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هفته نامه داالنکوه - گفت و گو
تهیه و تنظیم :  سهیال محمدیان 

قاســم براتی ،دارای مدرک کارشناســی 
 ارشــد در رشــته مشــاوره و راهنمایی، 
با ۲۴ سال خدمتگزاری دراداره بهزیستی  و 10 
سال سابقه مدیریت و در حال حاضر به عنوان 
رئیس بهزیستی شهرستان بویین میاندشت 
در حال فعالیت است. به گزارش داالنکوه به 
مناسبت هفته بهزیستی خبرنگار ما گفت و 
گویی را با وی انجام داده است که در ادامه از نظر 
شما مخاطبین و خوانندگان محترم هفته نامه 

داالنکوه خواهد گذشت :
خبرنگار : چه تعداد ازافراد درشهرستان بویین 
میاندشت تحت پوشــش این نهاد حمایتی 

قراردارند؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : در حال 
حاضر بهزیســتی بوئین میاندشــت دارای 1020 
پرونده می باشــد که از این تعــداد 600  نفر دارای 
معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، 
بیماران اعصاب و روان و 420 نفر تحت حمایت در 
امور اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار، آسیب 

دیدگان اجتماعی و شبه خانواده می باشد. 
خبرنگار : چه تعداد ازدانشــجویان ودانش 
آموزان تحت حمایت می باشند وچه اقداماتی 
درزمینه تحصیلی این عزیزان صورت گرفته 

است؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : در راستای 
حمایت و فراهم نمودن زمینه های مناسب آموزشی 
و تحصیلی فرزنــدان خانواده های تحت پوشــش 
بهزیستی و دانشــجویان دارای معلولیت اقدامات 
متعددی از جمله پرداخت کمک هزینه تحصیلی، 
کمک هزینه ایاب و ذهاب و همچنین پرداخت شهریه 
دانشجویانی که در دانشگاههای غیر دولتی تحصیل 

می نماید صورت پذیرفته است. 
خبرنگار داالنکوه : دربحث درمانی چه میزان 
به مددجویان کمک شده است؟آیا اصال کمکی 

صورت گرفته است ؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :از محل 
اعتبارات سازمان بهزیســتی به افراد تحت حمایت 
که هزینه های درمانی آنها زیــاد و خانواده قادر به 
پرداخت هزینه ها نمی باشــد کمــک صورت می 
گیرد الزم به ذکر اســت در ســال گذشته تا کنون 
مبلغ 745/000/000 ریال کمک هزینه درمان به 
مددجویان تحت حمایت این اداره پرداخت گردیده 

است. 
خبرنگار : یکی از دغدغه های همیشــگی 

مددجویان  مسکن می باشد برای مسکن این 
عزیزان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : بهزیستی 
بوئین میاندشــت در زمینه تامین و تعمیر مسکن 
برای مددجویان فاقد مسکن بر اســاس اعتبارات 
ابالغی سازمان و همچنین با مشــارکت خیرین و 
نیکوکاران اقدام به فعالیت نموده است. از سال 99 
تاکنون با کمک بهزیستی 20 پروژه مسکن افتتاح ، 
45 نفر از مددجویان تحت حمایت جهت جانمایی در 
پروژهای مسکن محرومین به بنیاد مسکن معرفی و 

از تسهیالت مسکن استفاده نموده اند.  
خبرنگار : چه تعداد از مددجویان تحت پوشش 

دارای سوابق بیمه ای می باشند؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :تاکنون 
250 نفر از مددجویان تحــت حمایت دارای بیمه 
خدمات درمانی، 24 نفراز زنان سرپرست خانوار دارای 
بیمه روستاییان وعشایر، 31 نفر از محل اعتبارات 
هدفمندی یارانه ها و سازمان بهزیستی تحت پوشش 

