دوشنبه  26مهر  | 1400شماره 674
 11ربيعاالول  18 | 1443اکتبر 2021

@PasargadNews

جامعه 3

@PasargadNews

 ناصرصبحی
«مهمترین مشکل نابینایان ،نداشتن فضا و
مکانی مختص به ایشان است ».این جمله را
میتوان شاهبیت تکرار شونده سخنان موسس و
مدیرعامل کانون نابینایان سیرجان دانست .شهناز
مظفریمیگوید«:نابینایان احتیاجبهتوانمندسازی
دارند تا بتوانند شاغل شوند.برای توانمندسازی
نیاز به برگزاری کالسهای آموزشی است و این
کالسها جهت برگزاری نیازبه مکان دارند .تاکنون
تمام تالشهای کانون جهت به دست آوردن یک
زمین و احداث مجموعه مورد نظر به بنبست
خورده است».
چنین مکانی برای نابینایان بسیار مهم و
برای ادامه زیست اجتماعیشان حیاتی است.
مجموعهای که بتوان در آن کالسهای مختلف
توانمندسازی نظیر جهتیابی ،آموزش مشاغلی
چون کار با کامپیوتر ،گلیمبافی و ...برگزار کرد.
خوابگاهی برای دانشآموزان نابینای ساکن
روستاها که مشکل مدرسه دارند ایجاد کرد تا
بتوانند درسیرجان ساکن شوند و به ادامه تحصیل
بپردازند ،سالنی برای تشکیل اجتماعات مختلف
آموزشی ،روانشناسی و فرهنگسازی برای نابینایان
و خانوادهشان برگزارشود و سایرکاربردهای مهم.
مشکالت دیگری نیز وجود دارد؛
نظیرفرهنگسازی عمومی جهت آموزش ،نحوه
برخورد صحیح مردم با معلوالن و به خصوص
نابینایان.
مظفری میگوید؛ وقتی خواسته از خیابان رد
شود ،با وجود باالبردن عصای سفید ،هیچ رانندهای
حاضربه توقف نشده است .البته بحث نامناسب
بودن معابر شهری سیرجان که ادعای گزاف و
دروغین «شهردوستدارمعلول» را یدک میکشد
نیز جای خود را دارد .انتقادهای مدیرعامل کانون
نابینایان هم شامل عدم همکاری ارگانهای دولتی
و شرکتها میشود و هم فرهنگهای اشتباه.
بنابراین میتوان گفت مسئولیت مظفری درقبال
نابینایان باعث نشده که یک طرفه به قاضی رود.
 در سیرجان چه تعداد نابینا و کمبینا
داریم؟
حدود  500نفر.
 بیشترین فراوانی در کدام رده سنی
است؟
از بچه تا  90ساله داریم اما بیشترین تعداد ،از
 20تا  50سال است.
 از بین  500نفر ،چه تعداد دارای شغل
هستند؟

گفتوگو با مدیرعاملکانون نابینایان

توانمندسازی نابینایان درگرو داشتن فضای مناسب است
بین  60تا  70نفر.
 باتوجهبهقانونبه کارگیرینابینایان
درادارات و شرکتها چرا هنوزاین مشکل
وجود دارد؟
قانون  3درصدمتعلق به ارگانهای دولتی
است .شرکتها میگویند شامل ما نمیشود.
ُخب ارگانهای دولتی هم ،اداره بهزیستی یا

