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صفحه 2 را بخوانید

 دستگاه ها و سازمان ها ایجاد فرصت های اجتماعی برابر 
برای افراد دارای معلولیت را با جدیت دنبال کنند

آیت اهلل رئیسی در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت:

رئیس جمهور:
ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت

متناسب سازی معابر عمومی و ایجاد مراکز توانبخشی به شکل جهادی دنبال شود
ایجاد اشتغال مناسب برای معلوالن مایه نشــاط اجتماعی و ارتقای مشارکت 

عمومی آنها می شود
مسئوالن و دســتگاه های ذیربط بسترسازی برای شــکوفایی استعدادهای 

معلوالن را وظیفه خود بدانند نه لطف
باید در زمینه توانبخشــی به افراد دارای معلولیت گامی نو برداشته و طرحی نو 

دراندازیم

 ارائه خدمات ویژه
  برای افراد دارای معلولیت از 

راهبردهای اساسی وزارت رفاه است

احیاء حقوق افراد دارای معلولیت، 
 تالشی اثربخش در راستای توسعه

همه جانبه کشور

 ضرورت نهادینه سازی و مطالبه گری
 مناسب سازی فضاهای عمومی

 برای افراد دارای معلولیت

 تالش مضاعف بیمه سالمت 
 در ارایه خدمات توان بخشی

 به گروه های مختلف

 وزیر تعاون
کار و رفاه اجتماعی:

 رئیس سازمان بهزیستی کشور 
مطرح کرد:

 عضو ستاد هماهنگی
و پیگیری مناسب سازی کشور:

درگفت وگو با مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
مطرح شد؛
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رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای 
افراد دارای معلولیت تأکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و 
سازمان ها مسئول هستند نهایت تالش خود را برای ایجاد زمینه 
رشد و شــکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد 

فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در مراسم 
گرامیداشــت »روز جهانی افراد دارای معلولیت« ضمن تبریک 
این روز به افراد دارای معلولیت، از دست اندرکاران برگزاری این 
نشست نیز تشکر کرد و گفت: شاید افراد دارای معلولیت به لحاظ 
جســمی نقصی داشته باشــند، اما خداوند به آنها توانایی هایی 
داده که توانســته اند با همــت واال، گام هــای بلندی در جهت 
علم و دانش آموزی، ورزشــی، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و تولیدی بردارند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه افراد نام آور زیادی داشته ایم که 
به رغم داشتن معلولیت در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی 
و ورزشــی کارهای بــزرگ کرده اند و جزو مفاخر به حســاب 
می آینــد، افزود: پدران و مادران افــراد دارای معلولیت، فراتر از 
احساســی که معموالً والدین به فرزندان خود دارند، احســاس 
مسئولیت بیشــتری به فرزندان دارای معلولیت خود دارند که 
بسیار ارزشمند اســت و همه افراد جامعه باید نه به عنوان حس 
ترحم، بلکه به عنوان یک احساس مسئولیت ویژه به افراد دارای 

معلولیت توجه کنند.
ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای افراد 

دارای معلولیت
دکتر رئیســی بر ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای 
افراد دارای معلولیت تأکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و 
سازمان ها مسئول هستند نهایت تالش خود را برای ایجاد زمینه 
رشد و شــکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد 

فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
متناسب سازی معابر عمومی و ایجاد مراکز توانبخشی 

به شکل جهادی دنبال شود
رئیس جمهور اضافه کرد: متناسب ســازی وضعیت خیابان ها 
و مراکز عمومی و شــهری برای تردد افــراد دارای معلولیت از 
مهمترین مسئولیت های همه مسئوالن و دستگاه ها در قبال این 
افراد است. همچنین ایجاد مراکز و امکانات توانبخشی برای افراد 
دارای معلولیت باید با یک کار جهادی و انقالبی دنبال شــود تا 
همه معلوالن کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به این دست 
مراکز دسترسی داشته باشــند و از این طریق مشکالت آنها به 

شکل مؤثری کاهش یابد.
توجه به مطالبات معلوالن نه از سر ترحم بلکه از سر 

نوعدوستی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود
آیت اهلل رئیســی با تأکید بر ضرورت و اهمیت شــنیده شــدن 
خواسته های افراد دارای معلولیت تصریح کرد: توجه به نظرات 
و مطالبــات افراد دارای معلولیت نه از ســر ترحم بلکه از ســر 
نوعدوستی و دگرخواهی ناشی از خداخواهی دنبال شده و تبدیل 
به یک فرهنگ عمومی شود. دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز 
باید پیگیری خواسته های افراد دارای معلولیت را به عنوان یک 

وظیفه شرعی، انسانی و الهی دنبال کنند.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه هزینه های ســنگین تجهیزات 
توانبخشی خاطرنشان کرد: این مسئله از آن دسته مسائلی است 
کــه دولت می تواند  کمک مؤثری کند تا عزیزان دارای معلولیت 
برای تهیه وســایل یــا تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشــکل 
نشــوند. هم از وزیر تعاون و هم از رئیس ســازمان بهزیستی و از 
همه ســازمان ها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند، 
می خواهم که حمایت های الزم را بــه عمل آورند تا افراد دارای 
معلولیت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.

دکتر رئیســی با بیان اینکه می توان برای تأمین نیازمندی ها و 
تهیه تجهیزات توانبخشی به افراد دارای معلولیت یارانه پرداخت 
کرد، گفت: مســئله بعدی که باید مــورد توجه جدی قرار گیرد 
موضوع اشــتغال افراد دارای معلولیت است. سازمان بهزیستی 
می تواند لیســت افراد دارای معلولیت آماده فعالیت و کار را در 
اختیار همه سازمان ها و ادارات دولتی و شرکت ها قرار دهد تا در 
زمینه هایی که این افراد می توانند مشــغول به کار شوند، جذب 

آنها در اولویت قرار گیرد.
ایجاد اشتغال مناسب برای معلوالن مایه نشاط 

اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی آنها می شود
رئیس جمهور افزود: ایجاد فرصت های شغلی مناسب افراد دارای 
معلولیت عالوه بر شــغل برای این افــراد یک آرامش اجتماعی 
به همراه می آورد که مایه نشــاط اجتماعی و ارتقای مشــارکت 
عمومــی آنها نیز می شــود، لذا این موضوع بایــد به طور جدی   

بخصوص در دستگاه ها و سازمان های دولتی پیگیری شود.
آیت اهلل رئیســی در ادامه به موضوع تأمین مســکن برای افراد 
معلول اشــاره کرد و اظهار داشــت: برخورداری از مســکن چه 
برای خود فرد معلول و چه برای والدین او آرامش بخش اســت. 
این مســئله دارای اولویتی اســت تا پدر و مادری که یک فرزند 
دارای معلولیت دارند، دیگر دغدغه مسکن اجاره ای و جابجایی 

مدام را نداشــته باشند. رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی 
تأکید کرد که واگذاری مســکن و زمین به افراد دارای معلولیت 
و خانــواده آنها در اولویت قرار گیرد و تصریــح کرد: وزارت راه و 
شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی این موضوع را به تأخیر 

نیندازند و در اسرع وقت پیگیر این کار باشند.
مسئوالن و دستگاه های ذیربط بسترسازی برای 

شکوفایی استعدادهای معلوالن را وظیفه خود بدانند 
نه لطف

دکتر رئیسی با تأکید دوباره بر اینکه توجه و پیگیری حقوق حقه 
افراد دارای معلولیت نه از ســر ترحم و لطف بلکه به عنوان یک 
حق باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نگاه از سر ترحم 
و لطف به جای اینکه باعث کمک به افراد دارای معلولیت شــود، 
باعث ناراحتی آنها نیز می شود. کلیت جامعه و دولت باید توجه 
ویژه به افراد دارای معلولیت را وظیفه خود و حق این افراد بداند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه دولتمردان باید اجرای کامل 
قوانیــن مصوب حمایت از افــراد دارای معلولیت را وظیفه خود 
بدانند، گفت: اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد 

باید سریع برطرف شود اما اجرای قانون نباید متوقف بماند.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه به موجــب فرهنگ دینی، اصول 
انســانی، قانون اساســی و نیز قوانین موضوعه همه مسئوالن، 
دولتمردان و دستگاه های مربوطه موظف هستند به افراد دارای 
معلولیت توجــه کنند، افزود: البته توجه صرف کفایت نمی کند 
و باید به اســتعدادها و ظرفیت های این افراد توجه شده و برای 

شکوفایی این استعدادها زمینه های الزم فراهم شود.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه همه باید شــعار ما می توانیم را 
که افراد دارای معلولیت به آن عینیت بخشیده اند، وجهه همت 
خود قرار دهیم، اظهار داشت: مســئوالن در وهله اول وظیفه و 
مسئولیت خود در قبال افراد دارای معلولیت را انجام دهند چرا 
که این افراد بر گردن ما مســئوالن حق دارند. وظیفه دولت در 
قبال افــراد دارای معلولیت در گام اول این اســت که زمینه ای 
فراهم کنند که نقص جســمی مانع از نقش آفرینی و اثرگذاری 

اجتماعی این افراد و شکوفایی استعدادهایشان نشود.
باید در زمینه توانبخشی به افراد دارای معلولیت گامی 

نو برداشته و طرحی نو دراندازیم
دکتر رئیســی با اشــاره به آمار ارائه شــده مبنی بر جمعیت ۸ 
درصدی افراد دارای معلولیت نسبت به جمعیت کشور، با طرح 
این ســؤال که آیا وجود معلولیت به معنای محروم شدن جامعه 
از استعدادها و توانمندی های این افراد است؟ تصریح کرد: همه 
بخش های مرتبط با توانبخشی به افراد دارای معلولیت باید تمام 
تالش خود را به کار بگیرند تا هم این افراد فرصت شــکوفا کردن 
استعدادهایشــان را داشته باشــند و هم جامعه از توانمند های 

خدادادی این افراد محروم نشود.
رئیس جمهور با قدردانی از همه خدماتــی که تا کنون به افراد 
دارای معلولیت ارائه شده اســت، خاطرنشان کرد:  افراد زیادی 
در این زمینه زحمات زیادی کشیده اند که جای تشکر دارد، اما 
نیاز به این داریم که در زمینه توانبخشی به افراد دارای معلولیت 
گامی نو برداشــته و طرحی نو دراندازیم و الزمه این کار آن است 
که بــا تصمیم و اراده جدی کاهش مشــکالت ایــن عزیزان را 

پیگیری کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
نیز رئیس سازمان بهزیستی گزارش های جداگانه ای از اقدامات 
انجام شــده برای رســیدگی و حمایت از افراد دارای معلولیت و 

برنامه های آتی در این زمینه ارائه کردند.

 دستگاه ها و سازمان ها ایجاد فرصت های اجتماعی برابر
برای افراد دارای معلولیت را با جدیت دنبال کنند

آیت اهلل رئیسی در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت:

همه دستگاه ها 
و سازمان ها 
مسئول 
هستند نهایت 
تالش خود را 
برای ایجاد 
زمینه رشد 
و شکوفایی 
استعدادهای 
افراد دارای 
معلولیت و 
نیز ایجاد 
فرصت های 
شغلی برای آنها 
به کار گیرند

ایجاد فرصت های شغلی مناسب افراد دارای معلولیت 
عالوه بر شغل برای این افراد یک آرامش اجتماعی به همراه 
می آورد که مایه نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی آنها 
نیز می شود، لذا این موضوع باید به طور جدی بخصوص در 
دستگاه ها و سازمان های دولتی پیگیری شود
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مرتضوی : خوشبختانه با دستور و توصیه های 
موکدرئیس جمهور اقدامات بسیار شایسته ای در دولت 

مردمی سیزدهم انجام شده است .توصیه هایی که در 
راستای خدمت متواضعانه به آحاد مختلف مردم به ویژه 

توان یابان و معلوالن بوده و آویزه گوش ماست

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، ارائه 
خدمات ویژه برای افــراد دارای معلولیت از 
جمله مناسب سازی شغلی، هوشمندسازی 
و الکترونیکی کــردن خدمــات ســازمان 
بهزیســتی را راهبردهای اساســی وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت مردمی 

سیزدهم عنوان کرد.
 »سیدصولت مرتضوی« در آئین بزرگداشت 
روز جهانی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: 
خدمات و اقدامات انجام شده  در طول ۴ دهه 
انقالب اســالمی برای معلوالن و توان یابان 
قابل تقدیر اســت. وی با اشــاره به اصول ۳، 
۲۰ و ۲۱ قانون اساســی، افزود: خوشبختانه 
با دســتور و توصیه های موکدرئیس جمهور 
اقدامات بسیار شایسته ای در دولت مردمی 
سیزدهم انجام شده است .توصیه هایی که در 
راســتای خدمت متواضعانه به آحاد مختلف 
مردم بــه ویژه توان یابــان و معلوالن بوده و 

آویزه گوش ماست. 
 وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان 
اینکه راهبردهای ویژه ای را برای حمایت از 
جامعه معلــوالن و توان یابان تدوین کردیم 
که به فضل الهی محقق خواهد شــد، افزود: 
تالش های همه جانبه با هدف تحقق عدالت 
و احیــای حقــوق توان یابــان و معلوالن از 
مسیر گسترده شدن حمایت های اجتماعی 
و اقتصادی، افزایــش توانمندی معلوالن با 

آموزش های فنی و حرفه ای، تأکید بر اشتغال 
معلوالن در بخش هــای تولیدی، خدماتی و 
اداری، فعال ســازی ظرفیت های مردمی و 
بسیج همگانی مســئولیت اجتماعی آن ها 
برای جذب مشــارکت و خدمــات مطلوب 
و حل مســلئه مســکن جامعه معلوالن در 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در حال 

اجرا است. 
وی تصریــح کرد: مســاعدت و تمرکز  روی 
آســیب های اجتماعی از جمله پیشگیری و 
درمان اعتیاد، توجه به زنان بدسرپرســت و 
بی سرپرست و کودکان کاِر خیابانی از جمله 
وظایف و تکالیفی اســت که در دســتور کار 
وزارتخانه و سازمان بهزیســتی قرار گرفته 

است. 
مرتضــوی تأمیــن مســکن بــرای جامعه 
معلوالن و توان یابان را از برنامه های بســیار 

موفق سازمان بهزیستی کشور دانست. 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: 
توســعه شــفافیت پنجره واحــد خدمات 
بهزیســتی، فراگیری و اثربخشــی خدمات 
و نوآوری هــای اجتماعی مبتنــی بر علوم 
دانش بنیــان، تمرکــز بــر پیشــگیری از 
معلولیت و آســیب های اجتماعی، افزایش 
پوشــش های بیمه ای خدمات گیرندگان و 
بسترسازی جهت اجرای سیاست های کلی 
تأمین اجتماعی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری، به روزرســانی پشت نوبتی خدمات 
مشمولین و مســتمری بگیران و استفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی جامعه هدف از طریق 
تشکیل گروه های استعدادیابی، بدنه سازی 
اجتماعی و مردمی ســازی بهزیستی برای 
مقابله و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب ها 
اجتماع محــور،  رویکردهــای  تقویــت  و 
محوری ترین برنامه های دولت سیزدهم در 

وزارت رفاه است. 

رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت 
هفته افراد دارای معلولیت گفت: رایزنی مؤثر 
با دستگاه  های اجرایی جهت رعایت حقوق 
افراد دارای معلولیت بِویژه در زمینه آموزش، 
اشتغال، مســکن و ســالمت از مهمترین 
اولویت های سازمان بهزیستی بشمار می رود 
که در مســیر احقاق حقوق این افراد بطور 

مجدانه دنبال می شود.
وی افزود: انســان رشد یافته، مخلوقی است 
اندیشــمند که با بال های آگاهــی و ایمان 
پهنه   گیتــی را در می نوردد و بر موانع غلبه 
می یابد و به اوج خود شکوفایی دست می یابد؛ 
چنین انســانی علیرغم داشتن معلولیت از 
دشواری ها نمی هراسد، زیرا آموخته است که 
معلولیت مسیرهای تازه ای از رشد و آگاهی را 

پیش رو ی  وی گشوده است.
به گفته قادری ، امروز مشــاهده افراد دارای 
معلولیــت بجای ترحــم و همدردی، حس 
احتــرام و تحســین را در مخاطبان برمی 
انگیــزد و این واقعیــت را در اذهان عمومی 
تداعــی می ســازد که معلولیت اگــر چه با 
محدودیت هایــی همراه هســت لیکن در 
صورت برخورداری فرد از آموزش های الزم و 
بهنگام، مانعی در مسیر توانمندسازی و رشد 

افراد نخواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: باور 
ژرف به این واقعیت که افراد دارای معلولیت، 
عظیم ترین سرمایه های اجتماعی را تشکیل 
می دهند ما را متعهد می سازد تا تمامی تالش 
خود را جهت فعلیت یافتن استعداد های آنان 

در مسیر توسعه کشور بکار گیریم.
وی گفت : پرواضح است که آگاه سازی جامعه 
در خصوص شناسایی و بهره گیری مطلوب 
از ظرفیت های جامعه معلوالن کشــور یکی 
از مهمترین رسالت های متولیان امر بشمار 
می رود. اکنون نیز در گرامیداشت دوازدهم 
آذر ماه مصادف با ســوم دسامبر، روز جهانی 
معلوالن فرصت یافته ایم تا برای آگاه سازی 
هر چه بیشتر آحاد جامعه و حساس نمودن 
مســئوالن امر نســبت به حقوق و جایگاه 

اجتماعی معلوالن تالش نماییم.