بیمه قرار گرفتند.
خبرنگار : درحوزه اشــتغال مددجویان چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : به منظور 
افزایش سطح مهارت های فنی و فراهم سازی فضایی 
برای توانمند ســازی و بازتوانی افراد جامعه هدف، 
کارگاه های آموزشی متعدد توسط بهزیستی برگزار 
گردیده است. بر اساس اهداف سازمانی افرادی که 
امکان آماده سازی شغلی آنها فراهم باشد خدمات 
متفاوت از قبیل پرداخت تسهیالت خود اشتغالی، 
پرداخت حق بیمه ســهم کارفرمــا، پرداخت حق 
بیمه ســهم خویش فرما و معرفی به مراکز اشتغال 
ارائه می نماید. در سال 99 به 64 نفر از مددجویان 
تحت حمایت بهزیســتی با تخصیص اعتباری بالغ 
بر 32/000/000/000  ریال جهت ایجاد اشــتغال 

تسهیالت اعطا گردیده است.
خبرنگار : دربحــث ازدواج مددجویان چه 

تسهیالتی شامل انان می گردد؟ 
* رئیس بهزیســتی بویین میاندشت :کمک 
هزینه ازدواج به صورت بالعوض به مددجویان تحت 
حمایت در حوزه امور اجتماعی و افراد دارای معلولیت 
از محل اعتبارات مشــارکت های مردمی پرداخت 

می گردد.
خبرنگار : معلولین حوزه امورتوانبخشی عالوه 
به خدمات مستمری چه کمک های دیگری به 

انان می شود؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : در حوزه 
توانبخشی عالوه بر خدمات مستمر مالی خدماتی 
از جمله: شناســایی، ارزیابی و نیازسنجی وسایل و 

تجهیزات کمک توانبخشی، ارائه خدمات و وسایل 
کمک توانبخشی از قبیل ویلچر، واکر،تشک طبی، 
ارتز و پرتز، سمعک و کفش طبی و ... ، خرید خدمات 
و پرداخت کمک هزینه خدمات توانپزشکی شامل) 
کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی 
و شنوایی ســنجی(، پرداخت کمک هزینه جهت 
مناسب سازی خودرو شــخصی و منزل افراد دارای 
معلولیت، پرداخت حق پرستاری و مددکاری افراد 
دارای معلولیت شدید و خیلی شــدید به خانواده 
هایی که فرزند خــود را درمنزل نگهداری میکنند، 
پرداخت حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی، پرداخت 
کمک هزینه لوازم بهداشتی، پرداخت کمک هزینه 
موردی، برگزاری کارگاههای آموزشــی ویژه افراد 
دارای معلولیت، پرداخت کمک هزینه ویژه بیماران 
pku، پرداخت بالعوض ســرمایه کار جهت ایجاد 
اشتغال و توانمند سازی افراد دارای معلولیت از محل 
اعتبارات صندوق کمیته توانبخشی، اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه از محل صندوق های خرد مالی جهت 
اشتغال زایی افراد دارای معلولیت، پرداخت کمک 
هزینه درمان ، پرداخت کمک هزینه وسایل ضروری 
منزل، معافیت از خدمت سربازی بر اساس ماده 26 
قانون حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت، ارائه 
خدمات مددکاری و مشاوره به افراد دارای معلولیت 

ارائه می گردد.
خبرنــگار :در حیطه فرهنگــی  اقدامات 
امورفرهنگی وپیشگیری این اداره شامل چه 

بخش هایی می شود؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :در حوزه 
امور فرهنگی اقدامات و فعالیت های متعدد از قبیل 
ترویج و گسترش عفاف و حجاب، تشکیل مستمر 
جلسات شورای فرهنگی، اجرای برنامه های دینی 
و مذهبی، اجرای نشست و سخنرانی، اجرای مسابقه 
و برگزاری نمایشگاه از دست آوردهای جامعه هدف، 
برگزاری نماز جماعت به صورت مستمر، نصب پوستر 
و تبلیغات محیطی به مناسب های ملی ومذهبی، 
اجرای برنامه هایی در راستای تحقق امر به معروف و 

نهی از منکر و حقوق شهروندی صورت گرفته است.
خبرنگار : یکی ازاقدامات خــوب ادارات در 
بهزیستی بحث سنجش بینایی کودکان است 

دراین خصوص توضیحی بفرمائید؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : بینایی 
سنجی یکی از برنامه های تاثیر گذار در شناسایی 
مشکالت بینایی و تنبلی چشــم در کودکان 6-3 
سال می باشد که به پیشگیری از معلولیت ها منجر 
می گردد. انجام غربالگری بینایی در شهرســتان با 
حضور در پایگاه دائمی و همچنین به صورت سیار 
و مراجعه به روستاهای تابعه صورت پذیرفته است. 

