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صفحه 2 را بخوانید

 نقش بهزیستی در توسعه رفاه اجتماعی
پر رنگ شود

مرتضوی در نشست با مدیران و معاونین سازمان بهزیستی تأکید کرد 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اهتمام ویژه ای از ســوی دولتمردان و شــخص 
آیت اهلل رئیسی برای خدمت به اقشار آسیب دیده 

جامعه وجود دارد
حضور در جایــگاه خدمت به مردم نعمت و لطفی 

بزرگ از جانب خداوند است

در عادالنه سازی نظام پرداخت حقوق و دستمزد 
توجه ویژه ای به بهزیستی خواهیم داشت

انعقادتفاهمنامههمکاریمناسبسازی
۱۰هزارواحــدمسکونیمعلوالننیازمند

بودجهپیشنهادیسازمانبرایسال
آینده۱۰۰هزارمیلیاردتوماناست

ضرورتاستفادهاز
ظرفیتهایمردمی

مهمتریناقداماتوبرنامههای
اینمرکزدرسالجاري

 رئیس
سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان
 بهزیستی کشور:

 مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور
تاکید کرد:

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
بهزیستی کشورتشریح کرد 
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انعقاد تفاهمنامه همکاری مناسب سازی ۱۰ هزار واحــد مسکونی معلوالن نیازمند فی مابین بنیاد ۱۵ خرداد 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امـــام)ره( و سازمان بهزیستی کشور 

آئین انعقــاد تفاهمنامــه همکاری 
واحــد  هــزار   ۱۰ مناسب ســازی 
مسکونی معلوالن نیازمند فی مابین 
بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی 

کشور برگزار شد.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور در 
آئین انعقــاد تفاهمنامــه همکاری 
واحــد  هــزار   ۱۰ مناسب ســازی 
مسکونی معلوالن نیازمند، گفت: این 
مهم بیشــتر جنبه عمرانی)تسهیل 

سرویس بهداشتی، تردد و ...( دارد.
»علی محمد قادری« رئیس سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه امروزه 
بیشــتر از گذشته نیاز داریم در مسیر 
جهاد تبیین براساس دستورات نظام 
جمهوری اســامی حرکــت کنیم، 
گفــت: در قالب نظــام بودجه، برای 
کمک مؤثر و مســتمر به ولی نعمتان 
ما از ابتــدای انقاب برای ســازمان 
بهزیســتی کشــور بودجه تصویب 
کردنــد ولی واقعاً این کافی نیســت، 
چرا که مردم هستند که در کنار دولت 
با یــک همراهی همیشــگی کمک 
کردند، مســیر خدمت را پیش ببریم 
تا مشــکات مربوط به افــراد دارای 

معلولیت تسهیل شود.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشور، 
موضــوع معلولیــت و ســالمندی را 
چیــزی جدای از زندگی ندانســت و 
عنوان کرد: همه ما در مســیر زندگی 
 دوران افولــی را ســپری خواهیــم

 کرد.
وی درخصــوص انعقــاد تفاهمنامه 
همــکاری مناسب ســازی ۱۰ هزار 
واحد مســکونی معلــوالن نیازمند، 
اذعــان کرد: بنیاد ۱۵ خرداد ســتاد 
اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( به 
یکی از نظام مسائل سازمان بهزیستی 
کشــور ورود پیدا کرد که جای تشکر 
و قدرانی دارد؛ بعضاً مناسب ســازی 
ســرویس  عمرانی)تســهیل  جنبه 
بهداشــتی، تردد و ...( دارد و بخشی 
دیگر تأمین اقام مناسب سازی شده 
اســت. امیدواریم این شــیوه نامه به 
سرعت اجرایی شــود تا برگ زرینی 
برای اقدامات بنیاد ۱۵ خرداد ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( باشد.

قــادری با بیــان اینکه  فــرد دارای 
معلولیــت بیش از یک دهه نمی تواند 
از منزل خارج شــود، موضوع اوقات 
فراغت آنها مطرح می شــود؛ در حال 

 نقش بهزیستی در توسعه رفاه اجتماعی
پررنگ شود

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: نقش ارزشــمند ســازمان 
رفــاه  توســعه  در  بهزیســتی 
اجتماعی و کاهش آســیب ها در 

کشور پررنگ شود.
در  مرتضــوی«  »ســیدصولت 
نشست شورای معاونین سازمان 
بهزیســتی کشــور که جمعی از 
معاونین و مدیران ستادی وزارت 
رفــاه نیز حضور داشــتند، اظهار 
داشت: حضور در جایگاه خدمت 
به مردم نعمــت و لطفی بزرگ از 

جانب خداوند است.
وی بــا تأکید بر نقش ارزشــمند 
بــه  خدمــت  در  بهزیســتی 

خانواده های آسیب دیده و دارای 
معلولیــت، افزود: ایــن فرصت را 
باید غنیمت دانســت و از آن برای 
توســعه رفاه اجتماعی در جامعه 

بهره مند شد.
مرتضوی بــا تقدیــر از اقدامات 
و ابتــکارات مدیــران و کارکنان 
بهزیستی، گفت: اهتمام ویژه ای 
از ســوی دولتمردان و شــخص 
آیت اهلل رئیســی برای خدمت به 
اقشار آســیب دیده جامعه وجود 

دارد.
وزیر تعــاون، کار  و رفاه اجتماعی 
اظهار داشــت: نقش بهزیستی در 
توســعه رفاه اجتماعی کشور باید 

بیش از پیش پررنگ شود.
وی بــه اهمیت توســعه اقدامات 
پیشــگیرانه در حوزه های اقدام و 
خدمات سازمان بهزیستی اشاره 
کــرد و گفت: کاهــش جمعیت 
معلولیــن، کاهش آســیب های 
اجتماعی و گســترش ســامت 
همگانی باید با اقدامات فرهنگی و 
تولید محتوای خاقانه و اثربخش 

دنبال شود.
مرتضــوی همراهی و مشــارکت 
مردمی را یکی از ارکان توســعه 
رفاه اجتماعی نام برد و بیان کرد: 
ابزار گسترش مشــارکت و جلب 
حمایت مــادی و معنوی خیرین 

داخــل و خارج از کشــور در این 
سازمان فراهم است.

وی تشکیل گروه های حل مسأله 
را در وزارتخانــه مهم عنوان کرد 
و گفت: حوزه مســائل ســازمان 
بهزیســتی و تاش برای کاهش 
مشــکات موجود این مجموعه 
یکی از اولویت های ما محســوب 

می شود.
وزیــر کار به معیشــت کارکنان 
ســازمان بهزیستی نیز اشاره کرد 
و افــزود: در عادالنه ســازی نظام 
پرداخت حقوق و دستمزد توجه 
ویژه ای بــه بهزیســتی خواهیم 

داشت.

مرتضوی در نشست با مدیران و معاونین سازمان 
بهزیستی تأکید کرد 

 مرتضوی: 
کاهش 
جمعیت 
معلولین، 
کاهش 
آسیب های 
اجتماعی و 
گسترش 
سالمت 
همگانی باید 
با اقدامات 
فرهنگی و 
تولید محتوای 
خالقانه و 
اثربخش 
دنبال شود

قادری: بنیاد 1۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به سمت ارائه خدمات تخصصی به افراد 
دارای معلولیت در حرکت است و به عنوان کارگزار 
نقش مؤثری در حوزه خدمت رسانی دارد
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انعقاد تفاهمنامه همکاری مناسب سازی ۱۰ هزار واحــد مسکونی معلوالن نیازمند فی مابین بنیاد ۱۵ خرداد 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امـــام)ره( و سازمان بهزیستی کشور 

 بودجه پیشنهادی سازمان برای سال آینده 
 100 هزار میلیارد تومان است

نقش معاونت توسعه مدیریت و منابع 
به عنوان اهرمی جهت تقویت زنجیره 
ارزش سازمان بهزیســتی انکار ناپذیر 
اســت.یکی از مهم تریــن ویژگی های 
این معاونت عاوه بر داشتن تخصیص 
در زمینه های مرتبط ، اشــراف کامل بر 
فعالیت ها،خدمات و فرایندهای ســایر 
حوزه های سازمان اســت که بدون آن 
فعالیت ها و خدمات ســازمان از کارایی 
و اثر بخشــی الزم برخــوردار نخواهند 
بود .آنطــور که »علیرضا  انجاســی 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی کشــور« می گوید: نقش این 
معاونت را می توان به عنوان پیوند دهنده 
دانش تخصصی با اهداف ، مأموریت ها و 

راهبردهای سازمان ترسیم کرد .
وی مهم ترین اتفاق و حرکت در معاونت 
توســعه مدیریت و منابع بهزیســتی 
را،تخصیــص به موقــع پرداخت های 
متمرکــز و اباغ های انســانی می داند 
و می افزایــد : این مهم موجب شــده تا 
اباغ های استانی در برخی از فعالیت ها 
در ۸ ماهه معادل ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رشد 
داشته باشــد که از جمله آن می توان به 
کمک به تأمین وســایل توانبخشــی، 
مناســب ســازی ، ایاب و ذهاب و سایر 
فعالیت های حوزه های تخصصی اشاره 

کرد.
انجاســی در ادامه ، تحت پوشش قرار 
دادن ۱۶۰ هــزار خانوار پشــت نوبتی 
دریافت مستمری در ســال ۱۴۰۱،به 
صفر رساندن پشــت نوبتی افراد دارای 
ضایعه نخاعی، به صفر رســاندن پشت 
نوبتی خانوارهای دارای فرزند چند قلو، 
تأمین اعتبار خدمات رفاهی کارکنان 
و بازنشســتگان، تمهیدات الزم جهت 
بهره مندی کلیه کارکنان و مددجویان 
در سطح کشــور از اردوگاه ها و تأمین 
اعتبار تعداد۵۵۴ نفر نیروی اســتخدام 
جدید را از دیگــر اقدامات این معاونت 

