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دوستان و خواننده گان نهایت ارجمند! به سلسله نشر گزارش هفته و معرفی شعبات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 

جهت آگاهی هموطنان عزیز از کارکرد های شعبات متذکره، این هفته گزارشی را از ریاست تنظیم خدمات اجتماعی تهیه 

 .ده آن باشیدنمودیم امید تا پایان خوانن

در مصاحبه که این هفته با "محترم سید عالم هاشمی" رییس ریاست تنظیم خدمات اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهدا 

داشتیم. از زمان تاسیس و مسوولیت های این ریاست جویایی معلومات شدیم. ایشان در پاسخ به این پرسش بیان داشتند که: 

معلولین قبل از مدغم شدن به وزارت کار خود یک وزارت بود و ریاست تنظیم خدمات اجتماعی وزارت دولت در امور شهدا و 

از همان بدوی تاسیس وزارت جز از تشکیالت وزارت بوده؛ اما بعد از مدغم شدن این وزارت ریاست عمومی شد که دو 

ات اجتماعی مستقیم در آن زمان مربوط ریاست دیگر)ریاست شهدا و معلولین( مربوط به این ریاست بود. ریاست تنظیم خدم

میشد. دوباره با ایجاد وزارت شهدا و معلولین این ریاست جز از کلیدی ترین ریاست های این وزارت بوده و تقریبآ یک بخش 

اساسی از فعالیت های وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را به عهده دارد. ریاست متذکره در حال حاضر دارای چهار 

یت است که در بخش های مختلف برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت عرضه خدمات می نمایند. آمریت های که مربوط آمر

 :می شوند به این ریاست عبارت اند از

آمریت بهزیستی: تالش برای تهیه سرپناه برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که شامل زمین و اپارتمان میشود. در 1- 

 .لب مساعدت ها و تنظیم سهمیه حج برای افراد دارای معلولیت از عمده ترین کار های آمریت بهزیستی استضمن ج

آمریت توان بخشی: آمریت است که در قسمت ارایه خدمات صحی فعالت دارد. از مجموعه های کاری این آمریت میتوان از 2-

مرکز در حال حاضر بنابر مشکالتی غیر فعال است؛ اما تالش ها مرکز جامع توان بخشی پیامبر اعظم یاد آور شد هر چند این 

برای از سرگیری فعالیت های این مرکز جریان دارد و با فعال شدن آن این مرکز در بخش های مختلفی چون ناشنوایی, لکنت 

ریت توان بخشی تعدادی زبان, نابینایی, مشکالت ذهنی روانی و فیزیوتراپی عرضه خدمات خواهد نمود. در کنار این خدمات آم

از افراد دارای معلولیت را که دارای امراض صعب العالج هستند و زمینه تداوی شان در داخل کشور مساعد نیست با معرفی و 

هماهنگی وزارت محترم صحت عامه جهت تداوی به خارج از کشور اعزام می نمایند. در قسمت اشتغال زایی برای افراد 

ر دولتی و خصوصی و معرفی افراد دارای معلولیت به شفاخانه های داخلی و خارجی نیز جز از دارای معلولیت در دوای

 .کارکرد های این آمریت به شمار میرود

آمریت پاراالمپیک: در عرصه خدمات ورزشی فعالیت دارد. در این بخش هم دست آورد های خوبی داریم. وزارت دولت 3- 

ورزشی برای تمرینات ورزشکاران خود یک میدان دارد. هم چنان تیم های ورزشی داریم  در امور شهدا و معلولین در استدیوم

که در مسابقات بین المللی به دفعات زیاد اشتراک کردن و خوشبختانه ورزش کاران عزیز ما توانسته اند از این مسابقات مدال 

 .بدست آرند

وسایل ادویه و امکانات آسایش گاه ها را به عهده دارد. در این آمریت حمایه وی: این آمریت مسوولیت نظارت فراهم سازی 4- 

آسایش گاه ها افراد معلول پاراپالژیک بستری اند و از طرف وزارت در زمینه برایشان خدمات ارایه میگردد. برای فعال ما در 

یش گاه ها درآینده های نه چندان دور کابل قندهار و جالل آباد آسایش گاه داریم که عمآل فعالیت دارند. تالش ما برای ساخت آسا

در چهار زون کشور جریان دارد. طرح و پالن این آسایش گاه ها تکمیل شده و ما آن را با وزارت شهر سازی شریک ساخته 

 .ایم

 ایشان می افزایند که: ریاست تنظیم خدمات اجتماعی ضمن ارایه این خدمات در قسمت بورسیه ها و اعزام افراد واجد شرایط

تن  ۸۰خوشبختانه توانستیم ( ۱۳۹۸برای تحصیل به خارج از کشور نیز خدماتی را انجام داده و میدهد. قسمی که همین سال )

