
 ادامه از صفحه 18 
وی در رابطه با مراکز شبه خانواده نیز گفت: » ۷۰ 
میلیارد تومان به این مراکز تخصیص پیدا کرد، که 
برای کودکان تا ۱3 سال ۶۵۰ هزار تومان، کودکان 
۱۲ تا ۱۸ هر نفر ۷۵۰ تومان و  برای فرزندان معلول 
سرانه 9۲۵ هزار تومانی در ماه پرداخت می شد که 
به شکل الکترونیکی و متمرکز روی کارت بانکی 

آنها قرار می گیرد.«
قبادی دانا بیان کرد: »در خصوص بیماران روانی 
نیز ۴۸۵ میلیارد تومان به مراکز غیر دولتی پرداخت 
شده است که برای مراکز درجه یک سرانه هر نفر 
9۲۴ هزار تومان در ماه و برای مراکز درجه دو 
۸۴۰ هزار تومان برای هر فرد پرداخت می شود.«

دو برابر شدن سرانه وسایل توانبخشی 
معلوالن دارای ضایعه نخاعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای 
امور مددکاری زنان سرپرست خانوار نیز 3۸ میلیارد 
تومان در نظر گرفت شده است، اظهارکرد: »در مورد 
وسایل توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعی عالوه بر 
حق پرستاری، سرانه ای در نظر گرفته شده است از 
ماه جاری به دو برابر یعنی به ۱۶۰ هزار تومان برای 

۲۷ هزار خانوار افزایش پیدا می کند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بودجه 
تومان  میلیارد   ۱۶۶ اجتماعی  اورژانس  مراکز 
است، گفت: »به این ترتیب در مجموع بودجه 
بهزیستی۴ هزار ۸۵۰ میلیارد تومان است که به 
شکل الکترونیک براساس کد ملی اشخاص حقیقی 
و حقوقی پرداخت شده است. با توجه به اینکه 
مجموع اعتبارات بهزیستی۵ هزا و ۶۰۰ میلیارد تومان 
است ۸۲ درصد کل بودجه و اعتبارات بهزیستی 
به شکل شفاف و الکترونیک برای جامعه هدف 

پرداخت شده است.«

پیشگیری از تنبلی چشم و ناشنوایی نوزادان 
وی با بیان اینکه از سال ۷۴ تاکنون ۴۱ میلیون 
کودک غربالگری بینایی شده اند، گفت: » با کمک 
این طرح از تنبلی چشم ۴۰۰ هزار کودک پیشگیری 
شده است. یکی از وظایف بهزیستی پیشگیری از 
وقوع معلولیت هاست که با این کار پیشگیری شایان 

توجهی از کم بینایی و نابینایی شده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور در رابطه با غربالگری 
شنوایی نوزادان نیز گفت: »در این طرح از سال ۸۴ 
تاکنون ۱۱ میلیون نوزاد مورد غربالگری شنوایی قرار 
گرفته اند که از کم شنوایی و ناشنوایی 3۱ هزار نفر 

پیشگیری شده است.«
قبادی دانا با بیان اینکه پیشگیری های ژنتیکی از 
از سال ۷۷ در این سازمان آغاز شده است، گفت: 
»یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشاوره ژنتیک 

برای پیشگیری از معلولیت ها  بهره مند شده اند.«
قبادی دانا در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف 
بهزیستی توانمندسازی جامعه هدف است، گفت: 
» این افراد باید شرایطی داشته باشند که به لحاظ 
جسمی و روحی روانی توانمند شوند. یکی از مواردی 
که به توانمندی افراد کمک می کند، تأمین مسکن 
مددجویان است. تاکنون ۱۲۶ هزار واحد واگذار 
شده است که 9۰ هزار واحد آن از ابتدای دولت 
یازدهم بوده است. به این برنامه در یک سال اخیر 
شتاب بیشتری داده شده و این طرح برای۲۵ هزار 
واحد مسکونی در ۱۸ ماه اخیر تسهیل شده است.«

وی ادامه داد: »با بسیج سازندگی نیز برای احداث 
۵ هزار واحد تفاهم شده که تاسیس ۲ هزار واحد 

آغاز شده است. طی تفاهمنامه با بنیاد مسکن هم 
احداث  ۲۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته 
که ۱۴ هزار واحد تاکنون شروع و ۷ هزار واحد 

نیز تحویل داده شده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در بودجه 
سازمان بهزیستی اعتباری برای اجاره مسکن و ودیعه 
دیده نشده است، گفت: »با توجه به شرایط سختی 
که در کرونا داشتیم بنیاد مستضعفان کمک کرد تا 
3۰ میلیارد تومان برای اجاره بها اختصاص یابد 
و۵۰ میلیارد هم برای کسانیکه نیازمند ودیعه مسکن 
هستند به شکل وام قرض الحسنه اختصاص پیدا 
کند. این مبلغ در صندوق امداد والیت وارد شد و 
۲۵ میلیارد هم توسط صندوق مذکور به آن اضافه 
شد. امیدواریم تا پایان مردادماه تا سقف 3۰ میلیون 
تومان برای کساینکه شرایط الزم را دارند ودیعه 

