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اجتماعی

آفتاب یزد گزارش میدهد

خصوصی سازی سالمت
تنها برای  20درصد مردم اتفاق افتاد

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :موضوع ســامت و
هزینههای کمر شکن درمان خیلی وقت است که
مورد توجه قرار گرفته است اما باز هم کمتر توجهی
به این موضوع میشــود .افزایش روزانه هزینههای
درمان به خصوص در مراکز خصوصی ســبب شده
تــا روز به روز مراکز دولتی پــر ازدحام تر و مراکز
غیردولتی و خصوصی خلوت تر باشند .روز گذشته
معاون کل وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هم گفتــه بود ۸۰«:درصد مردم مــا توان مراجعه
به بخش خصوصــی برای درمــان ندارند ،فقط ۳
الی ۴درصد مردم میتواننــد با خیال راحت برای
درمان به بخش خصوصی مراجعه داشته باشند».
این موضــوع میتواند عواقب بســیاری به همراه
داشته باشــد که از جمله آنها میتوان به ازدحام
در بخشهای دولتی و بال اســتفاده ماندن برخی
تجهیزات در مراکز خصوصی اشاره کرد .تا پیش از
این مسئوالن فکر میکردند که خصوصی سازی تنها
راه بر طرف کردن مشکالت حوزه سالمت است اما
با افزایش قیمتها مشخص شد که نه تنها راه حل
نیســت بلکه هزینههای باالی این مراکز مشکالت
زیادی را بــرای بیمهها نیز بهوجود آورده اســت،
بدهیهای باالی بیمهها به مراکز خصوصی و دولتی
از جمله مشکالت همین نگاه به حوزه سالمت است
که در پی آن خیلی از بیمارستانهای خصوصی و
دولتی به صورت یک طرفه قرار دادشان با بیمهها را
منتفی اعالم کردند.
>فقــط  3الی  4درصــد مــردم میتوانند برای
درمان به بخش خصوصی مراجعه داشته کنند

وقتی بحث خصوصی سازی نظام سالمت به میان
آمده بود خیلیها نســبت به این موضوع معترض
بودند ،خیلیهای دیگــر اما این کار را تنها راه حل
برای مشکالت نظام سالمت کشور میدانستند ،با
این اوصاف اما با افزایش بیمارستانهای خصوصی باز
هم ازدحام جمعیت در بیمارستانهای دولتی افزایش
پیدا کرد و از یک جایی به بعد بیمارستانهای دولتی
حتی تخت خالی برای بستری بیماران نداشتند.
ایــرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی روز گذشته در مراسم تودیع و
معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفته بود:
«قب ً
ال ضریب تخت به هزار نفر اســتان  1.05بوده
و در دوره کنونی  1.57رسیده است ،درحالیکه از
متوسط کشوری حدود  8درصد فاصله دارد .بیش از
 70درصد بیمارستانهای تهران کیفیت و امکانات
بیمارســتان فرقانی را ندارند ،همه پزشــکان این
بیمارستان فارغالتحصیل بهترین دانشگاههای داخل
و خارج هســتند .وقتی اینهمه امکانات خوب در
استان قم هست چرا باید برای درمان به استانهای
دیگر مراجعه کنیم؟ یکی از دالیل این کار شــاید
مسائل فرهنگی باشد که باید حل شود».
او بــا بیان اینکه  80درصد مردم ما توان مراجعه به
بخش خصوصی بــرای درمان ندارند ،گفت« :فقط
 3الی  4درصد مردم میتوانند با خیال راحت برای
درمان به بخش خصوصی مراجعه داشــته باشند.
آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد ،بیکاری و طالق
ازجمله مشکالت کشور و اســتان قم هستند؛ اما
انتظــار داریم در بخش درمان هم باید بر اســاس

اولویتبندیها عمل کرد .دانشگاه علوم پزشکی قم
زمینه و اســتعداد مناسب برای رشد سریع را دارد،
دانشگاه محل سیاستبازی و خط بازی نیست،اما
اوضاع سیاسی کشور میتواند سالمت را تحت تأثیر
قرار دهد».
حریرچی با تأکید بر اینکه اســتان قم نیازمند یک
بیمارســتان خیریه به معنای واقعی است ،گفت:
« 5.5درصــد مردم ما با یک ریال هزینه ســامت
در یک ســال دچار هزینه کمرشــکن میشوند،
بیمارستانهای خیریه ما بیمارستانهایی هستند
که حدود ســه برابر تعرفه دولتی دریافت میکنند
بنابراین نیازمند خیریههای واقعی هستیم».
>وظیفه ارائه خدمات درمانی
بر عهده دولت است

