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اجرای حدود مجاز معاینه فنی
جدید از امروز
معــاون محیــط زیســت
انســانی ســازمان حفاظت
محیــط زیســت از اجرای
حدود مجــاز معاینــه فنی
جدیــد از امــروز خبر داد و
گفت :با اجــرای این حدود
مجاز ســختگیرانه  ۹تا ۱۰
درصد از میــزان آلودگی -
که مربوط به عــدم کارکرد
صحیــح خودروها در چرخه
مصــرف اســت -کاهــش
مییابد.
ســعید متصدی در حاشیه همایش ملی منتخبان شوراهای اسالمی که در
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت :حدود
مجاز معاینه فنی که تاکنون اجرا میشــود مصوب ســال  ۱۳۷۴است .این
مصوبه به دوره قبل از ارتقای استاندارد خودروها برمیگردد.
وی افزود :در شرایط حاضر که قطعات خودروها در بحث کنترل آالیندهها
ارتقا یافته اســت ،الزم است حدود مجاز معاینه فنی نیز اصالح شود.
متصدی (معاون محیط زیســت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست) با
اشــاره به اینکه در حدود مجاز معاینه فنی قدیم ،قطعات کنترل آالیندگی
خودروهــا مدنظر قــرار نگرفته بود ،گفــت :در آن مقطع ایــن قطعات در
خودروســازی ما اصال وجود نداشــت اما امروزه خودروســازان ما ملزم به
رعایت استانداردهای یورو ۴هستند .کلیه خودروهای تولیدی باید استاندارد
یورو ۴را رعایت کنند همچنین خودروهای وارداتی ملزم به داشــتن یورو۵
هستند .خودروهای دیزلی نیز باید استاندارد یورو ۴یا یورو  ۵داشته باشند.
موتورسیکلتها نیز ملزم به رعایت یورو ۳هستند .در واقع کیفیت خودروها
از سال  ۹۲به بعد یک درجه ارتقا یافته است.
متصدی در ادامه اظهار کرد :در چنین شــرایطی بحث اصلی بر ســر این
بود که این خودروها طبق اســتاندارد یورو  ۴و یورو ۵تولید میشــوند ولی
وقتی از کارخانه خارج میشــوند و در چرخه مصرف قرار میگیرند نیز باید
استاندارد و حدود مجاز معاینه فنی را رعایت کنند بنابراین در سال گذشته
به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست ،بهبود معاینه فنی صورت گرفت
و حــدود مجاز معاینه فنی اصالح شــد و به تصویب شــورای عالی محیط
زیست رسید.
معاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیست افزود :از
امروز (اول مرداد) حدود مجاز معاینه فنی جدید که ســختگیرانهتر شــده
است ،اجرا میشــود .طبق حدود مجازمعاینه فنی جدید کنترل کاتالیست
و ورودی و خروجی آالینده خودرو از فردا در شــبکه ســیمفا (شبکه جامع
معاینه فنی کشور) اجرا میشود.
متصدی تاکید کرد :با اجرای حدود مجاز معاینه فنی جدید ،الزم است که
بســیاری از صاحبان خودروها اقدام به اصالح خودرو و رفع نواقص فنی آن
کنند بنابراین امیدواریم مردم نیز در این زمینه مشارکت کافی داشته باشند.
طبیعی است که تعدادی از اعداد حدود مجاز معاینه فنی سختگیرانهترشده
اســت و در نتیجه اجرای آن تعدادی از خودروهــا نمیتوانند این حدود را
پاس کنند .وی افزود :صاحبان خودروها باید نسبت به تعویض کاتالیستها
و بهســازی خودروهــای خود اقدام کننــد .در همین زمینــه هماهنگی با
خودروســازان صورت گرفته تا تامین کاتالیستها با مشکل مواجه نشود.
متصدی در ادامه اظهارکرد :ایجاد سیمفا و یکسانسازی اتصال و کنترل
خودروهــا به منظورجلوگیری از تخلفات ،بســتری را فراهم کرد تا از طریق
ارتبــاط با شــمارهگذاری نیروی انتظامی و دوربینهای شــهری و جادهای
کنتــرل و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی صورت گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت:
حدود مجاز معاینه فنی برای خودروهای انژکتوری و دیزلی ســختگیرانهتر
شــده و برای خودروهای ســنگین  -که مربوط به وزارت راه و شهرســازی
است -حدود مجاز تعیین و ابالغ شده است.
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فرزندخواندگی و چالشهای پیش روی آن

