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خبر

پیشنهاد نام گذاری یکی
از خیابانهای شهر تهران
به نام مریم میرزاخانی
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شــهر تهران از ارائه پیشــنهاد اجرایی برای نام
گذاری یکــی از اماکن و یا خیابانهای پایتخت به نام دانشــمند ایرانی «دکتر مریم
میرزاخانی» به شورای شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران ،بابک نگاهداری
با بیان اینکه خبر درگذشــت دکتر مریم میرزاخانی جامعه علمی و پژوهشی کشور را
تحت تاثیر خود قرار داد ،افزود :باید یاد و خاطره ایشــان به عنوان تنها فرد ایرانی که
موفــق به دریافت مدال فیلدز (برترین جایزه جهانی تخصصی در حوزه علوم ریاضی)
شده برای همیشه در حافظه شهروندان ثبت و ماندگار شود .وی اظهار کرد :در همین
راستا و برای ماندگاری نام و یاد پرچمداران ایرانی علم و دانش ،پیشنهاد مشخصی را
برای بررسی شورای شهر تهران ارائه کردیم.
نگاهــداری با بیان اهمیت موضوع وجود نگاه علمی به نامگذاری خیابانها و اماکن
شهری افزود :نام اماکن شــهری و خیابانها بخشی از تاریخ ،هویت و خاطره جمعی
اســت و این نامها همانگونه که بخشی از تاریخ شــهر را در بستر رویدادها میسازند
به خاطرهای جمعی تبدیل میشوند که در نهایت هویت شهری ما را شکل میدهند.
وی گفــت :مطالعات بیانگر این حقیقت اند که نام گذاری فضاهای شــهری با نام
دانشــمندان و برجستگان علمی کشور ضمن ایجاد انگیزه و روحیه خودباوری ملی در
میان جوانان و دانشــجویان موجب ترویج روحیه پژوهشگری و دانشاندوزی در میان
جامعه علمی کشــور میشود .رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود:
با توجه به اهمیت این موضوع و بروز نظرات مختلف در این حوزه در سالهای اخیر،
این مرکز پژوهش جامعی را در خصوص سیاستهای نام گذاری اماکن و خیابانهای
تهران و با هدف بررســی موضوع از جنبههــای علمی و تجربی و ارائه چارچوبهای
مشــخص سیاستگذاری در این خصوص طراحی کرده و در دست اجرا دارد که نتایج
آن میتواند پشــتیبان علمی مناســبی برای تصمیمات نظام مدیریت شهری پایتخت
محسوب شود .پرفسور مریم میرزاخانی نابغه ریاضی جهان و برنده مدال فیلدز و استاد
ریاضی دانشگاه استانفورد آمریکا درگذشت.

دستور رئیس هالل احمر برای پیگیری
حقوق شهدای هالل احمر

رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر گفت :خانواده شهدای داوطلب هالل احمر
استان زنجان در اقدامی ارزشمند باقی هزینههای مراسم برای شهدای داوطلب هالل احمر
را به جمعیت اهدا کردند تا در راستای فعالیتهای بشردوستانه هزینه شود.
مسعود حبیبی ،در مورد حمایتهای سازمان جوانان هالل احمر از خانوادههای دو امدادگر
داوطلب هالل احمر که چندی پیش در یک عملیات امدادرســانی در زنجان جان خود را از
دست داده بودند افزود :مسئلهای که برای من بسیار ارزشمند و قابل احترام بود این است که
خانواده این دو شهید اعالم کردند که باقی هزینههایی که قرار بود برای مراسم ترحیم صرف
کنند را به هالل احمر اهدا میکنند تا در راستای اقدامات جمعیت هزینه شود .این نگاه بسیار
ارزشمند است و نشان میدهد که دو شهید ما در چه خانوادههایی بزرگ شدند و برای حفظ
جان هموطنان و اقدامات بشردوستانه کار کردند .وی در مورد اینکه آیا جمعیت هالل احمر
برنامهای برای حمایت از خانواده داوطلبانی که جان خود را از دســت میدهند دارد ،عنوان
کرد :بر اســاس قانون مسئولیتها در قبال این جان باختگان مشخص شده است اما طبق
دستور رئیس و دبیرکل جمعیت هالل احمر اقداماتی فراتر از آن انجام میشود و در خدمت
خانوادههای این شهدا هستیم .حبیبی اضافه کرد :ریاست جمعیت هالل احمر دستور پیگیری
و مکاتبه با مسئوالن ذیربط را از طرف نماینده مقام معظم رهبری در هالل احمر داده است
تا پیگیر حمایتهایی از بازماندگان این عزیزان که جان خودشــان را در راستای خدمت از
دســت دادهاند باشند و تمام مزایای شهدا برای این افراد لحاظ شود .رئیس سازمان جوانان
جمعیت هالل احمر اظهارکرد :این خواسته عمومی اعضای جمعیت هالل احمر و رئیس آن
است و امیدواریم مسئوالن نسبت به این موضوع پیگر باشند و به اقدامات بشردوستانه این
افراد برای خدمت به هموطنان توجه شود .نحوه کار آنها به گونهای است که از هر نظر از
دست دادن جانشان شبیه شهداست.