ذکر می کند.
وی در خصــوص بودجه ســال آینده 
بهزیســتی می گوید:معاونت توســعه 
مدیریت و منابع از طریق هم افزایی با سایر 
حوزه های سازمان، ادارات کل استانی و 
ذینفعان و همراستا با بخشنامه بودجه 
ســال ۱۴۰2 اقدام به تدوین و پیشنهاد 
الیحه بودجــه ۱۴۰2 و تقدیــم آن به 
ســازمان برنامه و بودجه کرد. براساس 
بررســی های صورت گرفته و با توجه به 
مأموریت های محوله به سازمان و اهداف 
تعیین شــده در اسناد باالدستی بودجه 
پیشنهادی سازمان در سال ۱۴۰2 بالغ 

بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردید.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی کشور ،همچنین درباره بودجه 
امسال بهزیســتی تصریح کرد:بودجه 
سال ۱۴۰۱ این سازمان نسبت به سال 
۱۴۰۰ از ۴7 درصد رشد برخوردار بوده 
اســت .در واقع می تــوان گفت که این 
اعتبار تقریباً 2۵درصد از اعتبارات مورد 

نیاز سازمان جهت اجرای قوانین است.
انجاســی ، نزدیــک کــردن کمک 
هزینه های نگهداری در مراکز متناسب 
با نرخ تورم، تحت پوشش قرار دادن افراد 
پشت نوبتی خدمات از جمله مستمری 
و حــق پرســتاری و مددکاری،تأمین 
وســایل توانبخشی متناســب با نیاز 
مددجویان،تأمین هزینه های وســایل 
بهداشتی افراد دارای معلولیت،کمک 
به امنیت غذا و تغذیه مددجویان،تاش 
حداکثری جهت پیشبرد اهداف تعیین 
شــده در راســتای کنتــرل و کاهش 
آســیب های اجتماعی و پیشگیری از 
معلولیت ها،تــاش حداکثری جهت 
تأمیــن هزینه های جبــران خدمت 
کارکنان در سراسر کشورو توجه خاص 
به وضعیت معیشتی بازنشستگان را از 
مهم ترین اولویت های آتی این معاونت 

می داند که در دستور کار قرار دارد.

 معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان بهزیستی کشور:

حاضر ظرفیت گردشــگری آســان 
و در دسترس در کشــور وجود دارد؛ 
لذا باید بتوانیــم در آینده ای نزدیک 
پردیس توانمندســازی راه اندازی و 
فرهنگسازی کنیم. این در حالی است 
که در کشور بیش از ۱۰۰ هزار کودک 
اســتثنایی و بیش از یــک میلیون و 
۸۰۰ هزار فرد دارای معلولیت وجود 

دارد .
رئیس ســازمان بهزیســتی کشور، 
عنــوان کرد: بنیاد ۱۵ خرداد ســتاد 
اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( به 
سمت ارائه خدمات تخصصی به افراد 
دارای معلولیت در حرکت اســت و به 
عنوان کارگزار نقش مؤثری در حوزه 

خدمت رسانی دارد.
وی همچنیــن از برگزاری نشســت 
آتــی ســتاد هماهنگــی و پیگیری 
مناسب سازی کشــور با حضور وزیر 

کشور خبر داد. 

نقش ســتاد اجرایــی فرمان 
به  امــام)ره( کمک  حضــرت 

محرومان است
در ادامه »سید مصطفی سیدهاشمی« 
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( با اشــاره به اینکه ۱۰ 
درصد جمعیت کشــور افــراد دارای 
معلولیت هســتند که از ایــن تعداد 
2 درصــد قابل شناســایی هســتند، 
گفت: باید برای این 2 درصد جمعیت 
برنامه ریزی کرد؛ نقش ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امــام)ره( کمک به 
محرومان است؛ از این رو، آماده سازی 
فضای عمومی مبنی بــر ارائه خدمت 
بــه طبقات محروم جامعــه به منظور 
برقــراری عدالت اجتماعــی و ارتقاء 
ســامت و بهبود کیفیت زندگی افراد 
دارای معلولیت کشور را در این تفاهم 

دنبال می کنیم.
معــاون هماهنگــی ســتاد اجرایی 
فرمان حضــرت امــام)ره( کمک به 
ســاخت معلوالن، بینایی ســنجی و 
ارزیابی  دانش آمــوزان،  ناشــنوایی 
اســکلتی دانش آمــوزان، کمک به 
کم شنوایی)تأمین ســمعک( و ... را 
از اقدامات بنیاد ۱۵ خرداد برشــمرد 
و گفــت: وعده بعدی ما ســاماندهی 
سمعک اســت و امیدواریم با تأمین 
ســمعک قــدم بزرگی در راســتای 
 کمک به ســازمان بهزیســتی کشور 

برداریم.

انجالسی:
بودجه سال 
1401 این 

سازمان 
نسبت به سال 
1400 از 47 
درصد رشد 

برخوردار 
بوده است .در 
واقع می توان 

گفت که این 
اعتبار تقریباً 

2۵درصد 
از اعتبارات 

مورد نیاز 
سازمان جهت 
اجرای قوانین 

است

سیدهاشمی: نقش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( کمک به محرومان 
است؛ از این رو، آماده سازی فضای عمومی مبنی بر ارائه خدمت به طبقات 
محروم جامعه به منظور برقراری عدالت اجتماعی و ارتقاء سالمت و بهبود 

کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت کشور را در این تفاهم دنبال می کنیم
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آنچه از آن به عنوان نظارت بــر عملکردها و مأموریت های 
سازمان در حوزه های ستادی، صف و شرکای سازمان اطاق 
می شــود، دایره گســترده ای از موضوعات متنوع را شامل 
می شود. از نظارت بر عملکرد سطوح مدیریتی و کارشناسی 
گرفته تا انطباق هزینه کردها بر عملکردها، حسن عملکرد 
مراکز و مؤسسات تحت نظارت سازمان، ارائه خدمات عادالنه 
به جامعه هدف سازمان و.... که تنها بخشی از وظایف نظارتی 
سازمان بهزیستی کشور می باشد. مسلم است که نظارت بر 
فعالیت ها و مأموریت های گســترده از عهده دفتر بازرسی 
و کارشناســان مرتبط به تنهایی خارج است، بلکه شاید در 
نگاهی مطلوب گرایانه با همراهی دیگر حوزه های ســتادی 
نیز خارج باشد. تعدد مسئولیت ها که هم در کمیت و هم در 
تنوع خدمات، نظارت ایده آل را مشکل کرده است . از طرفی 
انجام رکن اساســی نظارت یعنی بازدید از ادارات، مراکز و 
مؤسســات را دچار چالش کرده است. شاید نیاز به ده ها تیم 
نظارتی باشد که فارغ از مســئولیت های ستادی و دفتری 
صرفا در میدان حاضر باشــند وانبــوه مأموریت های برون 
سپاری شده سازمان را رصد و بازدید نمایند. از طرفی تنوع 
مســئولیت ها نیز موضوع بکارگیری نیروی جامع با اشراف 
به همه فعالیت های ســازمان را  اجتناب ناپذیر کرده است. 
تصور کنید یک کارشناس شهرستانی در حوزه پیشگیری 
یــا اجتماعی که از قضا به دلیل کمبــود نیرو باید رابط دفتر 
بازرسی شهرستان هم باشد، چطور می تواند به همه مراکز 
مرتبط با سازمان در یک شهرستان بصورت مستمر سرکشی 
کند و به همه موضوعات از جمله: اجتماعی، اعتیاد، مشاوره، 
توانبخشی و ... اشراف دقیق داشته باشد. دراولین نگاه شاید 
چالش کمبود نیرو ذهن را به ســمت جذب نیروی انسانی 
رهنمون کرده و نگاه و رویکردهــای جدید این نگاه را نفی 
کند . بنابراین باید پرسید که در این زمینه چاره راه چیست؟

براســاس نگاه راهبردی شــکل گرفته در دفتر بازرســی و 
همچنین با مطالعه تجربیات گذشته سازمان بهزیستی در 
حوزه نظارت بنظر می رســد چند رویکرد اساسی می تواند 

راهگشا باشد.

1- تمرکز بر فرآیندهای سازمانی
حوزه های نظارتی یک ســازمان در کنار بررســی مجدانه 
گزارشــات و تخلفات موردی، نیاز دارند براســاس رویکرد 
پیشگیرانه نسبت به بررسی و شناسایی فرآیندهای تخلف 
آفرین یا به عبارت دقیق تر گلوگاه های فساد اهتمام ورزند. 
تجربه بررســی تخلفات صورت گرفته نشان می دهد که در 
بســیاری از موارد عملکرد ضعیف یا تخلف براساس ایرادات 
فرآیندی شــکل گرفته است. به این معنا که افراد یا گروه ها 
یا عامدانــه از خلل ها و ضعف های فرآیندی سوءاســتفاده 
می کنند و فســاد یا تخلف رخ می دهد و یا براســاس ضعف 
در فرآیند دچار اهمال و ضعف عملکرد غیرعامدانه می شوند 
که در هــر دو بخش نقصان در ارائه خدمت رخ می دهد. این 
امر یکی از مهم ترین دالیل تجمیع نظارت و ارزیابی در یک 
دفتر ســازمانی اســت. از این رو ارزیابی عملکرد می تواند با 

ارزیابی فرآیندهای جاری ســازمان به بهبود نظارت کمک 
کند. دفتر بازرسی سازمان در حال حاضر جدا از فرایندهای 
جشــنواره های ارزیابی در سطح کشــوری مشغول تدوین 
برنامه ارزیابی فرآیندهای جاری است. دفتر بازرسی سازمان 
می بایست با بصیرت نظام مند در جهت ارزیابی اقدام کرده 
و ســپس در عملکرد حوزه های مختلف ورود و براســاس 
ارزیابی صورت گرفته نسبت به تصمیم سازی ارکان سازمان 
اقدام کند. در کنار این نگاه، نســبت به بررسی گزارشات و 
تخلفات موردی صرف نظــر از تعیین تکلیف هر گزارش یا 
شــکایت بصورت مجزا نسبت به بررسی خألهای فرآیندی 
که منجر به شکل گیری تخلف شده است نیز اهتمام دارد. به 
معنای دقیق تر در دفتر بازرسی هر گزارش شکایت یا تخلف 

می تواند تبدیل به یک گزارش بهبود فرآیند شود.

