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 معاونت شدیم نژادنحوی دکتر قایآ ،مزاحم۲ به دقیقه ۱0 ساعت ۹۸ فروردین۱۶ جمعه امروز

 . هستن پاسخگو و دسترس در همیشه ک توانبخشی محترم

 پس ات باشید داشته مخاطبانتون با علیکیو  سالم صحبتمون اول در تمایل دارید هک اگر دکتر قایآ

 . سواالت سراغ بریم نآ از

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 تهس طبیعت ربها اینکه هب توجه با باز ولی کردیم شروع رو تلخی سال گرچه هک دونممی الزم من

 خشیتوانب بزرگ خانواده.کنم عرض تهنیت و تبریک شما خوب مخاطبین همه خدمت رو نو سال

 زیادی حد تا مشکالت و باشن داشته پیش درخوبی را  سال نبینن غم هک هستم امیدوار کشور،

 هک افرادی که هستیم مطمئن قاعدتا که سیل فاجعه خاطرهب هستیم غمگین همه و بشه حل

 رستسرپ بی زنان معلولیت دارای سالمندان،افراد. میبینن بیشتری آسیب هستن پذیرآسیب

 اقاتاتف" میوفته هک اتفاقاتی این در قاعدتا هستن ویژه نیازهای نوعی دچار هک افرادی

 و ساراتخ این بشه جبران زودتر چه هر ک امیدوارم .دمیبینن ور بیشتری آسیب معموال"طبیعی

 . باشیم اشتهد رو خوشی و خوب سال ادامه در انشاهلل وشود  گذاشته افراد این هایزخم بر مرحمی

 گیدب اومده پیش هازده سیل برای هک ایبرنامه این در اقداماتتون در مورد میشه 

 نجاما مددجویان سایریا  معلولیت دارای افراد برای اقداماتی چه بهزیستی سازمان

 داده؟

 و هادستگاه معموال میده رخ ایفاجعه یا میاد پیش اتفاقی هک وقتی هستید مستحضر هک همانطور

 هموطنان داد به هک ددارن را وظیفه این هستن بحران در مداخله هک اونایی و امدادی نهادهای

 هر هاآسیب  و خسارات بررسی با بتوان بعد تا بکنن برطرف حدی تا ور حاد مشکالت اون و برسن

 هک همونطوری اما .بده ارائه رو تهس الزم هک رو خدماتی اون خودش هدف جمعیت به دستگاهی
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 و دبرخوردارن خاصی نیازهای نوع از هم پذیرآسیب جمعیت اینکه به باتوجه شده دیده هم بارها

 سازمان بگیرن قرار غفلت موجب نکرده خدای ممکنه میاد پیش هک مشکالتی در معموال هم

 بکنه پیدا حضور میدان در داده رخ آسیب یک ک لحظاتی اولین دره ک میکنه سعی هم بهزیستی

 هب توجه با واسطه همین به بده انجام رو خودش کار احمر هالل مثل امدادی نهادهای کنار در و

 من واقعا ،گذاشت هدف جمعیت رو نمیشه قضیه این رو هم منتی واقعا و تهس ما وظیفه اینکه

 اولین از بهزیستی سازمان کارکنان همچنین و رتبه عالی مدیران این از بسیاری هک میدم شهادت

 همه هارومرخصی عید ایام با بود شده مصادف اینکه به باتوجه داد رخ فاجعه این هک ساعاتی

 سعی و زده سیل مناطق در بخصوص باشن داشته حضور صحنه در هک کردن سعی و کردن کنسل

 در افراد این جان نجات ،اومده این افراد به هک هاییخسارت هدف جمعیت شناسائی با هک کنند

 هایسیاست هاخسارت کردن برآورد با بعدی درجات در و نسبی آسایش ایجاد بعد و اول درجه

 در کشور هایاستان در زمینه همین در دبردارن زمینه این در کوچکی قدم نندک سعی جبرانی

 کردن اعالم هاشونمصاحبه در هم سازمان محترم ریاست هک همونطوری توانبخشی بخش

 و شد تشکیل بحران ستادهای و شد لغو امکان حد تا توانبخشی حوزه همکاران و معاونین مرخصی

 اسکان و بشن شناسائی هستند سازمان هدف جمعیت و هستن دیده آسیب هک جمعیتی شد سعی

 خسارت سامانه این در هک شده اندازیراه و طراحی هک ایسامانه با و رابطه همین در هک کنند پیدا

 محیط به هک هاییخسارت توانبخشی کمک لوازم خسارت شخصی لوازم هب خسارت منازل به

 شده،براساس وارد سایت این در و شده شناسائی همه شده وارد مددجویان و معلولین کار و کسب

 هایخسارت آمار ما توانخواه و مددجو پونصد هزارو حدود سیزده چیزی دارم من هک آماری اخرین

 فرد هک دهستن خانوارهایی نآ مورد هزاروششصد پنج حدود هک شده وارد سایت تو نهاآ به وارده

 چه اسکان در چه بشه کمک امکان تاحد افراد این به شده سعی هک بودن خانوار در معلولیت دارای

 مناطق سازی امن امن، مناطق و هستن مراکز در هک سالمندانی و معلولین و افراد جابجایی در

 در بوده افراد موقت اقامت بعدی بحث .دنومیش نگهداری در آن عزیزان این هک روزیشبانه
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 بوده کرده پیدا اختصاص امر همین هب افراد اسکان جهت هک عمومی هایسالن و هاورزشگاه

 کمک لوازم و پتو ،گرمایشی مواد، غذایی مواد جمله از حمایتی هایبسته توزیع ،افراد جابجایی

 و همجوار هایاستان امکانات از هک شد سعی و هستن موارد این نیازمند هک افرادی بین توانبخشی

 ،تهران استان مثل مختلف هایاستان از وسایل کامیون چندین. بشه استفاده معیر استانهای

 ، لرستان در بخصوص زده سیل مناطق بطرف بتدریج هااستان سایر و ایالم، البرز، رضوی خراسان

 کرد خواهد پیدا ادامه قضیه این .تهس حرکت حال در یا و کرده حرکت گلستان و مازندران

 زدگی سیل دچار هک مناطقی برای است شده گرفته نظر در زمینه این در جبرانی سیاستهای

 حدود کرد سازمان ریاست هک تدبیری و اجتماعی  رفاه و کار تعاون محترم وزیر تصویب با اندشده

 واریز حسابشون به فعال زندگی روزمره  حوائج از بخشی جبران برای عزیزان این مستمری ماه سه

 کمک تومان میلیون ده که دیده آسیب منازلشون هک تهس یهاآن با رابطه در بعد نکته. شده

 خواهد قرار عزیزان این اختیار در شنبه از بتدریج هک شده گرفته نظر در عزیزان این برای بالعوض

 ضروری لوازم هک اینایی برای انشاهلل داده دستور وزیر هک اینه تهس همه ک خبری آخرین.گرفت

 هااین البته شد خواهد گرفته نظر در بالعوض کمک تومان میلیون ۵ دیده آسیب زندگیشون

 نوع براساس کردیم بررسی سامانه تو رو هاخسارت اینکه از بعد انشاهلل .تهس اولیه تمهیدات

 دادن هم مجلس محترم ریاست قولی به توجه با کنیممی سعی ددیدن عزیزان هک خسارتی

 . کنیم برطرف رو هاخسارت بتدریج بتوانیم انشاهلل .شهب برطرف هاخسارت

 تونستن معلولیت حوزه هایانجمن یاآ افتاد هک سیل اتفاقهای این تو بود مشهود هک چیزی یه 

 و کنید عنوان شفاف دارم دوست خیلی ور این د؟کردن کمک بهتون کنن ایفا ور نقششون

 هک هستیم این شاهد هاعرصه تمامی تو ما چون د؟کردن کمکتون واقعاه ک بدید پاسخ

 رو هاییحرکت یه خودش توان و وسع انذازه در هرکسی نهاد مردم هایسازمان باالخره
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 موضوع این شاهد نهاد مردم هایسازمان و معلولیت حوزه تو متاسفانه ولی میده انجام

  مورد؟ این در چیه حضرتعالی نظر نبودیم

 به یعنی افتاد اتفاق سال از بدی وقت در اتفاق این هستید مستحضر هک همونطور البته 

-سازمان همه برای سال بد وقت این خوب：مروتی آقای) بودیم رسیده ما عید تعطیالت

 میکردم عرض داشتم همینو حاال (نبودن معلوال مال فقط دکتر آقایبود  نهاد مردم های

 و داده رخ اولیه اتفاق اون هک بود این احساس اصطالح به ینکها از بعد فروردین ۵ روز من

ها  ngo همه به دسترسی چون دادم ترتیب ور ایجلسه یک من شده انجام اولیه امدادهای

 حضور با فروردین۶رو در خودم دفتر به کردم دعوت ور فعال هایngo از تعدادی نبود

 عزیزان برای رو آسیب حجم اینکه بخاطر سازمان مردمی هایمشارکت محترم کل مدیر

 تنیس مادی هایکمک تنها داریم اینا به ما که امیدیها ngo باالخره  چون. کنیم تشریح

 تحت هدف جمعیت به که را هاییآسیب دبتوانن اینکه و هاحمایت معنوی کمکهای قطعا

 نهادهای و دولت بین باشن واسطه نوعی به یعنی بدن انعکاس اینهارو و شده وارد نپوششا

 این .تهس بزرگ بسیار نقش یک خودشاین . دیده آسیب افراد و حمایتی،امدادی

 هک بدیم ترتیب زمینه این در ور گروهی یک هک کردیم سعی ما و شد انجام الزم توضیحات

 رو دکنن کمک میتونن و هستن غایب هک دیگری هایngoه ک شد استهوخ مه عزیزان از

 مدیریت رو گروه این هک یماهکرد اینکار مسئول ورها ngoاز  یکی دکنن جوین گروه این هب

 هم و مادی هایکمک هم تهس بهتر اینکه به توجه با .دکنن هدایت رو افراد و کنند

 بی نکرده خدای هک برسه افراد بدست چارچوبی یک از و بشه کانالیزه غیرمادی هایکمک

حوزه , نشده بندی جمع البته دارم هم خبر و کردیم اینکارو ما نشه منابع توزیع در عدالتی

. کردن هاییکمک چه هاییngoچه کههای سازمان در حال جمع بندی هست مشارکت

 نیازهایی هاngoاز برخی کردن پیدا حضور منطقه در وبیش کم هاngoه ک دارم اطالع ولی

 به اطالعش ممکنه ولی بودن ناگواری وضعیت در داشتن پوششون تحت افراده ک رو
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 باالخره که روزها این حد در میکنم فکر منبه ما معرفی کردند . باشه نرسیده سازمان

 تقریبا هاngo میکنه کمک داره هک مکاناتیبا ا هست دولت به مردم همه امید چشم

 بودم شاهد من داشتین هک کمپینی در شما خود جمله از دادن انجام نخودشو رسالت

 ارائه مسئول هک عزیزانی برای میکنم فوروارد و پستهارو از بسیاری میخونم من چون

 شهرهای یا پلدختر در مثال هستن نیازمنده ک افرادی گاهی میدیدم من د.هستن خدمات

 فکر من ت.هس بخش نویدت که هس هاییحرکت اینها خوب کردیدمی معرفی اینهارو دیگه

 ممکنه هم و میشه آماده مونهاولی آمار هم اینکه بخاطر ،بکنه پیدا این روند تسریع  میکنم

 انشاهلل نبودن یا بودن مرخصی در حاال اداریشون کادر هک هاییتشکل و هاگروه از بسیاری

 رو بحران ستاد همین دوم جلسه داریم پیش در هک جاری هفته میکنن سعی اینها .برگردن

 جمعه ک بدن رو خودشون گزارش اونها هم هک کنن برگزار بیشتری هایngoحضور با

 و برسونیم اطالع به هاتریبون سایر و شما تریبون همین از بتونیم انشاهلل .کنیم بندی

 متشکرم خیلی) کنیم برخوردار بیشتری انظباط و نظم یک از هاروکمک هدایت همینکه

 اختیار در گزارش این شد بندی جمع گزارشی اگه هک کنم درخواست همینو استمومیخ من

 اگر هک الزمه بنظرم چون بکنیم منتشر بتونیماونها  از یکی ماهم بگیره قرار ها رسانه

 حوزه نهاد مردم سازمانهای هک بگیرن قرار جریانش در جامعه آحاد هک میشه انجام فعالیتی

 (  میدن انجام کاری و هستن مه معلوالن

 نیستن؟  شفاف چرا هامستمری این دکتر اقای 

 فقط متاسفانه درصدی۱۴ رشد یک از گذاشتیم سر پشت هک سالی ها! ببینیدمستمری

 به هک تومن۵۲0 تاحدود بود تومن۱۶۱۵00 از ک میدونید هک همونطور بود شده برخوردار

 اختصاص داشتن معلولیت هک باالتری به نفره۵ خانوارهای یا ،باالتر و معلولی ۵ های خانواده