محمد حســین قربانی ،نایب رئیس کمیســیون
گفتوگو با آفتاب یزد در رابطه
بهداشت و درمان در 
با ایــن موضوع میگوید«:بخش خصوصی امروز به
عنوان یک بال کمکی در حوزه بهداشت و درمان در
کنار دولت است و قطعا در حوزه هتلینگ و تعرفهها
در بخش خصوصی با بخش دولتی تفاوتهایی وجود
دارد ،از آن جایی که تقریبا بخش خصوصی 20درصد
ظرفیت ارائه خدمت به مردم را دارد و از نظر ظرفیت
تخت و نیروی انسانی و حتی زیرساختها تنها 20
درصد حوزه درمان دولتی یعنی وزارت بهداشت و
درمان را دارد ،از این منظر درست است که بگوییم
 80درصد مردم توان مراجعه ندارند .از جهت دیگر
هزینه باالتر بخش خصوصی به جهت تعرفهها سبب
شده تا همه مردم توان مراجعه به بخش خصوصی
را نداشته باشــند و این یک امر طبیعی است چرا
که آن چیزی که باید بار مســئولیت درمان جامعه
را به دوش بکشد ،بخش دولتی است .یعنی مراکز
دولتی و بیمارســتانهای دولتی باید توانایی این را
داشته باشند که درمان همه اقشار جامعه را به دوش
بکشند .بر اساس قانون حتی دولت باید به صورت
رایگان این کار را انجام دهد».
او در ادامه تاکید کرد«:به دلیل محدود بودن ساختار،
بخش خصوصی قطعا توان پذیرش همه جمعیت
کشور را نخواهند داشت .این موضوع طبیعی است.
حاال این را بگذارید کنار این مسئله که همین حاال

در آمارها اعالم میشود نزدیک به  30درصد مردم
کشــور زیر خط فقر زندگی میکنند ،معلوم است
کــه مردم با این در آمدهــای پائین و زیر خط فقر
نمیتوانند زیر بار هزینههای بخش خصوصی بروند.
مضاف بر اینکه امروز خیلی از بخشهای خصوصی
به دلیل مطالباتی که از بیمهها دارند ،قرار دادشان
را با برخی از بیمهها یک طرفه قطع کرده اند ،حاال
فکر کنید در دست اکثر افراد جامعه دفترچهای برای
حمایت است که اگر این حمایت نباشد مشکالت
زیادی را بهوجود میآورد».
قربانــی تاکید کرد 20«:درصد مردم از تمکن مالی
برخوردار هســتند و همیشــه نگاهشان به بخش
خصوصی اســت و هیچوقت نگاهی هم به بیمهها
نداشتند ،در بســیاری از کشورهای دنیا هم اوضاع
به همین منوال اســت .این وظیفه دولت است که
زیر ساختهای الزم در تامین سالمت جامعه را مهیا
سازد .شاید همه ظرفیتها امروز پاسخگوی نیازهای
درمان جامعه به صورت صد در صد نباشــد اما این
وظیفه دولت اســت و نباید از بخش خصوصی این
انتظار را داشت که نیازهای حوزه سالمت را تامین
کنند .اگر هم بخش خصوصی امروز در کنار دولت
اســت به عنوان یک بال کمکی است ولی من باور
دارم ایــن تنها وظیفه دولت اســت کــه در حوزه
بهداشت و درمان خدمات ارائه دهد .بسیاری از مردم
بر اساس نیاز و تمکن مالیشان به مراکز خصوصی
مراجعه میکنند اما وظیفه آن بر دوش دولت است».
به نظر میرسد دولت وظیفه اصلی در خصوص ارائه
خدمــات بر عهده دارد اما موضوع حائز اهمیت این
است که خیلی از وزیران نگاهشان به خصوصیسازی
سالمت است و این موضوع در طرح تحول سالمت
نیز به چشــم میخورد .خصوصی سازی که مردم
توان پرداخت هزینههای آن را ندارند!
>جایگاه ما در ساختار سالمت جهان کجاست؟

در کشــور ما هر روز به شمار بیمارستانها و مراکز
درمانی خصوصی افزوده میشود .بیمارستانهایی
که کم از هتلهای شــش ســتاره ندارند و انواع و
اقسام خدمات در آنها ارائه میشود اما روز به روز به
تعداد مراجعه کنندگان به آنها کاهش مییابد چرا
که هزینههای درمان در این مراکز بســیار باالست.