رئیس سازمان بهزیســتی کشور در خصوص ساخت «شــهرک بازتوانی زنان
آسیب دیده» گفت :همواره از برچسب زدن به افراد پرهیز میکنیم و ساخت چنین
شهرکهایی را به صالح جامعه نمیدانیم.
انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری خود که به مناسبت هفته بهزیستی
و تامین اجتماعی در محل این سازمان برگزار شد افزود :همواره از برچسب زدن به
افراد پرهیز میکنیم .معتقدم اگر چنین رویهای را برای حل آسیبهای اجتماعی در
پیش بگیریم بــه ضرر جامعه و در تضاد با نگاه اجتماع محور خواهد بود و همواره
دیدهایم که بگیر و ببندها در حوزه آسیبها نتیجه عکس داده است.
در حال حاضر با همکاری خوب قوه قضاییه «الگوی دادگاه درمان مدار» را برای
پذیرش معتادان سخت در دسترس عملیاتی خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان آنکه بهزیســتی در حوزه مداخله توانمندسازی و پیشگیری
معتــادان نقش ویژهای را ایفا میکند در خصوص ارائه خدمات  CBRگفت :هم
اکنون بالغ بر  420هزار نفر از خدمات  CBRروستایی سازمان بهزیستی بهره مند
شدند و در هفته جاری نیز از طرح  CBRشهری در سیستان و بلوچستان رونمایی
خواهیم کرد.
رشد حاشیهنشینی در کشور
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در ادامه با بیان آنکه هم اکنون شاهد رشد
حاشیهنشینی در کشور هستیم گفت :در حال حاضر حدود یک میلیون و  300هزار
نفر حاشیهنشین در حاشیه شهر مشهد و یک میلیون و  100هزار نفر در حاشیه شهر
تهران زندگی میکنند و به این ترتیب حاشیه نشینی در مشهد بیش از تهران است.
بندپی ادامه داد :ورود علمی و تخصصی در مناطق حاشیهنشین داشتهایم و به این
منظور راه اندازی مراکز جامع خدمات بهزیســتی را در  30شهرستان که به لحاظ
شاخصهای سازمان برنامه و بودجه از وضعیت حداقلی برخوردار هستند را در دستور
کار خود قرار دادهایم که در هفته جاری تعدادی از آنها افتتاح خواهند شد.

امام جمعه یزد با بیان این که ساعت کاری بانوان در ادارات باید کمتر شود تا بتوانند بیشتر به خانواده خود رسیدگی کنند ،گفت :مسئوالن استان باید برای دور شدن سه محور خانواده،
مدرسه و اجتماع ،از آسیبهای اجتماعی برنامهریزی دقیق و مستمری تدوین کنند.
وی ادامه داد :من معتقد هستم که روی سه محور خانواده ،مدرسه و اجتماع برنامهریزی الزم را داشته باشیم و برای دور شدن این سه کانون از آسیبهای اجتماعی تمام تالش خود را
به کار بندیم.
ناصری یزدی گفت :عدم تن دادن جوانان به ازدواج ،تک فرزندی ،دور بودن اعضای خانواده از یکدیگر ،عدم وجود صمیمیت در خانواده و موارد مختلف دیگر از جمله مسائلی است که
حتما باید به آن توجه الزم را داشته باشیم.