وی یادآور شد: ســازمان های فعال همواره 
تالش می کنند تا جایگاه انسانی و حقوق برابر 
افراد معلول را گوشزد نموده و تالش جمعی 
بــرای احیای حقوق این افراد را در ســطوح 
مختلف تصمیم گیری و اجرایی انســجام 

بخشند.
به گفتــه قادری :در جامعه ما که براســاس 
تعالیم انسان ســاز قرآن کریــم بنا گردیده 
تکریم حقوق و جایگاه انســانی افراد معلول 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و تمامی 
دســتگاه ها متعهد به اجرای قوانین مرتبط 
با این افــراد و ارائه خدمات مــورد نیاز آنان 
خواهند بود. ســازمان بهزیستی کشور نیز 
در نظر دارد تا با تدویــن و اجرای طرح های 
خالقانه، کاربردی و زودبازده، در راستای رفع 
محرومیت ها و افزایش سطح رضایت مندی 
گروه های خدمت گیرنده به ویژه افراد دارای 

معلولیت گام بردارد.
وی تصریــح کــرد: توانبخشــی گروه  های 
مختلف معلوالن، اولویت مهم این ســازمان 
محســوب می شــود و تمامی بخش های 
تخصصی این مجموعه، از طریق ارائه خدمات 
مراقبتی و توانبخشی در مراکز تأمین و توزیع 
وسایل کمک توانبخشــی وکلینیک های 
تخصصــی، اجرای برنامه های توانبخشــی 
مبتنی بر خانواده و جامعه، توسعه برنامه های 
توانمندســازی و فعالیت هــای فرهنگی و 
مناسب ســازی امکانات زندگی برای افراد 
معلول، تالش می کنند تا آموزش، توانبخشی 
و تلفیــق اجتماعی معلوالن در ســطحی 
متناسب با کرامت انســانی و استعدادهای 

ارزنده آنان تحقق یابد.
وی بیان داشت: رایزنی مؤثر با دستگاه  های 
اجرایی جهــت رعایت حقوق افــراد دارای 
معلولیت بِویژه در زمینه آموزش، اشــتغال، 
مسکن و ســالمت از مهمترین اولویت های 
سازمان بشــمار می رود که در مسیر احقاق 
حقوق این افراد بطور مجدانه دنبال می گردد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان 
کرد: بدون شک تســریع در روند تخصیص 
اعتبــارات مورد نیاز برای اجــرای قوانین و 
همسویی هرچه بیشتر سایر نهادها با اهداف 
متعالی دولت ســیزدهم در توسعه عدالت 
اجتماعی می تواند اجرای بی کم و کاســت 
این قوانین، رفع محرومیت ها و تبعیض های 
پیش روی جامعه معلوالن کشور و مشارکت 
فعاالنه آنان در تمامی عرصه های اجتماعی 
را امکان پذیر نماید و این همان آرمانی است 
که در مســیر تکریم انسان ها در یک جامعه 

اسالمی دنبال می  گردد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد:وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

 ارائه خدمات ویژه برای افراد دارای معلولیت
 از راهبردهای اساسی وزارت رفاه است

 احیای حقوق افراد دارای معلولیت
تالشی اثربخش در راستای توسعه همه جانبه کشور

قادری:
رایزنی مؤثر با 

دستگاه  های 
اجرایی جهت 
رعایت حقوق 
افراد دارای 

معلولیت بِویژه 
در زمینه 
آموزش، 

اشتغال، مسکن 
و سالمت از 

مهمترین 
اولویت های 

سازمان بشمار 
می رود که در 
مسیر احقاق 

حقوق این افراد 
بطور مجدانه 

دنبال می گردد
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 ضرورت نهادینه سازی و مطالبه گری
 مناسب سازی فضاهای عمومی

 برای افراد دارای معلولیت
فضاهــای  مناسب ســازی 
عمومــی بــرای معلولیــن 
اگرچه از برنامه سوم توسعه 
و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
فرهنگی جمهوری اسالمی 
اجرایــی  برنامه هــای  در 
دستگاه های کشور گنجانده 
شده و برخی ضوابط و آئین 
نامه هایی نیز در این زمینــه تدوین گردید، اما علی رغم نیاز 
جامعه به ایــن مهم و با توجه به نیــاز جامعه هدف ازجمله 
جانبــازان، معلولیــن و ســالمندان که به شــدت به انجام 
چنین اقداماتی نیازمند هســتند، بدلیل عدم توجه به نقش 
دســتگاه هایی همچون صدا و ســیما که می بایست وظیفه 
آموزش، نهادینه ســازی و مطالبه گــری را در این خصوص 
ایفا می کرد، از ســوئی و از ســوی دیگر نبود برنامه ریزی و 
تخصیص ردیف اعتباری مناسب ســازی برای دستگاه های 
اجرایی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، و الزام عملی 

دستگاه هابه انجام این مهم سال ها به فراموشی سپرده شد.
علی ایحال از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن 
و ایجاد ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و 
تشــکیل ستادهای اســتانی و شهرســتانی و تعیین نقش 
هریک از دســتگاه های اجرائی در این خصــوص ، اقدامات 
و برنامه ریزی هــای خوب و مؤثری در حــال تدوین و انجام 

می باشد.
ایده شــهرهای دســترس پذیر برای افراد دارای معلولیت 
و معرفی شــهرهای پایلوت برای انجام مناسب ســازی در 
استان های کشور را می توان از اقدامات مؤثر در جهت معرفی 

این نیاز مهم به شهروندان دانست.
همچنین انجام چک لیســت ســیاهه مقابله بــرای انجام 
مناسب ســازی در صدور پروانه های ساختمانی و نیز تدوین 
نشان دسترس پذیری اماکن عمومی، رستوران ها و هتل ها 
از جمله اقدامات اساســی طی چندســال گذشته است که 
بازخورد بسیار خوبی داشــته است.فرآیند بررسی و تدوین 
استانداردهای الزم برای مناسب ســازی فضاهای عمومی 
و ادارات و دســتگاه های اجرایــی از طریــق کمیته فنی و 
تحقیقاتی ذیل ستاد مناسب سازی و دستگاه های ذیمدخل 
دائماً درحال انجام بوده و برنامه های مناسب آموزشی نیز از 
طریق کمیته آموزش واطالع رسانی و همکاری خوب صدا و 

سیما در حال تولید و پخش می باشد.
اما ذکر این نکته ضروری اســت که با تمــام اقدامات بعمل 
آمده ، فرایند مناسب ســازی در شهرهای کشور همچنان تا 
وضعیت ایده آل و مطلوب، فاصله بســیار زیادی داشته و به 

مرور انجام این مهم درحال گسترش و توسعه می باشد.
با ابالغ قانون حمایت از معلوالن در اســفند ســال ۱۳96 و 
همچنین تدوین آئین نامه های اجرایی قانون مذکور توسط 
هیأت وزیران، سازمان بهزیســتی کشور بعنوان دبیر ستاد 
پیگیری و هماهنگی مناسب سازی و با همکاری وزارت کشور 
بعنوان رئیس ستاد و همچنین همکاری دستگاه های اجرایی 
عضو ســتاد اقدامات مؤثر و ســازنده ای در جهت تصویب 
مصوبات اجرایی و الزم االثر برای تمامی دستگاه های کشور 
کرده است که تأثیرات مطلوب آن در میان مدت خود را نشان 
خواهد داد. همچنین شرکت نمایندگان جوامع معلولین و 
جانبازان در جلسات ستاد و اخذ نظرات و مشاوره های آنان و 
اعمال در مصوبات جلسات ستاد،بنظر می رسد که تا حدود 
بســیار زیادی رضایتمندی این عزیــزان حاصل گردیده و 
همانگونه که قباًل اشاره شد اثرات این مصوبات در برنامه های 

میان مدت دولت به خوبی بروز و ظهور خواهد داشت.

»علیرضا انجالســی« سرپرســت 
معاونت توســعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشورمی گوید: 
اعتبــارات حوزه توانبخشــی این 
سازمان درســال ۱۴۰۱نسبت به 
سال ۱۴۰۰رشــد مناسبی نسبت 
به ســایر حوزه ها داشــته اســت .

البتــه این رقــم در برابرمقایســه 
با اعتبــارات مــورد نیازاین حوزه 
کافی نیست چون اعتبارات اجرای 

قانون حمایــت از حقوق افــراد دارای معلولیت بالغ بر 6۰ 
هزار میلیارد تومان هســت که اعتبارات پیش بینی شــده 
پاسخگوی این موضوع نیست ولی درمقایسه با سال گذشته 

از رشد مناسبی برخوردار بوده است.
وی می افزاید: در ســال ۱۴۰۱ اعتبارات حوزه توانبخشی 

در دو قســمت بــود کــه 
یــک قســمت ازآن از محل 
اعتبــارات هدفمندســازی 
یارانه هاو یک قسمت دیگراز 
اختصاصــی  درآمدهــای 
هدفمنــد ســازی یارانه ها 
بابت اجرای قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت 

تأمین می شد.
بــه گفته وی ، قســمت دوم 
اعتبارات این حــوزه از هزار 
و 7۰۰ میلیــارد تومــان در 
سال ۱۴۰۰ به ۲ هزار و۸7۰ 
میلیارد تومــان افزایش پیدا 
کرده اســت که با رشــد 69 
درصــدی مواجه بــوده در 
حالیکه رشد بودجه سازمان 
نزدیک بــه ۴9 درصد بوده 

است .
انجالسی تأکید می کند:البته این میزان با 6۰ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، 

هنوز فاصله دارد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی 
کشوریادآور می شــود : بخشــی از این اعتبارات مربوط به 
کمک هزینه های نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز 
نگهداری،مراکز آموزشــی ، مراکز توانبخشی وکمک هزینه 
نگهداری در خانواده هاست که علی رغم اینکه با قیمت تمام 
شده خدمات فاصله دارد اما با توجه به مصوبه هیأت وزیران 
در ماه جاری ، با یک رشــد 5۰ ، ۳5 و5۰درصدی به ترتیب 
در مراکز شــبانه روزی ، مراکز روزانه و در خانواده ها مواجه 
هستیم که از آذرماه سال جاری در صورت تخصیص اعتبار 

پرداخت خواهد شد .
وی درخصوص بودجه ســال آینده می گوید:فعاًل نمی توان 
به طــور دقیق در این خصوص نظــر داد چون هنوز بودجه 

سال ۱۴۰۲ از طرف دولت به مجلس تقدیم نشده است .
انجالسی خاطر نشــان می سازد: یکی از ویژگی هایی که در 
بودجه ســال آینده وجود دارد این اســت که باید براساس 

برنامه هفتــم تعیین گــردد بنابراین 
به دنبال این هســتیم تــا اوالً حقوق 
افــراد دارای معلولیــت را دوبــاره در 
برنامه هفتم پادار نماییم تا براساس آن 
دربودجه سال آینده با پیش بینی های 
انجام شــده از ســوی دولت ، سازمان 
برنامه و بودجــه و مجلس این افزایش 

لحاظ شود.
وی در خصــوص اینکه ســازمان چه 
اقداماتی در این خصــوص انجام داده 
اســت بیان می کند: این ســازمان پیگیری های متعددی 
برای اجرای قانون حمایت از حقــوق افراد دارای معلولیت 
انجام داده اســت .البته یک ســری از موارد هــم مربوط به 
خود ســازمان در خصوص پیش بینی هــای اعتباری بوده 

امیدواریم این پیشنهادات مصوب گردد . 

سرپرســت معاونت توســعه مدیریــت و منابع ســازمان 
بهزیستی کشــورادامه می دهد:یک سری موارد هم مربوط 
به سازمان برنامه و بودجه هســت که با میزان درآمدهایی 
که دولت پیش بینی می کند در سال آینده محقق می شود .

وی همچنیــن می گوید: یک ســری موارد هــم مربوط به 
مجلس شورای اسالمی هســت که امید واریم مجلس هم 
همراهــی الزم را در جهت اجرای قانــون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت داشــته باشــد که ســال آینده رشد 

مناسبی را در تأمین منابع اجرای این قانون داشته باشیم.
وی به پیشنهادات سازمان بهزیســتی اشاره می کند ومی 
گوید: پیشنهاد ســازمان در اجرای قانون بودجه ای بالغ بر 

۳۰ هزار میلیارد تومان است. 
انجالســی، بحــث تأمین وســایل توانبخشــی معلولین ، 
مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت )مسکن 
و خــودرو( و بحــث تأمین لوازم بهداشــتی افــراد دارای 
معلولیت شدید و خیلی شــدید و ضایعه نخاعی را از جمله 
سیاست های سازمان برای ســال آینده ذکر می کند که در 

دستور کار قرار دارد .

مهدی جمالی نژاد
عضو ستاد هماهنگی و پیگیری 

مناسب سازی کشور

 مهدی 
جمالی نژاد:

ایده شهرهای 
دسترس پذیر 
برای افراد 
دارای معلولیت 
و معرفی 
شهرهای پایلوت 
برای انجام 
مناسب سازی 
در استان های 
کشور را 
می توان از 
اقدامات مؤثر 
در جهت معرفی 
این نیاز مهم 
به شهروندان 
دانست

  ضرورت تأمین منابع اعتباری اجرای 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشورخبر داد:

انجالسی : در سال 1401 اعتبارات حوزه توانبخشی در 
دو قسمت بود که یک قسمت ازآن از محل اعتبارات 
هدفمندسازی یارانه هاو یک قسمت دیگراز درآمدهای 
اختصاصی هدفمند سازی یارانه ها بابت اجرای قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت تأمین می شد
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 توسعه عدالت اجتماعی 
و لزوم برابرسازی فرصت ها

براساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق 
معلوالن ، تکلیف قانونی مناسب ســازی 
دســتگاه ها مشخص شــده بطوری که 
بر اســاس مــاده ۳ ایــن قانون ســتاد 
هماهنگــی و پیگیری مناسب ســازی 
کشور تشــکیل شد که دبیری این ستاد 
برعهده رئیس ســازمان بهزیســتی و 
دبیرخانه ستاد نیز در سازمان بهزیستی 
مستقر گردید . حاال این سازمان به عنوان 
واحد اجرایی ســتاد امــور هماهنگی ، 

پیگیری و مطالبه گری مرتبط با مناسب سازی را انجام می دهد . 
این در حالیســت که غالمرضا رضایی فر سرپرســت دبیر خانه 
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشورمی گوید: در این 
راستا ، تعامل و همکاری بهزیستی عمدتاً از طریق تشکیل ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب ســازی کشور و اخذ تصمیمات در 
راستای توسعه مناسب سازی و انجام تکالیف قانونی دستگاه ها 
بوده است که همواره پی گیری و نظارت دردستور کار قرار دارد. 

وی در خصوص اینکه تاکنون چند درصد از نیازهای جامعه هدف 
در امر متناســب سازی محقق شده و چقدر فاصله برای رسیدن 
ســازمان به اهداف در این زمینه وجــود دارد می افزاید:برآورد 
دقیقــی وجود ندارد ولی تا رســیدن به وضعیت مطلوب فاصله 

بسیار است. 