 در هک همینطور ولی .بکنه پیدا افزایش درصد۲0 جاری سال در باید قانون طبق .میکرد پیدا
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 قانون به هک رقمی شدن قطعی با هک هستم این بدنبال کردم, عرض هم خودم هایمصاحبه

 دورو از من البته بدیم اختصاص معیشت بحث به رو اعظمش قسمت کرده پیدا اختصاص جامع

 کارمند هستند افراد از خیلیه ک میشه گفته هامستمری بحث با رابطه دره ک شنوممی نزدیک

 البته .کنم تکذیب بشدت درصد۹۹ در میتونم رو این من دگیرنمی مستمریو  دبگیرن حقوق

 تهس نقص بی کامال میکنه کار دستش زیررو  ای مجموعه اون کنه ادعا نمیتونه مسئولی هیچ

 این اطمینان از باالیی درصد با میتونم ولی .نمیده رخ انحراف نکرده خدای یا تبعیض جای و

 مادیش هایکمک بهزیستی سازمان خدمات معموال کانال دو, از چونه ک بکنم عرض رو

 شدت نه؟ یا تهس معلولیت دچار فرد هک شناسائی بحث ACF محل از هم یا میگذره

 هاییگرفتاری و نیاز براساس اینها توانبخشی هایکمیته بخش دوم بخش و چقدره؟ معلولیتش

 دارای هک فردی تهس بعید بسیار و دمیکنن بندیاولویت رو خدمات یانم دارن افراد هک

 بخش کارمند یا باشه دولت کارمند ایشون تهس نخاعی قطع فرض به حاال تهس معلولیت

 حق قطعا .بدیم مستمریم بهش ما حاال باشه هم بیمه میگیره مکفی حقوق باشه خصوصی

 اینم تهس معلولیت دچار فرد چون و نداره ربطی افراد حقوق به هک تهس ای مسئله پرستاری

 .باشد برخوردار پرستاری حق از تواندمی باشه نخاعی قطع اگه مجلس مصوبه اساس بر

 به کند پیدا اختصاص جامع قانون هایبودجه از بخشی هک تهس این تالش جاری سال در 

 معلولین مثل دباشن اگه هم نخاعی قطع غیر حاال .ددارن پرستاری به نیاز کال که معلولینی

 نیازمند هک بسترگرا هایمعلول کال نخاعی قطع غیر حرکتی جسمی معلولهای یا شدید ذهنی

 تعلق کسانی به معموال مستمری اما .بکنه پیدا اختصاص هااین به بشن مراقبت دهستن این

 جبران برای است الزم و ددارن معیشتی به نیاز دندارن درآمدی دندارن ثابتی شغل که میگیره

 اییموبخ ما اگر چون بخشی جبران کردمعرض  اینهارو من .رفاهیشون های هزینه از بخشی

ومعلولیتشون  ندارن ثابت شغل هک افرادی برای قانون طبق بایستی بکنیم اجرا رو قانون کامال

 سمت اون به بیشتر چی هر تهس این بر تالش البته .بگیریم نظر در رو کار قانون شدیدههم 
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 ما رو مابقی میشه تأمین منابعش و کرده تعیین قانون هک درصدی۲0 این یعنی کنیم حرکت

 ۹۷ سال در من برآوردی یه چون .بکنیم تأمین جامع قانون از بتوانیم حدی تا بکنیم سعی

 افرادی برای رو کار قانون معادل هایمستمری بخش اون به استیمومیخ اگر بودم داده انجام

 هزارو هفت نیمک لحاظ بسترگراها برای رو پرستاری حق همچنین و میشن مشمولشه ک

 هزارو دو میشه زده تخمین هک چیزی اون حدودا االن .میخواد پول تومان میلیارد دویست

 مستمری هک افرادی تمام برای نمیتونیم ما قطعا. کرده پیدا اختصاص تومان میلیارد دویست

 درصد رو۲0 این از ک کنیممی تالش اما کنیم پرداخت رو میشن مشمول اینها به رو کار قانون

 است قوی بسیار سامانه یک داره وجود هک ایسامانه و دارن نیازو این هک افرادی برای بدیم

 و هاتبعیض اون تهس این تالش و داره وجود ازشون گیریگزارش امکان هرلحظه حتی

 بشن برخوردار ازش و نمیشن قضیه این مشمول کسانی نکرده دایخ داره وجود هک نگرانیهایی

  بره بین از هم اون

 شاید بود زیادی هایگزارش هک زمینه این در شدم روبرو موارد از خیلی با من：مروتی اقای

  پرسید و اومد پیش مندوستا از یکی برای اینکه تا نمیکردم قبول براحتی اول همون هم من

 اونم اصال گفتم نمیریزن دیگه چرا ریختن پونصد هزار صدوهشتاد  تا سه برام کارمندم من فالنی

  ؟چرا گفت میریختنباید ن براتون ریختن اشتباه

 چون بدین گزارش میتونید شما هک داده رخ معیاری انحراف حتما تهس اینجوری اگر خوب

 هیچ باشه شده ثابت این و باشه بگیر حقوق کسی اگر هک شده طراحی طوری سامانه خود اصال

 فردی یک ممکنه مثال بله هس مورد یه ولی ( میگیرن خیلیا االن) نمیگیره تعلق مستمری

 مستمری چون برای ممکنه ایشون داره شدید ذهنی معلول بچه یه ولی هس کارمند خودش

 به بچه،نه اون به البته فرزند اون به بگیره تعلق بهش این ممکنه تهس نگهداری هزینه کمک

 اگر فرد میکنم اعالم قاطع به رو این تهس معلولیت دارای فرد خود اگه بنابراین فرد خود
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 هیچ به تهس بیمه و میگیره شده ثابت حقوق تهس کارمندم شدیده معلولیت تهس معلول

 شما خود یا دهستن شما مخاطب هک عزیزانی از هرکدوم  .نمیگیره تعلق مستمری بهش وجه

 اون با هم و قضیه این میشه قطع هم کنیممی جستجو سامانه در ما کنید اعالم رو اسامی

 صورت قانونی برخورد کرده برقرار فرد این برای مستمری و میدونست اینکه رغم علی ک کسی

 . گرفت خواهد

 به دکتر اقای گفتید هک درصدی۲0 این گرفت خواهد تعلق چجوری مستمری افزایش این 

 مثال که میگیره تعلق هادریافتی مجموع به که اونی به نه یا میگیره تعلق ۱0۸500  اون

 ؟ تومن۱0۸500 یه میگیره تومن 53 یه طرف

 حدود که میدونید گذشته سال ما البته میگیره تعلق فرد دریافتی مجموعه به افزایش این

 از منابعش چون اینها کردیم مستمری لیست وارد انتظار لیست از رو معلولین از نفر هزار۵00

 هزار۵۳ بخش اون و گرفتن تومانی هزار۱0۸ بخش اون شد تأمین ها یارانه هدفمندی محل

 نوبتی پشت که هایینآ که اینه کارم های اولویت از یکی امسال نگرفتن رو بهزیستی تومان

 افراد این جمع سر و بگیره تعلق بهشون هم بهزیستی تومن۵۳ اون شدن وارد و بودن۹۷ سال

 قانون طبق افزایش درصد ۲0 این به هست۱۶۱۵00 االن یعنی میگیرن که ای یارانه جمع سر

 دادن اختصاص ما به رو بودجه وقتی انشاهلل ما هک هم ایدیگه افزایش اون حاال بگیره تعلق

 افزایش درصد چند نهایت در هک کنیممی رسانیاطالع اونم ما دیممی افزایش داریم و کردیم

 هک نهاییآ به کرد خواهد پیدا اختصاص جامع قانون بودجه از بخشی قاعدتا البته .میکنه پیدا

 هک عزیزان بود هاییصحبت .بشه رفع عزیزان این دغدغه یعنی نگرفتن۹۷ سال در رو تومن۵۳

 اولین !نمیدن دیگران مثل ور تومن۵۳ اون میدن ور تومن ۱0۸ چرا ما آقا هک داشتن نگرانی

 هک وقتی و بگیره تعلق درصد۲0 اون بعد و دبشن همسان دیگران مثل اینها هک اینه اولویت
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 بشه بهتر اینها معیشتی وضعیت اینکه بخاطر هک ایدیگه افزایش انشاهلل بعد گرفت تعلق اینها

 . کنیم اعالم هم بدیم اختصاص کنیم محاسبه ما انشاهلل رو

 مستمری؟ دریافت برای داریم نوبتی پشت االن خوب

 و پاییز رد کنید فرض مثال هک باشن کسانی ممکنه یعنی شده دودمح االن دیگه بسیار نوبتی پشت

 مونده ردو نظر از هک باشن کسانی نکرده خدای یا شدن اضافه ما لیست به گذشته سال زمستان

 تعدادش دباشن افتاده قلم از افراد برخی مثال کوچک شهرهای بعضی در مثال ممکنه این دباشن

 ایهحرف از یکی دیگهت هس یادتون. باشه کننده نگران گذشته سنوات مثل هک نیس اونقدر

 جایگزین وتور ما بشه فوت فردی یه مثال بود این ما همکارهای از برخی از میشد نقل هک زشتی

 باشیم شتهندا رو مشکل این ۹۸ سال ما رسیده من به هک اطالعاتی به باتوجه میرسه بنظر کنیم

 با یعنی بشه رجخا دور از فردی تا باشی متمادی مدت ،طوالنی سالیان باید تو آقا بگیم فرد به هک

 مدت نیطوال نوبتی پشت ما میرسه بنظر بعید میکنه پیدا اختصاص ما به هک اعتباراتی همین

 نخاع طعق پیش ماه مثال نکرده خدای فردی مثال ممکنه لحظه در حاال اینکه مگر باشیم داشته

 توانبخشی تهکمی بگیره کمیسیون از ور رأیش کنن باز ور حسابش شماره اینکه تا هنوز باشه شده

 باشه داشته نیطوال انتظار یا بکشه سال هب بیاد فرد اینکه ولی بکشه طول دوماهی یکی بکنه تائید

 .باشیم داشته نباید ما انشاهلل دیگه رو

 نوبته تو ساله سه ساله دو طرف هک بودم گزارش تا چند شاهد من االن پس خوب：مروتی آقای

 ؟ کافیه کنن اعالم کمپین همون تو برسونن شما گوشه ب صداشونو چجوری اینها

 از یکی ؟چیه نقششون فرمودید شما هکها ngoا طریق از کنن اعالم میتونن کمپین تو بله

 کشور در معلولیتی هر برای میدونی شما باالخره کنن ایفا رو واسطه نقش یعنی! همینه نقشاشون

 نابینایان کنید فرض مثال ت،هس مه کوچیک شهرهای در حتی و تهس زیادی هایngoدیگه االن

 دارن انجمن خودشون هااین پلدختر کنید فرض یا کوهدشت همین مثال ،کوچکی شهر یک در
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 ایساده بسیار کار یه کنم فکر هک باشه این رسالتهاشون از یکی میتواند هاانجمن این قاعدتا خوب

 اگر و باشن آگاه باشه هدفشون جمعیت بایستی که رو مطالباتی و مقررات ضوابط از تهس هم

  طریق از رو این مطالباتشون شده گرفته نادیده یا افتادن قلم از اینها هک دارن رو این احساس

 هک هایی طریق از یا سازمان بازرسی طریق از یا شهرستانهاشون استانهاشون توانبخشی هایحوزه

 نظر و سمع به رو این داره رو مطالبات و شکایات آمادگی بهزیستی سازمان سایت اصطالح به

 ور مطالبات این ندبتوان هک تهس جالبی خیلی موارد از بسیاری حتی برسوند. سازمان مسئولین

 مشخصاتشون با دهستن مشکل دچار نفر۲0 یا نفر ۱۵ نفر۱0 اگر مثال یعنی داد انتقال عمومی

 جواب واجد میشه انجام هااعالم این کتبی وقتی چون بگیرن جوابشم انشاهلل و بکنن اعالم اینهارو

 .نمونه دور خواهیتزلن از کسی دست دیگه که میکنه کمک سازیشفاف این و باشه باید

 فراموش ه جزک اونهایی بدیم فراخوان یه  هم کمپین تو میتونیم ور همین خوب, ：مروتی اقای 

  بکشین زحمتشو شما،شماهم به کنیم منتقل اونارو ما کنن اعالم اینا هستن ها شده

 میاد هک زیادی مطالب رو مختلف هایچت در بشه گفته هاگروه تو ممکنه چون خواهشم من حتی

 این و شهب آوریجمع مطالبات و بشه کشیده زحمتش میشه بمونه دور نظر از ایمطالبه یه مثال