از سال گذشته تاکنون از 1200 کودک  3-6 سال در 
شهرستان 950 کودک مورد غربالگری بینایی قرار 
گرفته که از این تعداد 50 نفر تحت نظارت و مداخله 
اپتومتریست، 5 کودک به متخصص چشم پزشک 
ارجاع و به کودکان نیازمند عینک تحویل داده شد. 
الزم به ذکر است خانواده با باال بردن آگاهی خود در 
این زمینه و مراجعه جهت سنجش بینایی کودکان از 

بروز مشکالت بینایی پیشگیری نمایند.
خبرنگار : دربحث غربالگری شــنوایی چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
* رئیس بهزیســتی بویین میاندشت :برنامه 
غربالگری شنوایی نوزادان در جهت تشخیص زود 
هنگام ناشــنوایی  اجرا می گردد در این برنامه همه 
نوزادان تا قبل از شش ماهگی و همچنین کودکان 
3- 5 سال مورد ارزیابی شــنوایی قرار می گیرند تا 
نوزادان و کودکانی که دارای اختالالت شنوایی می 
باشند شناسایی و در صورت نیاز به اقدامات درمانی و 

کاشت حلزون زمان کافی داشته باشند. 
خبرنگار :  درزمینه پیشگیری ازاعتیاد چه 
اقداماتی و راهکارهایی را پیشنهاد یا انجام 

داده اید؟     
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : بهزیستی 
بوئین میاندشت فعالیت هایی مرتبط با پیشگیری و 
درمان اعتیاد از قبیل برنامه های آگاهسازی از طریق 
آموزش مهارت های زندگی، برگزاری کارگاه های 
آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه عموم افراد، جامعه 
هدف بهزیستی و خانواده های افراد بهبود یافته جهت 
حمایت های روانی و پیشگیری از بازگشت افراد به دام 
اعتیاد و برپایی نمایشگاه پوستر و عکس با همکاری 
گروه همیاران سالمت روان اجتماعی به انجام رسانده 
است. در حوزه درمان نیز مرکز اقامتی ترک اعتیاد 
خانه سبز شهرستان تحت نظارت بهزیستی با هدف 
درمان، بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد 
اعتیاد آور فعالیت و در سال گذشته 240 نفر از مصرف 
کنندگان مواد مخدر با مراجعه به این  مرکز موا مخدر 
را ترک نمودند. ازطرفی بهزیستی با ارائه یاری برگ در 

پرداخت هزینه های مربوطه کمک می نماید.
 خط ملی اعتیاد با شــماره تماس 09628 با هدف 
پیشــگیری،درمان و کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی از اعتیاد به صورت رایگان ارائه دهنده خدمات 
مشاوره و راهنمایی می باشد لذا افراد می توانند بدون 
مراجعه حضوری به مراکز از خدمات مشاوره اعتیاد 

بهره مند گردند.
خبرنگار : درخصوص پیشگیری ازکاهش طالق 
که امروزه در کشورمان به یک معضل تبدیل 
شده است  چه فعالیتهایی صورت گرفته است؟ 
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : بهزیستی 

بوئین میاندشت نیز با هدف حفظ و تحکیم بنیان 
خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه، پیشگیری از 
طالق و عوارض ناشی از آن و همچنین توانمند سازی 
خانواده اقدام به برگزاری کارگاهای آموزشی مهارت 
های زندگی، آموزش خانواده پیش از ازدواج و پس از 
ازدواج،ارائه یاری برگ جهت دریافت خدمات مشاوره 
و روانشناختی از مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی  
و همچنین با ارائه خدمات مشاوره به زوجینی که در 
معرض طالق قرار دارند برای سازش ماندگار تالش 

می نماید.
خبرنگار : یکی ازفعالیتهای این سازمان بحث 
جذب وجلب مشارکت های مردمی است دراین 