این در حالی اســت که در تمام کشورهای اروپایی
بیش از  85درصد بخش بهداشت و درمان در اختیار
دولت است و در این میان اما نظام درمانی سوئیس،
هلند و نروژ نظر همه را به خود جلب کرده اســت.
در این کشــورها بخش درمان کام ً
ال دولتی است و
مردم در صورت بیمه نبودن ،باید جریمه پرداخت
کنند و دولت با ارائه راه حلی بینابینی (نه خصوصی
و نــه دولتی) با معاف کردن کارفرمایان از پرداخت
حق بیمه ،بیمارســتانها و کارگزاران شرکتهای
خصوصی بیمه را عهدهدار این امر کرده است .همه
مردم نروژ توسط طرح ملی بیمه تحت پوشش بیمه
قرار دارند .منابع مالی طرح بیمه ملی از درآمدهای
مالیات عمومی تأمین میشــود .نظام سالمت تک
پرداختکننده جهانی نروژ ،شناخته شده است؛ این
کشور در مقایسه با کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا،
اســپانیا و ژاپن دارای سیستم مرکزی است و همه
شهروندان و ساکنان آن 100درصد تحت پوشش
بیمه هستند .دولت  45درصد از درآمد تولید ناخالص
داخلی را صرف هزینههای سالمت و سرمایهگذاری
در این بخش میکند .خدمات بهداشت عمومی در
کشورهای اسکاندیناوی (سوئد ،فنالند ،اتریش ،نروژ،
ایسلند ،دانمارک) توســط مالیات تأمین میشود
و خدمات درمانی در این کشــورها طوری طراحی
شده که بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و
اقتصادی و به یکسان در دسترس همه شهروندان
قرار میگیرد.
سیســتم مراقبتهای بهداشــتی و درمانی یک
سیستم دوالیه سازمان یافته است و این مسئولیت
بین شهرداری و دولت تقسیم میشود .شهرداریها
مسئول تمام خدمات بهداشتی اولیه هستند .ارتقای
ســامت و پیشــگیری از بیماریها و تشخیص و
درمان و توانبخشی از وظایف شهرداری است و دولت
مســئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه
تخصصی از جمله بیمارستانهای جسمی و روانی
است .در واقع دولت خدمات درمانی تخصصی را در
مراکزی که به طور کامل در تملک دولت هستند،
ارائه میدهد البته دولت از ابزار بخش خصوصی برای
رفاه شــهروندان نیز استفاده میکند .در عینحال
بیماران میتوانند در این کشورها بیمارستان محل
درمانشــان را به طــور آزاد انتخاب کنند .در یک
مفهوم جهانی ،سیستم بهداشت و درمان کشورهای
اسکاندیناوی جزو سیستمهای سالمت بسیار خوب
در دنیا است .با این تفاسیر اگر سیستم ارائه خدمات
بهداشــت و درمان آنجا را با خدماتی که در کشور
خودمان ارائه میشــود مقایسه کنیم حرفی برای
گفتن نداریم ،چرا که ما یکی از کشورهای پرهزینه
در خدمات بهداشــتی و اجتماعی هســتیم و یک
چهارم از بودجه ملی در کشور ما از سالمت سر در
میآورد .بودجه بیمارستانهای ما در طول سالهای
گذشته چند برابر شده است .گذشته از کمبودهایی
که در بخش سالمت داریم بیمههای ما هم گاهی
به تعهداتشان عمل نمیکنند و حتی بدهیهای
خود به مراکــز درمانی و حتی داروخانه را با تأخیر
طوالنی مدت پرداخت میکنند و حال اینکه برای
برون سپاری بخش سالمت باید همه بخشهایی که
به نوعی با سالمت و بهداشت مردم سر و کار دارند با
هم هماهنگ باشند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