 تر روان و تر ساده بسیار پیگیریش خوب بشه اعالم سازمان به مکتوب بصورت آوریجمع مطالبات

 . بود خواهد

 خارج نحوه، دکتر اقای داشتیم نوبتی پشت و پوشش تحت این بحث تو حاال هک سوالی یه 

 خارج شما رو افرادی چه مستمری چرخه این از یعنی چیه پوشش تحت از افراد کردن

 میکنید؟

 بنظرمون ما تعریف این در و دداشتن توانمندسازی عنوانه ب تعریفی یک بود اینطور قبال ببینید 

 معیشت تهس قادر هک بشیم مطمئن ما اینکه بدون افراد از برخی کردیم بررسی بعدها میرسه
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 به وام تومن میلیون۱0 مقطعی یک در مثال مثال بطور. میشد خارج چرخه از بکنه تأمین خودشو

 شاهدیگ کار و بگیره رو اون بود مجبور بود نیازمند هم خدا بنده اون اشتغال برای میدادن کسی

 براش هک رو فردی یا دمیکردن حذف خدارو بنده این مستمری لیست از نمیشد ایجاد شغلم بزنه

 اگر یعنی! مهمه ما برای نیاز شده ایجاد هک ای سامانه با جدید شرایط در ولی د.میساختن مسکن

 بیمه و بگیره رو مکفی حقوق فرد باید این باشه شده شاغل یعنی شده توانمند فردی تهس قرار

 وقتی مسکن یا .کنیم خارج مستمری لیست از رو این بتوانیم بشه جمع خیالمون ما و باشه شده

 نیازمند از مثال فرد هک باشه شده باعث پناه سر این هک خاص شرایط  در میشه ایجاد کسی برای

 از باشه شاغل باید فرد یا اینه شرایط بنابراین .نباشه تومان هزار۲00 یا تومان هزار ۱۶0_۱۷0 این

 مختلف دالیل به اینکه یا. باشه شده کم معلولیتش شدت از نادر موارد در حاال یا باشه خارج گردنه

 نیازمند اینکه رغم علی فرد این دیگه برسیم نتیجه این به مددکاری حوزه،  توانبخشی کمیته تو

 این دیگه شرایط از باید تنیس میشه داده مستمری بعنوان هک مقداری این نیازمند ولی تهس

 بسیار دغدغه جاری سال در ولی دمیشن خارج مستمری چرخه از افراد این. بشه حل مشکلش

 ما سامانه در چون کنن حذف اهندومیخه ک رو افرادی یعنی. زیاده بسیار وسواس یعنی زیاده

 ما بشه خارج ضوابط اون اصطالح به از خارج افرادی اگر میتونیم راحتیه ب داره رو رصد قابلیت

 باشیم داشته زمینه این در رو حقی احقاق بتوانیم

 داشت؟ خواهیم پرستاری حق مبلغ افزایش ؛آیا مروتی آقای 

 هرساله داریم پرستاری درحق افزایش یک هرساله داشت خواهیم قطعا بله نژاد دکترنحوی

 هم رو ماست های الویت جزو اینکه به باتوجه هم این امیدوارم .داریم درصد۲0تا۱۵معموال

 این یکی داریم پرستاری حق در کار دوتا یعنی بدیم وتامیمش ۹۸ درسال بیشتری درصدی

 کل هب بدیم تامیم رو میگرن پرستاری حق ما از و هستن نخاعی قطع هک هست هزارنفری پنج۲۴

 افزایشش دوم نکته و دارن مراقبت هب نیاز دهستن بسترگرا و دارن شدید معلولیت هک معلولینی
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 میکنم فکر من و میکرده پیدا افزایش گذشته درسنوات هک هست سالیانه معمول حد از بیشتر

 هک بایستی یتمعلول حقوق از حمایت قانون اضافه بودجه اساسی کاربردهای و هاضرورت از یکی

 حق و هامستمری بحث دومعقوله این کنممی فکر من و باشه پرستاری حق بحث درهمین

 بده اختصاص خودشون هب رو شده تامین هک رو اضافی بودجه از باالیی بسیار درصد هاپرستاری

 ب ما هست درمان ی هزینه کمک این ب ابطهر در بعدی دکترسوال ؛آقای مروتی بهروز 

 و پزشکی فاکتور  هست سال سالیان هک میکنن اعالم دوستان درکمپین زیاد وبسیار کرارت

 هنوز هک هست چهارسال وسه دوساله از بیشتر و مددکار هب دادن تحویل و بردن درمان

 درمانی ها هزینه کمک اینه ب راجب هستن زیاد هک گذشته سال مال نکردن دریافت مبلغی

 ؟ کردین فکری چه

 یک ما نداشتیم درمان هزینه کمک عنوان هب ردیفی هم گذشته سالیان در آگاهید هک طور همین

 یکی داشتیم سازان آتیه ازطریق بودیم داده انجام رو عزیزان از برخی تکمیلی بیمه بود سنواتی

 سنواتی یک و نبود عزیزان این باالی های هزینه جوابگوی خیلی و داشت هم کمی بودجه دوسال

 بودجه و برنامه سازماناستدالل  بود ناچیز بسیار هاش رقم هم اون که داشتیم درمان صندوق بود

 تحت شد مطرح گذشته چهارسال درسه بحثی که بود این نشه قائل رو ردیفی همچین اینکه برای

 آسیب قشر هب بخصوص بدن انجام رایگان خدمات هابیمارستان هک قرارشد سالمت تحول عنوان

 هک ما برای دنبو بخش رضایت یعنی نشد انجام مهم این متاسفانه که ددارن ویژه نیازهای هک پذیر

 سایرشهروندان درکنار هم معلولیت داری افراد های درمان های جراحی ازعمل بسیاری گرچه

 افراددارای نیازهای مکرربودن و باال هزینه هب توجه با اما شد انجام درمانی مراکز ها دربیمارستان

 همگانی بیمه بحث هزارنفر ۵0زیر درشهرهای موند پابرجا مشکالت این که بودیم ماشاهد معلولیت

 تاحدی معلول غیر های آدم برای گرچه هم اون هک عشایری و روستایی های بیمه و بود مطرح

 و داریم که موردی های کمک از بودیم مجبور ما نبود گو پاسخمعلول  عزیزان برای بود گو پاسخ
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 اختصاص رو بخشی یه بشه عزیزان های نیاز و زندگی زوزمره هزینه بایدکه  داریم که ای۶ فصل

 میلیاردها هک تسا بدیهی اینم خواص ردیف نبودن و درمان هزینه بودن گرون به توجه با. بدیم

 دوسه مونده خالی افراد دست و موند هم هااین فرمودید شما هک همانطور مختلف فاکتورهای تومن

 بیمه سازمان با ما باشید شنیده هک همونطور سال اواخر در یکیش داریم جاری سال برای تمهید تا

 مجهول هک معلوالنی و شدید معلولین از تعداد یک برای هک امضارسیده هب نامه تفاهم یک سالمت

 بحث .بده ارائه رو خدمات این سالمت بیمه سازمان بتوانه بودن مشکل دچار و  هستن الهویه

 حمایت قانون۶ ماد هک هست درمان و بهداشت وزارت ه ب فشار داریم زمینه دراین هک دومی

 بخشیش یک توانبخشی خب بخشیتوان هایهزینه آمده۶ درماده.بده انجام رو معلوالن ازحقوق

 عمل از بخشی بگیرید رو معلولیت تعمیق و شدت جلوی بتونید شما اینکه بخاطر یعنی درمان هم

 ما هک است این سوم بخش. بشه انجام بخش اون از هک الزمه درمان های هزینه و جراحی های

 گذاشته معلولیت داری حقوق از حمایت قانون  برای باز هک رو اضافه بودجه بخشی هستیم ناگزیر

 خیلی اول وجه دوتا اون دارم امید من چون درمان هایهزینه هب بدیم اختصاص انشاءاهلل رو شده

 بود خواهد این جاری سال در ما هایالویت از یکی قطعا بکنه حل رو عزیزان مشکالت ندارم

 هزینه کمک بحث برای هم و خدمت خرید برای هم هزینه یک بکنیم کاررو این مجبورهستیم

 رواختصاص این باشیم مجبور خدمت خرید هزینه کمک ردیف در شاید. بدیم اختصاص درمان

 االن هک مطالبات اول بتوانیم. داشت خواهیم رو چشمگیری افزایش یک قطعا ها دراستان بدیم

 باشیم داشته زمینه دراین فکری شاءاهلل ان هم جدید مطالبات برای بعد هست گذشته درسنوات

 ورسانه همه شما، معلولین دولتی غیر ایهگروه و ما های تالش بایستی هست مسکن درحد البته

 .ببریم ور الزم استفاده قانون ۶ ماده ظرفیت از که کنیمیجاد ا شرایطی یه شاءاهلل ان باشه این ها

 هچ ها بااین دررابطه خوب پروتزو بریس عصا ویلچربرقی هزینه کمک هب راجب دکتر آقای 

 کمک ازاین هم ازافراد خیلی چون دارید جدید سال برای فکری تااالن شده انجام کاری

 کردیدمی کمک لیونیم سه دومیلیون شما بود زمانی یه. نیستن راضی بخشی توان وسایل
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 اون میتونستن راحت خیلی افراد و بود لیونیم چهار موقع اون ک ویلچربرقی خرید برای

 آنچان هاهزینه کمک و حداقلش لیونیم دوازده ده شده ویلچربرقی االن کنن تهیه رو

 صحبتی هچ این موضوعات راجب کیفیت ازلحاظ خوب بریس عصاخوب. نکرده فرقی

 دارید؟

 توانبخشی کمک وسایل درمورد۹۷در رو بدی خیلی سال یک ما میفرمایید درست هم رو این

 اقالمی هم داخلی تولیدات در هم قیمت افزایش با شدیم مواجه هم ناگهانی طور هب ما گذروندیم

 حاال تمهیداتی یک البته .رو پروتوز اورتوز خدمات اینکه هم و هاشرکت بودن واردات هب مجبور هک

 جداکرده رو بهداشتی لوازم ،بودیم کرده روجدا پروتز اورتوز مثال ردیف ما هستید شاهد خودتون

 مثل اقالمی برای پیداکرد اختصاص واردات برای هک ارزی وبا تمهیدات این باتمام ولی، بودیم

 گفتم هم هام درمصاحبه من وجود دارد. درعزیزان نارضایتی کماکان ولی بود وارداتی هک سمعک

 و داخل ساخت اقالم هب باشیم متکی بیشتر داریم که کمی بودجه با هستیم مجبور ما چون

 لیو بود وارداتی اقالم هب متکی نمیشه خیلی ها تحریم باوجود اینکه بخاطر البته هست هم منطقی

 یناز ا مسائلی و هست نارضایتی این دباشن نوبتی پشت اینکه هست درعزیزان نارضایتی این خب

-الویت جزو هم این داشتن کمش مبلغ و بهداشتی لوازم درمورد عزیزانه ک هایینارضایتی و دست

 اولین اینکه بخاطر هاالویت میکنم عرض خدمتتون دارم رو این.  اتفاقا و هست۹۸ درسال من های

 در جامع قانون برای بودجه جلسهه ب دادم اختصاص من هست فردا هک رو ۹۸سال روزکاری

 توانبخشی کمک وسایل هایالویتجزء  کردم اعالم هم رو بودجه و دادم انجامه ک هایی یاداشت

 خواهیم گیریچشم افزایش یک هم رو هااین هک هست پروتز و اورتز همین باز و بهداشتی لوازم

 خوشبختانه رو میشه داده اقالم دراین که رو افزایشی کنم عرض خدمتتون هم رو این اما داشت

 هزارملیاردی چند پرستاری حق و ها مستمری مثل ای مسئله تا داره نیاز کمتری پولبه  خیلی

 پروتز اوتزو توانبخشی کمک لوازم و بهداشتی لوازم هک بودید مستحضر دوستان االن ما. هست

 بدیم رشد صددرصد رو این بتوانیم اگر ما خب داشتیم بودجه تومن ملیارد۷0تا۶0حدود چیزی
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 با و ها مستمری افزایش برای کنید فرض مثال هک درحالی. داد خواهد رخ بزرگی بسیار حرکت یک

 اولویت عنوان ب اینهارو گفتم هام درمصاحبه من که اینه. هستیم مواجه تری کالن های رقم

 هک معناست این هب نداره اهمیت ما برای اینها هک نیست لحاظ این به قطعا میکنیم لحاظ فرعی

 شما فرمایشات هم ویلچربرقی مثل گران اقالم درمورد و دهستن نیازمند کمتری ودجهبه ب اینها

