نشریه تخصصی اجتماعی

فرماندار اشکذر:

بهرهمندی جامعه از
ظرفیتهایمعلولین
با مناسبسازی فضای
شهری بیشتر خواهد شد
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فرمانــدار اشــکذر بــا تاکیــد بــر لــزوم هماهنگــی و پیگیــری
بــرای مناسبســازی فضــای شــهری ویــژه معلــوالن گفــت:
بــا درایــت و تدبیــر در مناسبســازی فضــای شــهری،
بهرهمنــدی جامعــه از ظرفیتهــای معلولیــن بیشــتر خواهــد
شــد.
محمدعلی شاهحســینی» در نشســت هماهنگی مناسبســازی
اظهــار داشــت :افــراد کمتــوان و معلــول در جامعــه بــه علــت
مناســب نبــودن محیط شــهری بــا مشــکالت متعــددی روبرو
هســتند و ایــن موضــوع میبایســت بــا برنامهریــزی و دقــت
ویــژهای پیگیــری و رفــع گــردد.
فرمانــدار اشــکذر بابیــان اینکــه در صــورت بیتوجهــی
جامعــه از پتانســیلهای ایــن افــراد بیبهــره خواهــد مانــد
افــزود :نبــود فضــای مناســب عمومــی شــهر ،عــدم وســایل
نقلیــه عمومــی ویــژه ،کمبــود مســیرهای ویــژه در پیادهروهــا
و انجــام عملیــات حفــاری در معابــر از مشــکالتی اســت کــه
معلــوالن و افــراد کمتــوان بــا آن مواجهانــد و ایــن مهــم بــا
درایــت مدیــران حلشــدنی اســت.
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا تأمین اعتبــارات الزم بهمنظور
مناسبســازی شــهری در اولویــت کمیتــه برنامهریــزی
شهرســتان قــرار دارد و ایــن موضــوع بــا دقــت نظــر ویــژهای
دنبــال خواهــد شــد.
معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی اســتان یــزد نیــز بابیــان
اینکــه حــدود  10درصــد افــراد جامعــه را افــراد کمتــوان و
معلــول تشــکیل میدهنــد گفــت :مناسبســازی فضــای
شــهری بــرای معلــوالن یــک ضــرورت اســت و طبــق قانــون
مســئوالن نظــام و دولــت موظــف به اجــرای این مهم هســتند.
محمدحســین غنیمــت بابیــان اینکــه فعالیتهــا و اقدامــات
ســازمان بهزیســتی بهعنــوان متولــی اصلــی در زمینــه
ارائــه خدمــات بــه معلــوالن در راســتای توانمندســازی و
توانبخشــی معلــوالن برنامهریزیشــده اســت خاطرنشــان
کــرد :تمامــی ایــن خدمــات و فعالیتهــای هدفمنــد بــرای
ارتقــاء ســطح ســامت معلــوالن و اجتماعــی کــردن آنــان
اســت کــه بــا درایــت و توجــه خاصــی صــورت میگیــرد.
وی اظهــار کــرد :معلولیــت ممکــن اســت بــا هــر حادثــه
پیشبینینشــدهای بــرای هــر شــخصی رخ دهــد بــه همیــن
دلیــل مناسبســازی معابــر بایــد دغدغــه همــه باشــد و عــاوه
بــر معابــر در ســاخت ســاختمانهای مســکونی نیــز بایــد بــه
ایــن موضــوع توجــه شــود.
غنیمــت بــا اشــاره بــه نقــش مهــم رســانهها در انعــکاس
مشــکالت جامعــه معلــوالن بهویــژه مناسبســازی محیــط
اظهــار کــرد :اصحــاب رســانه بااطــاع رســانی دقیــق از
وضعیــت جامعــه هــدف و لــزوم اجــرای طرح مناسبســازی
میتواننــد بــه فراگیــر شــدن اجــرای ایــن طرح کمــک کنند.