وقتی آسیبهای اجتماعی گریبان جامعه را میگیرد
شهال منصوریه

حدود  20روز اســت که خبر گم شدن و سپس قتل
دلخراش آتنا ،دختر بچه هفت ســاله پارس آباد مغان
به ســوژه داغ محافل رسانه ای و شبکههای اجتماعی
جامعه تبدیل شده است .خبر ناخوشایندی که دل هر
شــنوندهای را به درد آورد و وجدان عمومی جامعه را
جریحهدار کرد .قتل ناجوانمردانه آتنا ،دختر مظلوم و
بیدفاع پارس آباد مغان ،نه تنها موجب بهت و حیرت
این شهر کوچک؛ بلکه شوک بزرگی در دنیا شد .طوالنی
شــدن دوره فقدان و همچنین قتل و آزار او از ســوی
مردی که از قضا آشــنا و معتمد آتنا بود و این کودک
برای قضای حاجت و آب خوردن به مغازه اش مراجعه
میکرد ،فاجعه را بیش از پیش تراژیک کرد.
بعد از گذشــت بیــش از  20روز از مفقود شــدن و
تعقیب و گریز چندین روزه برای پیدا کردن دختر هفت
ســاله پارس آباد مغان ،اعالم شد که جسد او با شواهد
دردناکی از آزار و اذیتهای جنســی کشف شده است؛
اتفاق دردناکی که به سرعت واکنش مردم را در پارس
آباد به دنبال داشــت .گفته میشود بعد از دستگیری
مظنون اصلی پرونده برخی از شــهروندان با تعرض به
مغازه و خانه و همین طور تهدید جانی اعضای خانواده
او ،اعتراض خود را نســبت به این حادثه این گونه ابراز
داشته اند .واکنشهایی که از مردم بومی و محلی شاید به
دور از انتظار نبود و شاید نمیشد احساسات و هیجانات
مردم داغدیده را بهراحتی کنترل کرد .مجموعه اتفاقاتی
که باعث شد تا مسئوالن قضایی استان محدودیتهایی
را درباره نحوه انتشار و تحلیل اخبار مرتبط با این مساله
را خواســتار شوند تا این پرونده نیز مانند دیگر اتفاقات
اجتماعی سابق از یک بعد امنیتی و سیاسی برخوردار
شــود .گروههای مختلف پس از این اتفاق سعی کردند
با پیونــد دادن این اتفاق به موضوعات مختلف آن را از
منظر خود واکاوی کنند .برخی آن را به ســند ،۲۰۳۰
برخی به بیحجابی دختران خردســال و عدهای هم به
بیبند و باری جوانان و  ...مربوط دانستند.
موضوع تعرض به کودکان در کشــور ما فقط به آتنا
ختم نمیشود ،ســال گذشته هم خبر کشتن دختری
به نام ستایش ،فضای اجتماعی ایران را به شدت تحت
تاثیــر قرار داد و بســیاری در واکنش به این فجایع در
پســتهای فضای اجتماعی خود مطالبی نوشــتند تا
خشــم و انزجار خود را به این طریق بیان کرده باشند
ن و جلساتی با عناوین مختلف ازجمله ،کودک
و کمپی 
کشــی ،حقوق بشر ،آسیبهای اجتماعی و  ...تشکیل
شد و کارشناسان و صاحبنظران دیدگاههای خود را بیان
کردند؛ اما چیزی که اکنون مهم به نظر میرســد این
است که این مساله هنوز پابرجاست.
آموزش به کودکان برای پیشگیری از حوادثی
مشابه
یک متخصص روانشناســی سالمت معتقد است که
افرادی که دســت به تجاوز میزننــد دارای اختالالت