اتفاقاتی که میتوانست فاجعه باشد اما فضای مجازی جلو آن را گرفت

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :همیشــه در رابطه
با آســیبهای فضای مجازی صحبت میشود اما
کمتر پیش میآید که به ایــن موضوع پرداخته
شود که فضای مجازی تا کنون از چه آسیبهایی
جلوگیری کرده اســت ،در حالی که بارها اتفاق
افتاده با استفاده از پتانسیل فضای مجازی از بروز
اتفاقات بزرگی جلوگیری به عمل آمده تا فاجعهای
رخ ندهــد .چند نمونه از ایــن موضوع را در چند
روز اخیر شــاهد بودیم .اتفاقاتی که میتوانستند
به فجایع بزرگی ختم شوند اما استفاده صحیح از
فضای مجازی مانع آن شد.
>دختر نوجوانی که
دهیار دزفول را راهی زندان کرد

در روزهای گذشته پخش کلیپی در فضای مجازی
در خصوص دهیار روستای سنجر در بخش مرکزی
دزفول حواشی زیادی بهوجود آورد و مردم خواهان
رسیدگی و روشن شدن زوایای این موضوع شدند.
در این کلیپ که مربوط به عذرخواهی ملتمسانه
ایــن دهیار از دختر  ۱۵ســالهای اســت اینگونه
برمیآید که دهیــار از موضوعی که به این دختر
بیان داشــته عذرخواهی کرده و خواهان این است
که وی آبروی او را نبرد .شنیدهها حاکی از آن است
که این دختر جوان برای شــرکت در کالسهای
خیاطی به دهیاری رفت و آمد داشته است .پخش
این کلیپ در فضای مجازی طی دو روز اخیر باعث
اعتراضهای فراوان از ســوی رسانهها و مردم شده
بود که این افراد خواهان برخورد قاطعانه دستگاه
قضا با این دهیار متخلف بودند.
در همین راستا روز گذشته «مهر» با انتشار خبری
اعالم کرد منصور محمدی خباز دادستان دزفول
گفته است« :به دنبال افشاگری دختری از روستای
سنجر دزفول و پخش کلیپی در فضای مجازی ،به
دلیل حساسیتهای موجود ،دهیار این روستا با قرار
قضائی و قانونی بازداشت و روانه زندان شد .پرونده
به منظور تکمیل تحقیقات در حال روند قانونی خود
است».
روزانه هزاران زن در سراســر دنیا مورد آزار و اذیت
و تعرض قرار میگیرند اما واقعیت این است که اگر

دختر نوجوان فیلمی از دهیــار تهیه و در فضای
مجازیمنتشرنمیکردشایدهیچوقتنمیتوانست
ثابت کند که مورد تعرض این مرد قرار گرفته است
و از طرف دیگر دهیار مورد نظر ســالهای ســال
میتوانست در کمال آرامش به کار خود ادامه دهد!
عالوه بر همه اینها فیلم منتشر شده سبب شد تا
مراجع قضایی هم وارد عمل شوند و فرد مورد نظر
دستگیرشود.

>عقدی که باطل شد

چند روز پیش ویدئویی در فضای مجازی دســت
به دســت شــد که در آن یک کودک  10ساله در
کنار مردی جا افتاده نشسته و بقیه اقوام دور تا دور
آنها ایستاده بودند و خطبه عقد برای آنها خوانده
میشود .عقد موقت! بعد از سه بار خواندن خطبه
دختر بچه با ذوقی خاص بله را گفت و همین موضوع
سبب شد تا جامعه در یک بهت فرو برود .پیش از
این بارها در رابطه با کودک همسری صحبت شده
بود اما تا کنون چهره واقعی آن را کسی ندیده بود
و با انتشار این فیلم جامعه امروز به ناگهان با عمق
فاجعه کودک همسری رو به رو شد .اما خوشبختانه
ســاعاتی بعد علی ســعیدی رئیس دادگستری
شهرستان بهمئی از ابطال عقد موقت دختر۱۰ساله
با پسر ۲۲ساله در این شهرستان خبر داد و گفت:
«در چند روز اخیر شاهد انتشار فیلمی با عنوان «عقد
دختربچهای 10ساله با مردی 30ساله» بودیم که با
همکاری دستگاههای متولی و حوزه قضایی مسئله
را پیگیــری کردیم .با پیگیریهای صورتگرفته و
آوردن وکیل عقد (مسئول دفترخانه) ،داماد و اولیای
دختر 10ساله متوجه شدیم که داماد  22سال سن
دارد و بهرسم طایفهای و عشیرهای و رسومات محلی
که در شهرســتان بهمئی رایج است دختر را برای
پسر نامگذاری کردهاند تا بعد از گذشت  6سال که
دختر به سن قانونی برای همسرداری برسد ،ازدواج
کنند .خانواده دختر و پسر در اظهارات خود گفتهاند
برای اینکه دختر و پســر از نظر قانونی و شرعی به
همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کردهاند،
هر پدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به
ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عقدکننده