شهال منصوریه

ن بهزیستی
همه ما حتی اگر گذرمان هم به ســازما 
نیفتاده باشــد ،از گوشه و کنار شــنیدهایم که شرایط
فرزند خواندگی تا چه اندازه ســخت و دشــوار است.
مراحل پیچیده و زمانبری که ممکن اســت خیلی از
زوجها را در میانــه راه منصرف کند .زوجهایی که هر
کدامشان احتماال باالی ٣٠سال دارند ،به مرور زمان پا
به سن میگذارند و ممکن است از شوق و ذوق بچهدار
شدنشان کاسته شود .از طرف دیگر بچهها در بهزیستی
بزرگ میشوند و با تنهایی خود سر میکنند و مراحل
اداری اجازه نمیدهد که آنها خانوادهای داشته باشند.
نداشــتن تمکن مالی ،تأکید زیــاد زوجهای نابارور به
داشتن فرزند نوزاد و بدون سرپرست ،بچههای زیادی
را در لیست انتظار نگه داشته و اجازه نداده تا بهزیستی
اتاقهای خلوتی به خود ببیند .مصائب فرزند خواندگی
زیاد اســت .به تازگــی نیز موضوع فرزنــد خواندگی،
ربودن اطفال از بیمارســتانها ،فروش اطفال توســط
زنانی که فرزندشان را نمیخواهند به خانوادههایی که
صاحب فرزند نمیشــوند بیشتر رسانهای شده است و
چالشهای جدید را مطــرح کرده و نگرانیهایی را در
سطح جامعه ایجاد کرده است.
بــه گفته مدیر کل اســبق دفتر امور شــبه خانواده
بهزیســتی کشــور ،اگرچه فروش فرزند توسط مادر
پدیدهای بسیار نگران کننده است که باید گفت علت
اصلی آن فقر شدید است اما فقر عاطفی و فقر فرهنگی
را بایستی از دالیل این مهم برشمرد.
وی ادامه داد :قانون جدیــد فرزندخواندگی ،پس از
 40سال از اجرای قانون قبل که مصوب اسفند 1353
بود با بررســیهای طوالنی مدت در سازمان بهزیستی
کشور و با حضور حقوقدانهایی از قوه قضائیه و بعد از
چند رفت و برگشــت در مجلس و شورای نگهبان در
سال  1392به تصویب مجلس رسید و بهدلیل نظرات
مختلفــی کــه در رابطه با آن وجود داشــت تدوین و
تصویب آئین نامه اجرایی آن هم به درازا کشید.
نبی اله عشقی ثانی افزود :از آنجا که قانون قبل فقط
اجــازه فرزندخواندگی به کودکانی میداد که فاقد پدر
و مادر و جد پدری باشــند در حالیکــه بیش از 80
فرزندانی که در مراکز مراقبتی بهزیستی هستند دارای
پدر و مادرهستند لیکن بهدلیل عدم صالحیت یا عدم
دلبستگی مادران به فرزند خود فرزندانشان را رها کرده
یا با حکــم مقامات قضائی فرزند خود را به ســازمان
بهزیستی سپردهاند ،در قانون جدید پیشبینی شد که
در صورت عدم صالحیت چنین والدینی بتوان فرزندان
آنان را نیز به فرزند خواندگی سپرد.
بــه گفته وی در این صورت اســت که نیاز به خرید
و فروش کودک از بین میرود و جرم واقع نمیشــود.
متأسفانه بنظر میرسد این بخش از قانون به خوبی و
به صورت همگانی اجرا نمیشود .از سوی دیگر برخی
از خانوادههای دارای فرزند یا دختران ازدواج نکرده نیز
عالقهمند و متقاضی پذیرش فرزند خوانده بودند که در
این قانون برای این گــروه از افراد نیز پیشبینیهایی
بهعمــل آمد که ایــن امر نیز باعث ارضــای نیازهای
عاطفی طرفین و تربیت مناسب این کودکان میشود.
رخنه تهاجم فرهنگی در خانوادههای ایرانی