2- ظرفیت تمام نشدنی مردم در نظارت
سازمان بهزیســتی به عنوان یک سازمان دولتی می بایست 
در کنار وظایف و تکالیف خود، تســهیل گر خدمت »مردم 
به مردم«باشد. چرا که بهترین نوع خدمت رسانی در جوامع 
آنجایی است که مردم پای کار آمده اند. رویکرد فعلی سازمان 
با الهــام از رویکردهای کان حاکمیت و دولت و براســاس 
سیاست های تحولی ریاست محترم ســازمان، در راستای 
مردمي ســازی خدمات دولت، در حوزه نظارت نیز می تواند 
راهگشــا باشــد. به عبارت دقیق تر همانطور که سازمان در 
مقطعی از زمان در راســتای سیاست کوچک سازی دولت، 
مأموریت های خود را به بخش غیردولتی سپرد و البته سازو 
کار نظارت بر آن را نیز تعریف کرد، امروز نیز می تواند بخشی از 
نظارت بر مأموریت های برون سپاری شده را به مردم بسپارد. 
بهترین گزارشــگران فساد و بهترین عیون مردم هستند که 
براساس دغدغه اجتماعی و بدون چشمداشت های مالی و.... 
می توانند بازوی سازمان در امر نظارت باشند. پرواضح است 
که این مهم نیز به تدوین فرآیند مشــخص جهت آموزش و 

پذیرش گروه های مردمی به عنوان همیاران مردمی سازمان 
ربــط دارد. آنچه بعنوان تجربه محدود دردفتر بازرســی در 
چندماه گذشــته بصورت آزمایشــی صورت گرفته است، 
نشان می دهد این مهم می تواند راهگشا باشد. مأموریت های 
سازمان آنقدر دلنشــین و جذاب است که یک فرد نیکوکار 
یا یک گــروه اجتماعی فعال در عرصه محله یا یک مجموعه 
مردم نهاد می تواند به عنوان چشــم ناظر سازمان به دستگاه 
دولتی کمک شایانی کند. دفتر بازرسی در این بخش مشغول 
تدوین فرآیند نظارت مردمی در بستر سامانه دیده بان است.

3- هوشمندسازی نظارت 
هوشمندسازی در تمامی عرصه های ســازمانی اگر صرفاً به 
چشــم الکترونیک سازی دیده شود راهگشا نخواهد بود. الزم 
است ابتدا فرآیندی هوشمند، کارآمد و بازخوردی تدوین شود 
و سپس بر بستر یک ســامانه هوشمند و آناین از مواهب آن 
بهره برد. به لطف خدا و همت همکاران و مدیران سابق و اسبق 
این دفتر، بستری هوشــمند در حال حاضر در دفتر بازرسی 
با عنوان ســامانه »دیده بان« فعال است. هرچند آنچه تجربه 
بیش از دوســاله کارکرد این سامانه اســت نشان از بهره وری 
پایین این ســامانه دارد، لذا ضروری می نماید نسبت به ارتقا و 
بازخوردی نمودن این بستر حرکت نماییم. در ماه های گذشته 
دو اتفاق مهم در خصوص ارتقاي فرآیندی ســامانه دیده بان 
به سمت یک ســامانه جامع نظارت مردمی برداشته شد ؛اول 
برنامه ریزی درخصوص ارتقای سامانه با اضافه کردن پروفایل 

کاربــری، )امکان گزارش گیری بــه تفکیک ریز موضوعات و 
امکان دریافت گزارش تحلیلی براســاس داده های هوشمند 
و.... که این ســامانه را به سمت یک سامانه بازخوردی حرکت 
دهد(. دوم ؛پیش از به نتیجه رســیدن ارتقای سامانه، نسبت 
به تدوین و تحلیل گــزارش موضوعی مانند گزارش تحلیلی 
شهریه دانشجویی و.... و ارسال به ریاست، معاونین و مدیران 
ســازمان اقدام شده است. امید داریم در آینده نزدیک سامانه 
»دیده بان« به عنوان یک بستر مناسب شکایت و گزارش برای 
مردم و جامعه هدف و یک نظام هوشــمند برای تصویرسازی 
و تصمیم ســازی مدیران از آنچه در خط مقدم ارائه خدمات 
می گذرد، باشد. بدیهی اســت در جهت بهبود فرآیندهای 
نظارت مــوارد متعددی را غیر از آنچه گفته شــد می توان 
ذکرکرد. آنچنان که پیش از ایــن با طراحی، تدوین و اباغ 
نظام نامه نظارتی در دفتر بازرســی نسبت به طراحی یک 
فرآیند همگرا و شاخص مند در حوزه نظارت اقدام شده است 
که در حال حاضر فعال و البته چندی پیش آسیب شناسی و 

بهبود و ارتقای این برنامه آغاز شده است.

بهزیستی ؛تسهیل گر خدمت »مردم به مردم«

هوشمندسازی در تمامی عرصه های سازمانی اگر صرفاً به چشم 
الکترونیک سازی دیده شود راهگشا نخواهد بود. الزم است ابتدا 
فرآیندی هوشمند، کارآمد و بازخوردی تدوین شود و سپس بر 
بستر یک سامانه هوشمند و آنالین از مواهب آن بهره برد

 دفتر بازرسی 
سازمان 
می بایست با 
بصیرت نظام مند 
در جهت ارزیابی 
اقدام کرده و 
سپس عملکرد 
حوزه های مختلف 
ورود و براساس 
ارزیابی صورت 
گرفته نسبت به 
تصمیم سازی 
ارکان سازمان 
اقدام کند. 
در کنار این 
نگاه، نسبت 
به بررسی 
گزارشات و 
تخلفات موردی 
صرف نظر از 
تعیین تکلیف 
هر گزارش یا 
شکایت بصورت 
مجزا نسبت به 
بررسی خألهای 
فرآیندی 
که منجر به 
شکل گیری 
تخلف شده 
است نیز 
اهتمام دارد

سیدمحمدجواد حسینی
مشاور رئیس و سرپرست دفتر بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
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داشتن کسب و کاری با حداکثر بهینگی رؤیای هر سازمانی هست. آنچه 
سازمان ها به دنبال آن هستند نمایش اطالعات سریع ولی راهبردی و 

بسیار خاص از وضعیت عمومی خود می باشد تا بتوانند بهترین تصمیم را 
در کمترین زمان ممکن بگیرند و نتیجه آن افزایش بهره وری و در نتیجه 

ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مندی خواهد بود

هوشمندسازی 
یعنی بهره گیری 

از ابزارها و 
تکنیک های فنی 
و اطالعاتی جهت 
مدیریت صحیح 

امور، تسهیل 
فعالیت ها، ارتقا 

و اصالح سبک 
زندگی، شتاب 

بخشیدن به 
اجرای دقیق 
و حرفه ای تر 
امور، کاهش 

مصرف انرژی 
و بهره برداری 

حداکثری 
از خدمات 

حوزه فناوری 
اطالعات در 

راستای ارتقاي 
شاخص های 

زندگی فردی و 
اجتماعی است

 افزایش روز به روز حجم اطاعات و تغییرات شــتابان 
محیطی و ضــرورت ایجاد ارتباط مســتمر با محیط 
پیچیــده و پویا، نیازمند مدیریت دانش جهت کســب 
دانش، توزیع دانش ســازماندهی و تحلیل و تفســیر 
مناسب آنها می باشد.از این رو مدیریت دانش به مدیران 
کمک می کند تا در تحلیل اطاعات و انتخاب درســت 
آنها تصمیمات ســنجیده تری را اتخاذ کند تا سازمان 
خود را جهت رشــد و پیشــرفت با محیط سازگار کند. 
در واقع ســازمان ها دریافته اند جهت کســب موفقیت 
در مأموریت های خود چــه در دنیای کنونی و چه آتی 
به چیزی بیش از دســتیابی اتفاقی و ناآگاهانه به دانش 
یکپارچه نیاز دارند. برای مدیریت این دانش که به مثابه 
یک منبع حیاتی در سازمان هوشمند تلقی می شود به 
افرادی نیاز هست که دانش را شناسایی و درک کرده و 
به ترتیبی تأثیر واقعی دانش را در سازمان مستندسازی 
کنند. حرکت به ســمت هوشمندســازی که بخشی 
از شــفافیت را هم پوشــش می دهد یکی از اقداماتی 
است که سازمان بهزیســتی انجام داده است .با عبداهلل 
کرم زاده رئیس مرکــز فناوری اطاعات ،امنیت فضای 
مجازی ، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور 
در خصوص هوشمند سازی به گفت و گو نشسته ایم که 

می خوانید:

  در خصوص هوشمند سازی توضیح دهید؟
در تعریــف عامــه هوشمند ســازی می تــوان گفــت که 
هوشمندسازی یعنی بهره گیری از ابزارها و تکنیک های فنی 
و اطاعاتی جهت مدیریت صحیح امور، تسهیل فعالیت ها، 
ارتقا و اصاح ســبک زندگی، شتاب بخشــیدن به اجرای 
دقیق و حرفه ای تر امور، کاهش مصرف انرژی و بهره برداری 
حداکثــری از خدمات حوزه فناوری اطاعات در راســتای 

ارتقاي  شاخص های زندگی فردی و اجتماعی است. 