شخصیتی و جنسی هســتند .این موضوع میتواند در
افــراد مختلفی اعم از مغازه دار و معلم گرفته تا  ...بروز
یابد؛ بنابراین خانوادهها باید هوشــیار باشند و آموزش
مسائل جنسی را به کودکان خود ارائه دهند؛ البته این
آموزشها طوری باشد که تابوها شکسته نشود.
انصاری شهیدی ،ادامه میدهد :والدین باید از طریق
الفاظ ساده حریم خصوصی را به فرزندان خود آموزش
دهند و این موضــوع نیز باید از طریق مراکز فرهنگی،
مدارس و حتی مهد کودکها نیز ارائه شــود تا شاهد
کاهش آمار قربانیان تجاوز باشیم البته باید توجه داشت
که الزم نیست بههیچ عنوان این آموزشها بسیار باز به
کودکان ارائه شود.
وی میافزاید :نکته دیگر اینکه باید توسط خانوادهها
مدنظر قرار گیرد این بوده که کودکان خود را با زیورآالت
چشمگیر نپوشانند چرا که این مسأله میتواند تشدید
کننده بروز حــوادث تجاوز در افــرادی که اختالالت
جنســی دارند شــود لذا والدین باید وسایل قیمتی و
زیورآالت را تنها در مواردی که خود بر کودکشان نظارت
دارند در اختیار آنها قرار دهند.
یک مــددکار اجتماعی نیــز در توصیــف قربانیان
ایــن رخدادها در جامعه از آنها بــا عنوان «قربانیانی
کــه پرشــمارند و دردهایی که گاه هیــچ وقت درمان
نمیشوند» یاد میکند و توضیح میدهد :ذهن ما وقتی
درگیر این پدیدهها میشود که خفاش شب ،گرگهای
زرد و ...بوجود آمده و رســان ه ای شــدهاند اما باید دید
قبل از بوجــود آمدن این جنایتها چه عواملی در این
کار دخیل بودهاند.
علی بنیهاشمی با اشاره به اینکه برخی مناطق بخاطر
وجود فاصله بین درآمد و هزینه ،جرم خیزتر هســتند
توضیح میدهد :هر چقدر این فاصله بیشتر باشد ،محیط
آسیب پذیرتر است .وقتی دختری کنار پدر دستفروش
آمده و به او کمک میکند ،یعنی اسطوره پدر کمرنگ
شــده و بافت خانواده آسیب پذیر است .در تجاوزی که
اتفاق افتاده به خوبی مشاهده میشود که فاصله طبقاتی
بازتولید مشکالت بسیار جدی است.
بنیهاشمی با تاکید بر اینکه در کشور ضعف سیستمی
داریم و قوه قضاییه باید بخش جدی مسائل را بصورت
تحلیلی در نظر داشــته باشــد میگوید :اگر اوضاع به
همین صورت پیش برود و اقدامی در بهبود شرایط انجام
نشود ،متاسفانه هر روز شاهد آتنا و آتناهایی خواهیم بود
که قربانیان این بیعدالتی هستند.
واکنشهای هیجانی
در ایــن میان ،واکنشهای اهالی پارس آباد مغان که
چندین و چند روز در اطراف شــهر به دنبال دخترک
گمشــده بودند ،هم به دور از انتظار نبود .واکنشهایی
که نــه فقط متوجه قاتل بلکه متوجه خانواده قاتل نیز
میشد .خانواده ای که شاید از اساس ماجرا نیز بی خبر
بودند .این سوال که آیا میشود این حق را به مردم داد
که آنها به محل کار قاتل یورش ببرند و آنجا را سنگ
باران کنند و به آتش بکشــانند؟ آیا میشــود قانون را
نادیده گرفت گذشته از آن ،چه تقصیری متوجه خانواده
قاتل است؟