رضایی فــردر ادامه بــه اقدامات انجام 
شده در یکســال گذشته اشاره می کند 
و بیان می کند:برگزاری کارگاه آموزشی 
سه روزه با موضوع مناسب سازی محیط 
شــهری با همکاری جایــکای ژاپن و 
میزبانی مشــترک اداره کل بهزیستی 
اســتان البرز و شــهرداری کرج ، جهت 
مسئولین دبیرخانه های مناسب سازی 
اســتان ها و کارشناســان دفاتــر فنی 
شــهرداری های اســتان البرز،ارزیابی 
وضعیت مناسب سازی ســاختمان های اداری شرکت کننده در 
جشــنواره شــهید رجایی،ارزیابی وضعیت مناسب سازی و ارائه 
خدمات ویــژه در فرودگاه ها به معلوالن ، ســالمندان و جانبازان 
وبرگزاری جلسه مشــترک با نمایندگان انجمن نابینایان جهت 
دســترس پذیری خدمات الکترونیکی بانک ها از جمله اقدامات 
انجام شده این دبیرخانه است. سرپرست دبیر خانه ستاد هماهنگی 
و پیگیری مناسب سازی کشــور، ارزیابی وضعیت مناسب سازی 
ســاختمان های اداری شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی، 
بهره برداری از ســامانه پیگیری مصوبات که در مرحله پایلوت و 
رفع نواقص اســت، هماهنگی و پیگیری رعایت اســتاندارد های 
مناسب سازی دراتوبوس های شهری در حال تولید ومکاتبه با کلیه 
دستگاه های اجرایی و تأکید مجدد به اجرایی نمودن مفاد ماده ۲ 
جهت مناسب سازی ساختمان های اداری تابعه و تحت نظارت را 

ازدیگر اقدامات این دبیر خانه عنوان می کند . 
به گفتــه وی ، اجــرای پــروژه ارزیابی کلیه ســاختمان های با 
کاربری عمومی در ســطح کشــور،تدارک ایجاد بانک اطالعات 
مناسب سازی،اعطای نشان مناسب ســازی به ساختمان هایی 
که برای افراد دارای معلولیت دســترس پذیر هستند ، پیگیری از 
وزارت صمت جهت مناسب سازی خودروهای مورد نیاز معلوالن 
وجانبــازان، پیگیری ایجاد کمپین های مناسب ســازی در طی 
سال در سطح کشوروپیگیری مناسب سازی و ارائه خدمات ویژه 
در سیســتم حمل ونقل ریلی وهوایی را از اقداماتی می داند که در 
دستورکار این دبیر خانه قرار دارد. رضایی فر در باره رضایت مندی 
افراد دارای معلولیت در امر متناسب سازی می گوید: واقعیت این 
است که سازمان بهزیستی نقش مطالبه گری داشته و اجرا عمدتاً 
با دستگاه های متولی مثل شهرداری ها ، وزارت راه و شهرسازی و 

مسکن و  ... بوده است.

فرهنگ یک جامعــه ، جوهره و 
زیر بنای تمامــی حرکت هایی 
اســت که در مســیر پیشرفت 
و توســعه آن جامعــه صورت 
می گیــرد . چنیــن فرهنگی 
امکان آگاه سازی  می بایســت 
جامعه نسبت به مطالبات اقشار 
مختلــف را فراهم نموده و توجه 
اذهان عمومی را به حقوق عامه مردم جلب نماید .از جمله گروه های 
اجتماعی که آگاه سازی نســبت به مطالبات آنها در بستر فرهنگ 
ســازی امری ضروری به شمار می آید افراد دارای معلولیت هستند 
که در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه ما را تشکیل می دهند . 
افراد دارای آسیب بینایی و شنوایی و معلوالن جسمی و حرکتی 
و کم توانان ذهنی ، گروه های دارای معلولیت را تشکیل می دهند 
که همانند سایر افراد جامعه از حقوق انسانی برابر برخوردارند . 
بدیهی است توسعه عدالت اجتماعی و فراگیر سازی امکانات در 
سطحی که بتواند برآورده کننده نیاز های این افراد باشد بیش از 
هر چیز مستلزم ارتقای سطح فرهنگ جامعه و ایجاد این باور در 
اذهان عمومی ست که تمامی انسانها صرف نظر از تفاوتهایشان 

می بایست از حقوق برابر با سایرین برخوردار باشند . 
فرهنگ مبتنی بر عدالــت اجتماعی ایجاب می کند که تمامی 
دستگاه ها و گروه های اجتماعی به قوانین مرتبط با افراد دارای 

معلولیت باور داشته و در راستای تحقق آن تالش نمایند .
در راستای همین فرهنگ سازیست که سازمان های امور متولی 
معلوالن با برگزاری مناســبت های مختلف تالش می کنند تا 
توجه بخش های مختلف جامعه را نســبت به ضرورت اجرای 
قوانین مرتبط با معلوالن و تالش در جهت توسعه خدمات مورد 
نیاز آنان جلب نمایند . امروز به واســطه تالش های مســتمری 
که صورت گرفته اســت موضوع توسعه عدالت اجتماعی و لزوم 
برابرسازی فرصت ها برای تمامی اقشار جامعه به ویژه گروه های 
آســیب پذیر و دارای معلولیت, به عنــوان یک رویکرد،  مبنای 
بســیاری از برنامه ریزی های دســتگاه های مربوطه می باشد و 

تسریع روند خدمت رسانی به این افراد, در دستور کار قرار دارد.
سازمان بهزیستی کشورعالوه بر تالش های منسجم در زمینه 
فرهنگ سازی در امور معلوالن و ارتقای سطح فرهنگ عمومی 
نسبت به مسائل این افراد می کوشد تا تمامی ظرفیت های خود را 
در فرا گیر سازی خدمات مورد نیاز افراد معلول بکار گیرد . در حال 
حاضر ارائه خدمات تخصصی به این افراد در مراکز توانبخشی، 
اجرای طرح های توانمند ســازی معلوالن ، توســعه خدمات 
توانبخشــی مبتنی بر جامعه به ویژ ه در مناطق محروم کشور 
و ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی بخش 
عمده ای از خدماتی اســت کــه در چهارچوب قوانین حمایتی 

مرتبط با معلوالن و اهداف سازمان بهزیستی ارائه می گردد .
پر واضح است که دسترسی پذیری کامل افراد معلول به امکانات 
مورد نیاز که پیام های روز جهانی معلوالن نیز به عنوان رویکرد 
غالــب در این عرصه مطرح می گردد مســتلزم همکاری تمام 
دســتگاه ها و باور فرد فرد ما به این واقعیت هاست که معلوالن 
سرمایه های اجتماعی ارزشمندی هستند که استفاده مطلوب 
از ظرفیت آنان الزمه نو آوری و توســعه یافتگی در یک جامعه 
اسالمی است . لذا در تمامی قوانین مرتبط با حقوق افراد دارای 
معلولیت از جمله قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صراحتاً بر نقش دولت ها 
در فراگیرسازی امکانات جامعه برای افراد معلول, تأکید گردیده 
اســت. امید است با تالش هر چه بیشــترهمه نهادی دولتی و 
غیر دولتی و مشــارکت افراد دارای معلولیــت و خانواده های 
آنان شاید جامعه ای شاداب، ســرزنده و مناسب برای تلفیق و 
مشــارکت اجتماعی همه آحاد جامعه در تمامی عرصه ها برای 

بالندگی کشور عزیزمان باشیم.

رامین رضائی
دبیر برنامه های روز جهانی 

معلوالن

 بهزیستی در مناسب سازی
 نقش مطالبه گری دارد نه اجرا

 سرپرست دبیر خانه ستاد هماهنگی
 و پیگیری مناسب سازی کشورتأکید می کند:

رضایی فر: تعامل و همکاری بهزیستی عمدتاً از طریق 
تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و اخذ 

تصمیمات در راستای توسعه مناسب سازی و انجام تکالیف 
قانونی دستگاهها بوده است که همواره پیگیری و نظارت 

دردستور کار قرار دارد

رضائی:
فرهنگ مبتنی 

بر عدالت 
اجتماعی 

ایجاب می کند 
که تمامی 

دستگاه ها 
و گروه های 
اجتماعی به 

قوانین مرتبط 
با افراد دارای 
معلولیت باور 

داشته و در 
راستای تحقق 

آن تالش نمایند

5

ه آذرمــــــا
1 4 0 1



مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران، جزییات ارایه خدمات 
توانبخشی به بیماران را تشریح کرد.

محمد مهدی ناصحی درخصوص همکاری سازمان متبوع خود 
با ســازمان بهزیســتی با هدف ارائه خدمات مورد نیاز درمانی 
به معلوالن تحت پوشش این ســازمان گفت: بیمه سالمت در 
کنار ســازمان بهزیستی است تا بتواند خدمات را به قشر عظیم 

معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه کند.
مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران، با اشاره به اینکه ما به 
دنبال ارتقای ســطح خدمات به معلوالن در حوزه توانبخشی 
هســتیم، افزود : یکی از موضوعاتی که به صورت جدی از سوی 
ســازمان بیمه ســالمت پیگیری می شــود، بحث پیشگیری، 
همچنین شناســایی و مداخله درمان افــراد دارای معلولیت 
است و ان شاءاهلل در این فرآیند خدمات مناسبی به افراد دارای 

معلولیت در سطح کشور ارائه خواهد شد.
وی با بیــان اینکه تاکنــون خدمات بی شــماری به معلوالن 
تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه شــده است، تأکید کرد: 
خوشــبختانه تعامالت میان ســازمان بیمه سالمت و سازمان 
بهزیستی درسطح قابل قبولی اســت، به طوری که ارائه ۸ کد 
خدمتــی به 59 کد خدمــت به معلوالن افزایــش پیدا کرده و 
امیدواریم این خدمات را بتوانیم درآینده در سطح گسترده تری 
ارائه دهیم، البته عالوه بر پوشــش خدمــات در بخش دولتی، 
پرداخت در بخــش عمومی غیر دولتی و خصوصی نیز در تعهد 

سازمان بیمه سالمت قرار گرفته است.
ناصحی بــا بیان اینکه طبق ماده 6 قانــون حمایت از معلوالن 
مصوب سال ۱۳96، وظیفه ارائه خدمات توانبخشی، جسمی و 
روانی افراد دارای معلولیت بر اساس. تفاهمنامه جدید سازمان 
بیمه سالمت و سازمان بهزیســتی بر عهده بیمه سالمت است 
که ارائه 59 کد خدمتی به معلوالن را شــامل می شود؛ افزود: 
در این زمینه می توان به 6 کــد خدمتی در حوزه کاردرمانی، 

۱۱ کــد خدمتــی در گفتار درمانی، 7 کــد خدمتی در 
بخش بینایی سنجی، 9 کد خدمتی در شنوایی 
سنجی، ۱5 کد در پروتز و ارتز و 5 کد در حوزه 
فیزیوتراپی اشــاره کرد؛ ضمــن اینکه عالوه 

بر ایــن خدمات 6 کد خدمتی هم توســط 
پزشکان متخصص مختلف ارائه می شود 

که در سامانه پیاده سازی شده است.
تغییر تعرفه خدمات از دولتی به 

غیردولتی 
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایــران، در 

بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه براساس 
برنامه ریزی انجام شــده تعرفه خدمات از دولتی به غیردولتی 
تغییــر پیدا کرده که ایــن امر می تواند مورد اســتقبال مراکز 
توانبخشی و همچنین معلوالن جهت استفاده از بیمه سالمت 
باشد اظهار داشــت: هزینه کاردرمانی و گفتاردرمانی معلوالن 
در بخش خصوصی بســیار باالســت و در بخش دولتی نیز این 
خدمات یا کم ارائه می شــود یا با درخواست های باال و در نتیجه 
ازدحام مواجه هســتند که برای کمک بــه این افراد 7۰ درصد 
هزینه بخش خصوصی توســط بیمه سالمت پرداخت می شود 

که در تاریخ بیمه بی سابقه است.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که به سازمان بهزیستی ارائه 
داده ایم، این اســت که از خدمات بیمــه تکمیلی و مکمل نیز در 
حوزه توانبخشی استفاده شود و این می تواند بخش قابل توجهی 

از مشکالت معلوالن و هزینه های مرتبط با آن را کاهش دهد.

ناصحی بــا بیان اینکه یکی از گروه های افراد نیازمند توجه در 
بحث توانبخشــی بیماران مبتال به طیف اوتیسم است گفت: 
تاکنون با توجه به تفاهم نامه بین ســازمان بیمه ســالمت و 
ســازمان بهزیســتی، فقط مبتالیان به اوتیسم تحت پوشش 
سازمان بهزیستی می توانستند از خدمات کار درمانی و گفتار 
درمانی شــامل 5 کدخدمتی در تعهد ســازمان بیمه سالمت 
بهره مند شــوند. با ابالغ بســته خدمات توانبخشی بیماران 
طیف اوتیســم شــامل 6 کدخدمتی در حیطــه مداخالت 
کاردرمانــی، مداخــالت گفتاردرمانی، مداخــالت رفتاری 

آموزشــی و مداخالت مشــاوره ای حمایتی تحت پوشــش 
ســازمان بیمه سالمت قرار گرفته و کلیه افراد اوتیسم تا پایان 

سن 6 سالگی از این خدمات بهره مند خواهند شد.
خدمات مؤثر برای افراد اوتیسم در سطح یک و دو

مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران، در پاسخ به این سؤال 
که اوتیســم چه نوع بیماری است، افزود: اختالالت اوتیسم در 
ســه سطح خفیف، متوسط و شدید دســته بندی می شوند که 
در حــال حاضر اوتیســم مطابق کتاب ارزش نســبی خدمات 
ســالمت، خدمات تشــخیصی درمانی از جملــه آزمایش ها، 
تصویر برداری، دارویی و ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی 

تحت پوشــش بیمه هستند. بسته خدمات غیر دارویی اوتیسم 
شامل مداخالت کاردرمانی، مداخالت گفتاردرمانی، مداخالت 
رفتاری آموزشــی و مداخالت مشاوره ای حمایتی، ویزیت های 

تخصصی و فوق تخصصی، خدمات نوار مغز است.
وی تصریح کرد: بر اساس شــدت عالئم مبتالیان به اوتیسم به 
۳ ســطح یک، ۲ و۳ تقسیم می شــوند که عمده خدمات مؤثر 
برای این افراد در ســطح یک و دو انجام می شــود؛ اما خدمات 
توانبخشی این افراد سطح ۳ نیز به تعداد جلسات کمتری تحت 

پوشش بیمه است.
ناصحی با اشــاره به اینکه خدمات بهداشــتی درمانی در ســه 
بخش شناســایی بهنگام وغربالگری، ارجــاع موارد غربالگری 
شده و تشــخیص نهایی و مداخالت درمانی و توانبخشی طبقه 
بندی می شــوند تأکید کرد: در موارد اول و دوم، در پایگاه های 
ســالمت مطابق برنامه تنظیمی در ارزیابی رشــدی در سنین 
9 ماهگی به باال شناســایی می شــوند و جهت تشخیص نهایی 
به مراکز ذی صالح و تأیید شده توســط معاونت درمان ارجاع 

خواهند شد.
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران، در پاسخ به این سؤال 
که این ســازمان درحوزه توانبخشی چه خدماتی را به بیماران 
خــاص و صعب العالج ارائه می دهد، گفت: یکی از بیماری های 
خــاص مبتالیان به بال پروانه ای هســتند که ســازمان بیمه 
ســالمت برای آنها پکیــج خدمات توانبخشــی در نظرگرفته 
اســت، این خدمات شــامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی 
 SMA سنجی و شــنوایی سنجی است، همچنین برای بیماران
فیزیوتراپــی، کاردرمانی و گفتار درمانی با جلســات مختلفی 
درنظرگرفته شــده اســت. البته بر اســاس اســتانداردهای 
وزارت بهداشت این بیماران نشــان دار داده و خدمات 

توانبخشی متعاقباً ارائه می شود.
بیماران سکته مغزی در دوره های 

مختلف نیازمند خدمات 
توانبخشی هستند

وی درخصوص ارائه خدمــات به بیماران 
مبتال بــه ســرطان تأکید کــرد: در پکیج 
خدمات توانبخشــی مــورد نیــاز بیماران 
ســرطانی نیــز فیزیوتراپــی، ماســاژدرمانی، 
کاردرمانــی و گفتاردرمانی وجــود دارد، البته برای 
ایــن گروه از بیمــاران عالوه بر خدمات توانبخشــی خدمات 
تشــخیصی برای متاســتازها نیز درنظرگرفته شده است. این 
خدمت در تعهد بیمه پایه نبوده و جزو خدمات ستاره دار است. 
لذا بیمارانی که در سامانه نشان دار شدند می توانند این خدمت 
را در مراکز دولتــی دریافت کرده و ۱۰۰ درصد تعرفه در مراکز 
دولتی توسط بیمه سالمت پرداخت می شود. همچنین معادل 
ریالی ســهم صندوق در بخش دولتی در بخش های دیگر مانند 

خصوصی پرداخت می شود.
ناصحی با اشــاره به اینکه بیماران ســکته مغزی در دوره های 
مختلــف نیازمند خدمات توانبخشــی هســتند، تصریح کرد: 
برای این گــروه از بیماران نیز پکیج درمانــی 6 ماه اول و دوم 
درنظرگرفته شــده که بر اساس اســتانداردهای ابالغی وزارت 
بهداشت و درمان است. حتی برای سال دوم پس از این بیماری 
نیــز پکیج درمانی در نظرگرفتیم کــه امیدواریم بخش بزرگی 
از مشــکالت بیماران حل شــود؛ از ســوی دیگر بیمه سالمت 
برای بیماران اســتفاده کننده از انــواع پیوندها نیز خدماتی را 

در نظرگرفته است.