خصوص آیا اقدامی صورت گرفته است ؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :در راستای 
اهداف سازمان بهزیستی و به منظور ارتقای سطح 
کیفی و کمی ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی 
بوئین میاندشت نیز به یاری خیرین و جذب مشارکت 
های مردمی نیاز دارد. تاکنون مشارکت های مردمی 
به صورت نقدی و غیر نقدی در قالب فطریه، نذورات 
و طرح های اعالم شــده از سوی سازمان بهزیستی 
جمع آوری گردیده و جهت کمــک به مددجویان 
تحت پوشش توزیع شده است. امید داریم در راستای 
خدمت رسانی به جامعه هدف با حمایت و مشارکت 
خیرین محترم خدمات ارزشمندی را به سر انجام 

برسانیم.
خبرنگار :  انتظارشما ازافکارعمومی ومردم 

چیست؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت : با توجه به 
اینکه بهزیستی یک سازمان حمایتی است و مردم 
شــناخت کافی با فعالیت ها و عملکرد این سازمان 
ندارد انتظار می رود عموم مردم  از طریق رسانه ها و 
فضای مجازی با خدمات متنوع این سازمان آشنایی 
پیدا کرده تا بتوانند در حمایت از افراد دارای معلولیت 
و ارتقای سالمت اجتماعی جامعه خود سهم به سزایی 
داشته باشند. مساله دیگر اینکه افراد دارای معلولیت 
تحت حمایت این سازمان دارای استعداد و توانمندی 
های های بالقوه می باشند که با تغییر نگرش و نگاه 
مثبت جامعه و کار فرمایان نسبت به ایشان فرصت 

شغلی برای این افراد محقق گردد. 
خبرنگار : انتظار شمااز مردم به عنوان کسی 
که با معلولین و مدد جویان در ارتباط مستقیم 
هستید  دربرخورد با این قشر تحت پوشش 

چیست ؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :با عنایت 
به این موضوع که 10 درصد هر جامعه را افراد دارای 
معلولیت تشکیل می دهد و این افراد به دالیل مختلف 
از قبیل ژنتیــک، بیماری، تصادف و ســوانح دارای 
معلولیت گردیده اند انتظار داریم که جامعه، بدون 
هیچ گونه تفاوت، جدایی و تبعیض بــا افراد دارای 
معلولیت برخورد نماید. این افراد دارای محدودیت 
ها و روحیه حساستر نسبت به بقیه افراد جامعه می 
باشند که الزم است برخورد با آنها محتاطانه تر، بدون 

نگاه ترحم آمیز باشد.
خبرنگار :  نحوه جمع آوری کمک های مردمی 

چگونه است؟
* رئیس بهزیستی بویین میاندشت :در حال 
حاضر کمک های مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی 
 ،pos  کمک هی نقدی از طریق پرداخت بادستگاه ،
واریز به شماره حساب مشارکت های مردمی سازمان 
و دریافت کمک های غیر نقدی بــا مراجعه به اداره 
بهزیستی شهرستان واقع در خیابان قدس - جنب 
فروشگاه شــرکت تعاونی مهرپرور جمع آوری می 

گردد.
خبرنگار : ضمن تشکر از شما صحبت پایانی 

خود را بفرمایید.
* رئیس بهزیســتی بویین میاندشت : همه 
نهاد ها و ســازمان ها باید فعالیت هــای خود را بر 
تضمین فرصت های شــغلی مناســب برای افراد 
دارای معلولیــت متمرکز نمایندو بــا برنامه ریزی 
های صحیــح فعالیت هــای منجر به اشــتغال را 
مدیریت نمایند. همچنین با توجه به تصویب قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و عدم اجرایی 
شــدن برخی از مصوبات تمام نهاد ها و سازمان ها 
 تالش نمایند تا این افراد از حقوق شــهروندی خود

 بهره مند گردند.