یک جامعه شناس نیز در ارتباط واکنش جامعه نسبت
به خانواده قاتل و همچنین مواجهه با این اتفاق میگوید:
چیزی که به نظر عجیب میرسد این است که چهطور
ممکن است آدمها در برخی از موضوعات به شدت بی
تفاوت میشوند .ما در گذشته نیز شاهد جنایاتی از این
دســت و گاهی حتی فجیع تر نیز بوده ایم .ولی گاهی
موضوع به جایی نمیرسد که واکنش عمومی مردم را در
پی داشته باشد و گاهی هم مثل ماجرای تلخ این کودک
قربانی تمام کشور تحت تأثیر قرار میگیرد .این موضوع
دالیل مختلفی میتواند داشته باشد.
سونیا غفاری ،با اشاره به دالیل این حوادث میگوید:
بســیاری از دالیل فقط با حضور در محل بروز حادثه
قابل فهم اســت ،ولی ما بهعنوان کسانی که از دور نگاه
میکنیم به دالیلی مانند کوچک بودن این شهر و پخش
شدن سریع اخبار در این شهر ،و همچنین مدت زمان
طوالنی گمشدن آتنا و درگیرشدن شهر برای پیداشدن
این کودک میرســیم .یعنی فشاری که به جمع آمد،
باعث واکنش شــدید نهایی آنها شد .منتها آن چیزی
که در این اتفاقات برای ما ثابت میشــود ،گاهی قانون
کامال به حاشــیه میرود و مردم منتظر تصمیم قانون
نمیشوند و خود واکنشهایی نشان میدهند که نوعی
جرم و نقض حریم افراد اســت .مثال تحت فشــار قرار
دادن ساکنین خانه قاتل که احتماال روحشان هم از این
جنایت خبر نداشــته است .یعنی منتظر تصمیم قانون
نمیشویم .به دلیل اینکه همین تخریب و تحت فشار
قرار دادن کسانی که شاید روحشان هم از این جنایت
خبر ندارد ،نوعی جرم و نقض حریم آن افراد است.
او میافزاید :به هر حال قاتل دستگیر شده ولی اینکه ما
خانواده از همهجا بی خبر او را تحت فشار قرار میدهیم،
نشان دهنده این اســت که ما به سرعت تحت کنترل
هیجانات و احساسات جمعی قرار میگیریم .احساساتی
میشــویم و چنین واکنشی نشان میدهیم و در موارد
مشابه اگر قلقلک نشویم ،هیچ واکنشی نشان نمیدهیم.
خشونت زاییده خشونت است
رئيس ســابق انجمن جامعه شناســى ايران در مورد
برخى موضعگيرىها در قبال قتل فجيع آتنا میگوید:
درباره مسائلی که در بستر اجتماعی کشور رخ میدهند،
کمی بایــد اصولی و علمی نظریــه داد .این روزها که
روح و حیثیت عمومی جریحهدار شــده ،واکنشهایی
همــراه با عصبیت ،خشــونت و گاهــی غیرمنطقی را
در واکنش به قتل وحشــیانه آتنــا میبینیم .آدمهایی
که در شرایط عادی بســیار منطقی به نظر میرسند،
اما بــه ناگاه و در فشــار جمعی به قدر احساســی از
خود واکنش نشــان میدهند که باید شــاکر خداوند
بود که این دوســتان در مســند وکیــل و قاضی قرار
نگرفتهاند.
محمــد امین قانعیراد ادامه میدهــد :افرادی که به
دلیل خدشهدار شــدن انسانیت درباره با دندان دریدن
قاتلی صحبت میکنند که هیچ از پیشــینه و عقبهاش
نمیدانند .افردای که آرزو میکنند میتوانســتند این
بال را بر ســر دختر و یا فرزندان قاتــل بیاورند تا او به
تلخی کاری که کرده برسد .آنها شیشههای خانهای را

نشانه گرفتند که قاتلی در آن نبود .خانوادهای را تصور
میکنم که در گوشه خانه خزیدهاند و پشت دیوار سنگر
گرفتهاند .بچههای معصومی که ســالهای طوالنی در
کنار مردی حیوان صفت زندگی کردهاند ،احتماال آزار
دیدهاند و خشــونت کشیدهاند و حاال هم با چشمانی
دردمند و ملتهب پاسخگوی جنایت شومی هستند که
هیچ نقشی در آن نداشتهاند.
به گفته وی ،خشونت زاییده خشونت است ،خشونت
زاییده عواملی اســت که هیچگاه منطقی در آن وجود
نداشته است .در تمام سالهای گذشته درباره اعدام در
مال عام سخن گفتهایم ،بارها تصاویر رقت انگیز اعدام
در میادین را در پیش چشــم کودکانی هم سن و سال
آتنای از دســت رفته دیدهایم .آیا این اعدامها نتیجه
دادند که اگر داده بود ،زندانها مملو از جانیان خطرناک
و مجرمین جنسی نبود.
رئيس سابق انجمن جامعهشناســى ايران میگوید:
چقدر میتوان امیدوار بود کــه در میان تمام آنهایی
که سنگها را به شیشه خانه قاتل پرت میکردند هیچ
مجرم جنسی دیگری حاضر نبود ،چقدر میتوان امیدوار
بود که فرزندان و همسر وحشت زده قاتل ،در تمام این
سالها قربانیان جنسی پدر و همسر خود نبودهاند ؟ در
روزهای گذشــته کسی به فکر روانکاوی فرزندان به جا
مانده از اســماعیلی بوده که این روزها عکسش به نام
قاتل دست به دست میشود؟کسی نگران شده که چه
باید کرد تا بازماندگان این مرد جانی ،درآینده میراثدار
خبائث او نباشند؟
به اعتقاد قانعــیراد ،چقدر غیر احساســی تصمیم
میگیریم؟آیا صرف اعدام این جانی که خواست همه ما
هم میتواند باشد ،تمامی ماجرا را حل میکند ؟ چقدر
به فرزندانمان آموزش دادهایم؟ خانواده آتنا در این ماجرا
چقدر دخیلاند ؟ آیا در تمام این مدت به صرف کوچک
بودن شهر و آشــنا بودن با مردم کار درستی است که
دختری زیبا و کوچک به تنهایی در شــهر قدم بزند؟
آیا آتنا درباره حریم شــخصیاش ،درباره تنها بودن با
غریبهها هیچوقت آموزشی دیده یا بنا به رسوم متعصبانه
دختر هیچگاه درباره مسائل ممنوعه چیزی نمیگوید؟
خانواده قاتل که از قضا شــرایط مالی جالبی هم ندارند
آیا میتوانند در این شهر زندگی کنند؟آیا مردم سرشار
از ناراحتی و عصبانیت به آنها فرصت دوباره زندگی و
پذیرفتن میدهند؟از اول مهر بچههای قاتل مدرســه
خواهند رفت؟

