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شماره پیامک300072305 :
فضای مجازی:

@q u d s d a i l y

حقوق جامعه معلوالن؛ از شعار تا عمل

ی معلوالن چه شد؟
سهمیه  3درصدی استخدام 

عکس  :محمد علی رضایی  /آرشیو قدس

هادی زهرایی :پس از گذشت  14سال فعالیت
رس ــانـ ـهای؛ نوشتن ای ــن گ ـ ــزارش ،یــادداشــت،
دلنوشته و یا هر اسمی که مـیتــوان روی آن
گذاشت ،برایم بسیار سخت و تلخ است اما
مینویسم.من هادی زهرایی که دارای مشکل
بینایی هستم یــا بــه قــول ع ــوام کــور هستم،
سالها در مشهد تحصیل کــردهام و در یکی
از روزهــا خبرنگار خانمی در دبیرستان حاضر
و مشغول مصاحبه با همکالسیهایم شد.
من از آن خبرنگار خانم خواستم تا اجازه دهد
به جای او مصاحبهای با دوستانم انجام دهم
و این سرآغاز ماجرای  14سال فعالیت من در
رسانههای مختلف تا کنون بوده است و در این
سالها مشکل بیناییام موجب نشده است که
در فعالیت رسانهای من خللی ایجاد شود.

«

نگاه ترحمآمیز

 26دستگاه اجرایی پذیرفته میشوند که باید
طبق قانون جامع حمایت از معلوالن حدود هزار
و 150معلول یا 3درصد ظرفیت نیز در این آزمون
به جامعه معلوالن اختصاص داده شود.
به دلیل شرایط کرونایی ایــن آزم ــون چندین
بار به تعویق افتاد و سرانجام در دیمــاه و در
هوای سرد زمستانی این آزمون برگزار شد پس
از گذشت یــک مــاه نتایج اولــیــه آزم ــون اعــام
که موجب تعجب بسیاری از معلوالن شد.
در کارنامه برخی معلوالن سهمیه استخدام
 3درصد لحاظ که برخی از این افراد قبول شده
و برخی قبول نشده بودند.
اما نکته جالب در این میان افراد معلولی بودند
کــه سهمیه  3درص ــد معلوالن را در مرحله
نامنویسی ثبت و در روز برگزاری آزمون؛ منشی
و حتی سؤالهای بریل نیز در اختیار آنها قرار
گرفته بود ،اما در کارنامه منتشر شده توسط
سازمان سنجش در قسمت وضعیت داوطلب
این جمله نوشته شده است که داوطلب گرامی،
با توجه به نمره مکتسبه ،شما(ضابطه علمی)
حد نصاب را کسب ننمودهاید و حداقل نمره
معرفیشده در سهمیه آزاد در شغل محل فالن
عدد و نمره مکتسبه شما فالن عدد است.
این موضوع موجب سؤال بسیاری از معلوالن
شرکتکننده در این آزمون شد .پس از مشورت