جهاد هرکدام یک نفریا شهرداری  2تا  3نفررا
به کارگرفته اما ازطرفی آمارنابینایان باال است
و از طرف دیگر ،دولتیها اگر مجوز استخدام
داشته باشند ،میتوانند این کاررا انجام دهند.
 شرکتها چرا با شما همکاری
نمیکنند؟
شرکتهای معدنی میگویند تلفنچی
نابینا به کار ما نمیخورد .ما یک نفر را در
مخابرات معدن داریم اما میگویند بیشتر از
این نمیخواهیم .چون دستگاهها دیجیتال
و خطها مستقیم شده ،اکثر شرکتها نیازی
ندارند.
 پس این قانون کاربردو کارکرد خود را
ازدست داده است؟
بله .کاری که دولت میتواند انجام دهد این
شهنازمظفری ،مدیرعامل کانون نابینایان /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
است که یا برای خانواده فرد نابینا کار ایجاد
کندو بودجه بدهد و حمایت کند تا کمبینایان نیز شده بودند اما بعد از 3ماه فن یوحرفهای گفت من نابینایانسختوهزینهبراست؟
یک کارراه بیندازند.
خودم این فضا را الزم دارم .ما مجبور شدیم دارها
 فرمانداریچطور؟
 آیا در کانون برنامههایی برای را جمع کنیم وبدهیم بچهها ببرند درخانه .امسال
ما سال گذشته رفتیم فرمانداری تا در مورد
توانمندسازینابینایاناجرامیشود؟
موسسه معراج اندیشه گفته من جایی به شما اشتغال با فرماندار صحبت کنیم اما هیچ
ما میتوانیم کالسهای آموزشی نابینایان میدهم اما چطوری؟ امروز نابینایان و فردا سایر همکاریای با ما نکرد؟ حتی گفتیم یک نفر از
را راه بیندازیم اما مشکل فضا داریم .کالس بچهها بیایند اما مشکل این است که دارهای گلیم بچههای ما را سرکاربگذار ،همکاری نشد .فرماندار
کامپیوتر،جهتیابی یا هرکالس دیگری نیازبه فضا بچههای نابینا ایستاده است و سایردارها خوابیده .گفت دست ما نیست .خودتان با شرکتها
دارد .مشکل عمده ما برای فعالیتهای آموزشی برای کالسهای خط بریل میز ،صندلی ،لوح و قلم صحبتکنید.مابودجهنداریم.دستگاههادیجیتال
و فرهنگی نداشتن این فضا است .به طور مثال نیازاست که میتوانیم تهیه کنیم اما فضایی نداریم شدهاندونمیتوانیمنیروبگیریم.
برای آموش کامپیوترباید 2ماه دوندگی کرد تا شاید که بچهها به آنجا مراجعه کنند.
 شورای شهرچطور؟
قبال برای زمین رجوع کردیم که موفق نشدیم.
فضایی را به طورموقت بدهند اما آن هم مشکالتی
 برای رفع این مشکل تاکنون با کدام یک
گفتند دست ما نیست ،بروید اوقاف که کارهای
دارد .ما یک بارچند سال پیش با کمک دانشگاه آزاد ازمسئوالنصحبت کردهاید؟
سازمان زمین رفتیم ،گفتند طرح توجیهی خیریه انجام میدهد .البته قراراست شهردارجدید
این کاررا کردیم اما نیازبود کامپیوترها برای نابینایان
گویا شود .گفتند ما با گویا کردن کامپیوترها بیاورید تا شاید بتوانیم کمک کنیم .با اوقاف و اعضای شورای شهر به دیدن ما بیایند و امید
مشکل داریم چون بعدش دانشجویان خودمان صحبت کردیم که گفتند 400میلیون تومان بیاور داریم که با ما همکاری کنند.
 شرکت گلگهرچطور؟
میخواهند به کارگاه کامپیوتربیایند .سال گذشته تا زمینی در شهرک آب به شما بدهم .خب اگر ما
هیچ کاری برای ما نکرده است .البته چند سال
فنیوحرفهای فضایی به ما داد و ما کارگاه گلیمبافی  400میلیون تومان پول داشتیم ،چرا برویم شهرک
راه انداختیم ،داربردیم و بچهها تازه با محیط آشنا آب که در حومه شهر است و رفت و آمد برای پیش یک مبلغی داده بود .مشکل اصلی ما فقط

امـالک امیـرکبیـر

منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا خیابان بالل  4/200م

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری،
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی (قدیم)