از ورثه شهدای نظامی را که شامل وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی می شوند را به کشور دوست هندوستان بفرستیم که در 

تن از افراد دارای معلولیت را تاره معرفی  ۳۵حال حاضر مصروف فراگیری دروس خویش می باشند. در کنار آن به تعداد 

یابی انشاهللا از این بورسیه ها مستفید خواهند شد. اکنون روی سهمیه دیگری که کردیم که بعد از اخذ امتحان در صورت کام

تن است و وزارت تحصیالت عالی به همین زودی ها به ما خواهند داد کار میکنیم. در کنار این وزارت دولت در  ۱۷۵برای 

 ۳۱۷دای ملکی و نظامی میشوند را برای امور شهدا و معلولین تعداد از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را که شامل شه

روز آینده امتحان گرفته شده و برای سپری نمودن  ۲۰یا  ۱۰بورسیه به وزارت تحصیالت عالی معرفی کرده انشاهللا ظرف 

 .دوره تحصیل به هندوستان فرستاده میشوند

جواب میگویند که در گذشته ها توزیع زمین از آقای هاشمی: در مورد توزیع سرپناه و شفافیت در این روند پرسیدیم ایشان در 

در دشت پدوله )چهل دختران( و جا های دیگر برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت صورت گرفته بود و همچنان در حدود 

د آپارتمان را در شهرک شیخ زاهد توزیع نموده بودیم؛ ولی متاسفانه از این که دیگر زمینی در کابل برای توزیع وجو ۲۰۰

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACswuscZ3Lf_WzYlngVXOT8ZrTxKjs-D0Pnj4B6vvmWp090aD8opq-7RZTLJooX1ThjH9PhTF08p-fEGcDPI__zKb11yacLpFkT7s_2Sg2gx_Q2o3vTZ5L9oZ71xJXbt2NPnEw80bvlwOHJ3z-3hTu1kOMbRMMZO9Ryh01r15BXUQoSqP8wzf56ZgoQuUT-kx3lOSsPWw0a6khQ0zZz7fGLyZCbRZRU0Ge90pRpjSzB1aJOBEG18TjXHHG9H99Rs56l8o4nhpONuVgLcfQPJoyrVXgH6KyiDCqsXELKV7zwxbu8MU-YEl6cThfbiHamb0eiA8O0_LE8uK9g5sJBA0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACswuscZ3Lf_WzYlngVXOT8ZrTxKjs-D0Pnj4B6vvmWp090aD8opq-7RZTLJooX1ThjH9PhTF08p-fEGcDPI__zKb11yacLpFkT7s_2Sg2gx_Q2o3vTZ5L9oZ71xJXbt2NPnEw80bvlwOHJ3z-3hTu1kOMbRMMZO9Ryh01r15BXUQoSqP8wzf56ZgoQuUT-kx3lOSsPWw0a6khQ0zZz7fGLyZCbRZRU0Ge90pRpjSzB1aJOBEG18TjXHHG9H99Rs56l8o4nhpONuVgLcfQPJoyrVXgH6KyiDCqsXELKV7zwxbu8MU-YEl6cThfbiHamb0eiA8O0_LE8uK9g5sJBA0&__tn__=%2ANK-R


ندارد و شاروالی محترم کابل نیز از توزیع زمین معذرت خواسته اند، توزیع زمین متوقف است اما به اساس قانون افراد دارای 

افراد  ٪۷٪ ورثه شهید و  ۷معلولیت هرگاه دولت خود یا توسط کدام کشور خارجی شهرک را در ملکیت دولت اعمار کند.

رییس جمهور کمیته را تحت ریاست وزیر محترم شهرسازی توضیف کرده که وزارت دارای معلولیت در آن سهیم اند. اخیرآ 

دولت در امور شهدا و معلولین نیز عضویت این کمیته را دارد. کمیته موصوف به منظور ایجاد یک میکانیزم شفاف و موثر 

وزیع اپارتمان ها برای معلولین و برای چگونه گی ایجاد شهرک ها در مرکز و والیات به میان آمده که با ایجاد شهرک ها ت

 .ورثه شهدای ملکی و نظامی آغاز خواهد شد

وی در رابطه به شفافیت در روند توزیع زمین و اپارتمان میگوید که: در قسمت توزیع سر پناه تنها وزارت دولت در امور شهدا 

ه های مختلف از این جریان نظارت میکنند و به و معلولین تصمیم گیرنده نیست؛ بلکه یک کمیته مختلط از نهاد ها و وزارت خان

اساس طرزالعمل های موجود واجدین شرایط شناسایی شده و توزیع صورت میگیرد. تالش ما )وزارت دولت در امور شهدا و 

 .معلولین( و نهاد های ناظر دیگر بر این است تا باشد که حق به حق دار آن برسد