 هب هک باشیم داشته بیشتری خرید ما خود هم و بره باالتر باید اش هزینه کمک هم درسته کامال

 برقی ویلچر هک ددارن دوست اکثرا عزیزان خب هک کنم اضافه هم رو این البته .بدیم نیازمند افراد

 ما اگر کنید فرض شما خب باالتره هب لیونیم۱۵ که فرمودید اشاره خودتون ولی باشن داشته

 بدیم ویلچربرقی بخواهیم ویلچردارن از استفاده هب نیازمند هک حرکتی افرادجسمی کل به بخواهیم

 پس ،معلوالن حقوق از حمایت قانون از فراتر حتی میخواد کالن بسیاربودجه  یک قطعا خب

 و دارن فوقانی اندام ضعف دارن فوقانی اندام مشکله ک کسانی برای بشه باید بندی الویت بنابراین

 بعد دردرجه بیارن در حرکت هب رو ویلچر بخاطراینکه. بکنن کافی استفاده ازدستاشون دنمیتونن

 یک عنوان هب ممکنه برقی ویلچر میشه استفاده کسانی برای قاعدتا خب داشت وجود اعتباراتی اگر

 استفاده اینها جتماعی وا کاری شرایط و اینها تحصیلی و شغلی وضعیت بهبود برا و مهملی و ابزار

 هست هم حقشون و دبکنن استفاده برقی ویلچر دوستدارن هک افرادی همه بعد درجه در و بشه

 افزایش یک رو این ما حتماه ک میکنم عرض دارم درکل ولی بشه گرفته درنظر اینها برای انشاءاهلل

 از بکنیم باید رایزنی هم رو این هک بهداشتی وسایل ،بخشیتوان کمک لوازم بودجه در چشمگیری

 واریز عزیزان حساب هب و رو بهداشتی لوازم بدیم ادمه صورت همون هب آیا هکهایی ngo عزیزان

 میدن ترجیح اصال نه اینکه یا یافته افزایش های بارقم خب البته بکنن تامین خودشونه ک بکنیم

 نامحدود هم اونا البته بشه گذاشته اختیار در و بشه تهیه ما خود توسط کال  بهداشتی لوازمه ک

 انشاءاهلل هک زمینه دراین .داشت خواهد رو گذشته سنوات بندی سهمیه هم اون قاعدتا خب نیست

 .بشه راحت خیالشون هم عزیزان شاءاهلل ان هک میشه انجام رسانیآگاهی و میشه گیریتصمیم
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  لمث ؟یانه بشه انجام قراره کاری هم معلولی وتک معلولی دو ازدواج هزینه کمکدر مورد 

 است؟ گذشته سنوات

 لوازم هزینه کمک، ازدواج  هزینه کمک باقیه خودش قوت هب موردی های کمک بحث خب

 الگوی از هک امانش امکانش هااین قاعدتا ولی دست ازاین وقضایایی وذهاب ایاب، زندگی ضروری

 یشپ االن رو تری اساسی های الویت یک ما کردم عرض چون بیشتره دکنن تبعیت گذشته سال

 حق بحث توانبخشی کمک وسایل بحث ما برای است دغدغه یک معیشت بحث .داریم رو

 باید سعی ما هک هست تاییدی دمود و وشایسته ای امرپسندیده هم ازدواج خب ولی. پرستاری

 در هم بکنیم هاستفاد ترفعاالنه زمینه این تو مردمی هایمشارکت محل از جاری سال در هک بکنیم

 دور نظر از ما ور قضیه این شاءاهللان بود نخواهد هم اینطور ازدواج هزینه کمک هم و جهیزیه تهیه

 خواهد ریچشمگی اتفاق یک هک عزیزان خدمت بدم قول مبتوان من االن اینکه ولی .باشیم داشته

 و ای بودجه ایه اتفاق آینده حوادث هب بستگی زمینه دراین بدم باید هک هایی قول این همه افتاد

 هک مکرد عرض باز داشت نخواهیم ما زمینه دراین و داشت خواهد وجود هک بدنی تقسیم اون

  میشه رسانی اطالع

 االن؟ میدن هزینهر چقدمعلولی ها  دو برای باشه گذشته سنوات حالت بخواهد اگر این خب

 نظرکمیته هب بستگی نکردیم وتعریف نداریم ثابتی مبلغ زمینه دراین ما داره امکانت هب بستگی

 هزینه زوجین برای ازدواج هزینه هک داره رو نظر این توانبخشی کمیته گاهی برمیگرده بخشی توان

 نه که هست هم موقعی یهد. بکنن هزینه راحت میتونن داره هم اعتبار هک هست باالیی ازدواج

 سقفی یک قاعدتا خب هک دارن اعتباری معلولیت ولی میخواد باالیی یهزینه هک میدن تشخیص

 انجام قابل مهم این کمتری رقم یک با نه هک هست هم وقتی یک .میشه گذاشته قراردادی سقف

 هست باشه ها دغدغه جزو این ولی .داشت خواهد اعتبارات به بستگی اینها همه کردم عرض هست

 هم گذشته سال .بسیارمهمه ها معلولیت دو برای بخصوص مهمه خیلی ما برای ازدواج بحث قطعا



  

. 18 

 کمپین معلوالن

@dscampaign 

 بود ساخته ازدستمون هرجایی بود مشخص توانبخشی حوزه بنده خود عملکرد هک کنم فکر من

 ازدواج در باز کردیم افرادکمک ب هم انفرادی اگر حتی کنیم کمک قضیه این ب کردیم سعی

 .باشیم داشته هارو کمک این باشیم دورنداشته نظر از کردیم سعی هم جمعی دست های

  سازی خودرو م منزل چطور؟مناسبکمک هزینه 

ر نظر ددانید در حال حاضر یک سقف دومیلیون تومانی برای این موضوع ها هم که میآن

 وسازی هم در سال آینده محل کسب دانیم جوابگو نیست و مناسبکه میگرفته شده 

ریزی مهبرنا کنم  باکار،خودرو،اماکن معلولین هم در سال آینده رشد خواهد کرد .من فکر می

رشد  درصد که در ذهنم دارم و با همکارانم در دفتر توانمندسازی صحبت کردم حداقل پنجاه

 در این مورد شاهدش خواهیم بود 

 این دو میلیون برای خودرو بود یا منزل و یا هردو؟

 ه کنند.ستفادابرای منزل بود بیشتر که ما یک سقفی را گذاشتیم که افراد بیشتری  دو میلیون

مبلغ  م کردبرای خودرو و محل کار یک انعطافی رو قائل بودیم.در مورد مسکن ما سعی خواهی

اش همندی رو به سه میلیون تومان حداقل برسانیم، در مورد خودرو و کسب و کار چون نیاز

مر اکمتر هست بر اساس شرایط و وضعیت عمل خواهیم کرد .اما بودجه کلی که به این 

 ۴۵الن به میلیارد ا ۳0.یعنی حداقل پنچاه درصد افزایش خواهد داشتکند اختصاص پیدا می

 میلیارد خواهد رسید 
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 در مورد شهریه دانشجویان آیا در سال جدید این قانون اجرا خواهد شد یعنی کل شهریه 

و ه یا نه مثل سابق درصدی ردانشجویان در هر مقطعی رایگان باشه و بهزیستی پرداخت کن

 ؟بدهند

شد  شکل حلمدانشگاه آزاد یک وقفه دو سه ماهه رخ داده بود بهمن ماه سال گذشته در مورد 

ه ونی کیعنی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تقریبا کل هزینه ها پرداخت میشود ا

ه ون البتهای هزینه بر باشد .قانهای دکترا و دورهدرصدی پرداخت میشه مربوط به دوره

ن نامه ه آئیا وضعیت بودجه ای بعید میدونم که با توجه به اینکوضعیت رو مشخص کرده اما ب

ه بودیم اش هم در هیات وزیران مشخص نشد برای سال آینده امیدوارم باشیم که دنبالش ب

 ودجه دریاد بصورت خودکار هرفردی ثبت نام کرد رایگان باشه به انجام برسونیم.به احتمال ز

 مه ای کهنااهم.اما وضعیت دانشگاه آراد با توجه به تفاختیار سازمان بهزیستی قرار میدهند 

ه که ب هاییداریم و تمدید هم شده وضعیت خیلی خوب و بهتری خواهد بود .شاید دانشگاه

یستم صورت آزاد خصوصی باشند یک مقدار مشکل باشد.خود ما در توانبخشی سعی کردیم س

ی ه کمکنه و گرفتن مدرک منوط بجبرانی داشته باشیم یعنی اگر عزیزی داره دکتری میخو

 هست که باید ما انجام بدیم حتما انجام خواهد شد 

سفه، ب، فلدوستان سعی کنند از رشته های خوب استفاده کنند.مثال رشته هایی مثل زبان عر

ثل ای م یا خود ادبیات فارسی رشته هایی از این قبیل خیلی بازار کار ندارد.اما رشته

س ورژاناخود بهزیستی حداقل زمینه کار دارد .مثال ما بخواهیم  روانشناسی مددکاری در

اون  م.اگراجتماعی را گسترس بدیم چه بهتر که از خود افراد دارای معلولیت استفاده کنی

ه نهایی کیا بحث حقوقی آنوعان خودشون کمک کنند شرایط داشته باشند که بتوانند به هم

 زشکی بهخوانند. رشته های پزشکی، دندانپل میالملرشته های حقوق قضایی،جزائی و بین

 های ما هست فقط باید فعل خواستن صرف شود .نظرم این استعداد در بچه
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 ند آماری از تعداد مددکارها داریم و اینکه سرانه مددکارها چقدر است یا در ازای هر چ

  ایستادیم ؟ای مددجو ما مددکار داریم ،استاندارد جهانی چیه و ما در چه نقطه

 شد . خدمتتون عرض کنم از حدود یک سال و نیم پیش که مدیریت دفتر توانمندسازی عوض

تم در سیس ول رویکی از برنامه هایی که به مدیرکل دفتر توانمندسازی ابالغ کردیم این بود تح

وزه از ح  حوزه توانبخشی ایجاد کنیم. به همین دلیل یکی از اساتید مددکاری رومددکاری 

زمینه  ر ایندیگری انتقال دادیم به حوزه توانمند سازی و ایشون حدود یک سال و نیم هست د

گر ااهلل ای انشتحقیق کردند ، دوره آموزشی برگزار کردند ما اگر سندی برای مددکاری توانبخش

واهیم خن ها روزهای آتی تا قبل از به پایان رسیدن فروردین برنامه ها را در اختیار استا

 ها بازآموزی ها و....ت برنامهگذاش

برای  کنند صرفامددکار در حوزه توانبخشی فعالیت می ۵000طبق آخرین اطالعات حدودا 

 ی حداقلی جهانخوره.در استانداردهاافراد دارای معلولیت.البته با استانداردهای جهانی نمی

 ۱۴00000ب بکنیم پرونده در اختیار یک مددکار هست ولی در اینجا شما میبینید حسا ۳00

هزار  ۲۷0مددکار کنیم .درسته ما حدود  ۵000معلول ثبت شده داریم .این رو تقسیم بر 

بکنند  نظارت های غیر دولتی گذاشتیم ولی قاعدتا نیاز هست کسانیپرونده را در اختیار بخش

 باشند در کنار مددکار .و در درجه بعدی حضور داشته 

 اب افتاد؟ خواهد اتفاقی معلولی تک و معلولی دو مسکن ضبالعو وام  افزایش با رابطه در 

 است؟ گذشته های سال مبالغ همان یا۹۸ سال در فرمودید که بودجه همین به توجه

 حمایت قانون اعتبارات از بخشی که داشته تاکید بهزیستی سازمان کنار در بودجه و هبرنام سازمان

 نرسیدیم توافق به عزیزان با رقم درمورد هنوز .اشتغال و مسکن به کند پیدا اختصاص معلوالن از

 پایدار اشتغال یعنی، هست رشمدنظ توانبخشی یحوزه هک روشی از بکنیم حاصل اطمینان اگر
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 گذشته سنوات در اشتغالی تسهیالت به انتقاداتی سری یک قاعدتا .شد خواهد محقق قضیه این

 بحث در قاعدتا .کرد خواهد پیدا تخصیص نجاآ به اعتبارات این از بخشی انشااهلل داشته وجود

 حوزه در عزیزان که سنواتی اعتبارات به شد خواهد اضافه که اضافی اعتبارات این مسکن و اشتغال

 تا باالتر به دومعلول هایخانواده برای بخصوص بود خواهد باال قطعا ریالی رقم .دارند ها مشارکت

 معلول یک که خانوارهایی به که ببندیم امسال را باال به دومعلول خانوارهای یپرونده بتوانیم ما