منزل 24قصب  2نبش سر خیابان مولوی  11/5میلیارد
منزل  9قصب دو نبش قدیمی  4طبقه پروانه گرفته شده ادامه کوچه
دکتر ادیب پور  1/900م
زمین  50قصب  3نبش دارای مجوز  6طبقه پروانه موقعیت عالی تجاری بر بلوار
خلیج فارس بندر عباس توافقی
زمین  16قصب با  6طبقه پروانه  2نبش سه راهی کرمان  7/500م
آپارتمان طبقه باال از ساختمان  2طبقه نوساز  115متر زیربنا بسیار شیک بر
خیابان  15خرداد قیمت  1/700 :میلیارد
باغ پسته  1هکتار ثمری  20ساله یک حبه آب موتور لوله کشی کامل
انجام شده در باغ کهنشهر موتور شهید نصیری توفقی
 45قصب باغ با نیم حبه آب درختان بزرگ و ثمری چندین درخت بزرگ
گردو روستای هندیم  1/500م

منزل  13قصب درب ساختمان تربلکس خیابان خواجو  11م
 120قصب باغ با حصار با  2/5حبه آب درختان بزرگ چشم انداز بسیار زیبا هندیز توافقی
آپارتمان  155متر 2نبش بر خیابان شهید کالنتری  3سال ساخت  2/300م
مغازه  24متر دونبش دارای هوایی سند تک برگ بر خیابان راضی یک م
خانهباغچه دو نبش دارای ساختمان کلیه امتیازات درختان بزرگ ثمری موقعیت
عالی نزدیک کمربندی جعفرآباد سند تک برگ قیمت 1/200 :م
مغازه  24متر خیابان غفاری نزدیک چهاراه 5طبقه دارای هوایی سند تک برگ معاوضه با آپارتمان

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه
جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330

سلطانی(قدیم)

منزل 10قصب2نبش 110متر زیبا نیمساز دارای سند امتیاز آب و برق شهرک سمنگان 1/500م

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667
09217593889 - 42205360

به یک خیر جهت تامین
وسایل منزل نیازمندیم
09162742680

نداشتن زمین برای احداث مکان مناسب جهت
فعالیتهامان است .ما امید داریم ارگانها و
شرکتها به ما در این راستا کمک کنند .یکی از
کارهایی که میتوانیم در این فضا انجام دهیم،
ایجاد خوابگاه است .ما دانشآموز نابینایی داریم
که درروستا زندگی میکند و فقط تا کالس پنجم
را دارد .این دانشآموز باید برای دوره راهنمایی به
شهربیاید تا رابط کانون بتواند به او سربزند و نظارت
داشته باشد یا درهمان دوره ابتدایی ،دانشآموزی
است که خانوادهاش در روستا و خودش در شهر
هستندُ .خب او نمیتواند به شهر بیاید و ما هم
خوابگاه برای استقرارش نداریم درحالیکه مثال
کرمان خوابگاه دارد.
 کانون نابینایان درآمد یا بودجهای دارد؟
اصال درآمد نداریم .فقط بحث خیریه است.
تاکنون شرکت جهانفوالد با ما همکاری خوبی
داشته .هزینه کتابخانه ،سبد کاال و اردوهایمان
را جهانفوالد میدهد .جهانفوالد به طور ویژه از

نقــاشی
ساختمان

09223194846

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

ماحمایتمیکند.هزینههایدرمانیراشرکت
گهرروش میپردازد .شرکت گهرزمین نیز به
نیرویمان حقوق اداره کارمیدهد.
 به چند نفرنیرو حقوق میدهد؟
به یک نفر.
 گفتید که آموزش و توانمندسازی
نابینایاندرگرو داشتن مکان است.
بله .مثال کالسهای گلیم ،کامپیوتر و...
چند روز پیش خانم نادری؛ یکی از نابینایان ما
که تابلوفرش میبافد ،درفرهنگسرا نمایشگاه
گذاشت که چند تابلو را جهان فوالد خرید.
ما میتوانیم چنین کالسهایی برگزار کنیم.
نابینایی که کامپیوتر بلد باشد ،میتواند برای
خود کافینت راه بیندازد یا کار تایپ انجام
دهد .مورد دیگرکالسهای جهتیابی است.
اگر نابینایی بتواند با عصای سفید کار کند،
مستقل میشود و میتواند خودش رفت و
آمد داشته باشد ،نیازی نیست از فرد دیگری
کمک بخواهد .تنها نیازما داشتن فضا است تا
نابینایانراتوانمندکنیم.
ُ خب اگر حرف دیگری در این بخش
ندارید ،به سراغ موضوع بعدی برویم.
نابینایان نیزباید خودشان بخواهند که در
جامعه باشند .من سال  1373که نابینا شدم،
حتی نمیدانستم میتوانیم درس بخوانیم .اتفاقی
ازطریق تلویزیون متوجه شدم و با کمک خانواده
به تحصیلم درکرمان و تهران ادامه دادم .متاسفانه
برخی خانوادهها از این سمت بام و برخی از آن
سمتباممیافتند.برخیمیگویندچونفرزندمان
نابینا است پس هیچکاری نمیتواند بکند و برخی
آنقدرالکی و بیش ازحد به فرزندشان بها میدهند
که لوس میشود .خانواده باید آگاهی پیدا کند.
برای ایشان کالس آموزشی گذاشته شود .خانواده
باید داشتن فرزند معلول را بپذیرد .مثال خانوادهای
وجود دارد که فرزندش  30سال دارد اما هنوز او را
نپذیرفتهومعلولیتشرازشتمیداند.فرزندشانرا
مخفی میکنند .باید کارهای روانشناختی و مشاوره
برای خانوادهها انجام شود .اگرما سالن اجتماعات
داشتیم با دعوت ازکارشناسان میتوانستیم چنین
جلساتی برگزارکنیم .متاسفانه درسیرجان فرهنگ
عمومی نیز در این رابطه خیلی پایین است .حتی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