و داماد هم محسوب میشود .با راهنمایی و ارشاد
پدر و داماد توسط مشاورین دادگاه طبق ماده 50
حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس
و بذل مدت از طرف داماد عقد این دختر دهساله و
پسر 22ساله با رضایت هر دو خانواده ابطال شد».
هــر چند کــه روز بعــد خبرهایی از بازداشــت
انتشاردهنده فیلم به گوش رسید اما واقعیت این
اســت که اگر این فیلم منتشــر نمیشد جامعه
هیچ وقت آن طور که باید با چهره زشــت کودک
همسری رو به رو نمیشد و عقد آن دختر  9ساله
نیز هیچوقت باطل نمیشد .الزم به ذکر است که
به نظر میرســد با انتشار این کلیپ افکار عمومی
مصممتر است تا قانون سفت و سختی درباره منع
کودک همسری تصویب شود.

>کاک احمد و انگشتانی که سیاه شده بود

چند روز پیش عکسی در فضای مجازی منتشر شد
که عالوه بر دلخراش بودن با واکنشهای مردمی
بســیاری همراه بود .عکس مربوط به کاک احمد
بود ،کولبری که زمستان سال گذشته در برف مانده
و هر ده انگشــتش را ســرما زده بود و بعد از چند
ماه انگشــتانش بو گرفته و یک به یک میافتادند.
او دیگر نه پولی داشت و نه دستی که بتواند با آن
کار کند و پول در بیاورد .دستانش باید عمل میشد
و انگشــتانش باید قطع میشد ،شماره حساب او
منتشر شد و به سرعت هزینه عمل دستانش مهیا
شــدو کاک احمد با لطف مردم در فضای مجازی
بــه تهران آمد و یک دکتر خبــره او را عمل کرد،
همه انگشتان دستانش قطع شد اما خوشبختانه
عمــل موفقیت آمیز بود ،یک پزشــک خبره او را
مورد معالجه قــرار داد و پس از بهبود کامل کاک
احمد دوباره به شهرش باز گشت .کاک احمدهای
زیادی هســتند که به دلیل شغلهای سختی که
دارند ســامتی شان را از دست میدهند و خیلی
از آنها در سکوت محض دار فانی را وداع میگویند
اما اینبار فضای مجازی سبب شد تا کاک احمد به
زندگی دوباره بر گردد .اگر این اتفاق زودتر رخمیداد
و زود تر عکس دستان و انگشتان سیاه شده کاک
احمد در فضای مجازی منتشر میشد شاید امروز

الزم نبود که همه انگشتان او را قطع کنند.