 80درصد «کودکان کار» افغان و پاکستانی هستند
وی افزود :این در حالیست که تمام مناطق حاشیه نشین کشور دارای مهدکودک
بوده و در تمامی این مهدکودکها یک وعده غذای گرم به کودکان ارائه میشود.
بررسی و تصویب الیحه بازنگری قانون حمایت از حقوق معلوالن
به گفته بندپی ،بررسی و تصویب الیحه بازنگری قانون حمایت از حقوق معلوالن
در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است.
وی همچنین به گســترش کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در تمامی شهرهای
بیش از  50هزار نفر در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت :توسعه
اورژانس اجتماعی در سایر شهرهای کشور نیز از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه
آغاز خواهد شد و به این ترتیب پس از پایان این برنامه تمامی شهرهای کشور دارای
اورژانس اجتماعی میشوند.
بندپی ادامه داد :در حال حاضر  153شهر کشور بر اساس قانون برنامه ششم توسعه
باید دارای اورژانس اجتماعی باشــند .به همین دلیل چنانچه هر یک از این شهرها
فاقد اورژانس اجتماعی هســتند آمادگی افتتاح آن را در شهرستان مذکور داریم و
طی هفته بهزیستی تا پایان تیرماه نیز تعداد زیادی از شهرستانهای کشور دارای
اورژانس اجتماعی خواهند شد.
وی در ادامه با اشــاره به تغییر سبک زندگی در جوامع امروزی و بروز اختالالت
ژنتیکی به شیوع آسیبهای اجتماعی با تنوع و گستردگی باال اذعان کرد و گفت:
بهزیستی در رویکرد جدید و علمی خود در دولت یازدهم اقدامات ارتقائی را در دستور
کار قرار داده و همچنین آنکه پیشگیری به عنوان اصلیترین استراتژی در سیاست
بهزیستی انتخاب شده است.
راه اندازی سامانه «ثبت الکترونیکی طالق»
رئیس ســازمان بهزیستی کشور در ادامه به راه اندازی سامانه «ثبت الکترونیکی
طالق» اشاره کرد و گفت :راه اندازی این سامانه در مشهد مقدس باعث کاهش 30
درصدی آمار طالق در این شهر شده است و پس از آن این سامانه در پنج شهرستان