 تالش مضاعف بیمه سالمت 
در ارائه خدمات توان بخشی به گروه های مختلف

درگفت وگو با مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران مطرح شد؛

در پکیج 
خدمات توان 
بخشی مورد 
نیاز بیماران 
سرطانی نیز 
فیزیوتراپی، 
ماساژدرمانی، 
کاردرمانی و 
گفتاردرمانی 
وجود دارد، 
البته برای 
این گروه از 
بیماران عالوه 
بر خدمات توان 
بخشی خدمات 
تشخیصی برای 
متاستازها نیز 
درنظرگرفته 
شده است

هزینه کاردرمانی و گفتاردرمانی معلوالن در بخش خصوصی بسیار 
باالست و در بخش دولتی نیز این خدمات یا کم ارائه می شود یا با 
درخواست های باال و در نتیجه ازدحام مواجه هستند که برای کمک 
به این افراد ۷0 درصد هزینه بخش خصوصی توسط بیمه سالمت 
پرداخت می شود که در تاریخ بیمه بی سابقه است
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می گویند پیشــگیری از اختالالت 
ژنتیک و مادرزادی ابعاد و جنبه های 
مختلفی را در بر می گیرد که مشاوره 
ژنتیک ، هسته اصلی و بخش مهم این 
خدمات را تشــکیل می دهــد . اما در 
واقع باید گفت که ، مشــاوره ژنتیک 
یک رونــد را از تشــخیص و برآورد 
خطر تکرار تا راهنمایــی افراد برای 
انتخاب بهتریــن راه و لزوم درمان یا 
ارجاع بــه مراکز دیگر را طی می کند . 

بررســی های ژنتیکی نه فقط برای تشخیص ارثی بودن یک 
بیمــاری و چگونگی توارث آنها اهمیت دارد، بلکه از نظر پیش 
آگهی و احتمال ابتالی فرزندان بعدی و همچنین تشــخیص 
دوران جنینی و پیشگیری از تکرار مشکل حائز اهمیت است. 

این در حالیســت که افروز صفاری فرد معاون پیشــگیری از 
معلولیت های مرکزتوسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی، به برنامه های اجرایی این معاونت اشاره می کند و 
می گوید:هدف از اجرای برنامه هایی از جمله ؛مشاوره ژنتیک، 
غربالگــری اختالالت ژنتیک در افراد ۱5 تا ۲5 ســال وپروژه 
شناســایی اختالالت ژنتیکی در خانواده هــای دارای معلول 
تحت پوشش ســازمان ، پیشــگیری از معلولیتهای ناشی از 
اختالالت ژنتیک و افزایش سطح آگاهی و بهبود نگرش جامعه 

نسبت به ضرورت انجام مشاورۀ ژنتیک است.
وی به غربالگری تنبلی چشــم )آمبلیوپــی( در کودکان ۳تا 
6ســال اشــاره می کند و می افزاید:هدف از انجام این برنامه ، 

ارتقای سالمت بینایی کودکان ۳تا6سال در کشوراست. 
به گفته صفاری فرد ، در این برنامه از الگوی سطح بندی ارائه 
خدمات استفاده می شــود به طوری که در سطح اول،غربال 
کودکان گروه هدف با چارت اســنلن و دســتگاه غربالگر و 
توســط افراد آموزش دیده انجام می شــود. درکلیه مراحل، 
کودکان ارجاعی و بیمار تــا درمان کامل تحت پیگیری قرار 
می گیرند. اگر خانواده ها درتأمیــن هزینه های درمان دچار 
مشکل باشند این هزینه ها در قالب کمک هزینه به خانواده ها 

پرداخت می شود.
معاون پیشــگیری از معلولیت های مرکزتوســعه پیشگیری 
و درمــان اعتیاد در ادامــه ، غربالگری ، تشــخیص و مداخله 
زودهنگام اختالالت شــنوایی در نوزادان را ازدیگر برنامه های 
این معاونت عنوان می کند وخاطر نشــان می ســازد: هدف از 

اجرای ایــن برنامه ، غربال نــوزادان تا 
یک ماهگی ، شناســایي و تشــخیص 
اختالالت شــنوایي قبــل از ۳ ماهگي 
و شــروع مداخالت طبي و توانبخشي 
قبل از 6 ماهگي به منظور پیشــگیري 
از عوارض ناشــي از ناشــنوایي مانند 
اختالالت گفتاري، ارتباطي، شناختي، 

اجتماعي، اقتصادي و ... است.
برنامــه آگاهســازی پیشــگیری از 
معلولیت ها ، از دیگر برنامه هایی است 
که صفاری فرد به آن اشــاره می کند و هــدف از اجرای آن را ، 
افزایش سواد ســالمت درخصوص علل معلولیت های شایع و 

راه های پیشگیری از آنها می داند.
 وی در ادامه برنامه آگاه ســازی پیشگیری از معلولیت ها برای 
ســالمندان وتعیین شیوع و علل انواع آسیب های منجر به کم 
توانی )معلولیت(در کشــوررا از دیگر برنامه های این معاونت 

ذکر می کند.
معاون پیشــگیری از معلولیت های مرکزتوســعه پیشگیری 
و درمــان اعتیــاد در ادامه در خصوص برنامــه جدید تحولی 
در دســت اقدام می گوید: طرح پایلــوت غربالگری اختالالت 
شناختی )دمانس( در سالمندان6۰تا75 سال در ۲ استان یزد 

و قزوین در سال ۱۴۰۱ آغاز و اجرایی شده است .
وی همچنین راه اندازی سامانه شناسایی موارد در معرض بروز 
معلولیت را بعنوان برنامه تحولی پیشــنهادی اعالم می کند و 
می افزاید:یکی از موانع مهم در اجــرای این برنامه، اطالع کم 
گروه هدف و فراگیر نبودن این برنامه می باشــد. بر این اساس 
تصمیم به بررســی و ارائه راهکارهایی برای فرهنگ ســازی و 
حساس سازی جامعه هدف برای گسترش برنامه فوق گرفته 
شد و  در همین راستا طرح ایجاد سامانه ژنتیک با کاربرد عموم 

مردم جامعه برنامه ریزی گردیده است. 
وی خاطر نشان می ســازد: با راه اندازی این سامانه عموم افراد 
می توانند با تکمیل نمودن فرمها) متناسب با هر گروه سنی و 
حســب وضعیت تاهل یا تجرد و بارداری و...( از نیاز به مراجعه 
به مشــاور ژنتیک مطلع گردند و بر حسب آدرس فرد توسط 

سامانه به نزدیکترین مرکز مشاوره ژنتیک هدایت گردند.
به گفته صفاری فرد ، این طرح از ســوی دفتر به شورای تحول 
ســازمان معرفی شده اســت و در صورت تایید نهایی شورا و 

همکاری مرکز فناوری در سال آتی محقق خواهد شد.

راه اندازی سامانه شناسایی موارد در معرض بروز معلولیت
 نـگـاه جامعه شناسانه مـحـورمعاون پیشگیری از معلولیت های مرکزتوسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی خبر می دهد:

در حوزه معلولیت

معلولیت  مـــردم  اغـلـب 
در  نـقـــص  نـوعـــی  را 
اعـضـای بـــدن می دانـند 
کـه بـاعـث می شـود فـرد 
نـتـواند توانایی های بالقوه  
خــود را به صــورت بالفعل 
درآورده و بــه طــور همه 
جانبه در همه فعالیت های 
اجتماعــی شــرکت کند. 
در سـال های اخـیـر بـا گـسـتـــرش مـطالعات در حـوزه 
معلولیت و افـــراد دارای معلولیت نـوعـــی نـگـاه جامعه 
شناسانه مـحـــور، در ایـن حـوزه شـکـل گرفته اسـت کـه 

تعریف جـدیدی از معلولیت ارائه می دهد.
براســاس این رویکــرد، معلولیت عبارتســت از عدم وجود 
فرصت های مشــارکت فعاالنه بــرای گروهــی از افراد، در 
جامعه بر اثر وجود موانع مختلف .همین نگاه جامعه شناسانه 
محور، مناســب ترین رویکرد رفع چنین موانعی را گسترش 

دســترس پذیری در کلیه شــئون اجتماعی می داند تا افراد 
دچار معلولیت امکان فعالیت اجتماعی همپای ســایر افراد 
غیر معلول برای آنان فراهم باشــد. به بیان دیگر تالش برای 
رفع موانع مشــارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت نباید به 
گونه ای باشــد که آنــان را به صورت گروهــی مجزا از دیگر 
اعضای جامعه منزوی کنــد. بلکه این تالش باید به گونه ای 
باشد که فرآیند یکپارچگی بزرگترین گروه اقلیت در اجتماع 
به نتیجه برســد و این موضوع توســط افراد دارای معلولیت 

قابل لمس و بیان گردد.
باتوجه به این اصول اســت که اینک در کشــورهای توسعه 
یافته و در حال توســعه تالش می شود که به طور فزاینده ای 
شــبکه های حمل و نقل همگانی، اماکــن ومعابر به گونه ای 
طراحی شــود که حضــور حداکثــری معلوالن را شــامل 
شــود. مزید بر آن طراحی نــرم افزارهــای گوناگون برای 
دســترس پذیری نابینایان و همچنین سهولت ارتـبـــاط 
ناشنوایان بـــا افـراد شـنوا، برنامه های نـرم افزاری متعددی 
ارائـه گـردیده و در حـــال توسعه می باشد فلذا با عنایت به 
شــعار روز جهانی افراد دارای معلولیت که امســال از طرف 
ســازمان ملل مطرح گردیده اســت ، دو کلید واژه توســعه  
فراگیر و دسترس پذیری بیشتر از همه چشم نوازی می کند. 
شایسته است در کشور خودمان که به عنوان کشوری در حال 
توسعه شناخته می شویم، زیرساخت های مربوط به حمل و 
نقل، ساخت و ســاز، و محیط های وب را به گونه ای طراحی 
نماییم که امکان مشــارکت اجتماعی و حضور فعاالنه افراد 
دارای معلولیت به حدی برســد که موجبات استقالل فردی 
و شــکوفایی اجتماعی و حضور پررنگ آنان در تولید و درآمد 

ناخالص ملی باشیم.

دکتر علی همت 
محمودنژاد

مشاور رئیس سازمان 
بهزیستی کشور و پژوهشگر و 

مدرس دانشگاه

صفاری فرد: طرح پایلوت غربالگری 
اختاللت شناختی )دمانس( در 

سالمندان60تا۷5 سال در 2 استان 
یزد و قزوین در سال 1401 آغاز و 

اجرایی شده است

محمودنژاد:
تالش برای رفع 
موانع مشارکت 
اجتماعی افراد 

دارای معلولیت 
نباید به گونه ای 

باشد که آنان 
را به صورت 
گروهی مجزا 

از دیگر اعضای 
جامعه منزوی 

کند. بلکه این 
تالش باید به 
گونه ای باشد 

که فرآیند 
یکپارچگی 
بزرگترین 

گروه اقلیت در 
اجتماع به نتیجه 

برسد و این 
موضوع توسط 

افراد دارای 
معلولیت قابل 

لمس و بیان 
گردد

۷
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آیت اهلل  رئیسی در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد  دارای معلولیت 

جلسه نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد  دارای معلولیت با حضور معاون اول رئیس جمهور

برگزاری ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

برگزاری ششمین نمایشگاه تجهیزات توانبخشی

افتتاح اولین هتل مناسب سازی شده برای افراد  دارای معلولیت در مشهد
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دیدار نمایندگان افراد  دارای معلولیت با رئیس جمهور

دیدار رئیس سازمان بهزیستی با تشکل های افراد دارای معلولیت

 امضای تفاهمنامه ما بین سازمان بهزیستی کشور 
با بنیاد 15 خرداد

شانزدهمین عید دیدنی افراد  دارای معلولیت

انعقاد تفاهمنامه فی ما بین سازمان بهزیستی کشور با 
سازمان بیمه سالمت کشور

همایش پیاده روی بزرگ خانواده بهزیستی به مناسبت 
هفته بهزیستی 

امضای تفاهمنامه همکاری با سفارت ژاپن

نمایشگاه دستاورد های توانبخشی

دیدار منتخبین افراد دارای معلولیت با رئیس قوه قضائیه

بازدید نمایندگان بین المللی از مراکز بهزیستی

مهم ترین رویداد های توانبخشی از نگاه دوربین
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به طور کلی زنجیره ارزش اشــتغال در ســازمان بهزیستی شامل 
مراحلی همچون، شناسایی افراد جویای کار تحت پوشش سازمان، 
آماده سازی شغلی آنها و دریافت مهارت های شغلی،هدایت شغلی 
و درنهایت کاریابی و اشــتغال به کار این افراد است که می تواند در 

قالب اشتغال خویش فرمایی و یا کارفرمایی انجام شود. 
آنطورکه ســید محمد صافی سرپرســت دبیر خانه اشــتغال و 
کارآفرینی سازمان بهزیستی می گوید: وظیفه سازمان بهزیستی، 
ایجاد اشــتغال برای جامعــه هدف خود نمی باشــد و تنها نقش 

تسهیل گری وظیفه اصلی این سازمان در این خصوص می باشد. 
به گفته صافی ، اختصاص تســهیالت قرض الحسنه ۱5۰ میلیون 
تومانی با ســود ۴ درصد، اجرای قانون سهمیه جذب ۳ درصد در 
آزمون های اســتخدامی دولتی،پرداخت حق بیمه کارفرمایی و 
خویش فرمایی،پرداخت هزینه جبــران ارتقای کارایی،پرداخت 
ســرمایه کار بالعوض و و مدل های شغال زایی از طریق گروه های 
همیار و صندوق هــای مالی خرد از مبالغ قابــل ذکر در منظومه 

تسهیلگری و اشتغال جامعه هدف سازمان می باشد.
وی در ادامــه در خصوص موضوع مهارت آمــوزی به عنوان حلقه 
اصلی آماده سازی افراد برای اشــتغال بیان می کند: میزان منابع 
ســازمان بهزیستی در ســال ۱۴۰۱ از محل بند ب تبصره ۱6 که 
همان محل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی می باشد 
۱۰ هزار میلیارد تومان اســت که در ســال قبل این مبلغ ۳ هزار 
میلیارد تومان بوده است. در واقع این منابع در سال جاری به بیش 

از ۳ برابر افزایش یافته است.