>بارانی که پیدا شد

باران دختر بچه کوچکی بود که ســال گذشــته
توسط یک خیر قالبی دزدیده شد .مادرش در این
رابطه گفته بود«:یک زن به خانه ما آمد .وقتی در
را باز کردم ،گفت که از یک موسســه خیریه آمده
و میخواهد از طرف موسســه کمکــی به من و
بچههایم بکند .او خیلی عادی صحبت میکرد و از
من خواست بگویم که در چه زمینهای میخواهیم
کمکمان کند .میگفت پوشاک یا خوراک .که من
گفتم بچهها بیشــتر لباس نیاز دارند و بهتر است
برای آنها لباس خریداری شود .آن هم بعد از گرفتن
اسم و مشخصات من و بچههایم رفت و گفت که
دوباره برای کمک برمیگردد .چند روز بعد دوباره
برگشــت .زنگ در خانهمان را زد و وقتی در را باز
کردم ،گفت که پــول آورده تا با هم برویم خرید
کنیم .او گفت که پول خرید بــرای دو دخترم را
آورده و برای پسرم بعدا ً خرید میکند .وقتی قرار
شد پسرم در خانه بماند ،الینا هم گفت که همراه ما
نمیآید .این شد که من و باران با آن زن به خرید
رفتیــم .وقتی برای باران چند لباس خرید ،به من
هم گفت که به مغازه مانتوفروشــی برویم تا برای
من هم یک مانتو بخرد .به مغازه مانتوفروشــی در
میدان خراسان رفتیم و وقتی من برای پرو داخل
اتاق شدم ،چند ثانیه بعد باران را صدا زدم تا پیش
من بیاید ،ولی فروشــنده گفت آن زن باران را با
خودش برد ».به این طریق باران  2ســاله دزدیده
شــده بود .خیلی زود نحوه دزدیده شــدن آن و
عکسهای مربوط به باران در فضای مجازی منتشر
شد و بعد هم شاهد بودیم که این دختر چشم آبی
خیلی زود به دلیل انتشار عکسهایش در فضای
مجازی شناسایی شده و پیدا شد .شاید اگر فضای
مجازی نبود هیچ وقت این اتفاق رخ نمیداد.
اینها تنها بخشــی از اتفاقاتی است که رخ داده و
فضای مجازی از تبدیل آن به فاجعه جلوگیری کرده
است .این فضا پتانسیلهای خوب و بد را با هم دارد
و باید دید کاربران میخواهند از کدام پتانسیل آن
استفادهکنند.
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برچیدن ناصرخسرو
حذف دفترچه کاغذی؛ راهکار
ِ

وزیر بهداشت از نسخهنویسی الکترونیکی و جمعکردن دفترچههای کاغدی به عنوان تنها راه
جمع کردن بازار غیررسمی فروش دارو در بازارهایی همچون ناصر خسرو نام برد .به گزارش
برنا ،سعید نمکی اظهار کرد :راه جمع کردن مراکز ناصر خسرویی ،از طریق هوشمند سازی
نظام سالمت و بکار گماردن انسانهای سالم در پشت سامانههاست .تا پایان آبان ماه امسال،
تمام داروخانهها زیرساخت نسخه نویسی الکترونیک را ایجاد خواهند کرد.

گزارش

نقل قول
قاچاق اعضای بدن کودکان
کذب است

رئیس پلیس آگاهی نیروی
انتظامــی گفــت :قاچاق
اعضای بدن کودکان کذب
اســت و صحت نــدارد و
چنیــن مواردی تــا کنون
نداشــتهایم .سردار محسن
حســن خانی در پاســخ به این سوال که در
فضای مجازی کانالهایــی وجود دارد که به
تبلیغ فروش اعضای بدن انسان و در مواردی
اعضای بدن کودکان مبــادرت میکنند که
این مسئله سبب شده تا والدین نگران شوند،
آیا چنین موضوعی در کشــور صحت دارد و
افــرادی را در این رابطه دســتگیر کردهاید؟
به ایرنا گفت :هیچ پرونــدهای در این زمینه
امســال و طی سال گذشته در پلیس آگاهی
تشکیل نشده است و این موضوع کذب است.
وی افزود :پرونده کودکربایی داشتهایم و در
برخی موارد دیده شــده که والدین فرزندان
خود را داخل خودرو میگذارند و ماموران ما با
دیدن چنین مواردی به والدین تذکر و هشدار
میدهند که به هیچ عنوان فرزندان خود را در
خودرو تنهــا نگذارند تا حادثهای مثل حادثه
بنیتا تکرار نشود.

