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 ناصر صبحی
«کرونا مشکالت ما را بسیار زیادتر کرد ».این
جملهای است که بارها در طول مصاحبه رییس
بهزیستی به زبان میآورد .او به عنوان رییس
پرمسئولیتتریننهادحمایتیمعتقداست؛بهزیستی
به تنهایی نمیتواند خیلی ازمشکالت را برطرف کند.
مهتاب حسینی میگوید«:همکاران ما طی بازدید از
خانه مددجویان بارها گزارش دادهاند که تا چه حد
با خانوادههایی که دچار مشکالت روحی و روانی
هستند ،روبهرو شدهاند .استرسهای جامعه ،کرونا،
محدودیتهای اجتماعی و کسب و کارها باعث
مشکالتزیادیشدهاست.بهدلیلکرونامددجویانی
که درتاالرها کارمیکردند یا به عنوان پرستاربه خانه
مردم میرفتند ،بیکار یا فعالیتشان محدود شده
است .حتی مشاوران ما موارد زیادی ازدرگیری والدین
و فرزندان را گزارش میکنند ».او که به مناسبت
توگونشسته است
هفتهبهزیستیباپاسارگادبه گف 
میگوید« :درحال حاضر ۴۰۰بیمارروانی مزمن داریم
که ازخدمات حمایتی سازمان بهرهمند میشوند اما
گران شدن داروها ،مشکلساز شده است .اگر این
ً
طبیعتا درمان
داروها کاهش پیدا کنند یا قطع شوند
متوقفمیشود کهخود اینمسئلهپیامدهایزیادی
به خصوص درخانواده دارد».
 ازسال گذشته تا امروز که دوباره با شما
مصاحبهمیکنیم،چهتغییراتیدربهزیستیاتفاق
افتاده؟
یکی از مسایلی که ما سالها به دنبال اجرایی
شدنش بودیم و سال گذشته باالخره اجرایی شد،
راهاندازی مراکزمثبت زندگی یا همان الیف پالس در
بهزیستی بود .این مراکزمنشا تحول درروند ،کیفیت
ودسترسیپذیریخدماتوهمچنینتوسعهعدالت
و ارایه خدمات بهروزهستند .ما دربهزیستی بین ۶تا
 ۷هزارپرونده داشتیم ،درعین حال با مشکل کمبود
نیرو مواجه بودیم .خوشبختانه سال گذشته ازطریق
بخش غیردولتی و خرید خدمت ،مراکزمثبت زندگی
در کشور و البته سیرجان به راه افتاد که این مراکز،
تصویرکوچکترازبهزیستیهستند.
 روند کاراین مراکزبه چه صورت بود؟
ابتدا بر اساس آدرسهایی که از مددجویان
وجود داشت ،مناطق پرتراکم شناسایی و بر اساس
آن جانمایی مراکز انجام شد .گاهی دربخش دولتی
شاهد حضورنیروهایی با مدارکغیرمرتبط بودیم اما
در این مراکز از نیروهایی با مدارک مرتبط از جمله
کارشناسیارشدمشاوره،مددکاری،روانشناسیونظایر
آن استفادهشد.نیروهاپس ازقبولیدرآزمون کتبی،
مصاحبه علمی و با بررسیهای الزم انتخاب شدند.
درمورد مشخصات فیزیکی مراکزنیزشاخصهای
مختلفی ازجملهدردسترسبودن،درطبقه اولواقع
بودن (به دلیل سهولت دسترسی معلوالن) ،داشتن
سرویسهایبهداشتیمناسبباایشانوموارددیگر
رعایت شد .البته هرکاری که راه میافتد ،مشکالت
خاص خودش را دارد اما به طورمثال ،بحث ایجاد
بسترالکترونیک و ارایه خدمات الکترونیک ازطریق
این مراکزموجب میشود تا بهزیستی بتواند نقش
نظارتی خود را خیلی بهترایفا کند .برای افراد مددجو
سامانه تشکیل شده و دیگرنیازی به پرونده کاغذی