صافی درخصوص اشــتغال افراد دارای معلولیت می گوید: از آنجا 
که اشــتغال افراد دارای معلولیت از اصلی ترین مســائل سازمان 
بهزیستی است از این رویکی از اقدامات بنیادین سازمان بهزیستی 
جهت اشــتغال آنها پیگیری ، تصویب و اجــرای قانون حمایت از 

حقوق معلولین است. 
وی خاطر نشــان می کند: در ســال ۱۴۰۱ علیرغــم افزایش 6 
درصدی تعهدات اشتغال سازمان یعنی عددی نزدیک به 6۴ هزار 
نفر این ســازمان تالش کرد تا این عدد را بــه ۱۰۰ هزار نفر تعهد 
برای امسال برساند ، یعنی بیشتر از 5۰ درصد از تعهد برنامه ششم 
توسعه، لذا طی هماهنگی که در سطح ملی انجام شد تعهد اشتغال 
استان ها بر این اساس ابالغ شد که 5۳ درصد از این تعهد مربوط به 
جامعه افراد دارای معلولیت می باشد و امید واریم که به اهداف مد 

نظر خود در این خصوص دست پیدا کنیم. 
صافی ، هوشــمند سازی کلیه فعالیت ها و کاهش موانع دسترسی 

افــراد جویای کار تحت پوشــش ســازمان به زنجیره اشــتغال 
مهارت آموزی، هدایت  شــغلی، استعداد یابی تأمین منابع مالی و 
بیمه ای در قالب سامانه هوشمند اشتغال بهزیستی یا همان سهاب 
را از جمله برنامه های اصلی این دفتــر عنوان می کند که در حال 

پیگیری است.
وی در ادامه ، بهبود نظارت بر مشــاغل ایجاد شده جهت وضعیت 
سنجی پایداری مشاغل و کمک به ارتقای و نیز کاهش منابع وایجاد 
شبکه تسهیلگری و مربیگری شغلی با تکیه بر ظرفیت داخلی این 

سازمان را از جمله برنامه های آتی این دفتر ذکر می کند.
 به اعتقاد وی ، شــبکه تســهیلگری بازویی اســت که می تواند با 
شناخت کامل از ظرفیت های محله ای،منطقه ای و بومی گام های 

رسیدن به اشتغال افراد را تسهیل و تسریع کند .
وی می گوید : این سازمان در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار توانست از 
منابع مالی جدیدی تحت عنوان بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 
برای سازمان بهزیستی مبلغ ۲5۰ میلیارد تومان را جذب کند که 
با کار ســازی این مبلغ در صندوق کارآفرینی امید توانست 57۰ 
میلیارد تومان منابع اشتغالزایی ۱۰ درصد و ۴ درصد سود را برای 

اشتغال جامعه هدف سازمان تأمین و پرداخت نماید.
وی ، راه اندازی صندوق تضمین تســهیالت و یا استفاده از ظرفیت 
صندوق ضمانت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، پیگیری فروش 
محصــوالت با کیفیــت مددجویان از طریــق بازاریابی و راه های 
مختلف فروش با تکیه بر متولیــان و فعالین این حوزه را از جمله 

موارد در دست اقدام دفتر اشتغال وکارآفرینی عنوان می کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضاء 
تفاهمنامه همکاری مشــترک با بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی به منظور کمک به تأمین ۱۰ 
هزار واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت 
و مددجویان شهری فاقد زمین و مسکن تحت 
پوشــش از واگذاری یکهزار و ۴۸۲ واحد آماده 
تحویل همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای 
معلولیت خبر داد. رئیس ســازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه این اقدام شایسته با هم افزایی 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی توانمندسازی 
جامعه هدف را به همراه دارد، گفت: مسکن یکی 
موضوعات اساسی ترین دولت مردمی سیزدهم 
است که مقرر شده ۱6۰ هزار واحد مسکونی در 
۳ سال برای ۱۰۰ هزار خدمت گیرندگان احصاء 

شده، تأمین کنیم. 
وی از برگزاری آئیــن واگذاری ۱6۰ هزار واحد 
مسکونی در چند ســال اخیر خبر داد و گفت: 
طرح مســکن خانوارهای دارای ۲ معلول به باال 
به بیش از ۱۳ هزار نفر رســیده است، به عبارتی 
در این سالها با مشــارکت بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان 
امام و سازمان بهزیستی کشور این تعداد حانوار 
صاحب مسکن شــدند؛ همچنین تجدید این 
تفاهم با بنیاد مســتضعفان و انقالب اســالمی 
اعتبــار ۲۰۰ میلیون تومانــی را برای خرید در 
شــهرها و ۱5۰ میلیون تومان برای مســکن 

روستایی تعریف شده است. 
قادری با بیان اینکه تاکنــون ۱۱7 هزار نفر در 

سایت مسکن ملی ثبت نام کردند، افزود: حدود 
۴۰ میلیون تومان آورده خانوار در طرح مسکن 
می باشد که اواســط و اواخر تحویل پروژه این 

مبلغ را پرداخت می کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان بهزیستی 
کشور کمک بالعوض ۱۰۰ میلیون تومانی برای 
احداث هر واحد مســکونی در چارچوب قوانین 
بودجه پرداخــت می کند، گفــت: همچینن 
تسهیالت بانکی تا سقف مصوب در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن به صورت قرض الحسنه 

پرداخت می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: 
۱6۰ هزار خانــوار دارای یک معلول از جمله 
معلول سرپرســت خانواده، ایتام و افرادی که 
یک عضو از خانواده دارای معلولیت داشــتند، 

صاحب خانه شدند.
وی با بیان اینکه در نظام بودجه ســال گذشته 
یکهزار میلیــارد منابع بــرای توزیع بالعوض 
در راستای خانه دار شــدن افراد تحت پوشش 
داشــتیم تا به مسکن پایدار برسند، سال جاری 

به یکهزار و 5۰۰ میلیارد افزایش یافت. 
قــادری از واگذاری یکهــزار و ۴۸۲ واحد آماده 
تحویل همزمــان با هفته گرامیداشــت افراد 
دارای معلولیت خبر داد و گفت: از ابتدای دولت 
مردمی سیزدهم ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل 

داده شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به اینکه 
نتیجــه تصادفات جاده ای چــه تأثیری بر آمار 
معلولیت دارد، گفت: ساالنه بیش از ۳۰۰ هزار 
سانحه تصادفی در کشور داریم که از این تعداد 

۴۰ تا 6۰ هزار دارای معلولیت می شوند که ۲ تا ۳ 
هزار نفر معلول ضایعه نخاعی و بسترگرا هستند 
و هیچ برنامه ای از ســوی وزارت بهداشت برای 
معلوالن دارای ضایعات نخاعی ارائه نشده است. 
وی حــوادث جاده ای را یکی از عوامل تولید فقر 
و معلولیت برشــمرد و از نبــود جایگاهی برای 
سازمان بهزیستی کشور در ستادهای نوروزی 
جــاده ای گالیه کــرد و گفت: لذا درخواســت 
می کنیم سهم مشخص رســانه ای و بودجه ای 
برای بهزیســتی قائل شــوند؛ خودروسازها و 
راه ســازها نقش مهمــی در افزایش تصادفات 
جاده ای دارند که انتطار داریم در کاهش حوادث 

جاده ای هم نقش خود را ایفا کنند.
قادری در پایان یادآور شد: از سال ۱۳97 قانون 
حمایت از معلوالن ابالغ شد و 6۱ هزار میلیارد 
تومان بودجه ســنواتی نیاز دارد که بهزیستی 
کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان را دریافت می کند.

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی 
کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به منظور 
کمک به تأمین ۱۰ هزار واحد مســکونی برای 
افــراد دارای معلولیت و مددجویان شــهری 
فاقد زمین و مســکن تحت پوشش بهزیستی 
ساکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
و ســایر شــهرهایی که در حوزه فعالیت بنیاد 
قرار می گیــرد, با رویکردی معیشــت محور و 
جلوگیری از اســکان متمرکــز مددجویان با 
حضور »علی محمد قــادری« و »اکبر نیکزاد« 

منعقد شد.

مهارت آموزی حلقه اصلی آماده سازی افراد دارای معلولیت برای اشتغال 
سرپرست دبیر خانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی تأکید می کند: 

 قادري: 
160 هزار 
خانوار دارای 
یک معلول از 
جمله معلول 
سرپرست 
خانواده، ایتام و 
افرادی که یک 
عضو از خانواده 
دارای معلولیت 
داشتند، صاحب 
خانه شدند

صافی: میزان منابع سازمان بهزیستی در سال 1401 از محل 
بند ب تبصره 16 که همان محل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی میباشد 10 هزار میلیارد تومان است که در سال قبل 
این مبلغ 3 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع این منابع در 
سال جاری به بیش از 3 برابر افزایش یافته است

 تأمین ۱۰ هزار مسکن برای افراد دارای معلولیت و مددجویان شهری فاقد زمین
و مسکن تحت پوشش در تفاهم با بنیاد مسکن

10

ه آذرمــــــا
1 4 0 1



ایجاد فرصت های جدید شغلی با اجرای 
برنامه های خانواده محور 

اوایل ســال 97 بود که باالخره قانون 
حمایت از حقوق معلوالن به تصویب 
شــورای نگهبان رسید .همان قانونی 
که بســیاری از دســتگاه ها از جمله 
سازمان بهزیستی را مکلف می کند تا 
زمینه های الزم را برای تأمین حقوق 
معلوالن، فراهم و حمایت های الزم را 
از آنها به عمل آورد.آنطور که منصور 
اله وردی مســئول دبیرخانه کمیته 
هماهنگی و نظــارت بر اجرای قانون 

حمایت از حقوق معلوالن سازمان بهزیستی می گوید، سازمان 
بهزیستی کشور با تشکیل دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت 
بر اجــرای قانون حمایت از حقوق معلــوالن پیگیری اجرایی 
شدن قانون حمایت از حقوق معلوالن را در دستور کار خود قرار 
داده اســت. وی می افزاید:در همین راستا تا کنون چهار جلسه 
کمیته هماهنگی و نظارت بر اجــرای قانون حمایت از حقوق 
معلوالن با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. 
وی ادامــه می دهد : همچنین پیگیری هــای الزم در خصوص 
اعالم به دستگاه ها جهت پیش بینی اعتبارات مورد نیاز قانون 
انجام پذیرفته است. اله وردی درپاسخ به اینکه کدام یک از ماده 
و بندهای این قانون اجرایی شده است بیان می کند:عموم مواد 
قانون حمایت از حقوق معلوالن درحال اجرا است اما ضرورت 
دارد که دســتگاه های ذی ربط نســبت به اجرای وظایف خود 
اهتمام بیشتری داشته باشــند .همچنین اعتبارات مورد نیاز 

اجرای قانون از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.
وی در خصوص اینکــه اجرای این قانون چقــدر می تواند در 

محقــق کــردن نیازهای افــراد دارای 
معلولیت مؤثر باشــد می گویــد: قانون 
حمایــت از حقوق معلــوالن با توجه به 
نیازهای روز افراد دارای معلولیت مصوب 
شده است. به طور قطع تحقق کامل این 
قانون می تواند در ارتقای ســطح کیفی 
زندگی افــراد دارای معلولیت تأثیرات 

بسیار مطلوبی داشته باشد.
مســئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و 
نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق 
معلوالن، درادامه به چالش های موجود در این خصوص اشاره 
می کند و می افزاید: مهم ترین چالش های موجود در راســتای 
اجرای قانون حمایــت از حقوق معلوالن عــدم آگاهی کامل 
دســتگاه ها از شرح وظایف خود و عدم تأمین اعتبارات الزم در 
زمینه اجرای قانون می باشــد. همچنین مطالبه گری جامعه 
افراد دارای معلولیت به صورت فردی یا در قالب تشــکل های 
غیر دولتی از هر دستگاه به صورت خاص مورد انتظار می باشد.

وی خاطر نشــان می ســازد: از آنجا که تا کنون اعتبارات مورد 
نیاز قانون که تأمین آن می تواند بازخورد مطلوبی برای جامعه 
هدف داشته باشد محقق نگردیده است عماًل جامعه افراد دارای 
معلولیت در خصوص اجرای قانون، رضایت مندی کامل ندارند.

اله وردی به برنامه های آتی ســازمان در این باره اشاره می کند 
و یادآور می شــود: مهم ترین برنامه ســازمان در کنار پیگیری 
مجدانــه اجرای قانــون، بازبینــی و اصالح آن بــا همکاری 
شبکه های ملی تشــکل های مردم نهاد افراد دارای معلولیت و 

متخصصان امراست.

در راســتای کمک به تأمین مسکن 
جمعیــت هــدف تحت پوشــش از 
ابتدای فعالیت ســتاد مســکن در 
سازمان بهزیســتی، خرید و احداث 
تعداد ۱59هزار و 95۳واحد مسکونی 
در قالب طرح ها و برنامه های مختلف 
در دســتور کار ســازمان قرار گرفته 
اســت که از ایــن آمار تعــداد ۱۲7 
هزار و96۲ واحد بــه معلوالن حائز 
شــرایط واگذار گردیده است.  آنطور 

که رضا غضنفری مقدم سرپرســت دبیرخانه ســتاد مسکن و 
ازدواج ســازمان بهزیســتی می گوید: در حال حاضراحداث 
تعداد ۲6 هزار و۸79واحد مســکونی برابر با آخرین آمار اخذ 
شــده استان ها، در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی در دست 
اقدام است و تعداد 9۰9۴ واحد مسکونی در مرحله نازک کاری 
برای این گروه هدف می باشد. وی می افزاید: تاکنون ۱۲ هزار و 
6۴5واحد مسکونی شهری و روستایی در قالب برنامه کمک به 
تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول از سال 
۱۳9۴ با مشارکت بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، وزارت راه 

و شهرسازی و انجمن خیرین مسکن ساز به 
خانوارهای حائز شرایط واگذار شده است. 
همچنین احداث ۱667 واحد مســکونی 

دیگر نیز در دست اقدام می باشد.
غضنفری مقدم ادامه می د هد :همچنین در 
سال جاری کمک به تأمین مسکن ۴۰۰۰ 

خانــوار دارای حداقــل دو عضو معلول 
تحت پوشش در قالب اجرای تفاهمنامه 
فیمابین سازمان بهزیستی کشور و بنیاد 
مســتضعفان انقالب اسالمی در دستور 
کار ستاد مســکن قرار دارد که تا سقف 
۲۰۰ میلیون تومان ســازمان بهزیستی 
کشــور و تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان 
کمک بالعوض جهــت احداث هر واحد 
مسکونی روستایی، ۱۰۰ میلیون تومان 
بنیاد مســتضعفان و 5۰ میلیون تومان 
سازمان بهزیستی به خانوارهای حائز شرایط پرداخت می شود. 
سرپرست دبیرخانه ســتاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی 
یادآور می شــود: از زمان اجرای ایــن تفاهمنامه تاکنون ۱۴۰ 
واحد مسکونی تحت پوشش واگذار شده و درحال حاضر 6۱۴ 
واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول 

درحال احداث می باشد.

ارتقای سطح سالمت جسمی 
و روانی جامعه هدف با تأمین 
نیازهای مراقبتی، بهداشتی 
ودرمانی در مراکز و خانه های 
شــبانه روزی توانبخشــی و 
توسعه رفاه اجتماعی و ارتقای 
کیفیــت زندگــی در منزل 
زندگی در کنار ســایر اعضای 
خانواده و برخورداری از مهر و عطوفت باعث ارتقای سالمت روان 
و افزایش امید به زندگی جامعه هدف می شود .بنابراین یکی از 

اهداف بازتوانی، تلفیق فرد و سازگار ساختن وی با محیط است.
لذا بایــد بدنبال رویکردهــای جدیدی بود که با اســتفاده از 
پتانسیل های موجود در جامعه خدمات مراقبتی و توانبخشی 
را توسعه داد تا امکان بهره مندی افراد بیشتری از این خدمات 
فراهم شــود . توجه به این موضوع ضروری است که افرادی که 
امکان اقامت در مراکز شبانه روزی را ندارند و توسط خانواده ، در 
منزل نگه داری می شوند با اندک آشنایی خانواده با اصول صحیح 
مراقبت و توانبخشی، هم چنین حمایت های مالی برای جبران 
بخشــی از هزینه های مراقبت، امکان برخورداری از خدمات 

مراقبت و توانبخشی را خواهند داشت . 
با اجرای برنامه های خانواده محور فرصت های جدید شغلی ایجاد 
شده ، امکان اشــتغال افراد آماده کار با کسب آموزش های الزم 
مهیا می شود و خدمت توسط فرد بومی از همان منطقه ، با همان 
فرهنگ و آداب و رســوم ارائه می گردد که در پذیرش مراقبت و 

توانبخشی توسط خدمت گیرنده مهم است. 
از این رو باید گفت که برنامه های خانواده محور که توسط معاونت 
توانبخشی سازمان بهزیستی ارائه می شــود مشتمل بر ارائه 
خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل ، پرداخت کمک هزینه 
حق پرســتاری و پرداخت کمک هزینه معیشت می باشد. این 
در حالیست که از مزایای ارائه خدمات خانواده محور می توان به 
حضور فرد در خانواده و اجتماع و تحکیم بنیان خانواده و... اشاره 
نمود. لذا در هر سیستم حمایتی که در پی ارائه خدمات بر حسب 
نیاز فرد می باشد خدمات خانواده محور در مرکز توجه می باشد.

از طرفی برای افرادی که مجهول الهویه یا فاقد سرپرست مؤثر 
می باشــند و گروه هدفی که خانواده به دالیل مختلف قادر به 
مراقبت از آنان در کانون خانواده نمی باشد، سازمان بهزیستی با 
هدف ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی گروه هدف، نیازهای 
آموزشی، توانبخشی، مراقبتی و بهداشتی آنان را از طریق مراکز 
شبانه روزی مشتمل بر مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی 
ســالمندان، افراد دارای معلولیت هوشــی، رشدی ، جسمی، 
حرکتی و بیماران روانی مزمن، متناظر با نوع معلولیت تأمین 
می نماید و برای خانواده های افراد دارای معلولیت ، سالمند ، بیمار 
روانی مزمن و اختالل طیف اوتیسم در موارد ضروری و اجتناب 
ناپذیر اعم از مسافرت ، بیماری فرد سرپرست ومراقب معلول و ... ، 
دریافت خدمات مراقبتی و توانبخشی بصورت موقت یا کوتاه 

مدت را در مراکز شبانه روزی برنامه ریزی کرده است.
برای آن دســته از گروه هدف مقیم در مراکز شــبانه روزی که 
به حدی از توانمندی می رســند که می توان بستر حضور آنان 
در جامعه را فراهم کرد ســازمان بهزیستی ، توسعه خانه های 
توانبخشی را برنامه ریزی کرده است . در اینگونه خانه ها، گروه 
هدف عالوه بر برخورداری از اقدامات مراقبتی،با رضایت قیم از 
خدمات مهدهای کودک ، مدارس و مراکز روزانه توانبخشــی ، 
خدمات درمانی و توانبخشــی خارج از خانه بهره مند شده و در 
داخل خانه ها نیز تحت آموزش های متنوع در زمینه های رشدی 
مورد نیاز قرار می گیرند. هدف غایی در این خانه ها، مشــارکت 
در انجام امور شخصی به منظور تقویت حس مسئولیت پذیری 
متناسب با ســن و توانمندی، اشتغال و امکان زندگی مستقل 

می باشد. 