منکر سختی بیش از حد این کار برای خودم
نیستم و با جان و دل این کار را پذیرفتهام.
بیشتر مــدی ـران در تــمــام ردههـ ــای مدیریتی
هنگامی که با آنها مصاحبه میکردم ،ابتدا
با یک نگاه ترحمآمیز با من برخورد میکردند
و موضوع را جدی نمیگرفتند اما با همه این
سختیها اجــازه نــمـیدادم در رونــد فعالیت
رسانهای و وظیفه خبرنگاری به عنوان گوش و
چشم مردم و انتقالدهنده فعالیت مسئوالن
و انعکاسدهنده مشکالت اقشار مختلف
مردم ،تعلل و کوتاهی صورت پذیرد .این بار
خود ،سوژه گزارش خودم شدم.
ماجرا از نامنویسی در هشتمین آزمون استخدام
فراگیر دستگاههای اجرایی در سال  99شروع شد
که پس از گذشت سالها ،موضوع استخدام
 3درصد معلوالن در استخدامیها در این آزمون
بهصورت کامل و شفاف مشخص شده بود.
حتی رئــیــس ســازمــان بهزیستی کــشــور نیز
در مــصــاحــبـهای بــا خــبــرنــگــاران کــه در تاریخ
 21شهریور  99در برخی خبرگزاریها منتشر
شــد ،از معلوالن خواسته بــود از ایــن فرصت
استفاده و در آزمون استخدامی شرکت کنند.
براساس گفتههای قبادی دانا ،رئیس بهزیستی
ک ــش ــور ،در هشتمین آزم ـ ــون اســتــخــدامــی
دســتــگــاههــای اجـ ـرای ــی 38 ،هـ ــزار نــفــر بــرای
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کارشناس اطالعتم را دریافت کــرد و به من
گفت :سهمیه معلولیت شما قبال ً در فایل
تأیید شــده ولــی شما حــد نصاب را ندارید
از او خواستم تــا اج ــازه دهــد داخ ــل ب ــروم و
مــدارک و مستنداتی که با خــود آورده بودم
را در اختیارش بگذارم تا جواب سؤالهایم را
دریافت کنم و او با فریاد به من گفت :چه
کسی به شما گفته که به اینجا بیایید ،بروید
در خانه بنشینید تا دولت برایتان فکری بکند
و مشغول توضیح دادن بودم که گوشی را قطع

ایــن در حالی اســت کــه در کــد رشته 12600
آموزگار ابتدایی شهرستان قوچان از سهمیه
 45نفری این کد رشته یک نفر سهمیه معلول
مرد و یک نفر معلول زن درج شده است.
با پیگیریهای انجام شده و جمعآوری کارنامه
شرکتکنندگان معلول مرد در آزمــون این کد
رشته ،این عبارت در همه کارنامهها ذکر شده
اســت کــه داوطــلــب گ ـرامــی ،بــا تــوجــه بــه نمره
مکتسبه ،شما ضابطه علمی (حد نصاب) را
کسب ننمودهاید.چگونه میشود که براساس
گفته خود سازمان سنجش افراد معلول با هم
رقابت میکنند امــا حد نصاب نمره آنهــا در
سهمیه آزاد محاسبه میشود؟ و ما به دنبال این
پاسخ هستیم که ضابطه علمی برای معلوالن
چه عددی است؟ حال از مسئوالن بهزیستی،
س ــازم ــان ســنــجــش ،نــمــایــنــدگــان مــجــلــس و
قوه قضائیه و دیگر نهادها خواستار احقاق حق
قانونی جامعه بزرگ معلوالن هستیم.

ممـتاز ایران

قالی شویی

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

/9903314پ
/9900557ط
/9900603ط

/9904566ج

/9900559ط

/9900560ط

ایام تعطیل09155086122

www.khadamatsaeed.ir

/9911553ط

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

09153012080
09332929495

/9911741ط

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

/9907451ج

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

 / 9907794ج

قالیشوئی

/9910521ج

قالیشوئی

تخلیه چاه سعید

/9912109ط

سـید

ستاره شرق

09380904479

/9910730ط

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

 09157799971سعیدی

09157137499-36660883

/9903888ه

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

مشهد کاور قدیم

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

به تعدادی راسته دوز آقا
جهت کار در تریکو نیازمندیم
مفتح 10
09356403563

ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

خریدضایعات
خاوری

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

باالترین قیمت

/9905144ط

قالی شوئی نیما

با رنگ وپارچه دلخواه شما
حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

خیاط و چرخکار

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09154406503 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

09159829884

/9909207ج

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

تعمیررویه مبل

خرید آهن آالت

تخریبی و ضایعات و...
(عضویت 09157006104 )833
غالم آذر 09397396104

آهن
آلومینیوم

/9909723ج

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

/9910927ج

هیچ شعبه دیگری ندارد

واحد نمونه سال88و89

ترمیم کف سرویس بامصالح

ضایعات فلزی

خورده ریز انباری
حمل و بازدید
رایگان
09334959016

بطور شبانه روزی ،حمل رایگان

09361958723
09152222034

ضایعات
مشهدی
خریدارکلیه

09354604745

مرادی

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای محمدحسین رحیمی قرقی
مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8217
به نش��انی :ش��هرک امام بی��ن ایثارگران 21و23
جنب مسجد
مش��ارالیه درخواس��ت کنارهگیری از شغل خود
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت  30روز از
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوقالذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل
بگیرند .الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه ،اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی
در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.

