وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

اربعین فرصتی برای نشان دادن
اقتدار اسالم و شیعه است
5
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شبکههای اجتماعی استفاده کنند؟

با حذف  ۴صفر حجم اسکناس های
در گردش کشور کاهش می یابد
4

3

وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس :

بودجه سال آینده با هدف وابستگی کمتر به نفت بسته میشود
2

بســیاری از شــبکه هــای اجتماعــی بــه
کــودکان زیــر  ۱۳ســال اجــازه ثبــت
حســاب کاربــری را نمیدهنــد .علیرغــم
محدودیــت ســنی بــرای شــبکههای
اجتماعــی ،بســیاری از کــودکان از ایــن
شــبکهها بــدون اطــاع و رضایــت
والدینشــان اســتفاده میکننــد.
زندگــی مــا از دهــه پیــش تــا بــه حــال با
وجــود شــبکههــای اجتماعــی متفــاوت
شــد ه اســت؛ امــا آیــا ایــن تفــاوت
زندگــی کــودکان مــارا تحــت تاثیــر
قــرار نمیدهــد؟! کــودکان و نوجوانــان
از والدیــن خــود الگــو میگیرنــد و ایــن
موضــوع تــا جایــی پیــش رفتــه اســت
کــه بــا وجــود محدودیــت  9ســنی،
میــزان اســتفاده کــودکان زیــر ۱۱
ســال از شــبکههای اجتماعــی در حــال
افزایــش اســت.
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معاون وزیر امور خارجه :

باید با تالش از برجام در مقابل
یکجانبه گرایی آمریکا محافظت کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه :

کودکان در چه سنی میتوانند از

رئیس کل بانک مرکزی :

ترامپ با تحریم ایران به آلودگی
محیط زیست دامن زده است
3

وزارت صنعت  ،معدن وتجارت خبرداد :

تخصیص  ۲۶۵هزار میلیارد ریال تسهیالت
به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط
4

وزیر امور خارجه :

رایزنی مستمر تهران و پکن نوید افقی روشن
از روابط دو تمدن کهن آسیایی است
3

رئیس هیات عامل سازمان صنایع معدنی ایران :

معاون عمرانی استاندار کرمان:

پیشرفت طرح ایمنسازی شهر کرمان

تولید ركورد گونه  25میلیون تن فوالد تحقق یافت

در برابر سیل مطلوب است

4
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آخرین وضعیت اجرای «قانون حمایت از حقوق معلوالن» ؛

کاهش ساعت کاری معلوالن شاغل و کارمندان دارای معلول در خانواده
قانــون  ۳۴مــادهای حمایــت از حقــوق
معلــوالن ،قانونــی جامــع اســت کــه بعــد
از حــدود  ۱۳ســال مــورد بازنگــری قــرار
گرفــت و در ســال  ۹۶بــه تصویــب رســید.
قانونــی کــه درصــورت اجرایــی شــدن
میتوانــد بخــش زیــادی از مشــکالت
معلــوالن را برطــرف و فرصــت حضــور
آنهــا را در جامعــه فراهــم کنــد امــا بعــد از
گذشــت حــدود  ۲ســال از زمــان تصویــب
ایــن قانــون چــه میــزان از آن اجــرا شــده
اســت؟.
بــه گــزارش ایســنا ،آخریــن روزهــای ســال
 ۹۶بــرای معلــوالن بــا خبرهــای خوشــی
همــراه بــود .بیســتم اســفندماه بــود کــه
قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن توســط
مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب
رســید و در اردیبهشــت ســال  ۹۷بــرای
اجــرا ابــاغ شــد .اگرچــه بســته شــدن
الیحــه بودجــه قبــل از زمــان تصویــب
ایــن قانــون باعــث شــد تــا اعتبــاری بــرای
اجــرای آن تخصیــص داده نشــود ،امــا
امیــد همچنــان در دل معلــوالن زنــده
مانــد تــا باالخــره بعــد از ســالها ایــن
قانــون بخشــی از مشــکالت عدیــده آنهــا
را جبــران کنــد .بــا ایــن وجــود بودجــه
مصــوب ســال  ۹۷نیــز بــرای اجــرای ایــن
قانــون بــه انــدازه پیشبینیهــا نبــود
امــا بــه گفتــه رئیــس ســازمان بهزیســتی
کشــور ایــن ســازمان تــاش کــرده اســت
تــا بــا همیــن میــزان بودجــه نیــز تــا حــد