فریده باغ علیشاهی
مدیر کل امور مراکز توانبخشی 

و مراقبتی

اله وردی: عموم مواد قانون حمایت از حقوق معلوالن درحال 
اجرا است اما ضرورت دارد که دستگاه های ذی ربط نسبت به 

اجرای وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند .همچنین 
اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون از طریق سازمان برنامه و 

بودجه تأمین شود

باغ علیشاهی:
با اجرای 

برنامه های 
خانواده محور 

فرصت های 
جدید شغلی 
ایجاد شده ، 

امکان اشتغال 
افراد آماده 
کار با کسب 

آموزش های 
الزم مهیا 
می شود و 

خدمت توسط 
فرد بومی از 

همان منطقه ، با 
همان فرهنگ 

و آداب و رسوم 
ارائه می گردد 
که در پذیرش 

مراقبت و 
توانبخشی 

توسط خدمت 
گیرنده مهم 

است 

 تأثیر تحقق کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
در ارتقای سطح کیفی زندگی آنها

۱27 هزار و962 واحد به معلوالن حائز شرایط واگذار شد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی تأکید می کند:

سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی خبر می دهد :
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مناسب سازی محیط خانه با تغییرات در معماری و بازطراحی 
محیط متناســب با نوع و محدودیت های عملکرد فرد معلول 

انجام می پذیرد.
علی مشــیری رودسری رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی 
دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی می گوید: انجام تغییرات 
محیطی به زندگی مستقل افراد کمک کرده و به رفاه خانواده های 
آنان منجر می شــود، از طرفی انجام مطلوب فعالیت مذکور به 
کاهــش تقاضا  از خدمات مراقبتی در منــزل و مراکز مراقبتی 
منجر می شود. وی می افزاید: این مهم از سال 9۱ در دستور کار 
دفتر توانمند ســازی معلولین قرار گرفت و اعتبار مربوط به این 
فعالیت تأمین شد. در حال حاضر نیزبالغ بر یک میلیون و 6۰۰ 
هزار نفر فرد دارای معلولیت تحت پوشــش سازمان بهزیستی 
می باشند که براســاس آمار، ۳۰درصد این افراد نیاز به اقدامات 
مناسب ســازی محیط زندگی دارند از این رو تالش می شود که 

هر سال بتوان قسمتی از این نیازها را پوشش داد.
 به گفته مشــیری ، از وظایف اصلی کارشناسان این دفتر، 
ارائه مشــاوره و الگو جهت تغییر در معماری محیط زندگی 
متناسب با شرایط و محدودیت های عملکردی افراد دارای 
معلولیت برای گروه های مختلف معلولین اســت به نحوی 
که فرد بتواند فعالیت های روزمره زندگی خود را با وســایل 
کمکی تا حد امکان به طور مستقل انجام دهد. وی در ادامه 
به اقدامات انجام شده اشاره کرده و بیان می کند:لحاظ کردن 
تجهیزات فعالیت های روزمره زندگی ) وســایل انطباقی( 
جهت انجــاام فعالیت روزمــره زندگی در دســتورالعمل 
مناسب ســازی محیط منزل،ارتقای سقف پرداخت کمک 
هزینه مناسب ســازی مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال در سال 
به افراد واجد شرایط دســتورالعمل وآموزش کارشناسان 
و مددکاران در ســطح استان و شهرســتان و آشنایی آنان 
به مفاهیم روز مناسب ســازی و زندگی مســتقل از جمله 
اقدامات این دفتر است. مشــیری به برنامه های آینده این 
دفتراشــاره می کند و خاطر نشــان می ســازد: استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان در زمینه تجهیزات مرتبط 
با مناسب سازی، فعال کردن شرکت ها و تولید کنندگان در 
سطح استان های کشــور و استفاده از ظرفیت های شرکای 
کاری خارج از سازمان جهت انجام طرح های مناسب سازی 

از جمله برنامه های آتی این دفترخواهد بود.

رشــد جمعیت افراد دارای معلولیت و سالمند از یک سو 
و لزوم توانمند ســازی آنها از ســویی دیگر ، تقاضا برای 
خدمات مراقبتی و توانبخشــی را افزایش داده اســت. 
بطوری که در این بین گروهی از افراد کم توان وســالمند 
از جملــه افراد کم توان و ســالمند بســترگرا و بیماران 
صعب العالج نیازمند خدمات ویژه مراقبتی و بهداشــتی 

و توانبخشی هستند .
آنطــور که مهین نــوروزی رئیــس گروه ســالمندان 
سازمان بهزیســتي می گوید : تأســیس مراکز مراقبتی 
توانبخشی شــبانه روزی با هدف ساماندهی افراد دارای 
معلولیت شدید و خیلی شــدید مجهول الهویه و یا فاقد 
سرپرســت مؤثر که نگهداری از آنان درخانه امکان پذیر 
نباشد صورت گرفته اســت . وی می افزاید: این سازمان 
به مقیمان این مراکز خدمات آموزشــی ، توانپزشــکی و 
مراقبتی به منظور توانمندسازی ، بهبود کیفیت زندگی 

و افزایش امید به زندگی ارائه می دهد. 
وی همچنین به تأســیس خانه های حمایتی معلولین و 
ســالمندان که ظرفیت هر خانه حداکثر ۱۰ نفر اشــاره 
می کند و یادآور می شــود: در حال حاضــر ۸۴9 مرکز 
شبانه روزی در انواع ســالمندان، افراد دارای اختالالت 
هوشی رشــدی کمتر و بیشتر از ۱۴ ســال ، افراد دارای 
معلولیت جســمی حرکتی ، بیماران روانی مزمن و افراد 
دارای اختالل اوتیســم در کشور در حال خدمت رسانی 
به جامعه هدف می باشند که حدود 5۳ هزار و5۰۰نفر از 
خدمات این مراکز بهره مند وبرای ۸۳ درصد از آنهایارانه 
پرداخت می شــود. وی تعداد مراکز مراقبت در منزل را 
۱۰۲ مرکز اعالم کرده و می گوید: 7۸۰۰ نفر افراد دارای 
معلولیت شدید و بسیار شــدید از خدمات این مراکز در 

منزل بهره مند می گردند.
نوروزی یــادآور می شــود :تعداد مراکــز ارائه خدمات 
توانبخشــی در منزل ۳69 مرکز می باشــد که ۱7 هزار 
و6۰۰نفر افراد دارای معلولیت شــدید و بسیار شدید از 
خدمات ایــن مراکز بهره مند می گردند.همچنین به 7۲ 
هزار و 7۰۰نفر افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید 
حق پرســتاری پرداخت می گــرددو 9۴5 هزارخانوار 

کمک هزینه معیشت )مستمری( دریافت می کنند.

 معلولیــت و عواقب فردی ، خانوادگی و اجتماعی ناشــی از آن 
ضــرورت بکارگیری هنر را در ایجاد رضایــت درونی و باال بردن 
ارزش اجتماعی فرد معلول و مشــارکت فعال او در جامعه را دو 
چندان می کند. به گفته فاطمه فخری رئیس گروه هنرسازمان 
بهزیســتی ، فعالیت های هنری در گروه هنــر با هدف آموزش ، 
توانبخشی و توانمندســازی افراد دارای معلولیت و در راستای 
نیل به اهداف برابرسازی فرصت هابرای این گروه ازافراد جامعه 
درتمامی عرصه های اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی و هنری آنان 
طراحی و برنامه ریزی شــده اســت که درگرایش های هنرهای 

تجسمی ، نمایش و موسیقی ارائه خدمت می دهد .

وی می گوید: درحال حاضــر 5۲5۰۰ نفرتوانخواه ازبرنامه های 
طراحی شــده بهره مند ونزدیک بــه ۳۰ درصد از جامعه هدف 
درانتظاردریافت خدمت می باشــند. فخری ، راه اندازی و تجهیز 
اتاق های هنردرمانی در ۱6۰۴ مرکز توانبخشــی روزانه و شبانه 
روزی و بهره مندی ۴۸۰۰۰ توانخــواه از خدمات فوق،افزایش 
سطح دسترسي افراد داراي معلولیت روستایي به آموزش هاي 
هنري و...از جمله برنامه های این گروه ذکر می کند. وی همچنین 
به راه اندازی پایگاه های هنر ویژه افراد دارای معلولیت درمناطق 
محروم روســتایی اشــاره می کند و ادامه می دهد: این فعالیت 
از نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ با راه اندازی ۱۰ پایگاه دراســتان ایالم 
آغاز و تاپایان شــهریور ۱۴۰۱ به تعداد 5۰ پایگاه در 5 اســتان 
کشــورافزایش یافت . وی برگزاری 6 جشنواره منطقه ای تئاتر 
افراد دارای معلولیت در ســال ۱۴۰۱ را ازجمله برنامه های این 
گروه در ســال جاری عنوان می کند. رئیس گروه هنر ســازمان 
بهزیســتی همچنین به برنامه های آتی این حوزه اشاره می کند 
و می گوید: تقویت وتوســعه برنامه هــای هنردرمانی درمراکز 
توانبخشی، توسعه پایگاه های هنرافراد دارای معلولیت درمناطق 
روستایی کشور،برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های هنری افراد 

دارا ی معلولیت و ... از جمله برنامه های آتی این گروه است.

رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی دفتر 
رئیس گروه سالمندان سازمان بهزیستي: توانمند سازی سازمان بهزیستی:   رئیس گروه 

هنرسازمان بهزیستی؛

تغییرات محیطی به زندگی مستقل 
افراد دارای معلولیت کمک می کند

945 هزارخانوار کمک هزینه معیشت 
)مستمری( از بهزیستی دریافت می کنند

6 جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای 
معلولیت در سال جاری برگزارشد

دفتر توانمندســازی معلوالن 
ســازمان بهزیســتی کشور با 
درنظر داشــتن سیاســت ها و 
برنامه های  ســازمان,  اهداف 
متنوعی را با رویکرد قادرسازی 
افراد دارای معلولیت و ارتقای 
کیفیــت زندگی آنــان دنبال 
می کنــد. ایــن برنامه هــا بر 
اســاس ســطوح مختلف فرایند توانمندســازی، با تکیه بر 
رویکردهای علمی و نیازهای روز جامعه معلوالن کشــور اجرا 
می شــود؛ نیازهایی که پس از تشــخیص نوع معلولیت افراد 
در کمیســیون های پزشکی، با بررســی های میدانی و توسط 
کمیته های توانبخشــی ارزیابی گردیده و خدمات متناسب با 

سطح عملکرد و نوع نیاز افراد ارائه می گردد.
براساس نظر کارشناسان، ارائه خدمات رفاهی برای پاسخگویی 

به نیازهای اساســی افراد می بایست در نخستین سطح از فرایند 
توانمندســازی افراد معلول، مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس، 
پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب، شــهریه دانشجویان معلول 
شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیر دولتی و تهیه رژیم غذایی 
مخصوص کودکان مبتال به فینل کتونوری، بخشــی از خدمات 
رفاهی است که توسط دفتر توانمندسازی معلوالن ارائه می شود.

دسترسی برابر افراد معلول به فرصت های اقتصادی و اجتماعی 
و حذف موانع برخــورداری آنان از خدمــات عمومی از دیگر 
اولویت های فرایند توانمندســازی افراد معلول اســت که در 
دومین ســطح از این فرایند دنبال می شــود. برای تحقق این 
مهم، دفتر توانمندســازی معلوالن، پیگیری مسئله اشتغال 
گروه هــای تحت پوشــش و رایزنی با دســتگاه های مربوطه 
برای رفع نابرابری های موجود در این مســیر را به طور جدی 
دنبال می نماید کــه امکان رقابت افراد معلــول با یکدیگر در 
آزمون های اســتخدامی دستگاه ها و تســهیل فرایند جذب 

آنان از مهم ترین دســتاوردهای این تالش هاســت. از طرفی 
اجرای طرح های توانمندســازی افراد دارای معلولیت، توسعه 
برنامه های توانبخشــی مبتنی بر جامعه به ویــژه در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور با محوریت برنامه های آموزشی 
ویژه افــراد معلول و خانواده های آنــان و حمایت از گروه های 
خودیار معلوالن در زمینه های شــغلی و اجتماعی، همواره از 

اولویت های مهم دفتر توانمندسازی معلوالن بوده است.
بی تردید ساختن جامعه ای فراگیر در راستای مشارکت اجتماعی 
افراد معلول در عرصه های مختلف، مسیری است پرفراز و نشیب 
که هموار ساختن آن مستلزم همیاری تمامی بخش های جامعه 
به ویژه آگاه ســازی مســئوالن امر و آحاد مردم نسبت به قوانین 
مرتبط با حقوق معلوالن و مسئولیت اجتماعی فرد فرد ما نسبت 
به افراد دارای معلولیت است؛ مسئولیتی که ایجاب می کند تمامی 
تالش خود را جهت تکریم جایگاه انسانی و احیای حقوق این افراد 

و برابرسازی فرصت ها برای خودشکوفایی آنان به عمل آوریم.

توانمندسازی، دورنمایی درخشان در مسیر مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت
رویا حبیبی

معاون دفتر توانمندسازی 
معلوالن سازمان بهزیستی کشور
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سال ۱۳79 بود که فعالیت مربوط به توانبخشی ، پیگیری 
درمان و مراقبت از بیماران مذکوردر ســازمان آغاز شد . در 
ابتدا خدمات درقالب مراکز شبانه روزی و روزانه ارائه شده 
و در طی ســنوات بعدی خدمات جدیدی برای این گروه 

برنامه ریزی و اجرا شد. 
این در حالیســت کــه بهناز قلمبر دزفولــی رئیس گروه 
توانبخشی بیماران روانی مزمن ، ارائه خدمات توانبخشی 
در خانواده )ویزیت در منزل (،کار گاه های حمایت شــده ، 
مراکز حرفه آموزی ، مراقبت در منزل و... را از جمله خدمات 
این بخش می داند و می گوید: تجربه مراقبت از افراد بیمار 
روانــی مزمن در مراکز نشــان داد در مراکز توانبخشــی 
و مراقبتی شــبانه روزی برخی از بیمــاران مقیم در طی 
سال های اقامت درمرکز بهبود یافته ، به حدی از توانمندی 

رسیده اند که بتوانند امور شخصی خود را انجام دهند. 
وی می افزاید: با توجه به اینکه این افراد برای ادامه زندگی 
خود به شکل مســتقل نیازمند مکانی امن و تحت نظارت 
می باشــند لذا خانه های حمایتی بدین منظور در سه نوع 

یک چهارم راهی، نیمه راهی و گروهی ایجاد شده اند.
وی هدف از ایجاد این خانه ها را تجربه زندگی مستقل برای 
بیماران روانی مزمن بهبود یافته در کنار دریافت خدمات 
بهینه به شــیوه ای هدفمند و تحت نظارت ، در خانه هایی 
مشــابه منازل عــادی خانواده هــای ایرانی و بر اســاس 

سنت های بومی و محلی ذکرمی کند. 
به گفته دزفولی ، این خانه ها شــباهتی بــه مراکز بزرگ 
آسایشــگاهی ندارد ، بنابراین بیماران بر اســاس انگیزه، 
اســتعداد و عالقمندی به مراکز آموزشی و حرفه آموزی 
معرفی شــده و پــس ازطــی دوره کارورزی،ضمن جلب 
نظر کار فرما در شــرایط واقعی کار به شغل مناسب دست 
می یابند.حتی درصورت وجود بســتر مناســب تحصیل 
می کننــد ، فرهنــگ تلفیــق اجتماعی و همبســتگی و 
مشــارکت اجتماعــی را فــرا می گیرند و زمینــه الحاق 

اجتماعی را تجربه می کنند .
وی خاطر نشــان می ســازد: در حال حاضــر۲۳6 نفر از 
خدمــات ۳۴ خانه حمایتی بیمــاران روانی مزمن در ۱9 
استان کشــور بهره مند شــده اند و حمایت از توسعه این 

خانه ها جزو رویکرد های تحولی دفتر مراقبتی می باشد.

