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 ناصر صبحی
جمله مشهوری است که میگوید معلولیت ،محدودیت
نیستاماحقیقتایناستکهسیرجانبرایمعلوالنمحدود
است .این محدودیت هم ناشی از مسایل فرهنگی مرتبط
میان جامعه غیرمعلوالن و معلوالن است که از محیطهای
کوچکتری مثل خانواده شروع و تا جامعه بسط مییابد و
همناظربهمحدودیتهایفیزیکیشهروعدممناسبسازی
سیرجان برای استفاده معلوالن؛ بنابراین پر بیراه نیست که
بگوییم سیرجان با جامعه معلوالنش نامهربان بوده است.
جامعهای که بنا به گفته مهتاب حسینی؛ رییس اداره
بهزیستیسیرجان،احتماالحدود 25هزارنفرهستند.یعنی
تقریبا نیمی از آرایی که یک کاندیدای سیرجانی نیاز دارد تا
به مجلس راه پیدا کند یا بیش از دو و نیم برابر آرایی که یک
کاندیدا نیاز دارد تا به شورای شهر برسد .با این وجود نگاهی
گذرانشانمیدهدمسئوالناینشهرازگذشتهتاامروزتوجه
چندانی به نیازهای جامعه معلوالن نداشت هاند .این نکته را از
البهالیسخنانرییسادارهبهزیستینیزمیتواندریافت.
آیاآمارروشنیازتعدادمعلوالندرسیرجان
وجود دارد؟
نزدیکبه 5هزارنفر؛یعنیتقریباچهارهزاروهشتصد
ونودوخردهایآمارمعلوالنیاستکهدربهزیستیپرونده
دارند .در عین حال افرادی هستند که هرگز بهزیستی
نمیآیندچونفکرمیکنندممکناستبرچسببخورند.
خودتان بهتر م یدانید که به طور میانگین میگویند10
درصد جامعه را معلوالن تشکیل میدهند .اگر جمعیت
شهرستان را 300یا 250هزار نفر در نظر بگیریم ،حدود
معلول احتمالی داریم که میتوانیم بگوییم
 25هزار نفر ِ
بین یک پنجم تا یک ششم آنها پیش ما پرونده دارند.
 ممکن است آمار تفکیکی معلوالن را هم
بفرمایید؟
چیزی حدود 1600بیماری جسمی و همی ن تعداد
ذهنیداریم.حدود 1200معلولبیناییوشنواییداریم
و حدود 500نفر بیماران اعصاب روان مزمن مثل افرادی
کهدچاراسکیزوفرنییادوقطبیهستند.
 چه تعداد معلول خانم و چه تعداد آقا در
سیرجانداریم؟
تقریبامساویاست.
گفتیدبرخیمعلوالنبهخاطربرچسبنخوردن
بهبهزیستیمراجعهنمیکنند.منظورتانچیست؟
مربوطبهمسایلفرهنگیهستند.برخیفکرمیکنند
هر که به بهزیستی میآید یعنی مشکل مالی شدید دارد و
خدمتحمایتیمیخواهد.خانوادهفردمعلولفکرمیکنند
شاید زشت باشد .شاید ما نتوانستیم خدمات تخصصی
بهزیستی را به مردم بشناسانیم تا به بهزیستی بیایند .به
همین دلیل فکر میکنند آمدنشان به معنی بیبضاعتی
و مشکل مالی است .نکته دیگر این است که گاهی خانواده
معلوالن دوست ندارند دیگران بفهمند که آنها فرزندی

با مشکالت محدودیتی جسمی یا ذهنی دارند .دوست
دارند پنهان بماند .مورد دیگر این است که به طور مثال
فرد میخواهد بچهاش را در مرکز بگذارد اما نگران حرف
اطرافیاناستوازاینسمتتحتفشاراست.همانطورکه
گفتم،مسایلفرهنگینقشزیادیدارند.مثالفردینگران
ازدواج فرزندش بود که شاید داشتن پرونده در بهزیستی و
نیازبهنامهازبهزیستیباعثایجادمشکالتیشود.