اخـبــار بهـزیستـی
بنیاد فرزانگان شهرستان مهریز افتتاح شد

--------------------------------------------به مناســبت گرامیداشــت هفته بهزیســتی بنیــاد فرزانگان شهرســتان
مهریــز بــا حضــور مدیــرکل و معاونیــن بهزیســتی ،امــام جمعــه
شهرســتان مهریــز افتتــاح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان یــزد؛ مدیــرکل
بهزیســتی اســتان یــزد در مراســم افتتــاح ایــن مرکــز گفــت :بنیــاد
فرزانــگان برنامــه ریــزی در حــوزه ســالمندان شهرســتان ،ارائــه
خدمات توانبخشــی ،آموزشــی و مراقبتی ســالمندان را در دســتور
کار خواهــد داشــت.
دکتــر جلیــل عفتــی گفــت :راه انــدازی بنیــاد فرزنــدان توســط ســالمندان شهرســتان مهریــز باعــث مــی شــود ســالمندان درحــوزه
مســائل و وظایــف حــوزه ســالمندی نقــش داشــته و اثرگــذار باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه ســالمندی نیــاز بــه برنامــه ریــزی دارد اظهــار داشــت :هــر کــدام از دوران زندگــی خصوصیــات خــودش داردو
نبایــد احســاس کنیــم ســالمندی دوران رکــود و انزواســت چراکــه با داشــتن احســاس تنهایــی و روحیه ناامیدی ســامت جســمی
نیــز بــا شــدت بیشــتری بــه خطــر مــی افتد.
وی بــا اشــاره وجــود مراکــز ســالمندی در شهرســتان مهریــز گفــت :در مهریز انــواع خدمات ســالمندی در قالــب مراکــز روزانه و
شــبانه روزی بــه ســالمندان داریــم و امیدواریــم مهریــز بــه عنوان شهرســتان نمونه ســالمندی اســتان مطرح شــود.
-----------------------------------------*****-----------------------------------------

مهد کودک شالیزه با حضور مدیرکل و معاونین بهزیستی استان یزد افتتاح شد

--------------------------------------------------------------------------------------بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان یــزد ،مدیرکل بهزیســتی اســتان یــزد در مراســم افتتــاح این مهدکــودک با اشــاره به
اهمیــت تربیــت کــودکان در آیــات و روایــات گفــت :خداونــد در ایــن دوران ظرفیتــی بــرای کــودک گذاشــته کــه اگر درســت
پــرورش یابــد دنیایــی بــدون هرگونه نامالیمــات خواهیم داشــت.
دکتــر جلیــل عفتــی بــا اشــاره بــه پاییــن آمــدن ســن پیــش دبســتانی گفــت :اجــازه اینکــه پیــش دبســتانی بــه ایــن ســنین ورود کند
بایــد گرفتــه شــود نبایــد اجــازه دهیــم در ســنین زیــر ۶ســال سیســتم آمــوزش ورود کنــد.
وی خطــاب بــه والدیــن گفــت :توصیــه ای کــه بــه والدیــن داریــم این اســت کــه راه کنکــور و مــدارس خــاص ،راه رشــد و تعالی
کــودک نیســت و ایــن اشــتباهی اســت که امــروز درگیــر آن شــده ایم.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد افــزود :امــروز فرزندانــی را تربیــت مــی کنیــم کــه مهــارت زندگــی کــردن ندارنــد و نمــی تواننــد
گلیــم خــود را از آب بکشــند در حالیکــه حــق کــودکان اســت کــه دنیــای ســاده کودکــی خــود را داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه فضــای مهــد بایــد فضــای عشــق و عالقــه باشــد گفت :فضای ســرد ،ســخت و بــی روح بــرای کــودکان خوب
نیســت و آمــوزش ســخت کــودکان را از فراگیــری زده مــی کنــد کــودک بایــد بــا عشــق و عالقه بــه مهد و بعــد به مدرســه برود.
دکتــر عفتــی خاطرنشــان کــرد :ایــن تکلیفــی اســت کــه هــم بــر عهده مــا مســئولین و هــم بر عهــده کســانیکه اســت کــه وارد این
عرصــه می شــوند .گذاشــته شــده اســت.
-----------------------------------------*****-----------------------------------------

پانزدهمین مرکز روزانه سالمندی استان در یزد افتتاح شد

--------------------------------------------در نخســتین روز از گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی پانزدهمیــن
مرکــز روزانــه ســالمندی اســتان بــا هــدف ارائــه خدمــات مراقبتــی
آموزشــی ویــژه ســالمندان در شــهر یــزد افتتــاح ش ـد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان یــزد ،مدیــرکل
بهزیســتی اســتان یــزد در مراســم افتتــاح ایــن مرکــز گفــت :هــدف
بهزیســتی از راه انــدازی مراکــز روزانــه ســالمندی ایجــاد شــرایط و
امکانــی بــرای حضــور ســالمندان در کنــار خانــواده اســت.
دکتــر جلیــل عفتــی گفــت :اینکــه ســالمندان از خانــواده دور
نشــوند و بتواننــد خدمــات توانبخشــی و مراقبتــی دریافــت کننــد و احســاس تنهایــی و جــاد بودن نکننــد از اهــداف مراکــز روزانه
ســالمندی اســت .وی افــزود :حضــور ســالمندان در ایــن مراکــز باعــث مــی شــود تــوان روحــی بگیرنــد و احســاس انــزوا و تنهایی
نداشــته باشــند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد بــا بیــان اینکه در اســتان یــزد از هــر صد نفر ۱۰ ،نفر ســالمند هســتند گفت :از ســالمندان خواســت
بــه گونــه ای زندگــی کننــد از دوران ســالمندی بــه عنــوان یکــی از دوران زندگی رضایت داشــته باشــند.