جمع آوری موتور خانه

آهن  ،آلومینیوم  ،مس ،
کارتن و پالستیک

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

پرده و مبلمان

/9910619ج

عضو د
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر رجه ی

ک ات
حادیه

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

مصطفی

صفارنجیب

/9900555ط

وصل اگو

اجناس کرایه

بهترین خریدار
ضایعات فلزی

09035480162

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09151118441

 / 9911825ج

مشهدالرضا

38475587
09155799498

کرایهچی

خرید و فروش
ضایعات

/9901659ج

قالی شوئی

لوله بازکنی

نظافتی جنت

نظافت پله وپیلوت

لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

نعیمی

خرید ضایعات

آهن ،آلومینیوم ،مس ،برنج
کارتن ،الک و ...

37604809

خرید ضایعات
وآهن آالت
36901796

/9912160ع

عدالتیان
ر

ف
وگری

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

خدمات نظافتی

بلوارسجاد،فضای VIP

کامپوزیت،بنر،فلکسی ،چاپ اجسام،برش

تضمین پایین ترین نرخ تور

/9902539ط

 09155171502برادران ایازی

سالمندان مهروماه

تابلوسازصنعت آذین
چلینیوم،استیلLED،

مخاطبان گرامی!
لــطــفـا ً نــظــرات خـــود را در
خصوص این مطلب به شماره
 300072305پیامک کنید.

/9900581ج

36011612-36011613-32792526

خدمات
پزشکی و درمانی

تابلوسازی

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مــدیــرکــل هــواشــنــاســی خـ ـراس ــان رضـ ــوی از کاهش
 ۴۴درصدی میزان بارندگی در این استان طی سال زراعی
جاری نسبت به مدت مشابه دوره آماری خبر داد.
به گزارش مشهد فوری ،محسن عراقیزاده اظهار کرد:
از ابتدای سال زراعی جاری یعنی آغاز مهرماه گذشته
تاکنون  ۵۲میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضــوی حجم بارندگی
خراسان رضوی در مدت مشابه دوره آماری بلندمدت
را  ۹۲میلیمتر ذکر کرد و گفت :حجم نزوالت آسمانی
در این استان طی سال زراعی جاری نسبت به مدت
مشابه پارسال هم  ۴۹درصد کمتر شده است.
وی در ادامه به حجم بارش در مشهد نیز اشاره و بیان
کرد :از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون  ۴۳میلیمتر
باران در این کالنشهر باریده است.
ع ـراق ـیزاده ادامــه داد :ایــن حجم بارندگی در مشهد
نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت  ۵۹درصد
و نسبت به پارسال  ۴۵درصد کاهش داشته است.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت :بیشترین
حجم نــزوالت آسمانی در خراسان رضوی طی همین
مدت در شهر ریوش مرکز شهرستان کوهسرخ واقع
در جنوب غربی استان به میزان  ۱۲۰میلیمتر گزارش
شده است.
وی گفت :بیشترین حجم کاهش نزوالت آسمانی در
بین شهرستانهای خراسان رضوی مربوط به نیشابور
واقع در غرب میانه و جغتای واقع در غرب این استان
به میزان حدود  ۷۰درصد کمتر نسبت به دوره آماری
ثبت شده است.