گفتوگو با رییس اداه بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی

نیست .حتی براساس جیپیاس ،آدرس
مددجویانجهتبازدیدکارشناسانوانجام
روالمرسومدردسترس است.مشخصات
مددجوبهصورتالکترونیکیثبتمیشود.
مددجو هر جای ایران که برود ،تمام
اطالعات مورد نیاز او قابل دسترسی است
که اینموردباعثمیشود ارزیابیمناسبی
انجامپذیرد.
اشارهایداشتیدبه کمبودنیرودر
بهزیستی...
بله .ما در مراکز دولتی نیروهای
عالقهمندی داشتیم اما به اصطالح نیروی
طرحی بودند .یعنی وقتی دوره طرحشان
تمام میشد ،از بهزیستی میرفتند .این
موضوع مشکل بزرگی بود زیرا فرد تا
میآمد و با سیستم ،روند ،مددجویان
و مشکالتشان و ...آشنا میشد ،دوره
طرحشبهپایانمیرسیدودوبارهنفربعدی
باید کار را از اول دنبال میکرد و این روند
ادامه داشت .به همین دلیل شاید کیفیت
کارمابهنسبتی کهباید،خوب ارایهنمیشد.
اما این مراکز به کمک ما آمدند .ضمن
آنکه به نوعی اشتغالزایی نیز ایجاد شد.
چون هر مرکز  ۴نیرو دارد .به طور مثال
در سیرجان  ۱۲مرکز راهاندازی و نزدیک به
 ۵۰نفرمشغول به کارشدند .ازطرفی دیگر
نیازنیستمددجوییکهخانهاشبسیاردور عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
از بهزیستی بود ،دچار سختی شود تا برای
کارهایش به اینجا بیاید .این مراکزهما ن خدمات را موضوعبودند.اینگونهمراکزمیتوانندموجبشوند
تا حجم پروندهها کاهش پیدا کند .استاندارد به ازای
ارایهمیدهند.
 در واقع به گونهای خدمات محلهمحور هرمددکار ۱۵۰پرونده است اما ما به ناچار ۶۰۰پرونده
را به دست مددکاری میدهیم که تا میآید مشکالت
شدند؟
متاسفانه فعال کرونا تبدیل به مانع شده است .و مددجویان را بشناسد ،دوره طرحش تمام شده و
بحث خدمات محلهمحور ً
صرفا بحث خدمات به بایدبرود.بههمیندلیل است کهبهزیستیبهسمت
مددجویان نیست .بلکه ما باید پایگاهی برای ارایه الکترونیکیشدنپیشمیرودتاضمن ارایهخدمات
خدمات اجتماعی داشته باشیم تا بتوانیم خدمات بیشتر ،باعث ایجاد شفافیت و کاهش خطاهای
پیشگیرانه ارایه دهیم .به طور مثال در بحث وجود ناخواسته شود .به طورمثال دربحث آزمون وسع،
پایگاه سنجش بینایی برای بچههای زیر ۶سال جهت مامیتوانیمتاحدزیادی اظهارات افرادراراستیآزمایی
جلوگیری از مشکل کمبینایی یا نابینایی و یا ارجاع کنیم تا بدانیم ً
واقعا نیازمند است یا خیر .این سامانه
موارد ازدواج به مراکز مشاوره ژنتیک و موارد دیگر .به ثبت اسناد و خیلی از بانکها متصل است و
ما برای بسیاری از این امور و آموزشها برنامهریزی میتواند موارد زیادی را مشخص کند.
 گفتید در سیرجان  ۱۲مرکز مثبت زندگی
کرده بودیم اما متاسفانه کرونا و قرمزبودن وضعیت
سیرجان در اکثر مواقع دست ما را بسته است .از داریم.نیازسیرجانچندمرکزاست؟
تقریبا همین تعداد .البته دراصل ۱۳مرکزبودند
طرفی آموزشهای آنالین نیزبه دلیل سرعت پایین
اینترنت و اینکه گاهی ممکن است مددجو به که یکی از آنها نتوانست امکانات مورد نظررا تهیه
گوشی هوشمند و خدمات اسکایروم دسترسی کند که پروندههای این مرکزبین سایرمراکزتقسیم
نداشتهباشد ،کارراسخت کرده است .البتهمعتقدیم شد.
 توزیع این مراکزبه چه صورت است؟
با توجه به شرایط موجود ،باید یک فکر اساسی در
براساس تراکم مددجویان که این آمار براساس
این مورد انجام شود .هرچند اکنون نیز مواردی که
ً
حتما رسیدگی میشوند .اما برای آدرس ایشان مشخص شده است.
نیازبه پیگیری دارند
 بیشترین تعداد مددجو در کدام مناطق
این مراکزفعالیتهای گستردهتری تعریف شده که
امیدواریم بتوانیم تمام این خدمات را ارایه دهیم .هستند؟
مکیآباد،آباده،بلواردکترصادقی،ابنسینا،بخشی
ازجمله دربحث پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی،
اعتیاد و ...باید بتوانیم آموزشهای محلهمحور و ازبلوارفاطمیه ،نجف شهرو...
ازآخرینمصاحبهسالگذشتهتاامروز،آیا
بهروز را در دسترس قرار دهیم اما کرونا وضعیت
را پیچیده کرد .همکاران ما  ۲۰سال به دنبال این آمارمددجویانسیرجانتغییرکرده؟