درابتدایسخنانتانگفتیدشایدبهزیستی
نتوانسته آنطور که باید خدمات خودش را به
مردممعرفیکند.اینجملهخودانتقادیبود؟
(با خنده) بله دیگر .ما هم باید انتقادپذیر باشیم .واقعیت
این است که ما در خیلی زمینهها نتوانستیم آنطور که باید
بهزیستیرابشناسانیم.مثالمامراکزروزانهداریمکهخدمات
خیلیخوبیداردامامردمدرمقابلفرستادنفرزندشانبهاین
مراکزمقاومتمیکنندوترجیحمیدهندبهمراکزشبانهوزی
بروند تا هیچکس متوجه نشود .این در حالیست که یارانه
مراکز روزانه را بهزیستی میدهد و آموزش مهارتهای
خودیاری،شناختیوحتاحرفهآموزیوجوددارد.اگربهآنجا
مراجعه کنید ،بچههایی میبینید که با چه دقتی هنرهایی
مثل پتهدوزی یا گلیمبافی را که کار ظریفی است و نیاز به
هماهنگی بین چشم ،دست و ذهن دارد ،انجام میدهند .در
مرکز رویش ،کار رنگآمیزی روی سفال با سرسوزن را انجام
میدهند .اینکه خانواده یک معلول نم یداند یا فکر نمیکند
کهچهاتفاقیدرمراکزبهزیستیمیافتد،نشاننقصماست.
یکیازنکاتیکهگفتیدوتاسفبرانگیزبود،
مربوطبهخانوادههاییاستکهموجودیتفرزند
معلولشانرامنکرمیشوند.
بله،متاسفانهاینموردراخیلیداریم.
یعنیمیزانشیوعاینتفکرزیاداست؟
باالخره داریم .خانواده گاهی معلولیت فرزند را پنهان و
گاه انکار میکند .مثال میگویند فرزند شما مشکل ذهنی
دارد اما فرد حاضر است با صرف هزینه زیاد فرزندش را به
مدرسهغیرانتفاعیبفرستداماحاضرنیستمشکلذهنی
فرزندش را بپذیرد .یا مثال فرزند مشکل بینایی یا شنوایی
دارد اما خانواده اگر بتواند هزینهها را تامین کند ،هیچوقت
دوستنداردبهبهزیستیبیاید.اینیکواقعیتاست.گاهی
در مراکز معلوالن ذهنی وقتی پروندهها را بررسی میکنیم
میبینیم وضعیت خانواده طوری است که بتواند نگ هداری
کند .جالب است خانوادهای بوده که هم از نظر مالی و
هم فرهنگی توانمند بوده ولی میگوید تو را به خدا فرزند
معلول من را نگه دارید چون مثال قرار است برای دخترم
خواستگار بیاید یا وقتی دوستان دخترم به خانه میآیند،
این بچه جیغ م یزند و اذیت میکند .بهشان گفتم چرا
فرزند شما در مرکز ما جیغ نم یزند و اذیت نمیکند؟
واقعیت این است این بچهها احساس طرد شدن دارند.
آنهاکامالمتوجهمیشوندبهشانبیتوجهیمیشودودر
نتیجهپرخاشگریمیکنند.بنابراینگاهیاینمشکلاست

گفتوگو با رییس اداره بهزیستی به مناسبت هفته جهانی معلوالن

نتوانستیم خودمان را معرفی کنیم
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البته گفتم که ما 5هزار معلول داریم و بسیاری از خانوادهها
از معلوالن بسیار خوب نگ هداری میکنند ولی گاهی این
مشکل هست که به بافت فرهنگی محیط زندگی فرد نیز
بستگی داد .مثال اعضای خانواده با یکدیگر حرف م یزنند
اما با فرزند معلولشان نه یا وقتی به مهمانی میروند ،او را با
خود نمیبرند و خانه یکی دیگر میگذارند یا وقتی مهمان
میآید دوست ندارند فرزندشان دیده شود یا برای سایر
فرزنانشان لباس نو میخرند اما به بچه معلولشان لباس
کهنه میپوشانند .خُ ب ،این بچه کامال متوجه میشود و با
پرخاشگری و اذیت کردن خانواده ،خشم خودش را نشان
میدهد .بعد هم خانواده برایش سوال میشود که چرا
فرزندشچنینرفتاریداردوخشمگیناست.
