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گفتوگوباانوشیروانمحسنیبندپی،رئیسسازمانبهزیستی

توانمندسازی مهمتر از افزایش مستمری است
یاسمن صادق شیرازی
روزنامه نگار

پیش از اینکه «انوشیروان محسنی بندپی» ریاست
سازمانبهزیستیرابرعهدهبگیردنمایندگی3دوره
از مجلس را در کارنامه کاریاش جای داده است .به
همینعلتاستکهاوحاالبرایپیگیریوضعیت
الیحهحمایتازمعلــوالنوکودکانکهبیشازیک
دهه همچنان در پیچ و خم تصویب مجلس شورای
اســامی مانده ،بیشــترین زمانــش را در بهارســتان
میگذراند به طــوری که حتی هفتهای چنــد بار برای
پیگیریمطالبــاتمددجویانبانمایندگانمجلس
به گفت وگو مینشیند .دو سال پیش بود که ریاست
سازمان بهزیســتی به محســنی بندپی واگذار شد .با
اینکهمدتکوتاهیازریاستاومیگذرداماافزایش
بیســابقهمســتمریمددجویــانوتســریعدررونــد
تصویبالیحهحمایتازمعلوالنازتحوالتزمان
توگویمابارئیس
ریاســتاوبهشــمارمیرود.گف 
سازمانبهزیستیرامیخوانید:
 دو ســال اســت کــه شــما ریاســت ســازمان
بهزیســتی را برعهــده داریــد ،وضعیــت فعلــی
بهزیستی و مددجوها را چطور ارزیابی میکنید؟
مهمتریــن اقدامــی کــه توســط دولــت در ســال 96
بــرای مددجویــان ســازمان بهزیســتی صــورت گرفــت،
افزایــش مســتمری آنها بــود .به طــوری که ما در گذشــته
بــه خانوادههــای یــک نفــره  53هــزار تومــان پرداخــت
میکردیم و از شــروع ســال این رقم را بــه  148هزار تومان
رســاندهایم .همینطــور خانوادههــای دو و ســه نفره هم
بــه این میــزان مستمریشــان افزایــش پیدا کرده اســت.
بنابرایــن مهمتریــن و اصلیتریــن اقدامــی کــه در ســال
جدید بــرای جامعه بهزیســتی انجام شــده افزایش 3.4
دهــم درصــدی مســتمری اســت .دولــت در ایــن زمینــه
کمــک ویــژهای بــه ما کــرده ،بــه طوری کــه قرار شــده این
افزایــش مســتمری در ســال آینــده بــه رشــد  10درصدی
برسد.
 بــا وجود این افزایشها هنــوز تعداد زیادی از
مددجویان به علــت تورم و مشــکالت اقتصادی
با مشــکالت مالــی مواجه هســتند .چــه اقدامات
دیگــری در حــوزه توانمندســازی و کمــک بــه
وضعیت معیشتی مددجویان سازمان بهزیستی
بویژه معلوالن انجام شده است؟
افزایش مســتمری مددجویان هدف غایی ما نیست.

در سال  95در حوزه اجتماعی توانستهایم حدود
17درصد مددجوها را توانمند کنیم .به طور تقریبی
 17درصد از  170هزار خانوار تحت پوشش سازمان،
امسال به مرحله توانمندی رسیدهاند و از چرخه
بهزیستی خارج شدهاند

یکــی از اهداف دیگــری که دنبال میکنیم توانمندســازی
مددجویــان بویــژه معلــوالن اســت .از هــر مددجویی که
اســتعداد و ظرفیــت یادگرفتــن مهارتهــای مختلــف و
تــوان کار در آن زمینه را داشــته باشــد حمایــت میکنیم.
پرداخــت  2ســاله مســتمری و حمایــت بــه صــورت ارائه
وام بــا بهره کم از اقداماتی اســت که برای توانمندســازی
ایــن افراد انجام میدهیم .به طور مثال به زن سرپرســت
خانــواری کــه  3فرزنــد دارد تنهــا نمیتوانیــم  320هــزار
تومــان پرداخــت کنیم بلکه بایــد حمایتهای بیشــتری
را بــرای او در نظــر بگیریــم .همچنیــن بــر اســاس الیحــه
حمایت از معلوالن قرار شــده به معلوالن و مددجویانی
که قــدرت کار ندارند حداقــل حقوق قانــون کار پرداخت
شــود .بر همین اســاس تفاهمنامهای هم با سازمان فنی
و حرفهای کشــور منعقد کردهایم .در همین راســتا زمینه
فــروش را برای محصــوالت تولیدی مددجویــان با ایجاد
گروههــای تأمیــن مالــی خــرد ،همیــار و خودیــار فراهــم
کردهایم .بهطور کلی راهبرد ما توانمندســازی مددجوها
اســت چــون نمیخواهیــم آنها تــا آخر عمرشــان صدقه
بگیر ما باشند.
 بــا وجــود این برنامههــا تا به حــال چند نفراز
مددجویان توانمند شــده و توانســتهاند از چرخه
بهزیستی خارج شوند؟
در ســال  95در حــوزه اجتماعــی توانســتهایم حــدود
17درصــد مددجوهــا را توانمنــد کنیــم .بــه طــور تقریبی
17درصــد از  170هــزار خانــوار تحــت پوشــش ســازمان،
امســال بــه مرحلــه توانمنــدی رســیدهاند و از چرخــه
بهزیستی خارج شدهاند.
 چنــد نفــراز معلــوالن و مددجویــان در حال
حاضر پشــت نوبت دریافت خدمات بهزیســتی
و توانبخشــی هســتند؟ اگر بودجهای که قرار شده
از محل حذف یارانه پردرآمدها برای ورود پشــت