ستون سبز

توصیههایزیستمحیطی
به هیئتهای عزاداری

ل دفتــر مشــارکتهای مردمی و
مدیرک 
مســئولیت اجتماعــی ســازمان حفاظت
محیطزیســت با ذکــر توصیههایی برای
کاهــش مصــرف پالســتیک و مدیریت
پسماندها در تکایا و هیئتهای عزاداری از
همه شهروندان و مسئوالن هیئتها خواست
که در توزیع نذورات حداقل از ظروف پایه
گیاهی استفاده کنند .ژیال آقایی در گفتوگو
با ایسنا با اشاره به مصرف باالی ظروف یکبار
مصرف در پخــش نذورات،اظهارکرد:برخی
شــهروندان لیوانها و ظروف یکبار مصرف
خــود را در معابر رها میکنند و هر ســاله
در روزهای محرم با آلودگیهای پالستیکی
مواجه میشــویم.وی با بیــان اینکه الزم
است پاکســازی محیط پیرامون هیئتها
و تکایــا مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد:
معمــوال هیئتها یک یا چند متولی دارند.
درخواســت میکنیم که این افــراد  -که
زحمت بســیاری هم برای برگزاری هر چه
بهتر مراســ م عزاداری حسینی میکشند -
برای پاکســازی اطراف تکیه و هیئتها نیز
برنامهریزی کنند تــا از طریق جمعآوری
زبالههــا ،ضمن حفظ نظافــت محلهها از
ایجاد فشار کاری بر پاکبانان شهر جلوگیری
کنند البته اســتقرار چند ســطل زباله در
اطراف تکایا و هیئتها باعث میشــود که
عزاداران به ریختــن زبالههای خود داخل
ســطلها تشویق شوند.آقایی گفت :از همه
هموطنانی که از غذا ،چای ،آب و شــربت
نذری استفاده میکنند ،خواهش میکنم که
یک لیوان و قاشــق و چنگال همراه داشته
باشــند .در این صورت نیازی نیست که از
این حجم از ظروف یکبار مصرف اســتفاده
شود ،مسلما مدیریت مصرف تاثیر زیادی بر
کاهش مصرف پالستیک در چنین روزهایی
میگذارد.

آسیب

مردمبهصورتمستقیم
بهمتکدیانکمکنکنند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یکی
از راههای گسترش جرایم و آسیبهای جامعه
را تکدیگری دانســت و با اشاره به آئیننامه
مصوبه سال  ۱۳۷۸شــورای عالی اداری که
حدود  ۱۱دســتگاه در این حوزه مسئولیت
دارند ،گفت :به نظر میرسد هنوز نتوانستهایم
ایــن آئیننامــه را بهدرســتی اجــرا کنیم.
سیدحسن موسوی چلک در گفتوگو با ایسنا
با بیان اینکه موضــوع تکدیگری موضوعی
بسیار قدیمی و ریشهدار است که تنها مربوط
به ایران نیســت ،اظهارکرد :در سراسر جهان
موضوع تکدیگری و بیخانمانی وجود دارد
اما در روشها و اشکال متفاوت انجام میگیرد.
تکدیگری معموال در کشــورهای فقیر و در
حال توسعه نمود بیشــتری دارد و ایران نیز
از این موضوع مستثنی نیست .موسوی چلک
اظهار کرد :مردم نباید بهصورت مســتقیم به
متکدیان کمک کنند زیرا کمکهای مستقیم
عاملــی برای تشــویق متکدیــان و افزایش
تکدیگری است.

خشونت دو طرفه در مدارس
در سال گذشته

سال گذشــته ،آمار اخبار خشونت در مدارس
باال بود .رسانهها و مردم ،بارها با اخباری مواجه
شدند که اطالع میداد آمار خشونت در مدارس
افزایش چشــمگیری داشته اســت .بررسی
رفتارهای خشونتآمیز نشان میدهد که شاید
نوع برخورد برخــی از معلمان در کالسهای
درس ،همراه با خشــونت باشد که مسئوالن
آمــوزش و پرورش نیز بــه آن اذعان دارند اما
این تنها آموزگاران نیستند که این رفتار را از
خود نشان میدهند بلکه در سالهای اخیر این
نوع رفتار در میان دانش آموزان نیز بسیار دیده
میشود .بر اساس پژوهشها اعمال خشونت
بدنی در مدارس از سوی دانش آموزان ،معلمان
و حتی در بعضی از مــوارد از طرف کارکنان
غیر آموزشی هم رخ میدهد .برپایه آئیننامه
انضباطــی آموزش و پــرورش هرگونه تنبیه
بدنی ،توهیــن و تعیین تکالیف اضافی جهت
تنبیه ممنوع است اما برای برخورد با تخلفات
احتمالی دانشآموزان ،قانون سلسله مراتبی را
با توجه به اصول تربیتی تعیین میکند که برای
تنبیه دانشآموزان باید به آن توجه شود .این
درحالی است که معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش چندی پیش از اجرای طرح
«خشونتزدایی در مدارس ابتدایی» در سال
تحصیلی آینده خبر داد و هدف اصلی اجرای
این طرح را ســالم ســازی و استانداردسازی
مدارس که به نحوه تعامل بزرگترها با کودکان
و کــودکان با یکدیگر برمیگردد ،عنوان کرده
اســت چراکه باید به خاطر داشــت کاهش
خشــونت در مدارس خود میتواند آثار مثبت
بسیاری را در کودکان بهدنبال داشته باشد.
>برخوردهایانضباطیسختوسنگین
عاقبت معلمان خشن