 چه برنامهای برای معلوالنی که چنین
احساسیدارند،درنظرگرفتهشده؟
در مراکز ویژه معلوالن ذهنی همیشه میگویم اولین
کار آموزشی باید آداب معاشرت و مهارتهای ارتباطی و
خودیاری باشد .مثال بدانند به بزرگتر سالم کنند ،احترام
بگذارند یا حتا روابط محرم یا نامحرم هم آموزش داده
میشود .آداب غذا خوردن از جمله نحوه نشستن صحیح
پشت میز یا استفاده از قاشق و چنگال ،پاکیزه غذا خوردن
وموارداینچنینییانحوهبستندکمهلباسوبندکفش،

مرتب بودن لباسها و سایر موارد از جمله آموزشهاست.
طبیعتاوقتیآنبچهرفتارعادیداشتهباشد،خانوادهدلیلی
برایخجالتکشیدنیاقایمکردناونخواهندداشت.
درمراکزشماچندمعلولنگهداریمیشوند؟
در دو مرکز حدود 200نفر.
 کمی هم پیرامون مشکالت درونشهری و
مناسبسازیگفتوگوکنیم.
مطرح شدن چنین مواردی در رسانهها واقعا کمک
میکندوتاثیرگذاراست.مثالادارهمالیاتهمورودیرااصالح
کردوهمباالبرنصبکرد.یاادارهآبوفاضالبآسانسورنصب
کرد .این دیدگاه کمکم در حال ایجاد شدن است اما قطعا
نمیتوانیمبگوییمماتوانستیمبرایمعلوالنفرصتبرابرایجاد
کنیم و خیلی فاصله داریم .خیلی وقتها شهرداری زحمت
کشیده اما فالن مغازه میآید و برای خودش مانع میگذارد یا
سدمعبرمیکند.اینهاهمهایجاداختاللمیکند.مثالطرف
مانع گذاشته که موتوری رد نشود ولی هر فردی بخواهد رد
شود،نمیتواندمستقیمبرودوبایدبهبغلردشود.حاالتکلیف
فردی که ویلچر دارد چیست؟ حتا خیلی از مجتمعهای
پزشکان هم مشکل دارند .مثال گاهی وقتی رمپ میگذارند
بدارغیراستاندارداست.
صرفایکسطحشی 
مثالمندوستمعلولیداشتمکهمیگفتبرای

استفادهازسرویسهایبهداشتیسطحشهربامشکل
روبروهستندچونهیچکداممناسبسازینشد هاند.
بله.اینمشکالتوجوددارند.مثالسرویسبهداشتیکه
میگوییدصرفیکچشمهفرنگیگذاشتننیست.چگونگی
ورودی در ،امکان چرخیدن ویلچر ،داشتن دستگیره و موارد
اینچنینی استانداردهای مشخصی دارند که ما به نظام
مهندسی هم اعالم کردیم .ولی هم ما ،هم شما ،فرمانداری
ودستگاههابایدهمکاریکنیمتامشکالتمرتفعشوند.
دراینمواردجلساتتوجیهیبرگزارنمیشود؟
قبالجلساتبسیارگستردهبودامااخیرادرفرمانداری
تصمیمگرفتیمجلساتراباگروههایکوچکتریبرگزار
کنیموهربارازیکقسمتشروعکنیم.