مشکل فراترازکروناست

ً
طبیعتا افراد جدیدی وارد
در بحث توانبخشی
سیستم بهزیستی میشوند اما تقریبا به همان میزان
نیز از چرخه خارج میشوند .در بحث خدمات
حمایتی نیز اتفاق خوبی افتاده است .ما توانستیم
تعداد قابلتوجهی را ازسیستم حمایتی خود خارج
کنیم زیرا پس ازبررسیها یا اوضاع مالی فرد خوب
شده بود یا مثال کارمند و حقوقبگیر شده بودند و
یا موارد بازنشستگی شامل حالشان شده (ازجمله
بازنشستگان بهزیستی) اما درحوزه اجتماعی مراجعه
زیاد بوده است .به دلیل افزایش آمار طالق یا
آسیبهایاجتماعیبایدفعالیتمادرحوزهاجتماعی
بیشترشود .به خصوص دربحث اورژانس اجتماعی
جای کاربسیاری وجود دارد .برنامه بهزیستی توسعه
اورژانسها است .خدمات اورژانسی را شبانهروزی
تعریف کردهاندو اگرموردخاصیپیداشود،همکاران
ما در شیفت شب موظف به رسیدگی هستند اما
طی  ۱۰یا  ۱۵سال اخیرمتاسفانه نیروهای ما چندان
زیاد نشده است .در حوزه اورژانس اجتماعی  ۵نفر
نیرو وجود دارد که به صفر تا صد موارد رسیدگی
کنند .درحالیکه قراربراین بود شهرستانهایی مانند
سیرجان که معین شهرستانهای دیگری نظیربافت
و رابرنیزهستند ،خدمات ۲۴ساعته اورژانس داشته
باشند .البته فراخوانی منتشر و مقرر شد آزمون
کشوری جهت تامین و جذب نیرو برگزار گردد اما
متاسفانهبرگزارنشد.
 چرا؟
به دلیل مشکل تامین اعتبار .واقعیت این است
که با حجم درخواستها و مراجعاتی که وجود دارد،

بایدخدماتاجتماعیگستردهترشود.
 به چه تعداد نیرو یا مرکزدربحث اورژانس
اجتماعینیازداریم؟
اورژانس اجتماعی سطح ۱و ۲و ۳دارد که سطح
تعریف شده برای سیرجان  ۲است .در این سطح
حداقل نیرو  ۲۴نفر است اما ما  ۵نفرنیرو داریم .به
همیندلیلکیفیتخدماتقطعاافتپیدامیکند
 اشاره داشتید به افزایش آسیبهای
اجتماعیو فرهنگی .آیا کرونا سبب این موضوع
است؟
بله ،دقیقا .میخواستم همین را بگویم .کرونا
مشکالت ما را بسیار زیادتر کرد .همکاران ما طی
بازدید از خانه مددجویان بارها گزارش دادهاند که تا
چه حد با خانوادههایی که دچار مشکالت روحی و
روانی هستند ،روبهرو شدهاند .استرسهای جامعه،
کرونا ،محدودیتهای اجتماعی و کسب و کارها
باعث مشکالت زیادی شده است .به دلیل کرونا
مددجویانی که در تاالرها کار میکردند یا به عنوان
پرستاربه خانه مردم میرفتند ،بیکاریا فعالیتشان
محدود شده است .حتی مشاوران ما موارد زیادی از
درگیری والدین و فرزندان را گزارش میکنند .وجود
اختالفات خانوادگی ،افسردگی و اضطراب که همین
افسردگی و اضطراب مادر تمام بیماریهای روانی
است .در بسیاری از آسیبهای اجتماعی سطح
تابآوری و تحمل مردم به دالیل ذکر شده بسیار
پایین آمده است .امیدوارم زودتر از بحران کرونا
عبورکنیم زیرا شاید بازشدن فضاهایعمومی بتواند
بسیارکمککنندهباشد.ماتا آنجاکهبتوانیمجوابگو