 که است هاییخانواده در ها شکایت و ها گله، ها سیبآ چون .شود رسیدگی بیستر انشاهلل دارند

 هزار ۵۵یا۵۴ حدودا۹۸ سال در دارم من که خبری انشاهلل و هستند نوبت پشت و دارند معلول یک

 شده واگذار االن تا هم مسکن هزار۱00.شودمی داده تحویل و رسدمی برداری بهره به مسکن

 که خیالی راحتی با انشاهلل کنممی فک من.شودمی واگذار۹۸ سال پایان تا مسکن هزار۱۵0 حدودا

 قسمت و دارند معلول یک که هاییخانواده به برسیم داشت خواهیم باال به معلولی دو مورد در

 خواهد اضافه رقم این که مطمئنم قطعا من .دهندمی تشکیل را ما پوشش تحت خانوارهای اعظم

 این به بعد رسید خواهد هامشارکت حوزه این از سهمی چه که ببینیم اول که بدین اجازه شد

 ببرند باال هارا بالعوض رقم این که کنیم افقتو دوستان

 طوره؟ همین وام چی وام 

 یا گر کوزه دکتر با جنابعالی که بعدی هایمصاحبه در انشاهلل را این ندارم دقیق اطالع من رو وام

 توانید می هنددمی انجام عامل هایبانک با را مذاکراتش هانآ چون کنیدمی برگزار رئوبی مهندس

 که هستیم پیگیر امسال رو هاعوض بال بحث در مربوطه ماه ب که بخشی نآ کنید سوال ها نآ از

 .بدهیم افزایش هم و بدهیم قرار عزیزان این اختیار در را اعتباراتش

 هستید؟ جریان در شما یا و سیمبپر عزیزان این از دوباره هم نام ثبت برای 

 اون خواهممی ندارم دقیقی فنی اطالع چون بنده است عزیزان دست هم سامانه و نام ثبت بله

 .بدهند شما به دقیقی اطالع عزیزان
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 ۹7بهمن۱۶ در که ملی هایشبکه انتخابات سر میریم ،اصلی بحث جز به نمونده سوالی خب 

 خراوا بهزیستی سازمان حضور به و حضرتعالی حضور به کتبا را اعتراضمون ما و شد برگزار

 با رابطه در شما نظر دکتر اقای نکردیم دریافت جوابی هیچ و دادیم راهم نامه دومین سال

  هست؟ بود؟چی چی شد برگزار که انتخاباتی

 خواهممی شما از میدانم منصفی ادم رو شما چون بدهم پاسخ سوال این به اینکه از قبل من

 که کردیم مکاتبه چندین ما که کنین فکر و نژاد نحوی دکتر اقای جای بذارین خودتونو که

 عزیزی هیچ باشد های شبکه باید که گفته هم قانون بدهیم تشکیل را قانون بر نظارت شورای

 اینم نژاد نحوی اقای کردیم برگزار را انتخابات خودمون ما بگه نیامد خودش ای شبکه هیچ

 گفتندمی شدمی وارد من به که بزرگی انتقادات از یکی کردم نمی را کار این من اگر اسامی

 ما که کاری! نکرد کاری هیچ و بود ساکت قانون اجرای مقابل در توانبخشی حوزه چرا که

 کنم شروع را کار این خواستممی که موقعی هست یادم من حتی کردیم اعالم بود این کردیم

 شرکت انتخابات در راهایی انجمن فقط داشت این بر اعتقاد ما خود هایمشارکت یحوزه

 تمام که گفتن و کردم مخالفت شدت به خودم من گرفتند مجوز بهزیستی از که بدهید

ngo انتخابات لمث ما ببینین خب هستند تاید مورد گرفتند مجوز کشور وزارت از کههایی 

 کنیم اجرا معلول میلیون۱,۵ بین سراسری انتخابات توانیمنمی که مجلس و جمهوری ریاست

 یا بهزیستی سازمان از گرفتند مجوز رسما کهانجمن هایی  به کنیم مراجعه مجبوریم قاعدتا

 هیچ قانون که دونید می .نوشتیم براشون هم شرایط کردیم اعالم ها استان به ما .کشور وزارت

 خب ،گذاشته مسکوت کامال را قضیه این یعنی نشده قائل هاشبکه برای العملی دستور گونه

 که انتخاباتی در کنم شناسایی را ها شبکه این باالخره قانون مجری عنوان به هستم موظف من

 در متوانیمی مکتوباتشم هست مکتوبش کردیم اعالم بهشون ما شد انجام ها استان در

 مجوز صاحب که دولتی غیر هایتشکل تمامی بدین فراخوان شما که بدیم قرار اختیارتون

 استان خود داخل در انتخابات اینکه و کنند نام ثبت بیان بهزیستی و کشور وزارت از هستند
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 اون یا را افراد این که خواستیم استان از بعد نباشد جا این در هم تبعیضی هیچ و شود انجام

 جسمی برای گفتیم. کردند معرفی ها این و کنند معرفی کشور بهزیستی به را ها تشکل

 (مدهآ قانون در که نهاییآ) تشکل یک هم مزمن روانی بیماران برای تشکل، یک ها حرکتی

 عنوان تحت ای شبکه یک برخوردیم که مشکلی ناشنوایان مورد در.تشکل یک هم ذهنی برای

 تشکل یه که ناشنوایان های خانواده انجمن شده ثبت کشور وزارت در ناشنوایان ملی شبکه

 تشکل زیادی تعداد که کرده اعالم کند می کار بهزیستی با که هاست سال و هست قوی

 به هم با که کردیم برگزار را هااین جلسه سه دو ما نکرده شرکت انتخابات نآ در که هاست

 معینی دکتر اقای جلسه این در من شاهد .نرسیدند توافقی هیچ به متاسفانه برسند توافق

 کنید اختالف دچار را این نباید شما قاآ گفتیم داشت حضور حکمیت جلسات در که هست

 و شبکه اون یه شوید جوین هم شما هستند شبکه اونها اگر باشد داشته راهکاری باید باالخره

 چاوش شبکه هم نابینایان برای .بیاورید قانونی دلیل نداری قبول هارانآ اگر کنید قبول را نآ

 انجمن خرآ لحظات در نداشتند مخالفی گونه هیچ ظاهرا هم ها این بود شده ثبت کشور در

 .رسیدند توافق به که شد برگزار حکمیت جلسه باز کردند مخالفت اظهار کشور نابینایان

 یعنی هستیم کشوری ما که کردند اعالم سری یک تهران امدند کرد معرفی استان که عزیزانی

 برگزار را تهران انتخابات ما که هست موقع یک نیستیم تهران مال ما کشور کل در داریم شعبه

 کشوری شما خب گفتیم گذاشتیم جدا تهران انتخابات از را هستند کشوری که را عزیزانی کردیم

 جلساتی در را هاگیریتصمیم این یهمه .شود انتخاب خودشون بین جدا هم ها کشوری هستید

 نآ دارند حضور و کنیممی دعوت معموال ما که هاییانجمن نآ یهمه جلسات نآ در که گرفتیم

 انتخابات و نرسید ما به هم جدی شکایت یا انتقاد مورد این در گونههیچ داشتند حضور هم ها

 با روز یک در ها حرکتی جسمی شد انجام هم کشوری انتخابات شد برگزار تهران جمله از هااستان

 توانبخشی و دولتی غیر مراکز بر نظارت و خودمون بازرس و کشور،حراست کل بازرس حضور

 تشکیل را باشند شبکه این مدیره هیئت عنوان به که افرادی و کردند برگزار را خودشون انتخابات
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 اینکه بخاطر شدیم مشکل دچار ها روانی در، دادند تشکیل ور خودشون مال هم ها ذهنی .دادند

 کشور در تشکل خیلی ما مزمن بیماران در که اوال" شد انتخاب هم خودش که دوستانی از یکی

 بیماران به قانون طبق هم اوتیسم "باشند نداشته تشکل اصال هااستان از برخی ممکنه البته نداریم

 از چرا که کرده اعتراض وردآ رای هم خودشم که اعضایی این از یکی شده ملحق مزمن یروان

 نکردیم دعوت مزمن روانی بیمارن مرکز از حقوقی یا حقیقی افراد یا فرد هیچ که ما اومدن مرکز

 بر .دارد مزمن روانی بیماران تشکل خودش که هست کسی دکننمی اعالم مرکز عنوان به فردی

 هایدمآ روانی بیماران و ذهنی هایتشکل برای نابینایان حرکتی،ناشنوایان، جسمی تشکل خالف

 حامی های انجمن از ها این نیستند معلولین گروه از خودشان ها این،  معموال هستند معلول غیر

 مدآ که روحانی فرد اون کردیمن دعوت مرکز از چرا که بود این گرفت که ایرادی .هستند گروه نآ

. دارد هم مرکز ضمن در دارد مزمن روانی بیماران از حامی تشکل یه که بود فردی وردآ هم رای

 انجمن یا باشد داشته هم حرکتی جسمی مرکز توانندمی معلولین حقوق از دفاع انجمن مثال

 تشکل با منافی مرکز داشتن .دارد هم روزانه مرکز خودش ضرابی قایآ کشور نخاعی ضایعات

 ما گفتین را ایرادات هم جنابعالی شد وارد قضیه این به که بود ایراداتی این نیست بودنش

 به هم را شما جواب و بدهد گزارش هم شما به بدهد گزارش مکتوب رحمانی قایآ که گفتیمهم

 هست جوابیه این شد وارد که ایراداتی و بده هستید حقوقی شخص هم و حقیقی شخص عنوان

 این شایسته را خودشون ممکنه که هستند افرادی قطعا نبود اشکال بدون قطعا دارد وجود که

  .بگذارد ما جای را خودش دارد انتقاد که عزیزی هر که هست این خواهشم ولی بدانند

 اوال یگمم ولی رمندا بحثی اصال ناچاری سر از کرد ورود بهزیستی که بحث این روی منمروتی: 

ه ی ومدا ها انجمن توسط نشدن تشکیل ها شبکه خود دید چون ولی میکرد دخالت نباید بهزیستی

  مینوشت خلیدا دستورالعمل یک باید خودش اول وهله در کار این دادن انجام برای ،کرد رو کاری
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 را انتخابات یاساس چه بر گفتیم دادیم دستورالعمل ها استان به ما داریم دستورالعمل:نژاد نحوی

  کنند برگزار

 : میگم رو ایرادات یکی یکی من: مروتی

 گویندمی شونای و ها انجمن از شدن انتخاب ایشون روات و اعصاب بیماران در زاده باشی ده خانم

 انجام دشو تشکیل شبکه که ای مصاحبه هیچ ما با که گویندمی گفتند قبلش روز یک ماه ب که

 االن همین کمااینکه دادیممی تشکیل را شبکه خودمون بیرون ما گفتند می ماه ب اگر بود نشده

 اوتیسم اب رابطه در میگین شما اونطرف از. دهیممی شبکه تشکیل سریع ما کنند اعالم اگر هم

 تو که لیتشک یک اونطرف از نکردین دعوت انتخابات تشکل این در را ایران اوتیسم انجمن شما

 کشوری؟ یاسراسریه  یاآ داره مرکز میگین که تشکلی اون و بوده شهرستان

 انجمن مگر تاس استانی انتخابات ببینید نکردم دعوت را انجمنی هیچ من مروتی قایآ :نژاد نخوی

 رو وابشونج من تا نکردند دعوت مارا که کند اعالم اوتیسم انجمن االن بودند کشوری که هایی

  بدم

  گفتند کردم صحبت غفاری صالح خانم با من:مروتی

 ایرانم تیسماو انجمن امنای هیئت خودم من .نکردند شرکت خودشان ندارد امکان اصال :نژاد نحوی

 م.هست ایرن اوتیسم نانجم امنای هیئت حقیقی شخصیت عنوان به نژاد نحوی دکتر من خود

 ngo هر کشوریانجمن های  همه کنم خارج چرخه از را امناشم هیئت خودم که انجمنی نمیام

 را وریکش انتخابات کل من بیاورد مستند نکرد دعوت را من نژاد نحوی بکند ادعا که کشوری

  کنممی اعالم ابطال
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 دارین بایگانی حتما شما خب:مروتی

 گروه تو شما و کند یمتقد شما به که مگویمی رحمانی قایآ به من هست قطعا بله :نژاد نحوی

 دببینن هم دیگران تا بدید انتشار بذارید

  حتما بله:مروتی

 که استانی از اآق حاج نکردیم دعوت ما را اآق حاج اون امد استان از هم قاآ حاج اون :نژاد نحوی

 نتخاباتا توی این با انتهر دآم مزمن روانی تشکل عنوان به شد انتخاب شد هاتشکل انتخاب

 بیماران جزو اوتیسم دانممی متخصص یک عنوان به من قانونا هم اوتیسم .وردآ رای کرد شرکت