 وضعیت حمل و نقل عمومی برای معلوالن
چگونهاست؟
تقریبااصالنداریم.حدوددوسالقبلیکشرکتقبول
کردهبودرایگاناتوبوسهارامناسبسازیکند.فکرمیکنم
هزینه هر مورد مناسبسازی در آن سال که سال  96بود،
 20میلیون تومان میشد .این شرکت یک شرط داشت که
مثال تا یک سال درآمد تبلیغات روی اتوبوس برای شرکت
باشد .شهرداری گفت که سازمان بازرسی موافقت نکرده و
خودشهردارینیزاعتباریبرایاینکارنداشت.ازطرفدفتر

سرانیشهرداریطرحیدادندکهبیاییمیکاتوبوسرا
اتوبو 
مناسبسازیکنیم.گفتماصالعملینیستچونخانههای
معلوالن یا محلهایی که میروند در مکانهای مختلف
شهراست.گفتمدربحثمناسبسازیمثالمیگویندمن
میخواهم سالی  20 ،10یا  30درصد ناوگان حمل و نقل
عمومیام را مناسبسازی کنم نه اینکه فقط یک اتوبوس
مناسبسازیبخواهددرسطحشهربچرخد.
با توجه به اینکه تقریبا تمام مناسبسازی
فضای شهری برعهده شهرداری است ،با این
سازمانچقدردرارتباطهستید؟
در تمام جلسات مناسبسازیمان شهرداری را دعوت
میکنیم تا کار را اجرایی کنند .حتا خدمت آقای شهردار
هم رفتیم و ایشان هم دستور ویژهای دادند .مثال پارک ملت
مناسبسازی شد ولی متاسفانه مناسبسازی سرویسهای
بهداشتیاش ماند .فعال منتظر جلسه روز دوشنبه هستیم تا
ببینیم هم شهرداری و هم سایر دستگاهها فعالیتهاشان به
کجارسیده.ماباشهرداریهماهنگیکردیمهرکهمیخواهد
پروانهساختمانبگیرد،همانابتداضوابطمناسبسازیبهاو
دادهشودتافردانگویدمننم یدانستمواالناگربخواهمرمپ
بسازم ،تا وسط کوچه گرفته خواهد شد .از سال  96قرار شد
اگراینضوابطاجرایینشدهبود،شهرداریپایانکارندهد.
اجراییشد؟
واهلل خود شهرداری که میگوید به همه
واحدهایشان ابالغ کرده و این قانون مصوب کمیته
مناسبسازیشهرستاناست.
چهتعدادمعلولبیکارداریم؟
ما معلوالنی داریم که به دالیلی در گروههای شدید و
خیلیشدیدقرارمیگیرندکهامکاناشتغالشاننیستو
ما نهایتا مجبوریم به خانواده وام اشتغال بدهیم .ولی گروه
زیادیهستندکهشایدنتواننددرشرایطمساویکارکنند.
مثال یک نابینا نمیتواند در معدن همان کاری را که یک
بیناانجاممیدهد،انجامبدهد.کارهابایدتعریفشودچون
معلوالن توانایی کار دارند اما ما خیلی ضعف داریم .مثال
آموزش فنی و حرفها ی ویژه این افراد نداریم.
شرکتهایی که از ما درخواست نیرو میکنند ،به
دلیل سختی و سایر مشکالت این معلوالن را نمیپذیرند.
مثال ناشنوایان مشکالت کمتری دارند .شرکت گهرزمین
تعدادی ناشنوا را برای کار گرفته یا فریکو از قبل تعدادی
ناشنوا را به کار گرفته است .میگویند به معلوالن ذهنی
نمیتوانیمکاربدهیم.همینطورمعلوالنجسمیشدید
همینطوریابراینابینایانمتاسفانهکارزیادیتعریفنشده.