  نقش هوشمندسازی در ســازمان چیست و چه 
دستاوردها و مزایایی می تواند داشته باشد ؟

   داشتن کسب و کاری با حداکثر بهینگی رؤیای هر سازمانی 
هست. آنچه سازمان ها به دنبال آن هستند نمایش اطاعات 
ســریع ولی راهبردی و بسیار خاص از وضعیت عمومی خود 
می باشد تا بتوانند بهترین تصمیم را در کمترین زمان ممکن 
بگیرند و نتیجه آن افزایش بهره وری و در نتیجه ارائه خدمات 
بهتر و افزایش رضایت  مندی خواهد بود. هوش ســازمانی با 
توجه و تمرکز بر رشد و تقویت ســازمان می تواند موفقیت 
سازمان را تضمین کند. در خصوص اینکه چه دستاوردها و 
مزایایی می تواند داشــته باشد باید گفت که ؛ تسریع در ارائه 
خدمات و کاهــش دادن زمان فرآیندها، کاهش هزینه های 
نیروی انسانی، ارائه سرویس های بدون تعطیلی، شفاف بودن 
کسب و کار، تشکیل پایگاه های دانش برای آموزش و توسعه 
کســب و کار ازجمله مزایای هوشمندسازی است که برای 

سازمان ها وجود دارد. 

  تفاوت سازمان های هوشمند و سنتی در چیست؟ 
   هوشمندی ســازمان های سنتی به هوشمندی افرادی که 
در آنجا کار می کنند و همچنین مدیران آن سازمان وابسته 
می باشد. اما سازمان های هوشــمند تفاوت هایی دارند. در 
این ســازمان ها اطاعات به صورت هوشــمند وجود دارد. 
همچنین عاوه بر بهره گیری از هوشــمندی عناصر داخلی 
به هوشمندی فراگیر می رســند که مستقل از هوشمندی 
اجزای آنها می باشد. اولین مشخصه سازمان های هوشمند 
نوع تغییر پذیری آنها اســت. سازمان هایی که بدون فناوری 

هوشمند، اداره می شوند تنها به اندازه تغییر مدیرشان تغییر 
می کنند چراکه مدیر باید برای هر نوع تغییر در سازمان وقت 
و انــرژی صرف کند تا بتواند داده ها را تحلیل کند و به جذب 

کارکنان و مشارکت آنها بپردازد. 

  درخصوص اقدامات سازمان بهزیستی برای حرکت 
به سوی سازمان هوشمند توضیح  دهید؟

 از زمان انتصاب ریاست سازمان بهزیستی کشور چهار راهبرد 
اصلی و اساسی همچون ؛شفافیت، مردمی سازی، کارآمدی 
و هوشمند سازی در دســتور کار سازمان قرار گرفته و الزمه 
حرکت به سمت هوشمندســازی که بخشی از شفافیت را 
هم پوشش خواهد داد، الکترونیکی کردن خدمات سازمان 
است که می توان به ایجاد پنجره واحد خدمات در پیشخوان 
مجازی ســازمان و الکترونیکی کــردن ۵۴ خدمت مصوب 
سازمان، طراحی و اســتقرار سامانه جامع خدمات سازمان، 
طراحی داشبوردهای مدیریتی سازمان با ۶2 گزارش جهت 
تصمیم گیری برای مدیران ســازمان، استقرار مرکز تماس 

فناوری اطاعات )مرکز تماس فناوری اطاعات با ۵ نیروی 
انسانی از طریق ۵ خط تلفن، سامانه تیکتینگ و چت آناین 
پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه های سازمان تا سطح مراکز 
و مددجویان را انجام می دهند( و ارتباط الکترونیک با ســایر 
دستگاه ها از طریق وب سرویس )بانک مرکزی/ دستگاه های 
حمل و نقل/ شرکت های آب، برق، گاز /پلیس راهور/ پلیس 

فراجا / کمیته امداد امام خمینی )ره( و ...( اشاره کرد. 

  سامانه جامع خدمات بهزیستی چه سامانه ای است؟ 
 سامانه جامع خدمات بهزیستی کشور در واقع یک سیستم 
اطاعاتی اســت که امکان ارائه خدمت به مددجویان، افراد 
تحت پوشش ســازمان و واجدین شــرایط دریافت کننده 
خدمات عمومی سازمان را در سطح کشور با اهدافی از قبیل:  
افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از خدمات قابل ارائه سازمان 
بهزیستی ، تسهیل دسترســی به خدمات توسط گروه هاي 
هدف ، گســترش و نفوذ هر چه بیشتر خدمات بهزیستی به 
صورت الکترونیکی ، مدیریت پیش فعاالنه )Proactive( ارائه 
خدمات با شناسایی گلوگاه ها و رصد مداوم کارایی فرآیندها 
و ارتقاي سطح خدمات با بهینه ســازي و پایش فرآیندها و 

کاتالوگ خدمات سازمان بهزیستی را فراهم می کند. 

  در حــال حاضروضعیت ســازمان در خصوص 
الکترونیکی کردن خدمات و هوشمند سازی چگونه 
هست وچه برنامه هایی را در دســتور کار قرارداده 

است؟
 مطابق آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطاعات، سازمان 
بهزیستی در بین حدود ۱۴۰ دستگاه ارزیابی شده دارای 
رتبه 3۶ می باشــد و با برنامه ریزی انجام شده چشم انداز 
مرکز این اســت که طی ۴ سال آینده، این رتبه به کمتراز 
۱۰ برسد. بنابراین از ۵2 ســامانه طی این برنامه در قالب 
نرم افزار یکپارچه به صورت پنجره واحد در اختیار خدمت 
گیرندگان، کارکنــان و ذینفعان قرار خواهد گرفت. برای 
امسال و سال آینده هم ادغام ســامانه های موازی شامل 
دو ســامانه بزرگ )ارمغان و مثبت زندگی( بوده و از حیث 
تاثیرگذاری مالی قریب به ۸۰ درصد منابع مالی سازمان با 
نرم افزار جدید خواهد شد. همچنین همزمان در معاونت 
آموزش، پژوهش و ســاختارهای ســازمانی نیز موضوع 

مدیریت دانش در حال اجرا شدن می باشد. 

 هوش سازمانی با تمرکز   بر   رشد و تقویت سازمان 
می تواند موفقیت آن را تضمین کند

رئیس مرکز فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور:

۵

ديمــــــــاه
1 4 0 1



برگزاری جلسه شورای معاونین سازمان بهزیستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جلسه بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سازمان بازرسی کشور

نشست صمیمانه رئیس سازمان بهزیستی کشور با بانوان شاغل

6

ديمــــــــاه
1 4 0 1



سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به 8 استان  و دیدار با مددجویان و کارکنان

همایش تخصصی مدیران ستادی و استانی بهزیستی کشور

آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری مناسب سازی 10 هزار واحد مسکونی معلوالن نیازمند

مهم ترین رویداد های سازمان بهزیستی از نگاه دوربین

7

ديمــــــــاه
1 4 0 1



با آزمون هایي 
که بتوانند 
غربالگري   
دقیق تري 
را در سنین 
پایین تر 
انجام دهند 
مي توان با 
اقدامات طبی 
و توانبخشی 
سرعت افت 
عملکرد را  کند 
نمود در حالی 
است که فشار 
بار مراقبتی 
ناشی از ابتال 
به دمانس، 
چالش بزرگی 
برای اقتصاد، 
بهداشت و 
آینده جوامع 
ایجاد می نماید

 با توجه به اینکه حوزه کودکان و نوجوانان اهمیت بسیار باالتری در حوزه 
سالمت روان دارد، این حوزه به قدر کافی بررسی و موشکافی نشده است؛ 
چراکه سالمت روان آحاد جامعه در کنترل هیجان و تاب آوری در موقعیت های 
مختلف، با هدف سازگاری بیشتر و تاب آوری نیازمند توجه ویژه در آتی می باشد

براســاس تعریف سازمان بهداشــت جهانی، تمامی افراد 
باال ي ۶۵ سال سالمند محســوب می شوند. همچنین به 
طور متوسط میزان رشد جهانی جمعیت سالمندان باالی 
۶۵ سال هر ســاله 2.۵درصد است. این در حالی است که 
بر اساس گزارش سازمان ســامت جهانی تا سال 2۰۵۰ 
جمعیت ســالمندان ایران، 2۶ درصد کل جمعیت کشور 
را تشکیل خواهند داد. در نتیجه در آینده اي نه چندان دور 
با بیماري هاي شایع دوران سالمندی مواجه خواهیم شد. 
آنطور که »فاطمه عباسی رئیس مرکز توسعه، پیشگیری 
و درمان اعتیاد بهزیستی کشور« می گوید: با توجه به رشد 
جمعیت سالمندی در کشور و لزوم پرداختن به این مقوله، 
شناسایی اختاالت شناختی افراد در محدوده سنی۶۰ تا 
7۵ ســال با محوریت بیماری دمانس – آلزایمر در دستور 