 قانون۹۷یماده نامه ینآی دارد سندیت هم هنوز که وزیران هیئت نامه یینی آول نیست نیروا

 باید ما خرهباال. هوردآ گروه نآ در هم اوتیسم اورده روانی بیماران گروه در که گروه۷ چهارم برنامه

 ربطی اصال اریغف خانمگروه  ولی. داشت وجود گروه اون در اونم کنیم استفاده قانونی مبدا یک از

 اون در بوده دعوت توانستهمی کشوری عنوان به غفاری خانم نداشته مزمن روانی بیماران به

 دکتر اقای شده دعوت پروسه همون در نژاد محمود قایآ که کردهمی شرکت کشوری هایانجمن

 شد دعوت پروسه همون رو معینی

 ته؟درس مدآمی نماینده یک باید هراستان از انتخابات در گفتین االن شما بعد :مروتی

 دقیقابله  :نژاد نحوی

 بود؟ نماینده۲ تهران استان از چرا خب:مروتی

 انجمن مثال هستند تشکلی یعنی تهران استان خود یکی کردم عرض تهران استان :نژاد نحوی

 میشه نهایی انتخابات در بیاد که است تهران در دفترش است کشوری هست یکی تهران نخاعی

 عنوان به محمودنژاد قایآ االن مثال مدهآ کشوری شخصیت عنوان به اون حالیکه در تهران از تا۲

 دکتر خانم را خودش انتخابات یک تهران ،بودن تهران شخصیت نه آمده کشوری شخصیت
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 حاال کرد برقرار کشوری هایانجمن بین توانبخشی یحوزه هم انتخابات یک کرد برقرار منصوری

 تا۲ تهران از مثال که نیست دلیلش این است تهران در استقرارش محل هاکشوری این از نفر یک

  نه یا امده

 شرکت نستندتوا نمی که نبودند کشوری که هاییانجمن اوال باشند کشوری بوده قرارکال  :مروتی

  کنند

 شودمی گزاربر انتخاباتشان تهران خود در بودند تهران خاص که هاییانجمن ببینید :نژاد نحوی

 نجمنا .است تهران نخاعی ضایعات انجمن که قمیشی خانم انجمن مثل شیراز مثل اصفهان مثل

 قایآ اب اومده یعنی کرده شرکت جدا انتخابات در ضرابی اقای است کشوری انجمن ضرابی اقای

 وردآ رای کشوری اون در هم نژاد محمود قایآ حاال کشوری انجمن .کرده شرکت نژاد محمود

 است شوریک انجمن حالیکه در شودمی حساب تهرانی عنوان به تهرانه دفترش چون ایشون قاعدتا

 از نماینده۲ حالیکه در شده لحاظ تهران از نماینده۲ بود نماینده یک هم تهران از چون امده و

 این بود ممکن حاال مدهآ کشوری هم نماینده یک و دارد را نماینده۱ همون تهران نیست تهران

 تهران در دفترشان یعنی اند تهران کشوریهای انجمن معموال  تبریز در مثال کنید فرض کشوری

 کشوری ولی دفترش است تهران وانعار اقای انجمن مثل بوده

 سراسر در مختلف شعبات با نهاد مردم سازمان یک معلولین جامعه کا کردید اشاره االن :مروتی

 ؟ بودند کرده شرکت چرا دیگه شعبات اون از کردند شرکت کشوری اومدند کشور

 جان؟:نژاد نحوی

 عنوان به مه و دهنده رای عنوان به هم انتخابات در بودند کرده شرکت دیگر شعبات چرا :مروتی

  ملی شبکه کشوری انتخابات برای کاندید
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 قاعدتا دارند فعالیت استان ان در که شعباتی یعنی هستند مستقل که شعباتی ببینید :نژاد نحوی

 فرض .میکنه کار داره دارد استانی شخصیت چون کنند شرکت توانندمی شاناستانی شخصیت با

 بسیار فعالیتی یترهگس یک ممکنه  دباآ خرم کنید فرض مثال در معلولین جامعه شعبه مثال کنید

 کمتری فعالیت یحوزه ولی هست مستقل اینکه با بروجرد نابینایان انجمن باشد داشته تر گسترده

 پوشش تحت کنندمی فعالیت استانی دارند قاعدتا دارند هم استانی شخصیت یک هااین چون دارد

 کشوری برای را حق این ما کندمی کشوری گذاری سیاست که هست کشوری لشام یک اما .دارند

 این سازن، تیم هابیشتره،این ها این یبقهاس ببینیم جدا انتخابات یک در بیان که شدیم قائل ها

 که اوتیسم  هایانجمن همین مثل هاییتشکل از کنیم محروم را کشور نباید سازن تشکل ها

 هیئت در را جغتایی دکتر یدکن فرض مثال که هست انجمنی یکبردید.  اسم هم حق به خودتون

 که داشته را قابلیت این باالخره خب ولی نیستم برجسته من البته هستم بنده خود دارد امنایی

 ای شاکله همچین مثال که ظلمه این دیگه خیلی کند پیدا حضور جا این در بیاورد را افرادی بیاد

 ایگسترده انجمن یک ظلمه هم طرف نآ از کنیم شمحروم اصال یا ببینیم تهران استان فقط را

 کنیم محرومش را اون استان این در دارد دارشناسنامه فعالیت یک ولی هست شعبه درسته که

 یک هم این قاعدتا خب .نکن شرکت دیگه شما میکند شرکت کشوری دارد تهران چون اقا بگیم

 به این ممکنه. بودم کننده برگزار من چون منه دیدگاه این خب البته زمینه این در ظلمه نوع

 به هستم مجبور من ببینید را قضیه ایدیگه جور شما رفتار و شما سلوک حسن به شما سلیقه

 جلسه نمیخوام من چون و بدم انجام را کار این جلو نمیان وقتی هاتشکل خود گذارقانون عنوان

 دو که نیست صبح نماز مثل هم این و باشد هاشبکه و تشکل  حضور بدون نظارت شورای مثالً

 به شودمی داد تشکیل العاده فوق مجمع شودمی قاعدتاً .خواند شودنمی رکعت سه و باشد رکعت

 تامین قضیه متن به را حاشیه معلولین جامعه اختالفات که بدید اجازه ولی کرد اعتراض بهشت

 شخصی اغراض به نمیان که باشند مطمئن راه این توانندمی شدند انتخاب که افرادی یعنی ندهد

 ما است مشخص مطالبات یک کشور معلولین جامعه مطالبات قاعدتاً  یعنی کنند صحبت خودشان
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 هم بودجه بشه اجرا جامعه قانون اینکه مثل داریم تریهاد و تررنگ پر بسیار هایاولویت االن

 را العاده فوق مجمع بیایید شما دارم پیشنهادی من .شود بیشتر کار این گسترش بشود بیشتر

 مشکلی که هم ها ذهنی در نداریم مشکلی آنها با ما که نابینایان و ناشنوایان بحث در ببینید

 فرماییدمی شما که است حرکتی جسمی مورد در مشکل و مزمن روانی بحث در مشکل نداریم

 من است خواهر هم دهباشی خانوم .بدهد تشکیل العاده فوق مجمع که دارد را قابلیت هااین همه

 استعفا جای به توانستمی او باهاش کنممی همکاری هم خیلی و دارم دوستش هم خیلی

 وجدان کند دعوت هارسانه از کند مطرح آنجا را بحث همین دهدب العاده فوق مجمع درخواست

 دوستان این با که صحبتی طی من همینه هم حرکتی جسمی مورد در االن گیرد کار به را عمومی

 مجمع که ایم آماده ما هست ما به ایراداتی اگر گفتندمی کردندمی آمادگی اعالم خودشان داشتم

 است انجام قابل و دارد وجود ها راه این من نظر به شود گیریتصمیم و شود تشکیل العاده فوق

 شما شکر را خدا مثالً حاال نبوده چیزی درش قطعا ما سلیقه به بود گیری تصمیم یک هم این

 ذینفع بالخره مادی ذینفع نه .بودم ذینفع آن در من که انجمن خود در گرفتید من به هم ایرادی

 هایتشکل دنبال به معلولین جامعه و دارید من از که شناختی شما خود اینکه مه معنوی

 شخص اگر باشید مطمئن و نماند زمین روی کار که بود این من دغدغه فقط نیستم فرمایشی

 هیچ فروردین شود تشکیل جلسه بود قرار که هم االن همین گذاشتنمی پیش پا نژاد نحوی دکتر

 دیکته نوشتیم ما که مشقی و بود کاری این حاال کنند پیدا حضور آنجا ببریم که نداشتیم ایشبکه

 مجمع یک من نظر به دارند را این آمادگی آنها کردم صحبت دوستان با من .ندارد غلط نانوشته

 اون تا کندمی حمایت هم بهزیستی بشه تشکیل کنید صحبت دوستان با هم شما العادهفوق

 دارد وجود ما نظران صاحبها و حقوقدان، عزیزان سایر یا عالیجناب نظر از که هم ایراداتی

 باشد نداشته وجود ایشهبه و شک هیچ دیگر که کنیم برطرف
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 دکتر؟ اقای کردم خستتون :مروتی

 استفاده تریبون این از که میشم خوشحال من اتفاقا است وظیفه کنممی خواهش نه: نژاد نحوی

 هم نفر پنج گرا نفرند هزار پنج که االن .اندارزش قابل که شما مخاطب جمعیت با بتوانیم که کنم

 آقای ماش از دارم خواهشی یک من حاال کنیم صحبت آنها برای که بود ارزش با ما برای بودند

 که مکن می خواهش شما از ولی است سخت خیلی اش اداری مراحل وانجمن  تشکیل این  مروتی

 کنم می کمک شما به هم من خود برسانید ثبت به را تشکلی هم شما

 بزرگتر کارهای دوستان اذهان به شاید حاال نمیبینم را تشکل این خودم در من دکتر: مروتی

 نداریم نجمنا کم ما نیست مهم هم خالی زدن تشکل کنم می فکر ولی دهیممی انجام را ازتشکل

 بیایید اهلل انشاء داریم برنامه نظرین صاحب که شما بزنیم خوب الگوی یک شما حاال: نژاد نحوی

 روز خوب تبزرگیس انجمن معلولین حقوق از دفاع انجمن حاال شودمی شروع اول قدم با چیز همه

 مخاطبینی این با نظرم به اوتیسم انجمن، نخاعی ضایعات انجمن همین. نبود اندازه این به که اول

 دیگر این کنید ورود تر راحت توانیدمی که کنید ایجاد محملی توانید می راحتی به دارید که

 کنیم می کمک هم ما حال هر به ایست سلیقه

 شبکه بحث بزارید البته دارم من که ایراداتی یا انتقادات از یکی .لطفتونه نظر متشکر خیلی: مروتی

  مخاطب عهده به گذاریممی نشدم قانع من بماند جا همین ملی انتخابات

 شما که گروهی توی کردم انتقاد دوباره هم امروز من که نگهداری مراکز بحث سر مبروی 

 نفر هزار ۱۱5 الی ۱۱0 صرف بهزیستی توانبخشی بودجه درصد 70 اینکه دارید تشریف هم

 که زیادی هایمصاحبه در که است این شعارش بهزیستی طرف آن از شودمی مراکز در

 نگهداری ها خانه در را معلوالن که سمت این به میرید دارید که اینه داشتید عالیحضرت

 تا 300 این تا ۲500 بشود باید داریم کم دیگر مرکز تا 300 ما که گیدمی طرف این از کنند
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 االن که چیزی این بر عالوه هم توانبخشی بودجه از درصد ۱5 حوش و حول بشن اضافه

 پیش عدالتی کم احساس طرف اون از قاعدتاً خوب و شد خواهد هزینه میشه هزینه داره

 هیچ خفیف و متوسط حتی یا و شدید خیلی شدید معلول نفر هزار صد چند برای آید می

 شود می مراکز این صرف داره بودجه درصد 70 طرف این از ولی گیرد نمی تعلق خدماتی

 چیه؟ رابطه این در سیاستون دیدگاهتون چیه؟ تون برنامه

 ریال n ثالًم شینیممی قبادی آقای یا نژاد نحوی دکتر من که است موقعی یه مروتی آقای ببینید

 هست درصد ۶0 ونا که اوالً شود کسانی چه خرج این که بگیر تصمیم میگویند بعد دهندمی ما به

 در که ایبودجه ببینید افراد خرج هم درصد ۴0 مراکز به بدین درصد ۶0 میگیم ما درصد ۷0 نه

 رسیده اینجا هب گذشته سال سی از که ست ای بودجه توانبخشی مراکز و دارد وجود هایارانه حوزه

 افرادی ونچ دارد وجود که هست مطالباتی این چون .کنیم تقسیم ما مثال که نیست اینطور یعنی