هستیم اما باید دربحث خدمات اورژانس
اجتماعی بسیار گستردهترعمل کنیم که
متاسفانهشرایطشمهیانیست.مابهدلیل
کرونا دربحث کودکانی که درخوابگاههای
زیرنظربهزیستیسکونتدارندنیزبامشکل
مواجه هستیم .این کودکان پیش ازاین به
مدرسهمیرفتند،درفضاهایورزشیحضور
داشتند ،برایشان کالسها و اردوهای
مختلف(داخل و خارج شهرستان و استان)
برگزار میشد .همین اردوها باعث تخلیه
هیجانی ایشان بود .اما تمام این برنامهها
به دلیل کرونا متوقف شده است .مراکز
برایبچههایماخیلیخستهکنندهوروزها
برایشانتکراریشده است.بههمیندلیل
من گفتم برنامهریزی شود تا بچهها بتوانند
ازسالن ورزشی بهزیستی استفاده کنند اما
همین مورد نیز مورد اعتراض واقع شد.
گزارشهاییبهفرمانداری ارسالشد کهچرا
سالن ورزشی بهزیستی بسته نشده است؟
درنتیجه ازفرمانداری به من گفتند باید این
سالن را ببندید .بچههای ما در مقایسه با
بچههای دیگردچارمحدودیتهای بسیار
بیشتری هستند .باز قبل از کرونا حداقل
وقت اینبچههادرمدرسهباهمساالنشان
میگذشت،فعالیتداشتند،حتیهمینکه
ازخوابگاه بیرون میرفتند و درشهرعبورو
مرور داشتند ،برایشان تنوع محسوب
میشد اما حاال بچهها در خوابگاه تنها
ماندهاند با یک تبلت یا موبایل که درس بخوانند .ما
حتی درمرخصی دادن به بچهها با محدودیت مواجه
هستیم .قبال بچهها زمانی را با خانواده یا اقوام سپری
میکردند ،به دیدنشان میرفتند یا به دیدنشان
میآمدند .اماپس ازکرونا گفتهمیشودممکن است
در ایام مرخصی دچار ویروس شوند .بنابراین برای
مرخصی رفتن بچهها محدودیتهای بسیارسفت و
سختی گذاشتهوتعامالتشانمحدودشده است.
 درکشورهای دیگردنیا برای این مشکالت
چهراهکاریدارند؟
شرایط آنها هم شبیه ما است و شاید خیلی
تفاوتی نکند .بیشترین مشکل یا مشکل پایدار ما
مربوط به بعد از ترخیص بچهها است .ما بچهها
را میتوانیم تا  ۱۸سالگی نگه داریم .در کشورهای
دیگر دنیا شرایط بهتری برای آنها پیشبینی شده
است .البته این به این معنی نیست که ما بعد از
 ۱۸سالگی کودکان را رها میکنیم ولی این کودکان با
مشکالت زیادی پس ازمرخصی نظیرمحل اسکان،
شغل پایدار و بیمه روبهرو هستند .به همین دلیل
میبینیم بچههایی که تحت نظارت ما هستند ،از۱۳
تا  ۱۸سالهشان ،مرتبا به این مسایل فکرمیکنند و
دغدغههایبیشترینسبتبههمساالنخوددارند.
در این بحث حتی اگر با کمک خیرین هم قرار
باشد اتاقی برای این بچهها گرفته شود ،اوال خودتان
میدانیدکهوضعیتکرایهخانههادرسیرجانچگونه
و چقدرزیاد است .ازطرفی حاال خانه در کجا باشد؟
بچه را به چه کسی بسپاریم که مطمئن باشد؟ نکته
دیگر این است که این بچه تاکنون مشغول درس