کار قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه شــروع این طرح که یکــی از مهم ترین 
اقدامــات دفتر پیشــگیری از معلولیت ها اســت بصورت 
پایلوت در 3 ماهه چهارم ســال ۱۴۰۱ در استان های یزد 
و قزوین کلید خورده اســت، می افزایــد: این طرح دارای 
3مرحله آگاه ســازی، غربالگری و تشــخیص اســت که 
آگاه ســازی بصورت اســتفاده از پمفلت، جزوه و برگزاری 
کاس های آموزشــی انجام می شــود. سپس آزمون های 

غربالگری بر اساس الگوریتم های طرح انجام می شود. 
به گفته وی ، در صورت شناســایی مــوارد پر خطر ، جهت 
تشــخیص دمانس پیشــرونده به متخصصین ارجاع داده 
می شــود تا طی پروتکل تشخیص سند ملی دمانس اقدام 
تشــخیصی انجام شود ســپس جهت دریافت مداخات 

درمانی و توانبخشی به مراکز تخصصی ارجاع می شوند.
عباســی ، هدف از اجرای این طرح را، تشــخیص زودرس 
این بیماري )دمانس – آلزایمر( بیان می کند و خاطر نشــان 
می سازد: با آزمون هایي که بتوانند غربالگري   دقیق تري را 
در ســنین پایین تر انجام دهند مي توان با اقدامات طبی و 
توانبخشی ســرعت افت عملکرد را کند نمود. این در حالی 
است که فشــار بار مراقبتی ناشی از ابتا به دمانس، چالش 
بزرگی برای اقتصاد، بهداشت و آینده جوامع ایجاد می نماید.

وی در ادامه عقد تفاهمنامه فیمابین ســازمان بهزیستی 
کشــور و بنیاد ۱۵ خرداد را از دیگر اقدامات این دفتر ذکر 
می کنــد و ادامه می دهد : این تفاهمنامــه جهت تأمین و 
پرداخت کمک هــای حمایتی برای مداخــات درمانی 
کودکان محروم شناســایی شــده در برنامــه غربالگری 

اختاالت بینایی سراسر کشور از جمله: 
انجام غربالگری تنبلی چشــم ، شناســایی کودکان 3-۶ 
سال محروم مشکوک به تنبلی چشم و اختاالت چشمی 
مرتبط، انجام مداخله تا ســطح درمــان از طریق اهدای 
کمــک هزینه عینک تا ســقف اعتبار مــورد توافق برای 
۱۴۰۰۰ کودک نیازمند و آگاه سازی عمومی در خصوص 
ایجاد حس مســئولیت افراد جهت پیگیری در مراجعه به 

پایگاه های سنجش بینایی منعقد شده است.
رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
کشــور همچنین ، اعزام تیم های جهادی سامت توسط 
بنیاد ۱۵ خرداد در ســه استان آذربایجان غربی ، سیستان 

وبلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد جهت کمک به غربال 
کودکان مناطق روســتایی وفاقد مراکز ثابت وســیار را از 

دیگر اهداف این تفاهمنامه می داند. 
وی در ادامــه به برنامه های آتی این دفتر اشــاره می کند و 
می گوید: با توجه به برنامه ها و طرح های متعدد در دســت 
اجرا در دفتــر پیشــگیری از معلولیت ها شــامل برنامه 
پیشــگیری از معلولیت های ناشــی از اختاالت ژنتیک ، 
برنامه غربالگری تنبلی چشم )آمبلیوپی( در کودکان 3تا 
۶ ســال ، برنامه غربالگری - تشخیص و مداخله زودهنگام 
اختاالت شنوایی در نوزادان ، برنامه آگاه سازی پیشگیری 
از معلولیت ها ، برنامه پیشــگیری از معلولیت های دوران 
سالمندی ، طرح بررسی شــیوع و علل Impairment های 
منجر به کم توانی)معلولیت( و ایجاد ســامانه رصد و طرح 
شناسایی اختاالت شناختی ، عصبی سالمندان – دمانس ، 
پتانســیل بســیاری برای انجام پروژه هــای تحقیقاتی _ 
پژوهشی در زمینه هرکدام از برنامه ها و طرح های نامبرده 
وجود دارد که می توان با برنامه ریزی های دقیق و کاربردی 

و همچنین اختصاص اعتبارات مورد نیاز به آنها پرداخت.

معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 
پیشگیری بهزیستی 

رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
کشــور، در ادامه به برنامه های مهم انجام شده در معاونت 
پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی کشور اشــاره کرده و می گوید : افزایش ظرفیت 

مراکز ماه ۱۶ به بیش از دو برابر نســبت به سال قبل، ایجاد 
فعالیت های توانمندسازی و مدیریت مورد معتادان بهبود 

یافته از جمله اقدامات این معاونت است.
عباسی، هدف از اجرای این طرح را ، مدیریت مورد که همچون 
حلقه های یک زنجیر فرد مبتا به اعتیاد را از شــروع درمان 
تا پایان فرآیند بهبودی تحــت حمایت و پیگیری قرارداده و 
در نهایت فرد بهبود یافته را طی فرایند توانمندســازی آماده 
پذیرش خانــواده و جامعه می نماید. بدین ترتیب عود مجدد 
اعتیاد فرد بهبود یافته که از چالش ها و معضات مهم بیماری 

اعتیاد می باشد به حداقل خواهد رسید. 
رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
کشــور، ادامه می دهد :یکی از ابــزار مدیریت مورد، جهت 
اســکان مددجویــان بهبودیافتــه فاقد ســرپناه، مراکز 

توانمندسازی و جامعه پذیری می باشد.
 وی توسعه فعالیت مدیریت مورد را ازجمله برنامه های آتی 

این معاونت عنوان می کند.
عباســی به ســامانه جامع اعتیاد بعنوان یکــی دیگر از 
برنامه هــای آینده این دفتر اشــاره می کنــد و می افزاید: 
این سامانه از ســطح اجرا یا همان ارائه دهندگان خدمت 
شروع می شود و در دسترس ســطوح نظارتی شامل اداره 
بهزیستی شهرستان، ستاد استان و ستاد کشور به تناسب 

اهداف قرار می گیرد . 

معاونت مشاوره و امور روان شناختی 
رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
کشــور، در ادامه به اهم برنامه های تحولی معاونت مشاوره 
و امور روان شناختی اشــاره کرده و می گوید: طرح بهبود 
و مراقبت روابط خانواده در ۵ ســال اول زندگی مشترک ، 
که این طرح در ســال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشــی در دو 
شهرستان اسامشهر استان تهران و شهرستان ساوجباغ 
اســتان البرز اجرایی گردید و در فاز اول در ســال جاری، 
در ســه اســتان تهران، البــرز و مازندران در حــال اجرا 
می باشد، ارائه خدمات روانی- اجتماعی سالمندی و پیش 
سالمندی، که این طرح در سال جاری به صورت آزمایشی 
در دو استان خراسان رضوی و فارس در حال اجرا می باشد 

از جمله برنامه های تحولی این معاونت می توان ذکر کرد.

مهم ترین اقدامات و برنامه های این مرکز   در  سال جاري
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشورتشریح کرد 
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افزایش ظرفیت مراکز ماه 16 به بیش از دو 
برابر نسبت به سال قبل، ایجاد فعالیت های 

توانمندسازی و مدیریت مورد معتادان 
بهبود یافته از جمله اقدامات این معاونت 

است

طی سفر به 
1۵ استان 
کشور،به 

نظر می رسد 
برخی از 

استان ها نیاز 
به مشورت 

و گفتمان 
نزدیک دو 

طرف دارند 
که با سفرهای 

استانی این 
مهم انجام و به 

انها ایده های 
الزم داده 

می شود

 عباسی همچنین ، اجرای سایر فازهای برنامه جامع ارتقاي 
کیفیت زندگی، پیگیری های بعد از طاق و وقوع سازش ها 
را که نیاز به بررســی و مداخات تخصصی دارد را از جمله 

برنامه های آتی این معاونت می داند.
به اعتقاد وی ، بــا توجه به اینکه حوزه کــودکان و نوجوانان 
اهمیت بسیار باالتری در حوزه سامت روان دارد، این حوزه به 
قدر کافی بررسی و موشکافی نشده است؛ چراکه سامت روان 
آحاد جامعه در کنتــرل هیجان و تاب آوری در موقعیت های 
مختلف، با هدف ســازگاری بیشتر و تاب آوری نیازمند توجه 
ویــژه در آتی می باشــد. همچنین موضــوع بیمه خدمات 
روانشناختی، استانداردســازی خدمات حوزه سامت روان 

و سامانه ای که فعالیت ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
کشور، در ادامه به مهم ترین اقدامات معاونت پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اشاره می کند و می گوید: راه اندازی 
و فعال ســازی دبیـــرخانه رصد آســیب های اجتماعی 
استانی بـــا مشارکت سایر دستگاه ها و محوریت سازمان 
بهزیســتی در کلیــه اســتان ها، تشــکیل ۱۸۰۰ گروه 
مشارکت اجتماعی ) داوطلبین محلی ( در قالب گروه های 
نوجوانان و زنان در ســطح کشور؛ اجرای ۸۰۰ پروژه رشد 
و توانمندســازی اجتماع محور محات با اولویت مناطق 
کمتربرخوردار و حاشــیه ای ،شبکه ســازی تسهیلگران 
متخصص برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتمـاعی 
بـا عنـــوان » سوپروایزری تسهیلگران« ، انجام پیمایش 
آســیب های اجتماعی با حجم نمونه 2۴۴۰۰۰ نفر در کل 
کشور به تفکیک کلیه شهرستان های کشور وتدوین طرح 
جامع منتوریگ و مانیتورینگ پیشــگیری از خودکشی 
با مشــارکت 3۱ ســوپروایزر تخصصی و ۱2۰۰ تسهیلگر 