معابر و کوچه و خیابانهامان نیز مشکل دارند.
برای افراد بینا هم رفت وآمد در این معابر سخت
است چه برسد به فرد نابینا .هرلحظه ممکن است
به دلیل نامناسبسازی برای نابینا مشکل ایجاد
شود یا به زمین بخورد .برای مردم نیزفرهنگسازی
نشده است .من چند وقت پیش میخواستم
از خیابان رد شوم ،عصای سفیدم را باال گرفتم
تا ماشینها بایستند اما هیچکدام نایستادند.
رسانهها نیز باید کمک میکنند .ما روز جمعه
قصد داشتیم همایش عصای سفید برگزار کنیم
که بچهها با عصای سفید به نمازجمعه بیایند اما
کنسل شد .میخواستیم بچهها خودشان را باور
کنند و ازعصای سفید استفاده کنند .نابینایان در
شهرهای دیگرازعصای سفید استفاده میکنند اما
درسیرجان خیرچون فرهنگسازی نشده ،مردم یا
توجهی ندارند یا با ترحم برخورد میکنند.
 یعنی نابینایان سیرجانی به دلیل اینکه
موقع استفاده ازعصای سفید ازمردم بازخورد
منفی گرفتهاند ،ترجیح میدهند ازآن استفاده
نکنند؟
بله تا حدی اما بیشتر میشود گفت خود
نابینایان استفاده نکردهاند وگرنه نابینایی که از
شیراز آمده و ازعصای سفید استفاده میکرده ،در
سیرجان هم استفاده میکند .اما سیرجانیها این
کار را نکردهاند ،بنابراین جا نیفتاده .تعدادی از ما
قصد داشتیم روزجمعه باعصای سفید راهپیمایی
کنیم تا نشریات خبرو فیلمش را منتشر کنند که
هم برای نابینایان و هم مردم فرهنگسازی شود
اما کنسل شد.
 چرا کنسل شد؟
بانی کار تا دیروقت نتوانست با امام جمعه
تماس بگیرد و هماهنگی کند ،بنابراین افتاد برای
یکموقعیتدیگر.
 ازطریق وامهای شرکتهای صنعتی به
شما کمکیشده است؟
سال قبل قراربود به بچههای گلیمباف ما وام
داده شود .ما یک لیست  23نفره ارائه کردیم و
چقدر هم دوندگی کردیم اما از بس امروز و فردا
کرند که کنسل شد .آنقدر میدوانند که منصرف
شوی و بگویی شوخی کردم ،نمیخواهم.
 وام گلگهر؟
بله که ازطریق وام خود اشتغالی بانک رسالت
پرداخت میشد .کاش بانک رسالت یک سهمیه
ویژه به نابینایان میداد .باید رایزنیها و حمایتهای
ویژهای از معلوالن شود و سنگها از سر راهشان
برداشتهشود.

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران
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