قاسم براتی - رئیس اداره بهزیستی شهرستان بویین میاندشتداالنکوه

 برابر سازی فرصت ها با تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت
رئیس بهزیستی بویین میاندشت مطرح کرد ؛
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روز بهزیستی و تامین اجتماعی
25 تیرماه هر ســال در کشــورمان ایــران »  روز 
بهزیستی و تامین اجتماعی « نامگذاری شده است. 
سازمان بهزیستی کشــور، به موجب الیحه قانونی 
سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و در زمینه 

تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.
تعریف بهزیستی

در میان تعریف های گوناگون بهزیســتی، تعریف 
سازمان ملل متّحد، از همه پذیرفته شده تر است: 
»سازمان بهزیستی، عبارت اســت از مجموعه ای 
هماهنگ از برنامه ها و فعالیت هایی که زیر نظارت 
یا کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروه های 

آسیب پذیر جامعه، انجام می شود.«
به طور کلّی، پنج گــروه از افــراد جامعه، نیازمند 
محســوب شــده و در برنامه ریزی های سازمان 
بهزیستی کشــور، مورد توجه قرار می گیرند. این 
گروه ها عبارت اند از: کودکان، زنان، سالخوردگان، 
بزهکاران و معلوالن. سازمان بهزیستی، برای کمک 
به حداقل هزینه زندگی افراد و خانواده های نیازمند 
و بی سرپرســت، و ایجاد زمینه های مناسب برای 
خودکفایی آنان برنامه ریزی های وسیعی صورت 

می دهد.
 وظایف سازمان بهزیستی

 تالش برای حفظ کیان خانواده های آسیب دیده 
و آســیب پذیر، نگهداری و مراقبت و توان بخشی 
معلوالن و آماده سازی آنان برای از سرگیری زندگی 
عادی در جامعه، توسعه پژوهش های کاربردی برای 
پیش گیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی 
بازپروری، اصالح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان 
اجتماعی، تأمین موجبات تشویق و جلب مشارکت 
های مردمی به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی 
و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر، و نیز تشویق و 
حمایت از بخش غیر دولتی به منظور سرمایه گذاری 
در هر یک از حالت های توان بخشــی، اجتماعی و 
حمایت، از عمده ترین وظایف و مســؤولیت های 

سازمان بهزیستی ذکر شده است.
سازمان بهزیستی، تنها سازمان و ساختاری در کشور 

ایران اســت که به طور علمی ،به بررسی نارسایی 
ها و مشــکالت اجتماعی می پــردازد و از نیروی 
متخصصان و کارشناســان تحصیل کــرده علوم 
اجتماعی و بهداشتی برخوردار است و به انسان های 
نیازمند کمک می کند. این سازمان تالش می کند تا 
ریشه مشکالت را پیدا کرده و بیماری ها و معضالت 

اجتماعی را از ریشه درمان کرده، از بین ببرد. 
خدمات بهزیستی در ایران

با توجه به فرهنگ غنی اســالم و مردم در ایران، از 
دیربازهمواره طیف وســیعی از خدمات اجتماعی 
توسط خانواده ها، افراد نیکوکار، روحانیت و مساجد 
ارائه می شده و موسسات اجتماعی کوچک و بزرگ با 
تکیه بر نهاد وقف، نه تنها در حوزه بهزیستی بلکه در 
سایر امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به فعالیت 
می پرداختند.نمونه چنین مراکزی، مکتبخانه ها، 
مدارس، حوزه های علمیه، شفاخانه ها، بیمارستان 
ها، کاروانسراها و… که طی قرون متمادی ساخته و 

دایر شده است می باشند.
افزایش مراودات تجاری، سیاســی و فرهنگی در 
قرون اخیر با همسایگان و دولت های منطقه منجر 
به بروز تغییراتی در برخی از حوزه های اجتماعی و 

اقتصادی شده است.
در حوزه بهزیستی اولین یتیم خانه ایران به سبک 
شــبانه روزی مســتقل در تهران محل انبار گندم 
)سابق( و در دوران ناصرالدین شاه ایجاد شد. از آن 
زمان به بعد موسســه های مختلفی از سوی دولت 
ها یا افراد و گروه های خیر برای حمایت از نابینایان 
و ناشنوایان، معلولین ذهنی و جسمی و همچنین 
نیازمندان و بی سرپرستان به وجود آمد که خدمات 

