از اختصاص بخشــی از
قطعــه  305بــه اهداکننــدگان عضــو طــی یک ســال و نیم
اخــــبار
اخیر خبر داد .طی  15ماه گذشته تاکنون  150نفر اهداکننده
عضو ،در قطعه  305بهشت زهرا به خاک سپرده شدهاند .پیش از این بخشی از
قطعه نام آوران به اهداکنندگان اختصاص داده شــده بود که به علت یک طبقه
بودن و همین طور ظرفیت محدود ،نمیتوانست جوابگوی باالی متوفیان باشد.
طی چند سال گذشته حدود  760اهداکننده عضو فقط در قطعه نام آوران دفن
شدهاند و این قطعه حاال دیگر ظرفیتش تکمیل شده است .هماکنون در بخشی
از قطعــه  ،305یــک قبر رایگان به اهداکننــدگان عضو تعلق میگیرد و البته خبر
خــوب آنکه خانوادههای ایــن افراد هم میتوانند طبقات دوم و ســوم این قبور را
با تخفیفات و تسهیالت ویژهای دریافت کنند.آنطور که سعید خال ،مدیرعامل
سازمان بهشت زهرا به «ایران» میگوید« :خانواده اغلب این افراد تقاضا داشتند
تا بعد از فوت درکنارعزیزانشان به خاک سپرده شوند ،اما به علت کمبود جا ،این
امکان میسر نبود و به همین علت بخشی از قطعه  305با ظرفیت باال به این افراد
اختصاص پیدا کرد».
درســال گذشــته از  4هزار مرگ مغزی در کشــور ،تنها  25درصد افراد یعنی 926
نفراعضای خود را اهدا کردهاند و این درحالی است که حدود  25هزار نفر در نوبت
انتظــار دریافــت عضو قرار دارند و نکتــه مهمتر آنکه هر فــرد میتواند  8عضو از
بــدن خود را اهــدا کند که در این صورت فردی در لیســت انتظار نخواهد ماند! به
گفتــه خال ،طی ســالهای اخیر ،همه اهداکنندگان عضو چــه آنها که پیش از این
در قطعه نام آوران دفن شــده و چه متوفیانی که امســال به قطعه  305هدایت
شــدهاند که در مجموع  910نفر میشــوند ،قبر رایگان دریافــت کردهاند و در واقع
این تســهیالت در جهت ترغیب و تشــویق مردم به این امر خداپســندانه و انسان
دوستانه بوده است .خال همچنین از رونمایی از تندیس ملی اهدای عضو در کنار
قطعه  305خبر داد .قطعه نام آوران از سال  82به غیر از اهداکنندگان عضو ،به
نویسندگان ،شعرا ،ورزشکاران و همه افرادی که در راه اعتالی ایران تالش کردهاند،
اختصاص پیدا کرده اســت .رئیس ســازمان بهشت زهرا با اشــاره به توافقی که با
مراکز و بیمارســتانهای پیوند اعضا مثل بیمارستانهای مسیح دانشوری و امام
خمینی(ره) امضا شده است ،میگوید :براساس این توافقنامه ،همه اهداکنندگان
عضو در این قطعه ( )305به طور رایگان به خاک سپرده خواهند شد.

خانوادههای کودکان کار و خیابان ،سبد نوروزی
کاال میگیرند

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران گفت :کلیــه خانوادههای کودکان
کار و خیابان در آســتانه ســال نو سبد کاال میگیرند .به گزارش ایسنا ،مهشید موقر
دربــاره آخرین اقدامات بهزیســتی اســتان تهران برای ســاماندهی کــودکان کار و
خیابان افزود :آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که مربوط به سال ۱۳۸۴
بود ،توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و مؤسسات غیردولتی
بازنگری شده و تحت عنوان دستورالعمل حمایتهای اجتماعی جهت تصویب
به مراجع ذیربط ارســال شــده است .وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۱۲۴کودک
کار و خیابان تحت نظارت اداره کل بهزیســتی اســتان تهران هســتند ،اظهار کرد:
این کودکان از طریق مراکز و مؤسسات غیردولتی خدمات مددکاری ،روانشناسی،
بهداشتی  -درمانی ،آموزشی  -تحصیلی دریافت میکنند.