خواندن بوده و مهارت خاصی ندارد تا وارد بازار کار
شود .برای چنین بچههایی باید جایی مانند خوابگاه
وجود داشته باشد تا در آن جا ساکن شوند که ما
بتوانیم روی ادامه تحصیل و یا مهارت آموزیها
کار کنیم و بتوانیم محیط مناسبی را برای کار کردن
او بیابیم اما متاسفانه چنین شرایط وجود ندارد.
میخواهمبگویمبهزیستیبهتنهایی اینتوانراندارد
که تمام مشکالت را سامان دهد.
شرکتهایصنعتیکمکنمیکنند؟
کمک میکنند .مثال شرکت گلگهر ۱۰۰میلیون
وام اشتغال از طریق بانک رسالت میدهد اما این
بچهبایدبتواندضامنبیاوردیاخیر؟ البتهبانک گفته
خیلیبه اعتبارسنجی ایرادنخواهد گرفت اما اینبچه
باید جواز کسب و ایده داشته باشد .اما مثال یک
دخترجوان  ۱۸ساله آیا میتواند ازپس چنین وامی
بربیاید؟ آیا میتواند کاری راه بیندازد که اقساط این
وام را پرداخت کند؟
 با توجه به این همه بنگاه اقتصادی در
سیرجان ،آیا هیچکدام تمایل نداشتهاند که به
عنوانمعینحمایتیبهزیستیعملکنند؟
به صورت اختصاصی خیر .تاکنون به این شکل
مطرح نشده است .البته سال گذشته ما با کمک
شرکتهای گلگهر و خیرین در خانه کوثر مرکزی
با وسعت هزار متر و با تجهیزات کامل ،بهروز و با
کیفیت عالی ساختیم که بچهها در حال استفاده
از آن هستند .از شرکتها کمکهای موردی نیز
میگیریم .به طور مثال هفته گذشته با کمک
گلگهر ۱۵۰۰تا  ۱۷۰۰سبد غذایی به ارزش هرکدام
 ۵۰۰هزار تومان را توزیع کردیم .قبل از آن نیز
چنین کمکهایی وجود داشته است .خیرین نیز
کمک میکنند .اما حجم موارد و مشکالت خیلی
زیاد است .البته پیشنهاد شما خیلی خوب است .به
نظرمن اگریک شرکت بزرگ معین بهزیستی شود
بسیارکمککنندهخواهدبود.مادرحیطههایزیادی
نیازبه کارداریم .ازجمله مباحث اجتماعی و بحث
تابآوری.همچنینبایدپیگیرغربالگریبیماریهای
روانی در تمام جامعه باشیم .اضطراب و افسردگی
در کل جامعه باید سریعا شناسایی و درمان شود و
یا ما در خیلی از اوقات نیاز به مداخله دارودرمانی
داریم اما با مشکل گران شدن بسیار زیاد داروهای
اعصاب و روان روبهرو هستیم .منظورم مواردی مثل
افسردگی نیست بلکه موارد حاد مانند اسکیزوفرنی
یا دوقطبی که به چنان حدی از کاهش عملکرد
میرسند کهدیگرفردنمیتواندزندگیخودشرا اداره
کند .بهزیستی این موارد را زیرپوشش خود میآورد.
ما درحال حاضر ۴۰۰بیمارروانی مزمن داریم که از
خدمات حمایتی سازمان بهرهمند میشوند اما گران
شدن داروها برای افرادی که روزی چند قلم دارو را
باید مصرف کنند ،مشکلساز شده است .اگر این
ً
طبیعتادرمان
داروها کاهشپیدا کنندیاقطعشوند
متوقفمیشودکهخود اینمسئلهپیامدهایزیادی
به خصوص در خانواده دارد .بسیاری از بیماریهای
روانیمانند افسردگیمیتوانندمسریباشندیاوجود
یک بیمار اسکیزوفرنی دریک خانواده ،کل آرامش
آن خانواده را به هم میریزد .بنابراین نیازبه حمایت
همهجانبهکامالاحساسمیشود.

آگهی دعوت سهامداران شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی برزگران سیرجان-
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  727و شناسه ملی 10860522961
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی
ســالیانه کــه در روز پنجشــنبه مــورخ  1400/05/02ســاعت  10:00در محــل دفتــر
شــرکت تشــکیل میگــردد ،حضــور بــه همــراه رســانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای هیئتمدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب صورتهای مالی سالهای  1397الی 1399

هیئتمدیره شرکت

آگهی مزایده شهرداری زیدآباد (نوبت اول)
شـهرداری زیدآبـاد در نظر دارد وفق مجوز شـماره  299مورخ  99/10/29شـورای اسلامی
شـهر بـه اسـتناد مـاده  13آییننامـه مالـی شـهرداریها نسـبت بـه فـروش تعـدادی از
ماشـینآالت خود براسـاس جدول ذیل و نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری از طریق مزایده
حضـوری (حـراج) اقـدام نمایـد .متقاضیـان میتواننـد جهـت بازدیـد حضـوری در مورخـه
چهارشـنبه  1400/05/06بـه آدرس سـاختمان اداری شـهرداری زیدآبـاد مراجعـه نماینـد.
زمان برگزاری و تشکیل مزایده مورخ  1400/05/09راس ساعت  10صبح میباشد.
متقاضیـان میتواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر به امـور قراردادهـای شـهرداری مراجعه
نمایند.
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مسئول امور قراردادهای شهرداری زیدآباد