اهللیار ترکمن ،معاون برنامه ریزی و توســعه
آموزش و پــرورش با بیان اینکه پیگیریهای
جدیتــری در رابطــه با بحث خشــونت در
مدارس ،اعمال میشــود ،گفــت :آموزش و
پرورش مقررات مشخصی را برای جلوگیری از
اعمال خشونت در مدارس دارد و در این رابطه
با معلمانی که مبادرت به انجام این کار میکنند
بر اساس مقررات برخوردهای انظباطی جدی
میشــود که تبعات ســخت و سنگینی برای
آنان خواهدداشت .وی ادامه داد :در این راستا
باید توجه داشت که همیشه خشونت از جانب
معلمان نیست ،بلکه در بسیاری از موارد ماجرا
بالعکس اســت و این رفتارها از ســوی دانش
آموزان و والدین آنها بر معلمان صورت میگیرد.
>در خشونت موجود در مدارس
جامعه بی تقصیر نیست

اهللیار ترکمن با اشاره به اینکه در خشونت وارد
شده به مدارس جامعه بی تقصیر نیست ،عنوان
کرد :مدرســه نمونه کوچکی از جامعه است.
افرادی که در جامعه زندگی میکنند به شکلی
وارد مدارس میشوند و به نوعی انتقالدهنده
یک خشــم اجتماعی به جامعه هستند .وی
تصریح کرد :در موضوع خشــونت نباید فقط
نگاهمان به حیطه آموزش و پروش باشد بلکه
بهتر است تحلیلهایی با دامنه وسیعتر به این
موضوع داشــته باشــیم .در واقع در خصوص
خشــونتهای موجود در مدارس الزم است تا
خشــم اجتماعی را کنترل کنیم تا به تبع آن
بتوانیم خشم دانش آموزان ،معلمان ،مسئوالن
و والدین را کاهش دهیم.
>حذفخشونت؛
اصل عملکرد آموزش و پرورش

معاون برنامهریزی و توسعه آموزش و پرورش
در پایان گفت :بــه طور کلی اصل فعالیت ما
در آموزش و پرورش به نحوی اســت که هیچ
خشونتی صورت نگیرد چراکه در صورت بروز
اگر این آسیب از طرف معلم باشد با او برخورد
جدی خواهیم داشت و اگر دانش آموز مرتکب
چنین خشونتی شده باشــد برای صیانت از
حقــوق معلمان ،قوانین تعییــن کنندهای را
در نظر گرفتهایم.

خبر
جنیدی:

نبایدفرصتهایاشتغال
در فضای مجازی را
از جوانان گرفت

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت :فضای
مجازی ظرفیتهای مناســبی بــرای ایجاد
کســب و کار دارد و نباید با ایجاد موانع ،این
فرصتها را از جوانان بگیریم .لعیا جنیدی با
بیان اینکه فضای مجازی محیط مناسبی برای
کسب و کار دارد ،افزود :گردشگری ،بومگردی
و شرکتهای دانش بنیان نیز ظرفیت باالیی
برای ایجاد اشتغال دارند و امکان محدودکردن
آنها بایــد کاهش یابد.معاون حقوقی رئیس
جمهوری تاکید کرد :بایــد در اعطای مجوز
به اینگونه مشاغل ســخت گیری نشود و با
برداشــتن موانع راه برای فعالیت جوانان ،باز
گذاشته شود.