 / 9903931ج

قالیشویی ممتاز ابریشم

کاهش  ۴۴درصدی بارندگی
در خراسان رضوی

«

ی
38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
09155092518
تعطیل
ایام
35130473-32762877
36612586-38822500
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

گزارش مدیر کل هواشناسی از سال زراعی جاری

ضابطه علمی برای معلوالن
چه عددی است؟

کیش
قشم

3

خبر

کرد و همانجا بود که اشکهایم جاری شد
و آسمان ابــری هم در همان لحظه به حال
من میگریست .این سؤال در ذهنم بود که
همیشه حرفهای مسئوالن را ب ـرای احقاق
حق جامعه معلوالن منتشر ک ــردهام ،اینبار
چگونه است که برای احقاق حق خود باید هر
توهینی را بشنوم ،چون پیگیر خواسته قانونی
خــودم و جامعه معلوالن هستم .همچنان
پیگیر این موضوع هستم که چرا در صفحه 6
دفترچه ثبتنام منتشرشده توسط سازمان
سنجش در بند (ب) سهمیه معلوالن نوشته
شده است (جذب معلولين مورد تأييد سازمان
بهزيستي كشور ،از محل سهميه استخدامی
3درص ــد قــانــون جامع حمايت از معلوالن)
صرفا ً از طريق شركت در امتحان مشترک
فراگير ،كسب حد نصاب و رقابت بين تمامی
داوطلبان معلول در همان شغل محل براساس
نمره مكتسبه در امتحان مشترک فراگير (به
ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفی
به مصاحبه استخدامی) و با رعايت سازوكارها
صورت میپذيرد :سهميه استخدامی مربوط
به مشمولين سهميه 3درصد معلوالن مورد
تأييد ســازمــان بهزيستی كشور در دفترچه
امتحان مشترک فراگير مشخص و از ساير
سهميههای استخدامی مجزا شده است.

آترینا پرواز

عدالتیان

با چند تن از دوستان به این نتیجه رسیدیم که
باید به سازمان سنجش مراجعه کنیم تا علت
این موضوع را متوجه شویم .من برای پیگیری
ایــن موضوع به تهران سفر کــردم .ابتدا برای
داشتن نامهای از سازمان بهزیستی به آنجا
مراجعه کــردم که با توجه به شرایط کرونایی،
نگهبان ورودی ساختمان مانع ورود من به داخل
ساختمان شد و با تماس تلفنی با کارشناسان
مربوط اعــام کــرد منتظر باشید تا نامه شما
آماده شود .در همان سالن انتظار با فرد معلول
دیگری آشنا شدم که او نیز از تبریز برای موضوع
استخدام آمده بود او نیز مشکل من را داشت.
پــس از گذشت دو ساعت نامه مــن باالخره
آمــاده شد و به سمت واحد ارتباطات مردمی
سازمان سنجش واقع در خیابان کریمخانزند
رفتم و پس از پرسوجو این ساختمان را پیدا
کردم و وارد آن شدم .در همان ورودی ساختمان
سالنی شیشهای بــود کــه چند نفر آن طرف
شیش ه نامهها را میگرفتند و میگفتند بروید،
پاسختان را میدهیم .من هم مانند دیگران
مدارکم را تحویل آنها دادم و از آنها خواستم
تا با کارشناسان صحبتی داشته باشم که گفتند
با تلفن باید این کار را انجام دهید .پس از اصرار
مکرر یکی از کارکنان آن اتاق شیشهای گفت:
مرکز پاسخگویی و کارشناسان سازمان سنجش

در استان البرز قرار دارد و اگر میخواهی باید
به آنجا بروی .از شدت عصبانیت و خستگی
 12ساعت سفر از قوچان به تهران و سردرگمی
در شهر تهران ،عصای سفیدم که همراهم بود را
به سنگ پیش رویم زدم که موجب شد عصایم
از هم بپاشد.
اما دوباره ناامید نشدم و خودم را به استان البرز
رساندم .نگهبان این مجموعه نیز مانع ورود من
شد و او با چندین سؤال که چرا با این شرایط
اینجا آم ــدهای از مــن خــواســت تــا در خیابان
منتظر باشم .پس از چندین تماس نگهبان با
افراد مختلف ،او از من خواست تا گوشی تلفن
روی دیوار را بردارم و با کارشناس گفتوگو کنم.
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