از ســوی دیگر ،کمبودهای عاطفــی ،غرب زدگی و
تهاجم فرهنگی ،موجب همزیســتی افراد با حیوانات
شده است و نقش فرزند خواندگی را به حیوانات نسبت
داده است.
روانشناس و آسیبشــناس اجتماعی همزیستی با
حیوانات را ،نوعی مهجوریت فرهنگی دانست و گفت:
تهاجم فرهنگی و غرب زدگی جوانان ،مردم را به سمت
و سوی سبک زندگی اروپایی هدایت میکند.
مجیــد ابهری افزود :کم رنگ شــدن روابط عاطفی
در زندگی شــهری و تلقین احساس تنهایی باالخص
در ســالمندان ،موجبات نگهداری حیوانات در محیط
خانوادگی را فراهم کرده اســت .این در حالی است که
در چند ســال اخیر ،بســیاری از مردم تحت تأثیر جو
اجتماعی حاکم بر کشورهای اروپایی و آمریکا ،تمایل
بسیاری به نگهداری از حیوانات را از خود نشان دادهاند.
این روان شناس و آسیب شناس اجتماعی خاطرنشان
کرد :بر اســاس علم رفتارشناســی ،برخی از افراد در
جهت حفظ جایگاه تمدنی خود در بین افراد غرب زده
و جلــب توجه ،تظاهر و خودنمایی ،اقدام به نگهداری
حیواناتی چون سگ ،سنجاب و غیره میکنند.
وی عنوان کرد :احســاس تنهایی و کمبود عاطفی،
تمایل افراد را به نگهداری از حیوانات بیشــتر کرده و
بر اثر ابراز محبت  ،به نوعی احســاس وابســتگی بین
حیوانات و صاحبان آنها به وجود آمده است.
ابهــری در ادامه گفت :غــرب زدگی ،تقلید رفتاری
و از خود بیگانگی منجــر به بروز بیماری حیوان بازی
در برخی از افراد شــده و کاستیهای روانی و احقاق
اهداف تجاری و کســب درآمد ،تا جایی پیش رفته که
پای حیوانات وحشی چون خرس  ،میمون  ،مار و غیره
را به خانهها باز کرده است.
وجود  ۴خانواده متقاضی فرزندخواندگی به
ازای یک کودک
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان
اینکه به طورمتوســط به ازای یــک کودک  ۴خانواده
متقاضی فرزند وجــود دارد،گفت :اولویت در واگذاری
حضانت کودکان بیسرپرســت بــا خانوادههای بدون
فرزند است.
همایونهاشــمی ،درخصــوص مجــوز جدیــد
فرزندخواندگی بــرای خانوادههای دارای فرزند ،گفت:
این مجوز از گذشته نیز در قانون فرزند خواندگی وجود
داشــت ،واگذاری حضانت کودکان بدون سرپرست به
خانوادههای دارای فرزند به لحاظ روانشناسی رویکرد
قابل قبولی از سوی مســئوالن بهزیستی است؛ اما در
کشور ما بهدلیل وجود تعداد بسیار خانوادههای بدون
فرزند این افراد در حضانت کودکان بدون سرپرست از
اولویت برخوردار هستند.
نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب درمجلس
شورای اســامی ،با اشــاره به اینکه تعداد متقاضیان
فرزندخواندگی در طی ســالیان گذشته افزایش پیدا
کرده اســت ،افزود :بهتر است همانند گذشته رویکرد
مســئوالن سازمان بهزیســتی در واگذاری سرپرستی
کودکان به خانوادهها به افراد بدون فرزند باشــد ،زیرا
در حال حاضر خانوادههای بســیاری به دلیل ناتوانی
در فرزند آوری درمرحله فروپاشــی و جدایی زوجین
هســتند؛ بنابراین عملکرد بهزیستی در طول سالیان