 هایروزیشبانه تعداد نای از خیابان توی بندازیم را ها این توانیمینم نکرده خدایی ما که هستند

 حکم با هک هستند کسانی یعنی هستند الهویه مجهول نفر هزار بیست نفرند هزار ۴۵ حدود که ما

 هستند اینجا قضایی

  شودمی اضافه مارآ این به هم نفر هزار سالی :مروتی

 برای من االن یعنی کشور در هست نیاز که هستند مراکزی هم آموزشی مراکز بله: نژاد نحوی

 بدهم قرار پوشش تحت باید را نفر هزار ۳0 حداقل دادم قرار پوشش تحت را نفر هزار ۳ ها اوتیسم

 خانه از را معلول بخواهم که نیست معنی این به کنم اضافه خواهممی مرکز گممی من اینکه پس

 یارانه توانبخشی بودجه در لیکن هست هم سال چهار کارنامه گواه من عمل  گواه بکشم بیرون اش

 هم تعاون وزارت بودجه برنامه سازمان توانبخشی حوزه فقط گیرتصمیم اینکه با متوسط طور به ای

 هایبودجه برخی اما داریم رشد سال در درصد۱۴,۵ گرفتم آمار من متوسط طور به هست

 عنوان تحت ایبودجه کردند رشد درصد ۱00 از بیشتر اخیر سال چهار این زمان توانبخشی
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 کردیم ایجاد ۹۵ اوایل و ۹۴ اواخر در را سازی مناسب بحث ما نداشت وجود اصال سازی مناسب

 بحث ،کردیم ایجاد را توانمندسازی ۹۴ سال از ما نداشت وجود توانمندسازی عنوان تحت بحثی

cbr دادیم رشد درصد۴0 ما را cbr خانگی مراقبین عنوان تحت بحثی نداشت وجود اصال شهری 

 توانبخشی جزو اتفاقا دادیم ما که رشدی تمام کردیم ایجاد را خانگی مراقبین نداشت وجود اصال

 بودجه درصدیش ۶0 بودجه  و مراکز و. هستند خانواده در که هست افرادی و خانواده بر مبتنی

 قبل از که هست مطالباتی باشیم داده آنجا به باشیم کرده کم دیگری جای از ما که نیست ای

 روزیشبانه مراکز در مزمن روانی بیمار ۵00 و هزار ۱۱ االن که هستند افرادی یعنی دارد وجود

 البته کرد رها جامعه در را ها این شودنمی که هستند جا این قضایی حکم با هم بیشتر که داریم

 به شدند اضافه ها این که موقعی از داشتند را خودشان خاص بودجه آنها که بگویم هم را این

 که این است خانواده بر مبتنی خدمات گسترش ما برنامه ما سیاست. بهزیستی سازمان هایفعالیت

 را ها حداقل من باشم داشته نیاز هم بیشتری مراکز اصال شاید دارم کم مرکز سیصدتا گویممی من

 باید هابچه که هستند مراکزی ها این خانگی هایمراقبت بخش در و روزانه بخش در هم آن گفتم

 گفتار یا کاردرمانی مطب هیچ ما افتاده دور مراکز از برخی در بینیدمی شما نماند دور آموزش از

 همین کنند استفاده توانند می ها بچه این که جایی تنها .نیست شهر آن در فیزیوتراپی یا درمانی

 روانشناختی خدمات، گفتاردرمانی،کاردرمانی خدمات پکیج روزانه مرکز یک و است روزانه مراکز

ebl، که بگوید من به منصف ذهن یک کنندمی دریافت ماه در تومان ۴۴0 با دارد را ورزش ،تغذیه 

 هم و بدهد گفتاردرمانی بدهد کاردرمانی بچه به تواندمی باشد خانواده اختیار در تومان ۴۴0 اگر

 قاعدتا خب بدهد را ذهاب و ایاب هم بدهد بهش غذا وعده یک هر ببیند را بچه این روانشناس یک

 روزی شبانه مراکز در یا .بدهیم ارائه پکیجی را خدمات هستیم مجبور ما شود نمی ها رقم این با

 دارم ایخانواده یک من که ماندمی این  مثل نگهداری در هستند برهزینه که افرادی این ببینید

 قطع که دارم بچه یک، خواندمی درس دانشگاه میرود است نابغه اما cp مغزی فلج من بچه یک

 و ندارد معلولیت که دارم هم بچه یکو نخوانده درس هم اصالً گردنی نخاع قطع است نخاعی
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 کنم خرج دانشگاه میره هست cp که ای بچه از بیشتر نخاعی قطع برای من شاید رودمی مدرسه

 خواهدمی مواج شکت هم خواهد می پوشک هم بچه این چون ست نگهداری صورت در هم علت

 و دارینگه ذات بگذارم فرق هایم بچه بین که نیست این علت و کنیم درمان باید را بستر زخم هم

 به را این فرد بودن شدید ذات و نگهداری ذات. کند می تحمیل ما به را این فرد این مشکل ذات

 قضاییه قوه البته کنیم زور رو افراد دیگر که نیست این در آتی سیاستهای اما .کندمی تحمیل ما

 بفرستد الهویه مجهول بعنوان را افراد و دهد ادامه خودش کار به ممکنه موارد برخی در متاسفانه

 دادیم هااستان به ما که گسترشی اما .کنیم نگهداری را آنها مراکز در که هستیم مجبور هم ما

 در روزانه در ولی نداشتیم رشد درصدهم ده ما شاید  روزی شبانه بخش دراست  مشخص کامال

 خیلی منزل در مراقبت بخش در یا .داشتیم رشد ما صد در صد تا اتیسم مثل هاحوزه از برخی

 جامع قانون بحث بودجه وقتی. هست همین آتی دیگرسیاستهای هایبخش در و .داشتیم رشد

 و مسکن بحث تازه گیریدمی مالک رو صد در ۶0 وقتیمسکن.  بحث اشتغال، بحث در شود اضافه

 درصد ۶0 هست توانبخشی حوزه جاری که ای بودجه همین از است نشده لحاظ اینجا اشتغال

 عرض درمان و بیمه بحث و شود اضافه مسکن بحث ،دانشجویی اشتغال، بحث .گیریممی مالک

 کردم عرض مصاحبه در که هایی اولویت با جامع قانون با و میاید پایین هم بسیار درصد این کردم

 امروز تا خانگی مراقبین طرح. هست خانه در معلولین طرف بهخواهد کرد.  تنزل هم بسیار درصد

 .است مراکز و معلولین جز هم اینها کوچک، های ،خانه داده جواب خوب

 شود؟ می پرداخت مراکز به مقدار چه یارانهمروتی: 

 روزانه مراکز برای. هایک درجه برای البته هست تومان هزار۷۷0ماهی روزیشبانه مراکز یارانه فعال

 داشته رشد درصد ۱۵ حدود دارد وجود که شرایطی با دارد امکان امسال که است تومان هزار ۴۴0

 هایبخش هایگسترش در هم هاگسترش و توانبخشی نه خودش بودجه از درصد ۱۵.باشد
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 غیره و فیزیوتراپی ، درمانی خانه که هاییبخش یعنی هست خدمات خرید بحث روزانه، آموزشی

 . هستند هایشان خانواده کنار در و خانه در ها بچه ولی شود می

 کنند؟ می دریافت چقدر ها۲درجه

 .ناتوم۶۸0 حدود ممکنه .گیرندمی هایک درجه از کمتر درصدی ده حدود معموال انها

 دارد؟ وجود دو و یک درجه از مشخصی آمار آیا

 .داریم دو درجه درصد ۳0 و یک درجه درصد ۷0 حدودا کشور در ما

 گذاریسرمایه که بلوچستان کرمان،سیستان جنوب مثل محروم مناطق در که است این ما سیاست

 نیازمند که دیافرا به توانبخشی خدمات هم چادر زیر که پایین بیاوریم را استانداردها کنندنمی

 .شود هارائ معلولیت دارای کودکان بخصوص هستند

 این از ندتوانمی کسانی چه ؟است صورت چه به مشاوره و مددکاری کلینیک اندازیراه شرایط

 کنند؟ استفاده امتیازات

 یستیبهز اجتماعی حوزه طریق از مددکاری هایکلینیک و بهزیستی خدمات هایمجتمع مجوز

 تالش گذشته هایسال در. باشند داشته هم را توانبخشی هایپرونده وانندتمی ولی شودمی صادر

 خود اگر لیو. شود داده معلولین خود هایتشکل به امکان حد در توانبخشی هایپرونده که کردیم

 کند ندازیا راه مشاوره هایکلینیک این باشد خوانده روانشناسی یا مددکاری که باشد معلولی

 . باشد برخوردار اولویت از  هااندازی راه این در میتواند

 کند؟ موافقت ممکنه دولت شما بنظر معلوالن موعد از پیش بازنشستگی به راجع      

 زمینه شود می باعث ها عرصه این به ورود که کنممی اشاره نکته دو به کارشناس یک عنوان به

 احساس وقتی هست منافعش دنبال خصوصی بخش ، ودش کم معلولیت برای افراد اشتغال های
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 به کار ساعت کاهش باید هم کند شابازنشسته زود باید هم که کندمی استخدام را فردی که کند

 که است این با رابطه در بعد نکته. کندمی کم را معلولیت دارای افراد برای اشتغال زمینه بدهد او

 خیلی هنوز. کند تصویب را آوریالزام قوانین همچین یک خصوصی بخش در تواندنمی گذارقانون

 وضعیت ببینیم و دهیم انجام امتحان یک دولتی بخش مادر بشویم مقوله این وارد که هست زود

 و هابحث درانشااهلل  گرفتیم نتایجی ،چه شده صورت چه به کارکردها است، صورت چه به

 هایمعلولیت که معلولینی بتوانیم ایدش یا. کنیممی ورود هم هاعرصه نآ به بعدی هایپیگیری

 . کنیم برخوردار قضیه این از حداقل را اندکرده دریافت تسهیالت و دارند شدید

 این زا که هستند پیگیر متوسط و  خفیف معلوالن و  نابینایان کاری کسر ساعت ده درخصوص

 رساند؟نمی آسیبی مدت دراز در شما ظراز ن کنند استفاده قانون

 اعتماد معلول فرد نآ به که است این آسیبش دولتی بخش در. زندمی آسیب قطعا مدت دراز در

 است شدیدتر خیلی سیبشآ خصوصی بخش در.وقته نیم آدم دانندمی چون ندهند پست .نکنند

 باالتری کارایی که است افرادی دنبال هست خودش منافع و سود دنبال خصوصی بخش چون

 ساعت کسر او به باید کند احساس وقتی ولی دارد باالیی توانمندی معلول درسته قاعدتا .دارند

 بنابراین. شودمی کم معلول افراد جذب برای شاجاذبه کند فراهم او برای خاص شرایط باید بدهد،

 ایجاد ایزمینه شغلی فرصتهای و صندوق بحث کنید پیگیری عوض در نباشید قضیه این دنبال به

 دیگر نکته. کند ایجاد معلول افراد برای بیشتری شغل که کند گذاریسرمایه بتواند دولت که کند

 شده حمایت اشتغال بحث در بیایند عزیزان خیلی دارم تاکید که است شده حمایت اشتغال بحث

 بخش به فردی موزشآ جای به کردم پیشنهاد که میداد آموزش کامپیوتر که دیدم را فردی مثال

 فرد این برای توانیممی ما و داشت خواهد بهتری کاری شرایط چون شود ملحق حمایتی آموزش

 با کارایی عدم جبران و کارفرما بیمه حق یا بانکی تسهیالت اولویت مثال. شویم لقائ تسهیالت

 یا دولتی کار دنبال به دوستان اکثر است شده معرفی حمایت اشتغال بخش از که ستآنهایی
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. باشند کارآفرینی دنبال به موردی اشتغال جای به کنممی پیشنهاد من دهستن کنند کار که جایی

 دولت که چون. دادن انجام قزوین در موسوی مهندس جناب توسط کارافرینی و اشتغال ایجاد مثل

 همچنین و دهدمی نانآ به که تسهیالتی ها قسط گیریواپس مثل وردآنمی فشار نهاآ به زیاد

 دنبال به اینکه تا است اشتغال جوابگوی مدت کوتاه در که. هست شانپشتوانه بهزیستی سازمان

 . باشند دولتی هایشغل

 شود؟ می همه حال شامل آیا ذهاب و ایاب طرح و مراقبین طرح درخصوص

 خانواده یاعضا و شوندمی نگهداری خانه در که شودمی شدیدی معلولین حال شامل مراقبین طرح

 برای فرد ۳ تا ۲ و دهیممی موزشآ نهاآ به ما کنند ورود طرح این در توانندمی داوطلب افراد یا