مسکن را پرداخت کنیم.«
قبادی دانا در ادامه در رابطه با قانون تعارض منافع 
سازمان بهزیستی کشور گفت: » بررسی های ما نشان 
داد، ۴۰۲ نفر مشموِل این قانون شناسایی شده اند که 
به این معناست  این افراد در سازمان بهزیستی مشغول 
به کار هستند و در عین حال موسسه خیریه ای نیز 
دارند. پیش از این شناسایی، ۱۷۰ نفر از مدیران ما 
مراکز خیریه خود را واگذار کردند و ۱۰۰ نفر نیز 
از سازمان استعفا دادند. در آمار جدید ۴۰۲ نفری 
که شناسایی شده اند، ۱۶۵ نفر پست دولتی خود را 
تغییر داده اند و ۱93 نفر نیز مرکز خیریه را واگذار 
کرده اند. برای ۴۴ نفر هم قرار است تعیین تکلیف 
صورت بگیرد. بیشترین آمار تعارض منافع در سازمان 
بهزیستی در استان های تهران و آذربایجان شرقی و 
کمترین افراد دارای تعارض منافع نیز در استانهای 

کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه است.«
خانه های کوچک جایگزین آسایشگاه ها می شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 
سیاست ما بر حضور افراد تحت پوشش در درون 
خانواده  است، اظهار کرد: »۴۰ خانه گروهی حمایتی 
به تازگی راه اندازی شده است. ما به دنبال این هستیم 
که به جای داشتن آسایشگاه ها و مراکز بزرگ برای 
نگهداری معلوالن یا افراد دارای مشکالت ذهنی، 
جسمی و حرکتی، ضایعه نخاعی و مشکالت روانی 
مزمن و یا سالمندان، خانه های کوچک راه اندازی 
کنیم.  االن در دنیا دیگر پذیرفته نیست هزار نفر 
با مشکل معلولیت در یک مرکز نگهداری شوند.«
قبادی دانا افزود: »یکی دیگر از تسهیالتی که فراهم 
کردیم این است که هیچ فرد دارای ضایعه نخاعی 
پشت نوبت تسهیالت ما نماند. هزار و ۱۰۰ نفر 

پشت نوبت بودند که از ماه جاری مستمری آنها 
برقرار می شود و هر فردی که جدیداً دارای مشکل 
شود نیز به سرعت حق پرستاری او برقرار خواهد 
شد. تا امروز ۲۷ هزار نفر از افراد دارای ضایعه 

نخاعی حق پرستاری می گیرند.«

راه اندازی مراکز نهگداری کودکان 
دارای مشکالت روانی مزمن

قبادی دانا گفت: »تاکنون مرکزی برای نگهداری 
کودکان دارای مشکالت روانی مزمن نداشته ایم که 
قرار است در ۶ استان کشور این مراکز راه اندازی 
 شود. قانون سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای 
معلولیت را نیز به اجرا درآوردیم و هر گونه آزمون 
استخدامی که در کشور برگزار شود، با جدیت پیگیر 
هستیم که سه درصد افراد باید از جامعه معلوالن 
باشند.با پیگیری های انجام شده سهمیه 3 درصد 
اشتغال معلوالن رصد می شود تا در هرگونه آزمون 
استخدامی 3 درصد از افراد دارای معلولیت پذیرفته 
شده باشند. همچنین پرداخت الکترونیکی برای 
۱۴ هزار نفز از افراد مجهول الهویه هم ساماندهی 
و اجرا شد.« رئیس سازمان بهزیستی کشوریادآور 
شد: »3۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی و مداخله در 
بحران تاسیس شده که ۲۶3 پایگاه دارند، همچنین9۴ 
مرکز دولتی و غیردولتی توانمندسازی کودکان کار 
و خیابان نیز در کشور وجود دارد.« رئیس سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه ۲۰3 مرکز حمایت و 
توانمندسازی دختران و زنان در معرض آسیب و 
آسیب دیده اجتماعی در کشور فعال هستند، اظهار 
کرد: »در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که 
با خانواده هایشان شامل ۵۸۱ هزار نفر می شوند. 
بخشی از این افراد مستمری بگیر سازمان بهزیستی 
هستند که مبلغ ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۱۶ هزار تومان 
و همچنین ۶3 هزار تا ۱3۰ هزار تومان مستمری 
دریافت می کنند.« قبادی دانا تاکید کرد: » سیاست 
سازمان بهزیستی  توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش است. در این راستا دو طرح 
اصلی تأمین مالی ُخرد و آماده سازی شغلی در 
سازمان بهزیستی دنبال می شود. مبلغ کمک هزینه 
برای راه اندازی شغل این گروه در نظر گرفته می شود 
و مددجویان بهزیستی ۵۰ میلیون تومان وام اشتغال 
کم بهره با بهره ۶ درصد می گیرند ضمن اینکه برای 
فرزندان بهزیستی هم در تالش هستیم تا تمهیداتی 
برای مسکن آنها اتخاذ شود چرا که ۲۰۰ هزار نفر 
پشت نوبت دریافت تسهیالت مسکن هستند.« رئیس 