آموزش دیده از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
وی هدف از اجرای این برنامه ها را ،شناســایی آسیب های 
اجتماعی شــایع و روند تغییرات آن در ســطح استان ها و 
شهرستان ها ،برنامه ریزی مبتنی بر شواهد بر اساس داده ها 
و اطاعات حاصل از دبیرخانه رصد مبتنی بر زیســت بوم 
اجتماعــی در را ســتای کنتــرل و کاهش آســیب های 
اجتماعی ،دانش افزایــی ، توانمندســازی و مطالبه گری 
آحاد مردم ،توانمندســازی فــردی- اجتماعی جمعیت 
تحت پوشــش طرح در راســتای هویت یابی، استقال، 
ارتقاي عزت نفس و جلب فعالیت های مشــارکت گروهی 
و اجتماعــی و حمایت طلبی با هدف شناســایی و احصاء 
نیازها، اولویت بندی، تعیین مساله و برنامه ریزی در جهت 
حل یا رفع مســأله در مسیر ارتقاي ســامت اجتماعی و 
کمک به پیشگیری از آســیب های اجتماعی و در نهایت 
ایجاد و ارتقاي ظرفیت نیروی انسانی داوطلب و متخصص 
در حوزه برنامه های آگاهسازی با  حضور 2۵۰۰ تسهیلگر 

محلی در 3 طرح و برنامه می داند.
عباسی همچنین ، احصاء عوامل تعیین کننده آسیب های 
اجتماعی اولویت دار در استان ها ،توسعه برنامه های موجود 
به لحاظ کمی و کیفی ،تدوین پرونده ســامت اجتماعی 
در فاز اول خانواده های تحت پوشــش ســازمان با ضریب 
نفوذ ۵۰ هزار خانوار ، راه اندازی باشــگاه سامت اجتماعی 
نوجوانان در سراســر کشور ، استقرار ســامانه همیاران و 
داوطلبان ســامت اجتماعی و... را از مهم ترین برنامه های 

آتی این معاونت ذکر می کند که در دستور کار قرار دارد.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشورتأکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های  مردمی

»محمدتقــی وکیل پور« مشــاور رئیس 
سازمان بهزیستی کشوربر لزوم استفاده 
از ظرفیت گروه های جهادی در راســتای 
مأموریت های بهزیســتی و رفع مشکالت 

مددجویان تأکید کرد.
وی در خصوص اهداف اصلی از ســفرهای 
استانی را نزدیک شــدن به صف و نشان 
دادن واقعیت ها بصورت غیر نمایشــی و 
واقع بینانه دانست و گفت: نگاه واقع بنیانه 
به واقعیت هــا موجب ارتقــای ارزش و 
منزلت نیروها ی جهادی ســازمان به ویژه 
در ســرما و گرما در استان های سردسیر و 
گرمسیروهمچنین در موقعیت های سخت 

و بحرانی می شود.
وی افــزود: از طرفی بازدید ســر زده از 
اســتان ها نه تنها ســبب دقیق تر شدن 
نسبت به عملکرد همکارانی می شود که در 
میدان کار هستند بلکه موجب همدلی بین 

همکاران ستادی و استانی نیز می شود. 
به باور وکیل پور، گاهی تصورهمکاران در 

برخی از اســتان ها  این است که احتمال 
محقق شــدن برخی ازبرنامه ها کم است 
در حالیکه ســفرهای استانی تعاملی بین 
همکاران ایجاد می کند که موجب می شود 
انگیزه الزم ایجاد شــده تا اهداف تعریف 

شده محقق شوند.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در ادامه 
خاطر نشان کرد : طی ســفر به 15 استان 
کشور،به نظر می رســد برخی از استان ها 
نیاز به مشورت و گفتمان نزدیک دو طرف 
دارند که با سفرهای استانی این مهم انجام 

و به انها ایده های الزم داده می شود.
وی دربــاره اینکه تاکنون چــه میزان از 
برنامه ها و سیاســت های  حوزه فرهنگی 
ســازمان اجرایی شده است بیان می کند : 
جنس کارهای فرهنگی  بلند مدت است. 
مثل زمین کشــاورزی کــه در دراز مدت 
جواب می دهد البته باید گفت که در برخی 
از برنامه ها سریع جواب می دهد مثل اردو 
فرزندان بهزیستی سریع جواب می دهد 
که براســاس آن ظرفیت و پتانسیل آنها 

شناسایی می شود.
وی به برنامه آینده این حوزه اشاره کرد و 
گفت : سفرهای استانی هر چقدر با برنامه 
و هماهنگی صورت گیرد نتیجه و بازخورد 
بهتری خواهد داشــت. اما تالش می کنیم 
تا در ســفرهای اســتانی تعامل خوبی با 
سازمان ها از جمله ؛ بنیاد برکت و سازمان 

تبلیغات و...در استان ها ایجاد کنیم .
وی همچنین یادآور شد: مسأله مهم دیگر 
که باید  همواره مورد توجه قرار کیرد ، پای 
کار،آوردن نیروهای مردمی اســت چرا 
که تجربه نشــان داده که می توان با کمک 
 مردم بسیاری از مشــکالت بهزیستی را 

حل کرد.
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مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان 
بهزیســتی کشــور از پذیرش تمامی زنان سرپرســت 
خانوار واجد شرایط پشت نوبت دفتر توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار سازمان بهزیستی کشور خبرداد.
»نرجس اسعدی« مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده 
و زنان سازمان بهزیستی کشــور درباره زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشــش سازمان بهزیســتی کشور گفت: 
تاکنون 2۶۹ هزار خانوار زن سرپرســت تحت پوشش 

سازمان بهزیستی کشور هستند.
وی درباره آخرین آمار زنان سرپرســت خانوار پوشــت 
نوبت تحت پوشش ســازمان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱   
تمامی زنان سرپرســت خانوار واجد شــرایط پشــت 
نوبت،  پذیرش شــده و در حال حاضر زمان انتظار برای 

متقاضیان به صفر رسیده است.
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان سازمان 
بهزیســتی کشــور درباره خانواده هــای دارای فرزند 
چندقلــو نیــز تصریح کــرد: در حال حاضــر ، تعداد  
32۵۰۰خانواده دارای فرزند دوقلوی نیازمند و تعداد 
3۵۰۰ خانوار دارای فرزند سه قلو و باالتر تحت پوشش 

این دفتر هستند.
اســعدی درباره پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن به 
زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: به منظور کمک 
به تأمین مسکن مناسب برای مددجویان مستأجرتحت 
پوشش، مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به آنان  پرداخت 
می شــود که در حال  حاضر ســرانه همان 2۴ میلیون 

تومان است. 
وی همچنیــن درباره پرداخــت وام باعوض به عنوان 
ســرمایه شغلی به زنان سرپرســت خانوار گفت: برنامه 

آماده ســازی شغلی مبتنی بر آموزش های کاربردی در 
زمینه ارتقاي دانش و مهارت های کارآفرینی، کســب و 
کار و مهارتهای شغلی اســت. بر این اساس آن دسته از 
خدمت گیرندگان که شرایط اشتغال را دارا هستند، طی 
مدت زمان محدود از آموزش های الزم بهره مند شــده و 

آماده حضور در بازار کار می شوند.
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان 
بهزیستی کشــور ادامه داد: بدیهی است توجه به عایق 
و توانمندی افراد با تأکید بر ارتقاي مهارت های اجتماعی 
خدمت گیرندگان درکســب آموزش های حرفه ای به 
منظور راه اندازی یک کســب و کار موفق ضروری است. 
پس از این مرحله، به منظور شــروع و توسعه یک کسب 
وکار اثربخش و پایدار و افزایش سطح توانمندی خدمت 
گیرندگان، همچنین مبلغی به منظور تأمین سرمایه کار 

در اختیار آنها قرار داده می شود.
 اسعدی تصریح کرد: به منظور رفع مشکل وثیقه و ضامن 
زنان سرپرست خانوار، این دفتر برنامه تأمین مالی خرد 
با رویکــرد بانکداری پیوندی را اجرا می کند. این طرح با 

رویکرد توانمندسازی گروهی و فردی زنان و جوانان کم 
درآمد از طریق  بهبود معیشت، ارتقای سرمایه اجتماعی 
و  بانک پذیر نمودن بدون وثیقه و ضامن متعارف در قالب  
»گروه هــای خودیار«، به عنوان یک مدل مرجع نوین و 

پیشرو در کشور در حال اجرا است.
وی ادامه داد: همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون، تسهیات اشــتغال خرد زنان سرپرست خانوار 
دهک های )۱( تا )۵( درآمدی را تا ســقف یک میلیارد 
ریال )بدون نیاز به معرفی ضامن غیر به بانکهای عامل( 

را ضمانت می کند.
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان سازمان 
بهزیستی کشور درباره برنامه های توانمندسازی زنان 
سرپرســت خانوار گفت: توانمندسازی زنان، عبارت 
اســت از فرآیندی که از طریق آن، زنان بـــه دانش، 
مهارت ها و منابع دسترســی پیدا کــرده و آنها را قادر 
می سازد تـــا کنتـرل مثبتـی بـر زنــدگی خــویش 
داشته و بتوانــند کیفیــت و ســبک زنــدگی خــود 
را بهبــود بخشند. به تعبیر دیگر، توانمندسازی زنان 
نیز همچــون مفهوم کلی توانمندســازی، به معنای 
مقابلــه با وضعیت بی قدرتی زنان اســت. این مفهوم 
به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای 

زنان اطاق می شود. 
اسعدی خاطرنشــان کرد: دفتر توانمندسازی خانواده و 
زنان معاونت امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور با 
رویکردی جامع و علمی، به تمامی ابعاد توانمندســازی 
زنان سرپرســت خانوار )اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی 
و جســمی( توجه نموده و برنامه ها و اقدامات موثری را 

طراحی و به مورد اجرا گذاشته است.