گذشــته در واگذاری کودکان بدون سرپرست به افراد
بدون فرزند قابل قبول است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه
برخی خانوادهها کودکان دارای بیماری و معلول را به
فرزند خواندگی نمیپذیرند ،تصریح کرد :خانوادههای
دارای فرزند میتواننــد به عنوان امین موقت کودکان
بیمار را به فرزندخواندگی بپذیرند ،ضمن اینکه درحال
حاضر به ازای هر کودک بدون سرپرســت  4خانواده
متقاضی وجود دارد که این تعداد روبه افزایش است.
افزایش  34درصدی لبخند زندگی در سایه
فرزند خواندگی
تالش دولت یازدهم در جهت رشد و افزایش فرهنگ
فرزندپذیری و آســان سازی مراحل دشوار قانونی آن،
لبخندی دوبــاره بر لبان پدران و مادرانی نشــاند که
سالها ،داشــتن فرزند و گرمابخش خانه را به انتظار
نشســته بودند .فرزنــد خواندگی به معنــای اعطای
ِ
بدسرپرست شناخته
سرپرستی کودکان بیسرپرست یا
ِ
حمایت ســازمان بهزیستی به خانوادههای
شده و در
متقاضی که دارای شــرایط قانونی حمایت از کودکان
بیسرپرست است .موضوعی که به دلیل قوانین سخت
و طوالنــی ،به کنــدی پیش میرفــت و موانع در راه
والدین متقاضی به وفور دیده میشد.
در دولــت یازدهم ،اصالح قانــون و مقررات اعطای
فرزند خوانده ،باعث شــد صف انتظار خانوادهها برای
گرفتن فرزند به ســرعت پیش برود .آییننامه حمایت
از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست ،در
تاریخ 14تیر سال  1394تصویب شد که این آییننامه
در واقــع نحوه فرزند خواندگــی و حضانت را در ایران
تعییــن میکنــد و چند تغییر مهم نســبت به قانون
مصوب ســال  1353از جمله اعطای فرزندخوانده به
افراد مجرد و خانوادههای دارای فرزند ،دارد.
در همیــن راســتا« ،احمــد میدری» معــاون رفاه
اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:
به دلیل سهولتی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اعمال کرده ،فرزند خواندگی نسبت به گذشته افزایش
یافته و در طی ســال  ،1395فرزندخواندگی در استان
تهران به نرخ  34درصد رسیده است.
وی با بیان این که قوانین سخت برای فرزند خواندگی
کاهش یافته ،گفت :براســاس قوانین جدید دختران و
زنانی( 30سال به باال ) که ازدواج نکردند یا تنها زندگی
میکنند هم میتواننــد کودکی را به فرزندی بپذیرند
و خانوادههــای دارای فرزند نیز میتوانند فرزندخوانده
بپذیرند .همچنین بر اساس قانون جدید ،یک خانواده
میتواند با حکم دادگاه با کســر کمتری از داراییها و
در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
معاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی با اعالم اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم
خارج از کشور نیز میتوانند فرزند خوانده انتخاب کنند
که این افراد با همکاری بهزیستی میتوانند کودکان و
نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
چتر حمایتی بیمه بر سر فرزندخواندهها