 طرح. نندکمی دریافت نیز ناچیزی حقوق یک و گیردمی قرار نانآ اختیار در نگهداری به کمک

 فرد هزار۴00 ما که است این بنده برآورد. است طرح این در توانبخشی یندهآ ست،ا خوبی بسیار

 ۲0 تا هزار ۱۵ جوابگوی ما بودجه حاضر حال در دارد نیاز خدمات این به که داریم معلولیت دارای

 هم و ما مه باید و است توانبخشی شفابخش هاینسخه جز که است لیمسائ از این  است نفر هزار

 هاییوادهخان برای ذهاب و ایاب طرح مورد در.باشیم خدمات این گسترش دنبال به معلولین شما

 رسیدن برای که  معلولینی هم و فرستندمی مدارس یا موزشیآ مراکز به را معلولشان فرزندان که

 از قطعا هک .دارد ادامه کماکان دارند ذهاب و ایاب خدمات به نیاز تحصیلشان یا کار محل به

 .کرد خواهد پیدا گسترش که هست داری اولویت خدمات

 ید؟هست قایل اولویت دارند منزل در معلول چند که هاییخانواده یاآ مراقبین مورد در

 کسانی با اولویت بیشتر ولی. گیرندمی تصمیم شانبودجه اساس بر استانها البته. ینطورههم قطعا

 یا شده فرسوده کندمی مراقبت معلول از که کسی نآ. دارند شدیدتری مراقبتی نیاز که است

 عاجز را خانواده عمال که دارد وجود نظافت در جاییجابه و نقل و حمل در ای عدیده مشکالت

 اتفاق این اینکه بخاطر و سپارندمی مرکزی به را او خانواده نهایتا نشود انجام کار این اگه که کرده
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 به دستشان نیازمندان از زیادی تعداد و کم خدمات حجم چون شوندمی داده اولویت اینها فتدانی

 این اصلی مدافعین از بنده خود چون. شده بینیپیش برایش خوبی یندهآ ولی. نرسیده خدمت این

 . هستم طرح

 چیست؟ ۹۸ سال در شغلی فرصتهای صندوق اجرای و تشکیل به راجع نظرتان

 مختلف هایکمیسون در شد رد باریدچن بودیم شغلی صندوق اجرای پیگیر قانون تصویب از قبل

 نیز هاامهن آیین شود تشکیل شغلی فرصتهای صندوق که داشته الزام شد تصویب که قانون نهایتا

 که کالتیمش از یکی.کندمی باز را سازمان دست خیلی شود تشکیل اگر شد نوشته دولت هییت در

 با اصال هنددمی معلولین به سخت بسیار شرایط با و بانکهاست اختیار در بیشتر تسهیالت داریم

 ما گویندمی افراد خیلی ندارد گذاریسرمایه امکان بهزیستی که این یا. نیستند شناآ توانبخشی

 این و نیمک بکار مشغول را معلول افراد از صدتا ما مثال که کنید گذاریسرمایه فکریم صاحب

 تغالاش امر در باشد گشاراه تواندمی بسیار داشت خواهد مردمی امنای تهیا چون صندوق

 چه هر لتدو که باشیم پیگیرش باید ما و هاتشکل که است داراولویت نکات نآ از و معلولین

 . کند تصویب را امر این سریعتر

 مدیر با مه پارسال ولی داشت خواهم ایمصاحبه هم کاشی خانم با کارآفرینی و اشتغال بحث در

   کنندنمی دریافت کامل را شان بیمه حق داشتم مصاحبه توانا کانون عامل

 حق شد استخدام که معلولی هر ایموردهآ قانون در هست محدود و ناچیز بودجه چونبله درسته. 

 کنیم اتوماتیک استیموخمی که چون بدهد را حقوقش صد در ۵0 تا ۳0 یا بدهد دولت را شابیمه

 متقاضی هزارتا اگر کنید فرض شودمی داده اختصاص که ایبودجه اساس بر اکنون ولی را کار این

 نیمه نصفه مقدار یک کنندمی مدیریت هااستان. شود می داده نفر صد بودجه است کشور در

 بدنبال را اعتراضاتی قطعا الویتها، اساس بر دهندنمی دیگر برخی و دهند می برخی به میدهند

  .اعتبارها محدودیت به گرددمی بر اینها همه و دارد
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 معلول؟ راداف استخدام برای دهند می دست از را انگیزه کارفرماها صورت این در کنیدنمی رفک

 ایجاد شغلی چهی ندهیم اصال اگر. بدهیم نیمه نصفه یا ندهیم اصال یا ندارد وجود بیشتر راه دو

 کرده اماستخد معلول اگر را نفر ۵ کارفرما حداقل شود پرداخت نیمه نصفه اگر ولی شودنمی

 ولی. نکند خراجا راهم نفر ۲ ان شودمی تشویق بنابراین. گیردمی را نفر ۳ بیمه حق الاقل میداند

 شابودجه قطعا قرارداده اتومات که حمایت قانون از موادی و شغلی فرصتهای صندوق با قاعدتا

 . است نبودش از بهتر بودش که هست ابزار یک بعنوان. شود تصویب که آوره الزام

 که هاییلقو رد ارقام و اعداد ؟دبگیر قرار فردا جلسه تاثیر تحت تواندمی حد چه تا مصاحبه این

 ؟ کند ایجاد ممکنه تغییری دادید شما

 هایخشب با که سیاستها این شدن اجرایی برای و کردم عرض را خودم سیاستهای مصاحبه در من

 یاتجزئ در هممکن خودم، دفاتر با و باشم داشته رایزنی سازمان ریاست حوزه و مالی ، ایبودجه

 و دمکر عرض شما خدمت که ستا همینی سیاستها اما هست هم حل قابل. کند بروز اختالفاتی

 صحه کردم عرض که یمسائل همین در  هم محترم وزیر و سازمان محترم ریاست که معتقدم من

 اینکه مگر کند فاحشی فرق خیلی که کنمنمی فک و هست همین هم نهاآ سیاستهای و میگذارند

 باعث مترقبه غیر لهمسئ یک مثال که بیاید پیش لیمسائ یا ایمترقبه غیر اتفاق نکرده خدایی که

 در که تسا همینی سیاستها جریانم در من که نجاییآ تا کل در. گیرد صورت شیفتی یک که شود

 . کردم عرض مصاحبه

 بیشتر را شابخشی بین های هماهنگی که است این دانا قبادی قایآ سازمان ریاست تغییر از بعد

 عزیزان اینکه برای نوشت قرارداد سالمت بیمه با کرده، بیشتر را تعاملش شهرداری با حتی کندمی

 شد نامه تفاهم وارد سازندگی  بسیج با  مسکن با رابطه در همچنین و. کند تامین را شانبیمه

 نوشته خوبی خیلی های نامه تفاهم بتواند هم دیگر هایحوزه در امیدوارم و آیدمی چشم به خیلی

 حتما درمان و بهداشت وزارت و سالمت بیمه ،۶ ماده مورد در امیدوارم خیلی اینکه مخصوصا شود
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 بهداشت وزارت در مدهآ جدیدی وزیر دیگر سوی از و شود برگزار هایینشست بیفتد خوبی اتفاقات

 یا بهزیستی سازمان در که دارید ایبرنامه بیفته اتفاقات این که اگر باشد بخش نوید تواندمی

 باشید؟ داشته نشست  بهداشت وزارت

زیادی  رادهامن خودم به شخصه برایم ارزشمند است فردی که در راس سازمان قرار گرفته نیرو و 

تفاهم  اکره وها را به پای میز مذبتواند سایر دستگاهرد و هم صاحب نفوذ و اعتبار است که دا

رشد  ند رو بهک روتواند یخوردار است. من فکر میکنم میبکشاند و هم اینکه از اعتماد زیاد وزیر بر

ثبتی اه مباشد. یک قضیه امیدوارکننده دیگر هم که وجود داشته در این چند ماهه خیلی دیدگ

 عتیاد دری یا اشندیم پیشگیردارند جناب آقای قبادی. مثال قبال اگر مینسبت به حوزه توانبخشی 

یت از ون حماگویند اولویت ما قانها شاهد این هستید که میاولویت است االن شما در سخنرانی 

ست که اگر ا ۶معلوالن استو این ها نویدبخش است و من فکر میکنم جز ضروریات قانون هم ماد 

ن در قانو ن بندماند .و یکی از کسانی که خیلی تالش کرد ایآن را در نظر نگیریم قانون ابتر می

ه هم کرد کخوا راین از همه نفوذ و اعتبار و آبروی خودم استفادهگنجانده شود خود من بودم.بناب

 بتوانم این را با کمک دکتر قبادی اجرایی کنیم.

 گرفته؟ صورت ایمطالبه آیا عدالت سهام خصوص در 

 مطالباتی کی اینها نبوده استخدام اول روز از اینها بحث دانیدمی که همینطور و ایمکرده مکاتبه ما

 رابطه در رسیمب خوبی جاهای به کنممی رفک و شود داده نهاآ مطالبات تا کردم ورود من که ددارن

 دارایی یا سازیخصوصی سازمان هم اول روز از شوند شاغل نجاآ و بیایند اینکه ولی. مطالباتشان با

 کار ایپ عزیزان این از حمایت درخصوص ولی. کند استخدام را ایعده که نداشت را تفکر این

 قول من اشدبمی فردا که فرصت اولین در و. شود پایمال گذاریمنمی دوستان این از حقی و هستم

 . برسیم مثبتی نتیجه به تا کنم پیگیری که دهممی
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 خوشحال ما خبرش از و کنید اعالم که باشد نشده رونمایی جایی که ندارید طرحی 

 بشویم؟

 معلوالن یبرا کوچک خانه تا دچن آزمایشی ما . هست خانواده بر مبتنی خیلی من امسال برنامه

 به اینکه ایج به یعنی.  بودند پناهبی که هایینآ برای کردیم ایجاد سالمندان همچنین و ذهنی

 خوب خیلی و کنند زندگی نآ در نفر ده تا۸ که کردیم ایجاد خانه یک نهاآ برای بروند سایشگاهآ

 و داد اهیمخو گسترش را المللیبین ارتباطات. داد خواهم گسترش را برنامه قطعا و داده جواب

 کاری نعزیزا این برای سیل کردن فروکش از بعد کرده اعالم که موسساتی از یکی خوشبختانه

 بحث. شویم برخوردار هم نهاآ تخصصی فنی کمکهای از حتما که کرد خواهم دنبال جد به کند

 شروع را طرح این که اخیر سال ۳ در شغل هزار. است مهم خیلی من برای شده حمایت اشتغال

 که لیمعمو هایشغل به نسبت پایداریش دیدیم کردیم بررسی اینکه جالب. شده ایجاد کردیم

 یادیز پیگیری که اساسی بحث و. داد خواهیم گسترشش حتما وبیشتر است  خیلی کردیم ایجاد

. امبوده شرمنده خیلی معلولین معیشتی وضعیت از .دهیم بهبود را معلولین معیشت بحث شودمی

 جامان قضیه این در اساسی جهش  یک بتوانم اگر که کنممی احساس  پرستاری حق مستمری،

 . بود خواهد تر سودهآ وجدانم زیادی حد تا دهم

 دارید؟ کنوانسیون جلسات امسال  یاآ 

 خواهد ادامه روند این و.دادیم آموزش را معلولین کنوانسیون حقوق استان هر در بار اولین برای

. داد خواهند هدام را کار این قدرت با وردیاهلل دکتر و معینی دکتر انشااهلل و۹۸ سال در داشت

 .نندک استفاده مورد این در صاحبنظران کلیه نظرات از که خودم دوستان به کنممی توصیه
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 ندارید؟ نیویورک یا ژنو در جلساتی ۹۸ سال در 

 باید که باشند تهداش گزارشی درخواست اینکه مگر نشده اعالم ما به خارجه وزارت از ایبرنامه فعال

 .کنیم تهیه را تکمیلی گزارشات

 کردنن اعالم امور روند از گزارشی هیچ دوستان و گذشته کنوانسیون جلسه از یکسال دقیقا

 با متعدد اتجلس هم دادیم پاسخ را ایرادات هم شده کار که دارم اطمینان و دهم می تذکر حتما 

 .داد خواهم هارائ را مربوط گزارش فرصت اولین در.داشتیم قضاییه قوه

  باشند یکصدا و متحد هم با دارم تقاضا معلول عزیزان همه از درآخر 

 بتوانیم هم اجرا در انشاال قانون تصویب باعث شد کنوانسیون باعث که شما فکری خوش امیدواریم

 شود کمتر دوستان مشکالت و کنیم استفاده شما سیاست و خرد از

 .گذاشتند کمپین اختیار در را وقتشان که نژاد نحوی دکتر از باتشکر
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