امروزهCBR یک استراتژی دردرون برنامه توسعه جامعه برای 
توانبخشی، برابرســازی فرصت ها، کاهش فقر و یکپارچگی 
اجتماعی افراد دارای معلولیت است که با تالش های مشترک 
خود افــراد دارای معلولیت، خانواده های آنان، ســازمان ها و 
جوامع، و سایربخش های دولتی و غیردولتی در زمینه سالمت، 

آموزش، امرار معاش و اجتماعی انجام شود.
آنطور که فرانک تفرشــی کارشناس مسئول توانبخشی مبتنی 
برجامعه ســازمان بهزیســتی می گوید:هدف اصلی ســازمان 
بهزیســتی از اجرای این برنامه ، همان هــدف اصلی CBR یعنی 
توسعه فراگیر معلولیت است به این معنی که افراد دارای معلولیت 
نه تنها باید از همه مزایای توسعه در جامعه خود برخوردار شوند 

بلکه خود باید نقش مهمی در توسعه جامعه   داشته باشند. 
این کارشناس مسئول توانبخشی مبتنی برجامعه سازمان 
بهزیســتی ادامــه می دهد: اگــر چه انتظار نمــی رود که 
برنامه های CBR همه مؤلفه ها و اجزاء ماتریسCBR را اجرا 
کنند، اما ماتریس CBR طوری طراحی شــده تا برنامه های 
CBR بهترین گزینه ها را بر اساس نیازهای محلی، اولویت ها 
و منابع انتخاب کنند. عالوه بر ایــن، برنامه های CBR نیاز 
به توســعه همکاری و مشارکت بخش های مختلف دولتی 
و غیر دولتــی دارد و یک بخش و یا نهاد و ســازمان قادر به 

پوشش همه برنامه ها نیست.
وی درخصوص اینکه تاکنون این ســازمان چقدرتوانســته به 
اهداف خود در این زمینه دســت پیدا کند می گوید:سالیانه یک 
گزارش تحلیلی و توصیفی در خصوص برنامهCBR توسط دفتر 
توانمند سازی معلولین می گردد که میزان دستیابی به اهداف 
این برنامه را نشــان می دهد . آخرین گزارش سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که با وجود چالش های بســیار، ایــن برنامه منجر به 
دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات متعدد در زمینه های 
سالمت، آموزش، امرارمعاش ، اجتماعی و توانمند سازی شده 
است. تفرشــی به رضایتمندی جامعه هدف از این برنامه اشاره 
می کند و می گوید: با توجه بــه اینکه این برنامه تالش دارد تا به 
نیازهای افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان در ابعاد مختلف 
توجه کنــد و از طرفی آنان را در اجرای برنامه مشــارکت دهد، 
رضایتمندی بیشــتری را نســبت به برنامه هایی که در آن افراد 
دارای معلولیت صرفاً یک گیرنده منفعل خدمات هستند،ایجاد 

می کند. 

یکی از مهم ترین اهداف ســازمان بهزیســتی به عنوان یکی از 
سازمان های مسئول رفاه اجتماعی، ارائه خدمات توان بخشی 
و آموزشی در راستای بهبودی سطح کیفیت های زندگی افراد 
دارای معلولیــت از جمله افراد دارای اختالل طیف اوتیســم 
می باشــد. آنطور که فرزانه غنیمی کارشــناس مراکز روزانه 
آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اوتیسم سازمان بهزیستی 
می گوید: سازمان بهزیستی با راه اندازی مراکز روزانه آموزشی 
و توانبخشی اختالل طیف اوتیســم و مراکز چندمعلولیتی با 
کاربری اوتیسم در مناطق کم برخوردار، اجرای برنامه غربالگری، 
تشخیص و مداخله در اختالل طیف اوتیسم،راه اندازی سامانه 

ملی و الکترونیک غربالگری و تشخیص اختالل طیف اوتیسم 
و...توانســت خدماتی را درراســتای اختالل طیف اوتیســم 
ارائــه دهد. وی می افزاید : از طرفی این ســازمان توجه ویژه ای 
در ارتباط با مداخالت بهنگام و توجــه به نقش والدین در این 
مداخالت مبذول داشته اســت. غنیمی ادامه می دهد : برنامه 
مداخالت خانواده محور در اختالل طیف اوتیســم، برنامه ای 

برگرفته  شده  از دیدگاه توان بخشی مبتنی بر جامعه می باشد.
وی به تأسیس مراکز اقامت موقت ، برای ارائه فرصتی به والدین 
و مراقبان افراد دارای اوتیسم برای رسیدگی به سایر امور زندگی 
دراستان های اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و تهران اشاره 
کــرده و بیان می کند:نظر به اهمیت حضور افراد دارای اُتیســم 
در جامعه و جلوگیری از نگهداری دائم این افراد در مؤسســات 
و جلوگیری از انزوای اجتماعی این افراد، نگهداری در این مرکز 
به طور موقت بوده و وابســتگان این افراد که در دوران مشخص 
و محدودی فرزنــد خود را به چنین مکان هایی می ســپارند با 
تمهیدات آموزشی در نظر گرفته از جانب بهزیستی مسئولیت 
چنین مراکزی را بر عهده داشــته و در زمان حضور فرزندشــان 
تعهد می دهند که به شیوه های مختلف و مورد توافق و بر اساس 

امکانات موجود شخصی و مرکز و با فرزندشان در ارتباط باشند.

رئیس گروه توانبخشی بیماران روانی مزمن :
کارشناس مسئول توانبخشی مبتنی برجامعه 

سازمان بهزیستی تأکید می کند 
کارشناس مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالل 

طیف اوتیسم سازمان بهزیستی خبر می دهد 

رئیس گروه توانبخشی حرفه ای و آماده سازی 
شغلی سازمان بهزیستی :

 ضرورت تجربه زندگی مستقل 
برای بیماران روانی مزمن بهبود یافته

برنامه های CBR نیاز به مشارکت 
بخش های دولتی و غیر دولتی دارد

توجه ویژه بهزیستی برای مداخالت 
بهنگام اختالالت طیف اوتیسم 

بازگردانیدن افراد دارای معلولیت به 
جامعه به نحوه شایسته، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است

مســئله اشتغال پایدار و ایجاد تعادل نســبی در بازار کار به 
عنوان یکی از سیاســت های حائز اهمیت ، همواره موردنظر 
سازمان بهزیستی بوده بطوریکه اســتفاده بهینه از نیروی 
انسانی برای بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی و دستیابی 
به هدف های توسعه و رشــد اقتصادی همواره حائز اهمیت 

بوده و در اولویت قرار دارد. 
به اعتقاد حمیدرضا اســماعیلی رئیس گروه توانبخشــی 
حرفه ای و آماده سازی شغلی ســازمان بهزیستی، موضوع 
اشــتغال برای افــراد دارای معلولیت از ابعاد وســیع تری 
برخوردار است چراکه اشتغال در زندگی آنان نه فقط باعث 
اســتقالل فردی و الحاق به جامعه می شود بلکه از نقطه نظر 
توانمندسازی نیزسبب دستیابی به اهداف عالیه توانبخشی 
شده و اعتماد به نفس فرد را تقویت می کند بگونه ای که فرد 
احساس می کند که همانند سایر افراد جامعه از حقوق مدنی 

و شهروندی یکسانی برخوردار است . 
به گفته اســماعیلی ، از آنجایی که منزلت اجتماعی هر فرد 

براساس شغل و میزان کارآیی وی در جامعه مورد سنجش 
قرار می گیرد، توجه به انتخاب شغل پایدار و افزایش میزان 
کارآیی فرد دارای معلولیت برای بازگردانیدن وی به جامعه 
به نحو شایســته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین 
بایســتی با یک برنامه ریــزی اصولی در روند توانبخشــی 
حرفه ای به نحــوی از قابلیت های فــرد معلول بهره گرفت 
که بتواند مانند ســایر افراد عادی آمــوزش فنی و حرفه ای 
و مهارت های شغلی را کســب کرده و آماده ورود به جامعه 

گردد .
وی به توانبخشی حرفه ای بعنوان بعد سوم از ابعاد توانبخشی 

هر فرد دارای معلولیت اشاره می کند و خاطر نشان می سازد: 
سنجش و ارزیابی ظرفیت های بالقوه ، آموزش های مهارتی ، 
راهنمایــی و هدایت شــغلی و پیگیری های پس از شــغل 

تعریف شده از اهداف توانبخشی حرفه ای است . 
به گفتــه وی ، در حــال حاضــر، فعالیت هــای تخصصی 
توانبخشــی حرفه ای در قالب سه گروه از مراکز روزانه باالی 

۱۴ سال ارائه می گردد.
۱. مراکز حرفه آموزی باالی ۱۴ سال 

۲. کارگاه  های آموزشی تولیدی حمایتی 
 )SE ( ۳. مراکز پشتیبانی شغلی

اســماعیلی ادامه می دهد : عالوه بر این ، گروه توانبخشــی 
حرفه ای تالش دارد تا زمینه آماده ســازی شغلی و مهارتی 
را در ســطوح مختلف ایجاد کند کــه از جمله این زمینه ها 
 ،) LSE( می تــوان بــه آموزش هــای مهارت های زندگــی
آموزش های ارتبــاط مؤثر حین کار آمــوزش مهارت های 

کسب و کار اشاره کرد.
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باورش نمی شــد کــه تابلوی مدرســه شــبانه دریکی از 
خیابان های خمینی شهر بشود آغاز موفقیتش و رسیدن به 
آرزوهایی که سالها برایش لحظه شماری می کرد.»مجتبی« 
دانش آموز کالس دوم علوم تجربی شهرکوشــک آن طرف 
تراز اصفهان بود که برادر بزرگترش در عملیات شــلمچه به 
شــهادت می رسد و این اتفاق می شــود تنها دلیل نرفتن به 
مدرسه اش.اما حاال »مجتبی فاضل کوشکی« یکی ازجامعه 
هدف سازمان بهزیستی که 5۲ سالگی خود را تجربه می کند 
می شود یکی از دانشجویان ترم دوم رشته مشاوره دانشگاه 

اصفهان.
چطور شد که ادامه تحصیل دادی؟

مجتبی : یک روز در حال گذر از خیابانی در خمینی شــهر 
بودم که چشمم به تابلوی مدرسه شــبانه افتاد و به دامادم 
که راننده بود گفتم منو ببره تا شرایط را بپرسم.رفتیم اونجا 
و مدیر مدرســه گفت اگر بتونی نامه از بنیاد شــهید بیاری 
می تونی در مدرسه شــاهد ثبت نام کنی. البته اون آقا فکر 
می کرد من معلول جنگی هســتم. فــردای اون روز نامه از 

بنیاد شهید گرفتم و رفتم مدرسه شاهد.
چی شد که تحصیل رو رها کردی؟

مجتبی : ســال ۱۳67 دانش آموزکالس دوم علوم تجربی 
بودم که برادرم در عملیات حلبچه شهید شد . او تنها یکسال 
از من بزرگتر بود و من چند ســال با او همکالس بودم.بعد از 
شــهادت برادرم ضربه روحی شدیدی به ما مخصوصاً پدرم 
وارد شــد که به خاطر این اتفاق پدرم دچــار بیماری های 
مختلف مثل دیابت شد و من هم نتونستم به تحصیل ادامه 

بدهم.
از کی شــروع کردی بــرای درس خونــدن برای 

دانشگاه؟
مجتبی : اواخر دیماه ســه ســال پیش ، فکر کنم تازه کرونا 

اومده بود که برای کنکور ثبت نام کردم و شــروع به خواندن 
کردم و در خرداد گذشــته کنکور امتحان دادم در حالیکه 
هنوز یک ترم از دیپلم مانده بود اما شهریور گذشته دیپلم رو 

گرفتم و رفتم دانشگاه.
چه رشته ای قبول شدی؟

مجتبی : با اینکه نویسنده و شاعر هستم و تاکنون از من سه 
کتاب به چاپ رسیده ولی عاشق علم روانشناسی و مشاوره 
بودم .چون ســهمیه بنیاد شهید داشتم تونستم رتبه ۱۱ رو 

تو کنکور به دست بیارم.
کی ازدواج کردی؟

مجتبی : بعد از شهادت برادرم ، خیلی طول نکشید که متوجه 
ضعف در عضالت پاهام شدم و بعد از مراجعه به پزشک و ماهها 
مداوا متوجه شــدم که دچار بیماری »دیستروفی« عضالنی 

شدم و باید تا آخر عمر با این وضعیت بسازم.اما علیرغم بیماری 
که داشتم با دختری که شرایطم رو پذیرفته بود ازدواج کردم 
و در حرفه رنگ کاری چوب مشــغول بکار شدم. البته فقط تا 
ســال ۱۳۸۰ توانســتم در آن حرفه کار کنم. حاالهم حاصل 
ازدواج من با همسرم دو دختر و دو پسر هست که دخترها هر 

دو ازدواج کردند و پسرها هر دو در حال تحصیلند.
هدفت از ادامه تحصیل چی بود؟

مجتبی:هدفم در درجه اول ارضای میل درونی اســت که 
عاشق علم روانشناسی و مشاوره هستم و بعد اینکه معتقدم 
جســم انسان با خوردن زنده اســت و مغز انسان با خواندن.

االن هم خیلی خوشحالم و گاهی دلهره دارم که نکند نتونم 
تا آخر ادامه بدم. دوس دارم دکترای مشــاوره بگیرم و یک 

مرکز مشاوره در محل خودم راه اندازی کنم.

ابالغ اصالح شیوه نامه حمایت از دانشجویان تحت پوشش
رئیس گروه توانبخشی اجتماعی و خدمات رفاهی سازمان بهزیستی خبر مي دهد 

جسم انسان با خوردن زنده است و مغز انسان با خواندن

مــاده 9 قانون حمایت از حقــوق معلوالن ، همچنین 
آئین نامــه اجرایی ایــن قانون که بــه تصویب هیأت 
وزیران هم رســیده ، مقررکرده که شــهریه تحصیلی 
دانشجویان معلول با شــدت متوسط، شدید و خیلی 
شــدید که در دهک درآمدی یک الــی 7 قرار دارند 
از سوی ســازمان بهزیستی پرداخت شــود. البته در 
این قانون به این نکته هم اشــاره شــده که شــهریه 
دانشجویان معلول با شدت معلولیت خفیف و فرزندان 
معلولین شــدید و خیلی شــدید در صــورت وجود 

اعتبارات، نیزپرداخت شود. 
این در حالیســت که علــی محمودکالیه رئیس گروه 
توانبخشــی اجتماعــی و خدمات رفاهی ســازمان 
بهزیستی تعداد دانشجویان معلول تحت پوشش این 
سازمان را ۱۲ هزار و 5۰۰نفر اعالم می کند و می گوید: 
در یکسال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان معلول 
از شــهریه برخوردار شــدند و در حال حاضر شهریه 
تعــدادی از آنها بــه دالیل مختلف پرداخت نشــده 
اســت که با احصاء لیســت های مورد نیاز از ســامانه 
دانشــجویان تحت پوشش در اســرع وقت نسبت به 

پرداخت معوقات اقدام خواهد شد.
وی اصالح شــیوه نامه حمایت از دانشــجویان تحت 
پوشــش، که قرار اســت پس از تصویب در شــورای 
معاونین ســازمان توســط ریاســت ســازمان ابالغ 
شــود را از جمله برنامه های آتی این ســازمان عنوان 
می کند و خاطر نشان می سازد: در حال حاضر سامانه 
دانشجویان ســازمان باز است و دانشــجویان تحت 
پوشش ســازمان می توانند در این سامانه درترم اول 
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت نام و مدارک خود را 
بارگذاری کنند. کالیه ، پرداخت شهریه به دانشجویان 
دارای معلولیت از طریق بهزیســتی استان و یا ستاد 
بهزیستی کشور، اجرایی شدن ماده 9 قانون حمایت از 
حقوق معلوالن که به موجب آن دستیابی افراد دارای 
معلولیت از حق تحصیل رایگان در آموزش 
عالی و به دنبال آن توانمندسازی آنها در 
کسب تخصص و اشتغال پایدار همچون 
سایر اقشــار جامعه محقق خواهد شد را 
از دیگر برنامه های آینده این ســازمان 

ذکر می کند.