 2500تن در کشور بابت مهریه تحمل حبس می کنند

مدیرعامل ســتاد دیه کشور گفت 2 :هزار و  500تن در کشور بابت
ناتوانــی در پرداخت مهریه تحمل حبس میکنند که اســتان فارس
بیشترین شمار این مددجویان را دارد.

ســید اســداهلل جوالیی با ارایه آمار اســتانی افزود :فارس با 231
مددجو ،استانهای اصفهان و تهران هر کدام با  182محکوم در صدر
زندانیــان مهریه قرار دارند و در رتبههــای بعدی  ،گیالن و مازندران
هرکدام با  179بدهکار میزبان بیشترین زندانی مهریه هستند.
وی ادامه داد :استانهای خراســان شمالی تنها با  15زندانی ،ایالم
بــا  22محبوس و خراســان جنوبی با  23دربند مســتمند ،کم ترین
زندانیان مهریه را در آمار کشوری به خود اختصاص دادهاند .مدیرعامل
ستاددیه کشور حمایت از زندانیان مهریه را در اولویت این نهاد مردمی
ندانست اما در عین حال اظهار کرد :در تمامی پروندههایی که با عنوان
ناتوانی مالی در پرداخت مهریه به این ســتاد ارجاع میشوند ،در وهله
نخست تمام تالش دفاتر نمایندگی معطوف به برقراری صلح و سازش
بین خانوادهها میشــود؛ در مرحله بعد اگر واقعا محرز شــود امکان
ســازش بین یک زوج نیست در صورت تایید «نداری» و «آبرومندی»
این دسته از بدهکاران ،معاضدتهای قضایی و راهنماییهای الزم در
جهت ارایه درخواست اعسار به دادگاه انجام میشود.

جوالیی با اشاره به تالشهای کمیتههای مردمی صلح و سازش ستاد
دیه در راستای اخذ گذشــت بعضا  90درصدی در برخی پروندههای
مهریه خاطرنشــان کرد :این مجموعه مردم نهــاد به هیچ مددجوی
بدهکار مهریه تسهیالت مســتقیم ارایه نداده است و نمیدهد؛ یعنی
بعد از ارایه اعســار و قبول آن از ســوی قاضی و تقسیط بدهی طبق
حکم دادگاه شخص زندانی باید درصد معینی از کل بدهی را در قالب
«قسط اول» بپردازد.
وی ادامه داد :عدهای از محبوسان در تامین همین مبلغ ماهها دچار
مشــکل میشوند که ستاددیه در تامین این مهم ،آن هم نه به صورت
بالعوض که در بســته تسهیالت بدون سود به آنها کمک میکند .در
حال حاضر از مجموع  12هزار زندانی واجد شــرایط محکوم به جرایم
غیرعمد 11 ،هزار و  194مددجو بابت محکومیتهای مالی ناشــی از
صدور چک ،تعهد مهریــه یا نانوانی در پرداخت نفقه در ندامتگاههای
سراسر کشــور حضور دارند که از این شمار  2هزار و  500تن زندانی
مهریه هستند.

رشد  26درصدی مشارکت در انتخابات نظام پزشکی

اسامی منتخبان تهران اعالم شد
محمد آقاجانی اظهار داشت :در این انتخابات در مجموع  53هزار
و  834نفر شــرکت کردند و در تهران نیز هفت هزار و  607نفر رأی
خود را به صندوق انداختند.
وی گفت :در تهران به ترتیب ایــرج فاضل ،محمدرضا ظفرقندی،
علی اصغــری پیوندی ،علی فتاحی بافقــی ،مصطفی معین ،رحمت
اهلل حافظی ،علیرضا ســلیمی ،شاهرخ خوش سیرت ،علی دباغ ،سید
تقی نوربخش ،کورش شــمیمی نوری ،محمد حسین بدخش ،بابک
زمانی ،لعبت گرانپایه ،ایرج خســرونیا ،میثم رضایی ،احمد شجاعی،
محمد کاظمی آشــتیانی ،ابوالفضل افشــارفرد ،امیر ســوادکوهی به
عنوان اعضای هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شدند.
وی گفت :منتخبان تهران به ترتیب ایرج فاضل  ،2218محمدرضا
ظفرقندی  ،1217علی اصغری پیونــدی  ،1152علی فتاحی بافقی
 ،1114مصطفی معین  ،1075رحمــت اهلل حافظی  ،1022علیرضا
ســلیمی  ،1019شاهرخ خوش ســیرت  ،849علی دباغ  ،811سید
تقی نوربخش  ،796کوروش شــمیمی نوری  ،788محمد حســین
بدخش  ،769بابک زمانی  ،672لعبت گرانپایه  ،646ایرج خســرونیا