پذیرش تمامی خانوارهای زن سرپرست واجد شرایط پشت نوبت

در سال 1401، تمامی زنان سرپرست 
خانوار واجد شرایط پشت نوبت،  پذیرش 
شده و در حال حاضر زمان انتظار برای 
متقاضیان به صفر رسیده است

بیش از ۹۰ درصد کشور تحت پوشش خدمات پیشگیرانه و مداخله ای اورژانس اجتماعی قرار دارد
رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: بیش از ۹۰ 
درصد کشــور تحت پوشــش خدمات پیشگیرانه و 

مداخله ای اورژانس اجتماعی قرار دارد.
 »علی محمــد قــادری«   بــا بیان اینکه ســازمان 
بهزیســتی فعالیت هــای متعــدد و متنوعــی را 
دارد، افــزود: هر زمان که نیاز باشــد از جمله برای 
پیشــگیری، آگاه ســازی و غربالگری، آسیب های 
اجتماعی، مداخله در بحران ها، رســیدگی به افراد 
دارای معلولیت و... ســازمان بهزیستی حضور دارد 

و خدمات الزم را ارائه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 3۴ هزار خانوار 
دارای فرزندان 2 قلو به باال تحت حمایت ســازمان 
بهزیســتی قرار دارند و از خدماتی که ارائه می شود، 

استفاده می کنند.
رئیس ســازمان بهزیســتی بیان کرد: تمام کسانی 
که تاکنون تحت عنوان خانواده های چندقلو احصا 
شده اند، تحت پوشش ســازمان قرار گرفته اند و تا 
پایان ۶ سالگی حمایت های مســتمر از آنان انجام 

می شود.
وی گفت: همچنین ســازمان برخی مواقع تا ۱۰۰ 

درصد شهریه دانشجویان تحت پوشش را بر اساس 
معیارها پوشش می دهد.

رئیس ســازمان بهزیســتی بیان کرد: به زودی با 
اعتباراتی که در نظام بودجه سنواتی مصوب خواهد 
شــد، شــاهد تحولی در خدمات رســانی اورژانس 

اجتماعی خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه اکنون بیــش از ۶۰۰۰ نفر در 
اورژانس اجتماعی ســطح کشور موضوعات سخت 
و پیچیــده را رصد می کنند، عنوان کرد: امیدوارم از 
طریق اورژانس اجتماعی بتوانیم خدمات مؤثری را 
به اقشار آسیب دیده یا در معرض آسیب ارائه دهیم.

قــادری در ادامه بــا بیان اینکه ســاختار اورژانس 

اجتماعی مبتنی بر تجهیزات اســت، گفت: تأمین 
خودروهای مــورد نیاز فقط بایــد در هیأت دولت 
مصوب شود. در برنامه ریزی ها ۴۰۰ میلیارد تومان 
برای اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شــده که اگر 
با آن موافقت شــود، خودروها براساس ضریب نفوذ 
آسیب، نوع آسیب های اجتماعی و... توزیع می شود.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: با توجه به اینکه 
در گذشــته آزمون اورژانــس اجتماعی به صورت 
داخلی برگزار می شــد و آشنایان افراد به کارگیری 
می شــدند، در حال حاضر این آزمون توسط جهاد 

دانشگاهی برگزار می شود.
قــادری همچنین در خصوص اعتبارات اشــتغال 
مرتبط با سازمان بهزیستی گفت: کارفرمایانی که 
از جامعه هدف بهزیســتی استفاده کنند، برای هر 
نفر تا ۱۵۰ میلیون تومان می توانند اعتبار دریافت 

دارند.
 وی افزود: برای پوشــش جامعه هدف بهزیســتی

۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده 
اســت. هدف نهایی ما بهره مندی جامعه هدفمان از 
۱۰۰ هزار شغلی است که باید در کشور ایجاد شود.
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در قانون موضوع به حمل و نقل افراد دارای معلولیت تأکید 
شده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و 

حمل و نقل ریلی و مسافری بلیط نیم بها و یا خدمات دیگر را به 
بهانه واگذاری به بخش خصوصی اجرا نمی کنند

جلسه بررسی نحوه اجرای »قانون حمایت از حقوق معلوالن« 
با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون 
امور تولیدی و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان 
بازرسی کل کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار 
شــد. احمد اســدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی 
کل کشــور هدف از برگزاری این جلســه را شنیدن دالیل 
دستگاه ها برای عدم اجرا یا تأخیر در اجرای »قانون حمایت از 
حقوق معلوالن« و رسیدن به راهکاری مشخص برای اجرای 
این قانون عنوان کرد و افزود: به جز خود این قانون، در همه 
تئوری های عدالت اجتماعی کمک به افراد دارای معلولیت 
یک وظیفه مهم و اساسی برای دولت تلقی می شود و در دین 

مبین اسام نیز بر آن تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار متناسب با وظایف دستگاه ها 
تکالیفی بــرای خدمت به افراد دارای معلولیت تعیین کرده 
است، گفت: گمان نمی رود دستگاه یا سازمانی نظر بر عدم 
اجرای قانون و یا اولویت ندادن به آن را داشته باشد و عمدتاً 
نبود امکانات، اعتبارات و بودجه مانع اجرای قانون بوده ولی 
آنچه مهم اســت پیگیری برای دریافت بودجه باید صورت 
گیرد. اسدیان ادامه داد: گاهی در دستگاه ها بودجه نیز وجود 
داشته ولی اهتمامی برای انجام قانون نبوده که باالترین مقام 

آن دستگاه پاسخگو خواهد بود.

2۶ دســتگاه اجرایی در قانــون حمایت از حقوق 
معلولین وظیفه دارند

معاون وزیر و رئیس ســازمان بهزیستی کشــور نیز در این 
نشست با بیان اینکه »قانون حمایت از حقوق معلوالن« بیش 
از سه ســال از تصویب می گذرد، گفت: بر اساس این قانون 
۱۱ وزارتخانه و ۱۵ دســتگاه اجرایی در احکام اختصاصی 
و عمومی مکلف به انجام وظایفشــان هســتند. وی یکی از 

مهم ترین موانع اجرای قانون را بودجه عنوان کرد و افزود: در 
قانون به موضوع حمل و نقل افراد دارای معلولیت تأکید شده 
است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و حمل و 
نقل ریلی و مسافری بلیط نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه 
واگذاری به بخش خصوصی اجرا نمی کنند. رئیس سازمان 
بهزیستی کشور افزود: مناسب سازی یکی از موضوعات مهم 
در کشور است و دستگاه ها موظف به انجام کار هستند، ولی 

بودجه ای در نظام سنواتی کشور برای این کار وجود ندارد.

فرصت سازمان بازرسی به دســتگاه های مجری 
»قانون حمایت از معلوالن«

اشــکان میرمحمدی بازرس کل وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ســازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عزم جدی 
دســتگاه قضا بر اجرای صحیح »قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن« گفت: براساس اصل ۱7۴ قانون اساسی به واسطه 
نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقررات و حسب دستور 
رئیس قوه قضائیه این جلسات برای شناسایی ترک فعل های 
دستگاه ها در اجرای این قانون برگزار می شود. میر محمدی 
در این جلسه از دادن فرصت الزم برای ارائه و ارسال مستندات 
اجرای وظایف قانونی دستگاه ها به سازمان بهزیستی و نهایتاً 

جمع بندی گزارش ها توسط سازمان بهزیستی خبر داد.

 فرصت ضرب االجلی سازمان بازرسی به دستگاه های مجری 
»قانون حمایت از حقوق معلوالن«

درجلسه بررسی نحوه اجرای »قانون حمایت از حقوق معلوالن«مطرح شد  

 امروزه معلولیت و محرومیــت، مقوله هایی فردی تلقی 
نگردیده و پدیده های اجتماعی محسوب می شوند چراکه 
از تاثیر کاهش مشــارکت اجتماعی بر گروهی از افراد در 

جامعه ایجاد می شــود. آنطور که شاهین امینی مدیرکل 
امور پشتیبانی سازمان بهزیســتی کشور می گوید: این 
گروه شــامل افرادی می شود که به دلیل نقص فیزیکی و 
عملکردی در بدن و یا فقدان برخورداری از برخی شرایطی 
که در حالت معمول برای دیگر افراد جامعه فراهم می باشد 
و نداشتن آنها مثل: )  از دست دادن یا از کار افتادگی پدر، 

اعتیاد والدین و ...(خارج از اختیار خود فرد می باشد. 
وی مــی افزایــد:در چنین مــواردی، یکــی از وظایف 
سیســتم های حمایتی جامعه، کمک به ایجاد شرایطی 
اســت که در آن؛ افراد از فرصت هــای اجتماعی برابر با 

دیگران محروم نگردند. 
   امینی بیان می کند: یکی از برنامه های سازمان در همین 
راستا، حضور نفرات منتخب رشته های ورزشی هر استان 

در قالب جشــنواره های مســابقات ورزشی کشوری در 
گروه های مختلف جامعه هدف می باشد که ضمن ایجاد 
حس رقابت به افزایش مشارکت اجتماعی و سامت جسم 
و روان و حتی کمک به توانمندسازی افراد منجر می گردد.