نوبتیهــا به ســازمان داده شــود چه تعــداد از این
افراد تحت پوشش سازمان قرار میگیرند؟
هنــوز رقــم ایــن بودجــه بــه مــا اعــام نشــده اســت،
درصورتــی کــه بودجه تخصیص داده شــده بــرای تأمین
مســتمری ایــن تعــداد کافی باشــد همــه پشــت نوبتیها
تحــت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت .در حــال حاضر دو
نوع پشــت نوبتی در ســازمان وجــود دارد .نــوع اول افراد
معلــول و نــوع دوم مددجویان حوزه اجتماعی هســتند.
در سامانه ما حدود  150هزار معلول و در حوزه اجتماعی
 55هــزار نفــر ثبتنــام کردهانــد .در حــوزه اجتماعــی بــا
توانمندســازی  17درصــدی که هر ســاله انجام میدهیم
تعدادی را جایگزین میکنیم .این در حالی است که ما در
حوزه معلولیت قادر به انجام این کار نیســتیم ،به طوری
کــه حتی نمیتوانیــم  2درصد از معلوالن پشــت نوبتی را
هــم تحت پوشــش قرار دهیم .براســاس قانــون و بودجه
پیشنهادی دولت در زمینه کاهش فقر و بر اساس تکلیف
قانون ششــم توســعه باید بودجهای از محل حذف یارانه
به سازمان بهزیستی داده شود.
 بــرای پیشــگیری از معلولیــت در کشــور چــه
برنامههایــی را اجــرا کردیــد ،بــا توجه بــه اجباری
شــدن آزمایشهای ژنتیک در برخی از استانها و
باال بودن این هزینهها چــه برنامهای برای مناطق
محروم در نظر گرفته شده است؟
براســاس مــاده  75قانــون برنامــه ششــم و بــا تالش
بهزیســتی غربالگــری ژنتیــک ازدواج بهصــورت اجباری
در برخی از اســتانهای کشــور اجرا میشــود .ایــن برنامه
بــرای پیشــگیری از معلــول زایــی طراحــی شــده اســت.
هماکنــون در اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمــد ،یــزد و
کرمــان قابل اجرا اســت و قرار اســت اســتانهای دیگری
نیز به آن اضافه شــوند .ســال گذشــته  99هــزار زوج تحت
غربالگــری ژنتیــک قــرار گرفتهاند و در  9ماهه امســال نیز
حــدود  88هــزار زوج این خدمات را دریافــت کردهاند که
تــا پایان ســال ایــن رقم بــه  120هــزار زوج میرســد .برای
انجام غربالگری ژنتیــک ازدواج افراد در مرحله اول باید
پرسشنامه  3صفحهای را تکمیل کنند که هزینهای ندارد.
پس از ایــن اقدام 70درصد این افراد نیاز به بررســیهای
بعدی را ندارند و گواهی ازدواج برای آنها صادر میشود.
 30درصــد باقــی مانده تنهــا باید مشــاوره و حــق ویزیت
 60هــزار تومانــی بپردازند .بهعنــوان مرحلــه پایانی تنها
 10درصــد از این افراد نیاز به آزمایش هــای ژنتیک دارند
که اگر مددجوی ســازمان باشــند ما این هزینه را پرداخت
میکنیــم .همچنیــن کســانی که تحت پوشــش ســازمان
نیســتند و یک معلــول در خانــه دارند هم بهزیســتی این
هزینه را میپردازد.
 آقــای دکتــر شــما میدانیــد کــه بهزیســتی با
مســائل و چالشهــای متعــددی مواجــه اســت
و اقشــار ضعیــف و آســیب پذیــر زیــادی را تحت
پوشــش دارد یکــی از ایــن گروههــا جمعیــت
ســالمندان اســت برای چالــش پیــری جمعیت
و حرکت آن به ســمت ســالمندی چــه برنامهای
دارید و هماکنون وضعیت ســند سالمندی در چه
مرحلهای است؟
یکیازپدیدههاییکهدرحالحاضرباآنمواجههستیم
حرکت جمعیت به سمت سالمندی است ،البته سالمند
شدن جمعیت نباید تنها نقطهای منفی تلقی شود .بلکه
وضعیت امید به زندگی و شــرایط بهداشــتی کشــور است
که جمعیت را به ســمت ســالمند شــدن ســوق میدهند.
بر اساس سرشماری سال  9.3 ،95درصد جمعیت کشور
ســالمندان هســتند .به طــوری که ســه میلیــون و هفتصد
هــزار زن و ســه میلیــون و ششــصد هــزار مــرد ســالمند در
کشــور وجود دارند .ســند ســالمندی در حال حاضر توسط
ســازمان بهزیســتی تدوین شــده و هماکنون در دستور کار
دولــت قــرار دارد .بهطــوری که هفته گذشــته این ســند در
شــورای عالــی ســامت و غذا با حضــور رئیــس جمهوری
به تصویب رســید .البته اقدامات حوزه ســالمندی توســط
بهزیســتی و وزارت بهداشــت ادامه دارد و محــدود به این
ســند نیســت؛ به طوری که مــا توانســتیم با تأســیس بنیاد
فرزانگان حرکت جدیای در زمینه مطالبات ســالمندان،
آموزش و نگهداری آنها و همچنین حمایت از سالمندان
بیسرپرست ایجاد کنیم.
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