سازمان بهزیستی کشور در رابطه با وضعیت مهدهای 
کودک نیز گفت: »مهدهای کودک مجموعه هایی 
هستند که برای رشد کودکان در سن پیش از دبستان 
نیاز هستند و نباید فقط به عنوان مرکز نگهداری از 
کودکان باشند بلکه باید تبدیل به مراکز تقویت و 
استعدادیابی کودکان شوند. ۱۵ هزار مهدکودک در 
کل کشور مشغول فعالیت هستند که هزار و ۸۰۰ 
مهد در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی 
هستند. ۷ هزار روستا مهد نیز در حال فعالیت هستند. 
متأسفانه نگاه برخی افراد فقط به مهدهای کودک 
در مناطق برخوردار است، گرچه این مهدها نیز 
مهم هستند و البته مشکالت خاص خود را دارند.«
قبادی دانا با بیان اینکه این مراکز توسط بخش 
غیردولتی اداره می شوند و از محل شهریه ای که 
خانواده ها پرداخت می کنند، مخارجشان را می 
پردازند،تصریح کرد: »برای قطع زنجیره انتقال کرونا، 
مهدها کنار مدارس تعطیل شده اند و طبیعتاً اداره 
آنها دچار مشکل شد. به دنبال درخواست جامعه، 
صاحبان مهدها و کارمندان، برخی از این مهدها باز 
شدند که با ظرفیت محدود و رعایت پروتکل های 
بهداشتی شروع به کار کردند، اما همچنان بسیاری از 
خانواده ها از حضور بچه ها در مهدها امتناع می کنند 

و نگرانی هایی بابت ابتالی آنها به کرونا دارند.«
وی افزود: »کاری که سازمان کرد این بود که آسیب 
به مهدها را به حداقل برساند. با کانون توسعه 
مهدها در کشور جلسه ای داشتیم و سعی کردیم با 
همفکری خود آنها آسیب ها را به حداقل برسانیم. 
با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کارو رفاه، و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی داشتیم و 
در کمیته ای که برای مشاغل آسیب دیده تشکیل داده 
شد، مهدهای کودک جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا 
قرار گرفته و تسهیالت الزم به آنها داده می شود.«

قبادی دانا یادآور شد: »مهدهای کودک دو متولی 
دارند، صدور مجوز و برنامه ها با بهزیستی است 
و بحث های آموزشی و پرورشی و نظارت بر آنها 
به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است. 
این دوگانگی کار را سخت کرده اما ما به سمتی 
می رویم که طرحی جامع داشته باشیم تا وظایف 

هر کدام مشخص باشد.«
وی در پایان در رابطه با موضوع ساماندهی معتادان 
متجاهر نیز گفت: »این مسئولیت در یک مقطع زمانی 
به عهده بهزیستی گذاشته شد، اما طبق قانون افرادی 
که برای درمان مراجعه می کنند مجرم نیستند اما 
افرادی که به عنوان معتادان غیرتمایلی هستند مجرم 
هستند. طبیعتا نگهداری مراقبت از این افراد باید 
توسط مجموعه های دارای ضابط قضایی صورت 
بگیرد. براین اساس ریاست وقت ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بر این شدند که حمایت از این بخش 
مطابق برنامه ششم توسعه توسط نهادهای دیگر از 
جمله نیروی انتظامی، بسیج و سپاه صورت بگیرد.« 
قبادی دانا در خصوص تامین هزینه نگهداری از 
معتادان نیزاظهار کرد: »تامین هزینه از ابتدا با ستاد 
مبارزه با مواد مخدر بوده است. ستاد مبلغی را به 
شکل متمرکز به استان ها می هد و سپس به مراکز 
بهزستی داده می شود. رقم دقیق بودجه این بخش که 
سال گذشته توسط ستاد پرداخت نشده است ۱9.۷ 
میلیارد برای مراکز ماده ۱۶ در سال 9۸ است . در سه 
ماهه نخست سال 99 هم ۱۶ میلیارد تومان از بدهی 
پرداخت نشده است. با پیگیری های صورت گرفته 
در سازمان برنامه و بودجه و ستاد برای تخصیص 
بودجه در مجموع مبلغ ۴۱ میلیارد تومان در این 

هفته به استان ها داده می شود.«
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