    وی در ادامه، همچنین برگزاری اردوهای آموزشی، 
فرهنگی، تفریحی برای گروه های مختلف جامعه هدف 
در اردوگاه های شمالی کشور و مشهد مقدس در قالب 
کاروان های مختلف از جمله :افراد دارای معلولیت های 
متفــاوت،  زنان و کودکان سرپرســت خانوار، فرزندان 
تحت پوشــش، معتادین بهبود یافته و ...را از جمله این 

موارد ذکر می کند.
خاصه و چکیده عملکرد آماری سازمان بهزیستی از اول 

فروردین ماه تا پایان دی ماه سالجاری به شرح زیر است:

ارتقای مشارکت اجتماعی جامعه هدف  با برگزاری جشنواره های مسابقات ورزشی و اردوهای فوق برنامه 
مدیر کل امور پشتیبانی سازمان بهزیستی کشورتاکید می کند:

برگزاری اردوهای جامعه هدف، دوره های فوق برنامه و مسابقات ورزشی )از ابتدای سال تا پایان دی ماه(
اردوهای فوق برنامه جامعه هدف شامل 23 اردو)شش روزه( با شرکت 4500 نفر از 29 استان در اردوگاه های شمالی کشور

برگزاری مسابقات لیگ بوچیا ویژه معلولین جسمی حرکتی خاص از 15 استان

اعزام مددجویان جامعه هدف توسط انجمن های غیر دولتی و خیریه مرتبط شامل 32 دوره )شش روزه( با حضور 15300 نفر به اردوگاه های شمالی کشور

پذیرش حدود 5000 خانواده در مجتمع های آموزشی، فرهنگی  ثامن االئمه مشهد، حبیب ابن مظاهرتنکابن، شهید عظیمی بابلسر و شهید بهشتی خزرآباد

جشنواره های مسابقات ورزشی ویژه گروه های مختلف جامعه هدف شامل 13 جشنواره )هفت روزه( با حضور 4600 ورزشکار از 30 استان

تمرینات و مسابقات ورزشی افراد دارای معلولیت با همکاری فدراسیون های معلولین در 7 دوره )هفت روزه( با حضور 1600 ورزشکار عنوان دار کشوری

استفاده از ظرفیت های خالی براساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات شامل 45 مورد با حضور 7300 نفر
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همایش تخصصی مدیران ســتادی و استانی بهزیستی 
کشــور با حضور »علیرضا عسگریان« دستیار ویژه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و »علی محمد قادری« رئیس 

سازمان بهزیستی کشور در ستاد مرکزی برگزار شد.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در این همایش با 
تأکید بر اینکه عناصــر موجود در نظام تصمیم گیرنده 
کشــور باید مادام در حال تفکر باشند، گفت: همکاران 
استانی که در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی طرح 
بدیــع ارائه و راهبری کنند از حــق مأموریت افتخاری 

برخوردار خواهند شد.
علی محمد قادری ،با تأکید بر اینکه عناصر موجود نظام 
تصمیم گیرنده کشــور باید مادام در حال تفکر باشند، 
گفت: شــیوه نامه و دستورالعمل ها باید به صورت روان 
به آحاد جامعــه خدمت ارائه کنــد؛ از این رو بازنگری 

شیوه نامه و دستورالعمل ها در دستور کار قرار گرفت.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور خطاب به مدیران 
ستادی و اســتانی، عنوان کرد: شما در سرنوشت آتی 
کشور تأثیرگذار هســتید؛ مدیر در سلسله مراتب باید 
جزء و همراه مردم باشــد، چرا که مســئولیت در نظام 
اســامی باری ســنگین و پرافتخار است و راه پیروزی 
ایستادگی همراه با باور قلبی است؛ لذا باید نظام مسائل 

استانی با دقت بررسی و پیگیری شود.
وی، بــر توزیع منابع در قالــب تفاهمنامه برای از بین 
بردن ریســک تک کارفرمایــی تأکید کــرد و گفت: 
همــکاران اســتانی کــه در حوزه سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی طــرح بدیع ارائه کننــد از حق ماموریت 

افتخاری برخوردار خواهند شد.
قادری با اشــاره به اهمیت اورژانس اجتماعی، تصریح 
کرد: باید با یک برنامه راهبردی مدون در این خصوص 
برای هم افزایی بیشتر با مسئوالن دستگاه های دولتی و 
غیردولتی و شهرداری ها تعامل داشت و این موضوع در 

جلسات سطح عالی مطرح و پیگیری شود.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور برگزاری جشنواره 
منطقــه ای تئاتر افراد دارای معلولیت در اســتان های 
معین)زنجــان، یزد و البــرز( فاخر برشــمرد و گفت: 

در این جشــنواره و مســابقات می توان به مدل موفق 
اســتعدادیابی رسید و فعل توانمندســازی عمومی و 

اختصاصی را صرف کرد.
وی با تأکید بر ایجاد تور علمــی و مهرورزی در تقویم 
ســازمانی، تدوین نشــریه فناورانه را ضروری دانست 
و یادآور شــد: معاونت ها و دفاتــر موضوعات تحولی و 
فناورانه خــود را احصاء کنند و روابط عمومی مکلف به 

نشر آن است.

احصاء خألها و بازنگــری مأموریت ها برای ارائه 
خدمات هدفمند 

»علیرضا انجاســی« مشــاور رئیس و مدیرکل حوزه 
ریاست سازمان بهزیستی کشــور نیز در این همایش 
با اشــاره به احصــاء خألهــا و چالش هــا و بازنگری 
مأموریت ها و اقدامات بــرای ارائه خدمات هدفمند به 
جامعه هدف، گفت: امیدواریــم در اختتامیه همایش 
تخصصی مدیران ســتادی و استانی بهزیستی کشور با 
بهره مندی از بارش افکار چراغ راهی برای ارائه خدمات 
بیشتر و بهتر به خدمت گیران تحت پوشش ایجاد شود.

پیش نویس شــیوه نامه مراکز مثبت زندگی در 
راســتای رتبه بندی بازنگری و به زودی برای 

عملیاتی و اجرایی شدن ابالغ خواهد شد
»علی ربوبی« دبیر همایش تخصصی مدیران ســتادی 
و استانی بهزیستی کشور با اشاره به 2۰ محور مطروحه 
در این همایش، یادآور شد: پیش نویس شیوه نامه مراکز 
مثبت زندگی در راســتای رتبه بندی بازنگری شــد و 

بــه زودی برای عملیاتی و اجرایی شــدن اباغ خواهد 
شد؛ شیوه نامه جلب و جذب مشارکت های مردمی در 
آینده ای نزدیک در دستور کار مراکز مثبت زندگی قرار 
خواهد گرفت تا به صورت سیســتماتیک و هدفمند به 

عنوان عامل جذب کار خود را آغاز کنند.
 دبیــر همایش تخصصی مدیران ســتادی و اســتانی 
بهزیســتی کشــور به بازنگری ماده ۶ دســتورالعمل 
تأســیس، اداره و انحال مراکز و مؤسسات غیردولتی 
تحت نظارت بهزیســتی کشــور درخصوص تعیین و 
تکلیف مؤسســات غیردولتی اشــاره کرد و ادامه داد: 
موضوع اشتغال نیز به صورت متمرکز در حوزه ستادی 
تعیین و تکلیف می شــود و در آینــده ای نزدیک طرح 
موجود در شــورای توانمندســازی بهزیســتی کشور 

بررسی می شود.
وی در پایــان ســخنان خــود بهبــود وضعیــت 
شــیرخوارگاه ها، اصاح الگوی توانمندسازی بانوان، 
بهبــود فرآیند کودکان کار، رتبه بنــدی مراکز اقامتی 
میان مدت، فرهنگســازی درخصوص نظام جامع رصد 
آســیب، بهره مندی از پتانســیل مراکز مثبت زندگی 
برای غربالگری ها، هوشمندســازی خدمات با رویکرد 
الکترونیک، به روزرســانی تشکیات و ســاختارو ... از 
موضوعات مطروحــه در همایــش تخصصی مدیران 
ستادی و اســتانی بهزیستی کشــور برشمرد و گفت: 
پنجره واحد خدمات ســازمان بهزیستی کشور ظرف 

3 ماه آینده رونمایی می شود.

بهزیستی فرصت گفت وگو با کل نظام جمهوری 
اسالمی ایران را دارد

»علیرضا عســگریان« دســتیار ویژه وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی در این همایش بــا بیان اینکه طرح 
راهبردی داشتن موضوع بسیار با اهمیت است، گفت: 
بهزیســتی فرصت گفت وگو با کل نظــام جمهوری 
اسامی ایران را دارد لذا باید ضمن چشم انداز چالشی 
و قدرتمند، درصدد تسری فرهنگ سازمانی در سطح 

جامعه باشد.

همایش تخصصی مدیران ستادی و استانی بهزیستی کشور برگزار شد

behzisti.irاداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

رئیس سازمان 
بهزیستی 
کشور خطاب 
به مدیران 
ستادی و 
 استانی: 
شما در 
سرنوشت 
آتی کشور 
تأثیرگذار 
هستید؛ مدیر 
در سلسله 
مراتب باید 
جزء و همراه 
مردم باشد، 
چرا که 
مسئولیت در 
نظام اسالمی 
باری سنگین و 
پرافتخار است 
و راه پیروزی 
ایستادگی 
همراه با باور 
قلبی است؛ 
لذا باید نظام 
مسائل استانی 
با دقت بررسی 
و پیگیری شود

قادری:  همکاران استانی که در حوزه 
سیاست گذاری و برنامه ریزی طرح بدیع 
ارائه کنند از حق مأموریت افتخاری 
برخوردار خواهند شد
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