امــکان ایــن قانــون را اجرایــی کنــد.
برهمیــن اســاس وحیــد قبــادی
دانا،رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور
در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره عملکــرد
ایــن ســازمان بــرای اجــرای قانــون
حمایــت از حقــوق معلــوالن گفــت :بــا
توجــه بــه تصویــب و ابــاغ قانــون در
اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته و عــدم
اختصــاص بودجــه در ســال  ،۱۳۹۷ایــن
ســازمان در راســتای وظایــف ذاتــی خــود
ضمــن ارائــه خدمــات بــه جامعــه هــدف
پیگیریهــای الزم را در دســتور کار خــود
قــرار داد .بررســی اعتبــارات مــورد نیــاز
بــرای اجــرای قانــون و انجــام مکاتبــات
و پیگیریهــای مجدانــه باعــث شــد تــا
از میــزان  ۱۲۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار
درخواســتی مبلــغ  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان
در قانــون بودجــه ســال  ۹۸بــرای اجــرای
قانــون در نظــر گرفتــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۱۴
درصــد از معلولیتهــا در ســطح خیلــی
شــدید ۳۸ ،درصــد درســطح شــدید۳۰ ،
درصــد در ســطح متوســط و  ۱۸درصــد در
ســطح خفیــف هســتند ،افــزود :بیشــترین
نــوع معلولیتهــا بــه مــوارد جســمی-
حرکتــی بــا  ۴۰درصــد ،ذهنــی بــا ۲۵
درصــد  ،شــنوایی بــا  ۱۴درصــد و بینایــی
بــا  ۱۲درصــد اختصــاص یافتــه اســت.
تعیین شدت معلولیت
 ۳۶۰هزار معلول

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا
اشــاره بــه اینکــه براســاس بنــد الــف مــاده
یــک ایــن قانــون از زمــان تصویــب بالــغ
بــر  ۳۶۰هــزار نفــر در ایــن کمیســیونها
مــورد ارزیابــی و تشــخیص نــوع و تعییــن
شــدت معلولیــت قــرار گرفتهانــد ،اظهــار
کــرد :همچنیــن در راســتای اجــرای مــاده
دو قانــون در خصــوص مناســب ســازی
و دســترس پذیــری و تــردد و تحــرک
معلــوالن  ۸ ،جلســه ســتاد هماهنگــی و
پیگیــری مناسبســازی کشــور بــا بیــش
از  ۱۱۰مصوبــه و  ۷۲مــورد اجرایــی
تشــکیل شــده اســت.
بــه گفتــه قبــادی دانــا ،تدویــن ســند
راهبــردی مناســب ســازی کشــور،
ایجــاد ســامانه پیامکــی معبــر بــا شــماره
 ، ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲تهیــه و پخــش مجموعــه
ســیزده قســمتی «شــهر بــدون مانــع» از
دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای
اجــرای مــاده ســه قانــون مذکــور در
ارزیابــی دســتگاههای شــرکتکننده
در جشــنواره شــهید رجایــی امتیــاز
مناسبســازی لحــاظ شــده اســت،
تصریــح کــرد :نتایــج حاصــل از ارزیابــی
ســاختمانها در ســال گذشــته عــاوه
بــر درج در ســامانه «تســما» بــه صــورت
تحلیلــی چــاپ و آمــاده ارائــه اســت.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان بهزیســتی
کشــور ،درصــد مناسبســازی