برای ایشان فقط اپراتوری مطرح است که اصال یک شغل
تقریباحذفشدهاست.یکباربچههایکرمانآمدهبودند
وسیستمیبرایقالیدستبافتوتابلوفرشطراحیکرده
بودند تا نابینایان هم بتوانند این کار را انجام دهند .با کانون
نابینایان سیرجان صحبت کردیم که یک نفر برود آنجا
آموزش ببیند و بعد در سیرجان مربی شود .میخواهم

بگویم میشود حتا کاری که به چشم نیاز دارد را برای
نابینایانتعریفکنیمولیمادرسیرجاناینمواردرانداریم.
 پس تکلیف قانون 3درصد برای استخدام
معلوالنچهمیشود؟
اینقانونمیگویددرصورتیکهشمایکتخصصرا
بخواهید،میشودسهمیه 3درصدرابگیرید.مثالاگریک
نابیناروانشناسباشداماهیچدستگاهیبهاونیازنداشته
باشد،کارینمیشودکرد.قانون 3درصدبرایوقتیاست
که دستگاه به آن تخصص نیاز داشته باشد .بعد هم باید
 100نفر استخدام کند تا  3نفر یا  3درصد را بگیرد که
معموال هم استخدام دستگاههای دولتی 4یا 5نفر است.
یک بحث دیگر هم این است که شرکتهای خصوصی
مشمولاینقانوننمیشوند.
 یک مورد دیگر که من متوجه شدم ،عدم
تمایل یا سختگیری برخی مدارس برای ثبتنام
دانشآموزانمعلولاست.
گاهیاینخیلیمشکلسازمیشود.بچههایمعلول
جسمیاینمشکلراخیلیدارند.یعنیبچهازنظرهوشی
خیلی خوب است و میتواند به مدرسه عادی برود ولی
از نظر جسمی مشکل دارد .مثال بچهای که مبتال به cp
باشد،کندترمینویسدیااستفادهازسرویسبهداشتیبرای
اینبچههامشکلتراستوگاهینیازاستخانوادهحضور
داشته باشند .مسایل اینچنینی گاهی در پذیرش این
بچهها مشکلساز هستند .گرچه منع قانونی ندارد و قانونا
باید بچهای که iqمناسبی دارد پذیرش بشود ولی خُ ب. .
یکیدیگرازانتقادهاییکهمعلوالنداشتند،
بحثنبودامکاناتورزشیاست.
بله،اینراکامالمیپذیرم.ماتاکنونرویورزشخیلیکم
برنامهریزیکردهبودیم.البتهمواردیداشتیممثلتیمفوتسال
ناشنوایان،والیبالنشسته،تیراندازی،گلبالوموارداینچنینی
بود اما اینکه این جامعه بزرگ معلوالن یا جانبازان بتوانند در
قالب تیم بیایند ،خیلی کم بود .یک مشکل هم این بود که
جای مشخصی برای امور ورزشی نداشتیم .سالن نداشتیم.
نم یدانستیم متقاضیان را به کجا ارجاع دهیم .خوشبختانه
با کمکهایی که شرکت گلگهر و به خصوص شرکت
نظمآوران انجام داد ،توانستیم سالن را راهبیندازیم .االن فقط
سیستمگرمایشیآنمانده.اتفاقامامیخواستیمیکالمپیادو
رژهورزشیانجامبدهیمکهخانوادههانیزخیلیاستقبالکردند
که اگر خاطرتان باشد ،ناگهان چند روز هوا خیلی سرد شد و
مانگرانبچههاشدیمچونسیستمایمنیشانضعیفاست
و مجبور شدیم مراسم را کنسل کنیم .االن هم نگرانیم اگر
در هفته معلوالن جشنواره را برگزار کنیم ،سالن سرد نباشد.
همچنین ما هیئت ورزشی جانبازان و معلوالن را داشتیم که
قبال دبیرخانهاش مکانی نداشت .االن در همان سالن ورزشی
اتاقی را برای فضای اداریشان در نظر گرفتیم تا بدانیم
خانوادهها را به کجا ارجاع دهیم .به همین دلیل امیدواریم از
اینپسدربحثورزشیبابرنامهریزیجلوبرویم.