الزام ایجاد رفاه اجتماعی در صدر برنامه احزاب

وزیر بهداشت با اشاره به انتقال سازمان بیمه سالمت ایرانیان به وزارت بهداشت ،گفت:
البته این کار هنوز ناقص است و بخشی از تولیت بیمهها در اختیار وزارت بهداشت نیست.
ســازمانهای بیمهگر متعددی وجود دارد و اگر منابع تجمیع و سیاستها واحد باشد،
کارآمدتر میشوند .مجلس و دولت نیز باید در این حوزه حمایت جدی داشته باشد.
دکتر سید حسنهاشمی در بازدید از سازمان بیمه سالمت ایرانیان اظهار کرد :طبق
تصمیم مجلس سازمان بیمه سالمت مجددا به خانه اصلی خود یعنی وزارت بهداشت
بازگرداندهشد.هدفازایننقلوانتقالبایدکارآمدیبیشتربیمههاوهماهنگیگستردهتر
بین گروههای ارائه دهنده خدمت باشد .همچنین باید کنترل بیشتری بین منابع و مصارف
صورت گیرد و حمایت طلبی بیشتری از نظام بیمهای انجام شود.
وزیر بهداشت همچنین اضافه کرد :با این اقدام مردم حق بیمه منطقیتری پرداخت
میکنند .اگر اولویت مجلس و دولت کمک به این حوزه باشــد ،میتوان به یک نظام
بیمهای ارزشمند امیدوار بود .اگر این جابجایی صرفا ساختمان و تشکیالت باشد ،هیچ
تغییری ایجاد نمیشود .مهم این است که حمایت ،هماهنگی بیشتر و منطقی اقتصادی
بر این دستگاه حاکم باشد.

اجتماعی

هاشمی با اشاره به بیتوجهی برخی مسئوالن به حوزه رفاه اجتماعی ادامه داد :یکی
از مشکالت ما این است که اقتصاد دست اقتصاد دانان است که بیشتر اعضای دولت و
مجلس هم اقتصاددان هستند و از قضا برخی از آنها عالقهای به توسعه رفاه اجتماعی
ندارند .باید به این موضوع در حوزه سیاستگذاریها بیشتر توجه شود و در صدر برنامه
احزاب قرار گیرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر بیمهها کارآمد شوند ،تمام روابط ناسالم برچیده میشود،
افزود :کارآمدی بیمهها ،رعایت حقوق مردم ،افزایش کیفیت ارائه خدمات ،تصدیگری
بیشتر دولت و ورود بخش خصوصی را به دنبال دارد .این انتقال تنها یک مقدم ه است که
بخشهای دیگر نیز اصالح شوند .حتی در سیاستهای کلی نظام سالمت نیز به این
موضوع اشاره شده و باید اصالح شود .منظور از این اصالح ،سیاستگذاری واحد است نه
انتقال دستگاه و داراییها .هاشمی با تاکید بر اینکه بیمهها باید آقایی کنند نه اینکه سرشان
پایین باشد و نتوانند امر و نهی کنند ،اظهار کرد :بیمه یعنی خریدار و فروشنده باید همیشه
محتاج خریدار خوشحساب باشند .باید کاری کرد که صندوقهای بیمه تجمیع شوند .در
این صورت آنها قدرت پیدا میکنند.

دیگر اســتان خراسان رضوی نیز پایلوت شده و هماکنون در  11شهر دیگر کشور
راهاندازی خواهد شد.
بندپی در ادامه طالق را دومین آسیب اجتماعی کشور اعالم کرد که برهم زننده
بنیان خانواده است و گفت :اقدامات بهزیستی در این حوزه نیز با تکیه بر توانمندسازی
افراد است به طوریکه اجباری کردن آموزشهای پیش از ازدواج ،همکاری با 3900
مدرس ازدواج در ســطح کشور ،دو برابر کردن ظرفیت خط مشاوره تلفنی  1480و
ثبت الکترونیکی طالق نمونهای از این اقدامات است.
مهار رشد طالق در کشور
به گفته وی در حال حاضر رشد طالق در کشور مهار شده و شیب قبلی را ندارد.
به طوریکه در ســال  85در برابر هر  9ازدواج یک طالق داشتیم ،اما در سال 94
در مقابــل هر  4.3ازدواج یک طالق صورت میگرفت که هم اکنون در مقابل هر
 4.1ازدواج یک طالق در کشــور صورت میگیرد .به این ترتیب روند آن در کشور
رو به کاهش است.
رئیس ســازمان بهزیستی کشور در ادامه به ماجرای مرگ تلخ «آتنا» اشاره کرد
و گفت :هر چقدر آگاه ســازی در زمینه خودمراقبتی را به خصوص در سنین اولیه
کودکی افزایش دهیم کمتر شاهد بروز چنین حوادث تلخی در کشور خواهیم شد.
بندپی در ادامه به ارائه ســند رشد و تکامل یکپارچه کودکان اشاره کرد و گفت:
این سند با همکاری سازمان بهزیستی ،وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است اما واقعیت آن است که وقتی
ت آنکه همواره
چند نهاد در کشور به صورت تیمی موضوعی را مطرح میکنند بهعل 
یک دستگاه خود را بر سایرین برتر میداند امکان اجرایی شدن آن فراهم نمیشود و
به همین دلیل هنوز نهاد متولی اجرای این سند در کشور مشخص نشده در حالیکه با
اجرای آن کمتر شاهد چنین حوادثی خواهیم بود .وی در ادامه به طرح «نماد» (نظام
مراقبتهای اجتماعی از دانش آموزان) اشــاره کرد و گفت :این طرح با همکاری 9