 ،578میثــم رضایی  ،545احمــد شــجاعی  ،545محمد کاظمی
آشتیانی  ،537ابوالفضل افشارفرد  522و امیر سوادکوهی  493رأی
به دست آوردند.
آقاجانی افزود :از یکماه پیش فرآیند برگزاری انتخابات شــروع شد
و آمادگیهای کامل ایجاد شــد که اگر روش الکترونیک انتخابات با
اختالل مواجه شــد ،روش دســتی و حضوری وجود داشته باشد تا
خللی در امنیت و سالمت انتخابات ایجاد نشود.
وی گفت :ممکن بود ســامانه هک شود ،یا اینترنت قطع شود یا هر
مشــکلی دیگری ایجاد شود که نتوانیم انتخابات الکترونیک را برگزار
کنیم که متاســفانه این اتفاق افتاد امــا امکانات کافی از نظر نیروی
انســانی و تعرفههای انتخاباتی در  200حوزه انتخاباتی فراهم شد تا
انتخابات حضوری در امنیت و سالمت کامل برگزار شود.
معاون درمــان وزیر بهداشــت گفت :کل آرای دریافت شــده در
هفتمین دوره انتخابات نظام پزشــکی در کشور  53هزار و  834رأی
اســت که در مقایسه با انتخابات دوره ششم که  43هزار و  982نفر
بود رشد 14.6درصدی را دارد.

وی ادامــه داد :در گروه پزشــکی 30هــزار و  840رأی ،در گروه
دندانپزشــکی  7110رأی ،در داروســازی  4014رأی ،علــوم
آزمایشگاهی  ،1878در گروه مامایی  ،5210و در گروه لیسانسههای
پروانه دار  4790رأی به صندوق انداختند.

اجتماعی

معطوف کــردن مدیریت آســیبهای اجتماعی ،به
معنای تقویت توانمندی ضربه خوردگان از آسیبهای
اجتماعی اســت که در دولت یازدهم به صورت پایدار
و مســتمر انجام شــد و در برنامههای دولت دوازدهم
هم گنجانده شده است؛ برنامهها و فعالیتهایی که در
جهت حمایت از فرزندخواندهها هم اجرا شد.
گستراندن چتر حمایتی بیمه بر سر فرزندخواندهها
از جمله این برنامههــا بود که در دولت یازدهم ،جامه
عمل پوشید .بنا بر گزارش ســازمان بهزیستی ،طبق
قانون جدید تامین اجتماعی ،فرزند خواندهها میتوانند
بهطــور کامل از مزایــای بیمه ای سرپرســت خانوار
بهرهمند شوند.
در این مورد« ،سیروس نصیری» مدیر کل امور فنی
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای
قانــون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرســت و
بد سرپرســت اظهار داشــت :کودک یا نوجوان تحت
سرپرســتی هماننــد افــراد تحت تکفل بیمه شــده
محسوب میشوند و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی،
حکم سرپرســتی دائم ،ارائه درخواســت و ثبت آن در
دبیر خانه شــعبه (با رعایت ســایر مقررات و ضوابط)
میتوانند از تمامی مزایای قانونی تبیین شده در قانون
تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه شــده بهرهمند
شوند.
وی با اشاره به مفاد تبصره ماده( )6آیین نامه اجرایی
قانون تصریح کرد :کودک یا نوجوان تحت سرپرستی،
جزء عائله تحت تکفل بوده و از زمان قرار سرپرســتی
آزمایشی از تمامی حمایتهای مندرج در قانون تامین
اجتماعی همانند ســایر فرزندان ،با رعایت مقررات و
ضوابط بهرهمند میشوند.
مدیر کل امور فنی بیمه شــدگان ســازمان تامین
اجتماعی گفت :پرداخت مســتمری متعلقه به فرزند
خوانده  ،مانعی برای پرداخت حق اوالد یا عائلهمندی
(حسب مورد) که بر اساس مقررات جاری به سرپرست
تعلق خواهد گرفت ،نمیشود.
اختصــاص  17میلیون تومــان کمک هزینه
تحصیل به فرزندان بهزیستی
اعطــای بودجه کمــک هزینههــای  100درصدی
تحصیــل به فرزندان بهزیســتی تا مــدرک دکترا در
دانشــگاههای دولتی و افزایش  20درصدی این کمک
هزینه در دانشــگاههای آزاد از دیگر اقدامهای صورت
گرفته در دولت یازدهم است.
محمــد نفریه مدیــرکل امور کــودکان و نوجوانان
بهزیستی کشور در این باره در گفت و گو با رسانهها از
نگهداری از  25هزار کودک توسط بهزیستی کشور خبر
داد که  10هزار کودک در مراکز شبه خانواده بهزیستی
تحت پوشــش هستند .به گفته نفریه  600مرکز شبه
خانواده در سراسر کشور دایر است که  540مورد از آن
توسط سازمانهای مردمنهاد و خیریهها اداره میشود و
در بین این مراکز  34شیرخوارگاه وجود دارد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور به
ترخیص ســاالنه  600کودک از مراکز بهزیستی اشاره
کرد و گفــت :تمامی هزینههای تحصیل و معیشــت
کودکان تحت پوشش تامین میشود.
هزینههای تحصیل حتی تا مقطع دکتری به میزان
 17میلیــون تومان پرداخت میشــود و عالوه بر این
اغلب کودکان تحت پوشش بیمه آتیه بوده و یارانه نیز
در حساب آنها پسانداز میشود.