گفت وگو با دانشجوی موفق دارای معلولیت :

هدفم در درجه 
اول ارضای میل 
درونی است 
که عاشق علم 
روانشناسی و 
مشاوره هستم 
و بعد اینکه 
معتقدم جسم 
انسان با خوردن 
زنده است و 
مغز انسان با 
خواندن

محمودکالیه : در یکسال گذشته تعدادی زیادی از دانشجویان 
معلول از شهریه برخوردار شدند و در حال حاضر شهریه تعدادی 
از آنها به دالیل مختلف پرداخت نشده است که با احصاء لیست های 
مورد نیاز از سامانه دانشجویان تحت پوشش در اسرع وقت 
نسبت به پرداخت معوقات اقدام خواهد شد
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سازمان بهزیســتی کشور همزمان با گرامیداشت هفته جهانی 
افراد دارای معلولیت تفاهمنامه های جداگانه مشترک با سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی و معاونت فرهنگی توسعه ورزش 

همگانی وزارت ورزش و جوانان امضا کرد.
 »علی محمد قا دری« رئیس ســازمان بهزیســتی کشور در 
آئین تفاهمنامه های جداگانه مشــترک با سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی و معاونت فرهنگی توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان، گفت: نقشــی که امروز در ســازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی برای یکصد هزار دانش آموز ایفا 
می کند مسیر رشد و تعالی فرزندان با کمبودها و کاستی هایی 
که در جامعه وجود دارد از ابزارهــا و امکانات حداقلی تا غیره 
وقفه هایی برای آنها ایجاد کرده است که با همدلی و هم افزایی 
بین مجموعه بهزیســتی و آموزش و پرورش استثنایی مسیر 
روشنی برای خانواده ها و اثربخشی خدمات به عنوان آموزش 

و پرورش داشته باشیم.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور، ادامه داد: امروز در مسیر 
گفتمانی و ایجاد رابطه بین دو دســتگاه با فرصت کم قرار است 
عنوان باالترین خدمت را داشته باشد امیدواریم خدمات مؤثر، 
بهنگام و مســتمر در اختیار خانواده های افراد دارای معلولیت 
قرار گیرد. تالش ما بهتر کردن زندگی و تحصیل دانش آموزان 
استثنایی است؛ دانش آموزانی که به جهت عدم شناخت از وجود 
جایگاهی بــرای این افراد و یا بی بضاعتی نمی توانند تحصیالت 
خود را بــا موفقیت طی کنند؛ ما می خواهیــم این اطمینان را 
به دانش آموز اســتثنایی بدهیم که این خدمــات وجود دارد و 

فرزندان مسیر رشد و تعالی را طی کنند.
بهزیستی یکی از کلیدی ترین دستگاه کشور در 

حوزه رفاه کشور است
»حمید طریفی حســینی« رئیس ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی با بیان اینکه سازمان بهزیستی یکی از کلیدی ترین 
دستگاه کشور در حوزه رفاه کشور است، گفت: شجره طیبه ای 
که تالش بســیاری برای آن کشیده شــده و در حال حاضر 7 

میلیون نفر تحت پوشش دارد.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی، ادامه داد: معلوالن 
نقطه تالقی ما هســتند و اگر بخواهیم حضور اجتماعی معلوالن 
را داشته باشــیم الزم اســت که ضروریات را فراهم کنیم؛ در این 
راستا توانمندسازی افراد معلول و تحصیل آنان از رهگذر آموزش و 
پرورش می گذرد و وجه بارز و مهم ترین ساحت عدالت اجتماعی، 
عدالت تربیتی است؛ ما شعاری را در این زمینه انتخاب کردیم که در 
آن در تالش هستیم که کودک معلول هم بتواند به رشد و شکوفایی 

دست یابد و در توسعه و آبادانی ایران نقش خود را ایفا کند.
طریفی حســینی، افــزود: اعتقاد ما بر این اســت که تک تک 
این دانش آموزان معلول در رشــد کشــور نقش دارند و کشور 
به آنان نیاز دارد؛ در همین راســتا مأموریت های مشــترکی با 
بهزیســتی داریم. در بحث غربالگری و تشخیص معلولیت ها، 
در بحث توانمندســازی معلوالن و توانمندسازی خانواده های 
آنان این دو ســازمان همراســتا با یکدیگر قدم بــر می دارند و 
خوشبختانه بهزیستی به مســائل و دغدغه های دانش آموزان 
معلول اهمیــت می دهد و با روحیه جهادی که در بهزیســتی 
وجود دارد امیدواریم امضای این تفاهمنامه منشأ خیر و برکت 
برای دانش آموزان تحت پوشــش در سازمان آموزش و پرورش 

استثنایی باشد.

اجرای طرح ورزش ها و بازی های بومی افراد دارای 
معلولیت »بلندهمتان« در مناطق روستایی 

»ســینا کلهر« معاون وزیــر ورزش و جوانــان نیز درخصوص 
همکاری مشــترک با سازمان بهزیستی کشور در زمینه اجرای 
طرح ورزش ها و بازی های بومی افراد دارای معلولیت در مناطق 
روستایی با بیان اینکه امیدواریم نتیجه امضای این تفاهمنامه 
قدمی کوچک و مثبت برای جامعه هدف باشــد، گفت: گاهی 
اوقات تفاهمنامه ها برای ما دام می شوند و ما را از عمل و اجرا که 
هدف اصلی تفاهمنامه بوده باز می دارند؛ قرار و قولمان این بوده 

که اجرا و عمل مبنای کارمان باشد.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه را مقدمه و آغازگر عملیات اجرایی 
طرح ورزشی با نام بلندهمتان می دانیم که قرار است در روستاهای 
سراســر کشور اجرا شود، گفت: حدود 5 ماه پیش طرحی را با نام 

»جام پرچم« در روستاهای سراسر کشور اجرا کردیم. 
براساس این گزارش، تفاهمنامه همکاری میان معاونت فرهنگی 
و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانان و ســازمان 
بهزیســتی کشــور در زمینه اجرای طرح ورزش ها و بازی های 
بومی افراد دارای معلولیت در مناطق روســتایی در راســتای 
تحقق بند ۳ اصل ســوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
در خصــوص تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام ســطوح و 
همچنین جزء های ۱، ۸ و ۲۰ بند الف ماده ســوم قانون اهداف، 
وظایــف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و ماده واحده الیحه 
قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور با رعایت کلیه 
ضوابط و مقررات قانونی مرتبط در جهت شــامل ســازی افراد 
دارای معلولیت روستایی در تمامی برنامه های ورزشی در تمام 
سطوح مبادله شد. همچنین تفاهمنامه همکاری میان سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی در راستای گسترش فعالیت های 
آموزشــی، توانبخشــی و حمایتی مورد نیاز گروه های دارای 
معلولیت و اهمیــت تقویت ارتباط های بین بخشــی و تبادل 
تجارب در راســتای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای 

معلولیت منعقد شد.

کافه رویداد ســازمان بهزیســتی با هدف ایجاد پل ارتباطی بین 
جمعیت هدف و مردمی که عالقه مند به کسب اطالعات بیشتر در 

مورد خدمات سازمان بهزیستی هستند،برپا شده است.
رامین رضایی مدیر کل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 
سازمان بهزیســتی کشــور با اعالم این خبر گفت: کافه رویداد 
ســازمان بهزیســتی برای اولین بار و به مناســبت روز جهانی 
معلوالن؛در روزهای شــنبه تا دوشــنبه هفته جــاری در پارک 
شهر تهران برپا شــده اســت. وی افزود:این کافه در فضایی که 

محــل تردد عموم مردم اســت،میزهای تخصصی متشــکل از 
کارشناســان و مســئوالن ســتادی حوزه های مشارکت های 
مردمی،توانبخشی،اجتماعی،پیشگیری و .... به منظور پاسخگویی 
به سؤاالت و درخواست های مردمی فراهم آورده است. همچنین 
شــاخه گلی به عنوان یاد بود و مزین به شعارهای آگاه سازی در 
خصوص حقوق افراد دارای معلولیت به مراجعین اهدا می شــود 
و بروشــور و کتاب های متعددی که به منظور اطالع رســانی در 
خصوص خدمات بهزیستی چاپ شده است؛در میان افراد توزیع 

می شــود. رضایی با اشاره به استقبال خوب مردمی از این رویداد 
گفت: سالمندانی که معموالً در این پارک حضور دارند و افرادی 
که از طرق مختلف از تشــکیل این کافه مطلع شده اند،استقبال 
خوبی داشــته اند و البته برآورد نهایی از میزان استقبال؛ در پایان 

روز سوم این طرح قابل ارائه است.
وی افزود: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی افراد دارای 
معلولیت و به همت اداره کل بهزیستی استان تهران ؛۴ میز خدمت 

بهزیستی در ۴ نقطه پر تردد شهر تهران راه اندازی شده است.

 انعقاد تفاهمنامه  جداگانه بهزیستی 
با سازمان آموزش و پرورش استثنایی و وزارت ورزش و جوانان

کافه رویداد

 میز خدمت بهزیستی
در بین مردم

قادری : امروز در مسیر گفتمانی و ایجاد رابطه بین 
دو دستگاه با فرصت کم قرار است عنوان باالترین 

خدمت را داشته باشد امیدواریم خدمات مؤثر، 
بهنگام و مستمر در اختیار خانواده های افراد دارای 

معلولیت قرار گیرد

15

ه آذرمــــــا
1 4 0 1



نمی توان مبهوت و متحیر از دل اتفاق ها گذشت، فرزندخواندگی 
کــودک دارای معلولیت هم نوعی اتفاق اســت که نشــیب ها و 
فرازهای خــاص خودش را دارد اما هســتند افرادی با نیت های 
خیرخواهانــه تصمیم به گرفتن فرزندخوانده  می گیرند و فارغ از 
زیبایی و سالمتی از این سنت زیبا استقبال می کنند و تنها مالک 
این زنان و مردان نعمت زندگی بخشیدن بی منفعت دنیوی است.

 »امید عابدشــاهی« یکی از خانواده های است که کودکان دارای 
معلولیت و بیمار را به فرزندی پذیرفته اســت. او معتقد اســت 
مســئله واگذاری این کودکان نیاز به آگاهی و توجیه خانواده ها 
دارد. خانواده باید با نیازهای این کودکان معلول آشنا شوند؛ چراکه 
برخــی دچار عارضه مادرزادی و در بــازه زمانی مختلف نیازمند 

پیگیری درمان هستند.
به گفته عابدشاهی، همزیستی با کودک معلول زندگی ما را دچار 
چالش نکرد. صرف کودک بودن سختی و شیرینی خودش را دارد 

اما ذهنیتمان را دچار چالش کرد که کودکان بی سرپرست دارای 
معلولیت و و بیماری های خــاص می توانند با چتر حمایتی یک 
خانواده زندگی خوبی داشته باشند. خانواده هایی که این کودکان 
را به سرپرســتی می گیرند ممکن اســت خودشان هم فرزندی 
داشته باشند و به  گفته وی، وجه تمایز اغلب خانواده های متقاضی 
کودکان دارای معلولیت یا بیمار مسئولیت پذیری باالی آنهاست؛ 
لــذا این نوع فرزندخواندگی ارتباط زیــادی به توانمندی مالی و 
تحصیالت خانواده ها ندارد؛ از این رو سعی می کنیم خانواده های 
بسیاری را نسبت به فرزندپذیری با تجربه نگاری دیگر خانواده های 
فرزندپذیر آشــنا کنیم تا سهم کوچکی در فرهنگسازی این کار 

خیرخواهانه داشته باشیم.
»ســعید بابایی« مدیــرکل کــودکان و نوجوانان ســازمان 
بهزیســتی کشــور با بیان اینکه حدود هزار کــودک دارای 
معلولیت یا نیازمند درمان زیر ۱6 ســال در مراکز بهزیســتی 

به سرمی برند که بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثرند، گفت: 
خانواده های متقاضی این کودکان خــارج از نوبت در اولویت 

قرار می گیرند. 
معموالً خانواده هایی به ســمت پذیرش این کودکان می روند که 
آمادگی بیشتری نسبت به ســایر خانواده ها دارند. بعضی از این 
کودکان عالوه بر نیاز مالی برای درمان، نیاز به توجه ویژه والدین 
دارند. به گفته این مقام مســئول، در حال حاضر تعداد محدودی 
برای فرزندپذیری کودک دارای معلولیت یا نیازمند درمان اقدام 
می کنند. این در حالی است که سال گذشته حدود ۲۰۰ خانواده 
و امسال بالغ بر ۱۰۰ خانواده اقدام به پذیرش این کودکان که بعضاً 
دارای اختالل اوتیسم، HIV، هپاتیت و فلج مغزی بودند، کردند. 
در برخی از این فرزندخواندگی ها دیده می شود که کودک پس از 
ورود به خانواده، مراحل درمان را ســریع تر طی می کند و شرایط 

بهتری پیدا  می کند.

وسایل بهداشــتی از نیازهای اولیه معلوالن ضایعه 
نخاعی، جســمی حرکتی شــدید و ســالمندان 
بسترگراســت که تأمین آنها بصورت مستمر برای 
بســیاری از افراد امکان پذیر نمی باشــد. استفاده 
به موقع از این وســایل نه تنها در بهبود عملکرد این 
افراد مؤثر بوده بلکه می تواند از بسیاری از عوارض و 
مشکالت ثانویه نظیر آسیب های کلیوی، بیماری های 
عفونی وپوســتی همچون زخم بستر و... جلوگیری 

کند. 
آنطور که مریم رمضانی رئیس گروه توان پزشــکی،  
تجهیزات وسایل کمک توانبخشی می گوید:  ارتقای 
کیفیت زندگی افــراد دارای معلولیت، جلوگیری از 
بیماریهای عفونی و پوستی وجلوگیری از پیشرفت 

شدت معلولیت از جمله اهداف این گروه است.
وی می افزاید : در راســتای رضایتمندی وبه منظور 
حفظ کرامــت و حق انتخاب افــراد دارای معلولیت 
جهت تأمین وســایل بهداشتی مورد نیازشان، تهیه 
لوازم بهداشــتی از خرید توسط بهزیستی به صورت 
پرداخت کمک هزینه نقدی به حساب افراد به صورت 

الکترونیک تغییر پیدا کرد.
رمضانی ارائه خدمات توانپزشــکی از طریق خرید 
خدمــت را ازجمله برنامه های این ســازمان عنوان 

می کند و می افزاید:این خدمــات در جهت ارتقای 
عملکرد، افزایش کیفیت زندگی، کاهش شــدت 
معلولیت و وابســتگی در فعالیت های روزانه افراد 

دارای معلولیت ارائه می شود. 
وی یادآور می شــود :با توجه به باال بودن تعداد افراد 
دارای معلولیت پشــت نوبت نیازمند این خدمت و 
اعتبارات محدود فعالیــت مذکور، اختصاص اعتبار 
از محل اجرای قانون حمایــت از حقوق افراد دارای 
معلولیت در راســتای اجرای ماده 6 قانون توانسته 

است به رفع نیاز این گروه کمک کند. 
رئیس گروه توان پزشــکی،  تجهیزات وسایل کمک 
توانبخشــی هدف از اجرای این برنامــه را ، بهبود 
عملکرد افراد دارای معلولیت،جلوگیری از پیشرفت 
معلولیت وارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت 
 می داند. وی همچنین بــه تأمین اندام های مصنوعی
) ارتز و پروتز( افراد دارای معلولیت ، کمک به کودکان 
ناشــنوای نیازمند کاشــت حلزون وتأ مین وسایل 
کمک توانبخشی از سوی این سازمان اشاره می کند 
و می گوید: توســعه تأمین وسایل کمک توانبخشی و 
خدمات توانپزشکی برای 200 هزارنفر،کمک به ارتقای 
کیفیت و ساخت وسایل کمک توانبخشی تولید داخلی 
با همکاری سازمان های دانش بنیان و انجمن های مردم 

نهاد ، ایجاد بانک اطالعاتی تولیدکنندگان داخلی ) اعم 
از معلول و غیر معلول( وپوشــش کامل افراد معلول و 
سالمندان نیازمند به وسایل کمک توانبخشی از جمله 
برنامه هایی می داند که قرار اســت از سوی سازمان 

بهزیستی در آینده صورت گیرد.

ضرورت ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت
رئیس گروه توان پزشکی،  تجهیزات وسایل کمک توانبخشی تأکید می کند 

دست دست نکن، دل به سخاوت یک دله کن
بابایی : معموالً 
خانواده هایی 
به سمت 
پذیرش کودکان 
بی سرپرست یا 
فاقد سرپرست 
می روند که 
آمادگی بیشتری 
نسبت به سایر 
خانواده ها دارند. 
بعضی از این 
کودکان عالوه بر 
نیاز مالی برای 
درمان، نیاز 
به توجه ویژه 
والدین دارند
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