دســتگاههای اجرایــی شــرکتکننده
در جشــنواره شــهید رجایــی  ۳۹درصــد
اســت.
تفاهمات برای مناسبسازی و
در دسترسپذیری و تردد بین
شهری معلوالن
قبــادی دانــا تهیــه پیشنویــس
تفاهمنامــه همــکاری بــا شــورای عالــی
اســتانها و شــهرداریها را در راســتای
اجــرای مــاده چهــار قانــون حمایــت از
حقــوق معلــوالن در خصــوص وظایــف
شــهرداریها عنــوان کــرد و گفــت :در
خصــوص اجــرای مــاده پنــج ایــن قانــون
بــرای در دســترسپذیری و تــردد بیــن
شــهری معلــوالن جلســات کارشناســی بــا
حضــور معــاون وزارت راه و شهرســازی
انجــام شــده و انعقــاد تفاهمنامــه بــا
راهآهــن و ســازمان راهــداری و حمــل و
نقــل جــادهای در حــال انجــام اســت.
وی افــزود :بــا شــرکت هواپیمایــی
جمهــوری اســامی ایــران بــرای اســتفاده
از بلیــط نیــم بهــا نیــز تفاهــم نامــهای
عقــد شــده اســت.
رئیــس ســازمان بهزیســتی در ادامــه
در رابطــه بــا مــاده هفــت ایــن قانــون
درخصــوص خدمــات بهداشــتی درمــان و
تــوان بخشــی نیــز بــه تدویــن آییننامــه
اجرایــی مربــوط بــه حــق پرســتاری افــراد
دارای معلولیتهــای شــدید و خیلــی
شــدید اشــاره کــرد و گفــت ۲۶ :هــزار و

 ۶۶۱نفــر از افــراد ضایعــه نخاعــی تحــت
پوشــش از دریافــت کمــک هزینــه حــق
پرســتاری بهرهمنــد هســتند.
افزایش  ۲۰درصدی یارانه مراکز
نگهداری و توانبخشی
قبــادی دانــا بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش
یارانــه مراکــز غیردولتــی تحــت نظــارت
نیــز  ۲۰درصــد نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش یافتــه اســت ،ادامــه داد :بــا
وجــود ایــن افزایــش ،یارانــه مصــوب
همچنــان بــا نــرخ تمــام شــده خدمــات
در مراکــز فاصلــه دارد .همچنیــن در حــال
حاضــر پرداخــت یارانــه مراکــز بــه صــورت
الکترونیــک انجــام میشــود.
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر  ۸۸۲مرکــز
شــبانه روزی ۱۲۳۰ ،مرکــز روزانــه ،اتیســم
و حرفهآمــوزی ۳۶۴ ،مرکــز ویزیــت در
منــزل در حــال فعالیــت هســتند.
پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد
رایزنی برای قطع ارتباط مالی
دانشجویان معلول با دانشگاه
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور
بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا مــاده
نــه قانــون در مــورد امــور آموزشــی
معلــوالن نیــز در حــال حاضــر  ۱۶هــزار

و  ۷۱۸نفــر دانشــجوی دارای معلولیــت
تحــت پوشــش هســتند ،افــزد :تمامــی
دانشــجویان دانشــگاه آزاد ( ۷۵۳۹نفــر)
ی ارشــد صــد
تــا مقطــع کارشناســ 
درصــد شــهریه را دریافــت کردهانــد.
دانشــجویان ســایر دانشــگاهها نیــز تــا
 ۶۰درصــد شــهریه خــود را بــه صــورت
مســتقیم دریافــت میکننــد.
قبــادی دانــا افــزود :انعقــاد تفاهمنامــه
بــا دانشــگاه پیــام نــور و علمــی کاربردی
در خصــوص اخــذ تخفیفهــای ویــژه و
پرداخــت مســتقیم بــه دانشــگاه مطابــق
شــیوه پرداخــت بــه دانشــگاه آزاد و
قطــع ارتبــاط مالــی دانشــجویان بــا
دانشــگاه نیــز در حــال انجــام اســت.
همچنیــن  ۲۵۰۰دانشــجوی مشــغول
بــه تحصیــل در دانشــگاههای دولتــی
از کمــک هزینــه تشــویقی بهرهمنــد
میشــوند.
وی بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا مــاده
یــازده قانــون در مــورد امــور اشــتغال
معلــوالن نیــز اظهــار کــرد :پرداخــت
تســهیالت بانکــی بــه  ۱۳هــزار و ۳۶۲
فــرد دارای معلولیــت بــا ســرانه ۲۰
میلیــون تومــان انجــام شــده اســت.