کار در حوزه
کودکان یکی از
سیاستهای
اقتصاد مقاومتی
است

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی با بیان اینکه کار در حوزه کودکان
یکی از اقدامات اساســی در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ،گفت:
بایــد ارزیابی کنیم که ارزش افــزوده مادی و معنوی کــودکان برای تبدیل
شــدن به انسا نهای کارآمد و شایســته در جهان آینده چه خواهد بود؟
حبیباهلل مســعودی فرید امروز در مراســم امضای تفاهمنامــه مابین جهاد
دانشــگاهی و ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساســی در
رابطه با سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی کار در حوزه کودکان اســت  ،اظهار
کرد :ما به عنوان یک دســتگاه ملی دائمــا رفتار خود و دنیا را در حوز ههای
مختلــف رصــد میکنیم .در دنیا ســرمایهگذاران وارد حوز ههــای مربوط به
کودکان میشــوند و بخشــی از تولید ناخالص داخلی را به توانمندی کودکان
اختصاص میدهند.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی افزود :باید ارزیابی کنیم که ارزش
افــزوده مادی و معنوی کودکان برای تبدیل شــدن به انســا نهای کارآمد و
شایســته در جهــان آینده چه خواهد بود؟ باید ســرمایهگذاری در این حوزه
را ترویج داد.
وی ادامــه داد :البته نکته مهمتر از بحث ســرمایهگذاری ،افرادی هســتند
(مــادر ،پدر و مربی) کــه نقش آموزش ،پرورش و توانمندســازی کودکان را
بر عهده دارند.
مســعودی فرید تصریح کرد :پس اگر یکی از اهــداف این تفاهمنامه ارتقای
بهر هوری سیستمهای آموزشی کشــور باشد ،به اهمیت این همکاری دوجانبه
پی میبریم.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی گفت :جهاد دانشــگاهی با سابقه
و نــوع نگاهی که بــه امر آموزش دارد و اهدافی که فراتــر از افزایش آگاهی
دنبال میکند ،میتواند کمکرســان خوبی در حوزه مهار تمحوری و اشتغال
باشد.
وی به  3حیطه مهم این تفاهمنامه اشــاره کرد و افزود :بســط همکار یهای
مشــترک برای اســتفاده از ظرفیت دوجانبه در برگزاری دور ههای آموزشی،
انجــام پروژ ههــای کاربــردی و مطالعاتی به صورت مشــترک و اســتفاده از
امکانات و توانمندی آموزشــی ،پژوهشی ،فناوری و فرهنگی دو نهاد از جمله
مهمترین مباحث مطرح شــده در این تفاهمنامه است.