آنها عموماً جنبه رفاهی و آموزشی داشته است.
تا پیــش از پیروزی انقالب اســالمی تشــکیالت 
متمرکزی برای ارائه خدمات بهزیستی وجود نداشت 
و خدمات نسبتاً مشابهی به صورت پراکنده توسط 
دســتگاه های مختلف ارائه می شد. تعدادی از این 

سازمانها عبارت بودند از:
- سازمان ملی رفاه خانواده ایران

- سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان
- سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران

- سازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران
- سازمان ملی رفاه نابینایان ایران

- سازمان زنان

- جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست
پس از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی ایران 
سازمان بهزیستی کشور در بیست و چهارم خرداد 
ماه 1359 براساس مصوبه شــورای عالی انقالب 

اسالمی تشکیل شد.
شهید دکتر محمد علی فیاض بخش پس از آن که 
به پراکندگی سازمان های رفاهی و توانبخشی کشور 
و عدم هماهنگی الزم بین آنهــا پی برد، با کمک و 
همفکری شهید سید محمد باقر لواسانی و تنی چند 
از همفکرانش الیحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور 
را به شورای انقالب پیشنهاد کرد و پس از تصویب 
آن با کار پیگیر و مستمر به سازماندهی تشکیالت 
و برنامه ریزی برای فعالیت نوین سازمان بهزیستی 
پرداخت و در مدت کوتاهی توانست ارگان دولتی 
و کار آمدی برای خدمت به محرومان و مستضعفان 

کشور ایجاد کند.
در تاریخ 59/9/29 سازمان تربیتی شهرداری تهران 
نیز به بهزیستی واگذار شد و در تاریخ 1363/10/16 
بر پایه مصوبه مجلس شورای اســالمی، بار دیگر 
سازمان بهزیستی در شمار ســازمانهای وابسته به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

  بهزیستی از ارکان اصلی جامعه
اصوالً بهزیســتی به مجموعه متشــکل از تدابیر، 
خدمات، فعالیت ها و حمایت های غیر بیمه ای اطالق 
می شود که به منظور بسط رحمت اسالمی در جامعه 
و حفظ ارزش ها و کرامات انسانی، با تکیه بر کمک 
های مردمی و همکاری نزدیک ســازمان های ذی 
ربط انجام می شود و گسترش خدمات توانبخشی، 
حمایتی، بازپروری و کمک به تامین حداقل نیازهای 
اساسی گروه های محروم و کم در آمد را مد نظر دارد.

کانــون اصلی فعالیت هــا و برنامه های ســازمان 
بهزیستی، پیشگیری از فرو پاشــی زندگی افراد و 
خانواده هایی است که به علت مشکالت اقتصادی 
و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی دچار آسیب 
پذیری و ناتوانی های مختلف شده اند و یا از معلولیت 
های جســمی و روانی رنج می برند. بدون تردید، 
خدمت رســانی به این گروه ها با کیفیت مطلوب 
هنگامی امکان پذیر خواهد بــود که یک نهاد ویژه 
برخوردار از توان تخصصی، اقتصــادی، اجرایی و 
سیاسی قوی به شکل منسجم جنبه های گوناگون 
خدمات مورد نیاز محرومان و مستضعفان را عهده 

دار شود.
 تعریف تامین اجتماعی

دیگر سازمان مهم کشور سازمان تامین اجتماعی 
می باشد که بنا بر تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه 
بین المللی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی می تواند 
شامل برنامه های بیمه اجتماعی، برنامه های حمایت 
اجتماعی، برنامه های همگانی، برنامه های تعاونی، 
صندوق های ملی احتیاط، و سایر طرح ها از جمله 
رویکردهای مبتنی بر بازار گردد، که بنا بر روش یا 
قانون ملی، بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک 

کشور را تشکیل می دهند.
 عوامل پیدایش تأمین اجتماعی

اختالف شــرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، 
چگونگــی نظام هــای حاکــم بــر اجتماعات و 
استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه 
انسان ها، در یک سطح نباشــد و همگی نتوانند از 
درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد 
محرومیت هــا و کمبودهای فراوانی بوده اســت؛ 
بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر 
پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد 
و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را 
جست و جو و ارائه می کرد که یکی از آن ها »تأمین 