نهاد در جهت توانمندســازی و افزایش مهارتهای زندگی و اجتماع پذیری دانش
آموزان در حال اجراست .این در حالیست که طرح «ماد» (مشارکت اجتماعی دانش
آموزان) نیز طرح دیگری است که برای حساس سازی و آگاه سازی دانش آموزان در
برابر آسیبهای اجتماعی با همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش پیگیری میشود
تا شاهد کاهش آسیب پذیری دانش آموزان در کشور باشیم.
 19درصد کودکان کار کشور ایرانی 65 ،درصد افغانستانی و  16درصد پاکستانی
هســتند رئیس سازمان بهزیستی کشوردر خصوص کودکان کار نیز گفت :در آبان
و آذرماه ســال  95با همکاری نیروی انتظامی و سازمانهای مردم نهاد نسبت به
پذیرش این کودکان اقدام کردیم و آمارها نشان میدهد که  77درصد کودکان کار
پسر و  23درصد آنها دختر هستند .بندپی ادامه داد 19 :درصد کودکان کار کشور
ایرانی 65 ،درصد افغانستانی و  16درصد پاکستانی هستند.

مدارس «نشان استاندارد» میگیرند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت :اخیرا با سازمان استاندارد
که مسئول برگزاری جایزه ملی کیفیت در ایران است گفت و گو کردهایم تا برای
سال  96مدارس ما هم توسط سازمان استاندارد ارزیابی شوند و آنها که به مراحل
نهایی راه مییابند نشانهای ملی استاندارد را دریافت کنند.
علی زرافشــان در گفتوگو با ایسنا ،درباره درجه بندی مدارس متوسطه اظهار
کرد :در قالب طرح تعالی مدیریت ،مدارس را درجهبندی میکنیم.
وی افزود :اخیرا با سازمان استاندارد که مسئول برگزاری جایزه ملی کیفیت در
ایران است گفت و گو کردیم تا برای سال  96در همایش ملی کیفیت که آبان ماه
برگزار میشود مدارس ما هم توسط سازمان استاندارد ارزیابی شوند و آنها که به
مراحل نهایی راه مییابند نشانهای ملی استاندارد را دریافت کنند.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امســال همه
مدارس دوره اول و دوم متوسطه تحت پوشش قرار میگیرند گفت :این مدارس
بر حسب شاخصهای برنامه تعالی درجه بندی خواهند شد.

زرافشان در پاســخ به اینکه آیا مدارس درجه باال از امتیازات ویژهای برخوردار
خواهند شــد یا خیر ؟ عنوان کرد :در مدارســی که مجری برنامه تعالی هستند
دفترچههایی توزیع کردیم که در آن شــاخصهها و مالکهای عمل فرآیندهای
موجود در مدرسه که شامل  9فرآیند عمومی اعم از یاددهی -یادگیری ،مشارکت
اولیاء ،نظام اداری مدرســه ،عملکرد تحصیلی دانش آموزان و یک فرآیند خاص
هنرستانهای فنی و حرفهای است را تعیین کردیم .همچنین امتیازات مربوط به
هر شاخص را مشخص کردیم.
وی ادامه داد :بر مبنای این شاخصها مدارس مجری طرح باید در ابتدای شروع
هر ســال تحصیلی تا پایان سال برنامهای را ارائه و اعالم کنند که تا پایان سال
بر اساس برنامه موجود قصد دارند به چه شاخصهایی دست پیدا کنند .آنها در
پایان سال یک خودارزیابی انجام میدهند و بازرسانی از سوی آموزش وپرورش
نیز وضعیت مدرسه را بر اساس برنامه تعالی مورد بررسی قرار داده و امتیازات الزم
را اعطا میکنند.