اجتماعی« است.
به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش»تأمین 
اجتماعی« را در دنیا فراهم آورده اســت: اول، نفع 
شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل 
است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، 
احساس سرنوشت مشــترک که می توان از آن به 

احساس صنفی نیز تعبیر نمود.
حق همگانی

اولین برنامه های تامین اجتماعی مبتنی بر بیمه 
اجباری در اواخر قرن 19 در اروپا بنا نهاده شــدند. 
با این حال، گسترش هر چه بیشتر برنامه های ملی 
تامین اجتماعی در سراسر جهان، که عمدتا نتیجه 
مستعمره زدایی و تاسیس دولت های مستقل جدید 
پس از جنگ جهانی دوم بود طی قرن بیستم صورت 
پذیرفت. گسترش تامین اجتماعی مورد حمایت 
کنوانسیون ها و دستگاه های بین المللی گوناگونی 
قرار گرفته است و شناخت تامین اجتماعی به مثابه 
حق اساسی بشر  به بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 
1948 باز می گردد. در چندین کشور از جمله آلمان 

و برزیل، تامین اجتماعی حقی است که توسط قانون 
اساسی تضمین می گردد. امروزه، بیشتر کشورها 
دارای اشــکالی از سیســتم های تامین اجتماعی 
می باشــند. رایج ترین برنامه تامین اجتماعی در 
سراسر جهان، برای مســتمری های بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، و بازمانــدگان به همراه برنامه هایی 
برای ارائه مزایا به آسیب های ناشی از کار و بیماری 
های حرفه ای، بیماری و بارداری، کمک عائله مندی 

و بیکاری می باشد.
سازمان تأمین اجتماعی

ســازمان تأمین اجتماعی یک ســازمان بیمه گر 
اجتماعی اســت که مأموریت اصلی آن پوشــش 
کارگران مزد و حقوق بگیر )بــه صورت اجباری( و 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به صورت اختیاری( 
است. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک 
ســازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده 
منابع مالی آن از محل حق بیمه ها )با مشارکت بیمه 
شده و کارفرما( تأمین می شــود و متکی به منابع 
دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی ها و سرمایه های 
آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی 
است و نمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و 

مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد.
تکیه گاه اصلی سازمان تأمین اجتماعی مشارکت 
ســه جانبه کارفرمایان، بیمه شــدگان و دولت در 
عرصه های مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری های 
کالن و تأمین منابع مالی اســت. اصــول و مبانی 
بیمه گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین 

اهداف اصلی آن با اهداف کالن نظام اقتصادی کشور 
همسویی کامل وجود دارد.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی برابر استانداردهای 
تعیین شــده به وسیله ســازمان بین المللی کار و 
ســازمان بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده 
و باالترین حد این اســتانداردها را در بر می گیرد. 
چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله 

این سازمان را قانون معین کرده است.
مهم ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی 
برمبنای قانون تأمیــن اجتماعی و مقررات مربوط 

به آن:
- حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری

-  مستمری بازنشستگی
- مستمری از کارافتادگی

- مستمری بازماندگان
- مقرری بیمه بیکاری

- غرامت دستمزد ایام بیماری
- پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

- کمک هزینه ازدواج
بنابراین بهزیستی و تامین اجتماعی از ارکان مهم 
کشور هســتند و نیازمند توجه ویژه مسئولین می 
باشند تا جامعه ای سالم را برای کشور به ارمغان آورد. 
کامال مشخص اســت که جامعه ای دارای سازمان 
بهزیستی و تامین اجتماعی  قوی تری باشد خیلی 
بهتر مشــکالت اجتماعی را حل می کند و در واقع 
آن جامعه آســیب های اجتماعی کمتری دارد و 

همچنین قانونمند تر است.

همه با هم در مسیر بهزیستی، این کانون عشق و فداکاری و ایثار،تا رسیدن به رفاه اجتماعی گام برمی داریم

داالنکوه - گزارش
 فاطمه انصاری فر


